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التطـــورات المصرفيـــة والماليـــة المتســـارعة فرضت 
في لبنان، ضرورة اإلســـراع فـــي إنقاذ القطاع 
المصرفي، وإســـتعادة الثقة بالقطاع، وال سيما منذ تنفيذ 
العقوبـــات األميركية على «جّمال ترســـت بنـــك» التي أدت 
إلى تصفيتـــه فإقفاله، فضًال عن قيام المودعين بســـحب 
إيداعاتهـــم من المصارف اللبنانية، ما فاقم المخاطر على 

السيولة نفسها في هذه المصارف.
فـــي المقابل، الالفت فـــي هذا المجـــال، اإلجراءات 
المصرفيـــة اللبنانيـــة األخيـــرة التي قّيدت حركـــة الدوالر 
األميركـــي بمـــا يُشـــبه الــــ Capital control – «تقييـــد 
حركـــة األموال»، حيث أبـــرزت الواقع المـــأزوم للمصارف 
اللبنانيـــة، ويتخـــوف  المراقبـــون مـــن اآلتي األســـوأ، رغم 
أن إتحـــاد المصـــارف العربيـــة كان أطلق منذ مـــدة بعيدة 
إشارات التحذير عبر تخصيص أنشطة وحمالت توجيهية 

وتحذيريـــة من خـــالل المؤتمرات والملتقيـــات وورش العمل، وخاصـــة المؤتمر المصرفي 
العربـــي لعـــام 2019 عن اإلصالحات اإلقتصاديـــة المطلوبة في لبنـــان والعالم العربي في 
نيســـان الماضـــي، والمؤتمـــر المصرفي عن «الحوكمة الرشـــيدة للمصارف والمؤسســـات 
الماليـــة العربيـــة»، والتوجه إلى توقيـــع إتفاقية تعاون بين اإلتحاد ومعهـــد المال والحوكمة 
ESA فـــي العاصمـــة اللبنانيـــة بيـــروت تهدف إلى نشـــر معايير التربُّح الشـــفاف في عالم  
المصارف ومحاربة الفساد وتطبيق الحوكمة الرشيدة، خصوصاً في العالم العربي وتأكيداً 
للحرص على ريادة الدور المصرفي العربي في الممارســـة المصرفية بما فيها المصارف 

اللبنانية.
في المحصلة، لقد إستشـــرف إتحاد المصارف العربية اآلفاق المصرفية قبل الوقوع 
فـــي المحظور، وتالياً على المصارف اللبنانية إلتزام الشـــفافية والحوكمة حيال المودعين 
(عدم تقييد حركة األموال) والموظفين (عدم الصرف العشوائي للموظفين المنافي لقانون 
العمل اللبناني وألبســـط الحقوق المتعارف عليها في القوانين المرعية اإلجراء). علماً أن 
عمليات الدمج المصرفي في لبنان (لو تمت) فإنها ينبغي أن ترتكز على إلتزام الشـــفافية 
والحوكمة الرشـــيدة كمعيار أساسي وحقيقي، بغض  النظر عن المعايير الضرورية األخرى 

التي تتطلبها تلك العمليات وأولها الحفاظ على حقوق الموظفين والمودعين.
وعليه، إن تطبيق مبادئ الحوكمة ال يتوقف فقط على الســـلطات اإلشرافية والرقابية 
ووضعها للمعايير والمبادئ ومتابعة التزامها، بل يســـتلزم جهوداً كبيرة على صعيد التوعية 
والتدريـــب وبنـــاء القدرات، وتقويـــة التواصل مع الهيئات المعنية، بمـــا يعزز إدراك الجميع 
ألهميـــة الحوكمة وجوانب تطبيقها، فإتبـــاع نظام الحوكمة أصبح اليوم أحد أهم متطلبات 
التعـــاون والتعامـــل مع المجتمع الدولي، وهو بمثابة ميثاق ســـلوكيات للمؤسســـات المالية، 
وأصبح أحد متطلبات التعامل مع المصارف المراســـلة تماماً مثل متطلبات تطبيق قوانين 
مكافحـــة غســـل األموال وتمويل اإلرهـــاب. وإال فإن القطاع المصرفـــي اللبناني يكاد يقول 

للمجتمع الدولي «خذوني».

إتحاد المصارف العربية إستشرف أزمة المصارف في لبنان:

الشفافية والحوكمة طريق الربح الحقيقي

وسام حسن فتوح
األمين العام

كلمة العدد



Union of Arab Banks (January 2020)احتاد املصارف العربية  (كانون الثا�/ يناير 2020)6

المحتويات

الرئيس
الشيخ محمد الجراح الصباح

األمين العام
وسام حسن فتوح

كلمة العدد• 
5 - إتحاد المصارف العربية إستشرف أزمة المصارف في لبنان 

موضوع الغالف• 
8 د. أحمد الخليفي: المملكة في مجموعة العشرين تعمل على مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب   -
16 دور بنوك الظل في االستقرار المالي العالمي   -

الملتقيات والندوات• 
14 المؤتمر المشترك بين البنوك السعودية واإلماراتية لبحث التحديات والفرص المتاحة   -
15 القمة المصرفية الدولية لعام 2020 في فرانكفورت/ ألمانيا   -

الدراسات واألبحاث والتقارير• 
20 دراسة لجمعية البنوك في األردن حول سياسة التيسير الكمي   -
24 فوائد شركة المدفوعات الخليجية   -
32 تقرير لـ QNB: توقعات بتوسيع ميزانية االحتياطي الفيدرالي في النصف األول من العام 2020   -

نشاط االتحاد• 
إتحاد المصارف العربية يفوز بعضوية المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي التابع  -

22 لألمم المتحدة (إيكو سوك)   
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نشاط االحتاد األخبار واملستجدات مقابالت
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موضوع الغالف

محافظ مؤسسة  النقد العربي السعودي د. أحمد بن عبد الكريم الخليفي:

المملكة في مجموعة العشرين تعمل على
مكافحة تبييض ا'موال وتمويل ا%رهاب

 «رؤية المملكة 2030»: تعزيز الشمول المالي في التنمية االقتصادية

معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د. أحمد بن عبد الكريم الخليفي
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منــــح إتحاد المصــــارف العربية، فــــي ختام حفل 
إفتتــــاح المؤتمــــر المصرفــــي العربــــي الســــنوي لعام 
2019 بعنــــوان «إنعكاســات التقلبــات السياســية علــى 
مســار العمــل المصرفــي» والــــذي نظمــــه اإلتحاد في 
العاصمة المصرية القاهرة، معالي محافظ مؤسســة 
النقــد العربــي الســعودي د. أحمــد بــن عبــد الكريــم 
الخليفي، جائــزة «الرؤية القيادية لعــام 2019»، وهي 
مــــن أرقى الجوائز التي يقدمهــــا اإلتحاد إلى قيادات 
المؤسسات العربية والدولية، وتتطلب إجماع مجلس 
إدارة اإلتحــــاد (المؤلف من 20 دولــــة عربية)، وذلك 

تقديــــراً لجهوده الشــــخصية المتميِّزة في تحقيــــق قيمة مضافة 
إلى السياســــات المالية والنقدية، ودفع مسيرة العمل المصرفي 

العربي. 
في هذا الســــياق، حاورت مجلــــة «إتحاد المصارف العربية»، 
معالــــي المحافظ د. الخليفــــي حول آخر التطــــورات المصرفية 
والماليــــة فــــي المملكة، فأكد «أن مؤسســــة النقد تــــدرك أهمية 
الشــــمول المالي في التنمية اإلقتصاديــــة للمملكة، ودوره الفاعل 
في تحقيق الخطط والبرامج الواردة في «رؤية المملكة 2030». 
د على «أن المؤسسة تسعى دائماً إلى تبنِّي أفضل الممارسات  وشدَّ
والمعاييــــر الدولية في التعليمات التــــي تصدرها للقطاع البنكي، 
وتتضمــــن جهود المؤسســــة مواكبــــة المعايير الدوليــــة وتطبيقها 
في وقت مناســــب، والتنســــيق مع البنوك للنظر في أي تحديات 

تواجهها».
وبحســــب توقعات صندوق النقد الدولي للعام الجاري (آفاق 
اإلقتصــــاد العالمي، أكتوبــــر/ تشــــرين األول 2019) فإن اإلتجاه 
الرئيســــي ألداء اإلقتصاد السعودي خالل العام 2019 يشير إلى 
أن القطاع غير النفطي هو الذي سيقود النمو في العام الجاري، 
مــــع وجود تراجع ملحوظ فــــي الناتج الحقيقــــي للقطاع النفطي 

كنتيجة لمتغيرات أسواق النفط».
وبعدمــــا لفــــت المحافظ د. الخليفي إلى «أن مؤسســــة النقد 
تعمل على تطوير جانب التقنية المالية من خالل تنفيذ مبادرات 
عــــدة ضمن برنامــــج تطوير القطــــاع المالي»، قــــال «إن المملكة 
قامت بتغييرات جوهرية في نظام مكافحة غســــل األموال ونظام 
مكافحــــة جرائــــم اإلرهــــاب وتمويلــــه الخاص بها لجعــــل إطارها 
القانوني منســــقاً مــــع توصيات مجموعة العمــــل المالي (فاتف)، 
إضافــــة إلى ذلك إنضمت المملكة إلى المجموعة كعضو مراقب 
في العام 2015، مما ترتب عليه أن يتم تقييم المملكة خالل (3) 
ســــنوات. وهذا أدى إلى وجود تحد رئيس يتمثل في قصر الفترة 
الزمنيــــة لإلســــتعداد لتحقيق متطلبــــات العضويــــة. كما واجهت 
المملكة تحديات إضافية تتعلق بالمتطلبات الجديدة على الدول 
وخصوصاً ما يتعلق بتقييم مخاطر غسل األموال ومخاطر تمويل 

اإلرهاب على المستوى الوطني، والتي تعتبر تجربة حديثة».

وختم المحافظ د. الخليفي مشــــيداً بــــدور إتحاد المصارف 
العربية، قائًال: «ال شــــك فــــي أن اإلتحاد مارس دوراً مهماً خالل 
العقــــود الثالثة الماضيــــة في تعزيز التعــــاون المصرفي والمالي 
بيــــن الدول األعضــــاء. كما حقق إنجازاً واضحــــاً في بناء القدرة 
علــــى مجابهة األزمات واإلســــتقرار المالي، والتثقيف في تطبيق 
المعاييــــر والمبادىء الدولية للعمل المصرفي الفاعل، كما أن له 
إنجازات يشكر عليها في متابعة التطورات المصرفية في الدول 

األعضاء».
في مــــا يلي الحوار كامًال مع معالي محافظ مؤسســــة النقد 

العربي السعودي د. أحمد بن عبد الكريم الخليفي: 
■ تعمــل مؤسســة النقــد العربــي الســعودي «ســاما» على رفع 
مستوى الشــمول المالي في المملكة كأحد أهدافها االستراتيجية 
التــي تســعى إلى تحقيقهــا، وذلك من خــالل إتاحة وصــول األفراد 
والمنشــآت إلى الخدمات والمنتجــات المالية المرخصة وإدماجهم 
فــي النظــام المالــي الرســمي وضمــان حمايــة العمالء واإلشــراف 
علــى عدالة التعامالت وشــفافيتها بين األطــراف المتعاملة. وُيعد 
الشــمول المالي وســيلة فاعلــة لتعزيز إســتقرار األنظمــة المالية 
وتعميقها وتنوعها ودعم فرص تحقيق التنمية المستدامة. وُتولي 
«ساما» أهمية كبرى لتعزيز الشمول المالي في المملكة بما يتوافق 

مع «رؤية المملكة 2030» وبرامجها التنفيذية.
كاً أساســــياً لتعزيز الشمول المالي في  - تُعد المصارف محرِّ
المملكــــة من خالل الخدمات والمنتجــــات المقدمة عبر فروعها 
المنتشــــرة، أو المتاحة عبر قنواتها ومنصاتها اإللكترونية، وهذا 
ما تم عكســــه في اســــتراتيجية المؤسســــة للشــــمول المالي التي 
تســــعى إلى تعزيز انتشار الخدمات المصرفية ومعدالت امتالك 

الحسابات البنكية لدى سكان المملكة ورفع مستوى االدخار.
وتــــدرك مؤسســــة النقد أهمية الشــــمول المالي فــــي التنمية 
االقتصادية للمملكة، ودوره الفاعل في تحقيق الخطط والبرامج 
الــــواردة في رؤيــــة المملكــــة «2030»، التي تهدف إلــــى النهوض 
باالقتصــــاد الوطنــــي وتقويــــة النظــــام المالي واســــتقراره. ولهذا 
تقوم المؤسسة بشكل حثيث بتنفيذ مبادرات وإجراءات مستمرة 
لتعزيز الشمول المالي، بما في ذلك التعاون مع القطاعين العام 
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والخاص لتعزيز الجهود المشــــتركة وتفعيلها على نطاق أوســــع. 
ومن أبرز اإلجراءات المتخذة مؤخراً لتعزيز الشــــمول المالي في 
المملكة تدشــــين مبادرة تقديم الخدمات المصرفية عبر الوكالء 
«Agent Banking» لزيــــادة مســــتوى الحصــــول علــــى الخدمات 
الماليــــة في المناطق القروية والنائية وتنويع قنوات الوصول إلى 
الخدمات المالية، وكذلك الســــماح بتقديم خدمة فتح الحسابات 
البنكية لألفراد عن بعــــد، وخدمة تحديث بيانات إعرف عميلك 
َعن بُعد، إضافة لتطوير نظــــم المدفوعات وخدماتها ومنتجاتها 
المختلفة، وتشجيع االبتكار في حلول المدفوعات إلتاحة وصول 

كافة شرائح المجتمع إلى الخدمات المالية. 
كمــــا قامــــت المؤسســــة بإطــــالق بيئــــة تجريبيــــة تنظيميــــة 
(Sandbox) لفهــــم وتقييــــم أثــــر التقنيــــات الجديــــدة في ســــوق 
الخدمــــات الماليــــة في المملكة، بما يســــمح للشــــركات المحلية 
والعالميــــة التــــي ترغب فــــي اختبار الحلــــول الرقميــــة الجديدة 
بالدخول في بيئة فعلية بغية إطالقها في المملكة مستقبًال، مما 

يساهم في توسيع نطاق انتشار الخدمات المالية.
■ ما هي اســتراتيجية عمل مؤسســة النقد العربي الســعودي 
فــي ترســيخ المعاييــر المصرفيــة الدوليــة فــي المملكــة العربية 
الســعودية؟ وما هي أبــرز التحديات التــي تعمل عليها «ســاما» في 

المرحلة المقبلة في هذا اإلطار؟
- كون المملكة إحدى دول مجموعة العشــــرين، فإن المؤسسة 
عضــــو في اللجــــان ومجموعات العمــــل الدولية التــــي يتم خاللها 
مناقشــــة المواضيع ذات االهتمام المشــــترك بمــــا في ذلك حماية 
واستقرار القطاع المالي واإلشراف عليه، ولذلك تسعى المؤسسة 
دائماً إلى تبنِّي أفضل الممارسات والمعايير الدولية في التعليمات 
التــــي تصدرها للقطاع البنكي، وتتضمن جهود المؤسســــة مواكبة 
المعاييــــر الدولية وتطبيقها بوقت مناســــب، والتنســــيق مع البنوك 
والمصــــارف للنظر فــــي أي تحديــــات تواجهها، ومتابعــــة االلتزام 
بشكل مستمر لتحديد أي فجوات في التطبيق لتتم معالجتها. كما 
تــــم إجراء تقييم من صندوق النقد الدولــــي والبنك الدولي ولجنة 
بازل لإلشراف البنكي على تعليمات المؤسسة للبنوك وأثبتت أنها 
ملتزمة بشكل كبير بالمعايير الدولية ويتم العمل أيضاً على تطبيق 
التوصيــــات الناتجة عن تلك التقييمــــات. ومن الجوانب التي تولي 
ل المعايير والتعليمات التي  لها المؤسسة أهمية كبيرة هو أال تشكِّ
تصدرهــــا عائقاً في نمــــو القطاع البنكي واالقتصــــاد ككل. ونظراً 
للتطورات التقنية الحاصلة في القطاع المالي، فإن أحد الجوانب 
التــــي يتــــم التركيز عليهــــا هي مواكبــــة تلك التطورات مع دراســــة 
المخاطــــر التي قد تصاحبها وبحث كيفية إدارة تلك المخاطر بما 
يحافــــظ على متانــــة القطاع المالي في المملكــــة. ومن التحديات 
تطوير األدوات الرقابية واإلشــــرافية علــــى تلك التقنيات الحديثة 
وتنمية الخبرات والكفاءات البشــــرية في هذه الجوانب، سواء في 

المؤسسة أو في القطاعات التي تشرف عليها. 

■ خفض صندوق النقد الدولي، (في تقرير ُنشر في 15 أيلول/
سبتمبر 2019) بشكل حاد توقعاته للنمو في السعودية وإيران، أكبر 
إقتصادين في الشــرق األوســط، على خلفية العقوبــات األميركية 
والتوترات اإلقليمية وتراجع أســعار النفط. ما هي توقعاتكم حيال 
قرار خفض الفائدة في البنوك السعودية وإنعكاسها على التضخم 
في المملكة؟ وكيف ُيمكن أن تسير المملكة نحو إقتصاد إنتاجي ال 

يرتبط بالنفط؟
- بنــــاًء على آخر تحديث لتوقعات صندوق النقد الدولي للعام 
الجــــاري (آفاق االقتصاد العالمي، تشــــرين األول/ أكتوبر 2019)، 
فإن االتجاه الرئيســــي ألداء االقتصاد الســــعودي خالل عام 2019 
يشــــير إلى أن القطاع غير النفطي هو الذي سيقود النمو في عام 
2019، مع وجود تراجع ملحوظ في الناتج الحقيقي للقطاع النفطي 
كنتيجة لمتغيرات أســــواق النفط. مع ضرورة اإلشــــارة إلى الرؤية 
اإليجابية لتوقعات الصندوق في ما يخص االقتصاد السعودي لعام 
2020، وذلــــك للنتائــــج اإليجابية المتوقعــــة لإلصالحات الهيكلية 
التي يشــــهدها االقتصاد والمتمثلة في «رؤية المملكة 2030». أما 
في ما يخص خفض معدالت الفائدة، فالمؤمل أن تســــهم إيجابياً 
فــــي أداء االقتصاد بشــــكل عام خالل عــــام 2019 وذلك من خالل 

مساهمتها في تحفيز بيئة االستثمار المحلي. 
يُعـــد بناء قطاع خاص غير نفطي قوي وفاعل من أهم أهداف 
«رؤية 2030» وذلك ألهميته في تخفيف أثر الصدمات االقتصادية 
الناجمـــة مـــن التذبذبـــات المتوقعة في أســـواق النفـــط، حيث من 
المالحـــظ أن برامج «رؤيـــة المملكة 2030» تحـــرص في مجملها 
على اســـتمرار تقديـــم ومراجعة الحزم التحفيزيـــة، وذلك لضمان 
اســـتمرار نمـــو القطاع الخاص. وشـــهد عام 2019 تحديـــداً زيادة 
في مســـتويات اإلنفاق العام، حيث تشـــير البيانات إلى نمو اإلنفاق 
الرأســـمالي خالل التسعة أشـــهر األولى بنحو 10 في المئة مقارنة 
بالفترة نفســـها من العام الســـابق. كذلك االستمرار في عام 2019 
بتطبيق عدد من المبادرات المعززة لالستهالك الخاص. كما شهد 
عام 2019 إطالق عدد من المشـــاريع االســـتراتيجية، والتي يتوقع 
أن تســـاهم بـــدور فاعل ورئيس في دفع عجلة النمو في الســـنوات 

المقبلة من خالل خلق فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص.
■ مــا هو دور «ســاما» فــي دعــم التنمية اإلقتصاديــة وتحفيز 
االســتثمار األجنبي في المملكة العربية السعودية؟ وكيف إنعكس 

طرح اإلكتتاب في أرامكو في السوق المالية السعودية؟
- تســــعى مؤسســــة النقد دوماً إلى دعم التنمية االقتصادية 
مــــن خالل عدة مجاالت، منها تحفيز االســــتثمارات األجنبية في 
المملكة. فقد قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بمساهمات 
عديــــدة ومهمة بهدف تحفيز االســــتثمار األجنبــــي محلياً بجميع 
أنواعه، بما يســــاهم في تنويع مصادر وعوائد االقتصاد المحلي 
مما يعزز دعم التنمية االقتصادية. ومن هذه المساهمات تعزيز 

االستثمار األجنبي في القطاع البنكي. 

موضوع الغالف
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فما زالت المؤسســــة منفتحة حيال تلقــــي طلبات الترخيص 
لفــــروع البنوك األجنبية، حيث قامت بنشــــر متطلبات الترخيص 
لفــــروع البنــــوك األجنبيــــة فــــي المملكــــة علــــى موقع المؤسســــة 
االلكترونــــي في آب/أغســــطس 2017 وإصــــدار التحديث الثاني 
لهــــا في كانــــون الثاني/يناير 2019. والتي نرى أنها تســــاهم في 
اســــتقطاب البنــــوك األجنبية وافتتــــاح فروع لها داخــــل المملكة، 
حيث تلقت المؤسســــة رغبة عدد من البنوك األجنبية والعالمية 
الفتتــــاح فروع لها ومزاولة أعمالها المصرفية في المملكة. علماً 
أنــــه تم الترخيص مؤخراً لعــــدد (4) بنوك أجنبية (بنك أبو ظبي 
األول، المصرف العراقي للتجارة، بنك ستاندرد اند تشارد، بنك 
كرديت ســــويس) الفتتاح فروع لها فــــي المملكة لمزاولة األعمال 

المصرفية.
كما تّم الســــماح لفروع البنوك األجنبيــــة العاملة في المملكة 
بالتوســــع بافتتاح فروع إضافية لها كبنــــك اإلمارات دبي الوطني 

وبنك الكويت الوطني. 
كذلك ســــعت المؤسســــة لتطويــــر قطاع الصرافــــة من خالل 
عدد من الدراســــات كان من ضمنها دراســــة اآلثار والمنافع من 
دخــــول المســــتثمر األجنبي إلى قطاع الصرافــــة. وبناء على تلك 
الدراسات تعمل المؤسسة حالياً على تطوير تشريعات الصرافة 

من خالل مشروع نظام المدفوعات وخدماته. 
■ ُيقــال إن بيانــات اســتهالك القطــاع الخــاص، وتكويــن رأس 
المال الثابت واإلقراض، ُتعــزز التوقعات بإرتفاع معدالت النمو في 

المملكة العربية الســعودية. ما هــي معدالت النمو في المملكة في 
نهاية العام الجاري؟ وما هي العوامل المســتجدة التي أثرت إيجابًا 

على النمو؟ وما هي القطاعات األكثر نموًا؟
- يمثــــل االســــتهالك الخــــاص ما نســــبته 34 فــــي المئة من 
إجمالــــي اإلنفــــاق على الناتــــج المحلي اإلجمالي (متوســــط آخر 
ثالث ســــنوات). وفي ما يخــــص معدالت النمــــو؛ يالحظ ارتفاع 
االستهالك الخاص خالل النصف األول من العام الحالي بنسبة 
4.4 فــــي المئة مقارنة بالعام الســــابق. وقد يُعزى هذا النمو إلى 
عــــدد مــــن العوامــــل والمبــــادرات الداعمة لالســــتهالك الخاص 
وتحفيز جانب الطلب الكلي لإلقتصاد، كحساب المواطن، وبدل 
غالء المعيشة، والعالوة السنوية التي يُقّدر مجموعها بنحو 4.5 
فــــي المئة من الناتج المحلي للقطاع غيــــر النفطي. كما يُالحظ 
ارتفاع عدد من المؤشــــرات المرتبطة باالستهالك الخاص حتى 
شــــهر تشــــرين األول/ أكتوبر من العــــام الحالي مقارنــــة بالفترة 
نفسها من العام السابق، منها عمليات نقاط البيع والتي ارتفعت 

بنسبة 21 في المئة.
وفي ما يخص إجمالي تكوين رأس المال الثابت، والذي يمثل 
ما نسبته 22.8 في المئة من إجمالي اإلنفاق على الناتج المحلي 
اإلجمالي، فقد ارتفع خالل النصف األول من عام 2019 بنســــبة 

6.9 في المئة على أساس سنوي.
وتُشــــير بيانات القروض العقارية حتى الربع الثالث من العام 
الحالــــي إلى ارتفــــاع القــــروض العقارية المقدمــــة لألفراد (من 

د. أحمد بن عبد الكريم الخليفي متحدثًا في «المؤتمر المصرفي العربي السنوي 2019» - القاهرة
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شــــركات التمويــــل والمصارف) بنســــبة 32.2 في المئــــة مقارنة 
بالعام الســــابق، حيث ســــاهمت استراتيجية اإلســــكان في زيادة 
نسبة اقتراض األفراد، وساهم ذلك في ارتفاع نمو نشاط البناء 
والتشــــييد خالل النصف األول من العام الحالي بنســــبة 3.0 في 

المئة مقارنة بالنصف األول من العام السابق.
اقة حيــال التطــور التكنولوجــي، ما هــو واقع  ■ المملكــة ســبَّ
الخدمات المالية اإللكترونية وحجم إنتشــارها في المملكة. علمًا 
أن مســألة العمــالت الرقميــة هــي قيد الــدرس لتحديــد أهميتها 

وآلياتها؟
- تعمــــل المؤسســــة على تطوير جانــــب التقنيــــة المالية من 
خــــالل تنفيذ عدة مبادرات ضمن برنامج تطوير القطاع المالي. 
حيــــث تهدف مبــــادرة فتح الخدمــــات المالية ألنــــواع جديدة من 
الجهــــات الفاعلــــة إلــــى تمكين هــــذه الجهات من دخول الســــوق 
لتعزيز تطوير منظومــــة االبتكار في الخدمات المالية. وصممت 
مؤسســــة النقد مؤخــــراً بيئة تجريبية تشــــريعية لفهم وتقييم أثر 
التقنيــــات الجديــــدة في ســــوق الخدمــــات المالية فــــي المملكة، 
وللمســــاعدة على تحويلها إلى مركز مالي يتســــم بالذكاء التقني، 
بما يســــمح للشــــركات المحلية والعالمية التي ترغب في اختبار 
الحلول الرقمية الجديــــدة بالدخول في بيئة فعلية بغية إطالقها 

في المملكة مستقبًال. 
وفــــي هذا الســــياق، تــــّم التصريح لعدد أربع عشــــرة شــــركة 
متخصصة في مجال التقنيــــة المالية بمثابة دفعة جديدة للعمل 
فــــي البيئــــة التجريبية التنظيميــــة (Sandbox) الخاصة بســــوق 
الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة، لتنضم بذلك 
إلــــى قائمة الشــــركات المصّرح لها ســــابقاً والبالغ عددها ســــبع 
شــــركات ليصبح العدد الحالي إحدى وعشرون شركة. كما تعمل 
المؤسســــة على تطوير نظام المدفوعات وخدماتها في المملكة، 
حيث يهدف المشــــروع إلى وضــــع إطار تنظيمــــي للبنية التحتية 
للمدفوعــــات لمواكبــــة التطورات فــــي مجال المدفوعــــات ورفع 
مســــتوى فاعلية ومرونة التعامالت الماليــــة، وتعزيز االبتكار في 
الخدمــــات المالية وفقاً للمعايير الدولية، وبما يضمن اســــتقرار 

القطاع المالي وعدالة التعامالت فيه. 
ويأتي تعزيــــز «الخدمــــات المالية االلكترونية» فــــي المملكة 
انسجاماً مع «رؤية المملكة 2030» وتحقيقاً لمبادرة التوجه نحو 
مجتمع غير نقدي، ولمســــتهدفات برنامج تطوير القطاع المالي 
فــــي مجال دعــــم ريادة األعمال وتعزيز تقنيــــة الخدمات المالية، 
حيث بلغ إجمالي عدد العمليات عبر «المحافظ اإللكترونية» في 
الســــعودية أكثــــر من 21 مليون عملية، بقيمــــة إجمالية تزيد على 
مليار ونصف ريال تقريباً، وأضاف المستخدمون ما يقارب 2.5 
مليون بطاقة بنكية إلى «المحافظ اإللكترونية». تهدف المحافظ 
االلكترونيــــة إلى توفير طرق دفع ميســــرة وآمنــــة، وتنويع قنوات 
الدفع اإللكتروني للمتاجر المتوسطة والصغيرة والمساعدة على 

انتشــــارها، وتقليل االعتماد على التعامالت بالنقد في االقتصاد 
المحلــــي. وتعــــددت أنواع «المحافــــظ اإللكترونية» فــــي المملكة 
بفعــــل ازدهار قطاع التقنيــــة المالية والمدفوعات الرقمية، حيث 
أطلقت خالل العامين الماضيين عدة محافظ تعمل عبر الهواتف 
الذكية، مثل تطبيق «مدى Pay» و«محفظة Apple Pay» وتطبيق 

.«Pay وتطبيق «هللة» وتطبيق «بيان «STC Pay»
وبشــــكل عــــام تتابــــع مؤسســــة النقد العربــــي الســــعودي آخر 
التطــــورات وخصوصاً التشــــريعية في األســــواق الماليــــة العالمية 
والمنظمــــات الدولية في مــــا يخص العمالت الرقميــــة والتقنيات 
الماليــــة ذات العالقــــة بالقطاع المالي، كما تقوم المؤسســــة حالياً 
بدراســــة عــــدد من الجوانــــب ذات العالقة مع الهيئــــات التنظيمية 
في المملكة للوصول إلى تصور واضح للعملة المشفرة والمخاطر 
المرتبطــــة بها، واألثر االقتصادي المتوقــــع منها، وبالتالي تحديد 
اإلطــــار التنظيمــــي المناســــب للتعامل معهــــا. وفي هــــذا الصدد، 
أطلقــــت مؤسســــة النقــــد العربي الســــعودي بالتعــــاون مع مصرف 
اإلمــــارات المركــــزي مشــــروع «عابــــر»، والذي يهدف إلــــى تجربة 
إصــــدار عملة رقمية يتم اســــتخدامها بيــــن المملكة واإلمارات في 
التســــويات المالية من خالل تقنيات سالســــل الكتل. ويهدف هذا 
المشــــروع إلى فهم ودراســــة أبعاد التقنيات الحديثة وجدواها عن 
كثــــب من خالل التطبيق الفعلي ومعرفة مدى أثرها على تحســــين 
وخفض تكاليف عمليات التحويل وتقييم المخاطر التقنية وكيفية 
التعامل معها، إلى جانب تأهيل الكوادر التي ســــتتعامل مع تقنيات 
المستقبل، وفهم متطلبات إصدار عملة رقمية تستخدم بين دولتين، 
باإلضافة إلى إيجاد وسيلة إضافية لنظم التحويالت المركزية في 
البلديــــن، وإتاحة المجال أمام البنــــوك للتعامل مع بعضها البعض 
بشــــكل مباشــــر لتنفيذ التحويــــالت المالية. كما يهدف المشــــروع 
إلى استكشــــاف أبعاد تقنيات سالسل الكتل والسجالت الموزعة، 

