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وسام حسن فتوح
 األمين العام إلتحاد المصارف العربية

كلمة العدد

لم تحد جائحة كورونا من نشاط إتحاد المصارف العربية 
خ���ال الع���ام 2020، بل ضاعفت عزيمت���ه وجعلت العديد من 
الخبراء والمدراء والمتخصصين في شؤون المصارف العربية 
يُواكب���ون اإلتحاد عبر ندواته ومؤتمراته وملتقياته وورش عمله 
الت���ي أُقيم���ت ع���ن بُع���د، فضًا ع���ن  منتدى »رؤس���اء إدارات 
المخاط���ر في المص���ارف العربي���ة« الذي نظم���ه اإلتحاد في 
الغردق���ة، مصر، والذي حذرنا خال كلمتنا فيه، من تداعيات 
عاصفة جائحة كورون���ا، والتي بدأت تُهدد اإلقتصاد العالمي، 
وحّذرن���ا م���ن تقاع���س الرعاي���ة الصحي���ة في بع���ض البلدان 
العربي���ة، »حي���ث بالفعل ضرب���ت الجائحة إقتص���ادات العالم، 

وجّمدت الدماء في شرايين الحياة البشرية«. 
كم���ا خل���ص منت���دى »الصناع���ة المصرفي���ة ومس���تقبل 
الخدم���ات المالي���ة« ال���ذي نظم���ه اإلتح���اد في مدينة ش���رم 
الش���يخ، مراعياً شروط التباعد اإلجتماعي، إلى تكليف إتحاد 
المصارف العربية بإعداد دراس���ة ش���املة عن التحول الرقمي 

2020 سنة الصمود المصرفي والمالي
 في مواجهة كورونا وغيرها

ماذا عن العام 2021 من أجل الخروج من األزمات؟

في القطاع المصرفي العربي، وتحضير »دليل خاص للتحول الرقمي«، وتقديم حلول تقنية مصرفية بالتعاون مع مؤسس���ات عالمية 
متخصصة في مجال التقنيات المصرفية.  

وكان اإلتحاد قد أنش���أ وحدة جديدة ضمن األمانة العامة تُس���مى »وحدة التحول الرقمي - UAB Digital «، موقعاً 12 مذكرة 
تفاهم مع مؤسس���ات عالمية رائدة في مس���ائل التدريب والتطوير المعتمد. ويحث اإلتحاد، المصارف العربية على إنش���اء صندوق 
خاص لمواجهة فيروس كورونا، وذلك من باب المس���ؤولية اإلجتماعية للمصارف، والمس���اهمة في الصندوق تكون بحس���ب قدرة كل 

مصرف، بغية دعم وزراء الصحة العرب لمواجهة الجائحة.
أمام هذه الوقائع، إذا كانت 2020 سنة الصمود المصرفي والمالي في مواجهة كورونا وغيرها من األزمات التي تتكّبدها شعوبنا 
العربية جّراء الخسائر اإلقتصادية والمالية )نتيجة فقدان األعمال وإزدياد حدة البطالة، وتعويق تنفيذ الشمول المالي(، فإن السؤال 

يبقى، ماذا عن العام 2021 من أجل الخروج من األزمات، أقلّه في المنطقة العربية؟
في إشارة إطمئنان أولى، فإن إجمالي أصول القطاع المصرفي العربي بلغت 3.8 تريليونات دوالر في نهاية يونيو/حزيران 2020 ، 

تُمثل نحو 140 % من الناتج المحلي اإلجمالي العربي.
كم���ا أن المص���ارف العربي���ة لعب���ت دوراً كبيراً في مواجه���ة األزمة اإلقتصادية والتداعيات الس���لبية الناتجة ع���ن فيروس كورونا. 

)إجمالي أصول نحو 50 مصرفاً اسامياً بلغت 700 مليار دوالر، تُمثل نحو 20 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي العربي(. 
وعليه، فيما اإلقتصاد العالمي واألس���واق المالية العالمية يُواجهان كارثة حقيقية، تكاد تكون غير مس���بوقة، نتيجة إنتشار كورونا الذي 
شّل معظم دول العالم، وكّبد معظم قطاعاتها االقتصادية خسائر فادحة، إال أن المنطقة العربية، في المقابل، على موعد مع إنشاء صندوق 
مشترك يتم تمويله من الدول العربية، أو صندوق خاص بكل دولة عربية يتم تمويله من الحكومة ومن القطاع الخاص والمصارف، بحسب 
قدرة كل دولة وكل قطاع مصرفي، حيث يتم تخصيص أمواله لدعم وزراء الصحة والقطاعات اإلقتصادية الحيوية والمؤسسات األكثر تأثراً 
باألزمة، مما يُخفف آثار خس���ائر 2020، ويرفد اإلقتصادات العربية بالنمو. علماً أنه يُتوقع أن ينخفض النمو العالمي خال العام 2020 

l.الى 1.5 % بحسب منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية، وهي أدنى نسبة نمو تُسجل منذ ما بعد األزمة المالية العالمية
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ُيش��كل موضوع غسل األموال وتمويل اإلرهاب هاجس��ًا لدى البنوك المركزية والجهات الرقابية، مما يدفعها 
إلى تطبيق منهج إحصائي قائم على المخاطر، بغية الحفاظ على النظام المالي والمصرفي، من خالل إس��تخدام 
التكنولوجيا في الكشف المبكر عن مخاطر عدم اإلمتثال. في هذا السياق نظم إتحاد المصارف العربية بالتعاون 
مع اإلتحاد الدولي للمصرفيين العرب، منتدى »مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا الحرجة في مكافحة غسل 
األموال« في العاصمة اللبنانية بيروت، على مدار يومين، متبعًا قواعد التباعد اإلجتماعي بسبب جائحة كورونا. 
وش��ارك في المنتدى، أكثر من 150 ش��خصية، من كل من: الكويت، س��لطنة ُعمان، العراق، قطر، مصر، السودان 
، ليبي��ا، األردن ولبنان، على مس��توى حكام المصارف المركزية، ورؤس��اء مجالس اإلدارات والرؤس��اء التنفيذيين، 
فضاًل عن ضباط مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، ومدراء التدقيق الداخلي، وقسم العمليات )التحويالت، 
مديرو الفروع، وتمويل التجارة(، ومسؤولي المخاطر والتدقيق الداخلي، وخدمة العمالء، والمدققين الخارجيين، 

نظمه إتحاد المصارف العربية واإلتحاد الدولي للمصرفيين العرب

منتدى »مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا الحرجة 
في مكافحة غسل األموال«:

المصارف العربية تتطلع الى مزيد من عمليات الدمج 
وإعادة الهيكلة

 وإعتماد هندسات مبتكرة بغية التقليل من المخاطر

)من اليمين(: األمين العام لهيئة التحقيق الخاصة، لبنان، عبد الحفيظ منصور،  عضو لجنة المال والموازنة في مجلس النواب 
اللبناني النائب ياسين جابر، رئيس مجلس إدارة اإلتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، األمين العام المساعد 

السفير حسام زكي واألمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح

موضوع الغالف
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وخبراء الحوكمة والمخاطر واإلمتثال، ومدراء المخاطر واإلدارة الوسطى في المؤسسات المالية.   
وتناول المنتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الجرائم المالية، وتطبيق متطلبات مكافحة 
غس��ل االم��وال وتمويل اإلره��اب المتوافقة مع الش��مول المالي، والمخاطر الناش��ئة عن غس��ل األم��وال وتمويل 

اإلرهاب في ظل جائحة فيروس كورونا.
وتح��دث في كلمات اإلفتت��اح كل من رئيس مكتب األمين العام لجامعة الدول العربية واألمين العام المس��اعد 
السفير حسام زكي، ورئيس مجلس إدارة اإلتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، واألمين العام 

موضوع الغالف

شهدان الجبيلي، كارين شرتوني، د. خالد حنفي وجمال عبد الملك

الجلسة اإلفتتاحية وبدا السفير حسام زكي متوسطًا وسام حسن فتوح، الدكتور جوزيف طربيه، النائب اللبناني ياسين جابر وعبد الحفيظ منصور
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إلتحاد المصارف العربية وس��ام حسن فتوح، واألمين العام لهيئة التحقيق الخاصة، لبنان، عبد الحفيظ منصور، 
وعضو لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اللبناني النائب ياسين جابر. علمًا أنه شارك في الحضور عن ُبعد 
)عبر تقنية الفيديو( من دولة الكويت، رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح.
كما شارك في حضور اإلفتتاح، أعضاء مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية في مقدمهم: طارق فايد الرئيس 
التنفي��ذي لبن��ك القاه��رة، وعب��د ال��رزاق الترهوني المدي��ر العام لمص��رف الجمهوري��ة، إضافة إل��ى العديد من 
المس��ؤولين في القطاع المصرفي العربي وخصوصًا المصارف الليبية التي حرصت على المش��اركة والرعاية رغم 

الظروف التي يشهدها بلدهم ليبيا. 
��ل اإلفتت��اح، تكريم رئيس إتحاد بنوك مصر محمد محمود األتربي لمناس��بة نيل��ه جائزة »فخر العرب  وتخلَّ
2020« ولدعمه المس��تمر إلتحاد المصارف العربية. وتزامن إنعقاد المنتدى مع حفل العش��اء الس��نوي لإلتحاد 
الدولي للمصرفيين العرب، والذي أتاح فرصة اللقاءات الثنائية بين قيادات المصارف العربية والمصارف اللبنانية.
يشار إلى أنه إثر إنتهاء كلمة األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، جرى عرض فيلم قصير 
يوّثق األضرار التي تعّرض لها مقرَّ إتحاد المصارف العربية جّراء إنفجار بيروت، وقد إستطاع فريق عمل الصيانة 
في اإلتحاد وخالل 48 س��اعة فقط أن ُيعيد المقّر الرئيس��ي لإلتحاد صالحًا للعمل بش��كل طبيعي، رغم إس��تمرار 

أعمال الترميم حتى تاريخه.

زكي: جرائم غ�سل الأموال تحّتم

 على الدول العربية 

مزيدًا من التعاون وتبادل الخبرات

موضوع الغالف

في الكلمات، تحدث رئيس مكتب األمين العام لجامعة الدول 
العربية واألمين العام المس�������اعد السفير حس�������ام زكي فقال: »إن 
المنطقة العربية تواجه تحّديات جساماً في مجال مكافحة غسل 
األم���وال، فباإلضافة إلى التحديات التقليدية كضعف الس���يطرة 
عل���ى عمليات التهري���ب على الحدود، وضعف التش���ريعات، وقلة 
العناصر البش���رية المؤهلة، هناك تحديات أخرى جديدة معقدة، 

فرضها الواقع الذي نعيشه«.  السفير حسام زكي متحدثًا

 السفير حسام زكي ملقيًا كلمته خالل إفتتاح المنتدى
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وأش���ار الس���فير زكي إلى »ثاث���ة أمور مهمة ه���ي: األول: أن 
الفك���ر اإلجرامي لغس���ل األم���وال يتنام���ى ليتأقلم مع م���ا تُتيحه 
العولمة وثورة المعلومات من س���هولة في إنتقال األموال، والثاني: 
أن بعض دولنا العربية مّرت يا لألسف الشديد، بأزمات وجودية. 
وشهدت أحداثاً جسيمًة خال العقد المنصرم عصفت بمقومات 
الدولة. وإس���تولت مجموعات إرهابية على الس���لطة المحلية. بل 
وأقام���ت تحالفات مع الش���بكات اإلجرامية العاب���رة للحدود لبيع 
كل م���ا يمك���ن بيعه من بش���ر وآث���ار ومخدرات وبت���رول. إن األمر 
يحتاج في تلك الدول وبشكل سريع إلى حلول سياسية تنهي حالة 
اإلحت���راب، وتُعيد ق���وام الدولة من خال خط���ط محكمة إلعادة 
بناء قدراتها على أس���س سليمة. والثالث: أن قوى عظمى صارت 
تتوس���ع مؤخراً في ف���رض معايير جديدة ف���ي قوانينها الداخلية 
توج���ب على جميع الدول اتباعها، وأنها وس���عت، بداعي مكافحة 
اإلره���اب وغس���ل األموال، من نطاق إختص���اص قضائها الوطني 
ومج���ال تطبيق قوانينه���ا الداخلية ليتجاوز حدوده���ا الجغرافية 
بش���كل يعتبره البعض مساس���اً بس���يادة الدول وأداًة للضغط على 
الحكومات وعقابها. لذلك فقد يكون من المهم التفكير سوياً في 
ما يتوج���ب فعله لضمان تجنيب أنظمتن���ا المالية اآلثار الجانبية 

لتلك الممارسات«.
وق���ال الس���فير زك���ي: »إن جرائم غس���ل األم���وال تُحّتم على 
ال���دول العربية مزيداً من التعاون وتبادل الخبرات لتعزيز تعاونها 
البين���ي ف���ي مكافحة الجريم���ة العابرة للح���دود الوطنية وتطوير 
مؤسس���اتها الوطنية داخلي���اً لتتأقلم مع تط���ور الجريمة المالية، 
وهو ما يس���تدعي تعاوناً أفقياً مفتوحاً لتش���كيل مجموعات عمل 
مش���تركة تتعاون فيه���ا الجمارك والش���رطة والقضاء والمصارف 

والدبلوماسية«.

وقال رئيس مجلس إدارة اإلتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس 
اللجنة التنفيذي�������ة إلتحاد المصارف العربية الدكت�������ور جوزف طربيه: 
»يول���ي المجتمع الدولي في وقتن���ا الحاضر موضوع  »مخاطر العقوبات 
والتعام���ل مع القضاي���ا الحرجة في تبييض األموال«، أهمية قصوى، وال 
سيما في ضوء التحديات والتغيُّرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، 
وم���ا تتطلبه م���ن مواكبة على صعيد آليات عمل الس���لطات التش���ريعية 
والرقابية واألمنية والمؤسسات المالية، وفي ضوء الهشاشة االقتصادية 
ف���ي بع���ض الدول التي تجعل م���ن العقوبات أكثر وجع���اً وتزيدها إياماً 
اآلث���ار المدّمرة الناتجة عن جائحة كورونا التي غّيرت وجه اإلقتصادات 

 د. طربيه: قد تت�سّبب العقوبات على الم�سارف 

والموؤ�س�سات المالية بتنامي ظاهرة �سيرفة الظل 

 )Shadow Banking(

موضوع الغالف

الدكتور جوزف طربيه

الدكتور جوزف طربيه يلقي كلمته وبدا وسام حسن فتوح، السفير حسام زكي، النائب في البرلمان اللبناني ياسين جابر وعبد الحفيظ منصور
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وهّزت اإلستقرار العالمي«.
أض���اف د. طربي���ه: »ال يُخفى على أحد، أن العقوب���ات اإلقتصادية 
وما يتبعها من تجميد لألصول وتحقيقات مالية وجنائية، باتت تُستخدم 
اليوم كسيف مسلّط وساح مدّمر على دول العالم كله، تلجأ إليه الدول 
العظمى للدفاع عن مصالحها السياسية واالستراتيجية بديًا عن اللجوء 
الى حروب طاحنة تكّبدها خسائر بشرية وأضرار كبيرة، ويساعدها في 
ذلك إمس���اكها بالمفاصل األساس���ية لاقتصاد العالمي. ومن أبرز هذه 

العقوبات، نذكر خمسة قوانين عقوبات وإجراءات كبيرة منها: 
- »قانون قيصر لحماية المدنيين الس�������وريين« )الذي يشمل فرض 
عقوبات على النظام الس���وري ومؤسس���اته والمتعاونين معه، ويستهدف 
المصانع العس���كرية والبنى التحتية والمصرف المركزي في سوريا، كما 

يسمح بمعاقبة روسيا وإيران في حال استمرارهما في دعم النظام(.
- »قانون ماغنيتسكي للمساءلة حول حقوق اإلنسان« ) الذي يمنح 
الرئيس األميركي صاحية فرض عقوبات على أي أجنبي متهم بالفساد 
او بانتهاك حقوق االنس���ان المنصوص عليها في الئحة حقوق اإلنس���ان 

الدولية(.
- قانون باتريوت Patriot Act  )إلعتراض وعرقلة اإلرهاب، وقد 
أق���ر في أعقاب هجمات 11 س���بتمبر/أيلول 2001، )وق���د ُمنح بموجبه 
مكتب التحقيقات الفيدرالي )أف بي آي( ووكالة اإلستخبارات المركزية 
)س���ي آي أي( صاحي���ات واس���عة لمراقب���ة وتفتي���ش المش���تبه فيه���م 
واالطاع على ممتلكاتهم الش���خصية، ورفع العوائ���ق القانونية للتنصت 
عل���ى محادثاته���م الهاتفية، ومراقبة رس���ائلهم اإللكتروني���ة ومعاماتهم 

موضوع الغالف

جانب من جلسات المنتدى

جانب من الحضور خالل حفل اإلفتتاح
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المصرفية وملفاتهم الطبية(.
- قانون مكافحة أعداء أميركا الذي يُتيح فرض عقوبات على إيران 
وكوريا الشمالية وروسيا. كما أن اإلتحاد األوروبي قد أقر مؤخراً »خطة 
عمل لحقوق اإلنس���ان والديموقراطية« وهو إطار جديد للعقوبات يمكن 

استخدامه في حاالت التعذيب والعبودية أو العنف المنهجي، الخ...
وس���يُعاقب المس���ؤولون عن مثل هذه االنتهاكات بحظر دخولهم إلى 
اإلتح���اد األوروبي وتجميد أصولهم في أوروبا، كما هي الحال مع جميع 
أنظم���ة العقوب���ات المعمول به���ا في اإلتح���اد األوروبي. ول���دى االتحاد 
األوروب���ي حالًيا أنظم���ة عقوبات خاصة بدول معين���ة مثل تلك الخاصة 
ببياروس���يا أو روس���يا، وثاثة أنظمة محددة للمعاقبة على اس���تخدام 

األسلحة الكيميائية والهجمات اإللكترونية واإلرهاب.
والمعلوم أن العقوبات اإلقتصادية تنتج مخاطر س���معة كبرى للدول 
بش���كل عام، وللمصارف والمؤسسات المالية بشكل خاص قد تؤّدي الى 

زوالها من الوجود، تحت شعارات كبرى مثل مكافحة الفساد وغيرها.
وقد تتس���ّبب العقوبات عل���ى المصارف والمؤسس���ات المالية بتنامي 
ظاهرة صيرفة الظل )Shadow Banking(، حيث تبرز مشكلة جديدة 

تتجلى في ظهور قنوات مالية غير خاضعة ألي نوع من أنواع الرقابة.
والحل الموضوعي في هذا المجال، يتطلّب تشّدداً أكثر في الرقابة 
الداخلية والتوّس���ع في المعلومات والمعطيات الهادفة إلى تطبيق أشمل 
لقاعدة »إعرف عميلك«، وتوسيع آليات التنسيق والتعاون ما بين القطاع 
المصرفي والسلطات الرقابية والقضائية واألمنية.  كما تؤدي العقوبات 
إلى ما يع���رف بالتهمي���ش المال���ي )Financial Exclusion( لفئات 

كثيرة من المجتمع ما يعيق تقدمها وإزدهارها«.
وق���ال د. طربيه: »يقع عالمنا العربي في عي���ن اللعبة الدولية حيث 

تتفجر فيه وحوله الصراعات الجيو- سياس���ية،  فمن تصعيد العقوبات 
عل���ى »ح���زب اهلل« وتوس���يعها، إلى الحرب ف���ي ليبيا، إل���ى الصراع في 
اليمن، وال ننس���ى بالطبع الحرب في العراق وسوريا، وهذه االخيرة هي 
م���ن أهم الح���روب في القرن الحادي والعش���رين. هن���ا تجد المصارف 
والمؤسس���ات المالي���ة العربي���ة نفس���ها في قل���ب الحدث، وفي س���احة 
المعرك���ة، وهنا تجد الس���لطات الرقابية والس���لطات األمنية والقضائية 
نفس���ها في مواجهة مع المنظمات واألفراد الذين يس���تخدمون القنوات 

المالية للوصول الى أهدافهم.
ومن المعروف أيضاً أن هذه اإلشكالية باتت تُثير قلق جميع المعنيين 
من مختلف الجهات الرس���مية والخاصة. فبتنا ننام على إجراء أو رزمة 
من اإلجراءات ونس���تفيق على رزمة جديدة من اإلجراءات والتش���ريعات 
والقواني���ن، وأصب���ح هذا األمر يش���ّكل هاجس���اً للجمي���ع، وأصبح علينا 
جميع���اً العم���ل على متابع���ة تلك التطورات، والس���عي لفه���م اإلجراءات 

المفروضة وإستيعابها واإللتزام بها«.
وتاب���ع د. طربي���ه: »هنا برزت التحدي���ات التي علينا أن نس���توعبها 
ونعمل على التعامل معها بما يتناس���ب مع خطورتها وشموليتها، ونسعى 
إل���ى التغلّ���ب عليه���ا. وهنا أيض���اً تبرز أهمّية التنس���يق م���ا بين مختلف 
الجه���ات المعنية بهذه المس���ألة. وأهمّية تطوير وس���ائل المواجهة على 
مختلف الصعد القانونية والتش���ريعية واإللكترونية واللوجستية والعلمية 
واإلداري���ة. وم���ن البديهي القول: إن هذه اللق���اءات الدورية بين مختلف 
الجه���ات المعنية بهذا الموضوع، تُش���كل فرصة لتبادل اآلراء والخبرات 
بين المش���اركين، وتُشكل منّصة للعصف الذهني تُتيح لهم اإلستفادة من 
كل جديد يطرح، وتتم مناقش���ته في هذا المجال. وليس أفضل من هذه 

المناسبة لتحقيق الغاية من لقائنا اليوم«.

موضوع الغالف

مشاركة مصرفية ودبلوماسية وإقتصادية عربية خالل حفل اإلفتتاح 
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وقال د. طربيه: »بالنسبة للبنان الذي واجه في العام 2020 أحداثاً 
غي���ر مس���بوقة ومتاحقة على صعي���د العقوبات المالي���ة، نتيجة تصعيد 
اإلدارة األميركي���ة وتعميمها سياس���ة فرض العقوبات، ففرضت عقوباتها 
عل���ى مص���رف »جمال ترس���ت بن���ك« مما أدى إل���ى خروجه من الس���وق 
المصرفية، كما تناولت العقوبات المالية أيضاً مس���ؤولين كبار س���ابقين 

في الحكومة اللبنانية بإدعاء تعاونهم مع »حزب اهلل« أو بتهم الفساد.
كل ذل���ك، إضاف���ة إل���ى م���ا يعانيه لبنان م���ن توقفه عن دف���ع ديونه 
الخارجي���ة، وم���ا تبعه م���ن إنهي���ار إقتص���ادي وتراجع العمل���ة الوطنية، 
وإنحراف البلد مؤقتاً إلى اإلقتصاد النقدي، مع ما يحمله هذا النوع من 
اإلقتص���ادات م���ن مخاطر وتحديات؛ إاّل أن القط���اع المصرفي اللبناني 
تابع أداءه ضمن بيئة سياسية واقتصادية وقانونية صعبة، وإتخذ تدابير 
ط���وارىء في لبنان بالنس���بة إلى تصعيب الحرك���ة الحرة للتحويات إلى 
الخارج، كذلك بالنس���بة إلى السحوبات النقدية بالعمات األجنبية. كما 
تقوم المصارف اللبنانية بتنفيذ خطط إعادة هيكلة وإعادة رسملة ضمن 

توجيهات البنك المركزي اللبناني وتعاميمه. 

وفي كل حال إستطاع القطاع المصرفي اللبناني، تأمين إستمراريته 
وإس���تمرارية فروع���ه خارج لبنان العاملة في أكثر م���ن 30 بلداً، مع ميل 
بارز إلى اإلنكفاء المنظم والخروج من أس���واق عدة من خال بيع بعض 

الفروع الخارجية أو إقفالها.
كما إس���تمر البن���ك المرك���زي اللبنان���ي وأجهزة الرقاب���ة ومكافحة 
تبييض األموال في تأدية مهامها العادية، بما يجّنب لبنان مخاطر تراجع 

السمعة في ظل الظروف السياسية واإلقتصادية المتأزمة«.
وخل���ص الدكتور طربي���ه إلى القول: »إن إلتح���اد المصارف العربية 
تاريخ���اً طوي���ًا في تنس���يق الجه���ود لحماي���ة القطاع المال���ي اإلقليمي 
واإلقتصاد األوس���ع من مخاطر تس���ّرب األموال الق���ذرة. إننا في إتحاد 
المصارف العربية، واإلتحاد الدولي للمصرفيين العرب، سنحرص دائماً 
عل���ى إعطاء موضوع مكافحة غس���ل األموال وتموي���ل اإلرهاب األهمية 
القصوى، بإعتباره من أخطر المش���كات التي تؤثر على مس���ار المهنة 
المصرفي���ة العربي���ة، وعلى العاق���ات بين قطاعنا المصرف���ي العربي، 

والمؤسسات الرقابية الدولية«.

موضوع الغالف

شخصيات مصرفية ومالية خالل حفل إفتتاح المنتدى

جانب من الحضور
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فتوح: ل الأزمة اللبنانية

 ول جائحة »كورونا الم�ستجدة« اإ�ستطاعا 

اأّن يعّطال عمل الإتحاد

 بل كثفنا الدرا�سات والأبحاث وتجميع البيانات

 الم�سرفية والقانونية العربية لأكثر من 10 �سنوات

وقال األمين العام إلتحاد المصارف العربية وس�������ام حس�������ن 
فت�������وح: »لق���د هالنا م���ا يواجهه بلدن���ا الحبيب لبن���ان من تراكم 
أزمات غير مسبوقة، بدأت ظالها في الفصل األخير من العام 
الماض���ي، مع بروز أوضاع سياس���ية معّقدة، وبلغ���ت ذروتها مع 
توقف لبنان عن تس���ديد ديونه الدولية للمّرة األولى في تاريخه، 
رغ���م توافر إحتياط���ات بالعمات األجنبية ل���دى مصرف لبنان 

تج���اوزت آن���ذاك ال���� 22 ملي���ار دوالر، وإحتياط���ي من الذهب 
يق���ّدر بما يقارب 20 مليار دوالر، مما تس���بب بإنهيار المنظومة 
اإلقتصادي���ة، وتده���ور س���عر ص���رف اللي���رة اللبناني���ة، وتزايد 
الضغوطات على ميزان المدفوعات. وفي ظّل هذا النفق المظلم 
ال���ذي دخل فيه لبن���ان، حصلت كارثة إنفج���ار مرفأ بيروت في 
الرابع من آب/أغس���طس الماض���ي، الذي أودى بضحايا أبرياء، 
وآالف الجرحى، وتهجير وتشريد آالف العائات، وتدمير نصف 

المدينة، وخسائر بمليارات الدوالرات«.
أض���اف فت���وح: »إننا ف���ي إتحاد المص���ارف العربي���ة نؤمن 
بلبن���ان التاريخ والحضارة والعلم واإلنفتاح، ونؤمن بدوره العربي 
الجام���ع، ونتطلّ���ع إلى عودة هذا ال���دور الرائ���د والعريق ضمن 
العائلة العربية وأمام المجتمع الدولي، ونقّدر عالياً إس���تضافته 
وإحتضان���ه لمق���ّر اإلتحاد من���ذ أكثر من 45 عاماً، حيث رّس���خ 
الدكتور جوزف طربيه هذا اإليمان، من خال مهامه عضواً في 
مجلس إدارة اإلتحاد، ثم رئيساً لمجلس إدارته، ثم رئيساً للجنته 
التنفيذية، بتثبيت الحجر في األرض، وإرتفع به صرحاً ش���امخاً 
ف���ي قلب بي���روت العزيزة، وأنج���ز بدعم من مصارفن���ا العربية 
صرحاً ممّيزاً لمقّر جامع لمصارفنا العربية ومصرفيينا العرب، 
أطل���ق عليه »البيت المصرف���ي العربي«، الجام���ع لكّل مصرفي 

عربي.
ولف���ت فتوح إلى أنه »بدعم م���ن رئيس مجلس إدارة اإلتحاد 
الش���يخ محمد الجراح الصباح، وأعضاء مجلس اإلدارة، ورئيس 
اللجن���ة التنفيذي���ة، حّولت األمان���ة العامة األزم���ات إلى فرص، 
ف���ا األزم���ة اللبنانية، وال جائحة كورونا المس���تجدة إس���تطاعا 
ال من أولوياتنا  أّن يعّط���ا عمل اإلتح���اد، فاألزمة والجائحة ب���دَّ

موضوع الغالف

 وسام حسن فتوح متحدثًا

 األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح يلقي كلمته وبدا جانب من الحضور
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ولم تُجّمدا نش���اطاتنا، حيث قمنا بتكثيف الدراسات واألبحاث، 
وتجمي���ع البيانات المصرفي���ة والقانونية العربي���ة ألكثر من 10 
س���نوات، وبلغ ع���دد الم���واد القانونية التي ت���ّم تبويبها أكثر من 
54 ألف مادة قانونية ضمن الموس���وعة القانونية والتش���ريعات 
المصرفي���ة العربي���ة، التابع���ة لإلتح���اد وأكثر من 224 دراس���ة 
بحثي���ة في مختلف أنواعها، تناولت: جائحة كورونا، والقطاعات 
المصرفية العربية، والمصارف اإلس���امية، وترتيب المصارف 
بحس���ب مؤش���رات مالية أساس���ية، ودراس���ات وأبح���اث حول: 
الش���مول المال���ي – التحوي���ات المالي���ة وتجّن���ب المخاطر – 
اإلمتث���ال – اإلقتصاد العالمي – التكنولوجي���ا المالية والتحّول 

الرقمي«.
وتابع فتوح: »كما قمنا بتحديث أساليب التدريب في مواجهة 
الجائحة، والعمل على تطوير ش���امل للبنية التحتية للمعلوماتية 

التابع���ة لإلتحاد، تضمنت تطويراً كبيراً لموقع إتحاد المصارف 
العربي���ة على الش���بكة العالمي���ة، وتّم االتفاق مع ش���ركة عالمية 
كبي���رة تقّدم خدم���ات المنّصات اإللكتروني���ة والتواصل المرئي 
على عقد نشاطات اإلتحاد إلكترونياً: وهي مرحلة أطلقنا عليها: 

.Digital Transformation of UAB Activities
وق���د عقد اإلتحاد ف���ي هذا المجال، أه���ّم المؤتمرات على 
الصعي���د اإلقليم���ي والدول���ي – على س���بيل المث���ال ال الحصر 
– ُعِق���َد مؤتم���ر ع���ن »الصيرف���ة الدولي���ة ف���ي ظ���ّل التطورات 
الجيوسياس���ية وإنتش���ار جائحة كوفيد19-« في يونيو/حزيران 
2020 بالتع���اون م���ع البن���ك اإلحتياط���ي الفدرال���ي األميركي، 
وبمش���اركة خبراء من وزارة الخزان���ة األميركية وصندوق النقد 
الدول���ي  - ومؤتمر »دعم البنوك المركزية ألس���واق رأس المال 
ف���ي ظّل جائحة كورون���ا« الذي عقد في س���بتمبر/أيلول 2020 

موضوع الغالف

 وسام حسن فتوح متحدثًا وبدا جانب من المشاركين في إفتتاح المنتدى

جانب من الحضور
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من�سور: لعل العقوبات الأكثر تاأثيرًا 

هي تلك المتعددة الأطراف ال�سادرة عن مجل�س الأمن 

تحت الف�سل ال�سابع من ميثاق الأمم المتحدة  

بالتعاون م���ع إتحاد البورصات العربية وصن���دوق النقد الدولي 
)IMF( وإتحاد أس���واق النقد ورأس المال في أوروبا - ومؤتمر 
»الف���رص اإلس���تثمارية والمصرفية العربي���ة - األوروبية ما بعد 
األزمة« الذي ُعقد في أكتوبر/تشرين األول، باإلشتراك مع مركز 
فرانكفورت للتمويل المالي، وبمش���اركة وزي���ر المالية الفدرالي 
األلماني، وكبار الشخصيات والخبراء العرب والدوليين وغيرها 

الكثير من المؤتمرات والمنتديات الهامة.
كم����ا إنض����ّم اإلتحاد في ه����ذا الع����ام إلى عضوي����ة المجلس 
التنفي����ذي للمنظم����ة العربي����ة للس����ياحة – دعم����اً منه لتنش����يط 
الس����ياحة العربية-العربية؛ باإلضافة إل����ى إنضمامه إلى مجلس 
أمناء الجامعة العربية المفتوحة الذي يترأس����ها صاحب الس����مو 

الملكي األمير عبد العزيز بن طال بن عبد العزيز.
وأنشأ اإلتحاد وحدة جديدة ضمن جهاز األمانة العامة تحت 
عنا مذكرات  مسمى: وحدة التحول الرقمي »UABdigital«. ووقَّ
تفاه����م وش����راكات مع أكبر 12 ش����ركة في العالم تق����ّدم خدمات 
للتكنولوجي����ا المالية Fintech، بهدف النهوض بإس����تراتيجيات 
التح����ّول الرقمي ف����ي المصارف األعض����اء لدى اإلتح����اد، وبناء 
القدرات للكوادر المصرفية، وتّم توقيع أيضاً إتفاقية مع المعهد 
Global Innovation Institute ف����ي  لإلبت����كار  العالم����ي 

مجال التدريب والتطوير، والذي لديه شهادة معتمدة دولياً«.
وخت����م فت����وح متقدم����اً بالش����كر والتقدي����ر إل����ى المص����ارف 
والمؤسس����ات الراعية »التي آمنت بدور إتحاد المصارف العربية 
وبأهداف����ه، ونقّدر لهم دعمهم لمس����يرته ونش����اطاته، وخصوصاً 
المؤسس����ات الراعية خال الع����ام 2020، عام الظروف الصعبة 
عل����ى كاف����ة الصع����د، وهم: بن����ك قطر الوطن����ي، البن����ك العربي 
)األردن(، بنك الكويت الدولي، بنك مصر، بنك القاهرة، مصرف 
الجمهورية )ليبي����ا(، المصرف التجاري الوطني )ليبيا(، مصرف 

التجارة والتنمية )ليبيا(«.

وق����ال األمي�������ن العام لهيئ�������ة التحقيق الخاص�������ة، لبنان عبد 
الحفيظ منصور »إن مس����ألة العقوب����ات اإلقتصادية، وإن إزداد 
تطبيقه����ا خ����ال العق����د األخير، إاّل أنها ليس����ت بجدي����دة، ولعل 
العقوب����ات األكثر تأثيراً هي تلك المتعددة األطراف الصادرة عن 
مجلس األمن تحت الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة، وهي 
ملزمة التطبيق على جميع الدول األعضاء فيها، وهناك عقوبات 
 European( متعددة األط����راف صادرة عن اإلتح����اد األوروبي
Union(  وه����ي واس����عة النطاق أيضاً، وهن����اك عقوبات أحادية 
الجان����ب )unilateral(  تص����در ع����ن دول معين����ة، كالعقوب����ات 

الصادرة عن الواليات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا مثًا«.

موضوع الغالف

 عبد الحفيظ منصور يلقي كلمته في حفل اإلفتتاح

حوارات ثنائية بين السفير حسام زكي والدكتور جوزيف طربيه ووسام حسن فتوح
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وأض���اف منصور: »لعل العقوبات الت���ي تصدر عن الواليات 
المتحدة هي األكثر غزارة، وقد تكون حسب الحالة بناًء للقوانين 
 USA PATRIOT �األميركية المعنية مثل: الفقرة 311  من ال
ACT، وقان���ون HIFPA-I  وHIFPA-II، وقان���ون قيص���ر 
 International Emergencyو  ،)Caesar Act(
Economic Powers Act )IEEPA(، وقانون ماغنتس���كي 

)Magnitsky act(  وغيرها«.
وق���ال منصور: »بعد صدورها، يق���وم مكتب مراقبة األصول 
األجنبي���ةOFAC  بتنفي���ذ ومراقبة تطبيق ق���رارات العقوبات، 
وألجل حس���ن التنفيد، يصدر المكتب تعاميم توضيحية لضبط 
آلي���ات وصرامة اإللتزام بالعقوبات األولية والثانوية، التي تطال 
أش���خاصاً من جنسيات أجنبية وعمليات حاصلة خارج الواليات 

المتحدة األميركية«.

وتابع منصور: »بالنسبة  إلى الجهات المتلقية والمتأثرة بهذه 
العقوب���ات م���ن مصارف ومؤسس���ات مالية، يتوج���ب األخذ في 
اإلعتبار مس���ائل ع���دة أهمها: التوفي���ق بين القوائ���م المختلفة 
ودمجها وتطبيقها خال إج���راءات العناية الواجبة وعند إجراء 
العملي���ات، وتطبي���ق قوانين وأنظم���ة مكافحة تبيي���ض األموال 
وتموي���ل اإلره���اب، والحص���ول عل���ى معلومات دقيق���ة ومحدثة 
عن العماء والعمليات، والتحقق من هوية األش���خاص إن كانوا 
 Shadow( يمثلون أنفس���هم أم أنهم أش���خاص الظل آلخري���ن
individuals( ، وهن���ا تب���رز أهمي���ة تحدي���د صاح���ب الحق 

اإلقتصادي أو المستفيد الحقيقي بشكل دقيق«.
وقال منصور: »قد تكون الوس���يلة األنجع لمراعاة المس���ائل 
اآلنفة الذكر، هي بإعتماد برامج إلتزام متكاملة وفّعالة، تحقيقاً 

لموجبات اإلمتثال ترتكز على األسس والمبادئ  التالية:

موضوع الغالف

جانب من الحضور

شخصيات مصرفية يتابعون كلمات اإلفتتاح
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جابر: اأ�سبحت العقوبات 

�سالحًا فّتاكًا 

ُيدّمر م�ستقبل اأفراد وكيانات وُيرّكع دوًل

موضوع الغالف

النائب في البرلمان اللبناني ياسين جابر يلقي كلمته

-1 إلتزام إداري رفيع المستوى، أي وجود قرار إداري صادر 
م���ن قمة اله���رم اإلداري، أي من مجلس اإلدارة، وهذا األمر يقع 
ف���ي صمي���م المتطلب���ات الرقابية ومب���ادئ الحوكمة الرش���يدة، 
ويس���اهم  في إرس���اء ثقاف���ة اإلمتثال في المؤسس���ة ككل، وفي 
تعزي���ز اإلجراءات الداخلية لدى المصرف ويحميها من مخاطر 

عدم اإلمتثال.
-2 مب���دأ تقيي���م المخاطر الذي يج���ب أن يُبنى وينطلق من 
مخاط���ر البل���د ككل كما خلص���ت إليه دراس���ة »التقييم الوطني 
لمخاط���ر تبييض األموال وتمويل اإلرهاب في الدولة« ويس���قط 

ذلك على  الخدمات والعماء وجغرافية األعمال. 
-3 ضواب���ط داخلية فّعالة )Internal controls(  للتأكد 
من حس���ن تطبيق القوانين واألنظمة وإجراءات العناية الواجبة 
عل���ى العملي���ات، باإلضاف���ة إل���ى توثي���ق المس���تندات الداعمة 

والتقارير الازمة.
 Testing and( والتدقي���ق  المراجع���ة  -4إج���راءات 

auditing(   للعمليات واإلجراءات.
-5 التدري���ب المس���تمر للموظفي���ن واإلداريي���ن، للتأكد من 
معرفته���م للمس���تجدات واإلتجاه���ات  وأب���رز التط���ورات ذات 

الصلة«.
وأشار منصور إلى »أن إلعتماد وتطبيق هذه المبادئ واألسس 
دوراً أساسياً ومهماً في إقامة وإستمرارية التعامات مع البنوك 
المراس���لة، كما هي مهمة بالنس���بة إلى الهيئ���ات الرقابية، التي 
تتوقع من المؤسس���ات المصرفي���ة: أن تكون على علم دائم بكل 
المس���ائل المتعلقة بالعقوبات الدولية وااللتزامات المتصلة بها، 
واإلمتثال بمتطلبات العقوبات السارية، وإعتماد وتطبيق األنظمة 
والضوابط الداخلية المناس���بة ومراجعتها بش���كل مستمر للحد 
م���ن المخاطر، وع���دم تجاهل األماكن والجه���ات المصنفة ذات 
مخاطر منخفضة، وعدم اإلعتماد بشكل تام على وسطاء للقيام 
بإج���راءات العناية الواجب���ة على العماء، والتأك���د من تدريب  

الموظفين على المس���ائل المتعلقة بالعقوبات وأبرز المؤش���رات 
ذات الصلة«.

أما عض���و لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اللبناني 
النائب ياسين جابر، فقال »لقد أصبحت العقوبات ساحاً فّتاكاً 
يُدّمر مستقبل أفراد وكيانات، ويُرّكع دوالً، وتوّسع إستعمال هذا 
الس���اح بشكل مذهل، فا يمضي يوم إاّل يُعلن فيه عن عقوبات 
على أفراد أو كيانات أو دول، وفي هذه األيام أصبحت ما يُسّمى 
بالح���روب الناعم���ة التي تُخاض من خال س���اح العقوبات في 
بعض األحيان أخش���ن وأكث���ر فّعالية من الح���روب التي تخاض 

باألسلحة الثقيلة«.

خبراء في الشؤون المصرفية والمالية العربية
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موضوع الغالف

حضور مصرفي ومالي عربي في المنتدى
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موضوع الغالف

إث���ر إنتهاء كلمات اإلفتتاح، كّرم إتحاد المصارف العربية ممثًا برئيس 
اللجنة التنفيذية لإلتحاد الدكتور جوزف طربيه، واألمين العام وسام حسن 
فت���وح، وبمش���اركة )عن بُعد( من قب���ل رئيس مجلس اإلدارة الش���يخ محمد 
الجراح الصباح، محمد األتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ونائب رئيس 
إتحاد المصارف العربية، لمناسبة نيله جائزة »فخر العرب 2020« ولدعمه 
المستمر إلتحاد المصارف العربية، في حضور السفير حسام زكي، واألمين 
العام لهيئة التحقيق الخاصة، لبنان،عبد الحفيظ منصور، والنائب ياس���ين 

جابر، وكبار الشخصيات المصرفية المصرية واللبنانية والعربية.
وفي هذه المناسبة، شكر األتربي كًا من الدكتور جوزف طربيه رئيس 
مجل���س إدارة اإلتحاد الدولي للمصرفيين العرب، ورئيس اللجنة التنفيذية 
إلتحاد المصارف العربية، ووسام حسن فتوح األمين العام لإلتحاد، وفريق 
عم���ل بنك مصر، والقطاع المصرف���ي المصري الصلب، بإعتبارهم جميعاً 

ش���ركاء في النجاح. كما ش���كر األتربي، محافظ البنك المركزي المصري 
ط���ارق عامر الذي إتخذ 17 مبادرة من أجل مكافحة »كورونا«، والمحافظة 
عل���ى القط���اع المصرفي. وق���ال األتربي: »إن مصر من ال���دول القليلة في 
المنطق���ة والعال���م التي حقق ناتجها المحلي نح���و 3.5 % لعام 2020، إذ 
بقيت محتفظ���ة بصابة قطاعها المصرفي المتي���ن، وإقتصادها الصلب، 
بدليل أنه لما طلبت مصر من صندوق النقد الدولي نحو 5 مليارات دوالر، 

كدعم إلقتصادها، فجاءها الرد بمنحها 20 مليار دوالر«.
وختم األتربي: »إن بنك مصر لبنان الذي تأسس منذ العام 1929، قرر 
داً  أن يمنح 10 طاب لبنانيين مساعدات مالية كي يتابعوا دراساتهم«، مشدِّ
عل���ى »أهمية لبن���ان ودوره في المنطقة، إذ نريد أن نس���اعده ونتعاون معه 
ك���ي ينهض مجدداً، وأن يس���تعيد القطاع المصرف���ي اللبناني قوته وريادته 

كما إعتدناه دائماً«.

