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بدعم من الرقابة المالية والمركزي المرصي:

إطالق مبادرة التمويل المسؤول وحماية حقوق العمالء
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المرصي إعالنا ر
مشتكا-صباح اليوم-من القرية الذكية
الت تزاول نشاط تمويل ال ر
ر
مشوعات متناهية الصغر
يدعو جهات التمويل المتعددة-وبصفة خاصة -ي
ر
ر
الت
والخاضعة إلشاف ورقابة كل منهما نحو اتباع مبادرة "التمويل المسؤول وحماية حقوق العمالء" ي
ر
والصغتة ومتناهية الصغر لالرتقاء بجودة
المشوعات المتوسطة
يتبناها التحاد المرصي لتمويل
ر
متناه الصغر يف السوق المرصية  ،وبمساندة من وزارة
الخدمات المالية المقدمة يف نشاط التمويل
ي
التعاون الدوىل وجهاز تنمية ر
والصغتة ومتناهية الصغر.
المشوعات المتوسطة
ر
ممثل البنك المركزى
وقال الدكتور إسالم عزام-نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أمام الحاضين من
ي
المرصى ،والبنك الدوىل ،ورئيس التحاد المرصي لتمويل ر
والصغتة ومتناهية
المشوعات المتوسطة
ر
المشوعات متناهية الصغر من ر
الصغر ،ومسؤوىل جهات تمويل ر
الشكات والجمعيات أعضاء التحاد
ي
المشوعات متناهية الصغر بشكل ر
الت تمارس نشاط تمويل ر
والبنوك ،وممثل البنوك ر
مباش ،أن اإلعالن
ي
ي
ر
إىل دعم وتشجيع تطبيق مبادئ التمويل المسؤول-
يهدف
المرصى
كزي
والمر
المالية
لرقابة
المشتك ربي ا
ي
يلت الحتياجات الفعلية للعمالء وبما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية للتمويل المسؤول
الذي ى
متناه الصغر.
وحماية حقوق العمالء يف صناعة التمويل
ي
وأوضح نائب رئيس الهيئة أن آلية التمويل ر
الت تتبع مبادئ التمويل المسؤول تتضمن أدوات قياس مهمة
ي
ر
القتاض والوفاء بالتمويل واألقساط يف
للعميل ولجهة التمويل تتيح التعرف عل قدرة العميل عل
والئتمان للعميل ومعرفة
الماىل
مواعيد استحقاقها ،وهذا األمر يتطلب من جهة التمويل دراسة الوضع
ي
ي
احتياجاته الحقيقية وظروفه العامة ر
والتاماته الخاصة بما يف ذلك مصاريفه.
ر
المشتك لمبادرة التمويل المسؤول وحماية حقوق العمالء
وذكر د .إسالم أنه تزامن مع إطالق اإلعالن
تنفيذ أول برنامج لبناء القدرات المؤسسية لدي أعضاء التحاد المرصي لتمويل ر
المشوعات المتوسطة
الدوىل
والصغتة ومتناهية الصغر يف هذا الشأن ،والذى يستمر طوال عام  2022بالتعاون مع البنك
ر
ي
الذي توىل تقديم التمويل المطلوب للتدريب ،وبما يؤهلهم للحصول عل شهادات التصنيف من
وه حاليا مؤسسات ، CERISE،SMTPF
المؤسسات الدولية المتخصصة يف مجال التمويل المسؤول ،ي
وتتضمن الشهادة الحالية ثالث مستويات مختلفة للتصنيف (ذهبية ،وفضية ،وبرونزية).
