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وسام حسن فتوح،
 األمين العام إلتحاد المصارف العربية

كلمة العدد

              ُيتوقــع أن تواجـــه جميـــع الـــدول العربيـــة تحديات 
  (Covid – 19) جّديـــة، جّراء تفشـــي فيـــروس كورونا المســـتجد
فـــي العالم، وفـــي مقدمها توقف عجلة االقتصـــاد في هذه الدول، 
وتراجـــع النشـــاط اإلقتصادي فيها، وال ســـيما في ظـــل اإلمكانات 
المحدودة لمعظم هذه الدول. في المقابل، ورغم تفشـــّي الفيروس 
فـــي العالم، إنصّبـــت إهتمامات المصارف المركزيـــة العربية على 
إتخـــاذ اإلجـــراءات والتدابيـــر الوقائية لتخفيف تداعيات إنتشـــار 
الفيـــروس على المصارف وعمالئها، والتعايش معه، في المجاالت 

المالية والمصرفية والنقدية.
ودعـــت مؤسســـة النقـــد العربـــي الســـعودي، المصـــارف إلى 
الموافقـــة علـــى إعادة هيكلة التمويل المقـــّدم إلى العمالء من دون 
رســـوم إضافية، وتقديم التمويل الضروري لعمالء القطاع الخاص 
الذين فقـــدوا وظائفهم. وأطلق مصرف اإلمارات العربية المتحدة 
المركزي خطة دعم مالي شـــاملة بتكلفـــة 100 مليار درهم موجهة 

للعمالء األفراد والشركات التي تأّثرت أعمالها بالفيروس. 
وطلب بنك قطر المركزي من المصارف العاملة، قبول طلبات 
التمويل المقدمة من الشركات المتضررة من الظروف المستجدة، 
والمســـتفيدة من برنامـــج الضمان الوطني لدعـــم القطاع الخاص 
بقيمة 3 مليارات ريال قطري. وأعلن بنك الكويت المركزي، إنشاء 
صنـــدوق مالـــي بقيمـــة 10 ماليين دينـــار كويتي تُمّولـــه المصارف 
الكويتية لدعم مساعي الحكومة لمواجهة أوضاع الطوارئ المتعلقة 

بتداعيات إنتشار الفيروس. 
وأصــــدر البنك المركزي العماني تدابير تحفيزية وإحترازية، 
بغيــــة تخفيف تداعيات األوضاع الراهنة على اإلقتصاد الوطني. 
وأعلــــن بنــــك البحريــــن المركــــزي إجــــراءات تنظيميــــة إلحتــــواء 
التداعيــــات الماليــــة الناجمــــة عــــن إنتشــــار الفيــــروس لجميــــع 

المصارف والشركات المالية. 
ودعــــا البنــــك المركزي المصري إلى وضــــع حّد يومي مؤقت 
لعمليــــات الســــحب واإليــــداع النقــــدي بفــــروع البنــــوك وأجهــــزة 
الصــــراف اآللــــي، بغيــــة الحّد مــــن مخاطــــر إنتشــــار الفيروس، 
وتأجيل اإلستحقاقات اإلئتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة 
والمتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق أية غرامات على 

التأخر في السداد.
وســــمح مصرف لبنــــان للمصارف التجاريــــة باإلقتراض منه 
مبالــــغ بالــــدوالر بفائــــدة 0 %، مقابل إســــتعمالها لهــــذه المبالغ 
فــــي تأجيــــل قــــروض الزبائن، وتمكين المؤسســــات من تســــديد 

 المصارف المركزية العربية 
تواجه آثار جائحة كورونا وتتعايش معها

األكالف التشــــغيلية، ودفع أجور العاملين لديها، بقروض فائدتها 
0 % لمــــّدة خمس ســــنوات، مهما كان ســــقف القرض. وعمدت 
المصارف اللبنانية إلى تأجيل سداد الدفعات الشهرية على كافة 
القــــروض الممنوحــــة لألفــــراد والمهنيين ومــــن دون أي غرامات 

تأخير وبفائدة 0 %.
وأعلن البنك المركزي األردني ضخ ســـيولة إضافية لإلقتصاد 
بقيمـــة 550 مليـــون دينار أردنـــي، من خالل تخفيـــض اإلحتياطي 
اإللزامـــي، والســـماح للمصـــارف بإعـــادة هيكلـــة قـــروض األفراد 
والشـــركات، وال ســـيما المتوســـطة والصغيرة منهـــا. وأطلق البنك 
المركزي المغربي تدابير تســـهيلية لرفع اإلمكانات المتاحة إلعادة 
تمويل المصارف بنحو ثالثة أضعاف على ما كانت عليه، ولتمكينها 

من دعم اإلقتصاد المغربي في مواجهة فيروس كورونا. 
لة، يحث إتحاد المصارف العربية، هذه المصارف  فـــي المحصَّ
علـــى إنشـــاء صنـــدوق خـــاص لمواجهـــة كورونـــا، وذلك مـــن باب 
المسؤولية اإلجتماعية للمصارف، والمساهمة في الصندوق تكون 
بحسب قدرة كل مصرف، بغية دعم وزراء الصحة العرب لمواجهة 
هذا الوباء الخطير. علماً أن اإلقتصاد واالســـواق المالية العالمية 
تواجـــه كارثـــة حقيقية، تـــكاد تكون غير مســـبوقة، نتيجة إنتشـــار 
فيروس كورونا الذي شّل معظم دول العالم، وكّبد معظم قطاعاتها 
اإلقتصادية خسائر فادحة، ال يُمكن تحديدها حتى تاريخه، بسبب 

إستمرار إنتشاره.●
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وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 194 لسنة 2020، إيذانًا بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز 
المصرفي. وتســري أحكام القانون على البنك المركزي، والجهاز المصرفي، وشــركات الصرافة، وشــركات تحويل 
األمــوال، وشــركات االســتعالم، والتصنيف اإلئتماني، وشــركات ضمــان اإلئتمان، ومشــغلي نظم الدفــع ومقدمي 

خدمات الدفع.

القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي في مصر:

تعزيز حوكمة وإستقاللية «المركزي» 
ونقلة نوعية للمصارف

موضوع الغالف

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

بحســـب المذكرة اإليضاحية للقانون الجديد، فإنه يســـتهدف 
مســـايرة أفضل الممارســـات واألعراف الدوليـــة والنظم القانونية 
للســـلطات الرقابيـــة المناظـــرة علـــى مســـتوى العالـــم، بمـــا يكفل 
المحافظـــة على اإلســـتقرار النقدي والمصرفـــي، وتفادي حدوث 
األزمات المالية، كما يهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي 
وتحديثـــه وتطويره ودعم قدراته التنافســـية، بما يؤهله للمنافســـة 
العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم اإلقتصادي.
ويســـتهدف القانـــون أيضـــاً تعزيـــز حوكمة وإســـتقاللية البنك 
المركزي، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط 

الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية.
وينظم مشـــروع القانون أوجه التنســـيق والتعاون بين البنك 
المركـــزي والحكومـــة والجهات الرقابية علـــى القطاع المالى، 

ويُكّرس مشـــروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية واإلفصاح 
والمســـاواة وعدم تضارب المصالح وإرســـاء قواعد المنافسة 
العادلة ومنع الممارســـات اإلحتكار وحماية حقوق العمالء فى 

الجهاز المصرفي.
ونشـــرت الجريدة الرســـمية القانون رقم 194 لسنة 2020 
بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، الذي صدق 
عليـــه الرئيس عبد الفتاح السيســـى، وذلـــك بعد أن وافق عليه 

مجلس النواب.
ويُحقـــق القانون عدداً من األهداف، منها مســـايرة أفضل 
الممارســـات واألعـــراف الدوليـــة والنظم القانونية للســـلطات 
الرقابيـــة المناظرة على مســـتوى العالم، بمـــا يكفل المحافظة 
علـــى اإلســـتقرار النقدي والمصرفي وتفـــادي حدوث األزمات 
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الماليـــة، ويهـــدف إلـــى رفـــع مســـتوى أداء الجهـــاز المصرفي 
وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة 
العالميـــة، وتحقيـــق تطلعـــات الدولـــة نحـــو التنميـــة والتقـــدم 

اإلقتصادي.
 كمـــا يهدف القانون أيضاً، إلى تعزيز حوكمة وإســـتقاللية 
البنـــك المركـــزي بما يكفـــل تفعيل دوره وتحقيـــق أهدافه، في 
ضـــوء الضوابـــط الدســـتورية الخاصـــة بالهيئـــات المســـتقلة 
واألجهـــزة الرقابيـــة، وينظم القانـــون أوجه التنســـيق والتعاون 
بيـــن البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع 
المالي، ويُكّرس القانون مبادئ الحوكمة والشـــفافية واإلفصاح 
والمســـاواة وعدم تضارب المصالح وإرســـاء قواعد المنافسة 
العادلة ومنع الممارســـات االحتكار وحماية حقوق العمالء في 

الجهاز المصرفي.

الحكومة المصرية
وأفـــادت الحكومـــة المصريـــة، إنها «ســـتواصل تعزيز إطار 
السياســـة النقديـــة وأطـــر الحوكمـــة واإلســـتقرار فـــي القطاع 
المصرفي، وفق مذكرة السياســـات اإلقتصاديـــة والمالية التي 
قدمتها الحكومة لصنـــدوق النقد الدولى ضمن طلب الحصول 
علـــي ترتيب اإلســـتعداد اإلئتماني البالغة قيمتـــه5.2  مليارات 
دوالر لمواجهة التحديات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد».

إستقرار القطاع المالي
وأوضحت الحكومـــة، أنـــه «بموجب القانـــون الجديد، فإن 
هدف البنك المركزي هو إســـتقرار القطاع المالي وإســـتقرار 
األسعار. كما ســـيُعزز القانون حوكمة البنك المركزي والهيكل 
المالي واإلســـتقاللية التشغيلية والمؤسســـية وتحسين اإلطار 

القانوني للتدخل المبكر».
وسيُواصل البنك المركزي المصري، تعزيز قدراته التحليلية 

وإدارة السيولة ومواصلة تطوير أسواق المال لتحسين التحويل 
النقدي، ومواصلة تعزيز إستراتيجية اإلتصاالت.

البرلمان وافق على القانون 
وكان البرلمـــان المصري وافق في 20 يوليو/ تموز 2020، 
نهائيـــاً على مشـــروع قانون مقدم مـــن الحكومة بإصدار قانون 
البنـــك المركزي والجهاز المصرفي، وذلك بعد التصويت عليه 
وقوفـــاً، وتوفـــر غالبيـــة ثلثي أعضـــاء المجلـــس للموافقة على 

القانون.

أهداف القانون
ويحقـــق قانـــون البنك المركـــزي عدداً من األهـــداف منها 
مسايرة أفضل الممارسات واألعراف الدولية والنظم القانونية 
للســـلطات الرقابيـــة المناظرة على مســـتوى العالـــم بما يكفل 
المحافظة على االســـتقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث 

األزمات المالية.
ويهدف إلى رفع مســـتوى أداء الجهـــاز المصرفى وتحديثه 
وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، 
وتحقيـــق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم اإلقتصادي. كما 
يهدف مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي أيضاً، 
إلى تعزيز حوكمة وإســـتقاللية البنك المركزي بما يكفل تفعيل 
دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة 

بالهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية.

التنسيق والتعاون
 وينظم القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى 
والحكومـــة والجهـــات الرقابية علـــى القطاع المالـــي، ويُكّرس 
مبادئ الحوكمة والشفافية واإلفصاح والمساواة وعدم تضارب 
المصالح وإرســـاء قواعد المنافســـة العادلة، ومنع الممارسات 
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االحتكار وحماية حقوق العمالء في الجهاز المصرفي.

قانون البنوك ُيرسخ 22 تعديال جوهريًا 
في منظومة القطاع المصرفي

ثمة 22 تعديًال جوهرياً في قانون البنك المركزى والجهاز 
المصرفـــي الجديـــد، عقـــب إقراره بشـــكل نهائـــي من مجلس 
النـــواب. وضم القانون الجديد عدداً من التعديالت الجوهرية 
التي ســـتنعكس على وضع البنك المركزي وإدارته، كذلك كافة 
البنوك العاملة فى السوق المحلية، من أهمها ما يتعلق برؤوس 
أموال البنك المركـــزي، ووحدات الجهاز المصرفي، وضوابط 
تعييـــن محافـــظ البنـــك المركـــزي ورؤســـاء البنـــوك المملوكة 
أســـهمها بالكامـــل للدولـــة، فضًال عـــن تخصيص بـــاب للدفع 

اإللكتروني والتكنولوجيا المالية.

تحديد مدة تولي المحافظ
نـــص قانـــون البنـــوك للمـــرة األولى علـــى أن يكـــون للبنك 
المركـــزي محافظ بدرجة نائب رئيـــس مجلس الوزراء، يصدر 
بتعيينـــه قـــرار من رئيـــس الجمهورية لمدة أربع ســـنوات قابلة 
للتجديـــد لمـــرة واحـــدة، بعد موافقـــة مجلس النـــواب بغالبية 
أعضائـــه، ويُحدد القـــرار المعاملة المالية لـــه، وذلك بدالً من 

ترك فترة التعيين مفتوحة دون تقييد .

الحد األدنى لرأسمال «المركزى»
رفع القانون الجديد الحد األدنى لرأسمال البنك المركزى 
إلـــى 20 مليـــار جنيه بـــدالً من مليار جنيه فـــي مليار جنيه فى 
القانـــون رقـــم 88 لعـــام 2003، ليتوافـــق مع المهـــام الجديدة 
والتغيـــرات التي طـــرأت على وظيفة البنك المركزى والســـوق 

المصرفية خالل السنوات الماضية.

لجنة لفض التشابكات بين المركزي والمالية
تضمنت النســـخة النهائية من قانون البنوك أن يتم تشكيل 
لجنة برئاســـة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير 
الماليـــة وممثلين لكل من البنك المركزى ووزارة المالية بهدف 
التشـــاور ودراســـة العالقات البينية بين البنك المركزي ووزارة 
المالية، ووضع خطط لفض التشـــابكات بين الجهتين. وتنعقد 

اللجنة بصفة ربع سنوية أو كلما إقتضت الحاجة.

تعميق التعاون بين «المركزي» والجهات المناظرة
تضمـــن القانون مواد تعمل على تعميـــق التعاون بين البنك 
المركزي ونظرائه من البنوك الخارجية، في عدد من المحاور 
المهمـــة، من أهمها إبرام بروتوكوالت تعاون أو مذكرات تفاهم 

أو إتفاقـــات مـــع الجهات األجنبيـــة المناظرة بهدف التنســـيق 
والتعاون وتبادل المعلومات في شأن أي من المسائل اآلتية:

-تبـــادل المعلومات والســـماح للجهات األجنبيـــة المناظرة 
بالتفتيـــش على أي من فروع البنوك األجنبية أو البنوك التابعة 
لها المســـجلة لدى البنك المركزى أو الســـماح للبنك المركزى 
بالتفتيـــش علـــى أحد الفـــروع أو البنوك التابعـــة ألحد البنوك 

المصرية في الخارج.
-التنســـيق المشـــترك أو اإلخطار المســـبق قبل إتخاذ أى 
إجـــراء قد يؤثـــر على أي بنك تحت رقابة وإشـــراف الســـلطة 

الرقابية األخرى.

رؤوس أموال البنوك
نـــص القانون علـــى أال يقـــل رأس المال الُمصـــدر والمدفوع 
بالكامل للبنك عن خمســـة مليـــارات جنيه مصري، وأّال يقل رأس 
المال المخصص لنشـــاط فـــروع البنوك األجنبيـــة في جمهورية 
مصر العربية عن 150 مليون دوالر أو ما يعادلها بالعمالت الحرة.
ويوجد فى مصر 38 مصرًفا، وأن ثمة أن أكثر من 28 بنًكا 
لديها قواعد رأســـمالية تفوق الخمســـة مليارات جنيه، وهو ما 
يُمكنها من زيادة رؤوس أموالها لتتماشـــى مع القانون الجديد، 
ومـــن المقرر أن تتضّمـــن التعليمات المكملـــة للقانون ضوابط 
لزيـــادة رؤوس األموال وفترات زمنيـــة لتمكين مجالس إدارات 

البنوك من تنفيذ التعليمات .

شروط تعيين المسؤولين
ونصت مواد قانون البنوك الجديد على أن البنك المركزي 
يختـــص بوضع شـــروط الجـــدارة والصالحية الفنيـــة الواجب 
توافرها في المســـؤولين الرئيسيين. وقد حسم محافظ البنك 
المركـــزي طـــارق عامر، الجدل، بأن القانون ســـيضم مواد من 

شأنها تشديد قواعد الحوكمة والرقابة على البنوك .

زيادة رخص شركات التصنيف اإلئتماني
نص قانون البنوك على أن البنك المركزي يرخص للشركات 
بتقديـــم خدمـــات اإلســـتعالم والتصنيـــف اإلئتمانـــي المتعلقة 
بمديونية عمالء البنوك وشـــركات التمويل العقارى وشـــركات 
التأجير التمويلي، وشـــركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر 
وشـــركات التمويل اإلستهالكي، ومديونية المتقدمين للحصول 
على تمويل أو تسهيالت إئتمانية من موردي السلع والخدمات، 
وغيرهـــا من جهات منح اإلئتمان التـــي يصدر بتحديدها قرار 

من مجلس اإلدارة.
ويجب أن تتخذ شـــركات اإلســـتعالم والتصنيف اإلئتمانى 
شـــكل شـــركة مســـاهمة مصرية، وأال يقل رأســـمالها المدفوع 

موضوع الغالف
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والمصدر عن 200 مليون جنيه.

تعزيز قواعد الحوكمة
يلتـــزم المســـؤولون الرئيســـيون بممارســـة أعمالهـــم وفقاً 
للمبـــادىء اآلتيـــة: اإللتـــزام بأحكام هـــذا القانـــون والتعليمات 
الصـــادرة بناء عليه. بـــذل العناية الواجبة وفقاً لألصول الفنية 
والمهنيـــة، والتعاون مع البنك المركزي بمصدافية وشـــفافية، 
وإبـــالغ البنـــك المركزي عن أي مخالفات جســـيمة في البنك، 
والتحقـــق من أن األعمـــال الواقعة فى نطاق مســـؤولياتهم تتم 
بكفـــاءة وفاعلية وفقاً للوائح والتعليمات المعمول بها، ومراعاة 
أن يكون تفويض مســـؤولياتهم ألشخاص يتوافر لديهم الكفاءة 
والصالحية لألعمال المفوضة إليهم دون إخالء مســـؤولياتهم 
عن تلك األعمال، وبذل العناية الواجبة لحماية مصالح العمالء 
ومعاملتهـــم بطريقـــة عادلة، ومراعاة اإلفصاح والشـــفافية في 
إتاحـــة المعلومـــات الالزمة للعمالء،و العمـــل على منع تعارض 

المصالح .

المعاملة المالية للموظفين فى المصارف الحكومية
نـــص القانون على أنه يعتمد مجلـــس إدارة البنك المملوك 
أســـهمه بالكامل للدولة جميع لوائح العمل الداخلية، وفقاً لما 
ورد في قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 في 
هذا الشـــأن، ويُقر جدول األجـــور والحوافز والبدالت للعاملين 
ولـــه أن يضع نظاماً أو أكثـــر إلثابتهم في ضوء معدالت أدائهم 

وحجم ومســـتوى إنجازهم في العمل والتحقيق معهم وتأديبهم 
وذلك مـــن دون التقيد بأحكام القوانيـــن واللوائح المعمول بها 

في شركات القطاع العام وقطاع األعمال العام.

تحديد مــدة تولي موظفي البنــوك الحكومة عضوية 
الشركات التابعة

يكون تعيين ممثلي البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة 
في البنوك والشركات التي تساهم فيها بقرار من مجلس إدارة 
البنك المعني، ويكون قرار التعيين لدورة واحدة قابلة للتجديد 
لمـــرة واحدة، ويجـــوز لمجلـــس إدارة البنك المملوك أســـهمه 
بالكامـــل للدولة تغيير ممثليه قبل إنتهـــاء دورة المجلس وذلك 

مع عدم اإلخالل بحكم المادة (120) من هذا القانون.

قواعد اإلبالغ عن المخالفات
ألـــزم البنك المركـــزي العاملين في البنوك ومشـــغلي نظم 
الدفـــع ومقدمي خدمات الدفـــع بضرورة إبالغ البنك المركزى 
عن المخالفات التي تتكشـــف لهم جّراء أعمالهم، وفقاً لقواعد 

اإلبالغ عن المخلفات التي يُحددها مجلس اإلدارة .

عزل المسؤولين
وإحتفـــظ البنـــك المركزي بحقه بتنحيـــة واحد أو أكثر من 
المسؤولين الرئيسيين في الجهات الخاضعة لرقابته في حالة 

وجود مخالفات جسيمة .
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تدابير التدخل المبكر
ولحمايــــة القطــــاع المصرفي من أي أزمات مســــتقبلية، نص 
القانــــون علــــى أنه يجوز للبنــــك المركزي إتخــــاذ أي من التدابير 
المنصوص عليها في المادة 147 من هذا القانون، حال تحقق أي 
من الحاالت اآلتية: قيام البنك بممارسات مصرفية غير سليمة، 
وعدم إلتزام البنك بأي من اإلجراءات المتخذة في شــــأنه عمًال 
بنص المادة 144 من القانون، والتباين الكبير بين آجال إستحقاق 
أصول البنك وإلتزاماته، وإرتفاع تكلفة السيولة لدى البنك نتيجة 
اإلعتماد على التمويل اإلســــتثنائى أو غيره من الموارد المكلفة، 
وإنخفاض جودة أصول البنك بما من شــــأنه المساس بالسالمة 
الماليــــة للبنك أو مصالح المودعين، وإنخفاض مســــتوى األرباح 
المحققــــة بما من شــــأنه تهديد إســــتمرارية البنــــك على المدى 
المتوسط أو البعيد، وتراجع الوضع المالي للبنك، ووجود قصور 
فــــي نظــــم الحوكمــــة أو إدارة المخاطــــر أو الرقابــــة الداخلية أو 

السياسات المحاسبية.

تسوية أوضاع البنوك المتعثرة
للمـــرة األولى، يُخصـــص البنك المركزي فصـــًال كامًال عن 
تســـوية أوضـــاع البنوك المتعثـــرة، ونصت أحد مـــواده على أنه 
يصـــدر مجلس اإلدارة قراراً مســـبباً بإعتبار البنك متعثراً ويبدأ 
تسوية أوضاعه، ويكون قراره سارياً لمدة عام من تاريخ صدوره، 
وينشـــر في الوقائع المصرية وعلـــى الموقع اإللكتروني لكل من 
البنـــك المركزى والبنك المعني، ويكـــون قراره ملزماً ونافذاً من 
تاريخ نشـــره بالوقائع المصريـــة، ويجوز لمجلس اإلدارة مد تلك 
الفتـــرة لفتـــرات مماثلـــة بما ال يُجـــاوز ثالث ســـنوات من تاريخ 

صدوره .
ولمجلـــس اإلدارة إلغاء قرار تســـوية أوضـــاع البنك المتعثر 
فـــي أي وقت، حال إنتفاء أســـباب صدوره، وينشـــر هذا القرار 
فى الوقائع المصرية أو يُخطر ذوي الشأن به بحسب األحوال.

صندوق تمويل إجراءات تسوية البنوك المتعثرة
وتضمن القانون أن ينشــــأ بقرار مــــن مجلس اإلدارة صندوق 
لتمويل إجراءات تســــوية البنوك المتعثرة، ويتبع البنك المركزى، 
وتكون له شــــخصية إعتبارية وميزانية مستقلة، ويضم الصندوق 
في عضويته جميع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، ويكون 
له مجلس إدارة يصدر بتشــــكيله قرار من مجلس اإلدارة، ويكون 
مقــــره محافظــــة القاهرة، ويُمثل الصنــــدوق رئيس مجلس إدارته 

أمام القضاء.
وتتكون موارد الصندوق من مساهمات البنوك وعائد إستثمار 
أمواله وغيرهــــا من مصادر التمويل، ويكون المســــتهدف تكوينه 
كحصيلة للصندوق مبلغ يقابل نســــبة نصــــف في المئة من قيمة 

ودائع البنوك، على أن يتم تكوين كامل المبلغ المســــتهدف خالل 
عشــــر ســــنوات من تاريخ العمل بأحكام هــــذا القانون، وذلك كله 
وفقاً للضوابط واإلجراءات التى يحددها مجلس اإلدارة. ويحدد 
مجلس اإلدارة قواعد تحصيل المســــاهمات السنوية للبنوك إلى 

حين الوصول للمبلغ المستهدف بمراعاة اآلتي:
حصــــة كل بنك في إجمالــــى ودائع الجهاز المصرفي، وحجم 
مخاطــــر كل بنك، وقوة وســــالمة المركز المالي، ومدى إحتمالية 
إتخاذ أي من إجراءات التســــوية في شــــأن كل بنك، ودرجة تعقد 
هيكل المســــاهمات بيــــن البنك وشــــركاته التابعة، ومــــدى تأثير 
البنك في النظام المصرفي، ونســــبة إجمالي اإللتزامات لدى كل 

بنك إلى إجمالي اإللتزامات بالجهاز المصرفي.
ويُحظر إستخدام موارد الصندوق في تمويل إجراءات تسوية 
أى مــــن البنــــوك المتعثرة، إّال بعــــد تحّمل المســــاهمين وحاملي 
أدوات الديــــن الداخلية فى القاعدة الرأســــمالية والدائنين وفقاً 
للضوابط المقررة بالمادة 163 من هذا القانون بقيمة الخسائر.

وفي حالة عدم كفاية موارد الصندوق لتغطية التمويل الالزم 
إلتمــــام عملية التســــوية يجــــوز للبنك المركزي طلب مســــاهمات 
إضافيــــة من البنوك ال يتجاوز قيمتها مبلغ المســــاهمة الســــنوي 

لكل بنك وعلى أن يتم تسويتها الحقاً.

حاالت إلغاء التراخيص
ونص القانون على أنه يجوز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل 

البنك بقرار من مجلس اإلدارة في األحوال اآلتية:
أ- إذا إرتكب مخالفة جسيمة أو متكررة ألحكام هذا القانون 
أو القــــرارات الصــــادرة تنفيذاً له، ولم يقم بإزالة المخالفة خالل 

المدة وبالشروط التي يُحددها مجلس اإلدارة.
ب- إذا إتبــــع سياســــة مــــن شــــأنها اإلضــــرار بالمصلحــــة 
اإلقتصادية العامة أو بالسياســــة النقديــــة أو بالنظام المصرفي 

أو بمصالح المودعين.
ج- إذا توقــــف عــــن مزاولة نشــــاطه أو تقــــدم بطلب إليقاف 

نشاطه وتصفيته إختيارياً.
د- إذا تحققــــت أي مــــن حاالت إعتبــــار البنك ُمتعثــــراً وفقاً 
للمادة 153 من هذا القانون، وإرتأى البنك المركزي عدم مالئمة 

تسوية أوضاع البنك المتعّثر وقرر تصفيته.

صندوق تطوير الجهاز
ينشــــأ صنــــدوق لدعم وتطويــــر الجهاز المصرفــــى، تكون له 
شــــخصية إعتباريــــة وميزانية مســــتقلة، ويتبع البنــــك المركزي، 
ويضــــم في عضويته جميع البنوك، ويختصب بالعمل على تطوير 
الجهــــاز المصرفي وتعزيز بنيته التحتية بهدف مســــايرة التطور 

العالمى وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.

موضوع الغالف
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إتحاد المصارف العربية  يشيد بالقانون الجديد: 
نقلة نوعية للقطاع المصرفي 

من حيث المعايير الرقابية والتطور التكنولوجي والحوكمة

فــي تعليقه عن صــــدور القانــــون الجديد للبنك 
المركــــزي والجهــــاز المصرفي في مصــــر، قال األمين 
العام إلتحاد المصارف العربية وســــام حسن فتوح «إن 
مصادقــــة الرئيس المصري عبد الفتاح السيســــي في 
قرار جمهوري على القانون الرقم 194 لســــنة 2020، 
قانون البنــــك المركزي والجهــــاز المصرفي المصري 
الجديد، ونشــــره في الجريدة الرســــمية، سيُســــهم في 
نقــــل القطاع المصرفــــي المصري إلى آفــــاق عالمية، 
ويمثــــل إســــتمرار الثقــــة والدعــــم المتواصــــل للقطاع 
المصرفــــي كأحد الركائز األساســــية في قاطرة النمو 
االقتصادي للدولة، إضافة إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة 
الرشــــيدة بالقطاع“»، داعياً إلى «األفــــادة من القانون 
الجديد كتجربــــة رائدة في تطويــــر المهنة المصرفية 

العربية».
أضــــاف فتــــوح: «يُســــهم القانون الجديــــد الذي تم 
إعداده بمشــــاركة جهــــات دولية في تحقيق نقلة نوعية 
للقطاع المصرفي بأكملــــه من حيث المعايير الرقابية 

والتطــــور التكنولوجي والحوكمة، وســــوف يكون داعماً 
لعمــــالء القطاع، حيــــث يُعتبر عالمة فارقــــة في تاريخ 
الجهــــاز المصرفي وتتويجاً إلنجــــازات البنك المركزي 
المصــــري ورؤيتــــه الشــــاملة لتطوير وتحديــــث القطاع 
المصرفي ورفع مســــتوى أدائه وفق أفضل الممارسات 
الدولية والنظم القانونية للســــلطات الرقابية المناظرة 
فــــي مختلــــف دول العالــــم، وتجــــدر اإلشــــارة إلــــى أن 
القانون يســــعى إلى المحافظة على اإلستقرار النقدي 
والمصرفــــي، وتحقيق الشــــمول المالي إعتمــــاداً على 
التكنولوجيا المالية والصيرفة اإللكترونية، بما يُســــهم 

بشكل أكبر في رفع معدالت النمو اإلقتصادي».
وخلص فتوح إلى القول: «يأتي هذا القانون تماشياً 
لما شهده العالم خالل السنوات الماضية من متغّيرات 
إقتصادية، وتحــــوالت نحو تقنية الرقمنــــة، ومتطلّبات 
تحقيق الشمول المالي، وآليات الحوكمة ليدعم مسيرة 
التطــــور المصرفــــي والسياســــة النقدية خــــالل الفترة 

المقبلة».●
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بنك مصر يضخ 3.2 مليارات جنيه
 في شرايين المسؤولية المجتمعية

ا�خبار والمستجدات

أكـــد محمـــد األتربـــي، رئيـــس مجلـــس إدارة بنـــك مصر، 
«أن البنـــك ضـــخ ما يزيـــد على 3.2 مليـــارات جنيه فى مجال 
المســـؤولية المجتمعيـــة خـــالل الســـنوات الخمـــس األخيرة» 
موضحـــاً «أن حجم ما تـــم ضخه خالل العام المالي الســـابق 

2020/2019 بلغ نحو 1.4 مليار جنيه».
وقـــال األتربـــي، «إن البنـــك حريـــص على المســـاهمة في 
التنميـــة الشـــاملة لمختلف قطاعـــات المجتمع بمـــا في ذلك 
الصحـــة والتعليـــم والثقافـــة والعمل والبيئة، ومســـاندة القرى 
األكثـــر إحتياجاً ومشـــروعات المرأة المعيلـــة، وكل ما يختص 
بتنمية اإلنسان، كما يحرص البنك على دعم جهود الدولة في 
كافة المجاالت التنموية وال ســـيما في مجال الصحة والتعليم 
والتي تحرص الدولة على اإلرتقاء بهما لرفع مستوى الخدمة 

المقدمة للمواطنين بما ينعكس على الصالح العام».

¿ÉWô°ù∏d ôμÑªdG ±É°ûàcE’G
مـــن جهة أخـــرى، وقع  بنـــك مصـــر بروتوكول تعـــاون مع 
«مؤسســـة بهيـــة لإلكتشـــاف المبكـــر وعالج ســـرطان الثدي» 
بالمجـــان. وقـــام البنك بالتبـــرع بمبلغ 10 ماليين جنيه لســـد 
اإلحتياجات الطبية وشـــراء جهازي ماموغرام للكشف المبكر 
عن أمراض ســـرطان الثـــدي، والذي يُمثـــل وجودهما إضافة 
قوية في تقديم خدمة الكشـــف الُمبكر لعالج ســـرطان الثدي 

لجميع السيدات.
وأفـــاد البنك «إن هـــذا البروتوكول يأتـــي إنطالقاً من دور 
البنـــك الرائد فـــي مجال المســـؤولية المجتمعيـــة، بإعتبارها 
أحد محـــاور تحقيق التنمية المســـتدامة، وحرصه على ســـد 
إحتياجـــات المؤسســـة الطبية إلســـتقبال أعـــداد إضافية من 
الســـيدات تقدر بحوالى 56 ألف سيدة سنوياً، إلجراء الكشف 
المبكر، وذلك للمســـاعدة في القضاء على قوائم اإلنتظار عن 

طريق زيادة وحدات الكشف المبكر».
وأوضح البنك أنه «قام مؤخراً بالمســـاهمة في مشروعات 
تنموية عدة وال سيما في مجال الصحة. ويأتي على رأسها دعم 
البنك للقطاع الصحي في محافظات مصر لمواجهة تداعيات 
إنتشـــار فيروس كورونا المستجد بأكثر من 600 مليون جنيه، 
إلـــى جانب دعمه لمؤسســـة مجدي يعقـــوب ألمراض وأبحاث 
القلب بمبلغ 32.08 مليون جنيه، وذلك إلنشاء مركز القسطرة 
فـــي مستشـــفى مجدي يعقـــوب الجديـــد في حدائـــق أكتوبر، 
وذلـــك لتلبيـــة اإلحتياج المتزايـــد على عالج القلـــب واألوعية 
الدمويـــة، ودمج العـــالج والبحـــث وتطوير القـــدرات بطريقة 
علميـــة، إلى جانب دعم مستشـــفى النـــاس لألطفال بمبلغ 30 
مليون جنيه لدعم مركز األشـــعة في المستشـــفى، كذلك دعم 
مستشفى المنيا الجامعي للمساهمة في تطوير ملحق عمليات 

المستشفى بمبلغ 65 مليون جنيه».●

قالـــت وزيـــرة التخطيـــط المصريـــة هالـــة الســـعيد «إن 
إقتصاد البالد نما بنسبة 3.5 % في السنة المالية المنتهية 
فـــي 30 يونيو/ حزيران 2020، وقبـــل أزمة فيروس كورونا، 
كانت مصر تســـتهدف نمواً عند 5.8 % في الســـنة المالية 

.«2020-2019
وتدّعم اإلقتصاد المصري في الســـنوات األخيرة بصعود 
في نشاط السياحة وتحويالت قوية من المصريين العاملين 
في الخارج، وبدء عمل حقول غاز إكتُشـــفت حديثاً. لكن منذ 
تفشـــي فيروس كورونا، إنهارت الســـياحة وهوى سعر الغاز، 
وصـــارت تحويالت العاملين فـــي الخارج مهـــددة بالتناقص 
بفعل نزول إيرادات النفط في دول الخليج حيث يعمل الكثير 

من المصريين.●

إقتصاد مصر ينمو 3.5 % في السنة المالية 2020-2019
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فـــي ضوء توجـــه الدولـــة نحو التحـــول الرقمي حيـــث يُعد 
قطـــاع التحول الرقمي فـــي بنك مصر جزءاً ال يتجزأ منه؛ بغية 
إنشاء نموذج مرن متزامن مع عصر التحول الرقمي، وفي كافة 
العمليـــات البنكيـــة، زار طـــارق عامر محافظ البنـــك المركزي 
المصـــري، قطاع التحـــول الرقمي في بنك مصـــر؛ والذي يُعد 
األول مـــن نوعه للتحول الرقمـــي المصرفي، في حضور محمد 
األتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عاكف المغربي وحسام 
عبـــد الوهاب نائبي رئيـــس مجلس إدارة بنك مصر، ولفيف من 

قيادات البنك.
وجـــرى عرض أولـــى الخدمات الرقمية فـــي ظل المنظومة 
الجديـــدة لبنك مصـــر «قرض المشـــروعات الصغيرة أونالين» 
والتي ســـيتم إطـــالق منصتهـــا اإللكترونية قريبـــاً؛ تحت مظلة 
خدمـــات بنك مصر إكســـبريس االلكترونيـــة»، كذلك تم عرض 
 BM الجيـــل الجديد مـــن خدمة اإلنترنـــت والموبايـــل البنكي
Online، كمـــا عـــرض قطـــاع تكنولوجيـــا المعلومـــات بالبنك 

أحـــدث التطـــورات واإلبتـــكارات التكنولوجيـــة فـــي المجاالت 
المصرفيـــة، وقد حـــرص بنك مصـــر على تبني إســـتراتيجيته 
لمفهوم التحول الرقمي تماشـــياً مع توجه الدولة وجهود البنك 

المركزي المصري  لتعزيز التحول الرقمي.
وقـــال محمـــد االتربي رئيس مجلـــس إدارة بنـــك مصر «إن 
قطـــاع التحول الرقمي في بنك مصـــر هو أول منظومة متكاملة 
لتقديم حلول رقمية مبتكرة للقطاع المصرفي، تستهدف تقديم 

ا�خبار والمستجدات

محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر 

 يزور أول قطاع متكامل للتحول الرقمي المصرفي في بنك مصر

ا<تربي: نعتمد الحلول الرقمية المبتكرة 
وتجربة أفضل للعمالء وبناء القدرات لضمان إستدامة التطوير

رئيس مجلس إدارة بنك مصر إلى «إســـتراتيجية بنك مصر في 
التحـــول من مصرف تقليدي إلى مصرف يقود التحول الرقمي 
للقطـــاع المصرفـــي في مصـــر»؛ موضحاً «أن إدخـــال عناصر 
التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي، سيُساهم بصورة 

أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية».  
وأكد حســـام عبد الوهـــاب، نائب رئيس مجلـــس إدارة بنك 
مصـــر «أن التحـــول الرقمـــي ودعـــم التكنولوجيـــا المالية لبنك 
مصر، ســـوف يُســـهم في اإلســـتفادة مـــن المســـارات الجديدة 
الواعـــدة للتنميـــة اإلقتصاديـــة والماليـــة؛ بهدف تدعيـــم النمو 
وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية 

المالئمة لها».●
أفضل خدمة لعمالء بنك مصر»، مؤكداً «خطة 
البنـــك لتطوير الفـــروع بإضافة خدمات رقمية 
متطـــورة»، موضحـــاً «أن المحـــاور التي يعتمد 
عليها قطاع التحول الرقمي، تتمثل في الحلول 
الرقمية المبتكرة، وتجربة أفضل للعمالء، وبناء 
القـــدرات الالزمة لضمان إســـتدامة التطوير»، 
مشـــيراً إلـــى «أهمية ما قـــام بـــه البنك خالل 
الفتـــرة الماضية من تطور رقمـــي وبنية تحتية 

لتحسين أداء الخدمات المصرفية للعمالء».
مـــن جهته، أشـــار عاكـــف المغربـــي، نائب 
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حصـــد بنك مصر الكثير من الجوائز والمراكز (25 جائزة 
ومركـــزاً متقدمـــاً) فـــي مختلـــف قطاعات األعمال عـــن العام 
2020، وذلـــك مـــن الكثيـــر من المؤسســـات الدوليـــة تقديراً 
وتتويجـــاً إلنجازاتـــه المحققـــة وجهوده المبذولـــة في مختلف 
القطاعات. ويُعد حصول بنك مصر على تلك الجوائز شـــهادة 
إستحقاق لثقة عمالئه التي تُعد محور إهتمامه دائماً؛ إذ إنهم 
شـــركاء النجاح في جميع األعمال، ويســـعى البنك إلى تقديم 
كل مـــا هو جديد مـــن خدمات ومنتجات بمـــا يلبي إحتياجات 

العمالء.
فـــي مجـــال تمويـــل المشـــروعات الصغيـــرة والمتوســـطة 
والتمويـــل متناهي الصغر، حصل بنك مصر على لقب «أفضل 
بنـــك في تمويل المشـــروعات الصغيرة والمتوســـطة – مصر 
2020» مـــن مجلة «غلوبال بيزنـــس أوت لوك»، باإلضافة إلى 
جائزة «البنك األكثر إبتكاراً في مجال المشـــروعات الصغيرة 
«إنترناشـــيونال  مجلـــة  مـــن  مصـــر 2020»   – والمتوســـطة 
فاينانـــس»، كما حصل البنك على جائزة «أفضل بنك شـــريك 
للمشـــروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2020» من مجلة 

«ذا يوروبيان» البريطانية.
  وفي مجال إدارة صناديق أسواق النقد، حصل بنك مصر 
هـــذا العام على جائزة «أفضل بنك في إدارة صناديق أســـواق 
النقد واإلســـتثمارات قصيرة األجل في الشـــرق األوسط لعام 

بنك مصر ينال 25 جائزة  
ومركزًا متقدمًا 
عن العام 2020

ا�خبار والمستجدات

2020»، وتُعـــد هذه هي المرة الثانية عشـــرة 
التي يحصل فيها البنك على جائزة من مجلة 
«غلوبال فاينانس»؛ وهي إحدى أكبر المجالت 
المالية المتخصصة فـــي العالم، والتي تتخذ 
مـــن نيويـــورك مقراً لها. وتســـتند المجلة في 
إختيارهـــا لهـــذه البنوك إلـــى مجموعة كبيرة 
من المعاييـــر المصرفية الدوليـــة، باإلضافة 
إلـــى آراء مجموعـــة متميـــزة مـــن المحلليـــن 
والمصرفييـــن الدوليين، وتُمنـــح هذه الجائزة 
ألفضل بنك على مســـتوى الشـــرق األوســـط 
واألكثـــر تميـــزاً مـــن حيـــث الربحيـــة، وجودة 
خدمة العمالء المقدمة، والحصة الســـوقية، 
واألسعار التنافسية، مقارنة بالبنوك األخرى، 
حيث إســـتخدم بنـــك مصر أحـــدث التقنيات 

المصرفية المبتكرة.
 وفـــي مجـــال الصيرفة اإلســـالمية نجح 
بنـــك مصـــر، في الحصـــول علـــى الكثير من 
الجوائـــز منها؛ جائزة «عمليـــة العام (التمويل 
اإلســـالمي) أفريقيـــا – 2020» من مجلة «ذا 
بانكـــر» العالمية ومن مؤسســـة «فاينانشـــيال 
تايمز»، و«جائزة أفضل بنك للمعامالت المصرفية اإلسالمية 
– مصـــر لعامـــي 2019 و2020» مـــن مجلـــة «إنترناشـــيونال 
بيزنس»، كما حصل البنك على جائزة «أفضل بنك للمعامالت 
المصرفيـــة اإلســـالمية – مصـــر لعامـــي 2019 و2020» من 

مجلة «غلوبال بانكينغ آند فاينانس ريفيو».
 وفـــي مجـــال المســـؤولية المجتمعية، حصـــل البنك على 
جائـــزة «أفضـــل بنـــك فـــي مجـــال المســـؤولية المجتمعية – 
مصـــر» مـــن مجلـــة «إنترناشـــيونال بيزنـــس» لألعـــوام 2018 
و2019و2020، كمـــا حصل البنك على جائزة «أفضل بنك في 
مجال المســـؤولية المجتمعيـــة – مصر لعامي 2019 و2020» 
مـــن مجلـــة «إنترناشـــيونال فاينانـــس»، باإلضافة إلـــى جائزة 
«أفضل بنك في مجال المسؤولية المجتمعية – مصر» لعامي 
2019 و2020 من مجلة «غلوبال «بانكينغ آند فاينانس ريفيو»، 
وجائزة «أفضل بنك في مجال المسؤولية المجتمعية – مصر 

2020» من مجلة «كوزمو بوليتان ذا دايلي» العالمية.
للشـــركات  المصرفيـــة  المنتجـــات  قطـــاع  مجـــال  وفـــي 
والمؤسســـات الماليـــة؛ فقد حصل البنك علـــى جائزة «البنك 
األســـرع نمـــواً في تمويـــل التجـــارة – مصر» لألعـــوام 2018 
و2019و2020 من مجلة «غلوبال بانكينغ آند فاينانس ريفيو»، 
كمـــا حصل البنك على جائزة «البنك األســـرع نمـــواً في إدارة 
النقد – مصر» لعامي 2018 و2020 من مجلة «غلوبال بانكينغ 
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آنـــد فاينانس ريفيو»، كما حصـــل البنك على «التصنيف األول 
كأفضـــل مقدم للخدمة على مســـتوى مصر وأفريقيا 2020»، 
كذلك حاز البنك على «التصنيف األول كـرائد للسوق المصرية 
2020» في إســـتقصاء تمويل التجارة مـــن مجلة «يوروموني»، 
كمـــا حصل البنك على جائزة «أفضـــل بنك في تمويل التجارة 
– مصـــر 2020»، وجائزة «أفضل بنك في إدارة النقد – مصر 

2020» من مجلة «آسيان بانكينغ اند فاينانس».
 وحصـــل البنـــك على جائـــزة «عمليـــة العـــام للتوريق في 
أفريقيا لعامي 2019و2020» من مجلة «ذا بانكر» العالمية – 
مؤسسة «فاينانشال تايمز»، كما حصل البنك على جوائز عدة 
من مجلة «غلوبال براندز» وهي: جائزة «أفضل عالمة تجارية 

للشـــركات – مصـــر» لعامـــي 2019و2020، وجائـــزة «أفضل 
عالمة تجاريـــة للتجزئة المصرفية – مصـــر2020»، وجائزة 

«أفضل عالمة تجارية لخدمة العمالء – مصر 2020». 
وقـــد حصل بنك مصر على جائـــزة «أفضل عالمة تجارية 
مصرفية للعام – مصر 2020» من مجلة «غلوبال بانكينغ آند 
فاينانـــس ريفيـــو»، باإلضافة إلى حصـــول البنك على تصنيف 
متقـــدم في قائمـــة التصنيف العالمي ألفضـــل 1000 بنك في 
العالـــم من مجلة «ذا بانكر» العالمية – مؤسســـة «فاينانشـــال 
تايمـــز»، وجائزة «بنك العام في اإلبتكار الرقمي – في منطقة 
الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيا لعام 2020» من مجلة «ذا 

يوروبيان» البريطانية.●

ا�خبار والمستجدات

 توقـــع محافـــظ البنـــك 
المركـــزي المصـــري طـــارق 
عامر «أن يبلغ معدل التضخم 
في مصر على أساس سنوي 
6.2 % في المتوسط خالل 
الربع الرابع من العام 2020 
بعدمـــا تراجـــع إلـــى أقل من 
6 % منـــذ فبراير/ شـــباط 

.«2020
وحـــدد البنـــك المركزي 
معدل التضخم المســـتهدف 

«المركزي المصري» 
يتوقع تسجيل المعدل السنوي للتضخم 6.2 %  

عند 9 % (3±%). وخفض أســـعار الفائدة 300 نقطة أســـاس 
في مارس/ آذار 2020 ولم يغيرها منذ ذلك الحين.

وقـــد أفـــاد الجهـــاز المركـــزي المصـــري للتعبئـــة العامـــة 
واإلحصـــاء، «أن عجـــز الميـــزان التجـــاري تراجـــع 8.6 % على 
أســـاس ســـنوي في يونيو/ حزيـــران إلى 3.30 مليـــارات دوالر»،

وأوضـــح جهاز اإلحصاء، «أن الصـــادرات انخفضت 7.9 % إلى 
2.26 مليـــار دوالر فـــي يونيو/ حزيران، فـــي حين تراجعت قيمة 

الواردات 8.3 % إلى 5.56 مليارات دوالر».
وكان البنك المركزي المصري أفاد «أن عجز ميزان المعامالت 
الجارية هبط إلى 7.3 مليارات دوالر في األشهر التسعة األولى من 
السنة المالية 2019 - 2020 التي إنتهت في يونيو/ حزيران، مقابل 
9.8 مليارات دوالر في الفترة عينها من السنة المالية السابقة».

وتابـــع البنـــك المركـــزي في بيـــان: «إســـتمر التحســـن في عجز 

حســـاب المعامـــالت الجارية للربـــع الثالث تواليـــاً، حيث تراجع 
العجـــز بمعـــدل 39.2 في المائـــة ليقتصر على نحـــو 8.2 مليار 
دوالر خالل الفترة من يناير (كانون الثاني)، مارس (آذار) 2020 
(مقابـــل نحو 4.5 مليـــارات دوالر خالل الفتـــرة عينها من العام 

المالي السابق)».
ولفـــت البنـــك المركـــزي إلـــى «أن التحويـــالت الماليـــة من 
المصرييـــن العاملين فـــي الخارج في الربـــع األول من هذا العام 
زادت بمقـــدار 1.7 مليـــار دوالر إلى 7.9 مليـــارات دوالر، مقارنة 
بالفترة نفسها من العام الماضي. وإرتفعت إيرادات قناة السويس 
84.4 مليـــون دوالر إلى 1.4 مليـــار دوالر. وهبط العجز التجاري 
خـــارج القطاع النفطي بمقدار 2.2 مليـــار دوالر إلى 27.3 مليار 
دوالر فـــي األشـــهر التســـعة األولى من الســـنة الماليـــة، مقارنة 

بالفترة نفسها قبل عام.●
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نشاط ا1تحاد

حضــرت محاور «واقع األســواق المالية العربية، وخصوصًا أســواق رأس المــال»، و«إجراءات تطويرها وتفعيلهــا»، إضافة إلى «آليات 
التمويــل طويل األجل في ظّل إنتشــار فيروس كورونا»، و«التركيز على دور المصارف المركزية العربية في تطوير وتفعيل أســواق رأس 
المال، وتحفيز إنخراط أكبر للشركات فيها»، في المؤتمر اإلفتراضي الذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع إتحاد البورصات 
العربية، ومركز فرانكفورت المالي، وبمشــاركة صندوق النقد الدولي، على مدار يومين بعنوان: «دعم البنوك المركزية ألســواق المال 

في ظل جائحة كورونا». 
وشارك في أعمال المؤتمر، قيادات عالية المستوى من واشنطن وفرانكفورت ولبنان والكويت والمغرب والمملكة العربية السعودية 
والبحريــن، أبرزها الشــيخ محمد الجــراح الصباح رئيس مجلس إدارة إتحــاد المصارف العربية، والدكتور جــوزف طربيه رئيس مجلس 
إدارة اإلتحاد الدولي للمصرفيين العرب، ووسام حسن فتوح األمين العام إلتحاد المصارف العربية، ورامي الدوكاني األمين العام إلتحاد 
البورصات العربية، والدكتور جهاز الوزير نائب مدير ورئيس قســم العمليــات المصرفية المركزية في صندوق النقد الدولي، والدكتور 
محمد زيد صالح رئيس إتحاد البورصات العربية والرئيس التنفيذي للبورصة المصرية، والشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس 
التنفيــذي لبورصة البحرين، وهوبرت فاتث العضو المنتدب فــي مركز فرانكفورت المالي، وخالد عبد اهللا الحصان الرئيس التنفيذي 
للسوق المالية السعودية (تداول)، وكيلي أكهولد خبير رئيسي في إدارة سوق النقد ورأس المال في صندوق النقد الدولي، وآدم فاركاس 

الرئيس التنفيذي إلتحاد أسواق النقد ورأس المال في أوروبا، إضافة إلى ممثلين لبورصتي الدار البيضاء وعمان.

مؤتمر «دعم البنوك المركزية <سواق المال في ظل جائحة كورونا»:
إقتراحات لتطوير أسواق رأس المال بدعم من البنوك المركزية

السادة الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية متوسطًا الدكتور جوزف طربيه رئيس مجلس 
إدارة اإلتحاد الدولي للمصرفيين العرب ووسام حسن فتوح األمين العام إلتحاد المصارف العربية
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إفتتـــح أعمـــال المؤتمـــر، األمين العـــام إلتحـــاد المصارف 
العربية وســـام حســـن فتوح بكلمة ترحيبية، معتبـــراً «أن القطاع 
المصرفـــي يمّر بتحّول جذري يشـــمل نماذج األعمـــال المتغّيرة 
وخصوصـــاً اإلمتثال، إضافة إلى تغيير المشـــهد التنافســـي في 

الصناعة المصرفية». 
وأوضـــح فتـــوح «أن العالم يشـــهد مجموعـــة ال مثيل لها من 
األزمـــات الجيوسياســـية واإلقتصادية والصحّيـــة واإلجتماعية 

التي غّيرت المشهد اإلقتصادي والتجاري والدولي».
وأشـــار فتـــوح إلـــى «أن كل تحّول مـــن هذه التحـــّوالت قادر 
بمفـــرده على فرض تحديات خطيرة علـــى النمو العالمي، وقمع 

التنمية العالمية».
 ولفــــت إلى «أّن اإلنتشــــار الواســــع ألزمة كورونــــا وإنخفاض 
أسعار النفط في المنطقة العربية أّدى إلى وضع األنظمة المالية 
العربية تحت ضغوط شــــديدة، إضافة إلى اإلنخفاض الكبير في 
الطلــــب على األســــهم وأدوات الدين واألوضــــاع المالية الصعبة، 
وإنخفــــاض أرباح البنــــوك»، معتبراً «أّن هذه التطّورات الســــلبية 
تتطلـّـــب تدّخًال كبيراً من البنوك المركزيــــة العربية لدعم تعافي 
أسرع لألسواق المالية اإلقليمية، وال سيما أسواق رأس المال».

الدوكاني: نعمل على مشروع يقوم 

على توحيد «إعرف عميلك» 

بين البنوك التجارية والبورصات

د Rنشاءمستثمر عربي موحَّ

وسام حسن فتوح 
األمين العام إلتحاد المصارف العربية

فتوح: القطاع المصرفي يمرّ بتحّول جذري 

يشمل نماذج ا<عمال المتغيّرة

 وخصوصًا اRمتثال

مـــن جهتـــه رأى رامـــي الدوكانـــي األميـــن العـــام إلتحـــاد 
البورصـــات العربيـــة، «أّن البورصة العربيـــة كانت تعتمد على 
البنوك المركزية لمســـاعدتها خالل العام 2020، لكننا رأينا 

كيف أن عام 2020 لم يكن جّيداً للغاية». 
أضاف الدوكاني: «لقد شـــهدنا إنخفاضاً حاداً في معظم 
أســـواقنا، لكن البورصـــات العربية أظهرت مرونة رغم هبوط 
األســـعار التـــي تنخفض، ولكن لـــم يتم إغـــالق «المصفوفة»، 
ولم نشـــهد الكثير من اإلضطراب في سوقنا، حيث إستمرت 

البنوك المركزية بضّخ السيولة في العديد من األسواق».
وتابـــع الدوكانـــي: «إننـــا نعمل على مشـــروع يقوم بشـــكل 
أساســـي على توحيـــد KYC «إعـــرف عميلك» بيـــن البنوك 
التجاريـــة والبورصـــات. ونـــدرس أوجه التشـــابه واإلختالف 
بينها، ونجد أنها أفضل طريقة لمشـــاركة نتائج kyc من أجل 
الخروج بتوصيات حول كيفية توحيد هذه النتائج ومشـــاركتها 
إلنشـــاء مســـتثمر عربي موحد يحتاج إلى مســـاعدة في هذا 

المشروع».

رامي الدوكاني
 األمين العام إلتحاد البورصات العربية
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من جهته أشـــار الشـــيخ محمد الجراح الصبـــاح رئيس مجلس 
إدارة إتحـــاد المصـــارف العربية إلـــى «أّن اإلتحاد لـــم يتوّقف أمام 
شراســـة فيـــروس كورونا، بل واجهه بتعزيـــز التواصل بين القيادات 
المصرفيـــة والمؤسســـات المالية، ومع مراكز صنـــع القرار الدولية 
والعربية لنطلع على التجارب واإلجراءات المّتخذة في مواجهة هذه 
اآلفـــة»، الفتـــاً إلى «أن الهدف مـــن هذا المؤتمـــر التركيز على دور 
المصـــارف المركزية العربية في تطوير وتفعيل أســـواق رأس المال 

وتحفيز إنخراط أكبر الشركات فيها».

الشيخ محمد الجراح الصباح 
رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية

الصباح: هدفنا التركيز على دور

 المصارف المركزية العربية 

في تطوير أسواق رأس المال

وأشـــار محمد فريد صالح رئيس إتحاد البورصات العربية إلى 
«أّن أصعـــب المهـــام تتمّثل فـــي التعامل مع تأثير وبـــاء كورونا على 
قطاع ســـوق رأس المال، وعلـــى القطاع المصرفي وعلى اإلقتصاد، 
والفـــرق بيـــن هذا الوبـــاء وأي صعوبة أخرى، هـــو تأثيره على كامل 

سلسلة اإلقتصاد والسوق المالية».
وأضاف صالح أنه «رغم الوباء العدواني وما خلّفه من تحديات، 
فقد ساعدنا في دفع تطورات التكنولوجيا وإعتمادها، في تعزيز دور 

نشاط ا1تحاد

 محمد فريد صالح
 رئيس إتحاد البورصات العربية

طربيه: جائحة كورونا فرضت تحديًا تاريخيًا 

تمثَّل بهبوط حاد في أسعار ا<سهم  

 الدكتور جوزف طربيه
 رئيس مجلس إدارة اإلتحاد الدولي للمصرفيين العرب

ثـــم تحّدث الدكتور جـــوزف طربيه رئيس مجلـــس إدارة اإلتحاد الدولي 
للمصرفيين العرب، معرباً عن تقديره لـ «إبقاء الحوار قائماً بين المرجعيات 
الماليـــة العربيـــة، وتعزيز التواصل مع المؤسســـات الدولية في وقت ضربت 
جائحـــة كورونا إقتصادات العالم أجمع، وجّمدت الدماء في شـــرايين الحياة 
البشرية»، مؤكداً «أّن جائحة كورونا فرضت تحدياً تاريخياً تمثل بهبوط حاد 

 صالح: الوباء أثر على كامل سلسلة اRقتصاد

المودعين في األسواق المالية، وإستمرارية التبادل رغم الصعوبات 
المرتبطة بـأزمة كورونا (على األقل من منظور العمليات)».



23 احتاد املصارف العربية  (أيلول/ سبتم� 2020) Union of Arab Banks (September 2020)

الوزير: للبنوك المركزية دور حاسم 

في حماية االستقرار المالي 

في أســـعار األســـهم، وتوقف نشـــاط إصدارات األوراق المالية في األســـواق 
وهبوط أســـعار النفط، وتفاقم الركود االقتصادي، وتوّســـع البطالة وفقدان 
فـــرص العمل»، معتبراً «أّن هذه الجائحـــة أصابت اإلقتصاد اللبناني، وهّزت 
الثقـــة بمقوماتـــه، تبعها اإلنفجار المجرم الذي دّمر جـــزءاً كبيراً من بيروت، 
وأن هــــذه الكــــوارث واألحــــداث على الســــاحة اللبنانية لن تنحصــــر تداعياتها 
السلبية على الوضع اإلقتصادي والنقدي فقط، بل يبدو أنه سيكون لها عواقب 

سياسية وجيوسياسية تتطلّب تعاوناً دولياً إلحتوائها والمساعدة في حلّها».