مكرّمًا من إتحاد المصارف العربية بمناسبة تقلُّده جائزة  »فخر العرب 2020« 

محمد األتربي: مصر من الدول القليلة التي حقق ناتجها المحلي 3.5 ٪ في 2020

رم  محمد اإلتربي محمد األتربي يلقي كلمته إثر التكريم   الدكتور جوزف طربيه ووسام حسن فتوح يقدمان الجائزة للمكَّ

محمد األتربي مكّرمًا من إتحاد المصارف العربية
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ناقش منتدى »مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا الحرجة في مكافحة غسل األموال« في العاصمة اللبنانية بيروت، 
على مدار يومين، مخاطر الجرائم المالية الخفية لحلول التكنولوجيا المالية، والمؤسسات المالية في الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا. كما تضمن المنتدى مناقشة دور المنظمين ووحدات اإلستخبارات المالية في حماية نزاهة النظام المالي، 
وكيف ُيمكن لمصارف الشرق األوسط وشمال أفريقيا أن تتعامل مع التحديات التي تفرضها زيادة الغرامات والعقوبات.

ال في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب،  كذلك بحث المنتدى، مبادئ تصميم برنامج تدريبي حديث وفعَّ
وعملية شطب الكيانات واألفراد الخاضعين للعقوبات، واإلتحاد األوروبي مقابل الخزانة األميركية، ومكتب مراقبة األصول 
األجنبية، فضاًل عن موضوعات تحديد هوية الشخص المسيطر المتمثلة في قاعدة ال�50 %، وأوجه التشابه واإلختالف، 

وحدود الملكية، والقاعدة الكلية، والعقوبات بالتمديد.

جلسات منتدى »مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا الحرجة في مكافحة غسل األموال« 

 ناقشت األطر القانونية للعقوبات األميركية 
والمخاطر الناجمة عن عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

والشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الجرائم المالية

اليوم األول
الجلسة األولى 

»األطر القانونية والتشريعية للعقوبات األميركية وتداعياتها على اإلقتصادات العربية«

موضوع الغالف

تناول�������ت الجلس�������ة األولى بعنوان »األطر القانونية والتش�������ريعية للعقوبات األميركي�������ة وتداعياتها على اإلقتص�������ادات العربية«، محاور عولمة 
القواني�������ن األميركي�������ة، وكيفية تعامل المصارف المركزي�������ة والمصارف مع لوائح العقوبات األميركية، واإلج�������راءات المتخذة من قبل البنوك 
المراس�������لة بعد إصدار العقوبات، وكيف يؤدي تجّنب المخاطر من قبل المصارف المراس�������لة إلى قطع الش�������ريان المالي للمجتمعات الهشة؟

وألقى الكلمة الرئيسية رئيس مبادرة »حوار القطاع الخاص العربي – األميركي« الدكتور محمد بعاصيري، وتحدث فيها كل من: رئيسة وحدة 
اإلمتثال، مصرف لبنان كارين شرتوني، والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتحقق لمجموعة بنك عوده القاضي شهدان جبيلي. وأدار 
الجلسة الخبير القانوني في الشؤون المصرفية الدولية والمحاضر الجامعي ورئيس منظمة الريادة واإلبداع العربي المحامي الدكتور علي زبيب.

الدكتور محمد بعاصيري، كارين شرتوني، القاضي شهدان جبيلي والدكتور علي زبيب
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الدكتور محمد بعاصيري
ق���ال رئيس مبادرة »ح�������وار القط�������اع الخاص العرب�������ي – األميركي« 
الدكتور محمد بعاصي�������ري: »يخلطون في لبنان حيال التمييز بين أنواع 
العقوب���ات األميركية، مث���ل »قانون قيصر«، و»قانون ماغنيتس���كي« وهَو 
مش���روع قان���ون ُقّدم ف���ي الكونغرس األميرك���ي، وصادَق علي���ه الرئيس 
الس���ابق باراك أوباما في ديس���مبر/ كانون األول 2012. وينُص القانون 
على ُمعاقبة الشخصيات الروسية المسؤولة عن وفاة محاسب الضرائب 
سيرغي ماغنيتسكي في سجنه في موسكو في العام 2009. ومنذ العام 
2016 والقانون ُمفّعل على مس���توى كل دول العالم، مما يُخّوُل الحكومة 
األميركي���ة ف���رَض عقوبات على منتهكي حقوق اإلنس���ان ف���ي كل أنحاء 
العال���م من خاِل تجميد أصولهم وحظرهم من دخول الواليات المتحدة 

موضوع الغالف

وقد تمتُد العقوبات إلى أمور أخرى«.
أض���اف د. بعاصي���ري: »تبق���ى العقوب���ات فعال���ة إل���ى أم���د بعيد، 
بإعتب���ار أن عملة التجارة العالمية بال���دوالر، وعلى البلدان وبينها لبنان 
إلت���زام العقوبات ألنها مدروس���ة ودقيقة، ألننا كلبنانيي���ن نريد أن نبقى 
ف���ي األس���واق العالمي���ة نظراً إل���ى أن مصالحن���ا اإلقتصادي���ة والمالية 

والمصرفية تقتضي ذلك«.

كارين شرتوني

 الدكتور علي زبيب

الت���ي يتعامل���ون م���ع مصارفه���ا، خوفاً من قط���ع العاقات م���ع المصارف 
المراسلة. من جهته، يُصدر صندوق النقد الدولي دراسات عن اإلقتصادات 
في كل دولة، بغية مراقبتها ومعرفة مدى تأثيرها في البلد المعني«، الفتة 
إلى أنه »حتى ال نقع في المخاطر، علينا أن نقيم عاقات جيدة مع البنوك 

المراسلة، وأن نتواصل معها، وندحض الشائعات الكاذبة«.

القاضي شهدان جبيلي

وشرحت رئيسة وحدة اإلمتثال، في مصرف لبنان كارين شرتوني ما 
قام ب���ه المصرف المركزي من إجراءات للمحافظة على النقد الوطني. 
وقالت: »طالما اإلقتصاد اللبناني مدولر، كما بقية اإلقتصادات العربية، 
طالم���ا تنطبق عليه���ا جميعاً العقوب���ات األميركية«. أضافت ش���رتوني: 
»رغم األزمة الراهنة في القطاع المصرفي اللبناني، إستمر هذا القطاع 
ملتزماً العقوبات األميركية. وقد أس���س مص���رف لبنان المركزي مكتب 
دائرة اإلمتثال في العام 2016، وهو أول مصرف مركزي عربي يؤس���س 
دائرة إمتثال، إنطاقاً من إلتزامه المعايير الدولية، وخوفاً على سمعته، 
وقد عمد مؤخراً إلى تفعيل الدائرة بغية مساعدة المصارف على تطبيق 

العقوبات وكل القوانين التي يطلع عليها »المركزي«.
وتابعت ش���رتوني: »أصدر مصرف لبنان المركزي مؤخراً تعميم 126، 
طلب بموجبه من المصارف أن تلتزم القوانين المرعية اإلجراء في الدولة 

وقال الرئيس التنفيذي للش���ؤون القانوني���ة والتحقق لمجموعة بنك 
عوده القاضي ش���هدان جبيلي: »إن إدارة المخاطر ال تعمل بالسياس���ة، 
كم���ا أن طبيع���ة العمليات المصرفية عابرة للح���دود، وخاضعة للقوانين 
األجنبي���ة، بحس���ب كل دول���ة. وألن إقتصادنا اللبناني مدولر، ونس���تورد 
أكث���ر مما نُص���ّدر، وألن اللبنانيين منتش���رون في بل���دان اإلغتراب، فإن 
التعام���ل مع األجنبي حتمي. ل���ذا عند تحويل العملة إلى الدوالر، يُصبح 
م���ن المحّتم اإلنتقال إلى المصرف المراس���ل في نيوي���ورك، لذا تُصبح 

العملية المصرفية خاضعة للقانون األميركي«.
أض���اف جبيل���ي: »عند الحديث ع���ن القواعد القانوني���ة األميركية، 
علين���ا أن نبتع���د عّما تقوله القواع���د القانونية في لبن���ان، مع إحترامنا 
لجامعاته ومعاهده التي تُدّرس القانون. وال يُمكن أن نس���تمر بالتواصل 

مع العالم من دون معرفة العقوبات والقوانين األميركية والتقّيد بها«.
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تناولت الجلس�������ة الثانية بعن�������وان »المخاطر الناجمة عن عمليات غس�������ل األموال 
وتموي�������ل اإلره�������اب والتداعي�������ات القانونية والعقوب�������ات المترتبة على ع�������دم اإلمتثال«، 
ال�������ة لتجنب العقوبات، وبرامج العقوب�������ات: عقوبات قطاعية  محاور وضع سياس�������ات فعَّ
وأولية مقابل ثانوية وش�������املة وموّجهة، وإستخدام التكنولوجيا في الكشف المبّكر عن 

مخاطر عدم اإلمتثال ومكونات مخاطر العقوبات.
 ،CAMS تح�������دث في الجلس�������ة كل م�������ن: الخبي�������ر المجاز ف�������ي الجرائم المالي�������ة
والخبي�������ر ف�������ي العقوب�������ات الدولية CGSS، ورئي�������س وحدة التحقق – مصرف ش�������مال 
 International �أفريقيا التجاري، لبنان، ش�������وقي أحوش، والخبي�������رة المجازة في ال
Compliance Association – ICA، ومدي�������رة إدارة التدري�������ب والبحوث/دائرة 
اإلمتثال، اإلعتماد اللبناني، لبنان، ألين توفنكجيان، والمستش�������ار الرئيسي لمكافحة 
الجرائم المالية GRMCT Middle East، قطر سركيس مزرعاني. وأدار الجلسة 
الدكتور في القانون الدولي والمحامي في بيروت، باريس ومونتريال المحامي الدكتور 

أنطوان صفير.

موضوع الغالف

الجلسة الثانية
»المخاطر الناجمة عن عمليات غسل األموال  وتمويل اإلرهاب
والتداعيات القانونية والعقوبات المترتبة  على عدم اإلمتثال«

سركيس مزرعاني، ألين توفنكجيان، شوقي أحوش و الدكتور أنطوان صفير

المحامي الدكتور أنطوان صفير

شوقي أحوش
ق���ال الخبير في مج���ال الجرائم المالي���ة CAMS، والخبير 
المج���از ف���ي العقوبات الدولي���ة CGSS، ورئيس وح���دة التحقق 
– مصرف ش���مال أفريقي���ا التجاري، لبنان، ش���وقي أحوش »ثمة 
إنطباع���ات معين���ة عن م���دى فعالي���ة العقوب���ات األميركية تجاه 
السياس���يين. لك���ن ه���ذه العقوبات تدف���ع النظام السياس���ي في 

البل���د المقص���ود بالعقوب���ات إل���ى تغيير نهج���ه«، الفت���اً إلى »أن 
منظمة »غافي« )مجموعة العمل المالي من أجل مكافحة غس���ل 
األموال وتمويل االرهاب(، ومجموعة العمل المالي »فاتف« ليستا 
ض���د جرائ���م تبييض األم���وال وتمويل اإلرهاب فحس���ب، بل هي 
ضد إنتش���ار األس���لحة أيضاً، للتأكد من إلت���زام البلدان المعايير 

العالمية«.
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موضوع الغالف

عرض حول: »اإلضاءة على حلول مكافحة 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب في مجال اإلمتثال«

أضاف أح���وش: »تختلف 
إل���ى  دول���ة  م���ن  المخاط���ر 
أخ���رى، فيما ينبغ���ي تحديد 
الجه���ة ك���ي تك���ون المرج���ع 
كل  ف���ي  للتحقي���ق  الصال���ح 
دول���ة. فعل���ى س���بيل المثال 
ال الحص���ر، نس���أل َم���ن هو 
المرجع الصالح للتحقيق في 
مس���ألة تفجير مرفأ بيروت، 
القض���اء أم مجل���س النواب أم غي���ره. أما المعرقلون لمس���ار 

التحقيق فيتحّملون مسؤولياتهم«.

ألين توفنكجيان
المجازة  الخبيرة  وتناولت 
 International ال����  ف���ي 
 C o m p l i a n c e
 ،Association – ICA
التدري���ب  إدارة  ومدي���رة 
اإلمتث���ال،  والبحوث/دائ���رة 
لبن���ان،  اللبنان���ي،  اإلعتم���اد 
»العقوبات  توفنكجي���ان،  ألين 
األميركي���ة الراهن���ة في ظل »كوفيد – 19«، مما أدى إلى إزدياد 
الهجم���ات الس���يبرانية، ألن المخاطر إرتفع���ت، فالعالم أصبح 
قري���ة صغيرة، وب���ات العديد من الدول أكث���ر عرضة للعقوبات 

األميركية«. 
وأشارت توفنكجيان إلى »أن هذه العقوبات هي التي تُعطى 
أهمي���ة ف���ي األنظمة السياس���ية، علماً أن ثمة ح���االت عدة من 
العقوب���ات، مث���ل التدقيق الجنائ���ي الذي يؤدي إل���ى العقوبات 

أيضاً«.

فانيسا شمعون
األخصائي���ة  قدم���ت 
منطق���ة  المخاط���ر/  ف���ي 
وأفريقي���ا،  األوس���ط  الش���رق 
فانيس���ا   REVFINITIV
ش���معون، عرضاً حول »اإلضاءة 
غس���ل  مكافح���ة  حل���ول  عل���ى 
األم���وال وتموي���ل اإلره���اب في 
مج���ال اإلمتث���ال«. وقال���ت: »إن 

التحدي���ات متع���ددة ف���ي كل دول���ة، ويُمك���ن أن تحصل ف���ي دولة ما، 
عمليات غس���ل األموال، عندها تخض���ع لدائرة اإلمتثال. فالمصارف 
تُواج���ه عادة تحديات مهنية عدة.علماً أن العقوبات تتحدد من خال 
المعلوم���ات ال���واردة من مصادره���ا، والتي تُطّبق عل���ى المجموعات 
والمنظمات واألفراد«. وختمت سركيس: »إن اإلمتثال لم يعد خياراً، 

إنه إلتزام من أجل معرفة الحقيقة«.

سركيس مزرعاني
وقال المستشار الرئيسي 
لمكافح���ة الجرائ���م المالي���ة 
 GRMCT Middle
س���ركيس  قط���ر   ،East
اإلتفاق���ات  »إن  مزرعان���ي: 
اإللت���زام  تُطال���ب  الدولي���ة 
بمكافح���ة الجرائ���م المالية. 
علم���اً أن القواني���ن المرعية 

اإلج���راء ف���ي كل دولة توض���ح أهمية تطبي���ق العقوبات. وألن 
الجزاءات مكلفة، علينا أن نُطبق اإلمتثال ونتجنب العقوبات«.

الزميلة رجاء كموني مع هاني علي مدير مكتب القاهرةجانب من جلسات العمل وبدا خبراء في الشؤون المصرفية والمالية



Union of Arab Banks (December 2020)احتاد املصارف العربية  )كانون األول/ ديسمرب 2020(26

موضوع الغالف

الجلسة الثالثة
»الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الجرائم المالية )نماذج عالمية(«

أنطوان حبيش، مالك قسطة، إيلي رعيدي والعقيد بشير النقيب

تناولت الجلسة الثالثة بعنوان »الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكافحة 
الجرائم المالية )نماذج عالمي�������ة(«، محاور دور الجهات التنظيمية والرقابية ووحدات 
اإلخب�������ار المال�������ي في حماي�������ة النظام المال�������ي والمصرفي، وموجة »تجن�������ب المخاطر« 

الجديدة: قطع خطوط الحياة المالية للمصارف.
تح�������دث في الجلس�������ة كل من: رئي�������س مكتب مكافح�������ة الجرائم المالي�������ة وتبييض 
األموال، لبنان بش�������ير النقيب، ومس�������اعد الرئيس التنفيذي/اإلمتثال لمجموعة بنك 
لبن�������ان والمهج�������ر، ورئيس مجموعة وح�������دة اإلمتثال والتحق�������ق GCCO في اإلتحاد 
الدول�������ي للمصرفيي�������ن العرب، مالك قس�������طة، ومدير أم�������ن المعلوم�������ات/ مديرية إدارة 
المخاطر، بنك لبنان والخليج، إيلي رعيدي. وأدار الجلسة الخبير المالي والمصرفي، 
والمستشار اإلس�������تراتيجي لمجموعة اإلمتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة 

أنطوان حبيشالشرق األوسط وشمال أفريقيا MENA FCCG، كندا، أنطوان حبيش.

العقيد بشير النقيب إيلي رعيديمالك قسطة
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موضوع الغالف

 اليوم الثاني
ورقة عمل حول:

»المواءمة بين الشمول المالي
ومتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب«

الدكتور أحمد فؤاد خليل
م نائب أول المدي���ر العام، بنك مصر، مص���ر الدكتور أحمد  ق���دَّ
فؤاد خليل، ورقة عمل حول: »المواءمة بين الشمول المالي ومتطلبات 
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب«. وقبل أن يبدأ الدكتور أحمد 
ف���ؤاد خلي���ل الحديث في ورقة عمله، جرى ع���رض فيلم قصير حول 
الشمول المالي في العالم، وال سيما عن تحديد هوية األشخاص من 

الدكتور أحمد فؤاد خليلأجل أن يحصلوا على الخدمات الرقمية )عبر اإلنترنت(. 

وعّقب د. خليل قائًا: »نظراً إلى تأخر البنى التحتية لدى العديد 
م���ن ال���دول الفقيرة أو األقل نمواً فإنها ال تس���تطيع أن توفر خدمات 
اإلنترن���ت المجان���ي إلى مواطنيه���ا«، معتبراً »أن نحو مليار ش���خص 
ف���ي العال���م ليس لديه���م هويات أي غي���ر محددي الهوي���ة الرقمية«، 
مشيراً إلى »أن الهوية الوطنية ليس لها تأثير على حاملها، وال سيما 
حي���ال المنافع الرقمي���ة، بعكس الهوي���ة الرقمية التي تُع���ّرف العالم 
كله عن س���لوك الش���خص، وتحصيله العلمي، ومهنته وحتى عاقاته 

اإلجتماعية، وميوله اإليديولوحية وغيرها«.
وخل���ص د. خليل إلى القول: »إن التعلم وتثقيف الناس بالطريقة 
الرقمي���ة، ب���ات أمراً مطلوباً، فضًا عن تحدي���د الهوية الرقمية بغية 
اإلستفادة من خدمات الشمول المالي، في مقابل التخفيف من الفجوة 

الرقمية، مع ضرورة حماية البيانات الشخصية من القرصنة«.

الدكتور أحمد فؤاد خليل راني صادر وسليمان برده
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جلسة أخيرة
»حلول التكنولوجيا الرقابية Regtech ودورها في مكافحة الجرائم المالية«

تناولت الجلس�������ة األخيرة موضوع »حلول التكنولوجيا 
الرقابية Regtech ودورها في مكافحة الجرائم المالية«. 
ترأس الجلس�������ة المستش�������ار األول ورئيس وح�������دة التحول 

الرقمي، في إتحاد  المصارف العربية، سليمان برده. 
وتحدث فيها كل من: العضو المنتدب لمنطقة الشرق 
األوس�������ط وشمال أفريقيا، ش�������ركة LexisNexis، فرنسا، 
غويوم ديروبيه Guillaume Deroubaix، والمؤسس 
والرئيس التنفيذي لش�������ركة RegPac، س�������نغافورة، منى 
زوات، والرئي�������س التنفي�������ذي القانون�������ي لمجموع�������ة صادر، 
 ،INDUSTRIA لبنان، راني صادر، والمدير في مؤسسة
 Petko كاراموتش�������يف  بيتك�������و  المتح�������دة،  المملك�������ة 

.Karamotchevسليمان برده

غويوم ديروبيه، منى زوات، بيتكو كاراموتشيف، راني صادر وسليمان برده

شخصيات مصرفية يتابعون جلسات العمل



29 احتاد املصارف العربية  )كانون األول/ ديسمرب  2020( Union of Arab Banks (December 2020)

موضوع الغالف

غييوم ديروبيه 
 أكد العضو المنتدب لمنطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
LexisNexis، فرنسا،  ش���ركة 
 ،Guillaume Deroubaix
»أن التكنولوجي���ا المالي���ة تُفي���د 
مجتم���ع األعم���ال، ألنه���ا تالي���اً 
تُفيد إدارات الش���ركات، وتُحدد 
الجرائ���م  وتكش���ف  العم���اء، 
المالي���ة عبر تحديد العمليات الجارية«، مش���يراً إل���ى »أهمية الداتا 
)المعلومات( في موضوع التكنولوجيا، مما يُعّزز الش���مول المالي في 

إدارات الشركات«.

منى زوات
وقال���ت المؤس���س والرئيس 
 ،RegPAC التنفي���ذي لش���ركة
س���نغافورة، من���ى زوات »تختلف 
حلول التكنولوجي���ا الرقابية من 
دول���ة إل���ى أخرى«، مش���يرة إلى 
»أن ه���ذه التكنولوجي���ا تحديداً 
تُس���اعد عل���ى تعزي���ز القواني���ن 
وحماي���ة األش���خاص أو الجهات 

التي تتعامل في الشؤون المالية«.
 أضاف���ت زوات: »من الضروري إبتكار القوانين الجديدة لمواكبة 
التط���ورات ح���ول الرقاب���ة التنظيمي���ة، ومعرف���ة جدي���د اإلبتكارات 

والعمليات الجديدة«.

بيتكو كاراموتشيف    
ف���ي  المدي���ر  وتح���دث 
 ،INDUSTRIA مؤسس���ة 
بيتك���و  المتح���دة،  المملك���ة 
 Petko كاراموتش���يف 
Karamotchev قائ���ًا: »إن 
الخدمات المالية التي تقدمها 
المصارف تحتوي على عنصر 
لمكافح���ة  عميل���ك«  »إع���رف 
غس���ل األموال وتمويل اإلرهاب وس���ائر الجرائم المالية«، مشيراً 
إلى »أن منصة البيانات المالية موجودة في الشركات التي تتمتع 

ببنى تحتية متينة ومتطورة«.

راني صادر 
التنفي���ذي  الرئي���س  وق���ال 
القانوني، مجموعة صادر، لبنان، 
راني صادر: »قديم���اً كان يُقال: 
 Savoir( »المعرف���ة بالمقارنة«
وتالي���اً   ،)C’est Compare
م���ا  حقيق���ة  نع���رف  أن  علين���ا 
تحتويه التش���ريعات )معرفة نية 
ع( بغي���ة تفس���يرها على  المش���رِّ

نحو واضح وصريح وصادق، مما يخدم المعنى المستخدم في المادة 
القانونية، من أجل التعرف على النظم األساسية«، معتبراً أنه »إذا لم 
تتواف���ر خدمة اإلنترنت لدى الجميع، لن تصل المعرفة إليهم جميعاً. 
وق���د نصل إلى وق���ت تقوم الدولة بتوزيع خدمة اإلنترنت مجاناً. وإذا 
م���ا حصل ذلك تُصب���ح المعرفة بمتناول الجميع مم���ا يُتيح لهم ولوج 

خدمات الشمول المالي«.
وخلص صادر إلى القول: »إن أكبر عمليات غس���ل أموال تحصل 
من خال المخدرات والتي تُعتبر جناية بحسب قوانين الدول«، داعياً 
المص���ارف إل���ى »أن تتعاون م���ع الجهات القانونية حت���ى تتوصل إلى 
معرف���ة األحكام التي صدرت بح���ق المحكوم عليهم بالجرائم المالية 

وغير المالية، وهذا يكون من قبيل المعلومات العامة«.

لقطات من جلسات العمل

جانب من جلسات العمل 
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إخترق منتدى »مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا الحرجة في مكافحة غس��ل األموال« الذي نظمه إتحاد المصارف 
العربية بالتعاون مع اإلتحاد الدولي للمصرفيين العرب، في العاصمة بيروت، وباء »كوفيد – 19«، ليشكل بارقة أمل للمصارف 
العربي��ة، ورس��الة ل��كل العالم ب��أن لبنان بخي��ر، وال يزال يس��تقطب المؤتم��رات والمنتدي��ات المتخصصة، رغ��م الجائحة 
وأزمات��ه السياس��ية واإلقتصادي��ة والمالية، إذ ف��ي حضور نحو 200 ش��خصية مصرفية وإقتصادية من كاف��ة الدول العربية 
إنعقد المنتدى، بمش��اركة قيادات مصرفية عربية وأس��واق البورصات العربية وبعض البنوك المركزية العربية، حيث كانت 
المش��اركة على مس��توى رؤس��اء مجالس اإلدارات والرؤس��اء التنفيذيين من كل من مصر، والكويت، وس��لطنة عمان، والعراق، 

والسودان، وليبيا، واألردن إلى جانب لبنان.
وف��ي هذا الس��ياق، أقام إتحاد المصارف العربية في مس��اء اليوم األول إلنعقاد المنتدى، حفل العش��اء الس��نوي الخاص 
لتوزي��ع جوائز »التمّيز واإلنجاز المصرفي للعام 2020«. وحضر الحفل كل من: الس��فير حس��ام زكي، األمين العام المس��اعد 
ورئي��س مكتب األمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور جوزف طربيه، رئيس مجلس إدارة اإلتحاد الدولي للمصرفيين 
الع��رب، ومحم��د األتربي رئيس إتحاد بنوك مصر ونائ��ب رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربي��ة، واألمين العام إلتحاد 
المصارف العربية وسام حسن فتوح، وأعضاء مجلس إدارة اإلتحاد، كّل من طارق فايد الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وعبد 
الرزاق الترهوني مدير عام مصرف الجمهورية، وعدد من القيادات المصرفية العربية المشاركة وال سيما المصارف الليبية.

جوائز »التميز واإلنجاز المصرفي للعام 2020« إلى المصارف العربية
خالل حفل العشاء السنوي في سياق منتدى »مخاطر العقوبات«

موضوع الغالف

الطاولة الرئيسية التي جمعت المشاركين الرئيسيين في منتدى »مخاطر العقوبات« 
وذلك خالل حفل العشاء السنوي الذي أقيم على شرف المدعوين وبدايًة مع النشيد الوطني اللبناني 
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وق���د جاءت جوائ���ز إتحاد المص���ارف العربي���ة للمصارف 
المش���اركة، لتؤك���د أهمي���ة صموده���ا ف���ي مواجه���ة جائح���ة 
كورون���ا، كما وفي ظّل األجواء اإلقتصادي���ة، واألوضاع المالية 
واإلجتماعي���ة والصحية الصعبة التي تش���هدها الدول العربية 
والعالمي���ة، حيث يأتي هذا التكريم للمصارف العربية، ألنها ال 
تزال السند األساس���ي والدعامة الثابتة لإلقتصادات العربية، 
والممّول الرئيس���ي للقطاعين العام والخاص. ويُّعول على هذه 
المصارف للمس���اهمة الفّعالة في إخراج اإلقتصادات العربية 

موضوع الغالف

األمين العام إلتحاد المصارف 

العربية  وسام حسن فتوح:

نتوقع أن ال تقل نسبة نمو 

موجودات القطاع المصرفي العربي

عن 6 % لتبلغ حوالي 4 تريليونات 

دوالر في نهاية العام 2020

من النفق المظلم. 
ورغ���م األزمة غير المس���بوقة التي تواج���ه المنطقة والتي 
أصابت جميع المرافق اإلقتصادية دون إس���تثناء، إس���تطاعت 
المص���ارف العربي���ة عبر جهود جب���ارة، مواجهة تل���ك األزمة، 
وإس���تمرت بتس���جيل آداء جيد، س���واء أكان متمث���ًا بالنمو أو 
بج���ودة األصول أو الربحي���ة. »ويُتوقع تراج���ع حجم اإلقتصاد 
العربي ككّل بنسبة 12 % خال العام الحالي، ونتوقع ان ال تقل 
نسبة نمو موجودات القطاع المصرفي العربي عن 6 %، لتبلغ 

األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح

جانب من الحضور يتابعون كلمة األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح
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حوالي 4 تريليونات دوالر في نهاية العام 2020«. 
وألق���ى األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن 
فتوح كلمة خال حفل التكريم، فقال: »يُسعدني أن أرّحَب بكم 
جميعاً في هذه األمسية الجامعة، التي أرادها اإلتحاد، فسحًة 
لإلحتف���اِل بعيداً عن ظ���روف العام 2020 الصعبة، ومناس���بة 
لتكريِم ش���خصياٍت ومص���ارف تمّي���زوا في عمِلِه���م وأدوارِهم 

وساهموا من مواِقِعهم في إدارة األزمات المتاحقة«.
العربي���ة  المص���ارف  إتح���اد  ف���ي  »إّنن���ا  أض���اف فت�������وح: 
واإلتح���اد الدولي للمصرفيين الع���رب نحِرُص دائماً على جمع 
المصرفيي���ن العرب أينما وجدوا في العالم، تتش���ارُك أفكاَرنا 
وخبراِتنا، ونس���عى إلى بن���اء كادرات مصرفية خاقة ومبتكرة، 
نواكب التطّورات ونضُع اآلليات ونرس���ُم المسار لمستقبٍل قادٍر 
على مواجهِة التحديات.  وإّننا حين نس���اهم في إعداد أجيال 

موضوع الغالف

موريس متى



33 احتاد املصارف العربية  )كانون األول/ ديسمرب  2020( Union of Arab Banks (December 2020)

موضوع الغالف
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مصرفية محّصن���ة بالمعرفِة وباإلمكان���اِت والخبراِت، نطمئُن 
إلى مستقبِل مهنِتنا المصرفية وإلى مجتمعاتنا العربية.

والي���وم ورغم التحدي���ات، فقد إتخذنا ف���ي األمانة العامة 
ق���راراً جريئ���اً، تراف���ق مع دعم كبي���ر من رئيس مجل���س إدارة 
اإلتح���اد الدولي للمصرفيي���ن العرب الدكتور ج���وزف طربيه، 
حي���ث حققن���ا، من خ���ال إتصاالت���ه الوثيقة ودعم���ه المعنوي 
والمادي، عقد هذا اللقاء الهام لتكريم عمداء من الشخصيات 
المصرفية والمؤسس���ات المالية التي إس���تطاعت رغم إنتشار 
وباء كورونا أن تصل بمؤسس���اتها إلى بّر األمان/ال بّل حافظت 

عل���ى متانتها المصرفي���ة، وعلى ماءتها المالي���ة، وعلى جودة 
أصولها. 

وفي ظّل األجواء اإلقتصادية، واألوضاع المالية واإلجتماعية 
والصحية الصعبة التي تشهدها دولنا، يأتي تكريمنا لمصارفنا 
العربي���ة، ألنه���ا ال ت���زال الس���ند األساس���ي والدعام���ة الثابتة 
إلقتصاداتن���ا، والممّول الرئيس���ي للقطاعين الع���ام والخاص. 
ورغ���م كّل م���ا يجري من حولن���ا، فإننا نّعول عليها للمس���اهمة 
الفّعال���ة في إخ���راج اإلقتص���ادات العربية من النف���ق المظلم. 
والمصارف العربية قادرة على ذلك دون ش���ك، حيث أنه ورغم 
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األزمة غير المسبوقة التي تواجه المنطقة والتي أصابت جميع 
المرافق اإلقتصادية دون إس���تثناء، إستطاعت المصارف عبر 
جهود جبارة مواجهة تلك األزمة، وإستمرت بتسجيل آداء جيد، 
س���واء متمثًا بالنم���و أو بجودة األص���ول أو الربحية. وللداللة 
على ذلك، أشير إلى أّنه في حين يُتوقع تراجع حجم االقتصاد 
العربي ككّل بنسبة 12 % خال العام الحالي، نتوقع ان ال تقل 
نسبة نمو موجودات القطاع المصرفي العربي عن 6 %، لتبلغ 

حوالي 4 تريليونات دوالر في نهاية العام 2020«.
وتابع فتوح: »إّن هذا الحفل، س���وف يكّرم أيضاً شخصيات 

ممّي���زة في عالم الم���ال واألعم���ال، فلعلم اإلقتص���اد رجاالت 
إس���تطاعوا أن يبن���وا أجياالً رائدة في إدارة ش���ؤون اإلقتصاد، 
وألهل السياس���ة والديبلوماسية رجاالت إستطاعوا أن يُحدثوا 
فرقاً كبيراً في العاقات العربية - العربية  والعربية - الدولية، 
هناك أيض���اً رجال أصحاب رؤية وإس���تراتيجية وتقنية برعوا 
ف���ي مواجهة تحديات أزمة كورونا من خ���ال التحّول الرقمي، 
ال���ذي لو تم إعتماده بالس���ابق، لما كان���ت مفاعيل أزمة كورونا 

بهذا الحجم على قطاعاتنا المصرفية واإلقتصادية«.
وق���ال فتوح: »إننا في اإلتح���اد الدولي للمصرفيين العرب، 
نتشّرف بتكريم هؤالء العمداء 
ومن بينهم السفير حسام زكي 
األمين العام المساعد، رئيس 
مكت���ب األمين الع���ام لجامعة 
الدول العربية أحد أبرز قادة 
عالمن���ا  ف���ي  الديبلوماس���ية 
العرب���ي. وم���ن المبدعين في 
البن���وك المركزي���ة العربي���ة، 
جم���ال نج���م نائ���ب محافظ 
البن���ك المرك���زي المص���ري، 
تقدي���راً ل���دوره ف���ي تطوي���ر 
المصرف���ي  القط���اع  خط���ة 
البن���وك  المص���ري، وقان���ون 
المصرية، وفي إعادة الهيكلة 
لبن���وك  والمالي���ة  اإلداري���ة 
القطاع الع���ام، ودعم وتطوير 
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موضوع الغالف

الرقابة واإلشراف في البنك المركزي المصري.
وم���ن اإلتح���ادات العربية الناش���طة، الدكت���ور خالد حنفي 
ل منذ توليه منصبه  األمين العام إلتحاد الغرف العربية، الذي فعَّ
مس���يرة إتح���اد الغرف العربية، وس���اهم في تطوي���ر العاقات 
التجاري���ة البينية وتعزيز مس���يرة العمل العربي المش���ترك من 
خ���ال اإلنفتاح والتع���اون مع مختلف اإلتح���ادات العربية التي 

تعمل تحت مظلّة جامعة الدول العربية.
وم���ن مصر أم الدنيا وحاضنة الحضارات، محمد األتربي، 

رئيس إتحاد بنوك مصر، تقديراً لقيادته الحكيمة إلتحاد بنوك 
مصر في إدارة أزمة كورونا ومواجهة التحديات الناجمة عنها.

ومن العلماء اإلقتصاديين وعميد العمداء في علم اإلقتصاد، 
نك���ّرم الدكتور س���مير المقدس���ي، وزير اإلقتصاد األس���بق في 
لبنان، المدير المؤس���س لمعهد العلوم المالية والمصرفية في 
الجامع���ة األميركي���ة في بيروت، وباني أجي���ال عديدة في علم 
اإلقتصاد س���اهمت في تطوير إقتصادات بلدانها ومجتمعاتها 

من مختلف الدول العربية.
التح���ّول  مس���يرة  وف���ي 
الرقمي التي فرضت نفس���ها 
 ،2020 الع���ام  خ���ال  بق���ّوة 
نكّرم الكابتن صاموئيل سلوم، 
 ،GCEL ���الرئيس التنفيذي ل
ال���ذي أمض���ى أكث���ر م���ن 15 
عام���اً م���ن البح���ث والتطوير 
على علم اإلقتص���اد الرقمي، 
وقاد مس���يرة التحّول الرقمي 
نح���و آف���اق جديدة، وس���اعد 
إتحاد المصارف العربية على 
إنش���اء أهم دليل للتحّول نحو 
اإلقتص���اد الرقم���ي المؤل���ف 
من 10 نقاط أساسية، والذي 
ش���ّكل إنطاقة جّيدة لإلتحاد 
في نش���ر ثقافة آليات التحّول 
مصارفن���ا  ل���دى  الرقم���ي 

العربية«.
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موضوع الغالف

مصرف الرافدين »أفضل مصرف في تطبيق النظام اإلداري الشامل«  
 رئيس مجلس اإلدارة المدير العام حسين الزبيدي:

مصممون على تطبيق معايير اإلدارة الحكيمة والتطوير التكنولوجي

حاز مصرف الرافدين، عل���ى جائزة »التميز واإلنجاز المصرفي 
للع���ام 2020« من إتحاد المصارف العربية، ك� »أفضل تطبيق للنظام 
اإلداري الش���امل«. وتس���لم الجائ���زة، رئي���س مجل���س اإلدارة المدير 
العام للبنك حس���ين الزبي���دي من نائب رئيس مجل���س إدارة االتحاد 
محمد االتربي واألمين العام لإلتحاد وس���ام حس���ن فتوح في حضور 
األمين العام المس���اعد للجامعة العربية الس���فير حس���ام زكي، وكبار 
المصرفيي���ن من دول عربية عدة، وف���ي حضور مديرة المصرف في 

بيروت سناء حسن.
وأع���رب الزبيدي عن ش���كره وتقديره إلتح���اد المصارف العربية 

ال���ذي ك���ّرم مص���رف الرافدين بهذه الجائ���زة المرموق���ة، وقال: »إن 
مصرف الرافدين، هو الوحيد في العراق الذي طّبق النظام الش���امل 
معتم���داً على خب���رة أفضل الش���ركات العالمية المختص���ة. علماً أن 
مص���رف الرافدين الذي تأس���س ع���ام 1941 في الع���راق ويعتبر من 
أكب���ر المص���ارف العربية في موجوداته قد حص���د جوائز عدة، منها 
»النظام الشامل«، وغيرها من الجوائز ونأمل في أن يكون منح  إتحاد 
المصارف العربية للمصرف جائزة »التميز واإلنجاز المصرفي للعام 
2020«  إس���تكماال لمس���يرة طويلة من الجه���ود للنهوض بالمصرف 

وخدماته للجمهور«.

الوفد العراقي
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تفعي��ل  ف��ي  للتوس��ع  الطموح��ة  إلس��تراتيجيته  تتويج��ًا 
التح��ول الرقم��ي، من��ح إتح��اد المص��ارف العربي��ة البن��ك 
األهل��ي المصري، جائزة البنك األفض��ل في التحول الرقمي 
ف��ي مصر لع��ام 2020، حيث تأت��ي تلك الجائزة م��ن اإلتحاد 
إنعكاسًا لنجاح البنك في تفعيل خطط طموحة للتوسع في 

الخدمات الرقمية التي يقدمها البنك.
وصرح هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك األهلي المصري 
»أن البن���ك يض���ع عل���ى رأس أولويات���ه أجن���دة دقيقة وإس���تراتيجية 
واضح���ة وطموح���ة للتح���ول الرقمي تعزي���زاً لخطة الدول���ة في هذا 
الش���أن، وهو ما أّهل البنك للفوز بتلك الجائزة عن جدارة، وذلك من 
خ���ال تطوير دائم لحزمة المنتجات الرقمية به، س���عياً لتعزيز مبدأ 
الشمول المالي، وإجتذاب مزيد من الفئات غير المتعاملة مع الجهاز 
المصرفي وأهمها فئة الشباب والتي تستخدم التكنولوجيا في تسيير 
أم���ور حياتها، إضافة إلى تفعيل مبادرات البنك المركزي في التحول 
الرقمي«، مؤكداً »السعي الدائم من البنك الى نشر الوعي المصرفي 
وثقافة الخدمات المصرفية الرقمية لدي جمهور العماء، وهو أحد 

أهم االدوار التي ال يغفلها بنك أهل مصر«.
وأشار عكاشه إلى »أن تلك الخدمات تأتي إستناداً إلى الدراسات 
الت���ي يق���وم بها فرق العم���ل المختص في البن���ك لتحديد إحتياجات 
العماء الحاليين والمرتقبين، سعياً لمواكبة متطلبات رضى العماء، 
وه���و ما تؤك���ده أعداد المتعاملي���ن بالخدمات الرقمي���ة للبنك، حيث 
وصل إجمالي عدد إشتراكات العماء في خدمة »األهلي نت األفراد« 
إلى ما يقرب  5مايين عميل، وبحجم معامات وصل الى 364 مليار 
جني���ه، بينما بلغ إجمالي عدد إش���تراكات العماء من الش���ركات 40 
أل���ف عميل، وبحجم معامات مالية بل���غ  31مليار جنيه، بينما وصل 

موضوع الغالف

البنك األهلي المصري »األفضل في التحول الرقمي لعام 2020« 

يحيى أبو الفتوح يستلم جائزة البنك األهلي المصريهشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك األهلي المصري
ألفضل بنك في مصر من حيث التحول الرقمي

إجمالي مشتركي المحفظة اإللكترونية إلى 1.7 مليون مشترك، وهو 
ما يُع���د دليًا واضحاً على فاعلية تلك الخدمات وإس���تفادة العماء 

منها«.
وأكد عكاشة »أن البنك األهلي المصري هو أول بنك يُتيح لعماء 
التمويل العقاري س���داد أقس���اطهم، من خال المحافظ اإللكترونية، 
وه���و ما إنعك���س على الحد من زي���ارات العماء لمق���ار الفروع، بما 

ساهم في التقليل من اإلزدحام داخل الفروع«.
من جهته، قال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك: 
»إن بداية إستراتيجية البنك للتحول الرقمي، كانت من خال إطاق 
البن���ك، أول ف���روع للخدم���ة اإللكتروني���ة للم���رة األولى ف���ي القطاع 
المصرفي المصري مطلع العام 2019 والتي يسعي البنك إلى التوسع 
فيها، وإمتداد نش���اطها إلى نطاق جغرافي يشمل مختلف محافظات 
مصر، حيث لم يقتصر تواجد تلك الفروع على العاصمة فقط، وإنما 
إمت���ّد إلى المحافظات في إطار الخطط والدراس���ات التي يقوم بها 
البن���ك لنش���ر ذلك النموذج من الف���رع لخدمة فئة أكب���ر من العماء 
المس���تهدفين، إضافة إلى إطاق البنك نم���وذج اخر من الفروع، هو 
فروع الخدمة المزدوجة أو الفروع المختلطة، والتي تضم جانباً لفرع 
تقلي���دي وجانب آخر لفرع خدمة الكتروني���ة، بحيث يُمكن من خال 
ه���ذا النموذج خدمة فئ���ات أكثر من العماء، كما أطلق البنك مناطق 
خدم���ات الكتروني���ة داخ���ل بعض الفروع مث���ل فرع البنك الرئيس���ي 

كنموذج آخر من الفروع«.
وأش���ار أب���و الفت���وح إل���ى »أن البن���ك يتي���ح لعمائ���ه البطاقات 
اإلفتراضية التي يُمكن إس���تخدامها لمرة واحدة، بغرض الشراء عن 
طري���ق المحفظة اإللكترونية، وذلك يتم تش���جيعاً للعماء وال س���يما 
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الش���باب لإلستفادة من خدمات البنك اإللكترونية، وسعياً ألن تصبح 
تلك الخدمات جزءاً من الحياة اليومية للعماء«.

