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Under the Patronage of the Presidency of the Council of Ministers - H.E. Mr. Mario Draghi,
the Union of Arab Banks held its International Arab Banking Summit “IABS 2021”, in
Rome/Italy, on the 24th and 25th of June 2021, with the presence and virtual participation of highlevel economic and financial experts, bankers, business leaders, governors and deputy governors
of Arab central banks, in addition to representatives of international organizations.
The opening ceremony was launched by H.E. Sheikh Muhammad Jarrah Al-Sabah - Chairman of
the Union of Arab Banks, with a welcoming speech in which he thanked the participants for their
physical presence or virtual participation, and stressed the Union’s endeavor to highlight the
necessary policies and procedures in the framework of economic and financial recovery,
activating the sustainable development process, and recovering the Arab region’s losses resulting
from COVID19 crisis. H.E. Dr. Abdul Rahman Al-Hamidi, Director General and Chairman of the
Board of Directors of the Arab Monetary Fund delivered a speech via video conference, followed
by Mr. Wissam Fattouh, the Secretary General of the Union of Arab Banks, who delivered a
speech on behalf of Dr. Joseph Tarbey – the Chairman of the World Union of Arab Bankers,
confirming that the summit aims to discuss the most important challenges facing the Arab region,
namely the mounting debt problem in a number of Arab countries, which may represent a real
burden on the sustainable development process in these countries. Mr. Fattouh welcomed the
participants and H.E. Mr. Ahmed Saeed Khalil, the Chairman of the Board of Trustees of the
Egyptian Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Unit and the delegation
accompanying him.
Keynote speeches have been delivered by H.E. Mr. Manilio Di Stefano - Undersecretary of the
Italian Ministry of Foreign Affairs for Foreign Affairs, H.E. Sheikh Ibrahim bin Khalifa Al
Khalifa, Chairman of the Board of Trustees of the Accounting and Auditing Organization for
Islamic Financial Institutions (AAOIFI) and Chairman of the Board of Trustees of the Arab
International Center for Entrepreneurship and Investment – Organization The United Nations
Industrial Development Organization (UNIDO), Mr. Chris Donoz, Managing Director of WSBI
via video conference, Dr. Pier Francesco Gaghi, Head of External Relations at the Italian Banking
Association, and H.E. Mr. Giulio Santimero, Italian Parliament Member, and President of the
Parliamentary Group of Mediterranean Trade and Investment.
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The Summit witnessed the signing of a "cooperation agreement", between the Union of Arab
Banks and the International Network for Small and Medium Enterprises (INSME), by His
Excellency Sheikh Mohammed Jarrah Al-Sabah – Chairman of the Union of Arab Banks, and Mr.
Sergio Arzini, Chairman of the International Network for Small and Medium Enterprises
(INSME).
The Summit activities were divided into three main sessions, in which online speeches have been
delivered by H.E. Dr. Ahmed Aboul Gheit, Secretary-General of the League of Arab States, H.E.
Dr. Mahmoud Mohieldin, Executive Director of the International Monetary Fund, H.E. Dr. Firas
Melhem - Governor of the Palestinian Monetary Authority, and H.E. Mr. Hubertus Väth,
Managing Director of the Frankfurt Finance Center. Physical presentations have been delivered
by H.E. the former Minister of Investment and International Cooperation in Egypt - Dr. Sahar
Nasr, H.E. Dr. Taha Al-Tayeb, Chairman of the Union of Sudanese Banks, and the Vice-President
of Consumer Protection Department - Directorate General for Customer Protection and Finance
of the Central Bank of Italy - Mr. Michele Caroviglio.
Based on the presentations and discussions that took place in the Summit, the conferees have
recommended the following:
1. The necessity of giving the appropriate attention by the economic and financial decisionmakers in the Arab countries to the growing indebtedness problem and the unsustainability of
public debt, and exploiting all capabilities to limit the aggravation of indebtedness and
preventing it from becoming a burden on the sustainable development process.