ثم تحدث الدكتور جهاد الوزير مساعد مدير في صندوق النقد الدولي 
ورئيس قسم  عمليات المصارف المركزية، فأبدى «أسفه وحزنه جراء كارثة 
إنفجار مرفأ بيروت»، متمنياً «أن تعود العاصمة اللبنانية أفضل مما كانت».

ـــز الوزير في كلمته علـــى «الوضع االقليمي وتداعيات جائحة كورونا  وركَّ
علـــى كل اإلقتصـــادات في العالم» موضحاً «أن إنتشـــار فيروس «كوفيد19-» 
عالميـــاً فرض إجراءات إلحتوائه قد تقود إلى مزيد من التشـــديد لألوضاع 
الماليـــة العالميـــة. وقد يؤدي هذا التشـــديد بدوره إلى الكشـــف عن مواطن 
الضعـــف الماليـــة التي تراكمـــت في الســـنوات األخيرة في بيئة من أســـعار 
الفائدة شـــديدة اإلنخفاض. ومن شـــأن هذا أن يفاقـــم صدمة «كوفيد19-»، 

لفت داود الغول الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة كابيتال بنك» إلى «أن إســـتحواذ 
مصرفه على فروع بنك عوده في األردن والعراق، سينعكس إيجاباً على أعمال قطاع 
التجزئة للبنك»، مؤكداً «أن اإلســـتحواذ إذا تم، ســـيكون على جميع الفروع بأصولها 

ومطلوباتها».
ـــع بنك المال المعروف باســـم  CAPITAL BANK في األردن، إتفاقية  ووقَّ
غير ملزمة وحصرية لإلســـتحواذ علـــى األعمال المصرفية لفـــروع األردن والعراق 
لبنـــك عـــوده اللبناني. وذكر البنك أنه «حصل على موافقـــة البنك المركزي األردني 
والعراقي إلتمام اإلســـتحواذ على فروع بنك عوده وشـــراء موجوداتها ومطلوباتها». 

وسيجري بنك المال دراسة وافية تتعلق بالصفقة.

«كابيتال بنك»: إستحواذنا على فروع بنك عوده

 داود الغول 
الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة كابيتال بنك»

 سيرفع نمو قطاع التجزئة

وكان بنك عوده قد أعلن تحقيق أرباح بلغت قبل خصم ضرائب الدخل نحو 975 مليون جنيه خالل النصف األول من العام الجاري. 
وأوضح في بيان، أنه «ســـجل صافي أرباح بلغت نحو 651 مليون جنيه خالل النصف األول من العام الجاري»، مشـــيراً إلى «أن إجمالي 

أصوله قاربت نحو 77 مليار جنيه، في حين إرتفعت حقوق الملكية إلى 7 مليارات جنيه مصري في يونيو/ حزيران 2020».
وفـــق نتائـــج أعمال البنك، فقد ســـجل معـــدل كفاية رأس المال نحو 24.98 %، وهو ما يعكس الكفـــاءة المالية للبنك وقدرته على 

التوسع في اإلستثمارات والتمويل.●

وللحفاظ على إستقرار النظام المالي العالمي ودعم اإلقتصاد العالمي، كان 
للبنوك المركزية دور مهم في أن تكون خطاً للدفاع، حيث قامت هذه البنوك 
بتيســـير السياســـة النقدية إلى حد كبير عن طريق تخفيض أســـعار الفائدة 
األساســـية، وقدمت ســـيولة إضافية للنظام المالي، بمـــا في ذلك عن طريق 
عمليات السوق المفتوحة. وإتفق عدد من البنوك المركزية على زيادة تقديم 

السيولة الدوالرية عن طريق ترتيبات خطوط تبادل العمالت».
وأضـــاف الوزيـــر: «إن اإلجـــراءات الكبيرة المنســـقة مـــن جانب البنوك 
المركزية لتوفير السيولة للبنوك في كثير من اإلقتصادات، يُتوقع أن تساعد 
على تخفيف توترات السيولة المحتملة. لذلك، سيظل للبنوك المركزية دور 
حاســـم في حماية إســـتقرار األســـواق المالية العالمية والحفاظ على تدفق 
اإلئتمـــان إلى اإلقتصـــاد. لكن هذه األزمة ليســـت مجرد أزمة ســـيولة، إنما 
تتعلـــق في األســـاس بالمالءة – فـــي وقت أصبحت فيه قطاعـــات كبيرة من 
اإلقتصاد العالمي في حالة توقف تام. ونتيجة لذلك، فإن للسياســـة المالية 

العامة دوراً حيوياً تؤديه». 
وأشـــار الوزير إلـــى «أّن البلدان المصـــدرة للنفط فـــي المنطقة، تواجه 
صدمـــة إضافيـــة تتمثـــل في الهبوط الشـــديد في أســـعار النفـــط. كما أدت 
القيـــود المفروضة على الســـفر عقب وقـــوع هذه األزمـــة المتعلقة بالصحة 
العامـــة إلـــى تراجـــع الطلب العالمي علـــى النفط، وأدى عدم وجـــود إتفاقية 
إنتاج جديـــدة بين أعضاء «أوبك+» إلى حدوث تخمة في المعروض. ونتيجة 
لذلك، إنخفضت أسعار النفط بما يزيد على 50 % منذ بدء األزمة المتعلقة 

بالصحة العامة».●
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عقد إتحاد المصارف العربية مؤتمرًا إفتراضيًا، تحت عنوان «Banking in the Next Normal»، شــاركت فيه قيادات 
مصرفية رفيعة، إضافة الى خبراء وممثلين ألهم الشركات اإلقليمية والدولية في مجال االبتكار المصرفي، بينها:

 LexisNexis (France),  EarlyBirds (Australia), Strategy & (MENA), Global Innovation Institute

 (USA), REFINITIV (UAE), Government Blockchain Association (USA), International RegTech

 Association (Singapore),  ERBD (UK) , CFA Society, EPAM Systems (USA), Deloitte (USA), S2E

.(Transformation (USA

ورّكــزت كلمات ومداخالت المؤتمــر على عرض آفاق اإلقتصــاد والتمويل الرقميين، وطرح كيفية اإلســتفادة من 
تطورات التكنولوجيا المالية المتســارعة في تقديم فرص مصرفية ومالية جديدة، باإلضافة الى مناقشــة مفاهيم 
الحوكمة البيئية واإلجتماعية الناشــئة، وكيفية دمجها في نشــاطات اإلســتثمار والتمويل، ومســتقبل المدفوعات 

الرقمية، وغيرها من المواضيع المهمة.

«Banking in the Next Normal» :تحاد المصارف العربية بعنوانR فتراضيRالمؤتـمر ا

فتوح: من الضروري تسريع وتيرة التحول إلى «الرقمية»
 لمواجهة مخاطر مستقبلية غير منظورة

نشاط ا1تحاد

فتوح: ا�نتقال إلى «الرقمية»
إفتتح أعمـــال المؤتمر األمين العام إلتحـــاد المصارف العربية 
وســـام حســـن فتوح بكلمة رّحـــب فيها بالمشـــاركين، معلنـــاً «بداية 
اإلنتقال إلى «الرقمية» وضرورة تسريع وتيرة هذا التحول لمواجهة 

مخاطر مستقبلية غير منظورة». 
وتضّمن المؤتمر 4 مواضيع رئيسية من شأنها أن تساعد في إنضاج 
األجنـــدة الرقمية للقطاع فـــي الدول العربية لتعزيز القدرة التنافســـية 

للمصارف العربية مع توّجهها نحو الخدمات المصرفية المفتوحة:
-1 إنشـــاء المجلس العربي لإلبتكار المصرفي (ABIC) الذي 
يضـــّم ممثلين ألعضاء مجلـــس إدارة اإلتحاد، تم تعيينهم كســـفراء 
لمبـــادرة وحدة التحـــول الرقمي التابعة إلتحـــاد المصارف العربية 

.«UAB.Digital»
2ـ  إنشـــاء «UAB Digital» وحـــدة التحـــّول الرقمي التابعة 

إلتحـــاد المصـــارف العربية والتي تهدف إلى المســـاهمة والنهوض 
بإســـتراتيجيات التحـــّول الرقمـــي للمصارف والمؤسســـات المالية 
العاملـــة فـــي الوطن العربي، من خـــالل التوجيه وتقديـــم الخبرات 
واإلشـــراف، عبر التعاون المشـــترك مع القطاعين العام والخاص، 

من أجل اإلرتقاء بمكانة القطاع المصرفي والمالي العربي.
-3 إنشـــاء منصـــة التجـــارة اإللكترونيـــة لالبتـــكار المصرفـــي 
العربـــي، بالتعـــاون مع شـــركة «EarlyBirds» التي من شـــأنها أن 
تؤّســـس لديناميـــة جديـــدة وبيئة تنافســـية للعـــرض والطلب في ما 
يخص الحلول الرقمية المصرفية، بما يعود بالفائدة على المصارف 
األعضاء من خالل مساعدتهم على إيجاد الحلول التي تتناسب مع 

متطلبات التحّول الرقمي لديهم بأقل تكلفة وفي أسرع وقت.
-4 إطـــالق «جائزة التمّيز الرقمي ألفضل المؤسســـات المالية 
العربية 2020» بنســـختها الثانية حول (اإلبتكار- الشمول المالي - 

والء العمالء - رفاهية العمالء).●
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بلغ صافي أرباح مجموعة البنك العربي بعد الضرائب والمخصصات 
215.2 مليون دوالر أمريكي للفترة المنتهية في 30 ايلول 2020 مقارنة 
مع 668.9 مليون دوالر أميركي في الفترة المقابلة للعام 2019 وبتراجع 

نسبته 68 %.
حيث تاثرت أرباح مجموعة البنك العربي سلبيا خالل التسعة شهور 
االولـــى من العام 2020 نتيجة المخصصـــات االضافية التي قام البنك 
برصدهـــا احترازيـــا لمواجهة التراجـــع االقتصادي وحالـــة عدم اليقين 
الذي تشـــهده المنطقـــة والعالم، باالضافة الى انخفـــاض االيرادات من 
الفوائد والعموالت بسبب انخفاض اسعار الفوائد عالميا وتراجع اسعار 
النفـــط و تباطؤ حركة التجارة العالمية نتيجة االغالقات التي شـــهدتها 

دول العالم نظرا لتفشي فايروس كورونا.
 هذا وبلغ صافي االرباح التشغيلية للبنك 808 مليون دوالر وبتراجع 
22 % عـــن نفـــس الفتـــرة من العام الســـابق، بســـبب انخفـــاض صافي 
الفوائد وكذلك انخفاض صافي العموالت، باالضافة الى انخفاض ارباح 
الشـــركات الحليفة للبنك، كما ونمت ودائع العمالء بنســـبة 8 % لتصل 
الـــى 37.5 مليـــار دوالر أمريكـــي مقارنـــة ب 7.34 مليـــار دوالر أمريكي 
لنفـــس الفتـــرة من العام الســـابق، في حين بلغت التســـهيالت االئتمانية 
26.7 مليـــار دوالر أمريكـــي كما فـــي 30 ايلـــول 2020 مقارنة ب 1.26 
مليار دوالر أمريكي لنفس الفترة من العام الســـابق وبنســـبة نمو بلغت 2 
%، وحافظ البنك على قاعدة راســـمالية متينة حيث بلغ اجمالي حقوق 
الملكية 9.3 مليار دوالر أمريكي وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.7 % 
في نهاية التســـعة اشـــهر من العام 2020، باالضافة الى احتفاظ البنك 

بنســـب ســـيولة مريحة حيث بلغت نســـبة القروض الى الودائع 71.1 %، 
بينما فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100 %. 

وصرح السيد صبيح المصري– رئيس مجلس اإلدارة قائًال: « تكبد 
االقتصاد العالمي خســـائر كبيرة نتيجة تفشي فايروس كورونا أدت الى 
فـــرض اعبـــاء اضافية على كافة القطاعـــات االقتصادية، باالضافة الى 

انخفاض معدل النمو و ارتفاع نسب البطالة «. 
ومن جهته أوضح السيد نعمه صباغ – المدير العام التنفيذي للبنك 
العربـــي – بـــان مجموعـــة البنك العربـــي تأثرت نتيجة تفشـــي فايروس 
كورونـــا والذي ترافق ايضا مع انخفاض اســـعار الفوائد عالميا وتراجع 
اســـعار النفط، واشـــار الى ان تركيز البنك خالل هذة الفترة كان منوطا 
بتوجيـــه االعمـــال للحفـــاظ على جودة محفظـــة التســـهيالت االئتمانية 
و نســـب ســـيولة مرتفعة في ظـــل التوقعات المســـتقبلية الســـلبية لنمو 

االقتصاد العالمي.
واضاف الســـيد صبـــاغ ان البنـــك العربي يتمتع بقاعدة رأســـمالية 
قوية وأن المخصصـــات االضافية تم رصدها بناءا على المعيار الدولي 
للتقاريـــر الماليـــة رقـــم 9 ووفقا لنموذج الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعة 
المســـتخدم بالبنك، باالضافة الى مخصصات عامـــة قام البنك ببنائها 

نتيجة لالوضاع االقتصادية الراهنة في لبنان.
 وختامـــا أكد الســـيد صبيح المصـــري على انه وبالرغـــم من االثار 
الســـلبية نتيجة لهـــذا الوباء اال انـــه على ثقة بقدرة البنـــك على احتواء 
أثر هذه االزمة االقتصادية، مشـــيدا بنجاح نموذج اعمال البنك المتنوع 

محليا واقليميا.●

215.2 مليون دوالر أرباح مجموعة البنك العربي
 للتسعة اشهر من العام 2020

ا�خبار والمستجدات
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أفاد الفرع اإلســـالمي لمصرف الوحدة في بيان، أنه 
«يشـــرع في إستقبال الملفات الخاصة بطلبات الحصول 
على التمويالت المتوسطة والطويلة األجل، ومن المتوقع 
أن تقـــوم إدارة الفـــرع اإلســـالمي بعـــرض الطلبات على 
اللجان المختصة للبت فيها بوقت الحق»، داعياً أصحاب 
الشـــركات الراغبة فـــي الحصول على هـــذه التمويالت، 
وليـــس لديهم حســـابات جارية بالوحدة، إلـــى أن يكونوا 
على إســـتعداد «لفتح حســـابات جارية لهـــم وتقديم كافة 
الخدمات المصرفية وتســـهيل إجـــراءات حصولهم على 
التمويـــالت المطلوبة وفق المعايير والمناشـــير المنظمة 

لذلك».●

أعلـــن البنك العربي، في بيان لـــه، عن تقديم أجهزة ومعدات 
طبيـــة ضروريـــة لمديرية صحـــة محافظة القدس فـــي العيزرية، 
بهدف تحســـين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للجمهور في 
منطقة العيزرية والمناطق المحيطة بها من ضواحي القدس، من 

خالل تزويدهم بعدد من األجهزة الطبية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن المبادرات المجتمعية التي يتبناها 
البنـــك في إطـــار برنامجه للمســـؤولية اإلجتماعية «معـــاً» والتي 
من شـــأنها خدمـــة المجتمع المدني وأفراده مـــن خالل مبادرات 
تنموية مســـتدامة تُسهم في تحســـين الظروف البيئية والمعيشية 
والمجتمعية، وتُســـاهم بتوفير مســـتلزمات وإحتياجات أساســـية 

لهم.
كمـــا يأتي هـــذا الدعم تأكيـــداً إلهتمام البنـــك بدعم القطاع 
الصحي، أحـــد أهم القطاعات الحيوية فـــي المجتمع إلى جانب 
القطاعات األساســـية األخرى مـــن تعليم وحماية البيئة ومكافحة 

بدعم من البنك العربي:
 توفير أجهزة ومعدات طبية لمديرية صحة محافظة القدس

الفرع اRسالمي لمصرف الوحدة 
يشرع بقبول طلبات التمويالت المتوسطة وطويلة ا<جل

ا�خبار والمستجدات

الفقر ودعم األيتام، حيث تم التبرع بعيادة أسنان وجهاز التصوير 
التلفزيونـــي (ألترا ســـاوند) وجهاز تخطيـــط للقلب (ECG) بناء 

على إحتياجات مديرية صحة محافظة القدس في العيزرية. 
يُشـــار إلى أن البنك العربي نّفذ مؤخراً العديد من المبادرات 
التنموية الصحية التي ســـاهمت بشـــكل واضح في تحسين جودة 
الخدمـــات الطبية المقدمة للجمهـــور، والتي من ضمنها تقديم 5 
أجهزة غسيل كلى لصالح المستشفيات الحكومية، وتجهيز غرفة 

فريزر لصالح بنك الدم المركزي وغيرها.
وقد ثّمنت مديريـــة صحة محافظة القدس في العيزرية هذا 
التعاون والدعم المقدم من البنك العربي، الذي سيُساهم بتوفير 
أفضل وأشـــمل الخدمـــات الصحيـــة للمرضـــى والمراجعين في 
منطقة العيزرية وضواحي القدس ضمن ســـعي المديرية لصيانة 
المبنـــى وتجديـــد األجهزة الطبية فيه، مؤكـــدة دور البنك العربي 

المحوري في المساهمة بهذا اإلنجاز الطبي المهم.●
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أكــد البنـــك المركـــزي الُعمانـــي «أن القطـــاع المصرفـــي يتمتع 
بالمرونـــة والقـــدرة علـــى تلبيـــة اإلحتياجـــات اإلئتمانيـــة لمختلـــف 
القطاعات». وأشار المركزي في نشرته الشهرية حول أهم التطورات 
المصرفيـــة والماليـــة إلـــى «أن إجمالي األصول األجنبية والســـبائك 
المملوكة للسلطنة سجلت 6,6 مليارات ريال في نهاية النصف األول 

من العام الجاري، إرتفاعاً من 6,4 مليارات ريال في نهاية 2019».
وأوضحـــت اإلحصـــاءات وفـــق المركـــزي الُعمانـــي «أن إيداعات 
الســـلطنة من العمالت األجنبية ســـجلت 3,2 مليـــارات ريال، وحجم 
اإلستثمارات في األوراق المالية 3,2 مليارات ريال في نهاية النصف 
االول من العام الجاري، بينما ســـجل إجمالـــي األصول والموجودات 
لدى البنك المركزي العماني 7,7 مليارات ريال مقارنة بـ 7,5 مليارات 
في نهاية 2019. كما أوضحت اإلحصاءات أن إجمالي أصول البنوك 
التجاريـــة التقليدية ســـجل تراجعـــاً طفيفاً من 30,8 مليـــار ريال في 
نهايـــة العام 2019 إلى 30,7 مليار ريـــال في نهاية النصف االول من 
العـــام الجاري، ومن بين هذه األصول لـــدى المصارف التجارية يبلغ 

حجم األصول االجنبية 2,7 مليار ريال».
وتشـــير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية واالسالمية 
إلـــى «أن رصيـــد اإلئتمـــان الممنوح مـــن قبل كل منهما ارتفع بنســـبة 
2.4 % خـــالل العام ليصـــل إلى 26.3 مليار ريال فـــي نهاية يونيو/ 
حزيـــران 2020م. وضمـــن هذا اإلجمالي، شـــهد اإلئتمـــان الممنوح 
للقطـــاع الخـــاص إرتفاعاً بنســـبة 2.2 % ليصل إلـــى 23 مليار ريال 
في نهاية يونيو/ حزيران 2020م. ويشير التوزيع القطاعي إلجمالي 

اإلئتمان الممنوح للقطاع الخاص، إلى إستحواذ قطاع الشركات غير 
الماليـــة على ما نســـبته 47.1 %، تاله قطـــاع األفراد (معظمه تحت 
بند القروض الشخصية) بنسبة 44.4 %، أما النسبة المتبقية فقد 
توزعت على قطاع الشركات المالية 5.3 % وقطاعات أخرى 3.2 %.

وســـجل إجمالي الودائـــع لدى القطـــاع المصرفي في نهايـــة يونيو/ 
حزيران 2020م نمواً ســـنوياً بلـــغ معدله 3.9 % ليصل إلى نحو 24 
مليار ريال. وضمن هذا اإلجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى 
القطـــاع المصرفي زيادة بنســـبة 9.6 % لتصل إلى 16.3 مليار ريال 
ُعمانـــي فـــي نهاية يونيو/ حزيـــران 2020م. وعند النظـــر إلى توزيع 
إجمالـــي قاعـــدة الودائع للقطـــاع الخاص على مختلـــف القطاعات، 
تشـــير األرقام إلى أن حصة قطاع األفراد بلغت 50.7 % ثم قطاعا 
الشركات غير المالية والشركات المالية بحصة قاربت على 31.8 % 
و15.1 % توالياً، أما النسبة المتبقية 2.4 % فتوزعت على قطاعات 

أخرى».
ويشـــير تحليل أنشـــطة البنوك التجارية التقليديـــة خالل الفترة 
(يونيـــو/ حزيران 2020م – يونيو/ حزيران 2019م) إلى «إســـتمرار 
نمو اإلئتمان في البالد، حيث سجل إجمالي رصيد اإلئتمان الممنوح 
مـــن ِقبل هـــذه البنوك زيادة بنســـبة 1.5 %، وزاد اإلئتمـــان الممنوح 
للقطاع الخاص بنســـبة 1 % ليصل إلـــى 19.1 مليار ريال ُعماني في 
نهايـــة يونيو/ حزيـــران 2020م. وفي ما يخص بند اإلســـتثمار، فقد 
وصـــل إجمالي إســـتثمارات البنـــوك التجارية التقليديـــة في األوراق 
المالية إلى حوالي 3.9 مليارات ريال ُعماني في نهاية يونيو/ حزيران 

البنك المركزي الُعماني:  إجمالي ا<صول ا<جنبية والسبائك 
يرتفع إلى 6,6 مليارات ريال
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2020م. وضمن هذه البند، ســـجل اإلســـتثمار في 
ســـندات التنمية الحكومية زيادة بنســـبة 24.5 % 
خـــالل الفتـــرة ليبلغ 1.8 مليـــار ريـــال ُعماني، كما 
بلـــغ رصيد إســـتثمارات البنوك فـــي أذون الخزينة 
الحكومية حوالي 264.8 مليون ريال ُعماني وذلك 
في نهاية يونيو/ حزيران 2020م. أما إســـتثمارات 
البنـــوك التجاريـــة التقليديـــة فـــي األوراق المالية 
األجنبيـــة فقد بلغت حوالـــي 1.1 مليار ريال ُعماني 
فـــي نهاية يونيـــو/ حزيـــران 2020م. وفي الجانب 
اآلخـــر للميزانية، الخصـــوم، بلغ إجمالـــي الودائع 
لدى البنوك التجارية التقليدية حوالي 20.4 مليار 
ريال ُعماني في يونيو/ حزيران 2020م، مســـجلة 

التقليديـــة، «إرتفع المتوســـط المرجح ألســـعار الفائـــدة على الودائع 
بالريال الُعماني من 1.943 % في يونيو/ حزيران 2019م إلى 1.951 
% في يونيو/ حزيران 2020م، في حين إنخفض المتوسط المرجح 
ألســـعار الفائدة على القـــروض بالريال الُعماني مـــن 5.416 % إلى 
5.381 % خالل الفترة عينها. أما متوســـط أسعار الفائدة في سوق 
اإلقـــراض ما بين البنوك لليلة واحـــدة، فقد إنخفض إلى 1.570 % 
في يونيو/ حزيران 2020م مقارنة بـ 2.744 % في يونيو/ حزيران 
2019م. وخـــالل يونيـــو/ حزيـــران 2020م، بلغ المتوســـط المرجح 
ألســـعار الفائدة على عمليات إعادة الشـــراء التي يســـتخدمها البنك 
المركزي الُعماني لضخ السيولة عند الحاجة حوالي 0.5 % مقارنة 

بـ 2.911 % في يونيو/ حزيران 2019م».
من جانب آخر، أشـــارت النشـــرة اإلحصائية الشـــهرية الصادرة 
عـــن البنـــك المركزي العمانـــي إلى «تأثـــر النشـــاط االقتصادي في 
الســـلطنة نتيجة الظروف الراهنة والتي أدت إلى بقاء أســـعار النفط 
عنـــد مســـتويات منخفضة، حيث تشـــير البيانات األولية للحســـابات 
القوميـــة للســـلطنة إلـــى تراجـــع الناتـــج اإلجمالي المحلي االســـمي 
بنســـبة 3.9 % خـــالل الربع األول مـــن عـــام 2020م مقارنة بالربع 
األول من العام الماضي. وجاء هذا التراجع إنعكاســـاً بشـــكل رئيسي 
إلنخفاض القيمة الُمضافة لألنشـــطة غير النفطية باألسعار الجارية 
بنســـبة 6.2 % بســـبب إنخفاض القيمة المضافة لكٍل من األنشـــطة 
الصناعيـــة والخدمية بنحو 11.5 % و5.2 % توالياً. فيما ســـجلت 
األنشطة النفطية نمواً بنسبة 0.7 % خالل الفترة عينها. وقد بلغ 
متوســـط ســـعر النفط 51.1 دوالراً للبرميل خـــالل الربع الثاني من 
العام 2020م. وفي ما يخص اإلنتاج، إرتفع متوسط اإلنتاج اليومي 
من النفط بنســـبة بلغت 0.4 % ليصل إلى 974 ألف برميل خالل 
الفترة ذاتها. وشـــهد مســـتوى التضخم في أســـعار المستهلكين في 
السلطنة نمواً سالباً بمعدل 0.4- % خالل النصف األول من العام 

2020م».●

زيادة بلغت 3.4 % عن مستواها في يونيو/ حزيران 2019م. وضمن 
إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية تراجعاً 
بنســـبة 9.8 % لتبلغ حوالي 4.9 مليارات ريال ُعماني، فيما حققت 
ودائع مؤسســـات القطاع العام نمواً بنســـبة 5.4 % لتبلغ حوالي 1.1 
مليـــار ريـــال ُعماني، وذلـــك خالل الفتـــرة عينها. أما ودائـــع القطاع 
الخاص والتي شـــكلت ما نســـبته 68.9 % مـــن إجمالي الودائع لدى 
البنـــوك التجاريـــة التقليدية، فقد زادت بنســـبة 8.8 % لتبلغ حوالي 

14.1 مليار ريال ُعماني في يونيو/ حزيران 2020م».
وعلـــى صعيد قطـــاع الصيرفة اإلســـالمية، تشـــير البيانات إلى 
«إرتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من ِقبل الوحدات التي تمارس 
هذا النشـــاط إلى حوالي 4.1 مليـــارات ريال ُعماني في نهاية يونيو/ 
حزيران 2020م. كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ اإلسالمية 
زيادة بنسبة 7.2 % لتبلغ حوالي 3.5 مليارات ريال ُعماني في نهاية 
يونيـــو/ حزيـــران 2020م. أمـــا إجمالي األصـــول للبنـــوك والنوافذ 
اإلســـالمية مجتمعـــًة، فقد بلغ حوالي 4.9 مليـــارات ريال ُعماني أي 
ما نســـبته 14 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة، 

وذلك مع نهاية يونيو/ حزيران 2020م».
وفي مـــا يخص اإلجماليات النقدية وفقاً لألرقام المســـجلة في 
نهايـــة يونيـــو/ حزيـــران 2020م، شـــهد عرض النقد بمعنـــاه الضيق 
(M1) نمواً بنســـبة بلغت 6 % على أساس سنوي ليبلغ 5.6 مليارات 
ريال ُعماني. أما شـــبه النقد، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير 
وودائـــع ألجـــل بالريال الُعماني زائد شـــهادات اإليـــداع الُمصدرة من 
قبل البنوك، باإلضافة إلى حســـابات هامش الضمان وجميع الودائع 
بالعملـــة األجنبيـــة لدى القطاع المصرفي، فقد ســـجل نمواً بنســـبة 
10.4 % خـــالل الفترة. وبناء على هذه التطورات، فقد إرتفع عرض 
النقـــد بمعناه الواســـع (M2) والذي يتكون مـــن مجموع عرض النقد 
بمعناه الضيق (M1) زائد شبه النقد، بنسبة 9 % خالل العام ليبلغ 

حوالي 18.8 مليار ريال ُعماني في يونيو/ حزيران 2020م».
وفـــي مـــا يتعلـــق بهيـــكل أســـعار الفائدة لـــدى البنـــوك التجارية 
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البنك المركزي العماني: 42 عامًا من التطور والثبات،

 وسياسات ساهمت في تعزيز ا<داء اRقتصادي والمالي

تأسس البنك المركزي العماني في األول من ديسمبر 
عام 1974 بمقتضى القانون المصرفي رقم 74/7 (المعدل 
بالمرســــوم الســــلطاني رقــــم 2000/114). ولــــم تكن هنالك 
ســــلطة وطنية مسؤولة عن اإلشــــراف والرقابة على الجهاز 
المصرفــــي، حيــــث كان عدد البنوك ال يتجــــاوز ثالثة بنوك، 
كما كان النشــــاط المصرفي محدوداً. وســــبق إنشـاء البنـك 
المركزي العمانـي هيئتان رسميتان همـا «سلطة نقد مسقط» 
التي أُنشئت عام 1970، و»مجلس النقد العماني» الذي أنشئ 
عام 1972، اللتان مهدتا لتأسيس البنك المركزي العماني. 
ويمثــــل مــــرور 42 عاماً على تأســــيس البنــــك المركزي 
الُعماني، تجربة فريدة ومتميزة في الحفاظ على قوة ومتانة 
القطــــاع المصرفــــي واالقتصــــاد الُعماني من حيــــث االلتزام 
بأحــــدث المعايير الدولية المنظمة للقطاع، أو عبر دوره في 
الحفاظ على ثبات العملة المحلية وتحقيق نســــب الســــيولة 

المطلوبة لتعزيز النمو اإلقتصادي. 
وســــاهمت السياســــات المتبعة من قبل البنك المركزي 
العمانــــي منذ إنشــــائه بنجاح فــــي تعزيــــز األداء االقتصادي 
للســــلطنة، كما ســــاعدت على تجــــاوز التحديــــات المختلفة 
ومواجهة تباطؤ األنشــــطة االقتصادية بســــبب تراجع أسعار 
النفــــط والتــــي أدت الى عجز فــــي الميزانية العامــــة للدولة 
ونجحــــت  المدفوعــــات.  ميــــزان  فــــي  الجــــاري  والحســــاب 
اإلجــــراءات االحترازيــــة للبنــــك المركــــزي خــــالل ســــنوات 
عمله في تجنيب انكشــــاف المصارف والمؤسســــات المالية 
العاملــــة في الســــلطنة على األصــــول الخطــــرة. وعليه، دعا 
البنــــك المركزي المصارف العاملة في البالد إلى وضع نهج 
محافــــظ وإعادة صياغــــة إدارة المخاطر. كمــــا واجه البنك 
المركزي الُعماني أثناء مسيرته تداعيات العديد من األزمات 
والتحديــــات العالميــــة واإلقليميــــة، والتي اســــتدعت تطبيق 

سياسات وتدابير احترازية حازمة.
وقد فرض التراجع في أسعار النفط منذ النصف الثاني 
مــــن عــــام 2014 على البنك المركزي الُعماني اتباع سياســــة 
متوازنــــة من حيث اإلنفاق وتعزيز اإليــــرادات وتنويع مصادر 
التمويل داخلياً وخارجياً من أجل التعامل مع عجز الميزانية 
العامة والحساب الجاري ودعم احتياطاته بالعملة األجنبية. 
وعلــــى صعيد أزمة تفشــــي فيروس كورونــــا، فقد أصدر 
البنــــك المركزي العماني عــــدداً من التوجيهــــات للمصارف 

وشــــركات الصرافــــة وشــــركات التمويل تتضمــــن حزمة من 
التدابيــــر التحفيزية واالحترازية، والتي من المتوقع أن توفر 
سيولة إضافية بحدود 8 مليارات ريال عماني، وذلك بهدف 
تخفيف تداعيــــات األوضاع الراهنة على االقتصاد الوطني. 
وقد شــــملت هــــذه اإلجراءات التحفيزيــــة تخفيض متطلبات 
رأس المال الوقائي بنسبة %50 (من 2.5 % إلى %1.25)، 
وطلــــب تســــهيل اإلقراض للقطاعــــات التي تأثــــرت باألزمة، 
وخاصــــة قطاعــــات الرعاية الصحية والســــفر والســــياحة. 
كمــــا طلب البنك المركزي من المصارف وشــــركات التمويل 
والتأجير التمويلي اإلســــتجابة لطلبات تأجيل سداد أقساط 
وفوائد وأرباح العمالء الذين تأثروا بتداعيات الفيروس وذلك 
لمدة ستة أشــــهر، خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
باإلضافــــة إلى مرونة التعامل مع القروض المرتبطة بتمويل 
المشــــاريع الحكوميــــة والنظــــر فــــي تخفيض الرســــوم على 

الخدمات المصرفية وعدم فرض أية رسوم جديدة. 
كمــــا أصــــدر المصــــرف المركــــزي تعميمــــاً إلــــى كافــــة 
المصــــارف وشــــركات التمويــــل العاملة في الســــلطنة يتعلق 
بتأجيل سداد أقساط القروض الشخصية واإلسكانية لمدة 
3 أشهر، ابتداء من أيار/مايو 2020، دون احتساب أي فوائد 
أو أربــــاح على الرصيد المســــتحق للقرض أو التمويل خالل 
فترة التأجيل. كما شــــملت إجــــراءات البنك المركزي تعديًال 
في أســــعار أدوات الســــوق المفتوحة للحفاظ على مستويات 
آمنة من الســــيولة، حيث خفض ســــعر الفائدة على عمليات 
إعادة الشــــراء 75 نقطة أساس (إلى 0.50 %)، ورفع المدة 
القصوى لعمليات إعادة الشــــراء إلى ثالثة أشهر، باالضافة 
الى تخفيض سعر الفائدة على عمليات خصم أذون الخزانة 
الحكوميــــة 100 نقطــــة أســــاس (إلــــى 1%)، وخفض ســــعر 
الفائــــدة على عمليــــات مبادلة العمــــالت األجنبية بواقع 50 
نقطة أساس، ورفع المدة القصوى لعمليات مبادلة العمالت 
إلى ســــتة أشهر. أخيراً، شــــملت حزمة التحفيزات تخفيض 
أســــعار إعادة خصم األوراق التجاريــــة ما بين 100 الى 125 
نقطة أســــاس ورفع الحد األقصى لالســــتثمار في ســــندات 
التنميــــة والصكوك الحكومية للســــلطنة مــــن 45 % إلى 50 

% من إجمالي القيمة الصافية للمصرف.●
 إدارة األبحاث والدراسات
في إتحاد المصارف العربية 



أعلنت الشــركة العربيــة العقارية توقيع ملحق لعقد بيــع إبتدائي لعقارين في منطقة الســالمية بقيمة 2.50 
مليون دينار، وذلك بعد استبعاد بيع عقار في منطقة الفروانية.

وأوضحــت الشــركة في بيان لبورصــة الكويت، أنه في حالة إتمــام عملية البيع للعقارين ســينتج من هذه العملية 
صافي خسارة بـ450 ألف دينار، وذلك بعد إتمام إجراءات نقل الملكية لدى الجهات المختصة.

وحول األثر المالي لذلك اإلجراء أشــارت العربية إلى أنه ســيتم إدراجه في البيانات المالية حال إتمام إجراءات 
نقل ملكية العقارات المختصة، والتي من المتوقع أن يكون بالربع الرابع من العام الجاري.

وكانت الشــركة أعلنت في ديســمبر/كانون األول 2019، توقيع عقد بيع ابتدائي لعقارات في منطقتي الســالمية 
والفروانية بمبلغ إجمالي قدره 4.17 مليون دينار.

(ARABREC) الشــركة العربية العقارية ش.م.ك (المعروفة باسم: العربية العقارية) هي شركة مساهمة عامة 
مدرجة في بورصة الكويت منذ أغسطس 1998. تعمل العربية العقارية في قطاع العقارات مع التركيز على األنشطة 

العقارية المتنوعة. يقع مقر العربية العقارية في مدينة الكويت ، الكويت ، وقد تم تأسيسها في يونيو 1976.●

«العربية العقارية» توقع عقد بيع عقارين تابعين
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أصدر السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، مرسوماً 
ســـلطانياً رقـــم (117 / 2020) بتشـــكيل مجلـــس محافظـــي البنـــك 
المركزي الُعماني، برئاسة تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد. ويضم 
التشـــكيل الجديـــد عضوية كل من وزيـــر اإلقتصاد (نائبـــاً للرئيس)، 
ووكيـــل وزارة المالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة لســـوق المال، 
ومقبـــول بن علي بن ســـلطان اللواتيا، والشـــيخ محمد بن ســـعود بن 
ســـالم بهوان المخيني، وأحمد بن محمد بن عبداهللا العبري. ويشغل 

أعضاء المجلس مقاعدهم فيه لخمس سنوات.
يأتـــي التشـــكيل، عقـــب تحـــّول حديث فـــي السياســـات إعتمده 
الســـلطان هيثم بن طارق آل سعيد بتعيين وزيرين للشؤون الخارجية 
والماليـــة ورئيـــس للبنـــك المركزي، وهـــي مناصـــب كان يحتفظ بها 

السلطان لنفسه.
يُذكر أن سلطنة عمان خّصصت مطلع يونيو/ حزيران 2020 نحو 
300 مليـــون ريال ُعماني (779.26 مليون دوالر) لتنفيذ مشـــروعات 
تنموية لدعم النمو اإلقتصادي للبالد. وجاء التخصيص بعد أيام من 
إنشـــاء جهاز اإلســـتثمار العماني لتملك وإدارة معظم صناديق الثروة 

السيادية وأصول وزارة المالية.●

التشكيل الجديد لمجلس
 محافظي البنك المركزي الُعماني

تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد
رئيس مجلس محافظي البنك المركزي الُعماني

أظهـــرت البيانـــات األخيرة 
لمؤشـــر مدراء المشتريات حول 
إقتصـــاد القطـــاع الخـــاص غير 
المنتج للنفط في اإلمارات خالل 
أغســـطس/ آب 2020، إرتفـــاع 
المبيعات بقوة. وأشـــار مؤشـــرا 
الجديـــدة  والطلبيـــات  اإلنتـــاج 
النشـــاط  «أن  إلـــى  الفرعيـــان 
التجـــاري والطلـــب إســـتمرا في 
التوسع خالل الشـــهر المذكور، 
قوياً  وسجلت الشركات إنتعاشاً 
فـــي تدفقات األعمـــال الجديدة 
والتي كانت في األســـاس ناتجة 
عن إرتفاع اإلنفاق المحلي».●

إنتعاش قطاع ا<عمال غير النفطي في اRمارات
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البحريــن  فــي  العاملــة  البنــوك  مــن  إســتجابًة 
للتوجيهات الملكية ومجلس الوزراء ومصرف البحرين 
المركزي، وتقديرًا منهــا للجهود الكبيرة التي تبذلها 
الحكومــة فــي توفيــر كل الدعــم لإلقتصــاد الوطني 
وكافة األنشــطة اإلقتصادية للمواطنين والمقيمين 
من أجل التخفيف من تأثيرات جائحة كورونا، وإدراكًا 
منها بأهمية الدور الذي تلعبه في دعم هذه الجهود، 
تؤكد هذه البنوك إستعدادها لمواصلة دعم عمالئها 
وترحب بتلقي طلباتهم لتأجيل األقساط المستحقة 

عليهم لغاية نهاية العام الجاري.

إستجابة للتوجيهات الملكية ومجلس الوزراء ومصرف البحرين المركزي

جمعية مصارف البحرين تؤكد إستعداد البنوك لتأجيل 
ا<قساط حتى نهاية العام 2020

وأعلنت جمعية مصارف البحرين «أن بنوك التجزئة 
وشـــركات التمويل العاملة في مملكة البحرين، ســـتُوفر 
لعمالئها من االفراد والشـــركات خيار تأجيل األقســـاط 
من شـــهر ســـبتمبر/ أيلول ولغايـــة نهاية العـــام الجاري 
2020، على أن يتم إحتســـاب أســـعار الفائدة والرسوم 
المقـــررة من قبل البنوك على هذه القروض والتمويالت 
خالل فترة التأجيل بالشـــروط واألحكام المطبقة عينها 
حالياً. علماً أن فترة ســـداد القرض أو التمويل ســـتزيد 
نسبياً من أجل إبقاء مبلغ القسط من دون تغيير حسبما 

ستقوم البنوك بإبالغ عمالئها».

 الدكتور وحيد القاسم 
الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين

عدنان أحمد يوسف
 رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين

ودعـــت الجمعية األفـــراد الراغبين باإلســـتفادة من 
تأجيل األقســـاط، بالشروط عينها المضمنة في العقود 
واإلتفاقيات القائمـــة، تقديم طلباتهم من خالل الرابط 
الذي ســـوف يرســـله مصرفهم في القريب العاجل على 
رقم الجوال المسجل لديه إلتمام اإلجراءات الالزمة، أو 
من خالل أي وســـيلة تواصل أخرى، وذلك خالل موعد 
أقصاه سبعة أيام من تاريخ التواصل معهم. أما بالنسبة 
إلى الشـــركات الراغبة في تأجيل األقســـاط، فبإمكانها 
التواصـــل مباشـــرة مع مدير حســـاباتها فـــي المصرف 
المعني. وفي حال عدم التقدم بطلب تأجيل االقســـاط، 
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فستستمر األقساط كالمعتاد من دون أي تغيير.
وقال عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية 
مصارف البحرين: «يســـرنا أن نعلن بفضل اهللا والدعم 
المتواصـــل والكبيـــر الـــذي تقدمـــه القيادة السياســـية 
الرشـــيدة والحكومة ومصرف البحرين المركزي للبنوك 
العاملة فـــي البحرين عن «ترحيب هذه البنوك بالتعاون 
بصورة كاملة مع الجهود الوطنية الكبيرة المبذولة ألجل 
خروج إقتصاد البحرين من جائحة كورونا بأقل الخسائر 
الممكنـــة، وهـــي على إســـتعداد تام لدعم هـــذه الجهود 
مـــن خـــالل إســـتجابتها لتأجيل األقســـاط المســـتحقة 
علـــى عمالئها من األفراد والشـــركات لغاية نهاية العام 
الجاري، على أن يتم إحتســـاب أســـعار الفائدة والرسوم 
المقـــررة من قبل البنوك على هذه القروض خالل فترة 

التأجيل».
وأضـــاف يوســـف: «ندعـــو كافـــة العمـــالء الراغبين 
بتأجيل أقســـاطهم إلى التواصل مباشـــرة مع مصارفهم 
من خالل الروابط الخاصة التي ستُوفرها لهذا الغرض 

في القريب العاجل».
مـــن جهتـــه، أشـــاد الدكتور وحيـــد القاســـم الرئيس 
التنفيذي لجمعية مصارف البحرين بـ «الجهود الوطنية 
الكبيرة التـــي تبذلها الحكومة من أجل توفير كل الدعم 
والحمايـــة لإلقتصـــاد الوطنـــي والمجتمـــع البحرينـــي، 
كذلك تعاون ودعم الســـلطة التشـــريعية لهـــذه الجهود، 
والتوجيهـــات الســـديدة لمصـــرف البحريـــن المركـــزي 
ودعمه المتواصل للبنوك للنهوض بدورها بصورة فاعلة 

وبما ال يُؤثر على سيولة البنوك ومالءتها المالية».●

65 مليون ليرة قيمة ا<عمال الخيرية المقدمة 
من غرفة صناعة حمص وبنك البركة 

لمشفى النهضة والمستوصف الغساني

كشـــف رئيـــس غرفـــة صناعـــة حمـــص لبيـــب األخـــوان لـ 
«ســـيريانديز» أنه تم تزويد مشـــفى جمعية النهضة الخيرية في 
حمص بجهاز إيكو  بقيمة 40 مليون ليرة سورية، تم التبّرع به من 
قبـــل الغرفة بالتعاون مع بنك البركة بهدف التحريض اإليجابي 
وتخفيـــف العبء عن الدولـــة، إضافة إلى تقديم مجموعة توليد 
كهرباء حديثة بإســـتطاعة kva 55 والبالغـــة قيمتها التقديرية 
25 مليون ليرة سورية كتبرع عيني مقدم للمستوصف الغساني.

مـــن ناحيتـــه رئيـــس مجلـــس إدارة جمعية النهضـــة  توفيق 
إســـكندر أعرب عن شـــكره للصناعيين، ممثليـــن برئيس غرفة 
صناعـــة حمص  لبيب األخـــوان، ولبنك البركـــة، للدعم الكبير 

الذي قدموه للجمعية ومشفاها.
وقـــدم رئيس وأعضاء مجلـــس إدارة جمعية «عضد الفقراء 
األرثوذكســـية» في حمص كل الشـــكر والتقدير ألعضاء مجلس 

إدارة غرفة صناعة حمص.●
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ليــس مــن المبالغــة القــول، إن طريــق الحريــر الصينــي 
الجديــد بشــّقيه البــّري والبحــري، ُيعيــد حياكــة العالقــة 
اإلقتصاديــة والسياســية والثقافية العالمية فــي القرن الـ 21 
لوصل ما إنقطع من عالقات بين الدول، تمامًا كما تحقق عند 
إنطالقــه ما قبل الميــالد، وتحديــدًا في القــرن الثاني (قبل 
الميالد) حيث ربطت شــبكة الطرق البريــة والبحرية الصين 

بأوروبا والشرق األوسط، بطول يتعدى 10 آالف كيلومتر.
اليوم طريق الحرير الجديد بات مشــروعًا عمالقًا ُيعرف 
رسميًا بإســم «الحزام والطريق»، حيث ُتشارك فيه 123 دولة، 
وُتريد الصين من خالله تســريع وصول منتجاتها إلى األسواق 
العالمية، بما في ذلك آسيا وأوروبا وأفريقيا وأميركا الجنوبية 
والوســطى، ويهــدف إلــى ربــط الصيــن بالعالم عبر إســتثمار 
مليارات الدوالرات في الُبنى التحتية على طول طريق الحرير 
التــي يربطهــا بالقــارة األوروبيــة، لتكــون أكبر مشــروع بنية 
تحتية في تاريخ البشــرية، ويشــمل ذلك بنــاء مرافىء وطرق 
وســكك حديدية ومناطق صناعيــة، مع ما يترافق مع ذلك من  
التداخالت في المشهد السياســي واإلقتصادي العالمي الذي 

سُيولده هذا الطريق .
 ومــن المفيد التذكير في هذا الســياق، أنــه ُأثيرت مبادرة 
«الحــزام والطريــق» المتطــورة فــي الصيــن للمــرة األولى من 
الرئيــس الصيني شــي جين بينــغ فــي العــام 2013، وأطلقتها 

الحكومة الصينية رســميًا في مارس/ آذار 2015 بإسم «الرؤية 
والتحرك» بغية الدفع بالتشارك في بناء الحزام اإلقتصادي 
لطريــق الحريــر وطريــق الحريــر البحــري للقــرن الحــادي 

والعشرين. 
ورغــم أّن الصيــن قــد ال تجــد صعوبــة كبيرة فــي تمويل 
ثابتــة  خطــوات  تخطــو  وهــي  الحريــر،  طريــق  طموحــات 
لتحقيــق هذا الهدف فــي أماكن عدة ومنهــا منطقتنا العربية 
(اإلتفاقيات اإلســتثمارية التــي وقعتها مــع المملكة العربية 
السعودية الشــريك األكبر للصين في منطقتنا إلعادة إحياء 
ح أن  هذا الطريق، باإلضافة إلى تعاونها مع مصر)، فمن المرجَّ
تواجه الصين مقاومة سياســية إلعاقــة تنفيذ هذه الطريق، 
وخصوصــًا في ما يتعلق بالطريق البحري، فضًال عن عالقاتها 
المتوتــرة مع كل مــن جارتيها الهند وباكســتان واللتين ُتعدان 
مــن الشــركاء األساســيين لتنفيــذ هــذا المشــروع، باالضافة 
إلى الخــوف الجيوسياســي الدولــي، وبخاصة لــدى الواليات 
المتحــدة األميركية، التــي ترى في المبــادرة محاولة صينية 
للســيطرة اإلقتصادية والسياسية في آســيا وأوروبا وأفريقيا، 
إذ يعتبر أحد الباحثين أن الغرب ســيطر على العالم من خالل 
الهيمنة السياسية، ثم تحّكم بإقتصاده، أما الصين فإنها تعمل 
بالطريقة المعكوسة، فهي ُتحاول أن ُتسيطر على العالم بأدّق 

تفاصيله اإلقتصادية أوًال، لتتحّكم به بعد ذلك سياسيًا.

 طريق الحرير الجديد 
مشروع عمالق �يصال منتجات الصين 

إلى ا!سواق العالمية

مقابالت
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وزير المال اللبناني السابق الدكتور جورج قرم

«كل ما ســـبق يعنـــي أن الصيـــن تُريد أن تقـــول للعالم من 
خـــالل إعادة إحياء طريق الحرير، أن أثمان العزلة أكبر بألف 
مـــرة من متاعـــب التكّيـــف، وأنها تريـــد أن تتبادل مـــع العالم 
أجمع المصالح والخبـــرات، أي التعليم وفرص العمل وتحرير 
الطاقـــات واإلنخراط فـــي صناعة العالم الجديـــد، وهذا هو 
مضمـــون خطاب الرئيس الصيني شـــي جين بينـــغ  الذي زار 
في النصف الثاني من شـــهر كانون الثاني/ يناير 2016، بعض 
دول الشرق األوسط ومنها، إيران، والمملكة العربية السعودية 
ومصر، وقد قال في خطابه في مقر جامعة الدول العربية في 
القاهرة: «إن التبادالت بين الصين ومنطقة الشـــرق األوســـط 
تجاوزت حواجز المكان والزمان، وإلســـتمرارية هذه العالقات 
الوطيدة بين الجانبين، تُشارك الصين بشكل أكثر إيجابية في 
شـــؤون منطقة الشرق األوســـط، وهي تأمل في أن يؤدي ذلك 
إلى جعل أصدقائها القدامى أكثر قرباً منها، وإلى تعزيز الثقة 

مع أصدقائها الجدد».  
إنطالقـــاً مـــن كل ذلك من المفيد البحـــث عن أهمية هذا 
الطريـــق عالميـــاً دوليـــاً وعربياً ولبنانيـــاً أيضـــاً، وكيف يُمكن 
الولـــوج عبـــره الـــى طرق عيش أفضـــل، وخصوصـــاً أن هناك 
شـــكوكاً غربية حول األهداف الجيوسياسية للصين من خالل 
تنفيذها طريق الحرير البري والبحري الجديد، فهل يُمكن أن 

يكتمل هذا المشروع ويصل إلى نهاياته السعيدة في ظل عدم 
الحماس الغربي واألميركي له وقدرتهما على إعاقته؟ 

يُجيـــب وزير المـــال اللبناني الســـابق الدكتـــور جورج قرم 
بالقـــول:«إن تنفيـــذ طريـــق الحريـــر البحري والبـــري الجديد 
ممكن، ألن هناك دوالً موافقة على هذا المشـــروع، ومن بينها  
دول أوروبيـــة وأهمها إيطاليا، وهذا يعنـــي تقّدمه، وأعتقد أن 
الـــدول العربية ولبنان من ضمنها لن تمانع في المشـــاركة في 
هذا المشـــروع، وهذا ما رأيناه في المملكة العربية الســـعودية 

حيث إن التعاون اإلقتصادي وثيق بين المملكة والصين».
ويضيف قرم: «هناك مســـتويات عـــدة للتعاون بين الصين 
والدول التي تمر بها الطريق، واألمر ليس أبيض أو أسود، ففي 
مـــا يتعلق بلبنـــان مثًال، إقترحت الصين منذ نحو 10 ســـنوات 
أن يتحـــّول معرض طرابلـــس الدولي إلى منطقة صناعية على 
البحـــر، لكـــن هذا األمر لم يتم بســـبب العقبـــات التي واجهته 
ومنهـــا الواليات المتحدة األميركية التي وضعت معوقات أمام 

المشاريع الصينية».
ويتابع قرم: «يشـــهد اإلقتصاد العالمي المزيد من النشاط 
والنمو اإلقتصادي، ففي أفريقيا المبادالت بين الصين والدول 
االفريقية تتزايد عاماً بعد عام، وهناك تحركات مضادة للوجود 
الصيني من مصادر أميركية في كثير من األحيان، فحين تقوم 
شـــركات أوروبية وأميركية بإســـتثمارات فـــي أفريقيا تُهلّل لها 
الصحافة الغربية، وتصف الفوائد الجّمة لإلستثمارت الغربية 
في هـــذه الدول، أما اإلســـتثمارات الصينية فـــي هذه الدول، 
فهـــي عرضـــة للهجوم من قبل الدول الغربيـــة، وتُصبح معادية 

للشعوب، إنها لعبة األمم»
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مـــن جهته يرى الخبيـــر اإلقتصادي الدكتور محمد ســـليم 
وهبه (أستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية) أنه «من الطبيعي 
أن يكـــون لطريق الحريـــر التي تجمع حدوداً إقتصادية جديدة 
بيـــن الصين وأوروبـــا والهند وأفريقيا، مخاطـــر عديدة، أولها 
المخاطـــر الســـيادية للواليـــات المتحـــدة االميركيـــة، والتـــي 
بـــرزت في إجتماعـــات بابوا في غينيا الجديـــدة لقادة منتدى 
التعـــاون اإلقتصـــادي لمنطقة آســـيا الباســـيفيك (أبيك) في 
2018/11/18، حيـــث ضغطت الواليات المتحدة لعدم التوّصل 
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الى بيان مشـــترك موحد. واإلســـتراتيجية الصينية التي تقدم 
اإلقتصـــاد على السياســـة حّققت خطوات متقدمة على صعيد 
إنجـــاز الطريـــق، واضعة في ذلك ثابتة تاريخيـــة تعود الى عام 
3000 قبل الميالد، لترســـيخ الفكـــرة وتثبيتها، حتى ولو كانت 
التســـمية تعود إلى طريق الحرير في العام 1877م، حيث كانت 
تربـــط بين الصين والجزء الجنوبي والغربي آلســـيا الوســـطى 

والهند». 
ويضيف وهبه: «هذه الرؤية اإلستراتيجية المتجددة برزت 
إلى العلن في 13 أيار 1996 في خيمة أُقيمت في صحراء إيران، 
حيث ضّمت وفوداً من 40 دولة، بينها الصين وروســـيا ورؤساء 
دول آســـيا الوسطى، تركمانســـتان وأوزبكســـتان وقازاقستان، 
وقرغيزستان، وتركيا وباكستان وأفغانستان وأرمينيا وجورجيا 
وإيران. وبعد عمل ممنهج وصامت، بعد 17 عاماً، أعلنت الصين 
فـــي العـــام 2013 بناء شـــبكة مواصالت برية وســـكك الحديد 
وبحرية، باإلضافة الى شـــبكة أنابيـــب النفط والغاز، وخطوط 
الطاقة الكهربائية واإلتصاالت الحديثة واإلنترنت، ليتم تعزيز 
إتصـــاالت الصيـــن بالقارتين األوروبية واإلفريقية عبر آســـيا. 
والبُعـــد اإلســـتراتيجي هي فـــي الطرق البريـــة والبحرية، وفي 
البنيـــة التحتيـــة الماليـــة واإللكترونية التي يُفترض أن تُشـــكل 
القاعـــدة األساســـية لهذه الطريق، لتكـــون الصين هي المحور 
المقبل المسيطر سياسياً على مقّدرات العالم. فطرق الحرير 
البرية الثالث، التي تربط الصين بروسيا اإلتحادية إلى أوروبا 
والبحر األبيض المتوسط، وإلى المحيط الهندي، ترسم خيوطاً 
عنكبوتية يصعب تقطيعها، حيث يتصل بهذه الخطوط عدد من 
الممّرات منها ما يتصل بشبه القارة الهندية وأفريقيا، ليتحّول 
شكل الصراعات وقواعدها ويُوائم التغّيرات على صعيد تنازع 
الســـلطات فـــي نظام عالمـــي جديد مـــع ما يوافـــق النظريات 

التجريبيـــة الجديدة في نجاحها وفشـــلها، ولتدفع دائماً الدول 
الضعيفة كما كان الواقع فاتورة التغيير».

ويتابـــع وهبـــه: «قـــام البنـــك الدولـــي بنقد اإلســـتراتيجية 
بإعتبارها ســـتزيد من حجم الديون للبلدان الغارقة في الديون 
والمستفيدة من مشاريع البنى التحتية على طريق الحرير، إلى 
درجة تُثير قلق صندوق النقد الدولي، واإلعتراض باق رغم أن 
الصين قامت بإلغاء الديون لبعض الدول كتحفيز لها لإلرتباط 
بالمشـــروع. وقامت معاهد األبحاث بوضع دراسات أثارت بها 
مخاطـــر جوهريـــة ألوضـــاع ثمانية بلـــدان مثقلـــة بالديون هي 
منغوليـــا، والوس، وجـــزر المالديف، ومونتينيجرو، وباكســـتان، 
وجيبوتي، وطاجيكســـتان، وقرغيزســـتان، والالفت أن صندوق 
النقد الدولي يســـمح لنفســـه بمنح باكســـتان التي تواجه خطر 
اإلفالس، مســـاعدة لتُبقـــي وضعها على حاله، وال يُســـمح لها 
بالحصـــول علـــى التمويل من الصيـــن إلقامة مشـــروع إنتاجي 
يقضـــي بالربـــط بيـــن الصين وميناء جـــوادر بقيمـــة 54 مليار 
دوالر، خوفاً من تراكم الدين، مع تبرير ذلك بأن باكستان كانت 
ســـتُجبر على الســـعي إلى تحقيق فائض تجاري مرتفع بهدف 
ســـدادها للقرض، في حين أن إحتياطاتهـــا من النقد األجنبي 

بدأت بالنفاد». 
ويشـــّدد وهبـــه علـــى «إمكانية تحقيـــق الهـــدف، طالما أن 
التمويـــل موجود، والوقت لصالح الصين وال ســـيما مع تفّشـــي 
الجائحة وخروج الصين منها متعافية، فالقدرات المالية والتي 
إســـتجمعتها الصيـــن بصمت خالل عقود ســـيُمّكنها من إنجاز 
الطريـــق الواحدة والحـــزام الواحد، وقد خصصـــت نحو 124 
مليـــار دوالر لتكون طريق الحرير طريقاً للســـالم ولَمِّ الشـــمل 
والتجارة الحرة، وبه وضعت الصين أُُسساً للمساعدة والتمويل 
واإلشراف على التنفيذ، معتمدة على معايير الشفافية والجودة، 
مع اإلشـــارة الى أن بنك الصين، أتاح تمويـــًال إئتمانياً بحوالي 
115.9 مليـــار دوالر للـــدول الواقعة على طول الحزام والطريق، 
في نهايـــة حزيران/ يونيو 2018، حيث يحظى ثلثا أكبر موانئ 
فـــي العالـــم بتمويل صينـــي. فالصـــراع حول مشـــروع الصين 
بإحـــداث طريـــق الحريـــر بصورة جديـــدة، يتطابق مـــع مفهوم 
العولمـــة الذي رســـمته الرأســـمالية والتي أتـــت جائحة كورونا 
لتضعفـــه، لكـــن النمـــط الدولي لـــن يُمكنه التخلـــي عن النمط 
الـــذي وضعتـــه منظمة التجـــارة الدولية، وهـــذه الطريق، وفي 
هذا الوقـــت، يُضيف إعتبارات التعـــاون اإلقتصادي والتجاري 
والثقافـــي والســـياحي واإلتصال والتواصـــل اإلقليمي والدولي 
التجاري والمالي، وهذه المكّونات هي األســـاس للسيطرة على 
العالم. ومن الطبيعي أن تُصبح هذه الطريق المحاولة النمطية 
لبســـط النفوذ اإلقتصادي الصيني عبر تطوير التجارة لتعزيز 

السيطرة السياسية».

