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مّثــل عــام 2020 فتــرةً مليئــة بتحديــاٍت غيــر مســبوقة تمّثلــت يف 
االقتصــاد  علــى  المباشــرة  وتأثيراتهــا  كوفيــد-19  جائحــة  تداعيــاِت 
والتواصــل االجتماعــي بشــكل خــاص، وعلــى مجــاالت الحيــاة األخرى 
بشــكل عــام، ممــا أدى إىل توقــف تــام لألعمــال يف بعــض الــدول حــول 

العالــم. 

وبفضــل رؤيــة وتوجيهــات القيــادة الرشــيدة كانــت دولــة اإلمــارات مــن 
أسرع الدول يف تبّني خّطة منهجّية لمواجهة تبعيات هذه المرحلة، 
علــى  الملهمــة  والقــدوة  األمثــل  النمــوذج  اإلمــارات  حيــث قدمــت 
مســتوى العالــم يف التعامــل الناجــح مــع األزمــات وطــرق التعاطــي 
ألعلــى  والحرفيــة وفقــاً  والخبــرة  بالكفــاءة  يتســم  بأســلوب  معهــا، 
المعاييــر العالميــة، حيــث بلغــت قيمــة إجمــايلّ حزم ومبــادرات الدعم 
االقتصــادي المقدمــة مــن الحكومــة االتحاديــة والحكومــات المحليــة 
منــذ بدايــة الجائحــة مــا يفــوق 395 مليــار درهــم إمــارايت، كما تم إتّخاذ 
العديــد مــن التدابيــر الناجحــة لتســهيل ممارســة األعمــال التجاريــة 
والتخفيــف مــن الرســوم والتكاليــف لضمــان اســتمرار زخــم النشــاط 

التجــاري واالقتصــادي.

وكان لمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي الدور اإلستراتيجي 
والفّعــال يف مواجهــة تداعيــات جائحــة كوفيــد-19 والحفــاظ علــى 
اســتقرار النظــام النقــدي المــايل والمصــريف يف الدولــة عــن طريــق 
اتخاذه لإلجراءات العملية والالزمة للمرحلة ويف التوقيت الصحيح، 
عندمــا أطلــق حزمــة التحفيــز الشــاملة و المتمثلــة يف “خطــة الدعــم 
االقتصــادي الموجهــة” باإلضافــة إىل مجموعــة مــن التدابيــر المتعلقــة 
بالتمويــل والســيولة واإلقــراض وكفايــة رأس المــال والعديــد مــن 
التســهيالت التنظيميــة األخــرى، التــي وفــرت الدعــم الــالزم لتمكيــن 
المصــارف والمؤسســات الماليــة التابعــة لهــا مــن أداء دورهــا بفعاليــة 
ونجــاح، وكل ذلــك لتعزيــز قــدرة القطــاع المصــريف علــى دعــم األفــراد 

والمؤسســات والشــركات المتضــرّرة مــن تداعيــات الجائحــة.

وأظهــر القطــاع المصــريف يف دولــة اإلمــارات صالبــة ومتانــة يف مواجهــة 
اعتمدتهــا  التــي  الخطــط  دعــم  يف  محــوري  بــدور  وســاهم  األزمــة 
حكومتنــا الرشــيدة لتبقــى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة آمنــة 
ومزدهــرة. كمــا قامــت المصــارف األعضــاء يف اتحــاد المصارف بتقديم 
كل العــون الممكــن للعمــالء الذيــن عانــوا مــن تداعيــات الجائحــة مــن 

يســعدين يف البدايــة أن أتقــّدم بالتهنئــة إىل القيــادةِ الرشــيدة 
لدولــة اإلمــارات ولجميــع مواطنــي ومقيمــي الدولــة ولألمــة 
العربيــة واإلســامية كافــة، بمناســبة إطــاق مســبار األمــل إىل 
كوكب المريخ. إذ أننا يف اتحاد مصارف اإلمارات نفتخر بهذا 
اإلنجــاز التاريخــي الــذي ُيســّطر أنجــح  النمــاذج  يف تحقيــق 
كبــر التحديــات. فبالرغــم  التميــز والعزيمــة واإلرادة لتجــاوز أ
كوفيــد-19،  جائحــة  فرضتهــا  التــي  الكبيــرة  عــاب  الصِّ مــن 
مــا انفــّك شــعب اإلمــارات مــن تســطير إنجازاتــه العالميــة 
يف مختلــف المجــاالت، ويثبــت للجميــع يومــاً تلــو اآلخــر أنــه 

بالفعــل وبجــدارة شــعب الامســتحيل. 

كلمة
رئيس مجلس اإلدارة
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عبد العزيز عبد هللا الغرير
رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف اإلمارات

خــالل تعديــل الكثيــر مــن المصاريــف والرســوم والفوائــد عــن كاهــل 
القطــاع  وضــع  وكذلــك  أقســاطهم.  دفعــات  وتأجيــل  المتضرريــن 
أولويــات  مقدمــة  يف  وموظفيــه  عمالئــه  وســالمة  صحــة  المصــريف 
العمــل باإلضافــة إىل حمايــة مصالحهــم الماليــة، وتعزيــزاً للمســؤولية 
المجتمعيــة عمومــاً، وذلــك مــن خــالل القيــام بالعديــد مــن اإلجــراءات 
مصــارف  اتحــاد  وضعهــا  التــي  الخطــة  إطــار  يف  وذلــك  اإلحترازيــة، 
اإلمــارات بالتعــاون الوثيــق والتوجيــه مــن مصــرف اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة المركــزي.

وعلــى الرغــم مــن اآلثــار الســلبية للجائحــة، ُيتوقــع أن يحّقــق الناتــج 
نهايــة  مــع   % بنســبة  3.6  نمــواً  اإلمــارات  لدولــة  اإلجمــايلّ  المحلــيّ 
اإلمــارات  لمصــرف  األوليــة  التقديــرات  حســب  وذلــك   ،2021 عــام 
كتوبــر  العربيــة المتحــدة المركــزي. كمــا تبــوأت دولــة اإلمــارات يف شــهر أ
2020 المركــز األول عربيــاً يف مؤشــر التعــايف االقتصــادي مــن جائحــة 
كوفيــد-19، والــذي صــدر عــن مجموعــة هورايــزون البحثيــة والمكونــة 
االقتصــادي  المنتــدى  ومــن  المتحــدة  األمــم  مــن  خبــراٍء  هيئــة  مــن 

العالمــي. 

مــن ُمنطلــق ِحــرص اتحــاد مصــارف اإلمــارات وكافــة أعضائــه علــى 
مصالــح مواطنــي ومقيمــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة خــالل 
المرحلــة الراهنــة، أطلقنــا خــالل العــام 2020 وبالتعــاون الحثيــث مــع 
المصــرف المركــزي وشــرطة أبوظبــي وشــرطة ديب، أول حملــة وطنيــة 
واإللكتــروين.  المــايل  االحتيــال  للتوعيــة ضــد  الدولــة  ُمســتوى  علــى 
وجــاء تنظيــم هــذه الحملــة المشــتركة يف ظــل تزايــد مخاطــر عمليــات 
االحتيــال المــايل واســتغالل المحتاليــن لظــروف جائحــة كوفيــد-19، 
حيــث هدفــت الحملــة إىل تعزيــز وعــي العمــالء وحمايــة المســتهلكين 

مــن الطــرق العديــدة والمختلفــة لعمليــات االحتيــال المــايل.

ويف الختــام، ال يســعني إال تأكيــد ثقتنــا الكبيــرة يف قدرتنــا علــى تجــاوز 
كثــر قــّوة وصالبــة بتضافــر الجهــود وتعــاون فئــات  هــذه األزمــة ونحــن أ
مجتمعنــا كافــة، وذلــك كــي نســتأنف مســيرة النجــاح نحــو تحقيــق 
كل الطموحــات المأمولــة لوطننــا الحبيــب ولصناعــة مســتقبل أفضــل 
ألجيالنــا القادمــة. ونيابــة عــن نفســي وعــن اتحــاد مصــارف اإلمــارات 
وأعضــاء مجلــس إدارتــه، أتوجــه بالشــكر والتقديــر والعرفــان أوالً إىل 
مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي علــى مــا أظهــره من دعم 
وتوجيــه لنــا خــالل عــام 2020، و إىل القطــاع المصــريف يف الدولــة وكافة 
أعضــاء اتحــاد مصــارف اإلمــارات الكــرام علــى مــا أظهــروه مــن التعــاون 
أعمــال  ومشــاريع  مبــادرات  والمشــاركة يف  والتشــجيع  المتواصــل 
الدولــة يف مواجهــة  المصرفيــة يف  الصناعــة  لتعزيــز مكانــة  االتحــاد 
األزمــة، تماشــياً مــع مقولــة ســيدي صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن زايــد حفظــه هللا: “ال تشــلون هــّم”، حيــث جــاءت تلــك الرســالة يف 
لحظــة تاريخيــة لتبــّث األمــل والطمأنينــة يف نفــوس كافــة القاطنيــن 
علــى أرض الدولــة وليؤكــد بــأن هــذا الوقــت ســيمضي وأنــه يتحتــم 
أفــراداً  علينــا مواجهــة الوضــع الصعــب مــن خــالل تعــاون الجميــع 

ومؤسســات لتخطــي هــذه األزمــة .

       إننــي فخــوٌر لرؤيــة اتحــاد مصــارف الإمــارات يلعــب 
دوراً هامــاً فــي المســاهمة بالتطــور الإيجابــي الــذي يشــهده 
القطــاع المصرفــي. وعلــى الرغــم مــن الظــروف العالميــة 
الصعبــة  العمــل  وبيئــة  نشــهدها،  التــي  المســبوقة  غيــر 
بســبب جائحــة كوفيــد-19، إلا أننــا فخــورون بإنجــازات الاتحــاد 
2021، لا  خــلال عــام 2020 والفتــرة المنقضيــة مــن عــام 
ســيما فيمــا يتعلــق بالمبــادرات المعنيــة بحمايــة العمــلاء 
والمصــارف مــن الهجمــات الإلكترونيــة، وتعزيــز مكافحــة 
المصرفــي،  القطــاع  فــي  والتزويــر  الاحتيــال  عمليــات 
المصرفيــة  الحلــول  مــن  العديــد  تقديــم  إلــى  بالإضافــة 

المبتكــرة.

مــن  وبالرغــم  الجديــدة،  الســت  اللجــان  مــع تشــكيل       
تداعيــات جائحــة كوفيــد-19، حققــت اللجــان ال26 التابعــة 
مــن  الكثيــر  تقديــم  خــلال  مــن  عديــدة  إنجــازات  للاتحــاد 
المبــادرات وتعزيــز وتوثيــق التعــاون مــع مصـــرف الإمــارات 
العربيــة المتحــدة المركــزي وشــركائنا الآخريــن. كمــا ولعبــت 
ــي  ــي والمال ــي النظــام المصرف ــاً ف ــان دوراً حيوي هــذه اللج
لمــا فيــه منفعــة للدولــة وللمجتمــع. وأود هنــا أن أعــرب 
عــن عميــق امتنانــي لرؤســاء وأعضــاء اللجــان علــى أدائهــم 
المتميــز لتطويــر وتنفيــذ العديــد مــن المبــادرات المصرفيــة 
المبتكــرة بمــا يتماشــى مــع رســالة ورؤيــة الاتحــاد، وســنعمل 
معــاً للحفــاظ علــى هــذه النجاحــات فــي عــام 2021 والأعــوام 

ــة. المقبل

التكنولوجيــا تطــوراً متواصــلاً، ممــا يعــزز مــن       تشــهد 
الكفــاءات التشــغيلية للشــركات ويحســن نمط الحيــاة اليومية 
للعمــلاء. حقــق القطــاع المصرفــي الإماراتــي بالفعــل تقدمــاً 
ملموســاً فــي المجــال الرقمــي، حيــث اعتمــد أفضــل التقنيــات 
ــة، مــا يدعــم  ــر قــوة وفعالي ــة لإنشــاء نظــام مالــي أكث الرقمي
رؤيــة الإمــارات التــي تهــدف إلــى تمكيــن المجتمــع علــى كافة 
الأصعــدة. ويعــد الإطــلاق المرتقــب لمنصــة “klip” بمثابــة 
ــا نحــو التحــول الرقمــي، حيــث نســعى  ــارز فــي رحلتن إنجــاز ب
للحــّد مــن التــداول النقــدي فــي الدولــة، وبالتالــي التقليــل 
مــن المخاطــر والتكاليــف المرتبطــة بــه. نحــن علــى ثقــة مــن 
أّن هــذه المبــادرة الرائــدة ســتعزز الاقتصــاد، وتضيــف قيمــة 
حقيقيــة للشــــركات والمســتهلكين علــى حــد ســواء فــي كافــة 

أنحــاء الدولــة.

        تعــد الثقــة مــن أهــم مفاتيــح النجــاح للقطــاع المصرفــي، 
عليهــا  الحفــاظ  يجــب  التــي  الهامــة  المبــادئ  مــن  وهــي 
وتعزيزهــا لمنــح المصــارف التقليديــة علــى وجــه الخصــوص 
المزايــا التنافســية التــي تميزهــا عــن الشـــركاء الجــدد فــي 
القطــاع. ومــع ذلــك، فــإن الثقــة لــم تعــد بالأمــر المســلم 
بــه، بــل ينبغــي الســعي لاكتســابها بشــكل دائــم. وينطبــق 
ــى  ــت بجــد عل ــي عمل ــة الت ــى مصــارف الدول ــه عل الأمــر ذات
مــر الســنين لــزرع الثقــة فــي نفــوس عملائهــا. ويمثــل مؤشـــر 
ــلاً  الثقــة الأحــدث الصــادر عــن اتحــاد مصــارف الإمــارات دلي
واضحــاً علــى التــزام مختلــف مؤسســات القطــاع المصرفــي 
فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بتحقيــق التميــز علــى 

ــدوام. ال
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40 عاماً من النجاح
لمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

خلفاً لمجلس النقد

امتــدت المســيرة االقتصاديــة والماليــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ألكثــر مــن 47 عاماً
حيــث بــدأت منــذ العــام 1973 عندمــا أنشــئ مجلــس النقــد والــذي كلــف بإصــدار العملــة
الوطنيــة “الدرهــم اإلمــارايت”. يصــادف يــوم العاشــر مــن ديســمبر 2020 مــرور أربعيــن عامــاً
علــى تأســيس مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي يف العاشــر من ديســمبر 1980
بــدالً عــن مجلــس النقــد، بموجــب القانــون االتحــادي رقــم )10(. إن المصــرف المركــزي ومنــذ
الدولــة. التــي حققتهــا  والنجاحــات  اإلنجــازات  الرئيســية يف  الدعائــم  أحــد  كان  تأسيســه 
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نبـذة عن
اتحاد مصارف اإلمارات

نظرة عامة

تأســس اتحــاد مصــارف اإلمــارات يف عــام 1982، وهــو جمعيــة ذات نفــع عــام تــم إشــهارها بقــرار وزاري مــن قبــل وزارة تنميــة 
المجتمــع بهــدف تمثيــل المصــارف والمؤسســات العاملــة يف القطــاع المصــريف يف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة،ورعايــة 
مصالحهــا وتعزيــز التعــاون والتنســيق فيمــا بينهــا لارتقــاء بالقطــاع المصــريف بمــا يحقــق مصلحــة القطــاع واالقتصــاد الوطنــي 

بأكملــه.

يتــوىل إدارة اإلتحــاد مجلــس إدارة مؤلــف مــن تســعة أعضــاء يتــم انتخابهــم كل ثــاث ســنوات، ويتــوىل مجلــس اإلدارة تخطيــط 
أنشــطة االتحــاد االســتراتيجية واإلشــراف عليهــا واتخــاذ القــرارات ذات الصلــة. ويــرأس المجلــس معــايل عبــد العزيــز عبــدهللا 

الغريــر، رئيــس مجلــس إدارة بنــك المشــرق.

يف حيــن يشــرف المجلــس االستشــاري للرؤســاء التنفيذييــن، المؤلــف مــن الرؤســاء التنفيذييــن للمصــارف الوطنيــة وكبــرى 
المصــارف الخليجيــة واألجنبيــة، علــى تنفيــذ السياســات ومتابعــة أنشــطة االتحــاد، واتخــاذ القــرارات الازمــة بخصــوص جميــع 

القضايــا التــي تهــم القطــاع المصــريف.

وتتــوىل اللجــان الفنّيــة الثــاث والعشــرون واللجــان االستشــارية الثــاث، المتخصصــة يف جميــع مجــاالت العمــل المصــريف، يف 
إعــداد دراســات حــول كافــة المواضيــع ذات الصلــة بالقطــاع المصــريف، وتحيلهــا الحقــاً، مــن خــال األمانــة العامــة، إىل المجلــس 

االستشــاري العتمادهــا. وقــد بلــغ عــدد األعضــاء 52 مصرفــاً ومؤسســة عاملــة  يف القطــاع المصــريف بنهايــة عــام 2020.

