كلمة العدد

إتحاد المصارف العربية ال يزال السبّاق في إكتشافها:
الصناعة المصرفية العالمية ت ُواكب التحوّل الرقمي

يسعى

إتح���اد المص���ارف العربي���ة إل���ى التع���رّف على
أه��� ّم الف���رص والتحديات التي تُواج���ه الصناعة
المصرفي���ة والخدم���ات المالي���ة ،م���ع التركيز عل���ى التطورات
العالمية التي تش���هدها الصناعة المصرفية ،فض ًال عن الفرص
والتحديات التي تُواجه تلك الصناعة ،في ضوء تداعيات جائحة
فيروس كورونا المس���تجد ،والتي حاصرت وتحاصر العديد من
إقتصادات دول العالم وال س���يما األس���واق المالية والمؤسسات
المصرفية حيث تس���ببّت بأضرار وخس���ائر مالية ،من الس���ابق
ألوانه إحصاؤها.
ف���ي ه���ذا الس���ياق ،خل���ص منت���دى «الصناع���ة المصرفية
ومستقبل الخدمات المالية» الذي إنعقد مؤخراً في مدينة شرم
الش���يخ ،ونظّ مه إتحاد المصارف العربية ،إل���ى تكليف اإلتحاد،
إعداد دراس���ة شاملة عن التحول الرقمي في القطاع المصرفي
وسام حسن فتوح
العرب���ي ،وإع���داد «دليل خاص للتحول الرقم���ي» ،وتقديم حلول
األمين العام إلتحاد المصارف العربية
تقني���ة مصرفي���ة بالتعاون مع مؤسس���ات عالمية متخصصة في
مج���ال التقنيات المصرفية .وه���ذا يدل على أهمية اإلتحاد في
سباقه العالمي وال سيما حيال التحول الرقمي في المصارف العربية أسوة بالمصارف األوروبية واألميركية.
ال شك في أن اإلتحاد سيعكف على دراسة التأثيرات المحتملة للتوسع في إنشاء منصات التكنولوجيا المالية لإلقراض الرقمي ،مع
تحديد الجهة الرقابية واإلشراف على تلك المنصات ،وسيحثُ البنوك على ضرورة تبني إستراتيجية فعَّالة للتحول الرقمي تستهدف كافة
المنتجات والخدمات والعمليات ،والتي تُحقّق اإلستدامة المصرفية في ضوء المنافسة المتزايدة من شركات التكنولوجيا المالية العالمية.
م���ن هن���ا تكمن أهمية التوصيات التي خرج بها منتدى ش���رم الش���يخ من أجل تطوير منهجي���ة إدارة المخاطر الرقمية في البنوك ،في
ظل تطوير قدرات العاملين بإدارات أمن المعلومات في إدارة المخاطر المصرفية ،وتضمين اإلستراتيجيات والسياسات المصرفية جزءاً
خاصاً بإدارة المخاطر السيبرانية ،وتعزيز ثقافة الحوكمة اإللكترونية وفقاً لممارسات إدارة المخاطر.
ف���ي الس���ياق عينه ،م���ن الضروري التركيز عل���ى إجراءات العناي���ة الواجبة الخاصة بمنتجات وخدمات الش���مول المال���ي ،كذلك دور
المصارف المركزية في العصر الرقمي والمتطلبات التنظيمية والرقابية في ضوء المتغيّرات العالمية ،وإدارة مخاطر غسل األموال وتمويل
اإلرهاب المرتبطة بإنتشار فيروس كورونا المستجد.
واق���ع الح���ال ،إن المنطق���ة العربية تحت���اج أكثر من غيرها إلى اإلس���تثمار في الوقت والعم���ل الحثيث ،بغية الوص���ول إلى الخدمات
المصرفية والمنتجات المالية بكفاءة عالية ،في ضوء التحول الرقمي راهناً ،مما يدفع المصارف إلى ضرورة المراجعة الدورية إلجراءات
العناية الواجبة الخاصة بمنتجات وخدمات الشمول المالي وتحديثها على نحو متسارع ،بما يتواكب مع متطلبات السوق المصرفية.
في المحصلة ،إن مواكبتنا المصرفية العربية للتحول الرقمي ،س���يضع صناعتنا المصرفية في مصاف المؤسس���ات المالية العالمية،
وس���يكون لديها مس���احة واسعة لتحقيق المنافسة في مجال الخدمات المصرفية وإبتكار جديدها ،وسيخوّلنا تالياً مواكبة النمو المتسارع
للتكنولوجيا الرقمية ،في وقت تتسابق فيه المصارف في العالم لتوفير الخدمات اإللكترونية والرقمية لعمالئها .لذا ،من الضروري وضع
إط���ار ع���ام لمخاطر التش���غيل يتضمن تحديدها ومتابعتها ومراقبتها ،وال س���يما في ضوء الدروس المس���تفادة م���ن جائحة كورونا والعمل
ع���ن بُع���د ،م���ع وضع خطة طوارئ لمواجهة إحتمال تعرّض البنوك لظروف صعبة أو حدوث إضطرابات ش���ديدة قد تؤدي إلى التوقف عن
ممارسة النشاطl.
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موضوع الغالف

أكبر  50مصرف ًا إسالمي ًا عربي ًا
ت ُدير موجودات ت ُقدّر بنحو  695مليار دوالر
وتستند إلى قاعدة ودائع بزهاء  471مليار ًا
وقاعدة رأسمالية بحوالي  86مليار ًا
تُ ظه��ر البيان��ات المالية ألكبر  50مصرف ًا إس�لامي ًا عربي ًا في نهاية الفصل الثاني من الع��ام  ،2020أن تلك المصارف تدير
موج��ودات تق��در بحوالي  695مليار دوالر ،وتس��تند إل��ى قاعدة ودائع تبلغ حوال��ي  471مليار دوالر ،وقاعدة رأس��مالية تبلغ
حوالي  86مليار دوالر .كما أنها قدمت تمويالت بنحو  444مليار دوالر .وبلغ صافي األرباح المجمعة ألكبر  50مصرف ًا إسالمي ًا
عربي ًا نحو  4.6مليارات دوالر في نهاية الفصل الثاني من العام  ،2020بحس��ب إدارة األبحاث والدراس��ات في إتحاد المصارف
العربية.
وإحتل���ت البحرين المركز األول بالنس���بة إلى عدد المصارف مص���ارف) ،فالس���عودية ( 4مص���ارف) ،وكل م���ن س���لطنة عُمان،
المدرجة على الالئحة ( 10مصارف) ،وإحتلت اإلمارات والسودان س���وريا ،مصر ،األردن ،والجزائ���ر (مصرفين) ،ومصرف لكل من
المرك���ز الثان���ي ( 7مص���ارف) ،يليهما كل من قط���ر والكويت ( 5تونس واليمن.
جدول  :1التوزع الجغرافي وموجودات أكبر  50مصرف ًا إسالمي ًا عربي ًا بحسب البلد (مليون دوالر) – الفصل الثاني 2020
البلد

8

عدد المصارف

إجمالي الموجودات

السعودية

4

194,723

اإلمارات العربية المتحدة

7

169,240

الكويت

5

120,467

قطر

5

113,303

البحرين

10

57,880

مصر

2

9,771
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األردن

2

9,520

السودان

7

9,413

سلطنة عُ مان

2

4,500

الجزائر

2

3,399

تونس

1

1,417

سوريا

2

1,337

اليمن

1

212

50

695,182

المجموع
المصدر :المواقع اإللكترونية للمصارف.

ويترك���ز العدد األكبر م���ن المصارف اإلس�ل�امية العربية ،كذلك
النس���بة األكبر من حجم الموجودات المصرفية اإلس�ل�امية في دول
الخلي���ج ،حيث يتواجد  33من أكبر  50مصرفاً إس�ل�امياً عربياً فيها
(أي نسبة  ،)% 66تدير موجودات بقيمة  660مليار دوالر (أي نسبة
 % 95من موجودات أكبر  50مصرفاً عربياً) .وقد شكلت موجودات

المصارف اإلس�ل�امية السعودية نسبة  % 28من إجمالي موجودات
أكب���ر  50مصرف���اً إس�ل�امياً عربي���اً ،تليه���ا المص���ارف اإلس�ل�امية
اإلماراتي���ة ( ،)% 3.24فالكويتية ( ،)% 3.17فالقطرية (،)% 16.3
فالبحريني���ة ( ،)% 8.3وتتوزع النس���بة الباقية ( )% 5.7على الدول
العربية األخرى.

رسم بياني  :1التوزع الجغرافي ألكبر  50مصرف ًا إسالمي ًا عربي ًا
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موضوع الغالف
ترتيب أكبر  50مصرف ًا إسالمي ًا عربي ًا بحسب الموجودات
يُظه���ر الجدول رقم  2ترتي���ب أكبر  50مصرفاً إس�ل�امياً عربياً
بحس���ب الموج���ودات ف���ي نهاي���ة عام���ي  2019والفص���ل الثاني من
الع���ام  .2020كم���ا يُظهر الج���دول  3البيانات المالي���ة األخرى لتلك
المصارف.
وبالنسبة إلى أكبر عشرة مصارف إسالمية (بحسب الموجودات)،
فهي مصرف الراجحي ،بنك دبي اإلس�ل�امي ،بيت التمويل الكويتي،
مص���رف قط���ر اإلس�ل�امي ،مصرف أب���و ظبي اإلس�ل�امي ،مصرف
الترتيب

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

اإلنم���اء ،مصرف الريان ،مجموع���ة البركة المصرفية ،بنك الجزيرة،
وبنك البالد .وقد بلغ مجموع موجودات هذه المصارف حوالي 477
مليار دوالر في نهاية الفصل الثاني من العام  .2020كما بلغ مجموع
موجودات أكبر  20مصرفاً إس�ل�امياً عربياً حوالي  619مليار دوالر،
وأكبر  30مصرفاً إسالمياً حوالي  671مليار دوالر ،وأكبر  40مصرفاً
إس�ل�امياً حوالي  690مليار دوالر .أما مجموع موجودات المصارف
الخمسين فقد بلغ حوالي  695مليار دوالر.

جدول  :2ترتيب أكبر  50مصرف ًا عربي ًا إسالمي ًا بحسب الموجودات (مليون دوالر)
المصرف

مصرف الراجحي
بنك دبي اإلسالمي
بيت التمويل الكويتي
قطر اإلسالمي
مصرف اإلنماء **
مصرف أبو ظبي اإلسالمي
مصرف الريان
مجموعة البركة المصرفية
بنك الجزيرة
بنك البالد

البلد

2019
102,423
63,160
63,986
44,923
35,157
34,329
29,230
26,258
23,078
22,934

الفصل الثاني 2020
111,382
80,326
66,870
45,550
35,157
33,901
30,038
26,127
24,498
23,686

445,478

477,535

قطر

21,190

20,722

17,491
17,650
15,613
14,359
12,640
12,914
10,373
8,869

19,920
17,492
16,293
14,382
13,420
12,914
10,373
8,922

7,923

7,955

السعودية
اإلمارات
الكويت
قطر
السعودية
اإلمارات
قطر
البحرين
السعودية
السعودية

مجموع أكبر  10مصارف

10

11

بنك بروة

12
13
14
15
16
17
18
19

بنك بوبيان
مصرف اإلمارات اإلسالمي
بنك قطر الدولي اإلسالمي
البنك األهلي المتحد
مصرف الشارقة اإلسالمي*
نور بنك**
بنك وربة**
بنك الكويت الدولي

الكويت
اإلمارات
قطر
الكويت
اإلمارات
اإلمارات
الكويت
الكويت

20

بنك اإلثمار

البحرين

احتاد املصارف العربية (تشرين الثاين /نوفمرب )2020

حجم الموجودات
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مجموع أكبر  20مصرف ًا
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

البنك اإلسالمي األردني**
مصرف عجمان***
بيت التمويل الخليجي
مصرف السالم
بنك فيصل اإلسالمي***
بنك الهالل**
بنك البركة – مصر
بيت التمويل الكويتي – البحرين
بنك فيصل اإلسالمي السوداني****
بنك البحرين اإلسالمي

األردن
اإلمارات
البحرين
البحرين
مصر
اإلمارات
مصر
البحرين
السودان
البحرين

مجموع أكبر  30مصرف ًا
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

البنك العربي اإلسالمي الدولي**
بنك نزوى*
المصرف الخليجي التجاري
بنك البركة – الجزائر***
بنك الخرطوم***
بنك العز اإلسالمي*
بنك أم درمان الوطني***
مصرف الزيتونة**
بنك التضامن اإلسالمي****
مصرف السالم**

األردن
سلطنة عُمان
البحرين
الجزائر
السودان
سلطنة عُمان
السودان
تونس
السودان
الجزائر

مجموع أكبر  40مصرف ًا
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
المجموع العام

بنك سورية الدولي اإلسالمي
بنك قطر األول
مصرف الطاقة األول
بنك الخير**
مصرف إبدار***
بنك الشام
مصرف المزارع التجاري***
بنك النيل األزرق**
مصرف اليمن البحرين الشامل**
البنك العربي السوداني**

سوريا
قطر
البحرين
البحرين
البحرين
سوريا
السودان
السودان
اليمن
السودان
658,241

584,500

619,928

6,275
5,453
5,945
5,444
5,234
5,021
4,520
4,443
4,104
3,254

6,275
6,166
6,134
5,835
5,234
5,021
4,537
4,453
4,104
3,424

634,193

671,111

3,245
2,687
2,499
2,291
1,841
1,867
1,586
1,417
1,266
1,108

3,245
2,750
2,555
2,291
1,841
1,750
1,586
1,417
1,266
1,108

654,000

690,920

751
883
862
390
325
202
233
223
212
160
695,182

1,048
700
682
390
325
289
233
223
212
160
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جدول  :3البيانات المالية ألكبر  50مصرف ًا إسالمي ًا عربي ًا (مليون دوالر)

2019

66,582
41,121
38,372

البلد

السعودية
اإلمارات
الكويت
قطر
السعودية
اإلمارات
قطر
البحرين
السعودية
السعودية

المصرف

مصرف الراجحي

بنك دبي اإلسالمي

بيت التمويل الكويتي

قطر اإلسالمي
مصرف اإلنماء

مصرف أبو ظبي اإلسالمي

مصرف الريان

مجموعة البركة المصرفية

بنك الجزيرة
بنك البالد

بنك بروة

بنك بوبيان

1

2

3

5

6

7

8

10

11

12

القروض
الفصل
الثاني
2020
73,314
54,577
43,230

31,251
25,280
22,100
20,560
15,880
13,243
15,811

قطر
الكويت

الودائع
2019

83,308
44,801
44,721

30,840
25,280
22,337
21,457
15,071
14,335
17,313

290,200
14,265
12,304

حقوق الملكية

89,244
56,273
47,390

30,665
27,217
27,631
18,025
6,195
16,719
17,895

317,754
14,218
14,680

األرباح

13,651
9,464
7,402
29,288
27,217
26,875
18,521
6,264
16,975
17,300

317,177
13,153
14,345

9

2019

2019

الفصل
الثاني
2020
13,848
10,689
6,625
6,088
5,985
5,205
3,882
2,323
3,091
2,514

335,347
9,578
15,333

الفصل الثاني
2020

2,709
1,390
864
5,960
5,985
5,045
3,707
2,163
3,103
2,627

59,605
3,161
2,155

الفصل الثاني
2020
1,284
577
215
820
676
709
601
180
264
370

59,752
3,157
1,956

4

382
676
160
298
90
93
157
8,583
210
207

مجموع أكبر  10مصارف

3,932
145
57

موضوع الغالف
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3

289
255
206
149
136
55
57
7
10,154
77
36

2,266
2,183
1,560
2,020
1,752
971
1,149
164
76,930
595
666
1,181

2,263
2,242
1,703
2,052
1,752
971
1,239
211
77,354
595
575
1,293

12,274
9,560
9,053
8,581
9,615
5,629
5,101
4,708
424,779
1,765
4,440
1,226
3,863

12,350
8,579
8,899
7,442
9,615
5,629
4,849
4,352
406,390
1,765
4,128
1,366
3,041

10,995
9,626
10,068
7,688
8,393
7,464
6,332
4,328
411,546
956
4,684
1,276
2,144

10,217
10,168
9,961
6,851
8,393
7,464
6,156
4,619
380,598
956
3,900
1,273
1,934
2,818

اإلمارات
قطر
الكويت
اإلمارات
اإلمارات
الكويت
الكويت
البحرين

األردن
اإلمارات
البحرين
البحرين
مصر

مصرف اإلمارات اإلسالمي

بنك قطر الدولي اإلسالمي
البنك األهلي المتحد

مصرف الشارقة اإلسالمي*

نور بنك**

بنك وربة**

بنك الكويت الدولي

بنك اإلثمار
مجموع أكبر  20مصرف ًا

البنك اإلسالمي األردني**

مصرف عجمان***
بيت التمويل الخليجي

مصرف السالم

بنك فيصل اإلسالمي***

13

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25

22

14

141
57
419
136
55
-8
1
4,938
77
46
67
861

2,818

20
773

4,413

56

4,413

26

19
655

بنك الهالل**

655

اإلمارات

141

2,725

141

2,725

456

3,561

456

3,561

-886

27

-886

بنك البركة – مصر

4,006

مصر

255

1,047

267

1,080

67

3,940

34

2,810

28

2,934

بيت التمويل الكويتي – البحرين

515

البحرين

413

2,227

2,431

29

3,679

2,600

10

3,679

2,007
401,916

29

211

2,004
434,060

بنك فيصل اإلسالمي السوداني****

211

1,891
436,984

السودان

84

1,973
456,639

2,227

84

322
83,092

30

289
82,436

البحرين

17
9,842

بنك البحرين اإلسالمي
مجموع أكبر  30مصرف ًا

4
4,487
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48
26
-40

302
387
376
197
115
179
70
124
184

302
384
228
197
115
182
70
124
184

2,791
2,174
1,197
1,491
1,441
1,202
423
1,210
519

2,791
2,071
1,543
1,491
1,441
1,212
423
1,210
519

1,078
1,719
822
1,303
614
486
304
1,127
961

1,078
1,678
863
1,303
614
480
304
1,127
961

األردن
سلطنة عُ مان
البحرين
الجزائر
السودان
سلطنة عُ مان
السودان
تونس
السودان

البنك العربي اإلسالمي الدولي**
بنك نزوى*

المصرف الخليجي التجاري

بنك البركة – الجزائر***
بنك الخرطوم***
بنك العز اإلسالمي*
بنك ام درمان الوطني***
مصرف الزيتونة**
بنك التضامن اإلسالمي****

32

33

39

31

48
7
15
44
32
-26
31
9
64

38

37

36

35

34

44
32
-24
31
9
64
34
10,064

161
84,531
66
153
477
124
238
49
19
65
25
14

161
85,039
36
208
597
124
238
31
19
65
25
14
85,761

716
469,803
238
477
142
214
غ.م
58
166
122
110
30
86,396

716
450,401
155
550
191
214
غ.م
54
166
122
110
30
471,360

834
443,308
440
143
162
غ.م
9
86
غ.م
8
غ.م
15
451,993

834
411,158
390
268
235
غ.م
9
72
غ.م
8
غ.م
15
444,171

الجزائر

سوريا
قطر
البحرين
البحرين
البحرين
سوريا
السودان
السودان
اليمن
السودان
412,155

مصرف السالم**
مجموع أكبر  40مصرف ًا

بنك سورية الدولي اإلسالمي
بنك قطر األول
مصرف الطاقة األول

بنك الخير**
مصرف إبدار***

بنك الشام
مصرف المزارع التجاري***
بنك النيل األزرق**
مصرف اليمن البحرين الشامل**

البنك العربي السوداني**

43

45

49

50

40

34
4,747
3
-83
16
-20
-23
3
7
19
4
1

9,991

المجموع العام

48

47

46

44

42

41

38
-55
-112
-20
-23
26
7
19
4
1
4,632
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رسم بياني  :2توزع موجودات أكبر  50مصرف ًا إسالمي ًا عربي ًا بين الدول العربية – نسبة مئوية

رسم بياني  :3مقارنة موجودات مجموعات المصارف اإلسالمية – مليون دوالر

يُظه���ر الرس���م البيان���ي  2التفاوت الكبي���ر في حجم
موجودات المصارف اإلس�ل�امية الخمسين ،حيث تشكِّل
موجودات أكبر  10مصارف نس���بة  % 68.6من مجموع
)Union of Arab Banks (November 2020

موجوداته���ا ،وثاني  10مصارف نس���بة  ، % 20.4وثالث
 10مصارف نس���بة  ،% 7.3ورابع  10مصارف نسبة ،% 2.8
وآخر  10مصارف نسبة  % 0.6فقطl.
احتاد املصارف العربية (تشرين الثاين /نوفمرب )2020
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الدراسات واألبحاث والتقارير

البنوك اإلسالمية تلتزم الشريعة اإلسالمية في المرتبة األولى
وتتمتع باإلستقرار المالي وتستثمر في األعمال الخيرية
وتكتسب ثقة العمالء

البنك اإلس�لامي ه��و بنك يتوافق مع أحكام الش��ريعة اإلس�لامية في جميع
معام�لات التمويل والخدمات المصرفية واالس��تثمار ويخضع كمؤسس��ة مالية،
إلش��راف ورقاب��ة البن��ك المركزي .ع�لاوة على ذل��ك ،يتوافق البنك اإلس�لامي
مع مبادئ الش��ريعة اإلس�لامية في جمي��ع المعامالت والمنتج��ات التي يوفرها
لعمالئه ،سواء كانت هذه المنتجات ودائع إستثمار أو صكوك استثمار إسالمية أو
حسابات توفير .كما يُ لبي البنك اإلسالمي مختلف إحتياجات التمويل الخاصة
بالعمي��ل من خ�لال توفير العديد من الخي��ارات مثل :المرابح��ة (عقد التكلفة
ال عن
اإلجمالية) ،المش��اركة (المش��اريع المش��تركة) واإلجارة (التأجير) ،فض ً
توافر خيارات إس�لامية لخطاب الضمان وخطاب االعتم��اد والبطاقات المغطاة
الت��ي يتم تغطيته��ا .وللبنك اإلس�لامي هيئة فت��وى ورقابة ش��رعية تتكون من
فقهاء الش��ريعة ذوي اإللمام المصرفي والقانوني واإلقتص��ادي ،حيث يُ صدرون
الفت��اوى والق��رارات الش��رعية بخص��وص جميع جوان��ب المعام�لات المصرفية
القائمة والجديدة.
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في ما يلي دراسة عن المصارف اإلسالمية أعدها إتحاد
المصارف العربية.
 lالمحرمات في المعامالت المالية اإلسالمية:
يُمك���ن تلخيص المحظ���ورات في النظام المالي اإلس�ل�امي في
ثالثة أمور هي:
•الرب���ا في كافة أنواعه ،ويُعرف الربا بأنه زيادة مخصوصة
ألح���د طرفي العقد ،من دون وج���ود ما يُقابلها من تعويض
للطرف اآلخر.
•الغرر :ويعني الغموض في أحد أو كل بنود العقد بما يؤدي
إل���ى الن���زاع ،أو بعبارة أخرى بأنه م���ا ال يعلم حصوله أو ال
تعرف حقيقته ومقداره.
•بيع أو شراء السلع أو األصول المحرمة.
 lأسباب إختيار العمالء للمصارف اإلسالمية
يأتي اإللتزام بالش���ريعة اإلس�ل�امية في المرتبة األولى إلختيار
العمالء التعامل مع المصارف اإلس�ل�امية ،يليها اإلس���تقرار المالي
الذي يمنحه اإلستثمار طويل األجل ،واإلستثمار في األعمال الخيرية
وثقة العمالء بالبنوك اإلس�ل�امية ،في مؤش���ر على أن إلتزام مبادئ
الش���ريعة اإلس�ل�امية من ناحية تحريم الفائدة عل���ى كل المعامالت
المالية هو العامل الرئيس���ي في تحول العمالء غير المس���لمين إلى
البنوك اإلسالمية.
 lكيف إستطاعت أساليب التمويل اإلسالمي إنقاذ البنوك
اإلسالمية من األزمة العالمية؟
رغ���م تأث���ر البنوك في جمي���ع أنحاء العالم باألزم���ة المالية ،إال
أن البن���وك اإلس�ل�امية ل���م تتأثر بها بش���كل جوه���ري .وكانت أزمة
الره���ن العقاري ،الت���ي ظهرت في أول األمر ف���ي الواليات المتحدة
األميركية ،هي الس���بب األول والرئيس���ي لألزمة .وش���ملت األسباب
األخرى للركود العالمي ،عملية ش���راء وخص���م الديون في الواليات
المتح���دة األميركي���ة وأوروب���ا وآس���يا الكبرى ،حيث قدم���ت البنوك
قروضاً تجاوزت قيمة الودائع ومصادر االموال لديها ،كذلك أسلوب
البيع الهامش���ي ،مما يُعرف بإسم المش���تقات المالية .ينبع إستقرار
البنوك اإلسالمية من طبيعة أعمالها التجارية ،حيث تستند أساليب
تمويلها على أحكام الش���ريعة اإلس�ل�امية مثل المرابحة والمضاربة
والمشاركة واإلجارة.
منتجات المصارف اإلسالمية

أوالً :المُ ضارَ بَ ة

•المضاربة التمويلية:
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هي شراكة في الربح بين البنك وعميل أو أكثر يكون فيها البنك
رب مال وفقاً لقواعد المضاربة المعروفة في الفقه اإلسالمي.
تُع���رف المُضا َربَ���ة بأنها :عق��� ٌد بين طرفين أو أكث���ر ،يُقدِّم أحدهما
نصيب
ِ
الم���ال ،واآلخ���ر يُش���ارِ ك بجهده ،عل���ى أن يت َّم اإلتِّف���اق على
ط���رف م���ن األطراف بالربح بنس���بة معلومة من اإلي���راد ،وتُعتَبَر
ٍ
ك ِّل
المُضا َربَة هي الوسيلة التي تجمع بين المال والعمل بقصد إستثمار
األموال التي ال يستطيع أصحابها إستثمارها ،كما أنها الوسيلة التي
تقوم على اإلس���تفادة من خبرات الذين ال يملكون المال ،وبالنس���بة
عميل (مُضارِ ب) أو أكثر،
إلى المضاربة المصرفيَّة فهي شَ راكة بين ٍ
والمؤسس���ة المالية؛ بحيث يُوكِّل األ َّو ُل الثانيَ بالعمل والتصرُّف في
مال���ه بُ ْغيَ َة تحقيق الربح ،على أن يكون توزيع األرباح حس���ب اإلتِّفاق
ال ُمبْ���رَم بينهما في عق���د المُضا َربَة ،وتتحمَّل المؤسَّ س���ة المصرفية
كافَّة الخس���ائر التي قد تنتج عن نش���اطاتها ما لم يُخالِف المُضارِ ب
نصوص عقد المُضا َربَة.
المضاربة هي شراكة بين «مزود رأس المال» و«منفذ المشاريع»،
حي���ث يحصل األول عل���ى حصة من األرباح مقاب���ل رأس ماله ،بينما
يحصل هذا األخير على نسبة من الربح مقابل جهده وإدارته .يُعرِّف
الفق���ه المضارب���ة بأنها «عقد لتقاس���م األرباح عن طري���ق قيام أحد
الطرفين بتوفير رأس المال بينما يقوم الطرف اآلخر بتوفير الجهد».
 أنواع المضاربة•المضاربة (المطلقة) غير المقيدة
تح���ت هذا الن���وع ،يكون لمنفذ المش���اريع حري���ة التصرف دون
التش���اور مع مزود رأس المال لحين انتهاء س���ريان عقد المضاربة.
ويُطبق هذا النوع من المضاربة على ودائع وحسابات اإلستثمار في
البنوك اإلسالمية.
•المضاربة المقيّدة
تح���ت هذا النوع يفرض م���زود رأس المال ش���روطً ا معينة على
منف���ذ المش���روع لتأمي���ن رأس مال���ه .ويس���تعمل هذا الن���وع لتوفير
التموي���ل للعم�ل�اء .لق���د مارس العب���اس ،عم النبي صل���ى اهلل عليه
وس���لم ،هذا النوع عندم���ا دفع رأس مال لمنفذ مش���اريع عن طريق
المضارب���ة مع اإلش���تراط عليه ،أ ّال يتضمن ذلك الس���فر عن طريق
البحر أو التجارة في الماش���ية أو اإلس���تقرار ف���ي وادي ،ولقد أجاز
النبي ،صلى اهلل عليه وسلم ،هذه الممارسة.
 القطاعات المستفيدة من المضاربة•القط���اع التجاري :عن طري���ق توفير التموي���ل للمناقصات
والعم�ل�اء م���ن ذوي الخب���رات .ويُم���وّل البن���ك بالكام���ل
المعامالت المعنية ،بينما يتولى العميل عملية بيع البضائع؛
•القطاع العقاري :عن طريق توفير التمويل لتشييد المباني،
بينما يتولى العميل أعمال البناء وبيع الوحدات؛
•القطاع الصناعي :عن طريق توفير التمويل لشراء خطوط اإلنتاج
بينما يتولى العميل متابعة عمليات التشغيل الخاصة بها.
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 أشكال المُضارَبَةهناك شكالن للتمويل في المُضا َربَة لدى المصارف اإلسالمية،
هما:
 .1المُ ضا َربَة المشتركة
•توصيف المُ ضا َربَة المشتركة
ه���ي أن يعرض المصرف اإلس�ل�امي  -باعتباره مُضارِ بًا  -على
أصح���اب األم���وال إس���تثمار ُمدَّخَ راته���م ،كما يع���رض المصرف -
ال عن أصحاب األموال  -على أصحاب المش���روعات
باعتب���اره وكي ً
اإلس���تثمارية إس���تثمار تل���ك األموال ،عل���ى أن تُ َوزَّع األرباح حس���ب
اإلتِّفاق بين األطراف الثالثة ،والخسارة على صاحب المال.
•مراحل تنفيذ المُ ضا َربَة المشتركة
أ .يتق��� َّدم أصحاب رؤوس األموال بمدَّخراتهم بصورة فردية إلى
المصرف اإلسالمي؛ وذلك إلستثمارها لهم في المجاالت المناسبة.
ب .يقوم المصرف بدراسة ُفرَص اإلستثمار المُتاحَ ة والمرشَّ حة
للتمويل.
ج .يخل���ط المص���رف أموال أصحاب رؤوس األم���وال ويَدفع بها
إلى المس���تثمِ رين كل على ِح���دَة ،وبالتالي تنعقد مجموعة ش���ركات
المُضا َربَة الثنائية بين المصرف والمستثمر.
د .تُحسَ ���ب األرباح في ك ِّل س���نةٍ بِنا ًء على ما يُس���مَّى بالتنضيض
التقديري[ ]5أو التقويم لموجودات الشركة بعد حَ سْ مِ النفقات.
ه���ـ .تُ���وزَّع األرباح بين األط���راف الثالثة :صاح���ب رأس المال،
المصرف ،المضارب.
 الفرق بين المُ ضا َربَة المشتركة والمُ ضا َربَة الفرديةأ .المُضا َربَ���ة المش���تركة لها ثالثة أطراف؛ ه���م :صاحب رأس
المال ،المصرف ،المُضارِ ب ،جميعهم يستحقُّون األرباح إن حصلت،
في حين أنَّ المُضا َربَة الفردية لها طرفان :صاحب المال ،والمُضارِ ب
المستثمِ ر.
المتالح���ق لألم���وال
ِ
ب .المُضا َربَ���ة المش���ترَكة فيه���ا الخل���ط
المستثمَرة في المُضا َربَة ،أمَّا الفردية فليس فيها خلط.
ج .المُضا َربَة المش���تركة تقوم على أس���اس إستمرارية الشركة؛
ألن من صفقاتها ما تنتهي بسنة ،ومنها ما يحتاج إلى أكثر من سنة.
د .المُضا َربَ���ة المش���تركة فيها ضما ٌن ل���رأس المال ،في حين ال
يجوز ذلك في المُضا َربَة الفردية.
 كيفية إقتسام ال ِّرب ِْح في المُ ضا َربَة المشتركةالخاصة
َّ
عند إقتس���ام أرباح عمليَّ���ات المُضا َربَة تأخ���ذ األموال
حصتها وأموال الودائع  -الحساب الجاري  -تأخذ حظَّ ها
للمصارف َّ
م���ن الربح النس���بة عينها التي تأخذ بها أموا ُل الودائع اإلس���تثمارية
التي تخلط بإذن أصحابها ،وتجري عمليَّات المُضا َربَة بها بواس���طة
المصرف مباش���رةً ،أو عن طري���ق دفعها آلخرين ،ويمتلك المصرف
نصيب إستغالل الحسابات الجارية من غير أن يشترك معه أصحاب
الودائع اإلس���تثمارية ،بإعتبارها أمواالً مضمون���ة في ذمَّته ،على أن
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الخاصة بالمُضا َربَة.
َّ
يتحمَّل المصرف التكاليف
 .2المُ ضا َربَة المنفردة
لمش���روع ُم َعيَّن
ٍ
وه���ي أن يُق���دِّم المصرف اإلس�ل�امي التموي��� َل
ويقوم العامل باألعمال الالزمة ،واألرباح حس���ب اإلتِّفاق ،ولقد قلَّلت
المصارف اإلس�ل�امية من هذا الن���وع إلى ح ِّد إنعدامه ،وذلك نتيجة
مُمارس���ات األف���راد البعيدة عن روح الش���رع الحني���ف ،ويصلح هذا
النوع من التمويل للمش���روعات الصغيرة ،وفي حالة وجود دور للقِ يَم
واألخ�ل�اق في المعام�ل�ات المالية كالصدق واألمان���ة وغيرها ،فإن
ه���ذا النوع م���ن التمويل ل���ه دور كبير في بناء الصناع���ات الصغيرة
والحرَف وغيرها.
ِ
 أنواع المُ ضا َربَة المُضا َربَة نوعان: .1المُضا َربَ���ة المطلق���ة وه���ي أن تدفع الم���ال مُضارَبة من غير
تعيي���ن المكان والزم���ان وصفة العم���ل ،فالمُضا َربَ���ة المطلقة يكون
للمُض���ارِ ب فيها حريَّة التصرُّف كيفما ش���اء دون الرجوع لربِّ المال
إال عند نهاية المُضا َربَة.
 .2المُضا َربَ���ة المقيَّدة وهي التي يش���ترط فيه���ا ربُّ المال على
المُض���ارِ ب بعض الش���روط لضمان ماله ،حيث يك���ون فيه تقييدات
نوعية وزمانية ومكانية.
 شروط المُ ضا َربَة .1يج���ب أن تك���ون قيمة المُضا َربَة مح���دَّدة المبلغ والعملة ،وأن
تكون أعمال المُضا َربَة مباحة.
ال -
 .2إذا ق��� َّدم العمي���ل أصوالً غير النق���د  -كآالت إنتاجيَّة مث ً
فيجب تقويمها بالمال في عقد المُضا َربَة.
 .3يج���وز أن يكون المال المُضارَب به متاحً ا للمُضارِ ب ،حتى لو
كان دينًا في ذمَّة المُضارِ ب.
 .4تتحمَّل المؤسس���ة المالية جميع الخس���ائر التي قد تنتج عن
عمليات المُضا َربَة ،ما لم يكن العميل طرفًا مُس ِّببًا لهذه الخسارة.
 .5يُمكن االتِّفاق على نِسَ ���ب مختلفة لتوزيع األرباح بين المؤسس���ة
المالية وعميلها ،على أن يت َّم تحديدها بعقد المُضا َربَة.
ال
 .6يجب أن ي ُِشير العقد إلى كافَّة المسؤوليات من تع ٍّد وتقصير لكِ َ
الطرفين ،وكذلك األتعاب التي تلزم على كال الطرفين لآلخَ ر.
 .7بعد حلول أجل عقد المُضا َربَة واالنتهاء من التقييم ،يتوجَّ ب على
المؤسس���ة المالية إيف���اءُ رأس المال للعميل زائ���دًا الربح إن و ُِجد ،وفي
حال التأخُّ ر في ذلك يُعتَبر غبنًا ما لم يُوافِ ق العميل على هذا التأخير.
 .8ال يج���وز للمُضارِ ب االس���تدانة على حس���اب المُضا َربَة ،وهو
دائمًا الضامن لرأس المال.
ضمانات من
ٍ
 .9يجوز للمؤسسة المالية اشتراط الحصول على
المُضارِ ب لضمان ر ِّد حقوقها.
دي���ون للمُضارَبة التمويلية ،فإن مس���ؤولية
ٍ
 .10ف���ي حالة وجود
تحصيلها تقع على المؤسسة المالية ،وتُخصم تكاليف تحصيلها من
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أرب���اح المُضا َربَ���ة إن و ُِجدت ،بحكم أنها داخل���ة في تكاليف عمليات
المُضا َربَة.
 .11ال يضم���ن العميل رأس م���ال المُضا َربَة إال في حالة التعدِّي
أو التقصير.
 .12يُمكن حس���اب أتع���اب تحصيل الديون المش���كوك فيها من
األرباح؛ على أساس أنها جزءٌ من نفقات تكلفة المُضا َربَة ،كما يجب
تحديد الفترة التي تُعتَبر بها الديون معدومة.
ِض���ة م���ن مُخَ َّص���ص الدي���ون
 .13يُمك���ن اقتس���ام المبال���غ الفائ َ
المعدومة إذا لم يت َّم إستهالكها بالكامل ،ويجب أن يُشار إلى النسبة
المحدَّدة لطرفي العقد كليهما.
 شرح إضافي•المض���ارب :عميل المصرف الذي يباش���ر العمل في رأس
مال المضاربة.
•رب المال :المصرف الذي يقدم رأس مال المضاربة.
•رأس المال :هو المبلغ النقدي الذي يُس���لّم للمضارب عند
التعاقد.
•الربح :هو المبلغ الزائد على رأس مال المضاربة بعد حسم
نفقاتها ويُعرف عن طريق التنضيض الفعلي أو الحكمي.
• الخس���ارة :هي النقصان الذي يصيب رأس مال المضاربة
ويعرف بعد التنضيض الفعلي أو الحكمي.
•نفق���ات المضارب���ة :هي النفق���ات التي يتف���ق طرف عقد
المضاربة على حسمها من أموال المضاربة قبل القسمة.
•القسمة :توزيع الربح بين المصرف والمضارب.
•التنضي���ض :تحويل أص���ول المضاربة إلى نق���ود ،فعلياً أو
محاسبياً عن طريق تقويم األصول في تاريخ محدد.
•المضارب���ة المقيَّ���دة :ه���ي م���ا
قيّدها المصرف بزمان أو مكان
أو نشاط محدد.
•المضارب���ة المطلق���ة :ه���ي
الت���ي يُطلق فيه���ا المصرف يد
المضارب ليعمل في رأس المال
بما يراه.
•إنقط���اع الش���ركة :فس���اد عقد
المضارب���ة لش���رط ق���د ي���ؤدي
إلى ذه���اب كل الرب���ح إلى أحد
األطراف.
 نطاق المعيار•تمويل األنش���طة الت���ي يُمكن أن
تولّد الربح ،س���واء كانت تجارية
أو صناعية أو عقارية أو زراعية
أو غيرها من األعمال اإلنتاجية
)Union of Arab Banks (November 2020

أو الخدمية المباحة شرعاً.
 نص المعيار•يجب أن يكون رأس مال المضاربة الذي يقدمه المصرف
مبلغاً معلوماً وبعملة محددة.
•إذا قدم رب المال للمضارب بضائع أو أصوالً عينية ،لزم
أن تقوّم بالنقود لتحديد رأس مال المضاربة.
•يُمك����ن أن يك����ون رأس م����ال المضارب����ة دين����اً ف����ي ذم����ة
المضارب أو غيره وفي هذه الحالة يجب أن يكون متاحاً
لعمل المضارب.
•على المصرف أن يُمكّن المضارب من رأس المال بالطرق
المتعارف عليها بما في ذلك منحه س����قفاً مصرفياً يكون
رأس المال فيه تحت تصرفه عند الطلب.
•ينبغ����ي عن����د التعاق����د تحديد نس����بة اقتس����ام الربح بين
المصرف والمضارب.
•ال مان����ع من اإلتفاق ف����ي عقد المضارب����ة التمويلية على
نس����بة مختلفة لتوزيع الربح ال����ذي يزيد على مبلغ معين،
ويج����وز للبن����ك التنازل عن نصيبه من ذل����ك الربح الزائد
للمضارب.
•الخس����ارة في المضارب����ة التمويلية يتحمّلها المصرف إال
في حاالت التعدي والتقصير ومخالفة نصوص العقد.
•ال مان����ع م����ن أن يح����دد العقد ف����ي المضارب����ة التمويلية
النفق����ات التي تتحمّله����ا المضاربة واألعم����ال التي يلتزم
المضارب بأدائها.
•يج����ب عل����ى المض����ارب رد رأس المال زائ����داً الربح (إن
وجد) أو ناقصاً الخسارة (إن حدثت) بمجرد التنضيض.
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• -يج����وز للبن����ك أخ����ذ ضمان����ات مالية أو ش����خصية من
المض����ارب للتأكد من رده لس����ائر حق����وق البنك من دون
تأخير.
•مس����ؤولية تحصي����ل دي����ون المضاربة التمويلي����ة تقع على
المضارب ،سواء حقق ربحاً من عمله أو خسارة.
•ال مان����ع من الن����ص في عق����د المضارب����ة التمويلية على
تكوين مخصص لمقابلة الديون المش����كوك في تحصيلها
عل����ى أن يعتبر جزءاً م����ن نفقات المضاربة التي تحس����م
من الربح.
•تعتب����ر الدي����ون المش����كوك فيها معدومة بع����د مرور فترة
زمنية متفق عليها بين الطرفين بعد تصفية العقد.
•إذا ج����اءت الدي����ون المعدومة فعلي����اً أكبر من المخصص
لمقابلة الديون المش����كوك فيها ،حسم الفرق من نصيب
المضارب من الربح حتى لو أتى عليه بالكامل.

ثانياً :المشاركة

المش���اركة هي ص���ورة قريبة م���ن المُضا َربَة ،والفرق األس���اس
بينهم���ا أنه في حالة المُضا َربَة يت ُّم تقديم رأس مال من قِ بَل صاحب
الم���ال وحده ،أمَّ���ا في حالة المش���اركة ،فإن رأس الم���ال يُ َق َّدم بين
الخاصة بين األطراف
َّ
الطرفين ،ويُحَ دِّد عقد المش���اركة الش���روط
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المختلفة.
ُقصد بها ش���ركة األموال ،وهي :أيُّ عقد ينش���أ بين ش���خصين
ي َ
أو أكث���ر ف���ي رأس المال أو الجهد اإلداري ،ب َغرَض مُمارس���ة أعمال
تجارية تد ُّر الربح ،والمشاركة المصرفية عبارة عن ِصيغَة استثمارية
وتمويلية مُتوافِ قة مع الش���ريعة ،ويُمكن أن تشترك فيها أطراف عدة
مع المصرف ،وتهدف المش���اركة مع المصرف من قِ بَل األفراد إلى
أرباح من وراء المش���اركة بالمال ،بينما يبحث المصرف في
تحقي���ق ٍ
تمويل ،والعكس صحيح في حال دخول المصرف في
ٍ
المشاركة عن
مشاركةٍ بأعمال التجارة مع أحد عمالئه من التجار.
في «التمويل بالمشاركة» يطلب العميل تمويل مشروع معين حيث
يش���ارك البنك العميل في النتائج المتوقعة من المشروع (األرباح أو
الخس���ائر) .يتم عقد المش���اركة وفقا لمجموعة من قواعد ومبادئ
التوزي���ع الت���ي يتفق عليها الطرفان مس���بقاً ،وفقاً ألحكام الش���ريعة
اإلس�ل�امية .وخالفًا لحالة القروض ،ال يتضمن التمويل بالمش���اركة
نسب فائدة.
 القطاعات المستفيدة من المشاركة•القط���اع التج���اري :عن طريق المش���اركة ف���ي المعامالت
التجارية وشراء السلع واقتسام عوائد البيع.
•القطاع العقاري :عن طريق المشاركة في بناء وبيع المباني.
وبوج���ه ع���ام ،يصل���ح التموي���ل بالمش���اركة لجمي���ع القطاعات
االقتصادي���ة ما دامت هناك دراس���ة جدوى مثبتة
لهذا المشروع بجانب نتائجه المتوقعة.
 أنواع المشاركة•المش � � ��اركة المتناقص � � ��ة الت � � ��ي تنته � � ��ي
بالتم ُّل � � ��ك :يق���وم مفه���وم «التموي���ل
بالمش���اركة» على أن يقدم البنك للعميل
التمويل الذي يطلبه لمش���روع معين دون
نسبة فائدة ثابتة ،خالفاً للقروض .ويتم
تقاسم العائد المالي بين البنك والعميل
حسب النسب المتفق عليها .والمشاركة
المتناقصة التي تنتهي بالتملك هي أحد
أشكال المشاركة التي يكون فيها للعميل
الح���ق ب���أن يحل مح���ل البن���ك تدريجياً
ليصبح المالك الوحيد للمش���روع خالل
مرحل���ة واح���دة أو أكث���ر وفقاً للش���روط
المتفق عليها وطبيعة المشروع.
•المش � � ��اركة المتغيِّرة :إعتم���دت البنوك
اإلسالمية «المش���اركة المتغيِّرة» لتوفير
رأس الم���ال العام���ل ال���ذي ق���د تحتاجه
الش���ركات المتوس���عة كبدي���ل لتوفي���ر
الس���يولة النقدي���ة .ف���ي «المش���اركة
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المتغيِّرة» يقدم البنك التمويل إلى العميل في ش���كل نقدي
يتفاوت وفقاً إلحتياجات الش���ركة .ومن ثم تُحسب األرباح
الفعلي���ة ف���ي نهاي���ة العام بع���د اإلنتهاء من إع���داد المركز
المالي للمشروع في ضوء النتائج الفعلية.
 أنواع المشاركات: .1المشاركة الثابتة (طويلة األجل):
هي نو ٌع من المشاركة تعتمد على مساهمة المصرف في تمويل
مش���روع معيَّن؛ ممَّا يترتَّب عليه أن يكون ش���ريكًا
ٍ
رأس مالِ
جزءٍ من ِ
في ملكية هذا المش���روع ،وش���ريكاً كذلك في ك ِّل ما ينتج عنه رب ٌح أو
خسارة بالنِّسَ ب الم َّتفَق عليها؛ والقواعد الحاكِ مة لشروط المشاركة،
ص ثابتة في
طرف من األط���راف ِح َص ٌ
وفي هذا الش���كل تبق���ى لك ِّل ٍ
ال قانون ّياً كشركة تضامن أو شركة توصية.
المشروع الذي يأخذ شك ً
 .2المشاركة المتناقصة (المنتهية بالتمليك):
المش���اركة المتناقصة أو المش���اركة المنتهي���ة بالتمليك هي نو ٌع
من المش���اركة يكون من حقِّ الشَّ ���رِ يك فيها أن يح َّل مح َّل المصرف
ف���ي ملكي���ة المش���روع ،إمَّا دفع���ة واح���دة أو على دفعات ،حس���بما
تقتضي الشروط الم َّتفَق عليها وطبيعة العملية ،ومن ُصوَر المشاركة
المناقصة المنتهية بالتمليك:
•الص � � ��ورة األولى :أن يتَّف���ق المصرف مع الش���ريك على أن
بعقد مستق ٍّل يت ُّم
يكون إحالل هذا الشريك مح َّل المصرف ٍ
بع���د إتمام التعاقُد الخاص بعملية المش���اركة ،بحيث يكون
حصته لش���ريكه
للش���ريكين حريَّة كامِ لة في التصرُّف ببيع َّ
أو غيره.
•الص � � ��ورة الثاني � � ��ة :أن يتَّف���ق المص���رف مع الش���ريك على
لمشروع ذي دخل
ٍ
المش���اركة في التمويل الكلي أو الجزئي
متوقَّع ،وذلك على أساس اتِّفاق المصرف مع الشريك اآلخَ ر
حصة نس���بيَّة م���ن صافي الدخل
لحص���ول المصرف على َّ
المحقَّ���ق فعالً ،مع حقِّ���ه باإلحتفاظ بالج���زء المتبقِّي من
ُخص ًصا
اإلي���راد ،أو أي قدر يُتَّفق عليه ليكون ذلك الجزء م َّ
لتسديد أصلِ ما قدَّمه المصرف من تمويل ،وعندما يسدِّد
الشريك ذلك التمويل تَؤُول الملكية له وحده.
•الص � � ��ورة الثالثة :يُحدّد نصيب كل ش���ريك حصصاً أو
أسهماً ،يكون لها قيمة معيَّنة ،ويُمثِّل مجموعها إجمالي
قيمة المشروع أو العملية ،وللشريك إذا شاء أن يقتني
م���ن ه���ذه األس���هم المملوكة للمص���رف ع���ددًا معينًا،
بحيث تتناقَص أس���هم المصرف بمقدار ما تزيد أسهم
الش���ريك إلى أن يمتل���ك كامل األس���هم فتصبح ملكية
كاملة.
 .3المشاركة المتغيِّرة:
ه���ي البديل عن التمويل بالحس���اب الجاري المدين؛ حيث يُموّل
العمي���ل بدفعات نقدية حس���ب إحتياجه ،ثم تؤخذ حصة من األرباح
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النقدية أثناء العام.
 شروط المشاركة .1يجب أن يت َّم تحديد ِح َّصة ك ِّل مُشارِ ك في رأس مال المشاركة،
ويمكن أن تكون المشاركات مُتفاوِ تة.
حساب محدد
ٍ
مكان أو
 .2يجب أن يكون رأس المال متوفِّراً في ٍ
عند توقيع عقد المشاركة.
 .3يُمكن أن يقوم الشُّ ���رَكاء بتوكيلِ أحدهم أو مجموعة منهم أو
غيرهم للقيام بأمور إدارة رأس المال.
 .4يج���ب تقيي���م جمي���ع أش���كال المش���اركات غي���ر التقليدي���ة
 كاألرض مث�ل�اً  -بقيم���ة عمل���ة واح���دة ،وتُحدَّد بنا ًء عليها نس���بةالمساهمة في رأس مال المشاركة.
 .5بمجرَّد انعقاد الشركة تنشأ عنها ذمَّة مستقلَّة للمشاركة.
 .6يجوز أن تت َّم المشاركة بين جهات شخصية أو اعتبارية على
حدٍّ سواء.
 .7يُمك���ن أن يت َّم توزيع األرباح حس���ب اتِّفاق المُش���ارِ كين ،بينما
يجب أن يت َّم توزيع الخس���ارة بين المش���ارِ كين في التساوِ ي بِنا ًء على
نسبة مشاركتهم برأس المال.
بديون لهم في ذِ مَّة شُ ���رَكا َء آخَ رين،
ٍ
 .8يُمكن أن يدخل الش���ركاء
شَ رِ يط َة أن يت َّم دفع كامل ال َّديْنِ لحظ َة توقيعِ عقدِ المشاركة.
لش���روط عقدِ المش���ارَكة من
ِ
 .9ف���ي حاالت التعدِّي والمُخالَفة
قِ بَل أحد أطراف المشاركة ،فإنه يجوز اشتراط ضمان رأس المال،
وال يجوز االشتراط في غير هذه الحالة أبدًا.
رب���ح معيَّن م���ن دَخْ لِ المش���اركة عن فترة
 .10ال يج���وز تحدي���د ٍ
محدَّدة أو كمبلغ محدَّد.
ينص عقد المش���اركة على الس���ماح للمصرف في
 .11يُمكن أن َّ
بس���عر معيَّن بتاريخ محدَّد ،إ َّال أنه ال يُلزِ م الشُّ َ���ركاء
ٍ
حصته
أن يبيع َّ
بالشراء.
حصة أحدِ
ين���ص عق���د المش���اركة على تحدي���د َّ
َّ
 .12يُمك���ن أن
الشركاء بحدٍّ مُعيَّن؛ ليت َّم السحب منها عند الحاجة.
 .13يُمك���ن أن يعق���د عمي���ل أو عِ دَّة ُعمَ�ل�ا َء اتِّفاقًا مع المصرف
حصته في المش���اركة خالل فترة زمنية محدَّدة،
بش���رَاء َّ
المش���ارِ ك ِ
على أن يذكر ذلك في عقد المش���اركة ،ويكون ال ُعمَالء غير مُلزَمين
بذلك.
 شرح إضافي•الش���ركة :يُقصد بالش���ركة في هذا المعيار أي عقد ينش���أ
بين إثنين وأكثر في رأس مال وعمل (إدارة) بغرض الربح.
وهو ما يعرف بشركة األموال.
•الش���ركة المصرفية (المش���اركة) :صيغة تمويلية مُستمدة
من عقد الش���ركة المعروف في الفقه اإلس�ل�امي ،يشترك
البنك فيها مع عميل أو أكثر.
•رأس مال المش���اركة :هو مجموع المبالغ التي يس���اهم بها
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البنك وعمالؤه في المشاركة.
•ربح المش���اركة :هو المبلغ الزائد على رأس مال المشاركة
في نهاية مدتها والقابل للقسمة بين الشركاء.
•نظام النمر :هو طريقة حساب تساعد على تحديد حصص
الش���ركاء ،بغرض توزيع الرب���ح ،ويعتمد على المدة الزمنية
التي تظل فيها مساهماتهم عاملة في نشاط الشركة.
•حصة الش���ريك :هي مجموع األرصدة اليومية للشريك في
حساب المشاركة خالل فترة المشاركة.
•الخس���ارة :ه���ي النق���ص ال���ذي يظه���ر عل���ى رأس الم���ال
المشاركة عند التنضيض.
•نفقات المش���اركة :ه���ي النفقات التي اتفق الش���ركاء على
تحميلها على رأس مال المشاركة قبل القسمة.
•القس���مة :تقاسم الربح بين الش���ركاء والمخالصة النهائية
للمشاركة.
•التنضيض :تحويل أصول المش���اركة إلى نقود فعلياً بالبيع
أو حكمي���اً بالط���رق المحاس���بية الت���ي تعتمد عل���ى تقويم
األصول في تاريخ محدد وإجراء القسمة بناء على ذلك.
•إنقطاع الشركة :فساد عقد المشاركة لشرط قد يؤدي إلى
ذهاب كل الربح ألحد الشركاء.
 نطاق المعيار•المشاركة في تمويل األنش���طة االستثمارية التي تستهدف
الربح س���واء كانت تجارية أو صناعية أو عقارية أو غيرها
من النشاطات المباحة شرعاً.
•المش���اركة ف���ي الش���ركات والمؤسس���ات التي ته���دف إلى
الربح.
 نص المعيار•ينبغي أن تكون حصة كل ش���ريك في رأس مال المش���اركة
قدراً معلوماً ومحدداً ،وال يشترك فيها المساواة.
•يشترط في عقد المشاركة أن يكون رأس المال متاحاً عند
تعاقد الش���ركاء ،بطريقة من الط���رق المتعارف عليها مثل
إيداعه في حساب مصرفي جارٍ .
•إذا رغ���ب البن���ك أو عميل���ه أن يكون دينه المس���تحق على
الط���رف اآلخ���ر حصة في المش���اركة المصرفي���ة ،لزم أن
يك���ون ه���ذا الدين ح���االً في تاري���خ إنعقاد المش���اركة وأن
يُحس���ب بالقيمة االس���مية بشرط أن ال يكون ذلك الشريك
المدين معسراً.
•ال مان���ع أن يوكل الش���ركاء اإلدارة إلى ش���ريك أو أكثر من
بينهم أو من غيرهم.
•يترتب على إنعقاد المش���اركة نش���وء ذمة مالية للمش���اركة
مستقلة عن شركائها.
•يجوز للبنك الدخول في مش���اركة مع أشخاص طبيعيين أو
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معنويين.
•يجوز توزيع الربح حس���ب اتفاق الشركاء أما الخسارة فيتم
توزيعها بنسبة مساهمات الشركاء في رأس المال.
•ال يجوز إش���تراط ضمان رأس المال على أحد الشركاء إال
في حاالت التعدي والمخالفة للشروط.
•ال يجوز تعيين ربح فترة معينة أو صفقة معينة ضمن أعمال
المش���اركة ألحد الشركاء ،كما ال يجوز اشتراط اختصاص
أحد الشركاء بمبلغ مقطوع من الربح.
•يج���وز إس���تخدام نظ���ام النم���ر لتحديد حصص الش���ركاء
ولتوزيع الربح والخسارة بين الشركاء في المشاركة.
•ال مان���ع من أن تكون حصة أحد الش���ركاء محددة بس���قف
تسحب منه الشركة بحسب إحتياجاتها.
•يجوز اإلتفاق في عقد المش���اركة على أن يش���تري العميل
حص���ة البنك تدريجياً خالل م���دة متفق عليها تؤول بعدها
ملكية موجودات المشاركة بالكامل إلى العميل.
•إذا تضمّ���ن عق���د المش���اركة نصاً يتعلق بش���راء الش���ريك
لحص���ة البنك خالل مدة متفق عليها لزم أن يترك التعاقد
على البيع إلى وقت الحق.
•ال مان���ع من النص في عقد المش���اركة على أن البنك يبيع
حصت���ه بثم���ن مح���دد ف���ي تاريخ معي���ن بش���رط أن يكون
الشريك غير ملزم بالشراء.

ثالثاً :المُ رابَ َحة

تُعتبر المرابحة المصرفية ،توس���ط البنك لشراء سلعة بناء على
طلب الزبون ثم بيعها له باآلجل بثمن يس���اوي التكلفة الكلية للشراء
زائ���داً ربحاً معلوماً متفقاً عليه بينهما .والمرابحة نوعان ،المرابحة
العادية ،والمرابحة لآلمر بالشراء.
هي تقديم طل ٍَب للبنك بأن يقوم بشراء سلعة معيَّنة وبيعها للعميل
الصيغة التمويلي���ة لتل ِبيَة إحتياجات
ربح مح���دَّد ،وتأتي هذه ِّ
مُقابِ���ل ٍ
ال ُعمَالء من السِّ لَع ،ويتميَّز بيع المُرابَحَ ة في المصرف بحالتين.
تُعرف المرابحة بأنها «عملية البيع على أس���اس السعر األصلي
مضافًا إليه الربح» أو «عملية البيع على أس���اس رأس المال مضافًا
إليه الربح المحدد».
في المرابحة يقوم البنك بش���راء وإمتالك الس���لع التي يحددها
العمي���ل ،بم���ا في ذل���ك الس���لع اإلس���تهالكية وأصول اإلنت���اج وفقاً
للمواصفات التي يحددها العميل .وبعد امتالك البنك لهذه الس���لع
يبيعها للعميل بثمن يشمل تكلفة الشراء مضافًا إليها الربح المحدد
مقابل الجهود المبذولة إلتمام عمليه الشراء والنفقات التي يتحملها
البنك .ثم يتم تس���ليم الس���لع إلى العميل مع المواصفات المطلوبة.
ويق���وم العمي���ل بدفع ثمن الس���لع نقداً أو على أقس���اط دورية ،وفقًا
لعقد البيع .يوفر البنك أيضاً «البيع بالمرابحة» للشركات من خالل
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توفي���ر المواد الخ���ام المحلية أو األجنبية والمع���دات واآلالت بهدف
إنشاء وتوسيع خطوط اإلنتاج.
 القطاعات المستفيدة من البيع بالمرابحة•قط���اع التجزئ���ة :ع���ن طري���ق ش���راء الس���يارات واألجهزة
االلكتروني���ة واألث���اث المنزل���ي؛ ويُمكن أيضاً أن تس���تخدم
المرابحة في تمويل رس���وم االش���تراك في النوادي ورس���وم
التعليم.
•القطاع المهني :عن طريق شراء اآلالت والمعدات الالزمة،
وال سيما بالنسبة إلى المؤسسات الصغيرة؛

الحالة الثانية:
قد يطلب العميل من المصرف اإلس�ل�امي ش���راء س���لعة معيَّنة
مح���دَّدة األوصاف ،بع���د اإلتِّفاق على تكلفة ش���رائها ثم إضافة ربح
معلوم عليها ،ويتضمَّن هذا النوع من التعامل وعداً من العميل بشراء
الس���لعة حس���ب الش���روط الم َّتفَق عليها ،ووعداً آخر من المصرف
بإتمام هذا البيع طبقاً للشروط عينها ،فالبيع الخاص للمُرابَحة في
المصرف يكون بصيغة اآلمر للشراء.
 ضوابط اإلستثمار عن طريق بيع المُ رابَحَ ة لآلمر بالشراءُواصف���ات الس���لعة وزناً أو ع��� ّداً أو كي�ل�اً أو وصفاً
 .1تحدي���د م َ

•القط���اع الوظيف���ي :ع���ن طري���ق ش���راء األجه���زة الطبي���ة
للمستشفيات واألطباء؛
•القطاع التجاري :عن طريق ش���راء الس���لع الجاهزة س���واء
المحلية أو األجنبية؛
•القطاع الزراعي :عن طريق شراء اآلالت الزراعية الحديثة؛
•القطاع الصناعي :عن طريق ش���راء المواد الخام والمعدات
اإلنتاجية؛
•القط���اع العقاري :عن طريق ش���راء الم���واد الخام ومعدات
البناء لشركات البناء والمقاولين.
الحالة األولى:
ه���ي الوكال���ة بالش���راء مُقابِ���ل أج���ر؛ فمث�ل�اً يطل���ب العميل من
المصرِ ف اإلس�ل�امي شراء سلعة معيَّنة ذات أوصاف محدَّدة ،بحيث
يدف���ع ثمنها إلى المصرف مُضافًا إلي���ه أجر معيَّن ،مع مراعاة خبرة
المصرف في القيام بمثل هذا العمل.

