تحت رعاية
صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين المعظم حفظه هللا
البنك المركزي األردني ينظم بالتعاون مع صندوق النقد العربي والوكالة األلمانية للتنمية والتحالف
العالمي للشمول المالي ،منتدى سياسات الشمول المالي
اإلعالن عن إطالق االستراتيجية الوطنية للشمول المالي
تحت رعاية صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين المعظم حفظه هللا ،ينظم البنك المركزي األردني
بالتعاون مع الوكالة األلمانية للتنمية ) ،(GIZوصندوق النقد العربي ) ،(AMFوالتحالف العالمي للشمول المالي )،(AFI
"منتدى سياسات الشمول المالي" ،الذي سيتضمن إعالن اللجنة الوطنية التوجيهية للشمول المالي عن اطالق
االستراتيجية الوطنية للشمول المالي  2020-2018في يوم الرابع من كانون األول (ديسمبر)  .2017يعتبر إطالق
االستراتيجية خطوة هامة في تعزيز النمو االقتصادي المستدام والشامل ،حيث ستساهم االستراتيجية الوطنية في تعزيز
النمو االقتصادي واالجتماعي لكافة شرائح المجتمع من خالل توفير الخدمات المالية المناسبة ألولئك الذين يفتقرون لها.
هذذذذا وعلذذذل الذذذر م مذذذن جميذذذع التطذذذورات الماليذذذة التذذذي ظهذذذرت خذذذالل السذذذنوات الماضذذذية إال نذذذه ال تذذذزال هنذذذاك نسذذذبة
كبيذذذرة مذذذن المجتمذذذع األردنذذذي ال يمتلكذذذون حسذذذابات بنكيذذذة ،حيذذذث وضذذذحت دراسذذذة حديثذذذة عذذذدت مذذذن قبذذذل البنذذذك
المركذذذزي األردنذذذي والوكالذذذة األلمانيذذذة للتنميذذذة خذذذالل العذذذام  ،2017ن  %33مذذذن البذذذال ين فذذذي األردن و %27مذذذن
النساء فقط يمتلكون حسابات بنكية.
و انطالقذذذا مذذذن هميذذذة الشذذذمول المذذذالي ودورق الرئيسذذذي فذذذي تحقيذذذق التنميذذذة االقتصذذذادية وخلذذذق فذذذرل العمذذذل وتقليذذذل
وجذذذه التفذذذذاوت االقتصذذذادي واالجتمذذذذاعي بمذذذا يتوافذذذذق مذذذذع مجموعذذذة هذذذذداف التنميذذذة المسذذذذتدامة لامذذذم المتحذذذذدة ،تذذذذم
تشذذذكيل اللجنذذذة الوطنيذذذة التوجيهيذذذة للشذذذمول المذذذالي خذذذالل العذذذام  2015برئاسذذذة البنذذذك المركذذذزي االردنذذذي وعضذذذوية
مؤسسذذذات رسذذذمية وخاصذذذة ومجتمذذذع مذذذدني ،حيذذذث طذذذل البنذذذك وشذذذركائه فذذذي عمليذذذة صذذذيا ة االسذذذتراتيجية الوطنيذذذة
لتعزيذذذز الشذذذمول المذذذالي جميذذذع فئذذذات المجتمذذذع مذذذع التركيذذذز بشذذذكل خذذذال علذذذل فئذذذات الشذذذباب والنسذذذاء والالجئذذذين
و صذذحاب الذذدخول المتدنيذذة .وفِذذي هذذذا ا طذذار علذذن البنذذك المركذذزي األردنذذي فذذي عذذام  2016التزامذذه بذذإعالن مايذذا
الذذذذي يتمثذذذل بتحقيذذذق اهذذذداف وطنيذذذة منهذذذا زيذذذادة نسذذذبة حصذذذول البذذذال ين علذذذل الخذذذدمات الماليذذذة وتقليذذذل الفجذذذوة بذذذين
الجنسين.