يعتبــر اتحــاد مصــارف اإلمــارات هيئــة مصرفيــة مهنيــة رائــدة يف دولــة االمــارات تمثــل 52 مصرفــاً ومؤسســة عاملــة يف القطــاع 
المصــريف يف الدولــة. وكونــه مؤسســة غيــر ربحيــة وهيئــة تمثيليــة رســمية للقطــاع المصــريف، يحــرص اتحــاد المصــارف علــى 
الّتمّيــز يف التمثيــل المهنــي، ليشــكل الصــوت الموّحــد والجامــع للمصــارف والمؤسســات العاملــة يف القطــاع المصــريف يف دولــة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

ومنــذ تأسيســه يف عــام 1982، وضمــن إطــار مهمتــه األساســية يف تعزيــز القطــاع المصــريف يف الدولــة، ركــز اتحــاد المصــارف 
واللجــان الفنيــة التابعــة لــه علــى التعــاون بيــن األعضــاء والهيئــات المعنيــة يف القطــاع المصــريف والمــايل، وتوفيــر منصــة مثاليــة 
لتبــادل األفــكار واآلراء والتعــاون بيــن أعضائــه حــول مختلــف القضايــا التــي تهــم القطــاع المصــريف، والتعامــل مــع التحديــات 
التــي تواجههــم مــن خــال ابتــكار الحلــول التــي تعــزز معاييــر الحوكمــة واألطــر القانونيــة، كمــا يشــجع علــى اعتمــاد أفضــل 
الممارســات المصرفيــة. ويــؤدي دوراً أساســياً يف االرتقــاء بالوعــي العــام حــول المســاهمات الماليــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة 

للمصــارف والمؤسســات العاملــة يف القطــاع.

ويقوم األعضاء الـ 52 بمشــاركة خبراتهم فيما يتعلق بالقضايا المصرفية الهامة والتي تشــمل السياســات واإلدارة والتمويل 
واالقتصــاد. تشــمل قائمــة األعضــاء يف االتحــاد 20 مصرفــاً وطنيــاً )تجاريــاً وإســامياً(، و29 مصرفــاً أجنبيــاً، و3 مؤسســات ماليــة 
رائــدة ذات عضويــة خاصــة، كمــا ويضــم اتحــاد مصــارف اإلمــارات 23 لجنــة فنيــة متخصصــة وثــاث لجــان استشــارية تتألــف 
كّل منهــا مــن كبــار الخبــراء يف المصــارف والمؤسســات األعضــاء، يعملــون ســوياً ويقّدمــون خبراتهــم الواســعة حــول مختلــف 
القطاعــات المصرفيــة الفرعيــة. وتســاهم هــذه اللجــان بشــكل كبيــر يف تســهيل تبــادل المعرفــة والخبــرات المصرفيــة لتمكيــن 

التعــاون بيــن األعضــاء، يف حيــن تعمــل علــى تطويــر سياســات ومبــادرات مصرفيــة جديــدة يف كل عــام.

52 عضواً بين مصرف 
ومؤسسة مالية رائدة

20 مصرفاً وطنياً
)تجارياً وإسالمياً(

1982 تأسيس
اتحاد مصارف اإلمارات

29
مصرفاً أجنبياً

3 مؤسسات مالية 
تتمتع بعضوية خاصة
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مباديء 
اتحاد مصارف اإلمارات

يعــد اتحــاد مصــارف اإلمــارات، الــذي تأســس يف عــام 1982، هيئــة مصرفيــة مهنيــة رائــدة يف دولــة االمــارات 
تمثــل 52 مصرفــاً ومؤسســة عاملــة يف القطــاع المصــريف يف الدولــة. وكونــه الهيئــة التمثيليــة الرســمية للقطــاع 
المصــريف اإلمــارايت المزدهــر، يحــرص اتحــاد المصــارف علــى التميــز يف التمثيــل المصــريف، ليشــكل الصــوت 
الموّحــد والجامــع للمصــارف والمؤسســات العاملــة يف القطــاع المصــريف يف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

ويتمثــل الــدور الرئيســي لاتحــاد يف تنميــة القطــاع المصــريف بطريقــة مســتدامة تعــود بالفائــدة علــى المصــارف 
والمؤسســات والعمــاء والمجتمــع واقتصــاد دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وحمايــة مصالحهــم أجمــع.

الرؤية
•   التميز والريادة يف تمثيل المصارف والمؤسسات المالية األعضاء.

•   التعبير عن الصوت الجماعي للقطاع المصريف يف دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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الرسالة
تكثيف التعاون واالتصال والتفاعل بين األعضاء حول القضايا المشتركة.

تمثيل ودعم مصالح األعضاء وتنظيم واجباتهم والدفاع عن حقوقهم.

تعزيــز الرؤيــة و الوعــي العــام بالــدور اإليجــايب الــذي يســاهم فيــه األعضــاء علــى الصعيــد المــايل وكذلــك 
يف التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.

أفضــل  كبــة  لموا المصــريف  األداء  بمعاييــر  واالرتقــاء  المصــريف  القطــاع  يف  البشــرية  المــوارد  تمكيــن 
العالميــة. الممارســات 

توفير المنصة المثالية لألعضاء لتبادل األفكار واآلراء والمعلومات.

تــويلّ القيــادة التمثيليــة لألعضــاء فيمــا يخــص ابتــكار الحلــول التــي مــن شــأنها تلبيــة احتياجــات الســوق 
المتغيرة.

العمــاء  التــي تدعــم  التنافســية والمســتدامة  األعمــال  بنــاء وتطويــر  مســاندة وتمكيــن األعضــاء يف 
واالقتصــاد. والمجتمــع 

القيم
•   االحتراف

•   النزاهة واالستقامة

•   الشفافية

•   االبتكار واإلبداع

1

2

3

4

5

6

7
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مجلس اإلدارة: يحدد التوجه اإلستراتيجي التحاد مصارف اإلمارات.

المجلــس االستشــاري للرؤســاء التنفيذييــن: يقــدم المشــورة لمجلــس اإلدارة، ويشــرف علــى أنشــطة 
اللجــان الفنيــة المتخصصــة واالتحــاد.

اللجــان الفنيــة المتخصصــة: تطبــق رســالة اتحــاد مصــارف اإلمــارات وتعممهــا، مــع الحــرص يف الوقــت 
ذاتــه علــى حفــظ التــوازن بيــن أهــداف السياســات المعتمــدة، ونزاهــة القطــاع وكفاءتــه وفعاليتــه.

اليوميــة وعمليــة تشــكيل وعضويــة لجــان االتحــاد وتنفيــذ  المديــر العــام: يتــوىل إدارة أعمــال االتحــاد 
المقــررة. المبــادرات 

1

2

3

4

ويتمّيز نموذج الحوكمة المعتمد لدى اتّحاد مصارف اإلمارات بأربع مستويات تشمل 
الرؤية االستراتيجية واإلشراف والتنفيذ والمتابعة.

الحوكمة

وضــوح  لضمــان  الســليم  الحوكمــة  نمــوذج  اعتمــاد  إىل  اإلمــارات  مصــارف  اتّحــاد  يدعــو 
لتعزيــز  المعنيــة  األطــراف  بيــن  الثقــة  ولبنــاء  الشــفافية  لتحفيــز  والواجبــات  المســؤوليات 
وتمكيــن التواصــل يف تحقيــق وتطبيــق أنشــطة اتّحــاد مصــارف اإلمــارات الهادفــة إىل دعــم 

الفــرص.  مــن  واالســتفادة  المخاطــر  وإدارة  األمــام  إىل  ودفعــه  المصــريف  القطــاع 



الجمعية العمومية

مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

المدير العام

اللجان

األمانة العامة

المجلــس االستشـاري
للرؤسـاء التنفيذييـن
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يتألــف مجلــس إدارة اتحــاد مصــارف اإلمــارات مــن تســعة أعضــاء يتــم انتخابهــم كل ثــاث ســنوات، ويحــدد مجلــس اإلدارة التوجــه 
العــام لاتحــاد والتوجيهــات اإلســتراتيجية، تماشــياً مــع رؤيــة ورســالة اتحــاد مصــارف اإلمــارات، كمــا يختــص المجلــس بالحوكمــة 
والقيــادة الفعالــة للمســائل اإلســتراتيجية التــي تهــم قطــاع المصــارف، إضافــة إىل التخطيــط ووضــع السياســات واإلشــراف علــى 

أنشــطة االتحــاد.

مـجلــس اإلدارة

السيد عدنان آل إسماعيل

بنك أبوظبي التجاري - عضو

السيد عبد هللا قاسم

بنك اإلمارات ديب الوطني - عضو

معايل عبد العزيز عبد هللا الغرير

بنك المشرق - رئيس مجلس اإلدارة

سعادة محمد عمران الشامسي

بنك رأس الخيمة الوطني - عضو

معايل خليفة السويدي

بنك أبوظبي األول - نائب الرئيس

السيد عمران عبد هللا عمران تريم

بنك االستثمار - عضو

الدكتور سليمان موسى الجاسم

بنك الفجيرة الوطني - عضو

السيد حامد أحمد كاظم

بنك ديب التجاري - عضو

السيد خميس بو هارون

بنك أبوظبي اإلسالمي - عضو



اجتماعات
مجلس اإلدارة

●  يف تاريــخ 8 ديســمبر 2020 عقــد مجلــس إدارة اتحــاد 
مصــارف اإلمــارات اجتماعــه الثــاين لعــام 2020 عــن بعــد 
الســتعراض التقــدم الــذي تــّم إحــرازه يف مبــادرات االتحــاد 
لعــام  اإلســتراتيجية  االتحــاد  خطــة  وإلقــرار   ،2020 لعــام 
2021. تطــرق االجتمــاع إىل مبــادرات االتحــاد المشــتركة 
المركــزي  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  مصــرف  مــع 
القطــاع  علــى  كوفيــد-19  تأثيــر  مــن  للحــد  الســاعية 
المصــريف خــال عــام 2020، باإلضافــة إىل تطويــر المعاييــر 
بالمرحلــة  والبــدء  المركبــات”،  “رهــن  بعمليــات  الخاصــة 
البيــع”،  وســلوكيات  “أخاقيــات  مشــروع  مــن  الثانيــة 
وإســتراتيجية التوطيــن يف القطــاع المصــريف، باإلضافــة إىل 

تحســين ســبل “إدارة الثــروات يف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة” لجعلهــا مركــزاً رئيســياً لاســتثمار. كذلــك تــم مناقشــة آخــر المســتجدات 
حــول محفظــة اإلمــارات الرقميــة )KLIP(، والنجــاح الملمــوس الــذي حققتــه حملــة االتحــاد الوطنيــة لمكافحــة االحتيــال اإللكتــروين والتــي تــّم 

إطاقهــا يف وقــت ســابق مــن العــام نفســه بالتعــاون مــع المصــرف المركــزي وشــرطة أبوظبــي وشــرطة ديب.

●  يف تاريــخ 30 مــارس 2020 عقــد مجلــس إدارة اتحــاد 
عــن   2020 لعــام  األول  اجتماعــه  اإلمــارات  مصــارف 
بعــد. حيــث تــم مناقشــة آخــر التطــورات المســتجدة يف 
القطــاع المصــريف، وأهــم الخطــوات التــي قــام بهــا االتحــاد 
لمواجهــة تداعيــات جائحــة كوفيــد-19، وكذلــك مبادرات 
قطــاع  واســتدامة  تطويــر  إىل  تهــدف  التــي  االتحــاد 
مصــريف مزدهــر يف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. كمــا 
تــم مناقشــة المواضيــع التاليــة: األهــداف اإلســتراتيجية 
والمبــادرات  واألنشــطة   ،2020 لعــام  العمــل  وخطــة 
أعمــال  وجــدول   ،2019 عــام  خــال  إطاقهــا  تــم  التــي 
االجتماعــات العامــة العاديــة وغيــر العاديــة، والميزانيــة 

التقديريــة لعــام 2020، والبيانــات الماليــة وتقريــر مراقبــي الحســابات لعــام 2019.
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الجمعيــة  اجتمــاع  اإلمــارات  مصــارف  اتحــاد  عقــد   ●
كتوبــر  أ  13 بتاريــخ  افتراضيــاً  الســنوي  العموميــة 
رئيــس  الغريــر،  العزيــز  عبــد  معــايل  برئاســة   ،2020
إدارة  مجلــس  وبحضــور  اإلمــارات،  مصــارف  اتحــاد 
االتحــاد وممثليــن عــن المصــارف والمؤسســات الماليــة 

المجتمــع. تنميــة  ووزارة  األعضــاء 

وقــد قــام األعضــاء بالمصادقــة علــى محضــر الجمعيــة 
 22 تاريــخ  يف  والمنعقــد  الســابق  العاديــة  العموميــة 
وتقريــر  المدققــة  الماليــة  والبيانــات   2019 إبريــل 
الســنوي  والتقريــر   ،2019 لعــام  الحســابات  مدققــي 
لعــام 2019، وتــم اعتمــاد الميزانيــة التقديريــة واألهداف 
الجــاري، وتعييــن  للعــام  العمــل  اإلســتراتيجية وخطــة 

.2020 الماليــة  للســنة  الحســابات  مدققــي 

وخــال االجتمــاع تمــت مناقشــة ومصادقــة الموضوعــات األخــرى والبنــود المدرجــة علــى جــدول األعمــال. ويف الختــام تمنــى أعضــاء 
المجلــس والمصــارف والمؤسســات الماليــة األعضــاء الحضــور المزيــد مــن التقــدم والنجــاح التحــاد المصــارف يف ســبيل االرتقــاء بالقطــاع 

المصــريف.
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تتمّثــل مهــام المجلــس يف تعزيــز إمكانــات القطــاع المصــريف اإلمــارايت وتمكينــه. ويعقــد المجلــس اجتماعــات دوريــة خــال 
العــام لوضــع االســتراتيجيات الخاّصــة باالتحــاد، كمــا يشــرف علــى تنفيــذ السياســات وعلــى عمــل وأنشــطة ومبــادرات اللجــان 

الفّنيــة المتخّصصــة.

يتوىلّ المجلس االستشــاري للرؤســاء التنفـــيذيين تقديم المشــــورة والتـوجيــــــه التّحــــــاد مصـــارف اإلمارات، وهو يتأّلف من 
الرؤســاء التنفيذييــن والمـــدراء العاّميــن لـــ 26 مصرفــاً محليــاً وخليجيــاً وأجنبيــاً.

المجلس االستشاري
للرؤساء التنفيذيين

أحمد عبدالعال
الرئيس التنفيذي للمجموعة 

بنك المشرق

أليسار فرح أنطونيوس
الرئيس التنفيذي

سيتي بنك

بيرند فان ليندر
الرئيس التنفيذي
بنك ديب التجاري

فينس كوك
الرئيس التنفيذي

بنك الفجيرة الوطني

عبدهللا آشا
الرئيس التنفيذي

بنك الكويت الوطني

راماشندرا اير
المدير العام

بنك أم القيوين الوطني

شاين نيلسون
الرئيس التنفيذي للمجموعة

بنك اإلمارات ديب الوطني

مانبير ديلون
المدير العام

مجموعة سامبا المالية

عدنان شلوان
الرئيس التنفيذي للمجموعة

بنك ديب اإلسالمي

علي سلطان ركاض العامري
الرئيس التنفيذي

البنك التجاري الدويل

روال أبو منة
الرئيس التنفيذي
ستاندرد تشارترد

فاروج نركيزيان
الرئيس التنفيذي للمجموعة

بنك الشارقة

محمد أميري
الرئيس التنفيذي

مصرف عجمان

أحمد أبو عيدة
الرئيس التنفيذي

البنك العريب المتحد

أندريه صايغ
الرئيس التنفيذي للمجموعة

بنك أبوظبي األول

غوراف شاه
الرئيس التنفيذي

بنك اإلمارات لالستثمار

لويد مادوك
الرئيس التنفيذي

بنك االستثمار

عبدالفتاح شرف
الرئيس التنفيذي

بنك إتش أس يب سي الشرق األوسط

بيتر إنجاند
الرئيس التنفيذي

بنك رأس الخيمة الوطني

فيصل كلداري
الرئيس التنفيذي 

المصرف

أندرو مورتيمر
الرئيس التنفيذي

باركليز

صاح محمد أمين
الرئيس التنفيذي

مصرف اإلمارات اإلسالمي

محمد أحمد عبدهللا
الرئيس التنفيذي

مصرف الشارقة اإلسالمي

سانديب شوهان
الرئيس التنفيذي باإلنابة

مصرف أبوظبي اإلسالمي

عبد الشكيل عيدروس
الرئيس التنفيذي

مصرف الهالل

عاء عريقات
الرئيس التنفيذي للمجموعة

بنك أبوظبي التجاري



اجتماعات المجلس االستشاري
 للرؤساء التنفيذيين

يحظــى االتحــاد بتوجيــه المجلــس االستشــاري للرؤســاء التنفيذييــن والــذي يضــم 26 عضــواً مــن الرؤســاء التنفيذييــن والمــدراء 
العاميــن يف كبــرى المصــارف المحليــة والخليجيــة والعالميــة يف دولــة اإلمــارات. تتمثــل مهــام المجلــس يف تعزيــز إمكانــات القطــاع 
المصــريف اإلمــارايت وتمكينــه. ويعقــد المجلــس اجتماعــات دوريــة ربــع ســنوية خــال العــام لمتابعــة إســتراتيجيات االتحــاد ورصــد 

تنفيــذ السياســات واإلشــراف علــى مبــادرات اللجــان الفنيــة المتخصصــة.

