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 ةــــــكلم 

وحـــفت حسن األستاذ وسام
ّ
 ـ

  األمين العام

  حتاا  الصااف  العبيي إل

  

 

 فــــي 
 حفل إفتتاح مؤمتر

 يف االقتصادية األوضاع على وتأثريها الدولية األزمة تداعيات « 
  »العربية املنطقة
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 دولة رئيس جملس الوزراء املصري املهندس مصطفى مدبويل،،

 معايل حمافظ البنك املركزي املصري األستاذ طارق عامر،،

 ،،والسيادةوالسعادة أصحاب املعايل 

ها احلضور الكريم
ّ
 ،،،أي

 أسعد اهلل صباحكم بكل خري،،،

يُسعدني أن أرّحب بكم جميعاً وأتقّدم منكم بخالص الشكر والتقدير على 

مشاركتنا في هذا اللقاء الهام لنستكمل معاً حفل اإلفتتاح بتكريم نخبة من 

عالم المصارف واإلقتصاد، وهم قيادات عربية عمالقة برزت في 

 موطنها والعالم.

رتهم هم ومسيتجربتعلى إتحاد المصارف العربية  يضيءوبكل إعتزاز 

وإنجازاتهم التي كان لها األثر الكبير في تطوير الصناعة المصرفية 

وتعزيز النمّو االقتصادي في منطقتنا العربية، ليتعّرف العالم والمجتمع 

 هذه الشخصيات التي تميّزت بروحالمصرفي العربي والدولي على 

 العطاء واإلبداع والريادة.
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ها احلضور الكريم،
ّ
 أي

في إحداث التغيير، وعند السؤال عن السياسات  اال حدود له العلم   ثمارُ 

النقدية، والمالءة التي تحفظ الثقة، وتنشر مناخ اإلطمئنان، نجد الجواب 

في تفاصيل مسيرة الدكتور زياد فريز المحافظ السابق للبنك المركزي 

األردني الذي يستريح اليوم بعد مسيرة عطاء غير مسبوقة حافلة 

، بعقل راجح الناجحة امج والهندسات واآلليات المالية والنقديةبالبر

وذهنية عالية في أمانة المسؤولية وإحترام الشعور الوطني بإقتصاد 

 قوّي.

د الدكتور زياد فريز بتطّور البنك المركزي األردني في هلقد تميّز ع

العديد من المجاالت، بينها أنظمة الدفع اإللكتروني والرقمي، ودعم 

اع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشّكل المظلة الرقابية التي قط

شملت معظم المؤسسات المالية، كما طّور أنظمة التمويل الفاعلة في كل 

 جائحة.الالمراحل وخصوصاً في مرحلة 
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ياد فريز بكلمة شكر من القلب، إننا اليوم نتقّدم من المكّرم الدكتور ز

هي المحك الحقيقي للتجارب واألفكار  ول له: أّن األزمات والتحدياتونق

 ف إتحاد المصارفويتشرّ  والعبقريات، ومعاليكم خير من تصّدى لها.

 تقديراً لمسيرتكم 2228جائزة ماافظ العام للعام  العربية أن يمنحكم

 المشّرفة والمضيئة في عالم المهنة المصرفية العربية.

 

ها احلضور الكريم،
ّ
 أي

أيضاً، يتشّرف إتحاد المصارف العربية أن يكّرم  زازتعإلبكثير من ا

اليوم علماً من أعالم المهنة المصرفية في عالمنا العربي، ورائداً من 

الرائدة إنجازات عمالقة  لصناعة المصرفية، حقّق خالل مسيرتهرواد ا

كان لها الفضل الكبير في رفد القطاع المصرفي الكويتي والعربي بأفكار 

لى إت عمالقة نقلت المهنة المصرفية الكويتية والعربية مميّزة وإبتكارا

 مصاف العمل المصرفي المتمتّع بالمعايير الدولية.
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إنه الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان األستاذ عادل عبد الوهاب 

الماجد، الذي أسهم إسهامات كبيرة ومميّزة طوال ثالثة عقود من العمل 

إلى دوره المميّز في تطوير بنك بوبيان المصرفي الكويتي، فإضافة 

ليصبح أسرع المصارف نمواً في الكويت، فقد أدرك أهميّة التحّول 

 ،إذ يمثل بنك بوبيان حالياً المركز األّول في خدمة العمالء والثقة ،الرقمي

تطبيقه اإللكتروني مركزاً متقّدماً إلى جانب إحتالل واإلبتكار واإلبداع 

بين التطبيقات األفضل واألكثر إستخداماً في الكويت، حيث أطلق بنك 

خدمة ومنتجاً رقمياً جديداً على مستوى السوق  03بوبيان أكثر من 

 على تحقيق الشمول الماليالكويتي، مؤمناً بأن رقمنة الخدمات ستساعد 

ابات البنكية، واإلستفادة من فتح الحس في عالمنا العربي من خالل

مزاياها مع اإلطمئنان إلى توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية 

 الغراّء.
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إّن مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، يُكّرم اليوم األستاذ عادل عبد 

 تقديراً  2228الشخاي  الصابفي  العبيي  لعام بصفته الوهاب الماجد 

ميّزة في التمويل اإلسالمي، واإلرتقاء بهذا القطاع لجهوده الرائدة والم

 الحيوي إلى أفضل المواقع عربياً ودولياً.

