
 

 الشمول المالي: التوجه االستراتيجي لالستقرار المالي واالجتماعي

 

المالي والمصررفي العرالميين   ينكشفت األزمة المالية العالمية األخيرة الستار عن خلل هيكلي في النظام

أول بنر  فري العرالنج نأرد أكنرر مرن نصرغ البراللين فري العرالن  ظهرورعامرا منر   700فبعد مرا يزيرد عرن 

 لون خارج نطاق النظان المالي الرسمي!مستبعدين ماليا ويعم

وبما هنال  تفاوت كبير بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية فيما يتعلق باستخدان الخدمات المالية الرسمية 

لمرالي بشركل كبيرر برين البلردان الناميرة نفسرهاج وتعتبرر زيد عن النصغ  كما ويختلغ مستوى االشتمال اي

وأنوب الصحراء الكبرى مرن أعلرن نسرب العرالن  عموما منطقة الشرق األوسط وشمال افريقياج وافريقيا

كما وتتفاقن المشكلة برين الأنسرينج والفترات العمريرة والمنراطق الألرافيرة فري البلرد  في االستبعاد المالي 

  الواحد

  موضوع االشتمال المالي أداول أعمال السياسات الدولية؟لما ا تصدر 

 هنال  دراسات وتأارب تشير إلن العالقة القوية بين االشتمال المالي وتحقيق التنمية المستدامة 

ية واالأتماعية واالستقرار ج وتحقيق التنمية االقتصادومكافحته الفقر فاالشتمال المالي يسهن في الحد من

االقتصراد وتريدد دورا محوريرا فري برنداء  ونيقرافنحن نعلن برنن الخردمات الماليرة تررتبط ارتباطرا  المالي 

 النرات  تحسرين كمرا وتسراهن الخردمات الماليرة فري فري  لر  األفررادجولكافرة القطاعرات بمرا  االسواقكفاءة 

او  ادة منهراا وأهميرةج يصربت تعر ر االسرتفمروفي ظل تنرامي الخردمات الماليرة حأ  خلق الفرصو القومي

فررص توليرد الردخل وتحقيرق الرفرات االقتصرادد وال سريما للفقرراء تحقيق عقبة حقيقية أمان  الوصول اليها

 هن والنساء والشباب والمهاأرين نم

سررواء مررن أانررب الطلررب أو أوانررب  جوأسرربابه الشررتمال المرراليالمنهأرري لتعريررغ التأرراوز دعونررا اليررون ن

 ج ما ا نريد؟تسايل صريحةج ونقغ وقفة نية  فلنتأاوز كل  ل العرضج أو ألسباب تشريعية وقانو

فواترد االشرتمال  أن تعرن؟ أن نريرد عالميراهل نريرد أن نحقرق نسرب اشرتمال مرالي أفضرل ونحسرن موقعنرا  

  األفراد في بالدناوعلن مستوى نوعية حياة  اقتصاداتنا علن المالي

نلتقري كتتحراد المصرارغ العربيرة لنبحرو التوأره نلتقي اليون في بلدكن النانيج في أردن العزة والكرامرةج 

 اإلستراتيأي لالستقرار المالي واالأتماعي ال ين قد يتحققا من خالل تعزيز وتعميق االشتمال المالي 

بننهرا  تتميرزأن دولنرا نأرد ل بلمحة سرريعة واقرا الحرال فري الردول العربيرةجأن أستعرض وإياكن  اود: أوال

التي هي عماد المستقبل تعاني بشكل وعاليةج ه ت الفتة  و تشكل فتة الشباب فيها نسبةمأتمعات شابةج حي

فالشررباب دون سررن   فيةخرراص مررن عواتررق رتيسررية تحررول دون اسررتفادتهن مررن الخرردمات الماليررة والمصررر

حتن ولو  من االدخار للمستقبلبما يمكنهن  دارتهابهن وإفتت حسابات خاصة  النامنة عشرة منال ال يمكنهن

  اضطروا إلن الخروج لسوق العمل غير النظامي

ج أما %50أاوز ال تت ةمالي عن نظيرها الرأل بنسبتعاني من تفاوت في الوصول ال فهيأما فتة النساء 

التكراليغ النابترة المرتبطرة نافرة السركانية المتدنيرةج فنأرد أن  ات الكالفقراء والقاطنين في األماكن البعيردة 

