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l                      492				»قمة مبادرة الشرق األوسط األخضر«: لخفض اإلنبعاثات الكربونية وإزالتها 
                                                              الرياض: مبادرة عالمية لتقديم حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء ألكثر من 750 مليون شخص في العالم 

                                                              وإنشاء صندوق لإلستثمار في حلول تقنيات اإلقتصاد الدائري للكربون في المنطقة                                                   26

مقابالت

األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح في حديث لمحطة CNBC عربية: 	l   482
                                                              المصارف السعودية سّجلت أكبر زيادة في حجم الموجودات                                                                                     14
ل أعلى أسعارها وتدخل البورصة الكندية ولبنان يستعد إلطالق عملته الرقمية                                     20 البيتكوين تسجِّ 	l   482

رئيس نقابة مقاولي االشغال العامة والبناء اللبنانية مارون الحلو: الحركة العقارية تركت آثاراً إيجابية 	l   482
                                                              على الودائع المصرفية في 2020                                                                                                                             32

رين العقاريين في لبنان مسعد فارس: أمين سر جمعية المطوِّ 	l   482
                                                              سوق العقارات في 2021 ستعاني حالة صعبة جداً                                                                                                   34

أكثر من سيناريو إقتصادي ينتظر لبنان في العام 2021 فماذا ينتظر اللبنانيون؟...                                                   36                                          	l   482
عام على تعطل دور المصارف... هل يُمكن إستعادته من دون إتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي؟                          38  l   482
إطالق العملة الرقمية بعد تحضيرات دامت سنتين من ضمن آلية تنظيمية إلعادة الثقة في المصارف                           20  l   483

رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف:  l   483
                                                              مالءة رؤوس األموال في البنوك العربية وال سيما الخليجية منها ممتازة                                                                            28
l الدول العربية تدرس محاصرة النتائج اإلقتصادية لفيروس كورونا عبر فتح أبواب إستثمارية جديدة                           34   483
خسائر اإلستثمارات العربية في لبنان كبيرة فهل تعود بعد التعافي من األزمة؟                                                               46  l   484
16 دولة عربية بدأت خطواتها نحو اإلقتصاد الرقمي فهل سيقف »كوفيد -19« عائقاً أمام تقدمها؟                            40  l   485
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رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد اإلتربي: بنك مصر يطبِّق إجراءات إحترازية  l   487
رة والمتغيِّرة                                  70                                                               للوقاية من فيروس كورونا ويعتمد التحول الرقمي لتلبية إحتياجات العمالء المتطوِّ

رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أشرف القاضي:  l   487
                                                              الدولة المصرية جادة في إستكمال مسيرة اإلصالح اإلقتصادي بشهادة الجهات الدولية                                               96

رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات ميرفت زهدي السيد سلطان:  l   487
                                                              نواجه كافة التحديات واآلثار التي خّلفها تفشي كورونا ونُعطي األولوية لمبادرات المساعدات اإلنسانية                      108

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب في بنك قناة السويس حسين أحمد إسماعيل رفاعي:  l   487
                                                              تتمثَّل خطتنا باإلستمرار في تنفيذ تطوير الفروع القائمة وتحديث النظم اآللية لتحسين جودة الخدمات                     112
إقفال قناة السويس كبّد االقتصاد العالمي 9.6 مليارات دوالر يومياً وصندوق النقد الدولي يتوقع إرتفاع إيراداتها      124  l   487
األزمة اإلقتصادية والمالية واالجتماعية في لبنان تشتد فإلى أين ستصل؟                                                                   76  l   488
l                       490   التقرير اإلقتصادي لـ »فانا« عن لبنان: يعاني أزمة إقتصادية ومالية حادة هي األسوأ في تاريخه                                38

l                       490   أفيوني: المصارف المراسلة تُحّدد قرارها بالتعامل وفقاً لسمعة المصرف والمخاطر وهذه العوائق مع المصارف اللبنانية
ال                                                               حمود: العالقة بين المصارف العربية والمصارف المراسلة ممتازة  والسيما الخليجية منها ومتوافرة في منطقة الخليج بشكل فعَّ

                                                              قطب: حاول التعميم 154 تعزيز العالقة بين المصارف المراسلة والبنوك اللبنانية ولم ينجح ونحتاج إلى خطوات أخرى             44                                                                                                      
l                       491    توقعات بإستقطاب 25 مليون شخص في Expo dubai 2020 وتحقيق عوائد بـ 18.7 مليار دوالر                         40

l                       491    صندوق النقد الدولي يُوزع حقوق سحب خاصة على أعضائه وحصة لبنان بـ 860 مليون دوالر
                                                               فما هي الطريقة األفضل لصرفها؟                                                                                                                           46
l                       491    الرئيس التنفيذي لبنك فيصل اإلسالمي معاوية األمين عبدالرحمن                                                                              58
l                       491    أستاذ اإلقتصاد الدولي في معهد نيويورك للعلوم المالية  د. نبيل زكي                                                                      64
l                       491    لبنان يفتح نافذة لحل أزمته في توليد الطاقة عبر إستجرار الغاز المصري والكهرباء األردنية                                     80
l                       491    رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي  لـ »باث سوليوشنز Path Solutions« محمد خطيب                                 131
l                       492    التغيُّر المناخي يفرض تعامالت مصرفية ومالية جديدة بينها العملة البالستيكية                                                       34                                                                                    

l                       492    الطلب في 2022 إلى 100 مليون برميل يومياً وإرتفاع أسعار النفط عالمياً 
                                                               ستُعيد اإلنتعاش إلى إنتاج النفط الصخري                                                                                                               92

l                       493    عدُم اليقين حيال آفاق الطلب على النفط يبدو أنه سيستمر في الربع األول من  2022                                               34   

ن�ضاط التحاد

l			دورتان تدريبيتان إلتحاد المصارف العربية عن »إبحار حذر في عالم العقوبات« و»أدوات التمويل اإلسالمية: الصكوك«    102       482
إتفاقية تعاون ورشاكة بني إتحاد املصارف العربية ومؤسسة PECB GROUP العالمية - كندا                                    56  	l   483

دورات تدريبية وتعاقدية إلتحاد المصارف العربية عبر التواصل المرئي إلكساب المهارات 	l   483
                                                               وأساليب إعداد خطط التدقيق وتقييم اإلمتثال والمخاطر ومكافحة غسل األموال                                                            58   
الندوات التي عقدها إتحاد المصارف العربية في شهر آذار / مارس 2021                                                                98 	l   484
مقر إقليمي إلتحاد المصارف العربية في تونس                                                                                                        37 	l   485
بااللتزام نتعافى.. حملة إتحاد المصارف العربية للحد من انتشار كورونا                                                                   37 	l   485
مذكرة تفاهم بين إتحاد المصارف العربية وجامعة الروح القدس- الكسليك                                                               98 	l   485
دورات تدريبية إلتحاد المصارف  العربية في نيسان/ أبريل 2021                                                                         112 	l   485
ل الرقمي في القطاع المصرفي والمالي، اإلتجاهات والتحديات«: نهج جديد ألتمتة المخاطر واإلمتثال في المنطقة      88 »التحوُّ 	l   486
فتوح ناقش والوزيرة السابقة سحر نصر سبل تجنيب المنطقة العربية التعرض للمخاطر                                          60 	l   488
دورة تدريبية إلتحاد المصارف العربية عن »األمن السيبراني في العمل المصرفي«                                                     70 	l   488
دورة تدريبية إعدادية إلتحاد المصارف العربية لنيل شهادة SMACA: أخصائي معتمد في مكافحة غسل األموال        71 	l   488
دورة تدريبية عن »إعادة بناء إحتياطي رأس المال والسيولة«                                                                                     72 	l   488
دورة تدريبية عن »المعالجة المحاسبية للمعايير الدولية لتقارير اإلبالغ المالي في الصناعة المصرفية«                       73 	l   488
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l                                        489				ورشة عمل إلتحاد المصارف العربية عن »إدارة ومعالجة الديون المتعثرة بإستخدام مؤشرات اإلنذار المبكر«           146
l                       489				ورشة عمل عن »القواعد العامة لحماية البيانات الشخصية«                                                                                      147
l                       489				ورشة عمل إلتحاد المصارف العربية عن »الحوكمة، إدارة المخاطر واإلمتثال«                                                            148

l                      490				رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية محمد جّراح الصباح  واألمين العام لإلتحاد وسام حسن فتوح 
                                                              وقعا أول إتفاقية تعاون من نوعها مع غرفة التجارة الدولية في مقر محكمة العدل الدولية للوساطة والتحكيم في باريس        36                                                                                    
l                      490				دورة تدريبية تأسيسية إلتحاد المصارف العربية عن المفاهيم والمتطلبات الرئيسية لبرنامج األمن السيبراني              94
l                      491				دورة تدريبية إلتحاد المصارف العربية عن »التحليل المالي والتقني للشركات«                                                        171
l                      491				ورشة عن »فعالية مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في السودان«                                                                     172

l                      492    محافظ البنك المركزي السعودي يستعرض مع رئيس مجلس اإلدارة 
                                                              وأمين عام إتحاد المصارف العربية في الرياض أنشطة اإلتحاد لعام 2022                                                                25

l                      492    إتحاد المصارف العربية يفوز بجائزة التميّز في مجال المسؤولية للمؤسسات المالية والمصارف االسالمية
                                                              لعام 2021 /  »نحو معالجات مسؤولة للمصارف اإلسالمية تجاه عمالء التمويالت الشخصية المتعثر سدادها«            62
l                      492    فتوح يعرض ووزير التربية اللبناني تدريب الطلبة على الثقافة المالية                                                                      140

l                      492    ورشة عمل تدريبية إلتحاد المصارف العربية عن »التخطيط المالي وإعداد الموازنات التقديرية« 
                                                                  وورشة عن »الجوانب التطبيقية للخدمات المالية الرقمية«                                                                                            146                                                   

