الشمول المالي من أجل التأثير
األردن  -مسيرة ورؤية
بيان صحفي

االحتفال بمرور  9سنوات من التعاون النّاجح في مجال التمويل األصغر والشمول المالي في األردن
ع ّمان –  19أيلول ،2019 ،يلتقي ممثلّون عن وزارة التخطيط والتّعاون الدولي والبنك المركزي األردني وصندوق التنمية والتشغيل
وشبكة مؤسسات التمويل األصغر (تنمية) ،إضافة إلى ممثّلين عن االتّحاد األوروبي والتعاون الدولي األلماني ( )GIZوغيرها من المؤسسات
المعنيّة بالشمول المالي في ع ّمان اليوم للمشاركة في مؤتمر الشمول المالي من أجل التأثير وذلك لالحتفال واإلشادة بنجاح جهود التعاون
بين جميع األطراف والهادفة إلى تعزيز فرص التمويل األصغر وتحقيق الشمول المالي في األردن.
الرامية إلى تعزيز اآلثار االقتصاااااااادية للقطاي المالي ،أطلقت الحكومة األردنية في بداية عام  2011عملية إصاااااااالح
وفي إطار جهودها ّ
القطاي والتي تستند إلى النهج التشاركي ،تم ّخض عنها تبنّي إطار السياسة الوطنية للتمويل األصغر .وعقب ذلك ،قامت الـااااااا  ،GIZنيابةّ
عن الوزارة االت ّحادية األلمانية للت ّعاون االقتصادي والت ّنمية ( ،)BMZبتقديم الدعم لألردن لتعزيز اإلطار القانوني والتنظيمي والمؤسسي
لقطاي التمويل األصاااغر .وفي عام  ،2015انضااا ّم االتّحاد األوروبي إلى هذل الجهود بتوفير مبل  35مليون يورو من خالل برنامج دعم
الموازنة والذي يسااااعى ،إلى جانب الدعم الفنّي المقدّم من الـاااااااااا  ،GIZإلى النهوض بالتشااااريعات وتحقيق تطوير فعّال في قطاي التمويل
األصغر ،كذلك المساعدة في تطوير وتنفيذ االستراتيجية الوطنية للشمول المالي (.)NFIS
ومع قرب انتهاء برناج الدّعم بشكله الحالي ،يش ّكل المؤتمر والذي يُعقد تحت عنوان "الشمول المالي من أجل التأثير :األردن  -مسيرة
ورؤية" فرصة فريدة إللقاء الضوء على اإلنجازات التي حقّقها االتّحاد األوروبي والـ  GIZمع الشركاء األردنيين في رحلتهم الهادفة إلى
صة ألكثر من 100
جعل التمويل أكثر شموال للجميع في أنحاء المملكة ،ولمناقشة الرؤية الخاصة بمستقبل القطاي .كما يوفّر المؤتمر من ّ
جهة من الجهات المعنيّة من القطاعين العام والخاص لمشاركة تجاربهم الشخصية وال ُمشتركة والتي ساهمت في تعزيز التمويل األصغر
والشمول المالي خالل السنوات الماضية في األردن .وسيقوم بافتتاح المؤتمر ممثّلون رفيعو المستوى ،ومن بينهم:
-

عطوفة الدكتور ماهر "الشيخ حسن" ،نائب محافظ البنك المركزي األردني.
الدكتورة ماريا هادجيثيودوسيو ،سفيرة االتّحاد األوروبي في األردن؛ و
الدكتور بيرند كوزميتز ،نائب رئيس قسم التعاون اإلنمائي في السفارة األلمانية

رواد األعمال باساتعراض قصاص النجاح التي حققوها والتي تعك أثر التمويل األصاغر على مشااريعهم ،وبمشااركة
كما سايقوم عدد من ّ
تجاربهم في حوار حيوي مع الجمهور .وعالوة على ذلك ،ساااتناقش مجموعة من أبرز قادة الشااامول المالي مسااايرة الجهود المبذولة بهدف
تمكين الفئات التي ال تتلقّى خدمات كافية ،وتحليل تحديات وفرص رقمنة الشمول المالي في األردن.
ي ّ
ُنظم المؤتمر برعاية االتّحاد األوروبي والـ  ،GIZنيابة عن الوزارة االتّحادية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية ()BMZ