  الرسميةنقل كاهلها ج فتلأن إلن الوساتل والقنوات غير بالمعامالت المالية الرسمية ترهق وت



وفي ظل األأواء الميسفة التي تشهدها منطقتنا العربية من أحداو وصراعات داميرةج  اضرطرت بعرض 

واالنسررانيةج وتعرراني هرر ت الفتررة مررن شررقاء لهررن فرري العروبررة ألالرردول إلررن اسررتقبال موأررات نررزو  ولأرروء 

  الالزمة للوصول للخدمات المالية التقليدية رسميةالوناتق الاالستبعاد المالي القصرد نظرا لعدن توفر 

الصليرة والمتوسطة والمشاريا الصلرى فري الحصرول علرن التمويرل  الشركاتوتعاني في بالدنا أيضا 

يشركل عاتقرا كبيررا  Information Asymmetryعلومرات المناسب وبتكاليغ معقولة  فليراب تمانرل الم

 أمان مأموعة من السكان والشركات الصليرة في الحصول علن االتتمان 

 2030لعران   Sustainable Development Goalsلنسرتعرض سرويا أأنردة التنميرة المسرتدامة  ثانيا:

 واقرهراأد قبرل حروالي العرانج ج 2015أيلرول عران  25التي أطلقتها الأمعية العموميرة لممرن المتحردة فري 

  حول العالن دولة 193

هرردفا طموحررا ج وعلررن الرررغن مررن أنهررا ال تتضررمن تصررريحا حررول عالقتهررا  17 وتتكررون االهررداغ مررن

 ن الرتيسي لتحقيق ه ت األهداغ غ يكون الممك  باالشتمال الماليج إال أن تعميق االشتمال المالي سو

يات فتردل الدراسرات علرن أن زيرادة الفأروة فري مسرتوالهدغ األول يتمحور حول معالأة الفقرر المردقاج ف

ج  Information Asymmetryتزيرد مرن حراالت عردن تمانرل المعلومرات  الدخل بين الفقرراء واألغنيراء

الفقرر  بكمرينخدمات الماليرة الرسرمية ممرا يخلرق مرا يسرمن وتشوهات األسواقج وصعوبة الوصول إلن ال

Poverty Traps مطوال والتي تأبر الفقراء علن البقاء في حاالت الفقر المدقا   

الخردمات الماليرة منرل خردمات التروفير تسراعد الفقرراء علرن االدخرار لمواأهرة الصردماتج وهنا نأرد برنن 

مسرتوى الحيراة  كمرا أن التمويرل المناسرب يمكرن الفقرراء مرن وتنظين االستهال ج ولالستنمار فري تحسرين 

 تحسين مستوى حياتهن ومواأهة الصعوبات 

أما اهداغ التنمية المستدامة المرتبطة بالصرحة والتعلرين مرنالج فريمكن تعزيزهرا مرن خرالل أتمترة خردمات 

علن األفراد في الوقرت  الدفا والتحويل سواء دفعات الحكومة لمفراد أو غيرها من الدفعاتج والتي توفر

لتحسرين  المتحققرة واسرتخدان الوفرورات فري إأرراء معرامالتهن والكلغ واالنتاأيرة والمواصرالت وغيرهرا

وكر ل  الحرال بالنسربة للحكومرات التري تعمرل علرن أتمترة دفعاتهرا للمرواطنينج   مستويات التعلين والصحة

دور  الرن باإلضرافة جعلين والصحة للفقرراءفتحقق وفورات كبيرة يمكن توأيهها نحو تحسين مستويات الت

وتروفيرت بكلرغ ووسراتل مناسربة  خردمات الترنمين الصرحي والتعلرينالميسسات الماليرة الرسرمية فري تقردين 

 للفقراء 

بالخردمات الماليرة والشرمول المراليج حيرو تلعرب  اونيقر االل اء العالمي ومحاربة الأوع ارتباطر رنام ولب

فري تحسرين المحاصريل الل اتيرة ومواأهرة االحتياأرات المتزايردة لللر اء علرن  الخدمات المالية دورا هاما

مستوى العالنج فنأد أن خدمات تنمين المحاصيل الزراعية تعزز من النشاط الزراعي واالنتاج اللر اتيج 

كمررا أن حسررابات االدخررار وخرردمات االتتمرران ترروفر للمررزارعين إمكانيررات االسررتنمار فرري تعزيررز نشرراطهن 

