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ا�فتتاحية

� مطلع عام  2022
 يطيب � أن أع� لكم عن أصدق التمنيات �وفور الصحة وا	زدهار
 وأن يشهد هذا العام نهاية جائحة كوفيد 19 التي تعيق نشاطنا منذ

سنت�
أقلمة مستمرة لخطط عملنا الجائحة  التعايش مع هذه   وقد تطلب 
الظروف وا§وا¦ة مع  ا§رونة  قدراتنا ع¨  لتطوير  مناسبة   وكان ذلك 
 الطارئة. لقد كان أيًضا عام± م°عاً للرقمنة � العديد من القطاعات ،

منها الخدمات ا§الية ع¨ وجه الخصوص
 و� هذا ا	طار، ¸كن ا	تحاد من ا§حافظة ع¨ نفس الحجم والنسق
 ا§عتادين لنشاطه � السنوات ا§اضية، رغم انخفاض معت� � موارده

ا§الية

 ويعرض هذا العدد الخامس من رسالة " أخبار ا	تحاد" ملخصا ¿هم ا¿نشطة التي تم إنجازها خ±ل هذه
الفÁة

،

.

.

.

 وقد تم تنظيم عدة مؤ¸رات ودورات تدريبية عن بعد حول بعض ا§واضيع ذات ا¿همية الكبÃة للنشاط
ا§�Ç وا§ا�

 كÍ تم إصدار التقرير السنوي الثالث ل±تحاد حول النظم ا§Çفية وا§الية ا§غاربية تحت عنوان "ا§صارف
"ا§غاربية: التّحّديّات والُفرص، � مواجهة كوفيد19

 ومن جهة أخرى فقد تعزز حضور إتحادنا ع¨ ا§ستوي� ا	قليمي والدو� ع� عدة Ñاكات مع مؤسسات
مالية، قانونية وتقنية دولية

 وتؤكد هذه الحصيلة الهامة رغم الظروف ا	ستثنائية إستمرار الديناميكية التي يشهدها نشاط ا	تحاد منذ
عام 2017 والتي تفتح آفاق واعدة لتطويره � ا¿عوام القادمة �ا يخدم ا§نظومة ا§Çفية ا§غاربية

.

.

.

.

.
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التظاهرات
ا�نتدى ا��� ا�غار� حول

رقمنة العمليات والخدمات ا��فية: الفرص، التحديات، ا�قاربات والوسائل

الفرص، ا��فية:  والخدمات  العمليات  رقمنة   " حول  مغار�  م��  منتدى  ا�غاربية  ا�صارف  اتحاد   نظم 
التحديات، ا�قاربات والوسائل“ وذلك يوم 18 نوفم� 2021 بتونس العاصمة

 وجمع هذا الحدث الرفيع ا�ستوى كل من  السيد الطيب البكوش، أم� عام اتحاد ا�غرب العر� والعديد من
 الرؤساء وا�ديرين العام� وكبار ا�سؤول� التنفيذي� � ا�صارف وا�ؤسسات ا�الية ا�غاربية ، فض¤ً عن العديد

من ال©كاء والخ�اء الدولي�

.

.

:
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: ا�واضيع الرئيسية التي تم مناقشتها خ�ل القمة هي

الجلسة ا�و�: فرص وتحديات رقمنة الخدمات والعمليات ا��فية

 الوضع الراهن
اي خدمات وعمليات للرقمنة؟ 

النظم والت�يعات
ح�ية الزبون 

إدارة ا�خاطر: السي�انية ، ا�متثال �عاي� محاربة غسيل ا�موال و�ويل ا�رهاب     

الجلسة الثانية: ا�قاربات والوسائل

 اسªاتيجية الرقمنة بعد كوفيد – 19
 إدارة الخدمات ا��فية ع� وسائط تكنولوجيا ا�علومات 

 استع�ل ال�مجيات كخدمة عند الطلب
 البيانات الكب�ة

تجربة ومسار الزبون والذكاء ا�صطناعي
 معرفة الزبناء

(IT managed Services)
(SAAS soÇware as a services) 

