
كلمة األستاذ/ طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري

2022لعامالعربيالمصرفيالمؤتمرفي

(تداعیات األزمة الدولیة وتأثیرھا على األوضاع االقتصادیة في المنطقة العربیة)

بسم هللا الرحمن الرحیم

المصرفيالقطاعقیاداتیضمالذيالمتمیزالتجمعھذافيجمیًعابحضراتكمأرحبالكرام،مصرضیوف

العربي والمصري.

وأتقدمالعربیة،المصارفاتحادإدارةمجلسرئیسالصباح،جراحمحمدالشیخبمعاليأرحبالبدایة،في

انعقدتالتيوالمؤتمراتالمؤتمرھذاأجلمناالتحادبھاقامالتيالترتیباتعلىوالتقدیرالشكربخالص

الفترة الماضیة.

وتشرفیھملحضورھمالمحافظین،نوابوالسادةالعربیةالمركزیةالبنوكمحافظيمعاليبالسادةأرحبكما

لنا في ھذا الیوم، وسط ھذه الظروف التي نمر بھا.

األمینفتوحوساماألستاذ/السیدكذلكالعربیة،الدولجامعةوممثليالعربالسفراءبالسادة/أیضا،وأرحب

البنكإدارةمجلسوأعضاءوالمصریةالعربیةالبنوكرؤساءوالسادةالعربیةالمصارفالتحادالعام

المركزي المصري وزمالئي األعزاء في البنوك العربیة والمصریة.

علىوقیاداتكوادرمنتمتلكھبماوشعوبنا،ومجتمعاتنالبالدنامفخرةالعربیةالمصارفأصبحتلقد

واالستقراراألمانصمامالماضیة،العقودمدارعلىالمصارف،تلكمثلتإذالجدارة،منعالمستوى

الرئیسيوالمحركاألكبرالدافعجعلھاالحیاة،نواحيجمیعفيوالمتداخلالمتمیزدورھاخاللمنالنقدي

للتنمیة في بالدنا العربیة بفضل االستثمارات الضخمة التي قامت بھا، تفوق كل الخطط والتوقعات.

النقدياالستقرارتحقیقفيالماضیةالسنواتمدارعلىالعربیة،المركزیةالبنوكقیاداتنجحتلقد

والمالي، من خالل الحفاظ على مستویات مقبولة من التضخم بما یحمي مقدرات الشعوب العربیة.
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والمؤسساتاألفرادحیاةیمسأصبحبحیثاألطراف،ومتناميومعقدكبیرالمصارفدورأصبحكما

أسواقوإدارةالنقدوتوزیعوإدارةالدولیةوالتجارةالدولیةالمعامالتأوبالتمویلیتعلقفیماسواءوالشركات

التطوراتلمواكبةالتحتیةالبنیةتطویرعلىالماضیةالسنواتطوالالمصارفتلكعملتكماالدولیة،المال

العصریة الحدیثة في نظم الدفع.

الفرصةلناأتاحممامسبوقة،غیراقتصادیةوتحدیاتلصعوباتالماضیةالسنواتخاللجمیعاًتعرضنالقد

القطاعیمتلكھاالتيالمتمیزةالقیاداتبفضلومواجھتھا،التحدیاتلھذهلالستجابةسیاساتناتشكیلإلعادة

التيالكبیرةالخبراتبفضلالخارجمنالمستوردةالحالیةاألزمةسنتجاوزأننالدىالشكأنھالمصرفي..كما

تم بناؤھا على مدى العقود الماضیة.

خاللمنوجرأةوشجاعةقوةبكلمعھانتعاملحیثالراھنةاألزمةتجاوزعلىالثقةلدیھامصرفيونحن

العدیدتحقیقفيالمصرياالقتصادياإلصالحبرنامجنجحالماضیةالفترةمدارفعلىاستباقیة،إجراءات

أیھلمواجھةالطریقمھدماوھولمصر؛الكلياالقتصادمؤشراتكفاءةرفعرأسھاوعليالمكتسباتمن

برنامجلمكتسباتكانحیثباألساس،خارجیةلعواملنتیجةتطرأقداقتصادیةواضطراباتتحدیات

اإلصالح بالغ األثر في حمایة االقتصاد من التقلبات المفرطة واألزمات.