 والل اتي  الزراعي

أما المساواة الأندريةج فهي من األهداغ الدولية ومن أولويات دولنا العربيةج فتمكين المرأة من الحصول 

الفرص أمامهن  فكنير من النساء اتاحة في تعزيز المساواة و لخدمات المالية الرسمية سوغ يساهنعلن ا

المعيقات أمرامهن للحصرول علرن االتتمران  في الدول العربية ال يعملنج أو يعملن من منازلهنج مما يضا

 أوة الأندرية بكلغ مناسبةج أو االدخار في الميسسات الرسمية وبالتالي تعميق الف



ممكرن ال مرن هرلكميسسات مالية ومصرفية عربية تحمل علن عاتقها مسريوليات أسرانن نتسراءلج  ثالثا:

 مأتمعاتنا خارج النظان المالي الرسمي؟ أكنر من نصغ الباللين فينحقق استقرارا ماليا في حين ان أن 

هل من الممكن ان نحقق  ل  في حين تعاني الشركات الصليرة والمتوسطة من صعوبات الحصول علن 

والتي تعتبر  ر علن الشركات الصليرة والمتوسطةتقون بشكل كبي اقتصاداتناأن  حيو االتتمان المناسب؟

  من أهن الالعبين في اقتصاداتنا العربية 

وبالعودة إلن بداية كلمتي حول ما أسفرت عنه األزمة المالية العالميةج هل االستقرار المالي في دولنا هو 

 تهددت باالنهيار؟سوأية اهتزازات  الحقيقيا وال يعكس الواقا قرار حقيقي ومستدان أن يشوبه تشوهاست

توى العرالن العربري تمكننرا وهنا تقا علن عاتقنا مسيوليات أمةج فيأب أن نضا سويا سياسات علرن مسر

 من تعزيز االشتمال المالي وتحسين مستوى الرفات االأتماعي واالستقرار المالي 

وهنالر  السياسرات ج سياسات تتعلق بالتحويالت المالية بين الدول العربية بكلغ أقل وبكفراءة أعلرن نفمنال

المتعلقة بتعميق النقافرة الماليرة برين كافرة قطاعرات المأتمراج وإيصرالها إلرن كافرة المسرتفيدين منهرا بلرض 

 اأناسهن النظر عن أماكن تواأدهن وأعمارهن 

(ج فيأرب إياليهرن 24-15الشرباب مرن أعمرار   التري تواأره معيقراتالوقد يلزن األمر وقفة واضرحة أمران 

مرنررة  يل األنظمررة والتشررريعاتج وتصررمين خرردمات ماليررة خاصررة بهررن ضررمن منظومررةعنايررة خاصررة وتعررد

هرر ت المنتأررات الماليررة الموأهررة لفتررة الشرربابج وبمررا يمكررنهن مررن بنرراء ترراري  للتعامررل مررا إدارة مخرراطر 

 معلوماتيج وحشد المدخرات لمستقبلهنج وإأراء دفعاتهن إلكترونيا  

حيررو تمكررن ة مررن التكنولوأيررا والخرردمات الماليررة الرقميررةج كمررا ويلررزن وضررا سياسررات خاصررة باالسررتفاد 

التكنولوأيات الأديدة والنما ج المبتكرة في مأال االعمال في تفرادد الحرواأز التري تمنرا الوصرول إلرن 

  تخطيهاالخدمات المالية و

فرة وللحكومات دور هان أدا تضطلا به في وضا األطرر التنظيميرة السرليمةج وخلرق الطلرب وتعزيرز النقا

الماليةج وتنفي  تحويالتها ودفعاتها إلكترونياج وتوفير الحوافز الضريبية لتعميق االشتمال المالي باإلضافة 

 وأعلها أكنر سرعة وأمانا  الماليةإلن تقليص تكاليغ المعامالت وتيسير إأراء التحويالت 

تعزيرز وتعميرق االشرتمال  يسرني أن أضا بين إيديكن أبرز ما تن إنأازت في األردن علرن مسرتوى رابعا:

 المالي في المملكة 

الخدمات المالية الرقمية: قان البنر  المركرزد األردنري بتنشراء البدالرة الوطنيرة للردفا بالهراتغ علن صعيد 

