
دور القطاع املرصيف املرصيدور القطاع املرصيف املرصي

يف دمع حتويالت املرصيني العاملني �خلارجيف دمع حتويالت املرصيني العاملني �خلارج

دراسة مشرتكة بني املعهد املرصيف املرصيدراسة مشرتكة بني املعهد املرصيف املرصي

))�سكوا�سكوا((واللجنة �قتصادية و�ج�عية لغريب آسـيا �ٔالمم املتحدة واللجنة �قتصادية و�ج�عية لغريب آسـيا �ٔالمم املتحدة   

يف دمع حتويالت املرصيني العاملني �خلارجيف دمع حتويالت املرصيني العاملني �خلارج

مني عصام فايدمني عصام فايد: : مقدم منمقدم من
كلية ا�قتصاد والعلوم السياسية كلية ا�قتصاد والعلوم السياسية ––مدرس اقتصاد مدرس اقتصاد 
مصرمصر  --جامعة القاھرةجامعة القاھرة  



سوق حتويالت العاملني املرصيني �خلارج ؤامهيهتا �قتصادية ملرصسوق حتويالت العاملني املرصيني �خلارج ؤامهيهتا �قتصادية ملرص

  المغتربينالمغتربين  عددعدد  يبلغيبلغ  حيثحيث  العمالة،العمالة،  تصديرتصدير  مجالمجال  فيفي  الرائدةالرائدة  الدولالدول  منمن  واحدةواحدة  مصرمصر  تعتبرتعتبر••
..تقديرتقدير  أقلأقل  علىعلى  نسمةنسمة  مليونمليون  66  حواليحوالي  المصرينالمصرين

..نسمةنسمة  مليونمليون  1212  بالخارجبالخارج  المصريةالمصرية  الجاليةالجالية  تجاوزتجاوز  إلىإلى  المصادرالمصادر  بعضبعض  تشيرتشير  بينمابينما  ••

  للتحوي6تللتحوي6ت  المستقبلةالمستقبلة  الدخلالدخل  المتوسطةالمتوسطة  الدولالدول  أكبرأكبر  بينبين  السادسالسادس  المركزالمركز  فيفي  مصرمصر  تأتيتأتي••
..20132013  فيفي  دو9ردو9ر  مليارمليار  2020  بب  مقدرةمقدرة  تحوي6تتحوي6ت  بإجماليبإجمالي
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..20132013  فيفي  دو9ردو9ر  مليارمليار  2020  بب  مقدرةمقدرة  تحوي6تتحوي6ت  بإجماليبإجمالي



سوق حتويالت العاملني املرصيني �خلارج ؤامهيهتا �قتصادية ملرصسوق حتويالت العاملني املرصيني �خلارج ؤامهيهتا �قتصادية ملرص

  السويس،السويس،  قناةقناة  متحص�تمتحص�ت  نسبةنسبة  منمن  اكبراكبر  المحلىالمحلى  الناتجالناتج  منمن  التحوي�تالتحوي�ت  نسبةنسبة••
20120122//20120133  الماليالمالي  العامالعام  فيفي  المباشرالمباشر  ا%جنبيا%جنبي  وا!ستثماروا!ستثمار  السياحةالسياحة  ايراداتايرادات

  السعوديةالسعودية  دولدول  منمن  تأتيتأتي  بالخارجبالخارج  المصريينالمصريين  العاملينالعاملين  تحوي�تتحوي�ت  منمن  7575%%••
  ،،%%77..4242  بنسبةبنسبة  التحوي�تالتحوي�ت  لتلكلتلك  مرسلةمرسلة  دولةدولة  أكبرأكبر  السعوديةالسعودية((  وا0ماراتوا0مارات  والكويتوالكويت

..))%%22..1212  بنسبةبنسبة  ا0ماراتا0مارات  دولةدولة  ثمثم  ،،%%33..2121  بنسبةبنسبة  الكويتالكويت  يليھايليھا
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..))%%22..1212  بنسبةبنسبة  ا0ماراتا0مارات  دولةدولة  ثمثم  ،،%%33..2121  بنسبةبنسبة  الكويتالكويت  يليھايليھا

