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إفتتاحية

في مطلع سنة 2018 يطيب لنا في األمانة العامة إلتحاد المصارف 
المغاربية أن نعبر لكم عن  اصدق التمنيات بسنة سعيدة ومليئة بالمفاجآت

   السارة.
 كما يشرفنا ان نقدم لكم العدد األول من "أخبار اإلتحاد". النشرة اإلخبارية
   التي ستصدر بصفة فصلية وستوزع الكترونيا على كافة أعضاء اإلتحاد
  وشركائه. كما سيكون لها مساحة مخصصة على موقعنا على االنترنت

www.ubmonline.org  
ويعتبر إصدار هذه الرسالة اإلخبارية تجسيدا لقرار مجلس إدارة اإلتحاد
في دورته الثامنة واألربعين، المنعقدة بتاريخ 23 ديسمبر 2016 بتونس،
  والرامي إلى تحسين تواصل اإلتحاد مع المنظومة المصرفية المغاربية.
وهكذا يأتي اإلصدار الجديد بعد عصرنة وإعادة تصميم موقع اإلتحاد
  على االنترنت وهي خطوات تندرج ضمن إستراتجية الرفع من أداء

اإلتحاد بما يخدم القطاع المصرفي المغاربي.
   وبالفعل فقد تم اعتماد إستراتجية جديدة لنشاط اإلتحاد خالل الفترة

    2017-2019، تتمحور حول أهم إمكانات التطور والرفع من أداء
   اإلتحاد لخدمة التكامل واالندماج المغاربي، وخاصة عبر تعزيز التعاون 

   وتحسين صورة  القطاع المصرفي المغاربي وتطويرتبادل الخبرات
   بين الفاعلين فيه.

كما يكتسي التحليل أالستشرافي وإصدار نشريات ذات قيمة مضافة، وكذا
    التدريب والتكوين المستمر ألطر المصارف، أهمية خاصة في

اإلستراتجية الجديدة. 
وفي هذا اإلطار ترجمت خطة عمل اإلتحاد لسنة 2017 توجهاته 
  اإلستراتجية ومكنت من تحقيق مستوى من النشاط يمثل تحسنا جيدا
لعدد األول من المقارنة مع السنوات األخيرة. ويعرض هذا ا   ب
 "أخبار اإلتحاد"  أهم األنشطة التي تم انجازها خالل سنة 2017.
وفي نفس السياق تم اعتماد خطة عمل طموحة لسنة 2018 من طرف
   مجلس إدارة اإلتحاد خالل دورته التاسعة واألربعين التي انعقدت بتاريخ

14 نوفمبر 2017 بمدينة انواكشوط بموريتانيا.
وفي األخير، تنبغي اإلشارة إلى أن محتوى ونوعية هذه الرسالةاإلخبارية
    سيتم تحسينهما تدريجيا مع اخذ مالحظاتكم واقتراحاتكم بعين االعتبار،

  ونشكركم مسبقا على تفهمكم وتعاونكم.    
            
    
    

السيد محمد فال العالم
األمين العام
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ويشمل اآلن معظم المصارف في المغرب العربي. 
مهامه األساسية تندرج ضمن تعزيز التعاون اإلقليمي والمصرفي والتكامل المالي 

و ذلك عن طريق :

اتحاد المصارف المغاربية هو منظمة إقليمية أنشئت في 7 ديسمبر1990
بمبادرة من رؤساء مصارف دول المغرب العربي: تونس، الجزائر، 

 ليبيا، المغرب، وموريتانيا.

ميادين التدخل
يتدخل اتحاد المصارف المغاربية في أربعة أقطاب  :

الدراسة والنشاط المصرفي والمالي
يجمع هذا القطب كل الخبرات المهنية المتوفرة على المستوى المغاربي وتعمل في اطاره لجان وفرق عمل  

 تقنية تعكف على مختلف المواضيع ذات االهمية للنشاط المصرفي المغاربي.
 

