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رائـد شـرف الديـن
منتدى اليوم العربي للشمول المالي الثالث
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*الرتجمة إىل اإلنكليزية تحت عنوان“Innovative Approaches to Improving Financial Inclusion”:

أود بداية ،أن أشكر سعادة الحاكم عىل الدعوة التي وجهها يل إللقاء مداخلة يف منتدى اليوم
العريب للشمول املايل الثالث بوصفي نائبا أول سابق لحاكم مرصف لبنان ورئيس للجنة الشمول
املايل حينها ،إين أعتز وأسعد بهذه الدعوة وبتواجدي معكم اليوم يف هذه املناسبة التي
أجمعت البنوك املركزية العربية عىل االحتفال بها سنويا منذ العام  .7102أود أيضا أن أشكر
أعضاء لجنة الشمول املايل يف مرصف لبنان عىل ما بذلوه يف هذا املضامر ،وباألخص األستاذ
خالد بحصيل والدكتورة الما ضاهر لجهة تحضري البحوث والدراسات ومواكبة املناهج الجديدة
وابتكارات التكنولوجيا املالية ،وتطوير اسرتاتيجية مرصف لبنان للشمول املايل ووضع خطة
العمل التابعة لها ،وللعمل التنسيقي املميز وللمتابعة الجدية ملرشوع الشمول املايل.
ككل عام يكون اختيار مواضيع املنتدى يف قلب الحدث وذات أهمية كبرية للواقع اللبناين.
فتمحورت جلسات املنتدى هذا العام حول التطورات التكنولوجية الرقمية يف القطاعني
املرصيف واملايل .وقد نوه كل من سعادة حاكم مرصف لبنان ورئيس جمعية املصارف خالل
الجلسة االفتتاحية بالفرص الواعدة التي تحملها هذه التطورات لجهة تحسني قدرات مقدمي
الخدمات املالية وتعزيز وصول هذه الخدمات لألفراد واملؤسسات وتفعيل النمو االقتصادي يف
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البالد؛ غري غافلني عن املخاطر السيربانية واالحتيال والخروقات التي قد تنجم عن سوء استعامل
بعض هذه التكنولوجيات أو التقصري بتحصني بنيتها التحتية وبرامجها وأدواتها .وهنا الكل معني،
من منظمي ومراقبي ومقدمي الخدمات املالية واملواطنني عىل حد سواء ،مبواكبة التطور
وباالبتكار يف التكنولوجيا املالية ،وباملحافظة يف الوقت عينه عىل سالمة واستقرار القطاعني
املرصيف واملايل.
املزيد من املقاربات التي من شأنها الدفع بالشمول املايل قدما كانت محور نقاشات الجلسات
التالية .فخالل الجلسة الحوارية األوىل عرض املتحدثون مفهوم النهج التناسبي يف التعامل مع
التنظيم والرقابة املاليني وكيفية تطبيقه ومحاذيره املختلفة .وأكدت هذه الجلسة عىل الدور
األسايس الذي يلعبه منظمو ومرشفو القطاعني املرصيف واملايل يف توسيع نطاق الوصول اىل
الخدمات واملنتجات املالية وتحسني جودتها والحث عىل حسن استخدامها من قبل جميع فئات
املجتمع .وقدم كل منهم رؤيته لجهة تطوير البنية التحتية املالية واألنظمة الرامية لتعزيز
شمولية وديناميكية وفعالية القطاعني املرصيف واملايل مع التأكيد عىل رضورة االمتثال للقوانني
واإلجراءات املعتمدة دوليا ملكافحة متويل اإلرهاب وتبييض األموال والتهرب الرضيبي وغريها
من الجرائم املالية التي يحاكم عليها القانون .وتناولت الجلسة أمثلة من لبنان ومن حول العامل
حيث قامت الجهات املعنية بتطوير أنظمة جديدة يف اطار النهج التناسبي متعلقة بتنظيم كل
من مؤسسات التمويل األصغر ،والخدمات املالية الرقمية ( ،)digital financial servicesورشكات
التكنولوجيا املالية ( ،)FinTech companiesواملصارف الرقمية ( ،)digital banksورشكات
املحافظ اإللكرتونية ( ،)e-wallet companiesورشكات الدفع اإللكرتوين ( e-payment
 .)companiesكام أشار املتحدثون اىل إدخال بعض الدول تغيريات بأنظمتها لجهة تبسيط عملية
التعرف عىل العمالء بشكل متدرج والكرتوين ( .)tiered e-KYCوكذلك بحثت الجلسة يف آثار
التحول الرقمي عىل التنظيم والرقابة املاليني السلبية منها وااليجابية عىل حد سواء.