القيمة بالمليار دو�ر
النسبة من الناتج المحلي 

ا�جمالي

%269.5صادرات سلعية

%51.9متحص#ت قناة السويس

%9.73.6إيرادات السياحة

0.%18.77تحوي#ت العاملين بالخارج

%11.1ا�ستثمار ا,جنبي المباشر



سوق حتويالت العاملني املرصيني �خلارج ؤامهيهتا �قتصادية ملرصسوق حتويالت العاملني املرصيني �خلارج ؤامهيهتا �قتصادية ملرص

  وب�دھموب�دھم  لعائ�تھملعائ�تھم  المھاجرينالمھاجرين  دعمدعم  لكيفيةلكيفية  واضحواضح  مثالمثال  مصرمصر  تقدمتقدم••
  ونسبةونسبة  التحوي�تالتحوي�ت  تدفقتدفق  استعراضاستعراض  خ�لخ�ل  منمن  الحاجةالحاجة  أوقاتأوقات  فيفي

..ا0جماليا0جمالي  المحليالمحلي  الناتجالناتج  فيفي  مساھمتھامساھمتھا
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الترشيعات والقوانني اخلاصة بتحويالت العاملني املرصيني �خلارجالترشيعات والقوانني اخلاصة بتحويالت العاملني املرصيني �خلارج

  ��  بمابما  للخارجللخارج  بالتحويلبالتحويل  عم�ئھاعم�ئھا  طلباتطلبات  بتنفيذبتنفيذ  للبنوكللبنوك  السماحالسماح••
  يعادلھايعادلھا  ماما  أوأو  أمريكيأمريكي  دو=ردو=ر  ألفألف  مائةمائة  بواقعبواقع  المقررالمقرر  الحدالحد  يجاوزيجاوز
  ينايريناير  منمن  اعتباراً اعتباراً   العامالعام  خ�لخ�ل  واحدةواحدة  مرةمرة  وذلكوذلك  الواحدالواحد  للعميلللعميل
20142014..
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20142014..

  مدخراتھممدخراتھم  يحولونيحولون  الذينالذين  المصريينالمصريين  الطبيعيينالطبيعيين  لEفرادلEفراد  السماحالسماح••
    فبرايرفبراير  1010  منذمنذ  مصر،مصر،  فيفي  البنوكالبنوك  أحدأحد  إلىإلى  بالخارجبالخارج  حساباتھمحساباتھم  منمن

  الشخصالشخص  باسمباسم  الخارجالخارج  إلىإلى  نفسھانفسھا  القيمةالقيمة  تحويلتحويل  بإعادةبإعادة  ،،20132013
  كلياّ كلياّ   سواءسواء  مصرمصر  فيفي  استثماراتهاستثماراته  تصفيةتصفية  عندعند  بالتحويل،بالتحويل،  قامقام  الذىالذى

..ذلكذلك  علىعلى  الدالةالدالة  المستنداتالمستندات  تقديمتقديم  بشرطبشرط  جزئياّ،جزئياّ،  أوأو



قنوات حتويل أالموال  ىف مرصقنوات حتويل أالموال  ىف مرص

  رسميةرسمية  قنواتقنوات••

  ))بنكبنك  4040((  البنوكالبنوك��
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InternationalInternational((  المرخصةالمرخصة  اVموالاVموال  تحويلتحويل  شركاتشركات��
BusinessBusiness AssociationAssociation (IBA)(IBA)  ووSphinxSphinx TradeTrade((..

  أقاربأقارب  للبَ بَ قِ قِ   منمن  يدويةيدوية  نقديةنقدية  تحوي�تتحوي�ت  ::مثلمثل  رسميةرسمية  غيرغير  قنواتقنوات••
..الرسميالرسمي  غيرغير  الحوالةالحوالة  ونظامونظام  المھاجرينالمھاجرين  وأصدقاءوأصدقاء



البنية التحتية للقطاع املرصيف املرصيالبنية التحتية للقطاع املرصيف املرصي
  وخدماتوخدمات  ا�نترنتا�نترنت  خ�لخ�ل  منمن  إلكترونيةإلكترونية  مصرفيةمصرفية  خدماتخدمات  عدةعدة  تقديمتقديم••