تحديداً نافياً للجهالة.
 .2أن يعلم المش���تري الثاني بثمن الس���لعة األول الذي إشترى به
البائع الثاني (المشتري األول).
 .3أن يكون الربح معلوماً؛ ألنه بعض من الثمن ،س���واء كان مبلغًا
مح َّددًا أو نسبة من ثمن السلعة معلوم.
 .4أن يكون العقد األوَّل صحيحاً.
ال بجنسه من أموال الربا.
 .5أ َّال يكون الثمن في العقد األول مقاب ً
 .6أن يتَّف���ق الطرف���ان عل���ى باقي ش���روط المواع���دة من زمان
ومكان وكيفية التسليم.
 شرح إضافي•التكلفة الكلية للش���راء :ثمن ش���راء السلعة مضافاً إليه كل
النفق���ات التي يدفعها البنك لحيازة الس���لعة ،مطروحاً منه
أي حسم (خصم) يحصل عليه البنك من البائع.
•مبل���غ المرابحة :يس���اوي التكلفة الكلية للش���راء زائداً ربح
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البنك.
•الوع���د بالش���راء :ه���و اإللتزام ال���ذي يقطع���ه العميل على
نفس���ه للبنك بشراء السلعة المعينة أو الموصوفة في طلب
الشراء.
•طلب الش���راء :هو اإلجراء الذي يُعبّر به العميل إلى البنك
عن رغبته في شراء سلعة معينة أو موصوفة.
•الرب���ح :هو المبلغ الزائ���د على التكلفة الكلية للش���راء والذي
يحصل البنك عليه كعائد في المرابحة.
 نطاق المعيار•ينطب���ق ه���ذا المعي���ار على الس���لع وس���ائر األص���ول المادية
المقبولة شرعاً ونظاماً.
•ال ينطب���ق ه���ذا المعي���ار على بي���ع الذهب والفض���ة والنقود
والديون.
•يقتص���ر نطاق هذا المعيار على التطبيقات التي تتضمن بيعاً
مؤج�ل�اً لغ���رض تقديم االئتمان م���ن البائع للمش���تري بحيث
يكون استخدامها كصيغة تمويلية للبنوك ومؤسسات الوساطة
المالية.
•ال يتعلق هذا المعيار بعمليات البيع بالتقسيط.
 نص المعيار•ال يجوز للبنك بيع سلعة بالمرابحة قبل تملُّكها.
•الح���د األدنى لتحق���ق متطلب القبض الش���رعي للس���لعة هو
تحمل البنك لتبعة هالكها.
•ال مانع عند تقدم العميل بطلب الش���راء أن يقطع على نفس���ه
وعداً أن البنك إذا إش���ترى الس���لعة من ط���رف ثالث وقبضها
فسوف يشتريها منه.
•إذا ن���كل العمي���ل بوع���ده بالش���راء فللبنك الحق ف���ي أن يبيع
الس���لعة التي اش���تراها بن���اء على طلبه إلى ط���رف ثالث ،وله
تحميل ذلك العميل الخسارة الفعلية (إن وُجدت) الناشئة عن
الفرق بين التكلفة الكلية لشراء السلعة وسعر بيعها للمشتري
الجديد.
•ال مانع أن يقتصر ش���راء البنك للس���لع على تلك التي يطلبها
العمالء ويعدونه بشرائها.
•للبنك الحق قبل ش���رائه للس���لعة أن يتبنَّ���ى من اإلجراءات ما
يؤك���د ل���ه الثقة في وفاء العميل بوعده بم���ا في ذلك مطالبته
بضمانات للوفاء ،أو كفالة.
•ال يج���وز للبنك تس���لُّم الثمن أو جزء من���ه قبل إمتالك وقبض
السلعة المراد بيعها.
•يجب أن يتضمن عقد البيع تحديداً للتكلفة الكلية للشراء.
•ينبغي أن يكون مبلغ المرابحة محدَّداً كمقدار مقطوع ومعلوم
للطرفين عند التوقيع على عقد البيع .
•للبنك الحق في حس���اب الربح الذي يرضى به بالطريقة التي
احتاد املصارف العربية (تشرين الثاين /نوفمرب )2020

يراها مناس���بة وال مانع من إس���تخدام أحد مؤشرات التمويل
المعتم���دة ،وذل���ك لتحديد مبل���غ المرابح���ة ،وال مانع من أن
تلحظ مدة األجل عند حساب ذلك المبلغ.
•يمكن أن يدفع دين المرابحة دفعة واحدة أو على أقساط.
•ال تجوز زيادة دين المرابحة بعد ثبوته في ذمة العميل.
•ال يج���وز تواط���ؤ البن���ك مع مورد على بيع س���لعة له س���بق أن
إش���تراها البنك منه ،كما ال يجوز شراء سلعة من عميل سبق
للبنك أن باعها إليه.
ال يش���تري
•ال مان���ع أن يعيِّن البنك العميل طالب الش���راء وكي ً
ويقب���ض الس���لعة نيابة عن البنك ثم بيعها لنفس���ه بالمرابحة
حسب الشروط التالية:
 األول :أن يباشر البنك دفع الثمن للبائع بنفسه. الثان���ي :أن تمر الس���لعة بمرحلة محدَّدة تك���ون فيها على ضمانالبن���ك ،وأن ال تؤول الوكالة إلى حماية المصرف من تحمل تبعة هالك

السلعة قبل بيعها.
 الثال���ث :أن ال يك���ون البن���ك قادراً عل���ى القيام بالقب���ض والبيعبنفسه.
•يمك���ن للبنك والعميل ،إذا كانت هن���اك مصلحة للطرفين وال
يترتب عل���ى ذلك ضرر لآلخرين ،اإلتفاق على أن تكون وكالة
العميل غير معلنة ،فيتصرف كاألصيل أمام األطراف األخرى.
•ال مانع أن يحصل البنك على ضمانات عينية أو شخصية من
العميل لتوثيق دينه الناشئ حاالً أو ماالً عن المرابحة.

السلَم
رابعاً :بيع َّ

هو بي ُع ش���يءٍ يقبض ثمنه ماالً ،ويؤجل تسليمه إلى فترة قادمة،
فصاحب رأس المال يحتاج أن يش���تري الس���لعة ،وصاحب الس���لعة
يحتاج إلى ثمنها مقدمًا ليُنفِ قه في س���لعته ،وبهذا نجد أن المصرف
تاجر يمكن له أن يقرض المال للمنتِجين ،ويس���دِّد القرض ال
أو أيَّ ٍ
بالم���ال النقدي؛ ولكن بمنتجات؛ ممَّا يجعلنا أمام بيع سَ ���ل ٍَم يس���مح
برب���ح مش���روع ،ويق���وم المص���رف بتصريف
ٍ
للمص���رف أو للتاج���ر
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المنتج���ات والبضائ���ع التي يحص���ل عليها ،وهو به���ذا ال يكون تاجر
نقد وإئتمان ،بل تاجر حقيقي يعترف اإلسالم بمشروعيَّته وتجارته،
مش���روع يتس���لَّم
ٍ
وبالتال���ي يصبح المصرف اإلس�ل�امي ليس مجرَّد
خاص،
األموال بفائدة لكي يوزِّعها بفائدةٍ أعلى ،ولكن يكون له طابع ٌّ
حيث يحصل على األموال ليتاجر ويضارب ويساهم بها.
السلَم:
 شروط َّ .1يجوز إجراء عقد السَّ لَم لشراء ك ِّل سلعة مُباحة.
 .2ال يج���وز تقديم عربون قبل إجراء التعاقُد ،بل يجب س���داد
كامل المبلغ عند التعاقد.
 .3يمكن تأخير سداد الثمن لمدَّ ة ثالثة أيام إذا تَ َّم االتِّفاق على
ذلك أو قضى العرف بذلك.
 .4يجب أن تكون الس���لعة محدَّ دة الصف���ات والمعالم والكميَّة
شكل من األشكال.
بشكل ال يجعل مجاالً للتشابُه مع غيرها بأيِّ ٍ
ٍ
 .5يجب أن يذكر مكان التسليم في عقد السَّ لَم.
 .6يج���ب أن يت َّم تحديد أجَ ل عقد السَّ ���لَم ،وال���ذي يلزم البائع
بتسليم السلعة المتعاقَد عليها عند حلول أجَ لِ العقد.
 .7إذا حصل تأخير أو عجز من قِ بَل البائع في تسليم السلعة،
فإن العقد يُ َع ُّد مفس���وخً ا ما لم يتف���ق الطرفان على تمديد العقد،
بشرط أ َّال يدفع أي عِ وَض نظير ذلك.
 .8ال يجوز للمصرف أن يبيع بالسَّ لَم سلعة اشتراها بالسلم.
 .9يمكن أن يوكل المصرف بائع الس���لعة الس���تالمها بدالً منه
عند حلول أجَ لِ التس���ليم ،كما يمكن للبائ���ع أن يقوم ببيعها لصالح
المصرف إذا طلب منه ذلك.
 شرح إضافي•السلم :بيع مؤجل موصوف في الذمة بثمن يدفع عاجالً.
•الس���لم المصرفي :ه���و دخول البنك في عقد س���لم بائعاً
أو مش���ترياً لكمية معلومة من سلعة مثلية إلى أجل معلوم
بثمن مدفوع نقداً.
•المسلم :هو المشتري في عقد السلم.
•المس���لم إليه :هو البائع للس���لعة المؤجلة في عقد السلم:
أي الذي يستلم رأس مال السلم (ثمن السلعة) مقدماً من
المشتري.
•المسلم فيه :هو السلعة موضوع عقد السلم.
•عقد الس���لم الم���وازي :هو عقد الس���لم ال���ذي يكون فيه
البنك بائعاً من جنس ما يكون قد اش���تراه مس���لماً وليس
عين ما تعاقدا عليه.
•المثلي���ات :ه���ي الس���لع المنضبط���ة بالوص���ف بحيث ال
تختل���ف مفرداتها بص���ورة يؤبه لها  ،وتك���ون معروفة في
السوق ويمكن أن تثبت ديناً في الذمة.
•القيميات :هي السلع التي تختلف مفرداتها بدرجة مؤثرة
وال تصلح أن تكون ديناً في الذمة.
)Union of Arab Banks (November 2020

ال
•رأس مال الس���لم :يقصد به ثمن السلعة التي تكون مح ً
لعقد السلم.
 نطاق المعيار•السلع المثلية المنضبطة بالصفة.
•ال يتضم���ن الذه���ب والفض���ة والنق���ود واألوراق المالي���ة
والسندات واألسهم .
 نص المعيار•يج���وز للبن���ك تقدي���م التمويل إل���ى عمالئ���ه بطريق عقد
السلم.
•ال يج���وز تقدي���م العرب���ون في الس���لم المصرف���ي وينبغي
تسليم كامل الثمن عند التعاقد.
•يل���زم قب���ض الثمن ف���ي الس���لم المصرفي عن���د التعاقد
ال في
بالط���رق المتع���ارف عليه���ا والتي ال تش���ترط تأجي ً
الدفع.
•إذا إقتضى العرف تأخير تسليم الثمن للبائع فال مانع ما
لم يزد ذلك عن ثالثة أيام.
•يش���ترط لصحة الس���لم أن تكون الس���لعة محددة الجنس
والقدر والصفة ومكان التسليم.
•كل س���لعة مثلي���ة تنضب���ط بالوص���ف مزروع���ة كان���ت أم
مصنوعة وهي مباحة من الناحية الش���رعية يجوز تمويلها
بواسطة عقد السلم.
•يترتب على الدخول في عقد الس���لم تحديد األجل وإلزام
البائ���ع بتس���ليم الس���علة المتعاقد عليها عن���د حلول ذلك
األجل.
•تحدد أثمان الس���لع المس���لم فيها بين البنك والعميل ،وال
مانع أن يلحظ األجل في تحديد الثمن.
•إذا عجز البائع عن تسليم السلعة في أجلها المعقود ،فال
مانع من االتفاق بين الطرفين على تمديد األجل بش���رط
أن يكون ذلك بدون عوض ،وإال فيعد العقد مفسوخاً.
•يتحق���ق للبن���ك الحد األدن���ى الالزم م���ن متطلبات قبض
سلعة السلم إذا انتقلت إليه عند استالمها تبعة هالكها.
•ال مانع للبنك عندما يكون مشترياً في السلم من الدخول
في عقد وكالة مع بائع الس���لعة لقبضه���ا نيابة عن البنك
وتمييزها مادياً عن سواها عند حلول األجل ثم بيعها إلى
طرف ثالث نيابة عن البنك.
•ال يجوز للبنك أن يبيع سلماً عين ما إشتراه سلماً.
•إذا كان البنك مش���ترياً لس���لعة في عقد سلم فال مانع من
أن يدخ���ل بائعاً في عقد س���لم آخر لس���لعة مثلها جنس���اً
ونوع���اً وكم���اً ،وال مان���ع م���ن أن يكون تاريخ التس���ليم في
العقدي���ن متوافق���اً بش���رط أن ال يكون هن���اك أي ربط أو
تداخل بين العقدين.
احتاد املصارف العربية (تشرين الثاين /نوفمرب )2020
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بيع اإلس���تصناع :من خالله يُعبّر المصرف اإلسالمي عن رغبته
في اس���تصناع الس���لعة (طلب صناعته���ا من الصان���ع) ويتم تحديد
الس���لعة وثمنها ووقت تس���ليمها في (عقد اإلس���تصناع) حيث يدفع
ال
المص���رف ثمن الس���لعة معج ً
ثم يحص���ل على الس���لعة ويقوم
المصرف اإلس�ل�امي من خالل
عالقاته الواسعة مع الصناعيين
والتجار ببيع هذه الس���لعة بثمن
عاجل أو آجل.
اإلس���تصناع في اللغة طلب
الصنعة ،وه���و عمل الصانع في
حرفته ،وهو مصدر «إس���تصنع
الش���يء»؛ أي :دعا إل���ى صنعه،
أمَّ���ا ف���ي اإلصطالح فه���و عق ٌد
يُش���تَرى ب���ه ف���ي الح���ال ش���يء
ممَّا يُصنَ���ع صنعًا يلت���زم البائع
تقديم���ه مصنوعاً بموا َّد من عنده بأوصاف مخصوصة وثمن محدَّد،
وللمؤسس���ة المالي���ة أن تقوم بتوس���يط نفس���ها لدفع قيمة الس���لعة
المصنَّعة للصان���ع بدالً من العميل ،وبعد اإلنتهاء من التصنيع ،يقوم
البنك ببيعها لعَمِ يله مُقابِل ما دفعه في تصنيعها زائد ربح.
اإلس���تصناع المصرفي :توس���ط البنك لتمويل صناعة س���لع أو
إنشاء أصل معين يطلبه العميل بمواصفات محددة.
يُعرف اإلس���تصناع بأن���ه عقد يطلب بموجب���ه العميل من البنك
تصني���ع أو بناء وحدة ليس���ت جاهزة في الوق���ت الحالي بمواصفات
معينة ويكون على البنك الوفاء بطلب العميل وتوفير تلك الوحدة بعد
تصنيعه���ا وفقاً للمواصفات التي وضعه���ا العميل والذي يقوم بدوره
بدفع الثمن على أقساط.
 القطاعات المستفيدة من االستصناع:•قطاع التجزئة :عن طريق بناء وحدات سكنية.
•القطاع الحرفي :عن طريق تصنيع المعدات والماكينات.
•القطاع المهني :عن طريق تصنيع األجهزة المتخصصة.
•القط���اع الصناعي :عن طريق تصني���ع الماكينات وخطوط
اإلنتاج.
•قطاع الخدمات العقارية :عن طريق بناء الفنادق واألسواق.
 شروط اإلستصناع .1يلتزم المصرف تزويد العميل بالس���لعة التي تَ َّم االتِّفاق عليها
عبر عقد اإلستصناع.
 .2يج���ب أن يك���ون المبل���غ الكل���ي لالس���تصناع معلومً���ا ل���دى
المستصنع والمصرف.
 .3يمكن تنفيذ تمويل اإلستصناع لشراء أيِّ سلعة مصنَّعة ومُباحة
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وتحم���ل أوصافًا معيَّنة ومحدَّدة ،وهذا ال يلزم العميل بأيَّة التزامات
للصانع ،حيث إنَّ اتِّفاقه يكون مع جهة التمويل (المصرف).
 .4يلتزم المصرف تس���ليم الس���لعة المصنَّعة لعميله ،ويُمكن أن
يُ���وكِّل طرفًا ثالثًا للقي���ام بالتصنيع ،وال يجوز للعميل (المس���تصنع)

المش���اركة في صنع الس���لعة المصنعة ،حيث إنَّ ذلك من مس���ؤولية
الصانع بشكل كامل ،إال في حالة المساهمة باألرض للبناء عليها.
 .5يُمكن اإلتِّفاق بين العميل والمصرف بأن يقوم األوَّل إمَّا بدفع
المبلغ الكلي لإلس���تصناع للطرف الثان���ي عند توقيع العقد ،أو على
أقساط في مدَّة محدَّدة يت ُّم اإلتِّفاق عليها بين الطرفين.
 .6ال يت ُّم تغيير قيمة عقد اإلستصناع إال إذا طلب العميل تغيير
المواصفات ووا َف َق المصرف على ذلك؛ حيث يلزم توقيع عقد جديد
يت ُّم فيه تحديد القيمة الجديدة زيادة أو نقصانًا.
 .7يُمك���ن أن يقوم المس���تصنع باإلش���راف عل���ى عمليَّة صناعة
الس���لعة بنفس���ه ،أو يوكل مَن يَنُوب عنه  -كجهة إستشارية  -للتأكُّد
من مطابقة السلعة المصنَّعة أثناء عملية تصنيعها للمواصفات التي
اتَّفق عليها المصرف ،على أ َّال ينشأ عن ذلك أيُّ التزامٍ بينهما (بين
المستصنع والصانع).
 .8يُمك���ن أن يقوم المصرف نياب ًة عن عميله (المس���تصنع) ،في
طرف آخر،
توكيل منه ببيع الس���لعة المصنعة إلى ٍ
حال حصوله على ٍ
كم���ا يُمكن أن ي���وكل الصانع من قبل المصرف للقي���ام بهذه المهمَّة
أيضاً.
 .9يُمكن أن يتضمَّن عقد اإلستصناع خدمات ما بعد البيع التي
تقدم عا َد ًة مع السلعة المصنَّعة ،كالصيانة والضمان.
 شرح إضافي•الصانع :هو البائع الذي يلتزم في عقد اإلستصناع بتقديم
المصن���وع للعمي���ل عن���د حلول األجل س���واء باش���ر الصنع
بنفسه أو عن طريق صانع آخر.
•الصانع النهائي :المقاول أو الصانع الذي يباشر الصنع في
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عقد يكون البنك فيه مستصنعاً.
•المس���تصنع :هو الطرف المش���تري في عقد االس���تصناع
والملت���زم بموجب العقد بقبول المصن���وع إذا جاء مطابقاً
للمواصفات.
•التكلفة الكلية لإلس���تصناع :هي التكلفة التي يدفعها البنك
للصان���ع النهائ���ي زائداً أية تكالي���ف يتحملها البنك لطرف
ثالث حتى لحظة تسليم المصنوع للمستصنع.
•ربح البنك :هو المبلغ الزائد على التكلفة الكلية لالستصناع
الذي يحققه البنك كعائد من عملية اإلستصناع.
•مبلغ اإلستصناع  :مجموع التكلفة الكلية لالستصناع زائداً
ربح البنك.
•دين اإلس���تصناع  :ه���و مبلغ اإلس���تصناع مطروحاً منه أي
دفعة مقدمة من العميل عند التوقيع على العقد.
•عق���د اإلس���تصناع الموازي :عقد اإلس���تصناع الذي يوقعه
المصرف مع الصانع النهائي لتنفيذ المصنوع.
•المصن���وع :هو كل ما يت���م صناعته في عقد اإلس���تصناع،
ال رأس���مالياً أو مبان أو آالت أو أجهزة
ويُمكن أن يكون أص ً
أو س���لعاً إس���تهالكية أو إنتاجية أو تصميم برامج الحاسب
اآلل���ي  ،وم���ا ماثل ذل���ك  ،ويُش���ار إليه فيما بعد بالس���لعة
وجمعها سلع.
 نطاق المعيار•يخت���ص ه���ذا المعي���ار بعمليات تموي���ل صنع الس���لع التي
تنضبط بالوصف.
•ال يشمل تمويل التجار للحصول على المحاصيل والمنتجات
الطبيعية والزراعية غير المصنعة.
•ال يدخ���ل في نط���اق هذا المعي���ار عملي���ات تمويل تصنيع
السلع التي يقدم فيها المستصنع كل أو بعض مواد اإلنتاج
األولية ،عدا الحاالت التي يقدم فيها المس���تصنع األرض،
حيث يقتصر العقد في هذه الحال على البناء.
 نص المعيار•يك���ون عقد االس���تصناع المصرفي ملزم���اً لطرفيه بمجرد
توقيعه.
•ال يلزم عقد اإلس���تصناع المصرفي البنك بمباشرة الصنع
بنفس���ه ،ولك���ن يلزمه تس���ليم المصنوع طبق���اً للمواصفات
المتفق عليها.
•يج���وز للبنك التعاقد في حالة اإلس���تصناع مع طرف ثالث
لصناعة األصل الذي يطلبه العميل ،بحيث يكون فيه البنك
مس���تصنعاً والطرف الثالث صانعاً ،على أن ال ينش���ئ هذا
التعاق���د الالح���ق أية إلتزام���ات تعاقدية بي���ن عميل البنك
وذلك الطرف الثالث.
•يجوز أن يكون الثمن في عقد اإلس���تصناع المصرفي نقداً
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حاض���راً يدفعه العميل عند التعاقد ،أو عند اإلس���تالم ،أو
دين ًأ مؤجالً ،يدفعه المستصنع دفعة واحدة أو على أقساط
حسب اإلتفاق.
•عن���د التوقي���ع على عقد اإلس���تصناع المصرف���ي يجب أن
يكون مبلغ اإلستصناع مبلغاً محدَّداً ومعلوماً للطرفين.
•إذا ثبت مبلغ اإلستصناع ديناً في ذمة المستصنع فال يجوز
أن يتغيّر إال إذا تغيّرت المواصفات.
•توفي���ر الم���واد األولي���ة المس���تخدمة في صناعة الس���لعة
موضوع عقد اإلس���تصناع هي مسؤولية الصانع ،وال يجوز
أن يساهم المستصنع في توفير تلك المواد أو بعضها منها.
•ال مانع أن يشرف العميل طالب الصنعة على عمل الصانع
النهائ���ي ال���ذي يتعاقد معه البنك لتنفي���ذ المصنوع ،وذلك
للتأك���د من إلت���زام الصانع المواصف���ات المتفق عليها بين
البنك والعميل  ،بشرط أن ال ينشأ عن ذلك عالقة تعاقدية
مباشرة بين العميل والصانع النهائي ذات صلة بالمصنوع.
•يج���وز أن يتضم���ن عقد االس���تصناع خدم���ات التركيب أو
التدري���ب على تش���غيل األص���ل أو صيانت���ه أو أي خدمات
أخرى مرتبطة بالمصنوع.
•ال مان���ع ،إذا كان البنك مس���تصنعاً م���ن توكيل الصانع ببيع
المصنوع بربح إلى طرف ثالث نيابة عن المستصنع.
•ال يجوز للبنك الصانع توكيل العميل المس���تصنع بمباش���رة
الصناعة وتنفيذ المصنوع نيابة عنه.

سادساً :التورُّ ق

التورُّق لغ ًة هو طلب الوَرِ ق ،أي :الدراهم ،حيث تعني كلمة «وَرِ ق»
دراهم الفضة ،والتورُّق هو ش���راء س���لعة معيَّنة وإعادة بيعها لطرف
ثالث ب َغرَض الحصول على نقد ،وظهر هذا النوع من التمويل لتمكين
ُعمَ�ل�اء البن���وك من الحصول على النقد بطريقة إس�ل�امية بدالً من
اللجوء للقروض التقليدية ،حيث يمكن أن يقوم المصرف بش���راء أو
تمويل الس���لعة المطلوبة ،ومن ثَ َّم بيعها للعمي���ل زائدًا ربحً ا مح َّددًا،
ثم يقوم ببيعها لصالح عميله وإضافة المبلغ لحس���ابه ،وفي ما بعدُ،
يمكن أن يقوم العميل بدفع مبلغ الشراء نقدًا أو بالتقسيط.
 شروط التورُّق:ال -
 .1ال يُمك���ن للمص���رف أن يقوم ببيع السِّ ���لَع  -نق���دًا أو أج ً
للعميل قبل شرائها.
ال أو على أقس���اط ،وهذا
 .2يُمكن أن يت َّم الش���راء نقدًا أو مؤجَّ ً
ال يُؤثِّ���ر في صحة العقد ،ش���ريط َة أن يكون الثمن مح��� َّددًا ومعلومًا
للطرفين كليهما عند توقيع عقد البيع.
 .3يج���ب أن تك���ون الس���لعة الت���ي سيش���تريها العمي���ل موجودة
ف���ي مخ���ازن البائع في لحظة إتم���ام عملية البي���ع ،ويُف ََّضل أن يقوم
المشتري بمعاينتها بنفسه للتأكُّد من وجودها.
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 .4يُمكن للعميل توكيل المصرف لبيع السلعة التي إشتراها بدالً
من���ه ،إال أنَّ التوكيل يجب أن يحصل عن���د توقيع العقد أو بعده ،وال
يجوز أن يش���ترط المصرف توكيله ببيع الس���لعة في العقد؛ حيث إنَّ
العقد والوكالة مختلفان عن بعضهما.
 .5يجب أن يت َّم دفع قيمة الس���لعة كاملة ،وال يُمكن للمصرف أن
يقوم بإتمام عملية البيع للعميل قبل قبض ثمنها كامالً.
 .6ف���ي حال���ة وج���ود العديد من السِّ ���لَع ف���ي المخ���ازن التابعة
للمصرف ،فإنه يلزم أن يت َّم تحديد الس���لعة التي سيت ُّم بيعها للعميل
ف���ي ك ِّل م���رَّة ،وعند بيعه���ا لطرف آخر فإنه يج���ب أن يت َّم تحديدها
أيضا تحديدًا واضحً ا ال لبس فيه.
ً
 .7يج���ب أن يمكِّ���ن المص���رف عَمِ يله من قبض السِّ ���لَع إن طلب
ذلك ،وأن ينقلها إلى أيِّ مكان يش���اء ،أو بيعها ِلمَن ش���اء مباش���رة أو
توكيالً ،كما أنه يمكن أن يوكل المصرف عنه في ذلك إذا شاء.
 شرح إضافيإلتم���ام عملي���ة التورُّق المصرفي���ة هناك متطلبات ش���رعية وأخرى
مالية (متعلقة بالمخاطر)
أوالً :المتطلبات الشرعية
•يجب أن يش���تري البنك س���لعة معينة ،موج���ودة عند البيع
في مستودعات بائعها أو مستودعات ألطراف أخرى يمكن
التحق���ق م���ن وجودها في���ه .ويمكن أن يكون الش���راء على
الوصف ،أي وصف س���لعة معينة ،ومن األفضل أن تحصل
المعاينة المباشرة عند الشراء.
•يُمكن أن يتم الشراء بالنقد أو اآلجل وال يؤثر إن كان بالنقد
أن ينق���د البنك الثمن إلى المش���تري أو يتأخر في ذلك ما
دام الثمن كان معلوماً عند إنعقاد البيع.
•لي���س هناك ما يمنع من ش���راء س���لعة موصوفة في الذمة
أي غي���ر معين���ة ولكن في هذه الحال���ة ال بد من دفع الثمن
كام�ل�اً من دون تأجيل ،كما ال يُمكن للبنك بيعها الى عميله
المتورق إال بعد القبض.
عندئذ
ٍ
•فإذا وقع ش���راء سلعة معينة من قبل البنك يمكن له
بيعه���ا على عملية المتورِّق باألجل مع الزيادة المتفق عليها
من أجل األجل.
•وعندم���ا يبيع البنك ،على العميل يجب أن يمكنه من قبض
الس���لعة وتس���لُّمها بنفس���ه من المس���تودع إذا رغب ،أو أن
يبيعه���ا العميل بنفس���ه الى ط���رف ثالث كم���ا أن له توكيل
البنك ببيعها نيابة عنه .ويجب أن ال يكون البيع الى العميل
مش���روطاً بتوكي���ل العمي���ل للبنك ب���ل يكون البي���ع والوكالة
مستقالن عن بعضهما البعض.
•ال مان���ع من توكي���ل العميل البنك لبيع تلك الس���لعة ،إال أن
الوكالة يجب أن تقع عند أو بعد توقيع عقد الشراء من قبل
العميل من البنك.
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•واذا كان البنك قد إشترى كمية كبيرة من سلعة ثم باع منها
أج���زاء إلى ع���دد من العمالء ،فإنه ف���ي كل مرة يقع البيع،
يجب أن يقع على جزء معين من السلعة وليس على مشاع،
إذ ال يجوز للعميل أصالة أو وكالة أن يبيع الى طرف ثالث،
إال بعد أن يتعين المبيع.
•اذا كان���ت الكمي���ة الموج���ودة ف���ي المس���تودع ذات أرق���ام
متسلس���لة (على صفة سائل أو نحو ذلك) لزم أن يقع البيع
على وحدات معينة بالرقم التسلسلي.
ثانياً :المتطلبات المالية
لتقلي���ل المخاطر ،يجب على البنك أن يختار س���لعة تتوافر على
الصفات التالية:
•أن تك���ون ذات أس���عار قليل���ة التذب���ذب ،وأن ال تك���ون مما
يتعرض للفساد بمرور الوقت أو يحتاج الى تكاليف تخزين
عالية.
•يج���ب أن يدخل البنك وس���يطاً بين باعة ومش���ترين ضمن
إج���راءات مس���تقرة بينهما ،فيأتي إلى ش���راء منتج س���لعة
مس���توفية للوص���ف الوارد ف���ي رقم ( )1ويتأك���د من وجود
طلب مستقر على سلعتها من قبل عدد قليل من المشترين.
•جمي���ع الش���ركات المنتجة للمواد األساس���ية تق���وم بالبيع
عندئ���ذ إال أن يدخل وس���يطاً
ٍ
لموزعي���ن .م���ا على البن���ك
فيش���تري من المنتج ثم يبيع إلى عمالئه ثم بعد ذلك يبيع
إلى الموزعين وكالة عن عمالئه.
•حتى يُمكن للبنك الدخول في هذه العمليات المستقرة بين
المنتج والموزع ال بد من وجود حافز لكليهما.
•أم���ا م���ن ناحي���ة المنتج ،فال���ذي يظهر أن أكث���ر المنتجين
ال (شهر أو أكثر أو أقل) فإذا عرض
يمنحون الموزعين أج ً
البنك على المنتج الش���راء مع الدفع الفوري ،فهذا سيولِّد
حافزاً فورياً يدفعه الى الدخول مع البنك.

سابعاً :اإلجارة

اإلجارة المصرفية :هي صيغ���ة تمويلية تقوم على عقد اإلجارة
المعروف في الفقه اإلس�ل�امي ،وفيها يبي���ع البنك منفعة مملوكة له
سواء كانت بطريقة إمتالك الرقبة أو إمتالك حق اإلنتفاع.
اإلجارة من الناحية الشرعية :هي عقد الزم على منفعة مقصودة
قابل���ة للبذل واإلباحة لمدَّة معلومة بعِ و ٍَض معلوم ،واإلجازة المذكورة
ص���ورة مُس���تَحدثة من ُص���وَرِ التمويل في ضوء عق���د اإلجارة ،وفي
إطار ِصيغَة تمويلية ش���ائعة تس���مح بالتيسير على الراغب في تملُّك
األص���ول المعمِّرة؛ مثل :الس���يارات والعق���ارات واألصول ذات القِ يَم
المرتفعة ،ويُمكن أن يستفيد منها ال ُعمَالء في مختلف شرائحهم.
 أنواع اإلجارةت َُصنَّف اإلجارة أو التأجير إلى ثالثة أنواع ،هي:
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 .1اإلجارة المنتهية بالتمليك
الصيغَة الس���ائدة في
إنَّ ِصيغَ���ة التأجير المنته���ي بالتملُّك هي ِّ
المص���ارف اإلس�ل�امية ،ويتضمَّن عق���د اإليجار المنتهِ ���ي بالتمليك
المس���تأجر أثناء فترة التأجير أو لدى إنتهائها بش���راء األصل
ِ
إلتزام
ينص في العقد بش���كل واض���ح على إمكانية
الرأس���مالي ،ويجب أن َّ
وقت أثناء مدَّة التأجير أو حين
المستأجر لهذا األصل في أيِّ ٍ
ِ
إقتناء
إنتهائه���ا ،كما ينبغي أن يكون هن���اك تفاهم واضح بين طرفي العقد
في ش���أن ثمن الش���راء ،مع األخذ في اإلعتبار مجموع قِ يَم الدفعات
اإليجارية ،وتنزيلها من الثمن الم َّتفَقِ عليه ليصبح المس���تأجر مالكًا
لألصل.
.2التأجير التمويلي:
تُس���تَخدم ِصيغَة التأجير التمويلي أو «إجارة االس���ترداد الكامل
لألص���ل الرأس���مالي» في ال��� ُّدوَل الصناعية والنامي���ة ،وتعتمد هذه
الصيغ���ة عل���ى عقد يُبرَم بين ش���ركة التأجير التمويلي والمس���تأجر
لمصنع ما
ٍ
الذي يطلب من الش���ركة إس���تئجار أجه���زة وآالت حديثة
أو مش���روع ما يقوم بإدارته بنفس���ه ،ويحتفظ المؤجر بملكيَّة األصل
المؤجَّ ���ر طوال فت���رة اإليجار ،بينما يقوم المس���تأجر بإقتناء األصل
وإس���تخدامه في العملي���ات اإلنتاجية مقابل دفع���ات إيجارية خالل
فت���رة العقد طبقًا لش���روط معيَّنة ،وتُ���راوَح فترة اإليج���ار عادة بين
خمس س���نوات إلى عشر سنوات حسب العمر اإلنتاجي االفتراضي
ُعطي
لألص���ول المؤج���رة ،وفي معظ���م العق���ود التأجير التمويل���ي ي ِ
المستأجر حقَّ تملُّك األصل بعد انتهاء الفترة المحدَّدة.
 .3التأجير التشغيلي:
تتميَّز صيغة التأجير التش���غيلي بأن إجراءاتها شبيهة بصفقات
ال يق���وم المؤجر ذو الخبرة في
الش���راء التأجي���ري قصير األجل؛ مث ً
تش���غيل وصيانة وتس���ويق اآلالت أو غيرها من األصول الرأسمالية
ُس���تأجرين لفترات مح���دَّدة بدفعات
ِ
بش���رائها لغاي���ة تأجيرها إلى م
إيجارية وش���روط مغرية ،ويتحمَّل المؤج���ر تبعات ملكية األصل من
المس���تأجر بدفع
ِ
حي���ث التأمين والتس���جيل والصيان���ة مُقابِل قيام
األقس���اط وتش���غيل األصل ،وتتفاوَت فترة اإليجار بين ساعة واحدة
وشهور عدة.
 شروط اإلجارة .1يجب أن تكون السلعة المؤجَّ رة من السِّ لَع المباح إستعمالها.
 .2يجب أن تكون السلعة من األصول ذات المنفعة ،ويبقى أصل
السلعة ثابتًا بعد تحصيل المنفعة ،ويندرج تحت هذا أدواتُ المباني
واآلالت الصناعي���ة  -كآالت الغزل والتعبئة  -واألجهزة الميكانيكية
والسيارات وما شابهها من األصول الثابتة.
 .3يُمكن أن ينتهي عقد اإلجارة بإرجاع الس���لعة إلى المؤجر ،أو
ينص العقد صراح ًة
المستأجر في نهاية العقد ،على أن َّ
ِ
أن يتملَّكها
ال الطرفين بالتراضي على ذلك.
على ذلك ،أو أن يتَّفق كِ َ
 .4يجب تحديد المدَّة التي س���يت ُّم إيجار الس���لعة فيها ،وتحديد
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المبلغ الذي سيس���تح ُّق للمؤجر والطريقة التي سيت ُّم دفعه بها؛ كأن
تك���ون دفع���ة واح���دة بعد زمن مح���دَّد أو دفعات مح���دَّدة في أوقات
متفرِّقة.
 .5يج���وز للطرفي���ن أن يقوم���ا بمراجعة عقد اإلج���ارة كل فترة
زمنية أو حس���ب ما يستجدُّ ،وإس���تحداث تعديالت بالعقد أو إنشاء
ينص العقد على غير ذلك.
عقد جديد بموافقة الطرفين إذا لم َّ
 .6للمؤج���ر الح��� ُّق في تحديد قيمة الس���لعة الم���راد تأجيرها،
والطريق���ة الت���ي يت ُّم بها دف���ع القيم���ة ،كأن يت َّم االتِّف���اق على قيمة
متناقصة أو متزايدة أو بمبالغ مختلفة ،على أن يكون ك ُّل ذلك معلومًا
تمامًا للمستأجر حين إبرام عقد اإلجارة.
 .7يح���ق لمالك الس���لعة إذا رغ���ب أن يبيعها لط���رف ثالث قبل
إنتهاء عقد اإلجارة ،إ َّال أن العقد يبقى س���ارياً كما هو ،ومن دون أيِّ
ضرر على المستأجر.
 .8يح ُّق للمؤجر مطالبة المستأجر بالتعويض عن األضرار التي
قد تَل ْحَ ُق بالسلعة المؤجَّ رة ،إذا إستُخدِ مت بطريقة خاطئة أو جائرة
ال تتناسب مع ما ُصنِعت له.
تغطيَة الس���لعة تأمين ّيًا  -كعقود
 .9ف���ي حال���ة رغبة المؤجر في ِ
الصيانة السنوية  -فإنه يتحمَّل تكلفة التأمين.
 .10تس���تح ُّق األجرة المتَّفق عليها َف ْو َر تأجير السلعة ،بالطريقة
ينص عليها العقد.
التي ُّ
 .11يج���وز للمس���تأجر تأجي���ر الس���لعة لط���رف ثال���ث  -تأجير
م���ن الباطن  -بعد موافق���ة المؤجِّ ر ،وهنا يتحمَّل المس���تأجر األوَّل
المس���تأجر
ِ
المس���ؤولية كامل ًة عمَّا قد يحدث للس���لعة من ضررٍ من
الجديد.
 .12يج���وز إع���ادة تأجير ك ِّل س���لعة أو عي���ن ذات منفعة ما بقي
أصلها.
 .13يج���وز للمؤجِّ ���ر أن يحصل على عربون لضم���ان إتمام عقد
اإلج���ارة ،وف���ي ح���ال عدم إتم���ام العقد بس���بب رغب���ة العميل ،فإن
ال للمصرف.
العربون يُستَح ُّق كام ً
 .14تستح ُّق األجرة للمؤجِّ ر طوال فترة اإلنتفاع بالعين المؤجَّ رة،
وف���ي ح���ال م���ا إذا توقَّفت اإلس���تفادة منه���ا  -كتَلَفِ ه���ا أو خرابها -
فللمستأجر الح ُّق في إنهاء العقد.
 .15يج���ب أن يُحدِّد العقد واجبات ك ٍّل من المؤجِّ ر والمس���تأجر
تجاه العين المؤجَّ رة؛ كالصيانة الدورية أو إصالح األعطال.
نص عقد اإلجارة على تملُّك المستأجر للعين المؤجَّ رة،
 .16إذا َّ
المستأجر في تملُّكها في فترةٍ أقلَّ ،فيُمكن إبرام عقد جديد
ِ
ورَغِ ب
يت ُّم فيه تحديد المبالغ المستَحَ قَّة ،وال ُمدَد التي سيت ُّم الدفع خاللها
لقيمة المتبقِّي من األقساط.
 .17يمكن أن يقوم المصرف بتملُّك س���لعة معيَّنة بنا ًء على رغبة
عميل���ه ،وم���ن ثَ َّم تأجي���ره إيَّاها ،كما يح ُّق له بيعه���ا أو تأجيرها بعد
انتهاء العقد لطرف آخر.
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 .18إذا اش���ترى المص���رف األصل المؤجَّ ر للعميل المس���تأجر،
فيج���وز للمصرف أن يس���مي الثم���ن دون أن يكون على المس���تأجر
ينص عقد اإلجارة أو عقد البيع
اإللت���زام بذل���ك العقد ،وال يجوز أن َّ
على أيِّ إلزام بإعادة شراء العميل لألصل بثمن معين.
 شرح إضافي•األج���رة الكلية :ه���ي الثمن الكلي الذي يبي���ع به المصرف
منفعة العين إلى المستأجر سواء كانت مدفوعة بالتقسيط
أو دفعة واحدة.
•م���دة اإلجارة :هي المدة التي يدفع فيها العميل مدفوعات
إيجارية خالل مدة العقد.
•المستأجر :هو مشتري المنفعة ألجل محدد.
•المؤجر :هو بائع المنفعة التي يولدها األصل المؤجر سواء
كان مالكاً للعين أم مستأجراً يؤجر غيره من الباطن.
 نطاق المعيار•األص���ول التي ت���در المنافع اإلس���تعمالية م���ع بقاء األصل
منها ،كالمع���دات الصناعي���ة واآلالت اإلنتاجية والعقارات
والتي يرغب العميل في إمتالكها عند نهاية عقد اإلجارة.
 نص المعيار•يُمكن للبنك تمويل عمالئه الراغبين في إس���تئجار األدوات
واآللي���ات والمعدات اإلنتاجية أو المباني  ،بصيغة اإلجارة
المنتهي���ة بالتمليك حيث يكون البن���ك هو المؤجر والعميل
ه���و المس���تأجر وذلك لفترة محددة تنته���ي بتمليك األصل
إلى العميل.
•يج���ب أن يكون كل من األجرة واألجل معلومين ومس���ميين
في عقد اإلجارة.
•تس���تحق األجرة للمؤجر بمجرد توقيع عقد اإلجارة ويمكن
أن تدفع دفعة واحدة أو على دفعات وخالل مدة تساوي أو
تزيد أو تقل عن أجل التأجير.
•إذا رغ���ب الطرفان في إش���تراط مراجعة األجرة المتعاقد
عليه���ا بصف���ة دوري���ة ،يعد العق���د عند كل مراجع���ة عقداً
جديداً وللطرفين الخيار في الدخول فيه.
•إذا حص���ل المؤج���ر م���ن المس���تأجر على عرب���ون جاز له
اإلحتفاظ به لنفسه إذا لم يمض المستأجر العقد.
•يُمك���ن للمؤجر تحديد األجرة بأي طريقة بش���رط أن تكون
معلومة كمبلغ محدد عند التعاقد.
•يمك���ن اإلتفاق على أجرة متزاي���دة أو متناقصة ما دام أنها
معلومة لطرفي العقد ،كمبلغ أو مبالغ محددة.
•يُمكن للمس���تأجر بموافقة مالك العين إعادة تأجيرها إلى
طرف ثالث.
•ال يح���ق للمؤج���ر مطالب���ة المس���تأجر بالتعوي���ض ع���ن
اإلس���تهالك المعت���اد في العي���ن المؤجرة ،ولك���ن من حقه
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مطالب���ة المس���تأجر بالتعويض عن األض���رار الناتجة عن
التعدي في اإلستخدام.
•يج���ب أن ين���ص عق���د اإلج���ارة على أن���واع الصيان���ة التي
يتحملها المستأجر وتلك التي يتحملها المالك حسب إتفاق
الطرفين بحسب العرف.
•يُمك���ن للمص���رف أن يتفق مع عميله على ش���راء أصل من
األصول ثم تأجيره للعميل لمدة محددة يعرض بعدها للبيع
عندئذ.
ٍ
له أو لسواه بثمن السوق
•ال يجوز إذا إش���ترى المصرف األص���ل المؤجر من العميل
المس���تأجر أن يتضم���ن عقد البيع أو عق���د اإلجارة إعادة
ش���راء العمي���ل لذل���ك األصل بثم���ن مح���دد .ولك���ن يجوز
للمصرف تس���مية الثم���ن الذي يلتزم بالبيع به للمس���تأجر
دون أن يكون على األخير اإللتزام به في عقد اإلجارة.
•إذا رغب المصرف في التأمين على األصل لصالحه وجب
أن يتحمّل هو رسوم ذلك التأمين.
•إذا حس���بت األقس���اط اإليجارية في عقد اإلجارة المنتهية
بالتمليك بحيث يتملك المستأجر األصل بعد مدة محددة،
ثم رغب العميل في االمتالك قبل ذلك مما يقتضي تعديل
مدة اإلجارة فال مانع من فسخ عقد اإلجارة األول والدخول
في عقد جديد بأقساط إيجارية مختلفة.

اآلجل (البيع بالتقسيط)
ثامناً :البيع ِ

اآلجل هو أن يت َّم تس���ليم الس���لعة في الحال مُقابِل تأجيل
البيع ِ
س���داد الثمن إلى وقت معلوم ،س���واء كان التأجيل للثمن كله أو لجزءٍ
منه ،وعاد ًة ما يُسدَّد الجزء المؤجَّ ل من الثمن على دفعات وأقساط،
ف���إذا سُ ��� ِّددَت القيمة مرَّة واح���دة في نهاية الم���دَّة الم َّتفَق عليها مع
آجل ،وإذا سُ دِّد الثمن على دفعات
انتقال الملكية في البداية فهو بيع ِ
م���ن بداية تس���لُّم الش���يء المبيع مع انتق���ال الملكية ف���ي نهاية فترة
السداد فهو بيع بالتقسيط.
اآلج���ل أو البيع
وتس���لك المص���ارف اإلس�ل�امية طري���ق البي���ع ِ
بالتقسيط بثمن أكبر من الثمن الحالي في حالتين:
•الحالة األول:
في معامالتها مع التجَّ ار الذين ال يرغبون في إس���تخدام أسلوب
التموي���ل بالمش���ارَكة ،وه���ذه الطريق���ة ه���ي البديل لعمليَّة الش���راء
بتسهيالت في الدفع التي تُمارِ سها المصارف التجارية.
ٍ
•الحالة الثانية
ف���ي المعام�ل�ات التي يكون فيه���ا المبلغ المؤجَّ ل كبي���رًا وطويل
األج���ل ،ولقد تبيَّ���ن من الواقع العملي إس���تخدا ُم ه���ذه الصيغة في
مصرف فيصل اإلسالمي السوداني لتمليك وسائل اإلنتاج الصغيرة
للحرفيي���ن مث���ل س���يارات األجرة ،وهو ما يُمارِ س���ه أيض���اً مصرف
ناص���ر اإلجتماعي المصري ،ومن أنس���ب المش���روعات التي يُمكن
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للمصارف اإلسالمية تمويلها بإستخدام
ه���ذا األس���لوب ه���و بي���ع الوح���دات
اآلج���ل (التقس���يط)
الس���كنيَّة ،فالبي���ع ِ
المناس���ب
ِ
في ه���ذه الحالة ه���و البديل
لسلفيَّات المباني بالفائدة التي تُمارِ سها
المصارف التقليدية.

تاسعاً :المزارعة

ه���ي عب���ارة ع���ن دف���ع األرض م���ن
مالكه���ا إلى مَن يزرعه���ا أو يعمل عليها،
ويقومان بإقتس���ام الزرع بينهما ،وتُعتَبَر
المزارع���ة «عق���د ش���ركة» ب���أن يق���دِّم
الش���ريك اآلخَ ���ر العم���ل ف���ي األرض،
وتمويل المصرف اإلس�ل�امي للمزارعة
هو نو ٌع من المشاركة بين طرفين:
•الطرف األول :يُ َمثِّله المصرف
اإلس�ل�امي بإعتب���اره مق���دم
التمويل المطلوب للمزارعة.
•الط � � ��رف الثاني :يُ َمثِّله صاح���ب األرض أو العامل (الزارع)
الذي يحتاج إلى تمويل.
 شروط المزارعة .1أهليَّ���ة المتعاقِ دَي���ن (صاح���ب األرض والعام���ل عليه���ا) م���ن
النواحي القانونية والفنية والسُّ لوكية.
 .2أن تك���ون األرض صالح���ة للزراع���ة ،مع تحديده���ا وبيان ما
يُزرَع فيها.
ال لس���نة أو س���نتين أو لمدَّة
 .3بي���ان مُ���دَّة الزراع���ة إن كانت مث ً
معلومة.
 .4أن يكون الناتج بين الش���ريكَين مَش���اعً ا بين أط���راف ال َعقْدِ ،
وبالنسبة الم َّتفَق عليها؛ أي :يجب تحديد نصيب الطرفين كليهما.
 .5بي���ان مَن يق���دِّم البذر من الطرفين ومَن ال���ذي ال يقدم؛ ألن
المعق���ود علي���ه يختلف بإخت�ل�اف البذر .فإذا كان م���ن قِ بَلِ صاحب
األرض كان المعق���ود علي���ه َمنْفَع���ة األرض ،وإذا كان من قِ بَل العامل
فالمعقود عليه َمنْفَعة العمل.
 .6بيان نوعيَّة المزارعة؛ أي :نوع المحصول الذي سيُزرَع.

  عاشراً :القرض الحسن

قرضا
عرفنا أن المصارف اإلس�ل�امية ال تمنح المتعامِ لين معها ً
بالمعنى الذي تقوم به المصارف التقليدية ،كما أنها ال تقوم بخصم
الكمبي���االت كم���ا هي الحال في المص���ارف التقليدية؛ وذلك ألنه ال
يج���وز للمصرف تقاضي أيَّ���ة زيادة عن المبال���غ الممنوحة في هذه
الحال���ة؛ فأيم���ا قرض جَ َّر منفعة فهو رب���ا ،ولكن هناك حاالت يكون
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نقد
فيها المتعامِ ل مع المصرف اإلس�ل�امي مضط ّرًا للحصول على ٍ
سبب من األسباب ،فقد يحتاج نقودًا للعالج أو للتعليم أو للسفر
أليِّ ٍ
وغيرها ،وليس من المعقول أ َّال يلبي المصرف اإلسالمي حاجة هذا
الزبون لسببين هما:
 .1إن مصلح���ة هذا الزبون مرتبِطة بالمصرف اإلس�ل�امي ،فهو
يُودِ ع نقوده فيه ويشتري منه ويتعامَل معه في جميع أموره المجدِ يَة؛
ممَّا يعني استفادة المصرف من الزبون.
 .2إن هناك مسؤولية إجتماعية تقع على عاتق المصرف ،وهو
م ُّد يد العون والمس���اعدة للمجتمع الذي يعم���ل فيه ،وأه ُّم ما يمكن
ُقحم���ه ألعضاء ه���ذا المجتمع هنا هو إبعاده���م عن اإلقتراض
أن ي ِ
بالفائ���دة؛ لذل���ك يت ُّم من���ح أيِّ فرد من أفراد المجتمع المس���لم هذا
القرض ،سواء كان زبون المصرف أم ال.
 مصادر تمويل صندوق القرض الحسن .1يت��� ُّم تموي���ل صن���دوق القرض الحس���ن من أم���وال المصرف
الخاصة.
 .2األموال المُودَعة لدى المصرف على سبيل القرض (حسابات
اإلئتمان).
 .3األم���وال المُودَع���ة م���ن قِ بَ���ل الجمهور في صن���دوق القرض
قرضا حسنًا.
الحسن التي يُ َفوِّضون المصرف بإقراضها للناس ً

الحادي عشر :اإلستثمار في الشركات اإلستثمارية
واألوراق المالية

 االستثمار في شركات االستثمارمتخصصة في بناء وإدارة
ِّ
تُعرف تلك الش���ركات بأنها ش���ركات
احتاد املصارف العربية (تشرين الثاين /نوفمرب )2020
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الدراسات واألبحاث والتقارير
المحاف���ظ االس���تثمارية ،حيث تق���وم هذه الش���ركات بتلقِّي األموال
من مس���تثمِ رين من مختلف الفئات ،لتقوم باس���تثمارها في مَحافِ ظ
(صناديق) وكونه من اس���تثمارات مختلفة ،ثم توزيع أرباح وخس���ائر
هذه اإلس���تثمارات على المُشارِ كين ،مُقابِل حصول شركة اإلستثمار
على نس���بةٍ م���ن األرباح ،كما هو معروف فإن المصارف اإلس�ل�امية
لديها فائض سيولة  -في بعض األحيان  -ال تستطيع أن تستثمرها،
لذلك تقوم هذه المصارف بدفع تلك األموال إلى شركات إستثمارية،
وبش���رط أن تكون المحفظة اإلس���تثمارية التي تقوم هذه الش���ركات
بتكوينها ال تحتوي على أصول محرَّمة ش���رعاً ،مثل الس���ندات التي
تحمل الفائدة الثابتة.
 اإلستثمار في األوراق الماليةتقوم المصارف اإلس�ل�امية باإلس���تثمار في األوراق المالية عن
طريق ش���راء أسهم ش���ركات يكون نش���اطها األس���اس غير مخالِف
ألحكام الش���ريعة اإلس�ل�امية ،وقد أجا َز الفقهاء ذلك ،فعلى س���بيل
المثال :يجوز للمصرف اإلس�ل�امي ش���راء سَ ���ه ٍْم في مصنع الحديد
والس���يارات ،ولكن ال يجوز له ش���راء أسهم في مصنع للخمور أو في
بنوك ربوية.

الثاني عشر :برامج التكافل (التأمين اإلسالمي)
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التأمي���ن «التكافل���ي» ه���و منت���ج تقدم���ه المصارف اإلس�ل�امية
لعمالئها لمواجه���ة المخاطر المحتملة على الممتلكات ،أو الصحة،
أو العم���ل والدخ���ل ،ويكمن الفرق بين التأمي���ن «التكافلي» والتأمين
«التج���اري» ب���أن األخير ينط���وي على «غ���رر» ،بينما يخل���و التأمين
«التكافل���ي» من ذل���ك .ففي التأمين التجاري يُس���دّد العميل رس���وم
التأمي���ن على دفعات ط���وال المدة ،فإذا إنقضت م���دة التأمين دون
وقوع ضرر يستدعي التعويض آلت كل الرسوم المدفوعة إلى شركة
التأمين التجاري.
أم���ا التأمي���ن «التكافل���ي» فيق���وم عل���ى أس���اس التب���رع بي���ن
المس���اهمين لتعويض العميل المتضرر ،حيث تتضامن مجموعة من
األفراد بالمساهمة بمبلغ محدد يجمع في وعاء تمويلي واحد ،وفي
ح���ال وق���وع الضرر على أي ف���رد من المجموعة ،ف���إن بقية األفراد
المتضامني���ن يقدمون ل���ه التعويض على وجه التب���رع ،ويقتصر دور
الشركة على إدارة إستثمار المال وإدارة تقديم التعويضات.
•ينقسم الوعاء المالي للتأمين «التكافلي» إلى قسمين:
 وعاء «المتكافلين» :وهو القس���م ال���ذي يجمع أموال العمالء،ويتم تعويض المتضررين من هذه األموال.
 وعاء «المساهمين» :وهو القسم الذي يجمع أموال المساهمينفي الش���ركة ،ويغطي الرس���وم «اإلداري���ة» ،ونفقات إس���تثمار أموال
عمالء التأمين «التكافلي».
في حال إنقضاء فترة التأمين «التكافلي» مع وجود أموال فائضة
ل���م تصرف كتعويض���ات ،يكون العمي���ل مخيراً بين أح���د الخيارات
احتاد املصارف العربية (تشرين الثاين /نوفمرب )2020

التالية:

• إستعادة نصيبه من الفائض.
•إس���تخدام الفائض لتجديد وثيقة التأمين «التكافلي» لفترة
أخرى.
•التنازل عنها لصالح الشركة لقاء حسن أدائها.

الثالث عشر :الوكالة

هي أحد العقود المس���تخدمة في البنوك اإلس�ل�امية إلستثمار
الودائ���ع حي���ث يمن���ح العميل البن���ك التفويض إلس���تثمار أمواله في
األنش���طة اإلس�ل�امية مقاب���ل إقتطاع نس���بة معينة م���ن رأس المال
تخصم من األرباح المحققة.
أيضا أن تُستخدم كوسيلة للتمويل اإلسالمي ،حيث يمنح
ويُمكن ً
البن���ك العمي���ل التفويض للتجارة في نش���اط معين ويكون له نس���بة
معين���ة م���ن رأس المال تُخصم م���ن األرباح المحقق���ة بينما يحصل
البنك على باقي األرباح مقابل قيامه بالتمويل.
 القطاعات المستفيدة من الوكالة•القطاع التجاري :عن طريق توفير التمويل للعمالء من ذوي
الخبرات وتقاسم األرباح وفقاً للنسب المتفق عليها.
•القطاع العقاري :عن طريق توفير التمويل لتشييد المباني
وتقاسم األرباح وفقاً للنسب المتفق عليها.

