كلمة العدد

وباء «كوفيد ـ  »19ي ُنهك اإلقتصاد العالمي
وإنتشاره ي ُعد أكبر تح ٍّد يواجه المنظمات والمؤسسات العالمية
التحذيرات الدولية المتوالية من آثار إقتصادية هائلة
لتفشي «كوفيد »19 -عالمياً .ويُحذّرعلماء اإلقتصاد
الكبار من ركود عالمي «شبه حتمي» ،ومن أن اإلستجابات الوطنية
لجائح���ة فيروس «كورونا» المس���تجد ،لن تعال���ج النطاق العالمي
لألزمة وتعقيداتها ،مما يستدعي تحركاً منسقاً وحاسماً ومبتكراً
حيال رس���م السياس���ات اإلقتصادية الرئيس���ية في العالم .فنحن
في وضع غير مسبوق ،والقواعد العادية لم تعد مجدية .علماً أن
ثمة ركوداً عالمياً ،قد يكون ذا أبعاد قياسية ،أصبح شبه حتمي.
ال ش���ك في أن إنتش���ار فيروس «كورونا» المس���تجد ،يُعد
أكبر تحد يواجه المنظمات والمؤسس���ات على مس���توى العالم.
فالتحدي���ات األخرى س���واء ،أمنية أو سياس���ية ،يُمكن تجاوزها
ببعض الترتيبات والتنس���يق .لذا ق���ام إتحاد المصارف العربية،
ف���ي س���بيل التعامل مع تداعيات ه���ذا الفي���روس ،بتهيئة البنية
التحتي���ة التكنولوجي���ة ،إذ نظم دورات التدري���ب عبر اإلنترنت،
وتم إنش���اء غرف���ة ذكية في مقر اإلتحاد ف���ي العاصمة اللبنانية
بي���روت ،بغية مواكبة التطورات المالية ،المصرفية واإلقتصادية
العربية والعالمية.
وألن المخاط���ر س���تكون ش���ديدة لفي���روس كورون���ا على
اإلقتصاد العالمي ،خفّضت منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية
 ،OECDتوقّعاته���ا إلجمال���ي الناتج الداخل���ي العالمي بنصف
نقطة مئوية إلى  ،% 2.4وهو أدنى مس���توى منذ األزمة المالية
العالمية في عامي .2009 – 2008
كم���ا أنه في حال إس���تمر تفش���ي «الكورون���ا» لفترة أطول
وأصبح أكثر قوة ،فإنه من المتوقع تراجع نمو اإلقتصاد العالمي
إلى نس���بة  % 1.5فقط في نهاية العام الجاري من  % 2.9العام
الماضي ،ودخول منطقة اليورو واليابان إلى دائرة الركود.
عربياً ،قد يدفع إستمرار إنتشار الفيروس ،بنوك المنطقة
إلى زيادة المخصصات المالية ،تحسباً لتعثر العمالء عن تسديد
الق���روض ،في ظل اإلنكم���اش المتوقع لإلقتصاد ،وتباطؤ حركة
التجارة واإلنتاج ،والقيود على عمليات الس���فر والسياحة .علماً
أن زي���ادة المخصصات تؤثر س���لباً بطبيعة الح���ال على األرباح
المتوقعة للبنوك .وبحسب تقديري ،فإن ما يُقلق البنوك العربية
والعالمية راهناً ،هو مدى تأثير الفيروس على قدرة المقترضين
حيال تسديد إلتزاماتهم ،وكيفية التحوط لهذا الخطر.
في ظل هذه المخاوف اإلقتصادية والمالية العالمية ،يبدأ
إتحاد المصارف العربية إعداد دراسة متكاملة عن تأثير كورونا

تزداد
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وسام حسن فتوح،
األمين العام
إلتحاد المصارف
العربية

عل���ى البن���وك في المنطق���ة العربية ،واإلحتياطي���ات التي يجب
إتخاذه���ا لتجن���ب أو تقليص التداعيات الس���لبية لهذا الفيروس
عل���ى جودة األصول الت���ي تمتلكها المص���ارف العربية .علماً أن
معظم األسواق تكبّدت خسائر فادحة في بعض أيام التداول ،ما
يزيد إحتماالت الضرر على اإلقتصاد العالمي.
ف���ي المحصلة ،س���جل إجمالي أصول القط���اع المصرفي
العرب���ي نح���و  3.7تريليون���ات دوالر ف���ي نهاي���ة الع���ام الماضي
 ،2019وبلغ���ت الودائع نحو  2.4تريلي���ون دوالر ،والقروض نحو
 2تريليون ،فيما إس���تحوذت كل من المملكة العربية الس���عودية
واإلم���ارات العربي���ة المتح���دة على القيمة الكب���رى من األصول
بحوال���ي  ،% 40بقيم���ة  700ملي���ار دوالر لألول���ى و 800مليار
للثاني���ة .ه���ذه األرقام المصرفية العربية ال ش���ك ف���ي أنها قد
تس���اعد المنطق���ة العربي���ة عل���ى رف���د إقتصاداته���ا بأرقام قد
تُخفف حتماً من حدة البطالة المتفش���ية (قبل كورونا وبعدها)،
وتالياً قد تنهض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية
الصغر ،المنبثقة من الش���مول المالي الذي لطالما نادينا به في
منطقتنا منذ مطلع العقد الثاني من القرن الحالي.
أخي���راً ،نأمل – ب���ل ونتوقع  -في أن تتس���بب حالة الفزع
التي أحدثها فيروس كورونا حول العالم ،في زيادة حجم نش���اط
الخدم���ات المصرفية عبر ش���بكة اإلنترنت عل���ى نحو كبير .من
هنا تكمن أهمية توس���يع قاعدة الخدمات المصرفية التي يُمكن
تقديمه���ا عب���ر ش���بكة اإلنترنت لمواجه���ة أي أزمة ش���بيهة .إن
خارط���ة العالم اإلقتصادية واإلجتماعية ما بعد كورونا لن تكون
كما قبلهاn.
احتاد املصارف العربية (آذار /مارس )2020
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إدارات المخاطر في المصارف العربية:
العمل على تطوير قدرات أمن المعلومات
وتعزيز ثقافة الحوكمة
نظم إتح ��اد المصارف العربي ��ة المنتدى
رغ ��م إنتش ��ار في ��روس «كورونا» الخطي ��ر ،في غالبي ��ة دول العال ��م َّ
المصرف ��ي العربي الس ��نوي لرؤس ��اء وم ��دراء إدارات المخاطر في المص ��ارف العربية ف ��ي الغردقة /مصر،
 Chief Risk Officers (CROs) in Arab Banksتح ��ت رعاي ��ة محافظ البن ��ك المركزي المصري ،طارق
عامر ،وبالتعاون مع البنك المركزي المصري وإتحاد بنوك مصر ،على مدى ثالثة أيام.

األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح ،نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم ،السفير محمد محمد الربيع،
عضو مجلس إدارة إتحاد بنوك مصر طارق فايد يتوسطون كبار المشاركين في المنتدى المصرفي العربي السنوي الذي أقيم في الغردقة
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ش���ارك في اإلفتت���اح كل من :نائب محاف���ظ البنك المركزي
ال المحافظ طارق حسن عامر ،صاحب
المصري جمال نجم ممث ً
الرعاي���ة ،واألمي���ن العام إلتحاد المصارف العربية وس��ام حس��ن
فتوح ،واألمين العام لمجلس الوحدة اإلقتصادية العربية السفير
محم��د محم��د الربي��ع ،ومحافظ محافظة البح���ر األحمر اللواء
عم��رو حنف��ي ،وعضو مجل���س إدارة إتحاد بن���وك مصر وعضو
مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية طارق فايد.
كذلك ش���ارك ف���ي حفل اإلفتت���اح وفي جلس���ات العمل أكثر
م���ن  250مش���اركاً م���ن القطاع المصرف���ي المص���ري والعربي،
بينهم رؤس���اء ومدراء إدارات المخاطر في البنوك العربية .وقد
تح���دث ف���ي أعم���ال المنتدى على م���دار ثالثة أي���ام متتالية في
 10جلس���ات 17 ،متحدث���اً من مص���ر وعـدد من ال���دول العربية،
ث���م توالت جلس���ات العم���ل تخللتها مناقش���ات ومداخالت والتي
أفضت إلى ست توصيات ،علماً أن إتحاد المصارف العربية كان
احتاد املصارف العربية (آذار /مارس )2020

طالب خالل المناقش���ات بـ «وضع خطة طوارئ لمواجهة إحتمال
تعرض البنوك لظروف صعبة أو حدوث إضطرابات ش���ديدة قد
تؤدي إلى التوقف عن ممارس���ة النشاط ،وتكثيف الجهود لوضع
مؤشرات لقيادة حجم المخاطر الخاصة باإلصدارات من الديون
السيادية».
وق���د ش���كل المنت���دى منص���ة س���نوية لمواكب���ة التط���ورات
المتالحقة في الصناعة المصرفية والتي تنعكس بصورة مباشرة
على تقنيات إدارة المخاطر في المصارف حيث تتطلب التطوير
المس���تمر في تلك التقنيات في ضوء أفضل الممارسات الدولية
إلدارة المخاطر .وفي ظل النمو المتسارع لتطبيقات التكنولوجيا
المالي���ة وتع���دد نماذج أعماله���ا المُعتمدة عل���ى تطبيقات الذكاء
اإلصطناع���ي ،فق���د إتجه���ت المص���ارف نح���و التح���ول الرقمي
لمنتجاته���ا وعملياته���ا وقن���وات توزيعه���ا للخدم���ات والمنتجات
بهدف زيادة رضى العمالء والنمو في الربحية والحصة السوقية.
)Union of Arab Banks (March 2020

جمال نجم ،نائب محافظ البنك المركزي المصري

وقال نجم« :إن هناك بنكاً عالمياً كبيراً طلب فتح فرع جديد
نجم
في الكلمات ،كش���ف نائب محافظ البنك المركزي المصري له في السوق المصرية» مشيراً إلى «أن السوق المصرية جاذبة
ال المحافظ طارق عامر ،عن «موعد إنتاج فئة لإلس���تثمارات» ،موضحاً «أن إدارة المخاطر في البنوك لم تعد
جم��ال نج��م ،ممث ً
النق���د المصرية « 10جنيه���ات» في صورة النقود البالس���تيكية تقتص���ر عل���ى إدارة المخاط���ر التقليدية المتمثل���ة في مخاطر
م���ن م���ادة «بوليمر» ،وذلك قبل نهاية الع���ام  2020مع بدء عمل اإلئتمان ،والتش���غيل ،والسوق ،وغيرها» ،مش���يراً إلى «أن األمر
مطبعة البنك المركزي المصري الجديدة في العاصمة اإلدارية إمتد ليش���مل المخاطر المرتبط���ة بتكنولوجيا المعلومات ،نظراً
الجديدة» ،مرجعاً أسباب إختيار طباعة الـ 10جنيهات إلى «أنها إلى ما تشهده األنظمة الذكية من تطور متزايد ،وقد تزامن ذلك
األكثر تداوال» ،مشيراً إلى أنه «جاري دراسة إصدار فئات أخرى مع ظهور تقنيات التحول الرقمي».
وأض���اف نج���م« :إن الصناع���ة المصرفي���ة ش���هدت الكثير
الحقاً».
وأك���د جم���ال نج���م «أن النقود البالس���تيكية تتمي���ز بأنها  3م���ن التط���ورات والتغيرات نتيجة التقدم التكنولوجي المتس���ارع
أضع���اف العمر اإلفتراض���ى لنظيراته���ا الورقي���ة أو البنكنوت ،خ�ل�ال العقدين الماضيين ،حيث تم���ت رقمنة األصول وتداولها
إذ تتمي���ز النقود البالس���تيكية ،بالمرونة
إلكتروني���اً ،وإتس���ع نط���اق ه���ذا التداول
نجم:
والقوة ،والسمك األقل ،والتي تتيح عمراً
من خ�ل�ال الحوس���بة الس���حابية ،وبروز
إفتراضياً أطول يصل إلى نحو  5أضعاف بدء طباعة الـ  10جنيهات العديد م���ن المنتجات المالي���ة الجديدة
عمر الفئة الورقية المصنوعة من القطن،
التي تقدمها البنوك ،مما وضع الصناعة
مطابع
في
البالستيك
إل���ى جانب أنها مقاومة للم���اء ،وأقل في
المصرفية أمام خدمات كثيرة تس���توجب
درج���ة تأثره���ا باألترب���ة ،وه���ي صديقة العاصمة اإلدارية قبل نهاية تضاف���ر الجه���ود م���ن جمي���ع األط���راف
للبيئة ،وذات قابلية أقل كثيراً في التلوث
المعني���ة لتعظي���م الم���ردود م���ن ه���ذه
دراسة
ويجري
2020
العام
مقارن���ة بفئات النق���د الورقية المتداولة،
التطورات والحد أو التقليل من المخاطر
باإلضافة إلى صعوبة التزييف والتزوير» .إصدار فئات أخرى الحقاً
الناجمة عنه».
)Union of Arab Banks (March 2020
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وسام حسن فتوح ،األمين العام إلتحاد المصارف العربية

الس���يبراني ،مع وجود تش���ريعات بتحريم الهجمات الس���يبرانية
والجرائم االلكترونية».

10

وأوضح نجم «أن رؤس���اء إدارات المخاطر يقع على عاتقهم
فه���م وقياس وتحلي���ل المخاطر التي تواج���ه كل بنك على حدة،
حي���ث تُع���د القوانين والتعليم���ات الرقابية والخطاب���ات الدورية
الصادرة عن الرقي���ب هي الحد األدنى الواجب على القطاعات فتوح
الرقابية في البنوك ،وخصوصاً قطاع المخاطر».
ق���ال األمي���ن العام إلتح���اد المصارف العربية وس��ام حس��ن
ولف���ت نجم إلى «أهمية إدارة المخاطر وال س���يما المرتبطة فت��وح« :يعيش العال���م اليوم في دوامة م���ن األزمات المتالحقة
بالتكنولوجي���ا المالي���ة الناجم���ة عن التح���ول الرقم���ي ،وتزايد والتي تتس���بب بمخاطر تُطاول اإلنسان ،واإلقتصاد واإلستقرار.
التحدي���ات الخاصة ب���إدارة مخاطر األمن الس���يبراني ،وتطبيق ه���ذه المخاط���ر التي ب���دأت تُنذر بأزم���ات عميق���ة ،حيث بات
متطلبات بازل والتي تُؤكد أهمية دراسة اإلستفادة من العمالت واضحاً أن تصاعد التوترات الجغرافية – السياسية ،وخصوصاً
الرقمية للبنوك المركزية ،كأداة مس���تحدثة من أدوات السياسة بي���ن الوالي���ات المتحدة األميركية وإيران ،من ش���أنه أن يُضعف
النقدية ،وبحث مدى إس���هام العمالت الرقمية للبنوك المركزية اإلس���تثمار التج���اري ،ويُعطّ ���ل إم���دادات النفط العالمي���ة ،وأ ّن
في تعزيز اإلس���تقرار المالي ،وإستحداث وظيفة رئيسية جديدة إحت���دام اإلضطراب���ات ف���ي كثير م���ن البل���دان ،وخصوصاً في
بالبن���وك تح���ت مس���مى «مدي���ر أو مس���ؤول المخاط���ر واألمن منطقتنا العربية ،يؤدي إلى إضعاف النشاط اإلقتصادي ،ويُعقّد
الرقم���ي» يتبع قط���اع المخاط���ر ويختص بتحقيق الت���وازن بين جهود اإلصالح ،كما يؤدي إلى تراجع النمو إلى أقل من المستوى
الحاج���ة لتأمين حماي���ة البنك ،والحاجة
المتوق���ع ،إضاف���ة إل���ى تفاق���م التباط���ؤ
فتوح:
لتس���يير األعم���ال ،كما يخت���ص بالربط
ف���ي إقتصادات األس���واق الصاعدة التي
بين وحدات األعم���ال الرقمية واإلدارات على المصارف العربية التعامل أصبحت ضعيفة األداء نتيجة الضغوط».
أضاف فت���وح« :لقد أثَّ���رت الحواجز
القانونية بش���كل مباش���ر ،باإلضافة إلى مع تحديات النزاعات واألوبئة
ض���رورة قياس حج���م المخاطر الخاصة
الجمركي���ة بي���ن الوالي���ات المتح���دة
ووسائل
بطرق
المالية
والجرائم
باالص���دارات م���ن الدي���ون الس���يادية
وش���ركائها التجاريين ،وال سيما الصين،
بإس���تخدام نس���بة تلك اإلص���دارات إلى غير تقليدية من أجل البقاء على طبيع���ة األعمال ،وفاقم���ت التباطؤ
محفظة األصول أو نسبتها إلى الشريحة
الهيكلي الجاري في كثير من اإلقتصادات
تمويل
في
واإلستمرار
والنمو
األول���ى والثاني���ة م���ن رأس الم���ال .م���ع
على مدار الع���ام الماضي .وإذا ما حدث
اإلقتصادات العربية
ضرورة مضاعفة اإلستثمارات في األمن
تده���ور ف���ي العالق���ات اإلقتصادية بين
احتاد املصارف العربية (آذار /مارس )2020
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كبار المشاركين من الشخصيات الحكومية ،المصرفية والمالية المصرية والعربية خالل افتتاح أعمال المنتدى

الوالي���ات المتحدة األميركية واإلتح���اد األوروبي ،وفي الروابط
التجارية التي تش���ترك فيها بلدان أخرى ،فمن الممكن أن تؤدي
إل���ى إنخفاض ف���ي الصناع���ة التمويلية والتج���ارة ،وبالتالي إلى
تراج���ع النمو العالمي .وأش���ير هنا إلى أن���ه وبنتيجة الخالفات
التجاري���ة الدولي���ة ،وبمع���زل عن التأثي���رات الكارثي���ة لفيروس
«كورونا» على اإلقتص���اد العالمي ،خفّض صندوق النقد الدولي
توقعات���ه للنم���و اإلقتصادي العالمي بنس���بة  % 0.1للعام 2020
وبنسبة  % 0.2للعام .»2021
وق���ال فت���وح« :أم���ام ه���ذا الواقع ،ف���إن اإلقتص���اد العالمي
واإلقليم���ي سيس���تمر بالتراج���ع ،ف���ي ض���وء تبع���ات األزم���ات
المتالحقة ،إقتصادية كانت أم جيوسياسية ،إضافة إلى الحروب
التجارية من كل حدب وصوب ،وما يش���هده العالم اليوم من هلع
متمثّ���ل بعاصف���ة فيروس «كورون���ا» التي بدأت تُه���دد اإلقتصاد
العالم���ي ،وخطوط التجارة والس���ياحة والخدم���ات وغيرها من
القطاع���ات اإلقتصادي���ة العالمية ،حيث طالت مؤخ���راً الصين
وأوروب���ا ودولاً إقتصادي���ة كبرى .كما أن «كورون���ا» عرقل حركة
النف���ط العالمية ،وخفّض الطلب على مصافي التكرير الصينية،
وأدّى هذا الوباء إلى ضرر كبير في صناعة السيارات فى الصين
وحول العالم ،حيث قررت شركات تصنيع سيارات عالمية وقف
اإلنتاج بمصانعها في الصين بسبب تفشي هذا الفيروس».
وتابع فتوح« :كما أدى إنتش���ار الوب���اء إلى تضرر إقتصادات
شرق آسيا باإلجمال ،حيث بات التعاون العالمي مطلباً ضرورياً
إلحت���واء هذا الفي���روس وآثاره اإلقتصادية ،وال س���يما إذا تبين
أن ه���ذا الوباء سيتفش���ى على نطاق أطول أمداً وأوس���ع نطاقاً،
)Union of Arab Banks (March 2020

ولإلس���تعداد بالقدر الكافي ،فإن الوقت الحالي هو أنسب وقت
لإلق���رار بالمخاطر المحتملة على الدول الهش���ة والبلدان التي
تعاني ضعف نظم الرعاية الصحية .وأمام مجمل المخاطر التي
تش���هدها اإلقتصادات العالمية ،حذَّر صندوق النقد الدولي من
أن فيروس «كورونا» قد ينعكس سلباً على نمو اإلقتصاد العالمي
ف���ي الع���ام  .2020علم���اً أن األم���ر يتوق���ف على ق���درة الصين
عل���ى إحتواء إنتش���اره ،حيث قالت مديرة الصندوق كريس���تالينا
غورغييف���ا خالل منت���دى المرأة العالمي الذي عُقد في دبي في
 10ش���باط /فبراي���ر الماضي« :م���ن الصعب التنب���ؤ بتداعيات
«كورونا» على إقتصاد الصين والعالم بدقة في الوقت الحالي».
ونتيجة كل ذلك ،خفّضت منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية
 OECDتوقعاتها لنم���و اإلقتصاد العالمي بنصف نقطة مئوية،
إلى  ،% 2.4وهو أدنى مس���توى منذ األزمة المالية العالمية في
العام  .2009 – 2008مع اإلشارة إلى أن المنظمة إعتمدت في
توقعاتها أن يتراجع تفشي فيروس «كورونا» خالل العام الحالي،
إال أنها حذرت من أن تزايد إنتش���اره س���يؤدي إلى إعادة خفض
التوقعات بش���كل أكبر ،إذ في حال إستمر تفشي الفيروس لمدة
أطول وأصبح أكثر قوة ،فمن المتوقع أن ينمو اإلقتصاد العالمي
بنس���بة  % 1.5فقط ،ودخول إقتص���ادات منطقة اليورو واليابان
في الركود».
وتاب���ع فت���وح كلمته قائ�ل�اً « :من جهة ثانية ،وف���ي العودة إلى
التداعيات المالية والمصرفية ،وفي إطار تتبع إتحاد المصارف
العربي���ة ،األخط���ار الت���ي قد تنعك���س على قطاعن���ا المصرفي
العرب���ي نتيج���ة المس���تجدات الدولي���ة واإلقليمي���ة ،ف���إن إدارة
احتاد املصارف العربية (آذار /مارس )2020
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المشاركون في أعمال المنتدى المصرفي العربي السنوي وقوف ًا للنشيد الوطني المصري

12

الدراس���ات والبحوث في اإلتحاد أعدت دراس���ة ع���ن تداعيات
خ���روج بريطاني���ا م���ن اإلتح���اد األوروبي بم���ا أصب���ح يُعرف بـ
«بريكسيت» ،حيث تبين أنه من المستبعد أن تتأثر اإلستثمارات
العربي���ة عموماً ،وخصوصاً أن معظم هذه اإلس���تثمارات تتركز
ف���ي قطاع العقارات ،وغالبيتها إس���تثمارات طويلة األجل ،ولكن
م���ن الممك���ن أن تتأثر عل���ى المدى القصير ،بحس���ب تقديرات
بن���ك إنكلترا المركزي ،نتيج���ة تراجع المؤش���رات اإلقتصادية،
وخصوص���اً قيم���ة العقارات بحوالي  .% 30مع اإلش���ارة إلى أن
قيمة اإلس���تثمارات الخليجية في بريطانيا تبلغ نحو  200مليار
دوالر يتركز حوالي  45ملياراً منها في السوق العقارية.
أما بالنس���بة إلى تأثير خروج بريطانيا من اإلتحاد األوروبي
عل���ى المصارف العربية العاملة ف���ي بريطانيا ،فمن المتوقع أن
يك���ون التأثير محدوداً ،حيث تس���تمر هذه المصارف في عملها
بش���كل طبيعي ،إذ إنها تعمل غالب���اً لتلبية اإلحتياجات التمويلية
للش���ركات العربية والعرب المقيمين ف���ي بريطانيا وأوروبا ،كما
أن تأثير الـ «بريكس���يت» على القطاع المصرفي العربي س���وف
يك���ون مح���دوداً أيضاً ،نظراً إلى محدودية إنكش���اف المصارف
العربية على الجنيه اإلسترليني واليورو».
وق���ال فتوح أيضاً« :إن المخاطر كثيرة ،وتُهدد دوالً وكيانات،
وم���ا يهمنا الي���وم ،وضع األس���س الكفيلة بمواجه���ة التحديات،
واإلس���تفادة من تجارب اآلخرين ،وإننا من خالل هذا المنتدى،
نؤك���د أهمية البحث والنقاش وتبادل الخبرات والمعرفة وكل ما
يتعلق بالمخاطر عموماً والمخاطر المصرفية بشكل خاص».
وش���دد فتوح على «أن ه���ذا المنتدى أضحى تقليداً س���نوياً
يزداد أهمية في كل عام بفضل ما نلقاه من تعاون وتنس���يق من
الخب���راء الع���رب والدوليين ،كما أصبح منص���ة لتبادل الخبرات
وع���رض التجارب ومناقش���ة آخ���ر مس���تجدات إدارة المخاطر،
احتاد املصارف العربية (آذار /مارس )2020

والعم���ل على تطوي���ر أداء وكف���اءة مصرفيينا الع���رب وتحصين
مصارفن���ا في مواجهة األخط���ار ،وتعزي���ز إلتزاماتها بمتطلبات
لجن���ة بازل .لذلك فإن العناوين الرئيس���ية لهذا المنتدى تهدف
إلى اإلضاءة على أسباب المراجعة الشاملة للموجودات المتعلقة
بالمخاط���ر ،وعلى اإلصالحات الجديدة للجنة بازل الهادفة إلى
تعديل المقاربة المعيارية لمخاطر اإلئتمان ومخاطر التش���غيل،
إضافة إلى ش���رح اإلصالحات المعتمدة في مجال الطريق إلى
ب���ازل  ،4إضافة إلى التحديات التي تواج���ه إدارة المخاطر في
ظ���ل التحول الرقم���ي للمصارف ،وإدارة المخاط���ر في مواجهة
الدي���ون الس���يادية ،وإدارة مخاط���ر األمن الس���يبراني لمواجهة
الخسائر المالية ومخاطر السمعة».
وخل���ص األمي���ن الع���ام إلتح���اد المص���ارف العربية وس���ام
حس���ن فتوح في كلمته اإلفتتاحي���ة للمنتدى إلى أنه «في ظل كل
هذه المخاطر غير المس���بوقة – س���واء المخاط���ر الناجمة عن
الصراعات الجيو – سياس���ية ،أو النزاعات التجارية أو األوبئة،
أو تل���ك المتعلق���ة بالجرائ���م المالي���ة وغس���ل األم���وال وتمويل
اإلره���اب ،أو المخاطر المرتبط���ة بالعمل المصرفي والتي يزيد
تعقيده���ا يوماً بعد يوم – تلك المخاطر التي تُهدد اإلقتصادات
واألسواق المالية والقطاعات المصرفية حول العالم بشكل غير
مس���بوق ،فإنن���ا ندعو المص���ارف العربية إل���ى التعامل مع هذه
التحديات بطرق ووس���ائل غير تقليدية ،وأن ال يكتفوا بإجراءات
التكيُّف مع أو التحوط لهذه المخاطر ،بل يجب عليهم أن يكونوا
مبادري���ن وخالّقين ومبتكرين في مواجهتهم لتلك المخاطر ،وأن
ال يعتمدوا سياس���ات تجنب المخاط���ر  De-riskingبل يقوموا
ب���إدارة المخاط���ر بالطريق���ة األمث���ل ،وأن يعمّق���وا تعاونهم مع
بعضهم البعض ،وكل ذلك من أجل البقاء والنمو واإلستمرار في
تمويل اإلقتصادات العربية».
)Union of Arab Banks (March 2020

طارق فايد ،رئيس بنك القاهرة وعضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية

المخاط����ر ،كم����ا يكون ل����ه تأثي����ر إيجابي على اإلس����تقرار
فايد
م���ن جهته ،ق���ال رئي���س بن���ك القاهرة وعض���و مجلس المالي بسبب زيادة المنافسة».
إدارة اتح���اد المصارف العربي���ة ،طارق فاي��د« :إن القطاع
وتاب���ع فاي���د« :إن اإلتج���اه المتزاي���د نحو التح���ول الرقمي
المصرفي ش���هد في العقود األخيرة تطورات متسارعة في وتس���ارع وتي���رة اإلبتكارات الرقمي���ة والتكنولوجي���ا المالية في
ضوء ما ش���هده اإلقتصاد العالمي من حرية تدفقات رؤوس القطاع المالي ،يُمث���ل تحدياً جديداً للبنوك المركزية والهيئات
األم���وال ،وإنفتاح األس���واق المالية المحلية على األس���واق الرقابية ،مما يُحتّم عليها مواكبة التطور الرقمي ،حيث يتوجب
تحديد المخاطر التش���غيلية وتلك المتعلقة باإلس���تقرار المالي
الدولية».
وأيض���ا حماي���ة المس���تعملين لهذه
وأض����اف فاي����د «أن التكنولوجي����ا المالية س����اهمت في وإيج���اد س���بل للحد منه���ا ً
تعاظ����م التوجه نح����و التحول الرقمي ،وف����ي إحداث تحول التكنولوجيا».
ج����ذري في أنماط العمل المصرفي»،
ولف���ت فاي���د إل���ى «أن فلس���فة إدارة
فايد:
موضح����اً «أن التح����ول الرقم����ي م����ن
المخاط���ر بالبن���وك تعتمد عل���ى تحديد
شأنه إحداث طفرة إيجابية للخدمات التكنولوجيا المالية ساهمت مختل���ف مس���تويات المخاط���ر ومتابعتها
المالي����ة حي����ث تعزي����ز جه����ود تحقيق
وإدارته���ا به���دف حماي���ة قي���م األص���ول
في تعاظم التوجه نحو
الش����مول المالي ،وتنوع وخفض وقت
وتدفق���ات الدخ���ل ،بم���ا يحم���ي مصالح
وخسائر
الرقمي
التحول
أداء الخدم����ات المصرفي����ة وزي����ادة
مودعي البنوك والمس���اهمين ،مع العمل
كفاءتها م����ع تحقيق معدل عائد أعلى الجرائم اإللكترونية من األمن على تعظيم عائدات المساهمين» ،منوهاً
نتيج����ة تخفي����ض تكلف����ة المعامالت،
ب���ـ «أن خس���ائر الجرائ���م اإللكترونية من
مليار
500
بنحو
ُقدر
ت
السيبراني
كما يس����اعد على اإلستخدام المبتكر
األمن الس���يبراني تُقدر بنحو  500مليار
دوالر خالل العام 2018
للبيان����ات ألغ����راض التس����ويق وإدارة
دوالر خالل العام .»2018
)Union of Arab Banks (March 2020
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جلسات المنتدى المصرفي العربي السنوي ناقشت أثر العمالت الرقمية
للبنوك المركزية على المدفوعات والسياسة النقدية واالستقرار المالي
والتحديات التي تواجه إدارات المخاطر في ظل التحول الرقمي للمصارف
س ��لط إتح ��اد المصارف العربية في المنتدى المصرفي العربي الس ��نوي لرؤس ��اء وم ��دراء إدارات المخاطر
ف ��ي المصارف العربية ف ��ي الغردقة /مصر ،الضوء على التعديالت وسياس ��ات وإج ��راءات قياس المخاطر
وتحدي ��د المتطلب ��ات األساس ��ية للمصارف لمواجهة المخاطر الناش ��ئة ع ��ن التحول الرقم ��ي ٬إضافة إلى
مناقش ��ة آليات تطبيق تلك المتطلب ��ات في المصارف العربية والتركيز على ضرورة بناء الكوادر البش ��رية
والخبرات المالئمة لهذه التطبيقات ،وذلك بهدف اإلرتقاء بإدارة المخاطر إلى المس ��تويات التي تحاكي
المعايير والممارس ��ات الدولية المعروف ��ة والمعتمدة على الصعيدين العمل ��ي والنظري ،وزيادة الوعي
ل ��دى القط ��اع المصرفي ف ��ي العالم العربي ح ��ول أهمية تبن ��ي وتطبيق أح ��دث تقنيات وأس ��اليب إدارة
المخاطر المعروفة دولياً.
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كم���ا هدف المنتدى إلى ش���رح ومناقش���ة المخاطر الناش���ئة عن
التح���ول الرقم���ي ف���ي المص���ارف العربي���ة وس���بل إدارته���ا ،وعرض
اإلصالح���ات الجدي���دة للجن���ة ب���ازل الهادف���ة إلى تعدي���ل منهجيات
إحتس���اب مخاطر اإلئتمان والسوق والتشغيل واألسباب الكامنة وراء
هذه المقترحات ،وش���رح التحديات األساس���ية التي تواجه مصارفنا
العربية في إدارة المخاطر الرقمية ،ومخاطر األمن السيبراني بصفة
خاص���ة ،وس���لَّط الضوء على أهمي���ة إدارة مخاطر األمن الس���يبراني
ومخاط���ر الس���معة ،وعرض أس���اليب بن���اء النماذج الداخلي���ة وإدارة
مخاطره���ا ف���ي ظ���ل التكنولوجي���ا الرقمي���ة ،كما س���لَّط الضوء على
التفاعل بين المخصصات المحاسبية والمخصصات وفقاً للمتطلبات
التنظيمية.
وق���د ناقش المنتدى موضوعات عدة بينها :أثر العمالت الرقمية
للبن���وك المركزي���ة  Central bank digital currenciesعل���ى
المدفوعات والسياس���ة النقدية واالس���تقرار المالي ،التحديات التي
تواجه إدارة المخاطر في ظل التحول الرقمي للمصارف ،بناء النماذج
الداخلية وإدارة مخاطر النماذج  Model Risk Managementفي
ظل التكنولوجيا الرقمي���ة ،تحليل التعديالت الجوهرية في منهجيات
إحتس���اب مخاطر اإلئتمان ،المنهجية الجديدة إلدارة مخاطر أسعار
الفائ���دة ف���ي دفت���ر المص���رف ،إدارة المخاطر في مواجه���ة الديون
السيادية ،التفاعل بين المخصصات المحاسبية والمخصصات وفقاً
للمتطلبات التنظيمية ،أهمية إدارة مخاطر األمن السيبراني لمواجهة
الخس���ائر المالي���ة ومخاطر الس���معة ف���ي المص���ارف ،اإلصالحات
المعتمدة في مرحلة ما بعد األزمة (الطريق إلى بازل .)4
احتاد املصارف العربية (آذار /مارس )2020

اليوم األول /الجلسة األولى
«أثر العمالت الرقمية للبنوك المركزية Central
 bank digital currenciesعلى المدفوعات
والسياسة النقدية واالستقرار المالي»

(من اليمين) :زكية إبراهيم ،جمال نجم وأحمد عبد الحفيظ السنباطي
تناول���ت الجلس���ة األول���ى مح���ور «أث��ر العم�لات الرقمي��ة
للبن��وك المركزي��ة Central bank digital currencies
على المدفوعات والسياس��ة النقدية واالس��تقرار المالي» .ترأس
الجلس���ة نائب محاف���ظ البنك المركزي المص���ري جمال نجم.

تح���دث ف���ي الجلس���ة كل من :وكي���ل محافظ مس���اعد – قطاع
األس���واق ،البنك المرك���زي المصري زكي��ة إبراهي��م ،والرئيس
التنفيذي ،شركة داتا جير ،مصر أحمد عبد الحفيظ السنباطي.
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الجلسة الثانية
«التحديات التي تواجه إدارة المخاطر في ظل
التحول الرقمي للمصارف»

الجلسة األولى
«تحليل التعديالت الجوهرية في منهجيات إحتساب
مخاطر اإلئتمان»

(من اليمين) :أفضل نجيب ،د .أحمد جالل ود .أحمد فؤاد

(من اليمين) :محمد أبو السعود ،طارق فايد وحنا الصراف

تناولت الجلس���ة الثانية محور «التحدي��ات التي تواجه إدارة
المخاط��ر في ظ��ل التحول الرقم��ي للمصارف» .ترأس الجلس���ة

تناولت الجلس���ة األولى محور «تحليل التعديالت الجوهرية
في منهجيات إحتس��اب مخاطر اإلئتمان» .ترأس الجلسة رئيس
مجل���س اإلدارة الرئي���س التنفي���ذي ،بن���ك مصر ،ط��ارق فايد.
وتح���دث في الجلس���ة كل م���ن :رئي���س إدارة المخاطر ()CRO
بن���ك البحر المتوس���ط – لبنان حنا الص��راف ،ورئيس مجموعة
المخاط���ر الش���املة ( )CROوعض���و مجل���س اإلدارة ،البن���ك
المصري لتنمية الصادرات  /مصر ،محمد أبو السعود.

نائ���ب رئيس مجلس اإلدارة ،البنك المص���ري لتنمية الصادرات
الدكت��ور أحمد جالل .تحدث في الجلس���ة كل من :نائب العضو
المنتدب للمخاطر والرقابة واإللتزام ،بنك  ،SAIBمصر أفضل
نجيب ،ونائب أول المدير العام ،بنك مصر الدكتور أحمد فؤاد.
اليوم الثاني /ورقة عمل
«بناء النماذج الداخلية وإدارة مخاطر النماذج Model
 Risk Managementفي ظل التكنولوجيا الرقمية»

الجلسة الثانية
«المنهجية الجديدة إلدارة مخاطر أسعار الفائدة في
دفتر المصرف»

(من اليمين) :معتز باهلل محمد منير ،د .سمير الشاعر ،طارق
الخولي وشريف عاشور
الدكتور أحمد فؤاد
تناولت ورق���ة العمل محور «بناء النم��اذج الداخلية وإدارة
مخاط��ر النم��اذج  Model Risk Managementف��ي ظ��ل
التكنولوجي��ا الرقمية» .تحدث فيه���ا نائب أول المدير العام،
بنك مصر الدكتور أحمد فؤاد.
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تناولت الجلس���ة الثاني���ة محور «المنهجي��ة الجديدة إلدارة
مخاطر أسعار الفائدة في دفتر المصرف» .ترأس الجلسة ،رئيس
مجل���س اإلدارة والعض���و المنتدب ،بنك  SAIBط��ارق الخولي.

تح���دث فيه���ا كل م���ن :وكيل المحاف���ظ – قطاع ب���ازل – البنك
المركزي المصري ،ش��ريف عاشور ،والخبير في إدارة المخاطر
والصيرف���ة اإلس�ل�امية ،وعضو مجل���س إدارة ال���ـ /AAOIFI
احتاد املصارف العربية (آذار /مارس )2020
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نشاط االتحاد
لبنان ،س���ابقاً س��مير الش��اعر ،ورئي���س مخاطر الس���وق وإدارة
االصول والخصوم ،بنك  SAIBمعتز باهلل محمد منير.
ورقة عمل
«إدارة المخاطر في مواجهة الديون السيادية»

 – AAOIFIسابقاً الدكتور سمير الشاعر.
الجلسة الثانية
«أهمية إدارة مخاطر األمن السيبراني لمواجهة
الخسائر المالية ومخاطر السمعة في المصارف»

حنا الصراف

(من اليمين) :أفضل نجيب ،د .سمير الشاعر وعبير خضر

تناول���ت ورق���ة العم���ل مح���ور «إدارة المخاط��ر ف��ي مواجهة
الديون الس��يادية» ،قدَّمها رئي���س إدارة المخاطر ( )CROبنك
البحر المتوسط ،لبنان حنا الصراف.

تناول���ت الجلس���ة الثانية مح���ور «أهمي��ة إدارة مخاط��ر األمن
الس��يبراني لمواجه��ة الخس��ائر المالي��ة ومخاط��ر الس��معة ف��ي
المصارف» .ترأس الجلس���ة الخبير ف���ي إدارة المخاطر والصيرفة
اإلس�ل�امية وعض���و مجل���س إدارة ال���ـ  AAOIFIالدكتور س��مير
الشاعر .تحدث في الجلسة كل من :نائب العضو المنتدب للمخاطر
والرقابة واإللتزام ،بنك  ،SAIBمصر أفضل نجيب ،ورئيس قطاع
أمن المعلومات ،البنك االهلي المصري ،عبير خضر.

اليوم الثالث /الجلسة األولى
«التفاعل بين المخصصات المحاسبية
والمخصصات وفق ًا للمتطلبات التنظيمية»

ورقة عمل
«اإلصالحات المعتمدة في مرحلة ما بعد األزمة
(الطريق إلى بازل »)4

(من اليمين) :محمد أبو السعود ،حسين الرفاعي ود .سمير الشاعر
تناول���ت الجلس���ة األولى مح���ور «التفاعل بي��ن المخصصات
المحاس��بية والمخصصات وفق ًا للمتطلب��ات التنظيمية» .ترأس
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الجلس���ة ،رئي���س مجل���س اإلدارة والعض���و المنت���دب ،بنك قناة
الس���ويس ،حس��ين الرفاعي .تحدث في الجلس���ة كل من :رئيس
مجموع���ة المخاطر الش���املة – عض���و مجل���س اإلدارة ،البنك
المصري لتنمية الصادرات  /مصر محمد أبو السعود ،والخبير
في إدارة المخاطر والصيرفة اإلسالمية وعضو مجلس إدارة الـ
احتاد املصارف العربية (آذار /مارس )2020

د .سمير الشاعر
تناول���ت ورق���ة العم���ل مح���ور «اإلصالح��ات المعتم��دة ف��ي
مرحل��ة ما بعد األزمة (الطريق إلى ب��ازل  .»)4قدَّمها الخبير في

إدارة المخاط���ر والصيرفة اإلس�ل�امية وعضو مجل���س إدارة الـ
 AAOIFIسابقاً الدكتور سمير الشاعر.
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توصيات منتدى رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية
Chief Risk Officers (CROs) in Arab Banks

ضرورة وجود منهجية واضحة لدى البنوك إلدارة المخاطر الرقمية وتطوير قدرات العاملين
في إدارات أمن المعلومات بالبنوك في إدارة تلك المخاطر
إتحاد المصارف العربية يطالب بوضع خطة طوارئ لمواجهة إحتمال تعرض البنك لظروف
صعبة أو حدوث إضطرابات شديدة قد تؤدي إلى التوقف عن ممارسة النشاط
أوص���ى المش���اركون في منت���دى رؤس���اء إدارات المخاطر
ف���ي المص���ارف العربية ف���ي الغردق���ة /مص���ر Chief Risk
 Officers (CROs) in Arab Banksال���ذي نظم���ه إتح���اد
المص���ارف العربية برعاية محافظ البن���ك المركزي المصري
ط��ارق حس��ن عام��ر ،بالتع���اون مع البن���ك المرك���زي المصري
وإتح���اد بنوك مصر ،عل���ى مدى ثالثة ايام ،ب���ـ «ضرورة وجود
منهجي���ة واضح���ة لدى البن���وك إلدارة المخاط���ر الرقمية ،مع
تطوي���ر قدرات العاملين بإدارات أم���ن المعلومات بالبنوك في
إدارة تل���ك المخاطر ،وتضمين اإلس���تراتيجيات والسياس���ات
الخاص���ة بالبنوك جزءاً خاص���اً بإدارة المخاطر الس���يبرانية،
باإلضافة إل���ى تعزيز ثقافة الحوكم���ة اإللكترونية بحيث تضع
كل مؤسس���ة مالية إس���تراتيجية األمن الس���براني الخاصة بها
وفقاً لممارسات إدارة المخاطر».
وطال���ب إتح���اد المص���ارف العربي���ة خالل المناقش���ات بـ
«وضع خطة ط���وارئ لمواجهة إحتمال تع���رض البنك لظروف
صعبة أو حدوث إضطرابات شديدة قد تؤدي إلى التوقف عن
ممارسة النشاط ،وتكثيف الجهود لوضع مؤشرات لقيادة حجم
المخاطر الخاصة باإلصدارات من الديون السيادية».
وق���د أفض���ت جلس���ات العم���ل الت���ي تخللته���ا مناقش���ات
ومداخ�ل�ات ،بمش���اركة أكث���ر م���ن  250مش���اركاً م���ن القطاع
المصرف���ي المصري والعربي ،على مدار ثالثة أيام متتالية في
 10جلسات إلى التوصيات التالية:
1 .1ضرورة وجود منهجية واضحة لدى البنوك إلدارة المخاطر
الرقمية ،مع تطوير قدرات العاملين بإدارات أمن المعلومات
بالبنوك في إدارة تلك المخاطر ،وتضمين اإلس���تراتيجيات
والسياسات الخاصة بالبنوك جزءاً خاصاً بإدارة المخاطر
السيبرانية وتعزيز ثقافة الحوكمة اإللكترونية ،حيث تضع
كل مؤسس���ة مالية إس���تراتيجية األمن السيبراني الخاصة
بها وفقاً لممارسات إدارة المخاطر.
)Union of Arab Banks (March 2020

2.2أهمية تطوير التش���ريعات المناسبة لتنظيم إصدار البنوك
المركزي���ة للعم�ل�ات الرقمية ،وتعزيز التنس���يق الدولي في
هذا الشأن.
3 .3تضاف���ر الجه���ود لوضع مؤش���رات نوعية مناس���بة لقياس
مخاطر غس���ل األم���وال وتمويل اإلرهاب ،وإلت���زام البنوك
معايي���ر الحوكمة وذلك عند بناء النم���اذج الداخلية وإدارة
المخاطر في ظل التكنولوجيا الرقمية.
4.4العم���ل على إع���داد نماذج لقي���اس وإدارة مخاطر أس���عار
العائد للمراك���ز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة ،وأن
تس���تند تلك النماذج على بيانات دقيقة موثقة ،كما تخضع
إلختبارات للتحقق من دقة وسالمة عملية القياس.
5 .5العمل على وضع إطار عام فعَّال لمخاطر التشغيل يتضمن
تحديد ومتابعة ورقابة مخاطر التشغيل وتخفيفها وخاصة
تل���ك المتعلق���ة بكاف���ة المنتج���ات واألنش���طة والعملي���ات
المصرفي���ة س���واء الحالي���ة أو الجديدة ،وذل���ك بإعتبارها
ج���زءاً م���ن النه���ج الش���امل إلدارة المخاط���ر ل���دى البنك،
والتأك���د من توثي���ق كافة اإلجراءات والسياس���ات المتعلقة
بمخاطر التش���غيل ،والقواع���د التنظيمي���ة المتعلقة بإدارة
نظام تكنولوجيا المعلومات ،مع وضع خطة طوارئ لمواجهة
إحتمال تعرض البنك لظروف صعبة أو حدوث إضطرابات
شديدة قد تؤدي إلى التوقف عن ممارسة النشاط.
6 .6األخذ ف���ي اإلعتبار حجم إصدارات الديون الس���يادية في
التخطي���ط ل���رأس الم���ال المس���تقبلي عند إع���داد نموذج
. ICAAP
ف���ي نهاي���ة المنت���دى ،تق���دم المش���اركون بجزي���ل الش���كر
والعرفان لجمهورية مصر العربية رئيس���اً وحكومة وشعباً على
حس���ن اإلس���تقبال وكرم الضيافة ،مع تمنياتهم بأن يعم الخير
والرخ���اء ربوع جمهورية مصر العربية ويحفظها من كل مكروه
وسوء.
احتاد املصارف العربية (آذار /مارس )2020
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نشاط االتحاد

تكريم المصارف والمؤسسات المتعاونة والراعية في ختام منتدى رؤساء إدارات المخاطر
في المصارف العربية Chief Risk Officers (CROs) in Arab Banks
في ختام منتدى رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية  ،Chief Risk Officers (CROs) in Arab Banksالذي نظمه إتحاد
المصارف العربية برعاية محافظ البنك المركزي المصري طارق حسن عامر ،بالتعاون مع البنك المركزي المصري وإتحاد بنوك
مصر ،على مدى ثالثة أيام في الغردقة /جمهورية مصر العربية تم تكريم المصارف والمؤسسات المتعاونة والراعية للمنتدى.
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البنك األهلي المصري

بنك القاهرة

المصرف التجاري الوطني

البنك المصري لتنمية الصادرات

بنك البركة مصر

بنك قطر الوطني

مصرف التجارة والتنمية

بنك مصر

بنك قناة السويس

مصرف الجمهورية
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قيادات مصرفية عربية مشاركة في منتدى رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية:

المنتدى فرصة إلفادتنا بأن نستثمر طاقاتنا العربية
وتعريفنا على مستجدات المعايير العالمية
على هامش منتدى رؤس ��اء إدارات المخاطر في المصارف العربية Chief Risk Officers (CROs) in Arab
 Banksالذي نظمه إتحاد المصارف العربية في الغردقة /مصر ،تحدث عدد من القيادات المصرفية العربية
الت ��ي أش ��ادت بأهمية المنتدى ألنه يش ��كل فرصة إلفادة المش ��اركين فيه على صعيد إس ��تثمار الطاقات
العربية مصرفي ًا ومالي ًا والتعرف على مستجدات المعايير العالمية.
طارق فايد
ق���ال عض���و مجل���س إدارة
إتحاد بنوك مصر وعضو مجلس
إدارة إتح���اد المص���ارف العربية
طارق فايد «نح���ن حرصاء جداً
ف���ي المص���ارف العربي���ة عل���ى
إتباع أعل���ى المعايي���ر العالمية،
واألخ���ذ بالتوصي���ات الص���ادرة
عن المنت���دى ،مما يجعل هذه المصارف في مصاف المصارف
العالمية ويحافظ على إستمراريتها».
أض���اف فاي���د« :م���ن الطبيعي أن نس���تفيد م���ن المؤتمرات
والن���دوات والملتقي���ات العربي���ة من خ�ل�ال إكتش���اف الطاقات
الموج���ودة لدينا ،س���واء كانت على صعيد تعزي���ز البنية التحتية
والتكنولوجي���ة للبنوك ،أو تدريب الموارد البش���رية ،إضافة إلى
تطبي���ق كافة معايير المخاطر بغية المحافظة على المس���تويات
المقبولة ،ألنها تنعكس على س�ل�امة القط���اع المصرفي العربي
ومتانته».
حسن رفاعي
م���ن جهت���ه ،تح���دث رئي���س
مجلس ادارة بنك قناة الس���ويس
حس��ن رفاع��ي ،فأك���د أهمي���ة
المنت���دى ألنه «يتعلق بمناقش���ة
المخاط���ر عموم���اً وال س���يما
مخاط���ر اإلئتم���ان والمخاط���ر
التش���غيلية ،والمخصص���ات
المالية المطلوبة ،إضافة إلى المتطلبات والمعايير الدولية التي
ينبغ���ي إتباعه���ا عالمياً بغية المحافظة على س�ل�امة المصارف
العربية ومهنيتها».
)Union of Arab Banks (March 2020