● يف تاريــخ 23 مــارس 2020 ناقــش المجلــس االستشــاري 
للرؤســاء التنفيذييــن التحــاد مصــارف اإلمــارات خــال اجتماعــه 
االفتراضــي األول لعـــام 2020، أهــــم المبـــــادرات والتطــــورات 
المـسـتـجـــدة يف الـقــطـــــاع المـصـــريف، واسـتـعــــرض الخــــطـــــــوات 
لمواجهــة  المصــارف  اتحــــــاد  بــهــــــا  قــــــام  الـتــــــي  والـمــبــــــادرات 
عمــل  أداء  تقريــر  بحــث  تــم  وقــد  كورونــا،  فيــروس  تداعيــات 
اتحــاد المصــارف ومشــاريعه ومناقشــات لجانــه مــع المصــرف 
المركــزي، وقائمــة المشــاريع المخطــط لهــا لهــذا العــام، الحملــة 
حـــــول  االتحـــــاد  مشــــــروع  االحتيـــــال،  ضــد  للتوعيــة  الوطنيــة 
المتعمــد،  االفتراضــي  والتحايــل  الثــــــــروات،  إدارة  تطــــويــــــر 

االجـتـمـــاع الخـــاص بـالـقـمـــة العالميــة للحكومــات 2020. 

● يف تاريــخ 20 مايــو 2020 عقــد االجتمــاع الثــاين االفتراضــي 
الخطــوات  أهــــــــم  منـــاقــــشـــة  وتــــــم   ،2020 لعـــــــام  للمجلــس 
والمبــادرات التــي قــام بهــا اتحــاد المصــارف لمواجهــة تداعيــات 
)التحايــل  التنفيــذ  قيــد  االتحــاد  مشــاريع  كورونــا،  فيــروس 
المركبــات،  لرهــن  المعياريــة  المقارنــة  المتعمــد،  االفتراضــي 
 ،2019 لعــام  اإلمــارايت  المصــريف  القطــاع  يف  الثقــة  مؤشــر 
التقريــر الســنوي لاتحــاد لعــام 2019، تقييــم دور وأداء االتحــاد 
ومقترحــات  المركــزي  المصــرف  مناقشــات   ،)2019 لعــام 
اللجــان، الحملــة الوطنيــة للتوعيــة ضــد االحتيــال، تطويــر قوانيــن 
وتشــريعات إدارة الثــروات، المرحلــة الثانيــة لمشــروع االتحــاد 
قــدرة  فحــص  ومشــروع  البيــع،  وســلوكيات  أخاقيــات  حــول 

القرصنــة. لعمليــات  المصــارف  اســتجابة 

● يف تاريــخ 16 ســبتمبر 2020 خــال اجتماعــه الثالــث لعــام 
2020، ناقــش المجلــس االجتمــاع المقــام مــع الهيئــة االتحاديــة 
للجمــارك حــول نظــام مرســال، مبــادرة لجنــة المــوارد البشــرية 
التابعــة التحــاد المصــارف حــول التوطيــن، التعــاون مــع مكتــب 
المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  الماليــة يف مصــرف  التكنولوجيــا 
عــرض نتائــج دور وأداء اتحــاد المصــارف للعــام 2019. بعــد 

اختتــام االجتمــاع، عقــد خمســة عشــر مــن الرؤســاء التنفيذييــن 
للمصــارف المســاهمة يف مشــروع محفظــة اإلمـــــارات الــرقمـــيـــة 
“KLIP” اجـتــمـاعــــــاً افـتــراضــيــــــاً وناقشوا آخر المستجدات حول 

الموضــوع.

● يف تاريخ 8 ديسمبر 2020 عقد اتحاد مصارف اإلمارات آخر 
اجتمــاع افتراضــي لمجلســه االستشــاري للرؤســاء التنفيذييــن 
لعــام 2020، حيــث ركّــز االجتمــاع علــى اســتعراض اإلنجــازات 
التــي حققتهــا اللجــان الفنيــة المتخصصــة الـــ 26 التابعــة لاتحاد، 
بهــا  قــام  التــي  الرئيســة  والفعاليــات  المبــادرات  عــن  فضــاً 
االتحــاد خــال العــام، بمــا يف ذلــك مشــروع “أخاقيــات البيــع”، 
اإلمــارات  مصــرف  مــع  والمشــتركة  المتبادلــة  والمبــادرات 
المتحــدة المركــزي وبرنامــج التوعيــة الماليــة )غايــة(  المدعــوم 
حكوميــة  هيئــة  وهــي  )معــاً(  المجتمعيــة  التنميــة  هيئــة  مــن 
تابعــة لدائــرة تنميــة المجتمــع يف إمــارة أبــو ظبــي، إضافــًة إىل 
المؤتمــر االفتراضــي “نظــم االمتثــال يف المصــارف” الــذي عقــد 
يف الفتــرة مــن 25 إىل 26 نوفمبــر، 2020. كمــا أُِحيــط الرؤســاء 
التنفيذيــون علمــاً بخطــة عمــل االتحــاد لعــام 2021 والمشــاريع 
والمبــادرات التــي يعتــزم إطاقهــا، بمــا يف ذلــك االعتمــاد األوســع 

.)KLIP( لمحفظــة اإلمــارات الرقميــة
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و3  متخصصــة  فنيــة  لجنــة   23 اإلمــارات  مصــارف  اتحــاد  يضــم 
لجــان استشــارية تضــم قــادة الفكــر والخبــراء يف القطــاع المصــريف 
القضايــا  مختلــف  حــول  الواســعة  خبراتهــم  يقدمــون  والمــايل، 
المصرفيــة، مثــل إدارة الثــروات والتقنيــات الماليــة، وتتألــف كل 

لجنــة مــن رئيــس و11 ممثــالً مــن األعضــاء.

وتبــذل جميــع اللجــان جهدهــا يف العمــل بانســجام معــاً للبحــث 
يف المواضيــع والقضايــا التــي تهــم المصــارف يف دولــة اإلمــارات، 

والنظــر فيهــا وتقديــم توصياتهــم ومالحظاتهــم ذات الصلــة.

الســنوي،  لجانــه  اجتمــاع رؤســاء  اإلمــارات  اتحــاد مصــارف  عقــد 
حيــث قــدم رؤســاء اللجــان المتخصصــة الـــ 26 تقاريرهــم حــول أداء 
كل لجنــة منبثقــة عــن االتحــاد والتحديــات التــي واجهتهــا خــالل 
 ،2020 لعــام  الرئيســية  ومبادراتهــا  وإنجازاتهــا  المنصــرم  العــام 

فضــالً عــن أبــرز أولوياتهــا لعــام 2021.
 

اللّجــان  علــى  الضــوء  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  معــايل  ســلّط  وقــد 
2020، وطلــب  عــام  تــم تأسيســها خــالل  التــي  الجديــدة  الســّت 
وخططهــا  اللجنــة  أولويــات  قائمــة  تحديــد  لجنــة  رئيــس  كل  إىل 
يــة المرتبطــة بــكل خطة/مبــادرة  المســتقبلية، والميزانيــة التقدير
مــن أجــل طرحهــا علــى المجلــس االستشــاري للرؤســاء التنفيذييــن 
لالتحــاد. وُطلــب إىل رؤســاء اللجــان أيضــاً تقديــم آرائهــم المتعلقــة 

بكيفيــة تحســين منهجيــة عمــل كل لجنــة.

وأخيــراً، أبلــغ مديــر عــام االتحــاد األعضــاء أنهــم ســيحصلون 
علــى شــهادة تقديــر موقعــة مــن معــايل رئيــس مجلــس 
جهودهــم  علــى  اإلمــارات  مصــارف  اتحــاد  إدارة 

العــام. مــدار  علــى  القيمــة  ومســاهماتهم 

االجتماع السنوي لرؤساء لجان االتحاد الفنية لعام 2020:
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ويترأسها: بيتر إنجالند، الرئيس التنفيذي

بنك رأس الخيمة الوطني

21

22

23

24

اللجنة الفرعية االستشارية إلدارة المخاطر 
ويترأسها: بهاسكار سين، نائب الرئيس

التنفيذي، رئيس إدارة المخاطر المؤسسية
بنك أبوظبي األول
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اإلدارة
والتنظيم

مــن  تســع  وتضــم   ،2020 فبرايــر  يف  المســتهلك”  حمايــة  “لجنــة  إنشــاء  تــم 
المصــرف  يف  المســتهلك  حمايــة  إدارة  مــن  وعضويــن  األعضــاء  المصــارف 
المركــزي. ســيكون األعضــاء التســعة مــن األعضــاء الحالييــن الممثليــن يف لجــان 
لألفــراد  المصرفيــة  الشــؤون  جوانــب  جميــع  لتشــمل  المتخصصــة،  االتحــاد 
وغيرهــا ذات الصلــة، وتتمثــل مهمــة هــذه اللجنــة يف مناقشــة جميــع قضايــا 
حمايــة المســتهلك يف القطــاع المصــريف وتقديــم التوصيــات والمقترحــات بهــذا 

الخصــوص. 

وأمــن  واالمتثــال  المخاطــر  )إلدارة  الثــاث  االستشــارية  اللجــان  إنشــاء  تــم 
المعلومــات( يف اتحــاد مصــارف  اإلمــارات يف فبرايــر 2020. وقــد تــم تشــكيل 
بالحصــول علــى  اهتمــام معظــم األعضــاء  اللجــان االستشــارية بســبب  هــذه 
مقعــد يف اللجــان األصليــة، باالضافــة اىل الحاجــة لمشــاركات أوســع وخبــرات 

متعــددة. 

مجموعــة  وهمــا  جديــدان  عضــوان  اإلمــارات  مصــارف  اتحــاد  إىل  انضــم 
مؤسســات الصيرفــة والتحويــل المــايل )FERG( وشــركة “ماســتركارد” تحــت 

خاصــة”. “عضويــة  مســمى 

1

2

3

تــم إنشــاء “لجنــة الحوكمــة” يف مايــو 2020 وتضــم 11 عضــواً، ويتــرأس هــذه 4
اللجنــة الرئيــس التنفيــذي للبنــك العــريب المتحــد، وتتمثــل مهمــة هــذه اللجنــة 

بدراســة التشــريعات الصــادرة والمواضيــع الخاصــة بالحوكمــة.
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تتحــرك دولــة اإلمــارات اليــوم كفريــق واحــد ... وتتعــاون كأســرة واحــدة .. ويســاند 

الجميــع أعمــال الجميــع لعبــور هــذه الفتــرة االســتثنائية التــي يمــر فيهــا العالــم 

... نحمــد هللا على هــذه الــروح الطيبــة .. ونحمــد اللــه علــى هــذا البلــد اآلمــن ... 

ونحمــد اللــه علــى هــذا الشــعب المتعاضــد والمتكاتــف. 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم ديب
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اإلقتصاد
العالمي

عشــرات الماييــن وأوَدت بحيــاة الماييــن. وأدى تطبيــق عمليــات الحجــر الصحــي الضروريــة إلحتــواء الجائحــة، إضافــًة إىل ممارســة 
التباعــد االجتماعــي،  إىل مــا ُعــرِف بأزمــة “اإلغــاق الكبيــر”، فانهــار النشــاط االقتصــادي العالمــّي بســرعٍة وزخــٍم ال مثيــل لهمــا.

إنهــا أزمــة منقطعــة الّنظيــر، أدت إىل موجــٍة عاتيــٍة مــن البطالــة. فتدخلــت الحكومــات لوقــف إفــاس الشــركات وإنقــاذ مــا أمكــن إنقــاذه 
من وظائف. وقّدم ُصّناع السياســات دعماً غير مســبوق لألُســر والّشــركات واألســواق المالّية.

ورغــم كل ذلــك، وكمــا كان متوقعــاً، بــدأت األزمــة باالنحســار بشــكٍل ملحــوظ يف النصــف الثــاين مــن العــام الُمنصــرم، حتــى إن 
صنــدوق النقــد الــدويل رفــع مــن توقعاتــه لنمــّو االقتصــاد العالمــّي يف عــام 2021، وعــّدل صنــدوق النقــد الــدويل باإليجــاب توّقعــات 
ذاك الركــود الــذي أوقــد فيــروس كورونــا شــرارته يف الربــع األّول مــن العــام 2020، بحيــث ُيصِبــح أقــّل بنحــو نقطــة مئويــة كاملــة عــن 

التقديــرات الســابقة والصــادرة قبــل ذاك مــن صنــدوق النقــد الــدويل ذاتــه.

وعــزز شــروع الــدول بحمــات التطعيــم آمــال النــاِس بانتهــاء الجائحــة ووضــع حــد لتأثيراتهــا الســلبية علــى االقتصــاد العالمــي وعلــى 
قطاعــات كبيــرة علــى رأســها قطاعــي الســياحة والطيــران، فضــاً عــن انحــدار نحــو 90 مليــون شــخص إضــايفّ تحــت خــط الفقــر وبقــاء 

أعــداد كبيــرة تعــاين مــن البطالــة المباشــرة أو المقّنعــة يف بلــدان عديــدة بمــا فيهــا الواليــات المتحــدة.

وإنكمــش االقتصــاد العالمــي بمــا يِصــل إىل 3.5% يف 2020، وهــي قــراءة أفضــل ممــا كان ُمتوقعــاً وذلــك يعــود إىل الزخــم األقــوى 
يف النصــف الثــاين مــن 2020، فيمــا ســيكون النمــو المرجــح بحســب صنــدوق النقــد الــدويل يف حــدود 5.5 % يف 2021، خصوصــاً مــع 
تســارع إمــدادات اللقاحــات ومزيــٍد مــن إجــراءات الدعــم يف الواليــات المتحــدة واليابــان وأوروبــا وبعــض االقتصــادات الكبيــرة األخــرى.

ماذا بـــــعد؟

تحســنت أوضــاع االقتصــاد العالمــي منــُذ الربــع الثالــث مــن العــام 2020. وجــاء أداء االقتصــاد العالمــي للســنة كلهــا أفضــل ممــا كان 
ُمتوقعــاً بســبِب التعــايف األســرع الــذي ســجله االســتهاك الخــاص والتأقلــم الســريع مــع إجــراءات العمــل مــن المنــزل )عــن بعــد(، 
األمــر الــذي عــزز الطلــب العالمــّي وخفــف القيــود الُمحتملــة يف جانــب العــرض. كمــا تجــدر اإلشــارة إىل أن جميــع االقتصــادات الكبــرى، 
كالواليــات المتحــدة ومنطقــة اليــورو واليابــان والصيــن، قــد تفّوقــت يف النصــف الثــاين مــن عــام 2020 وســجلت نمــواً فصليــاً إيجابيــاً 

وُمبشــراً بــأن األســوأ قــد يكــوُن قــد انتهــى.

كبر إغالق اقتصادي يف التاريخ العالم يتجاوز أسوأ ركود وأ

لــم يشــهد االقتصــاد العالمــّي أزمــًة مثــل تلــك التــي تســبب بِهــا انتشــار فيــروس كورونــا 
المســتجد كوفيــد-19، حيــث طالــت التداعيــات كاّفــة مناحــي االقتصــاد العالمــي وُقــدرت 
الخســائر ِمــن جــراء ذلــك بنحــو 28 تريليــون دوالر أمريكــي حســبما ذكــر صنــدوق النقــد الدويل 
كتوبــر 2020، فضــاً عــن تباطــؤ معــدالت النمــو وضرب مقومات  يف آخــر إحصائياتــه يف شــهر أ
العــرض والطلــب بســبب فــرض قيــود الحجــر الصحــي وحالــة الذعــر لــدى المســتهلكين يف 
ظــل المخــاوف مــن اســتمرار تلــك التداعيــات مــع توّقعــات بحــدوث موجــاٍت أخــرى مــن 

العــدوى بالفيــروس.

كان العــام 2020 مختلفــاً بِــكل المعاييــر، إذ تغيــر كل شــيء خــال أســابيع عقــب تفشــي 
جائحــة فيــروس كورونــا. أُزِهقــت األرواح بصــورة مأســاوية، فمــا كان علــى الحكومــات ســوى 
تجمــع  إىل  يــؤدي  أن  يمكنــه  مــا  وكل  والمــدارس،  واألســواق  والمطــارات  الحــدود  إغــاق 

كبــر عمليــة إغــاق اقتصــادي عالميــاً. بشــري. لقــد كانــت تِلــك وبــا ُمنــازع أ
كل شــيء توقــف وأُغلِقــت مــدٌن بأكملِهــا ســعياً للحــد مــن تفشــي الجائحــة التــي أصابــت 
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ومــن الُمتوقــع أن يكــون النمــو العالمــّي للعــام 2021 أقــوى بكثيــر، وبالفعــل فقــد رفــع صنــدوق النقــد الــدويل توقعاتــه للنمــو العالمــي هــذا 
العــام إىل 5.5% ُمســتِنداً إىل زيــادة التحفيــز عبــر السياســات المالّيــة والنقديــة يف االقتصــادات المتقدمــة الكبيــرة، كذلــك بســبب تطويــر 

العديــد مــن اللقاحــات والعاجــات الفعالــة ضــّد جائحــة كوفيــد- 19 وجهــود احتوائهــا.

بالطبــع، ســتتباين حــاالت التعــايف مــن بلــٍد وإقليــٍم إىل آخــر، ممــا يَنُتــج عنــه مســاراٍت غيــر متســاوية لعــودة مســتوى االقتصــاد إىل طبيعتــه. 
وتختلــف قــوة التعــايف المتوّقــع اعتمــاداً علــى ِشــدة األزمــة الصحيــة ومــدى اضطــراب سلســلة التوريــد المرتبــط بهيــكل االقتصــاد يف هــذا 
البلــد أو ذاك واعتمــاده علــى القطاعــات كثيفــة االتصــال وعلــى القــدرة علــى نشــر اللقاحــات الناجعــة وفعاليــة الدعــم الناجــم مــن السياســات 

االقتصاديــة للحــّد مــن األضــرار المســتمرّة.