  أض���اف أب���و الفت���وح: »أن ع���دد ماكين���ات الص���راف اآللي ال� 
 POS بل���غ نح���و 5 آالف ماكينة، بينما وصل ع���دد ماكينات ATM
إل���ى 180 ألف ماكينة منتش���رة ف���ي مختلف أنح���اء الجمهورية، كما 
تش���مل خطط البنك التوس���عية في الخدمات المصرفية اإللكترونية 
زي���ادة عدد الف���روع الخدمة اإللكترونية إلى 25 فرعاً في نهاية العام 
2021 وفق خطة التوس���ع الموضوعة، إضافة إلى مزيد من التدريب 
للكوادر المتخصصة في هذا النوع من الخدمات التي يلحقها التطور 
بش���كل يومي، وهو أحد إس���تراتيجيات البنك في اإلهتمام بالعنصر 

البشري«.
 م���ن جانبها أش���ارت داليا الباز نائب رئي���س مجلس إدارة البنك 
إل���ى أنه »إس���تكماالً لخطة التطوي���ر التي يضعها البنك للتوس���ع في 
الخدم���ات المصرفية الرقمية، والتي ينفذها بخطي راس���خة وثابتة 
لضم���ان تحقيق األهداف المرج���وة، أطلق باقة جديدة من الخدمات 
لتدعي���م إس���تراتيجيته المصرفي���ة الرقمية وذلك م���ن خال تطبيق 
الهات���ف المحم���ول »األهلي موبايل« الذي أطلق���ه البنك في فبراير/ 
ش���باط 2020، كذلك إطاق اإلصدارين الثاني والثالث من اإلنترنت 
البنك���ي »األهل���ي نت« والذي يض���م تفعيل مزيد م���ن الخدمات منها 
وللم���رة األول���ى إمكانية إج���راء التحويات بين الحس���ابات المحلية 
بإس���تخدام رقم الحس���اب الدولي IBAN، كذلك إجراء التحويات 
للمحاف���ظ االإكتروني���ة م���ن خال ش���بكة ACH، مع إتاحة س���داد 
المدفوع���ات م���ن خال ش���ركة ف���ورى كمق���دم خدمة والتي تش���مل 
خدم���ات المرور، وش���ركات اإلتصاالت، ومدفوع���ات الكهرباء والغاز 
والمي���اه، وس���داد إش���تراكات النقاب���ات واألندية، كم���ا تضمنت باقة 

الخدمات الجديدة إمكانية تفعيل وإيقاف بطاقات اإلئتمان وبطاقات 
المرتبات، كذلك إعادة إصدار رقم سري جديد للبطاقة، مع إمكانية 
طلب إعادة إصدار البطاقة من خال تطبيقي »األهلي نت« و»األهلي 
 Hard Token موباي���ل«، وأيضاً إمكانية تفعيل جه���از رموز األمان
والذي يُس���تخدم في إتمام العمليات المالية داخل البنك وخارجه من 
خ���ال القنوات الرقمي���ة، وذلك حرصاً من البنك على إتاحة مختلف 
خدمات البطاقات البنكية، بطرق س���ريعة وس���هلة وآمنة، في الوقت 
عينه، وس���عياً إلى تحفيز العماء على إس���تخدام تلك القنوات لتلبية 
إحتياجاتهم المصرفية المختلفة، والتي تتيح مزيداً من التيسير على 
عمائه من خال تقليل التردد على مقار الفروع، وال س���يما في ظل 
الظروف الحالية التي تتطلب مراعاة أعلى معدالت الصحة والسامة، 

مع تخفيف الضغط أيضاً على مركز اإلتصاالت التليفونية«.
وأضافت الباز »أن كافة المؤش���رات تؤك���د نجاح البنك في إدارة 
أزم���ة تفش���ي »كوفي���د 19«، من خ���ال إتاحته للمزيد م���ن الخدمات 
الرقمية لتقليل تردد العماء على فروع البنك خاصة في ظل ضرورة 
مراعاة معايير الصحة العامة، وهو ما إتضح أيضا في تطوير الموقع 
اإللكترون���ي للبنك وفقاً ألحدث التقنيات المتبعة والذي أتاح للعماء 
إمكانية اإلستفس���ار أو التس���جيل في تلك الخدمات أو إجراء بعض 

الخدمات المصرفية أيضاً من دون الحاجة لزيارة الفرع«. 
وأك���دت باز أن���ه »لتدعيم تلك المنظومة الرقمي���ة وتحقيق أعلى 
مع���دالت الكف���اءة والج���ودة لها، يح���رص البنك على تحدي���ث البنية 
التكنولوجية لتس���توعب التحديث المستمر لتلك الخدمات، في ضوء 
ما تظهره دراس���ة متطلبات العماء، من خال إتاحة خدمات جديدة 
تواكب إحتياجاتهم اليومية بس���هولة وأمان وتدعم الخدمات المتاحة 

بالفعل«.

موضوع الغالف

المص���رف  ح���از 
على  الوطني  التجاري 
»المص���رف  جائ���زة 
ف���ي  نم���واً  األس���رع 
ليبي���ا«، ضم���ن حف���ل 
التميز  توزي���ع جوائ���ز 
المصرف���ي  واإلنج���از 
للع���ام 2020، وتس���لم 
الجائ���زة مدي���ر ع���ام 
البنك الصديق محمد 

الصديق محمد خنفر يستلم جائزةخنفر.
 »المصرف األسرع نموًا في ليبيا«

المصرف التجاري الوطني  »األسرع نموًا في ليبيا«
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جوائز التميز واإلنجاز المصرفي للعام 2020
وقد تم خالل حفل العشاء توزيع جوائز التميز واإلنجاز المصرفي للعام 2020 كاآلتي:

مصر
جامعة الدول العربية

جائزة أفضل دبلوماسي 
عربي في تعزيز مسيرة 
العمل العربي المشترك

األمين العام المساعد - 
رئيس مكتب األمين العام 

السفير حسام زكي

مصر
البنك المركزي المصري

جائزة أفضل نائب 
محافظ بنك مركزي 

عربي 2020

نائب المحافظ 
 جمال نجم 

إستلم الجائزة 
طارق فايد

مصر
إتحاد بنوك مصر

جائزة األداء اإلستثنائي 
إلتحاد بنوك مصر في 

إدارة أزمة كورونا

رئيس مجلس اإلدارة
محمد األتربي

موضوع الغالف
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لبنان
GCEL

جائزة التميز في رسم 
استراتيجية التحول 

الرقمي العالمي

الرئيس التنفيذي
الكابتن صامويل سلوم

لبنان
إتحاد الغرف العربية

جائزة التميز واإلنجاز 
في تعزيز العالقات 
التجارية العربية 

والدولية

األمين العام
الدكتور خالد حنفي

لبنان
الجامعة األميركية

 في بيروت

جائزة عميد العمداء 
وباني األجيال في علم 

اإلقتصاد

رئيس دائرة اإلقتصاد 
ومدير معهد العلوم 
المالية والمصرفية

الدكتور سمير المقدسي

موضوع الغالف
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موضوع الغالف

بنك التجارة والتنمية
أفضل عالمة تجارية مصرفية

جمال عبد المالك

البنك األهلي المصري
أفضل بنك في مصر من حيث التحول الرقمي

يحيى أبو الفتوح

بنك المشرق - مصر
أفضل بنك في مصر من حيث الخدمات المصرفية لألفراد

عمرو الباهي - هيثم حماد

بنك أبو ظبي التجاري - مصر
أفضل عالمة تجارية واعدة
ايهاب عبد العزيز السويركي

بنك الجمهورية
أفضل بنك في ليبيا لعام 2020

عبد الرزاق الترهوني

بنك مصر
أفضل بنك في مصر من حيث تمويل المشروعات الكبيرة

السيد عاكف المغربي
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موضوع الغالف

بنك النيل
أفضل بنك في السودان من حيث تمويل

 المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السودان لعام 2020
حسن رشاد حسن

فورتينت
التميز في توفير األمن الرقمي

 صالح عيساوي

المصرف الليبي الخارجي
أفضل بنك في إفريقيا من حيث المساهمات ورأس المال لعام 2020

مختار محمود شنغير

بنك قناة السويس
التميز المصرفي في خدمات العمالء

حسين احمد اسماعيل الرفاعي

بنك االسكان والتعمير
أفضل بنك عربي متخصص في التمويل والتطوير العقاري

حسن اسماعيل غانم

AM Bank
أقوى بنك في تجاوز األزمات

نهلة بودياب
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موضوع الغالف

البنك اإلسالمي الفلسطيني
البنك اإلسالمي األول في األمان في فلسطين لعام 2020

عماد السعدي

بنك فيصل االسالمي
أفضل بنك إسالمي في السودان لعام 2020

معاوية أحمد األمين عبد الرحمن

البنك األهلي التجاري - ليبيا
البنك األسرع نمًوا وتطوًرا في ليبيا لعام 2020

الصديق خنفر

بنك الرافدين
أفضل تنفيذ لنظام إداري شامل في أكبر بنك بالعراق

 حسين الزبيدي

البنك االسالمي الدولي
أقوى بنك اسالمي في العراق لعام 2020

سهى زكي الكفائي

البنك االسالمي االردني
أفضل عالمة تجارية لبنك إسالمي في األردن لعام 2020

الدكتور زكريا حمود
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موضوع الغالف

بنك الكويت الدولي
أفضل بنك من حيث تصميم الفرع لعام 2020

عثمان التوفيقي -  ناصر القناعي

اإلئتمان اللبناني
التميز في رقمنة المدفوعات الحكومية

قحسان مزوق

بنك القاهرة
البنك األسرع نمًوا وتطوًرا

طارق فايد

بنك الطيف االسالمي لالستثمار والتمويل
المصرف االسالمي األسرع نموا في العراق لعام 2020

فرحان الموسوي

...ويقطعون قالب الحلوى إحتفاءًا بالمناسبةموريس متى
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موضوع الغالف

...وصور جماعية تذكارية للوفود المشاركة والمكرَّمة
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موضوع الغالف

الوفد المصري

الوفد العراقي

الوفد الليبي
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أجمعت القيادات السياسية والمصرفية العربية التي شاركت في إفتتاح منتدى »مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا 
الحرجة في مكافحة غسل األموال« الذي نظمه إتحاد المصارف العربية واإلتحاد الدولي للمصرفيين العرب في العاصمة 

بيروت، في أحاديث أجرتها معهم »مجلة إتحاد المصارف العربية«، على أهمية التواصل المصرفي العربي، وال سيما 
بعد جائحة كورونا التي حالت دون إنعقاد المؤتمرات والمنتديات على نحو شخصي واإلكتفاء بتقنية »زوم«، فضاًل دور 
العاصمة اللبنانية بيروت الريادي والمحوري على صعيد إلتقاء القيادات المصرفية العربية وتبادل الخبرات ومعرفة 

المستجدات والتنسيق في ما بينها من إجل إستشراف المستقبل. علمًا أن موضوع مكافحة غسل األموال من الموضوعات 
المهمة جدًا والتي يجب مناقشتها وإيجاد الحلول واآلليات الجديدة لها، من أجل اإلبقاء على السمعة الحسنة للمصارف 

العربية من خالل إتباعها المعايير العالمية. 

على هامش منتدى »مخاطر العقوبات«
قيادات سياسية ومصرفية عربية أجمعت

 لـ »مجلة إتحاد المصارف العربية« 
على أهمية التواصل المصرفي العربي

 ودور العاصمة بيروت الريادي في المنطقة

موضوع الغالف

 السفير حسام زكي

المسألة  الراهنة  تتطلب إدراكًا ووعيًا من قبل
 جميع المسؤولين اللبنانيين، وعماًل دؤوبًا 

من أجل الخروج من هذا المربع الصعب

المنتدى يُش���كل عامة فارقة في المش���هد العرب���ي المصرفي، وال 
س���يما أن إنعقاده جاء في بيروت، ه���ذه العاصمة العربية الصامدة 
والتي نريدها أن تستعيد بريقها في القريب العاجل«، الفتاً إلى »أن 
لبن���ان بات بحاجة إلى عملية إنقاذ س���ريعة، إقتصادياً ومالياً وعلى 
صع���د أخ���رى أيضاً. ونؤكد م���ن موقعنا في جامعة ال���دول العربية 
ب���أن الوضع المالي يُؤثر على حياة الناس على نحو كبير، ويجب أن 
تُس���تعاد الثقة في الجهاز المصرفي اللبناني، والذي كان حتى وقت 
قري���ب مثار إفتخار لكل اللبنانيين. لكن ما حدث في العام الماضي 
ترك أثراً س���لبياً كبيراً على سمعة الجهاز المصرفي في لبنان. لذا 
فإن المسألة الراهنة تتطلب إدراكاً ووعياً من قبل جميع المسؤولين 
اللبنانيين، وعمًا دؤوباً من أجل الخروج من هذا المربع الصعب«.
أضاف الس���فير زكي: »أما ما يتعل���ق بموضوع تأليف الحكومة، 
وبعدم���ا إّطلعن���ا عل���ى الوض���ع اللبنان���ي بالكام���ل، وتعّرفن���ا عل���ى 
الصعوب���ات الراهنة في هذا البلد، نأمل في أن تنتهي عملية تأليف 
الحكوم���ة في لبنان بأس���رع وق���ت، ألنها ضرورية ج���داً بغية بداية 
إس���تعادة لبنان توازنه الداخل���ي. علماً أن تأليف الحكومة في لبنان 
يُعتبر بداية الطريق للخروج من األزمة الحالية، وال س���يما من أجل 
تلقي المس���اعدات الدولية من البل���دان المانحة. وقد عرضنا على 
المسؤولين الذين إلتقيناهم، كل إمكاناتنا للمساعدة، في حال كانت 

ثمة حاجة لها. وعرُضنا قائم في أي وقت في هذا الشأن«.

رئيس مكتب األمين العام لجامعة الدول العربية واألمين العام المساعد 
السفير حسام زكي

تحدث رئيس مكتب األمين العام لجامعة الدول العربية واألمين 
العام المس���اعد الس���فير حس���ام زكي فقال: »ال ش���ك في أن هذا 
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وق���ال محمد األتربي رئيس مجلس إدارة بن���ك مصر ونائب رئيس 
إتح���اد المص���ارف العربي���ة: »إن التجرب���ة المصرية بما فيه���ا تجربتنا 
الش���خصية، وتجرب���ة القط���اع المصرف���ي والبنك المرك���زي المصري 
والمبادرات التي إتخذها بنك مصر سواء قبل جائحة كورونا أو بعدها، 
تُعتب���ر تجربة رائدة وجريئة، وس���اهمت في تط���ور اإلقتصاد المصري، 
وتحقي���ق اإلس���تقرار النق���دي، وزي���ادة التدفقات النقدية إلى ش���رايين 
اإلقتص���اد المص���ري، س���واء بالتحويات  من المصريي���ن العاملين في 
الخارج، أو اإلستثمار األجنبي المباشر، وأن قرار تعويم العملة المصرية 
الذي إتخذه محافظ البنك المركزي إنعكس إيجاباً على إستقرار سعر 

الصرف والنمو اإلقتصادي«.
وتاب���ع األترب���ي: »كما أن قرار رفع الدعم عن الس���لع اإلس���تهاكية 
اإلس���تراتيجية، ظه���رت نتائج���ه بش���كل جل���ي وإيجاب���ي على الش���عب 
المصري، رغم »كورونا«. وقد آمن الش���عب المصري بقيادته وحكومته 
وبقراراتهم���ا، ف���ي حي���ن إتخذ البن���ك المرك���زي 17 مب���ادرة لمواجهة 
تداعي���ات »كوفيد – 19« لدعم الفئات المختلفة من الش���عب المصري 

وال سيما الذين خسروا وظائفهم«.
 وع���ن لبنان قال األتربي: »إذا توافرت القيادة السياس���ية والتوافق 
الوطن���ي حول السياس���ات اإلصاحي���ة واإلنقاذية، وت���م إتخاذ قرارات 
جريئة تس���اعد عل���ى تخطي لبنان هذه األزم���ة، والتي تفاقمت في ظل 
»كورون���ا« وإنفج���ار مرفأ بي���روت، فإن لبن���ان يس���تطيع أن يتغلب على 
أزمات���ه والدخول في مرحلة النمو واإلزدهار، وإس���تعادة الثقة بالدولة، 

والقطاع المصرفي«، مشيراً إلى أن الحضور الكثيف لمختلف القيادات 
المصرفي���ة ف���ي لبنان راهن���اً، لهو خير دلي���ل على إهتمامن���ا وإهتمام 
المجتم���ع المصرف���ي والمالي المصري والعربي ف���ي لبنان. وهذا دليل 
عل���ى إيماننا بوجوب الوقوف إلى جان���ب لبنان، في مثل هذه الظروف، 

وتأكيد عدم تخلينا عن هذا البلد وأهله الطيبين«.

موضوع الغالف

محمد األتربي

الحضور الكثيف الى المنتدى هو خير دليل على إهتمام 
المجتمع المصرفي والمالي المصري والعربي بلبنان،

 وهو دليل على إيماننا بوجوب الوقوف إلى جانب لبنان في 
مثل هذه الظروف، وتأكيد عدم تخلينا عن

 هذا البلد وأهله الطيبين

رئيس مجلس إدارة بنك مصر ونائب رئيس إتحاد المصارف العربية
محمد األتربي

النائب ياسين جابر

نشكر إتحاد المصارف العربية على خطوة تنظيم هذا 
المنتدى الذي هو رسالة دعم ومحبة إلى بيروت التي طالما 

كانت متألقة كعاصمة مصرفية مميزة

النائب في البرلمان اللبناني وعضو لجنة المال والموازنة النيابية 
ياسين جابر

وق���ال النائب في البرلم���ان اللبناني )عضو لجنة الم���ال والموازنة 
النيابي���ة( ياس���ين جابر: »إن ه���ذا المنتدى هو رس���الة دعم ومحبة إلى 
بي���روت، الت���ي طالما كانت متألق���ة كعاصمة مصرفية مميزة. ونش���كر 
إتح���اد المصارف العربية على خطوة تنظيم ه���ذا المنتدى، ونتمنى أن 
تستمر مبادراته وخطواته المصرفية العربية والدولية من أجل مستقبل 

مصرفي عربي أفضل«.
أض���اف جاب���ر: »م���ا يلفتنا هو الحض���ور المصري والليب���ي العالي 
المس���توى والمميز في هذا المنت���دى، والذي نُقدره، إذ يدل على محبة 
ه���ذه الدول للبنان. علماً أن العاق���ة المصرفية بين لبنان وهذه الدول 
كان���ت وال تزال مس���تمرة إل���ى وقتنا الحاض���ر. ومصر تُعتب���ر »دينامو« 

الحركة والتميز في العالم العربي، وهي الشقيقة الكبرى للبنان«.

مصطفى هديب

وقال رئيس األكاديمية العربية للعلوم اإلدارية والمالية والمصرفية 
مصطف���ى هدي���ب: »إن الحض���ور المصرف���ي المص���ري الممي���ز لهذا 
المنت���دى في لبنان يدل على م���دى اإلرتباطات الكبيرة جداً التي تربط 
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مصر بلبنان وال س���يما عاصمته بي���روت الحبيبة، ونحن متأثرون جداً، 
وحزينون  للوضع الذي يمر فيه لبنان، ونتمنى أن تزول هذه األزمة، وأن 

يتم تأليف الحكومة العتيدة بأسرع وقت«.
أض���اف هديب: »أش���ارك في حضور المؤتم���رات والمنتديات التي 
ينظمه���ا إتح���اد المصارف العربية منذ نحو 25 عام���اً. والدول العربية 
تتسابق في ما بينها للوقوف إلى جانب لبنان الحبيب،  وال سيما في مثل 

هذه الظروف، مما يؤكد عدم تخلينا عن هذا البلد وأهله الطيبين«. 

وقال رئيس مجلس اإلدارة المدير العام لمصرف الرافدين حس���ين 
الزبيدي »إن مصرف الرافدين هو الوحيد في العراق الذي طّبق النظام 
الش���امل معتمداً على خبرة أفضل الش���ركات العالمية المختصة، وجل 
إهتمامن���ا في الوقت الراهن هو تطبيق النظام الش���امل الذي س���يكون 
نقط���ة مضيئة من حيث  اإلبتعاد عن العمل الورقي واإلتجاه إلى العمل 
اإللكتروني«، مشيراً إلى »أن هناك نية في إقامة فروع للبنك في بعض 
الدول العربية مثل السعودية والكويت«. ومؤكداً »دور العاصمة اللبنانية 
بي���روت الريادي والذي يرب���ط البلدان العربية ببعضه���ا، وأن لبنان هو 
بوصل���ة المص���ارف العربية في س���بيل إستش���راف المس���تقبل وتبادل 

الخبرات«.

موضوع الغالف

رئيس األكاديمية العربية للعلوم اإلدارية والمالية والمصرفية
 مصطفى هديب

رئيس مجلس اإلدارة المدير العام لمصرف الرافدين
 حسين الزبيدي

 المدير التنفيذي للمصرف التجاري الوطني الصديق محمد خنفر

وق���ال المدير التنفيذي للمصرف التجاري الوطني الصديق محمد 
خنفر »إن موضوع المنتدى حول مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا 
الحرجة، لمكافحة غس���ل األموال، ال ش���ك في أنها قضايا مهمة جداً، 
في ظل تزايد مس���ائل غس���ل األموال، على نحو ملح���وظ جداً. كما أن 
الح���روب التي جرت في بعض البلدان العربية س���اهمت في غياب دور 
الرقابة على نحو فعال، وغياب اإلستقرار السياسي واإلقتصادي ساهم 

في تزايد شبهات غسل األموال، في كثير من هذه الدول«.
أض���اف خنف���ر »إن الحروب في بعض الدول العربية س���اهمت في 
عملي���ات نق���ل أم���وال تتجه من ال���دول العربي���ة إلى خارجه���ا، لذا، إن 
التح���دي كبي���ر جداً حيال المص���ارف العربية لمواجه���ة تلك الحاالت، 
فيم���ا القوانين الدولية لمكافحة غس���ل األم���وال وتمويل اإلرهاب، على 
مس���توى المصارف، رغم وجودها بفعالي���ة، إال أنها تحتاج إلى تحديث 

وإقرار قوانين جديدة، لتواكب عمليات غسل األموال في العالم«.

حسين الزبيدي

دور العاصمة اللبنانية بيروت الريادي والذي يربط البلدان 
العربية ببعضها، وأن لبنان هو بوصلة المصارف العربية في 

سبيل إستشراف المستقبل وتبادل الخبرات

محمد خنفر

لبنان يملك طاقات بشرية وثقافية، ويستطيع أن يخرج من 
كبوته وحالما يستقر الوضع السياسي فيه، يستقر الوضع 

اإلقتصادي والمالي في هذا البلد العزيز

الحضور المصرفي المصري المميز يدل على مدى اإلرتباطات 
الكبيرة جدًا التي تربط مصر بلبنان وال سيما عاصمته 

بيروت الحبيبة ونتمنى أن تزول هذه األزمة، وأن يتم تأليف 
الحكومة العتيدة بأسرع وقت
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موضوع الغالف

وتاب���ع خنف���ر: »ناحظ أن نس���بة تطبيق القوانين لمكافحة غس���ل 
األم���وال غير كافية في البلدان العربية، في ظل عدم توافر اإلس���تقرار 
السياس���ي واإلقتص���ادي ف���ي بعض ه���ذه البل���دان، في ظ���ل األحداث 
الداخلية، حيث عّوقت الرقابة، وحالت دون تطبيق القوانين رغم توافر 
اآللي���ات. علم���اً أن إنتش���ار عمليات غس���ل األموال في  بع���ض البلدان 

العربية باتت ملفتة وتحتاج إلى معالجة سريعة«.
وخل���ص خنفر إل���ى القول: »إن اإلس���تقرار اإلقتص���ادي يُبنى على 
اإلس���تقرار السياس���ي، حيث تعاني ليبي���ا في الوق���ت الراهن من عدم 
اإلس���تقرار السياس���ي، مما ترك أثراً س���لبياً على الوض���ع اإلقتصادي 
عموم���اً، رغ���م أن ليبيا تتج���ه راهناً إلى توحيد مؤسس���اتها العامة مثل 
البنك المركزي، مما ينعكس إستقراراً وإيجابية على الوضع اإلقتصادي 

والمالي في ليبيا، وال سيما في مطلع العام 2021«.
وع���ن لبن���ان قال خنف���ر »إن لبنان يمل���ك طاقات بش���رية وثقافية، 
ويس���تطيع أن يخ���رج من كبوته وحالما يس���تقر الوضع السياس���ي فيه، 
يس���تقر الوض���ع اإلقتص���ادي والمالي في ه���ذا البلد العزي���ز. علماً أن 
السياس���ات النقدية الت���ي كانت متبعة في لبنان كان���ت جيدة جداً وقد 
حافظ���ت على قيمة العمل���ة الوطنية مقابل ال���دوالر«، ماحظاً »أهمية 
عام���ل الثقة الذي ينعك���س على الوضع اإلقتصادي والمالي، فضًا عن 
توافر عنصر الس���لم األهلي، مما يدفع المواطنين مجدداً إلى أن يثقوا 

بقطاعهم المصرفي«.

علي الحبري

ال بد من تفعيل قوانين غسل األموال ومكافحة تمويل 
اإلرهاب في الدول العربية، بإعتبار أن كل هذه الدول تتعّرض 

لهجمات شرسة

قوانين تتعلق بغس���ل األموال، ومكافح���ة اإلرهاب. علماً أن التطورات 
الحديث���ة التي تتعلق بمكافحة غس���ل األموال وتموي���ل اإلرهاب، باتت 
تتعلق بتوسيع العقوبات، وتُفرض من دول كبرى لها وجود عالمي وقوي 
ف���ي الكرة األرضية، كالواليات المتح���دة األميركية. لكن في المقابل، 
أصبحت العقوبات المشار إليها إلذالل الشعوب. من هنا أضحى األمر 
يشكل تحدياً كبيراً لكل الدول وال سيما البلدان العربية. وقد تطورت 
القوانين في هذه الدول، على نحو توسعت معها التفسيرات القانونية 
لعمليات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، بغية المحافظة على 
مصال���ح ال���دول الكبرى وخصوص���اً الواليات المتح���دة، وليس للنظر 

بمصالح الشعوب عموماً«.
أضاف المحافظ الحبري: »إن هذا المنتدى كما بقية المؤتمرات 
والمنتدي���ات العربي���ة، يرف���ع درج���ة الوع���ي والمعرف���ة ف���ي م���ا بين 
المش���اركين، ويُسلط الضوء على المحاذير المش���ار إليها، كي تتمكن 
كل دولة من أجل وضع اإلطار المناس���ب لمصالحها ومنافعها وحقوق 
ش���عوبها. لكن ال بد من تفعيل قوانين غس���ل األموال ومكافحة تمويل 
اإلره���اب ف���ي ال���دول العربي���ة، بإعتب���ار أن كل هذه ال���دول تتعّرض 
لهجمات شرس���ة، س���واء في اإلطار البيولوجي، أو في اإلطار المتعلق 

بوسائل تمويل التنمية«.
وختم الحبري قائًا: »ال شك في أن إتحاد المصارف العربية، وكل 
اإلتحادات العربية األخرى، تعمل على تقريب وجهات النظر، وتسليط 
الضوء على المش���كات التي تعترض تطور الشعوب العربية، وتحقيق 
التنمية، ش���رط توافر عنصر نظافة األموال ومكافحة اإلرهاب. وهذا 
م���ا نحن في صدد الحدي���ث عنه في المنتدى، ألنه موضوع أساس���ي 
في س���بيل إس���تقرار الدول«، مش���يداً بدور بيروت و»ضرورة إستعادة 
موق���ع العاصم���ة اللبناني���ة من أجل جم���ع العرب في هك���ذا منتديات 

ومؤتمرات«.   

محافظ البنك المركزي الليبي علي الحبري

رضى الخياط

لبنان ال يزال البلد الرائد مصرفيًا وماليًا، لكن نتمنى أن 
يستعيد عافيته وعنصر الثقة كي يعود مجددًا ليلعب دوره 

المعتاد عربيًا ودوليًا

وقال المدير المفوض لمصرف الطيف اإلس���امي رضى الخياط 
»إن ه���ذا المنت���دى يُمث���ل أهمية كبي���رة للمصارف العربي���ة، من أجل 
توضي���ح السياس���ات حيال مكافحة غس���ل األم���وال المتبع���ة في كل 
مص���رف من أج���ل النهوض بالواق���ع المصرفي العرب���ي«، معتبراً »أن 
المح���اور التي يعالجها المنتدى مهمة جداً وهي تهم جميع المصارف 
العربية«، الفتاً إلى »أن لبنان ال يزال البلد الرائد مصرفياً ومالياً، لكن 
نتمنى أن يس���تعيد عافيته وعنص���ر الثقة كي يعود مجدداً ليلعب دوره 

المعتاد عربياً ودولياً«.

وقال محافظ البن���ك المركزي الليبي علي الحبري »من الطبيعي 
أن موضوع مكافحة غس���ل األموال وتمويل اإلرهاب هو جزء رئيس���ي 
لعمل كل مصرف مركزي، إذ إن معظم الدول من دون إس���تثناء لديها 
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خلص��ت توصي��ات منت��دى »مخاط��ر العقوب��ات والتعام��ل 
م��ع القضايا الحرجة في مكافحة غس��ل األم��وال« إلى النتائج 

اآلتية:
- زي���ادة التوعي���ة والمعرف���ة للمص���ارف العربية ح���ول اإلجراءات 
اإلداري���ة والقانونية للتعامل مع األفراد والمؤسس���ات بعد وضعهم على 

لوائح العقوبات األميركية.
- التركيز على دور الحكومات لناحية القيام بواجباتها حيث يعطيها 

القانون الحق بالتدخل الى جانب مواطنيها أفراداً كانوا أم هيئات.
- دعم المصارف المركزية وتعزيزها لتفعيل تنس���يق أوسع وأشمل 
مع الس���لطات الرقابي���ة األميركية وخصوص���اً وزارة الخزانة للحد من 

تأثير العقوبات االقتصادية على المجتمعات العربية بأكملها.
 US MENA اإلستفادة من المبادرات العربية الدولية، وأبرزها -
PSD )الحوار العربي- األميركي للقطاع الخاص(، لزيادة التواصل بين 
الس���لطات الرقابية والمصارف التجارية ف���ي المنطقتين، بهدف الحد 

من المخاطر وتفعيل التعاون.
- وجوب لجوء المصارف والمؤسس���ات المالية العربية إلى إعتماد 
أنظم���ة داخلية مائمة للمعايير الص���ادرة عن المرجعيات الدولية ذات 
الصلة، بغية إجتناب أي عقوبات تترتب عن عدم إمتثالها لتلك المعايير.
- أهمية التنس���يق بين القطاع الحكوم���ي والقطاع الخاص العربي 
بكل مكوناتهما المعنية بتطبيق قوانين مكافحة غس���ل األموال، وصوالً 

إلى محاربة فّعالة للجرائم المالية على إختافها.
- أهمية إعتماد المصارف والمؤسس���ات المالية العربية سياسات 
وإج���راءات فّعال���ة لتاف���ي مخاطر العقوب���ات بما في ذلك إس���تخدام 

التكنولوجيا المتطورة في الكشف المبكر عن مخاطر عدم اإلمتثال.
- إن التطبي���ق الفّعال لمتطلبات مكافحة الجرائم المالية يس���تلزم 
إستخدام آليات الذكاء اإلصطناعي وقواعد البيانات باعتبارها قرارات 

ملزمة وليست خيارات.
- ض���رورة تطوي���ر وتحدي���ث األط���ر القانوني���ة والتنظيمي���ة ف���ي 
المص���ارف والمؤسس���ات المالي���ة العربي���ة بغي���ة تمكينها م���ن إحتواء 
التداعيات المترتبة عن توسعة مروحة العقوبات التي تتناول األشخاص 

والكيانات على حد سواء.
- أهمي���ة تفعي���ل أجه���زة الماحقة والتحقي���ق المعني���ة بالجرائم 
المالية وسط ازدياد جرائم تزوير العمات األجنبية وخصوصاً الدوالر 

األميركي، إضافة الى جرائم الشيكات المصرفية المزورة.
- أهمية معرفة المصارف والمؤسس���ات المالية العربية بالقوانين 
واألنظمة التي تُطبقها مصارفها المراس���لة من أجل تس���هيل تعاماتها 
وتحوياته���ا، وبالتالي تجنب مخاطر عدم اإلمتثال وما قد يترتب عنها 

من عقوبات وتبعات.
- أهمي���ة تبّن���ي الدول والمؤسس���ات مش���روع الهوي���ة الرقمية لما 
لدورها من تيس���ير تطبيق eKYC ودعم الش���مول المالي في المنطقة 

العربية
ف���ي المحصل���ة، تتطلع المص���ارف العربية الى مزي���د من عمليات 
الدمج واإلستحواذ وإعادة الهيكلة وإعتماد هندسات مبتكرة بغية التقليل 
م���ن المخاطر عبر خلق كيان���ات مصرفية قادرة على محاكاة التحديات 
والمستجدات المعاصرة. وقد حرصت المصارف العربية على تحصين 
وحماية مراكزها المالية في زمن الوباء العالمي كورونا – »كوفيد 19«، 
كذل���ك عل���ى إحتواء التداعي���ات المتواصلة لهذه الجائح���ة التي أرخت 

بثقلها على مختلف القطاعات اإلقتصادية والمالية والمصرفية. 
أخيراً، تس���عى المصارف والمؤسسات المالية العربية إلى اإلسراع 
ف���ي توفير كل مس���تلزمات التحول إلى اإلقتص���اد الرقمي بما في ذلك 
كيفية التعامل واإلس���تثمار في الخدم���ات والتقنيات المالية المصرفية 

l.الجديدة

 توصيات منتدى »مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا الحرجة في مكافحة غسل األموال«:

- زيادة التوعية والمعرفة للمصارف العربية حول اإلجراءات اإلدارية والقانونية للتعامل 

مع األفراد والمؤسسات بعد وضعهم على لوائح العقوبات األميركية

- تتطلع المصارف العربية الى مزيد من عمليات الدمج 

وإستحواذ وإعادة الهيكلة وإعتماد هندسات مبتكرة بغية التقليل من المخاطر

- تسعى المصارف والمؤسسات المالية العربية 

إلى اإلسراع في توفير كل مستلزمات التحول إلى اإلقتصاد الرقمي

موضوع الغالف
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عشية إنعقاد منتدى »مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا الحرجة في مكافحة 
ه األمين الع�������ام إلتحاد المصارف  غس�������ل األموال«، ف�������ي العاصمة اللبنانية بي�������روت، توجَّ
العربي�������ة ولإلتحاد الدولي للمصرفيين العرب وس�������ام حس�������ن فتوح، في بيان ب� »الش�������كر 
والتقدير للدولة اللبنانية ولألجهزة األمنية اللبنانية كافة، للدعم المعنوي واللوجستي 
الذي قدموه، إلنجاح وتس�������هيل إنعقاد منتدى »مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا 

الحرجة في مكافحة غسل األموال«، على مدار يومين«.
ورأى فت�������وح »أن قرار اإلتح�������اد بدعم من رئيس اللجنة التنفيذي�������ة إلتحاد المصارف 
العربية الدكتور جوزف طربيه، الس�������ير في إعتماد العاصم�������ة اللبنانية مكانًا للمنتدى، 
رغم كل التحديات، واألحداث االليمة التي يش�������هدها لبنان، يؤكد مرة أخرى، دور بيروت 
المال�������ي والمصرف�������ي الرائد في المنطقة، وأن األحداث التي يش�������هدها لبنان لم تنل من 

هذا الدور«.
وق�������ال فتوح: »إن هذا المنت�������دى الذي ُينظمه إتحاد المص�������ارف العربية بالتعاون مع 
اإلتح�������اد الدولي للمصرفيين العرب، هو أول وأكبر مؤتمر مصرفي من نوعه لهذا العام، 
إذ يجمع كاًل من القيادات المصرفية العربية وأسواق البورصات العربية وبعض البنوك 
المركزية العربية، بمشاركة أكثر من 250 شخصية على مستوى رؤساء مجالس اإلدارات 
والرؤس�������اء التنفيذيين من: الكويت، سلطنة عمان، العراق، قطر، مصر، السودان ، ليبيا، 

األردن ولبنان«.
ولف�������ت فت�������وح إلى أن المنت�������دى »يناقش آخر المس�������تجدات التي ط�������رأت على صعيد 
مكافح�������ة غس�������ل األموال وتموي�������ل اإلرهاب، ومس�������ألة العقوبات التي ُيمك�������ن أن تفرضها 
الجهات الرقابية الدولية على البنوك، في حال عدم إلتزامها القوانين الدولية المرعية 
اإلجراء. كما يركز على مس�������ألة محاربة الفس�������اد بكل أنواعه، والمخاطر اإلستراتيجية 
الناجمة عن القرصنة اإللكترونية، وغيرها من المس�������ائل الت�������ي تحظى حاليًا بإهتمام 

l.»رؤساء وحدات اإللتزام ومختلف المسؤولين في مصارفنا العربية

العاصمة اللبنانية تستضيف منتدى »مخاطر العقوبات«

فتوح: نؤكد مرة أخرى دور بيروت المالي
 والمصرفي الرائد في المنطقة

موضوع الغالف
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الدراسات واألبحاث والتقارير

أشارت األرقام الّصادرة عن مصرف لبنان إلى أن صافي محفظة 
اس����تثمارات المؤسس����ات المالية والمصرفية اللبنانية في األوراق 
المالي����ة األجنبي����ة بلغت 1,43 مليار دوالر ف����ي نهاية آذار 2020، 
مم����ا يش����ّكل إنخفاضاً ق����دره 32.3 % من 2,11 ملي����ار دوالر في 
نهاية العام 2019، و57 % من 3,32 مليارات دوالر في نهاية آذار 

 .2019
وبلغ���ت اإلس���تثمارات ف���ي األس���هم 800 مليون دوالر، 
أي ما يش���ّكل 56 % م���ن المجموع في نهاي���ة آذار 2020، 
تليها اإلس���تثمارات في س���ندات الدين الطويلة األجل والتي 
بلغ���ت 623,8 ملي���ار دوالر، أو 43.6 % م���ن المجموع، في 
حين أن اإلس���تثمارات في  س���ندات الدي���ن القصيرة األجل 
بلغت 5,3 مايين دوالر أو 0،4 % من إجمالي اإلستثمارات. 
وإنخفض���ت اإلس���تثمارات في األس���هم بنس���بة 34.4 % 
ف���ي الفص���ل األول م���ن الع���ام 2020، ف���ي حي���ن تراجعت 
اإلس���تثمارات في س���ندات الدين الطويلة األجل بنس���بة 30 %، 
وإنخفض���ت اإلس���تثمارات ف���ي  س���ندات الدي���ن القصيرة 
األج���ل بنس���بة 17.6 %. ويُع���زى اإلنخف���اض الكبي���ر ف���ي 

اإلستثمارات الخارجية للقطاع المالي اللبناني إلى حد كبير 
إلى تصفية اإلس���تثمارات والقيود الت���ي تفرضها المصارف 
عل���ى التحويات ال���ى خارج لبنان. كما بدأت اإلس���تثمارات 
الخارجي���ة للقطاع المال���ي اللبناني بالتراج���ع تدريجياً منذ 

أيلول/سبتمبر 2018.
وبحس���ب مص���رف لبن���ان، فإن األرق���ام تش���مل صافي 
موج���ودات المؤسس���ات المالية المقيمة ف���ي الديون القابلة 
للّتداول واألس���هم. وتُس���اعد هذه األرقام عل���ى إبراز صورة 
أوض���ح ع���ن تدّف���ق األموال م���ن لبن���ان، وبالتالي ع���ن بيان 
ميزان المدفوعات، بحس���ب التقرير اإلقتصادي األسبوعي 

Lebanon This Week.  لمجموعة بنك بيبلوس
ويُشير توزيع اإلستثمارات حسب المؤسسات المستثمرة 
إل���ى أن صاف���ي محفظة المص���ارف التجارية في س���ندات 
الدي���ن الطويلة األجل بلغت 350,5 مليون دوالر، أي ما يُمّثل 
56.2 % من إجمالي اإلس���تثمارات في هذه الس���ندات في 
نهاية آذار 2020. ويشمل هذا الرقم إستثمارات المصارف 

l.لحساباتها الخاصة، ولعمائها، واإلستثمارات بالوكالة

باألرقام... اإلستثمارات الخارجية للقطاع المالي اللبناني

صافي محفظة إستثمارات المؤسسات المالية والمصرفية 
في األوراق المالية األجنبية بلغت 1,43 مليار دوالر
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أوض��ح المدي����ر العام لبنك 
لألعم����ال  والمهج����ر  لبن����ان 
الدكت�������ور ف�������ادي عس�������يران »أن 
ق����راءة مؤش����ر PMI لتش����رين 
البالغة   2020 الثاني/نوفمب����ر 
42.4 نقط����ة، يُظهر مرة أخرى 
األزمة التي يعانيه����ا اإلقتصاد 
اللبنان����ي منذ نحو ع����ام، حيث 
اإلغ����اق  إج����راءات  زادت 
الجدي����دة المتخ����ذة ف����ي لبنان 
بغي����ة الحد من تفش����ي فيروس 

مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي بلوم في لبنان

إجراءات اإلغالق الجديدة تؤّدي إلى تدهوٍر أكثر حّدًة
في النشاط اإلقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني

األخبار والمستجدات

الراب����ع من الع����ام 2020، كما طالت مواعيد تس����ليم مس����تلزمات 
اإلنت����اج بش����كل إضاف����ي. ومع ذلك، إنخف����ض معّدل تده����ور أداء 
الموردي����ن إلى أدنى مس����توياته منذ خمس����ة أش����هر، وبقي معتدالً 

بشكل عام.
أما بالنس����بة إلى التكاليف، فقد َش����ِهَدْت أس����عار مس����تلزمات 
اإلنت����اج الت����ي تحّملتها ش����ركات القطاع الخ����اص اللبناني إرتفاعاً 
إضافياً في تش����رين الثاني 2020، لتُكمل بذلك السلس����لة الحالية 
للتضخ����م التي بدأت في آذار/مارس م����ن العام 2019. كذلك كان 
اإلرتفاع األخير في أس����عار مس����تلزمات اإلنتاج األعلى منذ أربعة 
أش����هر وبقي صلًبا بشكل عام. وأشارت البيانات األساسية إلى أنَّ 
إرتفاع إجمالي النفقات جاء نتيجة إرتفاع أسعار المشتريات، فيما 

إنخفضت تكاليف الموظفين بوتيرة أسرع.
ونتيجة لذلك، قّررت الشركات اللبنانية تمرير جزء جديد من 
التكالي����ف إلى عمائها مع إرتفاع متوس����ط أس����عار اإلنتاج خال 
تشرين الثاني/نوفمبر 2020. وإرتفع معّدل تضخم أسعار اإلنتاج 
بوتي����رة هي األعل����ى منذ أربعة أش����هر، ولكنَّه بَِقَي أق����ل بكثير من 

المعّدل المسجل في حزيران/يونيو.
وأخي����راً، ظلَّْت ش����ركات القط����اع الخاص اللبناني متش����ائمة 
بش����دة إزاء مس����تقبل األعمال خال الس����نة المقبلة في تش����رين 
الثاني/نوفمب����ر. وإرتفعت درجة الس����لبية إلى وتي����رة هي األكثر 
حدًة منذ بدء المس����ح في أيار/مايو 2013. وَذَكَر أعضاء اللجنة 
بأنَّهم يتوّقعون إس����تمرار أم����د األزمة اإلقتصادي����ة الحالية التي 

l.يتعّرض لها لبنان

»كوفي����د 19« األمور س����وءاً، والتي أدت بمجمله����ا إلى إنخفاضات 
ح����ادة في الدخ����ل واإلنتاج والتوقع����ات اإلقتصادي����ة، وأنَّ ما يُثير 
الدهش����ة بالفع����ل هو كيف ترك صانعو الق����رارات اإلقتصاد ينهار 
بس����هولة، من دون إتخاذ أي إجراءات تصحيحية تُعيد األمور إلى 
نصابه����ا في الباد، بل س����محوا لإلقتصاد ب����أن يتكّيف لوحده مع 
األزمة بطريقة مؤلمة وغير مسؤولة. ونادراً ما يحدث ذلك في أي 

دولة من دول العالم في الوقت الحاضر«.

