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بیان إعالمي  

لرفع المھارة المالیة للمواطن المصري: 

الرقابة المالیة عضوا بالشبكة الدولیة للتثقیف المالي لمنظمة التعاون 
 (OCED) االقتصادي والتنمیة

كـشف الـدكـتور محـمد عـمران رئـیس الھـیئة الـعامـة لـلرقـابـة الـمالـیة عـن قـبول انـضمام الھـیئة للشـبكة الـدولـیة 
لـلتثقیف الـمالـي الـتابـعة لـمنظمة الـتعاون االقـتصادي والـتنمیة (ـOECD)، بـما یـسمح بـالـمشاركـة المسـتمرة 
والـمؤثـرة فـي الـمحافـل الـدولـیة المھـتمة بـالـتوعـیة الـمالـیة، وفـتح آفـاق جـدیـدة لـلتواصـل مـع الـجھات الـرقـابـیة 
الـنظیرة، والـمنظمات الـدولـیة المھـتمة بنشـر الـثقافـة الـمالـیة لـتبادل الـخبرات والـتعرف عـن قـرب عـلى أبـرز 

المستجدات والممارسات في التثقیف المالي. 

وقـال رئـیس الھـیئة أنـھ مـع االعـتراف الـعالـمـي الـسائـد-حـالـیا-بـضرورة مـحـو األمـیة الـمالـیة لـألفـراد، فـقد 
حـرصـت مـنظمة الـتعاون االقـتصادي والـتنمیة (ـOECD) عـلى إصـدار تـوصـیاتـھا الـفنیة لـمسانـدة وتـشجیع 
بـرامـج الـثقیـف الـمالـي الـمصممة لـمحو األمـیة الـمالـیة لـدى األفـراد عـبر شـبكتھا الـدولـیة، بـعد إجـراء دراسـات 
تحـلیلیة لـبرامـج الـتثقیف وقـیاس أثـرھـا عـلى رفـع مسـتوى الـثقافـة الـمالـي بـین األفـراد فـي دول الـعالـم الـتي 
طـبقتھا، وھـو مـا سـوف یـتیح لـلرقـابـة الـمالـیة نـافـذة لـتبادل الـخبرات الـفنیة الـالزمـة لـتصمیم بـرامـج تـوعـیة مـالـیة 
غـیر مـصرفـیة فـعالـة، ویـمكنھا مـن تـوظـیف لـألفـكار اإلبـداعـیة الـتي حـازت عـلى قـبول  لـدى األفـراد بـمختلف 
األسـواق فـى الـمجتمع الـمصري، وذلـك فـي ضـوء تـبنى الـرقـابـة الـمالـیة ألول اسـتراتـیجیة وطـنیة لـلتوعـیة 
والـثقافـة الـمالـیة غـیر الـمصرفـیة (2027-2022)، والـتي تھـدف إلـى دعـم رؤیـة الـدولـة الـمصریـة مـن خـالل 
تـمكین قـطاعـات مـختلفة مـن الـمجتمع مـن تـطویـر الـمعرفـة والـمھارات والسـلوكـیات-الـكافـیة- والـالزمـة إلدارة 

أموالھم والتخطیط لمستقبلھم بشكل أفضل. 
وتـابـع أن االنـضمام للشـبكة الـدولـیة لـلتثقیف الـمالـي مـن شـأنـھ أن یـثرى التجـربـة الـمصریـة لـمحو األمـیة 
الـمالـیة، خـالل فـترة األعـوام الخـمسة الـقادمـة والـتي تـمثل فـترة تـنفیذ االسـتراتـیجیة الـوطـنیة لـلتوعـیة والـثقافـة 
الـمالـیة غـیر الـمصرفـیة، بـما تـتضمنھ مـن أنشـطة لـتحفیز الشـباب عـلى ریـادة األعـمال وخـلق فـرص عـمل 
جـدیـة، بـجانـب تحسـین قـدرتـھم عـلى مـعرفـة واسـتخدام أسـالـیب تـمویـل المشـروعـات غـیر الـمصرفـیة، وحـث 

الشباب على تجربة المنتجات والخدمات المالیة غیر المصرفیة وفقا الحتیاجاتھم. 

كـما أشـاد د. عـمران بـمبادرة مـنظمة الـتعاون االقـتصادي والـتنمیة وإطـالقـھا للشـبكة الـدولـیة لـلتثقیف 
الـمالـي فـي عـام 2008، والـتي أصـبحت تـضم أكـثر مـن 278 جـھة یـمثلون 130 دولـة لـلعمل مـعا عـلى مـحو 
األمـیة الـمالـیة لـدى األفـراد، وقـامـت بجـمع مـجھودات الـمؤسـسات الـمالـیة المھـتم بـالمشـروعـات الـمتوسـطة 
والـصغیرة ومـتناھـیة الـصغر لـمحو األمـیة الـمالـیة، بـجانـب جـھود نشـر ثـقافـة االدخـار و الـشمول الـمالـي، 
بـاإلضـافـة إلـى بـرامـج االسـتراتـیجیات الـوطـنیة لـلتعلیم الـمالـي فـي الـدول األعـضاء-بـالشـبكة-والـتي تھـدف لنشـر 

التعلیم المالي بین الشباب وطالب المدارس والنساء ، تحت مظلة واحدة لمحو وقیاس األمیة المالیة. 



ونـوه رئـیس الھـیئة بـأن أھـداف الشـبكة الـدولـیة لـلتثقیف الـمالـي الـتابـعة لـمنظمة الـتعاون االقـتصادي 
والـتنمیة  الـOECD، تـتفق  مـع كـثیر مـن أھـداف االسـتراتـیجیة الـوطـنیة لـلتوعـیة والـثقافـة الـمالـیة غـیر 
الـمصرفـیة بـمصر، حـیث أن كـالھـما یـسعى إلـى رفـع الـثقافـة والـمھارة الـمالـیة ألفـراد الـمجتمع، وتـشجیع 
سـلوك االدخـار عـند اإلفـراد، وتحسـین اسـتخدام الخـدمـات الـمالـیة الـرقـمیة بـطریـقة آمـنة، ورفـع قـدرة األفـراد 
عـلى التخـطیط السـلیم لـلتقاعـد، وزرع االنـضباط االئـتمانـي ألفـراد الـمجتمع، مـما جـعل الھـیئة حـریـصة عـلى 
الـتعرف عـلى الـبرامـج الـتثقیفیة الـمالـیة الـتي تـرعـاھـا الشـبكة، وتـقوم بـمتابـعة الـمؤثـرة مـنھا لـبحث إمـكانـیة 

وضع نسخ وطنیة منھا تتسق مع طبیعة المجتمع المصرى. 