2. The need to include public debt management policies within the general and comprehensive
sustainable development policy, due the public debt’s repercussions on sustainable
development plans, especially regarding the impact of debt service on the limited government
revenues.
3. The necessity of providing international assistance to the Arab countries that suffer from high
indebtedness problem, through the various mechanisms adopted in this regard.
4. An assessment of the obstacles to achieving sustainable development goals in the Arab region,
and the main challenges facing the Arab region in the development process.
5. Strengthening governance and transparency in government fiscal management due to its direct
link to public debt.
6. Calling on Arab banks to actively contribute to promoting development in the Arab countries
by transferring a greater part of their lending to the real economy and productive sectors,
especially small and medium enterprises and start-up firms.
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7. Stimulating the transition to sustainable finance, and finding the financing mix (public and
private, internal and external, traditional and innovative) that achieves sustainable
development goals on the one hand, and helps Arab countries in controlling the public debt
path on the other.
8. Encouraging green finance in the Arab region and urging Arab banks to expand green deposits
and green loans.
9. Seeking to expand and deepen the Arab financial sector to become an essential leverage for
sustainable finance.
10. The necessity of benefiting from the great potential of digitization, digital transformation and
financial technology in expanding financial inclusion, which contributes to promoting
sustainable development directly.
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البيـان الختامـي
تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء اإليطالي – معالي األستاذ ماريو دراغي ،عقد اتحاد المصارف العربية القمة المصرفية
العربية الدولية لعام ” “IABS 2021في العاصمة اإليطالية – رومـا ،خالل يومي  24و 25يونيو/حزيران ،2021
بحضور ومشاركة نخبة عالية المستوى من الخبراء االقتصاديين والماليين ،والمصرفيين ،وقادة األعمال ،ومحافظي
المصارف المركزية العربية ونواب المحافظين ،وممثلين عن المنظمات الدولية.
إستهل حفل االفتتاح سعادة الشيخ محمد جراح الصباح  -رئيس اتحاد المصارف العربية ،بكلمة ترحيبية شكر فيها المشاركين
على حضورهم الشخصي وعبر التواصل المرئي  ،Onlineوأكد سعي اإلتحاد لإلضاءة على السياسات واإلجراءات
الالزمة في إطار التعافي االقتصادي والمالية ،وتفعيل عملية التنمية المستدامة ،وتعويض ما خسرته المنطقة العربية ،وتحدث
معالي الدكتور عبد الرحمن الحميدي ،المدير العام/رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبر الفيديو كونفرانس ،ثم ألقى
األستاذ وسام فتوح ،األمين العام إلتحاد المصارف العربية ،كلمة الدكتور جوزيف طربيه  -رئيس االتحاد الدولي للمصرفيين
العرب ،والتي أكد فيها أن هذه القمة ستناقش أهم التحديات التي تواجه منطقتنا العربية ،وهي مشكلة المديونية المتفاقمة في
عدد من الدول العربية ،والتي قد تتحول الى عبء حقيقي على مسيرة التنمية المستدامة في هذه الدول .كما رحب بالسادة
المشاركين وبسعادة األستاذ أحمد سعيد خليل ،رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والوفد
المرافق معه .ومن ثم توالت الكلمات ،حيث تحدث معالي األستاذ مانيليو دي ستيفانو -وكيل وزارة الخارجية اإليطالية
للشؤون الخارجية ،ومن ثم كلمة معالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة ،رئيس مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة
للمؤسسات المالية اإلسالمية ( ،)AAOIFIورئيس مجلس أمناء المركز العربي الدولي لريادة االعمال واالستثمار ،منظمة
األمم المتحدة للتنمية الصناعية ( .)UNIDOوتحدث عبر الفيديو كونفرانس األستاذ كريس دونوز ،العضو المنتدب لـ
 ، WSBIومن بعدها كانت كلمة للدكتور بيارفرانشسكو غاغي ،رئيس العالقات الخارجية في جمعية المصارف اإليطالية،
من ثم تاله معالي األستاذ غيليو سانتيميرو ،نائب في البرلمان اإليطالي ،ورئيس الجمعية البرلمانية للبحر األبيض المتوسط
للتجارة واالستثمار في البحر األبيض المتوسط.
