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اإلفتتاحية
يف مطلع عام ، 2022
يطيب يل أن أعرب لكم عن أصدق التمنيات مبوفور الصحة واالزدهار
وأن يشهد هذا العام نهاية جائحة كوفيد  19التي تعيق نشاطنا منذ
سنتني.
وقد تطلب التعايش مع هذه الجائحة أقلمة مستمرة لخطط عملنا
وكان ذلك مناسبة لتطوير قدراتنا عىل املرونة واملوامئة مع الظروف
أيضا عامال مرسعاً للرقمنة يف العديد من القطاعات ،
الطارئة .لقد كان ً
منها الخدمات املالية عىل وجه الخصوص .
ويف هذا االطار ،متكن االتحاد من املحافظة عىل نفس الحجم والنسق
املعتادين لنشاطه يف السنوات املاضية ،رغم انخفاض معترب يف موارده
املالية .

ϡϟΎόϟϝΎϓΩϣΣϣΩϳγϟ

ϡΎόϟϥϳϣϷ

ويعرض هذا العدد الخامس من رسالة " أخبار االتحاد" ملخصا ألهم األنشطة التي تم إنجازها خالل هذه
الفرتة .
وقد تم تنظيم عدة مؤمترات ودورات تدريبية عن بعد حول بعض املواضيع ذات األهمية الكبرية للنشاط
املرصيف واملايل .
كام تم إصدار التقرير السنوي الثالث لالتحاد حول النظم املرصفية واملالية املغاربية تحت عنوان "املصارف
"املغاربية :التّح ّديّات والفُرص ،يف مواجهة كوفيد. 19
ومن جهة أخرى فقد تعزز حضور إتحادنا عىل املستويني االقليمي والدويل عرب عدة رشاكات مع مؤسسات
مالية ،قانونية وتقنية دولية .
وتؤكد هذه الحصيلة الهامة رغم الظروف االستثنائية إستمرار الديناميكية التي يشهدها نشاط االتحاد منذ
عام  2017والتي تفتح آفاق واعدة لتطويره يف األعوام القادمة مبا يخدم املنظومة املرصفية املغاربية .
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ΩΎΣΗϹϑϳέόΗ
7 ϲϓΕηϧΔϳϣϳϠϗ·ΔϣυϧϣϭϫΔϳΑέΎϐϣϟϑέΎλϣϟΩΎΣΗ
ΏέϐϣϟϝϭΩϑέΎλϣ˯Ύγ΅έϥϣΓέΩΎΑϣΑ 1990έΑϣγϳΩ
. ΎϳϧΎΗϳέϭϣϭˬΏέϐϣϟˬΎϳΑϳϟˬέίΟϟˬαϧϭΗϲΑέόϟ
ΏέϐϣϟϲϓΔϳϟΎϣϟΕΎγγ΅ϣϟϭϑέΎλϣϟϡυόϣϥϵϝϣηϳϭ
. ϲΑέόϟ
ϲϣϳϠϗϹ ϥϭΎόΗϟ ίϳίόΗ ϥϣο ΝέΩϧΗ ΔϳγΎγϷ ϪϣΎϬϣ
 ϖϳέρϥϋϙϟΫϭϲϟΎϣϟϝϣΎϛΗϟϭϲϓέλϣϟϭ
ΔϳϟΎϣϟϭ Δϳϓέλϣϟ ΔρηϧϷΎΑ ΔρΑΗέϣϟ ϝΎγϣϟ ϝϛ ΔγέΩ
ϥΩϠΑϟ ΔϳϣϳυϧΗϟ ΕΎρϠγϟ ϰϟ· ΕΎϳλϭΗ ΓέϭϠΑ ϰϠϋ ϝϣόϟϭ
ϲΑέόϟΏέϐϣϟ
ϲϣϳυϧΗϟϭ ϲϧϭϧΎϘϟ έΎρϹ ϡϏΎϧΗϭ ϖϳγϧΗϟ ϰϠϋ ϝϣόϟ
ΔϳϟΎϣϟϭΔϳϓέλϣϟΔρηϧϸϟ
ΔϳΑέΎϐϣϟΔϳϟΎϣϟΕΎγγ΅ϣϟϭϑέΎλϣϟϥϳΑΔϗϼόϟϖϳΛϭΗ
ΔϛέηϭϥϭΎόΗϊϳέΎηϣέΎρ·ϲϓ
ΔϳϓέλϣϟΕΎϳόϣΟϟϭΕΎγγ΅ϣϟϊϣΔϳϧϬϣϟΕΎϗϼόϟΔϳϣϧΗ
ΔϳϟϭΩϭΕϧΎϛΔϳϣϳϠϗ·ΔϳϟΎϣϟϭ