الرابع عشر :الصكوك

تُعد الصكوك بمثابة ش���هادة تثبت لحاملها ملكية متس���اوية في
أص���ل معي���ن ،وهي بديل ش���رعي للس���ندات المالية الت���ي تصدرها
البنوك التقليدية ،إذ تعد األخيرة قروضاً من حاملها إلى الجهة التي
أصدرته���ا ويتلقى حامله���ا فوائد مالية بش���كل دوري ،أما الصكوك
فيعد حاملها ش���ريكاً في األصل وما يحص���ل عليه من عوائد دورية
يك���ون ناتجاً عن أرباح من المش���روع المس���تثمر في���ه ،أو عوائد من
تأجير عقار أو ملكية يملكها المصدر ويعيد تأجيرها.
وهنال���ك صيغ عدة من الصكوك يمكن اإلطالع على أبرزها في
ما يلي:
 صكوك اإلجارةيق���وم حامل الصك من خالل ش���ركة ذات غرض خاص بش���راء
أص���ل قابل للتأجي���ر كالعقار على س���بيل المثال ،ثم يق���وم بتأجيره
لمص���در الصك م���ع التعهد بإع���ادة بيع���ه للمصدر ف���ي نهاية فترة
الصك ،ويحصل من خالل هذه العملية على عوائد دورية.
 صكوك المضاربةيق���وم حامل الص���ك من خالل الش���ركة ذات الغ���رض الخاص،
بتعيين مصدِ ر الصك بصفته «مضارباً» إلدارة رأس المال المستثمر،
ويتف���ق مصدِ ر الص���ك وحامله ف���ي اإلتفاقية المبرم���ة بينهما على
الغرض من االستثمار والمعايير المتبعة فيه ،ويُمكن لمصدِ ر الصك
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تحدي���د مبل���غ رأس المال لتحقيق نس���بة ربح معلومة ،ويس���مى هذا
النوع بـ «المضاربة المقيدة» ،ويقتس���م الطرفان العوائد الناجمة عن
االس���تثمار بنسبة محددة بحسب ما إتفق عليه في العقد ما بينهما،
وال تضمن صكوك المضاربة رأس المال وال الربح وعليه فإنه كثيراً
ما يتم تغطية هذه الصكوك بتأمين تكافلي يوفره طرف ثالث ،ولهذا
الس���بب يميل المستثمرون أكثر إلى صكوك الوكالة بدالً من صكوك
المضاربة.
 صكوك الوكالةيقوم حامل صك الوكالة من خالل الشركة ذات الغرض الخاص
بتوكيل مصدِ ر الصك إلدارة رأس المال المس���تثمر بحسب األنشطة
المتف���ق عليها في اتفاق مبرم بي���ن الطرفين يحقق الحد األدنى من
الرب���ح المنص���وص عليه في االتف���اق ،وما يربو عن ذل���ك من أرباح
فإنه قد يؤول إلى مصدِ ر الصك باعتباره مكافأة على حس���ن إدارته
ال فيه
لالس���تثمار .ويضمن مصدر الصك رأس الم���ال باعتباره وكي ً
كم���ا يضمن الحد المنصوص عليه من األرباح في اتفاق الوكالة بين
الطرفين.

الخامس عشر :األسهم

األس���هم هي س���ندات تضمن لحاملها حصة مح���دَّدة في أصول
ش���ركة ما ومداخيلها ،ويجوز بحسب الشريعة اإلسالمية اإلستثمار
ف���ي األس���هم المتوافق���ة مع أحكامه���ا ،ويقس���م الفقهاء الش���ركات
المساهمة العامة إلى ثالثة أقسام:
•ش � � ��ركات متوافق � � ��ة مع أحكام الش � � ��ريعة اإلس �ل ��امية :وهي
ش���ركات ين���ص نظامها األساس���ي عل���ى إلتزامه���ا أحكام
الش���ريعة اإلس�ل�امية ،وتض���م لجن���ة ش���رعية لمراقب���ة
أنش���طتها ،ويُعد اإلس���تثمار في هذه الش���ركات حالالً من
الناحية الشرعية.
•شركات منافية للشريعة اإلس �ل ��امية :وهي الشركات التي
يكون نش���اطها األساس���ي منحصراً في مج���االت تحرمها
الش���ريعة اإلسالمية مثل إنتاج وترويج الكحوليات أو لحوم
الخنزي���ر أو غيرها من المنتجات والخدمات المحرمة ،وال
يجوز االستثمار في أسهمها
•ش � � ��ركات مختلطة الدخل :وهي الش���ركات التي تعمل في
أنش���طة مباحة ش���رعاً ،إال أن نس���بة ال تتج���اوز  % 5من
دخل هذه الش���ركات يأتي من أنشطة محرمة شرعاً( ،على
سبيل المثال الفوائد الناتجة عن ودائع الشركة في البنوك
التقليدية)
ويتعي���ن على المس���تثمرين في ه���ذا الصنف من الش���ركات أن
يلتزموا القواعد التالية:
أ  -الخ���روج من األموال الت���ي تأتي من مصدر محرّم من خالل
حساب مقدار الدخل من ذلك المصدر والتصدق به.
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ب  -اإللت���زام ب���أ ّال تتجاوز إجمال���ي ودائع الش���ركة في البنوك
التقليدي���ة نس���بة  ،% 33ولم���ا كان ش���راء الدي���ن م���ن المعام�ل�ات
المحظ���ورة في الفقه اإلس�ل�امي ،فإن���ه ينبغي عدم اإلس���تثمار في
الش���ركات الت���ي تتجاوز مديونيتها  % 33س���واء لبن���وك تقليدية أو
إسالمية ،إذ يُعد ذلك نوعاً من شراء الديون.
تجارب مصرفية إسالمية ناجحة
مصرف الراجحي
أكبر مصرف إسالمي في السعودية والدول العربية والعالم من
حيث الموجودات.
•تاريخ المصرف
بدأ النش���اط الصيرفي والتجاري لمص���رف الراجحي قبل أكثر
م���ن خمس���ين عاماً ،ففي عام 1398هـ  -المواف���ق 1978م  -تم دمج
المؤسسات الفردية تحت مسمى شركة الراجحي للصرافة والتجارة،
وفي العام 1407هـ  -الموافق 1987م  -تحولت إلى شركة مساهمة
بموج���ب المرس���وم الملكي الكريم رقم ( )59تاري���خ 1407/11/3هـ،
وأعلن���ت ش���ركة الراجحي المصرفية لإلس���تثمار ش���ركة مس���اهمة
سعودية بموجب القرار الوزاري رقم ( )1398تاريخ .1409/4/5
•عدد الفروع داخل وخارج المملكة584 :
•عدد الموظفين13,684 :
•البيانات المالية (نهاية العام :)2016
 الموجودات 90,590 :مليون دوالر القروض (صافي التمويل) 59,998 :مليون دوالر الودائع 72,692 :مليون دوالر حقوق المساهمين 13,852 :مليون دوالر األرباح 2,167 :مليون دوالر.•المنتجات والخدمات المقدمة:
 الحسابات المصرفية التمويل الشخصي تمويل السيارات التمويل العقاري بطاقات اإلئتمان التأمي���ن التكافلي (س���يارات ،صح���ة ،منازل ،حوادث ش���خصية،سفر).
بيت التمويل الكويتي
أكبر مصرف إس �ل ��امي في الكويت ،وثاني أكبر مصرف إس �ل ��امي
في الدول العربية والعالم من حيث الموجودات.
•تاريخ المصرف
يُعتبر بيت التمويل الكويتي «بيتك» مؤسس���ة مصرفية إس�ل�امية
احتاد املصارف العربية (تشرين الثاين /نوفمرب )2020
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الدراسات واألبحاث والتقارير
رائ���دة تتبع وتطبق المنهج اإلس�ل�امي في كاف���ة تعامالتها ،فهو أول
بنك إسالمي يتم تأسيسه في دولة الكويت في عام  ،1977أما اليوم
فقد أصبح من رواد وقادة العمل المصرفي اإلسالمي في العالم.
تمكّن بي���ت التمويل الكويتي «بيتك» بخطوات واثقة من توس���يع
ب���ؤرة أعمال���ه وإنجازات���ه ليتب���وأ مركز الص���دارة في مج���ال العمل
المصرف���ي اإلس�ل�امي ،ويصبح مؤسس���ة مالي���ة قيادي���ة ،ليس في
الصناع���ة المصرفي���ة اإلس�ل�امية فحس���ب ،بل أيض���اً ضمن قطاع
الصناعة المصرفية ككل ،إلى جانب كونه أكبر الممولين في السوق
الكويتي واإلقليمي.
يق���دِّم بي���ت التمويل الكويت���ي «بيتك» باقة كبيرة م���ن الخدمات
والمنتجات المصرفية التي تتوافق مع مبادئ الش���ريعة اإلس�ل�امية
مثل الخدم���ات العقارية ،الت���داول المالي ،المحافظ اإلس���تثمارية،
الخدم���ات التجاري���ة ،والخدم���ات التمويلية المخصصة للش���ركات
واألفراد ف���ي كل من دولة الكويت ،مملكة البحرين ،المملكة العربية
السعودية ،دولة اإلمارات العربية المتحدة ،تركيا ،ماليزيا ،ألمانيا.
•عدد الفروع480 :
•عدد الموظفين15,370 :
•البيانات المالية (نهاية العام :)2016
 الموجودات 53,911 :مليون دوالر القروض (صافي التمويل) 36,115 :مليون دوالر الودائع 34,838 :مليون دوالر حقوق المساهمين 6,662 :مليون دوالر األرباح 529 :مليون دوالر.•المنتجات والخدمات المقدمة:
 الحسابات المصرفية برامج العمالء التمويل (التمويل المقس���ط ،التمويل اإلس���تهالكي- ،إعادة ترتيبالتمويل وسداد الديون الخارجية)
البطاقات اإلئتمانية المصرفية والبطاقات المدفوعة مسبقاً
 اإلس���تثمار (الودائع اإلس���تثمارية ،خطط اإلستثمار طويلة األجل،إعالنات توزيعات األرباح).
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مصرف قطر اإلسالمي
أكبر مصرف إس �ل ��امي في قطر ،عاشر أكبر مصرف إسالمي في
العالم ،ورابع أكبر مصرف إسالمي عربي.
•تاريخ المصرف
مصرف قطر اإلس�ل�امي (المصرف) هو أول مصرف إس�ل�امي
ف���ي قط���ر ،حيث بدأ عمله ف���ي العام  1982وال ي���زال إلى اآلن أكبر
المؤسسات المصرفية اإلس�ل�امية في الدولة ،حيث يستحوذ حالياً
على نسبة  % 42من قطاع الصيرفة اإلسالمية في البالد ،وحصة
حوالي  % 12من إجمالي السوق المصرفية.
احتاد املصارف العربية (تشرين الثاين /نوفمرب )2020

يق���دِّم المصرف خدماته في الس���وق المحلية من خالل ش���بكة
ف���روع عصرية منتش���رة في مختل���ف أنحاء قطر ،يتبنَّ���ى المصرف
استراتيجية نمو تهدف لتعزيز مكانته ودوره كمصرف إسالمي رائد
يتمت���ع بعالقات قوية مع عمالئه ،وش���راكات مهم���ة مع المجتمعات
المحلية .وتتماشى اإلستراتيجية التي يتبنَّاها المصرف بشكل وثيق
م���ع رؤي���ة قطر الوطني���ة  .2030في مايو/أي���ار  2017منحت وكالة
«موديز» لخدمات المس���تثمرين المصرف ألول مرة تصنيف  A1مع
نظرة مس���تقبلية مستقرة للودائع بالعملتين المحلية واألجنبية .وفي
أبري���ل  /نيس���ان  2017قامت وكال���ة التصنيف االئتماني���ة العالمية
«فيت���ش» بتثبيت تصنيف المصرف االئتماني طويل األجل عن A+
مع نظرة مستقبلية مستقرة.
•عدد الفروع28 :
•عدد الموظفين708 :
•البيانات المالية (نهاية العام :)2016
 الموجودات 38,416 :مليون دوالر القروض (صافي التمويل) 26,970 :مليون دوالر الودائع 26,208 :مليون دوالر حقوق المساهمين 5,494 :ماليين دوالر األرباح 580 :مليون دوالر.•المنتجات والخدمات المقدمة:
 الحسابات المصرفية التمويل الشخصي تمويل السيارات التمويل العقاري بطاقات اإلئتمان تمويل عقار في المملكة المتحدة التأمين التكافلي (سيارات ،الحياة ،سفر).مجموعة البركة المصرفية/البحرين
أكبر مصرف إسالمي في البحرين ،وثامن أكبر مصرف إسالمي
عربي.
•تاريخ المصرف:
مجموعة البركة المصرفية (ش.م.ب ).مرخصة كمصرف جملة
إس�ل�امي م���ن مص���رف البحرين المرك���زي ،ومدرجة ف���ي بورصتي
البحري���ن وناس���داك دبي .وتُعتب���ر مجموعة البركة م���ن رواد العمل
المصرف���ي اإلس�ل�امي عل���ى مس���توى العال���م حيث تق���دِّم خدماتها
المصرفي���ة المميزة إلى حوالي مليار ش���خص في الدول التي تعمل
فيها .ومنحت كل من الوكالة اإلس�ل�امية الدولية للتصنيف وش���ركة
 Dagongالعالمي���ة للتصنيف االئتماني المحدودة تصنيفاً إئتمانياً
مش���تركاً للمجموع���ة م���ن الدرج���ة االس���تثمارية ( BBB+الطويل
الم���دى) ( A3 /القصي���ر الم���دى) على مس���توى التصنيف الدولي
)Union of Arab Banks (November 2020

ودرج���ة ( )bh( +Aالطوي���ل المدى)( A2 (bh( /القصير المدى)
على مس���توى التصنيف الوطني .كما منحت مؤسس���ة س���تاندرد أند
بورز العالمية المجموعة تصنيفاً إئتمانياً بدرجة ( +BBعلى المدى
الطويل) و( Bعلى المدى القصير).
وتقدِّم بنوك البركة منتجاتها وخدماتها المصرفية والمالية وفقاً
ألحكام ومبادئ الش���ريعة اإلسالمية السمحاء في مجاالت مصرفية
التجزئ���ة ،والتجارة ،واإلس���تثمار ،باإلضافة إلى خدم���ات الخزينة،
ويبل���غ رأس المال المصرَّح به للمجموع���ة  1.5مليار دوالر ،كما يبلغ
مجموع الحقوق نحو  2مليار دوالر.
ال في وحدات مصرفية تابعة
وللمجموعة إنتشار جغرافي واسع ممث ً
ومكات���ب تمثي���ل في خمس عش���رة دولة ،حيث تدير أكث���ر من  700فرع
ف���ي كل من :تركيا ،األردن ،مصر ،الجزائر ،تونس ،الس���ودان ،البحرين،
باكس���تان ،جن���وب أفريقيا ،لبنان ،س���وريــة ،الع���راق والمملك���ة العربية
السعودية ،باإلضافة إلى مكتبي تمثيل في كل من إندونيسيا وليبيا.
•عدد الفروع697 :
•عدد الموظفين12,664 :
•البيانات المالية (نهاية العام :)2016
 الموجودات 23,425 :مليون دوالر إجمالي التمويالت واالستثمارات 17,465 :مليون دوالر إجمالي حسابات العمالء 19,179 :مليون دوالر حقوق المساهمين 2,009 :مليون دوالر صافي الدخل 268 :مليون دوالر.•المنتجات والخدمات المقدمة
 منتجات الخزانة منتجات اإلستثمار التمويل بالتجزئة التمويل التجاري.•األفراد
 الحساب الجاري حساب التوفير تقسيط التمويل بطاقة تقسيط حساب البركات.•الخدمات الدولية
 التمويل التجاري والمؤسسات (خطابات الضمان ،المرابحة) تمويل الشركات والتمويل المشترك اإلستثمار والتمويل المهيكل.•الخدمات المصرفية
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 اإلعتمادات المستندية خطابات الضمان اعتماد المرابحة الخدمات األساس���ية :تشمل جميع العمليات المصرفية األساسيةلعمالء المؤسسات التجارية ،من فتح الحسابات الجارية وما يتبعها
م���ن خدمات اإليداع والس���حب والتحويل وص���رف العمالت وجميع
الخدمات األخرى.
•مجاالت التمويل:
يق���وم بن���ك البرك���ة اإلس�ل�امي بتلبية كاف���ة متطلب���ات عمالء
المؤسسات التجارية من التسهيالت التمويلية المختلفة ،وتشمل:
 تموي � � ��ل رأس المال العامل :يش���مل خدمات تمويلي���ة للواردات أوشراء بضائع من السوق المحلي إضافة إلى خدمات تمويلية أخرى
قصيرة األمد.
 تمويل العق � � ��ود للمقاولين :صممت هذه المزايا للمقاولين الذينيقومون بمش���اريع حكومية ومش���اريع هيئات ش���به حكوميه .ويقدم
التمويل خالل فترة التشييد وكذلك بعد انتهاء فترة التشييد.
 تمويل المش � � ��اريع :يقدم بنك البركة اإلسالمي تمويل طويل األجلللمش���روعات الجديدة ولتوس���عة المش���روعات القائمة في مختلف
قطاعات السوق المحلي.
 تموي � � ��ل قط � � ��اع التج � � ��ارة :تتضم���ن ه���ذه المزاي���ا صي���غ التمويل،اإلعتم���ادات المس���تندية ،خطاب���ات الضم���ان إل���خ ،للمصدري���ن
والمستوردين.
 التموي � � ��ل العق � � ��اري :م���ن خالل ه���ذا المنت���ج ،يمنح بن���ك البركةاإلس�ل�امي التموي���ل الالزم لش���راء العقار مما يُوف���ر فرصاً متنوعة
لإلس���تثمار .وتموي���ل ه���ذا البرنام���ج يقوم عل���ى دراس���ة الجدوى
االقتصادي���ة للتمويل ودراس���ة مصادر الس���داد م���ع تقديم ضمانات
عقاريةl.
 المصادر:سيف هشام صباح الفخري ،دراسة «صيغ التمويل اإلسالمي».2009،

الرابطhttp://www.alukah.net/:/20830/library/0
 موقع IslamiFN الرابطhttps://www.islamifn.com/maaeer/ :egara.htm
 المواقع اإللكترونية للمصارف التالية: مصرف أبوظبي اإلسالمي بيت التمويل الكويتي مصرف الراجحي مصرف قطر اإلسالمي -مجموعة البركة المصرفية
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز:
اإلقتصاد السعودي مرن وصلب وعازم
على النمو واإلستثمار في قطاعات جديدة
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ش��دد خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين الملك س��لمان بن عبد
العزي��ز على «أن جائحة كورونا أثبتت أن اإلقتصاد الس��عودي
م��رن وصلب ،وأن المملك��ة عازمة على تعزيز مس��تويات النمو
واإلزدهار من خالل التمكين واإلستثمار في قطاعات جديدة،
وخصوص�� ًا تل��ك القطاع��ات الت��ي س��تقود التعاف��ي العالم��ي
وتحم��ي ال��دول م��ن األوبئ��ة ف��ي المس��تقبل ،رغ��م مواجه��ة
تحديات إستثنائية».
وق���ال الملك س���لمان بن عب���د العزي���ز «إن الهدف العام لرئاس���ة
الس���عودية لمجموع���ة العش���رين ه���و إغتن���ام ف���رص الق���رن الحادي
والعشرين للجميع» ،مشيراً إلى «أن الرئاسة ركزت في دورتها الحالية
على ثالثة محاور رئيسية هي :تمكين اإلنسان من خالل تهيئة الظروف
التي تمكن الشعوب – وخصوصاً النساء والشباب – من العيش الكريم
والعم���ل واإلزده���ار ،والحف���اظ على كوك���ب األرض من خ�ل�ال تعزيز
الجهود المشتركة لحماية الموارد العالمية ،كذلك تشكيل آفاق جديدة
م���ن خالل تبني إس���تراتيجيات جريئة وطويلة المدى لمش���اركة منافع
اإلبتكار والتقدم التقني».
وف���ي كلمة خادم الحرمين التي ألقاه���ا نيابة عنه المهندس خالد
الفالح وزير اإلستثمار ،أكد «أن المملكة ركزت خالل رئاستها لمجموعة
العش���رين هذا العام على مناقش���ة تداعيات جائحة كورونا اإلنس���انية
احتاد املصارف العربية (تشرين الثاين /نوفمرب )2020

واإلجتماعي���ة واإلقتصادية ،وذل���ك من خالل توحي���د الجهود الدولية
إلنقاذ األرواح وتأمين إستجابة أنظمة الصحة وحماية اإلقتصاد».
وأض���اف الفالح في الكلمة الت���ي ألقاها نيابة عن خادم الحرمين:
«تحقيق���اً له���ذه الغاي���ات ،إلتزم���ت مجموعة العش���رين بس���د الفجوة
التمويلي���ة ف���ي الصحة العالمية ،حيث أس���همت بمبل���غ  21مليار دوالر
لدع���م إنتاج أدوات التش���خيص والعالج واألدوي���ة واللقاحات وتوزيعها
وإتاحتها للجميع .كما إلتزمت المجموعة تعزيز إطار التنسيق لمكافحة
الجائحة على الصعيد الدولي ليش���مل حماي���ة العاملين الصحيين في
الخطوط األمامية ،وإيصال اإلمدادات الطبية والمواد الغذائية».
وتاب���ع« :كما ضخَّ ���ت المجموعة حتى اآلن نح���و  11تريليون دوالر
لحماي���ة اإلقتص���اد العالمي م���ع إلتزام واضح وعزم عل���ى القيام (بكل
ما يل���زم) للتغلب على آثار هذه الجائحة ،وأعطت مجموعة العش���رين
األولوية للدول األكثر فقراً من خالل مبادرة تاريخية لتعليق مدفوعات
الديون بقيمة  14مليار دوالر ،حيث قدمت هذه المبادرة إعفاءات لـ73
دولة مؤهلة».
ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز،
تسلّم المهندس خالد الفالح وزير اإلستثمار البيان الختامي لمجموعة
تواص���ل األعم���ال « - B20ب���ي  ،»20وذل���ك خ�ل�ال قم���ة المجموعة
اإلفتراضيةl.
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مؤسسة النقد العربي السعودي
تتحول إلى البنك المركزي السعودي
وتحتفظ بـ «ساما»

باتت

مؤسس���ة النق���د العربي الس���عودي تحمل إس���م البنك
المرك���زي الس���عودي بناء على موافق���ة مجلس الوزراء
السعودي ،برئاسة خادم الحرمين الشريفين ،الملك سلمان بن عبد
العزيز آل سعود.
ويرتب���ط «البن���ك المرك���زي الس���عودي» ،مباش���رة بالملك ،مع
إس���تمراره التمتّ���ع باإلس���تقالل المال���ي واإلداري ،وذل���ك مواكب��� ًة
للممارسات العالمية للبنوك المركزية.
وتح���ددت أه���داف البنك المركزي من خ�ل�ال :المحافظة على
اإلس���تقرار النق���دي ،ودعم إس���تقرار القطاع المال���ي وتعزيز الثقة
فيه ،ودعم النمو اإلقتصادي .كما أن البنك المركزي هو المس���ؤول
ع���ن وضع وإدارة السياس���ة النقدي���ة ،وإختيار أدواته���ا وإجراءاتها،
باإلضاف���ة إلى توضيح عالق���ة البنك بالحكوم���ة والجهات الدولية
الخارجي���ة ذات العالقة ،ووضع النظام إطاراً لحوكمة أعمال البنك
وقراراته.
وإحتف���ظ «البن���ك المرك���زي الس���عودي» بإختصار «س���اما» -
 ،SAMAألهميت���ه التاريخي���ة ومكانت���ه محلي���اً وعالمي���اً ،كما أ ّن
األوراق النقدي���ة والعم�ل�ات المعدنية من كافة الفئ���ات التي تحمل
)Union of Arab Banks (November 2020

مسمى «مؤسس���ة النقد العربي السعودي» ،ستستمر في اإلحتفاظ
بصفة التداول القانوني والقوة اإلبرائية.
وق���ال الدكتور أحمد ب���ن عبد الكريم الخليف���ي محافظ البنك
المرك���زي الس���عودي« :إن ه���ذه الموافقة تس���تهدف مواكبة أفضل
الممارس���ات العالمية ،وتحقيق الصالح العام منذ تأسيس مؤسسة
النق���د العرب���ي الس���عودي في الع���ام 1371ه���ـ1952/م حت���ى وقتنا
الحاضر».
وأوض���ح الخليفي «أن مؤسس���ة النقد العربي الس���عودي عملت
خالل الفترة الماضية على دراس���ة أفضل الممارس���ات الدولية في
قواني���ن البن���وك المركزية والتوصي���ات ذات العالقة ،وإخضاع تلك
الدراس���ات للتحليل لضمان إنس���جامها مع البيئة المحلية واقتصاد
المملكة ،مما نتج عنه مشروع تحديث لنظام مؤسسة النقد العربي
الس���عودي «س���اما» ليصبح نظام البنك المركزي الس���عودي ،مُعززاً
ل���دور البنك المركزي في أدائه لمهماته ،ومواكباً لمتطلبات العصر
والتط���ور اإلقتصادي والمالي المتس���ارع في العالم ،ومنس���جماً مع
رؤي���ة المملك���ة  2030الت���ي تهدف إل���ى أن تكون المملك���ة نموذجاً
ناجحاً ورائداً في العالم على مختلف األصعدة»l.
احتاد املصارف العربية (تشرين الثاين /نوفمرب )2020
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تعزيز ًا لمكانته كواحد من أكبر البنوك اإلسالمية عالمي ًا
نجاح دمج عمليات «نور بنك» في «دبي اإلسالمي»
أعل����ن بنك دبي اإلس��ل�امي ،إتمام دم����ج عمليات «نور
بن����ك» وذلك بعد نجاح نقل كاف����ة العالقات المصرفية إلى
«دبي اإلس��ل�امي» .ويأتي هذا اإلستحواذ ليُعزز مكانة بنك
دبي اإلسالمي كواحد من أكبر البنوك اإلسالمية في العالم
بإجمالي موجودات يتجاوز  300مليار درهم إماراتي.
ويحرص البنك على تنفيذ مشروع الدمج وفق مبادئ

38

رئيس���ية ملزمة تس���تند إلى أطر حوكمة متينة إستهدفت
تقلي���ل تأثيرات المش���روع عل���ى المتعاملين في الس���وق
إل���ى الحد األدن���ى .ولتحقيق هذا اله���دف ،عمدت فرق
العم���ل متعددة الوظائف واإلختصاص���ات في البنك إلى
العم���ل على مدار الس���اعة لضمان إتمام نق���ل العمليات
المصرفية بس���رعة وسالس���ة ،وبالحد األدنى من فترات
إنقطاع النظام والقنوات التابعة للبنك.
وتمكّن البنك من إتمام عملية الدمج في وقت قياسي،
رغ���م الظروف غير المواتية ،ف���ي الوقت الذي تعمل فيه
معظ���م فرق العمل عن بُعد ،بس���بب القيود التي فرضتها
جائحة «كوفيد ،»19-ورغم صعوبة إتمام المشروع ضمن
الوق���ت المح���دد والمقدّر بعام واحد ،وال س���يما في ظل
التحديات الكبرى التي يُواجهها اإلقتصاد الكلي العالمي،
إال أن مواءم���ة التخطيط المحكم مع القدرات التنفيذية
لفرق العمل ،س���اهم في إنهاء مشروع الدمج خالل 283
يوماً فقط ،وقبل الموعد النهائي المتوقع بفترة طويلة.
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وأب���دى الدكت���ور عدنان ش���لوان الرئي���س التنفيذي
لمجموعة بنك دبي اإلس�ل�امي س���عادته بـ «اإلعالن عن
ه���ذا الفصل الجديد في مس���يرة البن���ك العريقة ،ولقد
كان التواص���ل الفعَّال مع األس���واق والمتعاملين والجهات
التنظيمي���ة عنصراً أساس���ياً في نجاح تنفيذ المش���روع،
حي���ث مكّننا من التعام���ل بكفاءة مع كاف���ة الحاالت غير
المتوقع���ة ،وم���ن إط�ل�اع عمالئنا
على تطورات تنفيذ المشروع أوالً
بأول ،ليت���م تنفيذ نق���ل العمليات
المصرفي���ة بسالس���ة ،وننج���ح
بإس���تعادة كاف���ة الخدم���ات قب���ل
الوق���ت المتوق���ع وبأق���ل تأثيرات
على المتعاملين».
وأضاف الدكتور ش���لوان« :إن
نجاح عملية اإلستحواذ والدمج هو
بفض���ل الدعم الكبي���ر من قبل كل
من حكومة دولة اإلمارات العربية
المتح���دة ،والجه���ات الرقابي���ة،
ومجال���س اإلدارة ،والهيئ���ات
الشرعية في كال البنكين».
وكان البن���ك ق���د حقق أرباح���اً بقيم���ة  5.1مليارات
دره���م خالل العام  ،2019وهي األعلى على اإلطالق في
تاري���خ البن���ك ،ما عزّز مكانته ضم���ن أفضل  3بنوك من
حيث الربحية في اإلمارات.
يُش���ار إلى أن إجمال���ي موجودات البن���ك الذي بات
أحد أكبر البنوك اإلسالمية في العالم ،وصلت إلى 275
مليار درهم خالل العام .2019
وكان بن���ك دبي اإلس�ل�امي  -المدرج في س���وق دبي
المال���ي  -ق���د أعلن ف���ي يناي���ر /كانون الثان���ي ،2020
إس���تكمال عملية اإلس���تحواذ على «ن���ور بنك» ،وذلك من
خالل صفقة تبادل األس���هم ،حي���ث أصدر البنك 651.2
مليون سهم جديد.
وكان���ت الجمعي���ة العمومية لبنك «دبي اإلس�ل�امي»
ق���د وافق���ت ف���ي ديس���مبر/كانون األول  2019عل���ى
اإلس���تحواذ عل���ى «نور بن���ك» من خالل دخول الش���ركاء
اإلستراتيجيينl.
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األخبار والمستجدات

اإلمارات ضمن المراكز الثالثة األولى
في تقرير واقع اإلقتصاد اإلسالمي العالمي

أك��د الش���يخ حم���دان بن محمد بن راش���د آل مكتوم ول���ي عهد دبي
رئيس المجلس التنفيذي المشرف العام على «إستراتيجية «دبي عاصمة
اإلقتصاد اإلسالمي» «أن دولة اإلمارات تمكّنت بفضل الرؤية المستقبلية
للش���يخ محم���د بن راش���د آل مكت���وم نائب رئي���س الدول���ة رئيس مجلس
ال���وزراء حاكم دبي من تكوين رصيد كبير من الخبرات المميزة في مجال
اإلقتصاد اإلسالمي ،ونجحت في إرساء بنية مالية تكنولوجية قوية ،األمر
الذي يرش���حها لريادة عملية تطوير اإلقتصاد اإلسالمي العالمي بكفاءة،
وهو القطاع الذي يُشكّل اليوم أحد الدعائم المهمة إلقتصادها الوطني».
جاء ذلك لمناسبة إعالن مركز دبي لتطوير االقتصاد اإلسالمي ،عن
نتائج تقرير واقع اإلقتصاد اإلسالمي العالمي للعام  2021-2020والذي
حلّ���ت فيه دول���ة اإلمارات العربية المتحدة ضم���ن المراكز الثالثة األولى
في مؤش���ر االقتصاد اإلسالمي العالمي ،حيث تم إطالق اإلصدار الثامن
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
من التقرير ،الذي يقدم تحديثاً س���نوياً عن تطورات االقتصاد اإلس�ل�امي
ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي
حول العالم ،في احتفالية أقيمت خصيصاً في مقر بورصة ناسداك دبي،
المشرف العام على إستراتيجية
وجرى فيها قرع جرس التداول إيذاناً بالكشف عن نتائج التقرير.
«دبي عاصمة اإلقتصاد اإلسالمي»
ولَفَ���ت ولي عه���د دبي إلى «أن اإلقتصاد اإلس�ل�امي لديه الفرصة أن
يق���ود التعافي اإلقتص���ادي العالمي في مرحلة ما بع���د «كوفيد ،»-19في
ض���وء المؤش���رات التي توض���ح القدرات الكامنة لهذا القط���اع الحيوي وضمن غالبية مس���اراته» ،مؤكداً «أن الوض���ع العالمي الراهن
يس���تدعي مضاعفة العمل من أجل رصد الفرص التي يُمكن من خاللها تأكيد دور دولة اإلمارات في رس���م مسارات إقتصادية جديدة
ت ُمكِّن المنطقة والعالم من تجاوز التحديات الناجمة عن هذه األزمة اإلستثنائية التي تسبب فيها فيروس كورونا المُستجد»l.
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نظمه إتحاد المصارف العربية في شرم الشيخ /مصر
منتدى «الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية»

الشخصيات الرسمية الرئيسية خالل افتتاح منتدى «الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية»

تكليف إتحاد المصارف العربية
إعداد دراسة شاملة عن التحول الرقمي في القطاع المصرفي
العربي وإعداد «دليل خاص للتحول الرقمي»
وتقديم حلول تقنية مصرفية بالتعاون مع مؤسسات عالمية
متخصصة في مجال التقنيات المصرفية
يس��تعد إتحاد المصارف العربية إلعداد دراسة شاملة عن التحول الرقمي في القطاع المصرفي العربي ،وإعداد
«دلي��ل خاص للتح��ول الرقمي» ،وتقديم حل��ول تقنية مصرفية بالتعاون مع مؤسس��ات عالمي��ة متخصصة في
مج��ال التقني��ات المصرفية ،وفق م��ا خلصت إليه توصي��ات منتدى «الصناع��ة المصرفية ومس��تقبل الخدمات
المالية» الذي إنعقد في مدينة شرم الشيخ ،مصر لثالثة أيام ،في ظل ظروف التباعد اإلجتماعي الذي فرضته
ونظمه إتح��اد المصارف العربية بالتعاون مع البن��ك المركزي المصري
جائح��ة كورونا في معظ��م أنحاء العالمّ ،
وإتحاد بنوك مصر تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر.
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الشخصيات الرئيسية خالل اإلفتتاح :وكيل المحافظ شريف عاشور ممث ًال المحافظ طارق عامر ،رئيس إتحاد بنوك مصر محمد األتربي،
األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح ،رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ورئيس إتحاد البورصات العربية الدكتور محمد فريد صالح
واللواء عبد الفتاح حلمي ممث ًال المحافظ اللواء خالد فودة

شارك في المنتدى أكثر من  250شخصية مصرفية ومالية مصرية
وعربي���ة ودولي���ة من مص���ر ولبنان واإلم���ارات وليبيا والس���ودان واليمن
والوالي���ات المتحدة وألمانيا .وألقيت خالل الجلس���ة اإلفتتاحية كلمات
لمحاف���ظ البنك المرك���زي المصري طارق عامر ،ألقاها نيابة عنه وكيل
المحافظ /قطاع بازل – قطاع اإلش���راف والرقابة ،في البنك المركزي
ش���ريف عاش���ور ،ورئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية الش���يخ
محم���د جراح الصباح الذي ش���ارك في المؤتمر عبر كلمة مس���جلة من
مكتب���ه في الكوي���ت ،إضافة الى كلمات لألمين الع���ام إلتحاد المصارف
العربية وس���ام حس���ن فت���وح ،ورئيس مجل���س إدارة بنك مص���ر ،ورئيس
مجل���س إدارة إتحاد بنوك مصر ونائب رئي���س إتحاد المصارف العربية

)Union of Arab Banks (November 2020

محمد محمود األتربي ،ورئيس إتحاد البورصات العربية ،مصر الدكتور
محم���د فريد صالح ،واللواء عبد الفتاح حلمي مستش���ار محافظ جنوب
ال المحافظ اللواء خالد فودة.
سيناء ممث ً
وش���ارك ف���ي المنتدى أيض���اً كل من نائ���ب رئيس محكم���ة النقض
ورئيس مجلس األمناء في وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب،
المستشار أحمد سعيد خليل ،والمستشار القانوني وعضو مجلس إدارة
البنك المركزي المصري تامر الدقاق ،ورئيس مجلس إدارة بنك القاهرة
ط���ارق فايد ،ووكيل مس���اعد محافظ البنك المرك���زي المصري عصام
ب���ركات .علم���اً أن نائب محاف���ظ البنك المركزي المص���ري جمال نجم
تغيب عن حضور المنتدى كممثل للمحافظ طارق عامر ،ألسباب صحية.
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توقيع اإلتفاقية بين األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح
واألمين العام إلتحاد البورصات العربية رامي الدكاني
وبدا رئيس إتحاد بنوك مصر محمد األتربي
ورئيس إتحاد البورصات العربية الدكتور محمد فريد صالح

ومصافحة بعد توقيع اإلتفاقية بين
وسام حسن فتوح ورامي الدكاني

توقيع إتفاقية
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وشهدت الجلس���ة اإلفتتاحية ،عرض فيلم قصير عن األضرار
الت���ي أصابت مق���ر إتحاد المصارف العربية ف���ي العاصمة بيروت
جراء إنفجار مرفأ بيروت مطلع آب /أغس���طس  .2020كما جرى
توقي���ع إتفاقي���ة بين إتحاد المص���ارف العربية وإتح���اد البورصات
العربية ،في حضور رئيس إتحاد البورصات العربية الدكتور محمد
فريد صال���ح ،ورئيس إتحاد بنوك مصر محمد األتربي ،حيث وقع
األمي���ن الع���ام إلتحاد البورص���ات العربية رام���ي الدكاني ،واألمين
العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح ،بروتوكول تعاون،
هدفه تطوير القدرات في المس���ائل المتعلقة بالبنية التكنولوجية،
وذلك لدفع عملية التحول الرقمي المالي ،من خالل إطالق مبادرة
«إعرف عميلك  ،»e-KYCوتصميم برامج تدريبية لتطوير قدرات
البورصات العربية في مجاالت التكنولوجيا المالية.
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محمد محمود األتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر ،ورئيس مجلس
إدارة إتحاد بنوك مصر ونائب رئيس إتحاد المصارف العربية،
و الدكتور محمد فريد صالح رئيس إتحاد البورصات العربية ،مصر
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شريف عاشور
ف ��ي الكلم ��ات ،تحدث وكي��ل المحافظ /قط��اع بازل – قطاع اإلش��راف
والرقاب��ة ،ف��ي البنك المركزي المصري ش��ريف عاش��ور ،ممث ًال محافظ
البن��ك المرك��زي المص��ري راع��ي المنتدى ط��ارق عامر فق ��ال« :إن البنك
المرك ��زي ف ��ي ظ ��ل كورونا كان جدي� �اً في التعامل م ��ع تداعياتها ،وق ��د توجه إلى
منف ��ذ الرقمن ��ة ومعيار اإلجتماعات عن بُعد» ،مش ��يراً إلى «أن مس ��تقبل الصناعة
المصرفي ��ة ف ��ي ظ ��ل الرقمن ��ة واألتمتة والتعام ��ل عن بُع ��د ،س� �رّعت التعامل مع
التكنولوجيا المالية» ،معتبراً «أن الس ��ؤال الذي يطرح نفس ��ه ما بعد كورونا هو هل
ستكتفي المصارف في التعامل عن بُعد؟ وما هو مصير العمالة؟» ،وقال« :إن البنك
المركزي المصري تعامل مع كورونا على نحو إستباقي وسريع ،وبإستجابة سريعة،
إلى «أن هذه المبادرات إتخذت أشكاالً
مما ت ��رك إرتياح� �اً في أنح ��اء العالم،
عاشور ممثالً المحافظ طارق عامر:
ع ��دة مث ��ل تخفي ��ض أس ��عار الفائدة،
وخل ��ق نمط� �اً جديداً غي ��ر تقليدي في
البنك المركزي المصري
والتموي ��ل العقاري ،ودع ��م المتعثرين،
وظائ ��ف البن ��وك المركزي ��ة ،وجع ��ل
البنك المركزي المصري يُخفّض سعر تعامل مع كورونا على نحو إستباقي وسريع مما وس ��حب أس ��مائهم من قوائ ��م التعثر،
ترك إرتياح ًا عالمي ًا
وإتاح ��ة العم ��ل معهم مج ��دداً من قبل
الفائدة ،وهو أمر صحي لإلقتصاد في
البنوك».
مصر».
أضاف عاش ��ور« :أن ثم ��ة مبادرات أطلقه ��ا البنك المرك ��زي المصري حيال
وخلص عاشور إلى القول« :إن موضوع المخاطر خطير ،وقد دخل في القطاع
المتعثري ��ن ما قبل كورونا ،وقد إس ��تمرت ه ��ذه المبادرات ما بع ��د هذه الجائحة ،المصرف ��ي من ��ذ نح ��و  15عاماً ،وهن ��اك أنواع أخ ��رى من المخاطر مث ��ل الرقمنة
وال س ��يما ف ��ي قطاعات عديدة ف ��ي الدولة ،مث ��ل قطاعات الصناع ��ة ،والزراعة ،واألتمت ��ة ،مما يدفعنا إلى س ��لوك كيفية إدارة المخاطر ف ��ي هذا العصر الرقمي.
والمق ��اوالت ،وحت ��ى القطاع الطبي الذي ن ��ال نصيبه من هذه المب ��ادرات» ،الفتاً علماً أن كورونا يُمكن أن يكون لها تأثير معيّن على العصر الرقمي».
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الشيخ محمد جراح الصباح
رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية

وض ��ع تص ��ورات تُتيح للبن ��وك التعرّف عل ��ى الفرص والتحدي ��ات والتواصل
لوضع خريطة طريق وإستراتيجية التحول الرقمي لمصارفنا العربية».
أض ��اف الصباح «في أعمالنا اليومية للمصارف ،نس ��أل أنفس ��نا ،كيف
يُمك ��ن وضع السياس ��ة النقدية في ظل تطور المنتج ��ات وعمليات التحديث
الت ��ي ال تتوق ��ف؟ إن من مهم ��ات البن ��وك المركزية في ظل إزدي ��اد الرقابة

الصباح:
لدينا قدرة على تشكيل مستقبل
تكنولوجي وإقتصادي
ويُ مكننا مواكبة التطور لمصلحة المهن
المصرفية العربية

وقال رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية الشيخ محمد
ج��راح الصب��اح في كلم ��ة ألقاها م ��ن مكتبه ف ��ي الكوي ��ت« :إن هدفنا في
إتحاد المصارف العربية من هذا المنتدى الذي س ��يناقش مسألة «الصناعة
المصرفية ومستقبل الخدمات المالية» ،هو تسليط الضوء على تطور أهمية
التكنولوجيا والتوجه إلى العصر الرقمي ،حيث أتت تداعيات كورونا في ظل
تنامي دور ش ��ركات التكنولوجيا المالية ،والبنوك المركزية ،في دعم التحوّل
الرقم ��ي والمتطلّبات الجديدة للرقابة واإلش ��راف .لذا أصبح من الضروري
البح ��ث في مس ��ألة تهيئة البنية التحتي ��ة التكنولوجية لتنفي ��ذ هذا التحول،
وعرض ما يس ��تجد من المخاطر الناش ��ئة عنها وكيفية مواجهتها ،من خالل

والضغوط السياسية ،التوسع في اإلستقاللية حيال وضع السياسة النقدية،
م ��ن أجل إضف ��اء المزيد من التحس ��ينات والتواصل المس ��تمر والش ��فاف،
والحوار بين األجهزة التنظيمية المتم ّرس ��ة ،واألجهزة التنظيمية التي بدأت
مؤخ ��راً في التعام ��ل مع التكنولوجي ��ا المالية ،ويُعيدنا ه ��ذا إلى البحث في
األثر التحويلي للذكاء اإلصطناعي ،وإستشراف ما سيكون عليه دور البنوك
المركزية بعد عقود من الزمن ،وماذا سيحدث عند تحويل ماليين الوظائف
إلى التش ��كيل الحالي؟ وهل بوس ��ع التكنولوجيا المالية رص ��د التغيرات في
العالقات اإلقتصادية وتقييم مخاطرها؟ وهل يُمكن لألجهزة اإللكترونية أن
تتولى مهمة إعداد السياسة النقدية؟».
وخل ��ص الصب ��اح إلى القول« :إن ��ه عالم جديد ،وأعتق ��د أن لدينا قدرة
على تشكيل مستقبل تكنولوجي وإقتصادي لصالح الجميع ،ويُمكننا أن نصل
إل ��ى مواكبة التطور وإس ��تغالل مكام ��ن النجاح فيه ،وذل ��ك لمصلحة المهن
المصرفية العربية».

الشيخ محمد جراح الصباح في كلمة ألقاها من مكتبه في الكويت
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محمد محمود األتربي
رئيس مجلس إدارة بنك مصر ،ورئيس مجلس إدارة
إتحاد بنوك مصر ،ونائب رئيس إتحاد المصارف العربية

وتح���دث رئيس مجلس إدارة بن��ك مصر ،ورئيس
مجلس إدارة إتح��اد بنوك مصر ،ونائ��ب رئيس إتحاد
المص��ارف العربي��ة محم��د محم��ود األتربي ،فس ��لط
الض ��وء عل ��ى التداعيات الت ��ي خلّفها في ��روس كورونا على
اإلقتص ��اد العرب ��ي ،وال ��دور الحي ��وي والجديد ال ��ذي باتت
تق ��وم ب ��ه المصارف في مواجهة األزمة عب ��ر تطبيق التطور
التكنولوج ��ي ونظ ��م التطور المس ��تحدثة ،ه ��ذه األزمة التي
أثّرت س ��لباً على األس ��واق النفطي ��ة وغير النفطي ��ة ،والتي
تأث ��رت باإلغالق الكل ��ي أو الجزئي ،فض ًال ع ��ن تأثر حركة
التج ��ارة والطيران ،ونقل البضائع لألف ��راد ،مما دفع البنك
الدولي في أحدث تقرير له (صدر في تشرين األول /أكتوبر
 )2020حيث توقع نس ��بة إنخف ��اض النمو اإلقتصادي بنحو
 4و 3من  10في المئة ،في منطقة الش ��رق األوس ��ط وشمال
أفريقيا في نهاية العام .2020
أض ��اف األترب ��ي« :بناء على ما تق ��دم ،بات إنخف ��اض الدخول وتوقف
وتاب ��ع األترب ��ي ،متن ��اوالً التجرب ��ة المصرفية ح ��ول التح� �وّل الرقمي
بع ��ض النش ��اطات اإلقتصادية وغلق العديد م ��ن المصانع ،وتوقف خطوط للمدفوع ��ات النقدي ��ة تحت مظلة رقيب قوي ومنظم وه ��و البنك المركزي،
اإلنتاج ،وتعثّر الكثير لس ��داد ما عليهم من المستحقات ،من أهم التحديات في إطار قيادة سياسية واعية ومتطورة ،قائالً« :إن مصر من الدول القليلة
الت ��ي تواج ��ه األنظم ��ة المصرفية،
(م ��ن الدول الس ��بع ف ��ي المنطقة)
األتربي:
إلس ��تيعاب األزم ��ة وإتخاذ خطوات
الت ��ي ل ��م تتأث ��ر بالتقيي ��م المال ��ي
مصر من الدول السبع في المنطقة
أوس ��ع مما س ��بق ،في دعم التحول
السلبي جرّاء فيروس كورونا ،نظراً
التي لم تتأثر بالتقييم المالي السلبي
الرقمي لألنش ��طة المصرفية ،لما
إل ��ى ثق ��ة صن ��دوق النق ��د الدولي
جرّ اء فيروس كورونا نظر ًا إلى ثقة
ل ��ه م ��ن أهمية ف ��ي دعم الش ��مول
باإلقتص ��اد المص ��ري» ،مش ��يراً
صندوق النقد الدولي باإلقتصاد المصري
المال ��ي ،ع ��ن طري ��ق زي ��ادة قاعدة
إل ��ى «ق ��وة اإلقتص ��اد المص ��ري
المس ��تخدمين ،وال س ��يما الشرائح
وثق ��ة المؤسس ��ات العالمي ��ة به ��ذا
المه ّمش ��ة ومح ��دودي الدخل ،والش ��باب والم ��رأة وأصحاب المش ��روعات اإلقتص ��اد» ،معتب ��راً «أن المبادرات المتعددة الت ��ي إتخذها البنك المركزي
الصغيرة والمتوس ��طة والمتناهية الصغر ،مما يؤدي إلى تطوير تلك الفئات المص ��ري هي الت ��ي أوصلت اإلقتصاد المصري إلى ه ��ذه المرحلة القوية،
وتحسين دخولهم ،وتشجيع ثقافة ريادة األعمال ،باإلضافة إلى تيسير سداد حيث تحسّ ��نت قيمة الجنيه المصري منذ ب ��دء العام الجاري حتى تاريخه،
اإللتزام ��ات المالية للمواطنين ،وتوفير الوق ��ت والجهد والتكاليف ،وخفض وه ��ذا يدل على قوة اإلقتصاد المص ��ري بغية تخطّ ي األزمات ،وقوة الجنيه
معدالت الفس ��اد والبيروقراطية ،وزيادة كفاءة النظام المالي ،وتقليل تكلفة المصري».
طباعة وتداول أوراق النقد ،فض ًال عن إنخفاض إحتمالية نقل األمراض في
وأك ��د األتربي« :أن مصر حققت بعض المؤش ��رات الت ��ي تدل إلى أننا
ظل أزمة إنتشار الفيروسات المعدية».
نس ��ير في الطريق الصحيح ،بفضل الق ��رارات الجريئة التي إتخذها البنك
المركزي المصري ،حيث وصل النمو في مصر إلى  5و 6من  10في المئة.
فنحن من الدول القليلة التي سيبقى فيها النمو بالموجب ،في حين أن بقية
الدول بالسالب ،وتوقعاتنا أن يصل النمو في مصر ،ولو إنخفض قليالً ،إلى
نحو  % 3.5في العام  ،2021 – 2020وهذا يُعتبر إنجازاً في مصر مقارنة
بدول أخرى».
وخلص األتربي إلى «أن بنك مصر يؤس ��س مصرفاً رقمياً ،وقد إتخذنا
خطوات كثيرة في إنش ��ائه ،وس� �يُبصر النور في العام المقبل ،وأن الش ��مول
المالي وصل إلى نحو  % 52بحسب آخر بيانات البنك المركزي المصري،
نظراً إلى المبادرات الكثيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية
جانب من الحضور
الصغر في التمويل العقاري ،في ظل إزدياد نسبة المتعاملين مع البنوك».
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وسام حسن فتوح
األمين العام إلتحاد المصارف العربية

وتح���دث األمين العام إلتحاد المصارف العربية وس��ام حس��ن
فتوح فقال« :إن مصر هي الدولة الوحيدة التي سينمو إقتصادها خالل
العام الحالي ،حيث س���ينمو إنتاجها المحلي اإلجمالي بنحو  5820مليار
جنيه في نهاية هذا العام ( .)2020كما من المتوقع إس���تمرار هذا النمو
خ�ل�ال الس���نوات الخمس المقبل���ة ليصل حجم اإلقتص���اد المصري في
نهاي���ة العام  2025إلى نحو  10556ملي���ار جنيه ،أي نحو نصف تريليون
دوالر بحس���ب تقدي���رات صندوق النقد الدول���ي  .IMFوعليه ،ال بد من
أن نعل���ن عن تقديرنا وإعتزازنا بما حققته مصر من خطوات جبّارة على
طريق النمو والتنمية المستدامة ،وذلك نتيجة اإلصالح اإلقتصادي الذي
وضعته الحكومة المصرية بغية إس���تعادة اإلس���تقرار اإلقتصادي ،والذي
تمثّل في تراجع عجز الموازنة العامة وإستقرار الدين العام ،ووضعه على
مس���ار تنازلي تدريجي ،إضافة إل���ى تعزيز اإلحتياط األجنبي لدى البنك
المركزي (يبلغ نحو  40مليار دوالر) .هذا الخبر السار للشعب المصري،
يعن���ي أن ه���ذا النمو في حجم اإلقتص���اد المصري س���ينعكس زيادة في

مس���توى الدخل والمعيش���ة للش���عب المصري ،بحيث
س���يزيد متوس���ط الدخل الس���نوي للمواطن المصري
تدريج���اً ليصل إلى  92الف���اً و 700جنيه خالل العام
.»2025
أضاف فتوح« :من جهة أخرى ،ونتيجة السياسات
اإلقتصادي���ة والمالية والنقدي���ة الصائبة ،والواضحة،
والمس���تقرة ،فق���د حقق���ت مص���ر نجاحاً كبي���راً في
إستقطاب اإلس���تثمارات ورؤوس األموال من الخارج،
بحيث تلقت تدفقات مالية بلغت  431مليار دوالر ،منذ
تس���لم الرئيس عبد الفتاح السيس���ي رئاسة جمهورية
مصر العربية ،وذلك بحس���ب ما أعلنه محافظ البنك
المرك���زي المص���ري ط���ارق عام���ر .ه���ذه التدفقات
المالي���ة الضخم���ة أدت إلى زي���ادة ملحوظة في حجم
اإلس���تثمار المحل���ي في مصر ،حيث م���ن المتوقع أن
ترتفع نسبة اإلستثمارات إلى الناتج المحلي اإلجمالي
إلى نحو  % 19في نهاية هذا العام .»2020
وأش���ار فتوح إل���ى «التقدم الكبي���ر الذي أحرزته مص���ر على صعيد
تطوير التنافسية ،وتحسين بيئة العمالة ،والحوكمة والشفافية ،وهذا هو
الطريق األمثل الذي يس���اعد على جذب المزيد من اإلستثمارات ،وتالياً
تحقيق المزيد من النمو ،وخلق المزيد من فرص العمل».
وتح���دث فتوح عن القطاع المصرفي المصري قائالً« :إنه األول بين
القطاع���ات المصرفي���ة العربية للدول غير النفطية ،بحس���ب إحصاءات
تموز/يولي���و  ،2020وه���و في المرتبة الرابعة على المس���توى المصرفي
العربي ،حيث تس���بقه ثالث دول نفطي���ة هي :اإلمارات العربية المتحدة،
والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ،حيث بلغ إجمالي موجودات هذا
القط���اع نح���و  412مليار دوالر ،بنس���بة نمو  % 11عن الع���ام  .2019أما
الودائ���ع في القطاع المصرف���ي المصري فوصلت إلى نحو  303مليارات
دوالر ،م���ع نس���بة معينة من النم���و في الودائع نتيج���ة التدفقات المالية،
والق���روض بنحو  141مليار دوالر» ،مالحظاً «أن حجم القطاع المصرفي
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المص���ري (الموج���ودات) تمثل نح���و  % 17من إجمال���ي الناتج المحلي
أض���اف فتوح« :لقد وقفت الدول حي���ارى أمام خيارين أحالهما مرّ،
العربي» ،مهنّئاً مصر لترؤس���ها مجموعة العمل المالي للش���رق األوس���ط إم���ا اإلس���تمرار بهجرة الوظائ���ف ،وتوقف األعمال والم���وت اإلقتصادي
وشمال أفريقيا في الدورة الحالية ،وذلك برئاسة المستشار أحمد سعيد البط���يء ،وإم���ا الع���ودة إل���ى اإلنفت���اح اإلقتص���ادي وتحمّ���ل كلفت���ه على
خلي���ل رئيس مجل���س األمناء في وحدة مكافحة غس���ل األم���وال وتمويل الصعيدين الصحي واإلنساني».
اإلرهاب ،في مصر».
وتح���دث فتوح عن الحال���ة اللبنانية في الوقت الراهن ،فقال« :إن ما
وقال فتوح« :س���نكون إلى جانب المستش���ار خليل لتقديم كل خبرات يُواجه لبنان حالياً هو أخطر بكثير من تداعيات فيروس كورونا ،وال سيما
إتحاد المصارف العربية في مجال
ج���رّاء إنفجار مرف���أ بيروت في 4
فتوح:
التدري���ب والتوعي���ة والدراس���ات
أغس���طس /آب  ،2020وال���ذي
ح���ول مكافح���ة غس���ل األم���وال التقدم الكبير لمصر حيال تطوير التنافسية
نق���ل البالد م���ن مكان إل���ى آخر،
وتحسين بيئة العمالة والحوكمة والشفافية
وتمويل اإلرهاب ،وإس���تثمار كافة
وأوصله���ا إلى حالة غير مس���بوقة
يجذب المزيد من اإلستثمارات
عالق���ات اإلتح���اد المباش���رة مع
ج���رّاء تراكم الك���وارث .فمن أزمة
ويُ حقق المزيد من النمو
الس���لطات الرقابية ،وتحديداً مع
سياس���ية غي���ر مس���بوقة ،تعاطت
ويخلق المزيد من فرص العمل
وزارة الخزان���ة األميركية ،والبنك
معها حكومة جدي���دة غير مجرّبة
المرك���زي الفدرال���ي األميرك���ي،
(ال تملك الخبرات) ،حيث إتخذت
ومجموع���ة العم���ل المال���ي  FATFوغيره���ا ،للمس���اهمة ف���ي تحقي���ق خيارات إقتصادية قاتلة ،أبرزها توقف لبنان عن تس���ديد ديونه الدولية،
إستراتيجيته لهذه المجموعة».
للم���رة األول���ى في تاريخ���ه اإلقتصادي ،رغ���م أن اإلحتياط���ي بالعمالت
وتناول فتوح مس���ألة «كوفيد »-19قائالً« :في يوم الجمعة  6مارس /األجنبي���ة في مصرف لبن���ان المركزي كانت تتجاوز نحو  22مليار دوالر،
آذار  2020كان إتح���اد المص���ارف العربية قد نظ���م منتدى في الغردقة ،وإحتياط الذهب بنحو  20مليار دوالر ،مما تسبب اإلنهيار في المنظومة
مص���ر ،في حضور معظم القيادات المصرفية المصرية والعربية ،بعنوان اإلقتصادية ،وتدهور س���عر صرف النق���د اللبناني ،وتزايد الضغوط على
«منت���دى رؤس���اء إدارات المخاطر ف���ي المصارف العربي���ة» وقد حذرنا ميزان المدفوعات».
خ�ل�ال كلمتنا اإلفتتاحية ،من تداعيات عاصفة جائحة كورونا ،وقلنا إنها
وأض���اف فت���وح« :لق���د أدى عدم س���داد إس���تحقاق س���ندات الدين
بدأت تُهدد اإلقتصاد العالمي ،وحذّرنا من تقاعص الرعاية الصحية في الخارجي بالدوالر إلى تعجيل إستحقاقات كل الديون السيادية اللبنانية،
بعض البل���دان العربية ،حيث بالفعل ضرب���ت الجائحة إقتصادات العالم والتي تس���تحق آجالها المتع���ددة لغاية عام  .2040بالطب���ع ،إنها كورونا
أجم���ع ،وجمّدت الدم���اء في ش���رايين الحياة البش���رية ،فأقفلت البلدان مالي���ة ،أصابت اإلقتصاد اللبناني ،وهدّدت الثقة بمقوماته ،تبعها إنفجار
حدودها ،وأوقفت ش���ركات الطيران رحالتها ،وإنزوى ماليين البش���ر في مرفأ بيروت الذي إس���تعجل س���قوط الحكومة اللبنانية ،بعد سبعة أشهر
بيوتهم ،تجنّباً لإلختالط ،ونش���أت سلوكيات جديدة ،على رأسها التباعد من والدتها».
اإلجتماع���ي ،وخيّ���م الس���كون والركود عل���ى اإلقتصاد العالمي ،وخس���ر
ولف���ت فتوح إل���ى «أن المجتمع العرب���ي والدولي ه���بّ للوقوف على
ماليي���ن البش���ر وظائفه���م وأعمالهم ،حي���ث أصبح التق���ارب اإلجتماعي الحال���ة اللبنانية ،الت���ي أصبحت تتطلب معالجة دولي���ة على كل الصعد،
والبشري خطراً يُهدّد صحة اإلنسان وحياته».
كي يعود لبنان إلى لعب دوره الريادي ضمن العائلة العربية والدولية».
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وخل���ص فت���وح إل���ى «أننا ف���ي إتح���اد المصارف
العربية تابعنا نش���اطاتنا وأولوياتنا ف���ي البلد المقر،
العاصمة بيروت ،إذ قمنا بتكثيف الدراسات واألبحاث
وتجمي���ع البيانات المصرفية والقانونية العربية ألكثر
من خمس س���نوات ،حي���ث بلغ عدد الم���واد القانونية
الت���ي تم تبويبها وتوليفها بنحو أكثر من  54ألف مادة
قانونية ضمن الموس���وعة القانوني���ة ،وأكثر من 224
مادة بحثية في مختلف أنواعها ،وقمنا بتطوير ش���امل
للبنى التحتية للمعلوماتية ،والتي تتضمّن تطويراً كبيراً
لموقع إتحاد المصارف العربية على الشبكة العالمية،
كما تم اإلتفاق مع شركات عالمية كبرى تُقدم خدمات
المنص���ات اإللكتروني���ة والتواصل العالم���ي .ونظمنا
مؤتم���رات إفتراضية (عن بُع���د) مثل مؤتمر الصيرفة
الدولية في ظل التطورات الجيوسياس���ية وإنتشار جائحة كورونا ،والذي
إنعقد مع البنك اإلحتياطي الفدرالي األميركي بمشاركة خبراء من وزارة
الخزانة األميركية ،فض ًال عن تنظيم مؤتمرات عدة أخرى».
وختم فتوح «عمل إتحاد المصارف العربية على إنش���اء وحدة جديدة
ضمن األمانة العامة تسمى «وحدة التحول الرقمي ،» UAB Digital -
التي يترأس���ها خبير في التقنيات المصرفية وهو األمين العام للمجلس
العرب���ي لإلبت���كار المصرفي ورئي���س وحدة التحول الرقم���ي للقطاع في
إتحاد المصارف العربية سليمان برده ،كما وقّع اإلتحاد  12مذكرة تفاهم
مع مؤسسات عالمية رائدة في مسائل التدريب والتطوير المعتمد».