جمال نجم
ق���ال نائ���ب محاف���ظ البنك
المرك���زي المص���ري جمال« ،إن
ق���وة أداء الجني���ه وإرتفاع قيمته
أمام الدوالر مؤخراً ،كان س���ببه
زي���ادة كبيرة ف���ي م���وارد العمل
الصعبة في اإلقتصاد المصرى،
والثقة في مستقبل اإلقتصاد».
وأك���د جمال نجم« ،أن التدفقات الدوالرية تمثلت في إرتفاع
تحويالت المصريين العاملين في الخارج وإس���تثمارات األجانب
في أدوات الدين الحكومية المصرية ،وإيرادات قطاع الس���ياحة
وزيادة الصادرات وعائدات قناة الس���ويس» .وبعدما ش���دد نجم
عل���ى أهمية إنعقاد هذا المنت���دى المصرفي في الغردقة ،جدد
التأكي���د «أن «المركزي» يدرس منح رخ���ص لفروع أجنبية ،وقد
تق���دم بنك عالمي كبير بطلب ،ويجري دراس���ته بالفعل» ،مؤكدا
«قوة وجاذبية النظام المصرفي المصري لإلستثمار».
حنا الصراف
أم���ا رئي���س إدارة المخاط���ر
في بنك البحر المتوسط ،لبنان،
حنا الصراف فتحدث عن «تحوط
المص���ارف العربي���ة والعالمي���ة
ما بع���د األزمة المالي���ة العالمية
 ،2009 – 2008إذ إن س���ائر
البن���وك رفعت إمكاناتها المالية،
فزادت ميزانياتها ،ووضعت سيولة إحتياطية معينة ،بغية مواجهة
المخاطر الكبيرة» .وخلص إلى «أن كل البنوك العربية والعالمية
حرص���ت على التش���دد حي���ال المخاطر ف���ي إدارة البنوك ،بغية
المحافظة على مستوياتها المالية والمهنية العالية».
احتاد املصارف العربية (آذار /مارس )2020
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نشاط االتحاد

على هامش المنتدى المصرفي العربي السنوي لرؤساء ومدراء إدارات المخاطر
في المصارف العربية في الغردقة /مصر

فتوح يتوقع تراجع البطالة في مصر إلى نحو  % 5.4خالل  5سنوات

وسام حسن فتوح ،األمين العام إلتحاد المصارف العربية
تح���دث األمين العام إلتحاد المصارف العربية وس��ام حس��ن
فتوح على هامش المنتدى المصرفي العربي الس���نوي لرؤس���اء
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وم���دراء إدارات المخاطر في المص���ارف العربية في الغردقة/
مص���ر ،فق���ال« :إن إتحاد المص���ارف العربية في ص���دد إعداد
احتاد املصارف العربية (آذار /مارس )2020

دراس���ة ش���املة حول تأثيرات فيروس «كورونا» المس���تجد على
المصارف العربية» ،داعياً إلى «توسيع قاعدة خدمات المصارف
عبر اإلنترنت لمواجهة أي أزمات شبيهة».
أضاف فتوح« :إن حالة الفزع التي يحدثها الفيروس عالمياً
)Union of Arab Banks (March 2020

زاد من حجم نش���اط الخدمات المصرفية عبر ش���بكة اإلنترنت
على نحو كبير» ،مش���دداً على ضرورة «اإلستفادة من التطورات
التقنية بزيادة نسبة الخدمات المصرفية على شبكة اإلنترنت»،
مش���يراً إل���ى «مخاطر الفيروس ف���ي هذا الص���دد ،إذ خفضت
منظم���ة التع���اون االقتصادي والتنمية توقّعاته���ا إلجمالي الناتج
الداخل���ي العالمي بنص���ف نقطة مئوية إل���ى  ،% 2.4وهو أدنى
مستوى منذ أزمة العام  2008المالية».
وتابع فتوح أنه «في حال إس���تمر تفش���ي الفيروس ،فإنه من
المتوق���ع نمو اإلقتصاد العالمي بنس���بة  % 1.5فقط» ،منوهاً بـ
«أن اإلقتصاد العالمي في األساس يواجه خطر حدوث إنكماش
في الربع األول من العام ،بحسب تقارير دولية».
وأش���ار فتوح إلى «بيانات معهد التمويل الدولي التي كشفت
مؤخراً عن نزوح  9.7مليارات دوالر من أسهم األسواق الناشئة،
فبراي���ر /ش���باط  ،2020في ظ���ل مخاوف من إنتش���ار فيروس
«كورونا».
وعن أثر تفشي الفيروس على البورصات العربية ،قال فتوح:
«إن معظم األسواق تكبَّدت خسائر فادحة في بعض أيام التداول،
جرَّاء تداعيات تفشي الفيروس ،فيما عاود بعضها الربح».
ورداً عل���ى س���ؤال حول تط���ورات االقتص���اد المصري ،قال
«إن اإلصالح���ات االقتصادي���ة الت���ي طبقتها مص���ر نجحت في
إستعادة الثقة في اإلقتصاد ،وحدث تحسّ ن كبير في المؤشرات
اإلقتصادية لمصر».
وأضاف« :إن برنام���ج اإلصالح اإلقتصادي في مصر ،حقق
نتائج إيجابية ساهمت في إستعادة اإلستقرار اإلقتصادي الكلّي
وإعادة مصر إلى مس���ار النمو القوي والمس���تدام ،حيث س���عى
إل���ى وضع الحلول الجذرية لمش���كالت هيكلي���ة كان يعاني منها
االقتصاد المصري».
وثمّ���ن فت���وح خط���وات الحكوم���ة المصرية التي س���عت إلى
تحس���ين مناخ األعمال مثل إقرار قوانين التراخيص واالستثمار
واإلف�ل�اس ،فق���ال« :إن اإلصالح���ات اإلقتصادي���ة التي طبقتها
مصر نجحت في إستعادة الثقة في اإلقتصاد المصري وتحقيق
تحسّ ن كبير في المؤشرات اإلقتصادية».
وختم فتوح متوقعاً «أن تنخفض نسبة البطالة في مصر إلى
 % 8.6ف���ي نهاي���ة العام  ،2020مع إس���تمرار إنخفاض البطالة
تدريجاً لتبلغ نحو  % 5.4خالل  5سنوات».
فتوح 3.7 :تريليونات دوالر إجمالي أصول
المصارف العربية
من جهة أخرى ،قال وسام حسن فتوح ،األمين العام إلتحاد
المصارف العربية ،خالل لقائه في برنامج «بنوك وإس���تثمار»،
المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»« :إن التغيُّرات في المشهد
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اإلقتصادي العالم���ي ،دفعت صندوق النقد الدولي إلى خفض
توقعاته للنمو العالمي بنس���بة  % 0.1خالل العام الحالي ،كما
أن منظمة التعاون اإلقتصادي خفّضت توقعاتها لنمو اإلقتصاد
العالمي إلى  ،»% 2.4متوقعاً «إنخفاض معدالت النمو العالمية
م���ن  % 3إلى  % 1.5في العام  2020بس���بب إنتش���ار فيروس
«كورونا» ،كما أن حركة التجارة العالمية س���تتأثر س���لباً بسبب
القيود المفروضة على حركة السفر براً وجواً».
وأضاف فتوح« :أن المنطقة العربية تشهد تحوالت جذرية
غيّرت من الخريطة اإلقتصادية في المنطقة العربية» ،مؤكداً
«أن برنام���ج اإلص�ل�اح اإلقتص���ادي المص���ري يُع���د من أقوى
األنظمة اإلقتصادية التي تم تطبيقها عالمياً».
ع���ن أداء القطاع المصرفي في المنطق���ة العربية ،أوضح
فت���وح« ،أن المصارف العربية تأث���رت بالمتغيرات اإلقتصادية
المتالحقة ،إال أن بعض األنظمة المصرفية إستطاعت التعامل
م���ع ه���ذه المتغي���رات ،وكان لها ق���درة كبيرة عل���ى إمتصاص
الصدم���ات الخارجية ،والبعض اآلخر لم يس���تطع ذلك ،نظراً
إلى عدم وجود إستقرار سياسي وأمني في تلك الدول».
وأوض���ح فت���وح «أن المملك���ة العربي���ة الس���عودية ودول���ة
اإلم���ارات ،يُمثالن نحو  % 40م���ن إجمالي موجودات القطاع
المصرفي العربي» ،كاشفاً عن «أن إجمالي موجودات القطاع
المصرفي العربي في الع���ام  ،2018بلغ  3.5تريليونات دوالر،
وفي العام  2019إرتف���ع إجمالي موجودات القطاع المصرفي
العرب���ي إل���ى  3.7تريليونات دوالر ،بنمو نس���بته  ،% 20حيث
يُقدر إجمالي موجودات القطاع المصرفي في اإلمارات بنحو
 800ملي���ار دوالر ،وفي الس���عودية يتخطى إجمالي موجودات
القط���اع المصرف���ي ال���ـ  700ملي���ار دوالر ،كم���ا أن القط���اع
المصرف���ي المصري س���جل نمواً ف���ي العام الماضي بنس���بة
 ،% 20ليرتف���ع إجمالي موجودات القطاع في مصر إلى 365
مليار دوالر».
ع���ن ودائع وق���روض المص���ارف العربية ،قال فت���وح« :إن
إجمال���ي الودائع في القطاع المصرفي العربي إرتفع إلى 2.3
تريلي���ون دوالر العام الماضي ،بينما س���جل إجمالي القروض
التي منحتها البنوك العربية  2تريليون دوالر» ،مؤكداً «ضرورة
توجيه التمويالت إلى القطاعات التي تخدم اإلقتصاد بش���كل
كبير».
وش���دد فتوح على «ضرورة تعزيز مشاركة القطاعين العام
والخاص لتحقيق التنمية المس���تدامة ف���ي المنطقة العربية»،
موضح���اً «أن القط���اع المصرفي العربي يُمثل نحو  % 80من
إجمال���ي القط���اع المالي في المنطق���ة ،وأن إتحاد المصارف
العربي���ة ،ه���و أول م���ن أطل���ق الش���مول المالي ف���ي المنطقة
العربية».
احتاد املصارف العربية (آذار /مارس )2020
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مقابالت

اإلنهيار ليس قدراً

لبنان في أزمة إقتصادية ومالية غير مسبوقة
يضج الشارع اللبناني بإشاعات عن مصير لبنان وشعبه في ظل األزمة االقتصادية غير
المسبوقة التي تعصف به منذ  17تشرين األول/أكتوبر من العام  ،2019خصوص ًا أن ضوءاً
في نفق األزمة لم يظهر بعد ،بل إن وطأتها تزداد قساوة يوم ًا بعد يوم ،ويلمسها اللبنانيون
في تعامالتهم المصرفية ،وبنسب البطالة التي تزداد والغالء الفاحش الذي يطال كافة
السلع والخدمات ،والتي دفعت الكثير من اللبنانيين إلى القول إنهم لم يتوقعوا حصول
هذه األزمة حتى في كوابيسهم.
إلى جانب هذه الصورة القاتمة ،هناك أخصائيون يعتبرون أن «االنهيار االقتصادي والمأساة»
ليست قدراً محتوم ًا سيصل إليه لبنان ،وأن ثمة إمكانية للتصحيح االقتصادي واإلنقاذ إذا
أحسنا التعامل مع هذه األزمة.
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أفيوني :خطة إنقاذية تتضمن دعم ًا دولي ًا

أول���ى ه���ذه اآلراء الت���ي تق���ول بإمكانية حص���ول التصحيح
االقتصادي المنش���ود ،تأتي من وزير الدولة لش���ؤون االس���تثمار
والتكنولوجيا في الحكومة الس���ابقة عادل أفيوني ،الذي يش���دد
عل���ى ض���رورة «تعال���ي القوى السياس���ية عن النم���ط الذي كان
س���ائداً وكان س���بباً في تعطيل الدولة ،ألن الخالفات بين القوى
السياس���ية تس���تغرق وقت���اً كبي���راً ،بينم���ا يجب تش���كيل حكومة
مختصي���ن لتنفيذ مهمتين ،وبالتالي فالمهمة األولى هي معالجة
األزم���ة االقتصادي���ة والمهمة الثانية ه���ي التواصل مع المجتمع
الدولي لتأمين الدعم المعنوي والمادي ووضع البلد على س���كة
الحل الصحيحة ووفقاً لشروط محددة».
ويعتب���ر أفيون���ي أنه م���ن «الطبيعي أن يكون هناك ش���روط
للمجتمع الدولي لمساعدتنا وهي نفس ما يطلبه الشعب اللبناني
لناحية الش���فافية ومحاربة الفس���اد ،ومهمة ه���ذه الحكومة هو
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أفيوني:
علينا تغيير النمط
االقتصادي
ومعالجة الدين العام
وإستثمارات المصارف
في سندات الدولة
التفاوض على الش���روط وفقاً لخط���ة واضحة وعملية موضوعة
م���ن قبل فري���ق من االختصاصيي���ن ،فما رأيناه في  17تش���رين
األول/أكتوب���ر هو نتيجة طبيعية لش���عب ينتظر منذ س���نوات أن
يتحسن وضعه االقتصادي ،وأغلبية السياسيين يعترفون بأن ما
حصل هو ردة فعل محقة وهي إنجاز يسجل للبنانيين».
وإذ ينبه أفيوني إلى «ضرورة معالجة األزمة بمنهجية» ،فإنه
يلف���ت إل���ى أن «مؤتمر باريس األخير كان إش���ارة م���ن المجتمع
الدولي بأنه على االس���تعداد لمساعدة لبنان إذا ساعدنا أنفسنا
وتم تشكيل حكومة قادرة على وضع خطة».
يضي���ف« :ف���ي كل المفاوضات السياس���ية التي تحصل منذ
 17تش���رين األول/أكتوبر إلى اآلن ،لم أس���مع أي فريق سياس���ي
يتح���دث عن أن مفاوضات���ه تتركز على الخطة االنقاذية بل على
الحص���ص وتوصي���ف الحكومة ،واألهم برأي���ي هو وضع الخطة
اإلنقاذي���ة لمواجهة األزمة وتتضمن دعم���اً دولياً ،عندها نذهب
إلى المؤسسات الدولية ونطلب منها المساعدة».
ويوض���ح أفيوني أن «مهمة الحكومة المقبلة س���تكون ش���اقة
ج���داً ،واألزمة معقدة ال ش���ك ونحتاج إلى ش���فافية في األرقام
لمعرف���ة حجم المش���كلة ،وأول نقطة في المش���كلة هي معالجة
مديوني���ة الدول���ة ،إذ تراك���م الدين الع���ام بطريقة غي���ر مقبولة
وغير صحية ،وبالرغ���م من كل التحذيرات الداخلية والخارجية
إس���تمرت الدول���ة بالعج���ز واالس���تدانة من المص���ارف والبنك
المرك���زي أي ودائ���ع اللبنانيي���ن ،والي���وم وصلنا إل���ى مرحلة لم
ال م���ن اللبنانيين في الخ���ارج ،وبات المصرف
نع���د نتلقى تموي ً
المركزي يس���تعمل ودائع الناس لتمويل دين وعجز وفساد وهدر
الدولة وهذا غير مقبول وعلينا معالجة مديونية الدولة».
يضيف« :النقطة الثانية هي معالجة إس���تثمارات المصارف
في سندات الدولة بدل تمويل االقتصاد الحقيقي والمنتج طمعاً
بالفوائ���د العالي���ة ،وه���ذا ما وضع نح���و  70بالمئ���ة من أصول
المصارف مع زبون واحد هو الدولة اللبنانية وهذا أمر ال يجوز،
وهنا علينا أن نحمي بأي ثمن ودائع المواطنين خصوصاً صغار
المودعين ولذلك نحن نحتاج إلى دعم مادي من الخارج».
احتاد املصارف العربية (آذار /مارس )2020
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مقابالت
ويخت���م« :هن���اك نمط إقتص���ادي يجب أن يتغي���ر ،ال يمكن
أن نس���تمر في نمط إقتص���ادي يصدِّر بقيم���ة  3مليارات دوالر
ويستورد بـ 17ملياراً كل عام وعلينا التركيز على إستعمال الليرة
اللبنانية في كل تعامالتنا».
نحاس :صالحيات إستثنائية
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ينطلق أمين عام «مواطن���ون ومواطنات في دولة» الوزير
الس���ابق ش��ربل نحاس ،بكالم���ه عن «التصحي���ح االقتصادي
المقب���ل» ،من خالل تحديد مفه���وم الدولة القوية والتي تعني
برأي���ه «أن تحظ���ى بالش���رعية الكافي���ة ف���ي نظ���ر مواطنيها
ومواطناته���ا ك���ي تؤط���ر موارده���م م���ن دون كلفة الت���ردد أو
االنكفاء أو الرشوة أو القمع».
يضي���ف« :المطل���وب حكومة تدير مرحلة إنتقالية بش���كل
هادف ،وأن تكون لديها صالحيات اس���تثنائية تشريعية لفترة
 18ش���هراً حتى تس���تطيع مواجهة الواق���ع ،وخالل فترة أولى،
تق���وم الحكوم���ة بجردة دقيقة لمعرفة حج���م األموال التي ما
زالت متاحة فعلي���اً للدولة وللنظام المصرفي ،و بموازاة هذه
الج���ردة للموجودات المتاحة فعلياً ،يتوجّ ه عدد من الس���فراء
فوق العادة ،للتفاوض مع الدول القريبة والبعيدة والمؤسسات
الدولي���ة ،التي له���ا اهتمام بلبنان ،إلج���راء تفاوض اقتصادي
ومال���ي إنما أيض���اً وحكماً تفاوض سياس���ي ،لنعرف بش���كل
مح���دد ما ه���و مقبول من���ا ومُتاح من الخ���ارج مالي���اً وعينياً
وتجارياً ،ووفق أية شروط ،وخالل هذه الفترة تكون الحكومة
من خالل صالحياتها التشريعية قد علّقت مفاعيل ك ّل العقود
المالية».
يتاب���ع« :على أس���اس نتائج هذه الجردة يت��� ّم االنتقال إلى
مرحلة ثانية ،ومدتها من ثالثة إلى س���تة أش���هر حيث تندرج
اإلجراءات ف���ي محورين ،يترجمان معاً مب���دأ التوزيع العادل
للخس���ائر به���دف المحافظة على العدال���ة االجتماعية ،ألننا
أمام خس���ائر متحقّقة بات التس���تر عليها وتعظيمها جريمة،
ولذل���ك ال ب���د من توزيعه���ا توزيعاً عادالً ،والعم���ل أيضاً على
تحقي���ق العدال���ة االقتصادي���ة ألن توزي���ع الخس���ائر يجب أن
يحمي المق���درات االجتماعية واالقتصادي���ة لما بعد األزمة،
لذلك على الحكومة أن تقوم بمراسيم اشتراعية وبنا ًء على ما
آل���ت إليه الجردة داخلي���اً وخارجياً وبما يحصل من تطورات،
بإع���ادة هيكل���ة ك ّل العالقات المالي���ة واالقتصادية في البلد،
بعده���ا يجري االنتقال فوراً إل���ى المرحلة الثالثة التي تهدف
إل���ى إعادة تكوين مجتمع متماس���ك حول دولة ذات ش���رعية
(عوضاً عن ائتالف الطوائف القلقة) واقتصاد ذي مناعة».
يعتب���ر نح���اس أن «على الحكوم���ة المقبلة تعديل أس���س
النظام االقتصادي الذي ترسّ خ في البلد منذ الحرب األهلية،
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نحاس:
لتوزيع عادل للخسائر
وإعادة تكوين مجتمع
متماسك حول دولة
شرعية وبناء اقتصاد
ذي مناعة
وخلق نظام اقتصادي يتحدد بتوزع القوى العاملة والرساميل
بين القطاعات ،وبمس���تويات كفاءتها تج���اه الخارج ،ومحرك
العمال���ة والرس���اميل تت���وزع بحس���ب األس���عار والكلف ،ومن
ورائه���ا بالسياس���ات القطاعية واالس���تثمارات العامة وآليات
التوزي���ع واألنظم���ة الضريبية .وكل هذه المج���االت يجب أن
تتناولها مراسيم اعتيادية ومراسيم تشريعية».
يلف���ت نحاس إلى أن «االنتقال م���ن االقتصاد القائم على
تصدير الش���باب والشابات والش���حادة واالرتهان إلى اقتصاد
مقتدر لن يكون أمراً سهالً ،هناك ناس سوف يفقدون عملهم،
وقطاعات كاملة تُصاب .االنتقال من مهن وقطاعات إلى مهن
وقطاع���ات أخرى ليس عملي���ة ميكانيكية .بل هو يتطلب وقتاً
واكتساباً لمهارات وتغييراً في أنماط العمل والعيش».
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القطب :معالجة األوضاع االقتصادية ينبع من
معالجة األوضاع السياسية

يق���دم الدكتور مروان القطب (أس���تاذ ف���ي الجامعة اللبنانية
وخبي���ر مالي) خارطة طريق إلنقاذ األوضاع المالية والمصرفية
ف���ي لبنان فيق���ول« :دخ���ل لبنان مع إن���دالع ش���رارة اإلنتفاضة
الش���عبية في  17تشرين األول/أكتوبر في أزمة مركبة ذات أبعاد
سياس���ية وإقتصادية هددت البالد باإلنهيار الشامل إن لم يجر
ت���دارك االمور وطرح الحلول ،وهذا الوضع يس���لتزم وضع خطة
طري���ق متعددة األوج���ه للخروج من األزمة الراهنة على أكثر من
مس���توى يمكن تلخيصها على مستويين ،األول سياسي حيث إن
جوه���ر األزمة هو الوضع السياس���ي الذي عاش���ته البالد عقب
إغتي���ال رئي���س الحكومة االس���بق رفي���ق الحريري ،حيث نش���أ
صراع بين القوى السياس���ية إس���تعملت فيه سياس���ات التعطيل
لفرض الخيارات المختلفة مما أدى إلى تراجع األوضاع المالية
واالقتصادي���ة ،وصوالً إلى إندالع االنتفاضة الش���عبية ،وبالتالي
ف���إن معالج���ة األوضاع اإلقتصادي���ة ينبع من معالج���ة األوضاع
السياس���ية أوالً وذل���ك بتأمين المتطلبات التالية :تبدأ بتش���كيل
حكومة ذات صدقية وهو أول خطوة مطلوبة للخروج من األزمة،
ألنه���ا تعط���ي الثقة ف���ي الداخل وللخ���ارج ،كما يج���ب الحد من
التدخل في القضاء ألن هذا األمر يعطل آلية المحاسبة وضبط
الفساد ،باإلضافة إلى إطالق يد أجهزة الرقابة وتعديل أنظمتها
بحيث تعطى إس���تقاللية أكبر عن الس���لطات السياسية ،وتعيين
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القطب:
األزمة سببها إستعمال
السياسيين التعطيل
لفرض خياراتهم ما
أدى إلى تراجع األوضاع
المالية
أصحاب الكفاءة في إدارتها ،ومدها بالموارد المادية والبش���رية
الالزمة لكي تستطيع أن تقوم بدورها».
يضي���ف القط���ب« :على المس���توى النق���دي والمصرفي ،قبل
إن���دالع االنتفاض���ة الش���عبية بفت���رة وجي���زة ب���دأت قيم���ة الليرة
اللبناني���ة بالتده���ور بص���ورة تدريجية ،مما خلق س���عرين لصرف
الدوالر األميركي ،س���عر رس���مي ثابت يج���ري التعامل به من قبل
مصرف لبنان والمصارف التجارية ،وسعر غير رسمي في السوق
الم���وازي أي لدى محال الصيرفة ،وه���ذه االزدواجية تخلق نوعاً
من اإلضطراب في السوق النقدي ،أضف إلى ذلك ما يجري من
طلبات على سحب الودائع وخشية من تهريبها خارج لبنان .لذلك
للخ���روج من هذه األوضاع النقدي���ة والمصرفية أقترح المحافظة
على تثبيت س���عر صرف الليرة اللبنانية ،ألن تعويم س���عر صرف
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ال���دوالر األميرك���ي ،وإخضاع���ه للع���رض والطل���ب ،س���يؤدي إلى
تعري���ض العملة الوطنية للمضاربة ،ويس���اهم في إضطراب القوة
الش���رائية للي���رة اللبنانية ،ويزيد من مس���تويات الفقر في البالد،
وضخ س���يولة نقدية في االقتصاد ،حيث يعاني اإلقتصاد اللبناني
من ش���ح في الس���يولة النقدية خصوصاً بال���دوالر األميركي ،مما
يخف���ف من الضغط على الليرة ،ويس���اهم ف���ي تعزيز االحتياطي
النق���دي بالعم�ل�ات االجنبية لدى مصرف لبنان ،ويوفر الس���يولة
النقدية التي تحرك القطاعات االقتصادية المختلفة ،وهذا األمر
يتحقق من خالل إما قروض ميسرة أو ودائع من دون فوائد».
يتاب���ع القط���ب« :الخط���وة الثالثة ه���ي بتقلي���ص الدولرة في
المدفوع���ات ،إذ إن 63,1بالمئ���ة من عدد الش���يكات التي تدخل
إل���ى المقاصة ه���ي بالدوالر األميركي ،كما أن قيمة الحس���ابات
الجارية بالدوالر األميركي بحدود  15مليار دوالر ،يستعمل القسم
االكبر منها من قبل مؤسس���ات األعمال لتس���وية مدفوعاتها ،ما
يعن���ي أن القس���م األكبر من المدفوعات في لبن���ان تتم بالدوالر،
وهذا األمر يؤثر س���لباً على الليرة اللبنانية ،بالتالي فإن ما يعزز
قيم���ة الليرة اللبنانية بصورة اس���تثنائية إج���راءان :األول ،حصر
المقاصة بالش���يكات باللي���رة اللبنانية ،والثاني إلزام مؤسس���ات
األعمال لتسوية مدفوعاتها الداخلية فتح حسابات جارية بالليرة
اللبناني���ة ،باإلضافة إلى تخفيض مع���دالت الفوائد ،حيث قضى
التعميم رقم  536تاريخ  2019/12/4الصادر عن حاكم مصرف
لبنان بتخفيض الفوائد على اإليداع ،ولهذا اإلجراء فوائد كبيرة،
إال أن التعميم المذكور ذكر أن مدة تنفيذ هذا اإلجراء ستة أشهر
م���ن تاريخ إصداره ،إال أنه يفضل اعتماد هذا اإلجراء كسياس���ة
نقدية على المدى المتوسط وليس على المدى القصير فقط».
ويعتب���ر القط���ب أن «الخطوة الثالثة هي ف���ي معالجة الدين
العام ،إذ إن المشكلة االساسية في لبنان هي أزمة مالية الدولة،
فنفقات الدولة أكبر من إيراداتها ،مما يؤدي إلى العجز ،ولسده
تعمد الدولة إلى االستدانة ،والمساهم االكبر في عملية اإلقراض
هو القطاع المصرفي ،مما أدى إلى ترابط شديد بين السياسات
المالي���ة والنقدي���ة .وهذا األمر يدفع إلى إيجاد مخارج س���ريعة
ألزم���ة المالية العامة ،ومن أهم ه���ذه المخارج تقليص النفقات
العامة والتركيز على النفقات االساس���ية ،وتقليص خدمة الدين
العام بتخفيض معدالت الفوائد على س���ندات الخزينة ،وبالتالي
بتقليص أرباح المصارف المحققة في ظل اتجاه إلى توزيع كلفة
الحل لألزمة االقتصادية على الجميع ،وتفعيل إدارة المناقصات
والعمل على تحديث أنظمتها والتش���ريعات الخاصة بها ،وتعزيز
ضمان���ات المصلح���ة العام���ة فيه���ا وتعزيز إي���رادات الدولة من
خ�ل�ال العمل عل���ى اتخاذ اإلجراءات الالزم���ة ومن أهمها الحد
من التهريب الجمركي ،وتفعيل اإلدارة الضريبية».
ويلف���ت القط���ب إلى أنه «على مس���توى القط���اع العام يجب
احتاد املصارف العربية (آذار /مارس )2020

بكداش :
علينا العمل إلعادة
الثقة بالمصارف
اللبنانية

إتخ���اذ خطوات إلصالح األوضاع في القط���اع العام ،من أهمها
الحد من التوظيف العش���وائي ،وترش���يق حج���م اإلدارة العامة،
خصخصة قطاع الكهرباء ،وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام
والخ���اص» .ويختم« :خالصة القول ف���إن خطة الطريق للخروج
من األزمة ،تبدأ بالحل السياسي الذي يشكل اللبنة األولى ،كما
يقتضي بأس���رع وقت ضخ سيولة نقدية بالعملة االجنبية ،سواء
في ش���كل قرض ميس���ر أو وديعة من دون فوائد ،والس���عي إلى
خصخصة الكهرباء من قبل شريك استراتيجي كشركة سيمنس
االلماني���ة صاحبة تجربة ناجحة في مص���ر ،والحد من التهرب
الجمركي والضريبي ،وتخفيض النفقات خصوصاً خدمة الدين
العام ،وإصالح أوضاع القطاع العام».
بكداش :الثقة بالمصارف

ي���رى نائب رئيس جمعية الصناعيين في لبنان زياد بكداش،
أن «المشكلة األساس التي يعاني منها لبنان هي في التأخر في
تش���كيل الحكومة بعد إس���تقالة الرئيس س���عد الحريري ،لذلك
يج���ب تش���كيل حكومة من أخصائيين تحوز عل���ى ثقة اللبنانيين
والمجتمع الدولي من دون الخضوع لش���روط البنك الدولي التي
تن���ص على الخصخصة وزيادة الضرائب ،ألن الحراك الش���عبي
ف���ي لبن���ان هو ضد ف���رض ضرائ���ب جدي���دة عل���ى اللبنانيين،
وبالتال���ي الح���ل هو بلجم إرتفاع س���عر صرف الدوالر بالنس���بة
للي���رة اللبنانية في الس���وق الس���وداء ،وتثبيته على س���عر 1600
ال وتأمينه مما يؤدي إلى إس���تقرار عمل مختلف
ليرة لبنانية مث ً
القطاعات االقتصادية».
ويضيف« :المحافظة على األمن االجتماعي مهم جداً وال يجوز
أن يدف���ع المواط���ن وحده ثمن ما يحصل من تراجع في األس���واق
خصوص���اً أن���ه خس���ر  30بالمئة من قيم���ة راتبه ،وعل���ى الهيئات
االقتصادي���ة الصمود وحماية العمال وإدراك أنه ليس هناك عصا
س���حرية بل على كل مؤسس���ة حل مش���اكلها ،وعلينا العمل إلعادة
الثقة بالمصارف اللبنانية لعودة تدفق األموال من المغتربين»n .
باسمة عطوي
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األخبار والمستجدات

سلمان بن خليفة ينال جائزة أفضل وزير مالية في المنطقة
ويشيد بدور المصارف في التنمية
منح���ت مجل���ة ذا بنك���ر ( )THE BANKERالعالمي���ة
الش��يخ س��لمان بن خليفة آل خليفة وزي���ر المالية واالقتصاد
الوطن���ي في مملك���ة البحرين جائزة «أفضل وزي���ر مالية في
الش���رق األوس���ط للعام  ،»2020تقديراً إلسهاماته في تعزيز
الوض���ع المالي واالقتص���ادي للمملكة من خالل متابعة تنفيذ
مبادرات برنامج التوازن المالي الذي تم إطالقه في تش���رين
األول/أكتوبر  ،2018واله���ادف إلى تحقيق نقطة التوازن بين
المصروفات واإليرادات الحكومية بحلول العام .2022
من جهة أخرى ،أكد الش��يخ س��لمان بن خليف��ة آل خليفة
خ�ل�ال لق���اء ل���ه مع ش���خصيات مصرفي���ة عل���ى أهمية دور
القط���اع المال���ي والمصرفي ف���ي تعزيز االقتص���اد الوطني،
منوه���اً بما توليه الحكوم���ة من رعاية واهتم���ام لهذا القطاع
الحي���وي من خالل توفي���ر كافة التس���هيالت الالزمة له كونه
أحد القطاعات الداعمة لالقتصاد ،األمر الذي جعله يواصل
من ترس���يخ مكانة البحري���ن كأحد أهم المراك���ز المالية في
المنطقة ،مشيداً باإلسهامات الكبيرة لهذا القطاع في تدعيم

الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية واالقتصاد الوطني في مملكة البحرين

مسيرة التنمية االقتصادية ودوره في زيادة وتيرة االستثمارات
في البالدn .

مؤسسة ضمان الودائع تصدر تقريرها السنوي للعام 2018
أصدرت مؤسسة ضمان الودائع تقريرها السنوي للعام 2018
ال���ذي يلقي الضوء على أهم إنجازات المؤسس���ة ونتائج أعمالها،
فقد اش���تمل التقرير على أهم مؤشرات تطور الودائع والمودعين
لدى الجهاز المصرفي الذي شكلت الودائع لديه بالدينار األردني
ما نسبته  % 75.8منه ،وقد بلغت نسبة الودائع الخاضعة ألحكام
القان���ون لدى البنوك األعضاء  % 96.3من إجمالي ودائع الدينار
لديه���ا ،ف���ي حين ش���كلت نس���بة المودعي���ن المضمون���ة ودائعهم
بالكام���ل – أي الودائ���ع الت���ي تس���اوي أو تقل عن خمس���ين ألف
دينار % 97.4 -من إجمال���ي المودعين المضمونة ودائعهم .وقد
أش���ار التقرير إلى نشاطات المؤسس���ة دولياً وإقليمياً ،مبيناً دور
المؤسس���ة الفاعل في اللجان الدولية ومش���اركتها في المؤتمرات
السنوية ذات الصلة في ضمان الودائع.
أم���ا عل���ى الصعي���د المؤسس���ي ،أظه���رت البيان���ات المالية
والحس���ابات الختامية للمؤسسة للعام  2018زيادة في موجوداتها
بحوال���ي  83.5مليون دينار عن مس���تواها ف���ي العام  ،2017حيث
بلغ���ت تل���ك الموج���ودات  777.8ملي���ون دين���ار ،ش���كلت محفظة
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استثمارات المؤسسة في أدوات الدين العام حوالي  % 97.8منها،
محقق ًة عوائد بمقدار  36.4مليون دينار ونمواً بنسبة  % 18.4عن
العام الس���ابق ،كما أظهر التقرير المالءة المالية للمؤسس���ة من
خالل مؤشرات كفاية االحتياطي والذي بلغ  774.5مليون دينار
ف���ي نهاية الع���ام  2018مغطياً م���ا نس���بته  % 10.57من بوليصة
الضمان.
وعلى الصعيد التشريعي ،فقد نوّه التقرير السنوي للعام 2018
إلى المش���روع المعدّل لقانون المؤسسة والذي جاء لتوسيع نطاق
صالحياتها من خالل المساهمة مع البنك المركزي إليجاد حلول
لمعالجة أوضاع البنوك المتعثرة ،وبما يتواءم مع التعديل المقترح
على قانون البنوك .باإلضافة إلى شمول البنوك اإلسالمية بمظلة
ضمان الودائع وبما يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
وق���د أكد التقري���ر على دور المؤسس���ة التش���اركي مع البنك
المرك���زي األردن���ي ف���ي تش���جيع االدخ���ار وتعزيز الثق���ة بالنظام
المصرفي والمس���اهمة ف���ي الحفاظ على االس���تقرار المصرفي
والمالي في المملكة دعماً لالقتصاد الوطنيn .
احتاد املصارف العربية (آذار /مارس )2020
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الرئيس التنفيذي لـ «المصرف» فيصل كلداري:

اقتصاد اإلمارات صلب وجاذب لالستثمار
يس ��ير المصرف العربي لإلس ��تثمار والتج ��ارة الخارجية «المصرف»
على خطى التحديث المس ��تمر على جميع المستويات اإلدارية
لتحقيق رؤيته أن يكون مثا ًال لإلبتكار والشريك المالي المفضل
في أشكال الخدمات المصرفية كافة في المنطقة.
وقد أضحى «المصرف» اليوم ش ��ريك ًا مالي ًا مهم ًا في الدولة،
حي ��ث يق� �دّم لعمالئ ��ه مجموع ��ة كامل ��ة م ��ن الخدم ��ات
المالي ��ة ،بم ��ا ف ��ي ذل ��ك الخدم ��ات المصرفي ��ة لألف ��راد
والشركات ،الخدمات المصرفية اإلسالمية والخزينة
واإلستثمارلمس ��اعدة عمالئ ��ه ف ��ي بن ��اء وإدارة
الموارد المالية وتلبية ش ��تى احتياجاتهم من
منطل ��ق قيمه التي تحت ��م تحديث منتجاته
وخدمات ��ه ليك ��ون عل ��ى أهبة اإلس ��تعداد
لخدمة عمالئه بشكل أفضل.
الرئي ��س التنفي ��ذي لـ«المص ��رف» فيصل
كل�داري طم ��أن ف ��ي حوار م ��ع مجل ��ة «إتحاد
المص ��ارف العربية» إلى مس ��ار البن ��ك الصحيح
نحو النمو المس ��تدام ،وكش ��ف عن إطالق عدد
م ��ن المنتج ��ات الجدي ��دة المواكب ��ة لتطلع ��ات
العمالء ،ومجموعة من المبادرات إلتاحة العديد
م ��ن الخدم ��ات لألف ��راد والش ��ركات عب ��ر األجه ��زة
الذكي ��ة ،إلى حلول مخصص ��ة لتلبية االحتياجات
المصرفية للعمالء من أصح ��اب الثروات ،مؤكداً
مواصل ��ة تطبي ��ق اس ��تراتيجيته المتحفظ ��ة تجاه
النم ��و ف ��ي أنش ��طة أعمال ��ه والمحافظ ��ة عل ��ى
ج ��ودة األص ��ول ،م ��ع التركي ��ز عل ��ى تنوي ��ع مصادر
اإلي ��رادات والح� � ّد من درج ��ة المخاطر .وف ��ي ما يلي
نص الحوار:
فيصل كلداري الرئيس التنفيذي لـ«المصرف»
 nكيف تقوّ مون أداء مصرفكم خالل عامي  2018و 2019؟
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 بالرغم من التحديات التي تواجه بيئة األعمال كان أداؤناف���ي  2018متميزاً ومس���تنداً إلى عوامل عدة أهمها اإلس���تقرار
ال���ذي تتمتع ب���ه الدول���ة وصالبة اإلقتص���اد الوطن���ي وقاعدته
احتاد املصارف العربية (آذار /مارس )2020

اإلنتاجي���ة والخدمي���ة المتنوع���ة والديناميكي���ة والجاذبية التي
تتمت���ع بها دولة اإلمارات لإلس���تثمار .ومع بداي���ات العام 2019
ظهرت مؤش���رات واضحة تفيد بأن مس���ار أداء المصرف خالل
هذا العام س���ارت باإلتج���اه الصحيح نحو النمو المس���تدام ،مع
)Union of Arab Banks (March 2020

الح���رص على مواصل���ة تحقيق أداء متمي���ز والتعامل بكفاءة مع
الفرص والتحديات.

 nتتجهون بش��كل واضح نحو الخدم��ات المصرفية الرقمية،
هال وضعتنا في صورة الجهود التي تبذلونها في هذا المجال؟

قمنا بتدش���ين وحدة إدارة الث���روات الخاصة ،والتي تقدم حلوالً
مصرفية مخصص���ة لتلبية االحتياجات المصرفية لعمالئنا من
أصحاب الثروات.
 nسجلتم خطوة مميزة في مجال تقديم خدماتكم المصرفية
اإلسالمية للعمالء ،ماذا عنها وأين هي في استراتيجيتكم؟

 يواصل «المصرف» اإلستثمار في تحسين تجربة العمالء،وفي هذا اإلطار نواصل جهودنا الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية
 ش���رع «المصرف» في تطوير منتجات وخدمات مصرفيةوتحس���ين بنية العمل ورفع الكفاءة ،حيث انتهينا من تنفيذ نظام متوافقة مع أحكام الش���ريعة اإلس�ل�امية لعمالئه من الش���ركات
الخدم���ات المصرفية األساس���ية األفضل ف���ي فئته  T24وذلك والمؤسس���ات ،وق���ام مؤخ���راً بتطوي���ر مجموع���ة م���ن الحل���ول
ف���ي  3آب/أغس���طس  .2019وإل���ى جانب إط�ل�اق نظام  ،T24المصرفي���ة اإلس�ل�امية لألف���راد .وتعتبر الصيرفة اإلس�ل�امية
قمنا باستبدال  18نظاماً فرعياً ضمن فترة زمنية وجيزة .ووفقاً جزءاً أساسياً في استراتيجية نمو أعمالنا للسنوات المقبلة.
إلدارة ش���ركة «تيمينوس» تم تنفيذ المش���روع في وقت قياس���ي.
 nم��ا مدى مس��اهمتكم ف��ي تمويل المش��روعات المتوس��طة
وق���د تمكنّا من تحقيق ذلك بفض���ل الجهود الجبّارة التي بذلتها والصغيرة؟
فرق متعدّدة إلحراز هذا المستوى من النجاح.
 ي���درك «المصرف» أهمية مس���اهمة الش���ركات الصغيرةوقمن���ا بافتت���اح مرك���ز األعم���ال
والمتوسطة في اإلقتصاد ،حيث نسعى
مساهمة
تعزيز
إلى
نسعى
الجديد بموقع مميز في ش���ارع الشيخ
إل���ى تعزيز ذل���ك بتواجد ف���رع لنا في
زاي���د ف���ي دب���ي والمصم���م بأس���لوب الشركات الصغيرة والمتوسطة المنطق���ة الصناعية ف���ي المصفح في
عص���ري ومجهّ���ز بأح���دث التقني���ات
إم���ارة أبوظب���ي ،وقمنا بافتت���اح مركز
في التنمية
واألجه���زة الذكي���ة ومرافق اس���تضافة
األعم���ال ف���ي ش���ارع الش���يخ زايد في
الفعالي���ات الخاص���ة بالعم�ل�اء ،ويوفر
دبي لعمالء المصرف من المؤسس���ات
للعم�ل�اء جميع احتياجاتهم المصرفية« ،المصرف» على المسار الصحيح لتلبي���ة جميع احتياجاته���م المصرفية،
م���ن خ�ل�ال مجموع���ة م���ن الك���وادر
كم���ا وأطلقنا مجموعة م���ن المبادرات
الخدمات
وتوسيع
النمو
في
إلتاح���ة العدي���د من خدماتن���ا لألفراد
المصرفية .ونس���عى دائماً لمس���اعدة
والش���ركات عب���ر األجه���زة الذكي���ة
الش���ركات الصغي���رة والمتوس���طة
وتلبية حاجات العمالء
وم���ن خ�ل�ال تطبيق الهات���ف المتحرك
م���ن خ�ل�ال تقدي���م المش���ورة ودعمها
بمجموع���ة م���ن المنتج���ات واألدوات
والساعات الرقمية ،كما تابعنا تحديث
نمو الصيرفة اإلسالمية جزء لتحقيق أهدافها.
أجهزة الصراف اآللي.
وم���ن ضمن خططن���ا افتتاح مركز
وش���ارك «المص���رف» مؤخ���راً في
أساسي في استراتيجية
في منطقة كيزاد خ�ل�ال العام المقبل،
برنام���ج الضمانات اإلئتماني���ة لتمويل
المقبلة
للسنوات
«المصرف»
الش���ركات الصغيرة والمتوس���طة الذي
لدعم جميع األقسام.
وس���نواصل جهودنا لتعزي���ز تجربة العمالء من خالل توفير أطلق���ه «مصرف اإلم���ارات للتنمية» ،وذلك التزام���اً منا بتطوير
الخدم���ات الذكي���ة والح ّد م���ن الوقت والجهد وخف���ض التكلفة وتوفي���ر منتجات وحل���ول تمويلي���ة مبتكرة لتتمكن المؤسس���ات
الوطني���ة الناش���ئة ورواد األعم���ال اإلماراتيي���ن من المس���اهمة
وتعزيز مفاهيم الشفافية والكفاءة.
 nإنطلقت��م منذ أعوام بتوس��يع أعمالك��م وتقديم خدماتكم بفعالية في التنمية اإلقتصادية المستدامة.
لألفراد ،ما تقويمكم لهذه الخطوة؟

 إل���ى جان���ب مواصل���ة التركي���ز عل���ى قط���اع الش���ركاتوالمؤسس���ات قمن���ا خالل األع���وام الماضية بتوس���يع مجموعة
الخدمات المصرفية لألفراد لتلبية احتياجات موظفي عمالئنا
من الش���ركات والمؤسس���ات من جهة ،وتلبي���ة متطلبات العمالء
األف���راد من جهة أخرى ،وكان الهدف من وراء ذلك تنويع قاعدة
أعمالنا وتعزيز مصادر الدخل بقطاع األفراد.
كم���ا طرحنا عدداً من الخدمات والمنتجات الجديدة ،كذلك
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 nما هي خططكم المس��تقبلية وماذا عن استراتيجيتكم في
مجال التحوّ ل اإللكتروني؟

 س���نواصل استراتيجيتنا المتحفظة تجاه النمو في أنشطةأعمالن���ا والمحافظة على جودة األص���ول مع التركيز على تنويع
مصادر اإليرادات والح ّد من درجة المخاطر .كما سنس���تمر في
كل ما من شأنه تحسين تجربة عمالئنا المصرفية ،ولدينا عدد
من المب���ادرات اإلس���تراتيجية الهادفة إلى تعزي���ز جودة خدمة
العمالء وتطوير ممارسات إدارة المخاطر وتنمية الدخلn .
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مقابالت

مدير عام «الشؤون اإلجتماعية» عبداهلل أحمد:

