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                                                                         بدورته الثالثة: »األمن السيبراني وتحديات اإلستقرار المالي وجهوزية التحقيق الجنائي الرقمي«                                                                    66

l                                                 496  نظمه إتحاد المصارف العربية برعاية وزيرة األسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج
                                                                         مؤتمر »دور المرأة العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة« في تونس                                                                                                122

l                                                 496  »المنتدى العربي للتنمية المستدامة« في اإلسكوا، بيروت: إرتفاع مخيف ألرقام الفقر في المنطقة بسبب كورونا                                             156
l                                                 496  ملتقى الكويت اإلستثماري الخامس يُوصي بالنهوض بالقطاع الخاص ومساعدته في النمو في بيئة إستثمارية سليمة                                   162

l                                                 496  »منتدى األعمال اإلماراتي الكونغولي« في غرفة دبي اإلمارات والكونغو تناقشان تنويع التجارة
                                                                         وتحفيز إستثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية والطاقة المتجددة والتعدين والزراعة                                                                          164

l                                                 497  اإلمارات تُعزز مكانتها بين أضخم 20 دولة في العالم في جذب اإلستثمار األجنبي المباشر ملتقى اإلستثمار السنوي 2022  )الدورة الـ 11(
                                                                         في إكسبو 2020 دبي بمشاركة تخّطت الـ 174 دولة: »اإلستثمار في اإلبتكار المستدام من أجل مستقبل مزدهر«                                          20

l                                                 497  نظمه »نادي دبي للصحافة« منتدى اإلعالم اإلماراتي ناقش متطلبات التطوير اإلعالمي                                                                                    66
l                                                 498   اإلسكوا وشركاؤها في إفتتاح أعمال منتدى المنافسة العربي الثالث في سلطنة ُعمان:

                                                                          سياسة المنافسة من أهم األدوات التي يُمكن للحكومات إستخدامها لتعزيز النمو اإلقتصادي الشامل وزيادة الكفاءة اإلنتاجية                        102

l                                                 500  »دافوس« يُحّذر من »ستار حديدي« إقتصادي وأزمة غالء غير مسبوقة                                                                                                           38
l                                                 500  مؤتمر »الثورة المصرفية الثانية في الشرق األوسط« في دبي األمين العام إلتحاد المصارف العربية د. وسام حسن فتوح:

ل الرقمي أولوية قصوى ومستقبل جميع األنشطة اإلقتصادية وال سيما الصناعة المصرفية                                                                     41                                                                         التحوُّ

l                                                 500  مؤتمر تكنولوجيات اإلقتصاد الرقمي »سيملس« في دبي:
                                                                        محمد بن زايد يدعم بال حدود الرؤية العربية لإلقتصاد الرقمي وإطالق »المؤشر العربي لإلقتصاد الرقمي 2022«                                           46

l                                                 500  إفتتح مؤتمر »دور التنمية المستدامة في إعمار وبناء المجتمعات وسبل تفعيلها وتطبيقها من منظور أخالقي وإنساني«
                                                                        مفتي الجمهورية اللبنانية: ال تنمية بفوضى تشريعية وال بإستباحة األقوياء حقوق الشعوِب الكادحة                                                               68

l                                                 504  ترويج غير مسبوق للمغرب في أفق إحتضانه لإلجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش للعام 2023                              38
l                                                 504  نّظمه إتحاد المصارف العربية برعاية رئيس الوزراء األردني الدكتور بشر الخصاونة 

                                                                        حفل »تمكين المرأة« في عّمان: »تجارب ناجحة للمرأة العربية في ظل التحّديات واألزمات اإلقتصادية المتتالية« 

                                                                        تنصيب خلود السقاف رئيسة لـ »هيئة تمكين المرأة العربية«                                                                                                                        44

                  

مقابالت

l                                       494  المدير العام ورئيس مجلس اإلدارة لمصرف الرشيد باسم عبد علي يوسف:
                                                                         إستراتيجيتنا تُركِّز على منح »القروض – السلف« للموظفين  الذين وّطنوا رواتبهم لدى المصرف                                                                  24

l                                       494  رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي لإلستثمار والتمويل وممثِّل العراق في مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية المهندس 
                                                                         الدكتور زياد خلف عبد كريم: قدمنا مبادرات بالتعاون مع »المركزي العراقي« 

                                                                         أبرزها مبادرة الـ 1 تريليون دينار لدعم قطاعات الصناعة والزراعة وشراء الوحدات السكنية                                                                         27

l                                       494  المدير التنفيذي للمصرف األهلي العراقي أيمن عمران أبو دهيم:
                                                                         أظهرنا نمواً كبيراً في جميع جوانب أعمالنا وإستحوذنا على عمليات بنك عوده في العراق وتمكنّا من التأثير إيجاباً على محفظتنا اإلجمالية      36
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l                                       494  المدير المفوض لـ »المصرف الدولي اإلسالمي« سها كفائي: اإلعتماد على التكنولوجيا في كافة األعمال والنهوض بالتجارة اإللكترونية 
                                                                         وتوفير الخدمات المصرفية عبر الـ »أونالين« بإستخدام اإلنترنت والموبايل                                                                                                   38

l                                       494  الحكومة ومصرف لبنان يتفقان على حجم الخسائر في القطاع المصرفي
                                                                         تمهيداً لبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي                                                                                                                                          72

l                                       495  لبنان الرسمي بدأ مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي ودمج المصارف أحد بنود خطته فأيُّ آلية هي األنسب؟                                                    8
l                                       495  العقوبات تطورت أشكالها إلى أن إرتكزت بشكل أساسي على المصارف وباتت تُطاول الشركات واألفراد في آن واحد                                      12

l                                                 496  الرئيس التنفيذي للمؤسسة اإلسالمية لتأمين اإلستثمار وإئتمان الصادرات
                                                                        عضو مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية أسامة عبد الرحمن القيسي:

                                                                        تسهيالتنا تُساعد في تمويل التجارة وتعزيز اإلئتمان ونتائجنا المالية ناجحة خالل 2020 و 2021                                                                22

l                                                 496  الرئيس التنفيذي لبنك الشام أحمد يوسف اللحام: معظم المؤسسات المالية اإلسالمية تُطور منتجاتها
                                                                        وتستنبط منها أدوات مالية تتناسب مع ظروف كل بلد تتواجد فيه وفق إحتياجات رجال األعمال والمؤسسات اإلقتصادية                                 32

l                                                  496  »سويفت« يربط 11 ألف بنك ومؤسسة في أكثر من 200 دولة ويُرسل أكثر من 40 مليون رسالة يومية                                                            48
l                                                  496  سيناريوهات عديدة سيُواجهها االقتصاد العالمي خالل إشتعال الجبهات القتالية وبعد هدوئها                                                                          52

l                                                 496  الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي اإلسالمي الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي:
                                                                        حققنا صافي أرباح في نهاية 2021  تجاوزت مليار ريال قطري وبنسبة نمو 7 %                                                                                      113

l                                                 497  الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دخان خالد يوسف عبدالله السبيعي: حققنا زيادة في إجمالي األصول
                                                                        تصل إلى 110.7 مليارات ريال قطري مسجلة نمواً بأكثر من 28 % في 2021                                                                                             56

l                                                 497  من الخطر تعويم الليرة قبل حيازة الثقة بها وإعادة هيكلة المصارف ال خالف على الحلول...إنما على األولويات وتطبيق اإلصالحات!
                                                                         د. عدنان أحمد يوسف: ال بد من إعتماد أولويات في العملية اإلصالحية للخروج من األزمة في لبنان                                                                58

l                                                 498  رئيس مجلس إدارة البنك األهلي المصري هشام عكاشة: لدينا إستراتيجية تحّول رقمي واضحة مع خارطة 
                                                                        طريق محددة ومدروسة ونقدم خدمات مالية جديدة ذات قيمة مضافة ضمن التوّجه نحو الرقمية                                                                   60

l                                                 498  رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري عالء فاروق: لدينا ثقة كبيرة بقدرة »المركزي المصري« 
                                                                        على إستخدام أدوات إدارة السياسة النقدية بكفاءة للحفاظ على إستقرار اإلقتصاد القومي لمواجهة المتغيّرات العالمية                                    82

l                                                 498  التغيّرات السياسية في مجلس النواب تُعيد األضواء إلى سلبيات وإيجابيات إتفاق لبنان وصندوق النقد الدولي                                                 98
l                                                 499  »ألنه إستحق بجدارة تكريم إتحاد المصارف العربية« محافظ البنك المركزي األردني الدكتور عادل الشركس: 

                                                                        المحافظ السابق الدكتور زياد فريز »رمز إقتصادي ومالي بارز ونموذج أردني متميّز في قطاع المال في المنطقة والعالم«                               20

l                                                 499  مجموعة كابيتال بنك تواصل توسعها اإلقليمي
                                                                        معالي باسم خليل السالم: إستثمار صندوق اإلستثمارات العامة السعودي في المجموعة من أهم الصفقات في المنطقة                                    22

l                                                 499  المدير العام لجمعية البنوك في األردن ماهر المحروق: »المركزي األردني« يُنشىء وحدة متخصصة لإلستجابة للحوادث السيبرانية 
                                                                        وفي طليعة اإلنجازات المصرفية الحالية تطوير وتفعيل أدوات الدفع الرقمي والمحافظ اإللكترونية                                                                  26

l                                                 499  مدير عام مؤسسة ضمان الودائع األردنية معتز بربور: نضمن جميع الودائع بالدينار األردني 
                                                                        لدى البنوك العاملة في المملكة ونستخدم برمجيات محوسبة في أعمال المؤسسة التشغيلية المختلفة                                                              29

l                                                 499  رندة الصادق، المدير العام التنفيذي للبنك العربي: تكريم الدكتور زياد فريز كأفضل محافظ للعام 2021
                                                                        اكتسبته عن جدارة هذه القامة المالية والمصرفية األردنية والعربية                                                                                                                32

l                                                 499  الرئيس التنفيذي لبنك اإلسكان عّمار الصفدي:
                                                                        الدكتور زياد فريز دعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي وكان السبّاق للتحذير من جائحة كورونا وتداعياتها                                            34

l                                                 499  الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك اإلسالمي األردني الدكتور حسين سعيد سعيفان: تجاوزنا تحديات »كورونا« 
                                                                        لتقديم المزيد من الخدمات والمنتجات الرقمية وتوفير العديد من المنّصات التي تقدم الخدمات المصرفية لمتعاملينا                                       36

l                                                 499  الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك األهلي األردني محمد موسى داود:
                                                                        نشارك في العديد من الحمالت التعريفية بالشمول المالي وأهمية الثقافة المالية في جميع محافظات المملكة                                                  43

l                                                 499  المدير العام التنفيذي للبنك األردني الكويتي هيثم سميح بدر الدين البطيخي:
                                                                        نعمل على نطاق واسع لربط إستراتيجيتنا لإلستدامة برؤية األردن 2025 األوسع نطاقاً                                                                                    46

l                                                 499  رئيس مجلس إدارة البنك العربي اإلسالمي الدولي، األردن محمد سعيد شاهين: نُعتبر من البنوك الرائدة في مجال اإلبتكار واإلبداع 
                                                                        في تطوير المنتجات ونتبنّى إستراتجيات »المركزي« للشمول المالي وتطبيق قواعد التمويل                                                                            50 

l                                                 499  المدير العام للبنك العربي اإلسالمي الدولي – األردن إياد العسلي:
                                                                        القطاع المصرفي األردني يتميّز بقدرة كبيرة على إستيعاب األزمات المالية واإلقتصادية العالمية                                                                     52
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l                                                 499  مدير عام بنك األردن صالح حماد: معالي الدكتور زياد فريز قامة وطنية معطاءة
                                                                        لم تبخل يوماً عن تقديم كافة أشكال الدعم للقطاع المصرفي والمالي ومرجع أصيل في اإلدارة المالية والسياسة النقدية                                   56

l                                                 499  رئيس مجلس إدارة بنك صفوة اإلسالمي معالي الدكتور محمد أبو حّمور: األدوات المصرفية اإلسالمية تشهد طلباً متزايداً عالمياً 
                                                                        البنوك اإلسالمية سبّاقة في إعتماد التحّول الرقمي وأتمتة مختلف عملياته ولدينا منصة تكنولوجية حديثة تعتمد األنظمة البنكية العالمية           60

l                                                 499  الرئيس التنفيذي للشركة األردنية ألنظمة الدفع والتقاص »جوباك« مها البهو: 
                                                                        ثمة إستراتيجية شاملة لـ »المركزي األردني« هدفها تطوير نظام الدفع بالمحافظ اإللكترونية                                                                         68

l                                                 499  يجب إستخدام السياستين المالية والنقدية لكبح جماح األسعار
                                                                       خبراء إقتصاديون: معطيات عالمية وراء زيادة العجز التجاري للمملكة األردنية                                                                                                78