أبرز النتائج الرئيسية خالل تشرين الثاني/نوفمبر 2020
س����اهم اإلنكم����اش الكبير في مس����توى اإلنتاج ف����ي زيادة حدة 
تده����ور النش����اط اإلقتصادي لش����ركات القطاع الخ����اص اللبناني 
بش����كل جزئ����ي في حلول منتص����ف الربع الرابع م����ن العام 2020. 
وكان اإلنخف����اض ف����ي النش����اط التجاري حاداً، فيم����ا عزا أعضاء 
اللجن����ة اإلنخف����اض الحاد إلى فرض إج����راءات اإلغاق الجديدة 

للحّد من تفشي فيروس كورونا الُمستجد )كوفيد19-(.
وأش����ارت بيانات تش����رين الثاني/نوفمبر 2020 إلى إنخفاض 
ملحوظ في الطلبّيات الجديدة لدى الشركات اللبنانية. وكان معّدل 
إنخف����اض الطلبّي����ات أعلى بدرجة كبيرة من المع����ّدالت التاريخية 
وم����ن أعلى المعّدالت المس����جلة منذ بدء جم����ع البيانات قبل أكثر 
من س����بع سنوات ونصف. وأش����ار بعض المجيبين على اإلستبيان 
إل����ى أنَّ عماءهم كانوا مترّددين في تقديم طلبات جديدة وس����ط 

حالة عدم اليقين التي تُحيط بمدة تفشي فيروس »كوفيد19-«.
وف����ي ظّل تدهور ظ����روف الطلب، واصلت الش����ركات اللبنانية 

تخفي���ض أع���داد موظفيها في 
تش���رين الثاني/نوفمبر 2020، 
النتيج���ة  ه���ذه  م���ّددت  حي���ث 
لتخفي���ض  الحالي���ة  السلس���لة 
أع���داد الموظفي���ن الت���ي بدأت 
في أيلول/س���بتمبر 2019. ومع 
ذلك، ظلَّ معّدل انخفاض أعداد 

الموظفين طفيًفا بشكل عام.
في����روس  تفش����ي  وأّدى 
»كوفيد19-« إلى تعطيل أعمال 
الموردي����ن في منتص����ف الربع 
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تح��دث حاك��م مصرف لبنان ف��ي حديث صحافي متلف��ز ردًا على اإلتهامات الت��ي ُوجهت إليه 
مؤخرًا حيال تحميله مسؤولية األزمة المالية والنقدية التي يعانيها لبنان في الوقت الراهن، 
فقال:»إن اإلتهامات الموجهة إلينا ليس��ت صحيحة، ألننا عملنا من أجل إس��تقرار سعر صرف 

الليرة اللبنانية على مدى سنوات، وهذا خدم اإلقتصاد اللبناني«.

حاكم مصرف لبنان رياض سالمة في حديث صحافي:
نريد التدقيق الجنائي

 وطّورنا العمل المصرفي طوال 27 عامًا

مقابالت

الحاكم س�������المة: »نحن طّورنا العمل أضاف 
المصرفي ط���وال 27 عاماً، وخلقنا 
قروضاً إس���كانية ساعدت على النمو اإلقتصادي«، 
مش���يراً إلى أنه »أسهل شيء هو التهّجم على حاكم 
مص���رف لبنان ألن���ه مس���تقل وليس تابع���اً ألحد«، 
وقال: »هناك مؤسس���ات هدفها المحاس���بة، فلتقم 

بدورها الرقابي والمحاسبي«.
وأكد س�������المة »أن ودائ���ع اللبنانيين موجودة في 

المصارف اللبنانية، ويتم شهرياً سحب ما بين 500 
مليون دوالر إلى 600 مليوناً من القطاع المصرفي، 
تلبي���ة لحاج���ات اللبنانيين، كما أن الودائع ليس���ت 

لدى المصرف المركزي، إنما في المصارف«.
وقال س�������المة: »إن مصرف لبنان أّمن الس���يولة 
في ظ���روف غير إعتيادي���ة في البل���د، حيث بدأت 
بإقف���ال المص���ارف، ومن ثم تعّثر لبن���ان عن الدفع 
وص���والً إلى إنفجار مرفأ بي���روت والكورونا«، الفتاً 
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مقابالت

إلى أنه »بعد سنة وشهر على بداية األزمة، لم يُفلس 
أي م���ن المص���ارف إلى اليوم. فالقط���اع المصرفي 
موجود إذن، والودائع موجودة. والمصارف اللبنانية 
عندها إدارتها ولجانه���ا، ولديها إداراتها للمخاطر، 
ولي���س مصرف لبن���ان الذي يُدير المص���ارف، إنما 

نحن نضع السياسات«.
 وتحدث س�������المة قائ���ًا: »نحن علين���ا أن نُؤّمن 
الس���يولة عندم���ا تحت���اج المص���ارف له���ا، وذل���ك 
حماية ألم���وال المودعين، وهذه األم���وال موجودة، 
وإس���تُعملت في العقارات وقطاعات إنتاجية أخرى. 
وق���د مّولنا الصناعة والزراعة واإلقتصاد المعرفي، 
وه���ذا يخدم مصلحة كل اللبنانيين. وإذا نظرنا منذ 
بداية العام 2017 لغاية نهاية أيلول/سبتمبر 2020، 
فإن مصرف لبنان رد كل أموال المصارف بالدوالر، 

فوقه���ا  ودف���ع 
ملي���ار   13
دوالر. فال���كام 
أم���وال  ع���ن 
ف  ر لمص���ا ا
بال���دوالر لي���س 
مص���رف  ل���دى 

لبنان«.
العال���م تض���ع ح���داً  وق�������ال س�������المة: »كل دول 
للس���حوبات النقدي���ة، وم���ا تق���وم الن���اس بس���حبه 
اليوم يت���م بالعملة اللبنانية تيمّن���اً بالدول الكبرى«، 
الفت���اً إلى »أن العج���ز في موازن���ة الدولة ال يخص 
مص���رف لبن���ان. وقان���ون النقد والتس���ليف يفرض 
عل���ى »المركزي« تمويل الدولة إذا إفتقرت للتمويل، 
وإق���راض الدولة حص���ل بالليرة، وه���ي العملة التي 
يطبعه���ا المص���رف المرك���زي، ولم نُق���رض الدولة 
بودائع اللبنانيين. ونأمل بدءاً من آذار/مارس 2021 
في إعادة العمل في القطاع المصرفي تدريجاً، كما 

يتمّناه اللبنانيون«.
 أضاف س�������المة: »إن  سياس���ة الصرف س���تتّكل 
على الس���وق، بالتزامن مع التدخ���ل لمنع المضاربة 
واإلضرار بالعملة اللبنانية. ونحن لم نغّط أي عملية 
ه���روب ألموال، وال حس���ابات لدينا لزبائن أو أفراد 
ف���ي هذا الس���ياق، بل لمصارف فق���ط. والقانون ال 
يسمح لنا باإلفصاح عن أسماء الذين قاموا بتحويل 
األم���وال، وهي عملي���ة غير أخاقية، ولكن ليس���ت 
ض���د القان���ون، ألن القانون اللبناني يس���مح بذلك. 

وق���د طالب���ت بتعمي���م يُنّظم عملي���ات التب���ادل مع 
الخارج، غير أن األمر لم يتم القبول به. أما األموال 
الت���ي خرجت من لبنان، فهي ليس���ت به���ذا الحجم 

الذي يتحدث عنه البعض«
وأكد س�������المة »أن مصرف لبنان أقّر تعميم 126 
الذي فرض عل���ى لبنان إحترام القوانين والعقوبات 
للدول التي يتعامل معها، ولبنان على تنسيق دائم مع 
الخزين���ة األميركية. كم���ا أن »المركزي« قام بكل ما 
يقتضي، لكي يظّل منخرطاً في العولمة المالية. وال 
حس���ابات فيه إال للمصارف اللبنانية، وليس ألفراد 
أو منظّمات، فكيف يُتهم بأنه يمّول مجموعات؟ كما 
أن المص���رف المركزي والمصارف اللبنانية العاملة 
تُطّبق كل القرارات الصادرة في الخارج في ما خص 

العقوبات«.
حاكم  د  وش�������دَّ
مصرف لبنان على 
»أننا م���ع التدقيق 
وق���د  الجنائ���ي، 
حس���اباتنا  سلّمنا 
كمص���رف مركزي 
اللبنانية،  للدول���ة 
في  كتاباً  وتسلّمنا 
هذا الخص���وص من وزير المالية. ول���وزارة المالية 
حرّي���ة التص���رف بالتقري���ر الذي سنس���لمه لها مع 
أي جه���ة رقابية تتعاق���د معها. علم���اً أن المصرف 
المركزي لديه مدققون دوليون للحس���ابات، وعندنا 
رقاب���ة من قبل الدولة ع���ن طريق مفّوض الحكومة، 
ومؤسس���تان دوليتان تُراقب مص���رف لبنان. كما أن 
حس���ابات مصرف لبنان مراقبة من 5 جهات دولية. 
والم���ادة 151 من قانون النقد والتس���ليف تمنعنا من 

رفع السرية عن المصارف وحساباتها«.
وخلص سالمة إلى القول: »إمكانياتنا لإلستمرار 
بالدع���م هي لش���هرين، وهناك جلس���ة ف���ي مجلس 
النواب تُقّرر مصي���ر الدعم، ويُمكن للدولة أن تضع 
خطة في هذا الش���أن، من خ���ال بطاقة إجتماعية 
أو إمكاني���ة الحصول على م���وارد أخرى. ومصرف 
لبنان يؤّمن كل ش���يء تحتاج إليه الدولة، وهذا ألننا 
نح���رص على أن يعيش الش���عب في ظروف جيدة«، 
مؤك���داً »أن المص���رف المرك���زي يدع���م الكهرب���اء 
وقط���اع اإلتص���االت واإلنترنت، والفي���ول، والدواء، 

l.»والطحين وغيره
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���ع البنك الدول���ي، أن يتراجع معدل نم���و الناتج المحلي  توقَّ
اإلجمال���ي الحقيق���ي في لبنان بش���كل حاد إل���ى 19.2- % في 
العام 2020، بعد إنكماشه 6.7 % في العام 2019، مشيراً إلى 

أن إنهيار العملة أدى إلى معدالت تضخم تجاوزت ال�100 %.
ورجح البنك في بيان، »أن تستمر معّدالت الفقر في التفاقم، 
لتُغطي أكثر من نصف س���كان الباد، حيث إن مما ال ش���ك فيه، 
أن إنكم���اش نصيب الفرد م���ن الناتج المحلي اإلجمالي اللبناني 
بالقيم���ة الحقيقية، وإرتفاع التضخم س���يؤديان إلى زيادة كبيرة 

في معدالت الفقر«.
وأفاد البنك الدولي، »إن التوقف المفاجئ في تدفقات رؤوس 
األم���وال الوافدة أدى إلى إس���تنفاد إحتياطي العمات األجنبية 
ل���دى مصرف لبنان. وفعلياً، ال يزال تحويل الودائع بالدوالر إلى 
اللي���رة اللبنانّي���ة واإلقتطاع من الودائع في ال���دوالر جارياً، رغم 

إلتزام مصرف لبنان والبنوك التجارية حماية الودائع«.
كساد اقتصادي شاق وطويل

وذك���ر بيان البن���ك الدولي، أنه »بعد مرور عام على نش���وب 
األزم���ة اإلقتصادية الحادة ف���ي لبنان، أدى اإلفتق���ار المقصود 

إلى إجراءات سياس���ية فعالة من جانب الس���لطات، إلى تعريض 
اإلقتصاد لكساد شاق وطويل«.

وأفاد التقرير »أن لبنان يُعاني إستنزافاً خطيراً للموارد، بما 
ف���ي ذلك رأس المال البش���ري، حيث باتت هج���رة العقول تمثل 
خياراً يائس���اً على نح���و متزايد. ويتركز ع���بء التعديل الجاري 
ف���ي القطاع المالي بش���كل خاص على صغ���ار المودعين الذين 
يفتق���رون إلى مصادر أخرى لإلدخار، والق���وى العاملة المحلية 
الت���ي تحصل عل���ى مس���تحقاتها باللي���رة اللبنانية، والش���ركات 

الصغيرة«.
ويناق���ش عدد خري���ف 2020 من تقرير المرص���د اللبناني 
الص���ادر بعنوان »الكس���اد المتعمد« التط���ورات اإلقتصادية في 
لبن���ان، ويحلّل مختلف عناص���ر األزمة، ويعرض لمحة عامة عن 

التوقعات اإلقتصادية للباد والمخاطر المحتملة.
وأش���ار التقري���ر إلى أن���ه »على مدى أكثر من ع���ام، يتعّرض 
اإلقتصاد الكلي في لبنان ألزمات متفاقمة، بدءاً بأزمة إقتصادية 
ومالي���ة، تلتها أزمة فيروس كورون���ا، وأخيراً اإلنفجار الذي وقع 

l.»في مرفأ بيروت

البنك الدولي: 
الفقر سيتفاقم في لبنان ليشمل نصف السكان

األخبار والمستجدات
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ل مؤشر PMI بلوم لبنان إرتفاعاً من 42.1 نقطة في  س���جَّ
أيلول/سبتمبر إلى 43.3 نقطة في تشرين األول/أكتوبر، وبيَّن 
المؤش���ر إل���ى »تراجع جديد ملحوظ في النش���اط اإلقتصادي 
لشركات القطاع الخاص اللبناني في تشرين األول/أكتوبر، ولو 

بمعدل هو األبطأ منذ ثاثة أشهر«.
وس���اهم اإلنخف���اض اإلضاف���ي في مؤش���ر اإلنتاج بش���كل 
جزئي، في تراجع النشاط اإلقتصادي لشركات القطاع الخاص 
اللبنان���ي في بداي���ة الربع الرابع من الع���ام 2020، ورغم ذلك 
إنخفض معدل اإلنكماش للشهر الثاني على التوالي تماشياً مع 
اإلتجاه السائد، ونس���ب أعضاء اللجنة اإلنخفاض الطويل في 
النشاط اإلقتصادي إلى التراجع الملحوظ في ظروف الطلب.
وتجلّى التراجع المس���تمر في الطلب عن طريق اإلنخفاض 
اإلضافي في الطلبات الجديدة خال تش���رين األول/أوكتوبر، 
ورغ���م إنخفاض معدل اإلنكماش بوتيرة هي األبطأ منذ تموز/
يولي���و 2020، إال أن���ه بق���ي أعلى بدرجة كبي���رة من المعدالت 
التاريخية، وأشارت األدلة المنقولة إلى أن إستمرار أزمة ضيق 
الس���يولة بالدوالر، وتفش���ي فيروس كورونا المستجد )كوفيد- 

19( أديا إلى عرقلة ظروف الطلب.
ب���دوره، غ���اب دعم األس���واق الدولية ع���ن إجمالي ظروف 
الطل���ب ف���ي فت���رة المس���ح األخيرة، إذ ش���هد مؤش���ر طلبيات 
التصدير الجديدة إنخفاضاً جديداً. وإس���تمر معّدل إنخفاض 

النشاط اإلقتصادي في لبنان:
 تدهور بوتيرة أبطأ منذ ثالثة أشهر

األخبار والمستجدات

طلبيات التصدير الجديدة بالتراجع، ولكنه بقي ملحوظاً بشكل 
عام، وواصلت الش���ركات اللبنانية تخفيض أعداد موظفيها في 

تشرين األول/أوكتوبر، نتيجة ضعف ظروف الطلب. 
وج���اءت ه���ذه النتيجة لتُم���ّدد السلس���لة الحالية لتخفيض 
أع���داد الموظفين التي ب���دأت في أيلول/س���بتمبر 2019. ولم 
يش���هد معدل تقليص أعداد الموظفين س���وى تغيير ضئيل عن 
المعّدالت المس���ّجلة في آب/أغسطس، وأيلول/سبتمبر، وبقي 

طفيفاً بشكل عام. 
أما بالنس���بة إلى التكاليف، فقد إرتفعت أسعار مستلزمات 
اإلنت���اج التي حملتها ش���ركات القطاع الخ���اص اللبناني بوتيرة 
ثابتة في بداية الربع الرابع من العام 2020. وفي الواقع سجل 
مع���ّدل التضخم أعلى مس���توى له في ثاثة أش���هر. وأش���ارت 
البيان���ات األساس���ية إل���ى أن اإلرتفاع في أعب���اء التكلفة، جاء 
نتيجة إرتفاع أس���عار المش���تريات. وفي الوقت ذاته، إستمرت 
تكاليف الموظفين باإلنخفاض في تشرين األول/أوكتوبر، ولو 

l.بوتيرة أبطأ من تلك المسجلة في أيلول/سبتمبر

إلتح���اد  الع���ام  األمي���ن  زار 
المص���ارف العربي���ة وس���ام حس���ن 
فت���وح، وزي���ر الداخلي���ة والبلدي���ات 
تصري���ف  حكوم���ة   ف���ي   اللبنان���ي 
األعمال العمي���د محمد فهمي، في 
مق���ر الوزارة ف���ي العاصمة بيروت، 
وناق���ش مع���ه األوض���اع العامة في 
ضوء األزم���ة اإلقتصادي���ة والمالية 

l. في  لبنان

فتوح يناقش ووزير الداخلية اللبناني األزمة المالية واإلقتصادية

األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح مجتمعًا بوزير الداخلية اللبناني 
العميد محمد فهمي
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، إذ أتحدث عن سيرة حياتي المهنية المليئة اليوم
بمحط����ات من اإلنج����ازات والتحدي����ات، وما 
حققته خال هذه الس����نوات الممتدة لنحو 40 عاماً، فإنني 
دائم����ا أدين بهذه الس����يرة، بع����د اهلل س����بحانه وتعالى، إلى 
الوطن الذي أنتمي إليه، بفضل ما وفره لنا من بيئة سليمة 

وفرص كثيرة ومتنوعة للعمل والعطاء والتقدم. 
فالبحرين كانت س����بَّاقة في بناء تجربة مصرفية فريدة 
ومتطورة منذ مطلع الس����بعينيات من القرن الماضي، وأهم 
ما كان يميزها أنها كانت تجربة مصرفية دولية إس����تقطبت 
كب����رى المص����ارف الدولي����ة والمص����ارف العربي����ة الكبي����رة 
الت����ي تأسس����ت ف����ي البحرين، مم����ا خلق بيئة غني����ة لجيلنا 
لإلنفت����اح على آخر م����ا بلغته الصناع����ة المصرفية الدولية 
من ممارس����ات آنذاك. ثم أدين بهذه الس����يرة إلى نخبة من 
القي����ادات المصرفية الت����ي حالفني الح����ظ أن أعمل معها 
لفترة طويلة، وتعلم����ت منها الكثير من الدروس الغنية التي 
أرش����دتني لبناء حياتي المهنية الخاص����ة بنجاح وهلل المنة 

والحمد.
وفي ما يخص مس����يرتي مع مجموعة البركة المصرفية 
الت����ي ترأس����ت إدارتها التنفيذي����ة منذ تأسيس����ها في العام 

مسيرة اإلنجازات مع مجموعة البركة المصرفية
 البحرين سبّاقة في بناء تجربة مصرفية فريدة ومتطورة

بقلم: الرئيس التنفيذي السابق عدنان أحمد يوسف

2002، يج����ب أن ننوه أوالً بأن المجموعة ورغم أن عمرها 
يق����ارب  18 عام����ا منذ تأسيس����ها بص����ورة رس����مية، إال أن 
جذورها تعود إلى أكثر من 42 عاماً مضت عندما تأس����س 
واحد من أقدم المصارف اإلسامية في العالم، وهو البنك 

اإلسامي األردني، في العام 1978. 
لقد نش����أت المجموعة نتيجة لقيام الش����يخ صالح عبد 
اهلل كام����ل، رحم����ه اهلل، بتوحيد مختل����ف مصالحه في 10 
بنوك إسامية وذلك إلعطاء دفع قوي وتحديد هدف أوضح 

لرؤيته في إنشاء مجموعة مصرفية إسامية عالمية.
ول����م تك����ن مس����ؤوليتي ف����ي تأس����يس مجموع����ة البركة 
المصرفي����ة باألم����ر الس����هل، فقد كانت مس����ألة متش����ابكة 
ومعق����دة، حي����ث إنن����ا نتح����دث هنا عن تأس����يس مؤسس����ة 

مصرفية تكون بمثابة ش����ركة قابضة لعشرة بنوك متواجدة 
ف����ي بل����دان تختل����ف من حي����ث درج����ة تطوره����ا المصرفي 
وبعضها مضى على تأسيس����ه أكثر من 40 سنة، مثل البنك 
اإلس����امي األردن����ي وبعضها مضى على تأسيس����ه نحو 17 

عاماً، مثل بنك البركة لبنان وبنك البركة الجزائر. 
وكما ذكرت سابقاً تركزت جهودنا بعد تأسيس المجموعة 
عل����ى  وضع بني����ة تحتية مركزية مائم����ة للحوكمة واإلدارة 
المؤسس����ية، بما في ذلك تأس����يس الدوائ����ر المركزية مثل 
إدارة المخاط����ر والتخطيط اإلس����تراتيجي والرقابة المالية 
والخزانة واإلمتثال وإيجاد الكادر البش����ري المناسب. ومن 
ثم وض����ع لوائح وأدلة السياس����ات واإلج����راءات لكافة هذه 
الدوائر واألنظمة التقنية ومن ثم وضع خطط األعمال التي 

عدنان أحمد يوسف
 الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة البركة المصرفية

 رئيس جمعية مصارف البحرين 
الرئيس السابق إلتحاد المصارف العربية
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تضم����ن التناغم بي����ن أداء المجموعة وأداء الوحدات بحيث 
تعمل جميعها في ظل اس����تراتيجية موح����دة. ولم تكن هذه 
مهمة س����هلة لكون هذه الوحدات ظلت تعمل لس����نين طويلة 

كبنوك قائمة بمفردها وليس كجزء من المجموعة.  
وبعد أن إستكملنا هذه المهمة ورسخنا إسم المجموعة 
بحي����ث صارت ب����ارزة ف����ي الس����وق المصرفي����ة كمجموعة 
مصرفية إسامية رائدة، وبغية ضمان اإلنطاق نحو تنفيذ 
خطط تقوية رؤوس أم����وال الوحدات القائمة لتمكينها هي 
األخرى من تحقيق إنطاقة كبيرة في أسواقها والتوسع في 
ذن����ا إكتتاباً خاصاً، وآخر س����نة في العام  أس����واق جديدة نفَّ
2006 إس����تهدف جذب المس����تثمرين والس����وق بشكل عام 
بالمجموع����ة. وق����د طرحت المجموعة 188.9 مليون س����هم 
لإلكتت����اب العام جمع����ت من خاله 582 ملي����ون دوالر وقد 
ت����م تغطية اإلكتتاب بمعدل 1.4 مرة. إن نجاح هذا اإلكتتاب 
وإدراج أس����هم المجموعة في بورصة ناسداك دبي وبورصة 
د الطريق كمقدمة لمزيد من التوسع في جميع  البحرين مهَّ

أنحاء العالم.
 ومنذ العام 2006 إستطعنا أن نحقق لمجموعة البركة 
المصرفي����ة نم����واً الفت����اً ومس����تمراً - حتى أثن����اء األزمات 
األخي����رة خ����ال الس����نوات القليل����ة الماضي����ة - حيث قمنا 
بتعزيز وجودها في األسواق التي تعمل فيها من خال تنمية 
أعمالها فيها، باإلضافة إلى الدخول إلى أسواق جديدة مثل 
إندونيس����يا وليبيا، عن طريق فتح مكات����ب تمثيلية في هذه 

األسواق تمهيداً لمزيد من التوسع في المستقبل. 
كما قمنا بتأس����يس مصرف تابع للمجموعة في س����وريا 
وتعزيز الموارد الرأس����مالية لبنك البركة التركي للمش����اركة 
في الع����ام 2007، تلى ذلك إصدار صكوك تمويل ومرابحة 
مشتركة بين مجموعة من البنوك لصالح البنك، مما أعطاه 
ذنا في  زخماً كبيراً للتوس����ع في أعمال����ه المصرفية. كما نفَّ
ع  باكس����تان سلس����لة من اإلس����تحواذات التي أدت إلى  توسُّ
كبي����ر لبن����ك البركة باكس����تان ف����ي الس����وق. وأخي����راً قمنا 
بتأس����يس بنك التموي����ل واإلنماء في المغ����رب لنفتح نافذة 
جديدة وهامة للغاية أمام أسواقنا في المغرب. كما أسسنا 
مكتبي����ن تمثيليين واحد في إندونيس����يا والثان����ي في ليبيا. 
وإرتف����ع مجموع فروعنا إلى 700 ف����رع تُوظف أكثر من 12 

ألف موظف.
وبن����اء على أس����اس متين، يقوم على إس����تراتيجية قوية 
وثقاف����ة حوكمة جيدة، خلقنا لمجموع����ة البركة المصرفية 
عل����ى مدى س����نوات منافذ وتواجد في أس����واق رئيس����ية ال 

تعتم����د الواحدة منها عل����ى األخرى، مما يوف����ر للمجموعة 
تنويع����اً جي����داً للمخاطر - وهذه مي����زة ال يتمتع بها إال عدد 
قلي����ل من البنوك األخرى في المنطقة. ونقوم س����نوياً بعقد 
إجتماعين إس����تراتيجيين يحضرهما الرؤس����اء التنفيذيون 
في المركز الرئيسي والوحدات لإلتفاق معاً على التوجهات 

اإلستراتيجية للمجموعة.
كما إس����تحدثنا العامة التجاري����ة لمجموعة البركة في 
ش����كلها الحالي في الع����ام 2009 - 2010، وهي التي القت 
ترحيباً واس����تقباالً جيداً من قبل األس����واق، وأدت إلى تبوُّؤ 
المجموع����ة لمكان����ة جديدة وقوية في جمي����ع أنحاء العالم. 
إن »الش����راكة« ه����ي واحدة م����ن العناصر الرئيس����ية لثقافة 

مؤسستنا وتتجسد جيداً في رؤيتنا.
وجاءت مجموعة البركة المصرفية ضمن قائمة أفضل 
ش����ركات النمو العالمية من قبل المنتدى اإلقتصاد العالمي 
في أوروبا، وآس����يا، والشرق األوسط، وذلك لتجاوز معايير 
الصناعة من حيث نمو اإليرادات وتعزيز ممارس����ات العمل 

المبتكرة وتحقيق الريادة في المسؤولية اإلجتماعية. 
وتُوف����ر مجموعة البركة المصرفية ف����ي الوقت الحالي 
أكث����ر م����ن 300 منتج وخدمة في مختلف ال����دول، وتتضمن 
قائم����ة عمائه����ا أكث����ر م����ن 5,2 ملي����ون عميل. كم����ا فازت 
المجموع����ة بجائزة أفضل مجموع����ة للخدمات المصرفية 
اإلس����امية من العديد من المطبوعات والمؤسسات، وتُعد 

مؤسسة رائدة في التطوير والتوسع. 
كم���ا أولين���ا إهتمام���اً خاص���اً لإلس���تدامة والمس���ؤولية 
اإلجتماعية. وأعلنَّا عن صدور تقرير اإلستدامة والمسؤولية 
اإلجتماعية بصورة سنوية منذ العام 2017، وهو التقرير الذي 
يبّي���ن  التقدم الذي حققت���ه المجموعة في مختلف برامجها 
وأنش���طتها في مجال المسؤولية اإلجتماعية، كما أنه يجري 
مراجع���ة لإلنجازات وجميع برامج اإلس���تدامة والمس���ؤولية 

اإلجتماعية في البلدان التي تعمل فيها المجموعة. 
كم����ا يتضم����ن التقرير أيض����اً تقييماً لألث����ر اإلجتماعي 
واإلقتص����ادي لجميع ه����ذه البرامج واألنش����طة. وكجزء من 
التقرير، تعلن المجموعة فيه أيضاً التقدم المحرز في شأن 
تنفيذ أهداف البركة للتنمية المستدامة )2016 – 2020(، 
الت����ي أعلنا عنها في الع����ام 2016 وتعهدنا بموجبها بتقديم 
أكثر من 822 مليون دوالر لتمويل ودعم هذه األهداف وخلق 
51 أل����ف وظيفة. وتُركز أهداف البركة للتنمية المس����تدامة 
على خلق ف����رص العمل والتعليم والرعاية الصحية وحماية 
البيئة. وترتبط بسبعة من أهداف التنمية المستدامة لألمم 
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المتحدة  2030.
دش����نت  الرقم����ي،  بالتح����ول  وكتجس����يد إلهتمامن����ا 
المجموع����ة إس����تراتيجية التح����ول الرقمي الت����ي تنفذها 
كاف����ة وحداتن����ا المصرفية، وب����رزت فاعليته����ا وتطورها 
خ����ال جائح����ة كورونا، حي����ث تمّكنا من إس����تمرار تقديم 
كاف����ة خدماتنا عن طري����ق الصيرفة الرقمي����ة. ومن أبرز 
المب����ادرات ف����ي ه����ذا المجال هو تأس����يس  بنك إنش����اء 
»INSHA«، ف����ي ألماني����ا لتقديم الخدم����ات المصرفية 
الرقمي����ة في أوروب����ا. وفي المرحلة األولى، س����وف تقدم 
خدم����ة »إنش����اء« الخدم����ات المصرفي����ة األساس����ية مثل 
فت����ح الحس����اب المصرف����ي، وإدارة الحس����ابات، وبطاقة 
الخص����م، والدفع والتحويات البنكية ف����ي ألمانيا، بينما 
يُخطط البنك في المرحلة الثانية إلدراج جميع الخدمات 
المصرفي����ة التي تقدمها بنوك المش����اركة من خال هذه 
الخدمة وذلك بهدف نشر المشاركة المصرفية سواء في 

القنوات الرقمية أو التقليدية في جميع أنحاء أوروبا.

وعلى مدار هد السنوات الثمانية عشر إرتفع مجموع 
األص����ول من 4.1 ملي����ار دوالر في الع����ام 2003 إلى نحو 
26.3 ملي����ار دوالر في العام 2019. مع العلم بأن مجموع 
األصول س����وف يصل إلى 75 مليار دوالر لو تم إس����تبعاد 
تأثي����ر إنخف����اض العمات المحلية في ال����دول التي تعمل 
فيه����ا وح����دات المجموعة أمام ال����دوالر. وإرتفعت حقوق 
المس����اهمين من 490 مليون دوالر ف����ي العام 2003 إلى 
2.3 ملي����ار دوالر ف����ي الع����ام 2019. كم����ا إرتف����ع مجموع 
الدخل التش����غيلي م����ن 182 مليون دوالر ع����ام 2003 إلى 
نحو ملي����ار دوالر في العام 2019. وإرتفع مجموع الفروع 

من 132 فرعاً إلى 702 فرع خال الفترة عينها.
كذلك خال فترة رئاستي، ترأست مجالس إدارات أكثر 
من 13 وحدة مصرفية تابعة للمجموعة، حيث عملت س���وية 
م���ع أخ���وة وأخوات أع���زاء على تطوير أعم���ال وبرامج هذه 
الوح���دات، حت���ى باتت اليوم تتميز في أس���واقها بالس���معة 

l.الجيدة واألداء المتنامي والوضع المالي المتين

عدنان أحمد يوسف...مسيرة نجاح 
عدنان أحمد يوسف ش���خصية مصرفية عربية مرموقة، يمتلك خبرات عريضة ومتنوعة تجاوزت 
الثاثة عقود في المصرفية الدولية. وهو يحمل درجة الماجس���تير في إدارة االعمال من جامعة هل، 
المملك���ة المتح���دة. كما عمل في المؤسس���ة العربية المصرفي���ة ألكثر من 20 عام���اً، توَّجها بعضوية 

مجلس إدارتها.
وبصفت���ه الرئي���س التنفي���ذي، ق���اد عدنان أحمد يوس���ف تطور مجموع���ة البرك���ة المصرفية منذ 
تأسيس���ها، لتصبح واحدة من أكبر المجموعات المالية اإلس���امية واألكثر تنوعاً على مس���توى العالم 
وتدير أكثر من 700 فرع في 15 بلداً ويقع مركزها الرئيس���ي في مملكة البحرين. كما يرأس يوس���ف 
مجال���س إدارات كل م���ن بنك البركة التركي للمش���اركات وبنك البركة الجزائ���ر وبنك البركة المحدود 
– جن���وب أفريقي���ا، وبن���ك البركة لبنان، والبنك اإلس���امي األردن���ي وبنك البركة مص���ر وبنك البركة 
سورية، وبنك البركة السودان، وبنك البركة )باكستان( المحدود ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة 
اإلس���امي البحري���ن، إلى جانب عضويت���ه في مجالس إدارت كل من بنك البركة تونس وش���ركة اتقان 

كابيتال في المملكة العربية السعودية.
كم���ا ترأس عدنان أحمد يوس���ف مجلس إدارة اتحاد المصارف العربي���ة ومقره في لبنان لدورتين 
متتاليتين، )2007 – 2013(. وقد حصل على عدة أوس���مة وجوائز عالمية حيث نال وس���ام »الجدارة 
م���ن الدرج���ة األولى«، وهو تكريم متميِّز م���ن لدن جالة الملك حمد بن عيس���ى ملك مملكة البحرين 
ف���ي ع���ام 2011. كما حصل على لقب الس���فير األممي للمس���ؤولية االجتماعية )مملك���ة البحرين( من 
الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية، عاوة على حصوله مرتين على جائزة الشخصية المصرفية 

اإلسامية لألعوام )2004 و2009(.

األخبار والمستجدات
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كم���ا حص���ل على جائزة »التميُّز في اإلنجاز لع���ام 2012«، المقدمة من قبل بيت التمويل األمريكي 
»الريب���ا«، تقدي���راً لدوره القيادي في تطوير وتش���غيل أكبر مجموعة مصرفية إس���امية على مس���توى 

العالم.
وتقديراً لجهوده في خدمة االقتصاد اإلس���امي وإس���هامه البارز في المصرفية اإلسامية وإبراز 
دورها في خدمة قضايا التنمية والمجتمع فقد منحته جامعة الجنان اللبنانية شهادة الدكتوراه الفخرية 
في الفلس���فة وفي إدارة األعمال. عاوة على ذلك، وتقديراً لجهوده في تطوير نموذج أعمال فريد من 
نوعه يتكامل مع األهداف النبيلة للمصرفية اإلسامية، منح يوسف الوسام الرئاسي السوداني للتميُّز 

في المسؤولية االجتماعية في كانون األول/ديسمبر عام 2015.
في كانون األول/ديس���مبر 2016، منح يوس���ف لقب »مفوض س���اٍم للتبشير بأهداف األمم المتحدة 
للتنمية المس���تدامة 2030«، كما فاز بالجائزة الذهبية للتنمية المس���تدامة وذلك تقديراً لدوره الكبير 
ف���ي برامج الخدمة والمس���ؤولية االجتماعية وطني���اً ودولياً، وكذلك تقديراً لل���دور الريادي لمجموعة 
البركة المصرفية في مجال أنش���طة المسؤولية االجتماعية وذلك في مؤتمر عمان الدولي للمسؤولية 

االجتماعية 2016، وفي بداية عام 2017 تم انتخاب يوسف رئيساً لجمعية المصارف البحرينية.

الجوائز التقديرية التي ح�سل عليها عدنان اأحمد يو�سف   

-l في عامي 2004 و 2009 تس�������لم عدنان أحمد يوس�������ف جائزة »الش�������خصية المصرفية اإلس�������المية« 
مرتين )2004 و2009(.

-l وس�������ام »الج�������دارة من الدرجة األولى«، وه�������و تكريم مميز من جاللة الملك حمد بن عيس�������ى ملك 
مملكة البحرين في العام 2011. 

ز في اإلنجاز لعام 2012«، المقدمة من قبل بيت التمويل األميركي  »الريبا« تقديرًا  -l جائ�������زة »التميُّ
للدور القيادي في تطوير وتشغيل أكبر مجموعة مصرفية إسالمية على مستوى العالم.

-l لقب السفير األممي للمسؤولية اإلجتماعية )مملكة البحرين( من الشبكة اإلقليمية للمسؤولية 
اإلجتماعية في العام 2015. 

-l لقب »مفوض سامي للتبشير بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030« في العام 2016. 
-l الجائزة الذهبية للتنمية المس�������تدامة وذلك تقديرًا للدور الكبير في برامج الخدمة والمسؤولية 
اإلجتماعية وطنيًا ودوليًا، كذلك تقديرًا للدور الريادي لمجموعة البركة المصرفية في مجال أنشطة 

المسؤولية االجتماعية وذلك في مؤتمر عمان الدولي للمسؤولية اإلجتماعية في العام 2016.   
-l جائ�������زة الحري�������ة الفخرية، وه�������ي أعلى تكريم من مدين�������ة لندن، نظير المس�������اهمات المتميزة في 

الخدمات المصرفية العالمية في العام 2017. 
-l لقب ش�������خصية التمويل اإلس�������المي لعام 2017 وذلك ضمن حفل توزيع جوائز التمويل اإلسالمي 

العالمية. 
-l جائزة المال واألعمال اإلس�������المية الثانية عش�������رة نظير اإلس�������هام المتميز في مجال المس�������ؤولية 

اإلجتماعية في الصيرفة اإلسالمية في العام 2017. 
-l جائ�������زة »ش�������خصية العام اإلقتصادية العربية المس�������ؤولة مجتمعيًا« لعام 2018م من قبل الش�������بكة 
اإلقليمي�������ة للمس�������ؤولية المجتمعية وذلك خالل حف�������ل التكريم الذي أقيم ف�������ي مملكة البحرين في 

يناير/كانون الثاني. 
-l في 9 يونيو/حزيران 2019 صدر مرسوم ملكي بتعيين عدنان أحمد يوسف عضو في مجلس أمناء 

l.المستشفيات الحكومية

األخبار والمستجدات
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نشاط اإلتحاد

��ع إتحاد المص����ارف العربية ممثًا باألمين العام وس����ام  وقَّ
حس����ن فتوح، ومدير معه����د البحرين للدراس����ات المصرفية 
والمالية  ، الدكتور أحمد الش����يخ ، مذكرة تفاهم  تهدف الى  
تطوير قدرات وأداء العاملين في مجال الخدمات المصرفية 
والقطاع����ات المالي����ة العربي����ة ، وذلك عبر عقد النش����اطات 
التدريبية المش����تركة  لجميع العاملين في القطاع المصرفي 

مذكرة تفاهم مشتركة بين إتحاد المصارف العربية 
ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية

والمال����ي العرب����ي ، وعق����د منت����دى س����نوي 
مش����ترك،  وف����ق برنام����ج س����نوي مّتفق عليه 
بي����ن الطرفين، باالضافة الى العمل معاً على 
تطوير مبادرات وبرامج مش����تركة تهدف إلى 
تشجيع ريادة األعمال والشركات الناشئة في 

مجال التكنولوجيا المالية .
م����ن جانب����ه، أش����اد المدير الع����ام لمعهد 
البحري����ن للدراس����ات المصرفي����ة والمالي����ة 
)BIBF( الدكت����ور أحم����د الش����يخ بالتع����اون 
االس����تراتيجي بي����ن الطرفين، ال����ذي يهدف 
إل����ى تبادل الخبرات لتوفير التعليم التنفيذي 
المس����تمر وتنظي����م البرامج المتط����ورة لبناء 
الق����درات والكف����اءات المصرفي����ة العربي����ة. 
وق����ال: »تتماش����ى ه����ذه المب����ادرة اإلقليمية 
م����ع اس����تراتيجية المعهد لارتقاء بمس����توى 
المصرفيي����ن في المنطقة وبناء أجيال قادرة 
عل����ى مواكب����ة تط����ورات العص����ر، ومواجه����ة 
التحديات التي تفرض على العمل المصرفي 

للنهوض بالقطاع المصرفي ككل.« 

فيم���ا أك���د األمين العام وس���ام حس���ن 
فت���وح، ح���رص إتح���اد المص���ارف العربية 
عل���ى التع���اون والتكامل مع أه���م المعاهد 

الدكتور أحمد الشيخ 
مدير معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية 

المصرفي���ة التدريبية  من أجل تأهي���ل الكفاءات والكوادر 
المصرفي���ة والمالي���ة العربية، من خ���ال تكاتف الخبرات 
بي���ن الطرفي���ن وص���وال ال���ى الهدف االس���مى وهو نش���ر 
الثقاف���ة المصرفي���ة المتط���ورة ف���ي القط���اع المصرف���ي 
العرب���ي، واإلرتقاء بالمهنة المصرفية والمالية العربية إلى 

l.المستويات العالمية
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تعزيز التعاون بين إتحاد المصارف العربية والبنك المركزي العراقي
وأنشطة مشتركة في اإلمتثال والحوكمة والتحول الرقمي

أج��رى األمي��ن الع��ام إلتح��اد  المصارف  
العربية وس���ام حس���ن فت�وح إتصااًل هاتفيًا 
العراق��ي   المرك��زي  البن��ك  محاف��ظ   م��ع 
مصطفى غالب مخيف، عرض خالله جهود 
البن��ك المركزي العراقي ف��ي إطار اإلصالح 
المصرف��ي ف��ي الب��الد. وأبدى األمي��ن العام 
فت��وح تقدي��ره له��ذه الجهود »الت��ي تهدف 
إلى تعزيز متانة  القط��اع المصرفي  العراقي 
وقدرت��ه على تأمي��ن الخدم��ات المصرفية 

وفق أعلى المعايير الدولية«.
وعرض الجانبان أوجه التعاون المشترك على 
صع���د ع���دة، إذ أوض���ح محافظ البن���ك المركزي 
العراق���ي الخط���ة اإلصاحي���ة »الت���ي ترتك���ز في 

األساس على تفعيل التوّجه الرقابي، وزيادة الثقة بالقطاع المصرفي 
العراق���ي بهدف تمكين القطاع وتعزي���ز دوره اإلنمائي واإلقتصادي، 
والعم���ل على بن���اء العاق���ات مع المص���ارف والمؤسس���ات المالية 

الدولية«.
كم���ا بح���ث الجانبان مس���ألة الدعم البحث���ي والتقني في مجال 
التح���ّول الرقمي للعمل المصرفي وتدريب وتأهيل الموارد البش���رية 
في القطاع المصرفي العراقي الذي يضم نخبة من الخبراء إضافة 
إل���ى جهاز البنك المركزي العراقي، بما يُواكب التطّورات المصرفية 
الحديث���ة، والعمل في إطارها، وتفعيل دور القطاع في تقديم الدعم 
والمس���اندة اإلقتصادية واإلجتماعية وتحس���ين بيئة اإلس���تثمار في 

الباد.
ولفت األمين العام إل تحاد المصارف العربية  وس���ام حسن فتوح 
إل���ى أنه »تم اإلتفاق مع محافظ البن���ك المركزي العراقي مصطفى 
غال���ب مخيف على إقامة أنش���طة مش���تركة من مؤتم���رات ودورات 
تدريبي���ة، وال س���يما في مجال اإلمتثال والحوكم���ة والتحول الرقمي 

بما يخدم ويُساهم في تحقيق ما تّم اإلتفاق عليه بين الطرفين«.
وخت���م فتوح مؤكداً »وضع إتح���اد المصارف العربية كل إمكاناته 
لدع���م جهود البنك المرك���زي العراقي اإلصاحي���ة، وتقديم الدعم 
الفني والتقني للمص���ارف العراقية، وخصوصاً في مجاالت التحّول 

l.»الرقمي، ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

محافظ  البنك المركزي العراقي  مصطفى 
غالب مخيف

األمين العام إلتحاد  المصارف  العربية 
وس�ام حس�ن فت�وح

نشاط اإلتحاد

وق���ع مرك���ز الوس���اطة والتحكيم في 
إتح���اد المصارف العربي���ة ممثًا باألمين 
العام لإلتحاد وس���ام حسن فتوح، إتفاقية 
تعاون مع جمعية البنوك في األردن ممثلة 
برئيس���ها هان���ي القاض���ي، وذل���ك بهدف 
تعزي���ز التعاون المش���ترك بي���ن الجانبين، 
وال س���يما في مجال الوس���اطة والتحكيم 
وتب���ادل المعلوم���ات القانوني���ة التي تتعلق 

l.بالمصارف العربية

إتفاقية تعاون بين مركز الوساطة والتحكيم وجمعية البنوك في األردن



Union of Arab Banks (December 2020)احتاد املصارف العربية  )كانون األول/ ديسمرب 2020(68

نظم��ت جمعي��ة مصارف البحري��ن وبالتعاون مع وزارت��ي الخارجية والمالي��ة ومصرف البحرين المرك��زي، إحتفالية 
خاصة لمناس��بة »اليوم العالمي للمصارف« تحدث خاللها عدد من قي��ادات القطاع المصرفي في البحرين، وممثلون 
لمنظمات أممية والبنك الدولي والدبلوماس��يين، عن أهمية هذه المناسبة في إثراء النقاش حول الدور الذي تنهض 
ب��ه المصارف ف��ي البحرين والعالم في مجال التنمية المس��تدامة ودع��م النمو اإلقتصادي واإلس��تقرار اإلجتماعي 

حول العالم.