ΩΎΣΗϻϑΩϫ

αϭ΅έϭ ϊϠγϟ ϝΎϘΗϧ ΔϳέΣϭ έΎϣΛΗγϻ έϳϭρΗϭ ίϳίόΗ
ϲΑέόϟΏέϐϣϟϲϓϝϭϣϷ

ϲϓΔϳϟΎϣϟΕΎγγ΅ϣϟϭϑέΎλϣϠϟΔϛέΗηϣϟΕΎϣΩΧϟέϳϭρΗ
ϲΑέόϟΏέϐϣϟ
ΔϳΑέΎϐϣϟϑέΎλϣϟϲϔυϭϣϟϝϳϫ΄ΗϟϭΏϳέΩΗϟέϳϭρΗ
ΕέΑΧϟϝΩΎΑΗϭΕΎγέΎϣϣϟϝοϓϊϳΟηΗ
Ε˯έΟϹϭ ΕΎΣϠρλϣϟ ΩϳΣϭΗ ϭ ΏϳέόΗ ϝΟ ϥϣ ϝϣόϟ
ΔϳΑέΎϐϣϟέΎρϗϷϲϓΔϳϟΎϣϟϭΔϳϓέλϣϟ
7

ϝΧΩΗϟϥϳΩΎϳϣ
 ΏΎρϗΔόΑέϲϓΔϳΑέΎϐϣϟϑέΎλϣϟΩΎΣΗϝΧΩΗϳ

ρΎηϧϟϭΔγέΩϟ
ϲϟΎϣϟϭϲϓέλϣϟ

ϝΎλΗϹϭϡϼϋϹ

 ϲϠϳΎϣΏρϘϟΫϫΔϣϬϣ ϰϠϋΓέϓϭΗϣϟΔϳϧϬϣϟΕέΑΧϟϝϛΏρϘϟΫϫϊϣΟϳ
Ύϣϳϓ ΔλΎΧϭ ΕΎϣϭϠόϣϟ ˯ΎοϋϷ ΔϣΫ ϰϠϋ ϊοϳ ϕέϓϭ ϥΎΟϟ ϩέΎρ ϲϓ ϝϣόΗϭ ϲΑέΎϐϣϟ ϯϭΗγϣϟ
ϥϳϧϭϘϟϭ ΓΩϳΩΟϟ Δϳϓέλϣϟ ΕΎΟϭΗϧϣϟ ιΧϳ ΔϳϣϫϻΕΫϊϳοϭϣϟϑϠΗΧϣϰϠϋϑϛόΗΔϳϧϘΗϝϣϋ
. ϲΑέΎϐϣϟϲϓέλϣϟρΎηϧϠϟ
έϭρ ϲϓ ϭ ΎϬΑ ϝϭϣόϣϟ ΕΎϣϳυϧΗϟϭ ϊϳέΎηΗϟϭ
.έϳοΣΗϟ
ΔϠΟϣϭ Ώϭ ϊϗϭϣ ˯ΎοϋϷ ΔϣΫ ϰϠϋ ϊοϭ
.ΔλΎΧΔϐΑλΎϬϟϲΗϟϝΎγϣϟΔγέΩϟΔλλΧΗϣ
. ΔϳΑέΎϐϣϟΕ˯Ύϔϛϟϭ˯έΑΧϠϟΓΫΫΟ˯Ύηϧ·

.

.
.