والماليالنقدياالستقراردعمعلىاالنحتىاالقتصادياإلصالحانطالقمنذالمركزيالبنكركزولقد

جمیعیشغلالذياالمروھوالعالمفيجلیاووضحھامامرالتضخمیعدحیثالتضخم،قضیةخاصة

منیمكنماالتخاذالصالحیاتالمركزيالبنكالمشرعاعطيلذلكمصرفيوعندناوالشعوبالمجتمعات

العائداسعاربرفعالمركزيالبنكقام٢٠١٧و٢٠١٦عامفيفمثالاالسعار،استقراردعماجلمناجراءات

.٪ ٣،٥إلى٪ ٣٣منلینخفضالتضخمعليالسیطرةتمفعالو٪ ١٠ب

بتقییملكنوالعملفرصوخلقالتنمیةعليذلكتأثیرعلىالوقتذلكفيالكثیرینمخاوفمنوبالرغم

.٪ ٧،٥حوالىاليالبطالةمعدالتانخفضتوالمستویاتباعليالتنمیةفيمصرانطلقتالفترة

انھواعتقداإلجراءاتوراءمنالمفھومتقدیرفيموفقینغیریكونوناالحیانمنكثیرفيالمراقبینانونجد

آرائھمولكنتكتمل.عندماونتائجھاالنقدیةالدورةاالعتبارفيتأخذالواالجلقصیرةتكونالنظرةالنربما
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منالكثیریحتاجمعقدامرالنقدیةفالسیاسةعملیا.اومفیدایكوننالالذياالمروھوالمجتمعاتفيالقلقتبث

االدوات والعشرات من الخبراء الممارسین وھذه امكانیات ال یمتلكھا سوي البنوك المركزیة.

بعدفیماحققتوالتيكورونا،ازمةابانالصرفألسعاربالنسبةسیاساتناعلىتحفظاتأیًضاھناككانوقد

العالم.فيمركزیةبنوك١٠أفضلكأحدالمصريالمركزيالبنكانتخابتمأساسھاوعلىطیبة،نتائج

مصرفياالسعاراستقراروتحقیقوالمصرياالجنبيبالنقدالسیولةجذبفينجحناالسیاسةھذهوبفضل

الحربقامتحتىسنوات،مدىوعلىالمصريالمصرفيالقطاعفيالثقةوزادتفقط،أشھرثالثةخالل

االوكرانیة وتأثرت سالسل االمداد العالمیة.

بناء٢٠١٦عامالجمھوریةرئیسالسیداعتمدھاالتي-االقتصادياالصالحسیاسةحققتسنوات٥ولمدة

لناوأصبحالمصرياالقتصادعلىاألموالرؤوسوتدفقتجیدااستقرار-المركزيالبنكتوصیاتعلى

اربعیناليوصلتلمددلمصرتمویالنجذبانواستطعناالضخمة،الدولیةالمالأسواقفيكبیرةمكانة

عاما، وھو ما لم یحدث من قبل.

واالجتماعیة،االقتصادیةالتنمیةفيطموحاتھاتحقیقأجلمنتوظیفھامنالحكومةاألموالھذهمكنتولقد

وتنفیذ خطط التنمیة غیر المسبوقة في مصر.

متمثلةمتزامنةخارجیةلصدماتالحاليالوقتفيالناشئةالدولوباألخصحالًیاالعالمياالقتصادیتعرض

منالعدیدقیامضوءفيالتمویلتكلفةوارتفاعمسبوق،غیربشكلوالخدماتالسلعكافةأسعارارتفاعفي

البنوك المركزیة العالمیة بزیادة أسعار الفائدة لدیھا لكبح جماح التضخم المتزاید

الروسیةاألزمةعنالناجمةالكبیرةالسلبیةاالقتصادیةالتداعیاتإلىباإلضافةمسبوق،غیروبشكل

وكذلكوالمعادنالغذائیةوالسلعالطاقةأسعارفىاالرتفاعاتمنمزیدوجودفيساھمتوالتياألوكرانیة

منالعدیدمناستثماراتھموتخارجتراجعالىأدىمماالمستثمرینقبلمنوالذعرالیقینعدمحالةتزاید

الدول الناشئة.