اإلعالم و االتصال :
هذا القطب يضع على ذمة األعضاء جميع المعلومات وخاصة فيما يخص المنتوجات المصرفية الجديدة والقوانين 

والتشاريع والتنظيمات المعمول بها أو التي ال تزال في طور التحضير.
إضافة إلى توفير موقع واب ومجلة متخصصة لدراسة المسائل التي لها صبغة خاصة. كما يمكن االتحاد من

 إنشاء جذاذة للخبراء والكفاءات المغاربية.

العالقات الدولية : 
هذا القطب يهتم بالعالقات المهنية مع المؤسسات والمنظمات الممثلة للنشاط المصرفي والمالي خارج دول

المغرب العربي وخاصة المنظمات العربية واإلفريقية واألورو متوسطية.

الندوات والملتقيات التقنية
إن المسائل التي تطرح في االتحاد تمثل مواضيع الندوات والمحاضرات والملتقيات واأليام الدراسية التقنية المتخصصة 

التي تنظم بصفة دورية في أقطار المغرب العربي بالتعاون مع الجمعية المهنية المحلية و البنوك األعضاء. 

دراسة كل المسائل المرتبطة باألنشطة المصرفية والمالية والعمل على
 بلورة توصيات إلى السلطات التنظيمية لبلدان المغرب العربي.

العمل على التنسيق وتناغم اإلطار القانوني والتنظيمي لألنشطة       
المصرفية والمالية.

توثيقالعالقة بين المصارف و المؤسسات المالية المغاربية في إطار    
مشاريع تعاون و شراكة.

تنمية العالقات المهنية مع المؤسسات و الجمعيات المصرفية و المالية 
 إقليمية كانت أو دولية.

تعزيز وتطوير االستثمار وحرية 
انتقال السلع ورؤوس األموال في 

المغرب العربي.

تطوير الخدمات المشتركة للمصارف
والمؤسسات المالية في المغرب 

العربي.

تطوير التدريب والتأهيل لموظفي 
المصارف المغاربية.

تشجيع أفضل الممارسات وتبادل 
 الخبرات.

 
العمل من اجل تعريب و توحيد 
المصطلحات  المصرفية والمالية 

في األقطار المغاربية.

أهداف االتحاد
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عضوعضوعضو

عضوعضوعضو

عضوعضو
أمين عام اتحاد المصارف المغاربية المدير التنفيذي لبنك الوفاء الموريتاني اإلسالمي

(موريتانيا)
الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير واإلحتياط

(الجزائر)

رئيس هيئة اإلدارة الجماعية لبنك األمان
(تونس)
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السيد عبد الفتاح الصغير غفار
الرئيس المدير العام للمصرف اإلسالمي الليبي

(ليبيا)

نائب الرئيس الرئيس

الرئيس المدير العام للتجاري وفا بنك
(المغرب)

السيد محمد الكتاني

السيد محمد فال العالمالسيد رشيد مطرف

المدير العام للبنك الوطني الفالحي
(تونس)

السيد حبيب بن حاج قويدر

الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية
(الجزائر)

السيد محمد كريم

الرئيس المدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية
إلفريقيا (المغرب  )

السيد عثمان بن جلون

الرئيس المدير العام لمصرف التجارة والتنمية
(ليبيا)

السيد جمال الطيب عبد الملك

الرئيس المدير العام لبنك التجارة والصناعة
(موريتانيا)

السيد اسلم ولد تاج الدين السيد أحمد الكرم

السيد محمد الطايع

العام مجلس اإلدارة و األمين السادة أعضاء
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اجتماع مجلس إدارة اتحاد المصارف المغاربية
بتاريخ 14 نوفمبر 2017 انعقدت الدورة التاسعة و األربعون لمجلس إدارة اتحاد المصارف المغاربية بنواكشوط.   

و خالل هذه الدورة درس المجلس عدد من التقارير من بينها تقرير عن حصيلة أنشطة االتحاد.  كما  اتخذ المجلس

    عدد من القرارات الهامة و صادق على خطة العمل والميزانية التقديرية لسنة 2018.