ΔϳϟϭΩϟΕΎϗϼόϟ

ΔϳϧϘΗϟΕΎϳϘΗϠϣϟϭΕϭΩϧϟ

ϊϳοϭϣ ϝΛϣΗ ΩΎΣΗϻ ϲϓ ΡέρΗ ϲΗϟ ϝΎγϣϟ ϥ·
 ϊϣΔϳϧϬϣϟΕΎϗϼόϟΎΑϡΗϬϳΏρϘϟΫϫ
ΔϳγέΩϟ ϡΎϳϷϭ ΕΎϳϘΗϠϣϟϭ ΕέοΎΣϣϟϭ ΕϭΩϧϟ ϲϓέλϣϟ ρΎηϧϠϟ ΔϠΛϣϣϟ ΕΎϣυϧϣϟϭ ΕΎγγ΅ϣϟ
έΎρϗϲϓΔϳέϭΩΔϔλΑϡυϧΗϲΗϟΔλλΧΗϣϟΔϳϧϘΗϟ
. ϲΑέΎϐϣϟϯϭΗγϣϟϰϠϋϲϟΎϣϟϭ
ΔϳϠΣϣϟΔϳϧϬϣϟΔϳόϣΟϟϊϣϥϭΎόΗϟΎΑϲΑέόϟΏέϐϣϟ ΏέϐϣϟϝϭΩΝέΎΧϲϟΎϣϟϭϲϓέλϣϟωΎρϘϟϝϛ
. ΓϭοόϟϙϭϧΑϟϭ
ΔϳϘϳέϓϹϭ ΔϳΑέόϟ ΕΎϣυϧϣϟ ΔλΎΧϭ ϲΑέόϟ
. ΔϳργϭΗϣϭέϭϷϭ

.
.
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اعضاء مجلس االدارة

εέρϟέϫίϟΩϳγϟ

έΎϔϏέϳϐλϟΡΎΗϔϟΩΑϋΩϳγϟ

ϭ ϲΟέΎΧϟ έίΟϟ ϙϧΑϟ ϡΎόϟ έϳΩϣϟ
ΕΎγγ΅ϣϟϭϙϭϧΑϠϟΔϳϧϬϣϟΔϳόϣΟϟαϳέ
(έίΟϟ) ΔϳέίΟϟΔϳϟΎϣϟ
αϳέϟ

ΩΎΣΗϻ ΓέΩ αϠΟϣ αϳέ ΏΎϧ
ΔϳΑϳϠϟ ϑέΎλϣϟ ΔϳόϣΟ αϳέ ϭ
(ΎϳΑϳϟ)
αϳέϟΏΎϧ

ϱέϭΑΩϧΣϣΩϳγϟ

ϡέϛϟΩϣΣΩϳγϟ

ΔϳϣϧΗϟϭΔΣϼϔϟϙϧΑϟϡΎόϟέϳΩϣϟ
(έίΟϟ) Δϳϔϳέϟ

ΔϳγϧϭΗϟ Δϛέηϟ ΓέΩ· αϠΟϣ αϳέ
(αϧϭΗ) ϡϳλΧΗϟϭϲϟΎϣϟέΎΟϳϼϟ

ϭοϋ

ϭοϋ

ϲϧΎΗϛϟΩϣΣϣΩϳγϟ
ΎϓϭϱέΎΟΗϠϟϡΎόϟέϳΩϣϟαϳέϟ
(Ώέϐϣϟ) ϙϧΑ
ϭοϋ

ϡϟΎόϟϝΎϓΩϣΣϣΩϳγϟ
ϑέΎλϣϟ ΩΎΣΗϻ ϡΎόϟ ϥϳϣϷ
ΔϳΑέΎϐϣϟ

ϲΑέϘόϟΩϣΣϣΩϳγϟ

ϭ ϲϟϭΩϟ ϲΑέόϟ αϧϭΗ ϙϧΑϟ ϡΎόϟ έϳΩϣϟ
ϙϭϧΑϠϟ ΔϳγϧϭΗϟ ΔϳϧϬϣϟ ΔϳόϣΟϟ αϳέ
(αϧϭΗ) ΔϳϟΎϣϟΕΎγγ΅ϣϟϭ
ϭοϋ

ϲλϋέΑϟΡΎΗϔϣϲϋέϣΩϳγϟ

ϥϭϠΟϥΑϥΎϣΛϋΩϳγϟ

ΎϳϘϳέϓ· ϙϧΑϟ ϡΎόϟ έϳΩϣϟ αϳέϟ
ΔϋϭϣΟϣϟαϳέ (ϙϧΑ BMCE ΔϋϭϣΟϣ )
(Ώέϐϣϟ) ΏέϐϣϟϙϭϧΑϟΔϳϧϬϣϟ
ϭοϋ

