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  المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية اجتماع دورته االعتيادية   .1
عقد مجلس محافظ 

  مدينة القاهرة بجمهورية مرص  2019سبتمبر  15واألربعي   يوم األحد الموافق الثالثة 
ف 

  جمهورية مرص 
 مدبول  رئيس مجلس الوزراء ف 

العربية، برعاية وحضور دولة الدكتور مصطف 

  رئيس الدورة 
العربية. ترأس االجتماع، معال  الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي األردن 

  االجتماع محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.  الحالية للمجلس
 . شارك ف 

افتتح اجتماع هذه الدورة بكلمة ترحيبية من معال  طارق عامر، محافظ البنك المركزي  .2

  
، رئيس مجلس الوزراء، راع  االجتماع،  كلمة ف   مدبول 

المرصي. قدم دولة الدكتور مصطف 

. سلطت الكلمة الضوء الجلسة االفتتاحية جدد فيها تر  حيب جمهورية مرص العربية بالمشاركي  

  تقوم بها السلطات المرصية. كما اشتملت الكلمات 
عىل جهود اإلصالح اإلقتصادي والمال  الت 

ايدة للتعاون والتنسيق بي     االفتتاحية عىل كلمة لمعال  رئيس االجتماع، أبرزت االهمية المب  

  الدول العرب
  يتناولها االجتماع. من جانبه، تناول  السلطات النقدية ف 

 بالمواضيع الت 
ً
ية، مشيدا

معال  الدكتور عبدالرحمن بن عبدهللا الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد 

ات اإلقليمية والدولية عىل    كلمته االفتتاحية انعكاسات التطورات والمتغب 
، ف  العرنر 

 االقتصادات العربية. 
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التطورات النقدية واالقتصادية والمالية اإلقليمية والدولية، وانعكاساتها عىل  ناقش المجلس .3

  ذلك 
  تواجه االقتصاد العالم  بما ف 

االقتصادات العربية. كما ناقش المجلس التحديات الت 

  هذا اإلطار إل 
ارتفاع مستويات المديونية وتطورات التجارة العالمية. استمع المجلس ف 

، حول اتجاهات التدفقات المالية العالمية. كما تطرقت  مداخلة من صندوق النقد الدول 

  هذه المناسبة، عن 
المناقشات إل سياسات أسعار الرصف. أعرب السادة المحافظي   ف 

 تهنئتهم للبنك المركزي المرصي عىل نجاح اإلصالحات المتخذة.  

ايدة لمواضيع حوكمة المص .4 ارف المركزية التطورات ناقش المجلس، عىل ضوء األهمية المب  

  مسؤوليات المصارف المركزية. أبرزت المداخالت أهمية تعزيز قدرات  
المتسارعة والتوسع ف 

، وتطوير إدارة المخاطر بما يتماشى مع المستجدات    دعم االستقرار المال 
المصارف المركزية ف 

  هذا اإلطار، بتوصيات الدر 
. رحب المجلس ف   

  القطاع المال  والمرصف 
اسة الحديثة  ف 

 لصندوق النقد الدول  حول حوكمة المصارف المركزية.  

  تشهدها الصناعة المالية والمرصفية عىل صعيد تنام    .5
ناقش المجلس التطورات المتسارعة الت 

إصدارات العمالت الرقمية للمصارف المركزية. ركزت مداخالت أعضاء المجلس عىل الفرص 

  ت
  تقدمها العمالت الرقمية ف 

، ومكافحة الفساد وغسل األموال، وتطوير الت  عزيز الشمول المال 

  قد 
  وتحسي   إدارة السيولة. كما نوهوا بالحاجة لمعالجة المخاطر الت 

ون  أدوات الدفع اإللكب 

ات المحتملة عىل السياسة النقدية، وأهمية التحضب  المناسب،  تنشأ، إضافة إل دراسة التأثب 

  ترغب بإصدار العمالت الرقمية، وتطوير معايب  فيما وبناء القدرات لدى البنوك ال
مركزية الت 

يعات  يخص الهوية الرقمية ومبادئ أعرف عميلك. كذلك أكد المجلس عىل أهمية تطوير التشى

  هذا الشأن.  
 المناسبة، وتعزيز التنسيق الدول  ف 

المتمثلة باللجنة  استعرض المجلس أعمال وتوصيات اللجان وفرق العمل المنبثقة عنه،  .6

  الدول العربية، و
 العربية للرقابة المرصفية، وفريق العمل اإلقليم   لتعزيز الشمول المال  ف 

، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، واللجنة العربية للمعلومات   فريق عمل االستقرار المال 
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  هذا السياق، عدد من األوراق والموا
  عملت عليها اللجان االئتمانية. ناقش المجلس ف 

ضيع الت 

 :
ً
والفرق، كان من أهمها "الرقابة المرصفية عىل المؤسسات ذات األهمية النظامية محليا