(Big Data )

(KYC)
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ورشة العمل ا�و�
النجاح مفتاح  للمصارف:  الرقمي  التحول 

ورشة العمل الثانية
وتحس� ا خاطر  إدارة   � دور   

ا ردود :          واختبار ا�جهاد 
ALM 

TCI

ورشة العمل الثالثة
بالبيانات ا دفوع  با صارف"ا �ف  ا�صطناعي  والذكاء  ا�ستباقية  التحلي£ت  خ£ل  من  البيانات    تثم� 

(Bank Driven-Data)  
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التظاهرات
 :مؤ�ر حول

                            عم
ت ا��ف ا�ركزي الرقمية،                العم
ت ا�ستقرة                      والعم
ت ا�شفرة»
أي اس�اتيجيات للقطاع ا��؟

 (stablecoins)(crypto-monnaies)  (CBDC)

 �يزت سنة 2021 با®ع
ن عن مشاريع مختلفة  عا¨ "العم
ت الرقمية": تجارب للعم
ت الرقمية با�صارف ا�ركزية                  
ا�ستقرة (العم
ت  الوطنية  بالعم
ت  ا�دعومة  الرقمية  العم
ت  تطوير  عن   ً
فض  ، الخصوص  وجه  ع«  والص¼                    أوروبا 

 
مع قرار السلفادور اÈخÆ باعتÅد البيتكوين كوسيلة دفع قانونية إÀ جانب الدو½ر ،

(CBDC) 

(stablecoins 

النسيج هذا  مع  ا��  القطاع  سيتعامل   كيف 
 ا�اÍ الصاعد؟ هل ع« ا�صارف تطوير خدمات 
 هذا ا�جال؟ وأي نظم وقوان¼ يتطلبها ا½Îاف ع«
الذي يجب أن الدور  الزبناء؟ ما هو   ذلك لحÅية 
بالعم
ت يتعلق   Åفي ا�ركزية  ا�صارف   تلعبه 

ا½ف�اضية؟ وأي افاق  ا�غرب العرÖ؟

اÈخبار عناوين  احت
ل    ا�شفرة  العم
ت  تستمر   ، ذلك  غضون    خاصة.  Îكات  طرف  من  وا�صدرة 



التظاهرات
� هذا ا�طار نظم اتحاد ا�صارف ا�غاربية مؤ�را عن بعد حول :«عم�ت ا��ف ا�ركزي الرقمية               ، العم�ت ا�ستقرة

 شارك � هذا الحدث ، الذي أنعشه خ�اء رفيعي ا�ستوى ،  العديد من ا�سؤول� و ا�ديرين التنفيذي� لكل من ا�صارف ا�ركزية
وا�صارف وا�ؤسسات ا�الية ا�غاربية ، با�ضافة إ¥ العديد من ال¤كاء والخ�اء الدولي�

(CBDC)

(stablecoins) (crypto-monnaies)2021 اتيجيات للقطاع ا���؟» وذلك يوم 14 اكتوبرËوالعم�ت ا�شفرة                                أي اس         .

.       
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» دعم ال�كات ا�صغر والصغرى وا	توسطة  مواجهة جائحة كوفيد19-»

 مؤ�ر رفيع ا	ستوى حول

 بال�اكة ب� اتحاد ا	صارف ا	غاربية والبنك ا�ورو� ل�نشاء والتعم�                نظم مؤ�ر رفيع ا	ستوى حول «دعم
ال�كات ا�صغر والصغرى وا	توسطة  مواجهة جائحة كوفيد - 19» وذلك يوم 10 يونيو (شهر 06) 2021