ونتوقع أن تعود هذه التجربة الرائدة بالفائدة على الجميع.
إلــى  الســعودية  العربيــة  المملكــة  انضمــام  صعيــد  علــى   ■
 ،Financial Action Task Force المالــي  العمــل  مجموعــة 
صرحتــم مؤخرًا «أن المملكة مرت بـــ3 تقييمات في األعوام 2004، 
2010، و2018، كمــا أنه وفي العام 2014 أدركت المجموعة أن هناك 
جهــودًا متميــزة نقــوم بهــا، ووصلتنا دعــوة لالنضمــام للمجموعة 
وأصبحنا عضــوًا مراقبًا في العام 2015، ثم أصبحت المملكة عضوًا 
لــه كامــل العضويــة باإلضافة إلــى دور المملكة كعضو مؤســس في 
مجموعة العمل المالي لمنطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا 
منذ العام 2004»، هل يمكن شرح التحديات التي واجهتكم كمملكة 
عربية ســعودية لها حضورها اإلقليمي والدولي، فضًال عن العربي 

وتأثيرها اإلقتصادي الذي ال يختلف عليه إثنان؟
- كما تعلمون قامت مجموعة العمل المالي بتحديث توصياتها 
في عام 2012 حيث تم دمج التوصيات (40+9) لتصبح (49) توصية 
بمـــا فيها توصيتـــان جديدتان (األولى) المتعلقـــة بتقييم المخاطر 

موضوع الغالف
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و(الســـابعة) المتعلقة بانتشـــار التســـلح، وكذلك قامت المجموعة 
بتحديث منهجيـــة التقييم في 2013 التي ركزت على تقييم فاعلية 
تطبيـــق األنظمـــة واللوائح وليـــس فقط إصدارهـــا، وتطلب أن يتم 
مواءمـــة نظـــام المكافحة فـــي المملكة مع هـــذه التحديثات، حيث 
قامت المملكة بتغييرات جوهرية في نظام مكافحة غســـل األموال 
ونظـــام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله الخاص بها لجعل إطارها 
القانوني متســـقاً مـــع توصيات مجموعـــة العمل المالـــي (فاتف). 
إضافـــة إلى ذلك، انضمت المملكة إلـــى المجموعة كعضو مراقب 
فـــي عـــام 2015 مما ترتـــب عليه أن يتم تقييـــم المملكة خالل (3) 
ســـنوات، هذا أدى إلى وجود تحٍد رئيســـي يتمثل في قصر الفترة 

الزمنية لالستعداد لتحقيق متطلبات العضوية. 
كمـــا واجهـــت المملكة تحديـــات إضافيـــة تتعلـــق بالمتطلبات 
الجديدة على الدول وخاصة ما يتعلق بتقييم مخاطر غسل األموال 
ومخاطر تمويل اإلرهاب على المستوى الوطني، والتي تعتبر تجربة 

حديثة.
ونظـــراً لوجود إرادة سياســـية عليا في المملكـــة متمثلة بمقام 
خادم الحرمين الشـــريفين وســـمو ولي عهده األميـــن - يحفظهما 
اهللا - فقد تم تذليل العقبات والصعوبات التي واجهت لجان وفرق 
العمـــل العاملـــة في هذا المجال من خـــالل موافقة مجلس الوزراء 
علـــى إصـــدار األنظمة واعتماد األهـــداف االســـتراتيجية الوطنية 
لمكافحة غســـل األمـــوال وتمويل اإلرهاب والدعـــم الكامل لتطوير 
البنيـــة التحتية واألنظمة بما يحقق المصلحة الوطنية في مكافحة 

الجريمة.
إضافـــة إلـــى أن المملكـــة تقـــوم بدور ريـــادي على المســـتوى 
اإلقليمي بصفتها إحدى دول مجموعة العشـــرين، فهذا يتطلب من 
المملكة االستمرار في تطوير العمل على المستوى المحلي وتعزيز 
العمل ضمن إطار التعاون الدولي لمكافحة غســـل األموال وتمويل 

اإلرهاب ومكافحة انتشار التسلح.
■ رفضــت دول االتحاد األوروبي باإلجمــاع مقترحًا يدعو إلى 
وضع السعودية و4 مناطق أميركية أخرى على قائمة الدول التي لم 
تظهر تعاونًا في ملف غســل األموال من وجهة نظر المفوضية. كما 
أعلنت وزارة الخزانة األميركية أن المؤسســات المالية في الواليات 
المتحــدة لــن تأخذ قائمــة المفوضية األوروبية في شــأن غســيل 
األمــوال عندما تكون دول كبرى عدة تقف فعليًا في موقف معارض 
إلضافة الســعودية على هذه القائمة. ورغــم المعارضة القوية من 
دول أوروبيــة كبــرى مثل بريطانيا وفرنســا وإيطاليا، في وقت صوغ 
القرار، أقدمت المفوضية األوروبية على وضع الســعودية و22 دولة 
ومنطقــة أخرى علــى الئحتها للدول المقّصرة في مكافحة غســيل 
األمــوال. ماذا يعنــي إدراج دولة مــا وتحديدًا الســعودية على هذه 

القائمة؟
المعاييــــر  بإصــــدار  المعنيــــة  المجموعــــة  هــــي  الفاتــــف   -
والسياسات وأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب وانتشــــار التسلح وتقييم الدول وإصدار التقارير 
والدراســــات في هذه المجاالت، وتكاد تكون هي المرجع الدولي 
األساسي لوضع معايير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 
كمــــا أن (الفاتف) تعتمــــد على معايير عالية في الشــــفافية عند 
تقييم مســــتوى االلتــــزام بالمعايير الصادرة عنها، وهي منشــــورة 
علــــى موقــــع الفاتــــف، وتســــتمد صالحيتهــــا من خــــالل انضمام 
الــــدول إلى المجموعات الدولية واإلقليمية، وموافقة الدول على 
الخضوع لعملية التقييم المتبادل، وزيارة فريق من الخبراء للدول، 
واالطالع على اإلجراءات المتخذة على أرض الواقع من أجل بناء 
حكــــم مبني على الواقــــع، وهذا ال يتوفر بشــــكل كبير في معايير 
المنظمــــات اإلقليميــــة األخــــرى، لذا فــــإن انضمــــام المملكة إلى 
الفاتف يعكس مدى التزام المملكة بالمعايير الدولية وتعاونها مع 
المنظمــــات الدولية المعنيــــة، أي أن قرار مجموعة الفاتف يعتبر 
أوســــع من ناحية الشــــمولية باعتبارها مجموعة عالمية وليست 
إقليمية. كما تجدر اإلشارة أن المفوضية األوروبية نفسها وعدد 
(15) دولــــة من دول االتحاد األوروبي أعضاء في مجموعة العمل 

المالي (الفاتف).
■ مــن المعروف أن إتحاد المصارف العربية يقوم بجهود كبيرة 
من خالل المؤتمرات والمنتديات والندوات في كل سنة، في البلدان 
العربيــة – األوروبية واألميركية، ولقــاءات الحوار التي يعقدها مع 
المصارف األوروبية واألميركية في ســبيل تقدم المصارف العربية 
وإثبات ســمعتها الطيبة وإتباعها أعلى المعايير الدولية، فضًال عن 
رفع شــأن المصارف العربيــة أمام المحافل الدوليــة. كيف تنظرون 
إلى الدور الذي يتواله إتحاد المصارف العربية إقليميًا ودوليًا؟

- مما ال شــــك فيه أن اتحاد المصــــارف العربية مارس دوراً 
مهماً خالل العقود الثالثة الماضية في تعزيز التعاون المصرفي 
والمالي بين الدول األعضاء، كما حقق االتحاد إنجازاً واضحاً في 
بناء القدرة على مجابهة األزمات واالســــتقرار المالي، والتثقيف 
في تطبيق المعاييــــر والمبادئ الدولية للعمل المصرفي الفاعل، 
كما أن له إنجازات يشكر عليها في متابعة التطورات المصرفية 
في الدول األعضاء، وإثراء المحتوى المصرفي العربي من خالل 
المؤتمــــرات الســــنوية التي تجمــــع أصحاب الخبــــرات اإلقليمية 
والعالمية لمناقشــــة مســــتجدات القضايا االقتصاديــــة والمالية، 
وعلى رأســــها قضايا القطاع المصرفي. وقد لمســــنا أن االتحاد 
يركــــز على تعزيــــز نقاط القوة لــــدى المصــــارف العربية لتطوير 
العمل المصرفي والتمويلي، ويســــعى إلى طرح المواضيع المهمة 
لمعالجــــة النواحــــي المطلوب تحســــينها مع قيامــــه بتعزيز الدور 
الــــذي تقوم به المصارف ومؤسســــات التمويــــل العربية في دفع 
عملية التنميــــة االقتصادية واالجتماعية لتحقيق األثر اإلنمائي. 
أما بالنســــبة لــــدوره الدولي، فيعد خير ممثل ألســــرة المصارف 

العربية في المحافل الدولية.ا
حاورته: مجلة إتحاد المصارف العربية
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الملتقيات والمنتديات

المؤتمر المشترك بين البنوك السعودية وا%ماراتية
لبحث التحديات والفرص المتاحة

مت مؤسســـة النقد العربي السعودي «ساما»، بالتعاون  نظَّ
مع مصرف اإلمارات المركزي أعمال المؤتمر المشـــترك بين 
مسؤولي البنوك في البلدين، وحضره أكثر من 600 شخصية 
من الخبراء والمســـتثمرين، وافتتحه محافظ مؤسســـة النقد 
الدكتور أحمد الخليفي بكلمة أكد فيها، أن القطاع المصرفي 
في المملكة العربية الســـعودية يتســـم بقدٍر كبيـــٍر من المالءة 
المالية والكفاءة التشغيلية والســـيولة العالية، ويخضع لرقابة 
لصيقة وإشـــراف فاعل من قبل مؤسسة النقد، مشيراً إلى أن 
من المهام الحيوية للقطاع المصرفي ما تقدمه المصارف من 
تسهيالت ائتمانية للقطاعين الخاص والعام التي شهدت نمواً 
ملحوظاً في الســـنوات الماضية، كما أن مؤشـــرات الســـالمة 
الماليـــة فيه تعتبر ممتازًة مقارنـــًة بمتطلبات «بازل» والمعايير 

الدولية في مختلف المجاالت».
كمـــا تحدث محافـــظ مصرف اإلمـــارات العربية المتحدة 
مبــارك راشــد المنصــوري فأكـــد: «أن  االرتبـــاط العميـــق بين 
دولـــة اإلمـــارات العربية المتحدة والمملكة العربية الســـعودية 

من شـــأنه أن يُعزز من تطوير مبادرات اســـتراتيجية مشـــتركة 
تهـــدف إلـــى اســـتمرار التعـــاون والتكامـــل فـــي العديـــد مـــن 
المجاالت بين البلدين بما فيها التمويل واالستثمار واألنشطة 
المصرفيـــة وغيرها». وأشـــار المحافظ إلـــى أن هذا المؤتمر 
«يســـتهدف ترســـيخ التعاون بين البنوك اإلماراتية والسعودية، 
وتســـليط الضوء علـــى التحديات وســـبل مواجهتها في مجال 
األمـــن الســـيبراني، والتقنية المالية، ودعم وتمويل المنشـــآت 
المتوســـطة والصغيـــرة ومتناهية الصغر كذلـــك اغتنام فرص 
التمويل واالستثمار في كال البلدين فيما ينتقالن باقتصادهما 
إلـــى حقبة «مـــا بعد النفط »، حيـــث تتشـــارك الدولتان الرؤى 
بعيدة المدى لخلق مســـتقبل أكثر إشـــراقاً وفق رؤية اإلمارات 

2021، ورؤية المملكة 2030».
وبعـــد االفتتـــاح عقـــدت جلســـات عمـــل ولقـــاءات جـــرى 
خاللها مناقشـــة الوضع المصرفـــي العربي عموماً والعالقات 
المصرفيـــة بين البلدين، والتحديات التي تواجهها المصارف، 

والفرص المتاحة أمامها.

الدكتور أحمد الخليفي
محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»

مبارك راشد المنصوري
محافظ مصرف اإلمارات العربية المتحدة
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الملتقيات والمنتديات

القمة المصرفية الدولية لعام 2020 في فرانكفورت/ ألمانيا

فتوح: نحرص على تعزيز أفضل العالقات المصرفية والتعاون مع ألمانيا
يتابع األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام 
حســن فتوح، التحضيـــرات للقمـــة المصرفية العربية 
الدوليـــة لعـــام 2020 التـــي ينظمهـــا اإلتحـــاد، والتي 
ســـتُفتتح في فرانكفـــورت/ ألمانيا (مـــا بين 17 – 18 
حزيران/ يونيو 2020)، تحت عنوان «الصيرفة في زمن 
 ،Banking in an Age of Anxiety «االضطرابات
برعايـــة نائب المستشـــارية ووزير الماليـــة في ألمانيا 
اإلتحادية أوالف شولتس  Olaf Scholz وفي حضور 
ســـكرتير الدولـــة فـــي وزارة الماليـــة اإلتحادية جورج 
كوكيــز Jorg Kukies، وعـــدد كبيـــر مـــن القيـــادات 

المصرفية العربية واأللمانية واألوروبية والدولية.
وقـــد وضع كل من شـــولتس وكوكيـــز المالحظات 
الرئيســـية حيـــال حفـــل إفتتـــاح القمـــة المصرفيـــة 

فـــي فرانكفـــورت، والموضوعـــات التـــي يتضمنها وال ســـيما مناقشـــة 
المشـــهد المالي األوروبي بعـــد خروج بريطانيا مـــن اإلتحاد األوروبي، 
ودور ألمانيـــا المتزايـــد حيث تتطلع إلى إســـتقبال المؤسســـات المالية 
والمصرفيـــة العربيـــة المتواجدة في العاصمة البريطانيـــة لندن. علماً 
أن ألمانيا ســـتترأس المجموعـــة األوروبية إعتباراً مـــن النصف الثاني 
من العام 2020. كما أن كال من المسؤولين األلمانيين شولتس وكوكيز 
يقومان باإلضطالع في شـــؤون اإلتحاد األوروبي وبرنامجه وسياســـاته 

المستقبلية.
في هذا السياق تحدث األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام 
حسن فتوح فأكد «أن القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2020 التي 
ينظمها اإلتحاد، في فرانكفورت/ ألمانيا تحت عنوان «الصيرفة في زمن 
االضطرابات» Banking in an Age of Anxiety، ســـتكون مقياساً 
أساســـياً لحـــرص إتحاد المصـــارف العربيـــة حيال تعزيـــز العالقة مع 
ألمانيا، كما مع دول اإلتحاد األوروبي، لما فيه مســـتقبل مصرفي أكثر 
تطوراً ضمن خطط إســـتراتيجية. علماً أن ألمانيا ستترأس المجموعة 
األوروبية إعتباراً من النصف الثاني من العام 2020 كما بات معلوماً».

وبعدمـــا أشـــار فتـــوح إلـــى «أن القطـــاع المصرفـــي األلمانـــي يُعد 
مـــن بين أكثـــر القطاعات إبداعاً ونجاحاً على مســـتوى العالم»، شـــرح 
الموضوعات الرئيســـية التي ســـتتضمنها القمـــة المصرفية على مدى 
يومين وهي كاآلتي: «في اليوم األول، جلســـتان، الجلســـة األولى بعنوان 
«المركز المصرفي العالمي ما بعد «البريكســـت»، وتتضمن نقاطاً عدة 
هي: البنوك العالمية واألسواق المالية بعد خروج بريطانيا من اإلتحاد 
األوروبي، واإلســـتثمارات وحركة التدفقات المالية بعد «البريكســـيت»، 
وظهور المراكز المالية األوروبية الجديدة وعواقب «البريكسيت» حيال 
المشهد المالي في أوروبا. والجلسة الثانية بعنوان: «التعاون المصرفي 

العربـــي - األلماني المحتمـــل بعد الـ «البريكســـيت». وتتضمن النقاط 
اآلتية: إســـتراتيجية التعاون األلمانـــي – العربي لمواجهة التحديات ما 
بعد «البريكســـيت»، ووضع ألمانيا كمركز مالـــي عالمي جديد، ودخول 

المصارف العربية إلى ألمانيا».
أضـــاف فتوح: «كذلـــك تتضمن القمة المصرفية فـــي اليوم الثاني، 
ثالث جلســـات، الجلســـة األولى بعنوان: «اإلقتصاد األوروبــي – العربي 
وفــرص اإلســتثمارات» وتتضمـــن النقـــاط اآلتيـــة: أهميـــة إنعقـــاد قمة 
العشـــرين – G20 فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية وتأثيرهـــا علـــى 
المنطقـــة العربيـــة، ودور اإلتحـــاد األوروبـــي التنمـــوي فـــي المنطقـــة 
العربية، واإلســـتثمار المتبادل: القطاع الخاص والبنية التحتية، وتجارة 
السلع والشـــراكة. والجلســـة الثانية بعنوان «تأثير التكنولوجيا المالية 
 ،Fintech :والبنــوك»، وتتضمـــن النقاط اآلتيـــة: التكنولوجيا الماليـــة
 ،Banktech :والخدمات المصرفية عبر المنصات الرقمية المســـتقلة
وإدارة العمليات التنظيمية داخل الصناعة المالية من خالل التكنولوجيا، 
والتي تشـــمل الوظائف الرئيســـية للشـــركة المراقبة التنظيمية وإعداد 
التقاريـــر واإلمتثال: Regtech وإنعكاســـاتها على الخدمات المصرفية 
والماليـــة العالميـــة، وسلســـلة الكتـــل - :Block chain وهـــي قاعـــدة 
بيانـــات موزعة تمتـــاز بقدرتها على إدارة قائمة متزايدة بإســـتمرار من 
الســـجالت المســـماة كتـــل -blocks  فـــي مواجهة البنوك المراســـلة، 
ومنصات التمويل الجماعي كآلية تمويل بديلة. والجلسة الثالثة بعنوان: 
«اإلمتثــال، ومخاوف مكافحة غســل األموال وتمويــل اإلرهاب». وتتضمن 
النقـــاط اآلتيـــة: المتطلبات التنظيميـــة المصرفية العالميـــة الجديدة، 
والشـــراكة بين اإلتحاد األوروبي والشرق األوســـط وشمال أفريقيا في 
مجـــال مكافحة غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهاب، وإتجاهـــات «تجنب 

المخاطر» De-Risking الحديثة».ا

زيارة األمين العام إلى فرانكفورت ولقائه كبار المسؤولين في وزارة المالية اإلتحادية
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دور بنوك الظل في االستقرار المالي العالمي

تعيـــش في الظل وتقّدم قروضاً وتحقـــق أرباحاً طائلة في 
العتم وتخشـــاها البنوك التي تعمل تحت أشـــعة الشمس. إنها 
مؤسسات التمويل الموازي والتي تساوي اليوم قرابة الـ51 ألف 
 La Finance de مليار دوالر ومعروفة باســـم بنـــوك الظل أو

l’Ombre بالفرنسية أو Shadow Banking باإلنكليزية.
هـــذا النوع مـــن التمويل وبعدما حقق نمـــواً بمعدل 14 في 
المئـــة عام 2017 تباطأ في العام 2018 وســـجل نمواً نســـبته 
1.7 في المئة فقط، وكان ســـجل معدل نمو وسطي بنحو 8.5 
في المئة بين فترة عامي 2012 و2017 حســـب تقرير ســـنوي 
 Financial Stability حديـــث لمجلـــس االســـتقرار المالـــي

.Board (FSB) 
تراُجـــع نمـــو صيرفة الظـــل في العام 2018 هـــو األول من 
نوعـــه منذ تســـع ســـنوات، مســـجًال فـــي العـــام 2018 حوالي 
50.900 مليـــار دوالر مقابـــل 50.050 مليار دوالر عام 2017 
أي مـــا يعـــادل 13.6 في المئة من مجمـــل األصول المالية في 

العالم والمقدر حجمها بنحو 378.900 مليار دوالر.
بنـــوك الظـــل أو مؤسســـات التمويـــل المـــوازي للتمويـــل 

المصرفـــي المعـــروف تلعـــب دوراً رائـــداً وبشـــكل متزايد في 
الســـنوات األخيرة داخل منظومة المـــال عالمياً، وتأثر أداؤها 
عام 2018 وتراجع قياساً للعام الذي سبق بكثير نتيجة تباطؤ 
أهم محرك لهذه المؤسسات أال وهو صناديق االستثمار التي 

تشّكل لوحدها نسبة 72 في المئة من صيرفة الظل.
صناديق االســـتثمار هذه ســـجلت نمواً شـــبه معـــدوم عام 
2018 ولم يتعَد نســـبة 0.4 في المئة في العام نفســـه بحسب 
تقريـــر (FSB)، وللتذكيـــر كانت صناديق االســـتثمار في إطار 
عمل صيرفة الظل تســـجل نســـبة نمو وســـطية بواقع 10 في 
المئة في السنوات التي سبقت العام 2018، والسبب الرئيسي 
وراء تراجـــع أداء صناديـــق االســـتثمار هـــو التقلـــب الحاد في 
معدالت سعر الصرف عالمياً، والتي أثرت على حركة توظيف 

األموال من أجل االستثمار.
انطالقـــاً من هنـــا يرى تقريـــر (FSB) أنه مـــن الضروري 
اإلســـراع فـــي معالجـــة األســـباب التـــي أّدت إلى ضعـــف أداء 
إدارة األصول، إن كان على مســـتوى بنـــوك األعمال وصناديق 
االســـتثمار أو شركات ضمانة اإلعتمادات وما شابه في سياق 

موضوع الغالف



17 احتاد املصارف العربية  (كانون الثا�/ يناير 2020) Union of Arab Banks (January 2020)

عمل صيرفة الظل.
إن وظيفة مجلس االســـتقرار المالي، الذي 
اســـتُحدث مـــن قبـــل مجموعـــة العشـــرين عام 
2008 فـــي خضم أزمـــة العقـــارات األميركية، 
تحّولـــت فـــي الســـنوات التســـع األخيـــرة إلـــى 
التركيـــز علـــى أداء مؤسســـات صيرفـــة الظل 
وتقييـــم المخاطـــر المحتملـــة التـــي قـــد تنتج 
عن ذلـــك النظام المالي العالمي، ال ســـيما أن 
الكثير من هذه المؤسسات ُوجهت إليها أصابع 
اإلتهـــام بالوقوف وراء كارثـــة أزمة العصر التي 
بدأت عام 2008 عقارية (رهن عقاري) لتنتهي 

مصرفية ومالية على صعيد العالم.
وفي تلـــك الفترة كلنا نتذكر الزلزال المالي 

الذي أحدثته شـــركة التأمين األميركيـــة (AIG) قبل أن يبدأ 
الحديث عن احتمال إفالســـها وإســـعافها من قبل السلطات، 
وبيـــن االنهيار المالي الذي حّل بشـــركة (AIG) إلى أي مدى 
كانـــت النشـــاطات المالية التـــي تقدمها الشـــركة خارج نطاق 
القطاع المصرفي مدمرة لألسواق وغير مستقرة للمصارف.

وبمـــا أن تركيـــز مجلـــس (FSB) فـــي عمله اليـــوم متابعة 
نشـــاط مؤسســـات صيرفة الظل، فال شـــك أنه ســـيضع عيناً 
علـــى الواليات المتحدة وعيناً على باقي البلدان التي تنشـــط 

في صيرفة الظل.
فالواليات المتحدة، وبحسب تقرير (FSB)، تحتضن أكبر 
عمالقـــة بنوك الظل مع حجم مالـــي يقدر بنحو 15200 مليار 
دوالر عـــام 2018 أي حوالـــي 30 فـــي المئة مـــن مجمل حجم 
هـــذا القطـــاع، ويلي أميركا في هذا الحجـــم الصين التي تزن 
مؤسســـات صيرفـــة الظل فيهـــا قرابة 8000 مليـــار دوالر أي 
حوالـــي 15.5 فـــي المئة مـــن اإلجمالي العالمي، لكن بحســـب 
التقرير ذاته فإن حصة أميركا من ظاهرة بنوك الظل تتراجع 
ســـنوياً منذ العام 2014 بشـــكل بسيط، بينما حصة هذا النوع 

من التمويل ترتفع في الصين، وكذلك األمر في إيرلندا.

إلـــى جانب هذه الجهات منفـــردة، يلفت تقرير (FSB) إلى 
أن الواليـــات المتحدة وبريطانيا ومنطقة اليورو التي تضم 19 
بلـــداً تحتل مجتمعـــة أكثرية األصول التي تتشـــكل منها أموال 
بنوك الظل، وفي مقابل هذه المجموعة تنشط دول ناشئة مثل 

الصين وروسيا والهند في هذا القطاع.
في فرنســـا ما زال حجم هذه الســـوق من التمويل الموازي 
محـــدوداً وال يثير القلق بحســـب المجلس األعلى لالســـتقرار 
المالي ويخصع لالنضباط وال يشـــكل أي نـــوع من المخاطر. 
ويتمثـــل هذا النوع من التمويل في فرنســـا بالصناديق النقدية 
وصناديق االســـتثمار. وفي أوروبا عموماً تشكل صيرفة الظل 
أكثر مـــن 15 بالمئة من القطاع المصرفي التقليدي ويســـاوي 
أكثـــر من 1200 مليار يـــورو مقابل أكثر مـــن 8000 مليار في 

المصارف التقليدية.
هـــذا النـــوع من التمويـــل غير التقليدي، والـــذي ال يخضع 
لتشـــريعات رسمية بدأ باإلنتشـــار في الثمانينيات، ووصل إلى 
حجم مالي أصبح يشـــكل تحدياً ومنافســـة للقطاع المصرفي 
المعـــروف، وبحكـــم عمله الـــذي يرتكز على تلبيـــة احتياجات 
طالبـــي االعتماد من أفراد ومســـتثمرين يلتف علـــى القواعد 
المصرفية التقليدية التي يرى فيها المستثمر وطالب القرض 
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تعجيـــزات والتعـــرض للتدقيـــق قبـــل الموافقة علـــى إعطائه 
االعتماد المصرفي.

صيرفة الظل تضم تحت لوائها كل عمالقة المال الذين ال 
تصلهم عالقة تمويل من البنوك المركزية وليس لديهم سلطة 
طباعـــة النقود وتمارس منافســـة حقيقية للبنوك التقليدية إن 
كان علـــى صعيد حجم القروض وتســـهيل الحصـــول عليها أو 
من ناحية معدالت الفائدة عندما تكون هذه األخيرة مرتفعة.

فمجلس االستقرار المالي (FSB) الذي أعّد تقريره األخير 

 Shadow) عـــن بنوك الظل، قّرر التخلّي عن اســـتعمال عبارة
Banking) أو صيرفـــة الظـــل مفضـــًال عبـــارة (NBFI) وهي 
أي   (Non-Banking Financial Intermediation)
الوساطة المالية غير المصرفية، والهدف من التسمية الجديدة 
التخلّـــص مـــن معنـــى الظـــل الذي يحمـــل في عتمتـــه مخاوف 

ومتاهات، وال يتماشى مع مجمل وظائف المال والبنوك.
فالمجلـــس يقرُّ بصعوبـــة الحصول دائماً علـــى المعطيات 
واإلحصائيـــات فـــي هذا القطاع وهي معقـــدة أحياناً من أجل 

مقارنتها مع أخرى.
إلـــى جانب ذلـــك، حّذر مجلس االســـتقرار 
المالـــي نهايـــة العـــام 2019 حيـــال المخاطـــر 
 (Leveraged Loans) المرتبطـــة بالقـــروض
القـــروض التي تتحصـــل عليها شـــركات مثقلة 

بالديون.
هذه الســـوق في هـــذا النوع مـــن القروض 
َكبَُر حجمها في السنوات األخيرة والدور الذي 

تلعبه بنوك الظل فيها توسع حجمه أيضاً.
فالتمويـــل المـــوازي يفـــوق حجمـــه اليـــوم 
الـ 120 في المئـــة من الناتج اإلجمالي العالمي 
كمـــا يفوق حجمه الـ 50 فـــي المئة من األصول 

المصرفية على صعيد العالم.
كل ذلـــك يحصـــل في مصـــارف العتمة في 
معظـــم بلدان العالم، فكيف ســـيكون الحال إذا 
حصلت هذه المؤسســـات يوماً على االمتيازات 

نفسها التي تتمتع بها بنوك النور؟ ا
مازن حمود
 محلل مالي ومصرفي/باريس

موضوع الغالف
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الدراسات وا@بحاث والتقارير

دراسة لجمعية البنوك في ا'ردن حول سياسة التيسير الكمي 
وخطة بنك ا%حتياط الفدرالي ا'ميركي لتقليص ميزانيته والدروس المستفادة

أصـــدرت جمعيـــة البنوك فـــي األردن 
مؤخـــراً دراســـة حـــول سياســـة التيســـير 
الكمـــي، وخطة بنك اإلحتيـــاط الفيدرالي 
األميركـــي لتقليـــص ميزانيتـــه والـــدروس 
المستفادة منها رّكزت على أهداف ونتائج 

هذه السياسة.
وشــــملت الدراســــة أربعة أجزاء تناول 
األول منها سياسة التيسير الكمي، والجزء 
الثانــــي تناول مدى تحقيــــق بنك اإلحتياط 
الفدرالي أهدافه من عملية التيسير الكمي 
واســــعة النطاق، فيما الجــــزء الثالث تناول 
الحجــــم الطبيعي لميزانيــــة البنك، والجزء 

الرابع خطة البنك لتقليص الميزانية.
في هذا الســـياق تحدث المدير العام 
لجمعيـــة البنوك في األردن الدكتور عدلي 
قنــدح  الـــذي أعـــد الدراســـة فقال «إن 
العديـــد مـــن الحكومـــات تبنت سياســـات 
نقديـــة وماليـــة غيـــر تقليدية بعـــد إندالع 
أبرزهـــا  كان  العالميـــة،  الماليـــة  األزمـــة 
سياســـة التيسير الكمي التي تبناها البنك 

اإلحتياطي الفيدرالي األميركي».
وأضـــاف قنـــدح «أن هـــذه السياســـة 
تضمنت شـــراء ســـندات خزينة وســـندات 
وكاالت  وســـندات  بالعقـــار  مدعومـــة 
مضمونـــة مـــن الحكومـــة األميركية بقيمة 
3.7 تريلونات دوالر»، مشيراً إلى «أن أبرز 
مظاهر هذه السياســـة هو تضخم ميزانية 
بنـــك اإلحتيـــاط بأربعة أضعـــاف»، منوهاً 
أنـــه «بعد تعافي اإلقتصاد األميركي غابت 
األسباب الموجبة لتلك السياسة، فقررت 
لجنة السياســـات تقليـــص حجم الميزانية 

وإعادتها إلى حجمها الطبيعي».

