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 واالقتصادية القانىنية الجىانب»عن عشر الثالث مؤتمرها تنظم بنها حقىق

 «المالى للشمىل

 /والدكتور القميوبية محافظ - عبدالحميم عالء /الدكتور شيد
 /والدكتور بنيا جامعة رئيس بأعمال القائم - المغربى حسين
 افتتاح ببنيا الحقوق ةكمي عميد عمالأب القائم - منصور محمد

 تحت يقام والذى لمكمية عشر الثالث العممى المؤتمر عمالأ
 وذلك «المالى لمشمول واالقتصادية القانونية الجوانب» عنوان

 ىيئة عضاءأو  الكمية ووكالء االسبق القميوبية محافظ - حسين عدلى /المستشار بحضور
 .القضائية والييئات المستشارين من وعدد التدريس

 اليام المؤتمر ىذا في لممشاركة البالغة سعادتو عمي القميوبية محافظ كدأ كممتو وفى
 إلى الوصول إمكانية لدييم والشركات األفراد أن يعني والذي المالي الشمول لمناقشة
 والمدفوعات كالمعامالت احتياجاتيم تمبي ميسورة وبأسعار مفيدة مالية وخدمات منتجات

 واالستدامة. بالمسؤولية تتسم بطريقة ليم تقديميا ويتم  والتأمين واالئتمان والمدخرات

 تخطو وبدأت المجال ىذا بتطوير بالغاً  إىتماماً  تيتم السياسية القيادة أن المحافظ وأضاف
 قامت المحافظة أن مشيراً  تعامالتيا كل في المالية األنظمة  تحديث نحو جادة خطوات
 وتطوير العام الديوان إدارات جميع ميكنة خالل من اإللكترونية التعامالت منظومة بتطبيق
 الواحد الشباك منظومة وتفعيل التخطيط وزارة مع بالتنسيق التكنولوجية المراكز جميع
 غير الكيانات ومحاربة المالي الشمول ومةمنظ عمى كاممة رقابة وجود ضروة إلى مؤكداً 

 المجتمع عمى بالسمب المالي الشمول نتائج يعود ال حتي اإلرىاب ترعي التي الشرعية
 .المصري

 تيتم التي المتميزة المؤتمرات ىذه مثل قامةإ ىميةأ عمي المغربى /الدكتور  وأكد
 التى الموضوعات من المالى الشمول قضية نأ لىإ مشيراً  المحيط المجتمع حتياجاتإب
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 جمساتو خالل يناقش المؤتمر نأ مؤكداً  الدولة سياسية مع وتتماشى المجتمع خدمة تناسب
 .بالمؤتمر عمل وورقة بحثاً  33 العممية

 اىدافو من والذي المالي الشمول تطبيق في الرائدة الجامعات من بنيا جامعة أن ضافأو 
 ومساعدة الضريبي التيرب عمي لقضاءوا تمويمو مصادر عمي والقضاء االرىاب مكافحة

 وورش الدورات من عدد قامةإب مطالباً  ر،الصغ والمتناىية يرةوالصغ المتوسطة المشروعات
 .استخدامو وفوائد تطبيقو وطرق المالي الشمول ىميةأب لمتعريف العمل

 اولوية ليا والتي المؤتمر ىامش عمى الموضوعات من عدد مناقشة المغربي طالب كما
 طرق و المناىج وتحديث قسامباأل داريةواإل االكاديمية اليياكل استكمال ومنيا صةخا

 برنامج فتتاحإب سيادتو شادأو  ، لكترونيةاإل واالختبارات التقويم طرق حديثوت التدريس
 والذي  الفرنسية المغة برنامج باستكمال وطالب الحقوق بكمية نجميزيةاإل بالمغة تعميمي

 المصري التقارب دعم فى يساىم مما فريقيةاإل الدول مع التواصل زيادة عمي سيساعد
 .فريقياإل

 عدد يناقش المؤتمر نأ الكمية عميد بعمل مالقائ - منصور محمد /الدكتور قال جانبو من
 الصغر والمتناىية والمتوسطة الصغيرة المشروعات ودعم المالى الشمول منيا المحاور من

 الشمول وكذلك المالية المعامالت عمى وأثره المستدامة التنمية وتحقيق المالى والشمول
 .القومى واالقتصاد المالى

 ودوره المالى والشمول المستيمك وحماية المالى الشمول محاور يضاً أ المؤتمر يناقش كما
 جتماعىاإل التكافل تحقيق فى ودوره لمالىا الشمول وكذلك رىاباإل تمويل مكافحة فى

 الشمول لفكرة والفمسفية التاريخية والجذور الضريبى النظام عمى لىالما الشمول وانعكاسات
 .المالى

 