الأخبار والم�ضتجدات

مركز الملك عبدالله المالي يحصل على شهادة LEED البالتينية                                                                                10         	l   482
»البنك األهلي السعودي« اإلسم المقترح بعد إتمام اإلندماج المحتمل بين »األهلي« و »سامبا«                                       11 	l   482
تعيين فهد المبارك محافظاً للبنك المركزي السعودي                                                                                                12                                                                                            	l   482
وسام حسن فتوح: طفرة عقارية غير مسبوقة شهدها لبنان في العام 2020 تخطَّت الـ 14 مليار دوالر                      24                            	l   482
البنك العربي يحصد جوائز  عالمية لخدمات الشركات على مستوى الشرق األوسط                                                     31 	l   482
مصرف الجمهورية يقترب من ترقية منظومته المصرفية                                                                                          44 	l   482
المصرف العربي للتنمية اإلقتصادية ينال جائزة أفضل مصارف التنمية في أفريقيا                                                    46 	l   482
»قطر الوطني« QNB أنهى بنجاح إصدار سندات وداعم رسمي لمونديال 2022 في الشرق األوسط وإفريقيا              47 	l   482

رئيس البنك »اإلسالمي للتنمية« الدكتور بندر حجار: 700 مليار دوالر حجم الفجوة التمويلية  	l   482
                                                              للدول األعضاء في البنية التحتية                                                                                                                               48
بنك الدوحة يحقق صافي ربح   703 ماليين ريال قطري عن 2020                                                                          51 	l   482
مجلس إدارة جديد للنادي العالمي  لصاحبات األعمال والمهن البحرينية                                                                     54 	l   482
بنك اإلثمار يقدِّم جوائز قيمتها أكثر من 4 ماليين دوالر لعمالء حساب ثمار                                                                55 	l   482
محمد مناصرة نائباً لمحافظ سلطة النقد الفلسطينية                                                                                                56 	l   482
ة اإللكترونية                                                                          57 سلطة النقد الفلسطينية تعلن عن تشغيل نظام المقاصَّ 	l   482

بنك القاهرة مشارك رئيسي في مبادرة البنوك لدعم األنشطة الرياضية والشبابية بالتعاون  	l   482
                                                              مع وزارة الشباب والرياضة والتنسيق مع إتحاد بنوك مصر                                                                                       58
محمد اإلتربي رئيس بنك مصر ضمن أفضل 100 رئيس تنفيذي عربي لعام 2020                                                    60 	l   482

التوصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12 % أرباح البنك اإلسالمي األردني نحو 83.8 مليون دينار            63  	l   482
»البنك األهلي المصري « األول في السوق المصرفية المصرية واألفريقية                                                                    64 	l   482
بنك ABC يُوقع إتفاقية لإلستحواذ على »بنك بلوم مصر«                                                                                          67 	l   482
د على أهمية دور إدارات اإلمتثال في مواجهة الجرائم المالية                                                68 »المركزي اإلماراتي« يشدِّ 	l   482
منظمة اليونيسف: ماجد العصيمي أول سفير وطني من دولة اإلمارات العربية المتحدة                                               69 	l   482
من هي أول رئيسة تنفيذية ألكبر بنك في اإلمارات؟                                                                                                   70 	l   482
تطوير منصة تعليمية لألعمال المصرفية في سوق أبوظبي العالمي                                                                           72 	l   482
بنك اإلمارات دبي الوطني عام 2020: إرتفاع إجمالي الدخل 4 % ليصل إلى 23.2 مليار درهم                                   73 	l   482
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الصفحة الموض�وع	 	 	 	 العدد	

المدير العام لـ »التجارة والتنمية« وسيم الزوي: النتائج المالية للمصرف في 2020 ممتازة                                       74 	l   482
مجلس إدارة مجموعة بنك اإلسكان للتجارة والتمويل يوصي بتوزيع 11 % أرباحاً على المساهمين                             76 	l   482
بنك اإلسكان يوفر لعمالئه تجربة مصرفية إستثنائية مع تدشينه الفرع الرقمي للخدمات                                            77 	l   482
91 البنك األهلي عقد 6 لقاءات إلدارة النقد والحماية من التعثر  	l   482
»اإلسكوا« و«إعمار اليمن« يعقدان إجتماعاً مع الحكومة اليمنية لدعم مسار التنمية في اليمن                                      79 	l   482
»بيتك« يُطلق خدمة »التحويل الخارجي الفوري« إلى »بيتك – تركيا«                                                                         83 	l   482
إختيار منى الدعيج نائباً لرئيس إدارة اإللتزام في بنك بوبيان                                                                                    84 	l   482

النصف :تجدد اتفاقية إعادة التأمين مع شركة »Swiss Re« العالمية مع »بيتك تكافل« تعزز الخدمات 	l   482
                                                              وتؤكد موقعنا كأفضل شركة تكافلية عالمياً                                                                                                               85
رابطة المصارف الخاصة: قروض آلالف المشاريع بمبلغ 329 مليار دينار                                                                 86 	l   482

السيطرة على أخطر شبكة للجرائم اإللكترونية في العالم 	l   482
                                                                   تستهدف القطاع المصرفي وتسرق تفاصيل العمالء وتبتّزهم                                                                                               87
ماذا يعني تعيين جانيت يلين وزيرة للخزانة األميركية؟                                                                                             88 	l   482

رئيسة البنك المركزي األوروبي كريستين الغارد: لن نشهد عودة إقتصاد اليورو لمستويات 	l   482
                                                              ما قبل الجائحة قبل منتصف 2022                                                                                                                         97
األمين العام إلتحاد المصارف السوداني الدكتور سراج الدين عثمان مصطفى في ذمة الله                                          97  	l   482

رحيل محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري 	l   482
                                                              والمحافظ مروان العباسي يتابع المسيرة المالية والنقدية                                                                                        101

l			 األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح في اإلجتماع األول للمجلس العربي لإلبتكار المصرفي:    483
ل الرقمي                                                                        23                                                                إحترام القوانين والتعاميم ودراسة شاملة عن العوائق للتحوُّ
ماذا تعرف عن مشروع المصارف المركزية للعمالت الرقمية؟                                                                                   25 	l   483

83400 مليونير في اإلمارات و13 مليارديراً  بثروة إجمالية 870 مليار دوالر                                                             26   	l   483
	الجزائر توقف واردات الديزل والبنزين مع إرتفاع إنتاجها                                                                                         29   	l   483

ل أكبر زيادة فى األصول بين المصارف العربية بقيمة 66 مليار دوالر وسام حسن فتوح: بنوك السعودية تسجِّ 	l   483
                                                              والقطاع المصرفي المصري األول عربياً من حيث زيادة الودائع بـ44 مليار دوالر                                                       48
طة                                                                                            50 السعودية تُقر إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسِّ 	l   483

متناوالً الكيان الجديد بعد اإلندماج مع »األهلي« رئيس مجلس إدارة »سامبا« عمار الخضيري: 	l   483
                                                              لن يتم صرف أي موظف من مصرفي »سامبا« و »األهلي« نتيجة عملية اإلندماج                                                         51  

سينجم عن اإلندماج تدشين البنك األهلي السعودي مساهمو البنك األهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية 	l   483
                                                              يُصوِّتون لصالح إتمام عملية اإلندماج                                                                                                                       52
5 مزايا لنظام المدفوعات الفورية »سريع« في المملكة العربية السعودية                                                                   53 	l   483
تطبيق »توكلنا« يتجاوز 17 مليون مستخدم بعد 9 أشهر على إطالقه في السعودية                                                   53 	l   483
دة للبلدان العربية األقل نمواً للعقد المقبل              54 »اإلسكوا« و»البرنامج السعودي« يدفعان بإتجاه رؤية تنموية موحَّ 	l   483
تعزيز دور القطاع الخاص السعودي في الشراكات اإلستراتيجية الدولية                                                                    55 	l   483
صندوق اإلستثمارات العامة: إدارة تنفيذية جديدة  ورانيا نشار مستشارة للمحافظ                                                    55 	l   483
وصل سعرها إلى أكثر من 58 ألف دوالر ...الـ»بيتكوين« تُواصل إرتفاعها القياسي                                                    56 	l   483
البنك المركزي الكويتي: الموافقة على تعيين 6 قياديين و11 عضواً مستقالً في البنوك                                               61 	l   483
طة                                              62 عان مذكرتّي تفاهم لتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسِّ »القدية« و»منشآت« توقِّ 	l   483
تكريم بنك القاهرة من اإلتحاد المصري لكرة السلَّة تقديراً إلسهاماته الرائدة في مساندة القطاع الرياضي                  63 	l   483
لين                                                                                                 64 مجموعة »التجاري وفا بنك« تتصدَّر قائمة المشغِّ 	l   483

رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري عالء فاروق: 	l   483
                                                              دعم المشروعات التنموية في كفر الشيخ والدقهلية في إطار خططنا لتحقيق الشمول المالي                                       66
إتفاقية بين سلطة النقد الفلسطينية وهيئة األمم المتحدة للمرأة لتعزيز دور المرأة إقتصادياً                                       67 	l   483
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البنك العربي األفضل لخدمات التمويل التجاري في الشرق األوسط لعام 2021                                                          79 	l   483
ق مجموع صافي أرباح بقيمة 166 مليون دوالر                                                          80 مجموعة البركة المصرفية تُحقِّ 	l   483
الشيخ الدكتور سعد الشثري ينضم إلى عضوية اللجنة الشرعية للبنك األهلي                                                              81 	l   483
27 %  إرتفاعاً في صافي أرباح البنك األهلي الكويتي في نهاية 2020 رغم كورونا                                                    81 	l   483
البنك المركزي العراقي: قرض الـ 15 مليون دينار يُمكن تسلُّمه خالل يوم واحد                                                        82 	l   483
العراق يرفع كفاءة المدفوعات الرقمية                                                                                                                      82 	l   483
ع في 2021                                                                                                  85 »موديز«: نمو التمويل اإلسالمي سيتوسَّ 	l   483
بنك إنكلترا يُخطِّط لإلنفصال عن اإلتحاد األوروبي بقواعد أكثر صرامة                                                                       94 	l   483
البطالة ترتفع في منطقة اليورو والتعافي معلَّق باللقاح                                                                                            94 	l   483
مجلس النواب األميركي يُقر 1.9 تريليون دوالر لتحفيز اإلقتصاد                                                                                95 	l   483
»جي إف إتش« تستحوذ على مركز توزيع حيوي في شيكاغو                                                                                    96 	l   483
مجموعة العشرين توافق على زيادة إحتياطات صندوق النقد الدولي                                                                          96 	l   483

