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دولة فلســـطين ثابت، بضرورة تحّول سلطة النقد الفلسطينية إلى حلُم 
بنك مركزي، وطرح عملة موحدة تتعامل بها المصارف العاملة في 
الدولة. في هذا السياق، تعمُل سلطة النقد الفلسطينية بموجب قانون سلطة 
النقد رقم (2) الصادر عن المجلس التشـــريعي الفلســـطيني في العام 1997، 
والذي حدد إســـتقالليتها، باإلضافة إلى قانون المصارف رقم 9 لعام 2010. 
وتـــرى ســـلطة النقد ضرورة أن يتكّون بنك مركـــزي حديث، كامل الصالحيات 
لدولة فلسطين، وأن يكون قادراً على تحقيق اإلستقرار النقدي، وإبقاء التضخم 
تحت الســـيطرة، والمســـاهمة في الحفاظ على اإلستقرار المالي، بما يساهم 
في تحقيق مزيد من التطور في القطاع المالي الفلسطيني، وتشجيع التكامل 
مع اإلقتصاد اإلقليمي والدولي، وتحقيق معدالت نمو إقتصادي مســـتدام في 

فلسطين.
وقد أولت ســـلطة النقد قطاع المشـــاريع الصغيرة والمتوســـطة إهتماماً 
خاصـــاً، والتـــي تشـــكل أكثر مـــن 95 % مـــن إجمالـــي المشـــاريع القائمة في 
فلســـطين، وتســـاهم بنحو 55 % من الناتج المحلي اإلجمالي. ورغم أن قرار 

إصدار العملة المحلية، هو في النهاية قرار سياســـي، نابع من ســـيادة الدولة، فإن إصدار العملة لوحده ال يخلق 
الســـيادة، وتُعتبر الجدوى من إصدار العملة منقوصة، من دون توافر ســـيادة كاملة للدولة على أرضها وإقتصادها 
وثرواتهـــا الطبيعيـــة ومقدراتها وحدودهـــا، بإعتبار أن قيام الدولة يكون من خالل األرض والشـــعب والدولة كاملة 

السيادة.
كمـــا أنه في حال تم إتخاذ القرار السياســـي، فإن عملية اإلعداد والترتيـــب إلصدار العملة الوطنية، تتطلب 
فترة زمنية معينة وذلك لتهيئة الكثير من المتطلبات والشروط المسبقة الضرورية لضمان تحقيق النتائج المرجوة 

من عملية اإلصدار، وفي الوقت عينه تُجنب الخسائر والمخاطر التي قد ترتبط بإصدار العملة.
ونتفق مع محافظ ســـلطة النقد الفلســـطينية د. عزام الشوا الذي يرى «أن العملة الفلسطينية عند إصدارها 
يجـــب أن تكون منافســـة للعمـــالت المتداولة حالياً في فلســـطين المحتلة، إضافة إلى عامـــل الثقة إلضفاء صفة 
القبـــول العـــام عليها مـــن قبل جمهور المواطنيـــن، إلى جانب توافر اإلطار الهيكلي المؤسســـي الذي يُســـاهم في 
الوصول إلى سياســـة مســـتقرة، سواء كان ذلك على مستوى الوضع المالي في فلسطين المحتلة عموماً من خالل 
توافر التدفقات المالية لتســـوية المدفوعات بشـــكل فعال ومأمون، أو على مستوى سلطة النقد بشكل خاص، من 

ال». خالل توافر جهاز مصرفي قوي وفعَّ
وقد بادرت سلطة النقد بإجراءات مهمة تصب في مجال التنمية اإلقتصادية المستدامة، وخصوصاً أن دعم 
السياسات اإلقتصادية العامة الهادفة إلى تحقيق النمو والتنمية المستدامة، تُمثل أحد المهمات الرئيسة لسلطة 

النقد. 
فـــي المحصلـــة، ال شـــك فـــي أن اإلحتالل، يُمثل أكبـــر تحٍد للعمل بالقطـــاع المصرفي، فضـــًال عن التعامل 
بأكثر من عملة، وهي الدينار األردني، الدوالر األميركي، اليورو، و(الشـــيكل). لذا تســـعى ســـلطة النقد إلى تحقيق 
اإلســـتقرار النقدي وإبقاء التضخم تحت الســـيطرة، من خالل إصدار وإدارة عملة وطنية، وتنفيذ سياســـة نقدية 
ســـليمة لتهيئة بيئة مناســـبة لتحقيق إســـتقرار األسعار والمســـاهمة في الحفاظ على اإلستقرار المالي من خالل 
توفير جهاز مصرفي ونظام مدفوعات وطني مســـتقر ومتين وآمن، إلى جانب ممارســـة دور المستشار اإلقتصادي 
والمالي للحكومة الفلســـطينية. حتى اآلن لم تتمكن الســـلطة الفلســـطينية من إصدار عملة موحدة بسبب خضوع 

اإلقتصاد الفلسطيني لإلحتالل.. هذا اإلحتالل الذي سيسقط عندما يستجيب القدر.

حلم فلسطين ال يزال ينتظر طرح عملة موحدة للدولة
والمصارف الفلسطينية تواجه تحديات الحصار بالثبات وا!ستمرارية 

وسام حسن فتوح
األمين العام

كلمة العدد
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الدراسات وا�بحاث والتقارير

المصارف الفلسطينية تواجه تحديات الحصار
والبيانات ا!حصائية تشير إلى زيادة الشمول المالي في فلسطين

يُمثـــل اإلحتـــالل اإلســـرائيلي أكبر تحـــٍد للعمـــل بالقطاع 
المصرفـــي الفلســـطيني، فضًال عن التعامـــل بأكثر من عملة، 
وهـــي الدينـــار األردني، الـــدوالر األميركي، اليورو، والشـــيكل 
اإلســـرائيلي. وتُعد مؤسسة ســـلطة النقد الفلسطينية، إحدى 
مؤسسات سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني، وتأسست بموجب 
قانون أصدره المجلس التشـــريعي الفلسطيني «البرلمان» في 
العـــام 1997، وينـــص علـــى أّنها تهـــدف إلى «ضمان ســـالمة 
العمل المصرفي والحفاظ على اإلســـتقرار النقدي وتشـــجيع 
النمو اإلقتصادي في فلســـطين وفًقا للسياسة العامة للسلطة 

الوطنية».
وقامت ســـلطة النقد الفلســـطينية بإنشـــاء بنـــك مركزي، 
كامل الصالحيات لدولة فلســـطين، ليكـــون قادراً على تحقيق 
اإلستقرار النقدي وإبقاء التضخم تحت السيطرة، والمساهمة 
فـــي الحفاظ على اإلســـتقرار المالي، بما يُســـاهم في تحقيق 
مزيـــد مـــن التطور في القطاع المالي الفلســـطيني، وتشـــجيع 
التكامل مع اإلقتصاد اإلقليمي والدولي، وتحقيق معدالت نمو 

إقتصادي مستدامة في فلسطين.
وتســـعى سلطة النقد إلى تحقيق اإلستقرار النقدي وإبقاء 
التضخم تحت السيطرة، من خالل إصدار وإدارة عملة وطنية، 
وتنفيـــذ سياســـة نقدية ســـليمة لتهيئـــة بيئة مناســـبة لتحقيق 
إســـتقرار األســـعار والمســـاهمة في الحفاظ على اإلســـتقرار 
المالـــي مـــن خالل توفيـــر جهـــاز مصرفي ونظـــام مدفوعات 

وطني مستقر ومتين وآمن، إلى جانب ممارسة دور المستشار 
اإلقتصادي والمالي للحكومة الفلسطينية؛ وتطبق سلطة النقد 
سياســـات فعالة وتوظف مواردها المالية والبشـــرية وقدراتها 
الفنية والتقنية، ولكن حتى اآلن لم تتمكن السلطة الفلسطينية 
من إصدار عملة موحدة بســـبب خضوع اإلقتصاد الفلسطيني 

لإلحتالل اإلسرائيلي.
وفي ما يلي دراسة عن واقع القطاع المصرفي الفلسطيني 
تصدرهـــا إدارة األبحـــاث والدراســـات في إتحـــاد المصارف 

العربية.

بنية القطاع المصرفي الفلسطيني
يبلـــغ عدد المصـــارف العاملة فـــي فلســـطين 14 مصرفاً 
تقســـم إلى 7 مصارف محلية (منها ثالثة مصارف إســـالمية 
وأربعـــة مصارف تقليديـــة)، و7 مصارف عربيـــة (6 مصارف 
أردنيـــة ومصـــرف مصري واحد). وبلغ عـــدد فروع المصارف 
العاملـــة في فلســـطين بنهاية العـــام 2018، 351 فرعاً ومكتباً. 
وتشـــير البيانات الى زيادة الشمول المالي في فلسطين، حيث 
ارتفع عدد الحســـابات في القطاع المصرفي من 3.21 مليون 
حساب في عام 2017 الى 3.47 مليون حساب في نهاية العام 
2018. يُظهـــر الجدول رقـــم 1 الئحة بالمصـــارف العاملة في 
فلســـطين ونوعهـــا، ويتضمن الجدول رقـــم 2 الئحة بأكبر 10 
مصارف عاملة في فلسطين والبيانات المالية األساسية لها. 

جدول 1: الئحة المصارف العاملة في فلسطين – نهاية العام 2019
مصارف عربية تقليديةمصارف محلية

مصريةأردنيةإسالميةتقليدية

البنك العقاري المصري البنك العربيالبنك اإلسالمي العربيبنك فلسطين 
العربي

بنك القاهرة عّمانالبنك اإلسالمي الفلسطينيبنك االستثمار الفلسطيني
بنك األردنمصرف الصفا اإلسالميبنك القدس
بنك اإلسكان للتجارة البنك الوطني

والتمويل
البنك األهلي األردني
البنك التجاري األردني

المصدر: سلطة النقد الفلسطينية. 
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جدول 2: بيانات أكبر 10 مصارف عاملة في فلسطين (مليون دوالر)
األرباححقوق الملكيةالودائعالقروضالموجوداتالمصرف

2018*20192018*20192018*20192018*20192018*2019
4,6574,9532,6872,8523,5353,8484164155422بنك فلسطين1
3,7533,6521,8301,9033,1033,1273313656735البنك العربي2
2,2052,34113271,39317171,811188189199البنك الوطني3
1,2131,236697733959938111112166بنك القدس4
1,1041,207680746904992110109156البنك اإلسالمي الفلسطيني5
1,0621,15168273584893910911174البنك اإلسالمي العربي6
95096450150072776011111251بنك القاهرة عمان7
663684198262542556999773بنك اإلسكان للتجارة والتمويل8
60862326630749149410410585بنك األردن9

455484218229305332989742بنك اإلستثمار الفلسطيني10
16,67017,2959,0869,66013,13013,7971,6781,71220293المجموع

المصدر: جمعية البنوك في فلسطين. * الربع الثاني 2019.

البيانات المجمعة للقطاع المصرفي الفلسطيني
بلـــغ مجموع موجـــودات القطـــاع المصرفي الفلســـطيني 
بنهايـــة الربع الثاني من العام 2019 حوالي 16.7 مليار دوالر، 
أي بزيـــادة 3.7 % عـــن نهاية العـــام 2018. كمـــا بلغ مجموع 
ودائـــع العمـــالء المقيميـــن (مـــن القطاعين العـــام والخاص) 
حوالـــي 13.1 مليـــار دوالر، بزيادة 5.1 %. وبلغت التســـهيالت 

االئتمانيـــة المقدمـــة من المصـــارف للعمـــالء المقيمين (من 
القطاعين العام والخاص) حوالي 9.7 مليارات دوالر، مسجلة 
نســـبة نمو 6.3 % عن نهاية العام 2018. أما بالنســـبة لرأس 
المال المجّمع للقطاع، فقد بلغ حوالي 1.7 مليار دوالر، بنهاية 
الفصـــل الثاني من العـــام 2019 ، بزيادة 2 % عن نهاية العام 

.2018

رسم بياني 1: تطور الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي في فلسطين (مليون دوالر)

المصدر: سلطة النقد الفلسطينية. 
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وقد حقق القطاع المصرفي الفلســـطيني نسب نمو جيدة 
فـــي مجموع الموجودات خالل الســـنوات الخمـــس الماضية، 
بالرغم من إستمرار الضغوط األمنية والسياسية واإلقتصادية 
التي يسببها اإلحتالل. وبلغت هذه النسب 12.6 % عام 2016، 
و11.5 % عـــام 2017، و1.9 % عـــام 2018، و11.1 % بنهايـــة 
العـــام 2019. وبهـــذا، يكون القطاع قد ســـجل نســـبة نمو في 

الموجودات خالل السنوات الخمس الماضية (من العام 2015 
وحتى الفصل الثاني من العام 2019) حوالي 42.2 %. وبلغت 
نســـبة نمو التســـهيالت االئتمانية المقدمة للعمالء المقيمين 
خـــالل الفتـــرة نفســـها 54.6 %، ونســـبة نمو ودائـــع العمالء 
المقيمين 38.2 %. أما بالنســـبة لرأس المال، فقد زاد خالل 

الفترة المذكورة بنسبة 33.6 %. 

جدول 2: تطور بيانات الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي الفلسطيني (مليون دوالر)
20152016201720182019

12,599.914,196.415,826.716,124.917,922.2مجموع الموجودات
5,805.56,806.47,948.38,345.88,973.3التسهيالت االئتمانية المقدمة للعمالء المقيمين

25.120.818.515.717.2للسلطة الوطنية الفلسطينية (%)
0.020.030.040.110.20لمؤسسات القطاع العام والسلطات المحلية (%)

75.079.267.884.282.6للعمالء اآلخرين المقيمين (%)
9,309.610,268.211,579.711,792.412,865.3ودائع العمالء المقيمين

5.25.15.23.92.6من السلطة الوطنية الفلسطينية (%)
1.81.41.21.21.3من القطاع العام والسلطات المحلية (%)

93.093.493.694.996.1من العمالء اآلخرين المقيمين (%)
344.7336.4393.7434.9519.4ودائع العمالء غير المقيمين

1,463.91,682.41,892.71,912.01,958.2رأس المال

المصدر: سلطة النقد الفلسطينية.

وبالنســـبة لتـــوزع التســـهيالت االئتمانية علـــى القطاعين 
العام والخاص، فقد بلغت نســـبة التسهيالت المقدمة للقطاع 
العام (السلطة الوطنية الفلسطينية + مؤسسات القطاع العام 
والســـلطات المحلية) حتى نهاية العام 2019 حوالي 17.4 %، 
مقابـــل 82.6 % للقطـــاع الخاص. كما بلغـــت حصة القروض 
اإلستهالكية حوالي 18.5 % من إجمالي التسهيالت االئتمانية 
المقدمـــة من المصارف إلى القطاع الخاص حتى نهاية الربع 
الثالـــث من العام 2019، وإســـتحوذ قطاع العقارات واإلنشـــاء 
علـــى 23.1 % من القروض المصرفيـــة الممنوحة إلى القطاع 
الخاص، يليه قطـــاع التجارة الداخلية والخارجية (22.3 %)، 
 ،(% 18.5) اإلســـتهالكية  والخدمـــات  األعمـــال  وخدمـــات 

فالتعدين والصناعة (6.6 %). 
أما بالنسبة لتوزع ودائع العمالء المقيمين على القطاعين 
العام والخاص، فقد بلغت نســـبة ودائع القطاع العام (السلطة 
الوطنية الفلســـطينية + مؤسســـات القطاع العام والســـلطات 
المحلية) عام 2019، 3.9 %، مقابل 96.1 % للقطاع الخاص. 

ونشـــير إلى أن نســـبة الموجودات األجنبيـــة من مجموع 
موجودات القطاع المصرفي الفلســـطيني هي عالية إجماالً، 
على الرغم من تراجعها خالل الســـنوات الخمس الماضية. 
فقد بلغت هذه النســـبة 37.6 % عـــام 2014، 34.6 % عام 
2015، 32.2 % عـــام 2017، 30.1  % عام 2017، 25.4 % 
عـــام 2018، 29 % عـــام 2019. في مقابل ذلك، فإن نســـبة 
المطلوبـــات األجنبية من مجمـــوع المطلوبات هي منخفضة 
حيـــث بلغت 3.4 % عـــام 2014، 4.2 % عام 2015، 3.5 % 
عـــام 2016، 3.8 % عـــام 2017، 2.9 % عام 2018، 3.9 % 

عام 2019.
وقـــد نجـــح القطـــاع المصرفي الفلســـطيني فـــي مواجهة 
المخاطـــر الناجمة عـــن حالة التوتر السياســـي في المنطقة، 
واالعتـــداءات اإلســـرائيلية، حيـــث حقـــق زيـــادة فـــي األرباح 
الصافيـــة، لتبلغ حوالي 192.9 مليون دوالر بنهاية العام 2017 
و204.2 مالييـــن دوالر حتى نهاية العـــام 2018 و93.6 مليون 

دوالر في الربع الثاني من العام 2019.

الدراسات وا�بحاث والتقارير
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رسم بياني 2: توزع التسهيالت االئتمانية المقدمة من المصارف العاملة في فلسطين على 
القطاعات ا!قتصادية – الربع الثالث 2019 (%) 

المصدر: سلطة النقد الفلسطينية.

الصيرفة ا!سالمية في فلسطين
تقتصـــر الصيرفـــة اإلســـالمية فـــي فلســـطين علـــى ثالثة 
مصارف إســـالمية محلية هي البنك اإلســـالمي العربي والبنك 
اإلسالمي الفلســـطيني، واللذان تأسســـا عام 1995، ومصرف 
الصفا اإلسالمي، الذي تأسس عام 2016. وبلغ حجم األصول 
المصرفية اإلســـالمية في فلسطين حوالي 2,293 مليون دوالر 
خالل العام 2018، و2,562 مليون دوالر حتى نهاية الربع الثاني 
من العام 2019 أي نحو 14.3 % من إجمالي األصول المصرفية. 
وبلغ حجم ودائع العمالء في المصارف اإلسالمية الفلسطينية 
حوالـــي 1,784 مليـــون دوالر عـــام 2018 و2,037 مليـــون دوالر 
حتـــى نهايـــة الربع الثاني مـــن العـــام 2019 أي حوالي 15.8 % 
مـــن إجمالـــي الودائع في القطـــاع المصرفي الفلســـطيني. أما 
حجم التســـهيالت اإلئتمانية المباشرة المقدمة من المصارف 

اإلســـالمية العاملة في فلســـطين، فبلغت حوالـــي 1,419 مليون 
دوالر عام 2018 و1,591 مليون دوالر حتى نهاية الربع الثاني من 
العـــام 2019 أي نحو 17.7 % من إجمالي القروض المصرفية. 
وبلغ رأســـمال المصارف اإلســـالمية الفلســـطينية حوالي 287 
مليـــون دوالر عـــام 2017 و285 مالييـــن دوالر حتى نهاية الربع 
الثانـــي مـــن العام 2019 أي نحـــو 14.6 % مـــن اإلجمالي. كما 
حققت المصارف اإلســـالمية في فلســـطين خالل العام 2018 
أرباحاً بلغت حوالي 21مليون دوالر، و8 ماليين دوالر حتى نهاية 
الربـــع الثاني من العام 2019 (8.5 % من إجمالي أرباح القطاع 
المصرفـــي  الفلســـطيني). ومؤخـــراً بـــدأت شـــهية المصـــارف 
الفلســـطينية باالنفتاح في تنفيذ خطط للتوســـع في معامالتها 
اإلســـالمية، حيث تســـعى بعض المصارف التجاريـــة التقليدية 
الحصول على رخص جديدة إلفتتاح فروع أو نوافذ إسالمية. 

جدول 3 : بيانات المصارف ا!سالمية العاملة في فلسطين (مليون دوالر)
األرباححقوق الملكيةالودائعالقروضالموجوداتالمصرف

2018*20192018*20192018*20192018*20192018*2019
1,1041,207680746904992110109156البنك اإلسالمي الفلسطيني1
1,0621,15168273584893910911174البنك اإلسالمي العربي2
(1.7)(1.5)12720457110321066865مصرف الصفا اإلسالمي3

2,2932,5621,4191,5911,7842,037287285218المجموع

المصدر: جمعية البنوك في فلسطين. * الربع الثاني 2019.
إتحاد المصارف العربية
إدارة األبحاث والدراسات
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مقابالت

محافظ سلطة النقد الفلسطينية د. عزام الشوا:

تلتزم دولة فلسطين بتوصيات مجموعة العمل المالي
ورؤيتنا ترتكز على تطوير القطاع المصرفي الفلسطيني 

ال شـــك فـــي أن القطـــاع المصرفي الفلســـطيني يعمل فـــي بيئة مرتفعـــة المخاطر، حيث تواجـــه المصارف 
العاملة في فلســـطين مخاطر إضافية تخص بيئة العمل المحلية. في هذا السياق تمكنت سلطة النقد من 
المحافظـــة على إســـتقرار النظام  المالي الفلســـطيني عبر المحافظة على إســـتقرار المصـــارف العاملة في 
فلســـطين والجهـــات ا�خرى الخاضعة Lشـــرافها، وضمان إدارتها وفق الممارســـات الدوليـــة الفضلى بما في 

ذلك اLلتزام بمبادىء الحوكمة المصرفية.

تحدث محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور عزام الشوا إلى مجلة «إتحاد المصارف العربية» فأكد «أن 
دولـــة فلســـطين تلتزم بتوصيات مجموعـــة العمل المالي»، مؤكـــداً «أن رؤيتنا في ســـلطة النقد ترتكز على 
تطوير القطاع المصرفي الفلسطيني وقطاع اLقراض في فلسطين، إذ إن سلطة النقد تولي هذا القطاع 
اLهتمـــام الكافـــي، وتعمل على نحو مســـتمر بغية تطويره كـــي يصبح أداة فاعلة في خلـــق تنمية إقتصادية 
مســـتدامة، بما في ذلك تطوير اLطار التشـــريعي المتعلق بترخيص الشـــركات التي تمارس اLقراض، وتوفير 

الرقابة المناسبة بغية تطوير قدرات القائمين عليها».
وفي ما يلي الحوار مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية د. عزام الشوا:

الدكتور عزام الشوا محافظ سلطة النقد الفلسطينية
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■ كيف تعمل المصارف في فلسطين في ظل االحتالل؟ وما 
هي اإلجراءات التي تقومون بها لمواجهة ضغوط االحتالل على 

القطاع المالي الفلسطيني؟ 
- يعمـــل القطاع المصرفي الفلســـطيني فـــي بيئة مرتفعة 
المخاطـــر، حيـــث تواجـــه المصـــارف العاملـــة في فلســـطين 
مخاطـــر إضافيـــة تخص بيئـــة العمـــل المحلية وذلـــك بحكم 
اإلجراءات التي يمارســـها االحتالل اإلســـرائيلي والتي تحول 
دون وجـــود عملة وطنية، باإلضافة إلـــى العراقيل والمعوقات 
التي يفرضها هذا االحتالل، والتي تؤثر بدورها على انتشـــار 
المصـــارف واســـتقرارها، ومن ذلك تقييـــد حرية نقل األموال 
بيـــن المصـــارف العاملة في الضفة الغربيـــة وفروعها العاملة 
في قطاع غزة، باإلضافة إلى عدم التزام الطرف االســـرائيلي 

بمقررات الشق المالي من بروتوكول باريس االقتصادي.
وبالرغـــم مـــن ذلـــك تمكنت ســـلطة النقد مـــن المحافظة 
على اســـتقرار النظام المالي الفلسطيني عبر المحافظة على 
اســـتقرار المصـــارف العاملة في فلســـطين والجهات األخرى 
الخاضعة إلشرافها، وضمان إدارتها وفق الممارسات الدولية 
الفضلـــى، بما في ذلك االلتزام بمبـــادئ الحوكمة المصرفية، 
رؤوس  وتدعيـــم  الضعيفـــة،  المصـــارف  أوضـــاع  ومعالجـــة 
أمـــوال المصـــارف، وتطوير البنية التحتيـــة للنظام المصرفي 
والصيرفـــي، وتطوير المنتجات والخدمات وتعزيز االشـــتمال 

المالي والمحافظة على ثقة المودعين. 
فلســطين  فــي  النقــد  ســلطة  إجــراءات  تســاعد  كيــف   ■
فــي تعزيــز وحمايــة المصــارف الفلســطينية واســتمرار نموها 

والمحافظة على أدائها؟ 
- انعكست إجراءات ســـلطة النقد إيجاباً على المؤشرات 
الماليـــة للجهـــاز المصرفي الفلســـطيني، فارتفعت موجودات 

هـــذا الجهاز، ونمت ودائـــع العمالء لديه، كما ارتفعت محفظة 
التسهيالت االئتمانية وتحسنت جودتها، وزادت قدرة المصارف 
على مواجهة المخاطـــر المتوقعة وغير المتوقعة. يضاف إلى 
ذلك اإلنجازات التي حققتها ســـلطة النقد، سواء على مستوى 
التشـــريعات والتعليمـــات والنظم الرقابية مثـــل إصدار قانون 
نظـــم المدفوعـــات، وقانون مؤسســـة ضمان الودائـــع، أو على 
مستوى إنجاز بعض المشـــاريع الهامة كمشروع الرقم الدولي 
للحساب المصرفي، ومشـــروع إنشاء مقسم إلكتروني ألدوات 
الدفـــع اإللكترونية، وغيرها من المشـــاريع التي ســـاهمت في 
تعزيز ثقة الجمهور بمتانة وســـالمة أوضاع المصارف العاملة 

في فلسطين.
■ كيــف تتعاملون مع التشــريعات والقواعــد الدولية في ما 

يخص مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب؟ 
- تلتزم دولة فلســـطين بالتوصيات الصادرة عن مجموعة 
العمـــل المالـــي، وفي هـــذا اإلطار تـــم إصدار قانـــون محدث 
لمكافحة عمليات غســـيل األمـــوال وتمويل اإلرهاب رقم (20) 
لسنة 2015، وألزمت جميع الجهات ذات العالقة بتنفيذ أحكامه 
من تاريخ صدوره، يتكون هذا القانون من إحدى وخمسون مادة 
تعنى بمكافحة أنشـــطة غســـل األموال وتمويـــل اإلرهاب، كما 
تـــم تبني النهج القائم على المخاطر في إطار مكافحة غســـل 
األمـــوال وتوســـيع نطـــاق الجرائم االصلية بما يشـــمل جريمة 
تمويـــل اإلرهـــاب. وتعمـــل ســـلطة النقد بصفة مســـتمرة على 
تعزيز إطار مكافحة غســـل األموال وتمويل اإلرهاب من خالل 
تبنيها ألفضل الممارسات الدولية، وأصدرت في هذا الصدد 
العديـــد من التعليمات المنظمـــة والهادفة إلى توثيق إجراءات 
المصارف، والجهات األخرى الخاضعة إلشرافها في مكافحة 
غســـل األموال وتمويل اإلرهاب، كما قامت سلطة النقد بإلزام 

رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية د. عزام الشوا وماهر المصري رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك 
خالل تقديم هدية إتحاد المصارف العربية إلى رئيس الوزراء
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هذه الجهات بإجراء تقييم ذاتي دوري لمخاطر غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب وفقاً للنهج القائم على المخاطر.

■ ما هــو دور القطاع المصرفي الفلســطيني في تطبيق 
الشــمول المالــي، في ضــوء توجهات ســلطة النقــد في هذا 

الشأن؟ وما هي أبرز النتائج التي توصلت إليها فلسطين؟  
- يلعب القطاعان المصرفي والتمويل األصغر دوراً هاماً 
في تعزيز مســـتويات الشـــمول المالي في فلسطين، حيث 
يقع على عاتق الســـلطات الرقابية والمصارف ومؤسسات 
التمويل االصغر دور كبير وهام في تحقيق أهداف الشمول 
المالـــي، وذلـــك من خـــالل تعزيز وتســـهيل وصـــول فئات 
المجتمع المستهدفة إلى الخدمات والمنتجات المصرفية 
واســـتخدامها لتمويل وتطوير مشاريعهم التنموية وبالتالي 

المساهمة بالتنمية االقتصادية.
ويتحـــدد دور المصارف ومؤسســـات التمويل األصغر 
في تعزيز الشـــمول المالي في أكثر من اتجاه، ففي جانب 
الوعـــي والتثقيف المصرفي، داخليـــاً يتوجب األمر عليهم 
تعزيز مفهوم الوعي بالشمول المالي وأهدافه لدى الكادر 
الوظيفـــي المختـــص والمتمثل بالحد األدنـــى في ضباط 
االئتمان ومطوري األعمال ومســـؤولي التسويق والعالقات 
العامة، أما خارجياً فإن األمر أيضاً يتطلب وضع الخطط 
والسياســـات لدى اإلدارة التنفيذية لتعزيز الوعي والثقافة 
المصرفية لدى فئات المجتمع المستهدفة من قبل مزودي 
الخدمات، وبما يشـــمل هذه اإلجراءات التوعية بالشروط 
واألحكام حـــول المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة 

والتي عادة تكون موجهة لفئات محددة في المجتمع.
أمـــا فـــي الجانب اآلخـــر، وتلبيـــة لمتطلبـــات أهداف 
الشـــمول المالي، فإنه يتوجب علـــى مزودي الخدمات من 
المصـــارف ومؤسســـات التمويل األصغـــر تطوير منتجات 
وخدمات مصرفية تلبي احتياجات الفئات المستهدفة في 

مقابالت

محمد أشتية رئيس الوزراء يتسلم هدية إتحاد المصارف العربية من نانسي 
الهندي مديرة مكتب اإلتحاد في األردن، في حضور د. عزام الشوا محافظ 
سلطة النقد الفلسطينية وماهر المصري رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك

الخطة التسويقية لمزودي الخدمات، وتأتي هذه المرحلة 
بعد اعتماد مزودي الخدمات للفئات المستهدفة المحددة 
في اســـتراتيجية الشـــمول المالي وتكون مواكبة لحمالت 
التوعيـــة والتثقيـــف الموجهة والهادفة. وقـــد الحظنا في 
الســـنوات األخيـــرة التطور النوعي الحاصـــل لدى مزودي 
الخدمات في إطـــالق منتجات وخدمات مصرفية موجهة 

لفئات محددة في المجتمعات المحلية. 
وفي هذا اإلطار ومنذ باشـــرت ســـلطة النقـــد ومزودو 
الخدمـــات (المصارف ومؤسســـات التمويـــل األصغر) في 
بدايـــات العـــام 2019 فـــي تنفيـــذ خطة عمل اســـتراتيجية 
الشـــمول المالـــي، فقد تم تحقيـــق إنجـــازات متواضعة إال 
أنهـــا ذات أهمية عالية في تســـهيل وتعزيـــز وصول الفئات 
المســـتهدفة، حيـــث كان أهمهـــا إطـــالق تعليمات حســـاب 
الشـــمول المالي التي اســـتهدفت تســـهيل وصول ما نسبته 
40% من القوى العاملة في فلسطين إلى النظام المصرفي 
وتمكينهم من فتح حســـابات خاصة بهـــم لم يكونوا قادرين 
علـــى ذلـــك قبـــل صـــدور هـــذه التعليمـــات، وقد بلـــغ عدد 
الحســـابات المفتوحة كنتيجة عن صدور هذه التعليمات ما 
يزيـــد عددها عـــن 74 ألف حســـاب، إلى جانـــب آخر فإن 
إطالق نظام الحســـابات المصرفية بنهاية الربع الثالث من 
العام 2019 قد اســـتهدف تبسيط إجراءات فتح الحسابات 
لـــدى عمـــالء مزودي الخدمات، مما ســـهل هذا النظام من 
عمليات التســـوق ونقل الحسابات وشـــراء المديونيات بين 
المصارف المترتبة عن سهولة الشروط واألحكام ومعقولية 
األســـعار. ومؤخـــراً أصدرت ســـلطة النقـــد تعليماتها التي 
تعمـــل على تمكين المرأة من فتح حســـاب مباشـــر ألبنائها 
القصر وبإدارتها، حيث ســـتعمل هذه التعليمات على تعزيز 
مستويات الشمول المالي وكذلك مستويات الوعي والثقافة 

المصرفية لدى جيل القاصرين.
كما عمل مزودو الخدمات خالل الفترات الســـابقة من 
صياغـــة وإطـــالق منتجات وخدمـــات مصرفية تســـتهدف 
فئـــات محـــددة مـــن المجتمع، حيـــث القت هذه السياســـة 
نجاحـــاً وإقبـــاالً كبيـــراً من قبـــل الفئات المســـتهدفة، وقد 
واكب عمليات إطالق هذه المنتجات تنظيم حمالت تأهيل 
وتدريب وتوعية للفئات المستهدفة من خالل تعزيز العالقة 
مع مؤسسات المجتمع المدني وخاصة منها النسوية، حيث 
حظـــي موضوع تمكين المـــرأة مالياً من قبل ســـلطة النقد 

ومزودي الخدمات باهتمام واضح. 
إلى جانب ذلك كله، عملت سلطة النقد منذ عدة سنوات 
علـــى توفير الخدمـــة المصرفية في كافة أرجاء فلســـطين 
وقـــد قدمت عـــدة محفزات لمـــزودي الخدمات لالنتشـــار 
فـــي المناطق الريفيـــة والنائيـــة غير المخدومـــة مصرفياً 
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والتي ترتفع فيها نســـبة المســـتبعدين من النظـــام المالي، 
كما أنها نجحت في تمكين وتعزيز قدرات قطاع المنشـــآت 
الصغيـــرة والمتوســـطة، والذي يعتبر محـــور االقتصاد في 
فلسطين حيث يشكل ما نسبته حوالي 95 % من المنشآت 
والشـــركات العاملة في فلســـطين، ونتيجة لسياســـة سلطة 
النقـــد في تمكين وصـــول هذا القطاع إلـــى روافد التمويل 
فقد نمـــت محفظة التمويالت الممنوحة له بنســـبة حوالي 

.% 180
ومؤخراً باشـــرت ســـلطة النقد العمـــل إلطالق خدمات 
الدفـــع والتقنيـــات الماليـــة الحديثـــة لما لها مـــن أثر على 
تعزيز مســـتويات الشـــمول المالي وخفض مخاطر التعامل 
مع القطاع غير الرســـمي من قبل المواطنين المســـتبعدين 
ماليـــاً، حيث تـــم منـــح الموافقـــة المبدئيـــة لمجموعة من 
الشركات تمهيداً إلطالق خدماتها خالل الفترة القادمة.   

كل هذه اإلجراءات وما تقوم به ســـلطة النقد كشـــريك 
رئيسي في إدارة االستراتيجية ولجان عمل الشمول المالي 
المكلفة بتنفيذ أهداف وأنشـــطة االستراتيجية تهدف إلى 
تعزيز نســـبة الشمول المالي ورفعها من نسبة 36.4% إلى 

50% كحد أدنى خالل مدة االستراتيجية المعتمدة.
■ ما هي الرؤية المستقبلية لسلطة النقد الفلسطينية 

في تطوير القطاع المصرفي الفلسطيني؟ 
- في ما يتعلق برؤية ســـلطة النقد المستقبلية لتطوير 
القطـــاع المصرفـــي الفلســـطيني وقطـــاع اإلقـــراض في 
فلســـطين، فإن ســـلطة النقد تولي هذا القطـــاع االهتمام 
الكافي، وتعمل بشـــكل مســـتمر على تطويـــره ليصبح أداة 
فاعلـــة فـــي خلق تنمية اقتصادية مســـتدامة، بما في ذلك 
تطويـــر اإلطار التشـــريعي المتعلـــق بترخيص الشـــركات 
التي تمارس خدمات اإلقراض، وتوفير الرقابة المناســـبة 
الهادفـــة إلى تطويـــر قدرات القائميـــن عليها، حيث جرى 
مؤخراً إطالق اســـتراتيجية قطـــاع اإلقراض المتخصص 
في فلسطين 2019-2023 بمشاركة شركات اإلقراض في 
فلســـطين وبالتشـــاور مع البنك الدولي، يشار إلى أن هذه 
الخطـــة تهدف إلى توســـيع نطاق الخدمـــات التي تقدمها 
مؤسســـات اإلقراض، وتعزيز فرص الوصـــول إلى الفئات 
المهمشة اقتصادياً، إضافة إلى تقديم التمويل لألشخاص 
والمشـــاريع الريادية، وتحفيز المجموعات على تأســـيس 
مشـــاريع صغيرة قـــادرة على توفير فرص عمل وتشـــجيع 
الزراعـــة والصناعـــة للمســـاهمة في التنميـــة االقتصادية 

وتخفيض مؤشرات الفقر والبطالة.
كمـــا تعكف ســـلطة النقد حاليـــاً على دراســـة إمكانية 
ترخيـــص مصارف متخصصة للعمل في فلســـطين، حيث 
يجري العمل حالياً على صياغة اإلطار التنظيمي والرقابي 

مًا  د. عزام الشوا محافظ سلطة النقد الفلسطينية  متسلِّ
هدية إتحاد المصارف العربية من الزميلة نانسي الهندي

للمصارف المتخصصة من خالل وضع اســـتراتيجية عمل 
للخمس سنوات القادمة. 

في سياق آخر وفي سبيل تطوير وسائل الدفع بالتجزئة 
وتوسيع نطاق استخدامها من خالل تطوير البنية التحتية 
ألنظمـــة وأدوات الدفع اإللكترونية في فلســـطين، تم فتح 
باب تقديم طلبات ترخيص شـــركات خدمات المدفوعات 
وذلـــك بعد أن قامت ســـلطة النقد بإصدار التعليمات رقم 
(1) لســـنة 2018 بشـــأن تنظيم ترخيص شـــركات خدمات 
المدفوعات وبما يتوافق مع تحقيق الخطة الوطنية لتعزيز 
اســـتخدام وسائل الدفع اإللكتروني في فلسطين 2018 – 

.2023
كما تم فـــي العام المنصـــرم (2019) وفي إطار تعزيز 
وتطوير القطاع المصرفي الفلســـطيني عقد مؤتمر «واقع 
القطاع المصرفي الفلسطيني في محيطه العربي» بدورته 
الثالثة تحت عنوان «ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل 
الخدمـــات المصرفية»، حيث هـــدف المؤتمر إلى التركيز 
على التحديـــات التي تواجه مقدمي الخدمات المالية في 
ظل التســـارع الكبير فـــي مجال التكنولوجيـــا واالبتكارات 
الماليـــة، وتقييـــم التجـــارب وتحديـــد الخطـــوات الالزمة 
إلســـتثمار واســـتخدام التكنولوجيا في الخدمـــات المالية 
والمصرفية، حيث شـــكل هذا المؤتمر نقطة البداية لبناء 
خطة اســـتراتيجية وطنية شاملة لتطوير الصناعة المالية 
والمصرفيـــة في فلســـطين باالعتماد علـــى التكنولوجيا. 
وفي مجال الحد من المخاطر الســـيبرانية، تسعى سلطة 
النقـــد إلـــى وضع إطـــار تنظيمي يمكنها مـــن مراقبة هذه 
المخاطـــر وضبطها، حيـــث تجري التحضيرات لتشـــكيل 
فريق اســـتجابة لألحداث الســـيبرانية، إضافة إلى تعزيز 
التوعية في ما يخص األمن الســـيبراني وتبادل المعلومات 

من خالل اإلبالغ عن الحوادث األمنية السيبرانية.ا
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مقابالت

المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع تساهم في إستقرار النظام المالي والمصرفي الفلسطيني

تحديد سقف التعويض الفوري والذي يغطي نحو 94 % 
من عدد المودعين الخاضعين لقانون المؤسسة

المؤسســـة  اُنشـــئت 
الفلســـطينية لضمان الودائع 
فـــي منتصـــف العـــام 2013، 
بالشـــخصية  تتمتـــع  حيـــث 
اإلعتبارية واألهلية القانونية 
واإلستقالل المالي واإلداري. 
وقـــد تمكنـــت المؤسســـة من 
النظـــام  إســـتقرار  تعزيـــز 
الفلســـطيني  المصرفـــي 
اإلدخار،  وتشـــجيع  وسالمته 
ألمـــوال  الحمايـــة  وتوفيـــر 
البنـــوك  لـــدى  المودعيـــن 
األعضـــاء، بإعتبارهـــا ركنـــاً 
شـــبكة  أركان  مـــن  أساســـياً 

األمان المالي في فلسطين.