 تعد جائحة                أحد أك¥ التحديات التي
 واجهها صانعو السياسات  العقود ا�خ�ة. لقد أثر
 هذا الوباء ع° جميع البلدان تقريبًا  جميع أنحاء
واµقتصاديه الصحية  النظم  إجهاد  إ·  وأدى   العا¸ 
 والقطاعات ا	الية. كº أدى إ· زيادة جميع مصادر
 ا	خاطر الرئيسية للقطاع ا	¾ ، وµ سيº مخاطر
تأث� مع  السوق.  ومخاطر  والسيولة   اµئتºن 
ا	حافظ اµقتصادية ع° جميع قطاعات   التداعيات 
 اµئتºنية للمصارف تقريبًا ، كº ان تأث� ا�زمة ع°

النتائج ا	الية للمصارف كان كب�ًا

ظروفاً والكب�ة  وا	توسطة  الصغرى  ال�كات  وكذلك   Æا�  واجهت 
 اقتصادية ومالية صعبة للغاية. أعلنت أجهزة الرقابة ا	¾فية ، خÈل
للتخفيف من متطلبات رأس إجراءات غ� مسبوقة  ، عن   عام 2020 
الصدمة هذه  مواجهة    اµحÐازية  ا	رونة  من  ا	زيد  واضفاء     ا	ال 
Òا	واصلة تقديم الدعم اÓ قتصادية ، مصحوبة بتوصية للمصارفµا 
وا	ؤسسات  ، البقاء  ع°  القادرة  الصغرى  ال�كات  وكذلك   ÆÔل 
 ا	توسطة والكب�ة ا�كØ ت×را من ا�زمة. تظل هذه اÕجراءات سارية
، والسيولة   ، اµئتºن  ومخاطر   ، ا	ال  رأس  با�ساس:  وتهم   ا	فعول 

والجوانب العملياتية وا	تطلبات النوعية

 تستند ا�ولويات اµقتصادية واµحÐازية لعام 2021 ع° النحو ا	حدد من قبل مختلف ا	�ف� ا	¾في� ع° تقييم ا	خاطر
 عام 2021 ، ستحظى ثÈثة مجاµت رئيسية، تأثرت ماديًا بأزمة .الرئيسية ونقاط الضعف  القطاع ا	¾

الحالية ، باهتºم خاص: إدارة مخاطر اµئتºن، كفاية اµموال الذاتية، نجاعة واستمرارية àوذج العمل والحوكمة 

التنفيذي� لكل من ا	صارف العديد من ا	سؤول� وا	ديرين  ا	ستوى،  الذي أنعشه خ¥اء رفيعي  الحدث،   شارك  هذا 
ا	ركزية وا	صارف وا	ؤسسات ا	الية ا	غاربية، باÕضافة إ· العديد من ال�كاء والخ¥اء الدولي�

التظاهرات
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«ا��ف الرقمي و التكنولوجيا ا�الية: كيفية التعرف ع� الزبناء عن بعد ؟»

 مؤ�ر حول 

 نظم اتحاد ا�صارف ا�غاربية مؤ�را حول "ا��ف الرقمي والتكنولوجيا ا�الية: كيفية التعرف ع� الزبناء عن بعد؟" وذلك
يوم 04 مارس (شهر 03) 2021

 يشهد التعرف ع� الزبناء عن بعد تطورا كب�ا منذ الثورة
 الرقمية، والتي غ�ت بشكل جذري مشهد القطاع ا��¤
خ¬ل من  التطور  هذا  الصحية  ا±زمة  أبرزت  لقد   وا�ا´. 
الدفع (مؤسسات  ا�الي¹  الفاعل¹  ا�صارف وجميع   إجبار 
 وا±موال ا¿لك¾ونية، ومنصات التمويل الج¼عي، ومزودي
 الخدمات ع� ا±صول الرقمية أو                  ، وما إÀ ذلك)
 ع� تقديم مسار رقمي بالكامل، بدًءا من ا�رحلة ا±ولية

والحاسمة للدخول ¤ ع¬قة عن بُعد مع زبون جديد

 يعتÇ التعرف ع� الزبون أو            عن بعد مؤطرا بشكل 
تلك تكتسيه  ما  رغم  التنظيمية  النصوص  خ¬ل  من   كب� 
كمقتضيات أبعاد  عدة  لتداخل  نظرا  تعقيدات  من   النظم 
تتطور والتي  ا±موال  غسيل  ومحاربة  الرقمية   الهوية 

