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وسام حسن فتوح
 األمين العام إلتحاد المصارف العربية

كلمة العدد

فرض��ت جائحة كورونا عل���ى العالم أجمع، س���لوكيات التباعد 
اإلجتماع���ي بين ش���خص وآخر، وع���دم اإللتقاء بكثاف���ة في األماكن 
العام���ة، وق���د إنس���حبت هذه الس���لوكيات عل���ى واقعن���ا اإلقتصادي 
والمصرف���ي. فعل���ى صعي���د إتح���اد المص���ارف العربية ال���ذي فّعل 
نش���اطاته ف���ي الس���نوات األخيرة عب���ر تكثي���ف إنعق���اد المؤتمرات 
والملتقي���ات والندوات وورش العمل المصرفي���ة والمالية العربية، أو 
المتعلق���ة بالتعاون المصرفي العرب���ي األوروبي واألميركي، تجُده في 
الع���ام 2020، أي ما بعد إنتش���ار الجائحة في لبنان )بلد المقر( في 
20 شباط/ فبراير، يعتمد على نحو مكثف على المؤتمرات والندوات 
اإلفتراضية )عن بُعد( التي تنقل للمتحدثين كما المشاركين عن بُعد، 
مجمل األفكار والمصطلحات، وقد أفادت بتحريك النشاط لكنها لم 
»تُحقق التالقي المثمر« أي التعارف وتبادل الخبرات بين المتحدثين 

أنفسهم كما مع المشاركين.
ف���ي هذا الس���ياق، ال ش���ك ف���ي أن المؤتم���ر اإلفتراض���ي الذي 
 Banking in the« نظم���ه اإلتح���اد ف���ي 14 أيل���ول 2020 بعن���وان
Next Normal«، وال���ذي ش���اركت في���ه قي���ادات مصرفي���ة عالية 
المس���توى، إلى خبراء وممثلي أهم الش���ركات االقليمية والدولية في 
مج���ال اإلبتكار المصرفي، أفاد في ع���رض آفاق اإلقتصاد والتمويل 
الرقميين، وطرح كيفية اإلس���تفادة من تط���ورات التكنولوجيا المالية 
المتس���ارعة ف���ي تقدي���م ف���رص مصرفية ومالي���ة جدي���دة، لكن في 
المقاب���ل لم يتس���ن للمش���اركين عن بُعد من اإلطالع ع���ن كثب حيال 
إنض���اج األجندة الرقمية للقطاع المصرفي في الدول العربية لتعزيز 
الق���درة التنافس���ية للمص���ارف العربية م���ع توجهها نح���و الخدمات 

المصرفية المفتوحة.
صحي���ح أن أداء المصارف العربية يُعتبر مش���ّرفاً، وال س���يما أن 
موج���ودات المص���ارف العربية حت���ى نهاية النص���ف األول من العام 
2020 وصلت إلى نحو 3.8 تريليونات دوالر، قابلها ودائع بلغت 2.5 
تريلي���ون دوالر، كم���ا أن إجمالي القروض الممنوح���ة في تلك الفترة 
وصل���ت إل���ى نح���و 2.2 تريليون دوالر، ما يش���كل 90 % م���ن الناتج 
المحل���ي اإلجمال���ي للدول العربية في 2019. لك���ن ماذا عن الفرص 

اإلستثمارية والمصرفية العربية – األوروبية ما بعد األزمة؟
ف���ي ه���ذا الصدد نظ���م اإلتحاد مؤخ���راً مؤتم���راً إفتراضياً، عن 
ه���ذه الفرص اإلس���تثمارية، ش���ارك في���ه  كبار الش���خصيات المالية 
والمصرفي���ة العربية واألوروبية وتحديداً األلمانية، أكدُت خالله »أن 

عشية منتدى »الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية« في شرم الشيخ
المؤتمرات اإلفتراضية أفادت بتحريك النشاط

 لكنها لم تُحقق »التالقي المثمر«

المصارف العربية تُواجه تحديات كبيرة في ظل جائحة كورونا«. وقد 
الحظُت كما الحظ جميع المش���اركين، أن فرص النمو متوافرة، لكن 
التالق���ي المثمر ال يزال مس���تحياًل في ظل ه���ذه الجائحة، أقله على 

األمد القصير.
ف���ي المقابل، يتطلع إتحاد المص���ارف العربية إلى أهمية إنعقاد 
»منت���دى الصناعة المصرفية ومس���تقبل الخدم���ات المالية« برعاية 
محاف���ظ البن���ك المركزي المصري طارق عامر، في ش���رم الش���يخ/ 
مصر )في نوفمبر/ تش���رين الثان���ي 2020(، لمدة ثالثة أيام، والذي 
يعتمد الحضور الش���خصي، مع مراعاة التباع���د اإلجتماعي، والذي 
يرم���ي إلى تس���ليط الض���وء على التط���ورات العالمية التي تش���هدها 
الصناع���ة المصرفي���ة والتحديات الت���ي تواجهها في ظ���ل تداعيات 

جائحة فيروس كورونا.
في المحصلة، ليس الهدف من وراء هذا القراءة السريعة، التقليل 
من أهمية المؤتمرات اإلفتراضية، والتي نش���رت أفكارنا وهواجس���نا 
في ظل التكنولوجيا المتسارعة وصدمة كورونا، إنما من المفيد جداً، 
أن نُعاود نش���اطاتنا كإتحاد للمصارف العربية في البلدان العربية كما 
ف���ي أي بل���د في العالم، لنؤك���د أننا ال نزال نواك���ب تطلّعات مصارفنا 
ومؤسس���اتنا المالية العربية، بالتزامن مع العصر الرقمي والمتطلبات 
l.التنظيمية والرقابية في ضوء المتغيرات العالمية. إن للحديث صلة
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موضوع الغالف

ف��ي خطوة اس��تراتيجية لتوس��ع دور إتحاد المص��ارف العربي��ة إقليميًا ودولي��ًا افتتح مكتبًا 
إقليميًا له في مركز دبي المالي العالمي DIFC في إمارة دبي-  دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
بحضور ومش��اركة األمين العام لإلتحاد وسام حس��ن فتوح، الذي أشار الى »أن هذه الخطوة ُتعد 
خطوة إس��تراتيجية لمس��تقبل إتحاد المصارف العربية من خالل تعزي��ز التعاون مع المصارف 
العربية وإس��تقطابها، كذلك التع��اون مع المصارف الدولية، حيث ُيش��كل اإلتحاد نقطة تالقي 
بين جميع األقطاب الدولية، كذلك مع مصارف االمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون 

الخليجي ومنطقة الخليج«.

إفتتاح مكتب إتحاد المصارف العربية
في مركز دبي المالي العالمي DIFC في إمارة دبي:

فتوح: إنطالقة استراتيجية لدور اإلتحاد في تعزيز التعاون 
بين المصارف العربية والدولية

الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي عارف أميري 
واألمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح
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موضوع الغالف

تطوير إدارة األعمال في مركز دبي 
المالي العالمي

وبالتزام���ن م���ع إفتت���اح المكت���ب اإلقليمي 
إلتح���اد المص���ارف العربي���ة ف���ي مرك���ز دبي 
المال���ي العالمي DIFC في إمارة دبي، إنعقد 
إجتماع، شارك فيه األمين العام لإلتحاد وسام 
حس���ن فت���وح، والرئيس التنفي���ذي لمركز دبي 
المال���ي العالم���ي ع���ارف أميري، ف���ي حضور 
كل من س���لمان جفري رئي���س تطوير االعمال، 
ورجاء كموني مستش���ارة األمين العام، ومحمد 
خليف���ة أحد كبار المس���ؤولين في تطوير إدارة 

األعمال. 
كم���ا ش���ارك ف���ي اإلجتم���اع األمي���ن العام 

 األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح
ط كل من محمد خليفة ورجاء كموني ووسام حداد  يتوسَّ

إلتح���اد الغ���رف العربي���ة الدكتور خالد حنف���ي، ورئيس مجلس 
اإلدارة المش���ارك ف���ي التحال���ف العالمي للوجس���تيات الفعالة 

GCEL الكابتن صموئيل سلوم.
وعرض المجتمعون خالل اللقاء، أنش���طة إتحاد المصارف 
العربي���ة في إطار دوره وتوجهه حيال مركز دبي المالي العالمي 
DIFC، ومس���ألة العمل بش���كل حثيث، وتطوير التعامالت في 
أنشطة المس���ائل الرقمية، وال سيما في إطار التجارة العالمية 
ودور التحال���ف العالمي للوجس���تيات الفعال���ة GCEL مع 20 
شركة رقمية عالمية في مسائل التجارة العالمية والنقل والبريد 

والتأمين والتمويل المصرفي ضمن منصة واحدة.  

إطالق دليل التحول 
الرقمي

وفي س����ياق تطوير أنش����طة 
لالتح����اد  الرقمي����ة  المس����ائل 
وتزامن����اً م����ع إفتت����اح مكتبه في 
مركز دبي المالي العالمي، جرى 
إط����الق دلي����ل التح����ول الرقمي 
لإلقتص����اد كرافع����ة إقتصادي����ة 
تجارية وإجتماعية، إلس����تحداث 
آلي����ات رقمي����ة لجم����ع أط����راف 
بغي����ة مس����اعدة  كاف����ة،  العم����ل 
والعربية  العالمي����ة  اإلقتصادات 
وكيفي����ة اإلنتق����ال إل����ى االط����ار 
الرقم����ي. وأع����د الدلي����ل كل من 
إتح����اد الغ����رف العربي����ة وإتحاد 
المص����ارف العربي����ة والتحال����ف 
العالمي للخدمات اللوجس����تية الفعالية )GCEL( والش����بكة 

الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الس����ياق، إنعقد المؤتمر الصحافي المش����ترك 
في دبي، إلطالق الدليل المشار إليه، نظمه إتحاد المصارف 
العربية، وش����ارك فيه إتحاد الغرف العربية والشركة الدولية 
للش����ركات الصغي����رة والمتوس����طة INSME، بالتع����اون مع 
 GCEL التحال����ف العالم����ي للخدم����ات اللوجس����تية الفعالة
)الت����ي تمث����ل تحالف ش����ركات التكنولوجيا الدولي����ة الكبرى( 
وذلك بغية تنش����يط الصناعة المصرفي����ة وتحفيز اإلقتصاد 

العالمي.

رئيس قطاع األعمال في DIFC سلمان جفري واألمين العام وسام حسن فتوح
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 األمين العام وسام فتوح في مكتب اإلتحاد في مركز دبي المالي العالمي
 وفي الصورة كل من محمد خليفة نائب الرئيس وأحد كبار المسؤولين في تطوير إدارة األعمال 

ورجاء كموني مستشارة األمين العام   

موضوع الغالف

حنفي خالل إطالق الدليل التعريفي
 لإلقتصاد الرقمي: 

ل إلى الرقمنة إلرساء نموذج  التحوُّ
تنموي

 قائم على اإلبتكار

نقاش جانبي في غرفة اإلجتماعات في DIFC بين فتوح وجفري

 وأشار األمين العام إلتحاد الغرف العربية، 
الدكت���ور خال���د حنفي، خ���الل إط���الق الدليل 
التعريف���ي لالقتص���اد الرقم���ي ف���ي مركز دبي 
المال���ي العالمي، إل���ى »أّن جائحة كورونا قلبت 
اإلقتصاد العالمي رأس���اً عل���ى عقب، وأحدثت 
إضطراب���ات إقتصادية هائلة عبر سلس���لة من 
الصدمات المتزامنة«، معتبراً »أّن اإلنعكاسات 
الخدم���ات  قطاع���ات  عل���ى  س���تكون  األش���د 
والتج���ارة، وهي القطاع���ات التي توظف العدد 
األكبر من القوى العاملة في القطاع الخاص«.

وأش���اد حنفي بالتع���اون القائ���م بين إتحاد 
والمشاركة في سالسل اإلمداد اإلقليمية والتنويع اإلقتصادي«.

وأوض���ح حنف���ي أّن���ه »رغم اإلنتش���ار الواس���ع لإلنترنت في 
العال���م العرب���ي، فهناك فجوة كبيرة إلس���تخدامها بش���كل فعال 

الغ���رف العربي���ة وإتح���اد المص���ارف العربية، عب���ر اإلتفاقيات 
الموقع���ة بي���ن الجانبين »والتي تصّب في خدم���ة أهداف العمل 
العربي المش���ترك«، الفتاً إلى »الدور ال���ذي يلعبه إتحاد الغرف 

العربية س���واء قبل جائحة كورونا أو خاللها وما بعدها«، معتبراً 
»أّن إتح���اد الغرف العربية يُعّد الممثل الحقيقي للقطاع الخاص 
العربي الذي يُساهم بنسبة 75 % من الناتج المحلي اإلجمالي 
العربي، ويس���توعب حوالي 75 % من المواطنين العرب في قوة 

العمل«.
وإعتبر حنفي »أّن أصعب المهام تتمّثل في التعامل مع تأثير 
وب���اء كورون���ا على قطاع س���وق رأس المال والقط���اع المصرفي 
واإلقتص���اد ككل«، الفتاً إل���ى »دور التكنولوجيا في زمن كورونا، 
حيث ساعدت التكنولوجيا في تعزيز دور المودعين في األسواق 
المالية، وإس���تمرارية التبادل رغم الصعوب���ات المرتبطة بأزمة 

كورونا على األقل من منظور العمليات«.
ولفت حنفي إلى »أّن االقتصاد الرقمي يجب أن يش���مل آلية 
تصني���ف عالمي���ة تمّكن جميع المس���تخدمين من إج���راء تقييم 
موضوع���ي لمخاط���ر األداء عند اتخاذ ق���رارات العمل«، معتبراً 
»أّن المرحل���ة ليس���ت مرحلة تحقيق أرباح للقط���اع الخاص، بل 
هي مرحلة المحافظة على البقاء واإلس���تمرار من خالل أدوات 
الثورة الرقمية الجديدة«، مش���دداً على »أّن األزمة على حدتها، 
تُوفر فرصة ألجندة إصالح شامل لمعالجة المشكالت الهيكلية 
عب���ر التحول الم���دروس إلى الرقمنة بهدف بن���اء نموذج تنموي 
جدي���د قائم عل���ى اإلبتكار الصناع���ي في اإلنتاج واالس���تهالك 
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موضوع الغالف

من المؤتمر الصحافي إلطالق الدليل الرقمي: األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، 
األمين العام إلتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، ورئيس مجلس اإلدارة المشارك في التحالف 

العالمي للوجستيات الفعالة GCEL الكابتن صموئيل سلوم

 األمين العام إلتحاد الغرف العربية
الدكتور خالد حنفي

ف���ي مج���ال التج���ارة واألعمال، كم���ا أّن هناك 
تفاوتاً كبيراً في كفاءة البنى التشريعية للتجارة 
اإللكترونية بين الدول العربية، حيث عدد قليل 
فق���ط منها، حقق���ت تقدماً ملحوظ���اً في هذا 
المج���ال«، مؤّكدا أّنه »ال يزال هناك الكثير من 
المتطلبات وأهمه���ا البنى التحتية الرقمية بما 
فيه التكنولوجي���ا المالية )Fintech(  والدفع 

والتوقيع اإللكتروني«.
وإذ أك���د »أن النقل يش���كل مكونا أساس���ياً 
ف���ي عملي���ة التج���ارة س���واء عل���ى المس���توى 
العالم���ي أو على المس���توى العرب���ي«، رأى »أن 
قطار التجارة اإللكترونية يس���ير على محركين 

أساس���يين، المح���رك االول وهو المعامالت وط���رق الدفع، أما 
المحرك الثاني وهو طرق الش���حن )الب���ر، البحر، الجو(، وهما 
أم���ران ال يزاالن بعيدين عن واق���ع الرقمنة في عالمنا العربي«، 
داً على »أن التجارة عن طريق النقل البحري تُعتبر الوسيلة  مشدِّ
االساسية في عملية التبادل التجاري ونقل البضائع، حيث 85 % 

من المعامالت التجارية تتم عبر وسائط النقل البحري«.
ورأى حنفي »أّن المشكلة األساسية في العالم العربي تكمن 
في أن النقل البحري العربي ال يس���تحوذ س���وى على نسبة قليلة 
جداً من التجارة العربية البينية، وهذا أمر مستغرب حيث تعتمد 
كافة الدول على النقل البحري في تجارتها العالمية«، موضحاً أن 

الكثير من البل���دان العربية ال 
تزال لديها تحفظات بالنس���بة 
إلى التجارة اإللكترونية، وهذه 
المخاوف هي الت���ي أدت الى 
عدم تط���ور واقع هذه التجارة 
ف���ي عالمن���ا العرب���ي«، داعياً 
البل���دان العربي���ة إل���ى »إزالة 
المخ���اوف على هذا الصعيد، 
ألن الخ���وف غالب���اً م���ا يكون 
معي���اراً للتراجع، ففيما العالم 
يتق���دم نح���ن أيض���اً يجب أن 
نتق���دم ونواك���ب التط���ور، ألن 
البل���دان التي حقق���ت التطور 
عل���ى صعي���د النق���ل البحري 
أو الب���ري أو الج���وي هي تلك 
البل���دان التي أزال���ت العوائق 
الت���ي غالباً ما تقف في طريق 
التقدم«، معتب���راً أن التخلص 
من الخوف يحتاج الى سن القوانين والتشريعات التي تصب في 

خدمة مصلحة بلداننا العربية وتطورها«.

عن التعاون المشترك مع التحالف العالمي للخدمات 
GCEL اللوجستية الفعالة

فتوح: سيكون لدى أعضائنا شفافية أكبر
 للحد من المخاطر

وتخفيف أعباء اإلمتثال وتحقيق فرصة جديدة
في سوق الخدمات المالية

بقيمة 7,5 تريليونات دوالر في حلول العام 2030
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خالل المؤتمر الصحافي إلطالق الدليل الرقمي

 وتحدث األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن 
فتوح، معلِّقاً على الفوائد التي تعود إلى الصناعة المالية قائاًل: 
»س���تعمل أدوات المنص���ة عل���ى دمج البنوك بش���كل أفضل في 
س���وق الش���ركات B2B من خالل إس���تخدام بيانات ديناميكية 
وعالي���ة الجودة وموثَّقة. وس���يكون لدى أعضائنا ش���فافية أكبر 
للحد م���ن المخاطر وتخفي���ف أعباء اإلمتث���ال وتحقيق فرصة 
جديدة في س���وق الخدمات المالية بقيمة 7,5 تريليونات دوالر 

في حلول العام 2030«.

إرشادات اإلقتصاد الرقمي

إرش���ادات  بي���ان  الدولي���ة  المنظم���ات  وأص���درت 
اإلقتصاد الرقمي الذي يتماش���ى مع توجيهات سياسات 
ق���ادة مجموعة العش���رين التي تهدف إل���ى تأمين النمو 
اإلقتص���ادي المس���تدام. وق���د ت���م إعتم���اد المب���ادىء 
التوجيهي���ة من قبل إتح���اد المصارف العربي���ة، وإتحاد 
الغ���رف العربية، والش���بكة الدولية للش���ركات الصغيرة 
 ،INSME والمتوس���طة 
والتحال���ف العالمي للخدمات 
 GCEL الة  الفعَّ اللوجس���تية 
لتطبي���ق  األس���اس  لوض���ع 

اإلقتصاد الرقمي بنجاح.
وقد كان وال يزال اإلقتصاد 
الرقمي توجهاً رئيسياً لسياسة 
مجموعة العش���رين منذ العام 
2015، ومع ذلك حتى تاريخه، 
لم يت���م التوافق عل���ى تعريف 
موح���د لإلقتص���اد الرقم���ي، 
وال كيف يُمكن تعميمه إلعادة 
اإلقتص���ادات  بي���ن  الت���وازن 
المرتفع���ة الدخ���ل م���ن جهة، 
المتوس���طة  واإلقتص���ادات 
والمنخفض���ة الدخل وتنميتها 

من جهة أخرى.
وبع���د 15 عاماً من البحث 
والتطوي���ر في رقمن���ة اإلقتصاد العالم���ي، يقود تحالف 
دول���ي برنامج���اً عالمي���اً للتنمية اإلقتصادي���ة يعمل على 
»بدء اإلنتقال الس���ريع« لإلقتصادات الوطنية وشركائها 
التجاريين من خالل منصة اإلقتصاد الرقمي. يضم هذا 
التحال���ف، القطاع العام ال���ذي يمثل 75 % من مواطني 
العالم. وسيش���مل التحالف أيض���اً القطاع الخاص الذي 
يتأل���ف من ش���ركات التكنولوجي���ا والتج���ارة اإللكترونية 
والتمويل والتأمين الرائدة في العالم، والتي تُنتج إيرادات 
سنوية تُقدر ب� 1,5 تريليون دوالر، وتوظف قوى عاملة من 

4,7 ماليين شخص.
وس���وف تتحد هذه المنظمات لتقدي���م المنصة التي 
تزي���د من قوة ما تُتيحه التكنولوجيا اليوم لتقليل تكاليف 
التجارة بمقدار 4,8 تريليونات دوالر، وزيادة تجارة السلع 
بمقدار 7,3 تريليونات دوالر، وخلق أكثر من 400 مليون 

l.ًوظيفة في حلول العام 2030 عالميا

أض���اف فتوح: »يعمل ه���ذا البرنامج العالم���ي على تحويل 
قطاع���ات التصني���ع والزراعة والخدمات إلى سالس���ل اإلنتاج 
 6 ف���ي   )Global Value Chain( العالمي���ة  والخدم���ات 
خطوات كاآلتي: 1 – إنش���اء كتالوغ رقمي عبر اإلنترنت للس���لع 
والخدمات، 2 – تحس���ين مطابقة المش���ترين م���ع البائعين، 3 
– زيادة نس���بة التحوي���ل من رؤية منتج أو خدمة لإلس���تحواذ، 
4 – توفي���ر التموي���ل الرقم���ي، 5 – توفي���ر التأمي���ن الرقمي، 
و6 – توفي���ر أدوات رقمية للخدمات اللوجس���تية والمعامالت 

التجارية«.
وتحدث الدكتور سيرجيو أرزيني رئيس INSME والمدير 
الس���ابق لمركز ري���ادة األعمال في منظم���ة التعاون اإلقتصادي 
والتنمي���ة OECD قائاًل: »من أج���ل أن تكون المبادرة عالمية، 
يجب أن تكون أداة تطوير األعمال خالية من التكلفة للمستخدمين 
النهائيين، وال س���يما الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويجب أن 

تكون مدعومة بنموذج عمل مستدام وفريد«.

موضوع الغالف
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مقابالت

أوضح األمين العام إلتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، في لقاء مع CNBC عربية »أن التحول 
الرقم���ي اإلقتص���ادي بات ضرورة في المنطقة العربية وليس إختيارياً«، مش���يراً إل���ى »أن توقعات بنمو بعض 
اإلقتصادات العربية بنحو 40 % حتى العام 2030 بس���بب التحول الرقمي اإلقتصادي، يوازيها بنفس نس���ب 

النمو، خلق وظائف جديدة لديها خالل تلك الفترة«.
وق���ال د. حنف���ي: »إن التحول الرقمي يُعتبر سلس���لة كبيرة جداً، تربط ما بين المس���تهلك والمنتج، وألني 
أمثل إتحاد الغرف العربية التي تش���كل القطاع الخاص العربي في 22 دولة عربية، وتس���اهم بنس���بة 75 % 
من الناتج المحلي العربي، وتشكل نحو 75 % من الطاقة البشرية المتوافرة في المنطقة العربية، كما لدينا 
في الغرف العربية ماليين المنتجين، لذا نحن معنيون بالمنتجين الصغار، الموجودين في بلدان عربية عدة، 

بينهم منتجون صناعيون، وزراعيون، ومقدمو خدمات كثيرة«.
أض���اف د. حنف���ي: »أن النات���ج المحلي اإلجمالي في دول عربية كثيرة، يعتمد عل���ى الطاقة التكنولوجية، 
وقد يصل في بعض الدول إلى نحو 40 % في العام 2030. هذا يعني الناتج المحلي اإلجمالي في السنوات 
العش���ر المقبل���ة س���يكون رقماً كبي���راً جداً، يوازيه بنفس النس���ب خلق ف���رص عمل. وهذا يعن���ي أنه في ظل 
التكنولوجي���ا الحديث���ة، ليس على الن���اس أن تخاف من إختف���اء وظائف وزيادة البطالة، ب���ل بالعكس، بفضل 

   l.»التكنولوجيا هذه، ستُخلق عشرات الوظائف، وهي تتناسب وطبيعة الشباب العربي

األمين العام إلتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي:

نتوقع نمو اإلقتصادات العربية بنحو 40 % حتى العام 2030

بسبب التحوُّل نحو اإلقتصاد الرقمي

األمين العام إلتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي 
يتحدث عن أهمية الرقمية وتأثيرها في دعم اإلقتصاد
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الدراسات واألبحاث والتقارير

أظه��رت بيانات إتح��اد المصارف العربية ومجلة The Banker الصادرة في ش��هر تموز/يولي��و 2020 والمتضمنة أكبر 
1000 مص��رف ف��ي العالم بحس��ب رأس الم��ال األساس��ي )Tier 1 capital( في نهاية الع��ام 2019، دخ��ول 73 مصرفًا عربيًا 

الالئحة المذكورة. 
وبل��غ مجم��وع رأس المال األساس��ي للمصارف العربي��ة ال� 73 نحو 322 ملي��ار دوالر، فيما بلغ��ت موجوداتها حوالي 2.7 
ترليون دوالر. وقد توّزعت تلك المصارف بين الدول العربية كما هو مبّين في الجدول رقم 1. وقد سجلت اإلمارات العربية 
المتح��دة أكب��ر عدد من المصارف العربي��ة التي دخلت ضمن الالئحة المذك��ورة، حيث تم إدراج 16 مصرف��ًا إماراتيًا فيها، 
تليها السعودية )11 مصرفًا(، فالبحرين )9 مصارف(، فقطر )8 مصارف(، فمصر )7 مصارف(، فالكويت )6 مصارف(، تليها 

المغرب وسلطنة ُعمان )5 مصارف( فاألردن )4 مصارف( ومصرف لكل من العراق وتونس. 
وتص��ّدرت المص��ارف الس��عودية بالنس��بة إلى مجم��وع رأس المالي األساس��ي وال��ذي بلغ نح��و 98.7 ملي��ار دوالر، تليها 
المص��ارف اإلماراتية )87.2 مليار دوالر(، فالقطرية )47.4 مليار دوالر(، فالبحرينية )18.6 مليار دوالر(. أما بالنس��بة إلى 
الموجودات، فتصّدرت المصارف اإلماراتية بالنسبة إلى حجم الموجودات اإلجمالي، والذي بلغ حوالي 764.6 مليار دوالر، 

تليها المصارف السعودية )652 مليار دوالر(، فالقطرية )446.4 مليار دوالر(، فالمصرية )223.6 مليار دوالر(. 

:The Banker دراسة إتحاد المصارف العربية لبيانات
 73 مصرفًا عربيًا ضمن الئحة أكبر 1000 مصرف في العالم 

بحسب رأس المال األساسي لعام 2019
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عدد 
المصارف

مجموع رأس 
المال األساسي
)مليون دوالر(

مجموع الموجودات
)مليون دوالر(

متوسط حجم 
المصرف

)مليون دوالر(

مجموع رأس المال 
األساسي/مجموع 
الموجودات )%(

اإلمارات العربية 
المتحدة

1687,178764,64747,79012.5

1198,684652,02059,27516.0السعودية

918,626157,85317,53912.5البحرين

847,413446,39455,79910.7قطر

717,422223,57731,9406.2مصر

617,648150,53725,09010.9الكويت

512,483153,38130,6767.8المغرب

510,12768,30513,66114.3سلطنة ُعمان

47,85673,36818,34210.8األردن

13,67728,79328,79316.6العراق

16084,7274,72710.8تونس

73321,7222,723,602333,63211.7مجموع/متوسط

المصدر: مجلة The Banker. *: تتضمن الالئحة المصارف المحلية فقط. 

وتختل����ف المصارف المذكورة بش����كل كبي����ر لناحية حجمها، 
فف����ي حين بلغ متوس����ط حجم المصارف الس����عودية في القائمة 
المذك����ورة حوال����ي 59.3 ملي����ار دوالر، بل����غ متوس����ط المصارف 
التونس����ية حوالي 4.7 مليارات دوالر. كذلك األمر بالنس����بة إلى 
معّدالت الرس����ملة، حيث يُراوح متوسط نس����بة الشريحة األولى 
ل����رأس الم����ال بي����ن 6.2 % للمص����ارف المصري����ة و16.6 % 

للمصارف العراقية.

وق���د تصّدر بنك قط���ر الوطني المص���ارف العربية برأس 
مال أساسي بلغ 24.9 مليار دوالر، وإحتل المرتبة 72 عالمياً 
ف���ي نهاية الع���ام 2019، تاله بنك أبو ظب���ي األول في المرتبة 
الثاني���ة عربي���اً، والمرتب���ة 85 عالمياً في نهاي���ة العام 2019، 

برأس مال أساسي بلغ 20.8 مليار دوالر. 
وبلغ رأس المال األساس���ي في بن���ك اإلمارات دبي الوطني 
نحو20.3 مليار دوالر، ليحتل بذلك المرتبة الثالثة عربياً و87

جدول 1: توّزع المصارف العربية* ضمن الئحة أكبر 1000 مصرف في العالم  بحسب رأس المال األساسي – 2019
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رسم بياني 1: التوزع الجغرافي للمصارف العربية ضمن الئحة أكبر مصرف في العالم
 بحسب رأس المال األساسي – 2019

عالمي���اً، متقدم���اً 18 مرتبة من���ذ العام 2018. وإحت���ل البنك األهلي 
التجاري المرتبة الرابعة عربياً و94 عالمياً، برأس مال أساس���ي بلغ 
حوال���ي 18.7 مليار دوالر، يليه مصرف الراجحي الذي احتل المرتبة 
الخامسة عربياً و115 عالمياً برأس مال أساسي بلغ نحو 13.7 مليار 

دوالر. 
أما بالنس���بة إلى مصارف الدول العربية غير النفطية، فقط حّل 
البنك األهلي المصري في المرتبة األولى بينها، والمرتبة الخامس���ة 

عشرة عربياً، والمرتبة 237 عالمياً. 
ويُظهر الجدول رقم 2 بيانات رأس المال األساسي في المصارف 
العربية ضمن الئحة أكبر 1000 مصرف في العالم والترتيب العربي 
والعالم���ي للمص���ارف بحس���ب رأس المال األساس���ي، باإلضافة الى 
حجم موجودات تلك المصارف وترتيبها العالمي بحسب الموجودات. 

وتجدر اإلشارة إلى دخول 21 مصرفاً إسالمياً عربياً ضمن قائمة 
أكب���ر 1000 مص���رف في العالم بحس���ب رأس المال األساس���ي لعام 
2019، وق���د توزع���ت تلك المصارف بين الدول العربية على الش���كل 
التالي: 5 مصارف إس���المية إماراتية، 4 مصارف إسالمية بحرينية، 
4 مصارف إسالمية سعودية، 3 مصارف إسالمية قطرية، ومصرفان 
إسالميان لكل من سلطنة ُعمان والكويت، ومصرف إسالمي لمصر. 
وبل����غ مجم����وع رأس الم����ال األساس����ي للمص����ارف العربي����ة 
اإلس����المية ال�����21 نح����و 70 مليار دوالر، أي ما يش����كل 22 % من 
إجمالي رأس المال األساس����ي للمصارف العربية المذكورة ضمن 
الالئح����ة. وبلغ����ت موجوداتها حوالي 541.6 ملي����ار دوالر، أي نحو 
19 % م����ن إجمالي موج����ودات المصارف العربية المذكورة ضمن 

الالئحة. 

الدراسات واألبحاث والتقارير

رسم بياني 2: توزع رأس المال األساسي ألكبر 73 مصرفًا عربيًا بين الدول العربية – نسبة مئوية  
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جدول 2: بيانات المصارف العربية ضمن الئحة أكبر 1000 مصرف في العالم بحسب رأس المال األساسي لعام 2019 
المصرف

البلد

الترتيب 
العربي 
بحسب 

رأس 
المال 

األساسي 
2019

رأس المال 
األساسي 

 2019
)مليون 
دوالر(

الترتيب 
العالمي 
بحسب 

رأس 
المال 

األساسي 
2019

الترتيب 
العالمي 
بحسب 

رأس المال 
األساسي 

2018

التغير 
في 

المرتبة 
العالمية 
بين 2018 

2019

الموجودات 
 2019

)مليون 
دوالر(

الترتيب 
العالمي 
بحسب 

الموجودات 
2019

3259,53295 124,8757275قطربنك قطر الوطني

1223,787109 220,7928586اإلماراتبنك أبو ظبي األول

بنك اإلمارات دبي 
18186,039118 320,29987105اإلماراتالوطني

135,270149)1(418,7129493السعوديةالبنك األهلي التجاري

102,423180)2(513,651115113السعوديةمصرف الراجحي

44110,301169 613,578118162اإلماراتبنك أبو ظبي التجاري

68,161250)4(712,509127123السعوديةمجموعة سامبا المالية

البنك السعودي 
1570,793243 811,105146161السعوديةالبريطاني

70,877242)3(910,819149146السعوديةبنك الرياض

رسم بياني 3: مقارنة رأس المال األساسي لمجموعات المصارف – مليون دوالر
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البنك السعودي 

47,506338)7(108,725175168السعوديةالفرنسي

مجموع أول 10 
155,0651,274,689مصارف

63,108264)3(117,943187184اإلماراتبنك دبي اإلسالمي

248,918327 127,452194196السعوديةالبنك العربي الوطني

64,636259)3(137,082205202الكويتبيت التمويل الكويتي

35,157396)11(146,101225214السعوديةمصرف اإلنماء

2996,937194 155,673237266مصرالبنك األهلي المصري

43,406361)7(165,656238231اإلماراتبنك المشرق

44,923353)7(175,555243236قطربنك قطر اإلسالمي

51,215316)6(185,507245239األردنالبنك العربي

مصرف أبو ظبي 
1534,301399 194,919268283اإلماراتاإلسالمي

31,965424)3(204,780271268ُعمانبنك مسقط

مجموع أول 20 
1,789,255   215,733مصرفًا

340,532373 214,666278281قطرالبنك التجاري

40,280374)3(224,609282279البحرينالبنك األهلي المتحد

المؤسسة العربية 
المصرفية 

)ABC بنك(
30,068444)8(234,358295287البحرين

55,537291)2(244,321296294المغربالتجاري وفا بنك

القرض الشعبي 
44,987352)16(254,139305289المغربللمغرب

البنك السعودي 
26,884478)3(263,862314311السعوديةلالستثمار

المصرف العراقي 
2628,793459 273,677319345العراقللتجارة

729,728448 283,611323330قطربنك الدوحة
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29,230454)4(293,366341337قطرمصرف الريان

23,078527)3(303,222351348السعوديةبنك الجزيرة

مجموع أول 30 
2,138,372   255,564مصرفًا

5858,096285 312,967366424مصربنك مصر *

البنك التجاري الدولي 
17924,186508 322,943369548مصرمصر

123,603516 332,860377378الكويتبنك برقان

5330,242442 342,694395448البحرينبنك الخليج الدولي

البنك المغربي للتجارة 
2032,925411 352,583410430المغربالخارجية

2023,977510 362,580411431اإلماراتبنك دبي التجاري

4522,953529 372,526417462السعوديةبنك البالد

البنك األفريقي 
1614,440679 382,487426442مصرلالستيراد والتصدير

1220,818559 392,214454466الكويتبنك الخليج

16,277626)1(402,205457456الكويتالبنك األهلي الكويتي

مجموع أول 40 
2,405,889   281,623مصرفًا

البنك التجاري 
16,244627)2(412,069476474الكويتالكويتي

بنك قطر الدولي 
6615,613641 421,986493559قطراإلسالمي

بنك رأس الخيمة 
3215,551642 431,981494526اإلماراتالوطني

مصرف الشارقة 
10112,630719 441,928504605اإلماراتاإلسالمي

مجموعة البركة 
26,259487)29(451,826522493البحرينالمصرفية

بنك الخليج التجاري 
3914,771669 461,812525564قطر)الخليجي(

11,251757)3(471,740541538ُعمانبنك ظفار
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2512,904715 481,738542567اإلماراتنور بنك

البنك العربي اإلفريقي 
3612,017738 491,737543579مصرالدولي

7411,654747 501,575572646اإلماراتبنك الفجيرة الوطني

مجموع أول 50 
2,554,783   300,015مصرفًا

1612,065736 511,542585601قطرالبنك األهلي

2710,279775 521,425614641البحرينبنك البحرين والكويت

1279,116804 531376630757ُعمانبنك صحار

358,496828 541,368633668البحرينبنك البحرين الوطني

9,479797)4(551,339639635ُعمانالبنك الوطني العماني

بنك اإلسكان للتجارة 
1411,889740 561,322644658األردنوالتمويل

1228,959808 571218681803الكويتبنك الكويت الدولي

بنك أم القيوين 
3,893986)7(581,208687680اإلماراتالوطني

المصرف العربي 
لالستثمار والتجارة 

الخارجية
166,384906 591,145703719اإلمارات

5,945925)35(601,088722687البحرينبيت التمويل الخليجي

مجموع أول 60 
2,641,288   313,046مصرفًا

القرض الفالحي 
6512,097735 61951762827المغربللمغرب

96,494896 62892788797ُعمانبنك ُعمان العربي

20111,476752 63882794995مصربنك القاهرة

6,425903غ.م.غ.م.64733853مصربنك فيصل اإلسالمي

205,421940 65705868888البحرينمصرف السالم

36,432901 66654890893اإلماراتمصرف عجمان
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المصدر: مجلة The Bankers تموز / يوليو 2020- *النصف األول من العام 2019-
 مالحظة: الرقم اإليجابي = تقدم في المرتبة، والرقم السلبي = تراجع في المرتبة.

رسم بياني 4: مقارنة موجودات مجموعات المصارف – مليون دوالر

4,727970غ.م.غ.م.67608914تونسالبنك الوطني الفالحي

55,073954 68603919924اإلماراتبنك االستثمار

5,207950)57(69579936879اإلماراتالبنك العربي المتحد

108631000 70553959969البحرينمصرف الطاقة األول

مجموع أول 70 
2,705,503   320,206مصرفًا

71533968997296,450900األردنبنك االتحاد

3,814989غ.م.غ.م.72494988األردنبنك األردن

القرض العقاري 
7,835849غ.م.غ.م.73489990المغربوالسياحي

321,7222,723,602المجموع العام

م����ن جهة أخ����رى، يُظهر الجدول رق����م 2 أيضاً ترتيب المص����ارف العربية 
ضم����ن الئح����ة أكب����ر 73 مصرفاً عربياً بحس����ب الموج����ودات )ف����ي نهاية عام 
2019(. وق����د تص����ّدر بنك قطر الوطني بموج����ودات بلغت 259.5 مليار دوالر، 
وإحت����ل المرتب����ة 95 عالمياً في نهاية العام 2019، تاله بنك أبو ظبي األول في 
المرتبة الثانية عربياً، والمرتبة 109 عالمياً في نهاية العام 2019، بموجودات 

بلغ����ت 223.8 ملي����ار دوالر. وبلغت الموجودات في بن����ك اإلمارات دبي الوطني 
نح����و 186 ملي����ار دوالر، ليحت����ل بذلك المرتبة الثالثة عربي����اً و118 عالمياً. كما 
إحتل البن����ك األهلي التجاري المرتبة الرابعة عربي����اً و149عالمياً، بموجودات 
بلغت حوالي 135.3 مليار دوالر، يليه بنك أبو ظبي التجاري الذي إحتل المرتبة 
l.الخامسة عربياً و169 عالمياً بموجودات بلغت نحو 110.3 مليارات دوالر
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أثبت��ت السياس��ات التي إتبعه��ا البنك المركزي المص��ري منذ ث��ورة يناير/كانون الثان��ي 2010، وبالتحديد من��ذ بداية العام 
2016، نجاح��ًا كبي��رًا ومرونة عالية في تطبيق أهدافها، س��واء لناحي��ة العمل عل ضبط التضخم أو اإلش��راف المصرفي أو تطوير 
البني��ة التحتي��ة المالية والنقدية أو غيره��ا. وبنتيجة تضافر جهود البنك المركزي والحكوم��ة، تخطت مصر الجزء األصعب من 
برنام��ج اإلص��الح اإلقتصادي والمالي والنقدي، بحيث تش��ير معظم المؤش��رات اإلقتصادية الكلية إلى تحس��ن كبير في الوضعية 

اإلقتصادية والمالية والنقدية في مصر.

مبادرات البنك المركزي المصري
 وأبرز التعديالت في قانون المصارف الجديد

سياسات وإجراءات إحترازية وضعها البنك المركزي
 لتجنيب اإلقتصاد المصري والقطاع المصرفي

وعمالء المصارف التداعيات السلبية لجائحة كورونا

وق���د نج���ح برنامج اإلص���الح اإلقتص���ادي الذي وضعت���ه الحكومة 
المصرية في إس���تعادة اإلس���تقرار اإلقتصادي، وال���ذي تمثَّل في تراجع 
عجز الموازنة العامة وإس���تقرار الدين العام المحلي ووضعه على مسار 
تنازل���ي تدريج���ي، باإلضافة إلى تعزيز اإلحتياط���ي األجنبي لدى البنك 

المركزي وتراجع الضغوط على الجنيه. 

وقد أدى كل ذلك إلى تعاٍف إقتصادي فعلي وكبير مع ضبط األسعار 
وتحقي���ق معدالت التضخم المس���تهدفة. كم���ا أدت مروحة اإلصالحات 
الواس���عة المعتم���دة إل���ى دعم إس���تقرار النظام المال���ي، حيث إنخفض 
منس���وب المخاط���ر النظامية الت���ي قد تنتج عن تقلب���ات رؤوس األموال 
األجنبية، وذلك في ظل تعزيز ميزان المعامالت الجارية واإلس���تثمارات 
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األجنبية المباشرة، وهو ما أدى إلى زيادة حجم النقد األجنبي المتوافر 
لدى القطاع المصرفي المصري. 

 ومع تفّش���ي جائحة فيروس كورونا، وضع البنك المركزي المصري 
سياس���ات وإج���راءات إحترازية لتجني���ب اإلقتصاد المص���ري والقطاع 
المصرف���ي م���ن جه���ة، وعمالء المصارف م���ن جهة أخ���رى، التداعيات 
الس���لبية للجائحة. وقد أش���اد صندوق النقد الدولي بسياس���ات البنك 
المرك���زي المص���ري والذي وصف تحركاته بالس���ريعة ف���ي التعامل مع 
جائحة كورون���ا، وبتطبي���ق سياس���ات نقديه مالئمة. وفي هذا الس���ياق، 
أعل���ن صن���دوق النقد الدولي أن���ه قّدم 2.8 ملي���ار دوالر كتمويل طوارئ 
باإلضاف���ة إلى 5 ملي���ارات دوالر كإتف���اق اإلس���تعداد اإلئتماني لمصر، 
وأثنى على سياس���ة الحكومة المصرية إلس���تخدام هذا التمويل بمنتهى 
الحكم���ة بغية تقوية إحتياطاتها النقدي���ة من جهة، ومن جهة أخرى كبح 

معدالت التضخم.
وفي ما يلي دراس���ة تعرضها إدارة األبحاث والدراس���ات في إتحاد 
المص���ارف العربية حول مبادرات البن���ك المركزي وأبرز التعديالت في 

قانون المصارف الجديد.

إجراءات البنك المركزي المصري 
في ما يخص جائحة كورونا

س���اهم البن���ك المركزي المصري من خالل العدي���د من اإلجراءات 
والتدابي���ر الت���ي إتخذها م���ع بداية تفش���ي جائحة في���روس كورونا في 
تجنيب اإلقتصاد المصري األس���وأ، حيث ساهمت القرارات والمبادرات 
في تخفيف التداعيات الس���لبية للجائحة، كما نجحت السياسة النقدية 
ف���ي الحف���اظ على مع���دالت تضخ���م منخفض���ة، فضاًل عن إس���تقرار 
س���وق الص���رف. وفي إطار خط���ة التعامل مع تداعيات في���روس كورونا 
المس���تجد، أصدر البنك المركزي المص���ري تعاميم ومبادرات عدة في 
إط���ار اإلجراءات اإلحترازية للحد من تداعيات إنتش���ار الفيروس، ومن 
أه���م المب���ادرات واإلج���راءات التي كان له���ا تأثير مباش���ر في تخفيف 

التداعيات السلبية على االقتصاد المصري ما يلي:
1- قرار تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3 % لتحفيز اإلقتصاد على 
النم���و في ضوء التط���ورات واألوضاع العالمية، وذل���ك كإجراء للحف�اظ 
على المكتس���بات التي حققه�ا اإلقتص���اد المصري من�ذ إنطالق برنامج 

اإلصالح اإلقتصادي الوطني. 
2- تأجي���ل كافة اإلس���تحقاقات اإلئتمانية للعمالء من المؤسس���ات 
واألفراد، والتي تشمل القروض ألغراض إستهالكية والقروض العقارية 
لإلس���كان الش���خصي وقروض الشركات المتوس���طة والصغيرة لمدة 6 
أشهر، مع عدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد.

3- إجراءات للحد من التعامالت النقدية وتيس���ير إستخدام وسائل 
وأدوات الدف���ع اإللكترون���ي، مع إلغاء الرس���وم والعم���والت المطبقة في 
نقاط البيع والس���حب من الصرافات اآللية والمحافظ اإللكترونية لمدة 
6 ش���هور، مع إعفاء التحويالت المحلية بالجنيه المصري لمدة 3 أشهر 

من كافة العموالت والمصروفات المرتبطة بها. كما شملت إصدار بعض 
اإلستثناءات إلستخدام وسائل وأدوات الدفع اإللكترونية.