(ΎϳΑϳϟ) ΓΩΣϭϟ ϑέλϣϟ ϡΎόϟ έϳΩϣϟ
ϭοϋ

ϥϳΩϟΝΎΗΩϟϭϡϠγΩϳγϟ

ϊϳΎρϟΩϣΣϣΩϳγϟ
ϲϧΎΗϳέϭϣϟ ˯Ύϓϭϟ ϙϧΑϟ ϱΫϳϔϧΗϟ έϳΩϣϟ
(ΎϳϧΎΗϳέϭϣ) ϲϣϼγϹ

ΔϋΎϧλϟϭΓέΎΟΗϟϙϧΑϟϡΎόϟέϳΩϣϟαϳέϟ
ΔϳϧΎΗϳέϭϣϟϙϭϧΑϠϟΔϳϧϬϣϟΔϳόϣΟϟαϳέϭ
(ΎϳϧΎΗϳέϭϣ)

ϡΎόϟϥϳϣϷ

ϭοϋ
9

erbmeM

ϭοϋ

ΩΎΣΗϻΓέΩαϠΟϣωΎϣΗΟ
(UBM)
ϪΗέϭΩΔϳΑέΎϐϣϟϑέΎλϣϟΩΎΣΗΓέΩ·αϠΟϣΩϘϋ
αϧϭΗΑ 2021 έΑϣϓϭϧ 19 ϡϭϳ ϙϟΫϭ ϥϳγϣΧϟϭ ΔόΑέϟ
ϥϣ ΩΩϋ ϲϓ αϠΟϣϟ έυϧ ˬΓέϭΩϟ ϩΫϫ ϝϼΧϭ ΔϣλΎόϟ
ϰϟ·ˬ2021ΔϧγϟΩΎΣΗϻΔρηϧϥϋέϳέϘΗΎϬϧϣˬέϳέΎϘΗϟ
ΔϳϧίϳϣΩΎϣΗϋΎϬϧϣΔϣϬϣϟΕέέϘϟϥϣ˱ΩΩϋΫΎΧΗΏϧΎΟ
ΩϳΩΟΗωΎϣΟϹΎΑαϠΟϣϟέέϗΎϣϛ2022ΔϧγϝϣϋΔρΧϭ
 ΕϭϧγΙϼΛΓΩϣϟϡΎόϟϥϳϣϻΔϳέϭϣ΄ϣ
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التظاهرات
املنتدى املرصيف املغاريب حول :
رقمنة العمليات والخدمات املرصفية :الفرص ،التحديات ،املقاربات والوسائل
نظم اتحاد املصارف املغاربية منتدى مرصيف مغاريب حول " رقمنة العمليات والخدمات املرصفية :الفرص،
التحديات ،املقاربات والوسائل“ وذلك يوم  18نوفمرب  2021بتونس العاصمة .
وجمع هذا الحدث الرفيع املستوى كل من السيد الطيب البكوش ،أمني عام اتحاد املغرب العريب والعديد من
الرؤساء واملديرين العامني وكبار املسؤولني التنفيذيني يف املصارف واملؤسسات املالية املغاربية  ،فضالً عن العديد
من الرشكاء والخرباء الدوليني.
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املواضيع الرئيسية التي تم مناقشتها خالل القمة هي :
الجلسة األوىل :فرص وتحديات رقمنة الخدمات والعمليات املرصفية
الوضع الراهن
اي خدمات وعمليات للرقمنة؟
النظم والترشيعات
حامية الزبون
إدارة املخاطر :السيربانية  ،االمتثال ملعايري محاربة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب

الجلسة الثانية :املقاربات والوسائل
اسرتاتيجية الرقمنة بعد كوفيد – 19
إدارة الخدمات املرصفية عرب وسائط تكنولوجيا املعلومات )(IT managed Services
استعامل الربمجيات كخدمة عند الطلب )(SAAS software as a services
البيانات الكبرية ) (Big Data
تجربة ومسار الزبون والذكاء االصطناعي
معرفة الزبناء )(KYC
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ورشة العمل األوىل

ورشة العمل الثانية

التحول الرقمي للمصارف :مفتاح النجاح

دور  ALMيف إدارة املخاطر وتحسني
املردود  TCI :واختبار اإلجهاد

ورشة العمل الثالثة
تثمني البيانات من خالل التحليالت االستباقية والذكاء االصطناعي باملصارف"املرصف املدفوع بالبيانات
)(Bank Driven-Data
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التظاهرات
مؤمتر حول :
عمالت املرصف املركزي الرقمية (CBDC) ،العمالت املستقرة ) (stablecoinsوالعمالت املشفرة« )(crypto-monnaies