إحتفلت باليوم العالمي للمصارف بمشاركة قيادات مصرفية 

ودبلوماسيين وممثلي منظمات دولية

جمعية مصارف البحرين: دور بارز للمصارف في التنمية المستدامة
 والنمو اإلقتصادي واإلستقرار اإلجتماعي

 

وقال رش��يد محمد المع��راج محافظ مصرف البحرين 
المرك��زي: »إن موافق����ة الجمعي����ة العامة لألم����م المتحدة على 
المقت����رح الذي تقدمت به جمعية مص����ارف البحرين بتخصيص 
يوم عالمي للمصارف تعكس الس����معة المرموقة التي يحظى بها 
القطاع المصرفي البحريني إقليمياً وعالمياً، ال س����يما وأن هذه 
المناس����بة تأتي متزامنًة مع إحتفاالت مملكة البحرين بمرور مئة 

عام على تأسيس القطاع المصرفي فيها«.
وأض����اف المعراج ف����ي كلمة له خ����ال اإلحتفالية التي جرت 

عن بُعد: »إن هذه المناس����بة مهمة من أجل إبراز دور المصارف 
ف����ي البحري����ن والمنطقة والعالم في دعم أجن����دة األمم المتحدة 
للتنمية المستدامة لعام 2030«، مؤكداً »حرص مصرف البحرين 
المركزي على تعزيز مس����اهمة القط����اع المصرفي البحريني في 
مختلف مجاالت التنمية المستدامة، بما في ذلك تطوير الكوادر 
البش����رية من خ����ال التأهيل والتدري����ب ودعم التح����ول الرقمي 
والتوس����ع في تطبيقات الصيرفة المفتوحة والتكنولوجيا المالية 

.»Fintech

األخبار والمستجدات
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وأش����اد المعراج ب� »الدور البارز للبنوك البحرينية في مؤازرة 
الجه����ود الوطني����ة لمواجه����ة تداعيات جائحة »كوفي����د19-« على 
اإلقتص����اد الوطني ودع����م النمو اإلقتصادي«، معرب����اً عن »تطلع 
مصرف البحرين المركزي لمزيد من مساهمات البنوك في هذا 

المجال«.
الدكت��ور  ق����ال  ب����دوره، 
البلوش��ي،  محم��د  ناص��ر 
البحري��ن  مملك��ة  س��فير 
لدى إيطاليا، »إن قرار األمم 
المتحدة الموافقة على مقترح 
البحري����ن  مص����ارف  جمعي����ة 
عالم����ي  ي����وم  بتخصي����ص 
مكس����باً  يُمث����ل  للمص����ارف، 
جديداً للبحرين على الس����احة 
الدولي����ة، ويُس����لّط المزيد من 
الض����وء عليه����ا كدول����ة رائ����دة 
ف����ي مج����ال اإللت����زام بالتوجه 
العالم����ي نح����و تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة«.
من جانب����ه أعرب عدنان 
رئي��س  يوس��ف  أحم��د 
جمعي��ة  إدارة  مجل��س 
مصارف البحرين عن شكره 

لمختل����ف ش����ركاء الجمعية ف����ي تمرير وتنظيم مب����ادرة االحتفال 
بالي����وم العالم����ي للمص����ارف، وف����ي مقدمه����م وزارت����ا الخارجية 
والمالية، ومصرف البحرين المركزي، والبرنامج اإلنمائي لألمم 
المتح����دة ف����ي البحرين، مؤك����داً »حرص الجمعي����ة على أن تكون 
المص����ارف البحريني����ة قدوة في مجال اإللت����زام بتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة«.
وس���لَّط يوسف الضوء على عدد من المساهمات البارزة لدى 
القطاع المصرفي في البحرين، وقال: »إن هذا القطاع يُسهم بنسبة 
17 % من الناتج المحلي اإلجمالي، ما يضعه في المرتبة الثانية 
مباش���رة بعد النفط، ويعمل لدى المؤسسات المالية والمصرفية 
البحريني���ة نح���و 14 أل���ف موظ���ف بوظائف نوعي���ة معظمهم من 
البحرينيي���ن. وتحدث بش���كل خاص عن توج���ه المصارف لدعم 
مش���روعات الطاقة المتجددة، وتبني مفهوم القروض الخضراء، 

وتسريع خطى التوجه نحو الصيرفة المفتوحة«.
ولف����ت يوس����ف إل����ى »أن المس����ؤولية الوطني����ة للمص����ارف 
البحرينية برزت بش����كل واض����ح خال جائح����ة »كوفيد19-« من 
خ����ال الخدم����ات النوعية غير المس����بوقة التي قدمته����ا للدولة 
والمجتم����ع والموظفين والمتعاملين، حي����ث بلغ مجموع تبرعاتها 

لحملة )فينا خير( أكثر من 10 مايين دينار بحريني، كما طّبقت 
تعليم����ات مصرف البحرين المركزي ف����ي مجال تأجيل القروض 

وتفعيل المزيد من قنوات الدفع الرقمي وغير ذلك«.
ب����دوره ق����ال رئي��س بعث��ة منظم��ة الهج��رة الدولي��ة 
ف��ي مملك��ة البحري��ن محم��د الزرقان��ي »إن الجمي����ع يُقر 
المالي����ة  المؤسس����ات  ب����أن 
مملك����ة  ف����ي  والمصرفي����ة 
البحري����ن تعم����ل وفق����اً ألعلى 
المتعلق����ة  الدولي����ة  المعايي����ر 
والنزاهة ومكافحة  بالشفافية 
غس����يل األم����وال، وس����ط بيئة 
مرن����ة  ورقابي����ة  تش����ريعية 
وصارم����ة، وه����ذا م����ا يضم����ن 
إستقرار ومتانة القطاع المالي 
البحرين����ي«،  والمصرف����ي 
مشيراً إلى »توسع دور البنوك 
ح����ول العال����م ف����ي ما يس����مى 
ب����� »اإلقتص����اد اإلجتماع����ي«، 
والذي يهتم بتخفيض معدالت 
الفقر والحد من الجوع وتعزيز 
والمس����اواة  اإلنس����ان  حق����وق 
بش����كل مباش����ر أو ع����ن طريق 
برام����ج األم����م المتح����دة، وال 

سيما في الدول النامية«.
د نائب رئي��س مجموعة البنك  وفي الس����ياق عينه، ش����دَّ
الدولي لش��ؤون منطقة الش��رق األوسط وش��مال أفريقيا 
فري��د بلح��اج على »أهمية مب����ادرة المزيد من ال����دول لتنظيم 
إحتفالي����ات بالي����وم العالم����ي للمص����ارف، وال س����يما ف����ي دول 
المنطقة، بهدف إثراء النقاش إقليمياً وعالمياً، وكيفية تعزيز دور 

المصارف في التنمية الوطنية، والفرص والتحديات أمامها«.
وكش����ف بلحاج »أن مدينة مراكش المغربية ستس����تضيف في 
أكتوبر/تش����رين االول 2022 اإلجتماع����ات الس����نوية لمجموع����ة 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي«، مشيراً إلى »أن مخرجات 
اإلحتفال باليوم العالمي للمصارف، يُمكن أن تُمثل أرضاً خصبة 
للنقاش خال تلك اإلجتماعات التي يحضرها لفيف من محافظي 
البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والمسؤولين التنفيذيين 
من القطاع الخاص، وممثلي المجتمع المدني ووس����ائل اإلعام، 
واألكاديميي����ن، وإثراء بحث القضاي����ا ذات اإلهتمام العالمي، بما 
ف����ي ذلك آف����اق االقتصاد العالمي، واإلس����تقرار المالي العالمي، 
والقضاء عل����ى الفقر، والنمو االقتصادي اإلحتوائي وخلق فرص 

l.»العمل، وتغّير المناخ، وغيرها
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حقق��ت مجموع��ة البرك��ة المصرفي��ة، المجموعة المصرفية اإلس��المية الرائ��دة التي تتخ��ذ من مملكة 
البحري��ن مق��رًا لعملياتها، صافي دخل عائد لمس��اهمي الش��ركة األم قدره 20 ملي��ون دوالر خالل الفصل 
الثال��ث م��ن العام 2020 وذلك مقارنة ب��� 28 مليون دوالر خ��الل الفترة عينها من الع��ام الماضي، بإنخفاض 
نس��بته 28 % وذلك بس��بب زيادة المخصصات التحوطي��ة لمقابلة األضرار المتوقع��ة واألثر اإلقتصادي 
الس��لبي لجائح��ة »كوفي��د 19« على معظ��م القطاع��ات اإلقتصادية بما فيه��ا القطاع المصرف��ي. وقد بلغ 
النصيب األساس��ي والمخفض للس��هم في األرباح 1.61 س��نتًا للفصل الثالث من الع��ام 2020 مقارنة ب� 2.24 

سنتًا للفترة عينها من العام الماضي.

مجموعة البركة المصرفية تُحقق 67 مليون دوالر 
صافي أرباح خالل األشهر التسعة األولى من العام 2020

ومجموع األصول بلغ 26.9 مليار دوالر

وبلغ صافي الدخل العائد للمس���اهمين 67 مليون دوالر 
خال األشهر التسعة األولى من العام 2020 مقارنًة ب� 84 
ملي���ون دوالر للفترة عينها من العام 2019 وبإنخفاض قدره 
20 % وذلك بس���بب زيادة المخصصات التحوطية لمقابلة 
األض���رار المتوقع���ة واألث���ر اإلقتص���ادي الس���لبي لجائحة 
»كوفي���د 19« عل���ى معظم القطاع���ات اإلقتصادية بما فيها 
القطاع المصرفي. فيما بلغ النصيب األساسي والمخفض 

للس���هم في األرباح 4.15 س���نتاً  لألشهر التسعة األولى من 
الع���ام 2020 مقارنة ب� 5.51 س���نتاً للفت���رة عينها من العام 

الماضي. 
ورص���دت المجموع���ة زي���ادة كبي���رة ف���ي المخصصات 
التحوطي���ة لمقابل���ة األضرار المتوقع���ة والناجمة عن األثر 
االقتص���ادي الس���لبي لجائح���ة »كوفي���د 19« عل���ى أعم���ال 
المجموع���ة والوح���دات التابع���ة له���ا، حي���ث إرتفعت هذه 

األخبار والمستجدات
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المخصصات بنسبة 204 % لتبلغ 217 مليون دوالر خال 
األش���هر التسعة األولى من العام 2020 مقارنة ب� 71 مليون 

دوالر خال األشهر التسعة األولى من العام 2019.
وإرتفع مجموع األصول بنسبة 2 % ليبلغ 26.91 مليار 
دوالر في نهاية سبتمبر/أيلول  2020 مقارنة بما كان عليه 
في نهاية ديسمبر/كانون األول 2019 والبالغ 26.26 مليار 
دوالر. ورّكزت المجموعة خال األش���هر التسعة األولى من 
العام الجاري على اإلحتفاظ بنسبة كبيرة من هذه األصول 
في شكل أصول سائلة وذلك لمواجهة أي إحتياجات طارئة 

لوحدات المجموعة بسبب جائحة كورونا.

رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة 
المصرفية عبداهلل صالح كامل

في هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة 
المصرفية عب�������داهلل صالح كامل »تواصلت خال األش���هر 
الماضي���ة التداعي���ات اإلقتصادي���ة والمالي���ة واإلجتماعية 
الناجم���ة عن تفش���ي وب���اء كورونا ح���ول العال���م، وصّعدت 
الحكوم���ات من إجراءاته���ا االحترازية والصحي���ة والمالية 
لمواجهة ه���ذه التداعيات والتخفيف م���ن أضرارها، بينما 
إس���تطعنا في مجموعة البركة المصرفية، وبحكم إلتزامنا 
تقدي���م نم���وذج الصيرف���ة التش���اركية الحقة م���ن مواجهة 
التداعيات على أعمالنا وأعمال وحداتنا المصرفية بصورة 
كبيرة، ونجحنا في المحافظة على نتائجنا عند مس���تويات 
جي���دة. وفي الوق���ت عينه، عملنا بش���كل وثيق وس���وية مع 
عمائن���ا والمجتمعات التي نعمل فيها وأصحاب المصلحة 
اآلخري���ن لكي نخفف من هذه آثار ه���ذه التداعيات ونقدم 

كل الدعم المطلوب منا في هذه الفترة«.

عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
لمجموعة البركة المصرفية

 عدنان أحمد يوسف

التنفي�������ذي  والرئي�������س  اإلدارة  عض�������و مجل�������س  وق���ال 
لمجموع�������ة البركة المصرفية عدنان أحمد يوس�������ف: »خلق 
تفشي وباء كورونا عبر دولنا والعالم تحديات غير مسبوقة 
للمص���ارف واإلقتصادي���ات العالمي���ة، وف���رض عليها إتباع 
إجراءات إس���تثنائية للتخفيف من تداعيات تفش���ي الوباء. 
ونح���ن  ف���ي مجموع���ة البرك���ة المصرفية بادرن���ا بإطاق 
مب���ادرات متع���ددة  وش���املة، ال ترك���ز على الحف���اظ على 
س���امة أوضاعنا المالي���ة خال الجائحة فق���ط، بل تُوفر 

الدع���م المطل���وب للمجتمع���ات التي نعمل فيه���ا، واألفراد 
والمؤسسات والشركات التي تتعامل معنا، وفي الوقت عينه 
الحفاظ على إستدامة خدماتنا وسامة وحماية موظفينا«.
وأضاف يوس�������ف: »لقد أثم���رت كافة ه���ذه الجهود عن 
تحقيق نتائج طيبة، خال األش���هر التسعة األولى من العام 
الجاري، والفضل يعود إلى نموذج الصيرفة اإلسامية الذي 
نلتزمه، والجهود اإلس���تثنائية التي بذلته���ا مجالس اإلدارة 
واإلدارات التنفيذي���ة والموظفون في المجموعة والوحدات 
التابع���ة لها، والتكات���ف والدعم من عمائنا، والسياس���ات 
الحصيف���ة الت���ي اتبعتها البنوك المركزي���ة والحكومات في 

البلدان التي نعمل فيها«.
وفي ما يخص ش���بكة ف���روع المجموعة، فقد بلغت في 
نهاية س���بتمبر/أيلول 2020 ما مجموعه 698 فرعاً توظف 
12,319  موظفاً، مما يعكس دور وحداتنا الواضح في خلق 
وظائ���ف كريمة للمواطنين في مجتمعاتها. كما أن سياس���ة 
التفريع تشكل أحد المرتكزات الرئيسية للمجموعة لتحقيق 

النمو في األعمال والربحية«.
م���ن جهة أخ���رى، أعلن���ت مجموعة البرك���ة المصرفية 
)ABG(، ع���ن خط���ط جدي���دة للتح���ول الرقم���ي س���تنقل 
المجموع���ة إل���ى مراحل متقدمة ف���ي مس���يرتها الرقمية، 
والت���ي ش���هدت بالفعل ري���ادة المجموعة ف���ي إطاق عدد 
من المبادرات االس���تراتيجية لتعزي���ز خدماتها المصرفية 

للعماء من خال اإلبتكار الرقمي.
ويأتي هذا اإلعان، بعد إجتماع الصيرفة الرقمية الذي 
عقد مؤخراً على مستوى المجموعة، وإستمر لمدة يومين، 
عب���ر اإلتصال المرئي، ف���ي حضور أكثر من 80 متخصصاً 
ف���ي مج���ال األعم���ال والتس���ويق وتكنولوجي���ا المعلوم���ات 
م���ن وحدات البرك���ة المصرفية من 12 دولة، على أس���اس 
س���نوي لمراجعة التق���دم المحرز على مس���توى المجموعة 
ف���ي التحول الرقمي، وهي مبادرة ت���م إطاقها قبل عامين 
في ورش���ة العمل األولى إلستراتيجية التحول الرقمي التي 

 l.عقدت في اسطنبول
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أعلنت مجموعة البركة المصرفية )ABG(، أن الدكتورة 
وجيهة عوض، رئيس قسم الخدمات المصرفية الرقمية 
والتكنولوجي��ا المالية في المقر الرئيس��ي للمجموعة، 
أصبحت أول إمرأة بحرينية تحصل على درجة الدكتوراه 

في التكنولوجيا المالية. 
وحصل��ت الدكتورة وجيهة ع��وض، والتي رعت دراس��تها 
مجموع��ة البرك��ة المصرفي��ة، عل��ى درج��ة الدكت��وراه 
ف��ي اإلدارة، م��ع ترك��ز المج��ال البحث��ي الرئيس��ي على 
التكنولوجي��ا المالية من جامعة آس��يا والمحيط الهادئ 

للتكنولوجيا واإلبتكار في ماليزيا.

وس���اهمت دراس���تها وعمله���ا البحثي المعّمق في ترس���يخ 
مكانته���ا كواح���دة من الخب���راء الرائدين ف���ي المجموعة وفي 
المملكة، في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية 
الرقمي���ة. ونتيج���ة خبرته���ا ومس���اهماتها في ه���ذا المجال، 

حصدت العديد من الجوائز.  

الدكتورة وجيهة عوض من مجموعة البركة المصرفية:
أول إمرأة بحرينية تحصل على الدكتوراه في مجال التكنولوجيا المالية

الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف 
والدكتورة وجيهة عوض 

يعرضان شهادة الدكتوراه في التكنولوجيا المالية

وف���ي الع���ام 2019، إختيرت من بين أفض���ل 300 إمرأة مؤثرة 
 ، Cambridge IFAف���ي األعمال والتمويل اإلس���امي من قب���ل
باإلضاف���ة إلى إحتاله���ا المرتبة 29 على مس���توى العالم واألولى 

في البحرين.
وإنضمت الدكتورة وجيهة عوض إلى مجموعة البركة المصرفية 
في العام 2015، وتتولى حالياً اإلش���راف على تنفيذ إستراتيجيات 
التح���ول الرقمي الش���املة والرائدة للمجموعة، كما تش���ارك حالياً 
في العديد من مشاريع الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا 
المالية على مستوى المجموعة، مع التركيز على االستفادة من قوة 
التكنولوجيا لتقديم خدمة أفضل وتلبية المتطلبات س���ريعة التطور 

من العماء، وضمان قدر أكبر من الكفاءة واإلنتاجية داخلياً.
وعلّق عدنان أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة 
المصرفية قائًا: »يُسعدنا تقديم كل الدعم ألفضل المواهب لدينا 
ف���ي هذا المجال المه���م من أعمالنا، حيث يُعتب���ر التحّول الرقمي 
ف���ي صميم ما نقوم به حالياً. ونح���ن فخورون للغاية بوجود خبراء 
متخصصين مثل الدكتورة وجيهة عوض يُساعدون في قيادة رحلتنا 
الرقمية وتس���ريعها. كما يُعد اإلس���تثمار في موظفينا ودعم نموهم 
ج���زءاً مهماً من ثقاف���ة اإلبتكار أوالً التي نتبناه���ا في جميع أنحاء 
المجموع���ة. إنن���ا نهن���ئ الدكتورة وجيه���ة ونتمنى له���ا المزيد من 
التقدم في هذا القطاع، وإلى المس���اهمات التي ستواصل تقديمها 

نيابة عن المجموعة وأصحاب المصلحة لدينا«.
وص���ّرح رئيس دائرة تكنولوجي���ا المعلومات ونائب رئيس أعلى 
أحمد البلوش���ي قائ���ًا: »الدكتورة وجيهة عوض ش���خصية ش���ابة 
ومتحف���زة للغاي���ة، ومتعطش���ة للمزي���د م���ن المعرف���ة، وبإنجازها 
المرم���وق هذا وضعت معايير عالية لجميع األعضاء الش���باب في 
المجموعة. إنها مورد قيم ومساهم فاعل في فريق التحّول الرقمي 

لدينا، ونحن نتوقع الكثير جداً منها «.
يُذكر أنه باإلضافة إل���ى دورها في مجموعة البركة المصرفية، 
قام���ت الدكت���ورة وجيهة عوض أيًض���ا بتقديم خبرته���ا الرقمية إلى 
جه���ات مختلف���ة، حيث عملت كخبي���ر خارجي لعدد م���ن الجامعات 
لتقديم المشورة في شأن دورات التكنولوجيا المالية. كما شغلت في 
الس���ابق منصب رئيس جوائز البحرين للتكنولوجيا في العام 2019، 
 Women in FinTech والت���ي جرت في دبي. وكانت عضواً في
Bahrain )WIFBH( ، وه���ي مبادرة لمجلس التنمية اإلقتصادية 

في البحرين، تهدف إلى تعزيز دور المرأة في هذا القطاع.
كم����ا نُش����رت أعم����ال الدكت����ورة وجيه����ة ع����وض في ع����دد من 
المنش����ورات األكاديمي����ة الدولي����ة والمصادر غي����ر األكاديمية في 
لن����دن وكوااللمبور، وق����د تحدثت في بعض المؤتم����رات والندوات 
المرموق����ة المتعلقة بالتكنولوجي����ا المالية على الصعيدين المحلي 

l.والدولي
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أعلنت مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب المركز الرئيسي في مملكة البحرين عن موافقة 
مجلس إدارتها على تعيين مازن مناع بمنصب الرئيس التنفيذي الجديد للمجموعة وعضو مجلس 

اإلدارة. هذا التعيين الذي تم اتخاذه من قبل مجلس اإلدارة في 08 كانون األول/ديسمبر 2020م 
في اجتماعه المنعقد برئاسة الشيخ عبد اهلل صالح كامل، يسري اعتبارًا من 01 كانون الثاني/

يناير 2021م بعدما تم اعتماده من مصرف البحرين المركزي.
سيتولى مناع المسؤولية من عدنان أحمد يوسف، الذي سيتقاعد من المجموعة اعتبارًا من 

31 ديسمبر 2020م، بعد قضاء فترة تقترب من العقدين في مجموعة البركة المصرفية، والتي 
شهدت فيها نموًا لتصبح رائدة في مجال الخدمات المصرفية اإلسالمية العالمية.

مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية
 يوافق على تعيين »مازن مناع« رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة 

وفي هذه المناس���بة، صّرح الش���يخ عبد اهلل صالح كامل قائًا: 
"بالنياب���ة ع���ن مجل���س اإلدارة، أود أن أغتن���م هذه الفرصة ألش���كر 
يوس���ف على إدارته لمجموعة البركة المصرفية، والتي س���اهمت في 
جعل المجموعة رائدة في مجال الصيرفة اإلسامية ونشر الخدمات 
المصرفية اإلسامية على مستوى العالم، كما نشكره على كل جهوده 
الت���ي خلقت أسس���اً للمرحلة التالية من نم���و المجموعة. كما أود أن 
أرحب بمناع كرئيس تنفيذي جديد للمجموعة، حيث إن هذا التعيين 
ينس���جم مع اس���تراتيجية المجموعة في الفت���رة القادمة الرامية إلى 
النهوض بأداء المجموعة من خال تعزيز الكفاءة التشغيلية للمواءمة 
أكث���ر مع نموذج أعمالها الجاري العمل عليه حالياً لتحويل الترخيص 
من بنك جملة إس���امي إلى ش���ركة اس���تثمار إس���امية من الفئة 1، 
وال���ذي تم���ت الموافقة عليه مؤخراً من قب���ل الجمعية العمومية غير 

العادية للبدء فيه رس���مياً، شريطة الحصول على الموافقات الازمة 
م���ن مصرف البحرين المركزي. وأضاف، إنن���ا كلنا ثقة بأن الرئيس 
التنفي���ذي الجدي���د وفري���ق العم���ل اإلداري س���يقومون بتنفي���ذ رؤية 
وتطلع���ات مجلس اإلدارة على أرض الواقع، وتعزيز الفائدة والمنفعة 

على المجموعة وجميع أصحاب المصلحة فيها".
يتمت���ع مازن من���اع بثروة من الخبرة والمعرف���ة العميقة في القطاع 
المصرف���ي والمال���ي وللمنطق���ة واقتصاده���ا لفترة تقترب م���ن الثاثة 
عقود، حيث ش���غل مؤخراً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف 
أبو ظبي اإلس���امي. وقبل ذلك، كان الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق 
األوس���ط وش���مال أفريقي���ا ف���ي Credit Agricole CIB ومس���ؤول 
المجموع���ة األول بدول���ة اإلم���ارات العربية المتح���دة، وكان عضواً في 

l. Credit Agricole CIB اللجنة التنفيذية الموسعة لبنك
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فاز مصرف السام – البحرين )مصرف السام( بجائزة أفضل بنك 
تجزئة إسامي في مملكة البحرين لعام 2020 من مجلة »غلوبال بانكينج 
آند فاينان���س ريفيو« البريطانية، وهي ثاني جائزة مرموقة يحصل عليها 
مصرف الس���ام خ���ال العام الجاري ف���ي مجال الخدم���ات المصرفية 
اإلس���امية. وتأت���ي الجائ���زة بعد فترة وجي���زة من حصول���ه على جائزة 
أفضل مصرف إس���امي في مملكة البحرين، للع���ام الثاني على التوالي، 

من المجلة المالية األميركية »غلوبال فاينانس«.
وتعليق���اً عل���ى حص���ول المصرف عل���ى الجائزة، قال رفي���ق النايض 
الرئي���س التنفيذي للمجموعة لدى مصرف الس���ام - البحرين: »ش���هد 
الع���ام 2020 حتى تاريخه، العديد من اإلضطراب���ات والتقلبات العالمية 
غير المس���بوقة، إال أنه ش���هد في المقابل، تطوراً رقمياً سريعاً في عمل 
المؤسس���ات المالية، وأساليب حصول العماء على الخدمات المختلفة. 
ونح���ن ف���ي مصرف الس���ام نُركز على ضم���ان إس���تمرارية العمل لدينا 
ولدى عمائنا بصورة سلس���ة، رغم اإلضطرابات في األس���واق. وبفضل 
إس���تراتيجيتنا الرقمية، تمكّنا م���ن تحقيق هذا الهدف عبر الحفاظ على 

l.»جودة وكفاءة اإلتصاالت، على الصعيد الداخلي ومع عمائنا

»مصرف السالم« يحصد جائزة
أفضل مصرف تجزئة إسالمي في البحرين

رفيق النايض
 الرئيس التنفيذي للمجموعة
 لدى مصرف السالم - البحرين

أعل���ن مص���رف اإلنم���اء »أن مجل���س إدارته واف���ق على قبول 
للمص���رف،  المنت���دب  والعض���و  التنفي���ذي  الرئي���س  إس���تقالة 
عبدالمحس���ن ب���ن عبدالعزي���ز الفارس، بن���اًء على طلب���ه، وذلك 
لظروف���ه الخاصة، وتعيين بديل له«. وقد عّين المصرف عبداهلل 

بن علي الخليفة في منصب الرئيس التنفيذي خلفاً للفارس.
وأفاد المصرف في بيان للس���وق المالية الس���عودية »تداول«، 
»أن اإلس���تقالة من منصب الرئيس التنفيذي، ومن منصب العضو 
المنتدب تس���ري ف���ي 3 يناير/كانون الثاني 2021، مع إس���تمراره 

تعيين عبداهلل بن علي الخليفة رئيسًا تنفيذيًا 
لمصرف اإلنماء خلفًا لعبدالمحسن الفارس    

عضواً غير تنفيذي في مجلس إدارة المصرف«.
وكان عبدالمحس����ن بن عبدالعزيز الفارس، قد ش����غل منصب 
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب منذ بداية تأسيس المصرف.

وأش����ار المصرف إلى »أن الرئيس التنفيذي س����اهم على مدار 
أكث����ر من 14 عام����اً في تطوير أنش����طته والنمو بأعمال����ه ونتائجه 
والوصول به إلى مراكز مرموقة بين المصارف والبنوك السعودية«.

م���ن جهة أخ���رى، يتمتع عب���داهلل بن عل���ي الخليف���ة، بخبرة 
كبي���رة ف���ي مج���ال القطاع المصرف���ي تمتد ألكثر م���ن 27 عاماً، 
تقلّ���د خالها مناص���ب قيادية في بنوك عدة، كان آخر منصب له 

الرئيس التنفيذي المالي في البنك السعودي الفرنسي.
وعبداهلل بن علي الخليفة حاصل على درجة الماجس���تير في 

l.المحاسبة من جامعة ميامي في الواليات المتحدة األميركية
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 )ABG( أعلن���ت مجموعة البرك���ة المصرفية
، المجموع���ة المصرفية اإلس���امية الرائدة التي 
تتخذ من البحرين مقراً لها، إطاق أكاديمية البركة 
اإللكتروني���ة، مس���تفيدة م���ن إمكاناته���ا ومواردها 
الرقمي���ة المتقدم���ة وذلك من أج���ل توفير برامج 
التدريب والتطوير عالية الجودة والفعالة من حيث 
التكلفة وم���ن خال بوابتها التعليمي���ة االلكترونية 

إل���ى  الش���املة، 
 12000 أكث���ر 
يعمل���ون  موظ���ف 
الوح���دات  ف���ي 
المصرفية التابعة 
له���ا عب���ر 17 من 
األسواق العالمية. 
وسوف يتمكن 

الموظفون في كافة الوحدات راهناً، من المشاركة 
بساس���ة في مجموعة غنية ومتنوعة من البرامج 
التدريبي���ة الرقمية، بما في ذل���ك تلك التي تغطي 
جوانب الشريعة، والتسويق، والتجزئة، والخدمات 
الصغي���رة  والش���ركات  للش���ركات،  المصرفي���ة 
والمتوس���طة، والعملي���ات، والتموي���ل، واإلئتم���ان، 
والمخاطر، والتدقيق الداخلي، وحوكمة الشركات، 
واإلمتث���ال، وتكنولوجي���ا المعلوم���ات، والرقمن���ة، 
واإلدارة، ومهارات التعامل مع اآلخرين، إلى جانب 

العديد من المواضيع األخرى.
وتقوم مجموعة البركة المصرفية منذ سنوات 
عدة باإلستثمار بشكل كبير في التدريب والتطوير 
بع���د أن أطلقت أكاديمية البرك���ة في العام 2016. 
وتأسس���ت ه���ذه األكاديمي���ة بهدف تقدي���م برامج 
التدريب والتطوير التي تساعد الموظفين على بناء 
مهاراته���م، وتقدم لهم الدع���م الوظيفي لتطورهم، 
باإلضافة إلى المس���اعدة في تعزيز معايير األداء 
عبر المجموعة. وش���هدت ال���دورات التي تنظمها 
األكاديمي���ة مش���اركة أكث���ر م���ن 1463 موظفاً من 

المجموعة والوحدات حتى تااريخه.
وس���وف تعم���ل األكاديمي���ة اإللكتروني���ة عل���ى 

تمكي���ن مجموع���ة البرك���ة المصرفية من توس���يع 
نطاق برامج التدريب والتطوير بشكل أسرع وأكثر 
فعالية، مما يس���مح لعدد أكب���ر من موظفيها حول 
العالم بالمش���اركة فيها واالس���تفادة منها. وتهدف 
األكاديمي���ة اإللكترونية إلى أن تك���ون بمثابة بوابة 
تطوي���ر مهني ش���املة للموظفين عبر المس���تويات 
والوظائف المختلف، كما س���وف توفر لهم محتوى 
ث���ري  تعليم���ي 
ولك���ن  محلًي���ا 
عالمي���ة  بطبيع���ة 
يت���م  المس���توى 
بطريقة  تقديم���ه 
التنظي���م  جي���دة 
وسهلة اإلستخدام 

وتفاعلية للغاية.
وق���ال الرئي���س التنفي���ذي لمجموع���ة البرك���ة 
المصرفي���ة عدنان أحمد يوس���ف: »يُعتبر اإلعان 
عن تدش���ين األكاديمية اإللكتروني���ة عامة فارقة 
أخرى في إس���تراتيجيتنا، كمجموعة، لإلس���تثمار 
في المبادرات التي تس���اعدنا على اإلس���تمرار في 
رفع مس���توى التميز واإلبتكار في تقديم المنتجات 
والخدم���ات المصرفي���ة اإلس���امية ف���ي جمي���ع 
األس���واق الت���ي نعمل فيها. ومع إنش���اء األكاديمية 
اإللكتروني���ة الخاص���ة بنا، أصبحن���ا نمتلك مرونة 
أكي���ر ف���ي تلبي���ة متطلب���ات التدري���ب لموظفين���ا 
وضمان حصولهم على المهارات والمعرفة الازمة 
للتق���دم كأفراد ولدع���م تطويره���م المهني، األمر 
ال���ذي ينعكس إيجابا عل���ى وحداتهم، بغض النظر 
ع���ن المكان ال���ذي يتواجدون فيه فعلًي���ا. إن هذه 
المرونة اإلضافية للطريق���ة التي يمكن أن يتدرب 
ويتطور بها موظفونا جاءت في التوقيت المطلوب 
للغاي���ة، نظراً إل���ى التحديات والقي���ود المفروضة 
على الس���فر في الوقت الحالي. ونحن متحمسون 
لرؤي���ة المنصة تعمل بكل طاقتها وتضع محتوياتها 
ووظائفها المخصص���ة تحت تصرف موظفينا في 

l.»جميع أنحاء العالم

مجموعة البركة المصرفية تُطلق بوابة
تعليمية رقمية جديدة للموظفين في جميع وحداتها المصرفية
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أعل���ن بن���ك ABC ع���ن ف���وزه بجائ���زة جارتنر »عي���ن على 
االبت���كار« للع���ام 2020 عن فئ���ة الخدمات المالي���ة في منطقة 

أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا.
وت���م منح الجائزة لبن���ك ABC تقديراً لنهج���ه المبتكر في 
تعزيز مس���توى خدمة العماء من خ���ال إطاقه للبنك الرقمي 
العص���ري »إلى« المتوافر عبر الهات���ف المحمول فقط، واطاق 
الموظف���ة الرقمي���ة »فاطمة«، األولى من نوعه���ا في العالم، التي 
تتمت���ع بالذكاء العاطف���ي، وتتفاعل مع العماء عبر تعابير الوجه 

والتواصل الحركي.
وتكّرم جوائز جارتنر اإلستخدام المبتكر للقدرات والمنتجات 

بنك ABC يفوز بجائزة جارتنر »عين على اإلبتكار« لعام 2020

والخدمات المعززة رقمي���اً إللقاء الضوء على أفضل المبادرات التي 
ج���رى إطاقه���ا في القطاع المالي على مدار األش���هر االثني عش���ر 

الماضية.  
ع���ن الفوز بالجائزة، قال صائل الوعري، نائب الرئيس التنفيذي 
لمجموع���ة بنك ABC: »لطالما كّنا ملتزمين بتوس���يع نطاق اإلبتكار 
الرقمي في المنطقة، ويس���عدنا أن نكون أول بنك من منطقة الشرق 
األوس���ط يفوز به���ذه الجائ���زة العالمي���ة المرموقة الت���ي تمّيزنا عن 
نظرائنا في منطقة أوروبا والش���رق األوس���ط وإفريقيا، وتكشف عما 
يمكن تحقيقه عند اإلس���تفادة بالش���كل األمثل من المنظومة والبنية 
التحتية القوية التي يتمتع بها قطاع التكنولوجيا المالية في البحرين«.

 من جهته، قال الدكتور يوس���ف الماس، رئيس دائرة االبتكار في 
مجموع���ة بن���ك ABC: »إن تعزيز القدرات الرقمية التي تُس���هم في 
حّل مشاكل العماء، وتُوفر تجربة مصرفية أكثر ساسة تُمثل إحدى 

أولوياتنا الرئيسية. 
وع���ن الظروف التي اطلقت فيها »فاطمة«، أفاد الدكتور الماس: 
»لق���د كّنا على ثقة بأن تأس���يس بنك رائ���د مثل »إلى« يحتاج إلى نهج 
مبتك���ر على نفس المس���توى م���ن التميز والريادة عل���ى صعيد خدمة 
العم���اء، وهذا ما دفعن���ا إلى التفكير في ابتكار مس���اعدة مصرفية 
رقمي���ة ذات مام���ح وتصرف���ات إنس���انية لتناس���ب حقب���ة م���ا بعد 

l.»التطبيقات في مجال الخدمات المصرفية

أعلنت ش���ركة »س���ويفت« عن تفعيل أول وصلة في العالم 
لخدم���ة »ج���ي ب���ي آي الفوري���ة«، وه���ي خدمة جدي���دة تُمكن 
المس���تهلكين والش���ركات من إرس���ال المدفوعات في غضون 

ث���واٍن عبر الحدود وعلى مدار الس���اعة 
ع���ن طري���ق المؤسس���ات المالي���ة التي 

يتعاملون معها.
لوي���دز  »مجموع���ة  أن  يُذك���ر 
المصرفي���ة« ه���ي األول���ى الت���ي تُفّع���ل 
ه���ذه الخدمة الفوري���ة، كما أن المملكة 
المتح���دة ه���ي أول س���وق تتواف���ر فيه 
خدم���ة »جي ب���ي آي الفوري���ة«. ويُمكن 
للمدفوع���ات م���ن أي مكان ف���ي العالم 

المتجهة إلى المملكة المتحدة والمرس���لة بواسطة »لويدز« أن 
تصل خال ثواٍن مع ميزة معرفة الرسوم والشفافية في أسعار 

»سويفت«  تُمكن من إجراء مدفوعات فورية عابرة للحدود
ص���رف الُعمات إضافة إلى خصائص أم���ن قوية وإمتثال تام 

بالقوانين التنظيمية.
وتعمل خدمة »جي بي آي« الفورية بوصلها »س���ويفت جي 
بي آي« العالية السرعة والعابرة للحدود 
مع بن���ى المدفوعات المحلية في الزمن 
 Real Time Domestic( الفعل���ي 
Infrastructure(، في هذه الحالة مع 
بنية Faster Payments »المدفوعات 
األس���رع« ف���ي المملكة المتح���دة. وهي 
تُمك���ن المص���ارف من إس���تخدام البنى 
الحالية لتُوفر خدم���ة أفضل على مدار 
اليوم والساعة مع سرعات أكبر ووضوح 
في مجال الرس���وم، كذلك قابلي���ة معرفة موعد إدخال المبالغ 

l.المرسلة في حسابات الجهات المستفيدة

األخبار والمستجدات
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أعلن���ت مجموع���ة »جي إف إت���ش« المالية أنها، بجانب ش���ركائها 
 AMA اإلس���تراتيجيين، إس���تكملت بنجاح اإلس���تحواذ عل���ى جامعة
الدولي���ة – البحرين )الجامعة(، معّززة بذل���ك محفظتها التعليمية في 

»جي إف إتش« تستحوذ على جامعة AMA الدولية – البحرين

 هشام الريس 
الرئيس التنفيذي لمجموعة »جي إف إتش« المالية

 جامعة AMA الدولية – البحرين

المنطق���ة والتي تُقّدر قيمتها حالياً ب� 250 مليون دوالر. في إطار هذه 
المعاملة التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دوالر، س���وف تتولى مجموعة 
»ج���ي إف إت���ش«، دوراً قيادياً ف���ي إدارة الجامعة نيابة عن ش���ركائها، 

لدعم مكانتها الراسخة وتجربتها في هذا القطاع.    
وتأسست جامعة AMA الدولية – البحرين في المملكة في العام 
2002 وسرعان ما نمت لتصبح رائدة في توفير التعليم العالي للطلبة 
على المس���تويين المحلي واإلقليمي. وتقدم الجامعة برامج ودراس���ات 
عليا دولية المس���توى في مجال التمويل، إدارة األعمال، علوم وهندسة 
الحاسبات، وتعتبر ثاني أكبر جامعة في المملكة بعد جامعة البحرين. 
وق���ال هش���ام الري���س، الرئيس التنفي���ذي للمجموع���ة: »نعلن عن 
اإلس���تحواذ عل���ى جامع���ة AMA الدولي���ة – البحرين م���ن قبل »جي 
إف إتش« وش���ركائنا. ويُعّد هذا إس���تثماراً إس���تراتيجياً في مؤسس���ة 
عالمية المستوى تواصل ترسيخ مكانتها بشكل سريع كواحدة من أكبر 
الجامعات في المملكة والمنطقة للبرامج الدراسية والدراسات العليا. 
ويُعتبر اإلستثمار في قطاع التعليم، من بين أسرع القطاعات نمواً في 
منطقة الخليج في الوقت الراهن، كما يشكل إحدى الدعائم األساسية 
إلس���تراتيجيتنا حيث نُركز عل���ى مواصلة تنويع وتعزي���ز محفظتنا من 
خ���ال إضافة أصول فريدة، مثل جامع���ة AMA الدولية – البحرين 
الت���ي يُمك���ن أن نُس���ّخر له���ا خبرتن���ا العميق���ة ف���ي مجال اإلس���تثمار 
وخبرتنا التش���غيلية لتحقي���ق مزيد من النمو للقيم���ة المحققة لجميع 

l.»مساهمينا

األخبار والمستجدات
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صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن طالل بن عبدالعزيز يعلن اختيار
وسام حسن فتوح األمين العام إلتحاد المصارف العربية

 عضوًا في مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة لكفاءاته المهنية واألكاديمية

  إخت��ارت الجامع��ة العربي��ة المفتوح��ة وس��ام حس��ن فتوح 
األمي��ن الع��ام إلتح��اد المص��ارف العربية عض��وًا في مجلس 
أمناء الجامعة وذلك في رس��الة وجهها رئيس مجلس األمناء 
صاحب الس��مو الملكي األمير عب��د العزيز بن طالل بن عبد 
العزيز إلى فتوح مشيدًا ب� »ما يتمتع به من خبرات أكاديمية 
وعلمي��ة مش��هود لها ما ُيس��اهم ف��ي تعزيز مس��يرة الجامعة 

وتحقيق رسالتها«.

  وقد ش����كر فتوح لصاحب السمو الملكي األمير عبد العزيز 
بن طال بن عبد العزيز ثقته الغالية، وأكد »سعيه لتعزيز حضور 
ودور وخب����رات إتح����اد المص����ارف العربية في الجامع����ة العربية 
المفتوحة، ولتقدي����م الخبرة األفضل للطاب العرب أينما كانوا، 
بم����ا يخدم طموح الجامعة ورس����التها األكاديمية الراقية والعالية 

صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز
 بن طالل بن عبد العزيز آل سعود

رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية

رئيس الجامعة العربية المفتوحة
محمد بن ابراهيم زكري

المملكة األردنية الهاشمية الرئيس المشارك
جاللة الملكة رانيا العبداهلل

وسام حسن فتوح
األمين العام إلتحاد المصارف العربية

المستوى«.
يُذك����ر أن مجل����س أمن����اء الجامعة يضم في عضويته، ش����خصيات بارزة ونخب����اً مؤثرة في مجتمعاتها م����ن كل دول الوطن العربي. 

ويترأس مجلس أُمناء الجامعة العربية المفتوحة األمير طال بن عبد العزيز والملكة رانيا العبد اهلل رئيساً مشاركاً. 
والجامعة العربية المفتوحة ومقرها الرئيس����ي في دولة الكويت، تتوزع فروعها في أنحاء العالم العربي، وتعود فكرة إنش����ائها في 
الوط����ن العرب����ي كمش����روع غير ربحي، إلى رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية )أجفن����د(، حين أعلن األمير طال بن عبد العزيز أل 
س����عود في العام 1996 عن مبادرته إلنش����اء جامعة عربية مفتوحة ككيان أكاديمي تعليمي غير تقليدي وكمؤسس����ة تُس����هم في توجيه 
التنمي����ة ف����ي المجاالت العلمية واالجتماعية والثقافية. وتطورت تلك المب����ادرة في العام 2002 لتُترجم على أرض الواقع إلى جامعة 

متكاملة هي الجامعة العربية المفتوحة التي إنطلقت بتعاون مشترك مع الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة.