باستمرار
ا�ا´ القطاع  الفاعلة ¤  الجهات  ا¿طار، يجب ع�   ¤ هذا 
 إيجاد أدوات تتكيف مع ا¿طار التنظيمي، إÀ جانب تقديم

مسار مرن وشامل بدرجة كافية للزبون
  شارك ¤ هذا الحدث ، الذي أنعشه خÇاء رفيعي ا�ستوى ،
من لكل  التنفيذي¹  ا�ديرين  و  ا�سؤول¹  من   العديد 
، ا�غاربية  ا�الية  وا�ؤسسات  وا�صارف  ا�ركزية   ا�صارف 

با¿ضافة إÀ العديد من الÐكاء والخÇاء الدولي¹

التظاهرات
;

.

PSAN

  (KYC)
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 النسخة ا�و� ل

  وذلك خ�ل الف�ة من 18ا� 22  يناير FOREX e-GAME نظم إتحاد ا�صارف ا�غاربية والجمعية التونسية لخ�اء النقد أول نسخة ل
 (شهر 01) 2021

هي مسابقة ع� ا¤ن�نت تضع قوة  
الرقمنة وا¤بتكار التكنولوجي © خدمة التكوين 

 و¯ول مرة                               ، قامت بربط ا�تداول» ©
 قاعات µف ا�صارف ا�غاربية © إطار ودي وتناف± م°ء

بالتحديات

التظاهرات

FOREX e-GAME

FOREX e-GAME

FOREX e-GAME

.

.

.
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"تطوير أنظمة التصنيف الداخ	 وتسجيل ا�ئت�� واختبار الضغط"

 دورة تدريبية ع� تقنية                  حول

� ا�ساهمة  وبغية  ا�ستمر  للتكوين  أنشطته  إطار   � 
إتحاد نظم   ، ا��فية  �نظومتنا  الب�ية  ا�وارد   تطوير 
أنظمة تطوير   " حول  تدريبية  دورة  ا�غاربية   ا�صارف 
ا�جهاد" واختبار  ا�ئت�ن  وتسجيل  الداخ	   التصنيف 

وذلك خ¬ل الفªة من 5 ا¨ 7 يوليو (شهر 07) 2021

للمعاي° أفضل  فهم  من  ا�شارك²  الدورة  هذه   مكنت 
التصنيف تقنيات  ا�ئت�ن،  ¹خاطر  ا�تعلقة   ا�حªازية 

الداخ	 وتسجيل ا�ئت�� واختبار الضغط

عملية تجربة  ذو  دو«  خب°  الدورة  هذه   وأنعش 
وأكاد½ية كب°ة

التظاهرات
webinaire

.

.

.
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الرقابة � الت�ف وإدارة ا�داء 

دورة تدريبية حول

تدريبية حول ا�غاربية دورة  ا�صارف  اتحاد   نظم 
 "الرقابة � الت�ف وإدارة ا�داء" وذلك خ�ل الف�ة

من 22 ا� 25 ف�اير (شهر 02) 2021

�هارات ا�شارك�  تزويد  إ�  الدورة   هدفت هذه 
الواقع، للتجسيد مبا¥ة ع£ أرض  قابلة   ومعارف 
بالجوانب معرفتهم  تعميق  أخرى،  أمور  ب�   ومن 

̄دارية با�صارف ا�ختلفة للرقابة ا

 أنعش هذه الدورة التدريبية خب± ذو خ�ة عملية
وأكاد´ية واسعة

التظاهرات

.

. 

