الشمول المالي
تحول رقمي ،ومعرفة مجتمعية ،وتنمية اقتصادية ،واجتماعية.

تنويه

ـال م ــن األح ــوال بدي ـ ً
ـا ع ــن األنظم ــة واللوائ ــح والتش ــريعات
يع ــد ه ــذا الدلي ــل استرش ــادي ًا فق ــط ،وال يمث ــل بح ـ ٍ
ألي مـــن اإلجـــراءات
التـــي تصدرهـــا الهيئـــة بهـــدف تنظيـــم أنشـــطة األوراق الماليـــة ،كمـــا ال يمثـــل مرجعـــ ًا ٍ
والمس ــؤوليات القانوني ــة المترتب ــة عل ــى األط ــراف ذات الصل ــة به ــذه األنش ــطة.
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الشمول المالي
تحول رقمي ،ومعرفة مجتمعية ،وتنمية اقتصادية ،واجتماعية

الشمول المالي
عولمــة العمليــات الماليــة ،وتســارع عمليــات التحــول الرقمــي ،والمســتحدثات التقنيــة ،كل ذلــك
يفــرض واقعـ ًا لــن يقــف فــي حــدود ســداد الفواتيــر إلكترونيـ ًا أو القيــام بالشــراء عبــر الهاتــف ،إذ ثمــة
ـروط
حاجــة أكثــر مــن ماســة لتوفيــر منتجــات وخدمــات ماليــة رقميــة متنوعــة عاليــة الجــودة وبشـ ٍ
ميســرة ،متاحــة للجميــع ،األمــر الــذي يســتلزم بطبيعــة الحــال توافــر بنيــة تحتيــة رقميــة مواتيــة،
كمــا يتطلــب أيض ـ ًا تنميــة الثقافــة الماليــة فــي المجتمــع والتــي تمنــح الفــرد المهــارات المطلوبــة
لالســتفادة مــن تلــك الخدمــات ،ومــن الفــرص المتاحــة للتمويــل واالســتثمار فيهــا ،هــذه المتطلبــات
تمثــل أسس ـ ًا رئيســية لنظــام مالــي رســمي شــامل لــكل فئــات المجتمــع يمثــل جوهــر مفهــوم
الشــمول المالــي الــذي كان أولويــة إنمائيــة فــي فتــرة مــا قبــل الجائحــة ليصبــح بعدهــا ركنـ ًا أساســي ًا
للتعافــي التنمــوي المســتدام.
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عصر الشمول المالي
ـد مضــى -رابطــة الشــراكة العالميــة للشــمول
أطلقــت مجموعــة العشــرين -منــذ مــا يزيــد علــى عقـ ٍ
المالــي ،والتزمــت بتعزيــزه فــي جميــع أنحــاء العالــم .كمــا قامــت مجموعــة البنــك الدولــي بوضــع
مؤشــر لقيــاس الشــمول المالــي اســتناداً إلــى إمكانيــة وصــول البالغيــن للخدمــات الماليــة علــى
مســتوى العالــم ككل .وتشــير االحصائيــات المتعلقــة بهــذا المؤشــر حالي ـ ًا إلــى أن  1.7مليــار شــخص
بالــغ علــى مســتوى العالــم ليــس لديهــم حســاب مصرفــي رغــم امتــاك ثلثيهــم علــى األقــل هاتف ـ ًا
نقــا ً
ال ،األمــر الــذي يؤشــر لفجــوة فــي الشــمول المالــي.
البنــك الدولــي ســعى لمعالجــة تلــك الفجــوة مــن خــال مبــادرة “مســاندة الشــمول المالي”التــي
امتــدت بيــن عامــي ( )2020-2013واســتهدفت تمكيــن مليــار شــخص بالــغ مــن الشــمول المالــي مــع
التركيــز علــى البلــدان المحرومــة مــن الخدمــات الماليــة ،ونجــح فــي تحقيــق مــا يقــرب مــن  %57مــن
تلــك المبــادرة.
حقيقــة األمــر ،أن الشــمول المالــي تخطــى حــدود االســتخدام التقنــي للخدمــات الماليــة والمصرفيــة
ـد بعيــد ،وال نغالــي حيــن القــول بأنــه أصبــح أولويــة لصانعــي السياســة االقتصاديــة والخطــط
منــذ أمـ ٍ
ً
ً
التنمويــة والجهــات الرقابيــة ،الســيما بعــد اعتبــاره عامـا حاســما لتحقيــق مــا يقــرب مــن نصــف أهــداف
التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة ( 7مــن أصــل  71هدف ـ ًا) خاصــة مــا تعلــق منهــا بمحاربــة الفقــر
والبطالــة ،وحمايــة المســتهلك ،وتعزيــز الرخــاء ،وتمكيــن الشــباب والمــرأة ،وتعزيــز قــدرة المشــاريع
الصغيــرة والمتوســطة للوصــول إلــى مصــادر التمويــل المالئمــة.
بلــدان
مــن ناحيــةٍ ثانيــة ،جائحــة كورونــا وإن كشــفت قصــوراً فــي تطبيقــات الشــمول المالــي فــي
ٍ
كثيــرة ،فإنهــا أكــدت _ وبمــا ال يــدع مجــا ً
ال للشــك -أهميــة الشــمول المالــي لمواجهــة التحديــات
االقتصاديــة والصحيــة واالجتماعيــة ،وتمكيــن القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة مــن امتــاك مقومــات
االســتدامة .كمــا أكــدت علــى ضــرورة إتاحــة فرصــة حصــول األفــراد بمختلــف شــرائحهم ،وكذلــك
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة للخدمــات والمنتجــات الماليــة الرقميــة.
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بالمحصلــة ،يمك ــن القــول بــأن الشــمول المالــي أصبح إحــدى ركائــز االســتقرار االقتصــادي واالجتماعي
فــي مختلــف بلــدان العالــم ،وهــذا مــا دفــع الكثيــر إلط ــاق إســتراتيجيات وطنيــة شــاملة للشــمول
المالــي ليصبــح القــول بأننــا نحيــا عصــر الشــمول المالــي قــو ً
ال أقــرب إلــى الحقيقــة اليــوم أكثــر مــن
ـت مضــى ،ويمك ــن اإلشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى بلــوغ نســبة الشــمول المالــي مــا يقــرب %70
أي وقـ ٍ
علــى مســتوى العالــم ،وفــي البلــدان المتقدمــة مــا يزيــد ع ــن .%90
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مفهوم الشمول المالي
الشــمول المالــي يعنــي تمكيــن كافــة شــرائح المجتمــع وفئاتــه العمريــة والثقافيــة واالجتماعيــة
وكذلــك مختلــف الشــركات والمؤسســات مــن إدارة أموالهــم ومدخراتهــم بطريقة ٍ آمنــة ،وتنميتها
مــن خــال حزمــة متاحــة مــن الخدمــات والمنتجــات الماليــة المتنوعــة والمبتكــرة بالتكلفــة
والتوقيــت والشــروط المناســبة وعبــر القنــوات الرســمية ،ووفــق آليــات تضمــن حقوقهــم.
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أهداف الشمول المالي
-