 



كذلك، استقبلت السيدة خديجة امبارك فال الوزيرة المكلفة بالشؤون المغاربية أعضاء مجلس إدارة االتحاد. وقد أتاح

 هذا االجتماع الفرصة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة االتحاد لتقديم اتحاد المصارف المغاربية ومساهماته في

 االندماج المغاربي. كما أشادت معالي الوزيرة بالجهود المبذولة واالنجازات التي حققها االتحاد. وأكدت ألعضاء

 المجلس دعم موريتانيا الدائم ألنشطة االتحاد الرامية إلى تطوير التعاون والمبادالت داخل الفضاء المغاربي.

و بمناسبة انعقاد هذه الدورة، استقبل السيد عبد العزيز ولد الداهي محافظ البنك المركزي الموريتاني أعضاء مجلس
 إدارة اتحاد المصارف المغاربية. وخالل هذا االجتماع جدد السيد المحافظ التأكيد على دعم البنك المركزي

   والسلطات الموريتانية ألنشطة االتحاد. كما مثلت هذه الزيارة فرصة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المصارف 

المغاربية لتقديم حصيلة عمل االتحاد وأفاق تطويره بما يخدم التعاون والتكامل في القطاع المصرفي المغاربي.
.
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انتقال االتحاد إلى مقره الجديد

   

.

 

بتاريخ غرة مايو 2017 ، نقل االتحاد مكاتب أمانته العامة إلى مقره الجديد الذي وضعته مشكورة الجمعية

المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية تحت تصرفه بدار المصرفي. 

وقد قامت الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية بتجديد وعصرنة هذا المقر قبل تسليمه لإلتحاد.

 ويمكن هذا المقر الجديد االتحاد من التواصل بصفة أفضل مع الجمعية المهنية التونسية للبنوك  والمؤسسات

 المالية وباقي المؤسسات المالية التى تتواجد أغلبية مقراتها في نفس المنطقة. 

وينتهز االتحاد هذه الفرصة لتجديد شكره وامتنانه للجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية على ما

 فتئت تقدم له من دعم وكرم ضيافة منذ اتخاذه من مدينة تونس الجميلة مقرا ألمانته العامة قبل قرابة ثالثة

  عقود.
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اجتماع لجنة التنسيق للجمعيات المصرفية المغاربية
عقدت لجنة التنسيق للجمعيات المصرفية المغاربية اجتماعيها 34 و 35 لسنة 2017.

وخالل اجتماعها الرابع والثالثين الذي انعقد بتاريخ 20 فبراير 2017 بتونس، عكفت اللجنة، من بين
أمور أخرى، على التحضير للمنتدى الدولي حول األدوات المالية الرقمية  إلى جانب  نقل مكاتب األمانة 

العامة لالتحاد إلى "دار المصرفي".
كذلك ، مكن االجتماع  35 الذي انعقد بتاريخ 3 اكتوبر 2017 بتونس من بلورة مشروع خطة عمل لسنة

2018 والتحضير للدورة التاسعة واالربعين لمجلس إدارة االتحاد.
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بتاريخ 14 نوفمبر 2017 انعقدت الدورة التاسعة و األربعون لمجلس إدارة اتحاد المصارف المغاربية بنواكشوط.   

و خالل هذه الدورة درس المجلس عدد من التقارير من بينها تقرير عن حصيلة أنشطة االتحاد.  كما  اتخذ المجلس

    عدد من القرارات الهامة و صادق على خطة العمل والميزانية التقديرية لسنة 2018.

 

ندوة حول االمتثال للمعايير الدولية المتعلقة بالبيانات المصرفية  وانعكاساتها
على نشاط المصارف المغاربية

نظم اتحاد المصارف المغربية بالتعاون مع الجمعية المهنية للبنوك الموريتانية ندوة حولاالمتثال للمعايير
   الدولية المتعلقة بالبيانات المصرفية وانعكاساتها على نشاط المصارف المغاربية .