لبنان قادر على تأمين الحماية االجتماعية..
واألساس حُسن إدارة المال

30

يب���دي مدير عام وزارة الش���ؤون اإلجتماعي���ة في لبنان والمنظوم���ة التي م���ن المفروض أن تقدم ل���كل المواطنين،
القاض��ي عبداهلل أحمد ،حماس���ة كبيرة حي���ن يتم الحديث والبرنام���ج هدف���ه تقوية واق���ع األكثر فقراً وه���ذا ما نعمل
عن واجبات أي دولة ومنها لبنان تجاه مواطنيها ،وخصوصاً عليه في الوزارة مع منظمة اليونس���يف ضمن إس���تراتيجية
الفئات الش���عبية األكثر فقراً وضعفاً لبناء شبكة إجتماعية للحماية اإلجتماعية».
ما يمكن إستنتاجه من كالم القاضي أحمد ،أن «المطلوب
تحميه���م وتؤمن لهم بديهي���ات الحياة الكريم���ة ،ويعتبر أن
هذا األمر من األولويات التي يجب العمل عليها مهما كانت قرار سياسي باإلصالح وفي التمييز بين جمعيات وصناديق
الظ���روف واإلمكانيات المادية ،ألن اله���دف يجب أن يكون تقدم خدم���ات صحية وإجتماعية للبنانيي���ن ومنهم الفئات
بناء اإلنس���ان وحثّه على التقدم قبل أي ش���يء آخر ،مؤكداً المهمش���ة وذوو إحتياج���ات خاصة ،وبإنتظ���ار هذا القرار،
«أن لبن���ان يمل���ك القدرات المالي���ة والبش���رية لتنفيذ هذه فإن وزارة الشؤون اإلجتماعية في لبنان تقوم بتنفيذ برنامج
الشبكة إذا تمت إدارة المال العام بشكل حسن وشفاف»« .إستهداف األسر األكثر فقراً» ،ويشرح المدير العام لوزارة
ف���ي لبن���ان ب���ات ال���كالم ع���ن ه���ذه الش���بكة وأهميتها الشؤون أهداف هذا البرنامج بالقول« :تم إنشاؤه في العام
حديث���اً يومياً عند كل اللبنانيي���ن ،خصوصاً في ظل األزمة  ،2011 - 2010وهو يهدف إلى إس���تقطاب األسر الصغيرة
االقتصادي���ة واإلجتماعي���ة الت���ي تعص���ف بالب�ل�اد ،والتي وليس مس���ح األس���ر الفقيرة ،فمن خ�ل�ال مراكز الخدمات
ول���دت تبعات قاس���ية خصوصاً على الفقراء والمهمش���ين ،اإلنمائية التابعة للوزارة ننتظر من األسر الفقيرة (بالتعاون
ويتالق���ى ه���ذا الحدي���ث مع المقترح���ات الدولي���ة (مؤتمر مع البلديات والجمعيات ووس���ائل اإلع�ل�ام) أن تطلب عبر
س���يدر وإجتماع باريس األخير) بضرورة إيجاد هذه الشبكة إستمارة (يتم تعبئتها في المركز أو البلدية) ليتم ضمها إلى
خصوصاً في المرحلة المقبلة ،ألن خطوات معالجة األزمة المشروع  ،بعدها يقوم مندوبو الوزارة بزيارة األسرة وتقييم
س���تكون موجع���ة خصوصاً على الفئات األكث���ر فقراً ،لذلك وضعه���ا والتثبت م���ن أنها في وضع فق���ر مدقع ،ألن هناك
يش���رح القاضي أحمد «الحماي���ة اإلجتماعية تتضمن عدة فرقاً بين ما يس���مى فقراً مدقعاً وبين الفقر المطلق (نسبة
مكونات وفي بلد كلبنان ال بد من الس���ير بأولويات من دون الفقر المدقع في لبنان بين  8و 12بالمئة بحس���ب دراسات
التحجج بعدم وجود المال ،ألن الحماية اإلجتماعية ترتبط صدرت عن هيئ���ات لبنانية ودولية ومدخول الفرد من هذه
بأكثر من وزارة وصندوق خدمات (وزارة الصحة والش���ؤون الفئة ال يتعدى  5,7دوالرات ،وكل شخص ال يتعدى مدخوله
اإلجتماعي���ة وصن���دوق الضم���ان اإلجتماع���ي مث�ل�اً ) ،لكن هذه النسبة يعتبر في وضع الفقر المدقع)».
يضي���ف« :بع���د إج���راء التقييم ،تت���م مكننة اإلس���تمارة
النقطة األساس هي حسن إدارة هذه الوزارات والصناديق»،
ويعتبر أن «الحكومة اللبنانية قادرة على أخذ قرار في هذا وإرس���الها إلى رئاس���ة الحكوم���ة وعرضها عل���ى مجموعة
الموض���وع وبالتال���ي المطل���وب هو حس���ن إدارة هذا المال معايي���ر للتثب���ت م���ن الحال���ة وم���ن ث���م وضعها ف���ي نظام
وتوظيفه بش���كل جيد ،ووفق أولويات محددة ومدى حاجتها البرنام���ج ،وقد وصلت نس���بة األس���ر المس���تفيدة من هذا
البرنامج بحدود  105آالف أس���رة ،لكن الدراسات المحلية
للمساعدة القصوى وأن نحسن إدارة المال العام».
يضي���ف« :م���ا أريد قول���ه إنه ف���ي دول العال���م المتقدم والدولي���ة تش���ير إلى أن األس���ر التي تعاني م���ن فقر مدقع
هن���اك م���ا يس���مى ش���بكة األم���ان اإلجتماع���ي ،والحماية ف���ي لبنان تتراوح بي���ن  8و 12بالمئة ويمك���ن أن يزداد هذا
اإلجتماعية والتي تقوم على خدمات أساسية وهي الرعاية الرق���م مع األزمة الحاصلة في لبنان ،علماً أننا قمنا مؤخراً
الصحي���ة األولية واإلستش���فاء والتربية والتعليم والمس���كن بإعادة تقييم لألسر المسجلة فتقلص العدد إلى حدود 44
وم���ن المفترض أن تق���دم للمواطن ،وبالتال���ي يأتي برنامج أل���ف أس���رة  ،والخدمات التي تقدم لهذه األس���ر من خالل
إس���تهداف األس���ر األكث���ر فقراً حت���ى تدعم هذه الش���بكة بطاقة «حياة» هما خدمتان أساس���يتان ،األولى فرق فاتورة
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اإلستش���فاء للمواطن (الضم���ان اإلجتماعي أو وزارة
الصح���ة أو غيره���ا من الجه���ات الضامن���ة) وثانياً
إعفاء هذه األس���ر من دفع رس���وم تسجيل أطفالهم
في المدرس���ة الرس���مية وتتكفل وزارة الشؤون
بدفعه���ا  ،والخدم���ة الثالث���ة (لألس���ر التي هي
في أدنى س���لم الفقر) وه���ي بطاقة غذائية (27
دوالراً للف���رد الواح���د على أن ال يتع���دى عدد أفراد
األس���رة  5أشخاص) وهي بتمويل خارجي ،أما فاتورة
اإلستش���فاء والتربي���ة والتعليم فهي بتموي���ل من موازنة
الدول���ة اللبناني���ة وتتم عبر نقل إعتم���ادات من إحتياطي
الموازنة إلى وزارة الشؤون».
ويش���رح القاض���ي أحم���د أن مبل���غ « 20ملي���ار
لي���رة الذي تم إقراره جزء منه دين للمستش���فيات
والم���دارس الرس���مية من المفروض أن يس���دد،
وهن���اك أكث���ر من جه���ة تدع���م بطاق���ة التغذية
بالبرنامج (ألمانيا وكندا واالتحاد األوروبي ويتم
التوزيع مناصفة بين األسر اللبنانية والنازحين
السوريين) وهناك كالم عن دعم للبنك الدولي
في المرحلة المقبلة».
ويضي���ف« :ب���اب زي���ادة المس���اعدات
مفت���وح ومراك���ز الخدم���ات اإلجتماعية
تستقبل كل األسر التي تتقدم بطلبات،
والتقييم لألس���ر مس���تمر وهذا يتم
كل  3س���نوات ،ووجه���ة نظ���ري
الش���خصية أن خدم���ات أخرى
يج���ب أن تق���دم منه���ا الدعم
النفس���ي والتعليم���ي
(صعوب���ات تعليمي���ة،
مس���تلزمات طبي���ة)،
واألهم هو العمل على
إخراج هذه األس���ر
من الفقر المدقع
القاضي عبداهلل أحمد
عب���ر إيج���اد
مدير عام وزارة
فرص عمل لها
الشؤون اإلجتماعية
وزيادة قدراتها
في لبنان
لدخ���ول س���وق
العم���ل ،والتدخ���ل
المباشر من قبل الوزارة والدولة مع هذه األسر والوقوف
على إحتياجاتها وفقاً لمبدأ «ال تُطعمني س���مكة ،علّمني
كيف أصطاد»n .
بقلم :باسمة عطوي
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الدراسات واألبحاث والتقارير

دور إدارة المخاط�ر واالمتث�ال ف�ي
تمث���ل إدارة المخاط���ر واالمتثال إح���دى الوظائف المركزية
المس���تقلة ف���ي أي مصرف .وتتول���ى إدارة المخاط���ر واالمتثال
مس���ؤولية تحديد ومراقبة واإلش���راف عل���ى منظومة المخاطر
الت���ي يتع���رض لها المصرف ككل بش���كل عام وإع���داد التقارير
بش���أنها .كما تقوم بدور المستش���ار الداخلي المس���تقل لإلدارة
التنفيذي���ة لتقييم ومراقبة المخاطر التي يتعرض لها المصرف.
وفي إطار التنسيق مع الوحدات اإلقليمية إلدارة المخاطر ضمن
المصرف تقوم وظيفة إدارة المخاطر واالمتثال بما يلي:
•التحقق من اتس���اق اس���تراتيجية األعمال الشاملة الخاصة
بالمصرف وأنشطته التجارية مع مستوى المخاطر المعتمدة
من قبل مجلس اإلدارة.
•إعداد سياسات المخاطر واإلجراءات والمنهجيات.
•تطوي���ر وتنفي���ذ هيكل ونظ���م مالئم���ة إلدارة المخاطر على
مستوى المصرف.
•توفير مستوى الرقابة الكافي للمخاطر والضوابط المتعلقة
بمحافظ األعمال.
أم���ا االمتثال ،فهو يعتبر مجاالً حيوياً وأساس���ياً للش���ركات
ال
العامل���ة في قطاع الخدمات المالية ،وهو ما يتطلب دوراً فاع ً
من قبل الشركات بهدف تبادل المعلومات واستشراف التغيُّرات
المس���تقبلية في القوانين الدولية والمحلية .وتطورت ممارسات
االمتثال بش���كل كبير خالل الس���نوات الماضية ،حيث أصبحت
إدارات االمتث���ال تعتم���د على كفاءات عالي���ة وكوادر متخصصة
تس���تطيع العمل بفاعلية وس���رعة وبدقة متناهية لخدمة مدراء
الش���ركات وضمان استمرارية أنشطة الش���ركات بما يتوافق مع
المعايير والنظم الجديدة.
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العمليات المالية المش���بوهة والتي تخفي تحت طياتها عمليات
غس���يل األموال ،وذلك عبر تفعي���ل دور مجموعات االمتثال في
مؤسساته ،من خالل تحقيق إجراءات تنبيهية فاعلة تضعها في
س���لم أولوياتها ،وااللت���زام بتوصيات الهيئات الدولية وال س���يما
توصي���ات الـ  FATFوالـ  MENA FATFباإلضافة إلى توصيات
لجن���ة ب���ازل التي تش���كّل توصيتها االساس���ية الص���ادرة في 27
تش���رين األول/أكتوبر  2013وملحقاتها قاعدة وركيزة أساس���ية
لمكافحة ناجحة وفعَّالة لجرائم غسل االموال.
وتضاعف���ت عمليات غس���ل األموال بش���كل كبي���ر على مدى
العقدين الس���ابقين ،حيث قدر بنك  HSBCخس���ائر االقتصاد
العالم���ي بس���بب الجرائ���م المالي���ة ع���ام  2018بحوال���ي 2.1
تريلي���ون دوالر ،بينم���ا قدر منتدى االقتص���اد العالمي (World
 )Economic Forumخسائر االقتصاد العالمي بسبب الجرائم
المالي���ة بحوال���ي  2.4تريلي���ون دوالر للعام نفس���ه ،مش���يراً إلى
«تورط مؤسس���ات مالية ومصرفية عالمية في الجرائم المالية.
فمن���ذ ع���ام  2009وحتى اليوم بلغ���ت العقوبات عل���ى عدد من
هذه المؤسسات بس���بب تورطها في جرائم غسل أموال وتمويل
إره���اب حوالي  17مليار دوالر .وأظهر اس���تبيان لـ (Thomson
 )Reuters Refinitivأن الش���ركات ف���ي المنطق���ة العربية تنفق
 % 3.8م���ن مجمل عائداته���ا لمكافحة الجرائ���م المالية ،وهي

دور ووظيفة إدارة المخاطر واالمتثال ما بين
مكافحة غسل األموال والمتطلبات الرقابية
إن األش���كال الجدي���دة والمتنوعة واألس���اليب المبتكرة في
عملي���ات غس���ل األموال وتموي���ل اإلرهاب التي يش���هدها العالم
اليوم ،والتي تترافق بمعظمها مع اس���تخدام األس���اليب الحديثة
والمتط���ورة للتقنيات الدائم���ة التجدد ،واس���تفادة المجموعات
المتورط���ة في عملية غس���ل األموال من الثغ���رات الموجودة في
بع���ض القواني���ن والنظم الت���ي ترتكز عليها بع���ض الدول ،تضع
القطاع المصرف���ي بمواجهة تحديات خطيرة وتعرضه لعقوبات
محلي���ة ودولي���ة باإلضاف���ة إل���ى العديد م���ن المخاط���ر وأهمها
مخاطر الس���معة .ويجب على القط���اع المصرفي والمالي زيادة
إج���راءات التحق���ق والتدقيق في س���بيل الحد م���ن مخاطر هذه
احتاد املصارف العربية (آذار /مارس )2020
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مكافحة غسل األموال وتمويل واإلرهاب
أعلى نسبة مقارنة بجميع مناطق العالم األخرى».
أم���ام هذا الواق���ع ،من الض���روري أن تتكام���ل وظيفة إدارة
مخاطر غس���ل األموال وتموي���ل اإلرهاب مع اإلطار الكلي إلدارة
المخاط���ر في المص���ارف ،كما ينبغي توفر سياس���ات وضوابط
وإجراءات إلدارة وخفض مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب،
واتخاذ إجراءات عناية واجبة ومعززة تتوافق مع درجة المخاطر
الت���ي يت���م تحديده���ا بموج���ب التقيي���م ،ومع تصني���ف العمالء
حس���ب درجة مخاطرهم ،كم���ا يتوجب على المصارف والجهات
الرقابي���ة النظ���ر ف���ي كيفية تحقي���ق التوازن بي���ن الحفاظ على
س�ل�امة ومتانة النظام المصرفي وتطوير االبتكار في القطاعين
المالي والمصرفي ،ألن من ش���أن هذه المقاربة المتوازنة تعزيز
س�ل�امة ومتانة المصارف واالستقرار المالي وحماية المستهلك
وتعزيز االمتثال للقوانين والتشريعات المعمول بها ،بما في ذلك
قوانين مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من دون اإلضرار
باالبت���كارات النافعة ف���ي الخدمات المالي���ة ،وخاصة تلك التي
تستهدف الشمول المالي.
على صعيد التوصيات الدولية والتشريعات العربية ،اعتبرت
جريم���ة تموي���ل اإلرهاب من جرائم غس���ل األم���وال ،ومن بينها،
وج���ود عمليات في الحس���اب المصرفي ليس له���ا صلة بطبيعة
نشاط صاحب الحساب ،مثل اإليداعات النقدية وشراء الشيكات

والغموض في المعلومات التي يقدمها العميل من حيث العمليات
المالية ،أو األطراف ذوي العالقة بالحساب وهوية العميل ومهنته
وبلد اإلقامة ،إضافة إلى الس���حب من قبل أشخاص ال تربطهم
عالقة بصاحب الحساب ،وعدم توافق حجم المبالغ المودعة أو
المحولة أو المسحوبة مع طبيعة النشاط والدخل وشراء معادن
أو ش���يكات مصرفية بكميات كبيرة من دون االهتمام باألس���عار
واإلي���داع في الحس���اب من خالل عدة ف���روع للبنك ،أو من قبل
عدة أشخاص في الفرع نفسه.
وم���ن هن���ا تب���رز أهمي���ة ال���دور ال���ذي ينبغي على مس���ؤول
االمتث���ال القي���ام ب���ه للتوفيق م���ا بين األه���داف االس���تراتيجية
للمصرف المتمثلة بتعظيم الربحية وتوس���يع االنتشار المصرفي
واستقطاب الزبائن والودائع وتقديم الخدمات الجديدة ،وما بين
المتطلب���ات الرقابية عل���ى مختلف أنواعها .حيث تظهر دراس���ة
حديثة أجرتها شركة تومسون رويترز العالمية حول كلفة االمتثال
ف���ي العام ( ،)Cost of Compliance 2019إلى قيام المصارف
والمؤسس���ات المالي���ة المحلي���ة واإلقليمي���ة والعالمي���ة بإج���راء
تغييرات اس���تراتيجية ف���ي مجالي التنظي���م واإلدارة .ففي حين
تتقل���ص الموارد في مديري���ات ووحدات عديدة ،باتت المصارف
تخصص ج���زءاً كبيراً من مواردها وميزانيتها لموضوع االمتثال،
حيث تظهر هذه الدراس���ة أن موازنات مديريات االمتثال تش���هد
ارتفاعاً ،حيث سجلت  % 9من ميزانية المصرف في العام 2017
و  % 14ف���ي الع���ام  ،2018ووصلت إلى  % 16خالل العام ،2019
وهذا يدل على وجود ارتفاع في فرص العمل في هذا المجال.
مجموعة الفاتف )Financial Action Task Force (FATF
تعتب���ر مجموعة الفاتف ،Financial Action Task Force -
م���ن أوائل الهيئ���ات الدولية التي تم إنش���اؤها لمكافحة عمليات
غس���يل األموال وتمويل اإلرهاب خالل الثالثين س���نة الماضية.
وأُنش���ئت المجموع���ة بموجب قرار م���ن قمة باري���س لمجموعة
الدول الس���بع الكب���رى ،التي عقدت في ش���هر يوليو  .1989وقد
وضع���ت ه���ذه اللجن���ة مجموع���ة م���ن التوصي���ات ( 40توصية)
لمجابهة تل���ك الجرائم المالية ،وضمان س�ل�امة النظام المالي،
وقام���ت بمراجعته���ا ف���ي األع���وام  1996و 2003و ،2012بهدف
ضم���ان مواكبته���ا للتط���ورات التي عرفته���ا التهدي���دات الناتجة
عن غس���ل األم���وال ،ومراقبة مدى تحقي���ق أعضائها للتقدم في
م���ا يتعلق بتنفي���ذ اإلجراءات الضرورية على المس���توى المحلي،
ومراجع���ة عمليات غس���يل األم���وال ،وإج���راءات مكافحة تمويل
اإلره���اب ،وتطوير إجراءات عالمية مالئمة في هذا الخصوص.
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فقد أصدرت المجموعة تس���ع توصي���ات خاصة بمكافحة تمويل
اإلره���اب أضيف���ت إلى التوصي���ات األربعي���ن الس���ابقة ،كما أن
المجموع���ة أضافت إلى مهامها موضوع مكافحة تمويل انتش���ار
أس���لحة الدم���ار الش���امل وموض���وع مكافح���ة الفس���اد .وتض���م
المجموع���ة  34دولة والمفوضية األوروبية ومجلس التعاون لدول
الخلي���ج العربية ،وعدداً من المراقبين من المنظمات المختصة.
وتكم���ن المهم���ة األساس���ية لمجموعة الفاتف في إج���راء عملية
تقيي���م مش���ترك لجميع ال���دول األعضاء وغي���ر األعضاء بهدف
التحقق من التزامها بالمعايير الدولية والتوصيات الصادرة عنها.
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جهود دول مجلس التعاون الخليجي في إطار
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
عمل���ت دول مجل���س التع���اون الخليج���ي خ�ل�ال العقدي���ن
الماضيي���ن عل���ى الكثير م���ن اإلجراءات س���واء على المس���توى
الوطن���ي أو اإلقليم���ي أو العالم���ي للتصدي له���ذه اآلفة .وكانت
دول الخلي���ج من أوائل الدول التي س���عت إلى تطبيق التوصيات
األربعين لمكافحة عمليات غس���ل األموال الصادرة من مجموعة
العمل المالي ( )FATFعام  ،1990والتوصيات التس���ع الخاصة
بمكافحة تمويل اإلرهاب .كما تش���ارك في اجتماعات مجموعة
الفات���ف بصفته���ا من األعض���اء ف���ي منظومة مجل���س التعاون
الخليج���ي العض���و الدائم في المجموعة ،وتلت���زم بتطبيق جميع
المعايي���ر الدولي���ة في ه���ذا المج���ال .وتح���رص دول المجلس
على المش���اركة بش���كل فعال في اجتماع���ات المجموعة المالية
ممثل���ة في األمان���ة العامة لمجل���س التعاون ،التي تق���وم بتمثيل
مقع���د مجل���س دول التع���اون ف���ي جمي���ع اجتماع���ات مجموعة
العم���ل المالي (فات���ف) بصفة عضو دائم والتنس���يق قبل وأثناء
االجتماعات لطرح وجهة نظر دول المجلس ،وحماية مصالحها
في المحافل واالجتماعات الدولية .يتزامن ذلك مع مهام تزويد
ال���دول األعض���اء ،من خ�ل�ال اللج���ان الوطنية لمكافحة غس���ل
األم���وال وتمويل اإلرهاب ،بجميع الوثائق المتعلقة باالجتماعات
بع���د مراجعتها وتدقيقها من قبل المختصين في األمانة العامة،
ثم إعداد التقارير وتعميمها على الدول األعضاء.
وف���ي  30تش���رين الثاني/نوفمب���ر  ،2004عق���د اجتم���اع
وزاري ف���ي المنام���ة بمملكة البحرين ،حي���ث اجتمعت  14دولة
عربي���ة بما فيها دول المجلس ،بعد إدراكها للمخاطر المرتبطة
بعمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب في دول منطقة الشرق
األوس���ط وش���مال إفريقيا ،وبعد إدراكها أيض���اً أن المخاطر ال
يمك���ن مواجهته���ا بطريقة فعَّالة إال من خ�ل�ال التعاون بين دول
المنطقة والعمل س���وياً بإنش���اء نظام فعَّال يجري تنفيذه طبقاً
لقيمها الثقافية الخاصة وأطرها الدستورية ونظمها القانونية،
وبالتال���ي انبث���ق االجتم���اع عن إنش���اء مجموعة العم���ل المالي
احتاد املصارف العربية (آذار /مارس )2020

لمنطقة الش���رق األوسط وشمال إفريقيا ( )MENAFATFمن
أجل مكافحة غس���ل األموال وتمويل اإلرهاب .وتعتبر مجموعة
المينافاتف إحدى ثماني لجان إقليمية على مستوى العالم تقوم
بدور مشابه ومس���اند لمجموعة العمل المالي (الفاتف) في ما
يتعل���ق بالت���زام دول المنطقة بمكافحة غس���ل األم���وال وتمويل
اإلره���اب .وقد ارتفع األعضاء إل���ى  21عضواً و 16جهة بصفة
مراق���ب .ومجموعة المينافاتف هي ذات طبيعة طوعية تعاونية
مس���تقلة ،وتعم���ل ال���دول األعضاء ف���ي المجموعة عل���ى تبني
وتنفي���ذ التوصيات األربعي���ن الصادرة عن المجموع���ة المالية
(الفات���ف) وتنفيذ معاهدات واتفاقيات األمم المتحدة وقرارات
مجل���س األمن ذات الصلة والتعاون في ما بينها لتعزيز االلتزام
بالمعايي���ر الدولي���ة والعم���ل المش���ترك لتحدي���د الموضوعات
المرتبطة بعمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب ذات الطبيعة
اإلقليميّة وتبادل الخبرات بشأنها وتطوير الحلول للتعامل معها
واتخ���اذ التدابير الالزمة لمكافحتها .وتقض���ي مذكرة التفاهم
الخاصة بالمجموعة بأن ينظم االجتماع العام برنامجاً مستمراً
للتقييم.
وم���ن جه���ة أخ���رى ،ف���إن خم���س دول م���ن دول المجل���س
(اإلم���ارات ،البحرين ،الس���عودية ،قطر ،الكوي���ت) ،هي أعضاء
في مجموعة إيجمونت لوح���دات المعلومات والتحريات المالية
(.)The Egmont Group of Financial Intelligence Units
وتعتب���ر مجموعة االجمونت التي تأسس���ت في عام 1995م،
ومقرها في كندا ،المنظمة الدولية المس���ؤولة عن تسهيل تبادل
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المعلوم���ات االس���تخبارية بي���ن وحدات مكافحة غس���ل األموال
وتموي���ل اإلره���اب .وتهدف إلى تعزي���ز التواص���ل والتفاعل بين
وحدات التحريات المالية حول العالم من خالل عقد اجتماعات
منتظم���ة وتب���ادل المعلومات وتوفير المس���اعدة غير الرس���مية
والتدري���ب وتب���ادل الخب���رات في مجال مكافحة غس���ل األموال
وتموي���ل اإلره���اب ،والجرائم المالية األخرى .وتش���ارك األمانة
العامة لمجلس التعاون بش���كل فعَّال في االجتماع السنوي العام
لمجموعة إيجمونت بصفة عضو مراقب.
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في
بعض الدول العربية
 nأوالً :مصر
تش���كل مسألة مكافحة غس���ل األموال أهمية متصاعدة في
مصر مع اتساع دائرة اإلرهاب ومنظماته محلياً وإقليمياً ودولياً،
كم���ا أن تزايد عمليات غس���ل األم���وال وم���دى ارتباطها بتمويل
اإلره���اب أعطى عمق���اً جديداً لهذه اآلفة التي اتخذت أش���كاالً
جديدة وتنوعت مس���تفيدة من التقنيات الحديثة والمتطورة في
وسائل الدفع والخدمات المصرفية الجديدة وأساليب التواصل
اإللكترون���ي المتطور من خالل القنوات المصرفية .وضمن هذا
اإلطار ،تأسس���ت وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب
في مصر بموجب قانون مكافحة غسل األموال الصادر بالقانون
رقم  80لس���نة  .2002وقد عدلت بعض أحكام هذا القانون في
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عمل وح���دات مكافحة تبييض األموال ليش���مل مكافحة جرائم
تمويل اإلرهاب.
 nثانياً :لبنان
يس���تمر لبنان من���ذ الع���ام  2001تحديداً ،ف���ي تطوير بنيته
القانوني���ة والتنظيمي���ة ف���ي مج���ال مكافح���ة تبيي���ض األم���وال
وتموي���ل اإلره���اب .وضمن هذا اإلطار تم تأس���يس لجنة وطنية
لتنسيق السياس���ات المتعلقة بمكافحة تبييض األموال ،أسندت
إليها مهمات عدة ،منها تعزيز التنس���يق بين الس���لطات الوطنية
المختصة لتبادل المعلومات في ما بينها واستنباط أفضل السبل
في مكافحة تبييض األموال انس���جاماً مع المعايير الدولية ،كما
أص���در حاكم مص���رف لبنان تعامي���م تمحورت ح���ول العمليات
المالية والمصرفية بالوس���ائل اإللكترونية ،ومؤسسات الصرافة
المعني���ة بش���حن األوراق المالي���ة النقدية والمع���ادن الثمينة ،ال
سيما حيال تعيين مفوض مراقبة على أعمالها وضابط أو وحدة
امتثال لمراقبة تقيّدها بالقوانين واألنظمة .وفي العام  2015أقر
مجل���س النواب اللبناني مجموعة م���ن القوانين المتعلقة بتفعيل
منظومة لبنان في مجال مكافحة عمليات تبييض األموال وتمويل
اإلرهاب ،وهي :التعدي�ل�ات المقترحة على القانون 2001/318
والمتعلق���ة بقان���ون مكافحة عمليات تبييض األموال ،ومش���اريع
القواني���ن المتعلق���ة بالتصريح عن المبال���غ المحمولة نقداً عند
الح���دود ،وتب���ادل المعلوم���ات الضريبي���ة واالزدواج الضريبي،
وإق���رار االنضمام إل���ى اتفاق األمم المتح���دة الخاص بمكافحة
اإلرهاب .وعلى صعيد دولي ،يش���ارك لبنان بفعاليّة في الجهود
العالمي���ة الهادفة إلى مكافح���ة تمويل اإلرهاب ،وذلك من خالل
«مجموعة الفاتف» اإلقليمية التي س���عى لبنان إلى إنشائها وكان
عضواً مؤسساً فيها ،وكان أول رئيس لها لبنانياً.
 nثالثاً :العراق
منذ سنوات قليلة ،بدأت جهود الحكومة العراقية في مكافحة
التموي���ل غي���ر المش���روع بالتحس���ن ،وأولى المص���رف المركزي
مكافحة الفساد في العراق األولوية الكبرى .حيث أدّت إلى زيادة
ثقة المنظمات الدولية بالعراق وفتح فرصاً لدخول المؤسس���ات
المالية العالمية العراق .كما ش���طبت مجموعة ( )FATFالعراق
من قائمة البلدان التي فشلت في مكافحة غسل األموال.
وضم���ن هذا اإلطار ،أق ّر العراق قانوناً في عام  2015يجرّم
غس���ل األموال وتمويل اإلرهاب ،وأنش���أ مجلساً لمكافحة غسل
األم���وال داخل البنك المركزي ،ومكتباً لمكافحة غس���ل األموال
وتمويل اإلرهاب ،حيث أصبح المجلس هو الس���لطة التي تتولى
مهم���ة اإلش���راف عل���ى االمتث���ال للقواني���ن .وأك���دت مجموعة
( )FATFأنه���ا س���تركز ف���ي فعالية مكافحة غس���ل األموال في
الع���راق ،عوضاً ع���ن االكتفاء بإقرار القواني���ن ووضع الضوابط
الموصى بهاn .
احتاد املصارف العربية (آذار /مارس )2020

35

الدراسات واألبحاث والتقارير

كورونا  2019ضرب العالم صحي ًا واقتصادي ًا

البن�ك األوروبي المركزي يطل�ق جهاز اإلنقاذ..
وإنجازات ماستريخت في خطر

كريستين الغارد رئيسة البنك المركزي األوروبي
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من المؤكد أن تأثير كورونا س���يظل محفوراً في ذاكرة التاريخ م���ن الصين م���روراً بأمي���ركا وصوالً إل���ى االقتص���ادات األوروبية
وسينس���ف كل ذكري���ات األزم���ات المالي���ة واالقتصادي���ة العالمية واآلسيوية ،ناهيك عن االقتصادات الفقيرة واالقتصادات الناشئة
الس���ابقة ،ه���ذا في حال انحس���رت أض���رار كورونا غ���داً وانتهت أو الصاعدة التي تحتاج إلى شريك.
اإلنتاج الصناعي والمصانع توقفت في الصين ،أس���واق المال
تداعياته عند هذا الحد.
الفيروس ضرب البش���ر واالقتصاد والمجتمع على عكس أزمة في الصين والواليات المتحدة وأوروبا والخليج لم تسلم من فيروس
العقارات األميركية التي ضربت الحجر وأسواق المال ،وأصبحت الكورون���ا ال���ذي من الممك���ن أن نصفه أيضاً بفي���روس اقتصادي
حتى اآلن نقطة في بحر تداعيات كورونا ( )Covid-19المستجد ،اس���تطاع أن ينخر عظام البيئة االقتصادية العالمية بس���رعة غير
ال أمام ه���ذا الفيروس الذي بيَّ���ن ضعف نظام متناهي���ة ويهدم أعمدة أس���واق مال كبيرة ح���ول العالم من ناحية
فالعال���م انه���زم فع ً
العولمة وضعف أعمدة المؤسس���ات العالمية على تحمل الصدمة الرس���ملة وتبخ���رت آالف الملي���ارات من ال���دوالرات واليوروهات
عل���ى الرغ���م من األرق���ام الخيالية التي أعلنت الس���لطات من هنا خالل عدة تعامالت مع تراجع مؤش���رات أبرز البورصات العالمية
وهن���اك اس���تعدادها لضخها ف���ي القنوات اإلقتصادية الس���تمرار إلى مس���تويات تاريخية وال زالت تس���جل خس���ائر إضافية ،وعلى
عجلة االقتصاد في الس���ير وتأمين مس���تلزمات الشركات ودفعها س���بيل المثال تراجع مؤشر بورصة باريس في تعامالت يوم واحد
إلى أكثر من  12-في المئة ألول مرة في تاريخ البورصة الفرنسية
نحو الصمود بوجه االنهيار .فهل ستنجح هذه المبادرات؟
ق���د يق���ول القارىء ب���أن هذا المقال متش���ائم ،لك���ن هذه هي ولم يشهد المؤشر هكذا تراجع في يوم واحد ال في أزمة  1987وال
الحقيق���ة ،ألن االم���ور تس���ير بس���رعة ال تترك ألصح���اب القرار  1989وال أزمة المال اآلسيوية وال حتى أزمة  2002في بورصات
التفكي���ر بإي���رادات فعّالة عل���ى المديين المتوس���ط والطويل بدءاً التكنولوجي���ا وال في  subprimes 2008األميركية ،وبهذا المثل
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ندخ���ل إلى تداعي���ات فيروس الكورون���ا على أبرز بل���دان االتحاد
األوروبي عموماً ومنطقة اليورو خصوصاً.
بعد سلسلة من الهبوط التاريخي ألسواق مال أوروبا بمعدالت
خالل س���اعات فقط سجلت  12في المئة تحت الصفر في كل من
ألمانيا وفرنسا و 16في المئة تحت الصفر لمؤشر بورصة إيطاليا
/إيطاليا التي انكسرت عافيتها البشرية واالقتصادية واالجتماعية
في المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين واألولى أوروبياً ما جعل من
أوروبا بؤرة الكارثة الصحية واالقتصادية على حد سواء .اقتصاد
إيطاليا كما نعلم هو الثالث في منطقة اليورو بعد ألمانيا وفرنسا
ويعاني مسبقاً من ضعف في النمو والموازنة وقطاعها المصرفي
يواج���ه تحدي���ات أصول غي���ر مضمونة ،وذلك م���ن مخلفات أزمة
الم���ال األوروبي���ة في الع���ام  2010وبعده���ا ،إيطالي���ا التي تحتاج
دائم���اً إلى بن���ك أوروبا المرك���زي أعلنت عن تخصيص عش���رات
المليارات من اليوروهات لمساندة المواطنين في احتياجاتهم ،وال
س���يما الذين تضرروا من الكورونا اجتماعياً كترك الوظيفة نتيجة
الع���زل المنزل���ي ،وخاصة من لم يس���تطع العمل ع���ن بعد ،وكذلك
األمر تخصيص عش���رات المليارات األخرى للش���ركات ،وهذا كله
يستدعي يوماً ما عندما نخرج من هذه الكارثة الكونية إعادة خلط
أوراق داخ���ل إيطالي���ا وبين إيطاليا ومؤسس���ات االتحاد االوروبي،
ناهي���ك عن تراجع كبير في النمو س���تعرفه البالد ،ونس���بة الدين
التي تفوق  130في المئة من الناتج اإليطالي اإلجمالي.
إيطاليا ال ش���ك هي األكثر تضرراً بش���رياً ف���ي أوروبا كما من
الناحي���ة االقتصادي���ة أيض���اً ألن الكارثة حلت عليه���ا واقتصادها
ضعي���ف ،بينما هن���اك اقتصادات مثل اقتص���اد ألمانيا القوي إلى
ح ٍّد ما في العام  ، 2019رغم فترات الركود التي عرفها االقتصاد
األول في المنطقة ،حيث من الممكن أللمانيا أن تواجه هذه المحنة
أكث���ر قوة من إيطاليا ،وأعلنت ألماني���ا عن حزمة إجراءات تهدف
إل���ى تعزيز االقتصاد بوجه التحديات التي فرضها مثل مس���اعدة
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الش���ركات المتضررة على الحصول على أموال وقروض ،مساعدة
الموظفي���ن الذين تواجدوا م���ن دون عمل وتخصيص رواتب بطالة
إجباري���ة جزئية أو كلية ،تس���هيل القروض م���ن البنوك لمن يحتاج
إليها من ش���ركات في ح���ال تراجعت خزانة الش���ركة واالحتياطي
لديها من المال ،كما خصصت الس���لطات االلمانية  13مليار يورو
لالستثمار في المستشفيات والبنى التحتية .المستشارة األلمانية
أنجيال ميركل أعلنت في إطار تبس���يط الجهود لمكافحة الكورونا
عن استعدادها التخلي في الوقت الحاضر عن قاعدة عجز صفر
ف���ي المئ���ة بالموازنة وت���رك العن���ان للمصاري���ف الحكومية لكبح
تداعيات الفيروس على االقتصاد األول في المنطقة.
أما فرنس���ا فس���جلت أكثر من  2100شركة فيها حتى منتصف
شهر آذار/مارس  2020تراجعاً في أدائها وأغلق القسم األكبر منها
ولجأت إلى وضع القسم األكبر من موظفيها على البطالة الجزئية
ما يعزز من تداعيات األزمة على كاهل الدولة التي س���تتحمل عبء
روات���ب ه���ؤالء الموظفي���ن ،حيث وجدت نفس���ها ف���ي فوهة مدفع
تحمل المس���ؤولية لمجابهة أخطر أزمة تعرفه���ا البالد في التاريخ
المعاصر .ولإلشارة لم تقم الشركات الفرنسية بهكذا إجراء خالل
تداعيات األزمات االقتصادية السابقة العالمية والمحلية.
تداعيات الكورونا على فرنسا وأغلب دول أوروبا تتركز بمجملها
على قطاعات الس���ياحة والفنادق والمواصالت مع إقفال الفنادق
والمطاع���م والمقاه���ي واألندية وصاالت الس���ينما وإلغاء رحالت
الطيران ،العنصر السياحي األبرز في فرنسا والذي يحتل المرتبة
األولى بين  70مليون سائح سنوياً هو الزائر الصيني .وهذا الزائر
كانت بالده أول من زاره���ا الكورونا .فلنتخيل التداعيات المترتبة
على الدخل الفرنسي مع توقف السياح الصينيين عن المجيء.
إلى جانب هذه القطاعات نشير إلى تضرر القطاع الصناعي،
حي���ث إن إيطاليا الش���ريك الصناعي األول لفرنس���ا وكال البلدين
ف���ي ورط���ة ،ورك���ود الحركة ف���ي إيطاليا ينعكس س���لباً ومباش���رة
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على فرنس���ا ،حي���ث إن االقتصاد الفرنس���ي الصناعي يعتمد على
طلبيات إيطاليا أكثر من الصين ،ناهيك عن توقف شركات تصنيع
الس���يارات .قطاعات كثيرة في فرنس���ا وغير فرنس���ا من البلدان
األوروبي���ة أصبحت متوقفة ،العجلة االقتصادية أغلقت أمامها كل
الطرقات ولم تعد قادرة على السير.
ش���ركات فرنس���ية كثيرة لم تع���د قادرة على مواكب���ة موظفيها
وقيمته���ا الس���وقية في البورص���ة مُحيت إذا صح التعبير ،وس���وق
العم���ل أصبحت مه���ددة بانفجار وكل ذلك يحت���اج لدعم واحتياط
مالي غير مس���بوق ،خسرت سوق المال الفرنسية أكثر من  35في
المئة منذ مطلع العام على األقل.
الس���لطات الفرنس���ية أعلن���ت ع���ن  300مليار يورو لمس���اندة
الش���ركات الت���ي اقترضت من أج���ل تحقيق اس���تثمارات ،ووجدت
نفس���ها اليوم أمام األمر الواقع عاجزة ع���ن المواصلة وموظفوها
محج���وزون ف���ي منازلهم مث���ل الكثير من البلدان ف���ي العالم .هذا
ليس كل شيء فالقطاعات المتضررة كثيرة وما زال العداد يسجل
األضرار في فرنس���ا وفي غير فرنس���ا ودخلنا منذ اآلن في حقبة
الركود قبل االنكماش.
اقتص���اد إس���بانيا الرابع في منطق���ة اليورو وه���ي الثانية في
المنطق���ة في األض���رار البش���رية التي س���بَّبها في���روس الكورونا
المس���تجد ،قد تخس���ر ما يُتطلع إليه من نمو اقتصادي هذا العام
بنس���بة  1.6في المئة مدعوم بتراجع عدد العاطلين من العمل إلى
 14ف���ي المئ���ة بعدم���ا كان المع���دل أكثر من  26ف���ي المئة نتيجة
أزم���ة الم���ال األوروبية عام  . 2010قطاع الس���ياحة في إس���بانيا
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ال���ذي ضرب���ه الكورونا في الصميم يش���كل  13ف���ي المئة من ناتج
المملكة اإلجمالي ،ش���ركات تصنيع السيارات توقفت عن التصنيع
كما تعطلت كل األنشطة التي تحقق مداخيل للبالد.
إس���بانيا الي���وم تعاني من نس���بة دين ع���ام بـ  95ف���ي المئة من
الناتج اإلجمالي ونسبة عجز موازنة بـ 5.2في المئة من الناتج ذاته،
وأعلنت عن تخصيص  200مليار يورو لمواجهة تداعيات الفيروس
وهذا الحجم يساوي  20في المئة من الناتج اإلسباني اإلجمالي.
أمام هذا الهول من الكوارث االقتصادية التي أحدثها الكورونا
المميت ،ش���بَّه رئي���س المجموعة األوروبي���ة Marcie Centeno
التداعيات حتى اليوم بتلك التي ينطبق عليها تداعيات حرب على
االقتص���اد األوروب���ي ،األوروبيون قد يضطرون كم���ا فعلت ألمانيا
التخلي عن عدة محرَّمات مالية وترك القرارات حرة لكن مع بعض
االنضب���اط من أجل مواكبة متطلبات المرحلة الراهنة ،وال س���يما
تحقيق التش���دد بخص���وص احترام معايير ماس���تريخت في حجم
الدي���ن والعجز في الموازنة قياس���اً للنات���ج المحلي اإلجمالي لكل
دول عض���و في منطقة اليورو ،وبالتالي نس���ف كل اإلنجازات التي
حققته���ا هذه الدول وال س���يما التي تلقت صفع���ة من أزمة أوروبا
المالية عام .2010
انطالق���اً م���ن هنا ونزوالً عن���د الضرورة الت���ي فرضها األمر
الواقع ،دخل البنك المركزي األوروبي على الخط وأعلنت رئيسته
الفرنس���ية كريس��تين الغ��ارد ع���ن حزم���ة إس���عاف مالي���ة بقيمة
 750مليار يورو عبارة عن آلية لش���راء س���ندات حكومات البلدان
المتضررة اقتصاداتها من وباء الكورونا وضخ سيولة بقيمتها.
)Union of Arab Banks (March 2020

الغ���ارد وصف���ت حتى اآلن تداعيات كورون���ا االقتصادية بتلك
التي نتجت عن أزمة العقارات األميركية عام  ، 2008واعتبرت أن
أي تقصي���ر في معالجة هذه األزمة من قبلنا كأوروبيين س���يضعنا
بوجه مخاطر أقوى من مخاطر أزمة العام  ،2008مؤكدة أن البنك
المرك���زي األوروبي سيس���تخدم كل ما لديه من أس���لحة لمواجهة
حرب الكورونا ،ال ش���ك أن تصريحات رئيس���ة المؤسس���ة النقدية
األوروبية ش���ديدة اللهجة ،وتعكس خط���ورة الظروف الصعبة التي
تمر بها القارة األوروبية هذه األيام وباقي دول العالم ،حيث ينتقل
الكورونا بكل حرية ومن دون حدود وال جواز سفر.
الغ���ارد قالت إن الصدم���ة قد تكون مؤقتة وم���ع ذلك فالبنك
األوروب���ي المركزي مس���تعد الس���تخدام كل ما يملك من وس���ائل،
وبالتحدي���د وضع آليات تمويل لل���دول المتضررة رخيصة التكلفة،
وكذلك األمر دعمها بالس���يولة لكي ال يحصل ش���ح لوجود العملة
في األس���واق ،والمقصود األسواق المصرفية والمالية ،إلى جانب
مس���اعي الغ���ارد يضاف اإلعالن الفرنس���ي ع���ن  300مليار يورو
لمس���اعدة القطاع���ات المحلي���ة واإلع�ل�ان األلماني م���ع موافقة
البرلم���ان على تخصيصه  1100مليار يورو لمس���اندة أعمدة أقوى
اقتص���اد في المنطقة ،ناهيك عن عش���رات المليارات التي أبدت
إيطاليا اس���تعدادها ،رغم كارثتها ،عن صرفها لمساندة قطاعاتها
المتضررة ،كما طلبت إيطاليا رسمياً مساعدة من اآللية األوروبية
لالس���تقرار  MSEالتي تم اس���تحداثها بعد أزمة اليونان وإسبانيا
ع���ام  2010وم���ا بع���د لمس���اندة ال���دول األوروبية بوج���ه األزمات
االقتصادية والمالية.
خط���وة البن���ك المرك���زي األوروبي جاءت بعد خطوة مش���ابهة
أطلقها االحتياطي الفيدرال���ي األميركي (البنك المركزي) ،كذلك
األم���ر بن���ك بريطاني���ا المرك���زي ،وقام ه���ذان المصرف���ان أيضاً
بتخفي���ض معدل الفائ���دة المركزي���ة ،فالبنك المرك���زي األوروبي
س���يطلق العنان لموجة جديدة من الق���روض لبنوك منطقة اليورو
على فائدة معدومة بهدف أن تس���اهم هذه المصارف بدورها بمد
المؤسس���ات األوروبية الصغيرة والمتوسطة الحجم ،كما وبإمكانه
زيادة حجم الحصة الشهرية التي يشتري بها سندات حكومية من
بلدان اليورو.
رئيسة البنك المركزي األوروبي شدّدت على أن هذه اإلجراءات
لن يكون لها األثر المطلوب إن لم تقم الحكومات المستفيدة منها
بإي���رادات تس���اهم بدعم اقتصاداتها ،ال���دول المقصودة قالت من
جهتها إنها س���تلتزم بإنشاء صندوق إستثمار بقيمة  25مليار يورو
كمرحلة أولى إلمتصاص الصدمة االقتصادية التي أحدثتها األزمة
الصحي���ة ،وذل���ك عل���ى صعيد تأمين الس���يولة للش���ركات وتأمين
معاش���ات للموظفين الذين وجدوا أنفسهم في بطالة جزئية ،حيث
تدفع الدولة أكثر من  75في المئة من الراتب الصافي لصاحبه.
كريس��تين الغارد التي اس���تلمت إدارة وترؤس البنك األوروبي
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منذ أقل من أربعة أش���هر تتواجه اليوم بوجه تجربة غير مس���بوقة
وغي���ر معروفة الحدود ،كما تجد نفس���ها بين نارين ،إما التصرف
بما تقتضي���ه التطورات وبكل دقة والوقوف عن���د األرقام الفعلية،
وإم���ا الس���ماح بخ���رق المحرم���ات األوروبي���ة التي تأسس���ت على
قواعدها منطقة اليورو كخرق الحدود المس���موح بها بالدين العام
وعجز الموازنة.
وبكل الح���االت بعد الخالص من أزمة الكورونا والوقوف على
أط�ل�ال األزم���ة وتعداد حجم الكوارث التي تس���بَّب به���ا الفيروس
للعالم ،ال ش���ك أن حكومات أوروبا س���تعود إلى سياسات التقشف
والتفكي���ر في كيفية س���داد ما تحصلت عليه ومس���اعدة ش���عوبها
الذين أصيبوا بأقوى أزمة لم ترحم الصحة وال االقتصاد.
وكم���ا ه���و الحال اليوم يجب أن نقر ب���أن االقتصاد العالمي ال
يجب أن يعتمد بعد اليوم على اقتصاد يكون نموذجاً أو اقتصادين،
كما كان األمر قبل األزمة ،فهذه المرة األمور اختلفت واالقتصادات
الكب���رى كاألميرك���ي والصيني بيّنا أن وبا ًء ينس���فهما بكل س���رعة
وبكل بساطة ،وعليه يجب التطلع إلى اعتماد صيغة عالمية شبيهة
بالبن���ك الدول���ي وصندوق النق���د الدولي لك���ن مخصصة ألزمات
مش���ابهة كصندوق للكوارث الصحية تس���اهم في���ه كل دول العالم،
حي���ث لم تعد الرأس���مالية بمن���أى عن االهت���زازات ،مثلما يحصل
اليوم ،وال االقتصادات الفقيرة واألخرى الناش���ئة هي أيضاً عادت
قادرة على تحمّل الصدمةn .

مازن حمود
محلل اقتصادي ومالي/باريس
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تش ��ير آراء العديد من الخب ��راء والمتخصصين في مراكز األبحاث
االقتصادية األلمانية إلى توقعات متحفظة بتحس ��ن نمو الناتج المحلي
اإلجمال ��ي خ�ل�ال الع ��ام  ،2020وخصوصاً بعد تراجع زخ ��م هذا النمو
خالل العام  2019والذي لم يُحقق إال نسبة نمو بلغت .% 0,6
تع ��ود التقديرات بخصوص تحقيق نمو اقتص ��ادي أفضل في العام
 2020إل ��ى تحس ��ن الرؤي ��ة في ما يخ ��ص خروج بريطاني ��ا من االتحاد
األوروب ��ي ،كذل ��ك االتف ��اق المبدئي بين الوالي ��ات المتح ��دة األميركية
والصين ،ف ��ي ما يخص النزاع التجاري بينهما والذي يدفع بإتجاه توقع
مزي ��د م ��ن النمو في العام الج ��اري ،إال أن المخاطر ال ت ��زال قائمة وال
تزال حالة عدم الثقة واليقين سائدة في األوساط اإلقتصادية وتحديداً
مع تفشي فيروس «كورونا» الذي ال تزال آثاره اإلقتصادية غير واضحة
بشكل كامل.
من جانبه يتوقع إتحاد غرف التجارة والصناعة األلمانية ()DIHK
نمواً إقتصادياً محدوداً خالل العام الجاري بنس ��بة  % 0,7إعتماداً على
مسح شمل نحو  26ألف شركة.
من جهة أخرى ،أش ��ار التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي
األلماني إلى أنه ال توجد توقعات بحدوث تغيُّرات أساسية في اإلقتصاد
األلماني خالل الربع األول من العام  ،2020وأن الناتج المحلي اإلجمالي
خالل هذا العام سوف يحقق نمواً بواقع واحد في المئة.
وفي سياق متصل أظهرت نتائج إستطالع للرأي أجراه معهد أبحاث
الس ��وق األلماني  GfKفي نورمبرغ إلى تحس ��ن الميل إلى اإلس ��تهالك
ل ��دى المواطني ��ن األلم ��ان خالل ش ��هر فبراير /ش ��باط  ،2020وإرتفع
مؤش ��ر اإلس ��تهالك الخاص بالمعه ��د بنحو  0,2نقطة ليص ��ل إلى 9,9
نقطة ،ويعود ذلك بحس ��ب المعهد إلى التس ��وية األولية للنزاع التجاري
بي ��ن الوالي ��ات المتح ��دة والصين وبالتال ��ي تخفيف القلق في األس ��واق
الدولية وتس ��هيل التبادل الحر للبضائع والس ��لع من دون عوائق وهو ما
ستس ��تفيد من ��ه ألمانيا بإعتبار أن إقتصاده ��ا يعتمد إلى حد بعيد على
التصدير.
ويس ��تفيد من ��اخ اإلس ��تهالك من التوظيف المس ��تقر ونم ��و الدخل
الحقيقي مما يؤدي إلى تفكير المس ��تهلكين في عمليات الشراء الكبيرة
مثل الس ��يارات واألثاث والذي إرتفع المؤش ��ر الخاص بقياس الميل إلى
ش ��رائها بـ 3,3نقطة لتصل إلى  55,5نقطة وهو ما مثل اعلى قيمة لهذا
المؤشر خالل عام واحد.
من جهة أخرى س ��جلت صادرات ألمانيا من السلع والبضائع خالل
الع ��ام  2019إرتفاعاً بنس ��بة  % 0,8مقارنة بقيم ��ة الصادرات في العام
 ،2018حيث بلغت قيمة الصادرات  1327,6مليار يورو ،بحسب البيانات
األولية التي أصدرها مكتب اإلحصاء االتحادي.
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إرتفاع البطالة في ألمانيا
أظه ��ر التقرير الش ��هري الذي تص ��دره وكالة العم ��ل االتحادية في
ألماني ��ا ( )BAعن تطورات س ��وق العمل ،أن ع ��دد العاطلين عن العمل
في شهر يناير /كانون الثاني  2020قد بلغ  2,426مليون شخص وهو
ما يمثل زيادة بحوالي  198ألف شخص مقارنة بعدد العاطلين في شهر
ديس ��مبر /كانون األول  2019وأكثر بنحو  20ألف شخص مقارنة بشهر
يناير /كانون الثاني  .2019وبهذه الزيادة في عدد العاطلين إرتفع معدل
البطالة الكلي في ألمانيا في ش ��هر يناير /كانون الثاني بنس ��بة % 0,4
ليصل إلى  ،% 5,3وهو معدل البطالة عينه الذي سجل في الفترة عينها
من العام السابق.
أوروبياً ،ال يزال سوق العمل يتعافى من آثار األزمة المالية العالمية،
حي ��ث وص ��ل معدل البطالة إلى أدنى مس ��توى له خالل أكثر من عش ��ر
س ��نوات ،وبع ��د أن كان ق ��د وصل إلى أقصى مس ��توى ف ��ي العام 2013
عندم ��ا بل ��غ مجم ��وع ع ��دد العاطلين ع ��ن العمل  26,3مليون ش ��خص.
ويرجع إنتعاش سوق العمل داخل دول اإلتحاد األوروبي إلى تحسن أداء
اقتصادات دولة خالل السنوات الماضية .ومع ذلك ،ال يزال من الممكن
مالحظة آثار األزمة في بعض البلدان ،حيث ال يزال العثور على وظيفة
صعباً في دول مثل اليونان وإسبانيا.
وبحس ��ب آخ ��ر بيانات س ��وق العم ��ل األوروبي والصادرة في ش ��هر
س ��بتمبر /أيلول  2019بلغ ع ��دد العاطلين عن العمل داخل دول اإلتحاد
البال ��غ عدده ��ا  28دولة نحو  15,6مليون ش ��خص وهو م ��ا يمثل معدل
بطالة متوس ��ط بنس ��بة  ،% 6,3وتعان ��ي اليونان من أعل ��ى معدل بطالة
بنسبة  % 16,8تليها إسبانيا بنسبة  ،% 14,2كما ال تزال البطالة مرتفعة
في إيطاليا ( )% 9,9وفرنسا (.)% 8,5
التبادل التجاري العربي األلماني للعام 2019
بلغت قيمة التبادل التجاري العربي األلماني خالل العام  2019نحو
 44,3مليار يورو ،مسجلة نمواً بنسبة  % 3,2مقارنة بالعام  ،2018حيث
سجلت قيمة الصادرات األلمانية إلى الدول العربية نمواً بنسبة ،% 3,1
وبلغ ��ت ما قيمت ��ه  31,4مليار يورو ،في حين نمت الواردات األلمانية من
الدول العربية بنسبة  % 3,3ووصلت قيمتها إلى  12,9مليار يورو.
وتصدّرت دولة اإلمارات العربية المتحدة قائمة مس ��توردي الس ��لع
األلماني ��ة بين الدول العربية ( 8702مليون يورو) ،تليها المملكة العربية
الس ��عودية ( 5916,6مليون ي ��ورو) ،فجمهورية مص ��ر العربية (3609,4
ملي ��ون ي ��ورو) ،ف ��ي حين تص ��درت ليبي ��ا ( 3921,6مليون ي ��ورو) قائمة
الدول العربية المصدرة إلى ألمانيا ،تليها تونس ( 1902,4مليون يورو)،
فجمهورية مصر العربية ( 1460,3مليون يورو)n .
)Union of Arab Banks (March 2020

األخبار والمستجدات

مجموعة البركة المصرفية ترعى قمة المدفوعات اإللكترونية
رع���ت مجموع���ة البرك���ة المصرفي���ة
النس���خة الثالث���ة م���ن قم���ة المدفوع���ات
اإللكتروني���ة والخدم���ات المصرفي���ة عب���ر
االنترنت والتي نظمتها ش���ركة إيس���ت ميد
البريطاني���ة ،وقد وقع إتفاقي���ة الرعاية عن
المجموع���ة عدن��ان أحمد يوس��ف الرئيس
التنفي���ذي للمجموع���ة وع���ن إيس���ت مي���د
عيسى سيار المدير اإلقليمي للشركة.
وبع���د التوقي���ع أك���د يوس���ف أن دع���م
المجموع���ة ه���ذه الفعالي���ة الهام���ة عل���ى
أرض مملك���ة البحري���ن يس���اهم دون
ش���ك في االس���تفادة م���ن تب���ادل الخبرات
(من اليسار) :عدنان أحمد يوسف ،عيسى سيار وطارق كاظم
والتجارب ،والتعرف على أفضل السياسات
والتطبيقات الناجحة على المستويين المحلي والدولي من جهة ،المجموعة وخالل الس���نوات القليل���ة الماضية مواكبة التغييرات
ومن جهة أخرى تعريف المشاركين بأحدث المنتجات والمشاريع المتس���ارعة ف���ي مجال الدف���ع اإللكترون���ي ،وحقق���ت نجاحات
الت���ي تنفذها مجموع���ة البركة والوح���دات المصرفية والمكاتب منقطع���ة النظير من خالل إحداث تغييرات إدارية هيكلية نوعية
واستحداث وس���ائل مبتكرة في عملية الدفع اإللكتروني ،وكذلك
التمثيلية التابعة لها.
وأضاف يوس���ف« :تمر الصناعة المصرفي���ة بتحوالت كبيرة تقدي���م الكثي���ر من التس���هيالت الميس���رة والمنتج���ات المتنوعة
م���ع تط���ور ونمو االقتص���اد المعرف���ي الرقمي ،وقد اس���تطاعت للمؤسسات واألفراد»n .