»المفاجأة الكبرى«.. من ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان: ستكون المملكة العربية السعودية 	l   484
                                                               أحد أهم منتجي الغاز في العالم إضافة إلى مركزها كأهم منتج للبترول                                                                     42	

رحيل مؤسس دبي الحديثة والعالمية  	l   484
                                                              حمدان بن راشد آل مكتوم رائد المبادرات اإلنسانية والتنمية البشرية والتعليمية                                                          44
l                                                 484				»مامبو« تقدم أول منصة مصرفية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية                                                                              45
l                                                 484				ما هو القطاع األكثر إستفادة من جائحة كورونا وفق صندوق النقد الدولي؟                                                               49
أكبر عملية إندماج في المنطقة لعام 2021 بين البنك األهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية                                     50 	l                                           484
l                                                 484				تسعة فروع جديدة للبنك األهلي السعودي ونقل محدود لموظفي جدة                                                                        52

l                                                 484   السعودية تُشّرع أبواب اإلستثمار في القطاع الحكومي بإعتماد نظام التخصيص                                                         53                                                           
l                                                484				اإلسكوا في الدورة الـ 14 للجنتها اإلحصائية                                                                                                              54
l                                                484			القاهرة والخرطوم تتفقان على إنشاء صندوق سيادي                                                                                                 55	
l                                          484				بنك مصر يتبنّى مبادرات عدة في مجال المسؤولية المجتمعية لدعم متضرري كورونا                                                 56
l                                          484				إفتتاح »المكتب التنفيذي« لمواجهة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في األمارات                                                            58
l                                          484				بنك دبي التجاري يحصد 3 جوائز »إيميا فاينانس« للخدمات المصرفية 2020                                                            60
l                                                484    نديم نجار المدير العام للشرق األوسط وأفريقيا، مجموعة بورصة لندن                                                                       64 
l                                                484    جهود البحرين لمكافحة تداعيات كورونا                                                                                                                     66
l                                                484    الجمعية العمومية العادية السنوية لمجموعة البركة المصرفية                                                                                     67
ع إنخفاض العجز المالي خالل 2021                                                                                                     68 QNB  تتوقَّ 	l                                          484
l                                          484				المغرب يُجري تقييماً شامالً لإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة                                                                         69

l                                      484				شارك فيه حمدان بن محمد بن راشد 
                                                             محمد بن راشد يترأس إجتماع »مجلس دبي« ويعلن إعادة هيكلة شاملة لحكومة دبي                                                   70
l                                      484				المغرب في المرتبة الرابعة عربياً في مجال المسؤولية اإلجتماعية للشركات                                                                 70
l                                          484				البنك التجاري يحصد »جائزة األفضل في قطر«                                                                                                         71
l                                      484	  السعودية والعراق يتفقان على »الربط الكهربائي« وصندوق مشترك بثالثة مليارات دوالر                                             72

l                                          484				رئيس مجلس ادارة مصرف التنمية الدولي لإلستثمار والتمويل زياد خلف عبد كريم 
                                                              يحصل على الجائزة الدولية لإلقتصاد وإدارة المصارف                                                                                             74
l                                          484			ثبّتت تصنيفه عند درجة A مع نظرية مستقبلية مستقرة »كابيتال إنتلجنس« تؤكد قوة »المركز المالي للدولي اإلسالمي«     76	
l                                          484			التمويل الدولي: إقتصاد دول الخليج ينمو 2.5 % في 2021                                                                                       77				

l                                          484				رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي طارق فايد: 
                                                              2020 عام تخطي التحديات والقطاع المصرفي األقوى لدعم اإلقتصاد القومي                                                            78
l                                          484				البنك األهلي المصري يُسّلم الجوائز للفائزين في الحملة الترويجية لتطبيقاته االلكترونية                                             80
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l                                      484				قطريون ضمن قائمة »فوربس« ألقوى الرؤساء التنفيذيين                                                                                          82
l                                      484				إتحاد المصارف العربية يُهنىء الياسري لتعيينه نائباً لمحافظ البنك المركزي العراقي للشؤون اإلدارية وكالة               82
l                                      484    ستة كويتيين بين أقوى الرؤساء التنفيذيين في المنطقة لعام 2021                                                                           83
l                                      484				مصرف السالم يفوز بجائزة »تقدير الجودة« لعام 2020                                                                                           83
l                                       484				مليار ريال صافي أرباح بنك دخان                                                                                                                           84
l                                          484    فتوح في يوم المراة العالمي: تمكنت المرأة العربية من قيادة إنجازات بالدها في العلم واألدب والفن والمال                     84
484																																																						l				رئيسة مجلس إدارة »تداول« سارة السحيمي: نسعى إلى بيئة محّفزة للمرأة في القطاع المالي                                     85
484																																																						l				تعيين األسمري مديرة إقليمية لبنك »بي إن بي باريبا« السعودية                                                                                 85
484																																																						l				»بوبيان كابيتال« تطلق منصة »بوبيان إنفست« وفق الشريعة اإلسالمية                                                                      86
484																																																						l				»رايب أن. سي. سي« تعرض مستقبل اإلنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن والعراق                                 86
484																																																						l				إتحاد مصارف اإلمارات يُناقش سياسة التوطين في القطاع المصرفي                                                                         87
484																																																						l				بنوك السعودية.. هكذا واجهت عاصفة 2020                                                                                                            88
484																																																						l				»اإليكونوميست«: التجارة اإللكترونية لن تقضي على المتاجر التقليدية                                                                        88
484																																																						l				السعودية تتصّدر قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق األوسط 2021                                                                89
484																																																						l				جامعة اإلمارات تُكّرم الفائزين بجائزة الرئيس األعلى لإلبتكار                                                                                     90
484																																																						l				إستحداث تصريح إقامة العمل االفتراضي والتأشيرات السياحية متعددة الدخول في اإلمارات                                       91
485																																																						l				إطالق مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بينها السودان من صندوق النقد والبنك الدوليين                                      26
485																																																						l				صندوق النقد الدولي: التحوُّّل الرقمي يعزِّز اإلنتاجية ويزيد القدرة التنافسية للمنتج السعودي                                      27
485																																																					l				إقتصاد العالم يحتاج إلى سنوات للتعافي من تداعيات »كورونا«                                                                                  28
485																																																					l				اإلسراع في اللقاح يُضيف 9 تريليونات دوالر لإلقتصاد العالمي في حلول 2025                                                          29
485																																																					l				نمو اإلستثمارات الخارجية للمصارف السعودية نحو 9.6 %                                                                                       32
485																																																					l				»البنك األهلي التجاري« السعودي يُطلق تطبيق نقاط البيع على أجهزة الجوال                                                              33
485																																																					l				محمود محيي الدين: مصر بصدد إصدار أول تقرير من نوعه عالميًا عن تمويل التنمية                                                  36
485																																																					l				»ما ندين به لبعضنا البعض.. الطالب، التمويل والتنمية«                                                                                             38
485																																																					l				»غلوبل فاينانس«: المصارف الخليجية تحّملت  العبء األكبر من إنخفاض النشاط اإلقتصادي                                       44
485																																																					l				سلطة النقد الفلسطينية تُشارك في مؤتمر »كوفيد- 19«                                                                                             45
485																																																					l				مصرف الراجحي يقترح توزيع 2.5 مليار ريال على مساهميه                                                                                    46
485																																																					l				»منتدى غاز شرق المتوسط« خطوة واعدة تطمح لحجز مكانها في سوق أوروبا                                                          48
485																																																					l				إصالح الحوكمة اإلقتصادية تدعم النمو في الشرق األوسط وشمال أفريقيا                                                                    50
485																																																					l				اإليرادات النفطية تمثل نحو %92 من الناتج المحلي الكويتي                                                                                      51
485																																																					l				وزير المالية الكويتي خليفة حماده: المركز المالي للكويت قوي ومتين                                                                        52
485																																																					l				صندوق النقد الدولي يتوقع إنتعاشاً تدريجياً لإلقتصاد الكويتي في 2021                                                                   54
485																																																					l				»المركزي السعودي«: مستمرون في تشجيع شركات التأمين على اإلندماج لتحقيق رؤية 2030                                    57
485																																																					l				السعودية رئيسة لمنظمة التعاون الرقمي                                                                                                                   59
485																																																					l				سبعة عشر مليار دوالر صفقات اإلندماج واإلستحواذ في الشرق األوسط للربع األول من 2021                                     60
485																																																					l				صندوق النقد الدولي مستعد للمساعدة: لبنان يحتاج إلى برنامج إصالحي يُعيد بناء الثقة                                            61
485																																																					l				تقنيات لقاح  »الكوفيد - 19« المبتكرة / كيف يمكن لإلقتصاد الرقمي أن يمّكن تقنيات اللقاحات؟                               62