انعقدت هذه الندوة يوم 14 نوفمبر  2017 بانوا كشوط وأنعشها خبراء دوليون ذوو كفاءة عالية ، و تناولت
  مختلف القضايا المتعلقة بانعكاسات القوانين والمعايير المعتمدة لمكافحة غسيل  األموال وتمويل اإلرهاب.
 ومثلت هذه الندوة فرصة لتقديم أفضل المقاربات التي من شانها تمكين المصارف المغاربية من مواجهة

التحديات التي يطرحها االمتثال لهذه القوانين والمعايير الدولية.
 وأنعش هذه الندوة خبراء دوليون ذوو كفاءة عالية.

 

التظاهرات



نظمها اتحاد المصارف المغاربية بالتعاون مع مكتب االستشارة Ernest & Young بتونس العاصمة بتاريخ   
 17/ 04 / 2017 وتم افتتاح هذه الندوة من طرف السيد عبد الفتاح الصغير غفار رئيس مجلس إدارة االتحاد.

وهدفت هذه الندوة إلى تقديم تجارب بعض مناطق العالم التي نجحت  في إدماج نظم الدفع دون أن تكون لها عملة 
موحدة أو تكون عمالتها  قابلة كليا للتحويل .

وقد أثر ذلك إيجابا على حجم التبادل بين بلدانها وسهل حركة المسافرين  داخل فضاءتها. 
كذلك مثلت هذه الندوة فرصة ثمينة لتبادل الخبرات وأحسن الممارسات في مجال الخدمات المصرفية اإللكترونية.
ومن بين التوصيات التي تبلورت خالل هذه الندوة هي العمل على إرساء نظام دفع مغاربي مدمج وذلك عبر تحيين
وتفعيل  اتفاقية الدفع المغاربية  الموقعة سنة 1991 والمعدلة سنة 2006 بشأن توحيد الترتيبات الثنائية  للدفع بين

دول اتحاد المغرب العربي.

وقد شارك في هذه الندوة عدد كبير من المصرفيين المغاربيين ضم على الخصوص رؤساء بعض المصارف ومدراء
  شركات النقديات وممثلين عن المصارف المركزية المغاربية.

المغرب العربيندوة حول متطلبات وإمكانات اندماج نظم الدفع في دول
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نظم  كل من  اتحاد المصارف المغاربية والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية
ومؤسسة تونس أفريقيا للتصدير والمنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  منتدى دوليا

حول األدوات المالية الرقمية وذلك بتونس في الفترة ما بين 18 و 19 /04 / 2017.
ونظم هذا المنتدى على هامش النسخة الثانية للمعرض الدولي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
سيتيك أفريقيا 2017. ويعد قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قطاعا ذا أولوية باعتباره وسيلة
فعالة لتنمية القطاعات االقتصادية األخرى، الى جانب انه يمثل القطاع الديناميكي لالبتكار والتدريب
المفتوح أمام األسواق الدولية من خالل التصدير،والشراكات مع البلدان المتقدمة والبلدان النامية.
وقد هدف هذا المنتدى  إلى تعميق التفكير في األدوات المالية الرقمية الجديدة  وبلورة توصيات من 

أجل إنجاح التحول الرقمي في بلداننا.

كما نظمت خالل المنتدى ورشات عمل هدفت إلى معرفة العرض التونسي والدولي في مجال
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وقد شارك بهذا المنتدى العديد من مدراء المصارف المغاربية 

وخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .   

منتدى دولي حول األدوات المالية الرقمية 
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نظم اتحاد المصارف المغاربية والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية  (ABEF)  ندوة حول
اإلجراءات العملية لفتح نوافذ التمويل التشاركي في البنوك التقليدية الجزائرية. وتم تنظيم هذه الندوة بالجزائر العاصمة 

بتاريخ 2017/02/07.
وقد تناولت هذه الندوة أنجع الطرق إلحداث نوافذ تشاركية في المصارف التقليدية و تحديد خطة العملاألنسب 

 للجزائر في هذا المجال.  

وقد أنعش هذه الندوة فريق من الخبراء ذوي تجربة دولية كبيرة في مجال تصميم وهيكلة وإدارة أنشطة التمويل
التشاركي، كما حضرها العديد من رؤساء وكبار اطر القطاع المصرفي الجزائري.