أي اسرتاتيجيات للقطاع املرصيف؟
متيزت سنة  2021باإلعالن عن مشاريع مختلفة يف عامل "العمالت الرقمية" :تجارب للعمالت الرقمية باملصارف املركزية ) (CBDCيف
أوروبا والصني عىل وجه الخصوص  ،فضالً عن تطوير العمالت الرقمية املدعومة بالعمالت الوطنية )العمالت املستقرة
 (stablecoinsواملصدرة من طرف رشكات خاصة .يف غضون ذلك  ،تستمر العمالت املشفرة يف احتالل عناوين األخبار
مع قرار السلفادور األخري باعتامد البيتكوين كوسيلة دفع قانونية إىل جانب الدوالر ،

كيف سيتعامل القطاع املرصيف مع هذا النسيج
املايل الصاعد؟ هل عىل املصارف تطوير خدمات يف
هذا املجال؟ وأي نظم وقوانني يتطلبها االرشاف عىل
ذلك لحامية الزبناء؟ ما هو الدور الذي يجب أن
تلعبه املصارف املركزية فيام يتعلق بالعمالت
االفرتاضية؟ وأي افاق يف املغرب العريب؟
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التظاهرات
يف هذا اإلطار نظم اتحاد املصارف املغاربية مؤمترا عن بعد حول »:عمالت املرصف املركزي الرقمية ) ،(CBDCالعمالت املستقرة
) (stablecoinsوالعمالت املشفرة ) (crypto-monnaiesأي اسرتاتيجيات للقطاع املرصيف؟« وذلك يوم  14اكتوبر . 2021
شارك يف هذا الحدث  ،الذي أنعشه خرباء رفيعي املستوى  ،العديد من املسؤولني و املديرين التنفيذيني لكل من املصارف املركزية
واملصارف واملؤسسات املالية املغاربية  ،باإلضافة إىل العديد من الرشكاء والخرباء الدوليني .
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التظاهرات
مؤمتر رفيع املستوى حول :
« دعم الرشكات األصغر والصغرى واملتوسطة يف مواجهة جائحة كوفيد«-19
بالرشاكة بني اتحاد املصارف املغاربية والبنك األورويب لإلنشاء والتعمري ) (BERDنظم مؤمتر رفيع املستوى حول »دعم
الرشكات األصغر والصغرى واملتوسطة يف مواجهة جائحة كوفيد  «19 -وذلك يوم  10يونيو )شهر . 2021 (06
تعد جائحة  Covid-19أحد أكرب التحديات التي
واجهها صانعو السياسات يف العقود األخرية .لقد أثر
هذا الوباء عىل جميع البلدان تقري ًبا يف جميع أنحاء
العامل وأدى إىل إجهاد النظم الصحية واالقتصاديه
والقطاعات املالية .كام أدى إىل زيادة جميع مصادر
املخاطر الرئيسية للقطاع املرصيف  ،وال سيام مخاطر
االئتامن والسيولة ومخاطر السوق .مع تأثري
التداعيات االقتصادية عىل جميع قطاعات املحافظ
االئتامنية للمصارف تقريبًا  ،كام ان تأثري األزمة عىل
النتائج املالية للمصارف كان كب ًريا .
واجهت األرس وكذلك الرشكات الصغرى واملتوسطة والكبرية ظروفاً
اقتصادية ومالية صعبة للغاية .أعلنت أجهزة الرقابة املرصفية  ،خالل
عام  ، 2020عن إجراءات غري مسبوقة للتخفيف من متطلبات رأس
املال واضفاء املزيد من املرونة االحرتازية يف مواجهة هذه الصدمة
االقتصادية  ،مصحوبة بتوصية للمصارف مبواصلة تقديم الدعم املايل
لألرس وكذلك الرشكات الصغرى القادرة عىل البقاء  ،واملؤسسات
املتوسطة والكبرية األكرث ترضرا من األزمة .تظل هذه اإلجراءات سارية
املفعول وتهم باألساس :رأس املال  ،ومخاطر االئتامن  ،والسيولة ،
والجوانب العملياتية واملتطلبات النوعية.
تستند األولويات االقتصادية واالحرتازية لعام  2021عىل النحو املحدد من قبل مختلف املرشفني املرصفيني عىل تقييم املخاطر
الرئيسية ونقاط الضعف يف القطاع املرصيف .يف عام  ، 2021ستحظى ثالثة مجاالت رئيسية ،تأثرت ماديًا بأزمة COVID-19
الحالية  ،باهتامم خاص :إدارة مخاطر االئتامن ،كفاية االموال الذاتية ،نجاعة واستمرارية منوذج العمل والحوكمة .
شارك يف هذا الحدث ،الذي أنعشه خرباء رفيعي املستوى ،العديد من املسؤولني واملديرين التنفيذيني لكل من املصارف
املركزية واملصارف واملؤسسات املالية املغاربية ،باإلضافة إىل العديد من الرشكاء والخرباء الدوليني .
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التظاهرات
مؤمتر حول ; :
»املرصف الرقمي و التكنولوجيا املالية :كيفية التعرف عىل الزبناء عن بعد ؟«
نظم اتحاد املصارف املغاربية مؤمترا حول "املرصف الرقمي والتكنولوجيا املالية :كيفية التعرف عىل الزبناء عن بعد؟" وذلك
يوم  04مارس )شهر . 2021 (03