-

تحفيــز االســتثمار ،وتعزيــز النمــو االقتصــادي ومقومــات ســامة واســتقرار النظــام المالــي
واســتدامته.
إتاحة مصادر تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
تقديــم منتجــات ماليــة مبتكــرة عاليــة الجــودة ال تقتصــر علــى اإلقــراض والتمويــل فقــط
وإنمــا تتخطــى ذلــك إلــى منتجــات تتصــل باالدخــار والتأميــن ووســائل الدفــع وغيــر ذلــك.
تمكيــن مختلــف الفئــات المجتمعيــة بــا اســتثناء مــن الوصــول للخدمــات والمنتجــات
الماليــة واالســتفادة منهــا ،وحمايتهــم مــن خــال حصولهــم علــى معاملــة عادلــة شــفافة
نزيهــة ،وتعزيــز وعيهــم االســتثماري عموم ـ ًا ،وبالخدمــات والمنتجــات الماليــة التــي تنــدرج فــي
بشــكل خــاص ،إضافــة ً إلــى التوعيــة بالحقــوق والواجبــات المترتبــة
إطــار الشــمول المالــي
ٍ
علــى اســتخدامهم تلــك الخدمــات والمنتجــات .وتوفيــر خدمــات استشــارية لهــم ،واالهتمــام
بشــكاويهم.
تعزيــز أســس التنميــة االجتماعيــة ،وتحســين مســتوى المعيشــة ألفــراد المجتمــع ،وتقليــل
معــدالت البطالــة ومســتويات الفقــر ،وخلــق المزيــد مــن فــرص العمــل.

