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مادة اعالمية

االقتصادي  املؤمتر  األسبوع،  مطلع  ُعقد 
لئومي،  وبنك  ماركر  لذا  العربي  للمجتمع 
الناصرة،  مدينة  في  كراون  جولدن  فندق  في 
الشخصيات  من  كبيرة  مجموعة  مبشاركة 
االجتماعية والسياسية واالقتصادية، وممثلني 
ومختلف  واجلمعيات  احلكومية  الوزارات  عن 
الشركات، إلى جانب شخصيات من عالم املال 
منها:   مواضيع  عدة  املؤمتر  وتناول  واألعمال.  

اخلطة اخلامسية لتطوير اجملتمع العربي )922( 
والفرص التي تعرضها امام جهاز احلكم احمللي 
الهايتك  صناعة  في  العاملني  دمج  العربي، 
التجارية  املصالح  منو  املزدهرة،  اإلسرائيلية 

وإمكانيات االعتماد  والتمويل.
قال   لئومي،  إدارة  مجلس  رئيس  برودت  دافيد 
في كلمته: "أنا في غاية السرور للوقوف على 
هذه املنصة في املؤمتر والذي يطرح على جدول 
أعماله موضوعا في غاية األهمية: دمج اجملتمع 
العربي في االقتصاد االسرائيلي. هذا املوضوع 
في  الكامنة  الطاقة  رئيسية.  مهمة  مبثابة 
اجملتمع العربي هي عظيمة، وحتقيقها قد يكون 
النمو  جديد  من  ستحرك  التي  احملركات  احد 

االقتصادي للسنوات القادمة".
"ذَوَّت متخذوا القرارات أهمية هذا املوضوع في 
السنوات االخيرة، وأدركوا انهم لعالج املوضوع،  
ملزمني على املضي قدما بسياسة حكومية 
العربي،  اجملتمع  في  االقتصاد  في  تطورا  حترز 
كمفتاح  اإلسرائيلي  القطاع  في  ودمجه 
لنموه. ومثل كل خطة استراتيجية، يجب ان 

تشمل ليس فقط خطوات حكومية تقليدية، 
امنا  متساوية،  وبسياسة  مصحح  وبتمييز 
ايضا بفعاليات هدفها تطوير وتنمية أجهزة 
بهدف  العربي،  اجملتمع  في  للنمو  مشجعة 
التجارية  االرتباطات  وتعميق  األرض  تهيئة 

واالقتصادية بني القطاعات".  
بادرت  األخيرة  السنة  "في  بــرودت:  وأضاف 
احلكومة إلى خطة خماسية لتطوير االقتصاد 
وزارة  اخلطة  هذه  تقود  العربي،  اجملتمع  في 
جيال  الوزيرة  برئاسة  االجتماعية،  املساواة 
املالية.  وزارة  في  امليزانيات  وقسم  جمليئيل 
لتقليص  تاريخية  فرصة  تشكل  وبنظري 
في  االجتماعية  املساواة  وتعزيز  الفجوات 

اسرائيل.
كرئيس مجلس إدارة بنك لئومي، استطيع ان 
أقول اننا نرى باجملتمع العربي محرك منو عالي 
حتقيق  أجل  من  الالزمة  املوارد  وجنند  القدرة، 

هذه القدرة:
االسرائيلي  العربي  البنك  دمجنا  عام  قبل 
ان  للغاية،  ايجابي  منطلق  من  لئومي،  في 
زبائننا،  على  باملنفعة  سيعود  القوى  توحيد 
االجواء   نفس  من  باالستفادة  استمروا  حيث 
التي اعتادوا عليها والتي ميزت البنك العربي 
يحصلون  الوقت  نفس  في  لكن  االسرائيلي، 
على سلة  خدمات ديجيتالية األكثر تطورا في 
سوق البنوك اليوم في اسرائيل لبنك لئومي، 
ويستفيدوا ايضا من انتشار 200 فرع للبنك 

في جميع انحاء البالد".
استطيع  الدمج،  من  عام  نحو  وبعد  اليوم 

ايضا  كبير،  بشكل  جنحت  اخلطوة  ان  القول 
من ناحية موظفي البنك العربي االسرائيلي 
في  رائع  بشكل  دمجهم  مت  والذين  سابقا، 