يعترب التعرف عىل الزبون أو ) (KYCعن بعد مؤطرا بشكل
كبري من خالل النصوص التنظيمية رغم ما تكتسيه تلك
النظم من تعقيدات نظرا لتداخل عدة أبعاد كمقتضيات
الهوية الرقمية ومحاربة غسيل األموال والتي تتطور
باستمرار.
يف هذا اإلطار ،يجب عىل الجهات الفاعلة يف القطاع املايل
إيجاد أدوات تتكيف مع اإلطار التنظيمي ،إىل جانب تقديم
مسار مرن وشامل بدرجة كافية للزبون
شارك يف هذا الحدث  ،الذي أنعشه خ .رباء رفيعي املستوى ،
العديد من املسؤولني و املديرين التنفيذيني لكل من
املصارف املركزية واملصارف واملؤسسات املالية املغاربية ،
باإلضافة إىل العديد من الرشكاء والخرباء الدوليني
.
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يشهد التعرف عىل الزبناء عن بعد تطورا كبريا منذ الثورة
الرقمية ،والتي غريت بشكل جذري مشهد القطاع املرصيف
واملايل .لقد أبرزت األزمة الصحية هذا التطور من خالل
إجبار املصارف وجميع الفاعلني املاليني )مؤسسات الدفع
واألموال اإللكرتونية ،ومنصات التمويل الجامعي ،ومزودي
الخدمات عىل األصول الرقمية أو  ، PSANوما إىل ذلك(
عىل تقديم مسار رقمي بالكامل ،بد ًءا من املرحلة األولية
والحاسمة للدخول يف عالقة عن بُعد مع زبون جديد .

التظاهرات
النسخة االوىل ل FOREX e-GAME
وذلك خالل الفرتة من 18اىل  22يناير  FOREX e-GAMEنظم إتحاد املصارف املغاربية والجمعية التونسية لخرباء النقد أول نسخة ل
)شهر . 2021 (01
 FOREX e-GAMEهي مسابقة عرب اإلنرتنت تضع قوة
الرقمنة واإلبتكار التكنولوجي يف خدمة التكوين .
وألول مرة  ، FOREX e-GAMEقامت بربط املتداولني يف
قاعات رصف املصارف املغاربية يف إطار ودي وتنافيس ميلء
بالتحديات .
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التظاهرات
دورة تدريبية عرب تقنية  webinaireحول
"تطوير أنظمة التصنيف الداخيل وتسجيل االئتامين واختبار الضغط"

يف إطار أنشطته للتكوين املستمر وبغية املساهمة يف
تطوير املوارد البرشية ملنظومتنا املرصفية  ،نظم إتحاد
املصارف املغاربية دورة تدريبية حول " تطوير أنظمة
التصنيف الداخيل وتسجيل االئتامن واختبار اإلجهاد"
وذلك خالل الفرتة من  5اىل  7يوليو )شهر . 2021 (07
مكنت هذه الدورة املشاركني من فهم أفضل للمعايري
االحرتازية املتعلقة مبخاطر االئتامن ،تقنيات التصنيف
الداخيل وتسجيل االئتامين واختبار الضغط .
وأنعش هذه الدورة خبري دويل ذو تجربة عملية
وأكادميية كبرية .
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التظاهرات
دورة تدريبية حول
الرقابة يف الترصف وإدارة األداء