جمعية البنوك في ا@ردن 

صدور المجلد الـ 11 لعام 2020

وتضمنت الدراسة الخالصة والدروس 
المســـتفادة، أبرزها أن األزمـــات المالية، 
مثل األزمـــة المالية العالميـــة، تحتاج إلى 
سياســـات نقديـــة وماليـــة «جريئـــة وغير 
تقليديـــة» لمعالجتهـــا والتخفيـــف من آثار 
تبعاتها، على أن تصاحب عمليات التدخل 

جمعيـــة  أصـــدرت   
االول  العـــدد  البنـــوك 
مـــن المجلد الــــ 11 لعام 
2020 لسلســـة كراسات 
الجمعية، والذي يتضمن 
دراسة حول تقييم آليات 
أســـعار  مـــن  اإلنتقـــال 
النمـــو  إلـــى  الفائـــدة 
اإلقتصادي في األردن.

هـــذه  وتبحـــث 
مـــدى  فـــي  الكراســـة 
فعاليـــة قنـــاة اإلئتمان 
كآليـــة إلنتقـــال تأثيـــر 
أســـعار  فـــي  التغيُّـــر 
النمـــو  إلـــى  الفوائـــد 
وذلـــك  اإلقتصـــادي، 
باإلعتماد على بيانات 
ربعيـــة تغطـــي الفترة 
وقـــد   .2019-2000

توصلت الدراســـة إلى مـــا يثبت وجود 
آلية إنتقال مهمة من أدوات السياســـة 
النقدية إلى أســـعار الفائدة السوقية، 
ومن أسعار الفائدة السوقية إلى النمو 
اإلقتصادي. كما أكدت نتائج الدراسة 
علـــى فاعليـــة قنـــاة االئتمـــان ودورها 

في عكـــس تأثير أســـعار الفائدة على 
النمو االقتصادي، حيث كان للنمو في 
التسهيالت اإلئتمانية أو في تسهيالت 
القطـــاع الخـــاص قبـــل ثالثـــة أربـــاع 
الســـنة تأثير موجب ومهـــم على النمو 

اإلقتصادي.

تتضـــارب  ال  حتـــى  تنســـيقية  سياســـات 
أهداف السياستين النقدية والمالية.

الجهـــات  تتبنـــى  بـــأن  أوصـــت  كمـــا 
التنظيميـــة والرقابيـــة وضع اســـتراتيجية 
خروج بعـــد االنتهاء مـــن تحقيق االهداف 

المرجوة من سياسات التدخل.
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نشاط االتحاد

محافظ البنك المركزي ا'ردني د. زياد فريز يبحث في التعاون المشترك مع ا'مين العام %تحاد المصارف العربية

إســـتقبل محافظ البنك المركزي األردني 
د. زيــاد فريــز، األمين العام إلتحاد المصارف 
العربيـــة وســام حســن فتــوح، وكان بحـــث في 
التعـــاون المشـــترك وتعزيـــز أنشـــطة إتحـــاد 
المصارف العربية في المملكة األردنية خالل 

العام 2020. 
واطلـــع فتوح من الدكتـــور فريز على أبرز 
التحديـــات التـــي تواجـــه القطـــاع المصرفي 
والمالـــي فـــي األردن، والعمل الـــدؤوب الذي 
يتـــواله البنـــك المركـــزي األردني فـــي حماية 

القطاع وتحديثه.

فتوح ناقش وا'مين العام %تحاد الغرف العربية خالد حنفي تعزيز التعاون ا%قتصادي والتجاري بين البلدان العربية

عقـــد األمين العام إلتحاد المصارف العربية وســام حســن 
فتــوح، والدكتــور خالــد حنفــي األميـــن العـــام إلتحـــاد غرف 
التجـــارة والصناعة والزراعة فـــي جامعة الدول العربية (وزير 
التمويـــن والتجـــارة الداخلية المصري األســـبق)، إجتماعاً في 
مقـــر األمانة العامـــة إلتحاد المصارف العربيـــة في العاصمة 
اللبنانية بيروت، وتناول الجانبان ســـبل التعاون المشترك بين 
اإلتحادين، حيث تم النقاش حول سلســـلة أنشـــطة تعمل على 
توثيـــق التعاون العربي – العربـــي في األطر اإلقتصادية كافة، 
فضًال عـــن تبادل الخبرات بين إتحـــاد المصارف العربية من 
جهـــة، وإتحاد الغرف العربيـــة من جهة أخرى، لما فيه تحقيق 
مصلحـــة اإلقتصادات العربية وإزدهارها، وال ســـيما في هذه 
الفترة حيث تعاني هذه اإلقتصادات جراء الضغوط السياسية 

واألمنية والتي تؤدي إلى تراجع النمو والتنمية العربية.

إتحاد المصارف العربية يفوز بعضوية المجلس ا%قتصادي وا%جتماعي التابع لYمم المتحدة (إيكو سوك)
فاز إتحاد المصارف العربية بعضوية المجلس اإلقتصادي 
واإلجتماعي التابع لألمم المتحدة (إيكو سوك). وقد جاء فوز 
اإلتحاد بناء على جهود أمينه العام وســام حسن فتوح التي قام 
بها في الســـنوات العشـــر األخيرة من خالل مســـاعيه العربية 
والدوليـــة بغية تعزيز الحوار والتعـــاون بين المصارف العربية 
ونظيرتها األميركية واألوروبية، والتشـــديد على إتباع المعايير 
العالميـــة، فضًال عن جهود فتوح من خـــالل إتحاد المصارف 
العربيـــة حيال التعاون مـــع القيمين على هـــذه المصارف من 
أجل مكافحة غســـل األموال وتمويل اإلرهاب، ونشـــر الثقافة 

المصرفية العربية في المنطقة أي الشـــرق األوســـط وشمال  
أفريقيا، من خالل إطالق مفهوم الشمول المالي والذي ينبثق 
عنه تعزيز الخدمات المصرفية لذوي الدخل المحدود والنساء 
والحـــد مـــن البطالـــة واألمية، ودعـــم المشـــروعات الصغيرة 

والمتوسطة والمتناهية الصغر، تحقيقاً للتنمية المستدامة. 
مـــن الجدير ذكـــره، أن المجلس اإلقتصـــادي واإلجتماعي 
هو من الهيئات الرئيســـية المهمة في منظمة األمم المتحدة، 
وهو مسؤول عن رسم السياسات اإلقتصادية واإلجتماعية في 

هذه المنظمة.

الدكتور زياد فريز ووسام حسن فتوح

وسام حسن فتوح والدكتور خالد حنفي
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نشاط االتحاد

«تعميم الشمول المالي» في أمستردام:

تكليف إتحاد المصارف العربية والمعهد العالمي ل\دخار 
من أجل العمل على تعميم برنامج «سكول فايننس» 

للشمول المالي في المنطقة العربية والعالم
شـــارك األميـــن العـــام 
إلتحاد المصـــارف العربية 
فـــي  فتــوح  حســن  وســام 
منظمـــة  أقامتـــه  منتـــدى 
«تشايلد إند يوث فاينانس 
 Child & Youth الدولية» 
 Finance International -

WYFI حـــول «حفل توزيع 

بالشـــمول  تتعلـــق  جوائـــز 
المالـــي» للعـــام 2019، في 
عاصمة  أمســـتردام  مدينة 

هولنـــدا. وقد تم تكليف كل مـــن إتحاد المصارف العربية 
والمعهـــد العالمـــي لإلدخار مـــن أجل العمـــل على تعميم 
برنامج «ســـكول فايننس» للشـــمول المالي فـــي المنطقة 

العربية.
علمـــاً أن WYFI هي منظمة تقوم رؤيتها اإلقتصادية 
على «أن مفتـــاح مكافحة الفقر هو أن يتعلم الناس كيفية 
إدارة األمـــوال والتعامـــل معهـــا، ولديهم الثقـــة والمعرفة 
والقدرات على إنفاقها وكســـبها بطريقة مســـؤولة. وهذا 
يجـــب أن يبـــدأ من الطفولة. لذا، أقامت CYFI  شـــراكة 
مـــع اآلالف مـــن المنظمـــات فـــي 175 دولـــة فـــي العالم، 
(مثـــل: البنوك، الحكومـــات، المنظمات غيـــر الحكومية، 

األكاديمييـــن، وتم الوصول إلى أكثر مـــن 40 مليون طفل 
وشـــاب، بمشـــاركة 63000 منظمة)، وينطلق شعارها من 
مقولـــة: «نعمـــل معاً على إنشـــاء سياســـات وبرامج تمكن 
األطفال والشباب من التعلم عن األموال، والحصول على 
حساب مصرفي وتطوير مهارات تنظيم المشاريع واألهم 

من ذلك أن يؤمنوا بأنفسهم».
وشـــارك فتوح في جلســـات تســـليم الجوائـــز كاآلتي: 
جائزة «ســـكول بنك» إلـــى «أكاديمية أفالطـــون الدولية»، 
تسلمها كل من المدير التنفيذي لألكاديمية روالند موناش 
Roeland Monasch، والمديـــر اإلداري للمعهـــد العالمي 

لإلدخـــار WSBI كريس دو نوز Chris De Noose. علماً 
أن المعهد العالمي لإلدخار يساعد على تقديم الخدمات 
المصرفيـــة لألفراد، ومصارف اإلدخـــار وتجارة التجزئة 
في العالـــم، تحقيقاً لإلزدهـــار. فالمعهد يجمع مدخرات 
بنـــوك التجزئة مـــن نحو 80 دولـــة، والتي تمثـــل مصالح 

حوالي 6000 مصرف في جميع القارات.
كمـــا جرى تســـليم جائـــزة «الشـــمول المالـــي العالمية» - 
 Alliance إلى شركة ،GLOBAL INCLUSION AWARDS

 ،AFI – Alliance for Financial Inclusion للشـــمول المالي
 Global Money Week - «وجائزة «أســـبوع المـــال العالمـــي
إلـــى منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية – OECD/ الشـــبكة 
 INFE – International Network on الدوليـــة للتعليم المالي

.Financial Education

وسام حسن فتوح أمين عام إتحاد المصارف العربية خالل حفل توزيع الجوائز في أمستردام

وسام حسن فتوح يقرع جرس البدء بحفل توزيع الجوائز
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الدراسات وا@بحاث والتقارير

فوائد شركة المدفوعات الخليجية
بـــرز الحديـــث مجدداً عن قرب مباشـــرة شـــركة 
المدفوعـــات الخليجية ألعمالها خـــالل العام 2020، 
وال شك أننا نرحب بهذه الخطوة التي طال انتظارها، 
وكنا مـــن أوائل المصرفيين الذيـــن دعوا لتطبيق هذه 
الفكـــرة قبـــل أكثـــر من خمـــس ســـنوات، وتطرقنا في 
أكثر من مقالة لفوائد هذا المشـــروع بالنسبة للقطاع 

المصرفي والمالي، واالقتصاد الخليجي ككل.
ويعود إقرار تأسيس شركة للمدفوعات الخليجية 
من قبل محافظي مؤسســـات النقد والبنوك المركزية 
إلـــى آذار/مـــارس 2017. والشـــركة مملوكـــة من قبل 
مؤسســـات النقد والبنوك المركزيـــة الخليجية وتعمل 
حالياً على اســـتكمال متطلبات تأســـيس نظام لتسوية 

المدفوعـــات بيـــن دول مجلس التعاون الخليجي، ومن شـــأن هـــذا النظام أن 
ينشئ آلية آمنة لتنقل األموال مباشرة بين دول المجلس عبر البنوك المركزية 

ومؤسسات النقد وبكلفة أقل وبسرعة أكبر ومن دون أي معوقات.
ولألمانـــة، فقد برزت أهمية هذا المشـــروع وبصـــورة خاصة بعد األزمة 
االقتصادية العالمية عام 2008 بعد أن اتضحت الحاجة بصورة جلية لوجود 
نظام عربي وإقليمي لتســـوية المدفوعات يدعم مشـــاريع التكامل االقتصادي 
الخليجـــي والعربي من جهة، ويســـهم فـــي تجنيب الدول الخليجيـــة والعربية 
الهزات التي يشهدها النظام المالي العالمي من جهة أخرى. وقد تبنينا طرح 
هـــذا الموضوع من خالل اتحاد المصارف العربية في العديد من المؤتمرات 
واالجتماعـــات عندمـــا كنت أترأس مجلـــس إدارته. وقـــد ازدادت أهمية هذا 
الموضوع خالل الســـنوات األخيـــرة بعد بروز ظاهرة تشـــدد البنوك العالمية 
المراسلة في تقديم خدماتها للبنوك الخليجية، لكونها كانت بدورها تتعرض 
لقيـــود صارمة من ســـلطاتها النقدية لتشـــديد إجراءاتها في مكافحة غســـل 
األمـــوال وتمويل اإلرهاب وتنفيذ العقوبات. لذلك، فإن تنفيذ هذا المشـــروع 
من شأنه إجراء المعامالت المالية والمصرفية بين دول المجلس دون الحاجة 

للبنوك المراسلة.
عالوة على ذلك، فإن تأسيس نظام المدفوعات يعتبر أحد المستلزمات 
الضرورية للتهيئة لقيام العملة الموحدة من خالل إيجاد نظام موحد لتســـوية 
المعامـــالت الماليـــة التي تتم بها هذه العملة كما لـــو كانت تتم في بلد واحد. 
كمـــا تكمن أهمية ربط أنظمة المدفوعات في تســـريع حركـــة انتقال التجارة 
واالســـتثمارات، بمـــا يخـــدم تفعيل بنود الســـوق الخليجية المشـــتركة في كل 

المجاالت.
وعادة ما تلجأ الدول التي تقيم في ما بينها اتفاقيات للتعاون التجاري أو 
المالي أو االستثماري أو التكتل االقتصادي إلى عقد اتفاقيات وترتيبات بينية 
فـــي ما بينها بهدف تنظيم مدفوعاتها تجاه بعضها، فإن مثل هذه االتفاقيات 
إنمـــا يهدف إلـــى تحديد حقوق األطـــراف المعنيـــة والتزاماتهـــا، وخصوصاً 
مـــا يتعلق منهـــا بتحديد العملة التي ســـيتم تســـديد المدفوعات بها، وســـعر 

صرفها مقابل عمالت األطراف، وموعد االســـتحقاق 
وكيفيـــة الســـداد، وغيرها مـــن اإلجـــراءات والقواعد 
التي تضمـــن حقوق كل طرف، وذلـــك نظراً الختالف 
األنظمـــة االقتصادية والمالية لـــكل دولة عن األخرى 
وشـــروط خروج العملـــة وتأرجح ســـعر صرفها خالل 
الفتـــرة الزمنيـــة الممتدة ما بين تاريخ إجـــراء التبادل 
التجاري، وتاريخ الدفع أو الســـداد. وقد تحاول بعض 
الـــدول أحياناً عقـــد اتفاقات متبادلة مباشـــرة في ما 
بينهـــا كما حدث لقيـــام لبعض الدول بعقـــد اتفاقيات 
مباشـــرة مع الصين للسداد المتبادل لقيمة المبادالت 
التجارية وفقاً لعمالتها المحلية وفقاً ألســـعار محددة 
سلفاً. لذلك، فإن تنفيذ هذا المشروع سوف يقلل من 

الحاجة لتلك االتفاقيات والترتيبات بصورة كبيرة حال تنفيذه.
وفـــي التجربة األوروبيـــة، فإن توحيـــد أنظمة المدفوعـــات يعتبر إحدى 
األدوات التي يســـتخدمها المصـــرف المركزي األوروبي في تنفيذ السياســـة 
النقدية الموحدة لنظام اليورو. فالبنك يســـتخدم عمليات الســـوق المفتوحة، 
حيـــث تكون هـــي األداة الرئيســـية للعمليـــات النقدية في االتحـــاد األوروبي. 
كما يســـتخدم التســـهيالت الدائمة، وهي التســـهيالت التي تهدف إلى تحقيق 
االســـتقرار الذاتي لمنطقة اليورو، وتخفيف نقص السيولة أو عدم االستقرار 
في أســـعار الفائدة. كما يســـتخدم المصرف نظام المدفوعات األوروبي، وهو 
نظام المدفوعات الخـــاص بالبنوك المركزية األوروبية، وهو نظام مدفوعات 
عبر الحدود يربط أسواق النقد المحلية بصورة فورية، بحيث يضمن استقرار 

أسعار اليورو، وسعر الفائدة.
لذلـــك يمكـــن القـــول إن قيـــام دول مجلس التعـــاون الخليجي بتأســـيس 
شـــركة لتولـــي تســـوية المدفوعات البينيـــة يأتي اســـتجابة لتحريـــر عناصر 
االســـتثمار والعمـــل واإلنتـــاج بيـــن دول التعـــاون ممـــا يدفـــع لتنامـــي حجـــم 
التعـــاون التجـــاري والمالـــي فـــي ما بينهـــا وضمـــان االرتقاء بهـــذه العالقات 
فـــي حـــال تطبيـــق مشـــروع االتحـــاد النقدي، إلـــى جانـــب أن هـــذه الخطوة 
تتســـق مـــع مقـــررات الســـوق  المشـــتركة ومعطياتهـــا التـــي تواصـــل منـــذ 
تطبيقهـــا فعليـــاً مطلـــع عـــام 2008، وكذلـــك مســـتلزمات الوحـــدة النقديـــة 
الخليجيـــة والمســـاهمة في تعميق مفهـــوم المواطنة االقتصاديـــة الخليجية.

إن تنفيـــذ هـــذا المشـــروع ســـوف يضمـــن إجـــراء التحويـــالت الماليـــة آليـــاً 
ومنتجـــات  خدمـــات  وتقديـــم  فـــوراً،  المســـتفيد  إلـــى  وصولهـــا  وضمـــان 
حمـــل  عـــن  واالســـتغناء  الماليـــة  المخاطـــر  وتقليـــل  متطـــورة،  مصرفيـــة 
النقـــد بغـــرض التحويـــل مـــن بنك إلى آخـــر مما يســـهم في خفـــض تكاليف 
والمالـــي. المصرفـــي  األداء  وتعزيـــز  المصرفيـــة  الماليـــة  الخدمـــات 

كما سيســـهم في إرســـاء البنية التحتيـــة التقنية، التي تضمن تحويًال ســـريعاً 
وموحداً وآمناً للمدفوعات المالية، ما يعزز من نشاطات التجارة الثنائية بين 

دول المجلس والمتعددة األطراف بين دول ال مجلس وبقية دول العالم.

بقلم: عدنان أحمد يوسف
رئيس جمعية مصارف البحرين

رئيس اتحاد المصارف العربية سابقًا
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مدير عام «ماستر كارد» العالمية في مصر وشمال أفريقيا: 

مصر سيكون لها الريادة إقليميًا في مجال المدن الذكية 
تحدث مجدي حســن مدير عام شركة «ماســـتركارد» العالمية 
في مصر وشـــمال أفريقيا، فقال «إن الجهود التي تبذلها الحكومة 
المصرية في مجال التحول الرقمي، وتكنولوجيا الذكاء اإلصطناعي 
في المجتمعات العمرانية، ســـتجعل مصـــر رائدة في مجال المدن 

الذكية على الصعيد اإلقليمي والدولي».
ولفـــت مجــدي حســن إلـــى «أن الحكومـــة المصريـــة لديهـــا 
خطـــط طموحة فـــي مجال المدن الذكية، وهـــو ما ظهر من خالل 
اإلجتماعـــات التي عقدت خالل الفتـــرة الماضية، وقدمت خاللها 
«ماستركارد» خبراتها وبرامجها المتطورة في مجال المدن الذكية 

والتي تطبقها في أكثر من 100 مدينة في العالم».
وأوضـــح مجــدي حســن «أن «ماســـتركارد» قدمـــت مشـــروعاً 
للحكومـــة لتطبيـــق نمـــوذج المدن الذكيـــة في مجـــال المدفوعات 
اإللكترونية فى العاصمة اإلدارية، بحيث تُصبح أول مدينة متكاملة 
لحلول تكنولوجيا الدفع اإللكتروني إقليمياً، وتشمل كافة المعامالت 
الماليـــة إلكترونيـــاً ســـواء خدمات دفـــع الفواتيـــر أو اإليجارات أو 
«الباركنغ» (مواقف الســـيارات) أو العيادات الطبية أو المرتبات أو 

التحويالت أو أي معاملة من المعامالت المالية األخرى.
ولفـــت المدير العام لـ «ماســـتركارد» مجدي حســن إلى «وجود 
تعـــاون كبيـــر يُحتذى بـــه مع الحكومـــة المصرية منـــذ العام 2010 
وخصوصاً مع وزارة المالية، كذلك تم إســـتدعاء الشـــركة للبرلمان 
المصري ألخذ الرأي ومناقشـــة قانون ســـرية البيانات، وتم األخذ 
بالتوصيـــات التـــي قدمتها «ماســـتر كارد»، مؤكداً «اإلســـتمرار في 
دعم الحكومة المصرية، ومشـــروعاتها من أجـــل التحول إلقتصاد 
رقمي، وتحقيق إســـتراتيجيتها في الشمول المالي الذي يعد هدفاً 

رئيسياً».
وأشـــار مجدي حســن إلى «أن هناك إهتمامـــاً كبيراً من جانب 
الدولـــة المصرية بالمشـــروعات الصغيرة والمتوســـطة والمتناهية 
الصغـــر، وهو ما خلـــق الحاجة إليجاد حلـــول وتطبيقات إلكترونية 
للتعامـــل مـــع هذا القطـــاع المهم الذي يمثل نحـــو 85 % من حجم 
اإلقتصاد، ويشكل 70 % من الصادرات، ويستحوذ على نحو 90 % 

من الوظائف في السوق المصرية».
وقال مجدي حســـن: «إن «ماســـتركارد» قامت بإنشاء منظومة 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  الشـــركات  معامـــالت  إلجـــراء  متكاملـــة 
والمورديـــن بطريقـــة إلكترونيـــة، ما أتـــاح الفرصـــة للحصول على 
تمويـــل، من خالل آليـــة رأس المال اليومي عبـــر تكنولوجيا الدفع 
اإللكترونـــي، وهو ما يســـاعد هذا القطاع بشـــكل كبيـــر على النمو 

والتوســـع وخلق فرص العمل، بعدمـــا كان يُواجه تحديات للحصول 
علـــى التمويالت مـــن البنوك لعدم وجـــود بيانات، ويســـتطيع هذا 
القطاع من خالل ميكنة المعامالت المالية بإســـتخدام نظم الدفع 
اإللكترونيـــة توفيـــر معلومات وإنشـــاء قاعدة بيانات، تُســـهل على 
البنـــوك تقديـــم التمويـــالت الالزمة له، ما يســـاعد اإلقتصاد على 

تحقيق مزيد من النمو».
وعـــن تأميـــن المعامالت المالية إلكترونياً، قال مجدي حســـن 
«إن هناك حلوالً قوية لألمان والحماية للمعامالت المالية، وجعلها 
تتم بطريقة ســـهلة وآمنة وذكية»، مؤكداً «عدم إطالق أية حلول من 
دون أن تكـــون آمنة، كمـــا أن تطبيقات الدفع اإللكتروني ســـاعدت 
فـــي الحـــد من عمليـــات التزوير من خـــالل القـــدرة اللحظية على 
تحليـــل البيانات»، مشـــيراً إلـــى «أن عمليات التزويـــر تراجعت في 
مصر منذ العام 2014 بنحو 11 مرة بفضل تطبيقات وحلول الدفع 

اإللكترونية».

مجدي حسن مدير عام شركة ماستر كارد فى مصر وشمال أفريقيا

ا@خبار والمستجدات
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مقابالت

مع تصاعد التوترات بين أميركا وإيران

إقتصادات دول المنطقة أمام تحديات جديدة
حمل العام 2020 إلى دول المنطقة تحديات جديدة 
مع تصاعد التوترات السياســـية بيـــن الواليات المتحدة 
األميركيـــة وإيـــران على خلفية مقتل قائـــد فيلق القدس 
قاسم سليماني على أرض العراق، علماً أن هذا الكباش 
الحاصل وتأثيراته ليس جديداً أو وليد اللحظة بل يمتد 
إلى سنوات خلت، إال أن قرع طبول الحرب في المنطقة 
مـــع بداية العام وضع جميع الـــدول أمام تحد إقتصادي 
ال يمكن التكهن بنتائجه خصوصاً أن العديد منها يعاني 
من نزف إقتصادي ومالي (لبنان وسوريا والعراق)، إذ إن 
هذه الدول ال تزال تحت تأثير «الســـنوات العجاف» التي 
تمر على شـــعوبها إما بسبب الحرب (سوريا والعراق) أو 

بسبب الفساد وسوء اإلدارة (لبنان).
وأول المؤشـــرات االقتصادية الصعبة التي عاشـــتها 
المنطقة العربية عقب مقتل ســـليماني، هو إرتفاع ســـعر 
برميل النفط الخـــام وتصاعـــد قلـــق المســـتثمرين مـــن 
االنعكاســـات المحتملة للتوتر في الشـــرق األوسط على 
إمـــدادات الذهب األســـود، مما دفعهم إلـــى التوّجه إلى 
الخيارات األكثر أماناً ومن بينها العمالت والذهب الذي 
ارتفع ســـعره بمعدل 1.4 في المئـــة، وتراجعت العمالت 

العاليـــة الخطـــورة ومن بينهـــا الدوالر، 
أمـــا األســـهم فتراوحـــت بيـــن الصعود 

والهبوط.
وفي لغة األرقام تضمن تقرير البنك 
الدولي، الذي صـــدر نهاية العام 2019 
حـــول النمو لمنطقة الشـــرق األوســـط 
وشـــمال أفريقيا واألخطار االقتصادية 
المحدقـــة بهـــا لعامـــي 2020 و2021 
(على المدى المتوســـط)، نمـــواً للناتج 
المحلي اإلجمالي الحقيقي فيها بنسبة 
2.6 فـــي المئة العـــام 2020 و2.9 في 
المئـــة في العـــام التالي، وذلك بســـبب 
زيادة االســـتثمار في البنية التحتية في 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، وفي 
المتوســـط يتوقع البنـــك أن يصل النمو 
فـــي دول مجلس التعـــاون إلى 2.2 في 
المئـــة عـــام 2020 و2.7 في المئة عام 

 .2021
بالنســـبة إلى العـــراق، يتوقع البنك 

الدولـــي أن يســـتمر النمـــو االقتصادي في العـــراق عام 
2020، حيـــث يبلـــغ ذروتـــه عنـــد 5.1 في المئـــة قبل أن 
يتراجـــع إلى 2.7 في المئـــة عام 2021 (هذه األرقام قد 
تتغير مع إســـتمرار االحتجاجات الشعبية على الفساد)، 
وفـــي مصر من المتوقع أن يســـتمر نمـــو الناتج المحلي 
اإلجمالـــي ليصل إلى 6 فـــي المئة عـــام 2021 مدفوعاً 
بتحّســـن الطلـــب المحلي ونمـــو الصـــادرات، لكن البنك 
الدولـــي يعتقـــد أن ارتفاع الدين العـــام في مصر ال يزال 
يشـــكل مصدر قلق، على الرغم من أن نســـبة الدين إلى 
الناتج المحلي اإلجمالي من المتوقع أن تنخفض إلى 85 
في المئة بنهاية الســـنة المالية 2020-2021، نزوالً من 

97.3 في المئة في نهاية السنة المالية 2019-2018.

فائض إنتاج النفط سيمنع إرتفاع أسعاره
كل ذلـــك يعني أن مقتل ســـليماني ليـــس مجرد قرار 
سياسي  -  عســـكري بل له أبعاد إقتصادية مالية عالمية 
وإقليميـــة أيضاً، ألن الطرفين يملـــكان أوراقاً ذات كلفة 
إقتصاديـــة ككلفـــة وجود القـــوات األميركية فـــي العراق 
وإنعاكســـه على أســـعار النفـــط والذهـــب والعمالت في 
األســـواق العالمية، وســـيؤدي ذلك إلى 
إرتفـــاع كلفة التأمين على الســـفن التي 
تمر فـــي مضيق هرمـــز (20 في المئة 
مـــن النفط العالمي يمـــر في المضيق) 
وزيـــادة بيـــع االســـلحة فـــي المنطقـــة، 
لذلك من المفيـــد البحث عن تداعيات 
الكبـــاش األميركي – اإليراني الحاصل 
علـــى إقتصـــادات دول المنطقـــة وعـــن 
ماهيته وأشـــكاله، في ظـــل تصريحات 
القادة السياســـيين بـــأن على االطراف 
المعنية الحوار لتجنيب المنطقة ما هو 
أسوأ عســـكرياً وإقتصادياً وبشرياً على 

السواء. 