األخبار والمستجدات
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أما أبرز أعضاء مجلس أمناء الجامعة فهم: وزير التربية والتعليم العالي في الكويت الدكتور مساعد راشد الهارون، ووزير المالية ووزير 
التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية في دولة الكويت الدكتور يوسف حمد اإلبراهيم، ووزيرالتعليم العالي والدولة للبحث العلمي في مصر 
الدكت���ور مفيد ش���هاب، ووزير التربية والتعليم س���ابقاً ف���ي البحرين الدكتور علي محمد فخرو، ونائب الرئي���س العضو المنتدب في الصندوق 

l.السعودي للتنمية وعضو لجنة ادارة »أجفند« المهندس يوسف إبراهيم البسام، والمدير التنفيذي ل� »أجفند« ناصر بكر القحطاني

مستشار الشؤون االقتصادية لسمو أمير دولة الكويت
د. يوسف االبراهيم 

وزير التربية والتعليم العالي السابق ، الكويت
 د.مساعد الهارون

رئيس اللجنة التنفيذية في الجامعة العربية 
المفتوحة في البحرين الدكتور علي فخرو

نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية
م. يوسف البسام

وزير التعليم العالي السابق مصر
 مفيد شهاب

 الرئيس التنفيذي أجفند
المملكة العربية السعودية ناصر القحطاني 

وزير الدولة - اإلمارات العربية املتحدة
 ميثاء الشامسي

رئيس شركة صناعات الغامن بدولة الكويت
 قتيبة الغامن

مدير مكتب اليونسكو اإلقليمي - لبنان 
عبد املنعم عثمان

الرئيس التنفيذي - بنك التنمية العماني
 د. عبد العزيز الهنائي

رئيس مجلس إدارة مجموعة بقشان ،
 اململكة العربية السعودية م. عبداهلل البقشان

األخبار والمستجدات
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ت��م في العاصمة الس��عودية – الري��اض توقيع إتفاقية مقر إلتح��اد المصارف العربية خالل إحتفال تم ف��ي وزارة الخارجية 
الس��عودية، وقد وقع عن الجانب الس��عودي األمير فيصل بن فرحان آل س��عود وعن إتحاد المصارف العربية  الش��يخ محمد 
الجراح الصباح رئيس اإلتحاد ووسام حسن فتوح األمين العام، وذلك في حضور مندوب الجامعة العربية في السعودية ووكيل 
وزارة الخارجية للش��ؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرس��ي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم المكلف 

مشاري بن نحيت، وعضو مجلس إدارة اإلتحاد عبدالمحسن الفارس. 

إنطالق أنشطة إتحاد المصارف العربية في الخليج من الرياض 
 توقيع إتفاقية مقر مع وزارة الخارجية السعودية

نشاط اإلتحاد

توقيع إتفاقية مقر إلتحاد المصارف العربية في وزارة الخارجية السعودية

وزير الخارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان مع الشيخ محمد الجراح الصباح واألستاذ عبد المحسن الفارسي
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نشاط اإلتحاد

مقتطفات من اإلجتماعات التي قام بها رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح
 في حضور األمين العام لإلتحاد وسام حسن فتوح في المملكة العربية السعودية

تبادل وثائق اإلتفاقية بين 
األمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد الجراح الصباح 

رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح 
الصباح يتوسط محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد 

بن عبد الكريم الخليفي واألمين العام لإلتحاد وسام حسن فتوح

وف���ي هذا الس���ياق، أع���رب األمير فيصل ب���ن فرحان 
بن عب���داهلل وزير الخارجية، عن تمنيات���ه بالتوفيق إلتحاد 
المصارف العربية »في دعم الروابط، وتوثيق أواصر التعاون 
بين المصارف العربية، تحقيقاً لمصالحها المشتركة، وبما 
يص���ب في مصلحة العمل اإلقتصادي العربي المش���ترك«. 

وقد تم تبادل الدروع التذكارية في هذه المناسبة.
م���ن جه���ة أخ���رى، إجتمع رئي���س مجل���س إدارة إتحاد 
المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح، ومحافظ 
مؤسس���ة النق���د العربي الس���عودي الدكت���ور أحمد بن عبد 
الكري���م الخليفي، ف���ي حضور األمين العام لإلتحاد وس���ام 
حس���ن فتوح، وعضو مجلس اإلدارة عبدالمحسن الفارس، 
وكان بح���ث ف���ي الش���ؤون المصرفي���ة والمالي���ة العربي���ة 

l.والدولية
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أت��ّم جمي��ع العاملين ف��ي قطاع التدقيق الش��رعي في بنك بوبي��ان، برنامج »ش��هادة المدقق الش��رعي المعتمد« والتي 
ُتعتبرأحد برامج مبادرة كفاءة التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية، بإشراف معهد الدراسات 

المصرفية، بهدف تعزيز الحوكمة في أعمال الرقابة الشرعية في البنوك اإلسالمية في دولة الكويت.

تحت رعاية محافظ بنك الكويت المركزي  د. محمد يوسف الهاشل
برنامج »شهادة المدقق الشرعي المعتمد« في بنك بوبيان

إدارة التدقيق الشرعي في بنك بوبيان.
الشيخ فواز الكليب.

وقال مساعد المدير العام ومدير إدارة التدقيق الشرعي 
في البنك الشيخ فواز الكليب »إن مشاركة العاملين في قطاع 
التدقيق الشرعي في البنك في هذا البرنامج، يأتي في إطار 
ح����رص إدارة البنك عل����ى منح جميع المدققين الش����رعيين، 
الدورات التدريبية الازمة التي من شأنها زيادة خبراتهم في 

هذا المجال«. 
وأضاف الكليب: »أن هذا التوجه يأتي مواكباً لتوجه بنك 
الكوي����ت المركزي، بض����رورة مضاعفة الجه����ود والمبادرات، 
التي تُس����هم في رفع قدرات كوادر التدقيق الشرعي في دولة 

الكويت، والعمل على تأهيلها علمياً ومهنياً«.
وكان معه����د الدراس����ات المصرفية تح����ت رعاية محافظ 
بن����ك الكويت المركزي ورئيس مجل����س إدارة المعهد الدكتور 
محمد يوس����ف الهاشل، قد كّرم خريجي المجموعتين األولى 
والثانية من برنامج ش����هادة المدقق الشرعي المعتمد، والتي 
شارك فيها نخبة من الكويتيين العاملين والمهتمين في مجال 

التدقيق الشرعي، حيث بلغ مجموعهم 59 مشاركاً.
وأوض����ح الكليب »يمتاز هذا البرنام����ج بكونه قفزة نوعية 
في تطوير مهارات العاملين في المصرفية اإلسامية، حيث 

يُولي الجوانب العملية التطبيقية في مجال التدقيق الشرعي 
إهتماماً كبيراً«، مشيراً إلى »أن ما يزيد من أهمية البرنامج، 
كون المحاضرين فيه من العلماء والخبراء المتخصصين في 
اإلقتصاد والتمويل اإلسامي من العديد من الدول ذات الباع 

الطويل في هذا المجال«.

شهادة المدقق الشرعي المعتمد 
يُذك����ر أن بنك الكوي����ت المركزي عمل على تنظيم برنامج 
»ش����هادة المدق����ق الش����رعي المعتم����د« بالتع����اون م����ع معهد 
الدراس����ات المصرفي����ة، ليك����ون إح����دى أدوات حوكمة مهنة 
التدقيق الشرعي في دولة الكويت، حيث يهدف البرنامج إلى 
إعداد كوادر مؤهلة ألعمال التدقيق والرقابة الش����رعية على 

البنوك والمؤسسات المالية اإلسامية.  
وتُعتب����ر هذه الش����هادة مؤه����ًا مهني����اً ومتطلباً أساس����ياً 
وإلزامي����اً للحص����ول عل����ى وظيفة مدق����ق ش����رعي )داخلي/ 
خارجي( في القطاع المصرفي والمالي اإلس����امي في دولة 

الكويت. 
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جائزة أفضل بنك إسالمي في الكويت

بدرية الحميضي

إضافة السوق المصرية إلى منصة بوبيان للتداول 
لألسهم المطابقة ألحكام الشريعة اإلسالمية

من جهة أخرى، أعلنت ش���ركة بوبيان كابيتال لإلس���تثمار 
)ال���ذراع اإلس���تثماري لبن���ك بوبي���ان( ع���ن إضاف���ة الس���وق 
المصري���ة إل���ى منص���ة بوبي���ان للت���داول، لتنض���م بذلك الى 
األس���واق العالمية، متمثلة باألس���واق األميركي���ة واألوروبية، 
وسوق المملكة المتحدة في إطار سعي الشركة لتوفير أفضل 
تجرب���ة للعم���اء، من خال اإلس���تفادة من أح���دث التقنيات 

المبتكرة للتداول. 
وقالت المدير التنفيذي األول في إدارة األصول والتداول، 
في شركة بوبيان كابيتال، بدرية حمد الحميضي: »إن إضافة 
السوق المصرية إلى منصة بوبيان للتداول لألسهم المطابقة 
ألحكام الشريعة اإلسامية، ما هو إال نتاج البحث الدائم عن 
التوسع والتطور في خدماتنا التي نسعى دائماً إلى أن نقدمها 
للمستثمرين، من خال أحدث أنظمة التداول المطورة والتي 

تُتيح للعماء إمكانية تصّفح المنصة بسهولة وساسة«.
وأضاف���ت الحميض���ي: »تأت���ي ه���ذه اإلضاف���ة ف���ي إطار 
التط���ورات الت���ي تش���هدها البورص���ة المصري���ة، مدعوم���ة 
بالتط���ورات اإليجابية لإلقتص���اد المصري، خال الس���نوات 
االخيرة والتي وضعته ضمن أسرع األسواق نمواً في المنطقة«.

حساب تداول واحد 
من جانبه، أوضح المحل���ل األول بإدارة األصول والتداول 
في الش���ركة سليمان خليفة العنزي أنه »باإلضافة إلى تمكين 
العماء من التداول في السوق المصرية مؤخراً، بإمكان عميل 
بوبي���ان للتداول، أن يتداول في األس���واق المحلية والخليجية 
والعالمية من خال حساب تداول واحد، مع إمكانية الدخول 
المباش���ر إلى األس���هم المطابقة ألحكام الشريعة اإلسامية 

في األسواق العالمية«.

عبداهلل المحريسليمان العنزي

»غلوبل فاينانس«: بوبيان 
أفضل بنك إسالمي في الكويت

إس���تمر بنك بوبيان في تحقي���ق إنجازاته على المس���توى المحلي، مضيفاً 
لمس���يرة نجاحه التي بدأها قبل س���نوات إنجاز جديد بحصوله للعام الخامس 
توالياً، على جائزة أفضل بنك إسامي في الكويت من مؤسسة »غلوبل فاينانس« 
العالمية لعام 2020 نتيجة ما حققه من نمو في مختلف مؤشراته المالية، ونمو 

حصصه السوقية، إلى جانب قدرته على مواجهة آثار جائحة كورونا. 
وق���ال الرئي���س التنفي���ذي للعمليات عب���داهلل أحمد المح���ري: »تمكّنا من 
تحقيق هذا اإلنجاز والذي نُرجعه إلى مواردنا البش���رية المميزة، وثقة عمائنا 
ومس���اهمينا في ما نقوم به منذ س���نوات«، مش���يراً إلى »أن البنك فخور بسجله 
م���ن الجوائ���ز والتقديرات التي حصل عليها، وال س���يما في الس���نوات األخيرة، 
وخصوص���اً أنه���ا تأتي من مؤسس���ات إقليمية وعالمية مش���هود له���ا بالحيادية 
والثق���ة الكبيرة في إختياراتها المبنية على األرق���ام والنتائج المالية، وإنجازات 

l.»السوق
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أعلن بن���ك الكوي���ت الدولي )كي���ه آي بي( عن 
نجاحه في إصدار صكوك ضمن الش���ريحة الثانية 
ل���رأس الم���ال الُمس���اند بقيمة 300 ملي���ون دوالر 

)قابلة لاسترداد بعد 5 سنوات(.
وأفاد البنك في بيان للبورصة الكويتية، أنه »نجح 
كذلك في اإلنتهاء من إجراءات تسوية تلك الصكوك، 

وتم إدراجها في سوق لندن لألوراق المالية«، موضحاً أن وكالة التصنيف 
االئتمان���ي »فيت���ش« قامت بتثبي���ت التصني���ف النهائ���ي للصكوك ضمن 

.»)A-( الشريحة الثانية لرأس المال الُمساند عند درجة
وأعلن البنك عن »قيامه بطرح وتس���عير صكوك ُمس���اندة ضمن 
الش���ريحة الثانية ل���رأس المال بقيمة ال تتج���اوز 300 مليون دوالر«، 
موضح���اً »أن مجموع المش���اركة في الصكوك وصل م���ا يُقارب 2.7 

مليار دوالر، أي ما يُمثل 9 أضعاف حجم الصكوك الُمصدرة«.
وبحس���ب البيان، »ش���هد اإلصدار إقباالً م���ن مختلف دول العالم 
على رأسها مستثمري منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بنسبة 
48 %، تليه���ا آس���يا بنح���و 25 %، ثم أوروبا بواق���ع 24 %، وأخيراً 

الواليات المتحدة )حسابات غير ُمقيمة( بمعدل 3 %«.
وأشار »كيه آي بي« إلى »أن تلك الصكوك ستُعزز قاعدة تمويات 
البنك طويلة األجل، وزيادة نس���ب رأس المال وفقاً لمعايير )بازل 3( 

بنك الكويت الدولي ينجح في إصدار  صكوك بقيمة 300 مليون دوالر
الخاصة بنسب كفاية رأس المال الُمعتمدة من قبل 

بنك الكويت المركزي«.
وكانت أرب���اح البن���ك تراجع���ت 95.6 % ف���ي 
األش���هر التس���عة األولى من العام الج���اري، لتصل 
إل���ى 567.78 ألف دينار، مقاب���ل أرباح بنحو 12.8 

مليون دينار للفترة عينها من العام 2019.
م���ن جهة أخرى، أص���درت وكال���ة »فيتش« للتصني���ف اإلئتماني 
تقري���راً نهائي���اً عن التصني���ف اإلئتماني طويل األج���ل لصكوك بنك 
الكوي���ت الدول���ي )كي���ه آي ب���ي(، للش���ريحة الثانية م���ن رأس المال 

 )A-(.  الُمساند، حيث منحت الوكالة الصكوك درجة
وبحسب بيان البنك للبورصة الكويتية »منحت »فيتش« التصنيف 
اإلئتمان���ي طويل/قصي���ر األج���ل  A+/F1  لصك���وك البن���ك غي���ر 

المضمونة ضمن برنامج إصدار الصكوك بقيمة 2 مليار دوالر«.
وأوض���ح تقرير الوكالة »أن تصنيف إصدار الصكوك يتأثر تباعاً 

بأية تغيُّرات في التصنيف اإلئتماني لبنك الكويت الدولي«.
وأص���درت »فيتش« مؤخراً، عن التصنيف االئتماني طويل األجل 
)المتوقع( إلصدار البنك صكوكاً ضمن الشريحة الثانية لرأس المال 
المساند عند A-)EXP( وذلك تحت مظلة برنامج إصدار شهادات 

l.الصكوك الخاصة بالبنك

أطلق بيت التمويل الكويتي »بيتك«، خدمة فتح حساب 
مصرفي »أونالين« للمواطنين والمقيمين، لإلنضمام لعمالء 
»بيت��ك« من دون زيارة الفرع، والتي تؤك��د نجاح نهج »بيتك« 
في المض��ي قدمًا في إس��تراتيجية التح��ّول الرقمي، وتبّني 

.)FinTech( أحدث خدمات التكنولوجيا المالية
وأوض���ح المدير العام للخدمات المصرفية لألفراد بالوكالة في 
»بيتك« - خالد الس�������بيعي، »أن الخدمة تتم  في غضون دقائق فقط، 
م���ن دون الحاج���ة إل���ى زيارة الفرع«، مش���يراً إلى »أنه���ا تُتيح لعماء 
»بيت���ك« الجدد ممن ليس لديهم أي حس���ابات مصرفي���ة في البنك، 
 KFHonline إمكانية فتح حس���اب مصرفي »أوناين« عبر تطبيق
عل���ى الهات���ف النقال بمنتهى الس���هولة واألم���ان، مع تنفي���ذ التوقيع 
إلكتروني���اً، وذل���ك عبر خدم���ة التوقي���ع الرقمي بالتعاون م���ع الهيئة 

l.»العامة للمعلومات المدنية

»بيتك« يُطلق خدمة فتح الحساب »أونالين« 
السبيعي: رقمنة كافة اإلجراءات بأعلى معايير التحقق واألمان

المدير العام للخدمات المصرفية لألفراد بالوكالة في »بيتك« 
خالد السبيعي
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أف���ادت وكال���ة »إس آند ب���ي غلوب���ال« للتصنيفات 
اإلئتماني���ة، »أن أوض���اع التموي���ل الجي���دة والرس���ملة 
القوي���ة التي تتمتع بها البن���وك الكويتية تدعم جدارتها 
الظ���روف  تراج���ع  يش���كل  »أن  متوقع���ة  اإلئتماني���ة«، 
االقتصادي���ة ضغطاً على جودة األصول، كما أن ربحية 
البنوك سوف تتراجع بسبب إنخفاض الهوامش وحجم 

اإلقراض وإرتفاع تكلفة اإلئتمان«.
وفقاً لتقري���ر بعنوان »النظرة المس���تقبلية للقطاع 
المصرف���ي العالمي«، فإن الهوامش الحالية ستُس���اعد 
البن���وك في التغلّب عل���ى تحديات الظ���روف الحالية. 
وفي حين ت���رى الوكالة »أن المخّصصات التي جمعتها 
البنوك على مدى الس���نوات الماضية، ستُساعدها في 
التغل���ب عل���ى المصاع���ب الحالية«، تعتق���د »أن هناك 
مخاط���ر من أن تأخر الدع���م الحكومي لإلقتصاد، في 
ح���ال الحاج���ة لذلك، يُمك���ن أن يفاق���م الضغوط على 

النظام المصرفي«.
وذك���رت الوكالة »أن تراجع أس���عار العقارات وقيام 
بع���ض البن���وك بأنش���طة في أس���واق وقطاع���ات ذات 
مخاطر أكبر س���يضغط على جودة األصول، ويبقى أن 
إنكش���اف البنوك الكبير على قطاع العقارات واألعمال 

اإلنشائية، يشكل مصدر قلق، وال سيما في ظل التراجع 
في أسعار العقارات«.

وتتوق���ع الوكالة »أن ترتفع القروض المتعثرة وتزيد 
تكلف���ة المخاطر إلى الضعف تقريب���اً في العام 2020 
مقارنًة بالعام 2019، وقد قامت البنوك برفع مستويات 
المخصصات لديها إستعداداً إلنتهاء العمل باإلجراءات 

التنظيمية االحترازية التي تم إتخاذها«.
ووفق توقعات الوكالة، »إن البنوك س���تحافظ على 
مس���تويات عالية من الودائع األساس���ية، من الحكومة 
والكيان���ات المرتبطة به���ا، في قواع���د التمويل لديها، 
وب���أن مقاييس الس���يولة لديها س���تظل بوض���ع مريح«، 
متوقع���ة »أن يتراجع الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 
للكوي���ت بنس���بة 7 % هذا الع���ام، حيث م���ن المرّجح 
تراجع الصادرات واإلستثمار واإلستهاك بنسبة تُراوح 

ما بين 5 % – 9 % في العام 2020«.
وخلص���ت الوكال���ة إل���ى أنها »ال تتوق���ع أي نمو في 
الع���ام المقبل، وهو ما أرجعته إلى حد كبير إلس���تمرار 
خفض اإلنتاج بموجب إتفاق »أوبك+«. ولكن في الوقت 
نفس���ه، أفادت الوكالة »أن التعافي س���يبدأ إعتباراً من 

l.»2022 العام

البنوك الكويتية تمّكنت من إحتواء المخاطر
ويُتوقع أن تُحافظ على مستويات عالية من الودائع األساسية

األخبار والمستجدات



Union of Arab Banks (December 2020)احتاد املصارف العربية  )كانون األول/ ديسمرب 2020(86

مقابالت

الدكتور ماهر أحمد الحوراني رئيس الشركة األردنية المتحدة لإلستثمار 
)مجموعة الحوراني( مالكة جامعة عّمان األهلية:

الجامعة تُحقق معايير اإلعتماد العام والخاص وضمان الجودة 
في مؤسسات التعليم العالي محليًا 

ومواقع متقدمة وفق المعايير والتصنيفات الدولية

تح��رص جامعة عّمان األهلية عل��ى التفوق واإللتزام األكاديمي والجودة حيال أس��اتذتها وطلبتها، وفي هذا الس��ياق، يؤكد 
الدكت��ور ماه��ر أحم��د الحوراني رئي��س مجموعة الحوران��ي لإلس��تثمار، مالكة جامعة عّم��ان األهلية، في حدي��ث ل� »مجلة 
إتحاد المصارف العربية«، أن الجامعة حّققت »معايير اإلعتماد العام والخاص، وضمان الجودة في مؤسس��ات التعليم العالي 
محلي��ًا، إلى جانب حصول الجامعة على مواقع متقدمة، وفق المعايير والتصنيفات الدولية، حيث ُصّنفت الجامعة بالمرتبة 
األولى عربيًا، بالنس��بة إلى عدد الطلبة الوافدين، واألولى عربيًا بالنسبة إلى األساتذة وكفاءتهم وحصولهم على الدرجات 

الجامعية العليا، وذلك وفق تصنيف )كيو إس( العالمي للجامعات العربية 2021-2020«. 
ويلفت د. حوراني إلى »أن الشركة األردنية المتحدة لإلستثمار )مجموعة الحوراني(، تضم جامعة عّمان األهلية، ومجموعة 
م��دارس الجامع��ة )األول��ى والثانية والثالثة( الت��ي حصلت على مراكز ممّيزة ف��ي كافة مراحل التعليم محلي��ًا، وحصلت على 
العديد من الجوائز المحلية والعربية وحتى العالمية، في مختلف األنش��طة، كما أنها حاصلة على ش��هادة »األيزو« الحديثة 
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مقابالت

وعلى كافة اإلعتمادات. وتقوم الش��ركة »المجموعة« بكافة فروعها برفد اإلقتصاد األردني في مختلف القطاعات، وُتس��هم 
كغيرها من الش��ركات في عملية النمو اإلقتصادي، ولدى الش��ركة )مجموعة الحوراني( ما يقارب الثالثة آالف موظف، وهو 

ما ُيسهم في عملية التنمية والحد من البطالة في األردن«.

في م��ا يلي الح��وار م��ع الدكتور ماه��ر أحم��د الحوراني، 
رئي��س مجموعة الحوراني لإلس��تثمار، مالك��ة جامعة عّمان 

األهلية:

l1 حّدثنا عن سياس��تك المتبعة في تطوير نهج الجامعة؟ 

وهل أنت تخطو على خطى والدك في إستكمال هذه المسيرة 
التعليمية؟ أم إنتهجت سياسة جديدة؟

- أراد والدي المرحوم الدكتوراحمد الحوراني »المؤس���س« ليس 
فق���ط أن تك���ون جامعة عّم���ان األهلية أول جامع���ة خاصة في األردن 
والمنطقة تأسيساً، بل أرادها وعمل على أن تبقى رائدة وفي الطليعة 
من خال المنجزات أيضاً، وكنت معه منذ بدء المس���يرة التي تعلّمت 
من���ه خالها الكثي���ر، وبالتأكيد اإلس���تراتيجية العام���ة للجامعة التي 
إختطها »المرحوم المؤس���س« أثمرت بمخرجات إيجابية مش���هود لها 
ف���ي ش���تى المج���االت، إن كان على صعي���د الخريجي���ن وكفاءتهم في 
س���وق العمل، أو عل���ى صعيد البحث العلمي، أو على صعيد الس���معة 

األكاديمية المميزة في األردن والمنطقة. 
ونح���ن بالتأكي���د نكمل المس���يرة، من خ���ال تعزيز إس���تراتيجية 
الجامعة وتفعيل محاورها ح���ول اإلدارة الجامعية والعملية التعليمية، 
والبح���ث العلمي والبيئ���ة الجامعية، وخدمة المجتمع، واإلس���هام في 
التنمية، آخذين باإلعتبار التطورات التي يشهدها قطاع التعليم العالي 
والثورة التقنية، وإنعكاس���اتها على مجمل العملية التعلمية والتعليمية، 
إلى جانب اإلس���تجابة والمواءمة بين البرامج الدراسية والتخصصات 
المطروح���ة م���ع متطلبات س���وق العم���ل المتطورة بإس���تمرار. وزيادة 
اإلهتم���ام بالبحث العلمي التطبيقي والري���ادة واإلبتكار واالختراعات 

وتحقيق معايير اإلعتماد المحلية والدولية. 
وهن���ا ال ب���د من أن نذكر أن الجامعة تُحقق معايير اإلعتماد العام 
والخ���اص، وضمان الجودة في مؤسس���ات التعلي���م العالي محلياً، إلى 
جانب حصول الجامعة على مواقع متقدمة، وفق المعايير والتصنيفات 
الدولية، حي���ث ُصّنفت الجامعة بالمرتبة األولى عربياً، بالنس���بة إلى 
عدد الطلبة الوافدين واألولى عربياً بالنس���بة إلى األس���اتذة وكفاءتهم 
وحصوله���م على الدرجات الجامعية العلي���ا، وذلك وفق تصنيف )كيو 
إس( العالم���ي للجامعات العربية 2020-2021. وهو األمر الذي يدّل 
عل���ى البيئة التعليمية الممي���زة التي تُوفرها الجامعة ووفرتها على مر 
الس���نوات، لتكون الوجهة األولى والحاضن���ة الفعلية للطلبة الوافدين، 
إلى جانب حس���ن إختيارها ألس���اتذتها والعمل عل���ى تأهيلهم ليكونوا 
األفضل في إدارة العملية التعليمية. كما حازت الجامعة وفق تصنيف 
)كيو إس( العالمي للعام 2020-2021 على المرتبة الثانية محلياً على 

الجامعات الخاصة .
وحازت الجامعة عل���ى المرتبة األولى محلياً وعلى المرتبة 301-

400 عالمياً في تصنيف »التايمز« العالمي لتأثير الجامعات.
وحص���دت الجامع���ة »التيج���ان الباتيني���ة« الخمس���ة م���ن هيئة 
 )ASIC( إل���ى جانب حصولها على جائزة ،ASIC االعتم���اد الدولية
الدولي���ة ألفضل جامعة دعم���ت مجتمعها المحلي خال بداية جائحة 
كورون���ا، حي���ث لم تتوقف الجامعة عن عملها وتأدية رس���التها العلمية 
لحظة واحدة، وذلك بفضل مركز الحوراني للتعليم االلكتروني، والذي 
أس���س في الع���ام 2007 وهذا خي���ر دليل على بعد النظ���ر والمواكبة 
ألح���دث األس���اليب التعليمية عالمياً، حيث يعم���ل المركز على تطوير 
وإدارة المنص���ات اإللكترونية الازمة للعملية التعلمية والتعليمية، كما 

يعمل المركز على أتمتة جميع أنظمة المعامات.
وتعم���ل الجامعة ضمن رؤيتها الجديدة على أن تكون جامعة ذكية 
عالمي���ة ذات بيئة معرفية مس���تدامة داعمة لإلبت���كار، ومن هنا قمنا 
بتأس���يس مركز اإلبتكار والتمّيز ال���ذي يضم حاضنة األعمال ومكتب 
لنق���ل التكنولوجي���ا من وإلى القطاع الصناع���ي ومكتب دمج األعمال، 
ال���ذي يعمل على ربط البرام���ج األكاديمية بقط���اع الصناعة، وتوفير 
ف���رص تأهيل لطلبة الجامعة في تخصصاته���م العملية أثناء المرحلة 
الدراس���ية، ويض���م المرك���ز أيضاً مش���غل النم���اذج اإلبتكاري���ة الذي 
يُوف���ر للطلبة كافة األدوات واآلالت الازم���ة لتصنيع وتطوير مختلف 
المنتجات واألجهزة، بغية تأهيل مشاريع الطلبة للحصول على فرص 

إستثمارية حقيقية. 

 الدكتور ماهر أحمد الحوراني 
رئيس مجموعة الحوراني لإلسثمار، مالكة جامعة عّمان األهلية
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ويقوم المركز أيضاً باإلش���راف على تأسيس شركات في مجاالت 
اإلنت���اج لإلختراعات واإلبتكارات في الكليات المتخصصة المختلفة. 
علم���اً أن حاضن���ة أعم���ال جامعة عّم���ان األهلية تنفرد على مس���توى 
الشرق األوسط بشراكات نوعّية حّققت الكثير من اإلنجازات للجامعة 
وطلبته���ا، ومنها إتفاقية ش���راكة م���ع مركز الري���ادة والتكنولوجيا في 
جامعة هارفارد األميركية وعضويتها في تحالف MIC بقيادة جامعة 

MIT األميركية كعضو مؤسس في هذا التحالف.
وإس���تطاعت الجامعة أيضاً بجهود أس���اتذتها المميزين وطلبتها، 
ومن خال حاضنة أعمال الجامعة من تحقيق العديد من اإلختراعات 
واإلبت���كارات، ومنه���ا تصمي���م جهاز لتعقي���م األوراق ف���ي ظل جائحة 

كورون���ا، كذلك إخت���رع مجموعة من 
طلبة كلية الهندس���ة كرسي كهربائي 
ل���ذوي اإلحتياج���ات الخاص���ة يعمل 
باإليم���اء وحرك���ة األصاب���ع، وتصنيع 
جهاز تنّفس إصطناعي بكلفة زهيدة.

وقمنا بتأس���يس مرك���ز البحوث 
الدوائي���ة والتش���خيصية ف���ي كلي���ة 
الصيدلة وتجهي���زه بأحدث األجهزة 
والتقنيات والمعّدات، ورفده بأفضل 
الكفاءات، حيث إستطاع المركز بفترة 
وجي���زة إكتش���اف دواء جديد للتغلب 
عل���ى مقاوم���ة األدوية المس���تخدمة 
ف���ي عاج أورام الث���دي، بالتعاون مع 

جامع���ة برادفورد )بريطانيا(، كذلك إنج���از التجارب النهائية إلختبار 
تش���خيصي جدي���د للتش���خيص المبّكر إلنتش���ار س���رطان الثدي في 
أعضاء الجسم األخرى بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان وجامعة 

برادفورد.

l1 م��ا ه��ي إس��تراتيجية الجامعة ف��ي تط��ور التكنولوجيا 

السريع وخصوصًا خالل أزمة »كوفيد19-«؟
- ترجم���ة لل���رؤى الملكية الس���امية، ف���ي ما يتعلق بدم���ج التعليم 
اإللكترون���ي، وجعله جزءاً من العملية التعليمية في مؤسس���ات التعليم 
العالي، وتحويل التحديات التي تواجهه الجامعات األردنية إلى فرص 
نج���اح، قّدم���ت الجامعة أفضل األس���اليب من خال التعل���م عن بُعد 
والتعلي���م اإللكتروني )في ظل جائحة كورونا( مع الحفاظ على نوعية 
التعليم وعلى مس���توى الطلبة الدارسين، حيث ساهم مركز الحوراني 
للتعليم اإللكتروني، والذي أس���س منذ س���نوات طويل���ة في جني ثمار 
النج���اح في ظ���ل التعليم عن بُع���د مع جائحة كورون���ا، فالخطط التي 
وضعتها الجامعة لتُوائم هذا التحول، كانت بشكل سريع وممنهج، وما 
تم تحقيقه من أهداف عبر إس���تخدام النظام العالمي »ميكروس���وفت 
تيمز«، من خال غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة، بَدأت عملها 

مقابالت

م���ن خال عق���د دورات تدريبي���ة مكثفة وس���ريعة ألعض���اء الهيئتين 
التدريس���ية واإلداري���ة، والمعنيي���ن بالس���يطرة وإدارة منظومة التعلم 
اإللكتروني، وكيفية متابعة حضور الطلبة بش���كل يومي للمحاضرات، 
باإلضاف���ة إل���ى ما تم تقديمه م���ن تقارير حول نس���ب حضور الطلبة 

للمحاضرات واإلمتحانات ومدى إلتزامهم ذلك.
كم���ا أن الجامع���ة تق���وم أيضاً في ظ���ل الجائح���ة، بربط منصات 
التعلي���م عن بُع���د بأنظمة التس���جيل والمالية وغيرها، تس���هيًا على 
طلبته���ا. إل���ى جانب ما عملت عليه الجامعة، من إنش���اء مكتبة رقمية 
وما تحويه من فيديوهات ومواد خاصة، وربطها بالمس���اقات التي يتم 

.)Teams( تدريسها بشكل مباشر على
أن  ننس���ى،  أن  م���ن دون  ذل���ك، 
الجامع���ة إهتمت منذ زم���ن، بإفتتاح 
تخصص���ات جدي���دة تواك���ب التطور 
العلم���ي والتكنولوج���ي، وتت���اءم مع 
متطلب���ات س���وق العمل منه���ا الذكاء 
اإلصطناعي وعلم البيانات واألنظمة 
الذكي���ة، باإلضاف���ة إلى إس���تحداث 
كلي���ة الزراعة التكنولوجي���ة الحيوية 

وهندسة الجينات.

l1 ما هي أهم تصورات الجامعة 

ف��ي ه��ذه األزم��ة العالمي��ة م��ن 
حيث )التعليم، الموظفين(؟

- ال ب���د ف���ي ظ���ل هذه األزم���ة التي يعيش���ها العالم، م���ع جائحة 
كورون���ا، اإلهتمام الش���ديد بالتعلي���م بكافة مراحله، وم���ع إتخاذ كافة 
اإلج���راءات الوقائي���ة في ظل الجائح���ة، ال بد من اإلهتم���ام بالتعليم 
والتعل���م اإللكتروني والتعلي���م المدمج كخيار قائم إل���ى جانب التعليم 
التقلي���دي، ومواكبة التطورات التقني���ة الحديثة، وإدخال نظام األتمتة 
في الجامعات الذي يُوفر الوقت والجهد، ويُسّرع في عمليات التواصل 

واإلنجاز.
و»عّمان االهلية« قطعت ش���وطاً مميزاً ف���ي هذه المجاالت كافة، 
كم���ا قّدم���ت للطلبة تس���هيات كبيرة عب���ر الحس���ومات واإلعفاءات 
من نصف رس���وم التس���جيل للفصول الس���ابقة في ظل الجائحة، الى 
جانب التس���هيل عليهم بعملية التسجيل إلكترونياً، وإختيار المقررات 
الدراس���ية، وتوفي���ر منص���ات التعلي���م ع���ن بُع���د للمحاضرات...الخ، 
فجامعتن���ا تعتب���ر الطالب هو مح���ور العملية التعليمي���ة، كما تحرص 
الجامع���ة على إكس���اب الطلبة المه���ارات الازمة لس���وق العمل، مما 
يُس���هل على الشركات توظيفهم وعمل عاقات مع الشركات العالمية، 

مما يسهل إستقطاب طلبتنا لهذه الشركات.
كم���ا أن الجامع���ة إس���تقطبت خيرة األس���اتذة المش���هود لهم في 
مج���االت إختصاصه���م، ووّف���رت لهم كاف���ة اإلحتياجات التدريس���ية 
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توفي���ر  إل���ى جان���ب  والبحثي���ة، 
التجهيزات المتطورة للمختبرات 
والمش���اغل والمراك���ز. وتعتم���د 
الحديث���ة  األس���اليب  الجامع���ة 
ف���ي العملي���ة التعليمي���ة )بعي���داً 
ع���ن التلقي���ن( عب���ر المش���اركة 

والتفاعل.
أم���ا على صعي���د الموظفين 
في الجامعة، فه���م من الكفاءات 
مجال���ه(  ف���ي  )كٌل  القدي���رة 
ويقوم���ون بمهامه���م عل���ى أكمل 
وجه، حتى في ظل الجائحة )مع 

إلتزام الجامعة توجيهات التعليم العالي بالنس���بة إلى عمليات التعليم 
والدوام لألساتذة واإلداريين، كذلك بالنسبة إلى الطلبة(.

وهنا نش���ير إلى أنه رغم الجائحة، وقرارات الحس���م الصادرة من 
وزارة العم���ل األردني���ة خال الفت���رة الماضية، كان���ت الجامعة تدفع 
رواتب أس���اتذتها وموظفيها كاملة م���ن دون إنتقاص إليمانها بدورهم 
الفع���ال. وبإختص���ار نعتقد في ظ���ل هذه األزمة العالمي���ة، بأنه ال بد 
م���ن المحافظ���ة على إس���تمرارية العملية التعليمي���ة بأفضل صورها، 
والحف���اظ عل���ى توفير كافة س���بل الدعم للك���وادر التعليمية واإلدارية 
والطلب���ة، وإتب���اع أس���اليب التعليم التقني���ة المتطورة كخيار مس���اند 

للتعليم التقليدي قدر اإلمكان.

l1 باالضافة إلى المهام التعليمية لديك، فأنت رئيس هيئة 

المديرين للش��ركة االردنية المتحدة لإلستثمار  »مجموعة 
الحوران��ي«، حّدثنا عن هذا الجانب؟ وم��ا هي أهم المجاالت 

السياحية التي تستثمرون فيها؟
- تضم الشركة األردنية المتحدة لإلستثمار )مجموعة الحوراني(: 
جامع���ة عّم���ان األهلية ومجموعة م���دارس الجامعة )األول���ى والثانية 
والثالث���ة( الت���ي حصلت على مراك���ز ممّيزة في كافة مراح���ل التعليم 
محلي���اً، وحصل���ت على العديد م���ن الجوائز المحلي���ة والعربية وحتى 
العالمية، في مختلف األنش���طة، كما أنها حاصلة على شهادة »األيزو« 

الحديثة وعلى كافة اإلعتمادات.
كذل���ك لدين���ا ش���ركة األلب���ان األردني���ة )مه���ا( وش���ركة األلب���ان 
الدنماركية األردنية، وهما ش���ركتان مميزت���ان بإنتاجهما المتنوع، من 

األلبان ومشتقاتها والعصائر الطبيعية.
 أم���ا عل���ى الصعيد الس���ياحي، وه���و القطاع الذي تض���رر كثيراً 
ف���ي ظل الجائح���ة، فلدينا فن���دق الموفينبيك في عّم���ان )الهوليداي 
إن( س���ابقاً، وفن���دق »األرينا س���بيس« ال���ى جانب فنادق ف���ي بلغاريا 
)زدرافيتس(، و)أتانتيك(، و)سموالني(، كذلك لدينا في األردن كافيه 
»جاف���ا ي���و وزوكا«، وكافيه ونادي »ريفوليوش���ن« الرياضي للس���يدات، 

مقابالت

 fashion & 2wear وأزي���اء  
ومجمع الحوراني التجاري.

