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 محافظ البنك المركزي المصرينائب   – لبني هالل/ ةاالستاذ ةكلمة السيد

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

رئيس مجلس إدارة صندوق النقد  - المدير العام - عبد الرحمن الحميدي /معالي الدكتور

  العربي

 معالي محافظي المصارف العربية المركزية

 الكرام السيدات والسادة الحضور 

 وبعد،تحية طيبة  

سعادتي الستضافة جمهورية مصر العربية  خالصن عمجددا  عرب أن أ  أود  بداية  

ة الثالثفي دورته  "ت النقد العربيةمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسا" اعاجتم

في مصرنا الحبيبة  الكريم الحضورتواجد هذا من دواعي سروري لنه إو، واألربعين

تعزيز الشمول المالي وتنمية "عالية المستوى تحت عنوان  عملالورشة للمشاركة في 

  ."المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية
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الذي يقوم به إذ أنتهز هذه الفرصة ألعرب عن خالص التقدير للدور الفعال أنني و

المالية المصرفية و الملفاتإلقاء الضوء على في ين محافظالالنقد العربي ومجلس  صندوق

ما ب، أعضائهللمناقشة بين وطرحها  ،ذات األهمية على المستوى العربي واإلقليمي والدولي

ية أفضل الممارسات الدول إلىللوصول  ،األعضاءالخبرات بين الدول  لتبادلالمجال يفتح 

 ،المناسبة اساتيصياغة الس عن فضل   ،العربيةمع البلدان ما يتسق تطبيق و ،في هذا الشأن

 .هاتللتأكد من فعالي قياس أثر تلك السياساتضرورة و

 

 باهتمام صانعي السياسات تحظى التيالموضوعات أهم  أحداليوم ورشة العمل تتناول 

عم دالشمول المالي وموضوعات حيث تحظى ، وخاصة في البلدان الناميةالمركزية  بالبنوك

على االستقرار المالي  ا  لما لها من تأثيربأهمية كبرى،  المشروعات الصغيرة والمتوسطة

خفض معدالت البطالة  حيث منللمواطنين على المستوى االجتماعي ، ومن ناحية للدول

ن ناحية م بما يحقق االستقرار االقتصادي والنمو المستدام ،والفقر ورفع مستوى المعيشة

  .أخرى
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 د هذاقللشمول المالي الذي ع  لقد ع دت مؤخرا  من االجتماع السنوي للتحالف الدولي 

 حاليةال دورتهرئاسته خلل ت س ل م ب يالبنك المركزي المصر ف  ر  العام في دولة رواندا، وش  

مول ة بتعزيز الشقتناولت االجتماعات العديد من الموضوعات الهامة المتعلوقد  لمدة عامين،

سع لتوواللجئين وكبار السن من خلل ا الهمم للشباب والمرأة باإلضافة إلى ذوي المالي

 عدد من المواطنين.إلى أكبر بهدف الوصول  ميةقفي تقديم الخدمات المالية الر

 No One Left"وقد تبني التحالف الدولي للشمول المالي هذا العام شعار 

Behind" 

لجهود يد اتوحالمتواصل نحو  صندوق النقد العربي بسعيفي هذا الشأن أود أن أش يد و

 ،القطاع المصرفي على مستوى الدول العربية يواجهاالتي  التحدياتفي سبيل مواجهة 

المالي،  بقضايا الشمولمختص تكوين فريق عمل من مختلف البلدان العربية أدت إلى والتي 

الفعاليات السنوية الخاصة باليوم العربي للشمول المالي، فضل  عن  ،ولعل من أهم انجازاته

ادرة ذكر المبالبوأخص  ،في هذا المجال ؤسسات دولية للستفادة من خبراتهامع م التنسيق

ربية عام بجمهورية مصر الع عهايالتي تم توقلدعم الشمول المالي بالبلدان العربية  قليمية اإل

 ،والوكالة األلمانية للتعاون الدولي ،التحالف الدولي للشمول الماليبين كل من  7102
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والذي اتمني ان يتم عرض نتائجها وثمارها في اقرب  (FIARI) النقد العربيوصندوق 

 .ورشة عمل قادمة.

 

مؤشرات الشمول المالي، حيث بلغت نسبة انخفاض ويتمثل التحدي األكبر في 

سنة على  01ممن تزيد اعمارهم عن  -الذين يمتلكون حسابات مالية رسمية المواطنين 

استخدام النساء بينما جاء للمتوسط العالمي،  %15في مقابل  %72 - مستوى الدول العربية

وذلك وفقا  ألحدث المؤشرات الخاصة بقاعدة ، %77للخدمات المالية أقل من الرجال بنحو 

 بيانات البنك الدولي للشمول المالي.

