
األنشطة خالل الربع 
األول للعام 2017



اجتماع مجلس االدارة األول لعام 2017:
1

عقد مجلس إدارة اتحاد المصارف اجتماعه األول لعام 2017 ، حيث تم مناقشة آخر التطورات المستجدة في 
القطاع المصرفي ، األهداف االستراتيجية وخطة العمل لعام 2017 ، تقرير أنشطة االتحاد لعام 2016 ، وجدول 

أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية ، والميزانية التقديرية لعام 2017 ، البيانات المالية وتقرير 
مراقبي الحسابات لعام 2016 ، وتعديل بعض مواد النظام األساسي التحاد المصارف.

اجتماع المجلس االستشاري للرؤساء التنفيذيين األول لعام 2017 :
2

عقد المجلس االستشاري للرؤساء التنفيذيين في اتحاد المصارف، اجتماعه األول للعام 2017 حيث استعرض 
مبادرة اتحاد المصارف حول التعاون المعلوماتي لتكوين دراية شاملة حول التهديدات السيبرانية التي تواجه 

البنوك وسبل التصدي لها ، وكذلك التقدم المحرز فيما يتعلق بمواصلة دعم قطاع المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة في الدولة ، كما تناولت المناقشات أهمية المراجعة المستقلة للحسابات لتكوين انطباع واضح حول 

مدى دقة وموثوقية البيانات المالية للمؤسسات ، وكذلك تم استعراض تأثير الضريبة القيمة المضافة في 
الدولة على األطراف المعنية في القطاع المالي والتحديات المصاحبة لإلطار الضريبي الجديد . 
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اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية : 
3

عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية التحاد المصارف، وتخلل االجتماع المصادقة على خطة عمل اتحاد 
المصارف للعام 2017، الموافقة على البيانات المالية لعام 2016 وتقرير مدققي الحسابات المالية للعام 2016، 

وتعيين مدققي الحسابات للعام 2017، والمصادقة على التقرير السنوي للعام 2016 والميزانية التقديرية للعام 
2017 . كذلك تم عقد الجمعية العمومية غير العادية والتي أقرت تعديل بعض مواد النظام األساسي التحاد 

مصارف اإلمارات.
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محفظة اإلمارات الرقمية : 
4

 
ً
كشف اتحاد المصارف عن تأسيس »محفظة اإلمارات الرقمية » ، وهي شركة مستقلة مملوكة من قبل 16 بنكا

 في المدفوعات النقدية إلى الرقمية على نطاق المجتمع 
ً
، حيث متوقع أن يحدث إطالق الشركة تحوال

ً
مساهما

وأن تسهم في تسريع وتيرة التحول نحو الرقمية في الدولة. وقد تم انتخاب مجلس إدارة للشركة، كذلك تم 
عقد عدة اجتماعات تشاورية بين ممثلي البنوك المساهمة لوضع الركائز األساسية والترتيبات الالزمة للمضي 

 نحو اإلطالق النهائي للشركة.
ً
قدما

نظام بازل III كفاية رأس المال :
5

أصدر مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي النظام الخاص ببازل III والمتعلق بكفاية رأس المال بعد عدة 
مناقشات مع لجنة إدارة المخاطر في اتحاد المصارف.

 : ICCS مقاصة صور الشيكات
6

واصل فريق عمل اتحاد المصارف اجتماعاته مع فريق العمل التابع للمصرف المركزي لمناقشة الطرق والتدابير 
التي يمكن تنفيذها لمكافحة تزوير الشيكات ، وكذلك التقنيات التي يمكن استخدامها من أجل عملية تعزيز أمن 

الشيكات.

الحد األدنى للمعايير والممارسات الخاصة بنوافذ الصيرفة اإلسالمية:
7

اجتمع نائب رئيس لجنة الصيرفة االسالمية مع المدير الرئيسي لدائرة الرقابة على البنوك في المصرف المركزي 
لمناقشة الورقة المقترحة من لجنة الصيرفة االسالمية التابعة لالتحاد حول الموضوع .  
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 : ”De-Risking“ تداعيات تقليل المخاطر
8

اجتمع مدير عام اتحاد المصارف ورئيس لجنة التشريع وااللتزام التابعة التحاد المصارف مع اللجنة المختصة في 
المصرف المركزي ، حيث تم تبادل اآلراء حول الموضوع .