فائض إنتاج النفط والغاز سيمنع 
إرتفاع ا'سعار

وفـــي هـــذا اإلطـــار يجمـــع الخبراء 
السياسيون على أن الخوف من حصول 
حرب في المنطقة تراجع إلى حد كبير 

قرم:
دول الخليج ستستمر 

على وضعها االقتصادي 
الحالي وحرب أنابيب الغاز 

تلوح في ا)فق
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ولو أن التوترات السياســـية ستســـتمر، 
وهذا ما ســـيؤدي إلى بقـــاء إقتصادات 
دول المنطقـــة علـــى ما هـــي عليه قبل 
مقتل ســـليماني ســـواء لجهـــة نموها أو 
تعثرهـــا، إذ يقول وزير المالية الســـابق 
جــورج قــرم إن «أســـعار النفـــط شـــبه 
مســـتقرة ويبـــدو أن هنـــاك فائضاً في 
إنتاج النفط والغاز عالمياً، والسياســـة 
األميركيـــة فـــي المنطقـــة هي سياســـة 
مقايضـــة ألن هـــذه اإلدارة تطلـــب ثمناً 
نقديـــاً لوجودهـــا في الخليـــج، وأعتقد 
أن دول الخليـــج ستســـتمر على وضعها 
حـــرب  أن  وأرى  الحالـــي  االقتصـــادي 
أنابيـــب الغـــاز تلوح في أفـــق المنطقة، 
فنحـــن نعيـــش فـــي منطقـــة تعاني من 
نزاعـــات بين دولها مـــن جهة وبين هذه 
الدول وبيـــن تركيا، وهـــذا يعني إزدياد 
أعداد النازحين وهذا وضع غير صحي 
يزيد من األعباء االقتصادية على الدول 

العربية».
مـــن جهته يـــرى الخبيـــر االقتصادي والمالي نســيب 
غبريــل أن «التوتـــر الحاصـــل بيـــن الواليـــات المتحـــدة 
األميركيـــة وإيـــران أدى إلـــى إرتفاع أســـعار النفط، لكن 

سرعان ما إســـتقرت االمور بعد ضبط 
النفس السياســـي الذي حصل وإعالن 
االطراف المعنية بأنها ال تريد الحرب، 
وفـــي كل االحـــوال فـــإن إرتفاع أســـعار 
النفـــط عالمياً لـــه تأثيـــر إيجابي على 
إقتصادات الدول المنتجة للنفط وتأثير 
سلبي على دول عربية أخرى مثل لبنان 
واالردن وعلى زيادة االعباء على ميزان 

مدفوعاتها وعجز موازناتها».
دول  أن  الواضـــح  «مـــن  ويضيـــف: 
الخليج ال تريد التصعيد العســـكري في 
المنطقة، وكل دولـــة عربية لها وضعها 
الخاص في التأثر من التوتر السياســـي 
والضربـــات العســـكرية المتبادلـــة بين 
الواليات المتحدة األميركية وإيران، ففي 
العراق لـــن يتأثر إنتاج النفط خصوصاً 
مع وجود قواعد عسكرية أميركية على 
أراضيها، إنما في لبنان واالردن ومصر 
ســـينعكس التوتر اإلقليمـــي تراجعاً في 

الميزان التجاري والمالية العامة نتيجة 
التباطؤ االقتصـــادي وضعف تحويالت 

المغتربين إلى بلدهم األم».
يوافق الخبير االقتصـــادي الدكتور 
إيلي يشــوعي على كالم غبريل، معتبراً 
أن «النزاعات المســـلحة والحروب التي 
تدمر هي التي تؤثر على أسعار النفط، 
باإلضافـــة إلى العوائق التي توضع على 
إنتقال النفط مثـــل مضيق هرمز وهذا 
لم يحصل، وبالتالي التوترات السياسية 
الحاصلـــة ليـــس لهـــا تأثير كبيـــر على 
إقتصـــادات دول المنطقة إلى اآلن ألن 
الحروب هي الخطر االكبر على أسعار 
النفـــط، واالســـتقرار االقتصادي لدول 
المنطقة سيبقى على حاله ولن يحصل 

تغيير كبير».

إقتصاد لبنان إلى مزيد من التأزم؟
وإذا كان لبنـــان هو من الدول التي 
تتأثـــر بما يحصل فـــي المنطقة، فهل 
ســـيزيد مقتل ســـليماني من تفاقم األزمـــة االقتصادية 
والماليـــة التـــي يعانيها منـــذ 17 تشـــرين األول/أكتوبر 

2019؟ 
 يجيـــب قرم: «الظـــروف اإلقليمية 
وتزيـــد عمـــق  والدوليـــة تؤثـــر ســـلباً 
حالة شـــبه االنهيار االقتصادي، ومما 
ال شـــك فيـــه أن الظـــروف اإلقليميـــة 
ليســـت بعيـــدة عن كل مـــا يحصل في 
لبنان، فأنا أســـتهجن وضع المصارف 
اللبنانيـــة التـــي أصبحت شـــبه منهارة 
وهذا يســـتدعي برأيي المطالبة بلجنة 
تحقيق لتبيان ما جرى خالل األشـــهر 
األخيـــرة، خصوصاً أن هذه المصارف 
كانـــت مزدهـــرة وتتمتـــع بوضـــع مالي 

متين».
يضيـــف: «ال شـــك أن هناك ســـوء 
إدارة داخلي لكن هذا ال يكفي لشـــرح 
كل التطـــورات الداخليـــة التي حصلت 
فـــي لبنـــان، وأرى أن هنـــاك عوامـــل 
خارجية زادت الضغوط على االقتصاد 
اللبنانـــي وعلـــى دور المصـــارف، وال 
ننـــس أن رئيســـي الجامعـــة األميركية 

يشوعي:
عدم استقرار لبنان 

وسوريا والعراق له أبعاد 
إقليمية وسبب أزمتنا 

االقتصادية داخلية

غبريل:
عوامل محلية ُتفاقم 
الوضع االقتصادي 

في لبنان والمسؤولون 
يحاولون إلصاق 

تقصيرهم في الخارج
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مقابالت

واليسوعية في بيروت هما من طلبا من طالبهم النزول 
إلى الشـــارع، ومـــا نحتاج إليه هو خطة شـــاملة وتغيير 
في أســـاليب المصرف المركـــزي اللبناني الذي تعدى 
دوره المصرفي، وما يحصل اليوم أن الشـــعب اللبناني 
يدفع ثمن الخطة المتبعة منذ ثالثة عقود والممارسات 
الخاطئـــة ماليـــاً ونقدياً في ظل وجـــود عملة قوية قيد 
التـــداول هي الدوالر األميركي، وال يجب أن ننســـى أن 
ما قتل النمو االقتصادي في السنوات الثالث األخيرة، 
هو أن الدولة لجأت إلى سياســـات التقشـــف بينما كان 
المطلـــوب العكـــس تماماً وتكريس سياســـات تنشـــيط 
الوضع االقتصادي المتراجع. ونحن بحاجة إلى حكومة 
منفتحـــة اآلراء وغير خاضعـــة للنفوذ الفكري لصندوق 
النقد الدولي. ويجب أن يكون لدينا برنامج بديل تكون 
فيه أولويات السياســـة االقتصاديـــة هادفة نحو إعادة 
تنشيط النمّو االقتصادي، ودعم المؤّسسات اإلنتاجية 
وتجّنـــب اإلفالســـات في القطـــاع الخـــاص ودعمه إذا 
اقتضى األمر، ويجـــب أن يترافق هذا األمر مع خفض 
الفوائـــد علـــى الدين العـــام وإعادة جدولتـــه، علماً بأّن 
هناك تصّورات عديدة بهذا الشـــأن. عملياً، نحتاج إلى 
نـــوع من حكومـــة إنقاذ يمكنها أن تتبّنـــى هذا البرنامج 
لوقـــف الكارثة التي نشـــهدها. ليس هنـــاك دولة تترك 

اقتصادها في حالة انهيار تام».
ويعتبـــر قـــرم «أن لبنان ال يحتاج إلـــى أّي دعم مالي 
مـــن أحـــد، واالعتيـــاد على التســـّول من الخـــارج ليس 
أمراً ســـليماً، بل يكمن األمر في المواجهة الصحيحة. 
فعندمـــا يخـــرج البلد مـــن حالة حرب، يجـــب أن تكون 
معـــدالت النمو بفعل إعادة اإلعمـــار 10 في المئة و12 
في المئة، أما النتائج فكانت عبارة عن ال شيء، الناس 
كانوا يذهبـــون إلى التوظيف في ســـندات الخزينة من 
خـــالل لعبـــة قذرة إنطـــوت على اســـتدانة الـــدوالرات 
بفوائد منخفضة وتوظيفها بفوائد خيالية في السندات 

بالليرة».
ويضيـــف: «مـــا يجب أن نقوم به مختلـــف تماماً، إن 
إنشـــاء صندوق لدعم وتســـهيل إعادة فتح المؤسسات 
التي أفلســـت ومنـــع المزيد مـــن البطالـــة الناتجة عن 
اإلغـــالق، يجـــب أن تكون أولويـــات أّي برنامـــج بديل. 
االّتجـــاه العام يكمن في إعادة تنشـــيط اإلنتاج المحلي 
وإعادة النظر بكل اتفاقات التبادل التجاري التي ُوّقعت 
سابقاً والتي أّدت إلى شّل القدرات اإلنتاجية في لبنان. 
ويجب إعادة النظر بالنظام النقدي بكامله، وبكل األمور 
التـــي تعّد من أساســـيات النظام الريعـــي القديم الذي 
دّمر البلد، إذا لم يكن هناك تغيير في الفئة الحاكمة ال 

شـــيء يمكن أن يتغّير، يجب إحترام المبادئ األساسية 
القتصاد ليبرالي. اقتصـــاد لبنان ليس ليبرالياً، بل هو 

موجه عبر شخصيات سياسية».

غبريل ويشوعي: الطبقة السياسية تهرب من 
مسؤولياتها

محـــاوالت  أن  ويشـــوعي  غبريـــل  مـــن  كل  يعتبـــر 
السياسيين اللبنانيين تفسير األزمة االقتصادية الحالية 
التـــي تعصـــف بلبنان بأن ســـببها خارجي هـــو أمر غير 
دقيق ومحاولة للهروب من تحمل المســـؤولية، إذ يشرح 
غبريـــل أن «فـــي لبنـــان عوامل محلية تـــؤدي إلى تفاقم 
الوضع االقتصادي، والمســـؤولون السياسيون يحاولون 
إلصـــاق تقصيرهـــم بالتطورات الخارجيـــة بهدف عدم 
تحمل المســـؤولية وهذا ما يحصل منذ عشـــر ســـنوات 
علـــى االقل، واالولوية بالنســـبة للبنان هي التركيز على 
االصالحـــات الداخليـــة حتـــى يقتنع المجتمـــع الدولي 
والـــدول العربية بمســـاعدتنا وتطبيق مقـــررات مؤتمر 

سيدر».
من جهته يرى يشـــوعي أنـــه «ال يمكن تغطية أخطاء 
والعمليـــات  اإلقليميـــة  بالظـــروف  اللبنانـــي  الداخـــل 
العســـكرية التـــي تحصل في المنطقة ألنـــه ليس هناك 
قرار بنشـــوب حـــرب فيها، صحيح أن عدم االســـتقرار 
في لبنان وسوريا والعراق له أبعاد إقليمية، لكن السبب 
االساســـي لألزمة االقتصادية في لبنان هو داخلي أكثر 
منه خارجي ألن الحكومات المتعاقبة إنتهجت سياســـة 
التبذير وسوء إدارة القطاع المصرفي وزيادة الضرائب، 
وبنـــت نموذجاً إقتصادياً تبين أنه نموذج فاشـــل ألنه لم 
يضمـــن إجتـــذاب رســـاميل من الخـــارج بل إتـــكل على 
تحويـــالت المغتربين، علماً أن االســـتثمارات الخارجية 

تتأثر بعوامل خارجية وتتراجع مع كل أزمة».
ويضيـــف: «مـــا حصل فـــي لبنان أننا لـــم نعمل على 
بناء إقتصاد حقيقي ولم نحســـن إســـتعمال الودائع في 
المصارف، بل تم التعامل معها بكثير من الزبائنية بدل 
مـــن تحويلها إلى قروض مفيدة لبنـــاء إقتصاد حقيقي، 
كما أن الدولة لم تقم بدورها في إنجاز ملفات مهمة مثل 
الكهرباء والمياه والنفايات وكل هذه الملفات تســـتنزف 
المـــال العام، دفتريـــاً لبنان يملـــك 150 مليار دوالر في 
المصـــارف لكن التعامل مع هـــذه المبالغ كان في غاية 
السوء، ولم يتم بناء قطاعات إقتصادية حقيقية من قبل 
المصـــارف والمصرف المركزي،  لذلـــك نحن في أزمة 

سيولة وهي تعم القطاعين العام والخاص».ا
باسمة عطوي
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ا@خبار والمستجدات

دعا المصارف إلى «إعتماد سياسات وإستراتيجيات متحفظة في مجال التسليف واIقراض»

رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي زياد خلف عبد:
القطاع المصرفي العراقي تجاوز الظروف والتقلبات السياسية وا'منية

 أعلـــن عضـــو مجلـــس إدارة إتحـــاد المصارف 
العربية، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي 
لإلستثمار والتمويل في العراق، المهندس زياد خلف 
عبد، «أن القطـــاع المصرفي العراقي يمتلك تجربة 
غنية جعلتـــه يتجاوز الظروف والتقلبات السياســـية 
واألمنيـــة»، داعياً المصارف إلى «إعتماد سياســـات 
التســـليف  مجـــال  فـــي  متحفظـــة  وإســـتراتيجيات 

واإلقراض».
في الســـياق عينه، قال خلف عبـــد عن المؤتمر 
المصرفـــي العربـــي الســـنوي الـــذي نظمـــه إتحـــاد 

المصارف العربيـــة بالتعاون مع البنك المركزي المصري مؤخراً في 
العاصمة المصرية القاهرة: «لقد إنعقد هذا المؤتمر في ظل ظروف 
إســـتثنائية صعبـــة تمر بها المنطقـــة بأكملها، وخصوصـــاً في دولتي 
العراق ولبنان، كما أن هذا المؤتمر حظي بأهمية كبيرة، كونه إنعقد 
علـــى هامش هذه الظروف وآثارها اإلقتصادية والمالية، كي نتصدى 
لآلثـــار الناجمـــة واإلنعكاســـات المترتبـــة على واقع ومســـار قطاعنا 
المصرفـــي العربي»، مشـــيراً إلى «وجـــود التفاؤل بتصحيح المســـار 
وإعتماد البرامج االصالحية الضرورية للنهوض باإلقتصاد، وتحقيق 
التنميـــة اإلقتصادية الضرورية، نتيجة الحراك الشـــعبي، وخصوصاً 
أن مستقبًال مشرقاً ينتظر العراق والوطن العربي مع توافر متطلباته 
من ثروات كبيرة والحاجة الواسعة إلعادة بنائه وإعماره بإستثمارات 

ضخمة وكبيرة».
وأضاف خلف عبد: «إن األوضاع الحالية تُحّتم علينا بذل قصارى 
جهودنا لوضع خارطة طريق تهدف إلى التخفيف من آثار الصدمات 
المتوقعـــة التـــي ســـتحل بإقتصـــادات بلداننـــا مـــن باب المســـؤولية 
الوطنية والمهنية، ولعل أُولى مؤشـــراتها وآثارها على الوضع المالي 
والمصرفي إنخفاض مســـتوى الودائع، وإرتفاع مســـتوى السحوبات، 
وحدوث تذبذبات بأسعار الصرف، وخفض القيمة المحلية للعمالت 
الوطنية، وإتســـاع ظاهرة البطالة. لذا فـــإن هذه الظروف تُحتم على 
مصارفنـــا أن تعتمد سياســـات وإســـتراتيجيات متحفظـــة في مجال 
التســـليف واإلقراض، باإلضافـــة إلى تفعيل أدوار األقســـام الرقابية 
بشكل كبير، وبما يساهم في قراءة الوضع اإلقتصادي والمالي بشكل 
صحيح، وإتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة لتفعيل خطط الطوارئ 
والخطط البديلة لضمان إســـتمرارية العمل المصرفي وتلبية طلبات 

الزبائن».
وأكد خلف عبد «أن النزاعات السياســـة وحالة عدم اإلســـتقرار 

األمنـــي التي يمر بها عـــدد من الدول العربية ومنها بلدي العراق هي 
نتاج لألوضاع اإلقتصادية المتردية والحرجة التي تعاني منها العديد 
مـــن المجتمعات العربيـــة وتحديداً فئة الشـــباب، حيث إن 30 مليون 
مواطن عربي هم تحت خط الفقر، ونسبة البطالة في العالم العربي 

هي نحو 10 % في مقابل نحو 5 % على مستوى العالم».
وأشـــار خلف عبد إلى «أن العمل المصرفي في حد ذاته وبغض 
النظر عـــن الزمان والمـــكان، يعني بالضرورة المخاطـــر والتحديات 
والقلق، وذلك إلرتباطه موضوعياً باإلســـتثمارات الرأســـمالية والتي 
تتصف بحساسية مطلقة للتقلبات السياسية واإلقتصادية واألمنية».

ولفـــت خلـــف عبـــد إلـــى «واقـــع القطـــاع المصرفي فـــي العراق 
وتجربتـــه الغنيـــة مـــن خـــالل مواجهتـــه لهـــذه الظـــروف والتقلبـــات 
السياســـية واألمنيـــة وعلـــى مدار خمســـة عقـــود، حيث مـــر القطاع 
المصرفي بمخاضـــات عديدة ومختلفة، وإســـتطاع تجاوزها بحكمة 
ودرايـــة القيادات المصرفيـــة العراقية والتعاون مـــع البنك المركزي 
العراقـــي، ورغم الظروف والتحديات التي واجهها القطاع المصرفي 
فقد إســـتطاع من النفاذ من عقدها وآثارها، وما ســـاعد في تحقيق 
نجاحاتـــه هو قوة ومتانة وصالبة اإلقتصاد العراقي، ولما يمتلكه من 
ثـــروات كبيـــرة ومعروفة والتي من المؤمل ان تُســـتثمر وتُدار بشـــكل 

سليم خالل المرحلة المقبلة».
وختـــم خلف عبد قائـــًال «إن حنكة القيادة المصرفية بإســـتلهام 
وتنفيـــذ المعاييـــر المصرفيـــة الدوليـــة التي تصدر عن المؤسســـات 
المصرفيـــة الدولية ومتابعة التقاريـــر الدورية للبنك الدولي الخاصة 
بالعراق، جعلها تتخطى العديد من المصاعب، وخصوصاً بعد تشريع 
قوانين داعمـــة وضامنة ومحصنة للعمل المصرفي الســـليم، أبرزها 
قانون مكافحة غســـل األموال وتمويل اإلرهـــاب، وغيره من القوانين 

والتعليمات والمعايير المطلوبة». ا
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الدراسات وا@بحاث والتقارير

:QNB «تقرير لـ «بنك قطر الوطني

توقعات بتوسيع ميزانية االحتياطي الفيدرالي في النصف ا'ول من العام 2020
أفـــاد تقريـــر أصدره بنـــك قطر الوطنـــي QNB أن «العام 2019 
كان مزدحمـــاً بالنســـبة إلـــى بنك اإلحتياطـــي الفيدرالـــي األميركي، 
فبعـــد عمليـــة طويلـــة  وتدريجيـــة لتشـــديد السياســـة النقدية خالل 
الفتـــرة 2015-2018، قام بنك اإلحتياطي الفيدرالي بتحول كبير في 
سياســـته فيما عرف بـ «التحول نحو التيســـير dovish pivot لعام 
2019»، وأكثر عنصر تمت مناقشـــته ضمن هـــذا التحول هو التغيير 

المفاجئ في إتجاه حركة سعر الفائدة. 
وفـــي حين أشـــارت اإلرشـــادات االستشـــرافية في أواخـــر العام 
2018 إلـــى جولتين من جوالت رفع أســـعار الفائـــدة في العام 2019، 
أجرى بنـــك اإلحتياطي الفيدرالي خالل العـــام ثالثة تخفيضات في 
ســـعر الفائـــدة مقـــدار كل منهـــا 25 نقطة أســـاس، لكـــن التغيير في 
السياسة النقدية لم يُركز فقط على حركة سعر الفائدة، بل قام بنك 
اإلحتياطي الفيدرالي أيضاً بتغيير موقفه من التدابير الكمية بشـــكل 
كبير، من التشـــديد الكمي و«تطبيـــع» الميزانية العمومية إلى جوالت 

مستمرة من التوسع الكبير في الميزانية العمومية. 
وضمن إطار السياســـة النقدية الحالية للواليـــات المتحدة، فإن 
أداة السياســـة األساســـية هـــي النطاق المســـتهدف لســـعر األموال 
الفيدراليـــة، والـــذي يجـــري تعديله بنشـــاط من أجـــل تحفيز كل من 
التضخـــم والتوظيف بغرض التحرك نحو النطاق المســـتهدف لبنك 
اإلحتياطي الفيدرالي. في الظروف العادية، ال يكون لبنك اإلحتياطي 
الفيدرالـــي أهداف كمية محـــددة، لكن تغيرت الظـــروف في أعقاب 
األزمـــة الماليـــة الكبرى في 2007-2008 عندمـــا أصبحت التدابير 
الكمية أداة مناســـبة، وال ســـيما في شـــكل برامج التيســـير الكمي أو 

شراء األصول على نطاق واسع.
وتُعتبر برامج التيســـير الكمي أدوات غير تقليدية في السياســـة 
النقدية تم إســـتخدامها مؤخـــراً بعد األزمة الماليـــة الكبرى، عندما 
وصلت أســـعار الفائدة الرســـمية بسرعة إلى مســـتويات إسمية عند 

الصفر أو قريباً منه. 
ومن الناحية التشـــغيلية، يُعتبر التيســـير الكمي عملية إستثنائية 
تقوم من خاللها البنوك المركزية بتعمد توســـيع ميزانياتها العمومية 
إلـــى مـــا فوق المســـتويات العاديـــة، وتطلـــب تنفيذ برنامج التيســـير 
الكمـــي من قبـــل بنـــك االحتياطـــي الفيدرالي األميركي اإلســـتحواذ 
المنهجـــي على عدد مـــن األوراق المالية ذات الدخل الثابت الصادرة 
عـــن الحكومـــة أو المدعومة من قبلهـــا من األســـواق الثانوية مقابل 
إحتياطـــات البنوك، كان الهـــدف هو إزالـــة األوراق الحكومية طويلة 
األجل من الســـوق، وفرض المزيد من الضغط الهبوطي على أســـعار 
الفائدة ودفع المستثمرين نحو األوراق المالية ذات المخاطر العالية، 

مما زاد من تخفيف الظروف المالية.

كمـــا أطلـــق بنـــك االحتياطـــي الفيدرالي ثالثـــة برامج للتيســـير 
الكمـــي منـــذ إنهيار بنـــك «ليمان براذرز» في العـــام 2008. ومع هذه 
البرامـــج الثالثة، توســـعت ميزانية بنك اإلحتياطـــي الفيدرالي بنحو 
3.6 تريليونات دوالر، وذلك من 900 مليار دوالر إلى 4.5 تريليونات 

دوالر. 
وفـــي إطـــار هـــذه العملية، تعافـــى اإلقتصاد وســـجل أطول دورة 
توســـع علـــى اإلطالق. ولكن البحث عن «تطبيـــع جديد لميزانية بنك 
اإلحتياطـــي الفيدرالـــي» أصبـــح مســـألة غامضة. فقد أدى تشـــديد 
اللوائـــح الماليـــة والتغيُّرات في تنفيذ السياســـة النقديـــة إلى تعقيد 
عملية تقديـــر الحجم المثالي لميزانية بنك اإلحتياطي الفيدرالي أو 

المستوى األمثل إلحتياطات البنك.
 وعلى أساس التجربة والخطأ، بدأ التخفيض التدريجي لبرنامج 
التيســـير الكمـــي في العـــام 2014 وبدأ برنامج التشـــديد الكمي في 
العـــام 2017. وتحت برنامج التشـــديد الكمـــي، تقلصت ميزانية بنك 
اإلحتياطـــي الفيدرالـــي تدريجيـــاً بأكثر من 600 مليـــار دوالر، حيث 
لم يتم إســـتبدال األصـــول التي بلغت أجل إســـتحقاقها بأوراق مالية 

جديدة.
مـــن وجهة نظرنـــا، إن قرار بنـــك االحتياطـــي الفيدرالي بتجاوز 
عمليات السوق المفتوحة المؤقتة قرار صحيح. فقد أثبتت التجارب 
الحديثة أنه، في ظل الظروف اإلقتصادية الحالية، ال تستطيع أسواق 
المـــال أن تعمل بشـــكل جيـــد إال إذا قام بنك االحتياطـــي الفيدرالي 

بتأمين زيادة دائمة في األموال ألسواق إتفاقيات إعادة الشراء. 
وعلى هذا النحو، يتطلب توفير الســـيولة المناســـبة زيادة في كل 
من ميزانية بنك اإلحتياطـــي الفيدرالي وفوائض إحتياطات البنوك. 
وبشـــكل عـــام، نعتقـــد أن بنك االحتياطـــي الفيدرالي ســـوف يواصل 
توســـيع ميزانيتـــه العمومية في النصف األول مـــن العام 2020، وهو 
ما من شـــأنه أن يقـــدم مزيداً من الدعم لتســـارع النمو المرتقب في 

الواليات المتحدة والعالم.
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بنك الدوحة يفوز بجائزة التميl ز 

اختار «ســـيتي بنـــك» بنك الدوحة لتكريمـــه بجائزة التميُّز 
في المعالجة المباشرة للمدفوعات بالدوالر األميركي، وتسلم 
الجائزة الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، 
الـــذي اعتبـــر أن «هـــذه  الجائـــزة تُثبـــت األداء المتميز لبنك 
الدوحة في التنفيذ السلس للمدفوعات بالدوالر األميركي». 

وتُمنـــح هذه الجائزة ســـنوياً إلى أفضل البنـــوك المتميزة 
في تنفيذ عمليات المقاصـــة بالدوالر األميركي وذلك تقديراً 
اللتزامهـــا بالمعالجـــة الصحيحة للدفعات الـــواردة بالعمالت 

األجنبية. 
وفـــي احتفـــال أُقيم بمناســـبة الذكـــرى المئوية لتأســـيس 
الكلية الوطنية الهندية تحدث الدكتور ســيتارامان عن التنمية 
المســـتدامة، فاعتبـــر «أن المواءمة الحالية لهيـــكل االقتصاد 
العالمـــي ســـتدعم تحقيق أحد أهـــداف التنمية المســـتدامة. 
وتحتـــاج االقتصاديـــات العالميـــة إلى إدمـــاج مبـــادئ التنمية 
المســـتدامة في سياســـاتها وبرامجهـــا وإلى تعويـــض فقدان 
المـــوارد البيئية. وســـيمكن هذا األمر هـــذه االقتصاديات من 

تحقيـــق هدف األمم المتحدة للتنمية المســـتدامة المتمثل في 
ضمان االستدامة البيئية»

وتحدث الدكتور ر. ســيتارامان عن أهمية الشـــعور بالراحة 
والســـعادة في بيئة العمل قائًال: «يقضون الشـــباب اليوم وقتاً 
طويًال في مكان العمل ولذلك من شـــأن بيئة العمل اإليجابية 
أن تحفزهم على إحداث تغييرات إيجابية وتحســـين اإلنتاجية 
في المؤسســـات والمجتمع ككل حيث للســـعادة البشـــرية آثار 
إيجابية كبيرة على اإلنتاجية كما تنشط وتعطي القوة والطاقة 
للشـــباب، كما أن الموظفين األكثر ســـعادة يستخدمون الوقت 
بشكل أكثر فعالية مما يزيد من حجم اإلنتاجية دون التضحية 
بالجـــودة، وال يمكـــن للرؤســـاء أو القادة فرض الســـعادة على 
موظفيهم من خالل برامج واســـتراتيجيات لتحقيق المزيد من 
اإلنتاجية إال بتمكينهم من تحقيق هذا األمر من خالل إعطاء 
االهتمـــام واالحترام والرعايـــة لموظفيهم كونهـــم أهم أصول 
المؤسسة وكذلك من خالل خلق بيئة عمل تحافظ على ثقافة 

األداء المتميز».ا

«أيوفي» منحت شهادة االمتثال لنظام آيمال للخدمات المصرفية ا%سالمية
منحــــت هيئــــة المحاســــبة والمراجعة للمؤسســــات المالية 
اإلســــالمية (أيوفــــي) بعــــد إجــــراء اختبــــارات دقيقة وشــــاملة 
تهــــدف إلى قياس مدى التزام نظام آيمال (iMAL) للخدمات 
المصرفيــــة األساســــية بمعاييــــر أيوفــــي، هذا النظام شــــهادة 

االلتزام بمعايير الشريعة والمحاسبية الصادرة عنها.
وقــــد رّحــــب عمر مصطفــى أنصــاري، األمين العــــام أليوفي 
بمبادرة «باث سوليوشنز» (Path Solutions) «بإخضاع نظام 
آيمــــال الخاص بها الختبار مدى التزامة بتطبيق معايير أيوفي 

وتثمنها كلياً ، وقد منحت على إثرها هذه الشهادة التي ستعمل 
بدورهــــا علــــى تعزيز ثقــــة الجهــــات التنظيمية والمســــتثمرين 
والجمهور في العمليات والمنتجات الخاصة بأي مؤسسة مالية 

تسعى إلى االلتزام بالشريعة عند تطبيق هذا النظام».
أمــــا رئيــــس مجلــــس اإلدارة والرئيــــس التنفيــــذي لـ«بــــاث 
سوليوشــــنز» محمد الخطيــب فاعتبر أن هذه الشــــهادة «تؤكد 
مــــن جديد موقعنــــا الريادي فــــي قطاع تكنولوجيــــا المعلومات 

المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية».ا

د. سيتارامان يتسلم الجائزة بحضور كبار القيادات المصرفية العربية والعالمية د. سيتارامان متحدثًا خالل االحتفال
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بنك أبوظبي ا'ول يفتتح فرعه الثالث في السعودية
افتتـــح بنك أبوظبي األول فرعـــه الثالث له 
فـــي جدة، دعماً الســـتراتيجية توســـعة أعماله 
في المملكة العربية الســـعودية، حضر االفتتاح 
صالــح التركــي، أميـــن محافظة جـــدة، ومحمد 
يوســف ناغي، رئيـــس مجلس إدارة غرفة جدة، 
وهناء الرســتماني، رئيس الخدمات المصرفية 
لألفـــراد لمجموعة بنك أبوظبـــي األول، وعدد 

من كبار أعضاء البنك.
الرئيـــس  ســعيد؛  عبدالحميــد  واعتبـــر 
التنفيـــذي لمجموعـــة بنك أبوظبـــي األول: أن 
افتتاح هذا الفرع «يمثل مرحلة مهمة من مسيرة 
توسعة أعمالنا في المملكة، وبداية قصة أعمال 
طويلـــة وناجحـــة هناك. إذ تمكّنـــا، في أقل من 

12 شـــهراً، من افتتاح ثالث  فـــروع في كل من الرياض والخبر 
وجـــدة، وبتنا قادرين على توفير أفضـــل الخدمات المصرفية 
في ثالث من أبـــرز المناطق في المملكة، ما يعكس طموحات 

بنك أبوظبي األول، والتزامه بتطوير وتنمية أعماله في مجال 
الخدمات المصرفية للشركات وخدمات األفراد في األسواق، 

التي تمتاز بإمكانات كبيرة وتوفر فرص النمو الواعدة».