أهمية وجود نظام 
ضمان ودائع

فـــي  الودائـــع  تعتبـــر 
مضمونة  المصرفي  القطاع 
مـــن قبـــل الحكومـــات وهذا 
النـــوع مـــن الضمان يســـمى 
ضمـــان ضمنـــي، والـــذي ال 
يحّدد آلية الســـداد وسقوف 

التعويـــض وفتـــره التعويـــض، ومن هنـــا أدركـــت الحكومات 
والبنـــوك المركزيـــة للـــدول أهميـــة التحـــول مـــن الضمـــان 
الضمني إلى الضمان الصريح والذي يحدد سقف التعويض 
وأولويـــة التعويض وفتـــره التعويض من خالل إصدار قوانين 
وتشـــريعات وتعليمـــات تهدف إلـــى حماية أمـــوال الموِدعين 
«خاصـــة الصغـــار منهم» والمســـاهمة في تعزيز االســـتقرار 
المالي وتنشـــيط االدخار والنمـــو االقتصادي، باإلضافة إلى 
تحميـــل البنـــوك تكاليف تعثرهـــا بدالً من تحميـــل ذلك إلى 

دافعي الضرائب.
تأسســـت الجمعية الدولية لضامنـــي الودائع «IADI» في 
العـــام 2002 بصفتهـــا الجســـم التمثيلـــي لمؤسســـات ضمان 
الودائـــع، وتّم إصدار المبادئ األساســـية لنظـــام ضمان ودائع 

فعال بالتعاون مع المؤسسات المالية العالمية األخرى كمجلس 
االستقرار المالي Financial Stability Board، ولجنة بازل 

للرقابة المصرفية.

إنشاء نظام ضمان ودائع في فلسطين
فـــي أعقـــاب األزمة الماليـــة العالمية فـــي العام 2008 
تزايـــد االهتمام لدى ســـلطة النقـــد الفلســـطينية لضرورة 
وجـــود نظـــام لضمان الودائع فعال في فلســـطين، يســـاهم 
في اســـتقرار النظـــام المالـــي والمصرفي، حيث باشـــرت 
ســـلطة النقد ومنذ العام 2009 بكافـــة اإلجراءات الالزمة 
لتحقيق متطلبات إنشاء نظام ضمان الودائع في فلسطين، 
وتكلّلت جهودها في منتصف العام 2013 بإنشاء المؤسسة 

زاهر الهموز، مدير عام المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع
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والتـــي  الودائـــع  لضمـــان  الفلســـطينية 
تتمتـــع بالشـــخصية االعتبارية واألهلية 
القانونية واالستقالل المالي واإلداري.

دور نظام ضمان الودائع في 
استقرار الجهاز المصرفي 

الفلسطيني

تمكنت المؤسســـة الفلســـطينية لضمان 
الودائـــع مـــن تحقيـــق أهدافهـــا مـــن خالل 
رسالتها المعلنة والرامية إلى تعزيز استقرار 
وســـالمة النظـــام المصرفـــي الفلســـطيني 
وتشـــجيع االدخار، وتوفيـــر الحماية ألموال 
المودعيـــن لدى البنوك األعضاء، باعتبارها 
ركناً أساســـياً من أركان شبكة األمان المالي 

في فلسطين، حيث عملت المؤسسة على:
تحديد ســـقف التعويض الفوري والذي . 1

يغطي ما نسبته 94 % من عدد المودعين الخاضعين لقانون 
ز الثقة وســـاهم في اســـتقرار وســـالمة  المؤسســـة، ممـــا عزَّ

الجهاز المصرفي الفلسطيني. 
2 . :«Payout system» المودعيـــن  تعويـــض  نظـــام  تطبيـــق 

لتقليل المدة الزمنيـــة لتعويض المودعين للتواؤم مع المبادئ 
األساســـية الصادرة عن المؤسســـة الدولية لضامني الودائع، 
ممـــا يعـــزز الثقـــة ويســـاهم فـــي اســـتقرار وســـالمة الجهاز 

المصرفي الفلسطيني.
3 . Risk :تطبيق نظام رســـوم االشـــتراك المبني على المخاطر

المخاطـــر  لتخفيـــض   «Based Premium System»
الســـلوكية لـــدى المصـــارف األعضـــاء وتمكينهـــا مـــن إدارة 
مخاطرها بطريقة مثلى مما يعزز اســـتقرار وســـالمة الجهاز 

المصرفي الفلسطيني.
ســـاهم إنشاء المؤسســـة الفلســـطينية لضمان الودائع بزيادة . 4

نسبة نمو الودائع بشكل كبير حيث بلغت نسبة نمو الودائع في 
نهاية العام 2019 ما نسبته 9.3 % مقارنة بنسبة نمو 7.6 % 
في نهاية العام 2013 (تاريخ تأســـيس المؤسسة الفلسطينية 
لضمـــان الودائـــع) محققة بذلـــك ارتفاعاً في حجـــم الودائع 
ز استقرار وسالمة الجهاز المصرفي  نســـبته 1.7 %، مما عزَّ

الفلسطيني.

دور المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع على 
الصعيد المحلي وا!قليمي والدولي

تتمتع المؤسســـة الفلســـطينية لضمان الودائع بحضور الفت 
على الصعيد المحلي واإلقليمي والدولي، حيث أولت المؤسســـة 

اهتمامـــاً كبيـــراً بموضوع توعيـــة الجمهور بنظام ضمـــان الودائع 
في فلســـطين من خالل المؤتمرات والفعاليات وورش العمل، أما 
على الصعيد الدولي انضمت المؤسســـة منذ تأسيسها في مطلع 
العام 2014 إلى الجمعية الدولية لضامني الودائع وحصولها على 
العضويـــة في اللجنة التنفيذية للجمعية، باإلضافة إلى عضويتها 
فـــي لجنـــة التدقيـــق المنبثقة عـــن المجلـــس التنفيـــذي، وتتولى 
المؤسســـة حالياً رئاسة اللجنة اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط 
وشـــمال أفريقيـــا «MENA»، وهـــي لجنة منبثقة عـــن المجلس 
التنفيـــذي في الجمعيـــة الدولية لضامني الودائع، ولقد شـــاركت 
المؤسســـة في عدة مؤتمرات عربية ودولية، مما مّكنها من تبادل 

الخبرات ومواكبة أحدث التطورات في مجال ضمان الودائع.

الرؤية المستقبلية للمؤسسة الفلسطينية 
لضمان الودائع

حالياً تقع مهام المؤسسة بموجب قانونها ضمن صالحية 
«Pay Box» والذي يمكنها من القيام بمهامها كُمصٍف للبنوك 

وضامن للودائع.
وتســـعى المؤسســـة خـــالل الفتـــرة القريبـــة إلـــى التحول 
 Risk»  إلـــى نطـــاق صالحيـــة أوســـع لتصبـــح صالحياتهـــا
Minimizer» مـــن خالل تعديـــالت القانون الخاص بها، مما 
يمكنهـــا من ضبـــط وإدارة  المخاطر لدى المصارف األعضاء، 
وبالتالـــي يمكنهـــا من ممارســـة دورها الرقابـــي والوقائي في 
القطاع المصرفي، بمثابـــة اإلنذار المبكر ليمّكنها من تحديد 
إجراءات وسياسات العمل الكفيلة في معالجة مواطن الضعف 

والقصور في البنك.ا

مبنى المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع
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تسعى إلى إنشاء أول بنك متخصص في فلسطين

مدير عام «الفلسطينية لXقراض والتنمية» - «فاتن» أنور الجيوسي:
قطاع ا!قراض في فلسطين يلعب دورًا مهمًا في التنمية

ونتطلع إلى تعزيز عالقات التعاون والشراكة مع عمقنا العربي

مقابالت

تحـــدث مدير عام «المؤسســـة الفلســـطينية لdقـــراض والتنمية» - «فاتن» أنور الجيوسـي إلـــى مجلة «إتحاد 
المصارف العربية» فقال: «إن مؤسسات اLقراض في فلسطين تلعب دوراً مهمًا ومؤثراً في دفع عجلة التنمية 
قدمًا في فلســـطين»، موضحًا «أن «فاتن» تتطلع إلى مواصلة مسيرة النجاحات، عبر عقد مزيد من الشراكات 

مع هيئات التمويل المختلفة وال سيما العربية منها».
أضاف الجيوسي: «إن «فاتن» تسعى خالل العام 2020 إلى تعزيز مساهمتها اLجتماعية والتنموية واLنسانية 
عـــن طريق اLضطالع على نحو أكبر في إســـتهداف الفئات ا�قل حظًا، والتركيز علـــى النهوض بواقع العديد 

من القطاعات اLنتاجية والحيوية مثل الزراعة».
وفي ما يلي الحوار مع مدير عام «المؤسسة الفلسطينية لdقراض والتنمية» - «فاتن» أنور الجيوسي:

أنور الجيوسي، مدير عام «المؤسسة الفلسطينية لإلقراض والتنمية» - «فاتن» 
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■ ما هو تقييمكم لعمل المؤسسة خالل العام 
الماضي؟

- لقـــد كان العـــام 2019، حافـــًال بتقلبـــات 
وأحـــداث سياســـية واقتصاديـــة بالغـــة التعقيد 
فـــي فلســـطين، ولعـــل من أبـــرز هـــذه األحداث 
والمعطيـــات التـــي خلَّفـــت آثـــاراً ســـلبية ثقيلة 
الوطأة على شـــتى مناحي الحياة الفلســـطينية، 
احتجـــاز أمـــوال المقاصـــة مـــن قبـــل ســـلطات 
االحتالل اإلســـرائيلي، واشـــتداد حدة الحصار 
اإلســـرائيلي المفـــروض على قطاع غـــزة، وهو 
ما أضـــاف المزيد مـــن التحديات علـــى واقعنا 
االقتصـــادي، لكن رغم قســـاوة الظـــروف، فإن 
«فاتـــن» تمكنت من المضي فـــي أداء دورها في 
منح تمويالت بمعدل 5-6 ماليين دوالر شهرياً، 

معظمها ذهبت لمشاريع انتاجية.
وإن سياســـة الحوكمة، واتبـــاع أفضل آليات 

العمـــل، قد ســـاهمت في اتســـاع نطـــاق قاعدة المســـتفيدين 
المكونـــة مـــن نحو 32 ألـــف مقترض، في ما بلغـــت المحفظة 
االقراضية حوالي 103 ماليين دوالر أي بنســـبة نمو 5 % عن 
العـــام 2018، بالتالي فإن «فاتـــن» واصلت المهام المنوطة بها 
كشـــركة غيـــر ربحية، ما تجلـــى في التوقف عـــن منح قروض 
شخصية واستهالكية، ألن البعد التنموي هو ما يميز «فاتن».

■ طالمــا أنك جئت على ذكــر بعض مزايا «فاتــن»، حبذا لو 
تبــرز لنــا أوجه االختــالف أو الفــوارق بيــن «فاتــن» وغيرها من 

مؤسسات اإلقراض؟
- أوردت آنفـــاً أن الشـــق التنموي هو باألســـاس ما يميزنا 
عن اآلخرين، فنحن نعنـــى بأن يكون لتمويالتنا أثر مضاعف، 
وأن تحدث فارقاً جوهرياً ونوعياً على حياة المســـتفيدين، من 
هنـــا فـــإن من ضمن ما يميز هذه المؤسســـة، التي بلغت العام 
الماضي عقدها الثاني، أن سعر الفائدة الخاص بها هو األقل 
ليس على مســـتوى دولة فلســـطين، بل والعالم العربي، فنحن 
هدفنا أساساً ليس الربح بقدر أن نكون العباً مؤثراً في حياة 

مجتمعنا، وتحديداً الفئات المهمشة.
وأعتقـــد أن الخبـــرات والكفاءات، والسياســـات اإلئتمانية 
التي تحكم المؤسسة، دون تغييب أداء ومهنية الكادر الموجود 
فـــي «فاتـــن»، قد تجلى فـــي اســـتمرار اســـتهداف القطاعات 
المرتبطـــة بالجانب التنمـــوي، والعملية اإلنتاجيـــة، ما كان له 
عوائـــد إيجابيـــة فـــي إيجاد المزيـــد من فرص العمـــل، ودعم 

نشاط شريحة الرياديين والمبادرين من أصحاب المشاريع.
وهنا ال بد من اإلشـــارة إلى أن االهتمام بالجانب المتصل 
بنشـــاط المؤسســـة، وخدمة الفئات األقل حظاً، ارتبط أيضاً 
بمواصلـــة المؤسســـة عمليـــة المأسســـة وتعزيـــز منظومتهـــا 

اإلداريـــة والماليـــة، بالتالـــي جـــرى العـــام الماضـــي االنتقال 
مـــن النظام القديم إلـــى نظام جديد دولـــي وعصري معروف 
عالميـــاً باســـم (T24) أو «تيمينوس 24»، والـــذي هيأ «فاتن» 
اســـتراتيجياً للتحول مستقبًال إلى بنك تنموي، متخصص في 
التمويل واالقراض الصغير والمتوســـط، وإننا سعداء لنجاحنا 
رغم كافة الصعاب والتحديات وخالل فترة لم تتجاوز التسعة 
أشهر، من تطبيق هذا النظام المطبق حالياً في شبكة فروعنا 

ومكاتبنا المكونة من 38 فرعاً ومكتباً.
وأود التأكيـــد هنـــا، أن وجـــود قطـــاع إقـــراض نشـــط في 
فلســـطين، مرتبـــط بحقيقـــة أن ركيزة االقتصاد الفلســـطيني 
هي المشـــاريع الصغيرة والمتوســـطة وتشـــكل أكثر من 90 % 
مـــن المؤسســـات القائمة، بمعنى أن هذه المشـــاريع تســـاهم 
فـــي أكثر من 50 % مـــن الناتج المحلي االجمالي، بالتالي فإن 
لمؤسســـات اإلقراض دوراً بالغ األهمية، ونحن نعتبر شـــركاء 

في العمل التنموي مع شتى القطاعات ذات الصلة.
وإن أحـــد جوانب تميز مؤسســـات اإلقراض، هي تركيزها 
على الفئات المهمشة، والتي ال يخدمها القطاع المالي الدارج 
أي القطـــاع البنكـــي، العتبارات ال تخفى علـــى أحد، لذا فإننا 
في «فاتن» بالذات نســـتهدف النـــاس في األرياف والمخيمات 
وفقـــراء المدن، والقطاعات اإلنتاجية خاصة قطاعي الزراعة 
والصناعة، ومن هنا فإن النجاح في تمكين أوســـاط كبيرة من 
المواطنيـــن، هو أحد مصادر ســـعادتنا وعناصـــر قوتنا، جنباً 
إلى جنب مع الحفاظ على ديمومة المؤسســـة واســـتمراريتها 

المالية، ورؤيتها اإلنسانية واالجتماعية.
■ ما هي مالمح الرؤية اإلنسانية واالجتماعية التي تتحدث 

عنها؟
- إن لمؤسســـة «فاتن» منظومة متكاملة في الشقين 
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مقابالت

اإلنســـاني واالجتماعي، لذا بادرنا إلى تأسيس عدد من 
الصناديـــق، من أبرزهـــا صندوق التكافـــل، الذي يتعامل 
مـــع حـــاالت تعثـــر المقتـــرض إما ألســـباب ذاتيـــة منها 
مشـــاكل صحية مثل: حـــاالت الوفاة أو العجـــز الكلي أو 
اإلصابـــة بالحـــوادث واالمـــراض الخبيثة كالســـرطان.. 
إلـــى غير ذلك، أو أســـباب موضوعيـــة خارجة عن إرادة 
المرء منها التقلبات السياســـية مثل تدمير المشروع من 
قبل اإلحتالل اإلســـرائيلي واالعتداءات العســـكرية وما 
يرتبط بها من تراجع النشـــاط االقتصادي، وفشل بعض 

المشاريع.
يغطـــي  كونـــه  التكافـــل،  صنـــدوق  مزايـــا  مـــن  وإن 

المقترضين في حاالت ال تغطيها شركات التأمين.
وإضافة إلـــى ذلك، هناك صندوق الطالب الجامعي، 
ويقدم منحـــاً ألبناء المقترضات والمقترضين من أموال 
يقدمهـــا العاملـــون في «فاتن»، وقد منـــح هذا الصندوق 
مئـــات المنـــح للفئات األقـــل حظاً في المجتمـــع واألكثر 

عوزاً.
وبموازاة ذلك، فإن المؤسســـة تمتـــاز بعنايتها بإدماج 

كادرها في نشاطات مجتمعية وتطوعية.
وهنا أود التأكيد أن تكريس المســـؤولية االجتماعية 
هو جزء راسخ في منظومة «فاتن»، بالتالي فهي تخصص 
2 % من إيراداتها ســـنوياً لهذا الجانب، مع التركيز على 

قطاعات مثل الصحة والتعليم.
■ ماذا عن طبيعة التحديات التي تواجهكم؟

- ال شـــك أن أحـــد التحديـــات التي تفرض نفســـها 
علينا، ارتفاع كلفة التمويل، وفي ظل الوضع الفلسطيني 
الصعـــب، فإن الحاجـــة للتمويل الذي تقدمه مؤسســـات 
اإلقـــراض يزداد مع مرور الوقـــت، بالتالي يصبح الطلب 
على التمويل أكثر إلحاحاً، والحاجة لتوفير ســـيولة أكبر 
للوصـــول إلـــى الفئـــات األقل حظـــاً وخدمـــة القطاعات 

اإلنتاجية.
ونحـــن كمؤسســـات إقـــراض علـــى أتـــم الجاهزيـــة، 
ولدينـــا الخبرات والقـــدرات الالزمـــة ألداء مهمتنا رغم 
كافـــة الظروف، بالتنســـيق الكامل مع الجهـــات الرقابية 
التي تؤدي دوراً حيوياً، وإن معرفتنا لعظم المســـؤوليات 
الملقـــاة على كاهلنا دفعنا للســـعي إلـــى تطوير خدماتنا 
ومنتجاتنـــا باســـتمرار، بمـــا يشـــمل توفيـــر التمويـــالت 
اإلســـالمية، واإلصرار على اســـتهداف قطاعات واسعة 

بما في ذلك التعاونيات.
وال يفوتنـــي في هذا المقام التقدم بالشـــكر لســـلطة 
النقد الفلســـطينية، لما تؤديه من جهود في خدمة قطاع 
اإلقـــراض، وتعزيز مســـاهمته في إيجاد مزيد من فرص 

العمـــل، والحد من البطالة، ودعـــم الرياديين والمبادرين 
من أصحاب المشاريع، ونتطلع بالتعاون مع سلطة النقد، 
أن نتمكن من انشـــاء أول بنك متخصص في فلســـطين، 
فوجـــود مثل هـــذه الذراع التنموية سيســـهم فـــي توفير 
خدمـــات إضافية، والوصول لجمهور أوســـع، كما نتطلع 
أن يكون لهذا البنك بُعداً إقتصادياً تنموياً أكثر منه بنكاً 
تجارياً ريعياً، ألن «فاتن» تؤمن بسعيها إلى تنمية سيادية 
أفقية اقتصادية وليس عمودية ريعية استهالكية، بالتالي 
فنحن نؤيد اســـتراتيجية الحكومة الفلســـطينية القائمة 
علـــى التنميـــة بالعناقيـــد، ونرتبـــط بعالقـــة شـــراكة مع 
مؤسســـاتها في منح قروض حســـنة للفئات األقل حظاً، 
منهـــا على ســـبيل المثـــال ال الحصر شـــراكتنا مع وزارة 
الزراعة، وزارة اإلقتصاد، وزارة العمل وصندوق التشغيل، 

وزارة التنمية االجتماعية ووزارة الريادة والتمكين.
■ ما هي توجهاتكم خالل الفترة القادمة؟

- إن لــــ «فاتـــن» شـــبكة عالقات وتعـــاون مع أطراف 
إقليمية ودولية، لذا نجحت بنسج شراكات مع الكثير من 
األطراف خاصة في القارة األوروبية، فعلى ذلك الصعيد 
حصلـــت «فاتن» على قروض من بنوك وصناديق أوروبية 
عديدة باإلضافة الـــى بنوك محلية بقيمة تتجاوز الـ 50 
مليون دوالر، وكل هذا لم يكن ليتحقق لوال الثقة الكبيرة 
والسمعة العالية التي تحظى بها المؤسسة محلياً ودولياً، 
من هنا فإن «فاتن» تتطلع إلى توسيع دائرة الشراكات مع 
المؤسسات المالية ووكاالت التنمية في الدول العربية.

وإن مـــن تجليـــات عالقـــات الشـــراكة التـــي تربطنا 
بأطـــراف عربيـــة ودوليـــة، صلتنـــا الوطيدة مـــع الحملة 
الذكيـــة العالميـــة (Smart Campaign)، والتـــي تُعنى 
بحماية العمالء والبعد االجتماعي لمؤسسات اإلقراض، 
وتلُمس احتياجات الفئات المستهدفة، ومنح أداء أفضل 

للمؤسسات على هذا الصعيد.
كمـــا أننـــا ننفـــذ بالشـــراكة مـــع المعهـــد العربـــي 
للتخطيـــط – الكويـــت، دراســـة لقيـــاس أثـــر تمويالت 
«فاتـــن» علـــى المقترضين خالل العقد األخير، ســـواء 
مـــن حيث الدخـــل، الصحة، التعليـــم، خلق فرص عمل 
لآلخريـــن... وغيرها، وهي دراســـة نتطلع إلى نتائجها 
للنهوض بأدائنا أكثر فأكثر، علماً أن مثل هكذا دراسات 
ليست األولى من نوعها بالنسبة إلينا، إذ سبق وأن قمنا 
بالتعـــاون مع جامعة بيرزيت، ومستشـــارين مســـتقلين 
بتنفيذ دراسات شـــتى أظهرت عموماً وجود رضى عن 
خدمات المؤسســـة ومنتجاتها، لكن بالنسبة إلينا، فإن 
مثل هكذا دراســـات ما هـــي إال بمثابة حافز لنا لمزيد 

من العمل والتطوير.ا
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مقابالت

المدير العام  للبنك اLسالمي العربي هاني ناصر:

نتوجه نحو التوسع وا!نتشار عالميًا
لتعزيز القطاع المصرفي الفلسطيني

معّوقـــًا  اLســـرائيلي  اLحتـــالل  يشـــكل 
والشـــركات  المؤسســـات  حيـــال  كبيـــراً 
الفلســـطينية والشـــركات العاملـــة في 
القطـــاع  علـــى  وخصوصـــًا  فلســـطين، 
المصرفـــي والمالـــي مـــن خـــالل زعزعـــة 
اLستقرار المالي في فلسطين، كما أن 
وجود اLحتـــالل يرفع من درجـــة المخاطر 
التي تتخذهـــا المصارف في فلســـطين 

بغية ضمان إستمرار عملها.
فـــي هـــذا الســـياق تحـــدث المديـــر العام 
للبنـــك اLســـالمي العربي هانـي ناصر 
إلـــى مجلـــة «إتحـــاد المصـــارف العربيـــة» 

عن عمل المصارف في فلســـطين في ظل اLحتالل، وكيفية مساعدة سلطة النقد الفلسطينية على تعزيز 
المصـــارف فـــي فلســـطين وحمايتها، واLجراءات التـــي يتخذها البنك اLســـالمي العربي فـــي تمويل التنمية 

المستدامة والمبادرات، والمنتجات المصرفية الحديثة.
في ما يلي الحديث مع المدير العام للبنك اLسالمي العربي هاني ناصر:

■ كيف تعمل المصارف في فلســطين في ظل االحتالل؟ وما 
هي اإلجراءات التي تقومون بها لمواجهة ضغوط االحتالل على 

القطاع المالي الفلسطيني؟
- يشـــكل االحتالل العائق األكبر امام المؤسسات والشركات 
الفلســـطينية والشـــركات العاملة فـــي فلســـطين وخصوصاً على 
القطـــاع المصرفي والمالي من خالل زعزعة االســـتقرار المالي 
في فلســـطين، حيث إن وجود اإلحتالل يمنـــع وجود عملة وطنية 
فلسطينية ويعمل القطاع المصرفي مجبراً بثالث عمالت رئيسية 
(الدوالر األميركي، الدينار األردني والشـــيكل اإلســـرائيلي وعملة 
رابعة غير رئيســـية هي اليورو)، وهذا النهج يؤثر بشـــكل مباشـــر 
فـــي توفر الســـيولة النقدية واالســـتقرار النقدي ويعتبـــر تهديداً 
لإلقتصاد الفلسطيني، وتقوم سلطة النقد الفلسطينية بدراسات 
متعـــددة إلطالق عملة وطنيـــة تحقق ما يطمح له الفلســـطينيون 
والقطاع المصرفي خصوصاً لما تعانيه البنوك الفلســـطينية من 
طبيعـــة العالقة مع البنوك المراســـلة اإلســـرائيلية، والتي تعامل 
البنوك الفلســـطينية كعمالء ال كبنوك مراسلة، إضافة إلى فرض 

الجانب اإلســـرائيلي قيوداً على االســـتيراد للتجار الفلسطينيين، 
كذلـــك تفرض هذه البنوك على البنوك الفلســـطينية قيوداً كبيرة 
فـــي مـــا يتعلـــق بتصريف عملـــة الشـــيكل، حيث تضطـــر البنوك 
الفلســـطينية لالقتراض من البنوك اإلسرائيلية للوفاء بالتزامات 
عمالئها تجاه الموردين، بالرغم من قيام هؤالء العمالء بإيداع ما 
عليهم من التزامات لدى البنوك الفلسطينية بعملة الشيكل وتبقى 
هذه االموال مكدسة في خزنات البنوك الفلسطينية فترات طويلة 
تصل لعدة أشهر، ما يؤدي إلى تكبد هذه البنوك خسائر إضافية 

تتعلق بالتبعات اللوجستية نتيجة االحتفاظ بهذه االموال.
إضافة إلى أن وجود االحتالل يرفع من درجة المخاطر التي 
تتخذها المصارف بالحسبان في فلسطين لضمان استمرار عملها 
مما يشـــكل عبئاً إضافياً على المصارف، وعليه تتخذ المصارف 
عدة إجراءات احترازية تســـاعدها على االستمرار بأداء عملياتها 
قاً إلنجاز األعمال بسهولة إال  المصرفية، والتي تعتبر أحياناً معوِّ
أنه ال يمكن االســـتغناء عنها نظراً لما يواجهه السوق الفلسطيني 
أفراداً وشركات في ظل قمع االحتالل وانتهاكاته ألقل حقوقهم. 

هاني ناصر، مدير عام البنك اإلسالمي العربي
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وتقـــوم أيضـــاً المصـــارف العاملة في فلســـطين بالتوجه نحو 
التوســـع واالنتشـــار عالميـــاً لتعزيز القطـــاع المصرفي من خالل 
التواجد في عدة دول على شكل تفرعات أو مكاتب تمثيلية وأيضاً 
المشـــاركة بالمؤتمـــرات والمعـــارض والمناســـبات المهمة لتكون 
عامل ضغط على سياســـات االحتالل وذلك من خالل الشراكات 
والتفاهمات مع البنوك العالمية وصناديق النقد الدولية والهيئات 
المهتمة بتطوير القطاع المصرفي والتي بدورها تؤثر إيجاباً على 

أعمال القطاع المصرفي الفلسطيني وتفتح األفق أمامه.
وفي البنك اإلســـالمي العربي قمنا بالتوسع عالمياً من خالل 
إفتتـــاح أول مكتـــب تمثيلي لنا باإلمارات العربيـــة المتحدة (دبي) 
لتعزيز اســـم البنـــك عالمياً، خصوصاً أنه أول بنك إســـالمي في 

فلسطين.
باإلضافة إلى قيام المصارف في فلسطين بالتوّجه للصيرفة 
الرقمية لتفادي أي ضغوطات من قبل االحتالل على أرض الواقع، 
وأيضـــاً توجيه الجمهور نحو التعامالت المالية االلكترونية كبديل 

عن التعامالت الورقية.
هذا وتقوم المصارف الفلسطينية أيضاً بالتوجه نحو العضوية 
باالتحادات المصرفية اإلقليمية والعالمية إلبراز النشـــاط المهم 

للقطاع المصرفي الفلسطيني.
■ كيــف تســاعد إجراءات ســلطة النقــد الفلســطينية في 
تعزيــز وحمايــة المصــارف واســتمرار نموهــا والمحافظــة على 

أدائها؟
- تبـــذل ســـلطة النقد الفلســـطينية جهوداً حثيثـــة لتعزيز 
متانـــة واســـتقرار الجهـــاز المصرفـــي بالتزامهـــا بالقوانيـــن 
والمعاييـــر والممارســـات الرقابية الدوليـــة، وتعاونها مع كافة 
الجهات الرســـمية ذات العالقة في عملها مما أكســـبها مكانة 
ومصداقية على المســـتويين اإلقليمي والدولي، كما هو الحال 
على المستوى المحلي، وتعمل هذه اإلجراءات الرقابية كصمام 
أمـــان، باإلضافة إلى خفض حجـــم المخاطر التي قد يتعرض 
لها النظام المصرفي بشكل خاص والنظام المالي بشكل عام.

وتعمـــل ســـلطة النقد الفلســـطينية منذ ما يقارب العشـــر 
ســـنوات علـــى إجـــراء العديـــد مـــن اإلصالحـــات الهيكليـــة 
المؤسســـية التـــي جعلتها أكثـــر قرباً وتناغماً مع الممارســـات 
الدوليـــة الفضلى، والتي تعمل على تمهيد الطريق للتحول من 
ســـلطة نقـــد إلى بنك مركـــزي، حيث أصبحت هيكلية ســـلطة 
النقـــد ومهامها وعملياتها تضاهي وتماثـــل تلك الموجودة في 
العديـــد مـــن البنوك المركزيـــة الحديثة في العالـــم والتي من 
شأنها حماية القطاع المصرفي وتطويره وتنميته وتعزيز قوته.
■ كيف تتماشــون مع سياســات ســلطة النقد الفلســطينية 
في تعميم الشــمول المالي، وما هي مســاهماتكم في نشر الوعي 

المالي والثقافة المالية؟
- تعمل ســـلطة النقد الفلسطينية عمل البنك المركزي 

في فلسطين وتتعاون فيما بينها والبنوك المركزية االخرى 
بالـــدول الشـــقيقة تحـــت مظلة االمانـــة العامـــة لصندوق 
النقـــد العربـــي، وتقوم بتعميم سياســـات الشـــمول المالي 
علـــى المصـــارف الفلســـطينية وهو أحـــد أهـــم أولوياتها 
بهدف تعزيز نســـبة األفراد البالغين الذين يملكون حساباً 
مصرفيـــاً، ودمـــج الفئـــات المهمشـــة ماليـــاً وذوي الدخل 
المنخفض الذي ال يسمح لصاحبه باالنخراط في عمليات 
البنـــوك وأيضاً تعزيز االســـتقرار المالي لـــدى كافة فئات 

المجتمع الفلسطيني.
ومـــن الجدير ذكره أن فلســـطين تحتـــل المرتبة الثانية 
بعـــد األردن فـــي إطالق االســـتراتيجية الوطنية للشـــمول 
المالـــي، منذ أن تم تأســـيس «مبادرة الشـــمول المالي في 
المنطقة العربية من قبل صندوق النقد العربي ومؤسســـة 
GIZ، والتحالف العالمي للشـــمول المالي AFI في منتدى 
السياســـة العالمي بشرم الشيخ في سبتمبر 2017، ويشار 
إلى أن هذه االســـتراتيجية تعطـــي اهتماماً خاصاً لألفراد 

المهمشين والشمول المالي للمرأة.
وأما على صعيد البنك اإلسالمي العربي ودوره بتعزيز 
الشـــمول المالي فقد منح المشـــاركة باألسبوع المصرفي 
لألطفال أهميـــة كبرى، وأطلق خدمـــات مصرفية مالئمة 
لجميـــع الفئات منها حســـاب الشـــمول المالـــي ألصحاب 
األعمال الناشـــئة واألعمال الحرة وأيضاً حسابات التوفير 
التي ال يوجد عليها أي التزامات وأيضاً التطبيقات الذكية 
التـــي تشـــجع على اســـتخدام الحســـاب المصرفـــي لدفع 
الفواتير الخدماتية والتحويالت المالية وتسديد االقساط 

وغيرها بكل سهولة وأمان.
وقمنا أيضاً في البنك اإلسالمي العربي بإطالق أول فرع 
متنقل على مســـتوى البنوك اإلسالمية في فلسطين (بنكي 
ع الطرق)، والذي بدوره يستطيع الوصول لألماكن البعيدة 



Union of Arab Banks (February 2020)احتاد املصارف العربية  (شباط/ ف�اير 2020)22

واألرياف والقرى التي ال يتواجد فيها فروع مصرفية لنشر 
الوعي المصرفي والمالي وفتح حسابات وتقديم الخدمات 

المصرفية وتذليل المسافات بين المواطنين والبنك.
■ مــا هي مبادرات مصرفكم في تمويل التنمية المســتدامة 

ومنها التمكين االقتصادي التي تقومون بها؟
- نقوم في البنك اإلسالمي العربي بالتركيز على تمويل 
المشـــاريع التي تعزز التنمية المســـتدامة من خالل دراسة 
المشـــاريع التي تهدف إلى ذلك ودعمها بتقديم التسهيالت 
الالزمـــة لها من تمويالت وخدمات مالية، ونركز في البنك 
اإلســـالمي العربـــي أيضاً علـــى دعم الريادة بشـــكل خاص 
والمشـــاريع التـــي لها أثـــر إيجابي على االقتصـــاد المحلي 
ويحقق التنمية المســـتدامة، خصوصاً للشركات المتوسطة 
والصغيرة والتي تعتبر نسبتها األكبر في فلسطين من خالل 

دائرة مختصة بهذا القطاع.
وعلى صعيـــد التمكين االقتصادي يقـــوم البنك بتقديم 
المســـاعدات مـــن خـــالل برنامـــج المســـؤولية المجتمعية 
اتجـــاه األفراد والعائالت المهمشـــة والفقيـــرة والجمعيات 
والمؤسســـات االهليـــة التي تدعم هـــذه البرامج، والتي من 
شـــأنها المساعدة على إقامة مشـــاريع تساعد هذه الفئات 
ببدء حياتهم العملية وتوجيههم وتطوير قدراتهم، مما يعّزز 
التمكين االقتصادي والنهوض باالقتصاد الفلسطيني ككل.

باإلضافـــة إلـــى تقديـــم الرعايـــة للمؤتمرات وورشـــات 
العمـــل التـــي تعنى بالريـــادة وتمكين الشـــباب والشـــركات 
الناشـــئة، حيـــث قام البنـــك برعاية المؤتمـــر الدولي األول 
للريـــادة في بيت لحم بالتعـــاون مع وزارة الريـادة والتـمكـين 
 Global وبالـشـــراكـة والتعـاون مـع فـروع جـلوبـال شـيـبـرز
Shapers في فلســـطين المنبثقة عن المنتدى االقتصادي 
العالمي WEF، هذا وقام المؤتمر وألول مرة في فلسطين 
بتوفيـــر منصة للتشـــبيك ما بيـــن الرياديين الفلســـطينيين 
والمســـتثمرين والشـــركات األوروبية والعالمية تحت سقف 

واحد على أرض الوطن.
من جهة أخرى فإن الحكومة الفلســـطينية تضع التنمية 
المســـتدامة نصـــب عينيهـــا، وذلك من خـــالل اعتماد عدة 
قـــرارات وتحديد لجان مختصة في عـــام 2016 ومن بينها 
التعـــاون مع جهـــاز اإلحصـــاء المركزي، وفي هـــذا االطار 
قام البنك اإلســـالمي العربي برعاية مهرجان ومؤتمر علم 
البيانات – االحصاء 2019 في فلســـطين دعماً لنشـــاطات 
الجهاز المركزي لإلحصاء، والذي يؤكد من خالله على دور 
مبادرة علم البيانات بكافة مكوناتها في المســـاهمة بتعزيز 
مكانة فلســـطين فـــي توظيف ثـــورة المعلومـــات والبيانات 
الضخمـــة لتجاوز كافة التحديـــات وتحقيق تنمية مجتمعية 
مســـتدامة في مناحي عدة وبما يخدم المصلحة العامة في 

السياق اإلقليمي والدولي لهذه المبادرة.
قطــاع  فــي  الســريعة  التطــورات  مــع  تتعاملــون  كيــف   ■
التكنولوجيــا الماليــة؟ وهــل مــن تعــاون بينكــم وبيــن شــركات 

التكنولوجيا المالية؟
- البنك اإلســـالمي العربي يواكب التطـــورات التكنولوجية 
بـــأول علـــى المســـتوى اإلقليمـــي  والتكنولوجيـــا الماليـــة أوالً 
والعالمـــي، وعملنـــا في البنك علـــى مزج التكنولوجيـــا الرقمية 
بخدمات البنك من خالل التوجه بشـــكل أساســـي وواضح نحو 
الصيرفة الرقمية باســـتحداث أفضل أنظمة إدارة الحســـابات 
الكترونياً والتطبيقات الذكية على الهاتف والخدمات التي تسهم 
بتنفيذ الخدمات المالية المصرفية من خالل العمالء مباشـــرة 
لقطاع األعمـــال واألفراد، وأيضاً تحديث برامج البنك حســـب 

الممارسات واألساليب الفضلى من خالل شركات مختصة.
ونقوم في البنك اإلسالمي العربي بالعمل مع عدة شركات 
متخصصـــة بالتكنولوجيـــا الماليـــة والمدفوعـــات االلكترونية 
واألنظمـــة البنكيـــة الحديثة محليـــاً وإقليميـــاً، واالطالع على 
كل ما هو جديد حســـب االحتياجـــات والتطورات التي يضعها 

البنك بالحسبان للمستقبل.
للمنتجــات  الفلســطينيون  المودعــون  يســتجيب  هــل   ■
المصرفيــة التي تقدمها المصارف اإلســالمية أســوة بالمصارف 
التقليدية؟ أم أن الحاجة ال تزال قائمة نحو المصارف التجارية 

على صعيد الثقة بالمنتجات والمعامالت المصرفية؟
- نعـــم هنالك اســـتجابة دائمة من الجمهـــور والمتعاملين 
مـــع المصارف نحو الخدمات المالية والمصرفية اإلســـالمية 
وهـــي بازدهار ونمـــو دائمين، حيث إنه يتم اســـتحداث أفضل 
الخدمات المصرفية لجميع الفئات بما يتالءم مع احتياجاتهم 
وأعمالهم، وال ننكر أن العالم شهد نقلة نوعية في نمو األصول 
اإلســـالمية حول العالم خالل الثالثة أعوام المنصرمة، حيث 
ســـجلت أســـتراليا وأوروبا والواليات المتحدة أعلى نسبة نمو 
في إجمالي األصول المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية عالمياً، 
ووصل حجـــم الصناعة المصرفية اإلســـالمية في العالم إلى 
3.5 تريليـــون دوالر أميركي والمتوقـــع أن تصل إلى 4 تريليون 

خالل هذا العام.
وهـــذه المؤشـــرات تعطينـــا الحافـــز لبـــذل كل الجهـــود 
لتطويـــر الصيرفة اإلســـالمية في فلســـطين، خصوصاً أنه ال 
يوجـــد خدمة متوفرة فـــي المصارف التقليديـــة وغير متوفرة 
بالمصارف اإلســـالمية أو ليس لها بديل متوافق مع الشـــريعة 

اإلسالمية بل على العكس تماماً.
ومـــن ناحيـــة الثقـــة بالمنتجـــات والمعامـــالت المصرفية 
فأثبتـــت المصارف اإلســـالمية أنهـــا أهل للثقة واســـتطاعت 
إثبات قوة النظام المصرفي اإلسالمي وتأثيره على االقتصاد 

ككل وآثاره اإليجابية ليكون التعامل معها أساسياً ال بديًال.ا

مقابالت
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مدير عام مصرف الصفا نضال البرغوثي:

إجراءات سلطة النقد الفلسطينية ساهمت في تحقيق
ا!ستقرار المصرفي والشمول المالي وإلتزام المعايير الدولية

نضال البرغوثي، مدير عام مصرف الصفا

مقابالت
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تحـــدث مديـــر عام مصرف الصفا نضـال البرغوثي إلى مجلـــة «إتحاد المصارف العربيـــة» فأكد «أن 
اLجـــراءات والتدابيـــر التي إتخذتها ســـلطة النقد الفلســـطينية ســـاهمت في تطوير عمـــل الجهاز 
المصرفـــي فـــي تحقيـــق اLســـتقرار المصرفـــي والشـــمول المالـــي، واLلتـــزام با�ســـس والمعايير 
المصرفيـــة الدوليـــة أســـوة بأفضـــل الممارســـات والنمـــاذج المصرفية علـــى المســـتوى اLقليمي 
والعالمي، إضافة إلى تطوير ســـلطة النقد لمجموعـــة من ا�نظمة»، مؤكداً «اLقبال المتزايد من 
العمالء على المنتجات المصرفية اLســـالمية، �ن المصارف اLســـالمية توفر حلوًال مصرفية وبرامج 
وتســـهيالت تمويلية متكاملة تلبي مختلف الشـــرائح واLحتياجات للعمالء وفق مبادىء الشـــريعة 

اLسالمية وأحكامها».

