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فهرس

مفهوم الشمول المالي

ركائز الشمول المالي

 المالي التوجه الى الشمول أسباب

 دور البنك المركزي المصري في تعزيز الشمول المالي



مفهوم الشمول المالي

ت جمعيا, عن طريق  البنوك( جانب العرض)الخدمات المالية إتاحة
ريد مكاتب الب, شركات التأمين,شركات التأجير التمويلي , أهلية

وشركات الرهن العقاري 

جانب)الخدمات المالية استخدام
(  الطلب

ة جودة مناسبة و أسعار معقولة من خالل القنوات الرسمي

(  جانبي العرض والطلب)



ركائز الشمول المالي

الشمول
المالي

حماية  
المستهلك

ماليا  

الشركات 
متناهية 
الصغر 

والصغيرة 
والمتوسطة

التثقيف
والتوعية 
المالية

الخدمات 
المالية 
الرقمية



أسباب التوجه إلى الشمول المالي 
الماليولالشمأهميةاثبتتالدولبعضلتجاربالمركزي البنكدراسة.

ينوالمهمشبالفقراءاألكبراالهتمام:الدولةتوجهاتمعالتوافق
.والمتوسطةوالصغيرةالصغرمتناهيةوالمشروعات

االوضاعلتحسينللدولةالمستخدمةغيرالداخليةالمواردمناالستفادة
growth)االقتصادية from within).



:دور البنك المركزي المصري في تعزيز الشمول المالي 
وتشريعاتوضع قواعد : أولا 

.الفجواتدراسة جانبي العرض والطلب وتحديد : ثانياا 

.الثقافة الماليةنشر : ثالثاا 

.الجهود المبذولة على المستويين االقليمي والدولي: رابعاا 



:دور البنك المركزي المصري في تعزيز الشمول المالي 
وتشريعاتوضع قواعد : أولا 



وتشريعاتوضع قواعد : أولا 

oرفيالمصللعملالمنظمةوالقواعدالرقابيةالتعليماتمنعددإصدار

oإلىتهدفالمصريالمركزيبالبنكمركزيةإدارةإنشاء
.بمصرالماليالشمولمستوىتحسينوترسيخ



الصغر موحد للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية تعريف •
 (الشركات القائمة بالفعل)وفقاا لحجم المبيعات

.وضع قواعد وتشريعات هدفها تيسير إجراءات المعامالت المصرفية بكافة أشكالها: أولا 
والمتوسطةالتمويل للشركات الصغيرة إتاحة-1

متوسطة 

(مليون جم50-200)

صغيرة

(مليون جم1-50)

متناهية الصغر

(أقل من مليون جم)



(تابع)التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة إتاحة -1
 الصغر موحد للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية تعريف
 (حديثة التأسيس-الشركات الجديدة )وفقاا لرأس المال

متوسطة 

(مليون جم15-5: شركات صناعية)

مليون 5-3: شركات غير صناعية)
(جم

الصغيرة 

مليون 5-ألف 50:شركات صناعية)
(جم

3–ألف 50:شركات غير صناعية)
(مليون جم

متناهية الصغر

(ألف جم50أقل من )



(تابع)التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطةإتاحة -1
من محافظ البنوك% 20نسبة القروض 

(2016سنوات من 4)

سعر فائدة مخفضة للشركات الصغيرة 
(متناقص% 5)

سنوات لتمويل آالت ومعدات شركات 10مليار قروض 5
متوسطة زراعة وصناعة وطاقة متجددة

(متناقص% 7)

مليار قروض لتمويل رأس المال العامل10

شركات متوسطة زراعة وصناعة وطاقة متجددة

(12)%

االئتمانآلية ضمان مخاطر

مبادرات الشركات 
الصغيرة والمتوسطة



تطور محفظة القروض للشركات المتوسطة والصغيرة
بالمليار جمالقيمةالقيمة                                                                                     : اوال