الخبير اإلقتصادي الدكتور محمد سليم وهبه
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يُوافـــق الخبير اإلقتصادي الدكتور لويس حبيقة على كالم 
وهبه لجهـــة تنفيذ الطريق، ويرى أنه «كلّما مارس األميركيون 
واألوروبيـــون ضغوطـــاً علـــى الصين، كلّما أصـــّرت على تنفيذ 
مشـــروع طريـــق الحرير البحـــري والبري الجديـــد. فالصراع 
الصينـــي- األميركـــي كبيـــر وضخـــم، وأعتقـــد أن األوروبيين 

سيكونون أكثر ليناً في التعامل مع الصين».
ويضيـــف حبيقة: «إن العالقة التجارية بين الصين والدول 
العربيـــة نتيجـــة هـــذه الطريق ســـتكون أقـــوى، وخصوصاً في  
مصر، وال ســـيما أن تعداد الشـــعب المصـــري كبير، ولو كانوا 
ال يملكون القدرة الشرائية لسكان المملكة العربية السعودية، 
دخول الصين في كل أفريقيا. وأعتقد أن مصر ســـتكون جزءاً 
أساسياً من العالقات العربية – الصينية. نتيجة هذه الطريق 
ستســـتفيد أســـواق عربية في الصين وفي آسيا، كذلك األمر 
للصـــادرات واإلســـتثمارات الصينية في الـــدول العربية وعبر 
الـــدول العربيـــة إلى أفريقيا، وأعتقد أن مـــا ينقص الصينيين 
فـــي الدول العربية هي «الحرارة في العالقات اإلســـتثمارية»، 
فعالقاتهـــم اإلســـتثمارية ال تـــزال بـــاردة وال تُجاريها عالقات 
في التبـــادل الثقافي واإلجتماعي والتربيـــة والصحة كما هي 
العالقات بين الدول العربية واألوروبية مثًال. والعالقة متوترة 
بين باكستان والهند، ومؤخراً بين الهند والصين، كل ذلك يُشير 

الخبير اإلقتصادي الدكتور لويس حبيقة

إلى أن طريقة التعامل بين الدول اآلسيوية ال تزال عنيفة، ولم 
تتطور على شـــاكلة العالقات بين الدول األوروبية  واألميركية 
والتي يحكمهـــا النضج والحكمة والبُعد عن الحروب، رغم كل 
اإلختالفـــات في مـــا بينها، فالصيـــن تتعامل مع الـــدول وفقاً 
لمبدأ المصالح وحســـابات الربح والخســـارة وهـــذا ما يجعل 
عالقاتهـــا مع الدول التي تســـتثمر فيها جافة، بينما العالقات 
مع الـــدول الغربية تمتـــاز بأبعاد إجتماعيـــة وثقافية وتربوية، 
والصين ليســـت جمعية خيرية، هذا صحيح، ولكن الدول التي 
تتعامل معها ليست دوالً ساذجة، ويُمكنها أن تحفظ مصالحها 
مـــن خالل العقود التـــي تُوقع، واألكيد أن هـــذه الدول وجدت 
ضالتهـــا في المشـــاريع اإلســـتثمارية الصينيـــة وإال لما كانت 

فّضلتها على الدول الغربية».

أهداف وأفخاخ

أوردت صحيفة «نيويورك تايمز» في إحدى مقاالتها أن 
اإلنتاج الصناعي الصيني الفائض يُعد أحد أهم الدوافع 
التــــي تقف خلف المبادرة، ما يُوّلد الســــؤال عن إنعكاس 
هذا المشروع على اإلقتصادين الصيني والعالمي اللذين 

يعانيان ركوداً كبيراً نتيجة جائحة كورونا.

 فــــي هذا االطار يشــــرح وهبــــه: «البُعــــد اإلقتصادي 
والمالي إلســــتراتيجية طريق الحرير، ســــتُؤثر قطعاً على 
تدافع األوليات، فالعالقــــات التجارية التي ترتبط بعقود 
تجاريــــة مع أكثــــر دول العالم تجعل مــــن الصين المهيمن 
األول عــــل صعيد تبادلــــي، وقد شــــيدت الصين نحو 50 
منطقة إقتصادية في نحو 65 دولة، فضًال عن إســــتثمار 
220 مليــــار دوالر بيــــن عامــــي 2016-2017، مــــن أجــــل 
تشــــييد 2200 ممــــر جديــــد في الغــــرب، وكازاخســــتان، 
والتيبت والنيبال، وتمويل خطوط للســــكة الحديد لقطار 
فائق الســــرعة في أوروبا الوسطى التي تربط بين بلغراد 
وبودابســــت. كما بلغ متوسط اإلستثمار المباشر السنوي 
للصيــــن فــــي أفريقيا ما يقــــرب من 3 مليــــارات دوالر ما 
بيــــن 2015 و2017. مــــع اإلشــــارة إلى أن حجــــم التبادل 
التجــــاري بين الصين وفرنســــا بلغ فــــي 2016 نحو 47.5 
مليــــار دوالر، منها 25 مليار دوالر هــــي صادرات صينية 
إلى فرنســــا، مقابل مستوردات بقيمة 22.5 مليار دوالر، 
وُقــــّدر حجــــم التبادل التجــــاري بين الصيــــن وأميركا في 
العــــام 1979 بـ2.7 مليــــار دوالر وصل في عام 2010 إلى 
نحو 500 مليار دوالر أي أنه تضاعف بأكثر من 193 مرة، 
وتنــــوي الصين إنفــــاق 4 ترليونات دوالر خــــالل العقدين 
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الحالـــّي والمقبـــل ليكون مشـــروع الطريـــق والحزام من 
أكبر المشاريع اإلستراتيجية التي أُقيمت على المستوى 

العالمي».

 ويضيـــف وهبه: «صحيح أن أزمة الكورونا أّثرت في 
بدايتهـــا مالياً وإقتصادياً علـــى الصين، وبالتحديد على 
هونـــغ كونغ، المدينة التي تُعـــّد من أبرز المراكز المالية 
حـــول العالم، وأّخرت خطـــة الصين لوصل دول ببعضها 
بعضاً عبر الحزام اإلقتصادي بعد اإلنغالق الذاتي، ولكن 
الســـيطرة اإلجمالية للوباء من قبـــل الصين وضعته في 
مقدم الدول بعد التخّبط الذي تعانيه القارتان األوروبية 
واألميركيـــة إقتصادياً، صحياً وإجتماعياً، مع إعتبار أن 
الصين تشـــكل ثلث التصنيع على مســـتوى العالم، وهي 
أكبر مصدر للســـلع في العالـــم. وعندما ظهر الفيروس 
التاجـــي للمرة األولى في الصين، إنخفض حجم اإلنتاج 
الصناعي والمبيعات واإلســـتثمار بمقدار 13.5 %  في 
أول شـــهرين من العام، مقارنة بالفترة نفســـها من العام 
2019. ومـــع إنكماش اإلقتصـــاد العالمي يُتوقع أن ينمو 
اإلقتصاد الصيني بنحو 3 % ليلعب دوراً هاماً في إنقاذ 

اإلقتصاد العالمي من براثن الركود».

من جهة أخرى يرى منتقدو المشـــروع أنه يعمل على 
تعزيـــز مواقـــع ونفوذ الشـــركات المتمركـــزة في الصين 
بشـــكل أساســـي، وينصـــُب فـــي الوقـــت ذاتـــه «أفخاخاً 
مـــن الديون» للبلدان التي تســـتفيد مـــن قروض تمنحها 
المصارف الصينية،  فكيف يُمكن تفادي هذه االفخاح؟ 
يجيـــب  وهبه «إن الصراع علـــى ريادة العالم هو مصدر 
المخـــاوف، ومـــا يُقلق الواليـــات المتحدة، هو أن ســـيل 
األموال الصينية ســـيُخّفض من شـــأن المعايير العالمية 
لدى المؤسســـات الماليـــة الموجودة حاليـــاً، مثل البنك 
الدولـــي، وخصوصاً إذا ما كان ســـيتم إنتقاء الشـــركات 
الصينيـــة لتقوم بإســـتخدام األمـــوال، أو دعم مشـــاريع 
معّينة ذات أهداف سياســـية أو مهددة للبيئة بشكل غير 

مسؤول.

وقد عرقلت الواليات المتحدة محاوالت الصين بدء 
المفاوضات في شأن اإلتفاقيات للتجارة، لتُعارضها مع 
إتفاقية التجارة الحرة في آســـيا والهادي التي تطرحها 
واشـــنطن حاليـــاً، والتـــي ال تضم الصيـــن. كما ضغطت 
الواليـــات المتحـــدة أيضاً على الدول اآلســـيوية الكبرى 
كي ال تدخل بنك البنية التحتية اآلسيوي، الذي أّسسته 

الصيـــن في تشـــرين األول/ أوكتوبـــر 2018 مع 20 بلداً 
آخـــر كبديل للبنـــك الدولي الذي تُهيمـــن عليه الواليات 

المتحدة، وبنك التنمية اآلسيوي الذي تقوده اليابان».

ويتابـــع وهبه: «قد يكون هناك أفخاخ تعاقدية، ولكن 
البلدان األقل نمواً بنظرنا تجد لها مصلحة في التمويل 
بسبب إحتياجاتها الماســـة للبُنى التحتية، وفي المقابل 
وبالنســـبة إلى الصين، فإن المخاطر تستحق المجازفة، 
فهي تســـعى إلـــى منافذ لتصريف إنتاجهـــا الفائض من 
الطاقـــة الصناعيـــة كمـــا أنه يحتـــاج إلى طـــرق وموانئ 
وخطـــوط أنابيـــب لنقل اإلمـــدادات من المـــواد الخام. 
فربُط منطقة أوراســـيا سيسمح بربط سوق يغطي نحو 
65 % من السكان في العالم و75 % من موارد الطاقة 

و40 % من الناتج القومي المحلي في العالم. 

وكمنهـــج تقوم الصين فـــي كثير من األحيـــان بإدارة 
البنى التحتية التي تُشـــّيدها من خـــالل عقود لمدة 20 
عامـــاً أو 30 عاماً. وما حدث لســـريالنكا يُؤشـــر لمنهج 
يُمكن إعتمـــاده، حيث إقترضت 1.4 مليار دوالر لتطوير 
أحـــد موانئها، لكنهـــا إضطرت أواخر العـــام 2017 إلى 
منح الصين السيطرة الكاملة على المرفأ لمدة 99 عاماً 
لعدم قدرتها على الســـداد. وهو ما قامت به في اليونان 
التي عرضت ميناءها الرئيســـي للبيع نظراً إلى حاجتها 
لدفـــع 245 مليار دوالر للبنك المركـــزي األوروبي. وقد 
إســـتحوذت شركة «كوســـكو» الصينية للشـــحن البحري 
على الميناء في العام 2016 بنســـبة 51 %  من األســـهم 
مقابـــل 316 مليـــون دوالر، فضال عن إســـتحواذ 16 %  
إضافية من األســـهم خالل الســـنوات الخمـــس المقبلة 
مقابـــل 99 مليـــون دوالر. وللمقارنة وبعـــد أول عام من 
تشـــغيل الصين للمينـــاء، إرتفعت العائـــدات من محطة 
الحاويات لوحدها بنســـبة 53,1 % على أساس سنوي، 

بفضل إرتفاع حجم الحاويات بنسبة 70,6 %.

منذ بداية العام 2018 إبتدأ العد العكســـي في إعادة 
التـــوازن لريـــادة العالم، وترتســـم نتائج المشـــاريع التي 
إنطلقت بتســـميات متعددة، منها بعنـــوان خطوط الغاز 
والطاقة، ومنها بعنوان الممّرات التجارية، وقد بان غبار 
الصراعـــات الدموية التـــي إنطلقت من العراق الى ليبيا 
وســـوريا واليمن، والتي ومنذ العام 2011 إمتدت لتشمل 
في مدخالتها الدول العظمى في حرب تجريبية عالمية 

تدور رحاها في الشرق االوسط».

مقابالت
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هل الطريق تُنقذ لبنان؟

مـــــــاذا عن لبنان؟ وهل ُيمكن أن ُتشـــــــكل هـــــــذه الطريق أحد 
ســـــــبل إنقاذه من المـــــــأزق اإلقتصادي والمالـــــــي الذي يتخّبط 

فيه؟ 
يجيـــب قرم: «لو قبلـــت الحكومـــة اللبنانية العـــرض الذي 
تقدمـــت به الصين منذ 10 ســـنوات لتحويـــل معرض طرابلس 
الدولي إلى منطقة صناعية، كّنا إستفدنا كثيراً، ولبنان بحاجة 
إلى اإلســـتثمارات األجنبية، ولبنان يجـــب أن يكون حيادياً في 
التعامل معها، فاإلســـتثمار الصيني مثل اإلســـتثمار الغربي له 
شـــروط، وعلـــى كل دولة أن تـــدرس بتمّعن العـــروض المقّدمة 
لهـــا، فإمـــا أن تقبـــل وإمـــا أن ترفض، ولكـــن علينـــا أن نخرج 
مـــن عواطفنا  في الحكـــم حول التعامل مـــع الصين، والقطاع 
المصرفـــي اللبناني اليوم، يا لألســـف، هو مشـــلول، وال يملك 
إمكانات تمويلية والمصارف عليها حل مشـــكلة الودائع للزبائن 

أوالً». 
مـــن جهته يـــرى حبيقة «أن لبنـــان من المفتـــرض أن يُقيم 
عالقات مع الشـــرق والغـــرب وفقاً لمصالحـــه، والعالقات مع 
الشـــرق يجب أن تتطـــور (الصين والهند واليابـــان) في الوقت 
الـــذي تبقى عالقاتنا مـــع الغرب قوية ومتينـــة ثقافية وتربوية 
وإجتماعيـــة ، ويُمكن للبنان أن يُوســـع عالقاته مع الشـــرق من 

خالل زيادة المشاريع العمرانية واإلستثمارية».
ويعتبر وهبه  «أن لبنان يشكل  بموقعه الجيوسياسي، مركز 
جـــذب للعديد من الدول الراغبة بموطئ قدم على المتوســـط، 
بداية من فرنســـا مـــروراً بالواليـــات المتحدة وروســـيا، وليس 
إنتهـــاًء بالصين، هذه األخيرة التي ترى لبنان في ظل األوضاع 
السياســـية التـــي تعانيهـــا المنطقـــة، المكان المناســـب ليكون 
مركـــزاً كبيـــراً لمشـــروعها الحـــزام والطريق على المتوســـط، 
فســـوريا تعاني أزمة مســـتمرة منذ أكثر من تسع سنوات، وهي 
غير قـــادرة حالياً على تلبية الشـــروط الصينيـــة، كذلك األمر 
ينطبـــق على (إســـرائيل) التـــي كان من المقـــرر أن يكون ميناء 
حيفا مركزاً حيوياً لها، ولكن بسبب الفيتو األميركي المستجد 
والرافـــض ألي تعاون «إســـرائيلي – صيني» حيـــث تُرجم ذلك 
بزيارة ســـريعة لوزيـــر الخارجية األميركي مايـــك بومبيو، رفع 
فيهـــا البطاقة الحمـــراء في وجه مشـــاريع صينية عمالقة في 
كيـــان اإلحتـــالل، مما ضّيق الخيارات أمـــام بيجينغ، وجعل من 

لبنان وجهة مناسبة».
 ويضيـــف وهبـــه: «بالنســـبة إلـــى لبنـــان فـــي إطـــار تبادل 
المصالح، ومن خالل أزمته المالية، وفي إطار الحصار المالي 
واإلقتصـــادي والنقدي، قـــد تكون اإلســـتثمارات الصينية هي 
المنقـــذ، وخصوصـــاً أن الصيـــن تملك 1600 مليـــار دوالر من 

إحتياطي العمـــالت األجنبية، وقد أوضح الصينيون إهتمامهم 
بلبنـــان عبر عرض الخطط والمشـــاريع اإلنمائّية في قطاعات 
عديـــدة تصل قيمة اإلســـتثمارات فيها الى أكثـــر من 12 مليار 
دوالر، مـــا يعني أنها تتجاوز مجمـــوع ما يُمكن أن يؤمنه مؤتمر 
«ســـيدر». وتشـــمل تنفيذ 9 مشـــاريع كبيرة، تبدأ أوالً بســـكك 
الحديد، حيث يلتزم الصينيون ببناء شبكة متكاملة تربط مجمل 
المناطق في لبنان، ويتكامل ذلك مع عرض لتأهيل مرفأ بحري 
وإدارتـــه. علـــى صعيد الكهربـــاء، ينوي الصينيـــون بناء معامل 
إلنتاج الكهرباء بالفيول أو الغاز، كذلك منشـــآت إنتاج الكهرباء 
مـــن الطاقة الشمســـية، نهـــر الليطاني يدخـــل أيضاً في صلب 
اإلهتمـــام الصيني، عبر تنظيف مجـــرى النهر ومعالجة التلوث 
الذي جعل مياه النهر ومجراه مكاناً غير قابل للحياة، وتحويله 
إلى مصدر لإلنماء وتطوير اإلنتاج الزراعي. أما بالنســـبة إلى 
ملـــف النفايات، فيقترح الصينيون تقديم حلول متطورة لألزمة 
المتفاقمـــة، عبر بناء معامل الفـــرز والمعالجة وإعادة التدوير، 
لوقف اإلســـتنزاف والتلّوث. مـــن دون أن يدفع لبنان أي مقابل 
BOT. بالنسبة إلى الصين األمر واضح، وحساباتها إقتصادية 

وعمالنية، بعيدة عن السياســـة، أو التورط في محاور سياسية 
متصارعة. إال أن الضغوط األميركية واإلقليمية تجعل من هذا 

الخيار أمراً صعب المنال».
 ويختم وهبه: «ال شـــك في أن الواليـــات المتحدة ترى في 
التوجه اللبناني نحو الشـــرق هو خســـارة كبيرة لها في شـــرق 
المتوسط، فهي تضغط لكي ال يتم تحقيق التوجه نحو الشرق، 
وعليهـــا لذلك تقديم البدائـــل المالية والداعمة، واإلســـتمرار 
بالضغط والحصار والعقوبات والتجويع، فال حل للبنان ســـوى 
فـــي الســـير شـــرقاً والـــذي ال يمنع مـــن إقامة عالقـــات دولية 

وسياسية واقتصادية مع الغرب».

طريق الحرير.. طرق الحرير...

وفـــق بعض المراجع، فـــإن الرجل الذي يُنســـب إليه فضل 
إقامة طـــرق الحرير، هو الجنرال زانغ كيان الذي فتح الطريق 
األولى بين الصين والغرب في القرن الثاني قبل الميالد، عندما 
أرســـله االمبراطور وو دي (119 قبل الميـــالد) لزيارة عدد من 
الشـــعوب المجاورة للصين. وهكذا شّق زانغ كيان أولى الطرق 
الممتدة من الصين حتى آســـيا الوســـطى. وبعـــد ذلك إمتدت 
الطرق إلى بالد فارس وســـوريا ووصلـــت إلى روما في أوروبا، 
وبـــدأت الحركـــة التجارية بيـــن الصين والعالـــم. وكان الحرير 
الصيني الســـلعة الرئيســـة المطلوبة بشـــّدة في هـــذه التجارة، 
ومن الحرير الصيني إكتسبت هذه الطرق إسمها وشهرتها.●
باسمة عطوي
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عرض خارطة طريق لqصالح المصرفي في لبنان 

ا<مين العام Rتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح:
إستعادة الثقة بالمصارف

 وتطبيق اRصالحات ا<ساسية 
وتحفيز االستثمار

م األمين العام إلتحاد المصارف العربية وســــام حســــن فتوح  قدَّ
إقتراحــــاً عملياً كمبــــادرة من اإلتحاد، ُوصفت بـــــ «خارطة طريق 
لإلصــــالح المصرفي في لبنان» بغية إســــتعادة الثقة بالمصارف 
اللبنانية في المنطقة العربية والعالم وذلك من خالل وضع سلم 
واقعي ألوضاع المصارف اللبنانية وتمييز 3 فئات منها أوالً: فئة 
أولى، هي المصارف القوية (يبلغ عددها نحو 7) التي تتمتع بقوة 
اإلســــتمرارية وبالعالقــــات المصرفية العربيــــة والدولية، ولديها 
اإلســــتعداد للقيــــام باإلصالحات المصرفيــــة الضرورية لبقائها، 
ولهــــا إمتداداتها اإلقليمية من خالل فروعها في مصر، واالردن، 
وتحظــــى بدعم المصــــارف والمؤسســــات الماليــــة العربية، كما 
تتمتــــع بثقة المصارف العالمية (األجنبية) وال ســــيما المصارف 

المراسلة.
 ثانيــــاً: الفئــــة الثانية من المصارف (45 مصرفــــاً) تُصّنف بأنها 
نصــــف متعّثــــرة، فال ضير عليها بأن تتعــــرض للدمج المصرفي، 
نطراً إلى المرحلة الصعبة الراهنة، وألن هذه المصارف ال تزال 
تحظــــى بالثقة المصرفية عموماً وقادرة على التنافس والتمويل. 
وهنــــاك أمثلة عربية على الدمــــج المصرفي كما حصل في قطر 

والسعودية وغيرها. 
ثالثــــاً: ثمــــة فئة ثالثــــة من المصــــارف (المصــــارف الصغيرة) ال 
تتــــالءم مــــع متطلبات مصــــرف لبنان المركزي  لجهــــة رفع رأس 

المال، فيجب أن تُصّفى، شرط حماية أموال المودعين لديها.
  NBN هــــذا وقد جاء حديث  األمين العــــام في حديث الى قناة
اللبنانيــــة  قائــــًال: «إن القطــــاع المصرفــــي اللبناني يســــتطيع أن 
ينهــــض  بدعم الصناديق العربية والثقــــة الدولية، في ظل جدية 
المنظمــــات الرســــمية الدوليــــة والعربيــــة والمنظمات الرســــمية 
وهيئــــات المجتمع المدني، وال ســــيما إتحــــاد المصارف العربية 
الــــذي يؤكد دعمه للقطاع المصرفي اللبناني. فال يجوز أن نقلل 
مــــن ثقتنا بهذا القطاع لئال يؤدي ذلك إلى مزيد من الســــحوبات 
مــــن المصــــارف اللبنانية نتيجة قلة الثقة بها. وفي هذا الســــياق 
ســــينظم إتحاد المصــــارف العربيــــة مؤتمره المصرفــــي العربي 

الســــنوي لعام 2020 في نوفمبر/تشــــرين الثانــــي، من أجل دعم 
القطاع المصرفي اللبناني، ومنعه من اإلنهيار وتأكيد إستمراريته 

وسط كل الصعوبات التي تعرض وما زال يتعرض لها».
ويضيــــف فتوح: «بدأُت بزيارة رؤســــاء مجالــــس إدارة المصارف 
اللبنانية في العاصمة اللبنانية بيروت من أجل شرح مبادرة إتحاد 
المصارف العربية حول خارطة الطريق المشــــار إليها، ودعوتهم 
للمشــــاركة في المؤتمر المصرفي المشــــار إليه الذي سيبث عبر 
منصة إتحاد المصارف العربيــــة والمنصات العالمية واإلقليمية 
األخرى، فضًال عن وســــائل اإلعالم المحلية والعالمية. وسنؤكد 
للعالــــم أجمع أن جميع المصــــارف العربية وال ســــيما الخليجية 
منها تدعــــم المصارف اللبنانية وتثق بها وســــتحول دون وقوعها 

باألخطار المحدقة بها».
مــــن جهة أخرى، تنــــاول األمين العام إلتحاد المصــــارف العربية 
وســــام حسن فتوح الوضع اإلقتصادي عموماً في لبنان فقال: «ال 
شــــك في أن لبنان يمــــر بأصعب أزماته في تاريخــــه، لكن إتحاد 
المصارف العربية لن يســــمح بإنهيار القطاع المصرفي اللبناني، 
بمعنــــى أننا ســــننظر إلــــى وضع المصــــارف المتعثرة نظــــراً إلى 
الظروف الراهنة. علماً أن القطاع المصرفي اللبناني عمره أكثر 
مــــن 70 عاماً ولديه نحو ألف فرع، ويتمتع بالعالقات الجيدة مع 

المصارف المراسلة».
وأكد فتوح أنه «من الضروري تحقيق اإلصالح المنشود في الدولة 
اللبنانية، بغية إستعادة الثقة الدولية بالدولة والحكومة اللبنانية. 
علمــــاً أن هذه الحكومة لم تحقق اإلصالح المنشــــود. فاإلصالح 

وسام حسن فتوح
األمين العام إلتحاد المصارف العربية

نشاط االتحاد
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ر عالم «الماس» «كورونا» دمَّ

تواصـــل أحجار المـــاس التراكم في واحدة مـــن أكبر خزائنه 
فـــي العالـــم، في دولـــة بوتســـوانا، األفريقية الجنوبيـــة، وال تجد 
من يشـــتريها، بعدما تســـبب فيروس كورونا في كســـاد واحدة من 

التجارات التي كانت تعد األضخم في العالم.
وحســـب وكالة «بلومبيرغ» أن شـــركة «دي بيرس» البريطانية، 
لديهـــا موفور مـــن الماس الخام غير المباع منذ شـــباط/ فبراير 
الماضي، ونفس الحال لمنافســـتها الروســـية «ألروسا»، موضحة 
أنـــه مع رفـــع القيود التـــي جمـــدت الصناعة لعدة أشـــهر، هناك 
معضلة كيفية تقليل األســـهم التي تبلغ قيمتها مليارات الدوالرات 

من دون المساس بالتعافي الوليد.

ر عالم الماس، حيث أغلقت  وأوضحت «بلومبيرغ» أن الوباء دمَّ
متاجـــر المجوهرات أبوابها، واضطـــر حرفيو القطع والتلميع في 
الهنـــد إلى البقاء في منازلهـــم، فيما اضطرت «De Beers» إلى 
إلغاء عمليات البيع في آذار/مارس، ألن المشترين لم يتمكنوا من 
الســـفر لعرض البضائع. وبينما تحركت «دي بيرس» و«ألروســـا» 
للدفاع عن السوق، في ظل رفض عمال المناجم خفض األسعار، 
وســـماحهم للمشـــترين بالتراجـــع عن الشـــراء، وخفـــض اإلنتاج، 
يواصـــل مخزون المـــاس تراكمه، حيـــث من المحتمـــل أن يصبح 
لـــدى أكبـــر 5 منتجين، مخزونات فائضة قيمتها من 3.5 إلى 4.5 

مليارات دوالر، أي نحو ثلث اإلنتاج السنوي.●

اإلقتصادي المنشــــود ضروري لتنشــــيط اإلقتصــــاد اللبناني، بل 
إلســــتعادة الثقة بلبنان، فيخف الضغط علــــى القطاع المصرفي 
وتعود التدفقات المالية التي يفتقدها لبنان في الوقت الراهن».

د فتــــوح علــــى «أن أهــــم عناصــــر التدفقــــات المالية، هي  وشــــدَّ
ر ســــنوياً  تحويــــالت المغتربيــــن إلى لبنــــان، فهذه التحويالت تُقدَّ

بنحو 8 مليارات دوالر (العام الماضي). 
علمــــاً أن مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي، إفتقدت 
لألرقــــام الموحدة مــــع مصرف لبنان المركــــزي، مما أفقد لبنان 
الثقة الدولية. كما أن لبنان يفتقد للمشــــاريع اإلقتصادية الفعلية 

التي تتعلق بالزراعة وغيرها».
وخلــــص األمين العام إلى القــــول: «إن الحكومة الحالية أتت بنية 

اإلصالح، لكن هذا اإلصالح لم يتحقق، فلم يتم إصالح قطاعات 
الكهرباء، اإلتصاالت، المرافىء، ولم تحصل الحوكمة الرشــــيدة 
فــــي الدولة، ومحاربة الفســــاد، وترشــــيق الدولــــة (التخفيف من 
جســــم القطاع العام) وغيرها»، مشــــيراً إلــــى «أن صندوق النقد 
الدولــــي بمثابة بنــــك، كي يُقرض الــــدول، كما البنــــوك التجارية 
التي تُقرض األفراد، والتي تحتاج إلى إبراز الشــــروط الضرورية 
والجديــــة (أرقام النفقــــات والموازنات الصادقــــة والموحدة) كي 

تستطيع أن تسترجع أموالها».
وختــــم بأنه يجب تقديم ما يعتبر بمثابة ورقة حســــن ســــلوك من 
الحكومــــة اللبنانية عن طريق البدء بإصالح المؤسســــات المالية 

والمصرفية وأن الطريق ال زال في بدايته.●
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ا�خبار والمستجدات

يعتمـــد لبنان بشـــدة على الـــواردات الغذائّيـــة لتأمين 
حاجات ســـكانه. وبعـــد اإلنفجار الهائل الـــذي دّمر جزءاً 
كبيراً من مرفأ بيروت، المنفذ الرئيســـي لدخول البضائع 
إلـــى البلد، وإنهيـــار قيمة عملته بمقـــدار 78 %، وتدابير 
اإلقفـــال التـــي إتُخـــذت إلحتـــواء جائحة «كوفيـــد – 19»؛ 
واإلرتفـــاع الحـــاد في معدالت الفقر والبطالـــة؛ قد يتعّذر 
على نصف الســـكان الوصـــول إلى إحتياجاتهـــم الغذائية 

األساسية في حلول نهاية العام.
هـــذا الواقـــع الخطيـــر دفـــع لجنـــة األمـــم المتحـــدة 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة لغربـــي آســـيا (اإلســـكوا) إلى 
إصـــدار دراســـة جديدة بعنوان «هل مـــن خطٍر على األمن 

الغذائي في لبنان؟».
وبحسب الدراسة، «أّدى إنخفاض قيمة الليرة اللبنانّية 
إلى تضّخم كبير، من المتوقع أن يتجاوز متوسطه السنوي 
50 % فـــي العـــام 2020 بعـــد أن كان 2.9 % فـــي العام 
2019. وفـــي تموز/يوليـــو 2020، إرتفـــع متوســـط ســـعر 
المنتجـــات الغذائية بنســـبة 141 % مقارنـــة بما كان عليه 
فـــي تموز/يوليـــو 2019. ومـــن المتوقع أن ترتفع أســـعار 
األغذيـــة إرتفاعاً طفيفاً على أثر إرتفاع تكاليف معامالت 
إســـتيرادها بعد إنفجـــار المرفأ، وإنعـــدام الثقة في إدارة 
عمليـــات تأمينها وإتاحتها، ما قد يزيد من الشـــراء بدافع 

الذعر».
ودَعت األمينة التنفيذية لإلسكوا روال دشتي الحكومة 
اللبنانّية إلى «إعطاء األولوية إلعادة بناء إهراءات الحبوب 
فـــي مرفـــأ بيـــروت بإعتبارهـــا أساســـية لألمـــن الغذائي 
الوطني، وإعادة تأهيل مستودع األدوية المركزي، وضمان 
إمداد الفئات األكثر عرضة للمخاطر باألدوية األساســـية 

ر على نصف سكان لبنان اRسكوا: قد يتعذَّ
الوصول إلى إحتياجاتهم الغذائية ا<ساسية

واللقاحات».
وقالت دشـــتي: «يجـــب إتخاذ إجـــراءات فورّية لتالفي 
الوقـــوع فـــي أزمة غذائّية، وال ســـيما من خـــالل المراقبة 
الشديدة ألسعار األغذية وتحديد سقف ألسعار األساسية 
منها، وتشـــجيع البيع مباشرة من المنتجين المحليين إلى 

المستهلكين».
ر الدراســـة مـــن إرتفاع كلفـــة اإلنتـــاج الزراعي  وتحـــذِّ
بنســـبة تفـــوق 50 % لمختلـــف األنظمـــة الزراعيـــة، مـــا 
ســـيحد من اإلنتاج الزراعي المحلي فـــي المدى القريب. 
ويفقـــد المزارعـــون اللبنانيون نحو 30 % مـــن منتجاتهم 
القابلة للتلف بســـبب ضعف المهارات الفنية ونقص البنى 
األساســـية الالزمة. ورغم ذلك كلّـــه، لم تُخصص للزراعة 
إال نســـبة 0.36 % من إجمالي ميزانية الحكومة في عام 

.2020
وشـــّددت دشـــتي على «أهميـــة تعزيز النظـــم الغذائية 
المحليـــة واإلســـتعاضة عن بعـــض المدخـــالت الزراعية 
المستوردة بأخرى يمكن إنتاجها محلياً»، داعية إلى «دعم 
التجارة في الســـلع الزراعّية، مثًال من خالل إنشـــاء خط 
ائتمـــان خاص لموردي المدخالت للســـماح بالحد األدنى 
مـــن الواردات على أســـاس أســـعار الصرف الرســـمية أو 
المدعومـــة، علـــى غـــرار المنتجـــات األساســـية كالقمـــح 

واألدوية».
وأضافـــت دشـــتي: «علـــى المجتمع الدولـــي أن يُعطي 
األولوية لبرامج األمن الغذائي التي تستهدف المجتمعات 
المضيفـــة والالجئين للحد من إرتفاع مســـتويات التعّرض 
للخطـــر ضمن هاتيـــن الفئتيـــن والتخفيف مـــن التوترات 

االجتماعية المحتملة».●



45 احتاد املصارف العربية  (أيلول/ سبتم� 2020) Union of Arab Banks (September 2020)

أظهــــر تقييم أولي أنجزته مجموعة البنك الدولي، حاجة 
لبنــــان الملحــــة إلــــى تمويــــل عاجل بمتوســــط مليــــاري دوالر 
للمرحلــــة األولى، الممتــــدة حتى نهاية العــــام المقبل، بهدف 
تلبيــــة إحتياجــــات تغطية األضرار التــــي خلَّفتها فاجعة مرفأ 
بيــــروت، وإعــــادة إعمــــار القطاع العــــام ووضعه علــــى طريق 
التعافي، حيث بلغ متوسط خسائر األصول المادية لالنفجار 
نحو 4.2 مليارات دوالر، ومتوسط الخسائر االقتصادية نحو 
3.2 مليارات دوالر، أي بمتوســــط إجمالي يبلغ 7.4 مليارات 

دوالر، وقد يصل المجموع إلى عتبة 8 مليارات دوالر.

ويتوافــــق هــــذا التقييم نســــبياً مــــع توقعات ســــابقة لمصرف 
«غولدمان ساكس» بلغ متوسطها نحو 4 مليارات دوالر إلعادة 
إعمار المرفأ فقط، مع إشــــارته إلــــى أن «اآلثار االقتصادية 
الفوريــــة لإلنفجار ســــتكون خطيرة»، بينمــــا يُرجح أن يتعدى 
إجمالي الخســــائر المباشــــرة وتعطل األعمــــال واإلنتاج عتبة 
10 مليــــارات دوالر، وربمــــا يصــــل إلــــى 15 مليــــار دوالر وفقاً 
لتصريحات رســــمية، بعد إنجاز المســــوحات الكاملة للتهديم 

الكلــــي والجزئــــي فــــي األبنيــــة والشــــقق الســــكنية ومقــــرات 
الشركات والمحالت التجارية ضمن الدائرة المتضررة.

ووفقا للتقديرات األولية لهذا التقييم السريع، فقد ألحق 
االنفجار أضراراً باألصــــول المادية تراوحت قيمتها من 3.8 
مليارات دوالر إلى 4.6 مليارات، في حين قدرت الخســــائر، 
متضمنــــة التغيـــرات فـــي التدفقـــات اإلقتصاديـــة نتيجـــة 
إلنخفـــاض ناتج القطاعات اإلقتصادية، بما يُراوح بين 2.9 

مليار دوالر و3.5 مليارات.

وتمثلــــت اآلثــــار اإلقتصاديــــة الرئيســــية لإلنفجــــار فــــي 
اء تدمير  الخســــائر التــــي لحقــــت بالنشــــاط اإلقتصادي جــــرَّ
رأس المــــال المــــادي، وتعطــــل الحركة التجارية، والخســــائر 
فــــي إيــــرادات الموازنــــة العامــــة. وكانــــت أكثــــر القطاعــــات 
تضــــرراً قطاعا اإلســـكان والنقـــل، والموجـــودات الثقافية 
الملموســـة وغير الملموســـة، بما في ذلـــك المواقع الدينية 
واألثرية، والمعالم الوطنية، والمســـارح، ودور المحفوظات، 

والمكتبات، واآلثار.●

البنك الدولي: خسائر إنفجار بيروت
تتعدى 7.4 مليارات دوالر إلى نحو 8 مليارات

ا�خبار والمستجدات
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بعـــد العمـــالت الرقميـــة 
المبتكـــرة والمختلفة األنواع، 
تحّمست بنوك مركزية كثيرة 
حـــول العالم لهـــذه الظاهرة، 
وباتـــت  الصيـــن،  ســـيما  وال 
عملتهـــا  جعـــل  إلـــى  تســـعى 
السيادية رقمية، يتم التعامل 
اإلنترنـــت.  بواســـطة  بهـــا 
الصحـــي  الوبـــاء  وظاهـــرة 
 «19  – «كوفيـــد  العالمـــي 
شّجعت على اإلسراع إلعتماد 
هـــذا النـــوع الرقمـــي، إال أن 
األوروبـــي  المركـــزي  البنـــك 
حســـنات  يـــدرس  يـــزال  ال 

عملة اليورو قد تدخل قريبًا
 نادي العمالت الرقمية السيادية

الدراسات وا�بحاث والتقارير

وســـّيئات إدخال اليورو في حلبة المصارعة النقدية الرقمية، 
وبالتالـــي يؤخـــذ عليه تأخره في ذلك قياســـاً ببنـــوك مركزية 
عالمية أخرى... وهنا بالذات إعتبرت رئيســـة البنك المركزي 
األوروبي والمديرة الســـابقة لصندوق النقد الدولي كريســـتين 
الغارد «أن لدينا واجب القيام بدور فّعال من أجل التوازن بين 
المخاطـــر والمنافـــع التي قد تنجم عن اإلبتـــكارات في مجال 
الدفع، كـــي تبقى العملة في خدمـــة األوروبيين». فكرة رقمنة 
العملة تعّززت مع تفاقم تداعيات األزمة الصحية الكونية على 
وســـائل الدفع، ولمس العملة من خالل التبادل، والصرف في 
المشتريات، وما يُمكن أن يحمله ذلك من فيروسات وعدوى.

وهنـــا تجدر اإلشـــارة إلى أن إعتماد يـــورو رقمي، ال يعني 
اإلســـتغناء عـــن العملة الورقيـــة أو القطع المعدنيـــة. فاليورو 
الرقمي ســـيكون عملة إضافية، ولن تحل محل العملة السارية 

بين المواطنين والصادرة عن البنك المركزي. كريستين الغارد 
دافعـــت أيضـــاً عن تأخر البنـــك الذي تُديره فـــي الدخول في 
معركة اإلبتـــكار النقدي الرقمي، وإعتبرت أن البنك المركزي 
يجـــب أن يحرص على إحتـــواء أي مخاطر علـــى عالقة بدور 

القطاع المصرفي في تمويل اإلقتصاد.
كما اعتبرت الغارد أن تأخر البنك األوروبي المركزي في 
خوض المعركة ودمج عمليات الدفع في أوروبا جعل الشـــركاء 
األجانـــب يتفوقـــون ويتقدمون في هذا المجـــال، الفتة إلى أن 
هـــذا األمر ال يخلـــو من المخاطـــر. ومن بين هـــذه المخاطر 
ذكـــرت إمكانيـــة حصول أعطـــال لدى الشـــركات التـــي تؤّمن 
بطاقـــات اإلعتماد والمشـــتريات كما حصل فـــي العام 2018، 
أو إفـــراط بعـــض المجموعات الخاصة التـــي تعمل في مجال 
الرقميـــات. وهنـــاك مخاطر أيضاً مثـــل الصعوبة في مواجهة 

الجريمة الرقمية ومكافحة النشاطات غير المشروعة.
رئيســـة البنك المركـــزي األوروبي لم تقطـــع المجال أمام 
دخـــول اليورو عالـــم الرقميـــات، وقالـــت: إن مجموعة العمل 
فـــي البنـــك تعمل علـــى الموضوع، وســـتعطي توصياتها خالل 
االســـابيع المقبلة، في خطوة قد تتبعها إستشـــارات عامة قبل 

طرح العملة الموحدة على عالم رقمي إفتراضي.
مشروع إدخال اليورو إلى العالم الرقمي، بدأ التفكير فيه في 
العـــام 2018، وفي مثل هـــذه األيام من عهد ماريو دراغي رئيس 
البنـــك األوروبي الســـابق، مع فـــارق أن دراغي لم يكن مشـــجعاً 
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للمشـــروع فـــي الظـــروف الحالية، ولـــم يكن يرى حاجـــة لذلك، 
متخّوفاً من المخاطر المحتملة والتي قد تنجم عن إعتماد عملة 

أوروبية موّحدة رقمية مكّملة للعملة النقدية المعتادة.
لكـــن بعد عاميـــن دخلت أوروبا وبســـرعة مجـــال التحّدي 
 ،Libra الرقمـــي فـــي العمـــالت، ال ســـيما مـــع بـــروز عملـــة
الخاصـــة بالفيســـبوك، وبعـــد التوســـع والنجاحـــات المتقلبة 
لعملـــة «البتكويـــن» Bitcoin أيضـــاً، وباتت األبحاث تنشـــط 
فـــي «اليوروسيســـتم» l’Eurosystème، الـــذي يضم البنك 
المركـــزي األوروبي والبنـــوك المركزية التـــي إعتمدت اليورو 
عملـــة موحدة، وأصبحت الفكـــرة أقرب إلى التحقيق في حال 

جاءت نتيجة اإلستشارات إيجابية.
ولتحقيق هذا المشـــروع، قـــرر البنك المركـــزي األوروبي 
والبنـــك المركـــزي األلمانـــيBundes Bank، تكليف البنك 
المركزي الفرنسي إلحتضان مركز مشترك جديد لإلبتكارات 
فـــي إطار المجـــال الرقمي الـــذي يعمل عليه بنك التســـويات 
الدولية، وهو البنك المركزي لكل البنوك المركزية في العالم. 
البنك المركزي الفرنســـي المكلف بذلك، كشف عن الئحة 
مـــن ثمانـــي شـــركات مالية للمشـــاركة فـــي تجـــارب العمالت 
الرقمية للبنوك المركزية وال سيما في التسويات بين البنوك:

  AC Centure

Euro Clear

HSBC

(Iznes (blockchain

Liquid Share, fintech blockchain

Prosper US

(Seba Bank (Banque Suisse Crypto

Société générale – Forge

عملـــة اليـــورو الرقميـــة إذا تقـــررت والتي ســـتبقى مكملة 
لة للغاية في عمل األســـواق  للعملـــة المعتـــادة، ســـتكون مســـهِّ

المالية، وستزيد من تحسنها بحسب المركزي.

 البنـــك المركـــزي الفرنســـي أشـــار إلـــى 
الفائدة الحقيقية بالنسبة للقيمين على العمل 
المالي والتقني في العمل على هذا المشـــروع 
والوصـــول به إلـــى النهاية في مشـــروع عملة 
أوروبيـــة رقميـــة التي من شـــأنها أن تُعزز من 
أداء االســـواق المالية في منطقة اليورو وفي 

التسويات بين البنوك.
ويبقـــى أن نشـــير إلـــى أن الهـــدف األبرز 
من اليورو الرقمي والذي ســـّرعت كورونا من 
فكـــرة إعتماده هو مواجهة عملة Libra التي 
أطلقها صاحـــب موقع التواصـــل اإلجتماعي 
«فيســـبوك». فالعملـــة األوروبيـــة الرقميـــة إذا أبصـــرت النور 
ســـتكون عملـــة نقداً، لكن بشـــكل إلكتروني وليـــس على غرار 

.Block Chain التي تستند على الـ Bitcoin  عملة الـ
فمـــع تصاعـــد العمالت الرقميـــة الوهميـــة الخاصة، وما 
تشـــكل هـــذه العمالت مـــن مظاهر قد تســـبب تحديـــاً للواقع 
المصرفـــي، يتمثـــل فـــي تبييـــض األمـــوال وتمويـــل اإلرهاب، 
وحماية المســـتهلكين، وإحتمال خرق الحســـابات المصرفية، 
فضـــًال عن ظاهرة الـ Fintech وظاهرة الـ Bigtech أيضاً، 
ومـــا تمّثلـــه هذه المنتجـــات من منافســـة للقطـــاع المصرفي 
التقليدي، أصبح هذا الواقع يفرض مســـاراً جدياً من التحدي 

أمام البنوك لتلحق باألسواق وزبائنها قبل فوات األوان.
وهنـــا يجـــد القطـــاع المصرفي نفســـه في ذيل المســـيرة 

التكنولوجيـــة الماليـــة والرقمية النقدية، ويصبـــح الزبائن بين 
مســـارين محتاريـــن أيهمـــا يختـــارون، وفي الوقـــت عينه تجد 
المؤسســـات النقدية أو الشركات الرقمية الخاصة نفسها في 
موقع منافســـة، أي خدمة أفضل قد تقدمها للزبائن لتغريهم؟ 
وبالتالي يصبح قطاعاً ينشط على حساب قطاع آخر منافس. 
وفي كل األحوال، ال تزال المواجهة في أوّجها، فيما السنوات 

المقبلة ستحمل معها المزيد من اإلبتكارات والتحديات.●
مازن حمود
محلل مالي وإقتصادي/باريس
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السعودية: جائحة «كورونا» 
لن تؤثّر على الخطط اRقتصادية بعيدة المدى

ا�خبار والمستجدات

مشـــروعاتها  خطـــط  فـــي  مضيهـــا  الســـعودية  أكـــدت 
المحلـــي  اإلقتصـــاد  تطويـــر  مســـتوى  علـــى  اإلســـتراتيجية 
وتنويـــع مـــوارده»، مؤكـــدة «أن جائحـــة كورونا المســـتجد لن 
تؤثـــر علـــى خطـــط الســـعودية اإلقتصاديـــة بعيـــدة المدى».

وأفصـــح وزيـــر المالية وزيـــر اإلقتصاد والتخطيـــط المكلف 
محمـــد الجدعـــان «بدء خطط يجـــري العمل عليها لوســـائل 
تحفيز جديدة ألنشطة اإلقتصاد المحلي وسط العمل، حيال 
دراســـات مستفيضة لخطط أخرى تدفع نحو تنويع اإلقتصاد 

وتجنب التقلّبات».
وقـــال الجدعان فـــي إفتتاحه لــــ «مؤتمر سلســـلة لقاءات 
يورومونـــي اإلفتراضيـــة عن الســـعودية»: «بدأنا وضع خطط 
واضحة لتعزيز التوجه لتنويع االقتصاد وكذلك تجنب التقلبات، 
كما بدأنا في بحث وســـائل أخـــرى لتحفيز االقتصاد»، مؤكداً 
«أن اإلقتصاد الســـعودي أعطى مؤشرات إيجابية في أعقاب 
الجائحـــة»، الفتاً إلى «وجود طلبات قوية لمســـتثمرين أجانب 
لإلســـتثمار فـــي المملكة، إلـــى جانب اإلســـتمرار في أعمال 
إكتمال البنية التحتية منذ بداية هذا العام، في وقت يتواصل 

العمل على إيجاد أنواع أخرى من اإليرادات الحكومية».

  …Oƒ©°ùdG AGò¨dG ´É£b
مـــن جهـــة أخرى، كشـــف خبراء فـــي قطاع الغـــذاء في 

السعودية عن مالمح واضحة، حيال تخطي نشاط األغذية 
فـــي البالد تبعـــات «كورونا» وتحدياتها، برؤية نمو وتوســـع 
جديدة فـــي الفترة المقبلة، تُعزز التوجه الســـعودي لتوفير 
برامـــج التمويل للقطاع الزراعي والغذائي، ما أفرز توســـعاً 
فـــي مشـــاريع جديـــدة وأخـــرى قائمـــة، في وقت قـــّدر فيه 
مختصون أن يشـــهد القطاع نمواً بنســـبة 6 % مطلع العام 

.2021

  »ÑæLC’G  QÉªãà°SÓd  á°üNQ  500
في سياق متصل، كشفت وزارة اإلستثمار السعودية عن 
إصدارهـــا ما يفـــوق 500 رخصة لإلســـتثمار األجنبي في 
قطاعات وأنشـــطة إقتصادية مختلفة داخل المملكة، خالل 
النصـــف األول مـــن العـــام الحالي، رغم تداعيـــات فيروس 

«كورونا المستجد».
وأصدرت وزارة اإلســـتثمار 506 تراخيص إستثمارية 
خـــالل النصـــف األول من العام 2020، بعد تســـجيل نمو 
لإلســـتثمارات األجنبية في المملكة للربـــع األول بمقدار 
20 %، بينما ســـجلت إنخفاضاً يُقـــّدر بـ 47 % في الربع 
الثانـــي نتيجـــة تأثـــر اإلقتصـــاد العالمي بجائحـــة فيروس 
«كورونا»؛ وفقاً لتقرير مســـتجدات اإلســـتثمار للربع الثاني 

من السنة الجارية.●
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إرتفاع ا<صول اRسالمية للمصارف السعودية 
بنسبة 14.5 %

إرتفعت قيمة األصول اإلســـالمية للمصارف الســـعودية 
بنســـبة 14.5 في المئة على أســـاس ســـنوي 229.73 مليار 
ريال، لتبلغ نحو 1.81 تريليون ريال في نهاية  الربع األول من 
العام الجاري، مقارنة بـ 1.58 تريليون ريال في نهاية  الفترة 

ذاتها من 2019.
ووفق بيانات مؤسســـة النقد العربي الســـعودي «ســـاما»  
والقوائـــم الماليـــة للمصـــارف الســـعودية، فقـــد بلغت قيمة 
التمويل اإلسالمي للمصارف السعودية في نهاية الربع األول 
مـــن العـــام 2020 نحو 1.303 تريليون ريـــال، في حين بلغت 
قيمة الودائع اإلســـالمية نحو 1.421 تريليون ريال في نهاية 

الربع األول من العام 2020.
وفـــي ما يخـــص أداءها، فقـــد ارتفعت قيمـــة التمويالت 
اإلســـالمية 13.2 في المئة بما يعادل 152.405 مليار ريال، 
على أســـاس ســـنوي، وذلك بعد أن بلغت قيمتها نحو 1.151 

تريليون ريال في نهاية  الربع األول من العام 2019.
أما الودائع اإلسالمية، فارتفعت 9.5 في المئة بما يعادل 
123.39 مليـــار ريـــال، وذلك بعد أن كانت تبلـــغ قيمتها نحو 
1.298 تريليـــون ريال في نهاية  الربع األول من العام 2019، 

علمـــا أن األرقام الســـابقة لألصـــول والتمويـــالت والودائع 
اإلسالمية للمصارف السعودية هي إجماليها وليس الصافي.

وفيمـــا يخـــص األداء الربعـــي أي منـــذ بدايـــة العـــام، 
ارتفـــع إجمالـــي األصـــول اإلســـالمية 3.6 فـــي المئـــة بمـــا 
يعـــادل 62.772 مليـــار ريـــال، بعـــد أن كانـــت تبلـــغ قيمتها 
1.747 تريليـــون ريـــال فـــي نهايـــة  الربـــع الرابـــع 2019.
بينمـــا ارتفـــع التمويـــل اإلســـالمي بنحو 4.0 فـــي المئة بما 
يعـــادل 50.70 مليار ريـــال، وذلك بعد أن كانـــت تبلغ قيمته 

نحو 1.252 تريليون ريال.
أمـــا الودائـــع اإلســـالمية، فقد نمـــت 4.1 فـــي المئة بما 
يعـــادل 55.563 مليـــار ريـــال مـــن 1.366 تريليـــون ريال في 
نهايـــة  الربـــع الرابـــع 2019 إلـــى 1.421 تريليـــون ريـــال.
ويبلغ عدد المصارف الســـعودية 11 مصرفـــاً رؤوس أموالها 
نحو 190.79 مليار ريال، وذلك في نهاية  الربع األول 2020، 
فيما بلغ إجمالي حقوق مساهميها نحو 362.31 مليار ريال.

وبلـــغ مجموع قيمتها الســـوقية 489.08 مليـــار ريال في 
نهايـــة  الربـــع األول من 2020، كما أنها حققت صافي د خل 

قيمته 46.54 مليار ريال في الربع األول.●

ا�خبار والمستجدات
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ا�خبار والمستجدات

حمد المنصوري رئيس الحكومة الرقمية  
في اRمارات العربية المتحدة

رئيس الحكومة الرقمية 
في دولة اإلمارات 
حمد المنصوري

واحدة من اللجان الدولية المشتركة بين اإلتحاد الدولي لالتصاالت 
(ITU) ومنظمـــة اليونيســـكو والتـــي تُعنى بتحقيق أهـــداف التنمية 

الرقمية على مستوى العالم.
ويشغل المنصوري منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة اإلمارات 
للعلـــوم والتقنيـــة المتقدمـــة، وعضو مجلـــس إدارة شـــركة إماراتك 
للحلول التقنية، وعضو مجلس اإلمارات للذكاء اإلصطناعي، وعضو 

مجلس اإلمارات للثورة الصناعية الرابعة.
ومنذ يوليو/تموز 2015 يشغل المنصوري منصب رئيس مجلس 
إدارة «مركـــز محمد بن راشـــد للفضاء»، وهـــو المركز األول من نوعه 
علـــى مســـتوى المنطقة، حيث جرى تأسيســـه بهـــدف أن تصبح دولة 
اإلمارات ضمن الدول الكبرى في علوم الفضاء في حلول العام 2021، 

كما يتولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة وكالة اإلمارات للفضاء.
ويقـــود المنصـــوري تطويـــر اإلســـتثمارات اإلماراتيـــة في قطاع 
الفضـــاء وعلى تصنيـــع وإطالق القمر الصناعي «خليفة ســـات» في 
العام 2018  الذي أسس لمرحلة جديدة في قطاع الفضاء الوطني، 
حيث يُعد أول قمر صناعي إماراتي ُصنع بالكامل في الدولة وبأيدي 

مهندسين إماراتيين 100 %.
ومـــن المناصب األخرى المهمـــة التي تقلّدهـــا المنصوري على 
مســـتوى الدولـــة، مدير عام برنامـــج محمد بن راشـــد للتعلم الذكي 
خـــالل المرحلة التجريبية، ومدير برامـــج البوابات اإللكترونية على 
مســـتوى الدولة، وعضـــو اللجنة العليـــا لنظم المعلومـــات في وزارة 
العمل، ورئيس مشروع الربط اإللكتروني، ومشروعات وطنية أخرى.

عمـــل حمد عبيد المنصوري في مجال اإلستشـــارات نظراً إلى 
خبرتـــه العميقـــة في اإلتصاالت، حيث شـــغل منصباً إستشـــارياً في 
العديـــد من الجهـــات الحكومية منها مستشـــار المديـــر العام لنظم 
المعلومـــات فـــي القيـــادة العامة لشـــرطة دبي، والمستشـــار التقني 
لإلدارة العامة لإلقامة وشـــؤون األجانب، ومشـــرف عـــام على نظم 

المعلومات في مؤسسة األوقاف وشؤون القّصر.
وتولى المنصوري كذلك منصب مستشار نظم المعلومات في 
النيابة العامة لحكومة دبي من العام 2008 وحتى العام 2010.

ويُعـــد حمد عبيـــد المنصوري مـــن الشـــخصيات اإلماراتية 
التـــي تحظى بثقـــة مرتفعة نظراً إلى تمّكنه من تحقيق األهداف 
اإلستراتيجية على مستوى الدولة في مجال اإلتصاالت التقنية، 
فمن جانبه أكد نائب رئيس اإلمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أن الحكومة الرقمية 

ال خيار عنها خالل المرحلة المقبلة للتطوير برئاسته.●

العربيــة  اإلمــارات  لحكومــة  الجديــد  التشــكيل  حقــق 
المتحدة، قفزة نوعية، من خالل تطوير المنظومة الرقمية، 
واإلعــالن عــن تعييــن حمــد المنصــوري رئيســًا للحكومــة 

الرقمية، لتكون هناك نافذة رقمية واحدة للحكومة.

 سيرة ذاتية
لقد حرص حمد المنصوري على أهمية تطوير األمن السيبراني 
ضمن محور البنية التحتية التكنولوجية للدولة اإلماراتية، ويعد ذلك 
الركيزة األساسية لتقلد منصبه الجديد على رأس الحكومة الرقمية.