بنك البركة اإلسالمي ينظم معرض ًا فني ًا

نظ���م بن���ك البركة اإلس�ل�امي ف���ي مملكة
البحرين معرضاً فنياً لمجموعة من الموظفين
الموهوبي���ن في بنك البرك���ة ومجموعة البركة
المصرفي���ة ضمن جه���وده لتش���جيع المواهب
الفني���ة ،وش���ارك فيه ع���دد من كب���ار الفنانين
البحرينيي���ن إل���ى جانب ع���دد م���ن المديرين
التنفيذيي���ن والموظفين ف���ي المجموعة وبنك
البركة.
وف���ي كلم���ة ألقاه���ا خ�ل�ال المع���رض أكد
عدنان أحمد يوس��ف عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
لمجموع���ة البركة المصرفية« :أنه لمص���در فخر لنا أن نقوم
بع���رض أعمال ه���ؤالء الفناني���ن المبدعين وأن يك���ون لنا دو ٌر
ف���ي تعزي���ز الحوار الفني في مملكة البحري���ن عبر إقامة هذا
المع���رض ،ال���ذي نهدف من خالل���ه إلى تس���ليط الضوء على
الت���راث البحرين���ي األصي���ل ،والح���رف التقليدي���ة والصناعة
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والثقافة الش���عبية ،حتى الفنون والهندسة المعمارية الحديثة؛
وذلك من خالل تشجيع الموظفين الموهوبين».
أما حمد العقاب الرئيس التنفيذي لبنك البركة اإلسالمي
فاعتب���ر أن إقامة هذا المعرض يعكس جه���ود البنك المتمثلة
ف���ي تطوي���ر مواه���ب الموظفين م���ن جميع النواح���ي لتحقيق
التميُّزn .
احتاد املصارف العربية (آذار /مارس )2020
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الشوا يزور محافظة الخليل

سلطة النقد الفلسطينية تطلق فعاليات األسبوع المصرفي لألطفال

نظَّ مت سلطة النقد الفلسطينية بالتعاون مع شبكة الصحفيين
االقتصاديي���ن ،دورة تدريبي���ة تحت عنوان «مفاهي��م ومصطلحات
مصرفي��ة» ،بمش���اركة ع���دد م���ن الصحفيي���ن المهتمي���ن بتغطية
النشاطات والفعاليات االقتصادية من وسائل إعالمية مختلفة.
وفي بداية اللقاء رحب محمد العجلة رئيس قسم العالقات
العام���ة ف���ي س���لطة النق���د باس���م المحاف���ظ د .ع��زام الش��وا
بالصحفيين المش���اركين ف���ي الدورة وتمنى لهم االس���تفادة من
هذا الي���وم التدريبي الذي يأتي ثمرة لتوقي���ع مذكرة تفاهم بين
س���لطة النقد ونقابة الصحفيين من أجل تعزيز وتطوير اإلعالم
االقتصادي.
وق���ام بالتدري���ب م���ن س���لطة النق���د كل م���ن د .س��يف الدين
عودة رئيس قس���م السياسة النقدية واألس���واق المالية في دائرة
األبحاث والسياسات النقدية ود .رأفت األعرج المشرف اإلقليمي
لدائ���رة الرقابة والتفتيش بغزة ،حيث تن���اوال بطريقة جمعت بين
الجانبين النظري والتطبيقي ش���رح وتحلي���ل الكثير من المفاهيم
والمصطلحات االقتصادية بشكل عام والمالية والمصرفية بشكل
خ���اص ،وكيفية توظيفها في الم���واد والتقارير الصحفية بطريقة
مهنية في س���بيل زيادة معرفتهم وثقافته���م المالية واالقتصادية،
ومكون���ات النظام المالي الفلس���طيني مع التركيز على القطاعات
األربع���ة الت���ي تش���رف عليه���ا س���لطة النق���د وه���ي المص���ارف
ومؤسس���ات اإلقراض المتخصص والصرافون وشركات خدمات
الدفع اإللكتروني.

42

كم���ا نظم���ت س���لطة النق���د
الفلس���طينية فعاليات األس���بوع
المصرف���ي لألطفال والش���باب
 ،2020بحض���ور ممثلي س���لطة
النق���د ومندوب���ي المص���ارف
ومؤسسات اإلقراض والمؤسسة
الفلس���طينية لضم���ان الودائ���ع،
ووزارة التربي���ة والتعليم ،ووكالة
الغ���وث (األن���روا) ،وع���دد م���ن
الطلب���ة المتطوعي���ن م���ن الم���دارس ،برعاية محافظ الس���لطة
د .عزام الشوا.
وش���ملت فعالي���ات األس���بوع المصرف���ي له���ذا الع���ام إقامة
مع���رض بنك افتراضي ،يتعرف م���ن خالله طلبة المدارس على
الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك ومؤسسات اإلقراض،
بهدف تعزيز وعي الطلب���ة بالثقافة المصرفية والمالية ،وتوزيع
عدد من البروشورات التعليمية المصرفية على الطلبة ،وعرض
م���واد فلمية تعمل على تبس���يط المفاهيم التي تتعلق بالخدمات
المصرفية.
وضمن فعاليات األس���بوع المصرف���ي أيضاً خصصت فروع
المصارف ومؤسسات االقراض ساعة عمل كل يوم لمدة أسبوع
الس���تقبال طلب���ة الم���دارس وذويه���م ليتعرفوا عل���ى الخدمات
المصرفي���ة ،وقام ممثلون ع���ن المصارف بزيارات للمدارس في
مختلف المحافظات ،لتقديم الشرح الالزم للطلبة ،واإلجابة عن
استفساراتهم وتزويدهم بالنشرات الالزمة للتعرف على مفاهيم
وأساليب عمل المصارف وكيفية التعامل معها.

وعلى صعيد آخر ،قام محافظ س���لطة النقد د.عزام الش��وا،
بزيارة لمحافظة الخلي���ل التقى خاللها المحافظ اللواء جبرين
البك��ري وطاق���م المحافظ���ة ،وأطلعه���م عل���ى آخ���ر التط���ورات
احتاد املصارف العربية (آذار /مارس )2020
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مجلس إدارة جديد لسلطة النقد الفلسطينية
لسلطة النقد الفلسطينية ،برئاسة المحافظ
د .عزام الشوا ،ويضم:
1 .1محاف���ظ س���لطة النقد د .ع��زام الش��وا،
رئيساً
2 .2نائب محافظ د .رياض أبو شحادة ،عضواً
ال عن وزارة المالية
3 .3فريد غنام ،ممث ً
4 .4إياد جودة ،عضواً
5 .5عرفات عصفور ،عضواً
6 .6د .فراس ملحم ،عضواً
7 .7السيدة سماح صالح ،عضواً
8 .8جون خوري ،عضواً
9 .9سعيد هيفا ،عضواً
عل���ى صعيد آخ���ر ،أصدرت الهيئ���ة العليا للرقابة الش���رعية
في س���لطة النقد الضوابط الش���رعية المتعلق���ة بقيام المصارف
االس�ل�امية بإص���دار بطاق���ات االئتمان غي���ر المغط���اة بما يتفق

وأحكام الش���ريعة اإلس�ل�امية ،حيث تش���مل
الضواب���ط أحكام إص���دار البطاقات وآليات
احتس���اب التكاليف والرسوم وضوابط فرض
رسوم ش���هرية على العمالء .وهذه الضوابط
م���ن ضمن اس���تراتيجية س���لطة النقد بتنويع
الخدمات والمنتجات لدى القطاع المصرفي
الفلس���طيني وخاص���ة المص���ارف التي تلتزم
بأحكام الش���ريعة اإلس�ل�امية وتوفير البدائل
عن الخدمات والمنتجات التقليدية بما يلبي حاجة المتعاملين مع
المصارف اإلسالمية.
كم���ا أص���درت الهيئ���ة الضوابط الش���رعية المتعلق���ة بتعامل
المص���ارف اإلس�ل�امية بمنتج التورق بما يتف���ق وأحكام وضوابط
المعي���ار الش���رعي رق���م ( )30الص���ادرة ع���ن هيئ���ة المحاس���بة
والمراجع���ة للمؤسس���ات المالية اإلس�ل�امية ،وش���ملت الضوابط
الحاالت التي يجوز للمصارف اإلس�ل�امية التعامل بمنتج التورق،
إضاف���ة إلى اإلجراءات المطل���وب االلتزام بها من المصارف قبل
البدء بتقديم المنتجn .

المصرفية وجهود سلطة النقد من أجل تعزيز االستقرار المالي
في فلسطين.
كم���ا زار د .الش���وا غرفة تج���ارة وصناع���ة محافظة الخليل
وعقد لقاء موسعاً حضره أعضاء الغرفة وملتقى رجال األعمال
والصرافين وممثلو البنوك العاملة في المحافظة ،حيث اس���تمع
منه���م عرضاً حول األوض���اع االقتصادية ف���ي محافظة الخليل
والتحديات التي تواجهها والخطط الجاري العمل عليها لتنشيط
وتطوي���ر الوض���ع االقتص���ادي والنه���وض ب���ه ،وطالب���وا أن يتم
الحديث مع البنوك لتوجيه تس���هيالتها للقطاعات االس���تثمارية
ال س���يما الصناعية وتوفير الس���يولة بالعمالت المختلفة خاصة
الدين���ار وال���دوالر ،وتقديم تدري���ب للتجار ورج���ال األعمال في

مج���ال التوعية المالي���ة والمصرفية وكش���ف التزوير ومكافحة
غسل األموال.
واس���تعرض د .الش���وا ب���دوره آخ���ر التطورات عل���ى صعيد
س���لطة النقد ومؤش���رات الجهاز المصرفي في فلسطين بشكل
ع���ام ومحافظة الخليل بش���كل خاص ،وأش���ار إل���ى أن إجمالي
التس���هيالت المباش���رة بلغ كما في نهاية ش���هر  ،2019-12أكثر
م���ن تس���عة ملي���ارات دوالر كان نصي���ب محافظ���ة الخليل منها
 ،% 6وبلغ���ت ودائع العمالء حوالي  13.4مليار دوالر كان نصيب
محافظ���ة الخليل منها  ،% 9وبلغ عدد فروع ومكاتب المصارف
 372عل���ى مس���توى محافظات الوطن كما في نهاية ش���هر -01
 2020حازت محافظة الخليل منها على  14في المئةn .

أص���در الرئي���س الفلس���طيني محم��ود
عب��اس ق���راراً بتش���كيل مجل���س إدارة جديد
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قمة عالمية للقيادات النسائية

الشيخة هند عرضت إنجازات البحرين في تحقيق المساواة

خالل اجتماع القمة العالمية العاشرة للقيادات النسائية

ش���اركت الش��يخة هن��د بن��ت س��لمان اَل خليف��ة رئيس���ة
االتح���اد العالم���ي لصاحبات األعم���ال والمه���ن البحرينية في
القم���ة العالمية العاش���رة للقيادات النس���ائية التي عقدت في
باكس���تان وحضرها أكثر من  250سيدة من القيادات النسائية
ف���ي العالم ،وألقت كلمة تناولت فيه���ا التحديات التي تواجهها
القي���ادات النس���ائية ف���ي جميع أنح���اء العالم ،والتق���دم الذي

أحرزته مملكة البحرين في مجال المساواة بين الجنسين منذ
إس���تقاللها في الع���ام  ،1971واإلنجازات الت���ي حققتها مملكة
البحرين في تعزيز حقوق المرأة وتعزيز مس���ألة المساواة بين
الجنسين ،وتوفير بيئة العمل المالئمة لكي تستطيع المرأة أن
تحقق وتنجز جنباً إلى جنب إلى أقرانها من الرجال في تشكيل
المستقبلn .

بنك «إلى» البحرين يعيِّن المعراج رئيس ًا تنفيذي ًا له
عيّ���ن بنك «إل���ى» البحرين التابع
لبن���ك  ،ABCمحمد المعراج رئيس���اً
تنفيذي���اً ل���ه ،وه���و الذي عم���ل على
إطالق مشروع بنك «إلى» منذ بدايته
وصولاً إلى تدش���ينه ،بم���ا يملكه من
خب���رات محلي���ة ودولية موسّ ���عة في
الخدمات المصرفية ،واالستثمارات،
والتح���وّالت الرقمي���ة .وقب���ل تعيينه،
عم���ل المعراج كرئي���س لعمليات بنك
«إلى» .وفي السابق ،أدّى دوراً أساسياً
ف���ي العدي���د م���ن المب���ادرات عل���ى
مس���توى مجموع���ة بن���ك  ،ABCبما
في ذلك تأسيس فرع البنك في مركز
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دب���ي المالي العالم���ي ،وتطوير فرعه
ف���ي س���نغافورة ،وإط�ل�اق المحفظة
المالية الرقمية « ،»B-walletوأجهزة
نقاط البيع لش���ركة الخدمات المالية
العربي���ة « »AFSالتابعة لبنك ABC
في مجال الدفع الرقمي.
وأع���رب صائ��ل الوع��ري ،نائ���ب
الرئي���س التنفي���ذي لمجموع���ة بنك
 ABCع���ن ثقته بالمع���راج في قيادة
الفريق الش���اب والحيوي لبنك «إلى»
آف���اق جدي���دة ،وتعزي���ز
ٍ
نح���و فت���ح
الخدم���ات المصرفي���ة الذكي���ة ف���ي
البحرينn .

محمد المعراج ،الرئيس التنفيذي لبنك «إلى»
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 1000شخصية وضعت خارطة طريق

«نماء» نظمت القمة العالمية لتمكين المرأة اقتصادي ًا
نظمت مؤسسة «نماء» لالرتقاء بالمرأة «القمة
العالمي���ة للتمكي���ن االقتص���ادي للم���رأة» في دولة
اإلمارات بالتعاون م���ع هيئة األمم المتحدة للمرأة
وحضره���ا أكث���ر من  1000ش���خصية من مختلف
بلدان العالم ،ناقش���ت وبحث���ت في التحديات التي
تواجه النساء في المنطقة العربية والعالم ،وقدمت
خارطة طريق لتعاون المؤسس���ات الدولية وصنَّاع
القرار لتجاوز الصعوبات التي تعاني منها المرأة.
وخالل أعم���ال القمة تحدثت رئيس���ة قطاع
الش���ؤون االجتماعية في جامعة ال���دول العربية
الدكتورة هيفاء أبو غزالة فأشارت إلى أنه« :على
ريم بن كرم ،مديرة مؤسسة نماء لالرتقاء بالمرأة متحدثة في القمة
الرغ���م من التقدم الكبير ال���ذي أحرزه المجتمع
الدول���ي في تضييق الفجوة التعليمية بين الذكور
واإلن���اث ،أو ف���ي مس���تويات الرعاي���ة الصحي���ة ،إال أن مفاهيم المخلصي���ن والمؤمنين ب���أن المجتمعات واالقتصادات ال تتطور
المساواة والعدالة االقتصادية ال تزال بحاجة إلى تكريسها أوالً إال بالعالقات المتكافئة في ميادين العمل بين طاقاتها البشرية
ف���ي ثقافة األفراد والمجتمعات والمؤسس���ات من أجل ترجمتها بشكل عام وبين الرجل والمرأة بشكل خاص.
إل���ى واقع ملموس» ،مؤكدة «أن التقدم في حضارة أي ش���عب أو
أما الش��يخ فاهم القاس��مي ،رئيس دائرة العالقات الحكومية
مجتمع سيبقى ناقصاً إذا لم نرصد تقدماً في اندماج الطاقات ف���ي إم���ارة الش���ارقة ،فرأى في كلم���ة له أن المرأة ش���ريكة في
النسائية في عملية اإلنتاج على اختالف قطاعاته».
صناع���ة التاري���خ ومنجزات���ه ،ومن حقه���ا أن تكون ش���ريك ًة في
وألقت ريم بن كرم ،مديرة مؤسسة نماء لالرتقاء بالمرأة كلمة الحاضر ورس���م مس���تقبله ،مش���يراً إلى أن المس���تقبل لن يكون
اعتبرت فيها أن التغيير لكي يسير باتجاه تمكين آالف وماليين بكام���ل قوت���ه إال بحض���ور المرأة ف���ي مختل���ف القطاعات وفي
النساء ورائدات األعمال في العالم ،يجب أن يكون نتاجاً لجهود المستويات القيادية كافةn .

تعيين ماري بانغيستو مديرة في البنك الدولي
أعل���ن رئي���س مجموع���ة البن���ك الدول���ي
ديفيد مالباس عن تعيين ماري بانغيستو في
منصب المديرة المنتدبة لش���ؤون سياس���ات
التنمية والش���راكات في البنك الدولي .وهي
صاحبة خبرة في مجال السياسات واإلدارة،
حيث عملت وزيرة للتجارة في إندونيسيا في
الفترة من  2004إلى  ،2011ووزيرة للسياحة
واالقتص���اد اإلبداع���ي في الفت���رة من 2011
وحتى أكتوبر/تشرين األول .2014
وتش���غل بانغيس���تو حالياً منص���ب «كبير
الزم�ل�اء» في كلية الش���ؤون الدولي���ة والعامة
التابع���ة لجامعة كولومبي���ا ،وتعمل في الوقت
)Union of Arab Banks (March 2020

الحال���ي أيضا أس���تاذة لالقتصاد الدولي في
جامع���ة إندونيس���يا ،وأس���تاذة مس���اعدة في
كلية السياس���ات العام���ة بجامعة لي كوان يو،
وكلية السياس���ات العامة بجامع���ة كروفورد،
والجامع���ة الوطني���ة األس���ترالية ،وهي أيضاً
عض���و ف���ي مجل���س إدارة مكت���ب البح���وث
االقتصادية في إندونيسيا ،ومركز الدراسات
اإلستراتيجية والدولية في جاكرتا.
وتحظى بانغيستو بمكانة مرموقة ودرجة
عالي���ة من التقدير كخبي���رة دولية في طائفة
متنوعة من القضايا العالمية .وستباشر مهام
منصبها الجديد في  1مارس/آذار n .2020

ماري بانغيستو
احتاد املصارف العربية (آذار /مارس )2020
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الدراسات واألبحاث والتقارير

«فيسبوك» تريد طرح عملة إفتراضية ذات طبيعة عالمية

س�باق صين�ي  -أوروب�ي لقط�ع
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تش���هد أس���واق العمالت حالة من الترقب والجدل في ضوء
التط���ورات الت���ي برزت أخيراً ،فقد أيد مس���ؤولون في الحكومة
الفرنس���ية واأللمانية ،خطط البنك المرك���زي األوروبي لتطوير
عمل���ة رقمية منافس���ة لـ«ليب���را» ،التي يخط���ط إلطالقها موقع
التواصل االجتماعي الشهير «فيسبوك».
وتهدف العملة ،التي يخطط األوروبيون لطرحها في األسواق،
في األس���اس إلى قطع الطريق على عملة الفيس���بوك المرتقبة،
التي يعتقد الخبراء في المركزي األوروبي ،أنها يمكن أن تشكل
خط���راً على القطاع المال���ي األوروبي ،ما لم يتم التصدي لها أو
تحييدها مبك���راً ،حتى إن وصل األمر إلى منع
تداولها داخل بلدان االتحاد األوروبي.
وفي الواق���ع ،فإن «ليبرا» فيس���بوك أثارت
ج���دالً بي���ن المصرفيي���ن وخب���راء العم�ل�ات
الرقمية ،ففي ش���هر حزي���ران (يونيو) الماضي
كش���فت ش���ركة فيس���بوك عن رغبتها في طرح
عمل���ة افتراضي���ة ذات طبيعة عالمي���ة ،ما أثار
حفيظة الرئيس األميركي دونالد ترامب ،الذي
عدها عملة منافسة بشكل مباشر للدوالر.
وفي الحقيقة ،فإن اسم العملة االفتراضية
المقترح���ة م���ن «فيس���بوك» واختي���ار مس���مى
«المي���زان» لها ،لم يأت من ف���راغ أو اعتباطيا،
لكن���ه بمنزل���ة رس���الة للجمي���ع ب���أن «مي���زان»
العم�ل�ات االفتراضي���ة والمعيار ،ال���ذي يحدد
وض���ع كل عمل���ة س���يكون العمل���ة االفتراضية
الجدي���دة لـ«فيس���بوك» ،وه���و ما أث���ار حفيظة
كثي���ر ،س���واء ف���ي الق���ارة األوروبي���ة أو حت���ى
الواليات المتحدة األميركية.
وأح���دث إظهار «فيس���بوك» اهتمامه بعالم
العمالت االفتراضية ،اهتماماً جديداً بالعمالت
االفتراضية ذاتها ،فزاد الطلب ،وارتفع االتجاه
الع���ام لألس���عار ،وأظه���ر المضارب���ون ورجال
األعم���ال ورؤس���اء مجالس صنادي���ق التحوط،
اهتماماً ملحوظاً بالعمالت االفتراضية ،بعد أن
أظهرت شركة فيسبوك اهتماماً بهذا العالم.
وتواكب���ت تل���ك التط���ورات مع تط���ور آخر
يتعلق بإعالن الصين بأن بنك الش���عب الصيني
احتاد املصارف العربية (آذار /مارس )2020

(البن���ك المركزي) س���يطلق قريب���اً عملة افتراضي���ة قادرة على
تدعي���م السياس���ات االئتماني���ة والنقدي���ة ،وتع���زز ق���وة الي���وان
وتداوله ،لكن تصريحات المس���ؤولين الصينين كشفت أيضاً عن
قلق من عملة الفيسبوك االفتراضية ،إذ طالبوا بوضع العمالت
االفتراضية أو الرقمية تحت إش���راف البنوك المركزية ،بدعوى
من���ع المخاطر المحتملة على الصرف األجنبي ،وحماية س���لطة
السياس���ة النقدية ،وأوضح الصيني���ون مبكراً موقفهم من «ليبرا
فيس���بوك» قائلين إنهم سيتعاملون معها باعتبارها عملة أجنبية
ستوضع في إطار إدارة النقد األجنبي في الصين.
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الطري�ق أم�ام «ليب�را فيس�بوك»
لكن ما يمكن وصفه بالمنافس���ة ثالثي���ة األبعاد بين االتحاد
األوروب���ي والصين و«فيس���بوك» ،يطرح عديداً من التس���اؤالت،
الت���ي ال تتعلق فقط بعال���م العمالت االفتراضي���ة ،لكنها ترتبط
بش���كل ملح���وظ بص���راع اقتص���ادي عالمي يتحول م���ن الحرب
التجارية إلى حرب العمالت ثم إلى حرب العمالت االفتراضية.
إال أن واقعية المنافسة األوروبية – األميركية – الصينية في
عال���م العمالت االفتراضية ،مثار ج���دل بين كبار االقتصاديين.
فبينم���ا يعتقد بعضهم أنها ال تتجاوز حدود المنافس���ة الطبيعية
في مجال اقتصادي ،باتت التوقعات المستقبلية بشأنها إيجابية

بشكل ملحوظ ،فإن آخرين يعتقدون أن األمر أوسع نطاقاً وأكثر
تعقيداً من ذلك ،وأنه جزء من منافس���ة كونية تس���عى فيها تلك
القوى لرسم خطوط السيطرة االقتصادية المستقبلية في قطاع
واعد للغاية.
البروفيس���ور دوج�ل�اس هربرت ،رئيس س���ابق للجنة المالية
العام���ة في الحكوم���ة البريطانية« ،يعتقد أن هناك س���باقاً قوياً
محموماً ومكتوماً حتى اآلن بش���أن العمالت االفتراضية ،وبعيداً
عن موقف الرئيس ترامب الس���لبي من العملة االفتراضية ،التي
يخطط «فيس���بوك» إلطالقها ،واعتقاده بأنها س���تؤثر في مكانة
ال���دوالر الدولية ،فه���ذا الموقف ف���ي الحقيقة
يعك���س صراعاً أيضاً بين رج���ل أعمال تقليدي
مث���ل ترامب ،واألجيال الش���ابة التي تتحكم في
مفاتيح التكنولوجيا ،فترامب تنحصر مفاهيمه
ف���ي التعام���ل مع ال���دوالر وعالقت���ه باالقتصاد
األميركي« .فيسبوك» وعملتها ال تطيح بالدوالر
لمصلحة عمل���ة غير أميركي���ة ،وإنما لمصلحة
عمل���ة أميركية أخرى هي ليب���را ،وهذا تحديداً
م���ا يفهمه الجان���ب الصيني واألوروب���ي ،ولهذا
يس���عون س���ريعاً إلنتاج عملة افتراضي���ة قادرة
عل���ى منافس���ة العمل���ة االفتراضي���ة األميركية
الجديدة».
ويعتق���د هربرت أن الجان���ب األميركي أكثر
ذكاء م���ن األوروبيي���ن والصينيي���ن في م���ا يتعلق
بالعملة االفتراضية ،ويستدرك قائالً« :العملتان
الرقميت���ان الصيني���ة واألوروبي���ة ،س���تعانيان
الطبيع���ة البيروقراطية ف���ي عملية إنتاجهما ،إذ
إنهما ف���ي الواقع امتداد لليوان الصيني واليورو
األوروب���ي ،أم���ا «ليبرا فيس���بوك» فذات ش���أن
مختلف ،فهي مدعومة بقوة االقتصاد األميركي،
لكنه���ا متح���ررة من جمي���ع القي���ود الناجمة عن
االنتماء لمؤسس���ة رس���مية ،ولذلك ستكون أكثر
مرونة ف���ي الحركة ،وربما ف���ي المراحل األولى
س���تتعرض له���زات وتتلق���ى صفع���ات م���ن قبل
نظيرته���ا االفتراضية الصينية واألوروبية ،لكنها
في األمد الطويل سيكون لها قصب السبق»n .
االقتصادية 2019/9-26
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صافي أرباح بنك الدوحة  754مليون ريال عام 2019

الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة

48

كشف الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني،
رئي���س مجلس إدارة بنك الدوحة ،عن أن صافي
أرب���اح البن���ك عن الع���ام  2019بل���غ  754مليون
ري���ال قط���ري بالمقارن���ة م���ع  830ملي���ون ريال
قطري ع���ام  ،2018وذلك بعد أخذ مخصصات
مادية للقروض غير العاملة .وأن مجلس اإلدارة
ق���رر تقديم توصية للجمعية العام���ة للموافقة على ترحيل صافي
األرباح إلى العام  2020لتعزيز وتقوية المركز المالي للبنك.
وفيما يلي نص القرارات التي تم اتخاذها في ذات االجتماع:
• اعتماد مسودة البيانات المالية المدققة لعام .2019
• تقدي���م توصي���ة للجمعي���ة العام���ة العادية للمس���اهمين
للموافق���ة على ترحيل صافي األرباح بعد االس���تقطاعات
إلى العام القادم.
•تقديم توصي���ة للجمعية العامة غير العادية للمس���اهمين
للموافقة على إصدار أدوات رأس مال إضافي بالشريحة
األول���ى و /أو أدوات رأس م���ال بالش���ريحة الثانية بمبلغ
لغاي���ة ( )1ملي���ار دوالر أمريكي إما مباش���رة أو من خالل
كيان ذي غرض خاص وفقًا لشروط اإلصدار.
كما صرّح أيضاً بأن الدخل من الفوائد قد بلغ  4.2مليار ريال
قطري حيث ارتفع بنسبة ملحوظة بلغت  % 7.5بالمقارنة مع العام
 ،2018فيما بلغ صافي الدخل التش���غيلي  2.8مليار ريال قطري.
كم���ا بل���غ إجمالي الموج���ودات كما في  31كانون األول/ديس���مبر
 2019مبلغ  108.2مليار ريال قطري ،وصافي القروض والس���لف
احتاد املصارف العربية (آذار /مارس )2020

مبل���غ  65.8مليار ري���ال قطري وبلغت محفظة االس���تثمارات في
االدوات المالية مبلغ  26.6مليار ريال قطري بنس���بة زيادة تعادل
 28.1ف���ي المئة ،أما في ما يتعلق بودائع العمالء فقد بلغت 58.5
مليار ريال قطري كما في  31كانون األول/ديسمبر .2019
وقال أيضاً بأن إجمالي حقوق المساهمين كما في نهاية العام
ق���د بل���غ  13.3ملي���ار ريال قطري ،ف���ي حين بلغ متوس���ط العائد
على الس���هم من األرباح كما في  31كانون األول/ديس���مبر 2019
مبلغ  0.17ريال قطري وبلغت نس���بة العائد على متوس���ط حقوق
المس���اهمين  6في المئة ونس���بة العائد على متوسط الموجودات
 0.74في المئة.
وأكد الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني بأن البيانات المالية
المدقق���ة وصافي األرباح المعلن عنها وترحيل صافي األرباح إلى
العام القادم وإصدار أدوات رأس المال اإلضافي مرهونة بموافقة
الجهات الرقابية ذات االختصاص والجمعية العامة للمساهمين،
وق���ال ب���أن مجل���س اإلدارة واإلدارة التنفيذية س���وف يعمالن معاً
لتحقيق ما تم وضعه من أهداف في اس���تراتيجية البنك للخمس
سنوات القادمةn .
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عمالء بنك الدوحة يحصلون على جوائز مميَّزة في سحب الدانة العاشر لعام 2019
أعل���ن بنك الدوحة ،عن أس���ماء ال���ـ  34فائزاً
في الس���حوبات الش���هرية لبرنامج حساب الدانة
للتوفير في نس���خته العاشرة لعام  ،2019وشملت
الجوائز الكب���رى برامج حس���ابات الدانة للتوفير
الخمس���ة وتضمّنت مليون ميل من أميال الدوحة،
جائزة نقدية بقيمة  50.000ريـال قطري وإقامة
عائلي���ة ف���ي أحد أكب���ر المنتجعات ف���ي الدوحة،
وقد فاز كل من الس���يدة ن .اليربه بجائزة المليون
مي���ل وحصل خ .البوعيني���ن على إقامة عائلية في
منتجع جزيرة البنانا الدوحة .وفاز س .س���يكاران
بالجائزة النقدية الشهرية الكبرى بقيمة 50.000
ري���ال قطري ،أم���ا ع .الخال فحص���ل على جائزة
برنامج الدانة للتوفير بقيمة  10.000ريال قطري ،باإلضافة إلى نقوم بها والتي تتميز بجوائزها المتعددة هي إحدى الوسائل التي
فوز  30عميلاً بجوائز يومية بقيمة  5000ريال قطري ٍ
لكل منهم .نعبر بها عن تقديرنا لعمالئنا لوالئهم وثقتهم بنا .وبهذه المناسبة،
قال بريك الم��ري ،رئيس دائرة الخدمات المصرفية لألفراد أتوجه بالش���كر لكل الفائزين ولكل عمالئنا على دعمهم المستمر
ف���ي بن���ك الدوحة ،تعليقً���ا على جوائ���ز الس���حوبات« :إن برنامج لمنتجاتن���ا وخدماتنا المصرفية .ونحن نؤكد عل���ى التزامنا التام
حس���اب الدانة للتوفير قد ذاع صيته واس���تطاع أن يحقق ش���عبية بتوس���يع قاعدة الخدمات والمزايا التي تقدمها برامج حس���ابات
كبي���رة والدالل���ة على ذلك ه���و النمو الكبير في قاعدة حس���ابات الدانة للتوفير لجذب مزيد من المواطنين والمقيمين وذلك دعمًا
العم�ل�اء والودائ���ع في بنك الدوحة .لذلك ،فإن الس���حوبات التي لثقافة التوفير بينهم»n .
نمو أرباح مجموعة بنك قطر الوطني % 4

إرتفع���ت أرب���اح مجموعة بنك قط���ر الوطني  QNBفي
نهاي���ة العام  2019إلى نحو  14.4مليار ريال بزيادة نس���بتها
 4ف���ي المئة ع���ن الع���ام  ،2018ودعم النمو الس���نوي زيادة
اإلي���رادات التش���غيلية بنس���بة  4في المئة ال���ى  25.6مليار
ري���ال .وأوص���ى مجلس اإلدارة إل���ى الجمعي���ة العامة توزيع
أرباح نقدية بنس���بة  60في المئة من القيمة االسمية للسهم
بإجمالي  5.5مليارات ريالn .
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مجلس التعاون يتوقع نمو الناتج المحلي
لدول الخليج بنسبة  % 2.7خالل 2020
توق���ع مجل���س التع���اون ل���دول
الخلي���ج العربي���ة ف���ي تقري���ر
أص���دره ،اس���تمرار وتي���رة
تحس���ن مع���دل نم���و النات���ج
المحل���ي اإلجمالي باألس���عار
الثابت���ة ل���دول المجلس خالل
عامي  2020و ،2021وأن يتحسن
ه���ذا النم���و تدريجي���اً ليت���راوح ما بي���ن  % 2.7ف���ي العام
الحال���ي ،و % 3.4ف���ي الع���ام القادم  ،2021وأش���ار إلى أن
اس���تقرار اإلنتاج النفط���ي والنمو في القط���اع غير النفطي
أدى إلى تحس���ن معدل النمو في الع���ام  ،2018بعد التراجع
ف���ي اقتصاد مجلس التعاون في عام  ،2017نتيجة تخفيض
اإلنت���اج النفط���ي لدول مجلس التعاون ضم���ن اتفاق منظمة
«أوبك» والمنتجين المستقلينn .
احتاد املصارف العربية (آذار /مارس )2020
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بنك البركة األسرع نمواً في مصر

الغمراوي :ساهمنا بتوسع الشمول المالي ونتوقع مزيد ًا من اإلستثمارات
بارز في توس���يع الشمول المالي ودعم عملية
اعتبر الرئي���س التنفيذي في بنك البركة
التكافل والبيئة المجتمعية ،من خالل إطالق
مصر أشرف الغمراوي في حديث صحفي،
صندوق زكاة في البنك إلنش���اء المشروعات
أن بنك البركة هو من أس���رع المصارف نمواً
الطبية المجانية للفقراء».
ف���ي مصر ف���ي كافة أنش���طته ونتائجه .وهو
وكش���ف الغم���راوي ،ع���ن أن خطة البنك
البنك اإلس�ل�امي األول م���ن خالل ما يقدّمه
للع���ام  2020تقوم على التوسّ ���ع في قروض
م���ن منظوم���ة متكاملة من منتج���ات األوعية
الش���ركات الكبرى م���ن خ�ل�ال التركيز على
االدخاري���ة وخدم���ات التجزئة والش���ركات،
مش���يراً إل���ى أن البن���وك اإلس�ل�امية كان���ت
ع���دة قطاعات أبرزه���ا الطاقة واالتصاالت،
إل���ى جانب التوس���ع في قطاع المش���روعات
من أحد أبرز أس���باب الخ���روج من األزمات
الصغي���رة والمتوس���طة والوص���ول بحج���م
االقتصادية إقليمياً وعالمياً ،حيث إن النمط
المحفظ���ة إلى نس���ب تفوق مق���ررات البنك
المتبع في تمويل المشاريع بطريقة تشاركية
أشرف الغمراوي
تش���جع المس���تثمرين على إقامة المش���اريع الرئيس التنفيذي في بنك البركة مصر المركزي والبالغة  20في المئة.
وأك���د أن البن���ك يس���تهدف نمواً بنس���بة
الجدي���دة الت���ي توفّ���ر ف���رص العم���ل وتمنع
تتراوح بين  15في المئة الى  20في المئة في كافة األنشطة ،مع
البطالة والتطرّف.
وأك���د أن الخدم���ات اإللكتروني���ة الت���ي أطلقها بن���ك البركة طرح المزيد من المنتجات وخاصة لشرائح المرأة والشباب في
مصر «س���اهمت في وصول هذه الخدمات الى أكبر شريحة من ظل تبني البنك لمفهوم الشمول المالي ،مشيراً إلى أن مجموعة
المجتمع ،وبالتالي توس���يع قاعدة الشمول المالي ،خصوصاً أن البرك���ة تضع الس���وق المصري���ة على رأس األس���واق التي تعتزم
المجتمع المصري هو مجتمع الـ  100مليون نسمة ،واستقطاب التوس���ع بها بقوة خالل عام  ،2020ومتوقعاً أن تش���هد الس���وق
ه���ذا العدد الهائل من الناس للتعاون مع الجهاز المصرفي ليس المصري���ة تواف���د المزيد م���ن االس���تثمارات في ظل اس���تقرار
باألم���ر الس���هل .إضاف���ة الى ذل���ك كان لبنك البرك���ة مصر دور األجواء وارتفاع العائد على رأس المالn .

بنك  JPMorganيحقق ربح ًا سنوي ًا قياسي ًا مع انتعاش تداول السندات
كش���ف بن���ك  JPMorgan Chase & Coع���ن أكبر ربح
س���نوي له على اإلطالق مع انتعاش أنش���طته في مجال تداول
الس���ندات خ�ل�ال األش���هر الثالثة األخي���رة من الع���ام ،2019
وارتفعت اإليرادات في جميع األنشطة األربعة الرئيسية للبنك
إال واحداً هو األعمال المصرفية التجارية.
وقف���زت إيرادات تداول الس���ندات  86في المئة عنها قبل
سنة عندما كانت األسواق تعاني من تراجع حاد أوقدت شرارته
المخاوف بشأن التجارة والنمو العالمي ،وزادت اإليرادات من
أسواق األسهم  15في المئة إلى  1.5مليارات دوالر.
وقفزت إيرادات وحدة خدمات الشركات وبنك االستثمار،
التي تشمل أعمال التداول وتعهدات التغطية 31 ،في المئة إلى
 9.47مليارات دوالر.
وزاد صاف���ي رب���ح البن���ك ب���ـ  20.5ف���ي المئة إل���ى 8.52
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ملي���ارات دوالر بما يعادل  2.57دوالر للس���هم في ربع الس���نة
المنته���ي  31ديس���مبر/كانون األول ،م���ن  7.07مليارات دوالر
أو  1.98دوالر للس���هم قبل س���نة ،وزاد صافي اإليرادات  9في
المئة إلى  29.21مليار دوالرn .
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مجموعة البركة وبنك البركة اإلسالمي يكر ّمان موظفيهما

أقام كل من مجموعة البركة المصرفية وبنك البركة اإلس�ل�امي
ال كرّما فيه الموظفين الذين أمضوا بين  5إلى  20سنة متواصلة
حف ً
م���ن العمل ،وتحدث ف���ي الحفل الرئيس التنفي���ذي لمجموعة البركة
المصرفي���ة عدنان أحمد يوس��ف ،فأثنى على المكرمين الذين عملوا
وساهموا في تطور أعمال المجموعة والبنك.

كذل���ك أش���اد الرئي���س التنفيذي لبن���ك البركة اإلس�ل�امي حمد

العق��اب بالجهود الت���ي قدمها المكرمون والتي س���اهمت في تحقيق
اإلنجازات خالل سنوات طويلة.

 ..بنك البركة اإلسالمي يعلن أسماء الفائزين
بـ«جوائز البركات»

فاز أحمد عبداهلل العطاوي بالجائزة الش���هرية الكبرى لحس���اب
الب���ركات بقيمة  10.000دينار بحريني ،وذلك لس���حب ش���هر كانون
الثاني/يناير  ،2020الذي أجراه بنك البركة اإلسالمي في البحرين،
ف���ي حضور عدد من إداري���ي وموظفي البنك ،وتحت إش���راف وزارة
الصناعة والتجارة والسياحة وعدد من المدققين الماليين من داخل
)Union of Arab Banks (March 2020

وخارج البنك .كما أعلن البنك أس���ماء  40فائزاً بجوائز ش���هر كانون
الثاني/يناي���ر ،حيث حظي كل واح���د منهم بجائزة نقدية تبلغ قيمتها
 500دينار بحريني.
وبع���د الس���حب أكدت فاطم��ة العلوي رئي���س إدارة الخدمات
المصرفي���ة لألف���راد ف���ي البنك قائلةً« :إن الس���حب الش���هري على
حساب البركات هو أحد أهم المبادرات التي تعكس حرصنا الدائم
عل���ى تقدي���م المكاف���آت المجزية لعمالئن���ا األعزاء تقدي���رًا لثقتهم
الكبيرة بنا وبرؤيتنا االستثمارية الشاملة».

 ..و«البركة اإلسالمي» يفوز بجائزة من
«ماستركارد»

ف���از بن���ك البرك���ة اإلس�ل�امي  -البحري���ن بجائ���زة مرموقة من
ماس���تركارد ،تقدي���راً ل���دوره في تحقي���ق أعلى معدالت االس���تخدام
الدولي لبطاقات ماستركارد االئتمانية في البحرين لعام .2019
وق���د أش���اد الرئي���س التنفيذي للبن���ك حم��د العق��اب« ،بالتعاون
االستراتيجي مع ماستركارد ،الذي أتاح فرصة منح زبائننا عدداً من
الخدم���ات المصرفية الفريدة والمبتكرة التي تواكب أحدث تطورات
العصر التكنولوجي».

م���ن جهة أخرى ،التقت رئيس���ة نقابة المصرفيين نورة الفيحاني

م���ع الرئيس التنفي���ذي لبنك البركة حمد العقاب والمدير المس���اعد
للموارد البش���رية عبداهلل صويلح وبحثا زيادة التعاون والتنس���يق بين
نقابة المصرفيين وبن���ك البركة .وأكدت الفيحاني بعد اللقاء حرص
قيادة بنك البركة على التنس���يق والتعاون مع النقابة في كل ما يتعلق
بحقوق العمال ،والسعي لتعزيز مكتسباتهمn .
احتاد املصارف العربية (آذار /مارس )2020
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 QNBالعالمة المصرفية األعلى قيمة في الشرق األوسط
المكان المناس���ب ،مما يعكس التزامنا بتلبية
تص���درت مجموع���ة  QNBف���ي التقرير
االحتياج���ات المالي���ة المتنوع���ة لعمالئن���ا،
الس���نوي الصادر عن وكالة «براند فاينانس»
تجسيداً لقيم ورسالة المجموعة».
قائمة الـ 500عالمة تجارية مصرفية األعلى
وفي مج���ال البيانات المالية للمجموعة،
قيمة في منطقة الش���رق األوسط وأفريقيا،
فق���د صادق���ت الجمعي���ة العام���ة العادي���ة
باإلضاف���ة إل���ى تعزي���ز ريادتها ضم���ن أقوى
لمجموع���ة  QNBالمالي���ة القطري���ة عل���ى
 500عالمة تجارية عالمية.
وحس���ب التقرير ارتفعت قيم���ة العالمة
البيانات المالية وحس���اب األرباح والخسائر
التجاري���ة المصرفية لمجموع���ة  QNBإلى
عن الع���ام المالي  ،2019وأقرّت توزيع أرباح
نقدية على المس���اهمين ع���ن العام الماضي
 6.028ملي���ار دوالر أميركي مقارنة بـ 5.04
بنس���بة  60ف���ي المئة م���ن القيمة اإلس���مية
ملي���ار دوالر أميرك���ي ف���ي الع���ام الماض���ي
للسهم وبإجمالي  5.54مليار ريال.
لتحقق نمواً بنسبة  % 20تقريباً .كما استمر
يوسف علي درويش
وكان���ت األرباح الصافي���ة للمجموعة قد
مؤشر قوة العالمة التجارية  BSIللمجموعة المدير العام لالتصاالت لمجموعة QNB
ارتفع���ت بنس���بة  4ف���ي المئ���ة على أس���اس
في االرتفاع إلى  82من أصل  100مقارنة بـ
 79في العام الماض���ي ،مدفوعاً بمركزها المالي القوي وأدائها سنوي وصوالً إلى  14.4مليار ريال وذلك بدعم من نمو إيرادات
التشغيل وإنخفاض المخصصات.
المستدام وتوسعها الدولي المتنامي.
وعلى صعيد آخر ،أعلنت المجموعة عن انتهائها بنجاح من
وبه���ذه المناس���بة ،قال يوس��ف عل��ي دروي��ش ،المدير العام
لالتص���االت لمجموع���ة « :QNBلق���د مكنت الجه���ود المبذولة إصدار س���ندات ضمن برنامجها ألوراق الدين متوس���طة المدى
والمب���ادرات االس���تراتيجية الت���ي قمن���ا بها في ع���ام  2019من  EMTNمدرجة في س���وق لندن لألوراق المالية بقيمة  1مليار
تعزي���ز ق���وة عالمتن���ا التجارية والحف���اظ على مكانتن���ا الرائدة دوالر أميرك���ي ألجل اس���تحقاق يبلغ  7س���نوات ،ويعد اإلصدار
في منطقة الش���رق األوسط وأفريقيا ،حيث يعمل موظفونا ذوو ج���زءاً من جهود المجموعة من أجل تنوي���ع مصادر التمويل من
الكف���اءة العالية على تج���اوز توقعات عمالئنا م���ن خالل تقديم خ�ل�ال إصدار س���ندات ف���ي مناط���ق جغرافية وأس���واق جديدة
حلول وخدمات مصممة خصيصاً لهم في الوقت المناسب وفي وبفترات استحقاق متعددةn .

قطر األولى عربي ًا في األمن الغذائي
حافظت دولة قطر على المرتبة األولى عربياً في مؤشرات
تحقي���ق األمن الغذائي ،وقفزت إل���ى المركز  13عالمياً بعدما
كانت في المرتبة  22العام  ،2018وذلك حس���ب مؤش���ر األمن
الغذائ���ي العالم���ي الصادر ف���ي كانون األول/ديس���مبر ،2019
والذي يعتمد على ثالثة مؤشرات فرعية هي قدرة المستهلك
عل���ى تحم���ل تكلفة الغ���ذاء ،وتواف���ر الغذاء ،وس�ل�امة وجودة
الغذاء.
وأكد الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني أن الوزارة ممثلة
جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي تحدث فيه الش��يخ الدكتور بقطاع شؤون الزراعة والثروة السمكية ،حققت إنجازات كبيرة
فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة في مجال األمن الغذائي واالكتفاء الذاتي نتيجة لتنفيذ العديد
الس���مكية بوزارة البلدية والبيئة وعدد من المسؤولين بالقطاع من المش���روعات االستراتيجية الوطنية خالل العام الماضي،
ع���ن حصيل���ة تنفي���ذ الخط���ة االس���تراتيجية الوطني���ة لألمن تمثل���ت ف���ي زيادة كبيرة في اإلنتاج الزراعي ،ما س���اهم بدوره
الغذائي بالدولة لعام .2019
في رفع نسبة االكتفاء الذاتي في عدد من السلع المختلفةn .

