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  ديمتق

 
صندوق النقد العربي في مجال لجهود  يأتي إصدار هذا الكتاب استكمالا 

ا لالهتمام المتزايد الذي  تعزيز الشمول المالي بالمنطقة العربية، تعزيزا

أولته المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في السنوات األخيرة 

لنمو برامج وسياسات تعزيز الشمول المالي في إطار دعم فرص ال

، حيث شهدت في دولنا العربية وتحقيق الستقرار القتصادي والمالي

ا في تشجيع الشمول المالي،  ا كبيرا األطر التشريعية والرقابية تطورا

النفاذ للتمويل من قبل كافة فئات المجتمع مع وركزت على العمل لتحسين 

ة التركيز على الشباب والمرأة والمشروعات متناهية الصغر والصغير

القطاع  إلىمدخرات األفراد  اجتذاب، والعمل كذلك على والمتوسطة

 المالي والمصرفي الرسمي.

 
عمل صندوق النقد العربي، بالتعاون مع السلطات اإلشرافية على القطاع 

مواجهة التحديات ب الجهود المتمثلةالمالي في الدول العربية، على قيادة 

نطقة العربية، حيث تضمنت المتعلقة بتحقيق الشمول المالي في الم

، العديد من 2020-2015استراتيجية صندوق النقد العربي للفترة 

البرامج واألنشطة التي تستهدف مساعدة الدول العربية على تحسين 

صورة شاملة يقدم الكتاب  إمكانية الوصول للتمويل والخدمات المالية. 

هود المبذولة من ويبرز الج ،عن واقع الشمول المالي في دولنا العربية

قبل حكوماتها، لالرتقاء بمؤشرات الشمول المالي وتحسينها من خالل 
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. نأمل أن في الدول العربية تعزيز الوصول إلى التمويل والخدمات المالية

يساهم هذا الكتاب في تسهيل اتخاذ القرارات والتوصيات التي يصدرها 

فيما يخص  بيةمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العر

تعزيز الشمول المالي، وذلك في ضوء ما تضمنته الكتاب من معلومات 

كما نأمل أن يساهم إصدار  .مفيدة حول الشمول المالي بمحاوره المختلفة

الكتاب في توفير المعلومات المتعلقة بالشمول المالي وزيادة الوعي به. 

معلومات المتاحة فالهدف الرئيس منه هو تزويد القارئ بأكبر قدر من ال

أن يساعد الكتاب على تعميق الثقافة المالية  آملينحول الموضوع. 

  والنقدية والمصرفية العربية.

  

  وهللا ولي التوفيق،   
 
 
 
 

 
 الحميدي  عبد الرحمن بن عبد هللا 

 المدير العام رئيس مجلس اإلدارة
 صندوق النقد العربي
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 المالي في الدول العربية، وذلك إلسهاماتهم
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