سعود المشاري أمينًا عامًا %تحاد الغرف الخليجية 
عّيـــن أعضـــاء مجلـــس إدارة اتحاد غرف 
دول مجلـــس التعاون الخليجـــي في اجتماعه 
الثانـــي والخمســـين ( 52 ) الـــذي عقـــد في 
العاصمة العمانية مســـقط، الدكتور سعود بن 
عبــد العزيز المشــاري بمنصـــب األمين العام 

إلتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
وبعد التعيين أكد المشـــاري على مواصلة 
االقتصاديـــة  التنميـــة  عجلـــة  لدفـــع  العمـــل 
الخليجية خـــالل المرحلة المقبلـــة، وتحقيق 
التطلعات في مســـيرة التنمية في دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي، والتي من أهـــم أ هدافها 
تحقيق السوق الخليجية المشتركة، واالتحاد 

الجمركي.
والدكتـــور المشـــاري حاصل علـــى درجة 
الدكتـــوراه فـــي علـــم القانـــون مـــن «جامعـــة 
واشـــنطن» في الواليات المتحـــدة األميركية، 
وماجستير في اإلختصاص ذاته من «الجامعة 
األميركيـــة فـــي واشـــنطن» وبكالوريـــوس في 
اإلختصـــاص ذاته من «جامعة الملك ســـعود» 
فـــي المملكـــة العربية الســـعودية، وهو خريج 
برنامـــج القيـــادة اإلســـتراتيجية مـــن «جامعة 
هارفـــرد» وبرنامـــج إدارة العقـــود الحكوميـــة 
مـــن «جامعـــة جورج واشـــنطن» فـــي الواليات 

المتحدة األميركية.

د. سعود بن عبد العزيز المشاري 
األمين العام إلتحاد غرف دول 
مجلس التعاون الخليجي

خالل حفل االفتتاح

البنك ا%فريقي للتنمية يمول مشاريع بأكثر من 238 مليون يورو في تونس
تعّهـــد البنـــك اإلفريقي للتنميـــة بفتح خطـــي تمويل بأكثر 
من 238 مليون يورو لفائدة مشـــاريع تطوير الش ـــركة التونسية 

للكهرباء والغاز وبنك اإلسكان التونسي.
ويبلغ خط التمويـــل األول المخصص للكهرباء والغاز 138 
مليـــون يورو ليخصـــص القســـط المتبقي (100مليـــون يورو) 

لفائدة بنك اإلسكان.
وقـــد وقعـــت اتفاقيتـــي ضمـــان لخطـــي التمويل مـــن قبل 
وزيـــر التنمية التونســـي بالنيابة رضا شــلغوم، والمديرة العامة 
المســـاعدة لمكتب شـــمال إفريقيـــا للبنك اإلفريقـــي للتنمية 

ياسين فال.
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محمد األتربي رئيس بنك مصر

فاز بجائزة أفضل بنك في إدارة صناديق أسواق النقد واالستثمارات قصيرة ا@جل

ا'تربي: بنك مصر أبرم تسويات بقيمة 23.3 مليار جنيه
كشـــف محمــد األتربــي رئيس بنـــك مصر، 
عن أن البنك قام بإبرام تســـويات جديدة بقيمة 
3.7 مليـــار جنيه، موضحـــاً أن المتحصالت من 
عمـــالء الديـــون غير المنتظمة بلغـــت 1.9 مليار 
جنيه، وهو ما أّدى إلى انخفاض نســـبة القروض 
المتعثرة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 2.08 
فـــي المئة فقط بنســـبة تغطيـــة 96.7 في المئة 
والباقي مغطى بضمانات عينية، نتيجة تســـوية 

ملفات عدد كبير من العمالء.
أن  صحفـــي  حديـــث  فـــي  األتربـــي  وأكـــد 
المؤشـــرات المالية األولية ألعمال البنك خالل 
العـــام المالـــي المنتهـــي فـــي 30 حزيران/يونيو 

2019 تؤكد تحســـن جميع مؤشـــرات البنك، إذ ارتفع المركز المالي 
بنســـبة 9.5 فـــي المئة لتصل إلى 968 مليـــار جنيه مقابل 884 مليار 
جنيه في العام الســـابق 2018/2019 ، وشـــهدت ودائع العمالء نمواً 
بنســـبة 11.4 فـــي المئة وبقيمة 76.2 مليار جنيـــه لتصل إلى 745.8 
مليار جنيه مقابل 669.6 مليار جنيه، وارتفع صافي القروض للعمالء 
بنســـبة 23.1 في المئة لتصل إلى 272 مليار جنيه، مقابل 221 مليار 

جنيه في العام السابق.
الصغيـــرة  المشـــروعات  «محفظـــة  أن  إلـــى  األتربـــي  وأشـــار 
والمتوســـطة بلغت 23.3 مليار جنيه فـــي حزيران/يونيو2019 مقابل 
10.9 مليار جنيه في حزيران/يونيو 2018 بزيادة قدرها 12.4 مليار 
جنيـــه وبمعـــدل نمو قدره 114 فـــي المئة، وبلغ عـــدد عمالء محفظة 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة 121 ألف عميل في حزيران/يونيو 
2019 مقابـــل 85 ألفـــاً فـــي حزيران/يونيو 2018 بزيـــادة قدرها 35 
ألـــف عميـــل وبمعدل نمو قـــدره 41 في المئة، معتبـــراً أن البنك يعّد 
مـــن أكبر البنوك الوطنيـــة الرائدة في تمويل كافة المشـــروعات في 
مختلف القطاعات، إذ استطاع بنك مصر اإلنتهاء من ترتيب وتمويل 
والمشـــاركة فـــي (8) عملية تمويلية بإجمالي حجـــم تمويل يصل إلى 
20.45 مليار جنيه، وذلك في العديد من القطاعات مثل (االستثمار 
العقاري، المقاوالت، البترول والغاز، مواد البناء  والخدمات المالية).

مـــن جهة ثانيـــة، حصل بنك مصر هذا العـــام على جائزة أفضل 
بنـــك في إدارة صناديق أســـواق النقد واالســـتثمارات قصيرة األجل 
في الشـــرق األوســـط لعام 2020، وتعد هذه هي المرة الثانية عشرة 
التـــي يحصل فيهـــا البنك على الجائـــزة من مجلة جلوبـــال فاينانس 
Global Finance؛ وهي إحدى أكبر المجالت المالية المتخصصة 
فـــي العالـــم، والتي تتخذ مـــن نيويورك مقراً لها وتســـتند المجلة في 
اختيارهـــا لهـــذه البنوك إلى مجموعة كبيرة مـــن المعايير المصرفية 

الدوليـــة باإلضافة إلى آراء مجموعة متميزة من 
المحللين والمصرفيين الدوليين.

وجدير بالذكر أن هذه الجائزة تمنح ألفضل 
بنـــك علـــى مســـتوى الشـــرق األوســـط واألكثر 
تميـــزاً من حيث الربحية، جـــودة خدمة العمالء 
المقدمة، الحصة الســـوقية، األسعار التنافسية 
مقارنـــة بالبنـــوك األخـــرى، اســـتخدام أحـــدث 
واســـتمراراً  المبتكـــرة.  المصرفيـــة  التقنيـــات 
للنجـــاح فقد فاز بنك مصـــر بجائزة أفضل بنك 
إلدارة النقد والســـيولة وصناديق أســـواق النقد 
فـــي إفريقيا والشـــرق األوســـط لعامـــي 2009 
و2010 وفي الشـــرق األوســـط لألعوام 2008، 
2012، 2013، 2014، 2015، وأفضل بنك في إدارة صناديق أســـواق 
النقد واالستثمارات قصيرة األجل في الشرق األوسط ألعوام 2015، 

2016، 2017، 2018، وفى إفريقيا والشرق األوسط لعام 2019.
ويُعـــد الحصـــول علـــى هذا اللقـــب للمـــرة الثانية عشـــرة تحدياً 
وتأكيداً على اســـتمرار ريادة البنك بمجال االســـتثمار؛ حيث  تحقق 
صناديـــق اســـتثمار بنك مصـــر النقدية أعلـــى معـــدالت العائد على 
مســـتوى الشرق األوسط وذلك بفضل اإلدارة الكفوءة والفعالة لكافة 
صناديق استثمار البنك بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في 

مجال إدارة الصناديق والمحافظ المالية.
 Debt كمـــا يحتـــل بنك مصـــر مكانة مرموقة في أســـواق الدين 
Capital Markets عـــن طريـــق المحافظة على حصته الســـوقية، 
حيـــث احتـــل موضع الريادة منـــذ عام 2014 إلى عـــام 2019 بحصة 
ســـوقية تجاوزت 40 % من إجمالي حجم الســـوق، حيث يقوم البنك 
من خالل اســـتراتيجية متكاملة لقطاع األســـواق المالية واالســـتثمار 
بالتوسع في نشاط إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية االكتتاب في 
أدوات الدخل الثابت المحلية للهيئات والشركات ألهم وأكبر العمليات 
الخاصة بإصدارات الســـندات للشـــركات وزيادة حجم محفظة ذات 
جودة لســـندات الشركات، سواء ســـندات التوريق وسندات الشركات 
والتـــي مكنـــت بنك مصـــر من اســـتمراره بالحفاظ علـــى أكبر حصة 

سوقية باإلضافة الى ارتفاع العائد على تلك السندات.
والجديـــر بالذكـــر أن بنك مصر قد حاز علـــى 23 جائزة ومركزاً 
متقدمـــاً عن عـــام 2019 من كبرى المؤسســـات والمجالت العالمية، 
وتعد تلك الجوائز تتويجاً لجهود البنك وتأكيداً لدوره الرائد وقدرته 
المتواصلـــة علـــى تحقيق مســـتويات أداء قوية ترجع إلـــى  قوة مالءة 
بنـــك مصر وثبات مركـــزه المالي، وقدرته علـــى تحقيق معدالت نمو 

متصاعدة. ا
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معهد «BIBF» يختتم البرنامج التدريبي المتخصص للمؤسسة الليبية لالستثمار
 (BIBF) نّظم معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية 
برنامجاً تدريبياً للمؤسسة الليبية لالستثمار، لتدريب وتطوير 
دائرتـــي الماليـــة والموارد البشـــرية، باإلضافة إلـــى اإلدارات 
الحيوية األخرى في المؤسســـة، وتزويدهم بالمعارف النظرية 
والمهـــارات العمليـــة والتطبيقية في مجالّي الموارد البشـــرية 

والمالية والمجاالت األخرى ذات العالقة.
وقـــد تلقـــى الوفد الليبـــي تدريباً مكثفاً لمدة ثالثة أشـــهر 
حـــول مختلف الموضوعات المتعلقة بإداراتهم، وخصوصاً في 
إدارات المـــوارد البشـــرية والمالية، لتدريـــب وتأهيل موظفي 
المؤسسة ليكون كل العاملين على جاهزية تامة لمواكبة تنفيذ 

اإلستراتيجية المعتمدة من قبل المؤسسة.

 (Bank ABC) كما زار الوفد المؤسسة العربية المصرفية
ومجموعة البركة المصرفية للتّعرف على أفضل الممارســـات 

في مجال الخدمات المالية. ا

«الكويت المركزي» ي نضم إلى بنك التسويات الدولية
انضـــم بنـــك الكويـــت المركـــزي إلـــى 
عضويـــة بنـــك التســـويات الدوليـــة، وأكد 
محافـــظ البنـــك الدكتــور محمد الهاشــل، 
أن  علـــى  الكويتـــي»  «المركـــزي  حـــرص 
يكـــون طرفاً فاعًال في رســـم السياســـات 
المصرفية في العالم ضمن هذه المؤسسة 
الدوليـــة، وداعماً ألطر التعاون الوثيق بين 
لتحقيـــق  الدوليـــة  النقديـــة  المؤسســـات 
االســـتقرار النقدي والمالي على المستوى 

العالمي.
بنـــك  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وأشـــار 

التســـويات الدوليـــة ينــس فايدمــان، إلى 
قـــرار توســـيع عضوية البنـــك بالقول: «إن 
مراجعتنا الدوريـــة لقاعدة العضوية لدينا 
تهدف إلـــى المحافظة علـــى مكانة البنك 
العالميـــة وتضمن قيامه بـــدوره في تعزيز 

االستقرار النقدي والمالي عالمياً».
وقـــال البنـــك إن مجلـــس اإلدارة دعـــا 
بنوكاً مركزية من الكويت والمغرب وفيتنام 
لالنضمام إلى المؤسسة التي مقرها بازل 
بسويســـرا والتي تأسســـت في عام 1930 

د. محمد الهاشل محافظ بنك الكويت المركزيوتضم حالياً 60 عضواً. ا

غانا ستحقق ثالث أعلى نمو بإفريقيا في 2020
توقـــع البنـــك الدولـــي أن ينمـــو اقتصاد دولة غانـــا العام 
الحالي بنسبة 6.8 % ليحقق ثالث أكبر نمو من حيث إجمالي 

الناتج المحلي في إفريقيا بعد دولتي روندا وساحل العاج.
وبحســـب التقرير الذي أورده البنك الدولي ونشره موقع 
myjoyonline الغانـــي، فـــإن االقتصاد الرواندي ســـيحقق 
نمواً في الناتج المحلي بنســـبة 8.1 % فيما سيكون النمو في 
اقتصاد ساحل العاج 7.1 %، أما غانا والسنغال فسيقتسمان 

المركز الثالث بنسبة 6.8 %. ا
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بدعم مجموعة البركة المصرفية

جمعية المحرق الخيرية تقيم حفل الزواج الجماعي الخامس

الجماعــــي  الــــزواج  أقامت جمعية المحرق الخيرية حفــــل 
الخامس للعام 2019، حيث تم زفاف 20 شاباً من أبناء البحرين 
بقاعة يوســــف بن أحمد عبدالملــــك لألفراح بمحافظة المحرق، 

وبدعم من مجموعة البركة المصرفية.
وأعــــرب صالح بوحســن رئيس جمعية المحــــرق الخيرية عن 
اعتــــزازه بمواصلــــة نجاح المشــــروع االجتماعي المبــــارك الذي 
يدخل البهجة والسرور على الكثير من العائالت، مؤكداً أنه يأتي 
في إطار الدور االجتماعي الفاعل الذي تحرص جمعية المحرق 
الخيري على إدامته وتوسيعه وتنويعه لكي يصل ألكبر قدر ممكن 

من قطاعات المجتمع البحريني.

وشــــكر بوحسن مجموعة البركة المصرفية على دعمها لهذا 
العمــــل الخيــــري الطيب الذي يتيح للكثير من الشــــباب بدء حياة 
عائلية مستقرة وهانئة وتكوين أسرة جديدة تقوم بدورها الوطني 

في تعزيز نهضة وتقدم المجتمع.
ونّوه بما يتسم به المجتمع البحريني من حب الخير والتنافس 
فــــي هــــذا الميدان النبيــــل والتي جعلت منه نموذجــــاً يحتذى في 
العمل التطوعي والخيري بما لديه من برامج ومبادرات ومشاريع 
نوعيــــة ورائــــدة،  في ظل دعم مبــــارك وعناية كريمــــة من القيادة 
الحكيمة التي ال تدخر جهداً في تقديم كل سبل العون للمواطنين 

الكرام والنهوض بمستوياتهم المعيشية. ا

عدنان أحمد يوسف شخصية العام المصرفية
اختــــارت مجلــــة مصر والخليــــج الرئيس التنفيــــذي لمجموعة 
البركــــة المصرفيــــة عدنان أحمد يوســف،  الشــــخصية المصرفية 
للعــــام 2019، وذلــــك ضمــــن الشــــخصيات المصرفيــــة بــــكل مــــن 

جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون الخليجي.
وتسلم يوسف الجائزة من رئيس تحرير المجلة عصام العوامي 
ورئيس التحرير التنفيذي ومدير مكتب المجلة في البحرين أيمن 
شــكل، وشــــكرهما على المبادرة وأشاد بالدور الهام الذي تضطلع 
بــــه الصحافــــة واإلعالم فــــي دول الخليج ومصر كمنبــــر يعبر عن 
المجتمــــع وتطلعاته، ويســــهم في تعريف المجتمــــع بأهم األحداث 

االقتصادية.
من جانبه أكد العوامي، أن «اختيار عدنان يوسف، لم يأت من 
فراغ، بل كان نتيجة لما يمثله كشخصية مصرفية لها باع طويل في 
العمل المصرفي وبخاصة الصيرفة اإلســــالمية، على المستويين 

اإلقليمي والدولي، فضًال عن رئاسته لجمعية المصارف البحرينية 
وعضوية مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية». ا

م الجائزة إلى عدنان أحمد يوسف بحضور أيمن شكل عصام العوامي يسلِّ

شخصيات من جمعية المحرق الخيرية من حفل الزواج الجماعي
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بنك الكويت الدولي يفوز بجائزة ا'سرع نموًا
حصـــل بنك الكويـــت الدولـــي (KIB) على 
جائـــزة «البنك اإلســـالمي األســـرع نمـــواً في 
الشرق األوسط وشـــمال أفريقيا» لعام 2019، 
للعـــام الرابـــع علـــى التوالـــي، مـــن قبـــل مجلة 
كابيتـــال فاينانس انترناشـــيونال، المتخصصة 
فـــي القطاع المالـــي والمصرفـــي. تقديراً لما 
حققـــه على صعد عـــدة وهـــي: األداء المالي، 
إدارة المخاطـــر، حوكمـــة الشـــركات، خدمـــة 
المســـؤولية  واإلبـــداع،  االبتـــكار  العمـــالء، 
االجتماعيـــة للشـــركات، الريـــادة في الســـوق، 

الشـــفافية، االســـتجابة إلى متطلبات الســـوق، باإلضافة إلى 
عدد الترشيحات.

واعتبـــر نائـــب رئيس مجلـــس اإلدارة والرئيـــس التنفيذي 
فـــي البنك، رائد بوخمســين، أن الجائزة «تشـــهد على التزام 
KIB بالتميُّز، واالستفادة من أحدث التقنيات لخدمة عمالئه 
بشـــكل أفضل، إلى جانب القيام بـــدوره الفعال في االقتصاد 

اإلقليمي». 
وأكد بوخمســـين إلى أن حصـــول KIB على هذه الجائزة 
للعـــام الرابـــع على التوالي، قد لفت انتبـــاه لجنة التحكيم في 

مجلة كابيتال فاينانس انترناشيونال، التي تابعت مسار البنك 
خالل الســـنوات الماضيـــة، والحظت مدى تطـــور ونمو أدائه 
علـــى مر الســـنين. ففي عام 2018، جـــرى إدراج KIB ضمن 
فئـــة الســـوق األول في بورصـــة الكويت، مما عـــّزز من قدرته 

االستثمارية على الصعيدين اإلقليمي والدولي. 
وقـــد نجح KIB في العام 2019 من إصدار صكوك دائمة 
بقيمـــة 300 مليـــون دوالر أميركـــي ضمـــن الشـــريحة األولى 
اإلضافية من قاعدة رأس المال، مما يدعم خططه التوسعية 

محلياً ويعزز قاعدة رأسماله. ا

قمة مستقبل االستدامة بحثت مكافحة التغيlر المناخي
انعقـــدت «قمة مســتقبل االســتدامة» التي اســـتضافتها 
العاصمـــة اإلماراتيـــة أبوظبي بحضور أكثـــر من 1,000 من 
أعضـــاء الوفود و90 مـــن قادة الفكر والمبدعيـــن العالميين 
من 45 دولة، ومنهم أربعة رؤســـاء دول وحكومات، في إطار 
المساعي التي تبذلها القمة دفعاً لعجالت االبتكار في مجال 

االستدامة على الصعيدين اإلقليمي والعالمي.
وتحدثت في القمة الشــيخة حســينة واجد رئيسة وزراء 
جمهوريـــة بنغالديش، وتناولت فـــي كلمتها نجاحات بالدها، 
التـــي تُعّد واحدة مـــن أكثر الدول تأثراً بالتغيُّر المناخي، في 
المضـــي بتنفيـــذ خطتها التقنيـــة االقتصاديـــة طويلة األجل 

«دلتا 2100» الرامية إلحداث التكّيف والمرونة.
وعـــرض الرئيـــس الرواندي بــول كاغامي، فـــي كلمة له، 
الجهود التي تبذلها بالده في سبيل محاربة التغيُّر المناخي، 
مـــن خالل صندوق أسســـته لحماية البيئـــة ومحاربة التغيُّر 
المناخـــي، كمـــا تحـــدث خلــدون خليفــة المبــارك الرئيس 

التنفيـــذي للمجموعـــة والعضـــو المنتدب في شـــركة مبادلة 
لالستثمار عن المواضيع المتعلقة باالستدامة.

ومن بين الرؤساء الذين تحدثوا في القمة الرئيس أرمين 
سركســيان رئيـــس جمهورية أرمينيـــا، وإبراهيــم بوبكر كيتا 
رئيـــس جمهوية مالي ، وجوليــوس مادا بيــو رئيس جمهورية 

سيراليون. ا
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افتتح مكتبي ن جديدين ووّقع إتفاقية تعاون مع نقابة الممرضين وكرَّم متقاعديه

البنك ا%سالمي ا'ردني رعى مؤتمر طريق الحرير لريادة ا'عمال
 ثبَّتـــت الوكالـــة اإلســـالمية الدوليـــة للتصنيف تصنيـــف الجودة 
الشـــرعية للبنـــك اإلســـالمي األردنـــي  (AA+ SQ)، وذلـــك نتيجة 
اســـتمراره بتطبيق أعلـــى درجات االمتثال وااللتـــزام بمبادئ وأحكام 
الشريعة اإلسالمية من خالل هيكل الحوكمة الشرعية للبنك، والذي 
يتماشى مع تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك اإلسالمية الصادرة 

عن البنك المركزي األردني.
واعتبـــرت الوكالـــة، أن البنك يعـــد أول وأكبر بنك إســـالمي في 
األردن وثالـــث أكبر بنك ضمن القطاع المصرفي األردني، حيث تبلغ 
حصته حوالي 55 في المئة من السوق المصرفة اإلسالمية المحلية، 

كما يمثل 8.2 في المئة من أصول الصناعة المصرفية األردنية.
واعتبر مدير عام البنك الدكتور حسين سعيد، أن تثبيت تصنيف 
الجودة الشرعية للبنك يدعم استراتيجية البنك الهادفة إلى االلتزام 
المســـتمر بأعلـــى معايير الجودة الشـــرعية والمتوافقـــة مع تعليمات 
البنـــك المركـــزي األردنـــي بشـــأن الحاكميـــة المؤسســـية للمصارف 
اإلسالمية لتحقيق نتائج مميزة على مختلف األصعدة والحفاظ على 
المكانـــة المميزة التـــي حققها البنك اإلســـالمي األردني في القطاع 

المصرفي اإلسالمي.

وكان البنك اإلسالمي األردني شارك بدعم مؤتمر طريق الحرير 
الرابع بعنوان «الريادة في األعمال» من خالل تقديم الرعاية الذهبية 
للمؤتمـــر بتنظيـــم من ملتقى األعمـــال الفلســـطيني األردني وجمعية 
الرعايـــة واإلبـــداع األردنيـــة وبالتعـــاون مع مشـــروع مبـــادرة تطوير 

المنشآت االقتصادية (JADE) الممول من االتحاد األوروبي.
وفـــي افتتـــاح المؤتمر تحـــدث الدكتــور حســين ســعيد الرئيس 
التنفيـــذي/ المدير العام للبنك اإلســـالمي األردنـــي فأكد على دعم 
المســـيرة االقتصاديـــة والتنموية وتعزيز للعالقة المســـتدامة ما بين 
البنك وملتقى األعمال الفلســـطيني األردنـــي ومؤتمراته، والتي تؤكد 
علـــى أهميـــة عقد هذه المؤتمـــرات في األردن الـــذي يحظى بمكانة 
مميـــزة وواحـــة جاذبـــة لالســـتثمار بين مجتمعـــات رجـــال األعمال، 
مســـتعرضاً تجربة األردن في العمل المصرفي اإلســـالمي من خالل 

ما حققه البنك اإلسالمي األردني.
وســـلم المهندس نظمي عتمه رئيس مجلس إدارة ملتقى األعمال 
الفلســـطيني األردني درعـــاً تكريمية للدكتور حســين ســعيد تقديراً 
لرعاية البنك للمؤتمر، وأعرب عن شـــكره الســـتمرارية رعاية ودعم 

البنك لملتقى األعمال الفلسطيني األردني.

وتحت رعاية الدكتور ســـعيد أقيم حفل استقبال بمناسبة افتتاح 
مكتب جديد في مجمع بافيليون مول التجاري الواقع في شارع محمد 
الفاتح في منطقة ضاحية الياسمين وبحضور مساعدي المدير العام 
واإلدارة التنفيذيـــة في البنك وجمع غفيـــر من متعاملي البنك وتجار 

ووجهاء وأهالي المنطقة.
وتلبية لرغبة المواطنين في منطقة البادية الشمالية، حّول البنك 
اإلسالمي األردني مكتبه المصرفي في المنطقة إلى فرع يقدم جميع 
خدماتـــه المصرفيـــة والتمويلية واالســـتثمارية وفق أحـــكام ومبادئ 

الشريعة اإلسالمية.
وبالتعـــاون مع الجمعيـــة األردنية للمالية اإلســـالمية نظم البنك 
اإلســـالمي األردني ورشـــة تدريبية بعنـــوان «الرقابــة والتدقيق على 
أعمــال المصارف اإلســالمية» برعاية الدكتور حســين ســعيد الرئيس 
التنفيذي/ المدير العام للبنك ، وبمشـــاركة 33 من منتسبي الجمعية 
وأساتذة جامعيين وطلبة دراسات عليا وباحثين ومهتمين في موضوع 

المصارف اإلسالمية.
مـــن جهـــة أخرى، أعلـــن البنك اإلســـالمي األردني عـــن االنتهاء 
مـــن إطالق الجيـــل الجديد مـــن البطاقات المصرفيـــة الصادرة عن 
البنـــك (ماســـتر كارد بجميـــع أنواعها) والمزودة بتقنيـــة الدفع بدون 
 NFC)، (Near- Field) تمـــاس عبر تقنيـــة االتصال قريب المـــدى
Communication) لتصبـــح جميـــع البطاقات المصرفية الصادرة 
عن البنك بمختلف أنواعها (فيزا وماستر كارد) مزودة بهذه التقنية.

وأشـــار الدكتور حسين سعيد إلى سعي البنك المتواصل لمواكبة 
أحدث تقنيات الدفع العالمية باستخدام البطاقات المصرفية وتعزيز 
ريادتـــه في مجال تطوير الحلول المصرفية المبتكرة لتســـهيل إجراء 
معامالت الدفع والحركات الشـــرائية عند نقـــاط البيع داخل وخارج 

األردن بسرعة وبكل راحة وأمان.
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.. البنك ا%سالمي ا'ردني يطلق جيًال جديدًا من البطاقات
مـــن جهـــة ثانيـــة، أطلق البنك اإلســـالمي األردنـــي الجيل 
الجديد من البطاقات المصرفية الصادرة عنه (ماســـتر كارد) 
بجميـــع أنواعها والمزودة بتقنيـــة الدفع دون تماس عبر تقنية 
االتصـــال قريب المدى لتصبـــح جميع البطاقـــات المصرفية 
الصـــادرة عن البنك في مختلف أنواعها (فيزا وماســـتر كارد) 

مزودة بهذه التقنية.
وأعلـــن المديـــر العام للبنـــك، الدكتور حســين ســعيد: أن 
ـــع من اعتماد تقنية «الدفع دون لمس» لتشمل جميع  البنك وسَّ
البطاقات المصرفية وهي مزودة بشـــريحة ترّدد هوائي، حيث 
يتـــم تمريـــر البطاقة عبـــر الجهـــاز الموجود في أماكـــن البيع 
المدعومـــة بهذه التقنية دون وضع البطاقة داخل أجهزة البيع 
لتســـديد قيمة المشتريات ذات المبالغ المتدنية وبحد أقصى 

50 ديناراً ما يوفر الوقت والجهد على المواطنين.

.. ويوقِّع إتفاقية تعاون مع نقابة الممرضين

وعلـــى صعيـــد آخـــر وّقـــع الرئيـــس التنفيذي فـــي البنك 
اإلســـالمي األردني الدكتور حسين ســعيد، ونقيب الممرضين 
والممرضـــات والقابالت القانونيات خالد ربابعة على اتفاقية 
تعاون مشترك تجديداً لالتفاقيات التي بدأت منذ عام 2009، 
ليســـتمر البنك بتقديم التمويالت والخدمات المصرفية وفق 
أحكام ومبادئ الشـــريعة اإلســـالمية بأسعار منافسة وشروط 
ميســـرة لجميع منتســـبي ومتقاعدي وموظفـــي النقابة لغايات 
تملـــك المســـاكن واألراضـــي أو شـــراء األثـــاث أو األجهـــزة 

الكهربائية والسيارات وغير ذلك.
ورأى الدكتور حســـين سعيد أن «تجديد هذه االتفاقية مع 
نقابة الممرضين يأتي تعزيزاً للشراكة المستدامة التي تجمع 
مصرفنا مع النقابة وتهدف الى اســـتمرارية استفادة منتسبي 
النقابة مـــن جميع الخدمات والمنتجات الحديثة التي يقدمها 

البنك».
أمـــا الدكتور ربابعـــة فأكد أن هذه االتفاقيـــة توفر ميزات 
تمويلية واســـتثمارية لمنتســـبيها وفق أحكام ومبادئ الشريعة 

اإلســـالمية ودعا جميع منتســـبي ومتقاعدي وموظفي النقابة 
لالســـتفادة مـــن الميـــزات والتســـهيالت التي يقدمهـــا البنك 
اإلســـالمي األردنـــي  للحصـــول علـــى التمويـــالت والخدمات 

المصرفية المختلفة.