أكت  6رشكات،
الفت
الدوىل سيقدم الدعم
وأضاف د.عزام أن البنك
المؤسس-وكمرحلة أوىل-لتأهيل ى
ي
ي
ي
متناه
أكت  4بنوك تزاول نشاط التمويل
اىل ى
ى
وأكت  10جمعيات /مؤسسات أهلية فئة (أ) ،باإلضافة ي
ي
الصغر من حيث عدد العمالء وحجم المحفظة (حسب آخر تقارير صادرة عن الهيئة ،وإحصائيات البنك
المركزي) للحصول عل تلك الشهادة أو التصنيف الدوىل بشكل ر
مباش من المؤسسات الدولية المعنية.
ي

ومن جهته أكد رشيف لقمان وكيل محافظ البنك المركزى المرصى عل ان مبادرة التحاد تمثل السلوك
الرشيد الذى نأمل ان يسود ربي جهات التمويل المتعددة وبصفة خاصة مموىل ر
المشوعات متناهية
ي
الصغر ،لتحقيق عملية الشمول الماىل وفقا ألفضل الممارسات الدولية ،كما ثمن جهود كافة األطراف
ر
الت تدعم التمويل المسؤول وحماية حقوق العمالء.
ي
ر
والصغتة
المشوعات المتوسطة
ومن جانبها أعربت مت ذو الفقار رئيس اإلتحاد المرصى لتمويل
ر
ومتناهية الصغر عن تقديرها للسلطات الرقابية يف القطاع الماىل بشقيه من جانب الهيئة العامة للرقابة
المالية ،والبنك المركزي المرصى إلظهار الدعم الكامل لتطبيق ممارسات التمويل المسؤول بهذا اإلعالن
ر
المشتك الذي ٌيدعم مبادرة التحاد المرصي لتمويل ر
والصغتة ومتناهية الصغر
المشوعات المتوسطة
ر
ويحث أعضائه عل تبت التمويل المسؤول وحماية حقوق العمالء.
وقالت أن صناعة التمويل متناه الصغر شهدت حالة من التنمية المستمرة لتلك الصناعة الهامة
الفتة ( )2017-2022من  2مليون إىل ر
والمرتبطة بالتحديات ليقفز عدد المستفيدين خالل ر
أكت من 4
ماليي مستفيد ،ومن حجم تمويل كان  6مليار جنية ليصل إىل ما يقرب من  50مليار جنيه ،وقد جاءت
ر
ر
الت يجب أن نطمي خاللها لجودة الخدمة وكفاءتها من خالل مبادرة التحاد للتمويل المسؤول
اللحظة ي
وحماية العمالء.
الدوىل سيقوم
الخبت اإلقتصادى بالبنك الدوىل بأن البنك
أهتن Mr.Mark Ahren
ر
كما أوضح مارك ر
ي
ف مرحلة ثانية ب ر
التتيب مع المؤسسات الدولية المعنية لحصول كل من معهد الخدمات المالية والمعهد
ي
ر
عل التخيص كمؤسسات معتمدة محليا لمنح تلك الشهادة يف المستقبل ،بهدف
ي
المرصف المرصي ي
عل الشهادة والتصنيف
الحصول
فرصة
وتوفت
،
ية
رص
الم
السوق
ف
المبادرة
هذه
استدامة
عل
الحفاظ
ر
ي
ي
ري
ر
والصغتة ومتناهية الصغر.
لمتوسطة
ا
وعات
المش
لتمويل
المرصي
التحاد
أعضاء
لباف
ر
الدوىل ي
ي
ر
المشتك ،شهد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية مراسم التوقيع
وخالل فعاليات اإلعالن
عل بروتوكول تعاون ربي مؤسسة بهية لالكتشاف المبكر وعالج شطان الثدى ،والتحاد المرصي
لتمويل ر
التوتوكول إىل استدامة المساهمة
المشوعات المتوسطة
والصغتة ومتناهية الصغرـ ويــهدف ى
ر
ر
الت يقدمها أعضاء التحاد لبهية لرفع الوىع لدى السيدات بأهمية الكشف المبكر عن
المجتمعية ي
وتيست إجرائه يف محافظات مرص المختلفة.
شطان الثدى
ر