قاد المنصوري تحقيق رؤية وتطلعات اإلمارات طوال الســـنوات 
الماضيـــة في عملية التطوير للبنى التحتيـــة التكنولوجية، كما عمل 
علـــى إطـــالق مبـــادرات لتكويـــن مهـــارات وطنيـــة في مجـــال تقنية 
المعلومات، وتشجيع عمليات البحث والتطوير في مجال االتصاالت 

وتكنولوجيا المعلومات.
يتولـــى حالياً منصـــب المدير العام للهيئة العامـــة لتنظيم قطاع 
االتصـــاالت بعد أن باشـــر عمله كنائب للمدير مـــن مايو/أيار 2013 
وحتـــى العام 2015، وأســـهم في إدارة وتنفيذ العديد من المشـــاريع 
الوطنيـــة لتوفيـــر العديد من الخدمـــات اإللكترونيـــة للمتعاملين مع 
مختلـــف الدوائـــر الحكومية، وقـــاد قطاع اإلتصاالت فـــي اإلمارات 
إلـــى تحقيق مراكـــز متقدمة في العديـــد من المؤشـــرات المرتبطة 

بالتنافسية الرقمية.
ودعم ترشـــيحه للمنصب الجديد، خبرته الســـابقة ضمن عمله 
كمديـــر عـــام حكومة اإلمارات الذكيـــة منذ أبريل/نيســـان من العام 

.2014
وشـــغل المنصـــوري عضويـــة اللجنـــة الدولية رفيعة المســـتوى 
الخاصـــة بالنطاق العريض مـــن أجل التنمية الرقمية، إذ تُعد اللجنة 
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أكـــدت مؤسســـة النقـــد العربـــي الســـعودي «ســـاما»، أن 
اإلقتصاد السعودي حقق تطورات إيجابية في معظم قطاعاته 
خالل العام 2019، مضيفة «أن المؤشرات النقدية والمصرفية 
مســـتمرة في تســـجيل أداء جيد خالل العام الجاري رغم أزمة 

جائحة كورونا».
وأوضحت «ساما» في تقرير لها «أن اإلقتصاد السعودي نما 
خـــالل العام 2019 بدعم من القطـــاع غير النفطي الذي حقق 
تطورات إيجابية، رغـــم التراجع الملحوظ في القطاع النفطي 
نظـــراً إلـــى إلتزام المملكة بإتفاقية «أوبـــك +» التي تهدف إلى 

تحقيق إستقرار السوق النفطية».
وفـــي ما يتعلـــق بالعام الجاري 2020، أوضـــح التقرير «أن 
عرض النقود حقق خالل يونيو/ حزيران إرتفاعاً سنوياً نسبته 
9.0 % ليبلـــغ نحـــو 2052 مليـــار ريـــال، ونمت أيضـــاً الودائع 
المصرفيـــة بمعدل 9.0 % لتبلغ نحـــو 1843 مليار ريال، فيما 
إرتفـــع اإلئتمـــان المصرفي الممنـــوح للقطاع الخـــاص بمعدل 

13.2 % ليبلغ نحو 1610  مليارات ريال».
وإســـتفاد اإلقتصـــاد مـــن حـــزم اإلصالحـــات اإلقتصادية 
والمالية التي أقّرتها الحكومة خالل األعوام الســـابقة لتحقيق 
تطلعـــات «رؤية المملكة 2030»، حيث أظهر اإلقتصاد المحلي 
مرونـــة فـــي إمتصاص الصدمـــات االقتصاديـــة نتيجة تذبذب 
أســـعار النفط، وذلك بفضل إســـتمرار اإلنفـــاق الحكومي على 
المشـــاريع التنموية ودعـــم برامج «رؤية المملكـــة 2030» التي 

أسهمت في تحييد آثار تلك الصدمات.
وأقـــّرت الحكومة الســـعودية خالل العـــام 2019 عدداً من 
القـــرارات الهادفـــة إلى تحقيـــق قفزات تنمويـــة، وإيجاد حلول 

«ساما»: المؤشرات المصرفية تُواصل أداءها الجيد 
رغم الجائحة

الدراسات وا�بحاث والتقارير

مســـتدامة لزيادة مساهمة القوى 
العاملة الوطنية في ســـوق العمل 
فـــي المملكـــة، وتمكيـــن القطـــاع 
الخاص لتحقيق النمو المســـتدام 
لإلقتصـــاد المحلي، وذلك بهدف 
رفـــع كفـــاءة اإلقتصـــاد المحلي، 
وتنويـــع قاعدتـــه اإلنتاجيـــة مـــن 
القطـــاع  دور  تفعيـــل  خـــالل 
الخاص كشريك رئيس في «رؤية 
المملكـــة»، إضافـــة إلـــى تقييـــم 
برامـــج «رؤيـــة المملكـــة 2030» 

ومراجعتها بشكل دوري.
وبحسب التقرير، «سجل الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 
الثابتة نمواً نسبته 0.3 % خالل العام 2019 بدعم من القطاع 
غير النفطي الذي حقق تطورات إيجابية وســـجل نمواً نســـبته 
3.3 %، ويأتي ذلك رغم التراجع الملحوظ في القطاع النفطي 

.% 3.6
ل القطـــاع الخاص نمـــواً نســـبته 3.8 % خالل  فيما ســـجَّ
العـــام 2019، مقارنـــة بنمو نســـبته 1.9 % في العام الســـابق.  
وقد ســـجل متوســـط الرقم القياسي العام ألســـعار المستهلك 
إنخفاضاً نسبته 2.1 % في العام 2019، مقارنة بإرتفاع نسبته 

2.5 % في العام السابق.
ومـــن ناحيـــة القطـــاع الخارجـــي، تشـــير تقديـــرات ميزان 
مدفوعات المملكة إلى تحقيق فائض في الحساب الجاري بلغ 
نحو 186.9 مليار ريال خالل عام 2019، يمثل ما نسبته 6.3 % 

من الناتج المحلي اإلجمالي.
وفـــي ما يتعلـــق بالمالية العامة، إرتفعت اإليـــرادات العامة 
الفعليـــة في العـــام 2019 نحو 2.3 %، وتراجع عجز الميزانية 
العامـــة للدولـــة من نحـــو 173.9 مليار ريال إلـــى 132.6 مليار 
ريـــال فـــي العام 2019 ليبلـــغ نحو 4.5 % مـــن الناتج المحلي 

اإلجمالي، مقارنة بنحو 5.9 % في العام السابق.
وأشـــار التقريـــر إلـــى إســـتمرار مؤسســـة النقـــد العربـــي 
الســـعودي في نهجها المتصل بإدارة السياسة النقدية لتحقيق 
إســـتقرار أسعار الصرف، والحفاظ على سالمة النظام المالي 

وإستقراره لدعم النمو االقتصادي.
ولفـــت التقريـــر إلى نمو عـــرض النقـــود 7.1 % ليبلغ نحو 
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1985 مليار ريال، فيما ســـجل القطاع المصرفي مؤشرات أداء 
متميزة، وذلك بإرتفـــاع إجمالي موجودات المصارف التجارية 
بنحـــو 9.7 % فـــي العـــام 2019 ليبلغ نحـــو 2631 مليار ريال، 
إضافـــة إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنســـبة 7.3 % 

ليبلغ نحو 1796 مليار ريال.
وأكـــد التقرير أيضاً إدارة مؤسســـة النقـــد العربي أصولها 
مـــن النقـــد األجنبي وفق المعاييـــر والضوابـــط الدولية إلدارة 
األصـــول األجنبيـــة، حيـــث يتم اإلســـتثمار من خـــالل محافظ 
إســـتثمارية متينة ومتنوعة تُدار بشـــكل فعـــال لتحقيق التوزيع 

األمثل لألصول واإلستفادة من الفرص اإلستثمارية.
د التقرير على حرص المؤسســـة في ذلك على تبني  وشـــدَّ
أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتطبيق أحدث األنظمة 
في إدارة المخاطر وقياس األداء االســـتثماري، وهو ما أســـهم 

في تعزيز مركزها المالي.
وتســـتمر المؤسســـة في الرقابة واإلشـــراف علـــى النظام 
ال على  المصرفـــي وضمان ســـالمته من خالل اإلشـــراف الفعَّ
القطـــاع المالي لتعزيز الثقة وتحقيق أعلى مســـتويات الكفاءة، 
حيث بلغت نسبة رأس المال إلى الموجودات مرجحة المخاطر 
وفقاً لمعيار لجنة بازل للرقابة المصرفية في نهاية العام 2019 

نحو 19.4 %. 
وبلغت نســـبة تغطية الســـيولة نحو 198 %، وبلغت نســـبة 
صافي التمويل المستقر نحو 130 %. وتشير هذه المؤشرات 
إلى متانة النظام المصرفي السعودي وتمتعه بمستويات سيولة 

مطمئنة.
ويشـــير التقريـــر إلـــى جهود المؤسســـة في تطويـــر البنية 
التحتيـــة لنظم المدفوعـــات الحديثة وإدارتهـــا والرقابة عليها 

وفق أفضل الممارسات الدولية المتاحة في هذا المجال.
وأظهـــرت اإلحصاءات إرتفاع عدد أجهـــزة نقاط البيع في 
العام 2019 نحو 24.7 %، وإرتفاع عدد عمليات البيع المنفذة 
عبر أجهزة نقاط البيع في العام 2019، 56.5 %. كما إرتفعت 
قيمـــة المبيعات المنفـــذة عبر أجهزة نقاط البيـــع خالل العام 

2019، نحو 22.8 % لتبلغ 285.3 مليار ريال.
وأكدت المؤسســـة مساعيها في تحقيق المهام المنوطة بها 
علـــى نحو ينســـجم مع متطلبات االقتصاد الســـعودي لمواجهة 
التحديـــات العالميـــة وتحقيق رؤية المملكـــة 2030، ومن ذلك 
تعزيـــز الشـــمول المالـــي، وتطوير البيئـــة التمويلية للمنشـــآت 
الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور المصرفية اإلسالمية، ودعم 
التمويـــل العقاري، مع تطبيق الرقابـــة الفعالة بما يحافظ على 
إســـتقرار القطاع المالـــي، وذلك عالوة على جهود المؤسســـة 
بالشـــراكة مـــع وزارة المالية وهيئة الســـوق الماليـــة في تنفيذ 
مبـــادرات برنامـــج تطوير القطاع المالي الـــذي يهدف إلى بناء 

قطاع مالي متطور وفاعـــل لدعم نمو اإلقتصاد الوطني، وتحفيز 
اإلدخار والتمويل واإلســـتثمار من خالل تطوير مؤسسات القطاع 

المالي وتعميقها.
وأوضحـــت المؤسســـة أنـــه إنطالقـــاً من دور مؤسســـة النقد 
في تفعيل السياســـة النقدية وتعزيز اإلســـتقرار المالي، أسهمت 
المؤسســـة فـــي الحـــد من آثـــار جائحـــة كورونـــا فـــي اإلقتصاد 
الســـعودي من خالل عدد من المبـــادرات التي كان أهمها إطالق 
برنامج لدعم تمويل القطاع الخاص بمبلغ مقداره 50 مليار ريال 
فـــي آذار (مـــارس) من العام الجاري، إضافة إلى ضخ المؤسســـة 
مبلـــغ 50 مليـــار ريال في القطاع المصرفي فـــي حزيران (يونيو) 

من هذا العام.
وتأتي هذه البرامج في إطار جهود المؤسســـة في دعم النمو 
اإلقتصـــادي، وتعزيز الســـيولة فـــي القطاع المصرفـــي، وتمكينه 
من اإلســـتمرار في دوره في تقديم التســـهيالت اإلئتمانية للقطاع 

الخاص.
وبحســـب التقريـــر، شـــهد اإلقتصاد الســـعودي خـــالل العام 
2019 عدداً من القرارات الهادفة إلى إســـتمرار تطوير المنظومة 
اإلقتصاديـــة للمملكـــة، أبرزها صدور قرار مجلس هيئة الســـوق 
الماليـــة المتضمن الموافقة على طلب شـــركة «أرامكو» تســـجيل 
وطرح جزء من أسهمها لإلكتتاب العام، وذلك عالوة على الموافقة 
على طلب مؤسســـة النقـــد العربي الســـعودي تخويلها بصالحية 
تأســـيس شركة مساهمة ســـعودية، تملكها بالكامل، وتملك جميع 
نظـــم المدفوعـــات الوطنية، وتتكفل بتشـــغيلها وتطويرها، وتهيئة 
البنية التحتية والبيئة التشغيلية لجميع نظم المدفوعات الوطنية، 
وتمكين جميع القطاعات الحكومية والتجارية من االســـتفادة من 

خدمات نظم المدفوعات الوطنية.
كمـــا شـــهد التقريـــر الموافقـــة علـــى النموذج اإلسترشـــادي 
إلتفاقية التعاون الجمركي المشـــترك بين الهيئة العامة للجمارك 
في المملكة والســـلطات الجمركيـــة المختصة في الدول األخرى 
واإلعتراف المتبادل ببرنامج المشغل االقتصادي المعتمد لدى كل 
منهما، وذلك فضًال عن الموافقة على الترخيص لبنك «ستاندرد 
تشـــارترد» وبنك «كريدي ســـويس» بفتح فـــروع لهما في المملكة، 
علـــى أن يلتزم البنك فـــي مزاولته األعمـــال المصرفية باألنظمة 
واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة، وأن تنسق مؤسسة 

النقد مع البنك إلستكمال اإلجراءات النظامية الالزمة لذلك.
كما تضمن التقرير، الموافقة على إنشـــاء هيئة عامة للتجارة 
الخارجية ذات شـــخصية اعتبارية تُســـّمى الهيئـــة العامة للتجارة 
الخارجيـــة، والالئحـــة التنفيذية لنظام مكافحـــة جرائم اإلرهاب 
وتمويلـــه، وتنظيـــم الهيئـــة العامـــة للترفيـــه، ونظـــام المنافســـة، 
والترتيبـــات التنظيميـــة لهيئـــة المحتـــوى المحلي والمشـــتريات 

الحكومية.●
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تقــوم العالقة بين المصارف على الثقة، وتحديدًا في مــا يخص عالقة المصارف المحلّية بالمصارف 
الدولية المراسلة، حيث تفترض هذه المصارف الدولية المراسلة قيام شراكة إمتثال في مكافحة مختلف 
أنواع الجرائم المالية وخصوصًا تبييض األموال وتمويل اإلرهاب، وتحديدًا في ميدان التحويالت المالية 
التي تجري في ما بينها.  لكن العالقة بين المصارف المراســلة والمصارف المحلية تشــوبها أيضًا هواجس 
متبادلــة، فبينما تخشــى المصارف الدولية المراســلة قيام عمــالء المصارف المحليــة بعمليات تبييض 
األموال، تخشــى المصارف المحلية قطع المصارف المراسلة عالقتها معها، سواء ألسباب تتعّلق بمخاطر 

اإلمتثال المرتفعة في البالد حيث المصارف المحلية، أو بسبب مخاطر التعامل مع المصرف المحلّي. 
ومــن جهــة أخرى، يمكن ألي مصــرف أن يكون مصرفًا مراســًال لكــن، إذا لم يكن هناك إلتزام بشــروط 
معينة، فإن هذا المصرف لن يكون له عمالء. ومن أهم هذه الشروط أن يكون بلد المصرف غير مصّنف ذي 
مخاطر عالية، كذلك األمر بالنســبة إلى المصرف المراســل، حيث إن التعامل مع هذا النوع من المصارف 
قــد يزيد من المخاطر على المصرف المجيب وبالتالي تزيد الكلفة المالية، وأن يكون رأســمال المصرف 
عاليًا بشــكل يســمح بإمتصاص الخســائر إذا حصلت، وأن ُيطّبق المصرف القوانيــن الدولية في ما يخّص 

محاربة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب، ومحاربة التهّرب الضريبي.

البنوك المراسلة وعالقتها مع المصارف العربية

للبنوك المراسلة دور رئيسي في دعم
 النمو والنشاط اRقتصادي عبر تسهيل 

التجارة الدولية والنشاطات المالية عبر الحدود 
وتوّفر اRحتياجات ا<ساسية للعمالء 

شركات وأفراد

الدراسات وا�بحاث والتقارير
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ما هي البنوك المراسلة وأهميتها؟
البنوك المراســـلة هي شـــبكة من البنوك والمؤسســـات 
الماليـــة األجنبيـــة التي يتعامل معها البنـــك المحلي لتقديم 
الخارجيـــة  التجـــارة  وتمويـــل  األمـــوال  تحويـــل  خدمـــات 
واإلعتمـــادات المســـتندية وغيرهـــا من الخدمـــات المالية 
لصالـــح عمالئـــه المحليين أو أنشـــطة البنك اإلســـتثمارية 

الدولية. 
والبنـــك المراســـل هو بنك خـــارج الدولة يقـــوم بإجراء 
أعمـــال تخص عمالء بنك محلي. وتقوم العالقة مع البنوك 
المراســـلة على أســـاس إتفاقيـــة ثنائية تنطـــوي غالباً على 

عالقة متبادلة عبر الحدود وبعمالت متعددة. 
 (Correspondent Bank) يقـــوم البنك الُمراســـل
بتقديم الخدمات المصرفيـــة (مثل إدارة النقد، وخدمات 
النقد األجنبي، وحسابات الدفع، والتحويالت اإللكترونية 
الدوليـــة، وخدمـــات المقاصـــة...) إلـــى البنـــك المجيب 
(Respondent Bank)، تُســـتخدم لتنفيـــذ مجموعـــة 
مـــن العمليات لطرف ثالث قد يكون عميل مباشـــر للبنك 
المجيـــب أو عميـــل وســـيط (مثـــل البنوك والمؤسســـات 

المالية). 
وتقوم البنوك الُمراســـلة بتقييم البنوك المحلية استناداً 
إلـــى عوامل عدة أبرزهـــا المخاطر الســـيادية لدولة البنك 
المحلي، والعقوبات المفروضة على الدولة، والنظام الرقابي 
الـــذي يخضع لـــه البنـــك المجيـــب، وعمليـــات التحويالت 
 ،(KYC) التجاريـــة لديـــه، ومـــدى معرفـــة البنك لعمالئـــه

واللوائح الداخلية للبنك الُمراسل. 
تلعب العالقة مع البنوك المراسلة دوراً رئيسياً في دعم 
النمو والنشـــاط اإلقتصادي عبر تســـهيل التجـــارة الدولية 
والنشـــاطات المالية عبـــر الحدود، كما توّفـــر اإلحتياجات 
األساســـية للعمـــالء الشـــركات واألفراد، حيـــث يصبح لدى 
عمالء البنك المحلي القدرة على التحّكم باألموال المودعة 
لدى البنك الُمراسل، عبر إرسال التحويالت وإيداع وسحب 
الودائع واإلحتفاظ بحســـابات جارية. وقد تُمثل حســـابات 
الدفـــع هـــذه مخاطر عالية بالنســـبة للبنك الُمراســـل كونه 
مـــن الصعب تطبيق إجراءات العنايـــة الواجبة والتحقق من 
عمـــالء البنك المحلـــي (KYCC). كما تلعب العالقات مع 
البنوك المراســـلة العالمية دوراً مهماً في اقتصادات الدول 
العربية بشـــكل خـــاص حيث تشـــكل القناة التـــي يمكن من 
خاللها الحصول على الخدمات والمنتجات المالية العالمية 
وإجراء التحويالت عبر الحدود وإجراء معامالت بالعمالت 

األجنبية.

عالقة المصارف العربية 
مع المصارف المراسلة 

تلعب العالقة مع البنوك المراســـلة دوراً رئيســـياً في دعم 
النمـــو والنشـــاط االقتصادي، كما تلعـــب دوراً هاماً في خدمة 
العمـــالء وتلبيـــة إحتياجاتهم وتوفير القدرة لهـــم على التحكم 
باألمـــوال المودعـــة عبـــر إرســـال التحويالت وإيـــداع األموال 
وســـحب الودائع. إّال أنـــه خالل الســـنوات  الماضية، إتخذت 
البنوك المراسلة العالمية إجراءات تخفيف أو تجّنب المخاطر، 
تراوحـــت بين تقليص الخدمات والمنتجات الُمقدمة لعدد من 
البنوك العربية، وخصوصاً في كل من السودان والعراق وليبيا، 
ووصلت إلى حد إغالق حساباتها والتوقف عن التعامل معها، 
نتيجة تعّرض البنوك الُمراســـلة العالمية للغرامات المالية من 
قبل الســـلطات اإلشـــرافية في دولها نتيجة إتهامها بنشاطات 
متعلقة بخروقات ضريبية، أو سرية مصرفية، أو غسل أموال، 
أو خرق للعقوبات المفروضة على بعض الدول، وقد بلغت هذه 
الغرامات حوالي 25  مليار دوالر خالل الفترة 2017-2009، 

بحسب صندوق النقد الدولي.
فعلى سبيل المثال، أظهرت نتائج التقرير الثاني المشترك 
لصندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، 
الصادر في شـــباط/فبراير 2019 حول أسباب وأثر إنسحاب 
البنوك المراســـلة من عالقاتها مع البنوك العربية، أن حوالي 
ثلـــث البنوك المســـتجيبة العربية شـــهدت إنخفاضاً في عدد 
حســـاباتها مع البنوك المراسلة العالمية منذ عام 2012، وأن 
متوسط عدد الحسابات التي تم إغالقها أو تلك التي أصبحت 
غير نشطة أو مقيدة سنوياً، شهدت إرتفاعاً بشكل طفيف في 

الفترة 2016-2017. مقارنة بالسنوات القليلة الماضية. 
كما شهد حوالي ثلث البنوك المستجيبة انخفاضاً في عدد 
حسابات المصارف المراســـلة. باإلضافة الى ذلك، فقد واجه 
30 % مـــن البنوك صعوبات فـــي التحويل الى كل من الواليات 
المتحدة األميركية، بريطانيا، ألمانيا، سويســـرا، وفرنسا. ومن 
أهـــم األســـباب التـــي أّدت إلى خســـارة بعض البنـــوك العربية 
لعالقتهـــا مـــع البنوك المراســـلة هـــي إنخفاض إقبـــال البنوك 
المراسلة لتحمل المخاطر، والتغيّ رات في المتطلبات القانونية 
أو التنظيمية أو اإلشرافية في دول البنوك المراسلة، وإنخفاض 
الربحية في تعامالت البنك المراسل، وتصنيف مخاطر اإلئتمان 
السيادية في الدول العربية، والمخاوف المتعلقة بمخاطر غسل 

األموال وتمويل اإلرهاب في الدول العربية.●
 إدارة األبحاث والدراسات
في إتحاد المصارف العربية 
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شبح الـ Deflation يدق أبواب ألمانيا 
ويهدد البنك المركزي ا<وروبي

ظاهـــرة هبوط األســـعار فـــي ألمانيا هذا الصيـــف، أثارت 
عالمات إستفهام وتساؤالت حول قدرة هذا اإلقتصاد األول في 
منطقـــة اليورو على مواجهة هـــذه الظاهرة التي هددت اليابان 
علـــى مدى ثالثة عقـــود، نجا منها اإلتحـــاد األوروبي بعد أزمة 

الرهن العقاري األميركية التي إندلعت في العام 2008.
وهذه المرة عادت ظاهرة هبوط األســـعار لتدق أبواب أكبر 
إقتصاد في منطقة اليورو، وذلك كأحد تداعيات وباء كوفيد 19 
علـــى إقتصادات المنطقة. ولهذه الظاهرة، إذا إســـتقرت لفترة 

في إقتصاد ما، تداعيات كثيرة محلياً على صعيد اإلســـتهالك، 
وعالمياً كنظرة الشركاء أللمانيا والمستثمرين في إقتصادها.

واقع الحال، إن وباء كورونا وكما وزع رعبه على إقتصادات 
كثيـــرة حول العالـــم، حاولت ألمانيا أن تواجهـــه من خالل دعم 
السوق اإلستهالكية مطلع صيف 2020، بعد تداعيات إستمرت 
طـــوال فتـــرة الربيع، وعملت الســـلطات علـــى تخفيض ضريبة 
القيمة المضافة TVA، لفترة مرحلية لتدعم القدرة الشرائية 
التي فّضلت البقاء في جيب المواطن نتيجة الحجر والخوف من 
التســـوق أيضاً. وإتضح أن معدل التضخم في 
ألمانيا ســـجل نسبة سلبية في آب/ أغسطس، 
قياســـاً بتموز/ يوليو، وأســـعار الطاقة هبطت 
بنحو 6 %، فيما سجلت أسعار السلع الغذائية 
تحسناً بنســـبة 0.7 %، لكن تبقى أدنى بكثير 
من نسبة إرتفاع في أسعار هذه المواد سجلها 

شهر حزيران/ يونيو وبواقع 4 %.
إنطالقـــاً مـــن هنا، بـــدأت مالمـــح تراجع 
األســـعار تظهـــر علـــى الوضع اإلقتصـــادي – 
األلماني والـــذي يُعتبر قدوة إقتصادات اليورو 
عـــادة. والمالمح هذه برزت مع تراجع مؤشـــر 
IPCH الـــذي يُعتبـــر مقياس حركة األســـعار 

الدراسات وا�بحاث والتقارير
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ويعتمده  اإلستهالك،  على 
البنك المركـــزي األوروبي 
حســـاباته  فـــي   BCE

لمقياس حكة التضخم في 
منطقة اليورو.

األلمانـــي  فاإلقتصـــاد 
أســـعار  حركـــة  ســـجل 
للمســـعى  مناقضـــة 
الحكومي من أجل تشجيع 
حركـــة اإلســـتهالك والتي 
دخلـــت حّيـــز التطبيق في 
أول تموز/ يوليو من خالل 
تخفيـــض الضريبـــة علـــى 
 ،TVA القيمـــة المضافة

وســـجلت حركـــة األســـعار نهاية تمـــوز/ يوليـــو معدالً ســـلبياً، 
وتراجعت بنســـبة 0.1 -% بعدما عرفت األســـعار إرتفاعاً في 
حزيران/ يونيو بنسبة 0.9 %، واستمر التراجع في شهر آب/ 

أغسطس بشكل مماثل للشهر الذي سبقه. 
هـــذه الظاهـــرة عندمـــا تضـــرب إقتصـــاداً ما، ينتـــج عنها 
تداعيـــات كثيـــرة، وســـببها عادة تراجـــع القدرة اإلســـتهالكية، 
األمر الذي يتسّبب بأمور سلبية لإلقتصاد، أبرز ما فيها تباطؤ 
حركة اإلنتاج والتصنيع بإنتظار تصريف البضائع في األسواق، 

وهـــذا بدوره قد يدفـــع أصحاب الشـــركات المصنِّعة والمنتجة 
إلى تســـريح عدد مـــن الموظفين، مع تراجـــع لحجم المبيعات، 
كمـــا يؤثر على حركة التجارة وال ســـيما اإلســـتيراد من الســـلع 
الضروريـــة. المســـتهلك بدوره قد يلعـــب دوراً في تفاقم هبوط 

االســـعار عندما يرى أن ثمن الســـلع ينخفض، فعندئذ سيُفّضل 
اإلنتظـــار معتقـــداً أن األســـعار ســـتنخفض أكثر ليشـــتري عند 
مستوى منخفض. وهكذا تتمدد تداعيات هبوط األسعار وتؤثر 
ســـلباً على الســـوق الداخلية، وعلى الســـمعة العالمية إلقتصاد 

هذا البلد.
البنك المركـــزي األوروبي وبعد أزمة العقـــارات األميركية، 
ودخـــول منطقة اليـــورو في أزمة ماليـــة أشـــعلتها اليونان أدت 
أيضاً إلى حركة أســـعار ســـلبية للسلع في المنطقة، وعمل على 
مراحـــل مـــن أجـــل تخفيـــض 
سعر الفائدة للبنوك، وطالبها 
بتخفيـــض  القيـــام  بالمقابـــل 
الفائدة للمستهلك والمستثمر 
مـــن أجـــل تشـــجيع القروض 
دفع  وبالتالـــي  اإلســـتهالكية، 
إلنتشـــال  الشـــراء  عجلـــة 
نســـبة التضخم الســـلبية من 

المنطقة.
نســـبة التضخـــم مؤتمـــن 
المركـــزي  البنـــك  عليهـــا 
األوروبي كأي بنك مركزي في 
العالم، ويحـــاول دائماً اإلبقاء 
على سعر وسطي للفائدة بين 
دول المنطقة قريب من 2 %.

وفي حال ألمانيا التي تُعتبر القائد األعلى للقوى اإلقتصادية 
في اليورو، فقد تؤثر سلباً على سياسة البنك المركزي ومسعاه 
للحفاظ على مســـتوى تضخم عند 2 % أو أقل بقليل. فالبنك 
األوروبي يتدخل في حال تعّدت نسبة التضخم المعدل الوسطي 
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وفي حال تدّنت عنه بكثير.
 Deflation الخوف مـــن ظاهرة الــــ
يكمـــن في حال إســـتمرت هـــذه الظاهرة 
ألشـــهر، فيصبح من الصعـــب على البنك 
المركزي مواجهتها، وفي الحالة األلمانية 
ليس في مقـــدور البنك المركزي األلماني 
العمل على وقف تدحرج األســـعار لوحده، 
فهناك بنـــك مركزي أوروبـــي هو صاحب 
القرار منذ تأسســـت منطقـــة اليورو، وهو 

الذي يتصرف بخفض الفائدة أو رفعها.
Defla- وفي حالـــة إرتفاع األســـعار

tion يعمـــل البنـــك المركزي علـــى رفع الفائـــدة لمواجهة هذه 

الظاهـــرة في حـــال تخطت المعدل الوســـطي، وذلك من خالل 
جعل القـــروض عالية الثمن، وأيضاً إلغراء الزبائن إليداع جزء 
مـــن األموال في اإلدخـــار لتبريد حركة اإلســـتهالك التي تدفع 

باألسعار إلى األعلى مع زيادة الطلب.
وفـــي حالة الــــ Deflation يضطـــر البنـــك المركزي إلى 
خفض الفائدة وجعل القروض رخيصة إلغراء المستهلكين على 
الشـــراء، وتالياً رفع األسعار تدريجياً، ودفع عجلة الشركات من 

جديد، وتفادي كساد السلع وتسريح العمال من الشركات.
هذه الظاهرة ضربت اليابان منذ أزمة المال اآلســـيوية في 
التســـعينيات من القرن الماضي، وظلت تعاني منها حتى أيامنا 
هذه. أما ظاهرة Disinflation، فهي تعني تباطؤاً في إرتفاع 
األســـعار، لكن يبقى في المســـتوى اإليجابي على عكس ظاهرة 

الـ Deflation التي تصل إلى ما دون الصفر.
فألمانيا المهددة برؤية أســـعارها ســـلبية هذه األيام بسبب 
كورونـــا، عرفت إنخفاضـــاً تاريخياً لناتجهـــا المحلي اإلجمالي 
فـــي الفصـــل الثاني من العـــام 2020 زاد علـــى 10 %، ويُعتبر 

الركود األقوى الذي لم تشهده البالد منذ فترة ما بعد الحرب، 
وهـــذا اإلنخفاض كان ســـبباً مباشـــراً لتراجع األســـعار إلى ما 
دون الصفـــر، رغم عالمات اإلنتعاش التي تظهر على اإلقتصاد 
مـــن حين آلخر. وللمقارنة وفي عـــّز األزمة العقارية األميركية، 
وعشـــية فقاعة أزمة المال في منطقة اليورو، ســـّجل اإلقتصاد 
األلماني إنكماشـــاً بنســـبة 4.7 % في الفصـــل األول من العام 
2009، فيمـــا تداعيات كورونا وصلت إلى أكثر من ضعفي ذلك 
فـــي العام 2020. فظاهرة إنخفاض األســـعار اليوم في منطقة 
العملـــة الموحـــدة قـــد يُغذيها إرتفـــاع اليورو الـــذي وعد البنك 

المركزي األوروبي العمل على إستقراره.
اإلقتصـــاد األلماني يقـــوم بالدرجة األولى علـــى التصدير، 
إضافـــة إلى قطـــاع اإلســـتهالك الداخلي. فالصـــادرات تاثرت 

بسبب الوباء العالمي والحركة اإلستهالكية أيضاً.
مـــن هنا قـــررت برلين مطلـــع الصيف 
تخصيص حزمـــة مالية بواقـــع 130 ملياراً 
حركـــة  لدعـــم  موجهـــة  اليوروهـــات  مـــن 
اإلســـتهالك تشـــمل الضريبة علـــى القيمة 
المضافـــة TVA فقـــط، وتخصيص 300 
يورو لـــكل طفل في عائلة، كما ستســـتفيد 
ألمانيـــا من البرنامـــج اإلنقـــاذي األوروبي 
بواقـــع 750 مليـــار يـــورو الـــذي تقـــرر في 
بروكســـل في تموز/ يوليو الماضي ودعمته 

ألمانيا بشكل كبير.
فهـــل ستســـتطيع ألمانيـــا بفضـــل هذه 
المليـــارات إقنـــاع األلمـــان علـــى تحريـــر 
جيوبهـــم والســـخاء في المشـــتريات لتنقذ 
أكبر إقتصاد في منطقة اليورو من رعب تراجع األســـعار الذي 

يُصيب الكبار والصغار؟؟●
مازن حمود
محلل مالي وإقتصادي/باريس
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في حلول نهاية الســنة الثامنة من النزاع في ُســوريا، ُقّدرت الخســائر االقتصادية 
بما يفوق 442 مليار دوالر. وهذا الرقم الهائل ال ُيعّبر وحده عن معاناة شعب أصبح 5.6 
مالييــن منه على األقل الجئيــن، و6.4 ماليين نازحين داخلًيــا، و6.5 ماليين، ُيعانون 
إنعدام األمن الغذائي، و11.7 مليون بحاجة إلى شكٍل من أشكال المساعدة اإلنساني

سوريا بعد ثماني سنوات من الحرب
اRسكوا:

 خسائر تفوق 442 مليار دوالر
 وماليين بحاجة إلى مساعدة إنسانية

هذه بعض تداعيات النزاع التي يبرزها التقرير الصادر بعنوان: «ســـوريا: بعد ثماني ســـنوات من الحرب» 
عن برنامج األجندة الوطنية لمســـتقبل ســـوريا التابـــع للجنة األمم المتحدة اإلقتصاديـــة واإلجتماعية لغربي 

الدراسات وا�بحاث والتقارير
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آسيا (اإلسكوا) ومركز الدراسات السورية في جامعة سانت أندروز.
وبحســـب التقرير، الـــذي يغطي الفتـــرة 2019-2011، كان ثالثة 
مالييـــن من األطفـــال الســـوريين تقريباً خـــارج المدارس فـــي العام 
الدراســـي 2017/2018. ويُنـــذر الوضع بتفّكك النســـيج اإلجتماعي 
وبتدهـــور حاد في التنمية البشـــرية، حيث خّفض ترتيب ســـوريا من 
مجموعـــة البلـــدان ذات التنمية البشـــرية المتوســـطة إلـــى مجموعة 

البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة.
وفي تمهيد التقرير، أوضحت اإلســـكوا وجامعة سانت أندروز أّن 
«تبعـــات النزاع على اإلقتصاد والنســـيج اإلجتماعـــي تطرح تحدياٍت 
عاتية في المستقبل: فقد خسر البلد بفعل النزاع مكاسَبه اإلجتماعية 
واإلقتصادية التي تحققت بمشـــّقة، سواًء كان ذلك في اإلنتاج أو في 

اإلستثمار أو التنمية البشرية».
ويشـــير التقريـــر إلى أّن 82 % من األضـــرار الناجمة عن النزاع 
تراكمت في سبعة من أكثر القطاعات تطلباً لرأس المال وهي اإلسكان 
والتعديـــن واألمن والنقـــل والصناعة التحويليـــة والكهرباء والصحة. 
فبلغت أضرار رأس المال المادي 117.7 مليار دوالر وخســـائر الناتج 
المحلـــي اإلجمالـــي 324.5 مليـــار دوالر، ما يضع مجموع الخســـائر 
اإلقتصادية في حدود 442.2 مليار دوالر. ووفقاً للبيانات الرسمية، 
فقَد الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي، في حلول نهاية العام 2018، 

ما نسبته 54 % من المستوى الذي كان عليه في العام 2010.
وإنخفضت الصادرات الســـورية من 8.7 مليارات دوالر في العام 

2010 إلـــى 0.7 فـــي العـــام 2018. وجاء هذا التدهـــور نتيجًة لتعطل 
سالسل اإلنتاج والتجارة بسبب األضرار التي لحقت بالبُنى األساسية، 
والقيود اإلقتصادية األحادية الجانب التي فرضتها الواليات المتحدة 
األميركيـــة واإلتحـــاد األوروبي، فضًال عن هـــروب رأس المال المادي 
والمالي والبشـــري إلى الخـــارج. ولم يُصاحب إنخفـــاض الصادرات، 
إنخفـــاٌض مماثـــٌل في الواردات، مـــا أدى إلى توســـيع العجز التجاري 

وشّكل ضغوطاً متزايدة على قيمة الليرة السورية.
ويُوفـــر التقرير أيضاً لمحة عامة عن تبعات النزاع على الحوكمة 
وسيادة القانون، والمظاهر المختلفة لتدويل النزاع. ثم يطرح مبادئ 
بناء الســـالم، وتحديات التعافي، ويقترح سبًال وتوصيات للخروج من 

األزمة.
وبحسب اإلسكوا وجامعة سانت أندروز، يُشّكل إعتماد سياسات 
عامة تُحّســـن بشـــكل مباشـــر نوعية حياة جميع الســـوريين؛ وإتاحة 
المجـــال لمجموعة أوســـع من الجهات الســـورية وإحيـــاء المبادرات 
والثقافـــي  اإلقتصـــادي  التعـــاون  وتفعيـــل  الســـورية؛  المجتمعيـــة 
واإلجتماعي على المستوى المحلي، أساساً يُبنى عليه إلعادة إعمار 
البـــالد وتصويب الجهود نحو تحقيق خطة التنمية المســـتدامة لعام 

.2030
يُذكر أنه كان تقريٌر أوٌل قد صدر في العام 2016 عن المنظمتين 
بعنوان «ســـوريا: خمس سنوات من الحرب»، مقّدراً مجمل الخسائر 
التي تكّبدها البلد في السنوات األولى بحوالي 259.6 مليار دوالر.●
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أعلـــن مركـــز دبـــي المالـــي العالمي الرائـــد في منطقة الشـــرق 
األوســـط وأفريقيا وجنوب آســـيا، توســـيع نطاق اإلطـــار التنظيمي 
الجديـــد لنظـــام الشـــركات «المحـــددة»، بهـــدف إســـتقطاب أعمال 
وشـــركات جديدة لتأسيس أنشـــطتها وفق هياكل تنسجم مع أفضل 

الممارسات العالمية.
وكان المركز المالي قد أعلن عن دخول اإلطار التنظيمي الجديد 
لنظـــام الشـــركات «المحـــددة» حّيـــز التنفيذ في العـــام 2019، ليوفر 
بذلك من خالله خيارات تُعزز الكفاءة المالية للشـــركات التي تســـعى 
لإلســـتفادة من هياكل األعمـــال الصادرة عن المركـــز، والتي تتوافق 
بدورها مع أفضل األطر القانونية والتنظيمية على مستوى المنطقة. 
ويُتيـــح المركـــز المالي الفرصة لإلســـتفادة من توســـعة اإلطار 
التنظيمـــي لمختلـــف الشـــركات بـــدءاً مـــن الشـــركات العائليـــة إلى 
شـــركات التكنولوجيا المالية، والجهات الحكومية والشركات المالية 
التنظيميـــة. وتســـتخدم الهيـــاكل التنظيميـــة للشـــركات فـــي هيكلة 
التمويـــالت مثل تمويل قطاع الطيـــران والتمويالت الجماعية وإدارة 

األصول واإلحتفاظ بها.
ويشمل النظام الموّسع جميع أنواع الشركات المسّجلة في مركز 
دبي المالي العالمي بإستثناء قطاع التجزئة، كما تشمل المساهمين 
والمالكين النهائيين (UBO) لهذه الشـــركات والمؤسســـات التابعة 
لهـــا، بما في ذلك جميع الشـــركات العائلية التي تتمتع بحضور كبير 

في دولة اإلمارات.

ويُوفر اإلطار التنظيمي الجديد للشـــركات المســـتفيدة خيارات 
مكتبية مرنة، حيث تُتيح لهم إســـتخدام مســـاحات العمل المشـــترك 
أو مشـــاركة المكاتب مع الشـــركات المســـّجلة لدى المركز المالي. 
كما تستفيد الشركات من رسوم التأسيس وخفض قيمة التراخيص 
السنوية وتكاليف إلتزامات اإلمتثال بإعتبارها غير مطالبة بالتدقيق 
أو تقديـــم تقاريرها المحاســـبية لمكتب مســـّجل الشـــركات، فضًال 
عـــن أن الشـــركات «المحـــددة» مؤهلـــة لتعيين الموظفيـــن وإصدار 

التأشيرات.
وفي هذا السياق، قال سلمان جيفري، الرئيس التنفيذي لتطوير 
األعمـــال في ســـلطة مركز دبي المالـــي العالمي: «نجـــح مركز دبي 
المالـــي العالمـــي منـــذ إدخال اإلطـــار التنظيمي الجديد للشـــركات 
«المحددة» حّيز التنفيذ خالل الربع األخير من العام الماضي، بضم 
أكثر من 200 شـــركة، ونســـعى من خالل توســـيع نطاق هذا اإلطار 
إلى إستقطاب المزيد من الشركات إلدارة هيكلية أعمالهم من حيث 
التكلفـــة تتوافق مع أعلـــى المعايير العالمية. أصبـــح المركز المالي 
وجهة إقليمية تســـاعد الشـــركات على توســـيع أعمالهـــا في منطقة 
الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا الواعدة بالكثير من الفرص، 
ويسمح هذا النظام للشركات بتبسيط هياكلها وفقاً لألطر القانونية 
والتنظيميـــة الرائدة التـــي يتمتع بها مركز دبي المالـــي العالمي، ما 
يُعـــزز من مســـتويات اإلمتثال لهـــذه األطر، التي تُعـــد أكثر القوانين 

تطوراً ومالءمة لألعمال على مستوى المنطقة».●

بهدف إستقطاب المزيد من الشركات
مركز دبي المالي العالمي

يوسع نطاق اRطار التنظيمي للشركات «المحددة»

ا�خبار والمستجدات
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وقـــع كل من بنـــك البحريـــن والكويت، وهـــو واحداً من 
أكبـــر البنـــوك التجارية في البحريـــن، و«اإلثمار القابضة»، 
وهـــي الشـــركة المالكـــة لبنـــك اإلثمـــار الـــذي يديـــر أكبر 
شـــبكة فـــروع تجزئـــة مصرفيـــة إســـالمية فـــي البحرين، 
مذكـــرة تفاهم الحتمال اســـتحواذ بنك البحريـــن والكويت 
علـــى عمليـــات   بنـــك اإلثمـــار فـــي البحريـــن،  باإلضافة 
إلـــى بعـــض األصـــول الخاصـــة  بشـــركة آي بـــي كابيتـــال، 
وهـــي شـــركة مملوكـــة بالكامـــل لــــ «اإلثمـــار القابضـــة».

وقع مذكرة التفاهم كل من الرئيس التنفيذي لبنك البحرين 
والكويـــت الدكتـــور عبدالرحمـــن علـــي ســـيف، والرئيـــس 
التنفيـــذي لـ «اإلثمار القابضة» الســـيد أحمد عبدالرحيم، 
وهـــو أيضاً الرئيـــس التنفيذي لبنك اإلثمـــار. ويأتي توقيع 
المذكرة  في أعقاب التصريح السابق لكل من بنك البحرين 
والكويـــت و«اإلثمـــار القابضة» والذي تضمـــن اإلعالن عن 

محادثات أولية بشأن االستحواذ.
لموافقـــة  تخضـــع  والتـــي  المبـــادرة،  هـــذه  أن  يذكـــر 
المســـاهمين والجهـــات الرقابية والتنظيميـــة، ال تزال في 
مراحلها األولية وتتطلب استكمال التقييمات لكال الطرفين.

علماً أن تحقيق هذه المبادرة سيؤدي إلى نمو كبير في عمق، 
وتفعيـــل أنشـــطة بنك البحرين والكويـــت، وإضافة خدمات 
شاملة من الحلول المصرفية اإلسالمية التي ستكون مكملة 
لخدماتـــه الحاليـــة. كما ســـتؤدي هذه المبـــادرة إلى تعزيز 
مكانة بنك اإلثمار لالســـتفادة من الفـــرص المتاحة للنمو، 
وتتماشى هذه الخطوة مع اســـتراتيجية «اإلثمار القابضة» 
التـــي تهدف إلـــى تعزيـــز وزيادة قيمـــة حقوق مســـاهميه.

وســـيتم اإلعـــالن عـــن تفاصيل هـــذه المبادرة فـــي الوقت 
المناسب بعد استكمال المراحل الضرورية والحصول على 

الموافقات الالزمة.●

بنك البحرين والكويت و»اRثمار القابضة» يوقعان 
مذكرة تفاهم لخطة االستحواذ

ا�خبار والمستجدات

أحمد عبدالرحيم
 الرئيس التنفيذي لشركة «اإلثمار القابضة»

 الدكتور عبدالرحمن علي سيف 
الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت
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ا�خبار والمستجدات

الخياط أفضل رئيس تنفيذي مصرفي
«التمويل الكويتي - البحرين» يحصد 5 جوائز في الخدمات 

المصرفية الرقمية والمبتكرة

عبدالحكيم الخياط
 العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
 لبيت التمويل الكويتي في البحرين

 حصـــل عبدالحكيـــم الخياط العضـــو المنتـــدب والرئيس 
التنفيذي لبيت التمويل الكويتي - البحرين، على جائزة أفضل 
رئيـــس تنفيذي مصرفي في البحرين لعام 2020، والتي تُمنح 
للرؤســـاء التنفيذيين المتميزين فـــي القطاع المصرفي، وذلك 
GLOBAL Banking & Finance Re- مـــن قبل مجلـــة

view  العالميـــة المتخصصة في تقييم الخدمات المصرفية 

والماليـــة للشـــركات العالمية، حيـــث تم منحـــه الجائزة نظير 
مســـاهماته المتواصلـــة في اإلرتقـــاء بالخدمـــات المصرفية 

والعمل على تشجيع اإلبتكار في مجال الصيرفة.
ن بيت التمويل الكويتـــي - البحرين من الحصول  كمـــا تمكَّ
علـــى 4 جوائز عالمية مرموقة أخرى وهي: جائزة أفضل بنك 
رقمي في البحرين 2020، وجائزة أفضل بنك إسالمي رقمي 
فـــي البحرين 2020، وجائزة التطبيق األكثر إبتكاراً للخدمات 
المصرفيـــة لألفراد في البحرين 2020، باإلضافة إلى جائزة 
التطبيـــق األفضل إبتـــكاراً للخدمات المصرفيـــة لألفراد في 

الشرق األوسط 2020، لتطبيق «بيتك» «جزيل للصيرفة».
وقال الخياط: «يُســـعدنا حصول البنك على هذه الجوائز، 
األمـــر الذي يعكس قدرة موظفي «بيتك» على اإلرتقاء بمكانته 
المصرفيـــة من خـــالل محاولـــة تقديـــم خدماتـــه المصرفية 
المميـــزة. ويحظى البنـــك بمكانة متقدمة فـــي صناعة الصيرفة 
اإلســـالمية، حيـــث تأتي هـــذه الجوائز تقديـــراً للعمـــل المتفاني 
والجهـــود المتميزة التي يبذلها موظفونا على الدوام، وحافزاً لهم 
لإلستمرار في تقديم منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة أخرى».

أصـــدر مجلس الـــوزراء اإلماراتي، قراراً 
«مصـــرف  إدارة  مجلـــس  تشـــكيل  بإعـــادة 
اإلمـــارات للتنميـــة»، برئاســـة ســـلطان بـــن 
أحمـــد الجابر، وزير الصناعـــة والتكنولوجيا 
المتقدمـــة. ويشـــغل الجابـــر أيضـــاً منصب 
الرئيـــس التنفيذي لشـــركة «بتـــرول أبوظبي 

الوطنية» (أدنوك).●

اRمارات تعيد تشكيل مجلس إدارة «مصرف اRمارات للتنمية»

وأضاف الخياط «إننا مســـتمرون في اإلرتقاء في خدمات 
القطاع المصرفي اإلسالمي، عبر مواكبة التغيرات المستمرة، 
وتوفير خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة مثل تطبيق «جزيل 
للصيرفـــة»، الـــذي يُقـــدم تجربـــة مصرفيـــة متكاملـــة لجميع 
زبائننـــا. وعليـــه فإن هـــذا اإلنجـــاز يؤكد المســـاعي الحثيثة، 
وإلتزامنـــا تلبية متطلبات زبائننا الكرام، وإســـتمرارنا بإطالق 
مبادرات من شـــأنها أن تُساهم في تطوير خدماتنا ومنتجاتنا 

التي نوفرها لزبائننا».●
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أعلنت شركة اإلثمار القابضة، المؤسسة المالية التي تتخذ 
مـــن البحرين مقـــراً لها، نتائجها المالية لفترة األشـــهر الســـتة 
المنتهيـــة في 30 يونيو/ حزيـــران 2020. وصرح رئيس مجلس 
إدارة الشـــركة صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير عمـــرو الفيصل 
فـــي أعقـــاب مراجعـــة وموافقـــة مجلـــس اإلدارة علـــى النتائـــج 
المالية الموحدة، حيث «ســـجلت الشركة صافي خسارة خاصة 
بالمســـاهمين للفترة المشـــار إليهـــا، بلغت 1.29 مليـــون دوالر، 
وهـــي نتائـــج أقل بنســـبة 115 % مقارنة بصافـــي ربح بلغ 8.37 
مليون دوالر سجل في الفترة نفسها من العام 2019. وتعود هذه 

ا�خبار والمستجدات

نتائج النصف ا<ول من 2020 لـ «اRثمار القابضة»
صافي ربح بلغ 7.40 ماليين دوالر

الخســـارة في األســـاس إلى تأثيـــر جائحة فيروس 
«كوفيد19-» العالمية». 

وفـــي المجمـــل، تُظهـــر نتائج الشـــركة صافي 
ربح لفترة األشـــهر الســـتة المنتهية في 30 يونيو/ 
حزيـــران 2020 بلـــغ 7.40 مالييـــن دوالر، أي أقل 
بنسبة 43 % مقارنة بصافي ربح بلغ 13.02 مليون 
دوالر سجل في الفترة نفسها من العام 2019. وكان 
عائد الســـهم لفترة األشهر الستة المنتهية في 30 
يونيو/ حزيران 2020 قد بلغ سالب 0.04 سنتات 
مقابل موجب 0.29 ســـنتات في الفترة نفســـها من 

عام 2019.
وبلـــغ إجمالي حقوق الملكيـــة لإلثمار القابضة 
8.80 مليـــون دوالر كمـــا فـــي 30 يونيـــو/ حزيران 
2020، أي إنخفضت بنســـبة 90.8 في المائة مقارنة بـ 95.55 
مليون دوالر كما في 31 ديسمبر/ كانون األول 2019، ويعود ذلك 
بشكل رئيســـي إلى التباطؤ اإلقتصادي الملحوظ بسبب جائحة 

«كوفيد19-».
ويقوم مجلس اإلدارة بالعمل على مبادرات عدة لتحسين رأس 
المـــال، األمر الذي ســـيؤدي إلى تعزيز حقـــوق الملكية الموحدة 
للشـــركة بما في ذلك إمكانية بيـــع أو إعادة هيكلة األصول غير 
األساسية وذلك وفقاً لموافقات الجهات التنظيمية الالزمة.●

قـــدم «ســـبيربنك»، أكبـــر المصارف  فـــي روســـيا، الوثائق 
الالزمـــة إلفتتاح مكتـــب للبنك في أبو ظبي، اإلمـــارات العربية 

المتحدة.
وأعلـــن نائب رئيس مجلـــس إدارة البنك أناتولي بوبوف «أن 

المكتب سيفتتح في اإلمارات في حلول نهاية العام الجاري».
وقال بوبوف: «إن المكتب الجديد ســــيوفر الدعم لألنشطة 
اإلستثمارية وتنفيذ مشاريع في مجال التمويل اإلستثماري، وسيكون 
أداة للتعاون مع الصناديق والبنوك والشركات في الشرق األوسط».

وذكــــرت وكالة «بلومبرغ» أن «ســــبيربنك» إتفق مع أحد صناديق 
اإلســــتثمار الســــيادية العربيــــة علــــى إنشــــاء صندوق مشــــترك 
لإلســــتثمار، علــــى أن تكــــون وظيفة الصندوق المشــــترك جذب 

 «سبيربنك» يفتتح مكتبًا له في اRمارات

إســــتثمارات جديدة إلى الشركات الكبيرة والصغيرة في روسيا. 
كمـــا أن «ســـبيربنك» توصل إلى هذا اإلتفاق مع شـــركة مبادلة 
لإلستثمار، وهي شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل من قبل 

حكومة أبوظبي.●

أحمد عبدالرحيم األمير عمرو الفيصل
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أعلنـــت مجموعـــة البركـــة المصرفيـــة إعادة 
تعييـــن «ســـيكو»، كصانع ســـوق ألســـهمها العادية 
المدرجـــة في بورصة البحريـــن، ويأتي ذلك وفقاً 
لموافقة مصرف البحريـــن المركزي الصادرة في 
27 أغســـطس/ آب 2020 وموافقـــة مســـاهمي 
المجموعة خـــالل إجتماع الجمعية العامة العادية 

السابق. 

ا�خبار والمستجدات

مجموعة البركة المصرفية 

تُعيد تعيين «سيكو» صانع سوق <سهمها في البورصة

ويســـمح اإلتفاق لـ «ســـيكو»، إمكانية إســـتخدام وإدارة 3 % من 
إجمالـــي أســـهم المجموعـــة الصادرة حـــداً أقصى ألنشـــطة صناعة 
السوق، بهدف تنشيط التداول على سهم «المجموعة» من خالل تعزيز 
عروض البيع والشراء في السوق، وبذلك زيادة نسبة السيولة وضمان 

إنعكاس القيمة السوقية الحقيقية على أداء أسهم المجموعة.
وأكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعـــة البركة المصرفيـــة عدنان 
أحمد يوسف، «أن الهدف من برنامج صناعة السوق هو تعزيز سيولة 

األســـهم في السوق مما ينعكس على القيمة الحقيقية لألسهم كذلك 
األداء المتميز والمستقر للمجموعة».

وأضاف يوســـف: «نحن على ثقة بأن أي زيادة في ســـيولة أسهم 
المجموعـــة ستُســـاهم فـــي تعزيـــز إهتمـــام المســـتثمرين العالميين 
والمحليين في هذا الســـهم، الذي يتم تداوله حالياً بأســـعار محفزة، 
وأن برنامج صناعة الســـوق سوف يُساهم في تضييق هذا الفارق في 

القيمة».●

بنـــك  أعلـــن 
بنك  موافقة  بوبيـــان، 
الكويت المركزي على 
ســـليمان  نوره  إختيار 
لمنصـــب  الفصـــام 
التخطيـــط  رئيـــس 
لبنـــك  اإلســـتراتيجي 
بوبيـــان. ويُعتبـــر بنك 
بوبيـــان هـــو أول بنك 

السيدة نوره الفصام رئيس التخطيط 
اإلستراتيجي لبنك بوبيان

بنك الكويت المركزي يُوافق على إختيار نوره الفصام 
لمنصب رئيس التخطيط اRستراتيجي لبنك بوبيان

فـــي الكويـــت يحصل على هـــذه الموافقـــة مســـتوفياً التعليمات التي 
صدرت في يناير/ كانون الثاني 2020 من قبل بنك الكويت المركزي 
في شـــأن إنشاء قطاع مســـتقل للتخطيط اإلســـتراتيجي في البنوك 
وتعييـــن كويتـــي أو كويتية في هـــذا المنصـــب.   وكان بوبيان قد قام 
بتعيين الفصام في ابريل/ نيسان من العام الماضي للمنصب المذكور 
والتابـــع مباشـــرة لكل من رئيـــس مجلس اإلدارة والرئيـــس التنفيذي 
للبنك، وذلك في إطار خطط التطوير اإلداري للبنك وتلبية متطلبات 
المرحلـــة المقبلـــة والتي يســـعى من خاللها نحو المزيـــد من التطور 

واإلنتشـــار في الســـوق المحلية واألســـواق االخرى. وتمتلك الفصام 
خبرة عملية في المجال المصرفي والمالي تزيد على 20 عاماً وهي 
حاصلة على شهادة الماجستير في إدارة االعمال من جامعة الكويت، 
وشـــهادة بكالوريوس الهندســـة الصناعية والنظم مع مرتبة الشـــرف 
من جامعـــة الكويت. وتقتضي مهام رئيس التخطيط اإلســـتراتيجي، 
إستشـــراف التحوالت اإلســـتراتيجية الجذرية التي تُصّوغ مســـتقبل 
الصناعة المصرفية والمســـاعدة في بناء اإلستراتيجيات التي تحقق 
النجاح للبنك في الفترة المقبلة التي تتسم بالتطورات المتسارعة. 

يُذكر أن بنك بوبيان يقوم حالياً بتنفيذ إســـتراتيجيته الخمســـية 
الثالثة (بوبيان 2023) التي تُركز بشـــكل رئيسي على النمو الطبيعي 
مـــن خـــالل العمل علـــى تطويـــر محفظـــة المنتجـــات والتركيز على 
شريحة العمالء المستهدفة مع تحسين العروض الرقمية واإلستثمار 
فـــي الموارد البشـــرية. ولعبت التطورات األخيرة والمتعلقة بإنتشـــار 
فيروس كورونا عالمياً وتغيير الكثير من مناحي الحياة اليومية، دوراً 
فـــي العمل على تغيير إســـتراتيجيات العمل المصرفي في ظل تزايد 
اإلعتماد على الخدمات الرقمية في عالم أصبح يعتمد عليها بشـــكل 

رئيسي.●
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ا�خبار والمستجدات

بنك بوبيان يُطلق خدمة الدفع 
Samsung Pay عن طريق

NFC إستكماًال لخدمات الدفع عبر تقنية

شعار الحملة المدير التنفيذي إلدارة البطاقات 
يوسف الماجد

الدفــع  خدمــة  إطالقــه  بوبيــان  بنــك  أعلــن 
الجديــدة لعمالئه مــن حاملي بطاقات الســحب 
اآللي، البطاقات اإلئتمانية والمســبقة الدفع من 
 Samsung  فيــزا، بإســتخدام ســاعات وهواتــف
الذكية وذلك في إطار إستمراره في تقديم أحدث 

خدمات الدفع الرقمية إلى عمالئه.
وقـــال المديـــر التنفيـــذي إلدارة البطاقـــات يوســـف 
الماجـــد «كنا قـــد أطلقنا في وقت ســـابق قريب، خدمة 
 Fitbit الدفع «من دون تالمس» عبر إســـتخدام ساعات
 UTapالذكيـــة، والتي تُعد جزءاً من خدمة Garminو
، حيث إعتاد عمالء البنك على إستخدامها في عمليات 
الدفع عن بُعد، والتي طرحها بنك بوبيان في وقت سابق 

للمرة األولى في الكويت.
وأشاد الماجد بـ «اإلستراتيجية المتبعة في «بوبيان» 
حـــول تطويـــر وإســـتحداث خدمـــات الدفع، عـــن طريق 
 NFC األجهـــزة التي تدعم تقنية التواصل قريب المدى

حيـــث تـــم إطـــالق الدفع مـــن خـــالل ســـاعات وهواتف 
Samsung الذكيـــة داخـــل دولـــة الكويـــت وخارجها»، 

مؤكداً «أن الجانب اإلبداعـــي لخدماتنا ومنتجاتنا مبني 
على أســـاس فهـــم واقعي إلحتياجات العمـــالء، وإهتمام 
كبير بطموحاتهم مع مواكبة متطلبات العصر والتطورات 

المتسارعة التى يشهدها عالمنا».
Sam- وحول كيفية إستخدام خدمة الدفع عن طريق

sung Pay، قـــال الماجد: «إنها في غاية الســـهولة، إذ 

إن علـــى العميل اإلختيار بين تأكيد الرقم الســـري الذي 
قام بتســـجيله ســـابقاً أو وســـائل األمن الحيوية األخرى 
مثـــل البصمة، ومن ثـــم يقوم بتقريب جهـــازه نحو جهاز 
الدفـــع، فإذا لم يكـــن جهاز الدفع يدعـــم خاصية الدفع 
بــــ «التالمس»، يُمكنـــه النقر بالقرب من خط الشـــريط 
الممغنط، حيث يُمكن مسح البطاقة، أما إذا كان الجهاز 
يعمـــل بتقنيـــة Tap-and-go، فقـــط، يتـــم مالمســـة 

الهاتف للجهاز بكل بساطة».●
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بات مشـــــــهد دفـــــــع اللبنانييـــــــن تجارًا وأفـــــــرادًا ثمن مشـــــــترياتهم 
بـ»الـــــــكاش» أمرًا مألوفـــــــًا في ظل األزمـــــــة الماليـــــــة والمصرفية التي 
تعصـــــــف بالبالد وتزداد وتيرتها يومـــــــًا بعد يوم، من دون أن يظهر أفق 
لإلستغناء عن هذا المشهد غير المألوف داخليًا وعالميًا لما له من 
تداعيات على اإلقتصاد اللبناني والمواطن أوًال، وعلى صورة وسمعة 
لبنان في األسواق المالية العالمية لناحية تطبيق قوانين الشفافية 
ومكافحـــــــة اإلرهـــــــاب وتبييض األمـــــــوال، التي كان لبنـــــــان أول الدول 
المبادرة إلـــــــى إقرارها في المجلس النيابـــــــي وتطبيقها في مصارفه 

خالل السنوات الماضية.
إذا ال وقـــــــت معلومًا لعـــــــودة العمليـــــــات اإللكترونيـــــــة المصرفية 
في لبنـــــــان إلى وضعهـــــــا الطبيعي، مـــــــا يجعل البحث عـــــــن تداعيات 
هـــــــذا الغياب أمرًا مشـــــــروعًا، خصوصًا أن ترجمتـــــــه على أرض الواقع 
يلمســـــــها اللبنانيون من خالل إرتفاع جنوني لألسعار ونسب تضخم 
عالية لم يشـــــــهد لها لبنان مثيًال من قبل، ناهيك عن مفاعيل خروج 
لبنان من ســـــــياق التطور والتقدم المصرفي الذي شكل في السنوات 
الســـــــابقة نقاط قوة لإلقتصاد اللبنانـــــــي، ألن تقدم المصارف ُيقاس 
عالميـــــــًا بمدى دخولها في منظومة التـــــــداول اإللكتروني لعملياتها 

المصرفية.