وفي ما يلي الحوار مع مدير عام مصرف الصفا نضال البرغوثي:

■ كيف تعمل المصارف في فلسطين في ظل االحتالل؟ 
ومــا هــي اإلجــراءات التــي تقومــون بهــا لمواجهــة ضغوط 

االحتالل على القطاع المالي الفلسطيني؟
- فـــي ظل الظـــروف السياســـية واالقتصادية الصعبة 
واالســـتثنائية التـــي نعيشـــها فـــي فلســـطين، وبالرغم من 
كافة المعوِّقات والتحديات التي نواجهها بســـبب االحتالل 
اإلســـرائيلي، إّال أن حركـــة التطوير والتنميـــة االقتصادية 
متواصلـــة باالعتماد على اهللا ســـبحانه وتعالـــى أوالً ومن 
ثم على اإلرادة الصلبة المتينة لدى الشـــعب الفلســـطيني 
والرغبـــة في اجتياز التحديات والعقبات التي يعاني منها، 
وذلـــك مـــن خالل االلتـــزام بجملـــة اإلجـــراءات والتدابير 
والتعليمات التي تضعها سلطة النقد الفلسطينية للحفاظ 
على القطـــاع المصرفي واســـتمرار ديمومته وحمايته من 

أية مخاطر.
■ كيــف تســاعد إجــراءات ســلطة النقد في فلســطين 
في تعزيز وحماية المصارف الفلســطينية واســتمرار نموها 

والمحافظة على أدائها؟
- لقد ســـاهمت اإلجـــراءات والتدابير التـــي اتخذتها 

ســـلطة النقد مؤخراً لتطوير عمـــل الجهاز المصرفي في 
تحقيق االســـتقرار المصرفي والشـــمول المالي وااللتزام 
باألســـس والمعاييـــر المصرفيـــة الدوليـــة أســـوة بأفضل 
الممارســـات والنماذج المصرفية على المستوى االقليمي 
والعالمـــي، إضافة إلى تطوير ســـلطة النقد لمجموعة من 
األنظمة ساهمت في وصول الجهاز المصرفي الفلسطيني 
إلى وضع يتمتع فيه باالستقرار والمتانة والتطور، والقدرة 
على مواجهة المخاطر، بما فيها نظام المدفوعات الوطني، 

ونظام التصنيف االئتماني، ونظام الشيكات المعادة.
■ كيف تتماشــون مع سياســة البنك المركــزي األردني 
في تعميم سياســات الشمول المالي، وما هي مساهماتكم في 

نشر الوعي المالي والثقافة المالية؟
- باعتقـــادي أن هناك تنســـيقاً جيد جداً بين ســـلطة 
النقد الفلسطينية والبنك المركزي والذي يهدف إلى رفع 
فعالية وكفاءة الجهاز المصرفي الفلسطيني، وتجسد ذلك 
بالتشـــريعات والسياســـات المقرة من ســـلطة النقد والتي 
اتفقـــت فيها مع رؤية البنك المركـــزي األردني إلى جانب 
تعزيز الشـــمول المالـــي لجميع شـــرائح المجتمع وحرص 

 CIBAFI عضويته في المجلس العام للبنوك والمؤسسات اإلسالمية
اســـــــتفاد مصرف الصفا من خالل عضويته في المجلس العام للبنوك والمؤسســـــــات المالية اإلسالمية 
CIBAFI وهي منظمة دولية احتضنت الصناعة المالية اإلسالمية على المستوى الرسمي العالمي حيث 
اســـــــتفاد المصرف من الهيئة الشـــــــرعية، إذ اســـــــتعان بعلماء متخصصين ولهم تجارب عديدة في عضوية 
هيئات رقابة شـــــــرعية لبنوك إســـــــالمية كبيرة ورائدة في العمل المصرفي اإلســـــــالمي، ومّكنت هذه العوامل 
وغيرهـــــــا مصـــــــرف الصفا من ابتكار منتجات وخدمـــــــات مصرفية خالقة وذات أبعـــــــاد تنموية تخدم المنتج 
والمســـــــتهلك في آن واحد بلمسة تظهر فيها النظرة الفلســـــــطينية لالقتصاد اإلسالمي الذي يعتمد على 

االقتصاد الحقيقي ال االقتصاد الوهمي.
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مصرف الصفـــا منذ إنطالقته على تعزيز مبدأ الشـــمول 
المالي من خالل اتجاهات وجوانب عديدة أذكر منها على 
سبيل المثال ال الحصر: تدشين وإطالق منتجات مصرفية 
وإسالمية تساهم في تغطية حاجات تمويلية لألفراد ذوي 
الدخـــل المحدود والذين يتحرجون من التعامل مع البنوك 

التقليدية. 
وهنـــاك نحـــو 14 مصرفـــاً بيـــن محلية ووافـــدة تعمل 
فـــي فلســـطين، حيـــث إن هذه المصـــارف جميعهـــا تلتزم 
بالسياســـة والقوانيـــن وتطبـــق كافـــة األنظمـــة الصـــادرة 
عن ســـلطة النقـــد الفلســـطينية، لضمان ســـالمة القطاع 
المصرفـــي ونمـــو االقتصاد المحلي بشـــكل متـــوازن، بما 
في ذلك الحفاظ على االســـتقرار النقدي والمالي وتعزيز 
النمو االقتصادي المستدام. ومنذ تأسيس مصرف الصفا 
اإلســـالمي سعينا إلى نشر الوعي المالي والثقافة المالية 
لدى جمهور العمالء، ســـواء من خالل الحمالت التوعوية 
التي تنظمها ســـلطة النقد الفلســـطينية أو على مســـتوى 
األفراد أو المؤسسات، كالمشاركة في األسبوع المصرفي 
لألطفال والشباب الذي ينظم كل عام، أو من خالل ورش 
العمـــل والنـــدوات التوعوية التي نقوم بهـــا حول الصيرفة 

اإلسالمية وأهميتها.
التنميــة  تمويــل  فــي  مصرفكــم  مبــادرات  هــي  مــا   ■
المستدامة ومنها التمكين االقتصادي التي تقومون بها؟

- ســـعى مصرف الصفا منذ تأسيسه في العام 2016 
إلى بنـــاء عالقات اســـتراتيجية مع المؤسســـات المحلية 
وســـاهم بتقديـــم وإعطاء دورات علميـــة دولية متخصصة 
في الصيرفة اإلسالمية لشرائح مهتمة بالصناعة المالية 
اإلسالمية وحصل خاللها المشاركون على شهادات دولية 
متخصصـــة، وبالتالـــي رفد المصـــرف الصناعـــة المالية 
اإلســـالمية الفلســـطينية بخبـــراء متخصصيـــن ومؤهلين 
للقيام بأعمال توعوية ونشـــاطات تثقيفية حسب االصول 

المهنية، وقد ســـاهم الصفا برعاية األنشـــطة والفعاليات 
والمشـــاريع المجتمعيـــة المتنوعـــة الهادفـــة فـــي مختلف 

القطاعات.
■ كيــف تتعاملــون مــع التطــورات الســريعة فــي قطاع 
التنكولوجيــا المالية؟ وهــل من تعاون بينكم وبين شــركات 

التكنولوجيا المالية؟
- يعتمد مصرف الصفا «اإلســـالمي» بشـــكل أساسي 
على االســـتغالل األمثل لتكنولوجيا المعلومات واالستفادة 
من البنية التحتيـــة الحديثة للمصرف في تطوير األنظمة 
اإللكترونية الحالية وذلك لمواكبة التطورات الســـريعة في 
قطـــاع التكنلوجيـــا الماليـــة، وبالتعاون مع الشـــركات ذات 
االختصـــاص لتمكيـــن المتعامليـــن مع المصـــرف بإجراء 
معامالتهـــم الماليـــة إلكترونياً بكل يســـر وســـهولة لتوفير 

الوقت والجهد عليهم.
■ هل يســتجيب المودعــون الفلســطينيون للمنتجات 
أســوة  اإلســالمية  المصــارف  تقدمهــا  التــي  المصرفيــة 
قائمــة  تــزال  ال  الحاجــة  أن  أم  التقليديــة؟  بالمصــارف 
نحــو المصــارف التجاريــة علــى صعيــد الثقــة بالمنتجات 

والمعامالت المصرفية؟
- منـــذ انتشـــار المصـــارف اإلســـالمية في فلســـطين 
هنـــاك إقبـــال متزايـــد مـــن العمـــالء علـــى المنتوجـــات 
المصرفيـــة اإلســـالمية، ألن المصارف اإلســـالمية توفر 
حلوالً مصرفية وبرامج وتســـهيالت تمويلية متكاملة تلبي 
مختلف الشرائح واالحتياجات للعمالء وفق مبادئ وأحكام 

الشريعة اإلسالمية.
وأكاد أجـــزم أن لمصرف الصفـــا دوراً حيوياً في زيادة 
الطلب على المنتجات المالية واإلسالمية وجذب شريحة 
مـــن شـــرائح المجتمـــع الفلســـطيني نحو تغييـــر وجهتهم 
المصرفيـــة من البنوك التقليدية إلى البنوك اإلســـالمية، 

وقد لمسنا ذلك بشواهد وقرائن عديدة.ا

مقابالت
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مقابالت

رئيس مجلس اLدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات صفد إبراهيم برهم:

تواجه بيئة ا`عمال في فلسطين تحديًا كبيرًا
وعلى الحكومة إعادة النظر في بعض التشريعات

قـــال رئيـــس مجلـــس اLدارة والرئيـــس التنفيذي لمجموعة شـــركات صفـــد إبراهيم برهـم: «تواجه 
بيئـــة ا�عمـــال في فلســـطين تحديـــًا كبيراً في ظل غيـــاب أي أفق سياســـي، فيما يعانـــي اLقتصاد 
الفلسطيني جرَّاء اLحتالل واLجراءات اليومية، سواء في مجاالت اLستيراد أو التصدير، أو حتى في 
الحركـــة الداخلية وخصوصًا في ما يتعلق بقطاع غزة والذي يُشـــكل أكثـــر من ثلث حجم اLقتصاد 

الفلسطيني».
ودعـــا برهم في حديث إلى مجلة «إتحاد المصارف العربيـــة» الحكومة إلى «أن تعمل على تطبيق 
التغيير الجذري في بيئة ا�عمال من خالل إعادة النظر في بعض التشـــريعات وتوفير بيئة تنافســـية 
علـــى نحو أكبر، كذلك إلى تحويل كثير من الخدمات إلى الخدمات اLلكترونية، مما يســـاعد على 
إيجاد ســـوق محلية فاعلة تســـاعد الشـــركات على فحص الخدمات المحلية وتسويقها خارجيًا بعد 

نجاحها محليًا».
وفي ما يلي الحوار مع رئيس مجلس اLدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات صفد:

إبراهيم برهم رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات صفد
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■ كيــف تعمــل المؤسســات والشــركات في فلســطين 
فــي ظل االحتــالل؟ وما هي اإلجــراءات الت ــي تقومون بها 
لمواجهــة ضغــوط االحتالل على القطــاع االقتصادي في 

فلسطين؟
إن بيئة األعمال في فلسطين تواجه تحدياً كبيراً في 
ظـــل غياب أي أفق سياســـي، بل بالعكـــس فإن الظروف 
الحالية تعكس خطورة كبيرة على االقتصاد الفلسطيني 
عمومـــاً وعلى القطـــاع الخاص خصوصـــاً. فاإلجراءات 
الســـلطة  إضعـــاف  تســـتهدف  األخيـــرة  اإلســـرائيلية 
الفلســـطينة وبالتالي الضغط على القطـــاع االقتصادي 
وهذا يظهر من ارتفاع نســـبة البطالة وتباطوء النمو في 

الناتج المحلي اإلجمالي.
إن االقتصـــاد الفلســـطيني يعانـــي مـــن االحتـــالل 
واإلجـــراءات اليومية، ســـواء في مجاالت اإلســـتيراد أو 
التصديـــر أو حتـــى في الحركـــة الداخليـــة وخاصة في 
مـــا يتعلـــق بقطاع غزة والذي يشـــكل أكثر من ثلث حجم 
االقتصاد الفلســـطيني، إن المؤشرات االقتصادية خالل 
الســـنوات األخيـــرة تعكس حجـــم األزمة التـــي يواجهها 
االقتصاد الفلســـطيني، ورغـــم ذلك فإن القطاع الخاص 
الفلســـطيني وبالتعاون مع الحكومة الفلســـطينية يحاول 
جاهـــداً الحد من هذه اإلجراءات والعمل على إســـتثمار 
جميع مقومات االقتصاد للحد من نسبة البطالة وتعزيز 
وتمكيـــن االقتصـــاد الوطني. وهذا ســـاعد فـــي إعطاء 

مرونة للقطاع الخاص لمواجهة إجراءات االحتالل.
قطــاع  فــي  الســريعة  التطــورات  مــع  تتعاملــون  كيــف   ■

التكنولوجيــا المالية؟ وهل من تعاون بين شــركات التكنولوجيا 
المالية والمصارف؟

إن القطاع المصرفي الفلسطيني يمتاز بإنفتاحه ومتابعته 
للتطـــورات التكنولوجية وهناك خدمات متقدمة متوفرة دائماً 
في القطاع المصرفي، حيث إن البنوك الفلســـطينية تســـتثمر 
وبشـــكل دائم في القطاعـــات التقنية وتعمل علـــى توفير هذه 
الخدمـــات للقطاع الخاص الفلســـطيني وكافـــة العمالء. لكن 
فيمـــا يتعلـــق بشـــركات الدفـــع اإللكتروني، فإن ســـطلة النقد 
قـــد قامـــت بترخيص مبدئي لعـــدد من هذه الشـــركات ونأمل 
أن تباشـــر العمـــل قريباً. وإن هذه الشـــركات ســـتفتح المجال 
لتطوير آليات الدفع وخاصة في ما يتعلق بالمعامالت المحلية 
والدوليـــة كذلك فـــي مجاالت التجـــارة اإللكترونيـــة. إن هذا 
التطـــور سيســـاعد بإيجاد بيئة أعمال جديدة وسيســـاعد في 
بناء شـــركات ناشـــئة جديدة تعتمد علـــى التكنولوجيا المالية، 
خاصة وأن قطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين هو قطاع 
حيـــوي وفاعل وقادر على التفاعل مع هذه التطورات الجديدة 

والمتوقعة.

■ ما هي رؤيتكم المستقبلية للتطوير في مجال تكنولوجيا 
المعلومات في فلسطين؟

إن فلســـطين تمتاز بأن مجتمعها هو مجتمع شاب ومتعلم، 
ونســـبة التعليـــم من أعلى النســـب في العالـــم العربي، وهناك 
بنيـــة تعليميـــة جيـــدة تســـاعد في الدفـــع بشـــكل إيجابي في 
قطـــاع تكنولوجيات المعلومات، ولكن قطاع التعليم يحتاج إلى 
االنفتاح واالســـتثمار أكثر حتى يلبي الطلب والتطور الســـريع 
فـــي قطـــاع التكنولوجيا. كذلك نحتاج إلى توفير ســـوق محلي 

وإقليمي ومحاولة الربط مع األسواق العالمية.
كذلـــك علـــى الحكومة أن تعمل على تطبيـــق مع ندعو إليه 
فـــي تغيير جدي في بيئة األعمال مـــن خالل إعادة النظر في 
بعض التشـــريعات وتوفير بيئة تنافســـه أكبـــر، وكذلك تحويل 
كثيـــر من الخدمات إلـــى خدمات إلكترونية، مما يســـاعد في 
إيجاد ســـوق محلي وفاعل يساعد الشركات لفحص الخدمات 

المحلية وتسويقها خارجياً بعد نجاحها محلياً.
وعلـــى العاملين في هذا القطاع اإلنفتاح أكثر على اإلقليم 
ومحاولة التميُّز في مجاالت تستطيع المنافسة فيها، حيث إن 

الطلب على الخدمات التقنية في تسارع دائم.ا
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 المدير العام لبنك فلسطين رشدي الغالييني:

تخطينا الكثير من العقبات من خالل تبني الخطط وا!جراءات
بغية دعم المالءة والسالمة المالية للمصارف وإستمرار تقديم الخدمات

د المديـــر العـــام لبنـــك فلســـطين  شـــدَّ
رشـدي الغاليينـي فـــي حديـــث إلـــى 
مجلة «إتحـــاد المصـــارف العربية» على 
«أن الجهـــاز المصرفـــي الفلســـطيني، 
ومـــن بينـــه بنـــك فلســـطين، إســـتطاع 
تخطي العقبـــات والتحديات من خالل 
تبنـــي الكثير مـــن الخطـــط واLجراءات 
المـــالءة  دعـــم  إلـــى  تهـــدف  التـــي 
والســـالمة المالية للمصارف وإســـتمرار 

تقديم الخدمات في كافة الظروف».
بنـــك  «أن  إلـــى  الغاليينـــي  ولفـــت 
التنميـــة  بمبـــدأ  يؤمـــن  فلســـطين 
المســـتدامة وأهميتهـــا حيـــال التنميـــة 
المجتمعية واLقتصادية، وال سيما في 
مجـــال تمويـــل المشـــروعات الصغيرة 

والمتوسطة والمتناهية الصغر»
وفي ما يلي الحديـــث مع المدير العام 

رشدي الغالييني، مدير عام بنك فلسطينلبنك فلسطين رشدي الغالييني:

■ كيــف تعمل المصارف في فلســطين في ظــل االحتالل؟ 
ومــا هي اإلجــراءات التي تقوم بهــا لمواجهة ضغــوط االحتالل 

على القطاع المالي الفلسطيني؟
- بالرغم من الظروف االستثنائية التي تعمل بها المصارف 
الفلســـطينية، إال أن الجهار المصرفي الفلســـطيني اســـتطاع 
تخطـــي تلـــك العقبـــات من خـــالل تبنـــي الكثير مـــن الخطط 
واإلجـــراءات التـــي تهدف إلى دعم المالءة والســـالمة المالية 
للمصارف واستمرار تقديم الخدمات في كافة الظروف. منذ 
توقيـــع اتفاقية أوســـلو ووفق برتوكول باريـــس االقتصادي، تم 
اعتماد الدوالر األميركي والدينار األردني والشيكل اإلسرائيلي 
كعمالت رئيسية لفلسطين، مع التأكيد على حرية نقل األموال 
بين المصارف والبنوك المراســـلة، إال أن الجانب اإلسرائيلي 
منـــذ العـــام 2007 لـــم يســـمح للبنـــوك بحرية نقـــل الفائض 
النقـــدي بعملة الشـــيكل للمصارف إلى البنوك المراســـلة. إن 
هذا اإلجراء أدى إلى حدوث انخفاض في مســـتويات السيولة 

لدى المصارف في أرصدتها لدى البنوك المراسلة، مما وضع 
تحديـــاً كبيراً لدى المصارف لتلبية احتياجات العمالء إلجراء 
تحويـــالت بعملـــة الشـــيكل. فقد عملـــت البنوك علـــى تطوير 
إجـــراءات وسياســـات مخاطر ســـيولة وخطـــط تمويل طوارئ 

تتوافق مع هذه التحديات.
 كما عملت المصـــارف على تجهيز مواقع للتعافي المبكر 
(Disaster Recovery Site) بأحـــدث الطـــرق واألســـاليب 
التكنولوجية للتحقق من حفظ البيانات واستمرارية العمل في 
حـــال حـــدوث أي انقطاع أو تدمير للموقع الرئيســـي لمعالجة 
البيانات. كما قامت المصارف على تطوير مواقع إدارية بديلة 
لتمكيـــن المصـــارف وفروعها على العمل فـــي حال عدم قدرة 
الطواقم اإلدارية في المراكز الرئيسية للمصارف من الذهاب 

لمواقعهم في حال وجود أحداث أمنية في المنطقة. 
ونظراً لوجود الحواجز بين المدن والقرى وصعوبة التنقل 
مـــن مكان إلـــى آخر، فقد اعتمـــدت المصارف اســـتراتيجية 
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للشـــبكات  الجغرافـــي  واالنتشـــار  التوســـع 
اإللكترونيـــة  األدوات  وتطويـــر  المصرفيـــة 
للتســـهيل علـــى العمـــالء إجـــراء عملياتهـــم 
المصرفيـــة فـــي أي وقت وفـــي كل مكان من 
خالل نشر الصرافات اآللية وماكينات نقاط 
البيـــع في المـــدن والقرى والمناطـــق النائية 
وتطوير التطبيقـــات البنكية للهواتف الذكية، 
كمـــا قامت بعـــض المصارف حديثـــاً بتطوير 
بنـــك متنقـــل يقـــوم بالتجـــوال فـــي المناطق 
النائية والبعيدة لتقديم الخدمات المصرفية 
للمجتمعـــات التي يصعب وصولهـــا للمكاتب 

والفروع المصرفية بسبب الحواجز. 
أما من حيث المالءة والسالمة المالية، 
قامت ســـلطة النقد الفلسطينية بوضع حد 
أدنـــى لكفايـــة رأس المال أعلـــى بكثير من 
الحـــد األدنى المطلوب وفـــق تعليمات بازل 
لتكـــون كمصد إضافي يتوافق مع المخاطر 
الفلســـطينية،  المصـــارف  تواجههـــا  التـــي 
كما تـــم تطبيق المعيار الدولـــي رقم 9 وتم 

تطويـــر الكثير من اختبارات التحمل التـــي تأخذ باالعتبار 
خصوصية األوضاع التي تعمل بها المصارف الفلســـطينية 
للتحقق من قدرة المصارف الفلسطينية على مواجهة كافة 

االحتماالت. 
■ كيــف تســاعد إجــراءات ســلطة النقــد فــي فلســطين 
فــي تعزيــز وحمايــة المصــارف الفلســطينية واســتمرار نموها 

والمحافظة على أدائها؟ 
- عملـــت ســـلطة النقد الفلســـطينية علـــى الموازنة بين 
المخاطـــر والنمو في القطاع المصرفي الفلســـطيني بهدف 
دعـــم االقتصـــاد الوطنـــي مـــن خـــالل إصـــدار العديـــد من 
التشـــريعات التـــي تخص األمـــور الرقابيـــة إلدارة المخاطر 
بالشـــكل األمثل، مثل اإلقراض لشـــرائح للمشاريع الصغيرة 
والمتوســـطة التـــي تمثـــل 90 % من االقتصاد الفلســـطيني، 
حيث قامت ســـلطة النقد الفلسطينية بمنح هذه الفئة أوزاناً 
ترجيحيـــة تفضيلية بخصوص متطلبـــات رأس المال بهدف 
تشـــجيع البنوك لإلقراض لهذه الفئة. كما أصدرت ســـلطة 
النقـــد الفلســـطينية تعليمـــات في نهاية العام 2019 تشـــجع 
المصارف على اإلســـتثمار في مشـــاريع التنمية االقتصادية 
المســـتدامة مثل اإلنتاج الحيواني والزراعي والطاقة البديلة 
وتكنولوجيـــا المعلومـــات، التـــي تعمل على تشـــجيع االبتكار 
وتوفيـــر فـــرص عمل من خالل الســـماح للبنوك المســـاهمة 
فـــي إنشـــاء شـــركات بحيث يســـمح المصـــرف التملك حتى 
نســـبة 80 % مـــن رأس مـــال الشـــركة، وتم أيضـــاً تخفيض 

نســـبة األصول المرجحة بالمخاطر لتلك اإلســـتثمارات من 
100 % إلى 50 %، مما ســـيخفف بشـــكل كبيـــر تكلفة رأس 
المال للمصارف ويشـــجع المصارف على اإلستثمار في تلك 

المشاريع.
مـــن جانب آخر، عملت ســـلطة النقد الفلســـطينية على 
إصـــدار تعليمات لتطبيـــق بازل 3 بهدف تعزيـــز كفاية رأس 
المـــال، وتـــم أيضاً إصـــدار تعليمـــات لتطبيق نســـبة تغطية 
الســـيولة وصافـــي التمويل المســـتقر للتحقق من أن نســـب 

السيولة الموجودة بالقطاع المصرفي سليمة وصحية. 
وقد أصـــدرت ســـلطة النقد تعليمـــات لتطبيـــق المعيار 
الدولي رقـــم 9 من أجل تكوين المخصصـــات وفق المعايير 
الدوليـــة التـــي تســـتند على المخاطـــر والرؤية المســـتقبلية 
للمحفظة، مما سيعزز من المالءة المالية وقدرة البنك على 

مواجهة أي صدمات مستقبلية. 
كمـــا واصلت ســـلطة النقد جهودها في مجـــال مكافحة 
غســـيل األمـــوال وتمويـــل اإلرهاب. وفـــي هذا الســـياق، تم 
إصدار عدة تعليمات بالخصوص مما سيحافظ على عالقة 
المصـــارف مـــع البنـــوك المراســـلة الخارجية التـــي يتوجب 

المحافظة عليها لكافة أنواع المعامالت البنكية الدولية. 
إن كافـــة التعليمـــات التـــي تـــم إصدارهـــا قد ســـاهمت 
بشكل رئيســـي في الحفاظ على استقرار الجهاز المصرفي 
بالرغم من الظروف والمخاطر االستثنائية التي تتعرض لها 

فلسطين. 
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قطــاع  فــي  الســريعة  التطــورات  مــع  تتعاملــون  كيــف   ■
التكنولوجيــا الماليــة؟ وهــل مــن تعــاون بينكــم وبيــن شــركات 

التكنولوجيا المالية؟ 
- لقـــد ســـارت رؤيـــة البنـــك نحو المســـتقبل عبـــر مواكبة 
التطورات الحديثة في الخدمات المصرفية وما سيحدث عليها 
من تغييرات جوهرية وسريعة. وعليه، قام بتأسيس شركة (فين 
تك) ومدفوعات في عام 2011 وهي شركة (بال بي) وأنشأ من 
خاللهـــا منصة دفع وعرض الفواتير والتقنيات المالية الحديثة 
مثـــل المحفظـــة الرقمية عـــن طريـــق الموبايل وتنظيـــم الدفع 
اإللكترونـــي الحكومـــي. وباإلضافـــة إلى ذلك، اســـتثمر الكثير 
مع الشـــركات الدولية مثل فيزا وماستركارد ويونيون بي لقبول 
وإصـــدار البطاقات وبوابـــات الدفع اإللكترونـــي لدعم التجارة 
اإللكترونيـــة، فضـــًال عن تطويـــر الهيكلية لتتضمـــن خبراء في 
الرقمنة من داخل المشروع وليس فقط تكنولوجيا المعلومات. 
وكذلـــك قام البنك بتطوير منظومة البرامج والبنية التحتية 
لخدمـــة التطـــور الســـريع فـــي التكنولوجيا الماليـــة عن طريق 
االستثمار في أحدث البرامج مثل الموبايل البنكي والصرافات 
الحديثـــة وبرامج األرشـــفة اإللكترونية ونظام أمـــن المعلومات 

بجميع أبعادها. 
ويلعب بنك فلسطين دوراً فاعًال مع سلطة النقد الفلسطينية 
لتطويـــر مشـــاريعها الوطنية مثـــل المفتاح الوطنـــي والمقاصة 
اإللكترونية للشـــيكات، والشـــمول المالـــي Fintech والحكومة 

اإللكترونية ونظم الدفع اإللكترونية الحديثة. 
■ كيف تقومــون بتطوير منتجاتكم وخدماتكم المالية لكي 

تتالءم مع حاجات الزبائن من األفراد والشركات؟
- يعمل بنك فلسطين على تطوير خدماته لكي تتناسب مع 
المســـتجدات في السوق الفلسطينية، وتصميم خدمات جديدة 
تلبـــي حاجات العمالء مـــن مختلف الشـــرائح اإلقتصادية، كما 
أن اســـتراتيجية بنك فلسطين تقوم على أن مستقبل الخدمات 
المصرفية ســـيتحول بشـــكل سريع مســـتقبًال نحو التكنولوجيا 
التي بدأت تخفف من أثر ضغوط العمالء للحضور إلى الفروع 
من أجل إجراء معامالتهم المصرفية، وفي هذا اإلطار استطاع 
البنك خالل ســـنوات قليلة جداً من أن يحتـــل موقعاً ريادياً في 
تقديـــم الخدمات المصرفيـــة اإللكترونية فـــي المنطقة، حيث 
أصبحـــت معظم الخدمات التي يقدمهـــا البنك تتحول تدريجياً 
نحو التكنولوجيا، كما طور البنك تطبيق «بنكي ع موبايلي» حيث 
يســـتطيع عمالء البنك من تنفيذ معظـــم تعامالتهم المصرفية 

من خالل التطبيق.
■ مــا هي مبــادرات مصرفكم في تمويل التنمية المســتدامة 

ومنها التمكين االقتصادي التي تقومون بها؟
- يؤمن بنك فلســـطين بمبـــدأ التنمية المســـتدامة وما لها 
من أهمية على صعيد التنمية المجتمعية واالقتصادية، وضمن 

هـــذا المجال ســـاهم فـــي تطوير وتمويـــل المشـــاريع الصغيرة 
والمتوســـطة من خالل دائـــرة متخصصة تعمل في البنك، وقام 
بتوقيع اتفاقيات خاصة بالمشـــاريع المنفذة من قبل األشخاص 
ذوي اإلعاقـــة، كمـــا قـــام بتطويـــر برنامـــج خـــاص بالســـيدات 
«فلسطينية»، وذلك لدعم المرأة الفلسطينية في كافة المجاالت 
وتشـــجيعها للدخول في الحياة االقتصادية وتمكنيها من خالل 
عمل ورشات في المحافظات المختلفة، مما جعل البنك ريادياً 
فـــي الشـــمول المالي بين البنوك العاملة في فلســـطين. وأيضاً 
في مجال التنمية المستدامة خصص البنك ما يقارب 5 % من 
أرباحه الســـنوية لدعم المشاريع المختلفة في مجال الرياضة، 
الصحة، التعليم وغيرها ضمن الشراكات المختلفة التي يقيمها 
البنك مع المؤسسات المختلفة، وذلك بهدف عمل تأثير إيجابي 
مجتمعي أكبر في المجاالت المختلفة، وكان من أهم المشاريع 
التـــي عمل عليها البنـــك ضمن المســـؤولية االجتماعية إطالق 
عيادة متنقلة تجوب القرى البعيدة وذلك لتشجيع عمل الفحص 
المبكر عن سرطان الثدي، حيث تقدم هذه العيادة الفحوصات 
للســـيدات كما ويعمـــل طاقمها على عقد ورشـــات تثقيفية في 
المناطـــق التي تزورها، وجاء إطالق هذه العيادة تتويجاً ألعوام 
عمـــل البنك خاللها مع شـــركائه علـــى تكثيف أهميـــة التوعية 
للفحص المبكر في شـــهر تشرين األول/أكتوبر، حيث استخدم 
البنك الوســـائل الدعائية وغيرها للتشـــجيع لعمل الفحوصات، 
ومما ال شـــك فيه أن جهود البنك في هذا المجال ساهمت في 
إنقاذ عدد كبير من الســـيدات والذي اكتشـــف عندهن المرض 
مبكـــراً، ومن الجهود األخرى إنشـــاء 33 حديقة لألطفال ضمن 
مشـــروع البيارة، حيث يفتقر أطفالنـــا ألماكن عامة آمنة للعب، 
فبـــادر البنـــك إلنشـــاء هذا المشـــروع وعمل نشـــاطات صيفية 
ترفيهيـــة ضمـــن الحدائق التي ينشـــئها، ويســـعى البنك في كل 
عـــام لرفـــع عـــدد البيـــارات التي ينشـــئها، وذلـــك لخدمة عدد 
أكبـــر مـــن المناطق وبالتالي الوصول إلـــى آالف األطفال. وكان 
للتعليم جزء مهم في المســـؤولية االجتماعية، إذ إننا إذا حظينا 
بمجتمـــع صحي ومتعلم فإننا نحظـــى باقتصاد قوي، وحيث إن 
بنك فلســـطين ثاني أكبر مشـــغل ضمن القطـــاع الخاص، فكان 
للجامعات الفلسطينية اهتمام ضمن برنامج زمالة فقد استفاد 
من البرنامج ما يقارب 190 أســـتاذاً جامعياً، إذ يتركز البرنامج 
على ابتعاث األساتذة في زيارات مهنية للخارج ليعودوا بخبرات 
جديدة تســـاهم في تطوير التعليم العالي، وبالتالي المســـاهمة 
في المهارات التي يكتســـبها خريجـــو الجامعات مما يعمل على 
ســـد الفجوة ما بين التعليم األكاديمي ومتطلبات ســـوق العمل. 
ومن المهم أيضاً أن بنك فلسطين يؤمن بمبدأ الشراكات وأيضاً 
ال يركـــز فقط على الدعـــم المادي وإنما المســـاهمات العينية 
والممارســـات الخاصـــة بحمايـــة البيئة وكل ذلك ضمن شـــبكة 

الشراكات والتي تتوسع عاماً بعد عام.ا

مقابالت





Union of Arab Banks (February 2020)احتاد املصارف العربية  (شباط/ ف�اير 2020)34

مقابالت

الرئيس التنفيذي لبنك القدس صالح هدمي:

القطاع المصرفي الفلسطيني يواجه تحديات
ترتبط بالوضع الخاص في فلسطين

بّين الرئيس التنفيذي لبنك القدس صالح هدمي «اLشـــكاالت 
والتحديـــات التـــي يعانيهـــا القطـــاع المصرفـــي الفلســـطيني 
والتي ترتبط على نحو مباشـــر بالوضع الخاص في فلســـطين، 
كونهـــا تحـــت اLحتـــالل». وأشـــار هدمـــي فـــي حديث إلـــى مجلة 
«إتحـــاد المصـــارف العربيـــة» إلـــى «أن بنك القـــدس يعمل على 
تعزيز قاعدة رأس ماله بما يتناســـب ومتطلبات الجهات الرقابية 
والموازنـــات التقديريـــة لxعـــوام المقبلـــة. كمـــا يحـــرص بنـــك 
القدس على أن يكون السّباق في تقديم الخدمات االلكترونية 
المتطورة بما يتناســـب مع العصر ويواكب تطوراته، وذلك من 
خالل االســـتثمار في تقنيات التحّول الرقمي وخلق إضافة نوعية 

على الخدمات من ناحية الجودة العالية والسرعة الفائقة».
وفـــي ما يلي الحديث مع الرئيس التنفيذي لبنك القدس صالح 

هدمي:

■ كيف تعمل المصارف في فلسطين في ظل اإلحتالل؟ وما 
هي اإلجراءات التي تقومون بها لمواجهة ضغوط اإلحتالل على 

القطاع المالي في فلسطين؟
- إن العمـــل المصرفـــي في فلســـطين يكتنفـــه العديد من 
اإلشـــكاالت والتحديات التي ترتبط مباشـــرة بالوضع الخاص 
بفلســـطين كونهـــا دولـــة تحـــت اإلحتـــالل، كما ويرتبـــط بعدة 
تحديات وإشـــكاالت محلية وعالمية، ومن أبرز المشاكل التي 

تعاني منها البنوك العاملة في فلسطين نتيجة اإلحتالل:
التعامـــل بالشـــيكل اإلســـرائيلي لعدم وجود عملـــة محلية . 1

وكونهـــا العملـــة األساســـية للتعامالت المحليـــة من خالل 
البنوك المراســـلة اإلســـرائيلية التـــي تتعامل مـــع البنوك 
العاملـــة بفلســـطين كعمـــالء وليـــس كبنوك أو مؤسســـات 
مالية وبإتفاقيات مجحفة يترتب عليها تبعات وكلفة مالية 

باهظة من خالل:
تراكـــم النقـــد بعملـــة الشـــيكل لـــدى البنـــوك العاملة • 

بفلسطين وعدم إمكانية شحنه إلى البنوك اإلسرائيلية 
إال ضمـــن حصـــص محددة ســـلفاً ال تتوافق مع حاجة 
البنـــوك وكميـــات النقد المتراكم وبكلـــف مالية عالية، 

وبالتالـــي تضطر البنـــوك إلى التضييق علـــى العمالء 
في قبول اإليداعات النقدية بعملة الشـــيكل باإلضافة 
إلـــى تحمل تكاليـــف الحاجة إلقتراض عملة الشـــيكل 
من البنوك اإلســـرائيلية غالباً لتغطية متطلبات تمرير 

عملياتها بالشيكل.
تقـــوم البنـــوك اإلســـرائيلية بفـــرض شـــروط مجحفة • 

وتكاليـــف باهظـــة ضمـــن اتفاقيات عملها مـــع البنوك 
المحلية مثل فرض توفير تأمينات نقدية بنســـب كبيرة 
غالبـــاً ما تصل إلى نســـبة 100 % لتمرير عملياتها مع 
عدم أو ضعف وجود بدائل أخرى أقل كلفة، هذا فضًال 
عن إرتجاع نســـبة كبيـــرة جداً من الشـــيكات المودعة 
للتقاص والمســـحوبة على البنوك اإلسرائيلية ألسباب 
غيـــر منطقية، مما يعيـــق دورة رأس المـــال ويزيد من 

اإلرباك المالي لدى عمالء البنوك المحلية.
صعوبة التنقل بحرية بيـــن محافظات الوطن نتيجة وجود . 2

الحواجز العســـكرية وإغـــالق المناطق وفـــرض إجراءات 
أمنية تعيق الحياة بكافة جوانبها، مما يؤثر على اإلنتاجية 
وفـــرص التنمية باإلضافة إلى الحـــد من قدرة البنوك من 

صالح هدمي، الرئيس التنفيذي لبنك القدس
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التواصل الدائم مع مكونات السوق.
عدم ســـيطرة الســـلطة الوطنية الفلســـطينية على المعابر . 3

والحـــدود وعدم وجود ميناء أو مطار فلســـطيني مســـتقل 
وبالتالـــي عـــدم المقـــدرة علـــى الســـيطرة على األنشـــطة 
اإلقتصاديـــة المتعلقـــة باإلســـتيراد والتصديـــر وتعريـــض 
عمـــالء البنوك لمخاطر عالية ناتجة عـــن تأخير تخليص 
البضائع ودفع كلف باهظة عن أرضيات ورســـوم وجمارك 
وإحتماليـــات تأخيـــر تســـليم مبيعاتهم وبالتالـــي التعرض 
لغرامـــات أو تأخيـــر تحصيـــل أثمـــان مبيعاتهـــم مما يؤثر 
علـــى ربحية العمالء وقدرتهم علـــى الوفاء بإلتزاماتهم في 

األوقات المحددة.
السياسات التي يفرضها اإلحتالل على التعامالت المالية . 4

مع الحكومات الفلسطينية المتعاقبة واإلجراءات العقابية 
الجماعيـــة بحجـــز وإقتطـــاع أمـــوال المقاصة ومـــا ينجم 
عنها من عدم إنتظام في تســـديد فاتورة الرواتب وفواتير 
المورديـــن للســـلع ولخدمـــات للقطاع الحكومـــي وإنعكاس 
ذلك على قطاعات واســـعة من عمالء البنك وبالتالي عدم 

إنتظام تسديد اإللتزامات.
وفي هذا الســـياق ومن باب التعامـــل مع الواقع المفروض 
على مجمـــل مكونات المجتمع الفلســـطيني نتيجة اإلجراءات 
المفروضـــة من اإلحتالل، تضطـــر البنوك كأحد أهم مكونات 
المنظومة اإلقتصاديـــة بالوطن إلى إرتجال حلول للتغلب على 

العديد من هذه التحديات من بينها:
مراعاة مخاطـــر المناطق الخارجة عن الســـيطرة األمنية . 1

للســـلطة الوطنية الفلسطينية وتحمل نفقات غير إعتيادية 
لتعزيـــز متطلبات األمن والســـالمة بالتفرعـــات وبخاصة 

البعيدة.
توطيـــن التوظيـــف ضمن حـــدود المنطقة نفســـها لمراكز . 2

العمل وما قد يتضمنه ذلك من محدودية الكوادر المؤهلة 
في بعض المناطق.

اللجـــوء إلـــى التنســـيق الدائـــم بيـــن البنـــوك العاملـــة في . 3
فلســـطين إلدارة مخـــزون النقـــد بشـــكل تكاملـــي وبحدود 
القـــدرة اإلســـتيعابية للبنـــوك ضمن التعامل مـــع المناطق 

كمعازل لتوفير كلف النقل بين المحافظات.
اللجـــوء إلى عمليات اإلقتراض والتبادل في ســـوق ما بين . 4

البنوك المحلية بالرغم من فروقات الكلفة أحياناً وبحدود 
اإلمكانيات المتاحة لمثل هذه العمليات.

