القاھرة في ١٢ :ابريل ٢٠١٨
السيد األستاذ  /رئيس مجلس اإلدارة
بنك
تحية طيبة وبعد،،
تزامنا مع اقتراب اليوم العربي للشمول المالي الذي وافق محافظي المصارف
المركزية ومؤسسات النقد العربية في سبتمبر  ٢٠١٥علي تخصيص يوم  ٢٧ابريل من كل عام
لتقوم خالله البنوك المركزية والتجارية باإلجراءات المناسبة التي من شأنھا دعم الشمول المالي،
بھدف تضمين اكبر عدد من فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي ،واستكماال للفاعليات التي
قام بھا البنك المركزي المصري لالحتفال باليوم العربي للشمول المالي علي مدار عامي ٢٠١٦
و  ،٢٠١٧فإنه ُيقترح ان تمتد فاعليات اليوم العربي للشمول المالي ھذا العام لمدة أسبوعين بد ًء
من منتصف شھر ابريل  ،٢٠١٨تتم خالله الفاعليات المقترحة التالية:
أ-

فتح حسابات للعمالء الجدد بدون مصاريف وبدون حد ادني ،مع القيام بتخفيض
المصاريف السنوية علي الحساب بواقع  %٥٠علي االقل وذلك بداية من النصف الثاني
من ابريل وحتي اخر ابريل  ،٢٠١٨تحت شعار )حساب لكل مواطن(.

ب -يسمح للبنوك بالتواجد خارج فروعھا )مثل :المناطق النائية والمھمشة ،اقاليم مصر
المختلفة ،النوادي ،الجامعات ...،الخ( خالل الفترة المذكورة وعرض المنتجات
المصرفية المالئمة لھذه الشريحة من المتعاملين ،والقيام بما يلي:
 .١فتح حساب لكل مواطن في أماكن التواجد.
 .٢إحاطة اإلدارة المختصة بقطاع الرقابة واالشراف بأماكن التواجد ،باإلضافة
إلى عدد الحسابات المفتوحة بحد اقصي منتصف شھر مايو .٢٠١٨
ج -التنسيق مع المعھد المصرفي لرعاية أنشطة التثقيف المالي.
د -نشر المادة الدعائية " "Bannerالمتضمنة شعاري اليوم العربي للشمول المالي والبنك
المركزي علي جميع فروع البنوك علما ً بأنه سيتم موافتكم الحقا ً بالملف المعد للطباعة.
ه -طباعة النشرة التعريفية الخاصة بالشمول المالي وتوزيعھا علي العامة علما ً بأنه سيتم
موافاتكم الحقا ً بالملف المعد للطباعة.

و -عمل تغطية اعالمية للحدث عن طريق وسائل التواصل االجتماعي واالعالن عن
انشطة الحدث بالوسائل االلكترونية لكل بنك.
ز -ارسال رسائل نصية تعريفية لعمالء شركات االتصاالت للتعريف بالفعاليات واالعالن
عن قيام البنوك بفتح حسابات للعمالء الجدد بدون مصاريف.
ح -تشجيع عمالء المحافظ االليكترونية علي تفعيل محافظھم واستخدامھا.

برجاء التفضل بالتنبيه التخاذ الالزم في ھذا الشأن ،مع موافاتنا بالنتائج المحققة ،مع
إيالء الموضوع عنايتكم الخاصة.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،

جمال نجم