الكاش يزيد التضخم

ما هي الفوائد والمحاذير؟
التداول بالكاش يُعيد لبنان إلى اRقتصاد البدائي

 øY á«dÓ≤à°SG :áª©f

 äÉYÉ£≤dG πch ...±QÉ°üªdG

QÉ«¡f’ÉH IOó¡e

 ∫hGóàdG :Ωôc

 …ODƒj ¢TÉμdÉH

 øeC’ÉH ∫ÓNE’G ≈dEG

 É«fÉªdCÉH Éfô ucòjh

 ÜôëdG ∫ÓN

á«ªdÉ©dG

مـــا يحصـــل اليـــوم أمر 
مغايـــر تماماً، ففـــي غضون 
أشـــهر فقط انتقل لبنان من 
حـــال مصرفـــي وإقتصـــادي 
تمامـــاً،  مغايـــر  حـــال  إلـــى 
صحيح أن األســـباب متعددة 
ومتراكمـــة منذ ســـنوات، إال 
أن النتيجـــة واحدة هي مأزق 
صعـــب  وإقتصـــادي  مالـــي 
تتجلـــى مظاهره فـــي العودة 
إلى التـــداول بـ»الكاش» فهل 
يســـتطيع لبنـــان االســـتمرار 
لمـــدة  الحالـــة  هـــذه  علـــى 

طويلة؟
يجيـــب الدكتور جورج نعمة (بروفســـور في كلية اإلقتصاد وإدارة 
االعمال في جامعة الحكمة) على هذا االستفسار بالقول إن «التداول 

بالـــكاش هو تدبيـــر مرحلي حتى إنتهـــاء األزمة الماليـــة الحالية في 
لبنـــان، لكن االفق لهـــذا التدبير لم يظهر بعد، وهذا أمر غير ســـليم 
وغير صحيح ال إقتصادياً وال مصرفياً وله تداعيات على الشـــركات 
والمصـــارف، ألن التـــداول بالـــكاش يـــؤدي إلـــى إســـتقاللية الدورة 
اإلقتصاديـــة عـــن العمل المصرفي وهذا ما ســـيؤثر علـــى اإلقتصاد 
ككل مـــن خالل زيادة التضخـــم، ألن التاجر الذي يدفع ثمن بضاعته 
د  بـ»الكاش» ســـيلجأ إلى رفع أســـعاره، ألنه من الصعب عليه أن يجدِّ
كميـــة البضاعـــة الموجـــودة لديه مـــن دون الـــكاش، وهـــذا أمر كان 
يحصـــل من خالل المصـــارف التي كانت تتخذ تدابير بتغطية التجار 
المكشوفين وتقديم تســـهيالت بالدفع، وهذا األمر بات غير متداول 
اآلن والتجـــار باتـــوا مهدديـــن بفقـــدان القـــدرة على شـــراء البضائع 
نتيجـــة االرتفاع االضافي في أســـعارها، وبالتالي تصبح القدرة على 
شـــراء نفس كمية البضائع بعائدات البيـــع غير ممكنة مما يؤدي إلى 
إضمحاللها في األســـواق، كما أن التداول بالكاش يؤدي إلى التهرب 
الضريبي، ألنه في هذه الحالة ليس هناك ضوابط للعمليات التجارية 
والدولة والمصارف ال تستطيع أن تعلم ما هي مداخيل هؤالء التجار، 
وبالتالي يمكن تلخيص تداعيات التداول بالكاش على الشكل التالي، 
توقف المصارف عن القيام بأعمالها، معاناة التجار من غالء األسعار 
بشـــكل مضطرد وهذا ما سينعكس سلباً على المستهلك لجهة تكبده 

المزيد من إرتفاع األسعار والتضخم».
 ويضيف: «نمر بمرحلة إقتصادية صعبة جداً وخطيرة وال يمكن 
االســـتمرار علـــى هذا النحـــو ألن كل القطاعـــات اإلقتصادية مهددة 
باالنهيار، ســـواء المصارف أو القطاع الصناعي والمؤسسات الكبيرة 
ألن ســـعر صـــرف الـــدوالر في األســـواق مختلف عن ســـعر الصرف 

الرسمي». 

تضخم يعني تراجع 

مقابالت
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يوافق الدكتور شـــادي كرم (خبيـــر مصرفي ورئيس مجلس إدارة 
أســـترو بنك في قبرص) على كالم نعمة ويشـــير إلى أن «معالم تطور 
أي قطـــاع مصرفي يســـجل من خالل التـــداوالت اإللكترونية والدفع 
عبـــر المصـــارف، بالتالي فإن عودة لبنان للتداول بـ «الكاش» مؤشـــر 
يدل على تراجع اإلقتصاد اللبناني خطوة إلى الوراء في مقياس تطور 
اإلقتصادات العالمية، وهذا أمر له تأثير كبير داخلياً من خالل نسبة 
التضخم الكبيرة التي يشهدها لبنان حالياً، ويذكرنا بمشهد التضخم 
الـــذي عانتـــه ألمانيا بعد الحـــرب العالمية الثانية، حيث كان شـــراء 
رغيف خبز يستلزم عربة مليئة من النقود، كما يمكن تعداد المفاعيل 
الســـلبية لهـــذه الخطوة من خـــالل حالة اإلزعاج التـــي يولدها الدفع 
بـ»الكاش» للمواطن والتاجر، ما يؤدي إلى إخالل باألمن نتيجة زيادة 

نسب السرقات والمشاكل االمنية».

قبل اRنتفاضة وبعدها
يقـــدم الدكتور مروان القطب (متخصص في القوانين المالية 

الجامعـــة  فـــي  وأســـتاذ 
اللبنانيـــة)، تفســـيره لعودة 
إلـــى  اللبنانـــي  اإلقتصـــاد 
«الـــكاش» من بـــاب األزمة 
الماليـــة والمصرفيـــة التي 
يعانيها لبنان والتي فرضت 
التحـــول إلـــى المعامـــالت 
النقديـــة، فيقـــول:» بعد أن 
بدأت انتفاضة 17 تشـــرين 
فـــي   2019 األول/أكتوبـــر 
لبنـــان، خشـــيت المصارف 
من تهافـــت المودعين على 
ســـحب ودائعهـــم، فقامـــت 
بإقفـــال أبوابهـــا لمـــدة 12 
يومـــاً، إلمتصاص الصدمة 
عندمـــا  أنـــه  إال  األولـــى، 

فتحت أبوابها لم تســـتطع تجنب تدفق المودعين على الســـحب، 
فخشـــيت من الوصول إلى مرحلة التوقف عن الدفع فلجأت إلى 
إعتماد سياســـة الســـيطرة علـــى الودائع، فقامت بوضع ســـقوف 
للســـحب خصوصـــاً للودائـــع بالـــدوالر، وإمتـــد هـــذا التقنين في 
الســـحب على الودائع بالليرة اللبنانية، كما أن المصارف حظرت 
التحويـــالت مـــن الودائع الموجـــودة في المصارف إلـــى الخارج، 
بإســـتثناء النفقات الشـــخصية الملحة، هذا األمر دفع الناس إلى 
االصرار على الســـحب من ودائعهم وتخزين األموال في المنازل، 
حتـــى قدرت األمـــوال المخزنة فـــي المنازل في حدود الخمســـة 
مليـــارات دوالر، كما تراجع اإليـــداع في المصارف بصورة كبيرة. 

أما المؤسسات الصناعية والتجارية فإنها لم تعد تستطيع سحب 
حاجاتهـــا مـــن األموال النقدية لتســـوية مدفوعاتهـــا، فلجأت إلى 
تخزيـــن إيراداتهـــا النقدية من الزبائن فـــي خزائنها، وتوقفت عن 
إيداعهـــا في المصـــارف وعمدت إلى تســـوية مدفوعاتها بصورة 
نقديـــة، كما أنها عمدت إلى االحتفاظ باألموال النقدية المتوفرة 
لديها من أجل شراء الدوالر االميركي من السوق السوداء بهدف 
تأمين مشـــترياتها من الســـلع المستوردة. لذلك لجأت المصارف 
إلى طريقة جديدة للتحويل إلى الخارج لتأمين اســـتيراد الســـلع، 
وتكمـــن هـــذه الطريقة في إيـــداع دوالرات جديدة في حســـابات 
العمـــالء من التجـــار من أجل تحويلها إلى الخـــارج، وامتنعت عن 
تحويـــل أي دوالر إلـــى الخارج مـــن ودائع التجار فـــي المصارف، 
فلجـــأ التجار إلـــى الحصول على األمـــوال النقدية مـــن الزبائن، 
وشـــراء الدوالرات من الســـوق الســـوداء، وإيداعها في حســـابات 
جديـــدة من أجـــل تحويلها إلى الخـــارج، أي أن المصارف لم تعد 
الوســـيلة لتســـوية المدفوعـــات الداخلية، بـــل أصبحت محصورة 
بتسوية المدفوعات الخارجية، هذا الوضع أّدى إلى زيادة الطلب 
علـــى الدوالر في الســـوق الســـوداء، وكانت نتيجته ارتفاع ســـعره 

وانخفاض قيمة الليرة».
ويضيف: «أما في ما خص تسوية المدفوعات المتعلقة بشراء 
المواد األساســـية وهي القمح، المحروقات واالدوية فإن مصرف 
لبنـــان تعهد تأمين إعتمـــادات هذه المواد بالدوالر االميركي على 
أساس السعر الرسمي، أي 1500 ليرة للدوالر األميركي الواحد، 
وذلك بنســـبة 85 بالمئـــة، والباقي يوفره التجار من الســـوق غير 

الرسمي. 
لذلك عمد تجار المواد األساسية إلى تأمين األموال المحولة 
إلـــى الخارج من مبيعـــات الزبائن بالليرة اللبنانيـــة، بحيث يتولى 
مصـــرف لبنـــان تأمين الـــدوالرات الالزمة على أســـاس الســـعر 
الرســـمي أو مـــن خالل الـــدوالرات المودعـــة لديـــه لتأمين هذه 
المواد. وهذه األوضاع أّدت إلى بروز تجارة للشيكات المصرفية، 
وصلت نســـبة االربـــاح منها إلى حدود 40 بالمئـــة، أي أن المودع 
العادي يســـحب من وديعتـــه بالدوالر االميركي بشـــيك مصرفي، 
فيعمـــد بعض التجار إلـــى خصمها وإعطاء العميـــل قيمتها نقداً 
بنسبة تقل عن 40 بالمئة من قيمتها الفعلية، أي القيمة السوقية 
الحقيقيـــة، وأّدى ذلـــك إلـــى زيادة ظاهـــرة تراكـــم النقدية خارج 
النظـــام المصرفي. ومـــا زاد التعامالت النقدية االرباك الحاصل 
في التحويالت من الخارج بواســـطة المؤسسات غير المصرفية، 
ألنه قبل انتفاضة تشرين، وفي 2019/1/14 أصدر مصرف لبنان 
تعميمـــاً تحت الرقم 514 ألزم فيه مؤسســـات التحويالت المالية 
بدفـــع الحواالت بالعمالت األجنبية بالليرة اللبنانية، وفق الســـعر 
المعتمـــد من قبـــل مصرف لبنان وعند بدايـــة تراجع قيمة الليرة 
اللبنانيـــة وارتفـــاع ســـعر الـــدوالر، قامت هذه المؤسســـات بدفع 
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مقابالت

قيمة التحويالت من الخارج بالعمالت االجنبية على أساس سعر 
صرف 1500 ليرة، في حين كان ســـعر الســـوق أعلى بكثير، مما 
أّدى إلى إحجام المغتربين عن التحويالت اإللكترونية من الخارج. 
وتنبه مصرف لبنان إلى ذلك وقام بإصدار تعميم عمل به اعتباراً 
مـــن 2020/1/8 ألـــزم فيه بدفـــع هذه الحـــواالت بعملة التحويل 
نفســـها، أي التحويالت بالدوالر تدفـــع بالدوالر ليعود مؤخراً في 
2020/4/17 بإصـــدار تعميم جديد يلزم هذه المؤسســـات بدفع 
هـــذه التحويالت بالعمالت االجنبية بالليرة اللبنانية وفقاً لســـعر 
الســـوق الذي تحدده مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان 
التـــي حددت مؤخراً ســـعر الدوالر بحـــدود 3200 ليرة، مع العلم 
أن الســـعر في الســـوق الســـوداء يتجاوز ذلك مما أّدى إلى تراجع 
التحويـــالت اإللكترونيـــة. وتجدر االشـــارة إلى أنه بســـبب تعطل 
حركـــة الطيـــران الناتجة عن أزمـــة كورونا فإن هـــذه التحويالت 
النقدية تقلصت، وبالتالي أثر ذلك سلباً على قيمة الليرة اللبنانية 

التي تدهورت قيمتها بصورة تدريجية».

 مكافحة تمويل اRرهاب
 وتبييض ا<موال

والســـؤال الذي يطرح هنا هل يمكن لعودة «الكاش» باإلطاحة 
بكل الجهود التي بذلها وتعهد بها لبنان، لتطبيق مبدأ الشـــفافية 
في القطاع المصرفي وااللتزام بالقواعد العالمية لمحاربة تمويل 

اإلرهاب وتبييض األموال؟
يجيـــب نعمـــة بالقـــول: «هـــذا أمر أكيـــد ألن «الـــكاش» يغّيب 
أهـــم مبـــدأ لمكافحة اإلرهـــاب وتبييض األموال وهو الشـــفافية، 
فالتـــداول النقدي يـــؤدي إلى عمليات غير شـــفافة وغير قانونية 
منها تبييض األموال، وبالتالي فسمعة لبنان المالية واإلقتصادية 
فـــي أدنى مســـتوياتها اليـــوم، والمطلوب هو إنجاز خطة ســـليمة 
تعيـــد الحـــد األدنى مـــن العافية للـــدورة اإلقتصاديـــة للبنان ألن 
القطاع اإلقتصادي ال يمكن أن يتعافى في حال لم يتعاف القطاع 
المصرفـــي، وأريد لفت االنتباه أيضـــاً إلى أن الخطة اإلقتصادية 
الموضوعـــة مـــن قبل الحكومة التي تقوم على شـــطب كامل ديون 
القطـــاع المصرفـــي واإلتـــكال علـــى مســـاعدات صنـــدوق النقد 
الدولـــي، ال تحمـــل سياســـات إقتصادية ســـليمة قوامها تنشـــيط 
القطـــاع الزراعـــي والصناعـــي والتجـــاري مثًال، كمـــا أن الخطة 
تطرقـــت إلى قطاعات دون حوار جدي مـــع القيِّمين عليها ومنها 
مصـــرف لبنان وجمعية المصارف، وهذا أمر مســـتغرب، صحيح 
أنـــه علينـــا إتخاذ تدابيـــر إقتصادية موجعة لكـــن ال يمكن تدمير 

القطاع اإلقتصادي».
 يفســـر كرم ما يحصل من خســـارة لبنان لسمعته لجهة عدم 
قدرتـــه على االلتزام بقوانين الشـــمول المالـــي (مكافحة تبييض 

األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب) بأنـــه «نتيجـــة سلســـلة مترابطة من 
التداعيات يتحمل أســـبابها، السياسيون اللبنانيون الذين أوصلوا 
البـــالد إلى هذه الحالة، ثانيـــاً المصارف اللبنانية التي تمتنع عن 
إعطاء المواطنين أموالهم، وثالثاً المواطن اللبناني الذي يستنكف 
عن إيداع أي أموال جديدة في المصارف بســـبب خوفه من عدم 
قدرته على سحبها مجدداً، وهذا يؤدي إلى مزيد من شح السيولة 
فـــي المصارف اللبنانية، أما معالجة هـــذا األمر فهي عبر إعادة 
الثقة بالقطاع المصرفي إلســـتعادة الحركة الطبيعية للتحويالت 
والبطاقـــات االئتمانيـــة وإرجـــاع األموال التي ســـحبها المودعون 

ووضعوها في منازلهم». 
يضيـــف: «تأثير هذا األمر على ســـمعة لبنان الخارجية لجهة 
مكافحـــة اإلرهـــاب وتبييـــض األموال كبيرة، ألنـــه ال يمكن ضبط 
ومراقبـــة هذا األمـــر إال عبر المصارف من خـــالل نظام «إعرف 
عميلـــك» الذي تطبقه المصـــارف عبر دوائر االلتـــزام الموجودة 
فيهـــا، ولذلـــك فإن اللجـــوء إلى الـــكاش في المعامـــالت اليومية 
يخفـــف عملية المراقبة هذه ويطيـــح بكل اإلجراءات التي حرص 
لبنان والمصارف على تطبيقها خالل الســـنوات السابقة، ولذلك 
ليس مستغرباً أن تزيد عمليات تبييض األموال في الفترة الحالية 

مما يؤثر سلباً على سمعة لبنان».
ويـــرى قطـــب أن «التحـــوُّل إلـــى التعامـــالت النقديـــة، يضر 
بالمصـــارف ويعطل نظـــام المدفوعات، ويفقـــد عمليات مكافحة 

تبييض األموال فاعليتها».
ويضيـــف: «إن كل ذلـــك أّدى إلـــى زيـــادة التعامـــالت النقدية 
وتعطـــل نظـــام المدفوعـــات بواســـطة المؤسســـات المالية وكان 
لذلـــك تداعيـــات أّدت إلى تراجع دور النظام المالي في أداء دوره 
األساسي. كما أثَّر النظام النقدي وتراجع العمليات المصرفية على 
جهـــود مكافحة تبييض األموال، ألن الضابط األساســـي لتبييض 
األموال هو النظام المصرفي، والجهد األساسي لمكافحته يكمن 
في عدم الســـماح لألمـــوال النقدية غير المشـــروعة من الدخول 
إلى الحســـابات المصرفية، لذلك تفـــرض المصارف على إيداع 
كل مبلـــغ نقدي يتجاوز العشـــرة آالف دوالر تبيان مصدر العملية 
التي أّدت إلى إنتاجه. وكان الهم األساسي ألصحاب األموال غير 
المشـــروعة إدخـــال أموالهم إلـــى النظام المصرفي، ألنه يشـــكل 
االداة األساســـية لتسوية المدفوعات. أما وقد تعطل هذا النظام 
حـــول التحول نحـــو النقدية، فإن جهود مكافحـــة تبييض األموال 
ســـتتقوض وتتراجع. كمـــا أن النظام النقدي من شـــأنه أن يعطل 
النظـــام المصرفي برمته، ســـواء فـــي ما خص اإليـــداع وبالتالي 
اإلقـــراض، ويفقـــد النظام المصرفـــي دوره كوســـيط بين المودع 
والمســـتثمر، وهذه األوضـــاع تعيد البالد إلى مرحلـــة إقتصادية 
بدائية، تجعل تنفيذ أي خطة للنهوض والخروج من األزمة صعب 

للغاية».●
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كشــفت رابطة المصارف الخاصة العراقيــة، عن حجم القطاع المصرفي العراقــي «إذ بلغ رأس مال المصارف 
العاملة داخل البلد أكثر من 15 تريليون دينار». 

ها البنك  وقــال المديــر التنفيــذي لرابطة المصارف الخاصــة العراقية، علي طــارق: «إن البيانات التــي أعدَّ
المركــزي ُتشــير إلى زيــادة رأس مال القطــاع المصرفي إلى أكثــر من 15 تريليون دينار»، مشــيرًا إلــى «أن القطاع 
المصرفي شــهد تطورًا كبيرًا خالل السنوات الماضية، وإســتطاع من زيادة حجم اإلقراض والودائع في المصارف 
والتي ســتؤثر بشــكل إيجابي على اإلقتصاد العراقي، وخصوصًا بعد قيام البنــك المركزي بتقليل الفوائد على 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة». 

رابطة المصارف الخاصة العراقية: 
رأس مال المصارف العاملة في العراق 

بلغ أكثر من 15 تريليون دينار

ا�خبار والمستجدات

أجـــرى رئيس الوزراء العراقي مصطفـــى الكاظمي تغييرات 
ـــن مصطفى غالـــب محافظاً  فـــي مناصـــب رفيعـــة بالدولة، وعيَّ
للبنك المركزي العراقي. وشغل غالب قبًال، منصب المدير العام 
للدائرة القانونية في المصرف. كما تم تكليف ســـالم جواد عبد 
الهـــادي الجلبي بمنصب مدير المصـــرف العراقي للتجارة، وتم 
تكليف حسن حلبوص حمزة بمنصب رئيس هيئة األوراق المالية، 

وسهى داوود إلياس النجار بمنصب رئيسة هيئة اإلستثمار.
كذلك شـــملت التغييرات تعيين المهندس منهل عزيز رؤوف 
الحبوبي أميناً لبغداد، والشـــيخ ســـامي المســـعودي رئيساً لهيئة 
الحج والعمرة، وعالء جواد حميد رئيســـاً لهيئة النزاهة المعنية 
بمالحقة الفســـاد، والدكتور خالد العبيدي وكيل شؤون العمليات 
لجهـــاز المخابـــرات الوطني، وفالح يونس حســـن وكيـــًال لجهاز 

األمن الوطني.●

 الكاظمي يُجري تغييرات في مناصب أمنية ومالية رفيعة 
بينها محافظ المركزي العراقي

ويعتبر التغيير في مناصب الدولة جزءا من اRصالحات

 مصطفى غالب محافظ البنك المركزي العراقي

وأكد طارق «أن رأس مـــال المصارف العراقية بلغ 
حتى العام 2019 أكثر من 15.3 تريليون دينار، مقّسمة 
إلى 3.3 تريليونات دينار رأسمال المصارف الحكومية، 

بينما رأســـمال المصارف الخاصة بلغ 12 تريليون دينار»، مشيراً إلى 
«أن الودائـــع فـــي الجهاز المصرفـــي بلغت 82.1 تريليـــون دينار منها 
71.38 تريليـــون دينار في المصـــارف الحكومية، بينما في المصارف 

الخاصة بلغ 10.72 تريليون دينار».
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علي طارق 
المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية

ولفـــت طـــارق إلـــى «أن اإلئتمـــان النقـــدي بلـــغ 42 تريليون 
م من قبل المصارف  دينار مقّســـم إلى 34.2 تريليون دينار، مقدَّ
م من المصارف الخاصة،  الحكوميـــة، و7.8 تريليونات دينار مقدَّ
م إلى 17.2  بينما اإلئتمان التعهدي بلغ 25.2 تريليون دينار مقسَّ
تريليـــون دينار من المصارف الحكوميـــة و8 تريليونات دينار من 

المصارف الخاصة».
وخلـــص طارق إلـــى «أن الديون المتعثرة بلغـــت 4.1 تريليون 
ـــمة إلى 2.37 تريليون دينار في المصارف الحكومية،  دينار مقسَّ
و1.77 تريليـــون فـــي المصارف الخاصة، وهـــذا التعّثر يعود إلى 
عدم إلتزام المقترضين بتسديد أموال االقتراض»، موضحاً «أن 
أربـــاح المصـــارف خالل العام الماضي بلغـــت 1090 مليار دينار 
ـــمة إلى 956 مليار دينار للمصـــارف الحكومية و134 مليار  مقسَّ

دينار للمصارف الخاصة».

6 مصارف لبنانية 
تدرس مغادرة السوق العراقية

مـــن جهـــة أخرى، تدرس ســـتة مصـــارف لبنانية مغادرة الســـوق 
العراقيـــة، فيمـــا طالب المصـــرف المركزي العراقـــي مصرف لبنان 
بتلبية شروطه. ففي منتصف شباط / فبراير 2020 أصدر المصرف 
المركـــزي العراقي تعميماً الى المصارف المجـــازة في العراق يتعلق 
بنوعيـــة األرصـــدة المدينة للمصارف، إنطالقاً مـــن تعميم صدر في 
نيســـان/ أبريل 2019 يتعلق بتحديد أرصـــدة المصارف المدينة في 
الخارج بنســـبة 20 % الى رأس المال واإلحتياطات «الســـليمة»، أو 
نســـبة 30 % من ودائع المصرف بالعملة االجنبية، على أن يحتفظ 
 .B المصـــرف باألرصدة في مصارف مراســـلة ال يقـــل تصنيفها عن

وكان الفتاً في التعميم تركيزه على المصارف اللبنانية بالتحديد.
وألنه لـــم تتمكن المصارف اللبنانية من إلتـــزام هذا التعميم، ما 

دفع «المركزي العراقي» إلى مراسلة حاكم مصرف 
لبنان رياض سالمة بكتاب طلب بموجبه اإليعاز الى 
اإلدارات العامـــة لفروع المصارف اللبنانية العاملة 
في العراق بإعادة األرصـــدة الخاصة بهذه الفروع 
والمودعة لدى إداراتها العامة في لبنان، نظراً إلى 
إنخفاض التصنيف اإلئتماني لهذه المصارف دون 
درجـــة (B-) نتيجـــة الظروف الراهنة فـــي لبنان، 
فضـــًال عن إســـتحالة موافقة المصـــارف اللبنانية 
وقدرتهـــا على نقل نســـبة الــــ 30 % المتبقية من 
قيمة الودائع العراقية لديها من مؤسساتها األم الى 
حسابات بنوك مراسلة أخرى خارج لبنان بتصنيف 
أقله B فـــي ظل القيود المصرفيـــة وأزمة الدوالر 
التـــي يعانيهـــا لبنان، بناء على ما تقدم، توقعـــت مصادر مصرفية أن 

تغادر 6 مصارف لبنانية السوق العراقية في حلول العام 2021. 
يُذكـــر أن ثمة إجراءات مصرفية أخـــرى إتخذها البنك المركزي 
العراقـــي بالنســـبة الـــى المصارف األجنبيـــة العاملة فـــي العراق، إذ 
طالب هذه المصارف، ومنها اللبنانية، بزيادة حجم ميزانياتها العامة 
فـــي العراق في حلول نهاية 2021 الى 210 ماليين دوالر كحد أدنى، 
علماً أن ثمة 3 مصارف لبنانية فقط من أصل 10 موجودة في العراق 

تستطيع اإللتزام بهذا القرار. 
ومن اإلجراءات األخرى التي دفعت عدداً من المصارف اللبنانية 
العاملة في العراق الى وضع خطط لإلنســـحاب من السوق العراقية، 
قرار للمركزي العراقي أيضاً بربط كل النسب التي يتم إحتسابها لدى 
المصارف االجنبية برأس مال المصرف في العراق وليس برأس مال 
المؤسســـة األم في لبنان، وتحديداً ما يتعلق بنســـب الســـيولة وكفاية 
رأس المـــال والتركـــزات اإلئتمانية، مـــا يحد من نشـــاطها وربحيتها 

ويُكّبدها المزيد من التكاليف.●
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إنضم جان كريســـتوف جيـــرارد إلى باركليـــز في العام 
2017، حيـــث إتجه فوراً للعمل فـــي «بنك باركليز الخاص» 
(Barclays Private Bank)، ويتمتـــع بخبرة حوالي 30 
عامـــاً فـــي الخدمـــات المصرفية الخاصـــة وإدارة األصول 
والمصارف اإلستثمارية. وتتضمن أعماله السابقة منصب 
رئيـــس البنـــك الخـــاص فـــي أوروبـــا، وموناكو وسويســـرا، 

والرئيس التنفيذي لباركليز موناكو.
ويشتهر «بنك باركليز الخاص» بخدمات عالية الجودة، 
وبكونه شـــريك لشـــبكة األفراد أصحاب الثروات المرتفعة 
عالميـــاً والمكاتب العائلية الباحثين عن مجموعة كاملة من 

ا�خبار والمستجدات

تعيين جان كريستوف جيرارد 
رئيسًا تنفيذيًا

 لـ «بنك باركليز الخاص» 

الرئيس التنفيذي لـ «بنك باركليز الخاص» جان كريستوف جيرارد

الخدمـــات اإلختصاصيـــة في مختلف منصات المحاســـبة 
الدولية. ويأتي تعيين جان كريســـتوف جيرارد بعد سلســـلة 
مـــن التعيينات الجديدة في «بنـــك باركليز الخاص» لتعزيز 

فريقه اإلداري وتوسيع إنتشاره الدولي.●

 أوضحـــت وكالـــة «ســـتاندرد آنـــد بـــورز» للتصنيفـــات 
اإلئتمانيـــة، أن اإلحتياجات التمويلية للحكومات الخليجية، 
زادت بشـــكل كبيـــر فـــي العام 2020، حيـــث أدى إنخفاض 
أسعار النفط والتداعيات اإلقتصادية لجائحة «كورونا» إلى 

توسيع عجوزاتها المالية بشكل كبير».
وأفـــادت الوكالـــة: «نتيجة لذلك، نعتقـــد أن الحكومات 

«ستاندرد آند بورز»: 
حكومات الخليج ستقترض 100 مليار دوالر في 2020

الخليجيـــة ســـتقترض مبلغاً قياســـياً، يصل إلـــى نحو 100 
مليار دوالر في 2020 وحده. لكن لحسن الحظ، فإن معظم 
ين  الـــدول الخليجية أظهرت وصوالً ســـهًال إلى أســـواق الدَّ
الدولية حتى اآلن، وهي في وضع جيد إلمتالك مجموعات 
كبيرة من األصول السائلة الخارجية لتمويل عجوزاتها، إذا 

أصبح الوصول إلى األسواق أكثر صعوبة».●
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أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة 
الشـــرق األوســـط وأفريقيا وجنوب آســـيا، والموطـــن ألكبر منظومة 
لقطـــاع التكنولوجيـــا المالية فـــي المنطقة، توقيـــع إتفاقية تعاون مع 
Jiaozi Fintech Dream- «شـــركة «جياوزي فينتك دريموركـــس
works واحـــدة من أولـــى مســـّرعات األعمال في مجـــال التقنيات 

المالية وأكثرها ريادة وإبتكاراً.
وســـتُمّكن هذه اإلتفاقية مركز دبي المالـــي العالمي من مواصلة 
دعم دولة اإلمارات في تسهيل «مبادرة الحزام والطريق» التي تُشكل 
جـــزءاً محورياً مـــن إســـتراتيجية المركز المالي لعـــام 2024 لتعزيز 
العالقـــات مع المجتمـــع المالي العالمي، وزيـــادة حركة الوصول إلى 

الممر الجنوبي – الجنوبي.
وتمتلـــك شـــركة «جياوزي فينتك دريموركـــس» الواقعة في مدينة 
تشـــنغدو عاصمة إقليم سيتشـــوان وواحدة من أكبـــر المراكز المالية 
على مســـتوى العالم، خبرة طويلة في القطاع المالي، إذ تُعد تشنغدو 
أول مدينـــة تطلق العمالت الورقية في العالم، حيث تهدف الشـــراكة 

مع مركز دبي المالي العالمي إلى تعزيز مســـتقبل القطاع المالي من 
خالل تطوير األدوات التي ستستخدمها األجيال المقبلة.

وجـــرى توقيع اإلتفاقية من قبل عـــارف أميري الرئيس التنفيذي 
لســـلطة مركز دبي المالي العالمي، ووانغ جوان، رئيسة مجلس إدارة 
«جيـــاوزي فينتـــك دريموركس». وستُســـهم هذه اإلتفاقيـــة في تعزيز 
حضور شـــركات التكنولوجيـــا المالية في اإلمـــارات والصين، كذلك 
اإلســـتفادة مـــن الفـــرص ذات المنفعـــة المتبادلة وال ســـيما ســـهولة 

الوصول إلى األسواق القريبة لكال الدولتين. 
وتُعـــد دبـــي واحدة مـــن أبرز المراكز العشـــرة األولـــى في قطاع 
التكنولوجيا المالية على مستوى العالم، وتحتضن أول وأكبر منظومة 
شاملة في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة، األمر الذي يُسهم 
في تعزيز حضور مركز دبي المالي العالمي وتحقيق أهدافه الرامية 
إلى رسم مالمح مستقبل القطاع المالي، وهو ما تجلّى في السنوات 
الماضيـــة مـــن خالل جذب أكثر من 200 شـــركة تعمـــل في القطاع، 
وتُعّد جزءاً من المنظومة المالية الرائدة والشاملة في المنطقة.●

مركز دبي المالي العالمي 
يستقطب فرصًا جديدة لتعزيز التعاون اRماراتي الصيني 

في قطاع التكنولوجيا المالية

مجموعة QNB للخدمات المالية
 تنال جائزتين من «إنترناشونال فاينانس» العالمية

 نالت مجموعة QNB   للخدمات المالية، وهي شـــركة مملوكة 
بالكامـــل لمجموعـــة QNB، (بنك قطـــر الوطنـــي) جائزتي «أفضل 
وسيط مالي في قطر» و«أفضل تطبيق تداول على الجوال في قطر» 
من مجلة «إنترناشيونال فاينانس» وهي مجلة مصرفية عالمية تتخذ 

من لندن مقراً لها.
وأفادت المجلة على موقعها «أن جائزة «أفضل وســـيط مالي في 
قطـــر» تعكس قـــوة منتجات وخدمات الوســـاطة المالية المقدمة من 
قبل الشركة، فضًال عن إلتزامها توفير فرص وحلول إستثمارية عبر 
منتجات وأسواق متنوعة، مستفيدة من خبرة موظفيها لتقديم أفضل 

الخدمات.
 وتوفـــر QNB للخدمـــات الماليـــة خدمات تـــداول ال مثيل لها، 
وخبراء إســـتثمار ذوي خبرة عالية، كما تقدم الشركة خدمة األبحاث 
والتحاليـــل تُســـاعد العمـــالء علـــى إتخـــاذ القـــرارات اإلســـتثمارية 

الصحيحة.
وحصلـــت QNB للخدمـــات المالية على جائـــزة «أفضل تطبيق 

تـــداول علـــى الجوال في قطـــر» بفضل تطبيق التـــداول على الجوال 
الذي أطلقته الشـــركة، بإســـتخدام أحدث التقنيات في هذا المجال، 
مما يسمح للعمالء بالوصول إلى منصة التداول في أي وقت ومكان.

وتُمنح جوائز «إنترناشـــيونال فاينانس» للشـــركات والمؤسســـات 
الرائـــدة في القطاع المصرفي، بعد دراســـة متأنية للترشـــيحات من 
قبـــل فريق مؤهل، ليتم بعد ذلك اإلعـــالن عن الفائزين بناًء على قوة 

إنجازاتهم.
يُذكر أنه تم تأســـيس QNB للخدمـــات المالية في العام 2010 
كجزء من مجموعة QNB بهدف تقديم باقة من الخدمات المالية.●

ا�خبار والمستجدات
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أعلنت محفظة اإلمارات الرقمية، أولى خطواتها الرئيســـية 
للحـــد من إســـتخدام األوراق النقديـــة التقليدية؛ حيث أصبحت 
جاهـــزة إلطـــالق منصـــة klip علـــى مســـتوى الدولـــة. وتهدف 
المبادرة، التي تم إعدادها بمشاركة 15 بنكاً وطنياً في اإلمارات، 

إلى تعزيز التحول الرقمي في الدولة.●

اRمارات تطلق منصة Rستبدال 
ا<وراق المالية بالنقد الرقمي

  شــــهد قطاع التحويالت الماليــــة في دولة اإلمارات نمواً 
بنســــبة 10 % خــــالل شــــهر أغســــطس/ آب 2020 مقارنــــة 
بالشهر ذاته من العام 2019، ويأتي ذلك بالتزامن مع النشاط 
في سوق شراء وإستبدال العمالت االجنبية من خالل شركات 

الصرافة العاملة في الدولة.●

نمو قطاع التحويالت
 المالية اRماراتي 10 %

قال إدريس الرفيع، رئيس منطقة الشرق األوسط وأفريقيا 
لـــدى شـــركة «أبرديـــن ســـتاندرد إنفســـتمنتس العالميـــة»، «إن 
إقتصـــاد اإلمـــارات األفضل خليجيـــاً رغم تداعيـــات الجائحة، 
وإن اإلمـــارات فـــي وضـــع أفضل لعـــودة إقتصادها إلـــى حالته 
الطبيعية قبل الجائحة وال سيما أنها كانت من أكثر دول مجلس 
التعاون الخليجي نجاحاً في التمكن من الســـيطرة على فيروس 

«كوفيد19».●

إقتصاد اRمارات ا<فضل خليجيًا 
رغم تداعيات الجائحة

أن  أهميـــة  علـــى  دوليـــون  وخبـــراء  مســـؤولون  د  شـــدَّ
تكـــون التنميـــة الصناعيـــة شـــاملة ومســـتدامة، وأن تســـتفيد 
مـــن تقنيـــات اإلنتـــاج الرقمـــي المتقدمـــة وتقنيـــات الثـــورة 
الصناعيـــة الرابعـــة، داعيـــن إلـــى ضـــرورة تعزيـــز إمكانـــات 
الحوكمـــة. وهيـــاكل  الحكوميـــة  المؤسســـات  وقـــدرات 

وأظهـــرت توصيات «الدورة الثالثـــة اإلفتراضية للقمة العالمية 
للصناعة والتصنيع» الحاجة إلى تصميم وتطوير مؤشر جديد 
لقياس التنمية الصناعية الشـــاملة والمســـتدامة، يُغطي جميع 
جوانب تلك التنمية، ويُساهم في مراقبة األداء، وتوجيه صانعي 
السياسات والشركات والقوى العاملة في القطاع الصناعي. ●

«قمة أبوظبي» تشدد 
على شمولية التنمية الصناعية العالمية وإستدامتها

ا�خبار والمستجدات
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 فاز البنـــك األهلـــي المتحد بجائـــزة «أفضـــل 
شـــبكة مصرفية دولية في منطقة الخليج 2020»، 
CFI. - «من مجلة «كابيتال فاينانس إنترناشيونال
co مقرهـــا لنـــدن، وذلك في ثالـــث تقدير مرموق 

تمنحـــه هذه المجلة للبنـــك بعد حصوله في عامي 
علـــى لقـــب «أفضـــل بنـــك  2014 و2016 أيضـــاً 

إقليمي في منطقة الخليج».
 CFI.co وتُمنـــح جوائـــز وتصنيفـــات مجلـــة
للمؤسسات التي تُحرز إنجازات بارزة مشهودة في 
مجـــال العمل المصرفي، وقـــد منحت المجلة هذه 
الجائزة إلى مجموعة البنك األهلي المتحد لدورها 

«ا<هلي المتحد» يفوز بجائزة 
«أفضل شبكة مصرفية دولية في الخليج 2020»

ا�خبار والمستجدات

الرائد كشـــبكة مصرفية ذات امتداد إقليمي واسع ومؤثر في مختلف 
اســـواق المنطقة، ولمكانتها الريادية على صعيد تقديم أشـــمل نطاق 
مـــن الخدمات المصرفية المتميزة لعمالئها في كافة أنحاء الشـــرق 

األوسط وبريطانيا.
وقـــال عثمان حجـــازي، رئيس الخدمـــات المصرفية للشـــركات 
لمجموعـــة البنك األهلي المتحد: «تأتي هذه الجائزة كشـــهادة دولية 
أخـــرى على نجـــاح نموذج عملنـــا اإلقليمي القائم علـــى التحوط في 
األعمـــال والتنـــوع في األســـواق ســـعياً لتقديم أفضل قيمـــة مضافة 
لعمالئنـــا ومســـاهمينا، وهو نموذج أثبت كفاءتـــه وفعاليته مرة أخرى 
فـــي التعامـــل مع أزمـــة جائحـــة «كوڤيـــد19-» ومواجهـــة التداعيات 

الكبيرة الناجمة عنها، حيث يستمر البنك في تسجيل أداء مالي قوي 
ومتماسك على طريق تحقيق أهدافه االستراتيجية والمالية».

CFI. وأضاف حجازي: «يُسعدنا أن نحرز هذا اللقب من مجلة
co المعروفـــة فـــي عالم المـــال واإلقتصاد، والذي يـــدل مرة أخرى 

علـــى المهنية والخبرات والقـــدرات العالية التي يتمتع بها فريق عمل 
المجموعة».

يُذكر أن هذه الجائزة من مجلة «كابيتال فاينانس إنترناشـــيونال» 
(CFI.co)  تُضاف إلى ســـجل الجوائـــز الدولية التي فاز بها البنك 
مـــن مجـــالت عالمية مرموقة مثـــل «ذي بانكر»، «غلوبـــال فاينانس»، 

«يوروماني»، و«إيميا فاينانس» على مدار األعوام الماضية.●

البنك ا{سيوي لالستثمار في البنية التحتية يوافق على 
إقراض تركيا 70 مليون يورو لمكافحة «كوفيد 19-»

أفاد البنك اآلســـيوي لالســـتثمار فـــي البنية التحتية 
الذي تدعمه الصين أنه «سيقرض تركيا 70 مليون يورو 
(83.37    مليون دوالر) لمساعدتها على التصدي لجائحة 
«كوفيد19-»، مشـــيراً إلى «أن البنـــك األوروبي لإلعمار 
والتنميـــة سيشـــارك في تمويـــل المشـــروع، ويهدف إلى 

زيادة قدرة البنية األساسية للمستشفيات العامة».
ويُعد هـــذا القرض جزءاً من تســـهيل تمويلي حجمه 
13 مليـــار دوالر مـــن البنـــك اآلســـيوي لإلســـتثمار فـــي 
البنيـــة التحتيـــة لمســـاعدة القطاعيـــن العـــام والخاص 

على التصدي للجائحـــة. وكان البنك وافق من قبل على 
قروض يبلـــغ مجملها 500 مليون دوالر لبنكي تنمية في 

تركيا من خالل هذا التسهيل.●
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تـــرأس، محافظ مصرف اإلمـــارات العربية المتحـــدة المركزي، 
عبدالحميـــد محمد ســـعيد األحمـــدي، إجتمـــاع الـــدورة اإلعتيادية 
الرابعة واألربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسســـات 
النقد العربية، الذي ُعقد عن بُعد. وألقى المحافظ األحمدي، الكلمة 
اإلفتتاحيـــة في حضور المحافظين، ومشـــاركة مجموعة من الخبراء 

والمتحدثين لعدد من المؤسسات والهيئات الدولية.
ويهدف هـــذا اإلجتماع، الذي نّظمه صنـــدوق النقد العربي، إلى 
تسليط الضوء على أهم القضايا والمواضيع ذات األولوية للمصارف 
المركزيـــة، وال ســـيما فـــي ظل الظـــروف الحاليـــة. كما تطـــّرق إلى 
أثـــر التداعيـــات االقتصادية والماليـــة والنقدية لوبـــاء «كوفيد19-»، 
والخيـــارات والسياســـات واألدوات المتاحـــة لمرحلة مـــا بعد الوباء، 
وعلـــى وجـــه الخصوص ما يتعلـــق بتحديات السياســـات اإلقتصادية 
والماليـــة لدعـــم اإلنتعـــاش اإلقتصـــادي لمرحلـــة مـــا بعـــد األزمـــة، 
والمخاطـــر النظامية الرئيســـية التـــي تهدد اإلســـتقرار المالي ودور 

البنوك المركزية.
المحافظ األحمدي

وخالل كلمته االفتتاحية، أشـــاد المحافـــظ األحمدي بـ «الجهود 
الحثيثة التي تقوم بها مختلف المصارف المركزية ومؤسســـات النقد 
العربيـــة بهدف حماية إقتصادات بلدانها، وتعزيز اإلســـتقرار المالي 
لقطاعاتهـــا المصرفيـــة»، مشـــدداً على «ضرورة إعتماد السياســـات 
التنظيميـــة والنقدية مـــن أجل التخفيف من التداعيـــات اإلقتصادية 

الناجمة عن وباء «كوفيد19-».
وقال األحمدي: «تمّثل القضايا والتطورات التي تتم مناقشتها في 
هـــذا اإلجتماع أبرز التوجهات التي يجب علينا كصانعي السياســـات 
الماليـــة العمـــل بها للمضيِّ قدمـــاً من أجل ضمان إســـتقرار وحيوية 

اقتصاداتنا الوطنية».

ـــز األحمـــدي على أهمية اإلســـتفادة مـــن التقنيـــات المالية  وركَّ
الحديثـــة والتحـــول الرقمي للخدمـــات المصرفية، لتكـــون جزءاً من 
إقتصاد ما بعد فترة «كوفيد19-»، مشـــيراً إلى «التفوق الذي أحرزته 
دولـــة اإلمارات فـــي هذا المجـــال، وخطة عمل المصـــرف المركزي 

لدعم اإلقتصاد الوطني».
الغارد

وشـــاركت في اإلجتماع، كريستين الغارد، رئيسة البنك المركزي 
األوروبي، التي ســـلطت الضوء على السياسة النقدية للبنك المركزي 
األوروبـــي والتدابيـــر التي إتخذها خالل األشـــهر الماضية، وأشـــارت إلى 

التوقعات حول االقتصاد العالمي.
    Allianz وتحدث محمد العريان كبير المستشـــارين االقتصاديين في
عـــن التدفقات الماليـــة العالمية، وأثـــر ذلك على الوضـــع الخارجي 
لإلقتصـــادات الناشـــئة والـــدول النامية خـــالل األزمة والسياســـات 

الواجب العمل بها من قبل تلك الدول.
كما ناقشـــت سيلفي غوالرد، نائب محافظ بنك فرنسا، التقنيات 
الماليـــة الحديثة والتحول الرقمي للخدمـــات والمنتجات المصرفية 
فـــي ظل جائحـــة «كوفيـــد19-»، وحـــرص المصـــارف المركزية على 

إعتماد تلك التقنيات.
وقدم لويز دي سيلفا، نائب المدير العام لبنك التسويات الدولية، 
عرضـــاً تقديمياً عن أثـــر تداعيات تغّيرات المناخ على النظام المالي 
واإلســـتقرار المالـــي، داعيـــاً المصـــارف المركزية إلـــى أهمية دعم 

مبادرات اإلقتصاد المستدام.
وتطـــرق الدكتور ماركـــوس بليير، رئيس مجموعـــة العمل المالي 
(فاتف)، إلى المستجدات والتحديات التي تواجه جهود مواجهة غسل 
األمـــوال ومكافحة تمويـــل اإلرهاب، وأهمية تعزيز الشـــمول المالي، 

منوهاً بالجهود التي قامت بها الدول العربية في هذا الشأن.●

«المركزي اRماراتي» يشّدد على أهمية 
تكاتف جهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

ا�خبار والمستجدات
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أكـــد أنطـــوان المعلولـــي الرئيـــس التنفيذي لشـــركة الفجيرة 
الوطنيـــة للتأميـــن، «تســـارع وتيرة التحـــول الرقمي فـــي صناعة 
التأميـــن فـــي الدولة»، مشـــيراً إلى «أن شـــركة الفجيـــرة الوطنية 
للتأمين وضعت العديد من اآلليات لتسريع عملية التحول الرقمي 

في ظل تأثيرات جائحة «كوفيد- 19».
وأكد مارشـــيلو باريكوردي، مدير عام «فيزا» في المنطقة «أن 
اإلســـتجابة بكفـــاءة للطلب المتنامي على تجـــارب الدفع الرقمية، 
يساهم في تسريع وتيرة تعافي الشركات الصغيرة والمتوسطة في 
اإلمـــارات العربية المتحدة، التي تأثـــرت عائدات أكثر من 80 % 
منهـــا بعد أزمـــة «كوفيد-19»، وذلك وفقاً لـمؤشـــر رصد تداعيات 

الجائحة على األعمال في المنطقة الذي أعدته «فيزا» مؤخراً. 
وأفاد جـــوزف أبراهـــام، الرئيس التنفيـــذي لمجموعة البنك 
التجـــاري القطـــري، «أن الحكومة قامـــت بإجراءات قويـــة للغاية 
لدعـــم اإلقتصـــاد، بما في ذلك توفيـــر حزمة دعـــم بقيمة 20.5 

مليـــار دوالر». وأضـــاف أبراهام «إن البنك التجاري نشـــط للغاية 
فـــي دعم العمالء من خالل العديد مـــن البرامج الحكومية، حاله 
في ذلك مثل البنوك األخرى، التي قامت بتأجيل مدفوعات رأس 
المال والفائدة على القروض حتى ســـتة أشـــهر و بأســـعار فائدة 

مخفضة».
ونشـــر موقـــع crowd fund insider تقريـــراً تحدث فيه 
عن واقع التكنولوجيا المالية Fintech «فينتيك» في قطر خالل 
المرحلـــة األخيرة، مؤكداً «أن التكنولوجيـــا المالية حّققت تقدماً 
كبيـــراً في قطاع البنوك المحلية، الذي بات يُعتمد، حيث يُشـــكل 
أحد أحدث التقنيات المستعملة في هذا المجال، من أجل تحسين 
جـــودة الخدمـــات المقدمة، وتســـهيل عملية تخليـــص المعامالت 
بالنســـبة إلى العمالء، الذين أسهمت اإلبتكارات المستخدمة في 
المصـــارف حالياً في الرفع من نوعية الخدمات التي يرغبون في 

الحصول عليها».●

 تسارع وتيرة التحول الرقمي في صناعة التأمين 
وتعافي اRقتصاد والشركات الصغيرة والمتوسطة

تــــم إختيــــار منتــــج التمويــــل اإللكترونــــي لبنك األمــــل للتمويل 
األصغــــر، للفوز بجائزة أفضــــل منتج للتمويل األصغر للعام 2020 
Asian Bank-في المنطقة اآلسيوية في المسابقة بحسب مجلة

ing and Finance   - المجلة الرائدة للمديرين التنفيذيين في 

البنوك والتمويل في آسيا. 
ويُركز بنك األمل على الخدمات المصرفية التجارية والتجزئة 
وســــوق األوراق الماليــــة من منظــــور مصرفي، وذلــــك لتطابقه مع 
معاييــــر المنافســــة بإعتبــــاره طريقــــة مبتكرة في تقديــــم خدمات 
اإلقراض باإلعتماد على التكنولوجيا التي تُساعد في الوصول إلى 
العمــــالء.  كذلك توافقــــه مع الجهود العالمية في مكافحة فيروس 
كورونا المســــتجد من خالل اإلعتماد على النقود اإللكترونية بدالً 

عن الورقية التي تُعد أحد أهم وسائل إنتقال العدوى .
  Asian Banking and Financeوأعلــــن موقــــع مجلــــة
قائمــــة أفضل بنــــوك التجزئة في المنطقة اآلســــيوية للعام 2020 
والتــــي قامت خالل العام 2020 بتقديم منتجات مالية قادرة على 
إختراق الســــوق، في ظل المنافســــة القوية معتمــــدة على اإلبتكار 

إختيار منتج التمويل اRلكتروني لبنك ا<مل 
كأفضل منتج تمويل أصغر في آسيا للعام 2020

وتســــخير التكنولوجيا للوصول إلى العمــــالء بكفاءة عالية في ظل 
ظــــروف مصرفية معقدة وال ســــيما خالل وبــــاء كورونا. وتُعد هذه 
الجائــــزة الرابعــــة لمنتــــج التمويل اإللكتروني خــــالل العام 2020، 
محققاً بذلك إعترافاً دولياً كبيراً خالل أقل من عام من إطالقه.●

ا�خبار والمستجدات
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أعلـــن بنـــك البحرين اإلســـالمي (BisB) فـــوزه بجائزتي 
«أفضـــل بنـــك للمســـؤولية االجتماعية – البحريـــن» و«المنتج 
المصرفي األكثر إبتكاراً في قطاع التجزئة – البحرين»، وذلك 
 International) ضمن جوائز التمويل الدولية المقدمة من
باإلمتيـــاز،  تحتفـــي  Finance Magazine IFM )التـــي 

حيث تســـعى إلى تكريم األفراد والمنظمات العاملة في قطاع 
األعمـــال التجاريـــة والمالية والعقـــارات واإلتصاالت، والنفط 
والغـــاز الذين تمّكنوا من تحقيـــق أعلى معايير اإلبتكار واألداء 
في القطاعات المذكورة، وذلك من خالل تســـليط الضوء على 

إسهاماتهم وإنجازاتهم المبتكرة.
وفـــي ضوء إلتزامه المســـتمر دعم المجتمع، إســـتمر بنك 

«البحريـن اRسـالمي» أفضـل بنـك «للمسـؤولية االجتماعيـة» 
و«المنتج المصرفي ا<كثر إبتكارًا في قطاع التجزئة»

البحرين اإلسالمي باإلنخراط في المجتمع المحلي عبر تبني 
سلسلة من مبادرات المسؤولية اإلجتماعية، وذلك تحت مظلة 
«جـــود»، والتـــي تركز على التعليـــم واإلبتكار، واإلســـتثمار في 
الطاقات الشبابية في المملكة، حيث تم إطالق مبادرات عدة 
بالتعـــاون مـــع القطاعين العام والخاص لتأســـيس قوى عاملة 

وكوادر مستعدة للمستقبل.
كما ُمنح بنك البحرين اإلسالمي جائزة «المنتج المصرفي 
األكثـــر إبتكاًرا فـــي قطاع التجزئة – البحريـــن» نظير إلتزامه 
الُمطلق بتبسيط التجربة المصرفية للزبائن، عبر إطالق عدد 
من المنتجات والخدمـــات المبتكرة، من ضمنها: إمكانية فتح 
حسابات مصرفية عبر إستخدام خاصية التعرف على الوجه، 
مـــن خالل تطبيق الهاتـــف النقال أو أكشـــاك الخدمة الذاتية 
المتوافـــرة في الفـــروع والمجمعات الماليـــة للبنك، وذلك من 

دون الحاجة لمعامالت ورقية أو لتفاعل بشري.
وصّرح حســـان جـــرار الرئيـــس التنفيذي لبنـــك البحرين 
اإلســـالمي قائًال: «يســـعدنا أن يتم تتويج جهودنـــا ومبادراتنا 
المجتمعيـــة بهـــذه الجائزة المرموقة التـــي تؤكد حرصنا لبناء 
عالقـــة قوية مع المجتمع المحلـــي، وإحداث فرق ملحوظ به، 
باإلضافـــة إلى إلتزامنـــا تعزيز أواصر التعاون المشـــترك مع 
مختلف الجهات والمؤسســـات في مملكة البحرين. فقد قمنا 
– عـــن طريق «جود» – بإطـــالق مختلف المبادرات التي تركز 

علـــى اإلبتـــكار والتعليم، وذلك بهدف تشـــكيل القـــوى العاملة 
المؤهلـــة بالمهارات المطلوبـــة ليصبحـــوا رواد أعمال، وقادة 

المستقبل في الصناعة المصرفية».●

حسان جرار 
الرئيس التنفيذي لبنك البحرين اإلسالمي

ا�خبار والمستجدات

أعلـــن بنـــك دبي اإلســـالمي، تعيين يحيى ســـعيد أحمد 
ناصـــر لوتاه نائباً لرئيس مجلـــس إدارة البنك. وأفاد البنك 
فـــي إفصاح لســـوق دبـــي الماليـــة، أن يحيى لوتـــاه هو أحد 

أعضاء مجلس إدارة بنك دبي اإلسالمي.●

 تعيين يحيى لوتاه نائبًا لرئيس 

مجلس إدارة بنك دبي اRسالمي
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كشـــف الدكتور بنـــدر حجـــار رئيس مجموعـــة البنك 
اإلســـالمي للتنمية «أن مجموعة البنك تقوم حالياً بتنفيذ 
80 مشـــروعاً تنموياً في السنغال بقيمة 2.6 مليار دوالر، 
حيث أكملت تنفيذ 143 مشـــروعاً بقيمة مليار دوالر، مما 
يرفع الحجم الكلي لمشـــروعات البنك في الســـنغال إلى 
3.6 مليارات دوالر منها 2.4 مليار دوالر لمشاريع مقدمة 

من البنك».
وأوضـــح حجار أنه «كانت هناك إســـهامات مقدرة من 
المؤسســـات التابعـــة لمجموعـــة البنك منهـــا 740 مليون 
دوالر تمويـــًال من المؤسســـة الدولية اإلســـالمية لتمويل 
التجـــارة، و147 مليـــون دوالر من المؤسســـة اإلســـالمية 
لتنمية القطاع الخاص، إضافة إلى تمويالت أخرى بمبلغ 
311 مليون دوالر»، مشـــيراً إلـــى «أن أكثر القطاعات التي 
حظيـــت بتمويالت البنـــك هي: الطاقة والنقـــل والزراعة 
والمياه والصرف الصحـــي والتمويل والصناعة والتعدين 

والصحة والتعليم واإلدارة العامة».
وأوضـــح الدكتور بندر حجار «أن للبنك مركزاً إقليمياً 
في داكار، يخدم إلى جانب السنغال كًال من كوت ديفوار، 

البنك اRسالمي للتنمية يُنفذ 80 مشروعًا تنمويًا
في السنغال بقيمة 2.6 مليار دوالر

ومالـــي، وغينيـــا بيســـاو، وغينيـــا كوناكري، وســـيراليون 
وغامبيـــا»، موضحـــاً «أن الشـــراكة مـــع الســـنغال جيـــدة 
وتتجلّى في عدد من المظاهر حيث إســـتضافت السنغال 
في ديسمبر/ كانون األول الماضي، المؤتمر الثاني للعلوم 
والتكنولوجيا واإلبتكار، بدعوة من رئيس الجمهورية، األمر 
الـــذي يعكس إلتـــزام الحكومة بدور العلـــوم والتكنولوجيا 
واإلبتـــكار، في إيجاد حلول لتحديات التنمية ورفع نســـبة 

النمو اإلقتصادي ودعم رواد األعمال والمبتكرين».
وفي ما يتعلق بإســـهام البنك في مســـاعدة الســـنغال 
إلحتواء آثار الجائحة أفـــاد أنه «عقد إجتماعاً إفتراضياً 
مع وزير اإلقتصاد والتخطيط والتعاون الســـنغالي لبحث 
دعـــم مجموعـــة البنك للســـنغال البالـــغ 133 مليون دوالر 
لمواجهة «كوفيد 19»، منها 5.52 ماليين دوالر لمشـــروع 
«معهد باســـتور» في داكار الذي يعمل في مجال الكشـــف 
عـــن اإلصابـــات والوقايـــة منهـــا، و43.34 مليـــون دوالر 
لمشـــروع تعزيز قطاع الصحة، و84 مليـــون دوالر لتوفير 
ســـالل غذائيـــة لنحو مليون أســـرة تضم نحـــو 8 ماليين 

شخص».●

ا�خبار والمستجداتا�خبار والمستجدات
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ا�خبار والمستجدات

3.78 تريليونات دوالر 
حجم أصول التمويـل اRسالمـي في العـام 2022

توقعــــت تقارير نمو أصول التمويل اإلســــالمي إلى 3.78 
تريليون دوالر في العام 2022، ومع أن نســــبة النمو المتوقع 
قد تبدو كبيرة، لكن التقرير يشــــير إلى أن التمويل اإلسالمي 
بدأ يخطو خطــــوات ثابتة نحو التطور والنضوح خالل العقد 
الماضي، ليعود ويقول إن القطاع ال يزال في مرحلة النشوء، 
وبرغــــم تداعيــــات جائحة فيــــروس كورونا المســــتجد إال أن 

المؤشرات تُعتبر جيدة بمقارنة أداء البنوك التقليدية.
ولفــــت بعــــض التقارير إلــــى أن آلية عمل قطــــاع التمويل 
اإلســــالمي، الذي يُعتبر من الناحيــــة النقدية، القطاع األكبر 
في اإلقتصاد اإلسالمي، لم تكن لوقت طويل مفهومة بالشكل 
الصحيــــح، وتحتــــاج لتنفيــــذ سياســــات تســــويقية للمنتجات 

والخدمات المالية االسالمية.
كمــــا لم يحظ بفرصه التنمية الكافية بالمقارنة مع قطاع 
التمويــــل التقليــــدي، رغــــم إســــتمرار القطاع في إســــتقطاب 
عمــــالء جدد من المســــلمين وغير المســــلمين على الســــواء، 
الذيــــن يبحثــــون عــــن طــــرق أكثــــر أخالقيــــة لتمويــــل ودعــــم 
المشــــاريع، وتشــــجيع الحكومــــات للتمويل اإلســــالمي بهدف 

تعزيز اإلشتمال المالي.
وأضاف التقرير: «باإلشــــارة إلى نمــــو القطاع ونضوجه، 

شــــهدنا عــــدداً مــــن عمليات 
الدمج واإلســــتحواذ في أهم 
محــــاور التمويل اإلســــالمي 
التعــــاون  مجلــــس  دول  فــــي 
مــــا  وباكســــتان،  الخليجــــي 
دعــــم  فــــي  بالتالــــي  يُســــهم 
نشــــوء المؤسسات العالمية. 
إحتــــالل  ماليزيــــا  تُواصــــل 
الصــــدارة في القطــــاع تليها 
اإلمارات ثم مملكة البحرين، 
وقــــد حافظــــت هــــذه الدول 
الثالث على المراكز الثالثة 

األولى تماماً.
وقــــد ترافقت أطر العمل 
بإتســــاع  المتينة  التنظيميــــة 
واألنظمة  المعاييــــر  قاعــــدة 
الحالية لترســــخ مكانتها محوراً رئيســــياً للتمويل اإلسالمي. 
وتجدر اإلشــــارة إلــــى بذل دولــــة اإلمارات العربيــــة المتحدة 
جهوداً كبيرة لتصبح مركز اإلقتصاد اإلسالمي، وينعكس ذلك 
جلياً في العزم على إنشاء أول بنك تمويل تجارة إسالمي في 

العالم في إمارة دبي.
وتلجـــأ دول منظمـــة التعـــاون اإلســـالمي إلـــى التمويل 
اإلســـالمي لتعزيـــز قدرتها المالية. وتقـــوم حكومات أخرى 
مـــن خـــارج دول منظمة التعاون اإلســـالمي بإغتنام الفرص 
فـــي هذا القطاع، بـــإدراج الصكوكا في االســـواق اإلقليمية 

والدولية.
أمــــا اإلعتماد المتزايــــد للصيرفة الرقميــــة والتكنولوجيا 
المالية فيســــاهم في إزدهار معدل تنافسية القطاع وقابليته 
للنمو بوجه قطاع التمويل التقليدي. ومن أهم التطورات التي 
تم تحقيقها من خالل التمويل الجماعي، وتأســــيس شــــركات 
لتقديــــم اإلستشــــارات الماليــــة التــــي تلبــــي مبادئ الشــــريعة 
اإلسالمية عبر شــــبكة اإلنترنت، إضافة إلى إطالق منصات 
لإلستثمار في الذهب بما يراعي مبادئ الشريعة اإلسالمية. 
كما يُواصل التأمين اإلسالمي (التكافل) وغيره من المنتجات 
المالية مثل المرابحة والوقف بالتوسع في أسواق جديدة.●
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ا�خبار والمستجدات

بنك ABC اRسالمي يعلن أرباحه الصافية: 
 14.5 مليون دوالر خالل النصف ا<ول من 2020

أعلن بنك ABC اإلسالمي النتائج المالية للنصف 
األول مــن العــام 2020 المنتهــي بتاريــخ 30 يونيــو/

حزيران 2020.
 وفي ما يلي أبرز النتائج المالية للبنك: 

ا�داء المالي 
- خـــالل النصـــف األول من العام الجـــاري، بلغت األرباح 
الصافيـــة 14.5 مليـــون دوالر مقارنـــة بــــ 18.9 مليـــون دوالر 

المسجلة للنصف األول من العام الماضي. 
- إرتفع صافي الدخل التشـــغيلي إلى 23.4 مليون دوالر، 
مســـجًال زيادة بنســـبة 5 % مقارنة بـ 22.3 مليون دوالر في 

الفترة المقابلة من العام الماضي. 
- بلغت المصروفات التشغيلية 3.6 ماليين دوالر، مقارنة 

بـ 3.8 ماليين دوالر في الفترة ذاتها من العام الماضي. 
- بلغت قيمة المخصصات خالل الفترة 5.1 ماليين دوالر 
مقارنة بإســـترداد مخصص بقيمة 0.7 مليون دوالر المسجلة 
خالل العام الماضي، والتي تتماشى إلى حد كبير مع توقعات 

البنك لكلفة اإلئتمان. 