وتوقــع صنــدوق النقــد الــدويل أن تتعــاىف اقتصــادات الــدول الُمنتجــة للنفــط يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأن ُتســجل نمــواً 
يصــل متوّســطه إىل 3.3 % خــال العــام 2021، علــى أن يتواصــل النمــّو بقــّوة لُيســّجل إجمــايلّ الناتــج المحلــّي الحقيقــّي لهــذه الــدول 4 % 

بحلــول العــام 2022.

واســتطاعت دول مجلــس الّتعــاون الخليجــي بفضــل األداء الــذي كان أقــوى مــن الُمتوقــع أن ُتقلــص االنكمــاش الكلــي الــذي أصــاب العالــم 
بأســره يف العــام 2020 ليســتقر عنــد 3.8-%.  وعلــى صعيــد دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، فمــن الُمتوّقــع أن يصــل النمــّو 

الحقيقــّي إىل 3.1 % خــال العــام 2021 ليرتفــع إىل 4.2 % بحلــول العــام 2022.

وفيمــا ُيتوقــع نمــّو االقتصــاد العالمــّي بنحــو 5.5 % يف 2021، إال أنــه ســيتراجع إىل 4.2 % يف العــام 2022. كمــا أنــه مــن المتوّقــع أن يســّجل 
االقتصــادي األمريكــّي نمــواً يِصــل إىل 5.1 % يف العــام 2021، قبــل أن يتراجــع إىل 3.1 % يف العــام التــايل.

وخّفــض صنــدوق النقــد الــدويل توّقعاتــه لنمــّو منطقــة اليــورو إىل 4.2 % يف 2021، فيمــا ُيتوّقــع نمــّو االقتصــاد الصينــي بنحــو 8.1%. أّمــا 
بالنســبة لاقتصــادات المتقدمــة فمــن المتوّقــع أن تحّقــق نمــواً بنحــو 4.3 % يف العــام الجــاري بعــد انكمــاش 4.9 % يف 2020. كمــا ُيقــّدر 

صنــدوق النقــد نمــو األســواق الناشــئة والناميــة بنحــو 6.3 % يف العــام الجــاري بعــد تراجــع بلــغ 2.4 % يف عــام 2020.

وعلــى الرغــم مــن “حالــة عــدم اليقيــن االســتثنائية” المحيطــة بالتوّقعــات األساســية، إال أن ميــزان المخاطــر متــكائف جــداً. فعلــى الجانــب 
اإليجــايب، قــد تزيــد التوّقعــات بشــأن التخلّــص الّســريع مــن الجائحــة يف ِظــّل تدّفــق المزيــد مــن األخبــار اإليجابيــة عــن الّلقاحــات، ممــا يدعــم 

ثقــة الشــركات واألســر.

وبشــكٍل عــام، وعلــى الرغــم مــن التحّديــات قصيــرة المــدى المرتبطــة بالموجــات الجديــدة مــن جائحــة كوفيــد-19 وتباطــؤ وتيــرة التعــايف يف 
أوروبــا، إال إّن النظــرة بالنســبة لاقتصــاد العالمــّي هــي إيجابيــة عمومــاً.

وينظــر العالــم اآلن إىل المســتقبل بمزيــد مــن التفــاؤل، حيــث تعمــل الواليــات المتحــدة األمريكيــة علــى تحســين حيــاة األســر المتضــررة ودعــم 
كبــر اقتصــاد، فقــد أظهــرت بيانــات  االقتصــاد األمريكــي الــذي يواجــه أســوأ أزمــة اقتصاديــة شــهدها يف العصــر الحديــث. وعلــى صعيــد ثــاين أ
رســمّية نمــّو اإلقتصــاد الصينــّي بنســبة 2.3 % خــال عــام الجائحــة، وســّجل االقتصــاد الصينــي نمــواً يزيــد عــن 6.5 % خــال الربــع الرابــع مــن 
عــام 2020 مقارنــة مــع ـ4.9 % يف الربــع الثالــث مــن نفــس العــام بعــد انكمــاش بنســبة 6.8 % خــال األشــهر الثاثــة األوىل مــن العــام 2020.
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اقتصاد
اإلمـــارات

نموذج عالمي فريد يتجاوز التحديات ويواصل البناء

طــوال العــام 2020 كان العالــم يلملــم أطــراف أزمــة تلــو أخــرى جــراء تفشــي جائحــة 
كوفيــد-19 فيمــا كانــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تواصــل تقديــم النمــوذج األمثــل. 
نمــوذج ناجــح يف التحــرك الســريع الحتــواء تفشــي جائحــة “كورونــا”، والنمــوذج الســليم 
يف التحفيــز ومواجهــة التحديــات واآلثــار الســلبية للجائحــة، ال بــل ويف التخطيــط للعــودة 
الســريعة إىل الحيــاة شــبه الطبيعيــة. إنهــا إدارة أزمــة بمعاييــر تتفــوق علــى الكثيــر مــن 

دول العالــم حتــى باتــت مثــاالً يحتــذى بــه يف كيفيــة مواجهــة األزمــات والصعــاب.  

هــذا النمــوذج لــم يبــدأ يف العــام 2020، وإنمــا قبــل ذلــك بســنواٍت مــن البنــاء واالســتعداد 
والتطويــر، حتــى باتــت الدولــة تمتلــك مقومــات لمواجهــة التحديــات المحســوبة وغيــر 
المحســوبة علــى الســواء. فــإذا كان للكثيــر مــن دول العالــم عــام 2020 هــو عــام األزمــات، 
فإنــه لإلمــارات عــام مواصلــة البنــاء، واالســتعداد لحقبــة جديــدة، والفاصــل فيهــا “عــام 
الخمســين” 2021، والــذي تبــدأ فيــه رحلــة جديــدة لكتابــة تاريــخ دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة. وســيذكر التاريــخ أن دولــة اإلمــارات قامــت يف عــام الجائحــة بإرســال أول مســبار 
عــريب إىل الفضــاء، بهــدف أن يصــل إىل المريــخ، ليكتــب ريــادة جديــدة لدولــة اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة عنوانهــا “مســبار األمــل” ونهــج الامســتحيل يف قامــوس اإلمــارات. 

دعم قطاع األعمال:

الوطنــي عمومــاً  باالقتصــاد  تتعلــق  األهميــة  غايــة يف  تشــريعية  تطــورات  اإلمــارات، شــهد  لدولــة  بالنســبة   ،2020 عــام 
وبقطاعــات األعمــال خصوصــاً، وأهــم هــذه التشــريعات كانــت التعديــات الجديــدة يف قانــون الشــركات، وتعديــل قانــون 
اإلفــاس، وتخصيــص منــح وحوافــز للمنشــآت الســياحية، وتعديــل قانــون المعامــات التجاريــة وإلغــاء تجريــم إصــدار 
الشــيكات بــدون رصيــد، وتخفيــض الرســوم والضرائــب علــى القطــاع الســياحي، وتعزيــز مرونــة ســوق العمــل، وخطــة الدعــم 

االقتصــادي الشــاملة الموجهــة مــن المصــرف المركــزي لتعزيــز الســيولة يف القطــاع المــايل والمصــريف بالدولــة. 

كمــا شــملت التطــورات التشــريعية قوانيــن الترويــج لاســتثمار األجنبــي المباشــر عبــر تعديــل قانــون الشــركات التجاريــة 
والتــي هدفــت دولــة اإلمــارات مــن خالــه إىل تحقيــق زيــادة يف عــدد الشــركات العاملــة يف الدولــة لتصــل إىل مليــون شــركة 
خــال الســنوات العشــر المقبلــة، وذلــك مــن مــا يقــارب 300 ألــف شــركة يف الوقــت الراهــن موزعــة بيــن شــركات مســاهمة 
عامــة وخاصــة وشــركات ذات مســؤولية محــدودة وتضامــن وتوصيــة بســيطة، تمثــل منهــا الشــركات الوطنيــة %99.3. 
يقــوم  الجديــد، للشــخص األجنبــي أن  التجاريــة  الشــركات  اإلمــارات، مــن خــال مرســوم تعديــل قانــون  وأتاحــت دولــة 

بتأســيس أعمالــه يف اإلمــارات والتملــك الكامــل بنســبة 100 % دون الحاجــة إىل وكيــل مواطــن. 

خلق الفرص:

تريــد اإلمــارات تعزيــز انفتــاح منــاخ أمثــل لألعمــال يف الدولــة وزيــادة قدرتهــا علــى اســتقطاب اســتثمارات أجنبيــة يف 
القطاعــات االقتصاديــة الجديــدة وتنويــع القاعــدة االقتصاديــة وتنميــة المدخــول غيــر النفطــي باإلضافــة إىل خلــق فــرص 

عمــل جديــدة وتنميــة حركــة األســواق وتوطيــن التكنولوجيــا وتطويــر المهــارات والكــوادر البشــرية. 

ولقــد حرصــت دولــة اإلمــارات منــذ اللحظــة األوىل التــي أطلــت بهــا جائحــة كورونــا علــى طــرح حــزم التحفيــز الملياريــة لدعــم 
قطاعــات األعمــال ، ولــم تكتــف الدولــة بذلــك بــل شــكلت لجنــة لتنســيق ومتابعــة تنفيــذ الخطــة االقتصاديــة للتعــايف 
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األوىل على مسار التعايف:

حلّــت دولــة اإلمــارات يف المركــز األول عربيــاً يف مؤشــر التعــايف االقتصــادي مــن آثــار جائحــة كوفيــد-19 الــذي نشــرته 
مجموعــة هورايــزون البحثيــة، والتــي تقــوم بتقييــم اإلمكانيــات والمقومــات التــي تمتلكهــا الــدول التــي تســاعد علــى تجــاوز 

األزمــة والتعــايف منهــا وذلــك بهــدف تطويــر سياســات فعالــة للتعامــل مــع هــذا التحــدي. 

وبمــا يدعــم الجهــود الراميــة إىل تحقيــق التعــايف الكامــل يف القطاعــات كافــة، وحســب نتائــج المؤشــر الــذي يغطــي 122 
دولــة، جــاءت اإلمــارات يف مقدمــة الــدول العربيــة، مدعومــًة بالعديــد مــن العوامــل وعناصــر القــوة التــي يــأيت يف مقدمتهــا 
النظــام المؤسســي القــوي، والقــدرات الرقميــة العاليــة لمختلــف القطاعــات، عــاوة علــى ارتفــاع المســتوى التعليمــي 

للســكان. 

وانعكــس األداء القــوي لدولــة اإلمــارات بمختلــف مؤسســاتها خــال التعامــل مــع الجائحــة منــذ بدايتهــا وحتــى اآلن علــى 
كــز الـــ 25 األوىل عالميــاً يف العديــد مــن المؤشــرات الفرعيــة بعدمــا حلـّـت  النتائــج المحققــة، إذ جــاءت اإلمــارات ضمــن المرا
يف المركــز الخامــس يف مؤشــر “المســتوي الصحــي للســكان”، والمركــز الـــ 15 يف مؤشــر “قــوة ســوق العمــل”، والمركــز الـــ 
17 يف مؤشــر “مســتوى الديــن”، والمركــز الـــ 19 يف مؤشــر “الحوكمــة ورأس المــال االجتماعــي”، والمركــز الـــ 21 يف مؤشــر 

“االقتصــاد الرقمــي”. 

كذلــك صّنــف منتــدى بلومبيــرج لاقتصاديــات الجديــدة دولــة اإلمــارات كنمــوذج لاقتصــاد الصاعــد يف المنطقــة بعــد 
الجائحــة، وذلــك اســتناداً إىل التعزيــزات االقتصاديــة والفــرص التــي تتميــز بهــا الدولــة، رغــم ُجملــة التحديــات االقتصاديــة 

التــي تشــهدها المنطقــة بشــكل خــاص، والعالــم عمومــاً. 

وتصــدرت دولــة اإلمــارات للعــام الرابــع علــى التــوايل دول الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، يف مؤشــر التنافســية العالمــي 
2020 والصــادر عــن مركــز التنافســية العالمــي، وهــو التقريــر الــذي صّنــف دولــة اإلمــارات يف المرتبــة التاســعة عالميــاً بيــن 
الــدول األكثــر تنافســية يف العالــم، وغيرهــا مــن المؤشــرات التــي تعكــس قــوة اقتصــاد الدولــة وتمكنــه مــن التعامــل مــع مــا 

فرضتــه الجائحــة مــن تحديــات. 

وعلــى صعيــد التقاريــر الدوليــة، أيضــاً، أبــدت المؤسســات الدوليــة، وعلــى رأســها صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل 
ومعهــد التمويــل الــدويل، تفــاؤالً حيــال التعــايف والنمــو االقتصــادي لدولــة اإلمــارات مــن تبعــات جائحــة كوفيــد-19، ورّجــح 
البنــك الــدويل أن يبــدأ االقتصــاد المحلــي يف التعــايف بالفعــل يف 2021، مســجاً معــدل نمــو يصــل إىل 1% ويواصــل التعــايف 

والنمــو مســجاً معــدل نمــو حقيقــي متوقــع عنــد 2.4 % العــام المقبــل. 

والنهــوض، وبالفعــل لــم ينتــه العــام إال وكانــت دولــة اإلمــارات قــد قطعــت أشــواطاً جديــدة ومهمــة يف عمليــة دعــم االقتصــاد 
الوطنــي وتســريع وتيــرة تعــايف مختلــف القطاعــات الحيويــة مــن تداعيــات جائحــة كوفيــد-19، حيــث بلــغ إجمــايل قيمــة حــزم 
ومبــادرات الدعــم االقتصــادي المقدمــة مــن الحكومــة االتحاديــة والحكومــات المحليــة يف دولــة اإلمــارات منــذ بدايــة الجائحــة 
قرابــة 395 مليــار درهــم امــارايت، األمــر الــذي أســهم يف اســتمرارية األعمــال وزيــادة زخــم األنشــطة التجاريــة وتعزيــز قدرتهــا 

علــى النمــو والمنافســة يف مختلــف القطاعــات الحيويــة. 

ويرتكــز مســار التعــايف لحزمــة المبــادرات علــى تمكيــن االقتصــاد الجديــد وتطويــر القطاعــات ذات األولويــة وفتــح أســواق 
جديــدة محليــاً ودوليــاً إضافــًة إىل توفيــر الدعــم التمويلــي وتســهيل اإلقــراض وتنشــيط الســياحة واســتقطاب واســتبقاء 

الكفــاءات وتحفيــز االبتــكار. 
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البنية التحتية:

يتســم االقتصــاد اإلمــارايت بالتنــوع ويســتفيد مــن قــوة األصــول الســيادية واالحتياطيــات الماليــة المرتفعــة، فيمــا التدابيــر 
الفعالــة التــي فرضتهــا الحكومــة الحتــواء جائحــة والســيطرة عليــه اعتمــدت اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة والتــي بدورهــا 
أســهمت يف فتــح االقتصــاد ســريعاً بشــكل تدريجــي مــا عــزز مــن فــرص الدولــة يف الوصــول إىل التعــايف التــام يف وقــت 

قياســي.

هــذه البنيــة التحتيــة كانــت كذلــك مســاهماً يف اتخــاذ إجــراءات اإلغــاق نفســها، فالبنيــة التحتيــة الرقميــة للدولــة ســاهمت يف 
تيســير ممارســة األعمــال عــن بُعــد، األمــر الــذي ينطبــق علــى التعليــم )عــن بُعــد(. وأبــرزت الجائحــة إىل حــد كبيــر، بحســب 
معهــد التمويــل الــدويل، أهميــة التحــول الرقمــي، ولفــت المعهــد يف تقريــره إىل أن دولــة اإلمــارات ولحســن الحــظ قــد كانــت 
ســّباقة علــى هــذا المســتوى وقطعــت أشــواطاً طويلــة علــى مختلــف مســارات الرقمنــة بمــا يف ذلــك التجــارة اإللكترونيــة 
وخدمات التكنولوجيا المالية )فينتك(. وقال إن هذا التطّور، بمصاحبة التعديات الهيكلـيـــة، مـــن شــــأنه أن يســــاعد دولة 

اإلمــارات علــى تنويــع قاعــدة النمــو االقتصــادي والحــد مــن االعتمــاد علــى النفــط وأن يدعــم فــرص النمــو. 

وتعــد اإلمــارات اليــوم مــن بيــن أفضــل 15 دولــة حــول العالــم ضمــن مؤشــر تكنولوجيــا االتصــاالت والمعلومــات الــذي 
يصــدره المنتــدى االقتصــادي العالمــي، كمــا تعتبــر الدولــة مــن أفضــل 10 دول يف العالــم مــن حيــث تطويــر بنيــة تحتيــة 

ذكيــة للنقــل والمواصــات. 

التفاؤل بالتعايف االقتصادي لإلمارات من تبعات الجائحة:

يقــوم هــذا التفــاؤل علــى مبــدأ أن التأثيــرات الصحيــة للفيــروس يف الدولــة كانــت محــدودة بفضــل التدابيــر االحترازيــة 
الناجعــة، بمــا يف ذلــك كميــة االختبــارات والمتابعــات الصحيــة الناجحــة لإلصابــات يف المستشــفيات، باإلضافــة إىل الحملــة 
الواســعة للقــاح التــي ســجلت مــن خالهــا اإلمــارات نموذجــاً آخــر يف التعاطــي المســؤول والســباق مــع الحــاالت الطارئــة، 
إضافــة إىل التحــرك الحكومــي الحثيــث علــى صعيــد المبــادرات والمحفــزات، لتضــع اإلمــارات حجــر األســاس للوصــول إىل 
بــر األمــان لُمواطنيهــا وُمقيميهــا ، ولمواصلــة مســار التنميــة الفريــد، ناظــرًة إىل المســتقبل باالســتعداد والتخطيــط والعمــل 

الــدؤوب.