المستثمرینمنكبیرلخروجالمصریةالسوقتعرضتحیثالتداعیات،ھذهمنمستثناةمصرتكنولم

اتخاذإلىالمصريالمركزيبالبنكدفعمماالتضخم،عنالناجمةاالقتصادیةالضغوطوارتفاعالدولیین،
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شھاداتوأصدرنااألسواق،لدعمالنقدياالحتیاطيمنجزءاستخداممثلاالستباقیةاإلجراءاتمنمجموعة

-المتصاعدةاألحداثمواجھةفيالسوقواستقرارسالمةعلىللحفاظخطوةاتخاذواخترنا%،18بفائدة

المستثمرین،كلاحترمناحیث-تماًماخارجيطابعذاتكانتبلمحلیةألسبابأوطبیعةذاتتكنلموالتي

وأثبتناالدولیة،االحتیاطیاتلدعمسریًعاتحركناوبعدھاتأخیر،أوعوائقأيبدونالخروجحقومنحناھم

قدرتنا على جمع التمویل من أجل ضمان كفایة االحتیاطیات لدینا.

الناجماألسعارارتفاعلتھدئةسریعةخطوةالمصريالمركزيالبنكاتخذالتضخمیة،بالضغوطیتعلقوفیما

مارسفيأساسنقطة100بمقدارالفائدةسعررفعخاللمنوذلكأخرى،مرةالخارجیةالعواملعن

القدرةعلىوالحفاظالصدماتالمتصاصأداةبمثابةلتكونالصرفسعرمرونةأھمیةعلىوالتأكید،2022

%،30األجنبيالنقدإیراداتزیادةفيالصرفسعرفيالبسیطالتصحیحھذاساعدوقدلمصر،التنافسیة

فنحن اعتدنا على التعامل مع األزمات بشجاعة وثقة، واتخاذ إجراءات حاسمة لمواجھتھا.

السیاساتكافةاتخاذسرعةفيتتمثلالحالیةالمرحلةخاللالمركزيالبنكاولویاتفاناإلطارھذاوفى

تعكسھالذيالمصرفيالقطاعوصالبةقوةمنبدعموالمالي،النقدياالستقرارتضمنالتيواإلجراءات

المؤشرات التالیة:

o:كفایة رأس المال

%22.5نحو2021دیسمبرنھایةفيبلغحیثالمصرفىللجھازالمالرأسكفایةمعیارارتفاع▪

المصرفيفالقطاع%)،12.5المقررالرقابىاألدنى(الحد2017نھایةفي%14.7بنحومقارنة

معزز برؤوس أموال قویة.

اجمالىمن%18.2نحوبلغتوالتيالمالراسمناألولىالشریحةفيالمالرأسكفایةتركز▪

%).8.5المقررالرقابىاألدنى(الحدمخاطرباوزانالمرجحةاألصول

المقررالرقابىاالدنىالحدمقابل%7.3نحوتبلغالتيالمصرفيللجھازالمالیةالرافعةارتفاع▪

3.%

o: جودة األصول
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2021دیسمبراخرفي%3.5لتبلغاألصولاجمالىالىالمنتظمةغیرالقروضنسبةانخفاض▪

%.45المتعثرةالدیونكانت2003في،2017نھایةفي%4.9بنحومقارنة

o: السیولة

اخرفي%45.4نحوتبلغحیثالمصرفيالجھازبنوكلدىالمحلیةبالعملةالسیولةنسبةارتفاع▪

%).20المقررالرقابىاألدنىالحد(2021دیسمبر

في%67.9نحوتبلغحیثالمصرفيالجھازبنوكلدىاالجنبیةبالعمالتالسیولةنسبةارتفاع▪

%)25المقررالرقابىاألدنى(الحد2021دیسمبراخر

.2021دیسمبراخرفي%48.3نحوالمصرفيالجھازلدىالودائعالىالقروضنسبةتبلغ▪

السوقفيوالماليالنقدياالستقرارعنویدافعویتطورضخمالمصرفيجھازناأنتؤكدالمؤشراتھذه

مجھوًدابذلواالمصرفيوالقطاعالمركزيالبنكفيالعاملینبذلالسابقة،المؤشراتنحققولكيالمصري،

علیھھوالذالقويالوضعإلىالمصرفيبالقطاعنصللكيبھقامواماعلىأحییھموأناصمتوفيكبیراً،

لخدمةشھداءونحسبھمكوروناانتشارضحیةوسقطواعملھم،خاللزمالئنامنعددالبنوكفقدتكمااآلن،

الوطن.

القطاعوحمایةالحوكمةلتحقیقالجدید،البنوكقانونخاللمنرقابیةتعلیماتإصدارعلىحریصینونحن

القطاعفيمشاكلبوجوداإلدعاءالمشككینبعضیحاولالجھودھذهورغموتطوره،نموهودعمالمصرفي

المصرفي، في حین أن القطاع المصرفي ھو آخر قطاع في مصر یمكن أن تحدث بھ مشكلة.