..  والمحمولوالمحمول  ا�ليا�لي  الصرافالصراف

    أنأن  إ)إ)  ،،المصرفيةالمصرفية  ا)نترنتا)نترنت  خدماتخدمات  بتقديمبتقديم  البنوكالبنوك  منمن  %%6262لـلـ  السماحالسماح  تمتم••
  تملكتملك    فقطفقط  العامالعام  القطاعالقطاع  بنوكبنوك  منمن  %%2222وو  الخاصالخاص  القطاعالقطاع  بنوكبنوك  منمن  3636%%
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      ..مفّعلةمفّعلة  مصرفيةمصرفية  انترنتانترنت  خدماتخدمات

))مصرمصر  بنكبنك  منمن  حوالتىحوالتى  بطاقةبطاقة((  ATMsATMs  ا�ليا�لي  الصرافالصراف  خدماتخدمات••

المحمولالمحمول  خدماتخدمات••
  الخدمةالخدمة  لتأديةلتأدية  مصرمصر  فودافونفودافون  شركةشركة  معمع  بالتعاونبالتعاون  وا�سكانوا�سكان  التعميرالتعمير  بنكبنك  مبادرةمبادرة▫▫

FullFullالماليةالمالية ––CashCash  موال  لتحويللتحويل�..المحمولالمحمول  عبرعبر  ودولياودوليا  محليامحليا  ا�موالا

  مشتركمشترك  تطبيقتطبيق  (ول(ول  واتصا�تواتصا�ت  المصريالمصري  ا(ھليا(ھلي  والبنكوالبنك  ماستركاردماستركارد  شركةشركة  إط!قإط!ق▫▫
..""فلوسفلوس""  العالمالعالم  فيفي  المحمولالمحمول  الھاتفالھاتف  عبرعبر  الماليةالمالية  للخدماتللخدمات  العربيةالعربية  باللغةباللغة



مبادرات مشغيل حتويل أالموال ا"وليةمبادرات مشغيل حتويل أالموال ا"ولية
XpressXpressإكسبرسإكسبرس  المالالمال  شركةشركة  مبادرةمبادرة•• MoneyMoney  البنكالبنك  معمع  

  ايصالايصال  خدمةخدمة  =ط�ق=ط�ق  المتحدالمتحد  المصرفالمصرف  وو  المصرىالمصرى  المركزيالمركزي
  الخارجالخارج  فىفى  المصريةالمصرية  الجاليةالجالية  لخدمةلخدمة  المنازلالمنازل  الىالى  النقديةالنقدية  ا=موالا=موال

..20132013  مارسمارس  فىفى
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..20132013  مارسمارس  فىفى

  تحويلتحويل  خدماتخدمات  لتقديملتقديم  ا0سكندريةا0سكندرية  بنكبنك  معمع  يونيونيونيون  ويسترنويسترن  اتفاقاتفاق••
    ..مصرمصر  فيفي  اVموالاVموال

  وشركةوشركة  المتحدالمتحد  المصرفالمصرف  بينبين  المبرمهالمبرمه  المشتركالمشترك  التعاونالتعاون  اتفاقيةاتفاقية••
  اVموالاVموال  تحويلتحويل  شبكةشبكة  لتوسيعلتوسيع  MoneyGramMoneyGram  جرامجرام  مونيموني

..العربيةالعربية  مصرمصر  جمھوريةجمھورية  أنحاءأنحاء  جميعجميع  ليشملليشمل  أسرعأسرع  بصورةبصورة



تقيمي دور القطاع املرصيف املرصي يف دمع حتويالت املرصيني تقيمي دور القطاع املرصيف املرصي يف دمع حتويالت املرصيني 
العاملني 0خلارجالعاملني 0خلارج

  بالبنكبالبنك  المختصةالمختصة  ل�دارةل�دارة  موجهموجه  للرأيللرأي  استبياناستبيان  إعدادإعداد••
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  بالبنكبالبنك  المختصةالمختصة  ل�دارةل�دارة  موجهموجه  للرأيللرأي  استبياناستبيان  إعدادإعداد••
  عنعن  المسؤولةالمسؤولة  الرقابيةالرقابية  الجھةالجھة  بصفتهبصفته  المصريالمصري  المركزيالمركزي
  يوزعيوزع  آخرآخر  استبياناستبيان  إلىإلى  باضافةباضافة  ككل،ككل،  المصرفيالمصرفي  القطاعالقطاع