النقال تهدغ إلن تنمين منصات إلكترونية لالدخار والتحويل وتنفي  المعامالت الماليرة مرن خرالل إيصرال 

 للمستفيدين في أماكن تواأدهن بكفاءة عالية وكلغ متدنية  الخدمات المالية

أطلق البن  المركزد نظاما لعرض وتحصيل الفواتير إلكترونياج مرا الترزان الحكومرة األردنيرة بتحصريل 

 إيراداتها من خالل النظان إلكترونيا 

تحويل معا وما الخدمات ويعمل البن  المركزد حاليا علن تنفي  برام  مساندة لربط كافة أنظمة الدفا وال

 عبر الهاتغ النقال 

بدأ البن  المركزد ما شركاته اإلستراتيأيين بتطالق برنرام  النقافرة فقد التنقيغ المالي: اما علن صعيد 

هر ا البرنرام  ضرمن المنهراج  ليصرار إلرن توسريا نطراق المالية العران الماضري ابترداء مرن الصرغ السرابا

  2021عان  حلول ما رالناني عشالمدرسي وللاية الصغ 



عمرل البنر  المركرزد علررن توسريا مظلتره الرقابيررة واإلشررافية ليشرمل شررركات التمويرل األصرلر بهرردغ 

تمكين ه ا القطاع المالي ورفا كفاءته وتعزيز دورت في خدمة الفتات المسرتهدفة وتروفير التمويرل الرالزن 

 تغ النقال لهن  كما يتن حاليا ربطهن ما البدالة الوطنية للدفا بالها

أهميررة عاليررة مررن البنرر  علررن شررركات الصررليرة والمتوسررطة والمتناهيررة الصررلر التمويررل حظرري قطرراع 

مليرون دينرارج  150المركزد والبنو  األردنيرةج حيرو ترن إنشراء صرندوق تنميرة للمحافظرات بررأس مرال 

والر بنسرعاء مليون د 440تمويل موأه لقطاع الشركات الصليرة والمتوسطة يصل إلن ما يقارب  أما

فاتدة مناسبةج إعادة هيكلة الشركة األردنية لضمان القرروضج وتنسريس شرركة خاصرة لتمويرل المشراريا 

 تنسيس صناديق تدعن قطاعات ونشاطات معينة باإلضافة الن  الريادية الناشتةج

  كما ويعمل المركزد ما شركاته لتدريب وتنهيل الشباب والخريأين من أصحاب المشاريا الناشتة

أطلررق البنرر  المركررزد والبنررو  األردنيررة شررركة المعلومررات االتتمانيررة لرررأب الفأرروة الخاصررة بتبرراين 

 المعلومات وبناء تقارير ومعلومات اتتمانية شاملة عن عمالء البنو  والشركات المالية األخرى  

المستهل  المالي ويتن حاليا العمل بشكل شمولي علن وضا التعليمات واألطر التشريعية الخاصة بحماية 

 وتنظين الممارسات في القطاع المالي والمصرفي 

الوطنيررة  االسررتراتيأيةوضررا بالبرردء اعلررن البنرر  المركررزد األردنرري عررن  2015فرري تشرررين النرراني عرران 

ج االستراتيأيةوقد بدأت فرق العمل بتأراءات دراسات ومسوحات السوق ووضا الخطة  للشمول المالي

 مر تعزيز االشتمال المالي للمرأة الناني من ه ا العان استضافة ميتوسوغ يتن في تشرين 

البنر  وترن االعرالن عرن الترزان  AFIتحرالغ االشرتمال المرالي  النه ا وقد انضن البن  المركزد ميخرا  

  Maya Declarationب األردني المركزد 

 تشررأيا ج لبرر ل المسررتطاع نحررووإدارة   وهنررا ال يسررعني إال أن اتوأرره التحرراد المصررارغ العربيررة أعضرراء  

ج وأن تلعرب المصرارغ ما احتياأات الفتات المستبعدة بداع في تصمين منتأات مالية تتواءناالبتكار واال

عات العربية سواء بشكل مباشر ضرمن برامأهرا المأتمعيرةج دورا أعمق وأشمل في خدمة المأتم العربية

ج وابتكار أدوات وخدمات مالية تواكب احتياأات ماليةال للخدمات تقديمهاأو من خالل تعزيز االبتكار في 

 الفقراء والنساء والشراتت المستبعدة 

  

 

 

 