4- إتاحة التمويل الالزم لتمويل إستيراد السلع اإلستراتيجية ودعم 
القطاعات والش���ركات األكثر تأثراً باألزمة، وإصدار تعليمات للمصارف 
للقيام بش���كل فوري بإتاحة الح���دود اإلئتمانية الالزمة لتمويل العمليات 

االستيرادية للسلع األساسية واإلستراتيجية.
5- تعديل س���عر العائد الخاص بمبادرات البنك المركزي المصري 
وذل���ك في ض���وء القرارات الصادرة عن لجنة السياس���ة النقدية، تمثَّلت 

بتخفيض أسعار العائد األساسية من 10 % الى 8 %.
6- مبادرات دعم قطاع السياحة، ومنها ما يلي: 

• إحالل وتجديد فنادق اإلقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل 	
السياحي، وزيادة المبلغ المخصص للمبادرة ليصبح 50 مليار 
جني���ه ب���دالً من 5 مليارات جنيه بس���عر عائ���د 8 % متناقص 
ولمدة حدها األقصى 15 عاماً. باإلضافة الى منح تس���هيالت 
إئتمانية تُسدد على مدة أقصاها عامان وبفترة سماح ال تزيد 

على 6 شهور لسداد الرواتب واألجور.
• تأجي���ل إس���تحقاقات الش���ركات العامل���ة في قطاع الس���ياحة 	

وإطال���ة فترة س���ريان مبادرة دع���م قطاع الس���ياحة لمدة عام 
إضافي لتنتهي في نهاية شهر ديسمبر/كانون األول 2020.

• مب���ادرة تمويل رواتب وأجور العاملين بالقطاع الس���ياحي لمدة 	
ثالثة أش���هر، وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل األساسية 

بضمان وزارة المالية.
7- تخصيص اإلجراء السابع للعمالء غير المنتظمين من الشركات 
لجميع القطاعات. وتس���ري هذه المبادرة على الشركات، سواء المتخذ 
أو غير المتخذ في شأنها إجراءات قضائية من العمالء غير المنتظمين 
ذوي المديوني���ات المش���كوك ف���ي تحصيله���ا والرديئ���ة والبال���غ رصيد 

مديونياتها أقل من 10 ماليين جنيه.
8- مبادرة للعمالء غير المنتظمين من األفراد، بحيث تس���ري على 
العمالء األفراد غير المنتظمين حتى 30 سبتمبر/أيلول، والبالغ إجمالي 

مديونياتهم لدى كافة البنوك أقل من مليون جنيه. 
9- مب���ادرة القط���اع الخ���اص الصناع���ي والقط���اع الزراعي وقطاع 
المقاوالت. وقد أتاح البنك المركزي للقطاع الخاص الصناعي والقطاع 
الزراعي مبلغ 100 مليار جنيه من خالل المصارف بس���عر عائد س���نوي 
8 % متناق���ص لتموي���ل ش���ركات القطاع الخاص الصناعي والش���ركات 
العامل���ة ف���ي المج���ال الزراع���ي واإلنت���اج والتصنيع الزراع���ي. وتهدف 
المبادرة إلى منح تسهيالت إئتمانية لتمويل شراء الخامات ومستلزمات 
اإلنت���اج واآلالت أو مع���دات أو خطوط إنتاج، ويس���تفيد منها المتعثرون 
حال قيامهم بالتس���وية وذلك مع إستمرار سريان مبادرة البنك المركزي 
لتمويل الشركات الصغيرة ذات حجم أعمال سنوي من مليون جنيه حتى 

أقل من 50 مليون جنيه بسعر عائد 5 %.
10- إجراء لصالح التمويل العقاري لمتوسطي الدخل. وقد خصص 
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البنك المركزي مبلغ 50 مليار جنيه من خالل المصارف بس���عر عائد 8 
% على أساس متناقص لمدة حدها األقصى 20 سنة.

11- إلغاء القائمة الس���وداء للعمالء من المؤسس���ات وإلغاء القوائم 
السلبية للعمالء األفراد الحاصلين على قروض ألغراض إستهالكية مع 
تخفي���ض مدد اإلفص���اح عن المعلومات التاريخية للعمالء بعد الس���داد 

وإلغاء حظر التعامل معهم.
12- إعف���اء المص���ارف لمدة عام من إحتس���اب متطلب زيادة رأس 

المال الرقابي.
13- اإلجازة للمصارف بإصدار قوائم مالية ربع سنوية مختصرة مع 
إستبعاد تأثير تأجيل سداد القروض لمدة 6 أشهر على الميزانيات، وال 

يتم إعتبارها مؤشراً على تعثر العمالء عن السداد.

مبادرات دعم الشمول المالي
بهدف تعزيز الشمول المالي في مصر، إتخذ البنك المركزي العديد 
من المبادرات من أجل إدخال عدد أكبر من المواطنين في النظام المالي 
الرس���مي. كما تواصلت جهود البنك المركزي على المس���تويات الدولية 
واإلقليمي���ة والمحلية لتعزيز الش���مول المالي وإتاح���ة الخدمات المالية 
الرسمية لمختلف شرائح المجتمع وتحفيز المواطنين على إستخدامها، 

مع االخذ باإلعتبار أن تكون متوافرة بتكلفة مناسبة. 
وبالت���وازي مع ذلك، عم���د البنك المركزي إلى توفير الخدمات غير 
المالي���ة المتعلق���ة بالتثقي���ف المالي، األم���ر الذي خّول���ه اإلنضمام إلى 
المبادرات العالمية والمؤسس���ات الدولية المعنية بالشمول المالي. وفي 
ه���ذا المج���ال، ونظ���راً إلى الدور الفاع���ل الذي يقوم به على المس���توى 
الدولي، تس���لم البنك المركزي المصري رئاس���ة مجلس إدارة »التحالف 
الدولي للشمول المالي« في سبتمبر/أيلول 2019. كما أنه أصبح عضواً 
فاعاًل في »المبادرة اإلقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية« 
والت���ي أطلقه���ا صن���دوق النق���د العربي بالتع���اون مع التحال���ف الدولي 

للشمول المالي والوكالة األلمانية للتنمية. 
وإدراكاً من���ه للعالق���ة الوثيق���ة بي���ن الش���مول المال���ي م���ن جه���ة، 
واإلس���تقرار المال���ي والنمو اإلقتص���ادي والتنمية المس���تدامة من جهة 
أخرى، يقوم البنك المركزي المصري بجهود كبيرة جداً على المس���توى 
المحلي وخصوصاً توليه مهمة تنسيق الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز 
الش���مول المالي. فعمد إلى وضع خطة عمل إرتكزت على ثالثة محاور 
ه���ي: تهيئة بيئة األعمال تس���تند إل���ى تهيئة بيئة تش���ريعية وبنية تحتية 
مالي���ة وتكنولوجي���ة مناس���بة، جمع البيانات وقياس مؤش���رات مس���توى 
الشمول المالي، والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بتطبيق الشمول 

المالي في مصر. 
وف���ي ه���ذا اإلط���ار، أص���در البن���ك المرك���زي ع���دداً م���ن القواعد 
والتعليمات اإلش���رافية، كالقواعد المنظم���ة لتصنيف منتجات وخدمات 
الش���مول المالي وزيادة نسبة تمويل الشركات متناهية الصغر والصغيرة 
والمتوسطة إلى 20 %. وفي هذا المجال، سعى البنك المركزي إلى تهيئة 

بيئة تش���ريعية وبنية تحتية مالية متطورة إلتاحة التمويل الالزم للشركات 
متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة منذ العام 2016، ومن أهمها إلزام 
المص���ارف زيادة حجم اإلئتم���ان المخصص لتلك الش���ركات ليصل إلى 
نس���بة 20 % من إجمالي محافظ اإلئتمان لكل مصرف في بداية العام 
2020. وتم ذلك بالتوازي مع إصدار تعريف موحد للمشروعات متناهية 
الصغر والصغيرة والمتوس���طة. كما تم تشجيع المصارف المصرية على 
توفير التمويل للشركات والجمعيات المانحة للتمويل متناهي الصغر عبر 

إدراج هذا التمويل ضمن نسبة ال� 20 % المذكورة.
كما إستمرت جهود البنك المركزي إلى التحول إلى نظام المدفوعات 
غي���ر النقدي���ة وتطوير نظام التس���وية اللحظية والتوس���ع ف���ي الخدمات 
المصرفية الرقمية، ووضع اإلجراءات الالزمة إلحالل البطاقات القائمة 
للمرتب���ات الحكومي���ة ببطاقات منظوم���ة الدفع الوطنية »مي���زة«، والبدء 
بمكننة االيرادات الحكومية، حيث سوف يساهم كل ذلك في التحول إلى 

مجتمع أقل إعتماداً على النقد وتطوير كفاءة النظام المالي.
وبهدف وضع أس���اس علمي لصوغ سياس���ات الشمول المالي، عمد 
البن���ك المرك���زي المصري ف���ي العام 2018 إلى إنش���اء قاع���دة بيانات 
لقياس مس���توى حصول المواطنين على الخدمات المالية وإستخدامهم 
له���ا وكذلك جودتها. ولس���د فجوة الش���مول المالي بين الجنس���ين، قام 
البنك المركزي بالعديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز الشمول المالي 
للم���رأة وأهمها إصدار تعليمات للمص���ارف باإلقرار عن بيانات العمالء 

بحسب النوع وقياس التقدم المحرز في هذا الشأن. 

مبادرات االمن السيبراني والتكنولوجيا المالية 
أول���ى البن���ك المرك���زي المص���ري حرص���اً ش���ديداً لتعزي���ز األم���ن 
السيبراني في القطاع المصرفي وتأمين الحماية للمتعاملين. لذلك، فقد 
أنشأ مركزاً خاصاً باإلستجابة لطوارئ الحاسب اآللي ولتقديم الخدمات 
المتعلق���ة بأم���ن المعلومات للقط���اع المصرفي، كما ق���ام بإطالق مبادرة 
»تعزيز األمن الس���يبراني« في القطاع لزيادة أع���داد الكوادر اإلحترافية 
المعتم���دة دولياً في مج���ال األمن الس���يبراني المتخصصين في القطاع 

المصرفي. 
وفي ما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، حرص البنك المركزي المصري 
عل���ى مواكبة التطورات المتس���ارعة في هذا المج���ال وخاصة مع ظهور 
جائح���ة في���روس كورون���ا المس���تجد، حي���ث وضع إس���تراتيجية ش���املة 
ومتكاملة للنه���وض بمنظومة التكنولوجيا المالية في مصر وتحويلها إلى 
مرك���ز إقليمي لصناعة التكنولوجي���ا المالية، باإلضافة الى تلبية تطلعات 
العمالء في السوق المصري من حيث خفض التكاليف وتوفير فرص أكبر 
لإلبتكار والحد من المخاطر المتعلقة بغس���ل األموال واألمن السيبراني. 
وقد تمثلت هذه اإلستراتيجية بمبادرات عدة من أهمها تأسيس صندوق 
دعم اإلبتكارات وإنش���اء مختب���ر تطبيقات التكنولوجيا المالية، وإنش���اء 
مركز التكنولوجيا المالية، باإلضافة الى إنشاء بوابة التكنولوجيا المالية 

التي تمثل البوابة اإللكترونية لمركز التكنولوجيا المالية في مصر.
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قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي 
)القانون رقم 194 لسنة 2020(

يُعد قانون البنوك الجديد – المنش���ور في الجريدة الرسمية بتاريخ 
24 س���بتمبر/أيلول 2020 – راب���ع قان���ون يتم إص���داره لتنظيم أعمال 
الجهاز المصرفي والسياس���ات النقدية وش���ؤون البنك المركزي، ليكون 
مواكب���اً للتط���ورات االقتصادي���ة والتكنولوجية على المس���تويين المحلي 

والعالمي. 
ويس���تهدف قانون البنوك الجدي���د تحقيق عدداً من األهداف، منها 
المواءم���ة م���ع أفضل الممارس���ات واألعراف الدولية والنظ���م القانونية 
للس���لطات الرقابي���ة عل���ى مس���توى العال���م بم���ا يكف���ل المحافظة على 
اإلس���تقرار النق���دي والمصرفي ورفع مس���توى أداء الجه���از المصرفي 
وتحديث���ه ودعم قدراته التنافس���ية بم���ا يؤهله للمنافس���ة العالمية. كما 
سيحقق القانون المذكور نقلة نوعية للقطاع المصرفي المصري وإضافة 
المزيد من الخدمات المواكبة للتطورات العالمية. كما أنه س���وف يُسهم 
في حوكمة وتفعيل الخدمات الرقمية بش���كل أفضل، باإلضافة إلى منح 
عمالء القطاع المصرفي مزيداً من الحماية، وذلك عن طريق استحداث 
إدارة لتلقي ش���كاوى العمالء. أما أبرز التعديالت التي تضمنها القانون 

الجديد فهي ما يلي: 
1- ن���ص قان���ون البنوك للمرة األولى على أن يك���ون للبنك المركزي 
محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء يصدر بتعيينه قرار من رئيس 
الجمهوري���ة لمدة أربع س���نوات قابلة للتجديد لم���رة واحدة بعد موافقة 

مجلس النواب بأغلبية أعضائه ويحدد القرار المعاملة المالية له.
2- رف���ع القان���ون الجديد الحد األدنى لرأس م���ال البنك المركزي 
إلى 20 مليار جنيه بدالً من مليار جنيه الذي كان معمول به في القانون 

رقم 88 عام 2003.
 3- تضّم���ن القان���ون م���واد تعم���ل على تعمي���ق التعاون بي���ن البنك 
المرك���زي والمصارف المركزية الخارجية في ع���دد من األمور المهمة، 
م���ن أهمها إبرام بروتوك���والت تعاون أو مذكرات تفاه���م أو إتفاقات مع 
الجهات األجنبية المناظرة بهدف التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات.

4- ن���ص القان���ون عل���ى أال يق���ل رأس الم���ال الُمص���در والمدفوع 
بالكامل للبنوك عن خمس���ة مليارات جنيه مصري، وأال يقل رأس المال 
المخصص لنشاط فروع البنوك األجنبية عن مئة وخمسين مليون دوالر 

أو ما يعادلها بالعمالت الحرة.
5- زي���ادة رخص ش���ركات التصني���ف اإلئتماني، حي���ث نص القانون 
عل���ى أن البن���ك المركزي يُرخص للش���ركات بتقديم خدمات االس���تعالم 
والتصنيف اإلئتماني المتعلقة بمديونية عمالء البنوك وش���ركات التمويل 
العقاري، وشركات التأجير التمويلي، وشركات وجمعيات التمويل متناهي 
الصغر وش���ركات التمويل االس���تهالكي، ومديوني���ة المتقدمين للحصول 
على تمويل أو تس���هيالت ائتمانية من موردي الس���لع والخدمات، وغيرها 
من جهات منح االئتمان التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس اإلدارة.

6- تعزي���ز قواعد الحوكمة، حيث ألزم البنك المركزي المس���ؤولين 

بممارس���ة أعماله���م وفقاً لمبادئ معين���ة، والتعاون م���ع البنك المركزي 
بمصداقية وشفافية، وإبالغه عن أي مخالفات جسيمة في المصرف.

7- بهدف حماية القطاع المصرفي من أي أزمات مس���تقبلية، نص 
القانون على أنه يجوز للبنك المركزي اتخاذ أي من التدابير المنصوص 
عليها في المادة 147 من هذا القانون حال تحقق أي من الحاالت اآلتية: 
قيام المصرف بممارس���ات مصرفية غير سليمة، عدم التزام البنك بأي 
من اإلجراءات المتخذة في ش���أنه عماًل بن���ص المادة 144 من القانون، 
التباين الكبير بين آجال إس���تحقاق أص���ول المصرف وإلتزاماته، إرتفاع 
تكلفة الس���يولة لدى البنك نتيجة اإلعتماد على التمويل اإلس���تثنائي أو 
غي���ره من الم���وارد المكلفة، إنخف���اض جودة أصول المص���رف بما من 
ش���أنه المساس بالسالمة المالية للبنك أو مصالح المودعين، إنخفاض 
مستوى األرباح المحققة بما من شأنه تهديد إستمرارية المصرف على 
الم���دى المتوس���ط أو البعي���د، تراج���ع الوضع المالي للمص���رف، وجود 
قص���ور في نظ���م الحوكم���ة أو إدارة المخاط���ر أو الرقاب���ة الداخلية أو 

السياسات المحاسبية.
8- إضاف���ة فص���ل كامل حول تس���وية أوضاع المص���ارف المتعثرة، 
حي���ث نص���ت إحدى مواده عل���ى أن يصدر مجلس اإلدارة قراراً مس���بباً 
بإعتبار المصرف متعّثراً ويبدأ تسوية أوضاعه ويكون قراره سارياً لمدة 
عام من تاريخ صدوره. ويكون قراره ملزماً ونافذاً من تاريخ نش���ره، كما 
يج���وز لمجل���س اإلدارة مد تلك الفترة لفترات مماثلة بما ال يجاوز ثالث 

سنوات من تاريخ صدوره
9- إنش���اء صندوق تمويل إجراءات تسوية المصارف المتعثرة، حيث 
تضّمن القانون الجديد أن ينشأ بقرار من مجلس اإلدارة صندوق لتمويل 
إجراءات تس���وية المص���ارف المتعثرة، ويتبع للبن���ك المركزي، وتكون له 
شخصية إعتبارية وميزانية مستقلة، ويضم الصندوق في عضويته جميع 
المصارف المس���جلة لدى البنك المركزي. وتتك���ون موارد الصندوق من 
مساهمات المصارف وعائد استثمار أمواله وغيرها من مصادر التمويل.

10- إنشاء صندوق تطوير الجهاز المصرفي، لدعمه وتطويره، تكون 
له شخصية إعتبارية وميزانية مستقلة، ويتبع للبنك المركزي، ويضم في 
عضويته جميع المصارف، ويعمل على تطوير الجهاز المصرفي وتعزيز 
بنيت���ه التحتية بهدف مس���ايرة التط���ور العالمي وترس���يخ قواعد العمل 

المهني السليم.
11- إضاف���ة باب في القانون الجدي���د لتنظيم خدمات ونظم الدفع 

والتكنولوجيا المالية.
12- حماية حقوق العمالء من خالل تدشين وحدة ذات طابع خاص 
لحماي���ة حقوق عم���الء الجهات المرخ���ص لها تتولى فحص الش���كاوى 
المقدم���ة منهم ضد هذه الجهات، وإذا لم يتم حل الش���كاوى ودياً تحال 

إلى لجنة فض المنازعات.
13- إنش���اء مركز مس���تقل للتحكيم والتس���وية، للبت في المنازعات 
التي تنش���أ بس���بب تطبيق أح���كام هذا القان���ون والقواني���ن ذات الصلة 

l.بالمعامالت المصرفية وغيرها من األنشطة
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تفقد محافظ البن�������ك المركزي المصري طارق عامر، األعمال اإلنش�������ائية والتجهيزات 
لمبن�������ى المطبعة الجدي�������دة و»مركز الكاش س�������نتر«، اللذين يجري إنش�������اؤهما في العاصمة 

اإلدارية.
وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي: »إن أعمال إنشاء المطبعة الجديدة قاربت على 
اإلنتهاء، تمهيدًا لبدء عمله�������ا، حيث تفقد محافظ البنك المركزي، عملية تركيب خطوط 

اإلنتاج الجديدة للمطبعة والتجارب التشغيلية لها«.
وأض�������اف المصدر عينه: »أن المحافظ عامر تفقد أيضًا »مركز الكاش س�������نتر«، والذي تم 

إنشاؤه وفقًا ألحداث التكنولوجيات في العالم، والذي سيكون ُمميكنًا بالكامل«.
ُيش�������ار إلى أن المطبعة الجديدة للبنك المركزي ف�������ي العاصمة اإلدارية تضم 4 خطوط 

إنتاج وتطبع جميع فئات العملة الورقية والبالستيكية.
وُيعد مركز إعداد النقدية )الكاش س�������نتر( بالعاصمة اإلدارية األكبر في الشرق األوسط، 
ويهدف إل�������ى إعداد منظومة جديدة إلدارة الكاش Cash Management، تش�������مل إعداد 

 l.وتجهيزه بأحدث األنظمة اآللية الحديثة Cash Center مركز رئيسي جديد

محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر
يتفقد مبنى المطبعة الجديدة 

ومركز »الكاش سنتر«

 .. »عامر« يتفقد مبنى المطبعة الجديدة ومركز »الكاش سنتر« بالعاصمة اإلدارية

األخبار والمستجدات
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إخت��ارت مجل����ة »غلوب����ال فاينانس« العالمي����ة، طارق 
عامرمحاف����ظ البنك المركزي المص����ري ضمن أفضل 20 
محافظ����اً للبنوك المركزية في العال����م خالل 2020 وذلك 

للعام الثاني على التوالي.
 وذك����رت المجلة في بي����ان، إن إختي����ار محافظ البنك 
المركزي المصري طارق عامر ضمن القائمة للسنة الثانية 
على التوالي، جاء في ضوء تقرير تقييم األداء الذي تصدره 
المجلة سنوياً، وضم هذا العام أكثر من 94 محافظاً للبنوك 

المركزية في العالم.
 ويُنتظر تكريم محافظ البنك المركزي المصري ضمن 
قائم����ة محافظي البنوك المركزية الذين تم اختيارهم، بعد 
حصولهم على أعلى التقييمات من حيث األداء، وفقاً لعملية 
تقيي����م دقيقة تض����م معايير صارمة عدة، منها جهودهم في 
الحفاظ على إس����تقرار العملة والتضخم، واإلدارة الناجحة 
ألس����عار الفائدة ومواجهة الركود االقتصادي، والقدرة على 

مواجهة األزمات.
 وضّم����ت القائمة أفضل 20 محافظاً للبنوك المركزية 
إل����ى جانب محافظ البنك المرك����زي المصري طارق عامر 
كل من محافظي البنوك المركزية في أُس����تراليا، البرازيل، 
بلغاري����ا، ش����يلي، الكوي����ت، ماليزي����ا، المغرب، بي����رو، كوريا 
الجنوبية، تايوان، والتش����يك وجورجيا وهندراوس وإيسلندا 

وبراجواي وروسيا والسعودية والواليات المتحدة وإسرائيل.
 وكان ط����ارق عام����ر ق����د إختي����ر الع����ام الماضي ضمن 
ذات القائم����ة كواح����د من بين أفض����ل 20 محافظاً للبنوك 
المركزي����ة ف����ي العال����م، كما ف����از الع����ام الماض����ي بجائزة 
  )African Banker Award( اإلفريق����ي  المصرف����ي 
الس����نوية كأفضل محافظ للبن����وك المركزي����ة بالقارة لعام 

.2019
 وق����ال ج����وزف جيارابوتو مدي����ر ع����ام مجل����ة »غلوبال 
فاينانس«: »إن البن����وك المركزية واجهت هذا العام ظروفاً 
صعب����ة وتحدي����ات كبيرة بس����بب جائحة كورون����ا ما دفعهم 

للتعامل مع هذه الظروف«
 يُذكر أن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري 
نج����ح خالل الع����ام الحال����ي 2020، من خ����الل العديد من 
اإلج����راءات والتدابير التي إتخذه����ا المركزي المصري مع 
بداي����ة تفش����ي أزمة في����روس كورونا في تجني����ب اإلقتصاد 
المص����ري العدي����د من األزمات، وس����اهمت تل����ك القرارات 
والمبادرات في تخفيف التداعيات الس����لبية للجائحة التي 
ضرب����ت العالم، وكان لتلك الق����رارات أثر كبير في الحفاظ 
عل����ى العمال����ة وتش����غيل المصان����ع وغيره����ا، كم����ا نجحت 
السياس����ة النقدي����ة ف����ي الحف����اظ على مع����دالت التضخم 

 l.منخفضة، فضاًل عن إستقرار سوق الصرف

للعام الثاني تواليًا »غلوبال فاينانس« تختار طارق عامر 
ضمن أفضل 20 محافظًا للبنوك المركزية في العالم

األخبار والمستجدات
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عقدت »إقتصادية دبي« ورشة عمل جديدة، ضمن سلسلة 
»مختبر إقتصاد المستقبل«، جمعت خاللها أصحاب المصلحة، 
والخبراء والمختصين في النظام البيئي لإلقتصاد غير النقدي، 
وذلك تماش���ياً مع جهودها المبذول���ة للتصدي لتحديات جائحة 
)كوفي���د 19(، وتصمي���م أفضل المقاربات واألس���اليب، التي من 
ش���أنها أن تحس���ن م���ن الفرص الت���ي يُوفرها الوض���ع الطبيعي 

الجديد في مرحلة ما بعد الجائحة.
وسلّطت ورشة العمل الضوء على تسريع نمو اإلقتصاد غير 
النقدي، وتحسين الش���مول المالي، لتعزيز المدفوعات الرقمية 
في اإلمارات العربية المتحدة. وعرض المش���اركون في الورشة، 
تحدي »كيف يُمك���ن لدبي أن تغتنم الفرصة، لتصبح ضمن أكبر 

10 إقتصادات غير نقدية، خالل السنوات الثالث المقبلة؟«.
وتش���ير إحص���اءات »يورومونيت���ور إنترناش���يونال«، إلى أن 
60 % م���ن إجمالي معامالت الدفع للمس���تهلكين في اإلمارات 
خ���الل الع���ام 2019، كان���ت عبارة ع���ن مدفوعات غي���ر نقدية، 
لتحت���ل اإلم���ارات بذلك المرتب���ة 20 عالمياً في ه���ذا المجال، 
وم���ن المتوق���ع أن تصل المدفوعات غي���ر النقدية في اإلمارات 
إلى 73 % في حلول العام 2025، وذلك إستناداً إلى السيناريو 

األساسي الحالي.

كما كش���فت دراس���ة »فيزا« حول المدن غير النقدية، أن من 
الممك���ن إلمارة دبي أن تس���تفيد من التأثي���رات المحفزة والنمو 
اإلقتص���ادي، حت���ى العام 2032، فضاًل ع���ن الوقت الذي يُوفره 
المس���تهلكون والش���ركات التي تس���تخدم المدفوع���ات الرقمية 

بشكل أكبر.
وتتوق���ع الدراس���ة أن أكثر من 8 ملي���ارات درهم )2.2 مليار 
دوالر( م���ن صاف���ي الفوائ���د الس���نوية المباش���رة للمس���تهلكين 
والش���ركات والحكومات، س���تكون من المدفوعات غير النقدية. 
وس���تكون المكاس���ب المق���درة للمس���تهلكين 0.2 ملي���ار دوالر، 
حيث س���تحصل الشركات على مليار دوالر ونصف المليار، فيما 
ستحصل الحكومات على نصف مليار دوالر، وذلك عندما تدخل 
مدين���ة ما »آفاقاً قابل���ة للتحقيق من التعامالت غي���ر النقدية«، 
والت���ي يقص���د بها توج���ه جميع س���كان المدينة إلى إس���تخدام 
المدفوع���ات الرقمي���ة بمعدل يس���اوي معدل اإلس���تخدام الذي 
يتبعه 10 % من أكثر المس���تخدمين في تلك المدينة. وأظهرت 
الدراسة تحسناً بنسبة 1.1 % في التوظيف الحالي، ومعدل نمو 
لألجور بنس���بة 0.05 %، إلى جانب نمو إجمالي الناتج المحلي 
بمق���دار 10.8 نقاط، بإعتبارها جزءاً من المكاس���ب على األمد 

l.2032 الطويل، والمتوقعة في حلول العام

دبي تخطط لدخول قائمة أكبر 10 إقتصادات
غير نقدية خالل 3 سنوات
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في س���ياق مش���روع إحياء تراث البنك األهلي المصري، الذي 
أعل���ن عنه هش���ام عكاش���ه رئيس مجل���س اإلدارة ف���ي العيد 122 
لتأس���يس البنك هذا العام، ينش���ر البنك األهلي المصري، سلسلة 
م���ن المقاالت م���ع الوثائق والصور من أرش���يفه وس���جالته، وذلك 
بغرض عرض تاريخه العريق. ويقوم البنك بنش���ر مقال جديد عن 

الملكيات المتنوعة التي مرت عليه  منذ إنشائه.
فبعد تأسيسه في العام 1898 كشركة مساهمة مصرية، وطرح 
أس���همه للت���داول في س���وق األوراق المصرية، تم إتخ���اذ إجراءات 
لتمصير البنك، وتحويل أس���همه إلى أسهم إسمية في العام 1948، 
ثم قامت المؤسس���ة اإلقتصادية بش���راء حص���ة األجانب في العام 
1957، وأخيراً تم تأميم البنك وتحويله إلى مؤسس���ة عامة مملوكة 

للدولة في عام 1960.
وإس���تطاع البنك األهلي المصري دع���م اإلقتصاد القومي، في 
ظ���ل التح���والت اإلقتصادية واإلجتماعية المختلف���ة التي مرت بها 
مصر على مرِّ 122 عاماً الماضية، والتي نتج عنها تحوالت جذرية 
في ملكية البنك، فقد أُس���س البن���ك األهلي المصري بموجب أمٍر 
ع���اٍل من الخدي���وي عباس حلم���ي الثاني في 25 يوني���و/ حزيران 
1898، كش���ركة مس���اهمة مصرية يملكها عدد من المؤسسين ذوي 

مشروع إحياء تراث البنك األهلي المصري:
ملكيات متنوعة للبنك عبر تاريخه منذ العام 1898

الخب���رة الفريدة عالمياً في مجال الم���ال واإلقتصاد واألعمال، ثم 
طرحت وتداولت أس���هم البنك في بورصة األوراق المالية، يستثمر 
في رأس ماله مس���اهمون من جنس���يات مختلفة ،حيث كانت مصر 
في النصف األول من القرن العشرين موطن جذب لرؤوس األموال 
المحلي���ة واألجنبي���ة في العال���م نظراً إلى توافر فرص اإلس���تثمار 

المربحة وإنتعاش اإلقتصاد.
وف���ي الثالثينات م���ن القرن الماضي، ظه���رت الحاجة الملحة 
إلنشاء بنك مركزي للبالد يتمتع بسلطة وحرية، لتفعيل السياسات 
النقدي���ة واإلئتماني���ة الالزمة، وكان للبنك األهل���ي المصري خبرة 
ودراي���ة ف���ي ه���ذا المجال، حيث أص���در البنكنوت ف���ي مصر منذ 
تأسيسه وحتى عام 1960، وإكتسب خبرة ال مثيل لها ،وأثبت البنك 
قدرت���ه على تأمين مصالح البالد والمواطن في مواجهة التحديات 
واألزمات، وأصبح تمصير البنك شرطاً أساسياً لمد إمتياز إصدار 

البنكنوت، ومنحه قدر أكبر من سلطات البنك المركزي.   
وتمت دراسة تمصير ملكية البنك وتشجيع توسيع ملكية البنك 
للمصريي���ن، ووضعت الحكومة ش���روطاً لمد إمتي���از البنك، وكانت 
أهم هذه التعديالت تمصير اإلدارة وتحويل جميع أسهم البنك إلى 
أسهم إسمية، واألسهم اإلسمية هي التي تحمل إسم صاحبها، ويتم 
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تداولها عن طريق القيد في س���جل المساهمين، 
وذل���ك إعتباراً م���ن 25 يونيو/ حزي���ران  1948، 
عل���ى أن يتم موافقة مجلس اإلدارة عن كل تنازل 
عن األس���هم إعتباراً من ه���ذا التاريخ، كما نّصت 
التعدي���الت على إلغاء لجنة لندن واإلقتصار على 

أخذ المشورة منها. 
وهدفت تلك التعديالت الى تمصير البنك ومنحه اإلستقاللية 
التامة والتحرر من اإلمتيازات األجنبية، ووافقت الجمعية العمومية 
ف���ي 27 يوني���و/ حزيران،1939 ، على التعدي���الت في نظام البنك، 
فتقدم���ت الحكومة إلى البرلم���ان بطلب مّد إمتي���از البنك األهلي 
المص���ري، وصدر بعد ذلك بعام، قانون رقم 66 لس���نة 1940 بمد 
أج���ل اإلمتياز الخ���اص بإصدار ورق النقد الممن���وح للبنك األهلي 
المص���ري.  وإبت���داًء من  25يونيو/ حزيران 1948 إس���تقبل البنك 
المس���اهمين الراغبين في التنازل ع���ن الصكوك من خالل مكاتب 
البنك في القاهرة واإلس���كندرية ولندن، مع إلزام تس���جيل التنازل 
في س���جالت البن���ك بع���د موافقة مجل���س اإلدارة وإخطار س���وق 

األوراق المالية بهذه التحويالت.
وتشير إحصاءات البنك، والتي ألزمت المساهمين باإلفصاح 
عن جنس����ياتهم، إلى أن نس����بة المصريين وصلت إلى 26.3 %، 
28 %، 28.2 % في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 1948،  24 يناير/ 
كان���ون الثان���ي 1949 و15 م���ارس/ آذار 1949 توالياً.  ولم يتعرض 
القان���ون رقم 57 لس���نة 1951 لموض���وع ملكية رأس م���ال البنوك، 
ومنها البنك األهلي المصري. وكان نسبة ما يملكه المصريون في 
رأس مال البنك ال تتعدى 33 %  في عام 1951، ثم إرتفعت نس���بة 
المصريين في 31 ديس���مبر/ كانون األول 1955 وفي 31 ديس���مبر/ 
كان���ون األول 1956 إل���ى 50.4 % و 55.6 % توالياً، وصدر قانون 

رق���م 22  لس���نة 1957 وال���ذي نص عل���ى أن تتخذ جمي���ع البنوك 
العاملة في مصر، ش���كل شركات مس���اهمة مصرية ذات رأس مال 
ممل���وك للمصريين، وأن يتم ذلك في خالل خمس س���نوات، وعلى 
أثره إشترت المؤسسة اإلقتصادية بتاريخ 29 إبريل/ نيسان 1957 
جمي���ع أس���هم البنك األهلي المص���ري التي كان���ت مملوكة للرعايا 
البريطانيين والفرنس���يين، من الحراس���ة العامة على أموالهم، كما 
إش���ترت المؤسسة االقتصادية عدداً أكبر من أسهم البنك، فتحّول 
البن���ك إلى ش���ركة مختلط���ة، وتحقيق���اً إلتجاه الدول���ة نحو تأميم 
الشركات والبنوك، صدر في 11 فبراير/ شباط  1960قرار رئيس 
الجمهوري���ة بالقان���ون رقم 40 لس���نة 1960 بتأمي���م البنك األهلي 

المصري وتحويله إلى مؤسسة عامة مملوكة للدولة.  
تب���ع ذل���ك تحويل قيمة أس���هم البنك إلى س���ندات على الدولة 
لم���دة 12 عام���اً بفائدة 5 % ، على أن يتم البنك اس���تكمال مهامه 
كقائ���م بأعمال البنك المركزي وكانت ملكية البنك موزعة على 83 
جنس���ية يخ���ص األجانب منه���ا 20 %، وبصدور قان���ون رقم 250 
لس���نة 1960 إقتصرت مهام البنك األهلي المصري على ممارس���ة 
العملي���ات التجاري���ة للبنوك بعد فصل مهام البن���ك المركزي عنه، 
وإس���تكمل البنك األهلي المصري مس���يرته الطويلة كأعرق وأكبر 
بنك، وإس���تطاع خدمة اإلقتصاد الوطني والمواطن، سواء كان بنكاً 
مملوكاً للدولة أو تحت ملكية خاصة بموجب القوانين والتشريعات 

المنظمة ألعماله.
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البنك األهلي المصري يمنح تموياًل معبريًا 

لصالح شركة مكسيم لإلستثمار العقاري

م���ن جهة أخ���رى، وافق البن���ك األهلي المص���ري على منح 
تمويل معبري لصالح ش���ركة مكسيم لإلستثمار العقاري لتمويل 
مش���روع Bo Island في منطقة »س���يدي عب���د الرحمن« في 
الس���احل الش���مالي، وذل���ك ف���ي إط���ار التحال���ف ال���ذي يقوده 
البنك لدراس���ة منح قرض مش���ترك من خالل عدد من البنوك 

المشاركة.
وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك األهلي 
المص���ري »إن التمويل ال���ذي تبلغ قيمته 300 مليون جنيه، يأتي 
إمتداداً لمش���روعات القطاع العقاري التي يدعمها البنك والتي 
تتماشى مع إستراتيجية البنك الهادفة إلى مساندة المشروعات 
الت���ي تُع���زز مس���تهدفات الدول���ة ودع���م األنش���طة والقطاعات 
االقتصادي���ة الت���ي تنعك���س نتائجه���ا االيجابية عل���ى اإلقتصاد 
القومي، وخطط التنمية في الدولة بش���كل ع���ام، ومنها القطاع 
العقاري والبناء والتشييد لما تتمتع به تلك القطاعات من القدرة 
على حفظ قيمته اإلس���تثمارية على المديين المتوس���ط وطويل 
األج���ل، إضافة ال���ى إرتباط���ه بمجموعة كبيرة م���ن الصناعات 
واألنش���طة بشكل مباش���ر أو غير مباشر، ومنها صناعة الحديد 
واالسمنت والسيراميك واألخشاب واالدوات الصحية واالجهزة 
الكهربائي���ة وغيره���ا م���ن الصناع���ات التكميلي���ة والتي يحرص 
البنك على تمويلها لما تتيحه من توفير المزيد من فرص العمل 
في مختلف التخصصات بما يخدم بش���كل عملي خطط التنمية 

وهو الدور الذي يتبنَّاه البنك االهلي بشكل متنام«.

وأك���د ش���ريف رياض 
اإلئتمان  مجموعة  رئيس 
للش���ركات  المصرف���ي 
والقروض المش���تركة في 
البن���ك األهل���ي المصري 
يس���تهدف  الق���رض  »أن 
التكالي���ف  تموي���ل 
»بو  لمشروع  اإلستثمارية 
أيالند« ف���ي إطار ترتيب 
قرض مش���ترك بين عدد 
من البنوك المشاركة من 
خالل التنس���يق المستمر 
بين فرق العمل المختصة 
وص���والً  البن���وك،  بتل���ك 
إل���ى المراحل النهائية للتنفيذ، لضمان تحقيق المس���تهدف من 

التمويل بأفضل األساليب وأسهل اإلجراءات«.  
وق���ال د. محم���د ك���رار رئيس مجلس إدارة ش���ركة مكس���يم 
لإلس���تثمار العقاري »إن مش���روع Bo Island يقع بالكيلو 120 
في طريق اإلس���كندرية / مطروح الصحراوي، في خليج سيدي 
عبد الرحمن في الس���احل الش���مالي الغربي. ويُقس���م المشروع 
إلى ثالث مراحل على مسطح يبلغ 950 فداناً، بما يُعادل نحو 4 
ماليين م2، وهو يتماشى مع خطط الدولة في إنشاء المزيد من 
المناطق الس���كنية والسياحية، على أن تكون وفقاً ألعلى معايير 

الجودة والكفاءة وال سيما في المناطق األكثر جذباً«.
عت مجموعة من اإلتفاقيات  وأش���ار كرار إلى »أن الشركة وقَّ
وبروتوكوالت التعاون إلس���تكمال المشروع مع عدد من شركائها 
اإلستراتيجيين والمتمثلين في شركات المقاوالت المسند إليهم 
تنفي���ذ أعمال البن���اء واإلنش���اءات المختلفة بالمش���روع، وذلك 
بهدف دفع عجلة إستكمال اإلنشاء واإلسراع في وتيرة البناء في 
جميع مراحل المشروع، والذي تبلغ تكلفته اإلستثمارية نحو 20 
مليار جنيه ، كما تم تكليف إستش���اري لإلش���راف على المواقع 
لضم���ان أعلى جودة ف���ي التنفيذ ، وتم التعاقد مع إستش���اريين 
ج���دد متخصصي���ن ف���ي التصميم���ات لتطوي���ر وتقدي���م أفضل 
التصميمات لمنشآت المشروع«، مشيراً إلى »أن المشروع يتكون 
م���ن 3 مناطق موزعة فيها المباني واإلنش���اءات والخدمات لكل 

منطقة، بتصميمات مختلفة«.

األخبار والمستجدات
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البنك األهلي المصري

 يرتب تموياًل مشتركًا

 لصالح مجموعة فرج اهلل 

بمشاركة 7 بنوك

لي   قام البنك األهلي المصري بدور المرتب الرئيسي األوَّ
ووكي���ل  التموي���ل ووكي���ل  الضم���ان في التحال���ف المصرفي 
الذي يض���م كاًل من البنك األهلي المص���ري، البنك التجاري 
الدولي مصر، البنك العربي، البنك العربي األفريقي الدولي، 
التجاري وف���ا بنك ايجيبت، المصرف المتحد، بنك االمارات 
دب���ي الوطني وبنك قط���ر الوطني األهلي كمرتبين رئيس���يين 
أوليين، وهو التحالف الذي يس���تهدف تموياًل مش���تركاً طويل 
األج���ل لصال���ح مجموعة ف���رج اهلل وذلك بمبل���غ 2,05 مليار 

جنيه.
وف���ي تعليق له على التحالف، أكد هش���ام عكاش���ه رئيس 
مجل���س ادارة البنك األهلي المصري »أن إس���تراتيجية البنك 
ته���دف إلى دعم توجهات الدولة وخططها للنهوض بالصناعة 
وتش���جيع المصان���ع المصرية على التوس���ع محلي���اً وإقليمياً، 
مع توفير كافة التيس���يرات للمستثمرين التي تساعدهم على 
اإلس���تمرار في التواجد بالسوق، وهو ما يؤكد حرص القطاع 
المصرفي بش���كل عام والبنك األهلي المصري بش���كل خاص 
عل���ى تش���جيع المنتج المص���ري، وما يُوفره م���ن فرص عمل 
للعمال���ة المصري���ة في ض���وء التحديات الحالي���ة وما لها من 
تبع���ات إقتصادية وإجتماعية، وال س���يما أنه���ا تأتي في إطار 
مبادرة البن���ك المركزي المصري لدعم القطاعات الصناعية 
لتخفيف األعباء الملقاة على الشركات الصناعية ومساعدتها 
في متابعة خططها اإلس���تثمارية واإلنتاجية والتوس���عية، وهو 
ما شجع البنك األهلي المصري على المبادرة بمشاركة بنوك 
التحالف لدعم ش���ركات مجموعة فرج اهلل إس���تناداً للدراسة 
اإلئتماني���ة التي تمت على التموي���ل، كذلك التدفقات النقدية 
ل���كل م���ن ش���ركات المجموعة«، مش���يراً إل���ى »أن مث���ل تلك 
ال  التحالف���ات تعكس قدرة البنوك على تحقي���ق التكامل الفعَّ
واإليجابي لدعم إستراتيجية الدولة في دفع عجلة التنمية«.

يُش���ار إل���ى أن مجموع���ة فرج اهلل هي مجموعة ش���ركات 
مصري���ة تأسس���ت ف���ي الع���ام 1973 على ي���د المهندس فرج 
عام���ر الرئيس الحالي لمجل���س إدارة المجموعة، وتعمل في 
مج���ال الصناع���ات الغذائية ف���ي مختلف أنش���طته ألكثر من 
1130 سلعة من األلبان والعصائر واألجبان واللحوم المصنَّعة 

والخض���روات المجّمدة والفواكه للس���وق المحلية، والتصدير 
ألكث���ر م���ن 90 دولة حول العال���م، وتُعد إحدى أكبر ش���ركات 
الصناعات الغذائية في مصر وتمتلك 3 شركات، و15 مصنعاً، 

ويعمل بها نحو 20 ألف عامل.

برعاية البنك االهلي المصري

كشف أثري جديد في منطقة سقارة

  أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة واآلثار 
عن »كش����ف أثري جديد في منطقة س����قارة، قامت به 
بعثة أثرية مصرية برئاس����ة الدكت����ور مصطفى وزيري 

األمين العام للمجلس األعلى لآلثار«.
وتم اإلعالن عن الكشف من خالل مؤتمر صحافي 
برعاية خاصة من البنك االهلي المصري، في حضور 
العديد من الس����فراء من المنطق����ة العربية واألفريقية 
ومختلف دول العالم، إضافة إلى تغطية حيَّة وموس����عة 

من وسائل االعالم المحلية والعالمية. 
 وأعلن الدكت����ور العناني »أن الدراس����ات المبدئية 
تش����ير إلى أن الكش����ف األث����ري الذي تم إكتش����افه في 
منطق����ة »جبانة رج����ال الدولة« في س����قارة والتي عثر 
فيه����ا على جبانة للقطط والحيوانات القديمة والطيور 
المحّنط����ة التي كان يقدس����ها المص����ري القديم، حيث 
يتكون الكشف من ثالثة آبار للدفن تصل أعماقها الى 
حوالي 12 متراً، وعثر داخلها على 59 تابوتاً آدمياً مغلقاً 
من����ذ أكثر من 2500 عام، حي����ث وجدت تلك التوابيت 
الخش����بية وه����ي مرتب����ة بش����كل منظم وبحال����ة ممتازة 
وال ت����زال محتفظ����ة بألوانها«، مضيفاً »أن الدراس����ات 
المبدئية تشير إلى أن كل تلك التماثيل والتوابيت ترجع 
إل����ى كهنة وكبار رجال الدولة والش����خصيات المرموقة 

في المجتمع من األسرة 26 من الفراعنة«.
م���ن جهت���ه، أكد عكاش���ه »حرص البن���ك الدائم 
والمتنام���ي على دعم الحرك���ة العلمية والثقافية في 
مصر، وال سيما في ما يتعلق منها بآثار مصر، والتي 
تُع���د األقدم واألهم في توثيق التاريخ اإلنس���اني في 
العالم«، مش���يراً إلى »أن الحف���اظ على هذا التراث 
ال���ذي يفوق أي قيمة يُمك���ن تقديرها له، هو واجب 
قوم���ي يحرص م���ن خالله البنك االهل���ي المصري 
عل���ى تولي دوره الذي يُمارس���ه عبر س���نوات عمره 

الممتدة«.

األخبار والمستجدات
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إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك األهلي المصري

ق���رر رئي���س مجلس ال���وزراء، مصطف���ى مدبول���ي، إعادة 
تش���كيل مجل���س إدارة البن���ك األهل���ي المص���ري لم���دة ثالث 
س���نوات، برئاس���ة هش���ام عكاش���ة. ويتأل���ف مجل���س اإلدارة 
م���ن: هش���ام أحمد محمود عكاش���ة، رئيس���اً لمجل���س اإلدارة 
- تنفي���ذي، ويحي���ى أبو الفتوح إبراهيم، نائب���اً لرئيس مجلس 
اإلدارة - تنفي���ذي، وداليا عب���د اهلل محمد الباز، نائباً لرئيس 
مجلس اإلدارة – تنفيذي، وس���حر محمد علي السالب، عضو 

مجل���س إدارة - غير تنفيذي، وعلي فهمي إبراهيم الصعيدي، 
عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، وش���ريف جوزيف الكس���ان 
وهبة، عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، وأحمد محمد حلمي 
محم���د صديق س���ليمان، عضو مجل���س إدارة - غير تنفيذي، 
وعاط���ف أحم���د حلمي نجي���ب، عض���و مجل���س إدارة - غير 
تنفيدي، والمستشار محمد هاني محمود صالح الدين، عضو 

مجلس إدارة - غير تنفيذي.