 

متناهية الصغر والصغيرة قياس مساهمة الشركات لدى تحديا  أكبر وتواجه الدول العربية 

يتعين والرسمي، القطاع غير في الرسمي، حيث تعمل غالبية تلك الشركات في االقتصاد 

ذه الشركات على التحول إلى القطاع لتحفيز هوفير المناخ الملئم بذل المزيد من الجهد لت

 المحلي. جتعظيم النات، بما يساهم في الرسمي
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 ،قابيةر وسلطاتصانعي سياسات كعلى عاتقنا مسؤولية كبيرة تقع  ما سبقشكل وي  

تهيئة لإصدار التشريعات والتعليمات اللزمة نحو الجهد بذل المزيد من ضرورة في تتمثل 

ات اتاحة التمويل اللزم للشرك ينعكس علىبما  شمول الماليال الداعمة لرفع معدالتالبيئة 

 حسينعلى تلعمل ل الماليةالخدمات  مقدميوتحفيز ، متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

مويل فكر الت تبن ِّيع م ، بما يتناسب وطبيعة هذه الشركاتلتلك الخدماتإمكانية الوصول 

 . والمستدام المسئول

 

مع يا  تماش على رأس أولوياته الشمول المالي رفع معدالت البنك المركزي المصري يضعو

 تشمل رئيسية أبعاد ثلثة والتي ترتكز على ،2232 المستدامةللتنمية  مصر استراتيجية

 .بعد االجتماعي والبعد البيئيوال االقتصادي البعد

 أساسية. محاور أربععلي المركزي المصري  يعمل البنكومن هذا المنطلق 
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 المحور األول: تعزيز الرقابة:

 وهذا من خلل العمل علي: 

  ةمستدامصورة بو عملي على أساسقياس مستويات الشمول المالي. 

 

  المنهج ت عزز  التيالتعليمات الرقابية إصدار تهيئة البيئة الرقابية والتشريعية من خلل

القائم على المخاطر عمل  على تضمين جميع فئات المجتمع بالنظام المالي الرسمي، 

 .حماية حقوق عملء البنوكالخاصة بتعليمات إصدار ال خلل منوكذا ضمان حقوقهم 
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 نشر الوعي وثقافة الشمول المالي يرتكز عليالمحور الثاني 

 وذلك من خلل:

 

الفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المالية إلي المبادرات للوصول إطلق العديد من  -

 اليات اليوم العربي للشمول المالي، والتي نتج، مثل فعةمناسبة وبطريقة عادل بتكلفة

القطاع المصرفي بأعوام  4خلل الفعاليات على مدار مليون حساب فتح عنها 

 .اية أنشطة التثقيف المالي ألكثر من مليون مستفيدرعنشر والمصري، باإلضافة إلى 
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 :وذلك من خالل العمل على خلق بيئة داعمة والمحور الثالث يتمثل في

 

من خلل  وتعزيز المنتج المحلي المشروعات المبتكرة األعمال وتشجيع رواددعم  -

 جامعة النيل األهلية إطلق مبادرة رواد النيل مؤخرا  بالتعاون مع

 

  على مستوى الدولة المعنية  فاألطرامن خلل التعاون بين تعزيز بيئة األعمال  -

تطوير األعمال، بما يساهم في النهوض باألفكار المبتكرة التي تقود إلى  زوإنشاء مراك

  تصاد.نمو االق
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  من خالل:وأخيرا يرتكز المحور الرابع علي االعتماد علي التكنولوجيا 

 

الدفع  استخدام وسائل وقنوات وتحفيزلدعم تطوير البنية التحتية التكنولوجية اللزمة  -

  النقد على ا  اقتصاد أقل اعتماد إلىالتحول  هدفباإللكترونية 

 

االبتكار في مجال تقديم م ودع، لتحفيز Fintech Hub مركز التكنولوجيا المالية نشاءإ -

 الخدمات المالية الرقمية.
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 السيدات والسادة:

آليات و ،ستشهد طرح موضوعات هامة للمناقشة ورشة العمل اليومن فعاليات أثقة  على يننإ

كز لوضع سياسات ترتوتشكل رؤية واضحة  ،الشمول الماليعمل تسهم في ترسيخ مفاهيم 

ستقبل مبما يسهم في بناء وتذليل العقبات مواجهة التحديات ل ،الخبرة والتجارب العملية على

 .لشعوبنا العربية أفضل

 

ي بلدكم الثان فيمرة أخرى جميعا  بكم  وأرحب ،في الختام أتوجه لكم بتحية من القلبو

 .لكم التوفيق والنجاحمتمنيا  ،مصر

 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.و


