
 

 

    

 

 معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراءبرعاية ومشاركة 

 الثالثة واألربعيناجتماع الدورة أعمال  البنك المركزي المصري يستضيف

 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

ويناقش آخر التطورات االقتصادية صندوق النقد العربي االجتماع ينظمه 

 قدية والمستجدات على صعيد الرقابة المصرفيةوالمالية والن

ونظم الدفع والتسوية والتقنيات المالية  ىوالشمول المالحوكمة المصارف المركزية 

 تتصدر جدول أعمال الدورة الحديثة

 

ة واألربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية الثاجتماع الدورة االعتيادية الثانطلقت اليوم فعاليات 

 رئيس مجلس الوزراء - مصطفى مدبولي /الدكتورالذي افتتحه ويرعاه معالي  قد العربيةومؤسسات الن

جمهورية مصر العربية ، بحضور معالي األستاذ/ طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري 

، معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدهللا الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربيو

والسادة ، الحالية لدورةل، رئيس المجلس ردنيمحافظ البنك المركزي األ زياد فريز الدكتور ليمعاو

والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والتخطيط والمتابعة واإلصالح  التضامن االجتماعي،وزراء 

 اإلداري، والمالية، واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة.

محافظو المصارف مال الدورة التي يستضيفها البنك المركزي المصري بالقاهرة، يشارك في أع

حضر االجتماع بصفة مراقب، جامعة الدول العربية واألمانة يالمركزية ومؤسسات النقد العربية. كما 

التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المصارف العربية واتحاد هيئات األوراق المالية  سالعامة لمجل

لعربية ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى المدراء التنفيذيين ا

 العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين.

أن اإلجتماع الذى " رئيس مجلس الوزراء - مصطفى مدبولي /الدكتوروفي كلمته االفتتاحية أكد معالي 

ر القطاعات المصرفية فى الدول العربية بما يعمل على تلبية تستضيفه مصر يساهم فى تعزيز دو
اإلحتياجات التنموية ودمج القطاع الخاص بشكل أكبر فى مشروعات التنمية، وذلك على خلفية ما  
تضطلع به البنوك المركزية العربية من مهام ومسئؤليات فى إتخاذ التدابيرالتحويطية ومواجهة 

الواقع اإلقتصادى العالمى، وفى الحفاظ على اإلستقرار النقدى فى  التحديات التى تفرضها معطيات
 الدول العربية"

أن  كلمة أوضح حاللها طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري /معالي األستاذ ألقى ومن جانبه

التي تمثل في مجملها  المتنوعة عمال هذه الدورة تزخر بمناقشة العديد من الموضوعات والملفات"أ
 المركزية البنوكالتطور المستمر فى أدوار ومهام  يؤكدبما للتفاعل وتبادل وجهات النظر،  اً عاماً رإطا

بما يعود بالنفع على النقدية المالية والمصرفية،  اتعلى الممارس وينعكسالقطاع المصرفى و العربية
 ".يحقق االستجابة لتطلعات شعوبنا وطموحاتهاو مؤسساتنا المصرفية العربية



، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد الرحمن بن عبدهللا الحميدي معالي الدكتور عبد أكدا كم

ضوء التطورات فى أهمية األوراق والموضوعات التي سيناقشها المجلس هذا العام،  على العربي،

الذي يوليه محافظي  أشاد بفعالية الدعم واالهتمامواالقتصادية والمالية والمصرفية اإلقليمية والدولية. 

المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتطوير أعمال وأنشطة المجلس الموقر، مؤكداً أن 

في الدول  والتنسيق بين السلطات النقدية االجتماع يمثل على الدوام فرصة لتبادل التجارب والخبرات

على استضافة االجتماع  ربيةلعلجمهورية مصراالعربية، معبراً في هذا الصدد عن شكره وامتنانه 

على تكرمه رئيس مجلس الوزراء  الدكتور مصطفى مدبولي ولدولةوتوفير كافة التسهيالت لنجاحه، 

ً كذلك جهود وبرعاية االجتماع، م مصري البنك المركزي المحافظ  طارق عامراألستاذ/  تعاونثمنا

كما أعرب عن شكره وتقديره لدولة مقر صندوق  في اإلعداد والتحضير لالجتماع،  وفريق عمل البنك

النقد العربي، اإلمارات العربية المتحدة، على توفيرها لكافة التسهيالت التي تساعد على قيام الصندوق 

 بالمهام المنوطة به.

