
الشمول المالي
النشرة التعريفية

للعاملين بالقطاع المالي

ــمول  ــز الش ــى تعزي ــوك ف ــو دور البن ــا ه م
المالــي وتلبيــة احتياجــات كافــة فئــات 

المجتمــع

ابتــكار منتجــات ماليــة جديــدة تعتمــد علــى االدخــار 	 
علــى  فقــط  وليــس  الدفــع  ووســائل  والتأميــن 
اإلقــراض والتمويــل، مــع توفيــر التدريــب للعامليــن 

ــال. ــذا المج ــى ه ف
التشــجيع علــى المنافســة بيــن البنــوك وذلــك عــن 	 

طريــق توفيــر المزيــد مــن الخيــارات للعمــالء وتعزيــز 
التنافســية بيــن البنــوك للحفــاظ علــى الخدمــات 

ــة.  بجــودة عاليــة وبتكاليــف معقول
المبــررة 	  غيــر  والعمــوالت  الرســوم  تخفيــض 

العمــالء  علــى  المفروضــة 
مراعــاة ظــروف العمــالء لــدى التعامــل معهــم 	 

بالقــروض. واثقالهــم  ظروفهــم  اســتغالل  وعــدم 
تخفيــف متطلبــات التمويــل وذلــك بالتنســيق مــع 	 

البنــك المركــزي.

مــا هــو هــدف التثقيــف والتعليــم المالــي 
فــي تعزيــز الشــمول المالــي؟

ايجــاد نظــام تعليــم مالــي متكامــل للوصــول إلــى 	 
مجتمــع مثقــف ماليــً يعمــل علــى تعزيــز وتطويــر 

مســتويات الوعــي لكافــة فئــات الشــعب.
قــرارات 	  اتخــاذ  علــى  المواطنيــن  مســاعدة 

يتعلــق  فيمــا  ومدروســة  ســليمة  اســتثمارية 
درجــات  بأدنــى  المختلفــة  الماليــة  بتعامالتهــم 

. طــر لمخا ا

بالفئــات  للنهــوض  عملــه  يتوجــب  مــا 
عــن  المالــي  بالشــمول  المســتهدفة 

المالــي؟ التثقيــف  طريــق 

لتعزيــز 	  موجهــة  وطنيــة  اســتراتيجية  وضــع 
والعمــل  المالــي  والتثقيــف  التعليــم  مســتويات 
ــد  ــع التأك ــا، م ــدى نجاحه ــاس م ــم وقي ــى تقيي عل
مــن اشــراك الجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص 

المالــي. بالتثقيــف  العالقــة  ذات  واألطــراف 
ــة 	  ــي والمعرف ــز الوع ــوى لتعزي ــة القص ــالء العناي إي

المشــروعات  ومديــري  مالكــي  لــدى  الماليــة 
والمتوســطة. الصغيــرة 

مراعــاة قلــة خبــرات المســتهلكين الجــدد فيمــا 	 
يتعلق باســتخدام الخدمــات المالية لمســاعدتهم 

ــؤولياتهم. ــم ومس ــى إدراك حقوقه عل
توفيــر برامــج توعيــة للمســتهلك المالــي مــن خــالل 	 

حمــالت التوعيــة العامــة التــي تهــدف إلــى تمكيــن 
تالئــم  ماليــة  قــرارات  اتخــاذ  مــن  المســتهلكين 

احتياجاتهــم.



ما هو الشمول المالي؟

إتاحــة الخدمــات الماليــة لمختلــف فئــات المجتمــع 	 
ســواء كانــت مؤسســات أم أفــراد )جانــب العــرض(.

مــن 	  المجتمــع  فئــات  تمكيــن  علــى  العمــل 
الطلــب(. )جانــب  الخدمــات  تلــك  اســتخدام 

مناســبة 	  بجــودة  الماليــة  الخدمــات  تقديــم 
معقولــة. وبأســعار 

ذلك من خالل القنوات المالية الرسمية.

ما هي أهمية الشمول المالي؟

بيــن 	  وثيقــة  عالقــة  وجــود  الدراســات  أثبتــت 
والنمــو  المالــي  واالســتقرار  المالــي  الشــمول 
للشــركات  التمويــل  اتاحــة  )مثــال:  االقتصــادي 
الصغيــرة والمتوســطة    يعمــل علــى دعــم النمــو 

االقتصــادي.
يؤثــر الشــمول المالــي علــى الجانــب االجتماعــي 	 

ــدودي  ــراء ومح ــر بالفق ــام األكب ــث االهتم ــن حي م
الدخــل مــع إيــالء اهتمــام خــاص للمــرأة، والوصــول 
ــطة  ــرة والمتوس ــروعات الصغي ــراد والمش ــى األف إل