الدكتور محمد فريد صالح،
رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية،
رئيس اتحاد البورصات العربية
وأكد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ،رئيس اتحاد البورصات
العربي���ة ،الدكتور محمد فريد صالح« ،ضرورة التنس���يق وتوحيد الجهود
بي���ن قي���ادات القطاعي���ن المال���ي المصرفي وغي���ر المصرفي لتس���ريع

وتي���رة دم���ج التكنولوجي���ا المالي���ة ،لما لها م���ن أهمي���ة ودور متزايد في
تحقيق الش���مول المالي والتحول الرقمي ،وم���ن ثم دفع معدّالت اإلدخار
واإلستثمار».
وأش���ار د .فريد صال���ح إلى «أن المؤتمر يكتس���ب أهمية خاصة في
ض���وء المتغيّرات األخي���رة التي فرضتها جائحة كورون���ا ،وهو ما يدفعنا
لبح���ث كيفية تعميق التعاون المش���ترك بين القطاعي���ن المصرفي وغير
المصرف���ي ،وذلك للمس���اهمة بش���كل أكبر في دعم مس���تهدفات خطط
التنمي���ة اإلقتصادية واإلجتماعية ألمتن���ا العربية ،من خالل تبادل الرؤى
واألفكار ،وال س���يما في المسائل المتعلقة بالتكنولوجيا المالية ،ودمجها
ضمن الخطط المستقبلية لتطوير وتنمية صناعة الخدمات المالية».
وأوض���ح د .فري���د صال���ح «أن اإلقتص���ادات العربي���ة تُعان���ي ضعف
معدّالت اإلدخار الالزم لتمويل اإلستثمارات ،وتحقيق نمو إقتصادي قوي
وغنيّ بالوظائف ،لتلبية طموحات شعوبنا العربية ،حيث تضغط الفجوات
التمويلية على الموازنات».
وتح���دّث د .فريد صال���ح قائ ًال «وفق بيانات البن���ك الدولي ،وخالل
الع���ام  ،2019وص���ل مع���دّل اإلدّخار ف���ي مصر إل���ى  ،% 9.4في حين
بلغ معدّل اإلس���تثمار بنحو  % 19.4بفج���وة قُدرت بنحو  ،% 10وعربياً

حضور مصرفي متخصص
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سجلت الفجوة التمويلية في المغرب نحو  ،% 9.2وفي الجزائر ،% 6.9
وبلغت في لبنان نحو  % 20.3وهي األعلى بين الدول العربية .وفي العام
 2018س���جلت األردن أيضاً فجوة قُدرت بنحو  ،% 19.1وكل ذلك بسبب

فريد صالح:
التكنولوجيا المالية لها أهمية ودور متزايد
في تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي
ودفع معدالت اإلدخار واإلستثمار
الضع���ف في مع���دالت اإلدّخار مقارن���ة بمعدالت اإلس���تثمار المطلوبة».
وتابع د .فريد صالح «إن ألس���واق المال قدرات كبيرة على تعبئة المزيد
م���ن المدّخرات من خالل طرح منتج���ات وخدمات مالية تُلبّي إحتياجات

المواطنين ،وذلك من خالل الوس���ائط التكنولوجية المتطورة والمنظمة،
والتي تُسهّل وصول الناس إلى الخدمات بسرعة وبتكلفة أقل ،وذلك الى
جانب الدور الكبير الذي تلعبه المصارف في تعزيز اإلدخار».
وأك���د د .فريد صال���ح أنه «لتحقيق ذلك ،ينبغي أن نتش���ارك إلجراء
مزي���د م���ن اإلصالحات لس��� ّد الفج���وات في األط���ر المعنية ف���ي البنية
التش���ريعية والتنظيمي���ة واألم���ن المعلومات���ي ،فض�ل�اً عن تحس���ين بيئة
األعم���ال ،والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلوم���ات واإلتصاالت ،والتوعية
المالية ،في العالم العربي»
وخت���م فري���د صالح« :نعم���ل داخل إتح���اد البورص���ات العربية على
تنس���يق الجهود م���ع كل البورص���ات العربية لبحث كيفي���ة تطوير أنظمة
التكنولوجيا المالية المستخدمة في البورصات والشركات المدرجة ،وال
س���يما حي���ال ما يُعرف بـ «« - »e-KYCإع���رف عميلك عن بُعد» ،األمر
الذي من ش���أنه أن يُس���هل عملية إستثمار أي مواطن
عربي في أي ورقة مالية مدرجة في أي بورصة عربية
أخرى ،فض ًال عن كونه آلية مهمة تُساعد على توسيع
قاعدة المستثمرين في أسواق المال.

اللواء حلمي

من المشاركين المصرفيين
)Union of Arab Banks (November 2020

وتحدث اللواء عبد الفتاح حلمي مستشار محافظ
جنوب سيناء ممث ًال المحافظ اللواء خالد فودة ،فشرح
أهمية جنوب س���يناء من الناحية الس���ياحية والمواقع
األثري���ة والدينية ،إذ تتألف من تس���ع م���دن ،وتحتوي
عل���ى الس���ياحة الرياضي���ة ،والتعليمي���ة ،والديني���ة،
باإلضافة إلى السوق القديم واآلثار القيّمة».
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جلسات منتدى «الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية»
ناقشت أثر المصارف الرقمية واإلبتكارات على مستقبل الخدمات المالية

تحدث

في جلس � � ��ات أعمال المنتدى ( 11جلس � � ��ة) على مدار  3أيام 24 ،شخصية من مصر ودول إقليمية ودولية ،وتناول المتحدثون
محاور عدة أبرزها« :قانون البنك المركزي المصري  :2020البنوك المركزية في العصر الرقمي» ،و«أثر جائحة كورونا على
المدفوعات الرقمية والشمول المالي :الفرص والتحديات» ،و« ،»UAB Digital Platform Initiativeو«اإلبتكارات الرقمية ومستقبل
الخدمات المصرفية» ،و«البنوك الرقمية بين الواقع والمس � � ��تقبل» ،و«الشراكة بين المصارف والبورصات العربية وأهمية توحيد قواعد :إعرف
عميلك اإللكتروني  e-KYCلتنشيط سوق المال والشمول المالي» ،و«دور التحوّل الرقمي في البنوك في مواجهة تداعيات جائحة كورونا»،
«إدارة المخاطر المصرفية في العصر الرقمي» ،و«تعزيز الشمول المالي باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة».
وعل � � ��ى هامش إنعقاد جلس � � ��ات المنتدى ،تم تنظي � � ��م ورش عمل ،منها ما يتعل � � ��ق باإلنتقال الى مرحلة تحقيق النه � � ��وض الرقمي للقطاع
المصرف � � ��ي العربي ،م � � ��ن خالل مبادرات المنص � � ��ة اإللكترونية الجديدة إلتحاد المص � � ��ارف العربية ،على أن يتم إط �ل ��اق برنامج بناء القدرات
الرقمية التنظيمية والبشرية ألعضاء اإلتحاد مع تعميم المنصة اإللكترونية العربية لإلبتكارات المصرفية ،وصو ًال الى تأسيس أول صندوق
إستثماري مشترك بين أعضاء اإلتحاد وشركات رأس المال والمنظمات الدولية الداعمة للشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية.

اليوم األول
الجلسة األولى
«قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي  :2020البنوك المركزية في العصر الرقمي»

األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح

شريف عاشور
)Union of Arab Banks (November 2020
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إنعقدت الجلس���ة األولى بعنوان «قان���ون البنك المركزي والجهاز
المصرف���ي  :2020البن���وك المركزي���ة في العصر الرقم���ي» ،ترأس
الجلس���ة وكيل المحاف���ظ ،قطاع ب���ازل – قطاع اإلش���راف والرقابة
في البنك المركزي المصري ش���ريف عاش���ور .وتحدث فيها كل من:

رئي���س مجل���س إدارة الرئيس التنفيذي لبن���ك القاهرة ،مصر ،طارق
فاي���د ،واألمي���ن العام إلتحاد المصارف العربية وس���ام حس���ن فتوح،
والمستش���ار القانون���ي وعض���و مجل���س اإلدارة في البن���ك المركزي
المصري المستشار تامر الدقاق.

الجلسة الثانية
«أثر جائحة كورونا على المدفوعات الرقمية والشمول المالي :الفرص والتحديات»

جلسات عمل رئيسية

52
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هشام عكاشة

الدكتور أحمد فؤاد خليل
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تناولت الجلسة الثانية محور «أثر جائحة كورونا على المدفوعات
الرقمية والشمول المالي :الفرص والتحديات» .ترأس الجلسة رئيس
مجل���س إدارة البنك األهلي المصري هش���ام عكاش���ة ،وتحدث فيها
كل م���ن :عضو مجل���س إدارة معهد اإلبت���كار العالمي ( )GInIمايك
س���يمونيللي ،ومدير ماس���تركارد ،مصر محمد عاص���م ،ومدير إدارة
تطوي���ر األعمال – الحوكم���ة والمخاطر واإلمتثال،REFINITIV ،
اإلم���ارات العربية المتحدة ،محمد داوود ،ونائ���ب أول المدير العام،
بنك مصر ،الدكتور أحمد فؤاد خليل.
ورقة عمل حولUAB Digital Platform Initiative :
تناول���ت ورق���ة العم���ل مح���ور UAB Digital Platform
 ،Initiativeوتضمّنت اإلنتقال إلى مرحلة النهوض الرقمي للقطاع
المصرفي العربي من خالل مبادرات منصة :UAB Digital
 -1إط�ل�اق برنام���ج بن���اء الق���درات الرقمي���ة التنظيمي���ة والبش���رية
لمنس���وبي أعض���اء إتحاد المص���ارف العربي���ة 2- ،تعمي���م المنصة
اإللكترونية العربية لإلبتكارات المصرفية – 3 ،تأسيس أول صندوق
إستثماري مشترك بين أعضاء اإلتحاد وشركات رأس المال الجريء
والمنظمات الدولية الداعمة للشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا

سليمان بردى

المالية – 4 ،إطالق أول إستبيان شامل للقدرات الرقمية في القطاع
المصرف���ي العرب���ي .وتحدث في ه���ذا المحور مستش���ار أول رئيس
وحدة التحول الرقمي في إتحاد المصارف العربية سليمان برده.

لقطات من جلسات العمل

جانب من جلسات العمل وبدا خبراء في الشؤون المصرفية والمالية المصري والعربية
)Union of Arab Banks (November 2020
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اليوم الثاني
الجلسة األولى
«اإلبتكارات الرقمية ومستقبل الخدمات المصرفية»

تناولت الجلسة األولى «اإلبتكارات الرقمية ومستقبل الخدمات
المصرفي���ة» .ت���رأس الجلس���ة ،رئي���س مجل���س اإلدارة والرئي���س
التنفيذي في بنك القاهرة ،مصر طارق فايد .تحدث فيها كل من:
الرئيس التنفيذي لش���ركة  ،Data Gearمصر ،أحمد السنباطي،
ورئي���س قطاعات عمالء ومنتجات التجزئ���ة المصرفية في البنك

التجاري الدولي ،مصر ،رشوان حمادي ،ورئيس قطاع المشروعات
الصغي���رة والمتوس���طة ،بن���ك مص���ر ،الدكت���ور محم���د العنتبلي،
والش���ريك اإلداري والمدي���ر الع���ام ل���ـ ،Potech Consulting
لبنان ،طوني فغالي.
ورقة عمل حول« :البنوك الرقمية بين الواقع والمستقبل»
وناق���ش ورق���ة عم���ل ح���ول «البن���وك الرقمي���ة بي���ن الواق���ع
والمس���تقبل» ،الرئيس التنفيذي لشركة مصر لإلبتكارات الرقمية،
مصر ،شريف البحيري.

طارق فايد

محمد العنتبلي

أحمد السنباطي

رشوان حمادي
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الجلسة الثانية
«الش � � ��راكة بين المصارف والبورصات العربي � � ��ة وأهمية توحيد
قواع � � ��د إعرف عميلك اإللكترونية  e-KYCلتنش � � ��يط س � � ��وق
المال والشمول المالي»

تناول���ت الجلس���ة الثاني���ة مح���ور «الش���راكة بي���ن المص���ارف
والبورص���ات العربي���ة وأهمي���ة توحي���د قواع���د إع���رف عميل���ك
اإللكترونية  e-KYCلتنشيط سوق المال والشمول المالي» .أدار

الجلسة اإلعالمي موريس متى .وتحدث فيها كل من :رئيس مجلس
إدارة البورص���ة المصرية ورئيس إتحاد البورصات العربية ،مصر،
الدكتور محمد فريد صالح ،ومدير التعاون الدولي ،وحدة مكافحة
غس���ل األم���وال وتمويل اإلره���اب ،مص���ر ،الدكتور عمرو راش���د،
واألمي���ن العام إلتحاد البورص���ات العربية ،لبن���ان ،رامي الدكاني،
ورئي���س اإللتزام والحوكم���ة في بنك فيصل اإلس�ل�امي المصري،
مصر عمرو العنتبلي.

الدكتور محمد فريد صالح

رامي الدكاني

عمرو العنتبلي

موريس متى

هاني علي يتولى التعريف بالمتحدِّ ثين وفي ختام المنتدى يتلو التوصيات

)Union of Arab Banks (November 2020
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اليوم الثالث

الجلسة األولى

«دور التحول الرقمي ف � � ��ي البنوك في مواجهة تداعيات جائحة
كورونا»

تناول����ت الجلس����ة األولى «دور التح����ول الرقمي في البنوك في
مواجه����ة تداعيات جائح����ة كورونا» ،ترأس الجلس����ة ،نائب رئيس
مجل����س اإلدارة ف����ي البن����ك المص����ري لتنمية الص����ادرات ،مصر،
أحم����د جالل .تحدث فيها كل من :مدي����ر إدارة تطوير األعمال –
الحوكمة والمخاطر واإلمتثال ،REFINITIV ،اإلمارات ،محمد

داوود ،وعض����و مجل����س إدارة اإلبتكار العالم����ي ( ،)GInIأميركا،
ماي����ك س����يمونيللي ،ورئيس قطاع����ات عمالء ومنتج����ات التجزئة
المصرفية ،البنك التجاري الدولي ،مصر ،رشوان حمادي ،ومدير
عام قطاع التجزئة المصرفية ،بنك القاهرة ،محمد ثروت.
ورقة عمل حول« :إدارة المخاطر المصرفية في العصر الرقمي»
تناول����ت ورقة العم����ل «إدارة المخاط����ر المصرفية في العصر
الرقم����ي» ،ناقش����ها كل م����ن  :نائب أول المدير الع����ام ،بنك مصر،
الدكت����ور أحم����د فؤاد خليل ،ومستش����ار أول رئي����س وحدة التحول
الرقمي في إتحاد المصارف العربية سليمان برده.

عضو مجلس إدارة اإلبتكار العالمي ( ،)GInIأميركا ،مايك سيمونيللي
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الجلسة الثانية

«تعزيز الش � � ��مول المالي بإس � � ��تخدام الوسائل التكنولوجية
الحديثة»

)Union of Arab Banks (November 2020

تناولت الجلس���ة الثالثة محور «تعزيز الش���مول المالي بإستخدام
الوس���ائل التكنولوجي���ة الحديثة» ،تح���دث فيها مدي���ر إدارة التعاون
الدول���ي ،وح���دة مكافح���ة غس���ل األم���وال وتمويل اإلره���اب ،مصر،
الدكتور عمرو راشدl.
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إتحاد المصارف العربية كرّم بنك أبوظبي التجاري  -مصر

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي التجاري ،مصر إيهاب السويركي واألمين العام إلتحاد
المصارف العربية وسام حسن فتوح ورئيس إتحاد البورصات العربية الدكتور محمد فريد صالح
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي في بنك القاهرة ،مصر طارق فايد

58

كرّم إتح ��اد المص ��ارف العربية بنك أبوظب ��ي التجاري
– مص ��ر ( ،)ADCBأح ��د أبرز البنوك العاملة في الس ��وق
المصري ��ة ،خ�ل�ال فعالي ��ات منت ��دى «الصناع ��ة المصرفية
ومس ��تقبل الخدمات المالية» ،الذي نظمه إتحاد المصارف
العربية بالتع ��اون مع البنك المركزي المصري وإتحاد بنوك
مص ��ر ،تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري طارق
عامر ،في شرم الشيخ.
وتس� �لّم الجائ ��زة إيه ��اب الس ��ويركي الرئي ��س التنفيذي
والعض ��و المنتدب لبنك أبوظبي التجاري ،مصر (،)ADCB
خ�ل�ال فعاليات المنتدى .وكان ش ��ارك بنك أبوظبي التجاري
– مصر (الراعي الماسي للمنتدى) ،بفعاليات المنتدى بوفد
رفيع المستوى برئاسة إيهاب السويركي ،إلى جانب عدد من
القيادات التنفيذية في البنك.
يُشار إلى أن بنك أبوظبي التجاري – مصر (،)ADCB
يحرص دائماً على دعم كافة األنشطة والفعاليات بغية دعم
الصناع ��ة المصرفي ��ة ،وتعزي ��ز ف ��رص تطور ونم ��و القطاع
المصرفي في مصر وكاف ��ة الدول العربية ،عبر نقل وتبادل
الخب ��رات ،واإلطالع عل ��ى آخر ما توصلت إلي ��ه القطاعات
المصرفية األخرى ،كذلك التحوّط ضد كافة المخاطر التي
تُواج ��ه عم ��ل البنوك مع اإلس ��تخدام المتس ��ارع للتطبيقات
التكنولوجية الحديثة في خدمة العمالء.
ويُع ��د بن ��ك أبوظب ��ي التج ��اري ( )ADCBمجموع ��ة
احتاد املصارف العربية (تشرين الثاين /نوفمرب )2020

مصرفي ��ة رائدة ،تحت ��ل المركز الخامس على مس ��توى دول
مجلس التعاون الخليجي ،والثالثة في دولة اإلمارات العربية
المتحدة.
ويق ��دم بن ��ك أبوظب ��ي التج ��اري ( )ADCBمجموعة
متنوع ��ة ومتكامل ��ة م ��ن الخدم ��ات المصرفي ��ة المتط ��ورة
واألنش ��طة المتميزة المصممة خصيصاً لتُناسب إحتياجات
كافة عمالئه ،والحائزة على العديد من الجوائز في مجاالت
عدي ��دة منه ��ا ،والخدم ��ات المصرفية لألف ��راد والخدمات
المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية ،فض ًال
عن خدمات الخزينة واإلستثمار وإدارة العقارات.
علماً أن مجموع ��ة ( )ADCBحاصلة على تقييم ()A
للتصنيف اإلئتماني طويل األجل من مؤسس ��ة «ستاندرد آند
بورز» للتصنيفات اإلئتمانية ،مع نظرة مس ��تقبلية مس ��تقرة،
كذلك تقييم ( )+Aمن مؤسسة «فيتش» مع نظرة مستقبلية
مس ��تقرة ،باإلضاف ��ة إل ��ى حص ��ول مجموعة بن ��ك أبوظبي
التج ��اري عل ��ى العديد م ��ن الجوائ ��ز العالمية خ�ل�ال العام
 ،2019على رأس ��ها جائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية
اإللكتروني ��ة» من «غلوب ��ال فاينانس» ،وجائ ��زة «أفضل بنك
للمش ��اريع الصغيرة والمتوس ��طة في الش ��رق األوسط» من
جوائ ��ز اإلمتياز الص ��ادرة عن «يورومون ��ي» ،وجائزة «أفضل
بن ��ك لخدم ��ات التمويل التجاري» من «غلوب ��ال فاينانس» –
جوائز أفضل بنك للحلول الرقمية على مستوى العالمl.
)Union of Arab Banks (November 2020
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دروع تقديرية للرعاة المشاركين في منتدى
«الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية»
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البنوك الراعية والمشاركة في معرض المنتدى
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توصيات منتدى «الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية»:

تكليف إتحاد المصارف العربية إعداد دراسة شاملة
عن التحول الرقمي في القطاع المصرفي العربي

سعى

المنت � � ��دى إلى الخروج بتوصي � � ��ات تبحث في إدارة المخاطر المصرفية ف � � ��ي العصر الرقمي بهدف
التع � � �رّف إلى أه � � ��مّ الفرص والتحديات التي تواج � � ��ه الصناعة المصرفية والخدم � � ��ات المالية ،مع
التركيز على العديد من األهداف ،والتي تشمل التطورات العالمية التي تشهدها الصناعة المصرفية ،وإلقاء
الضوء على الفرص والتحديات التي تُواجه تلك الصناعة في ضوء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
كما تضمّ نت األهداف التي ركز عليها المنتدى ،إجراءات العناية الواجبة الخاصة بمنتجات وخدمات الشمول
المالي ،كذلك دور المصارف المركزية في العصر الرقمي والمتطلبات التنظيمية والرقابية في ضوء المتغيرات
العالمية ،وإدارة مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوص � � ��ى المنت � � ��دى في ختام أعماله بتكلي � � ��ف إتحاد المصارف العربية إعداد دراس � � ��ة ش � � ��املة عن التحول
الرقمي في القطاع المصرفي العربي ،وإعداد «دليل خاص للتحول الرقمي» ،وتقديم حلول تقنية مصرفية
بالتعاون مع مؤسسات عالمية متخصصة في مجال التقنيات المصرفية.

في ما يلي عرض التوصيات:
 l1 1إتفق الحاضرون بتكليف إتحاد المصارف العربية بإعداد دراسة شاملة عن التحول الرقمي في
القط���اع المصرفي العربي وإعداد «دليل خاص للتحول الرقمي» ،وتقديم حلول تقنية مصرفية بالتعاون مع
مؤسسات عالمية متخصصة في مجال التقنيات المصرفية.
 l1 2دراس���ة التأثيرات المحتملة للتوس���ع في إنش���اء منصات التكنولوجيا المالية لإلقراض الرقمي،
مع تحديد الجهة الرقابة واإلشراف على تلك المنصات.
l1 3ح���ث البن���وك على ضرورة تبني إس���تراتيجية فعالة للتح���ول الرقمي تس���تهدف كافة المنتجات
والخدم���ات والعملي���ات والت���ي تحقق اإلس���تدامة المصرفية ف���ي ضوء المنافس���ة المتزايدة من ش���ركات
التكنولوجيا المالية.
 l1 4أهمية تطوير منهجية إدارة المخاطر الرقمية بالبنوك ،مع تطوير قدرات العاملين بإدارات أمن
المعلومات في البنوك في إدارة تلك المخاطر ،وتضمين اإلستراتيجيات والسياسات الخاصة بالبنوك جزءاً
خاصاً بإدارة المخاطر السيبرانية ،وتعزيز ثقافة الحوكمة اإللكترونية وفقاً لممارسات إدارة المخاطر.
 l1 5المراجع���ة الدوري���ة إلج���راءات العناي���ة الواجبة الخاص���ة بمنتجات وخدمات الش���مول المالي
وتحديثها أوالً بأول بما يتواكب مع متطلبات السوق المصرفية.
 l1 6وض���ع قواع���د وضواب���ط رقابي���ة تحكم عمل البن���وك الرقمي���ة وتوحيد قواعد إع���رف عميلك
اإللكترونية .e-KYC
 l1 7تضافر الجهود لمكافحة مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب في ظل جائحة كورونا.
 l1 8العم���ل عل���ى وضع إطار ع���ام فعال لمخاطر التش���غيل يتضمن تحديد ومتابع���ة ورقابة مخاطر
التش���غيل وتخفيفها ،وال س���يما في ضوء الدروس المس���تفادة من جائحة كورونا والعمل عن بُعد ،مع وضع
خط���ة ط���وارئ لمواجهة إحتمال تع���رّض البنك لظروف صعبة أو حدوث إضطرابات ش���ديدة قد تؤدي إلى
التوقف عن ممارسة النشاطl.
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األخبار والمستجدات

إتحاد المصارف العربية إختاره لـ «جائزة الرؤية القيادية»
في العمل المصرفي العربي والدولي

رحيل رئيس وزراء مملكة البحرين األمير خليفة بن سلمان آل خليفة:
الشخصية الرئيسية المؤثرة طوال نصف عقد في المملكة
وباني أسس الصناعة المصرفية العربية التقليدية واإلسالمية

المغفور له األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين

أثناء تقديم جائزة الرؤية القيادية من إتحاد المصارف العربية ممث ًال برئيسه السابق عدنان أحمد يوسف
وبدا محافظ بنك البحرين المركزي رشيد محمد المعراج
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ش��كل رحي��ل رئي��س وزراء مملك��ة البحري��ن
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة ،صدمة للعرب
والعال��م ،بإعتب��ار أن ه��ذا الرجل الكبي��ر بفكره
وحكمته وقيادته ،كان شاهد ًا على بناء المملكة
من��ذ إس��تقاللها ف��ي أغس��طس/آب  ،1971وعلى
المراحل السياسية واإلقتصادية على مدى نحو
نصف قرن أمضاها في منصبه على رأس السلطة
محدث�� ًا وصانع�� ًا لسياس��ة المملكة
التنفيذي��ةّ ،
وإقتصاداتها وفق التطورات اإلقليمية والعالمية،
وش��اهد ًا عل��ى حيوي��ة التوجه��ات التحرري��ة
والليبرالية لدى قطاع واس��ع منأبناء الشعب ،في
أواسط منتصف القرن الماضي ،من دون أن ننسى
رسخ أسس الصناعة المصرفية
أن الراحل الكبير ّ
العربية في شقيها التقليدي واإلسالمي ،جاهد ًا
إلقرار القوانين والتش��ريعات الت��ي دعمت الدور
المصرف��ي البحريني خصوص��اً ،والعربي عموم ًا
إنطالق ًا من المملكة.
وق��د كان إلتح��اد المص��ارف العربي��ة طوال
تاريخه ،وقف��ات تقديرية للراحل الكبير رئيس
وزراء مملك��ة البحرين األمير خليفة بن س��لمان

والمغفور لهما خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز
ورئيس وزراء مملكة البحرين الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في صورة تذكارية

ومع أمير الكويت الراحل الشيخ صباح أحمد الصباح
)Union of Arab Banks (November 2020

آل خليف��ة ،وال س��يما م��ن خالل منح��ه «جائزة
الرؤي��ة القيادية» ف��ي العمل المصرف��ي العربي
والدول��ي المخصصة للقي��ادات والزعماء العرب
واألجان��ب ،للذي��ن أس��هموا ويُ س��همون ف��ي دفع
وتسهيل دور المصارف العربية وتعزيز مشاركتها
اإلنمائي��ة واإلقتصادي��ة واإلجتماعي��ة ،والتي
أطلقه��ا اإلتحاد ،خالل إنعق��اد فعاليات مؤتمره
الس��نوي في العام  2009ف��ي العاصمة اللبنانية
بيروت.
وكان إتح��اد المص��ارف العربي��ة ،ق��د من��ح
صاحب الس��مو الملكي االمير خليفة بن س��لمان
آل خليف��ة رئيس الوزراء الراح��ل «جائزة الرؤية
القيادي��ة» في العمل المصرف��ي العربي والدولي
لع��ام  ،2009تقدي��ر ًا ل��دوره الب��ارز ف��ي دع��م
مس��يرة اإلقتص��اد والتنمي��ة عل��ى الصعيدي��ن
المحلي والدولي ،وفي إرساء القاعدة الصحيحة
للصناع��ة المصرفي��ة ف��ي ش��قيها التقلي��دي
واالس�لامي ف��ي مملك��ة البحرين ،ولجه��وده في
بن��اء نم��وذج إقتص��ادي ومصرفي متط��ور أصبح
محل متابعة وإقتداء دولي.
احتاد املصارف العربية (تشرين الثاين /نوفمرب )2020
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أوام���ره ب���أن ينتظم م���ع أخيه ف���ي حضور مجلس���ه،
وهن���اك بدأ اإلط�ل�اع عل���ى مش���اكل المواطنين ،وما
يُش���غل إهتمامه���م وعل���ى السياس���ة الحكيم���ة الت���ي
ينتهجه���ا وال���ده في إدارة ش���ؤون الحك���م .وفي العام
 1957تم إبتعاث الش���اب خليفة للدراسة في بريطانيا
على فترات متقطعة حتى العام .1959

المهمات والمسؤوليات

مع المغفور له الشيخ صالح كامل الرئيس السابق لمجموعة البركة المصرفية

بدأ الشيخ خليفة حياته العملية بالعمل في ديوان
والده الحاكم حيث كان مساعداً في الديوان يُعهد إليه
العديد م���ن المهمات من قبل الحاكم مباش���رة ،وكان
معظمها يتركز في أمور المواطنين وال سيما الجوانب
اإلجتماعية ،حيث كان يتابع توجيهات الحاكم في حل
مش���اكل المواطنين ،كم���ا كان الحاكم يعهد إليه بعض
المهمات المحدودة ذات الطابع اإلقتصادي.

األمير خليفة أول الزعماء المختارين
لـ«جائزة الرؤية القيادية»

ج���اء إختيار إتحاد المصارف العربية لرئي���س وزراء مملكة البحرين
الش � � ��يخ خليفة بن س � � ��لمان آل خليفة ،لـ «جائزة الرؤي���ة القيادية» ضمن
فعاليات مؤتمره السنوي في العام  2009في بيروت ،ليكون أول الزعماء
الذين يُمنحون هذه الجائزة.
وكان الراح���ل الكبي���ر قد صرح «إن الحكوم���ة حرصت على أن يكون
أس���اس العمل المصرفي ف���ي المملكة قوياً ومتيناً ومحمياً بالتش���ريعات
والقوانين ،وها نحن اليوم نقطف ثمرات هذه السياس���ة اإلقتصادية التي
أثبتت فاعليتها وحظيت بإش���ادة عالمي���ة» ،معرباً عن «اإلعتزاز بالتقدير
الدولي الذي يحظى ب���ه النموذج اإلقتصادي البحريني ،وآخرها التكريم
من إتحاد المصارف العربية».
وكان ق���د تحدث أيض���اً عن البُع���د الطليعي للقط���اع المصرفي في
مؤتم���ر إتح���اد المصارف العربية في البحرين أمام كبار المش���اركين في
العام .2014

سيرة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة

68

ولد الش � � ��يخ خليفة بن سلمان آل خليفة في يوم األحد  24نوفمبر/
تش���رين الثان���ي  1935بعد عامين ،وبضعة أش���هر من مول���د أخيه األكبر
الش���يخ عيس���ى بن س���لمان آل خليفة .ونش���أ الش���قيقان معاً في رعاية
والدهما الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين ()1961 - 1942
وقد عمد والدهما إلى إعدادهما لإلضطالع بالمسؤولية وتحمّل األمانة،
فب���دأ بتعليمهم���ا الق���رآن الكريم على يد واحد من أش���هر المش���ايخ في
البحرين في ذلك الوقت.
ولم يكد الش � � ��يخ خليفة يبلغ الس���ابعة من عمره حتى أصدر الوالد
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في أول سبتمبر/أيلول ُ 1954عيّن الشيخ خليفة عضواً ضمن لجنة
اإليجارات التي ش���كلها الش���يخ س���لمان بن حمد حاكم البحرين (1942
  )1961لدراس���ة مش���كلة اإليجارات التي طرأت آنذاك ضمن مجموعةمشكالت إجتماعية وإقتصادية تمخّ ضت عن آثار الحرب العالمية الثانية
على البحرين.
وكان النه���وض بالمس���توى التعليمي وتطوير قطاعات���ه هدفاً مركزياً
ورئيس���اً من أهداف المش���روع التنموي للشيخ س���لمان بن حمد وبالتالي
فق���د عبّر عن ثقة عالية بقدرات وكفاءة نجله الش � � ��يخ خليفة حين عيّنه
عضواً في مجلس المعارف الذي شكله في  22مارس/آذار  1956وأوكل
إليه مهم���ة النهوض بقطاع التعليم وتطويره ،وكانت هذه المهمة متوافقة
تمام���اً مع حم���اس عميق كان الش���يخ خليفة يُبديه تجاه ض���رورة تطوير
الحركة التعليمية في البالد.
)Union of Arab Banks (November 2020

خالل إحدى جوالته الحكومية

وأبدى الش���يخ س���لمان ب���ن حمد آل خليف���ة حاكم البحرين الس���ابق
إهتمام���ات أكيدة بإص���دار عملة وطنية بحرينية وهذا ما حققه الش � � ��يخ
خليف � � ��ة من خالل رئاس���ته لمجلس النقد الذي تش���كل في  9ديس���مبر/

واإلس���كان والزراعة والنفط والتجارة والصناعة وعدداً من الشخصيات
االقتصادي���ة ف���ي البالد ويتول���ى المجلس مس���ؤوليات التخطيط وتفعيل
الشؤون االقتصادية في البحرين.

األوسمة التي حصل عليها الراحل
الكبير:

مع قيادات عسكرية نسوية في المملكة

كانون األول .1964
وتم تش���كيل المجل���س األعلى للتنمية االقتصادية برئاس���ة الش � � ��يخ
خليف � � ��ة ف���ي أول يونيو/حزي���ران  2000وض���م المجل���س ف���ي عضويته
ك ًال م���ن ولي العه���د القائد العام لق���وة دفاع البحري���ن ووزراء الخارجية
والمواصالت والمالية واالقتصاد الوطني وش���ؤون رئاسة مجلس الوزراء
)Union of Arab Banks (November 2020

 وسام الرافدين من الدرجة األولى من العراق. وس���ام األرز من الدرجة األول���ى لبنان مارس/آذار .1985
 وش���اح قائ���د م���ن الدرج���ة األول���ى من وس���امداينبرغ الدنمارك.
 وس���ام الق�ل�ادة الخليفي���ة وه���و أعل���ى وس���اماس���تحقاق في الدولة من أمير دولة البحرين الش���يخ
عيس���ى بن سلمان آل خليفة  19ديسمبر/كانون األول
.1976
 وس���ام الشيخ عيسى بن س���لمان آل خليفة منالدرجة األولى من الملك حمد بن عيسى آل خليفة 4
أكتوبر/تشرين األول .1999
 وس���ام النهضة المرصع عالي الش���أن من ملكاألردن  30يناير/كانون الثاني .1999
 وسام القائد األعلى للدفاع عن اإلقليم من ملك مملكة ماليزيا 30يناير/كانون الثاني .2001
 درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية بالجامعة اإلسالميةالعالمية في ماليزيا  31يناير/كانون الثاني .2001
احتاد املصارف العربية (تشرين الثاين /نوفمرب )2020
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 وس���ام سكوتنا من رئيسة الفلبين الس���يدة غلوريا ماكاباغال أرويو 16نوفمبر/تشرين الثاني .2001
 الزمال���ة الفخرية للكلي���ة الملكية للجراحي���ن االيرلنديين أكتوبر/كانون األول .2003
 وس���ام الفارس ذي الدرجة األعلى من مملكة تايالند  4ديس���مبر/كانون األول .2003
 وسام جوقة الشرق الرفيع من رئيس جمهورية فرنسا  21فبراير/شباط .2004
 الدكت���وراه الفخري���ة من جامع���ة انديرا غان���دي بالهند فبراير/شباط .2004
 وس���ام الحملة الكبرى للوس���ام العلوي من جاللة ملك المغرب 23مارس/آذار .2004
 من���ح رئي���س وزراء البحري���ن أعلى وس���ام فلبين���ي  4يناير/كانونالثاني .2007

جوائز تحمل إسمه:

 جائزة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة للتفوق الصناعيإنطلقت جائزة الش���يخ خليفة بن س���لمان آل خليفة للتفوق الصناعي
في العام  1997وشكلت بلورة ألول عملية تقويم علمي لنشاط المؤسسات
الصناعية على اختالفها وأنواعها.
 جائ � � ��زة الش � � ��يخ خليفة ب � � ��ن س � � ��لمان آل خليفة للتم ُّي � � ��ز في األداءالتعليمي
ت���م إنش���اء الجائزة بمب���ادرة وتوجيهات من الش � � ��يخ خليفة لإلرتقاء

بمس���توى الممارس���ات والخدمة التعليمي���ة وجودة الخريج ونش���ر ثقافة
الج���ودة والتمي���ز لتطوير التعليم ف���ي مملكة البحرين بصورة مس���تمرة.
صدر بعد ذلك قرار وزاري رقم \202م ع ن  2003بتشكيل اللجنة العليا
للجائ���زة برئاس���ة ماجد بن علي النعيمي وزي���ر التربية والتعليم وعضوية
وكي���ل الوزارة وال���وكالء المس���اعدين ويكون المقرر لها ه���و رئيس لجنة
التقييم للجائزة غازي أحمد الشكر.
 جائ � � ��زة «تكنولوجي � � ��ا المعلوم � � ��ات واالتص � � ��االت ف � � ��ي التنمي � � ��ةالمستدامة»
منح اإلتحاد الدولي لإلتصاالت لمناس���بة الذكرى الـ 150للتأسيس،
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء،
جائزة «تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التنمية المستدامة» ،خالل
إحتفال نُظم في مقر األمم المتحدة في نيويورك  26سبتمبر /أيلول .2015
ويأتي التكريم تقديراً لدور سمو رئيس الوزراء في دعم وتحقيق أهداف
التنمية المستدامة على المستويين المحلي والدولي ،وما حققته حكومة
البحرين من تقدم مذهل في تنمية تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت.
وكان رئي � � ��س الوزراء الراحل قدم إس � � ��هامات كثيرة في مجاالت دعم
تحقي � � ��ق أه � � ��داف التنمية المس � � ��تدامة عل � � ��ى المس � � ��توى الدولي ،حيث
خصص جائزة دولية بإس � � ��مه لدعم المشروعات الخاصة بالتنمية .ونال
العديد من الجوائز واألوس � � ��مة والش � � ��هادات تقدي � � ��ر ًا إلهتمامه بتحقيق
التنمية المستدامة ،ومن أبرزها جائزة الشرف لإلنجاز المميز من قبل
األمين العام لألمم المتحدة.
وكان آخ � � ��ر أنش � � ��طته المصرفية رعايته حفل العي � � ��د الـ  100إلطالق
القطاع المصرفي في البحرينl.

شهادة تقدير من رئيس وزراء البحرين الراحل الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة
لعدنان أحمد يوسف تقدير ًا لجهوده المصرفية

لمناس � � ��بة الذك � � ��رى المئوية إلنط �ل ��اق العم � � ��ل المصرفي في
مملكة البحرين ،بعث األمير الش � � ��يخ خليفة بن سلمان آل خليفة
رئي � � ��س الوزراء الراحل« ،ش � � ��هادة تقدير» إلى عدنان أحمد يوس � � ��ف
رئي � � ��س جمعية مص � � ��ارف البحرين عبَّر فيها ع � � ��ن «خالص تقديره
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للجهود واإلس � � ��هامات المتميزة ليوس � � ��ف في دعم مس � � ��يرة وتطوير
القط � � ��اع المال � � ��ي والمصرفي ،مم � � ��ا جعله رافد ًا رئيس � � ��ي ًا لإلقتصاد
الوطن � � ��ي ،وع � � �زَّز مكانة البحري � � ��ن كوجهة مصرفي � � ��ة عالمية تتمتع
بالثقة واإلستدامة والتنوّع»l.
)Union of Arab Banks (November 2020

رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف:
خليفة بن سلمان أرسى دعائم نهضة القطاع المصرفي

نعت

جمعي���ة مص���ارف البحرين صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل
خليف���ة رئيس الوزراء الس���ابق رحم���ه اهلل ،وتقدم رئيس مجل���س إدارة الجمعية
عدنان أحمد يوس���ف ،ورئيس���ها التنفيذي الدكتور وحيد القاسم ،وس���ائر منتسبيها وأعضائها
من المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين بأح ّر التعازي والمواساة إلى صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدّى وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ،وآل خليفة الكرام وعائلة فقيد الوطن وشعب
البحرين المخلص الوفي بهذا المصاب الجلل.
وقال رئيس الجمعية عدنان أحمد يوسف «إن البحرين خسرت بوفاة صاحب السمو الملكي
خليف���ة بن س���لمان آل خليفة طيب اهلل ثراه ،قائداً ملهماً ،عم���ل طوال حياته على خدمة وطنه
بتفان وإخالص» ،مشيراً إلى «اإلسهامات الجليلة لسموه رحمه اهلل على مدى أكثر من خمسة
عق���ود في النهضة التنموية الش���املة في البحرين ،بما في ذل���ك القطاع المصرفي الذي حقق
الريادة والتفوق محلياً وإقليمياً بفضل الرؤية الثاقبة لس���موه رحمه اهلل منذ س���بعينيات القرن
الماضي حتى اآلن».
وأش���ار يوس���ف إلى «أن الفقيد الكبير رحمه اهلل أطلق منذ أن كان رئيس���اً لمالية الحكومة
وللمجل���س اإلداري للدولة ثم تأس���يس س���موه لمؤسس���ة نق���د البحرين في س���بعينيات القرن
الماضي عملية تطوير شاملة للقطاع المالي والمصرفي ،جعل البحرين بيئة مواتية إلستقطاب
اإلستثمارات اإلقليمية والعالمية الكبيرة في مجال المال واألعمال».
وقال يوس���ف« :يُدرك الرعيل األول من رجاالت القطاع المصرفي أن س���موه طيّب اهلل ثراه
كان متابعاً لصيقاً لكل متطلبات تأس���يس بيئة جاذبة لإلس���تثمارات المالية ،وما يعيشه القطاع
المصرفي البحريني اليوم من نهضة وإزدهار وتميّز يعود إلى أس���س اإلنطالق الراس���خة التي
وضعها طيب اهلل ثراه».
من جانبه قال الدكتور وحيد القاس���م «إن صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان
آل خليفة طيب اهلل ثراه كان قائداً ملهماً أفنى عمره في خدمة البحرين وشعبها الكريم ،تاركاً
إرث���اً كبيراً م���ن اإلدارة الحكيمة والتوجيهات الس���ديدة واإلنجازات التنموي���ة الكبيرة في كافة
المجاالت ،وتعزيز مكانة مملكة البحرين بين دول العالم» ،الفتاً إلى أنه رحمه اهلل «أس���هم إلى
ح���د كبي���ر في تحقيق قفزات نوعية للبحرين على صعيد رفع المس���توى المعيش���ي للمواطنين
ودعم البنية األساسية للدولة وقطاعاتها اإلقتصادية المختلفة».
وأش���ار الدكتور القاس���م إلى أنه رحمه اهلل «كان داعماً لعمل جمعية مصارف البحرين إلى
أقصى حد» ،وقال« :كان بابه ومجلس���ه طيب اهلل ثراه ،مفتوحين دائماً لنا لطرح كل المرئيات
والمطالب التي من ش���أنها النهوض بالقطاع المالي والمصرفي في البحرين ،وما رعاية سموه
إلحتفالية الجمعية مؤخراً بمرور  100عام على تأسيس القطاع المصرفي في البحرين إال دليل
على ذلك» ،مؤكداً «أن جمعية مصارف البحرين ستبقى مخلصة لألسس والمبادئ والتطلعات
التي رسمها سموه رحمه اهلل لنهضة وتطور مملكة البحرين»l.
)Union of Arab Banks (November 2020
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لمناسبة مرور  100عام على تأسيس المصارف في البحرين:
عدنان أحمد يوسف :اإلنجازات المصرفية المتميزة
لم تكن لتتحقق لوال الدعم الالمحدود لرئيس الوزراء
أك���د عدن���ان أحمد يوس���ف الرئي���س التنفي���ذي لمجموع���ة البركة
المصرفي���ة «أن الواقع المصرفي في مملك���ة البحرين يمثل قصة نجاح
كبي���رة وعظيم���ة مليئة بال���دروس والعبر الت���ي تحكي كف���اءة وعلو همة
العنصر البش���ري الوطني في إدارة مؤسس���ات مصرفية ضخمة ورائدة،
مثلما تحكي الدور الذي لعبته البحرين في توفير التمويالت المصرفية
للكثي���ر م���ن ال���دول العربي���ة والنامية التي أس���همت بدوره���ا في نهضة
وعمران هذه الدول».
وأوضح يوس���ف «أن الجه���ود المتواصلة للحكومة برئاس���ة صاحب
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ،ولمصرف
البحرين المركزي أكدت أن هذه التجربة أسهمت بقوة في تنويع مصادر
الدخ���ل ،وإيجاد اآلالف م���ن الوظائف للبحرينيين ،حيث تبلغ مس���اهمة
القط���اع المصرفي ما يعادل  % 17في الناتج المحلي اإلجمالي ،ويعمل
في هذا القطاع  14ألف موظف منهم  % 66بحرينيون».
وقال يوس���ف« :الحقيقة التي ال يُمكن إنكارها اليوم هي أن التجربة
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المصرفية للبحرين ،وبفضل دعم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء،
ق���د أك���دت أن جميع هذه اإلنجازات المتمي���زة والكبيرة لم تكن لتتحقق
ل���وال الدع���م الالمحدود ال���ذي قدمه س���موه للقط���اع المصرفي ،وهي
إنجازات تس���تحق أن يُحتفى بها ،ويسلط الضوء عليها وتُحكى لألجيال
الحالية ولكل العالم ،وأن تستثمر في تحقيق المزيد من التطور والنهضة
للصناعة المصرفية في البحرين بغية إستقطاب المزيد من المؤسسات
واإلس���تثمارات ،والت���ي بدورها تدع���م التنمية المس���تدامة وتولد فرص
العمل للبحرينيين».
وأض���اف عدنان أحمد يوس���ف «أن اإلحتفال بم���رور  100عام على
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تأس���يس المصارف ف���ي البحرين ،يعني الش���يء الكثير بالنس���بة إلينا،
وعل���ى مدار هذه الس���نوات س���جلت مملكة البحرين ب���كل فخر ،قصص
نجاحات كبيرة في مجال الصناعة المصرفية والمالية ،غير أن النهضة
المصرفي���ة والمالي���ة الحقيقية والتي قادها ب���كل اقتدار وحكمة ونظرة
ثاقبة وبعيدة صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة
رئيس الوزراء ،قد تمت في منتصف الس���بعينات من القرن الماضي مع

إدخال تجربة بنوك األوفش���ور وتح���ول البحرين إلى قبلة لكبرى البنوك
العالمية المعروفة ،إلى جانب تأس���يس العديد من المصارف الخليجية
والعربية الكبيرة التي ال تزال تأخذ دورها في المركز المالي والمصرفي
العالمي المرموق للمملكة».
وع���ن النظ���رة المس���تقبلية له���ذا القط���اع ف���ي ظ���ل المس���تجدات
والتطورات قال يوس���ف« :تُعتبر البحرين اليوم وبإمتياز مركزاً مصرفياً
ومالي���اً عالمي���اً مرموق���اً ومتطوراً يُوف���ر كافة التس���هيالت واإلمتيازات
لإلس���تثمار من كافة أنح���اء العالم ،وفي مقدمة ه���ذه اإلمتيازات ،وهي
مهمة جداً للغاية للمس���تثمر العرب���ي واألجنبي ،هي حرية تحويل رؤوس
)Union of Arab Banks (November 2020

األموال واألرباح ،وحرية تأس���يس الشركات برؤوس أموال بالعملة
المحلي���ة أو الصعب���ة وكذلك الحال بالنس���بة إلى إع���داد بياناتها
المالية ،مع ثبات سعر الدوالر أمام الدينار البحريني ،وعدم وجود
ضرائب على األرباح».
وأض���اف يوس���ف« :يتس���م النظ���ام المصرف���ي والمال���ي في
البحري���ن بالعمق والتنوع ،مما يوفر ميزات إضافية للمس���تثمرين
من خ���ارج البحري���ن ،حيث
يتكون من مصارف تقليدية
ومصارف إسالمية ،ويُشكل
العنصر األكب���ر من النظام
المالي ،حي���ث ينفرد بأكثر
م���ن  % 85م���ن إجمال���ي
المالي���ة
الموج���ودات
للقطاع ،وبلغت قيمة أصول
القطاع المصرفي مع نهاية
يوني���و /حزي���ران 2020
نح���و  211دوالر ،أي أكث���ر
من خمس���ة أضعاف الناتج
المحلي اإلجمالي الس���نوي
للبحرين».
وتط���رق عدن���ان أحمد
يوس���ف الى المبادرات الت���ي أطلقها مص���رف البحرين المركزي
في مجال التحول الرقمي والتكنولوجية المالية ،حيث إس���تجابت
البن���وك س���ريعاً له���ذه المبادرات ،وق���ال« :ش���اهدنا ذلك بوضوح
خ�ل�ال جائح���ة كورونا ،حي���ث يُعتبر نموذج الخدم���ات المصرفية
الرقمي���ة التي تقدمها البنوك ف���ي البحرين من النماذج المتقدمة
على مس���توى العالم ..لذلك ،يمك���ن القول بثقة إن بنوك البحرين
إس���تطاعت وب���كل إقت���دار اإلس���تجابة لتحديات جائح���ة كورونا،
وحافظت على س�ل�امة أوضاعها المالية ،وف���ي الوقت عينه على
دورها الرئيسي في تمويل األفراد واإلقتصاد الوطني»l.
احتاد املصارف العربية (تشرين الثاين /نوفمرب )2020

73

األخبار والمستجدات

المؤتمر العالمي األول للموهبة واإلبداع في الرياض

األمير فيصل بن بندر:
السعودية تشهد نهضة إستثنائية شاملة لبناء اإلنسان السعودي
د .سعود المتحمي:
الموهوبون جيل خال ّق ال يبحثون عن وظائف بل ي ُوجدوها

إفتت���ح األمي���ر فيصل بن بندر بن عب�د العزيز ،أمير منطقة الري���اض ،نيابة عن خادم الحرمين الش���ريفين
المل���ك س���لمان بن عب���د العزي���ز ،المؤتم���ر العالم���ي األول للموهبة واإلب���داع «تخيل المس���تقبل» في
نس���خته األول���ى ،في العاصم���ة الرياض .ويأتي ه���ذا الحدث ضمن برنام���ج المؤتم���رات الدولية المقام
على هامش الرئاس���ة السعودية لمجموعة العشرين ،ونظمته مؤسس���ة الملك عبد العزيز للموهبة
واإلبداع (موهبة) ،واألمانة السعودية لمجموعة العشرين ،وسيقام كل عامين.
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وق���ال أمير منطق���ة الرياض في كلمت���ه إن «رعاية خادم
الحرمي���ن الش���ريفين له���ذا المؤتم���ر ،وعقده بش���كل دوري
كل عامي���ن ،تأكي���د لثقته بتعزيز ريادة الس���عودية في إطالق
المب���ادرات النوعية ذات األولوي���ة التنموية التي تحقق قيمة
مضافة لمس���تقبل اإلنس���انية» ،موضح���اً أن «القيادة مكّنت
ش���باب الوط���ن ،وأتاحت ل���ه الفرصة للمش���اركة في نهضة
البالد بأعماله ومبادراته ،لتحقيق رؤيتها التي عززت دورها
ف���ي تنمية االقتصاد الوطني ،حيث يمثلون ما نس���بته 36.7
 %من إجمالي عدد السكان».
وأض���اف بن عب���د العزيز« :أن الس���عودية تش���هد نهضة
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إس���تثنائية ش���املة لبناء اإلنسان الس���عودي ،واإلستثمار في
قدراته وإمكاناته التي تُواكب ما يزخر به الوطن من طاقات
بش���رية موهوب���ة مبدعة في ش���تى المج���االت» ،موضحاً أن
«عملية إكتشاف الموهوبين تشاركية تكاملية ،تبدأ في البيت
وتُعزز في المدرسة ومؤسسات المجتمع».
وتاب���ع ب���ن عب���د العزي���ز« :م���ن هنا تأت���ي أهمي���ة دعم
القطاع���ات الحكومي���ة والخاص���ة للموهوبين ،واإلس���تثمار
فيه���م وإس���تقطابهم ،كونه���م ق���ادة التغيير وقاط���رة التقدم
نحو المس���تقبل ،واإلهتمام بهم وتشجيعهم من خالل برامج
ومبادرات وأنش���طة المؤسس���ة ،في ظل هذا العهد الزاهر،
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بقي���ادة خادم الحرمين الش���ريفين وولي عهده األمين ،الذي
يتّس���م بالتكاملية والشمولية والنظرة المستقبلية التي تجمع
كل مؤسس���ات الوط���ن في منظومة واحدة م���ن أجل رفاهية
الشعب السعودي والخير لإلنسانية».
من جهته ،أكد األمين العام لمؤسس���ة «موهبة» ،الدكتور
س���عود المتحمي« ،أن المؤتمر يعقد ف���ي ظل تحديات جمة
يش���هدها العالم ،وفي ظل ظروف إس���تثنائية ،مع إس���تمرار
تفش���ي جائحة كورونا» ،وقال« :إن عالم اليوم يشهد تسارعاً
في التغيُّر اإلقتصادي والتقدم التكنولوجي ،بش���كل س���تكون
له آثار عميقة على حياة اإلنس���ان في مختلف بقاع العالم»،
مش���يراً إل���ى أن «الجمي���ع أدرك أن ازده���ار األم���م يعتم���د
عل���ى تمكين العق���ول الموهوبة المبدعة التي تقود وترس���م
المستقبل».
وأض���اف المتحم���ي« :ه���ذا
المؤتمر يُعزز ق���درة الموهوبين
والمبدعي���ن عل���ى بن���اء العال���م
اإلفتراض���ي ،وتوظيف���ه بكفاءة
وبش���كل فع���ال ،وإستش���راف
مس���تقبل الواق���ع االفتراض���ي
وأث���ره عل���ى التنمية البش���رية،
وتوس���يع نطاق التع���اون الدولي
عبر شراكات فاعلة لتنمية رأس
الم���ال البش���ري م���ن الطاقات
الش���ابة الموهوب���ة المبدع���ة
المبتكرة لمواجهة المستجدات
والتحديات العالمية».
وكش���ف الدكت���ور س���عود المتحم���ي عن «إط�ل�اق منصة
عالمي���ة للتواصل اإلفتراضي تجم���ع المختصين والمهتمين
والموهوبي���ن والمبدعي���ن والمبتكري���ن م���ن مختل���ف أنحاء
العال���م» ،موضح���اً أن «اإلس���تثمار ف���ي تعلي���م الموهوبي���ن
لي���س رفاهي���ة وال عم�ل�اً نخبوي���اً ،ب���ل ض���رورة تنموي���ة
لإلرتق���اء بمعايي���ر عالية الج���ودة في تعزي���ز قدراتهم ،حتى
يُس���هموا ف���ي مس���يرة التنمية وبن���اء مجتمعاته���م ليُصبحوا
ق���ادة المس���تقبل ،وخصوص���اً ف���ي ه���ذا الوق���ت العصي���ب
م���ع إس���تمرار أزم���ة كورون���ا ف���ي جمي���ع أنح���اء العال���م».
ولفت المتحمي إلى أن «كل دول العالم تتجه نحو إعادة بناء
المهارات ،وأن الطلب سيكون كبيراً على المهارات المعرفية
العلي���ا ،ف���ي مج���االت اإلب���داع واإلبت���كار وري���ادة األعمال،
وس���يكون الموهوبون والمبدعون وأصحاب القدرات الفائقة
القادة في مجال ريادة األعمال والش���ركات الناش���ئة وس���وق
العم���ل القائم على ال���ذكاء االصطناعي ،ول���ن يركزوا فقط
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عل���ى تنفيذ المه���ام المطلوبة ،بل س���ينصب إهتمامهم على
تطوير نماذج عمل تتسم بالكفاءة والفعالية».
ودع���ا المتحم���ي الجمي���ع إل���ى إدراك أن «الموهوبين

جي���ل خالّق ال يبحثون عن وظائف ،بل يُوجدوها ،وليس���وا
مس���تهلكين للتكنولوجي���ا ،وإنما مُنتجون له���ا ،وهم األكثر
قدرة على تخيُّل المس���تقبل ،والتأثي���ر عليه بما لديهم من
ق���درة على ترجمة الخيال إلى واق���ع ،وتحويل األفكار إلى
حلول مبتكرة ،تُسهم في التقدم اإلقتصادي ورفاه البشرية،
على إعتبار أن المس���تقبل بالنس���بة إليهم هو اليوم ،وليس
الغد».
وواك���ب الحضور على منص���ة المؤتمر ،نماذج س���عودية
عالمي���ة ناجحة من طلبته���ا الموهوبين ،كما تم تكريم الملك
الراح���ل عبد اهلل بن عبد العزيز ،نظير جهوده في تأس���يس
مؤسس���ة «موهبة» ودعمه لموهوبي الوطن ،حيث تس���لم درع
التكري���م األمي���ر متعب بن عب���د اهلل بن عب���د العزيز رئيس
مجل���س أمناء «مؤسس���ة الملك عبد اهلل اإلنس���انية» ،الذي
أعل���ن عن «جائزة الملك عب���د اهلل للموهوبين» بقيمة مليون
ريال سنوياًl.
احتاد املصارف العربية (تشرين الثاين /نوفمرب )2020
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رف ُع الدعم عن المواد األساسية بات جدي ًا
ومحاوالت المعالجة ال تزال ضبابية

الجدي بأن طريق دعم المواد االساسية والقمح
ّ
تجتاح أمواج القلق والخوف يوميات معظم اللبنانيين ،مع تصاعد الحديث
والمحروق��ات والدواء س��يصل إلى نهايته مع بداية العام المقبل ،نتيجة إنخف��اض إحتياطي المصرف المركزي في لبنان
من العمالت األجنبية بحيث س��يتوقف عن الدعم عندما يبلغ اإلحتياطي نحو  17مليار دوالر ونصف مليار ،حفاظ ًا على
أم��وال المودعين اللبنانيين ،ما دفع كل المؤسس��ات وال��وزارات المعنية واألجهزة الرقابية إلس��تنفار كل طاقاتها إليجاد
البديل.
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وتشهد السرايا الحكومية إجتماعات متتالية إليجاد مخرج
لهذه االزمة المقبلة في الوقت الذي يلوح فيه اإلتحاد العمالي
الع���ام والنقابات العمالية بالتحركات الش���عبية إحتجاجاً على
رفع الدعم.
وف���ي الوقت ال���ذي يكثر في���ه الحديث ،أن الحل س���يكون
في المرحل���ة المقبلة هو بطاقات دعم مالية تصدر عن وزارة
الش���ؤون اإلجتماعي���ة اللبنانية ،تُمنح للطبق���ة الفقيرة لتغطية
حاجاته���م من م���واد أساس���ية ودواء ومحروق���ات ،إ ّال أن هذه
الخطوة دونها عقبات جمّة ألنها تحتاج إلى أبحاث وإحصاءات
على األرض تستغرق شهوراً عدة ،علماً أن دعم مصرف لبنان
وبحسب األرقام المعلن عنها لن يستمر أكثر من ثالثة أشهر.
ويج���در التذكي���ر بأن الدعم بدأ عمل ّياً م���ع بدء األزمة في
 17تشرين األول  2019أي منذ عام كامل ،وكان مصرف لبنان
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يُس���لّم الدوالر على س���عر  1515لش���راء المحروق���ات والقمح
واألدوي���ة ،وأمّ���ن الدوالر ف���ي مايو (أيار) الماضي على س���عر
 3900ليرة ،إلستيراد سلّة من المواد الغذائية األساسية.
وس���ط كل هذا التخبّط ،يغمض المس���ؤولون السياسيون
أعينهم عن حل واضح وضوح الشمس ،وال يحتاج إال إلى إرادة
سياس���ية لتنفيذه ،ويكمن هذا الحل بتش���كيل حكومة بأس���رع
وقت ممكن ،تكون مهمتها مصالحة لبنان مع المجتمع الدولي
نص���ت عليها المبادرة الفرنس���ية
وتطبي���ق اإلصالح���ات التي ّ
ومؤتمر «س���يدر» ،وإل���ى أن يقتنع المس���ؤولون اللبنانيون بهذا
الحل الس���هل والض���روري ،يصبح مش���روعاً البحث عن طرق
المعالجة التي يتم نقاشها حالياً بين المسؤولين اللبنانيين ،وما
هي تداعيات رفع الدعم على اإلقتصاد والمواطن اللبناني؟
رص ُد التصريحات التي تصدر عن المس���ؤولين اللبنانيين،
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يُظهر أن الجميع يدور في حلقة مفرغة ،ويتم عقد إجتماعات
ل���م تتمك���ن إل���ى اآلن من الوص���ول إل���ى الحل الناج���ع ،ففي
تصري���ح رئي���س حكومة تصريف األعمال حس���ان دياب حول
األزم���ة المقبل���ة إعتبر أن «أي خطوة م���ن مصرف لبنان لرفع
الدعم ،يتحمّل هو مس���ؤوليتها مع كل الذين يؤيدون أو يغطون
هكذا قرار ،ألنها ستؤدي إلى إنفجار إجتماعي ستكون نتائجه
كارثية» ،الفتاً إلى أن «الخس���ارة الناتجة عن إس���تمرار الدعم
ه���ي أق���ل بكثير من الخس���ائر التي س���تترتب عل���ى قرار غير
موضوعي برفع الدعم».

