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 والمركزي المرصي: الرقابة المالية  بدعم من

 إطالق مبادرة التمويل المسؤول وحماية حقوق العمالء

 

كاأ من القرية الذكية  -صباح اليوم - طلقت الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المرصي إعالنا مشتر
جهات   ا يدعو  خاصة -لمتعددةالتمويل  تزاول-وبصفة  ي 

ات نشاط    التر الصغر لمويل  متناهية  وعات  مشر
اف ورقابة كل منهما نحو  و  ي  وحماية حقوق العمالء بادرة "التمويل المسؤول  م  اتباع  الخاضعة إلشر

" التر
ا الصغر  ل يتبناها  ومتناهية  ة  والصغتر المتوسطة  وعات  المشر لتمويل  المرصي  بجودة   لالرتقاءتحاد 

المالية   االخدمات  ي نشاط 
، و المقدمة ف  المرصية  السوق  ي 

الصغر ف  من وزارة مساندة  بلتمويل متناهي 
وعات المتوسطة والصغتر التعاون الدوىل و   ر. ة ومتناهية الصغجهاز تنمية المشر

عزام إسالم  الدكتور  أمام  - وقال  المالية  الرقابة  هيئة  رئيس  ممثلي  نائب  من  ين 
المركزى  الحاض  البنك 

الدوىل،المرصى ة ومتناهية    ، والبنك  المتوسطة والصغتر وعات  المشر لتمويل  المرصي  التحاد  ورئيس 
كات والجمعيات أعضاء التحاد   الشر وعات متناهية الصغر من  الصغر، ومسؤوىلي جهات تمويل المشر

،والبنوك وعات متناهية الصغر بشكل مباشر ي تمارس نشاط تمويل المشر
أن اإلعالن    ، وممثلي البنوك التر

ك بير  ا  - لرقابة المالية والمركزي المرصى يهدف إىلي دعم وتشجيع تطبيق مبادئ التمويل المسؤولالمشتر
المسؤول   للتمويل  الدولية  الممارسات  أفضل  مع  يتفق  وبما  للعمالء  الفعلية  الحتياجات  يلتى  الذي 

ي صناعة التمويل متناهي الصغر. 
 وحماية حقوق العمالء ف 

ي تتبع مبادئ التمويل المسآلية التموي أن    رئيس الهيئةنائب  أوضح  و 
ل تتضمن أدوات قياس مهمة ؤو ل التر

التمويلو للعميل   ق  لجهة  التعرف عل  ي  تتيح 
ف  واألقساط  بالتمويل  والوفاء  اض  القتر العميل عل  درة 

ي للعميل ومعرفة   الماىلي مواعيد استحقاقها، وهذا األمر يتطلب من جهة التمويل دراسة الوضع  
والئتمان 

اماتهاحتياجاته الحقيقية وظروفه العامة  ي ذلك مصاريفه.  والتر 
 الخاصة بما ف 

ك لمبادرة التمويل المسؤول وحماية حقوق العمالء  زامن مع  تأنه    إسالمد.    ذكر و   إطالق اإلعالن المشتر
وعات المتوسطة ل ا بناء القدرات المؤسسية لدي أعضاءل برنامج تنفيذ أول تحاد المرصي لتمويل المشر

الصغر  ة ومتناهية  الشأن  والصغتر ي هذا 
الدوىلي   2022  عام  طواليستمر  الذى  و ،  ف  البنك   بالتعاون مع 

للتدريب،  الذي المطلوب  التمويل  تقديم  يؤهلهو   توىل  من    للحصول  مبما  التصنيف  شهادات  عل 
ي مجال التمويل المسؤول،

   وهي   المؤسسات الدولية المتخصصة ف 
 
، SMTPF، CERISEمؤسسات    حاليا

 . )ذهبية، وفضية، وبرونزية(تصنيف وتتضمن الشهادة الحالية ثالث مستويات مختلفة لل

الدوىلي أن    عزاموأضاف د.  المؤسسي س  البنك  ي 
الفت  الدعم  أكتى  - وكمرحلة أوىل-يقدم  كات   6لتأهيل   ، شر