.. ويكرِّم متقاعديه

هـــذا ونظم البنك االســـالمي األردني حفـــًال تكريمياً لـ58 
موظفـــاً وموظفـــة وصلـــوا الـــى الســـن القانونـــي للتقاعد في 
مختلف المســـتويات اإلدارية بحضور الدكتور حســين ســعيد 
الرئيـــس التنفيـــذي للبنك واإلدارة التنفيذية العليا، وقد ســـلّم 
الدكتور سعيد دروعاً تكريمية  للموظفين المحتفى بهم، وأثنى 
علـــى ما حققه  البنك اإلســـالمي األردني مـــن «مكانه مميزة  
بجهـــود  جميـــع  العاملين مـــن مختلف مســـتوياتهم اإلدارية»، 
مبيناً أن هذا الحفل التكريمي يأتي  انطالقاً من تحمل البنك 
اإلسالمي األردني لمســـؤولياته تجاه كوادره البشرية وتقديراً 
لجهودهـــم في جميع مراحل خدمتهم فـــي البنك منذ التعيين 
وحتى التقاعد. وتعزيزاً لالستقرار الوظيفي والوالء واالنتماء،  
فقـــد دأب البنـــك على إقامـــة هذا الحفـــل التكريمي ســـنوياً 
لموظفيـــه الذين عملوا  في البنك   لحوالي أكثر من عشـــرين 
عامـــاً وواكبـــوا نمو وتطور البنك اإلســـالمي األردنـــي  متمنياً 

للجميع دوام  الصحة العافية».
والقـــى ميالد الناطــور كلمة قدم فيها الشـــكر بالنيابة عن 
زمالئه المتقاعدين،  مشيداً بما يوليه البنك من اهتمام ودعم 
مســـتمر لموظفيـــه متمنياً للبنـــك وإدارته المزيـــد من التقدم 

والنجاح وتحقيق اإلنجازات. ا
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البنك العربي و«التجاري وفا بنك» يوقِّعان مذكرة تعاون
وّقـــع البنـــك العربـــي ومجموعة التجـــاري وفا بنـــك على هامش 
منتدى االستثمار األردني المغربي الذي عقد في عّمان مذكرة تفاهم 
لتعزيز التعاون المشترك بينهما في كل من المملكة األردنية الهاشمية 

والمملكة المغربية وغيرها من الدول التي يعمل بها الطرفان.
وسيشـــمل التعـــاون المشـــترك عدة مجـــاالت من بينهـــا التمويل 
التجاري وأسواق رأس المال وتمويل المشاريع والخدمات المصرفية 

لقطاع الشركات إلى جانب قروض التجمع البنكية.
وبعـــد التوقيـــع أكـــد نعمة صبــاغ المديـــر العام التنفيـــذي للبنك 
العربـــي: «أن هذا التعاون يدعم الجهـــود الرامية إلى تعزيز الروابط 
اإلقتصاديـــة والتجاريـــة بيـــن المملكـــة األردنية الهاشـــمية والمملكة 

المغربية».
وأضـــاف: «ســـنعمل من خـــالل تعاوننا المشـــترك على تســـخير 
الخبـــرات المصرفية الطويلة لدى الطرفين وتوظيف شـــبكة فروعنا 
لتقديـــم الحلـــول التمويليـــة والخدمـــات المصرفية بمـــا يخدم قطاع 
الشـــركات واألعمال والقطاعات الحيوية ويســـهم في دعم وتنشـــيط 

حركة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين».
أمـــا محمد الكتانــي، الرئيس والمدير العـــام لمجموعة التجاري 
وفا بنك فاعتبر «أن مذكرة التعاون هي لتأسيس شراكة في مجاالت 
متعـــددة بقصـــد خدمة زبائننـــا ليس فقط فـــي المملكتين بل في كل 

الدول التي تتواجد بها المجموعتان».
وأضاف: «سنعمل سوياً على إيجاد فرص تجارية واستثمارية في 
القطاعات ذات المصلحة المشـــتركة والقيمة المضافة المســـتقبلية 
بقصـــد بلورتهـــا وتفعيـــل إنجازهـــا ولـــدي كامـــل الثقـــة أن التكامل 

الجغرافي والخبراتي للمجموعتين سوف يكلل بالنجاح».
يذكر أن المصرفين يعتبران من المؤسســـات المصرفية الرائدة 
إقليميـــاً، حيـــث يمتلـــك البنـــك العربـــي واحدة مـــن أكبر الشـــبكات 
المصرفية العربية عالمياً والتي تعمل في 28 بلداً عبر خمس قارات 
ويتمتـــع بتواجـــد قوي فـــي أهم المراكـــز المالية العالميـــة، في حين 
يعتبـــر التجاري وفا بنك مؤسســـة مصرفية رائدة في شـــمال، غرب 
ووسط أفريقيا وهي أول مجموعة بنكية ومالية بدول المغرب العربي 
وبمنطقة االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا وفاعًال مرجعياً 
بمنطقة المجموعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا. وباإلضافة 
للمغرب، تنتشـــر فـــروع مجموعة التجاري وفا بنـــك في 25 دولة من 
ضمنهـــا 14 دولة أفريقية، حيث تمتلك المجموعة أكبر شـــبكة توزيع 

في المغرب واألكثر انتشاراً في أفريقي ا من خالل 5024 فرعاً. ا

نعمة صباغ المدير العام التنفيذي للبنك العربي مصافحًا محمد الكتاني، 
الرئيس والمدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك ُبعيد توقيع مذكرة التعاون

«التجاري وفا بنك» يفتتح فرعًا في التجمع الخامس
افتتـــح «التجاري وفـــا بنك» مصر، فرعاً جديـــداً في «أرابيال» 
فـــي منطقـــة التجمع الخامس في القاهرة الـــذي يأتي متوجاً لعدة 
افتتاحـــات متالحقـــة فـــي القاهرة والجيـــزة في كل مـــن كورنيش 

المعادي وبالم ستريب مول وكارجو مول في  السادس من أكتوبر.
وتحـــدث في حفـــل االفتتـــاح هشــام الســقا، العضـــو المنتدب 
بالتجـــاري وفـــا بنك، فأكـــد «أن اســـتراتيجية «التجـــاري وفا بنك 
ايجيبـــت» تســـتهدف تحقيق تطلعـــات كبيرة، تبـــدأ بالحرص على 
االســـتفادة مـــن الموقع الجغرافـــي المتميز لمصر، كبوابة للشـــرق 
األوســـط وشـــرق أفريقيـــا، معتبـــراً أن إطـــالق الحكومـــة والبنك 
المركزي المصري المبادرة األخيرة لتمويل المشروعات الصناعية 
المتوســـطة والكبيـــرة، تعكس أهمية القطـــاع المصرفي لالقتصاد 

خالل افتتاح فرع جديد لـ «التجاري وفا بنك إيجيبت» في التجمع الخامسالمصري». ا
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البحرين تحصد جائزة «المركز الرقمي االقليمي للشركات الناشئة»
حصـــدت مملكـــة البحرين  جائـــزة إقليمية تقديـــراً لمبادراتها 
وجهودها إلنشـــاء وتعزيز بيئة دعم شـــاملة للمشـــروعات الناشـــئة 
تتضمن الشركات والمستثمرين وحاضنات االستثمار والمؤسسات 
التعليميـــة، وهـــي  جائـــزة «المركز الرقمـــي اإلقليمي» للشـــركات 
الناشـــئة لعام 2019 مـــن جوائز «إنتربرايز أجيليتـــي»، والتي تمنح 
لمجتمعات ريادة األعمال ذات األداء المتميز على مســـتوى منطقة 

الشرق األوسط.
وحـــازت المملكـــة علـــى الجائزة ممثلـــة بمجتمع «ســـتارت أب 
البحريـــن»، وهي المبادرة المجتمعية المدعومة من مجلس التنمية 
االقتصاديـــة فـــي البحريـــن تقديـــراً لدورها فـــي تمكيـــن وتطوير 

المشاريع الناشئة وتعزيز المنظومة المتكاملة لريادة األعمال. ا

توقيع اتفاقيات بين إندونيسيا وا%مارات قيمتها 23 مليار دوالر
عت دولة اإلمارات وإندونيســـيا، 11 اتفاقية  وقَّ
فـــي مجال األعمـــال تبلغ قيمتهـــا مجتمعة 314.9 
تريليون روبية (23 مليار دوالر) تشـــمل االستثمار 

في الطاقة وقطاعات أخرى.
وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» 
قـــد وقعـــت اتفاقيـــات مـــع شـــركتي «بيرتامينـــا» 
و«شـــاندرا آســـري» اإلندونيســـيتين فـــي قطاعي 

البتروكيميائيات والغاز.
وكانـــت االتفاقيـــات تشـــمل توريـــد «أدنـــوك» 
528 ألـــف طـــن متري من غـــاز البترول المســـال 
لـ«بيرتامينـــا» بحلـــول نهايـــة 2020. كما  شـــملت 
االتفاقيات التي وقعت بين الجانبين على مذكرات 
تفاهـــم تتعلـــق بالنفـــط والبناء والصحـــة والتربية 

وتغير المناخ والبيئة واالجتماع. ا

بيت التمويل الكويتي يستحوذ على البنك ا'هلي المتحد البحريني
وافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لبنك بيت التمويل 
الكويتي «بيتك» على االستحواذ على البنك األهلي المتحد البحريني.

وأكـــد رئيس مجلـــس إدارة بيـــت التمويل الكويتي حمــد المرزوق 
أن االســـتحواذ سيحول «بيتك» من بنك متوسط إلى كبير، وسيصبح 
أكبر كيان مصرفي إســـالمي بأصول تناهز 101 مليار دوالر ، متوقعاً 
أن يكـــون لعملية االســـتحواذ المقترحة مزايا ومنافـــع يمكن منها أن 
يكون الكيان الجديد أكبر بنك إسالمي في العالم، وبالتالي أقدر على 
تمويل المشـــاريع التنموية الكبرى، وأقدر على المنافســـة عالمياً مع 
االنتشـــار في 11 ســـوقاً، ما يمنحه فرصاً لتعزيز أعماله في عدد من 
األســـواق ذات النمو الســـريع، كما يساهم في تحسين إيرادات البنك 

من المصادر الخارجية.
أما الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي مازن الناهض، فأشار 

إلى إن إتمام عملية االستحواذ ستتراوح بين 18 و24 شهراً. ا
حمد المرزوق 

رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي
مازن الناهض

الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي
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أصدر نشرة خاصة باIحصاءات االقتصادية

صندوق النقد العربي يعقد ندوات حول الرقابة والمعايير والشمول المالي
أصدر صندوق النقد العربي، في إطار مهمته كأمانة فنية للجنة 
اإلحصاءات العربية (عربســـتات) معنية بتطوير النشرات اإلحصائية 
وقواعـــد البيانات التي تتضمـــن أبرز المتغيـــرات االقتصادية للدول 
العربية بهدف توســـيع نطاق شـــموليتها ودوريتها لتكون مرجعاً مهماً 
للباحثيـــن واالقتصاديين العرب، العدد األول من «نشـــرة اإلحصاءات 
االقتصادية ربع السنوية» التي تهتم بتوفير بيانات ربع سنوية خاصة 

بسالسل البيانات االقتصادية األساسية في الدول العربية.

وعلـــى صعيد النشـــاطات الدوريـــة، نظم صنـــدوق النقد العربي 
أعمـــال االجتماع الرابع والثالثين للجنـــة العربية للرقابة المصرفية، 
المنبثقـــة عـــن مجلس محافظـــي المصـــارف المركزية ومؤسســـات 
النقد العربية، وشـــارك فيـــه ممثلون عن اتحاد المصـــارف العربية، 
واتحـــاد هيئـــات األوراق الماليـــة العربيـــة، ومجموعة العمـــل المالي 
لمنطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيا، وممثلون عن لجنة بازل 
للرقابة المصرفية، ومعهد االستقرار المالي، والمجلس العام للبنوك 
والمؤسســـات المالية اإلســـالمية، ومركز التنميـــة العالمية، ومجلس 

الخدمات المالية اإلسالمية.
وناقـــش المجتمعـــون عدداً مـــن الموضوعات، منهـــا:  محددات 
صافـــي هامـــش الفائدة في القطـــاع المصرفي، ومتطلبـــات الرقابة 
على البنوك الوافدة، وعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال في 
الـــدول العربية، إضافًة إلى تحديـــات تطبيق المعيار الدولي للتقارير 
المالية رقم 9 على البنوك العربية، وجرى اســـتعراض تجارب الدول 
العربية في هذا الشـــأن، ومواجهـــة التهديدات اإللكترونية من خالل 
استعراض المعايير الدولية وتجارب الدول العربية في هذا المجال، 
والمتغيـــرات التـــي يتوجـــب علـــى الســـلطات الرقابيـــة اتخاذها في 
األساليب الرقابية واإلشرافية في ظل التطورات المتسارعة للتقنيات 

المالية، وتطبيقات تقنيات البلوكشين في القطاع المصرفي.
ونظـــم الصندوق أعمـــال االجتماع الســـنوي الرابع عشـــر عالي 
المســـتوى حول «المعايير المصرفية العالمية واألولويات التشــريعية 
والرقابيــة». وتحدث فيه المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق 
الدكتــور عبدالرحمــن بــن عبــداهللا الحميــدي، وبحضـــور عـــدد من 
محافظـــي ونواب محافظي المصـــارف المركزية ومؤسســـات النقد 
العربيـــة، ورئيـــس معهد االســـتقرار المالـــي التابع لبنك التســـويات 

الدولية، إلى جانب الســـكرتير العام للجنـــة بازل للرقابة المصرفية. 
كما حضر االجتماع ممثلون رفيعو المســـتوى من المؤسسات المالية 
الدولية والمصارف المركزية العالمية مثل البنك المركزي األوروبي، 
والبنـــك المركـــزي الهولنـــدي، والبنـــك الوطنـــي البلجيكي، وســـلطة 
النقد في ســـنغافورة، والبنـــك االحتياطي الفيدرالي لجنوب أفريقيا، 
ومجلس االستقرار المالي، إضافة إلى أعضاء اللجنة العربية للرقابة 
المصرفية. كما حضر االجتماع ممثلون رفيعو المستوى من عدد من 
المؤسســـات واألطر العربية واإلقليمية، وجمعيات واتحادات البنوك 
في الـــدول العربية، والبنـــوك التجارية، وشـــركات التقنيات المالية، 

وشركات التصنيف االئتماني، وأساتذة الجامعات.

كما نظم الصندوق دورة حول  «تشخيص مواطن التعرض للخطر» 
بالتعـــاون مع مركـــز صندوق النقـــد الدولي لالقتصـــاد والتمويل في 
الشرق االوسط، وتم خاللها التركيز على  تحديد المقاييس المالئمة 
لمواطـــن التعرض للخطـــر في قطاع المالية العامـــة والقطاع المالي 
والحســـابات الخارجيـــة لتقويـــة النظـــام المصرفي وضبـــط أوضاع 

الموازنة العامة وتنمية األسواق وتكاملها. 

وأيضـــاً نظـــم الصندوق دورة حـــول «الشــمول المالــي» وخاصة في 
الدول العربية، ركزت على  أهمية توافر الخدمات المالية لكافة شرائح 
المجتمع بيسر وسهولة، بمعنى تمكين كافة أفراد المجتمع من الحصول 

على الخدمات المالية بشكل عادل وشفاف وبتكلفة معقولة.
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بنك البركة سورية يرفع عدد المنح المدرسية
رفع بنك البركة – سورية عدد المنح الدراسية 
الجزئيـــة التي يقدمها ليصل إلـــى 74 منحة. وقد 
بـــدأ البنك بتقديم المنـــح ألول مرة في عام 2013 
إيماناً منه بأهمية العلم ودوره األساسي في تمكين 
اإلنســـان لتعزيـــز المجتمـــع المحلـــي واالقتصـــاد 

الوطني.
وأكد محمد عبداهللا حلبــي الرئيس التنفيذي 
للبنـــك «أن التعليـــم هـــو اســـتثمار في المســـتقبل 
واألثـــر الحقيقي للمنح الدراســـية هـــو في التغيير 
االجتماعي اإليجابي الواسع الذي تحدثه، ولطالما 
كان دعـــم التعليم والموارد البشـــرية هو أحد أهم 

المواضيع التي تبناها بنك البركة سورية من خالل 
برنامجه للمســـؤولية االجتماعية، حيث قام البنك 
حتى اآلن بتقديم منح دراسية جزئية ألكثر من 340 

طالباً  وطالبة من مختلف المراحل الدراسية».
ويُشـــار إلـــى أّن «بنك البركة ســـورية» قد حاز 
علـــى جائـــزة أفضـــل مصرف فـــي مجـــال مبادرة 
التنمية المســـتدامة على مســـتوى الشرق األوسط 
لعام 2019 وفقاً لمجلة CPI Financial العالمية، 
وهو أول مصرف ســـوري يحصل على شـــهادة بيان 
أداء وفـــق المعيار الّدولي للمســـؤولية االجتماعية 

.ISO 26000

بنك البركة مصر يستهدف افتتاح 15 فرعاً جديداً 
توقع أشــرف الغمــراوي، الرئيس التنفيذي 
لبنـــك البركـــة مصـــر، أن تشـــهد األنشـــطة 
المختلفـــة فـــي البنـــك نمـــواً ما بيـــن 15 إلى 
20 فـــي المئـــة، وفقاً لخطـــة زمنية تمتد إلى 
3 أعـــوام، مشـــيراً فـــي كلمة لـــه على هامش 
المؤتمـــر المصرفـــي العربـــي الســـنوي لعام 
2019، أن مجموعة «البركة» تســـتهدف زيادة 
عـــدد أفرعهـــا في مصر إلى نحـــو 50 فرعاً، 
بزيـــادة 15 فرعـــاً جديداً بينها خمســـة أفرع 

رقمية في مصر.
وكشـــف الغمـــراوي أنـــه يســـتهدف زيادة 

رأس المـــال إلـــى نحـــو 5 مليـــارات جنيه في 
إطار الخطة التوســـعية لبنك البركة، وتوافقاً 
مـــع القانـــون الجديـــد للبنـــوك الصـــادر من 
«المركزي». الفتاً إلى أن رأس المال المدفوع 
يبلـــغ 1.5 مليـــار جنيـــه، في الوقـــت الحالي، 
و2 مليـــار جنيه قيمـــة رأس المال المرخص. 
مشـــيراً إلى أن المســـاهمة في المشروعات 
القوميـــة الكبـــرى، مـــن أهم مالمـــح خطتهم 
التوســـعية، الفتـــاً إلـــى أهميتهـــا لالقتصـــاد 
القومـــي، باإلضافـــة إلـــى أنها تضمـــن عامل 

توزيع المخاطر واألمان.
أشرف الغمراوي

الرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر

محمد عبداهللا حلبي
الرئيس التنفيذي لبنك البركة سورية

العالم يحتاج إلى 7 تريليونات دوالر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
كشـــف وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية في مملكة 
البحريـــن د. الشــيخ عبداهللا بــن أحمد آل خليفــة عن حاجة 

العالم إلى اســـتثمارات تمويلية تتـــراوح بين 5 و7 تريليونات 
دوالر كل عام؛ إلحراز التقدم المطلوب نحو تحقيق األهداف 
المســـتدامة في العالم أجمـــع. وأعلن في حديث صحفي أن 
مملكـــة البحرين قدمـــت نموذجاً دولياً فريـــداً في اإلصالح 
المتجـــدد والتنمية المســـتدامة بشـــهادة التقاريـــر الدولية، 
وتبوأت المملكة مركز الصدارة العربية واإلقليمية في الكثير 
مـــن المؤشـــرات التنمويـــة كالتعليـــم والصحـــة واالت صاالت 

واالستثمار في اإلنسان وغيرها.
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توقع إعادة هيكلة الدين

صفير: أموال اللبنانيين في المصارف آمنة
أكد رئيس جمعية مصارف لبنان د. ســليم 
صفيــر أن أمـــوال المودعيـــن اللبنانييـــن في 
المصـــارف آمنـــة، وتوقع فـــي حديث صحفي 
إعـــادة هيكلة الدين الســـيادي للبنان بطريقة 
ال تضر باالقتصاد وال بالمودعين، مســـتبعداً 
حصول مشـــاكل فـــي مقتـــرح تبـــادل البنوك 
اللبنانية بموجبه حيازاتها في ســـندات دولية 
حجمهـــا 1.2 مليـــار دوالر تســـتحق في آذار/

مارس بـــأوراق ذات أجل أطـــول، واصفاً مثل 
تلك المقايضات بأنها «ممارسة معتادة».

وأضـــاف صفيـــر أنه «لم ير أزمـــة مماثلة 
خالل 50 عامـــاً له بالقطـــاع المصرفي، و ما 
نقـــوم بـــه هو لإلبقـــاء على ثروة لبنـــان داخل 
لبنـــان، وإال فســـتتبخر وســـيكون لبنـــان بـــال 
سيولة وال عملة أجنبية يحتاجها لشراء السلع 

الضرورية». ا
د. سليم صفير

رئيس جمعية مصارف لبنان

السفير محمد محمد الربيع األمين العام 
لمجلس الوحدة االقتصادية العربية

مجلس الوحدة االقتصادية يرحب با%عالن العربي الرقمي
ـــب مجلس الوحدة االقتصادية العربية  رحَّ
باإلعـــالن الرقمـــي العربـــي الـــذي صدر عن 
المجلـــس الوزاري العربي لـــوزراء االتصاالت 
ونظـــم المعلومـــات الـــذي انعقـــد فـــي مدينة 
الريـــاض، والذي تـــم إقراره من قبـــل الوزراء 
العرب باجتماعهم الدوري الثالث والعشرين.

وأكد الســفير محمد محمد الربيع األمين 
العام لمجلـــس الوحدة االقتصاديـــة العربية، 
«أن هـــذا اإلعـــالن يتالقى ويتطابـــق مع آمال 
الشـــعوب العربية في غٍد أفضل تســـاهم فيه 
الشـــعوب والدول العربية في مســـيرة التطور 

والحضـــارة اإلنســـانية، ال ســـيما وأن التقدم 
الهائل الـــذي تمثله الثـــورة الصناعية الرابعة 
أضحـــى واقعاً وحقيقـــة،  وأن التغيير قادم ال 
محالة وأن الالئق بهذه األمة العربية العظيمة 
أن تكـــون في مقدمة الركب وأن تســـاهم بقوة 

في هذا التطور».
وأكد السفير الربيع شـــكره لكافة الوزراء 
العـــرب علـــى قرارهـــم الكبير وشـــكر خاص 
للمملكة العربية الســـعودية التي اســـتضافت 
هذه القمة الوزارية في مدينة الرياض ودورها 

في تحفيز وإطالق هذا اإلعالن ا لهام. ا

 البنك الدولي أشاد بجهود السعودية لتمكين المرأة
أصـــدر البنـــك الدولـــي دراســـة، وضـــع فيهـــا المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية في مقدمـــة دول العالم مـــن حيث تهيئة 
البيئة التشـــريعية والتنظيمية التي تعزز مشـــاركة المرأة في 

االقتصاد وتساهم في تمكينها مجتمعياً.
وأشادت الدراســـة، التي شملت 190 دولة، بما قامت به 
المملكة من إصالحات تشـــريعية فـــي 6 مجاالت، من بينها 
حرية تنقـــل المرأة، وحمايتهـــا المجتمعية، وســـن التقاعد، 
واألنشطة االقتصادية، وهو ما أدى إلى زيادة تمكين النساء 

في قطاعات مختلفة.
وحســـب الدراسة حلّت منطقة الشـــرق األوسط وشمال 

أفريقيا كأفضل منطقة تحســـناً بوجه عام في هذا المجال؛ 
حيث شهدت تحسناً تشريعياً من جانب 5 دول عربية أخرى، 
هي اإلمارات العربية المتحـــدة والبحرين واألردن والمغرب 

وتونس. ا
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الناتج المحلي المصري يتجاوز الـ6 تريليونات جنيه
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصرية عن أن 
الناتـــج المحلي لمصر تجاوز، للمرة األولـــى، في تاريخ البالد 
حاجـــز الـ6 تريليونـــات جنيه، وعن تحقيق قفـــزات نوعية في 
أداء الموازنة العامة المصرية، نتيجة التحسن الكبير في أداء 

االقتصاد القومي.
وأشـــار فـــي مؤتمـــر صحفي إلـــى تحقيق إيـــرادات خالل 
النصف األول من العام المالي الحالي تبلغ 390.1 مليار جنيه 
بنســـبة نمو 0.5 في المئة عن العام المالي الســـابق، الفتاً إلى 
أن هذا االرتفاع يأتي، على رغم تراجع قيمة المنح التي تلقتها 
مصـــر من الخارج، التي ســـجلت 800 مليـــون جنيه فقط في 
النصـــف األول مـــن العام المالي الحالي مقابـــل 2700 مليون 

جنيه في الفترة نفسها من العام المالي 2016-2015.
وبالنسبة لمؤشرات النمو توقع معيط أن «يرتفع نمو الناتج 

الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصريةالمحلي اإلجمالي إلى ما بين 5.8 و5.9 في المئة». ا

«QNB ا'هلي» يحصل على لقب بنك العام في مصر
 QNB» منحـــت مجلـــة «ذا بانكـــر» بنـــك
األهلـــي» لقـــب «بنك العـــام» في مصـــر لعام 
2019، وتعد هذه الجائزة شـــهادة ثقة ألحسن 
أداء ونمـــوذج عمـــل، حيـــث تقوم مؤسســـة ذا 
بانكـــر بانتقـــاء أفضـــل المؤسســـات بموجب 

تقييم نخبة من الخبراء في هذا المجال.
واعتبـــر محمــد الديــب، رئيـــس مجلـــس 
 QNB» اإلد ارة والعضـــو المنتـــدب فـــي بنك
األهلـــي»، «أن الجائزة تؤكد دور البنك الرائد 

في تنمية ودعم االقتصاد المصري على مدار 
أكثـــر مـــن 40 عامـــاً، حيث ســـاهم البنك في 
تمويل العديد من المشروعات في القطاعات 
الرئيســـية بمـــا فـــي ذلـــك الكهربـــاء، والغـــاز 
والبتـــرول، واالتصـــاالت، واألغذيـــة، وغيرها 
لمـــا لها مـــن أهمية كبيرة فـــي الوقت الحالي 
لإلســـراع مـــن وتيـــرة التنمية التي لهـــا تأثير 
إيجابي على االستثمار وزيادة الدخل القومي 

واالقتصاد بشكل عام». ا
محمد الديب، رئيس مجلس اإلد ارة 

والعضو المنتدب في بنك «QNB األهلي»

50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة في مصر
كشـــف البنك المركزي المصري عن أكبر مبادرة تمويلية 
لدعـــم قطـــاع الســـياحة فـــي مصر بقيمـــة 50 مليـــار جنيه، 
لصالـــح تطوير وتجديد المنشـــآت الســـياحية، وستســـتفيد 
شـــركات الســـياحة من المبادرة وفقاً لـ9 شروط، أبرزها أن 
يكـــون الغرض من التمويل إجراء عمليات اإلحالل والتجديد 
الالزمـــة لفنادق اإلقامـــة والفنادق العائمة وأســـاطيل النقل 
الســـياحي، وأن يتـــم منح المبـــادرة وفقاً لســـعر عائد 10 % 

متناقص.
ووصف رئيس لجنة الســـياحة في جمعية رجال األعمال 
المصريين الدكتــور فاروق ناصر، هذه المبـــادرة بـ«الممتازة» 
كونهـــا تأتي لتدعم قطاعـــاً حيوياً بالنســـبة القتصاد مصر. 
مشـــيراً إلى أن هذا القطـــاع بدأ يتعافى، مـــع ارتفاع الدخل 
الســـياحي بنســـبة 28.6 % إلى 12.6 مليـــار دوالر في العام 

2019، مقارنة بـ9.8 مليارات دوالر في العام السابق . ا
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وقِّع بروتوكوال يدعم الصيدليات والمراكز الطبية.. وا@فضل في القروض المشتركة

البنك ا'هلي المصري وّقع على تمويل بمبلغ 150 مليون دوالر
منحت مؤسســـة بلومبرج العالمية وفقـــاً للقائمة الخاصة 
بالقروض المشـــتركة خالل عام 2019 البنك األهلي المصري 
المركز األول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية عن 

دوره كوكيل للتمويل عن القروض المشتركة. 
وأيضاً حصد البنك األهلـــي المصري المركز الثالث على 
مســـتوي قارة أفريقيا والسابع في منطقة الشرق األوسط عن 
القروض المشـــتركة التي قام بدور وكيل التمويل فيها وبإدارة 
وترتيـــب أهم الصفقـــات التمويلية من حيـــث المبالغ والعدد. 
إذ اســـتطاع إدارة تســـع صفقات بقيمة 51 مليار جنيه مصري 
وحصة سوقية وصلت إلى 8.14 في المئة من إجمالي القروض 

المشتركة في قارة أفريقيا. 

واعتبـــر هشــام عكاشــه رئيس مجلـــس إدارة البنك األهلي 
المصـــري أن «هذا النجاح يأتي بســـبب اهتمـــام البنك بدعم 
االقتصاد القومي، وذلك بتوفير االحتياجات التمويلية الالزمة 
للنمـــو االقتصادي في مختلف القطاعات»، مؤكداً على أهمية 
صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة االئتمانية والجدوى 
االقتصاديـــة مما يســـاهم في خلـــق قيمة مضافـــة لالقتصاد 
المصـــري ودفـــع عجلة التنميـــة وتوفير فرص العمل، وأشـــار 
إلى أهمية تطوير العنصر البشـــري والذي يعتبره البنك ثروته 
الحقيقيـــة، حيث إن البنك يهتـــم بتدريب العاملين على أحدث 
األساليب العالمية في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية 

المتنوعة والمبتكرة. 
وأعـــرب يحيى أبو الفتــوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك 
األهلـــي المصـــري عن اعتزاز البنك باســـتمراره في الحصول 
على المكانة المتميزة بين البنوك في مصر والشـــرق االوسط 

وافريقيا.
كما احتل البنك األهلي المصري مركز الصدارة في مجال 
التجزئة المصرفية، وكشـــف عكاشـــه عـــن أن محفظة قروض 

التجزئة المصرفية في البنك بلغت نحو 90 مليار جنيه، وباتت 
تمثل حوالى 12 فـــي المئة من إجمالي محفظة قروض البنك، 
حيـــث تحتـــل القروض الشـــخصية منها مبلـــغ 63 مليار جنيه، 
ويســـتهدف البنـــك الوصول بهـــا إلى نحو100 مليـــار جنيه في 
نهاية العام المالي الحالي، وذلك من خالل التوســـع في مبادرة 

البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمحدودي الدخل.

