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بيیانن صحفي 

صاددرر عن  

مجلس محافظي االمصاررفف االمركزيیة وومؤسساتت االنقد االعربيیة  

حولل 

"االيیومم االعربي للشمولل االمالي"  

27 أأبريیل (نيیسانن) 2019 

"االشمولل االمالي نحو االتنميیة االمستداامة" 

االمجلس يیدعو إإلى 

ددعم ووصولل كافة فئاتت االمجتمع وواالمشرووعاتت متناهھھھيیة االصغر وواالصغيیرةة وواالمتوسطة إإلى االخدماتت االماليیة 

تشجيیع توظظيیف االتقنيیاتت االماليیة االحديیثة لتعزيیز االشمولل االمالي 

نشر ثقافة االتمويیل االمسؤوولل في االعمل االمصرفي 

 يیحظى موضوعع تعزيیز االوصولل ووااالستخداامم إإلى االتمويیل وواالخدماتت االماليیة في االدوولل االعربيیة باهھھھتمامم 

كبيیر من قبل مجلس محافظي االمصاررفف االمركزيیة وومؤسساتت االنقد االعربيیة٬، إإددررااكاً منهھ للفرصص االكامنة 

وواالكبيیرةة االتي يیمكن تحقيیقهھا من خاللل تعزيیز االشمولل االمالي لدعم االتنميیة ااالقتصادديیة االشاملة وواالمستداامة 

ووموااجهھة تحديیاتت االبطالة ووتحقيیق االعداالة ااالجتماعيیة. 

 في هھھھذاا االسيیاقق٬، باددرر مجلس محافظي االمصاررفف االمركزيیة وومؤسساتت االنقد االعربيیة في عامم 2016 على 

ضوء االحاجة االمتزاايیدةة لتكثيیف االوعي بأهھھھميیة االشمولل االمالي وومحاووررهه لدىى كافة ااألططراافف في االدوولل 

االعربيیة٬، إإلى ااعتمادد يیومم 27 أأبريیل (نيیسانن) من كل عامم كيیومم عربي للشمولل االمالي٬، االذيي يیحتفل بهھ هھھھذاا 

االعامم تحت شعارر "االشمولل االمالي نحو االتنميیة االمستداامة". يیؤكد االمجلس في هھھھذهه االمناسبة٬، ددعمهھ لجهھودد 

االمجتمع االدوولي في تعزيیز االشمولل االمالي ووااررتباطط ذذلك بتحقيیق االتنميیة االمستداامة٬، ووفي مقدمتهھا مجموعة 

االعشريین (G20) االتي تبنت محورر االشمولل االمالي كأحد االمحاوورر االرئيیسة في برنامج االتنميیة ااالقتصادديیة 

وواالماليیة. 
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كما يیحرصص االمجلس على إإيیالء قضايیا االشمولل االمالي في االدوولل االعربيیة ااألهھھھميیة االتي تستحقهھا٬، حيیث ووّجهھ 

االمجلس إإلى إإططالقق االعديید من ااألنشطة وواالمباددررااتت االمختلفة بالتعاوونن مع االمؤسساتت ااإلقليیميیة وواالدووليیة 

ذذااتت االعالقة. تعزززتت هھھھذهه االجهھودد بإططالقق صندووقق االنقد االعربي بالتعاوونن مع عددد من االمؤسساتت ااإلقليیميیة 

 (FIARI) وواالدووليیة٬، تحت مظلة االمجلس٬، االمباددررةة ااإلقليیميیة لتعزيیز االشمولل االمالي في االدوولل االعربيیة

بهھدفف تمكيین ووتعزيیز االقدررااتت ووااإلمكانيیاتت لتذليیل االعقباتت االتي تعترضض ااالررتقاء بمؤشرااتت االشمولل 

االمالي في االدوولل االعربيیة. في هھھھذاا االسيیاقق٬، يیُثمن االمجلس االنموذذجج االشامل للمسوحاتت ااإلحصائيیة لرصد 