52

احتاد املصارف العربية (آذار /مارس )2020

)Union of Arab Banks (March 2020

األخبار والمستجدات

«بنك البالد» يطلق خدمة تطبيق «واتساب» لعمالئه
أطلق «بنك البالد» خدمة تطبيق «واتساب» الموثقة لعمالئه
لتوفير منص���ة اتصال تلبي احتياجاته���م ومتطلباتهم على مدار
الس���اعة م���ن داخل وخارج الس���عودية« ،س���عياً منه إل���ى تقديم
منص���ات اتص���ال متنوعة وأنظم���ة متطورة تهدف إلى تحس���ين
تجرب���ة العمالء وحصوله���م على جميع الخدم���ات المقدمة من
(بنك البالد) بشكل سهل وسريع وفي أي وقت».
وقال عبد العزيز العني��زان ،الرئيس التنفيذي للبنك« :يأتي
ال
توفير خدمة تطبيق (واتس���اب)  WhatsAppالموثقة تس���هي ً
لعمالئنا الكرام في الحصول على جميع الخدمات التي يوفرها
(بنك البالد) ،باإلضافة إلى الرد على االستفس���ارات العامة من
أي م���كان وعل���ى مدار الس���اعة طوال أيام األس���بوع» .وأضاف:
«ه���ذه الخدم���ة لن تك���ون األخيرة؛ بل س���يواصل (بن���ك البالد)
تقدي���م جميع المنص���ات المتاحة للتواصل م���ع عمالئنا الكرام
وتعزي���ز دور البن���ك بريادت���ه ف���ي المصرفي���ة الرقمي���ة وتقديم
الحلول المبتكرة».
من جانبه ،قال كمال كيكو ،المدير اإلقليمي لمنطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا« :لقد أصبحت تجربة العميل أمراً بالغ
األهمية لدى جميع الشركات والمؤسسات في القطاعين التجاري
والحكومي .ويعد القطاع المصرفي من أهم األسواق التنافسية
لتحس���ين تجارب العمالء .فاألعمال المصرفية اليوم تدور حول

عبد العزيز العنيزان ،الرئيس التنفيذي لـ «بنك البالد»

توفير حوار ش���خصي عبر قنوات االتصال التي يفضلها العمالء
والتي منها قناة (واتساب) ،وإن االستماع إلى العمالء والرد على
استفس���اراتهم المصرفية اليومية طريقة جدي���دة وجذابة لبناء
الثقة على مدار الساعة عبر تطبيق (واتساب) الذي يحظى بثقة
عالية من العمالء»n .

 12.197مليار دوالر قيمة الصادرات البرازيلية إلى الدول العربية
كش���فت الغرفة التجارية العربية البرازيلية في تقرير لها
ع���ن أن قيمة الص���ادرات البرازيلية إلى ال���دول العربية بلغت
 12.197مليار دوالر خالل العام  ،2019مس���جلة نمواً بنس���بة
 6.3في المئة عن العام  ،2018وهو ما يعكس النمو المتواصل
للعالقات التجارية بين البرازيل والمنطقة العربية.
وش���ملت قائمة أهم المنتج���ات البرازيلي���ة المصدرة إلى
الدول العربية خالل تلك الفترة ،الدواجن؛ وقصب الس���كر أو
سكر الشمندر والس���كروز النقي؛ وخامات ومركزات الحديد؛
ولحوم األبقار؛ والذرة؛ واألنابيب والمقاطع المعدنية المجوفة؛
والذه���ب (بم���ا في ذلك الذه���ب المطعم بالبالتين���وم)؛ وزيت
ف���ول الصوي���ا؛ والقهوة ،س���واء المحمصة أو غي���ر المحمصة
أو منزوع���ة الكافيين؛ وزيت البترول وزي���ت معادن البيتومين؛
والسيارات وغيرها من المركبات المخصصة لنقل الركابn .
)Union of Arab Banks (March 2020

روبنز حنون ،رئيس الغرفة التجارية العربية  -البرازيلية
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البنك السوداني الفرنسي يشارك في
المؤتمر المصرفي العربي  -األوروبي في باريس
ال بالمدير العام عبد
ش���ارك البنك السوداني الفرنسي ممث ً
الخال��ق الس��ماني ،في المؤتم���ر المصرفي العرب���ي  -األوروبي

المش���ترك بي���ن إتح���اد المص���ارف العربي���ة ومنظم���ة التعاون
اإلقتص���ادي والتنمي���ة  OECDال���ذي نظمه إتح���اد المصارف
العربي���ة في العاصمة الفرنس���ية باريس بين  5تش���رين الثاني/
نوفمبر و 9منه  2019تحت عنوان «اإلبتكارات المالية ،القوانين
والتش��ريعات وتحديات اإلمتثال» في مقر الـ  ،OECDبالتعاون
مع البن���ك المركزي األوروبي وإتحاد المص���ارف الفرنكوفونية،
وإتحاد المصارف األوروبية.
يُذكر أنه شارك في المؤتمر مجموعة من قيادات المصارف
والمؤسس���ات المالي���ة والهيئ���ات الرقابية والتش���ريعية العربية
والدولي���ة .وبح���ث المؤتمر عدداً م���ن الموضوع���ات والمحاور
والتي رمت إلى تعزيز الحوار المصرفي العربي – األوروبي ومن
بينها :تحديات اإلمتثال اإلقليمية والدولية الخاصة بالمؤسسات
المالية العالمية (التش���ريعات الخاصة بمكافحة غسل األموال،
البن���وك المراس���لة ،العقوبات المالية ،واإلس���تخبارات المتعلقة
بالجرائ���م المالية) ،والتكنولوجيا المالية وتش���ريعاتها ،والفرص
والتحديات ،والتعاون المتوس���طي العرب���ي – األوروبي من أجل
نمو إقتصادي مشترك وتحقيق الشمول المالي.
ال
من جهة أخرى ،كان شارك البنك السوداني الفرنسي ممث ً
بمس���اعد المدير العام لإلس���تثمار والتمويل الولي��د فوزي ،في

عبد الخالق السماني مدير عام البنك السوداني الفرنسي خالل
مشاركته في المؤتمر المصرفي العربي  -األوروبي ،باريس

منت���دى تمويل المش���روعات الصغيرة والمتوس���طة والش���ركات
الناش���ئة والذي إنعقدت مداوالته بين  28تشرين األول /أكتوبر
 2019و 29من���ه ف���ي المملك���ة األردنية الهاش���مية تحت رعاية
البن���ك المركزي األردني وجمعية البنوك في األردن وبإش���راف
وتنظيم إتحاد المصارف العربيةn .

إطالق أول صندوق مالي سعودي لالستثمار في الذهب
منحت السلطات المالية في المملكة العربية السعودية شركة فالك���م ،أن الهدف االس���تثماري من الصندوق ه���و تقديم إضافة
«فالكم المالية الس���عودية» ترخيصاً إلطالق صندوق لالس���تثمار حقيقية للسوق المالية السعودية عبر صندوق استثمار عام مفتوح
متوافق مع المعايير الش���رعية في معدن
المال���ي ف���ي نش���اط مع���دن الذه���ب ،تم
الذهب ،وتوفير فرصة استثمار من خالل
اعتماده متوافقاً مع الش���ريعة ويستهدف
وس���يلة للتح���وط ض���د التضخ���م ،نظراً
نم���واً رأس���مالياً عل���ى الم���دى الطوي���ل،
لكون أس���عار الذهب تصع���د على المدى
وتنوع���اً ف���ي وس���ائل االس���تثمار وإث���راء
الطوي���ل مع التضخم ،مؤكداً أنها تجس���د
المنتجات االس���تثمارية من خالل السوق
كذلك وس���يلة تنوع للمحفظة االستثمارية
المالية الس���عودية ،وهو أول ترخيص من
لتقليل المخاطر ،في ظل طبيعة األسواق
نوعه.
ذات العالقة العكسية مع األسواق المالية
وأعل���ن مع��اذ الخصاون��ة ،الرئي���س
معاذ الخصاونة
التنفي���ذي وعض���و مجل���س إدارة ش���ركة الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة فالكم وبعض أسواق األصولn .
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األخبار والمستجدات

بنك البحرين والكويت يدشّ ن مؤتمر ومعرض االقتصاد الرقمي 2020
تحت رعاية مصرف البحرين المركزي ،دشّ ���ن بنك البحرين
والكوي���ت مؤتمر ومعرض االقتصاد الرقمي  ،2020بالتعاون مع
معهد البحرين للدراس���ات المصرفية والمالية ( )BIBFكشريك
معرفي ،وذلك بمشاركة أكثر من  500ممثل من أبرز القطاعات
ف���ي المملك���ة لدعم خط���ة التح���ول الرقمي واس���تثمار الفرص
المتاح���ة والت���ي ستش���كل مالمح مس���تقبل االقتص���اد الوطني،
تحت ش���عار «نحو رقمنة األعمال والمجتمعات» ،وشكّل المؤتمر
منصة شاملة جمعت بين أبرز الروّاد والخبراء االقتصاديين من
جمي���ع أنحاء العالم ،لمناقش���ة االقتصاد الرقم���ي في المملكة،
الذين ناقشوا  6محاور رئيسية هي :القيادة والثقافة ،واالبتكار،
وتجرب���ة العم�ل�اء ،والوظائ���ف المس���تقبلية ،ودور الم���رأة ف���ي
التكنولوجيا الحديثة ،باإلضافة إلى الشركات الناشئة؛ لمناقشة
أهمية تسريع وتعزيز التحوّل إلى االقتصاد الرقمي في المنطقة
باعتباره توجهاً عالمياً.
واس���تهدف المؤتم���ر مختلف القطاع���ات المؤث���رة في نمو
وتط���ور االقتص���اد البحرين���ي ،والتي تش���مل القط���اع الصحي،

وقط���اع الخدم���ات المصرفي���ة والمالي���ة ،والقط���اع الحكومي،
وقط���اع التعلي���م ،وقط���اع النفط والغ���از ،باإلضاف���ة إلى قطاع
االتصاالت والهندس���ة ،وتضمن حلقات حوارية ركّزت على أبرز
العوامل المس���اعدة في التحول الرقمي وتأثيرها على االقتصاد
الوطني ،وذلك من خالل تس���ليط الضوء على كيفية االس���تفادة
من اإلمكانات الرقمية المتاحة اليوم لتطوير نظام بيئي متكامل
وتحقيق االستدامة االقتصاديةn .

أفنان صالح رئيسة للموارد البشرية في بنك البحرين اإلسالمي
عين بنك البحرين اإلس�ل�امي أفن��ان أحمد صالح في منصب
رئيس تنفيذي للموارد البش���رية والش���ؤون اإلداري���ة ،وتأتي هذه
الخطوة ضمن مس���اعي البنك الحثيثة لتطبيق اس���تراتيجيته في
االستثمار بالكوادر البحرينية المؤهلة .وتتمتع أفنان أحمد بخبرة
عملية تصل إلى  20عاماً ،حيث بدأت مسيرتها العملية منذ عام
 2000في قسم العالقات المهنية في مكتب االرشاد المهني في
جامعة البحرين ،حتى تدرجت لرئاسة القسم في عام  ،2005ثم
انضمت عام  2006للعمل في شركة إنتلناكوم لالستثمار.
وابتدا ًء من عام  ،2008تقلّدت عدة مناصب في دار ثروات
لالس���تثمار ،م���ن ضمنه���ا :مدير الموارد البش���رية والش���ؤون
اإلدارية وس���كرتير مجل���س اإلدارة .وفي ع���ام  2015التحقت
في بنك البحرين اإلسالمي كمدير في دائرة الموارد البشرية،
لتت���درج بعدها لمنص���ب رئيس دائرة الموارد البش���رية ،وهي
حاصلة على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة
البحرين ،وش���هادة الماجس���تير ف���ي إدارة األعمال من جامعة
ستراثكاليد – المملكة المتحدة.
وبهذه المناسبة ،صرّح حسان جرار الرئيس التنفيذي لبنك
البحرين اإلس�ل�امي قائالً« :يسعدنا اإلعالن عن تعيين أفنان
)Union of Arab Banks (March 2020

حسان جرار ،الرئيس التنفيذي أفنان أحمد صالح ،رئيس تنفيذي
للموارد البشرية والشؤون اإلدارية
لبنك البحرين اإلسالمي

أحمد صالح بهذا المنصب المهم ،لجهودها المبذولة لالرتقاء
بالموارد البش���رية بالبنك لمس���تويات عالية ،بدءاً من س���عيها
لتوظي���ف أفضل الكف���اءات حتى تلبية االحتياج���ات التدريبية
للموظفي���ن ،وحرصها على تطوير مهاراته���م وصقل خبراتهم
بش���كل مس���تمر .باإلضافة إلى مس���اهمتها الفعالة في تطوير
بيئ���ة العم���ل لتك���ون بيئة صحي���ة وعصرية في أقس���ام البنك
المختلفة ،والتي تجاوزت توقعات الموظفين»n .
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شخصيات بحرينية «أعضاء شرف» في االتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية

الشيخة لمياء بنت محمد آل خليفة رئيسة مجلس إدارة جمعية النور
للبر خالل حفل التكريم

تم تدشين «مكتب اإلقليم العربي» لالتحاد الدولي للمسؤولية
المجتمعية ،وخالل التدشين مُنح عدد من الشخصيات البحرينية
والعربية والدولية العضويات الشرفية لالتحاد الدولي للمسؤولية
المجتمعية ،وت���م تكريمهم «بالجائزة الدولي��ة للتميز في مجال
الش��راكة المجتمعي��ة لعام  »2019بالش���راكة مع االتحاد الدولي
للتنمي���ة االجتماعية .ومن تلك الش���خصيات البحرينية :الش��يخ
دعي��ج بن خليفة آل خليف��ة الرئيس الفخري للجمعية الخليجية
لإلعاقة ،والش��يخة لمياء بنت محمد آل خليفة رئيس���ة مجلس
إدارة جمعي���ة النور للب���ر ،وكذلك نائبتها في الجمعية الش��يخة
لول��وة بن��ت خليفة بن عل��ي آل خليفة ،إضافة إلى البروفيس��ور
يوس��ف عبدالغف��ار رئيس المركز العالمي للتنمية المس���تدامة،
والوزير والبرلماني الس��ابق صالح بن علي ،وعدنان أحمد يوسف
الرئي���س التنفيذي لمجموعة البرك���ة المصرفية ،وعبدالرحمن
جواه��ري رئي���س ش���ركة الخلي���ج لصناع���ة البتروكيماوي���ات ،

عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية
خالل حفل التكريم

هاشم سليمان حسين رئيس مكتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة
األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في مملكة البحرين مكرَّم ًا

وحس��ن بن إبراهيم كمال عضو مجلس أمناء المؤسسة الخيرية
الملكية ،وهاش��م س��ليمان حس��ين رئيس مكتب ترويج االستثمار
والتكنولوجي���ا التابع لمنظمة األمم المتح���دة للتنمية الصناعية
(اليونيدو) في مملكة البحرينn .

«األمم المتحدة» تتبنّى مبادرة البحرين بتخصيص يوم عالمي للمصارف
تبنّ���ت الجمعية العام���ة لألمم المتحدة مب���ادرة مملكة
البحري���ن الخاص���ة بإع�ل�ان ي���وم دولي للمص���ارف ،والتي
تقدمت بها بمناس���بة مرور مئة عام على تأس���يس القطاع
المصرف���ي البحريني ،وجرى إقرارها في اجتماع الجمعية
العام���ة لألم���م المتح���دة ،في مش���روع أمم���ي حصل على
موافقة كافة الدول ،وتم فيه تخصيص يوم الرابع من كانون
األول/ديسمبر من كل عام يوماً دولياً للمصارف يُحتفى به.
وق���د أع���رب رئي���س مجل���س إدارة جمعي���ة مص���ارف
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البحرين عدنان أحمد يوس��ف عن فخ���ر الجمعية بتحقيق
ه���ذا اإلنج���از غير المس���بوق ،مثمِّن���اً كل المس���اعي التي
بُذل���ت من قبل المعنيين في وزارة الخارجية البحرينية من
أج���ل تمرير ودعم مقترح الجمعي���ة بتخصيص يوم عالمي
للمصارف ،مؤكداً أهمية الجهود التي تبذلها وزارة المالية
واالقتص���اد الوطني ومصرف البحري���ن المركزي من أجل
تطوي���ر القط���اع المصرفي البحريني واكتس���ابه الس���معة
الدولية المرموقةn .
)Union of Arab Banks (March 2020
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عدنان أحمد يوسف يلتقي المدير العام لصندوق التضامن االسالمي للتنمية

خالل اجتماع التعاون اإلنمائي واالقتصادي

اجتمع رئيس جمعية مص���ارف البحرين /الرئيس التنفيذي
لمجموع���ة البرك���ة المصرفية عدن��ان أحمد يوس��ف مع المدير
الع���ام لصن���دوق التضام���ن االس�ل�امي للتنمية – التاب���ع للبنك
اإلس�ل�امي للتنمي���ة  -الدكت��ور ولي��د عب��د المحس��ن الوهي��ب،
يرافق���ه كبي���ر أخصائ���ي المعلوم���ات التنفيذي���ة ف���ي صن���دوق
التضامن جمال عبد الرحمن الس��يد عمر ،والضابط المسؤول
عن التمويل وإدارة الرساميل في الصندوق فواز عبد النور ،وكان
بح���ث في التعاون اإلنمائي واإلقتصادي وال س���يما في مجاالت
التعليم والصحة وغيرها.
يذك���ر أنه يوج���د لدى الصندوق برام���ج عديدة في مجاالت

التعليم والصحة بالتعاون مع مؤسس���ات كبرى ،ويقوم الصندوق
بالترتي���ب مع مجموعة ش���ركاء في األم���م المتحدة منها منظمة
«الشراكة العالمية من أجل التعليم» ،كذلك مع منظمات مختلفة
ف���ي أوروبا وتركي���ا ،كذلك م���ع المنظمات اإلقليمية كمؤسس���ة
«التعلي���م فوق الجمي���ع» ومنظمة «صلتك» م���ن أجل خلق فرص
عمل للشباب ،إلى جانب صناديق التنمية كصندوق قطر للتنمية
واألوب���ك والصندوق الس���عودي والكويتي وأبو ظبي ومؤسس���ات
كمؤسس���ة بيل غيتس .كما يقوم الصن���دوق أيضاً بترتيب برامج
مختلفة في مجاالت عدة ،سواء في خلق فرص العمل أو الصحة
أو التنمية الريفية ،وهذه هي طريقة عمل الصندوقn .

الديون العالمية ت ُسجِّل أكبر زيادة في  50عام ًا
أصدرت مجموعة البنك الدولي دراسة عن الديون العالمية
كشفت فيها عن أن ديون اقتصادات األسواق الصاعدة والبلدان
النامية قفزت إلى رقم قياسي قدره  55تريليون دوالر في ،2018
ُس���جل ًة قف���ز ًة في غض���ون ثمانية أع���وام هي األكبر واألس���رع
م ِّ
واألوس���ع نطاقاً فيما يقرب من خمس���ة عقود ،وحثت الدراس���ة
واضع���ي السياس���ات عل���ى المس���ارعة إل���ى تقوية السياس���ات
االقتصادية لبلدانهم وجعلها أقل تعرضاً للصدمات المالية.
وخلصت الدراس���ة إلى أن نس���بة الدين إل���ى إجمالي الناتج
)Union of Arab Banks (March 2020

المحل���ي في البل���دان النامية قد قفزت أكثر من  54نقطة مئوية
لتص���ل إلى  168في المئة منذ بدأ تراكم الديون في عام .2010
وفي المتوسط ،ارتفعت هذه النسبة نحو سبع نقاط مئوية سنوياً
أو تقريباً ثالثة أضعاف سرعة ارتفاعها خالل أزمة ديون أميركا
الالتينية في س���بعينيات القرن الماضي .عالو ًة على ذلك ،كانت
الزي���ادة واس���عة النطاق على نح���و غير عادي ،إذ ش���ملت ديون
الحكوم���ات وكذل���ك القط���اع الخ���اص ،ويمكن رصده���ا في كل
مناطق العالم تقريباًn .
احتاد املصارف العربية (آذار /مارس )2020
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«ساما» تُطل ِق حملة للتعريف بالحقائب الذكية لنقل األموال

بدء إطالق التراخيص للجهات المالية غير المصرفية في السعودية
أعلنت مؤسس���ة النق���د العربي الس���عودي
«ساما» بدء إطالق التراخيص للجهات المالية
الفاعل���ة غي���ر المصرفي���ة (ش���ركات التقنيات
المالي���ة) ،باإلع�ل�ان عن إص���دار أول ترخيص
لشركة محفظة إلكترونية وأول ترخيص لشركة
خدمات مدفوعات في المملكة ،انطالقاً من دور
المؤسس���ة الداعم لتمكين المؤسسات المالية
غير المصرفية من تقديم الخدمات المالية بما
يدعم نمو االقتص���اد الوطني وتطلعات برنامج
تطوير القطاع المالي المنبثق من رؤية المملكة
 ،2030وتحقي���ق أهداف���ه اإلس���تراتيجية ف���ي
تعزيز الش���مول المالي واالعتم���اد على التقنية
في مجال المدفوعات للحد من التعامل بالنقد.
وأشارت المؤسسة «أنها رخصت لشركة المدفوعات الرقمية
السعودية ( )STCPayكشركة محفظة إلكترونية ،وشركة جيديا
للتقنية كش���ركة خدمات مدفوع���ات ،ويأتي ذلك بعد نجاح فترة
التجربة في البيئة التجريبية».
 ..وت ُطلِق حملة للتعريف بالحقائب الذكية لنقل األموال
من جه���ة ثاني���ة ،أطلقت مؤسس���ة النقد العربي الس���عودي

«ساما» حملة توعوية تحت شعار «خلها لو هذا شكلها» للتعريف
بالحقائ���ب الذكي���ة لنقل األموال والعمالت الموس���ومة باألحبار
األمنية وآلية التعامل معها.
وأشارت المؤسسة في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي تزامناً
مع اعتماد المؤسس���ة  -وبالتنس���يق مع الجهات ذات العالقة -
تطبيق اس���تخدام حقائب ذكية لنقل األموال ،والتي تتيح التعقب
اآللي واإلتالف الذاتي للنقود حال فتحها بطريقة غير نظامية،
وذلك بدالً من حاويات نقل األموال المستخدمة حالياًn .

ستاندرد أند بورز :نمو االقتصاد السعودي يتجاوز % 2
اعتب���رت وكال���ة «إس آن���د ب���ي جلوب���ال
للتصنيف���ات االئتماني���ة» ف���ي تقري���ر لها أن
ميزاني���ة الحكوم���ة التوس���عية ف���ي المملك���ة
العربية الس���عودية س���تكون كافية لتعزيز نمو
الناتج المحلي اإلجمالي ليتجاوز  2في المئة
خ�ل�ال العامي���ن  2020و ،2021عل���ى الرغم
من أن نمو االئتمان س���يبقى عند مس���تويات
معتدلة.
وتوقع���ت الوكال���ة ف���ي تقريره���ا أن تحاف���ظ البن���وك في
المملك���ة العربي���ة الس���عودية عل���ى مس���تويات مس���تقرة ف���ي
مؤشرات المخاطر المالية خالل العام  ،2020بالرغم من «أن
النم���و يبق���ى معتمداً إلى حد كبير على تحركات س���وق النفط
ومرتب���ط أيض���اً بالظ���روف االقتصادية العالمي���ة والتوجهات

58

احتاد املصارف العربية (آذار /مارس )2020

الجيوسياس���ية اإلقليمي���ة» ،وأش���ار التقري���ر إل���ى «أن تمويل
الرهن العقاري س���يكون أحد العوامل الرئيسية المحركة لنمو
القروض في المملكة ،في حين أن خس���ائر االئتمان ستستقر
عند حوالي  70نقطة أساس ،بينما ستظل آفاق النمو مرتبطة
بأسعار السلع ،بحسب موقع االسواق العربية»n .
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األخبار والمستجدات

بنك السودان المركزي :نهج جديد في سياسات العام 2020
المالي إلس���تفادة أكبر عدد م���ن المواطنين من
أعلن بنك الس���ودان المركزي أن سياس���اته،
مظل���ة الخدم���ات المالي���ة» ،الفتاً إل���ى «إصدار
في العام  ،2020س���تتخذ نهجاً جديداً من حيث
سلسلة من الضوابط لتعزيز دور القطاع الخاص
الش���كل والمضمون ،يقوم على اإلهتداء بأفضل
عب���ر عمليات ش���راء وتصدير الذهب بالس���ماح
الممارس���ات في البن���وك المركزي���ة في العالم،
بتصدير الذهب بواس���طة ش���ركات ومؤسس���ات
وأف���اد بن���ك الس���ودان المرك���زي ،في بي���ان،
القط���اع الخاص بعد تصفيته محلي���اً للتأكد من
«أن سياس���ات البن���ك المرك���زي ترك���ز عل���ى
القيم���ة الحقيقية للذهب .كما ألزمت السياس���ة
األهداف الرئيس���ية للبنك ،من حيث اإلس���تقرار
ش���ركات اإلمتي���از بإس���ترداد حصيل���ة صادرات
النقدي واإلستقرار المالي ،وأن سياسات البنك
إس���تندت عل���ى الوثيق���ة الدس���تورية اإلنتقالية ،البروفيسور بدرالدين عبدالرحيم الذه���ب وإيداعه���ا داخ���ل الس���ودان ،وم���ن ث���م
والقوانين واللوائح السارية ذات الصلة ،وبرنامج ابراهيم ،محافظ بنك السودان ح���ددت أوج���ه اإلس���تخدام المس���موح للنس���بة
الحكوم���ة للفت���رة اإلنتقالي���ة ،وأه���داف منظمة المركزي ورئيس مجلس االدارة الخاص���ة بش���ركات اإلمتياز» ،منوهاً بـ «تس���هيل
األمم المتح���دة للتنمية المس���تدامة ،وموجهات
عملية التصدير عموماً ،عبر الس���ماح بإستخدام
ومؤشرات موازنة العام .»2020
كاف���ة طرق الدف���ع ،ومنح المصدرين مرونة أكبر في إس���تخدام
وأض���اف البي���ان« :أن تل���ك السياس���ات تُركز عل���ى تحقيق حصيلة الصادرات ،والس���ماح لهم بنس���بة مق���درة من الحصيلة
هدفي اإلستقرار النقدي والمالي من خالل إستهداف إستقرار إلستخدامها في اإلستيراد الخاص بهم».
أخي���راً ،في إطار ترش���يد اإلس���تيراد ،خلص بنك الس���ودان
المستوى العام لألسعار عن طريق ضبط الكتلة النقدية ،بهدف
إحتواء معدالت التضخم وإرتفاع األس���عار وإس���تقرار وإستدامة المرك���زي ف���ي بيانه إلى أنه «تم توجيه المصارف بفتح حس���اب
س���عر الصرف ،بتش���جيع وتمويل اإلنتاج والصادرات ،وترش���يد إس���تيراد تت���م تغذيت���ه وف���ق ضوابط مح���ددة ،على أن تُس���تغل
اإلستيراد ،وتحقيق اإلستقرار المالي بتعزيز سالمة المؤسسات هذه الموارد في إس���تيراد الس���لع اإلس���تراتيجية ذات األولوية،
المالي���ة وش���بكات األم���ان المال���ي ،والعمل على هيكل���ة الجهاز باإلضافة إل���ى إحتياجات قط���اع النقل والتخزي���ن والحرفيين،
المصرفي لخلق كيانات مالية ومصرفية قادرة على المنافسة» .وبعدها إس���تيراد الس���لع األخرى بع���د موافق���ة وزارة الصناعة
وأش���ار البي���ان إل���ى أن���ه «يعت���زم توس���يع قاع���دة الش���مول والتجارة بصفتها الجهة المختصة»n .

بنك البركة السودان يرعى احتفالية تربوية
رع���ى بنك البركة في الس���ودان احتفالي���ة اليوبيل الذهبي
لمدرسة محمد حس���ين الثانوية بمناسبة مرور  50عاماً على
إنش���ائها بحضور عدد من خريجي المدرسة ،وشمل االحتفال
فعالي���ات ثقافي���ة وأغاني وطنية وكلمات م���ن رواد الخريجين
وأسرة مؤسس المدرسة.
وأكد الرش��يد عبد الرحمن مدي���ر عام بنك البركة في
كلمة له اس���تمرار دعم البنك للمش���اريع التعليمية ،مشيراً إلى
أن الحكومة الجدي���دة تعمل على االهتمام بالتعليم الحكومي،
األم���ر ال���ذي يتطل���ب الدع���م والمس���اعدة من قب���ل الجهات
المقتدرة.
وأش���ار الطي��ب ش��مام رئيس رابط���ة خريجي مدرس���ة
محمد حس���ين أن المدرسة خرجت الكثيرين من النخب التي
)Union of Arab Banks (March 2020

تشارك في تكريم رجل الخير مؤسس الصرح العظيم محمد
حسين ،مثمناً دور المساهمين بإعادة تأهيل المدرسةn .
احتاد املصارف العربية (آذار /مارس )2020
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توقعات «ساكسو بنك» لعام 2020

إس�تمرار اإلضطراب�ات في ظل فقدان الس�يطرة
أصدر «ساكسو بنك» ،البنك الرائد في التكنولوجيا المالية والتنظيمية والمتخصص في
التداول واإلستثمار المتعدد األصول عبر اإلنترنت ،تقريراً بعنوان «توقعات جريئة لعام
 ،»2020تضمنت تحذيراً من سوء التوزيع المحتمل للمخاطر بين المستثمرين الذين ال يأخذون
إمكانية وقوع هذه األحداث إال بنسبة  1في المئة .وفي ما يلي أبرز التوقعات:
غير مهيأة لهذا التحول في األحداث ،وس���تندفع أس���عار الذهب
مج���دداً نحو نطاقها الس���عري المح���دود دون عتبة  1300دوالر
لألونصة.

60

إنعكاس الثروة ي ُخفّض معدل الفرق بين أسعار
الذهب والنفط إلى النصف:
يدخ���ل الذه���ب في الع���ام  2020عل���ى أمل إج���راء تحرّك
تاريخي جديد نحو إرتفاع يتخطى التوجهات التي سجلها خالل
الع���ام  .2019وفيما حش���دت البنوك المركزي���ة العالمية أقصى الوصول المفاجئ للركود التضخمي ي ُعزز
دعم سياس���ي إلقتصاداتها الضعيفة ودفع���ت العوائد الحقيقية أهمية النمو:
س���تبقى ش���ركات التكنولوجي���ا« :فيس���بوك»« ،أم���ازون»،
نحو اإلنخفاض ،وحتى العائدات اإلسمية نحو المنطقة السلبية،
لإلستفادة من العائدات المُنعكسة في الحاالت القصوى ،إتجهت «نتفليك���س» و«غوغ���ل» بعي���د ًة ع���ن الصنادي���ق المتداول���ة ف���ي
أس���عار المعادن الثمينة نحو اإلرتفاع مع تخفيض تكلفة الحمل .البورصة التي س���تتفوق عليها بنسبة  ،% 25في وقت إنتقل فيه
كم���ا إحتفل الفني���ون بالنهاية المدوية ألربع س���نوات من الحيرة العال���م نحو نقط���ة البداية عندم���ا إنتهى العمل بنظ���ام إتفاقية
ضمن نطاق محدود.
وس���تقلب األس���واق األوض���اع
لصالحها في العام  .2020وس���تتعثر
أس���واق الذهب في وق���ت تخفف فيه
البن���وك المركزية العالمي���ة توجهاتها
نح���و تعزي���ز السياس���ة ،ف���ي إعتراف
واض���ح بخط���أ السياس���ة المتمث���ل
في أس���عار الفائ���دة الس���لبية .وبينما
يستشعر مس���تثمرو السندات التحول
في السياس���ة العام���ة نحو المحفزات
المالي���ة المس���توحاة م���ن النظري���ة
النقدي���ة الحديث���ة ،س���ترتفع عائدات
السندات المس���تحقة بعد أجل طويل
بشكل كبير .ومن شأن ذلك التخفيف
من ح���دة اإلهتم���ام بحي���ازة األصول
غي���ر ذات العائ���د مث���ل الذهب ،حيث
سيتدافع المس���تثمرون نحو الشركات
التي تمتلك قوة تسعير وأي أصل قادر
على استيعاب النفقات المالية .وتبدو
صفقات الش���راء المفرط���ة للذهب
النفط يتفوق على الذهب ضمن توقعات ساكسو بنك لعام 2020
احتاد املصارف العربية (آذار /مارس )2020
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م�ن قب�ل الحكوم�ات والبن�وك المركزي�ة
«بريتون وودز» ،وإتجه فعلياً من تسعير الدوالر بناء على الذهب
إل���ى نظام قيمة الدوالر القانونية الصافية ،مع وجود تريليونات
ال���دوالرات المقترضة ،ليس في الوالي���ات المتحدة فقط ،إنما
ح���ول العالم ،وتطلبت كل دورة إئتمانية أس���عار فائدة منخفضة
بإس���تمرار ،وق���دراً أكبر من المحفزات لمن���ع الهيمنة التامة في
الواليات المتحدة والنظام المالي العالمي.
وم���ع إنخف���اض أس���عار الفائ���دة إل���ى حدودها الدني���ا ،وما
تواجه���ه الوالي���ات المتح���دة من عج���ز هائل ومتزايد ،س���يدفع
الرك���ود األميركي المقبل ،مجلس اإلحتياطي الفدرالي نحو رفع
ميزانيت���ه العمومية بش���كل يتخط���ى التوقعات لتغطي���ة النفقات
المالي���ة الجديدة والهائلة التي فرضها الرئيس األميركي دونالد
ترام���ب لدعم البني���ة التحتية ،أم�ل�اً بإنقاذ ف���رص إنتخابه من
جديد.
وعلى المس���توى العالمي ،يعان���ي الدوالر إنخفاضاً حاداً في
قيمته ،حيث تُدرك الس���وق أن بنك االحتياطي الفدرالي سيُعزز
توسيع موازنته العامة مع الحفاظ على إنخفاض أسعار الفائدة.
البنك المركزي األوروبي يرفع أسعار الفائدة:
تش���هد البن���وك األوروبي���ة ع���ودة مع إرتف���اع مؤش���ر «يورو
س���توكس» بنس���بة  % 30في العام  .2020ورغم الطرح األخير
لنظام الشرائح ،والذي ساعد في تخفيف اآلثار السلبية ألسعار
الفائدة السلبية ،ال تزال البنوك تواجه أزمة كبيرة .وتواجه هذه
البنوك بيئة إقتصادية ومالية زاخرة بالتحديات ،إذ تمتاز بأسعار
فائدة ش���ديدة التدني من الناحي���ة الهيكلية ،وزيادة في التنظيم
مع إتفاقية بازل الرابعة ( )Basel IVوالتي ستؤدي إلى تخفيض
إضافي في عائدات البنك على األسهم ،والمنافسة من الشركات
المتخصصة بالتقنية المالية في األسواق المتخصصة.
في قطاع الطاقة ال ت ُعتبر البيئة إتجاه ًا سائداً:
يقف���ز معدل صنادي���ق مجموع���ة «فانغارد إنرج���ي» للوقود
األحف���وري المتداول���ة ف���ي البورص���ة ،وه���و أح���د الصنادي���ق
المتداول���ة ف���ي البورصة والمتخصصة بالطاق���ة المتجددة ،من
 7إلى  .12وقد تعرض قطاع الطاقة للضرر من قوتين هائلتين،
تمثل���ت أوالهما في ظهور الغاز الصخري األميركي ،والخطوات
الس���ريعة في عولمة سالسل إمدادات الغاز الطبيعي عبر الغاز
الطبيعي المسال .ومن ثم جاءت ثورة النفط الصخري األميركي،
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والتي دفعت الواليات المتحدة لتصبح أكبر منتج للنفط وسوائل
البترول في العالم .وتجسدت القوة الثانية في زيادة رأس المال
السياسي والشعبي وراء محاربة التغيرات المناخية ،مما تسبب
بزيادة هائلة في الطلب على الطاقة المتجددة.
وإجتمعت األس���عار المنخفضة وتجنب المس���تثمرين لقطاع
الطاق���ة الس���وداء لتدف���ع تقييم األس���هم ف���ي ش���ركات الطاقة
التقليدي���ة نحو خص���م  % 23لصالح ش���ركات الطاقة النظيفة.
وسنش���هد ف���ي الع���ام  2020إنق�ل�اب األحوال لصال���ح توقعات
اإلس���تثمار ،حي���ث تتجه «أوبك» نحو توس���يع تخفي���ض اإلنتاج،
بينما يتناسب اإلنتاج غير المربح للنفط الصخري األميركي مع
بطء نمو اإلنتاج وتجدد إرتفاع الطلب من آسيا .ولن يكون قطاع
النفط والغاز الفائز الوحيد في العام  ،2020حيث يشهد قطاع
الطاقة النظيفة دعوة متزامنة لليقظة.
آسيا ت ُصدر عملة إحتياطية جديدة بعيد ًا عن الدوالر:
من شأن إصدار عملة آسيوية إحتياطية رقمية مدعومة من
بنك اإلستثمار اآلس���يوي للبنية التحتية تخفيض مؤشر الدوالر
بنسبة  ،% 20لتهبط أسعار الدوالر بنسبة  % 30مقابل الذهب.
ولمواجهة مواطن الضعف والمنافس���ة التجاري���ة العميقة جراء
إرتف���اع التهدي���دات األميركية بتس���ليح الدوالر والس���يطرة على
الموارد المالية العالمية ،يُش���كل بنك االستثمار اآلسيوي للبنية
ال جديداً تحت اسم حق السحب اآلسيوي (،)ADR
التحتية أص ً
بحي���ث تعادل كل عملة جدي���دة  2دوالر ،مما يجعلها أكبر وحدة
عملة في العالم.
وتهدف هذه الخطوة بش���كل واضح إلى فك إرتباط التجارة
اإلقليمي���ة بال���دوالر .وس���توافق اإلقتص���ادات المحلي���ة متعددة
األط���راف عل���ى الب���دء بإج���راء جمي���ع تداوالته���ا التجارية في
المنطقة إعتماداً على هذه العملة الجديدة ،وتش���ير أبرز الدول
المصدرة للنفط  -روسيا وأوبك  -إلى سعادتها بالتسجيل نظراً
إلى إعتمادها المتزايد على السوق اآلسيوية.
وم���ن ش���أن ف���ك إرتباط قس���م كبير م���ن التج���ارة العالمية
بال���دوالر ،ت���رك الواليات المتح���دة من دون التدفق���ات المالية
الالزم���ة لتموي���ل عجزها المزدوج .وس���يضعف ال���دوالر بواقع
 % 20قياس���اً بالعمل���ة اآلس���يوية الجدي���دة في غضون أش���هر،
و % 30مقابل الذهب الذي س���تُحلّق أس���عاره نحو أكثر من ألفي
دوالر لألونصة في العام n .2020
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التعاون اإلقتصادي والصحي والتبادل التجاري العربي – األلماني في العام 2019

اإلم�ارات العربي�ة المتح�دة تتص�در ال�دول
شهد العام  2019سلسلة ملتقيات عبّرت عن التعاون العربي – األلماني في المجاالت
ال عن مجاالت الطاقة ،والتعاون في ما بين الشركات والغرف التجارية،
الصحية واإلقتصادية ،فض ً
واإلستثمار والتبادل التجاري ،حيث بلغ حجم التبادل التجاري العربي – األلماني (بين يناير /كانون
الثاني وسبتمبر /أيلول  )2019نحو  31,9مليار يورو ،مسج ً
ال إرتفاع ًا بنسبة  % 1,92مقارنة بالفترة
عينها من العام  ،2018حيث إرتفعت قيمة الصادرات األلمانية إلى الدول العربية خالل هذه
الفترة بنسبة  % 1,94لتصل قيمتها إلى  22,2مليار يورو .كما إرتفعت قيمة الواردات األلمانية
بين الدول العربية بنسبة  % 1,79ووصلت قيمتها إلى  9,6مليارات يورو .وتصدرت دولة اإلمارات
العربية المتحدة الدول العربية في قائمة مستوردي السلع األلمانية ( 5856,1مليون يورو) ،تليها
المملكة العربية السعودية ( 4092,4مليون يورو) ،فجمهورية مصر العربية ( 2658,3مليون
يورو) ،في حين تصدرت ليبيا قائمة الدول العربية المصدرة إلى ألمانيا ( 2798مليون يورو).
ملتقى الصحة العربي – األلماني:
آفاق واعدة للشراكة الصحية والرعاية الطبية

إنعق���د ملتق���ى الصح���ة العرب���ي – األلماني ف���ي العاصمة
األلماني���ة برلي���ن ،حي���ث ش���هد مش���اركة نح���و  200ش���خصية
ال عن رج���ال األعم���ال والمتخصصين
م���ن صنّاع الق���رار ،فض ً
والمهتمي���ن في قط���اع الصح���ة والرعاية الطبية م���ن الجانبين
العرب���ي واأللمان���ي ،في إنع���كاس ألهمية القطاع وحيوية س���وق
الرعاية الطبية كمحرك مهم لمعدالت النمو اإلقتصادي.
وناقش المش���اركون في  6جلس���ات عمل التطورات الحالية
في س���وق الرعاية الصحية ،كذلك فرص التعاون بين الشركات
العربية واأللمانية من خالل موضوعات تناولت صناعة التأمين
وإمكان���ات تطوير صناعة األدوية ،إضافة إلى أحدث اإلبتكارات
الطبي���ة لي���س فقط في م���ا يخص التقني���ات الجدي���دة للعالج
والتدخالت الطبية ،ولكن أيضاً حول رقمنة إدارة المستشفيات.
كما تمت مناقش���ة التعاون في مجال التعليم والتدريب ،واآلفاق
المستقبلية للمشاريع المشتركة بين الدول العربية وألمانيا.
الملتقى اإلقتصادي العربي – األلماني األول
في والية شمال الراين – وستفاليا

نظَّ مت غرفة التجارة والصناعة العربية – األلمانية بالتعاون
م���ع مجلس الس���فراء الع���رب وحكوم���ة والية ش���مال الراين –
وس���تفاليا وإتحاد الغرف الصناعي���ة والتجارية األلمانية ،IHK
ف���ي الوالي���ة ،الملتقى اإلقتصادي العرب���ي – األلماني األول في
مدينة دوس���لدورف .إفتتح رئيس الوزراء أرمين الشيت الملتقى،
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ف���ي حض���ور الس���فراء العرب ف���ي ألماني���ا ،وممثلي الش���ركات
األلماني���ة ف���ي الوالية ،ووف���ود إقتصادي���ة من عدد م���ن الدول
العربية.
وتأت���ي أهمية ه���ذا الملتقى بإعتبار أن ثمة  % 30من جميع
الشركات األلمانية التي لديها عالقات تجارية مع الدول العربية،
تأتي من والية ش���مال الراين – وس���تفاليا .كم���ا يهدف الملتقى
إلى تعميق وتعزيز التعاون اإلقتصادي بين ألمانيا عموماً ووالية
ش���مال الراي���ن على وجه الخص���وص ،مع ال���دول العربية ودعم
التواصل بين الشركات العربية واأللمانية.
وتناولت جلسات النقاش في الملتقى ،اإلستعدادات لمعرض
ال عن 4
 Expo 2020في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،فض ً
جلسات حول أهم التطورات في العالقات اإلقتصادية األلمانية
– العربي���ة والتي ش���ملت مواضيع إدارة الطاق���ة والمياه والبيئة
والصحة.
ملتقى الطاقة العربي – األلماني العاشر:
شراكة أكثر فعالية إلنجاز التحول في الطاقة

نظمت غرفة التج���ارة والصناعة العربية – األلمانية ملتقى
الطاقة العربي – األلماني العاشر في العاصمة األلمانية برلين،
حيث ش���ارك في الملتقى نحو  300ش���خصية من صنّاع القرار
ورجال األعمال والمهتمي���ن والخبراء في مجال الطاقة .وتناول
الملتق���ى الذي إنعقد برعاية وزارة اإلقتصاد والطاقة اإلتحادية
وبالتع���اون م���ع ش���ركة  ،Diiس���بل تطوي���ر الش���راكة العربية –
األلمانية في مجال الطاقة وإمكانية اإلس���تفادة من التكنولوجيا
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العربية في قائمة مس�توردي السلع األلمانية
والخب���رة األلمانية في تطوير الطاقة ف���ي الدول العربية والذي
يش���هد تحوالت مهمة حيال زيادة إنتاج الطاقة واإلس���تفادة من
مصادر الطاقة المتجددة.
وش���هدت أعم���ال الملتق���ى جلس���ات ح���وار ع���دة ش���ملت
موضوع���ات التح���ول في الطاقة في العال���م العربي ،والتجارب،
والتحدي���ات والتوقع���ات ،وإنتق���ال الطاق���ة والطري���ق إلى نظام
الطاق���ة الخالي م���ن اإلنبعاثات بنس���بة  ،% 100والتحوالت في
ال عن
مزيج الطاقة :النفط والغاز – تقنيات وحلول مبتكرة ،فض ً
موضوع���ات توليد الطاقة وتوزيعها وتخزينه���ا وجوانب التمويل
والبحث والتعليم.
التعاون بين غرفة التجارة والصناعة العربية – األلمانية
وجيبوتي

دعت غرفة التجارة والصناعة العربية – األلمانية بالتعاون
مع سفارة جيبوتي في ألمانيا وغرفة صناعة وتجارة جيبوتي،
وفداً إقتصادياً يُمثل عدداً من الشركات األلمانية من مختلف
القطاع���ات اإلقتصادية إلى زيارة جمهوري���ة جيبوتي ،والتقى
الوف���د الذي ترأس���ه األمين الع���ام لغرفة التج���ارة والصناعة
العربي���ة – األلمانية عبد العزي��ز المخالفي ،برئيس جمهورية
جيبوت���ي إس��ماعيل عمر جيل��ه ،الذي قدم للوف���د عرضاً عن
اإلمكانات اإلقتصادية واإلستثمارية التي تمتلكها بالده ،سواء
بإعتباره���ا مركزاً لوجس���تياً لواحد من أه���م الطرق المالحية
التجاري���ة العالمي���ة ،وبوابة إل���ى منطقة ش���رق أفريقيا .علماً
أن جيبوت���ي س���عت إلى توس���يع مركزها كأكبر مرك���ز لتداول
البضائ���ع في ش���رق أفريقيا ،أو من ناحي���ة المنطقة التجارية
الحرة المُنشأة حديثاً والتي تُتيح الكثير من اإلمكانات الكبيرة
والف���رص إلقام���ة األعم���ال واإلس���تثمار للش���ركات الكب���رى،
والمتوسطة والصغيرة.
لقاءات عمل تجمع ممثلي الشركات األلمانية
والسفير السعودي السابق في ألمانيا

بدعوة م���ن غرفة التج���ارة والصناعة العربي���ة – األلمانية،
إلتق���ى ع���دد م���ن ممثل���ي الش���ركات األلمانية ورج���ال األعمال
في مدينة فرانكفورت ،الس���فير الس���عودي الس���ابق في ألمانيا
األمي��ر فيصل ب��ن فرحان ،بمش���اركة األمين الع���ام للغرفة عبد
العزي��ز المخالف��ي ،وكان بحث في س���بل تعزي���ز عالقة التعاون
اإلقتصادي بين المملكة العربية الس���عودية وألمانيا وتطويرها،
إضافة إلى مجاالت التعاون المختلفة .علماً أن هذا اللقاء يُعتبر
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جزءاً من سلس���لة لقاءات نظمتها الغرفة والتي جمعت الس���فير
السعودي بن فرحان بممثلي اإلقتصاد األلماني أثناء فترة عمله
س���فيراً للمملكة لدى جمهورية ألماني���ا اإلتحادية ،قبل أن يُعين
وزيراً لخارجية بالده.
ندوة المدراء والمسؤولين التنفيذيين
للغرف العربية ،والعربية األجنبية المشتركة

إس���تضافت غرفة التج���ارة والصناعة العربي���ة – األلمانية
بالتع���اون م���ع الغ���رف العربي���ة ،ن���دوة الم���دراء والمس���ؤولين
التنفيذيين للغرف العربية ،والغرف العربية األجنبية المش���تركة
الت���ي إنعقدت في برلين ،وتم خاللها بح���ث التعاون بين الغرف
التجاري���ة المش���تركة ،واإلطالع عل���ى أفضل الممارس���ات التي
تعتمده���ا غرف التج���ارة ألعضائه���ا ومنتس���بيها .كما تضمنت
أعم���ال الن���دوة أه���م الخدمات بي���ن الغ���رف العربي���ة والغرف
المش���تركة ،والمس���ؤولية المجتمعي���ة للغ���رف ،واإلط�ل�اع على
التجارب الناجحة في هذا الصدد.
وإطلع المش���اركون عل���ى برامج اإلتح���اد األوروبي في دعم
القط���اع الخ���اص ف���ي ال���دول العربي���ة للمش���روعات الصغيرة
والمتوسطة ،وكيفية اإلستفادة منها .كما تضمنت الندوة أنظمة
التدري���ب والتعلي���م لمواكبة الوظائ���ف الجديدة في ظ���ل الثورة
الصناعي���ة الرابعة ،ووضع خطة إعالمية مش���تركة تضمن إبراز
المنتجات العربية بما يضمن نمو المشاريع وإستدامتها.
مؤتمر أصحاب األعمال والمستثمرين العرب في
مملكة البحرين