وكان عكاشـــه قد وّقع مع جانيت هكمــان المدير التنفيذي 
للبنك األوروبـــي إلعادة اإلعمار والتنمية علـــى حزمة تمويلية 
بإجمالـــي مبلـــغ 150 مليـــون دوالر أميركـــي بهـــدف تمويـــل 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وبعـــد التوقيع أشـــار عكاشـــه إلى أن هـــذه االتفاقية تأتي 
فـــي إطـــار العالقـــات المتميزة بيـــن البنك األهلـــي المصري 
والبنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمية والتي تمتد لســـنوات 
متعددة لتشـــمل العديد من مجـــاالت التنمية، وإلى أن الحزمة 
التمويلية تشـــمل قيام البنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمية 
بمنـــح قرض للبنـــك األهلي المصري بمبلـــغ 100 مليون دوالر 
 (GEFF) من صندوق تســـهيالت تمويليـــة لالقتصاد األخضر
وصنـــدوق المناخ األخضـــر (GCF)، مضيفاً أن البنك األهلي 
المصري يســـعى إلى تمويل المشـــروعات التـــي تدعم خطط 

الدولة في مختلف مجاالت التنمية.
أما جانيت هكمان فأكدت من جهتها على أن هذه «الحزمة 
التمويليـــة تتضمـــن إطـــالق برنامجين جديديـــن ألول مرة في 
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مصر ودول التواجد بالتعاون مع البنك األهلي المصري، وذلك 
عـــن طريق إبرام قرض بمبلغ 30 مليون دوالر أميركي لتطوير 
مشروعات الشباب بشكل خاص، إضافة إلى قرض بمبلغ 20 
مليون دوالر أميركي لتنمية المهارات في مجال االعمال وذلك 

للمساهمة في تنمية أساليب إدارة الموارد البشرية».

وتبنَّـــى البنك األهلـــي المصري شـــراكة اســـتراتيجية مع 
جمعيـــة الخزافين من خالل رعايته مهرجانها الســـنوي الذي 
أقيـــم فـــي قرية تونس فـــي محافظـــة الفيوم، والـــذي تضمن 
أنشـــطة فنيـــة وثقافية وورش عمل ومعـــارض فخار، وعروض 

مسرح العرائس.
ووّفـــر البنـــك األهلـــي مـــن خـــالل تلـــك الرعايـــة أماكـــن 
بالمهرجـــان للعديد من العارضين وأصحـــاب الحرف اليدوية 
ضمـــن مبـــادرة «تراثنا في حرفتنا» التـــي يتبناها البنك، حيث 
أتيحت للعارضين فرصة مميزة لعرض منتجاتهم ومشغوالتهم 
دون أي مقابـــل مـــادي، والتـــي تنوعـــت بيـــن اإلكسســـوارات 
باألحجار، تصنيع الجلود والخزف، النحت، تشـــغيل المعادن، 

تصميم المالبس التراثية.

وعلى صعيد آخر، باشـــر البنك األهلي المصري في إطار 
شـــراكته االســـتراتيجية مع مدينـــة زويل للعلـــوم والتكنولوجيا 
التي تأسست كمبادرة من العالم أحمد زويل، عمليات التطوير 
الشاملة لكافة مالعب الجامعة مع تشجير المناطق المحيطة 

باألبنية التعليمية بالمدينة والتي قام بها البنك بالكامل.

وأشـــار عكاشـــه أن البنـــك األهلي المصري ســـاهم خالل 
شـــراكته الممتـــدة مع مدينة زويـــل بدعم المدينـــة بما يجاوز 
300 مليـــون جنيه قدمها البنك لهذا المشـــروع العمالق الذي 
تتبناه الدولة باعتباره مشروعاً قومياً للنهضة العلمية والبحث 
العلمـــي فـــي مصر، وهو ما يعكس بشـــكل عملـــي قناعة إدارة 
البنـــك األهلي المصري بأهمية التعليم والبحث العلمي كأحد 
الركائز األساسية للتقدم، والذي يتوافق مع األهداف العالمية 

للتنمية المستدامة ومع رؤية مصر 2030.
 وأعرب الدكتور شــريف صدقــي رئيس مدينة زويل للعلوم 
والتكنولوجيا عن اعتزازه بالتعاون المســـتمر مع البنك األهلي 
المصري والذي امتد ليشمل تطوير مالعب الجامعة واستغالل 
المســـاحات الشاســـعة الممتدة في المدينة في زراعة أشجار 
مثمرة تســـاهم في توفير دخل للمدينة، إضافة إلى المساهمة 

في اثراء العملية البحثية.

مـــن جهـــة ثانية، وّقع يحيى أبو الفتوح نائـــب رئيس مجلس إدارة 
البنـــك األهلـــي المصري والدكتــور محمد ســعد عبد الصمــد رئيس 
مجلـــس اإلدارة والعضـــو المنتـــدب لشـــركة هولدي فارما للتســـويق 
والتصديـــر بروتوكول تعـــاون، يهدف إلى دعـــم الصيدليات والمراكز 
الطبيـــة والمستشـــفيات والمعامل ومراكز األشـــعة التي تندرج تحت 

مظلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ـــه  وأعلـــن أبـــو الفتـــوح أن هـــذا البروتوكـــول يؤكـــد علـــى التوجُّ
االســـتراتيجي للبنك في دعـــم وتنمية المشـــروعات متناهية الصغر 
والصغيـــرة والمتوســـطة في كافة األنشـــطة االقتصاديـــة مع التركيز 
بشـــكل خـــاص على األنشـــطة التـــي تمـــس االحتياجات األساســـية 

للمواطنين، والتي يأتي على رأسها مشروعات الرعاية الصحية.
وعلى صعيد آخر، افتتح البنك األهلي المصري فرعاً جديداً في 
منطقة «نيو جيزة» ورفع بذلك عدد فروعه إلى 500 فرع، وفي جميع 
المحافظـــات المصرية، وخالل االفتتاح تحـــدث رئيس مجلس إدارة 
البنك هشام عكاشه فأشار إلى أن «فرع نيو جيزة يعد نموذجاً جديداً 
مـــن الفروع يطلقه البنك ألول مرة فـــي القطاع المصرفي المصري، 
وهو فرع متكامل الخدمات المصرفية، حيث يتضمن هذا النمط من 
الفـــروع بداخله فرعاً للخدمات االلكترونية، إضافة إلى فرع تقليدي 

متكامل». ا
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الشوا افتتح ورشة عن الصحافة االقتصادية 

سلطة النقد الفلسطينية أصدرت تعليمات جديدة لالستثمار
أصـــدرت ســـلطة النقـــد الفلســـطينية تعليمـــات جديدة 
للمصارف بشـــأن االستثمار في مشـــاريع اقتصادية تساهم 
في النمو االقتصادي، تهـــدف إلى تحفيز المصارف وتعزيز 
دورهـــا فـــي التنميـــة االقتصاديـــة المســـتدامة عـــن طريق 
االســـتثمار في مشـــاريع وشـــركات فلسطينية ناشـــئة تعمل 
على خلق فرص عمل وتشـــجع على االبتكار واإلبداع وتدعم 
المشـــاريع الريادية والمشاريع ذات العالقة بالمحافظة على 

البيئة.
وتســـمح التعليمـــات للمصـــارف بالمبادرة والمســـاهمة 
في تأســـيس مشـــاريع ريادية واقتصادية جديدة بمســـاعدة 
أصحاب االختصاص والمعرفة في شـــتى األعمال وبنســـبة 
مساهمة تصل إلى 80 % في حقوق ملكية شركة أو شركات 
فلســـطينية ناشئة، تكون من غاياتها ممارسة أنشطة اإلنتاج 
الزراعـــي والحيوانـــي أو الصناعـــي أو الطاقـــة البديلـــة أو 
تكنولوجيـــا المعلومات، فضًال عن الشـــركات الناشـــطة في 

مجال المحافظة على البيئة.
كما أصدرت السلطة تعليماتها المتعلقة بتنظيم إجراءات 
فتح األم حســـابات ألبنائها القصر، وأشـــار محافظ السلطة 
عزام الشـــوا أن إصـــدار التعليمات جاء بعـــد عقد مجموعة 
من اللقاءات التشـــاورية مع مدراء العمليات والمستشـــارين 
القانونيين للمصارف، حيث أصبح بإمكان األم فتح حســـاب 
بشكل مباشر البنها القاصر باسمه الشخصي وبإدارة األم.

 وبرعاية سلطة النقد الفلسطينية عقدت اللجنة الوطنية 
للشمول المالي اجتماعها الثالث، برئاسة مشتركة لمحافظ 
ســـلطة النقد عــزام الشــوا ورئيـــس هيئة ســـوق رأس المال 
الدكتــور نبيل قســيس، حيـــث أكد المجتمعـــون على أهمية 
االســـتراتيجية في المســـاهمة بالنمو االقتصادي المستدام 
وتحســـين الظـــروف المعيشـــية لفئـــات المجتمـــع المختلفة 
وخاصة الفقيرة والمهمشـــة والمســـتبعدة ماليـــاً. وتم خالل 
االجتماع مناقشة آخر المستجدات على صعيد تنفيذ خطة 

عمل استراتيجية الشمول المالي في فلسطين.

وافتتح محافظ سلطة النقد عزام الشوا ورشة عمل تدريبية 
نظمتهـــا الســـلطة بالتعاون مـــع نقابة الصحفييـــن، لنخبة من 
الصحفييـــن العاملين في مجال الصحافة االقتصادية، بهدف 
التعريف بســـلطة النقـــد ومهامهـــا ودورها وكيفية اســـتخراج 

.www.pma.ps البيانات من الموقع االلكتروني
وتحـــدث الشـــوا فأكد أن الجهاز المصرفي في فلســـطين 
مستقر ومتين، وأن المؤشرات المالية تعكس تطوره وإسهاماته 
في التنمية االقتصادية، مشـــيراً إلى أن التسهيالت المباشرة 
إلجمالي المصارف تبلغ 8.9 مليار دوالر، وودائع العمالء أكثر 
مـــن 13 مليار دوالر، وعـــدد الفروع والمكاتب 368 في مختلف 

محافظات الوطن.

ـــع الشـــوا مـــع شـــركة AD3  لإلخـــراج المعماري  ووقَّ
ممثلة بالمهندس جهاد كميل، اتفاقية تصميم واإلشـــراف 
علـــى إنشـــاء المتحف الفلســـطيني للنقـــد، وذلك بحضور 
عـــدد من مـــدراء دوائر ومكاتب ســـلطة النقد، والتي تنص 
االتفاقيـــة على قيام شـــركة AD3 بتقديم وتنفيذ خدمات 
تصميـــم المتحـــف الفلســـطيني للنقد داخل مبنى ســـلطة 
النقد الفلسطينية في رام اهللا واإلشراف عليه خالل فترة 

إنشائه.
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برعاية مجموعة البركة المصرفية يوسف يفتتح مسجد «زكية» في كمبوديا
التنفيـــذي  الرئيـــس  زار 
المصرفيـــة  البركـــة  لمجموعـــة 
مدينـــة  يوســف،  أحمــد  عدنــان 
بنـــوم بنه عاصمـــة مملكة كمبوديا  
(الشـــرق األقصـــى)، وإلتقى فيها 
المصرفييـــن  المســـؤولين  كبـــار 
والماليين، وبحث خـــالل لقاءاته، 
آفاق التعـــاون المصرفـــي وتبادل 

الخبرات في هذا الشأن.
وكبـــار  يوســـف  قـــام  ثـــم 
المسؤولين بإفتتاح مسجد «زكية» 
في وســـط مدينة بنوم بنه، تعبيراً 
والتعـــاون  المحبـــة  أواصـــر  عـــن 
والتقديـــر التـــي تكّنهـــا مجموعة 
البركة المصرفية حيال المسلمين 
في كمبوديا كما سائر المواطنين.
 Phnom) - يُذكر أن بنوم بنه

Penh)، عاصمة كمبوديا وهي أكبر مدنها وأكثرها إكتظاظاً بالسكان، 

تقـــع على ضفاف نهر ميكونـــغ، وتُعتبر من أغنى مـــدن كمبوديا، كما 
تُعتبـــر المركز السياســـي، اإلقتصـــادي والثقافي للدولـــة. يبلغ عدد 
المســـلمين في كمبوديا نحو 200 ألف شخص، (عدد سكان كمبوديا 
نحو 15 مليون شـــخص) يقطنون في 14 والية، وتركيزهم في منطقة 

كامبونـــغ - تشـــام في القســـم الجنوبي من البـــالد، وهناك جماعات 
مسلمة تنتمي إلى العناصر الجاوية تنتشر في المناطق الساحلية.  

 وقد شـــّيد المســـلمون نحو 185 مســـجداً في كمبوديا، منها 10 
مســـاجد في بنوم بنه العاصمة، و59 في منطقة كامبونغ، والمساجد 

الباقية موزعة على مناطق المسلمين في كمبوديا.

.. يوسف يقدم كتابه األخير إلى عالء ثابت ومحمد مطرعدنان أحمد يوسف وعالء ثابت رئيس تحرير جريدة «األهرام»

عدنان أحمد يوسف خالل زيارته مسجد «زكية» في كمبوديا

كمـــا زار الرئيس التنفيذي لمجموعة البركـــة المصرفية ورئيس 
جمعيـــة مصارف البحرين عدنان أحمد يوســف جريدة «األهرام» في 
العاصمـــة المصريـــة القاهـــرة، وإلتقى خالل زيارتـــه رئيس التحرير 
عــالء ثابــت، في حضـــور مدير تحرير الشـــؤون العربية محمد مطر، 
وكان بحث في الشـــؤون العربية والدولية، والدور الريادي الذي تلعبه 

الصحافـــة العربية وال ســـيما الصحافة المصرية فـــي إيصال الخبر 
المقروء بصدق إلى قّراء الضاد.

وتمنى يوســـف للجريدة دوام اإلســـتمرارية في ظـــل فريق عملها 
الكبير والحرفي الذي يعمل على نقل الخبر والصورة على نحو جلي 

وواضح.

الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية في دار االهرام العريقة
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ا@خبار والمستجدات

11.27 مليار دوالر حجم الصادرات 
البرازيلية إلى الدول العربية

كشفت الغرفة العربية البرازيلية عن أن حجم 
الصادرات البرازيلية إلى الدول العربية بلغت في 
وتشرين  يناير  الثاني/  كانون  شهري  بين  الفترة 
الثاني/نوفمبر من العام 2019 11.27 مليار دوالر، 
من  نفسها  بالفترة  مقارنة   % 8.01 بلغت  بزيادة 
األرقــام  أحــدث  أظهرته  لما  وفقاً   ،2018 العام 
الصادرة عن الغرفة التجارية العربية البرازيلية. 
العربية  الــدول  من  البرازيل  واردات  شهدت  كما 

نمواً ملحوظاً وصل إلى 6.401 مليارات  دوالر.

«البنك السعودي ل\ستثمار» يعين 
الفغم نائبًا للرئيس

السعودي  البنك   عــيَّــن 
لــالســتــثــمــار ســــلــــمــــان بــن 
للرئيس  نائباً  الفغم،  بـــدر 
التنفيذي، وهو يمتلك خبرة 
المالي،  القطاع  في  طويلة 

والشركات  البنك  فــي  قيادية  مناصب  وتقلَّد 
رئيس  منصب  آخــرهــا  كــان  والزميلة،  التابعة 
مجموعة الخزينة واالستثمار وعضو في مجلس 
المالية  لــألوراق  االستثمار  شركة  في  اإلدارة 
شركة  إدارة  مجلس  فــي  وعــضــو  والــوســاطــة، 

أوركس السعودية للتأجير التمويلي.

تراجع االستثمار ا'جنبي في المغرب
المباشرة  األجنبية  االستثمارات   تراجعت 
مليار  إلى 15.421  بنسبة 50.9 %  المغرب  في 
أكتوبر/  نهاية   في  دوالر)   مليار   1.58) درهم 
تشرين األول من العام الجاري، مقابل 31.384 
نهاية   فــي  دوالر)   مليار   3.22) درهــم  مليار 
وفي   .2018 العام  من  األول  تشرين  أكتوبر/ 
المقابل، زادت االستثمارات المغربية المباشرة 
مليار   8.231 إلى   ،% 49.6 بنسبة  الخارج  في 
درهم  في نهاية  أكتوبر/ تشرين األول من العام 
نهاية  في  درهم  مليار  بـ 5.499  مقارنة   ،2019

أكتوبر / تشرين األول من العام 2018.

«ساما»: ال قلق على استثمارات 
السعودية بعد «جاستا»

مؤسسة  محافظ  أكــد 
ــعــربــي الــســعــودي  الــنــقــد ال
(ســـامـــا) الـــدكـــتـــور أحــمــد 
الــخــلــيــفــي عــــــدم وجــــود 
ــق بــشــأن  ــقــل ــل ـــدعـــو ل مــــا ي

المتحدة  الواليات  في  السعودية  االستثمارات 
األميركية بعد إقرار قانون «جاستا»، مشيراً إلى 
سيادية؛  بحصانة  تتمتع  االستثمارات  هذه  أن 
لتغيير  نية  أي  وجود  عدم  على  التأكيد  مجدداً 
وأوضــح  ــالــدوالر.  ب ارتباطه  أو  الــريــال  صــرف 
صحافي  مؤتمر  خالل  الخليفي،  أحمد  الدكتور 
لخادم  المؤسسة  تقرير  تسليم  بمناسبة  عقده 
الحرمين الشريفين، أن االقتصاد السعودي نما 
في النصف األول من العام 2019 بمعدل 1.5 %.

ا%مارات ا'ولى إقليميًا في التوسع 
التكنولوجي

ــــف مـــؤشـــر  صــــّن
التكنولوجيا  «تــوســع 
دولة   «2019 العالمي 
باعتبارها  اإلمــــارات 
واحـــــــــدة مـــــن أكـــثـــر 

البلدان مالءمة لشركات التكنولوجيا التي تتطلع 
إلى االنتقال إلى أسواٍق جديدة خارج أوطانها، 
وأفريقيا  األوسط  الشرق  منطقة  دول  متصدرًة 
متقدمًة  عالمياً  الـ22  المركز  في  وحلّت  كافة، 
على دول كثيرة، من بينها اليابان التي تُعّد من 
التكنولوجي،  المجال  في  تقدماً  الــدول  أكثر 
وإسبانيا، وبولندا، وبلجيكا، والبرتغال، وإيطاليا  

وروسيا والهند.

 منتدى لالستثمار الليبي في المغرب
أعمال  المغربية  الرباط  مدينة  استضافت 
المنتدى الليبي الدولي االقتصادي االستثماري 
شخص  من 400  أكثر  فيه  شارك  الذي  األول، 
والخاص  العام  القطاعين  يمثلون  دولة   12 من 
ومختلف المجاالت االقتصادية الليبية، وتحورت 
والشراكة  التعاون  عالقات  تعزيز  على  أعماله 
االستراتيجي  وعمقها  المغاربية  البلدان  بين 

لليبيا.

الغارد: النمو في منطقة اليورو 
ما زال ضعيفًا

ــســة الــبــنــك  ــي دعــــت رئ
المركزي األوروبي  كريستين 
البرلمان  أعــضــاء  الغــــارد 
بعض  منحها  إلــى  األوروبـــي 
الـــوقـــت حــتــى يــتــســنــى لها 

ومراجعة  الــجــديــد  عملها  بــواجــبــات  ــمــام  اإلل
حديث  فــي  وأكـــدت  للبنك،  النقدية  السياسة 
يــزال  ال  الــيــورو  منطقة  فــي  النمو  أن  صحفي 
االستهالك  «أن  ــى  إل أشـــارت  لكنها  ضعيفاً، 
وأوضــاع  كبير  حــد  إلــى  جيد  بشكل  متماسك 
سوق العمل مستمرة في التحسن وهو ما يشجع 
ومواصلة  بالثقة  االحتفاظ  على  المستهلكين 

االنفاق».

ا%مارات والتفيا اتفقتا على 
برنامج موسع للتعاون االقتصادي

المتحدة  العربية  اإلمـــارات  دولــتــا  اتفقت 
االقتصادي  للعمل  مشترك  برنامج  على  والتفيا 
على مدى العامين المقبلين ينتهي بانعقاد الدورة 
الثانية من اللجنة، وتضمن عدداً من آليات وأطر 
التعاون المحددة في 11 محوراً تمثل ركائز مهمة 
للتنمية االقتصادية في أجندتي البلدين شملت: 
التجارة واالستثمار، السياحة، االبتكار والمشاريع 
الصغيرة والمتوسطة، الطاقة والطاقة المتجددة 
والصناعة، الزراعة والمنتجات الغذائية، القطاع 
والخدمات  المدني  الطيران  والتأمين،  المالي 
واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  اللوجستية، 

التعليم، ال ثقافة، الصحة.

ا%مارات ا'ولى إقليميًا على 
مؤشر التجارة ا%لكترونية

و28  احتلت اإلمارات المركز األول إقليمياً 
مؤشر  على  مراكز   5 تقدمت  أن  بعد  عالمياً، 
التجارة اإللكترونية من الشركات إلى المستهلك 
المتحدة  األمم  مؤتمر  عن  الصادر  لعام 2019، 
للتجارة والتنمية «األونكتاد». وأفاد المؤشر بأن 
نسبة األفراد الذين يستخدمون شبكة اإلنترنت 
في  السكان  تعداد  إجمالي  إلــى  اإلمـــارات  في 
صدرت  التي  إحصائية،  ألحــدث  وفقاً  الدولة، 

العام الماضي، بلغت 98 %، بارتفاع بلغ 10 %.
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250 مستثمرًا حضروا مؤتمر 
إنفستكورب في البحرين

برعاية األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
المؤسسة  افتتحت  البحرين  مملكة  في  العهد 
االستثمارات  في  المتخصصة  العالمية  المالية 
البديلة «إنفستكورب»، أعمال مؤتمر المستثمرين 
2019 في فندق (فور سيزونز خليج البحرين)، 
وحضره أكثر من 250 مستثمراً من دول مجلس 
من  متحدثين  إلــى  إضافة  الخليجي ،  التعاون 
الدول  من  وعــدد  األميركية  المتحدة  الواليات 

األوروبية والهند والصين وإندونيسيا.

 الترخيص لثاني مصرف تجاري صيني 
في السعودية

وافق مجلس الوزراء السعودي على الترخيص 
الــســوق  إلـــى  لينضم  كــونــغ  هــونــغ  مــن  بــنــك  ألول 
المصرفية العاملة في السعودية، التي فتحت أبواب 
العقد  قرابة  منذ  التجارية  المصرفية  المعامالت 
والعمل  للدخول،  الراغبة  العالمية  البنوك  لفروع 
من داخل المملكة ليصل مجموع أعداد المصارف 
ويأتي  تجارياً.  بنكاً   15 المرخصة  السعودية  غير 
السماح بالترخيص لبنك صيني إشارة إلى سياسة 
المملكة الذاهبة تجاه فتح آفاق التعاون االقتصادي 
الذي  اآلسيوي  الشرق  فيها  بما  البلدان،  كل  مع 
تقود الصين حالياً حركة نموه الصناعي والتجاري 

واالستهالكي و هو األعلى من نوعه في العالم.

ازدياد النشاط ا%ستثماري بين ا%مارات 
ودول عربية

لــدولــة  الــخــارجــيــة  االســتــثــمــارات  نشطت 
بقوة   2019 خــالل  المتحدة  العربية  اإلمـــارات 
الدوالرات  مليارات  وضخت  عربية،  دول  في 7 
لتنفيذ مشاريع حيوية تدعم اقتصاداتها وتساهم 
بين  والتجارية  االقتصادية  العالقات  تعزيز  في 

اإلمارات والدول العربية السبع.

«مدى» و«المبادرة اللبنانية» فازتا 
بجائزة «وجيه العجوز» للعام 2019

و»الــمــبــادرة  «مـــدى»  حملة  مــن  كــل   فازت 
 (LOGI) والــــــغــــــاز»  لــلــنــفــط  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
عن أفضل   2019 للعام  بجائزة «وجيه العجوز» 
حملة إلكترونية على وسائل التواصل االجتماعي 
في لبنان، وحّل «معهد عصام فارس للسياسات 
الثانية. المرتبة  الدولية» في  والشؤون  العامة 
وتنـاولــت حملــة «مــدى» موضـوع دفـع األقساط 
بالدوالر،  اللبنانية وليس  بالليرة  الجامعات  في 
النفط  عن  التنقيب  وحملة  (LOGI) موضوع 
للدراسات»  فارس  عصام  «مركز  والغاز، وحملة 

قضية الالجئين السوريين.

الشوا يعلن عن استقالة نائب 
المحافظ

الفلسطينية  النقد  سلطة  محافظ  أعلن 
عزام الشوا عن استقالة نائب المحافظ الدكتور 
رياض أبو شحادة من موقعه، حيث شغل منصب 
شغل  قد  وكان  عام 2018  منذ  المحافظ  نائب 
لشؤون  المحافظ  مساعد  منصب  ذلــك  قبل 
االستقرار المالي من بداية العام 2015 إضافة 
سلطة  في  المصارف  مراقب  منصب  إلشغاله 
شغل  وقد   2006 العام  منذ  الفلسطينية  النقد 
سلطة  فــي  إشــرافــيــة  مناصب  عــدة  ذلــك  قبل 
النقد منذ انضمامه إليها في عام 1996. وشكر 
جهوده  ع لى  ريــاض  الدكتور  الشوا  المحافظ 
خالل فترة عمله، متمنًيا له كل النجاح والتوفيق 

في مشاريعه المستقبلية.

بنك البحرين الوطني يعتزم 
تملlك «البحرين ا%سالمي»

بيان  فــي  الــوطــنــي  الــبــحــريــن  كشف بنك 
أسهم  ملكية  على  االســتــحــواذ  عــزمــه  لــه  عــن 
عبر   % 100 بنسبة  بنك البحرين اإلسالمي 
بقيمة  سهم  مليون   145 وإصدار  لألسهم  تبادل 
تبلغ 14.5 مليون دينار بحريني. وأشار البنك إلى 
«أن عملية االستحواذ ستتم عبر مقايضة أسهم 
البحرين  بنك  فــي  والمساهمين  المستثمرين 
يختارون  الذين  للمساهمين  بالنسبة  اإلسالمي 
مقايضة األسهم كخيار للسداد في أسهم البنك».

 بنك القاهرة يستهدف أرباحًا بـ4 
مليارات جنيه

أكــــــــد رئـــــيـــــس بــنــك 
ــقــاهــرة، طـــارق فــايــد، أن  ال
تحقيق  يــســتــهــدف  ــبــنــك  ال
مليارات   4 إلى  تصل  أربــاح 
 ،2019 عـــــام  فــــي  جــنــيــه 

حـــقـــق  الــــــبــــــنــــــك  أن  ـــــــــــى  إل وأشــــــــــــــــار 
نتائج قوية ونسب نمو جيدة جداً، وسجل أرباحاً 
صافية بـ3 مليارات جنيه بالربع الثالث (خالل 9 
أشهر)، مقارنة بـ2.5 مليار جنيه في العام 2018.

«وفا بنك» يطلق بطاقة المرأة
ــع  ــي ــرف كـــشـــف عــبــد ال
ـــس قــطــاع  ـــي الــهــاشــمــي رئ
التجزئة المصرفية في بنك 
إيجيبت،  بنك  وفا  التجاري 
إصــدار  بصدد  مصرفه  أن 

فيزا  مؤسسة  مع  بالتعاون  المرأة،  بطاقة  منتج 
اليوم  مناسبة  فــي  المقبل،  آذار/مـــــارس  فــي  
فرعاً  افتتح  قد  البنك  وكــان  للمرأة.  العالمي 
جديداً في التجمع الخامس في القاهرة، وأعلن 
سعيه لزيادة محفظة التجزئة المصرفية بأكثر 

من 40 %. ا

د. رياض أبو شحادةعزام الشوا
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ورشتان مصرفيتان %تحاد المصارف العربية في المغرب وسورية
م إتحاد المصارف العربية ورشتين مصرفيتين في كل من الدار البيضاء في المغرب ودمشق –  نظَّ

سورية، وذلك عمًال بسياسة اIتحاد المصرفية التي تقوم على شرح كل ما هو جديد ومستحدث في 
عالم الصيرفة في سبيل اIفادة لمجتمعاتنا العربية.

ورشة المغرب
انعقـــدت ورشـــة المغرب في 
(كازابالنـــكا)  البيضـــاء  الـــدار 
«التشــريعات  عنـــوان  تحـــت 
العالميــة األخيرة حــول تبييض 
اإلرهــاب»،  وتمويــل  األمــوال 
وقد شـــارك في الورشـــة عدد 
كبيـــر مـــن موظفـــي المصارف 
والمؤسسات المالية المغربية.

الدكتــور  الورشـــة  حضـــر 
المدير  عينــو،  شــايب  الهــادي 

العـــام للمجموعـــة المهنية لبنـــوك المغرب، حيث قـــام بتوزيع 
الشهادات على المشـــاركين في الورشة بحضور المحاضرين 

ألين توفنكجيان ومحمد داوود.
ودامت الورشـــة ثالثة أيام ناقشت عدة موضوعات عادت 
بالفائـــدة علـــى المشـــاركين فيهـــا، وحاضر في هذه الورشـــة 

محمد داوود وألين توفنكجيان، وكانت باللغة الفرنسية.

د. الهادي شايب عينو خالل توزيع الشهادات مع المحاضرين ألين توفنكجيان ومحمد داوود

د. الهادي شايب عينو مدير عام المجموعة المهنية لبنوك المغرب
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 ورشة سورية
تحـــت عنـــوان: «إدارة ومعالجة محفظــة الديــون المتعثرة 
في المصارف» انعقدت ورشـــة العمـــل المصرفية في العاصمة 

السورية دمشق، حيث هدفت إلى:
رفع كفاءة المشاركين العاملين في مجال اإلئتمان والمتابعة • 

ومعالجة الديون غير المنتظمة (المتعثرة).
توضيح الوســـائل والطرق الحديثة التي يمكن استخدامها • 

الكتشاف الحاالت الحرجة والصعبة مبكراً وقبل حدوثها.
تمكين المشـــاركين من استكشـــاف وتحديد مكامن الخلل • 

فـــي محفظة ديـــون المصرف ووضـــع واســـتخدام أنظمة 
اإلنذار المبكر.

