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 ندوة
 التكنولوجيا في الصناعة المصرفية

 2003 آانون األول 3-2: الزمان •

 الشيراتون فندق ـ دمشق: المكان •

 مجلس رجال األعمال السوري اللبناني ـ لجنة المصارف: تنظيم •
 األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني

 رفاعيغسان ال. د  في سوریا وزیر االقتصاد والتجارة: رعایة •

 2003آانون األول  2الثالثاء 

 :احاالفتت
 غسان العياش. د رئيس لجنة المصارف في مجلس رجال األعمال السوري اللبنانيآلمة  •
 عدنان القصار. أ نائب رئيس مجلس رجال األعمال السوري اللبنانيآلمة  •
 غسان الرفاعي. د آلمة راعي الندوة، وزیر االقتصاد والتجارة •

 

 :Keynote speechرئيسية مالحظات 
 محمد هيكل. أ رئيس لجنة المعلوماتية في مجلس رجال األعمال السوري اللبناني •
  

 المصرف الحدیث      :الجلسة األولى
 مكرم صادر. د األمين العام لجمعية مصارف لبنان  :رئيس الجلسة

 باسل الخشي. د مستشار تكنولوجي في البنك التجاري السوري •
 شادي آرم. د  إدارة البنك اللبناني للتجارةرئيس مجلس •
 شربل فاخوري. أ Microsoftشرآة عام المشرق في مدیر  •
 غسان یوسف. أ مدیر في بنك عوده •

 

 الخدمات واألدوات: التكنولوجيا والمصارف   :الثانيةالجلسة 
 غنوة جلول. د يا المعلومات رئيسة اللجنة البرلمانية لتكنولوج،عضو مجلس النواب اللبناني  : الجلسةةرئيس
 حسام آيال. أ Ciscoمدیر عام شرآة  •
 سامر حنا. أ Trinecالرئيس التنفيذي لشرآة  •
 سعيد شوآوم. أ  Visa Internationalمدیر عام المشرق في شرآة  •
 مایكل سبانودس. أ NCR/ Teradataمدیر شرآة  •

 

 یع الحدیثةأقنية التوز: التكنولوجيا والمصارف   :الثالثةالجلسة 
 طوني الشویري. د مستشار رئيس مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر  :رئيس الجلسة

 أحمد شاآر. أ Libanica الرئيس التنفيذي لشرآة  •
 حبيب طربيه. د IDMالرئيس التنفيذي لشرآة  •
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 2003آانون األول  3األربعاء 

 طر والتدقيقالمخا: ضبط التكنولوجيا في العمل المصرفي   :األولىالجلسة 
 سامي الخيمي. د  في التكنولوجيامستشارال  : الجلسةةرئيس
 عبد القادر حصریة. أ Emest &Youngمدیر شرآة  •
 نادر السروجي. أ   Deloit & Toucheشرآة •
 فراس عيد. أ   Deloit & Toucheشرآة •
 زاهي یونس. د دآتور في الحقوق/ محام •
  

  "للتكنولوجيااإلدارة االستراتيجية "مداخلة حول 
 جو سروع. د  مدیر عام فرنسبنك لألعمال،مستشار رئيس مجلس إدارة فرنسبنك •

 

 إعداد المؤسسات وتحضير الموارد البشریة   :الثانيةالجلسة 
 علي آنعان. د مدیر عام المصرف الصناعي في سوریا  :رئيس الجلسة

فدوى مردم بك منصور السيدة مدیرة مرآز الدروس المصرفية في جامعة القدیس یوسف •
 غسان فلوح. د مستشار في البنك التجاري الدولي •
 حسن أبو النور. د مستشار في البنك التجاري الدولي •
 أحمد برغوت. أ ESA في بيروت المعهد العالي لإلدارة •
 ستيفان أتالي. أ ESAالمعهد العالي لإلدارة في بيروت  •

 

 : اختتام الندوة
 رآان رزوق. د السوریة للمعلوماتيةآلمة الجمعية العلمية  •
 راتب الشالح. د آلمة رئيس مجلس رجال األعمال السوري اللبناني •

 الملخص

ا               و واهتمامه د النم ى الصناعة المصرفية لتحدیث االقتصاد وتولي ه سوریا عل عقدت هذه الندوة في وقت تعول في
تمك           ى ت أمين             بتحریر الصناعة المصرفية والترخيص للمصارف الخاصة حت ة من ت ى جانب المصارف العام ن إل

 .التمویل للمشاریع القائمة والجدیدة

آلمات افتتاح الندوة على أن صهر اإلمكانيات والقدرات للمصارف اللبنانية والسوریة من شأنه إحداث تنمية               أآدت  
دین             . وتطویر مشترك لهذه المصارف ومساندة للجهود الرسمية المتواصلة لزیادة نطاق التعاون االقتصادي بين البل