جواانب االطلب على االخدماتت االماليیة في االدوولل االعربيیة٬، االمتعلق بالخدماتت االماليیة لألفراادد وواالشركاتت 

وواالمؤسساتت متناهھھھيیة االصغر وواالصغيیرةة وواالمتوسطة٬، االذيي تم إإعدااددهه في إإططارر االمباددررةة. وويیدعو االمجلس 

لتطبيیق االنموذذجج في جميیع االدوولل االعربيیة٬، بما يیساهھھھم في ااالررتقاء بمؤشرااتت االشمولل االمالي٬، ووتبني 

االسيیاساتت ووااالسترااتيیجيیاتت االمناسبة. 

كذلك يیثمن االمجلس االخطوااتت ووااإلجرااءااتت االمتخذةة من قبل االدوولل االعربيیة في سبيیل االنهھوضض بالشمولل 

ً على ضرووررةة إإددماجج كافة فئاتت االمجتمع ووشراائحهھ بالنظامم االمالي االرسمي خاصة  االمالي٬، وويیؤكد مجددداا

االشبابب٬، وواالمرأأةة٬، وورروواادد ااألعمالل٬، ووقطاعع االمشرووعاتت متناهھھھيیة االصغر وواالصغيیرةة وواالمتوسطة٬، ووذذلك من 

خاللل تعزيیز ووصولهھم ووااستخداامهھم للخدماتت وواالمنتجاتت االماليیة االتي تتناسب مع ااحتيیاجاتهھم بالتكاليیف 

وواالشرووطط االمعقولة٬، ووحمايیة حقوقهھم ووتعزيیز معرفتهھم ووووعيیهھم باألمورر االماليیة بما يیمكنهھم من ااتخاذذ االقراارر 

ااالستثمارريي االسليیم.  

يیؤكد االمجلس على ااألهھھھميیة االمتزاايیدةة االتي باتت تكتسبهھا ااستخدااماتت االتقنيیاتت االماليیة االحديیثة في االقطاعع االمالي 

وواالمصرفي وواالنمو االكبيیر وواالمتساررعع االذيي تشهھدهه صناعة هھھھذهه االتقنيیاتت وواالخدماتت االمرتبطة بهھا على مستوىى االعالم 

وواالفرصص االكبيیرةة االتي تتيیحهھا هھھھذهه االتقنيیاتت وواالخدماتت على صعيید تعزيیز كفاءةة االعمليیاتت االماليیة وواالمصرفيیة ووخاصة 

في مجالل ددعم فرصص االوصولل للتمويیل وواالخدماتت االماليیة ووتشجيیع رريیاددةة ااألعمالل. في هھھھذاا االسيیاقق٬، يیبارركك االمجلس 

إإططالقق صندووقق االنقد االعربي لمجموعة االعمل ااإلقليیميیة للتقنيیاتت االماليیة االحديیثة٬، االتي تهھدفف إإلى تدااررسس موااضيیع 

االتقنيیاتت االماليیة االحديیثة وواالتشاوورر ووتباددلل االخبرااتت وواالمعرفة حولل قضايیاهھھھا ووبلوررةة االرؤؤىى االمختلفة لتنشيیطهھا 

ووتنظيیمهھا في االدوولل االعربيیة. 

ختاما٬ً، يیدعو االمجلس كافة االدوولل ااألعضاء إإلى إإحيیاء فعاليیاتت االيیومم االعربي للشمولل االمالي ووذذلك بتنفيیذ االفعاليیاتت 

ووااألنشطة االتي تعمل على تعزيیز ووتوضيیح ررؤؤيیة االشمولل االمالي ووأأهھھھداافهھ٬، متمنيیاً كل االتوفيیق وواالنجاحح لفعاليیاتت 

ووأأنشطة االيیومم االعربي للشمولل االمالي ووتحقيیق ااألهھھھداافف االمرجوةة منهھا.
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