رفع ســـقوف التغطيـــة التأمينية على مخزون النقد ســـواء . 5
بالفروع والمكاتب أو بوحدات النقد المركزي وتحمل كلف 

كبيرة بهذا المجال.
إعادة جدولة وهيكلة التســـهيالت المرتبطة، ســـواء بشكل . 6

مباشر أو غير مباشر بإنتظام تسديد الحكومة إللتزاماتها 

وإطـــالق حمـــالت تأجيـــل األقســـاط ومنـــح التســـهيالت 
المؤقتة.

هذا باإلضافة إلى العديد من اإلجراءات اليومية في إدارة 
األزمات والظروف غير الطبيعية مثل اإلغالقات وحاالت منع 
التجول وتأخير البريد التي يتم معالجتها بالتنسيق اليومي بين 
البنوك وتأجيل حقوق اإلعادة ومن خالل التنســـيق المشترك 

مع سلطة النقد الفسطينية.
الفلســطينية  النقــد  ســلطة  إجــراءات  تســاعد  كيــف   ■
فــي تعزيــز وحمايــة المصــارف الفلســطينية وإســتمرار نموها 

والمحافظة على أدائها؟
- التشـــريعات التـــي تخـــص اإلســـتقرار المالـــي والرقابة 
الماليـــة، فـــإن ســـلطة النقـــد تضـــع العديـــد من التشـــريعات 
التـــي تنظـــم عمل البنـــوك وتقـــوم بتعزيز وحمايـــة المصارف 
د أحيانـــاً (علـــى ســـبيل  الفلســـطينية. وهنـــاك بعـــض التشـــدُّ
المثـــال في متطلبات نســـب كفاية رأس المـــال) لكن بالمجمل 
معظـــم التشـــريعات هـــي تشـــريعات مدروســـة وضعـــت بنـــاًء 
على أفضـــل الممارســـات المصرفيـــة وتضاهي التشـــريعات 
فـــي الدول المتقدمة. المشـــكلة تكمن أحيانـــاً في خصوصية 
القطـــاع المصرفي الفلســـطيني والتحديات التـــي يعاني منها 
هـــذا القطـــاع، فتحـــاول أن تكـــون ســـلطة النقـــد مرنة بعض 
األحيان لتراعي في تشـــريعاتها خصوصية القطاع المصرفي 
الفلسطيني، لكن نرى أنه يجب أن يتم بذل المزيد من الجهود 
لمحاولة تقليص القيود على المصارف الفلسطينية وإعطائها 
الحوافز لكي تســـتمر في النمـــو والمحافظة على أدائها، على 
سبيل المثال، نرى أنه يجب على سلطة النقد أن توجه البنوك 
مـــن خـــالل تعليماتهـــا إلى زيادة نســـبة الدخل مـــن العموالت 
المصرفية العامة لكي تقوم بتعزيز إيراداتها والمحافظة على 
ثبات نمو أرباحها دون اإلعتماد بشكل أساسي على اإليرادات 
المتأتية من التسهيالت المصرفية المرتفعة المخاطر (يمكن 
عمـــل ذلك على ســـبيل المثال من خالل إعادة دراســـة جدول 
العمـــوالت المنصـــوص عليها فـــي التعليمات). كمـــا أنه يجب 
إعطاء مزيد من الحوافز للبنوك لتعويضها عن مشكلة فائض 
نقد الشـــيكل، المشـــكلة التي يصعب حلها والتي تشكل ضغط 
سيولة على البنوك وترهق البنوك في كلف تشغيلية مرتفعة.

التشـــريعات واإلجـــراءات المتعلقة في حماية المســـتهلك 
والجمهور: تركز ســـلطة النقد في هذا الجانب على الشفافية 
المطلقـــة من قبل المصارف لمتلقـــي الخدمة البنكية وتحاول 
أن تعزز ثقة الجمهور في المصارف وتعزز المنافسة الشريفة 
بين البنوك. نرى أن هذه التشريعات ممتازة وتحث المصارف 
بشكل دائم على التطور والرقي في مستوى الخدمات المقدمة 

للجمهور وكسب ثقة الجمهور الفلسطيني.
التشريعات واإلجراءات المتعلقة في األمن والسالمة: نرى 
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أن هذه التشريعات مبالغ بها في بعض األحيان وترهق البنوك 
في كلف تشـــغيلية مرتفعة جداً تفوق في بعض األحيان تكلفة 
المخاطـــر المتأتية (على ســـبيل المثال، التعليمـــات الجديدة 
المتعلقة في الصرافات اآللية، أو التعليمات التي تمنع البنوك 

.(cloud من استخدام التخزين
قطــاع  فــي  الســريعة  التطــورات  مــع  تتعاملــون  كيــف   ■
التكنولوجيــا الماليــة؟ وهــل مــن تعــاون بينكــم وبيــن شــركات 

التكنولوجيا المالية؟
- نراقب التطورات الســــريعة في قطــــاع التكنولوجيا المالية 
فــــي العالم بشــــكل مكثف ونضــــع خططاً واســــتراتيجيات ونعمل 
جاهدين لمحاكاة هذه التطورات واإلســــتثمار بها وتقديم أحدث 
مــــا توصلــــت إليه التكنولوجيــــا المالية، حيث يقــــدم بنك القدس 
العديد من الخدمات البنكية اإللكترونية ويسعى إلى حث العمالء 

على استخدام الخدمات اإللكترونية والتكنولوجيا المالية.
هنـــاك تحديات كبيـــرة في قطاع التكنولوجيـــا المالية في 
فلســـطين ومن أهمها التشـــريعات المعمول بهـــا حالياً، حيث 
إنهـــا ما زالت تشـــريعات جديدة ومتحفظة جـــداً لم ترتِق بعد 
إلى المســـتوى المطلـــوب لإلنطالق نحـــو التكنولوجيا المالية 

المتطورة في فلسطين.
هنـــاك تعاون كبير بيننا وبين شـــركات التكنولوجيا المالية 
ولكـــن من الجديـــر بالذكر أن هذه الشـــركات تعاني أيضاً من 
الصعوبة في الحصول على التراخيص وممارســـة أعمالها في 

فلسطين.
ونرى أن األمور بدأت تتغير ونأمل أن تدور العجلة بشـــكل 
أســـرع في المســـتقبل للوصول من خالل التكنولوجيا المالية 
إلى أكبر شـــريحة من العمالء والمســـير بإتجاه اســـتراتيجية 

الشمول المالي.
■ كيــف تتعاملون مع التشــريعات والقواعد الدولية في ما 

خص مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب؟
- تتطلـــب الطبيعـــة الخاصـــة لجريمتـــي غســـل األمـــوال 
وتمويل اإلرهاب تكاتف الجهود الدولية لمكافحتهما، وإليجاد 
منظومـــة حقيقية وفعالة للحد منهما ومنعهما على المســـتوى 
المحلـــي والدولـــي أيضـــاً، وبإعتبار دولة فلســـطين عضو في 
مجموعة العمل المالي لدول الشـــرق األوسط وشمال افريقيا 
(MENAFATF)، وحيـــث إن إلتزامهـــا بالمعاييـــر الدوليـــة 
لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب أمر ضروري فتضمنت 
التشـــريعات والقوانيـــن الفلســـطينية القواعـــد والتشـــريعات 
الدوليـــة المتعلقـــة بمكافحة غســـل األموال وتمويـــل اإلرهاب 
وخصوصـــاً التوصيات األربعين واألجـــزاء المتعلقة بإلتزامات 
المؤسســـات الماليـــة، وبناًء عليه تم عكس جميع التشـــريعات 
والقواعـــد الدوليـــة والتعليمـــات الصـــادرة الناظمـــة للقوانين 
ضمـــن سياســـات وإجـــراءات عمـــل مكافحـــة غســـل األموال 

وتمويل اإلرهاب لدى البنك للمحافظة على مكانته وأنشـــطته 
المالية الدولية والتي تتضمن أوراق عمل وتشـــريعات صندوق 
النقـــد الدولي، باإلضافة إلى عكـــس جزء آخر ضمن البرامج 
المؤتمتة المســـتخدمة لدى البنك مثـــل برنامج الفحص على 
قوائـــم الحظر الدوليـــة، وإتباع الممارســـات الفضلى في تتبع 
العمليات المالية وربطها ببرامج وأنظمة آلية، مع األخذ بعين 
اإلعتبار التشـــريعات الخاصة بتبعيـــة وهيكلية دائرة مكافحة 
غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب بمـــا يضمن اســـتقالليتها 
وموضوعيـــة عملهـــا وهذا أحـــد متطلبات حوكمـــة العمل في 
مجال مكافحة غســـل األموال وتمويل اإلرهاب على المستوى 

السياسي لضمان فعالية عملها.
■ كيــف تقومــون بتطويــر منتجاتكم وخدماتكــم المالية 

لكي تتالءم مع حاجات الزبائن من األفراد والشركات؟
بالنسبة إلى األفراد: »

يتم مسح السوق دورياً لمعرفة الطلب على منتجات األفراد 
والعرض المقدم من البنوك المنافسة، وعليه يتم إتخاذ القرار 
بتعديل البرامج أو إستحداث برامج جديدة بما يضمن تحقيق 
مســـتوى مقبـــول من المخاطـــر وبما يتوافق مع قـــدرة المدين 

وعبء الدين عليه.
بالنسبة إلى الشركات: »

ال يوجـــد برامج محددة مســـبقاً ولكن يوجـــد منتجات يتم 
تقديمها لعمالء الشركات ويتم تطويرها حسب اآلتي:

تطويـــر العالقـــات مع البنوك المراســـلة لســـهولة إصدار . 1
الكفاالت الخارجية واإلعتمادات. 

وجـــود مراكز تنمية األعمال قادرة على دراســـة أوضاعهم . 2
الماليـــة وتقديـــم القـــروض الالزمة لتمويل أنشـــطتهم في 
مجـــال تمويـــل رأس المال العامل، ســـواء مـــن خالل منح 
تسهيالت في خصم الشيكات وتمويل المشتريات والجاري 
مدين أو من خالل تمويل احتياجاتهم الرأسمالية واألصول 

الثابتة وبما يضمن سرعة تقديم الخدمة لهم.
■ ما هي السياســات التــي اتبعها مصرفكم خالل الســنوات 

الماضية بهدف المحافظة على نمو مستدام؟
تعزيـــز قاعـــدة رأس مال البنك بما يتناســـب مع متطلبات . 1

الجهات الرقابية والموازنات التقديرية لألعوام القادمة.
اإلنتشـــار الجغرافي بمـــا يضمن إســـتقطاب ودائع عمالء . 2

مســـتقرة وموزعـــة على عدد كبير مـــن العمالء وخصوصاً 
حسابات التوفير والحسابات الجارية.

توظيف األموال في أوجه استخدام آمنة ومقبولة المخاطر . 3
وبأعلـــى عائد ممكـــن من أجـــل تعظيم األربـــاح، وبالتالي 

تعظيم قاعدة رأس مال البنك.
اإلســـتثمار فـــي رأس المال البشـــري من خـــالل التدريب . 4

وصقل المهارات.ا

مقابالت
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مقابالت

المدير العام للبنك الوطني أحمد الحاج حسن:

نلتزم ا!ستثمار في فلسطين
وهدفنا تطوير ا!قتصاد المحلي وتنمية مختلف القطاعات

 – TNB تحدث المديــــر العام للبنــــك الوطني
فلسطين أحمد الحاج حسن إلى مجلة «إتحاد 
المصارف العربية» فأكد «أن الجهاز المصرفي 
اLقتصــــاد  بحجــــم  مقارنــــة  الفلســــطيني 
الفلســــطيني، يُعتبر قطاعًا واعــــداً وكبيراً، من 
خــــالل أرقام الودائع وا�صــــول، فضًال عن وجود 
أساســــي لدور ســــلطة النقد الفلسطينية في 

نجاح الجهاز المصرفي في فلسطين».
وقــــال الحــــاج حســــن: «نســــتثمر بالتكنولوجيــــا 
المــــرأة  تمكيــــن  علــــى  ــــز  ونركِّ الرقميــــة، 
المبــــادرون  كنــــا  اقتصاديــــًا.  الفلســــطينية 
بشــــراء حصــــة في محطة «نــــور أريحــــا» للطاقة 
حاجتنــــا  مــــن   % 85 تســــد  والتــــي  الشمســــية  
مــــن الطاقة، وذلــــك كخطــــوة وطنيــــة وبيئية 
واجتماعية تساهم في االنفكاك عن إسرائيل 
في موضــــوع الطاقــــة واالعتماد علــــى مصادر 
طاقــــة نظيفة مصنعة محليًا وبشــــكل صديق 

للبيئة».
في مــــا يلي الحديث مــــع المدير العــــام للبنك 

الوطني أحمد الحاج حسن:

قــات والتحديات التــي تواجههــا المصارف  ■ مــا هــي المعوِّ
الفلسطينية؟ 

- الجهاز المصرفي الفلسطيني مقارنة مع حجم 
اقتصادنـــا يعتبر قطاعاً عاماً وكبيراً، فأرقام الودائع 
واألصول مقارنـــة بالناتج المحلي مرتفعة وأعلى من 
بعـــض الدول العربية المجـــاورة. رغم كل المعوِّقات، 
إال أن الجهـــاز المصرفـــي الفلســـطيني آمـــن وقوي 
وتعتبر المصـــارف من أكثر القطاعـــات االقتصادية 
استقراراً ومتانة في فلسطين. وبالتأكيد فإن األمور 
التي تؤثر إجمـــاالً على اقتصادنا الوطني تؤثر أيضاً 
علـــى البنوك، فعلـــى الرغم من كافـــة الظروف التي 
شـــهدتها البالد إال أنه لم تنشـــأ أيـــة أزمة مالية في 

الجهـــاز المصرفـــي ولـــم يخســـر أي مـــودع أي جزء 
من ودائعه. الوضع السياســـي غير المســـتقر يشكل 
أحد أكبر المعوِّقات للجهاز المصرفي الفلســـطيني، 
فاألزمـــات الناتجـــة عن ذلك تـــكاد ال تنتهي، ســـواء 
أزمة المقاصة اإلســـرائيلية التي أثرت بشكل مباشر 
على تراجع أرباح البنوك والشركات الفلسطينية، أو 
مشـــكلة تكدس النقد اإلسرائيلي في خزنات البنوك 
الفلســـطينية ومماطلة إســـرائيل فـــي ترتيبات إعادة 
هذا الفائض إلى البنوك اإلســـرائيلية، أو عدم وجود 
حساب مراسل بالشيكل اإلسرائيلي لعدد من البنوك 
الفلسطينية مما يعني حرمان هذه البنوك من الكثير 

من الفرص التشغيلية. 

أحمد الحاج حسن، مدير عام البنك الوطني TNB – فلسطين
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■ كيف تساعد إجراءات سلطة النقد الفلسطينية 
في تعزيز وحماية المصارف الفلســطينية واستمرار 

نموها والمحافظة على أدائها؟ 
- هنــــاك دور أساســــي لســــلطة النقــــد في نجاح 
الجهاز المصرفي في فلســــطين، حيث تلعب ســــلطة 
فــــي نمــــو أداء  واضحــــاً  النقــــد الفلســــطينية دوراً 
المصــــارف فــــي فلســــطين، باعتمادهــــا لمجموعــــة 
مــــن األدوات اإلحترازيــــة والتشــــريعات والتعليمات 
الحصيفــــة، مما أوجــــد بنية أساســــية متينة للجهاز 
المصرفي الفلسطيني والتي أصبحت أقوى على مر 
الســــنوات باكتمال مكونات األمــــان المالي والرقابة 
الســــوقية وضمــــان الودائــــع، باإلضافــــة إلــــى البيئة 
التشــــريعية ونظــــام المدفوعات الــــذي أصبح نظاماً 

حديثاً اآلن. 
■ كيــف تتعاملــون مــع التطــورات الســريعة في 
قطــاع التكنولوجيــا المالية؟ وهل مــن تعاون بينكم 

وبين شركات التكنولوجيا المالية؟
- البنــــك الوطني فــــي مطلع العام 2018، باشــــر 
بتطبيق خطته اإلستراتيجية للتحول الرقمي، والتي 
تعــــد جزءاً هاماً ترتكــــز عليه اإلســــتراتيجية العامة 
للبنــــك، وذلك بعد تطويــــر نظامه البنكــــي وتطبيقه 
ألكثــــر األنظمة البنكية تطوراً وحداثة على مســــتوى 
العالــــم، مــــن مجموعــــة Temenos، والــــذي أصبح 
منصــــة مرنــــة اآلن إلطــــالق وتطويــــر العديــــد مــــن 
الخدمات والحلول التكنولوجية المصرفية الرقمية. 
البنــــك الوطني يعتبر الســــبَّاق على مســــتوى البنوك 
في الشرق األوسط في إطالق مركز خدمات رقمي 
يقــــدم باقة كبيرة من الخدمــــات المصرفية الرقمية 
لجمهور المتعاملين مع البنك بشــــكل الكتروني عبر 
منصات وســــائل التواصل االجتماعــــي دون الحاجة 
أن يــــزوروا الفروع للقيام بالمعامــــالت البنكية، وقد 
حصدنــــا جائــــزة البنك األكثــــر ابتكاراً وريــــادة للعام 

2019 على هذا اإلنجاز. 
وإننـــا نواكب عن كثب كافة التطورات التكنولوجية 
الماليـــة العالميـــة ونعمـــل علـــى تطويـــر مـــا يوائمنا 
ويتناســـب أيضاً مع البنية التحتية لوضع التكنولوجيا 
فـــي فلســـطين، ونعتمـــد كذلـــك األمر على شـــركات 
التكنولوجيـــا الماليـــة الفلســـطينية، حيـــث إنهـــا في 
تطور وتقدم مســـتمرين وقادرة على تزويدنا بالحلول 
المناســـبة لتطويـــر خدماتنا. كمـــا أن البنك الوطني 
كان الســـبَّاق في طرح خدمات تكنولوجية رقمية هي 
األولى من نوعها في الســـوق المصرفي الفلســـطيني 
مثـــل خدمـــة الصـــراف اآللـــي دون بطاقـــة، وأتمتـــة 
طلـــب دفاتـــر الشـــيكات الكترونياً بشـــكل كامل دون 
أي تدخـــل بشـــري، عبر نظام ربط خـــاص هو األول 
من نوعه يجمعنا وســـلطة النقد الفلســـطينية، حيث 
نتمكـــن من خالله إعطـــاء العميل الـــرد الفوري على 
طلبه بما يتماشـــى مع وضعه االئتماني وتصنيفه من 
قبل ســـلطة النقد الفلســـطينية. وألهمية هذا األمر، 
تم إنشـــاء لجنـــة تابعة لمجلـــس إدارة البنك مختصة 
بالتكنولوجيا الرقمية، وهي تشـــرف بشـــكل مباشـــر 
على تطبيق إســـتراتيجيتنا بهذا الخصوص. نحن في 
طور تطويـــر المزيد من الخدمات هـــذا العام، حيث 
نســـعى إلى أن يتمكن زبائننا من التحكم بحســـاباتهم 
وأرصدتهم عن بعـــد ودون الحاجة لزيارة فروعنا مع 

نهاية العام الحالي. 
■ كيــف تقومــون بتطوير منتجاتكــم وخدماتكم 
الماليــة لكــي تتــالءم مع حاجــات الزبائن مــن األفراد 

والشركات؟ 
- نعتمـــد فـــي تطويـــر منتجاتنـــا على تقســـيم 
الســـوق إلـــى قطاعـــات، ومن ثم دراســـة االحتياج 
المالـــي الفعلي لـــكل قطاع على حـــدة قبل تطوير 
أي منتج مصرفي، حيث تســـتغرق الدراسات عدة 
شـــهور لمعرفـــة االحتياج والوقـــوف عليه، ومن ثم 
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نعاود المســـح والدراســـة لمعرفة كيفية تلبية هذا 
االحتيـــاج. ومن النتائج يتم رســـم شـــكل ومحتوى 
المنتـــج الجديـــد. وال نكتفي بذلك، بـــل أيضاً بعد 
تصميـــم المنتج ومواده اإلعالنيـــة، نتوجه للقطاع 
ليســـاهم معنـــا فـــي اختيـــار التصميـــم  مجـــدداً 
المالئم وأخذ المالحظات قبـــل الخروج بالحملة 
التســـويقية لـــه، فهـــذا نهج دائـــم للبنـــك الوطني 
قبل الشـــروع بإطـــالق أي منتج جديـــد وهو أحد 
أهم أســـباب نجـــاح منتجاتنا في الســـوق. فمثًال، 
حســـاب توفير «حياتي» المخصص لتمكين المرأة 
الفلسطينية اقتصادياً، جاء ترجمة إلجابات النساء 
الفلسطينيات وتعريفهن لألمان المالي المستقبلي 
وهو االحتياج الذي ظهر معنا من خالل الدراسات 
لهذا القطاع، حيث إن البرنامج القى نجاحاً كبيراً 
وســـاهم بشـــكل مباشـــر في زيادة نســـبة الشمول 
المالي للمرأة ألنه بني فعلياً على االحتياج المالي 

لها وقام بتلبيته. 
■ البنــك الوطني من البنــوك المعروفة بدورها 
في تمكيــن المرأة الفلســطينية اقتصاديــًا، حدثنا 

عن دوركم بهذا الخصوص؟ 
- منذ العام 2015، ساهم البنك الوطني بشكل 
مباشـــر في تمكيـــن المرأة الفلســـطينية اقتصادياً 
ولنـــا دور هـــام فـــي المســـاهمة فـــي زيادة نســـبة 
الشـــمول المالي لها، فكنا أول بنك يقســـم السوق 
حســـب النوع االجتماعي، حيـــث أطلقنا أول منتج 
توفيـــر للمـــرأة الفلســـطينية «حياتـــي»، الذي يلبي 
األمان المالي لها والقى صدى وإقباالً واسعين من 
قبل النســـاء في فلسطين، ألنه يخاطب احتياجهم 
لنا ضمن البرنامـــج لغاية اآلن  المالـــي الفعلـــي. موَّ
3.5 مالييـــن دوالر علـــى شـــكل قـــروض إنتاجيـــة 
بقيـــادة نســـاء دون فوائد أو عمـــوالت، ونتج عنها 
قصـــص نجاح كثيرة في تمكين العديد من النســـاء 
الفلســـطينيات اقتصادياً بإدرار دخل شهري ثابت 
لهـــن وألســـرهن، إضافـــة إلـــى أن هذه المشـــاريع 
الممولة ســـاهمت في خلق فرص عمل جديدة كان 
معظمها لصالح نســـاء، وهذا يعنـــي إحداث تنمية 
مستدامة لهذا القطاع الهام. البرنامج استطاع أن 
يضع البنك على الخارطة اإلقليمية للمصارف بعد 
 The Banker Middle East أن لفت انتباه مجلة
المعروفـــة والتـــي منحتنا جائـــزة «البنــك األفضل 
لتمكيــن المرأة» على مســـتوى الشـــرق األوســـط. 
اليوم، نســـب الشـــمول المالي للبنـــك الوطني هي 

األعلـــى في الســـوق المصرفي الفلســـطيني حيث 
بلغت نسبة المدخرات من النساء لدينا نهاية العام 
الماضـــي 64 % مـــن قاعـــدة المدخريـــن، إضافة 
إلى تشـــكيلهن 26 % من نسبة المقترضين إلقامة 
مشـــاريع صغيرة ومتوســـطة ومتناهية الصغر، أما 
ضمن قاعدة العمالء فتشـــكل النساء 34 % منها. 
إضافـــة إلى ذلـــك، ومن خالل برنامج المســـؤولية 
االجتماعية للبنك، يشـــكل تمكين المرأة أحد أهم 
أركانه، ونخصص ميزانية ســـنوية لهذا الغرض كل 

عام تماشياً مع توجهاتنا. 
المســؤولية  يخــص  مــا  فــي  مبادراتكــم  هــي  مــا   ■

االجتماعية؟ 
- البنك الوطني ملتزم باالســـتثمار في فلسطين، 
فنحن ننظر للمســـؤولية االجتماعيـــة أنها ال تقتصر 
فقط على التبرع بنسبة مقطوعة من صافي أرباحنا 
لخدمة قطاعات معينة من المجتمع، وإنما وانطالقاً 
مـــن مواطنـــة البنـــك الوطني وتشـــكيله عامـــوداً من 
أعمدة االقتصاد الفلســـطيني يندرج تحت مسؤوليته 
االجتماعية المساهمة في تطوير االقتصاد المحلي، 
وتنميـــة مختلـــف القطاعـــات االقتصاديـــة وتطويـــر 
منتجات مصرفية مســـؤولة تلبـــي وتركز على تقديم 
الحاجـــات الماليـــة الفعليـــة لـــكل قطـــاع علـــى حدة 
وخدمته بالطريقة األمثل، باإلضافة إلى مســـؤوليتنا 
تجـــاه البيئة التي تعـــد أحد أهم أعمدة المســـؤولية 
االجتماعيـــة للبنك، حيث قمنا وكجزء من مســـؤولية 
البنـــك الوطنية والبيئية واالجتماعية، بشـــراء حصة 
بقـــدرة إنتاجية مقدارها 1.17 ميغـــاواط من محطة 
«نور أريحا» المملوكة لشركة مصادر التابعة لصندوق 
االستثمار الفلسطيني، بغية سد 85 % من احتياجاتنا 
من الكهرباء في منطقة نفوذ شركة كهرباء محافظة 
القدس، وهذه الخطوة تســـاعدنا كفلســـطينيين على 
المســـاهمة باالســـتقاللية عـــن إســـرائيل فـــي ملف 
الكهرباء واالعتماد على الطاقة التي ننتجها بأنفسنا، 
دون إحـــداث تلـــوث أو ضرر بالبيئـــة باالعتماد على 
طاقـــة نظيفـــة. وفي ما يخـــص مســـاهماتنا المالية 
للقطاعات االجتماعية، نرصد كذلك األمر ما نسبته 
4 % من صافي أرباحنا لتنمية مجتمعنا الفلسطيني، 
نركز من خاللها على ملـــف تمكين المرأة، والتعليم، 
والبيئة، وتنمية المناطق المصنفة «ج» والتركيز على 
القدس إضافة إلى الطفولة، ليشكل ما نقدمه حلقة 
متكاملة تسهم في تنمية المجتمع الفلسطيني بشكل 

فاعل ومستدام.ا

مقابالت





Union of Arab Banks (February 2020)احتاد املصارف العربية  (شباط/ ف�اير 2020)42

مقابالت

مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة من المؤسسات الفلسطينية محمد محمود مسروجي:

نريد سياسة مالية هدفها التنمية
ومضاعفة دخل الدولة وخفض ا!نفاق

أعد مؤســـس ورئيـــس مجلـــس إدارة مجموعة القدس 
للمســـتحضرات الطبيـــة محمـد محمود مسـروجي، 
دراســـة تحليلية عن ا�وضاع اLقتصادية في فلسطين 
المؤسســـات  أن  مفـــاده  مريـــر  «واقـــع  ضـــوء  فـــي 
الفلســـطينية الصناعيـــة والماليـــة والتجاريـــة تعمـــل 
كمن يســـبح ضـــد التيـــار، فيما إســـرائيل تســـيطر على 
الميـــاه والطاقـــة، وتاليـــًا فـــإن إمكانيـــة التوســـع فـــي 
الصناعـــة أو الزراعـــة بـــات أمـــراً صعبـــًا ومكلفـــًا. كذلك 
فإن المجال محدود حيال تطور الســـياحة وذلك نتيجة 
ســـيطرة المحتـــل علـــى هـــذا الركـــن الحيوي فـــي رفد 

اLقتصاد».
وخلـــص مســـروجي إلـــى القـــول: «نريد سياســـة مالية 
هدفها التنمية ومضاعفة دخل الدولة وخفض اLنفاق. 
علمًا أن كل ذلك يبقى حلوًال موقتة ولن يكون هناك 
حل دائم لكل ا�وضـــاع اLقتصادية إال بكنس اLحتالل 
وفك القيود وإقامة دولة مستقلة تمامًا لها قرارها في 

كافة ا�مور السياسية، ا�منية واLقتصادية».

لمحة عن ا`وضاع االقتصادية في فلسطين
ال شك أن المواطن العربي أينما كان يدرك حقيقة األوضاع 
االقتصاديـــة فـــي فلســـطين، حيث إنهـــا مرآة للواقع السياســـي 
واألمني والذي ال يحتاج إلى تعريف والذي يســـوء من ســـنة إلى 
أخرى وربما من شـــهر إلى شـــهر، والســـبب الرئيسي هو وجود 
االحتـــالل الـــذي يجثم علـــى قلـــوب المواطنيـــن، والـــذي كبلنا 
باســـتمراريته حتـــى اآلن من خـــالل اتفاقية أوســـلو ومن بعدها 
باتفاق باريس االقتصادي، والذي ال يســـمح باستقالل االقتصاد 
الفلسطيني. فنحن ملزمون بالتعامل مع الشيكل اإلسرائيلي كما 
أننـــا ملزمون بالتقّيد باألنظمة والقوانيـــن التي تحكم االقتصاد 
اإلســـرائيلي ســـواء مـــن حيث االســـتيراد أو التصديـــر، فهنالك 
بضائع غير مســـموح لنا باســـتيرادها كما أن عمليات االستيراد 
والتصديـــر خاضعـــة للجمارك اإلســـرائيلية وللتفتيـــش األمني 
اإلســـرائيلي، وكل مـــا يتعلـــق باالســـتثمار الزراعـــي والصناعي 

وكذلك الهيمنة على القطاع السياحي.
أما إذا أراد تاجر فلســـطيني حيازة وكالة تجارية من أي بلد 

في العالم، فهنالك تدخل من جانب الوكيل اإلســـرائيلي مدعوماً 
من حكومته لمنعها أو على األقل ألخذ عمولة عليها.

مـــن ناحية أخرى فإن إســـرائيل تســـيطر علـــى المياه وعلى 
الطاقـــة، وبالتالي فإن إمكانية التوســـع في الصناعة أو الزراعة 
أمـــر صعب ومكلـــف، وكذلـــك فإن المجـــال محدود فـــي تطور 
الســـياحة وذلك لسيطرة المحتل أيضاً على هذا الركن الحيوي 

في رفد االقتصاد.
ومن المعروف بأن التنمية صعبة جداً إن لم تكن مســـتحيلة 
في ظـــل االحتالل وبدون التنمية يكون تطـــور االقتصاد ضئيًال 
جـــداً وربما بالســـالب، وال يخفـــى على أحد بأن االســـتثمار هو 
أساس التنمية وخفض نسبة البطالة والفقر، وإسرائيل بهيمنتها 
علـــى البالد وعلى المصادر الطبيعية فإنها تجعل منها بيئة غير 
صالحـــة أو علـــى األقل غير منافســـة لالســـتثمار، وهنا يتجلى 
القول: «ال قرار اقتصادياً مســـتقًال بدون قرار سياسي مستقل» 
والعكـــس صحيـــح فإنـــه «ال قـــرار سياســـياً مســـتقًال دون قرار 

اقتصادي مستقل».

محمد محمود مسروجي
مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة من المؤسسات الفلسطينية
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فـــي ظل مثـــل هـــذا الواقـــع المريـــر، فإن 
المؤسســـات الفلســـطينية الصناعيـــة والمالية 
والتجاريـــة تعمل كمن يســـبح ضـــد التيار ولعل 
االســـتجابة مـــن الجانـــب الفلســـطيني لهـــذا 
التحـــدي كانـــت بقـــدر العقبـــات التـــي وضعت 
فـــي وجه االقتصـــاد واالقتصاديين، ولعل مولد 
واستمرار شركة القدس للمستحضرات الطبية 
التي أتشـــرف برئاستها هي مثل على المقاومة 

والتصدي لهذا االحتالل.
فقد تأسست شركة القدس للمستحضرات 
الطبية في العام 1969 أي بعد االحتالل وعندما 
لم يسمح لنا باستيراد األدوية التي كنا وكالءها 
قبل االحتالل وعرض علينا العمل مع الشركات 
اإلســـرائيلية، كان ردنا ليس فقـــط الرفض بل 
كان الـــرد هو تأســـيس الصناعـــة الدوائية في 
فلســـطين. ورغم العقبات التـــي ذكرت بعضها 
في المقدمة، إال أن هذه الشـــركة بعد خمسين 

عامـــاً قد أصبحت مجموعة ممتدة وإقليميـــة لها مصانع داخل 
فلســـطين وفي خارجها ومنها األردن والجزائر وأصبحت تصدر 
ألكثـــر من خمســـة عشـــر بلداً عربيـــاً وأجنبيـــاً وتنتـــج بموجب 
الدســـاتير واألنظمـــة العالميـــة ويعمل فيها في داخل فلســـطين 
وحدها حوالي 400 موظف. وقد نشأ ومنذ ذلك الوقت العديد 
من مصانـــع األدوية وغير األدوية في األراضي المحتلة وبجهود 
ذاتية ابتداء من شـــراء األرض، والتي هي مرتفعة األســـعار إلى 
البنيـــة التحتيـــة إلى البناء ثـــم تمويل العمليات ولـــم يكن حينها 
توجـــد بنـــوك عربية، حيث كانـــت البنوك العاملـــة في األراضي 
المحتلـــة جميعها إســـرائيلية وبالتأكيد لم يكـــن هنالك أي دعم 
وخصوصـــاً فـــي مجـــال التنمية بل علـــى العكس كانـــت هنالك 
محاربـــة في كافة المجاالت. ولو لـــم يكن هنالك احتالل لكانت 

شركتنا (مجموعتنا) أضعاف ما هي عليه اآلن.
األوضاع اآلن مختلفة، حيث يوجد في فلسطين عدد ال بأس 
به من البنوك بعضها فروع لبنوك عربية وأردنية بشـــكل خاص 
واألغلبية هي بنوك فلسطينية، حيث أصبح مجموع الموجودات 
والمطلوبـــات في البنوك الفلســـطينية أكثر مـــن 17 مليار دوالر، 
وأصبحـــت التســـهيالت االئتمانية حوالي 9 مليـــارات دوالر أما 
ودائـــع العمـــالء فحوالـــي 13 مليـــار دوالر، ممـــا أّدى إلى تطوير 
االقتصاد وإيجاد مشـــاريع ال بأس بها في مختلف المجاالت إال 
أن الميزان التجاري يتحدث عن عجز بحوالي خمســـة مليارات 

دوالر.
ومـــن أجل تنمية االقتصاد أو باألحرى من أجل بناء اقتصاد 

حقيقي فيجب أن ينصب االهتمام على:
الزراعة: هنالك أراٍض زراعية هامة صنَّفت حسب اتفاق  ■

أوسلو مناطق (ج) وهذه المناطق تحت سيطرة إسرائيل الكاملة 
أمنيـــاً وإدارياً وتقع من ضمن هـــذه المناطق األغوار، والتي هي 
بمثابة ســـلة الغذاء الفلســـطيني، مع العلم أن إســـرائيل تسيطر 
على أكثر من 70 % من المياه الفلســـطينية والتي تبيعنا كميات 
من هذه المياه!، ولذلك على الســـلطة الوطنية الفلســـطينية أن 

تجد السبل من أجل السيطرة على أرضنا ومائنا.
الصناعــة: من أجل تنمية الصناعـــة يجب أن تبنى مدن  ■

صناعيـــة مؤهلة ومـــزودة بالبنيـــة التحتية الضروريـــة وأن تباع 
المصانـــع أو تؤجـــر بأســـعار منطقية وتموَّل لفتـــرات بعيدة وأن 
تشـــجع الصناعة باإلعفـــاءات علـــى االســـتيراد والتصدير وأن 
تعطـــى المصانع قروض ميســـرة وأن تتدخل الســـلطة في دعم 
وتنمية هذه الصناعات وتساعد في عملية التصدير والتسويق.

الســياحة: يجب عقد اتفاقيات مع الدول والمؤسســـات  ■
الســـياحية من أجل تشـــجيع الســـياحة وأن تعمل الســـلطة على 
تأهيل األماكن الســـياحية وأن تمدها بالبنية التحتية الضرورية 

وأن تدعم المشاريع السياحية.
دعم البنية المالية والمصرفية وتشـــجيع االستثمار فيها  ■

وإيجاد مصارف متخصصة مثل بنك إنماء صناعي وبنك إقراض 
زراعي وبنك لصغار المستثمرين أو التمويل المحدود... الخ

هـــذا ويجب أن تكون هنالك سياســـة ماليـــة هدفها التنمية 
وذلك بمضاعفة الدخل للدولة وخفض اإلنفاق.