..المصريةالمصرية  البنوكالبنوك  كافةكافة  علىعلى



حتليل @سـتبيان املوجه للبنك املركزي املرصيحتليل @سـتبيان املوجه للبنك املركزي املرصي: : ٔاوالً ٔاوالً 
..الماليةالمالية  التحوي�تالتحوي�ت  لسوقلسوق  التنظيميةالتنظيمية  البيئةالبيئة  ليغطيليغطي  سؤالسؤال  1616  منمن  مكوناً مكوناً   ا�ستبيانا�ستبيان  جاءجاء••

  قطاعقطاع  فيفي  بشدةبشدة  المنافسةالمنافسة  ھذهھذه  حدةحدة  تقلتقل  بينمابينما  المصرفي،المصرفي،  القطاعالقطاع  داخلداخل  المنافسةالمنافسة  حدةحدة••
..ا1موالا1موال  تحويلتحويل  شركاتشركات

  فيفي  العاملينالعاملين  تحوي�تتحوي�ت  علىعلى  ضرائبضرائب  أيأي  فرضفرض  المصريالمصري  المركزيالمركزي  البنكالبنك  نفىنفى••
..الخارجالخارج
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..الخارجالخارج

..ا1جنبيةا1جنبية  بالعملةبالعملة  مصرفيةمصرفية  حساباتحسابات  بفتحبفتح  للعامةللعامة  السماحالسماح••

..التكلفةالتكلفة  حيثحيث  مصرمنمصرمن  إلىإلى  التحوي�تالتحوي�ت  إرسالإرسال  لعمليةلعملية  التامةالتامة  الشفافيةالشفافية    ضمانضمان••

  للحدللحد  قوانينقوانين  أوأو  تشريعاتتشريعات  إصدارإصدار  لهله  تتيحتتيح  قانونيةقانونية  ص�حياتص�حيات  1ية1ية  البنكالبنك  امت�كامت�ك  عدمعدم••
..بالتحوي�تبالتحوي�ت  المرتبطةالمرتبطة  الرسومالرسوم  منمن

  تحوي�تتحوي�ت  لتحفيزلتحفيز  المصريالمصري  المركزيالمركزي  البنكالبنك  جانبجانب  منمن  واضحةواضحة  إستراتيجيةإستراتيجية  غيابغياب••
  مجا�تمجا�ت  مختلفمختلف  فيفي  ا�جنبيا�جنبي  للنقدللنقد  الھامالھام  المصدرالمصدر  ھذاھذا  منمن  ل�ستفادةل�ستفادة  بالخارجبالخارج  العاملينالعاملين
  ..التنميةالتنمية



حتليل @سـتبيان املوجه  للبنوك املرصيةحتليل @سـتبيان املوجه  للبنوك املرصية: : Bنياً Bنياً 
  بنكبنك  1919  عنهعنه  أجابأجاب  سؤالسؤال  1515  منمن  ا7ستبيانا7ستبيان  ھذاھذا  يتكونيتكون••

  المصرفيالمصرفي  القطاعالقطاع  فيفي  العاملةالعاملة  البنوكالبنوك  مختلفمختلف  منمن
..والخاصوالخاص  العامالعام  القطاعينالقطاعين  منمن  المصريالمصري
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  والحوافزوالحوافز  الخدماتالخدمات  مجموعةمجموعة  عنعن  استفساراتاستفسارات  يشمليشمل••
  تحويAتتحويAت  تدفقتدفق  وزيادةوزيادة  لتعزيزلتعزيز  البنوكالبنوك  منمن  المقدمةالمقدمة

  أھمأھم  إلىإلى  اEشارةاEشارة  بجانببجانب  بالخارج،بالخارج،  العاملينالعاملين  المصريينالمصريين
..الصددالصدد  ھذاھذا  فيفي  البنوكالبنوك  تواجهتواجه  قدقد  التيالتي  المعوقاتالمعوقات



ٔامه النقاط املشار الهيا من جانب البنوكٔامه النقاط املشار الهيا من جانب البنوك
..بالخارجبالخارج  العاملينالعاملين  المصريينالمصريين  تحوي�تتحوي�ت  إرسالإرسال  خ�لھاخ�لھا  منمن  يمكنيمكن  التيالتي  القنواتالقنوات••