ه غير مسبوق نحو التقنيات المالية غيّرت الخارطة التقليدية للعمل المصرفي l                                                 499  محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور فراس ملحم: توجُّ
                                                                        تعزيز القدرات الرقابية وأطر السياسات اإلحترازية الكليّة وزيادة التنافسية وخفض تكلفة الخدمات المصرفية                                                  80

l                                                 499  مدير عام بنك فلسطين محمود الشوا:
                                                                        هدفنا تحقيق أعلى معايير الشــمول المالــي  واإلســتثمار  فــي القنــوات الرقميــة اإللكترونيــة ودعــم النساء الرياديات                  92

l                                                 499  مدير عام البنك اإلسالمي الفلسطيني الدكتور عماد السعدي: 
                                                                        نضمن لعمالئنا التمتع بخدماتنا المصرفية من خالل قنواتنا الرقمية وبأعلى درجات األمان                                                                              96

l                                                 499  مدير عام جمعية البنوك في فلسطين بشار ياسين: يسَعى القطاع المصرفي الفلسطيني إلى تطوير التشريعات المصرفية
                                                                        وربط الخدمات بالتكنولوجيا المالية  والتحّول الرقمي وتنفيذ الشمول المالي                                                                                                100            

l                                                 499  الرئيس التنفيذي لبنك القدس صالح هدمي:
                                                                        تبّوأ مصرفنا في 2021 المرتبة الثانية من حيث تحقيق صافي الربح ومحفظة الودائع سجلت نمواً 8.5 % مقارنة مع عام 2020                   104

l                      500  حرب النفط والغاز تشتعل بين روسيا ودول أوروبا فهل يُمكن الفصل بينهما؟                                                                                               27
l                      500  الحرب والنفط سينعكسان على المصارف في الدول الغنية والفقيرة

                                                                        األمين العام إلتحاد المصارف العربية د. وسام حسن فتوح: على مصارفنا العربية رفع مرونتها إلمتصاص التحديات                                        36

l                                                 500  القطاع المصرفي اللبناني في حالة إنتظار...إعادة الهيكلة تمهيداً لإلتفاق مع صندوق النقد الدولي                                                                 48
l                                                 500  إستعادة الودائع الهمُّ األكبر للمودعين والحلول ال تزال غير متوافرة بعد مرور عامين على األزمة                                                                      52
l                                                 501  تساؤالت عن مصير اإلتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي في ظل عدم تطبيق اإلصالحات                                                                           22
l                                                 501  الذهب والدوالر مادتان بديلتان وزيادة الطلب على إحداهما يُنقص سعر األخرى                                                                                             46

l                                                 502  الخبير اإلقتصادي في السودان الدكتور طه حسين مدير عام شركة زادنا العالمية لإلستثمار 
                                                                        والمدير العام السابق لشركة هايبر ديل:

                                                                        نأمل في تفعيل الصناديق العربية نحو الموارد العربية بغية التكامل العربي اإلفريقي                                                                                     24

l                                                 502  رئيس جامعة بيروت العربية الدكتور عمرو جالل العدوي:
                                                                        نُدخل تغييرات جذرية لمواكبة التطور العالمي في حقول التعليم والتربية والمهن

                                                                        حّققنا عالقات أكاديمية عالية الجودة سواء مع جامعات عربية أو دولية                                                                                                          42

l                                                 502  دمُج المصارف يعود إلى الواجهة عالمياً وعربياً ولبنانياً بسبب توالي األزمات                                                                                                  64   
l                                                 503  األمين العام إلتحاد المصارف العربية الدكتور وسام حسن فتوح:

                                                                        زيادة الدوالر الجمركي قد يؤدي إلى مزيد من التضخم وخيار دمج المصارف أصبح مستبعداً                                                                         46

l                      503  البنك العربي المتحد: األجواء اإلقتصادية اإليجابيَّة في دولة اإلمارات تنعكس على البنك 
                                                                        وتحقيق المزيد من األرباح عبر زيادة التسهيالت المصرفية                                                                                                                            48

l                      503  المدير العام بالوكالة لـ » بنك النيلين أبو ظبي« فتحي القاسم عبد القيّوم:
                                                                        إستراتيجيتنا هي في إستقطاب العديد من العمالء والمشاريع التجارية الجديدة                                                                                              50

l                                                 503  الرئيس التنفيذي لبنك الشام أحمد يوسف اللحام: نجحنا في تعزيز ثقافة الدفع اإللكتروني وتطبيق قرارات
                                                                        »المركزي    السوري« إلندماج كافة فئات المجتمع مع الجهاز المصرفي عبر المنظومة الرقمية وإرساء مفهوم الشمول المالي                            55

l                                                 503  إتساع سوق الصناعة اللبنانية داخليا بنسبة 70 % وزيادة أسواقها الخارجية                                                                                                 58
l                                                 503  تُشكل نحو 26 % من حجم إنتاج الكهرباء في العالم وقد تصل إلى 86 % في 2050

                                                                        سيداوي: الطاقة البديلة وسيلة لبناء إقتصاد أكثر إستدامة وللتنوع اإلقتصادي واإلجتماعي
                                                                        وهبه: منطقة الخليج تمتلك مساحات هائلة تحصل على إشعاع شمسي ضخم وهو أمر ال يتوافر في كثير من دول العالم                                  62

l                                                 503  أوروبا ال تريد النفط الروسي هل تنجح في إيجاد البديل دون تداعيات إقتصادية و إجتماعية ؟                                                                       92                                               
l                                                 504  رئيس مجلس إدارة المصرف الوطني اإلسالمي الدكتور عقيل محمود الجميلي:

                                                                        يلبّي متطّلبات عمالئه ويسبق توقعاتهم في مجال جودة الخدمات المصرفية                                                                                                  28

الصفحة الموض�وع	 	 	 	 العدد	
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l                                                 504  رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف:أرباح المصارف ترتفع 8 % – 10 % في نهاية 2022
                                                                        وأزمة إقتصادية عالمية مقبلة في 2023 وستستمر 3 سنوات                                                                                                                        59

l                                                 504  رفع الدوالر الجمركي سيزيد أسعار المواد الغذائية 5 %  والكماليات 70 % والتضخم 30 %                                                                         61
l                                                 504  »أوبيك+« تُخّفض اإلنتاج بدءاً من )ت2( 2022 - قرار تقني بتداعيات إقتصادية                                                                                            72

l                                                 505  األمين العام إلتحاد المصارف العربية الدكتور وسام حسن فتوح:
رين رئيسيين:  عمليات اإلندماج واإلستحواذ والتحّول الرقمي السريع                                                30                                                                         األعمال المصرفية في المنطقة تشهد تطوُّ

ل الرقمي يقود إلى نمّو قطاع الخدمات المصرفية                                                                                                                                 42 l                                                 505  التحوُّ
l                                                 505  شغور موقع الحاكم المركزي يعني »أن سياسة مصرف لبنان ستسير بشكل أعرج«

ود:                                                                         الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمُّ
                                                                         ال يُمكن حّل األزمة المالية في لبنان من خالل قوانين وتشريعات كانت نافعة قبل حصول اإلنهيار                                                                    56  

l                                                 505  عوائد النفط أحد ركائز إقتصاداتها
                                                                        فكيف ستتأثر الدول العربية بأسعار الذهب االسود العام المقبل؟                                                                                                                    58  

ن�ضاط التحاد

l                                           495  برعاية األمين العام لجامعة الدول العربية المنظمة العربية للسياحة توقع إتفاقية مع إتحاد المصارف العربية لبناء القدرات الرقمية
                                                                        على هامش إجتماع لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في مقر جامعة نايف للعلوم األمنية في الرياض

                                                                         أبو الغيط: العقد األخير شهد تطوراً مذهالً للبحوث العلمية المهتمة بالذكاء اإلصطناعي                                                                                 26

l                                                     496   األمين العام د. وسام حسن فتوح يعرض ومدير عام اإلسكان دعم القروض السكنية في لبنان                                                                           112
l                                                 496  نظمها »مركز البحوث القانونية والقضائية« بالتعاون مع »الوساطة والتحكيم«  

                                                                        ندوة علمية عن : »دور الوساطة والتحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية«                                                                                        176

Financial Stability and Climate Change نظمه إتحاد المصارف العربية - منتدى »اإلستقرار المالي وتغيّر المناخ« في مقر األمم المتحدة، جنيف  l                                                 497
                                                                        األمين العام إلتحاد المصارف العربية د. وسام حسن فتوح:

                                                                       الحرب الروسية - االوكرانية ستزيد من مخاطر المناخ والطاقة وإنعدام األمن الغذائي                                                                                      28

l                                                 497  تعزيز التعاون بين »قطر المركزي« وإتحاد المصارف العربية                                                                                                                       29
l                                                  497  ورشة مصرفية متخصصة إلتحاد المصارف العربية عن »بناء نظام فّعال لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب«                                             72  
l                                                 497  السفارة السعودية في لبنان تكرِّم الهيئات االقتصادية واالجتماعية                                                                                                                 93

l                                                 498  ملتقى وورشة متخصصة إلتحاد المصارف العربية عن »التحديات الناشئة 
                                                                        التي تُواجه مجتمع اإلمتثال العالمي وتقليل المخاطر« في مسقط ُعمان                                                                                                          90