كل ذلـــك هـــو حلول مؤقتة ولن يكون هنالـــك حل دائم لكافة 
األوضـــاع وخاصة االقتصادية إال بكنـــس االحتالل وفك القيود 
وإقامة دولة مستقلة تماماً لها قرارها في كافة األمور السياسية 

واألمنية واالقتصادية.ا
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عضو في العديد من المؤسسات االقتصادية والمجتمعية.• 
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مقابالت

مدير عام بنك اLستثمار الفلسطيني سميح صبيح:

نُعتبر من البنوك الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية 
ونعمل على تطوير منتجاتنا وخدماتنا على نحو مستمر

سميح صبيح مدير عام بنك اإلستثمار الفلسطيني
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تحدث مدير عام بنك اLســـتثمار الفلســـطيني سـميح صبيح في حوار مع مجلة «إتحاد المصارف العربية» فقال: 
«تواجه البنوك في فلســـطين تحديات خاصة بســـبب الوضع الفريد في هذا البلد، إضافة إلى التحديات ا�خرى 
المتعلقـــة بالعمل المصرفـــي واLئتماني، حيث تنعكس مظاهر هذه التحديـــات على جوانب عدة في العمل 
المصرفـــي»، مشـــيراً إلـــى «أن البنـــوك العاملة في فلســـطين إســـتطاعت التغلب علـــى الكثير مـــن التحديات 
المصرفيـــة وممارســـة دورهـــا فـــي المســـاهمة الفعالة فـــي التنميـــة اLقتصادية، فضـــًال عن قيام ســـلطة النقد 

الفلسطينية بالكثير من اLجراءات التي تدعم البنوك وتحميها».
وخلـــص صبيح إلى «أن بنك اLســـتثمار الفلســـطيني يُعتبر مـــن البنوك الرائدة في مجـــال التكنولوجيا المالية، 
حيـــث يعمـــل على تطويـــر منتجاته وخدماته وتحســـينها علـــى نحو مســـتمر ومتواصل، وقد حافـــظ البنك على 
نمـــو ثابـــت ومدروس خالل الســـنوات الماضية، إذ إرتكز على سياســـات تراعـــي كافة المتغيرات وال ســـيما تعزيز 
جـــودة المحفظة اLئتمانية ونوعيتها من خالل توزيع المحفظة على الصعيد القطاعي والجغرافي وتخفيض 

المخاطر وعدم التركز اLئتماني».
وفي ما يلي نص الحوار:

■ كيف تعمل المصارف في فلسطين في ظل االحتالل؟ وما 
هي اإلجراءات التي تقومون بها لمواجهة ضغوط االحتالل على 

القطاع المالي في فلسطين؟
- تواجـــه البنـــوك فـــي فلســـطين تحديات خاصة بســـبب 
الوضـــع الفريد في فلســـطين، إضافة إلـــى التحديات العادية 
للعمـــل المصرفي واالئتماني، وتنعكس مظاهر هذه التحديات 
علـــى الكثير مـــن جوانب العمل المصرفي، حيث يشـــكل تعدد 
العمالت المتداولة في فلســـطين وغياب العملة الوطنية أعباء 
خاصـــة علـــى البنـــوك تتطلب هياكل إدارة ســـيولة لـــكل عملة 
وتوفير متطلبات ســـيولة نقدية وســـيولة غير نقدية لكل عملة 
من العمالت الثالث الدوالر والدينار والشـــيقل، مما يحد من 
قـــدرة البنـــوك على تشـــغيل األموال ويزيد مـــن حجم األموال 
المعطلـــة، كمـــا ويرفع مخاطـــر االئتمان نتيجة منـــح االئتمان 
بعمـــالت متعّددة تتعـــرض للتذبذبـــات والتغيرات في أســـعار 
العمالت وأســـعار الفائدة، واألهم من ذلك في إدارة الســـيولة 
هو صعوبة شـــحن النقد، مما يؤدي إلـــى تراكم النقد وبمبالغ 
عاليـــة لدى البنوك وتكبدها مصاريف إضافية وزيادة مخاطر 

النقد وإدارته وارتفاع تكاليف تخزينه. 
كما أن صعوبة التواصل في كثير من األحيان بين المناطق 
وأثـــره االقتصادي يشـــكل تحدياً أمام البنـــوك، باإلضافة إلى 
عـــدم القدرة على ممارســـة االعمال المصرفية في الكثير من 
المناطق الفلســـطينية يمثل تحدياً اقتصادياً، إضافة إلى عدم 
القدرة على تطبيق القانون الفلسطيني في الكثير من المناطق 
الفلســـطينية الذي يؤدي إلى عدم قـــدرة البنوك إلى الوصول 
إلـــى تلك المناطق لتقديم الخدمة المصرفية أو منح االئتمان 

المصرفي فيها. 
لقـــد اســـتطاعت البنـــوك العاملـــة فـــي فلســـطين التغلب 

علـــى الكثيـــر من التحديـــات المصرفية وممارســـة دورها في 
المســـاهمة الفعالـــة بالتنميـــة االقتصاديـــة، وذلـــك من خالل 
اكتســـابها الخبـــرة والمعرفـــة فـــي وضـــع الخطط المســـبقة 
والالزمـــة للتعامل مع الظـــروف الخاصة في فلســـطين، فقد 
نظمـــت تلك البنوك عمليات إدارة الســـيولة وتوفيرها بنســـب 
كافيـــة لكل منطقة ولـــكل فرع وتقوم بمتابعة ذلك يومياً، وذلك 
نتيجـــة عدم القدرة على شـــحن النقد، كمـــا وأوجدت البنوك 
طرقاً إليصـــال الخدمة المصرفية للمناطق الفلســـطينية من 
خالل استهدافها بالتســـويق المصرفي المتجول والتكامل مع 
مؤسسات اإلقراض الصغير وتعزيز الخدمات االلكترونية مثل 
الموبايل البنكي وتنويع أشـــكال التفرع، حيث شهدت فلسطين 
في الســـنوات األخيرة توســـعاً كبيراً في تفرعـــات البنوك في 
الريف الفلسطيني، مما أدى إلى إيصال الخدمات المصرفية 
إلى شـــرائح واسعة، هذا باإلضافة إلى تطوير البنوك خدمات 
ومنتجـــات مصرفية متنوعة ومخصصة للســـوق الفلســـطيني 
تلبي حاجة القطاعات المختلفة وخصوصاً قطاع المؤسسات 
الصغيـــرة والمتوســـطة والتي تكثر فـــي الريف الفلســـطيني، 
فـــي االســـتثمار  ملحوظـــاً  تطـــوراً  وشـــهدت البنـــوك أيضـــاً 
التكنولوجي والرقمي في الخدمات المصرفية، باإلضافة إلى 
تفعيل مؤسســـات ضمـــان القروض والتي تشـــارك البنوك في 
المخاطـــر من أجل اإلقراض خصوصاً فـــي المناطق الريفية، 
إضافة إلى ذلك فقد عملت البنوك في فلســـطين على توسيع 
شـــبكة البنوك المراسلة الخارجية من أجل تمكينها من إيجاد 
البدائـــل لتقديـــم الخدمات المصرفية، كمـــا وأوجدت البنوك 
في فلسطين حلوالً لوجستية للتعامل مع الشيكات والمقاصة، 
وكذلـــك زادت مـــن االحتياطات األمنيـــة والتأمينية على مقار 

الفروع والمكاتب في المناطق والفروع.
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فلســطين  فــي  النقــد  ســلطة  إجــراءات  تســاعد  كيــف   ■
فــي تعزيــز وحمايــة المصــارف الفلســطينية واســتمرار نموها 

والمحافظة على أدائها؟
- تقـــوم ســـلطة النقـــد بالكثيـــر مـــن اإلجـــراءات التـــي 
تدعـــم وتحمي البنـــوك وتصدر التعليمـــات المنظمة للقطاع 
المصرفي، حيث تقوم ســـلطة النقد بإدارة ومتابعة السيولة 
اليوميـــة وتعمل على توفير الســـيولة لـــكل المناطق والفروع 
للبنـــوك، باإلضافة إلى تنظيم وشـــحن النقـــد وإدارة أنظمة 
المدفوعـــات والمقاصـــة الوطنية وأنشـــأت أنظمـــة متطورة 
لالستعالم االئتماني، والتي ساعدت البنوك كثيراً في ضبط 
مخاطـــر االئتمـــان، باإلضافة إلى إنشـــاء أنظمـــة التصنيف 
والشـــيكات المعادة وغيرها من األنظمة لمســـاعدة وتدعيم 
القطـــاع المصرفـــي، وعلـــى صعيـــد التنظيم فقـــد أصدرت 
ســـلطة النقد الكثيـــر من التعليمات المنظمـــة لكافة مناحي 
العمل المصرفي والســـالمة الكلية للبنوك وأصدرت معايير 
ومقاييـــس حصيفة لســـالمة عمـــل البنوك ســـواء تعلق ذلك 
بمخاطـــر االئتمان، مخاطر العمليـــات، متطلبات كفاية رأس 
المـــال، والكثير من التعليمـــات والتي أّدت إلى تمتين أوضاع 
القطاع المصرفي ليصبح قطاعاً قوياً ويتمتع بقدرات عالية 

على التحمل وهوامش سالمة كافية. 
قطــاع  فــي  الســريعة  التطــورات  مــع  تتعاملــون  كيــف   ■
التكنولوجيــا الماليــة؟ وهــل مــن تعـــاون بينكــم وبين شــركات 

التكنولوجيا المالية؟ 
- يعتبر بنك االستثمار الفلسطيني من البنوك الرائدة في 
مجال التكنولوجيا المالية، حيث أولينا هذا الموضوع األهمية 
البالغـــة واعتمدنا اســـتراتيجية الرقمنة، فقـــد كان لنا تواصل 
مســـتمر مع شـــركات التكنولوجيا الماليـــة العالمية والمحلية، 
وكنـــا حريصين على حضـــور المؤتمرات العالميـــة واإلقليمية 
المتعلقـــة بموضـــوع التكنولوجيـــا الماليـــة، وقـــد بادرنـــا إلى 
تشـــغيل أنظمة متنوعة فـــي التكنولوجيا المالية، حيث إن بنك 
االســـتثمار الفلســـطيني اليوم هو البنك الوحيد بل المؤسسة 
الماليـــة الوحيـــدة التي تقـــدم خدمـــة المحفظـــة االلكترونية 
(e-Wallet) فـــي فلســـطين، والتي أطلقناها مؤخـــراً وننفرد 
بها في الســـوق حالياً، كما وأطلقنا فـــي العام الماضي خدمة 
 P.S.O) فتـــح الحســـابات من خالل أجهزة التابلـــت المحمولة
Portable Service Office) وكذلـــك خدمة الموبايل البنكي 
بحلة جديدة وغيرها من الخدمات، ونسجنا عالقات بنَّاءة مع 
شـــركة التكنولوجيا المالية ونعمل على تطوير عالقات جديدة 

أخرى. 
■ كيف تقومون بتطوير منتجاتكم وخدماتكم المالية لكي 

تتالءم مع حاجات الزبائن من األفراد والشركات؟ 
- يعمـــل بنـــك االســـتثمار الفلســـطيني علـــى تطويـــر 

وتحســـين منتجاتـــه وخدماتـــه بشـــكل مســـتمر ومتواصل، 
ننطلق في عملية التطوير من خالل دراســـة ومتابعة السوق 
والتغيـــرات االقتصاديـــة والتوقعات، باإلضافـــة إلى تحليل 
المنافســـة وتوجهات الجمهور والســـوق الحالية والمتوقعة، 
ونطلع على تجارب األســـواق اإلقليمية والعالمية، وقد تميز 
البنـــك فـــي تطوير منتجات حســـاب التوفيـــر والذي صمم 
خصيصاً لتحفيز شـــريحة واســـعة مـــن الجمهور على عادة 
التوفيـــر، باإلضافة إلـــى منتجات وحلول قطاع المنشـــآت 
الصغيـــرة والمتوســـطة والتي يتـــم مزجها مـــع تقديم دعم 
فني لتطوير هذا القطاع وتخصيص تلك المنتجات حســـب 
النشـــاط االقتصادي، تتم عملية التطوير من خالل التركيز 
علـــى مشـــاركة الكثير مـــن المســـتويات اإلداريـــة والتغذية 
الراجعة من الموظفين األماميين، ويتم تخصيص جلســـات 
عصـــف ذهني متعددة قبـــل الوصول إلى التصميم المعتمد 
للمنتجات، تخضع المنتجات المصرفية المقترحة للتحليل 
والمقارنـــة وفحص إمكانـــات التطبيق ويتـــم تطويرها وفق 

منهجية منظمة. 
■ مــا هي السياســات التــي اتبعها مصرفكم خالل الســنوات 

الماضية بهدف المحافظة على نمو مستدام؟ 
- حافـــظ بنـــك االســـتثمار الفلســـطيني علـــى نمـــو ثابت 
ومـــدروس خالل الســـنوات الماضية، حيـــث ارتكز البنك على 
سياســـات تراعـــي كافـــة المتغيـــرات ذات العالقـــة، فقد رّكز 
البنـــك علـــى اتباع سياســـات تعزيـــز جودة ونوعيـــة المحفظة 
االئتمانيـــة من خالل توزيع المحفظـــة على الصعيد القطاعي 
والجغرافي وتخفيض المخاطر وعدم التركز االئتماني، واتبع 
البنك سياســـات تســـعيرية متوازنة ترتكز على هوامش ربحية 
جيدة مع توفير الســـعر المنافس المنطقي والفعال، كما وركز 
على سياســـة ربط التســـعير بمســـتويات المخاطـــر، مما مكن 
البنـــك من تحقيق أفضل النســـب في العائـــد على المحفظة، 
ويتبـــع البنك أيضاً سياســـة تنويع هيكلية مصـــادر التمويل مع 
التركيـــز على الودائع المســـتقرة غير المكلفة من الحســـابات 
الجارية وحســـابات التوفير، ويركز البنك على جودة الخدمات 
المصرفية كأولوية وقد تبنى سياسة التميُّز في خدمة العمالء 
ومعالجة الشكاوى، ويرتبط بذلك قيام البنك بتطوير وتحديث 
فروعـــه ومبانيـــه بأحـــدث التصاميم للعمـــل المصرفي وتبنى 
البنـــك سياســـة تصنيف فئات العمالء وإنشـــاء قطاع خدمات 

كبار العمالء. 
ويعمل البنك على تحليل الفرص االســـتثمارية باستفاضة 
وتحليل معمق ومتقدم ويتبع سياسة تحفظية في االستثمارات 
تأخـــذ باالعتبـــار كافـــة المخاطـــر، كمـــا يقـــوم البنك بشـــكل 
مســـتمر بتحديث سياساته وإجراءاته ويركز على النمو الثابت 

والمستدام.ا

مقابالت
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الدراسات وا�بحاث والتقارير

البنوك ا!سالمية نجحت في المنافسة وتجنَّبت ا`زمات المالية
بدأت البنوك االســـالمية في خمســـينات القرن الماضي، 
إال أن التقديرات الحالية تشـــير إلـــى تزايد عدد هذه البنوك 
ونموها بشـــكل كبير. وتشـــير بيانـــات المجلس العـــام للبنوك 
والمؤسســـات الماليـــة اإلســـالمية إلـــى أن عـــدد المصـــارف 
والمؤسســـات المالية اإلســـالمية ارتفع بمعدالت كبيرة تفوق 

البنوك التقليدية وبمعدل نمو وصل إلى 23 %.

المرحلة التمهيدية لنشأة البنوك ا!سالمية 
1950 إلى 1970

ـــزت هـــذه المرحلة بعدة مالمـــح، فالبدايـــة الحقيقية  تميَّ
لتأســـيس أول مصرف إســـالمي تمت من خـــالل جهود فردية 
وتلقائيـــة مـــن قبـــل عدد مـــن العلمـــاء والمفكرين المســـلمين 
للتخلـــص مـــن ســـطوة البنـــوك التقليديـــة التي عمـــت العالم 
اإلســـالمي فـــي منتصف الســـبعينيات مـــن القـــرن الماضي. 
وبـــدأت دعـــوة للمنـــاداة بتجنب اســـتيراد النظـــام المصرفي 
الغربـــي. وبدأت أقالم الباحثين والكتاب المســـلمين تكشـــف 
عن مســـاوئ هذا النظـــام المصرفي وتبين عدم مشـــروعيته. 
وقد تميزت هذه المســـاهمات بالدعوة إلى البحث عن البديل 

اإلسالمي للبنوك الربوية.
وصاحـــب هذه الدعـــوة تنظيم عدد مـــن المؤتمرات لبيان 
حكم اإلسالم في الربا، ومنها: أسبوع الفقه اإلسالمي المنعقد 
ألول مـــرة فـــي باريـــس 1951، حلقـــة الدراســـات االجتماعية 
للدول العربية بدمشـــق 1952، المؤتمر الثاني لمجمع البحوث 
اإلســـالمية بالقاهـــرة 1965، مؤتمـــر الفقه اإلســـالمي األول 
بالمغرب ســـنة 1969، وغيرها مـــن المؤتمرات والندوات التي 

أخذت على عاتقها الدعوة إلنشاء بنوك إسالمية.
وقد كانت البداية للبنوك اإلســـالمية في كل من باكســـتان 
وماليزيا ومصر، ورغم أن باكستان ومصر كان لهما السبق في 
هـــذا المجال إال أن التجربـــة بهما انتهت في وقت مبكر، على 
عكـــس الحـــال في التجربـــة الماليزية التي ما زالت مســـتمرة 

حتى اآلن.

تأسيس البنوك ا!سالمية 1970 إلى 1980
تم تأســـيس أول بنك إسالمي بشـــكله الرسمي عام 1971 
في مصر وهو بنك ناصر االجتماعي. وقد نص قانون اإلنشاء 
علـــى عدم تعامل البنـــك بالفائدة أخذاً وإعطـــاًء، وعلى هوية 
البنـــك االجتماعيـــة، وعلـــى اســـتثناء معامالته مـــن الخضوع 

للقوانين المصرفية الجاري العمل بها.
ولكـــن هـــذه المحـــاوالت اإلقليميـــة الفرديـــة صاحبتهـــا دعوة 

دوليـــة إســـالمية، ففـــي مؤتمـــر وزراء مالية الدول اإلســـالمية عام 
1973 تـــم التأكيد على ســـالمة الجوانب النظريـــة والعملية إلقامة 
نظـــام للبنـــوك اإلســـالمية واالتفـــاق على تأســـيس بنك إســـالمي 
دولـــي. وبالفعـــل تم تأســـيس البنـــك اإلســـالمي للتنميـــة في جدة 
عـــام 1975م، وهـــو بنك دولي تشـــترك فيـــه كل الدول اإلســـالمية 
األعضـــاء فـــي منظمـــة المؤتمـــر اإلســـالمي، وقـــد تـــم افتتاحـــه 
عـــام 1976. ويهـــدف البنـــك اإلســـالمي للتنمية إلى دعـــم التنمية 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة لشـــعوب الدول األعضـــاء والمجتمعات 
اإلســـالمية مجتمعـــة ومنفردة وفقاً ألحكام الشـــريعة اإلســـالمية.

ثـــم توالى بعـــد ذلك تأســـيس النمـــاذج األولى للبنوك اإلســـالمية، 
حيث أنشـــئ بنك دبي اإلسالمي باإلمارات عام 1975، وبنك فيصل 
اإلسالمي المصري وبنك فيصل اإلسالمي السوداني وبيت التمويل 
الكويتـــي عام 1977، والبنك اإلســـالمي األردني عـــام 1978، وبنك 
البحرين اإلسالمي عام 1979، وكذلك تأسيس أول بنك إسالمي في 
الغرب عام 1987 وهو المصرف اإلســـالمي الدولي في الدنمارك.
وصاحب هذا كله انعقاد المؤتمر العالمي األول لالقتصاد اإلسالمي 
عـــام 1976 وهـــو أول تجمع علمي ضـــم عدداً كبيًرا مـــن الباحثين 
والمهتمين بقضايا االقتصاد اإلســـالمي مـــن مختلف أنحاء العالم، 

وقد تناول هذا المؤتمر بين موضوعاته فكرة البنوك اإلسالمية.
وال يمكـــن ألحـــد أن ينكر الـــدور الذي لعبته هـــذه البنوك 
اإلســـالمية آنذاك في تنمية مجتمعاتها من خالل المســـاهمة 
في تقديم التمويل اإلسالمي بكافة أشكاله لدعم أوجه النشاط 
اإلقتصادي ودعم المشـــروعات االستثمارية والصناعية والتي 
شـــّكلت فـــي مجملها نـــواة جيدة للـــدور الذي يمكـــن أن تلعبه 

البنوك اإلسالمية في عمليات التنمية.

توسع نشاط البنوك ا!سالمية
تميـــزت هذه المرحلـــة بظهور مجموعات مالية إســـالمية 
منظمـــة تتكون من عدد من البنوك اإلســـالمية ومن شـــركات 
االســـتثمار المنتشـــرة حـــول العالم، كمـــا تتميـــز بالمحاوالت 
الرائدة ألســـلمة النظام المصرفي في بعض الدول اإلسالمية 
مثل السودان وباكستان وإيران، حيث أصبحت جميع الوحدات 
المصرفية لديها تعمل وفقاً ألحكام الشـــريعة اإلســـالمية وال 

تتعامل بالفائدة أخذاً أو إعطاًء.
وتعتبر دار المال اإلســـالمي أول مجموعة مالية إسالمية 
ظهـــرت بقيادة األمير الســـعودي محمد الفيصـــل، الذي دعم 
مادياً ومعنوياً حركة البنوك اإلسالمية عبر اهتمامه وتشجيعه 
ودعمـــه لتأســـيس البنك اإلســـالمي للتنمية بجـــدة. وقد كان 
لمجموعـــة دار المـــال العديد من البنوك (بنـــوك فيصل) في 
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مصر والســـودان والبحرين وتركيا والنيجر وغينيا والســـنغال 
وسويسرا وغيرها.

ولكن األمر لم يتوقف عند دار المال اإلسالمي فقد نشأت 
بجانبـــه المجموعـــة الماليـــة الثانيـــة التي حملت لـــواء البنوك 
اإلسالمية وهي مجموعة البركة بقيادة مؤسسها الشيخ صالح 
عبد اهللا كامل، حيث أسست هذه المجموعة العديد من البنوك 
والمؤسســـات المالية اإلســـالمية (بنوك البركـــة) في البحرين 
وتونـــس والســـودان ومصر والجزائـــر وتركيا وجنـــوب إفريقيا 
وغيرهـــا. وقامت باإلضافـــة لذلك بجهود علميـــة كبيرة لدعم 
فكرة البنوك اإلســـالمية من خالل تأسيســـها لعدد من مراكز 
األبحـــاث في االقتصاد اإلســـالمي، وعقدهـــا لندوتها الفقهية 
االقتصادية السنوية لمعالجة المستجدات المصرفية ونشرها 

العديد من الكتب والمطبوعات العلمية والرسائل الجامعية.
وبالفعـــل أصبحت المصـــارف والبنوك اإلســـالمية واقعاً، 
فبنهاية عقد الثمانينات كان هناك ما يزيد عن تسعين مصرفاً 
ومؤسسة مالية إسالمية في العالم. ونذكر من بين هذه البنوك 
والمؤسسات التي تم تأسيسها خالل هذه الفترة، بنك التضامن 
اإلسالمي السودان 1981، مصرف قطر اإلسالمي 1982، بنك 
إســـالم ماليزيا برهاد، بيت التمويل التونســـي السعودي، بيت 
البركة التركي للتمويل، بنك بنجالديش اإلسالمي 1983، بنك 
البركة اإلســـالمي البحريني، بنك غرب الســـودان اإلسالمي، 
بنك البركة السوداني 1984، بنك المؤسسة العربية المصرفية 
اإلســـالمي، بنك الوفاء الموريتاني اإلســـالمي 1985، شـــركة 
الراجحـــي 1986، بنـــك األمين البحرينـــي 1987، بنك التمويل 
السعودي المصري 1988، بنك قطر اإلسالمي الدولي 1990.

مرحلة انتشار البنوك ا!سالمية، تمتد هذه 
المرحلة من 1990 إلى اqن

شـــهدت هـــذه المرحلة نوعـــاً من النمو الســـريع لنشـــاط 
البنوك اإلســـالمية، وظهور عدد كبير من األوعية االستثمارية 
المشـــتركة التـــي تـــدار بالطـــرق المشـــروعة، وبشـــكل خاص 
صناديـــق االســـتثمار اإلســـالمية العاملـــة في مجـــال التأجير 

والعقارات واألسهم والسلع، وغيرها...
وبـــدأت البنـــوك التقليديـــة تهتـــم بشـــكل متزايـــد بمجال 
العمـــل المصرفي اإلســـالمي، واســـتجابت للتعامل مع البنوك 
اإلســـالمية بالصيـــغ والعقـــود والمنتجـــات المقبولـــة شـــرعاً 
والمصممـــة خصيصاً لهـــذا التعاون، والتي تـــم تنظيمها لهذا 
النشـــاط الجديد من خالل تكوينها لنوافذ إسالمية تدير تلك 
المنتجات. كما لجأت البنوك التقليدية في الدول اإلســـالمية 
إلـــى توســـيع دائرة نشـــاطها اإلســـالمي تلبية لرغبـــة العمالء 

الجتناب التعامل الربوي.
وظهر ذلك في إنشاء العديد من البنوك التقليدية أقساماً 

إســـالمية متخصصة، وأســـس البعض اآلخر فروعاً إسالمية 
تتبعهـــا إداريـــاً وتســـتقل عنهـــا في النشـــاط كالبنـــك األهلي 
التجـــاري الســـعودي، واتجهت بعض البنـــوك األخرى لتحويل 
كامل نشـــاطها للعمل المصرفي اإلســـالمي مثل بنك الشارقة 
الوطني، أو العمل على تحويل البنك من خالل أسلمة منتجاتها 
كما في تجربة بنك الجزيرة، وبادرت بنوك تقليدية أخرى إلى 
تأســـيس بنوك إســـالمية مســـتقلة تماماً عنها من حيث رأس 
مالها وميزانيتها، ونشاطها كبنك المؤسسة العربية المصرفية 
اإلسالمي، وســـيتي بنك اإلســـالمي، وبنك نوريبا التابع لبنك 

يو.بي.اس السويسري.
عقــــد  إلــــى  اإلســــالمية  والمؤسســــات  البنــــوك  وســــعت 
المؤتمــــرات والنــــدوات حــــول البنوك اإلســــالمية على مســــتوى 
العالــــم، وبــــدأت المؤسســــات المصرفية الغربية تشــــيد بأهمية 
هــــذه التجربــــة وســــرعة نجاحهــــا، وقــــد جــــاء تأكيــــد ذلــــك في 
تقريــــر صنــــدوق النقد الدولــــي الذي صــــرح أن النظــــام المالي 
اإلســــالمي المرتكز على المشــــاركة فــــي الربح والخســــارة دون 
حســــاب سعر الفائدة أكثر اســــتقراراً من النظام المالي الغربي.
وما لبث أن ظهر مع نهاية التسعينات من القرن المنصرم جيل ثان 
من المؤسسات المالية اإلسالمية التي تميزت بالحيوية والفعالية 
في مجاالت االستثمار والتمويل واإلجارة، ومن المؤسسات التي 
تأسســــت في هــــذه الفترة دار االســــتثمار- الكويــــت 1994، بنك 
االســــتثمار اإلسالمي األول – البحرين، البنك اإلسالمي اليمني 
1996، مصرف أبو ظبي اإلســــالمي، بنك التضامن اإلسالمي – 
اليمن، األولى لالستثمار – الكويت، بنك سبأ اإلسالمي – اليمن 
1997، بيت االســــتثمار الخليجــــي – الكويت 1998، بيت التمويل 
الخليجي – البحرين، شركة أعيان لإلجارة واالستثمار – الكويت، 
الشركة الدولية لإلجارة واالستثمار – الكويت، األولى للتمويل – 
قطر، شــــركة أصول لإلجارة والتمويل – الكويت، بنك معامالت 
ماليزيا برهاد 1999، بنك شــــريعة مانديري- إندونيســــيا. ولكن 
هــــذا التزايــــد الملحوظ في عــــدد البنوك والمؤسســــات المالية 

اإلسالمية واجهته عدة تحديات منها:
عـــدم وجود هيئة عليا على مســـتوى دولي أو إقليمي تقوم • 

بدور التنســـيق بيـــن هذه البنوك والمؤسســـات المصرفية 
اإلسالمية.

الحاجـــة إلـــى وجـــود معايير شـــرعية موحـــدة تصدر عن • 
مجلـــس دولي معتمـــد تلتزم بهـــا الهيئات الشـــرعية بهذه 

البنوك والمؤسسات المصرفية اإلسالمية.
وفـــي أيار/مايـــو مـــن عـــام 2001 ظهـــر فـــي أفـــق العمل 
المصرفـــي اإلســـالمي المجلس العـــام للبنوك والمؤسســـات 
المالية اإلســـالمية. وبـــدأ هذا المجلس يمـــارس دوره ويعمل 

على تحقيق األهداف التي أنشئ من أجلها.
 الدستور 2020/1/8
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الدراسات وا�بحاث والتقارير

أطلـــق على هذا الوباء في البداية اســـم (فيروس كورونا الجديد 
2012) أو (فيـــروس كورونـــا الجديد)، حيُث كان قـــد أُبلغ عنه للمرة 
األولـــى فـــي عـــام 2012. واعتباراً مـــن تموز/يوليـــو 2015، أُبلغ عن 
حاالت اإلصابة بفيروس كورونا المرتبط بمتالزمة الشـــرق األوسط 
التنفســـية (MERS-CoV) فـــي أكثـــر من 21 دولـــة. ويُعتبر فيروس 
كورونـــا واحداً من الفيروســـات العديدة التي حددتها منظمة الصحة 
العالمية كســـبب محتمل لوباء في المســـتقبل. وقد واجه العالم ثالثة 
أنـــواع مـــن فصيلة فيروس كورونـــا. ففي عام 2002 انتشـــر فيروس 
ســـارس أو مـــا يعـــرف بإنفلونـــزا الطيور وهـــو أحد أشـــكال فيروس 
كورونـــا والـــذي كان أول ظهور له في الصيـــن. وتُظهر بيانات منظمة 
الصحة العالمية أن الفيروس قتل حوالي 300 شخص في هونغ كونغ 
وحدهـــا آنذاك. وفي عام 2013 ظهر فيروس كورونا الذي انتقل من 
اإلبل إلى اإلنســـان. ووفق منظمـــة الصحة العالمية فإن كورونا أو ما 
يعرف أيضاً بمتالزمة الشـــرق األوســـط التنفسية،  اكتُشف ألول مرة 
فـــي المملكة العربية الســـعودية عـــام 2012. أما اليـــوم، ومنذ كانون 
األول/ديســـمبر 2019، تواجه البشـــرية فيروس كورونا الجديد الذي 
انتقل من الخفافيش إلى اإلنسان، والذي ظهر في وسط الصين في 
مقاطعة «هوبي». وبحسب لجنة الصحة الوطنية الصينية فإن العدد 
اإلجمالـــي لإلصابات في بر الصين الرئيســـي بلـــغ أكثر من 70500 
ووصل عدد الوفيات إلى 1770 شخصاً، حتى منتصف شهر شباط/

فبراير 2020.

كورونا الجديد وتأثيره على االقتصاد العالمي
تعتبـــر الصيـــن ثاني قوة اقتصادية في العالم، حيث تشـــير أرقام 
قاعـــدة بيانات البنك الدولـــي إلى أن الناتج المحلي للصين بلغ 13.6 
تريليـــون دوالر فـــي عـــام 2018 بما يمثل نســـبة 15.8 % مـــن الناتج 
المحلـــي العالمـــي، كما أن حصة الصين من الصادرات الســـلعية في 
العـــام نفســـه بلغت 2.4 تريليـــون دوالر بما يمثل نســـبة 12.2 % من 
إجمالـــي الصـــادرات الســـلعية للعالم. وأكـــدت األزمة التي تعيشـــها 
الصين بســـبب تفشي فيروس كورونا المســـتجد على القيمة الكبيرة 
التـــي يمثلها االقتصاد الصيني بالنســـبة للعالم، حيث من المتوقع أن 
يكون تأثيره على االقتصاد العالمي أكبر من الفيروســـات الســـابقة، 
بحســـب مجلة فوربس، وذلك لسرعة نمو االقتصاد الصيني وعالقته 

التجارية العميقة مع الواليات المتحدة األميركية.
ففـــي عـــام 2003، وعندما انتشـــر فيروس ســـارس كان إجمالي 
الناتـــج المحلـــي للصيـــن 1.6 تريليـــون دوالر أما اليـــوم فيتخطى 13 
تريليـــون دوالر، وبالنســـبة لحجم الصادرات فـــكان 438 مليار دوالر 
فـــي ذلك الوقـــت أما اليوم فقد بلغ حدود 2.5 تريليون دوالر. ولذلك 
فـــإن الوباء الحالـــي ال يعد تهديداً للصين وحدها بـــل أصبح تهديداً 

للواليـــات المتحدة األميركية والعالـــم بأكمله، حيث إن اعتماد العالم 
على الصين أضر بمجموعة واسعة من القطاعات االقتصادية أبرزها 

النقل البحري والطاقة والمنتوجات الغذائية.
وقـــد أعاق فيروس كورونـــا حركة النفط العالمية وخّفض الطلب 
على مصافي التكرير الصينية. فبحســـب بلومبيرغ، فإنه اعتباراً من 
12 شـــباط/فبراير 2020، توقفت خمس سفن لمدة 5-13 يوماً، وال 
تزال الصهاريج محملة بالنفط الخام بعد تحميلها في موانئ النرويج 
والشـــرق األوســـط. وخفضـــت المصافي فـــي جميع أنحـــاء الصين 
اإلنتاج بسبب تراجع الطلب، وتضخم المخزونات المحلية، حيث أدى 
تفشـــي الفيروس القاتل إلى خفض حركة الســـفر وحركة األشخاص 
وانخفضـــت معـــدالت المعالجة لتكرير النفط فـــي المصانع إلى أقل 
من 50 % خالل شهر كانون الثاني/يناير، بانخفاض 70 % عن شهر 

كانون األول/ديسمبر 2019.
وقد أصاب الوباء ضرراً كبيراً في صناعة الســـيارات في الصين 
وحـــول العالم، حيـــث قررت شـــركات تصنيع ســـيارات عالمية وقف 
اإلنتاج بمصانعها في الصين بســـبب تفشـــي فيروس كورونا. وتشـــير 
اإلحصـــاءات إلـــى أن مقاطعـــة «هوبـــي» الصينية والتي هـــي األكثر 
تضرراً من تفشي الفيروس، يتم فيها إنتاج نحو مليوني سيارة سنوياً 
في نحو 10 مراكز إنتاج، وهو ما يُعادل نحو 8 % من إنتاج السيارات 
في الصين. ومقاطعة «هوبي» أهم مركز في الصين إلنتاج المركبات 
التجاريـــة الصغيرة بعد مقاطعة غوانغدونغ. وتشـــير المعلومات إلى 
أن توقـــف إنتاج الســـيارات غير منحصر حالياً فـــي مقاطعة «هوبي» 
فحسب، بل امتد إلى مقاطعات أخرى. وتجدر اإلشارة إلى أن الصين 
تمثل ســـوقاً هامة جداً بالنسبة لشركات صناعة السيارات األلمانية، 

«كورونا المستجد» وتأثيره على االقتصادين الصيني والعالمي
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وبالتحديـــد هي أهم ســـوق لســـيارات مرســـيدس-بنز وأودي وبي إم 
دابليو وفولكسفاغن وبورشه. 

ر صنـــدوق النقـــد الدولي مـــن أن فيـــروس كورونا قد  وقـــد حـــذَّ
ينعكـــس ســـلباً على نمو االقتصـــاد العالمي فـــي 2020، موضحاً أن 
األمـــر يتوقف على قدرة الصين على احتواء انتشـــاره. وقالت مديرة 
الصندوق كريســـتالينا جورجييفا خالل منتـــدى المرأة العالمي الذي 
عقد فـــي دبي في 10 شـــباط/فبراير أن التوقعات الحالية لصندوق 
النقـــد للنمو تبلغ 3.3 %، إال أنه قـــد يحصل تخفيض بمقدار 0.1 أو 
0.2 % بســـبب الوباء. كما أشـــارت إلـــى أنه إذا تمكنـــت الصين من 
احتواء الوباء فقد يحصل تراجع طفيف وانتعاش سريع جداً. ولكنها 
اضافت في مناســـبة أخرى أنه من الصعب التنبـــؤ بتداعيات كورونا 
علـــى اقتصـــاد الصين والعالم بدقة في الوقـــت الحالي، حيث أعلنت 
أنـــه «كما نعلم من الخبراء فـــي منظمة الصحة العالمية، من الصعب 

التنبؤ بتداعيات كورونا في الصين وعالمياً». 
وعلـــى الصعيـــد العالمي، أثار تفشـــي فيروس كورونـــا حالة من 
الهلـــع بيـــن الدول المنتجة للنفط التي تعتمد بشـــكل خاص على نمو 
االقتصاد الصيني وبالتحديد أعضاء منظمة أوبك المصدرة للنفط، 
إذ أدت اإلجـــراءات الوقائيـــة التي اتخذتها الصين للحد من تفشـــي 

الفيـــروس خاصـــة في ما يتعلـــق بتحديد عمل وســـائل النقل الجوي 
والبـــري والنهري إلى انخفاض ملحوظ في واردات النفط، وذلك ألن 
الصين هي أول مستورد وثاني مستهلك للنفط في العالم. وبناء على 
ذلـــك، خفضت منظمة أوبك، توقعاتها للنمو العالمي في الطلب على 
النفـــط هـــذا العـــام وأعلنت أن إنتاجها هبط بشـــكل حـــاد في كانون 
الثاني/ يناير 2020، بسبب تطبيق المنتجين اتفاقاً جديداً للحد من 
المعروض. كما أعلنت منظمة األوبك أنه من المتوقع أن ينمو الطلب 
العالمـــي علـــى النفط خالل العـــام 2020 بمقـــدار 990 ألف برميل 

يومياً، بانخفاض 230 ألف برميل يومياً عن توقعاتها السابقة.
أخيـــراً، أدى انتشـــار الوبـــاء إلى تضرر اقتصادات شـــرق آســـيا 
باإلجمال، حيث أعلنت اليابان مواجهتها انكماشـــاً اقتصادياً بلغ 6.3 
بالمئـــة للفترة مـــن تشـــرين األول/أكتوبر كانون األول/ديســـمبر، مع 
توقعـــات بمزيد من االنكماش في الربـــع األول من العام 2020. كما 
حذرت سنغافورة، التي يُعد اقتصادها المعتمد على التجارة مقياساً 
ألداء المنطقـــة، مـــن ركود محتمـــل في الربع األول مـــن العام 2020 

بسبب تفشي الفيروس.
إتحاد المصارف العربية
 إدارة األبحاث والدراسات

صندوق النقد الدولي: «كورونا» يهدد بتدمير النمو ا!قتصادي العالمي في العام 2020
 أوضحـــت مديـــرة صنـــدوق النقـــد الدولي، 
كريســتينا غورغيفــا، «أن فيـــروس كوفيد 19» – 
(كورونا) من الممكـــن أن يُدمر النمو اإلقتصادي 
العالمـــي فـــي العـــام 2020، إال أنه مـــن الممكن 
أن يعقبـــه إنتعـــاش اقتصـــادي ســـريع»، مشـــيرة 
فـــي كلمة ألقتهـــا في «منتـــدى المـــرأة العالمي» 
فـــي دبي – اإلمـــارات العربية المتحـــدة، إلى أنه 
«ســـيكون هناك إنخفاض نأمل فـــي أن يُراوح ما 
بيـــن 0.1 % - 0.2 %، ومـــن المبكر جـــداً تقييم 
التأثيـــر الكلي للفيـــروس»، إال أنهـــا إعترفت أنه 
«أّثر على قطاعات عدة من بينها السياحة والنقل 
وغيرها»، موضحة أنه «سيتم تحديد هذا التأثير 

بناء على سرعة السيطرة عليه».
الجديـــر ذكره، أنه في ظل إســـتمرار محـــاوالت إحتواء أزمة 
تفشـــي فيروس «كورونا» وإستمرار تسجيل إصابات على مستوى 
دول كثيـــرة، ومـــع تجربة طرق عديدة لعدم وجـــود لقاح أو عالج 
خاص بالفيروس، لجأت الصين إلى عالجات يعود عمرها إلى 3 
آالف عام لمحاولة إحتواء الكارثة، إذ إشتهرت الصين باألساليب 
المبتكرة فـــي مواجهة األمراض وعالجـــات الطب القديم، حتى 
بات ما يُعرف بإســـم «الطب الصيني» فرعاً علمياً متكامًال يلجأ 

إليه ماليين المرضى في العالم.
وفـــي مواجهـــة فيروس «كورونا» المســـتجد، 
بـــدأت عاصمـــة الصيـــن بيجينـــغ إختبـــار عالج 
تقليـــدي يعود إلى 3 آالف ســـنة علـــى المصابين 
بالمرض القاتل، وفـــق وكالة «بلومبرغ» نقًال عن 

مسؤول صحي بارز. 
وأوضـــح وانــغ هيشــنغ، رئيس لجنـــة الصحة 
الوطنيـــة الصينية في مقاطعة خوبي (أو هوبي - 
في الوسط الشـــرقي من الصين)، معقل فيروس 
«كورونـــا»، «إن مستشـــفيات المقاطعة تســـتخدم 
حالياً مزيجاً من وصفات الطب التقليدي الصيني 

وبعض العالجات الغريبة، لعالج المصابين».
وعـــن نتائج إســـتخدام هـــذه الوصفات، قال 
وانـــغ في مؤتمر صحافي «لقد أظهـــرت الوصفات بعض النتائج 
الجيدة»، مشيراً إلى «أن أبرز أخصائيي الطب الصيني التقليدي، 

أُرسلوا إلى خوبي للمشاركة في أعمال البحث والعالج».
ويواصـــل العلمـــاء أبحاثهـــم علـــى أمـــل العثـــور علـــى عالج 
لـ «كورونـــا»، بعدمـــا وصل حتى عدد الحـــاالت المؤكدة لإلصابة 
إلى نحـــو 69200، وفقا لما أعلنت اللجنـــة الصحة الوطنية في 

الصين.