 
ها احلضور الكريم،

ّ
 أي

ل رائداً من رّواد العمكما يتشّرف إتحاد المصارف العربية أن يُكّرم اليوم 

مهنية تمتد خبرته المحنّك ، خبير إقتصادي االقتصادي والتنموي الدولي

ألكثر من ثالثين عاما في مجال التمويل الدولي والتنمية، إنه الدكتور 

لألمين العام لألمم المتحدة لتمويل محمود محيي الدين، المبعوث الخاص 

التنمية المستدامة، ورائد قّمة المناخ والمدير التنفيذي في صندوق النقد 

 .ممثل المجموعة العربية –الدولي 
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ل خالل مسيرته الحافلة بالعطاء العديد من المناصب القيادية العليا شغ

، وتبوأ 4303-4332وزيراً لإلستثمار في مصر خالل الفترة بينها: 

منصب المدير المنتدب المسؤول عن التنمية البشرية والتنمية المستدامة 

 عوالحد من الفقر، واإلدارة االقتصادية، وتمويل القطافي البنك الدولي، 

الخاص وتنميته، ومبعوث رئيس البنك الدولي الخاص لألهداف اإلنمائية 

لأللفية، والسكرتير التنفيذي للجنة التنمية المنبثقة عن مجلس محافظي 

 مجموعة البنك الدولي.

كما عمل في العديد من مجالس اإلدارة في البنك المركزي المصري 

وقطاع الشركات، وعضواً في مجموعة القيادات العالمية الشابة المنبثقة 

. كما عمل أستاذاً لإلقتصاد والتمويل 4332عن المنتدى االقتصادي في 

 في كلية االقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، وأستاذ "زائراً"

في العديد من الجامعات المرموقة في مصر وكوريا واإلمارات والمملكة 

 المتحدة.
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  لعام جائزة البؤي  القيا ييتشّرف إتحاد المصارف العربية اليوم بتقديم 

لمعالي الدكتور محمود محيي الدين تقديراً الوسام الذهبي وتقديم   2222

 الدولية.لجهوده في تعزيز العالقات االقتصادية العربية 

 
ها 

ّ
 احلضور الكريم / بكل أسف،،،أي

لقد آلمنا رحيل المصرفية القديرة السيدة ميرفت سلطان، رئيسة مجلس 

 إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات.

شّكلت عبر المناصب العديدة  –رحمها هللا  –مسيرة هذه السيدة الرائدة 

 التي شغلتها نموذجاً يُحتذى به في العزيمة واإلصرار والنجاح.

لقد فقدنا بغيابها رمزاً مصرفياً مثابراً صادقاً، وصنّفت بين النساء األكثر 

 تأثيراً في القطاع المالي في الشرق األوسط وأفريقيا.
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كّرمها لفقيدتنا الغالية ون إننا في إتحاد المصارف العربية، ننحني إجالالً 

اليوم بدرع إتحاد المصارف العربية تقديراً لمسيرتها المشّرفة في المهنة 

 المصرفية العربية.

 فحصها هللا وإلى فوحها الطاهبة السالم،،،

 

 ونبدأ مباسم التكبيم،،،

نطلب من معالي األستاذ طارق عامر، وسعادة الشيخ محمد الجراح 

الصباح تشريفنا بالصعود إلى المنّصة لتكريم هذه الشخصيات التي 

لتنمية اأمام صّوبت مسار المهنة المصرفية العربية، وفتحت آفاقاً واسعة 

 االقتصادية المستدامة، 
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 المصارف العربية بتكريم معالي الدكتور زياد  يتشّرف إتحاد

فظ يجائزة مااالمحافظ السابق للبنك المركزي األردني  –فريز 

 ، فيلتفّضل.2228العام 

  يتشّرف إتحاد المصارف العربية بتكريم سعادة األستاذ عادل عبد

نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي  –الوهاب الماجد 

جائزة الشخصية المصرفية العربية لعام بالكويت -لبنك بوبيان

 ، فليتفّضل.4340

  يتشّرف إتحاد المصارف العربية بتكريم معالي الدكتور محمود

المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة  –محيي الدين 

لتمويل التنمية المستدامة، ورائد قّمة المناخ والمدير التنفيذي في 

يجائزة البؤي   ممثل المجموعة العربية –صندوق النقد الدولي 

 ، فليتفّضل.2222القيا ي  لعام 

  يتشّرف إتحاد المصارف العربية بتقديم درعاً تذكيرياً باسم

الراحلة ميرفت سلطان ويتسلّم الدرع الدكتور أحمد جالل نائب 

 البنك المصري لتنمية الصادرات. -الرئيس والعضو المنتدب 