ش���ارك األمي���ن الع���ام لغرف���ة التج���ارة والصناع���ة العربية
– األلماني���ة عب���د العزيز المخالف���ي ،في أعمال ال���دورة الـ 18
لمؤتمر أصحاب األعمال والمس���تثمرين العرب ،والدورة الثالثة
م���ن المنت���دى العالمي ل���رواد األعمال واإلس���تثمار ف���ي مدينة
المنام���ة ،عاصم���ة مملك���ة البحري���ن ،بتنظيم ودع���م من غرفة
تج���ارة وصناعة البحري���ن ،بالتعاون مع إتحاد الغ���رف العربية،
وجامعة الدول العربية ،والمؤسس���ة العربية لضمان اإلس���تثمار
وإئتم���ان الصادرات ،ومنظمة األم���م المتحدة للتنمية الصناعية
في البحرين.
ويُمث���ل هذا المؤتم���ر تجمع���اً إقتصادياً وإس���تثمارياً عربياً
لتشجيع اإلس���تثمار في الريادة واإلبتكار في الثورة الرقمية في
العال���م العربي ،وتعزيز آفاق التعاون بين الدول العربية في هذا
المجالn .
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الدراسات واألبحاث والتقارير

منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى تواجه تحديات في تنويع اقتصاداتها وتحقيق النمو

الشمول المالي ال يزال يواجه صعوبات اقتصادية واجتماعية
أصدر صندوق النقد الدولي «إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى» تقريراً يتناول فيه الشمول المالي
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى ،حيث تعد إمكانية
الحصول على خدمات مالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،عنصراً أساسي ًا في التحديات التي تواجه
العديد من البلدان في تنويع اقتصاداتها وتحقيق النمو االقتصادي .فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة
تشكل نسبة كبيرة من الشركات في منطقتي الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان
ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى.
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وتبرز هذه الدراسة األهمية النسبية على مستوى اإلقتصاد
الكلي للش���مول المالي للمش���روعات الصغيرة والمتوس���طة في
منطقة الش���رق األوسط وش���مال إفريقيا وأفغانستان وباكستان
ومنطق���ة القوق���از وآس���يا الوس���طى وتط���رح اإلعتب���ارات ذات
الصلة بالسياس���ات من أجل زيادة فرص المشروعات الصغيرة
والمتوسطة في الحصول على الخدمات المالية.
أبرز ما جاء في التقرير:
• •يحتل الش���مول المالي للمش���روعات الصغيرة والمتوس���طة
موقع الصدارة في تحديات التنوع اإلقتصادي وتحقيق النمو
وخلق فرص العمل.
• •متوس���ط حص���ة المش���روعات الصغي���رة والمتوس���طة من
إجمال���ي اإلقراض المصرفي في المنطقتين ال يتعدى  7في
المئة وهو األقل في أنحاء العالم.
• •تمثل المش���روعات الصغيرة والمتوس���طة حوالي  % 96من
كل الشركات المس���جلة في المنطقة وتقوم بتوظيف حوالي
نص���ف إجمال���ي القوة العاملة ،ولكن نس���بة كبي���رة من هذه
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة تعمل ضمن
القطاع غير الرسمي.
• •متوس���ط حص���ة المش���روعات الصغي���رة والمتوس���طة من
إجمال���ي اإلق���راض المصرفي ف���ي المنطقتي���ن يبلغ حوالي
7ف���ي المئ���ة وينخفض أكثر إلى  2في المئ���ة في بعض دول
مجلس التعاون الخليجي.
• •إن س���د فج���وة الش���مول المال���ي للمش���روعات الصغي���رة
والمتوس���طة ف���ي ما يتعل���ق باقتصادات األس���واق الصاعدة
الصاع���دة واإلقتصادات النامية يمكن أن يتس���بب في زيادة
النمو بمتوسط قدره  0.3في المئة سنوياً.
• •إن تخفي���ف القي���ود أم���ام حص���ول المش���روعات الصغيرة
والمتوس���طة عل���ى التمويل قد يؤدي ببلدان منطقة الش���رق
األوس���ط وش���مال إفريقيا وأفغانس���تان وباكس���تان ومنطقة
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القوقاز وآسيا إلى تحقيق منافع على مستوى النمو التراكمي
طويل األجل بنحو  % 5في بلدان معينة من منطقة الش���رق
األوس���ط وش���مال إفريقيا وأفغانس���تان وباكس���تان ومنطقة
القوقاز وآسيا.
•تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة من كبار المساهمين
ف���ي نمو توظيف العمالة ،وتش���ير النتائج التي خلصت إليها
الدراسة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة (أقل من
 100موظف) تمثل نصف القوة العاملة تقريباً وأن الشركات
الصغيرة (أقل من  20موظفاً) هي المساهم األكبر في نمو
توظيف العمالة.
•تُس���اهم زيادة الش���مول المال���ي في المش���روعات الصغيرة
والمتوس���طة في ه���ذه المناط���ق في رفع مع���دالت توظيف
العمالة ،مما يحتمل أن يخلق حوالي  16مليون وظيفة بحلول
عام .2025
•من شأن الشمول المالي دعم اإلستقرار المالي شرط توافر
األطر القوية إلدارة المخاطر والرقابة المالية .ويمكن لزيادة
توفير اإلئتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن يساهم
في االس���تقرار المالي ألنه يس���مح للبنوك بتنويع حافظاتها
اإلئتمانية ودرجة انكشافها للمخاطر.
•إن اإلئتمان المقدم للمش���روعات الصغيرة والمتوس���طة هو
من فئات األصول الخطرة نسبياً ،وإذا ما حققت نمواً سريعاً
فقد تؤدي إلى تراكم اإلنكشاف اإلئتماني الخطير.
•حج���م القطاع الع���ام وكفاءته لهما تأثي���ر كبير على حصول
المشروعات الصغيرة والمتوسطة على اإلئتمان.
•ترتب���ط زي���ادة اإلس���تثمارات العام���ة كنس���بة م���ن مجم���وع
اإلس���تثمارات ارتباطاً س���لبياً بدخول المشروعات الصغيرة
والمتوس���طة تح���ت مظل���ة الش���مول المال���ي ،حي���ث تمث���ل
اإلس���تثمارات العامة  34في المئة في المتوسط من مجموع
اإلس���تثمارات في بلدان الش���رق األوس���ط وش���مال إفريقيا
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د .جهاد أزعور مدير إدارة الشرق األوسط في صندوق النقد الدولي يتلو تقرير الصندوق
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وأفغانس���تان وباكس���تان مقاب���ل  24ف���ي المئ���ة ف���ي باق���ي
اقتصادات األسواق الصاعدة واإلقتصادات النامية.
•يؤث���ر اس���تقرار األس���عار تأثي���راً إيجابي���اً عل���ى التموي���ل
للمش���روعات الصغي���رة والمتوس���طة ،فانخف���اض التضخم
يع���د إش���ارة مهمة على اس���تقرار اإلقتصاد الكل���ي ،ويترتب
عليه تراجع التصورات بش���أن المخاطر ،وزيادة ثقة القطاع
الخاص والطلب على اإلئتمان ،وبالتالي زيادة عرض اإلئتمان
على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
•إن انع���دام المنافس���ة بين المصارف يح���د من قدرة وصول
المش���روعات الصغيرة والمتوس���طة إلى التمويل ،وبحس���ب
النتائ���ج توص���ل الخبراء إلى أن المنافس���ة بي���ن البنوك لها
تأثير إيجابي على وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة
إل���ى التموي���ل .ومقارن���ة بالمناط���ق األخرى ،تأت���ي منطقة
الش���رق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانس���تان وباكستان ،ال
س���يما دول مجلس التعاون الخليجي ،في مرتبة متأخرة من
حيث مستويات المنافسة بين المصارف.
•للحوكمة والمؤسس���ات المس���تقرة دور كبير بش���كل عام في
دعم وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات
المالية الرسمية.
•تس���اعد أط���ر التنظي���م واإلش���راف الس���ليمة ف���ي القطاع
المال���ي ف���ي تعزيز الش���مول المالي للمش���روعات الصغيرة
والمتوس���طة .وتعد هذه األط���ر ذات أهمية كبيرة للغاية في
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•

مراقب���ة ومعالجة المخاطر المحتمل���ة ودعم برامج التعميق
والشمول في القطاع المالي.
•يع���د اإلس���تعالم اإلئتمان���ي م���ن العوام���ل المهم���ة لوصول
المش���روعات الصغيرة والمتوس���طة إلى التمويل الرس���مي،
بما في ذلك من خالل تخفيض متطلبات الضمانات وتكلفة
اإلقتراض.

اإلصالح��ات لتعزيز الش��مول المال��ي للمش��روعات الصغيرة
والمتوس��طة في بلدان منطقة الش��رق األوس��ط وش��مال إفريقيا
وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى.
• •التنمية اإلقتصادية (نصيب الفرد من الدخل) ،التي تعكس

•

•

•

الخصائ���ص األساس���ية مثل ج���ودة البنية التحتي���ة والتعليم
والصحة.
•الحوكمة (الس���يطرة على الفس���اد) ،وه���ي ثاني أهم محدد
لتدني قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الوصول
إلى التمويل الرسمي في المنطقتين.
•المنافس��ة اإلقتصادي��ة (تق���اس بمؤش���ر يتمث���ل في نس���بة
الش���ركات الصغيرة في القطاع الخاص) ،والتي يتضح منها
أن التش���وّهات الس���وقية تع���وق نمو المش���روعات الصغيرة
والمتوسطة ،والطلب على اإلئتمان ،والحصول على التمويل.
•بيئ��ة اإلعم��ال ( بما في ذلك األطر القانونية والمؤسس���ية
التي تيس���ر إنفاذ حق���وق الملكية والعق���ود) ،تحد من حجم
أنش���طة المش���روعات الصغيرة والمتوس���طة وقدرتها على
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الدراسات واألبحاث والتقارير
الحصول على التمويل بس���بب ارتفاع تكلفة ممارسة أنشطة
األعمال.
ويوجد دور كبير أيضاً لنظم اإلعس���ار وخدمات اإلس���تعالم
اإلئتماني وأطر الضمانات .إذ تش���ير الدراس���ات إلى أن حماية
الدائنين وس���جاالت اإلئتم���ان من المح���ددات المهمة لإلئتمان
الخاص.

القنوات البديلة ،ال س��يما أس��واق رأس المال والتكنولوجيات
المالية ،قد تس��هم في تيسير زيادة الش��مول المالي للمشروعات
الصغيرة والمتوسطة ،إما من خالل دعم عرض اإلئتمان المصرفي
أو إتاحة قنوات تمويل جديدة.

أسواق رأس المال
يتض���ح من التج���ارب الدولية أن أس���واق رأس المال يمكنها
ممارس���ة دور كبير في تلبية اإلحتياجات التمويلية للمشروعات
الصغيرة والمتوسطة .ويمكن أن يكون هذا الدور مباشراً ،ولكن
قد يتم بش���كل غير مباشر أيضاً من خالل المساعدة في إتاحة
التمويل عبر جهات الوساطة التي تمكنت من معالجة التحديات
اإلقتصادي���ة الجزئي���ة الت���ي ينطوي عليه���ا إقراض الش���ركات
الصغي���رة .وتتضم���ن جهات الوس���اطة تلك البن���وك التي تجمع
األموال في أسواق رأس المال وقد تتدخل في مختلف المراحل
التي تمر بها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
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التكنولوجيا المالية
تس���اهم التكنولوجي���ا المالي���ة ف���ي تغيي���ر ط���رق تموي���ل
المشروعات الصغيرة والمتوس���طة ،وتلقى اهتماماً متزايداً من
صنَّاع السياس���ات .وتتضح من التطورات التي شهدتها السنوات
األخي���رة إمكانية اس���تخدام التكنولوجيا المالي���ة كمصدر بديل
للتموي���ل .فف���ي المملك���ة المتحدة على س���بيل المثال ،ش���كلت
أربع���ة بن���وك  80في المئة م���ن إقراض المش���روعات الصغيرة
والمتوسطة قبل األزمة المالية العالمية ،وتراجع عرض اإلئتمان
المصرف���ي المتاح للمش���روعات الصغيرة والمتوس���طة تراجعاً
ح���اداً خالل األزم���ة .ونتيجة لذل���ك ،ألزمت الس���لطات البنوك
التي رفضت تقديم اإلئتمان للمش���روعات الصغيرة والمتوسطة
بإحالة المش���روعات إلى جهات إقراض بديلة ،مما أدى إلى نمو
س���ريع في اإلقراض بي���ن النظراء ،من أقل م���ن  1في المئة من
القروض الجديدة المقدمة للمش���روعات الصغيرة والمتوس���طة
في عام  2014إلى أكثر من  3في المئة بحلول عام .2017
كما تنش���أ مخاطر جديدة عن التكنولوجيا المالية في سياق
األنشطة اإلئتمانية ،فالمنصات اإللكترونية عبر اإلنترنت تجمع
كمي���ات كبيرة من البيانات ،مما يش���كل خط���راً على خصوصية
البيان���ات واألمن اإللكتروني .وتزايدت المخاوف بش���أن حماية
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المستهلك واألنش���طة اإلحتيالية في ظل الخسائر الكبيرة التي
واجهها بعض المس���تثمرين ،وال يوجد نهج موحد لتنظيم مجال
التكنولوجي���ا المالي���ة ،بم���ا في ذل���ك دعم تمويل المش���روعات
الصغي���رة والمتوس���طة ،ولك���ن توجد جه���ود جارية ف���ي الوقت
الحال���ي لدع���م التنس���يق عبر الحدود ،ويس���تلزم إنش���اء النظم
اإلقتصادي���ة للتكنولوجيا المالية توافر عدد من الش���روط على
مستوى السياسات والمؤسسات.
م���ن أهم المب���ادرات لتعزيز الش���مول المالي للمش���روعات
الصغي���رة والمتوس���طة عل���ى الصعي���د العرب���ي ،حي���ث أص���در
المص���رف المرك���زي األردن���ي ف���ي ع���ام  2017اإلس���تراتيجية
الوطنية للش���مول المالي  2020 – 2018التي تهدف إلى تعزيز
الش���مول المالي ،بما في ذلك بالنس���بة للمش���روعات الصغيرة
والمتوس���طة ومن خالل خدم���ات التمويل األصغ���ر والخدمات
المالي���ة الرقمية ،وإلى تش���جيع التوعية المالي���ة وتعزيز حماية
مستهلكي الخدمات المالية .وفي يناير  ، 2016بدأ مكتب جديد
لإلس���تعالم اإلئتماني في جم���ع المعلوم���ات اإلئتمانية ،بما في
ذل���ك عن المش���روعات الصغيرة والمتوس���طة .وحتى اآلن ،قام
المكتب بجمع بيانات تاريخية عن ثالثة أعوام.
الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أهم المنظمات اإلقليمية والدولية:
• •صن��دوق النق��د العرب��ي :أطلق في ع���ام  2016ومن أهدافه
تس���هيل المش���روعات الصغيرة والمتوس���طة بغرض تقديم
المس���اعدة المالية والفنية .وهو يش���ترك في رعاية مبادرة
الش���مول المال���ي ف���ي المنطقة العربي���ة التي تدع���م تنفيذ
استراتيجيات الشمول المالي في البلدان العربية.
• •بن��ك التنمية اآلس��يوي :يقدم المس���اعدة الفني���ة والمالية
لدع���م تنمية قطاع المش���روعات الصغيرة والمتوس���طة في
بلدان���ه األعض���اء ،وأطلق برنامج���اً إقليمي���اً «برنامج إتاحة
التمويل» يقدم التمويل للمش���روعات الصغيرة والمتوس���طة
في كازاخستان وأوزبكستان من خالل البنوك الشريكة.
• •البنك األوروبي لإلنش��اء والتعمير :يقدم المشورة والقروض
إل���ى المش���روعات الصغيرة والمتوس���طة من خ�ل�ال مبادرة
الش���ركات التجاري���ة الصغيرة في منطقة الش���رق األوس���ط
وش���مال إفريقيا وأفغانس���تان وباكس���تان ومنطق���ة القوقاز
وآس���يا الوسطى ،وعادة ما يكون ذلك من خالل شراكات مع
مؤسسات مالية محلية.
• •بن��ك اإلس��تثمار األوروب��ي :يعد من أكبر الجه���ات الممولة
للمش���روعات الصغي���رة والمتوس���طة م���ن خ�ل�ال صن���دوق
اإلس���تثمار األوروب���ي ومب���ادرة المش���روعات الصغي���رة
والمتوسطة التابعة له.
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الدكتور جهاد أزعور متحدث ًا عن أوضاع النمو في المنطقة وأسباب التراجع
•

•

•

•

•مؤسس��ة التموي��ل الدولية :تقدم خدمات استش���ارية لدعم
جهات الوس���اطة المالية وتقديم التمويل باألسهم والقروض
والتمويل التحضيري للمؤسس���ات التي تقرض المشروعات
الصغي���رة والمتوس���طة .وق���د خصص���ت المؤسس���ة موقعاً
إلكترونياً عن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
•المنظم��ات الدولي��ة لهيئ��ات األوراق المالي��ة :تدع���م تنمية
س���وق رأس المال ،بما في ذلك ألغراض تمويل المشروعات
الصغي���رة والمتوس���طة ،وتنبث���ق عنه���ا مجموع���ة عمل منذ
ع���ام  2012تختص بش���ؤون تموي���ل المش���روعات الصغيرة
والمتوسطة وتضطلع بتحليل أسواق رأس المال وغيرها من
مصادر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
•البن��ك اإلس�لامي للتنمي��ة :أطل���ق مؤخراً صن���دوق التحول
الذي يقدم رأس المال األولي للشركات اإلبتكارية المبتدئة.
وأبرم ش���راكة أيض���اً مع بنك التنمية اإلفريق���ي للتعاون معاً
في تمويل المش���روعات ،بما في ذلك المشروعات الصغيرة
والمتوس���طة .ويضطلع مجلس الخدمات المالية اإلسالمية
بنش���ر أفض���ل الممارس���ات ذات الصل���ة بتقدي���م القروض
المتوافقة مع الش���ريعة اإلس�ل�امية للمش���روعات الصغيرة
والمتوس���طة ،م���ن خ�ل�ال البن���وك والتموي���ل الجماعي عبر
اإلنترنت.
•الوكال��ة الدولي��ة لضمان اإلس��تثمار :تق���دم ضمانات معززة
لج���ودة اإلئتمان لدع���م صناديق حصص الملكي���ة الخاصة
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•

•

•

وتنمية أسواق رأس المال.

•منظم��ة التع��اون والتنمي��ة في المي��دان اإلقتص��ادي :تدعم
تمويل المش���روعات الصغيرة والمتوس���طة من خالل شبكة
منظم���ة التعاون والتنمية ف���ي الميدان اإلقتص���ادي لتمويل
المش���روعات في منطقة الش���رق األوسط وش���مال إفريقيا
من خ�ل�ال توفي���ر منصة مش���تركة ألصحاب المش���روعات
والممولين والباحثين والجهات التنظيمية .وتنش���ر المنظمة
مراجع���ات بصف���ة منتظمة ع���ن أوضاع ريادة المش���روعات
وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
•اتحاد المصارف العربية :يستضيف المنتدى العربي السنوي
للمش���روعات الصغيرة والمتوسطة الذي يشارك فيه صناع
السياس���ات وممثل���و القطاع الخ���اص من بل���دان المنطقة.
كذلك يتعاون اإلتحاد مع البنك الدولي في إعداد مس���ح عن
المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى التمويل.
•البن��ك الدول��ي :يقدم الخدم���ات اإلستش���ارية واإلقراضية
بغ���رض تنمية البنية التحتية للقط���اع المالي وقطاع إقراض
المشروعات الصغيرة والمتوسطة .ويرأس البنك المجموعة
اإلستش���ارية لمس���اعدة الفقراء التي تشارك فيها مجموعة
م���ن المؤسس���ات المالي���ة الدولية لدع���م الش���مول المالي،
وبوج���ه أعم ،يع���د البنك الدولي أحد أه���م مصادر البحوث
والتحلي�ل�ات المرتبط���ة بتنمي���ة المش���روعات الصغي���رة
والمتوسطة وشمولها الماليn .
احتاد املصارف العربية (آذار /مارس )2020

67

مقابالت

مقابلة مع النائبين د .عاصم عراجي ود .علي المقداد

قانون الحماية الشاملة في لبنان 11 ..عام ًا من الدوران في مجلس النواب
منذ أحد عشر عام ًا ومشروع قانون «ضمان الشيخوخة» يدور في أروقة مجلس النواب اللبناني،
ومؤخراً رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في أحد خطاباته للشعب اللبناني ،بأن
«تحقيق اإلستقالل اإلجتماعي الفعلي يبدأ بإقرار «قانون الحماية الشاملة» المعروف بـ«ضمان
الشيخوخة» ،لكن كل ذلك لم يؤد إلى أن يجد القانون طريقه إلى اإلقرار بالرغم من الوعود
المتكررة التي يقطعها النواب لناخبيهم بالتسريع في وضعه موضع التنفيذ ،وبالرغم من
الطروحات والدراسات الكثيرة التي أنجزت حول هذا المشروع ،إذ إن كل الحبر الذي سال لكتابة
مالحظات حول هذا المشروع الحيوي والمهم لفئة واسعة من اللبنانيين يعيشون القلق من
شبح الشيخوخة ،لم يؤد إلى اآلن إلى تحويل هذا المشروع إلى حقيقة.
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بدأت قصة مش���روع ضمان الش���يخوخة م���ع المجلس النيابي إجراء دراسة إيكتورية حول كيفية تأمين إستمرارية هذا المشروع
ف���ي  25تش���رين الثاني/نوفمب���ر  ،2008يومه���ا وُضع المش���روع كي ال يصيبه ما أصاب مش���روع الضمان اإلختياري ،وقد س���لمتنا
عل���ى ج���دول أعم���ال الهيئ���ة العامة لمجل���س النواب ،وق���د أعلن المنظمة نتائج الدراس���ة في شهر تش���رين األول/أكتوبر من العام
رئي���س المجلس النيابي نبي��ه بري إعادته إلى اللجان المش���تركة الحال���ي ،وكن���ا في صدد تأليف لجنة نيابي���ة فرعية لإلطالع على
لمناقش���ته من جديد ،بعدها انبثقت م���ن اللجان لجنة فرعية إلى ه���ذه النتائج واالس���تئناس بمالحظاتها لكن التط���ورات الحاصلة
أنه لم يبصر النور بعد وبات إسمه «نظام التقاعد والعجز والوفاة» حالت دون ذلك».
ويتاب���ع« :األهم هو أننا بحاجة إلى قرار سياس���ي حول الجهة
أو قان���ون «الحماي���ة الش���املة» .ومن إيجابيات هذا المش���روع أنه
يش���مل جميع المعنيين ،بما معناه أن األجير ،صاحب العمل ،حتى التي يجب أن تستلم إدارة هذا المشروع ،خصوصاً أن كلفة تعويض
اللبناني المقيم خارج لبنان ،بإمكانهم اإلس���تفادة منه ،هذا ويمكن نهاي���ة الخدم���ة يبلغ ( 13مليار ليرة لبنانية) والمش���روع يحتاج إلى
ألي منتس���ب في نقابة أو برنامج يؤمن معاشاً تقاعدياً أن يستفيد جهاز بش���ري خاص ،ألنه مش���روع مهم جداً يغطي  35بالمئة من
اللبنانيين».
من هذا القانون.
وح���ول إمكاني���ة أن يط���ال التقش���ف
يش���رح رئي���س لجن���ة الصح���ة النيابي���ة
الحاصل في إدارات الدولة اللبنانية ،مشروع
النائب الدكتور عاصم عراجي ،أن «المشروع
ضمان الشيخوخة مما يؤدي إلى إطالة البت
يتضمن نظام التقاعد ومعاش العجز والوفاة
به ،يقول عراجي« :ال يمكن أن تطال سياسة
خالل العمل ،والخالف األساس���ي الذي وقع
التقش���ف هذا المش���روع ،والمشكلة هي في
بي���ن أعضاء اللجنة ووزراء العمل المتعاقبين
التموي���ل ألن فرع الضمان الصحي (المرض
ه���و على من س���يتولى إدارة هذا المش���روع،
واألمومة) إس���تلف من برنامج تعويض نهاية
الضم���ان اإلجتماع���ي أم هيئ���ة مس���تقلة،
الخدمة في الضمان اإلجتماعي  3400مليار
خصوص���اً أن هناك نقصاً ف���ي اليد العاملة
ليرة ،كما أن الدولة ال تس���دد إشتراكاتها عن
البش���رية واإلدارية في الضمان اإلجتماعي،
المضمونين مما يحول دون السير بالمشروع،
وإلى اآلن لم يتم البت في هذا الموضوع».
وقد وعدت الحكومة خالل مناقش���ة موازنة
يضي���ف« :أق���رت لجنة الصح���ة النيابية
عراجي:
عاصم
الدكتور
العام  2019بتس���ديد إش���تراكات مضمونيها
معظم البن���ود الخاصة بالمش���روع ولم يتبق
إل���ى بعض البنود التقنية التي يمكن إنجازها نحتاج إلى قرار سياسي حول وأن تدفع بالتقس���يط وعلى مدى  10سنوات
المس���تحقات المتوجب���ة عليه���ا للضم���ان
س���ريعاً ،وق���د عقدت آخر جلس���ة حول هذا
تستلم
أن
يجب
التي
الجهة
الصحي».
المش���روع ف���ي ش���باط/فبراير  2018وت���م
م���ن جهته يوض���ح عضو لجن���ة الصحة
إدارة هذا القانون
خالله���ا الطل���ب م���ن منظمة العم���ل الدولي
احتاد املصارف العربية (آذار /مارس )2020
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تجارب عربية و دولية
تطلق دولة الكويت على برنامج ضمان الشيخوخة إسم «األمان
االجتماع���ي» ،وتتمتع بتجربة رائدة في مجال التكافل اإلجتماعي
وخاص���ة في ما يتعل���ق بالفئات التي تحتاج إلى رعاية خاصة مثل
المسنين وذوي اإلعاقة ،ويسري ذلك الوضع على المرأة الكويتية
ويأت���ي هذا تنفيذاً للمادة ( )11من الدس���تور والتي نصت على أن
«تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض
أو العج���ز ع���ن العمل» .كما تتمتع الم���رأة الكويتية بنظام متكامل
للرعاية واألمان اإلجتماع���ي ،وخاصة حمايتها من الفقر ،إذ يقع
عليه���ا العبء األكبر في تحمل مس���ؤولية األس���رة ف���ي حالة وفاة
الزوج أو االنفصال أو عجز الزوج .وتدل المؤشرات الصادرة عن
الس���لطات الكويتية على تزايد أعداد المس���تحقات للمساعدات
اإلجتماعي���ة بنس���بة  7.9بالمئة خالل الس���نوات الماضية وعلى

حدوث تطور نوعي في نظام المس���اعدات اإلجتماعية من خالل
دع���م قدرة الم���رأة الكويتية وأس���رتها على رفع مس���توى الدخل،
حي���ث طبق���ت وزارة الش���ؤون اإلجتماعي���ة ،فلس���فة جدي���دة في
تقدي���م خدماتها ،متمثلة في تبني برامج متطورة لتنمية القدرات
اإلنس���انية به���دف تحويل الفئ���ات المتلقية للمس���اعدات خاصة
اإلناث إلى فئات منتجة.
وقامت الحكومة بإنشاء صندوق إسكاني للمرأة لتوفير الدعم
يضم المطلقات واألرامل وغير المتزوجات والمتزوجات من غير
كويتيي���ن ،وال���ذي م���ن خالله تم تحديد ش���روط أيس���ر لحصول
الم���رأة عل���ى حقوق الرعاية الس���كنية ،بحيث ال تح���رم أي إمرأة
كويتية من حقوق الرعاية الس���كنية مهما كانت أوضاعها العائلية
واإلجتماعية ومهما كان عمرها.

النيابي���ة النائ��ب الدكتور عل��ي المقداد أن «مش���روع قانون ضمان (في الباب الرابع  -المادة  )49على إنشاء صندوق لتعويض نهاية
الش���يخوخة إصطدم بثالثة عوائق منذ بدء مناقش���ته تقنياً :األول الخدمة المموّل باإلشتراكات كمرحلة انتقالية مؤقّتة «إلى أن يُسنَّ
مدى مساهمة صاحب العمل به ،ومن هي الجهة المشرفة والقيِّمة تشريع ضمان الشيخوخة».
ويقول الخبراء إن «آخر مش���روع لضمان الش���يخوخة (مشروع
على تنفيذ هذا القانون ،ومدى مساهمة الدولة فيه ،وقد تم عقد
عش���رات االجتماعات م���ع وزراء العمل المتعاقبي���ن ولم نصل إلى قان���ون التقاعد والحماية اإلجتماعية) أحي���ل على مجلس النواب
نتيجة ألن كل وزير كان له طرح مختلف ،كما أن وزارة المالية كانت من���ذ ع���ام  ،2004ووضع عل���ى جدول أعم���ال الهيئ���ة العامة في
لها طروحات مختلفة أيضاً حول من سيتولى إدارة هذا المشروع» .الع���ام  2008وه���و من���ذ  16عام���اً يتنق���ل بي���ن اللج���ان النيابي���ة
يضي���ف« :ال ش���ك أن المش���اكل االقتصادية الت���ي يعاني منها والبعث���ات االستش���ارية والخب���راء اإلكتواريين ويخض���ع لتعديالت
لبن���ان زادت م���ن المماطل���ة في إقرار ه���ذا القان���ون ،وأعتقد أن مُبرمج���ة تهدف إلى تقليص أث���ره التوزيعي ورمي كلفته على عاتق
هذا المش���روع س���يالقي المزيد من المماطل���ة خصوصاً في ظل المس���تفيدين وحدهم ،من خالل «رس���ملة» النظام المُقترح وربط
قيمة المعاش بعد التقاعد بقيمة اإلشتراكات
األوضاع المالية الدقيقة التي تعيشها الدولة
التي يسدِّدها المستفيد طوال عمله مع عائد
اللبناني���ة ،علماً أنه مش���روع محق وضروري
توظيفها في الس���وق المالي���ة ،مع ما ينطوي
وبذلن���ا جه���وداً إلق���راره وال بد م���ن تنفيذه،
عليه ذلك من تخفيض الح ّد األدنى للمعاش
ألن���ه الح���د األدن���ى المطل���وب م���ن العدالة
التقاعدي وتعريض النظ���ام برمّته للمخاطر
اإلجتماعي���ة التي هي همنا األساس���ي ككتلة
وتحويل���ه إل���ى منتج مالي بدالً م���ن أن يكون
نيابية وازنة في المجلس النيابي».
ح ّقاً إجتماعياً».
يرتك���ز الضمان اإلجتماع���ي في مطالبه
ويلفت الخبراء أيضاً إلى أن «المش���روع
ب���أن يكون هذا المش���روع تح���ت إدارته،على
بات مقتصراً عل���ى «المعاش التقاعدي» من
م���ادة م���ن قان���ون الضم���ان الت���ي تجي���ز له
دون «الضمان الصحّ ي» بعد التقاعد ،بحجّ ة
اإلدارة على غرار إدارته لفرع األمومة ونهاية
صدور القانون رقم  27في عام  ،2017الذي
الخدمة ،علماً أن إدارة الضمان تعترض على
ينظّ م إس���تفادة المضمونين المتقاعدين من
بن���د العمر المحدد لالس���تفادة من القانون،
المقداد:
علي
الدكتور
تقديم���ات ف���رع ضم���ان الم���رض واألمومة
الذي يلزم االنتساب لكل اللبنانيين الراغبين
بالدخ���ول إل���ى س���وق العم���ل بع���د ص���دور المشروع سيالقي المزيد من في صن���دوق الضمان اإلجتماع���ي ،وصدور
القان���ون  248ف���ي عام  ،2000الذي أنش���أ
القانون ،مع اإلشارة أيضاً إلى أنه لم يحصل
األوضاع
ظل
في
المماطلة
أي تطوي���ر لقانون الضم���ان اإلجتماعي في
نظام الضمان االختياري»n .
لبنان منذ إقراره ف���ي عام  ،1963الذي ّ
باسمة عطوي
نص المالية التي يعيشها لبنان
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األخبار والمستجدات

أفضل  10اختراعات للعام 2019
قدّم���ت مجلة «تاي���م  »TIMEاألميركية قائمة تضمنت 100
اختراع لعام  ،2019ووصفت هذه االختراعات بأنها تجعل العالم
أفضل ،وفي ما يلي العشرة األهم من تلك االختراعات:
 .1سماعات طبية ناطقة
ت���م ابت���كار س���ماعات
طبي���ة جديدة تق���وم بتضخيم
الص���وت وتقلي���ل الضوض���اء
المصاحب���ة له ،م���ع تزويدها
بأجهزة استش���عار تعمل وفقاً
لنظام ذكاء اصطناعي يسمح
بتقدي���م إجابات ش���فهية على
أس���ئلة ،مثل المس���اعد الذك���ي وترجمة المحادث���ات من اللغات
األجنبي���ة إل���ى لغة المس���تخدم .كما توف���ر الس���ماعات الطبية
الناطقة خصائص حماية خاصة لكبار الس���ن ،مثل إرسال تنبيه
عند س���قوط أحده���م أو تعرضه ألزمة صحي���ة طارئة ،وكذلك
قياس النشاط البدني.
 .2نظارات طبية متكلمة
بالنسبة ألولئك الذين يعانون
من مشكالت في اإلبصار ،يمكن
أن يكون ه���ذا االختراع الجديد
وس���يلة فعال���ة لتغيي���ر حياتهم.
يوص���ف االختراع بأنه «نظارات
متكلم���ة» ،وهو عب���ارة عن جهاز
ذكاء اصطناع���ي يمك���ن تثبيت���ه
بإطار أي نظارات ،ويمكنه التعرف على الوجوه ،والعمالت النقدية،
أو ق���راءة النصوص التحريرية ،والمعلومات من الرموز الش���ريطية
عال مسموع بوضوح للمستخدم.
بصوت ٍ
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 .3عصا ذكية ترى وتحذِّر
قب���ل عدة س���نوات مضت،
كان كورس��ات س��يالن ،وهو
كفي���ف ،يحاول أن يجد طريقه
إل���ى أحد الفنادق ،باس���تخدام
عصا مع تطبيق الخرائط على
الهات���ف الذكي ،بينما يس���حب
األمتعة ،وكلما اصطدم بعمود،
احتاد املصارف العربية (آذار /مارس )2020

كان يصيب جبهته .وقرر سيالن تطوير اختراعه المذهل والذي
أطلق عليه اس���م « »WEWALKوهو عصا ذكي يرصد العوائق
واألشياء فوق مس���توى صدر المستخدم .ويمكن توصيل العصا
عبر «بلوتوث» بالتطبيق���ات المختلفة وخرائط «غوغل» .ويمكن
لالبت���كار الجدي���د أن يس���اعد  250مليون ش���خص من ضعاف
البص���ر والمكفوفين ف���ي جميع أنحاء العالم على التنقل بيس���ر
وأمان.
 .4شفرات حالقة ذكية
ربم���ا لم يخط���ر على بال
الكثيري���ن م���ن الرج���ال أثناء
ترددهم على صالون الحالقة
أن هن���اك ابتكارات س���تجعل
م���ن الممك���ن الحص���ول على
نفس الش���عور بالدفء ومزايا
العناية بالبش���رة ف���ي المنزل،
من خالل ش���فرات ذكية مزودة بشريط تسخين صلب ال يصدأ،
مركب أس���فل الش���فرة الخماس���ية لتدفئة الوجه أثناء الحالقة.
يمكن للمستخدمين التبديل بين مستويين مختلفين من الحرارة
يت���م توزيعهم���ا بالتس���اوي ف���ي جمي���ع أنح���اء الوج���ه بفضل 4
مستش���عرات للحرارة .وتوف���ر تقنية ال���ـ FlexDiscتغطية كافة
الوجه وتتعامل مع كل التجاعيد.
 .5الحقول الزراعية الطائرة

يعاني الماليين حول العالم من انعدام األمن الغذائي ،ويتوقع
الخبراء أن هذه الماليين مرش���حة للتزايد بش���كل مضطرد مع
تفاق���م التغيرات المناخية .ويقول مؤسس���و «الحق���ول الزراعية
الطائ���رة»  AeroFarmsإن فكرته���م تتلخص في تقنية للزراعة
المغطاة التي تحتاج لكميات أقل من المياه بنسبة  ،% 95مقارنة
بالزراعة التقليدية في الحقول والمزارع المكش���وفة .إن التقدم
)Union of Arab Banks (March 2020

الرئيسي لتقنية الشركة ،الحاصلة على براءة اختراع ،هو وسيلة
نم���و جديدة ،حيث يت���م غرس البذور في قطع قماش مبللة بدال
م���ن التربة .أنتجت تقني���ة  AeroFarmsبالفعل محاصيل مثل
اللفت والجرجير على نطاق واسع.
 .6مياه شرب من الهواء
تأت���ي أهمي���ة المي���اه بعد
الهواء للبقاء على قيد الحياة،
ويعد االختراع المبتكر ،الذي
يشبه مبرد المياه في المكتب،
وه���و ينت���ج مياهاً ع���ن طريق
عملي���ة ترش���يح للرطوب���ة في
اله���واء المحي���ط إلنت���اج مياه
صالح���ة للش���رب .يمكن لالخت���راع الجديد إنتاج م���ا يصل إلى
 7غالون���ات من الماء في اليوم ،ويتم تش���غيله عبر مصدر طاقة
كهربائية أو شمس���ية .وتضمن عملية التنقي���ة متعددة المراحل
إنتاج مياه نظيفة حتى في أكثر المناطق تلوثاً.
 .7مقعد «ذكي» مريح وصحي

ق���ام مصممون في برلين بابتكار مقعد «ذكي» صحي يوفر قمة
الراح���ة الش���خصية ،من خالل خ���واص الميل التلقائ���ي التوافقي،
والذي يس���مح للمقعد بالتعديل الفوري استجابة لجسم المستخدم
والوض���ع الذي يتخذه ،دون الحاجة إل���ى تحريك قرص القاعدة أو
سحب رافعة لتعديل االرتفاع .ويوفر المقعد الدعم للعمود الفقري.
 .8قفل «ذكي»
ببصمة اإلصبع
تعتمد األقف���ال التقليدية
عل���ى أرق���ام أو مفاتيح يمكن
نس���يانها بس���هولة ،ولك���ن
ال
التقني���ة الجدي���دة تقدم قف ً
ال إلعادة الش���حن،
«ذكياً» قاب ً
)Union of Arab Banks (March 2020

يمك���ن فتحه إما باس���تخدام بصمات األصاب���ع أو المفتاح .وتم
تجهيز القفل بذاكرة تتسع لتسجيل  10بصمات بما يساعد على
إمكانية تبادل استخدامه بواسطة أفراد العائلة.
 .9التحكم في األجهزة بـ«العيون»

هي تقنية أشبه بجهاز التحكم عن بعد ،أو الريموت كونترول
 ،remote controlيتم من خالله التحكم في أجهزة الكومبيوتر
والتلفزيون���ات واألجهزة اللوحي���ة ،لكن عن طريق «العيون» ،وهو
ما يحتاجه باألخص األشخاص ذوو اإلعاقات البدنية المختلفة.
فباس���تخدام «نظ���رة العي���ن» ،يمك���ن للمس���تخدم الدخ���ول إلى
منص���ة «اكس���فينيتي»  Xfinity’sالمجانية ،حيث يمكنه البحث
والتس���جيل واس���تخدام كل م���ا هو متاح فقط ع���ن طريق النظر
إلى األزرار .وبحس���ب مطور االختراع ،جوسياه بيتس ،فإن ذلك
االختراع قد يمثل أول مرة بالنس���بة لبعض األشخاص (من ذوي
اإلعاق���ة) التي يتمكن فيها من تغيير القناة التلفزيونية بحس���ب
رغبته.
 .10أغذية طازجة دائم ًا
ينته���ي الح���ال بحوال���ي
 % 40من المنتجات الغذائية
ف���ي الوق���ت الحال���ي إل���ى
النفاي���ات ،وغالب���اً ما يحدث
ذلك نظراً لمشاكل في طريقة
حفظه���ا .لتقليل نس���بة الهدر
ف���ي المنتج���ات الغذائي���ة،
ط���ورت ش���ركة  Apeel Sciencesأس���لوباً يس���اعد عل���ى بقاء
النبات���ات والفواكه والخضروات طازج���ة لفترة أطول عن طريق
إبطاء عملية النضج .وتزعم الش���ركة أن التقش���ير االصطناعي
يمك���ن أن ي���ؤدي إل���ى مضاعفة أو يزي���د إلى  3أضع���اف العمر
االفتراضي للفاكهة أو الخضار .وقدمت الش���ركة كمرحلة أولى
األف���وكادو المعالج ث���م الليمون .ويتم حالياً إج���راء تجارب على
الموزn .
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الدراسات واألبحاث والتقارير

«عُمان  :»2040آفاق للنهضة في عالم جديد

75

اعتم���دت الرؤي���ة االقتصادي���ة للنهضة العمانية في س���عيها
لتحقيق التقدم االقتصادي على مبدأين أساسيين هما؛ استثمار
الم���وارد الطبيعي���ة وتنويع مصادر الدخل الوطن���ي .وقد ارتبط
هذا التقدم بترقية المواطن وتحسين أحواله المعيشية ،ومن ثم
فل���م يكن تقدم االقتصاد هدفاً لذاته بقدر ما كان وس���يلة لغاية
أسمى وهي رفاهية المواطنين.
وظهرت الرؤية العمانية لتطوير االقتصاد منذ فجر النهضة
المباركة ،إذ حرص الس��لطان قابوس بن س��عيد – رحمه اهلل -
عل���ى التذكير بالمعاني واألس���س التي يمكن م���ن خاللها ترقية
االقتصاد ،ففي خطابه في العيد الوطني الرابع في  18تش���رين
الثاني/نوفمب���ر م���ن عام  ،1974أش���ار إلى أن« :اس���تغالل كافة
ال هاماً في المرحلة
الم���وارد االقتصادية في بالدنا يش���كل عام ً
المقبلة من أجل تحسين دخل الفرد وارتفاع مستواه االقتصادي».
وق���د اس���تلزم األم���ر نبذ أس���لوب االرتج���ال ،ومن ثم حش���د
الطاقات ووضع «خطة طموحة تهدف إلى تحقيق تنمية ش���املة،
فعال���ة ومتوازنة موضوعة وفق برنام���ج مدروس يقوم على حصر
الم���وارد والطاق���ات المختلف���ة للمجتم���ع وتوجيهها باالس���تغالل
األمثل».
وف���ي خطابه إلى الش���عب في  26تش���رين الثاني/نوفمبر من
احتاد املصارف العربية (آذار /مارس )2020

عام  1975تحدث السلطان قابوس عن واقع االقتصاد العماني في
ذل���ك الوقت وما حققه منذ بداية النهضة ،مؤكداً أهمية إيرادات
الدول���ة في تحقي���ق التنمية وصيانته���ا ،إذ قال« :إنن���ا منذ بداية
عهدن���ا رأينا أن الحركة التجارية تتم بصورة اجتهادات فردية في
أس���واق تقليدي���ة دون قوانين وبمعزل عن التوجي���ه والرعاية ،ولم
يكن الحال بالنسبة للصناعة أفضل من التجارة ،حيث كانت بعض
الصناع���ات اليدوية البدائية في البالد هي كل ش���يء ،وال يخفى
أن االقتص���اد هو عص���ب الدولة وأهم أس���باب قوته���ا وتقدمها،
ل���ذا وجدنا أن نواجه التوس���ع الهائل ف���ي الحركة التجارية خالل
السنوات األربع الماضية بإنشاء وزارة التجارة والصناعة».
وأصبح���ت الرغبة في تحويل التجارة والمنتجات التي كانت
تت���م قب���ل النهضة بش���كل بدائي إل���ى برامج وخطط مدروس���ة
وقواني���ن ضابط���ة ثور ًة حقيقية ف���ي نظم التج���ارة والتعامل مع
العال���م الخارج���ي .كم���ا أصبح���ت كذلك ث���ورة ف���ي الصناعات
والتحدي���ث وإحداث نقلة ملموس���ة ترتكز على التخطيط والعلم
ف���ي كل ش���يء .وبهذه الرؤي���ة والوعي بمتطلب���ات الواقع أعلنت
الس���لطنة ع���ن تخلصها م���ن البدائي���ة والتلقائي���ة باالنتقال إلى
النظام والقيمة والمفهوم والعمل المؤسسي وما يتطلبه ذلك من
دوائر حكومية تنفيذية لمتابعة ومراجعة ما تحقق من اتساع في
)Union of Arab Banks (March 2020

مجالي التجارة والصناعة ومس���اهمتهما في التنمية ،وقد كانت
النتائج واضحة ومبشرة وفي زمن وجيز.
استثمار ثروات الوطن
وفي خطابه في  26تش���رين الثاني/نوفمبر من عام 1975م
أيضاً عرض السلطان قابوس بن سعيد لجوانب من ثروات الوطن
ورؤية السلطنة الستثمارها اقتصادياً ،فقال« :إذا كانت عائدات
النفط هي المصدر الرئيس���ي لدخلنا في الوقت الحاضر فإننا
ندرك أن لدينا مصادر أخرى وفيرة ال بد من اس���تثمارها لندفع
عجلة التنمية والتطور بالسرعة التي نرجوها لهذه البالد ،ومن هذا
المنطلق اس���تحدثنا في العام الماضي وزارة الزراعة واألسماك
والنفط والمع���ادن ،لتقوم بخدمات األبح���اث الزراعية والمائية
وأبحاث تربية المواش���ي وأبحاث التربة ،لرفع مس���توى المزارع
العمان���ي وربطه بأرضه الحبيب���ة إضافة إلى األبحاث في وقاية
الم���زارع والحيوانات من األمراض واآلف���ات التي قد تصيبها».
وهنا يتضح المبدأ الثاني من الرؤية العمانية لالقتصاد الوطني
وهو تنويع مصادر الدخل ،سواء على صعيد الزراعة أو الصناعة
أو التعدي���ن أو تنمي���ة الثروة الحيوانية أو الس���مكية وغيرها من
المصادر التي تس���هم في فتح آفاق جدي���دة لالقتصاد الوطني،
وذلك بربطها بالتقانة الحديثة ،واس���تنادها إلى البحث العلمي.
وف���ي هذا الس���ياق تم النظ���ر إلى الث���روة الس���مكية باعتبارها
مص���دراً م���ن مص���ادر الدخ���ل ،وه���و مصدر ج���رى اس���تثماره
عل���ى النح���و الذي يضمن الزي���ادة في المع���روض المحلي منه،
وتوفيره بأس���عار مناس���بة إس���هاماً في خفض تكاليف المعيشة
إلى جانب اس���تثماره في التصدير لرفع مستوى الدخل القومي.
وبطبيعة الحال لم يكن مجال النفط وهو مصدر الدخل األساسي
للس���لطنة بعيداً عن الرؤية الجدي���دة لالقتصاد الوطني القائمة
عل���ى العلمية والتخطيط وحس���ن االس���تغالل ،إذ جرى توس���يع
عمليات التنقيب والكشف والتعاقد مع عدة شركات أجنبية للقيام
بذلك ،وحرصت الس���لطنة على االستفادة من موارد الغاز الذي
ال من قبل
يصاحب عمليات االس���تخراج ،وهو ما لم يكن مس���تغ ً
بهدف االس���تفادة منه في تصنيع األسمدة الكيماوية .كما جرت
األبحاث للكشف عن ثروات الوطن من المعادن كالنحاس وغيرها.
وشهدت السنوات الخمس األولى من عمر عُمان الحديثة (1970ـ
 )1975تط���وراً ملحوظاً في االقتصاد بُذلت خاللها جهود جبارة
في تحقيق الخدمات األساسية والبنى التحتية لتعويض ما كانت
تفتقده البالد من المؤسس���ات التعليمية والصحية واالجتماعية
والطرق والشبكات والمياه والكهرباء.
مرحلة جديدة
وفي السنوات الخمس التالية من عمر النهضة بدأت مرحلة
)Union of Arab Banks (March 2020

جديدة لالقتصاد العماني قامت على تنفيذ أول خطة خمس���ية
تستهدف رخاء المجتمع ،وكانت هذه الخطة بداية الستراتيجية
التنمية طويلة األجل التي استمرت حتى نهاية الخطة الخمسية
الرابعة ( )1995 –1991التي ارتكزت على عشرة أهداف رئيسية
هي:
أوالً :العم���ل على تنمي���ة مصادر جديدة للدخل القومي تقف
إلى جوار اإليرادات النفطية وتحل محلها في المستقبل.
ثانياً :زيادة نس���بة االس���تثمارات الموجهة إلى المشروعات
الموس���عة للدخ���ل وعلى وجه الخصوص ف���ي مجاالت الصناعة
والتعدين والزراعة واألسماك.
ثالثاً :توزيع االس���تثمارات جغرافي���اً بحيث تعود بالنفع على
مختلف مناطق البالد.
رابعاً :دعم وتنمية المراكز الس���كانية (بحس���ب ما كان قائماً
في عام  1975عندما صدرت االس���تراتيجية) والمحافظة عليها
م���ن خطر الهج���رات الجماعي���ة إلى مراك���ز التجمع الس���كنية
الكثيفة والمحافظة على البيئة.
خامس��اً :االهتمام بم���وارد المياه باعتباره���ا عنصراً حيوياً
الزماً الستمرار النشاط االقتصادي ونموه.
سادس��اً :االهتم���ام بتنمي���ة الم���وارد البش���رية المحلية حتى
ال في االقتصاد الوطني.
تتمكن من القيام بدورها كام ً
سابعاً :استكمال هياكل البنية األساسية.
ثامناً :دعم النش���اط التجاري المحلي وإزالة صعوبات النقل
احتاد املصارف العربية (آذار /مارس )2020
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والتخزي���ن ومختلف العوائ���ق التي تنتقص من اكتمال األس���واق
التجاري���ة وذلك بهدف زيادة النش���اط التنافس���ي فيه���ا وكفالة
مستوى معقول من األسعار.
تاس��عاً :اس���تكمال مقوم���ات قيام اقتصاد وطن���ي حر يرتكز
على أس���اس المنافس���ة الحرة البعيدة عن االحت���كار وذلك عن
طري���ق تقديم الحوافز واإلعفاءات الضريبية المناس���بة وتقديم
الق���روض للمش���روعات اإلنتاجية بش���روط معقولة ،وكذلك عن
طريق المساهمة في رأسمال المشروعات الحيوية بما يتناسب
والموارد المتاحة للدولة.
عاشراً :رفع كفاءة الجهاز اإلداري للدولة.
وفي نهاية الخطة الخمس���ية األولى س���جل الموقف المالي
للس���لطنة تحس���ناً ملحوظ���اً ،وحقق���ت المالي���ة العام���ة توازن���اً
في اإلي���رادات والمصرف���ات ،وبالرجوع إلى ع���ام 1970م بلغت
اإلي���رادات الحكومية في ذل���ك العام  45.4مليون ريال من بينها
 44.4ملي���ون ري���ال هي إيرادات النف���ط ،أي أن إيرادات النفط
مثل���ت  97.9ف���ي المئة من إجمال���ي اإليرادات ،وفي الس���نوات
التالي���ة س���جلت اإلي���رادات الحكومي���ة ارتفاعاً تدريجي���اً لتبلغ
 459.3ملي���ون ريال في عام  1975م���ن بينها  373.1مليون ريال
إيرادات النفط.
وتشير اإلحصائيات إلى أن اإليرادات ارتفعت خالل سنوات
الخط���ة الخمس���ية األول���ى ( )1980 – 1976إل���ى  3.703مليار
ري���ال مقابل  1.006مليار ريال ف���ي الفترة من  1971إلى ،1975
ورفعت الحكومة حجم إنفاقها من  1.044مليار ريال إلى 3.589
ملي���ار ريال ،مع اإلش���ارة إل���ى أن إيرادات النف���ط خالل الخطة
احتاد املصارف العربية (آذار /مارس )2020