البنك األهلي المصري يفتتح إستراحة

»عمالء األهلي بالتينوم« 

في مطار القاهرة الدولي

إفتتح البنك األهلي المصري، إستراحة البنك ل� »عمالء 
األهلي بالتينوم« في مطار القاهرة الدولي – صالة 3 سفر، 
وذلك للمس���افرين خارج البالد على خطوط مصر للطيران 
وش���ركات تحالف س���تار، في حضور هش���ام عكاشه رئيس 
مجلس إدارة البنك األهلي المصري، والطيار محمد رشدي 
زكري���ا رئيس الش���ركة القابض���ة لمصر للطي���ران، ومجدي 
إس���حق عازر رئي���س مجل���س إدارة ش���ركة مين���اء القاهرة 
الج���وي، ويحيي أبو الفتوح وداليا الب���از نائبا رئيس مجلس 

إدارة البنك، إضافة الى فرق العمل المختصة في البنك.
وقال هشام عكاش���ه »إن اإلستراحة يتم إفتتاحها للمرة 

األولى في الس���وق المصرفية المصرية بهدف تقديم خدمة 
ممي���زة ومنفردة لعم���الء البنك المتمتعي���ن بخدمة »األهلي 
بالتين���وم« المخصصة لهم، حيث يهدف البنك إلى اإلنفراد 
بخدم���ات الكتروني���ة، كذلك خدمات ضيافة غير مس���بوقة 
يتوج���ه به���ا البنك الى فئ���ات عمالء خدم���ة البالتينوم في 
البن���ك االهل���ي المص���ري أثن���اء س���فرهم من صال���ة ٣ في 
مط���ار القاه���رة الدولي، وال س���يما في إطار إس���تراتيجية 
تطوي���ر الخدم���ات المصرفية وغي���ر المصرفي���ة المقدمة 
لعمالء »األهلي بالتينوم«، مؤكداً »أن البنك دائماً يستهدف 
تقديم أعلى مس���تويات الخدمة لعمالئه ودعوة عمالء جدد 

األخبار والمستجدات
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لإلنضمام الى أس���رة البنك 
األهلي المصري«.

وأشار عكاش���ه إلى »أن 
تل���ك الخدم���ة تُع���د األولى 
م���ن نوعه���ا في مص���ر، بما 
يعك���س ح���رص إدارة البنك 
وفرق العمل المختصة على 
تقدي���م كل م���ا ه���و جدي���د 
لخدمة عمالئه إستناداً إلى 
دراسة إحتياجاتهم وفقاً لما 
 عهدوا من بنك أهل مصر«.

بشهادة بلومبرغ العالمية..

»األهلي المصري« األول في السوق المصرفية المصرية في القروض 

المشتركة حتى الربع الثالث من 2020 والثاني في أفريقيا 

والثالث في الشرق االوسط وشمال أفريقيا 

 تس����تمر الق����روض المش����تركة ف����ي البن����ك األهل����ي 
المص����ري في تحقي����ق نتائج متميزة محلي����اً ودولياً، وفق 
نتائ����ج التقيي����م الذي أعدته مؤسس����ة بلومب����رغ العالمية 
عن القائمة الخاصة بالقروض المش����تركة خالل األشهر 
التس����عة الماضية من العام 2020 والتي أظهرت حصول 
البن����ك األهلي المصري عل����ى المركز األول كأفضل بنك 
ف����ي الس����وق المصرفي����ة المصرية ع����ن قيامه ب����األدوار 
المختلف����ة وهي: وكيل التمويل ومرتب رئيس����ي ومس����وق 

للقروض المشتركة. 

كم����ا تظهر النتائ����ج أيضاً حص����ول البنك 
األهلي المص����ري على المركز الثاني أفريقياً 
والمركز الثالث في منطقة الش����رق االوس����ط 
وش����مال أفريقيا عن القروض المشتركة التي 
ق����ام البنك فيه����ا بدور وكي����ل التمويل ومرتب 
رئيسي ومسوِّق للقروض المشتركة وذلك مع 
بنوك ومؤسسات دولية، حيث إستطاع البنك 
االهلي المصري إدارة أربعة وعشرين صفقة 
تمويلي����ة بقيم����ة إجمالية تخط����ت 137 مليار 

جنيه مصري. 
ويؤكد هش����ام عكاشه رئيس مجلس إدارة 
البن����ك االهلي المصري »أن ذلك يأتي إنعكاس����اً لحرص 
البنك على دعم اإلقتصاد القومي وذلك من خالل توفير 
اإلحتياج����ات التمويلية الالزمة لتحقيق النمو اإلقتصادي 
ف����ي مختل����ف القطاعات، رغ����م التحديات الكبي����رة التي 
شهدتها مصر والعالم خالل الفترة األخيرة في ظل أزمة 
كورونا«، مؤكداً »أهمية صفقات القروض المشتركة ذات 
الج����دارة اإلئتماني����ة والجدوى اإلقتصادية التي تُس����اهم 
ف����ي خلق قيمة مضافة لإلقتص����اد المصري ودفع عجلة 

التنمية«.

األخبار والمستجدات
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ميار شريف تُحقق إنجازًا غير مسبوق 

في تاريخ التنس المصري

 وتكريم خاص من البنك األهلي 

المصري الراعي اإلستراتيجي 

ف���ي س���ابقة ه���ي األولى م���ن نوعها ف���ي تاريخ 
لعبة التنس المصرية، ش���قت الالعبة ميار ش���ريف 
بطل���ة مصر ف���ي التن���س، طريقها في أحد أش���هر 
وأه���م البطوالت العالمية في اللعبة البيضاء بطولة 
»روالن ج���اروس« الفرنس���ية، وذل���ك بعدما نجحت 
ف���ي الصع���ود ال���ى ال���دور الرئيس���ي بالبطولة بعد 
الف���وز بث���الث مباريات متتالية عل���ى بطالت اللعبة 
في كولومبيا، الواليات المتحدة األميركية وإيطاليا 
في الدور التمهيدي، وظهورها في الدور الرئيس���ي 
للبطول���ة بمظه���ر مش���ّرف أمام بطلة التش���يك في 
مباراة سّجلها التاريخ للبطلة المصرية التي أرهقت 
المصنفة الثاني���ة عالمياً في مباراة متكافئة، وبهذا 
اإلنجاز تُع���د الالعبة ميار ه���ي أول العبة مصرية 

تُحقق تلك النتائج في تاريخ اللعبة.
 وق���د حرص���ت إدارة البن���ك األهل���ي المصري 
برئاس���ة هشام عكاشه على إس���تقبال البطلة بمقر 
البن���ك لتكريمه���ا، تقديراً لما حققت���ه خالل بطولة 
روالن ج���اروس الفرنس���ية للتن���س، والت���ي تابعه���ا 
العال���م بإهتمام بال���غ، وإعجاب بالبطل���ة المصرية 
الطموحة الت���ي أبدت روحاً قتالي���ة ومثابرة وكانت 

نّداً لمنافساتها.

»األهلي المصري« يتقدم 

بطلب الموافقة النهائية 

من »المركزي«

 إلطالق بنك رقمي متكامل

 اإلنتهاء من الدراسات بالتعاون مع مؤسسات دولية
تقدم البنك األهلي المصري بطلب الحصول على موافقة البنك 
المرك���زي إلطالق بنك رقمي متكامل، ضمن إس���تراتيجيته لمواكبة 
التط���ورات العالمية ف���ي مجال تقديم الخدم���ات المصرفية، وتلبية 

إحتياجات العمالء، وتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع.
وق���ال يحي���ى أبو الفتوح، نائ���ب رئيس البنك األهل���ي المصري، 
إن���ه »ت���م اإلنتهاء من مرحلة الدراس���ات الالزمة للمش���روع بالتعاون 
مع ش���ركات ومؤسسات إستش���ارية دولية وعالمية«، مشيراً إلى أنه 
»يُج���رى حالياً الحصول على الموافقات الالزمة من البنك المركزي 

المصري«.
وتُع���ّرف ب� »البن���وك الرقمية« Digital banks وتُس���مى أيضاً 
 banks والبنوك المنافسة  Virtual banks بالبنوك اإلفتراضية
challenger – وبأنها بنوك تعمل فقط على شبكة اإلنترنت، وليس 
له���ا أي ف���روع أو بنية مادي���ة، إذ لديها فقط مركز رئيس���ي لإلدارة، 
وع���دد مح���دود من الموظفي���ن لتطبي���ق معايير الرقاب���ة والحوكمة 
والمخاطر، وتقدم الخدمات نفسها التي تقدمها البنوك التقليدية.

وأك���د أب���و الفتوح »أن البنك الرقمي س���يكون ن���واة لبدء مرحلة 
جدي���دة للخدم���ات المصرفية، تتي���ح حلوالً مبتك���رة ومختلفة تُمكن 
العمالء من تلبية إحتياجاتهم بش���كل آمن وس���ريع، من دون الحاجة 
للذهاب الى الفروع«، موضحاً »أن المشروع يهدف إلى دعم التوجه 
العام للدولة نحو تحقيق الشمول المالي، وخلق قنوات بديلة لتقديم 
الخدمات المصرفية، بش���كل أيس���ر وأكثر تطوراً، إضافة إلى جذب 
ش���رائح جديدة من العمالء، وال س���يما الش���باب«، مش���يراً إلى »أن 
l.»مصرفه من أوائل البنوك في هذا االتجاه داخل السوق المحلية

األخبار والمستجدات
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الدراسات واألبحاث والتقارير

ق��ال الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة 
المصرفية عدنان أحمد يوس���ف »إن عمليات 
اإلندم���اج ف���ي القط���اع المصرف���ي الخليجي 
والعرب���ي، ش���هدت نش���اطاً خالل الس���نوات 
األخيرة، وال سيما بعد العام 2014 والذي شهد 
تراجع���اً ف���ي اإليرادات النفطي���ة، والذي أدى 
إلى تفاقم التحديات االقتصادية مع إنخفاض 
أسعار النفط وازدياد المنافسة، وهذا ما دفع 
عدداً من المصارف للبحث عن فرص لخفض 
التكلف���ة وتحس���ين الكف���اءة. وال ش���ك في أن 
أزمة كورونا س���وف تولد ضغوطاً عديدة على 
البنوك، وسوف يتفاوت حجم التأثير إستناداً 
إل���ى: أوالً حج���م البن���ك ورأس���ماله، وثاني���اً 
القطاعات واألنش���طة اإلقتصادية التي تتركز 
فيها محافظ إستثماراته وتمويالته، وثالثاً في 

رئيس مجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف:
 نتوقع إقبااًل من البنوك العربية

على حركات دمج واستحواذ خالل الفترة المقبلة

عدنان أحمد يوسف 
الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية

م���ا إذا كان ل���ه تواجد جغرافي متنوع في بلدان أخرى 
وحجم تأثر هذه البلدان بفايروس كورونا«.

أضاف يوس���ف: لذل���ك، فإن »إس���تجابات البنوك 
له���ذه الضغ���وط س���وف تك���ون متفاوت���ة، حي���ث إن 
الكبيرة منها س���وف تتمكن م���ن تجاوزها على المدى 
المتوسط، أي خالل س���نتين إلى ثالث سنوات، بينما 
البعض اآلخر قد يضطر إلى زيادة رؤوس أمواله، وقد 
يضط���ر البعض اآلخر إلى البحث عن عمليات إندماج 

وإستحواذ«.
وتاب���ع يوس���ف: إن »م���ن أهم فوائ���د االندماج هو 
إيج���اد كيان���ات مالية قوية ق���ادرة على تحم���ل أعباء 
التحدي���ات  ومواجه���ة  الكب���رى،  المش���اريع  تموي���ل 
اإلقتصادي���ة المختلفة التي تعصف بالعالم. وتس���اعد 

على منافس���ة البنوك األجنبية، كما تُسهم في إمكانية 
مواكب���ة التحديات اإلقتصادي���ة الراهنة، وما نجم عن 
أزمة كورونا، إضافة إلى القدرة على اإلستثمار بشكل 
كبير في التحول الرقمي الذي بات يفرض نفس���ه مع 

تفشي هذه األزمة«.
وعن التأثيرات المباش���رة التي طرأت على أعمال 
البن���وك الخليجية ه���ذا العام بس���بب الجائحة وكيف 
ومتى يُمكنها تجاوز هذه التأثيرات، قال عدنان أحمد 
يوس���ف: »إن »معظ���م البنوك الخليجي���ة لديها ربحية 
قوية نس���بياً، ونهج محافظ تجاه حس���اب وتخصيص 
مخصصات خس���ائر القروض، س���واء أكان هذا النهج 
نابع���اً من رغبة المخاطر المتحفظة لدى هذه البنوك 
أص���اًل، أو بحك���م المتطلب���ات التنظيمي���ة والرقابي���ة 



39 احتاد املصارف العربية  )تشرين األول/أكتوبر 2020( Union of Arab Banks (October 2020)

الدراسات واألبحاث والتقارير

المحلية المتعلقة ببازل 3 والمعيار المحاسبي الدولي 
9. بل إن مؤسس���ة تصنيف دولية مثل »س���تاندرد أند 
ب���ورز« تُق���در بأن البن���وك الخليجية يُمك���ن أن تمتص 
ما يص���ل إلى 36 مليار دوالر على ش���كل مخصصات 
وخس���ائر متوقع���ة قب���ل أن تب���دأ إس���تنفاد قاعدته���ا 
الرأس���مالية، وطبعا هذا هو الس���يناريو األسوأ الذي 
وضعته الوكالة لحجم تأثر البنوك الخليجية بتداعيات 

تفشي وباء كورونا وانخفاض أسعار النفط«.
وتاب���ع يوس���ف: »ال تكمن مرونة األوض���اع المالية 
للبن���وك الخليجية في متانة قاعدتها الرأس���مالية، بل 
أيضاً لعوامل أخرى مهمة. فعلى س���بيل المثال، يُعتبر 
ج���زء كبير من ودائع البنوك التجارية الخليجية ودائع 
رخيصة التكلفة نس���بياً، وهو ما يُفس���ر س���بب إرتفاع 
هوام���ش البنوك. ففي نهاية الع���ام 2019، بلغ هامش 
صافي الفائ���دة للمصارف الخليجية 2.9 %. كما أن 
نح���و ثالثة أرباع دخل البنوك يتأتى من دخل الفوائد. 
أم���ا اإلي���رادات من غير الفائ���دة، فهي تتأتى بش���كل 
رئيس���ي من مصادر الدخل المس���تدامة مثل الرس���وم 
والعم���والت. وعام���ل آخر يمث���ل مصدر ق���وة للبنوك 
الخليجية يتمثل في الكفاءة التش���غيلية الجيدة، حيث 
بل���غ متوس���ط نس���بة التكلفة إل���ى الدخ���ل للمصارف 
الخليجي���ة 37 % ف���ي نهاي���ة الع���ام 2019 بحس���ب 

»ستاندرد أند بورز«. 
وقال يوس���ف: »يعكس هذا المس���توى المنخفض 
إنخف���اض تكلف���ة العمالة وغي���اب الضرائ���ب والنهج 
الص���ارم ف���ي التحكم ف���ي التكلفة من خالل ش���بكات 
الفروع الصغيرة واإلستفادة من التكنولوجيا للعمالء«، 
متوقع���اً »أن تتراج���ع أرباح البنوك ف���ي العام 2020، 
بس���بب التأثير المزدوج لتفش���ي وب���اء كورونا وتراجع 
أس���عار النفط. وذلك ألن نمو التمويل سيظل محدوًدا 
مع قيام البنوك بالتركيز على الحفاظ على مؤش���رات 
ج���ودة األصول القائمة حالياً، بدالً من إنش���اء أعمال 
جديدة.  كذلك، فإن إنخفاض أس���عار الفائدة س���وف 
ي���ؤدي إلى إنخف���اض هامش الفائ���دة. كذلك بطبيعة 

الحال، فإن تفش���ي الوباء س���وف يلحق ض���رراً بفئات 
واس���عة من عمالء البنوك مما ي���ؤدي معه إلى تدهور 
جودة األصول وزيادة تكلفة المخاطر والمخصصات. 
ونعتقد أن هذه األوضاع س���وف تستمر خالل العامين 

المقبلين«. 
وأضاف يوس���ف: »رغم أن الصيرفة اإلسالمية ال 
تزال تُمثل نس���بة ضئيلة من األصول المالية العالمية، 
إال أنه���ا موجودة في أكثر من 60 بلداً بأصول ناهزت 
2 تريلي���ون دوالر، وأصبح���ت ذات أهمية نظامية في 
14 منها )15 % وأكثر من األصول المصرفية(. لذلك 
ونظراً إلى التنامي الس���ريع للصيرفة اإلس���المية من 
حي���ث الحجم والتنويع، فإنها باتت تس���اهم مس���اهمة 
رئيسية في الشمول المالي والتنمية المستدامة، ومن 
ثم بات لزاماً على السلطات الرقابية والبنوك المركزية 
أن تهت���م بصورة أكبر بدراس���ة وتصميم دور الصيرفة 
اإلس���المية في اإلس���تقرار المالي العالمي، وال سيما 
أنه���ا أثبتت قدرتها على المس���اهمة ف���ي حماية هذا 
اإلستقرار بصورة تفوق قدرة البنوك التقليدية، والتي 
وعل���ى العكس، زاولت أنش���طة وتاج���رت في منتجات 
أثبت���ت أنها تمث���ل أكبر خطر على اإلس���تقرار المالي 

خالل األزمة المالية العالمية 2008«. 
وتابع يوسف: »كما أن المنتجات المالية اإلسالمية 
تجمع بين المصداقية الشرعية والكفاءة اإلقتصادية، 
بحي���ث تكون قادرة عل���ى تلبية إحتياج���ات إقتصادية 
حقيقية ألفراد ومؤسسات المجتمع وليس المضاربات 
الوهمية التي تخلق عدم اإلس���تقرار. أما بالنسبة إلى 
تأثير الجائحة عليها مقارنة بالبنوك التقليدية، فنحن 
نعتقد أن هناك تش���ابهاً كبيراً في مصادر التأثير على 
كال البنوك اإلسالمية والتقليدية مثل تعطل األنشطة 
اإلقتصادية وتراجع النش���اط االقتصادي بش���كل عام 
وتراج���ع اإلي���رادات النفطي���ة واإلنخفاض ف���ي تنفيذ 
مش���اريع البنية التحتية، إضافة إلى إلتزامها جميعها 
بتقديم الدعم للعمالء. لذلك، فإن التأثير سوف يكون 

l.ًمتقاربا
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األمي��ن الع��ام إلتح��اد المصارف  قال 
العربي��ة وس��ام حس��ن فت��وح ف��ي حدي��ث 
صحاف��ي لجريدة »اليوم الس��ابع«: »يجب 
أن ُيس��ارع لبن��ان نح��و ب��دء اإلصالح��ات 
دوره��ا  القاه��رة  أن  علم��ًا  اإلقتصادي��ة، 
أساس��ي إلنق��اذه«، مش��يرًا إل��ى »أن قانون 
البن��ك المرك��زي المص��ري ُيع��د تجرب��ة 
رائدة في تطوير القطاع المصرفي العربي، 
يؤك��د  السيس��ي  الفت��اح  عب��د  والرئي��س 
إستمرار دعم هذا القطاع كأحد أهم ركائز 

النمو االقتصادي«.

وق���ال فت���وح »إن حجم القط���اع المصرفي 
العربي يبلغ نحو 3.8 تريليونات دوالر، والودائع 
نحو 2.8 تريليون دوالر، فيما اإلمارات العربية 
المتح���دة لديه���ا أكب���ر قطاع مصرف���ي عربي، 

األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح: 

مصر بدأت تحصد نتائج اإلصالح االقتصادي..وقطاعها المصرفي 
يحتل المركز األول بين الدول العربية غير النفطية

لبنان على موعد مع كارثة إجتماعية وإقتصادية إن لم تبدأ 
اإلصالحات وتشكيل حكومة موثوقة دوليًا 

مقابالت

األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح

وتُمثل مع السعودية أكثر من 40 % من قيمة القطاع 
المصرف���ي العربي، حيث تأت���ي اإلمارات في المركز 
األول بإجمال���ي موجودات 862 ملي���ار دوالر تقريباً، 
والمركز الثاني تحتله الس���عودية بإجمالي موجودات 
755 ملي���ار دوالر، بينما المالح���ظ أن مصر حققت 
تطوراً بش���كل كبير حتى أصبح���ت في المركز الرابع 
عربياً بإجمالي موج���ودات 414 مليار دوالر بدالً من 
365 ملي���ار دوالر، تليه���ا الكويت ث���م البحرين، بينما 
تحت���ل مص���ر المرك���ز األول بين ال���دول العربية غير 
النفطي���ة«، الفت���اً إل���ى »أن األكاديمي���ة البحري���ة في 
اإلس���كندرية/ مصر، قدمت دعم���اً لمرفأ طرابلس/ 
داً  لبنان إل���ى حين إعادة إعمار مرفأ بيروت«، مش���دَّ
عل���ى »أن »رؤي���ة المملكة العربية الس���عودية 2030« 

جيدة جداً لتحسين العالقات التجارية العربية البينية 
التي تعتمد اإلنفتاح بش���كل كبي���ر، وإتحاد المصارف 
العربية في صدد إنشاء مقر إقليمي في الرياض إلى 

جانب مقراتنا في مصر واألردن والسودان«.

أضاف فتوح: »سيعمل المقر الجديد في الرياض 
ضمن إستراتيجية لتعزيز وتطوير العالقات التجارية 
والمصرفي���ة بي���ن المملك���ة العربية الس���عودية ودول 
الخلي���ج وباقي ال���دول العربية، ووضع إس���تراتيجية 
قطاعن���ا  لمش���اركة  النط���اق  واس���عة  إس���تثمارية 
المصرف���ي العربي، متمثلة بمصارفنا األعضاء، وهم 
360 مصرًفا، وباقي المؤسس���ات والشركات المالية 

العربية في اإلستثمار في رؤية 2030 التنموية«.



41 احتاد املصارف العربية  )تشرين األول/أكتوبر 2020( Union of Arab Banks (October 2020)

مقابالت

األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح ومحررة »اليوم السابع«.

على اإلقتصاد الريعي«.

وق���ال فت���وح: »إن القط���اع المصرفي في لبن���ان يحتاج 
تقريب���اً إل���ى  20 ملي���ار دوالر لتعزيز النه���وض من جديد، 
وق���د كان ل���دي طرح في ه���ذا الصدد يعتمد على تقس���يم 
المص���ارف إلى ثالث مجموعات، األولى تضم البنوك التي 
ال ت���زال تحتفظ بثقة المجتمع الدولي، واألهم لدى البنوك 
المراس���لة وجزء كبير من أموالها لدى تلك البنوك، وقادرة 
على زيادة حجم رؤوس أموالها، وهذه حوالى 7 بنوك، يُقّدم 
له���ا الدع���م للنهوض من خ���الل إتحاد المص���ارف العربية 
وتواصل���ه مع المصارف العربي���ة، والمجموعة الثانية وهي 
األصع���ب وتض���م حوال���ى 45 مصرفاً، وه���ذه ال بد لها من 
اإلندم���اج. علماً أن اإلندماج���ات المصرفية أثبتت نجاحها 
ف���ي خلق كيانات قوية قادرة على المنافس���ة فى األس���واق، 
وه���ذه التجرب���ة ش���اهدناها في الس���عودية بي���ن مصرفي 
»األهلي« و»س���امبا«. أما المجموعة الثالثة، وهي ال بد لها 
م���ن التصفية ش���ريطة حماي���ة المودع، وهن���ا دور مصرف 

لبنان المركزي«.

 وختم فتوح :»لبنان مقبل على كارثة إنسانية إجتماعية 
إذا لم يس���ارع نحو ب���دء اإلصالح���ات اإلقتصادية، فهناك 
50 % أصبح���وا تح���ت خط الفقر وفق إحص���اءات البنك 

l.»الدولي، ولن يستطيعوا تأمين إحتياجاتهم األساسية

 وأش���ار فت���وح إل���ى »أن مصر قدمت تجرب���ة رائدة في 
اإلص���الح اإلقتصادي، وإس���تطاعت تحقيق إنجازات كبيرة 
في وقت قياس���ي، وحصلت على ق���رض من صندوق النقد 
الدولي، ما ش���جع المستثمرين العرب واألجانب على وضع 
إس���تثماراتهم فى مش���روعات في الدولة«، متناوالً أس���باب 
تده���ور الوضع اإلقتصادي في لبن���ان، وكيفية النهوض من 

جديد بالقطاع المصرفي.  

وق���ال فتوح: »علين���ا أن ننظر إلى األس���اس الذي يقوم 
عليه اإلقتصاد اللبناني حتى ندرك المش���كلة، فإقتصاد أي 
دول���ة يقوم على قطاعات أساس���ية، هي قط���اع الخدمات، 
ودب���ي تقدم مثاالً ناجحاً في هذا الصدد، فيما كان قطاعا 
الزراعة والصناعة في لبنان يعتمدان على خدمات القطاع 
المصرف���ي، وكان يحظى بثقة كبيرة، إضافة إلى الخدمات 
الس���ياحية، وهذا القطاع الخدماتي تضرر بسبب التخبط 
السياس���ي وعدم اإلستقرار، والذي دفع أيضاً المستثمرين 
إل���ى الهروب بس���بب إنع���دام الثق���ة بالمن���اخ اإلقتصادي، 
وأيض���اً هن���اك عدد كبير م���ن المص���ارف األجنبية أغلقت 
فروعه���ا فى لبنان. أما بالنس���بة إلى القط���اع الزراعي فال 
توجد له خطة واضحة ش���املة تجعله قطاعاً ناجحاً، كذلك 
القطاع الصناعي ال توجد به صناعات أساس���ية تس���مح له 
بالتصدي���ر، فهو يقتصر على صناع���ات ضئيلة جداً تتركز 
على المواد الغذائية اإلستهالكية المحلية، لذا إعتمد لبنان 
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مقابالت

ُيعط��ي أح��د المتابعين مثااًل على س��طوة القانون ف��ي بريطانيا بأن رئيس ال��وزراء البريطاني 
بوري��س جونس��ون إضطر إلى توقي��ع قانون صّوت عليه مجل��س العموم البريطاني عند الس��اعة 
الحادية عش��رة لياًل )خوفا من المالحق��ة القانونية بالرغم من معارضته له( يطالب فيه مجلس 
العم��وم، اإلتحاد االوروبي إرجاء التصويت على خ��روج بريطانيا من اإلتحاد االوروبي حتى نهاية 
كانون االول/ديس��مبر 2020، في حين أن هذه الس��طوة ُتضرب في لبن��ان عرض الحائط من قبل 
رؤس��اء حكومات ووزراء ومدراء عامين من دون حس��يب أو رقيب، ولعل أبس��ط مثال على ذلك عدم 
تعيي��ن أعضاء هيئة ناظمة لس��المة الغذاء، رغ��م صدور قانون من مجلس الن��واب في العام 2015 
لتأليفها، بسبب المناكفات والمحاصصات السياسية، وتم اإلكتفاء بتعيين رئيس للهيئة في العام 

2019 يتقاضى راتبه من دون أي عمل.

54 قانونًا إصالحيًا تم إقرارها في مجلس النواب 
وال تجد طريقها نحو التنفيذ

جابر: عدم تطبيق القوانين الصادرة عن مجلس النواب
 مخالفة دستورية فاضحة 

كورسون: البرلمان والحكومة والقضاء 
ال يتحركون  بفعالية كافية  لتطبيق القوانين

مث���ال قانون الهيئة الناظمة لس���المة الغ���ذاء هو غيض من 
في���ض القوانين اإلصالحية غير المطّبقة ف���ي لبنان والتي يبلغ 
عدده���ا إل���ى اآلن نحو54 قانونا رغم مطالب���ة المجتمع الدولي 
لبن���ان بتنفيذ اإلصالح���ات منذ إنعقاد مؤتم���ر »باريس- 1« في 
العام 2001 وحتى إنعقاد مؤتمر س���يدر في العام 2018، واليوم 
نحن على أعتاب تنفيذ المقررات االقتصادية للمبادرة الفرنسية 
)بعد تشكيل الحكومة الجديدة( في الوقت الذي يوجد في لبنان 
»لجن���ة نيابي���ة لمتابعة تنفي���ذ القوانين« تجتمع دورياً لمناقش���ة 
الخط���وات المطلوبة لضمان تنفيذ القوانين، وترس���ل األس���ئلة 
إلى س���ائر الوزارات مرفقة بالئحة القوانين المتعلقة التي يجب 
تطبيقها  وتطلب  من الوزراء إبالغها بخطط إنجاز المراس���يم 
التطبيقي���ة والتعيين���ات المطلوب���ة لتنفي���ذ القواني���ن الت���ي يتم 
إقرارها، ولكن دون جدوى لسبب بسيط أن القطبة المخفية في 
ه���ذا الموضوع  تكم���ن في إطمئنان الوزير بأنه لن يكون عرضة 
للمس���اءلة والمحاسبة أو طرح الثقة فيه، ألن القوى الممثلة في 
مجل���س النواب هي نفس���ها الت���ي تؤلف الحكوم���ة وتتوافق في 
م���ا بينها عل���ى تنفيذ هذا القانون وغ���ض النظر عن وضع ذاك 

القان���ون موض���ع التنفي���ذ، إذ ال يُعقل لهذه الق���وى أن تعمد إلى 
إدانة نفسها.

القوانين غير المنفذة هي إصالحية  
كل م���ا س���بق، يدع���و للبح���ث ع���ن أدوات الضغ���ط الت���ي 
يملكه���ا مجلس النواب والمجتمع المدني لوضع هذه القوانين 
االصالحي���ة موضع التنفيذ، وعّم���ا إذا كانت الحكومة المقبلة 
تمل���ك هام���ش المماطلة في تطبيقها كما كان يحصل س���ابقاً 
أم أن األم���ور س���تكون أكثر جدية مع توقيع لبن���ان اإلتفاق مع 

صندوق النقد الدولي؟ 
يش���رح رئيس لجنة متابعة القوانين النيابية النائب ياسين 
جاب���ر لمجلة »إتح���اد المصارف العربية« ه���ذا األمر بالقول: 
»معظ���م القوانين التي أقّرها مجلس النواب ولم تنفذ بعد هي 
قوانين إصالحية، وفي العادة القوانين التي تصدر هي قوانين 
تغييرية، وقبل تأس���يس اللجنة كن���ت أبحث عن قوانين تهّمني 
كوني كنُت عضواً في اللجان النيابية وال سيما القوانين المتعلقة 
بالقطاع الكهربائي والطيران وسالمة الغذاء وما شابه، فأشار 
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مقابالت

 النائب ياسين جابر 
رئيس لجنة متابعة القوانين النيابية

لي أحد الموظفين الكفوئين في مجلس النواب أنه كان يسجل 
تواري���خ القوانين حين صدورها وصدور المراس���يم التطبيقية 
لها، فإكتش���فت أن هناك 34 قانوناً صادراً عن مجلس النواب 
لم يطبق ) وهذا منذ خمس سنوات(، واليوم بات عدد القوانين 

غير المطبقة نحو 55 قانوناً ويتم تجاهلها«.
يضي���ف النائب جاب���ر: »إن أهم هذه القواني���ن هي قانون 
الش���راكة بي���ن القطاعين الع���ام والخاص، وألعط���ي مثاًل عن 
تعطي���ل ه���ذا القان���ون أن وزارة الطاقة والمياه لم تس���تعن به 
إلعداد خطة عن القطاع الكهربائي، وبالتالي تعطيل القوانين 
الت���ي يت���م إقرارها يت���م بطريقتي���ن، إما عدم تعيي���ن مجالس 
اإلدارة التي ينص عليها القانون كي تنطلق بعملها أو من خالل 
تعطي���ل المراس���يم التطبيقية، فمثاًل قان���ون حق الوصول إلى 
المعلومات بقي من دون مراس���يم تطبيقية لس���نوات، ولم يقّر 

إاّل منذ أشهر«. 
ويش���ّدد جابر على »أن أهمية هذه القوانين تكمن 
ف���ي أن الش���ق االقتص���ادي من المب���ادرة الفرنس���ية 
تضّمن���ت المطالب���ة بتعيي���ن الهيئ���ة الناظم���ة لقطاع 
الكهرب���اء التي صدرت بقانون رقم 2002/462  ومن 
دون تعدي���الت، وم���ا يُقلق ف���ي عدم تطبي���ق القوانين 
أن ه���ذا األم���ر يُعّد مخالف���ة دس���تورية فاضحة، ألن 
المادتين 56 و66 من الدستور تُحدد وظيفة الحكومة 
)الم���ادة 65( تطبيق القانون واألنظمة ووظيفة الوزير 
في المادة 66 هي تطبيق القانون واألنظمة وهو مجبر 
على ذلك واألمر ليس إختيارياً، ويا لألس���ف، أنه في 
الحكوم���ات األخيرة بات الوزير يجاه���ر بعدم تطبيق 

القوانين ويريد تغييرها بحسب مصالحه«.

والس��ؤال الذي يطرح هو هل تملك اللجنة أدوات 
ضغط  لتنفيذ هذه القوانين؟ 

يجيب ياسين: »ما نملكه كلجنة هو الضغط اإلعالمي 
والمراجعات مع رؤس���اء الحكوم���ات والمجلس النيابي 
والوزراء، وكانوا يقطعون وعودهم وال ينفذونها، ووجهت 
أس���ئلة نيابي���ة إلى الوزراء المعنيين ولكن المش���كلة في 
لبنان أن الحياة السياسية والنيابية غير مستقرة، فمنذ 
الع���ام 2014 حتى أواخر العام 2016 كنا من دون رئيس 
للجمهورية وحصل تعطيل لدور مجلس النواب، وبعدها 
إس���تغرق تش���كيل حكومات فت���رات طويلة وه���ذا يعني 
أنن���ا نعيش ف���ي عصفورية، وأيضاً في ظ���ل وقاحة في 
الس���لطة التنفيذية، وأبرز مثال على ذلك قانون سالمة 
الغذاء الذي من المفترض أن يتم تعيين الهيئة اللبنانية 
لس���المة الغذاء ف���ي 21 /5/ 2018 وما حصل في آخر 

جلسة لمجلس الوزراء )قبل أن تُعتبر الحكومة مستقيلة 
قب���ل اإلنتخابات النيابية( تم تعيي���ن رئيس للهيئة فقط 
ومن دون أعضاء، ولم يصدر المرس���وم التطبيقي لهذا 
القانون، ولم يُس���تكمل تعيين باقي أعضاء الهيئة، وهذا 
يعني أننا أمام ممارسات فاضحة، ويدل على أن إحترام 
القوانين في لبنان هي مس���ألة وجهة نظر، وإذا لم نغّير 
ه���ذه النظرة وهذه المقاربة ونتحول إلى دولة قانون، ال 
يُمكن أن نحل مش���اكلنا التي نتخّبط فيها والوزير الذي 

ال يرد تطبيق القانون يجب إحالته إلى المحاكمة«.
ويش���رح جاب���ر »أهمية القواني���ن هي أنه���ا قوانين 
إصالح هيكلية الوزارات، فف���ي ملف الكهرباء، القانون 
موج���ود من���ذ العام 1963 وتكّبدنا بس���بب ع���دم إدخال 
اإلصالح���ات المطلوبة خس���ائر ال تُحص���ى، وتم وضع 
قانون إلعادة هيكلة القطاع إلدارته بش���كل مختلف، وتم 
تجربت���ه في معظم دول العالم، ونج���ح ولكننا في لبنان 
مصّرون على عدم تطبيقه، ألننا ال نؤمن بدولة القانون 

والمؤسسات، وعلينا تغيير هذه المنهجية«.
ويختم جابر قائاًل: »في تطبيقنا المبادرة الفرنسية، 
وبع���د أن تم إنكش���افنا م���ن المجتمع الدول���ي، فإن أي 
تموي���ل خارج���ي ل���ن يتم إاّل عب���ر تطبي���ق اإلصالحات 
والقواني���ن، وم���ن ضم���ن الخطة الموضوع���ة أن الدول 
الغربية لن تس���اعد لبنان إاّل عبر صندوق النقد الدولي 
وعب���ر خططه ونظام���ه، وبما أن التمويل س���يكون عبر 
صن���دوق النقد الدولي وبالعمل���ة الصعبة وألننا بحاجة 
ماّس���ة له���ذا التموي���ل  ال���ذي س���يُعطيناأيضاً المفتاح 
لفت���ح أب���واب التمويل األخرى، فصن���دوق النقد الدولي 
سيكون صارماً لجهة تطبيق القوانين والصالحات وإاّل 

سيحجب المساعدات«.
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ضغط المجتمع المدني 
يُق���ارب المدي���ر التنفيذي ف���ي جمعية »ال فس���اد« جوليان 
كورس���ون ملف عدم تنفيذ القوانين االصالحية في لبنان، من 
زاوي���ة الضغط الذي يُمك���ن أن يقوم به المجتمع المدني لحث 
الحكوم���ات المتعاقب���ة على تنفي���ذ هذه القوانين، ومس���اعدة 

اللجان النيابية تقنياً على إعداد قوانين إصالحية جديدة. 
ويشير كورسون لمجلة »إتحاد المصارف العربية« إلى »أن 
هن���اك 5 قوانين عملت الجمعية على الدفع إلى تطبيقها منها 
ح���ق الوصول إل���ى المعلومات واإلثراء غير المش���روع والهيئة 
الوطنية لمكافحة الفس���اد وحماية كاشفي الفساد«، الفتاً إلى 
أنه »بدأ العمل على هذه القوانين في العام 2009 عندما إنضم 
لبنان إلى المعاهدة الدولية لمكافحة الفس���اد وهذه المعاهدة 
تطلب من الدول التي تنضم إليها مواكبة التش���ريعات، وبدأت 
ورش  العم���ل حول ه���ذه القوانين، وأول ب���ادرة خير كانت في 
الع���ام 2017 حيث تم التصويت على قان���ون حق الوصول إلى 
المعلومات، وفي العام نفس���ه إنتهى العمل في مس���ودة قانون 
اإلثراء غير المش���روع، وبقي قانون الهيئ���ة الوطنية لمكافحة 

الفساد وتم التصويت عليه منذ نحو عام«. 
 يضي���ف كورس���ون: »ح���ق الوصول إل���ى المعلوم���ات أُقّر 
ف���ي العام 2017 والعمل فيه بدأ بش���كل خجول جداً ألس���باب 
منه���ا ع���دم ص���دور المراس���يم التطبيقية الخاص���ة به وعدم 
إنش���اء الهيئة الوطنية لمكافحة الفس���اد ومهمتها السهر على 

جوليان كورسون
 المدير التنفيذي في جمعية 

»ال فساد« 

تطبيق هذا القانون، وهذه األس���باب بحس���ب مجلس ش���ورى 
الدولة وهيئة التش���ريعات، ليس���ت أس���باباً كافية لعدم تطبيق 
القان���ون«، مش���يراً  إل���ى »أن مس���اندة الجمعية تقني���اً تم من 
خالل تنظيم أكثر من 90 ورش���ة عمل على األراضي اللبنانية 
لنش���ر الوعي حول أهمية هذا القانون، وكل هذه الديناميكية، 
كانت بحاجة إلى قدرات تقنية غير موجودة بش���كل واس���ع في 
مجل���س النواب، وهذا أمر طبيعي، ألن ملف مكافحة الفس���اد 
يحتاج إلى إختصاصيين وخصوصاً أن قانون مكافحة الفساد 
ب���دأ التداول ب���ه عالمياً بدءاً من الع���ام 2000، باإلضافة إلى 
الضغوطات السياسية للدفع نحو إقرار هذا القانون، وهذا ما 
دفع الجمعية إلى العمل على تقديم المساندة التقنية لألطراف 
التي تعمل على إعداد هذا القانون، ومن ناحية أخرى ممارسة 
الضغ���ط اإليجاب���ي لح���ث الدول���ة اللبنانية ومجل���س النواب 

إلصدار تشريعات تتناسب مع المعاهدات الدولية«.
ويوضح كورس���ون أنه »منذ )ثورة 17 تش���رين األول 2019( 
حص���ل ضغ���ط محلي، باإلضاف���ة إلى ضغط دول���ي، وهذا ما 
أدى إل���ى إص���دار المجلس الن���واب والحكومة اإلس���تراتيجية 
الوطنية لمكافحة الفس���اد، والمرس���وم المتعلق بحق الوصول 
إلى المعلومات وإقرار مجلس النواب تعديل قانون االثراء غير 
المش���روع، وبدء وزارة العدل بتس���يير مكتب ش���كاوى كاشفي 

الفساد وهذه نقطة إيجابية«.
ويش���رح كورسون الحلقة المفقودة في تنفيذ هذه القوانين 
ب���أن »دور مجل���س الن���واب تش���ريعي ورقابي، وهن���ا الضعف 
األساس���ي ه���و ف���ي دوره الرقابي ولم يصل ال���ى ضغط كافي 
لدف���ع الحكومة والوزراء المعنيين لتطبيق القوانين عبر توجيه 
أس���ئلة إلى الحكومة وط���رح الثقة بوزير وهذا ما نراه بش���كل 
داً على أن »وجود 52 قانوناً غير مطّبق يش���ير  واضح«، مش���دَّ
إلى أن الدور الرقابي لمجلس النواب غير كاٍف، وعلى الصعيد 
التنفي���ذي، هن���اك دور تنفيذي لمؤسس���ات الدول���ة هو غائب 
د  أيضاً )قانون السير – التدخين مثال واضح على عدم التشدُّ
ف���ي التطبيق(، واألجهزة التنفيذي���ة ال تلعب دورها كما يجب، 
م ولكنه  وأيض���ا القض���اء اللبناني يُمكن أن يكون ل���ه دور متقدِّ
أيض���اً ال يُحرِّك س���اكناً، والتحدي الموجود هو على مس���توى 
المؤسسات التي تكوِّن مفهوم دولة القانون، أي مجلس النواب 
وأجه���زة الحكومة والقضاء، وجميعها ال تتحرك بفعالية كافية 

l.»مما يؤدي إلى عدم تطبيق هذه القوانين
باسمة عطوي

مقابالت
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األخبار والمستجدات

إتفاقية تعاون بين إتحاد المصارف العربية
 واإلتحاد العربي لإلنترنت واإلتصاالت

في سياق تعزيز التعاون والتكامل بين مؤسسات ومنظمات العمل 
العربي المش���ترك وبما ينعكس إيجاباً على تطوير الواقع اإلقتصادي 
ع األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح  العربي، وقَّ
ورئي���س مجل���س إدارة اإلتحاد العربي لإلنترن���ت واإلتصاالت محمد 
ف���راس بكور رئيس مجلس اإلدارة، إتفاقية تعاون، في حضور كل من 
UA - )المهندس سليمان برده رئيس وحدة التحول الرقمي للقطاع 

 )ABIC( وأمي���ن عام المجلس العربي لإلبتكار المصرفي )digital
ف���ي إتحاد المصارف العربية، وكميل مكرزل األمين العام المس���اعد 
لإلتحاد العربي لإلنترنت واإلتصاالت، بصفتهم الممثلين المعتمدين 
من قبل المنظمتين لمتابعة آليات التعاون والعمل المشترك للوصول 

إلى األثر المستهدف.
وتتضم���ن اإلتفاقية تعاون المنظمتين عبر وحدة التحول الرقمي 
للقطاع )UABdigital( والمجل���س العربي لإلبتكار المصرفي في 

أعلن بنك البحر المتوسط في بيان، أنه »في ضوء انتخاب مجلس 
إدارة جديد للمصرف، إنتخبت ريا حفار الحسن لتولي رئاسة مجلس 

اإلدارة، وُعين ميشال عقاد لتولي اإلدارة التنفيذية في المصرف.
وأوضح البيان: »أن تعيين الحسن وعقاد تأتي لمدة والية المجلس 
المنتخب حديثاً التي تنتهي بإنعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية 

والتي ستلتئم للنظر في حسابات البنك للسنة المالية 2022«.
ولفت البيان إلى »أن هذه التعيينات تعكس إلتزام البنك ومساهميه 
لضمان إس���تعداد المصرف لمواجهة التحديات االقتصادية والمالية 

بنك البحر المتوسط: 

تعيين ريا الحسن رئيسة لمجلس اإلدارة 

وميشال عقاد لإلدارة التنفيذية

ريا الحسن
 رئيسة مجلس إدارة بنك البحر المتوسط.