نظم اتحاد املصارف املغاربية دورة تدريبية حول
"الرقابة يف الترصف وإدارة األداء" وذلك خالل الفرتة
من  22اىل  25فرباير )شهر . 2021 (02
هدفت هذه الدورة إىل تزويد املشاركني مبهارات
ومعارف قابلة للتجسيد مبارشة عىل أرض الواقع،
ومن بني أمور أخرى ،تعميق معرفتهم بالجوانب
املختلفة للرقابة اإلدارية باملصارف .
أنعش هذه الدورة التدريبية خبري ذو خربة عملية
وأكادميية واسعة .
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التظاهرات
دورة تدريبية عرب تقنية webinaire

حول :

"املبادئ اإلرشادية لضوابط إدارة املؤسسات التي تق ّدم خدامت املية إسالمية"
يف إطار أنشطته للتكوين املستمر وبغية املساهمة
يف تطوير املوارد البرشية ملنظومتنا املرصفية  ،نظم
إتحاد املصارف املغاربية دورة تدريبية حول"
املبادئ اإلرشادية لضوابط إدارة املؤسسات التي
تق ّدم خدامت املية إسالمية" وذلك خالل الفرتة
من  8اىل  11فرباير )شهر . 2021 (02
هدفت هذه الدورة إىل تزويد املشاركني مبهارات
ومعارف قابلة للتجسيد مبارشة عىل أرض الواقع
لتمكينهم من تحديد وفهم أفضل للمبادئ
اإلرشادية للمتطلبات االحرتازية يف مجال ضوابط
إدارة املؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية
]باستثناء مؤسسات التأمني اإلسالمية  /التكافل
وصناديق االستثامر اإلسالمية[ وفقا للمعيار رقم 3
ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية مباليزيا .
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االلكرتونية
ابعsمن
اإلخباريةsn
الرسالةoitatse
finaM
العدد الرeL

أصدر اتحاد املصارف املغاربية العدد الرابع من رسالته اإلخبارية االلكرتونية
"أخبار االتحاد" .وهذا العدد متوفر باللغتني العربية والفرنسية عىل موقع
االتحاد عىل االنرتنت ). (www.ubmonline.org
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اصدار التقرير السنوي لسنة : 2020
حول
»املصارف املغاربية :الفرص والتحديات يف مجابهة كوفيد«-19
أصدر اتحاد املصارف املغاربية ) (UBMتقريره السنوي
لسنة  2020حول " :املصارف املغاربية :الفرص والتحديات يف
"مجابهة كوفيد . -19
ينقسم التقرير السنوي لسنة  2020اىل جزأين .يعرض الجزء
األول »نظرة شاملة عن اقتصاديات دول اتحاد املغرب العريب
وتأثري وباء كوفيد  -19عليها" مع الرتكيز عىل تطور االزمة
االقتصادية والسياسة النقدية وامليزانية يف البلدان املغاربية
الخمسة .كام يقدم هذا الجزء الوضع الراهن للقطاع املرصيف
املغاريب عىل اثر الجائحة  ،مع الرتكيز بشكل خاص عىل
خطط استمرارية النشاط ) (PCAالتي اعتمدتها املصارف
املغاربية .
الجزء الثاين من هذا التقرير حول "الدراسات والتحليالت"
يسلط الضوء عىل تقييم النجاعة املستدمية للمصارف
املغاربية ودراسة شاملة لالقتصاد املوازي باملغرب العريب مع
"طرح اشكالية ":رصاع الرقمنة مع االقتصاد املوازي؟

إطالق مرشوع تعزيز تكامل املغرب العريب عن طريق البحث األكادميي التطبيقي
أطلق اتحاد املصارف املغاربية ) (UBMواتحاد املغرب العريب ) (UMAوشبكة التمويل اإلفريقية ) (AFNمرشو ًعا
جدي ًدا يهدف إىل تعزيز التكامل املغاريب من خالل انجاز أطروحات الدكتوراه واألبحاث العملية عىل املشاريع
املساهمة يف هذا الهدف .
يف هذا اإلطار ،يتواصل توقيع العديد من اتفاقيات الرشاكة مع الجامعات املغاربية .
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الرشكاء

Les Manifestations

