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راعي  المصري، محافظ البنك المركزي هللاستاذ حسن عبد معالي اال

سعادة األستاذ شريف لقمان، وكيل المحافظ لقطاع بممثال" هذا المنتدى 

 الشمول المالي واإلستدامة

 اللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخسعادة 

 اتحاد بنوك مصر  دير عامم، ريف جامعشستاذ سعادة اال

 كّل بإسمه وصفته،أصحاب السعادة والسيادة 

 بكّل خير،،، صباحكمأيها الحضور الكريم / أسعد هللا 

 

 ،"االستدامة والتمويل المستدام"منتدى أهالً وسهالً بكم جميعاً في 

في جمهورية مصر العربية، الذي يعقده اتحاد المصارف العربية، 

 ة دائماً الحاضن على قلوبنادولة العزيزة الوطن الثاني لجميع العرب، وال

 و لقضايانا العربية. لنشاطات إتحاد المصارف العربية  
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 أيّها السيدات والسادة،،،

لمناقشة عدد من المحاور االقتصادية  هذا الملتقىنجتمع اليوم في 

رسم والتي ت والمالية والمصرفية، المترابطة والمتداخلة،واالجتماعية 

إضافةً      في دولنا،  االنساني-االجتماعي-المالي-المسار االقتصادي

إلى مناقشة تحديات كثيرة تواجه اقتصاداتنا ومصارفنا ومجتمعاتنا، 

 قصد بها: وأ

 المالي والمصرفي.ستقرار دعم اال يستدام ودوره فلمالتمويل ا:  أوالً 

: التغير المناخي، والفرص والتحديات الناجمة عنها، خاصة ثانياً 

 .المصرفيبالنسبة للقطاع 

: كيفية ادماج عناصر الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية ثالثاً 

 .ضمن استراتيجيات البنوك المركزية والبنوك التجارية

مة االستراتيجيات التمويلية وكيفية مواء: الصيرفة الخضراء رابعاً 

للبنوك مع اهداف التنمية المستدامة، وصوالً الى تحقيق "التمويل 

 المستدام".
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 أيّها السيدات والسادة،،،

 ل هاجساً لهامعظم دولنا العربية وتشك  يع تهم  تلك المواض أن   ال شك  

جميعاً، وليس دولة بعينها، الرتباطها بشكل أو بآخر بقضايا التطوير، 

وما  ،المستدامة والتنمية االقتصادي، لواالصالح، والتحو  والنمو، 

دارة إمكافحة التغير المناخي، وباجراءات مور متعلقة يرتبط بها من أ

القطاع  ودور، لسياسات النقدية للبنوك المركزية، وامالي ة الدولة

المصرفي بُحكم أنه الممول الرئيسي لالقتصاد الوطني في دولنا العربية 

سواء القطاع العام أو القطاع الخاص، وتطبيق قواعد الحوكمة  –

الصارمة عند رسم السياسات االقتصادية الكلية، والتي تتضمن 

 ،االنمائية والتنموية االستثمارية العامة، والسياسات السياسات

والسياسات واالجراءات التنظيمية التي تؤثر بشكل مباشر على مناخ 

  والتشغيلية للمؤسسات االقتصادية. ماريةاالستث والبيئةاالعمال 
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وهذا يستدعي االضاءة بشكل خاص على موضوع االستدامة المالية، 

الالزمة لتعزيز قدرة الدول  واآلليات والتوازن المالي للدولة، واالدوات

على إدارة الدين العام، بما يحقق استدامته والقدرة على تحمله، 

ات، ز المالي للحكومواستقرار وضعية االقتصاد الكلي، وتوسيع الحي  

مع . أهداف التنمية المستدامةتحقيق ل كافيالتمويل أمين التلتستطيع 

تقدم ملحوظ في موضوع وعلى الرغم من تحقيق االشارة هنا الى أنه 

االستدامة المالية في الدول العربية اجماالً، فإن الكثير ال يزال امامنا، 

ة، ق دوالً عربية عديدتقلتحديداً ل تحديات استدامة الدين العام وال تزا

اطار االستدامة المالية بشكل عام، بما فيها تلك االمر الذي يؤثر على 

 المتأتية من القطاع المصرفي. 

 

 

 



 
6 

 

 

 

 أيّها السيدات والسادة،،،

 –يأتي عقد هذا الملتقى في وقت أكثر ما تكون فيه معظم دولنا العربية 

لى بحاجة ا – ( على اختالف مستوى الدخل والتطور االقتصادي فيها)

قتصادي ل االبرامج التطوير واالصالح والتحو  ، وتفعيل البدء بتطبيق

 ة دول عربية، كيفجميعاً، وفي عد  فيها. وقد شهدنا واالستدامة المالية 

ر االصالح، وتجميد االوضاع على ما هي عليه، يؤدي الى أن تأخ  

االقتصاد الوطني، وطرد االستثمارات الوطنية واالجنبية، ب االضرار

 . وكل  الهجرة، واستنزاف مقدرات الدولة ودفع الكفاءات الوطنية الى

، الى الفقر، واالمي ة، والبطالة، والهجرة، وتفاقم شك   دون  من ذلك يؤدي 

 الجريمة، والعنف، والتطرف. 
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على التمويل بسبب تزايد عبء الديون  مكانات الدولةتراجع إ وفي ظل  

ل االقتصادي في دولنا العربية يحتاج الى التحو   فإن   ، ال شك  السيادية

العربي، وعلى مشاركة جدية ومساهمة كبيرة من قبل القطاع الخاص 

رأسه القطاع المصرفي، الذي يحوز على جزء كبير من مدخرات 

الشركات واالفراد في الدول العربية، بحيث يعادل مجموع الودائع في 

ع للدو ربية ل العالمصارف العربية، حجم الناتج المحلي االجمالي المجم 

ء من التمويل الالزم لسياسات االصالح كلها. وبالتالي، فإن جز

، الحصول عليه محلياً ، يمكن والتنمية المستدامة لتحول االقتصاديوا

عبر آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تمثل اليوم أحد 

 اهم اليات التمويل في العديد من دول العالم. 
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 أيّها السيدات والسادة،،،

رات التطوأن اتواجد في مصر الحبيبة دون أن اضيئ على ال استطيع 

   االقتصادية والمالية فيها، وكيفية تعامل صانعي القرار معها.