The HR Certified Online program :إطالق أول برنامج تدريبي مشترك  l                                                 498
                                                                        مذكرة تفاهم بين إتحاد المصارف العربية وجامعة البلمند للتعاون وتعزيز الشراكة و»الموارد البشرية عبر اإلنترنت«                                      92

l                                                 500  بالشراكة مع إتحاد المصارف العربية وشركاء آخرين
                                                                       »اإلسكوا« تُطلق مبادرة »ُجسور« للحّد من أوجه عدم المساواة في المنطقة العربيّة                                                                                          94

l                                                 503  تابعا إستكمال تجهيز المقّر اإلقليمي إلتحاد المصارف العربية في الرياض
                                                                        اإلتربي وفتوح ناقشا ومحافظ »ساما« التطورات المصرفية العربية والدولية                                                                                                   16

l                                                 503  المنظمة العربية للسياحة ووزارة السياحة البحرينية 
                                                                        تفعيل التعاون المشترك وجذب االستثمارات للقطاع السياحي                                                                                                                        17

l                                                 503  على هامش إجتماع محافظي المصارف المركزية في جّدة
                                                                        األمين العام إلتحاد المصارف العربية الدكتور وسام حسن فتوح: المتضّرر األول من أزمة لبنان هم المودعون                                                  18

l                                                  503  مذكرة تفاهم بين إتحاد المصارف العربية وكلية إدارة األعمال في جامعة القديس يوسف                                                                                 18   
l                                                 504  التقى مساعدة وزيرة الخزانة االميركية وعدداً من المسؤولين

                                                                        األمين العام إلتحاد المصارف العربية د. وسام حسن فتوح من واشنطن: 
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                                                                         سنُقيم برامج تدريبية مشتركة في مجال اإلمتثال للقوانين واألنظمة الدولية                                                                                                   27

l                                                  504  ورشة عمل إلتحاد المصارف العربية حول »تعزيز الحوار بين القطاعين الخاص والعام في ليبيا «                                                                    68
l                                                  505  نشاطات األمين العام إلتحاد المصارف العربية في بيروت                                                                                                                                62
l                                                  505  األمين العام إلتحاد المصارف العربية يشارك في إجتماعات مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة في الكويت                                                 63

الأخبار والم�ضتجدات

l                       494  إرتفاع إحتياطات المصرف المركزي العراقي من الذهب والعملة الصعبة                                                                                                          13  
l                      494  فعاليات األسبوع المصرفي العراقي في »إكسبو دبي 2020« محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف: 

                                                                        العراق أصبح ساحة جاذبة لإلستثمارات المتنوعة والقطاع المصرفي الفّعال يُواكب التطورات اإلقتصادية                                                        32

l                       494  »الرافدين« يبدأ صرف رواتب المتقاعدين لكانون الثاني / يناير 2022                                                                                                             35
l                       494  العالم يخسر 5.5 مليارات دوالر في 2021 جّراء قطع اإلنترنت                                                                                                                          35
l                       494  الخطوط الجوية العراقية تضم أول طائرة إيرباص من طراز A220-300 إلى أسطولها                                                                                     40
l                       494  حائز على جائزة أفضل مصرف للتمويل التجاري المصرف التجاري العراقي.. أرباح عالية وخدمات أعلى                                                          42
س في العام 2004 سوق العراق لألوراق المالية                                                                                                                                          38 l                       494  تأسَّ
l                       494  أثبت أنه بديل أصيل من المصارف التجارية التقليدية »أساسيات التمويل اإلسالمي« للدكتور صادق الشمري                                                      46
l                         494  األمين العام إلتحاد المصارف العربية د. وسام حسن فتوح: التنبّه ألهمية الصمود حيال الهجمات السيبرانية في المصارف العربية                         47
l                       494  ستتبنّى الواليات المتحدة واإلتحاد األوروبي والصين معايير تكنولوجية متباعدة صندوق النقد الدولي يُحّذر من »جدار برلين الرقمي«                57
l                       494  قانون التكنولوجيا المالية في مصر.. حبس وغرامات ضخمة للمخالفين                                                                                                             58
l                      494  »المركزي المصري« يُطلق مركزاً متكامالً ألمن المعلومات يتنبأ بالهجمات السيبرانية                                                                                      59

l                      494  رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف: مصرف رقمي إسالمي بالكامل يُبصر النور مطلع العام 2022
                                                                        وسنشهد تغيُّرات كبيرة جداً في السنوات العشر المقبلة على صعيد تأسيس البنوك الرقمية بما يتالءم و التكنولوجيا المتسارعة                        60

l                      494  نجح في إثبات جدارته وتجاوز جميع الصعوبات ليستمر في تقديم أفضل مستويات األداء 
                                                                        في كل مجاالته »الكويت الدولي« »KIB«  في 2021.. عام التواصل والتعاون المجتمعي                                                                                 62

l                      494  بنوك الكويت تتجه نحو »الرقمنة« الكاملة                                                                                                                                                     64 
l                      494  تتعامل مع النزاعات المتعلقة بالتقنيات الُمعّقدة الحالية والمستجدة »محاكم مركز دبي المالي العالمي«

                                                                        تُطلق محكمة تخصصية لإلقتصاد الرقمي                                                                                                                                                    65

l                      494  »البحرين المركزي« و»ألبا« و»ABC«  و»أونكس« التابعة لـ »جي بي مورغان« 
                                                                        يختبرون »الدفع الرقمي« عبر نظام JP Morgan Coin القائم على »البلوكتشين« بنجاح                                                                                66

l                      494  أربعة ركائز تدعم دبي كعاصمة إقتصادية ورقمية عالمية تشمل إستقطاب اإلستثمارات الخارجية والشركات العالمية                                      68
l                      494  الملك سلمان: »رؤية 2030« إنطلقت لتنويع اإلقتصاد في مواجهة المتغيِّرات العالمية                                                                                     70
l                      494  مصرف QNB العالمة التجارية المصرفية األعلى قيمة في الشرق األوسط وإفريقيا بقيمة 7,056 مليار ات دوالر                                             75

l                      494  األولى في المنطقة والرابعة عالمياً في أفضل السياسات الضريبية  المرصد العالمي: 
                                                                        قطر تقفز إلى المركز الـ 13 عالمياً بنشاط ريادة األعمال                                                                                                                              76

l                      494  مجموعة البنك األهلي السعودي تُؤسس أول إطار عام للتمويل المستدام في المملكة                                                                                         78
l                      494  بعد إتمام المرحلة األخيرة لنقل حسابات العمالء من »سامبا« »األهلي السعودي« يحتفي بإنجاز أضخم وأسرع إندماج بنكي في المنطقة          79 

l                      494  كأفضل تجربة عميل في 2021 وأفضل جهة تمويلية لمنتج الوحدات تحت اإلنشاء 
                                                                        للمرة الثالثة توالياً »األهلي السعودي« يفوز بجائزتين خالل »ملتقى سكني 2022«                                                                                         80

l                      494  »األهلي السعودي« يُطلق المرحلة الثانية من ُمبادرته المجتمعية لإلسكان التنموي بـ 300 وحدة سكنية                                                          81
l                      494  تضاعف االستثمار األجنبي المباشر للسعودية 4 مرات في 2021 ليبلغ 23 مليار دوالر                                                                                   82
l                      494  السعودية تتصّدر مستويات النمو بين دول مجموعة العشرين في الربع األخير من 2021                                                                               83
l                      494  في إطار فعالية جائزة الكويت لإلبداع 2021 »بيتك« يحصد 5 جوائز عن فئة اإلبداع والتميُّز للسنة السابعة توالياً                                            84
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l                      494  توقعات صندوق النقد الدولي بالنمو 3 % »المركزي اإلماراتي« يتوقع نمو اإلقتصاد 4.2 % في 2022                                                            86
l                      494  شراكة بين »الفردان للصرافة« و»منصة ريبل« لتوفير وصول لحظي للحواالت المالية                                                                                     87
l                      494  »دبي لصناعات الطيران«: إرتفاع إيرادات قسم الهندسة 45 %                                                                                                                      87
l                      494  مصرف اإلمارات للتنمية و»أبوظبي األول« يوّفران تسهيالً إئتمانياً بقيمة 165 مليون درهم لـ »المبريل«                                                          87

l                      494  التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية اإلقتصادية والنقدية والمالية في العام 2020 والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري:
                                                                        اإلقتصاد تأثر بظروف مناخية غير مالئمة إنكماشاً بنسبة 6,3 % وفقدان 432 ألف منصب شغل                                                                    88

l                      494  »مجموعة البنك العربي« تُحقق نمواً باألرباح 61 % وتوزيع األرباح 20 % للعام 2021 
                                                                        صبيح المصري: سالمة نهجنا عّززت نتائجنا المالية

                                                                        نعمة صباغ:  نُواصل توسيع قاعدة اإلستثمار في الحلول اإللكترونية                                                                                                              90

l                      494  »اإلسالمي األردني« »أقوى بنك إسالمي لخدمات التجزئة في 2021«                                                                                                              92
l                      494  رئيس مجلس إدارة »كابيتال بنك« األردني: نعتزم اإلستحواذ على »سوسيتيه جنرال األردن«                                                                            93
l                      494  ندى جابر تُطلق كتابها الجديد »اإلعالم الدولي والتواصل الثقافي«                                                                                                                 93
l                      494  تعيين عادل شركس محافظاً للبنك المركزي األردني                                                                                                                                      94
l                      494  »فيتش«: نظرة مستقبلية محايدة للشركات الخليجية في 2022                                                                                                                    94
l                      494  »مصارف البحرين« تشيد باإلنجاز - عدنان أحمد يوسف ضمن الشخصيات األكثر تأثيراً في مجال المسؤولية اإلجتماعية                                 95
l                      494  بنك مصر يقدم أكثر من 15 ألف خدمة غير مالية لرواد األعمال في 2021                                                                                                     96
l                      494  مصر تعلن تطبيق الحد األدنى لألجور للقطاع الخاص للمرة األولى                                                                                                                98
l                      494  رئيس البنك الزراعي المصري عالء فاروق: إسقاط 4 مليارات جنيه مديونية عن المتعثرين                                                                              98

l                      494  ودائع المصريين تتجاوز كورونا.. قفزة ضخمة ومستويات قياسية                                                                                                                99 
l                      494  تعاون بين »األهلي« و»مصر« و»القابضة للكهرباء« و»فوري دهب«                                                                                                               99
l                      494  بنك القاهرة يُخطط لضخ 2 مليار جنيه بالقرض الرقمي للمشروعات متناهية الصغر في 2022                                                                   100
l                      494  النتائج المالية لـ »الدولي اإلسالمي« في 2021: إستقرار في معّدالت النمو ونجاح في تجاوز التحديّات                                                         102
l                      494  الشرق األوسط يستفيد من شراكة Jindal SAW مع Hunting لخدمات الطاقة إلنشاء أول منشأة توصيل حديثة ومتميزة في الهند               104

l                      494  مصرف عجمان يمنح »أراَد« تمويالً بقيمة 152 مليون درهم إماراتي 
                                                                        إلستئناف األعمال اإلنشائية في مشروع الجادة العمالق في قلب الشارقة                                                                                                      104

l                      494  الرئيس التنفيذي كريم عوض: المجموعة المالية هيرميس القابضة تحولت إلى بنك شامل                                                                             105
l                      494  »مجموعة بوبيان« تضم 3 بنوك و 3 شركات للتأمين التكافلي واإلستثمار والخدمات 