485																																																					l				إفتتاح مقر الشركة العراقية لضمان الودائع محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف: 
                                                            ستساهم في إعادة الثقة بالمصارف الخاصة العاملة في العراق                                                                                   66
485																																																					l				البنك المركزي العراقي يُضيف خاصية جديدة لألوراق النقدية                                                                                     67
485																																																					l				أرباح بنك مصر ترتفع بنسبة 29 % في العام المالي 2020 إلى 11 مليار جنيه                                                          68
ن مستوى العجز في الميزان التجاري البترولي                                                                   70 485																																																					l				»المركزي المصري«: تحسُّ
485																																																					l				الرئيس المصري يدعو إلى توفير أجهزة الري الذكي بأسعار وكميات مناسبة للفالح                                                     71             
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485																																																					l				بنك القاهرة يفتتح مقر السجل التجاري في مدينة العبور                                                                                            72
485																																																					l				طوابع بريد تُوثق نقل المومياوات الملكية                                                                                                                   74
485																																																					l				إعتماد اإلصدار الثالث لقواعد خدمات الدفع بإستخدام محفظة الهاتف المحمول في مصر                                            75
485																																																					l				البنك األهلي المصري يحقق أرباحاً ويقود تحالفاً مصرفياً من 6 بنوك                                                                          76                 
485																																																					l				البنك اإلسالمي األردني يوزع أرباحاً نقدية بنسبة 12 %                                                                                             80
485																																																					l				مصرف عجمان يُوفر لعمالئه خدمة Apple Pay طريقة الدفع األكثر أماناً                                                                   82
485																																																					l				اإلقتصاد العالمي يتعافى من الجائحة بأسرع من المتوقع ونمو المنطقة إلى 3.7 % و 3.8 % في 2021 و 2022        83
485																																																					l				نتائج »اإلمارات اإلسالمي«: األرباح بلغت 212 مليون درهم بزيادة 37 % للربع األول من 2021                                   84
485																																																					l				»سي إي أو وورلد«: »أبوظبي التجاري« و»أبو ظبي اإلسالمي« ثالث ورابع أفضل مصرفين في العالم                            85
485																																																					l				نتائج بنك اإلمارات دبي الوطني للربع األول من 2021: تحقيق أرباح بلغت 2.3 مليار درهم بزيادة 12 %                    86

485																																																					l				 ترتيب المصارف البحرينية 2020: »األهلي المتحد« يتصّدر في األرباح  و»الكويت والبحرين« ثانياً                              87              
485																																																					l				وزير المالية األردني محمد العسعس: ماضون في تسريع اإلصالحات المالية واإلقتصادية                                             90
485																																																					l				إدارة مصرفية األعمال لبنك بوبيان تنتقل إلى مقرها الجديد في المباركية                                                                     91
485																																																					l				إتفاقية تعاون بين »الخدمات الرقمية المالية« و»مجموعة اللولو العالمية«                                                                    92
485																																																					l				»المنتدى العربي للتنمية المستدامة« يدعو إلى تغيير نهج ما قبل »كوفيد- 19« للتعافي من الجائحة                             93
485																																																					l				مدير تطوير األعمال – بيروت في »صندوق سيدر أوكسيجين« وسام غرة                                                                     94
485																																																					l				خدمة جديدة من »اإلعتماد اللبناني«                                                                                                                           95
485																																																					l				عدنان آل إسماعيل عضواً في مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية ممثالً المصارف اإلماراتية                                      96
485																																																					l				»األفريقي للتنمية« يتوقع نمواً في المغرب 4.5 %                                                                                                      97       
485																																																					l				الرهن... الضمان المصرفي القوي                                                                                                                             100            
485																																																					l				اإلقتصاد العالمي مرشح لخسارة 10 تريليونات دوالر في 2021                                                                               103
485																																																					l				في واحدة من أكبر الفضائح المالية مستثمر شهير يخسر 20 مليار دوالر في يومين فقط ويُفلس                              105
485																																																					l				اإلتحاد السعودي لكرة القدم والبنك األهلي التجاري يجدِّدان شراكتهما حتى 2024                                                   108
485																																																					l				مجموعة QNB أول مؤسسة مالية يتجاوز إجمالي موجوداتها التريليون ريال قطري                                                  109
485																																																					l				صحافي يبيع مقاالً له بـ560 ألف دوالر.. ما المميز فيه؟                                                                                         114

486																																																					l				األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح:
                                                            التعامل مع المصارف المراسلة من أخطر األمور التي يُواجهها لبنان راهناً                                                                    12
486																																																					l				المالية السعودية: اإلصالحات اإلقتصادية في المملكة حققت نتائج إيجابية                                                                   17
486																																																					l				توقع نمو الناتج المحلي السعودي  غير النفطي 3.9 % في 2021                                                                              18
486																																																					l				بنك مصر يوقع مذكرة تفاهم مع تطبيق »MoneyFellows« للجمعيات اإللكترونية                                                      18
486																																																					l				»المركزي العراقي« يعلن خروج العراق من التصنيف البريطاني للدول ذات المخاطر المرتفعة                                     22
486																																																					l				تعيين فيصل بن فاضل بن محسن اإلبراهيم وزيراً لإلقتصاد والتخطيط السعودي                                                         23
486																																																					l				جمعية مصارف البحرين: تطوير قانون مكافحة غسل األموال يُعزز من جاذبية البحرين اإلستثمارية                             24                         
486																																																					l				»هيرميس« تنجح في إتمام خدماتها لصفقة إستحواذ بنك أبو ظبي األول على »عودة مصر«                                         25
486																																																					l				شغلت منصب مساعد وزير التجارة بالمرتبة الممتازة تعيين إيمان المطيري نائباً لوزير التجارة السعودي                    26
486																																																					l				»األهلي المصري« يُطلق أول فرع متنقل في مصر والشرق األوسط                                                                              28

486																																																					l				صندوق النقد الدولي مختتماً مشاورات العام 2021 مع الكويت: 
                                                            بنك الكويت المركزي يُعّزز متانة القطاع المصرفي والمالي ويُحّصنه                                                                           30
486																																																					l				بنك بوبيان في تقريره األول عن اإلستدامة: مواجهة اآلثار السلبية لجائحة »كوفيد- 19«                                               31
486																																																					l				باسم السالم رئيساً لمجلس إدارة جمعية البنوك في األردن والصفدي نائباً له                                                                34
486																																																					l				الخزانة األميركية تُزيل السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب                                                                                 35

486																																																					l				مجموعة البركة المصرفية تُحقق صافي أرباح بنحو 41 مليون دوالر في الربع األول من 2021                                     36                      
486																																																					l				رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة طارق فايد: 
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                                                            قرار »المركزي المصري« يُحّفز البنوك لزيادة تمويل المشروعات الصغيرة                                                                   38
486																																																					l				الجنيه المصري يُواصل رحلة الصعود مقابل الدوالر.. ما سبب هذا الزخم؟                                                                   39
486																																																					l				المدن الصناعية في السعودية نحو التوسع واإلزدهار واإلستثمار فيها بـ 100 مليار دوالر                                            40
486																																																					l				وسام حسن فتوح »سفيراً دولياً للمسؤولية المجتمعية« من الشبكة اإلقليمية للمسؤولية اإلجتماعية                                48
486																																																					l				في ظل إزدهار نمو »بتكوين« خالل 2020 و 2021 ما هي أسباب اإلزدهار المفاجئ للعمالت المشفرة؟                      42
486																																																					l				توقعات إيجابية حيال ديون شركات األسواق الناشئة  مع تسجيل الشرق األوسط أدنى مستويات التعثر في السداد        43

486																																																					l				بنك القاهرة يستهدف 4 مليارات جنيه صافي أرباح في نهاية 2021                                                                           44  
486																																																					l				»غلوبال فايننس«: البنك اإلسالمي األردني أفضل مؤسسة مالية إسالمية في األردن لعام 2021                                     46  
486																																																					l				تعيين سالمة خليل رئيساً تنفيذياً للبنك الوطني في فلسطين                                                                                       47
486																																																					l				»الناسك اإلسالمي«  يتبنّى أول تجربة مساهمة بين القطاعين العام والخاص في العراق                                                48

486																																																					l				»بوبيان« يوقع إتفاقية مع منصة شغل )shighel.com( لدعم عمالئه 
                                                             من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمستقلين                                                                                             49
486																																																					l				»المركزي األردني«: إرتفاع إستخدام نظام الدفع اإللكتروني 213 %                                                                           50       
486																																																					l				توقعات بنمو الناتج المحلي القطري بنسبة 2.2 % في 2021                                                                                     52  
486																																																					l				عرش العطور.. »معركة ساخنة« بين مصر وفرنسا في إفريقيا                                                                                    53
486																																																					l				التمويل اإلجتماعي اإلسالمي لدعم جهود التعافي وإعادة البناء بعد جائحة »كوفيد- 19«                                              54

486																																																					l				مجموعة بنك ABC في الربع األول من 2021: أرباح صافية لمساهمي الشركة األم بنحو 30 مليون دوالر                      56 
486																																																					l				البنك األهلي المتحد يدعو عمالءه إلستخدام تطبيق »عيديتي« إلرسال وتسّلم »العيدية« إلكترونياً                                    57
486																																																					l				البنك الدولي: مبادرة الشرق األوسط الخضراء ستضع حّداً للتصحر وتعزز اإلستدامة اإلقتصاديّة                                   60
486																																																					l				»الفيدرالي األميركي« يواصل سياسته التحفيزية رغم تحسن آفاق اإلقتصاد                                                                  60
د ترقباً لقرار »الفيدرالي« األميركي                                                                                                         61           486																																																					l				األسواق تتجمَّ

486																																																					l				»تسانغ« و»إتش بي كاي« إلدارة المشاريع اإلماراتية 
                                                            تُطلقان صندوقاً مشتركاً للتكنولوجيا واإلبتكار للشركات الناشئة المحتملة                                                                    62
486																																																					l				»موديز«: جدارة اإلمارات اإلئتمانية األقوى في المنطقة                                                                                                62
486																																																					l				إتفاقية بين »مورو« و»هواوي« إلنشاء المرحلة األولى ألكبر مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في المنطقة                63
486																																																					l				للمرة األولى منذ 6 سنوات..أسعار المنازل في دبي تلتقط أنفاسها وتحلق                                                                    64