كريستينا غورغيفا 
مديرة صندوق النقد الدولي
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الدراسات وا�بحاث والتقارير

من دولة متأزمة إلى نموذج يحتذى به:

اليونان تستدين على فائدة سلبية وتدخل ملعب الكبار
مـــن كان يتخّيـــل أن تتعافـــى اليونـــان بهذه 
السرعة من ورطتها المالية التي هّزت منطقة 
اليـــورو وهّددت مصداقية هذه المنطقة والتي 

هي عضو فيها.
فاليونان التي انتقلت عام 2010 من شعلة 
لألولمبياد إلى شعلة للديون في منطقة اليورو، 
وبعدما أعلنت صيـــف عام 2018 خروجها من 
برنامج الوصاية المالية التي فرضها الدائنون 
والمانحـــون عليهـــا، ها هي اليـــوم تدخل نادي 
الـــدول التـــي تصدر ســـندات دين علـــى معدل 
فائـــدة مـــا دون الصفر وتحديـــداً (-0.02 في 
المئة)، سندات طرحتها أمام المستثمرين في 
أواخر شـــهر تشرين األول/أكتوبر 2019 وحان 
أجلها مؤخراً وبحجم نصف مليار يورو تقريباً، 
في حين أن المستثمرين كانوا مستعدين لشراء 

سندات بأكثر من مليار.
هـــذه المســـتجدات المالية اإليجابيـــة بحق أثينـــا ال تنفي في 
الوقـــت ذاتـــه أن ديون اليونان ال زالت في خانـــة التصنيف من فئة 
«المضاربة» «Junk» في مصطلح مضاربة السوق وطرح السندات 
ما دون الصفر في المئة على فترة عشـــر ســـنوات يعتبر األول من 
نوعه في تاريخ البالد التي كانت بعد اندالع أزمتها عام 2010 وعلى 
مدى ســـنوات قليلة عرضة للمخاطـــر المالية وعرضة لتصريحات 
هذا الفريق أو ذاك، وال سيما من أهل مجموعتها وباألخص ألمانيا 
التي رفضت في البداية مســـاعدة اليونان التي أخفت في مكان ما 
أرقاماً أساســـية وتالعبت بأخرى ضروريـــة لإلنضمام إلى منطقة 

اليورو بحسب معايير محددة.
الســـندات التي طرحتها اليونان في األسواق مؤخراً على فترة 
عشـــر ســـنوات وعلـــى فائدة ســـلبية، مثلها مثـــل فرنســـا وألمانيا، 
اســـتطاعت القيام بذلك من خـــالل اإلصالحات التي أقّرتها نزوالً 
عند رغبة دائنيها مثل صندوق النقد الدولي والمفوضية األوروبية، 
ونتيجة ما تكلفته على سندات سابقة قبل تعافيها، حيث دفعت 30 
في المئة أكثر مما يفترض مقابل حصولها على المال لإلســـتثمار 
ولإليفـــاء بإلتزاماتهـــا تجاه مواطنيها من رواتب تقاعد ومعاشـــات 
وقضايا أخرى تســـتهدف مطبات إجتماعية غير مســـبوقة من قبل 

الشعب اعتراضاً على التشّدد باإلصالحات الموجعة.
فالـــذي حصـــل هـــو أن حاملـــي ســـندات اليونـــان عـــام 2019 
حققـــوا أرباحاً مـــن فوائد فاقت الـ30 في المئة بحســـب بلومبرغ، 
وبالتالـــي فـــإن اإلقبال على ســـندات ديون اليونان ســـاهم في رفع 

ثمـــن الديون وفي تخفيـــض الفائدة إلى ما دون الصفر، كما حصل 
فـــي ســـندات خريف عـــام 2019 على ثالثة أشـــهر،  حيـــث اعتبر 
حاملو تلك الســـندات أن اليونـــان خالل فترة قصيرة من الزمن لن 
تتعرض ألزمة مشـــابهة لعام 2010، وبالتالي لن تشهر إفالسها في 
ثالثة أشـــهر، بعدما كانت عام 2012 على شـــفير اإلفالس وعملت 
عائلتها األوروبية والمؤسســـات المانحة علـــى بقائها صامدة على 
قدميها وتعزز من مصداقية منطقة اليورو وجنَّبتها مخاطر عزوف 
المســـتثمرين عن أسواقها نتيجة التردد الذي أبداه األوروبيون في 
البدايـــة عندمـــا وقعت أثينا في مســـتنقع لم تنجـــو منه في ما بعد 
إيطاليا وإســـبانيا وقبرص وإيرلندا، كل دولة حسب ديونها وحسب 
اقتصادها، ولإلشـــارة فـــإن االقتصادين اليونانـــي والقبرصي هما 

أصغر االقتصادات في اليورو.
ـــن على صعيد ســـوق السندات،  على الرغم من كل ذلك التحسُّ
فـــإن مـــن ناحيـــة الثوابـــت االقتصادية ال زالـــت األوضـــاع المالية 
واالقتصاديـــة لليونـــان ضعيفة فـــي كثير من المواقـــع، ألنها تكافح 
لإلمتثـــال لما التزمـــت به أمام المجتمع الدولـــي، وأول الغيث أنها 
بدأت تســـجل معـــدالت للنمو ال بـــأس بها، وال ســـيما للعام 2019 

وبنسبة تقارب 2 في المئة.
إنما ديون اليونان ما زالت الراية العليا التي ترفرف في أسواق 
العالـــم وبحجم ناهز 170 في المئة مـــن الناتج المحلي اإلجمالي، 
وعلى الرغم من هذا الرقم المرعب، إال أن المســـتثمرين وحاملي 
ســـندات اليونـــان مقتنعون بأن مخاطر ديـــون اليونان اليوم تختلف 
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عـــن المخاطر التي شـــكلتها الديون نفســـها بدايـــة األزمة وبعدها 
بعاميـــن أو ثالثة، والســـبب أن قســـماً من الديـــون امتصه االتحاد 
األوروبي وغير قابل للســـداد، وأن ما تبقى لن يكون موضع إفالس 
ولن تســـمح منطقة اليورو بذلك، بل ســـتفعل المنطقة ما بوســـعها 
لعدم حصول تخلف أو إفالس، من هنا ازدادت قناعة المستثمرين 
بمســـتقبل اليونان المالي وأصبحت نوعية سندات اليونان من فئة 
Obligation Assimilable du Trésor (OAT)، أي عبـــارة عن 
قـــروض تطلبها الدول من الســـوق لمدة عامين علـــى األقل ولمدة 
خمســـين عاماً على األكثر، ما يعني أنها أقل ســـيولة إنما ســـندات 

دولة.
فاليونان كونها عضو في االتحاد األوروبي جعلها ذلك تستفيد 
خـــالل فترة اإلنقاذ من مســـتنقع اإلفالس من مســـاعدات ســـخية 
موجهة لقطاعات حيوية، كما وّفرت عضويتها في اإلتحاد األوروبي 
لها أكثر من 250 مليار يورو، األمر الذي مّكنها من تعويم مصارفها 
وإعادة جدولة ديونها، مع العلم أن القروض التي استفادت منها من 
المفوضية األوروبية تعتبر ذات آجال طويلة وســـيتم تســـديد قسم 

منها في العام 2060.
أما صندوق النقد الدولي فوافق على قرض لليونان صيف عام 
2010 بقيمة 30 مليار يورو، تم صرفها على ثالث سنوات في إطار 
برنامج تمويلي مشـــترك مع اإلتحاد األوروبي يتيح في البداية 110 
مليارات لمســـاعدة هذا البلد على تجـــاوز أزمة المديونية وإنعاش 
النمـــو وتحديث االقتصـــاد وإعادته إلى المســـار الصحيح، والعمل 
على ضبـــط الموازنة وتوجيه المصارف الحكومية نحو القطاعات 

المنتجة ومحاربة الفساد في الدوائر.
  وكان من أبرز شروط صندوق النقد في برنامج إنقاذه لليونان 
التركيـــز على عدم ارتفـــاع المديونيـــة وتقوية تنافســـية االقتصاد 
اليوناني التي خسرت موقعها في السوق األوروبية، علماً أن اليونان 
بلد خدماتي وسياحي شبيه إلى حد ما إلقتصادات قبرص ولبنان.

إن مشـــكلة اليونان األساســـية لم تكن الديون بحد ذاتها، فكل 
الـــدول تســـتدين لتقوية اقتصاداتها، إنما المشـــكلة بالنســـبة لهذا 
البلد هي إزالة العجز األولي للمالية (أي العجز باستثناء مدفوعات 

الفائدة).
وهذا الذي راهن عليه صندوق النقد الدولي، فاألجور والمزايا 
االجتماعيـــة فـــي اليونان تشـــّكل عـــادة 75 في المئة مـــن مجموع 
النفقـــات الحكوميـــة، فـــكان ال بـــد مـــن تخفيض مجمـــوع األجور 
ومعاشـــات التقاعـــد العامة، حيث ال تكاد توجـــد أي فرصة أخرى 

لضبط أوضاع المالية العامة.
وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن اليونـــان فـــي البدايـــة لـــم تعمد إلى 
مشاورات مع دائنيها إلعادة هيكلة الديون، ألن ذلك يولد مشكالت 
أكبـــر مما يمكن أن تحل، وال ســـيما في حالة العجز عن الســـداد، 
فالمشـــكلة ســـتظل قائمة مع تأجيـــل الكارثة، ال ســـيما إن لم تقم 
الدولـــة بإصالحات تحفيزية لالقتصاد تفتح شـــهية المســـتثمرين 

على القدوم إلى أسواقها وعلى الثقة بنهوضها من جديد.
فصندوق النقد الدولي وبعد عشـــر سنوات تقريباً على الكارثة 
التـــي تفادتها منطقة اليورو مع تفادي ســـقوط اليونان التي أقفلت 
مصارفها ألســـابيع وأشـــهر، توقـــع مطلع هذا العام لهـــذا البلد أن 
يحقق معدالت نمو في العام 2020 شـــبيهة بالعام 2019 بحدود 2 

في المئة تفوق معدل منطقة اليورو.
كمـــا اعتبر صندوق النقد الدولي الذي كان صارماً مع اليونان 
في البداية، وأدت شـــروطه اإلصالحية إلى خروج عشـــرات آالف 
ـــن مســـتمر  اليونانييـــن إلـــى الشـــارع، أن وضـــع الموازنة في تحسُّ
وستســـجل فائضاً عام 2020 بنســـبة خجولة إنما إيجابية بمعدل 
(+0.3 في المئة)، في حين أن الموازنة في منطقة اليورو ستسجل 

عجزاً بنسبة (-1.1 في المئة).
ـــن ولو البســـيط في وضعية اليونان  فأمام هذا الواقع والتحسُّ
بعد كل المصائب التي حلّت بهذا البلد، أصبحت وكالة الديون في 
اليونـــان، ومنـــذ مطلع العام 2020 تســـتدين وتطرح ســـندات دولة 
علـــى 15 عامـــاً ألول مـــرة منذ آب/أغســـطس 2018 تاريـــخ إنتهاء 
برنامج المســـاعدة المشـــترك بين المفوضيـــة األوروبية وصندوق 
النقد الدولي، وســـجلت ســـندات اليونان إقباالً متزايداً في إشارة 
إلى ثقة المســـتثمرين بقدرة اليونان على ســـداد ديونها وســـنداتها 
ألصحابها عند آجالها، ناهيك عن أن مؤسســـة التصنيف العالمية 
فيتـــش رفعت عالمتهـــا في تصنيف اليونان إلى (BB) في الشـــهر 
األول مـــن العام 2020 مع نظرة مســـتقبلية إيجابية، أما مؤسســـة 
التصنيف الثانية ســـتاندرد أند بورز ســـتعلن عن تصنيفها لليونان 

في نيسان/أبريل القادم.
فنجاح اليونان ولو بمســـتوى مقبول نظراً لما عانت منه خالل 
ل فارقاً على طريق التضحيـــة والمثابرة على  تســـع ســـنوات يشـــكِّ

الرغم من تحمل شروط المانحين والدائنين.
فمـــن المخطىء يا تـــرى، صندوق النقد الـــذي أقرض اليونان 
بشـــروط؟ أم اليونـــان التـــي قبلـــت القـــروض وتحّملـــت النصائـــح 

الموجعة؟ على أية حال فلتكن اليونان عبرة لمن ال يعتبر.
 مازن حمود
محلل اقتصادي ومالي/باريس
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بحث التعاون مع وفد ليبي

البنك العربي ا!سالمي الدولي يرفع أرباحه إلى 34.4 مليون دينار
البنـــك  اســـتضاف 
الدولي  اإلســـالمي  العربـــي 
وفـــداً يمثـــل مجموعـــة مـــن 
اإلســـالمية  المصـــارف 
مـــن  ومستشـــارين  الليبيـــة 
الوكالـــة الفرنســـية للخبـــرة 
 France الدوليـــة  الفنيـــة 
Expertise، بهدف اإلطالع 
على تجربة البنك في مجال 
تمويـــل ودعـــم المؤسســـات 
الصغيرة والمتوســـطة ونقل 
للمصـــارف  التجربـــة  هـــذه 

الليبية.
وكان في استقبال الوفد 

إياد العسلي مدير عام البنك وعدد من المدراء التنفيذيين 
الذين قدموا شرحاً موســـعاً عن الدور االقتصادي البارز 
الذي يقدمه البنك في مجال تمويل المؤسسات الصغيرة 
والمتوســـطة والبرامـــج المتنوعـــة التي يقدمهـــا لعمالئه 
وأطـــر التعـــاون القائمة بينـــه وبين عدد من المؤسســـات 
الدوليـــة والوطنية، ومن أبرزها البنـــك المركزي األردني 
والشـــركة األردنية لضمـــان القروض والصنـــدوق العربي 

والبنك الدولي. 
وكان البنـــك العربـــي اإلســـالمي الدولـــي قـــد احتفل 
بكبـــار عمالئه فـــي محافظتي معـــان والعقبة خالل حفل 
عشـــاء نظمـــه برعاية رئيس مجلس اإلدارة محمد ســعيد 
شــاهين وبحضـــور إياد العســلي مدير عام البنك وحشـــد 
كبير من الفعاليات الرســـمية اإلقتصاديـــة والتجارية في 

المحافظتين، وعدد من المدراء التنفيذيين في البنك. 
وأكـــد العســـلي في كلمة له خـــالل الحفل على حرص 
البنـــك علـــى خدمة كافة شـــرائح العمالء بمـــا يتالءم مع 
تطلعاتهم وإحتياجاتهم فـــي تطوير المنتجات والخدمات 
وذلـــك طبقـــاً إلســـتراتيجية محورهـــا تقديـــم المنتجات 
والخدمـــات المصرفية اإلســـالمية والمتوافقة مع أحكام 

وقواعد الشريعة اإلسالمية.
وعلـــى صعيد النتائج الماليـــة، فقد رفع البنك العربي 
اإلســـالمي الدولي أرباحه للعـــام 2019 إلى 34.4 مليون 
دينـــار بعد الضريبـــة مقارنة مع 31.9 مليـــون دينار للعام 
2018 بنســـبة نمو 8 في المئة وصافي أرباحه التشـــغيلية 

إلى 86 مليون دينار مقابل 81 مليون دينار.
وبالنســـبة لودائع العمـــالء، فقد بلغـــت 2,339 مليون 
دينـــار في العـــام 2019، مقارنـــة مع 2,133 مليـــون دينار 
للعام 2018 محققة نمواً بنسبة 10 في المئة. كما أظهرت 
النتائج إرتفاع إجمالي التســـهيالت االئتمانية المباشـــرة 
إلـــى 1,440 مليـــون دينار للعـــام 2019 مقارنة مع 1,400 

مليون دينار للعام 2018 وبنسبة زيادة 3 في المئة.
وفـــي إطار التـــزام البنـــك العربي اإلســـالمي الدولي 
فـــي مواصلـــة تطوير شـــبكة فروعه المنتشـــرة في أنحاء 
المملكـــة وتقديم الخدمات لعمالئه وفق أفضل المعايير، 
قـــام البنـــك بنقل فـــرع الطفيلـــة إلى موقعـــه الجديد في 
محافظـــة الطفيلة شـــارع الملك حســـين مبنـــى البلدية، 
حيـــث تكمن أهمية هذا الموقع بمـــا تحتويه المنطقة من 
مشاريع ومحالت تجارية، وقد إفتتح الفرع رئيس مجلس 
اإلدارة محمــد ســعيد شــاهين وبحضور المدير العام إياد 
العسلي وعدد من ممثلي الفعاليات اإلقتصادية والرسمية 
والشعبية ووجهاء وشـــيوخ محافظة الطفيلة الذين عبروا 
عـــن  شـــكرهم واعتزازهم فـــي البنك العربي اإلســـالمي 

الدولي.
وتـــم تصميـــم الفـــرع الجديـــد وفقـــاً ألحـــدث النظم 
والتجهيـــزات لتقديـــم حزمة مـــن الخدمـــات والمنتجات 
المبتكرة لألفراد والمؤسسات من شأنه أن يسهم إيجابياً 
فـــي توســـيع وتطويـــر الخدمـــات والمنتجـــات المصرفية 

اإلسالمية المتميزة التي يقدمها البنك لعمالئه. ا

إياد العسلي متوسطًا الوفد المشارك في الزيارة
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يتوقع إرتفاع معدالت النمو بعد العام 2020 

البنك الدولي: ا!نتعاش ا!قتصادي في الدول المنخفضة الدخل 
بقي هشًا خالل العام 2019

نات البنك الدولي، توقـــف االنتعاش االقتصادي  وفـــق مدوَّ
فـــي الدول منخفضـــة الدخل خالل عـــام 2019، مع إنخفاض 
النمـــو إلـــى أقل مـــن نســـبة 5.4 % المتوقعة، حيـــث أضعفت 

العوامل العالمية والخاصة بكل بلد النشاط االقتصادي. 
عالميـــاً، تراجـــع الطلـــب الخارجـــي، وإنخفضـــت أســـعار 
الســـلع األولية. محلياً، ألقت اإلضطرابات السياســـية والدمار 
الناجـــم عن الظواهر الطبيعية العنيفة بظاللها على األنشـــطة 
اإلقتصادية في بعـــض الدول. ويُتوقع أن يظل النمو في الدول 
منخفضـــة الدخـــل ثابتـــاً عنـــد 5.4 % في العـــام 2020، لكنه 
ســـيرتفع بعد ذلك. وهذا ســـيتوقف على تحســـن اإلســـتقرار، 
والتعافي من أحوال المناخ المتطرفة، وإستمرار اإلستثمار في 

البنية التحتية، وتنفيذ اإلصالحات لتعزيز بيئة األعمال. 
مع هذا، ســـيكون النمو أضعف بشـــكل ملحوظ بين الدول 
منخفضـــة الدخـــل المتأثـــرة بالهشاشـــة والصـــراع والعنـــف. 
ومخاطر الهبوط تشـــمل تســـجيل نمو بوتيـــرة أقل من المتوقع 
لدى الشـــركاء التجاريين األساســـيين، وتفاقم أعبـــاء الديون، 
وإنعـــدام األمـــن، وزيـــادة تواتر الكـــوارث الطبيعيـــة واألزمات 
الصحيـــة. ومـــن المتوقع أن ترتفـــع معدالت النمـــو في الدول 
منخفضة الدخل بعد العام 2020، لكنها ستظل أقل بكثير عن 

التوقعات السابقة.
النمـــو األقل من المتوقع عام 2019 جاء إنعكاســـاً للهبوط 
الحـــاد لـــدى الدول الهشـــة منخفضة الدخـــل. ويُتوقع أن يظل 
النمـــو عنـــد 5.4 % في العام 2020، ويرتفـــع قليًال ليصل إلى 

5.7 % في المتوسط في عامي 2021 و2022. 
هذا بإفتراض حدوث تعاف في الدول منخفضة الدخل مع 
تحسن اإلســـتقرار السياسي (أفغانســـتان وغينيا بيساو)، كما 
يجب اإلســـتثمار في مجاالت جديدة بما يعوض ضعف الطلب 
الخارجي (تشـــاد وموزمبيق)، في الوقت الذي تدعم فيه جهود 
إعادة البناء النشـــاط االقتصادي (موزمبيق). وفي دول أخرى 
منخفضة الدخل، يُتوقع أن ينتعش النشـــاط بفعل اإلستثمارات 
العامة المســـتدامة في البنية التحتية وأنشطة القطاع الخاص 

(بنين ورواندا وأوغندا). 
وفي بعض الدول، ستعمل السياسات المالية األكثر تيسيراً 
على دعم النمو مع إنخفاض معدل التضخم (ماالوي وتنزانيا). 
مع هذا، ففي إثيوبيا - أكبر الدول منخفضة الدخل - يُتوقع أن 
ينخفض معدل النمو نتيجة السياســـات الصارمة على الصعيد 

النقدي وصعيد المالية العامة الرامية إلى الحد من التضخم.
إن آفاق الحد من الفقر بين الدول الهشة منخفضة الدخل 
تبـــدو قاتمـــة، ومن المتوقع أن يثبت معـــدل زيادة نصيب الفرد 
مـــن النمـــو في الـــدول منخفضة الدخل عند متوســـط 2.9 % 
في عامـــي 2021 و2022. هذا الحيز غير كاف لتحقيق تقدم 
كبير على صعيد الحد من الفقر، وال سيما أن النمو في الدول 
منخفضة الدخل ال يشمل الجميع في كثير من األحيان، فضًال 

عن ضعف تحويل النمو إلى إنخفاض في معدالت الفقر. 
عـــالوة علـــى ذلك، من المتوقع أن يرتفـــع نصيب الفرد من 
الدخـــل 1 % فقط في الـــدول منخفضة الدخل، حيث كثيراً ما 
تزيـــد حـــاالت الفقر المدقع. ونتيجة ذلك، تظل أعداد البشـــر 
الذيـــن يعيشـــون في الدول منخفضة الدخـــل تحت خط الفقر 
الدولـــي المقدر عنـــد 1.9 دوالر في اليـــوم مرتفعة، ويتوقع أن 

تزيد بين الدول الهشة منخفضة الدخل.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن ديون الـــدول منخفضة الدخل 
بلغـــت مـــا يقرب من 55 % مـــن إجمالي الناتج المحلي الســـنة 
الماضية بارتفاع 19 نقطة مئوية منذ عام 2013. ووفقا لإلطار 
المشـــترك لصندوق النقد والبنك الدوليين الخاص بإستدامة 
تحميل أعباء الديون، (عّينة تضم 28  بلداً منخفضة الدخل)، 
هنـــاك 12 من بيـــن 28 بلداً منخفضة الدخـــل تُواجه أزمة في 
الديون أو إرتفاعاً في المخاطر الناجمة عن ذلك. كما أن زيادة 
إمكانية الحصول على مزيد من القروض بفائدة مرتفعة بسعر 
الســـوق - حسبما يعكســـه إرتفاع نسب الديون غير الميسرة - 
يزيد أيضاً تعّرض حكومـــات الدول منخفضة الدخل لمخاطر 

إرتفاع الفوائد وتكلفة إعادة هيكلة الديون.
فـــي المحصلـــة، تواجـــه الـــدول منخفضـــة الدخـــل، أزمة 
ديـــون عالية أو أزمة في الديون وفقـــاً إلطار البنك والصندوق 
المشـــترك إلســـتدامة القدرة على تحمل أعباء الديون. كما أن 
اإلعتماد على الزراعة والبنية التحتية األقل قدرة على الصمود، 
يجعـــل الدول منخفضة الدخل أكثر عرضة للكوارث الطبيعية، 
فالكـــوارث الطبيعيـــة المتصلـــة بالظواهر المناخيـــة العنيفة، 
كالفيضانات أو نوبات الجفاف الطويلة أو الحادة، تظل تشـــكل 
خطـــراً كبيراً علـــى عديد من الدول منخفضة الدخل، حيث إن 
كثيراً ما يمثل اإلنتاج الزراعي نســـبة كبيرة من القيمة المحلية 
المضافة، وتتســـم البنية التحتية فيها بشكل عام بتدني القدرة 

على الصمود مقارنة بها في الدول المتقدمة.  ا
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منح جائزة المصرف االسرع نموًا في العراق إلى مصرف التنمية الدولي
 INTERNATIONAL FINANCE من مؤسسة جوائز التمويل العالمية

في كل عام تحتفل مؤسســـة جوائزالتمويل 
الدوليـــة للتميُّـــز المؤسســـي والمهنـــي بتطـــور 
 International Finance األعمـــال الســـريع
ومقرهـــا لندن بتقييـــم المؤسســـات المرموقة 
في الع الـــم واإلعتراف بابتكاراتهـــا وأدائها في 
تقديـــم الخدمـــات المصرفيـــة فائقـــة الجودة 
ووضعـــت معايير دولية البتكارها بإدارة حكيمة 
ومتميُّـــزة والتي لهـــا تأثير إيجابـــي على النمو 
وتقديـــراً للجهود المســـتمرة بتحســـين األداء، 
ومـــن هنا جـــاء مصـــرف التنمية الدولـــي ليتم 
تســـليط الضوء عليـــه من خالل النمـــو الكبير 
الحاصل فـــي محظفة التســـهيالت المصرفية 
وعمليـــات التمويـــل التجاري لقطاع الشـــركات 
وبعد أن خضع المصرف لتقييم شـــامل ودقيق 
بهذا الخصوص، علماً أن هذه الجائزة أول مرة 

يتـــم تكريمها لمصـــرف عراقي، واألمـــر الذي يعد 
إســـتثنائياً ويترجم الجهود الجبارة التي قام بها المصرف خالل 

األعوام القليلة الماضية. 
 إن حصـــول المصرف على هذه الجائـــزة وبعد أن نجح في 
بناء العالقات الواســـعة مع البنوك المراسلة العالمية ساهم في 
النمو المتحقق في حجم عمليات التمويل التجاري لنخب التجار 
العراقييـــن، حيـــث قام المصـــرف بإصدار ما يزيـــد عن (200) 
مليار دينار عراقي في جانب االعتمادات المســـتندية، كما نجح 

المصـــرف مؤخـــراً في زيـــادة محفظة قروض تمويل المشـــاريع 
الصغيرة والمتوســـطة لتصل إلى 20 مليـــار دينار عراقي ليفوز 
مصرف التنمية الدولي كمصرف عراقي بجائزة البنك األســـرع 
نمـــواً فـــي العراق، وتحســـين أعماله التجارية مـــن بين أكثر من 
100 مصرف حول العالم من الشـــرق االوســـط وآسيا وأفريقيا 

وأوروبا. 
وقد أقامت مؤسســــة جوائز التمويل العالمية احتفالية كبرى 
بتاريخ 2020/1/23 في فندق أبراج جميرا في مدينة دبي لتعلن 
أسماء المصارف والمؤسسات التي تستحق نيل الجائزة العالمية، 
وممــــن كان لهم األثر اإليجابي بتحســــن األداء وتطور مؤشــــرات 
النمــــو وإدخــــال كل ما هو جديد على الصناعــــة المصرفية، وقد 
تســــلَّم الجائزة عن مصرف التنميــــة الدولي الدكتــور زياد خلف 
عبــد رئيس مجلس اإلدارة من صاحبة الســمو ســنية االنصاري، 
الرئيــــس التنفيــــذي ورئيســــة مجموعة األنصــــاري الدولية وأمام 
مرأى أصحــــاب المؤسســــات المالية والبنوك العربيــــة والدولية 
المرموقة ومن مختلف دول العالم والوصول إلى ســــلم العالمية، 
مما يجســــد أهمية هذه الجائزة للوصول إلى بناء عالقات أوسع 
مــــع المصارف العالمية، وهي المرة األولــــى التي يتم فيها تقييم 
مصرف عراقي دولياً في مجال المصرف األكثر نمواً في مجال 
التمويــــل التجاري لقطاع الشــــركات، وهو إعتراف دولي بالجهود 

والتطورات التي وصل إليها المصرف. ا

الدكتور زياد خلف عبد رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي يتسلم جائزة 
«المصرف االسرع نموًا في العراق» من صاحبة السمو سنية األنصاري الرئيس التنفيذي 

ورئيسة مجموعة األنصاري الدولية

جائزة «المصرف األسرع نموًا في العراق» مؤسسة جوائز التمويل 
INTERNATIONAL FINANCE العالمية
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ا�خبار والمستجدات

ا�رباح 88.6 مليون دينار عام 2019

البنك ا!سالمي ا`ردني يطلق برنامج «والء المتعاملين»
أطلق البنك اإلســـالمي األردنـــي برنامـــج «والء المتعاملين 
للخصومـــات الفوريـــة لـــدى التجـــار» لمســـتخدمي البطاقـــات 
المصرفيـــة الصـــادرة عـــن البنـــك بمختلـــف أنواعهـــا (فيـــزا 
وماســـتركارد) عنـــد قيامهـــم باســـتخدام بطاقاتهـــم في شـــراء 
البضائـــع أو الخدمات من مختلـــف القطاعات التجارية (أجهزة 
كهربائيـــة، أثـــاث، أدوات منزليـــة، مطاعـــم، فنـــادق، مـــدارس، 
مستشفيات، مكاتب سياحية. إلخ)، وقام البنك بإبرام اتفاقيات 
مـــع مجموعة من التجار من مختلف القطاعات التجارية بهدف 
الحصـــول علـــى خصومات فوريـــة لجميع مســـتخدمي بطاقات 
البنك اإلســـالمي األردنـــي المصرفية في عمليات الشـــراء من 

التجار المتفق معهم وبأسعار منافسة عند عملية الدفع.
وأعلـــن الدكتور حســين ســعيد الرئيس التنفيـــذي/ المدير 
العـــام للبنك اإلســـالمي األردني أن منتـــج «والء المتعاملين» هو 

باكـــورة المنتجـــات الحديثـــة التي يطلقهـــا البنك لهـــذا العام 2020 
ويندرج منه سلسلة من الحمالت والتي تبدأ ببرنامج «والء المتعاملين 
للخصومـــات الفوريـــة لـــدى التجـــار»، وذلك تقديـــراً لثقـــة متعامليه 
واختيارهـــم البنك اإلســـالمي األردني في الحصـــول على المنتجات 
والخدمات المصرفية واالستثمارية والتمويلية المختلفة والتي تواكب 
أحدث التطورات التكنولوجية والمتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة 

اإلسالمية.
وشـــارك البنك اإلســـالمي األردني احتفاالت الجامعة األردنية / 
مركز تنمية وحدة المجتمع المحلي بعيد ميالد الملك عبد اهللا الثاني 
ابن الحسين تحت رعاية رئيس الجامعة األردنية الدكتور عبد الكريم 
القضاة، وتم افتتاح «مشروع ركن الطالب» ضمن بنك المالبس الخاص 

في الجامعة األردنية بتبرع ودعم من البنك اإلسالمي األردني.
وعلى صعيد النتائج المالية، حقق البنك اإلسالمي األردني نمواً 
تصاعدياً بمختلف مؤشراته المالية نهاية العام 2019، حيث ارتفعت 
األرباح الصافية التي حققها البنك اإلســـالمي األردني في نهاية عام 
2019 قبـــل الضريبـــة لتصل إلى حوالي 88.6 مليون دينار مقارنة مع 
75.4مليـــون دينار في نهاية العام 2018 وبنســـبة نمو بلغت 17.4 في 
المئـــة، بينما وصلت األربـــاح بعد الضريبة إلى حوالـــي 54.3 مليون 
دينـــار مقارنة مع حوالـــي 49.8 مليون دينار للعام 2018 بنســـبة نمو 

بلغت 9.1 في المئة.
 وأكـــد موســى شــحادة/ رئيـــس مجلـــس إدارة البنك اإلســـالمي 
األردنـــي أن هـــذه النتائج علـــى نجاح خطة البنك االســـتراتيجية في 
مواجهـــة مختلـــف التحديات التي ما زالت تحيـــط بالمنطقة والقدرة 
علـــى التعامل معها بمنتهـــى الكفاءة لتحقيق المزيـــد من اإلنجازات، 
مشـــيداً بجهـــود اإلدارة التنفيذيـــة وكافة العاملين فـــي البنك لتنفيذ 

الخطة االستراتيجية بمهنية عالية للحفاظ على مركز مالي وائتماني 
متين.

وعلى صعيد آخر، ثبتت وكالة التصنيف العالمية Fitch تص نيف 
 IDR (Issuer Default لتصنيفBB- البنك اإلسالمي األردني عند
(Rating طويـــل األجـــل مـــع المحافظـــة علـــى النظرة المســـتقبلية 
مســـتقرة، B لتصنيف (IDR) قصير األجل، بينما حصل البنك على 
-bb لتصنيـــف القابلية، كما ثبتت تصنيف الدعم 4 وأرضية تصنيف 
الدعم +B، وذلك تأكيداً المتالك البنك قاعدة ودائع صلبة ومتنوعة 

مع االحتفاظ بجودة أصول مرنة وربحية وسيولة وتمويالت قوية.
وجـــاء في التقرير الصادر عن وكالة Fitch أن البنك اإلســـالمي 
األردنـــي ما زال يعد أكبر بنك إســـالمي فـــي األردن ووصلت حصته 
مـــن إجمالي التمويالت في القطاع المصرفي اإلســـالمي في األردن 
حوالي 53.8 في المئة وبلغت حصته 52 في المئة من مجموع أصول 

القطاع المصرفي اإلسالمي وذلك حتى نهاية عام 2018.
 كمـــا يعـــد ثالث أكبر بنـــك في القطاع المصرفـــي األردني حيث 
بلغت حصة ودائعه 9.1 في المئة من مجموع ودائع القطاع المصرفي 
األردنـــي، وبلغت حصـــة تمويالت البنك 12.7 فـــي المئة من مجموع 

تمويالت القطاع المصرفي األردني حتى نهاية عام 2018.
وقد عبر الدكتور حســين سعيد الرئيس التنفيذي/ المدير العام 
للبنك اإلســـالمي األردني عن اعتزازه باستمرارية تثبيت وكالة فيتش 
للتصنيفات االئتمانية للبنك اإلسالمي األردني، والتي تؤكد على قدرة 
البنـــك على التميُّز بين القطاع المصرفي األردني واإلســـالمي وتبرز 
دوره في دعم االقتصاد الوطني، ونجاح اســـتراتيجيته في االستمرار 
بتحقيق المزيد من اإلنجازات، مؤكداً على اســـتمرار بذل المزيد من 

ز باستمرار. ا الجهود للحفاظ على التميُّ

د. حسين سعيد، الرئيس التنفيذي/ 
المدير العام للبنك اإلسالمي األردني

موسى شحادة، رئيس مجلس إدارة 
البنك اإلسالمي األردني
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مقابالت

ا�يام الصعبة.. و«الشطارة» لم تعد تنفع

لبنان على حافة االنهيار
يســـّلم الجميـــع في لبنان من مســـؤولين سياســـيين وإقتصادييـــن ومواطنيـــن عاديين بأننا نعانـــي من أزمة 
متشـــعبة، صحيح أنه تم كشـــف الغطاء عنها منذ إندالع ثورة 17 تشرين ا�ول 2019، إال أنها بدأت منذ سنوات 
وتســـارعت حدتها في ا�شـــهر ا�خيـــرة، ما وضع البـــالد والعباد على حافـــة انهيار إقتصادي ســـيكون له تبعات 

إجتماعية حادة.

هـــذا التوصيف يقود إلى إســـتنتاج أن الدولـــة اللبنانية تدفع 
ثمن عجزها منذ سنوات، عن إيجاد حل مستدام وجذري لمشكلة 
العجـــز المالي في موازنتها وألســـلوب االســـتدانة المفرط الذي 
إعتمدتـــه لتمويل هذا العجز على مـــدى عقود، واألهم أنها تدفع 
ثمن التغاضي عن مكافحة الفساد الذي يعشعش في كل مفاصل 
الدولـــة، مـــا أوقعها وأوقع الشـــعب اللبناني فـــي المحظور لجهة 
فقدانها ثقة المســـتثمرين وعجزها عن تمويل حاجاتها بالدوالر، 
وتسديد مستحقات اليوروبوند المتوجبة عليها خالل أشهر آذار/

مارس ونيســـان/أبريل وحزيران/يونيو من العام 2020، ما دفعها 
إلـــى طلب المســـاعدة التقنيـــة من صندوق النقـــد الدولي إلعادة 

هيكلة الدين العام والخروج من هذا النفق المظلم.

من يبادر أوًال لبنان أم 
المؤسسات الدولية؟

كل ما ســـبق يعني أن ال مفـــر من أن يبدأ 
لبنـــان رحلة عالجـــه من األزمـــة اإلقتصادية 
والماليـــة والنقديـــة التـــي يتخبـــط فيهـــا، ما 
يطـــرح الســـؤال عن دور المؤسســـات الدولية 
مثـــل صندوق النقـــد الدولي والبنـــك الدولي 
المالـــي  اإلصـــالح  فـــي  المانحـــة  والـــدول 
واإلقتصـــادي النقـــدي، الـــذي لـــن يســـتطيع 
المسؤولون اللبنانيون الهروب منه هذه المرة، 
أو ممارســـة لعبة «التذاكي» على المؤسســـات 
الدوليـــة والدول المانحة كما كان يحصل إبان 
كل المؤتمـــرات الدولية الســـابقة التي عقدت 
لمســـاعدة لبنان، أمـــا الجواب فيبـــدو وكأنه 
موحـــد مـــن قبـــل الخبـــراء والمختصيـــن في 
الشـــأنين المالي واإلقتصادي وهـــو أن الكرة 
هي في ملعب الجانب اللبناني وليس العكس، 
ألن المؤسسات الدولية تكرر نصائحها للبنان 
بضـــرورة اإلصالح اإلقتصـــادي والمالي منذ 
العـــام 2001 تاريـــخ إنعقاد مؤتمـــر باريس 1، 

ولكن هذه النصائح لم تلق آذاناً صاغية من المسؤولين اللبنانيين، 
وهذا ما يوافق عليه عضو لجنة اإلقتصاد النيابية الســـابق نبيل 
دو فريج الذي يقول: «طلب اإلستشـــارة التقنية من قبل الحكومة 
اللبنانيـــة ينم عن عـــدم جدية لدى الحكومـــة، ألن صندوق النقد 
الدولي غالباً ما يتعاطى مع الدول التي وصلت إلى حالة اإلفالس 
كما حصل في قبرص واليونان وغيرهما من الدول، واإلستشـــارة 
التقنيـــة تعنـــي إعطـــاء رأي وهـــو موجود فـــي كل التقاريـــر التي 
يصدرها الصندوق ســـنوياً مرتين في العام وتشـــمل جميع الدول 
ومنها لبنان، وهذا الرأي هو أن إعادة جدولة الدين العام ال يمكن 
أن تحصـــل من دون إلتزام الحكومة اللبنانية بتطبيق اإلصالحات 
المطلوبـــة، ســـواء التي نص عليها كل من مؤتمـــر باريس 1 و2 أو 
مؤتمـــر ســـيدر، والتـــي تعهد لبنـــان بتطبيقها 
ســـواء فـــي ملفـــات الكهربـــاء أو االتصاالت، 
والمشـــكلة األساســـية هـــي فقـــدان المجتمع 
الدولي واألسواق المالية العالمية الثقة بلبنان 

في إلتزامه بتطبيق اإلصالحات».
ويضيف: «دراســـة إعـــادة جدولـــة الدين 
خصوصـــاً  أيامـــاً،  وليـــس  أشـــهراً  تســـتغرق 
أن مســـاعدة صنـــدوق النقـــد هـــي إمـــا خلق 
إســـتثمارات مقابـــل تنفيذ إصالحـــات ويكون 
دوره منـــع الدولـــة اللبنانية من اإلفالس، عبر 
تأمين الرواتب والمســـتلزمات الضرورية إلى 
حين تحســـن الوضـــع اإلقتصـــادي وهذا أمر 
يتطلـــب وقتـــاً وســـنوات. ما حصل فـــي لبنان 
هو عدم تطبيـــق كل اإلصالحات التي تعهدنا 
بتطبيقها منذ العام 1998 ومع إقرار سلســـلة 
الرتـــب والرواتـــب، وقـــد تراكم هـــذا التهرب 
إلـــى يومنا هذا وما ســـيقوم به صندوق النقد 
الدولي هو مطالبة لبنان بتطبيق اإلصالحات 
التـــي تعهد بها منذ 22 عامـــاً، هناك قرارات 
موجعة علـــى الحكومة اللبنانيـــة إتخاذها وال 
مفـــر من ذلك، وكان يمكـــن لهذه اإلصالحات 

دو فريج:
اللبنانيون سيقتنعون 

با�صالحات تحت 
إشراف المؤسسات 
الدولية �نقاذهم من 

الوضع المأساوي الذي 
يعيشونه
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أن تكـــون أقل قســـاوة لو طبقنـــا اإلصالحات 
سابقاً ومنها زيادة نسب الضريبة على القيمة 
المضافـــة وعلى فاتـــورة الكهربـــاء (41 مليار 

دوالر هي التكلفة)». 
من جهته يوضح الخبير اإلقتصادي وليد 
أبو ســليمان، أنه في «البلـــدان التي تعاني من 
أزمة مالية وإقتصادية ونقدية حادة مثل لبنان، 
غالباً ما تتشـــكل خلية أزمة داخلية مكونة من 
وزارة الماليـــة ومصـــرف لبنان ومستشـــارين 
ومهمتهـــا  وإقتصادييـــن  وقانونييـــن  تقنييـــن 
التوجـــه إلى الصناديق والمؤسســـات المانحة 
لتطلب منهم المشـــورة، إما المشـــورة التقنية 
أو طلـــب المســـاعدة الماليـــة، وفـــي ظل هذا 
الوضـــع في لبنان منذ أكثر من ثالثة أشـــهر، 
لم تؤلف خلية أزمة ولم نشعر أن هناك تحمل 
للمســـؤولية من قبل المســـؤولين السياسيين 
لهـــذا الوضـــع الخطير جداً، بـــل رأينا تخبطاً 
من قبل المسؤولين السياسيين والقيِّمين على 

الوضع المصرفي في لبنان، والدليل على ذلك التفاوت في ســـعر 
صـــرف الدوالر األميركـــي بين المصارف والســـوق وأيضاً فرض 
«الكابيتـــال كونتـــرول» علـــى المودعين من دون أي ســـند قانوني، 

باإلضافـــة إلـــى غيـــاب الخطط التـــي تنعش 
الوضـــع اإلقتصـــادي الصعـــب، وهـــذا يعنـــي 
أن المســـؤولين السياســـيين والمصرفيين ال 
يصارحون الناس بحقيقة األمور وخطورتها».
مـــن جهتـــه يعتبـــر الخبيـــر اإلقتصـــادي 
«المشـــكلة  أن  عجاقــة،  جاســم  الدكتــور 
األساســـية التـــي تعصـــف بلبنان هي مشـــكلة 
الفســـاد الذي يعانيه منذ نشـــأته وحتى يومنا 
هذا، وهذه المشـــكلة هي التـــي أنزلت الناس 
إلى الشارع، وهي التي وضع المجتمع الدولي 

حلها كأساس ألي مساعدة». 
ويضيف: «طرح الحلول عبر خفض ســـعر 
صـــرف الليرة و«الهيـــركات» وتحويل جزء من 
الحســـابات إلى الليـــرة وغيرها من الخيارات 
األخـــرى هـــي حلول جزئيـــة وال توحـــي بأنها 
حلول مســـتدامة، وهذا األمر شـــبه محسوم، 
الفســـاد مكلف جـــداً على خزينـــة الدولة وال 
يمكـــن محاربتـــه إال من خـــالل ضغط داخلي 
أو خارجـــي وهـــذا مـــا يحصـــل حاليـــاً، إذاً 
علـــى حكومـــة الرئيـــس حســـان ديـــاب البدء 
باإلصالحـــات  والقيـــام  الفســـاد  بمحاربـــة 

الالزمـــة لتصحيح وضع أنهك مفاصل الدولة 
وأضعف مؤسساتها وشـــل عملها االجتماعي 

واإلقتصادي».