وتض���م مجموع���ة الحوراني 
أيض���اً ش���ركة الماه���ر لألم���ن، 
وش���ركة الش���رق األوسط لألمن 
األرين���ا  وش���ركة  الس���يبراني، 
الطبي���ة، باإلضافة إل���ى التركيز 
المش���اريع  ف���ي  التوس���ع  عل���ى 
الزراعية، ضمن توجهات جالة 
المل���ك في الحف���اظ على األمن 

الغذائي.
وتقوم الش���ركة »المجموعة« 
بكافة فروعها برفد اإلقتصاد االردني في مختلف القطاعات، وتُسهم 
كغيره���ا من الش���ركات في عملية النم���و اإلقتصادي، ولدى الش���ركة 
)مجموع���ة الحوراني( ما يقارب الثاثة آالف موظف، وهو ما يُس���هم 

في عملية التنمية وفي الحد من البطالة في األردن.
وخطتنا كشركة في النمو والتنمية، مرتبطة في الحقيقة بالظروف 
التي تمر في األردن والعالم، في ظل جائحة كورونا، وفي خطة التنمية 
العام���ة ف���ي الباد، حي���ث كان���ت المجموعة من أوائل الش���ركات في 
األردن، الت���ي ل���م تتردد لحظ���ة في دعم صندوق »هّم���ة وطن« بمئات 
اآلالف من الدنانير، للمس���اهمة في دعم الجهود الوطنية في مواجهة 

هذه الجائحة.

l1 معظ��م العال��م حالي��ًا يعان��ي م��ن جائحة كوفي��د 19- ما 

ه��ي تصورات��ك بع��د »كوفيد19-« م��ن الناحي��ة االقتصادية 
واالستثمارية والتعليمية في االردن؟

- لق���د كان���ت آثار جائح���ة كورونا »كوفيد 19« عل���ى مختلف دول 
العال���م، وعلى اإلقتصاد واإلس���تثمار كارثية ب���كل ما للكلمة من معنى، 
إلى جانب التأثير أيضاً على قطاع التعليم، وهو األمر الذي ال يختلف 
عليه إثنان، فاإلجراءات الوقائية ومنع التجمعات واإلغاقات والحظر 
والتباعد، س���اهم في تدهور أوضاع الشركات واإلستثمارات واإلنتاج، 
وترك بصماته الس���لبية على مختلف الجوانب اإلقتصادية في العالم، 
واألردن مثل���ه مثل باق���ي الدول االخرى، وخصوص���اً في ظل إعتماده 
األساسي على القطاعين الزراعي والصناعي واإلستثمارات والتعليم.
  وم���ن المبك���ر الحديث عّم���ا بعد »كورونا«، فما بع���د هذا الوباء 
ل���ن يكون كم���ا قبله بالتأكيد، فالمعركة شرس���ة وتحتاج هذه الجائحة 
ال���ى وقت طويل ليتعاف���ى العالم منها ومن آثاره���ا، وأعتقد أن أثرها 
عل���ى بادنا س���يكون أكبر، نظ���راً إلى المديونية والعج���ز في ميزانية 
الدول���ة، وش���ح الموارد ومعاناة اإلقتصاد والبطال���ة، وتأثر العديد من 
القطاعات اإلس���تثمارية والش���ركات، ونأمل ف���ي أن يتم تجاوز األزمة 

l.بأقل الخسائر
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وكالة فيتش تؤكد تثبيت التصنيف اإلئتماني السيادي لألردن

أكدت وكالة فيتش للتصنيف االئتماني، إس���تقرار التصنيف 
اإلئتمان���ي الس���يادي طوي���ل األجل ل���ألردن عند BB-، مش���يرة 
إلى »س���جل األردن الحاف���ل باإلصاحات المالي���ة واإلقتصادية 
التدريجي���ة وقدرت���ه عل���ى الوص���ول لمص���ادر التموي���ل المحلي 

والخارجي«.
وأوضح���ت الوكال���ة »أن الجه���ود الحكومي���ة المبذول���ة ف���ي 
مكافح���ة الته���رب الضريب���ي وتحس���ين اإلدارة الضريبي���ة، ق���د 
أسهمت بشكل كبير في تخفيض األثر السلبي لتراجع اإليرادات 

المحلية جّراء اإلنكماش اإلقتصادي بسبب أزمة كورونا«.
وحافظت وكالة التصنيف على النظرة المس���تقبلية الس���لبية 
عينه���ا الت���ي حددتها س���ابقاً خ���ال الوباء، وحذرت م���ن تبعات 
في���روس كورونا وتأثي���ره على عجز الميزاني���ة والدين الحكومي 

وصافي الدين الخارجي
م���ن جهة أخ���رى، أش���ادت الوكال���ة باإلج���راءات الحكومية 
المتبعة في ضبط اإلنفاق الضروري والذي تحرص وزارة المالية 
عل���ى متابعته وضبطه في المجاالت غير األساس���ية، مع إعطاء 
األولوية لش���بكات األمان اإلجتماع���ي والصحة واإلنفاق المتعلق 

بجائحة كورونا.
وتوقعت الوكالة أن يتسع عجز الموازنة العامة للحكومة إلى 

5.7 % م���ن النات���ج المحلي اإلجمالي في الع���ام 2020، ويُتوقع 
أن يتس���ع دي���ن الحكومة العام���ة إلى 89 % م���ن الناتج المحلي 
اإلجمال���ي هذا العام، م���ع تقلص هذا العج���ز تدريجياً إلى 2.6 
% ف���ي العام 2022 مع تعافي اإليرادات الحكومية، واالجراءات 
المالي���ة المتخ���ذة لابق���اء عل���ى الس���يولة المحلي���ة والنش���اط 

اإلقتصادي، وضبط النفقات في ظل جائحة كورونا.
وس���اهم برنامج صندوق النقد الدولي الجديد الممتد ألربع 
سنوات أيضاً بشكل إيجابي في تصنيف األردن، كونه يرتكز على 
عدد من اإلصاحات الهيكلية، ويهدف إلى تخفيض نسبة الدين 
الحكوم���ي إلى الناتج المحلي اإلجمال���ي من خال مجموعة من 
ضوابط اإلنفاق العام وتعزيز كفاءته، ومكافحة التهرب والتجنب 

الضريبي وتعزيز االدارة الضريبية.
م���ن جهة أخرى، أك���د رئيس هيئة اإلس���تثمار خالد الوزني، 
»أن األردن ش���هد زيادة في اإلهتمام باإلس���تثمار األجنبي بنسبة 
17 %، مقارنة بين العامين 2019 و2020، وذلك بحس���ب تقرير 
مجل���س التج���ارة والتنمي���ة التابع لألم���م المتح���دة - »أونكتاد«، 
مؤك���داً »أن التقرير عينه تحدث أن تدفقات اإلس���تثمار األجنبي 
المباش���ر العالمي قد إنخفضت بنسبة 49 % في النصف األول 

l.»2020 من العام

 IIRA الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف
تستمر بتثبيت التصنيف اإلئتماني للبنك اإلسالمي األردني

 )IIRA( إس���تمرت الوكال���ة اإلس���امية الدولية للتصني���ف
)مقره���ا البحرين( تأكيد إعادة تثبيت التصنيف اإلئتماني للبنك 
االس���امي األردني على الصعيد الدولي للعمات األجنبية عند 
 A+)jo (/A1 وعلى الصعي���د المحلي بدرجة BB+/A3 درج���ة
jo(( مع المحافظة على  نظرة مس���تقبلية مس���تقرة لجميع هذه 

التصنيفات.
وحس���ب تقرير الوكالة، فإن البنك اإلس���امي األردني يُعتبر 
أحد البنوك اإلسامية الرائدة على مستوى العالم، وأكبر وأقدم 
بنك إس���امي ف���ي األردن، وج���اء تثبيت التصنيف���ات اإلئتمانية 
نتيجة لقدرة البنك في إستمرارية الحفاظ على حصته السوقية 

األخبار والمستجدات
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كامبردج البريطانية: البنك العربي اإلسالمي الدولي

 »أفضل بنك إسالمي لخدمة األفراد في األردن«

 وعل���ى صعي���د آخ���ر، أُعلن ف���ي العاصمة 
البريطاني���ة لن���دن، عن حصول البن���ك العربي 
اإلس���امي الدول���ي عل���ى جائزتي���ن رفيعت���ي 
المستوى، عن فئة »أفضل بنك إسامي لخدمة 
األف���راد ف���ي األردن 2020«، و»منت���ج تمكي���ن 
الم���رأة لعام 2020« ع���ن منتج »تمكني«، وذلك 
في الحفل السنوي لتوزيع جوائزIRBA  الذي 
تنظمه ش���ركة كامبردج العالمي���ة المتخصصة 

في شؤون التمويل اإلسامي.
وأُعل���ن خال الحف���ل االفتراض���ي الذي بث بواس���طة تقنية 
الفيدي���و، »أن إختيار الفائزين بهذه الجوائز، قد تم من قبل لجنة 
م���ن النقاد المتخصصين بناء عل���ى معايير تحددها الجائزة، وأن 
البنوك المرشحة لهذه الجائزة من العديد من دول العالم، تشمل 
المملكة المتح���دة، ودول الخليج العربي، وماليزيا، وإندونيس���يا، 

وباكستان، واألردن وغيرها«.
وف���ي كلمته خال الحفل التي ألقاها مدير عام البنك العربي 
اإلس���امي إي���اد العس���لي، وج���ه الش���كر والتقدير لكاف���ة عماء 
ال في تطوي���ر خدمات البنك  وموظف���ي البنك »عل���ى دورهم الفعَّ

ليكون األفضل دائماً، ورغم ظروف أزمة كورونا التي ألقت بثقلها 
على اإلقتصاد العالمي، إال أنها أكدت بأن البنك العربي اإلسامي 

الدولي قادر على تقديم األفضل في كافة األحوال والظروف«.
أضاف العس���لي: »أما عن منتج »تمكن���ي« فإن هدف إطاقه 
والمس���تمد من أس���مه هو التمكين اإلقتصادي للمرأة، من خال 
تقديم الحلول المالية س���واء إلحتياجاتها الشخصية، وإحتياجات 
المش���اريع المملوكة والمدارة من قبلها، ضمن ش���روط ميس���رة، 
ومزاي���ا منافس���ة وبتس���عير خ���اص كمس���اهمة م���ن البن���ك نحو 

l.»مجتمعه

لتص���ل الى 8.7 % من األصول المصرفية األردنية البالغة 51.1 
مليار دينار أردني، وتمتعه بكفاية رأس مال قوية وصلت في نهاية 
النص���ف األول م���ن العام 2020 إل���ى 24.1 %، كما حافظ على 
ربحية مستدامة في العام 2019 للنصف األول من العام 2020.
وأوضح التقرير أنه »رغم آثار وتبعات إنتشار جائحة كورونا، 
إال أن البن���ك  إس���تمر في تحقيق نمو  ف���ي الودائع و التمويات 
واإلستثمارات ، وواصل اإلحتفاظ بحصته في السوق المصرفية 
المحلي���ة، إضافة الى التوس���ع الجغرافي، وإمتاك ش���بكة فروع 
وصّراف���ات آلي���ة واس���عة، كما أظه���ر البنك تقدم���اً واضحاً في 
التح���ّول الرقم���ي، مما س���ّهل عل���ى عم���اء التجزئ���ة )األفراد( 
والش���ركات الصغي���رة والمتوس���طة، اإلس���تفادة م���ن الخدم���ات 
الرقمية بكل سهولة ويُسر، إضافة الى حصول البنك على جوائز 
م���ن جه���ات مختلفة كأفضل بنك إس���امي ف���ي األردن، وأفضل 

بن���ك في التمويل اإلس���امي، ولس���نوات عدة، كم���ا يُطّبق البنك 
بوضوح مبادئ الصيرفة اإلسامية في رؤيته ورسالته ومعاماته 
المصرفي���ة وثقافت���ه التنظيمي���ة، وتمّك���ن البنك م���ن إدارة كافة 
المخاط���ر الخاص���ه به، في ظروف الس���وق الصعب���ة، وفي بيئة 

المخاطر المتزايدة عالمياً«.
وقال الدكتور حس���ين س���عيد الرئي���س التنفي���ذي / المدير 
العام للبنك اإلسامي األردني: »إن تثبيت التصنيفات اإلئتمانية 
لمصرفنا، يؤكد قوة مصرفنا ونجاحه في تطبيق اإلس���تراتيجية 
والنه���ج المعتم���د لمواجهة مختل���ف التحدي���ات، والحفاظ على 
المكتسبات مع الس���عي لتحقيق المزيد من اإلنجازات والتميُّز«، 
 )IIRA( مثّمن���اً »إهتمام الوكالة اإلس���امية الدولي���ة للتصنيف
متابع���ة إنج���ازات مصرفنا، والتي ه���ي محط تقدي���ر وإهتمام، 

 l.»وتدفعنا لبذل المزيد من الجهود

األخبار والمستجدات



Union of Arab Banks (December 2020)احتاد املصارف العربية  )كانون األول/ ديسمرب 2020(92

إستحوذ صندوق قطر السيادي على واحدة من أحدث المؤسسات 
البريطاني���ة للتأمين وهي مؤسس���ة Inigo LTD القابضة وذلك في 
صفقة أُش���ير إليها بأنها األكبر في الس���وق التجارية البريطانية خال 
الع���ام 2020، حي���ث تُق���در قيمة الصفقة بما يقرب م���ن 604 مايين 
جنيه إس���ترليني، مقابل اإلس���تحواذ على النس���بة األكبر من األس���هم 

التجارية في المؤسسة البريطانية.
 وأك���د الرئي���س التنفي���ذي لمؤسس���ة Inigo LTD القابض���ة 

قطر تستحوذ على أضخم كيان تأميني في لندن

ريتشارد واتس���ون »إتمام الصفقة مع إتحاد كنسونتروم، يضم صندوق 
 JC  قطر الس���يادي و5 مؤسس���ات عالمية أخرى عالمية، هي مؤسسة
 Entsar ومؤسس���ة ،Stone Point ومؤسس���ة ،Flowers & Co

 .»Oak Hill Advisors ومؤسسة CDPQ ومؤسسة
وذكر واتسون »أن الصفقة شملت ضخ ما قيمته 800 مليون دوالر 
أي م���ا ي���وازي 604 مايي���ن جنيه اس���ترليني في محفظة المؤسس���ة 
التأميني���ة Inigo LTD  لبدء إطاق خدماتها التأمينية الجديدة في 

العام 2021 في السوق البريطانية«.
 City وذك���ر المستش���ار التجاري م���ارك كاين مان في مؤسس���ة
Am لإلستشارات التجارية »أن صندوق قطر السيادي، يُشكل القطاع 
األكبر في إتحاد كنسونتروم مع 5 مؤسسات عالمية أخرى لإلستحواذ 
على هذه المؤسس���ة البريطانية للتأمين، وتشكيل أضخم كيان تجاري 

في مجال التأمين خال العقد الحالي في المملكة المتحدة«.
وأوض���ح كاين م���ان »أن إتحاد كنس���ونتروم اإلس���تثماري الجديد 
يُعتبر أكبر إتحاد إس���تثماري لش���راء مؤسسة في بريطانيا، حيث يضم 
6 مؤسس���ات تجارية عالمية، ويشارك في عملية اإلستحواذ على هذه 
المؤسس���ة البريطاني���ة عب���ر ضخ أم���وال الصفقة لدعمه���ا في مجال 

العمليات التأمينية التي ستنطلق في العام المقبل«.
وأض���اف كاي���ن مان: أنه »بع���د الحصول على الموافق���ة النهائية 
م���ن هيئة التأمين البريطانية  Lloyd’s of london، تس���ير عملية 
اإلس���تحواذ من الناحية القانوني���ة واإلدارية خال الفترة المقبلة وقبل 
أعي���اد المياد 2020«، مؤكداً »أن المس���تثمرين وم���ن بينهم صندوق 
قطر السيادي سيدخلون السوق البريطانية في كيان ضخم يسمح لهم 

l.»2021 ببناء شبكة متميزة من العماء مع بداية العام

رأى تقرير »أن أبو ظبي ودبي والبحرين والرياض، ضمن أفضل البيئات 
الداعم���ة للتكنولوجي���ا المالية في الش���رق األوس���ط«. وقد قامت مؤسس���ة 
األبحاث »س���تارت أب جينومي« بتحليل البيئات الداعمة للتكنولوجيا المالية 
ف���ي عش���رات الدول من مختل���ف أنحاء العالم بناًء عل���ى العديد من العوامل 
وم���ن بينها التمويل، وتخارج الش���ركات الناش���ئة، والمواه���ب، باإلضافة إلى 
تركي���ز الجهات الفاعل���ة في البيئة الداعمة، بما في ذلك صناع السياس���ات 

ومؤسسي الشركات.
وتضمن���ت الميزات الرئيس���ية للبحري���ن والتي تم إبرازها ف���ي التقرير 
برام���ج دعم األجور م���ن صندوق العمل البحريني )تمكي���ن(، ونظام ضرائب 
الش���ركات واألفراد الحر بنس���بة ٪0، باإلضافة إلى الحزمة التحفيزية التي 
قدمته���ا الحكوم���ة والتي تبل���غ 11.3 مليار دوالر وذلك لدع���م األعمال خال 

جائحة »كوفيد19«.
وق���ال مع���دو التقري���ر: »لقد ش���رعت الحكوم���ة البحريني���ة في خفض 
متطلبات بدء رأس المال من 50 ألف دوالر إلى 100 دوالر لبعض الشركات 

أبو ظبي ودبي والبحرين والرياض 
ضمن أفضل البيئات الداعمة للتكنولوجيا المالية

وقدمت، بيئة رقابية تجريبية للتكنولوجيا المالية«.
وقال الدكتور إبراهيم جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل »تمكين«: 
»لقد أثبتت البحرين خال فترة زمنية قصيرة نفسها كمركز مبتكر للتكنولوجيا 
المالي����ة بناًء على س����جلها الحافل كمركز مالي، وتبّني التش����ريعات التنظيمية، 

كما أن البحرين ملتزمة برعاية المواهب الجديدة لهذا القطاع المبتكر«.
ولفت���ت دالل بوحج���ي مدي���ر إدارة تطوير األعمال ف���ي قطاع الخدمات 
المالي���ة في مجل���س التنمية االقتصادي���ة � البحرين إل���ى »أن تصنيفنا يأتي 
كإح���دى أفضل البيئ���ات الداعم���ة للتكنولوجيا المالية الت���ي يجب مراقبتها 
بمثابة الش���هادة على س���نوات من العمل الجاد، ال���ذي بذله »فريق البحرين« 
لبناء بيئة تمكن الشركات من جميع األحجام من العمل بفعالية وطرح أفكار 
جديدة في الس���وق. ويُعد قط���اع الخدمات المالية لدينا األكثر رس���وخاً في 
منطقة الخليج، وقد إس���تفدنا من ه���ذه الخبرة لتمكين التحول نحو الرقمنة 
– وه���و أم���ر كان ذا أهمية خاصة بين المؤسس���ات المالي���ة التقليدية خال 

l.»الوباء العالمي
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40 عامًا من النجاح لمصرف اإلمارات المركزي
المحافظ األحمدي: النمو والنجاحات تحققت 

بالدعم المستمر والتوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة

إحتفل مصرف اإلمارات المركزي بمرور 40 عاماً على تأسيسه 
في 10 ديس���مبر/كانون األول 1980 ب���دالً عن مجلس النقد، بموجب 
القانون اإلتحادي رقم )10(. وإمتدت المس���يرة اإلقتصادية والمالية 
من���ذ الع���ام 1973 عندما أنش���ئ مجلس النقد، وال���ذي كلّف بإصدار 
العمل���ة الوطنية »الدرهم اإلماراتي«، وظ���ل مجلس النقد يقوم بدوره 
ف���ي دع���م إقتصاد الدول���ة منذ ذل���ك التاري���خ وحتى 10 ديس���مبر/

كان���ون األول 1980 تاريخ تأس���يس صرح وطن���ي إقتصادي جديد هو 
»مصرف اإلمارات المركزي« ليحل محل مجلس النقد، وبصاحيات 
ومسؤوليات واسعة شملت النظام المالي والمصرفي والعملة الوطنية 

في الدولة.
دور فّعال

وظ���ل المص���رف المركزي منذ تأسيس���ه يقوم بدور فع���ال كمحرك 
رئيسي في تنمية ودعم اإلقتصاد الوطني والحفاظ على إستقرار القطاع 
المصرف���ي والنظ���ام المالي للدول���ة، وكان من أبرز اإلنج���ازات في إطار 
الجه���ود المس���تمرة لتطوي���ر األداء، إعتماد القانون اإلتح���ادي رقم )14( 
في ش���أن المص���رف المركزي، وتنظيم المؤسس���ات واألنش���طة المالية، 
وال���ذي يُعتبر نقلة نوعية أضافت الكثي���ر من الدقة والتنظيم لإلجراءات 
والتعام���ات المصرفي���ة والمالي���ة، وتوس���يع مج���االت عم���ل المصرف 
المركزي لتش���مل أيض���اً تطبيق القانون وحماية المس���تهلك، إضافة إلى 
تأس���يس الهيئ���ة العليا الش���رعية في المصرف والتي عمل���ت على تعزيز 

وتنظيم عمل البنوك اإلسامية وتطوير عمليات التمويل اإلسامي.

إنجازات ونجاحاتمحافظ المركزي االماراتي عبد الحميد األحمدي
وق���ال عب���د الحميد األحم���دي، محاف���ظ المص���رف المركزي: 
»منذ تأسيس���ه، كان المصرف المركزي أحد الدعائم الرئيس���ية في 
اإلنج���ازات والنجاحات الت���ي حققتها الدولة، ويس���عدني بمرور 40 
عاماً على تأس���يس المصرف، تأكيد أن النمو المس���تمر والنجاحات 
المحقق���ة ل���م تكن ممكن���ة م���ن دون الدع���م المس���تمر والتوجيهات 
الحكيم���ة لقيادتنا الرش���يدة، والجهود المبذول���ة من مجالس إدارات 
المصرف المركزي والمحافظين، وكافة الموظفين على مدار سنوات 

عمل المصرف منذ تأسيسه«.
وأك���د المحافظ األحم���دي: »إلتزام المص���رف المركزي الدائم، 
العمل على إستقرار وتنمية النظام المالي في الدولة، مدعوماً بإطار 
تنظيمي متطور وإش���راف فّعال، وإس���تراتيجية طموحة نحو التحّول 
الرقم���ي للقطاعي���ن المالي والمصرفي، وس���نعمل جميع���اً على بذل 
قصارى جهدنا ليصبح مصرف اإلمارات المركزي أحد أفضل البنوك 
المركزية على مس���توى العالم تنفيذاً لرؤية س���مو الش���يخ منصور بن 

زايد آل نهيان رئيس مجلس اإلدارة«.
وكان للمص���رف المرك���زي دور إس���تراتيجي وفّع���ال في مواجهة 
جائحة »كوفي���د 19«، عندما أطلق حزمة التحفيز الش���املة المتمثلة 
ف���ي خطة الدعم اإلقتصادي الش���املة، الموجه���ة للتخفيف من آثار 
الجائح���ة على اإلقتصاد، مما جعل المص���رف المركزي أحد أبطال 
خ���ط الدف���اع األول، وتم تكريم���ه في نوفمبر/تش���رين الثاني 2020 
من قبل صاحب الس���مو الش���يخ محمد بن زاي���د آل نهيان، ولي عهد 

l.أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة
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 أعلن���ت ش���ركة أبوظب���ي الوطني���ة للطاق���ة )طاق���ة(، إل���ى جانب 
ش���ركائها، ش���ركة أبوظبي لطاقة المس���تقبل )مصدر(، وشركة »إي دي 
إف رينيوبل���ز«، وش���ركة »جينكو باور«، عن إنج���از صفقة تمويل ناجحة 

لمشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقلة.
ويق���ع المش���روع، ال���ذي حقق أرقاماً قياس���ية، في موق���ع يُبعد 35 
كيلومتراً تقريباً عن مدينة أبوظبي، وستبلغ القدرة اإلنتاجية للمحطة 2 
غيغاواط من الكهرباء، التي ستوردها إلى شركة مياه وكهرباء اإلمارات.
وعن���د دخوله���ا حي���ز التش���غيل، س���تكون محط���ة الظف���رة للطاقة 
الشمس���ية الكهروضوئية أكبر محطة مستقلّة في العالم إلنتاج الكهرباء 
م���ن الطاقة الشمس���ية ضمن موقع واحد، حيث ستس���تخدم ما يقارب 
أربعة مايين لوح شمس���ي لتوليد طاقة كهربائية كافية لما يقارب 160 

ألف منزل في مختلف أنحاء دولة اإلمارات.
وس���يحصل المشروع على تمويل من س���بعة مصارف دولية، ويأتي 
ذلك بعد توقيع إتفاقية ش���راء الطاقة، ف���ي يوليو/تموز 2020. وكانت 
أفض���ت مناقصة المش���روع إلى الحص���ول على إحدى أكث���ر التعرفات 
تنافس���ية للطاقة الشمس���ية، حي���ث بلغت 4.97 فلوس ل���كل كيلوواط/     
س���اعة )1.35 س���نت أميركي لكل كيلوواط/     س���اعة(، ومن ثّم تحس���نت 

»طاقة« تُنجز صفقة تمويل
 إلنشاء أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسيّة في العالم

يُتوقع أن تصل األصول المتوافقة مع الش���ريعة اإلسامية إلى 
3.69 تريليون���ات دوالر في حل���ول العام 2024 وفقاً لتقرير تطوير 
التمويل اإلس���امي لعام 2020 الصادر عن ريفينيتيف والمؤسسة 
اإلسامية لتنمية القطاع الخاص، وهي ذراع تنمية القطاع الخاص 

في البنك اإلسامي للتنمية.
 ووفقاً للتقرير، فقد إرتفعت أصول التمويل اإلسامي العالمي 
بنس���بة 14 % على أس���اس س���نوي بإجمال���ي 2.88 تريليون دوالر 
في العام 2019. وبلغت أصول التمويل اإلس���امي في دول مجلس 
التع���اون الخليجي 1.2 تريليون دوالر في العام 2019، تليها منطقة 
الشرق األوسط بإستثناء دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 755 
مليار دوالر، وجنوب ش���رق آس���يا بقيمة 685 مليار دوالر. ويُساهم 
قطاع الصيرفة اإلسامية في الجزء األكبر من األصول المتوافقة 
مع الشريعة اإلسامية على المستوى العالمي. ونما القطاع بنسبة 
14 % ف���ي العام 2019 إلى 1.99 تريليون دوالر من حجم األصول 

ريفينيتيف والبنك االسالمي للتنمية يتوقعان بلوغ األصول العالمية المتوافقة مع 

الشريعةاإلسالمية إلى 3.69 تريليونات دوالر في 2024

فق���ة  ا لمتو ا
الش���ريعة  م���ع 
مية  س���ا إل ا
عالمي���اً. ويُق���ارن 
نم���و  م���ع  ه���ذا 
بنسبة 1 % فقط 
ف���ي الع���ام 2018 

ه���ذه التعرف���ة عقب إنج���از صفقة التموي���ل لتصب���ح 4.85 فلوس لكل 
كيلوواط/  س���اعة )1.32 سنت لكل كيلوواط/   ساعة(، ويعود ذلك بشكل 
رئيس إلى التحس���ين في تكاليف التح���وط والتمويل، إضافة إلى جهود 

تحسينية أخرى.
وس���تمتلك »طاق���ة« 40 % م���ن مش���روع الظفرة، بينما س���يمتلك 
الش���ركاء اآلخرون: »مصدر«، و»إي دي إف رينيوبل���ز«، و»جينكو باور«، 

l.20 % لكل منها

ومتوسط   نمو سنوي بنسبة 5 % على مدار األعوام من 2015 إلى 
2018. وبحس���ب التقرير، فإن الدول الخمس األولى المتقدمة من 
حيث قيمة األصول المتوافقة مع الش���ريعة اإلسامية هي ماليزيا 
وإندونيسيا والبحرين واإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 
الس���عودية. وبرزت إندونيس���يا كأحدى الدول المتقدمة في مؤشر 
تنمي���ة التمويل اإلس���امي، حيث إنتقلت إلى المرك���ز الثاني للمرة 

l.األولى نظراً إلى تصنيفها الجيد في معيار المعرفة والوعي
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تأجيل معرض طائرات رجال األعمال والطائرات الخاصة
 في الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى 2022

أعل���ن إتح���اد طي���ران رج���ال األعم���ال والطيران 
الخاص في الش���رق األوسط وش���مال أفريقيا »ميبا«، 
ع���ن تأجيل فعالي���ات معرض طائرات رج���ال األعمال 
والطائ���رات الخاص���ة في »دب���ي وورلد س���نترال« إلى 
ديسمبر/كانون األول 2022، وذلك نظراً إلى المخاوف 
المتعلقة بمواصلة تفشي فيروس كورونا، وقيود السفر 

الدولية المفروضة في العديد من الدول في العالم.
وصرح عل���ي أحمد النقبي، رئي���س مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي لإلتحاد: »نش���هد تحديات مستمرة 
نظ���راً إل���ى القيود على الح���دود والس���فر وغيرها من 
عمليات اإلغاق في العالم، لذلك قررنا تأجيل معرض 
»ميب���ا« إلى العام 2022، إذ تش���ير جميع المؤش���رات 
األخيرة إلى أن قطاع طيران األعمال س���يُحقق إنتعاشاً 
قوياً في الس���نوات المقبلة، لذا سيلعب معرض »ميبا« 
دوراً مهم���اً ف���ي إس���تعادة الثقة وتعزيز التع���اون وخلق 

l.»فرص جديدة للقطاع

علي أحمد النقبي
 رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي إلتحاد طيران رجال األعمال 

والطيران الخاص في الشرق األوسط وشمال أفريقيا »ميبا«
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اتح��اد تحدث  إدارة  مجل��س  عض��و 
ورئي��س  العربي��ة  المص��ارف 
مجل��س إدارة مص��رف التنمي��ة الدول��ي 
لإلس��تثمار والتموي��ل زياد خل��ف عبد، 
خ��الل مؤتم��ر ومع��رض النف��ط والغ��از 
ف��ي الع��راق، ع��ن »أهمية تكات��ف جهود 
بمس��اندة  والخ��اص  الع��ام  القطاعي��ن 
الجه��از المصرف��ي من أج��ل النهوض في 

بالقطاع النفطي«.
وأكد خل���ف عبد »ضرورة تس���ليط الضوء 
عل���ى واقع اإلقتصاد العراق���ي الحالي، وكيف 
يُمكن للقطاع���ات أن تُرخي بظالها اإليجابي 

رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي لإلستثمار والتمويل
 زياد خلف عبد:

نحتاج إلى تعاون الحكومة والجهاز المصرفي والشركات العالمية

 عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس إدارة مصرف 
التنمية الدولي لإلستثمار والتمويل زياد خلف عبد

على هذا اإلقتصاد، وال سيما القطاعات الصناعية 
والتجاري���ة والت���ي تُمِث���ل إيراداتها ج���زءاً كبيراً من 

الناتج المحلي«.
وأش���ار خلف عبد إل���ى »أن العراق دولة محورية 
في إقليم الش���رق األوس���ط وثروته النفطية تُصّنف 
ضم���ن ال���دول الثاث األول���ى في حج���م المخزون 
النفط���ي عالمياً، حي���ث يُعتبر قطاع النفط المحرك 

األساسي والداعم لإلقتصاد العراقي«.
وأض���اف خل���ف عب���د: رغم ذل���ك، فق���د أثبتت 
تجارب الدول بأن اإلقتصادات الريعية والتي تعتمد 
عل���ى النفط فقط، والتي تُش���كل الج���زء األكبر من 
واردات الدولة، ليس لديها المقدرة المالية لمواجهة 

التحديات واإلنتكاسات واألزمات اإلقتصادية«.
وتاب����ع خل����ف عب����د: »أم����ا عل����ى صعي����د العمل 
المصرفي في العراق، والذي نُمثل نحن جزءاً منه، 
ف����إذا عرضنا بعض البيانات المالية بش����كل موجز، 
يتبّي����ن أن إجمالي رؤوس أموال المصارف الخاصة 
تبل����غ 12 تريليون دينار عراق����ي، وحجم الودائع في 
القط����اع المصرفي الخ����اص بلغ 11 تريلي����ون دينار 
عراقي«، مؤكداً »بلوغ إجمال����ي اإلئتمانات النقدية 
الممنوح����ة من قب����ل المصارف الخاص����ة حوالي 8 

تريليون����ات دينار عراقي، أي ما نس����بته 73 % من 
حج����م الودائع ف����ي المصارف الخاص����ة، مما يدل 
عل����ى وجود ف����رص كبيرة ف����ي القط����اع المصرفي 
الخ����اص، لقدرته����ا على توفير إحتياج����ات التمويل 
لكاف����ة الش����رائح المجتمعي����ة والش����ركات المحلية 
واألجنبية، وتالياً توس����يع مس����اهمته في اإلقتصاد 
الوطني، لينعكس ذلك في إرتفاع نس����بة مس����اهمته 
في تكوين رأس الم����ال الثابت، وفي الناتج المحلي 
الحقيق����ي، وف����ي النات����ج المحل����ي غي����ر النفط����ي، 
م����ن خال العمل عل����ى تقليص إرتب����اط نمو الناتج 
المحلي م����ع الصادرات النفطي����ة، وتقليل اإلعتماد 
على مصدر واحد للدخ����ل واإلتجاه نحو التنوع من 
خال إعادة هيكل����ة اإلقتصاد، وصوالً إلى إقتصاد 
يت����واءم م����ع متطلبات التنافس����ية والنم����و، ويضمن 
المرون����ة ف����ي مواجه����ة التغّي����رات المتاحقة على 

الصعيد الدولي«.
وق���ال خل���ف عب���د »إن إتب���اع سياس���ة التموي���ل 
المصرف���ي ب���دالً م���ن إعتم����اد تموي���ل التنمية على 
الميزاني���ة العام���ة، سيُس���اهم أيضاً ف���ي تفعيل دور 
مؤسس���ات التمويل المتخصصة، في الش���كل الذي 
ي���ؤدي إل���ى تنام���ي اإلس���تثمارات، وتنمي���ة الوع���ي 
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اإلدخاري بين أفراد المجتم���ع، وتجميع المّدخرات 
الوطني���ة، وتوجيهه���ا لتنمية األص���ول اإلنتاجية في 

اإلقتصاد الوطني«.
وتح���دث خل���ف »أن هناك واف���داً جدي���داً يكثُر 
الحدي���ث عنه ف���ي المحاف���ل الدولي���ة والعربية في 
الس���نوات الثاث األخيرة، يُعرف بالثورة الصناعية 
الرابع���ة. وق���د أصبحت جمي���ع دول العال���م، ومنها 
العربي���ة، معني���ة بوض���ع اإلس���تراتيجيات، وتنفي���ذ 
السياس���ات واآللي���ات الازمة لمواكبة ه���ذه الثورة، 
والعم���ل على مواجهة التحدي���ات التي تفرضها على 
اإلقتص���ادات وعل���ى مس���يرة التنمية، وف���ي الوقت 
نفس���ه، اإلس���تفادة من الف���رص الت���ي تُوفرها هذه 

الثورة لتحقيق التنمية المستدامة«.
وأض���اف خلف عب���د: »إدراكاً مّنا ألهمية مواكبة 
والت���ي   Digital Revolution الرقمي���ة  الث���ورة 
 Information ه���ي إمت���داد للث���ورة المعلوماتي���ة
Revolution حي���ث قام���ت مصارفنا باإلس���تثمار 
وبش���كل كبير في البنية التحتية بإستخدام التقنيات 
المتطورة، تماشياً مع التوجهات والممارسات الدولية 
في التح���ّول نحو اإلقتص���اد الرقم���ي والتكنولوجيا 
المالي���ة، األم���ر ال���ذي س���يُوفر عناص���ر التحصيل 
e-( المفصلي���ة للتحول ال���ى الحكوم���ة اإللكترونية
government( ف���ي مختل���ف مفاص���ل الدول���ة، 
وخصوصاً قطاعي النفط والطاقة، حيث إن موضوع 
الجباية اإللكتروني سيكون إستراتيجياً بالنسبة إلى 

كافة المستثمرين في هذين القطاعين«. 
وتاب���ع خلف عبد: »ه���ذا ما عملنا عليه في العام 
2019، كمصارف وش���ركات دفع إلكتروني، بالتعاون 
م���ع البنك المركزي العراق���ي، إذ قمنا بإقتناء نظام 
متكامل للجباية والتحصيل، ليُوفر قنوات إلكترونية 
متع���ددة للمواط���ن العراقي، باإلضاف���ة إلى إمكانية 
ربط هذا النظام مع قاعدة البيانات الخاصة بالجهة 
الحكومي���ة المعنية، األمر الذي يُس���هل عملية أتمتة 
التحصيل، وبالتال���ي تخفيض اإلهدار والنهوض في 

واقع القطاع«.
ونّب���ه خل���ف عبد إل���ى »أن ما يمُر ب���ه إقتصادنا 
راهن���اً، يُحّت���م علينا أن نُبادر باإلس���راع في مواجهة 
التحدي���ات التي يُواجهها إقتصادنا، من خال العمل 
عل���ى إنش����اء ظ�روف النم����و وخل�ق البني����ة التحتي�ة 
والبيئ����ة المائم����ة، م��ن أج��ل تمكي�����ن القطاع��ات 
الحيوي�����ة م�����ن تحقي��ق نم��و س�����ريع ف��ي الس�����نين 

المقبلة، وأن إع���ادة الهيكلة اإلقتصادية يُحّتم علينا 
كمصارف ومؤسسات مالية خاصة وحكومية، العمل 
س���وياً لمساعدة الحكومة المركزية في توفير البيئة 
المناس���بة لإلس���تثمار، باإلضافة إلى توفير الموارد 
المالي���ة الضروري���ة، والعم���ل على خلق الش���راكات 
اإلس���تراتيجية م���ع المؤسس���ات العالمي���ة، وبهدف 
معالجة التحدي���ات التي يُواجهها اإلقتصاد العراقي 

والتي تم التطّرق إليها آنفاً«.
ولف���ت خلف عب���د إلى »أن هذه الجه���ود تتطلّب 
إيجاد طرق لتمويلها بش���كل س���ليم، وهن���ا يبرز دور 
المص���ارف الخاص���ة والحكومي���ة ف���ي إس���تحداث 
وخلق قنوات متنوعة، لتمويل المشاريع اإلستثمارية 
ف���ي قطاع النف���ط والغاز، من خال الش���راكات مع 
مؤسس���ات التموي���ل العالمي���ة والت���ي كان لن���ا دور 
وتجربة س���ّباقة، والتي تبلورت بتوقيع إتفاقية تمويل 
مع مؤسس���ة التمويل الدولية )IFC(  باإلضافة إلى 

شركات عالمية أخرى«.
وأك���د خلف عب���د »أهمية عقد ش���راكات طويلة 
Intern - )األمد مع الش���ركات األجنبية والعربية 
tional Oil Companies(  المتخصص���ة ف���ي 
الفت���رات المقبلة، وبما يخدم قطاع الطاقة والنفط، 
وأن مصارفنا على إس���تعداد تام إلدارة وتقديم كافة 
الخدمات المصرفية، بما في ذلك تمويل المش���اريع 
project finance وتقدي���م اإلستش���ارات المالية، 
وبما يُس���اهم في تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا 
المس���تخدمة ف���ي إنت���اج النف���ط والغ���از، كم���ا أن 
المصارف تمتلك القدرة الكاملة بالموارد البش���رية 
الازمة والم���اءة والرصانة المالي���ة الكافية، لفتح 
س���قوف إئتمانية م���ع األطراف الخارجي���ة، وبهدف 
إعادة إعمار العراق وتنفيذ المشاريع اإلستثمارية«.

وخت���م خل���ف عبد: »بالنظ���ر إل���ى المرحلة التي 
يعانيه���ا إقتصاد الع���راق، فإن العمل يتطلّب إرس���اء 
إطار تش���ريعي يائم اإلقتصاد الرقم���ي والصناعة 
الرقمية، وضرورة تعاون القطاع الحكومي مع القطاع 
الخ���اص لتش���جيع الصناع���ات على مواكب���ة الثورة 
الصناعية الرابعة، من خال حزمة من السياس���ات 
الصناعية والتجارية تُش���جع التحديث التكنولوجي، 
والتح���ّول الرقم���ي ف���ي الصناعات الوطني���ة، ودعم 
وإحتض���ان القطاع الخاص والتعامل معه كش���ريك، 
وتقديم جميع أنواع الدعم والتسهيات له، وتحقيق 

l.»مبدأ المشاركة بينه وبين القطاع العام

األخبار والمستجدات
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ف���ي حدث يُعد األول على مس���توى الع���راق، قام صندوق اإلس���كان التابع لوزارة 
اإلعمار واإلسكان والبلديات، بالتعاقد مع شركة العرب للدفع االلكتروني المرخصة 
م���ن البنك المرك���زي العراقي بإط���اق العمل بنظام الجباي���ة اإللكتروني لمقترضي 
صن���دوق االس���كان العراقي تطبيقاً لق���رار مجلس الوزراء المرقم 378 لس���نة 2018  

وتعليمات وضوابط البنك المركزي العراقي.
هذا التوجه يُعزز إيرادات القطاع الحكومي، ويُقلل اإلنفاق ويختصر الروتين، كما يُوفر 

القطاع الحكومي العراقي يعتمد على الجباية اإللكترونية في تحصيل األموال

اإلجمالي���ة  الكلف���ة  ُق���ّدرت 
للصراع في ليبيا منذ إندالعه في 
الع���ام 2011 حت���ى تاريخ���ه، بمبلغ 
783 مليار دين���ار ليبي، أي حوالي 
لس���عر  وفق���اً  دوالر،  ملي���ار   576
الصرف الرسمي، علماً بأن هناك 
أس���عار صرف متعددة، بحسب ما 
يُبرزه التقرير الجديد للجنة األمم 
المتحدة اإلقتصادية واإلجتماعية 
لغرب���ي آس���يا )اإلس���كوا( بعن���وان 
»الكلف���ة اإلقتصادي���ة للصراع في 

ليبيا«.
وبحس���ب التقري���ر، أدى الص���راع إلى إنكم���اٍش حاد ف���ي اإلقتصاد 
الليبي، فإنخفض الناتج المحلي اإلجمالي وتراجعت معدالت اإلستثمار. 
كما تقلَّص اإلستهاك بسبب عودة العمال األجانب إلى بلدانهم األصلية 
وتراج���ع دخ���ل المواطنين الليبيي���ن. وتباطأت التج���ارة الخارجية نتيجة 
إنخف���اض كبير في صادرات بع���ض المنتجات الرئيس���ية كالنفط، ولكن 

األثر كان أشّد على الواردات لتقلُّص قطاعي التشييد والبناء. 
ويُش���ير التقري���ر إل���ى أن هن���اك عوام���ل أدت إلى تفاقم الخس���ائر 
اإلقتصادي���ة، مث���ل تدمير األص���ول الرأس���مالية في قطاع���ات كالقطاع 
النفطي والبناء والزراعة والتصنيع، وتراجع أس���عار النفط في األس���واق 
العالمية، وتحويل الموارد ع���ن الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية 

إلى اإلنفاق العسكري. 
ويوض���ح التقري���ر أيض���اً أن آث���ار الصراع ف���ي ليبيا تع���ّدت إقتصاد 
الب���اد لتطال إقتصادات البلدان المجاورة مث���ل الجزائر وتونس ومصر 

والس���ودان، الت���ي تربطه���ا بليبي���ا 
عاق���ات إقتصادي���ة واس���عة على 
واإلس���تثمار  التج���ارة  مس���تويات 

والعمالة.
ف���ي هذا الس���ياق، قال طارق 
المش���رف عل���ى فري���ق  العلم���ي، 
اإلس���كوا:  ف���ي  التقري���ر  إع���داد 
»يتطل���ب الس���ام ف���ي ليبيا وضع 
خط���ة إلع���ادة البن���اء واإلنع���اش 
الة  تقوم على حوكمة إقتصادية فعَّ
وش���فافة وإعادة تأهيل للقطاعات 
المتض���ررة من الص���راع«، داعياً إلى »تعزيز النمو واإلس���تثمار من خال 
برام���ج إع���ادة إعمار طارئ���ة قصيرة الم���دى وإصاح للمؤسس���ات على 

المدى األبعد«.
م���ن جه���ة أخ���رى، أف���ادت اإلس���كوا أن المنطقة العربية س���تُواجه 
س���يناريوين إقتصاديين في العام 2021، أحُدهما متفائل، يتوقع 
تحقي���ق معّدل نمو يصل إلى 3.5 %، واآلخر أقل تفاؤاًل يقتصر 
فيه النمو على 2.8 %. وسيتحدد المسار بناًء على قدرة البلدان 
على مواجهة جائحة »كوفيد19-«، التي بسببها خسرت المنطقة 
ف���ي الع���ام 2020 ما يُقارب 140 مليار دوالر لتحقق نس���بة نمو 

سالبة ُقدرت ب� 3 %-. 
ج���اءت ه���ذه التوقع���ات في الع���دد الجديد لعام���ي -2019

2020 م���ن »مس���ح التط���ورات اإلقتصادي���ة واإلجتماعي���ة ف���ي 
المنطقة العربية«، الذي تُصدره لجنة ألمم المتحدة اإلقتصادية 

l.ًواإلجتماعية لغربي أسيا )اإلسكوا( سنويا

اإلسكوا: الكلفة اإلقتصادية للصراع في ليبيا تفوق 576 مليار دوالر

للمواطنين إمكانية تسديد فواتيرهم أو أقساطهم على مدار 24 ساعة، ومن خال بطاقات الدفع اإللكتروني والقنوات اإللكترونية مثل تطبيق 
الهاتف النقال لصندوق اإلس���كان، وتطبيق الهاتف لش���ركة العرب، ومن خال أجهزة الصّراف اآللي ومنافذ س���حب الرواتب التابعين لش���ركة 

l.العرب، من دون الحاجة للذهاب لمقرات صندوق اإلسكان لتسديد األقساط

األخبار والمستجدات
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تعان���ي اليمن منذ عقود تحديات متعددة، منها هشاش���ة 
البنية التحتية، وإرتفاع معدالت الفقر وإنعدام األمن الغذائي، 
مم���ا جعله���ا مصّنفة ضمن الدول األقل نم���واً في العالم، ما 
دفع المنظمات الدولية واإلقليمية المعنية بتنمية اليمن إلى 
العم���ل معاً لوضع برام���ج تنموية لمعالجة ه���ذه التحديات، 
م���ن خال دراس���ات وبح���وث وبرام���ج تهدف إل���ى مكافحة 
الفقر وتحقيق األهداف اإلنمائية المتفق عليها دولياً، وذلك 

تحسيناً لظروفها المعيشية عبر إسهامات تنموية فاعلة.
وفي هذا اإلطار، سعت لجنة األمم المتحدة اإلقتصادية 
واإلجتماعية لغربي آس���يا )اإلسكوا( بالش���راكة مع المملكة 
العربية الس���عودية إلى تمويل وإث���راء التقرير األممي للدول 
األق���ل نمواً بتحليات وخطط ش���املة ع���ن التقدم المحقق 

خال السنوات العشر الماضية لصالح أقل البلدان نمّواً.
وجرى توقيع شراكة دولية بين البرنامج السعودي لتنمية 
وإعمار اليمن ممثًا بالمش���رف العام على البرنامج السفير 
محمد بن سعيد آل جابر، ولجنة األمم المتحدة اإلقتصادية 
واإلجتماعية لغربي آس���يا )اإلس���كوا( ممثل���ة بوكيلة األمين 
الع���ام لألم���م المتح���دة، واألمين���ة التنفيذية الدكت���ورة روال 

دشتي.
وخ���ال حف���ل توقي���ع الش���راكة، أّك���د الس���فير آل جابر 
»حرص المملكة العربية السعودية على تسخير كافة الجهود 
وفي شتى المجاالت لدعم اليمن وشعبه«، موضحاً أن »هذا 
التوج���ه التنم���وي الذي تنتهجه المملكة لمس���اعدة الش���عب 
اليمني ما هو إال رسالة واضحة بأن المملكة تتعامل مع دول 

الجوار من خال تنميتها ودعم إستقرارها«.

