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 الشمول المالً ودور البنوك

 

لتحقٌق المزٌد من التنمٌة االقتصادٌة والمجتمعٌة، اهتم البنك الدولً ومنظمة التعاون 

االقتصادي األوربً ومجموعة العشرٌنوغٌر ذلك من المنظمات الدولٌة والتجمعات المالٌة 

الذي ٌتطلب منح المزٌد من االهتمام  (فاٌننشال انكلوشن)بضرورة تحقٌق الشمول المالً 

لكافة قطاعات المجتمع للمشاركة فً الحصول علً الحد األدنى من الخدمات المصرفٌة لكل 

فرد من المجتمع، مع تقدٌم عناٌة خاصة للفئات الفقٌرة واصحاب المؤسسات الصغٌرة 

وهذا التوجه ال بد منه، خاصة وأن اشراك الجمٌع فً ما ٌعرف ب . والمتناهٌة الصغر

 .سٌحقق فوائد جمة للجمٌع ولكل قطاعات المجتمع فً الدولة" الشمول المالً"

فً المجتمعات % 75لقد تبٌن من العدٌد من الدراسات، أن نسبة كبٌرة من األفراد تتجاوز 

الفقٌرة ال تحصل علً الخدمات المصرفٌة الكافٌة،أو ال تتعامل عبر البنوك التً ال تعرف 

طرٌقها اعتقادا منها أن هذه األمكنة مخصصة لفئات معٌنة فقط وغٌر مسموح لغٌر 

. مع العلم، أن النسبة المذكورة تزٌد كثٌرا فً دول العالم األكثر فقرا. بالدخول" األعضاء"

وهذا أمر غٌر مقبول، ونحن فً هذا العصر المتطور، وسٌضر كثٌرا بالحركة االقتصادٌة 

 . والتنمٌة المجتمعٌة

" خارج التغطٌة"ان هذه النسبة الكبٌرة من األفراد والتً ال تتعامل مع البنوك، تعتبر 

وفً هذا األمر، أضرار اقتصادٌة ومالٌة . وبالتالً فهً خارج مجال الشمول المالً

ومصرفٌة عدٌدة ألن فتح الحسابات المصرفٌة ووضع كل األموال فً هذه الحسابات 

والتعامل عبرها سٌمكن القطاع المصرفً من تجمٌع كل األموال فً ٌدٌه ومنها ٌتم تدوٌر 

 .هذه األموال وصبها لتحرٌك التجارة والتنمٌة واالستثمارات المتنوعة



وهذه الحركة الدائرٌة الدؤوبة فً البنوك لألموال النقدٌة ٌستفٌد منها جمٌع األطراف خاصة 

وأنها تؤدي الً توفر األموال فً أٌدي البنوك والمؤسسات المالٌة المرخصة لحسن استخدام 

وادارة هذه الموارد المالٌة وفق األنظمة القانونٌة واالجراءات السلٌمة والممارسات 

 .المصرفٌة المتبعة وبما ٌضمن حقوق جمٌع األطراف

نالحظ أن البنوك متخمة باألموال، لدرجة التشبع، فً الدول التً ٌكون فٌها وعٌا بضرورة 

وهذه البنوك المتخمة تستطٌع تلبٌة كل القروض الكبٌرة . وضع األموال واٌداعها فً البنوك

وبالطبع .. وتقدٌم كافة التسهٌالت المالٌة لقٌام المشارٌع والعمران والتنمٌة فً كل األطراف

فان العكس ٌحدث عندما ٌقل أو ٌنعدم التعامل مع البنوك التً تصبح خاوٌة الوفاض وال 

ومن هذا حسرة وغصة فً نفوس البنوك والعامة، ولذا ال بد من التحرك . تملك ما تقدمه

الشمول "الفاعل لتصحٌح األوضاع ومن هنا أتت الفكرة بضرورة الحرص علً تحقٌق 

وهنا توجد مسؤولٌة مباشرة علً الدول . وتطبٌقه من أجل الفائدة المرجوة" المالً

 .ومسؤولٌة علً المجتمع وكذلك مسؤولٌة علً الصناعة المصرفٌة

وعلً الدولة وضع خطط قصٌرة المدي . ولألهمٌة، ٌجب تحمل هذه المسؤولٌة والتصدي لها

وهذا ٌتمثل فً أن تضع الدول . وطوٌلة المدي لدعم وتشجٌع وتوطٌد أرجل الشمول المالً

اللوائح واالجراءات والضوابط التً تحفز التعامل مع البنوك بل والعمل قدر المستطاع علً 

