يعني إيه شمول مالي؟

إيــه أهميــة
و أ هد ا فــه ؟

الشــمول

المالــي

الشــمول المالــي هــو ان كل فــرد او مؤسســة فــي
المجتمــع تالقــي منتجــات ماليــة مناســبة الحتياجاتهــا،

الشــمول المالــي ســبب رئيســي للنمــو االقتصــادي

منهــا مثــا:

للدولــة واالســتقرار المالــي  .......ازاي ؟

•حسابات توفير
•حسابات جارية

عشــان الحالــة االقتصاديــة للدولــة عمرهــا مــا هتتحســن

•خدمات الدفع والتحويل

طــول مــا فيــه عــدد كبيــر مــن االفــراد والمؤسســات

•التأمين

مســتبعدين ماليــا مــن القطــاع المالــي الرســمي .كمــان

•التمويل واالئتمان

الشــمول المالــي بيضمــن ان المؤسســات الماليــة تطــور

•وغيرهــا مــن المنتجــات والخدمــات الماليــة

منتجاتهــا وكمــان يتنافســوا مــع بعــض عشــان يقدمــوا

ا لمختلفــة

منتجــات ماليــة ارخــص واســهل وتراعــي مصلحــة
المســتهلك.

المنتجــات دي الزم تتقــدم مــن خــال القنــوات الشــرعية،
مثــل البنــوك وهيئــة البريــد والجمعيــات االهليــة

الشــمول المالــي بيهتــم بشــرائح كتيــرة فــي المجتمــع،

وغيرهــم ،وكمــان الزم تبقــى أســعارها مناســبة للجميــع

وخصوصــا الشــرائح المهمشــة او اللــي مــش القيــه

ويكــون ســهل الحصــول عليهــا وتراعــي حمايــة حقــوق

منتجــات ماليــة رســمية تناســب احتياجاتهــا ،زي مثــا

المســتهلك.

الفقــراء ومحــدودي الدخــل وخاصــة المــرأة واصحــاب
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة

كل ده عشــان نضمــن ان كل فئــات المجتمــع يبقــي

الصغــر ،واالطفــال والشــباب وغيرهــم .الشــمول المالــي

عندهــم فــرص مناســبة إلدارة أموالهــم ومدخراتهــم

بيضمــن ان كل الفئــات دى تالقــي منتجــات ماليــة

بشــكل ســليم وآمــن لضمــان عــدم لجــوء األغلبيــة

مناســبة الحتياجاتهــم وظروفهــم وده يــؤدى الرتفــاع

للوســائل غيــر الرســمية التــي ال تخضــع أليــة رقابــة

مســتوي المعيشــة وبالتالــي خفــض معــدالت الفقــر

واشــراف ،اللــي ممكــن تعرضهــم لحــاالت نصــب او

وتحقيــق النمــو االقتصــادي لالفــراد وللدولــة.

تفــرض عليهــم رســوم ُمبالــغ فيهــا.

إزاي نحقق الشمول المالي؟

عشــان اى دولة تحقق الشــمول المالي ،الزم اوال يتعمل
دراســة عشــان نعــرف الخدمــات الماليــة الموجــودة
مناســبة وال أل والمســتهلك عايــز ايــة مــن الخدمــات
الماليــة المختلفــة .ودي اول خطــوة عشــان الدولــة تقــدر
تحــط اهــداف ترفــع بيهــا مســتوي الشــمول المالــي وده
هيتطلــب مشــاركة جهــات كتيــر فــي الدولــة.
وحمايــة المســتهلك مهمــة جــدا فــي الحالــة دي عشــان
نــزود ثقــة الشــعب فــي القطــاع المصرفــي والمالــي وده
بيتــم عــن طريــق :
•حصــول العميــل علــي معاملــة عادلــة وشــفافة
وعلــي الخدمــات والمنتجــات الماليــة بــكل ســهولة
وبتكلفــة مناســبة.
•تزويــد العميــل بــكل المعلومــات الالزمــة فــي كل
مراحــل تعاملــه مــع مقدمــي الخدمــات الماليــة .
•توفير خدمات استشارية اذا احتاج العميل.
•االهتمــام بشــكاوي العمــاء والتعامــل معهــا بــكل
حيادية.

ومهــم أوى برضــه تطويــر خدمــات ومنتجــات ماليــة
جديــدة تعتمــد علــى االدخــار والتأميــن ووســائل الدفــع
مــش بــس علــى االقــراض والتمويــل لتلبيــة احتياجــات
كل فئــات المجتمــع.
الزم الدولــة كمــان تهتــم بموضــوع التثقيــف والتوعيــة
الماليــة وده مــش حيتحقــق اال بالتعــاون مــع جهــات
حكوميــة ،عشــان نفيــد الفئــات المســتهدفة اللــي
بتحتــاج لزيــادة الوعــي المالــي زي المشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة والشــباب والنســاء وده بيســاعدهم فــي
اتخــاذ قــرارات ســليمة.

الشمول المالي
النشرة التعريفية