التمويل متناهي    تزاول نشاطبنوك    4جمعيات/ مؤسسات أهلية فئة )أ(، باإلضافة اىلي أكتى    10وأكتى  
وإحصائيات البنك    ،)حسب آخر تقارير صادرة عن الهيئةالمحفظة  حجم  الصغر من حيث عدد العمالء و 

 . المركزي( للحصول عل تلك الشهادة أو التصنيف الدوىلي بشكل مباشر من المؤسسات الدولية المعنية

 



                                                                  

يف لقمان وكيل  من جهته أكد  و  تمثل السلوك    التحاد محافظ البنك المركزى المرصى عل ان مبادرة  شر
المتعددة وبصفة خاصة   التمويل  وعات متناهية الرشيد الذى نأمل ان يسود بير  جهات  مموىلي المشر

ىل وفقا ألفضل الممارسات الدولية، كما ثمن جهود كافة األطراف الصغر، لتحقيق عملية الشمول الما
ي تدعم 

 . لمسؤول وحماية حقوق العمالء التمويل االتر

الفقار   ذو  مت   أعربت  جانبها  المرصى  ومن  اإلتحاد  ة  رئيس  والصغتر المتوسطة  وعات  المشر لتمويل 
ي القطاع الماىل ومتناهية الصغر 

من جانب الهيئة العامة للرقابة  بشقيه عن تقديرها للسلطات الرقابية ف 
مارسات التمويل المسؤولظهار  إل المرصى    المركزيوالبنك    ،المالية هذا اإلعالن  ب   الدعم الكامل لتطبيق م 

ك الذي ٌيدعم   ة ومتناهية الصغر   التحاد مبادرة  المشتر وعات المتوسطة والصغتر  المرصي لتمويل المشر
 . لتمويل المسؤول وحماية حقوق العمالء ا ث أعضائه عل تبت  ويح  

حالة   شهدت  الصغر  متناه  التمويل  صناعة  أن  الهامة    التنميةمن  وقالت  الصناعة  لتلك  المستمرة 
ة )  والمرتبطة بالتحديات   4مليون إىل أكتر من    2( من  2017-2022ليقفز عدد المستفيدين خالل الفتر

مليار جنيه، وقد جاءت   50مليار جنية ليصل إىل ما يقرب من   6ماليير  مستفيد، ومن حجم تمويل كان  
ي يجب أن نطمي   خاللها لجود

من خالل مبادرة التحاد للتمويل المسؤول   وكفاءتها ة الخدمة  اللحظة التر
 وحماية العمالء. 

ن  كما أوضح سيقوم البنك الدوىلي  الخبتر اإلقتصادى بالبنك الدوىل بأن    Mr.Mark Ahren  مارك أهتر
ي مرحلة ثانية  

تيب  بف  المعهد  و معهد الخدمات المالية  كل من  لحصول  مع المؤسسات الدولية المعنية  التر
م   خيص كمؤسسات  التر المرصي علي  ي 

  عتمدة  المرصف 
 
بهدف محليا المستقبل،  ي 

ف  الشهادة  تلك  لمنح 
ي السوق المرصية

وتوفتر فرصة الحصول علي الشهادة والتصنيف   ،الحفاظ علي استدامة هذه المبادرة ف 
ي أعضاء 

وعات ا التحاد الدوىلي لبافر ة ومتناهية الصغر. المرصي لتمويل المشر  لمتوسطة والصغتر

ك، شهد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية مراسم التوقيع  وخالل فعاليات اإلعالن المشتر
لالكتشا بهية  مؤسسة  بير   تعاون  بروتوكول  الثدى،    ف عل  وعالج شطان   المرصيالتحاد  و المبكر 

ة ومتناهية   وعات المتوسطة والصغتر وتوكول إىل استدام الصغرلتمويل المشر المساهمة    ةـ ويــهدف التى
عن  المبكر  الكشف  بأهمية  السيدات  لدى  الوىع  لرفع  لبهية  التحاد  أعضاء  يقدمها  ي 

التر المجتمعية 
ي محافظات مرص المختلفة. 

 شطان الثدى وتيستر إجرائه ف 

 