 . حصر كل التعامالت المالٌة عبر منافذها

وهذا قد ٌتمثل، مثال، فً تحوٌل كل المرتبات للبنوك وبهذا ٌكون لكل عامل حساب مصرفً 

وعلً أصحاب الشركات . ٌتعامل عبره، وكذلك تقدٌم الدفع للمشروعات عبر البنوك فقط

والنقابات والتجمعات العمالٌة والمؤسسات التجارٌة بكافة أحجامها تشجٌع أفرادها للتعامل 

 .عبر البنوك واالصرار علً تمرٌر كل المعامالت المالٌة عبر الحسابات المصرفٌة فقط

وفً هذا الخصوص، علً البنوك تقدٌم التسهٌالت ألقصً درجة ممكنة لتمكٌن الجمٌع من 

وكذلك تقدٌم .. فتح الحسابات المصرفٌة بشتً أنواعها من جارٌة وتوفٌر واستثمار

االغراءات لفتح هذه الحسابات والحرص علً التوفٌر لجنً الفوائد العدٌدة والمغرٌة التً 

 . تقدمها البنوك ألصحاب الحسابات المصرفٌة

وبالطبع، فان تجمع األموال فً ٌد المصارف ستعود بالفوائد العدٌدة علً المجتمع وأقلها 

سٌرجع فً مشارٌع مساهمة التنمٌة االجتماعٌة التً تقدمها البنوك من أرباحها للمجتمع 

تدور الدوائر وٌأتً االحسان باإلحسان، " دائما"وهكذا . الذي ساهم فً تحقٌق هذه األرباح

 .وما جزاء االحسان اال االحسان



وهناك ضرورة اٌضا تستوجب قٌام البنوك بتسهٌل اجراءات التعامل معها وتبسٌط وصول 

الخدمات المصرفٌة للجمٌع خاصة للفئات الفقٌرة من األفراد وللمؤسسات الصغٌرة 

والمتوسطة ألن التصاق هذه الفئات بالبنوك سٌقلب الموازٌن وسٌحقق طفرة كبٌرة نحو 

 ... الوصول للشمول المالً الذي ستشمل فائدته جمٌع األطراف بدون فرز

ان التعامل مع البنوك اآلن لم ٌعد ترفا لعضوٌة خاصة وانما أصبح ضرورة تتطلبها الظروف 

واآلن مع الطفرة التقنٌة فان فً ٌد كل شخص فً المدن والبوادي والقري والسهول . الحالٌة

لٌتمكن من االتصال " رصٌد"والكثٌر منهم ٌستعمل هذا الجهاز فً تحوٌل . جهاز تلفون

التلفونً، وهذا االجراء من الناحٌة الفنٌة المحضة ٌعتبر عمال مصرفٌا، ألن هناك طرف 

وعلً البنوك االستفادة من هذا الوضع السائد والبدء فً . ٌحول رصٌد أموال لطرف آخر

ولقد استفادت دول . تقدٌم الخدمات المصرفٌة عبر التلفون الموجود فً كل ٌد فً كل وقت

 .كثٌرة وعملت علً توسٌع المعامالت المصرفٌة عبر جهاز التلفون

ان تسهٌل تعامل الجمٌع مع البنوك والعمل علً تسٌٌر وتحوٌل االموال عبر منافذها، 

سٌحقق طفرة الشمول المالً الذي سٌعود بدوره بفوائد عدٌدة علً التنمٌة االقتصادٌة 

ولكن هذا ٌحتاج لتضافر الجمٌع وخاصة الجهات الرسمٌة . والتنمٌة المجتمعٌة المتحضرة

 .فً الدولة التً ٌجب علٌها قٌادة الصفوف لتحقٌق الشمول المالً
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