إتح���اد المصارف العربية حول تعزيز وتش���جيع التع���اون والمبادرات 
ق���ة بي���ن المؤسس���ات المصرفي���ة والمالية ومش���غلي ش���بكات  الخالَّ
اإلنترن���ت واإلتصاالت في المنطقة العربية في إطار التحول الرقمي 
للقط���اع المصرفي، وتطوي���ر وتعزيز قدرات األعضاء في المنظمتين 
وال س���يما ف���ي مجال ريادة األعمال وتش���جيع اإلبت���كار، وخلق البيئة 
المناسبة لذلك، وبما ينعكس إيجاباً على أدائهم في اإلقتصاد الرقمي، 
وتشجيع الشراكات بين الشركات األعضاء في المنظمتين في مختلف 
البلدان في المنطقة العربية لتطوير نماذج أعمال وخدمات مشتركة 
تحقق قيمة مضافة تس���اهم في تس���هيل وص���ول المواطن للخدمات 
المالية والتكنولوجية بيسر وسهولة وأمان،  والعمل على السعي لدى 
الدول العربية لتقديم كل التسهيالت الالزمة لذلك، وتشجيع التحول 
إل���ى اإلقتص���اد الرقمي في المنطق���ة العربية والمس���اعدة في ذلك 
عبر الخبرات المتوافرة لدى المنظمتين وأعضائهما واإلس���تفادة من 

l.أفضل الممارسات عالمياً في هذا المجال

الحالية وس���ط بيئة تش���غيلية صعبة، عبر إعتماد وجهة إس���تراتيجية 
l.»متجددة تُساهم في تدعيم الميزانية العمومية للبنك
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بينم���ا تتواص���ل اإلجتماعات 
بريطانيي���ن  مفوضي���ن  بي���ن 
وآخري���ن م���ن اإلتح���اد األوروب���ي 
إليج���اد حل���ول للتوص���ل إلتف���اق 
عل���ى خروج بريطاني���ا من أوروبا،  
تتيس���ر  أحيان���اً  إجتماع���ات 
وأحياناً تتعس���ر، وكش���فت دراسة 
 Euler جدي���دة أجرته���ا ش���ركة
للتأمي���ن  الفرنس���ية   Hermes
عل���ى اإلعتم���ادات )األول���ى ف���ي 
ه���ذا المجال عالمي���اً(، أن خروج 
بريطاني���ا م���ن اإلتح���اد األوروبي 
)بريكس���ت( من دول التوصل إلى 

الدراسات واألبحاث والتقارير

الدول األوروبية األكثر تضررًا 
في حال بريكست

من دون إتفاق على التبادل التجاري

اتفاق مع المفوضية األوروبية سيكلف قطاع التصدير األوروبي في العام 
2021 حوال���ى 33 مليار يورو مقابل خس���ارة ب�18 ملي���ار في حال خروج 

م مبني على أساس متفق عليها بين الطرفين. منظَّ
فكل األنظار اليوم تتجه نحو المخرج المنتظر من اليوم وحتى نهاية 
العام الذي على أساس���ه سيتم خروج بريطانيا فعلياً من عضوية االتحاد 
بعدما صوت الش���عب البريطاني بنعم لخ���روج بالدهم من اإلتحاد بأكثر 
من 50 % صيف عام 2016، بريطانيا التي كان اقتصادها ينعم بمشاركة 
االقتص���اد األوروب���ي ف���ي تقويته بواق���ع 2 % وأكثر م���ن ناتجها المحلي 
س���تجد نفس���ها بعد بريكست تعتمد على نفس���ها وعلى عالقاتها الثنائية 
الت���ي ب���دأت فعاًل تبنيها من جديد  بعدما تخل���ت عنها حين انضمت في 
التس���عينيات إلى العضوية األوروبية. في المقابل كانت بريطانيا تس���اهم 
حت���ى العام 2015 بواقع 17 مليار يورو في ميزانية اإلتحاد األوروبي بدالً 
من 23 ملياراً، مستفيدة من حسم بمقدار ستة مليارات تم االتفاق عليها 
أوروبياً مع رئيس���ة الحكومة السابقة تاتشر، وبالتالي تعتبر بريطانيا في 
المرتبة الثانية إلى جانب فرنسا في المساهمة في موازنة أوروبا وألمانيا 

التي تتحمل الحصة األكبر ليبقي اإلتحاد األوروبي واقفاً على قدميه.
من ه���ذا المنطلق كان تعث���ر المفاوضات التجاري���ة وبالتالي خروج 
بريطاني���ا بقرار من حكومة بوريس جونس���ون م���ن طرف واحد في حال 
ل���م تتوص���ل مع المفوضي���ة األوروبية على صيغة، ف���إن أول المتضررين 
 Hermes م���ن ه���ذه الخط���وة ألمانيا تليه���ا هولندا ففرنس���ا بحس���ب

)هيرميس( هذا السيناريو بدأت تشعر به هذه البلدان، وال سيما ألمانيا 
التي أصبحت تهتم بقطاعات على حس���اب قطاعات أخرى لتعويض ما 
يمكن أن تخسره في المستقبل. أضف إلى ذلك، التغييرات السلبية التي 
أنتجتها تداعيات وباء كوفي���د-19 على االقتصادات العالمية واألوروبية 

واحدة منها.
ش���ركة التأمي���ن عل���ى االعتم���ادات )هيرميس( تعتبر في دراس���تها 
وأرقامها الحديثة أن الضرر ممكن أن يكون أقل بكثير لو اتفق الطرفان 
)المفوضي���ة األوروبي���ة وبريطانيا( عل���ى بنود تجارية تحك���م االنفصال 
بينهم���ا، وقد يصل حجم الضرر لكل من ألمانيا، هولندا، وفرنس���ا ال�18 

مليار يورو في حال االتفاق وإلى 33 ملياراً في حال العكس.
دراسة هيرميس تقول إنه في حالة “Hard Brexit” أي العودة إلى 
حدود جمارك بين اإلتحاد وبريطانيا، فإن الخس���ارة في التجارة بالنسبة 
أللماني���ا ق���د تصل إل���ى أكثر من 8 ملي���ارات يورو وإلى نح���و 5 مليارات 
 Soft“ بالنس���بة لهولن���د، وأقل م���ن 4 مليارات لفرنس���ا، إنما ف���ي حالة
Brexit” يعن���ي يبق���ى الحال على ما هو ولكن مع تداعيات لهذه البلدان 

الثالثة تصل إلى نصف التداعيات المتوقعة في حالة وضع الجمارك.
في فرنسا )تقول هيرميس( إن قطاع المواصالت سيتحمل 20 
% من الخس���ائر المتوقعة، وهناك قطاعات فرنس���ية أيضاً مثل تجارة 
الغ���ذاء، والماكين���ات، والمعدات اإللكترونية، وقطاع الكيمياء س���تتحمل 
بدورها خس���ائر بحدود 10 % من مجمل ما هو متوقع من خس���ارة في 
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الدراسات واألبحاث والتقارير

التجارة لفرنسا في حال خروج بريطانيا من عضوية 
اإلتح���اد م���ن دون إتفاقي���ة، والح���ال هكذا بالنس���بة 
للدول األخ���رى مثل ألمانيا وهولن���دا مع فارق حجم 
الخسارة نظراً لحجم التجارة والتبادل مع بريطانيا.

م���ن الجان���ب البريطاني، فإن خ���روج البالد من 
عضوي���ة أوروبية بال إتفاق نهاية الع���ام حول التبادل 
الحر بين الطرفين قد يكلف الناتج المحلي البريطاني 
تراجع���اً بنح���و 5 % ف���ي الع���ام 2021، إضاف���ة إلى 
تده���ور في قيمة عملة الجنيه اإلس���ترليني بنحو 10 
% إضافة إلى ارتفاع في األس���عار )تضخم( بنحو 5 
% ولمدة س���تة أشهر على األقل حتى تستتب األمور 

عندم���ا تعتاد البالد على التعاطي مع ه���ذه التداعيات، ويتم التعامل مع 
ظاهرة ارتفاع ثمن أسعار المواد المستوردة.

وفي هذا اإلطار، فإن أسعار السلع المستوردة من المنتظر أن ترتفع 

بنس���بة ارتفاع تعريفة الجمارك التي ممكن )بحس���ب دراس���ة هيرميس( 
أن تص���ل إل���ى نحو 2.6 % كمعدل وس���طي، وفي الوقت نفس���ه، ارتفاع 
ر بنحو 10 % لتكلف���ة الحواجز غير الخاضعة للجمارك والمقصود  مق���دَّ
المعامالت اإلدارية بهدف التأكد من تطابق صحة السلع لقواعد اإلتحاد 
األوروب���ي ومنظم���ة التجارة العالمي���ة )OMC(، وكذلك األمر بالنس���بة 
لتكلف���ة أطول ناهيك عن الم���واد التي تتألف منها الس���لع خالل اإلنتاج، 
ومن هنا تعتبر دراسة هيرميس أنه سيكون هناك كلفة غير مرئية للعديد 

من القضايا اإلدارية، وهذه تدخل في سياق تحمل الخسائر.
هن���اك مس���ألة حول اإلفت���راق بي���ن بريطاني���ا واإلتح���اد األوروبي 
بخصوص التجارة والسلع وتركيبة هذه السلع والتنافسية بين الطرفين، 
هذه المس���ألة نلمس���ها في واقع أن اإلنتاج البريطاني يعتمد كثيراً على 
الم���واد األوروبية التي تدخ���ل في تركيبة المنتج المحل���ي، وبالتالي فإن 
ه���ذه الحقائق من ش���أنها أن تحد من ربحية التنافس���ية للس���لع عندما 
يحص���ل اإلفتراق أو اإلنفصال وخ���روج بريطانيا من عضوية أوروبا، في 
موض���ع التبادل التج���اري فإن العملة تلع���ب دوراً ريادياً ف���ي الموضوع، 
وبالتالي فإن تراجع العملة البريطانية بمقدار 10 % كما وهو متوقع في 

حال )Hard Brexit( س���يعزز من الصادرات البريطانية ألن األس���عار 
عند التصدير س���تكون رخيصة، لكن في المقابل س���تزداد تكلفة الس���لع 
المس���توردة، وال سيما السلع التي تس���توردها عادة بريطانيا وبكثرة من 

بلدان اإلتحاد األوروبي.
بتاري���خ األول م���ن كان���ون الثاني/يناي���ر 2021 
س���يكون الوضع بالنسبة للطرفين في حال اإلنفصال 
بموجب إتفاق تجاري أو من دون إتفاق بمثابة قطيعة 
موجع���ة م���ع خ���روج بريطاني���ا م���ن اتفاقي���ة التبادل 
التجاري والس���وق الموحدة وستضع حداً لحرية تنقل 
األش���خاص والس���لع والخدمات ورؤوس األموال، من 
هن���ا وبحكم الواقع واألرقام والتب���ادل، فإن بريطانيا 
له���ا مصلحة قبل اإلتحاد األوروب���ي في التوصل إلى 
إتفاقي���ة بخص���وص التج���ارة، حيث كان ف���ي برنامج 
المراحل التوصل بنهاية تشرين األول/أكتوبر 2020 
إلى تفاهم على أن يكون بعد هذا التاريخ مدة شهرين يتم خاللها التوقيع 
والتصدي���ق على ما ت���م التفاهم عليه مع احترام اإلجراءات الوطنية لكل 

من الجهتين )بريطانيا واإلتحاد األوروبي(.
فنقط���ة الخالف بي���ن الطرفين ترتكز في طل���ب اإلتحاد األوروبي 
م���ن بريطانيا أن تقوم بتنازالت من أج���ل التوصل إلى تفاق في التبادل 
التج���اري على أن يتم تطبيقه مطلع 2021 تاريخ توقف العمل بالمعايير 
التجارية المش���تركة والمعم���ول بها حتى الس���اعة، األمر الذي أغضب 
رئي���س حكوم���ة بريطاني���ا موريس جونس���ون وطلب من س���لطات بالده 
المختص���ة بالملف أن تحضر نفس���ها إلى س���يناريو اإلنفصال من دون 
إتفاقي���ة. ف���ي المقابل فإن اإلتح���اد األوروبي قرر في وقت س���ابق من 
تشرين األول/أكتوبر أن يضع حداً للمفاوضات معلناً أنه ال يريد تبديل 

موقفه.
فالتوصل إلى إتفاقية أصبح بحاجة لما يشبه معجزة في مفاوضات 

كل طرف فيها ال يريد التنازل فيها للطرف اآلخر.
مازن حمود
محلل اقتصادي ومالي/باريس
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أعلن���ت مجموعة QNB، أكبر مؤسس���ة مالية في منطقة 
الش���رق األوس���ط وإفريقيا، إنتهاءه���ا بنجاح م���ن إصدار أول 
س���ندات خض���راء للمجموع���ة، وهي أول س���ندات خضراء يتم 
إصدارها من قطر وأكبر إصدار لسندات خضراء من مؤسسة 
مالية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا على اإلطالق. 
وتم إصدار س���ندات بقيمة 600 مليون دوالر ضمن برنامج 
أوراق الدين متوس���طة المدى في ش���كل س���ندات ممتازة غير 
مضمونة مع مدة إستحقاق تبلغ 5 سنوات. وتم إدراج السندات 
في بورصة لندن ضمن فئة سوق السندات المستدامة. وسيتم 
توظي���ف العائ���دات من إصدار ه���ذه الس���ندات الخضراء في 

تمويل و/أو إعادة تمويل المشاريع الخضراء المؤهلة.
وق���د حظي هذا اإلص���دار بإهتمام كبير من المس���تثمرين 
على المس���توى الدولي حيث تجاوز إجمالي االكتتاب مبلغ 1.8 
مليار دوالر، مما يعكس ثقة المستثمرين العالميين في المركز 

المالي المتميز لمجموعة QNB وأدائها المالي القوي. 

وج���اء ه���ذا اإلصدار ف���ي إط���ار إس���تراتيجية المجموعة 
لضمان تنويع مصادر التمويل من حيث النوع والمدة والمنطقة 
الجغرافي���ة، وكمث���ال على إلتزامه���ا بمبادئ الحوكم���ة البيئية 

واإلجتماعية وحوكمة الشركات.
وف���ي الع���ام 2017، أطلقت مجموعة QNB إس���تراتيجية 
اإلس���تدامة عل���ى مس���توى المجموع���ة. وق���د ت���م تطوير هذه 
اإلس���تراتيجية بش���كل يتماش���ى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 
2030، وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتوجيهات 
 ف���ي ش���أن معايي���ر اإلس���تدامة الص���ادرة عن بورص���ة قطر. 

ووفق���اً له���ذه المب���ادرة، وضع���ت المجموع���ة إطار الس���ندات 
الخضراء والس���ندات االجتماعية وسندات اإلستدامة الخاص 
به���ا في فبراير/ ش���باط 2020، وإس���تمرت عل���ى تواصل مع 
العديد من المس���تثمرين في مجال اإلستثمار المسؤول، والذي 
يُراعي قضايا الحوكمة البيئية واإلجتماعية وحوكمة الشركات 

خالل األشهر الماضية. 

مجموعة QNB القطرية تطرح سندات خضراء 
ضمن برنامجها ألوراق الدين متوسطة المدى

األخبار والمستجدات
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 يُذك���ر أن محفظة األصول الخض���راء الخاصة بمجموعة 
QNB تتأل���ف م���ن مش���اريع مباني خض���راء ومش���اريع كفاءة 
الطاقة واإلدارة المس���تدامة للماء وإدارة مياه الصرف الصحي 

في قطر وبلدان أخرى تتواجد فيها المجموعة. 
وقد تم ترتيب اإلصدار من قبل Barclays PLC  كمنسق 
عالم���ي ومدي���ر إص���دار مش���ترك، وING كمستش���ار لهيكلة 
اإلس���تدامة ومدير إصدار مش���ترك وCrédit Agricole، و
 Standard Charteredو  ،QNB Capitalو  ،HSBC

Bank كمدراء إصدار مشتركين. 

QNB  تحصل على جائزتين مرموقتين
 ،QNB م���ن جهة أخ���رى، حص���ل بنك قط���ر الوطن���ي   
مؤخراً على جائزتي »أفضل بنك رقمي - قطر 2020«، و»بنك 
القروض األكثر إبتكاراً - قطر 2020«، من قبل مجلة »غلوبال 

. )Global Business Outlook )GBO »بزنس اوتلوك

»بنك دخان« العالمة التجارية الجديدة لبنك بروة
ف���ي إنطالقة رحلة مصرفية جديدة، كش���ف بنك بروة، 
البن���ك الرائ���د في القط���اع المصرفي في دول���ة قطر، عن 
هويت���ه الجديدة تحت اس���م »بنك دخ���ان«، وذلك في حفل 
مرئ���ي خ���اص حضره الش���يخ عب���داهلل بن س���عود آل ثاني 
محاف���ظ مصرف قطر المركزي، والش���يخ محمد بن حمد 
بن قاس���م آل ثاني نائب المحافظ، والشيخ محمد بن حمد 
بن جاس���م آل ثاني رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب، 

فضاًل عن أعضاء مجلس إدارة البنك.
وف���ي إطار تطلع���ه ليكون »الخي���ار المصرفي المفضل 
في قط���ر«، وتثبيتاً لهذه المكانة، تأتي إعادة التس���مية في 
ظل تحول إيجابي كبير تشهده المجموعة، وتطلعها لرقمنة 
أعمالها بم���ا يُوفر الكفاءة التش���غيلية والربحية، باإلضافة 

إلى تأمين تجربة مصرفية آمنة وسلسة للعمالء.
وتعكس عملية تغيير العالمة التجارية تطوراً في منهجية 

البن���ك لجهة إبت���كار المنتج���ات والخدم���ات، حيث يهدف 
إل���ى تمكي���ن العمالء من حل مس���ائلهم اليومية والتخطيط 
لحاضره���م المال���ي بعناية بما يتماش���ى م���ع اإلحتياجات 

 l.الفردية الملحة

وج���اء حص���ول البن���ك عل���ى الجائزتي���ن تقدي���راً لجهوده 
المتواصل���ة لتقديم تجربة مصرفية مع���ّززة، ومجموعة فريدة 
م���ن المنتج���ات والخدم���ات المبتك���رة المصمم���ة خصيص���اً 
لعمالئه، حيث تُس���لط هذه الجوائز الض���وء على إلتزام البنك 
عل���ى الم���دى الطوي���ل ونجاحه ف���ي تقديم أفض���ل المنتجات 

والخدمات لعمالئه.
يُش���ار إل���ى أن منتجات بنك قطر الوطن���ي QNB الرقمية 
ت���م تصميمه���ا لتلبي���ة إحتياجات األف���راد والش���ركات المحلية 
والدولية، مما يسمح للعمالء بالقيام بمعامالتهم اليومية وإدارة 
حساباتهم بكفاءة أفضل وسرعة وأمان. كما جاء فوز بنك قطر 
الوطن���ي QNB بجائزة بنك الق���روض األكثر إبتكاراً نظراً إلى 
الميزات الفريدة الخاصة بتقديم القروض إلى عمالئه بنس���ب 
فوائ���د تنافس���ية وتمويل يص���ل حتى 100 % ودفعات ش���هرية 
وفترات س���ماح للس���داد مريح���ة، مما جعلها م���ن بين األفضل 

l.واألكثر إبتكاراً في السوق القطرية في الوقت الراهن

األخبار والمستجدات
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الملتقيات والندوات

أناب األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، مستشاره الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة لحضور إحتفال، 
لمناس��بة مرور مئة عام على إنطالق القطاع المصرفي في البحرين، والذي نظمته جمعية مصارف البحرين في المبنى 

الرئيسي لمرفأ البحرين المالي، في حضور عدد من كبار المسؤولين والقيادات في القطاع المالي والمصرفي.
وتحدث الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة قائاًل: »يأتي هذا اإلحتفال إحتفاء بالدور الرائد للقطاع المالي والمصرفي 
كمس��اهم رئيس��ي في تعزيز دعائم النهضة اإلقتصادي��ة والتنموية في المملكة، وتقديرًا ل��رواد العمل المصرفي الذين 

ساهموا في ترسيخ أسس هذا القطاع وإنمائه«.

لمناسبة مرور مئة عام على إنطالق القطاع المصرفي في البحرين

 رئيس الوزراء البحريني األمير خليفة بن سلمان: 
النظام المصرفي في البحرين يتمتع بثقة عالمية 

ويحقق طفرة تنموية شاملة

المستشار الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، منتدبًا عن رئيس الوزراء األمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، 
يحضر إحتفالية »مئوية القطاع المصرفي« مملكة البحرين.

وأكد الش���يخ س���لمان »أن البحرين في ظل التوجيهات الس���ديدة 
والرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل 
خليف���ة عاهل الب���الد المفدى، حققت طفرة تنموية ش���املة في كافة 
القطاعات، بما فيها القطاع المالي والمصرفي، والذي أولته الحكومة 

برئاس���ة صاحب الس���مو الملكي رئيس الوزراء كل اإلهتمام والدعم، 
من خالل توفير كل المقومات القانونية والتنظيمية واللوجستية التي 
عّززت من نهضة القطاع، وأتاحت له اإلنطالق في أجواء من اإلنفتاح 
اإلقتصادي، وهو ما أهّل البحرين لكي تكون مركز جذب وإستقطاب 
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الملتقيات والندوات

للعديد من المصارف والمؤسسات المالية العريقة إقليمياً ودولياً«.
وقال الش���يخ س���لمان: »إن األمير الوالد صاحب الس���مو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، يُولي القطاع المالي 
والمصرفي إهتماماً ورعاية كبيرة، وأن جهود ومبادرات س���موه كانت 
الركي���زة التي إنطلق منها هذا القطاع إلى أعلى مس���تويات النجاح«، 
مش���يداً »بم���ا يتمتع به النظ���ام المالي والمصرفي ف���ي البحرين من 
س���معة وثق���ة عالمي���ة، بفض���ل إلت���زام مص���رف البحري���ن المركزي 
والبنوك والمصارف العاملة في المملكة، المعايير واألطر التنظيمية 

والرقابية«.
وأك���د الش���يخ س���لمان »أن اإلحتف���ال بمئوي���ة القط���اع المال���ي 
والمصرف���ي، يأت���ي في وقت يش���هد في اإلقتص���اد العالمي تحديات 
كبيرة نتيجة إنتشار فيروس كورونا المستجد، وهي تحديات إستطاع 

القطاع المصرفي في البحرين أن يُواجهها بكل ثقة وكفاءة عالية«.

ل الرقمي  المحافظ المعراج: نشهد في البنك المركزي مرحلة متقدمة من التكنولوجيا المالية والتحوُّ

المحافظ المعراج
وكان اإلحتف���ال بمرور مئة عام عل���ى القطاع المصرفي في 
مملكة البحرين، قد بدأ بكلمة ألقاها محافظ مصرف البحرين 
المركزي رش���يد محمد المعراج، قائ���اًل: »إن القطاع المصرفي 
في البحرين شهد خالل المئة عام العديد من التطورات أبرزها 
كان خ���الل العق���ود الخمس���ة األخيرة، حيث ش���هد القطاع منذ 
منتصف الس���بعينات في الق���رن الماضي تواج���داً الفتاً للعديد 
من البنوك العالمية التي عرفت بالوحدات المصرفية الخارجية 

»األوفش���ور«، والتي إتخذت م���ن البحرين مرك���زاً لعملياتها في 
المنطق���ة، تلته���ا مرحل���ة انط���الق الصيرفة اإلس���المية والتي 
س���اهمت فيها البحرين بدور بارز في إرساء القواعد التنظيمية 

والرقابية لها«.
وأشار المعراج إلى أنه »في فترة الحقة، ومع تطور األوضاع 
المالي���ة والظ���روف المحيطة بأحكام الرقابة على المؤسس���ات 
المصرفي���ة والمالي���ة، إتخذت الحكومة قراراً بتحويل مؤسس���ة 
نقد البحرين آنذاك، إلى Single Regulator المنظم الوحيد 
والمسؤول والرقيب على كافة األنشطة المالية المصرفية وغير 

المصرفية«.
وأضاف المعراج »إن هذه النشاطات أصبحت تحت منظومة 
رقابي���ة متجانس���ة تتواكب مع أفضل الممارس���ات الدولية، وقد 
ساعد هذا التحول في تركيز كافة األنشطة المالية تحت رقابة 

موح���دة، وتحقي���ق نقلة نوعية ومميزة في تط���ور القطاع المالي 
وتعزي���ز اإلس���تقرار والش���مول المالي«، الفت���اً إل���ى »أن الفترة 
األخي���رة تش���هد إهتماماً متزاي���داً بمرحل���ة التكنولوجيا المالية 
والتح���ول الرقمي، والتي يُوليها المص���رف إهتماماً كبيراً، نظراً 
إل���ى األهمي���ة التي تش���كلها في تطوي���ر الخدم���ات المالية في 
المس���تقبل«، مؤكداً »أن مس���يرة العم���ل المصرفي البحريني ما 
كان لها أن تتواصل بزخم مس���تمر لوال الدعم والتشجيع اللذين 

ى«. أولتهما قيادة جاللة الملك المفدَّ
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الملتقيات والندوات

يوسف
م���ن جانبه، أش���ار رئيس مجل���س إدارة جمعية 
مص���ارف البحرين عدنان أحمد يوس���ف في كلمة 
ل���ه إل���ى »أن المس���يرة المصرفية عل���ى مدى 100 
ع���ام مليئة بالمحطات الالمعة واإلنجازات الكبيرة 
توج���ت بوض���ع المملك���ة م���ن بي���ن أه���م المراك���ز 
المصرفي���ة والمالي���ة العالمي���ة المرموق���ة الت���ي 
س���اهمت بتقديم التموي���الت بعش���رات المليارات 
من الدوالرات للكثير من دول العالم وس���اهمت في 
نموه���ا، واألهم من ذلك أنها س���اهمت في التنمية 
المس���تدامة والتنويع اإلقتص���ادي في المملكة منذ 
وق���ت مبك���ر، وخلقت اآلالف من الكوادر البش���رية 

المؤهلة تأهياًل عالياً«.
وأكد يوسف »أن هذه المسيرة المصرفية فتحت 
آفاقاً رحبة أمام تط���ور المجتمع والثقافة والتعليم 
والمواص���الت  واإلع���الم  والجامع���ات  والعم���ران 
م���ن  وغيره���ا  التدري���ب،  ومعاه���د  واالتص���االت 
للمس���يرة  اإليجابي���ة  اآلث���ار  لتط���ال  المج���االت 
المصرفي���ة في البحرين كافة الجوانب المعيش���ية 
الصناع���ة  بات���ت  حي���ث  والعمراني���ة،  والتنموي���ة 
المصرفي���ة الي���وم ه���ي المس���اهم األول من خارج 
القطاع النفطي في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 
17 %، كما أصبحت المشغل األول للبحرينيين في 

القطاع الخاص بأكثر من 14 ألف وظيفة«.

 عدنان أحمد يوسف: المسيرة المصرفية فتحت آفاقًا رحبة  
أمام تطور المجتمع والثقافة والتعليم والعمران والجامعات واإلعالم

المملك���ة، وجه���ود صاحب الس���مو الملك���ي رئيس 
ال���وزراء في نمو هذا القطاع بما أس���هم في تعزيز 
مكان���ة المملكة إقليمياً ودولي���اً. ثم تمَّ اإلعالن عن 
أس���ماء رواد القط���اع المصرف���ي والمكرمي���ن من 

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.
ثم إفتتح الش���يخ س���لمان بن خليف���ة آل خليفة 
مستش���ار صاحب الس���مو الملكي رئي���س الوزراء، 
نائب راعي الحفل، الصرح التذكاري، والذي يُجّسد 
تاريخ وعراقة القطاع المصرفي البحريني، والذي 
قامت جمعية مصارف البحرين بإنش���ائه خصيصاً 
لهذه المناس���بة ونصبه بش���كل دائ���م أمام المدخل 

الرئيسي لمرفأ البحرين المالي.

وت���م ع���رض فيديو لمناس���بة م���رور مائة عام عل���ى القطاع 
المصرف���ي في البحرين، يس���رد مالم���ح تطور القط���اع المالي 
والمصرف���ي ف���ي البحرين على م���دى قرن، وال���دور الذي يقوم 
به ف���ي دعم اإلقتصاد الوطني ومس���يرة التنمية التي تش���هدها 

ث���م س���لَّم كل من محافظ مصرف البحرين المركزي رش���يد 
المعراج ورئيس جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوس���ف، 
م  نسخاً من الكتاب الخاص بالمناسبة والطابع التذكاري والمجسَّ
التذكاري للش���يخ س���لمان بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب 

 l.السمو الملكي رئيس الوزراء، نائب راعي الحفل
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أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن إعداد برنامج تصل 
قيمت���ه ف���ي المرحل���ة الحالية إلى نح���و 50 مليار ريال، يس���تهدف 
دع���م القطاع الخ���اص وتمكينه م���ن القيام بدوره ف���ي تعزيز النمو 
االقتصادي، وذلك في إطار دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس 
واالقتصادي���ة  المالي���ة  آث���اره  كورونا )COVID-19( وتخفي���ف 
المتوقع���ة على القط���اع الخ���اص، خصوصاً على قطاع المنش���آت 

الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف���ت المؤسس���ة ف���ي بيان له���ا أن ذلك يأت���ي انطالقاً من 
دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز االستقرار المالي، 
بم���ا ف���ي ذلك تمكين القطاع المالي من دع���م نمو القطاع الخاص.

وأوضحت أن حزمة اإلجراءات تتضمن اآلتي:

والمتوس���طة: الصغي���رة  المنش���آت  تموي���ل  دع���م   أوالً: 
 يتك���ون البرنامج من ثالثة عناصر أساس���ية؛ تس���تهدف التخفيف 
م���ن آث���ار التدابي���ر االحترازي���ة لمكافح���ة في���روس كورون���ا عل���ى 
قطاع المنش���آت الصغي���رة والمتوس���طة، وتحدي���داً تخفيف أعباء 
تذب���ذب التدفقات النقدي���ة ودعم رأس المال العام���ل لهذا القطاع 
وتمكين���ه م���ن النمو خ���الل الم���دة القادم���ة والمس���اهمة في دعم 
 النم���و االقتصادي والمحافظة عل���ى التوظيف في القطاع الخاص:
:Deferred Payments Program 1. برنامج تأجيل الدفعات  
البن���وك  لصال���ح  ري���ال  ملي���ار   )30( إل���ى  يص���ل  مبل���غ   إي���داع 
القط���اع  مس���تحقات  دف���ع  تأجي���ل  مقاب���ل  التموي���ل،  وش���ركات 
المال���ي )البن���وك وش���ركات التموي���ل( لم���دة س���تة أش���هر عل���ى 
 قط���اع المؤسس���ات الصغي���رة والمتوس���طة اعتب���اراً م���ن تاريخه.
:Funding for Lending Program 2. برنامج تمويل اإلقراض  
 تقدي���م التمويل الميس���ر للمنش���آت الصغي���رة والمتوس���طة يصل 
إل���ى مبل���غ )13.2( مليار ري���ال، عن طريق منح ق���روض من البنوك 
والمتوس���طة  الصغي���رة  المنش���آت  لقط���اع  التموي���ل  وش���ركات 

برنامج مؤسسة النقد 
العربي السعودي 

لدعم تمويل القطاع الخاص

األخبار والمستجدات

تس���تهدف دع���م اس���تمرارية األعم���ال ونم���و ه���ذا القط���اع خالل 
المرحل���ة الحالي���ة، وبم���ا يس���اهم ف���ي دع���م النم���و االقتص���ادي 
المنش���آت. ه���ذه  ف���ي  التوظي���ف  مس���تويات  عل���ى   والمحافظ���ة 
:Loan Guarantee Program 3. برنامج دعم ضمانات التمويل  
 إي���داع مبلغ يص���ل إلى )6( مليارات ريال لصالح البنوك وش���ركات 
التمويل لتمكين جهات التمويل )البنوك وشركات التمويل( من إعفاء 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل 
قروض المنش���آت الصغيرة والمتوس���طة )كفالة( بغرض المساهمة 
ف���ي تخفي���ض تكلف���ة اإلق���راض للمنش���آت المس���تفيدة م���ن هذه 
 الضمان���ات خالل العام المالي 2020م ودعم التوس���ع في التمويل.
  ثانًي���ا: دع���م رس���وم عمليات نق���اط البي���ع والتج���ارة اإللكترونية:
 دع���م رس���وم المدفوع���ات لجمي���ع المتاج���ر ومنش���آت القط���اع 
الخ���اص لمدة  3 أش���هر، وذل���ك بقيمة إجمالية تف���وق 800 مليون 
ري���ال، من خالل تحمل »المؤسس���ة« لتلك الرس���وم لصالح مقدمي 
الوطني���ة. المنظوم���ة  ف���ي  المش���اركين  المدفوع���ات   خدم���ات 
 ثالًثا: فيم���ا يتعلق بالمنش���آت المتأثرة جّراء التدابي���ر االحترازية 
الت���ي تم تبنيها في مدينت���ي مكة المكرمة والمدين���ة المنورة؛ تقوم 
»المؤسس���ة« حالياً بالتنسيق مع البنوك وش���ركات التمويل لتسهيل 

المدفوعات المتعلقة بتمويل هذه المنشآت.
 وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي، أن القطاع المصرفي 
م���ا زال يس���جل مؤش���رات أداء جي���دة، مم���ا يُع���زز متانت���ه ويجعله 
أكث���ر قدرة على مواجه���ة التحديات واألزمات، وقد انعكس���ت هذه 
المؤشرات إيجاًبا على استمرار المصارف التجارية في أداء دورها 
المحوري في التنمية االقتصادية في المملكة. كما أكدت استمرارها 
ف���ي القيام بدورها ف���ي المحافظة على االس���تقرار المالي، وزيادة 
كف���اءة القطاع المالي لدع���م تحقيق رؤية المملكة 2030 لتس���اهم 
في مس���يرة التنمية والرخاء التي يقودها خادم الحرمين الشريفين 

l.وولي العهد
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إفتتح األمين العام إلتحاد المصارف العربية 
وسام حس��ن فتوح مؤتمر »الفرص اإلستثمارية 
والمصرفي��ة العربية – األوروبية ما بعد األزمة« 
وال��ذي نظم��ه اإلتح��اد ف��ي مق��ره  ُبع��د،  ع��ن 
بالعاصم��ة بي��روت، مش��ّددًا عل��ى »أن المصارف 
العربية ُتواجه تحدي��ات كبيرة في ظل جائحة 

كورونا«. 
وش��ارك في الكلمات اإلفتتاحية في المؤتمر 
المص��ارف  إلتح��اد  الع��ام  األمي��ن  إل��ى  إضاف��ة 
العربية وس��ام حس��ن فتوح ال��ذي أدار المؤتمر، 
كل م��ن الدكتور فيليب نيمرمان س��كريتير دولة 
ف��ي وزارات اإلقتصاد والطاقة والنقل واإلس��كان 
في والية Hessian، )هيس��ان(، ألمانيا، ومحمد 
اإلتربي نائب رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف 
مص��ر،  بن��ك  إدارة  مجل��س  ورئي��س  العربي��ة 
جمهورية مصر العربية، وعبد العزيز المخالفي 
األمي��ن العام لغرفة التج��ارة والصناعة العربية 
        Hubertus Vath- األلمانية، وهمبرتوس ف��اث
 Frankfurt Main لش��ركة  اإلداري  المدي��ر 
، والمؤس��س والمدي��ر الع��ام لش��ركة    Finance
 –  NewMark Finanzkommunikation
ألماني��ا،  وأندرياس بريتش��يل المدير المفوض 

في جمعية المصارف األجنبية، ألمانيا. 
كم��ا ش��ارك ف��ي المؤتم��ر كل م��ن الرئي��س 
التنفيذي لمجموع��ة البركة المصرفية عدنان 
أحمد يوسف، والدكتور محمد بعاصيري، نائب 
حاكم مصرف لبنان األسبق، ورئيس مبادرة حوار 
القطاع الخاص والشرق األوسط وشمال أفريقيا 
المؤتم��ر  وتضم��ن   .US – MENA PSD  –
جلس��تين إفتراضيتي��ن، األولى بعن��وان: »فرص 
النم��و العرب��ي وطري��ق الخ��روج م��ن حالة عدم 
اليقي��ن«، والثاني��ة بعن��وان: »التع��اون األلماني 
العرب��ي في مج��ال البنوك واألعم��ال التجارية 

بعد خروج بريطانيا من اإلتحاد األوروبي«. 

مؤتمر »الفرص اإلستثمارية والمصرفية
 العربية – األوروبية ما بعد األزمة«

نشاط اإلتحاد

فتوح
ألقى وس���ام حس���ن فتوح األمين الع���ام إلتحاد المصارف 
العربي���ة كلم���ة ترحيبي���ة بالمش���اركين، متحدث���اً ع���ن »أهمية 
القط���اع المصرفي العربي والتحديات الكبي���رة التي تواجهها 
المص���ارف العربي���ة رغم جائح���ة كورونا، وفي ظ���ل إجراءات 
تخفي���ف تداعيات إنتش���ار في���روس كورونا عل���ى المصارف«، 
وق���ال: »إن موج���ودات المصارف العربية حت���ى نهاية النصف 
األول من العام 2020 وصلت إلى 3.8 تريليونات دوالر، قابلها 
ودائع بلغت 2.5 تريليون دوالر«، موضحاً »أن إجمالي القروض 
الممنوحة في تلك الفترة وصلت إلى نحو 2.2 تريليون دوالر، 
ما يش���كل 90 % من الناتج المحل���ي اإلجمالي للدول العربية 

في 2019«.

فتوح: المصارف العربية

 تواجه تحديات كبيرة في ظل كورونا
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د. نيمرمان
وتناول الدكتور فيليب نيمرمان، سكريتير دولة في وزارات 
 ،Hessian اإلقتص���اد والطاقة والنقل واإلس���كان في والي���ة
)هيس���ان(، ألماني���ا »أهمية الش���ركات الناش���ئة التي تس���اهم 
بش���كل كبير ف���ي الث���روة المس���تقبلية ورفاهي���ة مجتمعاتنا«. 
وق���ال: »من خالل تطوير نظام بيئي قوي للش���ركات الناش���ئة 
المس���تدامة في منطقة فرانكفورت كما في أي منطقة عربية، 
نش���عر باإلس���تعداد الجيد لتلبية مطالب المواطنين ومواجهة 

التحديات المستقبلية«.
وتح���دث نيمرمان عن »األزمات اإلقتصادية التي إجتاحت 
بل���دان العال���م جّراء »كوفيد – 19« حي���ث إختلت اإلقتصادات 
العالمية، وبات على المصارف االوروبية كما على أي مجموعة 
مصرفية في العالم، تتبع إجراءات تواكب المرحلة الجديدة وال 
س���يما حيال تحديث بناها التحتية لتالئم التكنولوجيا المالية 
Fintech، وس���ائر أن���واع التكنولوجيا »الالتالمس���ية« والتي 
ترك���ت إنطباعات جيدة ل���دى الزبائن في القط���اع المصرفي 
والمال���ي، كما ل���دى إدارات المصارف«، داعي���اً إلى »مواجهة 
األزمات المس���تجدة وبينه���ا أزمة كورونا بمزي���د من التحدي 
واإلطالع على القوانين والتش���ريعات التي تواكب التكنولوجيا 

المالية في العالم«.

نشاط اإلتحاد

اإلتربي: العالقات المصرفية واإلقتصادية

 بين مصر وألمانيا متينة

اإلتربي
بدوره تناول نائب رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية 
ورئيس مجل���س إدارة بنك مصر، جمهورية مصر العربية، محمد 
اإلتربي أهمية المرحلة الراهنة في مصر، والتي تشهد إستقراراً 
مصرفياً ومالياً وال سيما في ظل القانون الجديد المتعلق بالبنك 
المرك���زي المص���ري، مش���يراً إل���ى متان���ة العالق���ات المصرفية 
واإلقتصادي���ة بي���ن مصر والمانيا،  وال س���يما »حيال تمتع كل من 
مصر وألمانيا بثقل سياسي رفيع في شّتى المحافل الدولية. هذا 
الثقل فرض نفسه بعدما صارت ألمانيا الموحدة بمثابة المحرك 
الرئيس لإلتحاد األوروبي، وإحدى القوى اإلقتصادية الكبرى في 
العال���م. أما مص���ر، أكبر ال���دول العربية من حيث عدد الس���كان 
والمكان���ة والموقع؛ فينظر إليه���ا األوروبيون دائماً  كمفتاح رئيس 
إلس���تقرار منطقة الش���رق األوس���ط وأمنها، رغم جائحة كورونا. 
ولع���ل الموقع اإلس���تراتيجي وال���دور الريادي، ال���ذي تلعبه مصر 
في العالم العربي، من األس���باب الت���ي جعلت العالقات المصرية 
األلمانية تش���هد تطورات كبيرة خالل الس���نوات األخيرة يس���اعد 
على نموها تلبية لرغبة البلدين في بناء عالقات وثيقة ومتنوعة، 
وح���رص الحكومة اإلتحادية في ألمانيا لدع���م الجهود المصرية 
في بن���اء دولة حديثة وديموقراطية، وح���رص القاهرة على تنويع 
التعاون مع الدول الكبرى مثل ألمانيا، حيث ترى مصر في ألمانيا 
ش���ريكاً كبي���راً ومهماً في أوروب���ا يعمل معها عل���ى تحقيق األمن 

واإلستقرار اإلقليمي والدولي ومكافحة اإلرهاب«.

المخالفي: المصارف اإلسالمية في ألمانيا 

تمارس نشاطاتها بحرية ومهنية
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المخالفي   
وتحدث األمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية 
األلماني���ة عب���د العزي���ز المخالف���ي، ع���ن »ع���زم الغرفة 
إستكشاف فرص شراكات تجارية وإستثمارية جديدة بين 
قطاع���ي األعم���ال األلمانية والعربية، ف���ي مجاالت كثيرة 
تتصّدرها مش���اريع إنت���اج الطاقة المتج���ددة، وخصوصاً 

الطاقة الشمسية وغيرها من إبتكارات التكنولوجيا«.
وأك���د المخالفي »العمل مع الجهات العربية واأللمانية 
ذات العالق���ة لتطوي���ر العالق���ات بي���ن الجانبي���ن، رغ���م 
تحدي���ات جائح���ة كورونا في الوق���ت الحاضر«، مش���يداً 
بجهود إتح���اد المصارف العربية الحريصة من أجل رفعة 
القط���اع المصرفي العربي وتط���وره واإلرتقاء بمهنيته »وال 
س���يما حيال نسج أفضل العالقات المصرفية والمالية مع 
المص���ارف األوروبية واألميركية«، متن���اوالً »أهمية وجود 
المصارف اإلسالمية في ألمانيا، والتي تمارس نشاطاتها 

بحرية ومهنية«.
وق���ال المخالفي: »لقد تمّي���زت العالقات اإلقتصادية 
العربي���ة - األلمانية خالل الس���نوات الماضي���ة بتطورات 
مهمة ونمّو على صعيد اإلستثمار والتجارة، ووصلت قيمة 
التب���ادل التجاري بين الجانبين إلى 44,3 مليار يورو العام 
2019، كان نصي���ب الص���ادرات العربية إل���ى ألمانيا منها 
12,9 ملي���ار يورو وبنس���بة بزيادة بلغ���ت 3,3 % عن العام 
2018. كما توّسعت اإلستثمارات العربية في ألمانيا خالل 
الس���نوات األخيرة بشكل ملحوظ في العديد من الشركات 
األلمانية الكبيرة والمتوّس���طة لتصل إل���ى حوالي ال� 100 
ملي���ار يورو، وقّدم���ت ألمانيا خبراته���ا العلمّية للعديد من 
المشاريع اإلستراتيجية في الدول العربية ومنها في تنفيذ 
الكثير من مشاريع البُنية التحتية ومشاريع البيئة والطاقة، 
باإلضاف���ة إلى ما تتميز به المنتجات والخدمات األلمانية 
م���ن الج���ودة العالي���ة، ما يُش���ّكل أس���س متين���ة لعالقات 

إقتصادية ُمستدامة«.
أض���اف المخالف���ي: »يُع���د اإلقتص���اد األلمان���ي أكبر 
إقتص���ادات أوروبا، ويُنتج أكثر من ُخم���س الناتج المحلي 
اإلجمال���ي لإلتح���اد االوروب���ي، ويعتمد بش���كل كبير على 
التجارة الدولية، حيث بلغت الصادرات األلمانية إلى العالم 
خالل العام 2019 ما قيمته 1,327 مليار يورو. ونظراً إلى 
موقعها اإلس���تراتيجي في قلب أوروبا، والنمو اإلقتصادي 
الُمستقر، والبنية التحتية المتطورة جداً ومستوى الكفاءة 
العالية لس���وق العمل فيه���ا والمناخ اإلقتص���ادي المالئم، 
تُشّكل ألمانيا بوابة رئيسية لدخول السوق األوروبية الذي 
يضم نحو أكثر من 500 مليون ُمس���تهلك. وال تقتصر قوة 
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اإلقتصاد األلماني على هذا فحسب، بل تُعتبر الصناعات 
االلماني���ة المختلف���ة والمتطورة رائدة عالمي���اً على جميع 
األصع���دة، وتُوفر الش���ركات األلمانية بدورها خبرة رفيعة 

وتكنولوجيا متطورة، وإنتاجاً عالي الجودة«.

فاث 
 ،  Hubertus Vath- ف���اث  همبرت���وس  وتح���دث 
 ، Frankfurt Main Financeالمدير اإلداري لشركة
NewMark Fina -  والمؤسس والمدير العام لشركة 
zkommunikation – ألمانيا، عن خبرته المصرفية 
حي���ث أمضى نح���و 12 عاماً في العمل في دويتش���ه بنك، 
في مناص���ب عدة كمحلل إقتصادي ومصرفي، ومس���ؤول 
اإلتص���االت، ورئيس البحوث اإلقتصادية آلس���يا، ورئيس 
التسويق العالمي إلدارة الثروات في فرانكفورت وهامبورغ 
وسنغافورة. وأس���س جمعية المنتجات المهيكلة األلمانية 
واألوروبي���ة، مش���يراً إل���ى »التحدي���ات اإلقتصادي���ة التي 
تواجهه���ا أوروب���ا وال س���يما دول اإلتح���اد األوروبي عقب 
داً  خروج المملكة المتحدة من اإلتحاد »بريكس���ت«، مش���دِّ
على أهمي���ة »بناء نظ���ام تكنولوجيا المعلوم���ات والتجارة 
الم���رن لتجّنب حدوث تصادم س���ريع في نزاهة الس���وق«، 
الفت���اً إلى »أهمي���ة التكنولوجيا المالي���ة Fintech حيال 
التع���اون المصرف���ي والمال���ي العالم���ي وتط���ور القط���اع 

المصرفي ككل«.  

كروشيل
 Peter Kruschel عّقب على الكلمات بيتر كروشيل
رئيس قس���م IFR1 )السياس���ة الدولية - التع���اون الفني 
والعالقات الثنائية( اإلش���راف المالي الفيدرالي، س���لطة  
)BaFin( – ألماني���ا، متن���اوالً »تض���ّرر قطاعات الس���وق 
المالي���ة ف���ي العالم ج���ّراء كورونا، لكن رغم ذلك إس���تمر 
التع���اون المصرف���ي والمال���ي العرب���ي – األلمان���ي، وفق 
نظ���ام التكنولوجيا المالية الحديثة، فضاًل عن التعاون مع 
القطاع المصرفي اإلسالمي، الذي يملك قوة مالية كبيرة، 
كم���ا أننا نتع���اون مصرفياً ومالياً وتجاري���اً مع دول عربية 
عدة«، مش���يراً إلى »أن كورونا و»بريكست« شكلتا ضغوطاً 
داً على »أهمية  كبي���رة على اإلقتصادات األوروبية«، مش���دِّ
اإلستعداد لمواجهة التحديات المصرفية والمالية المقبلة 

في العام 2021«.