صفوف لئومي.
اخلدمات  قطاع  رئيس  كوهن،  داني  افتتح 

الثالثة   اجللسة  لئومي،  بنك  في  املصرفية، 
في املؤمتر حول موضوع األعمال واإلئتمان: من 
النمو، وحتدث  في كلمته عن  العقبات حتى 
رؤية البنك للوسط العربي والطاقات املوجودة 
به، خاصة بعد دمج البنك العربي االسرائيلي 
في لئومي، والذي القى جناحا كبيرا بعد مرور 
في  كوهن   وأكد  الدمج.  عملية  على  عاما 
حديثه ان  البنك يضع الزبون في مركز االهتمام 
،  واعلن عن إجراء تغيير كبير جدا في القسم 
الذي يترأسه ، حيث سينتقل  من مرحلة االدارة 
مديري  على  وفقها  يتوجب  والتي  اجلغرافية 

األلوية إدارة شؤون جميع أنواع الزبائن، الى خط 
يفكر فيه كل واحد بزبائنه، على سبيل املثال 
: مدير لوائي للمصالح الصغيرة يفكر فقط 
باملصالح الصغيرة، وأي حلول سيزود لزبائنه، 
وأية قيمة  به  ويفكر في كل يوم مبا سيقوم 
إضافية سيوفر لزبائنه. نحن البنك األول الذي 
الزبائن في  يقوم بذلك وسنزف بشرى جلميع 

كل اخلطوط". 
العدد  لئومي  "لبنك  كوهن:  داني  وأضاف 
األكبر من الفروع، والبنك يتواجد في مرحلة 
ثورية، وكان املكان الوحيد الذي افتتحنا فيه 
العربي.  الوسط  في  العام  هذا  جديدا  فرعا 

نرى باملصالح الصغيرة محركا للنمو بشكل 
عام وفي الوسط العربي بشكل خاص، جميع 
الصغيرة،  املصالح  خالل  من  تتم  الصناعات 
ونستثمر في املصالح الصغيرة موارد كثيرة. 
اليوم منر في عملية مركزة  قطاع املصالح، مع 
أقسام خاصة لتقدمي افضل ما ميكن تقدميه 

للزبائن". 
اخلدمات  قطاع  رئيس  نائب  عوض،  محمد 
في  شارك  الذي  لئومي،  بنك  في  املصرفية 
املؤمتر  حتدث   واإلئتمان" في  جلسة "األعمال 
من خالل مشاركته عن امكانيات منح االعتماد 
من  اكثر  اليوم  "متوفرة  إنها  وقال  والتمويل 
الوسط  في  التجارية  للمصالح  السابق 
على  املنافسة  الى  عوض  واشار  العربي". 
املصالح التجارية في الوسط العربي من قبل 

اجلهاز املصرفي في البالد.  
وتطرق في مداخلته الى التحديات التي تواجه 
موضوع  منها  منوها،  في  العربية  املصالح 
وقال:  البنك  يقدمها  التي  واحللول  العقارات 
للنهوض  الالزمة  احللول  يقدم  لئومي  "بنك 

باملصالح التجارية العربية بالرغم من العقبات 
في قضية الضمانات ومنها مشكلة العقارات 
الوسط  في  العقارات  العربي.  الوسط  في 
القطاع  في  تعتبر  بينما  مقيدة   العربي 
العام رافعة لألعمال". ومضى في حديثه عن 
في   املصالح  اصحاب  تواجه  التي  التحديات 
نصيحة  وقدم  وانعكاساتها  العربي  الوسط 
املوازنة  وجودة  الشفافية  ان  يعوا  بان  لهم 
وجودة التقارير املالية وتنظيم األوراق  قيمتها 
وان حل اإلشكاليات وتقدمي  تساوي االعتماد، 
احللول من شأنه النهوض باملصالح التجارية 

العربية ودفعها إلى األمام".

حضور كبير ومشاركة واسعة في املؤمتر االقتصادي 
للمجتمع العربي لـ "ذا ماركر" وبنك لئومي

محمد عوض, نائب رئيس قطاع اخلدمات املصرفية في لئومي, تصوير رامي شلوش

داني كوهن ,رئيس قطاع اخلدمات املصرفية في 
لئومي, تصوير رامي شلوش

دافيد برودت, رئيس مجلس ادارة لئومي,  
تصوير كفير سيفان

تصوير كفير سيفان

تصوير كفير سيفان

تصوير كفير سيفان

• رئيس مجلس إدارة لئومي دافيد برودت في كلمته: "الطاقة الكامنة في اجملتمع العربي كبيرة جدا وهي احد محركات جتديد النمو االقتصادي"

• داني كوهن، رئيس قطاع اخلدمات املصرفية، في بنك لئومي: "الثورات في اخلدمات املصرفية مستمرة وسنواصل وضع الزبون باملركز"

• محمد عوض، نائب رئيس قطاع اخلدمات املصرفية في بنك لئومي: "يقدم  بنك لئومي احللول الالزمة للنهوض باملصالح التجارية العربية" 

تسليط الضوء على التحديات االقتصادية للمصالح العربية في طريقها الى حتقيق النمو