ندوة حول التمويل التشاركي 
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في إطار أنشطته للتكوين المستمر وبغية المساهمة في تطوير الموارد البشرية لمنظومتنا المصرفية 
 المغاربية، نظم اتحاد المصارف المغاربية دورة تكوينية حول "تطوير المبيعات في فروع المصارف"، 

 وذلك خالل الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر (شهر 10) بتونس العاصمة. 
وقد هدفت هذه الدورة إلى تزويد المشاركين بمهارات ومعارف قابلة للتجسيد مباشرة على أرض الواقع

 من أجل الرفع من أداء فرق المبيعات و إدارتها بالشكل األمثل.   
كما عالجت أنجع السبل لنشر الثقافة التجارية بين العاملين في فروع المصارف وذلك عن طريق ورشات

العمل التي تضمنتها الدورة والتي مكنت المشاركين من تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال. 
وقد حاضر في هذه الدورة خبراء ذو تجربة عملية وأكاديمية كبيرة في القطاع المصرفي.

دورة تكوينية حول  تطوير المبيعات في فروع المصارف



دورة تكوينية حول اإلدارة العملياتية في فروع المصارف  

www.ubmonline.orgأخبار إتحاد المصارف المغاربية14

في إطار أنشطته للتكوين المستمر والمساهمة في تطوير الموارد البشرية لمنظومتنا المصرفية المغاربية نظم
   االتحاد دورة تكوينية حول اإلدارة العملياتية في فروع المصارف في الفترة ما بين 11 و 14 سبتمبر 2017 

بتونس العاصمة.
وقد هدفت هذه الدورة إلى تزويد المشاركين بمهارات وأساليب قابلة للتجسيد مباشرة على أرض الواقع للتوفيق بين

 فن اإلدارة والخبرة التقنية.  
كما مكّنت المشاركين من تقييم ممارساتهم الحالية في مجال إدارة العمليات وتزويدهم بأدوات وتقنيات لتحسينها
   وتطويرها، وذلك عن طريق ورشات العمل التي تضمنتها الدورة والتي مثلت للمشاركين فرصة ذهبية لتبادل 

الخبرات والتجارب في هذا المجال.
 وقد حاضر في هذه الدورة خبراء ذوو تجربة عملية وأكاديمية كبيرة في ميادين اإلدارة والتسيير في 

القطاع  المصرفي. 



 
هدفت هذه الدورة التي نظمها االتحاد ،  وذلك خالل الفترة من 15 إلى 18 مايو 2017  بتونس
العاصمة،  إلى تكوين المشاركين عبر مقاربة تطبيقية حول األسس والمبادئ التي تستند إليها

الصيرفة اإلسالمية.
ومكنت من عرض مختلف الخدمات والمنتجات مع بيان ضوابطها وإجراءاتها العملية وكذا توضيح

خصوصية أعمال مؤسسات ونوافذ التمويل اإلسالمي واإلطار العام الذي تندرج فيه.
وحاضر في هذه الدورة خبراء ذوو تجربة عملية وأكاديمية كبيرة في ميادين التمويل اإلسالمي والتقليدي.

 

   

دورة تكوينية حول أساسيات التمويل اإلسالمي: مفاهيم و تطبيق

 ،
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التواصل مع السلطات و المصارف المغاربية
في إطار تواصله الدائم مع المنظومة المصرفية المغاربية بغية االطالع على تطلعاتها فيما يمكن  
أن يقدمه لها، قام األمين العام بالعديد من الزيارات واللقاءات 

 بينها حسب التسلسل الزمني  :

 لالتحاد
مع الفاعلين االقتصاديين والماليين ومن 

زيارة إلى المغرب

قام األمين العام لالتحاد بزيارة الى المغرب حيث كانت مناسبة التقى خاللها العديد من المسؤولين ورؤساء ومدراء
المصارف المغربية ونخص بالذكر :

السيد الطيب البكوش، األمين العام التحاد المغرب العربي.
السيد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب.