الميزانية العامة
- بلـــغ إجمالي موجودات بنك ABC اإلســـالمي 2.309 
مليـــار دوالر في 30 يونيـــو/ حزيران 2020 مقارنة بـ 2.079 

مليار دوالر في نهاية العام 2019. 
- بلغ إجمالي حقوق المســـاهمين في 30 يونيو/ حزيران 
2020 حوالـــي 279 مليـــون دوالر مقارنة بـ 365 مليون دوالر 

في نهاية العام 2019، ويُعزى هذا اإلنخفاض بشـــكل رئيســـي 
إلى دفع أرباح بقيمة 100 مليون دوالر للمساهمين خالل هذه 

الفترة.
- بقيـــت القاعدة الرأســـمالية للبنك قويـــة جداً حيث إن 
النسبة الكلية لكفاية رأس المال بلغت 32.3 %، وبلغت نسبة 

الفئة األولى من رأس المال 31.3 %. 
وفي تعليق على النتائج المالية، قال حماد حســـن، العضو 
المنتـــدب لبنك ABC اإلســـالمي: «بعـــد أداء قوي للغاية في 
العـــام 2019، بدأنا العـــام 2020 بزخم إيجابـــي والعديد من 
المعامالت تحت التنفيذ. لقد أصبحت جائحة فايروس كورونا 
حقيقـــة واقعة في حلول مـــارس/ آذار من هذا العام، مما أّثر 
علـــى عمالئنا في معظـــم الصناعات والقطاعات. لقد تدهور 
الوضـــع مع مـــرور العام، وتفاقم بســـبب أزمة أســـعار النفط. 
ورغم هذه التحديات، فقد نما صافي الدخل التشغيلي للبنك 

بنسبة 5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي». 
وأضـــاف: «نظـــراً إلـــى أننـــا نعيـــش فـــي هـــذه األوقـــات 
المضطربـــة، فإننـــا نواصل مراقبـــة جائحة فايـــروس كورونا 
والمخاطـــر ذات الصلـــة، والتي قـــد يكون لها آثـــار ممتدة أو 
طويلـــة األمـــد علـــى الظـــروف اإلقتصادية. ومع ذلـــك، لدينا 
ميزانيـــة عامـــة قوية ولدينا رأس مال مســـتثمر جيداً بنســـبة 
كليـــة لكفاية رأس المال تبلغ 32 %، ونواصل إختبار الضغط 
ومراقبـــة محفظتنا بعناية على أســـاس مســـتمر ونلتزم توفير 
الدعـــم المســـتمر لعمالئنا في هـــذه األوقـــات الصعبة. نحن 
ممتنـــون لمصرف البحرين المركـــزي ولمجموعة ABC األم 
لدعمهم المستمر وتوجيههم خالل هذه األوقات الصعبة».●
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أكد مســـؤولون وخبراء في صناعة التمويل اإلسالمي، «أهمية 
التكنولوجيا المالية Fintech،   وتوحيد التشريعات، وجعلها قابلة 
للتطبيـــق علـــى أرض الواقع، في جعل صناعة التمويل اإلســـالمية 
أكثـــر مرونة، وستُســـهم فـــي تنمية القطـــاع واإلصـــدارات المالية 

اإلسالمية».
وأكـــد المســـؤولون خـــالل اللقاء الســـنوي للتمويل اإلســـالمي 
الـــذي عقـــد (عن بُعـــد)، «أن سالســـل «البلـــوك تشـــين» يُمكن أن 
تُســـهم في تحسين الشـــفافية، وإمكانية التتبع ســـواء بالنسبة إلى 
تتبع المســـتثمرين أو اإلصدارات»، الفتين إلى «أن أحد المتطلبات 
األساسية إلثراء التكنولوجيا المالية لصناعة التمويل اإلسالمي هو 
توفيـــر البنية التحتية المادية الكافية وتنفيذ اإلشـــراف الضروري 

واإلطار التنظيمي».
وتوقعـــوا «أن يتباطـــأ قطـــاع التمويل اإلســـالمي خـــالل العام 
الجاري (2020) والعام المقبل 2021 وذلك بعد النمو القوي الذي 
حققـــه القطاع فـــي العام الماضـــي 2019، حيث ســـيصل إجمالي 
إصدارات الصكوك وفق توقعات «أس آند بي» خالل العام الجاري 
إلـــى 100 مليـــار دوالر، ويُمكـــن أن يزيـــد على ذلك فـــي ظل وجود 

مؤشرات على نشاط الطلب على الصكوك».
وأفاد المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير االقتصاد اإلسالمي 
عبداهللا العور، «أن الوقت المضطرب الذي مررنا به في ظل جائحة 

كورونا، قد ال يُشبه أي شيء آخر قبًال، وتالياً فمن الصعب مقارنة 
ذلـــك بأي أزمة إقتصادية مررنا بها حتـــى األزمة االقتصادية لعام 
2008، حيث لم تكن هذه األزمة ذات طبيعة إقتصادية فحسب، بل 

كانت مرتبطة بالصحة واإلقتصاد وحتى إجتماعياً».
وأشـــار العـــور إلـــى «أن األزمـــة ســـّرعت من بعـــض التطورات 
التكنولوجية، وال ســـيما بالنســـبة إلى التجـــارة اإللكترونية وإجراء 
المعامالت عن بُعد»، الفتاً إلى «أن المستهلك في اإلمارات العربية 
المتحدة على ســـبيل المثال، بات يؤمن أن التســـوق اإللكتروني هو 

اإلتجاه الذي سيسود حتى بعد إنتهاء الجائحة».
وفي عالم التمويل اإلســـالمي أكد العـــور «أهمية وضع معايير 
موحـــدة لهذه الصناعة»، الفتاً إلـــى «الجهود المتواصلة في توحيد 
المعاييـــر»، مشـــيراً إلـــى أنهـــم «يســـتندون علـــى أفضـــل المعايير 

والممارسات العالمية».
وعـــن قطاع التمويل اإلســـالمية أشـــار العور إلـــى «أن التقرير 
السنوي السابق الذي يصدر عن المركز أشار إلى أن أصول التمويل 
اإلســـالمي وصلـــت إلى 2.5 تريليـــون دوالر في نهايـــة العام 2018 
والتوقعات بأن تنمو إلى نحو 3.5 تريليونات دوالر في العام 2024».
مـــن جهته أكد مدير أول والرئيس العالمي للتمويل اإلســـالمي 
في «ســـتاندرد آند بـــورز»، د. محمد دمق، «أن نمـــو قطاع التمويل 
اإلســـالمي ســـيتباطأ بشـــكل ملحوظ فـــي الفترة الممتـــدة ما بين 

التكنولوجيا المالية Fintech وتوحيد المعايير  القابلة للتطبيق 
عامل نمو التمويل اRسالمي

ا�خبار والمستجدات
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2021-2020، وذلـــك بعـــد أن حقق القطـــاع نمواً قويـــاً في العام 
2019، بدعم من سوق الصكوك الذي كان أكثر حيوية»، مشيراً إلى 
«أن هذه التوقعات ترتبط بالتباطؤ الملحوظ في إقتصادات الدول 
األساســـية للتمويل اإلســـالمي في العام 2020، نتيجًة لإلجراءات 
التـــي إتخذتها العديد من الحكومات إلحتواء جائحة «كوفيد19-»، 

والتوقعات بتحقيق إنتعاش معتدل في العام 2021».
وأشـــار دمق إلـــى أنه «رغـــم الظـــروف الحاليـــة الصعبة، فإن 
الفرص متاحة إلطالق إمكانات القطاع على المدى الطويل»، الفتاً 
إلى «أن األدوات المالية اإلجتماعية في قطاع التمويل اإلســـالمي 
يُمكن أن تساعد الدول األساسية في القطاع، والبنوك، والشركات، 
واألفـــراد المتأثريـــن إقتصاديـــاً بالتداعيـــات الســـلبية للجائحـــة، 
مع تطلع المشـــاركين في الســـوق لإلســـتفادة مـــن أدوات كالقرض 
الحســـن، والـــزكاة، والوقف، والصكـــوك االجتماعيـــة، وكان البنك 
اإلســـالمي للتنميـــة أول من تحرك بهذا االتجـــاه من خالل إصدار 
صكـــوك مســـتدامة بقيمة 1.5 مليـــار دوالر، والتي بحســـب تقارير 
ستُســـتخدم عائداتها لمساعدة الدول األعضاء في البنك لمواجهة 
آثـــار الجائحـــة، على وجـــه الخصوص قطاعـــا الرعايـــة الصحية 
والمؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة. ونتوقـــع إصـــدارات أخرى 
مشـــابهة في الدول األساسية للتمويل اإلسالمي، والتي نعتقد أنها 
من الممكن أن تساعد في عودة قطاع التمويل اإلسالمي إلى دائرة 
اهتمام المســـتثمرين الذين يدعمون األهداف البيئية واالجتماعية 

وحوكمة الشركات».
وقـــال دمـــق «إن تبســـيط إجراءات إصـــدار الصكوك ســـيعيد 
جاذبيتها للُمْصدرين، حيث تبقى إجراءات إصدار الصكوك معقدة 
مقارنة بإجراءات إصدار الســـندات التقليديـــة. وكما حدث خالل 

األزمات السابقة».
بدوره أشار الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي 
عارف أميري، إلى «أن األشـــهر الـ12 الماضية تطورت في صناعة 
التمويل اإلســـالمي العالمية، مدعومة بســـوق ديناميكية للصكوك 

وإستثمارات مؤثرة في التكنولوجيا المالية واإلبتكار».
وقال أميري: «ال تزال منطقة الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب 
آســـيا مســـاهماً هاماً في صناعة تزيـــد قيمتها علـــى 2.4 تريليون 

دوالر، والتي نمت بنسبة 11.4 %  في العام 2019».
بـــدوره أكـــد رئيس قســـم إدارة أصول الدخل الثابـــت في أرقام 
كابيتـــال عبدالقـــادر حســـين، «أهميـــة إيجاد التنوع فـــي إصدارات 
الصكـــوك ســـواء من ناحية التنـــوع الجغرافي أو مـــن ناحية طبيعة 

المصدرين والقطاعات».
وأشـــار نائـــب رئيـــس أول، ورئيـــس االســـتدامة والمســـؤولية 
اإلجتماعيـــة في مجموعة البركة المصرفيـــة علي عدنان إبراهيم، 
إلـــى «أن التمويـــل اإلســـالمي يُمكـــن أن يلعب دوراً مهمـــاً في عالم 
تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة في ظل تنامي التوجهات إلى 

التمويل الجماعي».●

البنوك اRسالمية في المغرب 
تحقق تقدمًا في سوقي اRستثمار والودائع

البنـــوك  بـــدأت  عـــام  قبـــل 
التشـــاركية (المطابقة للشـــريعة 
اإلســـالمية) في المغرب، العمل 
أخيـــراً بودائـــع اإلســـتثمار، بعد 
أن صادقـــت اللجنـــة الشـــرعية 
للمجلـــس العلمـــي األعلـــى على 
النظام الخاص بودائع اإلستثمار، 

وجرى تسليمه للبنوك، وطرح أول بنك تشاركي في المغرب.
وحول تطور نشـــاط البنوك التشاركية بعد إطالقها، إرتفعت 
ودائع العمالء لدى هذه البنوك بشـــكل مســـتمر، وقدمت صورة 

طيبة في سوقي اإلستثمار والودائع اإلستثمارية.
فالقطـــاع في المغـــرب ال يزال في طور البنـــاء، وأظهر بنك 
المغـــرب المركـــزي تعاوناً وثيقاً مـــع اللجنة الشـــرعية من أجل 

منتجاتـــه  وتنويـــع  التطويـــر 
والخدمـــات المتوافقـــة مـــع 
وتحتاج  الشـــرعية،  األحكام 
البنوك اإلســـالمية ســـنوات 
من أجـــل التمكين وتوســـيع 

شبكة فروعها.
التمويالت  وبخصـــوص 
البنكيـــة، ال تـــزال كافية وتحتـــاج الى حوافز بدورها المنشـــود، 
وخصوصاً للتمويـــالت الموجهة لشـــركات القطاع الخاص، 
وال ســـيما القطـــاع الزراعي الذي يُشـــكل رافعـــة من روافع 
االقتصـــاد المغربـــي الذي يُســـاهم فـــي تلبيـــة اإلحتياجات 
الداخليـــة والتوســـع فـــي التصديـــر الى االســـواق خصوصا 

االوروبية.●
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(İLEM)  نظـــم مركـــز أبحـــاث اإلقتصـــاد اإلســـالمي التركـــي
بالتعاون مع عدد من المؤسســـات والجمعيات التي تُعنى بالدراسات 
اإلقتصادية، النســـخة الثامنة من ورشـــة عمل اإلقتصاد اإلســـالمي 

تحت عنوان «مؤسسات اإلقتصاد اإلسالمي».
وأوضـــح بيان صـــادر عن مركز أبحاث اإلقتصاد اإلســـالمي «أن 
الفعالية أقيمت في إسطنبول بمشاركة عدد من األسماء المتخصصة 
فـــي اإلقتصاد اإلســـالمي، إضافة إلى ممثلين لألوســـاط األكاديمية 

واإلقتصادية ومنظمات غير حكومية.
وناقشـــت الورشـــة مواضيع حـــول المفاهيم واألفكار األساســـية 
لإلقتصاد اإلســـالمي، واإلقتصاد اإلسالمي وســـوق العمل، والعدالة 
اإلجتماعيـــة مـــن منظـــور اإلقتصاد اإلســـالمي، وعدد مـــن القضايا 

أعلـــن مايكل كوربات، الرئيـــس التنفيذي لدى مجموعة 
سيتي المصرفية أنه «بعد 37 عاماً في سيتي، بما في ذلك 
الســـنوات الثماني الماضية كرئيـــس تنفيذي، أعلن خططه 
للتقاعـــد من مجموعة ســـيتي والتنحي مـــن مجلس إدارتها 
في فبراير/ شـــباط 2021، وقد إختار مجلس اإلدارة جين 
فريزر، والتي تشغل حالياً منصب الرئيس والمدير التنفيذي 
لدى مجموعة سيتي للخدمات المصرفية العالمية لألفراد، 
خلفـــاً له كرئيس تنفيذي في فبراير/ شـــباط، كما انتُخبت 
لعضويـــة مجلس اإلدارة لتبدأ فوراً». ويذكر أن جين فريزر 
تعمل في سيتي منذ 16 عاماً وتشغل مناصبها الحالية منذ 

العام 2019.●

إسطنبول تستضيف النسخة الـ8 
لورشة عمل اRقتصاد اRسالمي

«سيتي المصرفية» تُعيّن جين فريزر رئيسًا تنفيذيًا

األخرى.
وأعـــرب ملك شـــاه أوتكـــو المدير العـــام لبنك البركـــة تركيا في 
كلمـــة خالل البرنامج، عن ترحيبه بمشـــاركة عدد من الجامعات في 

الدراسات المتعلقة باإلقتصاد اإلسالمي.
بدوره، أكد رئيس جامعة صقاريا البروفيســـور فاتح صاواشـــان، 
«أن مركز أبحاث اإلقتصاد اإلســـالمي يُساهم في مجال توفير رأس 
المال البشري في تركيا»، مشيراً إلى «أهمية إنشاء مؤسسات خاصة 

في مجال اإلقتصاد اإلسالمي».
مـــن جهتـــه، قـــال رئيـــس مجلـــس أمنـــاء مركـــز األبحـــاث نهاد 
أردوغموش، نحن «نركز على مستقبل تركيا، ودعم وتطوير المنظمات 

غير الحكومية».●
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أحـــد  اإلســـالمي،  البركـــة  بنـــك  أعلـــن 
الرائـــدة  البحرينيـــة  الماليـــة  المؤسســـات 
فـــي مجـــال المصرفيـــة اإلســـالمية، أســـماء 
الفائزين في سحوبات جوائز حساب البركات 
اإلســـتثماري، بمـــا في ذلـــك الفائـــز بالجائزة 
الكبـــرى بقيمـــة 300.000 دينـــار بحرينـــي، 
والتـــي كانت مـــن نصيـــب أحمـــد الصبيحي. 
وقام البنك بالكشف عن النسخة الجديدة من 
جوائز حســـاب البركات، التي مـــن المقرر أن 
تنطلق بدءاً من أكتوبر/ تشـــرين االول 2020، 
وستشـــمل أكثر من 180 فائزاً حتى ســـبتمبر/ 

أيلول 2021.
بلغ عدد الفائزين في ســـحوبات حســـاب 
البركات لســـبتمبر/ أيلـــول 41 فائًزا، وكان من 
ضمنهم الفائـــز بالجائزة الكبرى األكثر ترقباً، 

البركة اRسالمي يعلن الفائز بالجائزة الكبرى 
البالغة 300.000 دينار بحريني ويكشف عن النسخة الجديدة 

لجوائز حساب البركات اRستثماري

وقد حاز 40 فائزاً على جائزة شـــهرية بقيمة 500 دينار بحريني لكل 
منهـــم. وأُجري الســـحب على الجوائز في المقر الرئيســـي للبنك في 
منطقـــة خليـــج البحرين، وذلك في حضور عدد مـــن إداريي وموظفي 
البنك، وتحت إشـــراف وزارة الصناعة والتجارة والســـياحة وعدد من 

المدققين من داخل البنك وخارجه.
وأبدى أحمد الصبيحي سعادته الكبيرة وإمتنانه للبنك على فوزه 
بالجائزة الكبرى، مضيًفا أنه لم «يســـبق لـــه الفوز بجائزة نقدية بهذا 
الحجـــم، وهي بـــكل تأكيد مفاجأة ســـارة وغير متوقعـــة، وقد أدخلت 
البهجـــة على جميع أفـــراد العائلة»، مبدياً تقديره «العميق للشـــفافية 
والمصداقيـــة التـــي يقدمها بنك البركة اإلســـالمي للزبائـــن»، مؤكًدا 

«أهمية ذلك في كسب ثقتهم وتحقيق رضاهم».
وفي حديثه حول ســـحوبات جوائز ســـبتمبر/ أيلول 2020، وعن 
النســـخة الجديـــدة لحســـاب البركات، صـــرح حمد عبـــداهللا الُعقاب 
الرئيس التنفيذي لبنك البركة اإلسالمي البحرين قائال: «يسعدنا جداً 
اإلعالن عـــن الفائز بالجائزة الكبرى بمبلغ 300.000 دينار بحريني، 
من سحوبات حساب البركات االستثماري في سبتمبر/ أيلول 2020. 
ويســـرنا أن نتقدم بالتهنئة لكل من فاز معنا طوال هذا العام، ونجدد 
الدعوة للجميع للمبادرة بفتح حســـاب البركات أو زيادة رصيدهم في 

الحساب لتعزيز فرصهم للفوز بجوائز البركات اإلستثماري».

وأضـــاف الُعقـــاب «تمتـــاز النســـخة الجديدة من جوائز حســـاب 
البركات اإلســـتثماري بتقديـــم جوائز أكثر وبحصيلـــة نقدية إجمالية 
أكبر. ومن هذا المنطلق، نتطلع قدًما الى مشاركة المزيد من الزبائن 

األعزاء في سحوبات أكتوبر/ تشرين األول واألشهر المقبلة».
وتزامًنا مع ِختام النسخة الحالية لحساب البركات، قام بنك البركة 
بإعـــالن جـــدول الســـحوبات الخاص باألشـــهر الثالثـــة المقبلة ضمن 
نســـخته الجديـــدة 2020/2021، حيث تضم عـــدداً أكبر من الفائزين 
شـــهرياً، وتشـــمل 60 جائزة موزعًة على نمط أســـبوعي، ليتم السحب 
علـــى 20 جائـــزة نقدية بقيمة 500 دينـــار بحريني أســـبوعياً، بجانب 
الجائـــزة الشـــهرية الكبرى بقيمـــة 10.000 دينار في شـــهري أكتوبر/ 
تشـــرين االول ونوفمبر/ تشـــرين الثاني، وفائز واحد بالجائزة الكبرى 
لديسمبر/ كانون األول 2020 البالغة قيمتها 100.000 دينار بحريني.
يقدم حســـاب البركات اإلســـتثماري للزبائن فرصـــاً عديدًة للفوز 
بجوائز نقدية مذهلة طوال فترة إســـتثمارهم، وذلك بإيداع مبلغ قدره 
50 ديناًرا حداً أدنى. وبإســـتطاعة جميـــع الزبائن األفراد الذين تزيد 
أعمارهـــم علـــى 18 عامـــاً من كل الجنســـيات، المبادرة بفتح حســـاب 
البركات اإلستثماري لهم، ويُمكن أيضاً فتح الحساب لمن هم دون 18 
عاماً من قبل ذويهم أو ممثليهم القانونيين. وبإســـتطاعة المؤسســـات 

والشركات كذلك فتح حساب البركات الخاص بهم.● 

حمد عبداهللا الُعقاب الرئيس التنفيذي لبنك البركة اإلسالمي في البحرين
 مع الفائز بالجائرة الكبرى أحمد الصبيحي
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عرض تقريــــر بيت التمويل 
الكويتي (بيتك)، أبرز التغيرات 
النقديــــة في الســــوق المحلية، 
الضــــوء علــــى تطــــور  مســــلّطاً 
ونمــــو ودائع القطاعين الخاص 
والحكومي لدى وحدات الجهاز 
وأبــــرز  الكويتــــي  المصرفــــي 

مؤشراته. 
وأفــــاد التقريــــر: «فرضــــت 
تــــام  إغــــالق  حالــــة  الحكومــــة 
 2020 أيــــار  مايــــو/  خــــالل 
على كل الشــــركات واألنشــــطة 

ا�خبار والمستجدات

بيت التمويل الكويتي - «بيتك»:
 سياسة البنك المركزي النقدية نّشطت الودائع

اإلقتصاديــــة غير الحيوية، وتوقفت فيــــه الحياة اإلقتصادية للحد 
من إنتشــــار فيــــروس «كوفيد – 19» وإســــتكملت بعض اإلجراءات 

اإلحترازية والخطط التحفيزية.
وعــــّززت السياســــة النقدية التــــي فرضها المركزي، تنشــــيط 
مؤشرات الودائع والحفاظ على نموها، فقد إرتفع إجمالي الودائع 
فــــي مايو/ أيــــار وفق بيانات البنك المركزي على أســــاس ســــنوي 
بنســــبة 2.7 % حيث تخطت أرصــــدة الودائع في البنوك المحلية 
44.7 مليــــار دينار، في الوقت الذي إرتفع فيه النشــــاط اإلئتماني 
للبنوك بنســــبة 4.5 % على أســــاس ســــنوي، حيــــث بلغت أرصدة 

التســــهيالت اإلئتمانية 39.3 مليار دينار، وجذبت البنوك الكويتية 
ودائــــع تقدر بنحــــو 856 مليون دينار خالل مايــــو/ أيار بعد خصم 
مسحوبات ودائع القطاع الخاص ألجل التي بلغت 165 مليون دينار 

وحوالي 45 مليون دينار مسحوبات من ودائع القطاع الحكومي.
وبلغت قيمة النمو السنوي إلجمالي الودائع حوالي 1.2 مليون 
دينــــار، نتيجة إرتفاع ودائع القطاع الحكومي بنســــبة 3.4 % (أي 
254 مليــــون دينار)، فــــي حين إرتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 
2.6 % (أي 923 مليون دينار) في ظل محدودية فرص اإلستثمار 

خالل فترة التوقف.●

أعلـــن منظمو المنتـــدى اإلقتصـــادي العالمـــي، تعديل موعد 
إنعقاده الســـنوي للعام 2021 في دافوس في سويســـرا إلى أوائل 
الصيف المقبل، بسبب جائحة «كوفيد19-». وكان الموعد األصلي 

لإلجتماع هو يناير (كانون الثاني).
وقـــال متحـــدث باســـم المنظمـــة «إن «المنتـــدى اإلقتصادي 
العالمـــي قـــرر إعادة جدولـــة اللقاء الســـنوي للعـــام 2021 مطلع 
الصيـــف المقبل»، مضيفـــاً «أن «رأي الخبراء» يُفيـــد بعدم إمكان 

تنظيم المنتدى «بشكل آمن في يناير/ كانون الثاني».

تأجيل منتدى دافوس 
إلى صيف 2021 

بسبب جائحة «كوفيد - 19»

يُذكـــر أن المنتدى اإلقتصادي العالمي إنطلق في العام 1971، 
بهدف «تحسين وضع العالم»، كما جاء في وثائقه. ويجمع المنتدى، 
الذي يُعقد سنوياً في منتجع دافوس للتزلج في جبال األلب، قادة 
قطاع األعمال والتجارة مع شخصيات قيادية بارزة في المجاالت 
السياسية واألكاديمية واألعمال الخيرية. ويستقطب الحدث نحو 

3 آالف شخص، ثلثهم تقريباً من قطاع األعمال.●
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ا�خبار والمستجدات

أفادت مديرية الدراســـات والتوقعات المالية في وزارة اإلقتصاد 
والماليـــة المغربيـــة «أن األداء الجيد لقطاع الصناعة اإلســـتخراجية 
تُعزز خالل الربع الثاني من العام 2020 عبر تســـجيل إرتفاع لمؤشر 
اإلنتاج بنســـبة 7.6 % بعد تراجع 0.4 % خالل الربع الذي ســـبقه، 

وبنسبة 1.2 % على أساس سنوي.
وأوضحت المديرية، في نشـــرة الظرفية لشـــهر سبتمبر (أيلول) 
الجاري 2020، «أن هذا اإلرتفاع يأتي بالموازاة مع تعزيز حجم إنتاج 

الفوسفات الصخري، المكّون األساسي للقطاع، بنسبة 9.1 %». 
وأضافت: «أن مؤشـــر إنتاج القطاع إرتفع في المتوســـط بنســـبة 
3.6 % فـــي الربـــع األول من العام 2020. بعد أن حقق نمواً 2.8 % 

قبل حوالي سنة».
وتابعـــت: «فـــي مـــا يتعلـــق بالمبـــادالت الخارجيـــة، إرتفع حجم 
صادرات الفوســـفات الصخري بنسبة 5.5 % في نهاية يوليو (تموز) 
الماضـــي حســـب المصدر ذاته»، مشـــيراً إلـــى «نمـــو المبيعات نحو 
الخارج لمشتقات الفوسفات من حيث الحجم بنسبة 14.4 % خالل 

الفتر. عينها».
وخلصـــت المديريـــة إلـــى «أن رقم األعمـــال اإلجمالـــي الخاص 
بالتصدير لمجموعة المكتب الشـــريف للفوســـفات انخفض بنســـبة 
4.2 %، ليســـتقر في حـــدود 28.8 مليار درهـــم (2.8 مليار دوالر)، 

وذلك بسبب تأثير تراجع األسعار».
يُذكـــر أنـــه كان البنك المركزي المغربي أبقى على ســـعر الفائدة 
القياســـي بـــدون تغيير عنـــد 1.5 %، وأفـــاد: «أن تكاليف اإلقتراض 

متوافقـــة مـــع التوقعات اإلقتصاديـــة. وفي يونيو (حزيـــران)، خفض 
البنك سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وقلّص نسبة اإلحتياطي 

اإللزامي إلى صفر % لدعم اإلقتصاد أثناء أزمة فيروس كورونا.
وأجـــرى البنـــك المركزي أيضـــا تعديـــًال نزولياً لتوقعاتـــه للنمو 
االقتصادي في المغرب في 2020. ويتوقع اآلن إنكماشا قدره 6.3 %، 
مقارنة بتوقعاته الســـابقة البالغة 5.2 %، مشيرا إلى تداعيات أزمة 
فيـــروس كورونا. ويتوقع أيضا أن يتعافى اإلقتصاد العام المقبل، وأن 
يســـجل نموا 4.7 % في 2021. على أساس افتراض بتحسن الناتج 

الزراعي.
ورفـــع المغرب إجراءات صارمة للعزل العام في أنحاء البالد في 
يونيـــو/ حزيران 2020، لكنه أعاد فرض إجراءات تقييدية في بعض 

المدن الكبيرة التي سجلت معدالت مرتفعة لإلصابة بالفيروس.
ويتوقع المغرب أن يبلغ التضخم، الذي تقود بشكل رئيسي أسعار 
الغـــذاء، 0.4 % فـــي 2020، و1.0 % في 2021. ومـــن المتوقع أن 
يبلـــغ العجـــز في ميزان المعامالت الجاريـــة 6 % من الناتج المحلي 
اإلجمالـــي بفعـــل هبوط حاد في صادرات الســـيارات والمنســـوجات 

وأيضا إيرادات السياحة.
وأفاد البنك المركزي «أن العجز في الموازنة العامة سيرتفع إلى 
7.9 % في 2020 مقارنة بـ 4.1 % العام الماضي، بسبب إنخفاض 
إيرادات الضرائب»، مشـــيراً إلى «أن الدين الحكومي من المنتظر أن 
يقفز إلى 76.1 % من الناتج المحلي اإلجمالي في العام 2020، من 

65 % في 2019».●

المغرب: إنتعاش الصناعة اRستخراجية 
في الربع الثاني من العام 2020
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أعلـــن محمـــد بنشـــعبون، وزير االقتصـــاد والمالية وإصـــالح اإلدارة 
المغربـــي، إجـــراءات فورية سيشـــرع المغرب في تنفيذهـــا لمواجهة آثار 
جائحـــة «كورونا» تتمحور حـــول 3 أولويات، هي: إطـــالق خطة لإلنعاش 
االقتصـــادي، وتعميم التغطيـــة اإلجتماعية (التأمين الصحي)، وتســـريع 

إصالح القطاع العام.
وقال بنشـــعبون، خـــالل تقديمه تفاصيل المرســـوم المتعلق بإحداث 
حســـاب مرصـــد ألمـــور خصوصيـــة يحمل اســـم «صنـــدوق اإلســـتثمار 
اإلســـتراتيجي»، في إجتماع لجنة المالية بمجلس النواب (الغرفة األولى 
في البرلمان): «إن إعتماد هذا المشـــروع يأتي تنفيذاً للتعليمات الواردة 
في خطاب العاهل المغربي الملك محمد الســـادس الذي ألقاه لمناســـبة 

عيد الجلوس».
بالنسبة إلى الشق اإلجتماعي، قال وزير االقتصاد والمالية المغربي 
بنشـــعبون إنه «ســـيجري العمل على التنزيل الســـريع للورشـــات المتعلق 
بتعميـــم التغطيـــة اإلجتماعيـــة الذي أعلـــن عنه الملك محمد الســـادس 
فـــي خطاب الجلوس، والذي ســـيمكن من تعميم التأميـــن اإلجباري على 
المرض، والتعويضات العائلية، والتقاعد لفائدة كل األســـر المغربية التي 

ال تتوافر حالياً على تغطية إجتماعية». 
وأشـــار بنشـــعبون إلى «أن الجدولـــة الزمنية لتفعيـــل تعميم التغطية 
اإلجتماعية ســـتتم بشـــكل تدريجـــي خالل الســـنوات الخمـــس المقبلة، 
إنطالقـــاً من ســـنة 2021، وعلـــى مرحلتين؛ تمتد األولى من ســـنة 2021 
إلى ســـنة 2023، وســـيجري خاللهـــا تفعيل التغطيـــة الصحية اإلجبارية 
والتعويضـــات العائلية، وتمتد المرحلة الثانية من ســـنة 2024 إلى ســـنة 

2025 وسيجري خاللها تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل».
أمـــا فـــي ما يخص اإلجـــراء الثاني المرتبط بإصـــالح القطاع العام، 
فأوضـــح بنشـــعبون «أن األولوية ســـتُعطى لمعالجة اإلختـــالالت الهيكلية 
للمؤسســـات والمقـــاوالت العمومية، قصد تحقيق أكبـــر قدر من التكامل 
واإلنســـجام في مهامهـــا، والرفع من فعاليتهـــا اإلقتصادية واإلجتماعية، 
باإلضافـــة إلى قرار إحـــداث وكالة وطنية مهمتها التدبير اإلســـتراتيجي 

لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية».
ولتحقيـــق األهداف المرجـــوة من هذا اإلصالح الهيكلـــي «العميق»، 
قال بنشـــعبون: إنه «ســـيُتخذ ما يلزم من تدابير على المستويين القانوني 
والتنظيمـــي مـــن أجل حـــذف المؤسســـات والمقـــاوالت العموميـــة التي 
إســـتوفت شـــروط وجودهـــا أو لم يعد وجودهـــا يقدم الفعاليـــة الالزمة. 
كما ســـيجري العمل على تقليص إعتمادات الدعم للمؤسســـات العمومية 

المغرب يُطلق خطة إصالح هيكلي لمواجهة آثار «كورونا»

بنشعبون: إطالق خطة لqنعاش االقتصادي 
وتعميم التغطية اRجتماعية وتسريع إصالح القطاع العام

وربطها بنجاعة األداء».
كبـــرى  أقطـــاب  إنشـــاء  «ســـيُجري  أنـــه  بنشـــعبون  وأضـــاف 
فـــي  تنشـــط  التـــي  العموميـــة  المؤسســـات  مـــن  عـــدد  تجميـــع  عبـــر 
قطاعـــات متداخلـــة أو متقاربـــة، وذلـــك قصـــد الرفـــع مـــن المردوديـــة 
النفقـــات». وعقلنـــة  المـــوارد  إســـتغالل  فـــي  النجاعـــة  وضمـــان 

وفـــي شـــأن خطـــة إنعـــاش االقتصاد، كشـــف الوزيـــر المغربي عـــن أنها 
«تتضمـــن «إجراءات أفقية تأخذ في الحســـبان الخصوصيات القطاعية، 
وذلك بهـــدف مواكبة اإلســـتئناف التدريجي لنشـــاط مختلف القطاعات 

وتهيئة ظروف إنعاش إقتصادي قوي في مرحلة ما بعد األزمة».
وأشـــار بنشعبون إلى «توطيد المجهود المالي اإلستثنائي الذي أعلن 
عنه الملك محمد السادس في خطاب العرش عبر ضخ ما ال يقل عن 120 
مليـــار درهم (12 مليار دوالر) فـــي اإلقتصاد الوطني لمواكبة المقاوالت، 
وخصوصاً الصغرى والمتوســـطة، وذلك بتخصيص 75 مليار درهم (7.5 
مليـــارات دوالر) للقروض المضمونة من طرف الدولة بشـــروط تفضيلية 
لفائـــدة كل أنواع المقاوالت الخاصة والعمومية، في حين ســـيرصد مبلغ 
45 مليار درهم (4.5 مليارات دوالر) لصندوق اإلستثمار اإلستراتيجي».
وأضاف بنشعبون: أنه «في إطار قانون المالية المعدل للسنة المالية 
2020، ُرصـــد مبلـــغ 15 مليار درهم (1.5 مليار دوالر) لهذا الصندوق من 
الميزانيـــة العامة للدولة، ثم تعبئة 30 مليار درهم (3 مليارات دوالر) في 

إطار العالقات مع المؤسسات المالية الوطنية والدولية،
 وفي إطار الشراكة مع القطاع الخاص. وتتجلى مهمة هذا الصندوق 
فـــي دعم األنشـــطة اإلنتاجيـــة ومواكبة وتمويل المشـــاريع اإلســـتثمارية 
الكبرى من خالل التدخل بشكل مباشر عبر تمويل الورش الكبرى للبنية 
التحتية من خالل الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص، وبشـــكل غير 
مباشر عبر المساهمة في دعم رساميل المقاوالت التي تحتاج إلى أموال 

ذاتية بهدف تطويرها وخلق فرص الشغل».●

ا�خبار والمستجدات
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شـــهدت مدينـــة الرياينـــة، مراســـم اإلفتتاح الرســـمي لفرع 
مصـــرف الجمهورية، في حضور مســـاعد المدير العام لشـــؤون 
التســـويق في مصرف الجمهورية، ومساعد المدير العام لشؤون 
التقنية في المصرف، ومدير إدارة التســـويق، وتطوير المنتجات، 
ومســـاعد مدير إدارة التقنية لشـــؤون التركيب والتدريب، ومدير 

مصرف الجمهورية يفتتح فرعُه في الرياينة 

أعلـــن مصرف شـــمال أفريقيا «إطالق مركـــز تقديم الخدمات 
اإللكترونيـــة، في الفرع الرئيســـي طرابلس (ليبيـــا)»، موضحاً «أن 
هذا المركز سيعمل على تقديم جميع الخدمات اإللكترونية لجميع 
زبائـــن المصرف، من إصدار بطاقات الخصم المباشـــر ومســـبقة 

الدفع، وفتح حسابات خاصة بإصدار نقاط البيع ».
وأوضح المصرف أنه «ســـيقدم أيضاً اإلشـــتراك في الخدمات 
المصرفيـــة عبـــر الهاتـــف النقال «موبي نـــاب»، وتفعيـــل العمليات 
الماليـــة، وخدمـــة «موبـــي نـــاب»، واإلشـــتراك فـــي خدمـــة الدفع 
اإللكترونـــي، «نـــاب 4 بـــاي»، إضافـــة إلـــى فتح حســـابات خاصة 
بإصدار نقاط البيع «ناب 4 باي»، وإصدار وشحن بطاقات تداول، 

واإلشتراك وشحن محفظة سداد.●

مصرف شمال أفريقيا يُطلق مركز تقديم
خدمات إلكترونية مقره الفرع الرئيسي طرابلس

ا�خبار والمستجدات

إدارة الفـــروع فـــي منطقـــة جبل 
نفوســـة والمجلـــس البلـــدي في 

الرياينة وحكماء المدينة.
وقال مســـاعد المدير العام 
لشؤون التســـويق زايد العثماني 
«إن مصرف الجمهورية من خالل 
فرع الرياينة سيعمل على تذليل 
كافـــة الصعوبـــات أمـــام الزبائن 
وذلـــك بتقديـــم كافـــة الخدمات 
المصرفية لزبائن المنطقة، من 
حيـــث توفيـــر الســـيولة النقدية 
وتقديـــم الخدمـــات اإللكترونية، 
إضافـــًة إلى ربط فـــرع الرياينة 
وعمـــوم فـــروع الجبـــل الغربـــي 
بفـــروع المصـــرف فـــي مختلف 

المدن الليبية.
وأكد مدير إدارة التسويق فوزي الشويش «أن إفتتاح فرع الرياينة، 
يأتـــي في إطار حـــرص اإلدارة العامة لتقريـــب الخدمات المصرفية 
للمواطـــن في هذه المنطقة»، مؤكداً «أن الخدمات التي ســـتقدم من 

هذا الفرع ستكون بمستوى الفروع األخرى».●
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«نيوجين  شـــركة  أعلنـــت 
 Newgen ويـــر»  ســـوفت 
Software، المزّود العالمي 

الرقميـــة  األتمتـــة  لمنصـــة 
منخفضة الرمز، عن إستعانة 
مصـــرف التجـــارة والتنميـــة 
لمنطقة شـــرق وجنوب القارة 
اإلفريقيـــة (TDB) بحزمـــة 
الوثائـــق  نظـــام  منتجـــات 
اإللكترونية وإدارة السجالت 
(EDRMS) ألتمتة وتيسير 
عمليـــات األعمال الرئيســـية 

مصرف التجارة والتنمية لشرق وجنوب إفريقيا 
يُيسر العمليات التجارية الرئيسية مع نيوجين

ا�خبار والمستجدات

وتحقيق هدف المؤسسة الرقمية الخالية من األوراق.
وبإستخدام حل نيوجين، سيتمكن مصرف التجارة والتنمية 
مـــن رقمنة المعامـــالت الورقية في جميع أقســـام المصرف. 
وســـيُتيح ذلـــك للمصـــرف توجيه التحـــول الرقمي وتحســـين 

الكفاءة على مستوى المؤسسة.
ويقول جوزيـــف كينوندا Joseph Kynunda، مســـؤول 
أول إدارة الســـجالت، مصرف التجارة والتنمية لمنطقة شرق 
وجنـــوب إفريقيا: «كنا نتطلع لحل تقني يســـاعدنا على رقمنة 
معامالتنا وتقديم تجربة عصرية للعميل. ولقد إستعنا بشركة 
نيوجين كشريك بعد عملية تقييم مكثفة، وإخترنا حلها الرائد 

الخاص بنظام الوثائق اإللكترونية وإدارة السجالت».
ويضيـــف كينوندا «مع حلول نيوجين، ســـنتمكن من توحيد 
الوحـــدات التشـــغيلية وإدارة المحتـــوى المؤسســـي على نحو 
أكثـــر كفـــاءة، وبالتالـــي تقليـــل الوقـــت المســـتنفد، وتحســـين 
الرؤية، وتقليل اإلعتماد على الوثائق الفعلية، وتمهيد الســـبيل 
أمـــام رحلة سلســـلة للعميـــل. وســـيتمكن العمـــالء الداخليون 
والخارجيـــون مـــن التعامل مـــع المعلومات فـــي الوقت الفعلي 
لتســـهيل عملية إتخاذ قرار أكثر ذكاًء. ونتطلع إلى التعامل مع 
نظام الوثائق اإللكترونية وإدارة السجالت والعمل مع نيوجين 

في المشروعات المستقبلية».
 ،Diwakar Nigam من جانبـــه، يوضح ديواكار نيغـــام
عضـــو مجلـــس اإلدارة المنتـــدب والرئيس التنفيذي لشـــركة 
 Newgen Softwareنيوجين ســـوفت وير تكنولوجيز ليمتد
نيوجيـــن  «تســـتهدف  قائـــًال:   ،Technologies Limited

مســـاعدة مصـــرف التجـــارة والتنميـــة فـــي تحويـــل معامالت 
األعمـــال الخاصة بهـــم وتقديم خدمات أســـرع وأعلى كفاءة، 
وبإســـتخدام أحـــدث منتجاتنـــا وتقنياتنـــا، نطمـــح دائمـــاً إلى 
مســـاعدة عمالئنا على البقاء في طليعة الركب. ويســـعدنا أن 
يختارنـــا مصرف التجـــارة والتنمية كشـــريك للتحول الرقمي. 
ونأمل في تحقيق نمو متبادل لألعمال وإنجاح هذه الشراكة».

مصرف التجارة والتنمية 
يُشجع زبائنه على المعامالت اإللكترونية

مـــن جهة أخـــرى، طالب مصـــرف التجـــارة والتنمية كافة 
عمالئه بإســـتبدال التعامـــل النقدي بالمعامـــالت اإللكترونية 
المتوافـــرة عبـــر تطبيق المصرف الرقمي الـــذي يُتيح للزبائن 
إجراء 8 معامالت رئيسية كإجراء إحترازي للوقاية من عدوى 

فيروس كورونا التي تبث إنتشاره عبر العملة الورقية.
وأشـــارت إدارة التجارة والتنمية إلى «أن التطبيق ســـيتيح 
للعمالء فتح حســـاب جديد مع إمكانية إختيار الفرع كما يتيح 
التطبيـــق معرفـــة حركة الحســـاب، ومـــن بين الخدمـــات التي 
يوفرها إمكانية إجراء الحواالت الداخلية برسم خدمة قدرها 

دينار على كل 1000 دينار».
وزّودت إدارة مصـــرف التجارة والتنميـــة التطبيق بعمليات 
شـــراء بطاقات الدفع المســـبق المعنية بشـــركات اإلتصاالت 
المدار وليبيانا وشـــركة ليبيا لإلتصـــاالت وتقنية المعلومات، 
باإلضافـــة إلى خدمـــة تحويل بطاقات االشـــتراكات الهاتفية، 
إلى جانب خدمتي طلـــب دفاتر الصكوك ومعرفة أماكن آالت 

السحب.●
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ا�خبار والمستجدات

الرئيس التنفيذي لبنك ABC - المغرب العربي
يقود اRقتصاد التونسي في الحكومة الجديدة

علي كعلي
 ABC الرئيس التنفيذي لبنك 

في المغرب العربي 
والرئيس التنفيذي لبنك ABC تونس

أعلنت مجموعة بنك ABC، المصرف الدولي الرائد في منطقة 
الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا، أن علي كعلي، الرئيس التنفيذي 
 ABC في المغـــرب العربي والرئيس التنفيـــذي لبنك ABC لبنـــك
تونس، ســـوف ينضـــم إلى الحكومة التونســـية الجديدة التي شـــكلها 

رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي.
وتنـــازل كعلي عـــن منصبه في بنك ABC تونـــس ليتولى مقاليد 
وزارة اإلقتصاد والمالية واإلستثمار في الحكومة التونسية الجديدة.

وقـــال نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعة بنـــك ABC، صائل 
الوعـــري: «نحن فخـــورون جداً بإنجـــازات علي كعلـــي، إذ قام بإدارة 
أعمالنـــا بنجاح في منطقة المغرب، في ظل ظروف مليئة بالتحديات 

السياســـية واإلقتصادية الكبيـــرة. ونحن 
ســـعداء ألن خبرته الواســـعة ونزاهته ســـتكونان في خدمة بلده اآلن. 
وفـــي الوقت عينـــه، فإن تعيينه فـــي الحكومة الجديدة يُمثل شـــهادة 
عظيمـــة للقادة المتميزين في بنك ABC الذين أثبتوا مراراً قدرتهم 
علـــى تولـــي المناصب الحكومية الرفيعة والمســـاهمة في دفع عجلة 

التنمية اإلقتصادية».
وأضاف الوعري، «لقد عمل كعلي لمدة عشـــر ســـنوات في بنك 
ABC قـــام خاللهـــا بدور محـــوري في بناء وتوســـيع أعمـــال البنك 

المربحة، وخدمة العمالء المتميزة في أوقات شـــهدت تحديات غير 
مســـبوقة. وســـيبقى علي كعلي صديقاً عزيزاً لبنك ABC ونتمنى له 

كل النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة». ●

أطلــــق بنــــك «بيمــــو» برنامجاً، من شــــأنه تأميــــن تمويل 
للزبائــــن وغير الزبائن، من أجل إعادة بناء بيوتهم، مكاتبهم 
أو إستعادة معداتهم، من خالل قرض سريع مع الحد األدنى 
من الضمانات والمســــتندات اإلدارية. وقد خّصص مجلس 

اإلدارة مبلغ 100 مليون دوالر لهذه المبادرة.
وأفــــاد البنك في بيان: «في خضــــّم حزننا على أحبائنا، 
وجرحى وطننا، والمفجوعين، ومنازلنا المدّمرة، ليس الوقت 
لنرفــــض أو نفقد األمل، تتقدم أســــرة البنــــك بأحّر التعازي 

لكافة اللبنانيين، متشاركة معهم أحزانهم ومعاناتهم».
ولفــــت البيــــان الــــى أن البنك ســــيتحّدى الواقــــع األليم 
«وســــنثبت أنه يُمكننا التضامن والتعاضد وسط المصاعب، 

بنك «بيمو» يُخّصص 100 مليون دوالر Rعادة بناء البيوت والمكاتب

بمســــاعدة أصدقائنــــا، وســــنتخّطى هــــذه األزمــــة وغيرها. 
ونتشــــّبث ببياننا المنشــــور في بداية هذا العام أكثر من أي 
وقت مضى: إن ســــنة 2020 هي ســــنة الشــــجاعة، ونرغب 
في أن نصبح مصدر أمل لجميع اللبنانيين حتى ننهض معاً 

ونتغلب على األزمة».●
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الدراسات وا�بحاث والتقارير

المنظمة العربية للسياحة واRتحاد العربي للنقل الجوي: 

إنخفاض عدد المسافرين بنسبة 54.7 % في 2020
نتيجة تأثير كورونا على اRقتصاد والسياحة والسفر في العالم

توقعت دراســـة تحليلية مشـــتركة بين المنظمـــة العربية 
للســـياحة واإلتحاد العربي للنقل الجـــوي  «أن ينخفض إجمالي 
عدد المســـافرين الكيلومتريين المنقولين بنســـبة 54.7 % في 
العام 2020 في العالم، مقارنة بالعام 2019 بناء على ســـيناريو 
التعافي الســـريع، وبنســـبة 71.7 % بناء على ســـيناريو التعافي 
البطـــيء»، متوقعة «أن ينكمش الناتج اإلجمالي العالمي بنســـبة 
4.9 % في العام 2020 مقارنة بالعام 2019، بناء على سيناريو 
التعافي الســـريع، وأن ينكمش بنسبة 7.1 %» بناء على سيناريو 

التعافي البطيء.
على صعيد السياحة توقعت الدراسة «أن يسجل عدد السياح 
الدوليين الوافدين، إنكماشـــاً بنســـبة 64.7 % في العام 2020 
مقارنـــة بالعام 2019، بناء على ســـيناريو التعافي الســـريع، وأن 
ينكمـــش بنســـبة 79.7 %» بناء على ســـيناريو التعافي البطيء. 
كمـــا يُتوقـــع «أن يتعافـــى اإلقتصاد العالمي ما بين ســـنة وثالث 
ســـنوات، بينما يُتوقع أن يتعافى السفر الجوي والسياحة ما بين 

أربع إلى سبع سنوات».
عربيـــاً، توقعت الدراســـة «أن ينكمش الناتـــج اإلجمالي في 
العالـــم العربي بنســـبة 5.7 % في العـــام 2020، مقارنة بالعام 
2019، بناء على ســـيناريو التعافي الســـريع، وأن ينكمش بنسبة 
7.5 % بنـــاء علـــى ســـيناريو التعافـــي البطـــيء»، متوقعـــة «أن 
ينخفـــض إجمالـــي عـــدد المســـافرين الكيلومترييـــن المنقولين 
ألعضاء اإلتحاد بنسبة 57.1 % في العام 2020، مقارنة بالعام 
2019 بناء على ســـيناريو التعافي السريع، وبنسبة 73.1 % بناء 

على سيناريو التعافي البطيء»
كذلك توقعت الدراســـة «أن يُســـجل عدد الســـياح الدوليين 
الوافديـــن فـــي العالـــم العربـــي إنكماشـــاً بنســـبة 65.6 % في 
العـــام 2020 مقارنـــة بالعـــام 2019 بناء على ســـيناريو التعافي 
السريع، وأن ينكمش بنسبة 80.5 % بناء على سيناريو التعافي 
البطيء»، كما توقعت «أن يتعافى اإلقتصاد العربي ما بين ســـنة 
وثالث ســـنوات، بينما يُتوقع أن يتعافى السفر الجوي والسياحة 

في العالم العربي ما بين أربع إلى سبع سنوات».
على صعيد الخســـائر مقابل الدعم المالي، توقعت الدراسة 
«أن يصـــل إجمالـــي الوظائـــف المقدرة في جميع أنحـــاء العالم 
إلى 197.5 مليون وظيفة، وتمثل الخســـائر اإلقتصادية للســـفر 

والســـياحة 11.4 % من إجمالي الخســـائر اإلقتصادية. وتشير 
التقديرات إلى أن الخسائر في الناتج المحلي اإلجمالي العالمي 

سيصل إلى 12.5 تريليون دوالر في العام 2020».
أمـــا علـــى صعيد الحلـــول الالزمـــة لدعم تعافـــي اإلقتصاد 
والســـياحة والســـفر، فأشـــارت الدراســـة التحليلية إلى ضرورة 
«منـــح دعم مالـــي إضافي لإلقتصاد من أجل تعويض الخســـائر 
(3.5 تريليونـــات دوالر إضافيـــة)، وتخصيص شـــركات الطيران 
بدعم مالي إضافي (وال ســـيما فـــي العالم العربي)، وتخصيص 
حزم من الدعم المالي لقطاع الســـياحة لتعويض الخسائر، وأن 
يتبـــع جميـــع المعنيين اإلرشـــادات الدولية بما يتعلـــق بالتدابير 
الصحية للسياحة والسفر، بما يتناسب ومستوى خطر التعرض 
لإلصابـــة، وتفادي فرض الحجر الصحي عند الوصول، وتوعية 
المسافرين حول مستوى الخطورة المنخفض جداً حيال إنتقال 
الفيـــروس خالل الســـفر، وتطبيق التدابير الصحيـــة المتعارف 

عليها.
كذلـــك من الحلول، أن تتبنى الحكومات التقنيات البيومترية 
المتطـــورة عند نقاط األمن والجمـــارك ومراقبة الجوازات، وأن 
يقوم المعنيون بصناعة الطيران بوضع معايير دولية تسمح بدمج 
بيانات حجز المســـافرين وبياناتهم البيومترية بحيث يصبح لكل 
مسافر رمز تعريفي موحد، وأن يتم إعادة إطالق الحركة الجوية 

بناء على إتفاقيات خدمات النقل الجوي بين الدول.● 
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مصرف الطيف اRسالمي لqستثمار والتمويل 
 TIB ON LINE ينفرد بتطبيق

Rرسال الحواالت من أي مكان في العالم

أظهـــرت بيانات حديثـــة، أن اإلقتصاد الكـــوري الجنوبي إنكمش 
بنسبة 3.3 % في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق، لكنه كان جيًدا 

مقارنة باالقتصادات الرئيسية األخرى.
وكان معـــدل نمو الناتج المحلي اإلجمالـــي لكوريا الجنوبية ثاني 
أعلى نسبة من بين 14 دولة تضم الواليات المتحدة والصين وألمانيا 
 ،(OECD) وفرنســـا، وفًقـــا لمنظمة التعـــاون االقتصـــادي والتنمية

وهي مجموعة مكونة من 36 دولة معظمها دول غنية ومتقدمة.
وأصـــدرت منظمة التعـــاون االقتصـــادي والتنمية معـــدالت نمو 
الناتـــج المحلـــي اإلجمالي لــــ 13  من أصل 36 دولـــة، باإلضافة إلى 
ســـتة إقتصادات رئيسية أخرى - الصين وروسيا والهند وإندونيسيا 

والبرازيل وجنوب إفريقيا.
ومـــن بين الـــدول الــــ 14، تصدرت الصيـــن القائمة حيـــث ارتفع 
اقتصادها بنســـبة 11.5 % في الفترة من أبريل/ نيســـان إلى يونيو/ 

حزيران 2020 مقارنة بالربع السابق.
بينما على الجانب اآلخر، انكمش االقتصاد األميركي بنسبة 9.5 

رغم كورونا.. هذه الدول ا<فضل أداء اقتصاديًا

% في الربع الثاني مقارنة باألشهر الثالثة السابقة.
وعانـــت ألمانيا وفرنســـا وإيطاليا وإســـبانيا أيًضـــا من انخفاض 
مزدوج الرقم في نموها االقتصادي بسبب تداعيات جائحة كوفيد19-.
كمـــا إنكمـــش االقتصـــاد األلمانـــي بنســـبة 10.1 %، وإنخفـــض 
االقتصاد الفرنســـي بنســـبة 13.8 %، وإنكمش اإلقتصاد اإلســـباني 

بنسبة 18.5 %.
في المتوسط  ، إنخفضت اقتصادات الدول الـ 14 بنسبة 9.5 % 

على أساس ربع سنوي.●

يقـــدم مصـــرف الطيـــف اإلســـالمي لإلســـتثمار والتمويل 
مجموعة من الخدمات المصرفية واألنشـــطة المتمثلة باآلتي 
:فتـــح الحســـابات المصرفية، والحســـاب الجاري، وحســـاب 
اإلدخار، وحســـاب الودائع اإلستثمارية (سنوية ونصف سنوية 
وثالث ســـنوات) بالدينار والدوالر، وحساب الشاطر، وحساب 
الشـــركات، والحســـاب المشـــترك، وفتح الحســـاب إلكترونياً 

 .TIB ON LINE خالل تطبيق
كما يُصدر مصرف الطيف اإلسالمي لإلستثمار والتمويل، 
 VISA – MASTER) بطاقـــات الدفع اإللكتروني العالمية
CARD) وبكافـــة أنواعهـــا: بطاقة فيزا بالتينيـــوم، وبطاقة 

فيزا كالسيك، وبطاقة توطين الرواتب. ويقدم المصرف أيضاً 
خدمة الحواالت المالية بشـــقيها البنكية وحواالت «الكاونتر»، 
من خالل شـــبكة «الطيف أون الين» إلرسال الحواالت وشبكة 

مراسلين شركة «ويسترين يونين» العالمية.
 TIB ON LINE بتطبيـــق المصـــرف  ينفـــرد  كمـــا 

إلرســـال الحـــواالت مـــن أي 
مكان فـــي العالـــم من خالل 
ربـــط الحســـاب الجـــاري مع 
التطبيـــق (إرســـال الحواالت 
وإيـــداع الحواالت الواردة في 
كذلك  المصرفي،  الحســـاب 

شـــراء الـــدوالر والتحويل بين الحســـابات المفتوحة في فروع 
مصرفنا).