 

ال شك أن األزمات المتالحقة التي شهدها العالم خالل السنوات الثالث 

ؤ  الماضية، وأقصد بها: جائحة كورونا، والحرب في اوكرانيا وتجز 

االسواق الدولية بسببها، والتضخم العالمي، وتداعيات كل ذلك على 

القطاعات االقتصادية الدولية، مثل تراجع السياحة، واختناقات سالسل 

االمداد، وقيود التجارة الدولية، وتغي ر خريطة االستثمار االجنبي 

ت بالخطط االقتصادية  المباشر، وتقييد حركة رؤوس االموال، قد أضر 

والتنموية لمصر، وأدت الى خروج رؤوس اموال وتراجع السياحة 

د الغذائية وانخفاض قيمة الجنيه ادة تكاليف استيراد المواالوافدة وزي

 مام الدوالر. أ
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ولكن على الرغم من كل ذلك، ال تزال مصر تحقق نجاحاً في مسار 

. وال سنوات منذ بضع تهدأالتطور والتحول االقتصادي والمالي الذي ب

لى البيانات الصادرة عن باالستناد إه ن  أجامل في قولي هذا، بل إ

 فعلى سبيل المثال ال الحصر:  - لمنظمات المالية الدوليةا

  نمو االقتصادي عربياً وعالمياً، العلى نسب أال زالت مصر تحقق

فاقت الخمسة بالمئة خالل معظم نمو سنوي  ةحيث سجلت نسب

كما من المتوقع ان يبلغ متوسط النمو السنوي  .سنوات العقد الماضي

 خالل السنوات الخمس القادمة. %4.5نسبة 

 

  ازداد حجم الناتج المحلي االجمالي لمصر بنسبة فاقت االربعين بالمئة

مليار  564خالل العقد الماضي، ليصل حجم االقتصاد المصري الى 

. ومن المتوقع ان يفوق حجم الناتج المحلي 2422دوالر بنهاية العام 

 مليار دوالر خالل السنوات الخمس القادمة.  644االجمالي لمصر 
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 القتصادي الذي تحققه مصر، قد ادى الى زيادة الدخل ان النمو ا

د حيث ارتفعت حصة الفربالفردي للمواطن المصري بشكل كبير، 

 5445الى  2404دوالر عام  8323من الناتج المحلي االجمالي من 

دوالر  4774، ومن المتوقع ان ترتفع الى 2422دوالر بنهاية العام 

الرغم من الزيادة المستمرة في ، على القادمةخمس السنوات الخالل 

نجاح الحكومة المصرية في زيادة النمو  توهذا يثب عدد السكان.

حدياً ، االمر الذي يشكل تاالقتصادي بأسرع من نسبة الزيادة السكانية

 حقيقياً قي دولة ذات نسبة زيادة سكان مرتفعة جداً كمصر.
 

 و اشتماليهذا النمو في الناتج المحلي والدخل الفردي في مصر ه 

(Inclusive growth) واحد اهم دالئله انه قد ادى الى انخفاض ،

بنهاية  %7.8الى  2404عام  نهايةب %02.1البطالة في مصر من 

، ومن المتوقع استمرار انخفاض البطالة لتصل الى 2422العام 

 خالل السنوات الخمس القادمة. 6.7%
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 التوسع الكبير في االنفاقعلى الرغم من فا فيما خص  الدين العام، م  أ 

مة قت الحكوحق  فقد الحكومية،  اتعلى البنية التحتية واالستثمار

المصرية نجاحاً باهراً في ادارة المالية العامة، بحيث يتم تسجيل 

انخفاض مستمر في العجز في الموازنة كنسبة من الناتج المحلي 

ياسة س معقاً االجمالي، ليبقى ضمن المعايير المقبولة عالمياً، متراف

من ، حيث حازمة في ادارة الدين العام ووضعه على طريق االستدامة

من حجم االقتصاد  %14من قرابة حجم الدين العام  المتوقع انخفاض

وهذه النسبة  خالل خمس سنوات، %34المصري اليوم، الى اقل من 

 كبر االقتصادات واكثرها تقدماً حول العالم.أ نُسبهي أقل من 

  

  ًو مصرفية، وال حتى تعثر مصر أي ة أزمة مالية أ ، لم تشهدأخيرا

مصرف واحد، حتى في ظل الضغوط االقتصادية الكلية والمالية 

عامة، بسبب السياسات االحترازية الكلية واالجراءات الرقابية ال

بلغ حجم القطاع المصرفي  ذلك، للبنك المركزي المصري. وفي ظل  

، بحسب بيانات شهر نوفمبر ري قرابة نصف تريليون دوالالمصر

2422 . 
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 أيّها السيدات والسادة،،،

اءة االضهدافه في ق أن يحق  ، وأتمنى أالمنتدىحب بكم مجدداً في هذا أر

ي ل تحديات لصانعي القرار فالمواضيع الشائكة، والتي تمث   مجملعلى 

 خرى. ، ولمؤسسات القطاع الخاص من جهة أدولنا العربية من جهة
 

 ،،،إلصغائكموشكراً 