السيد عثمان بن جلون، الرئيس المدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية إلفريقيا ورئيس المجموعة المهنية
 لبنوك المغرب و نائب رئيس مجلس إدارة االتحاد.

العديد من رؤساء ومدراء المصارف والمؤسسات المالية المغربية.

وقد أعرب المسؤولون المغاربة عن دعمهم لجهود االتحاد الرامية إلى تفعيل دوره كمنصة لدعم التعاون واالندماج
في القطاع المصرفي المغاربي.

وكانت هذه الزيارات مناسبة لالطالع على أرائهم ومقترحاتهم وتطلعاتهم لنشاط االتحاد وما يمكن أن يسدي من
خدمات للقطاع المصرفي المغاربي.

زيارة إلى الجزائر

أدى األمين العام زيارة للجزائر مكنته من لقاء العديد من المسؤولين والفاعلين االقتصاديين والماليين الجزائريين 
نذكر من بينهم  :

   السيد حاجي بابا عمي وزير المالية.
   السيد محمد لوكال ، محافظ بنك الجزائر.

العام لبنك الفالحة والتنمية الريفية ورئيس الجمعية المهنية للبنوكالسيد بوعالم جبار، الرئيس المدير 
   والمؤسسات المالية الجزائرية.
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زيارة إلى موريتانيا

 أدى األمين العام زيارة لموريتانيا التقى خاللها بالعديد من المسؤولين الموريتانيين نذكر من بينهم  :
    السيد عبد العزيز ولد الداهي محافظ البنك المركزي الموريتاني.

السيد اسلم ولد تاج الدين الرئيس المدير العام لبنك التجارة والصناعة ورئيس الجمعية المهنية للبنوك الموريتانية

    

   وعضو مجلس إدارة االتحاد.
    السيد محمد الطايع المدير التنفيذي لبنك الوفاء الموريتاني اإلسالمي وعضو مجلس إدارة االتحاد.

    رؤساء ومدراء اغلب المصارف الموريتانية.

وقد مكنت هذه اللقاءات من عرض المقاربة الجديدة للرفع من أداء االتحاد والنهوض بنشاطه وحشد الدعم لها.

 

وكذلك كانت مناسبة للتعرف على أراء واقتراحات وتطلعات المصارف الموريتانية فيما يتعلق بالدور الذي يمكن

 

 لالتحاد لعبه في تعزيز التعاون بين المصارف المغاربية وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة لها.
 وتمخض عن تلك اللقاءات طلبات بانضمام ثالثة أعضاء جدد لالتحاد.

    

السيد محمد كريم ، الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية وعضو مجلس إدارة  االتحاد.

العديد من رؤساء ومدراء المصارف والمؤسسات المالية الجزائرية.

وكانت هذه الزيارة مناسبة أعرب خاللها المسؤولون الجزائريون عن كامل دعمهم ومساندتهم للجهود الحالية
 للنهوض بنشاط اإلتحاد في خدمة المصارف المغاربية.

كما مثلت هذه الزيارة كذلك مناسبة لعقد ندوة حول آليات ومتطلبات فتح نوافذ إسالمية في المصارف التقليدية 
الجزائرية. وحضر هذه الندوة التي نظمها االتحاد والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، جمع هام

 من رؤساء وكبار أطر المصارف والمؤسسات المالية الجزائرية.
وتم كذلك خالل هذه الزيارة تنظيم ورشة عمل لصالح أطر وزارة المالية الجزائرية حول سبل إصدار الصكوك

 واألوراق المالية السيادية اإلسالمية.
كما تمخض عن هذه الزيارة طلبات بانضمام ثالث مصارف جديدة لعضوية االتحاد.

     السيد رشيد مطرف، الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير واإلحتياط وعضو مجلس إدارة االتحاد.



www.ubmonline.orgأخبار إتحاد المصارف المغاربية18

 

لقاءات مع المصارف الليبية بتونس

يجري األمين العام بصفة مستمرة لقاءات مع رؤساء ومسؤولي المصارف والمؤسسات المالية الليبية خالل
زياراتهم لتونس. 