لغة االرقام

مكوّنة من  300سلعة ،إضاف ًة إلى الموا ّد األوليّة الصناعيّة
والزراعيّة.
وفي هذا االطار يوضح مدير عام وزارة اإلقتصاد الدكتور
محم���د أب���ي حي���در لمجلة «إتح���اد المص���ارف العربي���ة» أنه
«خالل إجتماعن���ا األخير مع الرئيس دياب والوزارات المعنية
تم التباحث بس���بب عدم إنخفاض أس���عار الس���لع التي تدخل
فيه���ا م���واد مدعومة وض���رورة تفعيل الرقاب���ة ،وتقليص عدد
المس
ّ
الس���لع المدعومة من  300سلعة إلى  40سلعة من دون
بأم���ن المواطن الغذائي ،وإل���ى األن تحصل مباحثات لتدارك
األزمة وال معطيات واضحة ،وس���نقوم بواجباتنا الى أن تتخذ
القرارات في هذا الموضوع».

مجلس النواب يتحرك

مباحثات مستمرة لتدارك األزمة وال معطيات
ٌ
أبي حيدر:
واضحة وسنقوم بواجباتنا
مقاب���ل هذه التصريحات ،هن���اك أرقام تتكلم وتفرض
نفس���ها عل���ى الواقع اللبناني ،فبحس���ب إحص���اءات وزارة
الش���ؤون االجتماعي���ة اللبنانية أصبح  % 60من الش���عب
اللبنان���ي تحت خ���ط الفقر ،وأكثر من  % 25من الش���عب
تحت خط الفقر المدقع ،إذ يكسبون أقل من دوالر واحد
للف���رد .أما المبلغ المتبقي لش���راء المواد االساس���ية فهو
ملي���ار و 800مليون ،وتكلف المواد المدعومة  210ماليين
دوالر ش���هرياً ،والتي يدفعها مصرف لبنان من اإلحتياطي
الموج���ود لدي���ه ،وتبحث الحكوم���ة المس���تقيلة بتخفيض
ه���ذا المبل���غ إلى  120مليون دوالر ،مع االش���ارة إلى أنه ال
تزال أكثر م���ن  % 70من التعامالت التجارية اليومية تت ّم
على الس���عر الرس���مي (محروقات ،قمح ،أدوية ،إتصاالت،
إنترنت ،الق���روض المصرفية ،الجم���ارك ،والضريبة على
القيم���ة المضاف���ة) وعلى س���عر  3900ليرة لس���لّة غذائية
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درويش :قلقُ الناس مبرّر بسبب عدم الثقة بالسياسيين
والنتائج المريرة المُ عاشة
عل���ى ضفة المجل���س النيابي ،تجري متابع���ة موضوع رفع
الدع���م من خالل اإلجتماعات لجنة االقتصاد النيابية التي ال
تملك أيضاً الجواب الش���افي حول من كيفية معالجة مش���كلة
الدعم ،وفي هذا اإلطار ،يشرح عضو لجنة االقتصاد النيابية
النائ���ب عل���ي درويش أن «اللجنة عق���دت إجتماعاً في حضور
ممث���ل مص���رف لبن���ان ،وتم نقاش مس���تفيض ف���ي ملف دعم
المحروق���ات والم���واد الغذائي���ة واالدوية ،وكيفية إس���تمرارية
الدع���م ،في ظل التراجع المس���تمر في إحتياطي مصر لبنان،
وتطرّقنا إلى دور وزارات اإلقتصاد والزراعة والصحة ،حيال
إس���تمرار دعم  300س���لعة م���ن المواد الغذائي���ة أو تقليصها،
للحف���اظ عل���ى األم���وال الت���ي بحوزتن���ا ألطول فت���رة ممكنة،
وف���ي موض���وع المحروقات ناقش���نا ملف التهري���ب والتخزين
احتاد املصارف العربية (تشرين الثاين /نوفمرب )2020
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األخبار والمستجدات
ودعم أدوية األمراض المزمنة وس���نتابع كلجنة تحركنا ،س���واء
م���ع الجهات الحكومي���ة أو مصرف لبن���ان ووزارتي اإلقتصاد
والصح���ة للحف���اظ عل���ى أكبر قدر من الس���يولة إلس���تمرار
الدعم».
يضي���ف دروي���ش« :القلق عن���د الناس مب���رّر ،نتيجة عدم
الثقة بالمنظومة السياسية والنتائج المريرة التي نعيشها ،وما
نح���اول الوص���ول اليه كلجنة هو طمأنة الن���اس بأن الدعم لن
يُرف���ع ع���ن المواد االساس���ية ،وهذا األمر يحت���اج إلى المزيد
من المعالجة» ،مشدداً على أنه إذا «لم يكن هناك حكومة ،لن
نتمكن من تحقيق هذا الهدف بسهولة ،ألن صالحيات حكومة
ال عن قدرة الحكومة الجديدة
تصريف االعمال محدودة ،فض ً
عل���ى جل���ب مس���اعدات من الخ���ارج ،وه���ذا ما ال تس���تطيعه
الحكومة المستقيلة».

ماذا عن البطاقة الدعم؟

أبي علي« :الشؤون» تحتاج لشهور إلنجاز اإلحصاءات
وإصدار بطاقة الدعم
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م���ن المخارج الت���ي تُطرح إلطالة عمر الدعم على الس���لع
االساس���ية هو إعتماد بطاقة دع���م توزع على الطبقة الفقيرة،
إال أن تحقي���ق ه���ذا المخ���رج دون���ه عقبات كثي���رة تحول دون
إيص���ال البطاقة إلى مس���تحقيها ،وأولها غي���اب اإلحصاءات
وآليات العمل لدى وزارة الش���ؤون اإلجتماعية التي تُمكن من
ذلك ،وفي حال تم البدء بهذه اإلحصاءات ،فإن صدور النتائج
يحت���اج إلى ش���هور ع���دة من قب���ل فريق الوزارة بس���بب غياب
اإلحص���اءات الالزمة الت���ي تُظهر عدد اللبنانيي���ن الذين باتوا
تحت خط الفقر بعد إندالع األزمة السياسية واإلقتصادية في
 17تشرين االول  ،2019وخصوصاً أن آخر دراسة للجنة األمم
المتحدة اإلقتصادية واإلجتماعية لغرب آس���يا (االسكوا) في
احتاد املصارف العربية (تشرين الثاين /نوفمرب )2020

ه���ذا االطار ،تُفيد بأن نحو نصف الش���عب اللبناني بات تحت
خ���ط الفقر ،ويحتاج إلى مس���اعدة ،في حي���ن أن اإلحصاءات
الموجودة في وزارة الشؤون تعود إلى العام .2017
يُواف���ق المش���رف الع���ام عل���ى «خط���ة لبنان لإلس���تجابة
لألزم���ة» الدكتور عاصم أب���ي علي على أن «لبنان ليس جاهزاً
بعد للتعامل مع بطاقات الدعم ألس���باب عدة يشرحها بالقول
ل���ـ «مجل���ة إتح���اد المص���ارف العربية» ب���أن «وزارة الش���ؤون
اإلجتماعية ال تملك قاعدة البيانات التي يُمكن لمصرف لبنان
والحاكم رياض س�ل�امة بأن يعملوا على أساسها لتوزيع الدعم
المطل���وب ،ول���م يتم التواص���ل معنا من أجل ه���ذا الموضوع،
لكن الوزارة تملك مش���روعاً لدعم األس���ر األكثر فقراً ،والذي
يض���م  132ألف عائل���ة ،لكنه يحتاج إلى تحديث وتدقيق ،كون
القوائم وُضعت منذ س���نوات عدة ،ويلزمها إعادة نظر» ،الفتاً
إلى أن «وزارة الش���ؤون اليوم في صدد إجراء تحديث ش���امل
له���ذه القوائم وتوحيد لقاعدة البيانات الموجودة عند األس���ر
األضع���ف واألكث���ر فقراً في لبن���ان ،ونحن نُج���ري إجتماعات
مطوّلة مع اإلتح���اد األوروبي ،والبنك الدولي ،ومنظمة الغذاء
العالمي ،للوصول إلى صيغة مشتركة ،لتوحيد قاعدة البيانات
لألسر المحتاجة واألسر الفقيرة في كل لبنان ،حتى نصل إلى
قاعدة بيانات شاملة».
يُش���دد أبي عل���ي على أن «فريق عمل ال���وزارة يحتاج إلى
ش���هور كي يُنجز البيانات واإلحصاءات الالزمة التي تُمكّن من
إصدار بطاقة دعم تُعطى لألُس���ر المحتاجة من أجل تخفيض
االس���عار عل���ى الم���واد االساس���ية بدعم من مص���رف لبنان»،
ش���ارحاً أن «هذه البيانات تحتاج إلى التثبت وزيارات ميدانية
م���ن قبل مندوبي الوزارة ،وتعبئة إس���تمارات إجتماعية تعكس
الواق���ع المعيش���ي بطريقة علمية ،وفق معايي���ر ثابتة وموحدة
وأيضا إلكترونية من دون تدخل بشري».
ويوض���ح أب���ي علي أن «لدى وزارة الش���ؤون راهناً ،نحو 15
ألف مس���تفيد من برنامج األسر االكثر فقراً ،ولدينا النية ألن
يزداد الرقم إل���ى  55ألف عائلة بالتعاون مع الجهات المانحة
والش���ركاء ،وفي المس���تقبل يج���ب أن يصل الرق���م إلى 200
أل���ف مس���تفيد ضمن هذه البيان���ات المحددة والش���املة لكل
اللبنانيين».

ماذا عن المعلومات التي جمعتها البلديات
لمساعدة األسر المحتاجة في بداية إنتشار
جائحة كورونا ،هل يُ مكن اإلستفادة منها؟

يجيب أب���ي علي« :ما نملكه اآلن ه���و المنصة اإللكترونية
التي تم تعبئتها م���ن قبل البلديات لمنح اللبنانيين المحتاجين
 400أل���ف ليرة ضم���ن برنامج « ،»impactولدينا  467ألف
)Union of Arab Banks (November 2020

عائل���ة تعتمد على هذه المنصة االلكتروني���ة ،والذين تم جمع
معلومات عنهم عبر البلديات والمخاتير والقائمقاميات ،وهذه
البيانات س���يتم أيضاً العمل على التدقي���ق فيها ،وفقاً للمعيار
الذي س���بق أن ذكرته والموح���د ،أي الزيارات المنزلية للعمال
اإلجتماعيين ،والقيام بالفحص اإلجتماعي الدقيق ،عبر تعبئة
اإلستمارة تعكس الواقع المعيشي ،وتضم ما بين  45سؤالً و55
س���ؤاالً ،يُجي���ب عليها المواطن ،وتدخل إل���ى نظام الكومبيوتر
عبر scoreمعيّن ،ومن خاللها تخرج الئحة بالمستفيدين».
ويُطمئن أبي علي إلى أن «وزارة الشؤون لديها  500عامل
إجتماعي ،يُمكن أن يس���اهموا في ه���ذا الموضوع ،إلى جانب
إس���تعدادها للتعاون مع منظمات المجتم���ع المدني والدولي،
بش���رط أن تبق���ى المعايير واإلس���تمارات موح���دة ضمن آلية
علمي���ة ثابت���ة وش���املة وتنطبق عل���ى الجميع ،ويدن���ا ممدودة
للجميع».

اآلثار اإلقتصادية

النق���د الدولي ،لبنان ذاهب حتماً الى رفع الدعم ،ألن مصرف لبنان
لم يعد بإستطاعته تأمين دوالرات وفق سعر الصرف الرسمي 1515
ليرة لبنانية أو حتى على سعر الـ 3900ليرة».
ويُحذر عجاقة من أ ّن «عدم القيام باإلصالحات سيؤدّي إلى رفع
الدعم ،وبطريقة غير مباش���رة ،إلى تحرير سعر صرف الليرة مقابل
الدوالر ،ما يعني أن اإلس���تيراد س���يت ّم على س���عر الس���وق الس���وداء
وس���يرفع األس���عار بين ثالثة أضعاف إلى خمس���ة أضعاف األسعار
حالياً ،وهو ما سيدفع إلى ثورة جياع ،ستكون قاسية على الجميع».
يش���رح عجاقة ،أ ّن «األزمة اإلقتصادية بدأت مع إقرار سلس���لة
الرت���ب والرواتب في س���بتمبر (أيلول)  ،2017الت���ي أدّت إلى ضرب
المالية العامة مع إس���تدانة الدولة ،لدفع هذه السلس���لة وإستخدام
الموظّ فين األموال في ش���راء الس���لع والبضائع المس���توردة بش���كل
ملحوظ» ،الفتاً إلى أن «العام  2018س���جّ ل عجزاً قياسياً في موازنة
الدول���ة م���ع  % 11,5من الناتج المحلّي اإلجمال���ي ،نظراً إلى غياب
الحكومة تس���عة أش���هر ،تراجع خالله���ا اإلقتصاد والمالي���ة العامّة
بشكل إنفجر معه الوضع المالي في أغسطس /آب .»2019
ويضي���ف عجاق���ة« :ف���ي  23أغس���طس (آب)  2019خفّض���ت
وكاالت التصني���ف اإلئتمان���ي تصني���ف لبن���ان ،بالتزام���ن مع فرض
عقوبات أميركية على مصرف لبناني (جمّال تراس���ت بنك) ،ما أدّى
حد س���واء،
إل���ى ضرب الثق���ة بالقطاع المصرف���ي واإلقتصاد على ٍ
وإنفج���رت اإلحتجاج���ات الش���عبية ف���ي  17أكتوبر (تش���رين األول)
 ،2019ليدخل لبنان في أزمة سياس���ية خانقة إس���تقالت على إثرها
حكومة الرئيس سعد الحريري ،وشُ كِّلت حكومة برئاسة حسّ ان دياب
التي إستقالت على وقع تفجير مرفأ بيروت».

ماذا يقول القانون؟

عجاقة :يُمكن تالفي رفع الدعم عبر حكومة قادرة على
تنفيذ اإلصالحات
والسؤال الذي يُطرح هنا ،في حال وجد اللبنانيون أنفسهم أمام
واقع رفع الدعم على الس���لع االساس���ية ،كيف س���ينعكس هذا األمر
عل���ى حياتهم اليومية وعلى اإلقتص���اد اللبناني ككل؟ ،يُجيب الخبير
اإلقتصادي جاس���م عجاقة بالقول« :أوالً ،ال بد من التركيز على أننا
يُمكن تالفي هذه المشكلة عبر تشكيل حكومة في أسرع وقت ،تكون
ق���ادرة على تنفيذ اإلصالحات ،أو أقلّ���ه جزء من هذه اإلصالحات،
بهدف إرس���ال إشارات إيجابيّة إلى الدول المانحة لتحرير قسم من
األموال المرصودة للبنان» ،مشدداً على أنه «من دون أموال صندوق
)Union of Arab Banks (November 2020

يُحدّد قانون النقد والتس���ليف وإنشاء المصرف المركزي ماهية
تنص
إحتياط���ات مصرف لبنان من العم�ل�ات األجنبية ،فالمادة ّ 69
على اآلتي «على المصرف أن يُبقي في موجوداته أمواالً من الذهب
وم���ن العمالت األجنبية التي تضمن س�ل�امة تغطي���ة النقد اللبناني،
توازي  % 30على األقل من قيمة النقد الذي أصدره ،وقيمة ودائعه
تحت الطلب ،على أن ال تقل نس���بة الذهب والعمالت المذكورة عن
 % 50م���ن قيمة النقد المصدّر .وال تؤخذ موجودات المصرف من
النقد اللبناني في اإلعتبار لحساب النسبتين المحددتين في الفقرة
السابقة».
وتتألّ���ف ه���ذه االحتياطات من :اإلحتياطي اإللزامي ،أي نس���بة
م���ن الودائع ،تضعها المصارف التجاري���ة في مصرف لبنان ،وودائع
تضعها المصارف في مصرف لبنان ،وأموال مصرف لبنان الخاصة
بالعمل���ة الصعبة ،وودائع ال���دول أو المصارف المركزية األخرى في
المصرف المركزيl.
باسمة عطوي
احتاد املصارف العربية (تشرين الثاين /نوفمرب )2020
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الدراسات واألبحاث والتقارير

أي خصوصية للدولرة في لبنان؟
بين الدخول الحر ّ والخروج اإلجباري...

في الثمانينيات من القرن الماضي ،اختار القطاع الخاص اللبناني
الدولرة بحرّ ية ،حفاظ ًا على قيمة المدخرات والقدرة الش��رائية،
التضخم وتدهور
ّ
بعد افتقاد الليرة وظائف النقد األساس��ية م��ع
س��عر الص��رف ...ومنذ الع��ام  2019يُ ف��رض على القط��اع الخاص
«الخ��روج م��ن الدول��رة» ،أي العملي��ة المعاكس��ة .ولك��ن ،ف��ي ظلّ
التضخم وتدهور س��عر
ّ
ظ��روف مش��ابهة تمام�� ًا للثمانينات ،بي��ن
الصرف ،ال بل مع الدين العام المدولر بجزء كبير منه ،بعد عجز
الدولة عن التسديد وانغماس الجهاز المصرفي في تمويل عجزه
ع��ن إعادة الودائع المدولرة ألصحابه��ا ...بين التجربتين ،ما هي
األنظمة القياس��ية للدولرة؟ أي منه��ا ينطبق على لبنان؟ وما هي
خصوصي��ة الدخ��ول في الدول��رة ومحاول��ة الخروج منها ،وس��ط
التحديات المرافقة؟
ّ
مختلف
إقتصادي���اً ،يت��� ّم تصنيف الدولرة على أس���اس التميي���ز المزدوج بين
«الدول���رة الكاملة» و«الدولرة الجزئية» من جهة ،و«الدولرة الرس���مية بفعل
القان���ون» و«الدولرة غير القانونية» الناتجة م���ن خيار ح ّر للقطاع الخاص
من جهة أخرى.
الدولرة الجزئية تتميّز بظاهرة «التعدّدية النقدية» ،وهي تتعلّق باالقتصادات،
حي���ث يت ّم ت���داول العمالت األجنبية جنبًا إلى جنب مع العملة المحلية .وفي هذه
الحال يبقى للبالد مصرف مركزي يطبع العملة الوطنية ،فيما الس���وق يس���تخدم
العملتي���ن ف���ي آن معاً ،كما ه���ي الحال في لبنان ،منذ أن إخت���ار القطاع الخاص
اللبناني في الثمانينات اللجوء الى دولرة جزئية ولو بنسبة مرتفعة...
أما خيار اللجوء الى الدولرة ،فيكون عادة نتيجة تضخم هائل وانهيار لسعر
صرف العملة الوطنية ،يُسقطان من العملة الوطنية وظائفها الثالث األساسية:
أوالً ،كوحدة حس���اب تس���مح بتقييم كل منتج وتسعيره .ثانياً ،كوسيط
تجاري يس���مح بتس���ديد الفواتي���ر الناتجة م���ن كل عملية تجاري���ة .وثالثاً،
كحافظة لقيمة النقد وقدرته الش���رائية ،ما يسمح بتخزين العملة الوطنية
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الس���تخدام الحق ،وهي الميزة األكثر عرضة للخس���ارة بفعل التضخّ م من
جهة ،وتدهور سعر الصرف من جهة أخرى...
وعند افتقاد اس���تقرار القدرة الشرائية للعملة الوطنية يصبح تلقائياً
من الصعب االس���تمرار في التس���عير بها في سوق حرّة ،وخصوصاً اذا كان
معتمداً في ش���كل أساسي على االس���تيراد ،لتأمين حاجاته االستهالكية..
وفي المرحلة الثالثة وبغية تفادي تقلّبات س���عر الصرف والس���جاالت حول
التس���عير وف���ق معدالته ،يصبح الس���وق مي���االً تلقائياً ال���ى تفضيل الدفع
بالعمل���ة األجنبية األكثر تداوالً واس���تقراراً ،وإجماالً ال���دوالر األميركي...
بذلك تفقد العملة الوطنية دورها الثالثي الركائز...
فيما تش���ير الدولرة الكاملة إلى االقتصادات التي تتخلّى عن عملتها
الوطني���ة ،وبالتال���ي ،ال يعود م���ن مبرّر لوجود مصرف مرك���زي فيها ،يعني
ال مرجعي���ة مصرف مركزي للمصارف وال مم���وّل أخير ،أل ّن البالد تصبح
فاق���دة لالس���تقاللية النقدية وتابع���ة نقدياً للبالد التي تس���تخدم عملتها،
فيسود فيها الدوالر عالمة حصرية للعملة.
وق���د أظه���رت مجم���ل الدراس���ات ح���ول الدول���رة من���ذ الس���بعينات
والثمانين���ات ،أ ّن الدولرة في االقتصادات النامية ترافقت مع عملية تفكّك
نقدي ،كان التضخم المفرط هو الش���كل األكثر ش���يوعاً .وتميل التحليالت
األخي���رة إلى التركيز عل���ى قضية الدولرة الكاملة ،والتي ال يت ّم تفس���يرها
على أنّها تمحو المخاوف المتعلقة بالتضخم المفرط.
وتتعارض الدولرة بحكم الواقع ،أو غير الرسمية ،مع الدولرة القانونية
أو الرس���مية ..إذ تتواف���ق الدولرة الواقعية مع الوضع الذي يس���تخدم فيه
العم�ل�اء االقتصادي���ون العملة األجنبية ،على الرغ���م من عدم وجود غطاء
قانوني .إنّه خيار عفوي يأتي من اختيار القطاع الخاص.
فيما تتميّز الدولرة الرس���مية بحكم القانون ،مع الوضع الذي يت ّم فيه
االعتراف رس���ميًا باس���تخدام العمالت األجنبية من قِ بل الس���لطات ..إنّها
دولرة مؤسسية تعكس اختيار السلطات العامة.
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ولك���ن يُالحظ ع���ادة ،أ ّن معظ���م التحلي�ل�ات ال تحترم ه���ذا التمييز.
هناك اتجاه يت ّم الخلط فيه عموماً بين الدولرة الجزئية والدولرة الواقعية
والدولرة الكاملة مع الدولرة الرسمية.
من هناك ،نصل إلى مجالين متميزين:
 األول يتعل���ق بالدول���رة الفعلي���ة والجزئية ،حيث يت ّم اس���تيعاب هذهاألخي���رة ف���ي عملي���ة اس���تبدال العملة الوطني���ة بعملة أجنبية واس���تخدام
االثنتين معاً في الس���وق .وهنالك نماذج عدة لالس���تبدال بأدوات مختلفة.
فيم���ا يركّ���ز الثاني عل���ى الدولرة الرس���مية والكاملة ،الت���ي تفتح مجاالت
واسعة من البحث.
الدول���رة غير الرس���مية تتوافق مع ال���دول التي يمتلك س���كانها جزءًا
كبي���رًا من ثروته���م بالعملة األجنبية .وإجماالً يتبل���ور ذلك من خالل معدّل
دول���رة الودائع في ش���كل أساس���ي ،ولو ف���ي اغتياب االمتي���ازات القانونية
للعمل���ة الوطنية .وغالباً ما تتصل هذه الدولرة مع ارتفاع التضخم .كذلك،
فإ ّن المش���كالت السياس���ية والحروب األهلية هي من األس���باب الرئيسية
المؤدية إلى الدولرة (لبنان خالل الثمانينات) .فإما اس���تبدال األموال عند
استخدام الدوالر كوحدة حساب ووسيط في التبادل ،أو استبدال األصول
عندما يشكّل الدوالر مخزن القيمة.
هناك نوعان من الدولرة الرس����مية يمك����ن تحديدهما من جانب واحد،
ع����ن طريق اس����تبدال عملة وطني����ة بعملة أجنبية بحتة .وببس����اطة من خالل
منح هذه األخيرة سلطة تحرير غير محدودة في كل أنحاء البالد ،أو اختفاء
العمل����ة المحلي����ة أو اختزالها بأدوار محدّدة (دف����ع الضرائب ،رواتب القطاع
العام ،رسوم المعامالت الرسمية )...في تعميق التمييز المزدوج بين :الدوالر
الجزئ����ي والدوالر الكامل من جه����ة؛ ومن ناحية أخرى ،الدولرة بحكم الواقع
والدولرة (الرسمية) القانونية ،من المهم اإلشارة إلى معيارين للتمييز:
المعي���ار األول ،يتعلّ���ق بدرج���ة تغلغل معدل الدولرة في الممارس���ات
النقدي���ة للبل���د المعني .فيما المعي���ار الثاني يتعلّق بدرج���ة إضفاء الطابع
الرس���مي أو المأسس���ة عل���ى دول���رة االقتصاد .يؤدي الجم���ع بين معياري
التمايز إلى أربعة أنظمة قياسية للدولرة.
ويُالح���ظ أ ّن الدول���رة ف���ي لبنان أكثر تش���ابهًا م���ع الدول���رة الجزئية
والقانونية ،إذ تأخذ السلطات علماً بالممارسات الدوالرية وتشرّع بعضها،
م���ع الحف���اظ على وحدة الحس���اب الوطنية وااللتزام بدف���ع الضرائب في
هذه الوحدة من الحس���اب ،ولكن بالسماح بإنشاء من مصرف لبنان ،غرفة
مقاصة للشيكات بالدوالر األميركي.
من أبرز مفارقات سياسة النقد والقطع اللبنانية ،أ ّن األسباب نفسها
الت���ي أدخل���ت الدولرة الى لبن���ان تدفع بها اليوم خارج���اً!! التضخم الهائل
وتدهور س���عر الصرف وفقدان العملة الوطنية وظائفها من حيث التسعير
ال عن الدين
والتب���ادل واالدخ���ار الذي يحافظ على القدرة الش���رائية ،فض ً
الع���ام وتدهور وض���ع المالية العام���ة وتراجع مي���زان المدفوعات والطلب
الزائ���د على ال���دوالر األميركي ،التي أدّت في الثمانين���ات الى الهروب من
تآكل القدرة الشرائية لليرة اللبنانية واختيار الدوالر ،وتقبلها حينها الجهاز
المصرفي اللبناني ...هي نفس���ها اليوم تتس���بّب بموجة معاكس���ة ،يحاول
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من خاللها النظام المصرفي فرض اس���تخدام الليرة ال بل «لبننة» الدوالر
المودع لديها!
المص���رف المركزي والمصارف اللبنانية تقبّل���ت في الثمانينات خيار
القط���اع الخاص اللبناني باعتماد الدول���رة (خصوصاً الودائع) كخيار حرّ،
ولو كان غير معلن رس���مياً ،الى جانب العملة الوطنية .واقتصادياً ،كان من
الطبيع���ي ف���ي ظ ّل اعتماد ال���دوالر بالتوازي مع اللي���رة اللبنانية ،أن يختار
مصرف لبنان سياس���ة ربط س���عر الصرف ،بغية المحافظة على استقرار
س���عر ص���رف العملة الوطني���ة إزاء العملة األجنبية المس���تخدمة بالتوازي
معها في السوق...
بع���د أكثر من  22عاماً على هذا «الس���تاتيكو» ،وبعد أن تخطّ ت دولرة
الودائ���ع  % 76وتم���دّدت الدولرة الى كل النظام المصرفي لتش���كّل حصة
األس���د م���ن التس���ليفات وأكث���ر من ثل���ث الدين الع���ام ،ومع تده���ور وضع
المالي���ة العامة وتدهور مي���زان المدفوعات والموجودات الخارجية للجهاز
المصرفي ،وبالتالي ضعف احتياطي المصرف المركزي بالدوالر ،تقلّصت
إمكانية اس���تمرار تدخّ ل مصرف لبنان لبيع الدوالر مقابل الطلب المُتزايد
عليه في الس���وق ...وقد انقلبت موازين الوضع مع تزايد معاناة لبنان منذ
ع���ام  2011م���ن عجز في ميزان المدفوعات ...ما ع���دا العام  2016الذي
حاولت فيه «الهندس���ات المالية» تعزيز استقطاب الدوالر وزيادة احتياطي
المصرف المركزي وطلب زيادة رس���اميل المصارف ،التي تزايد انكشافها
بال���دوالر ،إن كان ذل���ك تج���اه الدولة عبر االكتت���اب بـ«اليوروبوند» أو تجاه
المصرف المركزي عبر شراء شهادات االيداع منه بالدوالر.
وإذ ب���دأ يُالحَ ظ من���ذ عام  1993فصاعداً ،تنامي فج���وة متزايدة بين
ودائع العمالت األجنبي���ة والموجودات الخارجية للنظام المصرفي ،إلاّ أ ّن
اش���تداد عمقها برز منذ العام  2011مع اتخاذ الموجودات منحى تدهورياً،
فيما بقيت دولرة الودائع في ارتفاع ،ولم تش���فع فيها سياس���ة تثبيت س���عر
الصرف منذ العام  1997التي كان يفترض أن تطمئن الناس الى اس���تقرار
سعر العملة الوطنية ،وتشجعهم على اختيارها لودائعها ..يبدو أ ّن الجمهور
بق���ي يعتب���ر تدخّ ل المصرف المركزي بحكم التثبي���ت الدائم وليس الثبات
الفعلي ،مما جعل الجميع متمس���كاً بودائعه بالدوالر ،على الرغم من فارق
مع���دّل الفائ���دة بينها وبين الودائع بالليرة ،األعل���ى طبعاً ،بحكم المخاطرة
الت���ي تحملها نس���بة الى الدوالر كعمل���ة دولية ..ال بل تراف���ق معدل دولرة
الودائ���ع المرتفع مع ارتفاع دولرة التس���ليفات المصرفي���ة ،وأكثر من ذلك
دول���رة ج���زء كبير من الدين العام ،ما يجعل «الخ���روج من الدولرة» وفرض
تحويل كل هذه العقود الى الليرة اللبنانية مسألة جداً معقّدة ،وتحتاج هذا
الك ّم المتضارب من دراسة الخسائر...
ووس���ط هذه التعقيدات في تش���ابك العناصر المؤثرة في الدولرة في
لبن���ان ،هل من ج���دول مقارنة بين الفوائد والتكالي���ف الناتجة من الدولرة
وسبل الخروج منها لكل من األفرقاء المعنيين؟ l
د .سهام رزق اهلل
أستاذة مُ حاضرة في كلية
العلوم االقتصادية لجامعة القديس يوسف
احتاد املصارف العربية (تشرين الثاين /نوفمرب )2020
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الدوالرات العالقة في المصارف اللبنانية ..الى عملة رقمية؟
دغيم :هناك عالمات إستفهام عدّة تُطرح حول مشروع العملة الرقمية
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بعدما حوّلت األزمة المالية في لبنان ،اإلقتصاد الى ما يُعرف بالـ
 Cash Economyنتيجة ش��� ّح الس���يولة النقدية بالدوالر ،وإحتجاز
أم���وال المودعي���ن في المصارف ،كش���ف حاكم مص���رف لبنان رياض
س�ل�امة ،أنّه «في ص���دد إعداد آلية لفرض نظ���ام مالي جدي د SY S
 ،TEM CASHLESSليس إلستخدام الدوالرات الوهمية «اللوالر»
أو اللي���رات اللبناني���ة العالقة ف���ي المصارف ،بل يعتمد على مش���روع
جديد يت ّم التحضير له ،إلطالق عملة لبنانية رقمية خالل العام 2021
من ضمن آلية تنظيمية جديدة إلعادة الثقة بالمصارف وتحريك سوق
النقد محلياً وخارجياً ،حيث تشير تقديرات البنك المركزي الى وجود
 10مليارات دوالر مخزّنة داخل البيوت».
في هذا السياق ،أوضح الخبير في األسواق المالية محمود دغيم
«أ ّن هناك عالمات إس���تفهام عدّة تُطرح حول مش���روع العملة الرقمية
الت���ي ينوي مص���رف لبنان طرحها من���ذ العام  ،2018م���ن دون إعطاء
أي معلوم���ات أو تفاصي���ل عنها ،وبالتالي هناك س���يناريوهات مختلفة
ح���ول اآللية التي س���يت ّم اعتمادها في حال كان إطالق هذا المش���روع
جدّي���اً ،منه���ا :تحويل ال���دوالرات الوهمية العالقة ف���ي المصارف الى
عملة رقمية ،وإنش���اء محاف���ظ الكترونية مع المصارف ووس���ائل دفع
عب���ر الهواتف الذكي���ة أو البطاقات اإلئتمانية ،تحوي���ل الودائع بالليرة
إل���ى عملة رقمية ،وإط�ل�اق عملة لبنانية جدي���دة مدعومة بالدوالرات
الوهمية العالقة في المصارف ،أي أنّه يمكن إستخدام «اللوالر» لشراء
احتاد املصارف العربية (تشرين الثاين /نوفمرب )2020

العمل���ة الرقمي���ة .وبذلك تكون العملة الرقمية وس���يلة أُخرى للتخلّص
م���ن الدوالرات الوهمية في القط���اع المصرفي وخفض حجم الودائع،
وبالتالي تقليص حجم الفجوة المالية بالدوالر في النظام المصرفي».
أم���ا اله���دف من طرح العملة الرقمية في الوق���ت الراهن ،في ظ ّل
األزم���ة القائمة فهو وفق دغيم« :تحويل اإلقتصاد النقدي إلى إقتصاد
غي���ر نق���دي ،وهو األمر المتناقض مع تعاميم مص���رف لبنان األخيرة،
والتي ألزمت المس���توردين تأمين السيولة النقدية من أجل اإلستيراد،
وبالتالي حصرت التعامالت التجارية بالسيولة النقدية وفعّلت االقتصاد
النقدي ،وتفعيل وسائل الدفع اإللكتروني وخفض الطلب على السيولة
النقدي���ة ،لتقليص الضغط على العملة المحلية في الس���وق الس���وداء،
وإش���راك األش���خاص الذين ال يملكون حس���ابات مصرفية في النظام
المصرفي من أجل الح ّد من التداول بالس���يولة النقدية ،وتقليص كلفة
طباعة العملة المحلية والح ّد منها ،حيث إ ّن إرتفاع نسب التضخم قد
يدفع الى الحاجة لطبع فئات أكبر من العملة المحلية (فئة مليون ليرة
على س���بيل المثال) ،والتعويل على إس���ترجاع ال���دوالرات المخزّنة في
المصارف لإلستثمار بالعملة الرقمية الجديدة».
ف���ي المقابل ،ش���دّد دغي���م عل���ى «أ ّن العملة الرقمية ف���ي حال ت ّم
إطالقه���ا وبغ���ض النظ���ر ع���ن اآللية الت���ي س���يت ّم إعتمادها ،س���يكون
إس���تخدامها محلي���اً فقط ،ولن تكون مطلقاً وس���يلة للدفع خارج لبنان
أو إلتمام عمليات تجارية مع الخارج من أجل اإلستيراد أو غيره»l.
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البنك المركزي العراقي يُطلق منصة إلكترونية إلصدار خطابات الضمان

محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف

ف���ي إطار إجراءاته اإلصالحية ومواكبة للتطورات الحاصلة
ف���ي أتمتة الصناعة المصرفي���ة ،أعلن البنك المركزي العراقي،
«إط�ل�اق المنصة اإللكترونية لخطاب���ات الضمان» .وأفاد البنك
في بيان ،أنه «في إطار إجراءاته اإلصالحية ،ومواكبة للتطورات
الحاصلة في أتمتة الصناعة المصرفية ،يُعلن البنك عن إطالق
المنص���ة اإللكتروني���ة لخطاب���ات الضمان التي س���يتم تس���جيل
معلومات الخطابات فيها من قبل المصارف المجازة».
وأوضح البيان« :أن المنصة شاملة في عملها تحميل بيانات
الخطاب���ات من قب���ل مخوّلي المصارف من خ�ل�ال الولوج إليها
وبصالحيات مختلفة ومحَ دَّ دة ،على أن يكون المصرف مس���ؤوالً
عن دقَّة وصحَّ ة تلك البيانات».
وأوض���ح البن���ك ،أنه «يُش���تَرط م���ن الجهات المس���تفيدة
للقطاعي���ن العام والخ���اص ،وبعد إصدار الخط���اب ،إعتماد
نم���وذج تس���جيل إلكترون���ي يت���م إس���تحصاله من البن���ك
المركزي ،والذي ستصدره هذه المنصة ،متضمّناً المعلومات
الخاص���ة بتلك الخطاب���ات ،ويحمل عالم���ات أمنيَّة مختلفة،
كالختم الحراري وخاصية (الباركود) ،من دون أن يتحمل هذا
البن���ك أي الت���زام مال���ي ينتج عن تلكؤ المصرف في تس���ديد
قيمة الخطاب»
ودعا البنك المركزي ،الجهات المستفيدة من خطابات
الضمان داخل العاصمة بغداد إلى «إستحصال نموذج تسجيل
المعلومات من قبل هذا البنك .أما الجهات الواقعة خارج
العاصمة بغداد فيمكنها إستحصال نموذج تسجيل المعلومات
من فروع البنك المركزي العراقي (البصرة ،الموصل ،أربيل)
وحسب الرقعة الجغرافية لكل فرع ،وسيتم العمل فعلياً باآللية
أعاله بدءاً من  18تشرين األول/أكتوبر »2020
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محافظ البنك المركزي العراقي يؤكد
ضرورة حل القضايا المصرفية مع إيران
وفي س���يلق ح���ل القضايا المصرفي���ة مع إي���ران ،أعلن محافظ
البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف ،إثر لقائه مع نظيره
االيران���ي عب���د الناصر همّتي على رأس وفد ف���ي العاصمة العراقية
بغداد «أن المسؤولين العراقيين يؤكدون حل القضايا المصرفية بين
البلدين ،وأن المشاكل ستُحل قريباً في ظل اآلليات المعتمدة» ،مؤكداً
«إنن���ا نُحاول مواصلة التع���اون المصرفي مع الجمهورية اإلس�ل�امية
اإليرانية ،وسنستخدم خبرة طهران في التمويل والمصارف» ،مشيراً
إل���ى «أن كل جهودن���ا هي لمواصلة التعاون بين البلدين ،وس���يتم حل
المشاكل القائمة في مجال المطالبات المالية والنقدية إليران».
وأض���اف محاف���ظ البنك المرك���زي العراقي مخي���ف «أن هناك
بعض اآلليات التي يُمكن إس���تخدامها للمس���اعدة في تعزيز التعاون
المصرفي والنقدي بين البلدين وحل المش���اكل القائمة» ،قائالً« :إننا
إقترحن���ا تش���كيل لجنة مش���تركة ،ف���ي حضور مس���ؤولين مصرفيين
وماليين من البلدين إليجاد الحل الالزم لتسوية القضايا المالية بين
إيران والعراق».
من جانب���ه ،أمل محافظ البنك المركزي للجمهورية اإلس�ل�امية
اإليرانية عبد الناصر همّتي ،في «أن يتم بالتعاون مع نظيره العراقي،
حل القضايا المصرفية المعقدة بين البلدين» ،الفتاً إلى «أن العالقات
بي���ن الجمهورية اإلس�ل�امية اإليرانية والعراق مهم���ة وفعّالة للغاية»،
مشيراً إلى «أن طهران تُولي أهمية كبيرة لتطوير التعاون مع بغداد».
يُش���ار إل���ى أن المحاف���ظ اإليراني همت���ي كان إلتقى ع���دداً من
المس���ؤولين العراقيين ،من بينهم رئي���س الوزراء مصطفى الكاظمي،
وكان بحث في الشؤون المصرفية والمالية التي تخص البلدينl.
احتاد املصارف العربية (تشرين الثاين /نوفمرب )2020
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مقابالت

الشراكة بين القطاعين العام والخاص قانون نافذ
لكن ي ُمنع تنفيذه خوف ًا على صالحيات الوزير المختص

ثالث سنوات مرّ ت على إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ( )Public Private Partnership PPPفي
ُ
مجل��س الن��واب اللبناني (تم طرحه من قبل حكومة الرئيس فؤاد الس��نيورة في العام  ،2007وإقراره
تم دراسة
في أيلول/س��بتمبر العام  ،)2017ورغم أن القانون أخذ نقاش�� ًا مستفيض ًا في الجلسات التي ّ
بنوده فيها بين مؤيّ د له ومعارض ،إال أنه ال يزال إلى اآلن مجرد حبر على ورق ،رغم صدور المراسيم
التطبيقي��ة لتنفي��ذه ،ما يعن��ي أن ال عوائق إداري��ة تحول دون أن يُ صب��ح منهج ًا للعمل ف��ي اإلدارات
والمرافق العامة ،لكن العائق األساسي هو في غياب القرار السياسي الذي يمنع تطبيقه ويجعله أسير
األدراج.
اليوم لبنان ،بلد مأزوم مالي ًا وإقتصادياً ،ويقف على مفترق طرق ،إما السير باإلصالحات المطلوبة
م��ن قب��ل المجتمع الدول��ي ،لتلقي المس��اعدة والمس��اندة م��ن صندوق النق��د الدولي والمؤسس��ات
الدولية ،أو اإلستمرار في سياسة المراوغة والتسويف التي ستُ غرق البالد بمزيد من اإلنهيار والتأزّ م.
وم��ن المفي��د القول :إن قانون الش��راكة بي��ن القطاعين الع��ام والخاص هو أحدى الركائ��ز التي طلب
المجتمع الدولي تطبيقها في لبنان لتلقي المس��اعدة ،وس��بق أن وعد المس��ؤولون اللبنانيون بذلك
بع��د إنعقاد مؤتمر «س��يدر» ف��ي العام  2018وبإج��راء اإلصالح��ات ،لكنهم لم ينف��ذوا وعودهم ،فهل
س��يعود السياس��يون اللبنانيون إل��ى عادتهم القديم��ة أي المراوغة وعدم تنفيذ ه��ذا القانون؟ أم أن
ساعة الحقيقة قد دقت ،وأن وقت المماطلة قد إنتهى إلى غير رجعة؟
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قب���ل الغوص في مناقش���ة هذي���ن اإلحتمالين م���ن المفيد
القول :إن مش���روع الش���راكة بي���ن القطاعين الع���ام والخاص
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حظي بإهتمام كبير من قبل الحكومات والمجتمعات والمراكز
البحثي���ة في مختلف أنحاء العالم منذ مطلع التس���عينيات من
)Union of Arab Banks (November 2020

الق���رن الماض���ي ،وبالتالي فه���و ليس مش���روعاً طارئاً أو غير
مج���رّب عالمي���اً .وقد زاد اإلهتمام بالش���راكة بع���د أن إتّضح
بأنّ عملية التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية تعتمد على حش���د
جمي���ع إمكانات المجتم���ع ،بما فيها طاقات وم���وارد وخبرات
القطاع العام ،كذلك القطاع الخاص ،لتتش���ارك في تنظيمات
مؤسسية تتولّى إنشاء المشاريع في مختلف أنواعها وتشغيلها،
لذلك تسعى الدول المتقدمة والنامية على حد سواء إلى خلق
التنظيمات المؤسس���ية والتشريعات والنظم لتبنّي التنظيمات
التش���اركية الت���ي تُس���هم فيها قطاع���ات المجتمع ف���ي توجيه
المش���اريع واألعم���ال وإدارتها وتش���غيلها وتطويرها وتنميتها،
من أجل خدمة أغراضها ،على أس���اس تشارك فعلي وحوكمة
جيدة ومساءلة شفافة ومنفعة متبادلة.

أسباب عدم التنفيذ

دي فريج:
لبنان لن يحصل على مساعدات صندوق النقد
الدولي إذا لم يُ نفذ القانون
لك���ن العقدة المخفية التي تمنع من تنفيذ هذا القانون ،هو
تقليصه لس���لطة الوزراء على القطاعات التي سيشملها القانون
(أي قطاع���ات المياه والكهرب���اء واإلتص���االت) ،باإلضافة إلى
تنفيذ اإلصالحات التي يتطلبها المجتمع الدولي لجهة إشراك
القطاع الخاص في تمويل المش���اريع اإلس���تثمارية للدولة .لكن
السؤال :هل أمام المس���ؤولين اللبنانيين الوقت للتهرّب مجدداً
من تنفيذ هذا القانون؟
يُجيب الرئيس الس���ابق للجنة اإلقتصاد الوطني والصناعة
والتج���ارة والتخطيط النيابي���ة النائب الس���ابق نبيل دو فريج،
(ال���ذي واك���ب القان���ون منذ تقديمه م���ن قبل حكوم���ة الرئيس
الس���نيورة) بالق���ول لمجل���ة «إتح���اد المصارف العربي���ة»« :من
الض���روري أن يُطبّ���ق قان���ون الش���راكة بي���ن القطاعي���ن العام
)Union of Arab Banks (November 2020

والخ���اص بعد اإلتفاق مع صندوق النقد الدولي ،وإال فإن لبنان
لن يحصل على مساعدات ،وكل القوانين المتعلقة بالخصخصة
والش���راكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تُطبّق أيضاً،
ألنه���ا قواني���ن نافذة ،وص���ادرة عن مجل���س الن���واب اللبناني»،
الفت���اً إل���ى أن «اإلصالحات المطلوبة ،هناك ج���زء منها يحتاج
إل���ى إقرار قوانين ،وأخرى تحتاج إل���ى تطبيق قوانين موجودة،
مث�ل�اً قطاع الكهرب���اء حيث إن القانون موجود منذ العام 2003
أي من���ذ أكثر م���ن  17عاماً ،وال���كالم عن تطوي���ر القوانين هو
محاولة للهروب من تطبيق القوانين ،ألن أي وزير يتولى حقيبة
علي���ه تطبيق القوانين الت���ي تتعلق بوزارته ،وف���ي حال أظهرت
التجرب���ة أن ه���ذه القواني���ن تحتاج إل���ى تطوير ،عنده���ا تُقدّم
الحكوم���ة مجتمعة إقتراح قانون الى مجلس النواب ،لتطوير أو
تعدي���ل القانون المش���كو منه ،وهذا ما ل���م يحصل ال في قانون
اإلتص���االت وال الكهرباء ،بهدف الحفاظ على هامش للفس���اد،
ألنه حين يكون هناك هيئة ناظمة لإلتصاالت أو للكهرباء فهذا
يُش���جع القطاع الخاص على التعاون ،ويُخفف من فرص إهدار
المال العام ونسب الفساد».
ويضي���ف دو فري���ج« :برأي���ي يجب مقاض���اة الوزير الذي ال
يُطبّ���ق القواني���ن الصادرة ع���ن مجلس النواب ،وهن���ا يأتي دور
مجل���س النواب في محاس���بة الحكوم���ة وال���وزراء المخالفين،
وبرأيي يمكنهم القيام بذلك».
تجدر االش���ارة إلى أن دو فريج واكب قانون الش���راكة بين
القطاعين العام والخاص منذ أن كُتبت حروفه األولى ،ويشرح
أن «فكرت���ه وُلدت من رح���م قانون الخصخصة الذي صدر في
زمن حكومة الرئيس سليم الحص في العام  ،1999وقبل مجيء
الرئي���س رفيق الحريري إلى الحكوم���ة في العام  ،2000حيث
ص���در قانون الخصخصة ،وعلى أساس���ه كان ركيزة أساس���ية
للتحضي���ر للبرنام���ج المال���ي واإلقتص���ادي لمؤتم���ر باريس2
وال���ذي عل���ى أثره إنتع���ش اإلقتص���اد اللبناني ،وحق���ق نجاحاً
غي���ر متوقع للمؤتمر .ضمن ه���ذا البرنامج كانت هناك قوانين
يج���ب أن تصدر عن مجلس الن���واب ،أولها قانون تنظيم قطاع
اإلتص���االت والكهرب���اء ،وقوانين تتعلق بالصح���ة العامة في ما
يخ���ص الضمان اإلجتماعي والبطاقة الصحية ،وهذه القوانين
بات���ت حاضرة منذ الع���ام  ،2002وقد ص���درت الحقاً قوانين
قط���اع اإلتص���االت والكهرب���اء ،ولكن لم يتم تطبيقه���ا ،ولم يتم
تش���كيل الهيئة الناظمة لإلتصاالت التي مهمتها تنظيم العالقة
م���ع القط���اع الخاص ،بمعنى أن ه���ذه القوانين كانت تأخذ في
اإلعتب���ار قان���ون الخصخص���ة ،لكن كل ه���ذه القواني���ن كانت
مجمّدة ،بمعنى آخر ،لبنان يمتلك قوانين راقية ومتقدمة ،لكن
المشكلة في التطبيق.
وبع���د التوتر الذي حصل بع���د التمديد لرئيس الجمهورية
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مقابالت
إميل لحود وإغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في
العام  ،2005وتشكيل حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الذي قام
بتحضير (بالتعاون مع المجلس األعلى للخصخصة) مش���روع
قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص ،تم درس القوانين
وإقت���راح أن يكون القطاع الخاص مش���اركاً للقطاع العام ،وتم
تحضي���ر القانون وإقراره في مجلس الوزراء وإحالته في العام
 2007إلى المجلس النيابي مع قواني عدة ،لكن لم تتم إحالته
إلى الهيئة العامة للمجلس بحجة أن حكومة الرئيس السنيورة
لم تك���ن ميثاقية ،وبق���ي القانون ف���ي أدراج المجلس النيابي،
وبقي هذا القانون مُجمّداً إلى حين حدث اإلتفاق على وصول
القان���ون إلى اللجان المش���تركة منذ نحو س���نتين ،وتم تأليف
لجنة نيابية فرعية برئاس���ة النائب ياس���ين جابر ،وتم اإلنتهاء
من دراسة القانون وإقراره من قبل الهيئة العامة مؤخراً».
إل���ى جانب المخاض الذي م ّر به القانون ،يش���رح دي فريج
أهمي���ة القان���ون بالنس���بة إلى لبنان فيق���ول دو فري���ج« :الدولة
اللبنانية مفلس���ة ،وال يُمكنها تمويل المش���اريع ف���ي الكهرباء أو
المياه والمستش���فيات الحكومي���ة ،وبالتالي ،إذا كان هناك إرادة
سياس���ية للعمل لصال���ح المواطن اللبناني ،فه���ذا القانون يُمثل
خش���بة الخالص للمواط���ن اللبناني ،ألنه يُؤمّ���ن فرصة للقطاع
الخ���اص باإلتف���اق مع أي مؤسس���ة عامة ،ويتش���ارك مع الدولة
اللبنانية ،ويُدير المش���روع بشفافية ،وهذا يُعطي مردوداً سريعاً
للمشاريع بمواصفات عالية وخدمة للمواطن ،كما أن هذا القانون
يس���مح للقطاع الخاص ب���إدارة المرافق العامة كالمستش���فيات
الحكومية مثالً ،وفقاً لش���روط عالمية ،وهذا ما يُؤمّن للمواطن
خدمات ممتازة ،والقانون يُؤدي إلى تشغيل الفائض من السيولة
الموجودة في المصارف ،وهذا ما يعود بالفائدة على المستثمر
والمصرف واليد العاملة والمواطن على السواء».
ويضي���ف دو فري���ج« :المواط���ن العادي سيش���عر بتحس���ن
بالخدم���ات من خ�ل�ال الكهرباء ونوعيته���ا وديمومتها وثباتها،
وإختص���ار فاتورت���ه بفاتورة واح���دة ،كما أن القانون س���يخلق
منافس���ة في القطاع الخليوي ،مما يُق���وي الخدمات ويُخفض
األس���عار ،ويُشجع على قيام الحكومة اإللكترونية التي تُحارب
الفس���اد ،وتُؤمّن الش���فافية المطلوبة ،وهذا ما يستعد القطاع
الخاص للقيام به ،وقد بدأ تطبيقه في العديد من دول العالم».

التحرٌّ ر من العوائق
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يُشارك رئيس لجنة االقتصاد النيابية الحالي النائب فريد
البستاني ،النائب السابق دي فريج حول أهمية قانون الشراكة
بين القطاعين العام والخاص ،ويقول البس���تاني لمجلة «إتحاد
المصارف العربية»« :الش���راكة بين القطاعين العام والخاص
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البستاني:
القانون مُ طبّ ق عالمي ًا ويُ حرّ ر القطاعات
من العوائق التي يعانيها القطاع العام
أم���ر ُمتّبع في كل دول العال���م ،ألن القطاع الخاص متحرّر من
كل العوائ���ق الت���ي يعانيه���ا القط���اع العام (الروتي���ن والحفاظ
عل���ى اإلنضب���اط) ،ونح���ن وصلنا ال���ى مرحلة إنهي���ار تام في
القط���اع العام ،لذلك نحتاج إلى تفعيل كل القطاعات الزراعية
والصناعي���ة واإلتصاالت عبر القطاع الخاص .علماً أن قانون
الش���راكة الذي سيتم تفعيله ،هو موجود في خطتي «ماكنزي»
وفي مقررات مؤتمر «سيدر».
يضي���ف البس���تاني« :ما نريده هو ش���راكة بين القطاعين
الع���ام والخ���اص ،وس���بق أن تح���دّث عن���ه الرئيس الفرنس���ي
إيمانوي���ل ماك���رون ف���ي الورق���ة اإلقتصادي���ة الت���ي إقترحتها
المبادرة الفرنس���ية ،وهو موجود أيضاً في الورقة اإلقتصادية
الت���ي قدّمها رئي���س تكتل لبنان القوي الوزير الس���ابق ،النائب
جب���ران باس���يل ،وبالتال���ي ال ب���د م���ن تفعيل���ه ،وخصوصاً أن
لبنان مقبل على إس���تثمار قطاعي الغ���از والنفط ،بعدما تُحل
مشكلة الحدود البحرية ،وكرئيس للجنة ،سأقوم بطرح تطبيق
خط���ة «ماكينزي» التي س���بق للبنان أن دف���ع تكاليف إنجازها،
والتي تتضمن أيضا التش���ديد على تطبيق قانون الشراكة بين
القطاعين العام والخاص».

قانون قابل للتطبيق في أكثر من قطاع
عل���ى ضفة عضو لجن���ة االقتصاد النائ���ب روجيه عازار،
فإن «المش���اركة بي���ن القطاعين الع���ام والخ���اص برأيه ،باب
لتفعي���ل اإلقتصاد اللبناني» ،إذ يقول لمجلة «إتحاد المصارف
العربية»« :ال شك في أنها خطوة ضرورية للنهوض باإلقتصاد
اللبناني في ظل األزمة التي نعيش���ها اليوم ،إذ إن لبنان يمتلك
الكثي���ر من المؤسس���ات والقطاعات التي يُمك���ن أن تُدار بناء
على قانون الش���راكة بين القطاعين العام والخاص مثل كازينو لبنان،
)Union of Arab Banks (November 2020

عازار:
لنحتذي بنموذج دبي لتطبيق قانون المشاركة
بين القطاعين العام والخاص
واإلتصاالت والكهرباء».
ويضيف عازار« :كصناعي ،أعرف أهمية القطاع الخاص وإدارته
للمراف���ق العامة ،وهناك أمثل���ة دولية ناصعة ،وأنا أُرحب بهذا األمر،
والمثال األبرز دبي ،حيث المش���اركة بي���ن القطاعين العام والخاص،
وبرأي���ي صن���دق النق���د الدولي لن يتدخل لمس���اعدة لبن���ان إال عبر
تطبي���ق اإلصالح���ات ،ومنها تطبيق قانون الش���راكة بي���ن القطاعين
العام والخاص».