..ا1جنبيةا1جنبية  أوأو  المحليةالمحلية  بالعملةبالعملة  كانكان  سواءسواء  التحوي�تالتحوي�ت  نقلنقل  تكلفةتكلفة••

  منھممنھم  البعضالبعض  تقديمتقديم  جانبجانب  الىالى  الجمھوريةالجمھورية  انحاءانحاء  فىفى  فروعھمفروعھم  شبكةشبكة  اتساعاتساع  مديمدي••
..ا1موالا1موال  لتحويللتحويل  آخرآخر  كبديلكبديل  ا�لكترونيةا�لكترونية  الصيرفةالصيرفة  لخدماتلخدمات
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..ا1موالا1موال  لتحويللتحويل  آخرآخر  كبديلكبديل  ا�لكترونيةا�لكترونية  الصيرفةالصيرفة  لخدماتلخدمات

  أجنبيةأجنبية  اواو  خليجيةخليجية  دولدول  فيفي  بنوكبنوك  معمع  تعاونتعاون  اتفاقياتاتفاقيات  بتوقيعبتوقيع  البنوكالبنوك  بعضبعض  قيامقيام••
  ا1ھليا1ھلي  البنكالبنك    مصر،مصر،  بنكبنك((  بالخارجبالخارج  العاملينالعاملين  تحوي�تتحوي�ت  تدفقتدفق  لتسھيللتسھيل  أخريأخري

  فيصلفيصل  بنكبنك  المتحد،المتحد،  المصرفالمصرف  الزراعي،الزراعي،  وا�ئتمانوا�ئتمان  التنميةالتنمية  بنكبنك  المصري،المصري،
  ا1ھليا1ھلي  والبنكوالبنك  CIBCIB  الدوليالدولي  التجاريالتجاري  البنكالبنك    القاھرة،القاھرة،  المصري،بنكالمصري،بنك  ا�س�ميا�س�مي
..))المتحدالمتحد

  منمن  المزيدالمزيد  لجذبلجذب  التنافسيةالتنافسية  قدراتھمقدراتھم  لتعزيزلتعزيز  الملحةالملحة  بحاجتھمبحاجتھم  التامالتام  إدراكھمإدراكھم••
..التحوي�تالتحوي�ت



العقبات اليت  حتد من قدرة البنوك عيل جذب املزيد من هذه العقبات اليت  حتد من قدرة البنوك عيل جذب املزيد من هذه 
التحويالتالتحويالت

..الرسميةالرسمية  غيرغير  ا�لياتا�ليات••
..الجغرافيالجغرافي  ا)نتشارا)نتشار  محدوديةمحدودية••
..ا)لكترونيةا)لكترونية  الصيرفةالصيرفة  مشروعمشروع  تنفيذتنفيذ  تأخرتأخر••
  تستھدفتستھدف  التيالتي  التنافسيةالتنافسية  وا)ستثماريةوا)ستثمارية  ا)دخاريةا)دخارية  والمنتجاتوالمنتجات  الخدماتالخدمات  قلةقلة••
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  تستھدفتستھدف  التيالتي  التنافسيةالتنافسية  وا)ستثماريةوا)ستثمارية  ا)دخاريةا)دخارية  والمنتجاتوالمنتجات  الخدماتالخدمات  قلةقلة••
..  خاصخاص  بشكلبشكل  الخارجالخارج  فىفى  العاملينالعاملين

..الصرفالصرف  سعرسعر  وتغيراتوتغيرات  اDجنبيةاDجنبية  العملةالعملة  توافرتوافر  مدىمدى••
    ..الخليجالخليج  دولدول  بنوكبنوك  معمع  ا)تفاقياتا)تفاقيات  محدوديةمحدودية••
..المقدمةالمقدمة  والتسھي�توالتسھي�ت  بالخدماتبالخدمات  للتعريفللتعريف  المتوفرةالمتوفرة  ا�ع�ميةا�ع�مية  الموادالمواد  ضعفضعف••
  السياسيةالسياسية  الظروفالظروف  علىعلى  ع�وةع�وة  الب�د،الب�د،  داخلداخل  واDمنيةواDمنية  السياسيةالسياسية  الحالةالحالة••

