
 

 

 البيان الختامي

2022

 / جمهورية مصر العربية القاهرة –جي دبليو ماريوت فندق   2022 آيار / مايو  18-19  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
تحتتر ريايتتة معتتالي محتتافا البنتتا المر تتست المصتترت ا عتتتان متتارق   تت  يتتامر   تت  اتحتتاد          

اا تحتتاد التتدالي المصتتارا العربيتتة بالتعتتاان متتا البنتتا المر تتست المصتترت ااتحتتاد بنتتو  مصتتر  

القتاهرة / جمهوريتة    -فندق جي دبليتو متاريوت   في فندق مؤتمرًا مصرفيًا يربيًاللمصرفيي  العرب 

 . 2022آيار / مايو  19-18 خالل الفترة م  ،ةمصر العربي

  

عتعادة   معالي األعتان متارق   ت  يتامر محتافا البنتا المر تست المصترت،        افتتح أيمال المؤتمر

الشيخ محمد جراح الصباح رئيس مجلس ا دارة اتحاد المصتارا العربيتة ، عتعادة ا عتتان محمتد      

ا تربتتي رئتتيس مجلتتس ادارة اتحتتاد بنتتو  مصتتر،  ائتتل رئتتيس اتحتتاد المصتتارا العربيتتة  مم تت       

معالي الد تور محمتود محيتي التدي  المبعتوخ الختاي لامتي  العتا  لامت          ، المصارا المصرية( 

ا عتتان اعتا     ،حدة لتموي  التنمية الم تدامة االمدير التنفيذت لصنداق النقتد التدالي بواطتن     المت

قيتادات  ( مشتار  مت    700ابمشار ة أ  ر م    ا مي  العا  اتحاد المصارا العربية،     فتوح

المصرت االعربتي االتدالي، اقتد تحتدخ فتي أيمتال المتؤتمريل  متدار          الق اع المصرفي االمالي

 :تكري  ثالثة قيادات مصرفية ااقتصادية ال ادة ، ات  يم  اتجل  7متحدثًا ف   30 ي يوم

 



 جااااا   كمعااااالدكتلاااااد فركز ااااافك ا اااا كتلنكااااا زكتلألااااا  كل   اااا كتلناداااا  كت رف اااادكككككك 

 .ك2021مكا زكتلعامك
 

 ا ااالكتلاااا رئيكتلاااا رئكتل   رااا  كل  ااا ككساااعاف كت سااا ا كباااافهكب ااااكتلف اااا كتلنا ااااكك 

 .ك2021 ف رانك/كتلكف تك جا   كتلشخصرةكتلنصا رةكل عامك
ك

 

 ك2022 جا   كتلاؤ ةكتلقراف ةكلعامكمعالدكتلاد فركمكنففكمكردكتلا نك 

 

ك:ودا تكمنكأ ازكتفصراتكتلنؤتنا
 

النمتتتو فتتتي ا عتتتت مار فتتتي المشتتترايات السراييتتتة للتتتدال العربيتتتة     ا التوعتتتا ضتتترارة .1

 تعسيس األم  الغذائي العربي.بهدا 

 

امتصتتتاي الصتتتدمات الناتجتتتة يتتت  تتتتداييات     فتتتي تعسيتتتس دار المصتتتارا المر سيتتتة    .2

اعتتتتتخدا  األعتتتتاليل ليتتتتر التقليديتتتتة فتتتتي  دارة     الداليتتتتة، انلتتتتا متتتت  ختتتتالل    األزمتتتتة 

 ال ياعة النقدية 

 

 بهتتتدا زيتتتادة  تقتتتدي  المبتتتادرات الدايمتتتة للق ايتتتات الصتتتنايية فتتتي المن قتتتة العربيتتتة      .3

 اإل تاج الموجه للصادرات.

 

ال اقتتتتتة الجديتتتتتدة  مشتتتتترايات فتتتتتي المصتتتتترفي العربتتتتتي تعسيتتتتتس فتتتتتري ا عتتتتتت مار   .4

يلتتتي التتتدال   ارتفتتتاع أعتتتعار التتتنفا االغتتتاز العالميتتتة   أثتتتر  خفتتت ، بهتتتدا  االمتجتتتددة

 لير النف ية

 

متتت  للتتتدال  الذاتيتتتة دمتتتوارالزيتتتادة  للم تتتاهمة فتتتي الصتتتادرات العربيتتتة   جتتت  تنشتتتيا  .5

 ارتفاع األععار العالميةمواجهة تحديات االعملة األجنبية 

 

اا عتتتتفادة  ا عتتتتراتيجيةالخاصتتتة بتتتالواردات متتت  ال تتتلا    تنويتتتا مصتتتادر ا متتتدادات    .6

 بهدا تحقيق ا  تفاء الذاتي.فري التكام  ا قتصادت العربي م  

 

ا عتتتتت مار جتتتتذب فتتتتري  تعسيتتتتسا بي تتتتة ا عتتتتت مار اتح تتتتي  ا عتتتتتمرار فتتتتي تهي تتتتة .7

 األجنبي المباطر



 

آثتتتار للم تتتاهمة فتتتي تخفتتتي    بالمن قتتتة العربيتتتةطتتتبكات النتتتمان ا جتمتتتايي   تعسيتتتس .8

 محدادت الدخ  المختلفة م   الف ات األزمة يلي

 

ا عتتتت مار  فتتتي النشتتتاص ا قتصتتتادت االتوعتتتا فتتتي     الق تتتاع الختتتاي  مشتتتار ة تعسيتتتس  .9

 مشرايات منخفنة ا  بعاثاتاالفي التكنولوجيا 

 

بهتتتدا التخفيتتت  متتت     حتتتو ا قتصتتتاد األخنتتتر   أهميتتتة اضتتتا خ تتتا التحتتتول     .10

 االم اهمة في تحقيق أهداا التنمية الم تدامةآثار التغيرات المناخية 

 

 في تحقيق التنمية الم تدامةتعسيس دار الصيرفة الخنراء  .11

 
 ة كوما رئي ًا العربية مصر لجمهورية االعرفان الشكر بجسي  ؤتمربالم المشار ون تقد  اقد

 يع  ن  تمنياته  ما ا عتقبال، ا    النيافة  ر  يل ا ؤتمرالم أيمال ا تنان يلي اطعبًا

 .العربية مصر جمهورية ربوع زدهاراا  الخير

 

 وبركاته اهلل ورحمة عليكم السالم ..... السالم الختام وفى

 

 ....العربية األمة وتحيا ... مصر وتحيا

 