معاقبة المخالفين للقانون
والس���ؤال ال���ذي يُطرح هن���ا ،هل يُمك���ن مقاضاة ال���وزراء الذين
تغاضوا عن تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
يُجيب الخبير الدس���توري المحامي س���عيد مال���ك لمجلة «إتحاد

مالك:
ال مسؤولية قانونية على الوزير
الذي ال يُ طبق القوانين
بل يخضع لمحاسبة سياسية
من قبل مجلس النواب
المصارف العربي���ة» قائالً« :عندما يصدر قانون عن مجلس النواب،
يُصب���ح عل���ى الحكوم���ة إص���دار المراس���يم التنظيمي���ة والتطبيقية
للقان���ون ،ويُفترض متابعة الموضوع مع الحكومة التي ستُش���كل ،من
أجل تطبيق هذه القوانين التي باتت قابلة للتنفيذ».
ويضيف مالك« :ليس هناك من مسؤولية قانونية على الوزير الذي
ال يُطبّق القوانين الصادرة عن مجلس النواب ،ومنها قانون الش���راكة
بي���ن القطاعين العام والخاص ،بقدر ما هي مس���ؤولية سياس���ية ،إذ
يُمكن مس���اءلة الحكومة ورئيسها من ضمن إطار المساءلة السياسية
وال���دور الرقاب���ي لمجل���س الن���واب ،وأن يُط���رح الص���وت عن مصير
القوانين التي أقرها»l.
باسمة عطوي

 تتميّز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،بأنّها شراكة طويلة األمد تهدف إلى تقديم خدمات عامة ،وإنشاءالبُن���ى التحتية عن طريق اإلس���تفادة من الكف���اءة اإلدارية والقدرات التمويلية للقطاع الخاص .وتتميّز هذه الش���راكة
بأنّها ليست شراكة برأس المال وال شراكة باألرباح ،بل هي أيضاً شراكة بالمخاطر ،بحيث إ ّن القطاع العام يُحوّل إلى
القطاع الخاص جزءاً من مخاطر المشروع ويحتفظ بأخرى ,وهذا ما يُميّز الشراكة عن الخصخصة وعقود اإلدارة.
 تهدف الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى تغيير نشاط الحكومة من تشغيل البنية األساسية والخدماتالعامة ،إلى التركيز على وضع السياسات لقطاع البنية األساسية ،ووضع أولويات لمشروعات البنية األساسية ،كذلك
لمراقبة مقدّمي الخدمات بغية تحسين نوعيّتها ورفع جودتها .كما تهدف هذه الشراكة إلى إدخال الكفاءات اإلدارية
والقدرات التمويلية لدى القطاع الخاص وإشراكه في تحمل المخاطر.
 الش���راكة بي���ن القطاعي���ن تُحقق أيضاً قيم���ة أفضل مقابل النقود في ما يتعلّق باإلنفاق العام من خالل الس���عراألمثل للعميل على أساس التكلفة خالل مدّة العقد .أمّا السعر اإلجمالي لمناقصة القطاعين العام والخاص المقدّمة
من الشريك ،فيجب أن يكون أقل من التكلفة التي تتحمّلها الحكومة لو قامت بتوفير مستوى الخدمة نفسه ،متضمّنة
التكاليف اإلضافية للمخاطر التي يُمكن للحكومة أن تواجهها.
 الش���راكة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى تفادي تراجع األصول والمنش���آت الضرورية للقطاع العام،نتيجة الصيانة غير الفعّالة أو التّش���غيل الس���يء لألصول ،وإدخال اإلبتكارات على تصميم المشروع بالنسبة إلى هذه
األصولl.
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الدراسات واألبحاث والتقارير

في تقرير عن «المشاركة االقتصادية للمرأة
في العراق واألردن ولبنان»
البنك الدولي:
% 26
من اللبنانيات
يشاركن في
سوق العمل

88

أص���در البن���ك الدول���ي تقري���راً
بعن���وان «المش���اركة اإلقتصادّي���ة
للم���رأة ف���ي الع���راق واالردن ولبنان»،
س���لّط الض���وء في���ه على مش���اركة الق���وى العامل���ة النس���ائّية في
الع���راق واألردن ولبن���ان .وذك���ر التقري���ر أ ّن تحس���ين المش���اركة
االقتصادّي���ة للمرأة في منطقة الش���رق االوس���ط وش���مال أفريقيا
يُس���هم ف���ي نمّو ش���امل ،علماً أ ّن المرأة تس���هم بنس���بة  % 18من
النات���ج المحلّي االجمالي ف���ي المنطقة ،مقارن ًة بمتوس���ط عالمي
عن���د  .% 37ف���ي هذا الس���ياق ،علّ���ق التقرير ،أن زيادة مش���اركة
القوى العاملة النس���ائية لمستويات توازي مستويات المشاركة عند
الذك���ور قد يُع���زّز الناتج المحلّي االجمالي ف���ي المنطقة بـ.% 47
وذكر التقرير أيضاً ،أ ّن منطقة الش���رق االوس���ط وش���مال أفريقيا
تتمتّع بأدنى معدّل مش���اركة للقوى العاملة النسائية في العالم عند
 % 21وذلك ضمن النس���اء المنخرطات في س���وق العمل واللواتي
تتراوح أعمارهن بين الـ 15والـ 64سنة.
أضاف البنك الدولي ،أن ثلثي النساء اللبنانيات اللواتي يتمتّعن
عال يعملن أو يبحثن عن وظيفة ،علماً أ ّن هذه الفئة
بمستوى تعليم ٍ
من النساء تشكّل حوالى  % 31من إجمالي النساء في لبنان .وذكر
التقرير أ ّن النساء المنخرطات في سوق العمل ،يملن إلى المشاركة
في أنش���طة أقل إنتاجية ،حيث إن أكثر من ثلثي النس���اء اللبنانيات
يعمل���ن في قطاع الخدمات (القطاع العام والتوظيف المحلّي) .في
هذا الس���ياق ،أضاف التقرير ،أّن الم���رأة اللبنانية تميل إلى العمل
في وظائف ذات أجور أقل وعلى أساس عقود ثابتة ،مشيراً إلى أ ّن
إحتمال حصولها على وظائف إدارية أو مناصب عالية أقل حتماً.
من منظار آخر ،كشف تقرير البنك الدولي عن  4نقاط تحوُّل
تواجهها النس���اء ،والتي ق���د تؤدّي إلى مغادرة البعض منهن س���وق
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العم���ل أو عدم دخوله أبداً .وبحس���ب التقرير ،ف���إ ّن نقاط التحوُّل
ه���ذه تنطوي عل���ى «اس���تعداد» (إنتقال من المدرس���ة إلى العمل)،
و«الدخول والبقاء» (مواجهة عوائق عدة قد تمنعهن من دخول سوق
العمل أو إلى الخروج منه ،إذا ش���كّلت ه���ذه العوائق قيوداً دائمة)،
و«الزواج» (عوائق إضافية بس���بب القي���ود اإلجتماعية والقانونية)،
و«إنج���اب طف���ل»( :المزيد م���ن العوائق المتعلق���ة برعاية األطفال
والتي من الممكن أن تؤدّي إلى مغادرة المرأة لسوق العمل).
وأشار التقرير ،إلى أ ّن العوائق التي تواجهها المرأة تتوزّع على
ثالث مساهمات للمساواة بين الرجال والنساء :الجوانب القانونية،
والمؤسس���ات غير الش���رعية ،واألس���واق .وقد أوض���ح التقرير أ ّن
الجوان���ب القانونية تُعن���ى بالقوانين واألنظمة الت���ي يُمكن أن تُعزّز
أو تحم���ي أو تحظّ ر المش���اركة اإلقتصادية للم���رأة ،وتضمن حقها
في العمل في الظروف نفس���ها التي يتمتّع بها الرجل ،وأن تس���اهم
مساهمة الرجل في اإلقتصاد.
أض���اف التقري���ر ،أيض���اً إ ّن المؤسس���ات غير الش���رعية هي
مجموعة من اإلجراءات التي تش���كّل تفاعالت إجتماعية .كما ذكر
التقرير أن التصورات والمواقف والعادات المش���تركة قد تُحدّد ما
إذا كان ينبغ���ي على الرجال والنس���اء الزواج وفي أي س���ن ،والدور
الذي س���يلعبه كل منهما بعد الزواج (بما في ذلك تقاسُ ���م األعمال
المنزلية وترتيبات الرعاية) .وأوضح التقرير أ ّن األس���واق تتمحور
ح���ول تواف���ر وجودة ف���رص العمل ،إضاف���ة إلى خصائ���ص البنية
التحتي���ة للرعاية والنق���ل ،والتي تلعب دوراً ف���ي التأثير على قدرة
المرأة في الحصول على فرص عملl.
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بهدف مواكبة اإلصالحات الحكومية
للنهوض باإلقتصاد تحقيق ًا لإلستقرار المالي
المصرف العراقي للتجارة
يعقد الجلسة الحوارية الخاصة بإصدار السندات الوطنية

الدكتور سالم جواد الجلبي
رئيس المصرف العراقي للتجارة ورئيس مجلس اإلدارة

90

عق��د المصرف العراقي للتجارة  TBIبالتعاون مع رابطة
المص��ارف الخاصة العراقية ،جلس��ة حوارية خاصة بإصدار
السندات الوطنية من قبل وزارة المالية العراقية ،هدفت إلى
مواكبة اإلصالحات التي تُ جريها الحكومة العراقية للنهوض
بالواق��ع اإلقتصادي لتحقيق اإلس��تقرار المالي المس��تدام،
وتحقي��ق إصالح��ات إقتصادي��ة كلي��ة وتوفي��ر الخدم��ات
األساس��ية ،كما سعت الجلس��ة إلى تطوير الحوكمة والبيئة
المالي��ة والقانوني��ة ،وتحس��ين البُ ن��ى التحتي��ة األساس��ية
لتوفير الخدمات األساسية.
وتم خالل هذه الجلسة ،بحث عدد من المحاور المهمة تضمّنت
آلي���ة طرح الس���ندات المالية وإس���تثمارها بفائدة جيدة لتس���تقطب
المستثمرين من األفراد والمؤسسات ،سواء داخل األسواق التقليدية
أو من خارجها ،كما تطرقت الجلسة إلى إمكانية طرح تلك السندات
بعملت���ي الدين���ار العراق���ي وال���دوالر لفت���رات زمنية متباين���ة لتوفير
خيارات أوسع أمام المستثمرين.
ولمناس���بة إنعق���اد الجلس���ة ،قال الدكتور س���الم ج���واد الجلبي
رئي���س المصرف العراقي للتجارة ورئيس مجلس اإلدارة« :تأتي هذه
الخطوة في ظل مشاركة المصرف العراقي للتجارة في اإلصالحات
اإلقتصادي���ة الت���ي تجريه���ا الحكوم���ة العراقية ،حي���ث بحثنا خالل
الجلس���ة آلية طرح تلك الس���ندات خارج األس���واق التقليدية ،وتوجيه
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ج���زء كبي���ر منها لدعم القط���اع الخاص والبُنى التحتي���ة في العراق،
ولمعالج���ة العج���ز المالي وتوفير الس���يولة النقدية التي تُس���اهم في
تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين».
ويُع���د المص���رف العراقي للتج���ارة المحرك الرئيس���ي لتطوير
اإلقتص���اد العراق���ي ،ويُس���هم بش���كل فعّ���ال ف���ي كافة مناح���ي حياة
المواطن العراقي ،فقد ش���ارك المصرف في مشاريع إعادة اإلعمار،
بإجمال���ي قروض تزيد على  3ملي���ارات دوالر ،خُ ّصصت خالل العام
الماض���ي وح���ده لدعم المؤسس���ات واألجهزة الحكومي���ة ،كما تُعتبر
المس���ؤولية اإلجتماعية والدور الوطني للمصرف جزءاً أساس���ياً من
وتمس كافة مشاريعه في
ُ
رؤيته وخططه ومن سياس���اته لإلس���تدامة،
مجاالت الصح���ة والتعليم والزراعة والكهرب���اء والبنية التحتية حياة
الماليين من العراقيين.
كم���ا يعمل المص���رف العراقي للتج���ارة منذ تأسيس���ه في العام
 2003بالتع���اون مع البن���ك المركزي العراقي على تطوير وتحس���ين
المس���توى الصح���ي والتعليم���ي والثقاف���ي واإلقتص���ادي والضم���ان
اإلجتماعي ألفراد المجتمع العراقي وذلك من خالل توفير الخدمات
المتنوعة ،وطرح المصرف العديد من المبادرات لتمويل المشروعات
الصغيرة والمتوس���طة ،بما يتناس���ب م���ع جميع قطاع���ات األعمال.
وق���د إفتت���ح المصرف أول فرع ل���ه خارج العراق الع���ام الماضي في
الري���اض ،المملكة العربية الس���عودية ،ويعتزم ترقي���ة مكتبه التمثيلي
في س���وق أبوظبي العالم���ي لتمكينه من القيام باإلستش���ارات وإدارة
اإلستثماراتl.
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اإلسكوا :تراجع عدد رحالت النقل الجوي للركاب
في المنطقة العربية بأكثر من النصف نتيجة «كوفيد »19 -
أدّى انتشار جائحة «كوفيد  »19 -في المنطقة العربية ،إلى إنخفاض
عدد رحالت النقل الجوي للركاب بأكثر من النصف في األشهر الستة
ال
األول���ى من هذا العام ،مقارن���ة بالفترة ذاتها من العام الماضي ،فض ً
ع���ن إغالق الحدود الب ّريّة وأثره على حركة األش���خاص والبضائع .إال
أن قطاع النقل البحري للبضائع لم يتأثر كثيراً بالجائحة في المنطقة،
مُظه���راً مرونة تج���اه مختلف عوامل اإلختالل مع تف���اوت التأثير على
مس���توى ال���دول .هذا ما ألقت عليه الضوء دراس���ة جدي���دة أصدرتها
لجنة األمم المتحدة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي آس���يا (اإلس���كوا)
بالتع���اون مع مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد) بعنوان
«آثار جائحة كوفيد  19 -على المنطقة العربية :النقل».
ويُتوق���ع أن ينخفض العدد اإلجمالي ل���ركاب الرحالت الجوية من
المنطقة العربية وإليها وداخلها في العام  2020ليصل إلى حوالي 154
مليون مس���افر ،ما يُعيد عدد المس���افرين إلى مستويات العام .2009
وبينما يُقدّر إجمالي خسائر إيرادات شركات الطيران في المنطقة في
الع���ام  2020بنح���و  38مليار دوالر ،أي نح���و  % 53من إيرادات العام
الماضي ،ال يُتوقع للسفر الجوي الدولي أن يعود إلى مستويات ما قبل
الجائحة قبل العام .2023
ولي���س النق���ل الجوي وحده المتضرر من تبعي���ات اإلجراءات التي
رافقت الجائحة .فكان إلغالق الحدود وإعتماد بروتوكوالت الس�ل�امة
أث ٌر على حركة األش���خاص والبضائع ،وتتوقع الدراسة تراجع إيرادات

قطاع النقل البري في المنطقة بنسبة  % 22في العام .2020
وفي المقابل ،لم ينخفض عدد زيارات س���فن الشحن التجارية في
المنطقة إال بنسبة  % 1خالل أول  31أسبوعاً من العام  2020مقارن ًة
بالفترة نفس���ها من العام  ،2019وبقي ع���دد زيارات ناقالت الحاويات
للموانئ ثابتاً .أما عدد زيارات الموانئ لسفن الركاب ،فقد تأثَّر كثيراً،
إذ إنخفض بنسبة .% 40.1
إزاء هذه التغيرات ،حثّت األمينة التنفيذية لإلس���كوا روال دش���تي
حكومات الدول العربية على «إعتماد حزم دعم لقطاع النقل والخدمات
اللوجس���تية ،تش���مل الدعم المالي والتخفيضات الضريبية واإلستثناء
من الرسوم واإلعفاءات ،ودعم أجور العمال وتدريبهم».
وأضافت دشتي« :على الحكومات تعزيز التعاون الدولي واإلقليمي
من أجل المضي بتحركات متسقة ومتضافرة للتصدي للجائحة وأثرها
على النق���ل واللوجس���تيات ،كتب���ادل المعلومات واإلعت���راف المتبادل
بالشهادات ووثائق اإلمتثال وتنسيق إدارة الحدود»l.

عمومية «آفاق اإلسالمية للتمويل» تقر توزيعات نقدية بنسبة % 7
أق���رَّت الجمعية العمومية لـ «آفاق اإلس�ل�امية للتمويل» خ�ل�ال إجتماعها عن طريق اإلتصال
المرئ���ي ،ف���ي حضور كل من ممث���ل وزارة اإلقتصاد والمدقق الخارجي ورئيس اللجنة الش���رعية
مسجل األسهم سوق دبي المالي ،وأعضاء مجلس ادارة الشركة ،والرئيس التنفيذي ،توزيع أرباح
نقدية لجميع المساهمين بنسبة  ،% 7بمقدار ( 7فلوس للسهم الواحد) ،وبقيمة إجمالية قدرها
 19,250,000درهم ،وذلك عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر/كانون األول .2019
وف���ي تعليقه على بيئة األداء التش���غيلي ،ق���ال عبد الجليل البلوكي ،نائ���ب رئيس مجلس إدارة
«آف���اق اإلس�ل�امية للتموي���ل»« :بالتزامن م���ع بداية عقد جدي���د ،وقرب إنتهاء الع���ام  ،2020فإننا
متفائلون بعودة وتيرة النشاط اإلقتصادي ،ونتطلع بحماس كبير إلى ما ينطوي عليه العام الجديد
م���ن ف���رص واعدة للتمويل اإلس�ل�امي ،وذلك لإلس���تمرار في دع���م تقدم وازده���ار دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،ولعب دور فاعل في تحقيق األحالم الطموحة لشعبها الكريم وقيادته الرشيدة».
وكان���ت «آفاق اإلس�ل�امية للتموي���ل» أعلنت تحقيق أرباح صافية موحَّ ���دة بلغت قيمتها 101.4
مليون درهم في العام  ،2019مقارنة بـ 98.3مليون درهم في العام السابقl.
)Union of Arab Banks (November 2020

عبد الجليل البلوكي نائب رئيس مجلس
إدارة «آفاق اإلسالمية للتمويل»
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الدراسات واألبحاث والتقارير

حجم الديون العالمية نتيجة كوفيد19 -
قنبلة  2020الموقوتة

ف��ي أحدث تقرير حس��ابي للمعهد الدولي للتمويل ( )IIFقد تصل الدي��ون على صعيد العالم إلى حجم
 277أل��ف ملي��ار دوالر في نهاية العام  ،2020بعدم��ا زادت هذه الديون في أيلول/س��بتمبر  ،2020بواقع
 15ألف مليار نتيجة السياس��ات المالية التي ق��ررت دول كثيرة حول العالم إعتمادها لمواجهة المصائب
الت��ي أفرزه��ا وباء كوفيد –  19العالمي عل��ى كافة القطاعات اإلقتصادية في مختل��ف الدول ،وتصنيفها
غنية كانت أو متوس��طة أو فقيرة ،وكل دولة بحس��ب أدائها .أما الدول النامية فتُ شكل الديون لديها والتي
تفاقمت بس��بب األزمة الصحية العالمية نس��بة تفوق الـ  % 430من ناتجها المحلي اإلجمالي ،في نهاية
الفصل الثالث من هذا العام.
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ه���ذه الدي���ون العالمية ل���م تتراكم فقط نتيجة سياس���ات الدول ،بل
أيض���اً نتيج���ة قي���ام العديد م���ن المؤسس���ات الكبرى باإلقت���راض لكي
تس���تطيع مواكبة التحديات التي تقف بوجهها ،وال س���يما أن العالم دخل
الجولة الثانية من الوباء ،وتحذير من موجة ثالثة ليست مستبعدة ،رغم
اإلس���تعداد لوضع لقاح في األس���واق تنافست العديد من الدول إلبتكاره
ووضع���ه في خدمة البش���رية ف���ي األش���هر القليلة المقبلة أو األس���ابيع
المقبلة.
الدراس���ة الحديثة التي أصدرها المعهد الدولي للتمويل ترتكز على
معطي���ات س���اهمت فيها  400مؤسس���ة مصرفية ومالي���ة تنضوي تحت
مظل���ة المعه���د .وتُح���دد تلك المؤسس���ات أن الجهة التي س���اهمت في
تضخ���م حجم الديون بأكثر من نصفها تقريباً هي الدول النامية بش���كل
خ���اص .وه���ذه الدول كانت في العام  2019ف���ي الفصل الثالث منه ،قد
سجَّ لت حجم ديون إجمالي بواقع  ،% 380فيما زاد حجم الديون لديها
احتاد املصارف العربية (تشرين الثاين /نوفمرب )2020

في الفترة ذاتها من العام الحالي بنحو  % 52على حجم العام .2019
أما بالنس���بة إلى الدول الناش���ئة أو الصاعدة ،فشكلت الديون نسبة
 % 250من ناتجها اإلجمالي في نهاية الفصل الثالث من العام ،2020
والصين وحدها تراكمت ديونها في الفترة عينها بواقع .% 335
فالدول الناش���ئة مطالبة في العام  2021بتسديد حجم ديون يُقدّر
بنح���و  7آالف مليار دوالر ،بحس���ب أرقام المعهد الدول���ي للتمويل .أما
ال���دول الفقي���رة التي ترزح تحت س���قف ديون ال يُع���د وال يُحصى ،فقد
تس���تفيد م���ن تمديد تعليق س���داد خدمة الديون م���ن حزيران/يونيو من
الع���ام المقب���ل ،كما ص���در في ق���رارات مجموعة العش���رين  G20التي
إنعقدت في الرياض في  22تشرين الثاني/نوفمبر .2020
وتقول دراس���ة المعهد الدولي للتمويل أيضاً إن الديون في الواليات
المتح���دة األميركي���ة (العامة والخاصة) قد تصل ف���ي نهاية  2020إلى
نحو  80ألف مليار دوالر ،مع زيادة بواقع  9آالف مليار عن العام .2019
)Union of Arab Banks (November 2020

وف���ي منطقة اليورو ،إرتفع حجم الديون ف���ي دول المنطقة بواقع 1500
مليار دوالر حتى نهاية أيلول/س���بتمبر ليصل إجمالي ديون المنطقة إلى
حجم  53ألف مليار دوالر.
بالنس���بة إلى دول ش���رق أوس���طية وآسيوية ،فإن نس���بة الزيادة في
حج���م الديون للقطاعات غير المالية ،س���جلتها بلدان مثل لبنان ،تركيا،
ماليزيا ،الصين ،وفي حلول نهاية العام  ،2020س���تجد البلدان الناش���ئة
نفس���ها أمام إس���تحقاق سداد الـ  7آالف مليار دوالر سابقة الذكر عبارة
عن سندات وقروض ونسبة  % 15منها مقومة بالدوالر األميركي.
وتج���در اإلش���ارة هنا إلى أن تراجع مردود العائ���دات الضريبية في
ه���ذه البلدان الصاعدة نتيجة سياس���ة تخفيف األعباء عن المؤسس���ات
والش���ركات لتستطيع مواجهة كورونا ،س���يجعل من الصعب عليها سداد
ديونها وستصبح كبيرة التكلفة رغم معدّالت الفائدة المخفضة والمطبّقة
على القروض.
فالواقع الحاصل منذ تفاقم األزمة الصحية الكونية وإنتش���ارها في

القنوات البش���رية واإلقتصادية ،هو أن البن���وك المركزية أرغمت الدول
والش���ركات على معدالت فائدة شبه معدومة .ومع ذلك أكثر من % 60
م���ن الدول ستس���جل معدّالت نم���و إقتصادي في الع���ام  2020أقل من
معدالت تسجلها عادة في أوقات خالية من األزمات.
المؤسس���ات المالية والمصرفية العاملة في المعهد الدولي للتمويل
لم تخف قلقها حيال التطورات المالية التي فرضتها األزمة الصحية على
المجتم���ع اإلقتصادي الدولي ،ووجهت تحذي���راً لمجموعتين من الدول:
الدول األكثر إستدانة مثل إيطاليا ولبنان ودول حيث يصعد لديها حجم
الدي���ن العام مث���ل األرجنتين والبرازيل وجنوب أفريقي���ا واليونان .وهذه
الدول بحس���ب دراس���ة المعهد الدولي للتمويل غير قادرة على اإلعتماد
على موازناتها في ظل الظروف التي يعبرها إقتصادها حالياً.
المعهد الدولي للتمويل يش���ير في جانب المخاطر إلى إستحقاقات
س���داد ديون تواجه الدول الصاعدة م���ن اليوم ولغاية نهاية العام ،2021
حيث إن هذه الدول قد تسجِّ ل حجماً يُراوح بين  9آالف و 10آالف مليار
دوالر عبارة عن سندات حكومية وديون مصرفية.
أم���ام ه���ذا الواق���ع والحقائ���ق والتخبّ���ط إذا صح التعبي���ر في أداء
)Union of Arab Banks (November 2020

تراخ في بعض السياس���ات حفاظاً على القطاعات
العال���م إقتصادياً مع ٍ
بوج���ه زوبع���ة وباء ال يرحم ،تجد الدول حول العالم نفس���ها أمام معادلة
متناقض���ة ومعق���دة .فمن جهة تجد ه���ذه البلدان نفس���ها مضطرة إلى
مساندة إقتصاداتها المنهارة بسبب األزمة الصحية العالمية من دون أن
يؤدي ذلك إلى نفخ في حجم الديون.
وبحس���ب صن���دوق النقد الدول���ي ،قام���ت الحكومات ح���ول العالم
بتخصيص وصرف مبالغ قارب حجمها  11ألف مليار دوالر كمساعدات
للمؤسس���ات واألفراد المتضررين من الش���لل اإلقتصادي الذي تس���ببت
ب���ه كورونا والحجر اإللزامي في عديد من الدول والذي أدى إلى تراجع
النش���اط اإلقتصادي ،مع تراج���ع الحرية اإلس���تهالكية وتوقف األعمال
واإلستثمارات.
فإس���تفادت العدي���د م���ن الحكوم���ات ح���ول العالم من ه���ذه االزمة
لتستدين على معدالت فائدة متدنية ،وهذه األخيرة قد تظل كذلك لكن
إلى حين وال سيما بالنسبة إلى الدول الناشئةl.
مازن حمود/باريس
محرر إقتصادي ومالي
احتاد املصارف العربية (تشرين الثاين /نوفمرب )2020
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األخبار والمستجدات

األخبار والمستجدات

موجودات مجموعة  QNBترتفع  % 8والقروض والسلف % 10

 QNBراعي ًا ألسبوع قطر السنوي لإلستدامة

94

أعلن����ت مجموع����ة ( ،QNBبنك قط����ر الوطني) نتائجها
المالي����ة لألش����هر التس����عة المنتهية في  30س����بتمبر /أيلول
 ،2020أن����ه بل����غ صافي األرب����اح  9,5ملي����ارات ريال قطري
بإنخفاض نسبته  % 15مقارنة بالعام الماضي.
في المقابل ،إرتفع إجمالي الموجودات بنسبة  % 8منذ
 30سبتمبر /أيلول  2019ليصل إلى  986مليار ريال ،ونظراً
إلى الظروف اإلقتصادية العالمية ،إختارت مجموعة QNB
اإلستمرار في إتباع سياسة متحفظة لبناء إحتياطات إضافية
لخس����ائر الق����روض المحتملة من خالل تس����جيل المزيد من
مخصصات خسائر القروض بمقدار  1,9مليار ريال ،كإجراء
وقائي لحماية المجموعة من أي تأثيرات سلبية على محفظة
الق����روض نتيجة األوضاع اإلقتصادي����ة العالمية الحالية وقد
أثّر ذلك على إجمالي أرباح المجموعة.
كما إرتفع إجمالي القروض والسلف بنسبة  % 10لتصل
إل����ى  717ملي����ار ري����ال قط����ري ( 197ملي����ار دوالر) .وقد تم
تموي����ل هذا النمو بش����كل أساس����ي من خ��ل�ال ودائع العمالء
التي إرتفعت بنس����بة  % 8لتصل إلى  715مليار ريال قطري
( 196مليار دوالر).
كما إرتفع الدخل التشغيلي بنسبة  % 1ليبلغ  19,2مليار
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ري����ال قطري ( 5,3مليارات دوالر) مما يعكس نجاح مجموعة
 QNBف����ي تحقيق نمو مس����تدام ف����ي مص����ادر الدخل رغم
اإلمتيازات المتعلقة بالرس����وم المقدم����ة للعمالء الموجودين
ف����ي األس����واق الرئيس����ية لمجموع����ة  QNBالمتأث����رة بوباء
كوفيد .-19
وقامت المجموعة بأخذ العديد من المبادرات الجديدة
الت���ي تهدف إلى تخفيض المصاريف ورفع مس���توى الكفاءة
التش���غيلية .وق���د س���اعد ذلك على تحس���ين نس���بة الكفاءة
(نس���بة التكلفة إلى الدخل) إل���ى  ،% 24,2مقارنة بـ 25,7
 %للعام الس���ابق والتي تُعتبر واحدة من أفضل النس���ب بين
المؤسس���ات المالي���ة الكبيرة في منطقة الش���رق األوس���ط
وأفريقيا.
وبل���غ مع���دل القروض غير العاملة كنس���بة م���ن إجمالي
محفظ���ة الق���روض مس���توى  % 2,0كما في  30س���بتمبر/
أيلول  ،2020وهو من بين أدنى المعدالت على نطاق البنوك
الرئيس���ية في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا ،األمر الذي
يعك���س الجودة العالي���ة لمحفظة القروض وفعالية سياس���ة
إدارة المخاطر اإلئتمانية.
كما حافظت المجموعة على نسبة تغطية القروض غير
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العامل���ة عن���د مس���توى  ، % 104األمر ال���ذي يعكس النهج
المحافظ الذي تتبناه تجاه القروض المتعثرة.
من جهة أخرى ،أعلنت مجموعة  ،QNBأكبر مؤسس����ة
مالية في منطقة الش����رق األوسط وأفريقيا ،رعايتها ألسبوع
قطر لإلس����تدامة  2020الذي ينظم����ه مجلس قطر للمباني
الخضراء ،عضو مؤسس����ة قطر .وتأت����ي رعاية  QNBلهذا
الحدث الس����نوي في إطار إلتزام المجموعة المس����تمر تجاه
البيئ����ة .ويه����دف البن����ك إلى المس����اهمة بش����كل إيجابي في
التحدي����ات البيئي����ة واإلجتماعي����ة المختلفة الت����ي لها تأثير
طويل األمد وزيادة الوعي بين موظفيه وعمالئه حول أهمية
اإلستدامة.
وق����د تعه����د  QNBف����ي ه����ذا اإلط����ار تعزي����ز ثقاف����ة
اإلس����تدامة ،وتعزيز وتنفيذ الممارسات المستدامة المحددة
ف����ي رؤية قط����ر الوطنية  ،2030وتواص����ل المجموعة إحراز
تقدم في تنفيذ إستراتيجيتها المتعلقة باإلستدامة من خالل
إلتزامها تجاه مختلف الممارسات التجارية المستدامة على
الصعيدين المحلي والعالمي.

وإحتل  QNBالمرتبة الثانية على التوالي في قطر على
قائم����ة األداء في بورصة قطر ،وعلى الصعيد الدولي ،أكدت
المجموعة إلتزامها باإلتفاق العالمي لألمم المتحدة بوصفها
من الجهات الموقعة على اإلتفاق العالمي ،وذلك بنش����ر أول
«بيان حول التقدم المُحرز» ( )COPمع تسليط الضوء على
جهودها لتعزيز أفضل ممارس����ات العمل في مجاالت حقوق
اإلنسان والعمل والبيئة.
كم����ا أصبح  QNBمؤخراً أول مؤسس����ة مالية في قطر
تُصدر س����ندات خضراء في بورصة لندن .وسوف تدعم هذه
الس����ندات اإلنتقال إل����ى نظام بيئي صدي����ق للبيئة من خالل
تمويل العديد من المشاريع الخضراء الكبيرة في قطر وعبر
أس����واقها الدولية ،وتتواجد مجموعة  QNBحالياً في أكثر
م����ن  31بلداً وثالث ق����ارات حول العالم ،حي����ث تقدم أحدث
الخدم����ات المصرفي����ة لعمالئه����ا ،ويعمل ف����ي المجموعة ما
يزي����د ع����ن  29ألف موظف في أكثر م����ن  1,100فرع ومكتب
تمثيل����ي ،باإلضافة إلى ش����بكة واس����عة من أجه����زة الصراف
اآللي تزيد على  4,300جهازl .

«النملة» الصينية« ..آنت غروب» ...أهم وأخطر شركة في العالم؟
كش���فت صحيف���ة «وول
س���تريت جورن���ال» عن الس���ر
وراء تعليق الجهات التنظيمية
ف���ي الصي���ن لإلكتت���اب العام
األول���ي لش���ركة التكنولوجي���ا
المالية الصينية «آنت غروب»
البالغ���ة قيمته نح���و  35مليار
دوالر ،والذي كان من المتوقع
أن يصب���ح أكب���ر إكتت���اب عام
أول���ي ف���ي التاري���خ متج���اوزاً
إكتتاب «أرامكو» في نهاية العام الماضي.
بحسب مصادر حكومية مطلعة للصحيفة األميركية ،كان قرار
تعلي���ق اإلكتتاب العام ف���ي اللحظات األخيرة تنفيذاً ألمر ش���خصي
م���ن الرئيس الصيني ش���ي جين بينغ الذي ض���اق ذرعاً بتصريحات
الملياردير الصيني الشهير والمساهم األبرز في الشركة «جاك ما»،
وال���ذي أطلق تصريحات عدة هاج���م خاللها الجهات التنظيمية في
البالد وهو ما لم يعجب الرئيس الصيني.
مش���اكل «آن���ت غروب» لم تنت���ه عند هذا الحد .ففي الش���هور
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األخي���رة حاول���ت وزارة
الخارجي���ة األميركي���ة إقن���اع
إدارة الرئي���س دونال���د ترامب
بوضع الش���ركة الصينية على
القائم���ة الس���وداء ،بس���بب
ش���كوك لديها حول المخاطر
المحتمل���ة التي تش���كلها على
األم���ن القوم���ي األميرك���ي،
وذل���ك قب���ل أن يت���م تعلي���ق
الخط���وة بق���رار م���ن وزي���ر

التجارة األميركي.
  وبتطبي���ق على الهاتف الجوال ومجموعة م���ن البيانات وقليل
من اإلبتكار ،تقتحم «آنت غروب» الصينية كل ركن من أركان صناعة
الخدمات المالية العالمية ،وتس���تحوذ على حصص سوقية ضخمة
في لمح البصر .وعلى حد تعبير «اإليكونوميست» يبدو أنه ال يوجد
ما يمكنه إيقاف هذه الشركة .فـ «آنت غروب» ربما هي أذكى شركة
في العالم في إستخدام البيانات .وبينما ال يعرف كثيرون راهناً بأنها
ستكون هذه «النملة» ملء السمع والبصر في المستقبل القريب!؟l.
احتاد املصارف العربية (تشرين الثاين /نوفمرب )2020
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مركز قطر للمال:
إستمرار تعافي إقتصاد القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة
إستمر إقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط
بالطاقة ،في التوس����ع خالل أيلول /سبتمبر  ،2020توازياً
مع تخفيف إجراءات اإلغالق المتخذة في الدولة إلحتواء
تفش����ي جائحة في����روس كورون����ا «كوفيد –  ،»19بحس����ب
بيان����ات مركز قطر للمال عن مؤش����ر مديري المش����تريات
لقطر.
وأش����ارت البيانات إلى «أن مؤش����ري اإلنتاج واألعمال
الجدي����دة ،ش����هدا نم����واً جديداً بس����بب تقديم الش����ركات
لتقارير تفيد بأن أعمالها عادت إلى وضعها الطبيعي بعد
إغالقها ألشهر عدة ،وبعد إعادة فتح المناطق الصناعية».
وس����جل مؤش����ر مديري المشتريات الرئيس����ي  51.4نقطة
في أيلول /س����بتمبر  ،2020منخفضاً عن قراءة آب /أغسطس
 2020البالغ����ة  57.3نقطة .وأش����ارت الق����راءة األخيرة إلى أن

األعم����ال التجارية ف����ي إقتصاد القط����اع الخاص غير المرتب����ط بالطاقة
إستمرت في التحسن ،حيث تُعد القراءة األخيرة ثالث أعلى قراءة مسجلة
في أكثر من عامينl.

بنك قطر للتنمية :إطالق النسخة العربية من منصة التجارة العالمية
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أطل���ق بنك قطر للتنمية بالش���راكة م���ع مركز التجارة
الدولية ومؤتمر األمم المتح���دة للتجارة والتنمية ومنظمة
التج���ارة العالمي���ة منص���ة التج���ارة العالمي���ة «Global
 »Trade Helpdeskالت���ي ته���دف إل���ى تس���هيل عملية
الوص���ول ال���ى المعلوم���ات التجارية للش���ركات المُصدرة
في األس���واق العالمية المختلفة لتقصي الفرص التجارية
الناجح���ة واستكش���اف أفض���ل الف���رص التصديري���ة
المستقبلية بسهولة ويسر.
احتاد املصارف العربية (تشرين الثاين /نوفمرب )2020

وتواجه الش���ركات المُص���درة الكثير من التحديات
خاص���ة بالبح���ث ع���ن ف���رص تصديرية في األس���واق
اإلقليمي���ة والدولي���ة ،وتصط���دم الرغب���ة في التوس���ع
بصعوب���ة توف���ر بيان���ات كافي���ة وموثوقة عن األس���واق
المُس���تهدفة .وتأتي منصة التجارة العالمية «Global
 »Trade Helpdeskلس���د هذه الثغرة ،ويطمح بنك
قطر للتنمية من خالل هذه الشراكة أن يوفر للشركات
المُص���درة منص���ة إلكتروني���ة جدي���دة تنض���م لقائم���ة
األدوات البحثي���ة والمعلوماتي���ة الت���ي يمتلكه���ا البنك
ويوفره���ا للقطاع الخاص ورواد األعم���ال عبر أذرعته
وبرامجه المختلفة في ما يتعلق باألسواق الدولية.
وتأسست المنصة على يد كل من مركز التجارة الدولية ،ومنظمة
التج���ارة العالمي���ة ،ومؤتمر األمم المتحدة للتج���ارة والتنمية ،وتتلقى
الكثي���ر من الدعم من مختل���ف المنظمات الدولية الرائدة مثل البنك
الدول���ي وغرفة التجارة الدولية .وتس���عى المنصة الرائدة إلى توفير
بواب���ة إلكترونية واحدة يمكن من خاللها االطالع على كافة البيانات
الضرورية لتقصي الفرص المناسبة في مختلف األسواق الدولية.
وفي تعليق على الش���راكة ق���ال عبدالعزيز بن ناص���ر آل خليفة،
الرئي���س التنفي���ذي لبنك قطر للتنمي���ة« :نرحب باإلع�ل�ان عن هذه
)Union of Arab Banks (November 2020
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الش���راكة الفري���دة ،وأن نق���دم ل���رواد األعم���ال منص���ة التجارة
العالمي���ة « »Global Trade Helpdeskلتك���ون أداة جديدة
تُض���اف إلى قائم���ة األدوات والخدمات الت���ي يقدمها بنك قطر
للتنمية بأذرعه وبرامجه المتعددة ،ستس���اند المنصة الش���ركات
المُصدرة في دراسة األسواق الدولية المختلفة واقتناص الفرص
التصديرية بنجاح».

وإعتبرت بامي�ل�ا كوك-هاملتون ،المدي���رة التنفيذية لمركز
التجارة الدولية« ،أن إطالق النسخة العربية من المنصة ،يحظى
بأهمي���ة خاصة في الظروف الحالية مع الضغوط التي تعرضت
لها الشركات الصغيرة بشكل خاص من تبعات اقتصادية لجائحة
في���روس كورونا المُس���تجد ،والواقع الجديد الذي يتطلب تكييف
استراتيجيات أعمالهم»l.

البنك التجاري القطري« :أفضل بنك رقمي في قطر»
حصل البنك التجاري القطري على جائزة أفضل بنك رقمي
في قطر للعام  2020من قبل مجلة «آشيا موني».
وأك���د جوزف أبراهام ،رئيس مجموع���ة البنك التجاري« ،أن
هذه الجائزة تعكس مدى صالبة وإنتشار منتجات البنك الرقمية
وفعالية إستراتيجيته في اإلستثمار في اإلبتكارات التقنية».
وش���دد أميت س���اه ،مدي���ر عام تنفي���ذي ورئي���س الخدمات
المصرفية اإلس���تهالكية في البنك التجاري ،على «أن هذا الفوز
يُبره���ن على الجهود التي ت ّم القيام بها في «التجاري» على مدى
األع���وام األخيرة ،وال س���يما مع إس���تمراره في إبت���كار خدمات
رقمي���ة جديدة وتحويل الخدمات الموجودة س���ابقاً إلى خدمات
رقمية بم���ا يتيح للعمالء حرية إختيار طريق���ة إنجاز معامالتهم
المصرفية بإستخدام القناة الرقمية التي يفضلونها»l.

قطر تمنح األجانب فرص تملك عقارات إضافية
أعلن���ت وزارة الع���دل القطري���ة،
ف���ي بيان إصدار قرار يس���مح بتملك
العقارات لألفراد والشركات األجنبية
ف���ي مناطق أخرى ف���ي البالد ،ضمن
خطوات لتنويع الموارد اإلقتصادية.
وأف���ادت ال���وزارة ف���ي بي���ان« ،أن
األف���راد األجان���ب يُمكنه���م تملّ���ك
عقارات ف���ي  9مناط���ق ،إرتفاعاً من
 3مناطق ف���ي القرار الس���ابق ،بينما
إرتف���ع ع���دد المناط���ق الت���ي يح���ق
لألجانب إستغالل العقارات بها إلى  16منطقة.
وأف���اد البي���ان أن���ه «يُمكن للش���ركات األجنبي���ة تملّك
عقارات في  9مناطق ،بزيادة كبيرة عما سبق ،حيث كانت
الملكية العقارية تقتصر على ثالث مناطق بمشروع جزيرة
اللؤلؤة في الدوحة» ،موضحاً «أن هذه القرارات تُسهم في
)Union of Arab Banks (November 2020

تطوير السوق العقارية في قطر ،واإلسراع بخطى التنمية
اإلقتصادية وتحفيز القطاع العقاري».
وتتضمن التعديالت الجديدة كذلك ،منح قطر إقامات
لألجان���ب الذين يملكون عق���ارات ال تقل قيمتها عن 730
ألف ريال ( 200ألف دوالر) كذلك ألسرهمl.
احتاد املصارف العربية (تشرين الثاين /نوفمرب )2020
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«المصرف» ي ُتوج بجائزة أفضل مصرف للشركات
الصغيرة والمتوسطة في قطر ضمن جوائز «آسيا موني»
ألفضل البنوك لعام 2020
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أعل��ن مصرف قطر اإلس��ل�امي
«المص����رف» ،أكبر مصرف في القطاع
الخاص في قطر ،ع����ن تتويجه بجائزة
«أفض����ل مص����رف للش����ركات الصغيرة
والمتوس����طة ف����ي قطر» ضم����ن جوائز
«آسيا موني» ألفضل البنوك في الشرق
األوسط لعام .2020
ويعكس الفوز به����ذه الجائزة نجاح
إس����تراتيجية المص����رف الت����ي تول����ي
إهتمام����اً كبي����راً بالش����ركات الصغي����رة
والمتوس����طة ،ونجاح المصرف في منح
أكثر الخدمات المالية ابتكاراً لهذا القطاع المهم في قطر لما له من تأثير
ومساهمة في تنمية القطاع الخاص في الدولة.
وأش����ادت مجلة «آس����يا موني» خالل إعالنها عن فوز المصرف بهذه
الجائ����زة ف����ي برنامج «أعمالي» الخاص بالمصرف ،وأش����ارت المجلة إلى
كون هذا البرنامج مبادرة تم تصميمها خصيصاً لتقديم منتجات وخدمات
تستجيب إلحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر.
ويمن����ح البرنام����ج رواد األعم����ال في قط����ر خدمات مالي����ة ،وخدمات
إرش����ادية ،كما يُوفر البرنامج للش����ركات الصغيرة والمتوس����طة عدداً من
الميزات ،تش����مل مركز خدم����ات مصرفية مخصصة للش����ركات الصغيرة
والمتوسطة ،القنوات الرقمية على مدار الساعة ،وخدمات تحويل الرواتب
إلكترونياً ،والتحصيل النقدي وتحصيل الش����يكات ،فض ًال عن جميع أنواع
الحسابات المصرفية وحلول اإليداع ،إلى جانب خيارات تمويل مرنة.
كما تميّز المصرف في رقمنة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة،
وفي إطالق حزمة متكاملة من الحلول التمويلية والخدمات لهذا القطاع.
وتش����مل هذه الخدمات أجهزة نقاط البي����ع ( ،)POSوالبوابة اإللكترونية
لتحويل الرواتب الشهرية للموظفين لدى الشركات ،والبطاقات اإلئتمانية
المشتركة للشركات بالتعاون مع أوريدو ،وبطاقة االيداع للشركات.
المخصصة
ّ
كما نجح المصرف في تسريع وتيرة رقمنة خدماته ومنتجاته
للش ��ركات الصغيرة والمتوس ��طة ،وق ��ام بإطالق تطبيق المصرف للش ��ركات
باإلضافة الى التحديث والتطوير المستمر للخدمات المصرفية عبر اإلنترنت
للشركات ،فض ًال عن إطالق خدمة إيداع الشيكات عن بعد لتلبية اإلحتياجات
المالية للعمالء بكل يسر وأمان ودون الحاجة لزيارة الفرع.
كم����ا تع����اون المصرف بش����كل كبير مع بن����ك قطر للتنمي����ة من خالل
احتاد املصارف العربية (تشرين الثاين /نوفمرب )2020

برنامج «الضمين» ،وهو البرنامج الذي
يُوفر حلول تمويل مش����جعة للش����ركات
الصغيرة والمتوس����طة تتيح لها إمكانية
الحص����ول عل����ى التموي����ل األنس����ب
لمش����اريعها ولخط����ط نموه����ا ،فض��ل� ًا
ع����ن إنخ����راط المصرف ف����ي مبادرات
أخ����رى أطلقه����ا بن����ك قط����ر للتنمي����ة
به����دف مس����اعدة الش����ركات الصغيرة
والمتوس����طة للحص����ول عل����ى التموي����ل
بطرق ميسرة.
وفي ض����وء جائحة «كوفي����د،»-19
ب����ادر المصرف إلى القيام بعدد من الخط����وات التي تهدف إلى التخفيف
من اآلثار اإلقتصادية للجائحة على الشركات الصغيرة والمتوسطة ،منها
تأجيل سداد أقساط التمويل المستحقة على هذا النوع من الشركات لمدة
 3أش����هر .كما إنخرط المصرف بش����كل فعال في عملية التخفيف من أثر
الجائحة على القطاع الخاص بشكل عام ،حيث شارك في برنامج الضمان
الوطني ،والذي يأتي تنفيذاَ لتوجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير
البالد ،بدعم وتقديم محفزات مالية لش����ركات القطاع الخاص المتضررة
من تداعيات الوباء ،والذي يمنح شركات القطاع الخاص تمويالت بضمان
 % 100بهدف مساعدة هذه الشركات المتأثرة من جراء الوضع الراهن،
لتجاوز صعوبات سداد رواتب الموظفين ومستحقات اإليجار.
وتعليق����اً على الفوز بهذه الجائزة المرموقة ،قال طارق فوزي ،المدير
الع����ام لمجموعة الخدمات المصرفية للش����ركات ف����ي المصرف« :نفتخر
بتتويجنا تقديراً لخدماتنا المميزة ولدعمنا للشركات الصغيرة والمتوسطة
في قطر ،حيث يُوفر المصرف حلوالً تمويلية تناس����ب متطلبات الشركات
الصغيرة والمتوسطة القطرية ،بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية
 2030ومس����اعيها لتحقيق التنويع اإلقتصادي وبن����اء قطاع خاص قطري
قوي وقادر على تحقيق قيمة مضافة للمواطنين والمقيمين».
وأضاف طارق فوزي «أن اإلبتكار والرقمنة هما العنصران األساس ��يان
في ما نُوفره من خدمات لعمالئنا من الش ��ركات الصغيرة والمتوسطة .لقد
نجحنا في تحقيق مس ��تويات جيدة جداً من حيث تس ��هيل وتس ��ريع حصول
الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل ،ونحن ملتزمون اإلستمرار في
توفير أكثر المنتجات المالية إبتكاراً في السوق المحلية ،وبأن نفوق تطلعات
عمالئنا الحاليين والمستقبليين من الشركات الصغيرة والمتوسطة»l.
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بنك الدوحة يعرض شبكته
وخدماته العالمية في مؤتمر «سيبوس »2019

بنك الدوحة يتواصل مع الشركاء الدوليين ويستكشف فرص التعاون في مجال التكنولوجيا المالية.

أعلن بنك الدوحة مشاركته الناجحة في مؤتمر «سيبوس ،»2019
وهو أحد أبرز الفعاليات العالمية في مجال الخدمات المالية ،والذي
أقي���م في العاصم���ة البريطانية لن���دن ،حيث قام البن���ك بإبراز دوره
الريادي في تطوير القطاع المالي في دولة قطر.
وقد تميزت نسخة هذا العام من المؤتمر بحضور حشد كبير من
قادة الفكر والخبراء المتخصصين ،الذين تناولوا موضوعات مختلفة
مثل محركات الس���وق والتحديات الرئيس���ية التي تؤثر على الطريقة
التي تعمل بها جميع المؤسسات في القطاع المالي وكذلك التحديات
التي تواجهها هذه المؤسس���ات في عملية دمج التقنيات واالبتكارات
الحديثة في عملياتها إستعداداً للمستقبل.
وتفاعل الدكتور ر .س���يتارامان ،الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة،
م���ع كب���ار المس���ؤولين الذين حض���روا المؤتم���ر ،حيث تب���ادل معهم

األفكار حول اإلقتصاد العالمي واإلقتصاد القطري ،كما ش���ارك في
مناقش���ات ح���ول اإلقتصاد الكلي على مس���توى ال���دول ،وعرض قوة
البيان���ات المالي���ة للبن���ك وميزانيته العمومية ،حي���ث أظهر أداء بنك
الدوحة ومدى نجاعة النهج اإلستراتيجي الذي تبناه على مر السنين،
وهو ما سمح له بالحفاظ على مركزه الريادي في القطاع المالي في
دولة قطر.
كما إستكش���ف الدكتور ر .س���يتارامان وفريق عمل بنك الدوحة،
الفرص المختلفة ف���ي مجال اإلقراض واالقتراض الثنائي ،والتمويل
التجاري ،والمش���اركة في المخاطر ،مس���لطاً الضوء على اإلستقرار
اإلقتصادي في قطر وصمود النظام المالي فيها بعد الحصار ،والذي
أصبح أكثر إس���تقاللية ،ويس���تمر في تعزيز قوته بتحقيق المزيد من
اإلستقرار واإلكتفاء الذاتيl.

تعيينات في اإلدارة العليا لبنك عمان العربي
أعلن بنك عمان العربي إس���تقالة كل من هاني بن محمد الزبير ،وملهم بن بش���ير الجرف ،ونادية
التلهوني من مجلس إدارة البنك ،وقد وافق مجلس اإلدارة على إستقاالتهم.
من جهة أخرى ،أعلن البنك تعيين نصري فيكتور ملهمي ،وغسان حنا ترزي في المقاعد الشاغرة
في مجلس اإلدارة ،إلى حين إنعقاد أقرب إجتماع جمعية عامة عاديةl.
)Union of Arab Banks (November 2020
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بنك القاهرة يحصل على رخصة من المركزي
للسداد اإللكتروني عبر ماكينات الـ POS
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أعل���ن ط���ارق فاي���د رئي���س مجل���س اإلدارة والرئي���س
التنفي���ذى لبنك القاهرة «حصول البنك على رخصة البنك
المرك���زي المصري للس���داد اإللكتروني عب���ر ماكينات الـ
.»POS
وبحس���ب بي���ان البنك« ،تُعد هذه إضاف���ة جديدة لباقة
المدفوع���ات الرقمي���ة التي يطرحها البن���ك لعمالئه وتنوع
مصادر القبول اإللكتروني حيث حصل بنك القاهرة مؤخراً
على رخص���ة الدفع اإللكتروني من خالل رمز اإلس���تجابة
السريع  QR-Codeوالتي تقدم خدماتها لقاعدة عريضة
من التجار تقارب  20ألف عميل».
وأوض���ح فاي���د« ،أن بنك القاهرة يتمتع باألس���بقية في
مجال تفعيل وتنفيذ خدمات محفظة «قاهرة كاش للتجار»
عن طريق رمز اإلس���تجابة السريع ،QR-Codeحيث تم
الحص���ول عل���ى الرخصة مع بداية س���بتمبر /أيلول 2019
وتنفي���ذ أول عملية ش���راء في غضون أي���ام وتقديم أفضل
التس���هيالت والخدمات المالية في ظل زيادة اإلقبال على
التعام�ل�ات اإللكترونية خ�ل�ال اآلونة األخي���رة التي القت
رواجاً كبيراً لدى المواطنين».
احتاد املصارف العربية (تشرين الثاين /نوفمرب )2020

وأش���ار فاي���د إل���ى «أن تل���ك الخط���وة تأتي ف���ي إطار
اس���تراتيجية بن���ك القاه���رة التوس���عية الت���ي تق���وم عل���ى
إس���تحداث قنوات بنكي���ة رقمية جديدة لتلبي���ة احتياجات
مختل���ف ش���رائح العم�ل�اء ومواكب���ة التطورات ف���ي قطاع
الخدمات المصرفية ،بما يتماشى مع خطة البنك المركزي
لتعزيز الدفع اإللكتروني تحقيقاً ألهداف الش���مول المالي
والتحول الرقمي من خالل ميكنة جميع المعامالت المالية
ليتم تحصيلها بش���كل إلكتروني والتحول من مجتمع نقدي
«كاش» إلى مجتمع رقمي مما له بالغ األثر في وضع مصر
على خريطة اإلقتصاد الرقمي العالمي».
وق���ال ح���ازم حجازي نائ���ب رئيس مجل���س اإلدارة «إن
البن���ك يواص���ل مجهودات���ه المتواصلة في مج���ال التحول
الرقم���ي والدفع اإللكتروني ،حيث يط���رح باقة متميزة من
المنتجات والخدمات الرقمية التي تلبي إحتياجات مختلف
شرائح العمالء ،أبرزها خدمات الموبايل واإلنترنت البنكي
والمحفظ���ة اإللكترونية عبر الهات���ف المحمول ،وخدمات
الدفع اإللكتروني  QR-Codeوغيرها من الخدمات التي
تمنح عمالئنا تجربة مصرفية تنافسية»l.
)Union of Arab Banks (November 2020
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مصر تستعد إلصدار أول صكوك سيادية
متوافقة مع الشريعة اإلسالمية

وزير المالية المصري محمد معيط
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون جديد للصكوك
الس���يادية .وأف���ادت وزارة المالية أنها «تس���تعد إلصدار أول صكوك
سيادية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية ،فور موافقة مجلس النواب،
وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي ،على القانون الجديد».
من جهته ،قال وزير المالية المصري محمد معيط «إن الصكوك

س���تفتح الب���اب أمام مص���ر للدخول ف���ي عالم التمويل اإلس�ل�امي»،
مش���يراً إلى أنه «بلغ حجم التعامالت في س���وق التمويل اإلس�ل�امي
نح���و  2.7تريليون دوالر في نهاية حزيران (يونيو)  ،»2020الفتاً إلى
«أن القان���ون المقت���رح يأتي ضمن خطة وزارة المالي���ة لتنويع قاعدة
المس���تثمرين ف���ي األوراق المالية الحكومية ،وال س���يما أن الصكوك
السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية».
أض���اف معيط« :سيُس���هم إصدار مصر للصكوك الس���يادية في
ج���ذب ش���ريحة جديدة من المس���تثمرين ممّ���ن يهتمون باإلس���تثمار
ال وسيولة إضافية
طبقاً لمبادئ الش���ريعة اإلس�ل�امية ،بما يُوفر تموي ً
ألس���واق المال الحكومية .وس���يعمل إصدار الصكوك السيادية على
خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر
محفظة الدين .كما يقوم إصدار الصكوك السيادية على أساس حق
اإلنتفاع لألصول المملوكة للدولة ملكية خاصة ،وذلك عن طريق بيع
ح���ق اإلنتفاع بهذه األصول دون حق الرقب���ة ،أو عن طريق تأجيرها،
أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك الس���يادية مع
عدم ضمان حصة مالك الصك في األصول».

«إتكلم مصري»

السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد
وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج

وزيرة الهجرة نبيلة مكرم عبد الشهيد ورئيس بنك مصر محمد اإلتربي
خالل إطالق المبادرة
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م���ن جه���ة أخرى ،رع���ى بنك مص���ر المرحلة األولى م���ن مبادرة
«إتكلم مصري» ،بتنظيم من وزارة الدولة للهجرة وش���ؤون المصريين
بالخارج فعالية اإلطالق الرسمي.
وأف���اد البن���ك في بيان« ،إن ه���ذا المبادرة تأتي ف���ي إطار جهود
الدول���ة المبذولة لنش���ر الوعي الثقاف���ي والقومي بين أبناء الش���عب
المصري ،وال س���يما المقيمين في الخارج ،وذلك إنطالقاً من أهمية
ربط أبناء المصريين بخارج الوطن ،وبمفهوم الدولة واألمن القومي؛
حيث تتيح المبادرة الفرصة للش���باب المصري في الخارج ،إكتشاف
وطنهم األم مصر والتحديات التي تواجهها.
ويتمث���ل الهدف األساس���ي من المب���ادرة في تعلي���م اللغة العربية
بش���كلها المص���ري البس���يط ،لألجيال الناش���ئة م���ن المصريين في
الخ���ارج ،كأداة رب���ط قوية مع وطنهم األم مص���ر ،ويتم العمل خاللها
على تقديم محتوى بس���يط يتناسب مع هذه الفئة العمرية ،في شكله
ومضمون���ه باإلعتماد على نش���ر الكلم���ات العربية الش���ائعة ،وتعليم
أحرف اللغة العربية ،كذلك عمليات الدمج بين هذه األحرف للوصول
لمرحلة تكوين الكلمة ،من خالل أنش���طة تفاعلية لألطفال ويش���ارك
فيه���ا أعضاء األس���رة ،إضاف���ة إلى خلق قصص وأغ���ان وفيديوهات
تتضمن هذا المحتوىl.
)Union of Arab Banks (November 2020
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بنك مصر شارك في «أسبوع الشمول المالي»
و«اليوم العالمي لإلدخار»
ش���ارك بنك مصر في فعاليات «األس���بوع
العالم���ي للش���مول المال���ي» و«الي���وم العالمي
لإلدخ���ار» تح���ت رعاي���ة البن���ك المرك���زي
المص���ري ،وذلـ���ك إيماناً من���ه بأهمية تحقيق
الشمول المالي ،الذي يهدف إلى تمكين جميع
ش���رائح المجتمع من الوصول إل���ى المنتجات
والخدم���ات المالي���ة الت���ي تلب���ي إحتياجاتهم
المختلفة ،منها على س���بيل المثال؛ حس���ابات
توفي���ر ،وحس���ابات جاري���ة ،وخدم���ات الدفع
والتحويل ،والتأمين ،والتمويل واإلئتمان.
وأف���اد البنك في بي���ان «أنه حريص على توفي���ر الكثير من
المي���زات والع���روض المجاني���ة الت���ي تخ���دم جمي���ع العمالء،
وباألخص فئة الشباب ،كونهم الفئة األكبر إتساعاً في المجتمع،
وذلك طوال مدة الفعاليات».
وأض���اف البي���ان أن البن���ك «يُتي���ح الكثي���ر م���ن المنتجات
والخدم���ات المالية المختلفة بميزات وع���روض مجانية خالل
فعالي���ات األس���بوع العالم���ي للش���مول المالي والي���وم العالمي
لإلدخار ،منها على س���بيل المثال؛ فتح حسابات للعمالء الجدد
دون مصاري���ف ودون ح���د أدن���ى لفت���ح الحس���ابات ،وإمكاني���ة
الحص���ول عل���ى بطاق���ة مي���زة للخص���م الف���وري أو البطاق���ة

الكالس���يكية للخصم الفوري مجاناً ،كما يمكن للعمالء من سن
 16س���نة وحتى  30س���نة الحصول على بطاقة  BMأو بطاقة
 GOمجاناً.
أما بالنسبة إلى العمالء األقل من  16سنة فيتم إعفاؤهم من
مصاري���ف إصدار البطاقة المدفوع���ة مقدماً  TEENSضمن
برنامج الش���باب ،التي تتمتع بالكثير من العروض والخصومات
ف���ي الكثير من األماكن المختلفة خالل فترة الحملة ،باإلضافة
إل���ى وج���ود موظف���ي البنك خ���ارج الف���روع بالكثير م���ن أماكن
التجمع���ات بأكث���ر من  560مكان���اً خالل فت���رة الفعالية ،وذلك
لتقديم منتجات وخدمات البنك وفتح الحسابات للعمالء»l.