..العربيةالعربية  الدولالدول  بعضبعض  فيفي  المضطربةالمضطربة



نظرة حتليلية السـتبيان البنوكنظرة حتليلية السـتبيان البنوك
  التحوي�تالتحوي�ت  ھذهھذه  ومصدرومصدر  حجمحجم  عنعن  المتاحةالمتاحة  المعلوماتالمعلومات  ودقةودقة  وفرةوفرة  فىفى  قصورقصور••

  أموالأموال  استھدافاستھداف  خططخطط  وفاعليةوفاعلية    نجاحنجاح  مدىمدى  تقييمتقييم  معهمعه    يصعبيصعب  ماما  ھوھو  وو
....بالخارجبالخارج  العاملينالعاملين  المصريينالمصريين

  رسومرسوم  متوسطمتوسط((  عاليةعالية  التحوي�تالتحوي�ت  علىعلى  البنوكالبنوك  تتقاضاھاتتقاضاھا  التىالتى  العمو)تالعمو)ت  حجمحجم••
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••

      عندعند  المستھدفالمستھدف  العالمىالعالمى  بالمتوسطبالمتوسط    مقارنةمقارنة  ))%%  33..77  مصرمصر  فىفى  التحوي�تالتحوي�ت
55  %%  ..

  بشكلبشكل  لھالھا  والترويجوالترويج  المنتجاتالمنتجات  مختلفمختلف  عنعن  وا)ع�نوا)ع�ن  الدعايةالدعاية  منمن  المزيدالمزيد••
..المستھدفةالمستھدفة  للفئاتللفئات  مكثفةمكثفة  دعائيةدعائية  حم�تحم�ت  ذلكذلك  فيفي  مستخدمةمستخدمة  ومدروسومدروس  منظممنظم

..المنافسةالمنافسة  محدوديةمحدودية••



التوصيات والسـياسات الضمنيةالتوصيات والسـياسات الضمنية

  بالتحوي�تبالتحوي�ت  المرتبطةالمرتبطة  الماليةالمالية  المنتجاتالمنتجات  جاھزيةجاھزية  عدمعدم  جلياً جلياً   يتضحيتضح••
..التحوي�تالتحوي�ت  منمن  المزيدالمزيد  وجذبوجذب  الماليالمالي  التضمينالتضمين  باستھدافباستھداف  بعدبعد

  منمن  المزيدالمزيد  جذبجذب  فيفي  ورغبتھاورغبتھا  الماليةالمالية  المؤسساتالمؤسسات  حرصحرص  يظھريظھر••
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  منمن  المزيدالمزيد  جذبجذب  فيفي  ورغبتھاورغبتھا  الماليةالمالية  المؤسساتالمؤسسات  حرصحرص  يظھريظھر••
..التحوي�تالتحوي�ت  بسوقبسوق  الماليةالمالية  والخدماتوالخدمات  المنتجاتالمنتجات  لتطويرلتطوير  الجھدالجھد

  العاملينالعاملين  المصريينالمصريين  تحوي�تتحوي�ت  تدفقتدفق  لزيادةلزيادة  أساسيةأساسية  محاورمحاور  أربعأربع••
  اVموالاVموال  ھذهھذه  استخداماستخدام  وتعزيزوتعزيز  الرسميةالرسمية  القنواتالقنوات  خ�لخ�ل  منمن  بالخارجبالخارج
..  المحّولةالمحّولة



خلق بيئة معل اقتصادية تفاعلية يتعامل من خاللها خلق بيئة معل اقتصادية تفاعلية يتعامل من خاللها . . أ أ   
اكفة ٔاحصاب املصاحل بسهو�اكفة ٔاحصاب املصاحل بسهو�

..ا7قتصاديينا7قتصاديين  الAعبينالAعبين  منمن  كبيركبير  عددعدد••
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..ا7تصالا7تصال  ووسائلووسائل  اEلكترونيةاEلكترونية  الشبكاتالشبكات  توفرتوفر••

  المعامAتالمعامAت  كافةكافة  عنعن  والتفاصيلوالتفاصيل  المعلوماتالمعلومات  توفرتوفر••
..واJنشطةواJنشطة