ردود             دأ یعطي الم نح الرخص                 هذا التعاون  الذي یسير باالتجاه الصحيح وب ك هو م ى ذل ل عل ر دلي  المنشود، وخي
ا            .لعربية إلنشاء فروع لها في سوریا     لعدد من المصارف اللبنانية وا     افع استعمال التكنولوجي ى من  آما تم التشدید عل

ر     كل حج ال المصارف یش ي أعم ورة ف ا المتط تيعاب التكنولوجي اطر، وأن اس ن مخ ه م ا تحمل ى م اه إل ع االنتب م
ًا للقطاع            األساس في عملية   ًا ایجابي  تطویر وتنمية هذه المصارف، ومن المهم  أن تكون المصارف الخاصة منافس

 .العام

ارف،             ق في دول             فطرحت في الندوة مواضيع وبرامج تقنية عالية أغنت المشارآين بالمع ا هو مطب نقلت أحدث م
الم المصارف       تم اإلطالع   آما  العالم في مجال تقنية العمل المصرفي والخدمات المصرفية،          على ما هو جدید في ع

 . واآلليات الحدیثة في المجال المالي والمصرفي

قدم عدد من الباحثين  مواضيع هامة ومفيدة جدَا لخطط واستراتيجيات وطرق ووسائل تطویر المصارف السوریة                 
في أهداف استراتيجية     ، تبين من خاللها أهمية أن یكون للتطور المصر          فيها وإدخال التكنولوجيا المصرفية الحدیثة   

واضحة وأن تكون له خطط وبرامج تنفيذیة تحت إشراف هيئة عليا متخصصة وعدم النظر إلى التكنولوجيا آتقليد، 
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ذا                 دى المصارف وه م رأسمال ل وأن یكون هناك حاجة واستعمال وجدوى وتأهيل للكوادر البشریة ألن اإلنسان أه
 . راء في المجال المصرفيال یتم إال بالتدریب على ید اختصاصيين وخب

ا                   "إعداد المؤسسات المصرفية  "حول   دم فيه اح النجاح ویشكل التق ا مفت ا أن التكنولوجي  طرحت عدة أفكار محوره
وجي،  ق التكنول ة التطور والتطبي ذر مواآب ي حال تع دات ف دیات تنقلب تهدی ذه التح دیًا وفرصًا للمصارف وه تح

أة         وأهمية إشراك الموارد البشریة في وضع ا       ستراتيجية المصرف من أجل تحضيرها والتخفيف من عنصر المفاج
س أرإن في وحتى ینجح العمل المصرفي یجب أن تكون لدیه القدرة التنافسية في أحد المجاالت             ، فيها لدى العاملين 

 . باإلضافة إلى أهمية التعليم والتدریب المستمرین األشخاص، وأالتكنولوجيا  وأالمال 

ًال ضمن                 یمر تطور التكن   ا عم ارات جعلت من التكنولوجي اك اعتب دة وهن ولوجيا في العمل المصرفي بمراحل عدی
ذلك                احثين، ل ا    ترتكز  أعمال العمل مصرفيًا وداخليًا وخارجيًا وفق ما قدمه أحد الب اإلدارة االستراتيجية للتكنولوجي
ى الصعيد       على تفعيل اإلنتاجية على الصعيد الداخلي وتحسين الضبط على الصعيد ال           عملي وتسویق التكنولوجيا عل

ة                ،الخارجي دة دینامي ة معق ا عملي ة ألنه ال عام ه استراتيجية األعم ذي وصلت إلي ى الحد ال  وهي حاليًا لم تصل إل
 .  متطورة

اطاتها یشهد العالم المعاصر تطور بارز في مجال التجارة الكترونية التي تشكل العمليات المصرفية إحدى أبرز نش               
ر ارًاواألآث ًة وانتش ز   . حيوی ذلك رآ ة ل ي ظل تشریعات تقليدی انوني ف ابع ق ذا التطور اصطدم بحواجز ذات ط ه

ين المصارف               ا ب ي یمكن إجراؤه ود الت ي والعق ل الكترون ات في الحق ألة اإلثب الباحث في هذه الموضوع حول مس
 .وعمالؤها تنظيمًا للعمليات الكترونية وتحدیدًا لمسؤوليات أطرافها

ة     ،م الندوة تم الترآيز على أن العالقة المتبادلة بين تكنولوجيا المعلومات والصناعة المصرفية               في ختا   ليست عالق
دمات    دیم أفضل الخ ا لتق ات التكنولوجي ن منتج تفادة م ى االس ا إل ن خالله عى المصارف م ة تس ة متبادل ل ،منفع  ب

ة للبحث              وى الدافع م الق ا           تجاوزت ذلك لتصبح الصناعة المصرفية من أه وم والتكنولوجي ول العل  والتطویر في حق
    .وتكنولوجيا المعلومات في مقدمتها

 