بريتشيل 
وتح���ّدث المدي���ر المف���وض ف���ي جمعي���ة المص���ارف 
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األجنبية، ألمانيا أندرياس بريتش���يل، عن الفرص المتاحة 
للتنمية في البلدان األوروبية وال سيما في ألمانيا، وأهمية 
التع���اون العرب���ي – األلمان���ي في المج���االت اإلقتصادية 
والمالية، بغية تجاوز األزمات اإلقتصادية الراهنة الناجمة 
عن كورونا و»بريكست«. لكنه تحدث أيضاً عن تطلعه نحو 
مزيد من التعاون المصرفي العربي – األلماني في س���بيل 
تحقي���ق التنمي���ة في الخدم���ات اإلقتصادي���ة المتاحة في 

الجانبين. 
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صحف عربي���ة عدة تحدثُت فيه ع���ن المخاطر المحدقة 
بالنظ���ام المصرف���ي العالم���ي ج���ّراء ما تفرزه سياس���ات 
اإلنعاش الراهنة مثل التيس���ير الكم���ي والفائدة الصفرية 
وغيرها من آثار س���لبية جانبية ولكن خطيرة على سالمة 
النظام المصرفي العالمي. وقد كررُت هذه المالحظة منذ 
إن���دالع األزمة العالمية في العام 2008، حيث إنني أعتقد 
أن سياس���ات اإلنعاش تلك، تُساعد النظام المصرفي في 
الم���دى القصير، لكنه���ا تولد أضرارا ف���ي جوانب أخرى، 
حيث شهدنا تفاقم الديون عالمياً وتدهور جودة المحافظ 

اإلستثمارية«.
وأضاف يوس���ف: »ما دفعن���ا للحديث عن هذا الجانب 
هو السباق المحموم للبنوك المركزية في العالم لمكافحة 
تداعي���ات جائحة كورونا بإس���تخدام السياس���ات النقدية 
نفس���ها الت���ي إتبع���ت ف���ي الع���ام 2008. وبحس���ب وكالة 
بلومبرغ، فقد ش���هدت الش���هور األخيرة عودة، ليس فقط 
السياس���ات النقدي���ة الت���ي تم إس���تخدامها للم���رة األولى 
عل���ى نطاق واس���ع في أعقاب إنهيار بن���ك »ليمان براذرز« 
رابع أكبر بنك إس���تثمار ف���ي الواليات المتحدة في خريف 
2008، مثل التخفيف الكمي، وإنما أيضا تبني سياس���ات 
غير مسبوقة في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا 
خ���الل العام الحال���ي، فقد إتجهت البن���وك المركزية مثل 
مجل���س اإلحتي���اط اإلتح���ادي نحو ش���راء أن���واع مختلفة 
م���ن الس���ندات. وتبّنى البن���ك المركزي األوروبي أس���عار 
الفائدة الس���لبية، وتبّنى البنك المركزي األس���ترالي منهج 
نظيره الياباني في الس���يطرة على العائد على الس���ندات. 
فبحس���ب المحللين اإلقتصاديين في مؤسس���ة »بنك أوف 
أميركا غلوبال ريسيرش«، فإن البنوك المركزية في العالم 
خّفض���ت حتى نهاي���ة يوليو/ تموز 2020، أس���عار الفائدة 
164 م���رة خالل 147 يوما وضّخ���ت 8.5 تريليونات دوالر 

لتحفيز اإلقتصادات«.
وتابع يوس���ف: »نُعيد إلى اأّلذهان هذا الحديث عندما 
نناقش الفرص اإلس���تثمارية والمصرفي���ة المتاحة أمامنا 
ما بعد كورونا. فنحن لسنا مطالبين بالفعل بمناقشة هذه 
الفرص فحسب، ولكن علينا أن نناقشها بموازاة اإلجراءات 
الواجب إتخاذها لضمان تعافي النظام المصرفي العالمي 
وس���المته عل���ى الم���دى البعي���د. كذل���ك بم���وازاة ال���دور 
المفت���رض أن تنهض به البنوك وال س���يما البنوك العربية 

في قيادة قاطرة تعافي اإلقتصادات العربية«.
وق���ال يوس���ف: »في ما يخ���ص الحفاظ على س���المة 
النظ���ام المصرف���ي العالم���ي في ظ���ل تداعي���ات جائحة 
كورون���ا، فمنذ إندالع األزمة المالية واإلقتصادية العالمية 

يوسف: على البنوك العربية 

مواصلة النهوض في خدمة مجتمعاتها

 الجلسة األولى
»فرص النمو العربي وطريق 

الخروج من حالة عدم اليقين«

يوسف
في الجلس���ة األولى عن »فرص النم���و العربي وطريق 
الخ���روج من حالة ع���دم اليقين«، قال الرئي���س التنفيذي 
لمجموع���ة البرك���ة المصرفي���ة، البحرين )رئي���س جمعية 
مص���ارف البحرين، والرئيس الس���ابق إلتح���اد المصارف 
العربية( عدنان أحمد يوسف: »نشرُت مقاالً )مؤخراً( في 
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ف���ي العام 2008، نش���رُت مق���االت عدة عّب���رت فيها عن 
قناعتي بأن أصحاب القرار في العالم لم يقوموا بمعالجة 
األخطاء التي أدت إلى إندالع األزمة بصورة شاملة، حيث 
ت���م تصحي���ح جزء منها فق���ط، بينما بقي���ت غالبيتها على 
حالها. وذكرت أن ما س���يحدث ه���و أن الكثير من البلدان 
سوف تمر بسنوات من النمو ستعود مرة أخرى إلى الركود 

وذلك بسبب األخطاء الكامنة التي لم يتم معالجتها. 
إنن���ا الي���وم أمام تح���د م���زدوج، فمن ناحي���ة يقع على 
عات���ق النظ���ام المصرفي العالمي مهمة أساس���ية وحيوية 
في التصدي لتداعيات جائحة كورونا. ومن ناحية أخرى، 
فإنه ال يزال يعاني من جوانب خلل. ويُخش���ى أن سياسات 
التس���يير الجديدة ق���د تدعمه في الم���دى القصير، ولكن 
ل���ن تحل جوانب الخلل فيه على المدى البعيد. وبينما قد 
تساعد اإلجراءات المؤقتة التي إتخذتها البنوك المركزية 
لمساعدة البنوك على أداء دورها في الوقت الراهن، فإن 
المطل���وب أيضا إتخاذ إج���راءات رقابية وتنظيمية موازية 
تستهدف جوانب الضعف الكامنة على المديين المتوسط 
والبعي���د م���ن خالل التركيز على تحس���ين ج���ودة األصول 
ومعالج���ة المديوني���ات المصرفي���ة وتعزي���ز م���الءة رأس 
المال ووضع قيود على اإلس���تثمارات والمضاربة وغيرها 
م���ن اإلجراءات لكي يكون النظام المصرفي أكثر س���المة 
وقادراً على تأدية دوره في تعزيز آفاق النمو اإلقتصادي«.
وف���ي م���ا يخ���ص المه���ام الملقاة عل���ى عات���ق البنوك 
العربي���ة في ظل جائحة كورونا، قال يوس���ف: »إن النتائج 
المالي���ة الت���ي أعلنتها البن���وك العربية للنص���ف األول من 
الع���ام الج���اري أظه���رت في معظمه���ا إنخفاض���اً متفاوتاً 
ف���ي األرب���اح، وه���ذا كان متوقعاً في ض���وء: أوال الظروف 
اإلقتصادي���ة والمالية الناجمة عن جائح���ة كورونا، وثانياً 

تطبيق المعيار المحاسبي الدولي 9.
لذل���ك، ف���إن بنوكن���ا العربية تواج���ه بدوره���ا مهمات 
مزدوج���ة. فم���ن جهة، ه���ي مطالب���ة بمواصل���ة التصدي 
لجائح���ة كورونا، وهي نجحت في ذلك بقدر كبير، وعليها 
مواصلة الحفاظ على ممارساتها المصرفية السليمًة، وأن 
تقوم بإستخدام الهوامش الوقائية التي جرى بناؤها خالل 
الفترات الس���ابقة، حيث تشكل هذه اإلحتياطات مصدات 
للتخفي���ف م���ن تأثي���رات األوض���اع اإلقتصادي���ة والمالية 
الناجم���ة عن كورونا. وفي الوقت الذي يجب أن تعمل فيه 
البن���وك على مراجع���ة وتقييم هيكل إس���تحقاقات وجودة 
محافظها التمويلية واإلس���تثمارية بصورة مستمرة بغرض 
إتخ���اذ اإلجراءات الوقائي���ة المطلوبة، فإن���ه من األفضل 
أيض���اً أن تتعامل بش���فافية م���ع أوضاعه���ا المالية وعدم 

نشاط اإلتحاد

التغطي���ة عل���ى حجم تأثرها لك���ي تخلق أج���واء من الثقة 
واإلطمئنان. وبطبيعة الحال، فهي مطالبة أيضاً باإلهتمام 
بالجوانب التش���غيلية والتنظيمية المتعلقة بس���المة وأمان 
أنظمة التشغيل وخطط اإلستمرارية مع التوسع في تقديم 
الخدم���ات المصرفية الرقمي���ة لكي تضمن األمن واألمان 

في تقديم هذه الخدمات.
في الجانب اآلخر، فإن البنوك العربية يجب أن تواصل 
النه���وض بدورها ف���ي خدمة مجتمعاتها نظ���راً إلى الدور 
المحوري الذي تلعبه في برامج التنمية اإلقتصادية، حيث 
إن اإلقتص���ادات العربية جميعها من دون إس���تثناء بحاجة 
إلى التغلب على تداعيات الجائحة والبدء بمسيرة التعافي 

والنمو مجدداً«.
عن الفرص المصرفية واإلستثمارية العربية واألوروبية، 
قال يوسف: إن البنوك العربية واألوروبية، يجب أن تتعاون 
مع���اً في التغلّ���ب على جوان���ب ضعف النظ���ام المصرفي 
العالم���ي من خالل القيام بإجراءات وسياس���ات منس���قة 
تهدف إلى تعزيز مالءة هذا النظام وتجنيبه االنزالق نحو 
المزي���د من المصاعب. وهنا نقترح أن يتم عقد مؤتمر أو 
منت���دى مصرفي عربي أوروب���ي يُركز على هذا الموضوع، 
ف���ي حضور الهيئات الرقابي���ة والبنوك المركزية والخروج 

بالتوصيات الالزمة حوله.
كم���ا أن اإلقتصاديات العربية ما بع���د جائحة كورونا، 
س���تكون بحاج���ة لمراجع���ة ش���املة لألنظم���ة الصحي���ة 
والتعليمية وسالس���ل التوريد الداخلي���ة والخارجية وقدرة 
إقتصاداته���ا على التنويع القائم عل���ى االقتصاد المعرفي 
والوس���ائط التكنولوجية والتحول الرقمي وأس���واق العمل 
وبرام���ج التدري���ب وغيرها، وهي جميعه���ا ممكن تحويلها 
لفرص لإلستثمار بمش���اركة القطاع الخاص، حيث يمكن 
للبنوك األوروبية من خالل خبرتها في التمويل واإلستثمار 
ف���ي هذه القطاعات وقدراته���ا التمويلية الكبيرة أن تدعم 
جه���ود البن���وك  العربية لإلس���تجابة لمتطلب���ات النهوض 

باإلقتصادات العربية«.

بعاصيري
وتن���اول محم���د بعاصيري، نائب حاك���م مصرف لبنان 
األس���بق، ورئي���س مبادرة ح���وار القطاع الخاص والش���رق 
 ،US – MENA PSD – األوس���ط وش���مال أفريقي���ا
مب���ادرة الح���وار المصرف���ي العربي – األميرك���ي التي تم 
إطالقه���ا بالتع���اون م���ع األمين الع���ام إلتح���اد المصارف 
العربية وس���ام حسن فتوح، »لقد بُذلت جهود كبيرة لتعزيز 
ه���ذه المبادرة وتحقيق أهدافها، وهي س���اهمت أيضاً في 
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تسريع عمل تعزيز الش���مول المالي وإزدهار المشروعات 
الصغيرة والمتوس���طة والمتناهية الصغ���ر«، معتبراً أنه ال 
مفر من الحوار المشترك، مشيراً إلى »إستقرار المصارف 
العربية في المنطقة حيال عمليات تبييض األموال وتمويل 
اإلره���اب وإتباعها أعلى المعايير العالمية«، مش���دداً على 
»أن نظافة القطاع المصرفي العربي عّززت المش���روعات 
الصغيرة والمتوس���طة رغم أن الش���مول المالي في العالم 
العرب���ي ال ي���زال أق���ل إنتش���اراً م���ن البل���دان األوروبي���ة 
واألميركي���ة«، مالحظاً »أن األموال ف���ي البلدان المتقدمة 
تذهب إل���ى التعليم والبنى التحتي���ة وتعزيز المجتمعات«، 
مش���ّدداً في المحصلة على أنه »يمكن التعاون اإلقتصادي 
والمصرف���ي العربي – األوروبي بغي���ة تعزيز اإلقتصادات 
العربي���ة والقطاع���ات اإلقتصادي���ة المتنوع���ة وال س���يما 

القطاعين الصحي والتعليمي وتأهيل البنى التحتية«.
 وتحدث في الجلسة األولى أيضاً المستشار اإلقتصادي 
ف���ي القطاع المصرفي يورك كراي���زل، متناوالً أهمية رفد 
المص���ارف بالمش���روعات اإلقتصادية إل���ى البلدان األقل 
نمواً، والحاجة الضرورية لقيام المشروعات الحيوية التي 
تواكب التكنولوجيا الحديثة وال س���يما التكنولوجيا المالية 

Fintech في سبيل اإلنخراط في العالم الحديث. 

الجلسة الثانية
»التعاون األلماني العربي في مجال البنوك 

واألعمال التجارية بعد خروج بريطانيا من اإلتحاد 
األوروبي« 

فايد
تحدث طارق فاي���د، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، 
مص���ر، عن أهمي���ة التعاون العربي – االوروبي وال س���يما 
م���ع ألماني���ا، وإقام���ة أفضل العالق���ات اإلس���تثمارية بين 
الجانبي���ن، وال س���يما ف���ي ظ���ل تق���ارب الق���ارة األوروبية 
والمنطقة العربية مما س���ّهل التعاون بين األسواق العربية 
واألوروبية وال س���يما ألمانيا، وهي فرصة لنحو 400 ألف 
عربي يس���تفيدون من التطور الحاصل، بغية تحقيق النمو 
داً على أهمية التعاون  والتنمية في المنطقة العربية، مشدِّ
المص���ري – األوروبي وال س���يما مع ألماني���ا بغية تحقيق 
الق���وة والمناع���ة اإلقتصادية والمالية ف���ي الوقت الراهن 

وفي المستقبل أيضاً.

أحمد
وتناول يوس���ف أحمد ممثل مرك���ز فرانكفورت المالي 

في منطقة الش���رق األوس���ط وش���مال إفريقيا والش���ريك 
اإلداري ف���ي FIC Frankfurt International، دور 
ألماني���ا المتزاي���د »إذ تتطل���ع إلى إس���تقبال المؤسس���ات 
المالي���ة والمصرفي���ة العربية المتواجدة ف���ي لندن، عقب 
خروج األخيرة م���ن اإلتحاد األوروبي«، معتبراً »أن جائحة 
كورون���ا أّثرت س���لباً على اإلقتصادات العالمية وال س���يما 
عل���ى اإلقتصاد األوروبي، وتركت تحديات حيال اإلقتصاد 

األلماني«.

داغر
Be -  وتحدثت الرا داغر الشريك المفوض في شركة
rut Paractice Law Firm، لبن���ان، ع���ن تجربتها في 
الشركة )ش���ركة محاماة ديناميكية ومبتكرة(، والتي تقدم 
مجموع���ة كاملة من الخدمات القانونية للعمالء المحليين 
والدوليي���ن، حي���ث يق���دم فريق العمل في الش���ركة أفضل 

الخدمات القانونية.

برايمر
 Nicolas برايم���ر  نيق���والس  الدكت���ور  وتح���دث 
Bremer المتخص���ص ف���ي تقديم المش���ورة للعمالء من 
أوروبا ومنطقة الش���رق األوسط وشمال إفريقيا في شأن 
أنش���طتهم التجاري���ة وإس���تثماراتهم في المملك���ة العربية 
الس���عودية واإلم���ارات العربية المتحدة وُعم���ان وألمانيا، 
 Alexander & Partner وق���د عمل قبل إنضمامه إلى
في الع���ام 2015، محامياً لش���ركات المحاماة الدولية في 
دبي )اإلمارات العربية المتحدة( والقاهرة )مصر( وبرلين 
)ألماني���ا(، حي���ث ق���دم اإلستش���ارات للعمالء م���ن أوروبا 
ومنطقة الش���رق األوس���ط وش���مال إفريقيا ف���ي ألمانيا، 
وهو متخصص في قانون الش���ركات والبناء والعقارات في 

ألمانيا والشرق األوسط.
 ،  Alexander & Partnerف���ي ش���ريكاً  وبصفت���ه 
تح���دث الدكتور نيقوالس برايمر عن تجربته المهنية التي 
تُرك���ز على تقديم المش���ورة للعمالء األوروبيين في ش���أن 
إس���تثماراتهم في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 
وال س���يما المملكة العربية الس���عودية واإلم���ارات العربية 
المتح���دة وس���لطنة ُعم���ان والعم���الء من منطقة الش���رق 
األوسط وشمال إفريقيا في شأن إستثماراتهم في ألمانيا 
وأوروبا، متناوالً قانون الش���ركات والمش���اريع المش���تركة، 
وتموي���ل الش���ركات، فض���اًل ع���ن المعام���الت العقاري���ة 
واإلندماج واإلستحواذ، مرّكزاً بشكل خاص على قطاعات 

l.الطاقة والتكنولوجيا والعقارات والموارد الطبيعية

نشاط اإلتحاد
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قال الش���يخ س���لطان بن طحنون آل نهيان، رئيس 
مجل���س إدارة مكت���ب فخ���ر الوط���ن  »إن مص���رف 
اإلم���ارات العربي���ة المتح���دة المركزي إتخ���ذ معايير 
إس���تثنائية لحماية إزدهار دولة االم���ارات ومقّوماتها 
اإلقتصادي���ة على المدى القري���ب والبعيد، وهو يُعتبر 
أح���د أبطال خط الدف���اع األول، ويس���تحق منا تحّية 
شكٍر وتقدير للجهود الكبيرة التي تبذلها إدارته ُممثلة 
ف���ي المحاف���ظ عبد الحميد س���عيد وفري���ق الخبراء 

العاملين«.
وأضاف الش���يخ س���لطان: »إن الخط���وات الذكية 
والس���ريعة والفعال���ة التي إتخذها مص���رف اإلمارات 
العربي���ة المتح���دة المرك���زي بتوجيه���ات ودع���م م���ن 
القي���ادة الرش���يدة، أنقذت حياة الكثيري���ن، وتضّمنت 
المؤسس���ات التي تلقت الدعم المالي أو التس���هيالت 

سلطان بن طحنون: 
مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 يستحق التقدير إلتخاذه إجراءات شجاعة وجريئة 
للمحافظة على ركائز اإلقتصاد اإلماراتي خالل جائحة كورونا

مكتب فخر الوطن يشيد بمبادرات المصرف المركزي

المالية والمصرفية لتتمكن من اإلستمرار في العمل، وال سيما تلك 
الشركات الرائدة التي واجهت الوباء في الخطوط األمامية، بما في 
ذل���ك مزودي الخدمات الصحية الذي���ن إحتاجوا الدعم للمحافظة 
على شبكة اإلستجابة الوطنية لحاالت الطوارئ، وإعالة أبطال خط 

الدفاع األول«.
وختم الش���يخ س���لطان: »لق���د برز مص���رف اإلم���ارات العربية 
المتح���دة المركزي كأحد أهم أبطال خ���ط الدفاع األول في مجال 
المؤسسات. فقد قدم أبهى صور القيادة الحقيقية لحماية الركائز 
المالي���ة األساس���ية واألنظمة البنكي���ة لدولة اإلمارات. وتس���ّنى لنا 
رؤية أثر هذه القيادة المتميزة في كافة جوانب إقتصادنا المس���تقر 
والحي���وي رغ���م أزم���ة الوب���اء التي أصاب���ت اإلقتص���ادات العالمية 

قاطبة«.
 من جانبه وجه محافظ مصرف اإلمارات المركزي عبدالحميد 
س���عيد، الش���كر الى رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن وسعادة 
المدي���ر الع���ام وفريق العاملي���ن، وقال: »إن مؤسس���اتنا المالية هي 
العم���ود الفقري لإلقتص���اد اإلماراتي، ومصرف اإلم���ارات العربية 
المتح���دة المرك���زي ملتزٌم الحد م���ن الضغوط الت���ي تواجهها هذه 

المؤسس���ات بما يضمن لها اإلس���تمرار في أداء دورها الحيوي في 
تقدي���م الدعم المالي، وتمكين الش���ركات والعائ���الت من الحصول 
على التمويل األساسي، بصورة تُعزز نمو وإزدهار اإلقتصاد الوطني 

في المرحلة الراهنة وعلى المدى البعيد«.
وأوضح المحافظ س���عيد »أن اإلجراءات الفعالة والسريعة التي 
إتخذه���ا المص���رف المركزي بتوجيه���ات ودعم القيادة الرش���يدة، 
س���اهمت ف���ي توحي���د المؤسس���ات المالي���ة اإلماراتي���ة وحمايتها، 
وتمكي���ن البنوك من تقديم الدعم للش���ركات الكبيرة والصغيرة في 
مختل���ف أنحاء الدولة. كما أتاحت للش���ركات ف���ي اإلمارات حماية 
رؤوس أمواله���ا، والمحافظ���ة عل���ى الس���يولة وتدفق األم���وال عبر 

سالسل التوريد المحلية«.
وس���لّط المحافظ س���عيد الضوء على اإلجراءات التي إتخذها 
المصرف المركزي وعلى األثر االيجابي المباش���ر لهذه اإلجراءات 
على آالف الشركات، التي تُعد أحدى الركائز المهمة إلقتصاد دولة 
اإلم���ارات العربية المتحدة على المدى البعيد، والنتائج الملموس���ة 
التي تحققت لمئات آالف األش���خاص والعائالت الذين تأثروا بهذا 

   l.الوباء

األخبار والمستجدات
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اس��تعرض مجل���س إدارة مص���رف البحرين المركزي برئاس���ة 
حسن خليفة الجالهمة، رئيس مجلس إدارة المصرف، الموضوعات 
المدرجة على جدول األعمال، حيث اطلع على تقرير األداء للمصرف 

والتطورات في القطاع المالي للربع الثالث لعام 2020.
واطل���ع المجلس عل���ى اإلج���راءات التي اتخذها المص���رف بناًء 
عل���ى توجيه مجل���س الوزراء ف���ي جلس���ته المنعقدة ف���ي 14 أيلول/

س���بتمبر2020 ، لناحية بح���ث البنوك بتأجي���ل مدفوعات القروض 
حتى نهاية العام الجاري بما ال يؤثر على س���يولة المصارف ومالءتها 
المالي���ة، وأع���رب المجل���س عن تقدي���ره للتفاعل اإليجاب���ي من قبل 
البن���وك وش���ركات التمويل وش���ركات التمويل المتناه���ي الصغر في 

»المصرف المركزي البحريني« يعقد اجتماعه الرابع هذا العام..
 ويؤكد: برامج الدعم المالي أسهمت في استقرار

 األنشطة االقتصادية المختلفة

األخبار والمستجدات

الموافق���ة عل���ى تأجيل األقس���اط لألفراد والش���ركات مع احتس���اب 
الفوائد، حيث إن ذلك سيسهم في التخفيف على المواطنين في هذه 
الظروف االس���تثنائية ويس���اعد في توفير الس���يولة لدعم القطاعات 
االقتصادي���ة المختلف���ة، وهو ما يأتي متماش���ياً مع الجه���ود الكبيرة 
الت���ي تبذلها الحكومة من خ���الل برامج الدعم المالي المختلفة التي 
قدمتها لألفراد والش���ركات خالل األش���هر الماضية، والتي أسهمت 
بش���كل كبير في التخفيف من اآلثار االقتصادية للجائحة بما س���اعد 
على اس���تقرار المعام���الت المالية والتجارية واألنش���طة االقتصادية 

المختلفة وحافظ على مسار نموها المستدام.
كما استمع المجلس للعروض التي أعدها االستشاريون المعينون 
م���ن قب���ل المصرف عن الدراس���ات ف���ي مجال التح���ول الرقمي في 
القط���اع المال���ي والصيرفة المفتوحة، حيث تش���كل هذه الدراس���ات 
مرتك���زات لعم���ل المصرف ف���ي الفت���رة القادمة في إدخ���ال المزيد 
من المنتجات الرقمية والتي ستس���هم في تطوير وتس���هيل الخدمات 
المصرفي���ة المقدم���ة في مملك���ة البحرين وتعزز من جه���ود التحول 

l.الرقمي في البالد

في س���ياق الجهود الرامية إليجاد وس���ائل مبتكرة لمواجهة التغّير 
المناخ���ي وتعزي���ز العم���ل الجماعي للحد م���ن تأثيراته الس���لبية على 
الطقس والمناخ في العالم بأسره، رحبت »ماستركارد« بإنضمام إكسبو 
2020 دبي إلى التحالف من أجل كوكبنا الثمين كشريك إستراتيجي.

ويجمع التحالف من أجل كوكبنا الثمين، الذي تقوده »ماستركارد«، 
ويض���م المنظم���ة الدولي���ة للمحافظ���ة عل���ى البيئ���ة ومعه���د الموارد 
العالمية بصفتهم خبراء في التش���جير، مجموعة واس���عة من الشركات 
والمؤسس���ات التجاري���ة والبن���وك والمدن والمس���تهلكين؛ ويس���تهدف 
اإلس���تثمار ف���ي حماي���ة البيئة بطريق���ة فعالة عبر زراع���ة 100 مليون 
ش���جرة، وإعادة تش���جير الغابات ف���ي جميع أنحاء العال���م وعلى مدى 

خمس سنوات.

»ماستركارد« ترحب بإنضمام إكسبو 2020 دبي وبنك اإلمارات دبي الوطني 
ونتورك إنترناشيونال  إلى تحالف يهدف إلى مواجهة التغيّر المناخي

وبإعتباره���ا ش���ريك تقني���ة المدفوعات إلكس���بو 2020، تس���عى 
»ماستركارد« إلى تعزيز شراكتها اإلستراتيجية مع المعرض من خالل 
الترحي���ب بإنضم���ام بنك اإلم���ارات دبي الوطني، الش���ريك المصرفي 
إلكس���بو 2020 والرائد على المستوى اإلقليمي في مجال اإلستدامة، 
إل���ى التحال���ف من أجل كوكبنا الثمين. ويأتي إنضمام البنك وغيره من 
المؤسسات التي تُشاركه إلتزامه مبدأ تحقيق الكسب عن طريق خدمة 
الصالح العام، مثل شركة نتورك إنترناشيونال الرائدة في مجال توفير 
حل���ول بطاق���ات الدفع ف���ي المنطقة، إلى التحالف، ف���ي إطار الجهود 
إلط���الق حملة إقليمية تس���تهدف تمكين المس���تهلكين وإلهامهم إلتباع 
س���لوكيات بيئي���ة إيجابية، ودعم جه���ود إعادة التش���جير التي يقودها 

l.التحالف
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أعل���ن مصرف البحرين المرك���زي بالتعاون مع مجلس 
التنمية االقتصادية، وبن���ك ABC، وبنك »إلى«، و»بنفت«، 

مصرف البحرين المركزي
 يُطلق أول منصة من نوعها للتكنولوجيا المالية 

تهدف إلى تشجيع اإلبتكار في المنطقة

رشيد المعراج
 محافظ مصرف البحرين المركزي.

وس���تعمل منص���ة FinHub 973 وف���ق نظ���ام تش���غيل منص���ة 
FinX22 لإلبتكار التابعة لش���ركة »فينتيك غالكس���ي«، وهي منصة 
خدم���ات مالي���ة مفتوح���ة قائمة على تقنيات الحوس���بة الس���حابية، 
وتتوافق مع أفضل المعايير التقنية الدولية، وستُوفر بيئة إفتراضية 
مفتوح���ة لبرمج���ة التطبيق���ات المصرفي���ة بهدف تمكين ش���ركات 
التكنولوجي���ا المالي���ة الناش���ئة م���ن تطوي���ر وإختب���ار وتطبيق حلول 

التكنولوجيا المالية. 
كم���ا ستُس���هم منص���ة FinHub 973 ف���ي رب���ط المؤسس���ات 
المالية في مملكة البحرين والمنطقة بش���ركات التكنولوجيا المالية 
م���ن مختل���ف أنحاء العالم، وذلك من خالل س���وق عالمية لش���ركات 
التكنولوجي���ا المالية تس���تند إل���ى تقنيات ال���ذكاء اإلصطناعي. كما 
تُتي���ح المنصة إمكانية إيجاد الش���ركاء وحش���د المص���ادر والموارد 
التي ستُس���هم في تصميم حلول تكنولوجيا مالية فعالة مما يُس���اعد 
ف���ي تحفيز جهود اإلبتكار وإحداث نقل���ة نوعية في قطاع الخدمات 

المالية.
وصّرح رش���يد المع���راج، محافظ مص���رف البحري���ن المركزي 
قائاًل: »يس���عدنا إطالق منصة FinHub 973  للتكنولوجيا المالية 

وبنك البحري���ن الوطني، وبنك 
البحري���ن اإلس���المي، إط���الق 
FinHub 973 كأول منص���ة 
للتكنولوجي���ا  ش���املة  رقمي���ة 
المالي���ة في المنطقة يُش���رف 
البحري���ن  مص���رف  عليه���ا 
المنص���ة  المرك���زي. وته���دف 
الجديدة إلى خلق بيئة تعاونية 
للتكنولوجيا المالية وتأس���يس 
بوابة للفرص اإلس���تثمارية في 
المنطق���ة عب���ر رف���ع مس���توى 
التعاون واإلبت���كار في القطاع، 
ودعم التكامل بين المؤسسات 
وش���ركات  المصرفي���ة 

التكنولوجيا المالية الناشئة. 

األخبار والمستجدات
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أش���ارت توقع���ات منظم���ة التع���اون االقتص���ادي والتنمي���ة 
OECD إلى »أن التعافي المنش���ود لإلقتصاد العالمي في العام 
2021 س���يكون أضعف مما كان متوقعاً له«. وقال إنجيل جوريا، 
األمين العام للمنظمة إن السبب في ذلك يرجع إلى »أننا سندخل 
العام الجديد بإتجاه صعود إقتصادي أقل مما كان متوقعاً بشكل 

ملحوظ، وبقوة أقل«.
وتوق���ع جوريا أيضاً »أن يكون اإلنكماش اإلقتصادي في هذا 
الع���ام أكثر خط���ورة مما كان متوقع���اً له«، وذكر »أن س���بب ذلك 
ه���و عودة الزيادة القوية ف���ي أعداد اإلصابات الجديدة بفيروس 

كورونا في العديد من دول العالم«.
وكانت المنظمة أعلنت مؤخراً أنها تتوقع للعام المقبل 2021 
مع���اودة اإلرتف���اع ف���ي أداء اإلقتصاد العالمي بنس���بة 5 %، بعد 

إنكماش متوقع بنسبة 4.5 % في العام الحالي.
م���ن جهة أخرى، أعرب جوريا ع���ن إعتقاده بأن »على العالم 

 :OECD منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية
تعاٍف ضعيف لإلقتصاد العالمي 

في العام 2021

أن يُكاف���ح التغير المناخي بصورة أكثر حزماً مما هي عليه اآلن، 
وذلك رغم جائحة كورونا«، وقال إنه »يرى أن وضع تسعيرة شاملة 
لإلنبعاثات الكربونية مس���ألة ضرورية له���ذا الغرض«، وأضاف: 

»نحن بحاجة إلى ضريبة كبيرة على ثاني أكسيد الكربون«.
وحذر جوريا من »وقوع أزمة لجوء جديدة في أوروبا بس���بب 
جائح���ة كورونا« وقال: »أنا قل���ق من أن يكون ضغط الهجرة هذه 

المرة أكبر بكثير«.
 وطالب جوري���ا الدول الغنية ب� »تعزي���ز دعمها للدول األكثر 
فقراً في التغلب على الجائحة وتداعياتها اإلقتصادية«، مش���يراً 
إل���ى »أن باع���ث ه���ذا الدع���م »ليس الش���فقة، ولك���ن للمصلحة 

الذاتية«.
 وحث جوريا على »مزيد من إعفاءات الديون«، منتقداً »عدم 
توفير أموال كافية حتى اآلن من أجل تزويد الدول الفقيرة بلقاح 

l.»2021 كورونا المأمول التوصل إليه في العام

التي ستُعزز من التحول السريع نحو الصيرفة الرقمية 
بش���كل خ���اص، والتح���ول لإلقتصاد الرقم���ي والذكاء 

االصطناعي عموماً«.
وأض���اف المع���راج: »لقد أثبت���ت تداعيات جائحة 
»كوفي���د19-« أهمية التوس���ع في الصيرف���ة الرقمية، 
المدفوع���ات  ألنظم���ة  المناس���بة  الحل���ول  وتوفي���ر 
اإللكتروني���ة، وق���د أدرك المص���رف المركزي بش���كل 
مبّكر أهمية تطوير البنية التحتية بش���كل مس���تمر في 
القط���اع المصرف���ي، مم���ا يضع المصرف ف���ي طليعة 
الجه���ات الرقابية الداعم���ة لإلبت���كار، لتصبح مملكة 
البحري���ن من أب���رز المراكز المالية ف���ي هذا المجال. 
ويؤك���د إط���الق منص���ة FinHub 973 م���ن جدي���د 
رؤي���ة مص���رف البحرين المرك���زي تجاه التوس���ع في 
التكنولوجي���ا المالي���ة  وفتح المج���ال لإلبتكار وتقديم 

منتجات مالية جديدة«.
ويأت���ي إط���الق منص���ة FinHub 973 إلحاق���اً 

بالمب���ادرات األخيرة الت���ي قام بها المص���رف لتعزيز 
اإلبت���كار في القطاع المالي بعد إطالق البيئة الرقابية 
التجريبي���ة ف���ي 2017 وإنش���اء وح���دة متخصصة في 
مج���ال التكنولوجي���ا المالية لدى المص���رف، وإصدار 
تعليم���ات خاص���ة بالخدم���ات المصرفي���ة المفتوحة، 
ومنص���ات األص���ول المش���فرة، وخدمات االستش���ارة 
المالي���ة الرقمي���ة، وخدم���ات الحوس���بة الس���حابية، 

ووسطاء التأمين عبر المنصات اإللكترونية.
المؤسس���ات   FinHub 973 منص���ة  وس���تُمكن 
المالي���ة م���ن تنظيم فعالي���ات الهاكاث���ون اإلفتراضية، 
ومس���ابقات اإلبتكار والمبادرات المتخصصة لتسريع 
وتي���رة االبتكار ونمو األعم���ال. وتقدم المنصة محتوًى 
غنياً ومتنوعاً حول قطاع التكنولوجيا المالية واألنظمة 
والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، وتُسهم في 
تزويد الس���وق بالمعلومات والتفاصيل الضرورية حول 

l.السياسات التنظيمية

األخبار والمستجدات
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الملتقيات والندوات

للبن���وك  الع���ام  المجل���س  عق���د 
والمؤسس���ات المالية اإلسالمية، المظلة 
الرس���مية للصناعة المالية اإلس���المية، 
بالتع���اون مع جمعية مص���ارف البحرين، 
ن���دوة الكترونية ح���ول: »اإلس���تدامة في 
القطاع المالي: الممارس���ات والتوجهات 

واإلنجازات«
ع���دد  حض���ور  الن���دوة  وش���هدت 
م���ن الم���دراء التنفيذيي���ن م���ن البن���وك 
اإلس���المية،  المالي���ة  والمؤسس���ات 
المؤسس���ات  ممثل���ي  إل���ى  باإلضاف���ة 
المتعددة األطراف والهيئ���ات التنظيمية 
والسلطات الرقابية وعدد من قادة العمل 

المصرفي واألوساط األكاديمية.
وخ���الل الن���دوة تم عرض ومناقش���ة 
آليات التمويل المستدام ومدى مواءمتها 
م���ع األس���واق المالي���ة م���ع ط���رح أه���م 
المب���ادرات الت���ي تق���وم بها المؤسس���ات 
المالية الرائدة في سبيل دمج المعامالت 
المالي���ة مع ممارس���ات االس���تدامة. وتم 

ندوة إلكترونية مشتركة في البحرين 
حول أهمية اإلستدامة في القطاع المالي

تحديد أه���م الممارس���ات الحالية والتوجه���ات المعاصرة 
لالستدامة في المؤسسات المالية.

وتم افتتاح الندوة بكلمة ترحيبية بالمش���اركين، قدمتها 
زينب العويناتي، مديرة الشؤون اإلدارية والمالية، المجلس 
العام للبنوك والمؤسس���ات المالية اإلسالمية. تبعها جلسة 
حوارية بمش���اركة عدد من المتحدثين من خبراء الصناعة 
المالية وهم الدكتور علي عدنان إبراهيم، رئيس اإلستدامة 
والمس���ؤولية اإلجتماعية في مجموع���ة البركة المصرفية، 
ورئيس مجموعة عمل اإلستدامة في المجلس العام ورئيس 
لجن���ة تطوير اإلس���تدامة ف���ي جمعية مص���ارف البحرين، 
والدكت���ور داني���ال كلير، مدير ع���ام المجموع���ة، والرئيس 
العالمي للمصرفية واألس���واق المالية واالستدامة في بنك 
إت���ش إس بي س���ي، والدكت���ور زامير إقب���ال، نائب الرئيس 
للش���ؤون المالي���ة والمدي���ر المال���ي في البنك اإلس���المي 

للتنمية.
ويس���عى المجلس العام إلى تحقيق التنمية المستدامة 

في القطاع المالي العالمي تماشياً مع خطته اإلستراتيجية 
الحالي���ة من خالل تعزيز الوعي بممارس���ات اإلس���تدامة. 
ولتحقي���ق هذا اله���دف، تم التحضير لعدد م���ن المبادرات 
تتمث���ل في إصدار مطبوعات وتقارير دورية وتنظيم ندوات 
الكترونية، وتوقيع مذكرة تفاهم مع المبادرة الدولية لقياس 
بصمة الكربون، فضاًل عن إنشاء مجموعة عمل اإلستدامة.
وس���يواصل المجلس العام تعاون���ه مع جمعية مصارف 
اإلهتم���ام  ذات  المالي���ة  المؤسس���ات  وجمي���ع  البحري���ن 
المشترك لتعزيز ممارسات االستدامة في القطاع المالي.
وت���م تنظيم ه���ذه الندوة االلكترونية م���ن قبل المجلس 
الع���ام وجمعية مص���ارف البحرين لدع���م الصناعة المالية 
اإلس���المية من خالل تنفيذ عدد من األنشطة والمبادرات 
الت���ي تس���عى إلى نمو ودع���م الممارس���ات األخالقية وقيم 
التمويل اإلسالمي في جميع المعامالت المالية، باإلضافة 
إل���ى تس���هيل التع���اون بي���ن األعض���اء والمؤسس���ات ذات 

l.االهتمام المشترك
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األخبار والمستجدات

تقرير آفاق اإلقتصاد اإلقليمي يعرض فرص النمو اإلقليمية
خالل مرحلة التعافي اإلقتصادي في العام 2021

شهد مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة 
الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، إطالق تقرير »آفاق اإلقتصاد 
اإلقليم���ي« لمنطقة الش���رق األوس���ط وش���مال أفريقيا وأفغانس���تان 
وباكس���تان، الصادر عن صن���دوق النقد الدولي في أكتوبر/ تش���رين 

األول 2020.
وس���لّط التقرير ال���ذي جرى إطالقه عن بُعد ه���ذا العام، الضوء 
على إس���تجابة دول منطقة الش���رق األوسط وشمال أفريقيا لجائحة 
في���روس كورون���ا من خالل ف���رض تدابير س���ريعة وصارمة للحد من 
إنتش���ار الفيروس. ورغ���م وج���ود مؤش���رات للتعاف���ي، ف���إن التعافي 
العالمي واإلقليمي سيس���تغرق وقتاً أكثر من المتوقع س���ابقاً، ولذلك 
يع���رض التقري���ر أهمي���ة اإلس���تمرار ف���ي تعزي���ز األنظم���ة الصحية 
وتخفيف خس���ائر الدخل خالل الفت���رة المتبقية من العام 2020، إذ 
تش���ير التوقعات لعام 2021 إلى مستويات نمو منخفضة لغالبية دول 

المنطقة.
ويش���ير تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومات وصانعي 
السياس���ات بحاجة في المس���تقبل القريب إلى مواصلة العمل بشكل 
حاس���م لتأمي���ن مس���تويات األمن الوظيف���ي في ال���دول، األمر الذي 
يضمن توفير الس���يولة للش���ركات واألُس���ر وحماية من هم أقل ثراء. 
وم���ع إس���تمرار التعاف���ي الس���ريع، س���تحتاج المنطقة إل���ى مواصلة 

تعزي���ز اإلندماج ومعالجة نق���اط الضعف الملّحة، إل���ى جانب توفير 
بيئ���ة أعمال مواتية ورعاية اإلس���تثمارات الخاصة، إذ ستُس���هم هذه 
اإلجراءات في إرساء أسس التعافي والتي بدورها ستعمل على إعادة 

بناء إقتصادات أكثر قوة ومرونة وشموالً.
وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لس���لطة مركز دبي المالي 
العالم���ي: »يحرص مركز دبي المالي العالمي على مواصلة الش���راكة 
م���ع صندوق النق���د الدولي إلط���الق نظرتهم اإلقتصادي���ة اإلقليمية 
م���ن خ���الل تقاريرهم الدورية النصف س���نوية، حي���ث يذخر التقرير 
بالتوصيات التي تدعم النمو اإلقتصادي في المستقبل. ويعد التعاون 
مع مختلف الشركاء وال سيما في مثل هذه األوقات ضرورياً للحصول 
عل���ى ال���رؤى والتوقعات، إذ يس���اعد هذا التقرير صّناع السياس���ات 
والشركات في المنطقة على تعزيز مستويات المرونة والتوّسع لديها 
رغ���م الجائح���ة الحالية وخلق ف���رص النمو على المديين المتوس���ط 

والبعيد«.
ب���دوره، ق���ال جهاد أزعور، مدير إدارة الش���رق األوس���ط وآس���يا 
الوس���طى في صندوق النقد الدولي: »مع إستمرار الدول في إحتواء 
حصيل���ة الوباء، يجب على صانعي السياس���ات أن يوّجهوا إهتمامهم 
بشكل متزايد إلى التخطيط وتمويل التعافي في المستقبل، مع تجديد 

l.»التركيز على بناء اإلقتصاد األخضر األكثر شمولية ومرونة
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أطلق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد 
دبي، سوقاً جديداً بإسم »سوق ناسداك دبي للنمو«، تحت مظلة 
ناس���داك دبي، وهي منصة هدفها مس���اعدة وتحفيز المشاريع 
الصغيرة والمتوس���طة على تحقيق النم���و من خالل زيادة رأس 

المال عبر االكتتاب العام األولّي.
تأتي هذه الخطوة في إطار مبادرات »حي دبي للمس���تقبل« 

دبي تُطلق بورصة جديدة لدعم األعمال الناشئة
والشركات الصغيرة والمتوسطة 
ومساعدتها على التوّسع والتطّور

حمدان بن محمد

ال���ذي أطلق���ه الش���يخ محمد بن راش���د آل مكت���وم نائب رئيس 
الدول���ة رئيس مجل���س الوزراء حاكم دبي، مطل���ع العام الجاري 
ضمن أكبر منطقة متخصصة لصناعة اقتصاد المس���تقبل في 

المنطقة.
ن »سوق ناس���داك دبي للنمو« الش���ركات الصاعدة  وس���يمكِّ
���ط وفّعال من حيث التكلفة في البورصة  من تحقيق إدراج ُمبسَّ
الدولية في المنطقة. وس���يفتح الس���وق الجديد المجال إلدراج 
الشركات اإلماراتية، كذلك المقبلة من الخارج لمساعدتها على 

ع إقليمياً وعالمياً.   التوسُّ
وأكد الش���يخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم »أن دبي 
حريص���ة على تقدي���م األفكار والمبادرات التي من ش���أنها دفع 
عجلة االقتصاد، سواء في إطاره المحلي أو في بعديه اإلقليمي 
والعالم���ي، وتحفي���ز النمو ضم���ن مختلف القطاع���ات، وتهيئة 
الظ���روف الالزمة لنجاح األعمال وإزدهارها ببناء الش���راكات، 
وإس���تحداث الف���رص الت���ي يمك���ن م���ن خالله���ا تعمي���م النفع 
والفائدة«، مش���يراً إلى »أن س���وق ناس���داك دبي للنمو س���يُعزز 
دور دب���ي ودولة اإلم���ارات كمركز لألعمال والتمويل في منطقة 
الشرق األوسط، وسيكون حاضنة مثالية للمشاريع القائمة على 

 l.»االبتكار والتنويع والتميُّز

أظه���رت البيان���ات األولية، الص���ادرة من البن���ك المركزي 
المصري، إرتفاع تحويالت المص�ريين العاملين بالخارج خالل 
الس���نة المالي���ة 2020/2019    بمعدل 10.4 %  لتس���جل أعلى 
مس���توى تاريخ���ي لها بلغ نح���و 27.8 ملي���ار دوالر )مقابل نحو 

l.)25.2 مليار دوالر خالل السنة المالية السابقة
البنك المركزي المصري

تحويالت المصريين في الخارج تُحقق أعلى معدل في تاريخها
وتُسجل 27.8 مليار دوالر 

خالل 2019 ـ 2020
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 لم يفرق وباء »كوفيد-19« بين األثرياء والفقراء أو العامة والمسؤولين، فمن ضمن المصابين بالفيروس، كان هناك آالف 
م��ن المش��اهير واألثرياء وحتى الوزراء ورؤس��اء ال��دول. لكن في حين، أنه كان ع��اداًل في توزيع خطره عل��ى الجميع، فإن 

تداعياته اإلقتصادية لم تكن تتمتع بالعدالة عينها.