خريطة طريق للحل 
عــــدم  وسياســــة  التخبــــط  مــــن  بالرغــــم 
الوضوح التي يعتمدها المســــؤولون اللبنانيون 
في مقاربــــة األزمة المســــتفحلة، إال أنه ال بد 
من وضع خريطة طريق لمخاطبة المؤسسات 
الدولية وإقناعها بمساعدتنا، وفي هذا اإلطار 
يقــــول الخبير اإلقتصادي مــروان مخايل: «من 
المفــــروض أن يطلب لبنان كخطوة أولى إعادة 
هيكلــــة الديــــن العام في أســــرع وقــــت، بعدها 
تعمــــد الحكومــــة إلى وضع برنامــــج إقتصادي 
ومالــــي يبرهن للدائنين عن جديتها في العمل 
علــــى الخروج مــــن الوضع الحالــــي، وأنها في 
صــــدد مناقشــــته مع صنــــدوق النقــــد الدولي 
ليوافق عليه من جهة ويمدنا بالسيولة الالزمة 

من جهة أخرى».
يضيف: «لبنان بحاجة إلى ضخ أموال من الخارج ســــواء عبر 
المغتربيــــن أو المســــتثمرين وهــــذا ما لن يحصــــل، وبالتالي وضع 
برنامج إقتصادي بالتعــــاون مع صندوق النقد 
الدولي يســــمح بضخ أموال من قبل الصندوق 
ومــــن قبل الدول المانحة التي ستتشــــجع على 
دعم االستثمارات في لبنان بعد التيقن من أنه 

يسير على طريق تطبيق اإلصالحات».
ويتابــــع: «يتضمــــن البرنامــــج اإلقتصــــادي 
الخطــــوات التاليــــة: خفــــض عجــــز الموازنــــة 
العامة، رفع تعرفة الكهرباء للمستهلكين الذين 
يزيد إســــتهالكهم عن 200 كيلو وات، والقيام 
بإصالحات فــــي القطاع المصرفي والجســــم 
القضائي لمحاربة الفساد وضمان الشفافية، 
وإعادة رسملة القطاع المصرفي ورفع رساميل 
المصــــارف، خصوصــــاً إذا حصــــل «هيركات» 
علــــى الدين الداخلــــي، ومعالجــــة القيود على 
رأس المال من سنتين إلى 3 سنوات خصوصاً 
في ظل ســــعرين لصرف الدوالر في األســــواق 
اللبنانية، السعر الرسمي وسعر الصرافين إال 

إذا حصل تجميد للودائع على 6 سنوات».
يــــرى مخايل أن «ال خيــــار للبنان إال وضع 
البرنامــــج اإلقتصــــادي وتنفيــــذه وإال نصبــــح 
كفنزويــــال، ومهمة صنــــدوق النقد الدولي هي 

عجاقة:
الفساد مكلف جداً 

على الخزينة وال يمكن 
محاربته إال بضغط

داخلي أو خارجي
وهذا ما يحصل

حالياً

أبو سليمان:
المستثمرون يفضلون 
التفاوض مع الجهات 
المتعثرة بدل الذهاب 

إلى المحاكم
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تقديم المســــاعدة التقنية وتحليل وضع الدين العام ومن ثم وضع 
خارطــــة طريق للخــــروج من الوضع الحالي، ولــــدي أمل بأن لبنان 
ســــيخرج من األزمات الصعبة ولــــو تم إتخاذ إجراءات مؤلمة، لكن 
هذه الصعوبة ستكون لفترة 3 سنوات إلى 5 سنوات، بعدها األمور 
ســــتبدأ بالتحســــن وبمجرد توقيع لبنان البرنامــــج اإلقتصادي مع 
صنــــدوق النقد الدولي سيشــــعر اللبنانيون بتغير فــــي األمور ألنه 

عندها ستبدأ المساعدات بالوصول إلى لبنان».
يوافــــق الوزير دو فريج على أننــــا «أمام أيام صعبة قادمة، ألن 
مدخــــول الدولــــة التي في األســــاس كانت تعاني مــــن عجز، تدنى 

اليوم إلى الربع وزادت المصاريف، وبالتالي ال 
مفر أمامنا سوى الشراكة مع القطاع الخاص 
فــــي القطاعات التي تســــتنزف ماليــــة الدولة 
ومنهــــا الكهربــــاء، وأول القــــرارات التي يجب 
أن تتخــــذ هــــي تعييــــن هيئة ناظمة لمؤسســــة 
كهرباء لبنان واالتصــــاالت والطيران المدني، 
بحســــب القانــــون الصــــادر للعــــام 2002، ألن 
هذا يعطي مصداقية للقطاعات والمســــتثمر 
علــــى الســــواء، وأن يكــــون لهــــذه الهيئــــة دور 
حقيقــــي وليس إستشــــارياً ألن هــــذا ما ينص 
عليه القانــــون اللبناني، والخطــــوة الثانية هي 
اإللتــــزام بالموازنات التي تــــم التصويت عليها 
وعــــدم اللجــــوء إلــــى الصــــرف مــــن إحتياطي 
الموازنــــة، وتخفيــــض عجز الموازنــــة لألرقام 
والنســــب التــــي تعهدنا فيها في مؤتمر ســــيدر 
وهــــذا تحــــٍد كبير ألن مدخــــول الدولة تراجع، 
وألن المجتمع الدولي يحكم على لبنان حسب 

األرقام إلعطاء الثقة». 
ينصـــح دو فريـــج «بدفـــع االســـتحقاق 
آذار/مـــارس 2020  فـــي 9  األول  المالـــي 
والمفاوضة مع صندوق النقد الدولي إلعادة 

هيكلة االستحقاقات المتبقية وجدولة الدين، ألن هذه الخطوة 
تمنحنـــا المصداقيـــة بأننـــا نقـــوم باإلصالحـــات الالزمة وفي 
الوقت نفســـه نريد إعادة جدولة الدين العام، وإطالق دراســـة 
إلعادة هيكلة القطاع العام في لبنان، والشارع اللبناني يمكن أن 
يقتنع باإلصالحات المطلوبة حين يجد أن المؤسسات الدولية 
تراقب تطبيق اإلصالحات إلنقاذه من الوضع المأســـاوي الذي 

يعيشه». 
فــــي المقابل ينتقد دوفريج دور المصــــارف في األزمة ويعتبر 
أنهــــا «ال تتعاطــــى مع المواطــــن بطريقة تدعــــوه لإلطمئنان، إذ إن 
إدارة جمعية المصارف عليها أن تفســــر أســــبوعياً سبب إتخاذها 
اإلجراءات للمواطن، وال يمكن وضع كل المســــؤولية على مصرف 
لبنــــان، باإلضافــــة إلــــى ضــــرورة تخفيــــض الفوائد علــــى المبالغ 

المودعة وعلى القروض، للمســــاعدة علــــى نقل اإلقتصاد اللبناني 
مــــن اإلقتصاد الريعي إلى اإلقتصاد المنتج، وهذا األمر ال يتم إال 
من خالل إضافة ميزة لإلنتاج اللبناني ســــواء في القطاع الزراعي 
أو الصناعي أو الســــياحي أو إقتصــــاد المعرفة ألن إنقاذ إقتصاد 

لبنان سينعكس إيجاباً على القطاع المصرفي».
يشــــدد أبو ســــليمان على أن «أول خطوة للحــــل هي اإلعتراف 
بالواقع الصعب ومصارحة أصحاب الشأن والشركات والمودعين 
وهذا ما ال يحصل على أرض الواقع، بل إن جّل ما نراه هو مجرد 
خطابات إنشــــائية وشــــعارات بعيدة عن الواقع، وهذا ما يؤدي إلى 
فقدان الثقة من قبل المستثمرين والمستهلكين 
وهذه هي مشكلتنا األساسية. نحن اليوم أمام 
أزمــــة حادة جمعنا خاللها جميع األزمات التي 
مــــرت علــــى دول متعددة في أزمــــة واحدة، إذ 
جمعنا أزمة إيسلندا المصرفية وأزمة اليونان 
في ما يتعلق بالدين الســــيادي وأزمة الفســــاد 
والهــــدر التي حصلت في األرجنتين وفنزويال، 
كل هــــذه األزمات إندلعت في لبنان ونحن إلى 

اآلن لم نحرك ساكناً».
ويضيــــف: «المؤسســــات الدوليــــة لن تدق 
أبوابنا نحن من يجب أن يتوجه إليها خصوصاً 
بعــــد تشــــكيل الحكومــــة ونيــــل الثقــــة، وعلينا 
التفــــاوض مع المجتمع الدولي وشــــرح حقيقة 
وضعنا كي يتمكن من مســــاعدتنا على ســــداد 
ديوننا وعدم تحرك المســــؤولين السياســــيين 

يضعنا أمام خيارين إما التعثر أو الدفع».
د أبو ســــليمان على أن «التفاوض مع  يشــــدِّ
صندوق النقد الدولي لطلب مشورة تقنية أمر 
مهم ألنه يعطينا الخبرات التي إكتســــبها جراء 
مســــاعدته في حــــل أزمة اليونــــان واألرجنتين 
وفنزويــــال والــــدول التــــي تعثــــرت، وأســــوأ ما 
يمكــــن أن يحصل هو تعثر لبنان عن ســــداد ديونه، عندها يحصل 
ربط نزاع بين حاملي هذه الســــندات أي دعاوى تقدم إلى محاكم 
نيويــــورك المالية وفي حــــال تم ربحها عندهــــا يمكن الحجز على 
أمــــالك الدولة اللبنانية، وما أريد التشــــديد عليــــه أن كل الجهات 
المســــتثمرة تفضل الدخول بمفاوضــــات مع الجهات المتعثرة بدل 

الذهاب إلى المحاكم من قبل الطرفين».
ويختم: «األسوأ أن ال نحرك ساكناً ألن هذا يطيح بكل شبكة 
األمـــان االجتماعية من طعام ودواء وغيره، نحن في وضع ســـيء 
للغاية وال يمكن التشـــاطر على الطريقة اللبنانية وواهم من يظن 
أنه لن تحصل إجراءات موجعة، لن يقبل أحد بمســـاعدتنا إذا لم 

يحصل إصالح حقيقي للخلل اإلقتصادي الذي نعاني منه».ا
باسمة عطوي

مخايل:
لبرنامج إقتصادي 

بالتعاون مع صندوق 
النقد لضخ اRموال 

وتشجيع الدول المانحة 
على ا�ستثمارات
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رئيس تجمع رجال وسيدات ا�عمال اللبنانيين في العالم د. فؤاد زمكحل 
في حديث إلى مجلة «إتحاد المصارف العربية»:

أزمتنا كارثية ومصيرية وال يستطيع لبنان أن يتخطاها من دون دعم دولي
 تحدث رئيس تجمع رجال وسيدات األعمال 
اللبنانيين فـــي العالم الدكتور فــؤاد زمكحل إلى 
مجلـــة «إتحـــاد المصـــارف العربية»، إثـــر زيارة 
إستثنائية قام بها مؤخراً إلى العاصمة الفرنسية 
باريـــس حيث إجتمـــع مع بعض نـــواب المجلس 
 ،(Assemblée Nationale) الوطني الفرنسي
ومع نواب مجموعة الصداقة اللبنانية الفرنسية، 
برئاسة النائب لويك كيرفران، ونائب رؤساء هذه 
المجموعة النائبة ناديا إســايان، والنائبة ويندا 
رويار، وعدد من النواب الفرنســـيين المستقلين، 
فكـــرر ما قالـــه أمـــام الرســـميين الفرنســـيين، 
مشدداً على «ضرورة مساعدة ومعالجة خطورة 
األزمة اإلقتصاديـــة واإلجتماعية والنقدية التي 

يمـــر فيها لبنان في أقرب وقت»، مؤكداً «أن أزمتنا كارثية ومصيرية، 
وال يستطيع لبنان أن يتخطاها دون دعم دولي وخصوصاً فرنسي».

وشـــّخص الدكتور فؤاد زمكحل األزمـــة اإلقتصادية واإلجتماعية 
للنواب والمســـؤولين الفرنسيين، قائًال: «إننا نعيش اليوم «تسونامي» 
مخيـــف وعنيـــف.. أزمـــة إقتصاديـــة، إجتماعيـــة، نقديـــة ومالية لم 
يشـــهدها لبنان قبًال. علماً أن األجواء المحيطة غير إيجابية للغاية، 
كما أنه ال يوجد ســـيولة عند أصحاب الشـــركات، وال عند الموظفين 
وال عنـــد الموردين وال عند الزبائن، فالحلقـــة اإلقتصادية باتت غير 
مكتملـــة وجامدة من كل النواحي، وكل حلقة منها على حافة الهاوية. 
من جهة أخرى، ال يوجد ســـيولة بالعمالت األجنبية عند أحد، وحتى 
لـــو ُوجدت بكميـــات ضئيلة، فإنه من المســـتحيل تصديرها من أجل 
تأميـــن أدنى الحاجات المســـتوردة. ليس علينـــا أن نكون متفائلين أو 
متشائمين لكن واقعيين، هذا يعني أنه في القريب العاجل، سيتعرض 
البلد إلى نقص حاد في كل المواد المستوردة. وسيكون هذا النقص 
كارثيـــاً للقطاعـــات الصحيـــة، اإلستشـــفائية، الصناعيـــة، التجارية، 
وغيرهـــا. فـــإذا بات الوضع الراهن كما هو عليه لســـوء الحظ، فإننا 
نتوقـــع إقفال وإفالس شـــركات عـــدة وصرف عدد كبيـــر من العمال 
والموظفين وزيادة البطالة إلى أرقام تاريخية، وأزمة إجتماعية ليس 

لها في لبنان مثيل منذ الحرب العالمية االولى».
وشدد د. زمكحل على «أن المشكلة األساسية التي تعانيها البالد 
هي: أزمة سيولة بإمتياز وشح بالعمالت األجنبية، وإنخفاض بالتدفق 
الخارجي، وإنحدار الثقة بين الشعب والدولة، وبين المجتمع الدولي 
والدولـــة، وبين المغتربيـــن والدولة. وهذا اإلنهيار بالثقة ســـيكون له 

مخاطر وإنعكاســـات سلبية على المدى القصير 
والمتوسط والبعيد». 

أضاف د. زمكحل «ال شـــك في أن مشاكلنا 
الداخليـــة كبيرة، في الوقت نفســـه، ال نســـتطيع 
أن نتجـــاوز هذه األزمـــة اإلقتصادية الفريدة من 
نوعها من دون تدخل أو مســـاعدات مالية دولية 
على رأســـها فرنســـا لضـــخ الســـيولة والعمالت 
االجنبيـــة. لكـــن ال يجـــوز ضـــخ الســـيولة مثـــل 
العـــادات القديمـــة، وتوزيـــع الحصـــص وتكرار 
الصفقات، لكن الحـــل الوحيد يكمن عبر تمويل 
المشـــاريع فقـــط، والتدقيـــق الدولـــي، ومتابعة 
وتنفيـــذ المســـاعدات الدولية أقلـــه على المدى 

القصير».
وطالـــب د. زمكحل بـ «التدقيـــق والتحقيق في كل التحويالت من 
لبنان إلى الخارج منذ ســـنوات عدة، من جميع األفرقاء والمســـؤولين 
الذين عملوا في الشـــأن العام، مع مراقبـــة دقيقة لمصادر األموال»، 
مشيراً إلى «أن الحل الوحيد إلعادة هيكلة لبنان، يبدأ بتحقيق دولي 
شـــفاف ودقيـــق عـــن كل األمـــوال التابعة ألي شـــخص كان، عمل في 
القطـــاع العام أو تعامل معه، ومراقبـــة وتدقيق لمصادر األموال التي 
ُصّدرت إلى الخارج. وال نستطيع القيام بهذه العملية داخلياً ألسباب 
عـــدة ومعروفة، لكن المجتمع الدولي يســـتطيع القيـــام بهذه المهمة، 
وتجميد أي حســـابات مشبوهة، وأموال ليست مؤكدة المصدر وغير 

مبرهن عنها».
 وخلـــص د. زمكحـــل إلى «أن العبرة األساســـية التي نتعلمها من 
هـــذه األزمة الراهنة في لبنان هي ضرورة حل المشـــكلة اإلجتماعية 
الكارثيـــة التـــي يعانيهـــا اللبنانيـــون، وخصوصـــاً يأس جيل الشـــباب 
وخريجـــي الجامعـــات، الذين برهنوا نضجاً ووعيـــاً فائقاً، وهم فخر 
وأمـــل بالدنا. إننـــا بحاجة إلى هـــذا الجيل الجديد وأفـــكاره البّناءة 
والرياديـــة. وهم الذين ســـيُعيدون إعمـــار لبنان وإقتصـــاده بأياديهم 

البيضاء وعلى أسس متينة وسليمة».
وختم د. زمكحل قائًال: «إن ســـنة 2020 ســـتكون سنة تحد كبير 
ومرحلـــة دقيقـــة جداً، حيـــال المخاطـــر المخيفة، كلنا يعلم أشـــباح 
اإلفـــالس واإلنهيـــار وزيادة الفقر، والبطالة وصـــرف العمال وتدهور 
نسبة العيش، لكن في الوقت عينه نحن أمام فرصة تاريخية من أجل 
إعـــادة بناء إقتصادنا وبالدنا على ركائز متينة وإعادة هيكلية بنيوية، 

والتركيز على جيل شبابنا الذين هم أملنا وفخرنا».ا

الدكتور فؤاد زمكحل، رئيس تجمع رجال 
وسيدات األعمال اللبنانيين في العالم
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إطاللة على القطاع المصرفي الفلسطيني

نشأت جمعية البنوك في فلسطين بمبادرة من البنوك العاملة في فلسطين 
في عام 1998 كمؤسســــة غير ربحية ناطقة بلســــانهم وترعى مصالحهم، حيث 
تسعى لخلق رؤية جماعية للبنوك تنبثق عنها الرؤى الفردية، لالرتقاء بالصناعة 

المصرفية مما ينعكس بدوره على تحقيق التنمية االقتصادية في فلسطين.
تعمل جمعية البنوك على أربعة محاور، إذ تراعي في كل عام التركيز على 
حزمة من المواضيع التي تشـــكل اهتماماً مشتركاً للبنوك، فخالل عام 2019 
أنجزت: الحشد والتأثير؛ تابعت الجمعية 3 قوانين، 6 تعليمات، 1 تعميم، 14 
موضوعاً مصرفياً، وذلك مع عدة جهات من بينها؛ سلطة النقد الفلسطينية، 
وزارة االقتصـــاد الوطنـــي، وزارة المالية، كما تشـــارك الجمعيـــة في عضوية 
29 فريقـــاً وطنيـــاً، مجلس إدارة، لجنة، وهيئة ممثلـــة عن القطاع المصرفي. 
الدراســـات واألبحـــاث؛ أعدت الجمعية 23 دراســـًة وتقريـــراً مصرفياً ومالياً 
موجزاً يهم الصناعة المصرفية لتشكل بذلك مرجعاً لصنَّاع القرار والباحثين 
والمهتمين. األنشـــطة والفعاليـــات؛ عقدت ونظمت وشـــاركت الجمعية بأكثر 
من 130 نشـــاطاً مصرفياً واقتصادياً متنوعاً على المســـتوى المحلي والعربي 
والدولـــي. العالقات العامة واإلعالم؛ نشـــرت الجمعية 9 إصدارات مصرفية 
وإعالمية دورية، كما شـــاركت في حمالت توعيـــة وتثقيف مصرفي، ونظمت 
عدداً من الورش التعريفية للبنوك، باإلضافة إلى استمرارها بتحديث موقعها 

اإللكتروني وحساباتها على مواقع التواصل االجتماعي.
كما تحرص جمعية البنوك باستمرار على تسليط الضوء على دور القطاع 
المصرفــــي الفلســــطيني في مجال المســــؤولية المجتمعية باعتبــــاره أحد أهم 
أركان القطــــاع الخــــاص والعمود الفقــــري لالقتصاد الفلســــطيني، حيث يقدم 
القطــــاع المصرفي للمســــؤولية المجتمعية ســــنوياً ما معدلــــه 5 ماليين دوالر 
لدعم مشــــاريع ومبادرات ذات أثر مستمر على أفراد المجتمع لتحقيق التنمية 

المستدامة.
ويعتبر القطاع المصرفي الفلســــطيني أحــــد أهم ركائز االقتصاد الوطني 
ال ومســــاهمته الكبيرة في  ومــــن أبرز مكونات النظام المالي، نظراً لدوره الفعَّ
االقتصاد الفلسطيني باعتباره أداة من األدوات التمويلية المحفزة لالستثمار، 

الذي من شــــأنه توســــيع القاعدة اإلنتاجية وزيادة التشــــغيل 
مما يدفع عجلة نمو االقتصاد الفلســــطيني بكافة قطاعاته 

ويساهم في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية.
وقد شــــهد القطاع المصرفي الفلسطيني والدة جديدة 
مع تأســــيس مؤسسات الســــلطة الوطنية الفلســــطينية عام 
1994 بعــــد الحصــــار الذي امتد منذ عام 1967، وتأســــيس 
ســــلطة النقد الفلسطينية مما أدى إلى تثبيت أسس القطاع 

المالي الفلسطيني وزيادة النشاط المالي والمصرفي.
ويضـــم القطـــاع المصرفي الفلســـطيني 14 بنكاً، منهـــا؛ 7 بنوك محلية 
(4 تجاريـــة، و3 إســـالمية)، و7 بنـــوك وافدة (6 بنوك تجاريـــة أردنية، وبنك 
تجـــاري مصـــري) حتـــى نهاية العـــام 2019، منتشـــرة من خـــالل 370 فرعاً 
ومكتبـــاً (312 في الضفة الغربية، و58 في قطاع غزة)، وبلغ عدد الصرافات 
اآلليـــة 715 صرافـــاً موزعة في أهم المواقع الحيويـــة، كما يعمل في القطاع 
المصرفـــي 7,328 موظفـــاً وموظفًة يقدمـــون أفضل الخدمـــات المصرفية 

لكافة المواطنين.
 واستطاع القطاع المصرفي الفلسطيني أن يتخطى سنة 2019 كسابقاتها 
بنجــــاح، فعند مقارنة نتائج أعمــــال 2019 بعام 2018، نالحظ: ارتفاع إجمالي 
الموجــــودات ليصــــل إلى 17.8 مليار دوالر بنســــبة نمــــو 11 %، وارتفاع إجمالي 
التســــهيالت االئتمانيــــة الممنوحة لتصل إلــــى 8.9 مليارات دوالر بنســــبة نمو 
8 %، كما ارتفعت ودائع العمالء لتصل إلى 13.4 مليار دوالر بنســــبة نمو 9 %، 
لتشــــكل نســــبة التســــهيالت إلى ودائع العمالء 67 %، في حيــــن ارتفع مجموع 
حقوق الملكية ليصل إلى 2 مليار دوالر بنسبة نمو 4 %، ليحقق القطاع أرباحاً 

صافية بلغت 164 مليون دوالر خالل عام 2019. 
كما حققت البيانات والمؤشرات المصرفية للقطاع المصرفي الفلسطيني 
تطــــورات إيجابية ملموســــة تعكــــس قوة ومتانــــة القطاع في مواجهــــة األزمات 
والضغوط المختلفة على مدار السنوات الماضية، فعند إجراء مقارنة للسنوات 
العشــــر الماضيــــة (2010 - 2019) نالحــــظ أن القطــــاع المصرفي حقق نمواً 
ملحوظاً في مجمل بياناته المالية، أبرزها: الموجودات بـ 103 %، التسهيالت 

االئتمانية 217 %، ودائع العمالء بـ 97 %، وحقوق الملكية بـ 82 %.
إن متانة القطاع المصرفي الفلســــطيني واســــتقراره ونتائج أعماله خالل 
الســــنوات الماضية، تورد توقعــــات إيجابية للقطاع المصرفي على اســــتمراره 
بتحقيق المزيد من النتائج اإليجابية والنمو في جميع بياناته المالية ومؤشراته 
المصر فية، إضافة إلى توقعات باستمراره بتحقيق المزيد من القفزات النوعية 

على مختلف األصعدة.ا

لقاء دولة رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتيه بمجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين



Union of Arab Banks (February 2020)احتاد املصارف العربية  (شباط/ ف�اير 2020)66

ا�خبار والمستجدات

البنك العربي يرفع أرباحه إلى 846.5 مليون دوالر 
رفعـــت مجموعة البنك 
العربي خـــالل العام 2019 
صافي أرباح المجموعة بعد 
والمخصصات  الضرائـــب 
دوالر  مليـــون   846.5
أميركـــي فـــي نهايـــة العام 
2019 مقارنـــة مع 820.5 
مليـــون دوالر أميركـــي في 
نهاية العام 2018 وبنســـبة 
نمـــو بلغت 3.2 فـــي المئة، 
في حين بلغت االرباح قبل 
الضرائب 1.15 مليار دوالر 
أميركـــي مقارنة مـــع 1.12 
مليـــار دوالر أميركي. وقد 
أوصى مجلس إدارة البنك 
العربي بتوزيع أرباح نقدية 
بنســـبة  المســـاهمين  على 

30 فـــي المئة للعام 2019 وبمبلـــغ يتجاوز 270 مليون 
دوالر أميركي.

هـــذا، وقد بلغ اجمالي االيـــرادات 2.2 مليار دوالر 
أميركـــي في نهاية العام 2019 وبنســـبة نمو بلغت 4.6 
في المئة تحققت من خالل اعمال البنك على مستوى 
مراكـــزه المحلية والخارجية المنتشـــرة في العديد من 
المناطق وذلك بنمو أنشـــطته في األســـواق الرئيســـية 
التي يعمل بها، حيث ســـاهمت هذه المراكز الخارجية 
للبنـــك بتحقيق 70 في المئة من هـــذه االيرادات، كما 
ارتفـــع صافـــي االيـــرادات التشـــغيلية لتصـــل الى 1.3 
مليـــار دوالر أميركـــي وذلك بفضل النمو فـــي الفوائد 

والعموالت المتأتية من األعمال البنكية الرئيسية.
كما انخفض إجمالي المصاريف بنسبة 3 في المئة 
عن العام الماضي. ونمت إجمالي محفظة التسهيالت 
االئتمانية بنســـبة 1.2 في المئة لتصل إلى 26.1 مليار 
دوالر أميركـــي مقارنة بـ25.8 مليار دوالر أميركي كما 
فـــي 31 كانون االول من عـــام 2018، في حين ارتفعت 
ودائع الزبائن بنســـبة نمو بلغت 6 في المئة لتصل الى 

36.2 مليار دوالر أميركي.
وقد حصـــل البنك العربي علـــى جائزة أفضل بنك 
في الشـــرق األوســـط للعام 2019 من مجلة يوروموني 
العالميـــة – لندن، باإلضافة الـــى حصوله على جائزة 

أفضل بنك في الشـــرق األوســـط للعـــام 2019 وللعام 
الرابـــع علـــى التوالـــي، مـــن مجلـــة جلوبـــال فاينانس 
(Global Finance) العالميـــة – نيويورك. ويشـــار إلى 
أن هـــذه النتائـــج أولية وهـــي خاضعـــة لموافقة البنك 

المركزي األردني.
 وقـــد قال رئيس مجلس إدارة البنك العربي صبيح 
المصــري: «إن النتائـــج اإليجابية للبنـــك تثبت مجدداً 
مقـــدر ة البنك الممتازة على التعامل بنجاح مع مختلف 
الظروف والمجـــاالت من خالل سياســـاته الحكيمة»، 
وأضاف الســـيد صبيـــح إن االنتشـــار الجغرافي وتنوع 
مصـــادر الدخـــل حقق مزيداً من التقـــدم والنمو، وأكد 

على نجاح استراتيجية البنك.
وأكـــد نعمــه صباغ – المدير العـــام التنفيذي للبنك 
العربي – على قدرة البنك على االســـتمرار مســـتقبًال 
في تحقيق النمو المستدام من خالل التوظيف الفعال 
لـــرأس المـــال وإدارة أصولـــه فـــي مختلـــف قطاعات 
وأسواق عمله الرئيســـية وإدارته المتحوطة للمخاطر، 
وأوضـــح أنه وعلى الرغم مـــن التحديات الموجودة في 
المناطق التي يعمل بها البنك، إال أنه ومن خالل اتساع 
شبكة تواجد البنك عالمياً ومكانة البنك المميزة ووالء 
عمالئه اســـتطاع االســـتمرار بالنمو بإيراداته وصافي 

أرباحه. ا

نعمه صباغ
المدير العام التنفيذي للبنك العربي

صبيح المصري 
رئيس مجلس إدارة البنك العربي
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«QNB» يوّقع بروتوكوًال لتمويل محدودي الدخل بقيمة ملياري جنيه
ــــع محمــد الديب، رئيــــس مجلــــس اإلدارة والعضو المنتدب  وقَّ
لبنــــك QNB االهلــــي بروتوكــــول تعــــاون مع مــي عبــد الحميد – 
الرئيــــس التنفيذي لصندوق اإلســــكان االجتماعــــي ودعم التمويل 
العقاري، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل 
العقاري لمحدودي الدخل، واســــتكماًال لــــدور بنك QNB األهلي 
في ُمســــاندة استراتيجية الدولة المصرية نحو التنمية المجتمعية 
وإتاحــــة الفرصــــة لفئــــة محدودي الدخــــل للحصول على الســــكن 

المناسب.
وبعــــد التوقيع أكد الديــــب، أن توقيع البنــــك للبروتوكول يمثل 
شريحة تمويلية جديدة بقيمة ملياري جنيه استكماالً للنجاح الذي 
شهدته المرحلة األولى من بروتوكول التعاون مع صندوق اإلسكان 
االجتماعــــي ودعــــم التمويــــل العقاري بقيمــــة 400 مليــــون جنيه، 
مشــــيراً إلى أن المرحلة األولى شــــهدت نجاحــــاً كبيـراً، حيث منح 
بنــــك QNB األهلي قروضاً تمويلية لعدد 3810 عمالء من عمالء 
صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري بإجمالي قيمة 
يصــــل إلــــى 400 مليون جنيــــه، وتم تخصيص الوحدات الســــكنية 
للمســــتفيدين فــــي أكثـــــر مــــن خمس عشــــرة محافظة فــــي جميع 
أنحــــاء مصرـ معتبــــراً أن مبادرة البنك المركــــزي للتمويل العقاري 
لمحــــدودي الدخل تُعد من أنجح المبــــادرات التي تم إطالقها في 

السوق المحلي خالل األعوام األخيرة.

 أما مي عبد الحميد فأشــــادت ببنك QNB األهلي كواحد من 
أهم البنوك الُمشــــاركة في المبادرة، حيث «حقق نجاحاً كبيـراً في 
تمويل أكثـر من 3800 مواطن من محدودي الدخل خالل الشريحة 
األولى من هذا البروتوكول. ُمشيرة إلى أن لمبادرة البنك المركزي 
األخيـرة األثر األكبـر في دعم منظومة التمويل العقاري في مصر 
ومنحها دفعة هائلة من حيث حجم التمويالت وتيسير المعامالت 

المصرفية قبل منح المواطن القرض العقاري المطلوب».  ا

غرفة قطر تنظم ندوة مكافحة غسل ا`موال

نظمــــت غرفــــة قطــــر بالتعــــاون مع 
مؤسســــة «ريفينيتيــــف» العالميــــة ندوة 
االقتصاديــــة  «التداعيــــات  بعنــــوان 
وتمويــــل  األمــــوال  غســــل  لمكافحــــة 
اإلرهــــاب»، ناقشــــت أحــــدث تطــــورات 
االمتثال العالمي لمعايير مكافحة غسل 
األمــــوال وتمويــــل اإلرهــــاب، وســــلطت 
الندوة الضوء على أفضل الممارســــات 
المتبعــــة في هذا الصدد، وكيفية نشــــر 
النهــــج المطلــــوب لمكافحــــة الظاهــــرة 

ال، وبحث أفضل الحلول للحد  بشكل فعَّ
مــــن المخاطــــر المرتبطــــة بهــــا في ظل 

الثورة التكنولوجية الحديثة.
دور  إلـــى  النـــدوة  تطرقـــت  كمـــا 
التشـــريعات القانونية وتطبيقها الصارم 
لوضع حد لجرائم غسل األموال، ووقف 
النزيـــف الذي تلحقه باالقتصاد الوطني 
والعالمـــي، وضرورة تكامـــل األدوار بين 
المؤسسات محلياً  ومع باقي المنظمات 

المعنية بآليات التتبع وإنفاذ القانون.  ا

 قطر تتقدم في مزاولة ا`عمال
األســـواق  معظـــم  قطـــر  تصـــدرت 
الناشـــئة في اإلصدار الحادي عشـــر من 
لألســـواق  اللوجســـتي  أجيليتـــي  مؤشـــر 
الناشـــئة، والذي يقيس القدرة التنافسية 
لهـــذه األســـواق بنـــاء على قـــوة الخدمات 
ووفقـــاً  األعمـــال.  ومزاولـــة  اللوجســـتية 
للمؤشـــر فقد ســـاهمت الظروف المواتية 
لمزاولـــة األعمال ونقاط القوة الرئيســـية 
فـــي منح قطر ودول أخرى مراكز متقدمة 
في صدارة تصنيف المؤشر بعد السوقين 
العمالقيـــن: الصين المركـــز االول والهند 
المركـــز الثاني، واحتلت المركز الســـابع، 
فيمـــا احتلت إندونيســـيا المركـــز الرابع، 
وماليزيا الخامس، وتايلند التاسع، وفيتنام 

المركز الحادي عشر.  ا

عان بروتوكول التعاون مي عبد الحميد ومحمد الديب يوقِّ
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100 عام على المصارف في خدمة المصريين واLقتصاد الوطني

ا!تربي: وضعنا إستراتيجية لـ 5 سنوات للتواجد العالمي وخصوصًا في أفريقيا
كشـــف رئيس مجلس إدارة بنك مصر، 
نائـــب رئيـــس إتحـــاد المصـــارف العربية، 
عضـــو مجلـــس اإلدارة، ممثـــل مصـــر في 
اإلتحـــاد، محمد اإلتربي عن إســـتراتيجية 
البنك للتوســـع فـــي الخـــارج، موضحاً «أن 
هـــذه اإلســـتراتيجية تم وضعها فـــي العام 
2019 ليتم تنفيذها على مدار 5 ســـنوات، 
ومـــن أهـــم أهدافها هـــو التوســـع العالمي 

وخصوصاً في قارة أفريقيا».
وأضـــاف اإلتربـــي في حـــوار صحافي 
أنه «تـــم فتح فروع لبنك مصر في روســـيا 
والصيـــن وإيطاليا وكوريا الجنوبية، إضافة 
إلى الحضور في اإلمارات وفرنسا وألمانيا 
ولبنـــان»، الفتاً إلى أنه «تم تقديم خطة إلى 

البنـــك المركزي للموافقة على فتح فروع في 13 إلى 15 دولة 
أفريقيـــة أهمهـــا الصومال، وكينيـــا، وتنزانيـــا، باإلضافة إلى 

الفروع الموجودة حالياً في ساحل العاج».
وأشار اإلتربي إلى «أن قارة أفريقيا مهمة جداً بالنسبة إلى 
مصر، وتم دراســـة األهمية التي ستعود على أفريقيا ومصر، 
جراء هذا التعاون في ما بينهما»، موضحاً أنه «يتم التنســـيق 
مع البنك األهلي، حيث أنه في الدول التي يتواجد فيها فروع 

للبنك األهلي ال يتم فتح فرع لبنك مصر أو العكس».
وتناول اإلتربي، مؤشـــرات أداء القطاع المصرفي المصري 
والمؤشـــرات اإلقتصاديـــة بعـــد 3 ســـنوات مـــن أداء اإلصالح 
اإلقتصادي، فقال: «يجب أن نعطي الحق ألصحابه، بمعنى أن 
البنك المركزي المصري صاحب الفضل في التطور اإلقتصادي 
والمالـــي في مصر، وعليه يجب بـــدءاً أن نُهنىء محافظ البنك 
المركزي طارق عامر على تجديد الثقة له لوالية ثانية. في هذا 
السياق، إن البنك المركزي عندما حرر سعر صرف الجنيه في 
مقابـــل الدوالر األميركي، كان قراره تاريخياً، وبموافقة القيادة 
السياسية. فهذا القرار كان ال بد منه في ظل غياب ما يُسمى 
بــــ «إنتـــر بنك» بين البنوك، ألن كل البنوك كانت بحاجة إلى أن 
تشـــتري الدوالر، بســـبب العجز بالموارد األجنبية، وهذه حال 
البنك المركزي المصري. كذلك كان هناك طوابير إنتظار من 
أجل أن تفتح إعتمادات مســـتندية لســـلع أساسية وأُخرى غير 
أساســـية، لذا فإن قـــرار تحرير صرف ســـعر الجنيه كان حًال 
سحرياً. فاإلنجازات التي تحققت في العام 2019 على صعيد 

النتائج المصرفية، فاقت التوقعات».  

أضــــاف األتربــــي «أما علــــى صعيد 
اإلتفــــاق مــــع صنــــدوق النقــــد الدولــــي، 
فقــــد كان ليس من أجــــل الحصول على 
قــــرض الصنــــدوق، ولكــــن كان بمثابــــة 
«شــــهادة ثقة»، بأننا نســــير في الطريق 
الصحيــــح، وأن هنــــاك برنامــــج إصالح 
إقتصاديــــاً يتبناه كل مــــن الدولة والبنك 
المركــــزي. إذاً، إن الهدف من إشــــراك 
صنــــدوق النقــــد الدولــــي، هــــو أن على 
الدولــــة إلتزاماً معيناً يجــــب تنفيذه بناء 
علــــى تعليمات الصندوق، وطبقاً للخطة 
المصريــــة أو بما تُســــمى «رؤية الدولة» 
لإلقتصــــاد المصــــري، وليس وفق خطة 

الصندوق».

.. وحصل على جائزة من «غلوبال فاينانس»
علـــى صعيـــد آخر، حصل بنـــك مصر على جائـــزة أفضل بنك 
في إدارة صناديق أســـواق النقد واالســـتثمارات قصيرة األجل في 
الشـــرق األوســـط لعام 2020 مـــن مجلة (غلوبـــال فاينانس) للمرة 
الثانية عشرة. وهذه الجائزة تمنح ألفضل بنك على مستوى الشرق 
األوســـط واألكثـــر تميزاً من حيث الربحية، و جـــودة خدمة العمالء 
المقدمة، والحصة السوقية، واألســـعار التنافسية مقارنة بالبنوك 

األخرى، واستخدام أحدث التقنيات المصرفية المبتكرة

.. ووّقع بروتوكوًال لتمويل وحدات سكنية

ع رئيس مجلس إدارة بن مصر محمد األتربي بروتوكول  كما وقَّ
تعاون مع صندوق اإلســـكان االجتماعـــي ودعم التمويل العقاري 
وشركة مصر اكسبريس للتنمية والتجارة (زاهر). وهدفه تمويل 
الوحدات السكنية لمحدودي الدخل بالمشروعات التي تمتلكها 

شركة زاهر بحدائق أكتوبر لفئة محدودي الدخل. ا

محمد اإلتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، 
نائب رئيس إتحاد المصارف العربية، عضو 
مجلس اإلدارة، ممثل مصر في اإلتحاد
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17 مليون دينار أرباح بنك الكويت الدولي
كشـــف رئيـــس مجلس إدارة بنـــك الكويت 
الدولي «KIB»، الشــيخ محمد الجراح الصباح، 
عـــن أن أرباح البنـــك الصافية بلغـــت قيمتها 
17 مليون دينار للســـنة المنتهية في 31 كانون 
األول/ديســـمبر 2019، وبلغت ربحية الســـهم 
اإليـــرادات  إج مالـــي  وســـجل  فلســـاً،   15.01

التشغيلية مبلغ 69 مليون دينار تقريباً.
 KIB وأشار الشيخ الجراح إلى نمو أصول
فـــي عام 2019 بمبلـــغ 520 مليـــون دينار أي 
بنســـبة 24 في المئة لتصل إلـــى 2.69 مليار 
دينـــار تقريباً مقارنة مع 2.17 مليار دينار في 

عام 2018.
وأضـــاف الجـــراح أن إيـــرادات التمويـــل 
ارتفعـــت بحوالي 14 مليـــون دينار وصوالً إلى 

103 ماليين دينار أي بنسبة 16 % مقارنة مع 2018، باإلضافة 
إلـــى ارتفاع إيرادات االســـتثمار بحوالـــي 2.5 مليون دينار أي 
بنســـبة 160 %، وصوال إلى 4.1 مالييـــن دينار مقارنة مع 1.6 

مليون دينار خالل العام 2018.
وتعليقـــاً على هذه النتائج، أفاد نائب رئيس مجلس اإلدارة 
 KIB» :رائد جواد بوخمسين بأن ،«KIB» والرئيس التنفيذي لـ
مـــا زال يتمتع ببيئة تشـــغيلية مســـتقرة»، مؤكـــداً أن التصنيف 
االئتمانـــي األخير للبنك ينعكس علـــى مكانته المتميزة ومتانة 

توجهه االستراتيجي وسمعته في السوق.