                                                                        والماجد يحصد »جائزة المساهمة المميُّزة في التمويل اإلسالمي« من »غلوبل فاينانس« العالمية                                                                     106

l                      494  مؤشر سلطة النقد الفلسطينية للعقارات السكنية في الربع الثاني من 2021:
                                                                        إرتفاع في قيمة المؤشر وحركة البيع والشراء على الشقق السكنية أكثر ديناميكية                                                                                        107

l                      494  الجزائر تسجل تراجعاً في عجزها التجاري إلى 1.57 مليار دوالر                                                                                                                108
l                      494  »سيتي« أطلقت برنامج تمويل سلسلة التوريد المرتبط باإلستدامة في الجزائر                                                                                             109
l                      494  بنك اإلثمار يُعلن عن المليونير لحساب »ثمار«                                                                                                                                            109
l                      494  رغم اإلنقسام الحاد في القطاعات المالية واإلقتصادية ليبيا تبدأ عملية توحيد المصرف المركزي                                                                 110

l                      494  »جونسون كونترولز« تفوز بعقد ترشيد الطاقة                                                                                                                                          110
l                      494  دعوة إلى ضخ مزيد من اإلستثمارات في قطاع اإلتصاالت العربية                                                                                                                 111
l                      494  صندوق النقد العربي يرفع توقعاته لنمو المنطقة في 2022 إلى 5.2 %                                                                                                     112

l                      494  وتيرة اإلنتعاش ستختلف بين البلدان بحسب سرعة حمالت التلقيح »اإلسكوا«: 
                                                                        المنطقة العربية ستشهد إنتعاشاً إقتصادياً في 2022 و 2023                                                                                                                   113

l                      494  »ريفينيتف«: إجمالي عمليات اإلندماج واإلستحواذ في الشرق األوسط وشمال أفريقيا بلغت 109 مليارات دوالر في 2021                             114
l                      494  رغم توقع تراجع الضغوط التضخمية خالل 2022 »المركزي األوروبي« متأهٌب للتحّرك إذا إستمر إرتفاع التضخم                                        116

l                      494  رغم تحديات اإلقتصاد العالمي بينها إرتفاع معدالت التضخم وأسعار الشحن 
                                                                        صادرات مصر تسجل أعلى مستوى في تاريخها.. 31 مليار دوالر                                                                                                               117

l                      494  البنك األهلي يفتتح أكبر مدرج للطلبة في جامعة عين شمس بعد تطويره                                                                                                     124
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l                      494  »التعدين الدولي« يدعو لمواكبة التقنيات في تحقيق التنمية المستدامة في الصناعة العربية                                                                          126
l                      494  إجراءات خطابات اإلعتمادات المستندية                                                                                                                                                      128
l                      494  اإلقتصاد العالمي يستقبل 2022 بمزيد من الندبات  وإنفجار أزمة الديون أبرز المخاوف                                                                             130
l                      494  أثرياء يُبّدلون رؤيتهم للعمالت المشّفرة  تآكل قيمة النقود فلسفتهم الجديدة                                                                                                132
l                      494  في ظل تباطؤ النمو العالمي بسبب المتحورة أوميكرون صندوق النقد الدولي: إضطرابات مرتقبة لإلقتصادات الناشئة                                 133
l                      494  أربعة عشر تريليون دوالر خسائر عالمية متوقعة جّراء وباء كورونا - صندوق النقد الدولي: تخفيض التوقعات للنمو في الصين عام 2022   134
l                      494  أوميكرون يعصف بنمو اإلقتصاد العالمي سينخفض للنصف في الربع األخير من 2021                                                                              136
l                      494  واقعية البنوك المركزية تثير حماسة سوقية                                                                                                                                                137
l                      494  »بنك إنكلترا« يأخذ المبادرة عالمياً في رفع الفائدة                                                                                                                                      138
l                      494  بهدف تحقيق المزيد من النمو عبر عملياتها العالمية »نابيير« تُعيّن رئيساً تنفيذياً جديداً لشؤون اإليرادات                                                    139
l                      494  اإلقتصاد األميركي يُحقق أفضل نمو منذ 1984                                                                                                                                           139

l                      494  مصرف الجمهورية وشركة معامالت يُدشنان خدمة المنصة التجارية                                                                                                           144                                                               
l                      495  المصارف المركزية واإلشراف والرقابة على منصات التمويل الجماعي القائمة على اإلقراض                                                                           34
l                      495  »إيرباص« تحقق نتائج عالية في 2021: التحّول من تجاوز الجائحة إلى التعافي والنمو                                                                                37
l                      495  المصارف وأجندة التنمية المستدامة 2030                                                                                                                                                  45

l                      495  آفاق الشمول المالي الرقمي في المصارف العربية
                                                                        األمين العام إلتحاد المصارف العربية د. وسام حسن فتوح: تعزيز الشمول المالي الرقمي يفتح آفاقاً واسعة للمصارف العربية 

                                                                        ويُساعد على الوصول إلى المليارات من العمالء الذين يُعانون نقصاً في الخدمات المالية                                                                                 48

l                      495  في إطار إنتماء البنك للوطن وتمّسكه بقيمه وثوابته وتراثه ولي العهد يُكّرم البنك األهلي السعودي
                                                                        الخضيري: مهرجان الملك عبد العزيز لإلبل أصبح شارة حضارية بارزة في المنطقة العربية والعالم                                                               50

l                      495  الصندوق السعودي للتنمية يفتتح مشروعين تنمويين ويضع حجر األساس لمشروع جديد في جيبوتي                                                           51
l                      495  اإلقتصاد السعودي ينمو 6.8 % في الربع الثالث بأعلى معدل منذ 2012                                                                                                       52
l                      495  السعودية تدفع لتوازن أسواق النفط وإستقرارها... خبراء إستراتيجيون: تُكرِّس الجهود لتحقيق إستقرار القطاع عالمياً                                   53
l                      495  الترخيص لبنك رقمي سعودي برأسمال 440 مليون دوالر                                                                                                                             54
l                      495  البنوك الرقمية في الخليج.. سباٌق متسارع على تأسيسها مع تحديث األنظمة                                                                                                  55
l                      495  رئيس »أوبك« يتوقع تجاوز أسعار النفط الـ 100 دوالر للبرميل قريباً                                                                                                           55

l                      495  رئاسة إتحاد الغرف الخليجية تنتقل إلى المملكة العربية السعودية والعجالن رئيساً لإلتحاد: 
                                                                        لتطوير اإلتحاد وتعزيز دوره في تحقيق تطلعات التكامل اإلقتصادي الخليجي                                                                                               56

اد األهلي« في نسخته الجديدة                                                                                   57 l                      495  »األهلي السعودي« يستقبل الدفعة األولى من برنامج »ُروَّ
l                      495  مركز دبي المالي العالمي يسجل أفضل أداء سنوي  في تاريخه ويقود المرحلة التالية من النمو في دبي                                                          58

l                      495  مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع 52 % أرباحاً نقدية على المساهمين 136.1 مليون دوالر
                                                                        أرباح »اإلسالمي األردني« في نهاية 2021 قبل الضريبة                                                                                                                                    60

l                      495  »اإلسكوا«: ُعملتان عربيّتان تفقدان أكثر من 80 % من قّوتهما الشرائية بين عامْي 2019 و 2021                                                                  61
l                      495  أول قرض من نوعه يُقدمه الصندوق األخضر للتنمية بنك القاهرة يحصل على قرض مساند بقيمة 30 مليون دوالر                                          62
l                      495  مصر تسجل 9 % نمواً إقتصادياً في 6 أشهر                                                                                                                                                62

l                      495  وزير المالية المصري محمد معيط لمحافظ المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف: 
                                                                        طلبات األشقاء »أوامر« ومستعدون لنقل خبراتنا في اإلصالح اإلقتصادي                                                                                                        64

l                      495  القطاَع الخاص يُمثّل 80 % من رأس المال أنطوان حبيب رئيساً لـ »مصرف اإلسكان« اللبناني: 
                                                                        مصرفنا عنصٌر أساسي إلعادة تحريك المشاريع اإلسكانية                                                                                                                             67

l                      495  رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إتحاد بنوك مصر 
                                                                        د. محمد العنتبلي: بنك مصر أول بنك يحقق مستهدفات »المركزي المصري« 

                                                                        لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر                                                                                                                            68

l                      495  أول جهة كويتية تنضم إليها منظمة التعاون الرقمي تعلن إكتمال نصاب أعضائها المراقبين بإنضمام بنك بوبيان
                                                                        التويجري: حرصاء على دعم كافة جهود التوسع في اإلستخدام والتعامل بالخدمات الرقمية                                                                            70
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l                      495  »مؤشر إستخدام تقنية المعلومات واإلتصاالت في الخليج لعام 2021«:
                                                                        98 % يستخدمون اإلنترنت وأكثر من 137 % مشتركين في الهاتف المحمول                                                                                               71

ق 11 مليون دينار كويتي أرباحاً في 2021 l                      495  بنك الكويت الدولي KIB يحقِّ
ة األزمات من إقتناص أقوى الفرص وتحويلها إلى إنجازات                                                                                             72                                                                         الصباح: لم تمنعنا شدَّ

l                      495  أكد أهميتها للتوعية المصرفية في ظل التطورات الحالية... التويجري: »بوبيان« يدعم حملة »لنكن على دراية« في عامها الثاني                        74
l                      495  نظمته CEDAR OXYGEN  وجمعية الصناعيين اللبنانيين

                                                                        »ُصنع في لبنان« للمرة األولى في »إكسبو 2020«...اإلستثمار في الصناعات المتنوعة وتوفير فرص ربحية                                                      75

l                      495  تمويل المشاريع المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة أولوية عالية لألهداف التنموية                                                                            76
l                      495  أرباح »أبوظبي الوطنية للتأمين« 401.8 مليون درهم صافي في 2021...آل نهيان: 