لماذا يستفيد األثرياء دائمًا
من األزمات اإلقتصادية رغم معاناة اإلقتصاد؟

 رابحون وخاسرون

 -رغ���م دخول اإلقتص���اد العالمي حالة غير مس���بوقة من 
الركود في العام الحالي بفعل ضربة وباء »كورونا«، فإن األثرياء 
نجحوا في التعافي سريعاً بل وتحقيق مكاسب مالية قياسية.

 - حقق المليارديرات 
المتح���دة  الوالي���ات  ف���ي 
مكاس���ب مالية كبيرة في 
األخي���رة  أش���هر  الس���تة 
التي ش���هدت تفش���ي وباء 
الوق���ت  ف���ي  »كورون���ا«، 
ال���ذي عانى في���ه ماليين 
تراج���ع  م���ن  األش���خاص 
الدخل وفقدان الوظائف.

 - تمك���ن أغن���ى 643 
أميركياً م���ن إضافة 845 

األخبار والمستجدات

ملي���ار دوالر إل���ى ثرواتهم مجتمعة في الفت���رة بين 18 مارس/ 
آذار 2020 وحت���ى 15 س���بتمبر/أيلول، ما يمث���ل زيادة 29 % 

لقيمة الثروة.
 - إرتفع���ت ثروة األغنياء ف���ي الواليات المتحدة األميركية 
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من 2.95 تريليون دوالر إلى 3.8 تريليونات دوالر في نحو ستة 
أشهر، ما يعني مكاسب بقيمة 141 مليار دوالر كل شهر أو 32 

مليار دوالر أسبوعياً أو 4.7 مليارات يومياً.
 أكث���ر ثالث���ة مليارديرات حققوا مكاس���ب في ه���ذه الفترة       
جيف بيزوس ومارك زوكربيرغ وإيلون ماسك – شهدوا ارتفاعاً 
لصافي ثرواتهم مجتمعة بنحو 137 مليار دوالر، بينما س���جلت 
ثروة دان جيلبرت مالك شركة »كويكن لونز« زيادة بنسبة 672 
% لترتف���ع من 6.5 ملي���ارات دوالر إلى ما يزيد على 50 مليار 

دوالر.
 - لك���ن عل���ى الجان���ب اآلخر م���ن الطاولة، يق���ف ماليين 
األميركيين الذين تسبب الوباء في فقدانهم للوظائف أو تراجع 

األخبار والمستجدات

الدخل.
 - تراجع متوس���ط أجر 82 % من العمال األميركيين من 
حيث الدخل بنحو 4.4 % في الفترة من منتصف مارس/ آذار 

وحتى أغسطس/ آب 2020.
 - ل���م تقتص���ر معاناة العام���ة في الوالي���ات المتحدة على 
تراجع الدخل، لكن أكثر من 50 مليون شخص فقدوا وظائفهم 
جراء تداعيات الوباء، ورغم التعافي النس���بي فإن 14 مليوناً ال 

يزالون ضمن قوائم العاطلين.
 - ظه���رت تبع���ات األزم���ة في معان���اة 30 مليون���اً أميركياً 

م���ن الجوع، وفق���دان نحو 12 مليون ش���خص التأمين الصحي 
المدعوم من العمل.

 - يُش���ير إرتفاع ثروات األغنياء ومعاناة الفقراء إلى إتساع 
للفج���وة في الدخ���ل بين الجانبين وظهور الف���ارق الصارخ بين 

أرباح المليارديرات والبؤس اإلقتصادي للعامة.
 - القل���ق يتمثل ف���ي أن الفوارق بين األثري���اء والفقراء لن 
تقتص���ر فق���ط عل���ى فجوة الدخل، لكن س���يكون ل���دى قلة من 
الن���اس، ق���در هائل من الق���وة لتش���كيل اإلقتصاد والسياس���ة 

مستقباًل.

ق األثرياء؟  لماذا تفوَّ

 - ج���اء الصع���ود في ث���روات المليارديرات بدع���م إرتفاع قيمة 
شركاتهم والتعافي القوي لسوق األسهم من القاع المسجل في ذروة 
الوب���اء في مارس/ آذار 2020، بفضل ح���زم تحفيز قوية من جانب 
الحكومات والبنوك المركزية قدمت دعماً ملحوظاً للشركات الكبرى 

واألسواق المالية.

 - يشير مؤشر »بلومبرغ« لألثرياء إلى أن ثمانية من أكثر عشرة 
أش���خاص تحقيقاً للمكاس���ب منذ بداية عام 2020 يمتلكون أعماالً 
في قطاع التكنولوجيا، والذي إس���تفاد بش���كل واض���ح من تداعيات 

الوباء وسياسات التباعد والعمل والدراسة من المنزل.
 - حقق »إريك يوان« المؤس���س لش���ركة »زووم« المالكة لتطبيق 
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اإلجتماع���ات عب���ر الفيديو، إرتفاعاً لصافي ثروته بنس���بة 400 % 
لتس���جل 18 مليار دوالر، مع قفزة لسعر السهم بدعم التسارع الحاد 

في عدد المستخدمين بفعل ضربة الوباء.
 - وبش���كل عام، شهد مؤش���ر »إس آند بي 500« إرتفاعاً بأكثر 
من 50 % منذ المس���توى المتدني المس���جل ف���ي منتصف مارس/ 
آذار 2020، كما سجلت أسهم الشركات المملوكة للمليارديرات مثل 
»أمازون«، و»مايكروسوفت«، و»فيسبوك«، و»تسال« صعوداً ملحوظاً.
 - يبدو األثرياء األكثر إس���تفادة من صعود س���وق األس���هم، مع 
حقيق���ة أن أغن���ى 10 % من األميركيين يمتلكون 87 % من أس���هم 

الشركات ووثائق صناديق اإلستثمار.
 - كرر األثرياء إستفادتهم السابقة من التدابير التي تم إقرارها 

بع���د األزمة المالية العالمية في الع���ام 2008 والمتمثلة في األموال 
الرخيص���ة الت���ي ضختها البن���وك المركزية بقيادة بن���ك اإلحتياطي 

الفدرالي والمركزي األوروبي وغيرهما.
 - تس���ببت عمليات خفض الفائدة لمس���تويات قياس���ية متدنية 
وضخ السيولة في صعود حاد ألسعار فئات األصول المختلفة والتي 
تش���مل األس���واق المالية والعقارات، باإلضافة إلى األسهم الخاصة 

والتي شهدت مكاسب كبيرة لصالح األثرياء األكثر تعاماًل فيها.
 - مكاس���ب األثرياء ج���اءت أيضاً بدعم إس���تفادتهم من القوى 
المش���تركة للرقمن���ة والعولمة والتي تُكاف���ئ أصحاب رؤوس األموال 
والمقربي���ن منهم، ف���ي حين يتخلَّف المعتمدون عل���ى األجور الثابتة 

عن الركب.

    للتفاوت وجوه كثيرة

 - األم���ر ال يقتصر على األثرياء 
فحس���ب، لكن األزم���ة الحالية يبدو 
أنها ل���م تؤثر على أصحاب ما يُطلق 
عليه وظائ���ف إقتصاد المعرفة ذات 
األجور المرتفعة والتي أثبتت قدرتها 

على التكيف مع العمل من المنزل.
 - وبينم���ا نج���ح العامل���ون ف���ي 
مرتفع���اً  تعليم���اً  تتطل���ب  مج���االت 
وتمنح أجوراً عالية في الحفاظ على 
أعمالهم أو إس���تعادتها بس���رعة في 
عص���ر الوباء والتباع���د اإلجتماعي، 
ف���إن موظف���ي قطاع���ات الضياف���ة 
والتجزئ���ة والصناعة وغيرها تأثروا 
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سلباً باألزمة.
 - وعل���ى الجانب اآلخ���ر، كان الملونون والنس���اء والعمال 
األق���ل تعليماً ضمن الفئات األكثر تضرراً من تداعيات األزمة 
واألقل ق���درة على الوفاء باإلحتياجات األساس���ية من الطعام 

إلى تكاليف السكن.
 - وبلغ���ت ذروة مع���دل البطال���ة بين األميركيي���ن الذين ال 
يمتلكون ش���هادة المدرس���ة العلي���ا »الثانوية« نح���و 21 % في 
أبريل/ نيسان 2020، ما يعادل ثالثة أمثال المسجل بالنسبة 

إلى الحاصلين على شهادة جامعية.
 - وتمي���ل األوبئ���ة تاريخياً إلى ترك آثار أكثر قس���وة على 
العم���ال األقل مهارة والذين يمتلكون مس���تويات أساس���ية من 
التعليم، في حين يكون التأثير ضعيفاً على وظائف الحاصلين 

على درجات علمية متقدمة.
 - وإرتف���ع معام���ل »جين���ي« ال���ذي يرص���د التف���اوت في 
الدخ���ل بش���كل ملحوظ في أعقاب خمس���ة أوبئ���ة ظهرت في 
القرن الحادي والعش���رين وهي »سارس« و»إنفلونزا الخنازير« 

و»متالزمة الشرق األوسط التنفسية« و»إيبوال« و»زيكا«.
 - زي���ادة التفاوت في الث���روة بعد األزمات الصحية بصفة 
خاص���ة، يأتي رغم جهود الحكوم���ات إلعادة توزيع الدخل من 
األغنياء إلى الفقراء، بفعل عمليات فقدان الوظائف وصدمات 
الدخل وتراجع فرص العمل بالنسبة إلى األقل تعليماً والعاملين 

في الوظائف األدنى دخاًل.
 - كان لألوبئ���ة تأثير متباين بش���كل ملحوظ على عمليات 
التوظي���ف بن���اًء على المس���تويات المختلفة م���ن التعليم والتي 

تُع���د أح���د مؤش���رات المهارات الش���خصية في س���وق العمل، 
فالحاصلون على مستوى تعليمي متقدم نادراً ما تتأثر وظائفهم 
بعد األوبئة، في حين أن وظائف األقل تعليماً تنخفض بش���كل 

ملحوظ.
 - الواقع أن األزمة الحالية لم تتمخض عن إتساع الفوارق 
بين مكاس���ب األثرياء وخسائر األقل دخاًل فحسب، لكن األمر 

تطور إلى أبعد من ذلك.
 - قامت الدول الغنية والتي تمثل 13 % من عدد س���كان 
العالم باإلتفاق على شراء أكثر من  نصف الجرعات الخاصة 
باللقاح���ات المحتملة ض���د وباء »كوفيد-19«، م���ع حقيقة أن 
الش���ركات المنتجة ال تمتلك الطاقة اإلنتاجية الكافية لتوفير 

هذه اللقاحات لكل المحتاجين لها.
 - وتش���ير التقديرات األكث���ر تفاؤالً إلى أنه حتى في حال 
نجاح تجارب تطوير كل اللقاحات الخمسة التي دخلت مراحل 
التج���ارب النهائي���ة حالي���اً، ف���إن 61 % من س���كان العالم لن 

يحصلوا على اللقاح حتى عام 2022 على األقل.
 - تظهر األزمة الحالية أن األثرياء والعاملين في الوظائف 
األعلى دخ���اًل والتي تتطلب مس���تويات تعليمية ومهارات أكبر 
إس���تفادوا من األزمة بش���كل ما، في حين تركز العبء بأكمله 

 l.على الفقراء واألقل تعليماً ودخاًل

)المصادر باألرقام: المعهد األميركي للدراسات السياسية، 
صندوق النقد الدولي، أوكسفام، سي إن إن، 
 فاينانشيال تايمز، بلومبرغ، سي إن بي سي(.
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بل���غ صاف���ي أرب���اح مجموعة البن���ك العربي بع���د الضرائب 
والمخصص���ات 215.2 ملي���ون دوالر أميريك���ي للفت���رة المنتهية 
ف���ي 30 أيلول/س���بتمبر 2020 مقارنة م���ع 668.9 مليون دوالر 
أميركي في الفترة المقابلة للعام 2019 وبتراجع نس���بته 68 %، 
حيث تأثرت أرباح مجموعة البنك العربي س���لبياً خالل التس���عة 
ش���هور األولى من الع���ام 2020 نتيجة المخصص���ات االضافية 
التي قام البنك برصدها إحترازياً لمواجهة التراجع اإلقتصادي 
وحال���ة ع���دم اليقين الذي تش���هده المنطقة والعال���م، باإلضافة 
الى إنخفاض اإليرادات من الفوائد والعموالت بس���بب إنخفاض 
أس���عار الفوائ���د عالمي���اً وتراجع أس���عار النف���ط و تباطؤ حركة 
التجارة العالمية نتيجة اإلغالقات التي شهدتها دول العالم نظراً 

لتفشي فايروس كورونا.
 ه���ذا وبل���غ صاف���ي األرباح التش���غيلية للبن���ك 808 ماليين 
دوالر وبتراجع 22 % عن نفس الفترة من العام الس���ابق، بسبب 
انخف���اض صافي الفوائ���د وكذلك إنخفاض صاف���ي العموالت، 
باإلضاف���ة الى إنخف���اض أرباح الش���ركات الحليف���ة للبنك، كما 
ونم���ت ودائع العمالء بنس���بة 8 % لتصل إل���ى 37.5 مليار دوالر 
أميريك���ي مقارن���ة ب 7.34 ملي���ار دوالر أميريك���ي لنفس الفترة 
من العام الس���ابق، ف���ي حين بلغت التس���هيالت اإلئتمانية 26.7 

مليار دوالر أميريكي كما في 30 ايلول/س���بتمبر 2020 مقارنة 
ب 1.26 ملي���ار دوالر أميريك���ي لنفس الفترة من العام الس���ابق 
وبنس���بة نمو بلغت 2 %، وحافظ البنك على قاعدة رأس���مالية 
متينة حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 9.3 مليار دوالر أميريكي 
وبلغت نس���بة كفاية رأس المال 16.7 % في نهاية التسعة أشهر 
م���ن العام 2020، باإلضافة إلى إحتفاظ البنك بنس���ب س���يولة 
مريحة، حيث بلغت نس���بة القروض إل���ى الودائع 71.1 %، بينما 

فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100 %. 
ح صبيح المصري، رئيس مجل���س اإلدارة قائاًل: »تكبَّد  وص���رَّ
اإلقتص���اد العالمي خس���ائر كبيرة نتيجة تفش���ي فاي���روس كورونا 
أدت ال���ى فرض أعباء إضافي���ة على كافة القطاعات االقتصادية، 

ل النمو وإرتفاع نسب البطالة«.  باإلضافة الى إنخفاض معدَّ
ومن جهته، أوضح  نعمه صباغ، المدير العام التنفيذي للبنك 
العربي، أن مجموعة البنك العربي تأثرت نتيجة تفشي فايروس 
كورون���ا الذي ترافق أيض���اً مع إنخفاض أس���عار الفوائد عالمياً 
وتراجع أس���عار النفط، وأش���ار إلى أن تركي���ز البنك خالل هذه 
الفت���رة كان منوطاً بتوجيه األعم���ال للحفاظ على جودة محفظة 
التس���هيالت اإلئتمانية ونسب س���يولة مرتفعة في ظلِّ التوقعات 

l.المستقبلية السلبية لنمو اإلقتصاد العالمي

215.2 مليون دوالر أرباح مجموعة البنك العربي
 لألشهر التسعة من العام 2020
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األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح: 
قروض المصارف العربية تشكل نحو 90 % 

من ناتجها المحلي خالل العام 2019

 وسام حسن فتوح
 األمين العام إلتحاد المصارف العربية

أش��ار األمين الع���ام إلتحاد المص���ارف العربية، 
وس���ام حس���ن فتوح، في حديث م���ع CNBC عربية 
إلى أنه »بحسب دائرة الدراسات واألبحاث في إتحاد 
المص���ارف العربية، التي أص���درت تقريرها عن أداء 
المص���ارف العربي���ة وال���ذي يُعتبر مش���ّرفاً، مفاده أن 
موجودات المصارف العربية حتى نهاية النصف األول 
من العام 2020 وصلت إلى نحو 3.8 تريليونات دوالر، 
قابله���ا ودائع بلغت 2.5 تريلي���ون دوالر«، موضحاً »أن 
إجمالي القروض الممنوحة في تلك الفترة وصلت إلى 
نح���و 2.2 تريليون دوالر، ما يش���كل 90 % من الناتج 

المحلي اإلجمالي للدول العربية في 2019«.
وق���ال فتوح »إن القطاع المصرفي العربي يُش���كل 
العمود الفقري لإلقتصاد العربي«، وفي قراءة سريعة 

للوضع المصرفي العربي وأهميته حيال اإلقتصادات العربية، 
ي���رى فت���وح »أن الناتج المحلي للعالم  العرب���ي يبلغ نحو 2.7 
تريلي���ون دوالر فقط، وهذا الرقم يعود إلى العام 2019، حيث 
ال يوج���د لدينا ف���ي الوقت الراهن رقم النات���ج المحلي الذي 
يع���ود إلى الع���ام 2020. علم���اً أنني ال أتوق���ع أن يكون لدينا 
تط���ور في الناتج المحلي اإلجمال���ي في الوقت الراهن، نظراً 

إلى جائحة كورونا )كوفيد – 19(«.
وأضاف فتوح: »في مقاربة بس���يطة بي���ن التمويالت التي 
جاءت من القطاع المصرفي العربي، إلى اإلقتصاد، وإذا قمنا 
بمقارنتها باإلقتصاد، نجد أنها تش���كل نحو 90 % من الناتج 
المحل���ي اإلجمالي لل���دول العربية عموماً، وتالياً نجد أن أهم 
قطاع في الدول العربية هو القطاع المصرفي، لذلك ياُلحظ 
أن إتح���اد المصارف العربية ق���ام بالتحالف مع إتحاد الغرف 

األخبار والمستجدات
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العربية، والتحالف العالمي اللوجيس���تي، من أجل بناء منصة 
إلكتروني���ة، تُمّكنه م���ن فتح آفاق التمويل عل���ى نحو أكبر من 

التمويل الحالي«.
وتاب���ع فتوح: »عندم���ا تكلمُت بأن التموي���الت تجاوزت 2 
تريليون دوالر، هنا أس���تطيع أن أطرح سؤاالً: هذه التمويالت 
ه���ل تذه���ب إلى اإلقتص���اد  الحقيقي؟ وفي ح���ال ذهبت إلى 
اإلقتص���اد الحقيق���ي، لماذا ال ت���زال البطالة عل���ى نحو كبير 
ف���ي العالم العربي؟ م���ن هنا، ينبغي التوقف ف���ي هذه الحال 

ك���ي نس���أل أنفس���نا: أي���ن تذهب ه���ذه التموي���الت؟ وما هي 
الفرص المتاح���ة للمصارف للتمويل في اإلقتصاد الحقيقي؟ 
وما ه���ي المعلوم���ات المتواف���رة والمتاحة للمص���ارف حيال 
الش���ركات والمؤسس���ات الصغي���رة والمتوس���طة والمتناهية 
الصغ���ر، والزراعة والصناعة والخدم���ات، التي تتيح للمنصة 
اإللكترونية أن تُوفرها، حيث يُحاول إتحاد المصارف العربية 
أن يبني المنصة بالتعاون مع تحالفاته من الشركات المختصة 

في هذا الشأن«.

األمين العالم إلتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي:
نتوقع نمو اإلقتصادات العربية بنحو 40 % حتى العام 2030

بسبب التحول الرقمي اإلقتصادي

أوض����ح األمين العام إلتحاد الغ����رف العربية، الدكتور 
خال����د حنفي، ف����ي لقاء مع CNBC عربي����ة »أن التحول 
الرقم����ي اإلقتصادي ب����ات ضرورة ف����ي المنطقة العربية 
ولي����س إختيارياً«، مش����يراً إل����ى »أن توقع����ات بنمو بعض 
اإلقتص����ادات العربي����ة بنح����و 40 % حتى الع����ام 2030 
بس����بب التحول الرقمي اإلقتصادي، يوازيها بنفس نسب 

النم����و، خل����ق وظائ����ف جدي����دة لديها خ����الل تلك 
الفترة«.

وق����ال د. حنف����ي: »إن التح����ول الرقم����ي يُعتبر 
سلس����لة كبي����رة ج����داً، تربط م����ا بين المس����تهلك 
والمنت����ج، وألني أمثل إتحاد الغ����رف العربية التي 
تشكل القطاع الخاص العربي في 22 دولة عربية، 
وتساهم بنسبة 75 % من الناتج المحلي العربي، 
وتشكل نحو 75 % من الطاقة البشرية المتوافرة 
في المنطقة العربية، كما لدينا في الغرف العربية 
ماليي����ن المنتجي����ن، لذا نحن معني����ون بالمنتجين 
الصغ����ار، الموجودين في بلدان عربية عدة، بينهم 
منتج����ون صناعيون، وزراعي����ون، ومقدمو خدمات 

كثيرة«.
أضاف د. حنفي: »أن الناتج المحلي اإلجمالي 
ف����ي دول عربي����ة كثي����رة، يعتم����د عل����ى الطاق����ة 
التكنولوجي����ة، وقد يصل في بعض الدول إلى نحو 
40 % ف����ي الع����ام 2030. ه����ذا يعن����ي أن الناتج 
المحل����ي اإلجمالي في الس����نوات العش����ر المقبلة 
سيكون رقماً كبيراً جداً، يوازيه بنفس النسب خلق 
ف����رص عمل. وهذا يعني أن����ه في ظل التكنولوجيا 
الحديث����ة، ليس على الن����اس أن تخاف من إختفاء 
وظائ����ف وزي����ادة البطال����ة، ب����ل بالعك����س، بفضل 
التكنولوجيا هذه، ستُخلق عشرات الوظائف، وهي 

l.»تتناسب وطبيعة الشباب العربي

 األمين العام إلتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي

األخبار والمستجدات
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 إستضاف مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد 
في منطقة الش���رق األوس���ط وأفريقيا وجنوب آس���يا، الدفعة 
األول���ى من الطلب���ة اإلماراتيي���ن ضمن برنام���ج اإلقتصاديين 
الش���باب التاب���ع للمؤسس���ة اإلتحادية للش���باب، وال���ذي يقام 
برعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد 

دبي رئيس المجلس التنفيذي.
ويُع���د برنام���ج اإلقتصاديين الش���باب األول م���ن نوعه في 
العالم العربي، ويهدف إلى صقل المهارات الش���ابة وإعدادهم 

للقيادة في المجاالت اإلقتصادية العصرية المتعددة.
ونظ���م مركز دب���ي المالي العالمي ورش���ة عمل عقدت في 
»فينت���ك هاي���ف - أفينيو البوابة« حضرها 50 ش���اباً وش���ابة 
المنتس���بين إلى الدورة األولى من البرنامج، وتخللها جلس���ات 
ترأس���ها مجموع���ة م���ن المتحدثي���ن، من بينهم عيس���ى كاظم 
محاف���ظ مركز دبي المالي العالم���ي، إلى جانب عدد من كبار 

اإلداريين في المركز المالي.
وعرض عيس���ى كاظم خالل كلمته اإلفتتاحية رؤية المركز 

المالي الذي يُعد موطناً ألكثر من 2500 شركة، من بينها أكثر 
من 230 ش���ركة تعمل في مج���ال التكنولوجي���ا المالية، حيث 
إطلع المش���اركون على آلية مس���اهمة القطاع المالي بإعتباره 
ثالث أكبر مساهم بين القطاعات في الناتج المحلي اإلجمالي 

لدبي.
وتركزت الجلس���ات على المنظوم���ة المالية للمركز المالي 
والت���ي تُعد األكبر م���ن نوعها في المنطقة وموطناً للش���ركات 
الناش���ئة ورّواد األعم���ال والش���ركات المالية الرائ���دة، الذين 
يعتم���دون على إمكانات المركز المالي للوصول إلى األس���واق 
س���ريعة النمو في منطقة الش���رق األوس���ط وأفريقيا وجنوب 

آسيا.
وإكتسب المشاركون المعرفة حول آلية التعاون بين متعاملي 
المركز المالي لمعالجة مختلف الس���يناريوهات، وإيجاد حلول 
للتحديات المالية المس���تقبلية، ورسم مالمح مستقبل القطاع 
المالي، وأبدى العديد من المش���اركين رغبتهم في فهم الهيكل 

l.القانوني والتنظيمي الشامل لمركز دبي المالي العالمي

األخبار والمستجدات

مركز دبي المالي العالمي يستضيف الدفعة األولى 
من الطلبة اإلماراتيين ضمن برنامج اإلقتصاديين الشباب



77 احتاد املصارف العربية  )تشرين األول/أكتوبر 2020( Union of Arab Banks (October 2020)

األخبار والمستجدات

أعلن البنك المركزي المصري زيادة حجم محفظة القروض 
والتسهيالت الممنوحة للشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة 
ومتناهي����ة الصغر خالل الفترة من ديس����مبر/ كانون األول 2015 
وحت����ى يونيو/ حزيران 2020، بنحو 201.7 مليار جنيه إس����تفاد 

منها أكثر من مليون و61 ألفاً و246 مشروعاً.
وبل����غ حج����م التمويل الممن����وح للمش����روعات الصغيرة خالل 
الفترة 111.4 مليار جنيه، إس����تفاد منها 113 ألًفا و968 مشروعاً، 
فيما بلغ حجم التمويل الممنوح للش����ركات والمنشآت المتوسطة 

65 مليار جنيه، إستفاد منها 7984 مشروعاً.
وأف����اد البنك المركزي المصري في تقرير »إن إجمالي حجم 
التمويل المقدم للمشروعات متناهية الصغر بلغ خالل الفترة من 
ديس����مبر/ كانون األول 2015 وحتى يونيو/ حزيران 2020 نحو 
25.3 مليار جنيه، إستفاد منها 939 ألفاً و294 مشروعاً«، مشيراً 
إل����ى »أن التركيز ف����ي توجيه التمويل لم يقتص����ر على فئة معينة 
من الش����ركات األكبر حجماً، بل ش����مل كافة أنشطة المشروعات 
الصغي����رة ومتناهية الصغر بجانب المتوس����طة، وه����و ما كان له 
أكب����ر األثر في توفير فرص العمل وخفض نس����ب البطالة خالل 

الفترة«.
ولف����ت البنك المرك����زي إلى »أن القطاع الخدماتي إس����تحوذ 
على النس����بة األكبر من حجم التمويالت الممنوحة بنس����بة بلغت 
36.5 % بقيم����ة بلغت 73.6 ملي����ار جنيه، تاله القطاع الصناعي 
بنس����بة 33.3 %، وبقيمة 67.1 ملي����ار جنيه، ثم القطاع التجاري 
بحج����م تموي����الت بلغت 38.3 مليار جنيه ش����كلت بنس����بة 19 % 
م����ن حجم التمويالت الممنوحة، وكانت حصة القطاع الزراعي 

11.2 % من حجم التمويالت بقيمة بلغت 22.7 مليار جنيه«.
م����ن  المس����تفيدة  للمناط����ق  الجغراف����ي  التوزي����ع  وبحس����ب 
التموي����الت الممنوح����ة لقطاع الش����ركات الصغيرة والمتوس����طة 
ومتناهي����ة الصغر خالل الفترة من ديس����مبر/ كانون األول 2015 
وحتى يونيو/ حزيران 2020، أوضح البنك المركزى أن محافظة 
القاهرة كان لها نصيب األس����د من تلك التمويالت بنس����بة بلغت 

31.4 % بلغت قيمتها 63.4 مليار جنيه.
وجاءت محافظة الجيزة في المرتبة الثانية من حيث الحصول 
عل����ى التموي����الت لقط����اع المش����روعات الصغي����رة والمتوس����طة 
ومتناهية الصغر بنسب بلغت 15.5 % وبقيمة 31 مليار جنيه، ثم 

اإلسكندرية 13.3 مليار جنيه بنسبة بلغت 6.6 %.
وأوض����ح تقرير البنك المركزي أن محافظة الش����رقية جاءت 
في المرتبة الرابعة بقيمة تمويالت بلغت 11.2 مليار جنيه، شكلت 
نسبة 5.5 % من حجم التمويالت الممنوحة خالل الفترة، تالها 
محافظ����ة الدقهلي����ة بقيمة 10.5 مليار جنيه ونس����بة 4.4 %، ثم 

محافظة أسيوط 8.8 مليارات جنيه شكلت نسبة 4.1 %.
وبلغ����ت حص����ة محافظ����ة المنوفي����ة م����ن حج����م التموي����الت 
الممنوح����ة لقط����اع الش����ركات الصغي����رة والمتوس����طة ومتناهية 
الصغ����ر خالل الفت����رة من ديس����مبر/ كان����ون األول 2015 وحتى 
يونيو/ حزيران 2020 نحو 8.2 مليارات جنيه بنسبة بلغت 3.5 %، 
ومحافظة الغربية 7.1 مليارات جنيه بنس����بة 3.5 % ، ثم المنيا 
بقيمة 6 مليارات جنيه بنس����بة 3 % وسوهاج 5.9 مليارات جنيه 
بنس����بة 2.9 %، فيما إس����تحوذت باقي المحافظ����ات على 36.1 

l.% 17.9 مليار جنيه بنسبة بلغت

البنوك المصرية تضخ 202 مليار جنيه لتمويل 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
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الس���عودي  المصرف���ي  القط���اع  أفص���ح 
عن أضخ���م إندماج مصرفي تش���هده منطقة 
الش���رق األوس���ط وش���مال أفريقي���ا، إذ زّفت 
السوق المالية الس���عودية خبر إيقاف سهمي 
البن���ك األهل���ي التج���اري ومجموعة س���امبا 
المالي���ة - من أكبر البن���وك التجارية العاملة 
في المملكة العربية الس���عودية من حيث رأس 
المال - لإلفصاح عن إتفاقية ملزمة بإندماج 
المصرفي���ن العمالقي���ن، الذي يُتوق���ع أن يتم 
قانونياً خالل النصف األول من العام 2021.

وأف���اد البنك األهلي التج���اري على موقع 
ش���ركة الس���وق المالي���ة »ت���داول« - منص���ة 

األخبار والمستجدات

أكبر إندماج مصرفي سعودي 
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

إندماج البنك األهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية

التعامالت الرس���مية لسوق األسهم السعودية - أنه »تم توقيع 
إتفاقي���ة اندماج ملزمة مع مجموعة س���امبا المالية«، مش���يراً 
إل���ى »أن البنكين إتفقا بموجبها على إتخاذ الخطوات الالزمة 
لتنفي���ذ صفقة اإلندماج بينهما، وفقاً ألحكام نظام الش���ركات 
والئح���ة اإلندم���اج واإلس���تحواذ الص���ادرة ع���ن هيئة الس���وق 

المالية«.
وف���ي وقت كش���فت وثيقة رس���مية مش���تركة بي���ن البنكين، 
أن »األهل���ي التجاري« س���يبقى في الوجود بينم���ا ينقضي بنك 
»س���امبا«، وتُلغى جميع أس���همه، يُنتظر أن يبل���غ مجمل صافي 
دخ���ل المصرفي���ن 7.2 ملي���ارات ري���ال )2 ملي���ار دوالر(، وفق 
النتائ���ج المالية المجمعة للنصف األول من العام الجاري، فيما 
يبلغ إجمالي األصول 837 مليار ريال )223 مليار دوالر( بقاعدة 
حقوق ملكية مجمعة قوامها 120 مليار ريال )32 مليار دوالر(.
وبحس���ب الوثيق���ة، إتف���ق البن���كان على إتخ���اذ الخطوات 
الالزم���ة للقيام عن���د إتمام اإلندماج، بتعيي���ن المهندس عمار 
الخضيري )رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية حالياً( 
رئيساً لمجلس إدارة البنك الجديد )الدامج(، وتعيين سعيد بن 
محم���د الغامدي )رئيس مجل���س إدارة األهلي التجاري حالياً( 

عضواً منتدباً رئيساً تنفيذياً للمجموعة.
وس���يكون معام���ل المبادل���ة النهائ���ي للمصرفي���ن، اللذين 

سيشكالن 25 % من سوق قطاع مصرفية األفراد والمنشآت، 
0.73 م���ن أس���هم البنك األهلي العادية لكل س���هم من أس���هم 

سامبا العادية. 
وترى الوثيقة أن عملية االندماج ستُمكن المصرفين لتوليد 
قيمة في نطاق األعمال، وبمش���اركة أفضل الممارس���ات تبرز 
أهميتها في وفورات س���نوية نتيجة الكفاءات المحس���نة بقيمة 
800 مليون ريال )213 مليون دوالر(، كما ستُوفر سيولة عالية 
ومكان���ة مالية قوية، حيث إن نس���بة القروض إلى الودائع تبلغ 
82 %. وس���يُصبح للبن���ك الجديد قوة إقراضي���ة بقيمة 468 
ملي���ار ريال )125 ملي���ار دوالر(، وودائع بقيمة 568 مليار ريال 
)151 ملي���ار دوالر( ودخ���ل تش���غيلي نصف س���نوي بحوالي 15 

مليار ريال )4 مليار دوالر(.
وس���يتحول البنك الجدي���د )لم يتم اإلفصاح عن مس���ّماه( 
أكبر ممول مؤسس���ي في الس���عودية ما يحمل معه آماالً بدفع 
عجل���ة التح���ول االقتص���ادي في الب���الد عبر دعم المش���اريع 
الكب���رى والش���ركات الصغيرة والمتوس���طة وتحفي���ز التجارة 

والتدفقات النقدية.
وأكد رئيس مجلس اإلدارة للبنك الجديد، المهندس عمار 
الخضيري »أن اإلندماج سيدشن مصرفاً رائداً محلياً ذي قوة 
مالية إقليمية، يُحقق قيمة كبيرة للمساهمين، وتقديم خدمات 
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في البيانات المالية للبنوك األردنية عن صافي األرباح، 
عن الفترة المنتهية في 30 س���بتمبر/أيلول 2020، أي في 
األش���هر التسعة األولى من العام 2020، حقق بنك الصفوة 
أرباح���اً بلغت نح���و 7.584 ماليين دينار بزي���ادة 5 % عن 
الع���ام الماض���ي، حيث بلغ���ت أرباحه في الع���ام 2019 نحو 

7.209 ماليين دينار.
كذلك بلغت أرباح البنك اإلسالمي األردني الفترة نفسها 
نح���و 40.721 مليون دينار بزيادة 3 % عن العام الماضي، 

حيث بلغت أرباحه نحو 39.545 مليوناً في العام 2019.
في ما يلي أبرز البنوك التي حققت أرباحاً في األش���هر 

التسعة من العام 2020 مقارنة بالعام 2019:
-كابيتال بنك: حقق أرباحاً بنحو 20.052 مليون دينار، 

فيما بلغت أرباحه نحو 22.570 مليوناً في العام 2019.
-اإلستثمار العربي األردني: حقق أرباحاً بنحو 10.248 
ملي���ون دينار، فيم���ا بلغت أرباح���ه 11.889 مليوناً في العام 

.2019
-بنك اإلتحاد: حقق أرباحاً بنحو 21.466 مليون دينار، 

فيما بلغت أرباحه 26.537 مليوناً في العام 2019.
-بن���ك القاهرة عّمان: حقق أرباحاً بنحو 11.668 مليون 

دينار، فيما بلغت أرباحه 17.564 مليوناً في العام 2019.

-البنك اإلس���تثماري: حقق أرباحاً بنحو 7.475 ماليين 
دينار، فيما بلغت أرباحه 11.363 في العام 2019.

-البنك األهلي: حقق أرباحاً بنحو 8.884 ماليين دينار، 
فيما بلغت أرباحه 16.096 مليوناً في العام 2019.

-بنك اإلسكان: حقق أرباحاً بنحو 38.103 مليون دينار، 
فيما بلغت أرباحه 70.654 مليوناً في العام 2019.

-المؤسس���ة العربي���ة المصرفية: حقق���ت أرباحاً بنحو 
1.206 ملي���ون دين���ار، فيما بلغت أرباحه���ا 3.024 ماليين 

في العام 2019.
-بنك األردن: حق���ق أرباحاً بنحو 9.014 ماليين دينار، 

فيما بلغت أرباحه 30.494 مليوناً في العام 2019.
-البنك األردني الكويتي: تراجعت أرباحه بنحو 3.800 
ملي���ون دينار، فيما بلغت أرباح���ه 20.672 مليوناً في العام 

.2019
-البن���ك العرب���ي )االردن(: حقق أرباح���اً بنحو 37.918 
ملي���ون دينار، فيما بلغت أرباحه 366.808 مليوناً في العام 

.2019
-البن���ك التج���اري األردن���ي: تراجعت أرباح���ه 0.787 
ملي���ون دينار، فيم���ا بلغت أرباح���ه 0.948 مليوناً في العام 

l.2019

األخبار والمستجدات

البنوك األردنية في األشهر التسعة األولى من العام 2020:
»الصفوة« يحقق نموًا  5 % و»اإلسالمي األردني« 3 %

مصرفية إستثنائية تدعم رواد األعمال لإلستفادة من 
الفرص اإلستثمارية المتاحة لتحقيق النمو والتوسع«، 
مؤكداً »أن البنك الجديد سيُس���هم في تحقيق العديد 

من أهداف رؤية المملكة 2030«.
من جانبه، لفت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
للبن���ك المنتظر، س���عيد الغامدي إلى »أن الس���عودية 
تش���هد تح���وُّالت تاريخية تحت مظلة رؤي���ة 2030 ما 
يتطل���ب وجود قط���اع مالي قوي وبن���وك تتمتع بمالءة 
مالي���ة ومرونة عالية، لدفع عجلة التنمية اإلقتصادية، 
ودع���م التج���ارة الس���عودية والتدفق���ات النقدي���ة من 

المملكة وإليها على مستوى المنطقة والعالم«.
وأض���اف الغام���دي: »طموحن���ا هو تأس���يس كيان 

مالي وطني يدعم تحقيق األهداف التي رسمتها رؤية 
الس���عودية، ويكون باكورة اإلبت���كار لخدمات مصرفية 

متقدمة، ونواة لبناء قادة المستقبل في الصناعة«. 
وسيتمكن المصرف الجديد، بحسب الوثيقة، من 
تحقي���ق أعلى مس���تويات العوائد ومع���دالت اإلنتاجية 
على مس���توى القطاع، حيث سيكون لدى البنك منصة 
مصرفية عالمية متوازنة في جميع القطاعات البنكية، 
إذ يُنتظ���ر أن يكون الدخل التش���غيلي كالتالي: 41 % 
م���ن دخل عملي���ات المصرفية الفردي���ة، و25 % من 
الخدمات المصرفية للشركات، و23 % عبر نشاطات 
الخزين���ة، و6 % من خدم���ات المصرفية الدولية و5 

l.من خالل خدمات األسواق المالية %
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الملكة رانيا العبداهلل 
تترأس إجتماع مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة 

وتشيد بما وصلت إليه الجامعة 
من إنتشار وتميّز في المجتمعات العربية

الملكة رانيا العبداهلل تترأس إجتماع مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة

ترأس��ت الملك���ة رانيا العب���داهلل، بصفته���ا الرئيس المش���ارك 
لمجل���س أمناء الجامعة العربية المفتوحة ف���ي مقر فرع الجامعة في 

العاصمة األردنية عّمان، اإلجتماع ال� 16 لمجلس األمناء.
م���ت الملكة الش���كر إلى س���مو األمير طالل بن عب���د العزيز  وقدَّ
مؤس���س الجامع���ة ورئي���س مجل���س األمن���اء عل���ى »جه���وده ومتابعته 
المس���تمرة، وإيمانه بض���رورة توفير التعليم الجامع���ي لمختلف فئات 
المجتمع«، مش���يدة ب� »ما وصلت إليه الجامعة من إنتش���ار وتمّيز في 
المجتمعات العربية«، مشيرة في هذا الصدد إلى »جهود سمو األمير 
ترك���ي بن طالل بن عبد العزيز وما يقوم به كمستش���ار لس���مو رئيس 
مجل���س أمناء الجامعة ورئي���س الهيئة اإلستش���ارية لمباني الجامعة، 
إضاف���ة إلى جهود أعضاء مجلس االمن���اء والكوادر العاملة في جميع 
ف���روع الجامع���ة التي س���اهمت جميعها لوصول الجامع���ة إلى ما هي 

عليه اآلن«.
وأبدت الملكة رانيا سعادتها »أن يعقد إجتماع مجلس األمناء هذا 
للمرة األولى في مقر دائم ألحد الفروع«، موضحة »أن توفير المباني 
الدائمة للفروع أمر مهم لتعزيز ثقة األفراد بالتعليم المفتوح، ويش���كل 
 عنصر جذب من حيث اإلس���تقرار النفسي للطلبة الملتحقين«، مؤكدة

»ضرورة التركيز على نوعية التعليم المرتبط بإحتياجات سوق العمل، 
والمتابعة المس���تمرة لدراس���ة ومسح متطلبات الس���وق العربي لتكون 

مخرجات التعليم ملبية لتلك اإلحتياجات«.
وقدم األمير تركي بن طالل بن عبد العزيز الش���كر لألردن قيادة 
وحكومة على »ما بذل من جهود إلنجاز مقر فرع الجامعة في عّمان«، 
مش���يراً إلى »أن األردن كان من أوائل الدول التي آمنت بفكرة التعليم 
المفتوح عند طرحها من قبل األمير طالل بن عبد العزيز وعملت على 

ترجمتها بكفاءة عالية«.
وج���رى خ���الل اإلجتم���اع ع���رض تقرير أوض���اع المبان���ي لفروع 
الجامع���ة في ال���دول العربية الذي بّين تقدم العم���ل في فروع كل من 
مصر والكويت والبحرين، ووضع حجر األساس لفرع الرياض والعمل 

في مراحل التصميم لفرع لبنان.
وقدم الدكتور علي فخرو نائب رئيس مجلس األمناء رئيس اللجنة 
التنفيذي���ة للجامع���ة نبذة عن بن���ود اإلجتماع الت���ي تركزت على بحث 
مستجدات الخطة اإلس���تراتيجية الخمسية، وما تضّمنته من التأكيد 
على دور الجامعة في قضايا التعليم المستمر، وعقد الدورات القصيرة 

l.وإيجاد شراكات طويلة األجل مع مختلف القطاعات المجتمعية

األخبار والمستجدات
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األخبار والمستجدات

جّدد مجلس إدارة اتح���اد مصارف الكويت الثقة بالدكتور 
حمد الحس���اوي أميناً عاماً إلتحاد مص���ارف الكويت لفترة 3 

سنوات تنتهي في سبتمبر/ أيلول 2023. 
وأبدى الحس���اوي ش���كره تقديره لرئي���س وأعضاء مجلس 
اإلدارة »لدعمهم المستمر وإعتزازه بهذه الثقة«، مؤكداً »مكانة 
إتح���اد المص���ارف بإعتباره ممث���اًل للقط���اع المصرفي، الذي 
يُعتب���ر من أه���م القطاعات اإلقتصادية ف���ي الدولة، نظراً إلى 
الدور المهم والحيوي الذي يلعبه في بناء اإلقتصاد الوطني«.

         إتحاد مصارف الكويت
 يُجّدد ثقته 

بالدكتور  حمد الحساوي أمينًا عامًا
وأمل الحساوي في »أن تش���هد السنوات المقبلة إستمرار 
مواصلة جهود اإلتحاد، والمزيد من تفعيل دوره في اإلقتصاد 
الكويتي، وال س���يما في ضوء التحديات التي يواجهها بس���بب 

الظروف اإلستثنائية التي تمر في البالد والعالم«.
يُش���ار إل���ى أن الحس���اوي تقلّ���د الكثي���ر م���ن المناص���ب 
القيادي���ة ف���ي القطاعين المالي واالس���تثماري مثل مؤسس���ة 
الخليج لإلس���تثمار، وش���ركة مش���اريع الكويت إلدارة األصول 
اإلستثمارية، وشركة الخليج القابضة، وشركة رساميل للهيكلة 

المالية. 
كما عمل الحس���اوي مستشاراً في معهد الكويت لألبحاث 
العلمية، فضاًل عن تقديمه اإلستش���ارات المالية والفنية لعدد 

l.من المؤسسات المالية والحكومية

إتمام عمليات »نور بنك« في »دبي اإلسالمي« بنجاح
أعلن بنك دبي اإلس���المي، أمس، عن إتمام دمج عمليات نور بنك، وذلك بعد نجاح 

نقل جميع العالقات المصرفية إلى بنك دبي اإلسالمي.
ويأت���ي هذا االس���تحواذ ليعزز مكانة بنك دبي اإلس���المي كواحد م���ن أكبر البنوك 

اإلسالمية في العالم بإجمالي موجودات يتجاوز 300 مليار درهم.
وحرص البنك على تنفيذ مشروع الدمج وفق مبادئ رئيسة ملزمة تستند إلى أطر 
حوكمة متينة اس���تهدفت تقليل تأثيرات المش���روع على المتعاملين والس���وق إلى الحد 
األدن���ى. ولتحقيق هذا الهدف عمدت فرق العمل متعددة الوظائف واالختصاصات في 
البن���ك إلى العمل على مدار الس���اعة لضم���ان إتمام نقل العمليات المصرفية بس���رعة 
وسالس���ة، وبالح���د األدنى من فترات انقط���اع النظام والقنوات التابع���ة للبنك. وتمكن 
البنك من إتمام عملية الدمج في وقت قياس���ي على الرغم من الظروف غير المواتية، 
في الوقت الذي تعمل فيه معظم فرق العمل عن بعد بس���بب القيود التي فرضتها جائحة »كوفيد19-«، كما أنه رغم صعوبة إتمام المش���روع 
ضم���ن الوقت المحدد والمقدر بعام واحد، الس���يما في ظل التحديات الكبرى التي يواجهه���ا االقتصاد الكلي العالمي، فإن مواءمة التخطيط 

المحكم مع القدرات التنفيذية لفرق العمل أسهمت بإنهاء مشروع الدمج خالل 283 يوماً فقط وقبل الموعد النهائي المتوقع بفترة طويلة.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي اإلسالمي، الدكتور عدنان شلوان: »نحن سعداء باإلعالن عن هذا الفصل الجديد في مسيرة 
ال مع األس���واق والمتعاملين والجهات التنظيمية عنصراً أساس���ياً في نجاح تنفيذ المش���روع، حيث  البن���ك العريق���ة، ولق���د كان التواصل الفعَّ
مكننا من التعامل بكفاءة مع كل الحاالت غير المتوقعة، ومن اطالع عمالئنا على تطورات تنفيذ المشروع أوالً بأول ليتم تنفيذ نقل العمليات 

l.»المصرفية بسالسة

عدنان شلوان: »التواصل مع األسواق والمتعاملين 
والجهات التنظيمية كان أساسيًا في نجاح المشروع«.