الخمس���ية األولى بلغت  2.861مليار ريال مثلت  77.2في المئة
م���ن إجمالي اإليرادات ،وانخفض حج���م الدين العام للدولة من
 224ملي���ون ريال في نهاي���ة كانون األول/ديس���مبر 1976م إلى
 170ملي���ون ريال في نهاية كانون األول/ديس���مبر  .1980وحقق
الناتج المحلي اإلجمالي خالل سنوات الخطة نمواً بنسبة 20.3
ف���ي المئة س���نوياً في المتوس���ط ،وارتفع إجمالي المش���روعات
اإلنمائية المنفذة إلى  1.670مليار ريال مقابل  554مليون ريال
في الفترة من  1971إلى  ،1975وحققت القطاعات غير النفطية
نمواً بلغ في متوسطه  19.7في المئة.
تشجيع القطاع الخاص
وإذا كان���ت الرؤي���ة العُماني���ة لالقتصاد الوطن���ي قد اتجهت
نح���و االقتصاد الح���ر بعيداً ع���ن االحتكار فإنها ومن���ذ بدايتها
س���عت إلى دعم وتش���جيع القطاع الخاص المش���تغل باألنشطة
اإلنتاجي���ة ،حي���ث ت���م إنش���اء صن���دوق لدع���م الصيادي���ن،
وآخ���ر لدع���م المزارعي���ن ،وتطبي���ق نظ���ام الدع���م المال���ي
لمنتجي البس���ور وإنش���اء بن���ك تنمية عم���ان لتقدي���م القروض
متوس���طة وطويل���ة األجل للمس���اهمة في تمويل المش���روعات.
وخ�ل�ال الفت���رة من  1970إل���ى  1995تمكنت الس���لطنة من بناء
أسس متينة القتصاد متعدد الموارد انعكست ثماره على مختلف
القطاع���ات والمج���االت ،إال أنه���ا لم تتوقف عن توس���يع الرؤى
وفتح اآلفاق لمزيد من التقدم والنمو ،حيث تم اتخاذ العديد من
اإلجراءات بين عامي  1994و ،1995والتي أس���فرت بدورها عن
الرؤية المس���تقبلية لالقتصاد العماني المعروفة باس���م «عمان:
)Union of Arab Banks (March 2020

 »2020الت���ي كان���ت بمثابة حلق���ة االنطالق الثانية ف���ي النماء
العماني وتمثالت الفكر االقتصادي ونهضته.
وهدف���ت الرؤي���ة المس���تقبلية لالقتص���اد العمان���ي «عمان:
 »2020إلى «ضمان اس���تقرار دخل الفرد عند مس���تواه في عام
1995م كح���د أدنى والس���عي إل���ى مضاعفته بالقيم���ة الحقيقية
بحلول عام  ،2020وذلك بجعل فترة الخطة الخمسية الخامسة
الت���ي تنته���ي ف���ي  2020مرحلة انتقالي���ة تعمل فيه���ا الحكومة
على تحقيق التوازن بين اإليرادات واالس���تخدامات ،وصوالً إلى
موازن���ة اإلي���رادات واإلنفاق في نهاية الخط���ة» ،كما هدفت إلى
«تهيئ���ة الظروف المالئمة لإلنط�ل�اق االقتصادي» بحيث «تعمل
الحكوم���ة على اس���تخدام عائداته���ا من النفط والغ���از لتحقيق
التنويع االقتصادي المستمر والمتجدد ،كما تتحمل مسؤولياتها
كامل���ة تج���اه تقدي���م الخدمات الصحي���ة والتعليمية األساس���ية
وتطويره���ا ،وتدري���ب المواطني���ن وتنمية مهاراته���م إضافة إلى
انتهاج سياسات تهدف إلى تعزيز المستوى المعيشي للمواطن».
وق���د تطلب األمر مزي���داً من العمل وفق خط���ة متكاملة للتنويع
االقتص���ادي به���دف بناء اقتصاد مس���تقر يحق���ق ديمومة عالية
واستدامة في العطاء والتنمية.
عصر الصناعات الثقيلة
ومع وضع حجر األس���اس لمجمع تس���ييل الغاز بوالية صور
ف���ي عام  1996انتقلت الس���لطنة إلى عص���ر الصناعات الثقيلة
لتشهد اليوم مشروعات صناعية عديدة تتوزع على مختلف ربوع
الس���لطنة ،وتعكس صورة مش���رقة لعمان الحديثة .ففي صحار
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يأت���ي ميناء صحار الذي يحتضن صناع���ات األلمنيوم والحديد
والبتروكيماوي���ات ،وف���ي محافظ���ة ظف���ار تتجلى المش���روعات
الصناعي���ة ويأت���ي مين���اء صاللة كأح���د الموانئ الرئيس���ية في
المنطق���ة ،وتش���هد صور مش���روعات الغ���از الطبيعي المس���ال،
وف���ي المنطقة الوس���طى تزده���ر المنطقة االقتصادي���ة بالدقم
والحوض الجاف وهو مش���روع اس���تراتيجي بعيد المدى يعكس
الرؤية العميقة لتحرير الجغرافيا من فكرها التقليدي بما يخدم
كل اإلقلي���م الخليجي وليس عمان وحدها .والحال نفس���ه يمكن
متابعته في مس���ندم والبريمي والظاهرة والداخلية حيث العديد
من المشاريع االقتصادية والسياحية ذات األهمية.
لقد تمكنت السلطنة عبر رؤيتها وخططها لالقتصاد الوطني
القائم على تنويع مصادر الدخل واس���تثمار الموارد الطبيعية من
المحافظة على مستويات نمو جيدة ،واستطاعت خالل السنوات
الماضية إظهار قدرتها على استيعاب التداعيات السلبية لألزمات
المالية واالقتصادية العالمية والتراجع الحاد في أس���عار النفط
وغيره���ا من التحديات الت���ي تواجه العالم ،وحافظت الس���لطنة
على اس���تقرار الوطن وراح���ة المواطنين في ظل اقتصاد يمضي
نحو أهدافه المنشودة ويواكب عصر التقنية الحديثة.
وتأتي رؤية «عمان  »2040الستشراف اآلفاق البعيدة للنهضة
العمانية وفق توافق مجتمعي واس���ع وبمش���اركة من جميع فئات
المجتمع ،كما تأتي كدليل ومرجع أساسي ألعمال التخطيط في
العقدين القادمين آخذة بعين االعتبار موقع الس���لطنة في عالم
جديد سريع التغيُّر والتحرك والتوسع المعرفي والتقنيn .

«عمان»  20كانون الثاني /يناير 2020
جريدة ُ
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القطاع المصرفي السعودي

قوة واستقرار في مؤشرات السالمة المالية
تحسن مؤشرات السالمة المالية التي شهدها القطاع المصرفي السعودي عام  ،2019تعكس متانة
هذا القطاع وقوته وقدرته على مواجهة العقبات وتخطيها ،وفي ما يلي دراسة أعدّتها إدارة األبحاث
والدراسات في األمانة العامة إلتحاد المصارف العربية «حول هيكلة القطاع المصرفي السعودي
ومؤشرات قوته وسالمته المالية».
هيكل القطاع المصرفي السعودي
يبلغ عدد المصارف العاملة في المملكة العربية الس���عودية
 24مصرفاً تدير ش���بكة من الف���روع بلغت  2,083فرعاً بنهاية
 2018باإلضاف���ة إل���ى  18,685ماكين���ة ص���راف آلي .وتُقس���م
المص���ارف العامل���ة ف���ي المملكة إل���ى  12مصرف���اً محلياً و6
مص���ارف أجنبي���ة و 6مص���ارف عربي���ة .كم���ا يتك���ون الجهاز
المصرف���ي المحلي في الس���عودية من  8مص���ارف تقليدية و4
مص���ارف إس�ل�امية .يضم الج���دول رقم  1الئح���ة بالمصارف
العاملة في السعودية ،ونوعها.
س���جل عدد العاملين في القطاع المصرفي السعودي خالل
ع���ام  2018انخفاض���اً بنس���بة  % 4.0ليبل���غ  47,156موظف���اً
وموظفة ،بحس���ب البيانات الصادرة عن مؤسس���ة النقد العربي
الس���عودي .وبل���غ نصيب العاملين الس���عوديين نحو  % 93.6من
إجمالي العاملين بينما شكل األجانب نسبة .% 6.4
وتش���ير مؤشرات الشمول المالي أن السعودية تحتل المرتبة
الرابع���ة على المس���توى العربي بعد اإلم���ارات العربية المتحدة

والبحرين والكويت من حيث معدل استخدام الخدمات المالية.
وق���د ارتفعت ملكية الحس���ابات المصرفية كنس���بة من البالغين
م���ن  % 46.4ع���ام  2011إلى  % 69.4ع���ام  ،2014وصوالً إلى
 % 71.7ع���ام  ،2017بحس���ب بيان���ات البن���ك الدول���ي .وعل���ى
مس���توى الجنس ،يمتل���ك  %80.5من الذكور حس���اباً مصرفياً
مقاب���ل  %58.2من اإلناث .وتجدر اإلش���ارة إل���ى إرتفاع ملكية
الحس���ابات بي���ن النس���اء بش���كل كبير خ�ل�ال الس���نوات القليلة
الماضي���ة ،حي���ث كان���ت النس���بة المس���جلة ع���ام  2011حوالي
 % 15.2فقط .ويأتي ارتفاع معدل اس���تخدام الخدمات المالية
في السعودية نتيجة الجهود المستمرة من جانب مؤسسة النقد
العربي السعودي والمصارف السعودية لتسهيل وتحسين وسائل
الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية ،ولكل قطاعات وشرائح
المجتمع ،وذلك عبر تشجيع المصارف على زيادة شبكة فروعها
وع���رض منتجات مالية مبتكرة وتس���هيل الحصول على اإلئتمان
ونشر استخدام وسائل الدفع اإللكترونية الحديثة.
وف���ي إط���ار رؤي���ة المملك���ة  ،2030التي تهدف إل���ى تطوير

جدول  :1الئحة بالمصارف العاملة في المملكة العربية السعودية
المصارف المحلية
تقليدية

المصارف العربية
إسالمية

المصارف األجنبية

البنك العربي الوطني

مصرف الراجحي

بنك اإلمارات دبي الوطني

بي إن بي باريبا

مجموعة سامبا المالية

بنك البالد

بنك البحرين الوطني

بنك باكستان الوطني

بنك مسقط

بنك الصين للصناعة والتجارة

بنك الرياض

البنك األهلي التجاري

البنك السعودي الفرنسي
البنك األول

البنك السعودي لإلستثمار

مصرف اإلنماء
بنك الجزيرة

بنك الخليج الدولي

بنك الكويت الوطني
بنك قطر الوطني

دويتشه بنك

بنك تي سي زراعات بانكاسي

جي بي مورغان تشيس إن أيه

البنك السعودي البريطاني
المصدر :مؤسسة النقد العربي السعودي.
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جدول  :2تطور الميزانية المجمعة للمصارف التجارية (مليون دوالر)
2017

2018

الربع الثالث 2019

الموجودات

614,869

630,239

668,360

الودائع

431,750

442,956

453,130

القروض

451,956

476,521

513,593

مطلوبات من القطاع الخاص

371,653

382,638

399,738

مطلوبات على الحكومة وشبه الحكومة

80,303

93,883

113,855

حساب رأس المال

96,342

93,930

102,287

المصدر :مؤسسة النقد العربي السعودي.

القط���اع المالي لدع���م االقتصاد الوطني وتنوي���ع مصادر دخله ،المالية ،وتأسيس مفاهيم شاملة للتقنية المالية في جميع أنحاء
وتحفي���ز االدخار والتمويل واالس���تثمار ،تش���هد المملكة تطوراً المملكة ،إضافة إلى دعم تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة
كبيراً في مجال التكنولوجيا المالية ،حتى أصبحت مركزاً مهماً المختص���ة ف���ي التقني���ة المالي���ة ،وإنش���اء منتج���ات وخدمات
للتقني���ات ما يس���هم أيضاً في دعم الش���مول المال���ي .وفي هذا التكنولوجيا المالية لدعم الش���ركات الصغيرة والمتوس���طة في
الس���ياق ،أطلقت المملكة العربية الس���عودية ،ممثلة في مؤسسة مختلف مناطق المملكة.
النقد العربي الس���عودي مبادرة «فنتك الس���عودية» التي وتهدف
إلى التحول لمركز رائد لالبتكار في مجال التكنولوجيا المالية .تطور البيانات المجمعة للقطاع المصرفي السعودي
وترتك���ز مب���ادرة «فنتك الس���عودية» على ثالثة محاور رئيس���ية،
بلغ���ت الموج���ودات المجمع���ة للقطاع المصرفي الس���عودي
وه���ي تس���ريع وتي���رة نمو وتط���ور التقني���ة المالية ف���ي المملكة بنهاي���ة الربع الثال���ث  2019حوالي  668.4ملي���ار دوالر ،بزيادة
به���دف تحويل البالد إلى وجه���ة لالبتكار في مجال التكنولوجيا  % 6عن نهاية العام  .2018وبلغ مجموع ودائع القطاع المصرفي
رسم بياني  :1تطور بيانات القطاع المصرفي السعودي (مليار دوالر)

المصدر :مؤسسة النقد العربي السعودي.
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رسم بياني  :2توزع اإلئتمان المصرفي حسب النشاط اإلقتصادي ()%

المصدر :مؤسسة النقد العربي السعودي.

الس���عودي حوالي  453.1مليار دوالر بنهاية الربع الثالث ،2019
بزي���ادة  % 2.3عن نهاي���ة العام  ،2018وارتفع���ت ودائع القطاع
الخاص (ش���ركات وأفراد) بنحو  % 6.8لتصل إلى نحو 264.5
ملي���ار دوالر خ�ل�ال الفترة نفس���ها .أما مجم���وع القروض (وهو

األعل���ى عربياً) فبلغ نحو  513.6مليار دوالر بنهاية الربع الثالث
 ،2019بزي���ادة  % 7.8ع���ن نهاي���ة الع���ام  ،2018حي���ث ارتفعت
التس���هيالت اإلئتمانية المقدمة للقطاع العام بنسبة  % 19وتلك
المقدم���ة للقطاع الخاص بنس���بة  % 3.7خالل الفترة نفس���ها.

جدول  :3بيانات أكبر  10مصارف سعودية (مليون دوالر)
الموجودات
الربع
 2018الثالث
الترتيب
2019
البنك األهلي التجاري 132,812 120,904
1
98,209 97,141
مصرف الراجحي (إ)
2
البنك السعودي البريطاني 68,764 46,580
3
66,819 61,307
بنك الرياض
4
63,291 61,317
مجموعة سامبا المالية
5
البنك السعودي الفرنسي 49,697 50,733
6
45,580 47,561
البنك العربي الوطني
7
34,136 32,410
مصرف اإلنماء (إ)
8
البنك السعودي لإلستثمار 25,680 25,619
9
21,230 21,874
البنك األول
10
606,219 565,447
المجموع

القروض
الربع
 2018الثالث
2019
74,809 70,751
65,223 61,802
40,674 29,420
44,340 40,273
33,465 30,322
32,917 32,168
31,435 32,277
24,209 22,370
15,367 15,843
14,877 15,405
377,316 350,633

الودائع
الربع
 2018الثالث
2019
90,768 84,986
79,683 78,376
48,911 34,802
47,379 45,286
44,131 45,379
37,839 39,565
34,912 37,881
26,623 24,034
17,324 16,984
16,493 17,219
444,064 424,512

حقوق الملكية
الربع
 2018الثالث
2019
18,100 17,512
13,115 12,948
14,674 8,687
10,465 9,806
11,887 11,282
8,697 8,230
7,373 7,082
5,848 5,679
3,722 3,575
3,742 3,696
97,623 88,496

األرباح
الربع
 2018الثالث
2019
2,888 2,146
2,135 2,746
510
1,314
1,198 1,258
860
1,474
693
882
669
883
540
565
82
389
59
301
9,634 11,959

المصدر :المواقع اإللكترونية للمصارف المذكورة( .إ) :إسالمي.
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وبلغ حس���اب رأس المال ف���ي المصارف العاملة في الس���عودية
حوال���ي  102.3ملي���ار دوالر بنهاية الربع الثالث من العام ،2019
بزيادة بنحو  % 8.9عن نهاية العام  .2018وتجدر اإلش���ارة إلى
أن جمي���ع البنوك الس���عودية س���تحتفظ بمعدالت رس���ملة أعلى
بكثي���ر من الح���د األدنى المطل���وب رقابياً ،بعد تطبي���ق المعيار
المحاسبي الدولي .IFRS 9
وتج���در اإلش���ارة إلى أن القطاع المصرفي الس���عودي يحتل
المرتب���ة الثانية بين القطاعات المصرفية العربية بعد اإلمارات
بالنس���بة لحجم الموجودات ،حيث ش���كلت موجودات المصارف
الس���عودية بنهاي���ة الربع األول  2019حوال���ي  % 19من إجمالي
موج���ودات القطاع المصرف���ي العربي ،وش���كلت الودائع % 20
والقروض  % 25من اإلجمالي العربي .ويمثل رأس مال القطاع
المصرفي السعودي حوالي  % 23من إجمالي رأس مال القطاع
المصرفي العربي.
وبالنس���بة لتوزّع القروض المقدمة للقطاع���ات االقتصادية
م���ن المصارف الس���عودية ،نش���ير إلى أن قط���اع التجارة حصل
على النس���بة األكبر م���ن االئتمان الممن���وح لقطاعات االقتصاد
األساس���ية في نهاية الرب���ع الثالث من الع���ام ،)% 19.3( 2019
يليه قطاع الصناعة واإلنتاج ( ،)% 11.0فقطاع البناء والتش���ييد
( ،)% 6.6فقطاع الخدمات (.)% 5.3

أكبر  10مصارف سعودية
يظه���ر الجدول رق���م  3البيانات المالية ألكب���ر  10مصارف
س���عودية وترتيبه���ا بحس���ب حج���م الموجودات .وق���د بلغ حجم
الموج���ودات المجمعة ألكبر  10مصارف س���عودية حوالي 606
ملي���ار دوالر بنهاي���ة الرب���ع الثالث م���ن الع���ام  ،2019كما بلغت
ودائعها حوالي  444مليار دوالر .وبالنسبة للقروض ،فقد بلغت
حوال���ي  377مليار دوالر .وبلغت حقوق الملكية حوالي  98مليار
دوالر .أخيراً ،بلغت أرباح أكبر  10مصارف سعودية حوالي 9.6
مليار دوالر بنهاية الربع الثالث من العام .2019
ويتميّ���ز القط���اع المصرف���ي ف���ي الس���عودية بنس���بة ترك���ز
عالي���ة حيث تدي���ر أكبر  10مصارف س���عودية حوالي  % 91من
الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي الس���عودي ،كما تسيطر
أكب���ر  5مصارف س���عودية عل���ى حوالي  % 64م���ن الموجودات
المجمعة له.
المؤشرات المالية األساسية ومؤشرات السالمة
المالية للقطاع المصرفي السعودي
ش���هد القطاع المصرفي الس���عودي تطورات إيجابية تمثلت
بتحس���ن مؤش���رات الس�ل�امة المالية خالل الع���ام  ،2019حيث
وص���ل معدل كفاي���ة رأس المال إلى  % 19.4بنهاية الربع الثالث

جدول  :4تطور المؤشرات المالية للقطاع المصرفي السعودي ()%
2017

معدالت كفاية رأس المال
رأس المال التنظيمي إلى األصول المرجحة المخاطر (معدل كفاية رأس المال) 20.4
18.3
رأس المال التنظيمي من فئة  1إلى األصول المرجحة المخاطر
13.49
رأس المال واإلحتياطات إلى األصول
معدل جودة األصول
1.6
القروض المتعثرة إلى اإلجمالي الكلّي للقروض
معدالت الربحية
2.0
العائد على األصول
12.9
العائد على األسهم
73.4
هامش الفائدة إلى إجمالي الدخل
معدالت السيولة
80.11
القروض إلى الودائع
86.04
مطلوبات المصارف على القطاع الخاص إلى إجمالي الودائع
21.6
األصول السائلة إلى إجمالي األصول
معدل دولرة الودائع
8.84
ودائع بالعمالت األجنبية إلى مجموع الودائع

2018

الربع الثالث 2019

20.3
18.5
12.65

19.4
18.1
13.77

2.0

1.9

2.1
13.9
75.7

1.9
12.3
76.7

77.39
86.36
22.3

79.14
88.22
24.3

8.96

8.18

المصدر :مؤسسة النقد العربي السعودي.
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جدول  :5بيانات المصارف اإلسالمية السعودية (مليون دوالر)
الموجودات

القروض

الودائع

2018

الربع
الثالث
2019

2018

مصرف الراجحي

97,141

98,209

61,802

65,223

مصرف اإلنماء

32,410

34,136

22,370

24,209

24,034

بنك البالد

19,636

21,655

15,247

17,082

13,491

15,052

بنك الجزيرة

19,468

21,497

13,814

15,747

10,906

11,875

المجموع

168,655

175,497

113,233

األرباح

حقوق الملكية

الربع
الثالث
2019

2018
78,376

79,683
26,623

5,679
2,089

2,419

2,999

3,017

122,261

126,807

الربع
الثالث
2019

2018
12,948

13,115
5,848

565
244

296

267

198

133,233

23,714

الربع
الثالث
2019

2018
2,746

2,135
540

24,400

3,822

الربع
الثالث
2019

3,169

المصدر :المواقع اإللكترونية للمصارف المذكورة.
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م���ن الع���ام  ،2019وهي نس���بة عالية جداً تعك���س متانة القطاع
المصرفي الس���عودي .وبفضل السياس���ات االحترازية لمؤسسة
النقد العربي الس���عودي ،لم تتعدى نس���بة القروض المتعثرة أو
غي���ر المنتظمة إل���ى إجمالي الق���روض في القط���اع المصرفي
الس���عودي  % 1.9ف���ي نهاية الربع الثالث م���ن العام  .2019ومع
محدودية إنكشافه الخارجي ،فإن مخاطر االئتمان المحلي تدار
بشكل جيد بسبب األصول عالية الجودة والمخصصات الكافية
للقروض ،حيث تتجاوز نسبة تغطية القروض المتعثرة .% 190
مع اإلش���ارة إلى تراجع ربحية المصارف الس���عودية بش���كل
مح���دود خ�ل�ال الع���ام  ،2019حيث س���جل القط���اع المصرفي
متوس���ط نس���بة عائد على األص���ول بلغ���ت  % 1.9بنهاية الربع
الثالث  ،2019مقابل  % 2.1عام  ،2018ونسبة عائد على حقوق
المس���اهمين  ،% 12.3مقاب���ل  % 13.9ع���ام  .2018كم���ا إرتفع
هام���ش الفائدة إل���ى إجمال���ي الدخل م���ن  % 73.4عام 2017
إل���ى  % 76.7في نهاية الربع الثال���ث من العام  ،2019حيث من
المتوقع أن ترتفع ربحية المصارف في الفترة المقبلة مع إتساع
هوامش الفائدة.
وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بمراقبة وإدارة السيولة
المحلية لضمان سالس���ة عمليات القطاع المصرفي وإس���تمرار
تلبي���ة احتياج���ات القطاع���ات اإلقتصادي���ة .وفي هذا الس���ياق،
إنخفضت نس���بة الق���روض إلى الودائع في المص���ارف التجارية
إل���ى  % 79.14بنهاي���ة الرب���ع الثال���ث ( 2019مقاب���ل % 77.39
بنهاي���ة الع���ام  ،)2018وهي أقل من الحد األقصى المس���موح به
من السلطات التنظيمية والبالغ  ،% 90بينما وصل معدل تغطية
الس���يولة إلى  % 197مقابل معيار بازل البالغ  ،% 100مما يُشير
إلى أن لدى المصارف مجال متس���ع لزيادة اإلقراض إذا انتعش
الطلب على القروض مع تحسّ ن النشاط اإلقتصادي.
احتاد املصارف العربية (آذار /مارس )2020

الصيرفة اإلسالمية في السعودية
يبل���غ عدد المصارف اإلس�ل�امية الس���عودية حالياً أربعة،
وهي :مصرف الراجح���ي ،مصرف اإلنماء ،بنك البالد ،وبنك
الجزي���رة .وتلعب الس���عودية دوراً ريادياً ف���ي مجال الصيرفة
االس�ل�امية عل���ى المس���توى العرب���ي والعالم���ي ،حي���ث تمثل
المص���ارف اإلس�ل�امية فيه���ا أحد أه���م ش���بكات المصارف
اإلس�ل�امية ف���ي أي دول���ة له���ا نظ���ام مصرفي م���زدوج .وقد
بل���غ حجم أص���ول المصارف اإلس�ل�امية األربع���ة العاملة في
الس���عودية بنهاي���ة الربع الثال���ث من الع���ام  2019حوالي 180
مليار دوالر أي نحو  % 26من إجمالي األصول المصرفية في
الس���عودية .وبلغ حجم ودائع العمالء في المصارف اإلسالمية
الس���عودية حوالي  122ملي���ار دوالر أي نحو  % 2من إجمالي
الودائع.
أما حجم القروض فبلغ حوالي  133مليار دوالر أي % 26
من إجمالي القروض .كما بلغ رأس���مال المصارف اإلسالمية
الس���عودية األربع���ة أو إجمالي حقوق المس���اهمين حوالي 24
ملي���ار دوالر أي نحو  % 24من اإلجمالي .وحققت المصارف
اإلس�ل�امية أرباحاً بلغ���ت حوالي  3.2ملي���ار دوالر حتى نهاية
الرب���ع الثال���ث من الع���ام  .2019وتج���در اإلش���ارة إلى دخول
مصرفين إسالميين ،هما مصرف الراجحي ومصرف اإلنماء،
ضم���ن الئح���ة أكبر  10مصارف عاملة في الس���عودية .ويُعتبر
مصرف الراجحي ثاني أكبر مصرف س���عودي ،وأكبر مصرف
متوافق مع الش���ريعة اإلس�ل�امية حيث يس���يطر عل���ى حوالي
 % 56من إجمالي موجودات المصارف اإلس�ل�امية السعودية
و % 66من أرباحهاn .
إتحاد المصارف العربية
إدارة األبحاث والدراسات

)Union of Arab Banks (March 2020

الدراسات واألبحاث والتقارير

المصارف الخمسة األكبر في كل دولة من الدول العربية
تتميز القطاعات المصرفية العربية بشكل عام بنسب تركز عالية ،حيث تسيطر أكبر خمسة مصارف في
كل دولة عربية على نسبة عالية من السوق المصرفية ،سواء بالنسبة للموجودات أو الودائع أو القروض،
وإن تفاوتت بين بلد عربي وآخر .وبحسب بيانات البنك الدولي ،تسيطر أكبر خمسة مصارف في الكويت
على حوالي  % 99.7من موجودات القطاع المصرفي الكويتي ،وفي ليبيا على  ،% 97.8وفي البحرين
على  ،% 97.2وفي قطر على  ،% 97.1وفي سلطنة عمان على  ،% 91وفي موريتانيا على  ،% 87.4وفي
العراق على  ،% 87.3وفي سوريا على  ،% 86.8وفي المغرب والجزائر على  ،% 86.1وفي االمارات العربية
المتحدة على  ،% 79.6وفي األردن على  ،% 78.5وفي المملكة العربية السعودية على  ،% 77.5وفي مصر
على  ،% 70.1وفي لبنان على  ،% 55.8وفي تونس على  .% 55.5وعليه ،تدير أكبر خمسة مصارف في كل
بلد عربي أكثر من نصف موجودات القطاع المصرفي .وفي ما يلي إضاءة على تلك المصارف وبياناتها
المالية األساسية وترتيبها من حيث حجم الموجودات.
جدول  :1أكبر  5مصارف عاملة في اإلمارات العربية المتحدة (مليون دوالر)
المصرف

الموجودات
2018

2018

*2019

2018

بنك أبو ظبي
1
األول

27,763 129,801 126,729 102,850 96,163 214,583 202,593

28,337

3,285

2,589

بنك اإلمارات
2
دبي الوطني

17,429 104,566 79,205 102,895 75,705 183,932 136,222

20,018

2,734

3,399

بنك أبو ظبي
3
التجاري

110,786 76,186

45,311

67,936

48,095

71,467

8,932

14,767

1,318

1,019

بنك دبي
4
اإلسالمي

39,406 62,609 60,899

41,299

44,365 42,379

9,291

9,319

1,362

1,093

15,343

15,774

22,899

5,654

5,956

562

493

78,397 69,069 373,098 316,153 330,754 271,928 611,898 513,997

9,261

8,593

 5بنك المشرق
المجموع

39,988

2018

*2019

2018

19,745

*2019

حقوق الملكية

*2019

38,097

*2019

القروض

الودائع

األرباح

المصدر :المواقع اإللكترونية للمصارف المذكورة * .الربع الثالث.
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جدول  :2أكبر  5مصارف عاملة في المملكة العربية السعودية (مليون دوالر)
الودائع
*2019 *2018

حقوق الملكية
*2019 2018

األرباح
*2019 2018

الموجودات
*2019 2018

المصرف

70,751 132,812 120,904

84,986 74,809

90,768

17,511

18,100

2,888

2,146

مصرف
2
الراجحي

98,209 97,334

62,417

78,376

79,683

12,948

13,115

2,746

2,135

البنك
 3السعودي
البريطاني

34,802 40,674 29,420 68,764 46,550

48,911

8,657

14,674

1,314

542

47,379 45,286 44,340 40,274

9,806

10,465

1,258

1,198

البنك األهلي
1
التجاري

61,307

 4بنك الرياض
مجموعة
 5سامبا
المالية
المجموع

61,317

66,819
63,291

القروض
*2019 2018

30,322

65,223

11,887

1,474

860

33,465

45,379

44,131

11,282

68,241 60,204 310,872 288,829 258,511 233,184 429,895 387,412

9,680

6,881

المصدر :المواقع اإللكترونية للمصارف المذكورة * .الربع الثالث.

جدول  :3أكبر  5مصارف عاملة في قطر (مليون دوالر)
حقوق الملكية
*2019 2018

األرباح
*2019 2018

المصرف

26,022 24,251 188,046 169,441 186,451 168,271 259,532 236,867

3,814

3,973

مصرف قطر
2
اإلسالمي

28,080 44,923 42,097

31,251

27,637

30,665

5,698

6,087

725

820

البنك
3
التجاري

24,477 23,253 40,026 37,107

19,721

20,410

5,494

5,916

457

413

 4بنك الدوحة

26,410

29,326

16,441

17,850

15,326

16,180

3,498

3,696

228

225

مصرف
5
الريان

28,860 26,729

19,922

20,759

16,914

18,411

3,702

3,744

588

456

45,465 42,643 273,712 249,039 280,788 255,967 402,667 369,210

5,812

5,887

بنك قطر
1
الوطني

المجموع

الموجودات
*2019 2018

القروض
*2019 2018

الودائع
*2019 2018

المصدر :المواقع اإللكترونية للمصارف المذكورة * .الربع الثالث.
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جدول  :4أكبر  5مصارف عاملة في الكويت (مليون دوالر)
الموجودات
*2019 2018

القروض
*2019 2018

الودائع
*2019 2018

حقوق الملكية
*2019 2018

األرباح
*2019 2018

المصرف
بنك الكويت
1
الوطني

90,432

95,081

51,116

53,804

47,441

51,922

12,203

12,881

1,299

1,052

بيت التمويل
2
الكويتي

58,590

62,485

30,221

30,773

38,745

43,570

6,822

7,185

867

667

 3بنك برقان

14,020 22,226 24,108

13,874

12,391

13,047

3,116

3,126

275

227

 4بنك الخليج

19,836

20,244

12,991

13,130

12,283

12,457

2,068

2,101

187

122

البنك األهلي
5
الكويتي

14,996

15,867

9,952

10,516

10,243

10,649

2,225

2,218

138

51

26,434 131,645 121,104 122,097 118,300 215,903 207,963

27,511

2,766

2,119

المجموع

المصدر :المواقع اإللكترونية للمصارف المذكورة * .الربع الثالث.

جدول  :5أكبر  5مصارف عاملة في البحرين (مليون دوالر)
المصرف

الموجودات
*2019 2018

القروض
*2019 2018

الودائع
*2019 2018

حقوق الملكية
*2019 2018

األرباح
*2019 2018

البنك األهلي
1
المتحد

35,508

38,638

19,504

24,548 23,660 20,386

4,972

5,155

752

604

بنك الخليج
2
الدولي

29,588 27,546

9,818

20,349

2,196

3,274

()227

66

بنك ABC

( 3المؤسسة
العربية المصرفية)

29,075 29,549

14,884

9,434
15,225

18,322
16,425

16,072

4,316

4,389

248

194

مجموعة
 4البركة
المصرفية

23,831

14,794 25,272

15,694

18,448

20,389

2,256

2,215

217

132

بنك البحرين
5
والكويت

9,525

4,714

4,559

6,315

5,869

1,331

1,331

178

149

1,168

1,145

المجموع

9,949

16,364 15,071 87,227 83,170 65,298 63,714 132,522 125,959

المصدر :المواقع اإللكترونية للمصارف المذكورة * .الربع الثالث.
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جدول  :6أكبر  5مصارف عاملة في سلطنة عُمان (مليون دوالر)
المصرف

الموجودات
*2019 2018

القروض
*2019 2018

الودائع
*2019 2018

حقوق الملكية
*2019 2018

األرباح
*2019 2018

 1بنك مسقط

31,917

31,959

20,223 20,334

19,491

18,536

5,007

5,092

467

367

 2بنك ظفار

10,944

10,417

8,205

7,905

7,596

7,081

1,813

1,784

131

67

البنك الوطني
3
العماني

9,280

9,360

7,298

7,207

6,370

6,544

1,393

1,416

131

34

 4بنك صحار

7,913

8,671

5,849

6,435

4,723

5,180

1,001

1,366

76

65

بنك عمان
5
العربي

6,049

6,377

4,761

5,104

4,859

5,005

927

933

78

53

10,591

883

586

10,141 42,346 43,039 46,874 46,447 66,784 66,103

المجموع

المصدر :المواقع اإللكترونية للمصارف المذكورة * .الربع الثالث.

جدول  :7أكبر  5مصارف عاملة في مصر (مليون دوالر)
الموجودات
2018

القروض
2018

الودائع
2018

حقوق الملكية
2018

األرباح
2018

المصرف
البنك األهلي
1
المصري*

89,427

28,331

60,523

5,601

567

 2بنك مصر**

49,570

12,845

37,544

3,646

228

البنك التجاري
3
الدولي*

19,165

6,679

15,966

1,915

536

بنك قطر
4
الوطني األهلي*

14,396

8,042

11,488

1,604

403

البنك العربي
5
اإلفريقي الدولي*

11,505

4,269

8,778

1,872

264

184,063

60,166

134,299

14,638

1,998

المجموع

المصدر :المواقع اإللكترونية للمصارف المذكورة وموقع  * .Bankscopeنهاية العام ** .الربع الثاني.
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جدول  :8أكبر  5مصارف عاملة في لبنان (مليون دوالر)
المصرف

الموجودات
*2019 2018

القروض
*2019 2018

الودائع
*2019 2018

حقوق الملكية
*2019 2018

األرباح
*2019 2018

 1بنك عوده

47,507 47,201

13,267

12,115

31,956

31,791

3,886

3,810

501

250

بنك لبنان
2
والمهجر

36,741

38,531

7,165

6,658

26,917

27,838

3,269

3,269

510

239

بنك سوسيته
3
جنرال**

25,798

25,798

5,810

5,810

18,699

18,699

1,537

1,537

195

195

 4بنك بيبلوس**

25,646 25,006

5,425

5,117

18,188

18,265

1,921

1,866

165

601

 5فرنسبنك

23,609 23,609

6,740

6,740

16,950

16,950

2,186

2,186

174

174

14,155 123,103 122,360 39,059 41,184 174,107 171,047

13,997

1,627

948

المجموع

المصدر :المواقع اإللكترونية للمصارف المذكورة * .الربع الثاني ** .نهاية العام .2018

جدول  :9أكبر  5مصارف عاملة في األردن (مليون دوالر)
المصرف
 1البنك العربي
بنك اإلسكان
 2للتجارة
والتمويل**
البنك
 3اإلسالمي
األردني**

الموجودات
*2019 2018
49,163

48,819

القروض
*2019 2018
23,786

الودائع
*2019 2018

حقوق الملكية
*2019 2018

األرباح
*2019 2018

34,664 34,344 23,905

8,880

1,690

8,665

1,611

11,690

11,690

5,993

5,993

8,273

8,273

1,521

1,521

133

133

5,868

5,868

4,308

4,308

5,156

5,156

554

554

70

70

 4بنك االتحاد**

5,448

5,448

3,208

3,208

4,210

4,210

658

658

58

58

البنك األردني
5
الكويتي**

3,838

3,838

2,303

2,303

2,651

2,651

628

628

59

59

1,931

2,010

المجموع

12,241 12,026 54,954 54,634 39,717 39,598 75,663 76,007

المصدر :المواقع اإللكترونية للمصارف المذكورة * .الربع الثالث ** .نهاية .2018
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جدول  :10أكبر  5مصارف عاملة في فلسطين (مليون دوالر)
المصرف

الموجودات
*2019 2018

القروض
*2019 2018

الودائع
*2019 2018

حقوق الملكية
*2019 2018

األرباح
*2019 2018

 1بنك فلسطين

4,657

4,953

2,687

2,852

3,535

3,848

416

415

54

22

 2البنك العربي

3,753

3,652

1,830

1,903

3,103

3,127

331

365

67

35

 3البنك الوطني

2,205

2,341

1327

1,393

1717

1,811

188

189

19

9

 5بنك القدس

1,213

1,236

697

733

959

938

111

112

16

6

1,104

1,207

680

746

904

992

110

111

15

6

13,389 12,932

7,221

7,627

10,218

10,716

1,156

1,192

171

78

البنك
 4اإلسالمي
الفلسطيني
المجموع

المصدر :جمعية البنوك في فلسطين * .الربع الثاني.

جدول  :11أكبر  5مصارف عاملة في المغرب (مليون دوالر)
المصرف

الموجودات
*2019 2018

القروض
*2019 2018

الودائع
*2019 2018

حقوق الملكية
*2019 2018

 1التجاري وفا بنك

53,004 53,309

31,892

32,047

33,546

5,276

5,384

704

539

القرض الشعبي
2
للمغرب**

41,460

41,460

25,532

29,622 29,622 25,532

3,992

3,992

370

370

البنك المغربي للتجارة
3
الخارجية في افريقيا**

30,897

30,897

19,174

19,174

20,026 20,026

2,492

2,492

294

294

القرض الفالحي
4
للمغرب***

10,445

10,445

7,582

7,582

7,306

7,306

814

814

63

63

الشركة العامة المغربية
5
لألبناك

9,032

9,110

6,432

6,803

6,274

6,661

1,059

1,086

75

84

90,612 144,916 145,143

91,138

97,161 95,120

13,633

13,768

1,506

1,350

المجموع

31,892

األرباح
*2019 2018

المصدر :المواقع اإللكترونية للمصارف المذكورة * .الربع الثالث ** .نهاية العام  *** .2018نهاية العام .2017
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جدول  :12أكبر  5مصارف عاملة في ليبيا (مليون دوالر)
المصرف
 1مصرف الجمهورية**

الموجودات
*2018 2017

القروض
*2018 2017

الودائع
*2018 2017

حقوق الملكية
*2018 2017

األرباح
*2018 2017

27,907 27,907

5,238

5,238

20,465 20,465

1,233

1,233

77

غ.م.

المصرف الليبي
2
الخارجي**

20,181

20,181

1,617

1,617

14,821

14,821

4,822

4,822

194

غ.م.

المصرف التجاري
3
الوطني

15,045

15,045

3,026

3,026

11,042

11,042

585

585

57

غ.م.

 4مصرف الوحدة***

11,180

11,180

842

842

9,189

9,189

441

441

52

غ.م.

 5مصرف الصحارى****

8,374

8,374

1,327

1,327

5,758

5,758

265

265

()5

غ.م.

7,346

7,346

375

غ.م.

61,275 61,275 12,050 12,050 82,687 82,687

المجموع

المصدر :موقع  * .Bankscopeالربع الثالث ** .نهاية العام  *** .2017نهاية العام  **** .2016نهاية العام .2015

جدول  :13أكبر  5مصارف عاملة في الجزائر – ( 2017مليون دوالر)
الموجودات

القروض

الودائع

حقوق الملكية

األرباح

 1بنك الجزائر الخارجي

27,165

15,884

21,814

3,048

499

 2البنك الوطني الجزائري

24,611

14,114

15,961

3,196

261

 3القرض الشعبي الجزائري

16,728

10,497

11,581

1,968

287

 4بنك الفالحة والتنمية الريفية**

11,520

7,469

9,736

1,052

88

 5بنك التنمية المحلية

7,851

6,117

6,174

854

120

87,875

54,081

65,266

10,118

1,255

المجموع

المصدر :موقع  ** .Bankscopeنهاية العام .2016
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جدول  :14أكبر  5مصارف عاملة في تونس (مليون دوالر)
الموجودات
المصرف
*2019 2018
 1بنك تونس العربي الدولي 5,586 5,287

القروض
*2019 2018
3,781 3,566

الودائع
*2019 2018
4,051 3,845

حقوق الملكية
*2019 2018
437
408

األرباح
*2019 2018
37
85

 2بنك الوطني الفالحي

3,853

4,309

3,092

3,434

2,605

2,807

385

426

56

25

 3بنك اإلسكان**

4,022

4,135

3,115

3,259

2,392

2,405

305

306

47

22

 4الشركة التونسية
للبنك***
 5بنك األمان**

3,659

3,659

2,447

2,447

2,410

2,410

188

188

10

غ.م.

3,485

3,429

2,445

2,378

2,068

2,085

330

330

46

25

13,758 13,320 15,299 14,665

1,616

1,687

244

غ.م.

21,118 20,306

المجموع

المصدر :المواقع اإللكترونية للمصارف المذكورة وموقع  * .Bankscopeالربع الثاني ** .الربع الثاني  *** .2018نهاية العام .2017

جدول  :15أكبر  5مصارف عاملة في السودان – ( 2017مليون دوالر)
الموجودات

القروض

الودائع

حقوق الملكية

األرباح

 1بنك الخرطوم

5,339

2,290

4,519

495

125

 2بنك أمدرمان الوطني

4,243

1,383

3,646

321

105

 3بنك فيصل اإلسالمي السوداني

4,104

271

3,677

211

84

 4بنك التضامن اإلسالمي

1,266

519

961

184

64

 5بنك النيل للتجارة والتنمية

1,058

559

971

48

8

16,010

5,022

13,774

1,259

386

المجموع
المصدر :موقع .Bankscope

جدول  :16أكبر  5مصارف عاملة في العراق (مليون دوالر)
المصرف

الموجودات

القروض

الودائع

األرباح

حقوق الملكية

2018

*2019

2018

*2019

2018

*2019

2018

*2019

2018

*2019

 1مصرف الرافدين

34,711

39,958

11,368

11,522

30,776

30,354

غ.م.

غ.م.

24

14

 2المصرف العراقي
للتجارة**

21,146

21,146

5,175

5,175

8,989

8,989

3,312

3,312

180

180

 3مصرف الرشيد**

15,713

15,713

4,385

4,385

13,790

13,790

104

104

36

36

 4مصرف المنصور***

1,112

1,112

97

97

826

826

245

245

13

غ.م.

 5مصرف بغداد***

921

921

123

123

578

578

234

234

5

غ.م.

3,895

3,895

258

230

المجموع

54,537 54,959 21,302 21,148 78,850 73,603

المصدر :موقع  * .Bankscopeالربع الثاني ** .نهاية العام  *** .2018نهاية العام .2017
)Union of Arab Banks (March 2020
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القطاع المصرفي األردني :نجاح وتطور في مسيرة التنمية

المصارف األردنية تواجه مختلف التحديات
وتتحمل الصدمات وموجوداتها تبلغ نحو  74,5مليار دوالر
مؤشرات المتانة والقوة التي يتمتع بها القطاع المصرفي األردني تدل على قدرته على تحمّ ل الصدمات
ومواجهة مختلف التحديات .وفي ما يلي دراسة أعدّتها إدارة األبحاث والدراسات في األمانة العامة إلتحاد
المصارف العربية حول واقع هذا القطاع وما يحققه من نجاح وتطور:

93

هيكل القطاع المصرفي األردني
يبلغ عدد المصارف العاملة في األردن  24مصرفاً ،تش���مل
 16مصرف���اً محلياً أردنياً ،والتي تنقس���م إلى  13مصرفاً تجارياً
و 3مصارف إس�ل�امية ،باإلضافة إلى  8مصارف أجنبية ،تشمل
 7مصارف تجارية ،ومصرفاً إس�ل�امياً واحداً .وبحس���ب بيانات
البنك المركزي األردني ،تمارس المصارف األردنية نشاطها من
خالل  844فرعاً و 83مكتباً .مع اإلش���ارة إلى ارتفاع عدد فروع
المص���ارف العامل���ة في األردن م���ن  818فرعاً ف���ي نهاية العام
 2017إلى  848فرعاً في نهاية عام  .2018وبحسب ملكية هذه
احتاد املصارف العربية (آذار /مارس )2020

الف���روع ،فقد بلغ عدد فروع المص���ارف التجارية األردنية 630
فرعاً و 164فرعاً للبنوك اإلس�ل�امية األردني���ة و 54فرعاً تابعة
للمصارف األجنبية .وق���د ترافق ارتفاع عدد الفروع المصرفية
مع توس���ع في ع���دد أجهزة الص���راف اآللي لترتف���ع من 1,744
جه���ازاً ف���ي نهاية العام  2017إلى  1,872جه���ازاً في نهاية العام
 .2018أخي���راً في هذا المجال ،بلغ عدد موظفي المصارف في
األردن  21,262موظف���اً ف���ي نهاية الع���ام  ،2018مقابل 21,038
ع���ام  .2017ويضم الجدول رقم  1الئحة بالمصارف العاملة في
األردن ونوعها وتاريخ تأسيس كل منها.
)Union of Arab Banks (March 2020

جدول  :1الئحة المصارف العاملة في األردن وتاريخ تأسيسها
تجارية

مصارف أردنية

إسالمية

تجارية

مصارف أجنبية

البنك العقاري المصري
العربي ()1951
مصرف الرافدين ()1957

البنك اإلسالمي األردني
البنك العربي ()1930
()1979
البنك العربي اإلسالمي
البنك األهلي األردني ()1956
الدولي ()1997
بنك صفوة اإلسالمي ( )2010سيتي بنك إن.أي ()1974
بنك األردن ()1960
ستاندرد تشارترد ()1969
بنك القاهرة عمان ()1960
بنك الكويت الوطني ()2004
بنك اإلسكان للتجارة والتمويل
()1974
بنك عوده ش.م.ل ()2004
البنك األردني الكويتي ()1977
بنك لبنان والمهجر ()2004
البنك التجاري األردني
()1978
بنك سوسيته جنرال/األردن
بنك اإلستثمار العربي األردني
()1993
()1978
بنك المؤسسة العربية
المصرفية ()1989
البنك اإلستثماري ()1989
بنك اإلتحاد ()1991
بنك المال األردني ()1996

إسالمية

مصرف الراجحي ()2011

المصدر :البنك المركزي األردني.