محمد الشرفاء رئيس ًا جديد ًا
لمجلس إدارة سوق أبوظبي لألوراق المالية
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أعلن���ت «القابض���ة ( » )ADQتعيي���ن محم���د علي الش���رفاء
الحم���ادي رئيس���اً لمجلس إدارة س���وق أبوظبي ل�ل�أوراق المالية.
وأك���د محمد حس���ن الس���ويدي ،الرئي���س التنفيذي ل���ـ «القابضة
(« »)ADQأن القابض���ة تلت���زم تحفيز وتعزيز أس���واق التداوالت
احتاد املصارف العربية (تشرين الثاين /نوفمرب )2020

وقطاع الخدمات المالية في إمارة أبوظبي» ،مش���يراً إلى «أن سوق
أبوظبي لألوراق المالية ،يُشكّل أحد الركائز الرئيسية إلرساء سوق
مالية عالمية يتمتع بالنمو المستمر والمتانة والمقومات العصرية»
وأض���اف الس���ويدي« :ال ش���ك ف���ي أن محم���د علي الش���رفاء
الحم���ادي ،يمتل���ك خبرات واس���عة والت���ي تدعم منصب���ه الجديد
كرئيس لمجلس إدارة الس���وق ،للمس���اعدة في تطوره والتقدم بثقة
نحو المستقبل».
يُذك���ر أن الحم���ادي يش���غل منص���ب رئي���س دائ���رة التنمي���ة
االقتصادية في أبوظبي ،وهو عضو في مجلس إدارة سوق أبوظبي
العالميl.
)Union of Arab Banks (November 2020
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إتفاقية تعاون بين البنك األهلي

«...األكثر أمان ًا في مصر»

المصري و«شمال القاهرة

من «غلوبال فاينانس»

لتوزيع الكهرباء»

م���ن جهة أخرى ،أظه���ر أحدث تقييمات مجل���ة «غلوبال
فاينانس» العالمي���ة ،إحتفاظ البنك األهلي المصري بمكانته
كأكث���ر البنوك أماناً في مصر لعام  ،2020وهو المركز الذي
يناله البنك للعام الثاني توالياً ،إضافة الى تواجد البنك ضمن
قائم���ة أفضل  10بن���وك أفريقي���ة ،حيث تأتي تل���ك المراكز
إس���تناداً إلى التقارير الصادرة عن مؤسس���ات التقييم المالي
العالمية مثل« :فيتش»« ،ستاندرد أند بورز» ،و«موديز» ،كذلك
وفق مؤش���رات األداء المصرفي واألصول في أكثر من 1000
بنك تُمثل  112دولة حول العالم.
يُذكر أن مجلة «غلوبال فاينانس» قد إختارت طارق عامر
محاف���ظ البنك المركزي المصري ضمن أفضل  20محافظاً
للبن���وك المركزي���ة في العال���م لعام  2020وذل���ك أيضاً للعام
الثان���ي عل���ى التوالي ،حيث تم إختي���ار المكرمين من بين 94
محافظاً للبنوك المركزية في العالم ،بعد حصولها على أعلى
التقييمات من حيث األداء والجهد المبذول في الحفاظ على
إس���تقرار العملة ومعدالت التضخم ،كذل���ك اإلدارة الناجحة
ألس���عار الفائ���دة ومواجهة الركود االقتص���ادي ،والقدرة على
مواجه���ة األزم���ات ،وال س���يما م���ع الصعوبات الت���ي واجهت
محافظ���ي البنوك المركزية ف���ي العالم لهذا العام ،والتي كان
إلجراءات البنك المركزي المصري في ش���أنها أثر بالغ على
تخفيف حدة آثارها.

لتوفير حلول رقمية للمدفوعات
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وقَّ���ع البنك األهل���ي المص���ري إتفاقية تعاون مع ش���ركة
ش���مال القاهرة لتوزي���ع الكهرباء ،بهدف توفي���ر حلول رقمية
وإتاح���ة خدمات الس���داد اإللكترون���ي في مراك���ز التحصيل
لمس���تحقات الش���ركة من خالل ماكينات نقاط البيع POS
للعمالء حاملي البطاقات البنكية.
وقال كريم س���وس الرئيس التنفي���ذي للتجزئة المصرفية
والف���روع في البن���ك األهلي المصري «إن ه���ذا التعاون يأتي
ضمن الخطط اإلس���تراتيجية للبنك الهادفة إلى نش���ر ثقافة
إس���تخدام الخدم���ات المصرفي���ة اإللكتروني���ة ودوره الفعال
والمتنام���ي ف���ي تفعيل مبدأ الش���مول المال���ي ودعم منظومة
التحول الرقمي واإلنتقال إلى مجتمع أقل إعتماداً على النقد
وهو أحد مستهدفات الدولة».
وأض���اف س���وس «أن تقدي���م خدم���ات الدفع م���ن خالل
نق���اط البيع الخاصة ف���ي البنك األهلي المص���ري ،يأتي في
إط���ار التعاون المش���ترك بين البنك وش���ركة ش���مال القاهرة
لتوزي���ع الكهرب���اء ،حيث يتيح البنك ماكين���ات  POSكمرحلة
أول���ى بمراك���ز التحصيل الخاصة في ش���ركة الكهرباء ،والتي
تُتيح س���داد اإلشتراكات وتحصيل الفواتير ،وشحن العدادات
مس���بّقة الدفع س���عياً لتلبي���ة إحتياجات ش���رائح متعددة من
العم�ل�اء وللتيس���ير عليه���م ،بما س���ينعكس على زي���ادة قبول
العمالء إلستخدام وسائل الدفع اإللكترونية».
احتاد املصارف العربية (تشرين الثاين /نوفمرب )2020

 ...و«األكثر فاعلية
في إدارة األزمة لعام »2020

كذل���ك ،منحت «غلوبال فاينانس» العالمية ،البنك األهلي
المصري جائزة «األكثر فاعلية في إدارة األزمة لعام »2020
وذلك بعد تقييم اإلجراءات التي إتخذتها المؤسسات المالية
)Union of Arab Banks (November 2020

ف���ي العدي���د م���ن دول العالم لتخط���ي أزمة انتش���ار فيروس
كورونا.
وأس���فرت دراس���ة الباحثي���ن المتخصصي���ن ف���ي مجلة
«غلوبال فاينانس» عن إس���تمرار البنك منذ تفشي األزمة في
أداء كاف���ة خدماته المصرفية بمس���تويات الج���ودة ومعدالت
األداء طوال األزمة.

 ...ويستكمل تمويل وتطوير
العملية التعليمية
في محافظات مصر

 ...وشهادة ISO
 27001:2013لتأمين
المعلومات للخدمة اإللكترونية
وفي سياق منفصل ،وفي حضور الدكتور أحمد األنصاري
محاف���ظ الفيوم ،ونرمي���ن ش���هاب الدين رئي���س التس���ويق
والتنمية المجتمعية في البنك األهلي المصري ،إفتتح البنك
األهل���ي المص���ري ومؤسس���ة مصر الخير ،ع���دداً
المحافظة ،حي���ث
المش���روعات التنموية في
م���ن
تش���مل المشروعات مدرس���تين تم تطويرهم���ا ،م���ع
وضع حجر أس���اس لوحدة بيطرية وتس���ليم  50مش���روع
توليد وذلك بتمويل كامل من البنك األهلي المصري.

ماكينات صر ّاف آلي
ت ُتيح الفئات النقدية الصغيرة
ونجح البنك األهلي المصري في الحصول على ش���هادة
 ISO 27001:2013لتأمين المعلومات كأول بنك في مصر،
والت���ي منحها له المعه���د البريطاني للمواصفات القياس���ية
British Standards Instituteوذل���ك ع���ن كافة فروعه
للخدم���ة اإللكتروني���ة في مختل���ف أنح���اء الجمهورية ،وهي
الف���روع التي تقدم الخدمات المصرفي���ة لعمالئها إلكترونياً
بش���كل كام���ل م���ن دون اإلس���تعانة بالتدخ���ل البش���ري ،كما
إس���تطاع البن���ك تجدي���د التوافق م���ع ذات المعي���ار لمراكز
البيان���ات ومراك���ز االتصال الخاصة في البنك ،والتي س���بق
حصوله على ش���هادة التوافق الخاصة بها في عامي ، 2016
 2017على التوالي.
)Union of Arab Banks (November 2020

م���ن جهة أخرى ،أص���در البنك األهل���ي المصري للمرة
األول���ى ف���ي القط���اع المصرف���ي في مص���ر ،خدم���ة جديدة
تتي���ح تعامل بع���ض ماكينات الصارف اآلل���ي بالفئات النقدية
الصغيرة.
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 ..وبروتوكول تعاون مع «مصر للتأمين» و«كاشير»

على صعيد آخر ،وقع البنك األهلي المصري بروتوكول تعاون
مع شركة مصر للتأمين يستهدف اإلستفادة من المنصة الخاصة

بشركة كاشير للمدفوعات اإللكترونية إلتاحة السداد اإللكتروني
لجميع الوثائق الخاصة بشركة مصر للتأمين.

 ...وي ُفعّ ل إستراتيجية تطوير
منظومة التحصيل اإلليكتروني
لجامعة الملك سلمان
عل ��ى صعيد آخر ،أعلن هش ��ام عكاش ��ه رئيس مجل ��س إدارة البنك
األهلي المصري «أن البنك بدأ في تفعيل الش ��راكة اإلس ��تراتيجية التي سبق
إبرامه ��ا بي ��ن البن ��ك ووزارة التعلي ��م العالي والبح ��ث العلمي ،به ��دف ميكنة
المدفوعات وتعظي ��م التحصيل االلكتروني بثالث جامعات أهلية – من بينها
جامعة الملك سلمان – وذلك سعياً لتنشيط المدفوعات اإللكترونية ،وهو ما
يأتي دعماً لتوجهات الدولة للتحول الرقمي واإلنتقال إلى مجتمع أقل إعتماداً

على النقد من خالل توفير قنوات التحصيل الرقمية للطالب ،كذلك العاملين
بتلك الجامعات ،ودعم خطط البنك المركزي في نش ��ر الشمول المالي ،وهو
م ��ا يعكس أيض� �اً دور البن ��ك األهلي المتنامي في نش ��ر الثقاف ��ة المصرفية
بإعتباره بنك أهل مصر ،وال س ��يما أن اإلتفاقية موجهة بشكل أساسي لطلبة
الجامعة وهي الفئة التي يسعى البنك إلى ضمها لقائمة عمالئه».

 ...ويسلّم  6سيارات للفائزين
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كذل���ك س���لَّم كري���م س���وس الرئي���س التنفي���ذي للتجزئ���ة
المصرفي���ة والف���روع ف���ي البنك األهل���ي المص���ري ،الجوائز
للفائزين في الحملة الترويجية لبطاقات اإلئتمان والتي أطلقها
البنك طوال شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول.
وقال سوس« :إن الجوائز هي  6سيارات تم منحها للفائزين
من مختلف شرائح العمالء حاملي بطاقات االئتمان وهي :فيزا
كالسيك – ماستركارد استاندرد /مصر للطيران  -ماستركارد
تيتانيوم /مانشس���تر يونايتد – فيزا غولد  -فيزا/ماس���تركارد
بالتينيوم ،بمعدل  3فائزين كل شهر بإجمالي  6فائزين»l.
احتاد املصارف العربية (تشرين الثاين /نوفمرب )2020
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بنك عوده – مصر يسجل نحو مليار جنيه مصري
أرباح ًا خالل  6أشهر رغم تحديات كورونا
أكد محمد بدير ،الرئيس التنفيذي لبنك عوده« ،أن البنك مستمر
ف���ي تحقيق النمو رغم التحدي���ات التي يواجهها العالم أجمع في ظل
إنتشار فيروس كورونا المستجد» ،مشيراً إلى «أن نتائج أعمال البنك
ش���هدت إرتفاعاً ملحوظاً ،إذ أظهرت المؤش���رات إرتفاع أرباح البنك
قب���ل خص���م ضرائب الدخل لتص���ل إلى  975مليون جنيه .وس���جلت
نتائج البنك صافي أرباح بلغت  651مليون جنيه خالل الفترة عينها».
أض���اف بدي���ر« :بلغ إجمال���ي أصول بنك عوده م���ا يقرب من 77
مليار جنيه ،في حين إرتفعت حقوق الملكية إلى  7مليارات جنيه في
يونيو /حزيران  2020وسجل معدل كفاية رأس المال  % 24.98ما
يعكس الكفاءة المالية للبنك وقدرته على التوس���ع في االس���تثمارات
والتمويل».
وقال بدير« :تعطي المؤشرات اإليجابية للبنك دفعة قوية تعضد
م���ن تواجد البنك في الس���وق المصرفية المصرية بقوة ،وإس���تكماالً
لخططه التوسعية في مصر».

وبلغ���ت محفظ���ة التجزئ���ة المصرفية م���ا يقرب م���ن  9مليارات
جني���ه ف���ي يونيو /حزي���ران  2020مقارنة بما يقرب م���ن  8مليارات
جنيه في ديس���مبر /كانون األول  2019بنس���بة زيادة قدرها .% 13
وس���جلت محفظ���ة ودائ���ع العمالء ما يق���رب من  67ملي���ار جنيه في
يونيو /حزيران  2020بنس���بة زيادة قدرها  % 2مقارنة بديس���مبر/
كانون األول  2019والتي بلغت آنذاك  66مليار جنيهl.

البنك الدولي يشيد بإقتصاد مصر:
حقق  % 5.6نمواً قبل كورونا نتيجة زيادة اإلستثمارات
في تقري���ر للبنك الدولي ع���ن اإلقتصاد المصري
في منتص���ف نوفمبر/تش���رين الثان���ي  ،2020بعنوان
«من األزمة إلى التحول اإلقتصادي» ،سلّط فيه الضوء
على أهم التدابير األساسية المتخذة من قبل الحكومة
المصري���ة من أج���ل تخفيف حدة الوباء على النش���اط
اإلقتص���ادي ،مع تقديم توصيات ع���دة من أجل تعزيز
النمو اإلقتصادي ،وخلق المزيد من فرص العمل.
وأشار البنك الدولي إلى مؤشرات عدة قبل كورونا
عل���ى اإلقتص���اد المصري حيث كان أداء النم���و في مصر قوياً خالل
الس���نة المالي���ة  2018و 2019وفي النصف األول من الس���نة المالية
 2019و 2020وقد كان النمو مدفوعاً بتحسن وضع الميزان التجاري
وزيادة اإلس���تثمارات ،في حين ظل اإلس���تهالك الخاص ضعيفاً حتى
قبل ظهور جائحة كورونا.
وأك���د تقرير البنك الدولي أنه «إرتفع معدل نمو الناتج المحلي
اإلجمالي الحقيقي في مصر إلى  % 5.6خالل خالل السنة المالية
 ،-2019 2018مقارن���ة بي���ن متوس���ط يبلغ  % 4.6خالل الس���نوات
الث�ل�اث الس���ابقة ،وق���د إس���تمر األداء الق���وي للنمو خ�ل�ال النصف
األول من الس���نة المالية  2019و 2020بدعم من زيادة ملحوظة في
)Union of Arab Banks (November 2020

اإلستثمارات».
وإس���تطاعت مصر تحقيق تحس���ن في المي���زان التجاري نتيجة
إنخفاض الواردات وخف���ض العجز في الميزان التجاري خالل العام
المالي  2018و 2019والنصف األول من العام المالي الماضي بسبب
تراج���عالواردات النفطية وغير النفطية مع زيادة اإلنتاج المحلي من
الغاز الطبيعي.
وأرج����ع البنك الدول����ي زيادة النمو إلى اإلس����تثمار في الطاقة
المتج����ددة والكهرب����اء والغ����از م����ن قب����ل القط����اع الخ����اص خالل
الس����نة المالية  2018و 2019بنس����بة نم����و  % 74بعد عامين من
اإلنكماشl.
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بروتوكول تعاون بين البنك العقاري المصري العربي
ونادي مستشاري النيابة اإلدارية
لتسويق وحدات مشروع الياقوتة الحمراء في الغردقة
ج���رى توقي���ع بروتوك���ول تع���اون بي���ن البنك
العقاري المص���ري العربي ممث�ل�اً بمدحت قمر
رئي���س مجلس اإلدارة ،ونادي مستش���اري النيابة
اإلداري���ة ممث�ل�اً بالمستش���ار الدكتور الش���افعي
محم���ود صالح وس���كرتير عام الن���ادي نائباً عن
المستشار عبد اهلل قنديل رئيس مجلس اإلدارة.
ويهدف البروتوكول إلى تس���ويق وبيع وحدات
مش���روع الياقوت���ة الحم���راء في مدين���ة الغردقة
للمستش���ارين أعضاء نادي النيابة اإلدارية وأسرهم
في أنظمة سداد متنوعة تُناسب الجميع ،حيث يُمكن
الش���راء نقداً أو بعد س���داد  % 35من قيمة الوحدة
كمقدم ،وسداد باقي الثمن على أقساط شهرية حتى
 5سنوات.
ويأت���ي البروتوك���ول ضم���ن مجموع���ة م���ن

البروتوكوالت التي شرع مجلس إدارة البنك العقاري برئاسة
مدح���ت قمر في توقيعه���ا ،والتي تعكس توجه���اً جديداً في
إس���تراتيجية البن���ك والتي ته���دف إلى إتباع وس���ائل وطرق
تس���ويقية جديدة غير تقليدية ،للوصول إلى ش���رائح جديدة
م���ن العمالء ،تُعزز خطط النمو ف���ي نتائج أعمال البنك في
مختلف المجاالتl.

جهاز تنمية المشروعات وبنك مصر يوقعان
عقدً ا بـ  500مليون جنيه للتمويل متناهي الصغر
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وقّع���ت الدكتورة نيفي���ن جامع ،وزيرة
التج���ارة والصناع���ة والرئي���س التنفيذي
لجه���از تنمية المش���روعات المتوس���طة
والصغي���رة ومتناهي���ة الصغ���ر ،ومحم���د
اإلترب���ي رئيس مجل���س إدارة بنك مصر،
عقد «مش���روع المب���ادرة للتمويل متناهي
الصغر» بإجمالي تمويل من الجهاز قدره
 500مليون جنيه.
يأت���ي ذل���ك ضم���ن إتفاقي���ة البن���ك
الدول���ي (تحفي���ز ري���ادة األعم���ال لخلق
ف���رص عم���ل) ،ويه���دف المش���روع إل���ى تمويل مش���روعات قروض تس���اعد ه���ذه المش���روعات على اإلس���تمرار والمنافس���ة.
قائم���ة به���دف التطوي���ر والتوس���ع م���ن خ�ل�ال إتاح���ة وتقول الدكتورة نيفين جامع« ،إن توقيع هذا العقد يأتي وفقاً لخطة
احتاد املصارف العربية (تشرين الثاين /نوفمرب )2020
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الجهاز بالتعاون مع شركاء التنمية لدعم مبادرة البنك المركزي
المصري واإلتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر ،وبـناء على
تـوجيه���ات الرئيس عبد الفتاح السيس���ي ،والمهندس مصطفى
مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،نحو زيادة المحفظة المخصصة
لتموي���ل المش���روعات متناهي���ة الصغ���ر ،والتركيز عل���ى المرأة
والشباب ،حيث تتيح تلك المشروعات فرص عمل دائمة ومؤقتة
وتعمل على زيادة اإلنتاج والدخل بما ينعكس على تحسين الحياة
المعيشية ألصحاب المشروعات والعاملين فيها».
وأضافت وزيرة التجارة والصناعة« :أن نس���بة المشروعات
المخصصة للمرأة في هذا العقد تبلغ نحو  % 30من إجمالي
التموي���ل» ،مش���يرة إلى «أن حج���م القرض يصل ال���ى  50ألف
جنيه ،وأنّه س���يتم تمويل نحو  33ألف مش���روع متناهي الصغر
خ�ل�ال تنفيذ مدة المش���روع وذلك في جمي���ع المحافظات في
مصر».
يُش���ار إلى أن العقود المبرمة بين بنك مصر والجهاز بدأت

من���ذ العام  2011وحت���ى تاريخه تبلغ قيمتها اإلجمالية نحو 1.3
ملي���ار جنيه ،تم من خاللها تمويل  205آالف مش���روع متناهي
الصغ���ر بمبل���غ  2.5ملي���ار جنيه ،وذلك من خ�ل�ال فروع البنك
المنتشرة في جميع أنحاء مصر.
من جانب���ه ،قال محمد اإلتربي« :إن بنك مصر يُولي قطاع
المش���روعات المتوس���طة والصغي���رة ومتناهي���ة الصغر أهمية
كب���رى من خ�ل�ال توفير كاف���ة الخدمات المالية وغي���ر المالية
بم���ا يلب���ي إحتياج���ات عمالء ه���ذا القط���اع ،ويُع���د البنك من
أوائ���ل البنوك التي إلتزمت متطلب���ات البنك المركزي ووصلت
بمحفظة تمويل المش���روعات الصغيرة والمتوسطة إلى % 20
م���ن كامل محفظة البن���ك اإلئتمانية ،بما له م���ن تأثير إيجابي
عل���ى اإلقتصاد القوم���ي ،ويأتي ذلك تزامناً مع توجيهات البنك
المرك���زي المص���ري ،وجه���ود الدول���ة للنه���وض به���ذا القطاع
لتحسين مؤشرات اإلقتصاد وزيادة معدالت التنمية اإلقتصادية
وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة اإلستيراد»l.

نشرة « :BISكوفيد ،»19 -النقد ومستقبل المدفوعات

أثارت جائحة  Covid-19مخاوف الناس من أن الفيروس
التاج���ي يُمكن أن ينتقل نقداً ،أي بواس���طة العمالت النقدية.
وتش���ير األدل���ة العلمي���ة إل���ى أن أحتم���ال النقل عب���ر األوراق
النقدي���ة منخفض عند المقارنة مع األش���ياء األخرى التي يتم
لمس���ها بش���كل متكرر ،مثل آالت بطاقات اإلئتمان أو منصات
.PIN
ونشرت «نش���رة  »BISاإلقتصادية دراسة ،لفتت فيها إلى
أنه م���ن أجل تعزيز الثقة في النقد ،تتواصل البنوك المركزية
بنشاط ،وتحث على إستمرار قبول النقد وفي بعض الحاالت،
)Union of Arab Banks (November 2020

تعقيم األوراق النقدية أو وضعها في الحجر الصحي ،ويشجع
البعض الدفع من دون تالمس.
وبالنظر إلى المس���تقبل ،يُمكن للتطورات تس���ريع التحول
نح���و المدفوع���ات الرقمي���ة .ويُمك���ن أن يدفع اإلنقس���ام في
ال���رأي ف���ي الوصول إل���ى أدوات الدف���ع ،إلى التأثير الس���لبي
على المستهلكين (وال سيما كبار السن) الذين ال يتعاملون مع
البنوك .علماً أنه قد يؤدي الوباء إلى تضخيم الدعوات للدفاع
ع���ن دور النق���د ،ولكن���ه يدعو أيض���اً إلى إس���تخدام العمالت
الرقمية الصادرة من البنوك المركزيةl.
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محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا
يهنِّئ القائم بأعمال مدير عام البنك الوطني
التق���ى محاف���ظ
النق���د
س���لطة
الفلس���طينية ع���زام
الش���وا ،ف���ي مكتب���ه
ب���رام اهلل ،القائ���م
بأعم���ال مدي���ر ع���ام
البن���ك الوطني زاهر
مع�ل�ا ،ف���ي حض���ور
المدي���ر التنفي���ذي
لمجموعة الرقابة في
س���لطة النق���د محمد
مناصرة.
وهن���أ المحافظ
الش���وا ،زاهر معال بتعيينه قائماً بأعم���ال مدير عام البنك الوطني،
مشيداً بمسيرته المهنية في إدارة المؤسسات المصرفية ،متمنياً له
التوفي���ق والنجاح خالل عمله في إدارة البنك الوطني ،واإلس���تمرار

في تطوي���ره وتنميته،
يعتب���ر
وال���ذي
إح���دى المؤسس���ات
المصرفي���ة الهام���ة
العاملة في فلسطين.
م���ن جانب���ه تقدم
زاه���ر معال بالش���كر
للمحاف���ظ ،مش���يداً
بجه���وده وطواق���م
س���لطة النق���د ف���ي
عل���ى
الحف���اظ
إس���تقرار القط���اع
المصرف���ي ،وتعزي���ز

متانته وتطوره.
يُشار إلى أن البنك الوطني عيّن زاهر معال قائماً بأعمال مدير
l
عام البنك الوطني ،خلفاً ل

رابطة المصارف العراقية الخاصة تدعم إصالحات البنك المركزي:
تطوير اإلقتصاد والقطاع المصرفي ينعكس على التنمية
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أعلن���ت رابط���ة المصارف الخاص���ة العراقية في بي���ان «دعمها
لإلصالح���ات الت���ي يقوم به���ا البن���ك المرك���زي العراق���ي الموجهّة
للمصارف والسياس���ة النقدية ،التي ستُس���اهم ف���ي تطوير اإلقتصاد
العراق���ي والقط���اع المصرف���ي ،مم���ا ينعك���س إيجاب���اً عل���ى التنمية
اإلقتصادية.
وأف���ادت رابطة المصارف الخاصة« ،أن البنك المركزي العراقي
يعمل حالياً على إصالحات كبيرة ومؤثرة ،ستُسفر عن تطوير القطاع
المصرفي واإلقتصاد العراقي ،وال س���يما في األزمة المالية الصعبة
التي يعيشها العراق حالياً نتيجة إنخفاض أسعار النفط».
وأضاف���ت الرابط���ة «أن البن���ك المركزي العراقي يتخذ سياس���ة
حكيم���ة ،خالل ه���ذه المرحلة تح���ت إدارته الجدي���دة ،تتمثل بزيادة
احتاد املصارف العربية (تشرين الثاين /نوفمرب )2020

الثق���ة بين القطاع المصرف���ي والمواطنين ،وزي���ادة اإلئتمان النقدي
والتعهدي من خالل دعم المش���اريع الصغيرة والمتوس���طة والكبيرة،
باإلضاف���ة إلى التجربة الناجح���ة التي قام بها «المركزي» في إطالق
منصة خاصة بخطابات الضمان».
ولفت���ت الرابطة إلى «أنها تثمّن الخط���وات الكبيرة التي يتخذها
البن���ك المرك���زي في زي���ادة الش���مول المالي ،ودع���م المصارف في
عمله���ا لتنويع الخدم���ات المصرفية ،باالضافة إل���ى التعاون الدولي
بين البن���ك المركزي ونظرائه من البنوك المرك���زي العالمية ،والذي
يؤدي إل���ى تطوير العالقات بين المص���ارف العراقية واالجنبية ،وأن
هذه السياس���ات واإلجراءات ستؤدي إلى زيادة الخدمات المصرفية
المقدمة من المصارف ،وإلى ما يتطلع اليه المواطن العراقي»l.
)Union of Arab Banks (November 2020
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الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية
عدنان أحمد يوسف:
نلتزم قواعد مشدَّدة لمكافحة عمليات تبييض األموال

ق�ال الرئي�س التنفي�ذي لمجموعة البركة المصرفية ،عدنان أحمد يوس�ف ،ف�ي لقاء مع  CNBCالعربي�ة «إن األنظمة
المالي�ة الحالي�ة أكثر صرامة وجاهزية في ما يتعلق بمصادر غس�ل األم�وال» ،مضيف ًا «أن البن�وك العربية تتعاون منذ
فترة قصيرة ،وبدأت وضع إجراءات قوية في ما يتعلق بالتحويالت وغسل األموال للتأكد من مصادر جميع المبالغ».

وقال
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يوس����ف« :على صعي����د المص����ارف العربي����ة والدولية ،إن
البن����وك المركزية تضع األنظمة وتق����وم بإصدار البيانات
والمعايي����ر الخاص����ة بالعمليات والخدم����ات المصرفية .لكن المس����ؤولية
تنصب على البنك نفسه أو ما يُعرف بالمؤسسة المالية وتحديداً المراسل،
ألن األخي����ر يُفت����رض في����ه أن يك����ون لدي����ه إجراءاته التي تحد من غس����ل
األموال ،وال سيما حيال األسماء التي عليها شبهات ،كذلك حيال المزالق
والدول التي يجب عدم التعامل معها .إذاً ،على المراس����ل مسؤولية كبيرة،
وصوالً إلى عملية تثقيف البنوك .فالمسألة تتعلق بالثقافة المصرفية في
هذه الموضوعات التي بات التعرف عليها ملحاً وضرورياً وواجباً أيضاً».
أض����اف يوس����ف« :إن البن����وك العربي����ة ،عندما طُ رح����ت موضوعات
الش����بهات ف����ي العملي����ات المصرفي����ة ،لم يك����ن لديها علم كام����ل في هذا
الش����أن .كذلك لم تقم البنوك المراسلة بعملية تثقيف البنوك العربية في
موضوع����ات الجرائم المالية وما يتفرع منها حول عمليات تبييض األموال
وتموي����ل اإلرهاب ،ل����ذا تركت هذا الموضوع مفتوح����اً .أما اآلن فقد باتت
المصارف العربية كما المصارف األجنبية ،تتنبه لمثل هذه الموضوعات،
كذلك األمر بالنسبة إلى البنوك المراسلة».
احتاد املصارف العربية (تشرين الثاين /نوفمرب )2020

وتاب����ع يوس����ف« :لقد بات����ت العملي����ات المصرفية المتعلقة بش����بهات
غس����ل األم����وال وتمويل اإلره����اب واضحة ،وأصبح كل ش����خص مصرفي،
عل����ى بيّن����ة من موضوع����ات األعم����ال المالية المش����بوهة وال����ـ ،OFAC
وغيرها .فالموظفون في المصارف ،يخضعون للتدريبات على هذه األمور
الضروري����ة ،بدءاً من الرئيس التنفيذي للبن����ك وصوالً إلى أصغر موظف.
وب����ات الجميع مطلع����اً على هذه األمور ،ولديه����م الخلفية الكاملة في هذا
الشأن».
وق����ال يوس����ف« :إن البنوك العربية ،بدأت تض����ع إجراءات قوية حيال
التحويالت ،وهذه اإلجراءات كما أش����رت س����ابقاً ،بات����ت تأتي من منطلق
ثقاف����ي أو ثقافة مصرفية ،ه����ذه الثقافة تحديداً لم تكن متوافرة قب ًال في
البنوك ،وال في البنوك المركزية ،وال في أي جهة مصرفية».
وتح����دث يوس����ف قائ��ل�اً« ،عندم����ا كن����تُ رئيس����اً إلتح����اد المص����ارف
العربي����ة ،كن����ا نطلب م����ن البنوك إرس����ال أش����خاص مصرفيي����ن لحضور
ندواتنا المتخصصة في غس����ل األموال ،بغية الحصول على ش����هادات من
قب����ل اإلتحاد ،كنا نج����د صعوبة في إبالغ الجه����ات المصرفية (اإلدارات
التنفيذية) في هذا الشأن ،وقد أخذ الموضوع فترة معينة من الجدل إلى
)Union of Arab Banks (November 2020

أن تحقق����ت البنوك م����ن أهمية وجود أش����خاص متخصصين في موضوع
اإللت����زام (اإلمتث����ال)  ،Complianceوباتت البن����وك تتحقق من موضوع
الحواالت المصرفية ،وتدقق باألس����ماء ،وأصبح����ت األمور أكثر وضوحاً،
وبات لديها مكاتب متخصصة باإللتزام».
وق����ال يوس����ف« :لق����د باتت جمي����ع البن����وك العربية ،أكان����ت كبيرة أم
صغيرة ،أو متوس����طة الحجم ،تهتم على نح����و كبير جداً بموضوع اإللتزام
 ،Complianceوكل م����ا يتعلق بغس����ل األموال وتموي����ل اإلرهاب .كذلك
وضعت جميع األس����س واألنظمة في هذا الشأن ،وباتت جميع التحويالت
تحصل وفق نظام سلس ومحكم».
من جهة أخرى ،أكد يوس����ف أن «فيروس كورونا» (كوفيد )19ضاعف
م����ن اآلثار الس����لبية لألزم����ة المالية العالمي����ة في الع����ام  ،2020موضحاً
أن����ه «حذر في أكتوبر /تش����رين األول  2019من أزم����ة مالية عالمية العام
الجاري ،حتى قبل إكتش����اف فيروس «كورونا» ،مشيراً إلى «أن آثار األزمة
المالية العالمية الحالية مع وجود الفيروس تُعد أس����وأ من األزمة المالية
التي مر بها العالم في العام  ،2008والتي حذر منها في العام .»2007
وأضاف عدنان أحمد يوس����ف في حوار لصحيفة «الوطن» البحرينية
«أن البن����وك الكبي����رة قادرة عل����ى تجاوز أزمة «كورونا» خالل  3س����نوات»،
موضح����اً «أن فوائ����د إندماج البنوك في إيجاد كيان����ات قوية تتحمل أعباء
تموي����ل المش����اريع الكبرى» ،متحدثاً عن «اندماج بن����ك «اإلمارات الدولي»
و«برج بنك» داخل «البركة باكستان».
وذك����ر يوس����ف «أن هناك نحو مليار مس����تفيد من خدم����ات مجموعة
البرك����ة ف����ي  708فروع في  17دولة» ،مش����دِّداً عل����ى «أن مجموعة البركة
المصرفية» من المصارف الرائدة في تبني التكنولوجيا المالية» ،موضحاً
أنه «تم تدش����ين بنك رقمي إس��ل�امي متكامل في ألمانيا «انش����ا» ،فيما تم
إطالق ش����ركة تكنولوجيا مالية في مجال المدفوعات بتطبيق «النيو» في
تركيا ،كما أن بوابة البركة العالمية للمطورين تستخدم أكثر من  25واجهة
برمجة تطبيقات «.»APls

يوسف يعرض تجربته المهنية
أمام طلبة جامعة البحرين
في س����ياق آخر ،عرض رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين
والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف ،أمام
عدد من طلبة جامعة البحرين جوانب من مسيرته المهنية التي تمتد إلى
أكثر من  40عاماً في مجال العمل المصرفي ،مش����دداً على «أهمية قبول
الشباب للتحديات مهما كانت ،ألن تلك التحديات هي ما تصنع الشخصية
القوية القادرة على تحقيق النجاح».
ج����اء ذلك خ��ل�ال لقاء نظمت����ه جمعية مص����ارف البحري����ن ،في إطار
مبادرته����ا الرامية إلى تحفيز الطلبة وتش����جيعهم على العطاء والتميّز من
خالل تعريفهم عن كثب على نماذج ناجحة من الشخصيات القيادية الفذّة
)Union of Arab Banks (November 2020

عدنان أحمد يوسف يعرض تجربته المهنية
أمام عدد من طلبة جامعة البحرين

ف����ي القطاع المصرفي البحريني ،والتي تمكّنت من تحقيق نجاحات بارزة
خالل مسيرتها العلمية والمهنية.
ولفت يوس����ف خ��ل�ال اللقاء إل����ى «أن البحرين كانت س����بّاقة في بناء
تجرب����ة مصرفية متط����ورة ،حيث إس����تقطبت منذ مطلع الس����بعينيات من
الق����رن الماضي ،كبرى المصارف الدولية والعربية ،كما ش����هدت البحرين
تجربة بنوك األوفش����ور نتيج����ة الزيادات الكبيرة في اإلي����رادات النفطية،
مما حقّق فوائد للبحرين ،في مقدمها تنويع مصادر الدخل ،وتوفير آالف
الوظائ����ف للبحرينيي����ن ،إضافة إل����ى نقل الممارس����ات المصرفية الدولية
المتطورة إلى البحرين».

التخطيط لزيارة ليبيا...
م���ن جهة أخرى ،أعلن الرئي���س التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية
عدنان أحمد يوس���ف «أن المجموعةتُخطط لزيارة ليبيا في أقرب فرصة
ممكن���ة ،عندم���ا تتحسّ ���ن األح���وال السياس���ية واألمنية» ،مش���يراً إلى «أن
عالقتنا مع البنك الليبي المركزي والبنوك الليبية وطيدة جداً ،ولم تنقطع،
ولدينا عالقات أعمال متنوعة مع العديد من البنوك الليبية».
وف���ي حديث صحافي قال يوس���ف« :عند زيارتنا لليبيا،س���يكون على
رأس ج���دول أعمالنا التوس���ع ف���ي أعمالنا مع البنوك الليبي���ة ،إضافة إلى
تقييم التوس���ع في أش���كال تواجدنا في الس���وق الليبية ،وال س���يما أن هذه
الس���وق غنية بالفرص التمويلية واإلس���تثمارية ،كما أنها فتحت الباب أمام
تأسيس وعمل البنوك اإلسالمية في السوق الليبية».
أضاف يوس���ف« :الكل يعل���م بأن ليبيا ومنذ الع���ام  2011تم ّ ر بأوضاع
سياس���ية وأمنية غير مس���تقرة ،ونحن عندما إفتتحنا المكتب التمثيلي في
الع���ام  2011كنّ���ا نُخطط بالفعل إلتخاذ الخطوة الالحق���ة وهو تحويله إلى
مص���رف كامل الخدمات ،ولكن التطورات السياس���ية واألمنية التي حدثت
بعد ذلك حالت دون ذلك .لكننا كلنا ثقة أن تعود األوضاع المس���تقرة إلى
ليبيا في القريب العاجل ،وحينها ال بد لنا أن نعيد تقييم تواجدنا هناك»l.
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مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية
شاركت في تنظيمالنسخة الرقمية األول
من ملتقى اإلستثمار السنوي
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شاركت مجموعة البنك اإلسالمي
للتنمية في تنظيم النس���خة الرقمية
األولى من ملتقى اإلستثمار السنوي،
ف���ي دورت���ه العاش���رة (بع���د جائحة
كورونا) الذي نظمته وزارة االقتصاد
ف���ي دولة اإلمارات العربية المتحدة،
وبرعاية الش���يخ محمد بن راشد آل
مكت���وم ،نائب رئيس دول���ة اإلمارات
العربي���ة المتح���دة ورئي���س مجل���س
الوزراء وحاكم دبي ،وبمش���اركة أكثر
م���ن  170دولة ،وفي حضور أكثر من
 70ش���خصية رفيع���ة المس���توى من
مختلف أنح���اء العالم بينهم رؤس���اء
دول ورؤساء وزراء ورؤساء منظمات
دولية ،وأكث���ر م���ن  300متح���دث
احتاد املصارف العربية (تشرين الثاين /نوفمرب )2020

عل���ى مدار ثالث���ة أي���ام ،إضافة إلى
العدي���د من المس���ؤولين الحكوميين
والمس���تثمرين ،أفراد ورجال أعمال
ومؤسسات متعددة األطراف ومدراء
تنفيذيي���ن لش���ركات محلي���ة ودولية
ووكاالت تش���جيع اإلستثمار والغرف
التجارية والصناعية.
إفتتح المنت���دى عبداهلل بن طوق
الم���ري ،وزي���ر اإلقتص���اد اإلماراتي
ورئيس ملتقى االس���تثمار الس���نوي،
والدكتور بندر بن محمد حمزة حجار،
رئي���س مجموع���ة البنك اإلس�ل�امي
للتنمية ،تحت ش���عار «اإلستثمار من
أجل المستقبل :إستشراف سياسات
اإلستثمار العالمية»l.
)Union of Arab Banks (November 2020
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أرباح «بنك البركة» مصر ترتفع % 30
خالل  9أشهر لتصل إلى  1.12مليار جنيه

إرتفع���ت أرب���اح «بن���ك البركة» ،مص���ر بنس���بة  % 30خالل
األش���هر التس���عة األولى من العام  ،2020لتص���ل إلى  1.12مليار
جني���ه ،مقارنة بصافي أرباح  863.6مليون جنيه بالفترة المقارنة
م���ن العام الس���ابق  ،2019مع األخذ في اإلعتب���ار حقوق األقلية.
وزادت إي���رادات فوائ���د البنك خالل الفترة إلى  1.85مليار جنيه،
مقاب���ل إيرادات بلغت  1.46مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام
الماضي.
وكش���ف البنك عن إس���تهدافه الدخول في تمويالت مشتركة
لمشروعات قومية خالل الـ  3سنوات المقبلة بقيمة  3.3مليارات
جنيه.
وأضاف البنك أنه «ش���ارك في تمويالت مشتركة لمشروعات
قومي���ة حتى اآلن بقيمة  1.7مليار جنيه ،ويس���تهدف الوصول بها
إلى  5مليارات جنيه في نهاية العام  ،»2023الفتاً إلى أنه «يعتزم
زيادة رأس���ماله إلى  5مليارات جنيه خالل الـ  3س���نوات المقبلة؛
للتواف���ق م���ع قانون البن���ك المركزي الجديد» ،موضح���اً أنه «قام
بالتعاقد مع أحد بيوت الخبرة لدراس���ة تدش���ين مصرف رقمي»،
متوقعاً «بدء اإلجراءات في نهاية العام الجاري».
وقال أش���رف الغم���راوي ،الرئيس التنفيذي ل���ـ «بنك البركة»
مص���ر« ،إن البنك تعاقد مع أحد بيوت الخبرة العالمية لدراس���ة
تدش���ين مص���رف رقمي ،ويترقب نتائج الدراس���ة خالل الش���هور
المقبلة ،على أن تبدأ اإلجراءات في نهاية العام الجاري».
)Union of Arab Banks (November 2020

أض���اف الغم���راوي «أن المجموعة األم ق���ررت مؤخراً تعديل
خطته���ا لزيادة رأس���مال الوحدة ف���ي مصر ليُصبح المس���تهدف
الوصول به إلى  5مليارات جنيه خالل السنوات الثالث المقبلة»،
موضحاً «أن معدل العائد على حقوق الملكية سجل نحو % 30.5
خالل الش���هور التسعة األولى من العام الماضي» ،مشيراً إلى «أن
المجموعة األم تشيد بأداء الوحدة في مصر وتسعى إلى التوسع
بإستمرار في السوق المحلية».
ووصل رأس المال المدفوع للبنك إلى  1.405مليار جنيه في
نهاية س���بتمبر /أيلول  ،2019بخ�ل�اف  140.5مليون جنيه مبالغ
مجنب���ة لزيادت���ه ،وإرتفعت أص���ول البنك إل���ى  70.8مليار جنيه،
وتخطى إجمالي حقوق المساهمين  3.88مليار جنيه.
وق���ال الغم���راوي «إن البنك ض���خ مليار جني���ه لتطوير البنية
التكنولوجي���ة والت���ي تش���مل النظ���ام األساس���ي للبن���ك ،بخالف
إعتزام���ه تدش���ين  200ماكينة صراف آلي تابع���ة للبنك بدلاً من
اإلعتماد على شبكة الصراف اآللي الخاصة بالبنك األهلي».
أض���اف الغمراوي «إن تغيير النظام األساس���ي للبنك س���يتيح
تطوير الخدمات اإللكترونية س���واء المحفظة الذكية أو الموبايل
واإلنترنت البنكيين ،وإطالق منتجات جديدة» ،مشيراً إلى «إنتقال
المركز الرئيس���ي للبنك إلى منطقة التجمع الخامس بإستثمارات
 140ملي���ون جنيه ،حيث حقق البنك أرباحاً رأس���مالية بقيمة 71
مليون جنيه نتيجة بيع فرعه في شارع محيي الدين أبو العز»l.
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البنك العربي اإلسالمي الدولي
ووزارة التربية والتعليم
يوقعان مذكرة تفاهم
حول التمويالت المصرفية
المتوافقة مع الشريعة

أبرمت وزارة التربية والتعليم في المملكة األردنية ،والبنك العربي اإلسالمي
الدولي ،إتفاقية يقدم البنك بموجبها حزمة من التمويالت المصرفية المتوافقة
مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،لجميع العاملين في وزارة التربية وعددهم نحو 113
ألف ًا و 670موظفاً.
وتأتي اإلتفاقية التي وقَّ عها وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي ،ومدير
عام البنك إياد العسلي ،في ضوء حرص الوزارة من خالل مديرية صندوق ضمان
التربية على تطوير السياسة المتبعة في إختيار البنوك التي يتم إستثمار أموال
الضمان فيها لصالح جميع العاملين في الوزارة.
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ويق��دم البن��ك بموج��ب اإلتفاقي��ة تموي�لات
مصرفي��ة بصيغ��ة المرابح��ة وبس��عر تفضيل��ي يبلغ
 % 2.99س��نوي ًا لغاي��ة س��بع س��نوات ،وتموي�لات
اإلجارة بنسبة عائد تبلغ  % 5.99سنوياً ،كما تشمل
اإلتفاقي��ة تقدي��م ق��روض حس��نة يتم تس��ديدها
بأقس��اط تص��ل إل��ى  20ش��هراً ،وذل��ك للتخفيف من
األعباء المالية وال س��يما تلك التي تحمّ لها العاملون
في التربي��ة بعد وقف ع�لاوة الرتب بس��بب جائحة
كورونا.
كم��ا تش��مل التموي�لات أيض�� ًا تقدي��م بطاق��ة
إئتماني��ة مقس��طة للعاملي��ن بالتربي��ة بقيم��ة
أل��ف دين��ار ،وتموي��ل بالس��عر النق��دي يص��ل إل��ى
 20أل��ف دين��ار لغاي��ات ش��راء األث��اث واألجه��زة
الكهربائي��ة والع�لاج والتعلي��م والح��ج والعم��رة
وغيره��ا بس��داد تص��ل إلى  5س��نوات وبعائ��د صفر.
وس��يعمل البن��ك بموج��ب اإلتفاقي��ة وإنطالق�� ًا من
مس��ؤوليته اإلجتماعية ،على دعم بعض نشاطات
وزارة التربي��ة والتعلي��م خ�لال الع��ام الدراس��ي
المقبل.
الدكتور تيسير النعيمي
وأك���د الدكت���ور النعيم���ي« ،أهمي���ة االتفاقية التي
تعك���س تقدي���ر ال���وزارة للعاملي���ن فيه���ا والمعلمي���ن
والمعلمات ،وتخفي���ف األعباء اإلقتصادية التي ترتبت
عليه���م نتيج���ة تداعي���ات جائح���ة كورونا» ،مش���يداً بـ
«مبادرة البنك العربي اإلسالمي الدولي» ،ومؤكداً «أن
وزارة التربي���ة والتعليم هي بيت المعلم والطالب ،وأنها
س���تواصل التف���اوض مع البنوك لمزي���د من الخدمات
لصالح جميع العاملين لديها ،وس���تعمل كل ما بوسعها
لخدمة معلميها».
إياد العسلي
ب���دوره ق���ال العس���لي« :إن اإلتفاقي���ة تُع���د تتويجاً
للتع���اون بي���ن البن���ك ووزارة التربي���ة والتعلي���م ورؤية
الطرفين المش���تركة نحو تحس���ين الظروف المعيشية
لكافة العاملين في الوزارة ،وتقديراً لدورهم وال سيما
المعلمين».
وأض���اف العس���لي« :أن اإلتفاقي���ة ،ته���دف إل���ى
دع���م دور أبناء األس���رة التربوية المميز في المس���يرة
التعليمي���ة ،وتأت���ي تأكي���داً ل���دور البن���ك وترجم���ة
لمسؤولياته االجتماعية تجاه مختلف أبناء المجتمع».
)Union of Arab Banks (November 2020

 ..ومع «تكية أم علي» يجدد
إتفاقية التعاون المشترك
تزامن���اً مع تداعيات جائحة كورون���ا ،وإيماناً بدور «تكية أم
علي» في مس���اعدة األس���ر العفيفة وقدرتها على توفير الدعم
الغذائي المستدام لألسر العفيفة في جميع محافظات المملكة
األردني���ة الهاش���مية ،أعلن البن���ك العربي اإلس�ل�امي الدولي،
تجديد ش���راكته الس���نوية مع «تكية أم علي» للع���ام الثامن على
التوالي ،تجس���يداً لسياس���ته المتبعة للمسؤولية المجتمعية في
ظ���ل الظ���روف اإلس���تثنائية التي تم���ر ف���ي األردن نتيجة أزمة
فيروس كورونا المستجد «كوفيد .»19
وبموجب هذه اإلتفاقية قام البنك العربي االسالمي الدولي
بالتب���رع بمبلغ مالي لتغطية كلف طرود غذائية ،س���يتم توزيعها
على األس���ر التي تعيش تحت خط الفقر الغذائي ،حيث تعكس
اإلتفاقي���ة سياس���ة المس���ؤولية المجتمعية الت���ي يتبناها البنك
العربي االس�ل�امي الدولي والتي تُعنى بأهمية المس���اهمة في
تحقيق العدالة اإلجتماعية من خالل المشاركة في النشاطات
اإلنس���انية والخيرية المختلفة وعقد الش���راكات مع العديد من
المؤسس���ات التي تتمح���ور أهداف عملها حول مس���اعدة أبناء
المجتمعات المحلية.
في هذا الس���ياق ،أش���اد إياد العس���لي بـ «الدور اإلنس���اني
الذي تقوم به «تكية أم علي» في مكافحة الجوع» ،مؤكداً «سعي
البن���ك العربي االس�ل�امي الدولي الدائم إل���ى دعم هذه الفئات
وإب���راز دورها ف���ي المجتمع» ،موضحاً «أن ش���راكتنا هذه تأتي
إيماناً بدور «تكية أم علي» في مساعدة األسر الفقيرة والمعوزة،
وقدرته���ا عل���ى تقييم الفئ���ات األقل حظاً في كاف���ة محافظات
المملكة ،وإستجابتها السريعة إلحتياجات هذه األسر بكفاءة».
من جهته ،قال مدير عام «تكية أم علي» ،سامر بلقر« :نشكر
البنك العربي اإلس�ل�امي على مس���اهمته بدعم برامج «تكية أم
علي» بش���كل مستمر على مدى سنين ش���راكتنا ،حيث لم يتوان
البن���ك ع���ن دعم برام���ج اإلطعام ف���ي «تكية أم عل���ي» ،والتبرّع
لمساعدة األسر األشد فقراً في المملكة ،وهذا يدلّ على إيمان
خال
ألردن ٍ
ٍ
البن���ك برؤي���ة «تكية أم علي» المتمثلة ف���ي الوصول
من الجوع».
وأض���اف بلق���ر« :نحن ،في «تكي���ة أم علي» ،نؤم���ن بأهمية
ش���راكتنا م���ع مؤسس���ات القط���اع الخاص بهدف دعم األس���ر
المحتاجة في األردن ،وخصوصاً في ظل الظروف اإلستثنائية
التي تعيش���ها البالد بس���بب جائح���ة كورونا التي أثّرت بش���كل
خاص على األسر المستفيدة من برامج «تكية أم علي»l.
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مصرف البحرين المركزي
ي ُصدر إطار العمل الخاص بالخدمات المصرفية المفتوحة

120

محافظ مصرف البحرين المركزي
رشيد المعراج

المدير التنفيذي للخدمات االدارية في المصرف المركزي
يوسف الفاضل

أص��در مص��رف البحري��ن المرك��زي إطار العم��ل الخاص
بتطبي��ق الخدم��ات المصرفي��ة المفتوح��ة لتس��هيل
التنفيذ له��ذه الخدمات من قبل المصارف والمؤسس��ات
المالي��ة .ويش��مل ه��ذا اإلط��ار اإلرش��ادات التش��غيلية
ومواصف��ات الواجه��ة التقني��ة المفتوح��ة لبرمج��ة
التطبيق��ات ( ،)APIوإط��ار الحوكم��ة الع��ام بم��ا فيه��ا
المعايي��ر المطلوب��ة لحماي��ة بيانات العمالء .وس��تكمل
هذه الترتيبات الجدي��دة توجيهات المصرف حول هذه
الخدمات والتي سبق إصدارها في ديسمبر /كانون األول
.2018
وق���د ت���م تطوير إطار عم���ل الخدمات المصرفي���ة المفتوحة
بالتع���اون مع ش���ركة إستش���ارية وبالتش���اور م���ع بن���وك التجزئة
والمؤسس���ات المالي���ة األخ���رى ف���ي مملك���ة البحرين .وتش���مل
الخدمات المصرفية المفتوحة نوعين من الخدمات ،فالنوع األول
هو «خدمة معلومات الحس���اب» وتتمث���ل في منح العمالء إمكانية
الوصول إلى بيانات جميع حساباتهم المصرفية من خالل منصة
واحدة فقط وبش���كل منسجم ،أما النوع الثاني من هذه الخدمات
الجدي���دة فيتمثل في القدرة على إجراء المدفوعات والتحويالت
بين الحسابات المختلفة للعميل بشكل سلس وفعال ،وكل ذلك يتم
من خالل تطبيق واحد في الهواتف الذكية.

وقال رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي« :إن
إصدار إطار العمل للخدمات المصرفية المفتوحة هو استكمال
لجه���ود المصرف في تطوي���ر البيئة المحلية لتش���جيع اإلبتكار
ف���ي المعام�ل�ات المصرفية بما يوفر للعم�ل�اء خدمات متطورة
وتتواكب مع التطور الذي تش���هده الصناع���ة المصرفية عالمياً،
كما سيُس���اعد ش���ركات التكنولوجيا المالية الناش���ئة من العمل
بش���كل تنافسي وهذا ما يتماشى مع رؤية المصرف في التحول
الرقمي وفتح المجال لالبتكار واس���تقطاب شركات التكنولوجيا
المالية».
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وتح���دث يوس���ف الفاض���ل المدي���ر التنفي���ذي للخدم���ات
االداري���ة في مصرف البحرين المركزي ورئيس لجنة إطار عمل
الخدم���ات المصرفية المفتوحة لمملك���ة البحرين ،قائالً« :لقد
خصيصا لمملك���ة البحرين
ً
ت���م تطوير إط���ار العمل وتصميم���ه
بعد دراس���ة أفضل الممارس���ات في الدول المتقدمة بما يُحقق
الرؤية االس���تراتيجية للمصرف ،وذل���ك بتقديم خدمات أفضل
بتكالي���ف أقل مع خي���ارات متعددة لعمالء البن���وك .ونحن على
ثقة بأن هذه المبادرة س���تُحفز اإلبتكار بشكل أكبر وتُعزز مكانة
مملكة البحرين كبيئة ريادية في تقديم خدمات مصرفية مميزة
ومبتكرة»l.
)Union of Arab Banks (November 2020
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بدعم موانئ دبي
إنجاز تاريخي أل ُولى تجارب نقل الركاب عبر «هايبرلوب»
حقق����ت ش����ركة «فيرج����ن
هايبرلوب» إنجازاً تاريخياً ،مع
نجاح أول تجربة لنقل الركاب
ف����ي كبس����ولة «هايبرل����وب».
ويأت����ي ذلك بدعم من ش����ركة
موان����ئ دبي العالمي����ة ،المزوِّد
العالمي للخدمات اللوجس����تية
الذكي����ة ،م����ع كونه����ا أب����رز
المس����اهمين بإس����تثمارات
ضخمة  .
ويُعد مش����روع نقل الركاب
ف����ي كبس����ولة «هايبرلوب» هو
المش����روع المستقبلي الواعد الذي سيُشكل مع إكتماله نقلة غير
مسبوقة في مجال النقل والمواصالت على مستوى العالم أجمع.