أدعوكم إىل التحلي باإليجابية وروح التفاؤل التي تعلمناها من والدنا زايد يف 

مواجهة التحديات كافة،  وأن نخلق من التحديات فرص نجاح..آباؤنا وأجدادنا 

مروا بأزمات عديدة واجهوها بالصبر واألمل والتفاؤل، ما أحوجنا اليوم اىل 

االقتداء بهم.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آِل نهيان

ويل عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة
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القطاع المصريف
يف دولة اإلمارات العربية المتحدة

نجاٌح وتفوق عند االختبار الحقيقي

مــع  الســريع  التأقلــم  علــى  وقدرتــه  قّوتــه  علــى  اإلمــارايت  المصــريف  القطــاع  حافــظ 
المســتجدات خــال العــام 2020 علــى الرغــم مــن صدمــة جائحــة كورونــا التــي ضربــت 

الــدول. واقتصــاد  العالــم 

يف الوقــت الــذي واجهــت المصــارف حــول العالــم حالــة مــن عــدم اليقيــن يف التعامــل 
مــع التحديــات االقتصاديــة الناجمــة عــن تفشــي جائحــة كوفيــد-19 تعاملــت المصــارف 
العاملــة يف دولــة اإلمــارات مــع هــذه التداعيــات بكفــاءٍة عاليــة، ونجحــت أمــام االختبــار 
كــد قدرتهــا علــى التفــوق ومواصلــة التقــّدم بكفــاءة، بفضــل مــا يتمتــع  الحقيقــي، والــذي أ
بــه القطــاع المصــريف اإلمــارايت مــن أساســيات ماليــة قويــة، فضــاً عــن اإلدارة الحكيمــة 
والكفــاءة العاليــة لمصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي، برئاســة ســمو الشــيخ 
منصــور بــن زايــد آل نهيــان، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة، رئيــس 
المصــرف  إىل تحويــل  تهــدف  مبــادرة  أطلــق  الــذي  المركــزي،  المصــرف  إدارة  مجلــس 

المركــزي اإلمــارايت إىل أحــد أفضــل 10 مصــارف مركزيــة علــى مســتوى العالــم.

التفــاؤل بالتعــايف القــوي القتصــاد دولــة اإلمــارات ويف قلبــه القطــاع المصــريف يتأكــد يومــاً بعــد يــوم مــن خــال المؤشــرات 
التــي تبّشــر بالعــودة للنمــو، فيمــا بيانــات المصــارف والمؤسســات الماليــة كانــت مشــجعة خــال العــام مــع نمــو إجمــايل 
كــده معــايل محافــظ مصــرف اإلمــارات  أصــول القطــاع والحفــاظ علــى مؤشــرات ســيولة ومــاءة ماليــة مرتفعــة، وهــو مــا أ
العربيــة المتحــدة المركــزي عبــد الحميــد محمــد ســعيد األحمــدي الــذي أشــار يف كلمــة لــه مــع نهايــة العــام شــملت موجــز 
أحــداث العــام 2020 ونظــرة مســتقبلية لتوقعــات المرحلــة القادمــة، إىل أن العامــات المبكــرة لهــذا النمــو شــوهدت يف أواخــر 
النصــف الثــاين مــن العــام 2020 مــع عــودة وتيــرة انتعــاش التجــارة العالميــة وبــدء تاشــي عوائــق الحمايــة يف التنقــات. 
وقــال معاليــه إن األداء اإليجــايب للصيــن والجهــود المنســقة مــن قبــل الحكومــات يف جميــع أنحــاء العالــم يعنــي أن األمــور 

تســير يف الطريــق الصحيــح نحــو عــودة الحيــاة تدريجيــاً إىل طبيعتهــا.

ووفقــاً لمعــايل المحافــظ، فــإن تقديــرات نمــو الناتــج المحلــي لإلمــارات تشــير إىل انخفــاض بنســبة مــا بيــن 3.5% إىل %6 
يف العــام 2020، والــذي هــو أفضــل بكثيــر مــن ذات االنخفاضــات يف معظــم دول العالــم، فيمــا الوتيــرة الســريعة لعمليــة 
التطعيــم يف دولــة اإلمــارات تعطــي انطباعــاً جيــداً حــول قــرب احتمــاالت عــودة الحيــاة إىل طبيعتهــا. وقــال إن النشــاط 
االقتصــادي يتعــاىف، وإن كان اليــزال ضعيفــاً بعــض الشــيء. وتوقــع عــودًة قويــًة للنمــو يف الناتــج المحلــي اإلجمــايل لدولــة 
اإلمــارات يف العــام 2021، حيــث ُتواصــل الحكومــة تنويــع مصــادر االقتصــاد وتوفيــر المزيــد مــن اإلنفــاق علــى البنيــة التحتيــة 

وتشــجيع االســتثمار الخــاص كمقيــاٍس للنمــو والتوظيــف الخــاص.

خطة الدعم الشاملة الموّجهة

كان لخطــة الدعــم االقتصــادي الشــاملة الموّجهــة التــي أطلقهــا مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزيّ يف مــارس/
نيســان 2020، بهــدف دعــم اقتصــاد دولــة اإلمــارات يف مواجهــة تداعيــات جائحــة كوفيــد-19، األثــَر اإليجــايب الواِضــح علــى 

القطــاع المصــريف ومــن خالــه علــى مختلــف قطاعــات األعمــال.

أطلــق المصــرف المركــزي مجموعــًة متكاملــًة مــن تدابيــر الدعــم للقطــاع المصــريف ذات صلة بالتمويل والســيولة واإلقراض 
ورأس المــال، ومّددهــا الحقــاً حتــى نهايــة شــهر يونيو/حزيــران 2021، ومــن أهّمهــا تمديــد فتــرة تطبيــق التســهيات ذات 

الكُلفــة الصفريــة والبالغــة قيمتهــا 50 مليــار درهــم.
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أداءٌ قوي باألرقام

أظهــرت البيانــات الماليــة للمصــارف والمؤسســات الماليــة األخــرى للســنة المنتهيــة يف 31 ديســمبر 2020 المرونــة التــي 
بناهــا النظــام المصــريف بمــرور الوقــت، فقــد زاد إجمــايل األصــول والودائــع واإلقــراض للنظــام المصــريف، وإن كان ذلــك 
بشــكل طفيــف، وارتفعــت أصــول المصــارف إىل 3.188 تريليــون درهــم بنهايــة شــهر ديســمبر/كانون األول 2020، وبنســبة 

نمــّو 3.4% مقارنــة بــذات الفتــرة مــن نهايــة العــام 2019.

كمــا أن معــدالت كفايــة رأس المــال وصلــت إىل أعلــى مــن المســتويات المطلوبــة لِتبلــغ 18.2% وبلــغ معــدل كفايــة الشــق 
األول مــن رأس المــال 17.1%، كمــا بلغــت الســيولة 18.4%، مــع وجــود مســتوياٍت مائمــة وكافيــة مــن المخّصصــات: 
وكّل ذلــك يعنــي أن المصــارف والمؤسســات الماليــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة قــد أظهــرت صابــة وثباتــاً يف 
مواجهــة األزمــة. وقــد شــهدت األربــاح انخفاضــاً، إال أن ذلــك كان نتيجــة طبيعيــة لعــام اســتثنايئ لــم تشــهد اإلنســانية لــه 

مثيــاً ِمــن قبــل.

تحّديات واستثناءات

وقــال معــايل المحافــظ يف رســالته: إن العــام 2020 مّثــل فتــرة مليئــة بتحديــات واســتثناءات أقــل مــا يقــال عنهــا أنهــا 
غيــر مســبوقة تمثلــت بشــكل أساســي يف جائحــة كوفيــد-19 وتداعياتهــا التــي أثــرت علــى الشــركات والقطــاع الحكومــي 
والخــاص والجميــع بشــكل عــام. ويف حيــن نظــر البعــض إىل الوضــع علــى أنــه نهايــة العالــم، كنــا نحــن يف دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة، نقــوم بمباشــرة األعمــال ونتطلــع إىل المســتقبل بالمزيــد مــن التفــاؤل لوجــود العديــد مــن الفــرص 

المتاحــة ضمــن النظــام العالمــي المتطــور. 

وقــال إن مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي كان لــه دور أساســي يف اســتقرار النظــام النقــدي والمــايل والمصــريف 
بالدولــة خــال األزمــة عــن طريــق التدخــل الســريع يف الوقــت المناســب مــن خــال خطــة الدعــم االقتصــادي الشــاملة 
الموجهــة والعديــد مــن التســهيات التنظيميــة األخــرى التــي وفــرت الدعــم الــازم وســاعدت المصــارف علــى أداء دورهــا 
كثــر فعاليــة ودون ضغوطــات خــال أوقــات صعبــة للغايــة ومليئــة بالتحديــات. كمــا قامــت حكومــة دولــة اإلمــارات  بشــكل أ
باتخــاذ العديــد مــن التدابيــر الناجحــة لتســهيل ممارســة األعمــال التجاريــة والتخفيــف مــن الرســوم والتكاليــف لضمــان 

اســتمرار زخــم النشــاط التجــاري.

وبحســب معــايل المحافــظ، وبنهايــة شــهر ديســمبر 2020، كان هنــاك عــدد مــن المؤشــرات اإليجابيــة المشــجعة للغايــة 
تمثلــت يف عــودة أســواق األســهم تدريجيــاً إىل طبيعتهــا، كمــا كان هنــاك عــدد مــن إصــدارات الســندات والصكــوك مــع 
عــودة النشــاط يف أســواق رأس المــال. ويف حيــن ظــل التضخــم يف النطــاق الســلبي، إال أنــه كان هنــاك المزيــد مــن ثقــة 
المســتهلك وبــدأ اإلنفــاق يعــود إىل مســتوياته الطبيعيــة. كمــا تــم التحقــق مــن عامــات االنتعــاش يف الربــع الرابــع مــن 
عــام 2020 مــن خــال عــدد مــن المؤشــرات والتــي توضــح ارتفــاع مؤشــر المشــتريات أعلــى مــن 50 نقطــة، كذلــك ارتفــاع 
معــدالت التوظيــف بالدولــة يف شــهر ديســمبر بنســبة 1.7% علــى أســاس شــهري طبقــاً لمؤشــر نظــام حمايــة األجــور الصــادر 
عــن المصــرف المركــزي. وأظهــرت أســعار مبيعــات العقــارات، التــي كانــت متوقفــة بالنســبة للبعــض، زيــادة علــى أســاس 

شــهري مــن حيــث التقييمــات وعوائــد اإليجــار.

المتضرريــن جــراء تداعيــات  قــروٍض وتســهياٍت لعمائهــا  الخطــة بمنــح  الُمشــاركة يف  التمويــل  المصــارف وشــركات  وقامــت 
الدعــم االقتصــادي الشــاملة الموّجهــة. الجائحــة، وذلــك ضمــن الشــروط واألحــكام المطّبقــة والمحــّددة يف معاييــر خطــة 

ونجحــت خطــة الدعــم تلــك يف تعزيــز قــدرة النظــام المــايل علــى دعــم األفــراد والشــركات المتضــررة جراء تداعيــات جائحة كوفيد-19، 
وبالفعــل فقــد اســتفاد منهــا مئــات اآلالف مــن العمــاء األفــراد والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، وآالف الشــركات يف القطــاع 

الخاص.
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تحفيز النشاط

كــد معــايل المحافــظ أن دولــة اإلمــارات تتمتــع بمــوارد طبيعيــة متعــددة وحكومــة راغبــة وقــادرة علــى تحفيــز النشــاط  وأ
االقتصــادي، باإلضافــة إىل تركيبــة ســكانية متميــزة تجمــع مــا بيــن المواطنيــن والمقيميــن واللــذاِن يتميــزان باإلصــرار علــى 
مواجهــة أصعــب التحديــات. وقــال معاليــه: “يف العــام 2020 شــهدنا حــّاً للعديــد مــن القضايــا الجيوسياســية وظهــور فــرص 
تجاريــة واســتثمارية جديــدة، والتــي لــم تكــن متاحــة مــن قبــل، وتوجــه بالدعــوة إىل مجتمــع األعمــال والمصــارف للمشــاركة 
يف هــذا العصــر الجديــد لبــدء دورة االســتثمار والعمــل علــى زيــادة القــدرة االئتمانيــة ودعــم العمــاء المتضرريــن وصياغــة 
خارطــة طريــق مختلفــة عمــا ســبق”، مؤكــداً بــأن المصــارف والمؤسســات الماليــة األخــرى تحتــاج للنظــر إىل الوضــع الحــايل 
بفكــرٍ مختلــف وإعــادة صياغــة أهدافهــا واســتراتيجياتها بمــا يتناســب مــع العالــم الجديــد الــذي تــم إعــادة تحديــد معالمــه 
الجيوسياســية، يف ظــل اقتصــاٍد عالمــي يتحــول بســرعة إىل اســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة يف كافــة أعمالــه، ووجهــات 

تجاريــة جديــدة ومســتهلكين يطالبــون بأفضــل الخدمــات.

األمن السيبراين

ويف ظــل المتغيــرات الســريعة التــي شــهدها عــام 2020 ومســتجدات العمــل عــن بعــد، ومــع نمــو الطلــب علــى الخدمــات 
الماليــة اإللكترونيــة، كان القطــاع المصــريف مســتعداً ببنيــٍة تحتيــة متفوقــة لتلبيــة الطلــب المتنامــي يف هــذا المجــال، وكذلــك 
كان المصــرف المركــزي يقظــاً للتحديــات التــي رافقــت ذلــك وحــّث المصــارف العاملــة يف اإلمــارات علــى تعزيــز مناعتهــا 
ضــد الهجمــات الســيبرانية ومواصلــة تطويــر بنيتهــا التحتّيــة الخاّصــة بتكنولوجيــا المعلومــات وقدراتهــا يف مجــال األمــن 

الســيبراين، وذلــك ِوفــق أفضــل الممارســات والمعاييــر الدوليــة.

وواصــل المصــرف المركــزي التعــاون مــع العامليــن يف القطــاع كاّفــة، بهــدف تعزيــز متانــة القطــاع وحمايــة النظــام المــايلّ 
الوطنــّي ضــد التهديــدات.

وكان للمركــزي، وبالتعــاون مــع اتحــاد مصــارف اإلمــارات، ورشــة عمــٍل لمحــاكاة الهجمــات الســيبرانية األوىل مــن نوعهــا 
ــة هجمــات إلكترونيــة محتملــة،  علــى المســتوى األوســع، والتــي ُصّممــت الختبــار مرونــة القطــاع وحصانتــه يف مواجهــة أيّ
ومــن خــال توجيهــات المركــزي تــم التأكــد مــن جهوزيــة المصــارف الُمشــارِكة للحــّد مــن مخاطــر التهديــدات اإللكترونيــة 

التــي قــد تــؤّدي إىل اضطرابــات مــن شــأنها التأثيــر علــى االســتقرار المــايلّ واالقتصــاديّ.
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تعزيز مكانة قطاع التأمين

وشــهد العــام 2020 تــويلّ مصــرف اإلمــارات المركــزي مســؤولية اإلشــراف علــى وتنظيــم قطــاع التأميــن، تنفيــذاً للمرســوم 
بقانــون اتحــادي رقــم 25 لســنة 2020 والــذي تقــرر بموجبــه دمــج هيئــة التأميــن لتخضــع تحــت مظلّــة المركــزي.

وكان يف هــذه الخطــوة تأكيــد علــى حــرص القيــادة الرشــيدة علــى تطويــر أداء ومؤشــرات المؤسســات االتحاديــة، وتوحيــد 
الجهــود لتحقيــق النتائــج المرجــوة وخصوصــاً مــن القطــاع المــايلّ والمصــريفّ الــذي يمّثــل ركيــزة مــن الركائــز األساســية 

لاقتصــاد الوطنــي.

ويقــوم المصــرف المركــزي باإلشــراف علــى وتنظيــم قطاعــات الخدمــات المصرفيــة والتأميــن وشــركات الصرافــة ومــزّودي 
أعلــى المعاييــر يف ســلوكّيات الســوق وتوفيــر البيئــة المناســبة لتطويــر  خدمــات الدفــع، والتأكّــد مــن اتباعهــم جميعــاً 

القطاعــات علــى نحــٍو يضمــن االســتقرار المــايل وتشــجيع المنافســة ودعــم التوطيــن.

