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 ندوة بشأن تعميم الخدمات المالية من خالل التمويل اإلسالمي

 المسرح(، جقاعة القصر ) ،56:11إلى  53:31من الساعة: ( 7152مايو  51) االثنين
 لمحة عامة

حبسب قاعدة بيانات الشمول املايل العاملي لدى البنك الدويل، فإن أكثر من ملياري شخص بالغ )أي 
دى املؤسسات إحما يعادل نصف عدد السكان البالغني( ليس لديهم حسابات مصرفية يف البنوك أو يف 

ليس لديهم مثل هذه من السكان البالغني  %27ما يعادل فإن العامل اإلسالمي املالية الرمسية. أما يف 
اخلدمات املصرفية. ومثة حاجة ماسة لزيادة الوعي بشأن التحديات املتمثلة يف حتسني الشمول املايل، 

القيات األخ بني التداخلاملالية اإلسالمية يف حل هذه القضايا. كما أن الذي ميكن أن تؤديه دور الو 
ملايل جيعل ثري االجتماعي اإلجيايب إزاء حتقيق الشمول ااملالية اإلسالمية والتأ املتمثلة يف االنصاف والعدالة

 من األمر حماولة تكميلية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
صناعة التقنية ل إن اجلمع بني عمليات التآزر وتنسيق الشمول املايل واملالية اإلسالمية مع الطابع املتغري

تسهيل لية مقبولة للجميع. فإن قدرة املنصات الرقمية ليف التوصل إىل حلول ما املالية سيكون أداة أساسية
ر كله وسيلة مثالية ، جتعل من األميف الوقت احلقيقي، وتوفري حلول واالستغناء عن الوسطاء الباهظنيالنفاذ 

 تأثري مستدام واسع النطاق. إلحداث
إىل جانب  واخلرباء معا  هتدف إىل مل مشل قادة الفكر وأصحاب الصناعات  الندوةويف هذا الصدد فإن هذه 

ملرتقبة على ااملعرفة املكثفة واخلربة الثرة يف جمال الشمول املايل واملالية اإلسالمية والتقنية املالية. وهذه الندوة 
ن مهتيئة البيئة املؤاتية للشمول املايل  (1: )ستربز النقاشات حول هذه األفكار املتمثلة يف نطاق واسع

التمويل  اللمن خ( املسائل املتعلقة بالتنفيذ واحلدود اجلديدة للشمول املايل 7و) ؛التمويل اإلسالمي خالل
 اإلسالمي.

 
 

 ي"التمويل اإلسالم خالل"هتيئة البيئة املؤاتية لتحقيق الشمول املايل من  الكلمة الرئيسة
 يلقيها داتوك حممد بن إبراهيم، حمافظ البنك املركزي، ماليزيا 

 اللخيتناول املسائل والقضايا املتعلقة بالتنفيذ واآلفاق اجلديدة للشمول املايل من  فريق المتحدثين
 املالية اإلسالمية

 المتحدثون 
   ألفريد هانغ، الرئيس التنفيذي للتحالف من أجل الشمول املايل(AFI) 

 عرفان صديقي، الرئيس التنفيذي، بنك ميزان، باكستان 
 لفينكرسي حسني، الرئيس التنفيذي  رفيع(Finocracy) 

 