وش����هد س����لطان أحمد بن س����ليم ،رئيس مجلس إدارة شركة
«فيرج����ن هايبرلوب» ورئي����س مجلس اإلدارة الرئي����س التنفيذي
لمجموعة موانئ دبي العالمية ،أول إختبار لنقل الركاب في الس
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كابينة «هايبرلوب»

فيغاس في والية نيفادا األميركية.
وكان ج����وش غيغ����ل الرئي����س التقني والش����ريك المؤس����س،
وس����ارة لوشيان ،مدير تجربة الركاب ،في فيرجن هايبرلوب أول
مَن خاض هذه التجربة وإستقل هذه الوسيلة الجديدة للنقل.
يُذكر أن «فيرجن هايبرلوب» أعلنت في وقت سابق الدخول
في شراكة مع جامعة محمد بن زايد للذكاء
الصناع����ي في أبوظب����ي لدعم تطوير تقنية
«هايبرل����وب» والنق����ل المس����تدام من خالل
أبح����اث الذكاء االصطناع����ي المتقدم ،كما
تواصل شركة «فيرجن هايبرلوب» نشاطها
ف����ي منطق����ة الخلي����ج العربي بالتع����اون مع
المملك����ة العربي����ة الس����عودية الت����ي تق����وم
بإجراء دراسة وطنية حول تقنية هايبرلوب
لتقييم أثره ومنافعه اإلقتصاديةl.
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تأثير الجيل الخامس  5Gعلى العمليات المصرفية

122

يتوق��ع مس��ؤولون وخب��راء ف��ي مج��ال تقني��ة المعلوم��ات
والقط��اع المصرف��ي محدودي��ة مس��اهمة تقني��ة الجي��ل
الخام��س  5Gم��ن اإلتص��االت ف��ي المعام�لات المصرفية،
حيث تقتصر على سرعة إنجاز المعامالت الرقمية بدرجة
هامش��ية ،لهذا فإن تقنية الجيل الرابع المستخدمة حالي ًا
تُ تيح سرعات كافية للتعامل مع معظم الحاالت والمعامالت
المصرفية.
وتفي���د مدي���رة مبيع���ات حل���ول مراك���ز التواص���ل في الش���رق
األوس���ط وتركي���ا وأفريقيا في ش���ركة أﭬايا ،جيزيل ب���و غانم« ،أن
فوائ���د تكنولوجي���ا الجيل الخامس تتعلق بتحس���ين كبير في عرض
النط���اق الترددي وس���رعة نقل البيان���ات ووص���ول المعلومات عبر
ش���بكة اإلنترنت» ،مشيرة إلى «أن التقنية س���يكون لها تأثير واضح
عل���ى فعالية التطبيقات المتعلقة بالعديد من المجاالت مثل أنظمة
القي���ادة الذاتي���ة ،وإنترنت األش���ياء والطائرات المس���يّرة (من دون
طيار) نتيجة سرعة نقل البيانات».
وفي ما يتعلق باستفادة قطاع الخدمات المصرفية من تكنولوجيا
الجي���ل الخامس أوضحت بو غانم ،أنها «تُس���اهم في تعزيز تجربة
العمالء على المديين القصير والبعيد ،حيث إن الزيادة في س���رعة
ش���بكة اإلنترن���ت تؤدي إلى س���رعة إنج���از المعام�ل�ات المصرفية
الرقمية التي تش���هد إقباالً متنامياً حالياً من العمالء ،لكن يجب أن
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يتماشى ذلك مع إعتماد البنوك أحدث التقنيات التي تلبي تطلعات
العم�ل�اء لإلس���تجابة الفوري���ة الستفس���اراتهم ومتطلباتهم لتحقيق
رضائهم».
وت���رى ب���و غانم« :عل���ى الم���دى القري���ب ،يتعين عل���ى القطاع
المصرف���ي تحديث نظم الخدم���ة الذاتية لدعم البيانات في الوقت
الحقيقي بما يس���مح بإتخاذ قرارات فعَّالة وس���هلة تساعد العمالء،
وتالياً س���تعمل التطبيق���ات المبتكرة جنباً إلى جن���ب مع تكنولوجيا
الجيل الخام���س لتوفير البيانات والمعلومات واإلس���تجابة الفورية
إلستفس���ارات العمالء والموظفين ،مما س���يؤثر بشكل إيجابي على
تجربة العمالء في إستخدام الخدمات المصرفية الرقمية».
من جهته يوضح إستشاري العلوم اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات
ف���ي ش���ركة «جي آن���د كي» ،عاصم ج�ل�ال« ،أن تأثي���ر تقنية الجيل
الخامس على القطاع المصرفي سيكون محدوداً مقارنة باألغراض
المس���تهدفة م���ن هذه التقنية» ،مش���يراً إلى «أن ه���ذا القطاع ربما
يك���ون من أق���ل القطاعات التي ستس���تفيد من ه���ذه التكنولوجيا»،
معتبراً «أن تقنية الجيل الخامس تُركز على مسألة السرعة الفائقة
التي يُمكن أن تُسهم في تحسين زمن اإلستجابة في حاالت معينة ال
تحتملها أو تُتيحها تقنية الجيل الرابع مثل القيادة عن بُعد بالنسبة
إلى الس���يارات أو الطائرات أو إج���راء العمليات الجراحية عن بُعد
وغيرها من أمور دقيقة تُشكل فيها سرعة اإلستجابة»l.
)Union of Arab Banks (November 2020

نشاط اإلتحاد

دورة تدريبية إلتحاد المصارف العربية
عن «إدارة ومعالجة الديون المتعثرة بإستخدام مؤشرات اإلنذار المبكر»

نظ���م إتح���اد المص���ارف العربي���ة دورة تدريبية ع���ن بُعد،
(ثالثة أي���ام) عن «إدارة ومعالجة الديون المتعثرة بإس���تخدام
مؤشرات اإلنذار المبكر» ،حيث تجعل المشاركين يتمكنون في
نهايته���ا من المحافظة على نوعي���ة جيدة ومنتجة من الديون،
والتمتع بالقدرة على التصرف بشكل إستباقي وإتخاذ التدابير
الوقائية لتخفيف المخاطر ،وإيجاد نظام إنذار مبكّر يُس���اعد
على تحديد المخاطر عند نشوئها وتالياً تخفيف مخاطر بروز
)Union of Arab Banks (November 2020

دي���ون غير منتجة ،وتعزي���ز فعالية أنظمة اإلن���ذار المبكر في
تخفيف اإلنعكاسات السلبيةعلى ربحية المصارف.
وتوجه���ت ال���دورة إلى م���دراء وموظف���ي إدارات اإلئتمان،
وإدارات مخاطر اإلئتم���ان ،وإدارات معالجة الديون المتعثرة.
وحاضر فيها رئيس إدارة معالجة المديونيات لدى بنك البحر
المتوسط أحمد كنعان (خبرة في القطاع المصرفي اإلسالمي
والتجاري تمتد إلى  28سنة)l.
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بنك مسقط يتوِّج بجائزة عُمان للصيرفة والتمويل
عن فئة البنوك الكبيرة في سلطنة عُمان

تعزي���زاً ل���دوره الريادي في القط���اع المصرفي
في الس���لطنة ،وتتويجاً للنجاح���ات المتواصلة التي
يحققها في مختلف المجاالت ،واصل بنك مسقط،
المؤسس���ة المالية الرائدة في س���لطنة عُمان ،الفوز
بالجوائز التقديرية ،حيث تُوج البنك مؤخراً بجائزة
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أفضل بن���ك في فئة البنوك الكبيرة الحجم ،وذلك تحت رعاية طاهر
بن س���الم العم���ري ،الرئيس التنفيذي للبنك المرك���زي العُماني ،وذلك
ف���ي حضور ع���دد من ممثلي ومس���ؤولي المؤسس���ات والش���ركات في
الحفل الذي أقيم مؤخراً في فندق شيراتون عمان ،وحصل البنك على
الجائزة بناء على المسح الذي قامت به مجلة ( )OERوأوبار كابيتال
لعام .2020
وبهذا التتويج يؤكد بنك مس���قط ريادته في القطاع المصرفي في
الس���لطنة ،حيث جاءت الجائزة نتيج ًة لتبني البنك ألفضل الممارسات
العالمي���ة واألداء المتمي���ز ال���ذي يتمتع ب���ه وإس���تثمار اإلمكانات التي
يتمت���ع بها ف���ي تقديم مختلف الخدمات والتس���هيالت المصرفية التي
تلبي رغبات مختلف الزبائن من أفراد وش���ركات ،ويعطي هذا التتويج
البنك الدافع لالستمرار في بذل المزيد من الجهد ومواصلة المسيرة
الناجحة وتحقيق المزيد من النجاحات.
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ويمل���ك البنك أكبر ش���بكة من الفروع المنتش���رة في جميع واليات
ومحافظ���ات الس���لطنة وه���و ما يوفر الوق���ت والجهد عل���ى الزبائن في
إنجاز المعامالت المصرفي���ة ،باإلضافة إلى توفر الخدمات المصرفية
اإللكترونية والتي شهدت تطوراً كبيراً خالل الفترة الماضية ،كما يساهم
بنك مس���قط في نمو وتطور اقتصاد الس���لطنة من خالل تقديم التمويل
ال�ل�ازم لتنفي���ذ مجموعة كبيرة م���ن المش���اريع التنموية ودفع الرس���وم
والضرائ���ب الس���نوية ،ويؤك���د البنك على مواصلة ه���ذا النهج في تعزيز
دوره الريادي في مختلف المجاالت والقطاعات التي تخدم المجتمع.
ويعد بنك مس���قط أحد أهم المؤسس���ات المصرفية في السلطنة
بأصول تقدر بـ  12مليار ريال عُماني ،باإلضافة إلى ش���بكة واسعة من
الف���روع بأكثر م���ن  170فرعاً في جمي���ع أنحاء الس���لطنة ،كما يمتلك
البنك أكثر من  780جهاز صراف آلي وإيداع نقدي في الس���لطنة مما
يجعله األقرب للجمهورl.
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األخبار والمستجدات

المجموعة تحصد  5جوائز عالمية
«غلوبل فايننس»« :بيتك»
أفضل مؤسسة مالية إسالمية
في العالم لعام 2020
فاز بيت التمويل الكويتي «بيتك» ،بجائزة «أفضل مؤسس���ة مالية
إس�ل�امية ف���ي العالم لع���ام  »2020م���ن مجموعة «غلوب���ل فايننس»
العالمية ،وذلك في النسخة الـ 13للجوائز التي تمنحها المجلة سنوياً.
كم���ا منحت «غلوب���ل فايننس» «بيتك -تركيا» جائزة أفضل مؤسس���ة
مالية إس�ل�امية في تركيا ،و«بيتك – ألمانيا» ،جائزة أفضل مؤسسة
مالية إسالمية في أوروبا ،باإلضافة إلى منحها شركة «بيتك كابيتال»
لإلس���تثمار التابعة لمجموع���ة «بيتك» ،جائزة أفض���ل مدير صندوق
إس�ل�امي في العالم ،وش���ركة «بيتك» للتأمين التكافلي (بيتك تكافل)
جائزة أفضل شركة تأمين تكافلي في العالم.
وتس���تند «غلوب���ل فاينن���س» ف���ي تقييمه���ا للمؤسس���ات المالي���ة
اإلس�ل�امية إلى آراء مصرفيين ومحللين وخبراء ماليين متخصصين
م���ن جميع أنحاء العالم .وتضع معايي���ر ومنهجية مهنية دقيقة مبنية
لقياس أداء هذه المؤسسات منها تطوير األعمال والمنتجات ،والقدرة
عل���ى تلبية إحتياجات قاع���دة عمالء متنوعة ف���ي جميع القطاعات،
فض�ل�اً عن اإلبت���كار التكنولوجي في تقديم الخدم���ة ونوعية المنتج،

وس���معة المؤسس���ة ،ورضا العمالء ،واإلنتشار الجغرافي ،والعالقات
اإلستراتيجية ،واإللتزام بالمعايير األخالقية.
م���ن جهة أخ���رى ،قال عضو مجل���س اإلدارة والرئيس التنفيذي
لش���ركة بيت���ك للتأمين التكافلي «بيتك-تكاف���ل» ،قتيبة النصف« :إن
)Union of Arab Banks (November 2020

قتيبة النصف
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
لشركة بيتك للتأمين التكافلي «بيتك-تكافل»

الشركة توفر أفضل الخدمات التأمينية على السيارات
الت���ي م���ن ش���أنها تعويض المش���ترك ع���ن العديد من
االض���رار المادي���ة الت���ي قد تصي���ب المركب���ة المؤمن
عليها».
وأض���اف النص���ف« :إن البرنام���ج التأميني يهدف
إلى تعويض المش���ترك عن األض���رار المادية التي قد
تُصي���ب مركبت���ه نتيج���ة حادث ق���د تتع���رّض له ضمن
الح���دود الجغرافية للكويت ،وذلك في حالة الخس���ارة
أو التل���ف نتيج���ة لح���ادث تصادم أو إنق�ل�اب أو حريق
أو انفجار خارجي أو إش���تعال ذاتي أو س���طو أو سرقة
ال دخ���ل للمش���ترك في حدوثها ،وف���ي حالة الهالك أو
التل���ف الناتج عن خط���أ الغير أو فعله المتعمد ،كما أن
نس���بة التعوي���ض عن اله�ل�اك الكل���ي  % 85من قيمة
سيارة المؤمنة».
ويتضمن البرنامج التأميني إضافة المالحق التي من شأنها منح
المش���ترك أفضل تغطية تأمينية ،والمتمثلة بملحق الس���يارة البديلة
وملحق إلغاء حق الرجوع وملحق المساعدة على الطريقl.
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أكبر إندماج مصرفي سعودي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
إندماج البنك األهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية

أفصح

126

القط���اع المصرف���ي الس���عودي ع���ن
أضخم إندماج مصرفي تشهده منطقة
الشرق األوسط وش���مال أفريقيا ،إذ زفّت السوق المالية
الس���عودية خبر إيق���اف س���همي البنك األهل���ي التجاري
ومجموع���ة س���امبا المالية  -م���ن أكبر البن���وك التجارية
العامل���ة ف���ي المملكة العربية الس���عودية م���ن حيث رأس
الم���ال  -لإلفصاح عن إتفاقية ملزمة بإندماج المصرفين
العمالقي���ن ،ال���ذي يُتوق���ع أن يتم قانونياً خ�ل�ال النصف
األول من العام .2021
وأفاد البنك األهلي التجاري على موقع شركة السوق
المالية «تداول»  -منصة التعامالت الرسمية لسوق األسهم السعودية -
أنه «تم توقيع إتفاقية اندماج ملزمة مع مجموعة سامبا المالية» ،مشيراً
إل���ى «أن البنكين إتفق���ا بموجبها على إتخاذ الخط���وات الالزمة لتنفيذ
صفق���ة اإلندماج بينهما ،وفقاً ألحكام نظام الش���ركات والئحة اإلندماج
واإلستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية».
وفي وقت كش���فت وثيقة رس���مية مش���تركة بين البنكين ،أن «األهلي
التجاري» س���يبقى في الوجود بينما ينقضي بنك «س���امبا» ،وتُلغى جميع
أسهمه ،يُنتظر أن يبلغ مجمل صافي دخل المصرفين  7.2مليارات ريال
( 2ملي���ار دوالر) ،وفق النتائج المالي���ة المجمعة للنصف األول من العام
الج���اري ،فيما يبلغ إجمالي األصول  837مليار ريال ( 223مليار دوالر)
بقاعدة حقوق ملكية مجمعة قوامها  120مليار ريال ( 32مليار دوالر).
وبحس���ب الوثيقة ،إتفق البنكان على إتخاذ الخطوات الالزمة للقيام
عن���د إتمام اإلندماج ،بتعيين المهن���دس عمار الخضيري (رئيس مجلس
إدارة مجموعة سامبا المالية حالياً) رئيساً لمجلس إدارة البنك الجديد
(الدامج) ،وتعيين سعيد بن محمد الغامدي (رئيس مجلس إدارة األهلي
التجاري حالياً) عضواً منتدباً رئيساً تنفيذياً للمجموعة.
وس ��يكون معامل المبادلة النهائي للمصرفين ،اللذين سيشكالن % 25
من س���وق قطاع مصرفية واألفراد والمنش���آت 0.73 ،من أس���هم البنك
األهلي العادية لكل سهم من أسهم سامبا العادية.
وترى الوثيق���ة أن عملية االندماج س���تُمكن المصرفين لتوليد قيمة
ف���ي نط���اق األعمال ،وبمش���اركة أفضل الممارس���ات تب���رز أهميتها في
وفورات س���نوية نتيجة الكفاءات المحسنة بقيمة  800مليون ريال (213
مليون دوالر) ،كما ستُوفر سيولة عالية ومكانة مالية قوية ،حيث إن نسبة
القروض إلى الودائع تبلغ  .% 82وسيُصبح للبنك الجديد قوة إقراضية
بقيمة  468مليار ريال ( 125مليار دوالر) ،وودائع بقيمة  568مليار ريال
( 151مليار دوالر) ودخل تش���غيلي نصف س���نوي بحوال���ي  15مليار ريال
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( 4مليارات دوالر).
وس���يتحول البن���ك الجدي���د (ل���م يت���م اإلفصاح ع���ن مس���مّاه) أكبر
ممول مؤسس���ي في الس���عودية ما يحمل معه آم���االً بدفع عجلة التحول
االقتصادي في البالد عبر دعم المش���اريع الكبرى والش���ركات الصغيرة
والمتوسطة وتحفيز التجارة والتدفقات النقدية.
وأكد رئيس مجلس اإلدارة للبنك الجديد ،المهندس عمار الخضيري
«أن اإلندماج سيدشن مصرفاً رائداً محلياً ذات قوة مالية إقليمية ،يُحقق
قيمة كبيرة للمساهمين ،وتقديم خدمات مصرفية إستثنائية تدعم رواد
األعمال المحليين لإلس���تفادة من الفرص اإلستثمارية المتاحة لتحقيق
النمو والتوسع» ،مؤكداً «أن البنك الجديد سيُسهم في تحقيق العديد من
أهداف رؤية المملكة .»2030
من جانبه ،لفت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك المنتظر،
س���عيد الغامدي إلى «أن الس���عودية تش���هد تطوالت تاريخية تحت مظلة
رؤية  2030ما يتطلب وجود قطاع مالي قوي وبنوك تتمتع بمالءة مالية
ومرونة عالية ،لدفع عجلة التنمية اإلقتصادية ،ودعم التجارة الس���عودية
والتدفقات النقدية من المملكة وإليها على مستوى المنطقة والعالم».
وأض���اف الغامدي« :طموحنا هو تأس���يس كيان مال���ي وطني يدعم
تحقيق األهداف التي رس���متها رؤية الس���عودية ،ويك���ون باكورة اإلبتكار
لخدمات مصرفية متقدمة ،ونواة لبناء قادة المستقبل في الصناعة».
وس���يتمكن المص���رف الجديد ،بحس���ب الوثيقة ،م���ن تحقيق أعلى
مستويات العوائد ومعدالت اإلنتاجية على مستوى القطاع ،حيث سيكون
لدى البنك منصة مصرفية عالمية متوازنة في جميع القطاعات البنكية،
إذ يُنتظ���ر أن يكون الدخل التش���غيلي كالتال���ي % 41 :من دخل عمليات
المصرفية الفردية ،و % 25من الخدمات المصرفية للشركات ،و% 23
عبر نشاطات الخزينة ،و % 6من خدمات المصرفية الدولية و % 5من
خالل خدمات األسواق الماليةl.
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«سامبا» السعودية تتخذ من «دبي المالي العالمي»
منصة لعملياتها الدولية
ّ
أعل ��ن مرك ��ز دب ��ي المالي العالم ��ي إنضم ��ام «مجموعة س ��امبا المالية» الس ��عودية إلى قائمة
الش ��ركات النش ��طة والمدرجة ضمن المركز .وأفاد المركز في بيان« ،أن «س ��امبا المالية» ستصبح
بموجب هذا الترخيص ،أول بنك س ��عودي يقوم بمزاولة أعماله وإفتتاح مكتب تمثيلي له في مركز
دب ��ي المال ��ي العالمي ،إذ ستس ��تفيد المجموع ��ة من المنص ��ة العالمية التي يوفره ��ا «دبي المالي
العالمي» ،لتعزيز الحضور العالمي للمجموعة ،وتعزيز خدمة المتعاملين في أنحاء المنطقة» ،الفتاً
إلى «أن هذا التوس ��ع يأتي إس ��تكماالً لخطط المجموعة الرامية إلى توس ��عة أعمالها في المنطقة،
الت ��ي إنطلق ��ت في عام  2008عندما بدأت تقديم خدماتها المصرفية الش ��املة في دولة اإلمارات
العربية المتحدة».
وشدد البيان على «أن هذا التوسع يؤكد تقديم مركز دبي المالي العالمي لمجموعة من األطر
القانونية والتنظيمية عالمية المستوى ،فض ًال عن المنظومة المالية الشاملة والمتطورة ،األمر الذي
يُشكل حافزاً للشركات التي تسعى إلى تحقيق النمو ،في تقديم الخدمات المصرفية اإلقليمية».
ووفق البيان« ،تتمتع «مجموعة سامبا المالية» بسمعة مميزة في السعودية في مجاالت اإلبتكار،
عارف أميري الرئيس التنفيذي
وتقديم حلول مالية تنس ��جم مع رؤية مركز دبي المالي العالمي لقيادة مس ��تقبل القطاع المالي ،إذ
لسلطة مركز دبي المالي العالمي
تس ��عى المجموعة ،بوصفها مجموعة مالية ومصرفية ،إلى التقدير واإلعتراف بها نموذجاً يُحتذى
به في كيفية إسهام الشركات الوطنية في اإلقتصاد والمجتمع».
وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي ،عارف أميري« :نتوجه بالشكر إلى (مجموعة سامبا المالية) ،كونها أول بنك من السعودية تؤسس
مكتباً لها في مركز دبي المالي العالمي ،لتقديم خدماتها لدولة اإلمارات والمنطقة ،وليوفر لها المركز أكبر منظومة مالية متكاملة على مستوى المنطقة بوجود
أكثر من  2500شركة ،من بينها  820شركة متخصصة في القطاع المالي ،بما يفتح لها المجال للعديد من الفرص والعوامل المهمة للنمو».
وأضاف أميري« :تميّزت (س ��امبا المالية) في المملكة العربية الس ��عودية على صعيد تطوير وتحويل قطاع الخدمات المالية ،بما ينس ��جم مع رؤية مركز دبي
المالي العالمي ،لقيادة مستقبل القطاع المالي ،ونتطلع للتعاون مع المجموعة على تسهيل وصولها إلى األسواق اإلقليمية سريعة النمو».
بدورها ،قالت الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة سامبا المالية» ،رانيا نشار« ،إن قوة اإلطار القانوني والتنظيمي والبنية التحتية لمركز دبي المالي العالمي وفّر
لنا منصة مثالية ،يُمكننا من خاللها النمو واإلستمرار في خدمة المتعاملين ،في دولة اإلمارات والمنطقة».
وأضافت نشار« :يأتي فرع مركز دبي المالي العالمي ،في إطار خطط (سامبا) للنمو اإلستراتيجي ،وسيكون عنصراً مهماً ألعمال المجموعة في اإلمارات»،
متمنية «بناء عالقة وثيقة وطويلة األمد مع مركز دبي المالي العالمي»l.

الحكومة السعودية توقع إتفاقيات تمويل مع ثالثة بنوك
أبرم���ت وزارة المالية الس���عودية إتفاقيات تمويل سلس���لة
إمدادات مع ثالثة بنوك محلية ،في س���بيل تسهيل المدفوعات
الحكومية لمورديالقطاع الخاص.
وبحس���ب وكالة األنباء الس���عودية الرس���مية ،أن���ه بموجب
اإلتفاقيات ،س���وف تس���رّع الحكومة عملية س���داد مس���تحقات
عمالء ال���وكاالت الحكومية ،عن طريق البنوك المحلية الثالثة
(«مجموعة سامبا المالية» ،و«البنك األهلي التجاري» ،و«البنك
السعودي البريطاني»)l.
)Union of Arab Banks (November 2020
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محمود محي الدين:
جائحة كورونا تسبّبت في صدمة لخطط التنمية المستدامة حول العالم

ق���ال الدكتور محم���ود محي الدي���ن مبعوث األمم المتح���دة لتمويل
التنمية« ،إن جائحة كورونا تسببت في صدمة لخطط التنمية المستدامة
ح���ول العال���م» ،مؤكدًا أنه «م���ن الضروري أن يعم���ل العالم على تخفيف
اآلث���ار الس���لبية للوباء حتى ال تؤث���ر على األجيال المقبلة» ،مش���يراً إلى
«أن الجائحة أدت إلى فقدان مئات اآلالف من األشخاص لوظائفهم».

جاء ذلك خالل إجتماع مجموعات العمل الست في
األمم المتحدة لتموي���ل جهود مواجهة جائحة الكورونا
والتعافي لألفضل ،وذلك بمش���اركة وزراء وس���فراء من
الدول األعضاء في األمم المتحدة ،ومؤسسات التمويل
الدولي���ة والمنظم���ات الدولي���ة لوض���ع أه���داف محور
نقاش كل مجموعة وآليات العمل.
ودار النق���اش خ�ل�ال اإلجتم���اع ،ح���ول ع���دد م���ن
الموضوع���ات وه���ي التموي���ل الخارج���ي والتحويالت
والوظائ���ف والنم���و الش���امل ،والتعاف���ي بش���كل أفض���ل م���ن أج���ل
االستدامة ،والس���يولة العالمية واالس���تقرار الدولي ،وضعف الدين،
ومش���اركة دائني القطاع الخاص ،والتدفقات المالية غير المشروعة
الت���ي أكد محي الدين أنه «من الض���روري أن يكون هناك تكامل بين
مختلف الدول للتعامل مع مثل هذه الملفات»l.

بدعم من البنك العربي توفير أجهزة ومعدات طبية
لمديرية صحة محافظة القدس
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أعلن البن���ك العربي ،في بيان له ،عن
تقدي���م أجه���زة ومع���دات طبي���ة ضرورية
لمديري���ة صح���ة محافظ���ة الق���دس في
العيزري���ة ،به���دف تحس���ين مس���توى
الخدمات الصحية المقدمة للجمهور في
منطقة العيزري���ة والمناطق المحيطة بها
من ضواحي القدس ،من خالل تزويدهم بعدد من األجهزة الطبية.
وتأتي هذه المب���ادرة ضمن المبادرات المجتمعية التي يتبناها
البن���ك في إط���ار برنامج���ه للمس���ؤولية اإلجتماعية «مع���اً» والتي
من ش���أنها خدم���ة المجتمع المدن���ي وأفراده من خ�ل�ال مبادرات
تنموية مس���تدامة تُس���هم في تحس���ين الظروف البيئية والمعيشية
والمجتمعية ،وتُساهم بتوفير مستلزمات وإحتياجات أساسية لهم.
كم���ا يأت���ي هذا الدع���م تأكيداً إلهتم���ام البنك بدع���م القطاع
الصح���ي ،أح���د أهم القطاع���ات الحيوية في المجتم���ع إلى جانب
القطاع���ات األساس���ية األخرى من تعليم وحماي���ة البيئة ومكافحة
الفقر ودعم األيتام ،حيث تم التبرع بعيادة أس���نان وجهاز التصوير
احتاد املصارف العربية (تشرين الثاين /نوفمرب )2020

التلفزيوني (ألترا ساوند) وجهاز تخطيط
للقل���ب ( )ECGبن���اء عل���ى إحتياج���ات
مديري���ة صح���ة محافظ���ة الق���دس ف���ي
العيزرية.
يُشار إلى أن البنك العربي نفَّذ مؤخراً
العدي���د من المب���ادرات التنموية الصحية
التي س���اهمت بش���كل واضح في تحس���ين جودة الخدمات الطبية
المقدم���ة للجمهور ،والتي من ضمنها تقديم  5أجهزة غس���يل كلى
لصالح المستش���فيات الحكومية ،وتجهيز غرفة فريزر لصالح بنك
الدم المركزي وغيرها.
وق���د ثمّنت مديرية صحة محافظة الق���دس في العيزرية هذا
التع���اون والدعم المقدم من البنك العربي ،الذي سيُس���اهم بتوفير
أفضل وأشمل الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين في منطقة
العيزري���ة وضواحي القدس ضمن س���عي المديرية لصيانة المبنى
وتجدي���د األجهزة الطبية فيه ،مؤك���دة دور البنك العربي المحوري
في المساهمة بهذا اإلنجاز الطبي المهمl.
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البنك األهلي التجاري ي ُناقش الخيارات التمويلية
لرواد األعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
عقد البنك األهلي التجاري بالتعاون مع «منشآت» والغرفة التجارية
ف���ي ج���دة ،لقاء إفتراضياً مع عمالء المنش���آت الصغيرة والمتوس���طة،
به���دف تنمي���ة وتطوير أعمالها وتمكينها من توس���يع أنش���طتها ،بعنوان
«الحل���ول والخي���ارات التمويلي���ة ل���رواد األعم���ال والمنش���آت الصغيرة
والمتوسطة».
وتأت���ي مس���اهمة البنك في تطوي���ر آليات الدعم لقطاع المنش���آت
الصغيرة والمتوس���طة تعزيزاً للدور الريادي الذي كان وال يزال يقوم به
من خالل تس���هيل ممارس���ة األعمال وصوالً إلى التمويل ،ونش���ر ثقافة
ري���ادة األعمال ،وأهمية التخطيط المالي .كما يُس���اهم البنك في زيادة
وع���ي أصحاب المنش���آت بأوجه الدع���م المختلفة الت���ي يقدمها البنك
لتطوير أعمالهم وتنميتها ،كالتس���هيالت ،والتدريب والتطوير ،والحلول
المصرفية اإللكترونية لمكننة العمليات اليومية الخاصة بالمنشآتl.

البنك العربي الوطني يعين عبيد الرشيد رئيس ًا تنفيذي ًا

أعلن البنك العربي الوطني ،عن تعيين عبيد عبداهلل
الرشيد عضو مجلس اإلدارة المنتدب والرئيس التنفيذي
 2021خلف���اً لروبي���ر م���ارون عيد الذي تقدم باس���تقالته
نظرا لظروفه الخاصة.
وشغل عبيد الرش���يد منصب نائب الرئيس التنفيذي
للخدم���ات المصرفية الخاص���ة والتجزئة المصرفية في
)Union of Arab Banks (November 2020

«البنك العربي الوطني» منذ عام  2011كما ويمتلك خبرة
مصرفي���ة جاوزت  30عاما تقلَّ���د خاللها مناصب قيادية
عديدة في البنك.
والرش���يد حاصل على بكالوري���وس في إدارة األعمال
عام  1983من جامعة هوس���ية س���تيت بوالي���ة كاليفورنيا
الواليات المتحدة األميركيةl.
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بنك إنكلترا يتوسّ ع في التحفيز وسط أجواء عاصفة
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توقع بشنك إنكلترا المركزي ،أن اإلقتصاد البريطاني لن يصل
إل���ى حجمه قبل الجائحة حتى الرب���ع األول من العام  ،2022ليمد
الفت���رة التي يتوقعها لمدى س���رعة عودة اإلنتاج إلى مس���توى الربع
الرابع من العام .2019
وأف���اد بن���ك إنكلترا« :وف���ق التوقع األساس���ي للجنة السياس���ة
النقدية ،لن يتخطى الناتج المحلي اإلجمالي مستواه في الربع الرابع
من العام  2019حتى الربع األول من العام  ،2022وذلك بعدما أفاد
في السابق أنه سيعود إلى ذلك المستوى في العام .»2021
من جهة أخرى ،قرر البنك المركزي البريطاني توس���يع برنامج
شراء السندات بـ 150مليار جنيه إسترليني ،كما أبقى سعر الفائدة
عند مس���تواه القياس���ي المنخفض ،وذلك مع دخ���ول اإلقتصاد في
ثان.
إغالق ٍ
وق���ررت لجن���ة السياس���ة النقدي���ة الت���ي تضم تس���عة أعضاء،
احتاد املصارف العربية (تشرين الثاين /نوفمرب )2020

باإلجماع ،زيادة حجم برنامج ش���راء السندات إلى  895مليار جنيه
إس���ترليني من  745مليار جنيه .وكان خبراء اإلقتصاد يتوقعون أن
تقوم اللجنة برفعه بمائة مليار جنيه إسترليني.
كما صوّتت اللجنة باإلجماع على إبقاء سعر الفائدة عند .% 0.10
وكان البن���ك ق���د خفض الفائدة  65نقطة أس���اس في مارس (آذار)
 .2020وأك���د صنّ���اع السياس���ة أنهم مس���تعدون إلتخ���اذ مزيد من
اإلجراءات إذا لزم األمر لمساعدة اإلقتصاد على التعافي ،وضمان
عودة التضخم إلى المعدل المستهدف عند .% 2
ويُتوقع أن يظل التضخم في أس���عار المس���تهلكين عند % 0.5
أو أعلى بقليل من هذه النسبة طوال معظم فصل الشتاء .وفي ظل
إع���ادة فرض تدابي���ر التباعد اإلجتماعي ،يتوق���ع البنك أن ينكمش
النات���ج المحل���ي اإلجمالي بنح���و  % 2في الربع األخي���ر من العام
l.2020
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«هواوي» تتعاون مع جمعية مصارف البحرين
لدعم مسيرة التحول الرقمي في القطاع المصرفي

إستضافت شركة هواوي ،بالتعاون مع جمعية مصارف البحرين،
فعالي���ة «ي���وم االبت���كار» عبر اإلنترن���ت ،في حضور خب���راء القطاع
التكنولوج���ي تحت عن���وان «الطريق إل���ى التحول الرقم���ي المالي»
لدعم مسيرة التحول الرقمي لقطاع المصارف في البحرين.
وناقش المش���اركون أفضل الممارس���ات المتبعة لمواكبة الواقع
الجدي���د ف���ي مرحلة ما بع���د الجائحة ،بما في ذلك تس���ريع تفعيل
تطبيقات الخدمات المصرفية التي تستخدم عبر الهاتف المحمول
أوالً ،وذل���ك باإلعتماد عل���ى التقنيات الحديثة لضمان إس���تمرارية
األعمال ،وتطوير الخدمات المالية بما يتماش���ى مع تعزيز اإلعتماد
على التقنيات الرقمية في القطاع المصرفي.

وقال الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف
البحرين« :تلتزم جمعية مص���ارف البحرين دعم القطاع المصرفي
ف���ي الب�ل�اد وتوفير أفضل الممارس���ات المصرفية على المس���توى
العالم���ي .وفي ظ���ل الظروف الحالي���ة ،ينبغي علين���ا أن نتبع نهجاً
جديداً في إنج���از التعامالت المصرفية وتطوير القطاع المصرفي
بما يتماش���ى م���ع متطلبات العالم ال���ذي يزداد اإلعتم���اد فيه على
اإلتص���االت .وبفض���ل اإلمكان���ات الت���ي يُوفره���ا التح���ول الرقمي
س���نتمكن من اإلرتقاء بخدماتنا لتواك���ب توقعات العمالء من ناحية
سهولة تنفيذ التعامالت المصرفية وإمكانية الوصول إلى الخدمات
بشكل سلس»l.

«المركزي التركي» ي ُطلق نظام ًا للحواالت المصرفية السريعة
أطل���ق المص���رف المرك���زي الترك���ي نظ���ام الدفع
الجدي���د  FASTال���ذي طُ ور حديثاً للس���ماح بإرس���ال
حواالت بنكية سريعة وعلى مدار الساعة بين المصارف
المختلفة .ووفقاً للنظام الجديد ،س���يتمكن المواطنون
من إجراء تحويالت مالية بين حس���اباتهم في مصارف
مختلفة على مدار اليوم وفي جميع أيام األس���بوع .ومن
المق���رر أن يوضع النظام ف���ي الخدمة كتطبيق تجريبي
إعتباراً من  18من كانون األول /ديسمبر  ،2020وفتحه
تدريج���اً إلس���تخدام المواطني���ن في جمي���ع المصارف
األخرى .ويتيح النظام إجراءات التحويالت المالية بإدخال رقم هاتف
المتلقي أو رقم بطاقته الشخصية ( )TCأو عنوان بريده اإللكتروني.
)Union of Arab Banks (November 2020

وكان المصرف المركزي التركي خفض في شباط/فبراير ،2020
رسوم العموالت على الحواالت المصرفية بين المصارف التركيةl.
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األخبار والمستجدات

ماستركارد ت ُطلق منصة مدعومة
بالذكاء اإلصطناعي لحماية المنظومة الرقمية
أعلن��ت ماس��تركارد ،إطالق منص��ة  ،Cyber Secureاألولى م��ن نوعها ،وهي عبارة ع��ن مجموعة من األدوات
الت��ي تعمل بالذكاء اإلصطناعي ،وتس��مح للبنوك بتقيي��م المخاطر اإللكترونية عبر نظامه��ا البيئي لمنع أية
إختراق��ات محتملة .وباإلس��تفادة من ه��ذه القدرات ،س��تتمكن البنوك م��ن تحديد التهدي��دات والثغرات على
مستوى بيئتها اإللكترونية كاملة وترتيبها بحسب األهمية .كما يمكن للبنوك التي تقوم بإنجاز عمليات الدفع
عن التجار مساعدتهم في فهم المخاطر اإللكترونية الخاصة بهم ،وبالتالي منع عمليات احتيال قد تكلف مئات
الماليين من الدوالرات.
وم��ع نم��و اإلقتصاد الرقمي من حيث الحجم والتعقيد ،تزداد الثغ��رات التي قد تكون عرضة للهجوم ضمنه.
وأحد األمثلة على ذلك هو تقنية إنترنت األش��ياء التي تتقدم بس��رعة كبيرة حيث يولّد األش��خاص وأجهزتهم
 2.5كوينتيليون بايت من البيانات يومياً .علم ًا أن  % 90من هذه البيانات جرى توليدها خالل العامين الماضيين
فقط .وتش��ير التقديرات إلى أنه وفي حلول العام المقبل ( ،)2021س��تقع ش��ركة واحدة ضحية لهجمات برامج
كل  11ثانيةl.
الفدية ّ

«ماستركارد» ترحب بإنضمام إكسبو  2020دبي
وبنك اإلمارات دبي الوطني ونتورك إنترناشيونال
لتحالف يهدف إلى مواجهة التغيّر المناخي
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في س���ياق الجهود الرامية إليجاد وس���ائل مبتكرة لمواجهة التغيّر
المناخ���ي وتعزي���ز العم���ل الجماعي للحد م���ن تأثيراته الس���لبية على
الطقس والمناخ في العالم بأسره ،رحبت «ماستركارد» بإنضمام إكسبو
 2020دبي إلى التحالف من أجل كوكبنا الثمين كشريك إستراتيجي.
ويجمع التحالف من أجل كوكبنا الثمين ،الذي تقوده «ماستركارد»،
ويض���م المنظم���ة الدولي���ة للمحافظ���ة عل���ى البيئة ومعه���د الموارد
العالمية بصفتهم خبراء في التشجير ،مجموعة واسعة من الشركات
والمؤسس���ات التجارية والبنوك والمدن والمس���تهلكين؛ ويس���تهدف
اإلس���تثمار ف���ي حماية البيئ���ة بطريقة فعالة عبر زراع���ة  100مليون
ش���جرة ،وإعادة تش���جير الغابات في جميع أنح���اء العالم وعلى مدى
خمس سنوات.
احتاد املصارف العربية (تشرين الثاين /نوفمرب )2020

وبإعتباره���ا ش���ريك تقنية المدفوعات إلكس���بو  ،2020تس���عى
«ماس���تركارد» إلى تعزيز ش���راكتها اإلس���تراتيجية م���ع المعرض من
خ�ل�ال الترحي���ب بإنضم���ام بن���ك اإلمارات دب���ي الوطني ،الش���ريك
المصرفي إلكس���بو  2020والرائد على المستوى اإلقليمي في مجال
اإلستدامة ،إلى التحالف من أجل كوكبنا الثمين .ويأتي إنضمام البنك
وغيره من المؤسس���ات التي تُشاركه إلتزامه مبدأ تحقيق الكسب عن
طريق خدمة الصالح العام ،مثل ش���ركة نتورك إنترناش���يونال الرائدة
في مج���ال توفي���ر حلول بطاقات الدفع في المنطق���ة ،إلى التحالف،
في إطار الجهود إلطالق حملة إقليمية تستهدف تمكين المستهلكين
وإلهامهم إلتباع س���لوكيات بيئية إيجابية ،ودعم جهود إعادة التشجير
التي يقودها التحالفl.
)Union of Arab Banks (November 2020

األخبار والمستجدات

«بلومبيرغ»« :كورونا» ي ُهدد إقتصادات المنطقة

يُشكل تزايد عدد اإلصابات بفيروس كورونا في منطقة الشرق
األوس����ط تهديداً مج����دداً إلقتصاداتها التي تضررت أساس����اً من
إنهيار أس����عار النفط ،كما أن إيران تكافح أس����وأ إنتشار للفيروس
ف����ي المنطقة م����ع تزايد الحاالت فيها إلى أكث����ر من نصف مليون
شخص حتى تاريخه ،وفقاً لوكالة «بلومبيرغ».
وأف����ادت الوكالة« ،أن إنخفاض أس����عار النف����ط واإلضطرابات
الناجم����ة ع����ن جائحة كورون����ا أدت إل����ى غموض آف����اق اإلنتعاش
اإلقتص����ادي ،وتوق����ع صن����دوق النقد الدول����ي إنكماش����اً إقتصادياً
بنس����بة  % 5ف����ي منطقة الش����رق األوس����ط وش����مال أفريقيا ،مع

توقع����ات بوص����ول عج����ز الميزانية ف����ي دول الخليج إل����ى رقم من
خانتين إثنتين».
وأش����ارت الوكالة إلى «أن فيروس كورونا يس����تمر بالتفشي في
العراق (ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك) ،بينما إنخفضت
اإلصاب����ات في الس����عودية ،وإرتفعت بمعدل قياس����ي في اإلمارات
العربي����ة المتح����دة مؤخ����راً» ،موضح����ة «أن أبوظب����ي أجرت حتى
تاريخه نحو  11مليون إختبار مسحة للفيروس ،فيما تخلّفت إيران
ع����ن ال����دول المحيطة بها في ه����ذا المجال بإختب����ار  4.3ماليين
فقط من عدد سكان يبلغ أكثر من  80مليون شخص»l.

صندوق النقد العربي
يختار «ريفينيتيف» كمزوّد خدمات اإلمتثال لمؤسسة «ب ُنى»
أعلن���ت «ريفينيتي���ف» وصندوق
النقد العربي ،إعتماد قائمة التحقق
العالمية «ورلد تشك» كمصدر مفضل
لبيانات مكافحة غسيل األموال لدى
«بُنى» (المؤسسة اإلقليمية لمقاصة
وتسوية المدفوعات العربية) ،والتي
تُش���كل أول نظام دف���ع عابر للحدود
ف���ي المنطقة العربية تم إطالقه بواس���طة صندوق النقد العربي في
وقت سابق من هذا العام.
«بُنى» هي منصة دفع متعددة العمالت تمكّن المؤسسات المالية
م���ن إرس���ال وتس���لم المدفوع���ات العاب���رة للح���دود في كاف���ة أنحاء
المنطق���ة العربية وخارجه���ا بالعمالت المحلية والعالمية .وس���تقوم
)Union of Arab Banks (November 2020

قائم���ة التحقق العالمي���ة World-
 Checkبتزويد «بُنى» بمصدر ش���امل
لبيان���ات مكافحة غس���يل األم���وال ،ما
يُس���اعد المنصة عل���ى فحص وتدقيق
ماليين المعامالت كل شهر.
وتش���هد منطقة الش���رق األوسط
وشمال إفريقيا توجهات واعدة جديدة
للمؤسس���ات الخاضع���ة للتنظيم في مج���ال اإلبت���كار التكنولوجي وإدارة
البيانات والوعي بالعناية الواجبة تجاه العمالء .ووفقاً لإلصدار السادس
من إستطالع «ريفينيتيف» حول الجرائم المالية في المنطقة لعام ،2020
تُخطط حوالي  % 83من المؤسسات في كافة أنحاء المنطقة لتخصيص
المزيد من الموارد لإلمتثال على مدار العامين المقبلينl.
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الدراسات واألبحاث والتقارير

تأثير اإلنكماش اإلقتصادي في فرنسا
تداعيات األزمة الصحية العالمية على القطاع المصرفي
وكيف تنظر مؤسسات التصنيف إلى الموضوع عالمياً؟
رأت مؤسس ��ة التصني ��ف العالمي ��ة «س ��تاندرد آند
ب ��ورز» ( )S & Pأن ث ��ورة البنوك العالمية على مواجهة
تداعيات األزمة الصحية الكونية ،سيتم إختبارها فعلياً
ف ��ي العام  2021عندما تصل اإلجراءات الحكومية على
صعي ��د كل دولة لمس ��اندة اإلقتصادات إل ��ى خواتيمها
بحس ��ب برام ��ج المس ��اعدات والدع ��م .أم ��ا مؤسس ��ة
التصني ��ف األخرى «مودي ��ز » Moody's Corpor a
 tionفتتوقع س ��يناريو أسوأ مع إعالن بنوك كثيرة عن
ع ��دم قدرتها ف ��ي مواكبة الواقع وتتخل ��ف عن مواصلة
آدائها.
وهنا في فرنس ��ا ينظ ��ر القطاع إلى إس ��تراتيجيته
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المراهنة على تخفيض التكلفة مختلفة اإلتجاهات لمواجهة بيئة اقل تفاؤالً.
توقعات هاتين المؤسس ��تين العالميتين المتش ��ائمة إلى حد ما ،جاءت
رغم النتائج ش ��به المعقول ��ة للعمل المصرفي في الفص ��ل الثالث من العام
 2020أي بعد الموجة األولى من الوباء المدمّر للبشر واإلقتصاد .فإعتبرت
مؤسسة التصنيف «ستاندرد آند بورز» ( )S & Pباإلجمال ،أن العام 2020
كان صعب� �اً بالنس ��بة إلى البن ��وك ،فيما العام  2021س ��يكون أصعب بكثير.
وتجدر اإلش ��ارة إلى أن ثلث تطبيقات مؤسس ��ات التصنيف العالمية للبنوك
هي سلبية.
مؤسس ��ة التصنيف «س ��تاندرد آند بورز» ( )S & Pإرتكزت في دراستها
عل ��ى أربعة مخاط ��ر يُمكن أن تُؤثر عل ��ى القطاع المصرف ��ي عموماً ،وعلى
المس ��توى العالم ��ي في الع ��ام المقبل .ه ��ذه المخاطر ه ��ي مواصلة الوباء
العالم ��ي بتداعياته على اإلقتصاد – تأثير س ��لبي عل ��ى المقترضين الذين
كان ��وا يس ��تفيدون م ��ن دعم الحكوم ��ات وبن ��وك بلدانهم من أج ��ل مواجهة
تداعيات الجائحة .وفي العام  2021ستتراجع سياسات الدعم .أما الخطر
الثالث تقول س ��تاندرد آند بورز» ( )S & Pفهو بروز سلس ��لة إفالسات لدى
البنوك ،والرابع يطال سوق العقارات المهدّدة بالتراجع.
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في الحالة الفرنس ��ية ،فإن اإلنكماش الموعودة به فرنسا للعام ،2020
ق ��د يُالم ��س  % 11تح ��ت الصف ��ر بحس ��ب وزارة اإلقتصاد ،ويُعتب ��ر أربعة
أضع ��اف اإلنكم ��اش ال ��ذي ضرب إقتصاد فرنس ��ا في الع ��ام  2009نتيجة
تداعيات أزمة الرهن العقاري األميركية على اإلقتصاد العالمي.
إنطالق� �اً م ��ن هنا ،يطرح الكثيرون تس ��اؤالت حول م ��ا إذا كان بمقدور
البنوك الفرنس ��ية تحمّل هذه الكارثة اإلنكماش ��ية مع نمو معدوم وس ��لبي.
فالواقع إن فرنس ��ا ب ��دأت في مقياس حجم النمو بداية تفش ��ي الوباء على
أراضيها ،وتوقعت في آذار/مارس الماضي إنكماشاً بواقع  % 1ليصل اليوم
إل ��ى  11ضعفاً بحس ��ب أرق ��ام وزارة اإلقتصاد ونهاية تش ��رين األول/أكتوبر
الماض ��ي .وإذا صدق ��ت توقعات الوزارة ،فإن خس ��ارة في الث ��روة المحقّقة
في فرنسا قد تصل إلى  270مليار يورو ،ورقم مماثل في القيمة المضافة
بالنس ��بة إلى اإلدارات الحكومية والشركات ،مصحوبة بنتائج سلبية وتعسّ ر
للبنوك.
المرصد الفرنس ��ي لألحوال اإلقتصادية  ،OFCEتوقّع مطلع الصيف
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الماض ��ي ،أن تع ّث ��ر الش ��ركات س ��يزداد بواق ��ع % 80
في الع ��ام  ،2020وأن  250ألف وظيفة ستُش ��طب في
حل ��ول مطلع العام  .2021وكل ذلك لم يأخذ التوقع في
الحس ��بان جولة ثانية من الوباء وف ��ي كل بلدان العالم،
إنما أخذ توقع المرصد في اإلعتبار أن قسماً كبيراً من
الموظفي ��ن يعملون بدوام مخفّض لتخفيف الضغط عن
عبء مالية الش ��ركة ،والدولة تتكف ��ل بالتكاليف بحدود
 % 84وإال م ��ن دون ه ��ذه اإلج ��راءات لكان ��ت توقعات
المرص ��د كارثية بش ��كل كبير وش ��ركات عديدة تُش ��هر
إفالسها.
فالخط ��ر المقب ��ل عل ��ى البن ��وك مص ��دره ق ��درة

الشركات أو عدم قدرتها على تحمّل أعباء الوباء العالمي ومدى إلتزام هذه
الش ��ركات بتسديد قروضها ،كذلك األمر األحزاب والشركات التي تراجعت
مصادرها المادية ،فإضطرت لإلقتراض بواسطة ضمانات من الدولة.
هذه القروض التي تصدّرت الواجهة ومدعومة من الحكومة ساهمت في
تحقيق هذه الهوّة التي تشكلت نتيجة الظروف التي تم ّر باإلقتصادات وهي
كثيرة ،وإس ��تفادت منها حتى اليوم حوالي  600ألف ش ��ركة فرنسية بحجم
 120مليار يورو ،وإستطاعت هذه القروض المدعومة من مساندة الشركات
التي تُعتبر من الش ��ركات الموثوق بقدرتها على التعافي .كما إستطاعت أن
تدعم إلى حد بعيد الشركات المهتزّة مالياً وغير قادرة على السؤال في ظل
الواق ��ع الحالي وهي باألصل مدينة بأحج ��ام كبيرة للبنوك .وحذّر المجلس
األعلى لإلستقرار المالي من تمادي هذه الشركات باإلقتراض.
م ��ن هنا يخش ��ى المراقبون في العمل المصرفي م ��ن أن تتمادى بنوك
ضعيف ��ة مالياً نتيجة أزم ��ات متراكمة في دعمها هذا النواع من الش ��ركات
التي تصفها األسواق بـ  Zombieشركات و Zombieبنوك.
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ه ��ذا األم ��ر الحاصل حالياً ،ال بد وأن يترك أث ��راً بالغاً على أداة العمل
المصرفي عندما ستضطر البنوك الضعيفة للجوء إلى بنوك أقوى منها ،أو
عندما ستُشهر شركات مقترضة غير قادرة على السداد إفالسها.
بن ��اء عليه ،وقياس� �اً على مضي  8أش ��هر على الجول ��ة األولى من وباء
كورون ��ا ،وما تس� �بّب به هذه الم ��رة من معاناة للقطاع المصرفي الفرنس ��ي
خصوص� �اً واألوروب ��ي عموم� �اً ،رأت هيئة الرقاب ��ة اإلحترازية  ،ACPRأن

القروض المش ��كوك بإس ��تيرادها لبعض القطاعات إزدادت أحجامها وهي
ق ��روض تُع ��رف بإس ��م (Non-Performing Loan) – (Prets Non
 ،)Per formantsولم يتم س ��دادها منذ أكثر من  3أش ��هر ،وإزداد حجمها
بنح ��و  % 34خالل الفص ��ل األول من العام فقط بإنتظار إحصاءات الفترة
المتبقية من العام  2020ولكافة القطاعات.
وعل���ى الصعي���د األوروب���ي ،وقب���ل الدخول ف���ي الحجر الثان���ي نتيجة
موج���ة الوباء الثانية ،توقعت آلي���ة الرقابة األوروبية الموحدة التابعة للبنك
المركزي االوروبي أن القروض المشكوك في إستيرادها قد يصل حجمها
إل���ى  1400ملي���ار يورو من اآلن ولغاية نهاية الع���ام  ،2021أي حوالي ثلثي
النات���ج الفرنس���ي اإلجمالي ،مقابل حجم قروض متعثّ���رة بنحو  300مليار
نهاي���ة العام  .2019ومن المنتظر تقييم تداعي���ات هذا التعثّر على القطاع
المصرفيl.
مازن حمود /باريس
محلل إقتصادي ومالي
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عل��ى بُ ع��د أس��ابيع قليلة م��ن إنته��اء المرحلة
اإلنتقالي��ة للف��راق بي��ن بريطاني��ا واإلتح��اد
األوروب��ي مطل��ع الع��ام  ،2021واصل��ت البنوك
البريطاني��ة وأُخ��رى أجنبي��ة إس��تعداداتها
لتك��ون عملية خارج الحدود ،م��ع تحويل عدد
كبير من موظفيه��ا وعملياتها البنكية إلى دول
ف��ي اإلتح��اد تجد فيها إس��تمرارية لنش��اطها،
حيث س��يخلق اإلنفصال عن اإلتحاد األوروبي
بيئة إقتصادية ومصرفية جديدة س��يكون من
الصعب عليها التأقلم معها فوراً ،والحفاظ على
تعامالتها وزبائنها في الوقت نفسه.
وبحس���ب تقري���ر حدي���ث لمجموع���ة التدقي���ق
ف���ي العملي���ات المالية واإلستش���ارات «إرنس���ت إند يون���غ» Ernst & -
)Young) العالمي���ة ،فإن أكثر من  400تحويل لموظفين وخدمات مالية
بريطاني���ة إتجهت نحو بل���دان داخل اإلتحاد األوروبي ف���ي نهاية الفصل
الثال���ث م���ن الع���ام الحالي ،م���ا يرفع ع���دد الوظائف الت���ي نزحت خارج
المملك���ة المتح���دة إلى أكثر من  7500وظيفة .كما واصلت المؤسس���ات
المالية والبريطانية عموماً في اإلس���راع في حركة اإلنتقال خارج البالد
لتكون مس���تعدة في مطلع العام  2021تاري���خ اإلنفصال الفعلي لمواجهة
الس���وق مع دخول ظروف جديدة على الحياة العملية ،وبحس���ب ش���روط
متفق عليها بين الجهتين ،حيث إن المفاوضات بين بريطانيا والمفوضية
األوروبية تارة تس���ير نحو الخالص وتارة أخ���رى تتعقّد ويتبادل الطرفان
التهم بعرقلتها.
فالبن���وك التي س���تبقى داخ���ل بريطانيا س���تُحرم من جواز س���فرها
األوروبي الذي كان يؤمّن لها عرض خدماتها في سائر المنطقة األوروبية
ف���ي فترة عضوي���ة بريطانيا في التكتل .أضف إل���ى ذلك ،فإن الكثير من
ه���ذه البنوك أبلغت المتعاملين معها والمقيمين في اإلتحاد األوروبي بأن
حساباتهم لديها سيتم إقفالها.
ف���ي إطار هذه التط���ورات ،وخالل منتدى الم���ال الدولي في باريس
في تش���رين األول /أكتوبر الماضي ،قدم حاكم مصرف فرنس���ا المركزي
 François Villeroy de Galhauمراجع���ة بخص���وص ع���دد
المؤسس���ات المالي���ة والمصرفي���ة الت���ي عادت إل���ى فرنس���ا .وفي هذا
الموض���وع أش���ار الحاك���م إلى أن هيئ���ة الرقاب���ة اإلحترازي���ة والقرارات
 ،ACPRالتي يلتحق عملها مباش���رة بعمل المصرف المركزي الفرنسي
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وتُعن���ى بالحفاظ على إس���تقرار النظام المالي وحماية الزبائن ،س���محت
في ش���هر أيلول/س���بتمبر الماضي لنحو  43مؤسس���ة متابعة نش���اطاتها
المصرفية والمالية في فرنسا غداة اإلنفصال بين بريطانيا وأوروبا.
ومن بين هذه المؤسسات يوجد أربع مؤسسات قروض 21 ،مؤسسة
إس���تثمار وسبعة فروع مصرفية تابعة لدول في اإلتحاد .أضف إلى ذلك،
ع���ودة أص���ول مصرفي���ة تابعة لمجموعات بنكية فرنس���ية له���ا فروع في
بريطانيا .هذه األصول تُقدّر بنحو  150مليار يورو س���وف تعود وتنش���ط
داخل السوق الفرنسية مع حلول نهاية العام .2020
من ناحية ثانية تلقت هيئة الرقابة  ACPRطلباً من قبل  31مؤسسة
إس���تثمارية لتكون فاعلة رسمياً وتحصل على تصريح رسمي من الهيئات
الناظمة ،وعرضت مش���اريعها المستقبلية ،والهيئة تدرس الطلبات ومدى
مساهمة هذه المشاريع في دعم وتقوية السوق المحلية.
إل���ى جان���ب ه���ذه المؤسس���ات المالي���ة والمصرفي���ة ،هن���اك أيضاً
مجموعة من الش���ركات الصغيرة والتي تعمل بش���كل خاص في مجاالت
الدف���ع ،والنقود اإللكترونية ،ومجال اإلس���تثمار المالي تنش���ط مالياً في
اإلس���راع لتحضير نفس���ها لتكون مس���تعدة للمغادرة من بريطانيا قبل أن
يح���ل األول م���ن كان���ون الثاني/يناير  ،2021حيث يُصبح من المس���تحيل
القيام بأي خطوة والقانون الفاعل سيكون قانون ما بعد اإلنفصال.
في خضم هذه الورش���ة والتحضير لمغادرة س���وق المال والمصارف
البريطاني���ة الش���هيرة  ،-La City-تج���در اإلش���ارة إل���ى أن مجموعات
مصرفية بريطانية كبيرة لها أص ًال فروع كثيرة خارج بريطانيا في العديد
من البلدان األوروبية ،ووسّ ���عت نش���اطاتها في أوروبا من خالل فروعها،
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وبالتالي هذه الفروع س���تجد نفس���ها أم���ام ورطة ،كونها ستخس���ر جواز
س���فرها المال���ي ،ول���ن يكون في مقدوره���ا بعد اإلنفص���ال ،أن تعمل في
فرنسا أو في أي بلد أوروبي آخر من دون هذا الجواز.
في هذا اإلط���ار ،يؤكد أخصائيون في القانون والمصارف ،أن فرعاً
مصرفياً فرنس���ياً ،في بريطانيا على سبيل المثال ال الحصر ،يُعتبر بنكاً
فرنس���ياً تابعاً لمجموع���ة مصرفية بريطانية بناء عل���ى القانون األوروبي
والهيئ���ات الناظم���ة .وبالتالي ،ف���إن المجموعات المصرفي���ة التي تعمل
بش���كل أساس���ي عبر مكاتب تُعتبر إمت���داداً لها ،بإمكانه���ا أن تُحوّل تلك
المكات���ب إل���ى فروع تابع���ة للش���ركة األم ،وذلك بإتفاق م���ع منظم العمل
المصرف���ي مقابل تكلفة مالية وتغيي���ر يطرأ على النموذج المتبع .عندئذ
تصب���ح الف���روع خاضع���ة للرقابة وبش���كل كامل م���ن قب���ل القائمين على
الرقابة محلياً أو أوروبياً بحس���ب حجمها ،ويمن���ع القائمون على الرقابة
تل���ك الف���روع من أن تُ���وزع عائدات ربح ف���ي حال تأمّن ذل���ك للمجموعة
البنكية التي تتبع لها في بريطانيا.
إنطالق���اً من هذه المس���تجدات على الواق���ع المصرفي والمالي في
بريطاني���ا في مرحلة ما بعد «بريكس���يت» ،أصب���ح من الواضح أن النظام
المالي ما بعد اإلنفصال الفعلي بين بريطانيا وأوروبا مطلع العام الجديد
تح���وّل إلى نظام متعدّد األقطاب ف���ي أوروبا مع موظفين في القطاع في
بريطانيا غادروا مركز األعمال الشهير ،وإتخذوا وجهة دبلن والليكسمبورغ
وفرانكفورت قرب البنك المركزي األوروبي وكذلك باريس ،حيث تتواجد
الس���لطة المصرفية األوروبية .هذه الوجهات تأوي مراكز وأسواقاً مالية
مهمة كإدارة األصول األوروبية في الليكس���مبورغ وحضور مصرفي واسع
في ألمانيا وحضور لنشاط أسواق المال في فرنسا وبلدان أوروبية أخرى
تتمتع بأنشطة مختلفة في مجال المال والبنوك.
وبحسب المتابعين لحركة نزوح سوق المال والمصارف من بريطانيا
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بس���بب «بريكس���يت» ،س���تبقى ف���ي س���وق لندن األنش���طة األخ���رى غير
الخاضع���ة للهيئ���ات الناظمة ،وتبقى إدارة المجموعات البنكية وأنش���طة
مصرفي���ة تابع���ة للمش���تقات المصرفية .في ه���ذه الحالة ب���دأت تتضح
ظاه���رة المخاط���ر والتكلفة العالية ،حيث إن األص���ول المالية التي كانت
إدارتها تتم في لندن س���تصبح في فرنس���ا على س���بيل المثال .وهذا قد
يجع���ل عدداً م���ن الخدمات المصرفية أق ّل فعالية وأكثر تكلفة .ومن هذا
المنطل���ق ف���إن بريطانيا واإلتحاد االوروبي بع���د اإلنفصال النهائي مطلع
العام  ،2021كالهما سيخسر في القطاع المصرفي ،وقد ال تنفع عملية
النزوح التي تكثفت خش���ية التداعيات التي س���تنتج عن إعتماد القوانين
البريطانية التي ستتبع المرحلة الجديدة ،كما ستظهر عالمات المنافسة
والبحث عن المردود األكثر ربحية وأكثر أمناً للمعامالت والصفقات التي
تتبعها المصارف في سياستها الهادفة إلى الربح المادي وربح الزبائن.
فمع���دّالت الفائدة بالنس���بة إل���ى البلدان الناش���ئة ،يُمك���ن أن تُعاود
اإلرتفاع وبس���رعة .ومن هنا تجد هذه الدول نفس���ها مضطرة إلى العودة
إلى التوازن في سياساتها المالية والموازنات ألنها دخلت في أزمة نتيجة
الجائحة وهي باالصل تغمرها الديون مع معدالت نمو ضعيفة.
صندوق النقد الدولي يرى في أفق العام  2021إس���تقراراً في حجم
الدي���ون العالمي���ة بإس���تثناء العمالقين األميركي والصين���ي ،حيث هناك
مستويات ديون وقدرات مالية مختلفة بين بلد وآخر.
ف���ي كل الح���االت ،هنك مظاهر مهم���ة لحاالت ع���دم اليقين في ما
يخص كيفية قدرة اإلقتصاد العالمي على تخطي عقبة الديون وسدادها
في المس���تقبل ،من دون أن يؤدي ذلك إلى تداعيات سلبية وصعبة للغاية
على األداء اإلقتصاديl.
مازن حمود/باريس
خبير إقتصادي ومالي
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