7

8

مرتكزات الشمول المالي
مرتكــزات الشــمول المالــي الرئيســية تتــراوح بيــن تقديــم الخدمــات والمنتجــات الماليــة المبتكــرة،
واالســتخدام المبتكــر للتكنولوجيــا فــي تصميمهــا وتقديمهــا ،والتوعيــة الالزمــة بهــا.

الشمول المالي
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āخدمات ومنتجات مالية مبتكرة
التطــور المتســارع فــي المجــاالت التقنيــة ،والخدمــات والمنتجــات الماليــة ،يجعــل مــن الصعوبــة
نطــاق محــدد ،إذ مــن المرجــح أن يتســع
بمــكان تأطيــر خدمــات ومنتجــات الشــمول المالــي فــي
ٍ
هــذا النطــاق يومـ ًا إثــر آخــر .االبتــكار المطلــوب فــي مجــال الخدمــات والمنتجــات الماليــة التــي يمك ــن
إدراجهــا فــي إطــار الشــمول المالــي مــن المنتظــر أن يتجــاوز مــا يتــم تقديمــه حاليــ ًا مــن خــال
القنــوات الرســمية فــي القطــاع المالــي المصرفــي وغيــر المصرفــي ،والتــي يمك ــن اإلشــارة إلــى أبرزهــا
باآلتــي:
-

الحسابات المصرفية (جارية ،توفير).
خدمات الدفع والسداد والتحويل.
خدمات التأمين.
خدمات التمويل.
خدمات االقتراض.
خدمات االدخار والتوفير.
التمويل غير المصرفي.
منتجات وخدمات األوراق المالية التي تشترك في تقديمها منظومة أسواق المال.
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āتكنولوجيا مالية
االســتفادة القصــوى ،وبحرفيــة عاليــة مــن أحــدث األدوات واآلليــات التكنولوجيــة المســتحدثة
للحصــول علــى الخدمــات والمنتجــات الماليــة يمثــل مرتك ــزاً آخــر للشــمول المالــي .النمــو اللحظــي
الســتخدام التقنيــات الحديثــة ســيضمن فــي مجــال الشــمول المالــي تيســير إجــراءات الحصــول علــى
الخدمــة ومزايــا أخــرى كالدقــة ،والســرعة ،واألمــان ،وتخفيــض التكلفــة ،وزيــادة الجــودة ،إضافــة لمــا
ـرات
ـرص إضافيــة لتعزيــز كفــاءة وجــودة العمليــات الماليــة والمصرفيــة ،وإحــداث تغييـ ٍ
تمنحــه مــن فـ ٍ
جوهريــة فــي أنظمــة المدفوعــات والتحويــات.
حقيقــة األمــر ،مــن المنتظــر آلفــاق التكنولوجيــا الماليــة أن تتخطــى ذلــك بنســبة هائلــة خاصــة ً مــع
اتســاع نطاقهــا ليشــمل الــذكاء االصطناعــي وتحليــل البيانــات والتعلــم اآللــي ،األمــر الــذي يضعنــا
علــى أعتــاب مرحلــة نوعيــة علــى صعيــد الخدمــات الماليــة تنوع ـ ًا وجــودة وتطبيق ـ ًا.
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āوعي مالي مالئم
تشــمل التوعيــة المطلوبــة االرتقــاء بثقافــة التمويــل واالســتثمار وأسســها وآلياتهــا لــدى المجتمــع
بصــورةٍ عامــة ،وتثقيــف أفــراده بالخدمــات والمنتجــات الماليــة واالســتثمارية الحاليــة والمزمــع
توفيرهــا ،وآليــات الوصــول إليهــا ،والفــرص االســتثمارية المتاحــة مــن خاللهــا ،وكذلــك الحقــوق
والواجبــات المترتبــة.
بالنتيجــة ،للتوعيــة دور حاســم علــى صعيــد الشــمول المالــي .وإذا كان الشــمول المالــي هــو ســبيلنا
ـام
إلدمــاج فئــات المجتمــع المختلفــة فــي النظــام االقتصــادي والمالــي للدولــة ،للتوصــل إلــى نظـ ٍ
اقتصــادي تشــاركي مســتدام فــإن ذلــك يتطلــب تحــو ً
ال توعوي ـ ًا مالي ـ ًا جذري ـ ًا.
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الشمول المالي في أنشطة األوراق المالية
مســؤولية تطبيــق الشــمول المــال مجتمعيــ ًا وإن كانــت مشــتركة علــى عاتــق مختلــف الجهــات
الوطنيــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص ،فــإن القســط األوفــر منهــا يق ــع علــى عاتــق المؤسســات
الماليــة والمصرفيــة والجهــات الرقابيــة المختلفــة بمــا فيهــا هيئــة أســواق المــال وشــركائها فــي
ســواء علــى صعيــد
المنظومــة حيــث كانــت هنــاك جهــوداً عــدة علــى صعيــد الشــمول المالــي،
ً
الخدمــات والمنتجــات الماليــة المســتحدثة التــي أخــذت طريقهــا للتطبيــق فــي إطــار مشــروع
تطويــر ســوق المــال ،أو المنتجــات قيــد التطبيــق كالمشــتقات الماليــة ،والتــداول بالهامــش ،والبيــع
علــى المكشــوف ،والصفقــات المتفــق عليهــا ،إضافـ ً
ـة إلــى أدوات الدخــل الثابــت ،وصناديــق الدخــل
المتداولــة ،وصناديــق المؤشــرات المتداولــة ،وكذلــك اتفاقيــات إعــادة الشــراء ،وغيرهــا.
أو علــى الصعيــد التقنــي كتطويــر أنظمــة التــداول ومــا بعده ،وكذلــك مبــادرة وضع اإلطــار التنظيمي
للتقنيــات الماليــة “فنتــك” ،ومبــادرةٍ أخــرى للتحــول الرقمــي للهيئــة تهــدف لرقمنــة كافــة خدماتهــا
بحلــول عــام .2025
أو علــى صعيــد المرتك ــز التوعــوي للشــمول المالــي ،كالبرامــج التوعويــة المســتهدفة للمســتثمرين
بشــتى شــرائحهم ،أو التوعيــة لــدى فئــات مجتمعيــة مختلفــة فــي المجــاالت التعليميــة التربويــة
والجامعيــة ،كمــا هــو الحــال فــي مشــروع الهيئــة الوطنــي لتعزيــز الثقافــة الماليــة ،و مشــروعها
إلنشــاء أكاديميــة أســواق المــال الــذي يجــري اإلعــداد إلطالقــه قريب ـ ًا.