میزانفيالفجوةتخفیضیتمحتيالمصریةالصناعةعملوتوسیعتطویرفيالحكومةمنللمزیدنتطلعإننا
وتحویالتصادراتنا،تماسكھيالنقديلالستقرارالھامةالعناصراحدانفیھشكالومماالخارجیة،التجارة

علياالقتصادوقدرةالمباشر،واالستثماركبیرة،زیادةشھدتالتيالقناةوایراداتبالخارج،المصریین
التشغیل و النمو قویة.
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منالضخمانتاجناذلكفيوساعدنابوسائلنا،معھنتعاملماوھوالمستورد،التضخمھواآلنیواجھناماإن
واالنتاجللصناعةالطاقةاسعارتضخممنالحمایةفيوساھمالدول،منالكثیربھتتمتعالوضعوھذاالغاز

واالفراد، وبالتالي تم حمایة االفراد وقطاعات االنتاج والمنتجات المحلیة من صدمة اسعار الوقود العالمیة.

سعرهللمصانعیقدمالذيوالغازلدینا،اطالقاذلكیحدثولم٪ ١٢٢قفزتالصناعةمدخالتالبالدبعضفي
دعمعلىالحكومةحرصیعكسبماالمتقدمة،الدولبعضفيالغازأسعارمنمرات5أو4حواليأقل

الصناعة ودعمھا، كما تم أیًضا حمایة الصناعة بدعم اسعار الفائدة علي القروض.

لتعزیزاألعمالرجالدوریأتيوھنااالن،المنافسةفياعليفرصلدیھاالمصریةالصناعةوبالتالي
لدعمالدولةتقدمھاالتيوالتسھیالتالمصريالسوقفيلالستثمارالمشجعالمناخمنواالستفادةالصناعة

القطاعات اإلنتاجیة، بھدف تحقیق مصلحة المواطن البسیط وتحسین مستوى الحیاة.

تریلیون٢،٥مبلغحواليوالخدماتوالزراعةوالتجارةالصناعةإلقراضالمخصصةاألموالبلغتلقد
الذيالمصرفيالجھازقوةوتعكساالقتصاد،روحوھياالسواقفيتتحركالضخمةالسیولةوھذهجنیھ،
عاما.٤١بھوعملتالیھانتمىاننيافخر

مجالفيالبنوكشھدتھالذيالكبیرالتطورننسىوتداعیاتھاالخارجیةاألحداثھذهتجعلناأالیجب
فيخاصةالمصرفیةالعملیاتتریلیوناتمعالتعاملعلىالمصرفيالجھازوقدرةالمالیة،التكنولوجیا
المالیةالخدماتتقدیمفيالتوسعاعتباراتكلمراعاةاالعتبارفياألخذمعوغیرھا،األعیادمثلالمناسبات

مثل توفیر األمن السیبراني الذي أنفقنا علیھ استثمارات ضخمة.

Finصناعةوتمكینالرقميالتحولتبنيخاللمنالماليواستقرارناالمصرفينظامناعززنالقد Tecوتم
الماليالشمولنسبةبلغتحیثالنقدعلياعتمادااقللمجتمعبالتوجھللدفعالمتتالیةاالزماتمناالستفادة

.٢٠١٧نھایةفي٪ ٣٣نسبةمعبالمقارنة٢٠٢١عامنھایةفي٥٦.٢

السابقةالتحدیاتوواجھناخوفبالبلدنامقدراتعنوالدفاعاالستقرارمعاركنخوضانتعودناوكما
الروسیةاألزمةعنالناجمةالتحدیاتھذهونخوضدائماكذلكنكونسوفراسخویمانویقینبشجاعة

وقدرتھاالعربیةوالشعوبالشعبلھذاالحضاريالرصیدمستحضرینوثقةبشجاعةونواجھھااألوكرانیة،
على تجاوز التحدیات مھما كانت ومھما بلغت من قوة.

منونحنأمامناالسیسيالفتاحعبدالرئیسوسیادةنسیرمصر،وبناءالتنمیةمعركةفيقوانابكلوسننطلق
خلفھ لتحقیق المصالح العلیا للبالد، فلیوفقھ هللا ولیوفقنا من أجل بلدنا العزیز ومجتمعاتنا العربیة.

شكًر للسادة الحضور،
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