Union of Arab Banks (October 2020)احتاد املصارف العربية  )تشرين األول/أكتوبر 2020(82

أعلن بن���ك القاهرة إفتت���اح فرعه 
الجدي���د ف���ي مق���ر الن���ادي األهلي في 
»الش���يخ زايد« لينضم إلى ش���بكة فروع 
البنك المنتشرة فى مختلف محافظات 
الجمهوري���ة والبالغ���ة نح���و 240 فرعاً 
ووحدة مصرفية، وقد ش���هدت فعاليات 
اإلحتفال حض���ور كل من حازم حجازي 
نائ���ب رئي���س مجل���س اإلدارة، والكابتن 
محمود الخطيب رئي���س النادي، وعدد 
من مسؤولي البنك والنادي واألعضاء.

بنك القاهرة يفتتح فرعه الـ 240 
في مقر النادي األهلي في »الشيخ زايد«

األخبار والمستجدات

وأب���دى رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، طارق فايد ترحيبه، 
ب� »إفتتاح الفرع الجدي���د للبنك في النادي األهلي، بإعتباره أحد 
أكب���ر األندية الرياضية في الش���رق األوس���ط وإفريقي���ا، وتقديم 
كاف���ة الخدمات المصرفية لألعضاء بأعلى مس���توى من الكفاءة 
والج���ودة«، مش���يراً إلى »أن إختي���ار أماكن الف���روع الجديدة يتم 
بعناي���ة فائق���ة طبق���اً لضوابط عديدة ت���م وضعها بدق���ة أبرزها 
الموقع الجغرافي المناس���ب، والشريحة المستهدفة من العمالء، 

والفئة العمرية«.
وأضاف فاي���د »أن الفرع الجديد يحظ���ى بمواصفات مميزة 
تم���زج األناق���ة بالتطور ليس���اعد العم���الء على اإلس���تمتاع بباقة 
الخدم���ات المصرفية المتكاملة الت���ي يقدمها البنك، حيث يعمل 
الفرع طوال أيام األس���بوع وخالل العطالت الرس���مية أيضاً حتى 

الس���اعة السابعة مساًء لتقديم أفضل خدماته المصرفية للعمالء 
المترددي���ن على الفرع من أعض���اء النادي، وهو ما يعكس حرص 
البنك على تقديم تجربة مصرفية فريدة ومميزة تس���هم في نشر 

ثقافة الشمول المالي«.
وأك���د ح���ازم حجازي نائ���ب رئي���س مجل���س اإلدارة »أن تلك 
الخط���وة تمث���ل إضافة حقيقي���ة لجهود البنك في مجال التوس���ع 
الجغرافي، تجسيداً إللتزامنا تجاه العمالء من خالل إفتتاح فروع 
للبن���ك في كبرى المؤسس���ات في كافة أنح���اء الجمهورية«، الفتاً 
إل���ى »أن المراكز التجارية واألندية الرياضية تُعد واحدة من أهم 
المواق���ع التي يح���رص البنك على التواجد به���ا لتلبية إحتياجات 
عمالئن���ا وضم���ان حصولهم على أفضل مس���توى م���ن الخدمات 

l.»المصرفية
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 أعاد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تشكيل 
مجل���س إدارة بن���ك مص���ر لمدة ثالث س���نوات. ويضم التش���كيل 
الجدي���د لمجلس إدارة بنك مص���ر كاًل من: محمد محمود أحمد 
األترب���ي رئيس���اً لمجل���س اإلدارة تنفيذي، وعاك���ف عبد اللطيف 
محمد المغربي نائباً لرئيس مجلس اإلدارة تنفيذي، وحسام الدين 

عبد الوهاب علي محمد نائباً لرئيس مجلس اإلدارة تنفيذي.
كما يضم التشكيل الجديد لبنك مصر عضوية كاًل من: أحمد 
ع���الء الدين علي الجندي عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، وتامر 
عبد العزيز ش���حاته ج���اد اهلل عضو مجل���س إدارة غير تنفيذي، 
ومحمد فوزي عبد الباري عصر عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، 
ومحمد س���يف النصر عض���و مجلس إدارة غي���ر تنفيذي، وخالد 
خليل عبد الوهاب قنديل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، وميرنا 

عارف عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

محمد األتربي رئيسًا لمجلس إدارة بنك مصر لوالية جديدة
والمغربي وعبدالوهاب نائبين للرئيس

األخبار والمستجدات

محمد األتربي
 رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي لبنك مصر

محمد اإلتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر متوسطًا مجلس اإلدارة السابق 

... ومجلس اإلدارة السابق يحتفي تقديرًا لجهوده
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األخبار والمستجدات

ف���ي س���ياق تش���كيل مجل���س اإلدارة الجديد 
لبنك مص���ر، كّرم محم���د اإلتربي رئيس مجلس 
إدارة بنك مصر، و نائباه عاكف المغربي، وحسام 
الدي���ن عبدالوهاب، أعضاء مجل���س إدارة البنك 

السابق.
وق���د تم تكريم كل من الدكتورة مايا مرس���ي، 
ومحم���ود منتص���ر، والدكت���ورة ريه���ام مصطفى، 
ومحمد أبوفضل، باإلضاف���ة إلى تكريم مها هبة 
عنايت اهلل الرئيس السابق لقطاع اإلستراتيجية 
والتطوير ف���ي البنك عن فترة خدمتها في البنك 
والت���ي قضت جزءاً منها بعضوية مجلس االدارة، 
في حضور أعضاء مجلس اإلدارة الحالي المعين 
في أيل���ول/ س���بتمبر 2020، ورؤس���اء قطاعات 

األعمال في بنك مصر.
وقال محمد األتربي رئيس مجلس إدارة بنك 
العط���اء  بمس���يرة  اإلحتف���اء  »ه���ذا  إن  مص���ر، 
الحافل���ة للُمكّرمين، والجهد المبذول خالل فترة 
عضويتهم في المجلس وإلتحاقهم في البنك، وما 
نت���ج عنه م���ن إنجازات وأعم���ال، ذات قيمة وأثر 
إيجاب���ي على نتائج أعمال بن���ك مصر على مدار 

السنوات السابقة«.
وأك���د رئيس مجل���س إدارة بنك مص���ر، »أن 
تكريم هذه القيادات هو دعوة للش���باب العاملين 
بالبنك لإلقتداء بالقيادات المكّرمة في إخالصها 
وتفانيه���ا في عمله���ا«، موضحاً »أن ج���زءاً كبيراً 
م���ن قوة القط���اع المصرفي المص���ري يكمن في 
قياداته المس���تنيرة، حي���ث إن القطاع المصرفي 
يزخ���ر بالخب���رات الت���ي تؤهله للوص���ول للمكانة 
l.»المرموقة التي يحظى بها في الوقت الراهن
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األخبار والمستجدات

ان،  إرتفعت أرباح البنك اإلسالمي األردني الُمدرج في بورصة عَمّ
في 9 أشهر من العام 2020، بنسبة 2.97 %، على أساس سنوي.

وأظه���رت البيانات المالية للبنك تحقيق���ه ألرباح قيمتها 40.72 
ملي���ون دينار )57.44 مليون دوالر( في 9 أش���هر م���ن العام الجاري، 
مقارنة بأرباح قيمته���ا 39.55 مليون دينار )55.78 مليون دوالر( في 

9 أشهر من العام الماضي.

وأشارت البيانات إلى زيادة إجمالي دخل البنك بنسبة 2.69 %، 
إلى124.92  مليون دينار في 9 أشهر من العام، مقارنة بنحو 121.64 

مليون دينار في9  أشهر من العام 2019.
وكان���ت أرباح البنك اإلس���المي األردني النصف س���نوية إرتفعت 
بنس���بة 11.28 %، لتص���ل إل���ى 27.27 مليون دين���ار، مقارنة بأرباح 

l.قيمتها 24.51 مليون دينار في النصف األول من العام الماضي

أعل���ن البن���ك األهل���ي الكويتي ع���ن تعيين جورج ريش���اني 
ف���ي منصب الرئي���س التنفيذي للمجموع���ة، ليتولى مهام عمله 
اعتب���اراً من أول نوفمبر 2020 بعد الحصول على موافقة بنك 

الكويت المركزي.

يتمتع ريشاني بخبرة طويلة في الصناعة المصرفية امتدت 
ألكثر من 37 عاماً، حيث انضم جورج ريشاني إلى بنك الكويت 
الوطن���ي في عام 1987، وكان يش���غل منصب الرئيس التنفيذي 
لمجموعة الفروع الخارجية والش���ركات التابعة بمجموعة بنك 
الكوي���ت الوطن���ي منذ عام 2012 والمنتش���رة ف���ي 15 دولة في 

l.أربع قارات

أرباح اإلسالمي األردني ترتفع 3 % في 9 أشهر

البنك األهلي الكويتي«: 
جورج ريشاني رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة
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مؤسس���ة  وافق���ت  
السعودي  العربي  النقد 
تعيي���ن  عل���ى  »س���اما«، 
ناي���ف ب���ن عبدالكري���م 
رئيس���اً  العبدالكري���م 

تنفيذياً لبنك الجزيرة.
أن  البن���ك،  وق���ال 
العبدالكري���م  ناي���ف 
درج���ة  عل���ى  حاص���ل 

»ساما« توافق على تعيين 
نايف العبدالكريم 

رئيسًا تنفيذيا لبنك الجزيرة

األخبار والمستجدات

نايف بن عبدالكريم العبدالكريم

ماجستير العلوم في إدارة األعمال من جامعة ألينوي في شيكاغو 
في الواليات المتحدة، ويحظى بسيرة مهنية و خبرة إدارية تمتد 

ألكثر من 21 عاماً في القطاع البنكي.
وتقلد »العبدالكريم« خالل مسيرته العديد من المناصب اإلدارية 
والقيادي���ة، م���ن ضمنها منص���ب نائب العض���و المنت���دب لمصرفية 
األف���راد وإدارة الث���روات في بنك »س���اب«، كما ش���غل نايف عضوية 
مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية ل»س���اند« و»س���اب تكافل«، وعضو 
في مجلس إدارة »س���مة« و»إتش إس بي س���ي« الس���عودية، ورئيس���اً 

لمجلس إدارة وكالة »ساب« للتأمين.
وقرر مجلس اإلدارة بعد اس���تقالة الرئيس الس���ابق للبنك تكليف 
أحمد سفيان الحس���ن كرئيس تنفيذي مكلف للبنك، لحين استكمال 
مسوغات تعيين رئيس تنفيذي، والحصول على عدم ممانعة مؤسسة 

l.النقد العربي السعودي

1.63 تريليون ريال اإلئتمان المصرفي السعودي للقطاع الخاص
بل���غ حج���م اإلئتم���ان المصرفي 
المقدم للقطاع الخاص في السعودية 
في نهاي���ة آب )أغس���طس( 2020، 
نح���و 1.63 تريلي���ون ريال، مس���جاًل 
إرتفاعاً بنح���و 14 %، مقارنة بنحو 
1.40 تريليون ريال للش���هر المماثل 
من العام 2019، بصافي إقراض بلغ 

201 مليار ريال للفترة عينها.
وإس���تناداً إل���ى بيانات مؤسس���ة 
النق���د العربي الس���عودي »س���اما«، 
س���جل النمو الس���نوي لإلئتمان في 
آب/ أغس���طس 2020 أعلى معدل 
نم���و من���ذ تش���رين األول/ أكتوب���ر 
2014. وعل���ى أس���اس ش���هري، نما 
حج���م اإلئتم���ان المصرف���ي للقطاع 
الخاص خالل آب/ أغسطس 2020 
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عق���د البنك األهلي التج���اري بالتعاون مع »منش���آت« 
والغرف���ة التجاري���ة ف���ي ج���دة، لق���اء افتراضي���اً بعم���الء 
المنش���آت الصغي���رة والمتوس���طة، بهدف تنمي���ة وتطوير 
أعمالهم وتمكينهم من توس���يع أنش���طتهم، بعنوان »الحلول 
والخي���ارات التمويلية لرواد األعمال والمنش���آت الصغيرة 

والمتوسطة«.
وتأتي إس���هامات البنك في تطوير آليات الدعم لقطاع 
المنش���آت الصغي���رة والمتوس���طة، تعزيزاً لل���دور الريادي 
ال���ذي كان وم���ا زال يقوم به، من خالل تس���هيل ممارس���ة 
األعمال وصوالً إلى التمويل، ونش���ر ثقافة ريادة األعمال، 
وأهمية التخطيط المالي. كما يسهم البنك في زيادة وعي 
أصحاب المنش���آت بأوجه الدعم المختلف���ة التي يقدمها 
البنك لتطوير أعمالهم وتنميتها، كالتس���هيالت، والتدريب 
والتطوير، والحلول المصرفية اإللكترونية لمكننة العمليات 

اليومية الخاصة بالمنشآت.
وع���رض فواز خي���اط مدي���ر برنامج كفالة ف���ي البنك 
األهل���ي التجاري، خالل الجلس���ة االفتراضية، عديداً من 
المح���اور ناقش���ت آلي���ات وطرق دع���م وتمويل المنش���آت 
الصغيرة والمتوس���طة، وتأهيل تلك المنشآت، إضافة إلى 
برامج الدعم المقدمة والتعريف بالخيارات المتاحة لرواد 

البنك األهلي يناقش الحلول 
والخيارات التمويلية لرواد األعمال 
والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

األخبار والمستجدات

بنحو 0.8 % وبصاف���ي إقراض بلغ 13.23 مليار ريال، 
وذلك للشهر ال�14 توالياً.

ويش���هد اإلئتمان المصرفي للقطاع الخاص تحسناً 
ف���ي معدالت النمو بعدما س���جل تراجع���اً في معدالت 
النم���و خ���الل الع���ام 2016 ونمواً س���لبياً خ���الل العام 
2017، فيم���ا كان في العام 2018 عند معدالت نمو لم 
تتجاوز 2.8 %، في حين بلغ النمو للعام الماضي نحو 

.% 7.3
وإرتفع حجم اإلق���راض المصرفي للقطاع الخاص 
منذ بداية العام 2020 حتى نهاية آب/ أغس���طس من 
الع���ام ذاته بنح���و 9.6 %، حيث كان حج���م اإلقراض 
في نهاية العام 2019 عند مستوى 1.49 تريليون ريال، 

لذلك من المتوقع أن يس���جل مستوى النمو السنوي لعملية 
اإلقراض المصرفي للقطاع الخاص في نهاية العام 2020 

أفضل معدل نمو مقارنة باألعوام األربعة الماضية.
وبلغ���ت إس���تثمارات المص���ارف ف���ي األوراق المالي���ة 
الخاصة في نهاية آب/ أغس���طس نحو 65.88 مليار ريال، 
مقارن���ة بنحو 54.3 ملي���ار ريال للفت���رة المماثلة من العام 
الماضي بزي���ادة تقدر بنحو 21.3 %، ليبلغ بذلك إجمالي 
مطلوب���ات المص���ارف م���ن القط���اع الخاص نح���و 1.699 
تريلي���ون ري���ال. فيما بلغ���ت الودائع المصرفي���ة في نهاية 
آب/ أغس���طس 2020 نحو 1.866 تريليون ريال، لتس���جل 
نمواً س���نوياً بنحو 9.2 %، فيما ش���كلت نحو 87.6 % من 

l.إجمالي اإلئتمان المقدم للقطاع الخاص

ورائدات األعمال وأصحاب المنش���آت الصغيرة والمتوسطة، 
مبيناً أن اللقاء يأتي ضمن مجموعة برامج توعية يقيمها البنك 
باس���تمرار لدع���م قطاع المنش���آت الصغيرة والمتوس���طة في 
مختلف المجاالت، وتشتمل على أبرز التطورات والمستجدات 
التي تستهدف تهيئة أصحاب األعمال، مؤكداً أن هذه اللقاءات 
تعزز من توجه البنك األهلي االستراتيجي، الذي يضع العميل 
في المقام األول من األهمية، ليكون البنك األفضل في خدمة 
العمالء. ودش���ن البنك األهلي منذ مطلع العام الحالي منصته 
اإللكترونية، التي تس���هل حصول أصحاب المنشآت الصغيرة 
والمتوس���طة على الحلول التمويلية، واالس���تفادة من منظومة 
الخدم���ات المصرفية التي يقدمه���ا البنك، كخيارات التمويل، 
وتقديم االستشارات، وآليات إدارة التدفقات النقدية، وغيرها 
م���ن الخدم���ات المصرفي���ة المتقدمة، وصوالً إل���ى االنضمام 
لبوابة التمويل اإللكترونية التابعة ل�«منش���آت«. الجدير بالذكر 
أن البنك األهلي يستحوذ على حصة كبيرة في دعم المنشآت 
الصغي���رة والمتوس���طة في المملك���ة، كما يع���د البنك األهلي 
شريكاً حيوياً، بوصفه الخيار الرائد وأفضل بنك داعم لقطاع 

l.المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة
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الدراسات واألبحاث والتقارير

اعتب���رت رئيس���ة البن���ك المرك���زي 
األوروبي كريستين الغارد أن اإلجراءات 
الجدي���دة المتبع���ة في أوروب���ا للحد من 
الموجة الثانية من وباء كورونا سيضعف 
اإلنتعاش الذي بدأ بالظهور بعد الجولة 
األول���ى، مش���يرة إل���ى أهمي���ة برنام���ج 
اإلنقاذ الذي اعتم���ده اإلتحاد األوروبي 
لمس���اندة اقتص���ادات المنطق���ة. وم���ن 
بين ه���ذه اإلجراءات حظ���ر التجول في 
فرنسا، إغالق وحجر إلزامي جزئي في 
هولن���دا، ومنع المناس���بات الخاصة في 

اإلجراءات الجديدة لمواجهة وباء كوفيد - 19
سيضعف اإلنتعاش االقتصادي في أوروبا

بحسب رئيسة البنك المركزي األوروبي كريستين الغارد

إيطالي���ا، وتوجه بعض ال���دول األوروبية األخرى نحو إجراءات 
مماثل���ة أو غيره���ا. كريس���تين الغ���ارد اعتبرت أن���ه في حال 
التأخر في البدء بتوزيع المس���اعدات على البلدان المتضررة، 
ف���إن ذل���ك يعتبر بمثابة المرور من جان���ب فرصة تاريخية من 

دون االستفادة منها باللحظة المناسبة.

وق���د رأت الغ���ارد أن الخطر األكبر قد يقع على س���وق الوظائف 
مع تسريح لموظفين وقد ينعكس سلباً على الطبقة االجتماعية وعلى 
دخل الفرد في منطقة اليورو أيضاً، وبالتالي على حركة الطلب والنمو 
االقتص���ادي، ودعت الغارد حكومات منطقة الي���ورو لتكن أكثر حذراً 
وأن ال توق���ف ش���بكات األمان المالي التي وضعته���ا منتصف الموجة 
األول���ى م���ن كورون���ا لمواجه���ة الصدمات الت���ي تعرَّض له���ا اقتصاد 
المنطقة الربيع الماضي قبل أن نتأكد من إبعاد شبح الموجة الثانية.
وللتذكي���ر كان البن���ك المركزي األوروبي قد أطلق برنامج ش���راء 

س���ندات دي���ون حكومية في منطقة الي���ورو بحج���م 1500 مليار يورو 
ف���ي خضم تداعيات كورونا على المنطقة مقابل ضخ هذا الحجم من 
السيولة، وترجم ذلك إستئناف ما يسمى برنامج التيسير الكمي الذي 
توقف البنك المركزي عن اس���تعماله نهاي���ة العام 2019، عندما تأكد 
أن وضعية إقتصادات اليورو بدأت أفضل حاالً حيث اتبع هذه التقنية 

لسنوات قليلة.
فالمؤك���د الي���وم بالنس���بة للبن���ك المرك���زي األوروب���ي وألغل���ب 
المؤسس���ات المالي���ة والنقدية العالمية، أن موجة وباء كورونا ليس���ت 
لفت���رة قصيرة وقد تطول وس���تترك بصمات موجع���ة على القطاعات 
االقتصادية في حال لم تحس���ن الجهات المس���ؤولة في مواجهة هذه 

الجائحة الكونية.
مازن حمود
محلل مالي وإقتصادي/باريس
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• في إطار عمليات اإلندماج المصرفي األوروبي وما ينتج	
عنه���ا م���ن تداعي���ات، قرر مص���رف Bankia اإلس���باني الخ���روج من 
 Crédit Agricole تحالفه المس���تمر منذ عامين مع البنك الفرنسي
في عمليات القروض لإلس���تهالك.قرار المصرف اإلسباني جاء نتيجة 
الصفقة التي جمعته مع بنك بالده أيضاً Caixa Bank ليُشكالن معاً 
عمالق���اً مصرفياً إس���بانياً. وعملية الدمج هذه سيس���تفيد منها البنك 
الفرنس���ي العم���الق فرنس���ياً وأوروبي���اً BNP Paribas الذي يربطه 

.Caixa تحالف تاريخي مع
• على الرغم من الخالفات التجارية بين الواليات المتحدة 	

أخبار مصرفية إقتصادية

األخبار والمستجدات

األميركي���ة والصي���ن، إال أن هذي���ن البلدي���ن العمالقي���ن إقتصادياً في 
العالم يظاّلن عالمة الدفع أو التراخي في اإلقتصاد العالمي. وبحسب 
منظم���ة التعاون اإلقتصادي والتنمية OECD، فإن اإلقتصاد العالمي 
على ما يبدو، يُسجل تحسناً تدريجياً أكثر مما كان متوقعاً، وقد يسجل 
إنكماش���اً في العام 2020 بواقع 4,5 % سلبي، عوضاً عن نسبة 6 % 
توقعته���ا المنظمة مطلع الصيف، م���ع تصاعد تداعيات الوباء الصحي 
الع���ام عل���ى إقتصادات العالم. المنظمة إعتب���رت أنه في حال مواصلة 
من���ع الفيروس من اإلنتش���ار أكثر حول العالم، ف���إن اإلقتصاد العالمي 
سيس���جل نمواً العام المقبل بنس���بة 5 % وسيس���تعيد كل خسائره في 

العام 2020.
 وبحس���ب منظم���ة OECD ف���إن االقتص���اد الصين���ي الثان���ي عالمياً 
ويُناف���س إقتص���اد أمي���ركا، قد يتعافى بس���رعة هذا الع���ام، وقد يكون 
اإلقتص���اد الوحي���د الذي يُس���جل نس���بة نمو بواق���ع 1,8 % عوضاً عن 
إنكماش 2.6 % س���لبي توقعتها المنظمة مطلع الصيف لهذا إلقتصاد 

الصيني. 
أما بالنس���بة إلى اإلقتص���اد األميركي، فتوقعت المنظمة تحس���ناً لهذا 
اإلقتصاد نهاية 2020، لكن دائماً هي في خانة النمو السلبي، ويُسجل 
إنكماشاً بواقع 3,8 % سلبي، متحسناً من توقع سابق وإنكماش بنسبة 

.% 7,3
• توقعت دراسة إقتصادية لمركز Coalition لإلستشارات،	

أن يُسجل العائد على رؤوس األموال الخاصة في أكبر بنوك اإلستثمار 
ف���ي العالم إرتفاعاً بواق���ع 12 % في العام 2020، وذلك نتيجة التقدم 
واإلزده���ار ف���ي مدخ���ول ه���ذه البن���وك في الفص���ل األول م���ن 2020 

وتخفيف عدد الموظفين.
ه���ذه البن���وك بحس���ب مركز اإلستش���ارات ه���ي: UBS السويس���ري، 
الفرنس���ي،   BNP Paribasو الفرنس���ي،   SG جن���رال  وسوس���يتيه 
 Bank ofو ،JP Morganو ،Citibankواإلعتم���اد السويس���ري، و
و  ،Goldman Sachsو  ،HSBC و   ،Barclaysو  ،america

.Morgan Stanleyو Deutsche Bank
وبحس���ب المرك���ز، إذا تأكدت ه���ذه المتغيرات للع���ام 2020، فإن هذا 
النمو للعمل المصرفي في هذه البنوك، س���يضع حداً لست سنوات من 
اإلنخفاض والخس���ائر. وس���جلت هذه البنوك في الع���ام 2020 عائداً 

على رأس المال ُقّدر بنحو 7,5 %.
بنوك اإلستثمار العالمية هذه، إستفادت من تقلّب أسواق المال العالمية 
نتيج���ة تداعي���ات كورونا في الربيع الماضي، وحقق���ت فصاًل ثانياً من 
2020 من النشاط األقوى منذ العام 2012، وإرتفع الدخل فيها كحجم 

l.ًإجمالي بزيادة 32 %، ما يعادل مجموع 102 مليار دوالر تقريبا
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اإلس���تراتيجيات  منتدى  أفاد 
األردن���ي »أن السياس���ات المالية 
والنقدي���ة الت���ي إتخ���ذت خ���الل 
 ،2020 للع���ام  الثان���ي  الرب���ع 
الخ���اص  القط���اع  وإس���تجابة 
وقدرت���ه على اإلس���تمرار بالعمل 
وسالس���ل التزوي���د واإلس���تمرار 
ف���ي الص���ادرات الرئيس���ية ف���ي 
مجال الخدمات والصناعات مثل 
واأللبس���ة  والبوتاس  الفوس���فات 
جّنب���ت  الدوائي���ة،  والصناع���ات 
األردن الس���يناريو األس���وأ ال���ذي 
تعّرض���ت إليه العديد من الدول«، 
مشيراً إلى »ضرورة توجيه الدعم 

منتدى اإلستراتيجيات األردني:
 تنوع ومنعة اإلقتصاد األردني يُحّدان من التراجع 

في مستويات النمو في الناتج المحلي اإلجمالي

له���ذا النوع م���ن الصناعات وإزال���ة العقبات أمامه���ا، والتفكير 
بأدوات مالية تس���اعد في تعزيز مس���توى الخدمات، وتس���اعد 
الصناعات على التكيُّف مع المس���تجدات واإلستمرار بأعمالها 
لتجّن���ب المزي���د من التراجعات ف���ي الناتج المحل���ي اإلجمالي 

خالل الفترة المقبلة«. 
جاء ذلك في ورقة »بإيجاز« أصدرها المنتدى حول مستويات 
النم���و في الناتج المحلي خ���الل الربع الثاني للعام 2020 لعدد 
م���ن الدول، موضح���اً »أن األردن كان من أقل ال���دول تراجعاً«، 
وبحس���ب التقرير فقد »تباينت مستويات النمو االقتصادي في 
العدي���د م���ن دول ومناط���ق العالم خالل الربع الثان���ي من العام 
الج���اري، إال أن القاس���م المش���ترك بين هذه الدول هو نس���ب 
النم���و الس���لبية الكبيرة التي س���جلت رغم اإلج���راءات العديدة 
الت���ي إتخ���ذت في تل���ك الدول، وح���زم اإلنقاذ المالي���ة التي تم 
تبنيه���ا والتي من الواضح أنها رغ���م أحجامها ومبالغها الكبيرة 
لم تتمكن من عكس مس���ار اإلقتصاد الس���لبي والتراجع الكبير 
ف���ي مس���توى الطل���ب الكلي وال���ذي رافقه تدهور في مس���توى 

الصادرات في العديد منها«.
 وأوردت الورقة تقدي���رات منظمة دول التعاون االقتصادي 
والتنمي���ة للناتج المحل���ي اإلجمالي لعدد من ال���دول، موضحة 
»أن دوالً متقدم���ة ذات قاع���دة صناعي���ة راس���خة مث���ل ألمانيا 

ل���م تتجن���ب التراج���ع ف���ي الناتج 
المحلي اإلجمال���ي، رغم الجهود 
الكبي���رة التي بذلت والمبالغ التي 
خصص���ت والتي ق���درت بحوالي 
130 ملي���ار ي���ورو، وال���كالم عينه 
ينطب���ق عل���ى الوالي���ات المتحدة 
األميركية الت���ي أنفقت ما يقارب 
2.4 تريلي���ون دوالر، إال أن معدل 
النمو جاء س���الباً بحوالي 9.5 % 
ف���ي الرب���ع الثان���ي للع���ام 2020 
نس���بة إل���ى الرب���ع الثان���ي للع���ام 
إل���ى  الورق���ة  وأش���ارت   ،»2019
»أن ال���دول الت���ي تتص���در العالم 
اإلقتص���ادي  األداء  في معايي���ر 
المتمي���ز مثل س���نغافورة، والتي تعتمد كثيراً عل���ى التكنولوجيا 
وأس���واق التصدي���ر تراج���ع األداء فيه���ا،  بدرجة كبي���رة بلغت 
13.2 % ف���ي الربع الثاني للع���ام 2020، ودول مجموعة الدول 

الصناعية الكبرى حوالي سالب 12 %«.
 عل���ى صعيد ال���دول العربية أوضحت الورق���ة »أن التراجع 
جاء متفاوتاً، حيث إن تراجع أسعار النفط عالمياً بسبب تراجع 
الطلب، إنعكس على معظم الدول المصدرة للنفط، وبالتالي أّثر 
على ميزانيتها وقدرتها على اإلنفاق، وهو ما إنعكس سلباً على 
مستويات النمو، فتراجع الناتج المحلي اإلجمالي في السعودية 
في الربع الثاني للعام 2020 بحوالي سالب 7 % وحوالي 8 % 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة، أما الدول غير النفطية مثل 
تون���س والمغرب فتراجعت مس���تويات النمو فيها بحدة بحوالي 
21.6 % و15 % عل���ى التوال���ي، مما يعك���س محدودية قدرتها 
على التكيف مع المستجدات، وضيق الهامش المالي المتاح لها 
لعكس الدورة السلبية لإلقتصاد من خالل توظيف أدوات مالية 

أو نقدية في ذلك اإلطار«.
 وفي الس���ياق عينه، أوضحت الورق���ة »أن التراجع في نمو 
النات���ج المحلي اإلجمال���ي المتوقع ف���ي األردن وفقاً لتقديرات 
صندوق النقد الدولي يُقدر بحوالي 3.6 %، وهي النسبة عينها 
الت���ي أصدرتها دائرة اإلحص���اءات العامة حول تقديرات الناتج 

األخبار والمستجدات
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أك���د رئي���س غرف���ة تج���ارة األردن نائ���ل الكباريت���ي، »أن القطاع 
الخاص في المملك���ة األردنية يتطلع إلى عالقات إقتصادية متكاملة 

وتنمو بإستمرار مع سوريا«.
وقال خالل لقائه في مقر الغرفة، السفير السوري لدى المملكة 
الدكتور ش���فيق ديوب »إن القطاع الخاص يؤمن بحتمية العمل كفريق 
واحد لتحقيق ما نصبو إليه لمستقبل واعد للعالقات االقتصادية بين 

البلدين الشقيقين«.
ودع���ا الكباريتي إلى »تكثيف الجهود لتذليل العقبات التي تُواجه 
التبادل التجاري باإلتجاهين جّراء أزمة كورونا التي أّثرت على حركة 
إنس���ياب البضائع التجاري���ة بين البلدين«، مش���دداً على »ضرورة أن 
يكون هناك إتفاق صريح لفتح الحدود ورفع قائمة السلع المتبادلة«.

وأوضح الكباريتي »أن عودة التجارة مع سوريا إلى سابق عهدها 
يُمث���ل مصلح���ة مش���تركة إلقتص���اد البلدي���ن، وال س���يما أن الج���ارة 
الش���قيقة بمعابره���ا وموانئه���ا تُمثل ش���رياناً تجارياً مهم���اً للمملكة، 
وتنس���اب تجارتها عبرها إل���ى أوروبا، والعديد من ال���دول المحيطة 

رئيس غرفة تجارة األردن نائل الكباريتي: 
نتطلع إلى عالقات إقتصادية متكاملة مع سوريا

س���واء لجهة التصدير أو اإلس���تيراد أو الترانزيت، مثلما يُمثل األردن 
بوابة للمنتجات والبضائع السورية للعبور بأمان ألسواق دول الجوار«.
ودع���ا الكباريتي إلى »وض���ع »خارطة طريق« للعالقة اإلقتصادية 
المس���تقبلية بين البلدين، عماده���ا تبادل المنافع التجارية«، موضحاً 
»أن رج���ال األعم���ال األردنيي���ن حرص���اء عل���ى الش���راكات التجارية 
واإلستثمارية القوية مع نظرائهم السوريين، ما يضع مصالحنا العليا 

في مقدمة األولويات«.
من جانبه، أكد الس���فير ديوب »عمق العالق���ات اإلقتصادية بين 
البلدي���ن، والتي تُعّززها العالقات األخوي���ة، وحرص الجانب األردني 
على تعزيزها وال س���يما بعد زيارة وزي���ر الصناعة والتجارة والتموين 
الدكتور طارق الحموري األخيرة للعاصمة دمشق«، الفتاً خالل اللقاء 
ال���ذي حضره ممثال قطاعي األلبس���ة والنوفوتي���ه والمجوهرات في 
الغرفة أسعد القواسمي، والكهرباء واإللكترونيات حاتم الزعبي، إلى 
»إجتماع بين رجال األعمال السوريين واألردنيين تكون نتائجه مثمرة 

l.»وعملية للطرفين

المحل���ي اإلجمالي في الربع الثان���ي للعام 2020«، حيث إعتبر 
المنتدى »أن هذه النسبة قليلة إذا ما قورنت بمعدالت التراجع 
عالمياً أو إقليمياً، وتعكس درجة معقولة من المنعة اإلقتصادية 
الت���ي يتمتع به���ا األردن، كما وتعكس نجاعة بع���ض اإلجراءات 
الت���ي إتخذها البن���ك المركزي األردني«، حيث أش���ارت الورقة 

إل���ى »أن اإلتفاقي���ات الدولية التي عقده���ا األردن مع صندوق 
النقد الدولي واإلتحاد األوروبي أتاحت ضخ س���يولة في السوق 
المحلية، ومّكنت من الحفاظ مس���تويات اإلنفاق العام من جهة، 
وع���ّززت م���ن رصي���د العمالت األجنبي���ة في البن���ك المركزي، 

l.»وإكتساب ثقة الفاعلين المحليين من جهة أخرى

األخبار والمستجدات
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بنك اإلمارات دبي الوطني في الربع الثالث للعام 2020:
إرتفاع إجمالي الدخل 18 % ليصل إلى 18.3 مليار درهم 

مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق

 أعل���ن بنك اإلمارات دبي الوطني المجموعة المصرفية 
الرائ���دة في المنطقة، تحقيق صافي أرباح بلغ 5.6 مليارات 
درهم لألشهر التسعة األولى من العام 2020. وإرتفع صافي 
دخ���ل الفائدة بنس���بة 21 % مقارنة بالفت���رة ذاتها من العام 
الس���ابق، وشهد الدخل غير الممول نمواً بواقع 9 % مقارنة 
بالفت���رة ذاته���ا من العام الس���ابق م���ع ضم نتائ���ج دينيزبنك 

المالية للعام. 
وإنخف���ض صافي األرباح بنس���بة 55 % مقارنة بالفترة 
ذاته���ا م���ن العام الس���ابق نتيج���ة إرتفاع رس���وم مخصصات 
إنخفاض القيمة واألرباح الناتجة عن التخارج من حصة في 
نت���ورك إنترناش���يونال والتي لم تتكرر ف���ي العام 2020. وال 
تزال الميزاني���ة العمومية للمجموع���ة تحافظ على مركزها 
الس���ليم، م���ع إس���تقرار ج���ودة اإلئتمان إلى جان���ب معدالت 
الس���يولة ونس���ب رأس المال القوية. كما واصلت المجموعة 
رف���ع مخصصات إنخفاض القيمة لتغطي���ة المرحلتين 1 و2 

في ظل المناخ اإلقتصادي الحافل بالتحديات.

ف��ي ما يلي أب��رز النتائج المالية للرب��ع الثالث من 
العام 2020: 

بل���غ إجمالي الدخ���ل 18.3 ملي���ار درهم مرتفعاً بنس���بة 

األخبار والمستجدات

18 % مقارن���ة بالفت���رة ذاتها 
م���ن العام الس���ابق نتيحة نمو 

القروض متضمناً دينزبنك
بلغ صاف���ي األرب���اح 5.6 
منخفض���اً  دره���م،  ملي���ارات 
بنس���بة 55 % مقارنة بالفترة 
ذاتها من العام الس���ابق نتيجة 
المخصصات  حج���م  إرتف���اع 
واألرباح الناتجة عن التخارج 
نت���ورك  ف���ي  حص���ة  م���ن 
إنترناش���يونال والتي لم تتكرر 
ف���ي العام 2020. وبإس���تثناء 
األرب���اح الناتج���ة ع���ن صفقة 
نتورك إنترناشيونال في العام 

2019، إنخفض صافي األرباح بنسبة 30 %.
إرتفاع مخصصات إنخفاض القيمة لتصل إلى 6.4 مليارات 
درهم مع صافي تكلفة المخاطر بواقع 176 نقطة أساس سنوياً 
نتيجة قيام المجموعة بزيادة تغطية المرحلتين 1 و2 من تغطية 

مخصصات خسائر اإلئتمان المتوقعة.
إنخف���اض صاف���ي هام���ش الفائ���دة بواقع 9 نقاط أس���اس 
مقارن���ة بالفت���رة ذاتها من العام الس���ابق ليص���ل إلى 2.73 % 

نتيجة قيد أسعار الفائدة المنخفضة في دفتر القروض.
إرتفاع إجمالي األصول بنس���بة 1 % منذ نهاية العام 2019 

ليصل إلى 692 مليار درهم.
إرتف���اع قروض العمالء بنس���بة 1 % منذ نهاية العام 2019 

لتصل إلى 442 مليار درهم.
إنخفاض ودائع العمالء بنس���بة 3 % منذ نهاية العام 2019 

لتصل إلى 458 مليار درهم. 
إرتفاع نسبة القروض منخفضة القيمة لتصل إلى 6.0 %، 

فيما بقيت نسبة التغطية قوية عند نسبة 119.6 %. 
بل���غ معدل تغطية الس���يولة 161.7 % ومعدل القروض إلى 

الودائع 96.6 % وهو يشير إلى الوضع السليم للسيولة.
بلغت نس���بة الشق األول من األسهم العادية نسبة 15.6 %، 

l.وهي أعلى بنسبة 7 % من متطلبات الحد األدنى
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أعلن بنك أبوظبي التجاري نتائجه المالية عن األش���هر التس���عة 
من العام 2020. وتستند النتائج المالية التالية على أساس البيانات 
المالي���ة المبدئية للكي���ان المدمج بعد إتمام عملية االندماج بين بنك 
أبوظب���ي التجاري وبن���ك االتحاد الوطني واإلس���تحواذ على مصرف 

الهالل بدءاً من األول من مايو/ أيار 2019. 

    أعل���ن مصرف اإلنماء عن تحقيق صاف���ي أرباح بلغت 1,762 
قبل الزكاة، لفترة األش���هر التس���عة المنتهية في 30 س���بتمبر/أيلول 
2020م، كما بلغ صافي األرباح بعد الزكاة 1,572 مليون ريال مقارنة 
ب���� 2,026 ملي���ون ري���ال للفترة المماثل���ة من العام الس���ابق، وقد بلغ 
صاف���ي أرب���اح الربع الثال���ث 629 مليون ريال مقارنة ب���� 572 مليون 

للربع السابق من العام الحالي.  
ورغم إرتفاع صافي الدخل من اإلستثمار والتمويل بنسبة 7 %، 
إال أن صافي الدخل لفترة األشهر التسعة إنخفض إلى 1,572 مليون 

1.366 مليار درهم أرباح بنك أبوظبي التجاري في الربع الثالث من 2020
و2.802 مليار درهم في األشهر التسعة من 2020

»اإلنماء« يُحقق 1,762 مليون ريال 
صافي أرباح قبل الزكاة لفترة األشهر 

التسعة األولى من 2020
  

عالء عريقات 
وق���د بلغ صافي األرب���اح 1.366 مليار درهم عن الربع الثالث من  الرئيس التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس اإلدارة

العام 2020 بإرتفاع بنس���بة 11 % عن ما كان عليه في الربع الثاني، 
وبإنخف���اض بنس���بة 3 % مقارن���ة بالفترة عينها م���ن العام الماضي، 
مما يش���كل عوائد على حقوق المس���اهمين بنسبة 12.0 %. وسجل 
البنك صافي أرباحاً بلغت 2.802 مليار درهم عن األش���هر التس���عة 
م���ن الع���ام 2020 مقارنة ب� 4.196 مليار دره���م عن الفترة عينها من 

l.العام الماضي

ري���ال نتيجة زيادة مخصص���ات اإلئتمان وإعادة تقييم اإلس���تثمارات 
وإرتفاع مصاريف العمليات مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 

2019م.
وع���ن النتائ���ج المالي���ة للفترة المنتهي���ة في 30 س���بتمبر/ أيلول 
2020م ذك���ر الرئي���س التنفي���ذي لمصرف اإلنماء عبدالمحس���ن بن 
عبدالعزي���ز الفارس »أن األنش���طة الرئيس���ية للمصرف خالل الفترة 
المنتهية في 30 س���بتمبر/ أيلول 2020م أظهرت نمواً جيداً مقارنة 
بالفترات الس���ابقة، حيث إرتفعت موجودات مصرف اإلنماء بنسبة 
16 %، وبلغ���ت 147,850 ملي���ون ري���ال مقاب���ل 128,010 مليون ريال 

l.»للفترة عينها من العام السابق
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ترمب يُقر بوجود
 فجوة في الدخل 

في الواليات المتحدة
ح الرئي���س األميركي دونالد ترمب أنه  لمَّ
»ق���د يدفع في إتج���اه تبّني سياس���ة لمعالجة 
الفج���وة المتنامية ف���ي الدخل ف���ي الواليات 
المتح���دة، ولكنه لم يتحدث عن خطة بعينها. 
وأبرم ترم���ب إجراءات تنفيذي���ة لدعم حزمة 
اإلغاث���ات الحكومي���ة للوالي���ات المتحدة في 
ش���أن مواجهة وباء »كورون���ا«، لإللتفاف على 
الكونغرس ومحاولة توسيع نطاق تخفيف حدة 
وباء فيروس »كورون���ا« على البالد إقتصادياً، 
وهي تعليق الضرائب على الرواتب، وتخفيف 
عن الط���الب المقترضي���ن والعاطلين، وذلك 
اإلدارة  بي���ن  المحادث���ات  فش���لت  أن  بع���د 
األميركية والكونغرس في التوصل إلى إتفاق.

عودة ثلثي الشركات 
البريطانية إلى النشاط بالكامل

الش���ركات  ثلث���ي  ب���أن  مس���ح،  أف���اد 
»تعم���ل  أصبح���ت  أنه���ا  تفي���د  البريطاني���ة 
ال���ذي  الش���امل  اإلغ���الق  بع���د  بالكام���ل« 
ُف���رض بس���بب في���روس »كورون���ا«، إرتفاع���اً 
 م���ن النصف، ف���ي يوني���و/ حزي���ران 2020،
وأف���ادت نس���بة 21 % أخرى من الش���ركات، 
الت���ي إس���تطلع آراءه���ا ف���ي النص���ف األول 
م���ن يولي���و/ تم���وز 2020 إتح���اُد الصناعات 
البريطاني���ة، أنها تعمل بش���كل جزئي في ظل 

إستمرار إغالق بعض المقرات. 

إرتفاع سعر البيتكوين 
إلى 12 ألف دوالر

أف���ادت بوابة »كوين ماركي���ت كاب«، التي 
تجمع بيانات أكثر من 20 منصة للتداول، بأن 
س���عر العملة اإلفتراضية ال���� »بيتكوين« إرتفع 
بنس���بة 4.91 % ليص���ل إل���ى 11.918 دوالراً. 
بينم���ا زاد عل���ى بورص���ة العمالت المش���فرة 
الرائ���دة »باينان���س« بنس���بة 5.41 % ليبل���غ 
11.980 دوالراً. وه���ذا اإلرتف���اع ه���و األعلى 
مس���توى منذ أغس���طس/ آب 2019، وس���ط 

إنتعاش تدريجي في اإلقتصاد العالمي.

الصين تتعهد دفع اإلصالحات 
في قطاع النقد األجنبي

أف���ادت إدارة الدول���ة للنق���د األجنب���ي ف���ي 
الصين، أن بيجينغ تعتزم تعميق اإلصالحات في 
مج���ال النق���د األجنبي في خضم جه���ود إحتواء 
فيروس كورونا المس���تجد. وبحس���ب وكالة أنباء 
الصين الجديدة )ش���ينخوا(، أن البالد س���تطبق 
تدابير مختلفة لتس���هيل النقد األجنبي، وتوسيع 
البرنامج التجريبي لتيسير المدفوعات التجارية 
وإعتماد س���جالت إلكترونية للضرائب المتعلقة 
بمدفوعات النقد األجنبي في تجارة الخدمات.

»فيتش« تُخّفض النظرة 
المستقبلية للديون السيادية 

األميركية إلى »سلبية«
 Fitch »فيت����ش«  وكال����ة  خفض����ت 
للتصنيف اإلئتماني نظرتها المستقبلية للديون 
الس����يادية للواليات المتحدة إلى »سلبية«، بينما 
أبق����ت تصنيفها للبالد عن����د AAA دون تغيير، 
مستش����هدة بمخاطر على قدرتها االئتمانية في 

خضم تصاعد أعباء الديون.

»أبل« أكبر شركات العالم قيمة 
بـ 1.8 تريليون دوالر

قف����ز س����هم ش����ركة أب����ل بأكثر م����ن 10 % 
إل����ى قم����ة غي����ر مس����بوقة مؤخ����راً بع����د إعالن 
نتائ����ج فصلي����ة إيجابي����ة، مما س����اعد الش����ركة 
المصنع����ة لهواتف »أيفون« عل����ى إحتالل مكانة 
أكبر الش����ركات المدرجة في العالم قيمة لفترة 

وجيزة.