ويقوم مصرف الطيف اإلسالمي لإلستثمار والتمويل أيضاً  
ببيع وشـــراء العمالت االجنبيـــة، وخدمة الحجـــز االلكتروني 
المســـبق قبـــل الحضور إلى المصرف من أجـــل تنظيم وتقليل 
إنتظـــار الزبائن وال ســـيما في ظل إنتشـــار  فيـــروس كورونا، 
وخدمـــة تمويـــل المشـــاريع الصغيـــرة والمتوســـطة من خالل 
مبادرة البنك المركزي العراقي في تمويل المشـــاريع، والكثير 

من الخدمات والميزات.●

ا�خبار والمستجدات
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ا�خبار والمستجدات

أشــارت مجموعـــة مـــن الخبـــراء مـــن شـــركة «برايـــس 
ووترهـــاوس كوبرز» إلى أن سالســـل التوريـــد العالمية تأثرت 
بشـــدة بأزمـــة وبـــاء كورونـــا واألحـــداث السياســـية العالمية، 
ممـــا أدى إلـــى تعزيز النزعـــة القومية وتنامـــي الدعوات التي 
تطالب بتطوير القـــدرات المحلية واإلقليمية. جاء ذلك خالل 
مشـــاركتهم في جلســـة نقاش نظمتها القمة العالمية للصناعة 

والتصنيع ضمن سلسلة الحوارات االفتراضية للقمة.
وخالل مشاركته في الجلسة، قال الدكتور بشار الجوهري، 
الشـــريك في «برايـــس ووترهاوس كوبرز» الشـــرق األوســـط: 
«أظهر وباء كورونا النقص الذي تعانيه منطقة الشرق األوسط 
فـــي بعض القطاعـــات الحيوية مثـــل قطاع الرعايـــة الصحية 
والقطاع الغذائي. وقد شهدنا في اآلونة األخيرة توجه العديد 
مـــن دول المنطقـــة لتنويـــع مصادرهـــا، والعمل علـــى توظيف 
التقنيات الرقمية لتطوير صناعاتها والنهوض باقتصاداتها.»

وبدورهـــا، أشـــارت كارا هافـــي، الشـــريك فـــي «برايـــس 
ووترهـــاوس كوبـــرز» المملكـــة المتحـــدة، إلـــى أن االنتخابات 
المحليـــة للـــدول تتأثـــر بالفـــرص والتحديات التـــي تفرضها 

العولمـــة والعولمـــة المحلية، وبمـــدى قوة العالقـــات الدولية، 
وقالـــت: «نظـــًرا للظـــروف السياســـية الحاليـــة فـــي المملكة 
المتحـــدة والناتجة عن التصويت لصالـــح الخروج من االتحاد 
األوروبـــي، قامت العديد من الشـــركات الصناعية خالل العام 
الماضي بإعادة النظر في سالســـل التوريد والبحث عن حلول 
خاصة بها، وهو ما مكن هذه الشـــركات من تطوير فهم أعمق 
لسالســـل التوريد. ومع تفشـــي الوباء في المملكـــة المتحدة، 
تتوجـــه العديد من الشـــركات لالعتماد على الســـوق المحلي، 
إال أن بعض الجمعيات والمؤسسات الصناعية أشارت إلى أن 

التغير في سالسل التوريد قد يستغرق وقًتا طويًال.»
ومـــن جهته، ســـلط بريـــت كايوت، الشـــريك فـــي «برايس 
ووترهـــاوس كوبـــرز» الواليـــات المتحـــدة، الضوء علـــى تأثير 
زيادة أجور القوى العاملة والخدمات اللوجستية على سالسل 
التوريد والقطاع الصناعي، وقال: «يتمثل أحد الحلول التي قد 
تســـاهم في خفض التكاليف في زيادة االعتماد على التصنيع 
المحلي أو االعتماد على موردين محليين أو إقليميين. ونتوقع 
أن تتوجه العديد من الشركات في الواليات المتحدة للتصنيع 
في مناطق مثل المكسيك أو إطالق مشاريع صناعية مشتركة 

خبراء من شركة «برايس ووترهاوس كوبرز»

وباء كورونا يتسبب في اضطراب السياسات 
وسالسل التوريد العالمية
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تجمع بين الواليات المتحدة والمكســـيك أو المكسيك 
ودولـــة أخرى منخفضة التكلفة في آســـيا، خاصة مع 
ارتفاع معدالت أجور العمالة، وزيادة تكاليف الخدمات 
اللوجســـتية بشـــكل كبير، باإلضافة إلى دور الرســـوم 
الجمركية التي تفرضها الحكومات. وقد بدأت العديد 
من الشـــركات بالبحث عن طـــرق تمكنها من مواصلة 
أعمالهـــا بغض النظر عن التحديات التي تواجهها في 

أسواقها المحلية أو في األسواق العالمية.»
ومن جانبه، أوضح الدكتور مايكل واجنر، الشريك 
في شـــركة «ســـتراتيجي &» في ألمانيا التابعة لشركة 
«برايس ووترهاوس كوبرز»، أن أزمة الوباء في ألمانيا 
كشـــفت عن عـــدم قدرة سالســـل التوريـــد الصناعية 
علـــى التعامـــل مع الظـــروف المســـتجدة. وقـــال: «ال 
أتوقـــع تراجـــع العولمة، لكـــن أرى أن على الشـــركات 
األلمانيـــة بـــذل المزيد مـــن الجهود لتحقيـــق التوازن 
بيـــن الكفاءة وحجم اإلنتـــاج والقدرة علـــى العمل في 
مختلف الظروف. وال شـــك أن هنـــاك توجًها متنامًيا 
لزيادة االعتماد على الســـوق المحلي، وتطوير القطاع 
الصناعـــي العالمي لجعلـــه أكثر قدرة على التعامل مع 
األحداث. ونتوقع زيادة االعتماد على سالسل القيمة 
المحليـــة واإلقليميـــة، باإلضافة إلى تبني الشـــركات 
الصناعية في ألمانيا اســـتراتيجيات متعددة المصادر 
لسالســـل التوريد، وتعزيز اســـتثماراتها في التقنيات 

الرقمية.»
وقـــال شاشـــانك تريباثي، الشـــريك فـــي «برايس 

ووترهـــاوس كوبـــرز» الهنـــد: «قـــد ال تعـــد الهند قوة 
صناعية عظمى في الوقت الحالي، إال أنها تهتم بشكل 
كبيـــر بتوظيف التقنيات الحديثة في كافة القطاعات، 
حيـــث تعد الهنـــد دولة رقميـــة بامتياز. وتبـــذل الهند 
جهوًدا كبيرة لتعزيز مكانتها بين دول العالم المتقدمة 
والناميـــة، والمشـــاركة فـــي إعـــادة صياغة سالســـل 
التوريـــد العالميـــة. وهنـــاك توجه متنامي فـــي الهند 

لتعزيز سالسل التوريد المحلية.»
وقـــال جـــان نيكـــوالس، الشـــريك فـــي «برايـــس 
ووترهاوس كوبرز» هونغ كونغ والصين: «هناك الكثير 
من الشركات العالمية التي تحاول التواجد في السوق 
الصينـــي. وال شـــك أن العولمـــة تقـــوم علـــى تحقيـــق 
التـــوازن بين الصيـــن وأمريكا اللتـــان تمتلكان وجهات 

نظر مختلفة حول التجارة العالمية.»
وعقدت الجلسة االفتراضية، التي أدارها الدكتور 
بشـــار الجوهـــري، الشـــريك في «برايـــس ووترهاوس 
كوبرز» الشـــرق األوســـط، تحت عنـــوان: «من العولمة 
إلـــى العولمـــة المحلية»، وشـــهدت مشـــاركة مجموعة 
مـــن الخبـــراء مـــن «برايـــس ووترهـــاوس كوبـــرز» من 
مختلف أنحاء العالم، والذين ناقشوا التوجه المتنامي 
لسياسة «العولمة المحلية» التي فرضتها أزمة الوباء، 
وتأثيرها على العمليات الصناعية وسالســـل التوريد. 
واســـتعرض الخبراء المشـــاركون في الجلسة آراءهم 
حول أنســـب الطرق التي قد تســـاعد فـــي التأقلم مع 

التوجهات العالمية الجديدة.●
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أبوظبي، 04 أكتوبر 2020 
 أعلنت شـــركة «ألفا داتا»، المـــزود الرائد لحلول التحول الرقمي 
على مســـتوى دولة اإلمـــارات، عن اختيارها من قبل شـــركة «طوكيو 
مارين آند نيشـــيدو فاير للتأمين»، والتي تعمل في الســـوق اإلماراتي 
عبـــر الوكيل «الفطيم لخدمـــات التنمية»، بهدف دفـــع عجلة التحول 
الرقمي في الشـــركة من خالل اســـتخدام تكنولوجيا أتمتة العمليات 

بالروبوت.    
ومنـــذ عـــام 1976، تعمل «طوكيـــو مارين اإلمـــارات» تحت مظلة 
الفـــرع الرئيســـي بالعاصمـــة اليابانيـــة طوكيو، علـــى تقديم خدمات 
التأميـــن المتميـــزة فـــي الدولة، بما فـــي ذلك خدمـــات التأمين على 
الســـيارات والممتلكات والتأمين الطبي. وتســـعى الشـــركة من خالل 
تعاونها مع «ألفا داتا» إلى أتمتة مختلف عملياتها باســـتخدام تقنيات 

األتمتة روبوتياً. 
وقال محمد بدر أبوحيـــة، مدير أول دائرة تكنولوجيا المعلومات 
فـــي «طوكيو ماريـــن اإلمارات»: «تُشـــكل رقمنة العمليات التشـــغيلية 
فـــي شـــركة «طوكيو مارين اإلمـــارات» محركاً رئيســـاً لتحقيق التميز 
واالرتقاء بمســـتوى الخدمات التي نقدمها للعمالء. ونؤكد استمرارية 
رحلتنـــا في التحـــول الرقمي، حيـــث نتطلع قدماً إلى االســـتفادة من 
خبرات «ألفا داتا» وإمكاناتها لتعزيز مســـيرة الشـــركة نحو الرقمنة، 
وتقليـــل التدخل البشـــري عبر االعتمـــاد على االبتـــكار والتكنولوجيا 

الحديثة وتبني التغيير اإليجابي المستدام».
وأضـــاف محمد أبوحية: «لقد قمنا بتحديد العديد من العمليات 
التشـــغيلية القابلة لألتمتـــة الروبوتية في «طوكيـــو مارين اإلمارات»، 
حيث بدأنا بدعم التحول الرقمي من خالل أتمتة عمليات الُمطالبات 
ومختلـــف عمليات الدوائر التشـــغيلية. ونؤكد علـــى مواصلة جهودنا 
ومســـاعينا الرامية إلى تعزيز هذا التحول التكنولوجي خالل األعوام 
المقبلـــة. إذ ندرك في «طوكيو مارين» أهميـــة تكنولوجيا المعلومات 
والتحـــول الرقمـــي باعتبارهـــا عنصـــراً أساســـياً وهاماً فـــي تحقيق 
مستهدفات العمل وتعزيز اإلنتاجية. وكلنا ثقة بأن التطوير المستمر 
لنهج العمل سيعزز من تنافسيتنا في السوق المحلي، بما يساهم في 

«طوكيو مارين اRمارات» تدعم مسيرتها في التحول الرقمي 

عبر تطبيق تكنولوجيا «أتمتة العمليات روبوتيًا»

الشركة تستعين بخدمات «ألفا داتا» الذكية
 للمضي قدمًا نحو التحول الرقمي باالعتماد 

على أبرز تقنيات ا<تمتة 

تحقيق استمرارية العمل في ظل الظروف الراهنة». 
ولقـــد نجـــح الفريق الفنـــي لدى «ألفـــا داتا» بابتـــكار حلول ذكية 
ألتمتـــة العمليـــات روبوتياً في شـــركة «طوكيو مارين اإلمـــارات. كما 
قامـــت «ألفا داتـــا» بتنظيم العديد من ورش العمـــل لموظفي «طوكيو 
مارين اإلمارات» بهدف تســـليط الضوء على أهميـــة أتمتة العمليات 

باستخدام الروبوت.
ووفقاً للتقرير الصادر عن «جراند فيو ريســـيرش»، فمن المتوقع 
أن يصل حجم السوق العالمي لتقنيات أتمتة العمليات بالروبوت إلى 
25,66 مليار دوالر أمريكي بحلول العام 2027، بما يعادل نمو سنوي 
مركـــب يصل إلى 40.6 %. وكشـــف التقرير عن أن الطلب المتزايد 
علـــى عمليات األتمتة بغية توفير الوقت والتكاليف التشـــغيلية، يلعب 

دوراً محورياً في نمو سوق أتمتة العمليات الروبوتية. 
ومن جهته، قال موروجيســـان فايثيلينجام، مدير قطاع الخدمات 
في «ألفا داتا»: «انطالقاً من مكانتها الريادية في توفير حلول األتمتة 
والتحول الرقمي، تسعى «ألفا داتا» إلى تمكين الشركات والمؤسسات 
في المنطقة، ومســـاعدتها في تنفيذ اســـتراتيجيات التحول الرقمي 
الخاصة بها. وتشـــهد أســـواق منطقة الخليج العربي نمواً ُمطرداً في 
تبني حلول أتمتة العمليات الروبوتية، األمر الذي يتيح للعمالء تحقيق 
تحـــول نوعي في عملياتهم التشـــغيلية بالتوازي مـــع تقليص النفقات 
وخلـــق بيئـــة أعمال أكثـــر فعالية ومرونة وتنافســـية. كمـــا تتيح أتمتة 

محمد بدر أبوحية
 مدير أول دائرة تكنولوجيا المعلومات في «طوكيو مارين اإلمارات»

ا�خبار والمستجدات
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المهام اليومية المتكررة، والتي يُمكن إنجازها دون االعتماد على العنصر 
البشـــري، فرصة متميزة للشركات من أجل التركيز على تحقيق أهدافها 

التجارية وزيادة أرباحها».   

نبذة عن «ألفا داتا» 
تُعد «ألفا داتا» شـــركة رائدة في مجال توفير النظم المتكاملة، حيث 
تمتلـــك ســـجل حافل من النجـــاح يمتد على مدى أكثر مـــن ثالثين عاماً. 
وتعتمد الشـــركة، التي تأسست في العام 1981، على خبرة أكثر من 900 
موظف لتوفير حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت آلالف المؤسسات 
في منطقة الشـــرق األوســـط. وتقوم منهجية عمل الشـــركة على تأسيس 

شراكات طويلة األمد تسهم في تحقيق النجاح والمنفعة المتبادلة.

نبذة عن «طوكيو مارين للتأمين» 
تُعتبر شـــركة «طوكيو مارين آند نيشـــيدو فاير للتأمين» 
مـــن أولـــى وأعـــرق شـــركات التأميـــن فـــي اليابـــان، حيث 
تأسســـت في العـــام 1879. وتقوم الشـــركة بتقديم خدمات 
التأمين، بما يساهم في استدامة األنشطة االقتصادية في 
الُمجتمـــع. وتتواجـــد «طوكيو مارين» في الســـوق اإلماراتي 
منـــذ العام 1976 عبـــر الوكيل «الفطيم لخدمـــات التنمية» 
لتقدم مجموعة واســـعة من خدمـــات التأمين لعمالئها من 
األفـــراد والشـــركات وفـــق أعلى معاييـــر الجـــودة والتميز. 
وتتخذ الشـــركة من منطقـــة الخليج التجاري في إمارة دبي 

مقراً لها، وتمتلك فرعاً في إمارة أبوظبي.●    

قرر مجلس إدارة جمعية البنوك في األردن الذي يترأسه هاني 
القاضي، تعيين الدكتور ماهر المحروق مديراً عاماً للجمعية.

ويتمتع  الدكتور المحروق بخبرات علمية وعملية في القطاعين 
العام والخاص وفي المجال المالي، كما عمل في الشـــركة األردنية 
لضمان القروض التي تُعنى بدعم  المشاريع الصغيرة والمتوسطة، 
وال سيما أنه يحمل شهادة الدكتوراه في مجال اإلقتصاد/ سياسات 
 Newcastle المنشآت الصغيرة والمتوسطة من جامعة نيوكاسل
Upon Tyne فـــي المملكـــة المتحـــدة، األمر الذي سيُســـهم في 

تحقيق األهداف اإلستراتيجية لجمعية البنوك.
كمـــا عمـــل الدكتـــور ماهـــر المحـــروق فـــي مجـــال التدريـــب 
واإلستشـــارات بالتعاون مع عدد من المؤسســـات الرســـمية كوزارة 
التعليـــم العالـــي والمجلـــس األعلـــى لشـــؤون األســـرة، واألكاديمية 
العربيـــة للعلـــوم المالية والمصرفية، وعمل أيضا مستشـــاراً لوزير 
التعليـــم العالـــي والبحث العلمي وأمين عام الوزارة لشـــؤون البحث 

العلمي.
الدكتـــور المحروق عضو في العديد من الهيئات والمؤسســـات 

ماهر المحروق مديرًا عامًا لجمعية البنوك في ا<ردن

ويتمتع  بخبرات علمية وعملية في القطاعين العام والخاص  

ومـــن  الشـــخصية،  بصفتـــه 
ضمنها عضويـــة مجلس أمناء 
جامعـــة «آل البيـــت»، ومجلس 
أمنـــاء كليـــة القـــدس ومجلس 
إدارة هيئـــة تنميـــة المهـــارات 
الوطنية، والمجموعة األردنية 
للمناطـــق الحـــرة، والمناطـــق 
تطويـــر  وشـــركة  التنمويـــة 

المفرق.
كمـــا كان الدكتور المحروق عضو مجلس إدارة هيئة التخاصية 
ضمـــن برنامـــج الشـــراكة بين القطاعيـــن العام والخـــاص، وعضو 
مجلـــس إدارة تشـــجيع االســـتثمار ســـابقاً. إلـــى جانـــب عضويتـــه 
فـــي مجلس كليـــة العلوم اإلداريـــة والمالية في الجامعـــة األلمانية 
األردنيـــة ومجلـــس كليـــة اللغـــات الحديثة فـــي الجامعـــة األردنية.

وكان الدكتـــور المحـــروق قـــد شـــغل منصـــب مديـــر عـــام غرفـــة 
صناعـــة األردن منـــذ العـــام 2010 وحتـــى تاريـــخ التحاقـــه بالعمل 
فـــي الجمعية، كما شـــغل مناصـــب مهمة في العديد مـــن الجهات، 
ومنهـــا منصـــب مدير مديرية السياســـات والدراســـات فـــي وزارة 
التخطيـــط والتعـــاون الدولـــي، إضافـــة إلـــى عملـــه فـــي مواقـــع 
مختلفـــة فـــي القطاعيـــن العام والخـــاص وعمله كأســـتاذ جامعي.

يُشار إلى أن جمعية البنوك في األردن تأسست في تشرين الثاني/ 
نوفمبـــر 1978، وتضم في عضويتها 24 بنكاً، منها 20 بنكاً تجارياً 
و4 بنـــوك إســـالمية. علماً أن جمعية البنـــوك في األردن عضو في 

إتحاد المصارف العربية.●
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ا�خبار والمستجدات

أصـــدر بنك الكويـــت المركزي تقريره الســـنوي الثامن واألربعين 
للســـنة المالية 2020/ 2019. وقال الدكتور محمد الهاشـــل محافظ 
البنـــك إنـــه «فـــي ضـــوء المتابعـــة المســـتمرة لمســـتجدات األوضاع 
اإلقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية من جهة، ورصد التطورات 
فـــي إتجاهات أســـعار الفائدة علـــى العمالت العالمية الرئيســـية من 
جهـــة أخرى، فقد قـــام بنك الكويـــت المركزي خالل الســـنة المالية 
2020/ 2019 بتخفيـــض ســـعر الخصم ثالث مـــرات، كانت أُوالها 
فـــي 30 أكتوبـــر/ تشـــرين األول 2019، حيث خّفض ســـعر الخصم 
لديـــه، بواقـــع ربع نقطة مئويـــة؛ لينخفض من مســـتواه البالغ 3 % 
إلـــى 2.75 %، وإســـتجابًة لتداعيـــات فيروس كورونا الســـلبية على 
األوضـــاع االقتصادية في دولة الكويـــت، المتمثلة في ضرورة إعتماد 
سياسات نقدية تيسيرية، قام بنك الكويت المركزي بتاريخ 4 مارس/ 
آذار 2020 بتخفيض ســـعر الخصم، بواقع ربـــع نقطة مئوية، ثم تبع 
ذلك تخفيض آخر بتاريخ 16 مارس/ آذار 2020، بواقع نقطة مئوية 
كاملة؛ ليصل بذلك ســـعر الخصم إلى 1.5 %، وهو المستوى األدنى 

تاريخياً». 
أضاف المحافظ الهاشـــل: «لقد جاءت تلك الخطوات إستمراراً 

محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل: 
هدفنا تعزيز دعامات النمو اRقتصادي المحلي مع المحافظة على 

جاذبية العملة الوطنية وميزانية البنوك تنمو 7.9 % 
لجهـــود البنك المركزي الرامية إلى تعزيز دعامات النمو االقتصادي 
المحلي مع المحافظة على جاذبية العملة الوطنية وتنافسيتها كوعاء 
للمدخـــرات المحلية، حيث تُشـــّكل هـــذه المدخرات أحـــد المصادر 
األساســـية للتمويل، الذي تُقدمـــه وحدات القطاع المصرفي والمالي 
المحلـــي لقطاعات اإلقتصاد الوطني المختلفـــة، بما يُكّرس األجواء 

المواتية لمواصلة النمو االقتصادي على أُسس مستدامة».
وتابع الهاشـــل: «في مجال تطورات ســـعر الصـــرف، واصل بنك 
الكويت المركزي خالل السنة المالية 2020/ 2019 مساعيه الرامية 
للمحافظة على اإلســـتقرار النســـبي لســـعر صرف الدينار الكويتي، 
مقابـــل العمالت األخـــرى وفق النظام القائم على ربط ســـعر صرف 
الدينار الكويتي بســـلة خاصة موزونة من عمالت الدول التي ترتبط 
بعالقـــات تجارية ومالية مؤثرة مع دولة الكويت. وقد إتضح ذلك في 
التطورات التي شهدها سوق الصرف األجنبي، حيث بلغ متوسط سعر 
صرف الـــدوالر مقابل الدينار الكويتي للســـنة المالية 2020/ 2019 
نحـــو 304.034 فلـــوس لكل دوالر، مقابل نحـــو 302.743 فلس لكل 
دوالر للســـنة الماليـــة الســـابقة، مـــا يُمثـــل إرتفاعاً في ســـعر صرف 
الـــدوالر قيمته 1.290 فلس ونســـبته 0.43 %، كما بلغ معدل الفرق 
بيـــن أعلى ســـعر (309.900 فلوس) وأدنى ســـعر (302.900 فلس) 
للدوالر مقابل الدينار الكويتي خالل الســـنة المالية 2020/ 2019 ما 

نسبته 2.3 %».

á«aô°üªdGh ájó≤ædG äGQƒ£àdG
وقال الهاشـــل: «في مـــا يتصل بالتطورات النقديـــة والمصرفية، 
فقـــد إنخفض عـــرض النقد بالمفهوم الواســـع، بنســـبة 2.4 % في 
نهايـــة الســـنة الماليـــة 2020/ 2019 مقارنة بنهاية الســـنة المالية 
السابقة. وشهدت أرصدة الجزء النقدي الُمستخدم من التسهيالت 
اإلئتمانيـــة المقدمـــة من البنـــوك المحلية إلى مختلـــف القطاعات 
االقتصادية المحلية إرتفاعاً في نهاية الســـنة المالية 2020/ 2019 
نســـبته 4.4 % لتصل إلى نحو 39.07 مليار دينار مقارنة بمستواها 
البالغ نحو 37.4 مليار دينار في نهاية الســـنة المالية الســـابقة. إلى 
جانب ذلك، إرتفع رصيد ودائع المقيمين لدى البنوك المحلية بنسبة 
0.7 %، ليصل في نهاية السنة المالية 2020/ 2019 إلى نحو 43.4 
مليار دينار، مقابل نحو 43.1 مليارا في نهاية السنة المالية السابقة. 
إضافة إلى ذلـــك، إرتفع إجمالي الميزانية للبنوك المحلية على 

الدكتور محمد الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي
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مســـتوى النشـــاط المحلي في نهاية الســـنة المالية المذكورة بنسبة 
7.9 % ليصـــل إلى نحو 72.7 مليـــار دينار، مقابل نحو 67.4 مليارا 

في نهاية السنة المالية السابقة.
أّمـــا على الجانـــب اإلشـــرافي والرقابي، فقد تابـــع بنك الكويت 
المركـــزي خـــالل الســـنة الماليـــة 2020/ 2019 جهـــوده الحثيثة في 
اإلشـــراف والرقابة على وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي، 
ســـعياً إلـــى تعزيز متانـــة أوضاعها المالية، بما يتســـق مـــع المعايير 
الة، وبما يُســـهم فـــي تكريس أجواء  الدوليـــة للرقابة المصرفية الفعَّ
االســـتقرار المالي. وفـــي هذا اإلطار، أصدر بنـــك الكويت المركزي 
بتاريـــخ 14 مايـــو/ أيـــار 2019 تعميمـــاً إلـــى جميع البنـــوك المحلية 
ليُحدث من خالله التعليمات السابق إصدارها بتاريخ 23 يوليو 2013 
في شـــأن مكافحة غســـل األموال وتمويل اإلرهـــاب، لتعزيز وإيضاح 
بعض المتطلبات التي كشـــفت عـــن الحاجة إليها متابعة بنك الكويت 
المركـــزي خـــالل الفترة الســـابقة للمؤسســـات المصرفيـــة والمالية 
الخاضعـــة لرقابتـــه وإشـــرافه، بهـــدف تحقيـــق التزامهـــا بمتطلبات 
مكافحة غســـل األموال وتمويل اإلرهـــاب على الوجه األمثل. وأصدر 
بنـــك الكويت المركزي تعميًما بتاريخ 28 أغســـطس/ آب 2019 إلى 
جميع البنوك المحلية وشـــركات التمويل وشركات الصرافة في شأن 
الالئحـــة التنفيذيـــة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلـــس األمن الصادرة 
بموجب الفصل الســـابع من ميثاق األمم المتحدة المتعلقة بمكافحة 
اإلرهاب وتمويل انتشـــار أســـلحة الدمار الشـــامل. إضافة إلى ذلك، 
إعتمـــد مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلســـته المنعقدة بتاريخ 
10 ســـبتمبر/ أيلـــول 2019، إدخـــال تعديالت علـــى تعليمات قواعد 
ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية والتي تتمثل في إضافة األعضاء 
المســـتقلين في تشكيل مجالس إدارات البنوك واللجان المنبثقة عن 
المجلس، والتأكيد على أهمية حوكمة إدارة المخاطر والدور المنوط 
بمجالـــس اإلدارة، وإضافة محور في شـــأن حوكمة اإللتزام في إطار 

إدارة المخاطر الكلية للبنك».

áëFÉédG á¡LGƒe
وتحـــدث الهاشـــل أنه «فـــي إطـــار التدابير واإلجـــراءات الرامية 
لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، قام بنك الكويت 
المركزي بتاريخ 12 مارس/ آذار 2020 بتوجيه البنوك المحلية، من 
خالل إتحاد المصارف، إلى ضرورة مواصلة تقديم الخدمات المالية 
األساســـية للجمهور من دون إنقطاع، وتوفير جميع الوســـائل لتنفيذ 
هذه العمليات بالســـرعة والكفـــاءة واألمان المعتـــاد، وصيانة أجهزة 
الســـحب اآللي بإســـتمرار، وتغذيتها باألوراق النقديـــة الكافية لتلبية 
إحتياجات الجمهور من دون أي إنقطاع، وضمان إستمرارية خدماتها 
عبـــر القنوات اإللكترونيـــة ونقاط البيع، ووقف الرســـوم على أجهزة 
نقاط البيع والســـحب اآللي والقنوات اإللكترونية لمدة ســـتة أشـــهر، 
والتعامل بإيجابية مع العمالء الذين تضررت أعمالهم جراء األوضاع 
الراهنـــة، وضـــرورة تقديم التعويـــض المالي والمعنـــوي لكل موظفي 
القطـــاع المصرفـــي العاملين من مقـــرات البنـــوك أو فروعها خالل 
فترة اإلغالق، وتأجيل اإلستحقاقات المترتبة على المتضررين لمدة 
ســـتة أشـــهر من دون تطبيق أي رسوم جزائية، واإلستمرار في تقديم 
الخدمات المصرفية للشـــركات التجارية الموردة للســـلع األساســـية 
والمرتبطـــة باألمن الغذائي واحتياجـــات المجتمع، لضمان تلبية تلك 

االحتياجات على نحو طبيعي».
وختـــم المحافظ الهاشـــل: «على صعيد إدارة الموارد البشـــرية، 
فقـــد بلغ إجمالي عدد موظفي بنك الكويت المركزي 1003 موظفين 
منهم 920 موظفاً كويتياً (يشكلون ما نسبته 91.7 % من اإلجمالي) 
في نهاية السنة المالية 2020/ 2019، مقابل 963 موظفاً منهم 867 
موظفاً كويتياً (يشـــكلون ما نسبته 90.0 % من اإلجمالي) في نهاية 

السنة المالية السابقة».●
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شــــكل إعتمــــاد بنــــك قطــــر الوطنــــي QNB معايير عدة 
أبرزهــــا النمو في األرباح ما قبل الضريبة وإجمالي األصول، 
ونســــبة األصول الرأسمالية والعائد على رأس المال والعائد 
على األصول ونسبة الفائدة الكلية، ونسبة القروض المتعثرة 
ونســــبة القــــروض إلــــى إجمالــــي األصــــول وكثافــــة األصول 
المرجحة بالمخاطر ومعدل التكلفة والدخل، عامًال أساسياً 
في ســــبيل محافظتــــه على المركز األول في منطقة الشــــرق 
األوســــط وإفريقيــــا في قائمــــة التصنيف العالمــــي من مجلة 
«ذا بانكــــر» لـــــ «أفضل 1000 بنك فــــي العالم» والتي صدرت 

مؤخراً.
وحصل بنك قطر الوطني (QNB)، أكبر مؤسســــة مالية 
فــــي منطقة الشــــرق األوســــط وأفريقيا، علــــى المركز األول 
في المنطقة بحســــب رأس المال األساســــي الذي بلغ 24.9 
مليــــار دوالر في نهاية العــــام 2019، بزيادة قدرها 10.4 %، 
ممــــا ممكنــــه من الحصــــول على المركــــز الـــــ 72 عالمياً في 
القائمة، متقدماً بثالثة مراكز، معززاً بذلك مسيرته الحافلة 

باإلنجازات البارزة.
وكان البنك قد حقق نتائج مالية قوية خالل فترة التقييم 

في الوقت الذي واصل فيه إستراتيجية أعماله الناجحة.
ويضيــــف تصنيف هذا العام، ترتيب البنوك األفضل أداء 
بإســــتخدام معيار جديــــد لمقارنة البنــــوك الرائدة من خالل 
ثماني مؤشــــرات أداء رئيسية، وهي النمو والكفاءة التشغيلية 
وعائد المخاطر واألمان والربحية وجودة األصول والســــيولة 

والرافعة المالية.
ويُعتبــــر حفــــاظ بنك قطــــر الوطني QNB علــــى المركز 

األول في منطقة الشــــرق األوســــط وإفريقيــــا في قائمة هذا 
التصنيف العالمي من مجلة «ذا بانكر» إنجازاً مهماً وإعترافاً 
جديــــداً بإلتزام مجموعة بنك قطــــر الوطني QNB بالريادة 
فــــي مجاالت عــــدة، أهمها قيمــــة عالمتها التجاريــــة وأدائها 
المالــــي القــــوي وجودة أصولهــــا، إلى جانب النمو المســــتمر 

لحصتها السوقية.
كذلك يعكس هذا اإلنجاز الجديد مدى إلتزام المجموعة، 
مواصلــــة مســــيرة الريــــادة واإلبتــــكار، مدعومة بقوة أســــس 

الحوكمة واإلستراتيجية والقيادة والتنفيذ المنضبط.
وحافظت مجموعة بنــــك قطر الوطني QNB على لقب 
العالمة التجارية المصرفية األعلى قيمة في منطقة الشــــرق 
األوســــط وإفريقيا بقيمــــة 6.03 مليــــارات دوالر وذلك وفقاً 

للتقرير السنوي الصادر عن وكالة «براند فاينانس».
كمــــا حافــــظ بنك قطــــر الوطنــــي QNB علــــى تصنيف 
إئتمانــــي مرتفع يُعتبر ضمن األعلــــى في المنطقة، وفق  عدد 
مــــن وكاالت التصنيــــف العالمية الرائدة مثل «ســــتاندرد آند 
بــــورز» (A)، و«موديــــز (Aa3)»، و«فيتــــش (A+)»، كما حاز 
البنــــك علــــى جوائز عديــــدة من قبــــل كثير مــــن اإلصدارات 

المالية العالمية المتخصصة.
وتتواجــــد مجموعــــة QNB حاليــــاً فــــي 31 بلــــداً وثالث 
قارات حول العالــــم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية 
لعمالئها، ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29 ألف موظف 
يخدمــــون أكثــــر من 25 مليون عميل فــــي أكثر من ألف و100 
فرع ومكتب تمثيلي، باإلضافة إلى شــــبكة واســــعة من أجهزة 

الصراف اآللي تزيد عن 4 آالف و200 جهاز.●

 QNB بنك قطر الوطني
 يُحافظ على المركز ا<ول في الشرق ا<وسط وأفريقيا

وينال المركز الـ 72 عالميًا متقدمًا بثالثة مراكز
ضمن قائمة «أفضل 1000 بنك عالمي» من مجلة «ذا بانكر»

ا�خبار والمستجدات
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أعلـــن بنـــك القاهـــرة توقيع مذكـــرة مع شـــركة «جيميناي 
أفريقيا»؛ بهدف تقديم الدعم المالي واإلســـتثماري لبيئة رواد 
األعمـــال. وأفاد «أن االتفـــاق يُعتبر األول مـــن نوعه في إطار 

تقديم الدعم المالي واإلستثماري لرواد األعمال».
وأضاف البنك في بيان «أن الشراكة تتضمن إطالق العديد 
من البرامج الرائدة والخدمات اإلستثمارية والمالية المتميزة، 
إلى جانب إتاحة المسابقات والفعاليات لتشجيع رواد األعمال 

على النهوض بأعمالهم والحفاظ على االستدامة المالية».
يُشـــار إلـــى أن «جيمينـــاي أفريقيـــا» هـــي شـــركة مصرية 
متخصصة في تطوير بيئة ريادة األعمال من خالل خلق فرص 
عمل وتقديم مشروعات مربحة، فضًال عن تشجيع اإلستدامة 
اإلقتصادية وريادة األعمال ودعم المرأة والشمول اإلجتماعي، 

إلى جانب إنشاء مؤسسات محلية وشراكات ميدانية.
يُذكـــر أن بنـــك القاهرة وقـــع مؤخراً بروتوكـــول تعاون مع 
جمعية األورمان، والذي يهدف إلى ضخ 42 مليون جنيه لتمويل 
نحو ألفي مشـــروع صغير للفئات األكثر إحتياجاً من الشـــباب 
والمرأة المعيلة فى صورة قروض حســـنة، بما يُساعدهم على 
إقامـــة مشـــروعات تدر دخل مســـتدام، وتُســـهم فـــي تمكينهم 

إقتصادياً، وتصل مدة البروتوكول لنحو 3 سنوات.

بنك القاهرة يوقع مذكرة تفاهم مع «جيميناي أفريقيا»
 لتقديم الدعم المالي لرواد ا<عمال

ا�خبار والمستجدات

نتائج أعمال بنك القاهرة 

في الربع الثاني من العام 2020

وكشفت نتائج أعمال بنك القاهرة خالل الربع الثانى من 
العام 2020 عن إســـتمرار تسجيل معدالت نمو قوية، حيث 
إرتفـــع صافـــي الدخل مـــن العائد ليصل إلـــى 4.9 مليارات 
جنيه مقارنة بـ 3.9 مليارات جنيه في نهاية الربع الثاني من 

العام 2019 بنسبة نمو بلغت 24 %.
وإنعكـــس إرتفـــاع صافي الدخـــل من العائـــد علي زيادة 
نسبة هامش الدخل من العائد (NIM) ليصل إلى 5.9 % 

مقارنة بـ 5.2 % في العام 2019.
كمـــا إرتفع صافي الدخل من األتعـــاب والعموالت بنحو 
13 % ليســـجل 754 مليـــون جنيـــه مقارنـــة بــــ 668 مليون 
جنيـــه خالل الربع الثانى مـــن العام 2019 مما أدى إلى نمو 
إجمالي اإليرادات بنســـبة 26 % لتصـــل إلى 5.9 مليارات 
جنيـــه مقارنـــة مع 4.7 مليـــارات جنيه خـــالل الفترة عينها 

المقارنة.●
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الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف: 
نلتزم قواعد مشددة لمكافحة عمليات تبييض ا<موال

عدنان أحمد يوسف رئيس جمعية مصارف البحرين
الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية
رئيس إ تحاد المصارف العربية سابقًا

 قــال الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعة البركـــة المصرفية، 
عدنـــان أحمد يوســـف، فـــي لقـــاء مـــع CNBC العربية «إن 
األنظمـــة المالية الحالية أكثر صرامـــة وجاهزية في ما يتعلق 
بمصادر غســـل األموال»، مضيفاً «أن البنـــوك العربية تتعاون 
منـــذ فترة قصيـــرة، وبدأت وضع إجراءات قويـــة في ما يتعلق 
بالتحويالت وغسل األموال للتأكد من مصادر جميع المبالغ».

وقال يوســـف: «علـــى صعيد المصـــارف العربية والدولية، 
إن البنـــوك المركزية تضـــع األنظمة وتقوم بإصـــدار البيانات 
والمعاييـــر الخاصـــة بالعمليـــات والخدمـــات المصرفية. لكن 
المســـؤولية تنصب على البنك نفســـه أو ما يُعرف بالمؤسسة 
المالية وتحديداً المراســـل، ألن األخيـــر يُفترض فيه أن يكون 
لديـــه إجراءاته التي تُحد من غســـل األموال، وال ســـيما حيال 
األسماء التي عليها شبهات، كذلك حيال المزالق والدول التي 
يجب عدم التعامل معها. إذاً، على المراســـل مســـؤولية كبيرة، 
وصـــوالً إلى عمليـــة تثقيف البنوك. فالمســـألة تتعلق بالثقافة 
المصرفية في هذه الموضوعات التي بات التعرف عليها ملحاً 

وضرورياً وواجباً أيضاً».  
أضـــاف يوســـف: «إن البنـــوك العربيـــة، عندمـــا ُطرحـــت 
موضوعات الشـــبهات في العمليـــات المصرفية، لم يكن لديها 
علـــم كامـــل في هذا الشـــأن. كذلك لم تقم البنوك المراســـلة 
بعمليـــة تثقيف البنوك العربية في موضوعات الجرائم المالية 
وما يتفرع منها حول عمليات تبييض األموال وتمويل اإلرهاب، 
لذا تركت هذا الموضوع مفتوحاً. أما اآلن فقد باتت المصارف 
العربية كما المصارف األجنبية، تتنبه لمثل هذه الموضوعات، 

كذلك األمر بالنسبة إلى البنوك المراسلة».
وتابع يوســـف: «لقد باتـــت العمليات المصرفيـــة المتعلقة 
بشـــبهات غســـل األموال وتمويل اإلرهاب واضحة، وأصبح كل 
شـــخص مصرفي، على بّينة من موضوعـــات األعمال المالية 
المشبوهة والـ OFAC، وغيرها. فالموظفون في المصارف، 
يخضعـــون للتدريبـــات على هـــذه األمور الضروريـــة، بدءاً من 
الرئيـــس التنفيـــذي للبنك وصـــوالً إلى أصغـــر موظف. وبات 
الجميـــع مطلعاً على هذه األمـــور، ولديهم الخلفية الكاملة في 

هذا الشأن».
وقال يوســـف: «إن البنوك العربيـــة، بدأت توضع إجراءات 
قوية حيال التحويالت، وهذه اإلجراءات كما أشـــرت ســـابقاً، 
باتت تأتي مـــن منطلق ثقافي أو ثقافة مصرفية، هذه الثقافة 

تحديـــداً لـــم تكـــن متوافرة قبًال فـــي البنوك، وال فـــي البنوك 
المركزية، وال في أي جهة مصرفية».

وتحدث يوسف قائًال، «عندما كنُت رئيساً إلتحاد المصارف 
العربيـــة، كنـــا نطلب من البنوك إرســـال أشـــخاص مصرفيين 
لحضور ندواتنا المتخصصة في غسل األموال، بغية الحصول 
علـــى شـــهادات من قبل اإلتحـــاد،  كنا نجـــد صعوبة في إبالغ 
الجهات المصرفية (اإلدارات التنفيذية) في هذا الشأن، وقد 
أخذ الموضـــوع فترة معينة من الجدل إلى أن تحققت البنوك 
من أهمية وجود أشـــخاص متخصصين فـــي موضوع اإللتزام 
(اإلمتثال) Compliance، وباتت البنوك تتحقق من موضوع 
الحواالت المصرفية، وتدقق باألسماء، وأصبحت األمور أكثر 

وضوحاً، وبات لديها مكاتب متخصصة باإللتزام».
وقـــال يوســـف: «لقد باتت جميـــع البنوك العربيـــة، أكانت 
كبيـــرة أم صغيـــرة، أو متوســـطة الحجم، تهتم علـــى نحو كبير 
جداً بموضوع اإللتزام Compliance، وكل ما يتعلق بغســـل 

ا�خبار والمستجدات
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األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب. كذلـــك وضعـــت جميع األســـس 
واألنظمـــة في هذا الشـــأن، وباتت جميـــع التحويالت تحصل 

وفق نظام سلس ومحكم». 
كورونا واآلثار السلبية لألزمة المالية

من جهة أخرى، أكد يوسف أن «فيروس كورونا» (كوفيد19) 
ضاعف من اآلثار الســـلبية لألزمة الماليـــة العالمية في العام 
2020»، موضحاً أنه «حذر في أكتوبر/ تشرين األول 2019 من 
أزمـــة مالية عالمية العام الجاري، حتى قبل إكتشـــاف فيروس 
«كورونا»، مشـــيراً إلى «أن آثار األزمة المالية العالمية الحالية 
مع وجود الفيروس تُعد أســـوأ مـــن األزمة المالية التي مر بها 

العالم في العام 2008، والتي حذر منها في العام 2007».
وأضاف يوســـف في حديث صحافـــي «أن البنوك الكبيرة 

قـــادرة على تجـــاوز أزمة «كورونا» خالل 3 ســـنوات»، موضحاً 
«أن فوائد إندماج البنوك في إيجاد كيانات قوية تتحمل أعباء 
تمويل المشاريع الكبرى»، متحدثاً عن «اندماج بنك «اإلمارات 

الدولي» و«برج بنك» داخل «البركة باكستان».
وذكـــر يوســـف «أن هناك نحو مليار مســـتفيد من خدمات 
مجموعـــة البركة فـــي 708 فروع في 17 دولة»، مشـــدداً على 
«أن مجموعـــة البركـــة المصرفية» من المصـــارف الرائدة في 
تبني التكنولوجيا المالية»، موضحاً أنه «تم تدشين بنك رقمي 
إســـالمي متكامل في ألمانيا «أنشـــا»، فيما تم إطالق شـــركة 
تكنولوجيـــا مالية في مجـــال المدفوعات بتطبيـــق «النيو» في 
تركيـــا، كما أن بوابة البركة العالمية للمطورين تســـتخدم أكثر 

   ●.(APls) من 25 واجهة برمجة تطبيقات

تريليون و605 مليارات جنيه إجمالي التسهيالت الممنوحة 
من البنوك المصرية

إرتفعت التسهيالت اإلئتمانية الممنوحة بالعملة المحلية 
خالل أبريل/ نيســــان 2020، حيث بلغ إجمالى التســــهيالت 
االئتمانيــــة الممنوحــــة نحــــو تريليــــون و605 مليــــارات جنيه، 
مقابــــل تريليــــون و247 مليار جنيه خالل أبريل/ نيســــان من 

العام 2019، بزيادة بلغت نحو 357.9 مليار جنيه.
العامــــة  للتعبئــــة  المركــــزي  الجهــــاز  بيانــــات  وأظهــــرت 
واإلحصــــاء، أن الودائــــع بالبنــــوك المصرية حققــــت إرتفاًعا 
ملحوًظــــا خالل أبريل/ نيســــان، وفًقا لبيانات حكومية، حيث 
سجل إجمالي الودائع نحو 4 تريليونات و518.6 مليار جنيه، 
مقابــــل 3 تريليونــــات و931.9 مليار جنيه في ابريل/ نيســــان 

2019، بزيادة بلغت نحو 586.7 مليار جنيه.
وســــجلت الودائع الحكوميــــة ارتفاًعا في إبريل/ نيســــان 
الماضــــي، حيث بلغت نحو 756.3 مليار جنيه، مقابل 615.4 
مليار جنيه في الشهر عينه من العام 2019، بزيادة بلغت نحو 

140.9 مليار جنيه.
أما بالنســــبة إلــــى الودائع غيــــر الحكوميــــة، فقد حققت 
ارتفاًعــــا أيًضــــا، وســــجلت نحــــو 3792.3 تريليــــون جنيه في 
أبريل/ نيســــان الماضــــي، مقابــــل 3316.5 تريليون جنيه في 
الشــــهر ذاته من العام 2019، بزيادة بلغت نحو 475.8 مليار 

جنيه.●
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في إنطالقة رحلة مصرفية جديدة، كشــف بنك بروة، البنك الرائد في القطاع المصرفي في دولة قطر، 
عــن هويتــه الجديدة تحت اســم «بنك دخان» وذلك في حفل مرئي، شــارك فيه الشــيخ عبداهللا بن ســعود 
آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، والشــيخ محمد بن حمد بن قاســم آل ثاني نائب المحافظ، والشــيخ 
محمــد بن حمد بن جاســم آل ثاني رئيــس مجلس اإلدارة والعضــو المنتدب، فضًال عن أعضــاء مجلس إدارة 

البنك، وتم بثه عبر صفحات البنك عبر منصات التواصل اإلجتماعي. 

ا�خبار والمستجدات

بنك بروة يكشف النقاب عن عالمته التجارية الجديدة 
تحت إسم «بنك دخان»

ويتطلع إلى أعمال مصرفية طموحة وتحول رقمي

وفـــي إطـــار تطلّعه ليكـــون الخيـــار المصرفي 
المفضـــل في قطـــر وتثبيًتـــا لهذه المكانـــة، تأتي 
إعادة التسمية في ظل تحول إيجابي كبير تشهده 
المجموعـــة، وتطلعهـــا لرقمنة أعمالهـــا بما يُوفر 
الكفاءة التشغيلية والربحية، باإلضافة إلى تأمين 

تجربة مصرفية آمنة وسلسة للعمالء.

وتعكس عملية تغييـــر العالمة التجارية تطوراً 
فـــي منهجيـــة البنـــك، لجهـــة ابتـــكار المنتجـــات 
والخدمـــات، حيث يهدف إلـــى تمكين العمالء من 
حـــل مســـائلهم اليوميـــة والتخطيـــط لحاضرهم 
المالي بعناية بما يتماشى مع االحتياجات الفردية 

الملحة.
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بنك دخان

ويعود إختيار اإلسم الجديد إلى مدينة دخان في منطقة الشحانية 
غـــرب قطر، حيث إكتشـــف أول حقل نفطي كبير فـــي دولة قطر في 
العـــام 1937؛ ما شـــكل مهد النمو اإلقتصـــادي واإلجتماعي في قطر 
ألكثـــر من ثمانية عقـــود. ومع دخول قطر مرحلة أخـــرى من التحّول 
اإلقتصـــادي نحـــو الصناعـــات الرقمية وتلك القائمة علـــى المعرفة، 
تخطت «دخان» أهميتها المكانية والمادية لتشـــكل قيمة رمزية كبيرة 

عنوانها تقّدم الدولة نحو األفضل ودفع المجتمع إلى األمام.
وقال الشـــيخ عبداهللا بن ســـعود آل ثانـــي محافظ مصرف قطر 
المركـــزي: «نحن ســـعداء بهذه اإلنطالقـــة الجديدة للبنـــك، ونتمنى 
كل التوفيـــق ألعضاء مجلـــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـــة والمودعين 
والمســـاهمين على أمل التطور والتقدم الدائمين وخصوصاً في ظل 

هذه األوقات التي تعج بالتحديات المصرفية واإلقتصادية».

بداية جديدة

بدوره، قال الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو المنتدب في بنك دخان: «نحتفل بالكشـــف عن هويتنا 
الجديدة والتي تتجاوز مجرد تغيير على مســـتوى اإلسم، لتشكل نقطة 
تحّول نحو بداية جديدة تنبع من إيماننا الراسخ بمواصلة اإلبتكار رغم 
كل التحديات، والتحلي بذهنية جديدة تواكب ثنايا حاضرنا، والتمسك 

بثقافة اإللتزام لتلبية تطلعات عمالئنا ومساهمينا، على حٍد سواء».
وأضاف بن جاســـم آل ثاني:« إســـتغرق األمر منا وقتاً ومجهوداً 
كبيريـــن مـــن أجـــل إحتضـــان كل الطروحات عبـــر تواصلنـــا اليومي 
ومشـــاركة خبراتنا المتنوعة تمهيًدا لتحديد رؤيتنا الجديدة ورسالتنا 
وثقافتنـــا بشـــكل فّعـــال»، وقـــال: «وبالتزامن مع ذلك، قمنا بدراســـة 
وتنفيـــذ تحســـينات كبيـــرة ورئيســـية، فضًال عـــن تحديـــث منظومة 
العمليـــات المركزيـــة ووضع الصيـــغ النهائية إلطـــالق بنك دخان في 
حلته الجديدة بحيث نقدم لعمالئنا تجربة مصرفية تلبي إحتياجاتهم 

وتفوق توقعاتهم».
وتابع بن جاسم آل ثاني: «لقد قطعنا على أنفسنا عهداً يتمثل في 
مواصلة الســـعي الحثيث نحو الريـــادة والتمّيز في العمل المصرفي؛ 

متبنيـــن نهجـــاً طموحاً؛ جوهره اإلســـتدامة، وركيزتـــه التطور والنمو 
وإتخاذ خطوات أكثر جرأة مع اتباع سياســـة حكيمة إلدارة المخاطر 

كي يؤتي هذا التوجه بثماره على المديين؛ القريب والبعيد».

حلول مبتكرة

 خالد السبيعي
 الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك دخان

مـــن جانبـــه، قال خالد الســـبيعي، الرئيس التنفيـــذي للمجموعة 
فـــي بنك دخان، عن التوجه اإلســـتراتيجي الجديد والمتمثل بتجديد 
العالمة التجارية: «نســـعى في بنك دخان إلطالق الحلول المصرفية 
المبتكرة في قطر والمضي قدماً نحو المســـاهمة في تعزيز القطاع 
المصرفـــي وتوفيـــر منتجـــات وخدمـــات مصرفية تلبـــي إحتياجات 
العمـــالء وإهتماماتهم وتطوير الخدمـــات بأحدث أنظمة التكنولوجيا 
المصرفية ومضاعفة المســـاعي نحو تحقيق األهداف اإلستراتيجية 
بما يعزز مكانة البنك في القطاع المصرفي وينمي حصته الســـوقية 
والمســـاهمة فـــي تحقيق أهـــداف رؤية قطـــر 2030 ومواصلة تنمية 
قاعـــدة رأس المال البشـــري وتوســـيع نطـــاق االســـتعانة بالكفاءات 
والكوادر القطرية وتنمية مهاراتهم للمساهمة في نهضة دولة قطر».

أضـــاف الســـبيعي: «تعكس الهويـــة الجديدة للبنـــك قصة مدينة 
دخـــان، تراثهـــا وإرثها. فبنك دخان هو نتاج تحالـــف متين بين الذين 
أسســـوا الصناعـــة المصرفية في قطر وأولئـــك الذين طوروها لبلوغ 
أعلى المستويات. فكما تروي قصة الشعار الجديد، يجمع بنك دخان 

القوى التي تصقل حاضر ومستقبل العمل المصرفي».

فجر جديد

وقال طالل أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي للتسويق واإلتصال 
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طالل أحمد الخاجة
 الرئيس التنفيذي للتسويق واإلتصال في بنك دخان

فـــي بنـــك دخـــان: «بنك دخـــان هو دليـــل على بـــزوغ فجر جديـــد ألبرز 
المؤسسات المالية وأكثرها ديناميكية في قطر». 

وأضاف الخاجة: «إرتبط اسم دخان بإرث قطر الخالد. فحقل دخان 
يمثل أول حقل نفطي تم إكتشافه في دولة قطر، وهو المحرك األساسي 
للتنميـــة اإلقتصاديـــة لدولتنا ألكثر من 8 عقود»، مشـــيراً إلى «أن إختيار 
إسم دخان هو تخليد إلرث يرسي دعائم المستقبل، وتتالقى خبراتنا مع 

التوجهـــات العصرية لتثمر حلوًال مصرفية مبتكرة تواكب العصر وتعكس 
متطلبات األفراد اليومية»، وقال: «نتطلع إلى تشـــجيع األفراد على إتخاذ 
قرارات مصرفية سليمة وتوفير خدمات ومنتجات تلبي تطلعات العمالء».