العدد: ثانيا

التغير 2016ديسمبر 201531ديسمبر31نوع الشركة

معدل نموقيمة

%49.066.417.435.5المتوسطة

%11.817.05.244.1الصغيرة

%12.317.65.343.1الصغيرة جدا

%73.1101.027.938.2اإلجمالي

التغير 2016ديسمبر 201531ديسمبر31الشركةنوع

معدل نموالعدد

%6,0068,7182,71245.2المتوسطة

%4,3856,5992,21450.5الصغيرة

%10,60922,02611,417107.6الصغيرة جدا

%21,00037,34316,34377.8اإلجمالي



(عتاب)تطور محفظة القروض للشركات المتوسطة والصغيرة 

شركة استفادت من المبادرةألف 16مليار جنيه زيادة في محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة28
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.الهاوضع قواعد وتشريعات هدفها تيسير إجراءات المعامالت المصرفية بكافة أشك: أولا 
التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل إتاحة -2

البيان

فوق المتوسطمتوسطي الدخل

(شريحة جديدة)(دون تعديل)محدودي الدخل

(شريحة جديدة)
5%7%8%10.5%

جمألف20–15جمآلف10–8جمألف3.5–2.5مألف ج1.4منأقل ي الحد األقصى للدخل الشهر 

الحد األقصى لسعر الوحدة
ألف جم950ألف جم500ألف جم165محل التمويل



(تابع)التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل إتاحة -2



أشكالها كافة وضع قواعد وتشريعات هدفها تيسير إجراءات المعامالت المصرفية ب: أولا 
الدفع عن طريق الهاتف المحمولخدمات -3

حمول المالمنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف القواعد اصدار 
:2016بتاريخ ديسمبر

 كات ليشمل مكاتب البريد وفروع الشر توسيع نطاق مقدمي الخدمة
ن متناهية الصغر والجمعيات األهلية للوصول ألكبر عدد ممكن م

.المواطنين
 هورية داخل جمجميع أنواع خدمات الدفع والتحصيل اللكتروني تقديم

.مصر العربية
 عن طريق الهاتف المحمول، مثل صرفخدمات مالية جديدةتقديم

الصغر، الرواتب، تحصيل الفواتير، تحصيل أقساط التمويل متناهي
.باإلضافة إلى المدفعات الحكومية



(تابع)خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول -4

 سر وسريع، ميبأسلوب من الخارج السماح باستقبال تحويالت المصريين
مع امكانية صرف التحويل من خالل مقدمي الخدمة المنتشرين 

.الجمهوريةبمحافظات 

 حة العناية الواجبة بعمالء خدمات الدفع عن طريق وحدة مكافإجراءات
غسل األموال وتمويل اإلرهاب

ت المعنية تشكيل المجلس القومي للمدفوعات لضمان التعاون بين الجها
.مهورى ججودتها بقرار بنشر استخدام الخدمات المالية الرقمية وضمان 



:دور البنك المركزي المصري في تعزيز الشمول المالي 
دراسة جانبي العرض والطلب وتحديد الفجوات: ثانياا 



جانبي العرض والطلب وتحديد الفجواتدراسة : ثانياا 



(تابع)الفجواتوتحديدوالطلبالعرضجانبيدراسة:ثانياا 

مخرجات الدراسة 
على جانبي العرض

والطلب

يةاستراتيج
قومية

وضع خطط 
إلنجاز 

مشروعات



(تابع)الفجواتوتحديدوالطلبالعرضجانبيدراسة:ثانياا 
الماليالشمولتطبيقمراحل
لشمولامبدأتطبيقفيالبدءعلىالمصري المركزي البنكإدارةمجلسموافقة
:مرحلتينعلىالمالي

وضالمعر )العرضجانبعلىالماليالشمولوقياسدراسةاعداد:األولىالمرحلة
.(الخدماتمن

بشأنالقراراتخاذيتمالعرضجانبعلىالدراسةنتائجعلىبناء  :الثانيةالمرحلة
:التاليةالبدائلأحد

 البدء في إعداد الدراسة الكمية على جانب الطلب وتحديد الفجوة.
 يذأهداف مستقبلية للقطاع المالي مع ترتيب أولويات التنفتحديد.
إعداد استراتيجية قومية على مستوى الجمهورية  .



