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 حمافظ البنك املركزي املصري -األستاذ طارق عامر  معايل 

 رئيس جملس إدارة اإلحتاد الدويل للمصرفيني العرب –سعادة الدكتور جوزف طربيه 

 رئيس جملس إدارة إحتاد بنوك مصر –حممد األتربي سعادة األستاذ 

 والسيادة والسعادة،صحاب املعايل أ

ها احلضور الكريم،
 
 أسعد اهلل صباحكم، أي

وأمانته العامة إتحااد المصارف العربية  أتقّدم بداية باسم مجلس إادار 

إلى معالي األستاذ طارق عامر محافظ البنك  بجزيل الشكر والتقدير

المركزي المصري بالشكر والتقدير على رعايته لهذا الحدث الهام، 

ولطالما كان معاليه من أوائل المباادرين إلى رعاية كل ما يخدم قضايانا 

العربية، والشكر والتقدير موصول إلى سعااد  األستاذ محمد األتربي 

شد كل اإلمكانات الالزمة إلنجاح أعمال رئيس إتحااد بنوك مصر الذي ح

 هذا المؤتمر لتحقيق األهداف المرجو  منه.
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أن نتقّدم إلى أصحاب المعالي والسعااد  والسيااد  من الدول ويُسعدنا 

العربية الشقيقة لتشريفنا بمشاركتهم في هذا المؤتمر الذي يطرح قضايا 

 العربية. وإقتصااداتنامصيرية بالنسبة لمستقبل مجتمعاتنا وإستقرارنا 
 

 

 ،،أيّها الحضور الكريم،

"تداعيات األزمة الدولية وتأثيرها على األوضاع لماذا إخترنا قضية 

فألننا في إتحااد المصارف العربية  االقتصادية في المنطقة العربية"

األوكرانية التي كشفت فجو   –أادركنا تداعيات األزمة الدولية الروسية 

ت ظامها الغذائي، وبيّنوخصوصاً في نكبير  تعاني منها ادولنا العربية 

 حجم إعتماادها على الخارج.
 

ة ارثفكما تعلمون أيّها السااد ، ما أّن تنشب أزمة سياسية أو حرب أو ك

ضانات في جهة من جهات األرض األربع طبيعية بفعل الجفاف أو الفي

العربية، حتى ترتبك سياسات الحكومات وتضطرب  خارج منطقتنا

ن ة، وتبدأ معانا  المواطالموازنات المالية، وتنفلت أسعار السلع الغذائي

 الحقه ضغوط الغالء، ومتطلبات المعيشة.العربي ت
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 ،،أيّها الحضور الكريم،

 في ما يمكن أن نستنتجه من هذه األزمة الدولية، وما يمكن أن نتلسمه

واقع المجتمعات والدول العربية بخصوص األمن الغذائي، أّن هناك 

مما يعني أن الحاجة ملّحة على أزمة صامتة قد تنفجر في أي وقت، 

المديين المتوسط والبعيد إلى وضع إستراتيجيات زراعية بديلة يتحقق 

منها اإلكتفاء الذاتي، وإنتاج الغذاء وفق سياسات وطنية، بما ينأى بها 

 اإلرتداادات واإلنعكاسات التي تتولّد من رحم الحروب واألزمات. عن

وقد تكون للصدمات المضاعفة لهذه األزمة الدولية تداعيات خطير  على 

مائية نبعض بلدان المنطقة إذا لم يتم تعزيز المساعدات اإلنسانية واإل

 وهذا ما يدعو إلى التعالي عن الخالفات والنظر. 2222إليها خالل العام 

بواقعية إلى األوضاع المستجد ، والتوّجه إلى إيالء القطاعات 

االقتصاادية أقصى االهتمام من خالل وضع اإلستراتيجيات التي تخفف 

 من حّد  األزمات، وتساهم في مواجهة التحديات.
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لي أن أشير إلى تجربة مصر التي سارعت  وفي هذا المجال، إسمحوا

حكومتها العتيد  إلى تعزيز مساعيها لتدبير إحتياجاتها من القمح وسط 

إستمرار األزمة الدولية بطرح مناقصة غير محدواد  لشراء كمية غير 

وروبية المعتمد  لديها، مع من القمح من مناشئ اإلستيرااد األمحدواد  

البحر األسواد وإلى أّن   على قمح منطقة اإلشار  إلى أّن مصر تعتمد بشدّ 

 مليار جنيه مصري. 51بند توفير القمح في موازنة الدولة سيرتفع بمقدار 
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 ،،أيّها الحضور الكريم،

ة زمة الروسية األوكرانييمكننا تلخيص القنوات الرئيسية لتأثير األ

فإضافة إلى صدمات أسعار الغذاء ال سيما القمح، هناك زياادات  بالتالي:

 هم إلىجنوحأسعار النفط والغاز، وعزوف المستثمرين عن المخاطر و

اإلستثمارات اآلمنة، األمر الذي قد يؤثّر على تدفقات رؤوس األموال 

الخاصة على األسواق الصاعد  ككل، وتحويالت المغتربين، والتأثيرات 

سياحة، فبعد معانا  منطقتنا العربية ألكثر من سنتين من على قطاع ال

تفشي وإنتشار جائحة كورونا، برز تخّوف أكثر خطراً ناتج عن تعّرض 

المنطقة ألزمة ترتبط بإحتمال تعطل سالسل اإلمدااد، حيث ستكون لكل 

 من هذه المشكالت تبعات إقتصاادية تختلف من ادولة ألخرى.

 

 



7 
 

 

 ،،أيّها الحضور الكريم،

لسؤال الذي يطرح نفسه اليوم، هل يوجد لدينا خطّة بديلة لمواجهة هذه ا

 التحديات؟

 

األزمة هذه إّن إتحااد المصارف العربية من خالل متابعته إلرتداادات 

على إقتصااداتنا العربية، ومرحلة عدم اليقين التي بدأت تنعكس  الدولية

لقرار في ا، ندعو من خالل هذا المؤتمر صنّاع منطقتنا العربيةعلى 

ادولنا العربية إلى إستشراف المرحلة القاادمة والتوصية إلى كافة ادولنا 

حرب، السلم وال عزيز أمنها الغذائي سواء في حالتيالعربية أن تقوم بت

والتوّجه إلى اإلستثمار في التنّوع ، اإلعتمااد على اإلستيراادوعدم 

عزيز التعاون العربي في مجال اإلستثمارات تاالقتصاادي من خالل 

ووضع توظيف األراضي الزراعية العربية الشاسعة، والزراعية، 

ات رو  النفطية في خدمة اإلقتصاادطط اإلستراتيجية لإلستفااد  من الثالخ

 العربية.
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 ،،أيّها الحضور الكريم،

أجّداد شكري وتقديري لمعالي األستاذ طارق عامر وللبنك المركزي 

المصري وإلتحااد بنوك مصر، ولمصر رئيساً وقيااد  وشعباً على 

إلستضافة كل القضايا التي تعزز مسير  العمل العربي تجاوبهم الدائم 

المشترك، والشكر والتقدير موصولين إلى كافة القياادات العربية 

 سيضعونوالخبراء العرب واألجانب الذين  والمؤسسات الدولية،

عصار  أفكارهم وتجاربهم إلنجاح هذا المؤتمر وتحقيق األهداف 

 المرجو  منه.

 

 شكراً إلصغائكم،،،