تجارب عربية" و"التمويل المسؤول: السياسات واألدوات والتجارب"، و"تحديد حجم  

"، و"تجا   الدول العربية وأثرها عىل االستقرار المال 
رب المدفوعات مديونية القطاع العائىل  ف 

  الدول العربية"، و
ة والمتوسطة:  الفورية ف  كات الصغب    للشى

"المبادئ العامة للتقييم االئتمان 

  
ً
حات وتوصيات، داعيا   هذه األوراق من مقب 

تجارب عربية". أكد المجلس عىل أهمية ما جاء ف 

المركزي  إل تطبيقها بما ينسجم وأوضاع كل دولة. كما أطلع المجلس عىل تجربة البنك

  تطوير نظم الدفع الوطنية واالستفادة من التقنيات الحديثة. 
 المرصي، ف 

رحب المجلس بإنشاء مجموعة التقنيات المالية الحديثة، ألهميتها كمنصة تجمع أهم األطراف   .7

  هذا السياق، 
والجهات ذات العالقة بتنمية البيئة الحاضنة  للتقنيات المالية. أكد المجلس ف 

ح  عىل أهمية  ح إنشاء مختبر تنظيم  لتشجيع االبتكارات المالية، كإطار جديد مقب 
دراسة مقب 

افية عىل مستوى المنطقة العربية لتشجيع إنشاء  للتعاون والتجارب اإلقليمية بي   السلطات اإلشى

  هذا المجال. كذلك دعا المجلس المصارف 
كات التقنيات المالية ولتعزيز بناء القدرات ف  شى

 لعربية، إل العمل عىل تعظيم االستفادة من التقنيات المالية الحديثة. المركزية ا

  أطلقها  .8
  المنطقة العربية الت 

جدد المجلس ترحيبه بالمبادرة اإلقليمية لتعزيز الشمول المال  ف 

صندوق النقد العرنر  بالتعاون مع البنك الدول  والتحالف العالم  للشمول المال  والوكالة 

 عىل أهمية  األلمانية للتنم
ً
ية. أعرب المجلس عن تطلعه ألنشطة وفعاليات هذه المبادرة، مؤكدا

  هذا اإلطار، بنموذج  
. نّوه المجلس ف    تعزيز الشمول المال 

االستفادة من الحلول التقنية ف 

  إطار هذه المبادرة. 
 المسوحات اإلحصائية للطلب عىل الخدمات المالية الذي تم إعداده ف 

حيب بما تحقق من تقدم  ناقش المجلس متا .9 بعة تنفيذ نظام المقاصة العربية، حيث جرى الب 

  إطار جهود صندوق النقد العرنر  إلنشاء المؤسسة اإلقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات  
ف 

العربية، عىل مختلف مسارات التنفيذ. دعا المجلس لتقديم الدعم والمساندة لجهود صندوق  
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  استكمال إنشاء
تها لخدماتها وأنشطتها، وتعزيز فرص مشاركة  النقد العرنر  ف  المؤسسة ومباشى

  استخدام النظام الذي ستديره هذه المؤسسة.  
البنوك والمؤسسات المالية والمرصفية العربية ف 

 كما أكد المجلس، عىل تطبيق أعىل المعايب  والمبادئ الدولية.      

ين عن تقديرهم لمتابعة 2019أطلع أعضاء المجلس عىل تقرير االستقرار المال  لعام  .10 ، معبر

صندوق النقد العرنر  إلعداد وإصدار التقرير وما تضمنه من مواضيع وتحليالت. أكد المجلس 

 عىل أهمية أن يعكس التقرير بإستمرار، التطورات والقضايا ذات األولوية للدول العربية. 

سم المجموعة العربية  استعرض المجلس مسودة الخطاب العرنر  الموحد الذي سيتم إلقاؤه با .11

. جدد أعضاء المجلس تأكيدهم عىل  خالل االجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليي  

اكات    لتعزيز الشى
ً
أهمية توفب  المزيد من الدعم المال  للدول العربية. كذلك أكدوا دعوتهم مجددا

 ية. بي   المؤسسات المالية الدولية والصناديق والمؤسسات المالية العرب

 عىل  .12
ً
 وحكومة وشعبا

ً
  الختام أعرب المجلس عن شكره العميق لجمهورية مرص العربية رئيسا

ف 

 مدبول  رئيس مجلس الوزراء عىل  
استضافة الدورة الحالية للمجلس، ولدولة الدكتور مصطف 

  
تكرمه برعاية االجتماع، وكذلك لمعال  طارق عامر محافظ البنك المركزي المرصي وزمالءه ف 

  اإلعداد لالجتماع، وما أحيط به االجتماع من حفاوة. كما أعرب المجلس كذلك عن  الب
نك ف 

  عىل رئاسته لهذه الدورة. 
 شكره لمعال  الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي األردن 
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