486																																																					l				»عوده« عن الفصل األول من 2021: 
                                                            تراجع جميع القطاعات اإلقتصادية في لبنان وتوقع إنكماش 9 % هذا العام مقارنة بـ 25 % في 2020                       65
486																																																					l				»مصرف الجمهورية« يتسلم عالوة الزوجة واألبناء من »المركزي«                                                                                66
486																																																					l				السودان يتوقع شطب 45 مليار دوالر من ديونه الخارجية                                                                                           66
486																																																					l				صندوق النقد الدولي يقترح خطة  بـ50 مليار دوالر إليقاف »نزف كورونا«                                                                 67  
486																																																					l				دراسة لـ »ماستركارد« تسعة من بين كل عشرة بالغين في المنطقة مستعدون إلتخاذ تدابير فردية في شأن اإلستدامة  67

486																																																					l				الصناديق السيادية تُقبل على شراء األصول األميركية بأسرع وتيرة منذ 2005                                                             68         
486																																																					l				البنك الدولي قدم 20.8 مليار دوالر لقارة أفريقيا في 2020                                                                                        68            
486																																																					l				نمو قياسي للتجارة العالمية في الربع األول من 2021 لكن الدول الفقيرة ال تزال تعاني تداعيات »كورونا«                   69             
486																																																					l				خمسة طرق يُمكننا من خاللها دعم الشركات القادرة على البقاء لكنها معّرضة للخطر أثناء التعافي من فيروس كورونا  72
486																																																					l				أخبار إقتصادية عربية ودولية                                                                                                                                    82       

487																																																					l				كيف تفوق اإلقتصاد المصري في ترتيب إقتصادات المنطقة؟ القاهرة تُحقق معّدالت نمو 
                                                            رغم جائحة كورونا فتقفز إلى المرتبة الثانية بين أكبر اإلقتصادات في الوطن العربي 2020                                         30          

487																																																					l				اإلقتصاد المصري يتصّدر دول الشرق األوسط في التعافي من كورونا وحجم تمويالت مبادرات
                                                            المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتجاوز 180 مليار جنيه                                                                                          34
487																																																					l				سيولة أجنبية ضخمة جذبتها بنوك مصر منذ تعويم الجنيه                                                                                         39            
487																																																					l				ميزانية »المركزي المصري« تتجاوز 2 تريليون جنيه في نهاية مايو/ أيار 2021                                                        50                                                                                                                                              



14Union of Arab Banks Magazine - احتاد املصارف العربية

الصفحة الموض�وع	 	 	 	 العدد	

487																																																					l				إرتفاع الودائع في البنوك المصرية 5 تريليونات و 126 مليار جنيه                                                                             51   
487																																																					l				القطاع المصرفي المصري يتحّمل 5 مليارات جنيه لتحفيز الدفع اإللكتروني وتقليل اإلعتماد على النقود الورقية               

                                                            »المركزي المصري«: مستمرون في دعم وحماية اإلقتصاد ومكتسبات اإلصالح وإستقرار القطاع المصرفي                   52
487																																																					l				البنوك تضخ تريليوني جنيه قروضاً في السوق المصرية                                                                                             53
487																																																					l				بعثة صندوق النقد الدولي تتوصل إلى إتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية                                              54
487																																																					l				»المركزي المصري« يعتمد اإلصدار الثالث لقواعد خدمات الدفع بإستخدام محفظة الهاتف المحمول                            56

487																																																					l				قيادات القطاع المصرفي تشيد بأداء االقتصاد المصري خالل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي: 
                                                            حقق قفزة نوعية بشهادة مؤسسات التصنيف اإلئتماني                                                                                               58
487																																																					l				البنك المصري الخليجي يُعين شريف فاروق عضواً في مجلس اإلدارة                                                                          67

487																																																					l				الرقابة المالية في مصر تعلن إيداع عرض إستحواذ ABC على بنك بلوم مصر                                                              67           
487																																																					l				خمس معلومات عن إرتفاع اإلستثمارات في مصر بالصناعات التحويلية خالل آخر 7 سنوات 

                                                            وزيرة الصناعة: اإلستثمار بالصناعات التحويلية وصل إلى 49 مليار جنيه                                                                   68
487																																																					l				بنك مصر يحصل على جائزة الريادة في اإلبتكار الرقمي – مصر 2021                                                                      80

ع بروتوكوالً مع »األنفاق« للتحصيل اإللكتروني 487																																																					l				بنك مصر يوقِّ
                                                            المغربي: نحرص على دعم التحول للمجتمع الالنقدي                                                                                                  82           
487																																																					l				»المركزي المصري« يُوافق لبنكي القاهرة واإلسكندرية على تقديم خدمة السجل التجاري                                             83
487																																																					l				بنكا األفريقي الدولي ومصر يُوقعان قرضاً مشتركاً بـ 4 مليارات جنيه إلحدى شركات حسن عالم                                 84
487																																																					l				إتفاقية شراكة بين »كريدي أغريكول مصر« و»فيزا« مدتها 5 سنوات                                                                           85

487																																																					l				بنك القاهرة يعلن نتائج الربع األول من العام المالي 2021: معدل نمو 20 % في صافي الربح
                                                            فايد: معدالت النمو المتواصلة  تدعمها خطط وإستراتيجيات طموحة                                                                           86
487																																																					l				بنك القاهرة يعقد أول إجتماع لمجلس إدارته بتشكيله الجديد                                                                                      87

487																																																					l				جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة 
عان عقداً جديداً بـ 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر في مصر                                                   88                                                              يوقِّ
487																																																					l				إستناداً إلى قوة المركز المالي واألرباح السنوية »األهلي المصري« يتصّدر قائمة »ذا بانكر« في مصر                            90

487																																																					l				البنك األهلي المتحد - مصر يفتتح أحدث فروعه في أسيوط
                                                            هالة صادق: يُعزز فرص الشمول المالي في الصعيد                                                                                                    95

487																																																					l				رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أشرف القاضي:
                                                            نجاح برامج اإلصالح اإلقتصادي المصري سببه تناغم التنفيذ بشهادة المؤسسات الدولية                                            106
487																																																					l				البنك المصري لتنمية الصادرات يُطلق مبادرة                                                                                                           110        
487																																																					l				تدشين منصة عالقات المستثمرين على الموقع اإللكتروني للبنك المركزي المصري                                                    110
487																																																					l				إيرادات قناة السويس ترتفع 8.6 % خالل النصف األول من 2021                                                                           119
487																																																					l				»المركزي المصري«: الدين الخارجي يسجل 134.8 مليار دوالر في الربع األول من 2021                                         119

487																																																					l				إقتصاد مصر ينمو 2.9 % في ثالثة أشهر
                                                            السعيد: تحويالت العاملين بالخارج في اإلتجاه التصاعدي                                                                                          123     
488																																																					l				اإلصالحات اإلقتصادية في قطر ستُساهم في سرعة التعافي من آثار كورونا                                                                 74
488																																																					l				إطالق اإلستراتيجية الوطنية لكبار السّن في لبنان 2020–2030                                                                                79
488																																																					l				منصور بن زايد يترأس إجتماع مجلس إدارة »مصرف اإلمارات المركزي«                                                                     83
488																																																					l				البنك المركزي األردني يُصدر التقرير األول لإلشتـمال المالي                                                                                      89
488																																																					l				البنك األهلي المتحد يعلن نجاح إصداره صكوك مضاربة                                                                                             90
488																																																					l				»الكويت المركزي« يوافق على تعيين المجحم رئيساً للخدمات المصرفية الخاصة لبنك بوبيان                                      92
488																																																					l				بنك بوبيان يفتتح فرعه الجديد في منطقة العقيلة                                                                                                       93
488																																																					l				بنك مصر: أصحاب المهن الحرة يُمكنهم اإلستفادة من المبادرة الرئاسية ذات فائدة الـ3 %                                         94
488																																																					l				في إطار إستراتيجيته لتعزيز خدماته الرقمية البنك العربي يُتيح خدمة »فوري« للدفع اإللكتروني لعمالئه                     96
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488																																																					l				المصرف التجاري الوطني: خدمة إلكترونية جديدة للعمالء                                                                                         96
488																																																					l				»الدولي اإلسالمي« يحصل على جائزة أفضل بنك إسالمي رقمي في قطر، 

                                                            د. الشيبي: حققنا قفزة كبيرة في التحول الرقمي خالل فترة قياسية                                                                            97
488																																																					l				بروتوكول تعاون مشترك بين البنك األهلي المصري والجامعة األميركية في القاهرة                                                      98
488																																																					l				»المركزي اإلماراتي«: إخالل البنوك بـأحكام قانون حماية المستهلك يُعّرضها إلستبدال أعضاء اإلدارة العليا                101
488																																																					l				البنك التجاري يرفع حّصته في الوطني العماني                                                                                                       101
488																																																					l				وزارة الثقافة والشباب اإلماراتية تفتح باب التسجيل للنسخة الـ 16 من »جائزة البردة«                                             102
488																																																					l				محافظ »المركزي اإلماراتي« خالد بالعمى: مرونة كبيرة لقطاع التمويل اإلسالمي في 2020                                       103
488																																																					l				»المركزي المصري« و»المركزي اإلماراتي« يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الرقابة المشتركة                                          103
488																																																					l				الكويت بين األقوى في اإلحتياطات النفطية                                                                                                              104
488																																																					l				مناقشات سعودية ـ إماراتية لرفع مستويات التعاون المالي واإلستثماري                                                                  105 
488																																																					l				اإلمارات تحافظ على جاذبيتها لألعمال رغم الضريبة العالمية                                                                                    105
488																																																					l				تخّلف الدول عن سداد الديون.. األزمة ال تزال مستمرة نظرة سلبية وحيدة لدولة عربية في 2021                              106