وعن أجزاء الشـــعار، أضاف الخاجة: «يجسد اللون األزرق السماوي 
للحرف األول من إسم البنك إيماننا بأن السماء هي حدودنا، فيما يرمز 
الظل األخضر للثقة التي نســـعى للحفاظ عليها والعالمية التي ننشـــدها 
والنمو المســـتمر لمؤسســـتنا. كما يرمز تقاطع كل من اللونين في شـــكل 
قـــوس باللون األزرق المحيطي، األرضية الداعمة لالبتكار على مســـتوى 

منتجاتنا وخدماتنا».
وكان الخاجة قد كشف عن اسم بنك دخان وشعاره من خالل عرض 
فيديـــو، أخـــذ الجمهور في رحلة عبـــر قصة العالمـــة التجارية الجديدة 

للبنك.
ويأتـــي اإلعالن عن االســـم والشـــعار الجديدين بعد مـــرور عام على 
االندماج الرســـمي بين بنك بروة وبنك قطر الدولي، وهو اإلندماج األول 
مـــن نوعـــه في تاريخ قطر، وقد جمـــع إثنين من أبـــرز الالعبين الماليين 
الرائديـــن واألكثر ديناميكية في الدولة تحت ســـقف واحـــد، ما أدى إلى 
إنشاء مؤسسة مالية قوية متوافقة مع الشريعة مدعومة بمستويات قوية 
من الســـيولة والمالءة المالية. ويُذكر أنه قبل تغيير عالمته التجارية إلى 
بنـــك دخان، إســـتمر الكيان الموحد في العمل تحت اســـم بنك بروة بعد 

اإلنتهاء من اإلندماج التشغيلي.●

من خالل منصبه، ســـيكون كونستانتين تريتياكوف مسؤوالً عن تنمية 
وإدارة محفظة «تْشـــب» الخاصة بقســـم الحـــوادث فـــي منطقـــة الشـــرق 
األوســـط وشـــمال إفريقيا من خالل تطوير عروض التأمين في مركز دبي 
المالي العالمي (DIFC) وتونس، باإلضافة الى تقديم دعم مكثف لتنمية 

إكتتابها المباشر في مصر وباكستان.
وســـيكون مقـــره فـــي مكاتب شـــركة «تْشـــب» فـــي مركز دبـــي المالي 
العالمي، وســـيقدم تقاريره إلى موجغان خوشـــابي، المدير العام اإلقليمي 
لشركة «تْشـــب» في منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا، وشـــانكار 
كريشنان، الرئيس اإلقليمي لقسم الخسائر في شركة  «تْشب» في منطقة 

أوراسيا وأفريقيا.  
كونستانتين تريتياكوف، الذي شغل سابًقا منصب مدير قسم الحوادث 

أعلنت شركة  «ْتشب» تعيين 

كونستانتين تريتياكوف مديرًا إقليميًا 

لقسم الحوادث في منطقة الشرق 

ا<وسط وشمال إفريقيا

قى شـــركة «تْش»ب في روســـيا ورابطة الدول المستقلة، لديه 18 عاًما من 
الخبرة في هذا المجال، وشـــغل مجموعة متنوعة من األدوار في روســـيا، 
بمـــا فيه مدير اإلكتتاب في يوغوريا للتأميـــن الحكومي، والمدير العام في 

RIMS للوساطة التامينية.

 وقال موّجان خوشـــابي، العضو المنتدب اإلقليمي لشركة «تْشب» في 
منطقة الشـــرق األوسط وشـــمال إفريقيا: «يســـعدني أن يقود كونستانتين 
تريتياكوف، الفريـــق اإلقليمـــي للتأميـــن ضد الحوادث في منطقة الشـــرق 
األوســـط وشـــمال إفريقيا. وتُعتبر إحدى نقاط القوة العديدة في «تْشـــب» 
هـــي قدرتنا على التطوير والترويج من الداخل، واإلعتراف بالمواهب عبر 
الشـــركة، ويُعد تعيين كونســـتانتين تريتياكوف دليًال علـــى ذلك. إنني أتوق 
للعمل معه وتطوير أعمالنا الخاصة في قسم الحوادث واإلصابات مًعا».●

ا�خبار والمستجدات



109 احتاد املصارف العربية  (أيلول/ سبتم� 2020) Union of Arab Banks (September 2020)

39.3   مليار درهم تمويالت إسالمية جديدة 
باRقتصاد اRماراتي

ســـجل إجمالـــي التمويالت من المصارف اإلســـالمية 
العاملة بالدولة إرتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 7.8 % (خالل 
الفترة مـــن نهاية يونيو/ حزيران 2019 حتى نهاية يونيو/ 
حزيران عام 2020)، بينما بلغت نسبة اإلرتفاع اإلجمالية 
للتمويالت المصرفية اإلسالمية خالل العامين الماضيين 
والنصـــف األول مـــن العـــام 2020 نحـــو 11.1 % في 30 

شهراً.
وإرتفعت حصة المصارف اإلسالمية من 22.4 % من 
إجمالي تمويالت القطاع المصرفي اإلماراتي، التي بلغت 
تريليـــون و580.3 مليار درهم في نهايـــة العام 2017، إلى 
22.55 % مـــن اإلجمالي الذي بلغ تريليون و656.2 مليار 
درهـــم فـــي نهاية العـــام 2018، و20.82 % من اإلجمالي 
الـــذي بلـــغ تريليـــون و758.6 مليار درهم فـــي نهاية العام 
2019، ثـــم إرتفعت حصتها إلـــى 20.95 % من اإلجمالي 
الـــذي بلـــغ تريليون و776.1 مليار درهم فـــي نهاية أبريل/ 
نيســـان الماضـــي، ثم قفـــزت حصتها إلـــى 21.96 % من 

اإلجمالـــي الـــذي بلغ تريليون و791 مليـــار درهم في نهاية 
النصف األول من عام 2020.

وكشفت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي 
حول المؤشـــرات المصرفية لدولة اإلمارات حسب نوعية 
المصارف (إسالمية وتقليدية) ليونيو/ حزيران 2020 أن 
إجمالي تمويالت المصارف اإلسالمية العاملة بالدولة بلغ 
393.3 مليـــار درهم في نهاية يونيو/ حزيران عام 2020، 
مقابل 364.8 مليار درهم في نهاية يونيو/ حزيران 2019، 
ومقابل 376.2 مليار درهم في نهاية مايو/ أيار الماضي، 
و369.6 مليـــار درهـــم في نهايـــة مـــارس/ آذار الماضي، 
ومقابل 366.1 مليار درهم في نهاية 2019، بإرتفاع شهري 
قياســـي بلغت نســـبته 4.5 %، وبإرتفاع في النصف األول 

من العام الحالي بلغت نسبته 7.4 % .
وأوضحـــت اإلحصـــاءات أن إجمالـــي عـــدد البنـــوك 
اإلسالمية العاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة يبلغ 

10 بنوك مقابل 49 بنكاً تقليدياً تعمل في الدولة.●

ا�خبار والمستجدات
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 لفــت ممثل العــراق في اتحاد المصارف العربية، رئيس مجلس إدارة مصــرف التنمية الدولي زياد خلف عبد، 
إلــى «أن مواجهة األزمة المالية تتطلب خريطة طريق لتفعيــل القطاع الخاص»، وقال عبد في مقابلة صحافية 
أجرتها «إدارة المركز العراقي اإلقتصادي السياسي»، وتنشرها مجلة «إتحاد المصارف العربية»، إنه «يجب على 
الحكومــة فــي الفترة المقبلة، العمل على خريطة طريق واضحة ورؤية واضحة، بغية تفعيل دور القطاع الخاص 
وبكل تفرعاته، وفي مختلف القطاعات اإلقتصادية، وبما يضمن زيادة اإلنتاجية، والتقليل من األعباء المالية 
على الحكومة من خالل توفير فرص عمل للقوى العاملة»، مشيرًا إلى أنه «من الضروري العمل في الفترة المقبلة 
على تحرير القطاع المصرفي، وتوفير جميع الدعم والســبل الممكنة بغية النهوض بالقطاع، الذي يعدُّ العمود 

الفقري، والمحّرك الرئيس لبقية القطاعات اإلقتصادية».

رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي
وممثل العراق في إتحاد المصارف العربية زياد خلف عبد:

تخفيض نسبة فوائد اRقراض مرهون بشروط

ومواجهة ا<زمة المالية 

تتطلب خريطة طريق لتفعيل القطاع الخاص

مقابالت
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الحلول الممكنة
فـــي التفاصيـــل، قال رئيس مجلـــس إدارة مصرف التنمية 
الدولـــي زياد خلـــف عبد أن «هنـــاك عدداً كبيراً مـــن الحلول 
التـــي من الممكن أن تتطرق لهـــا الحكومة في الفترة المقبلة، 
منها تفعيل شـــراكات القطاعين العام والخاص حيال الكهرباء 
والطاقـــة والصناعـــة والزراعة، وبما يضمن زيـــادة كفاءة هذه 
المؤسســـات، والتقليل من األعباء المالية على خزينة الدولة، 
وتوفير البيئة المناســـبة لإلســـتثمار األجنبي»، مشيراً إلى أنه 
«يجب النظر بموضوع الخصخصة للشـــركات الخاسرة، التي 
تزيـــد مـــن األعباء الماليـــة على الدولة بحيـــث تتم خصخصة 
هذه الشـــركات بشـــكل كلـــي أو جزئـــي وكل حالـــة على حدة، 
ومـــن المهـــم في الفترة المقبلـــة قيام الحكومـــة بإعادة النظر 
بعـــدد كبير من التشـــريعات، والتعليمات الخاصة باإلســـتثمار 
الداخلـــي والخارجي، وبما يُســـهم في تطوير بيئة اإلســـتثمار، 
وتقليل الكلف والمخاطر والتحديات على الشركات التي تنوي 

اإلستثمار في العراق».
 وأوضح عبد أن «المصارف األهلية والحكومية وبالتعاون 
مـــع البنـــك المركزي، يجـــب أن تعمـــل على توفيـــر اإلقراض 
والتمويل الضروريين للشركات في قطاعي الصناعة والزراعة، 
وبمـــا يُســـاهم في تحول العراق من إقتصـــاد ريعي يعتمد على 

صادرات النفط إلى دولة مصّدرة، ولديها إكتفاء ذاتي».

ثورُة المصارف
وأشـــار زيـــاد خلـــف عبـــد إلـــى أن «القطـــاع المصرفـــي 
األهلـــي العراقـــي، شـــهد ثـــورة ونقلـــة نوعيـــة في الســـنوات 
الماضيـــة، وذلك من خالل الخدمـــات والمنتجات المصرفية 
واإللكترونيـــة المقّدمة من هذه المصارف، التي جاءت بعد أن 
أدركـــت المصارف األهلية أهمية اإلســـتثمار في جانب البنية 
التحتيـــة، واألنظمة اإللكترونية الضرورية لتطبيق التكنولوجيا 
المصرفيـــة، والتحول الرقمي في الوقت الراهن، وبما يُســـهم 

في توفير أفضل الخدمات المصرفية المتطورة».
 وقـــال عبد: «لقد عمـــل مصرف التنمية الدولي وبشـــكل 
جـــاد، فـــي تطبيق الممارســـات المصرفية الرائـــدة من خالل 
توفيـــر باقة متنوعة من القروض والســـلف، وبما يتماشـــى مع 
متطلبات الشـــرائح المجتمعية، ومتطلبات الشركات الصغيرة 
والكبيـــرة، وتوفيـــر إحتياجـــات التمويل المطلوبـــة، حيث قام 
المصـــرف بمنح أكثر من (35) مليـــار دينار في جانب قروض 
التوطين، وأكثر من (15) مليار دينار في جانب تمويل الشركات 
الصغيـــرة والمتوســـطة،. كذلـــك قـــام المصرف بإســـتحداث 
منتجـــات متعددة فـــي جانب الودائـــع، وبما يُســـهم في جذب 
المودعيـــن، وتوفير المالذ اآلمن لإلســـتثمار، من خالل توفير 

عدد كبير من الودائع، وبإســـتحقاقات متعـــددة، وذلك لتوفير 
نســـب العوائد المرجـــوة لكل مودع، واإلســـتمرار بتوزيع أرباح 
هذا اإلســـتثمار بشكل شـــهري لمســـاعدة الزبون على تغطية 

مصاريفه وإحتياجاته اليومية».

نسبُة الفوائد
وفي ما يتعلق بنسب الفائدة على القروض، ذكر زياد خلف 
عبـــد أن «المصارف تعتمد على ســـياقات وآليات محددة عند 
إحتســـاب نسب هامش الفائدة ونسب الفوائد على اإلقراض، 
 Cost of) حيـــث يتم األخذ في اإلعتبار كلفة مصادر األموال
Fund)  أي بمعنى آخر، الفوائد المدفوعة في جانب الودائع، 

حيث تُعتبر هذه النســـبة في العراق مرتفعة جداً مقارنة بدول 
الجـــوار والعالـــم، التي تصـــل إلى أكثر من (7 % ســـنوياً على 
الدينار، كمـــا أن كلفة إدارة األمول ونقلها وحفظها في العراق 
تُعـــدُّ مرتفعة وفي ظل المصاريف التشـــغيلية المرتفعة، وكلفة 
التأمين على هذه األموال، وعليه وللحفاظ على نســـبة هامش 
الفائـــدة المقبولـــة عالميـــاً  (2 % -  3 %) فـــإن المصارف 
العراقية تُجبر على اإلقراض بما ال يقل عن (10 %) سنوياً».
 وأضـــاف عبـــد أنـــه «بناء على ذلـــك، ونظراً إلـــى ضرورة 
التقليـــل مـــن نســـب الفوائـــد المقبوضـــة من قبـــل المصارف 
فـــي جانـــب اإلقراض، فإنه مـــن الضرورة العمـــل على تحرير 
القطـــاع المصرفي، والتقليل من هيمنة البنوك الحكومية على 
التعامـــالت مع القطـــاع العام، وبما يُعزز مـــن مصادر األموال 
المتاحة للقطاع المصرفي األهلي، والتقليل بشـــكل كبير على 
كلفة مصادر األموال، األمر الذي سيُســـهم وبشكل مباشر في 
التقليل من الفوائد في جانب اإلقراض»، مشيراً إلى أن «نسبة 
الفوائد المدفوعة على اإلقراض تأخذ في اإلعتبار المخاطر 
المتعلقـــة بالزبون والعراق أيضاً، حيث إن الظرف اإلقتصادي 
واألمنـــي الحالـــي يفـــرض مخاطـــر مرتفعة علـــى المصارف، 
وبالتالي فإن العائد والمخاطر يجب أن يتماشيا سوياً وحسب 

الممارسات المصرفية العالمية».
ولفـــت عبد إلى أن «الفوائد المدفوعة على الودائع الثابتة 
فـــي العـــراق تُعد األعلى إقليمياً وعالميـــاً، حيث إنه وفي حال 
مقارنـــة الفوائد المدفوعة علـــى الودائع في دول الجوار، التي 
ال تتجـــاوز الـ (3 %) ســـنوياً وفي الـــدول األوروبية ال يتجاوز 
الــــ LIBOR عـــن نصف في المئة ســـنوياً»، مؤكـــداً أن «هذه 
الفوائـــد مرتفعـــة وذلك للمخاطـــر الكبيرة المتعلقـــة بالعراق، 
وبســـعر الصرف، الذي يتعـــرض لتذبذبات كبيرة جّراء الوضع 
اإلقتصادي واألمني السابق، باإلضافة إلى أن ثقة القطاع العام 
والجمهور في القطاع الخاص ضئيلة جداً، األمر الذي يفرض 

على المصارف تقديم عوائد مغرية لجلب هذه الودائع».
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ضماُن الودائع
وأوضح عبد أن «مشـــروع شـــركة ضمان الودائع يُعدُّ أحد 
أهم المشاريع التي قام بها البنك المركزي في اآلونة األخيرة، 
واألكثر أهمية وأولية بالنسبة إلى القطاع المصرفي الخاص، 
حيث إن من شـــأن هذه الشركة العمل على زيادة ثقة الجمهور 
بالقطـــاع المصرفي الخاص، وزيـــادة الوعي والخبرة بضرورة 
التعامل مع المصارف، وأسوة بما هو مطّبق في دول الجوار»، 
موضحاً أن «هذه الشركة تهدف إلى توفير التغطيات المطلوبة 
للجمهـــور في حال تعّثر أحد المصارف عن تســـديد التزامته 
للمودعيـــن، األمر المهم جداً هنـــا أن المصارف مطلوب منها 
دفـــع تكاليف مقابـــل تغطية هذه المبالـــغ، وعليه فإن الجهات 
الرقابيـــة في المصـــارف، بما في ذلك قســـم إدارة المخاطر، 
وقسم السيولة سيكون لها دور كبير في إدارة محفظة الودائع 
بالنســـبة للمصـــرف، والعمل علـــى اإلدارة والموائمـــة ما بين 
إســـتحقاقات الموجودات والمطلوبات بشـــكل ســـليم، يضمن 

توفير السيولة المطلوبة في جميع األوقات».
وأشـــار عبـــد إلـــى «أن موضوع دمـــج المصـــارف هو أمر 
تحصيـــل حاصـــل وليس مـــن الضـــروري أن يتـــم فرضه على 
المصـــارف، ويوجد فـــي العراق اليوم أكثر مـــن (40) مصرفاً 
أهلياً وتجارياً وإســـالمياً، إّال أن المنافســـة الشـــديدة ما بين 
هذه المصارف ستفرض على المصارف الصغيرة الخروج من 
الســـوق أو أن تقبـــل اإلســـتحواذ من أحد المصـــارف الكبيرة، 
حيـــث إن هـــذه الظاهرة حصلت في غالبيـــة دول الجوار، ولن 
يكون مستقبل القطاع المصرفي العراقي الخاص مختلفاً عن 
هـــذه التجارب»، مشـــيراً إلى أنه «يتم حصر هـــذه المصارف 
خـــالل فترة الـ (5)  ســـنوات المقبلة إلـــى (25) مصرفاً، كما 
أن موضـــوع زيـــادة رأس المال للمصارف اليـــوم غير ضروري 
علـــى اإلطـــالق، حيث إن رأس مـــال المصـــارف العراقية يُعدُّ 
األعلـــى عربياً من ناحية متطلبات البنـــوك المركزية في دول 
الجـــوار، باإلضافة إلى أن نســـبة كفاية رأس المال، والنســـب 
الرقابية األخرى المرتبطة برأس المال متحققة، وبشكل كبير 
مـــن قبل المصارف العراقية، وعليـــه ال يوجد ما يتطلب زيادة 

رأس المال، الذي يُعدُّ رأس مال معطًال».

تطبيُق الحوكمة
وأكـــد عبد أن «البنـــك المركزي العراقي قاد في الســـنوات 
الثـــالث األخيـــرة عملية شـــاملة، في مـــا يخص البيئـــة واإلطار 
التشـــريعي والرقابـــي للمصارف، وباألخـــص مواضيع اإلمتثال، 
ومكافحة غســـل األموال، والحوكمة المؤسسية الرشيدة، وإدارة 
المخاطـــر واألنظمة والبنية التحتية لنظم تكنولوجيا المعلومات 
المســـتخدمة في المصارف، األمر الذي أســـهم في نقلة نوعية 

للمصـــارف العراقيـــة وفـــي مســـاعدة مصارفنـــا العراقية على 
تطبيق الممارسات المصرفية الرائدة أسوًة بالمصارف في دول 
الجوار»، مشدداً على أن «من أهم اإلنجازات التي قام بها البنك 
المركـــزي مؤخراً إصدار قانون مكافحة غســـل األموال وتمويل 
اإلرهاب رقم 39 في العام 2015، الذي أعطى إســـتقاللية تامة 
لمكتـــب اإلبـــالغ عن مكافحة غســـيل األموال وتمويـــل اإلرهاب 
برئاســـة محافظ البنك المركـــزي العراقي، باإلضافة إلى إقرار 
تعليمات شـــاملة للحوكمة المؤسسية في المصارف التي فصلت 
ما بين دور السلطة التشريعية في المصرف (مجالس اإلدارات، 
والســـلطة التنفيذيـــة للمصـــرف، واإلدارات العليا) مـــا أدى الى 
تفعيـــل دور لجـــان مجالس اإلدارة من خالل إقرار إســـتراتيجية 
المصرف والسياســـات واإلجراءات المصرفية وتحديد الحدود 

.« (Risk Appetite) والنسب المقبولة للمخاطر
وذكرعبـــد  أن «البنـــك المركزي كان لـــه دور مهم وفعال في 
العام 2017 من خالل عقد برامج تدريبية متخصصة في مجال 
إدارة المخاطر، ومكافحة غســـيل األمـــوال، والتحليل اإلئتماني، 
التي تم إشـــتراك أكثر من ألف موظف مصرفي فيها على مدار 
العـــام 2017»، داعيـــاً إلى «أهميـــة قيام الحكومة فـــي المرحلة 
المقبلـــة بالتركيز على تطوير القطاع الخاص بجميع القطاعات 
اإلقتصادية، وضرورة أن يتم النظر بكل تفهم وإيجابية ودراســـة 
جـــادة لـــكل المطالب التـــي يتقدم بهـــا القطاع الخـــاص بجميع 
قطاعتـــه الفرعية والجزئيـــة، ومن خالل الجهات الممثلة له في 
الغرف الصناعية والتجارية ورجال األعمال وأصحاب الشركات 
بكل ما من شـــأنه أن يعطي القطاع الخاص قوة ودفعة وعزيمة 

جديدة لتقديم المزيد من العطاء والمبادرة».
وأشـــارعبد  إلـــى أن «القطاع الخاص ال بـــد له أن يعمل في 
بيئة إســـتثمارية وقانونية محفزة وجاذبة لإلستثمار، ألن تشجيع 
القطاع الخاص على المشـــاركة الفاعلة في التنمية اإلقتصادية 
واإلجتماعية التي تعيشها إقتصادات دول العالم، يُساعد بشكل 
كبيـــر على قيام القطـــاع الخاص بمســـؤولياته التنموية المناطة 
بـــه علـــى الوجـــه المطلـــوب، بالشـــكل الذي يُســـهم فـــي تفعيل 
العمليـــة اإلنتاجيـــة، وفي خلق الوظائف في اإلقتصاد وتنشـــيط 
حركـــة التصدير، بما يحقق النمو اإلقتصادي المنشـــود، كما أن 
موضوع تبني الحكومة االلكترونية له أثر إيجابي كبير في زيادة 
الشفافية واإلفصاح عند مخاطبة المواطن العراقي، وهو يُعالج 
موضوعات مشـــاركة المواطن في عملية المحاســـبة والمساءلة 
عبر تقديم المعلومـــات الكافية عن أداء الحكومة عبر اإلنترنت 
ووســـائل التكنولوجيـــا (Payment Gateway) وأن برنامـــج 
الحكومـــة اإللكترونيـــة أصبـــح الزماً علـــى الحكومـــات التحّول 
إليه تماشـــياً مـــع متطلبات عصر المعلوماتية في ســـرعة إنجاز 
األعمال، وكســـر حواجـــز الروتين والبيروقراطيـــة الذي يكتنف 

مقابالت
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تأديـــه األعمال بالطريقة التقليدية وإســـتجابة لرغبة الناس في 
الحصول على خدمات سهلة وسريعة تواكب روح العصر».

مواجهُة كورونا 
وقـــال رئيـــس مصـــرف التنميـــة الدوليزياد خلـــف عبد «إن 
البنـــوك المركزيـــة تُعـــدُّ األب الروحي للمصـــارف، وعملت هذه 
البنـــوك فـــي الـــدول األوروبيـــة والعالم علـــى توفيـــر حزمة من 
اإلجراءات والمبادرات التي تُســـهم في تقليل أثر جائحة كورونا 
علـــى عملية النمو اإلقتصـــادي واإلجتماعي، بما في ذلك توفير 
قـــروض ميســـرة مدعومة تُســـهم فـــي توفير التمويـــل المطلوب 
للشـــركات الصغيرة والمتوســـطة، التي لها دور ومساهمة كبيرة 
فـــي الناتج القومـــي المحلي، كما عملت البنـــوك المركزية على 
تخفيض نســـب التغطية لإلحتياطي القانوني على الودائع، وبما 
يُعزز من وضع السيولة في المصارف، وفي ظل قيام المصارف 
بتأجيل إســـتيفاء األقساط من المقترضين، والعمل على جدولة 
القـــروض فـــي ظل تأثيـــر الجائحة علـــى المبيعـــات والتدفقات 
النقدية لهذه الشـــركات»، مؤكداً أنه «من الضروري قيام البنوك 
المركزيـــة في الفترة المقبلة بتوفير آليات وإجراءات أكثر ليونة 

في جانب تطبيق المعيار رقم (9) بغية إحتســـاب المخصصات 
اإلئتمانية وفي ظل قيام المصارف في جدولة وهيكلية القروض 
الممنوحة، حيث إن هذا األمر سيُســـهم في محافظة المصارف 
على مســـتويات الربحية المقبولة، والنسب الرقابية التي تسمح 
لها بتوفير منتجات التمويل المناســـبة للقطاعات األكثر تضرراً 
جّراء الجائحة، كما أنه من المهم في الفترة المقبلة قيام البنوك 
المركزيـــة بإطالق مبـــادرات متخصصة للقطاعـــات الصناعية 
والزراعية والتجارية، بحيث يتم توفير القروض المدعومة ألكبر 
شـــريحة من الشـــركات حيـــث إن هذا األمر سيُســـهم في تقليل 

نسب البطاقة والمحافظة على القدرة الشرائية في السوق».
يُذكـــر أن مصرف التنميـــة الدولي يُعد واحداً من المصارف 
العراقيـــة، الذي يبلغ عدد الموظفين الموطنين رواتبهم فيه نحو 
(120) ألف موظف موزعين على أكثر من (110) مديريات وجهة 
حكوميـــة، حيث يقوم المصـــرف بتوفير الخدمـــات االلكترونية 
المتنوعة لهم من خالل شـــبكة فروع المصرف التي وصلت إلى 
(17) فرعـــاً داخـــل العراق، باإلضافة إلى القنـــوات االلكترونية، 
ومنهـــا أجهزة الصراف اآللي التي وصلـــت إلى أكثر من (250) 

صرافاً آلياً موزعة في عموم العراق.●

أظهرت بيانات رســـمية، إســـتمرار نمو نشاط قطاع 
التصنيـــع في الصين خالل ســـبتمبر (أيلول) 2020 في 
ظـــل تعافي ثاني أكبـــر إقتصاد في العالـــم من تداعيات 
جائحة فيروس كورونا المســـتجد. وإرتفع مؤشـــر مكتب 
اإلحصـــاء الوطنـــي الصينـــي لمديري مشـــتريات قطاع 

التصنيـــع خالل الشـــهر الحالي إلـــى 51.5 نقطة، مقابل 
51 نقطة خالل أغســـطس (آب) الماضي. وتشير قراءة 
المؤشـــر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط اإلقتصادي 
للقطـــاع، في حين تشـــير قـــراءة أقل مـــن 50 نقطة إلى 

إنكماش النشاط.●

محركات اRقتصاد الصيني تدفع بقوة نحو اRنتعاش
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ا�خبار والمستجدات

شراكة إستراتيجية بين «ا<هلي المصري»
وبنك مصر و«مجموعة طلعت مصطفى» 

لمواجهة تحديات أزمة كورونا
وقـــع البنك األهلـــي المصـــري وبنك مصر، عقد شـــراكة 
إســـتراتيجية مـــع الشـــركة العربيـــة للمشـــروعات والتطويـــر 
العمرانـــي، وهـــي إحدى شـــركات مجموعة طلعـــت مصطفى 
القابضـــة، بهـــدف تطويـــر قطـــع أراض بـــكل مـــن التجمعين 
الســـكنيين «الرحاب» و«مدينتي». وقع عقد الشـــراكة، كل من 
يحيـــى أبـــو الفتوح نائـــب رئيس مجلـــس إدارة البنـــك األهلي 
المصـــري، وعاكـــف المغربي نائـــب رئيس مجلـــس إدارة بنك 
مصـــر، وهشـــام طلعت مصطفـــى الرئيس التنفيـــذي والعضو 
المنتدب للشـــركة العربية للمشـــروعات والتطويـــر العمراني، 

والتي تُعد المطور العقاري لـ «الرحاب» و«مدينتي».
وأكـــد يحيى أبو الفتوح «أن تلك الشـــراكة غير المســـبوقة 
تستهدف مســـاندة الشـــركات الوطنية بكافة أنشـــطتها، ومن 
أهمها شـــركات التطوير العقاري وال ســـيما في ظل تداعيات 
فيـــروس كورونـــا، وذلك من خالل دعم تلك الشـــراكة للموقف 
المالـــي للشـــركة، والحفاظ علـــى أعلى معـــدالت الجودة في 

التجمعات السكنية المتكاملة».
وفـــي إطـــار التعـــاون بين «األهلـــي المصـــري» و«فارمـــا 
أوفرســـيز» لتوفيـــر الخدمـــات الماليـــة ومنتجـــات التجزئـــة 
المصرفيـــة، وقع يحيـــي أبو الفتوح نائب رئيـــس مجلس ادارة 
البنك االهلي المصري، والدكتور أحمد جزارين رئيس مجلس 
االدارة والعضـــو المنتـــدب لشـــركة «فارمـــا أوفرســـيز لتجارة 
وتوزيـــع األدويـــة»، بروتوكول تعـــاون يهدف إلـــى توفير الدعم 
المصرفي الالزم للمشـــروعات الصحيـــة المختلفة مع رقمنة 

خدمات تلك المشروعات.
وقـــال يحيـــي أبـــو الفتـــوح «إن البروتوكـــول يؤكـــد التوجه 

تيجي  ا ســـتر إل ا
األهلـــي  للبنـــك 
فـــي دعم وتنمية 
ت  عا و لمشـــر ا
الصغر  متناهية 
ة  لصغيـــر ا و
في  والمتوسطة 
كافـــة األنشـــطة 
مع  اإلقتصادية، 

بالتعـــاون مع شـــركة إي أســـواق مصر – إحدى شـــركات «إي 
فاينانـــس» المتخصصـــة فـــي األســـواق اإللكترونيـــة، بتوفير 
خدمة التحصيل االلكتروني من خالل مختلف بطاقات الدفع 
للمنتجات المعروضة ضمن المبادرة من خالل منصة العرض 

اإللكترونية المخصصة. 
كذلـــك بـــدأ البنك األهلـــي المصـــري، تنفيذ آليـــة ميكنة 

التركيـــز علـــى القطاعات التـــي تمس اإلحتياجات األساســـية 
للمواطنيـــن، والتـــي يأتـــي علـــى رأســـها مشـــروعات الرعاية 
الصحيـــة، كما يأتـــي تفعيًال لخطط البنك الطموحة للتوســـع 
في الخدمات المصرفيـــة اإللكترونية تنفيذاً لتوجهات الدولة 
والبنـــك المركـــزي في تقليل حجـــم التعامل النقـــدي وتدعيم 

الشمول المالي».
فـــي إطـــار مبـــادرة رئيـــس الجمهوريـــة لدعم المســـتهلك 
المصـــري «ميغـــالش عليك»، والتـــي تتم بالتنســـيق مع البنك 
المركـــزي ووزارتـــي التخطيط والمالية، وتســـتهدف تشـــجيع 
شـــراء المنتجـــات المصريـــة، قـــام البنـــك األهلـــي المصري 
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المدفوعـــات الخاصـــة بثـــالث جامعـــات أهلية بالتعـــاون مع 
وزارة التعليـــم العالـــي والبحـــث العلمـــي، وهي جامعـــة الملك 
ســـلمان، وجامعة الجاللة وجامعة العلمين في إطار الشـــراكة 
العالـــي  والتعليـــم  المصـــري»  «األهلـــي  بيـــن  اإلســـتراتيجية 
المصـــري،  حيث صرح هشـــام عكاشـــه، رئيـــس مجلس إدارة 
البنـــك األهلـــي المصري «إن تلك الشـــراكة تمـــت فور صدور 
القرار الرئاسي بتأسيس الجامعات الثالث، وتستهدف مزيداً 
مـــن التفعيـــل إلســـتراتيجية البنك لتعظيم أســـاليب الســـداد 
االلكترونـــي، وميكنـــة المدفوعـــات بما يخدم خطـــط التحول 
الرقمي للدولة، ويدعم من جهود الشـــمول المالي، وال ســـيما 
أن اإلتفاقية موجهة بشكل أساسي لطلبة الجامعة، وهي الفئة 
التـــي يســـعى البنك لضمها لقائمـــة عمالئه، حيـــث تتيح تلك 
الشراكة قيام الطالب بسداد مصروفاتهم الجامعية من خالل 
بطاقات البنك األهلي مســـبقة الدفع- ميزة- كذلك المحافظ 
اإللكترونيـــة للبنك ومحفظـــة «الفون كاش» فـــي تطبيق فعلي 

للتحول إلى مجتمع أقل إعتماداً على النقد».
 كما وقع البنك األهلي المصري وبنك اإلستثمار االوروبي 
عقـــد تمويل جديداً، يســـتهدف إحتياجات رأس المال العامل 
واإلنفاق الرأســـمالي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
فـــي مصر بقيمـــة 800 مليون يورو، لتنشـــيط ومســـاندة هذا 
القطـــاع الحيوي بعـــد التبعـــات اإلقتصادية لتفشـــي فيروس 

كورونا المستجد.
كذلك وقع البنك األهلي المصري عقد تمويل بمبلغ مليار 
جنيه وبشـــروط مميزة لشركة «بالم هيلز للتعمير»، بإستخدام 
 Ready  أوراق القبـــض الناتجـــة عن بيع الوحدات المســـلّمة
to Move. وشـــارك في حفل التوقيع يحيي أبو الفتوح نائب 

رئيس مجلس إدارة البنك األهلي المصري، وعلي ثابت عضو 
مجلس اإلدارة للشؤون المالية في شركة «بالم هيلز» للتعمير، 
وشـــريف رياض رئيس مجموعة اإلئتمان المصرفي للشركات 
وأحمد يحيي رئيس قطاع تمويل الشـــركات في البنك األهلي 

المصري.
باإلضافـــة الى ذلـــك، وقع البنـــك األهلـــي المصري عقد 
تمويل طويل األجل  بـ 793.9 مليون جنيه لصالح شركة النيل 
لألخشـــاب Nile Wood إحدى الشـــركات التابعة للشـــركة 
القابضـــة المصريـــة الكويتية EKH، وذلك فـــي إطار مبادرة 
البنـــك المركـــزي المصري لدعـــم عمالء النشـــاط الصناعي 
والزراعـــي والمقـــاوالت، في حضـــور يحيي أبـــو الفتوح نائب 
رئيـــس مجلس ادارة البنك األهلي المصري، وشـــريف الزيات 
 ،EKH العضو المنتدب للشـــركة القابضة المصرية الكويتية
وشريف رياض رئيس مجموعة االئتمان المصرفي للشركات، 
ووليـــد الحنـــاوي رئيس مجلس ادارة شـــركة النيل لألخشـــاب 

Nile Wood وفريـــق عمـــل تمويـــل الشـــركات فيـــي البنـــك 

االهلي المصري.
أضف إلى ذلك قيام «األهلي المصري» بقيادة تحالف مصرفي 
يضم بنك مصر والبنك التجاري الدولي كمرتبين رئيسيين أوليين 
لترتيب تمويل مشــــترك إلنشاء محطة متعددة األغراض في ميناء 
اإلسكندرية بصفته وكيل التمويل والمرتب الرئيسي األولي، ووكيل 
الضمان وبنك الحساب بقيادة ترتيب تمويل مشترك طويل األجل 
لصالح شــــركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة األغراض، 

حيث يصل إجمالي مبلغ التمويل إلى 5.6 مليارات جنيه.
وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك األهلي المصري 
«إن البنــــك يحرص من خالل ترتيب هذا التمويل المشــــترك على 

تطوير قدرات ميناء اإلســــكندرية العريق الذي يستوعب مع ميناء 
الدخيلــــة النصيب األكبر من نشــــاط التجارة الخارجية في مصر، 
وذلك من خالل المحطة الجديدة التي تســــتوعب نحو 1.7 مليون 
حاوية ســــنوياً، مما يســــاهم بشــــكل كبير في رفع كفــــاءة وتصنيف 
الموانــــئ المصريــــة، وال ســــيما فــــي ظل تطــــور قــــدرات الموانئ 
المنافسة في البحر المتوسط»، مؤكداً «أن البنك األهلي المصري 
يلعــــب دائماً دوراً رائداً في دعم ومســــاندة المشــــروعات القومية 
التــــي تهدف إلــــى رفع قــــدرات القطاعات الحيوية فــــي اإلقتصاد 
المصــــري مثل قطاع النقل والصناعــــة والزراعة، مما يؤدي لخلق 
فرص عمل جديدة وزيادة موارد الدولة ومن ثم يساهم في تحقيق 

تنمية إقتصادية مستدامة».●



Union of Arab Banks (September 2020)احتاد املصارف العربية  (أيلول/ سبتم� 2020)116

ناقــش مجلـــس إدارة بنـــك أمنية خالل 
إجتماعه، برئاســـة الشـــيخ الدكتـــور خالد بن 
ثاني بن عبداهللا آل ثاني رئيس المجلس، وفي 
حضور لطفي الســـقاط نائب رئيس المجلس، 
وأعضـــاء مجلس اإلدارة، نتائـــج أعمال البنك 
عن النصف األول من العام 2020، فضًال عن 
مناقشة إستراتيجية عمل البنك خالل الفترة 

المقبلة.
وأبـــدى الشـــيخ الدكتـــور خالـــد بـــن ثاني 
«إرتياحـــه لنتائـــج أعمـــال بنـــك أمنيـــة خالل 
الفتـــرة الماضيـــة، حيـــث إســـتطاع البنك أن 
يختصـــر الكثيـــر من المراحل، وحقق توســـعاً 
يبعـــث على التفاؤل، إذ بلـــغ عدد فروعه حتى 

بنك أمنية المغربي ينشر نحو 35 فرعًا
في مختلف مدن ومناطق المملكة المغربية

اآلن نحـــو 35 فرعـــاً، موزعة علـــى مختلف مدن ومناطـــق المملكة 
المغربية. وهذا اإلنتشار، ال شك في أنه يعكس اإلقبال الكبير على 
خدمات البنك، والفرص الكامنة في الســـوق المغربية أمام خدمات 

الصيرفة اإلسالمية».
وأشـــار الدكتور خالد بن ثاني إلى «أن خدمات البنك ومنتجاته 
شهدت نمواً مضطرداً، والحظنا إقباالً متمّيزاً على التمويل العقاري، 
وتمويـــل المركبات والبطاقات اإلئتمانية والخدمات المصرفية عبر 
القنوات البديلة وغيرها من المنتجات، كما أن الثقة التي حظي بها 
البنـــك لدى العمالء رفعت إجمالي موجوداته إلى نحو 3.6 مليارات 
درهـــم مغربـــي، ونأمل في أن يتواصل العمـــل بمثل هذا الزخم، بما 
يُســـهم فـــي تعزيز مكانـــة البنـــك كأول بنك حصل علـــى الترخيص 

لممارسة أعمال الصيرفة اإلسالمية في السوق المغربية».
ووجه الشـــيخ الدكتور خالد بن ثاني الشـــكر إلى «العمالء في 

الســـوق المغربية على ثقتهم ببنك أمنية»، مؤكداً «أن رضاهم يجب 
أن يكـــون بوصلة البنك بشـــكل دائم». وحـــث إدارة البنك التنفيذية 
على «اإلســـتجابة الدائمـــة لتطلعات العمالء وحاجات الســـوق، بما 
يُســـهم في تعزيز مركز البنك المالـــي، وفي التنمية، ويُحقق النتائج 

المرجوة».
ودعا الشـــيخ الدكتور خالد بن ثاني إلى «أن يستفيد بنك أمنية 
من تجارب البنوك اإلسالمية في دولة قطر ونجاحاتها التي وصلت 
إلى آفاق عالمية واسعة»، مشيراً إلى «أن تجربة الدولي اإلسالمي، 
ال شـــك في أنها ســـتغني وتعزز آفاق عمل بنك أمنية، وتمده بخبرة 

يحتاجها في هذه المرحلة من أجل مزيد من النجاح».
وأخيـــراً أبـــدى الدكتـــور خالد بن ثانـــي ثقته بــــ «أن بنك أمنية 
سيُواصل نتائجه اإليجابية خالل الفترة المقبلة، رغم 
الظروف والتحديات التي تواجه الســـوق المغربية في 
هذه الفترة واألســـواق العالميـــة عموماً»، داعياً جميع 
العامليـــن في البنك إلى «بذل جهد مضاعف من أجل 
تجاوز هذه الفترة مع الحفاظ على كل المنجزات التي 

تحققت».
يُذكر أن بنك أمنية المغربي بدأ عمله في الســـوق 
المغربية في يوليو/ تموز 2017 بعدما كان حصل على 
الترخيـــص النهائي في مارس/ آذار 2017، وهو ثمرة 
شراكة بين الدولي اإلسالمي وبنك القرض السياحي 
والعقاري (CIH) وصندوق اإليداع والتدبير المغربي، وتبلغ حصة 

الدولي اإلسالمي 40 % من رأس مال البنك.●

ا�خبار والمستجدات
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ا�خبار والمستجدات

البنك الدولي: البحرين الثانية عربًيا 
في مؤشر رأس المال البشري

صّنــف البنـــك الدولـــي مملكة البحريـــن ضمن أفضـــل الدول 
إســـتثماراً فـــي رأس المـــال البشـــري بإعتبـــاره محرًكاً رئيســـاً للنمو 
اإلقتصادي المستدام الشامل، إذ حلت في المرتبة الثانية عربًيا في 
مؤشـــر رأس المال البشـــري 2020 الذي يُركز على قطاعي الصحة 
والتعليـــم، ويقيس اإلنتاجية المحتملـــة لألفراد المولودين حديًثا بعد 

بلوغهم سن الثامنة عشرة.
وتصـــّدرت دول مجلـــس التعـــاون الخليجي الـــدول األخرى على 
مستوى منطقة الشرق األوسط، ضمن المؤشر الذي يتضمن بيانات 
في 174 بلًدا تغطي 98 % من سكان العالم، والذي جاءت في مقدمته 

سنغافورة، تلتها هونغ كونغ، ثم اليابان وكوريا الجنوبية فكندا.
وشـــهدت البحرين خالل الســـنوات الماضية تطورات كبيرة في 
قطاعـــي الصحة والتعليم، إذ يُصّنفها مؤشـــر دولي آخر هو مؤشـــر 
التنمية البشـــرية التابع لبرنامج األمـــم المتحدة اإلنمائي ضمن فئة 
البلدان ذات التنمية البشـــرية المرتفعة، وبحســـب التقرير، أحرزت 
البحريـــن تقدًما بتحســـن تقييمها ضمن التصنيـــف من 0.60 نقطة 
فـــي العام 2010 إلـــى0.65  نقطة في تقييم العـــام الجاري 2020. 
وبحســـب التقرير، ســـجلت البحرين أداًء مميًزا فـــي مجال التعليم، 
مـــع إحتاللهـــا المراتـــب األولى بيـــن دول مجلس التعـــاون الخليجي 
في مســـتوى التحصيل األكاديمي، ومـــن بين أفضل خمس دول على 

مستوى العالم في تفوق الفتيات على األوالد في نتائج التعلم.
ويُعد القطاع الصحي محل اهتمام لحكومة البحرين، تماشياً مع 
رؤية 2030، إذ تركز المملكة على أن تصبح مركًزا رائًدا في المنطقة 
في تقديم رعاية صحية عالية الجودة. وقد حظيت البحرين بإهتمام 
المستثمرين في قطاع الرعاية الصحية المتخصصة كبنوك الخاليا 
الجذعية والطب البديل والتجميل، فقد شـــهد العام 2019  إرتفاعاً 
فـــي عدد مرافق الرعاية الصحيـــة الخاصة في البحرين ليصل إلى 

800  مؤسسة صحية مقارنة بـ500 مؤسسة في العام 2018.
وحلـــت دولة اإلمارات فـــي المرتبة 44 عالمًيـــا، واألولى عربًيا، 
وثالًثا على مســـتوى الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيا، فيما حلت 
البحرين في المرتبة الـ46 عالمًيا والثانية عربًيا ورابًعا على مستوى 
الشـــرق األوسط وشـــمال أفريقيا كما حلت عمان في المرتبة الـ64 
عالمًيـــا، والمملكـــة العربية الســـعودية في المركـــز84  والكويت في 

المركز الـ88 عالمًيا.
وأشـــار البنك الدولي في تقرير رأس المال البشري 2020 إلى 
إن جائحـــة فيـــروس كورونا قد تُهدد المكاســـب التي تحققت بشـــق 
األنفـــس في مجالي الصحـــة والتعليم على مدى العقد الماضي، وال 

ســـيما في أشـــد بلدان العالم فقًرا. فاالســـتثمارات في رأس المال 
البشـــري - المعارف والمهـــارات والصحة التي تتراكم لدى البشـــر 
على مدى حياتهم - هي األساس إلطالق العنان إلمكانات أي طفل، 

وزيادة النمو االقتصادي في كل بلد.
وقالـــت تـــاال فخـــرو الرئيـــس التنفيـــذي للمشـــاريع والبحـــوث 
االستراتيجية ودراسات السوق بمجلس التنمية اإلقتصادية: «يُعتبر 
تصنيف مملكة البحرين في مؤشر رأس المال البشري 2020 شهادة 
علـــى نتائـــج اإلصالحات االقتصادية التي شـــّرعت فيهـــا البحرين 
منـــذ فترة إلى جانب جهود اإلســـتثمار في قطاعـــات تنموية حيوية 
كالتعليـــم والرعاية الصحية؛ وذلك بهدف ضمان أن يتمكن األطفال 

المولودون على أرض المملكة من تحقيق طموحاتهم وآمالهم»
وأضافـــت فخـــرو: «تتمتـــع البحريـــن بتاريـــخ طويل فـــي تعزيز 
المســـاواة بين الجنســـين، حيث كانت الدولة الخليجية األولى التي 
تســـمح للمـــرأة بالتعليم، ولذلـــك فنحن فخورون بشـــكل خاص بأن 
نكـــون ضمن المراتب الخمس األولى على مســـتوى العالم من حيث 
األداء التعليمي للفتيات. كما وتتمتع المملكة بموارد بشـــرية محلية 
وعالميـــة ذات مهـــارات عالية، مع ما تحظى به من تركيبة ســـكانية 
متنوعـــة توفر مزيًجا مثالًيا من الميزات للشـــركات التي تتطلع إلى 
توظيـــف أفضـــل المواهب واإلمكانـــات، والحفاظ علـــى النمو على 

المدى البعيد».●
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الدولـــي  القانـــون  دورة  إختتمــت 
اإلنســـاني في كلية فؤاد شـــهاب للقيادة 
واألركان التـــي إفتتحـــت بالتعـــاون مـــع 
منظمة دياكونيا، في حضور ممثل قائد 
الجيش، قائد الكلية العميد الركن حسن 
جونـــي، كما حضر األميـــن العام إلتحاد 
المصارف العربية وســـام حســـن فتوح، 
والضبـــاط مشـــرفو الـــدورة، يتقدمهـــم 
العقيد الركن زياد رزق اهللا، وبمشـــاركة 
عمـــداء كليـــات االعالم فـــي الجامعات 
في لبنان، وقد تم توزيع الشـــهادات على 
المتدربين والمتدربات الذين تســـلّموها 
من ممثل قائد الجيش. علماً أن الجيش 

 نظمتها كلية فؤاد شهاب للقيادة وا�ركان في الجيش اللبناني

 وبالتعاون مع منظمة دياكونيا:

الدورة ا<ولى في القانون الدولي اRنساني 
لخريجي كليات اRعالم

الخريجون في لقطة تذكارية أمام مبنى كلية القيادة واألركان في الجيش اللبناني
بين   بحضور قائد الكلية العميد الركن حسن جوني والضباط المدرِّ

العقيد الركن زياد رزق اهللا أثناء شرح مفهوم القانون الدولي اإلنساني وتطبيقاته

الملتقيات والمنتديات
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العميد الركن حسن جوني: 
إطمئنوا في لبنان جيش 

مصّمٌم ومصرٌّ 
على القيام بواجبه النبيل 

حتى الرمق ا<خير
العميد الركن جوني ملقيًا كلمته

كلمـــة ممثـــل قائـــد الجيش العمـــاد جوزاف عـــون، ألقاها 
العميـــد الركـــن حســـن جوني قائد كليـــة فؤاد شـــهاب للقيادة 
واألركان فـــي الجيـــش اللبنانـــي، فقـــال: «إن وجودكم في كلية 
فؤاد شـــهاب للقيـــادة واألركان، أعلى صرح تعليمي عســـكري 
في  الجيش، يؤكد إنفتاح هذا الجيش على مواطنيه وإصراره 
علـــى مد جســـور التعاون مـــع مختلـــف القطاعـــات الطالبية 
وغيرها، بغية تعريف الشـــباب إلى جيشـــهم  المحترف الذي 
يلتزم القوانين واألعراف الدولية والذي يعمل بأعلى المعايير 

المؤسساتية المتقدمة».
أضـــاف العميد الركن جوني: «إن هـــذه العالقة التفاعلية 

اإليجابية بين المواطنين وجيشـــهم، إنما تُســـاهم في تماسك 
خطـــوط الدفاع عن الوطن وصالبتها التي ترتكز على مختلف 

طاقات بنيه وقدراتهم».
وخلـــص العميد الركن جوني إلى القول: «أما وقد أمضيتم 
أســـبوعاً كامًال فـــي رحاب هـــذه الكلية بل في قلبهـــا، ورأيتم 
بـــأّم العين كيف يعمل رجال الجيش على إختالف رتبهم تحت 
سيادة القانون الذي يعلو على كل شيء، وكيف يحكم اإلنضباط 
العسكري سلوكهم وعالقتهم رؤســـاء ومرؤوسن، ذكوراً وإناثاً، 
ضباطـــاً ورتباء وأفراداً، وكيف نعمل نحن العســـكريين جميعاً 
بإتجـــاه بوصلة واحـــدة تجمعنا بّزاتنا المرقطـــة، كما قضيتنا 

...خالل الدورة التدريبية

اللبناني يعتمد في عملياته العســـكرية هذا 
القانون ويلتـــزم القوانين الدوليـــة المرعية 
فـــي حالتي النـــزاع الدولي أو غيـــر الدولي 

وللموضوع متابعة.
وكانت الـــدورة ضّمت نخبة من خريجي 
اإلعـــالم فـــي جامعـــات لبنـــان، مـــن بينهم 
مديرة مجلة إتحاد المصارف العربية رجاء 
كمونـــي، وبمتابعة وإشـــراف العقيـــد الركن 
رزق اهللا، ومشـــاركة العقيـــد الركـــن الطيار 
موســـى النـــداف، والعقيـــد الركـــن حســـام 
بوهديـــر، والرائـــد حســـن فيـــاض، والرائد 
فـــادي بعقلينـــي، واللجنة الدوليـــة للصليب 

األحمر.
وقـــد تركزت أعمال الـــدورة على تقديم 

شـــروح واضحة عن القانون الدولي اإلنســـاني الـــذي يُطّبق في 
حال النزاعات الدولية وغير الدولية. علما أن الدورة إســـتمرت 
أسبوعاً واحداً (بين 10 أيلول/ سبتمبر 2020 و17 منه). وتأتي 

هـــذه الدورة في إطار العالقات بين الجيش اللبناني والجامعات 
اللبنانيـــة والمنظمـــات الحقوقيـــة الدوليـــة لتفعيـــل التعاون في 

مجاالت قوانين النزاعات المسلّحة وتطبيقها.
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الملتقيات والمنتديات

األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح متوسطًا العميد الركن حسن جوني 
قائد كلية فؤاد شهاب للقيادة واألركان، ومديرة مجلة االتحاد السيدة رجاء كموني

...  وصورة تذكارية للمناسبة
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ممثل قائد الجيش العميد الركن
 حسن جوني

م الزميلة رجاء كموني  يسلِّ
 مديرة مجلة إتحاد المصارف العربية 
شهادتها في القانون الدولي اإلنساني 
بحضور العقيد الركن زياد رزق اهللا

 رجاء كموني مع الدكتور جورج فرحة
 والدكتورة هبة عثمان

النبيلـــة، قضية لبنان، والدفاع عن 
لبنان، فإطمئنوا وأخبروا اآلخرين 
أينما كنتم، أن يطمئّنوا، ففي لبنان 
جيـــش مصّمٌم ومصـــٌرّ على القيام 
بواجبـــه النبيل، في إطار الشـــرف 
والتضحيـــة والوفاء، حتـــى الرمق 

األخير».● 

عون قالب الحلوى ويقطِّ
 إحتفاءًا بالمناسبة
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دورات تدريبية Rتحاد المصارف العربية تتناول
 «التدقيق الداخلي ما بعد كورونا»
  «المصطلحات التجارية الدولية»

«الحوكمة الشرعية» 
 «آخر التطورات في الصناعة المصرفية»

نظم إتحاد المصارف العربية دورة تدريبية التدقيق الداخلي ما بعد كورونا
 UAB) لثالثـــة أيام عبـــر التواصـــل المرئـــي
WEBINAR) عـــن «التدقيـــق الداخلـــي في 

Covid – 19»،INTER- بعـــد مـــا  حقبـــة 
NAL AUDIT IN THE POST CO-
VID – 19 ERA، وحاضـــر في الدورة رئيس 

إدارة التدقيـــق الداخلي في بنـــك مصر لبنان، 
(بيـــروت - لبنان) محمد القيســـي. وقد ركزت 
هـــذه الدورة عن اإلتجاهات الحديثة في مجال 
التدقيق الداخلي للحســـابات، وسلطت الضوء 
علـــى التكنولوجيـــا الجديـــدة الناشـــئة، وكيف 
تؤثر علـــى دور المراجعة الداخلية على صعيد 

مستوى الضمانات واإلستشارات.
كما ركزت الدورة على التحديات الرئيســـية 
التـــي تواجه مهنة التدقيـــق الداخلي في حقبة 
مـــا بعـــد Covid – 19 مـــع التركيـــز بشـــكل 
خـــاص علـــى األســـاليب الجديـــدة للمراجعـــة 
الداخلية مثـــل Agile Auditing، باإلضافة 
خصيصـــاً  المصممـــة  المنهجيـــة  طـــرح  إلـــى 
لألوقـــات المضطربة التـــي يمر بها العديد من 

المؤسسات.
أمـــا على مســـتوى المهـــارات الشـــخصية، 
فتناولـــت الدورة الســـمات الرئيســـية الناجحة 
التـــي يحتاجهـــا ممارســـو المراجعـــة الداخلية 
للحصـــول علـــى المعرفة المعمقة مـــع التركيز 
علـــى المهـــارات المطلـــوب إكتســـابها بشـــكل 
جماعـــي في مجـــال مهنة المراجعـــة الداخلية 
لتقديم الضمان للخدمات المناســـبة ألصحاب 

المصلحة.

نشاط ا1تحاد
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المصطلحات التجارية الدولية

كما نظم اإلتحاد دورة تدريبية حول «المصطلحات التجارية 
الدوليـــة – التحديثـــات – الخصائص – كيفية اإلســـتخدام»، 
 ،(UAB WEBINAR) لثالثة أيام، عبر التواصـــل المرئي
هدفهـــا تزويـــد المشـــاركين بالمعرفـــة المعمقـــة والخبرة في 
كيفية اإلســـتخدام األمثل للمصطلحات التجارية الدولية، وما 
تنطـــوي عليه من مســـؤوليات على أطـــراف العملية التجارية، 
كذلك دور البنوك في توعية عمالئها للمخاطر المتضمنة في 
هذه المصطلحات وتوصيات غرفة التجارة الدولية في شـــأن 

إختبارها والمفاضلة في ما بين هذه المصطلحات.
حاضر في الدورة خالد الحجاج (يشغل حالياً منصب رئيس 
قطاع العمليات المركزية والوظائف المعاونة في بنك الشركة 
المصرفية العربيةالدولية). أما المشاركون المستهدفون فهم 
المصرفيون العاملـــون في إدارة العمليات التجارية (محلية أو 
دولية)، واإلختصاصيون في تمويل عمليات التجارة (محلية أو 
دوليـــة)، وأصحاب األعمال (بائعون أو مشـــترون)، والمهنيون 

لدى شركات تعمل في مجال اإلستيراد والتصدير.
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الحوكمة الشرعية في المؤسسات 

المالية ا�سالمية 

ونظـــم اإلتحـــاد دورة تدريبية لثالثة أيام عن «الحوكمة الشـــرعية 
في المؤسســـات المالية اإلســـالمية» (الرقابة – اإللتـــزام – التدقيق 
UAB WEBI-) المراجعـــة والمخاطـــر)، عبر التواصل المرئـــي –

NAR). وحاضر في الدورة الدكتور أنور مصباح ســـوبرة الحائز على 

دكتوراه في الدراســـات اإلسالمية، ومدرس مادة اإلقتصاد اإلسالمي 
والمصارف اإلسالمية في جامعة بيروت اإلسالمية.

وتوجهـــت الـــدورة إلى قســـم اإللتزام الشـــرعي، وقســـم اإللتزام، 
وإدارة المخاطر، وقســـم الخزينة، وقسم الشـــؤون القانونية، واإلدارة 
الماليـــة، والتدقيـــق الداخلي، والبنـــك المركزي. وتهـــدف إلى تزويد 
المشـــاركين بالمعرفـــة المعّمقـــة حـــول اإلدارة الرشـــيدة الشـــرعية، 
المعروفة بالحوكمة الشـــرعية في المؤسســـات  المالية اإلســـالمية، 
كذلك الهيئـــات العاملة في إطارها، وطبيعة العالقات ما بين مختلف 
األقســـام واإلدارات داخـــل المصرف اإلســـالمي، والتعاون مع هيئات 
الحوكمة الشرعية الخارجية. وتعّرف الحوكمة الشرعية وفقاً للمعيار 
رقـــم (10) الصـــادر عن مجلس الخدمـــات المالية اإلســـالمية، بأنها 
«مجموعة من الترتيبات المؤسسية والتنظيمية التي تتأكد من خاللها 
مؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية من وجود إشراف شرعي فعال 

ومستقل». 

آخر التطورات في الصناعة المصرفية

نشاط ا1تحاد

أخيراً، نظم اإلتحاد دورة تدريبية لثالثة أيام عبر التواصل  
المرئـــي (UAB WEBINAR) بعنوان «آخر التطورات في 
الصناعـــة المصرفية» - (بين اإلمتثال والتحويالت الرقمية). 
 EBS حاضـــر فيهـــا روالند أبـــي نجم. (الشـــريك اإلداري في
لتخطيط موارد المؤسسات في الكويت، ودول مجلس التعاون 
الخليجي لتكنولوجيا المعلومات، واألمن السيبراني والتسويق 
الرقمي، وإستشارات وسائل التواصل اإلجتماعي والتدريب).

تهدف الدورة إلـــى التعريف بنماذج التحويالت المصرفية 
الرقمية، بســـبب حالة فيروس كورونا المســـتجد، حيث يُمكن 
بســـهولة فـــرض التقنيـــات المبتكرة التي من شـــأنها تســـهيل 
الخدمـــات المصرفيـــة بشـــكل كبيـــر، ونقلها من خـــالل أنواع 
جديـــدة مـــن النمـــاذج المصرفيـــة. كما ســـيرى العالـــم والدة 
مؤسســـات وجمعيات غير تقليدية لجعل الخدمات المصرفية 
ميســـورة التكلفة. كذلك ســـتُمّكن قـــدرات التكنولوجيا المالية 
العمالء، مـــن التركيز على الخدمـــات المصرفية عبر الهاتف 
المحمـــول،  وســـيُركز مســـتقبل الخدمـــات المصرفيـــة على: 
اإلبتـــكار فـــي التكنولوجيـــا، وتكنولوجيـــا المعرفـــة، والـــذكاء 
 ، blockchainاالصطناعـــي، وتكنولوجيـــا البيانات الماليـــة
 Fintech وأتمتة عمليـــات الروبوتات، والتكنولوجيـــا المالية

واألمن السيبراني.●
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