ــر.  ــة الصغ ومتناهي
بخلــق 	  تتعلــق  التــي  العامــة  المصلحــة  تحقيــق 

النمــو  فــرص عمــل ممــا يســاهم فــي تحقيــق 
الفقــر،  معــدالت  خفــض  وبالتالــي  االقتصــادي 
مســتوى  ورفــع  الدخــل،  توزيــع   وتحســين  

. لمعيشــة ا
ــيطة 	  ــهلة وبس ــرق س ــة بط ــات المالي ــر الخدم توفي

وبأقــل التكاليــف )مثــل الدفــع عــن طريــق الهاتــف 
ــول(. المحم

ــز  ــة فــي تعزي مــا هــو دور البنــوك المركزي
ــي؟ ــمول المال الش

تقــوم البنــوك المركزيــة بــدورًا هامــً فــي تعزيز الشــمول 
المالــي وذلــك مــن خالل:

وضــع قواعــد وتشــريعات هدفهــا تيســير إجــراءات 	 
المعامــالت المصرفيــة بكافــة أشــكالها.

الموافقــة علــى إتاحــة خدمــات ماليــة ُمبســطة 	 
ــات  ــي عملي ــول ف ــف المحم ــتخدام الهات ــل اس مث

الدفــع االلكترونيــة والعمليــات الماليــة األخــرى. 
وتطويــر 	  االئتمانــي  االســتعالم  دور  اهميــة  ابــراز 

.)RTGS )مثــل:  الدفــع  نظــم 
ــر 	  ــى نش ــوك عل ــة البن ــي خاص ــاع المال ــز القط تحفي

ــة. ــة المالي الثقاف

كيــف يتــم تعزيــز الشــمول المالــي فــي 
تقديــم  شــبكات  فــى  التوســع  إطــار 

الماليــة الخدمــات 

التوســع فــى شــبكة فــروع مقدمــي الخدمــات 	 
مكاتــب  أو  فــروع  بإنشــاء  واالهتمــام  الماليــة 

الصغــر.  متناهيــة  المشــاريع  لتمويــل  صغيــرة 
زيــادة عــدد الصرافــات اآلليــة وأيــة وســيلة أخــرى 	 

الخدمــات  اتاحــة  شــبكة  توســيع  شــأنها  مــن 
. فيــة لمصر ا

تطوير نظم الدفع والتسوية القومية.	 
العمــل علــى تطويــر وتحســين االتصــال وتبــادل 	 

تقديــم  فــي  التوســع  خــالل  مــن  المعلومــات 
 Digital Financial( الرقميــة  الماليــة  الخدمــات 
ــف  ــر الهات ــع عب ــق الدف ــن طري ــك ع Services( وذل

المحمــول.

العمــل علــي إنشــاء قواعــد بيانــات شــاملة تتضمــن 	 
لألفــراد  التاريخيــة  االئتمانيــة  البيانــات  ســجالت 
إلــى  إضافــة  والمتوســطة  الصغيــرة  والشــركات 

قاعــدة بيانــات تســجيل األصــول المنقولــة.

فــى  للمســتهلك  الماليــة  الحمايــة  دور 
المالــي الشــمول  تعزيــز 

معاملــة 	  علــى  العميــل  حصــول  علــى  التأكيــد 
بــكل  الماليــة  الخدمــات  علــى  وحصولــه  عادلــة 

مناســبة.  وجــودة  وبتكلفــة  وســهولة  يســر 
ــر المعلومــات الالزمــة والدقيقــة فــي جميــع 	  توفي

واطــالع  البنــوك،  مــع  العميــل  تعامــل  مراحــل 
المتعلقــة  والمخاطــر  المزايــا  علــى  العمــالء 
ــة  ــم بكاف ــى عل ــه عل ــام إلبقائ ــع نظ ــج ووض بالمنت
التحديثــات والتغييــرات التــي تطــرأ علــى المنتجــات 

منتظمــة. بصــورة  والخدمــات 
إمكانيــة توفيــر الخدمــات االستشــارية بنــاء علــى 	 

المنتجــات  تعقيــد  ومــدى  العمــالء  إحتياجــات 
إليهــم. الُمقدمــة  والخدمــات 

حمايــة بيانــات العمــالء الماليــة ووضــع نظــم رقابــة 	 
وحمايــة مناســبة تراعــي حقوقهــم.

توفيــر طــرق للتعامــل مــع شــكاوى العمــالء، علــى 	 
ــاءلة  ــة للمس ــة وخاضع ــتقلة ونزيه ــون مس أن تك
ــة وفقــً ألفضــل الممارســات الدوليــة وفــي  وفعال

ــب. ــت المناس التوقي
توعيــة وتثقيــف العمــالء وبخاصة غير المســتفيدين 	 

مــن الخدمــات الماليــة ومقدميهــا علــى مبــادئ 
ــم     ــم حقوقه ــتهلك لفه ــة للمس ــة المالي الحماي

ــم. ــاء بالتزاماته ــؤولياتهم والوف ومس