488																																																					l				»مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة األعمال« في حزيران/يونيو 2021: 
                                                            تحسن في الضفة الغربية مقابل إنكماش في قطاع غزة                                                                                            107
488																																																					l				اإلستثمار األجنبي المباشر يرتفع عربياً في عام جائحة كورونا                                                                                  108
488																																																					l				اإلتحاد األوروبي وفي مقدمه إسبانيا يُشّرع أبوابه إلستقبال اللبنانيين                                                                        109
488																																																					l				األمم المتحدة: تداعيات كورونا أسوأ بـ 4 مرات من األزمة المالية في 2008                                                              110
488																																																					l				»المركزي األوروبي« يُبقي على السياسات رغم رفع التقديرات                                                                                  111
488																																																					l				إتفاق تاريخي لـ »مجموعة السبع« حول الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات                                                  112
488																																																					l				التجارة الصينية تزدهر بفضل الطلب العالمي.. معدالت نمو تاريخية                                                                        113

488																																																					l				إندماج »الريان« و»الخليجي« يُعّزز كفاءة القطاع المصرفي خبراء إقتصاديون: 
                                                            اإلندماج يُوفر أفضل الممارسات إلبتكار وسائل جديدة للنمو في القطاع المالي واإلستثماري                                       115
488																																																					l				باحثون من مؤسسة قطر: تحويل مخلفات الطعام في قطر إلى فحم حيوي                                                               116
488																																																					l				أكبر البنوك الرقمية في 2021 أكبر بنك رقمي في العالم يبلغ نحو 25 مليار دوالر                                                     122
488																																																					l				هذه أنواع البنوك الرقمية..                                                                                                                                       123                                     
488																																																					l				قطاع الطيران العالمي ُمرشح لإلنتعاش على األمد الطويل 8.5 مليارات راكب في 2039                                            124
488																																																					l				إندالع شرارة أكبر حرب إقتصادية معلنة في التاريخ تخوضها 8 دول كبرى                                                               124 

489																																																					l				محافظ البنك المركزي السعودي »ساما« الدكتور فهد بن عبدالله المبارك:
                                                             اإلصالحات ساهمت في تغيّر هيكل اإلقتصاد السعودي وتنوعه                                                                                    66
489																																																					l				بنك عربي شهير يُحّول كامل معامالته رقمياً ويطلب ترخيصاً في السعودية                                                                 67
489																																																					l				الرياض الثامنة بين مدن »العشرين« واألولى عربياً في الطموح واإلبتكار وريادة األعمال                                               68
489																																																					l				السعودية تكشف مالمح إستراتيجيتها لتصبح مركزاً عالمياً للنقل والخدمات اللوجستية                                                69
489																																																					l				السعودية تُجهز عمالقاً سيادياً جديداً يستهدف إختراق المراكز العشرة األولى عالمياً                                                    70
489																																																					l				السعودية: إندماج »األهلي المالية« و»سامبا كابيتال«                                                                                                  70
489																																																					l				»أبل:« تختار الرياض مقراً ألول أكاديمية مطّورين في الشرق األوسط                                                                          71
489																																																					l				الموافقة على إطار تنظيم أعمال الحكومة الرقمية في السعودية                                                                                   72                 
489																																																					l				المملكة العربية السعودية تُطلق بنكين رقميين                                                                                                           73
489																																																					l				عمار الخضيري رئيساً لمجلس إدارة البنك األهلي السعودي                                                                                         74
489																																																					l				النيابة العامة السعودية ترتبط إلكترونياً بلجان المنازعات المصرفية                                                                           74
489																																																					l				أبرز النقاط في تقرير صندوق النقد حول اإلقتصاد السعودي                                                                                      75
489																																																					l				رؤيتا »السعودية 2030« وسلطنة »ُعمان 2040« تلتقيان في تنويع اإلقتصاد                                                              76
489																																																					l				البنوك المركزية الخليجية إلنشاء شركات تشغيل نظام ربط المدفوعات الموحد                                                            88     
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489																																																					l				»الكويت المركزي« يُعيّن »ماكينزي« إلطالق البنوك الرقمية                                                                                         89  
489																																																					l				محافظ المركزي الكويتي محمد الهاشل يدعو إلى إصالحات عاجلة لضمان اإلستقرار                                                   90
489																																																					l				مجموعة QNB تحصل على جائزة »ماستركارد«                                                                                                         93
489																																																					l				»ذا بانكر«: QNB ال يزال يتصدر قائمة أفضل 1000 بنك عالمي                                                                                 93

489																																																					l				إتحاد المصارف العربية: »الدولي اإلسالمي« »أفضل بنك رقمي« في قطر
                                                            الشيبي: تقدم خطواتنا في المجال الرقمي إنعكاس للبيئة المناسبة التي يُوفرها اإلقتصاد القطري                                 94
489																																																					l				العراق ومصر يُوقعان إتفاقاً إلقامة مدن صناعية وإقتصادية مشتركة                                                                          95
489																																																					l				أرباح مجموعة البنك العربي في النصف األول من 2021 تنمو 20 % إلى 182 مليون دوالر                                         96 
489																																																					l				اللجان اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة تُطلق مرصًدا شامالً لتَتَبُّع سياسات االستجابة لجائحة »كوفيد- 19«                   98
489																																																					l				وزير اإلقتصاد السعودي فيصل اإلبراهيم: فرص تزيد على 3 تريليونات دوالر خالل 5 سنوات                                       99
489																																																					l				د. نهلة أبو دياب خداج تقدم كتابها إلى األمين العام التحاد المصارف العربية                                                              99
489																																																					l				»األهلي المصري« يطرح »خدمة الحساب الوسيط«                                                                                                   100
489																																																					l				بنك مصر .. أعلى فائدة على شهادات اإلستثمار في 2021                                                                                        100
489																																																					l				إرتفاع أرباح »قطر الوطني« 6 % في النصف األول من 2021                                                                                   102
489																																																					l				الواليات المتحدة تدعو اإلتحاد األوروبي إلى إعادة النظر في مشروع الضريبة الرقمية                                                103
489																																																					l				جهات دولية تدعو إلى تعاون عالمي في العمالت الرقمية للبنوك المركزية                                                                  103
489																																																					l				البنك المركزي المصري يُصدر المبادئ  اإلسترشاديةللتمويل المستدام في البنوك المصرية                                        108
489																																																					l				صندوق النقد الدولي: مصر من البلدان اإلقتصادية القليلة التي حققت معّدل نمو في 2020                                      109
489																																																					l				»المركزي المصري« يُعيّن شريف لقمان وكيالً للمحافظ للشمول المالي                                                                    109
489																																																					l				بنك القاهرة يُخّرج أول دفعتين من أكاديمية »نواة« للتدريب في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة          110
489																																																					l				»األهلي المصري« يقود تحالفاً مصرفياً بمشاركة »التنمية الصناعية« و»العقاري المصري العربي«                            112

489																																																					l				مصر تتراجع والسعودية تتصّدر واإلمارات في المركز الثاني 
                                                            في ترتيب أكبر إقتصادات الدول العربية لعام 2021                                                                                                 114
د تعيين شريف فاروق رئيساً للهيئة القومية للبريد                                                                       116 489																																																					l				رئيس الوزراء يُجدِّ
489																																																					l				إنتخاب محمد الجاسر رئيساً جديداً للبنك اإلسالمي للتنمية لخمس سنوات                                                                 120 
489																																																					l				وزير الطاقة السعودي األمير عبد العزيز بن سلمان: سننهي خفض إنتاج النفط في سبتمبر/ أيلول 2022                  121
489																																																					l				محافظ مصرف ليبيا المركزي وفريق األمم المتحدة قيّما أداء البعثة الدولية لدعم ليبيا                                                121

489																																																					l				عبدالله يوسف جراغ مدير عام تقنية المعلومات في البنك األهلي المتحد 
                                                            يُتوج »أفضل رئيس تقنية المعلومات المصرفية«بالكويت للعام 2021                                                                       122
489																																																					l				البنك األهلي المتحد يحصد جائزة أفضل بنك في الخدمات المصرفية الخاصة في الكويت لعام 2021«                       124

489																																																					l				البنك األهلي السعودي ينجح في تطوير وتوحيد البنية التحتية صالح:
                                                            المشروع سيُسهم في رفع مستوى األنظمة التقنية لدى البنك                                                                                     126
489																																																					l				»المركزي التونسي« يحث على اإلصالحات بعد خفض »فيتش« تصنيف البالد                                                            127

489																																																					l				العيد الـ 72 للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات 
                                                            رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صورة دبي المشرقة والعالمية                                                                                 128
489																																																					l				أرباح »اإلمارات دبي الوطني« ترتفع 17 % لتصل إلى 4.8 مليارات درهم للنصف األول من 2021                             132
489																																																					l				جمعية مصارف البحرين ناقشت تطوير الصناعة المصرفية مع تركيا                                                                       135
489																																																					l				أخبار إقتصادية ومالية عربية ودولية                                                                                                                       150