كم���ا يقارن الجدول رقم  2البيانات المالية األساس���ية ألكبر
 10مص���ارف أردنية خالل عاميّ  2018و .2019وقد بلغ إجمالي
الموجودات لهذه المصارف نحو  57.3مليار دوالر في نهاية العام
 ،2018وهو ما يشكل حوالي  79في المئة من إجمالي موجودات
القط���اع المصرفي األردني ،ويدّل على نس���بة التركّز العالية في
)Union of Arab Banks (March 2020

القط���اع .كما بل���غ إجمالي ودائع العمالء ل���دى أكبر  10مصارف
أردنية نحو  38.2مليار دوالر في نهاية العام  ،2018والتسهيالت
االئتمانية نحو  35.1مليار دوالر .كما بلغ إجمالي حقوق الملكية
حوالي  7مليارات دوالر .وحققت أكبر  10مصارف أردنية صافي
أرباح بلغت  837مليون دوالر في نهاية العام .2018
احتاد املصارف العربية (آذار /مارس )2020
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جدول  :2بيانات أكبر  10مصارف عاملة في األردن (مليون دوالر)
الموجودات

البنك العربي***
1
بنك اإلسكان للتجارة
2
والتمويل*
 3البنك اإلسالمي األردني***
بنك اإلتحاد ***
4
بنك القاهرة عمّان **
5
البنك األهلي األردني*
6
 7البنك األردني الكويتي ***
بنك األردن ***
8
البنك العربي اإلسالمي
9
الدولي ***
بنك المال األردني
10
(كابيتال بنك) ***

ودائع العمالء

القروض

2018 2019 2018 2019 2018
5,451 11,409 11,409 13,468 13,468

المجموع

حقوق الملكية

األرباح

2019
5,451

2019 2018 2019 2018
299.0 299.0 1,405 1,405

6,544 8,273 9,286 5,993 11,964 11,690

1,521

1,561

133.0

99.7

5,156
4,210
2,335
2,019
2,303
2,072

554
658
488
425
628
589

554
658
492
425
628
589

70.0
58.0
42.0
30.0
59.4
58.2

70.0
58.0
7.3
22.7
59.4
58.2

273

273

45.0

45.0

475

42.8

42.8

7,060

837

762

5,868
5,448
4,140
3,926
3,838
3,105

5,868
5,448
4,251
3,917
3,838
3,105

4,308
3,208
2,699
2,696
2,518
2,634

4,308
3,208
2,723
2,672
2,518
2,634

3,045 3,045

939

939

2,026 2,026

2,771

1,760

1,760

1,257

475

33,373 35,084 41,457 38,164 57,675 57,299

7,016

2,771

5,156
4,210
2,327
2,009
2,303
2,072

1,257

المصدر :جمعية البنوك في األردن والمواقع الرسمية للمصارف * .الربع الثالث  ** .2019الربع األول  *** .2019نهاية العام .2018

تطور البيانات المجمعة للقطاع المصرفي األردني
بلغ حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي األردني
حوال���ي  74.5مليار دوالر في نهاي���ة الربع الثالث من العام
 .2019وش���كّلت الديون على القطاع الخ���اص المقيم أكبر
نس���بة من موجودات القطاع المصرف���ي األردني (،)% 47
تليه���ا الدي���ون عل���ى القط���اع الع���ام ( ،)% 23والموجودات
األجنبية ( .)% 22وبلغ���ت الودائع المجمعة للقطاع حوالي

 48.9ملي���ار دوالر ،مقاب���ل تس���هيالت ائتماني���ة ممنوح���ة
للقطاعي���ن العام والخاص بلغ���ت حوالي  52.2مليار دوالر.
كم���ا بلغ مجم���وع رأس المال واإلحتياط���ات والمخصصات
نح���و  11.3ملي���ار دوالر .وبالنس���بة لمص���در الودائ���ع ،فقد
ش���كلت ودائع القط���اع الخاص (مقيم وغي���ر مقيم) حوالي
 % 92م���ن مجمل الودائع ف���ي نهاية الفصل األول من العام
.2019

جدول  :3تطور الميزانية الموحدة للمصارف المرخصة في األردن (مليون دوالر أميركي)
موجودات

إجمالي الودائع

إجمالي القروض

قروض للقطاع
الخاص المقيم

رأس المال
واإلحتياطات
والمخصصات

2015

66,477

45,352

42,588

26,348

10,025

2016

68,240

45,858

44,644

29,008

10,241

2017

69,254

46,385

46,255

31,738

10,669

2018

71,814

47,189

49,177

33,408

11,094

الربع الثالث 2019

74,543

48,860

52,164

34,719

11,299

المصدر :البنك المركزي األردني.
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رسم بياني  :1مكوّنات الميزانية الموحدة للقطاع المصرفي األردني – 2018

المصدر :البنك المركزي األردني.

ومقارن���ة بحج���م االقتصاد األردن���ي ،فقد بلغ���ت موجودات
القطاع المصرفي األردني حوالي  % 170من حجم الناتج المحلي
االجمالي اإلسمي في نهاية العام  ،2018و % 178في نهاية الربع
الثالث من عام  .2019كما بلغت الودائع حوالي  % 112في نهاية
الع���ام  ،2018و % 111ف���ي نهاية الربع الثال���ث  ،2019والقروض
حوال���ي  % 116في نهاي���ة العام  ،2018و % 119ف���ي نهاية الربع

الثالث  ،2019مما يعكس األهمية النسبية الكبيرة لهذا القطاع.
نشير أخيراً في هذا المجال إلى أنه يعمل في فلسطين عدد
م���ن المصارف األردنية ،والتي بلغت موجوداتها المجمعة حوالي
 7.1مليارات دوالر في نهاية الربع الثالث  ،2019وودائعها حوالي
 5.42مليارات دوالر ،والقروض الممنوحة من قبلها حوالي 3.21
مليارات دوالر.

جدول رقم  :4الميزانية الموحدة للقطاع المصرفي األردني كنسبة من حجم الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي
2018
مليار دوالر

الموجودات
الودائع
القروض

71.2
47.2
49.2

كنسبة من الناتج
المحلي اإلسمي ()%

170
112
116

الربع الثالث 2019
مليار دوالر

74.5
48.9
52.2

كنسبة من الناتج
المحلي اإلسمي ()%

169
111
119

جدول  :5تطور الميزانية الموحدة لفروع المصارف األردنية العاملة في فلسطين (مليون دوالر أميركي)
2014
2015
2016
2017
2018
الربع الثالث 2019

موجودات

ودائع

قروض

5,817.2
5,880.4
6,441.0
6,703.2
6,787.2
7,061.0

4,409.2
4,493.3
4,849.4
5,092.5
5,084.2
416.2,5

2,210.4
2,484.1
2,704.4
3,196.4
3,202.7
206.0,3

رأس المال واإلحتياطات
والمخصصات

826.9
785.3
837.1
904.3
943.2
980.0

المصدر :البنك المركزي األردني.
)Union of Arab Banks (March 2020
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مؤشرات السالمة المالية للقطاع المصرفي األردني
يتمتع القطاع المصرفي األردني بمؤشرات متانة تدل
على قدرته على تحم���ل الصدمات على أنواعها ،وخاصة
لحيازته على مس���تويات مرتفعة م���ن رأس المال تُعد من
أعلى النسب في المنطقة العربية .فقد بلغ متوسط نسبة
كفاي���ة رأس المال للمصارف األردنية حوالي  % 16.9في
نهاية الع���ام  2018وحوالي  % 17في نهاية النصف األول
م���ن العام  ،2019وه���ي أعلى وبهامش مريح من النس���بة
المحددة من قبل البنك المركزي األردني والبالغة ،% 12
وكذلك من النس���بة المحددة من قب���ل لجنة بازل والبالغة
 % 10.5بحسب مقررات بازل .3
أم���ا بالنس���بة لنوعي���ة األص���ول ،فقد واصلت نس���بة
الدي���ون غي���ر العاملة إلى إجمالي الدي���ون انخفاضها في
منتص���ف العام  2019لتص���ل إلى  % 5.2مقارنة بـ% 7.7
ع���ام  ،2012و % 6.8ع���ام  ،2013و % 5.6ع���ام ،2014
و % 4.9عام  .2015وجاء هذا التحس���ن نتيجة التحسّ ���ن
احتاد املصارف العربية (آذار /مارس )2020

الملحوظ في األوضاع االقتصادية في األردن ،ما إنعكس
إيجاباً على قدرة العمالء على السداد .كما ارتفعت نسبة
تغطي���ة المخصصات للديون غي���ر العاملة من نحو % 69
عام  2012إلى  % 74.7عام  2015فإلى حوالي % 68.2
في منتصف العام  ،2019ما يدل على تراجع في مخاطر
اإلئتم���ان .كم���ا يتمتع القطاع المصرفي األردني بس���يولة
جيدة ،حيث شكلت نسبة الموجودات ذات السيولة العالية
حوالي  % 45في نهاية العام  .2018وفي ما يخص نس���بة
السيولة القانونية المطبّقة من قبل البنك المكزي األردني
على المصارف ،فتشير البيانات إلى أنها بلغت % 129.5
ف���ي منتصف الع���ام  ،2019وه���ي أعلى بكثي���ر من الحد
األدنى لمتطلبات البنك المركزي والبالغ .% 100
وبالت���وازي م���ع كل م���ا س���بق ،فق���د حاف���ظ القط���اع
المصرفي األردني على مس���تويات مقبول���ة من الربحية،
حيث بلغ متوسط معدل العائد على الموجودات للمصارف
العامل���ة في األردن  % 1.17في منتصف العام  .2019من
)Union of Arab Banks (March 2020

جهة أخرى ،بلغ متوسط معدل العائد على حقوق الملكية
للقطاع المصرفي األردني  % 9.4في نهاية النصف األول
من عام .2019
وانطالق���اً من رؤية البن���ك المركزي لتعزيز الش���مول
المال���ي في األردن ،فقد أطلق البن���ك المركزي في بداية
العام  2019مبادرة النقود اإللكترونية للتمكين (Money
 ،)Mobile for Resilience MM4Rوالت���ي تهدف إلى
تطوي���ر بيئ���ة الخدمات المالي���ة الرقمية وتحس���ين كفاءة
وفعالية برامج التحويالت النقدية لدى الهيئات الحكومية
والمنظم���ات اإلنس���انية ف���ي جمي���ع أنح���اء األردن .كم���ا
يهدف البرنامج إلى توفير الوصول للخدمات المالية إلى
المواطني���ن ذوي الدخل المح���دود والالجئين ،حيث تتيح
المب���ادرة إمكاني���ة الوصول إلى الخدم���ات المالية األكثر
تط���وراً مثل خدمات تحويل األم���وال واإلدخار والخدمات
االئتمانية.
وم���ن جهة أخ���رى ،أعل���ن اتح���اد تكنولوجي���ا الريادة
المالي���ة العالمي ،عن إطالق «خلي���ج األردن للتكنولوجيا»
به���دف تعزيز التش���اركية بين الجه���ات الفاعلة في قطاع
التكنولوجي���ا الماليّ���ة ف���ي الس���وق (بم���ا فيه���ا الهيئ���ات

الحكومية والمؤسسات المالية والشركات والمستثمرين)،
وألهمي���ة دور التكنولوجيا في تحقي���ق قيمة مضافة على
الصناع���ة المالية في األردن .ويمكن اعتبار «خليج األردن
للتكنولوجيا» كإحدى أهم الركائز في التحول إلى االقتصاد
الرقمي في األردن ،حيث من المتوقع أن يلعب دوراً مهماً
ف���ي تطوي���ر وتمكي���ن تكنولوجيا الري���ادة المالي���ة ووضع
األردن كمح���ور إقليم���ي ومركز رئيس له���ذه التكنولوجيا،
حيث يشمل تحديداً تقديم المساعدة في تنفيذ مجموعة
من المبادرات المتعلقة بتطوير المواهب المالية ،وتسريع
المش���اريع وحضانة الش���ركات ،وبرامج تسريع الشركات،
والعمل المشترك ورأس المال االستثماري.
توزيع التسهيالت اإلئتمانية المباشرة الممنوحة من قبل
المصارف المرخصة وفق ًا للقطاع اإلقتصادي في األردن
تس���تحوذ أربعة قطاعات اقتصادية على الجزء األكبر
م���ن اإلئتم���ان الممن���وح من المص���ارف األردني���ة للقطاع
الخ���اص ،وهي اإلنش���اءات ( ،)% 25.7والتج���ارة العامة
( ،)% 16.3والخدم���ات والمراف���ق العام���ة ()% 16.0
والصناعة (.)% 12.3

جدول  :6توزع قروض المصارف على قطاعات اإلقتصاد (مليون دوالر)
2015

2016

2017

2018

الربع الثالث 2019

الزراعة

306.2

429.5

475.9

474.9

481.4

التعدين

240.1

406.8

359.9

501.7

430.3

الصناعة

3,026.4

3,107.7

3,842.2

4,321.9

4,643.7

التجارة العامة

5,477.7

5,748.1

5,989.0

6,304.5

6,186.3

االنشاءات

6,917.3

8,219.4

9,311.0

9,633.9

9,702.3

خدمات النقل

366.4

501.8

499.7

463.8

488.2

السياحة والفنادق والمطاعم

836.5

843.0

874.2

835.1

885.9

خدمات ومرافق  عامة

4,558.4

4,649.0

5,228.6

5,434.3

6,060.6

الخدمات المالية

726.6

814.1

892.1

1,083.5

855.6

أخرى

7,308.7

7,587.1

7,438.4

7,770.4

8,380.1

المجموع

29,764.4

32,306.3

34,911.1

36,824.0

38,114.4

المصدر :جمعية البنوك في األردن.
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الدراسات واألبحاث والتقارير
رسم بياني  :3توز ّع قروض المصارف على القطاعات اإلقتصادية –الربع الثالث )%( 2019

المصدر :جمعية البنوك في األردن.

الصيرفة اإلسالمية في األردن
تقتص���ر الصيرف���ة اإلس�ل�امية في األردن عل���ى  4مصارف
إسالمية 3 ،منها أردنية وهي البنك اإلسالمي األردني (وهو أول
مصرف إس�ل�امي تأسس في األردن عام  ،)1979والبنك العربي
اإلسالمي الدولي ،وبنك صفوة اإلسالمي ،ومصرف سعودي هو
مصرف الراجحي .وقد ش���هدت المصارف اإلسالمية األردنية
تط���وراً كبي���راً خالل الس���نوات القليلة الماضي���ة وأصبحت أداة
فاعلة في اإلقتصاد الوطني ،حيث بلغ حجم األصول المصرفية
اإلس�ل�امية في األردن في نهاية الع���ام  2018حوالي  11.2مليار

دوالر ،أي نح���و  % 15.6م���ن إجمالي األص���ول المصرفية .كما
بلغ إجمالي أرصدة األوعية اإلدخارية في المصارف اإلسالمية
األردني���ة حوالي  9.8مليارات دوالر أي ما يش���كل حوالي % 20
م���ن إجمالي الودائع .أما حج���م أرصدة التوظيفات المالية فبلغ
حوال���ي  7ملي���ارات دوالر أي نحو  % 13م���ن إجمالي القروض.
وبلغت حقوق الملكية في المصارف اإلس�ل�امية األردنية حوالي
 1.1ملي���ار دوالر أي حوالي  % 10م���ن اإلجمالي ،وبلغت األرباح
الصافية بعد الضرائب في المصارف اإلسالمية األربعة العاملة
في األردن نحو  136مليون دوالر في نهاية العام .2018

جدول  : 7بيانات المصارف اإلسالمية العاملة في األردن – نهاية ( 2018مليون دوالر)
البنك

البنك اإلسالمي األردني
البنك العربي اإلسالمي الدولي
بنك صفوة اإلسالمي
مصرف الراجحي
المجموع

المصدر :جمعية البنوك في األردن.
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إجمالي أرصدة
التسهيالت
الموجودات
اإلئتمانية المباشرة األوعية اإلدخارية

5,868
3,045
1,583
716
11,212

4,308
939
1,095
613
6,955

5,156
2,668
1,333
603
9,760

حقوق الملكية

األرباح

554
273
199
95

70
45
12
9

1,121

136

n
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إتحاد المصارف العربية
إدارة األبحاث والدراسات
)Union of Arab Banks (March 2020

األخبار والمستجدات

مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع أرباح بنسبة  15في المئة على المساهمين

إرتفاع إجمالي الدخل لبنك اإلسكان بنسبة  3,5في المئة
ليصل إلى  361مليون دينار
 132مليون دينار األرباح قبل الضريبة و 84مليون دينار صافي األرباح
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أعلن بنك اإلس���كان للتجارة والتمويل ،البنك األكثر واألوسع
إنتشاراً في المملكة ،عن تحقيقه نمو في إجمالي الدخل بنسبة
 3,5في المئة ليصل إلى  361,0مليون دينار لعام .2019
وحق���ق البن���ك أرباحاً قب���ل الضريبة في الع���ام  2019بلغت
 132,2مليون دينار ،مقابل  132,0مليون دينار لعام  ،2018فيما
بل���غ صاف���ي األرباح المتحقق���ة  83,7مليون دين���ار مقابل 94,5
مليون دينار تم تحقيقها خالل العام  ،2018وذلك في ضوء قرار
البن���ك بالتحوط إزاء صدور قرار قضائ���ي إبتدائي قابل للطعن
واإلس���تئناف من إحدى المحاك���م اإلبتدائية في الجزائر بفرض
غرامة مالية على بنك اإلس���كان للتجارة والتمويل/الجزائر على
الرغ���م من س�ل�امة اإلجراءات المصرفية وقناع���ة البنك التامة
بقوة وسالمة الوضع القانوني خالل مرحلة اإلستئناف.
وق���د واصل البنك خ�ل�ال العام  2019تحقي���ق معدالت نمو
جيدة في مختلف مؤش���راته المالية ،حيث ارتفع إجمالي الدخل
المتأت���ي م���ن العمليات البنكية الرئيس���ية بنس���بة  3,5في المئة
ليص���ل إل���ى  361,0مليون دينار لع���ام  ،2019مقارنة مع 348,8
مليون دينار تم تحقيقها خالل عام  ،2018وذلك بدعم من كافة
القطاعات التش���غيلية التي سجلت نمواً قوياً خالل العام ،نتيجة
لتنوي���ع مصادر الدخل وتعزيز الكفاءة التش���غيلية للعمليات .كما
ارتفع إجمالي الموجودات بنس���بة  1,7في المئة ليصل الى 8,4
مليارات دينار كما في نهاية عام .2019
وف���ي تعقيب���ه على ه���ذه النتائج ،أك���د رئيس مجل���س إدارة
بنك اإلس���كان ،عبد اإلله الخطي��ب ،أن البنك تمكن من تحقيق
نتائ���ج مالية قوية على الرغم من التحديات والظروف اإلقليمية
واالقتصادية الصعبة ،مبيناً أن هذه النتائج تؤكد على قوة البنك
ومتانت���ه وقدرت���ه على الحف���اظ على مركز مالي ق���وي ومتوازن
لالس���تمرار ف���ي أداء دوره الحيوي في تعزي���ز النمو اإلقتصادي
في المملكة.
كم���ا أوض���ح الخطيب بأن مجل���س إدارة البنك ق���د أق ّر في
اجتماع���ه المنعقد بتاري���خ  2020/1/23البيانات المالية للبنك
لعام  2019بعد أن تمت مناقشتها ،وأوصى للهيئة العامة بتوزيع
أرباح نقدية على المس���اهمين بنس���بة  15ف���ي المئة من القيمة
اإلسمية للسهم عن العام .2019
احتاد املصارف العربية (آذار /مارس )2020

عبد اإلله الخطيب رئيس مجلس إدارة بنك اإلسكان

م���ن جانبه ،فقد أوض���ح الرئيس التنفيذي لبنك اإلس���كان،
عمار الصفدي ،أن النتائج المتحققة ألداء البنك عن العام 2019
تؤكد مالءة البنك وس�ل�امة وجودة أصوله بفضل اإلدارة الفعَّالة
لموج���ودات البنك ومطلوباته ،حيث ارتف���ع إجمالي الموجودات
بنس���بة  1,7ف���ي المئ���ة ليصل ال���ى  8,4مليارات دين���ار كما في
نهاي���ة عام  ،2019كما يتمتع البنك بمتانة قاعدته الرأس���مالية،
حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال  17,25في المئة وبلغت نسبة
الس���يولة  128في المئة ،وهم���ا أعلى من الحد األدنى المطلوب
من البنك المركزي األردني ولجنة بازل.
«علم���اً ب���أن ه���ذه النتائ���ج أولي���ة وتخض���ع لموافق���ة البنك
المركزي األردني»n .
)Union of Arab Banks (March 2020

مقابالت

الرئيس التنفيذي لبنك اإلسكان عمَّ ار الصفدي في حوار مع مجلة «اتحاد المصارف العربية»

نسعى ألن نكون الخيار األول والمفضل للعمالء
وزيادة حصتنا في األسواق التي نعمل بها
ف ��ي ح ��وار أجرت ��ه مجل ��ة «اتح ��اد المص ��ارف العربي ��ة» مع
الرئيس التنفيذي لبنك اإلس ��كان ،ق ��ال عمّار الصفدي،
إن البنك تبنّى اس ��تراتيجية مميزة ،تُمكنه من أن يصبح
والمفضل لدى العمالء ،إلى جانب العمل
ّ
الخي ��ار األول
على تعزيز تواجد البنك خارجي ًا عبر زيادة حصته السوقية
في البلدان التي يعمل بها.
وأك ��د الصف ��دي ،أن بنك اإلس ��كان ،يعد رائ ��داً في مجال
تعزيز االشتمال المالي في األردن ،وله بصمات واضحة
في هذا المجال ،حيث عمل على تأسيس مراكز ائتمان
مخصص ��ة لتمويل المش ��اريع الصغيرة والمتوس ��طة،
وعقد الندوات والدورات التثقيفية في التعليم المالي،
موضح� � ًا أنه وخالل الع ��ام  2019تمكّ ��ن البنك من فتح
 4235حساب ًا أساسياً.
وش� �دَّد الصفدي ،على أن بنك اإلس ��كان يولي اهتمام ًا
خاص� � ًا بعمالئ ��ه ،حيث يقوم البنك ،وبش ��كل مس ��تمر،
بتحدي ��ث وتطوير خدمات ��ه وحلوله المالي ��ة بما يواكب
التطورات المصرفية اإلقليمية والعالمية.
وفيما يلي نص الحوار:
 nما هي رؤية بنك اإلسكان المستقبلية للتطور محلي ًا واقليمياً؟
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 يسعى بنك اإلسكان من خالل استراتيجيته ،ألن يكون الخياراألول والمفض���ل لدى العم�ل�اء ،ولتحقيق هذا الهدف ،نقدم أفضل
وأح���دث الخدمات المصرفية المتطورة ذات الج���ودة العالية التي
تلبي احتياجات وتطلعات عمالئنا.
أم���ا عل���ى صعي���د عملي���ات البن���ك ف���ي األردن ،فتتمح���ور
اس���تراتيجيتنا بمواصل���ة نهجن���ا المتمثل برفع مس���توى الخدمات
والمنتج���ات المصرفي���ة المبتك���رة والمتطورة الت���ي تواكب أحدث
الممارسات العالمية ،بالتوازي مع تبني المزيد من عمليات التحول
الرقمي ،األتمتة ،واعتماد التقنيات المالية الجديدة والمبتكرة وغير
التقليدية ،وزيادة الحصة السوقية للبنك في القطاع المصرفي.
أم���ا عل���ى صعي���د عملي���ات البن���ك ف���ي الخ���ارج ،فتتمح���ور
اس���تراتيجيتنا بتعزيز تواجد بنك اإلسكان الخارجي وزيادة حصته
الس���وقية في البلدان التي يعمل فيها ،م���ع مواصلة تقديم األفضل
للعم�ل�اء ،واالس���تمرار بدراس���ة ومتابع���ة أدائن���ا ف���ي ه���ذه الدول
لالستفادة من الفرص المتاحة والمجدية ألعمالنا.
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عمّ ار الصفدي الرئيس التنفيذي لبنك اإلسكان
 nما هي اإلجراءات التي تقومون بها في إدارة المخاطر وخاصة
بالنس��بة لتنويع المحافظ االئتمانية عب��ر القطاعات االقتصادية
والمناطق الجغرافية؟

 تعتبر إدارة المخاطر عملية مستمرة ومتطورة؛ تتمثل بالتعرفعل���ى المخاطر ،تحديدها ،وتحليلها واتخ���اذ التوصيات والقرارات
الالزمة بصددها ،وبناء على ذلك نعمل في بنك اإلسكان من خالل
دائ���رة إدارة المخاطر على تطبيق منهجيات وأس���اليب متطورة في
مجال إدارة المخاطر عبر توفير أنظمة ضبط ورقابة تعد جزءاً من
النظام الرقابي في البنك بحيث تكون منسجمة مع أفضل المعايير
والممارس���ات الدولي���ة ،وم���ن ناحية أخ���رى متوائمة م���ع تعليمات
الجهات الرقابية وتعليمات البنك الداخلية.
وف���ي ما يتعل���ق بمخاطر الترك���زات االئتمانية التي تش���ير إلى
تلك المخاطر التي يتعرض لها البنك نتيجة التوزيع غير المتكافئ
للعمالء ،أو نتيجة التركزات في قطاعات األعمال ،أو في دول معينة،
نقوم في بنك اإلسكان بشكل دوري باحتساب مخاطر التركز (على
مس���توى العمي���ل ،القطاع االقتصادي ،الدول) باس���تخدام مقياس:
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.Herfindahl -Hirschman Index
وقد أظهرت نتائج المراجعة اإلش���رافية في ما يخص مخاطر
االئتم���ان ،عدم وجود تركزات ائتمانية ذات أثر مادي على محفظة
البن���ك ،إضاف���ة الى وجود تنوع في مكونات ه���ذه المحفظة ،األمر
ال���ذي يس���اهم في تخفيف المخاطر ذات الصل���ة والمحافظة على
نس���بة مقبول���ة لمعي���ار كفاي���ة رأس الم���ال ،مما يؤكد عل���ى كفاية
إجراءاتنا في المراقبة اليومية لحدود التعرضات الكبيرة وضوابط
من���ح االئتمان وفقاً لتعليمات البنك المركزي األردني والتش���ريعات
النافذة والمعايير اليومية التي تحكم ذلك.
أم���ا على صعي���د السياس���ة االئتماني���ة الداخلي���ة ،فإننا نقوم
بش���كل مستمر بمراقبة مؤش���رات المخاطر الرئيس���ية والتركزات
على مس���توى المحفظة االئتمانية ،بحيث يتم تس���ليط الضوء على
القطاعات االقتصادية التي تش���هد أعلى نس���ب تركز ،إضافة إلى
تلك التي تش���هد أعلى معدالت للتعثر ويتم دراستها وتحليلها ،ورفع
التوصي���ات الالزم���ة بش���أنها ،لغاي���ات إع�ل�ام اإلدارة العليا ولجنة
المخاطر /اإلدارة التنفيذية التخاذ اإلجراءات المناسبة.
لق���د انتهين���ا مؤخراً م���ن مراجعة ملح���ق التركزات وس���قوف
المخاط���ر اإلجمالي���ة على مس���توى البنك وفروع���ه ،حيث تضمن
أبرز نس���ب التركز؛ س���واء تلك التي وردت في السياس���ة االئتمانية
أو تعليم���ات البنك المركزي األردن���ي ،وكان من نتائج مراجعة هذا
الملحق استحداث نسب للتركز على مستوى القطاعات االقتصادية،
بحيث يتم مراقبتها واس���تخدامها في توجيه قطاعات األعمال إلى
االستثمار في قطاعات اقتصادية معيّنة.

 nكي��ف تقوم��ون بتطوير منتجاتك��م وخدماتك��م المالية لكي
تتالءم مع حاجات الزبائن من األفراد والشركات؟

 إ ّن تطوي���ر المنتج���ات والخدم���ات تع ّد عملية مس���تمرة فيالبن���ك ،نقوم بمراجعتها بش���كل دائم للتأكد م���ن مدى مواكبتها مع
احتياج���ات الش���ركات ومدى منافس���تها ف���ي القط���اع المصرفي،
وبالتال���ي تصمي���م المنتج���ات التي تناس���ب متطلب���ات عمالئنا مع
التركيز على المعامالت التجارية والقنوات اإللكترونية.
وأش���ير هن���ا ،إلى أ ّن تميّز بنك اإلس���كان ومكانت���ه في صدارة
البنوك األردنية لس���نوات طويلة ،يعود الهتمامه الدائم والمس���تمر
بعمالئ���ه الذي���ن يعتب���رون ركيزة أساس���ية في عملن���ا ،حيث نعمل
باس���تمرار على توفي���ر خدمات وحلول مصرفي���ة مبتكرة ومتقدمة
تلبي احتياجاتهم وربما تتجاوز توقعاتهم.
وقد تم مؤخراً استحداث وحدة لتسهيل خدمة عمالء الشركات
إضاف���ة الى تطبي���ق برنام���ج  Client Tradeلخدمة العمالء في
مجال التسهيالت غير المباشرة إلكترونياً ،ونقوم باستمرار بتطوير
جميع قنواتنا اإللكترونية ،مواكبة للتطور الحاصل في هذا المجال
محلي���اً وعالمياً ،إلى جان���ب إتاحة الخدمة األفض���ل للعمالء ،كما
س���نقوم خ�ل�ال الع���ام  2020بط���رح برامج متخصص���ة ألصحاب
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المش���اريع الصغيرة والمتوسطة  SME’sلمساعدتهم على تطوير
مشاريعهم والنهوض بها.
إن تطوير منتجاتنا وخدماتنا يتم بناء على عدة عوامل أبرزها:
•احتياج��ات العم�لاء :يق���وم فري���ق متخص���ص م���ن المبتكرين
بعمل ورش���ات عم���ل لتحديد هذه االحتياج���ات ووضع الحلول
المقترحة ومناقشتها والخروج بأفضل الحلول والمنتجات .
•تط��ورات البيئ��ة المحيط��ة :البق���اء عل���ى اط�ل�اع دائ���م عل���ى
أح���دث التط���ورات المصرفية محلي���اً وعالمياً ودراس���تها من
قب���ل المتخصصين الختيار وتطبيق األفضل منها بما يتناس���ب
واحتياجات عمالئنا.
•االبت��كار :تتس���م الخدم���ات والمنتجات الت���ي نقدمها لعمالئنا
باالبتكار والتميُّز عمَّا هو موجود ومتوفر في السوق المصرفي
به���دف خدمته���م وزيادة مس���توى رضاهم من جان���ب ،وتحقيق
إيرادات جديدة للبنك من جانب آخر.

 nكيف تتماش��ون مع سياسة البنك المركزي األردني في تعميم
سياسات االشتمال المالي وما هي مساهماتكم في نشر الوعي المالي
والثقافة المالية؟

 أود أن أش���ير في البداية ،إلى أننا في األردن أحرزنا تقدّماًملحوظ���اً على صعيد تعزيز مس���تويات الثقاف���ة المالية ،ومبادرات
التعليم المالي واالش���تمال المالي ،ويعود الفضل بذلك إلى الجهود
المشتركة للحكومة ،البنك المركزي األردني ،والبنوك األردنية.
ومنذ إطالق البنك المركزي لالس���تراتيجية الوطنية لالشتمال
المال���ي ( ،)2020 - 2018لعبن���ا دوراً ممي���زاً ف���ي ه���ذا المجال،
وواصلنا العم���ل على إيصال خدماتنا ومنتجاتنا المالية المصرفية
التي تلبي احتياجات وتطلعات عمالئنا عموماً ،والشرائح السكانية
المحرومة ومحدودي الدخل في المجتمع خصوصاً ،وتقديمها لهم
أينما تواجدوا بطريقة مسؤولة تحقق االستدامة من جهة ،وبشروط
ميس���رة وبأس���عار فائدة وعموالت تنافس���ية من جهة أخرى ،وعلى
س���بيل المثال قمنا خالل العام  2019بفتح  4235حساباً أساسياً،
حيث كانت نس���بة الحسابات المفتوحة للذكور  % 29ولإلناث % 8
وسجلت الفئة العمرية  45-36سنة أعلى نسبة حيث بلغت ،% 46
بينما سجلت الفئة العمرية  25-18سنة أقل نسبة حيث بلغت % 1
من عدد الحسابات األساسية المفتوحة لدى البنك.
ومنذ تبني سياسة االشتمال المالي كانت جهودنا مميزة ،إيماناً
من���ا بأهمي���ة توعية وتثقيف العمالء مالياً وبم���ا يعزز بناء قدراتهم
المالية ودعمهم للمشاركة االقتصادية ،حيث قمنا بـ:
•تأس���يس مراكز ائتم���ان مخصصة لتمويل المش���اريع الصغيرة
والمتوس���طة في القط���اع المصرفي منتش���رة جغرافياً لتغطي
كافة المحافظات والمناطق األقل حظاً.
•عقدنا شراكة استراتيجية مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
 USAIDلتقدي���م ن���دوات تثقيفي���ة للعمالء المس���تهدفين في
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القط���اع الس���ياحي حول آلية إعداد البيان���ات المالية وتحليلها
وإع���داد الوثائق الالزمة للتقدم بطل���ب الحصول على التمويل
الالزم لتنفيذ أعمالهم.
•عقدن���ا دورات تثقيفية للعم�ل�اء بخصوص القنوات اإللكترونية
وآلية استخدامها لغايات الحصول على الخدمات المالية.
•تعيي���ن فري���ق متخصص لدى ف���روع البنك الس���تقبال العمالء
وتثقيفهم بآلية استخدام القنوات اإللكترونية.
•تأس���يس وحدة متخصصة لدراسة ش���كاوى العمالء تم رفدها
بال���كادر المؤه���ل والمدرب ،لدراس���ة كافة الش���كاوى وتحليلها
ومعالجتها وال���رد عليها ،لتعزيز الش���فافية والعدالة والحفاظ
على حقوقهم.
•كم���ا نق���وم بتطبيق إج���راءات العناية الواجبة تج���اه العمالء أو
العمليات حس���ب درج���ة مخاطرهم في مجال مكافحة غس���ل
األم���وال وتمويل اإلرهاب ،وتطبيق إجراءات العناية المبسّ ���طة
للعم�ل�اء ذوي المخاط���ر المنخفض���ة ،وه���ذا يش���جع الفئ���ات
المس���تهدفة من العمالء على تغيير المس���ار من النظام المالي
غير الرس���مي إلى النظام المالي الرس���مي حي���ث تتوافر لدى
البنك نظم إش���رافية س���ليمة ،ما يزيد من فعالية نظم مكافحة
غس���ل األموال وتموي���ل اإلره���اب ،وااللتزام بمتطلبات غس���ل
األموال وتمويل اإلرهاب دون أن يؤدي ذلك إلى تفاقم اإلقصاء
المالي.
•كم���ا أولين���ا أهمية كبي���رة لتطبي���ق تعليمات الحس���اب البنكي
األساس���ي الص���ادرة ع���ن البنك المرك���زي األردن���ي ،حيث تم
اس���تحداث منتج خاص في البنك بهذا الخصوص ،وتم تعديل
إج���راءات العم���ل واألنظم���ة الفني���ة ،كما ت���م توعي���ة العمالء
بحقهم في اس���تخدام الحس���اب البنكي األساسي ،وبواجباتهم
ومس���ؤولياتهم جراء اس���تخدامه ،علماً بأن هذه الخدمة تهدف
إل���ى تمكين جمي���ع المواطنين المؤهلين قانوني���اً من الحصول
على حس���اب بنكي ،األمر الذي يؤدي إلى تعزيز ثقافة اإلدخار
ويس���اهم في التسهيل عليهم وتحسين مستوى معيشتهم ويؤدي
إل���ى تس���ريع وتي���رة التنمي���ة االقتصادية ،حيث يع ّد الحس���اب
البنك���ي األساس���ي حس���اباً مصرفياً منخف���ض التكاليف يكون
متاح���اً لجمي���ع فئ���ات المجتمع ،خصوص���اً الذي���ن ال يمتلكون
حس���ابات بنكية ويرغبون في التعام���ل مع البنوك ضمن حدود
وكلف تتناسب مع دخلهم وقدراتهم.
•وأولى بنك اإلس���كان ،أهمي���ة خاصة لتطبي���ق تعليمات حماية
المس���تهلك المالي للعم�ل�اء ذوي اإلعاقة الص���ادرة عن البنك
المرك���زي األردن���ي ،م���ن حيث اإلج���راءات التي تكفل تس���هيل
وصول العمالء ذوي اإلعاقة إلى الخدمات المالية والمصرفية
كتهيئ���ة المباني ،الطرق ،والمرافق المتاحة ،ومواءمتها لتتوافق
م���ع احتياجاته���م ،وتوفي���ر أجه���زة ص���راف آل���ي متخصصة،
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باإلضاف���ة إل���ى تمكي���ن العم�ل�اء ذوي اإلعاق���ة البصري���ة من
استخدام الخدمات المالية والمصرفية دون الحاجة إلى وجود
شهود واستخدام الختم أو البصمة اإللكترونية.
إن جهود بنك اإلس���كان الدؤوبة في حماية مستهلكي الخدمات
المالي���ة والمصرفية ،تس���هم في تحقيق مبدأ المس���اواة بين فئات
المجتمع كافة في الحصول على الخدمات المالية والمصرفية دون
أي شكل من أشكال التمييز أو االنتقاص لحقوق أي فئة ،باإلضافة
إلى تعزيز االشتمال المالي في المملكة وتمكين فئات المجتمع من
الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية.
وضم���ن إط���ار االش���تمال المال���ي ،س���جلت النس���بة المئوي���ة
للحسابات الجديدة لحاملي بطاقات االئتمان ألول مرة خالل العام
 2014ما نس���بته  ،% 38.6وواصلت النس���ب ارتفاعه���ا لتصل إلى
 % 42.8خالل العام  .2018كما سجلت النسبة المئوية من إجمالي
الق���روض المحلي���ة لقطاعات األعمال األقل حظ���اً ضمن منطقتي
الش���مال والجنوب لمحفظتي القروض الصغي���رة وقروض األفراد
خ�ل�ال العام  2014نس���بة  % 28.5لترتفع إل���ى  % 29.5في العام
.2018
 nكيف تتعاملون مع التطورات الس��ريعة في قطاع التكنولوجيا
المالية؟ وهل من تعاون بينكم وبين شركات التكنولوجيا المالية؟

 يواكب البنك بش���كل متواصل التطورات الس���ريعة في قطاعالتكنولوجي���ا المالية ،وبما يضمن تعزيز فاعلية وس���رعة التجاوب
م���ع تلك التط���ورات والتحديثات واالس���تجابة لمتطلب���ات العمالء
ف���ي آن واح���د .حيث نتعاقد مع ش���ركات متخصص���ة في تقديم
استش���ارات خاصة بالتحول الرقمي ،ونقوم بالتهيئة الفنية لجميع
المتطلبات لمثل هذا التحول والتي تش���مل تغييرات على األنظمة
والبني���ة التحتي���ة ،وأتمتة جمي���ع عمليات البنك التي من ش���أنها
مواءم���ة الظ���روف لتطبيق وإطالق منتجات رقمية مبتكرة بش���كل
س���ريع وآم���ن تلب���ي احتياجات عمالئن���ا وتضمن ف���ي الوقت ذاته
قدرتنا على التجدد المس���تمر ،ويتم إجراء العديد من التحديثات
والتغيي���رات على األنظمة والبني���ة التحتية وتهيئة القواعد التقنية
الت���ي تؤس���س للتعامالت مع ش���ركات التكنولوجيا المالية بش���كل
متواصل ،باإلضافة إلى تدريب الكوادر البش���رية في البنك بشكل
مس���تمر على أحدث التطورات واالبتكارات في مجال التكنولوجيا
المالية.
كم���ا نقوم بإعداد دراس���ات دورية للس���وق والمنافس���ين وعقد
ورش���ات عم���ل بش���كل دوري م���ع الموردي���ن والش���ركات المحلي���ة
والعالمية لالطالع على آخر المس���تجدات والتطورات التكنولوجية
في مجال البنوك ،كما نرحب بكافة ش���ركات  Fin-Techالموجودة
لط���رح أفكاره���ا ومنتجاته���ا ،به���دف االس���تفادة منها ف���ي مجال
الخدمات البنكية المتميزة ،وحتى إمكانية التعاون لما فيه مصلحة
البنك والعمالءn .
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الدراسات واألبحاث والتقارير

العقوبات األميركية ال تزال قائمة

كيف يتخلص السودان من مأزق «قائمة اإلرهاب»؟

عبد اهلل حمدوك
رئيس وزراء الحكومة اإلنتقالية في السودان

111

أدرج الس���ودان عل���ى القائم���ة األميركي���ة لل���دول الراعي���ة
لإلره���اب خ�ل�ال عهد الرئيس األميركي الس���ابق بي��ل كلينتون
ف���ي الع���ام  ،1993أي من���ذ م���ا يُناهز رب���ع القرن ،إلس���تضافته
زعي���م تنظي���م القاعدة أس��امة ب��ن الدن ،كما فرضت واش���نطن
مجموع���ة م���ن العقوب���ات اإلقتصادية على الس���ودان ب���دءاً من
الع���ام  .1997وقد إس���تمرت ه���ذه العقوبات قراب���ة عقديْن من
الزم���ن ،ت َّم بموجبها تجمي���د األصول المالية الس���ودانية ،ومنع
تصدي���ر التكنولوجي���ا األميركية إلى الس���ودان ،فضلاً عن إلزام
المس���تثمرين األميركيين ،ش���ركات وأفراداً ،بوقف سبل التعاون
اإلقتصادي مع الس���ودان ،بإعتباره يُمثِّ���ل مصدراً لتهديد األمن
القومي للواليات المتحدة ولسياستها الخارجية.
في أكتوبر /تش���رين األول  2017صدر قرار رفع العقوبات،
وع���زت الوالي���ات المتحدة هذا الق���رار إلى الجهود الس���ودانية
الملموسة في مجاالت عدة منها مكافحة اإلرهاب ،وتحسين حالة
حقوق اإلنسان ،ومعالجة المخاوف األميركية المتعلقة بإنتهاكها
وخصوصاً في إقليم دارفور ،وتعزيز وقف إطالق النار في مناطق
النزاع ،لكن الواليات المتحدة أبقت على الس���ودان ُمدْرجً ا على
قائم���ة اإلرهاب ،ما قلَّل كثيراً من التداعيات اإليجابية المترتبة
احتاد املصارف العربية (آذار /مارس )2020

على قرار رفع العقوبات .لذا وضعت الحكومة اإلنتقالية برئاسة
عب��د اهلل حمدوك قرار رفع الس���ودان من قائمة الدول الراعية
لإلرهاب ،ضمن أولويات سياستها الخارجية ،وتدعمها في ذلك
دول عربية وأجنبية عدة.
واس���تطاعت حكومة حمدوك أن تحشد دعماً إقليمياً ودولياً
واس���ع النطاق بغية حفز الواليات المتحدة على اإلس���راع بوتيرة
إج���راءات رفع الس���ودان من قائمة اإلره���اب .وال أدل على ذلك
من تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في  30سبتمبر/
أيل���ول  ،2019الذي أكَّد خالله «مواصلة دعوة الواليات المتحدة
لرفع الس���ودان من قائمة ال���دول الراعية لإلرهاب كونها خطوة
ضروري���ة على طري���ق إعادة هيكل���ة الديون الس���ودانية وجذب
اإلس���تثمارات األجنبية ،فضلاً عن إع�ل�ان اعتزامه عقد مؤتمر
دولي لجذب اإلستثمارات للسودان الجديد».
من أجل معرفة المكاس���ب المتحققة حال رفع السودان من
قائم���ة اإلره���اب ،ال بد من إيض���اح نقطتيْن غاي���ة في األهمية،
أوالهم���ا أب���رز المؤش���رات اإلقتصادي���ة التي تش���ير إلى تردي
الوض���ع اإلقتص���ادي الس���وداني الراهن ،ثانيتهم���ا :اإلجابة عن
تساؤل مهم هو :ماذا يعني إدراج دولة على قائمة الدول الراعية
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لإلره���اب؟ ذل���ك ألن إنتفاء عواقب ذلك اإلجراء يعني مكاس���ب واش���نطن رفع الس���ودان م���ن قائمة اإلرهاب ،ش���ريطة تحقيق
تقدم ملموس في س���تة ملفات رئيسية هي :مكافحة اإلرهاب،
متحققة للجانب السوداني.
ف���ي ما يتصل بالوض���ع اإلقتصادي المتردي في الس���ودان ،تعزيز حماية حقوق اإلنس���ان وممارس���اتها بما في ذلك حرية
يُمكن تبيانه من مؤشرات عدة ،أبرزها معدل التضخم ،إذ أعلن الدين والصحافة ،تحسين وصول المساعدات اإلنسانية ،وقف
الجهاز المركزي لإلحصاء في الس���ودان إرتفاع معدل التضخم األعمال العدائي���ة الداخلية ،خلق بيئة أكثر مالءمة للتقدم في
إلى  % 53.13خالل ش���هر أغس���طس/آب  2019مقارن ًة بنس���بة عملي���ة الس�ل�ام في الس���ودان ،إتخاذ خط���وات لمعالجة بعض
األعم���ال اإلرهابية الب���ارزة ،واإللتزام بق���رارات مجلس األمن
 % 52.59في يوليو /تموز .2019
وال تزال أزمة إرتفاع أسعار الخبز ،التي كانت الشرارة التي التابع لألمم المتحدة في ش���أن كوريا الشمالية .وانتهى البيان
أفضت إلندالع الثورة الشعبية ،والمحروقات والسلع االستهالكية إل���ى القول «إنَّ الواليات المتحدة مس���تعدة للبدء في إجراءات
ال عن ش���طب الس���ودان م���ن القائمة ،ح���ال وف���اء الدول���ة بالمعايير
الرئيسية مهيمنة على المشهد االقتصادي السوداني ،فض ً
أزمة الديون الخارجية السودانية التي تراكمت على مدار العقود المتع���ارف عليها في المجاالت الس���تة س���الفة الذكر ،وإحراز
الماضي���ة ،إذ بلغ حجم دين الس���ودان الخارج���ي نحو  58مليار تقدم في معالجتها».
وعق���ب اإلطاح���ة بنظام عم��ر البش��ير في أبريل/نيس���ان
دوالر ،بينما يُراوح أصل الدين من  17مليار دوالر إلى  18ملياراً
فق���ط ،والمتبقي من هذا الرقم هو عب���ارة عن فوائد وجزاءات  ،2019تناقل���ت وكاالت األنب���اء تصريح���ات ن ُِس���بت إل���ى أحد
أصبحت تس���اوي ما يربو على ثالثة أضعاف المبلغ األصلي ،إذ المسؤولين في وزارة الخارجية األميركية ،والتي تمحورت حول
تعثَّر السودان في سداد ديونه الخارجية لتبدأ عملية تراكم تلك نية واشنطن رفع السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب.
الديون منذ العام .1958
وأف���ادت ه���ذه التصريح���ات أنَّ ق���رار الوالي���ات المتحدة
ف���ي مع���رض اإلجاب���ة ع���ن التس���اؤل المط���روح في ش���أن رفع الس���ودان من قائمة اإلرهاب ،مرته���ن بتغيير جوهري في
اإلج���راءات المترتبة على إدراج الس���ودان عل���ى قائمة اإلرهاب قيادة وسياس���ات الدولة السودانية وتسليم المجلس العسكري
نلق���ي الض���وء على أب���رز مثل هذه اإلج���راءات ،الت���ي يأتي في اإلنتقالي الس���لطة إلى المدنيين .فإذا أبدى السودان إحتراماً
مقدمه���ا حظر المس���اعدات اإلقتصادية األميركي���ة ،ومعارضة إلرادة الشعب وتداوالً سلمياً للسلطة ،ستنظر واشنطن في قرار
الوالي���ات المتح���دة ألي ق���رض يُمْنح للس���ودان من قِ ب���ل البنك الرف���ع من قائم���ة اإلرهاب .وإبان زيارة وكي���ل وزارة الخارجية
الدول���ي وغيره من المؤسس���ات المالية الدولي���ة ،باإلضافة إلى األميركية للشؤون السياس���ية ديفيد هيل للعاصمة السودانية
حرمان السودان من أي معاملة تجارية تفضيلية أو أي إعفاءات الخرطوم في  7أغس���طس/آب  ،2019أكد «أن واشنطن ترهن
جمركية للواردات الس���ودانية ،وحرمان المستثمرين األميركيين رفع الس���ودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب بالتحوُّل إلى
في السودان ،شركات وأفراداً ،من أي إعفاءات ضريبية.
حكومة مدنية ،واإلس���تجابة إلى المطال���ب األميركية المتعلقة
بن���اء عليه ،ثم���ة جملة من المكاس���ب يُتَوقَّ���ع تحقيقها حال بمكافحة اإلرهاب وحماية وإحترام حقوق اإلنسان».
رفع الس���ودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب ،لعل من بينها
في المحصلة ،يرى البعض أنَّ تأخر الواليات المتحدة في
تدفُّق اإلستثمارات والمساعدات األميركية فضلاً عن القروض م���ا يتصل برفع الس���ودان من قائمة اإلرهاب ،رغم المس���اندة
م���ن قِ ب���ل المؤسس���ات المالية الدولي���ة ،باإلضافة إل���ى إنعاش اإلقليمي���ة والدولي���ة ،قد يك���ون مرتبطاً بش���روط أخرى «غير
القطاعات االقتصادية المتمثِّلة في الزراعة والصناعة والتعدين معلن���ة» لعل من بينها التع���اون مع المحكم���ة الجنائية الدولية
والتجارة ،وكذلك الخطوط الجوية السودانية  Sudan Airwaysوتس���ليم المطلوبين ،وإلغاء بعض القوانين والمواد ،مثل قانون
والخط���وط البحري���ة والنقل النه���ري بتوفير التموي���ل وتصدير حد الردة ،وقانون الزي الفاضح وغيرهما.
أخي���راً بق���ي التأكي���د بأنَّ رفع الس���ودان م���ن قائمة الدول
التقني���ات التكنولوجية .كلها أمور تصب في صالح تخفيف حدة
الراعي���ة لإلره���اب ،يٌعَ���د أول���ى الخط���وات لبرنامج إس���عافي
األزمة اإلقتصادية الراهنة التي يعانيها السودان.
إقتصادي عاجل للس���ودان الجديد ،لك���ن ال بد أن تكون هناك
إج���راءات ج���ادة تس���تهدف التعاط���ي بفاعلية مع المش���كالت
شروط أميركية
ش���هد نوفمبر /تشرين الثاني  2018تفاهمات في واشنطن واألزم���ات الهيكلي���ة التي يعاني منها الس���ودان ،والتي ال تكفي
بين الجانبيْن السوداني واألميركي بغية حفز اإلدارة األميركية لعالجها قروض أو منح ومساعدات خارجيةn .
لرفع الس���ودان م���ن قائمة ال���دول الراعية لإلره���اب .وتمثَّلت
كمال عبدالرحمن  -الخرطوم
أب���رز مخرج���ات تلك التفاهم���ات في إصدار بي���ان أوضح نية
سكاي نيوز عربية
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