                                                                        نُواصل تطوير أعمالنا ومواكبة متطلّبات المرحلة الجديدة                                                                                                                              78

l                      495  صندوق أبوظبي للتنمية يستقبل السفير اإلندونيسي ويناقش فرص اإلستثمار اإلستراتيجي المحتملة                                                               79
l                      495  »مجموعة إتصاالت« تحقق 9.3 مليارات درهم صافي أرباح موحدة بنمو سنوي 3.2 %                                                                                  79
l                      495   النتائج المالية لبنك ABC في 2021: المجموعة تسجل أرباحاً صافية عائدة إلى مساهمي الشركة األم بلغت 100 مليون دوالر                         80
l                      495  »أبوظبي التجاري« يطرح مجموعة من الميزات الحصرية للمستفيدين من اإلقامة الذهبية                                                                               81

l                      495  »الدولي اإلسالمي« أفضل بنك إسالمي حيال »خدمات التجزئة في قطر«
                                                                        د. الشيبي: حوّلنا التحديات إلى فرص وسّرعنا عملية التحّول الرقمي                                                                                                              82

l                      495  محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أفضل محافظ بنك مركزي في الشرق األوسط لعام  2022 من »ذا بانكر«                             83
l                      495  »اإلستثمار العربي األردني« يشتري األعمال المصرفية لبنك الكويت الوطني في األردن                                                                                    84
l                      495  »البنك المركزي العراقي« و »رابطة المصارف الخاصة« يزوران فرعي مصرفي جيهان وكوردستان                                                                85
l                      495  رندة الصادق تباشر عملها مديراً عاماً تنفيذياً للبنك العربي                                                                                                                           85
l                      495  بنك الجزائر يسمح للبنوك بفتح حسابات نقدية بالعملة الصعبة                                                                                                                     85
l                      495  مجموعة البركة المصرفية تفوز بجوائز »إسالمك فاينانس نيوز« وجوائز التجزئة المصرفية اإلسالمية                                                              86

l                      495  »الرفاع فيوز« تُكّرم عدنان أحمد يوسف خالل حفل تدشين مشروع وقف نخلة الخير
ً   للشباب   لعمل   الخير   والمثابرة                                                                                                                           87                                                                         جمعة: جهوده ستكون حافزا

l                      495  بنك اإلثمار في الربع الرابع من 2021: صافي الربح الخاص بالمساهمين نحو 2.11 مليون دينار بحريني                                                      87
l                      495  يُتيح إمكانية فتح الحسابات الجارية والتوفير للمتعاملين وألوالدهم هوية جديدة وإستراتيجية رقمية مبتكرة لمصرف الهالل                           88
l                      495  أرباح بنك اإلمارات دبي الوطني ترتفع 34 % في 2021 لتصل إلى 9.3 مليارات درهم ولتعكس مرونة األعمال وزخم التعافي االقتصادي         88
l                      495  ثالث أولويات للسياسات من أجل تحقيق تعاٍف قوي                                                                                                                                     89
l                      495  أخبار إقتصادية عربية ودولية                                                                                                                                                                      90
l                      495  البنوك اإلسالمية والتكافل اإلجتماعي                                                                                                                                                            96
l                                                 496  بنك نزوى بين ركائز الشريعة واإلبتكاريُجّسد الثقة التي يحظى بها من عمالئه                                                                                               14
l                                                 496  مجموعة QNB تطلق برنامج تطوير القيادات                                                                                                                                                28

l                                                 496  »موديز« تتوقع نمو أصول البنوك اإلسالمية في 2022 .. 
                                                                        والنفط سيُساعد على تقليل متطلّبات إصدار الصكوك                                                                                                                                    29

l                                                 496  إستراتيجية متوازنة لـ »فيصل اإلسالمي المصري« تدعم التحّول الرقمي
                                                                        رئيس مجلس اإلدارة عمرو محمد الفيصل آل سعود: نستهدف تحقيق معدل نمو في 2022 نحو 13.5 % 

                                                                        في أرصدة األوعية اإلّدخارية المتاحة للعمالء                                                                                                                                                 30

l                                                 496  البنك اإلسالمي الفلسطيني يُحقق نمواً في مختلف مؤشراته المالية في 2021                                                                                                 36
l                                                 496  تعيين الدكتور محمود محيي الدين رائداً للُمناخ في مؤتمر اإلطارية لتغيُّر المناخ الـ 27                                                                                 59
l                                                 496  باسل الهارون محافظاً لـ »الكويت المركزي«                                                                                                                                                 59
l                                                 496  من تركيا إلى تونس مروراً باليمن… األزمة األوكرانية تشعل المحروقات                                                                                                          60
l                                                 496  بنوك عالمية معّرضة لـ »هزة قوية« بفعل اإلنكشاف على روسيا الديون تتجاوز الـ 100 مليار دوالر                                                              61
l                                                 496  إبقاء المفاعالت النووية قيد العمل سيُساعد على سد الفجوة دولة أوروبية تستغني عن طاقة روسيا بـ »القرار الجريء«                                  65

l                                                 496  رفع نسبة تمثيل النساء في مجالس إدارات البنوك األردنية- محافظ البنك المركزي د. عادل الشركس: 
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                                                                        أطلقنا العديد من المبادرات لدعم المرأة وتمكينها في المجتمع                                                                                                                      80

l                                                 496  »التعمير واإلسكان« يُحقق نمواً ملحوًظاً في المؤشرات المالية لعام 2021                                                                                                      81
l                                                 496  أرباح مصرف قطر اإلسالمي تقفز بنسبة 16 % في 2021 بدعم من الدخل التشغيلي                                                                                    82
l                                                 496  البنك الدولي يُعلن تقدم مصر 5 نقاط في تقرير المرأة وأنشطة األعمال والقانون                                                                                        110
l                                                 496  شيخ األزهر يُعيّن سحر نصر  في مجلس أمناء بيت الزكاة                                                                                                                          112
l                                                 496  »األهلي المصري« وبنك مصر وبنك القاهرة يعلنون اإلستثمار في صندوق »إنكلود« للتكنولوجيا المالية                                                        118
l                                                 496  بنك الكويت الدولي KIB يؤهل موظفيه الجدد من الخريجين الكويتيين                                                                                                        148
l                                                 496  الذكرى الـ 50 لتأسيس بنك البحرين والكويت                                                                                                                                           151

l                                                 496  الناتج المحلي السعودي ألعلى قفزة نمو مسجلة منذ عقد تقرير دولي 
                                                                        يتوقع إستمرار اإلنتعاش القوي إلقتصاد المملكة بدعم أسعار النفط الجارية                                                                                                152

l                                                 496  مصرف البحرين المركزي يرفع سعر الفائدة األساسي                                                                                                                                153
l                                                 496  إنتاج روسيا من الذهب يرتفع 1.8 % إلى 346.4 طناً في 2021                                                                                                                153
l                                                 496  »األهلي السعودي« يُطلق مبادرات إجتماعية وبيئية في 20 مدينة ضمن حملة »سعادة أهالينا«                                                                     154
l                                                 496  عمومية شركة أبوظبي الوطنية للتأمين توافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40 %                                                                                     154

l                                                 496  »بوبيان« يختتم رعايته الماسية للمعرض الوظيفي الواقعي لجامعة )GUST( الخليج للعلوم والتكنولوجيا                                                    155  
l                                                 496  »صندوق سيدر أوكسيجين« يدعم القطاع الصناعي اللبناني عبر إنقاذ الصناعيين من الديون ومّدهم بالسيولة بـ »الدوالر الطازج«                158

:PCR ماهر ميقاتي يُوضح دور »أريبا« في تحصيل رسوم الـ  l                                                 496
                                                                        المبالغ في عهدة الشركة في إنتظار تحديد ديوان المحاسبة الجهة المخّولة تسلمها                                                                                      160

ز                                                                                                                                   160 l                                                 496  »سيدار روز« تحتفل بـ 25 عاماً من اإلمتياز والتميّ
l                                                 496  إطالق عالمة FatBroccoli لألطعمة المجّمدة والمنتجة محلياً داخل اإلمارات في دبي                                                                                   161
l                                                 496  »الخليج الدولي« يُحقق ربحاً صافياً بنحو 37.9 مليون دوالر للمساهمين في 2021                                                                                    161

l                                                 496  مجموعة البنك العربي: 61 % نمو أرباح و 20 % توزيعات األرباح في 2021
                                                                        صبيح المصري: سالمة نهجنا اإلستراتيجي من ضمن عوامل القوة التي عّززت نتائجه المالية                                                                       166

l                                                 496  »الروابي« تؤسس منشأة لمنتجات األلبان بقيمة 650 مليون درهم في كيزاد                                                                                                170
l                                                 496  صندوق النقد الدولي: حرب أوكرانيا تتسبّب في خفض توقعات النمو العالمي                                                                                             170
l                                                 496  بعد موافقة مبدئية من »المركزي« منصة »Nexta« تستعدُّ لإلنطالق في مصر                                                                                             171
l                                                 496  بنك ABC  في األردن يُطلق برنامج »ماسة« للسيدات                                                                                                                                 171
l                                                 496  نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة األعمال في شباط/فبراير 2022 تراجع في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة                            172
l                                                 496  محافظ سلطة النقد الفلسطينية يلتقي رئيس جامعة القدس المفتوحة                                                                                                         172

l                                                 496  »مورو« تُضيف حلول نظم المعلومات الجغرافية  )GIS( إلى حزمة خدماتها المبتكرة 
                                                                        وتوّقع مذكرة تفاهم مع RealNetworks إلضافة أحدث تقنيات التعرف على الوجوه لمنصتها المتكاملة لألنظمة األمنية                                173

l                                                 496  بهدف »إدخال كل ما هو جديد« على الصناعة المصرفية الليبية- »الجمهورية« يُوّقع إتفاقية شراكة مع »فيزا« العالمية                                  174
l                                                 496  »المركزي المغربي«: قروض البنوك تتخطَّى الـ 96 مليار دوالر                                                                                                                  178
l                                                 496  مجموعة موانئ أبوظبي تستحوذ على »دايف تيك لخدمات الهندسة البحرية«                                                                                               179
l                                                 496  »اإلمارات اإلسالمي« يُحقق ربحاً بنحو 823 مليون درهم                                                                                                                            179
l                                                 496  الرئيس التنفيذي في شركة الفردان للصرافة: الـ Metaverse  يُمكن أن يرسم مستقبل القطاع المالي                                                         180
l                                                 496  إختبار القبول في كلية الطب MCAT يعود إلى لبنان بعد توقفه لسنتين                                                                                                      180
l                                                 496  فنلندا »أسعد بلد في العالم«... ولبنان يحتّل المركز ما قبل األخير مع 2.95 نقطة متقدماً على زيمبابوي                                                       181

l                                                 496  وكالة الطاقة تُحذر من وقوع »أسوأ أزمة« للمعروض النفطي منذ عقود العقوبات الغربية
                                                                        ستؤدي إلى خروج 3 ماليين برميل يومياً من النفط الروسي من األسواق                                                                                                      181

l                                                 496  حاضر األمن السيبراني لتحسين مستقبل عمليات التصنيع وحمايته                                                                                                             182
l                                                 497  الحفل الختامي إلكسبو 2020 دبي اإلمارات ستبقى في تألقها وقوتها                                                                                                            25

l                                                 497  الرصيد التراكمي لإلستثمارات األجنبية في الدولة يتجاوز 630 مليار درهم بنمو 13.7 %
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                                                                        تدفقات اإلستثمار األجنبي المباشر الواردة لإلمارات تسجل نمواً جديداً بنسبة 3.9 % في 2021                                                                     27

l                                                 497  التمويل األخضر يستحدث مليون فرصة عمل في الخليج ويُمكن أن يكون له أثر إقتصادي وإجتماعي عميق                                                     36
l                                                 497  المؤتمر العالمي لريادة األعمال في الرياض: إتفاقيات بـ16 مليار ريال                                                                                                          38
l                                                 497  مذكرة التفاهم اإلطارية للصندوق السعودي الفرنسي لدعم الشعب اللبناني                                                                                                    38
l                                                 497  السعودية األولى عالمياً في قطاع المالية اإلسالمية بأصول 800 مليار دوالر                                                                                                    39
l                                                 497  خالل المؤتمر العالمي لريادة األعمال GEC »األهلي السعودي« يوقع إتفاقيات تعاون لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة                                40

l                                                 497  تقديراً ألدائه المتميّز وريادته في حلول منتجات إدارة النقد »غلوبال فاينانس«:
                                                                        »األهلي السعودي« األفضل في المنطقة للمدفوعات والتحصيالت                                                                                                                    41