490																																																					l				وسام حسن فتوح األمين العام إلتحاد المصارف العربية 
                                                            نائباً لرئيس المكتب التنفيذي لملتقى اإلتحادات العربية النوعية المتخصصة                                                                 18
490																																																					l				محافظ البنك المركزي األردني يستقبل األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح في حضور نائبيه         20
490																																																					l				عمالت رقمية من بنوك مركزية هل يُمكنها مواجهة العمالت المشفرة؟                                                                          26
490																																																					l				البنك المركزي األوروبي يُطلق مشروع اليورو الرقمي                                                                                                 27 
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490																																																					l				إنفاق السعودية على األمن السيبراني تخطَّى المعدالت العالمية ويُعد األعلى في الشرق األوسط وشمال إفريقيا               30
490																																																					l				الجاسر: »اإلسالمي للتنمية« قادر على تنفيذ رؤى إقتصادية جديدة                                                                              31
490																																																					l				والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري: اإلنتقال إلى نظام مالي أخضر »أولوية لبنك المغرب«                                     32
490																																																					l				بنك المغرب: المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 986,3 مليار درهم بإرتفاع 3,7 % في 2021                                   33
490																																																					l				مشروع قانون جديد يهدف إلى تطبيق حد أقصى على فوائد البنوك التعاقدية في المغرب                                             34
490																																																					l				تسعة مليارات دوالر.. حجم إنفاق الدول العربية على األمن السيبراني                                                                           35
490																																																					l				صندوق النقد الدولي: ال برنامج إقتصادي مع لبنان من دون حكومة كاملة الصالحيات واإلصالحات                              52

490																																																					l				مجموعة QNB تنال جائزتين من جوائز التمييز في التمويل المستدام 
                                                            تقديراً لجهودها كمؤسسة رائدة على المستويين العالمي واإلقليمي                                                                                54
490																																																					l				البنك العربي للعام السادس توالياً »األفضل في الشرق األوسط  في عام 2021«                                                            55
490																																																					l				»الجمهورية« يعلن إرساله 30 مليون دينار من السيولة النقدية لمنطقة الجفرة                                                             56

490																																																					l				»النقد العربي« يُصدر موجز تمويل البنية التحتية لُدوله: 
                                                            إرتفاع إحتياجات تمويل إستثمارات البنية التحتية عالمياً وعربياً في ظل تنامي الطلب على الخدمات                              58

490																																																					l				ثاني الزيودي يدعو إلى مواصلة إستكشاف المجاالت التي تُعزِّز النمو اإلقتصادي اإلمارات
                                                            تُسلِّط الضوء على إكسبو 2020 في معرض الصين والدول العربية                                                                             59
490																																																					l				اإلمارات تُمدِّد حتى صيف 2022 خطة الدعم اإلقتصادي الشاملة                                                                                 60
490																																																					l				مريم السويدي أول إماراتية تُعتمد كخبير دولي في مجال مواجهة غسل األموال وتمويل اإلرهاب                                   61
490																																																					l				مجموعة البركة المصرفية: صافي األرباح العائدة للمساهمين53 مليون دوالر في النصف األول من 2021                     62
490																																																					l				جامعة المملكة وجمعية مصارف البحرين تناقشان أسس تهيئة الطالب لسوق العمل                                                   63
490																																																					l				هكذا نجا إقتصاد مصر من أخطر مرحلة في تاريخه                                                                                                   64

490																																																					l				أرباح بنك القاهرة تسجل 1.8 مليار جنيه خالل النصف األول من 2021 
                                                            فايد: أداء تشغيلي قوي ونموذج أعمال متطور تعكسه نتائج أعمال البنك...  ومستمرون في تقديم األفضل لعمالئنا        65
490																																																					l				مصر: صافي اإلستثمار األجنبي المباشر يقفز 47.3 % في الربع الثالث من 2020 - 2021                                        70
490																																																					l				حازم حجازي رئيساً تنفيذياً لبنك البركة مصر                                                                                                            70
490																																																					l				بروتوكوالت تعاون بين وزارة الدفاع المصرية والبنك األهلي المصري وبنك مصر                                                         71
490																																																					l				البنك األهلي المتحد يعلن عن تعيين هشام زغلول في منصب نائب أول للرئيس التنفيذي- مجموعة األعمال المصرفية    72

490																																																					l				رئيس قطاع أمن المعلومات في البنك األهلي المصري عبير خضر: 
                                                            البنك األهلي حريص على توعية عمالئه وأموال المودعين آمنه تماماً                                                                              73
490																																																					l				تعيين راجية سمير نائباً أول للرئيس ورئيساً لقطاع التسويق في بنك المشرق مصر                                                     73
490																																																					l				لماذا ستُصدر مصر جنيهات بالستيكية جديدة؟                                                                                                         74
ق مكاسب تصل إلى 162 مليار دوالر                                                                           75 490																																																					l				اإلسكوا: السالم في ليبيا سيُحقِّ
490																																																					l				إطالق اإلطار الوطني إلسناد وتطوير  المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة »منشأتي« في فلسطين               76

نان مجموعة إستشارية رفيعة المستوى 490																																																					l				البنك وصندوق النقد الدوليان يدشِّ
                                                            معنية بالتعافي والنمو المستدام والشامل للجميع                                                                                                        77
490																																																					l				األمم المتحدة تحذر من أن النظام المصرفي في ليبيا مهدد باإلنهيار                                                                            78

490																																																					l				مكتوم بن محمد يُعيّن عمر المهيري مديراً لمحاكم »دبي المالي العالمي«
                                                            المهيري: نجحنا في تحقيق الريادة في توظيف أحدث التقنيات لتسريع عملية التقاضي                                               79
490																																																					l				محمد بن راشد يُصدر تشريعات تنظيمية في دبي                                                                                                      80
490																																																					l				قطر رفعت نسبة تملُّك األجانب في البنوك إلى 100 % وتستقطب رؤوس األموال األجنبية إقتصادياً وتجارياً                 81

490																																																					l				البنك الدولي: اليمن أفقر البلدان وأقلَّها نمواً في المنطقة 
                                                            ومنحة دولية بـ 840 مليون دوالر لدعم »برنامج النقد مقابل العمل«                                                                           82

490																																																					l				عبدالله بن زرعه رئيساً للمكتب التنفيذي للسعودية في صندوق النقد الدولي:
                                                            المكتب يضم 24 مديراً تنفيذياً يمثلون 190 دولة عضواً في الصندوق                                                                          84
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490																																																					l				الئحة سعودية جديدة تدعم رواد األعمال والمنشآت الصغيرة                                                                                        85
490																																																					l				اإلسكوا: المنطقة أمام فرصة تمويلية غير مسبوقة                                                                                                      89
ق 30 % نمواً في اإليرادات في الربع األول من 2021                                                                          90 490																																																					l				»هيرميس« تحقِّ

490																																																					l				في إفتتاح المؤتمر العلمي لرابطة علماء األردن حول »الدراسات المستقبلية في العلوم الشرعية« - 
                                                            مدير عام البنك اإلسالمي األردني الدكتور حسين سعيد: الدراسات المستقبلية تُساعد المصارف اإلسالمية على مواصلة النمو   91

490																																																					l				إختيار عدنان بن حيدر بن درويش الرئيس التنفيذي لبنك اإلسكان الُعماني - 
                                                            عضو مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية ضمن قائمة أبرز 100 رئيس تنفيذي عماني للعام 2021                           92

490																																																					l				المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي الدكتور محمود محيي الدين:
                                                            لإلستعداد للرقمنة بشكل كاٍف في اإلستثمار بالقاعدة التكنولوجية                                                                               92

490																																																					l				منصور بن محمد يفتتح معرض »جيسيك 2021« ألمن المعلومات
                                                            180 خبيراً عالمياً يرسمون في دبي إستراتيجيات التحوُّل الرقمي                                                                                93

490																																																					l				خدمة Cash Xpress الجديدة من »اإلعتماد اللبناني«: منح حاملي البطاقات الدولية حق الوصول 
                                                            إلى األوراق النقدية الجديدة بالدوالر في فروع BoB Finance ونقاط اللمس األخرى                                                     96
491																																																					l				محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل يُكرِّم البنوك المميزة في دعم »لنكن على دراية«                 33
491																																																					l				اإلفتتاح األكثر إبهاراً في العالم: إكسبو 2020 دبي 192 دولة ترسم مالمح المستقبل                                                   36
491																																																					l				أكبر عملية توزيع في التاريخ دول تبدأ بتسلَّم مليارات الدوالرات من صندوق النقد الدولي                                            43
491																																																					l				حصة الدول العربية من مليارات صندوق النقد الدولي الجديدة                                                                                    45
491																																																					l				مؤشرات السالمة المالية للبنوك الكويتية.. متينة                                                                                                          50
491																																																						l				السودان يعود إلى خارطة التحويالت الدولية بالعمالت الصعبة منذ أكثر من 20 عاماً                                                     52

لة بالديون السودان البلد الـ 38 الحائز  491																																																					l				المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقَّ
                                                            على العالمة الفارقة المعروفة بإسم »نقطة إتخاذ القرار« في مبادرة »هيبيك«                                                               55
491																																																					l				ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان يطلق أكبر برنامج لتنمية القدرات البشرية                                                66
491																																																					l				ماذا طلب رئيس البنك الدولي من قادة العالم في قمة المناخ؟                                                                                      68
491																																																					l				أهمية إصالح المؤسسات المملوكة للدولة في منطقة الشرق األوسط                                                                             70
491																																																					l				صندوق النقد الدولي يتوقع نمواً عالمياً أقل من 6 % في 2021                                                                                  72
491																																																					l				اإلستثمار األجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية يقفز لـ 13.8 مليار دوالر في الربع الثاني من 2021             74

491																																																					l				إتحاد المصارف العربية كان من أول المحذرين من التعامل بالـ »بيتكوين« 
                                                            فتوح: هناك سرعة إنتشار واضحة للعملة اإلفتراضية في ظل عدم وجود وعي كاف حول كيفية التعامل معها                 76
491																																																					l				من هو »نادي باريس«؟ وكيف يؤدي مهماته؟                                                                                                             78

491																																																					l				بتمويل مشترك قدره 152 مليون يورو.. بنك القاهرة كوكيل للتمويل بمشاركة البنك األهلي المصري
84                                                              »WOTECH « وبنك مصر  يرتبون قرضاً مشتركاً لشركة تكنولوجيا االخشاب                                                            