الشمول المالي
تحول رقمي ،ومعرفة مجتمعية ،وتنمية اقتصادية ،واجتماعية

خارطة طريق للشمول المالي
مــع تنامــي الــدور التنمــوي الحاســم للشــمول المالــي فــي الوقــت الحالــي ،تظهــر الحاجــة ماســة
لبلــورة الجهــود المبذولــة مــن قبــل الجهــات الوطنيــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص فــي إطــار
"إســتراتيجية وطنيــة للشــمول المالــي".
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فالشــمول المالــي ،وإن اتصــل بمهــام القطــاع المالــي والمصرفــي واالســتثماري بمؤسســاته المختلفــة
وجهاتــه الرقابيــة بالدرجــة األولــى ،فإنــه ونظــراً الســتهدافه إدراج كافــة الفئــات االجتماعيــة فــي النظــام
المالــي الرســمي للدولــة وحمايتهــا ماليــ ًا ،وكذلــك دوره فــي تحقيــق االســتقرار المالــي واالقتصــادي
وبالتالــي االجتماعــي ،فإنــه يصبــح والحالــة هــذه مطلبــ ًا وطنيــ ًا بامتيــاز ،وهــذا مــا يقتضــي تبنــي
إســتراتيجية وطنيــة شــاملة يؤســس لهــا ويعمــل علــى تنفيذهــا شــركاء إســتراتيجيون يمثلــون الجهــات
الرقابيــة الماليــة ،كهيئــة أســواق المــال وشــركائها فــي المنظومــة ،وبنــك الكويــت المركــزي ،ووزارة
التجــارة ،ووزارة الماليــة ،وزارة االتصــاالت ،وغيرهــا مــن الجهــات الوطنيــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص.
ووفــق آليــة تشــاركية بحيــث يعمــل الجميــع فــي إطار منظومــة عمــل متكاملة ووفــق رؤى إســتراتيجية
واضحــة تنســجم مــع رؤى الخطــة التنمويــة للدولــة "رؤيــة الكويــت  "2035وتتفــق مــع مخرجاتهــا