أما الجلسة الحوارية الثانية فكان موضوعها األسايس يدور حول منهج الرتكيز عىل العمالء يف
القطاعني املرصيف واملايل ،وعن الفرص املتنوعة التي يتيحها االبتكار التكنولوجي لجهة توفري
ما هو أنسب للعمالء واملساعدة يف تحقيق التمويل املسؤول ( .)responsible financeوناقش
املتحدثون آثار االبتكار التكنولوجي عىل كل من مقدمي الخدمات املالية والعمالء ،من حيث
تطور تجربة العميل ( )customer experienceوتكييف الخدمات املقدمة مع طلب العميل
( ،)service customizationوأهمية نرش الوعي والتثقيف الرقمي واملايل للجميع ،وأهمية تفعيل
الشفافية يف كل جوانب عالقة العميل مع مقدمي الخدمات ،وأهمية تأمني خصوصية البيانات
املتعلقة بالعميل وحاميتها ،وغريها من املواضيع املتصلة .وقد تم تناول هذه املواضيع من
قبل خرباء من مختلف الخلفيات ،حيث عرض كل منهم رؤيته حول كيفية تفعيل قطاع مايل
شامل ومسؤول محوره العمالء .كذلك ،أغنى النقاش ما تداوله الخرباء من أمثلة للحلول املبتكرة
يف دول مختلفة حول العامل وتأثرياتها عىل السكان املحليني .وكان من أهداف الجلسة حث
مقدمي الخدمات واملنتجات املالية عىل تكييف وترقية عروضهم لتتجاوب أكرث مع حاجات
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وتطلعات األفراد من كافة الفئات االجتامعية-االقتصادية ويف جميع املناطق من جهة،
واملؤسسات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة يف جميع املناطق ويف مختلف القطاعات
االنتاجية من جهة أخرى .ركز املتحدثون أيضا عىل أهمية االرتقاء باملعايري الفضلة لجهة حامية
املستهلك املايل ال سيام يف ظل التغريات التكنولوجية املتسارعة.
ويف نطاق مرشوع الشمول املايل يف مرصف لبنان شهِد العامني املاضني نشاطات نوعية
ومتنوعة تشمل التواصل مع مقدمي الخدمات املالية لالطالع عىل نشاطاتهم يف مجال التوعية
والتثقيف املاليني ،واجراء مسح لرشكات التكنولوجيا املالية والتواصل معهم الستطالع خدماتهم
وتطلعاتهم ،وإصدار تعاميم متعلقة بتوسيع انتشار مقدمي الخدمات املالية يف املناطق
البعيدة واألرياف ،وأخرى متعلقة بتشجيع مقدمي الخدمات املالية عىل استخدام الوسائل
التكنولوجية لتوفري خدمة أنسب لذوي االحتياجات الخاصة .وكذلك قد تم البحث يف تطوير
وإصدار تعاميم متعلقة بقطاع التمويل األصغر وهو موضوع الطاولة املستديرة القادمة والذي
يوليه مرصف لبنان أهمية كبرية .كام وعملنا عىل اجراء ونرش دراسات عديدة حول مواضيع
متنوعة كان آخرها عن الثورة الرقمية وكيف أن دور البنك املركزي يكمن يف تحويل الوهم اىل
شمول ،أي كيف أظهرت الوقائع أن ما يُسمى بالعمالت االفرتاضية الخاصة غري املنظمة توهم
عىل عكس الحقائق العلمية والتجريبية بأنها الحل األنسب ضد االقصاء املايل ،بينام أن مرشوع
العملة الرقمية الوطنية أي الصادرة عن البنك املركزي ( )Central Bank Digital Currencyله
فرص أكرب يف املساهمة يف تحقيق شمول مايل أوسع مع املحافظة عىل االستقرار املايل .
كام تسنى يل اإلرشاف يف أواخر العام املايض وأوائل السنة الحالية عىل تنفيذ مسح الشمول
املايل لألفراد لجهة الطلب من قبل زماليئ السابقني يف مديريتي اإلحصاءات والفروع ،وإذ أثني
عىل جهود كل من شارك وتعاون يف هذا العمل الجديد .