االتحاد للمعلومات االئتمانية : 
9

عقدت اللجنة التوجيهية اجتماعها الثاني للعام والتي تضم ممثلي اتحاد المصارف واالتحاد للمعلومات 
االئتمانية حيث تم مناقشة المواضيع ذات االهتمام المشترك . ومن جهٍة أخرى ، تم بدء عقد االجتماعات على 
مستوى الفرق الفنية بين اتحاد المصارف واالتحاد للمعلومات االئتمانية بخصوص تكنولوجيا وأمن المعلومات 

وغيرها من اللجان .

نظام التوطين في القطاع المصرفي وقطاع التأمين : 
10

اجتمع ممثل المصرف المركزي مع أعضاء لجنة الموارد البشرية التابعة التحاد المصارف وتم إطالعهم على آخر 
التطورات حول الموضوع سيما فيما يتعلق بنظام النقاط .

جمعية رواد األعمال اإلماراتيين : 
11

مت جمعية رواد األعمال اإلماراتيين بالتعاون مع اتحاد المصارف ندوة نقاشية تحت عنوان » رواد األعمال والمصارف 
َ
نظ

» لتوفر منصة مفتوحة لرواد األعمال اإلماراتيين لتسليط الضوء على التحديات المالية الرئيسية التي تواجه قطاع 
الشركات الصغيرة والمتوسطة وأفضل الممارسات التي يجب اتباعها لزيادة فرص الحصول على التمويل ، والعمل 
على استكشاف سبل توفير الدعم الالزم لتطوير أعمالها والتحديات التي تواجه العالقة بين البنوك والمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة. وشهد الملتقى ، الذي ترأسه معالي عبدالعزيز الغرير – رئيس االتحاد والمتحدث الرئيسي 

للملتفى بحضور رئيس الجمعية وأمينها العام، مشاركة ما يزيد عن 100 من رواد األعمال اإلماراتيين وعدد من أصحاب 
 )Modus Operandi( الخبرة من قطاع المصارف . وقد تم اإلشادة بمباردة اتحاد المصارف لدعم الشركات المتعثرة

باإلضافة إلى العديد من المبادرات والبرامج التي أطلقتها عدد من البنوك في الدولة .
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مسابقة التثيقف المالي :
12

م اتحاد المصارف مسابقة لتعزيز التثقيف المالي بين الشباب وقد شارك فيها مجموعة من طالب جامعات 
ّ
نظ

مرموقة في اإلمارات ، وتأتي هذه المبادرة ضمن المساعي الرامية إلى تحفيز طالب الجامعات على ابتكار 
أفكار جديدة لتعزيز الثقافة المالية بين الشباب وتعزيز إدراكهم ألهمية اإلدخار وإدارة الديون والتخطيط 

المالي ، حيث قامت لجنة متخصصة مكونة من أعضاء لجنة التسويق التابعة التحاد المصارف وممثلين من االدارة 
التنفيذية التحاد المصارف بتقييم المشاريع التي قدمها الطالب . وقد فاز بالجائزة النقدية األولى فريق جامعة 

ميدلسكس – دبي ، بينما حصل طالب جامعة نيويورك أبوظبي على جائزة المركز الثاني. 

اتحاد مصارف اإلمارات شريك استراتيجي لمؤتمر 
مكافحة االحتيال في الشركة األوسط لعام 2017 :

13

أعلن اتحاد المصارف مساهمته كشريك استراتيجي في مؤتمر مكافحة االحتيال في الشرق األوسط 2017 ، 
الذي استضافته دائرة التنمية االقتصادية في دبي تحت رعاية معالي رئيس االتحاد ، وبالتعاون مع جمعية 

مكتشفي االحتيال )ACFE( من 29 إلى 31 يناير 2017 بدبي . ويأتي دعم اتحاد المصارف لهذا المؤتمر ضمن إطار 
التزامه بمكافحة االحتيال والتزوير وحماية المصارف األعضاء وعمالئها من أي تهديدات مستقبلية. 

5



لجنة االئتمان لألفراد :
14

تم إنشاء لجنة االئتمان لألفراد والتي تتكون من ثالثة عشر من المصارف األعضاء لتنضم إلى اللجان الفنية األخرى 
التابعة التحاد المصارف.

صندوق النقد الدولي : 
15

اجتمع مدير عام اتحاد المصارف مع ممثلي صندوق النقد الدولي في مقر االتحاد ، وتم مناقشة آخر 
المستجدات والتطورات في القطاع المصرفي في اإلمارات.

مجموعة مستخدمي سويفت :
16

اجتمع مدير البحوث والدراسات في اتحاد المصارف مع رئيس مكتب سويفت في دبي ومدير الحسابات في 
اإلمارات وذلك لمناقشة أنشطة سويفت لعام 2017 وإمكانية التعاون بين الطرفين من خالل عقد ورشات عمل 

حول آخر المستجدات العالمية بما يخص سويفت سيما في مجال أمن المعلومات.