تسهيل وصول املهاجرين للحسا,ت املرصفيةتسهيل وصول املهاجرين للحسا,ت املرصفية. . بب

  العمالةالعمالة  فيھافيھا  تتركزتتركز  التيالتي  المقصدالمقصد  دولدول  فيفي  للبنوكللبنوك  فروعفروع  فتحفتح••
    ..الوطنيةالوطنية

  معمع  والتعاملوالتعامل  توفيرتوفير  حساباتحسابات  فتحفتح  علىعلى  وأسرھموأسرھم  المھاجرينالمھاجرين  تشجيعتشجيع••
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  معمع  والتعاملوالتعامل  توفيرتوفير  حساباتحسابات  فتحفتح  علىعلى  وأسرھموأسرھم  المھاجرينالمھاجرين  تشجيعتشجيع••
    ..البنكالبنك  يقدمھايقدمھا  التيالتي  المصرفيةالمصرفية  المنتجاتالمنتجات  كافةكافة

..بالتحوي�تبالتحوي�ت  المرتبطةالمرتبطة  التوفيرالتوفير  حساباتحسابات  علىعلى  الفائدةالفائدة  سعرسعر  رفعرفع••

  المنافسةالمنافسة  تحفيزتحفيز  خ�لخ�ل  منمن  التحويلالتحويل  وصولوصول  وسرعةوسرعة  تكلفةتكلفة  تحسينتحسين••
..اVموالاVموال  نقلنقل  عملياتعمليات  علىعلى  الفعالةالفعالة  والرقابةوالرقابة



تطوير املنتجات املناسـبةتطوير املنتجات املناسـبة. . تت
  ��  التيالتي  وكذلكوكذلك  المنخفضالمنخفض  الدخلالدخل  ذاتذات  للفئاتللفئات  الُمستھدفةالُمستھدفة  الماليةالمالية  المنتجاتالمنتجات  تطويرتطوير••

    ..البنوكالبنوك  معمع  تتعاملتتعامل

  ھذهھذه  مصادرمصادر  وو  حجمحجم  عنعن  دقيقةدقيقة  وو  موثقةموثقة  تاريخيةتاريخية  بياناتبيانات  وجودوجود  ضرورةضرورة••
  دراساتدراسات  إجراءإجراء  علىعلى  يساعديساعد  ممامما  حدىحدى  علىعلى  بنكبنك  لكللكل  تفصيلىتفصيلى  بشكلبشكل  التحوي1تالتحوي1ت

  سوقسوق  فىفى  العاملةالعاملة  للبنوكللبنوك  المختلفةالمختلفة  السياساتالسياسات  فاعليةفاعلية  وو  نجاحنجاح  مدىمدى  لتقييملتقييم
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  سوقسوق  فىفى  العاملةالعاملة  للبنوكللبنوك  المختلفةالمختلفة  السياساتالسياسات  فاعليةفاعلية  وو  نجاحنجاح  مدىمدى  لتقييملتقييم
..التحوي1تالتحوي1ت

  بالمنتجاتبالمنتجات  والتعريفوالتعريف  الدوليةالدولية  التجاربالتجارب  أفضلأفضل  لتناوللتناول  وندواتوندوات  عملعمل  ورشورش  تنظيمتنظيم••
..التحوي1تالتحوي1ت  بخدماتبخدمات  المرتبطةالمرتبطة  التمويليةالتمويلية

  بالتحوي1تبالتحوي1ت  المرتبطةالمرتبطة  الماليةالمالية  الخدماتالخدمات  تقديمتقديم  فيفي  المصريالمصري  البريدالبريد  دوردور  تعزيزتعزيز••
..الجمھوريةالجمھورية  أنحاءأنحاء  فيفي  المنتشرةالمنتشرة  الواسعةالواسعة  فروعهفروعه  شبكةشبكة  خ1لخ1ل  منمن



اسـتخدام التكنولوجيااسـتخدام التكنولوجيا. . ثث

  الماليةالمالية  المؤسساتالمؤسسات  بينبين  الجديدةالجديدة  والشراكاتوالشراكات  الروابطالروابط  تشجيعتشجيع••

  الوصولالوصول  لتوسيعلتوسيع  المحمولةالمحمولة  الھواتفالھواتف  شبكاتشبكات  وشركاتوشركات

    ..الماليةالمالية  للخدماتللخدمات
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    ..الماليةالمالية  للخدماتللخدمات
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