.
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"ا
بادئ ا�رشادية لضوابط إدارة ا
ؤسسات التي تقّدم خد�ت �لية إس�مية"

 دورة تدريبية ع� تقنية                   حول

 � إطار أنشطته للتكوين ا
ستمر وبغية ا
ساهمة
 � تطوير ا
وارد الب�ية 
نظومتنا ا
�فية ، نظم
حول" تدريبية  دورة  ا
غاربية  ا
صارف   إتحاد 
التي ا
ؤسسات  إدارة  لضوابط  ا�رشادية   ا
بادئ 
الف¤ة خ�ل  وذلك  إس�مية"  �لية  خد�ت   تقّدم 

من 8 ا± 11 ف�اير (شهر 02) 2021
´هارات  µشارك
ا تزويد  إ±  الدورة   هدفت هذه 
الواقع أرض  ع¾  مبا¿ة  للتجسيد  قابلة   ومعارف 
للمبادئ أفضل  وفهم  تحديد  من   لتمكينهم 
ضوابط مجال   � اÇح¤ازية  للمتطلبات   ا�رشادية 
 إدارة ا
ؤسسات التي تقدم خدمات مالية إس�مية
التكافل  / ا�س�مية   µالتأم مؤسسات   [باستثناء 
 وصناديق اÇستث�ر ا�س�مية] وفقا للمعيار رقم 3


جلس الخدمات ا
الية ا�س�مية ´اليزيا

التظاهرات
webinaire:

.

.



Les Manifestations 

 أصدر اتحاد ا�صارف ا�غاربية العدد الرابع من رسالته ا�خبارية ا�لك�ونية

موقع ع   والفرنسية  العربية  باللغت�  متوفر  العدد  وهذا  ا�تحاد".   "أخبار 

 ا�تحاد ع  ا�ن�نت

22

العدد الرابع من الرسالة ا�خبارية ا�لك�ونية

(www.ubmonline.org).



  اصدار التقرير السنوي لسنة 2020 حول

«ا�صارف ا�غاربية: الفرص والتحديات � مجابهة كوفيد19-»

 أصدر اتحاد ا�صارف ا�غاربية               تقريره السنوي
 لسنة 2020 حول : "ا�صارف ا�غاربية: الفرص والتحديات �

"مجابهة كوفيد 19-
 ينقسم التقرير السنوي لسنة 2020 ا� جزأين. يعرض الجزء
 ا¡ول «نظرة شاملة عن اقتصاديات دول اتحاد ا�غرب العر�
ا£زمة ال¦كيز ع¥ تطور   وتأث¨ وباء كوفيد 19- عليها" مع 
 ا£قتصادية والسياسة النقدية وا�يزانية � البلدان ا�غاربية
 الخمسة. كµ يقدم هذا الجزء الوضع الراهن للقطاع ا�¯�
ع¥ خاص  بشكل  ال¦كيز  مع   ، الجائحة  اثر  ع¥   ا�غار� 
ا�صارف اعتمدتها  التي  النشاط        استمرارية   خطط 

ا�غاربية
والتحليÁت" "الدراسات  التقرير حول  الثاÂ من هذا   الجزء 
للمصارف ا�ستدÄة  النجاعة  تقييم  ع¥  الضوء   يسلط 
 ا�غاربية ودراسة شاملة لÁقتصاد ا�وازي با�غرب العر� مع

"طرح اشكالية:" Çاع الرقمنة مع ا£قتصاد ا�وازي؟

 أطلق اتحاد ا�صارف ا�غاربية               واتحاد ا�غرب العر�                وشبكة التمويل اÌفريقية               مËوًعا
ا�شاريع ع¥  العملية  وا¡بحاث  الدكتوراه  أطروحات  انجاز  خÁل  من  ا�غار�  التكامل  تعزيز  إ�  يهدف   جديًدا 

ا�ساهمة � هذا الهدف
� هذا اÌطار، يتواصل توقيع العديد من اتفاقيات الËاكة مع الجامعات ا�غاربية

إطÁق مËوع تعزيز تكامل ا�غرب العر� عن طريق البحث ا¡كادÄي التطبيقي

:

(UBM)

.

.

(PCA)
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 (AFN) (UMA) (UBM)

.
.



Les Manifestations 
ال�كاء