l                                                 497  رقم قياسي )126 مليون..( لعدد الفقراء في المنطقة العربية نتيجة الحرب في أوكرانيا                                                                                  42
l                                                 497  معدَّل البطالة في مصر ينخفض إلى 7.4 % في 2021 بإنخفاض 0.5 % عن 2020                                                                                    43
l                                                 497  بنك القاهرة ينضمُّ إلى مبادرة التمويل لبرنامج األمم المتحدة للبيئة                                                                                                               44
l                                                 497  »األهلي المصري« األول في السوق المصرفية المصرية واألفريقية                                                                                                                  46
l                                                 497  هيئة أسواق المال جاهزة لتلبية كل متطلبات مجموعة العمل المالي تقييم الكويت في شأن مكافحة غسل األموال في 2023                             60
l                                                 497  رئيس إتحاد مصارف الكويت أحمد الدعيج: نستهدف أرباحاً تتجاوز مليار دينار في 2022                                                                           61
l                                                 497  رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي KIB الشيخ محمد الجراح الصباح: خطط إستراتيجية لرقمنة العمليات  المصرفية                               62

l                                                 497  بنك الكويت الدولي KIB يناقش في »Mendix« مستقبل الخدمات الرقمية                                                                                                     63            
l                                                 497  »بوبيان« يختتم برنامج تحدي »فكرة لإلبتكار« بين موظفيه                                                                                                                          64
l                                                 497  المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية في بغداد نظَّم ندوة إفتراضية عن نظام التأمين على الودائع                                                        64
l                                                 497  شرعية العز اإلسالمي: اإللتزام بأحكام ومبادئ الشريعة أساس التعامل في األعمال المصرفية اإلسالمية                                                           65

l                                                 497  أرباح بنك اإلمارات دبي الوطني 2.7 مليار درهم تقفز بنسبة 18 % أداء قياسي
                                                                        يشهده الربع األول من 2022 حيال قروض األفراد ونمو الودائع ومعامالت العمالء                                                                                          68

l                                                 497  بنك أبوظبي التجاري ينضم إلى منصة التجارة الرقمية »تريد كونكت اإلمارات«                                                                                               69
70                                SkillUp Start اإلقتصاد« اإلماراتية تُطلق برنامج لتطوير البيئة الداعمة لريادة األعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة«  l                                                 497

l                                                 497  اإلسكوا وشركاؤها يدعون إلى إصالح الحماية اإلجتماعية في المنطقة العربية 
                                                                        دشتي تشدد على ضرورة تنفيذ إصالحات تشريعية والمتعلقة بالضرائب                                                                                                       71

l                                                 497  جمعية عامة عادية وغير عادية لمجموعة البركة المصرفية                                                                                                                             74
l                                                 497  قطر الوطني للخدمات المالية: 0.9 % نمو إجمالي أصول القطاع المصرفي المحلي                                                                                       75

l                                                 497  ورشة عمل حول »بناء بيانات النوع اإلجتماعي«- سلطة النقد و»شراكة«
                                                                        ومجموعة البنك الدولي تُطلق برنامج تعزيز دور المرأة في قطاع اإلقراض المتخصص                                                                                   76

ن في الضفة الغربية وقطاع غزة                                                                     77 l                                                 497  مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة آذار/مارس 2022: تحسُّ
l                                                 497  البنك اإلسالمي األردني يرعى المؤتمر الدولي للجمعية األردنية للعلوم التربوية                                                                                                77
l                                                 497  أرباح نقدية على المساهمين في البنك العربي  بنسبة 20 % عن 2021  وإنتخاب مجلس إدارة جديد برئاسة صبيح المصري                          78
l                                                 497  البنك العربي يطلق حملة خاصة ببطاقة فيزا »معــاً« اإلئتمانية البالتينية                                                                                                      79
l                                                 497  صبيح المصري: متفائل بالفترة المقبلة ومستمرون باإلستثمار في األردن لقناعتنا بجدوى اإلستثمار فيه                                                        79
ع إتفاقية شراكة مع »فيزا« العالمية                                                                                                                                    80 l                                                 497  »الجمهورية« يُوقِّ
l                                                 497  البنك الدولي يُخّفض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.2 % والدول الفقيرة تُواجه زيادات مفاجئة في أسعار الطاقة والغذاء                                  82

l                                                 497  المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ترحب بإنشاء الصندوق اإلستئماني للصالبة 
                                                                        واإلستدامة لمساعدة البلدان الضعيفة على التصدي لتحديات المدى األطول                                                                                                    83

l                                                 497  الغرفة التجارية العربية البرازيلية تفتتح مكتبها الجديد في العاصمة اإلتحادية برازيليا                                                                                  84
l                                                 497  خبر سار من البنك الدولي إلقتصادات المنطقة في 2022: النمو بنحو 5 % وهو أسرع معدل نمو منذ 2016                                                 84
l                                                 497  التضخم ينهش جيوب فقراء العالم                                                                                                                                                               86
l                                                 497  اإلقتصاد العربي 2022                                                                                                                                                                               94

l                                                 498  أرباح بنك القاهرة تقفز 20 % إلى 5.8 مليارات جنيه في 2021
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                                                                        طارق فايد: ال نزال نحتفظ بقاعدة رأسمالية ومركز مالي قوي                                                                                                                       58

l                                                 498  الحرب الروسية - األوكرانية وتداعياتها اإلقتصادية
                                                                        أوروبا في قلب العاصفة وأمام نقطة تحّول تاريخية واألمن الغذائي واإلجتماعي لبعض دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا في خطر                76

l                                                 498  توزيع 50 مليون دينار أرباحاً نقدية على مساهمي البنك اإلسالمي األردني بنسبة 25 %عن عام 2021                                                          86 
Euromoney أطلقها بالتعاون مع يورومني  l                                                 498

                                                                        »بوبيان« يختتم »أكاديمية التمويل التجاري« التابعة لـ Boubyan Business School )بوبيان بيزنيس سكول(                                             88

l                                                 498  »يحمل مسؤولية أمانة عظيمة في خدمة الوطن وشعب اإلمارات«
                                                                        قادة العالم: محمد بن زايد قائد إستثنائي لمستقبل مشرق                                                                                                                              89

l                                                 498  »النقد الدولي« يرفع توقعات النمو في الخليج العربي إلى 6.4 %
                                                                        د. جهاد أزعور: تأثيرات سلبية للحرب األوكرانية على الشرق األوسط                                                                                                             110

l                                                 498  اإلجتماع الدوري بين »البحرين المركزي« وجمعية مصارف البحرين
                                                                        المعراج: إستمرار دعم »البحرين المركزي« إلدخال التقنيات الحديثة لمواكبة متطّلبات اإلقتصاد الرقمي

                                                                        يوسف: هدفنا تنفيذ مبادرات »التعافي اإلقتصادي« وإستراتيجية تطوير الخدمات المالية ورؤية البحرين 2030                                           111

l                                                 498  اليوم العربي للشمول المالي في 27 أبريل )نيسان( 2022
                                                                        أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية: »أهمية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية في تعزيز 

                                                                        الشمول المالي« والدعوة إلى تعزيز الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية وبمتطلبات التمويل المسؤول            112

l                                                 498  رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف: 
                                                                        نظام الظل المصرفي يتَّسم بالتعقيد وحجمه بنحو 54 تريليون دوالر في 2020                                                                                            114

l                                                 499  وكالة »ستاندرد أند بورز« تُثبّت تصنيفها اإلئتماني للبنك اإلسالمي األردني                                                                                                     40
l                                                 499  »اإلسالمي األردني« يحتفل بذكرى اإلستقالل وتكريم خريجي أكاديمية المكفوفيين                                                                                        40

l                                                 499  األي أف أن تمنح البنك االسالمي األردني جائزة أفضل بنك اسالمي في االردن لعام 2021                                                                                41                              
l                                                 499  جوائز لمستخدمي بطاقات ماستر كارد من البنك اإلسالمي األردني                                                                                                                42

l                                                 499  دعماً للشباب وتماشياً مع إستراتيجيته للمسؤولية المؤسسية المجتمعية
                                                                        »صفوة اإلسالمي« يُقدم الرعاية البالتينية للمؤتمر الحواري الوطني الشبابي األول                                                                                           66

l                                                 499  مؤشر سلطة النقد لدورة األعمال في حزيران/يونيو 2022: تراجع في الضفة الغربية وقطاع غزة                                                                108
l                                                 499  »األهلي األردني«: »أفضل بنك رقمي 2022« داود: نقدم خدمات مصرفية رقمية مميّزة                                                                                 108   
l                                                    500  األمين العام إلتحاد المصارف العربية د. وسام حسن فتوح ينال الدكتوراه في العلوم اإلقتصادية والسياسية                                                        22

l                                                 500  القلق من الكساد كما في ثالثينيات القرن الماضي جدلية مكّررة ومبالغ فيها
                                                                        اإلقتصاد األميركي.. بين الركود التضخمي المطّول والكساد                                                                                                                           33

l                                                 500  »ديلويت«: 178 تريليون دوالر خسائر اإلقتصاد العالمي في حلول 2070 بسبب التغيّر المناخي                                                                     42
l                                                 500  على هامش زيارة رئيس دولة اإلمارات إلى فرنسا 

                                                                        مركز محمد بن راشد للفضاء« و»المركز الوطني للدراسات الفضائية – فرنسا« يُوّقعان 3 إتفاقيات جديدة                                                      44

l                                                 500  الحكومة المصرية تلّقت تحويالت بنحو 31.5 مليار دوالر في 2021 / البنك الدولي: تحويالت المصريين ستقفز إلى 8 % في 2022                             56
l                                                 500  تفوقت على عدد من ُمُدن العالم البارزة / دبي األفضل إقليمياً لتأسيس مشروعات الذكاء اإلصطناعي                                                               56
l                                                 500  رئيس الوزراء ومحافظ »المركزي المصري«  يُناقشان التنسيق حيال شراء السلع ودعم الصناعة                                                                     57

l                                                 500  طارق عامر يؤكد أهميته حيال التنمية في القارة اإلفريقية/»المركزي المصري« رئيساً لمجلس محافظي »اإلفريقي للتنمية«
                                                                        تعيين طارق عامر رئيساً لمجلس محافظي البنك اإلفريقي للتنمية                                                                                                                  57

l                                                 500  بعد جيبوتي بنك مصر يعتزم التواجد في الصومال وكوت ديفوار وكينيا /
                                                                        اإلتربي: هدفنا تعزيز العالقات التجارية بين مصر وبقية الدول اإلفريقية                                                                                                        58

l                                                 500  بنك مصر يحصل على 43 جائزة ومركزاً متقدماً من كبرى المؤسسات العالمية عن النصف األول من 2022                                                    60
l                                                 500  الرئيس السيسي: بنك مصر خطوة إضافية لتعزيز اإلستثمار المصري في الصومال                                                                                        61
l                                                 500  بنك القاهرة وشركة تيلدا يحصالن على الموافقة النهائية من »المركزي المصري« إلطالق بطاقة »تيلدا«                                                           62
l                                                 500  »األهلي المصري« يوقع بروتوكول تعاون مع »ميناء دمياط« لتوفير حلول رقمية للمدفوعات                                                                           64

l                                                 500  التلّوث يُكّلف مصر 5 % من ناتجها اإلجمالي.. هذه خطة الحكومة لتطويق األزمة
                                                                        مصر تُخّطط لرفع تمثيل الطاقة المتجددة إلى 42 % من قدراتها الكهربائية في 2035                                                                                  66