(تابع)دراسة جانبي العرض والطلب وتحديد الفجوات: ثانياا 
المرحلة األولى

الخطة المقترحة لتحليل البيانات على جانب العرض

:العرضجانبعلىالمطلوبةالبياناتوتخطيطتصميم:األولالمحور

.المعنيةإداراتهبينمنالمصريالمركزيبالبنكداخليةلجنةتشكيل•

مرتبطةالواألطرافالمصريالمركزيالبنكمنممثلينتضمأعمالتسييرلجنةإنشاء•

.تجميعهاالمطلوبالبياناتاحتياجاتأولوياتلتحديدالصلةذات



(تابع)دراسة جانبي العرض والطلب وتحديد الفجوات: ثانياا 
(خارج البنك المركزي )لجنة تسيير العمال المشتركة مع األطراف ذات الصلة 

البنك المركزي

(المنسق العام)

الجهاز 
المركزي 

امة للتعبئة الع
واالحصاء 

الصندوق 
االجتماعي 

للتنمية 

البنك

الزراعي 
المصري

الشركة 
المصرية 
لالستعالم 
االئتماني 

وزارة 
االتصاالت 
وتكنولوجيا 
المعلومات 

ة الهيئة القومي
للبريد 

الهيئة العامة
ية للرقابة المال

وزارة المالية



(تابع)دراسة جانبي العرض والطلب وتحديد الفجواتثانياا 
المرحلة األولى

الخطة المقترحة لتحليل البيانات على جانب العرض

تحليلهاوالبياناتتجميع:الثانيالمحور

العرضجانبعلىالدراسةنتائجعلىبناءالتوصياتإصدار:الثالثالمحور



:دور البنك المركزي المصري في تعزيز الشمول المالي 
.الثقافة الماليةتنشر : ثالثاا 



نشر الثقافة المالية: ثالثاا 

 ية للتثقيف الستراتيجية الوطنالمعهد المصرفي المصري بصدد النتهاء من
ي ووزارة بالتعاون مع األطراف ذات الصلة مثل البنك المركزي المصر المالي

.التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم وعدد من الجامعات

(:2017/4/27)فعاليات السبوع العربي للشمول المالي
للعمالء  المالي موجهةللشمولنشرتين تعريفيتين اصدر البنك المركزي •

.والعاملين بالقطاع المالي

.قاليمواألالمناطق النائية والمهمشة في البنوك للتواجد تم التنسيق مع •
لحساب فتح حسابات للعمالء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح ا•

تحت شعار حساب لكل مواطن



:دور البنك المركزي المصري في تعزيز الشمول المالي 
.الجهود المبذولة على المستويين القليمي والدولي: رابعاا 



الجهود المبذولة على المستويين القليمي والدولي: رابعاا 

القليميالمستوى على
ربيالعالنقدصندوق منالمنبثقالماليالشمولعمللفريقاالنضمام.

الدوليالمستوى على
يالمالللشمولالدوليالتحالفإلىالمصري المركزي البنكانضمام

"Alliance for Financial Inclusion - AFI"يوليوشهربدايةفى
2013.

لماليابالشمولالصلةذاتالجهاتمعبالتعاون المركزي البنكتنظيم
(GPF)الماليللشمولالدوليالتحالفينظمهالذيالعالميللمنتدى

.الحاليالعامالعربيةمصرجمهوريةفي
المشارللتحالفالتابعةالعمللمجموعاتالمصري المركزي البنكانضمام

.األعضاءللدولالفنيةالخبراتمنلالستفادةإليه



شكرا  جزيال  
أسئلة