يعذذد المنتذذدى نقطذذة هامذذة لكافذذة المشذذاركين وصذذناح القذذرار حذذداث الت ييذذر فذذي مجذذال تعزيذذز الشذذمول المذذالي ،كونذذه
سذذذذيناقس االسذذذذتراتيجية الوطنيذذذذة االردنيذذذذة للشذذذذمول المذذذذالي و هذذذذم الخطذذذذط التذذذذي تسذذذذاهم بتعزيذذذذز الشذذذذمول المذذذذالي
للمذذذر ة ضذذذمن خطذذذة ( )The Denarau Action Planوالشذذذمول المذذذالي لاشذذذخال المهجذذذرين قسذذذراً مذذذن بالدهذذذم
( .)Forcibly Displaced Personsإلذذذل جانذذذب ذلذذذك سذذذيقوم البنذذذك المركذذذزي األردنذذذي وعذذذدد مذذذن الخبذذذراء الذذذدوليين
بمناقشذذة خذذر المسذذتجدات المتعلقذذة بالشذذمول المذذالي ضذذمن سذذتة محذذاور ساسذذية (الخذذدمات الماليذذة الرقميذذة ،التمويذذل
األصذذذ ر ،الشذذذركات الصذذذ يرة والمتوسذذذطة ،حمايذذذة المسذذذتهلك المذذذالي ،الثقافذذذة والقذذذدرات الماليذذذة والبيانذذذات والبحذذذث).
عذذذذالوة علذذذذل ذلذذذذك ،سذذذذيتطرق المنتذذذذدى ألهميذذذذة وتذذذذ ثير المبذذذذادرات ا قليميذذذذة فذذذذي مجذذذذال الشذذذذمول المذذذذالي وتعزيذذذذزق
و همهذذذا المبذذذادرة ا قليميذذذذة لتعزيذذذز الشذذذذمول المذذذالي فذذذذي المنطقذذذة العربيذذذذة ( )FIARIالتذذذي طلقهذذذذا مذذذؤخراً صذذذذندوق

النقذذد العربذذي بالشذذراكة مذذع الوكالذذة األلمانيذذة للتنميذذة والتحذذالف العذذالمي للشذذمول المذذالي وبالتعذذاون مذذع البنذذك الذذدولي،
تحذذذت مظلذذذة مجلذذذا محذذذافظي المصذذذارف المركزيذذذة ومؤسسذذذات النقذذذد العربيذذذة .تهذذذدف المبذذذادرة ،تعزيذذذز السياسذذذات
وتسذذذهيل ا جذذذراءات لمسذذذاعدة المجتمعذذذات العربيذذذة فذذذي الوصذذذول إلذذذل الخذذذدمات الماليذذذة مذذذن خذذذالل التنسذذذيق ا قليمذذذي
وتبادل المعارف ودعم السياسات الوطنية للشمول المالي.
كمذذذذذا سذذذذذيتيح هذذذذذذا المنتذذذذذدى المجذذذذذال لتبذذذذذادل الخبذذذذذرات والمعلومذذذذذات مذذذذذع كافذذذذذة األطذذذذذراف مذذذذذن صذذذذذناح السياسذذذذذات
والقذذذذرارات ،القطذذذذاح العذذذذام والخذذذذال والعديذذذذد مذذذذن الهيئذذذذات والمنظمذذذذات الدوليذذذذة مذذذذن العذذذذالم العربذذذذي وكافذذذذة نحذذذذاء
العالم.
مذذذن جانذذذب يخذذذر وفذذذي إطذذذار مبذذذادرة تعزيذذذز الشذذذمول المذذذالي فذذذي الذذذدول العربيذذذة () ،FIARIسذذذيتم فذذذي اليذذذوم الخذذذاما
مذذذذن كذذذذانون األول (ديسذذذذمبر)  ،2017عقذذذذد برنذذذذام تذذذذدريبي لبنذذذذاء قذذذذدرات فذذذذي مجذذذذال اعذذذذداد وتنفيذذذذذ اسذذذذتراتيجيات
الشذذذذمول المذذذذالي ،مخصذذذذل للمذذذذوظفين الفنيذذذذين لذذذذدى المصذذذذارف المركزيذذذذة ووزارات الماليذذذذة فذذذذي الذذذذدول العربيذذذذة.
لمزيذذذد مذذذن المعلومذذذات عذذذن مذذذؤتمر إطذذذالق االسذذذتراتيجية الوطنيذذذة للشذذذمول المذذذالي ،يرجذذذل زيذذذارة الموقذذذع التذذذالي:
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