l                                                 500  قرارات »المركزي المصري« لدعم التحّول الرقمي: إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً »التالمسية«                                                                     67
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l                                                 500  إرتفاع أرباح بنك قطر الوطني  %4  في النصف األول من 2021                                                                                                                  82
l                                                 500  بيت التمويل الكويتي يعلن موافقة »المركزي« على اإلستحواذ على »األهلي المتحد« البحريني                                                                          83
l                                                 500  حرب أوكرانيا قد تلقي بظاللها على أداء اإلقتصاد المصري                                                                                                                            84
l                                                 500  دعم مالي أوروبي لتأمين الموقف الغذائي في مصر                                                                                                                                      84
l                                                 500  كيف ستساعد حزمة الدعم البريطانية لألُسر في الحّد من إرتفاع التضخم؟                                                                                                    84

l                                                 500  الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC د. خالد كعوان يعلن عن تقاعده بدءاً من أول آب/ أغسطس 2022                                                         85             
l                                                 500  »موديز«  ترفع التصنيفات اإلئتمانية لبنك اإلمارات دبي الوطني                                                                                                                     85
l                                                 500  »ماستركارد«: تغيّرات في عملياتنا الدولية في إطار جهود التوسع والتطوير وتعزيز حضورنا في الشرق األوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية      86
l                                                  500  ثمة خارطة طريق لتقليل الفجوة الرقمية وتطوير اإلقتصاد الرقمي »اإلسالمي للتنمية« يُطلق إستراتيجية للشمول الرقمي 2025 العام المقبل    88

l                                                 500  توقع زيادة القطاع غير النفطي %4.2 وإحتواء مخاطر التضخم الكّلي / صندوق النقد الدولي
                                                                        يتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي 7.6%                                                                                                                                        90

l                                                 500  الصين إستوردت 260 ألف طن من النفط الخام اإليراني / السعودية تحافظ على موقعها كأكبر موّرد نفط للصين منذ بداية 2022                91
l                                                 500  تحذيرات سعودية وإماراتية من إنكماش القدرات الفائضة في جميع قطاعات الطاقة                                                                                     92
l                                                 500  سلطة النقد الفلسطينية تراجع شكاوى بعض البنوك                                                                                                                                     92
l                                                 500  »األهلي السعودي« ووزارة البيئة يعلنان الفائزين بجوائز هاكاثون البيئة                                                                                                        93

l                                                 500  صافي أرباح »الكويت الدولي BIK« في الربع األول من 2202 بلغ 2.45  مليون دينار
                                                                        الصباح: الزيادة جاءت نتيجة إرتفاع حجم محفظة التمويل 426 مليون دينار                                                                                                96

l                                                 500  بنك المغرب يُنهي بعض التدابير اإلحترازية الموقتة حيال »كوفيد- 19« / المصارف المغربية تفتح 1.4 مليون حساب في 2021                   97
l                                                 500  »اإلسالمي األردني« يدعم حفل الزفاف الجماعي )31( / د. سعيد: نستهدف تجسيد القيم اإلسالمية في الواقع العملي                                      98
l                                                 500  أرباح البنك العربي في الربع األول من 2022 بلغ 166  مليون دوالر                                                                                                              98
l                                                 500  »المركزي اإلماراتي«: أداء إستثنائي بفضل تشريعات واكبت المتغيّرات العالمية 3.3 % نمو متوقع إلقتصاد اإلمارات 2023                            99
l                                                 500  »ستاندرد آند بورز« ترفع منظور التصنيف اإلئتماني لبنك ABC إلى »مستقر« وتُثبت التصنيف الطويل والقصير المدى                                100
l                                                 500  نادي جامعة هارفارد في الشرق األوسط يستضيف رئيس جهاز اإلستثمار الُعماني: تعّددت مفاهيم القيادة بتعّدد وتنّوع اإلتجاهات               101
l                                                 500  »بوبيان« يُطلق برنامج Boubyan Acceleratorللمرة األولى في الكويت                                                                                                    102
l                                                 500  »الفاو«: 12 مليون سوداني سيُعانون موجة جوع حاّدة                                                                                                                              103
l                                                 500  التعلم الذاتي                                                                                                                                                                                             103
l                                                 500  مركز خليجي لتبادل المعلومات اإلئتمانية                                                                                                                                                  104
l                                                 500  بريطانيا تغرق في التضخم وسط »صيف السخط« / سوناك: الحكومة تبذل كل ما في وسعها لمكافحة إرتفاع األسعار                                106
l                                                 500  تدابير »كورونا« تعصر اإلقتصاد الصيني والتأثير يمتد من الخدمات إلى الثقة األوروبية                                                                               107
l                                                 500  بنوك العالم ترفع الفائدة على خطى »الفيدرالي« الكل يحاول محاصرة التضخم... و»المركزي البريطاني« يتوقع إنكماشاً                             108

l                                                 500  إطالق المجلس العالمي للمرأة في القطاع المالي من بيروت 
                                                                        عاليا الصبوري: النساء تتعاطف مع الفئات األكثر إحتياجاً /هناء الهاللي: منصة فريدة لتبادل أفضل الخبرات إقليمياً وعالمياً                        110

l                                                 500  غالبيتها على مسار التشديد... وبعضها يمضي »عكس اإلتجاه« / البنوك المركزية الكبرى أسيرة »فخ التضخم«                                            112
l                                                 500  »الجمهورية« يُسلّم الدفعة األولى من بطاقة »إيفاء« لـ »الشؤون اإلجتماعية«                                                                                                120

l                                                 500  مصرف الريان: اإلنتهاء من دمج العمليات بنجاح مع »الخليجي«                                                                                                                  120       
l                                                 501  السيسي: لضرورة تطوير السياسات النقدية لتُواكب المتغيّرات العالمية

                                                                        تعيين حسن عبدالله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي المصري                                                                                                                 20

l                                                 501  »الكويت الدولي« KIB يُسهم في التوعية بخدماته لـ »ذوي الهمم«   20
l                                                 501  أرباح مجموعة البنك العربي للنصف األول من 2022، 252  مليون دوالر وبنسبة نمو 38 %                                                                          25
l                                                 501  للمرة الثانية في 9 شهور.. رفُع رأسمال بنك القاهرة بقيمة 4 مليارات جنيه                                                                                                   26
l                                                 501  »المركزي المصري«: إرتفاع ودائع البنوك لتبلغ 7.089 تريليون جنيه                                                                                                           26             

l                                                 501  صندوق النقد الدولي يُبقي توقعاته لنمو اإلقتصاد السعودي 7.6 % في 2022 
                                                                        المملكة نجحت في التخطيط للميزانية والسياسات الهادفة إلى تنويع اإلقتصاد                                                                                               32
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l                                                 501  صندوق النقد العربي: قيمة البورصات العربية تناهز 4.5 تريليونات دوالر                                                                                                     32
l                                                 501  »اإلسكوا«: المملكة العربية السعودية ترّسخ روح التضامن اإلقليمي والمسؤولية العربية المشتركة                                                                   33

l                                                 501  في سبيل إثراء تجربة عمالئه وتحقيق أحد أهدافه اإلستراتيجية الرقمية  
                                                                        »األهلي السعودي« يُطلق النسخة المطّورة من تطبيق »األهلي موبايل« تحت شعار »العبرة بالتطبيق«                                                              34

l                                                 501  إستمراراً لدعم موارده البشرية النسائية
                                                                        »بوبيان« يُعيّن مضاوي العثمان رئيساً لوحدة مكافحة غسل األموال                                                                                                               35

l                                                 501  قطاع العقار اإلستثماري نحو اآلفاق اإلقتصادية المستقبلية األفضل
                                                                        »ستاندرد آند بورز« تتوقع إرتفاع ربحية البنوك الكويتية في 2023                                                                                                               35

l                                                  501  بنك مصر يفتح مكتب تمثيل في مدينة نيروبي الكينية                                                                                                                                     36
l                                                 501  تعليمات جديدة للمصارف

                                                                        سلطة النقد تعفي أجور العمال من الرسوم والعموالت                                                                                                                                   36 

l                                                 501  ستة وستون مليار جنيه أرباح »األهلي المصري« قبل الضرائب و3.9 مليارات جنيه أرباح نقدية للمساهمين                                                    38
ً l                                                 501  المبادالت الخارجية عرفت إنتعاشاً مهما

                                                                        تحويالت المغتربين المغاربة نحو 9,37 مليارات دوالر في 2021                                                                                                                  39

l                                                 501  التأمين البنكي في المغرب ينمو 16.5 %  ويُحافظ على حصته من السوق البالغة 30 %                                                                               39
l                                                 501  مصرف الجمهورية ينفي ما يتداول عن إغالقه                                                                                                                                              42

l                                                 501  الجائزة في دورتها الثالثة إستقطبت 37 مشاركاً من 18 دولة
ع في تطوير المنشآت التربوية في دول العالم اإلسالمي                         42                                                                         فعاليات تحكيم جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم – اإليسيسكو للتطوُّ

l                                                 501  مجموعة QNB: إرتفاع األرباح الصافية 4 % إلى نحو 7 مليارات ريال                                                                                                            44
l                                                 501  مجموعة البركة تُحقق صافي أرباح عائدة للمساهمين بقيمة 85 مليون دوالر خالل النصف األول من 2022                                                    44   

l                                                 501  إرتفاع اإلنفاق على السياحة خارج المملكة
                                                                        البنك المركزي: إرتفاع الدخل السياحي في األردن 242.7 % في 6 أشهر                                                                                                       45

خالل ثالثة أشهر.. التضّخم ينزل بـ 71 مليون إنسان تحت خط الفقر                                                                                                          45   l                                                 501
l                                                 501  موزَّعون على فروع )بيتك - تركيا( في إسطنبول وبورصة

                                                                        فريق من موّظفي »بيتك« في تركيا لخدمة العمالء خالل العطلة الصفيّة                                                                                                         50

l                                                 501  أ.ب.س اإلسالمي« »أفضل بنك للتمويل اإلسالمي« في الشرق األوسط وشمال إفريقيا من مجلة »ميد«                                                               50
l                                                 501  هنّأت بالذكرى الـ21 لتأسيس المجلس األعلى للمرأة