أرباح HSBC قبل الضرائب 
تنخفض 65 % لتصل

 إلى 4.3 مليارات دوالر 
في النصف األول من 2020

أعل����ن HSBC  إنخفاض����اً بنس����بة 65 % 
على أس����اس س����نوي في األرباح قب����ل الضرائب 
لألش����هر الستة األولى من العام 2020 إلى 4.3 
مليارات دوالر. وتراجعت عائدات البنك التي تم 
اإلبالغ عنها بنسبة 9 % إلى 26.7 مليار دوالر 

خالل الفترة عينها.

»اإلنفاق المعتدل«
 أساسي للتغلب على
 ضغوطات »كورونا« 

في الموازنة السعودية
رغ���م تنامي حج���م الدين وإتس���اع فجوة 
العج���ز، أكد خب���راء إقتصادي���ون أن توجهات 
الس���عودية باإلنف���اق المعت���دل، ش���كل حج���ر 
زاوي���ة للتغلب على الضغوط���ات المالية جّراء 
وال  المس���تجد،  كورون���ا  في���روس  تداعي���ات 
س���يما التركيز على جوان���ب الرعاية الصحية 
وبرام���ج التحفي���ز اإلقتصادي، مش���يرين إلى 
»أن البيان���ات الرس���مية المعلن���ة مؤخراً عن 
ميزانية البالد للربع الثاني من العام الجاري، 
التي كش���فت عن تراجع اإليرادات الحكومية، 
تأتي في س���ياق يحفظ المتانة المالية ويُعزز 
مش���روعات التنمية الحيوية وإس���تمرار عمل 

القطاع الخاص«.
م���ن جه���ة أخ���رى، تراجع���ت الق���روض 
اإلس���تهالكية الش���خصية في الس���عودية في 
نهاي���ة الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو 
355.85 ملي���ار ريال، مقارن���ة بنحو 355.95 
ملي���ار ري���ال في نهاي���ة الرب���ع األول من العام 
ذاته، مس���جلة إنخفاض���اً 0.03 % بما يعادل 

95 مليون ريال.

»أرامكو« السعودية تتوقع
 زيادة الطلب وإنتعاشًا جزئيًا 

ألسواق النفط
كشفت ش���ركة »أرامكو« السعودية، نتائج 
أعماله���ا الربعي���ة، إذ أعلن���ت تحقي���ق 24.6 
مليار ريال )نح���و 6.6 مليارات دوالر( صافي 
ربح للرب���ع الثاني من العام الحالي، مس���جلة 
تراجع���اً قدره 73.4 %، على خلفية إنخفاض 
أس���عار النفط بس���بب إج���راءات الحماية من 
في���روس كورون���ا المس���تجد، لك���ن الش���ركة 
النفطية توقعت إنتعاش���اً جزئياً مع إعادة فتح 
اإلقتصادات. في حي���ن أفصح أمين الناصر، 
الرئيس التنفيذي لشركة »أرامكو«، أنه »يلحظ 
تعافي���اً في الطلب على النفط في آس���يا، مع 
إعادة فتح اإلقتصادات تدريجاً عقب تخفيف 

إغالقات مكافحة فيروس كورونا«.

األخبار والمستجدات
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الدرهم المغربي
 ينخفض أمام اليورو 
ويرتفع مقابل الدوالر

أف���اد بنك المغرب المرك���زي بأن قيمة 
الدره���م إنخفضت بنس���بة 0.41 % مقابل 
الي���ورو، وإرتفع���ت بنس���بة 1.02 % مقابل 
ال���دوالر خالل الفت���رة بي���ن 23 و29 يوليو 
)تموز( 2020. وأب���رز البنك المركزي، في 
مذكرته حول مؤش���راته، أن���ه لم يتم، خالل 
ه���ذه الفترة، إج���راء أي عملية مناقصة في 
س���وق الص���رف، مش���يراً إل���ى »أن األصول 
اإلحتياطية الرس���مية بلغت، ي���وم 24 يوليو 
)تم���وز(، 293 ملي���ار دره���م )29.3 ملي���ار 
دوالر(، بزيادة نسبتها 25.2 % على أساس 

سنوي.

مصر الوحيدة في الشرق 
األوسط وأفريقيا تحتفظ بثقة 
مؤسسات التصنيف االئتماني

أك���د الدكت���ور محمد معيط وزي���ر المالية 
المصري، »أن قرار مؤسس���ة »فيتش« باإلبقاء 
عل���ى التصني���ف اإلئتمان���ي لمص���ر بالعملتين 
المحلي���ة واألجنبي���ة كما ه���و دون تعديل عند 
مستوى B+، يعكس مرة أخرى ثقة المؤسسات 
التصني���ف  مؤسس���ات  س���يما  وال  الدولي���ة، 
اإلئتماني ف���ي قدرة اإلقتص���اد المصري على 

التعامل اإليجابي مع أزمة كورونا وتجاوزها.

الجزائر تسمح للبنوك العامة 
تقديم خدمات 

التمويل اإلسالمي
أف���ادت الحكوم���ة الجزائري���ة أنها أعطت 
الض���وء األخض���ر لخط���ة ته���دف إل���ى تقديم 
خدمات التمويل اإلس���المي، مع س���عي البالد 
وراء مصادر تمويل جديدة لمواجهة المش���اكل 
المالي���ة المترتب���ة عل���ى إنخف���اض عائ���دات 
الطاق���ة. وتأثرت الجزائ���ر العضو في منظمة 
أوبك بإنخفاض أس���عار النفط الخام العالمية 
وال س���يما بعد جائحة في���روس كورونا. وأجبر 
ذل���ك الحكوم���ة عل���ى خفض اإلنف���اق وتأجيل 
بعض مشروعات االستثمار المقررة هذا العام.

البنك الدولي يمنح موريتانيا
 70 مليون دوالر للتصدي لكورونا

صادق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي 
عل���ى منحة بقيم���ة 70 ملي���ون دوالر لموريتانيا 
موجهة للتصدي لجائح���ة كورونا »كوفيد 19-«. 
وقال مس���ؤول فرع موريتانيا ف���ي البنك الدولي 
جان كل���ود تشاتش���وانغ: »إن ه���ذه المنحة تأتي 
ف���ي إط���ار برنام���ج الدع���م المال���ي المخصص 
للمساعدة على التصدي لجائحة )كوفيد- 19(«.

10 صناعات بَنت ثروات  
 أغنياء العالم

كش���ف تقري���ر لش���ركة األبح���اث »ويل���ث 
إك���س«، أن هن���اك 10 صناع���ات أس���همت في 
بن���اء ثروات أثري���اء العالم. واعتمدت الش���ركة 
في تقريره���ا على تحليل قاع���دة بيانات آالف 
األش���خاص ف���ي جمي���ع أنح���اء العال���م، الذين 
تتجاوز ثرواته���م المليار دوالر، من أجل معرفة 
كيف صنعوا ثرواتهم. وخلصت الشركة إلى 10 
صناعات يعمل بها أكثر األشخاص ثراًء، وتضم 
العش���ر صناع���ات 76.5 % م���ن المليارديرات 
الموجودي���ن في قاعدة البيانات بينما النس���بة 
المتبقية )23.5 % م���ن المليارديرات( صنعوا 

ثرواتهم من مجاالت أخرى.

»أوبار كابيتال«: التوجيهات 
المتعلقة بالموازنة العامة 
ستُثمر وضعًا أكثر إستقرارًا 

في ُعمان
أف���اد تقري���ر لش���ركة »أوبار كابيت���ال« »أن 
المتعلق���ة  األخي���رة  الحكومي���ة  التوجيه���ات 
بالموازن���ة العامة وإعادة هيكل���ة مجالس إدارة 
الش���ركات الواقعة تحت مظلة جهاز اإلستثمار 
الُعماني وإجراءات الشركات للتخفيف من آثار 
جائحة كورونا إضافة إل���ى التطورات األخرى، 
ستؤدي إلى وضع أكثر استقراًرا في المستقبل 
المنظ���ور«. وتعتقد »أوبار كابيت���ال« أن العديد 
من الش���ركات المدرجة بسوق مسقط لألوراق 
المالية، رغ���م التحديات التي تواجهها بس���بب 
جائحة كورونا، تمّكنت بشكل ما من التحكم في 
نفقاتها وإيجاد طرق جديدة لمساعدة أعمالها. 

»سوسيتيه جنرال«: 200 مليار دوالر 
حجم الناتج المحلي القطري 

اإلجمالي 2021
توقع بنك االس���تثمار الفرنس���ي، »سوسيتيه 
جنرال«، أن يبل���غ الناتج المحلي اإلجمالي لدولة 
قط���ر 200 مليار دوالر ف���ي العام 2021، مرتفعاً 
بذل���ك م���ن 195.2 مليار دوالر ه���ذا العام. وقال 
البن���ك االس���تثماري المتخص���ص إن���ه »رغم أن 
نم���و النات���ج المحلي اإلجمالي للبالد، باألس���عار 
الثابتة، قد يكون في المنطقة الس���لبية هذا العام 
)2020(، إال أن���ه من المقدر أن يرتفع 5 % في 
عام 2021. وتوقع »سوس���يتيه جنرال« »أن يرتفع 
نصي���ب الفرد م���ن الناتج المحل���ي اإلجمالي في 
قط���ر من 70737 دوالراً ه���ذا العام إلى 72554 
دوالراً ف���ي العام 2021. وتش���ير التقديرات إلى 
إنخف���اض إجمال���ي الدي���ن الحكوم���ي القطري، 
كنس���بة مئوية من الناتج المحل���ي اإلجمالي، إلى 
43.1 % ف���ي الع���ام 2021 م���ن 47.9 % ه���ذا 
الع���ام. ويُقدر بنك »سوس���يتيه جن���رال« تضخماً 
بنس���بة 2.4 % في الع���ام 2021 من -1.2٪ في 

قطر هذا العام.

نمو تسهيالت البنوك األردنية
 للقطاع الخاص 4 % 

أظهرت بيانات البنك المركزي األردني، نمو 
إجمال���ي القروض الممنوحة م���ن البنوك للقطاع 
الخاص 4 % في النصف األول من العام الحالي 
ليص���ل إل���ى 25.67 ملي���ار دين���ار )36.2 ملي���ار 
دوالر( مقارن���ة ب���� 24.67 مليار ف���ي نهاية العام 
2019. وإستحوذت التسهيالت اإلئتمانية للقطاع 
الخ���اص على 90.9 % من إجمالي التس���هيالت 
المقدمة من 25 بنكاً تجارياً في المملكة والبالغة 

28.21 مليار دينار.

اإلقتصاد اإليطالي مرشح للنمو 
15 % في الربع الثالث من 2020  

قال روبرت���و جوالتيري وزير المالية اإليطالي 
»إن الحكومة اإليطالية تعمل على خفض الضرائب 
في موازنة عام 2021، ومن بينها ضريبة الدخل«، 
متوقع���اً، »أن ينمو اإلقتصاد بنس���بة أقل قلياًل من 

l.»2020 15 %، خالل الربع الثالث من
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ع����رض محاف����ظ س����لطة النق����د الفلس����طينية عزام الش����وا، 
في مقر س����لطة النقد ف����ي محافظة رام اهلل والبي����رة، ووفد من 
جمعي����ة رج����ال األعم����ال الفلس����طينيين-القدس برئاس����ة رئيس 
الجمعية المهندس أس����امة عمرو، في حضور عدد من المديرين 
التنفيذيي����ن ف����ي س����لطة النق����د، األوض����اع المصرفي����ة والمالية 
واإلقتصادية والتي تخص رجال األعمال تحديداً، وال س����يما في 
إطار التفاعل مع ورقة رؤية جمعية رجال األعمال الفلس����طينيين 
للخ����روج من األزمة اإلقتصادية والمالية التي تعانيها فلس����طين، 
جّراء األزمات الراهنة وفي مقدمها تفشي فيروس كورونا، وعدم 
تس����لم أموال المقاصة من الجانب اإلس����رائيلي، وتداعياتها على 

اإلقتصاد الوطني. 
وع����رض المحافظ الش����وا، إجراءات س����لطة النق����د والجهاز 
المصرف����ي، لمواجه����ة اآلث����ار المترتب����ة على األزم����ات الراهنة، 
وإس����هامها الفعلي في التخفي����ف من تداعيات هذه األزمات على 
القطاعات االقتصادية المختلفة، جنباً إلى جنب مع الحفاظ على 

حقوق جميع األطراف وتعزيز االستقرار المالي في فلسطين.
وأكد المحافظ الشوا »أهمية اإلستفادة من برنامج »استدامة« 
الخاص بتوفير التمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية 

الصغر التي تأثرت إقتصادياً بسبب جائحة كورونا«.
وشكر المهندس أسامة عمرو سلطة النقد على تلبيتها دعوة 

الجمعية »لمناقش����ة ورقة رؤيتها والوق����وف على التوصيات التي 
إنبثقت ع����ن الرؤية لكافة الجهات المعنية«، مؤكداً »أهمية زيادة 
حجم التنس����يق مع كافة األطراف ذات العالقة وال سيما القطاع 
المصرفي، وبحث سبل تطبيق مخرجات هذه الرؤية للخروج من 

األزمة اإلقتصادية بالتعاون مع الحكومة وسلطة النقد«.
وع����رض المهن����دس محم����د العام����ور منهجي����ة الرؤي����ة التي 
خرجت بتوصيات قّيمة ُقدمت لكافة الجهات المعنية بالش����راكة 
م����ع كافة القطاع����ات االقتصادي����ة المعنية، داعياً س����لطة النقد 
بالتع����اون المش����ترك إلى »األخذ بمالحظات س����لطة النقد حيال 
ورق����ة الرؤية للعمل قدماً لتطبي����ق هذه الرؤية على أرض الواقع، 
واألخذ بتوصياتها التي لخصت المشاكل والتحديات التي تواجه 
جميع القطاعات وس����بل الخروج من األزمة اإلقتصادية والمالية 
والحل����ول المقترح����ة ومدى إمكاني����ة تنفيذها، بهدف مس����اعدة 
أصحاب القرار في النهوض باإلقتصاد الفلس����طيني. وتم عرض 

التوصيات الخاصة بالقطاع المصرفي ومناقشتها«.
من جهته أكد المحافظ الش����وا »أن سلطة النقد الفلسطينية 
مهتمة بتعزيز قدرة رج����ال األعمال والتجار ومختلف القطاعات 
االقتصادي����ة في ظل الظ����روف الحالية، وس����وف تتابع توصيات 
الدراس����ة وكل ما طرحوه من مشاكل وعقبات تتعلق بالعالقة مع 

l.»البنوك، ولن تّدخر جهداً في سبيل التغلب عليها

األزمة اإلقتصادية والمالية التي تعانيها
 فلسطين جرّاء تفشي فيروس كورونا

محافظ سلطة النقد الفلسطينية 
عزام الشوا مجتمعًا مع وفد جمعية رجال األعمال الفلسطينيين - القدس

األخبار والمستجدات
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أصدر محافظ بنك الكويت المركزي رئيس مجلس 
إدارة البن���ك الدكت���ور محم���د الهاش���ل، ق���راراً يقضي 
بتشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالبنك المركزي، 
وتعيي���ن 4 أعض���اء فيها من ذوي اإلختص���اص الفقهي 
والخبرة المصرفية اإلس���المية، وهم: د.عيس���ى شقره 
)رئيس���اً(، ود.خالد بودي )عض���واً(، ومصطفى الزلزلة 
)عض���واً(، ود.مطلق الجاس���ر )عضواً(، عل���ى أن تكون 

مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد.

وأوضح بنك الكويت المركزي في بيان صحافي، أنه 
»من بين المهام الموكل���ة إلى الهيئة المركزية الموافقة 
المس���بقة عل���ى المرش���حين لعضوي���ة هيئ���ات الرقابة 
الش���رعية في البنوك والمؤسس���ات المالية اإلسالمية، 
والب���ّت في الخالفات التي ق���د تحدث بين أعضاء تلك 

األخبار والمستجدات

الهيئ���ات، أو في حال عدم توصلها إلى رأي ش���رعي محّدد في 
مسألة معروضة عليها، وإبداء الرأي الشرعي، في ما يُحال إلى 
الهيئة المركزية من المحاكم أو مراكز التحكيم في شأن قضايا 

العمل المصرفي والمالي اإلسالمي«.

وأوض���ح البنك المركزي أن���ه »في ضوء صدور القانون رقم 
3 لس���نة 2020 في شأن إنش���اء الهيئة العليا للرقابة الشرعية 
ف���ي بن���ك الكوي���ت المركزي، وف���ي إط���ار حرص البن���ك على 
تعزي���ز اإلس���تقرار المالي، وترس���يخ حوكمة الرقابة الش���رعية 
ف���ي المؤسس���ات المالي���ة والمصرفية اإلس���المية وفق أفضل 
الممارس���ات العالمية، وفي ضوء التطور الذي شهدته الصناعة 
المالي���ة اإلس���المية ف���ي الكوي���ت، وس���عياً إلى تعزي���ز اإللتزام 
الش���رعي في العمل المصرفي اإلس���المي، وضع مجلس إدارة 
بن���ك الكوي���ت المرك���زي ف���ي 1/9/ 2020 األس���س والقواعد 
الخاص���ة بالهيئة العليا للرقابة الش���رعية ف���ي البنك المركزي 

وفق مقتضيات القانون«.

وأش���ار »المركزي« إل���ى »أن القرار جاء بعد إس���تطالع تجارب 
الدول األخرى التي لدى بنوكها المركزية هيئات رقابة شرعية، 
 باإلضاف���ة إل���ى المعايي���ر الدولي���ة المطبقة في هذا الش���أن.

ويتمث���ل دور الهيئة المركزية للرقابة الش���رعية في إبداء الرأي 
وتقديم المش���ورة للبنك المركزي في ش���أن شرعية المعامالت 
المالي���ة الت���ي تت���م بي���ن »المرك���زي« والبن���وك والمؤسس���ات 
المالية اإلس���المية، والتعليمات التي يصدره���ا البنك إلى تلك 
المؤسس���ات، إل���ى جانب إقتراح اإلرش���ادات الش���رعية العامة 
للمنتجات والخدمات التي تقدمها البنوك اإلس���المية، وإقتراح 
التعليمات المنظمة ألعمال هيئات الرقابة الشرعية، والتدقيق 
الشرعي الداخلي والخارجي، وحوكمة أنشطة الفتوى والرقابة 

الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية«.

وخلص بن���ك الكويت المركزي إلى تأكي���د »مواصلة جهوده 
الحثيث���ة ف���ي مج���ال تطوي���ر القط���اع المصرفي ف���ي الكويت، 
وترس���يخ الحوكمة في شتى مجاالت هذا القطاع، وذلك لتعزيز 

l.»اإلستقرار المالي في البالد

 محافظ بنك الكويت المركزي رئيس مجلس إدارة البنك
 الدكتور محمد الهاشل

محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل
يُصدر قرارًا بتشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية في »المركزي«
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أعل���ن بن���ك بوبيان في بي���ان، توقيع إتفاقية ش���راكة مع 
تقدي���م  ف���ي  المتخصص���ة   FinFirst Capital ش���ركة 
Fi -  خدم���ات التقنية المالية والتي طرحت مؤخراً تطبيق

First للخدمات المالية وذلك في إطار إس���تراتيجية البنك 
للتعاون مع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الرقمية 

لتقديم أفضل الخدمات. 
وقال مس���اعد المدير العام ورئيس اإلبتكار والشراكات 
 FinFirst حمد الفوزان »إن إتفاقية الش���راكة م���ع تطبيق
تتماش���ى مع إس���تراتيجية البنك في اإلستثمار في تطورات 
الخدم���ات المصرفية الرقمية والخدمات التي تس���اند نمو 
هذه الصناعة«، مش���يراً إلى »أن هذه الش���راكة ستس���مح ل� 
»بوبي���ان« بمواكب���ة آخر التط���ورات في مج���ال التكنولوجيا 
المالي���ة، وذل���ك لتحفي���ز بيئ���ة األعم���ال ودعم المش���اريع 
والشركات الناشئة المتطلعة للخدمات المصرفية الرقمية«.

وأض���اف الفوزان »أن إدارة بنك بوبيان رأت منذ البداية 
الطف���رة التي يش���هدها قطاع الخدم���ات المالي���ة الرقمية

Fintech  مما إستلزم إتخاذ خطوات إستباقية لإلستثمار 
ف���ي هذا المجال، وذلك إلس���تيعاب التطورات الجديدة في 
أس���واق الخدمات الرقمية وال س���يما مع إتج���اه العديد من 

  FinFirst بوبيان« يوقِّع إتفاقية تعاون مع«
لعرض منتجاته وخدماته الرقمية

مساعد المدير العام ورئيس اإلبتكار والشراكات حمد الفوزان

 FinFirst Capital الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة
أفراح الحبيل

المؤسس���ات للتحول الرقمي الشامل في خدماتها، في ظل 
التط���ورات التي ش���هدها العالم تزامناً مع إنتش���ار فيروس 

كورونا المستجد«.

ما هو تطبيق FinFirst؟
يوض���ح الف���وزان »أن تطبي���ق FinFirst  يُع���د س���وقاً 
مفتوح���اً للبن���وك، حي���ث تق���وم البن���وك من خالل���ه بعرض 
خدماتها ومنتجاتها التمويلية، وما على العميل المهتم بمثل 
هذه الخدمات إال بالتس���جيل عل���ى التطبيق، ليتمكن وقتها 
من اإلط���الع على كافة خدمات البنوك المعروضة، ومن ثم 
يتمكن من مقارنة الخيارات بينها، مما يُس���هل عليه اإللمام 

التام بميزات كل خدمة لكل بنك على حدة«. 
وأك���د الف���وزان »أن هذه الش���راكة ستُس���اهم ف���ي زيادة 
قن���وات البي���ع الرقمية ل���دى بنك بوبيان، حي���ث تُعد تجربة 
س���هلة وعالية الجودة، تمك���ن األفراد من خاللها لمعرفة ما 
ينفرد بتقديمه البنك من خدمات مع الس���رعة واإلنجاز في 

تقديم وتنفيذ المعاملة إلكترونياً على مدار الساعة«.
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»إبيكورب«: إستثمارات الغاز المخطط لها في المنطقة 
تقفز بنسبة 29 % 

رغم التراجع القياسي في حجم الطلب على الغاز عالميًا

كش���ف تقرير »توقعات اس���تثمارات الغاز والبتروكيماويات 
في منطقة الش���رق األوسط وش���مال أفريقيا لألعوام -2024

2020« الص���ادر عن الش���ركة العربية لإلس���تثمارات البترولية 
)ابيك���ورب( أن اإلس���تثمارات المق���ررة ف���ي قط���اع الغ���از في 
المنطق���ة ش���هدت إس���تقراراً في الع���ام 2020 مقارن���ة بالعام 
الماضي، وذلك رغم التراجع الحاد الذي شهده الطلب العالمي 
على الغاز، في حين إرتفعت اإلس���تثمارات المخطط لها بنسبة 
29 % لتص���ل إلى 126 مليار دوالر نتيجة التوجه المتزايد في 

المنطقة نحو اإلستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة.
كم���ا عرض التقرير التطورات الرئيس���ية في قطاعّي الغاز 
والبتروكيماويات في منطقة الش���رق أالوس���ط وشمال أفريقيا 
التي ستس���هم في تش���كيل مالمحهم���ا على المديي���ن القصير 

والمتوسط.
أبرز التطورات على الصعيد اإلقليمي 

س���جل العام 2020 إنخفاضاً قياس���ياً في الطلب العالمي 
على الغاز بنسبة بلغت أكثر من 4 % على أساس سنوي، وذلك 
بعك���س ع���ام 2019 الذي كان عاماً قياس���ياً م���ن حيث قرارات 
 )final investment decisions( اإلس���تثمارات النهائي���ة

لمش���اريع الغ���از الطبيع���ي المس���ال. ومن المتوقع أن تتس���بب 
األزم���ة العالمي���ة الراهنة ف���ي انخفاض معدل النمو الس���نوي 
في الطلب العالمي على الغاز خالل الس���نوات الخمس المقبلة 
2020 - 2024 إلى نحو 1.5 %، وذلك مقارنة بتوقعات النمو 

رت حينها ب�نحو 1.8 %. قبل تفشي فيروس كورونا والتي ُقدِّ
ورغ���م ه���ذا التراج���ع العالمي فق���د حافظت اس���تثمارات 
الغاز المقررة في منطقة الش���رق األوسط وشمال إفريقيا على 
إس���تقرارها في العام 2020 مقارن���ة بالعام الماضي، في حين 
زادت اإلستثمارات المخطط لها بنسبة 29 % لتصل إلى 126 
ملي���ار دوالر. وتُعزى هذه الزيادة بش���كل أساس���ي إلى اإلقبال 
الكبير على الغاز من قبل العديد من دول المنطقة بهدف توليد 
الطاق���ة النظيفة م���ن جهة، وتعزيز كفاءة أص���ول المواد الخام 

لقطاعي الصناعة والبتروكيماويات من جهة أخرى.
أم���ا قط���اع البتروكيماويات في المنطقة فش���هد زيادة في 
االس���تثمارات بلغ���ت 4 مليارات دوالر على أس���اس س���نوي في 
المش���اريع المخطط له���ا مقارنة بتوقعات الع���ام الماضي، في 
حين إنخفضت اإلس���تثمارات المقررة بمق���دار 13 مليار دوالر 

l.2019 نتيجة إستكمال العديد من المشاريع في العام

م���ن جهته���ا، أبدت أف���راح الحبي���ل، الرئي���س التنفيذي 
للعملي���ات ف���ي ش���ركة FinFirst Capital ترحيبها بمثل 
ه���ذا التعاون مع بن���ك بوبيان »الرائد ف���ي مجال الخدمات 
Fi -  المصرفي���ة الرقمية ف���ي الكويت، حيث يُع���د تطبيق

First نقل���ة نوعي���ة في مجال الخدم���ات المالية من خالل 
منح عم���الء البنوك الفرصة للوصول إل���ى خدمات البنوك 

المالية بطريقة موثقة تتسم بالسهولة والسرعة«.
وأوضح���ت الحبيل »أن التطبيق يُتيح للعمالء العديد من 
المي���زات والخدمات، من دون فرض أي رس���وم عليهم مثل 

ع���رض الخدمات الت���ي تقدمها البن���وك ومقارنة المنتجات 
بعضها ببعض، وتقديم الطلبات بجانب إس���تكمال إجراءات 
طل���ب الخدم���ات المصرفي���ة بش���كل متكامل، حي���ث يقوم 
العم���الء بالتس���جيل في التطبيق، ثم إنش���اء طل���ب تمويل، 
ويق���وم التطبيق بعرض خدم���ات التموي���ل المطابقة لطلب 
العميل. فيقوم العميل بالمقارنة بين هذه الخدمات والتقدم 
له���ا. ويقوم التطبيق بإرس���ال الطلب الى البنك المتقدم له. 
وف���ي حال الموافقة على الطل���ب، يقوم البنك بالتواصل مع 

l.»العميل، فيقوم العميل بزيارة البنك إلستكمال الطلب
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أعلنت ش���ركة تابي السعودية لإلتصاالت وتقنية المعلومات، 
حصولها على الموافقة لإلنضمام إلى البيئة التشريعية التجريبية 
في مؤسس���ة النقد العربي الس���عودي، يأتي ذلك في إطار س���عي 
منصة »تابي« لتقديم حلول تقنية مالية تستجيب لتحديات قطاع 

التجزئة والمدفوعات.
ف���ي حي���ن تعج���ز وس���ائل المدفوع���ات التقليدية ع���ن تلبية 
إحتياج���ات التجارة االلكترونية، وتزايد إقبال المس���تهلك عليها، 
تق���دم منص���ة »تاب���ي« حلوالً ذكي���ة لدع���م المتاج���ر اإللكترونية 
والتجار وتقديم قيمة مضافة إلى عمالئهم في ذات الوقت. فعبر 
توفير تمويل فوري لعمالء المتاجر من دون رسوم إضافية، تُسهم 
»تابي« بش���كل مباش���ر في رفع حجم المبيعات للمتاجر وضمان 

تدفق مالي أفضل يساعد على إستقرار أعمالها ونموها.
وتعليق���اً عل���ى ه���ذه الخط���وة، قال عب���د العزيز بن س���جاء، 
المدير العام في الس���عودية ل� »تابي«: »نهدف في »تابي« بش���كل 
رئيسي لمعالجة المخاطر المتعلقة بالتجارة اإللكترونية وتحقيق 

إنضمام »تابي« إلى البيئة التشريعية التجريبية
في مؤسسة النقد العربي السعودي

األخبار والمستجدات

أعل���ن البنك التج���اري الدولي - مصر، قرار مجلس اإلدارة 
باإلجماع، تعيين ش���ريف س���مير س���امي، الرئيس الحالي للجنة 
الحوكمة والترشيحات، رئيساً غير تنفيذي لمجلس إدارة البنك 
التج���اري الدول���ي – مصر، وذل���ك بعد الحصول عل���ى موافقة 

البنك المركزي المصري، بحسب بيان التجاري الدولي
وذك���ر البن���ك، »أن مجل���س اإلدارة يؤم���ن أن البنك يمتلك 
العدي���د من الكوادر الممي���زة، وفري���ق إدارة متمّكن يعمل على 
تطبي���ق أعل���ى المعايي���ر المهني���ة، وتبّن���ي أفضل الممارس���ات 
المتبع���ة ف���ي إدارة المخاط���ر واإللتزام«، مش���يراً إل���ى »دعوة 
أعض���اء مجل���س اإلدارة غي���ر التنفيذيين لحض���ور إجتماع مع 
محاف���ظ البنك المركزي المصري، أكد خالله المحافظ طارق 

عامر، كامل دعمه للبنك ومجلس اإلدارة«.
وصرح شريف سامي باإلنابة عن مجلس اإلدارة، »أن البنك 
التجاري الدولي س���يواصل إلتزامه نحو اإلس���تمرار في ترسيخ 
مكانة البنك، والتأكيد على تنفيذ الممارسات السليمة والفعالة 

البنك التجاري الدولي: 
تعيين شريف سامي رئيسًا غير تنفيذي

الش���مول المالي عبر توظيف أب���رز تقنيات معالجة البيانات والذكاء 
اإلصطناع���ي لدعم الموافقة الفورية لطلب���ات العمالء للتمويل عبر 
المتاجر المشتركة، ويتم منح المستهلك خيارات دفع آجل ميسرة من 

دون رس���وم إضافية 
مم���ا يدع���م تحقيق 
نسبة الشراء وزيادة 
المبيع���ات  حج���م 
بش���كل يمّكن التجار 
بش���كل  النم���و  م���ن 

ثابت وسلس«.
يُذك���ر أن تاب���ي ه���ي أول منصة تقني���ة مالية ف���ي الخليج توفر 
خدمات »إش���تر اآلن وإدفع الحقاً« للس���وقين الس���عودية واإلماراتية 
مع���اً، وتتس���ارع وتي���رة نم���و »تاب���ي« مع توقيعه���ا ش���راكات مع 180 
تاج���راً وتوفير خدماتها عبر منصة س���لة ألكثر م���ن 10.000 متجر 

l.إلكتروني

للحوكمة والعمل على دعم مبادرات الدولة واإلستمرار في تبني 
أفضل الممارسات المصرفية المتبعة عالمياً«.

جاء قرار مجلس اإلدارة بعد إستقالة هشام عز العرب من 
رئاسة المجلس الذي كان يشغل أيضاً منصب العضو المنتدب 
للبنك إعتباراً من تاريخ 22 أكتوبر/ تش���رين األول 2020 على 
إثر ق���رار بتنحيته م���ن قبل البنك المركزي إعم���االً للبند )ط( 
م���ن المادة )144( من قانون البنك المركزي المصري والجهاز 

l.2020 المصرفي والصادر بالقانون رقم 194 لسنة
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حص��د بن���ك البركة اإلس���المي، جائ���زة »أفض���ل إبتكار 
مصرفي في مجال التسويق بالتجزئة في مملكة البحرين« لعام 
 The Global – 2020 م���ن مجلة »ذا غلوب���ال إيكونوميكس
Economics«، وذلك ضمن حفل توزيع جوائزها للمؤسسات 

المالية والمصرفية من مختلف أنحاء العالم.
ويُع���زى نجاح البنك بنيل جائزة »أفضل إبتكار مصرفي في 
مجال التس���ويق بالتجزئة في مملكة البحرين« إلى نتيجة تمّيز 
منصت���ه الترويجي���ة التفاعلي���ة التي أقامها في مجمع »س���يتي 
س���نتر«، البحري���ن. وقد ب���ادر البنك بعرض أح���دث المنتجات 
والخدم���ات المصرفي���ة الرقمية للجمهور م���ن خالل المنصة، 
إل���ى جان���ب تعريفه���م بالنس���خة الجدي���دة لحس���اب البركات 

اإلستثماري.
وقالت رئيس���ة إدارة الخدمات المصرفية لألفراد في بنك 
البركة اإلس���المي البحرين، فاطمة العلوي »نرحب بأن نحصد 
جائزة »أفضل إبتكار مصرفي في مجال التسويق بالتجزئة في 
مملك���ة البحري���ن«، من مجلة »ذا غلوب���ال إيكونوميكس«، حيث 
تت���ّوج جهودن���ا بإقامة منص���ة ترويجية وتفاعلية ل���زوار مجمع 
»سيتي سنتر«، البحرين. وقد أتاحت لنا هذه المنصة بأن نكون 
أكث���ر قرباً من الزبائن، ولنتمكن من ع���رض حلولنا المصرفية 
بطريقة مبتكرة لش���ريحة أوس���ع م���ن الجمهور عب���ر تواجدنا 
بإحدى أبرز وأش���هر الوجهات المفّضلة في المملكة. ومن هذا 
المنطل���ق، نُجدد إعتزازنا بتلقي هذه الجائزة المرموقة، ونؤكد 

في سياق جوائز مجلة »ذا غلوبال إيكونوميكس« للعام 2020
البركة اإلسالمي يحصد جائزة »أفضل إبتكار في التسويق بالتجزئة«

األخبار والمستجدات

رئيسة إدارة الخدمات المصرفية لألفراد في بنك البركة 
اإلسالمي  فاطمة العلوي 

إستمرار مساعينا للتمّيز واإلبتكار في جميع نواحي عملنا، بما 
يُعّزز من مركزنا الريادي في القطاع المصرفي«.

ويولي بنك البركة اإلس���المي إهتماماً بالغ���اً بمنح الزبائن 
تجرب���ة مصرفي���ة متميزة، ويس���عى عب���ر مختل���ف المبادرات 
والمناس���بات لتمكينه���م من التعّرف عن ُق���رب على مجموعته 
المتكامل���ة من الخدم���ات والمنتج���ات المصرفي���ة الُمصممة 

l.لتُثري حياتهم

ِ َوِإنَّا ِإلَيِْه َراِجُعوَن ِإنَّا هلِلَّ
 بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره يتقدم رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 
ورئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الموحدة والرئيس التنفيذي واإلدارة 
 التنفيذي���ة وجميع العاملي���ن في مجموعة البرك���ة المصرفية ووحداتها

بخالص التعازي وعظيم المواساة إلى عائلة المغفور له بإذن اهلل تعالى 
فضيل���ة الش���يخ الدكت���ور عبد الس���تار أبو غ���دة - رئيس هيئ���ة الرقابة 
الش���رعية الموح���دة الس���ابق لمجموعة البرك���ة المصرفي���ة ووحداتها 
والعديد من المصارف اإلسالمية حول العالم، سائلين اهلل العلي القدير 
أن يتغمد الفقيد بواس���ع رحمته ويس���كنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه 

l.الصبر والسلوان

شركاء في اإلنجاز

المغفور له الدكتور عبد الستار أبو غدة
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دورات تدريبية إلتحاد المصارف العربية

القواعد العامة لحماية البيانات الشخصية

ومعيار التبادل التلقائي للبيانات الضريبية

نشاط اإلتحاد
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في س����ياق الدورات التدريبية التي ينظمه����ا إتحاد المصارف 
العربي����ة ع����ن بُع����دWebinar Training، نظ����م اإلتح����اد دورة 
تدريبي����ة )أربعة أيام( تضّمنت محوري����ن، األول عن »معيار التبادل 
التلقائ����ي للبيان����ات الضريبي����ة )CRS(«، والثان����ي ع����ن »القواعد 

.»)GDPR( العامة لحماية البيانات الشخصية
وع����رض المح����وراألول آخر المس����تجدات العالمية في ش����أن 
تطبي����ق هذا المعيار ال����ذي يهدف إلى خلق آلية لت����داول البيانات 
المالية لغايات ضريبية بين الس����لطات المختصة في مختلف دول 
العالم، واإلس����تعدادات الجارية لتطبيقه، مما يس����اعد المشاركين 
المس����تهدفين عل����ى الفه����م الوافي لآللي����ات المتبعة ف����ي عمليات 

التع����رف على العميل م����ن الناحية الضريبية ف����ي القطاع المالي، 
وفه����م اآللي����ات المتبعة في تحضي����ر التقارير، وآلية إرس����الها إلى 

الجهات الحكومية والدولية ذات العالقة.
وش����رح المح����ور الثان����ي، القان����ون األوروبي لحماي����ة البيانات 
الش����خصية )GDPR( والتعّمق بفهم خلفيته وأهدافه، باإلضافة 
إل����ى فهم وتحلي����ل أركان ه����ذا القان����ون، ووضع اآللي����ات الالزمة 
م����ن أج����ل تنفيذ بن����وده حي����ث ينبغي. وحاض����ر في ال����دورة كميل 
برخ����و الذي يتمتع بأكثر من 20 س����نة خبرة ف����ي عالم المصارف 
والمعلوماتي����ة، وقد ش����غل منص����ب رئي����س إدارة اإلمتثال في أحد 

المصارف اللبنانية.

نشاط اإلتحاد

التع���رف عل���ى أس���اليب تحالي���ل التحليل المالي والتقني للشركات
البيان���ات المالي���ة للش���ركات من 
خ���الل فه���م وإس���تيعاب مكّونات 
الميزاني���ات العمومي���ة والقوائ���م 
المالي���ة، وذل���ك بإس���تخدام نهج 
مبتكر يكشف أدوات ونسباً مالية 
مثي���رة لإلهتم���ام ومتاح���ة له���ذا 

الغرض.
ويس���تخدم التحلي���ل التقن���ي 
البياني���ة(  الرس���وم  )دراس���ات 
والنس���ب المالي���ة للوص���ول إل���ى 
إتخاذ القرار األنس���ب لإلستثمار 
في األسواق والبورصات المالية، 
مم���ا يُتي���ح تغطية ش���املة إلتقان 
التحليل المالي لتمويل الش���ركات 
ف���ي  وحاض���ر  واإلس���تثمارات. 
ال���دورة ج���ورج حمص���ي مدي���ر 
تطوير األعمال العالمية، في بنك 

اإلعتماد اللبناني – لبنان.

وتوجه���ت ال���دورة إلى محللي 
العالق���ات،  وم���دراء  الش���ركات، 
وم���دراء  الخ���اص،  والقط���اع 
البن���وك والمحافظ، والوس���طاء، 
والمستثمرين من القطاع الخاص 
والمصرفيي���ن  والمؤسس���ات، 
ومدي���ري  واإلس���تثماريين، 

ونظ���م اإلتح���اد دورة تدريبي���ة )ثالث���ة أي���ام(، عن 
»التحلي���ل المال���ي والتقن���ي للش���ركات«، وته���دف إلى 

المخاط���ر ومحلل���ي البح���وث، ومنظم م���دراء المنتجات 
ومديري الصناديق، وأدارة مستشارين.
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حوكمة تقنية المعلومات في زمن »كوفيد 19«

كم���ا نظم اإلتحاد دورة تدريبية ع���ن »حوكمة تقنية المعلومات 
في زمن »كوفيد 19«، )ثالثة ايام(، وتهدف إلى نشر الوعي وإكساب 
المش���اركين المعرفة المعمقة حول كيفية بناء حوكمة صلبة ترتكز 
عل���ى المعلومات والتكنولوجيا من خالل ش���رح األس���س والمعايير 
وأفض���ل التطبيق���ات المعتمدة حالياً في مج���ال الحوكمة، وعرض 

حاالت تطبيقية.
كما تهدف إلى التوجه للتحول الرقمي من خالل إعتماد هيكلية 
موث���وق بها لحوكمة تقني���ة المعلومات، والخروج برؤية واضحة عن 

تقنية المعلومات تس���اعد في إعتمادها ووضع ضوابط منظمة في 
هذا المجال، ورفع الوعي في مجال الحوكمة الرشيدة لدى أعضاء 
مجال���س اإلدارات واإلدارات التنفيذي���ة ف���ي المص���ارف، واإللمام 
بمعايير الحوكمة وتطبيقاتها مما يساعد مجالس اإلدارات واإلدارة 

التنفيذية على القيام بأدوارها وفقاً لمباديء الحوكمة.
وحاضر في الدورة المهندس عبدو شلهوب، الذي يحمل خبرة 
تزي���د ع���ن 30 عاماً ف���ي إدارة تكنولوجيا المعلومات في ش���ركات 

دولية.

نشاط اإلتحاد
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»تنظيم وإدارة السيولة ومخاطر التمويل« 

ونظ���م اإلتح���اد دورة تدريبي���ة عن »تنظيم وإدارة الس���يولة 
ومخاطر التمويل« )ثالثة ايام(، وتهدف إلى إس���تيعاب مفاهيم 
مخاطر الس���يولة الرئيس���ية، وكيف تؤثر المخاطر على سيولة 
البنوك، وشرح كيفية معالجة البنوك للسيولة في ظل الظروف 
الضاغطة، والضغوط التي تواجهها معايير الس���يولة، ونس���بة 
تغطي���ة الس���يولة وصاف���ي نس���بة التموي���ل المس���تقر، وكيفية 

إس���تخدام التدفق���ات النقدي���ة، حي���ث يش���مل إطار الس���يولة 
الص���ادر ع���ن لجنة ب���ازل للرقابة المصرفية )BCBS( نس���بة 
تغطية الس���يولة )LCR( والتي تتطلب م���ن البنوك اإلحتفاظ 
بأصول س���ائلة عالية الجودة للبقاء عل���ى قيد الحياة لمدة 30 
يوم���اً م���ن ضغوط الس���وق، وصافي التمويل المس���تقر نس���بة 

l.مقياس هيكلي للسيولة   )NSFR(

نشاط اإلتحاد
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اس�������تنزفت خطط التحفيز التي أعلنتها دول األس�������واق الناشئة 
بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، جزءًا كبيرًا من احتياطيات 
البنوك المركزي�������ة، بينما تؤكد تقديرات صن�������دوق النقد الدولي، أن 
اقتصادات األس�������واق الناش�������ئة جمعت ديونًا بنحو 77 مليار دوالر في 
ر جزئيًا اتجاه نزوح ضخم لرؤوس  أبريل/ نيسان ومايو/ أيار، مما غيَّ

األموال بلغ 100 مليار دوالر في أعقاب تفشي الجائحة.
وأبلغ���ت مديرة الصندوق، كريس���تالينا جورجييفا، مؤتمراً لألمم 
المتح���دة أن صندوق النقد قدم تموي���اًل طارئاً بواقع 22 مليار دوالر 
إل���ى 60 م���ن أصل 103 دول طلبت المس���اعدة، ومنحاً لتغطية س���تة 
أش���هر من مدفوعات خدمة الديون المس���تحقة له لعدد 27 دولة من 

األعضاء األشد فقراً.
وتش���ير توقعات س���ابقة لمعهد التمويل الدولي، إلى أن حكومات 
األس���واق الناشئة تش���هد في الوقت الحالي عجزاً مالياً غير مسبوق 
في س���ياق صدم���ة وباء “كوفيد19-” المس���تجد. وذك���ر المعهد في 
تقرير حديث، أن حكومات الدول الناشئة ستدير عجزاً مالياً ال مثيل 
له في بيئة تش���هد انخفاض أرصدة الحسابات الجارية بسبب ضعف 

تدفقات رأس المال.
وعل���ى الرغ���م من أن ه���ذا الوضع قد يس���تمر عبر كاف���ة أنحاء 
اقتصادات األس���واق الناش���ئة، لكنه س���يكون أكثر وضوحاً في جنوب 

األزمة األعنف في األسواق الناشئة

ديون كورونا ونفاد االحتياطيات

إفريقي���ا، الت���ي دخل���ت األزم���ة مع نق���اط ضعف واضح���ة. لكن من 
المتوقع أن تش���هد كل دولة حول العالم تقريباً اتس���اع العجز المالي 
ف���ي الع���ام الحالي من أجل التعامل مع أزم���ة الصحة العالمية وأزمة 
النمو االقتصادي، لكن هذا الوضع س���يكون أكثر بروزاً في األس���واق 

الناشئة.
في الوقت نفس���ه، تكش���ف مؤش���رات تتبع التدفقات الرأسمالية 
وبيان���ات صافي إصدار الس���ندات التابعة لمعه���د التمويل، أن بعض 
األسواق الناشئة قد تجد صعوبة في اقتراض مبالغ كبيرة من الخارج 
ه���ذا العام. ويعن���ي ذلك تقليصاً كبيراً في دي���ون الرافعة المالية في 
القطاع الخاص بشكل غير عادي من أجل توفير الحيز للعجز المالي.
وقد أش���ار بنك “غولدمان س���اكس”، في مذكرة بحثية، إلى أنه 
على دول األس���واق الناش���ئة ديون بالدوالر األميركي قيمتها نحو 34 
مليار دوالر تس���تحق خالل االثني عش���ر ش���هراً المقبلة، فيما تش���ير 
البيانات الرس���مية إلى أن احتياطيات البنوك المركزية على مستوى 
العالم فقدت أكثر من 175 مليار دوالر خالل أقل من ش���هرين فقط، 
حيث أظهرت حركة مؤشرات االحتياطي من النقد األجنبي في أكثر 
من 50 دولة من الدول الكبرى وأيضاً االقتصادات الناشئة والنامية، 
أن 30 دولة منها س���جلت احتياطاتها النقدية نزيفاً حاداً، منذ تفشي 

l.جائحة” فيروس كورونا في العالم“

األخبار والمستجدات
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