ويواصــل المصــرف المركــزي تقديــم الدعــم الــازم لتطويــر تقنيــاٍت جديــدة يف جميــع مجــاالت القطــاع المــايل يف الدولــة، 
وذلــك كجــزء مــن اســتراتيجيته يف مجــال التكنولوجيــا الماليــة “فينتــك” وتحســين الشــمول المــايل يف دولــة اإلمــارات.
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أبـــــــرز مــبادرات
االتحاد

 ”KLIP“ محفظة اإلمارات الرقمية

كة اإلســتراتيجية بيــن المصــارف المســاهمة يف  اقتــرح اتحــاد مصــارف اإلمــارات توســيع الشــرا
المحفظة بهدف تعزيز ثقة العماء حيث ستساعد هذه المبادرة بشكل كبير يف توسيع نطاق 
الحلــول والتطويــر بيــن المســتهلكين والتجــار وبقيــة المصــارف، و ســتوفر خيــاراً مناســباً وآمنــاً 
ــة اليوميــة وتحويــل  للمســتهلكين يف دولــة اإلمــارات كــي يتســنى لهــم إجــراء معاماتهــم المالّي
األمــوال باســتخدام هواتفهــم الذكيــة وغيرهــا مــن األجهــزة الرقميــة الحديثــة، كمــا سيســاعد يف 
تحقيــق الهــدف المشــترك المتمثــل يف مجتمــع غيــر نقــدي. وقــد عــرض الرئيــس التنفيــذي 
لمحفظــة اإلمــارات الرقميــة آخــر المســتجدات والتطــورات الخاصــة بالمشــروع خــال اجتمــاع 
المجلــس االستشــاري للرؤســاء التنفيذييــن لاتحــاد والــذي عقــد يف 16 ســبتمبر 2020 لدعــوة 
كة. وتــم التواصــل مــع الهيئــة االتحاديــة للهويــة والجنســية  المصــارف األخــرى لانضمــام للشــرا
لطــرح آخــر المســتجدات للمشــروع والتعريــف بــه. كمــا ُعقــدت عــدة اجتماعــات بيــن مديــر عــام 
االتحــاد ورئيــس العاقــات العامــة واالتصــال يف االتحــاد واللجنــة المختصــة يف المصــرف المركــزي 

مــع فريــق شــركة محفظــة اإلمــارات الرقميــة لمناقشــة المشــروع وتطبيقــات الدفــع األخــرى.

الهيئة  االتحادية للجمارك )نظام مرسال(

ولجنــة  القانونيــة  واللجنــة  االمتثــال  لجنــة  أعضــاء  بيــن  مشــتركة  اجتماعــات  عــدة  عقــد  تــم 
العمليــات التابعــات التحــاد المصــارف مــع خبــراء جمــارك ديب والفريــق المختــص يف المصــرف 
المركــزي، وتــم مناقشــة نظــام جمــارك ديب )مرســال(. وبنــاًء علــى طلــب جمــارك ديب، تــم إرســال 
قائمــة بممثليــن عــن المصــارف ليكونــوا نقطــة اتصــال عــن كل مصــرف مــع جمــارك ديب. وقــد 
شــاركت لجنــة العمليــات ولجنــة االمتثــال التابعتيــن التحــاد المصــارف مقترحاتهمــا وتوصياتهمــا 

مــع جمــارك ديب بشــأن النقــاط الفنيــة لنظــام جمــارك ديب )مرســال(. 

استراتيجة التوطين يف القطاع المصريف وقطاع التأمين

عملــت لجنــة المــوارد البشــرية التابعــة التحــاد المصــارف ومصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
المركــزي علــى وضــع خطــة لدعــم وتطويــر إســتراتيجية التوطيــن يف القطــاع المصــريف، وتــم 
االتفــاق علــى أن يقــوم االتحــاد بمناقشــة الموضــوع  مــع الجهــات المعنيــة ذات الصلــة لتنفيــذ 

الخطــة.
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فحص قدرة استجابة المصارف لعمليات القرصنة 

قــام اتحــاد المصــارف بتعييــن شــركة استشــارية متخصصــة لعمــل دراســة وتنفيــذ مشــروع 
حــول “تجــارب تحذيريــة ومحــاوالت قرصنــة” الختبــار مــدى متانــة نظــام أمــن المعلومــات لــدى 
المصــارف بمــا يتماشــى مــع أفضــل الممارســات الدوليــة، تحــت إشــراف وتعــاون لجنــة أمــن 
المعلومــات التابعــة التحــاد المصــارف والفريــق المعنــي يف المصــرف المركــزي وباالشــتراك مــع 
ثاثــة مصــارف وطنيــة كبــرى، وهــي بنــك اإلمــارات ديب الوطنــي وبنــك المشــرق وبنــك أبوظبــي 
األول، حيــث تــم إجــراء هــذا التدريــب يف مركــز تدريــب بنــك أبوظبــي األول يف أبوظبــي، الختبــار 
قــدرة اســتجابة األمــن الســيبراين ورد الهجمــات المتعــددة و بنــاء قــدرات االســتجابة لحــاالت 
االختراقــات والهجمــات الداخليــة والخارجيــة، وتعتبــر هــذه العمليــة اختبــاراً رئيســياً لبنــاء قــدرات 
المرونــة الســيبرانية للمؤسســات الماليــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث تواجــه 
األطــراف المعنيــة ســيناريوهات هجوميــة مفصلــة ومعقــدة ومترابطــة، والتــي ســيتم تنفيذهــا 
يف وقــت واحــد، وُيطلــب مــن المشــاركين فهــم الديناميكيــات، وتخصيــص تركيزهــم وفقــاً لذلــك، 

والتعــاون مــع بعضهــم البعــض.

نظام إدارة الثروات

قــام اتحــاد المصــارف بتكليــف شــركة استشــارية بتنفيــذ مشــروع حــول “تطويــر خارطــة الطريــق 
إلدارة الثــروات يف الدولــة” بمــا يتماشــى مــع أفضــل الممارســات الدوليــة المعتمــدة، لجعــل دولة 
اإلمــارات مركــزاً إلدارة االســتثمار والثــروات مــن خــال التركيــز علــى نقــاط الضعــف الرئيســية 
لتنميــة الثــروات وســبل التحســين والتطويــر. وقــد تــم إنشــاء لجنــة توجيهيــة منبثقــة مــن لجنــة 
إدارة الثــروات التابعــة التحــاد المصــارف تتكــون مــن الرؤســاء التنفيذييــن للمصــارف التاليــة: 
بنــك باركليــز، بنــك أبوظبــي األول، ســيتي بنــك، بنــك اإلمــارات لاســتثمار، بنــك ديب اإلســامي، 
اإلمــارات  دولــة  تواجــه  التــي  التحديــات  لدراســة  تشــارترد،  ســتاندرد  وبنــك  المشــرق،  بنــك 
الســتقطاب المســتثمرين ورؤســاء الثــروات والتــي يجــب تعديلهــا وتطويرهــا مــن حيــث اللوائــح 
والتشــريعات والحوافــز التــي يمكــن أن تقدمهــا الدولــة للمصــارف لدعــم أعمــال إدارة الثــروات 
والعمــل علــى بنــاء بيئــة لجــذب المســتثمرين، وبنــاًء عليــه، قــام اتحــاد المصــارف بتوكيــل كل 
مــن اللجنــة القانونيــة ولجنــة المــوارد البشــرية يف االتحــاد للحصــول علــى آرائهــم حــول المواضيــع 

ذات الصلــة.

عمليات رهن المركبات

قــام اتحــاد مصــارف اإلمــارات بالتوقيــع مــع شــركة قانونيــة استشــارية لتطبيــق مشــروع حــول 
عمليــات رهــن المركبــات لمراجعــة القوانيــن واللوائــح المتعلقــة بإنشــاء وتنفيــذ رهــن المركبــات 
والمــزاد  الضمــان  عمليــات  بهــا،  الخاصــة  القانونيــة  لإلشــعارات  المتبعــة  اإلجــراءات  وكذلــك 
والزمــن الــازم إلتمــام هــذه العمليــات وطريقــة العــرض والتكلفــة باالضافــة اىل ســبل تقييــم 
وتطويــر  المنهجيــة التــي يتــم تطبيقهــا يف المحاكــم والهيئــات ذات الصلــة والمصــارف يف الدولــة. 
وكذلــك شــملت المراجعــة عمــل دراســة تحليليــة ومعاييــر مقارنــة لمــا هــو متبــع يف عــدة دول 
حــول العالــم. مثــل البحريــن، إنجلتــرا وإمــارة ويلــز، فرنســا، هونــج كونــج وســنغافورة. هــذا وقــد تــم 
مشــاركة التقريــر الكامــل مــع الجهــات المختصــة يف الدولــة ومناقشــة “قائمــة النقــاط الرئيســية” 

التــي تتضمــن المقترحــات والتوصيــات المنبثقــة عــن الدراســة.
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رئيس مجلس إدارة االتحاد يعقد مؤتمراً صحفياً لبحث آثار تداعيات فيروس كورونا

اإلمــارات  مصــارف  اتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  لمعــايل  افتراضيــاً  صحفيــاً  مؤتمــراً  عقــد  تــم 
بتاريــخ 12 أبريــل 2020، وتــم مناقشــة آثــار تداعيــات فيــروس كورونــا علــى القطــاع المصــريف، 
واإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا مــن قبــل أعضــاء االتحــاد للتخفيــف مــن تأثيــره علــى االقتصــاد.

الحملة الوطنية لمواجهة عمليات التزوير واالحتيال “معاً يف مواجهة االحتيال”

بنــاًء علــى موافقــة أعضــاء المجلــس االستشــاري للرؤســاء التنفيذييــن يف االتحــاد، وبالتنســيق 
مــع لجنتــي التســويق ومنــع االحتيــال التابعتيــن التحــاد مصــارف اإلمــارات، قــام االتحــاد يف تاريــخ 
15 ابريــل 2020 وبالتعــاون مــع المصــرف المركــزي وشــرطة أبوظبــي وشــرطة ديب، بإطــاق 
“الحملــة الوطنيــة لمواجهــة عمليــات االحتيــال” تحــت مســمى “معــاً يف مواجهــة االحتيال”والتــي 
اســتمرت حتــى نهايــة شــهر ديســمبر 2020. شــملت الحملــة ثمانيــة أنــواع مــن االحتيــال وهــي 
: االحتيــال عبــر الهاتــف، احتيــال اليانصيــب، االحتيــال عــن طريــق الحبــر الســري، االحتيــال عبــر 
البريــد اإللكتــروين، احتيــال خصوصيــة البيانــات، االحتيــال عبــر جهــاز الصــّراف اآليل، االحتيــال 
عبــر تحويــل األمــوال، وعبــر بطاقــة الشــريحة البديلــة. ويمكــن لعمــاء المصــارف اإلبــاغ عــن أيــة 
أنشــطة احتياليــة باســتخدام الروابــط اإللكترونيــة الخاصــة بشــرطة أبوظبــي وشــرطة ديب )روابــط 
الجرائــم اإللكترونيــة( التــي تــم إضافتهــا إىل الصفحــة الخاصــة بالحملــة يف الموقــع اإللكتــروين 

لاتحــاد: 
وقــد أصــدر اتحــاد المصــارف وبالتعــاون مــع جريــدة Gulf News ملحقيــن حــول الحملة من أجل 
توعيــة عمــاء المصــارف بشــأن عمليــات االحتيــال المحتملــة وتقديــم معلومــات حــول كيفيــة 
مواجهــة ومنــع هــذه الهجمــات االحتياليــة خــال مرحلــة كوفيــد-19، باإلضافــة إىل مقابــات مــع 
كبــار المتخصصيــن يف القطــاع المصــريف، ويمكــن الوصــول إىل الملحقيــن مــن خــال الرابطيــن:

مكافحة عمليات االحتيال المايل عن طريق عملية استبدال شرائح الهاتف المتحرك 

تــم عقــد اجتمــاع بيــن ممثلــي لجــان منــع االحتيــال، أمــن المعلومــات ولجنــة العمليــات التابعــات 
التحاد المصارف مع هيئة تنظيم االتصاالت لمناقشة مبادرة اتحاد المصارف حول الموضوع، 
وعلــى وجــه الخصــوص اقتــراح وضــع الحلــول والحــد مــن عمليــات التزويــر واالحتيــال الناتجــة 
عــن اســتبدال شــرائح الهاتــف المتحــرك والتــي تؤثــر بشــكل مباشــر علــى القطــاع المصــريف يف 
الدولــة، ممــا أدى إىل انخفــاض كبيــر يف عمليــات اســتبدال شــرائح الهاتــف المتحــرك. وقامــت 

هيئــة تنظيــم االتصــاالت بجهودهــا المميــزة دائمــاً بوضــع أســس قويــة لــدى مــزودي الخدمــات.

التحايل المتعمد

قامــت اللجنــة القانونيــة التابعــة التحــاد مصــارف االمــارات، بتكليــف شــركة قانونيــة استشــارية 
إلعــداد تحليــل مفصــل لإلطــار القانــوين الحــايل المعمــول بــه يف الدولــة فيمــا يتعلــق باختــاس 
األمــوال و/أو “التقصيــر  المتعمــد” )ُيعــرَّف هــذا المصطلــح علــى أنــه إجــراء مــن جانــب واحــد 
أو إغفــال مــن جانــب طــرف ممــا يــؤدي لنــوع مــن التقصيــر أو االختــاس المــايل المتعمــد يف 
كثــر مــن البنــود الــواردة بموجــب اتفــاق تعاقــدي والــذي ينتــج عنــه، بشــكل مباشــر أو  واحــدة أو أ
غيــر مباشــر، خســارة ماليــة للطــرف المقابــل(، وتقــوم هــذه الدراســة بعــرض التوصيــات العمليــة 
والموضوعيــة المفصلــة حــول أفضــل الســبل لتنفيــذ المفهــوم القانــوين “التقصيــر المتعمــد” 

لحمايــة القطــاع المصــريف مــن مثــل هــذه اإلجــراءات غيــر القانونيــة.

.UAE Banks Federation )uaebf.ae(

https://www.uaebf.ae/en/publications/special-editions.html
UAE-Together-Against-Fraud-20-Oct-2020.pdf )uaebf.ae(
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موائن ديب 

عقــد مديرعــام اتحــاد المصــارف اجتماعــاً مــع إدارة الشــركة التــي تــم تكليفهــا مــن قبــل مــوائن ديب، 
 ”Silk Road Strategy“ باإلضافــة إىل ”World Logistics Passport )WLP(“ وتــم مناقشــة مشــروع
وطــرق التعــاون المشــتركة بيــن المصــارف يف الدولــة وكذلــك المزايــا والفوائــد التــي ســوف تعــود 
عليهــم مــن خــال هــذا المشــروع. وقــد عقــد االتحــاد اجتماعــاً تمهيديــاً يف 18 نوفمبــر 2020 بيــن 
أعضــاء االتحــاد وفريــق إدارة WLP لتقديــم البرنامــج إىل ممثلــي المصــارف مــن أجــل معرفــة المزيــد 

كبــر. عــن المبــادرة ودمــج الخدمــات المصرفيــة يف برنامــج WLP، وفهــم دور المصــارف بشــكل أ

عمليات الرهن العقاري

قــام اتحــاد المصــارف بتكليــف شــركة قانونيــة استشــارية لتطبيــق مشــروع حــول “عمليــات الرهــن 
العقــاري” لمراجعــة القوانيــن واللوائــح الخاصــة بعمليــات الرهــن العقــاري مــن حيــث التســجيل 
المحاكــم  يف  تطبيقهــا  يتــم  التــي  والممارســات  والتحســين  التطويــر  وســبل  والرهــن،  والشــراء 
والمصــارف يف الدولــة. كمــا شــملت المراجعــة كافــة أشــكال معامــات الرهــن العقــاري، وعمــل 
دراســة تحليليــة ومعاييــر مقارنــة لمــا هــو متبــع يف عــدة دول حــول العالــم، مثــل البحريــن، إنجلتــرا 
وإمــارة ويلــز، فرنســا، هونــج كونــج وســنغافورة. حيــث تــم عقــد عــدة اجتماعــات مشــتركة مــع كل مــن 
دائــرة األراضــي واألمــاك يف ديب وكذلــك دائــرة التخطيــط العمــراين والبلديــات يف أبوظبــي للبحــث 
مــع اللجنــة القانونيــة التابعــة التحــاد المصــارف للمناقشــة وتبــادل اآلراء ليتــم عمــل الدراســة مــع 
ذوي الخبــرة يف المجــال وبشــكل يفيــد كافــة األطــراف المعنيــة، هــذا وقــد تــم عــرض التقريــر النهــايئ 

متضمنــاً آراء وتعديــات وتوصيــات كافــة الجهــات المشــاركة.
هــذا وقــد عقــد مديــر عــام االتحــاد اجتماعــاً مشــتركاً بتاريــخ 16 يونيــو 2020 مــع الجهــات المختصــة 
يف ديب وأبوظبــي ورئيــس اللجنــة القانونيــة التابعــة التحــاد المصــارف، وتــم االتفــاق خــال االجتمــاع 

علــى تعــاون جميــع األطــراف.

مبادرة “غاية” - برنامج التوعية المالية

أبوظبــي،  يف  المجتمــع  تنميــة  لدائــرة  والتابعــة  )معــاً(  االجتماعيــة  المســاهمة  هيئــة  مــع  اإلمــارات  مصــارف  اتحــاد  عمــل 
كاديميــة ســوق أبوظبــي العالمــي ومعهــد لنــدن لألعمــال المصرفيــة والماليــة، عمــل علــى المســاهمة يف  وباالشــتراك مــع أ

إطــاق برنامــج التوعيــة الماليــة “غايــة”، الــذي يعتبــر أول برنامــج مــن نوعــه للمشــاركة والتطــوع يف المنطقــة.

ويهــدف برنامــج التوعيــة الماليــة “غايــة” يف نســخته األوىل إىل تزويــد 50 مســتفيداً مــن مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة يف إمــارة أبوظبــي، بأُســس اإلدارة الماليــة، وتعزيزهــا علــى المســتويين الشــخصي واألســري لتمكينهــم مــن إدارة 
شــؤونهم الماليــة بكفــاءة، وذلــك عبــر توفيــر األســاليب الازمــة للتدريــب لارتقــاء بمســتوى المعرفــة الماليــة العمليــة واتخــاذ 
القــرارات المناســبة إلدارة شــؤونهم الماليــة بشــكٍل أفضــل، مــن خــال التركيــز علــى بنــوٍد مختلفــة تشــمل كيفيــة ادخــار المــال 

وكيفيــة الموازنــة الماليــة مــا بيــن الدخــل واإلنفــاق والتخطيــط المنّظــم ألفضــل الطــرق لاســتثمار.