491																																																					l				بنك القاهرة  يحصل على تصنيف إئتمانى بدرجة »B+« من »فيتش« 
                                                            مع نظرة مستقبلية مستقرة ويشارك بعيد الفالح                                                                                                         86 
491																																																					l				»بنك قطر الوطني« QNB: أسواق آسيا الناشئة هي األكثر تضرراً من »دلتا«                                                                 88

491																																																					l				»األهلي المصري« األول في السوق المصرفية المصرية واألفريقية كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي 
                                                            ومسوق للقروض المشتركة حتى الربع الثالث من 2021 بشهادة بلومبرغ العالمية                                                       89
491																																																					l				بنك الكويت الدولي KIB يحصد جائزة »أفضل صفقة تمويل على مستوى الكويت«                                                      90
491																																																					l				»بوبيان«: األرباح التشغيلية تخطت الـ 50 مليون دينار كويتي لستة أشهر نتيجة النمو في حجم األعمال                      91
491																																																					l				سلطنة ُعمان تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في برامج الخطة العاشرة إلى 60 %                                           95
491																																																					l				إتفاقية لتنظيم األصول المشفرة في المنطقة الحرَّة في »سلطة مركز دبي«                                                                  99
491																																																					l				تعيين منى الدعيج رئيسة لمجموعة متابعة اإللتزام في »بوبيان« تأكيداً لدعمه الكوادر النسائية                                  100
491																																																					l				بنك األمل للتمويل األصغر شمول مالي وتطور ملموس رغم األزمات المتالحقة                                                           101
491																																																					l				جامعة اإلمارات عضواً في تعاون أطلس التابع لمركز األبحاث األوروبية ألبحاث الفيزياء والجسيمات في سويسرا         106
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491																																																					l				البنك اإلسالمي األردني و»كريف األردن« يُجّددان إتفاقية اإلستعالم اإلئتماني                                                              107
491																																																					l				»الدولي اإلسالمي« يُطلق حملة الصيف لمدفوعات بطاقات فيزا اإلئتمانية                                                                   108

491																																																					l				»مشاريع الخمسين« تؤسس لدورة جديدة من جذب اإلستثمارات الخارجية اإلمارات 
                                                            بيئة عالمية لإلستثمار وإمتيازات تنافسية للمستثمرين                                                                                              111
491																																																					l				جمعية مصارف البحرين: تعديالت »قانون الشركات« تلبي تطلعات القطاع المصرفي                                                112

491																																																					l				مؤشر سلطة النقد الفلسطينية للعقارات السكنية في الربع الثاني من 2021: 
                                                            إرتفاع في قيمة المؤشر وحركة البيع والشراء على الشقق السكنية أكثر ديناميكية                                                      113
491																																																					l				إرتفاع صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري 83 % خالل 6 أشهر وإجمالي األصول إرتفعت بنسبة نمو 22 %               121
491																																																					l				قطر تُدخل تعديالت على نسبة تملك األجانب في البنوك                                                                                            121
491																																																					l				»التجاري الوطني« يؤكد نجاعة مشاريع تطور القطاع المصرفي في ليبيا                                                                  122
491																																																					l				بعد تجاوز قيمتها تريليوني دوالر  »أرامكو« تتخطى »غوغل«  وتُصبح ثالث أكبر شركة مدرجة في العالم                   135
491																																																					l				تعيين علي صالح أبادي محافظاً جديداً للبنك المركزي في إيران                                                                               135
491																																																					l				اإلسكوا تطرح رؤية تنموية جامعة لليبيا تضمن عدم اإلنتكاس مجدداً للعنف                                                             136

491																																																					l				شهر حافل للبنوك المركزية.. والسياسة النقدية محّط األنظار التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى المستويات
                                                            وفي أميركا إلى مستويات لم يشهدها اإلقتصاد منذ األزمة المالية                                                                               139 
491																																																					l				المصارف األميركية تعبر حقبة »كورونا« بأمان أرباح ضخمة مع تراجع المخاطر                                                      141
491																																																											l				رائدات األعمال يقدن الطريق نحو اإلقتصاد الرقمي وفًقا ألبحاث »ماستركارد« في الشرق األوسط وأفريقيا                      148
491																																																					l				كيف أصبحت الواليات المتحدة مركز تعدين »بيتكوين« الجديد في العالم؟                                                                153
491																																																					l				أخبار مصرفية وإقتصادية عربية ودولية                                                                                                                  161
491																																																					l				اليوم العالمي للمساواة في األجور فجوة يحتاج ردمها إلى أكثر من 200 عام                                                             173

492																																																					l				المصارف المغربية تحتل المرتبة السابعة ضمن أكبر 50 مصرفاً 
                                                            من حيث الموجودات البالغة 151.170 مليار دوالر في الربع األول من 2021                                                               20
492																																																					l				إقتصاد المغرب يُحقق نمواً مرتفعاً في 2021                                                                                                             22
492																																																					l				مشروع قانون جديد يهدف إلى تطبيق حد أقصى على فوائد البنوك في المغرب                                                           22
492																																																					l				تمويالت البنوك التشاركية في المغرب تُواصل النمو رغم غياب التأمين التكافلي                                                           23  
492																																																					l				بنك المغرب: المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 986,3 مليار درهم بإرتفاع 3,7 % في 2021                                   23  
492																																																					l				المغرب يتبنّى ميزانية لإلنعاش بعد تداعيات »كورونا«                                                                                                24                

492																																																					l				منتدى »التغيُّر المناخي وأمن الطاقة« يختتم فعالياته في »إكسبو 2020 دبي« بمشاركة خبراء عالميين:
                                                            الطاقة أمر حيوي وفي صلب أجندة النمو اإلقتصادي في العالم                                                                                     32

492																																																					l				»أوكساغون« أكبر تجمع صناعي عائم في العالم ونموذج إقتصادي جديد 
                                                            لمراكز التصنيع المستقبلية في المملكة العربية السعودية                                                                                            38

492																																																					l				السعودية تعلن عن أحدث ودائعها المليارية.. والمستفيد مصر وباكستان:
                                                            وديعة لـ »المركزي المصري« بثالثة مليارات دوالر إضافة إلى ودائع سابقة                                                                 43
492																																																					l				ولّي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان يُطلق مشروع »إعادة إحياء جدة التاريخية«                                              44
492																																																					l				إرتفاع أرباح »قطر الوطني« 13 % في الربع الثالث من 2021                                                                                    47
492																																																					l				محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر ضمن أفضل 10 محافظي بنوك مركزية في العالم لعام 2021                  50
492																																																					l				رئيس إتحاد بنوك مصر محمد اإلتربي:23 مبادرة من »المركزي« دعمت اإلقتصاد المصري في مواجهة األزمة               54
492																																																					l				أرباح »الكويت الدولي« 2.2 مليون دينار دينار في النصف األول من 2021                                                                 56

492																																																					l				مذكرة تفاهم بين »التنمية الدولي لإلستثمار والتمويل« 
                                                            و»السعودية للصادرات الصناعية« لتقديم الحلول والخدمات المالية                                                                             56
492																																																					l				بنك القاهرة يُكرِّم حازم حجازي تقديراً إلسهاماته وجهوده المثمرة في البنك                                                                60
492																																																					l				نمو أرباح مجموعة البنك العربي 26 % لألشهر التسعة األولى من 2021                                                                     66         
492																																																					l				حوار التوجهات الكبرى للمستقبل في دبي بالشراكة بين حكومة اإلمارات والمنتدى اإلقتصادي العالمي                         68
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492																																																					l				اإلمارات تطلق 50 مبادرة إقتصادية إلستقطاب 150 مليار دوالر رؤية الـ »50 عاماً المقبلة«
                                                            تهدف إلى جعل اإلمارات عاصمة لإلستثمار واإلبداع اإلقتصادي في العالم                                                                     72
492																																																					l				بنك القاهرة ومؤسسة صنّاع الخير يشهدان إفتتاح قرية داوود في الفيوم عقب إنتهاء أعمال التطوير                             79

492																																																					l				»الدولي اإلسالمي« يعلن نتائجه عن الربع الثالث من 2021: إجمالي اإليرادات نحو 1.85 مليار ريال
                                                            وصافي األرباح 840 مليون ريال بنمو 7.0 % وإجمالي األصول 58.8 مليار ريال                                                        80
492																																																					l				تحت شعار »ربع قرن من الثقة«  بنك التضامن يدشن فعالية »اليوبيل الفضي« لتأسيسه                                              85

492																																																					l				بدعوة من الرئيس التنفيذي لبنك نزوى خالد الكايد عدنان أحمد يوسف: إعادة صوغ نظرية
                                                            وممارسات الصيرفة اإلسالمية والتمويل اإلسالمي في أوقات الوضع الطبيعي الجديد                                                   101
492																																																					l				»البحرين المركزي« يُطلق خدمة نظام البحرين للشيكات اإللكترونية                                                                         118

492																																																					l				مجموعة البركة المصرفية تُحقق زيادة 34 %  في صافي الدخل العائدة للمساهمين
                                                            ليبلغ 89 مليون دوالر لألشهر للتسعة األولى من 2021                                                                                             120

492																																																					l				دبي تُحّفز المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمنصة تمويل مجتمعية/ الجناحي:
                                                            التمويل من رجال األعمال والحكومة والمستثمرين والمجتمع                                                                                     121
492																																																					l				أرباح »اإلمارات دبي الوطني« إرتفعت 29 %  لتصل إلى 7.3 مليارات درهم للربع الثالث من 2021                           122
492																																																					l				أرباح »اإلمارات اإلسالمي« إرتفعت إلى 804 ماليين درهم في األشهر التسعة األولى من 2021                                    122
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492																																																					l				بنك ABC يعلن عن النتائج المالية للربع الثالث واألشهر التسعة األولى من 2021:
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