اجتماعات اللجان :
17

لجنة الصيرفة اإلسالمية :  -1
تم مناقشة المواضيع التالية :   

- وضع معايير موحدة للنوافذ االسالمية   

لجنة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة :   -2
تم مناقشة المواضيع التالية :    

- مسودة النظام المقترح حول تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة   
- برنامج تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة   

- التقارير االئتمانية   
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لجنة العمليات :   -3
تم مناقشة المواضيع التالية :    

- نظام المقاصة بالمسح الضوئي    
- التوقيع الرقمي    

لجنة األعمال المصرفية التجارية للشركات :   -4
تم مناقشة المواضيع التالية :    

- التمويل العقاري التجاري   
- إنشاء اإليداع والقيد المركزي للوثائق والمستندات   

- االمراجع / االسنادات المصرفية   
- التقارير االئتمانية   

لجنة الموارد البشرية :   -5
تم مناقشة المواضيع التالية :    

- التوطين في القطاع المصرفي   
- التوعية المالية في المدارس والجامعات   

- تبادل المعلومات   
- نظام المزايا في القطاعين العام والخاص   

- دور معهد اإلمارات للدراسات المصرفية والمالية   

لجنة التدقيق :   -6
تم مناقشة المواضيع التالية :    

- مكافحة غسل األموال    
”Outsourcing“ نظام االستعانة بمصادر خارجية -   

- األمن السيبراني    

اللجنة القانونية :  -7
تم مناقشة المواضيع التالية :   

”Outsourcing“ قواعد ومعايير االستعانة بمصادر خارجية -   
- قروض الرهن العقاري    

- قانون الشركات   
- تسوية اإلغالق )المقاصة(   
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لجنة الخدمات المصرفية لألفراد :   -8
تم مناقشة المواضيع التالية :   

- شكاوي العمالء   
- سلوكيات البيع   

- رسوم رهن وفك المركبات    
- مؤشر الثقة    

- إرشادات فتح وإغالق فروع البنوك   

لجنة إدارة المخاطر :  -9
تم مناقشة المواضيع التالية :   

- التعاون مع االتحاد للمعلومات االئتمانية   
- تدقيق البيانات المالية  وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة   

- التصنيف السيادي   

لجنة األسواق المالية :   -10
تم مناقشة المواضيع التالية :   

- سعر التبادل بين البنوك »أيبور«   

لجنة التشريع وااللتزام :   -11
تم مناقشة المواضيع التالية :   

- تداعيات تقليل المخاطر   
- نظام اإلفصاح المشترك    

- المنتجات االستثمارية   

لجنة الخدمات المصرفية الرقمية :   -12
تم مناقشة المواضيع التالية :    

 )Block chain( بلوك تشين -   

لجنة أمن المعلومات :   -13
تم مناقشة المواضيع التالية :    

- تبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية 2017   
- التوعية حول أمن المعلومات   

- أمن المعلومات االئتمانية   
- اإلطار التنظيمي للقيم المخزنة ونظم الدفع الرقمي    

”Outsourcing“ االستعانة بمصادر خارجية -   
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لجنة إدارة الثروات :   -14
تم مناقشة المواضيع التالية :    

- دور قطاع إدارة الثروات االستراتيجي في اإلمارات   
- مالءمة المنتجات   

- تقييم المستشار االستثماري    
- نظام اإلفصاح المشترك    

لجنة منع االحتيال :    -15
تم مناقشة المواضيع التالية :    

- مخاطر االحتيال / التزوير الداخلية   
- مخاطر االحتيال / التزوير التي تواجه الصيرفة الرقمية   

- حملة توعية العمالء حول التزوير واالحتيال   
- إنشاء مكتب لتبادل المعلومات حول عمليات » االحتيال والتزوير«   

لجنة التسويق :   -16
تم مناقشة المواضيع التالية :   
- االتحاد للمعلومات االئتمانية   

- مؤشر الثقة في القطاع المصرفي 2017   
- التوعية المالية   

”Rebranding“ إعادة صياغة شعار االتحاد -   
- تقرير وسائل التواصل االجتماعي   

- سلوكيات البيع   
- آلية شكاوي العمالء   

لجنة تكنولوجيا المعلومات :   -17
تم مناقشة المواضيع التالية :   

- التعاون مع االتحاد للمعلومات االئتمانية   
- نظام المدفوعات    

”Outsourcing“  االستعانة بمصادر خارجية -   
- سبل االبتكار   
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