ومن بين من شملتهم هذه اللقاءات حتى اآلن نخص بالذكر  : 
السيد عبد الفتاح الصغير غفار، الرئيس المدير العام للمصرف اإلسالمي الليبي ورئيس جمعية المصارف الليبية

  ورئيس مجلس إدارة االتحاد.
السيد جمال الطيب عبد الملك، الرئيس المدير العام لمصرف التجارة والتنمية وعضو مجلس إدارة االتحاد.

العديد من رؤساء المصارف الليبية.
عدد من كبار المسؤولين في مصرف ليبيا المركزي.

وتمحورت هذه اللقاءات حول التعريف بالتوجه الجديد لالتحاد الرامي الى تقريبه بصفة أكثر من جميع أعضائه
بغية معرفة آرائهم وتطلعاتهم و أخذها بعين االعتبار في خطط عمله. 

وفي هذا اإلطار، يعكف االتحاد حاليا بالتعاون مع مصرف التنمية الليبي على دراسة عقد مؤتمر علمي حول أزمة 
السيولة التي تواجهها المصارف الليبية نظرا للوضعية االستثنائية التي يمر بها البلد.

ويهدف هذا المؤتمر إلى عرض أحسن التجارب والمقاربات إليجاد حلول لهذه األزمة. 
 

لقاءات في تونس

شملت هذه اللقاءات التي يجريها األمين العام بصفة دورية كل من :

السيد الشاذلي العياري ، محافظ البنك المركزي التونسي.
السيد احمد الكرم ، رئيس هيئة اإلدارة الجماعية لبنك األمان ورئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك

 والمؤسسات المالية وعضو مجلس إدارة االتحاد.

السيد حبيب بن حاج قويدر، المدير العام للبنك الوطني الفالحي وعضو مجلس إدارة االتحاد.
 رؤساء ومدراء أغلب المصارف والمؤسسات المالية التونسية.

بعض ممثلي المؤسسات الدولية العاملة في تونس.

وتمحورت اللقاءات حول التعريف باالتحاد وإستراتجيته الجديدة للنهوض بنشاطه وكذلك التعرف على احتياجات
واهتمامات المنظومة المصرفية التونسية.

ومكنت من التعرف على رؤى الفاعلين الماليين حول واقع وآفاق العمل المغاربي المشترك وما ينبغي لإلتحاد العمل
عليه للمساهمة في تعزيز فرص اندماج القطاع المصرفي المغاربي. 

وعبر رؤساء المصارف التونسية عن دعمهم لإلتحاد ورغبتهم في لعبه لدور أكبر في دعم التعاون المصرفي في
وعلى اثر تلك الزيارات، قدم مصرف جديد طلبا النضمامه لعضوية اإلتحاد.فضائنا المغاربي.
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تحسين منظومة التواصل مع األعضاء
(www.ubmonline.org)  إعادة تصميم وتنشيط موقع اإلتحاد على االنترنات

إصدار رسالة إخبارية الكترونية فصلية.
التحضير إلصدار تقرير سنوي حول واقع القطاع المصرفي المغاربي وآفاق تطوره واندماجه.

التحضير لوضع قاعدة بيانات حول المصارف المغاربية.

انخراطات جديدة في االتحاد
يسر اتحاد المصارف المغاربية الترحيب بأعضائه التسعة الجدد الذين انضموا مؤخرا

إليه. وهؤالء األعضاء الذين شرفوا االتحاد بعضويتهم هم  :

:

من تونس

المصرف المغاربي لالستثمار والتجارة الخارجية

من الجزائر:

فرنسبنك الجزائر ش ذ أ

ترست بنك الجزائر

مصرف السالم الجزائر

من ليبيا:

المصرف التجاري العربي
الشركة الليبية للخدمات المالية المساهمة

من موريتانيا:

مصرف موريتانيا الجديد

التجمع المصرفي للنقديات والمعامالت االلكترونية

بنك المعامالت الصحيحة
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شركاؤنا