الشمول المالي
تحول رقمي ،ومعرفة مجتمعية ،وتنمية اقتصادية ،واجتماعية

ركائز التحول نحو الشمول المالي
ــتوفيــر األطــر التشــريعية والتنظيميــة (إقــرار التشــريعات المطلوبــة ،إجــراء التعديــات المطلوبــة
علــى األنظمــة والتعليمــات واللوائــح المتعلقــة بالشــمول المالــي بالنســبة للجهــات المعنيــة)
ــتقديــم منتجــات وخدمــات ماليــة مبتكــرة ،وتأســيس البنيــة التحتيــة الماليــة المواتيــة التــي
تعــزز إمكانيــة حصــول أفــراد المجتمــع علــى الخدمــات الماليــة فــي شــتى فئاتهــم وأماك ــن
تواجدهــم ،والمتابعــة المســتمرة للمســتجدات علــى هــذا الصعيــد لطــرح الجديــد منهــا ،مــع
مراعــاة عديــد االعتبــارات فــي تلــك الخدمــات والمنتجــات (عاليــة الجــودة ،مالئمــة الحتياجاتهم،
فــي متناولهــم جميع ـ ًا ،إجــراءات وشــروط ميســرة ومناســبة للحصــول عليهــا).
ــتوفيــر اإلطــار الرقابــي الفعــال (قوننــة المصــادر غيــر الرســمية وإخضاعهــا إلشــراف الجهــات
الرقابيــة ،تطبيــق المعاييــر واآلليــات الرقابيــة الدوليــة بمــا يضمــن حمايــة مســتهلكي الخدمــات
والمنتجــات الماليــة ،تطبيــق الممارســات المعــززة لمقومــات العدالــة والنزاهــة والشــفافية
واإلفصــاح ،آليــات فاعلــة لحمايــة البيانــات والتعامــل مــع الشــكاوى ،ومعالجــة المخالفــات).
ــتبنــي برامــج التحــول التقنــي الالزمــة المطلوبــة للخدمــات الماليــة الحاليــة والمســتقبلية،
والحــرص علــى متابعــة وتطبيــق المســتحدث المناســب منهــا .وتطويــر أنظمــة الدفــع
والتســوية والتحويــل ومختلــف العمليــات المتصلــة بالحصــول علــى الخدمــات الماليــة
الرقميــة ،وتحســين آليــات االتصــال وتبــادل المعلومــات.
ــالتوعيــة الرقميــة :الوصــول بالتوعيــة الماليــة الشــاملة إلــى المســتويات المطلوبــة علــى
المســتوى الوطنــي ،والتوســع فــي المشــروع الوطنــي لتعزيــز الثقافــة الماليــة إلــى أقصــى
الحــدود الممكنــة للتوصــل إلــى إدراج برامــج تعليميــة ماليــة متكاملة ضمــن النظــم التعليمية
التربويــة ،إضافــة ً إلــى برامــج توعويــة خاصــة بالخدمــات والمنتجــات الماليــة تســتهدف شــرائح
المجتمــع ،وإنشــاء قاعــدة بيانــات شــاملة للمعلومــات الدقيقــة المتصلــة بخدمــات ومنتجــات
الشــمول المالــي ،ومزايــا ومخاطــر التعامــل بهــا ،واإلفصــاح المالئــم عنهــا ،وبيانــات عمــاء
الخدمــات والمنتجــات الماليــة وحقوقهــم وواجباتهــم ،وتحديــث تلــك البيانــات بصــورة
منتظمــة ،وتوفيــر الخدمــات االستشــارية للعمــاء ،إضافــة إلــى التوعيــة االســتثمارية والقانونيــة
بصــورةٍ عامــة بمــا فــي ذلــك تنميــة ثقافــة التمويــل واالســتثمار واالدخــار.
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الشمول المالي
تحول رقمي ،ومعرفة مجتمعية ،وتنمية اقتصادية ،واجتماعية

مبادرات في مسار التحول نحو الشمول المالي
-

التحول الرقمي الشامل للخدمات والمنتجات المالية.
توجيه الجهود والموارد لزيادة فرص العمل ونمو االستثمار.
تعزيــز الخدمــات الماليــة المقدمــة لألســرة بكافــة أفرادهــا (الســيما المــرأة والشــباب وصغــار
الســن).
دعم رواد األعمال والمشاريع الصغيرة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
تعزيز جهود التوعية الرقمية والشمول المالي.
تعزيز جهود التعاون الدولي مع المنظمات والمؤسسات والجهات ذات الصلة.
إطالق المبادرات المعززة للتنمية االقتصادية المستدامة
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