ويعتــز اتحــاد مصــارف اإلمــارات بالمشــاركة يف هــذه المبــادرة مــن خــال تأميــن 49 متطوعــاً مــن الموظفيــن المتخصصيــن 
يف قطاعنــا المصــريف مــن أعضــاء االتحــاد ومنهــم: بنــك أبوظبــي األول، ســيتي بنــك، بنــك الفجيــرة الوطنــي، بنــك اإلمــارات ديب 
الوطنــي، بنــك الشــارقة، مصــرف اإلمــارات اإلســامي، إتــش أس يب ســي، مصــرف أبوظبــي اإلســامي، البنــك العــريب المتحــد، 
يب إن يب باريبــا، والبنــك المتحــد المحــدود، لِحــّث موظفــي المصــارِف األعضــاء المتطوعيــن علــى تبــادل العطــاء مــع المجتمــع 
ومشــاركة معرفتهــم وخبراتهــم للمســاعدة يف خلــق تغييــر ســلوكّي إيجــايبّ وصحــّي نحــو إدارٍة مســؤولة لألمــوال، وتعزيــز 
مســتوى الثقافــة الماليــة لألســرِ المواِطنــة المســتفيدة مــن هــذا البرنامــج، كمــا سيســعى االتحــاد أن يكــون جــزءاً مــن هــذا 

المشــروع االجتماعــّي الهــادف يف نُســِخه المســتقبلية.
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100
ملـــــــيـــــــار درهـــــم

النقديــة  السياســــة  وإجــراءات  التدابيــر  مــن  عــدداً  المركــــزي  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  مصــرف  اعتمــد 
التيســيرية أو التوســعية علــى المســتوى االتحــادي، فــــي مســعى يهــــدف إىل دعــم االقتصــاد الوطنــي، وحمايــة 
المســــتهلكين والشــــركات، تمثلــــت فــــي إقــرار معاييــر إقـــراض وتخفيــض رأس المــال واعتمــاد أنظمــة جديــدة.

50 مليار درهم، للقروض  خطة دعم مايل موّجهة من اعتماد 
مغطاة  بالدولة  العاملة  للمصــارف  صفرية  بكُلفة  والسلف 
رؤوس  من  تحريرها  يتم  درهم  مليار   50 إىل  إضافة  بضمان، 

للمصــارف. اإلضافية  الوقائية  األموال 

السماح للمصــارف باستخدام جزء من رؤوس األموال الوقائية 
الرقابية يف دعم عمليات إقراض جديدة ودعم اقتصاد الدولة.

السماح لجميع المصارف العاملة يف الدولة أن تحصل على 
القروض والسلف بدون تكلفة وفقاً لخطة الدعم.

6 أشهر تأجيل للدفعات المستحقة على عماء المصارف من 
الشركات واألفراد.

المصرف المركزي يعلن أن احتياطي العمات األجنبية
وتحقيق  الوطنية  العملة  الستقرار  يكفي  درهم  مليــار   405

والمايل. النقدي  االستقرار 

توفير إعفاء مؤقت من دفعات أصل الدين والفوائد على 
القروض القائمة لشركات القطاع الخاص واألفراد.

اعتماد أنظمة جديدة لخفض الرسوم التي يتكبدها التجار 
عندما يدفع العماء ببطاقات الخصم أو بطاقات االئتمان. 

اعتماد أنظمة جديدة لوضع حدود للرسوم التي تفرضها 
المصارف على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأال تطلب 

المصارف حداً أدىن لرصيد الحساب يتجاوز 10 آالف درهم.

خطة دعم اقتصادي شاملة
من المصرف المركزي 

خـطـــة دعــم اقـتصــاديــة موجـهــة 
للعمالء األفراد والشركات 

المتأثرين بالجائحة
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تمحــورت حــزم الدعــم االقتصاديــة والمبــادرات الحكوميــــة حــول تخفيــف األعبــاء االقتصاديــــة خــال 

األزمــة للوقايــة مــن أي تداعيــات ســلبية لفيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد - 19( علــى مختلــف 

علــى صحتهــم  المواطنيــن والمقيميــن والزائريــن، وحفاظــاً  علــى  الدولــة، وتســهياً  القطاعــات يف 

وســامتهم، بمــا يدعــم ســير العمــل الحكومــي واســتمراريته يف مختلــف الجهـــات والقطاعــات.

دعم الحكومة االتحادية لتخفيف األعباء يف الظروف الراهنة

تمديــد تصاريــح اإلقامــات المنتهيــة للمقيميــن يف 1 مــارس ولمــدة 3 أشــهر، وإعفــاء المنتهيــة إقاماتهــم مــن المخالفــات 
المالية.

إيقاف احتساب الغرامات اإلدارية على مخالفات خدمات الهيئة االتحادية للهوية والجنسية من 1 ابريل 2020

منــح ترخيــص مؤقــت لمشــروع اســتخدام تقنيــات التعامــات الرقميــة يف أعمــال كاتــب العــدل، وذلــك تســهياً علــى 
الجميــع إلتمــام معاماتهــم القضائيــة

تمديد صاحية الخدمات الحكومية المنتهية يف 1 مارس 2020  ولمدة 3 أشهر

توجيه المصانع بدعم احتياجات القطاع الصحي يف الدولة

إجراءات لدعم سوق األوراق المالية واألسهم أبرزها تمديد مهلة اإلفصاحات المالية لبيانات 2019 

اعتماد تسجيل المركبات بدون تسديد المخالفات المرورية أو إجراء الفحص الفني للمركبة

تخفيــض فواتيــر اســتهاك الكهربــاء والمــاء بنســبة 20 % للقطــاع الســياحي والتجــاري والفنــديق المســجلة يف الهيئــة 
االتحاديــة للكهربــاء والمــاء، لمــدة 3 أشــهر بتكلفــة تقديريــة إجماليــة تصــل إىل 86 مليــون درهــم.

كــز التســوق والمحــات التجاريــة والفنــادق والشــقق  تأجيــل تحصيــل أقســاط رســوم توصيــل وإعــادة الخدمــة لمرا
الفندقيــة والمصانــع لمــدة 6 أشــهر

156
ملـــــــيـــــــار درهـــــم 95 مليار درهم

تخفيضات يف السيولة االحتياطية

دعم الحكومة االتحادية
لتخفيف األعباء يف 2020

خطة دعم إضافية لالقتصاد 
الوطني

61 مليار درهم
تخفيض يف متطلبات االحتياطيات 

النقدية اإللزامية
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مكتب التكنولوجيا الجديدة يف المصرف المركزي ولجنة االتحاد الخاصة بــ فينتك

بالتعــاون مــع المصــرف المركــزي، شــكّل اتحــاد المصــارف فريقــاً خاصــاً للتكنولوجيــا 
الماليــة فينتــك يتكــون مــن )9 أعضــاء( يضــم خبــراء مــن مختلــف لجــان اتحــاد المصــارف 
إنشــاؤه حديثــاً يف  تــم  الــذي  الماليــة فينتــك  التكنولوجيــا  مــع مكتــب  للعمــل  الفنيــة 
المصــرف المركــزي لدراســة التكنولوجيــا الجديــدة مثــل e-KYC ومناقشــة القضايــا ذات 
االهتمــام المشــترك وســبل تعزيــز التعــاون وتنفيــذ المبــادرات/ المشــاريع المشــتركة 
ذات العـــاقــــة. وقـــد عـقـــد المـصـــرف المركــــزي اجتماعــاً تمهيديــاً بتــاريـــخ 15 ســبتمبر   

2020 بهــذا الخصــوص.

وزارة الخزانة األمريكية

عقــد المديــر العــام لاتحــاد وأعضــاء اللجــان الفنيــة التابعــة التحــاد المصــارف اجتماعــاً 
مــع ســعادة د. جيفــري أوكاموتــو - مســاعد وزيــر الخزانــة األمريكيــة للشــؤون الماليــة 
والتنميــة الدوليــة - وفريقــه لمناقشــة التطــورات الخاصــة بــــ فينتــك يف القطــاع المصــريف 

يف اإلمــارات باإلضافــة إىل مبــادرات اتحــاد المصــارف بهــذا الخصــوص.

وزارة العدل

تــم عقــد عــدة اجتماعــات مشــتركة مــع إدارة شــؤون الخبــراء الفنييــن يف وزارة العــدل 
لمناقشــة المواضيــع المشــتركة بيــن الطرفيــن وأهمهــا مراجعــة وتطويــر مذكــرة التفاهــم 
الخبــراء  تعييــن  ضوابــط  بشــأن  المركــزي  والمصــرف  المصــارف  اتحــاد  مــع  المبرمــة 

المصرفييــن.

 DFSA سلطة ديب للخدمات المالية

اجتمــع مديــر عــام اتحــاد المصــارف مــع الرئيــس التنفيــذي لســلطة ديب للخدمــات الماليــة 
وتــم مناقشــة ســبل التعــاون المشــترك بيــن الطرفين. 

اتحاد المصارف العربية 
 

اجتمــع مديــر عــام اتحــاد المصــارف مــع مديــر األمانــة العامــة التحــاد المصــارف العربيــة 
وتــم مناقشــة ســبل التعــاون بيــن الطرفيــن.

اجتماعات
إســـتـــراتــيــجــيــة
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اجتماع مشترك بين االتحاد والهيئة االتحادية للهوية والجنسية

المصرفيــة لألفــراد  الخدمــات  المصــارف ورئيــس لجنــة  اتحــاد  اجتمــع مديــر عــام 
ورئيــس لجنــة تكنولوجيــا المعلومــات التابعــة التحــاد المصــارف مــع ممثلــي الهيئــة 
االتحاديــة للهويــة والجنســية لمناقشــة ســبل التعــاون بيــن الطرفيــن، وخاصــة اقتــراح 
لجنــة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد بخصــوص تســهيل عمليــة التحقــق وربــط بيانات 
الهويــة الخاصــة بالعمــاء، حيــث ســيكون هــذا حــاً ســريعاً وفعــاالً يتماشــى مــع رؤيــة 

اإلمــارات لرقمنــة الخدمــات.

شركة االتحاد للمعلومات االئتمانية

واالتحــاد  المصــارف  اتحــاد  ممثلــي  تضــم  والتــي  التوجيهيــة  اللجنــة  عقــدت 
للمعلومــات االئتمانيــة اجتماعهمــا األول خــال 2020 حيــث تــم مناقشــة المواضيــع 

المشــترك.  االهتمــام  ذات 

اجتماع االتحاد مع مصرف اإلمارات للتنمية

اجتمــع المديــر العــام لاتحــاد مــع إدارة مصــرف اإلمــارات للتنميــة لتبــادل وجهــات 
النظــر حــول اســتبيان يتعلــق بالنقــاط التــي تــم تناولهــا يف ســياق الكيانــات الحكومية 
مثــل التحديــات والفــرص الرئيســية التــي تواجــه الكيانــات فيمــا يتعلــق بالتنويــع 
الصغيــرة  للشــركات  النمــو  إمكانــات  كبــر  أ إلتاحــة  األعمــال،  وريــادة  االقتصــادي 

والمتوســطة يف اإلمــارات العربيــة المتحــدة )المنطقــة، القطــاع، الحجــم(.

اجتماع مع رابطة المصارف الخاصة العراقية

التقــى المديــر العــام التحــاد المصــارف برابطــة المصــارف الخاصــة العراقيــة، وناقــش 
معهــم ســبل التعــاون والقضايــا ذات االهتمــام المشــترك بيــن الجمعيتيــن.

اجتماع مع ممثل البنك المركزي اإليطايل يف دول مجلس التعاون الخليجي

التقــى المديــر العــام لاتحــاد مــع ممثــل البنــك المركــزي اإليطــايل يف دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي، وناقــش معــه ســبل التعــاون المشــترك والقضايــا ذات االهتمــام 

المتبــادل بيــن الطرفيــن.
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#كلنا_مع_كلنا

تــم تصميــم وإعــداد مقطــع فيديــو توعــوي مــن قبــل موظفــي اتحــاد 
مصــارف اإلمــارات بشــأن التوعيــة بخصــوص كوفيــد-19، واســتخدام 
hashtag # كلنا_مع_كلنــا )all of us, with all of us(، وإرســاله إىل 
جميــع الرؤســاء التنفيذييــن مــن أعضــاء اتحــاد المصــارف، وقــد تــم نشــر 
مقطــع الفيديــو علــى منصــات التواصــل االجتماعــي الخاصــة باالتحــاد.

بالتعــاون مــع لجنــة منــع االحتيــال التابعــة التحــاد المصــارف، شــارك اتحاد مصارف اإلمارات كشــريك اســتراتيجي 
يف “مؤتمــر االحتيــال يف الشــرق األوســط 2020”، الــذي اســتضافته اإلدارة العامــة لإلقامــة وشــؤون األجانــب بــديب، 
بالتعــاون مــع منظمــة جمعيــة محققــي مكافحــة االحتيــال المعتمديــن العالميــة )ACFE( تحــت رعايــة ســمو 
الشــيخ مكتــوم بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب حاكــم ديب، يف الفتــرة مــن 23 إىل 25 فبرايــر 2020. حضــر 
كثــر مــن 400 خبيــر  ومختــص يف مكافحــة االحتيــال الســتعراض الحلــول التــي من شــأنها المســاهمة يف  المؤتمــر أ
دعــم الجهــود الراميــة إىل مكافحــة االحتيــال وتعزيــز مبــادئ المحاســبة والشــفافية يف القطاعيــن العــام والخــاص. 

المؤتمرات
واألنـشـطـة

مؤتمر “مكافحة االحتيال يف الشرق األوسط 2020”

مؤتمر سايبوس االفتراضي 2020

حضــر المديــر العــام التحــاد المصــارف ورئيــس مجموعــة مســتخدمي 
“ســويفت” )اإلمــارات( مؤتمــر “ســايبوس االفتراضــي 2020” والــذي 
يعــد الفعاليــة األبــرز يف العالــم لقطــاع الخدمــات الماليــة والــذي نظمتــه 

كتوبــر 2020. شــركة “ســويفت” افتراضيــاً يف الفتــرة مــا بيــن 5 و8 أ
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كجــزء مــن مبــادرات المســؤولية المجتمعيــة، وتعزيــز العاقــات بيــن 
أعضــاء المجتمــع المصــريف، نظــم اتحــاد مصــارف اإلمــارات بطولــة كــرة 
القــدم المصّغــرة الثانيــة بيــن األعضــاء لعــام IBFT- 2020 وهــي بطولــة 
وتوطيــد  لبنــاء  كمنصــة  وتعتبــر  االتحــاد  أعضــاء  لموظفــي  مخصصــة 
العاقــات بينهــم – وقــد بــدأت يف فبرايــر 2020، وقــد كان مــن المقــرر 
علــى  االتفــاق  تــم  كمــا   .2020 مــارس   13 حتــى  جمعــة  كل  عقدهــا 
 22 وقــد شــارك  الخيريــة.  البطولــة لألعمــال  التبــرع بجميــع عائــدات 
فريقــاً مــن المصــارف المحليــة واإلقليميــة والدوليــة الرائــدة يف الدولــة، 
حيــث أقيمــت البطولــة لهــذا العــام يف مدرســة جيمــس هيرتــج يف ديب، 
وتــم إجــراء 30 مبــاراة فقــط مــن البطولــة )يف مرحلــة المجموعــات( وتــم 
إيقــاف البطولــة مــع بدايــة شــهر مــارس 2020 قبــل أن تبــدأ مرحلــة 
التصفيــات النهائيــة للفــرق الــــ 16 األوائــل، وذلــك  بســبب تخــّوف إدارة 
االتحــاد مــن جمــع عــدٍد كبيــر مــن الاعبيــن المصرفييــن يف مــكاٍن واحــد، 
والــذي ثبــت الحقــاً بأنــه كان قــراراً صائبــاً بســبب تطــورات انتشــار جائحــة 

كوفيــد-19، فيمــا بعــد.

برنامج التوعية المالية

التوعية المالية - الخدمات المصرفية الرقمية

أصــدر اتحــاد المصــارف والمصــرف المركــزي بيانــاً صحفيــاً لتشــجيع عمــاء المصــارف علــى االســتفادة مــن 
الخدمــات المصرفيــة الرقميــة كإجــراء لحمايــة صحــة وســامة المواطنيــن والمقيميــن يف الدولــة، حيــث يلتــزم 
اتّحــاد مصــارف اإلمــارات بتوعيــة العمــاء إيمانـًـا منــه بأهميــة الشــمول المــايل يف تحقيق التنمية المســتدامة. 