وقد شهدت القمة توقيع "إتفاقية تعاون" ،بين اتحاد المصارف العربية ،والشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة
جراح الصباح – رئيس إتحاد المصارف العربية ،واألستاذ
والمتوسطة ( ،)INSMEمن قبل كل من سعادة الشيخ محمد ّ
سرجيو أرزيني ،رئيس الشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (.)INSME
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وفي إطار محاور جلسات القمة ،فقد توزعت النقاشات وأوراق العمل على ثالث جلسات رئيسية ،تحدث فيها عبر تقنية
 Zoomمعالي الدكتور أحمد أبو الغيط  ،األمين العام لجامعة الدول العربية ،ومعالي الدكتور محمود محيي الدين ،المدير
التنفيذي لصندوق النقد الدولي ( ،)IMFومعالي الدكتور فراس ملحم  -محافظ سلطة النقد الفلسطينية ،وسعادة األستاذ
 ،Hubertus Väthالعضو المنتدب لمركز فرانكفورت للتمويل ( .)FMFثم تحدثت حضوريا ً معالي الوزيرة السابقة
لإلستثمار والتعاون الدولي في مصر  -الدكتورة سحر نصر ،وسعادة الدكتور طه الطيب ،رئيس إتحاد المصارف السوداني،
ونائب رئيس إدارة حماية المستهلك  -المديرية العامة لحماية العمالء والشؤون المالية في البنك المركزي اإليطالي  -السيد
ميشيل كاروفيغليو.
ونتيجة للمناقشات وأوراق العمل المقدمة ،أصدر المؤتمرون التوصيات التالية:
 .1ضرورة إيالء صانعي القرار االقتصادي والمالي في الدول العربية االهتمام الالزم لمشكلة المديونية المتفاقمة والدين
العام غير المستدام وتسخير جميع اإلمكانات للحدّ من تفاقم المديونية وتحولها عبئا ً على مسيرة التنمية المستدامة.
 .2ضرورة ادراج سياسات إدارة الدين العام ضمن سياسة التنمية المستدامة العامة والشاملة ،لما للدين العام من تداعيات
على خطط التنمية المستدامة ،وخاصة لناحية استنزاف خدمة الدين لإليرادات الحكومية المحدودة.
 .3ضرورة تقديم المساعدة الدولية للدول العربية التي تعاني من مشكلة مديونية مرتفعة ،عبر مختلف االليات ال ُمتبعة في
هذا المجال.
 .4تقييم لمعوقات تحقيق اهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية ،والتحديات األساسية التي تواجهها المنطقة العربية
في مسيرة التنمية.
 .5تعزيز الحوكمة والشفافية في اإلدارة المالية الحكومية بسبب ارتباطها المباشر بالدين العام.
 .6دعوة المصارف العربية الى المساهمة بشكل فاعل في تعزيز التنمية في الدول العربية عبر تحويل جزء اكبر من
تمويالتها وقروضها الى قطاعات االقتصاد الحقيقي والقطاعات اإلنتاجية وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
والشركات الناشئة.
 .7تحفيز ا لتحول الى التمويل المستدام ،وإيجاد مزيج التمويل (العام والخاص ،والداخلي والخارجي ،والتقليدي والمبتكر)
الذي يحقق اهداف التنمية المستدامة من جهة ،ويساعد الدول العربية على ضبط منحى الدين العام من جهة أخرى.
ّ
وحث المصارف العربية على التوسع في الودائع والقروض الخضراء.
 .8تشجيع التمويل األخضر في المنطقة العربية
 .9السعي الى توسيع وتعميق القطاع المالي العربي ليصبح رافعة أساسية للتمويل المستدام.
 .10ضرورة االستفادة من اإلمكانات الكبيرة للرقمنة والتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية في توسيع الشمول المالي ،وهو
ما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة بشكل مباشر.
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