النقدية والمالية  التطورات عدداً من الموضوعات الهامة التي تشمل ،في الدورة الحالية االجتماع ناقشي

قضايا حوكمة المصارف المركزية، و ،وتداعياتها على الدول العربية قتصادية اإلقليمية والدوليةاالو

 .بحضور كبار المسؤولين من صندوق النقد الدولي، والعمالت الرقمية للمصارف المركزية

عام رئيس المدير اليقدمه  الذي أمانة المجلس تقريرعلى  االطالع، االجتماع عمالجدول أ ويتضمن

مهام أمانة مجلس محافظي المصارف صندوق ال حيث يتولى مجلس إدارة صندوق النقد العربي

ً على 0891المركزية ومؤسسات النقد العربية منذ عام  تقرير  مسودة، باإلضافة إلى اإلطالع أيضا

توصيات و، 9108عام لالتقرير االقتصادي العربي الموحد  ومسودة ،9108االستقرار المالي لعام 

واللجنة العربية  ،جنة العربية لنظم الدفع والتسويةللوا ،لرقابة المصرفيةالعربية لللجنة ا مال كل منأعو

فريق العمل اإلقليمي لتعزيز الشمول  توصيات وأعمال كل من مناقشة بجانبللمعلومات االئتمانية. 

  .االستقرار المالي عمل فريقوالمالي في الدول العربية 

"الرقابة المصرفية  وعات وأوراق العمل التي تتناولها جلسات االجتماع لتتضمنوتتنوع محاور الموض

 ،على المؤسسات ذات األهمية النظامية محلياً: تجارب عربية" و"األُطر الخاصة بالمخاطر التشغيلية"

"تحركات ، و"الهوية الرقمية المصرفية" و"التمويل المسؤول: السياسات واألدوات والتجارب"و

لمحفوفة بالمخاطر وأثرها على االستقرار المالي"، و"مخاطر وتداعيات العمالت المشفرة األصول ا

على القطاع المالي"، و"تحديد حجم مديونية القطاع العائلي في الدول العربية وأثرها على االستقرار 

الدول  المالي"، و"مؤشرات سالمة قطاع الشركات وتحديد المخاطر وتداعياتها على القطاع المالي في

استخدام العمالت الرقمية في نظم الدفع"، و"تجارب المدفوعات " العمل شمل أوراقت. كما العربية"

، الفورية في الدول العربية"، و"استخدامات تقنية البلوكشين في عمليات المدفوعات: اآلفاق والفرص"

تعالم االئتماني"، و"تطوير "تطبيقات المنهجيات المتطورة المتعلقة بالذكاء االصطناعي في مجال االسو

 .نظم تسجيل األصول المنقولة في الدول العربية"

، اإلحاطة بأنشطة مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة، التي أنشأها كذلك يشمل جدول األعمال

منصة مرنة تجمع أهم األطراف  المجموعة تمثل، حيث 9109وق النقد العربي في ديسمبر صند

قة بتنمية البيئة الحاضنة  للتقنيات المالية، من الجهات الرقابية واإلشرافية وممثلين والجهات ذات العال

حول العالم، وحاضنات و في المنطقة العربيةعن شركات التقنيات المالية الحديثة وُمقدمي الخدمات 

  ومسرعات األعمال، والمؤسسات المالية الدولية المعنية.

وورقة  ،ة حول منصات التمويل الجماعي: اآلفاق واألطر التنظيميةيناقش المجلس ورقوفي ذلك اإلطار 

حول تقنيات البلوكشين وسالمة القطاع المالي. كما سيتناول النقاش، مقترح المختبر التنظيمي 



رة الشمول المالي للمنطقة دلالبتكارات المالية على المستوى اإلقليمي، الذي جاء إعداده في إطار مبا

 العربية.

الذي تقدمه المجموعة العربية في  9108قش االجتماع مسودة الخطاب العربي الموحد لعام يناكما 

في  المقبلاالجتماعات الثانوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والمقرر عقدها خالل شهر اكتوبر 

 العاصمة األمريكية واشنطن.

 لتدعيمية ومؤسسات النقد العربية امانة مجلس محافظي المصارف المركز جهود التي تبذلهاوتعزيزاً لل

لى إنشاء إملموسة وجادة في مجال السعي  اتخذ المجلس خطوات، العربي المشترك مسيرة العمل

 . المؤسسة اإلقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية

 ـ انتهى ـ