)IBFT( بطولة كرة القدم الثانية المصغرة

شــارك اتحــاد مصــارف اإلمــارات، يف الحلقــات النقاشــية التــي نظمهــا 
كســبو 2020، حــول التوعيــة  المصــرف المركــزي يف معــرض الشــباب إ
الماليــة لألجيــال الشــابة، ليتمكنــوا مــن تحقيــق أهدافهــم المســتقبلية 

وعيــش حيــاة ماليــة مســتدامة. 
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عقــدت شــرطة ديب اجتماعــاً مــع اتحــاد مصــارف اإلمــارات يف 10 ديســمبر 2020، للتعــاون مــع أعضــاء االتحــاد لتعزيــز حملتهــا للتوعيــة ضــد 
االحتيــال، وتــم مشــاركة الحملــة مــع أعضــاء لجنــة التســويق التابعــة لاتحــاد، الذيــن روجــوا لهــا مــن خــال منصــات المصــارف علــى وســائل التواصــل 
االجتماعــي. حيــث شــاركت المصــارف التاليــة: بنــك أبوظبــي األول، وبنــك الشــارقة، وبنــك الفجيــرة الوطنــي، وبنــك رأس الخيمــة، وبنــك أبوظبــي 

التجــاري، وســتاندرد تشــارترد بنــك، وبنــك صــادرات.

مــن ناحيــة أخــرى، قــام االتحــاد بتســمية رئيــس إدارة مخاطــر االحتيــال يف مصــرف أبوظبــي اإلســامي، وعضــو لجنــة منــع االحتيــال يف االتحــاد لتمثيــل 
اتحــاد مصــارف اإلمــارات يف ورشــة العمــل ضــد االحتيــال التــي تســتضيفها شــرطة ديب للحديــث عــن تطــورات طــرق االحتيال.

مؤتمر “فينتك أبوظبي” االفتراضي

نظــم مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي بالتعــاون مــع ســوق أبوظبــي 
العالمــي الــدورة الرابعــة مــن مؤتمــر “فينتــك أبوظبــي” الــذي أقيــم يف الفتــرة مــن 24 

إىل 26 نوفمبــر 2020.

الماليــة  المؤسســات  وكبــرى  القــرار  وصّنــاع  الفكــر  رواد  أهــم  المؤتمــر  يف  شــارك 
والتكنولوجيــة والمختصيــن األكاديميــن وتخللــه كلمــة لرئيــس مجلــس إدارة اتحــاد 

مصــارف اإلمــارات معــايل عبــد العزيــز الغريــر.

رائــدة  مبــادرات  طــرح  يف  أبوظبــي”  “فينتــك  ســاهم   ،2017 يف  انطاقــه  ومنــذ 
تدعــم نمــو الشــركات الناشــئة والخدمــات الماليــة يف أبوظبــي والمنطقــة، وأصبــح 
المنصــة الرئيســية المختصــة يف التكنولوجيــا الماليــة والتــي تعكــس مكانــة أبوظبــي 
والدولــة كشــريك ومنصــة لابتــكار واألبحــاث وتطويــر المواهــب والتعــاون يف قطــاع 

التكنولوجيــا الماليــة يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.

شرطة ديب – حملة مكافحة االحتيال والتصيد اإللكتروين
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للتوعيــة  العالمــي  األســبوع  يدعــم  المصــارف  اتحــاد 
المــايل االحتيــال  ضــد 

واصــل اتحــاد مصــارف اإلمــارات دعمــه لألســبوع العالمــي للتوعيــة ضــد االحتيــال 
المــايل، والــذي نظمتــه “جمعيــة محققــي مكافحــة االحتيــال المعتمديــن” يف الفتــره 
مــن 15-21 نوفمبــر 2020. وبنــاء علــى توصيــة مــن “لجنــة منــع االحتيــال” التابعــة 
لاتحــاد، شــارك االتحــاد يف دعــوة جميــع أعضائــه ليكونــوا جــزءاً مــن هــذا الحــدث، مــن 
خــال نشــر الوعــي بيــن عمائهــم وموظفيهــم عــن التداعيــات المترتبــة علــى آفــة 
االحتيــال، وذلــك عــن طريــق التثقيــف حــول ماهيتــه وأفضــل الممارســات لمكافحته.

مؤتمر افتراضي حول نُظم االمتثال يف المصارف، ومكافحة تحديات الجريمة المالية )25 و26 نوفمبر 2020(

عقــد اتحــاد مصــارف اإلمــارات مؤتمــراً افتراضيــاً علــى مــدار يوميــن يف 25 - 26 نوفمبــر، مركــزاً علــى الجهــود التــي تبذلهــا مصــارف اإلمــارات لتطويــر 
وتبنــي أفضــل الممارســات والمبــادئ التوجيهيــة، ومعالجــة التطــورات العالميــة، والقضايــا الناشــئة، والمخاطــر يف االمتثــال المصــريف. وتضمــن 
الحــدث سلســلة مــن العــروض التقديميــة والمواضيــع التــي تناولــت أنظمــة حمايــة المســتهلك، وآثارهــا علــى المصــارف، وكيفيــة االلتــزام بالمعاييــر، 
واإلجــراءات التــي اتخذهــا القطــاع المــايل اإلمــارايت للحــد مــن تنفيــذ الجرائــم الماليــة، وتســليط الضــوء علــى أهــم التوصيــات وأفضــل الممارســات 
يف تقييــم المخاطــر، وخطــط العمــل لمواجهــة التحديــات الناشــئة التــي تواجههــا يف ظــل اعتمــاد واســع النطــاق للمنصــات الرقميــة.  وقــد حضــر 
المؤتمــر مــا يقــرب مــن 300 مــن كبــار موظفــي االمتثــال، والجرائــم الماليــة، والمخاطــر، والضرائــب، واألعمــال التجاريــة، وتكنولوجيــا المعلومــات، 
مــن مختلــف المصــارف المحليــة واألجنبيــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بمــا يف ذلــك شــركات الصرافــة وغيرهــا مــن المؤسســات الماليــة 

باإلضافــة إىل مشــاركات مــن االتحــاد، مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي، واالستشــاريين وغيرهــم مــن الشــركات.
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تم عقد عدد كبير من االجتماعات المشتركة والعاجلة بين المدير العام التحاد مصارف
اإلمارات مع لجنة إدارة المخاطر يف االتحاد وفريق إدارة المخاطر يف المصرف المركزي،

وتم مناقشة المخاطر والمخاوف الرئيسية للمصارف بهدف التخفيف من اآلثار السلبية
المترتبة لفيروس كوفيد-19 على القطاع وتقييمها، وتقديم اقتراحاتهم وتوصياتهم

يف هذا الصدد.

تم عقد عدة اجتماعات مشتركة وعاجلة بين رئيس اتحاد المصارف
والمدير العام مع الرؤساء التنفيذيين للمصارف المحلية الرائدة والمصارف

األجنبية الكبيرة إلعداد ورقة تضم حزمة من المقترحات والمبادرات
حول الوضع الحايل.

أصدر اتحاد مصارف اإلمارات ومصرف دولة اإلمارات العربية المتحدة المركزي
بياناً صحفياً مشتركاً، لتوضيح وتحديد أولويات العمل عن بُعد لغالبية

القوى العاملة يف المصارف والمؤسسات المالية وشركات الصرافة الخاضعة
تحت إشراف المصرف المركزي، باستثناء 30% ممن يعملون يف وظائف حيوية.

باإلضافة إىل ذلك، تم إقرار أنه يحق للمصارف وشركات الصيرفة اتخاذ القرار فيما
يتعلق بتخفيض ساعات العمل واإلغالق المؤقت لبعض فروعها خالل فترة اإلغالق

طالما أن الخدمات المقدمة للعمالء تبقى غير منقطعة ، اعتباراً من يوم
األحد 29 مارس 2020، لمدة أسبوعين قابلة للتمديد. يعطي نظام العمل

عن بعد األولوية لفئات معينة منها النساء الحوامل، وأمهات األطفال يف مرحلة
الصف التاسع، وما دونها، وذوي الهمم، والموظفين الذين يعانون من مشاكل يف

الجهاز التنفسي وضعف يف الجهاز المناعي، باإلضافة إىل الموظفين الذين
تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق، وذلك تماشياً مع جهود حكومة اإلمارات

العربية المتحدة لضمان صحة وسالمة جميع مواطني دولة اإلمارات العربية
المتحدة والمقيمين فيها.

قّدم رئيس اتحاد المصارف عدة تصريحات يف الصحافة بخصوص إعالن المصرف
المركزي رفع قيمة حزمة التحفيز االقتصادي إىل 256 مليار درهم إمارايت،

وأشار إىل أن هذه الخطوة ستخفف من تأثير جائحة كوفيد-19 على اقتصاد الدولة
من خالل زيادة السيولة يف القطاع المصريف، وسيوفر مزيداً من االستقرار يف هذه

األوقات المضطربة، وسيسمح للمصارف بتقديم مزيد من اإلقراض والدعم للقطاعات
الحيوية يف الدولة. 

بالرغم من تأثير كوفيد-19، فقد كان عام 2020 عاماً مثمراً وناجحاً لالتحاد وألعضائه، وقد حرصنا

على استعراض عمل لجاننا المتخصصة ال 26، ووافقنا على خطة العمل المقترحة للسنة المقبلة.

ونحن نؤكد على الدور الجوهري الذي يضطلع به مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي يف

التوجيه والدعم والتنسيق مع اتحاد مصارف اإلمارات وأعضائه، لضمان صحة ومتانة النظام المصريف

اإلمارايت على المدى الطويل.

مبادرات اتحاد المصارف
الخاصة بتداعيات جائحة )كوفيد-19(
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يف هذا الصدد.

تم عقد عدة اجتماعات مشتركة وعاجلة بين رئيس اتحاد المصارف
والمدير العام مع الرؤساء التنفيذيين للمصارف المحلية الرائدة والمصارف

األجنبية الكبيرة إلعداد ورقة تضم حزمة من المقترحات والمبادرات
حول الوضع الحايل.

أصدر اتحاد مصارف اإلمارات ومصرف دولة اإلمارات العربية المتحدة المركزي
بياناً صحفياً مشتركاً، لتوضيح وتحديد أولويات العمل عن بُعد لغالبية

القوى العاملة يف المصارف والمؤسسات المالية وشركات الصرافة الخاضعة
تحت إشراف المصرف المركزي، باستثناء 30% ممن يعملون يف وظائف حيوية.

باإلضافة إىل ذلك، تم إقرار أنه يحق للمصارف وشركات الصيرفة اتخاذ القرار فيما
يتعلق بتخفيض ساعات العمل واإلغالق المؤقت لبعض فروعها خالل فترة اإلغالق

طالما أن الخدمات المقدمة للعمالء تبقى غير منقطعة ، اعتباراً من يوم
األحد 29 مارس 2020، لمدة أسبوعين قابلة للتمديد. يعطي نظام العمل

عن بعد األولوية لفئات معينة منها النساء الحوامل، وأمهات األطفال يف مرحلة
الصف التاسع، وما دونها، وذوي الهمم، والموظفين الذين يعانون من مشاكل يف

الجهاز التنفسي وضعف يف الجهاز المناعي، باإلضافة إىل الموظفين الذين
تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق، وذلك تماشياً مع جهود حكومة اإلمارات

العربية المتحدة لضمان صحة وسالمة جميع مواطني دولة اإلمارات العربية
المتحدة والمقيمين فيها.

قّدم رئيس اتحاد المصارف عدة تصريحات يف الصحافة بخصوص إعالن المصرف
المركزي رفع قيمة حزمة التحفيز االقتصادي إىل 256 مليار درهم إمارايت،

وأشار إىل أن هذه الخطوة ستخفف من تأثير جائحة كوفيد-19 على اقتصاد الدولة
من خالل زيادة السيولة يف القطاع المصريف، وسيوفر مزيداً من االستقرار يف هذه

األوقات المضطربة، وسيسمح للمصارف بتقديم مزيد من اإلقراض والدعم للقطاعات
الحيوية يف الدولة. 

بالرغم من تأثير كوفيد-19، فقد كان عام 2020 عاماً مثمراً وناجحاً لالتحاد وألعضائه، وقد حرصنا

على استعراض عمل لجاننا المتخصصة ال 26، ووافقنا على خطة العمل المقترحة للسنة المقبلة.

ونحن نؤكد على الدور الجوهري الذي يضطلع به مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي يف

التوجيه والدعم والتنسيق مع اتحاد مصارف اإلمارات وأعضائه، لضمان صحة ومتانة النظام المصريف

اإلمارايت على المدى الطويل.

مبادرات اتحاد المصارف
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سويفت

اتحاد مصارف اإلمارات و“سويفت” يعقدان اجتماعاً لالرتقاء بمعايير القطاع المصريف اإلمارايت

نّظــم اتحــاد مصــارف اإلمــارات بالتعــاون مــع “ســويفت”، جمعيــة االتصــاالت الماليــة العالميــة بيــن المصــارف والمــزود الرائــد عالميــاً 
لخدمــات المراســلة الماليــة اآلمنــة، اجتماعــاً خاصــاً يف أبوظبــي لمجموعــة مســتخدمي نظــام “ســويفت” يف دولــة اإلمــارات. وضــّم 
كثــر مــن 100 مــن كبــار الخبــراء المصرفييــن لمناقشــة آخــر مســتجدات “ســويفت” المتعلّقــة بالقطــاع المصــريف اإلمــارايت. االجتمــاع أ

“سويفت” تستعرض قاعدة البيانات، وتؤكد على أهمية اعتماد معايير المراسلة المالية “أيزو 20022”

عقــد اتحــاد المصــارف بالتعــاون مــع شــركة “ســويفت”؛ المــزود الرائــد عالميــاً لخدمــات المراســلة الماليــة اآلمنــة، اجتماعــاً افتراضيــاً 
بتاريــخ 15 يوليــو 2020 مــع مجموعــة مســتخدمي “ســويفت” يف اإلمــارات، تمــت خالــه مناقشــة آخــر المســتجدات المتعلّقــة 
بنظــام “ســويفت” مــع التركيــز علــى أهميــة اعتمــاد معاييــر جديــدة للمراســلة الماليــة مــن أجــل بنــاء بيئــة مصرفيــة آمنــة وقويــة. 
وتهــدف اســتراتيجية “ســويفت” الجديــدة بشــكل رئيســي إىل دعــم المؤسســات الماليــة وتمكينهــا مــن االرتقــاء بأعمالهــا يف مجــال 
المدفوعــات واألوراق الماليــة. وســوف تســهم هــذه االســتراتيجية علــى مــدار العاميــن المقبليــن، ومــا بعدهمــا، يف إدخــال تغييــرات 
جذريــة علــى أعمالهــا بحيــث ال يقتصــر دورهــا علــى تحســين خدمــات المراســلة الماليــة فحســب، بــل وتمكيــن إجــراء معامــات الدفــع 
بيــن الحســابات يف أي مــكان مــن العالــم بســهولة وبصــورة فوريــة، كل ذلــك بواســطة حلــول متكاملــة تجمــع بيــن أفضــل القــدرات 

المحليــة والعالميــة.

االجتماع األول للجنة اإلدارية لمجموعة “سويفت” لعام 2020 

عقدت اللجنة االدارية للمجموعة اجتماعها األول يف 2 يونيو 2020، وتم مناقشة مختلف الموضوعات ذات الصلة.  

الجمعية العمومية لمجموعة “سويفت” لعام 2020

ُعقــدت الجمعيــة العموميــة افتراضيــاً لمجموعــة “ســويفت” يف 14 يونيــو 2020 بحضــور 45 مســتخدماً وتــم مناقشــة مختلــف 
الموضوعــات ذات الصلــة. وقــد تبــع االجتمــاع ورشــة عمــل تحــت إشــراف مكتــب ســويفت – ديب .

االجتماع االفتراضي األخير لعام 2020 للجنة اإلدارية لمجموعة مستخدمي “سويفت”

عقــدت اللجنــة اإلداريــة لمجموعــة مســتخدمي “ســويفت” يف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة اجتماعهــا االفتراضــي األخيــر لعــام 
2020 يف شــهر ديســمبر، وترأســه الســيد جمــال صالــح، رئيــس مجموعــة مســتخدمي “ســويفت” يف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

والمديــر العــام التحــاد مصــارف اإلمــارات.

وانضــم أعضــاء اللجنــة إىل الســيد صالــح بالترحيــب بالعضــو الجديــد الــذي تــم انتدابــه عــن بنــك أبوظبــي اإلســامي. وخــال االجتمــاع، 
أعلــن األعضــاء عــن رغبتهــم بتوســيع األعمــال مــن خــال إنشــاء “مجموعــة أعضــاء وطنيــة”، تتضمــن أعضــاء اللجنــة التوجيهيــة مــع 
دعــوة أصحــاب المصلحــة والخبــراء ذوي الصلــة والمرتبطيــن بالقضايــا المتعلقــة ببيئــة العمــل إىل اجتماعــات اللجنــة التوجيهيــة، 

وذلــك بهــدف تعزيــز عمــل اللجنــة وتحقيــق أهدافهــا.

كمــا تــم مناقشــة إنشــاء مركــز تدريــب لمجموعــة مســتخدمي “ســويفت” يف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تحــت مظلــة االتحــاد، 
حيــث ســيتم دعــوة ممثليــن عــن مســتخدمي “ســويفت” يف الدولــة إىل برامــج تدريــب افتراضيــة متخصصــة يقدمهــا “ســويفت” 

للمســتخدمين مــن المصــارف الراغبــة بالتدريــب.

ومن جهــة أخرى، أقرت اللجنة مرشحيها اإلثنين )وهما 
اإلســامي(  الشــارقة  وبنــك  األول  أبوظبــي  بنــك  مــن 
اإلمــارات يف  لتمثيــل مجموعــة مســتخدمي ســويفت 
برنامــج “ســويفت” ألمــن العمــاء - مجموعــة العمــل 
واالستشــارات التابعــة لمركــز “ســويفت” الرئيســي يف 
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المصارف الوطنية

عضويّة خاّصة

أعضاء اتحاد
مصارف اإلمارات

المصارف األجنبية