وأضاف بوخمســـين أن «KIB» نجح في لعب دور فعال في 
االقتصاد الوطني، حيث قدم التمويل للمؤسسات واألفراد معاً، 
كما أصبح عنصراً رئيســـياً في إصدار الصكوك عالية الجودة 
في المنطقة، منوِّهاً إلى أن إصدار البنك صكوكاً إضافية من 
الشريحة األولى من رأس المال بقيمة 300 مليون دوالر خالل 
الربـــع الثاني مـــن 2019، قد انعكس على نســـبة معدل كفاية 
رأس المال ليبلغ «19.24 %» ومعدل الرفع المالي «11.79 %» 
كما في 31 كانون األول/ ديسمبر 2019. كما تم الحفاظ على 

معيار صافي التمويل المستقر عند «107.49 %».  ا

الشيخ محمد الجراح الصباح، رئيس مجلس 
«KIB» إدارة بنك الكويت الدولي

رائد جواد بوخمسين نائب رئيس مجلس 
«KIB» اإلدارة والرئيس التنفيذي لـ

بنوك الكويت ملزمة بتأسيس وحدات لمتابعة تنفيذ الخطط ا!ستراتيجية
يـــدرس بنـــك الكويت المركـــزي إلزام 
البنـــوك المحلية بتأســـيس وحـــدة، تكون 
معنية بمتابعة تنفيذ استراتيجية صياغة 
المستقبل، المطلوبة من المصارف للمدى 
المتوسط (3 - 5 سنوات)، على أن يكون 
التصـــور الرقابـــي فـــي هـــذا الخصوص، 
قائماً على أن يؤسس كل بنك وحدة تابعة 
لرئيـــس مجلـــس اإلدارة، تكون مســـؤولة 
عن متابعة تنفيذ اســـتراتيجية المصرف 
المعتمـــدة، والوقـــوف على تحقيق نســـب 

التنفيـــذ والتطبيـــق المقـــّررة فـــي الخطة، مع تقييـــم األداء 
المنجز، من خالل مؤشرات قياس األداء وتحقيق األهداف، 

وذلـــك بالتنســـيق مـــع الرئيـــس التنفيذي 
للبنك وجهازه بالكامل.

وستشـــمل مهام الوحدة إعداد تقارير 
دوريـــة مفصلـــة لرئيس مجلـــس اإلدارة، 
اإلنجـــازات،  جميـــع  تحديـــد  تتضمـــن 
واإلخفاقـــات، واألهداف غيـــر المحققة، 
مـــع تبيـــان أســـباب القصور، والمســـؤول 
عنهـــا، وذلـــك أخـــذاً باالعتبـــار البرنامج 
الزمنـــي الشـــامل لتنفيـــذ كل المشـــاريع، 
والبرامـــج فـــي توقيتاتهـــا المحـــددة، مع 
ذكر اآلثار المترتبة على تنفيذ كل منها، ســـواًء على مستوى 

المصرف، أو المجتمع أو العمالء.   ا
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بنك البركة سورية يكرِّم موظفين متميِّزين
مـــت اإلدارة التنفيذيـــة لبنـــك البركة  كرَّ
سورية الموظفين المتميزين الذين خضعوا 
للدورة الثامنة للعلـــوم المالية والمصرفية، 
والتي هدفت إلـــى تطوير وتعزيز المهارات 
والمعـــارف المالية لـــدى الموظفين الجدد، 
للمســـاعدة في تأهيلهم لالنخراط في بيئة 
عمل البنك مباشـــرة للحفاظ على مســـتوى 
الخدمـــة المتميزة التـــي يقدمها لمتعامليه، 
وحضر الدورة 20 متدرباً من مختلف فروع 

وإدارات البنك.
وقـــد قام محمد عبد اهللا حلبي الرئيس 
التنفيذي للبنك بتكريـــم الموظفين األوائل 

وتوزيـــع الشـــهادات عليهـــم، وأكد فـــي كلمة له علـــى األهمية 
الخاصـــة التي يوليها البنك «لتهيئة وتطوير الكوادر البشـــرية، 
وذلـــك بهدف تقديم خدمات البركة بصورة مميزة للمتعاملين، 
حيث تبدأ هذه العملية بانتقاء فريق العمل عبر آلية اســـتقبال 

عادلـــة ومهنيـــة للســـير الذاتية تعتمـــد على تقييـــم الكفاءات 
والمؤهالت المناســـبة لـــكل منصب وظيفي علـــى حدة وتمتد 
من خالل دورات التأهيل والتطوير الت ي يخضع لها الموظفين 

خالل عملهم في البنك».  ا

10.7 مليارات ريال إيرادات الموازنة لسلطنة عمان
اإليــــرادات  بلغــــت 
العامــــة  للميزانيــــة  المقــــدرة 
للعــــام  عمــــان  ســــلطنة  فــــي 
تــــم  والتــــي   2020 الحالــــي 
احتســــابها على أســــاس سعر 
النفــــط (58) دوالراً أميركيــــاً 
للبرميــــل نحــــو (10) مليارات 
و(700) مليــــون ريــــال عماني 
بزيــــادة تبلــــغ (6) فــــي المئــــة 

،2019 الماضــــي  للعــــام  المقــــدرة  اإليــــرادات  عــــن 
وُقدر إجمالي اإلنفاق العام بنحو (13) ملياراً و(200) مليون 
ريــــال عماني بارتفــــاع قدره (2) بالمائة عــــن اإلنفاق المقدر 

للعام 2019.
ومــــن المقــــّدر أن يبلغ عجــــز موازنــــة 2020 نحو (2.5) 
مليار ريال عماني أي بنسبة (8) في المئة من الناتج المحلي، 
على أن يتم تمويل نســــبة (80) في المئة من العجز، أي مبلغ 
ملياري ريال عُماني، من خالل االقتراض الخارجي والمحلي،  
فيما ســــيتم تمويل باقي العجــــز والمقدر بنحو (500) مليون 

ريال عُماني عبر السحب من االحتياطيات.  ا

 غاريللي: رؤية السعودية «2030» خريطة بناء فّعالة

توقع مؤســـس المركز العالمي للتنافســـية البروفســـور 
ســـتيفان غاريللـــي أن تـــؤدي تطبيقـــات التنافســـية فـــي 
الســـعودية إلـــى تعظيم الناتج المحلـــي اإلجمالي للمملكة، 
وأن تدعـــم من الحد من تذبذبات المؤشـــرات االقتصادية 

الكلية، من بينها معدالت التضخم.
وأثنـــى غاريللـــي، فـــي حديـــث صحفي علـــى القدرات 
التنافســـية العاليـــة التـــي تتمتـــع بهـــا الســـعودية، في ظل 
امتالك مقوماتها، مشـــيراً إلـــى أن «رؤية 2030»، خريطة 
بنـــاء مســـتقبلي فعالـــة، ستســـهم بقـــوة في تحفيـــز الروح 

الخالقة التنافسية للمملكة عالمياً.  ا
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 ا`مين العام لzمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعيِّن محمود محيي الدين 
مبعوثًا خاصًا لتمويل خطة 2030 للتنمية المستدامة

أعلن األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش، عن تعيين محمود محيي الدين من 
مصـــر، مبعوثاً خاصاً لتمويل خطة عام 2030 
للتنمية المستدامة. وأشار غوتيريش في بيان، 
إلى «الدور الحاســـم لألمم المتحدة في توفير 
القيـــادة والدعـــم للبلدان األعضاء في تيســـير 

وتعجيل تمويل التنمية المستدامة».
ووفـــق بيان صادر عن األمم المتحدة، فإن 
المبعوث الخاص الجديد «سيركز على القضايا 
العالمية واإلقليمية والوطنية المتعلقة بالتمويل 
العام، وسيدعم تنفيذ إستراتيجية األمين العام 
لتمويـــل خطة عام 2030 علـــى نطاق منظومة 
األمم المتحدة، بالتعاون الوثيق مع المؤسسات 

المالية الدولية والقطاع الخاص.
وســـيعمل المبعوث الخاص على ضمان أن 
يكون هنـــاك عمل جماعي مـــن جانب وكاالت 
األمـــم المتحـــدة وشـــركاء التنميـــة والقطـــاع 
الخـــاص للعمل مع البلدان األعضاء على زيادة 
التمويـــل لجـــدول أعمال عـــام 2030 في عقد 
العمـــل لتحقيق أهـــداف التنمية المســـتدامة، 
ومعالجـــة الحواجـــز والتحديـــات التـــي تقيـــد 

التمويل العام للتنمية المستدامة.
كمـــا ســـيعمل محيـــي الديـــن عـــن كثـــب 
المناخـــي  للعمـــل  الخـــاص  المبعـــوث  مـــع 
وتمويـــل المنـــاخ، وإدارة الشـــؤون االقتصادية 
واالجتماعيـــة باألمـــم المتحـــدة، وغيرهـــا من 
وكاالت األمم المتحدة وإداراتها ذات الصلة».

الجديـــر ذكـــره، أن األمين العـــام لألمم المتحـــدة كان قد أصدر 
إستراتيجيته لتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في أيلول/
ســـبتمبر 2018، برؤية واضحـــة لتحويل النظم المالية والسياســـات 
االقتصاديـــة العالميـــة، بما يتماشـــى مـــع خطة عـــام 2030، وتعزيز 
إســـتراتيجيات التمويل المســـتدامة واإلســـتثمارات علـــى الصعيدين 
اإلقليمي والقطـــري، وإغتنام الفرص التي تتيحها اإلبتكارات المالية 
والتكنولوجيـــات الجديـــدة والرقمنـــة لتوفيـــر الوصـــول العـــادل إلى 

التمويل.
مـــن جهته، قال الدكتور محمــود محيي الديــن، في تصريح: «إن 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، لها برنامـــج كامل من التمويـــل العام 

والخاص»، موضحاً «أن بعض الدول حقق نجاحاً في بعض أولوياته، 
والبعض أيضاً لديه مشاكل في التنمية». 

وأضاف محيـــي الدين، «أن هناك عـــداً تنازلياً حتى العام 2030 
لمســـاعدة الدول في التنمية»، مؤكداً أنه «ســـوف يبدأ عمله الجديد 
في أســـرع  وقت»، متمنياً «أن يســـاند مصر، إذ إن الفضل يرجع إلى 
مصر في ما وصلُت إليه على المســـتويين المهني والدولي، وســـوف 

أُساند مصر من خالل منصبي الجديد». 
وأكـــد محيـــي الدين، أنه «على عالقة قويـــة باألمم المتحدة منذ 
أن كان يعمـــل في البنك الدولي»، مشـــيراً إلى أنـــه «كان على تواصل 
مـــع األمين العام الحالي واألمين العام الســـابق وكل المســـؤولين في 

المنظمة األممية». ا

 سيرة ذاتية
محمود محيي الدين، هو خبير إقتصادي، 
شــغل ســابقًا منصب وزير اإلســتثمار في مصر 
بين عامي 2004 إلى 2010، وعمل مؤخرًا نائبًا 
أول لرئيــس مجموعــة البنك الدولــي لجدول 
أعمــال التنميــة لعــام 2030، وعالقــات األمم 

المتحدة والشراكات.
ومــن بيــن المهــام التــي شــغلها في البنــك 
الدولــي أيضــًا، المديــر اإلداري المســؤول عن 
المســتدامة،  والتنميــة  البشــرية  التنميــة 
والحد من الفقر واإلدارة اإلقتصادية والمالية 
وتنمية القطاع الخاص ومعهــد البنك الدولي، 

والمبعــوث الخــاص لرئيس البنك الدولــي المعني باألهــداف اإلنمائية لأللفية، 
وخطــة التنميــة لما بعد العــام 2015 (في مــا بعد أهداف التنمية المســتدامة)، 
وســكرتير الشــركات والســكرتير التنفيذي للجنة التنمية فــي مجلس محافظي 

مجموعة البنك الدولي.
 وتمتــد خبرة محمــود محيي الدين المهنية، إلى المجال األكاديمي كأســتاذ 
لإلقتصاد في جامعة القاهرة، وأستاذ زائر في العديد من الجامعات الشهيرة. وهو 
حاصــل على درجة الدكتوراه في اإلقتصاد من جامعة وارويك، المملكة المتحدة، 
وماجســتير فــي اإلقتصــاد وتحليل السياســات االجتماعيــة من جامعــة يورك، 
المملكــة المتحدة، ودبلوم إقتصــادات التنمية من جامعة وارويــك، وبكالوريوس 

في اإلقتصاد من جامعة القاهرة.
كما شــارك في برامج الشهادات عالية المســتوى في كلية وارتون لألعمال في 

جامعة بنسلفانيا وجامعة جورج تاون. ا

محمود محيي الدين
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اتفاق مالي جديد بين االتحاد 
ا`وروبي وصندوق النقد

اتفاق  على  األوروبــيــة  المفوضية  وقــعــت 
لإلطار المالي مع صندوق النقد الدولي، يتعلق 
بين  التعاون  تعزيز  شأنها  من  جديدة،  بشراكة 
بما  الرئيسية،  التحديات  مواجهة  في  الجانبين 
في ذلك التغير المناخي ومساعدة البلدان على 
المساعي  وتعزيز  المستدامة،  التنمية  تحقيق 
في  خــاصــة  العالمية  للقضايا  حــلــول  إليــجــاد 
التغير  على  أف ضل  بشكل  والتركيز  أفريقيا 

المناخي والتحديات الرقمية.

آلية جديدة لتمويل المشاريع 
الشبابية في المغرب

ــد الــلــطــيــف  ــعــهــد عــب ت
(محافظ)  والي  الجواهري، 
ــمــركــزي،  ــمــغــرب ال بــنــك ال
بوضع آلية إعادة تمويل غير 
البنكية  لــلــقــروض  مــحــدود 

والشركات  الشباب  مشاريع  لتمويل  الموجهة 
العالم  في  واالستثمار  والمتوسطة  الصغيرة 
استثمارية،  أو  تشغيلية  كانت  ســواء  الــقــروي، 
يعتبر  الذي  نسبته 1.25 %،  فائدة  بسعر  وذلك 

األدنى تاريخياً  في المغرب.

إجراءات جديدة لمصرف البحرين المركزي 

سعر  المركزي  البحرين  مصرف  خّفض 
 (15) بواقع  الواحد  الشهر  ودائــع  على  الفائدة 
لكنه  إلى 2.45 %،   من 2.60 %  أساس،  نقطة 
أبقى على سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة 
ــواحــد عــنــد مستوى  ــوع ال وعــلــى ودائــــع األســب
باإلضافة  الــتــوالــي،  على  و2.25 %   % 2.00
إلى إبقاء سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف 
مقابل  التجزئة  قطاع  مصارف  على  المركزي 
 ،% 4.00 مستوى  عند  اإلقــــراض  تسهيالت 
وتــأتــي هـــذه اإلجــــــراءات مــن ضــمــن سياسة 
النقد  أســواق  أداء  انسيابية  لضمان  المصرف 

في المملكة.

دويتشه بنك يخسر 1.6 مليار يورو

كشف دويتشه بنك أنه تكبد خسارة قدرها 
الربع  في  دوالر)  مليار   1.78) يــورو  مليار   1.6
األخير من 2019، ليصل إجمالي الخسارة للعام 
الذي  الوقت  في  يورو،  مليارات  إلى 5.7  نفسه 
يجتاز فيه البنك عملية إصالح باهظة التكلفة.

 ال تعديل للدوالر الجمركي في السودان
ــة  ــي ــال ــم ــــــر ال ـــــد وزي أك
إبراهيم  الدكتور  السوداني 
البدوي أن الدوالر الجمركي 
أي  نافياً  هــو،  كما  سيظل 
اتجاه لرفع أو تعديل قيمته، 

وأشار إلى أهمية الدوالر الجمركي في تحديد 
وزارة  وأن  الحيوية  السلع  مــن  الكثير  أســعــار 
تعديل  أو  لتغيير  خطط  أي  لديها  ليس  المالية 

سعر الدوالر الجمركي في الوقت الحالي.

بنك النيل السوداني يوقع 
اتفاقية مع Oracle ا`ميركية

وقع بنك النيل السوداني 
 Oracle شركة  مع  اتفاقية 
األمـــيـــركـــيـــة لــلــبــرمــجــيــات 
مصرفية  مــنــصــة  لــتــوفــيــر 

عبر الهواتف المحمولة، وهي داللة على تحسن 
الواليات  مع  االقتصادية  السودان  عالقات  في 

المتحدة بعد سنوات من عقوبات قاسية. 

المغرب يتوقع نموًا فصليًا 3.3 %
للتخطيط  الــســامــيــة  الــمــنــدوبــيــة   تــوقــعــت 
الــمــغــربــيــة نــمــو االقــتــصــاد الــمــغــربــي خــالل 
 ،% 3.3 بنسبة   2020 سنة  من  األول  الفصل 
.2019 من  األول  الفصل  خالل   % 2.5 مقابل 
حول  نشرتها  فــي  التخطيط  مندوبية  وعــزت 
ترقب  إلى  التحسن  هذا  االقتصادية  الظرفية 
نمو في قطاع األنشطة الفالحية بنحو 6.8 %، 
 ،% 2.8 بنحو  الفالحية  غير  األنشطة  ونمو 
خالل األشهر الثالثة األولى من السنة الجديدة.  

صندوق النقد يقرض ا`ردن
1.3 مليار دوالر

كــشــف وزيـــــر الــمــالــيــة 
األردنية محمد العسعس عن 
قرض  على  األردن  حصول 
من  دوالر  مليار   1.3 بقيمة 
ــنــقــد الـــدولـــي،  صـــنـــدوق ال

وسيستخدم  ســنــوات،   4 مدته  برنامج  ضمن 
تخفيض  تتضمن  اقتصادية  إصالحات  لتنفيذ 
أسعار الكهرباء على القطاع اإلنتاجي من أجل 

زيادة التنافسية.

مصرف لبنان ي صدر ورقة نقدية جديدة

وضع مصرف لبنان في التداول ورقة نقدية 
إصدار  بتاريخ  ليرة  ألف  الـ50000  فئة  جديدة 
جديد هو 2019/1/1، من دون تعديل في الشكل 
والمواصفات، وذلك إلى جانب األوراق النقدية 
المتداولة حالياً من الفئة ذاتها، ومن المرّجح أن 
يلي ذلك طرح جديد من فئة الـ 100000 ألف 

ليرة في الفترة المقبلة.

170 مليار دوالر كلفة خروج 
«بريطانيا» من االتحاد ا`وروبي

ـــيـــرغ إيـــكـــونـــومـــيـــكـــس»  ـــومـــب ـــل أكـــــــدت «ب
أن  المالية،  البيانات  تحليل  في  المتخصصة 
عام  استفتاء  منذ  البريطاني  اإلقتصاد  كلفة 
إسترليني،  جنيه  مليار   130 بلغت  قد   2016
أمــيــركــي. دوالر  مــلــيــار   170 ــادل  ــع ي ــا  م وهـــو 

«االتحاد  ستغادر  «بريطانيا»  أن  بالذكر،   جدير 
الثاني/يناير  كانون  شهر  نهاية  في  األوروبـــي» 
ــســون» الــحــاســم في  الـــجـــاري بــعــد فـــوز «جــون
عام 2016  بأنه منذ استفتاء  االنتخابات، علماً 
سجلت معدالت النمو االقتصادي، على أساس 

سنوي، تراجعاً ملحوظاً إلى النصف تقريباً.
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بنك فيصل يوزع أرباحًا على المساهمين

اإلسالمي  فيصل  بنك  إدارة  مجلس  وافــق 
المصري على  توزيعات نقدية على المساهمين عن 
مقابل  جنيه،  مليون   564.91 بقيمة   2019 أربــاح 
العام  عــن  جنيه  مليون   525.7 بقيمة  توزيعات 
السابق له، ومن المقّرر أن يكون نصيب السهم في 
التوزيع 0.08 دوالر بما يعادل 1.283 جنيه للسهم 

بنسبة 8 % من القيمة اإلسمية للسهم.

موجودات البنوك في قطر تسجل 
مستوى قياسيًا

وصلت موجودات  البنوك  العاملة في  قطر 
ارتفاعها  بعد  اإلطالق،  على  مستوى  أعلى  إلى 
الثاني/نوفمبر  تشرين  خــالل   % 8.3 بنسبة 
الفائت على أساس سنوي، إلى 1.508 تريليون 
المصرفي  الجهاز  في  الودائع   وسّجلت   ريــال. 
الــقــطــري، فــي كــانــون األول/ديــســمــبــر 2019 
الى  سنوي،  أساس  على  بنسبة 4.6 %  ارتفاعاً  
القطاع  ودائــع  نمو  من  بدعم  ريــال،  مليار   831

الخاص، وودائع غير المقيمين.

تعيين محند بورعي مديرًا عامًا بالنيابة 
لبنك الفالحة والتنمية الريفية

الفالحة  لبنك  الــعــامــة  الجمعية  عــّيــنــت 
بورعي  محند  الجزائر  فــي  الريفية  والتنمية 
مديراً عاماً بالنيابة خلفاً للمدير السابق بوعالم 
جبار. وقد شغل محند بورعي البالغ من العمر 
مساعد  عــام  مدير  منصب  قبل  مــن  سنة   39
مكلف في المالية والمحاسبة في بنك الصندوق 

الوطني للتوفير واالحتياط.

1.8 تريليون ريال أصول السعودية 
االحتياطية في الخارج

السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  كشفت 
األصول  حجم  أن  عن  أصدرته  بيان  في  «ساما» 
نهاية  فــي  الــخــارج  فــي  السعودية  االحتياطية 
تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بلغت نحو 1.875 
في  ريــال  تريليون   1.834 مقابل  ريــال،  تريليون 
نهاية تشرين األول/أكتوبر 2019، مرتفعة بنسبة 
وأعلنت  ريــال.  مليار   40.8 قيمته  بما   % 2.2
شهرية  زيادة  أعلى  سجلت  األصول  أن   «ساما» 
ستة  خــالل  األعلى  «أي   ،2019 أيار/مايو  منذ 
أشهر» عندما ارتفعت األصول بـ45 مليار ريال،  
السعودية  االحتياطية  األصــول  تراجعت  فيما 
في الخارج على أساس سنوي في نهاية تشرين 
الثاني/نوفمبر 2019 بنسبة 0.8 % «15.85 مليار 
ريال  تريليون   1.891 تبلغ  كانت  أن  بعد  ــال»،  ري

بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

 مجموعة سامبا المالية ترفع
أرباحها 30.4%

صافي  نمو  المالية  سامبا  مجموعة  رفعت 
 2019 عام  خالل  في   % 30.4 بنسبة  أرباحها 
 3.99 الربح  صافي  وبلغ  سنوي،  أســاس  على 
مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بـ 3.06 

مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2018. 

دبي ضمن أبرز 10 مراكز مالية في العالم
فــيــلــبــس»  ــــد  أن «دوف  شـــركـــة  اخــــتــــارت 
األميركية، دبي ضمن أبرز 10 مراكز مالية حول 
في  ووضعتها  المقبلة،  الخمس  للسنوات  العالم 
المركز السادس على مستوى العالم  بالمشاركة 
نصيب  من  األول  المركز  وكان  كونغ،  هونغ  مع 
نيويورك، ثم لندن ثم سنغافورة، بينما اقتسمت 

دبلن ولكسمبورغ المركز الرابع.

مصر تُعد تشريعًا جديدًا للتكنولوجيا 
المالية

المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  رئيس  كشف 
إعــداد  عن  عمران،  محمد  الدكتور  مصر،  في 
الهيئة لتشريع جديد خاص بالتكنولوجيا المالية 
في الخدمات المالية غير المصرفية، معتبراً أن 
مما  كبير،  بشكل  تتسارع  المالية  «التكنولوجيا 
يستدعي إعداد القانون للتأكد من أن الشركات 
هيئة  ولتكون  التسارع،  هذا  من  نصيبها  تأخذ 

الرقابة المالية قادرة على مراقبتها» .

تعيين خالد عبدالرحمن في مجلس 
إدارة بنك «الشركة المصرفية»

كــشــف بــنــك «الــشــركــة 
المصرفية العربي ة الدولية»، 
المركزي  البنك  موافقة  عن 
خالد  تعيين  على  المصري 
خالد،  محمد  عبدالرحمن 

صعيد  وعلى  البنك.  إدارة  مجلس  في  عضواً 
النتائج المالية أعلن البنك عن تحقيق ربح قدره 
6.9 ماليين دوالر خالل النصف األول من العام 
مليون   3.82 خسائر  بصافي  مقارنة  الماضي، 
دوالر خالل الفترة ذاتها من العام 2018، وتراجع 
صافي دخل البنك من العائد ليصل إلى 32.2 
مليون دوالر بالنصف األول، مقابل 34.7 مليون 

دوالر خالل الفترة نفسها من العام 2019.

ا!مارات ا`ولى إقليميًا في الشمول المالي
اعتبرت مؤسسة «أوكسفورد ايكونوميكس» 
اإلمــارات  ــة  دول أن  لها  تقرير  في  البريطانية 
العربية المتحدة، تعّد األولى إقليمياً وواحدة من 
أعلى الدول عالمياً في معدالت الشمول المالي 
وتغطية الخدمات المالية المتنوعة، بما في ذلك 
الخدمات المصرفية والتأمينية، ألكبر عدد من 
غير  المواطنين  عــدد  أن  وأشــــارت   الــســكــان. 
المشمولين بالخدمات المصرفية في اإلمارات 
بين  األدنــى  وهو   ،2018 في  نسمة،  مليون  بلغ 

كافة دول المنطقة. ا
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نشاط االتحاد

فتوح: الدعم العربي المطلوب للمصارف اللبنانية
مرهون با!صالحات وتطبيق الحوكمة ومحاربة الفساد

إلتحــــاد  العــــام  األميــــن  تنــــاول 
حســن  وســام  العربيــــة  المصــــارف 
فتوح فــــي حديث صحافــــي، األوضاع 
المصرفية والمالية في لبنان، في ظل 
الظروف اإلقتصادية الصعبة، ومعاناة 
الــــذي  اللبنانــــي  المصرفــــي  القطــــاع 
ينضــــم تحت لواء هــــذا اإلتحاد، فرأى 
«أن الدعــــم العربــــي المطلوب مرهون 
االقتصاديــــة،  االصالحــــات  بتطبيــــق 
وإعتمــــاد الحكومــــة الجديــــدة، خطــــة 
إنقاذيــــة ورؤيــــة إقتصاديــــة ومحاربــــة 
الفساد وتطبيق الحوكمة»، مؤكداً «أن 
الــــدول األوروبية والعربيــــة ترفض أن 
يســــقط لبنان، وأن يُتــــرك وحيداً ألنه 
يهمهــــا اإلســــتقرار فيــــه، وأن الفرصة 
متاحــــة لإلنقاذ وإســــترجاع هذا البلد 

إلى الخارطة المالية». 
واعتبـــر فتـــوح «أن تعميم مصرف 
لبنـــان بزيادة رأس مـــال المصارف قد 

تـــم مـــن قبل مصـــارف «ألفـــا» أي المصارف العشـــرة االولى 
فـــي لبنان، وأن عمليـــات الدمج صحية، فيما ســـيُعاود حاكم 
مصرف لبنان رياض ســـالمة المطالبة بزيادة رأس المال بعد 
2020/6/30 وذلـــك مـــن أجـــل الحفاظ على متانـــة القطاع 

وصالبته».  
وإذ رفـــض «سياســـة اإلســـتحواذ المصرفية»، قـــال فتوح: 
«أُفّضل أن تتم عمليات دمج مصرفية وليس عمليات إستحواذ. 
علماً أن التحدي األكبر لعمليات الدمج هو كيفية التخلص من 
المصارف العائلية، حيث ســـيجري الخالف حول كيفية توزيع 
مناصـــب مجلـــس اإلدارة الجديـــد. علماً أنه أمـــر صحي بأن 

يتراجع عدد المصارف في لبنان إلى 30 مصرفاً».

الدولة اللبنانية تملك الموارد
وقـــال فتـــوح: «إن الدولـــة اللبنانيـــة تملك المـــوارد، ومنها 
الضرائـــب حيث تصـــل الضريبة علـــى القيمـــة المضافة إلى 
نحـــو 11 %، ولديهـــا الضريبـــة على المصـــارف، وتملك قطاع 
اإلتصـــاالت الذي لم يتم تخصيصه حتى تاريخه، فيما موارده 
تذهـــب إلـــى الدولة التـــي تملـــك المرافئ، والمطار، وشـــركة 

طيران الشرق األوسط «الميدل إيست» 
التـــي تحقق أرباحاً كبيرة. كما أن لبنان 

مقبل على إكتشاف الغاز والبترول». 
أضاف فتوح: «إن ُجل ما تحتاج إليه 
الدولة اللبنانية هو الرؤية اإلقتصادية، 
وتطبيـــق اإلصالحـــات، فيمـــا العنوان 
العريـــض لهـــذه الدولـــة يبقـــى تطبيق 
الحوكمة ومحاربة الفســـاد، وإذا نظرنا 
إلـــى البيان الـــوزاري لحكومـــة الدكتور 
حســـان ديـــاب، نالحـــظ الوضـــوح في 
محاربـــة الفســـاد، وأن الفرصة متاحة 
إلســـترجاع لبنان إلى الخارطة المالية، 
وهي فرصة كبيرة، وأتمنى شخصياً أن 
يُعطـــى فرصة لهـــذه الحكومة كي تُنفذ 

ما وعدت به في البيان الوزاري».
«إن  القـــول:  إلـــى  فتـــوح  وخلـــص 
السياسة النقدية لحاكم مصرف لبنان 
رياض سالمة في الوقت الراهن، تتجه 
نحو المحاولـــة التدريجية لزيادة رأس 
المال للحفاظ على صالبة المصرف والمتطلبات الدولية، وال 
سيما بما يُســـمى بكفاية رأس المال التي تطلبها لجنة «بازل» 
والتـــي كانت في لبنان نحو 14 % أو 15 %، وتراجعت إلى نحو 
9 % و10 % بعد التصنيفات. والحاكم ســـالمة سيحاول إعادة 
زيـــادة هذه النســـب إلى وضعهـــا الطبيعي. وأعتقد شـــخصياً 
أنه بعد 2020/6/30 ســـيطلب الحاكم ســـالمة مجدداً زيادة 

رأسمال المصارف».

عمليات الدمج صحية
وختـــم فتـــوح معتبـــراً «أن عمليـــات الدمـــج صحيـــة جداً، 
وخصوصـــاً  دمج بعض المصارف الصغيـــرة التي ليس لديها 
إتصـــاالت دوليـــة، إذ إن قدرتهـــا على جلب المســـتثمرين من 
الخـــارج ضعيفـــة، بما ال يتوافـــق ومتطلبات البنـــك المركزي، 
الـــذي يعتبـــر أن زيـــادة رأس المال هو أمر تنفيـــذي. لذا على 
المصـــارف في لبنان التقّيد بـــه، وبالتالي قد تحصل عمليات 
دمج، وخصوصاً إذا تمت بين 10 مصارف صغيرة، حيث تُكّون 
كياناً مصرفياً كبيراً، ويمكنها تطبيق تعميم مصرف لبنان على 

نحو أكثر دقة».  ا

وسام حسن فتوح
أمين عام إتحاد المصارف العربية



81 احتاد املصارف العربية  (شباط/ ف�اير 2020) Union of Arab Banks (February 2020)

نشاط االتحاد

أمين عام إتحاد المصارف العربية زار معهد ا!مارات للدراسات المالية 
والمصرفية في الشارقة والتقى قيادات مصرفية في أبو ظبي ودبي

زار األمين العام إلتحاد المصارف العربية وســام حسن 
فتــوح معهد اإلمارات للدراســـات الماليـــة والمصرفية في 
الشـــارقة، اإلمـــارات العربية المتحدة، حيـــث إلتقى جمال 
الجســمي، المدير العام لمعهد اإلمارات للدراسات المالية 
والمصرفية، عضو لجنة تنمية الموارد البشـــرية المواطنة 
فـــي القطـــاع المصرفـــي والمالي، وكان بحث في الشـــؤون 
المصرفيـــة والمالية العربية، وســـبل التعـــاون بين اإلتحاد 
والمعهد، لما فيه تطوير القطاع المصرفي والمالي العربي.
في الســـياق عينه، إلتقى فتوح خـــالل زيارته أبو ظبي 
عاصمـــة اإلمارات، كًال من المديـــر العام إلتحاد مصارف 
اإلمـــارا ت جمال صالــح، والقائم بأعمـــال رئيس الخدمات 
المصرفية في البنك التجاري الدولي CIB كومار مهاباترا 
Komar Mahapatra، والمدير اإلقليمي للشـــركات في 
بنك أبو ظبي التجاري – فرع دبي، محمد دقة، حيث تناول 
البحـــث التعاون بيـــن إتحاد المصـــارف العربية والقيادات 
المصرفية العربية لما فيه تقدم القطاع المصرفي العربي 
وتطويره، وتأكيد مكافحة غســـل األموال وتمويل اإلرهاب، 

وإتباع أعلى المعايير الدولية في المصارف العربية.
هذا والتقى فتوح، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي 
المالي العالمي عارف أميري، وكان بحث في ســـبل التعاون 
المشترك وتعزيز العالقات بين الجانبين، فضًال عن تبادل 
الخبرات بما يعزز الخدمات المصرفية العربية ويطورها. 
وتحـــدث أميري خالل اللقاء قائـــًال: «إن مركز دبي 
المالـــي العالمـــي يواصـــل بنـــاء وتعزيز عالقاتـــه طويلة 
األمـــد مع إتحاد المصارف العربيـــة بغية تعزيز القطاع 
المصرفـــي والمالـــي وإثبـــات جدارتـــه حيـــال المحافل 
الدولية»، كاشـــفاً «أن مركز دبي المالي العالمي يستمر 
فـــي تعزيز عالقاته مع أكثر من 100 شـــركة ومؤسســـة 
مالية وإستشارية هندية تستخدم المركز المالي كمقرها 
اإلقليمي لإلستفادة من أسواق الشرق األوسط وإفريقيا 
وجنوب آســـيا الســـريعة النمو».  وأضاف عارف أميري 
«أن تحالفنـــا اإلســـتراتيجي مع مراكز اإلبتـــكار الهندية 
الرئيســـية، مثل مومباي وغوجارات، هي دائماً في طور 
اإلنتقـــال مـــن قوة إلى قـــوة، حيث نتطلع إلـــى مجموعة 
جديدة من شركات التكنولوجيا المالية الهندية الواعدة 
اآلتيـــة إلى دبـــي كونهـــا المنصة األفضل فـــي المنطقة 

لزيادة رأس المال وتوسيع نطاق أعمالها».  ا

جمال الجسمي، المدير العام لمعهد 
اإلمارات للدراسات المالية والمصرفية 

ووسام حسن فتوح أمين عام
إتحاد المصارف العربية

وسام حسن فتوح متوسطًا محمد دقة وأحمد حواس

.. فتوح والقائم بأعمال رئيس الخدمات 
 CIB المصرفية في البنك التجاري الدولي

كومار مهاباترا

جمال صالح مدير عام إتحاد مصارف 
اإلمارات ووسام حسن فتوح

.. فتوح وعارف أميري الرئيس التنفيذي 
لسلطة مركز دبي المالي العالمي
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الرئيس اللبناني العماد ميشال عون مصافحًا األمين العام إلتحاد المصارف العربية 
وسام حسن فتوح خالل حفل استقبال السلك الدبلوماسي في القصر الجمهوري في بعبدا

ا`مين العام !تحاد المصارف العربية  يشارك في  حفل إستقبال 
الرئيس اللبناني للسلك الديبلوماسي في القصر الجمهوري

شـــارك األمين العام إلتحاد المصـــارف العربية 
وســام حســن فتوح في حفل االســـتقبال الذي أقامه 
رئيـــس الجمهوريـــة اللبنانيـــة العمــاد ميشــال عــون 
فـــي القصـــر الجمهوري في بعبدا، ألعضاء الســـلك 
الديبلوماسي ومديري المنظمات الدولية واإلقليمية، 
برئاسة السفير البابوي وعميد السلك الديبلوماسي 
فـــي لبنـــان  المونســنيور جــوزف ســبيتيري، الذين 
جـــاؤوا لتهنئة رئيـــس الجمهورية بمناســـبة األعياد، 
فـــي حضور وزير الخارجيـــة والمغتربين (في حينه) 
جبــران باســيل، واألميـــن العـــام لـــوزارة الخارجيـــة 

السفير هاني شميطلي.
د فيها  وألقى الرئيس عون كلمة للمناســـبة شـــدَّ
علـــى «أن لبنـــان يعانـــي راهنـــاً، حالة تعّثـــر داخلي، 
إضافة إلى اإلنعكاســـات الســـلبية لملف النازحين»، 

ا تـــزل، أثقل األعباء من  مؤكـــداً «أن لبنـــان من الدول التي حملت ولمَّ
تداعيـــات حـــروب الجوار وتدفـــق النازحيـــن الســـوريين»، الفتاً إلى 
«أن أزمـــة هـــؤالء ال تـــزال تلقي بثقلها عليـــه مـــن كل النواحي، فيما 
مســـاحته وبنـــاه التحتية ومـــوارده المحدودة عاجزة عـــن تحمل هذه 
الزيـــادة الســـكانية التـــي باتت تهّدد مجتمعه»، مشـــيراً إلـــى «أن في 
إمكان النازحين العودة إلى وطنهم والعيش فيه بكرامة، والمســـاهمة 
في ورشـــة إعادة إعماره، وخصوصاً بعدما إنحسرت الحرب وعادت 

الحياة إلى طبيعتها في معظم مدنه».
بـــدوره، أكد الســـفير البابوي وعميد الســـلك الديبلوماســـي في 

لبنان المونسنيور جوزف سبيتيري في كلمته، «دعم لبنان ديبلوماسياً 
وإقتصاديـــاً مـــن قبل كافـــة أصدقائه فـــي مواجهة التحديات ســـواء 
الداخلّية منها أو الخارجّية، ومن أجل إيجاد الحلول الناجعة والعادلة 

للمشاكل الشائكة، كمثل قضّية الالجئين السورّيين».
وكان الحفل بدأ بتوافد الســـفراء يتقدمهم المونسنيور سبيتيري 
إلـــى القصـــر الجمهـــوري على وقـــع موســـيقى الجيش التـــي عزفت 
ألحانـــاً خاصة بالمناســـبة. وبعد إكتمـــال الحضور، إنتقل الســـفراء 
ومديرو المنظمات الدولية واإلقليمية إلى قاعة «22 تشـــرين الثاني» 

حيث صافحهم الرئيس عون، فيما قدموا له التهاني.  ا

ورشة عمل مصرفية التحاد المصارف العربية حول التدقيق الداخلي
عمًال باستراتيجية اإلتحاد المبنية 
على نشر الثقافة المصرفية وكل ما هو 
جديد ومستحدث في عالم المصارف 
بغيـــة الوصول بالمصارف العربية إلى 
مصـــاف المصـــارف العالميـــة، نظـــم 
إتحاد المصارف العربية ورشـــة عمل 
مصرفيـــة فـــي القاهـــرة – جمهوريـــة 
مصر العربية حول موضوع: «التدقيق 
الداخلي المســـتند للمخاطـــر وتقييم 
أنظمـــة الرقابة الداخلية وفقاً لمعايير 

لجنـــة COSO»، وكان مـــن أهدافهـــا 
تمكيـــن المدققيـــن مـــن فهـــم ومعرفة 
كيفيـــة تطبيق والقيام بأعمال التدقيق 
المخاطـــر  إلـــى  المســـتند  الداخلـــي 

وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية.
حاضر في هذه الورشة رانيا دريان 
قيســـي والدكتـــور خليـــل القصـــاص، 
وحضرها 44 مشاركاً من المؤسسات 
المصريـــة  والمصرفيـــة  الماليـــة 

والعربية، ودامت مدتها أربعة أيام.  ا