وقد أظهرت نتائج املسح أن حوايل  %95من السكان  -املواطنني من عمر  01وما فوق لديهم
حسابات جارية لدى املصارف؛ النسبة األكرب تعود للرجال ( %72من مجموع الرجال و 95%من
مجموع النساء) ،مام يظهر فجوة جندرية مبا يقارب ال  .01%أما بالنسبة للتقسيم العمري ،فتبني
وجود تفاوت باملستويات بني الشباب من عمر  01اىل  79سنة ( )%33والراشدين من عمر  79اىل
 79سنة ( )%73واملسنني ( .)%91أما بالنسبة لالنتشار الجغرايف ألصحاب الحسابات الجارية ،فقد
أظهر املسح تباين بني املناطق :فكانت النسبة األقل يف محافظة بعلبك-الهرمل ()%9947
ومحافظة لبنان الجنويب ( )%9947ومحافظة عكار ( ،)%97يأيت بعدها محافظة البقاع ()%9947
ومحافظة النبطية ( )%9245ومحافظة الشامل ( ،)%9547وتأيت محافظة جبل لبنان يف املرتبة
الثانية ( )%7743ويف املرتبة األوىل محافظة بريوت (.)%2142
فيام يخص حسابات االدخار ،فقد أظهرت نتائج املسح أن حوايل  %77من اجاميل السكان -
املواطنني من عمر  01وما فوق لديهم حسابات ادخار لدى املصارف؛ النسبة األكرب تعود للرجال
( %31من مجموع الرجال و 70%من مجموع النساء) ،مام يظهر هنا أيضا فجوة بني النساء والرجال
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مبا يقارب ال  .5%أما بالنسبة للتقسيم العمري ،فتبني وجود تباين باملستويات بني الشباب من
عمر  01اىل  79سنة ( )%0741والراشدين من عمر  79اىل  79سنة ( )%7740واملسنني (.)%3047
اما بالنسبة لبطاقات الدفع ،فسجلت نسبة األشخاص الذين ميلكونها  %39من اجاميل السكان -
املواطنني من عمر  01وما فوق ،والنسبة األقل تعود هنا أيضا للنساء ( %93من مجموع الرجال
و 72%من مجموع النساء)  -مام يظهر فجوة جندرية مبا يقارب ال  .07%أما بالنسبة للتقسيم
العمري ،فتبني وجود اختالف باملستويات بني الشباب من عمر  01اىل  79سنة ( )%77والراشدين
من عمر  79اىل  79سنة ( )%35واملسنني (.)% 05
وقد تبني لنا أن مستوى استخدام السكان  -املواطنني للوسائل االلكرتونية والرقمية ال يزال
متدنيا نسبيا .فشكلت نسبة القيام بالعمليات املالية عرب االنرتنت  %5فقط من اجاميل السكان -
املواطنني من عمر  01وما فوق ،ونسبة القيام بالعمليات املالية عرب الهاتف املحمول  %2فقط .
يف املرحلة املقبلة سوف يتم تطوير ونرش دراسة مفصلة حول نتائج هذا املسح والتوصيات
املنبثقة عنه وادراجها يف خطة عمل اسرتاتيجية مرصف لبنان للشمول املايل .لدينا فرص كبرية
لتحسني هذه النتائج مع امليض قدما بتنفيذ خطة عمل اسرتاتيجية مرصف لبنان للشمول املايل
خاصة فيام يخص ثالث محاور رئيسية )0( :العمل عىل تطوير وتكثيف التوعية املالية والتثقيف
املايل حول مواضيع متنوعها أهمها التشجيع عىل االدخار بشكل يتناسب مع مختلف الفئات
العمرية يف كافة املناطق اللبنانية؛ ( )7العمل عىل إزالة الفجوة الجندرية يف الوصول اىل
الخدمات املالية واستعاملها لألفراد وألصحاب املشاريع الصغرية بشكل أسايس؛ ( )3العمل عىل
توفري األرضية املناسبة وتشجيع كل من مقدمي الخدمات املالية املنظمني وعمالئهم من
مختلف األعامر ويف كافة املناطق عىل استعامل الوسائل والربامج االلكرتونية لتعزيز الشمول
املايل.
ويف سياق متصل ،قام مرصف لبنان بالتعاون مع الجمعية اللبنانية لالقتصاد السلويك "نادج
ليبانون" بإنشاء لجنة متخصصة ) ،(Nudge Unitوهي األوىل بني املصارف املركزية يف العامل،
إلدخال مفاهيم اإلقتصاد السلويك ) .(Behavioral Economicsستساهم مشاريع هذه اللجنة يف
تطبيق خطة مرصف لبنان للشمول املايل .نادج ليبانون يف صدد وضع ورقة مرجعية (Concept
)Noteموجهة إىل املصارف العاملة يف لبنان تهدف إىل رشح التجارب الناجحة حول العامل
والوسائل التي ميكن اعتامدها لتسهيل وصول خدمات اإلدخار إىل أكرب رشيحة ممكنة وتحديدا
الفئات املهمشة .كام تدرس الجمعية إطالق مرشوع املدخرات من الكسور ( Fractional
 )Savingsحيث تقدم املصارف املشاركة يف املرشوع برامج توفري تعتمد عىل تدوير املبلغ
املستخدم للدفع وفتح حساب توفري يتم فيه وضع جزء من الدفعة ) (Fractionيف الحساب
بشكل تلقايئ بنسبة يختارها العميل.
أخريا ،أمتنى التوفيق للجميع وللمنتدى استمرارية النجاح والتطور.
وشكرا.
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