التعرُّف على كيفية إدارة ومعالجة محفظة الديون المتعثرة • 
بما يحسن المحفظة اإلئتمانية للمصرف.

معرفـــة كيفية إنعكاس إدارة محفظة الديون المتعثرة على • 
إدارة التســـليف وإعـــادة تنظيمهـــا مـــن خـــالل اإلجراءات 

التصحيحية.
التعـــرف على أهمية وكيفية معالجة الديون المتعثرة خارج • 

إطار المحاكم.
تحديـــد دور اإلحصاءات للديون غيـــر المنتجة في تحديد • 

سياسات التوسع واإلنكماش في التسليف وفق القطاعات 

اإلقتصادية.
إستيعاب كيفية دراسة الحاالت المتعثرة.• 

وناقشت الورشة عدة موضوعات كانت من صميم األهداف 
التي قامت عليها الورشة.

دامـــت هذه  الورشـــة ثالثة أيام وشـــارك فيهـــا عدد كبير 
من موظفي المصارف والمؤسسات المالية السورية، وحاضر 

فيها فريال خليل.
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نشاط االتحاد

د. طربيه أولم تكريمًا Iتحادي المصارف العربية والدولي للمصرفيين العرب:

المصارف العربية مستمرة في النمو وإتباع المعايير العالمية

أولـــم رئيس اإلتحـــاد الدولـــي للمصرفيين العـــرب ورئيس 
اللجنـــة التنفيذيـــة إلتحاد المصـــارف العربية الدكتــور جوزف 
طربيــه، ورئيـــس مجلـــس اإلدارة المدير العام فـــي «مجموعة 
اإلعتماد الللبناني» على غداء في المقر الرئيســـي لـ «اإلعتماد 
اللبنانـــي» في العاصمة اللبنانيـــة بيروت، تكريماً لكل من إتحاد 
المصارف العربية واإلتحاد الدولي للمصرفيين العرب، شارك 
فيـــه األمين العام إلتحاد المصارف العربية وســام حســن فتوح 
وعـــدد مـــن المـــدراء والموظفيـــن فـــي اإلتحاديـــن و«اإلعتماد 

اللبناني». 
فـــي هـــذا الســـياق شـــكر الدكتـــور طربيـــه المدعوين على 
حضورهـــم متمنياً لهم وللقطـــاع المصرفـــي  اللبناني والعربي 
«كل اإلزدهـــار والنجاح والتقدم، وتحقيـــق المزيد من اإلنتاجية 

التـــي ترفد اإلقتصـــادات العربية بالنمو والتنميـــة»، معتبراً «أن 
المنطقة العربية تمر في مرحلة صعبة، وتواجه تحديات تنعكس 
ســـلباً على أداء المصارف العربية عموماً، لكن في كل األحوال 
ســـتبقى هذه المصـــارف في مقدمـــة القطاعـــات اإلقتصادية 
الناجحـــة والتي تلعـــب دوراً حيوياً في مســـيرة بلداننا العربية، 
كذلك سيســـتمر القطـــاع المصرفي العربي أمينـــاً على تحقيق 
السمعة الطيبة من خالل إتباعه المعايير المصرفية العالمية».
من جهته شكر األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام 
حســـن فتوح، الدكتور جـــوزف طربيه على لفتتـــه الكريمة تجاه 
اإلتحادين، متمنياً للدكتور طربيه كما للقطاع المصرفي العربي 
«اإلســـتمرارية والتفوق لما يحقق اإلســـتقرار لمنطقتنا العربية 

وإقتصاداتها».

صورة جماعية للمدعوين من إتحاد المصارف العربية واإلتحاد الدولي للمصرفيين العرب يتوسطهم د. جوزف طربيه ووسام حسن فتوح

د. جوزف طربيه متوسطًا وسام حسن فتوح األمين العام إلتحاد المصارف العربية وجورج بشارة خوري رئيس مجلس اإلدارة ومدير عام شركة كريدليز
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Credit Guarantee Corporation and the UNIDO 
International Center for Entrepreneurship and 
Investment in Bahrain.

4. SUMMARY BLUEPRINT
This article considered best practice for sustainable 

growth in the fourth industrial revolution age in the 

Kingdom of Bahrain. It highlighted the following key 

points:

• BAHRAIN SUPPORTING INFRASTRUCTURE 

MAIN CHARACTERISTICS ARE:

• BAHRAIN IS A SMALL VIBRANT KINGDOM

• BAHRAIN HAS A WORLD RENOWN FRIENDLY 

BUSINESS ENVIRONMENT

• BAHRAIN IS PROGRESSING TOWARDS DIGITAL 

GLOBALISATION IN STEADY STEPS

• BAHRAIN IS DEVELOPING ITS INFRASTRUCTURE 

TO BECOME DIGITAL GATEWAY TO GCC

• BAHRAIN INTRODUCED MAJOR REFORMS TO 

ADDRESS THE DIGITAL AGE CHALLENGE

BAHRAIN ECOSYSTEM AND INNOVATION 

MAIN CHARACTERISTICS ARE:

• BAHRAIN IS BUILDING A STRONG INNOVATION 

ECOSYSTEM TO EMBRACE THE FOURTH 

INDUSTRIAL REVOLUTION

• BAHRAIN AIMS AT BECOMING REGIONAL 

CENTRE FOR INNOVATION

• BAHRAIN SET FOUR KEY INNOVATION 

PRIORITIES

• BAHRAIN OFFERS A GREAT STARTUPS SUPPORT

• BAHRAIN WITNESSED REMARABLE STARTUP 

GROWTH

BAHRAIN GROWTH INDUSTRIES INCLUDE:

• EMERGING TECHNOLOGIES: THE KINGDOM 

OF BAHRAIN IS EMERGING AS A REGIONAL 

LEADER IN DIGITAL TRANSFORMATION. 

VARIOUS FORMS OF EMERGING TECHNOLGIES 

IN BAHRAIN INCLUDES OPEN BANKING, 

INTERNET OF THINGS, BLOCKCHIAIN, 

DATA ANALYTICS, CLOUD COMPUTING, 

EWALLET PAYMENT SOLUTIONS, ELECTRONIC 

KNOW YOU CUSTOMER (EKYC), ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE AND ROBOTICS.

• FINANCIAL TECHNOLOGY FINTECH: THE 

KINGDOM OF BAHRAIN IS THE MOST 

ESTABLISHED FINANCIAL CENTRE IN THE 

MIDDLE EAST REGION DUE TO ITS ADVANCED 

REGULATORY SYSTEM AND EDUCATED 

WORKFORCE. BAHRAIN IS PUTTING IN PLACE 

THE BUILDING BLOCKS FOR A VIBRANT 

FINTECH ECOSYSTEM. BAHRAIN LEADS THE 

REGION IN NURTURING AND ENCOURAGING 

THE GROWTH OF DIGITAL BANKING & 

FINANCIAL SERVICES. BAHRAIN IS BECOMING 

ONE OF MENA’S FINTECH HUBS.

• OIL: BAHRAIN IS DEVELOPING ITS OILFIELD 

4.0 WHERE PETROLEUM INTERSECTS THE 4TH 

INDUSTRIAL REVOLUTION.

• URBAN DESIGN AND SMART CITIES: BAHRAIN 

IS TRYING TO DEVELOP A NEW TRANSPORT 

LINKING ALL BAHRAINI CITIES.

• EDUCATION: BAHRAIN IS DEVELOPING 

EDUCATION IN THE SERVICE OF THE FOURTH 

INDUSTRIAL REVOLUTION. 

Future articles will consider best practices from 

other countries, establish benchmarks and select 

best practice model to be tailored and adopted by 

various countries for sustainable growth in the fourth 

industrial revolution age.

FURTHER READINGS 

For further references about the topic of the fourth 

industrial revolution you are invited to read the 

newly published book by the Union of Arab Banks: 

“The Fourth Industrial Revolution: Definition, 

Challenges, and Opportunities - ISBN: 978-1-912227-

03-7 by Dr Soha Maad. The book takes you through 

an enjoyable journey to understand the underlying 

concepts, frameworks, technologies, drivers, and 

enablers of the fourth industrial revolution. 

ABOUT AUTHOR

Dr Soha Maad is UAB international consultant

and founder and manager of IGROW EEIG

in Dublin Ireland.
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Bahrain launched the region’s first regulatory 
sandbox whereby ideas could be tested, refined, 
and licensed within a controlled environment 
until they were ready for market. The central bank 
has set out rules and frameworks that govern 
crowdfunding, cryptoassets, robo-advice, open 
banking and insurance aggregation, as well 
as creating the FinTech and Innovation unit to 
smooth the process for start-ups. 

“BAHRAIN IS BECOMING ONE OF MENA’S 
FINTECH HUBS”
There is a particular promise in Bahrain’s fintech 
space.  The regulatory framework and the type 
of technical expertise and history of banking in 
Bahrain help support the growth of that sector.
The Kingdom’s innovative initiatives in its 
financial services sectors have revealed its goal 
of becoming a Fintech powerhouse with $6.47B 
being the projected value of Bahrain’s Fintech 
industry in 2020, according to EDB. The industry 
was propelled forward when Bahrain Fintech 
Bay was founded in 2017. Fintech Bay is a 
dedicated co-working space aimed at bringing 
the full spectrum of financial market participants 
and stakeholders together. Fintech startups 
which join this network receive access to meeting 
rooms, innovation labs, acceleration programs, 
curated activities, and educational opportunities.

3.4 Oil
ACCORDING TO SOCIETY OF PETROLEUM 
ENGINEERS, BAHRAIN IS DEVELOPING ITS 
OILFIELD 4.0 WHERE PETROLEUM INTERSECTS 
THE 4TH INDUSTRIAL REVOLUTION
In light of the 4th industrial revolution, the Oil 
& Gas 4.0 initiative in Bahrain adopts emerging 
technologies to transform the downstream, 
midstream, and upstream activities into a 
connected, information-driven environment 
through Artificial Intelligence AI and Internet of 
Things IoT solutions. 

3.4 Urban design and Smart Cities
“BAHRAIN IS TRYING TO DEVELOP A 
NEW TRANSPORT SYSTEM LINKING ALL 
BAHRAINI CITIES”
An important pillar of urban design is 
transportation design. The transport sector 
in Bahrain needs more efficiency in its 
performance. It is considered the biggest source 
of environmental pollution and the deterioration 
of the local and regional climate of Bahrain, 
because of traditional transport and traffic plans. 
Bahrain authorities are realising the need for 
adopting the role of governance and decision-
making in the Bahraini transport sector and 
buildings rules sector to develop it according to 
the new industrial revolution. 
Bahrain has initiated the movement towards 
smart cities whereby the urban areas in Bahrain 
can become more efficient and sustainable in 
both the short and long term with the active 
participation from public administration, 
citizens and businesses.

3.5 Education
“BAHRAIN IS DEVELOPING EDUCATION IN 
THE SERVICE OF THE FOURTH INDUSTRIAL 
REVOLUTION”
To ensure fair and inclusive education for all and 
to enhance lifelong learning opportunities for all, 
the Kingdom of Bahrain is working hard to achieve 
a sustainable, knowledge-based and diversified 
economy in line with developments in the 
technology sector in education In order to achieve 
the objectives of Bahrain Economic Vision 2030.
Bahrain hosted several events to raise awareness 
of the fourth industrial revolution under the 
support of His Majesty King Hamad bin Issa Al 
Khalifa, the Union of Arab Chambers, the Bahrain 
Chamber of Commerce and Industry, the Ministry 
of Industry, Trade and Tourism of the Kingdom 
of Bahrain, the General Secretariat of the League 
of Arab States, The Arab Investment & Export 
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facilitate the e-Payment solutions in Bahrain, 
many entities and financial institutions have 
introduced eWallet technology for on-spot 
payment as well as online payment. 
Electronic Know You Customer (eKYC): 
Electronic Know-Your-Customer (e-KYC) 
employs the latest technology to streamline 
customer authentication in many service 
providers such as Telecom companies, Banks, 
and Financial Institutions.
Artificial Intelligence (AI): Bahrain recognizes 
the importance of Artificial Intelligence in 
streamlining the business process and has taken 
various steps in the study and application of AI 
in different fields. 
Robotics: The Kingdom of Bahrain has witnessed 
several initiatives that reflect the Kingdom’s 
direction towards adopting robotic technologies 
in facilitating customer service delivery.
Robotic technology has been implemented in the 
FinTech industry in Bahrain lately: 
• The Arab Banking Corporation in Bahrain 

(ABC) has unveiled Fatema in 2019, the region’s 
first emotionally-intelligent digital employee. 

• Bahrain Islamic Bank (BISB) has also launched 
its first virtual employee Dana as part of BISB’s 
efforts towards transforming their banking 
services through emerging technologies.   

• Kuwaiti Financial House (KFH) in Bahrain 
has used the first robotic assistant for loan 
applications. The robotic named “Baitak” 
Assistant handles customer loan applications 
and autonomously create credit reports for 
applicants.

3.3 Financial Technology “FINTECH”
“THE KINGDOM OF BAHRAIN IS THE 
MOST ESTABLISHED FINANCIAL CENTRE 
IN THE MIDDLE EAST REGION DUE TO ITS 
ADVANCED REGULATORY SYSTEM AND 
EDUCATED WORKFORCE” 
The Kingdom is also home to the world’s highest 

concentration of Islamic finance institutions with 
more than 25 institutions covering almost every 
aspect of Islamic banking. The Banking and 
Finance sector alone continues to be the largest 
non-oil contributor to Bahrain’s real GDP. 
The Central Bank of Bahrain (CBB) is widely 
regarded as one of the region’s most advanced 
supervisors. It continuously enhances a tried-
and-trusted regulatory framework that meets 
international best practice and plays a leading 
role in achieving regional standardization.

“BAHRAIN IS PUTTING IN PLACE THE 
BUILDING BLOCKS FOR A VIBRANT 
FINTECH ECOSYSTEM”
According to the Special Report of “Arab World: 
Banking and Finance”, Bahrain fintech ecosystem 
building blocks include an open, complete and 
unambiguous regulatory framework, access 
to talent and human capital development, 
corporate and start-up incubation, venture 
funding and market accessibility. Bahrain 
fintech model offers blueprint for rest of the 
region Middle East. 

“BAHRAIN LEADS THE REGION IN 
NURTURING AND ENCOURAGING THE 
GROWTH OF DIGITAL BANKING & 
FINANCIAL SERVICES”
Bahrain has taken steps forward to embrace the 
FinTech industry with the development of a wide 
range of financial innovations and initiatives.
Examples of Bahrain FinTech initiatives are: 
Bahrain FinTech Bay (the region’s largest 
FinTech hub), Regulatory Sandbox (the only 
onshore sandbox in the region that will allow 
startups, FinTech firms, and licensees to provide 
innovation in banking and financial solutions), 
in addition to the issuance of Crowdfunding 
regulations for both conventional and Islamic 
Banking services and other initiatives that take 
Bahrain Financial sector to new heights.

ARTICLE
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established information and communications 
technology (ICT) infrastructure. Bahrain 
ranks first in the Arab region in information 
and communications technology (ICT) 
Development Index (IDI) as per International 
Telecommunication Union (ITU) report and 
ranks fourth globally in Telecommunication 
Infrastructure Index (TII) as per United Nation 
eGovernment Development Index. 
The National Digital Strategy of the Kingdom 
of Bahrain sets the directions on how to take 
advantage of the emerging technologies to 
streamline service delivery in Bahrain and take 
the Kingdom towards a better life for all.
Emerging technologies such as artificial 
intelligence, biotechnology, material sciences, 
and robotics hold incredible promises for 
the advancement of Bahraini society and 
spur economic growth in the Kingdom. As 
Bahrain witnessed rapid advancement in the 
technologies, the focus has been shifted to create 
the right ecosystem for fostering innovation 
through emerging technologies within and 
across the Bahraini society.
The use of these technologies has contributed 
to achieving the Kingdom’s Vision 2030 and 
supporting the implementation of Government 
Action Plan 2019-2022. 

“VARIOUS FORMS OF EMERGING 
TECHNOLGIES IN BAHRAIN INCLUDES: 
OPEN BANKING, INTERNET OF THINGS, 
BLOCKCHIAIN, DATA ANALYTICS, CLOUD 
COMPUTING, eWallet Payment Solutions, 
Electronic Know You Customer (eKYC), 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTICS”

Open Banking: Bahrain is the first country in 
the Middle East to adopt Open Banking. 
Internet of Things IoT: The Kingdom of Bahrain 
was the first in the GCC to issue standards for 
IoT connectivity. Information & eGovernment 

Authority has provided government entities 
with the required frequency bands that 
will contribute to the Kingdom’s Digital 
Transformation journey and support achieving 
2030 Kingdom’s vision.
Blockchain Technology: Many industry leaders 
in Bahrain have already achieved significant 
benefits by adopting Blockchain technology in 
their business operations. They have achieved 
greater transparency, enhanced security, 
improved traceability, increased efficiency 
and speed of transactions, and reduced costs. 
Examples of Blockchain application in the public 
sector in Bahrain include the Blockchain Vehicle 
Registration project at the General Directorate of 
Traffic (GDT) which is part of the Government 
of Bahrain's drive to achieve the objectives of 
Bahrain Economic Vision 2030.
Data Analytics: Bahrain Open Data Portal 
provides a wide range of multi-sectorial 
government data without any restrictions to be 
reused, analyzed, or shared while respecting all 
personal data privacy rules under the Personal 
Data Protection law. Dealing with Big data 
has enabled Bahrain to implement several 
projects that require analysis of large amounts 
of data such as the population census and other 
administrative records of the state institutions, 
saving effort, time and expenses.
Cloud Computing: The Kingdom of Bahrain has 
taken serious steps to adopt Cloud technology in 
the public sector in Bahrain to increase efficiency 
and effectiveness, and reduce operational cost 
at the same time especially in the light of the 
government directions towards fiscal-balance 
and IT expenditure optimization. The Kingdom 
of Bahrain has launched its unique policy 
“Cloud-First” that gives a clear road map and 
guidance for adopting cloud technology at the 
public sector levels to maintain all measures, 
including information security. 
eWallet Payment Solutions: In order to 
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2.2 Ecosystem role in innovation
“Bahrain aims at becoming a regional centre for 
innovation”
According to the Industry Chapter of the 
Report Bahrain 2019, the Bahraini authorities 
are working on a wide range of initiatives to 
facilitate the kingdom’s transition towards 
Industry 4.0, with the aim of becoming a 
regional hub for the fourth industrial revolution 
relevant technologies. These include an initiative 
with advanced analytics platform provider to 
establish several pilot projects in the kingdom. 
Two local Internet of Things-focused incubation 
and acceleration initiatives were launched in 
2018, both involving Hong Kong-based start-
up investor Brinc. A key facilitator of Industry 
4.0 will be the rollout of 5G mobile internet 
networks.

“ACCORDING TO EDB SOURCES, BAHRAIN 
SET FOUR KEY INNOVATION PRIORITIES”
1. Openness to cross-border trade and 

information transfers. 
2. Regulatory reforms: Bahrain has a strong track 

record of reform and deregulation, which has 
attracted industry-leading companies like 
Amazon Web Services (AWS) to invest in the 
country.

3. Digital infrastructure investment: Bahrain 
continues to actively invest in infrastructure 
to increase readiness for a digital economy. 
This includes  large data centres that will boost 
cloud adoption for business and the roll out 
of a nationwide 5G network. The Kingdom 
is an ideal home for growth industries, like 
autonomous vehicles and Internet of Things.

4. Capitalising on talent: With nearly 60% 
of the population under the age of 30, 
heavy investments in specialised training 
programmes in emerging industries have 
advanced readiness among Bahraini young 
population. 

“BAHRAIN OFFERS A GREAT STARTUPS 
SUPPORT”
Bahrain has announced a new program that 
will support Arab startups shaping the Fourth 
Industrial Revolution. The programme includes: 
access to the Bahraini market fast-tracking of 
applications to establish a presence in Bahrain; 
the creation of a special Arab startups concierge 
service to help startups navigate and benefit 
from the local Bahraini startup ecosystem; 
opportunities to pitch and access funding from 
Bahrain’s Sovereign Wealth Fund, as well as the 
Venture Capital VC partners of Al Waha Fund 
of Funds and family offices in the Kingdom.

“BAHRAIN WITNESSED REMARABLE 
STARTUP GROWTH”
According to government figures, the number of 
Bahraini tech startups has grown considerably 
which highlights the growing importance of 
entrepreneurship to the kingdom’s economic 
growth. Bahrain launched the $100m Al Waha 
Venture Capital Fund of Funds, which aims to 
invest in promising regional tech startups. The 
main criterion for fund eligibility is that venture 
capitalists should have some kind of presence in 
Bahrain. There is a vast untapped opportunity to 
create technology solutions in Bahrain and the 
opportunity to innovate in e-commerce platform 
is quite vast. Bahrain aspires at building “regional 
tech leaders” and creating more Arabic media 
content.

3. BAHRAIN GROWTH INDUSTRIES

3.1 Emerging Technologies
“According to Bahrain eGovernment Authority 
sources, the Kingdom of Bahrain is emerging as 
a regional leader in digital transformation” 
Bahrain was the first country in the Arab Gulf 
region to liberalize its telecom sector. Today, 
Bahrain is leading the region with its well-
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great access to Saudi Arabia’s market. Global 
Information Technology (IT) companies choose 
Bahrain as a hub due to the availability of talent, 
cost competitiveness, ownership structure and 
market access to the overall region. According 
to World Bank Doing Business 2017 report, 
Bahrain was ranked second in MENA in the 
ease of doing business index. Bahrain has 
a Business-friendly regulatory framework. 
Bahrain’s market, although small, hosts a 
range of IT companies within the areas of IT 
services, IT distribution, IT consultancy, data 
management systems, software developers and 
customer support centres. Ranked the first in 
MENA for ICT readiness, Bahrain offers the 
most competitive and affordable ICT services in 
the region.
Bahrain offers information and communications 
technology companies various benefits including 
a business-friendly regulatory environment, 
great access to the regional market, a robust 
ICT infrastructure, a cost competitive location, 
powerful internet connectivity systems, 
availability of skilled human capital and various 
office setup options.

1.4 Government initiatives
“BAHRAIN INTRODUCED MAJOR 
REFORMS TO ADDRESS THE DIGITAL AGE 
CHALLENGE”
In the technology sector, the government 
recently implemented a “cloud first” policy to 
encourage government entities and businesses 
to use cloud services for technology solutions. 
United States tech giant Amazon has chosen 
Bahrain to launch its first ever Amazon Web 
Services (AWS) infrastructure in the Middle 
East. In the education sector, the government 
is focused on providing tech education and 
talent development opportunities. Bahrain has 
embarked on a major reform agenda as part of 
its Vision 2030. 

2. BAHRAIN ECOSYSTEM

2.1 Ecosystem building blocks
“BAHRAIN IS BUILDING A STRONG 
INNOVATION ECOSYSTEM TO EMBRACE 
THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION”
Bahrain ecosystem consists of various entities 
including among others:
• Bahrain’s Economic Development Board 

(EDB): EDB guides new or expanding 
companies through every part of the business 
process. EDB can help in benefiting from 
Bahrain’s business infrastructure, find 
a business location, discover talent, and 
navigate any legal requirements. EDB acts 
as the startups’ consultants. It guide startups 
through the whole business process.

• Governmental and non-governmental 
agencies supporting the use and development 
of the latest innovations and technologies: 
These include the Bahrain Chamber of 
Commerce and Industry, the Ministry of 
Industry, Trade and Tourism of the Kingdom 
of Bahrain, the General Secretariat of the 
League of Arab States, The Arab Investment 
& Export Credit Guarantee Corporation 
and the UNIDO International Center for 
Entrepreneurship and Investment in Bahrain.

• Tamkeen: It has invested $1B in Bahraini 
ventures. 

• Startup Bahrain: It is creating an environment 
where startups can grow.

• Amazon Web Services: It has opened their 
first office in the Kingdom to encourage 
software service and cloud technology in 
Bahrain.

• The Information and eGovernment Authority
• The Central Bank Of Bahrain (CBB) 
• Startup Accelerators: Flat6Labs Bahrain is a new 

startup accelerator supported by Tamkeen to 
accelerate and launch both local and international 
Startups in the Kingdom of Bahrain.
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various projects were completed. 
• The Bahrain International Investment Park 

offers 240 hectares for manufacturing and 
international services. 

• The Bahrain Investment Wharf consists of 170ha 
of warehousing and logistics projects, and even 
includes residential zones for employees. 

• The Hidd Industrial Area compromises 
650ha with various industrial investments 
(such as the Hidd Power Company, which 
supplies 75 per cent of Bahrain's clean 
water requirements, and a newly planned 
integrated steel complex). 

• The king of Bahrain officially opened the 
Khalifa bin Salman Port, which is adjacent 
to the industrial zone and five minutes away 
from the international airport.

• Greater proposals are in the pipeline, 
ranging from the expansion of both the main 
aluminium and petrochemical companies, 
Aluminium Bahrain and Gulf Petrochemical 
Industries Company, to building a causeway 
to Qatar and plans for a new port and 
international airport. 

• Bahrain has over the past few years marketed itself 
as a financial hub, with massive developments 
and pushed for tourism and commerce

1.2 Country Key Strength
“BAHRAIN HAS A WORLD RENOWN 
FRIENDLY BUSINESS ENVIRONMENT” 
One of the key drivers of Bahrain’s growth is 
its favourable business environment. It offers 
a favourable legal and regulatory environment 
and has minimal restrictions on foreign 
ownership. Bahrain is also proud home to 
financial services sector and has more than four 
decades of experience.
“ACCORDING TO BAHRAIN EDB SOURCES, 
Bahrain is progressing towards digital 
globalisation in steady steps”
• Bahrainis are early adopters: Bahrain is one of 

the top countries in the world for consumer 
adoption of technology. The Kingdom also 
has one of the highest mobile and broadband 
penetration rates in the GCC

• Bahrain has invested heavily in its ICT 
infrastructure: Bahrain is actively developing 
its infrastructure to increase its readiness for 
a digital economy. The country is consistently 
ranked among the top in the region in ICT 
preparedness. 

• Bahrain is building a vibrant and internationally 
connected ecosystem for digital startups: 
supported by strategically developed 
accelerators and incubators, including the 
region’s first cloud-based accelerator.

• Bahrain’s regulatory environment is continually 
monitored and updated to ensure it is as startup-
friendly and digital-friendly as possible. 

• Bahrain has one of the region’s most liberal 
business environments: Bahrain’s government 
has a strong track record of reform and 
deregulation, and is committed to minimising 
operational costs and tax burdens for ICT 
firms. The government does not collect 
corporate or personal taxes, and allows 100% 
foreign-owned enterprises in the ICT sector.

• Bahrain leads the way in diverse funding options: 
Bahrain is home to the region’s longest 
established financial centre.

• Bahrain is committed to training and education: 
Bahrain is developing its labour market 
through continuous investment in education 
and training programmes.

• Economic diversification: Bahrain have one of 
the most diversified economies in the GCC, 
with non-oil sectors contributing 80% of GDP. 

1.3 Country role in the region
“BAHRAIN IS DEVELOPING ITS 
INFRASTRUCTURE TO BECOME DIGITAL 
GATEWAY TO GCC”
Bahrain is a gateway to the GCC region offering 
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BAHRAIN BEST PRACTICES FOR SUSTAINABLE 
GROWTH IN THE FOURTH INDUSTRIAL 
REVOLUTION AGE

INTRODUCTION
This article is the second issue of a series of 
articles covering best practices for sustainable 
growth in the fourth industrial revolution age 
in various Arab countries. It considers best 
practices in Bahrain.
In this article, best practices in the fourth 
industrial revolution age is considered at  
macro level (national / country) and industry 
level where various industries are considered 
including emerging technologies, Fintech, oil, 
urban design, and education.
Our identification of a best practice is based on 
studying the supporting infrastructure and the 
existing ecosystem to address the challenges of 
the fourth industrial revolution. This involves the 
identification of the elements of the ecosystem 
(people, institutions, and resources). The role of 
banks and regulatory authorities is important 
in driving the ecosystem. It also involves the 
assessment of the readiness of the ecosystem 
to embrace the needed change of the digital 
transformation brought by the fourth industrial 
revolution and its role in supporting innovation and 
startups growth. Various industries are considered 
including vital ones for economic growth.
This article is divided into four main sections: 
1. The first section focuses on the study of 

Bahrain supporting infrastructure. This 
involves a quick overview of the kingdom 
facts and figures, country key strengths and 
role in the region, and government initiatives.

2. The second section focuses on Bahrain 
supporting ecosystem. This involves the 
identification of the ecosystem main building 
blocks and the ecosystem role in innovation.

3. The third section focuses on growth industries 

shaping the country economy.
4. The fourth section presents a summary 

blueprint highlighting key points addressed 
in the article and motivating future agenda to 
consider best practices from other countries, 
establish benchmarks and select best practice 
model to be tailored and adopted by various 
countries for sustainable growth in the fourth 
industrial revolution age.

1. BAHRAIN SUPPORTING 
INFRASTRUCTURE

1.1 Country facts and figures
“BAHRAIN IS A SMALL VIBRANT KINGDOM”
According to The National news sources, 
Bahrain is not a big country. It is the smallest 
island nations in the world, and relatively small 
when contrasted with its closest neighbour, the 
giant Saudi Arabia, where the land area of a 
single airport built 20 years ago is bigger than 
the entire country of Bahrain.
In 1932, Bahrain was the first country in GCC to 
discover oil. Facing the oil price drop, the country 
made various efforts towards diversifying its 
economic activity and adopting strategy to 
shift towards a digital economy. These efforts 
were mainly driven by Bahrain’s Economic 
Development Board (EDB). 
Bahrain is entering a new era of global economic 
development and is carrying what is needed to 
revitalise the region and incrementally rebuild 
the economy:
• Bahrain's Economic Development Board 

announced the inauguration of the new 
Salman Industrial City. This new zone had 
already attracted large investments and 
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