                                                                        مصارف البحرين 40 % نسبة المرأة في القطاع المصرفي                                                                                                                            51

l                                                 501  تشتهر بالتكلفة المنخفضة التي تُنتج بها الغاز الطبيعي المسال
                                                                        قطر لديها رؤية واضحة وخطط جريئة لتحقيق اإلستدامة                                                                                                                             52

l                                                 501  إحتياطات النقد األجنبي في العراق تتجاوز 80 مليار دوالر                                                                                                                            53
l                                                 501  »التنمية الدولي« يفتتح فرعاً في االمارات                                                                                                                                                      53                        
l                                                 501  تعيين رامي الدكاني رئيساً للبورصة المصرية ووهبة الله الصيرفي نائباً له                                                                                                    53

l                                                 501  فرنسا تُجّمد أصوالً لموسكو بـ1.2 مليار يورو
                                                                        حرارة أغسطس/ آب 2022 تُذيب الروبل الروسي                                                                                                                                        58

l                                                 501  »برقان« يبيع 51.8 % في مصرف بغداد إلى »األردني الكويتي«                                                                                                                   58
l                                                 502  البنك السعودي السوداني يدشن عالمته التجارية الجديدة                                                                                                                               18
l                                                 502  سداد إلكتروني للفواتير الحكومية                                                                                                                                                                20
l                                                 502  »تنمية الصادرات« في السودان يُصدر بطاقة الشركات                                                                                                                                  22
l                                                 502  بنك البركة السوداني  إرتفاع إجمالي الموجودات 247 % وإنتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2022 - 2025                                               38

l                                                 502  بنك الجزيرة السوداني األردني
                                                                        تحّديات في تطبيق آليات مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ضمن المعايير المصرفية الدولية                                                                40

l                                                502  تطّور المراكز المالية للمصارف األهلية العراقية للسنوات الخمس 2017 – 2021
                                                                        »األهلي العراقي« أكبر المصارف األهلية في 2021 من حيث ميزانيته يليه »التنمية الدولي لإلستثمار والتمويل اإلسالمي« و»بغداد«                  46

l                                                502  التأثيرات اإلقتصادية العالمية لألزمة الروسية - األوكرانية 
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                                                                        الجنون يُصيب أسواق العالم                                                                                                                                                                        50

l                                                502  إتحاد شركات اإلستثمار ضمن الوفد اإلقتصادي الكويتي في مصر
                                                                        مدبولي: قانون اإلستثمار المصري يضمن عملية دخول رؤوس األموال وخروجها                                                                                            60

l                                                 502  جمعية مصارف البحرين تُثّمن عطاء عضوي مجلس إدارتها السابقين الدكتور خالد كعوان وحسان جرار                                                        63
l                                                 502  »المركزي المصري« يُوافق على تعيين رئيس البريد عضواً في مجلس إدارة »المصري الخليجي«                                                                    63
l                                                 502  تقديراً إلسهاماته في المسؤولية المجتمعية  رسالة شكر وتقدير من »مؤسسة بهية« لـ »األهلي المصري«                                                        78

l                                                 502  »كورونا« ضاعفت التحديات اإلقتصادية التي واجهت المملكة المغربية
                                                                         100 مليار دوالر قروض في القطاع المصرفي المغربي                                                                                                                                 80

l                                                 502  ثالث بنوك مغربية ضمن قائمة العشرة األفضل إفريقياً من أصل 30 مصرفاً معتمداً                                                                                        80
l                                                 503  خبراء: تأسيس الجهات الجديدة يتزامن مع النقلة النوعية لجذب رؤوس األموال األجنبية للسوق المحلية

                                                                         هيئات جديدة تدعم منظومة اإلستثمار والتنمية في السعودية                                                                                                                          20

l                                                 503  أصول القطاع المصرفي اإلماراتي 3.442  تريليونات درهم في نهاية مايو 2022
                                                                         المحافظ خالد محمد بالعمى: نلتزم تطبيق الضوابط التنظيمية العالية على المؤسسات المالية المرّخصة وعملياتها الخاصة بالدفع                   22

l                                                 503  إرتفاع أرباح البنك العربي المتحد إلى 83.3 مليون درهم في نهاية النصف األول 2022                                                                                 23
l                                                 503  صندوق النقد الدولي IMF  في العام 2022: على القطاع العام أن يُسهم في تحفيز التمويل الخاص للعمل المناخي إقتسام المخاطر  

                                                                            بين القطاعين العام والخاص يُوّجه نسبة أكبر من األصول المالية العالمية إلى المشروعات المناخيّة                                                                    24

l                                                 503  أداء قياسي من حيث أنشطة قروض األفراد ومعامالت العمالء: أرباح »اإلمارات دبي الوطني« ترتفع 11 % في النصف األول من 2022            47
l                                                 503  قطر الوطني QNB: الظروف غير مهيأة بعد لحدوث تراجع كبير في قوة الدوالر                                                                                             52

l                                                 503  مصارف البحرين تُشكل مجلساً لألعضاء من القيادات التنفيذية                                                                                                                     53    
l                                                 503  مجلس إدارة مجموعة البركة يُعيّن حسام بن الحاج عمر رئيساً تنفيذياً                                                                                                           53
l                                                 503  »دخان« أفضل بنك رقمي لألفراد في قطر                                                                                                                                                     54
l                                                 503  في خطوة تُحقق أهدافاً إستراتيجية تُعّزز مركزه في األسواق: دمج بنك سوسيتيه جنرال – األردن بـ »كابيتال بنك«                                         54
l                                                 503  في سياق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030: »المركزي المصري« يُطلق إستراتيجية الشمول المالي )2025-2022(                     66
l                                                 503  أرباح بنك القاهرة ترتفع إلى 1.84 مليار جنيه خالل النصف األول من 2022                                                                                                68
l                                                 503  بيت التمويل الكويتي يعلن اإلستحواذ على 97 % من »األهلي المتحد«                                                                                                            70
l                                                 503  تعاون مشترك بين »األهلي المصري« ووزارة المالية وإدارة المنيا التعليمية لميكنة صرف المستحقات                                                            72
l                                                 503  األمم المتحدة تُشيد بإطالق مصر منصة »نُوّفي« للمشروعات الخضراء                                                                                                           73

l                                                 503  اإلتحاد الدولي للمصرفيين العرب يُكّرم »بوبيان« في إسطنبول بجائزة التحّول الرقمي على مستوى الكويت
                                                                            الدوب: فخورون بكوادرنا الوطنية التي كانت وراء إنجازاتنا الرقمية األخيرة                                                                                                          74

l                                                 503  »العز اإلسالمي« يفتح باب الترشح لجوائز »هي« الخاصة بالنساء في نسختها الثانية                                                                                      74
l                                                 503  محافظ سلطة النقد: الجهاز المصرفي الفلسطيني قوي ومتين ونجحنا في بناء شبكة األمان المالي وفق أفضل المعايير الدولية                       75

l                                                 503  »اإلسالمي األُردني« يُصدر بطاقة فيزا بالتينيوم 
                                                                        د. سعيد: نحرص لضمان تقديم أفضل الوسائل المبتكرة والتوجه نحو التحوُّل الرقمي                                                                                    76

l                                                 503  اإلسكوا تواصل جهودها لدعم التنمية المستدامة في الدول العربية: إطالق مرصدين لإلنفاق اإلجتماعي في األردن وتونس                                77
l                                                 503  »األهلي السعودي« يفوز بجائزة مجلس التعاون الخليجي في مجال اإلسكان                                                                                                  78
l                                                 503  قالدة السياحة العربية من الطبقة الممتازة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر                                                                                  79
l                                                 503  ثالثة وثالثون تريليون دوالر تديرها أكبر 10 شركات إلدارة األصول في العالم                                                                                                79
l                                                 503  »فيتش« للتصنيف اإلئتماني تُثبت تصنيف »الدولي اإلسالمي« حيال اإلصدار طويل األجل عند درجة A-  مع نظرة مستقبلية مستقرة               80
األسواق تنتعش وتترّقب »الفيدرالي«: »المركزي األوروبي« يُعلن رفعاً »غير مسبوق« للفائدة                                                                           81   l                                                 503
l                                                 503  تمويالت بنوك اإلمارات لقطاعي التجارة والصناعة في عام واحد 5.33  مليارات درهم                                                                                    81
l                                                 503  بعد حصوله على الموافقات لتغيير إسمه التجاري وشعاره: بنك قطر األول يُصبح »بنك لشا«                                                                          82
l                                                 503  محافظ المركزي التونسي مروان العباسي: خطة إلطالق عمالت رقمية عربية                                                                                                  82
l                                                 503  مجموعة بريد اإلمارات تطلق شركة فينتكس لتعزيز دور التكنولوجيا المالية                                                                                                   83
l                                                 503  في سبيل دفع عجلة اإلبتكار ووضع معايير جديدة: »هانيويل« و»اإلمارات دبي الوطني« يتعاونان لتعزيز اإلستدامة                                         84
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l                                                 503  مصرف الناسك االسالمي ومجموعة  UBAF يدرسان التعاون المشترك                                                                                                          85
l                                                 503  أتفكس تفوز بجائزة »أفضل إبتكارات  في مجال التكنولوجيا المالية« لعام 2022                                                                                          85   
l                                                 503  طالبة لبنانية تُطلق مشروع »مخيَّم الفراشة« - The Betterfly Camp لتمكين الفتيات الالجئات                                                                   86
l                                                 503  البنك الدولي يناشد دول الساحل تنويع إقتصاداتها للحّد من تداعيات التغيُّر المناخي                                                                                     90
l                                                 503  مسؤول في »اإلحتياطي اإلتحادي« يُؤيد زيادة للفائدة 50 أو 75 نقطة أساس في سبتمبر/ أيلول 2022                                                        90
l                                                 503  هل إنقلبت تركيا على بوتين؟ بنوك تركيا تنسحب من نظام المدفوعات الروسي »مير«                                                                                    91
l                                                 503  اإلتحاد األوروبي: الصين تفقد مكانتها التجارية أمام المستثمرين األجانب                                                                                                      91
l                                                 503  إتفاق تعاقدي بين سلطة النقد وشركة مدفوعاتكم لتنفيذ نظام عرض وسداد الفواتير الوطني                                                                         95

l                                                 503  غورغيفا للبنوك المركزية: التضخم عنيد كونوا مثابرين في محاربته                                                                                                               95                     
l                                                 503  »ديفرايت« تدخل في شراكة مع »سيدار روز« لتكسب وصوالً فورياً إلى أكبر قاعدة بيانات في العالم في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا      96
l                                                 503  أكبر إنخفاض لإلستهالك في عقود مع إرتفاع األسعار: »جنون القمح« يدفع العالم للبحث عن بدائل                                                                97
l                                                 504  القطاع المصرفي الكويتي يترقب أكبر صفقة إندماج في 2022 العملية ستؤدي إلى والدة ثالث كيان بنكي بأصول تبلغ 39 مليار دوالر            18
l                                                 504  أداء بنوك الكويت والسعودية األفضل خليجياً في النصف األول من 2022                                                                                                       19

l                                                 504  على هامش اإلجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لقاءات عربية – دولية لمناقشة المعّوقات اإلقتصادية وسبل معالجتها
                                                                        محمد بن هادي الحسيني مترئساً وفد دولة اإلمارات ناقش السياسات المالية والتحّديات اإلقتصادية إقليمياً ودولياً                                            34

l                                                 504  دعا إلى سياسات موّجهة ألضعف الفئات اإلجتماعية وترك األسعار تتكيّف
                                                                        صندوق النقد الدولي يُحذر من »األسلحة التقليدية« لمواجهة »معضلة التضخم«                                                                                             40

l                                                 504  في ظل المخاوف المتزايدة من ضعف الطلب
                                                                        »اإلحتياطي الفيدرالي«: آفاق اإلقتصاد األميركي باتت »أكثر تشاؤماً«                                                                                                              40

l                                                 504  انتخاب محيي الدين باإلجماع مديراً تنفيذياً بصندوق النقد الدولي ممثالً لمصر والمجموعة العربية وعضواً بمجلس إدارته                               41
l                                                 504  شركة سداد لحلول الدفع و QNB يوقعان إتفاقية شراكة لتطوير المدفوعات اإللكترونية في قطر                                                                    42
l                                                 504  مؤتمر المناخ في شرم الشيخ يُعّد ورقة بمعايير التمويل لتوجيهه للدول األكثر إحتياجاً                                                                                   43
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