وذك���ر الس���فير آل جاب���ر أن »ج���زءاً كبي���راً م���ن أعمال 
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يُعنى ببناء القدرات، 
وهو عمل يتقاطع مع عمل اإلس���كوا، وأن العمل على تطوير 
البنية التحتية في اليمن عمل مستمر كما إستمر في العقود 

الماضية، بما في ذلك دعم التنمية الشاملة«.
وج���اءت هذه الش���راكة بي���ن البرنامج الس���عودي لتنمية 
وإعم���ار اليم���ن واإلس���كوا، عق���ب زي���ارة وفد اللجن���ة لمقّر 
البرنام���ج الس���عودي لتنمية وإعم���ار اليم���ن، واّطاعه على 
إس���تراتيجية البرنامج، وآلية س���ير المش���اريع التنموية التي 
ينفذه���ا البرنامج في مختل���ف المحافظ���ات اليمنية، حيث 
صّرح���ت وكيل���ة األمي���ن الع���ام لألم���م المتح���دة، واألمينة 
لإلس���كوا د. روال دش���تي أثناء زيارته���ا »أن للمملكة العربية 
الس���عودية دوراً قيادي���اً، يُؤكده إلتزامها اإلنس���اني والتنموي 
تجاه جيرانها«، مشيدًة بالنشاط التنموي للبرنامج السعودي 

لتنمية وإعمار اليمن.
وإنطاًقا من دعم المملكة العربية الس���عودية المس���تمر 
لتحقيق التنمية في اليمن، س���عى البرنامج السعودي لتنمية 
وإعم���ار اليم���ن إل���ى تمويل ه���ذا التقرير، بم���ا يتضمنه من 
دراس���ات وبح���وث تقوم بها اإلس���كوا، به���دف وضع خارطة 
طري���ق للتنمية في البل���دان العربية األقل نم���ّواً، كما يفّصل 
التقري���ر م���ا تقّدم���ه المملكة العربي���ة الس���عودية، والبلدان 
العربي���ة األخ���رى والمجتم���ع اإلقليم���ي والدول���ي، من دعم 
ومس���اعدة إنس���انية وإنمائي���ة إلى هذه البلدان، لإلس���تفادة 
من مخرجاته في تطوير إس���تراتيجية ش���املة مدتها عش���ر 
l.2030 سنوات، تحقيقاً ألهداف التنمية المستدامة لعام

»إعمار اليمن« و »اإلسكوا« 
يوقعان إتفاقية لدعم خطط التنمية في اليمن

الدكتورة روال دشتيالسفير محمد بن سعيد آل جابر

األخبار والمستجدات
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التنمي��ة  لجن��ة  بحث��ت 
اتح��اد  ف��ي  المس��تدامة 
بنوك مصر برئاس��ة لميس 
محاف��ظ  مستش��ار  نج��م، 
البن��ك المرك��زي المصري، 
خ��الل إجتماع له��ا في مقر 
 9 تط��ورات  ف��ي  اإلتح��اد، 

إتحاد بنوك مصر يبحث تطورات 9 مشاريع في مجال المسؤولية المجتمعية
ويُقرّ إجراءات جديدة لمواجهة موجة كورونا

وعرض���ت اللجن���ة تقريراً أعّده مكتب المهندس االستش���اري 
حس���ين صبور ع���ن موقف أعمال التطوير ف���ي محافظة الجيزة، 
حيث أوضح إنتهاء ش���بكة الصرف ومياه الش���رب لقريتي المعمل 
والمس���اكن في البدرش���ين بنس���بة 100 %، كما ت���م اإلنتهاء من 
أعمال إنشاء محطة تنقية مياه قرية مزغونة في البدرشين بنسبة 
70 % وجاري تركيب األعمال الميكانيكية، وأوضح أنه تم االنتهاء 
من إنشاء محطة رفع صرف صحي في قرية الحسانين الشرقية 
بنس���بة 80 %، وخط الطرد بنس���بة 95 %، كم���ا تم اإلنتهاء من 
محطة تنقية مياه قرية الش���وبك الغربي في البدرش���ين، بنس���بة 

إنجاز 75 %.
 وقام���ت اللجنة بالتنس���يق بين األط���راف ذات الصلة بعملية 
تطوي���ر أرض البت���رول ف���ي منطق���ة كف���ر العل���و، في حل���ون من 
خال دع���وة الدكتور أحمد القزاز رئيس ح���ي حلوان والمهندس 
أش���رف البرقي مدير عام في ش���ركة »سوميد« اللذين شاركا في 
اإلجتم���اع، وقد تمت الموافقة على آلي���ة لتفعيل أعمال التطوير، 
وفق���اً للتصميم المقترح بإنش���اء ماعب مفتوح���ة وحديقة عامة 
لألطف���ال، طبقاٌ للضوابط الفنية التي أقرتها ش���ركة »س���وميد«، 

وتحت إشراف مكتب المهندس اإلستشاري حسين صبور.
 ووافقت اللجنة بصفة مبدئية على التعاون مع مؤسسة صّناع 

مشاريع على قائمة أعمال اللجنة، في مجاالت متنوعة منها تطوير العشوائيات والتعليم والصرف الصحي ومياه الشرب.
 وش��ارك في اإلجتماع عدد من أعضاء اللجنة منهم ش��اهيناز رمزي نائب مدير عام إدارة الثروات في المصرف العربي 
الدول��ي، وجيهان أبو حس��ين نائ��ب مديرعام إدارة إيثار في المصرف المتحد، وليلى حس��ني رئيس مكتب المس��ؤولية 
اإلجتماعية والتنمية المس��تدامة في بنك اإلس��كندرية، ونجالء عبد الرحيم مدير عام اإلتصال المؤسسي في بنك 

التنمية الصناعية والعميد مهندس وليد عبد الوهاب.

الحياة لبدء المرحلة الرابعة من التعاون المشتركة لتنمية المناطق 
العشوائية في حلوان، مع التركيز على التنمية البشرية من خال 
تفعيل دورالش���باب في تنمية مجتمعهم المحلي، وتحسين الوضع 
اإلقتصادي واإلجتماعي للس���يدات من الفئات المهمشة، على أن 
يتم دراسة عمل بروتوكول جديد يغطي أوجه النشاط التي تخدم 

رؤية اتحاد بنوك مصر في التطوير.
وأك���دت لمي���س نج���م مستش���ار محاف���ظ البن���ك المرك���زي 
المصري ورئيس لجنة التنمية المس���تدامة في إتحاد بنوك مصر 
»أن اللجنة تعكف على متابعة المشروعات التي يقوم عليها إتحاد 
بنوك مصر في مجال التنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية 
بش���كل مس���تمر«، الفتة إلى »أن تلك المش���روعات تأتي في إطار 
خطة الدولة للتنمية«، مشيرة إلى »أن اللجنة تولي إهتماماً خاصاً 
بتنوع المشروعات التي تعكف على تنفيذها وتطويرها وفي اماكن 
مختلفة، بما يُس���اهم في تقديم خدمات جيدة ومناسبة للمواطن 

المصري«.
من جهة أخرى، وفي خطوة إستباقية، أقر إتحاد بنوك مصر، 
برئاس���ة محمد اإلتربي، رئيس بنك مصر، مجموعة من التدابير 
والتعليمات اإلسترش���ادية للبنوك إلتخاذها خال الفترة المقبلة 
لمواجهة الموجة الثانية من تفش���ي في���روس كورونا »كوفيد 19«، 
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موجهاً خطاباً للبنوك العاملة في الس���وق المحلية يشمل تعليمات 
إسترشادية.

وذكر الخطاب الموجه للبنوك من إتحاد بنوك مصر، أنه »تقرر 
تطبيق خطة إسترشادية لضمان إستمرارية العمل في البنوك في 
الظروف الراهنة، مبنية على إستمرار عمل البنوك في مواعيدها 
المقررة حالياً«، مؤكداً »أن هذه التدابير واإلجراءات هي لضمان 

إستمرارية األعمال واألنشطة المختلفة بكفاءة«.  
ووجه اإلتحاد باإلس���تمرار في تحديد أع���داد الموظفين في 
مق���رات العم���ل عبر الس���ماح لنس���ب ق���د تصل إل���ى 50 % من 
موظف���ي البنوك من الرجال والنس���اء بالعمل م���ن المنزل، وذلك 
للحّد من التجّمعات داخل أماكن العمل وفقاً لطبيعة العمل، وبما 
ال يُؤثر على س���ير العمل وإنتظامه، حيث س���يقوم كل رئيس قطاع 

للبنك بتقسيم العاملين في مجموعات.
وتضّمن���ت الخطة متابعة المقرات البديلة من حيث تجهيزها 

باألجهزة والمعدات الازمة لإلدارات لإلستمرار في أداء أعمالها 
دة  ف���ي حاالت التوقف اإلضط���راري، وإصدار التعليمات المش���دَّ
ف���ي ما يخص اإللتزام بإرت���داء الكمامات داخل مقر العمل وعند 
إس���تخدام أتوبيسات البنك. وتم التأكيد على الموظفين باإللتزام 
بإتباع كافة اإلجراءات االحترازية والوقائية أثناء إستخدام وسائل 

المواصات العامة أو الخاصة مع تجّنب أماكن اإلزدحام.
وشدد اإلتحاد على »ضرورة اإللتزام بالعدد المصّرح به أثناء 
إس���تخدام المصاعد واإللتزام بإرتداء الكمامة، والتأكيد بمنع أية 
إجتماع���ات وجهاً لوجه وإس���تبدالها باإلجتماع���ات عبر »الفيديو 
كونفرانس«، وإعطاء التعليمات بتعقيم جميع األس���طح بإستخدام 
م���واد مطه���رة تحتوي على الكحول والتعقيم ال���دوري لكافة مقار 
العم���ل خال العطلة األس���بوعية، وتوفير الس���ائل المطهر بكافة 
األماكن التي يتواجد بها العاملون والعماء وتطهير كافة مصاعد 

l.»المراكز الرئيسية بصفة دورية

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وعاكف المغربي 
نائ���ب رئيس مجلس إدارة بن���ك مصر، توقيع بروتوكول تعاون بين 
التمثي���ل التجاري المصري وبنك مصر في مجال تمويل عدد من 
البرامج واالنش���طة الهادفة لزيادة مع���دالت الصادرات المصرية 

لاسواق العالمية وبصفة خاصة ألسواق دول القارة االفريقية.
وقع البرتوكول الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري، 
وش���هاب زي���دان، رئيس قط���اع المنتج���ات المصرفية للش���ركات 

والمؤسسات المالية في بنك مصر.
وقالت الوزيرة جامع »إن البروتوكول والذي يس���تمر لمدة عام 
ونص���ف ع���ام اعتباراً من أول يناير/كان���ون الثاني 2021 - يدعم 

بروتوكول تعاون بين التمثيل التجاري وبنك مصر بـ 22 مليون جنيه

مراسم توقيع البروتوكول

التوج���ه الحال���ي لل���وزارة بزيادة الص���ادرات المصري���ة لمختلف 
األسواق العالمية كما يدعم إستراتيجيتها الخاصة بالتحرك نحو 
الس���وق األفريقية«، مش���يرًة إلى »أن البروتوكول يستهدف تطوير 
المي���زات التنافس���ية لع���دد من القطاع���ات التصديري���ة وتأهيل 
المصدري���ن الجدد وصغ���ار المصنعين، إلى جان���ب تنظيم ورش 
عمل وجلس���ات توعي���ة لرفع الوع���ي لدى المصدرين باألس���واق 
المس���تهدفة، باإلضاف���ة إلى إيف���اد البعثات التجاري���ة الترويجية 
وتنظيم االسابيع التجارية والترويج لعدد من القطاعات الصناعية 

باألسواق األفريقية«.
وم���ن جانبه أش���ار الدكت���ور أحمد مغ���اوري، رئي���س التمثيل 
التج���اري إلى »أن دور الجهاز يتضمن تعزيز إس���تفادة الش���ركات 
المص���درة م���ن البرام���ج الخدمي���ة والمصرفي���ة والتمويلية التي 
يتيحه���ا بنك مصر ف���ي إطار البرتوك���ول وذلك بتموي���ل تقديري 
يبلغ 22 مليون جنيه، باإلضافة إلى ترش���يح الش���ركات والمصانع 
الراغب���ة في التعاون م���ع البنك للحصول عل���ى مزايا البروتوكول 
وفق���اً للخطة التي أعدتها إدارة أفريقيا بالتمثيل التجاري، بهدف 
الوص���ول بحجم الص���ادرات الى 30 ملي���ار دوالر خال المرحلة 
القريب���ة المقبلة، إل���ى جانب تنظيم ورش عم���ل للتدريب لتوعية 
الش���ركات المص���درة وبصفة خاص���ة صغار المصدري���ن بآليات 
التصدير ومستندات الشحن بالتعاون مع مدربين من بنك مصر، 
فض���ًا عن تنظيم أنش���طة ترويجية تتضم���ن 6 بعثات تجارية و5 
أس���ابيع تجاري���ة إلى عدد من الدول األفريقي���ة إلى جانب تنظيم 

l.»بعثات مشترين إلى مصر
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ع البنك األهلى المصرى والهيئة القومية للبريد، مذكرة  وقَّ
تفاه���م جديدة إلتاح���ة صرف الح���واالت الخارجية من خال 

مكاتب البريد المصري.
وصرح هش���ام عكاش���ه رئيس مجل���س إدارة البنك األهلي 
المصري »أن هذا التعاون يأتي ضمن الش���راكة اإلستراتيجية 
بين الجهتين، والذي من ش���أنه التيس���ير عل���ى المواطنين من 
خ���ال إتاحة صرف الحوالت ال���واردة من الخارج، عبر مكاتب 
البري���د، وذل���ك من خال إط���اق خدمة جديدة مش���تركة بما 

البنك األهلي المصري يُفّعل منظومة التحصيل اإللكتروني
ويوقع مع الهيئة القومية للبريد مذكرة تفاهم 
ويصل بفروعه للخدمة اإللكترونية الى أسوان

هشام عكاشه
 رئيس مجلس إدارة البنك األهلي المصري

 البنك األهلى المصرى فرع أيكونيا

يحيي ابو الفتوح ابراهيم سرحان

يُس���هم في جذب تحويات ومدخرات المصريين العاملين في 
الخ���ارج، لتتم في إط���ار المؤسس���ات المالي���ة القومية، وذلك 
إيماناً بأهمية الدور المنوط بالمؤسس���تين العريقتين، في دعم 
اإلقتص���اد القومي«، مؤك���داً »أن آلية عمل تل���ك الخدمة تُوفر 
إمكانية إستقبال الحواالت الواردة من الخارج عن طريق البنك 
األهل���ي المصري، وإتاحتها للصرف من خ���ال مكاتب البريد 
المختلف���ة عل���ى مس���توى الجمهورية، وهو ما يُس���هم في زيادة 
حصيلة العملة األجنبية ونموها بش���كٍل مطرد خال الس���نوات 
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المقبلة«.
م���ن ناحي���ة أخ���رى، وإنطاق���اً من ح���رص البن���ك األهلي 
المص���ري عل���ى دعم الخطط اإلس���تراتيجية للدول���ة، وتنفيذاً 
لتوجيه���ات القي���ادة السياس���ية ف���ي مزيد من التفعي���ل لعملية 
التح���ول الرقمي في مختلف الخدم���ات الحكومية، أبرم البنك 
بروتوكول تعاون مع ش���ركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية 
»إي فاينان���س«، به���دف تفعي���ل خدم���ة التحصي���ل اإللكتروني 
وميكن���ة كاف���ة الخدم���ات الت���ي تقدمه���ا المحلي���ات بعدد من 

المحافظات المصرية.
وص���رح يحيى أب���و الفتوح نائب رئيس مجل���س إدارة البنك 
األهلي المص���ري »أن المنظومة الجدي���دة التي يقدمها البنك 
األهل���ي للمرة األولى ف���ي مصر بهدف التحصي���ل اإللكتروني 
لخدم���ات المحلي���ات يمت���د نش���اطها ألكثر م���ن 9 محافظات 
مصرية، كمرحلة أولى، على أن يتم إستكمال بقية المحافظات 
تباعاً، وذلك سعياً من البنك إلى نشر ثقافة إستخدام الخدمات 
المصرفية اإللكترونية، وضمن دوره الفعال والمتنامي في تفعيل 
مبدأ الشمول المالي، ودعم منظومة التحول الرقمي واإلنتقال 
لمجتمع أقل إعتماداً على النقد، وهو أحد مستهدفات الدولة، 
وال س���يما ف���ي ضوء ض���رورة تقلي���ل التعامل النق���دي مراعاة 
لمعايير الصحة العامة وفقاً لرؤية مصرالرقمية«، مش���يراً إلى 
»حرص البنك على تقدي���م خدمات أفضل للمواطن المصري، 

وهو الدور الذي يضطلع به دائماً بوصفه بنك أهل مصر«.

وي�سل بفروعه للخدمة الإلكترونية الى اأ�سوان

على صعيد آخر،  واصل البنك األهلي المصري نشر فروعه 
للخدم���ة االلكترونية ليص���ل بها الى صعيد مص���ر وبالتحديد 
محافظة أس���وان، حيث أكد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة 
البن���ك األهل���ي المصري »أن البنك مس���تمر ف���ي تنفيذ خطته 
لنش���ر فروع الخدمة اإللكترونية التي أطلقها للمرة األولى في 

الس���وق المصرية في مطل���ع العام 2019 والت���ي وصل عددها 
ال���ى 19 فرع���اً حتى تاريخ���ه، مع وضع خطة طموحة للتوس���ع 
ونشر ذلك النمط من الفروع، وهو ما يأتي تنفيذاً إلستراتيجية 

l.البنك للتحول الرقمي التي تقع على رأس أولويات البنك

األخبار والمستجدات



Union of Arab Banks (December 2020)احتاد املصارف العربية  )كانون األول/ ديسمرب 2020(108

بدأت البنوك الس���ودانية إستعدادها للعودة إلى السوق المصرفية 
العالم���ي بعد إنقطاع دام أكثر من عقدي���ن، إثر قرار اإلدارة األميركية 
رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب. فما مدى جاهزية 

البنوك للعمل مجدداً مع الخارج؟ وما العقبات التي قد تُواجهها؟
يقول الخبير اإلقتصادي السوداني الدكتور محمد الناير: »هناك 
العدي���د من اإلجراءات الداخلية في البن���وك، كان يُفترض القيام بها 
ف���ي المرحل���ة الماضية، لكن يا لألس���ف، لم تكتمل ول���م تتم بصورة 
أساسية، وهي عملية إعادة هيكلة المصارف السودانية، ورفع رؤوس 

أموالها بنسبة كبيرة«.
إجراءات ضرورية

وأض���اف الناي���ر: »أن البنوك الس���ودانية رؤوس أموالها ضعيفة، 
فهناك بعض البنوك حتى تاريخه ال يتجاوز رأس مالها المدفوع 250 
مليون جنيه سوداني أو 300 مليوناً أي ما يعادل مليون دوالر تقريباً، 
ف���ا يُعق���ل أن يكون هن���اك بنك يري���د التعامل م���ع المجتمع الدولي 
برأس���مال مليون دوالر، وتالياً كن���ا نأمل في أن يتم رفع رؤوس أموال 
البنوك بمعدالت عالية ومناس���بة، وأي بنك يفشل في رفع رأس ماله 
إلى المس���توى المطل���وب، يتم دمجه مع بنك آخ���ر حتى تكون هناك 

كيانات مصرفية قوية«.
وأوض���ح الناي���ر »أن ع���ودة الحي���اة إل���ى طبيعته���ا ف���ي البن���وك 
السودانية يعتمد أوالً على إنهاء اإلجراءات األميركية، المتعلقة برفع 
إسم السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب، حيث إن اإلجراءات 
األميركي���ة تس���تغرق بع���ض الوقت، ونأم���ل في أاّل يح���دث تغيير في 
مفه���وم اإلدارة األميركي���ة بع���د إنتخاب ج���و بايدن رئيس���اً للواليات 

ما الصعوبات التي تُواجه البنوك السودانية
بعد عودتها للتعامل مع المصارف الدولية؟

المتحدة، ونستبش���ر خيراً بأن عهد بايدن س���يكون أفضل بكثير جداً 
م���ن عهد دونال���د ترامب )الرئيس األميركي الس���ابق( والذي لم يكن 
يدير األمور بطريقة رش���يدة، وأفتعل الكثير من الحروب اإلقتصادية 

مع الصين وغيرها«.
مؤشرات إقتصادية

ولفت الناير إلى أنه »قد يحدث تحس���ن في اإلقتصاد السوداني، 
عندم���ا يت���م تأيي���د قرار الرف���ع من قائم���ة اإلرهاب، ووقتها س���وف 
تس���تطيع المصارف السودانية إس���تقبال التحويات من الخارج، مع 
سهولة إنسياب حصيلة الصادرات السودانية، وأيضاً عمليات تحويل 
األموال من أجل اإلس���تيراد من الخارج، أو للدارس���ين في الجامعات 
الغربي���ة واألميركية من الطاب الس���ودانيين، وأيضاً س���يكون األمر 

ميسراً لمن يريدون العاج في الخارج«.
في هذا الوقت، بدأت البنوك السودانية خطوات إلعادة تأسيس 
عاقات م���ع البنوك األجنبية، بينما تس���تعد الواليات المتحدة لرفع 
الس���ودان م���ن قائمتها للدول الراعي���ة لإلرهاب. ويق���ول مصرفيون 
ومحللون إن العملية س���تكون بطيئة على األرجح، وإستعادة العاقات 
المصرفي���ة الدولي���ة ق���د تعط���ي دعماً حيوي���اً إلقتص���اد ال يزال في 
أزمة، بعد أكثر من 18 ش���هراً من إنتقال سياسي في أعقاب اإلطاحة 

بالرئيس السابق عمر البشير.
 يُشار إلى أن البنوك في السودان، ممنوعة من عاقات المراسلة 
التي تشمل عملة الدوالر األميركي، وتجد صعوبة في التعامل بعمات 
رئيس���ية أخ���رى، منذ نحو 20 عاماً، وهو م���ا يضطرها إلى اإلعتماد 

l.بشكل أساسي على الدرهم اإلماراتي للمعامات
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في س���ياق اإلستفادة من رفع إسم السودان من قائمة 
ال���دول الراعية لإلرهاب، بما يُتيح لإلقتصاد الس���وداني 
والمؤسس���ات االقتصادية والمصرفية الوطنية، تعامات 
م���ع اإلقتص���اد العالم���ي، يُواصل بنك فيصل اإلس���امي 
جهوده في التطوير للحصول على اإلستفادة القصوى من 

هذه النجاحات.
في هذا الس���ياق، حصل بنك فيصل اإلس���امي على 
رخص���ة إصدار بطاق���ات »ماس���تر كارد« العالمية، والتي 
تصدر بالتعاون مع مؤسس���ات إقتصادية عالمية مختلفة، 
وتُعتبر واحدة من ثاث عامات تجارية رئيسية للبطاقات 
المعتمدة في العالم، مقرها الواليات المتحدة األميركية، 

وتتعامل مع نحو 33 مليون متجر في العالم .
ووص���ف الرئي���س التنفي���ذي لمجموعة بن���ك فيصل 
االس���امي معاوي���ة أحمد األمين هذه الخط���وة ب� »النقلة 
النوعي���ة في الخدمات التي يُتيحها البنك لعمائه داخلياً 
وخارجي���اً«. وق���ال: »إن بطاق���ات »ماس���تر كارد« تُتي���ح 

بنك فيصل اإلسالمي يتجه نحو 
اإلندماج في التعامالت الدولية

 الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك فيصل اإلسالمي
 معاوية أحمد األمين

لحامله���ا خيارات س���داد مرنة، وميزة الدفع بكل س���هولة 
من خال كافة قنوات الدفع اإللكتروني«، مؤكداً »الفوائد 
التي يجنيها اإلقتصاد الوطني من خال تعامات البنوك 
المحلية مع المؤسس���ات اإلقتصادية العالمية، وال س���يما 
ف���ي التحويات وج���ذب مّدخرات الس���ودانيين العاملين 
في الخارج، وما يُمكن أن تُوفره هذه التعامات بالنس���بة 
إل���ى النق���د األجنبي للباد«، مش���يراً إل���ى »أهمية الدفع 
اإللكتروني عب���ر نقاط البيع والتس���وق اإللكتروني خارج 

l.»السودان

قرر رئيس مجلس الوزراء الس���وري حسين عرنوس نقل العاملة 
من الفئة األولى في مصرف س���ورية المركزي رغد جرجي معصب، 
إل���ى ماك مصرف التوفير وتكليفه���ا بوظيفة مدير عام المصرف. 
علم���اً أن المهندس���ة هيف���اء يون���س كان���ت تتول���ى اإلدارة العام���ة 
للمص���رف، وكانت تتصف بالهدوء واإلتزان والدقة خال الس���نوات 
الت���ي أمضتها في الوظيفة. كما كان لها مس���اهمات فعالة في إطار 
العم���ل المصرف���ي، حيث تلقت ف���ي العام 2017 الثناء والش���كر من 

تكليف رغد معصب بإدارة مصرف التوفير بعد هيفاء يونس

المهندسة هيفاء يونس في األكاديمية العربية لألعمال اإللكترونية
األكاديمي���ة العربي���ة لألعم���ال اإللكترونية لمش���اركتها المميزة في 

لجنة قبول الطاب في الماجستير.
في الس���ياق عينه، تلقى األمين العام إلتحاد المصارف العربية 
وس���ام حس���ن فتوح، كتاباً ملحقاً للكتاب الس���ابق، من وزير المالية 
الس���وري الدكت���ور كن���ان ياغ���ي، مضمون���ه أن الوزارة باتت ترش���ح 
الس���يدة رغد جرجي معصب مدير عام مصرف التوفير ممثًا عن 
الجمهورية العربية الس���ورية لعضوية مجلس إدارة اإلتحاد بدالً من 

 l.المهندسة هيفاء يونس
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يُعتب���ر بن���ك أمدرم���ان الوطن���ي، األول 
بحس���ب   ،2020 للع���ام  الس���ودان  ف���ي 
مجموعة »الفاينانش���يال تايم���ز« البريطانية 
المتخصص���ة عب���ر مجلته���ا  )ذا بانك���ر« - 
The Banker( وذلك للمرة الثانية عش���رة 
من���ذ تأس���يس البن���ك، وللس���نة السادس���ة 
توالي���اً، حيث تم اإلعان عن ذلك من خال 
الحفل ال���ذي نظمتة المجموعة مؤخراً، في 
العاصمة البريطانية لندن. كما منحت مجلة 

»أمدرمان الوطني« في المرتبة األولى في السودان واألفضل في 2020

 Global األميركي���ة التي تصدر من مؤسس���ة )Global Finance(
Finance Media, Inc، مقره���ا مدين���ة نيوي���ورك، جائ���زة البن���ك 

األفضل في السودان للعام 2020 لبنك أمدرمان الوطني.
ويأتي تتويج بنك أمدرمان الوطني بهذه الجوائز، نتيجة تفّوق البنك 
في األداء المالي والمبادرات اإلس���تراتيجية للبنك، إضافة الى تطبيق 
الصيرف���ة اإللكتروني���ة الحديث���ة، وتنفيذ الحوكم���ة، وتمتين العاقات 
الخارجية والكفاءة المهنية وتلبية البنك المستمرة إلحتياجات العماء، 
وإستجابته للتداعيات والتعامل مع التحديات والصعوبات التي واجهت 

العالم بسبب إنتشار جائحة كورونا.
في هذا السياق قال الدكتور عبدالحميد محمد جميل المدير العام 

للبن���ك »إن هذه الجوائز جاءت تكريماً ألداء 
البنك المميز، وتتويجاً للجهود المبذولة من 
مجل���س اإلدارة واإلدارة التنفيذي���ة، وجميع 
العاملي���ن، إضافة إلى إلتزام البنك المعايير 
العالمية، وفق المؤشرات المالية والمصرفية 
المحقق���ة، وثق���ة العم���اء بالخدم���ات التي 
يُقدمها، إضافة إلى س���عي البنك المتواصل 

لتطوير المنتجات والخدمات«.
وأشار جميل إلى »أن العام 2020، قد شهد تغّيرات متسارعة في 
بيئة العمل بس���بب »كوفيد 19« ونجاح البنك في اإلس���تجابة لتداعيات 
الجائحة، وذلك بتقديم حلول مصرفية رقمية آمنة عبر الهاتف النقال 

وشبكة اإلنترنت«.
وأوض���ح جمي���ل »أن البنك قد نج���ح هذا العام ف���ي الحفاظ على 
مؤش���رات األداء المال���ي الممي���زة، رغ���م التحدي���ات والتداعيات على 
اإلقتص���اد الوطن���ي والعالم���ي، حي���ث حاف���ظ البن���ك عل���ى تصنيف���ه 
)-AA)SD(/A1( الص���ادر من الوكالة اإلس���امية الدولية للصندوق 
اإلئتمان���ي كأعل���ى تصني���ف لبنك س���وداني، وال���ذي يُش���ير إلى جودة 
األصول والحوكمة الشرعية والمالية واإلدارية، كما أنه يعكس إستقرار 

l.»البنك مستقبًا

أص���درت الس���لطات الس���ودانية ق���راراً بتوحي���د س���عر الوق���ود 
)البنزين والغازولين(. في هذا الوقت، سحبت الدعم كلياً عن الوقود 
)الخدمي(، وهي خطوة كانت متوقعة منذ بدأت الحكومة في تطبيق 
سياس���ات رف���ع الدعم التدريجي ع���ن المحروقات ف���ي موازنة العام 

.2020
وفقاً لقرار وزيرة المالية، هبة محمود، بلغ سعر لتر البنزين 121 
جنيهاً بدالً عن 128 )الدوالر يُعادل 55 جنيهاً سودانياً حسب السعر 
الرس���مي(، والغازولي���ن 112 جنيهاً متراجعاً م���ن 117. ووجهت جميع 

محطات تزويد الوقود اإللتزام باألسعار الجديدة.
وتأت���ي ه���ذه الزيادات م���ع بدء الصيان���ة في مصف���اة الخرطوم 
الرئيس���ية التي تُس���اهم بنس���بة كبيرة في تغطية اإلنتاج المحلي من 
الوقود، فيما يتم تغطية العجز باإلستيراد من الخارج. وأعلنت وزارة 

الطاقة »أن كافة المحطات س���تعمل في توزيع المشتقات من القطاع 
الخاص، وفق التسعيرة التي حددتها وزارة المالية، وسيتواصل إمداد 
القطاعات االس���تراتيجية بالنسب المطلوبة نفسها من اإلنتاج القليل 

لمصفاة الخرطوم الثانية«.
وتعتزم وزارة المالية زيادة الدوالر الجمركي في مشروع الموازنة، 
من 18 جنيهاً إلى 55 جنيهاً، وهي خيارات ال تزال قيد الدراسة، رغم 
تحذيرات الخبراء اإلقتصاديين من اآلثار الكارثية لهذه الخطوة على 

األوضاع المعيشية للمواطنين.
وتش���ير كل المعطيات إلى أن الحكومة تس���عى لرفع الدعم عن 
المحروق���ات والقمح في نهاي���ة العام 2020، إلج���ازة موازنة العام 
2021 الخالي���ة م���ن أي سياس���ات جدي���دة متعلق���ة بتحرير س���عر 

l.الوقود

السودان يرفع الدعم كليًا عن الوقود
 ومخاوف من توحش التضخم جرّاء رفع الدوالر الجمركي
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أعلنت س���لطة النقد الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس 
رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلس���طينية، أصدر مرس���وماً رئاس���ياً بتعيين محمد مناصرة 
نائب���اً لمحافظ س���لطة النقد الفلس���طينية، بناء على تنس���يب 

مجلس الوزراء. 
وأبدى محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، تقديره 

للرئيس عباس على هذا القرار، ودعمه ورعايته لس���لطة النقد 
والجه���از المصرف���ي، بصفته القائد األول والراعي األساس���ي 
لمس���يرة الشعب الفلسطيني، واألب الروحي لكل إنجاز تحققه 
المؤسس���ات الفلس���طينية ومن ضمنها س���لطة النق���د، وتمنى 
لمحمد مناصرة التوفيق في عمله، إستمراراً لمسيرته المهنية 

l.الناجحة وخبرته المتخصصة في العمل المصرفي

سلطة النقد تطلق 
سلسلة فيديوهات 

تثقيفية 
حول إدارة وتنمية 

المشاريع المتوسطة 
والصغيرة

الفيديوهات التثقيفية

رواد  يس���تقطب 
اللبنانيي���ن  األعم���ال 
ق���ة  الخاَّ اإلبت���كارات 
عليه���ا  يُثاب���ر  الت���ي 
الش���باب اللبنان���ي من 
أجل دعم اإلقتصادات 
وإثبات  اإلنتاج،  وتنويع 
التف���وق ال���ذي يتمّي���ز 
به ه���ؤالء ف���ي منطقة 
األوس���ط  الش���رق 
المتوس���ط  وح���وض 

رجل األعمال اللبناني شفيق نور الدين
يدعم ريادة األعمال وإبتكارات الشباب الخلَّاقة

إقتص���اد أفض���ل. وأثمرت جه���وده الكبيرة،  حيث نج���ح في إجتياز 
معوق���ات كثيرة، حتى بات مش���هود إلس���مه في عدد م���ن المجاالت 
المهني���ة ف���ي الخلي���ج العرب���ي.  ولم ينس يوم���اً حبه لوطن���ه لبنان، 
قة، وتحديداً رواد  الذي يدعمه من خال ش���بابه وإبتكاراته���م الخاَّ

األعمال، ألن أفكارهم هي أساس بقاء لبنان.
وإكتسب نور الدين  المعرفة بجديته وإجتهاده وتجاربه الحياتية، 
متحدياً الصعوبات التي تعترض عمله، فأس���س بدايًة شركة تنسيق 
وتصمي���م زهور، ومن ثم ش���ركات تصميم وتنظي���م أعراس، وتقديم 
الطعام وسلس���لة مطاعم، مم���ا دفع العديد م���ن الراغبين في طلبه 
لتصميم أعراس���هم، حيث تعامل نور الدي���ن مع أهم مصمم أعراس 
ف���ي العال���م Preston Bailey م���ن خ���ال إقامة أكب���ر عرس في  
عاصم���ة دول���ة قطر، الدوح���ة. كما نّف���ذ زفافاً باه���راً ألغنى رجل 
هن���دي ف���ي العالم، كلّفه نح���و 200 مليون دوالر، ف���ي حضور  كبار 
نجوم »بوليوود«، إضافة إلى عدد كبير من الش���خصيات البارزة في 

l.المجتمع على المستوى العالمي

والعالم.
وم���ن بين هؤالء ال���رواد الذين ثابروا بطموح وّث���اب وذات إرادة 
صلبة، رجل األعمال اللبناني ش���فيق ن���ور الدين،  الذي هاجر لبنان 
م���اً على ضرورة خدمتها في س���بيل  حام���ًا معه ل���واء باده، ومصمِّ
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ليس تفصياًل، أن تكون شخصيات سياسية لبنانية تحت مجهر وزارة الخزانة األميركية ومطرقتها 
المؤلم��ة، ونعن��ي بذل��ك العقوبات الت��ي تفرضها الخزانة عل��ى هؤالء األش��خاص وحرمانهم )مع 
مقربي��ن منهم( من القي��ام بعمليات مصرفية في الوالي��ات المتحدة األميركي��ة والدول الموقعة 

إلتفاقيات تعاون معها.
هذه العقوبات طالت العديد من الشخصيات والمؤسسات التي تتبع ألحزاب في لبنان )حزب اهلل 
تحديدًا( خالل الس��نوات الماضية، لكنها مؤخرًا، باتت تطال شخصيات سياسية من الصف األول 
)أي وزراء س��ابقين ورؤساء أحزاب ونواب(  وفقًا لقانونين شّرعهما مجلس الشيوخ األميركي األول، 
هو »قانون قيصر« لمحاربة اإلرهاب »باتريوت آكت« الصادر بعد إعتداءات سبتمبر/أيلول 2001، 
والثاني هو »قانون ماغنيتس��كي« المختص بمعاقبة الفاس��دين ومنتهكي حقوق االنسان، وهذان 
القانون��ان هما الذراع الطويلة التي ُيمك��ن للواليات المتحدة أن ُتعاقب عبره َمن هو خارج اإلقليم 

الوطني.
باإلضافة إلى التبعات السياسية لقرارات العقوبات، فإن ما يعني مجلة »إتحاد المصارف العربية«، 
هو البحث في تأثير هذه العقوبات )التي ُتفرض على أفراد( على المصارف اللبنانية ودورة عملها 
ف��ي ظل التحديات العديدة التي يعيش��ها القطاع المصرفي في لبن��ان، ألن تطبيق هذه العقوبات 
يعن��ي كل القط��اع المصرف��ي اللبناني، كون الدوالر ه��و عملة عالمية تتداول به��ا المصارف، وهي 
ملزمة بتنفيذ القوانين األجنبية، ألنه المصارف المراسلة التي تتعامل معها وُتحّول أموااًل عبرها 

تمتثل أيضًا للقوانين األميركية. 
إذًا، ُتش��به العقوب��ات األميركي��ة، لعبة الش��طرنج التي ته��دف إلى هدم كل أس��س وبنيان منتهكي 
قانون��ي »قيصر« و»ماغنيتس��كي«، وما ُيس��اعدها على ذل��ك تصميم النظام اإلقتص��ادي العالمي 
ال��ذي يجع��ل الواليات المتحدة تمتل��ك عقوبات ذات قوة ممّي��زة، ال ُيمكن ألية دول��ة في العالم 
إمت��الك مثي��ل لها، لذلك يصبح  الس��ؤال مش��روعًا: هل ُيمك��ن أن تطال هذه التأثي��رات المصارف 

اللبنانية؟

مقابالت

العقوبات األميركية تزداد على شخصيات لبنانية
فكيف تؤثر على عمل المصارف؟

مسؤوليات المصارف
يُجي���ب الخبي��ر ف��ي القان��ون 
الدول��ي الدكتور أنط��وان صفير 
على س���ؤال مجلة »إتحاد المصارف 
العربية«، قائ���ًا: »إن العقوبات التي 
تفرضه���ا وزارة الخزان���ة األميركي���ة 
على ش���خصيات لبنان، س���واء أكانت 
في القط���اع العام أو القطاع الخاص 
أو  أو ش���ركات  أو عل���ى مؤسس���ات 
منظم���ات، فه���ذا يعني أن الش���خص 

المعاقب س���واء أكان ش���خصاً طبيعياً أو معنوياً، أصبح حكماً 

خ���ارج  النظ���ام المصرف���ي والمالي، 
بإعتب���ار أن المصارف في لبنان وفي 
الخارج، تُصبح ملزمة إقفال حسابات 
هذا الش���خص إقف���االً تام���اً ونهائياً، 
وف���ي بعض األحيان، تُقفل حس���ابات 
عائلت���ه والمقّربين من���ه، كي ال يكون 

هناك تازم في الموضوع«.
ويش���رح د. صفير »إن المصارف 
تق���وم بهذه الخطوة، ألن أي ش���خص 
أصب���ح تح���ت طائلة العقوبات لديه حس���ابات دائنة أو مدينة، 

د. صفير: المصارف ملزمة

 تطبيق العقوبات 

تحت طائلة القانون األميركي 

الذي ُيمكنه مقاضاتها
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ويس���تعمل النظ���ام المصرفي من خال تحويات »س���ويفت«، 
 ،Credit Card أو توطين أو دفع عب���ر البطاقات اإلئتمانية
فهذا يُحّمل المصرف مسؤولية، ويُعاقب من قبل وزارة الخزانة 
األميركي���ة، وفي بعض األحيانُ يعاقب إما بغرامات كبيرة على 
المصارف، كما  حصل في سويسرا منذ سنوات عدة، أو عبر 
منع المصرف المعني من التعامل بالدوالر االميركي، وبالتالي 

يُصبح خارج النظام المالي العالمي«.
ويُضي���ف د. صفير: »إن إقفال الحس���ابات ليس���ت باألمر 
الس���هل أو البسيط، ألن هناك أش���خاصاً ربما لديهم عاقات 
طويل���ة األمد مع المص���ارف ومع النظ���ام المصرفي، وإقفال 
حس���اباتهم قد يكون مضراً للمصارف ولهم على حد س���واء«، 
مش���يراً إل���ى »أن األمر يج���ب أن يؤخذ من ناحي���ة، أن موجباً 
إس���تندت إليه وزارة الخزانة األميركية لفرض عقوباتها، وهذا 
الموج���ب ال يمكن ألحد أن يرفضه، وإاّل س���يُصبح ماحقاً أو 

تحت طائلة العقوبات«.
ف���ي المقابل يلفت د. صفير إلى 
»أن ال تأثي���ر مباش���ر لهذه العقوبات 
عل���ى اإلقتصاد اللبنان���ي، طالما أن 
الموضوع ال يزال ضمن إطار معين، 
ولكن عندم���ا تزيد لوائح  العقوبات، 
العش���رات  هن���اك  يك���ون  وعندم���ا 
وربم���ا المئات م���ن رج���ال األعمال 
والمصرفيي���ن والسياس���يين، فه���ذا 
يعن���ي أن هن���اك مئ���ات الحس���ابات 

س���تُقفل، ما س���يتبعها من خس���ارة للزبائ���ن والتحويات التي 
يُمك���ن أن يس���تفيد منها المصرف، كما أن األش���خاص الذين 
تطالهم العقوبات هم ملزمون بالعودة إلى التعامل مع العمليات 

التقليدية للبيع والشراء، مما يُفقدهم أسواقاً«.
ويخت���م د. صفي���ر: »إن المص���ارف ملزم���ة تطبي���ق ه���ذه 

مقابالت

 الخبير اإلقتصادي الدكتور لويس حبيقةالخبير في القانون الدولي الدكتور أنطوان صفير

العقوبات، وإقفال جميع الحس���ابات التابعة لهؤالء األشخاص 
المعاقبي���ن، وبالتالي تبقى هذه المصارف تحت طائلة القانون 
األميركي الذي يُمكنه مقاضاتها، ألنها س���ّهلت عمليات تخرق 
القانون عبر تس���هيلها األعمال المصرفية لألش���خاص الذين 
تطاله���م العقوب���ات، وهنا عل���ى المصارف أن تك���ون في حالة 
إنتب���اه كلي وتأكيد على ش���طب أي ش���خص معاق���ب من قبل 

الخزانة األميركية بشكل كلي«.

 زيادة ضغوط
يوافق الخبي��ر اإلقتصادي الدكت��ور لويس حبيقة 
على كام د. صفير، ويوضح لمجلة »إتحاد المصارف العربية« 
أن���ه »مهما كان الس���بب وراء فرض عقوبات على مؤسس���ة أو 
ش���خصية معينة سواء أكان سياس���ياً أو غير سياسي، إال أنها 
تبقى في النهاية عقوبات«، الفتاً إلى أن »تأثيرها على الشخص 
الم���دان واضح، لجهة ع���دم تمكنه من 
التعام���ل بالعملة الصعب���ة خارج حدود 
وطنه، وبالتال���ي يُصبح مقّيداً، كما أنه 
يُش���كل عامًا س���لبياً على س���معته في 
الداخ���ل أو الخ���ارج بغ���ض النظ���ر إذا 

كانت هذه العقوبات مبررة أم ال«.
ويضيف د حبيقة: »إن التأثير على 
المصارف هو من خال إرباكها وزيادة 
الضغ���وط عليه���ا وعرقل���ة أعماله���ا، 
وزي���ادة المس���ؤوليات القانوني���ة عليها 
لجهة تطبيق القوانين الازمة بحق الش���خص الُمدان، واألهم 
أن الدول���ة الت���ي تض���م عدداً كبي���راً من المداني���ن بالعقوبات 
الدولي���ة هي بالنس���بة إلى المجتمع الدول���ي هي دولة موبوءة، 

وهذا ما يُؤثر على سمعتها الدولية«.
ويش���رح د. حبيقة المقصود ب�  »إرباك المصارف«، قائًا: 

د. حبيقة: تأثير العقوبات 

على المصارف 

بزيادة المسؤوليات القانونية

 عليها وعرقلة أعمالها
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»إذا فرضنا أن ش���خصاً ما طالت���ه العقوبات، وضع كل أمواله 
ف���ي مص���رف معين، عنده���ا يُمكن أن تط���ال العقوبات الحقاً 
هذا المصرف تحت ذريعة السؤال، لَم يضع هذا الشخص كل 
أمواله ف���ي هذا المصرف أو في مصارف عدة؟ عندها يُمكن 
توجي���ه إصبع اإلتهام إل���ى المصرف عن س���بب إختياره لهذا 
المصرف. وفي حال توزيع هذه األموال على المصارف، فهذا 
يعن���ي أن كل القطاع المصرفي يُمكن أن يُصبغ بهذه الصبغة، 
وهذا ما يُعّرض سمعة المصرف للسؤال، ويُؤثر سلباً على كل 
القطاع المصرفي، لذلك غالباً ما يُطلب من الش���خص الذي 

يتعّرض لعقوبات أن يُقفل حساباته في المصارف«.

تفسير مختلف
يُق���ّدم الخبي��ر اإلقتصادي الدكتور إيلي يش��وعي لمجلة 
»إتحاد المصارف العربية«، شرحاً مختلفاً حول تأثير العقوبات على 
األش���خاص والمص���ارف، ويقول: »هناك أربع جه���ات دولية تفرض 
عقوبات على أش���خاص وجهات حزبية وأحزاب أو دول، وهي وزارة 
الخزانة األميركية، واألمم المتحدة، واإلتحاد االوروبي، وبريطانيا، 
وهذه الجهات تُعاقب األشخاص أو المؤسسات المستهدفين، ألنهم 

 الخبير اإلقتصادي الدكتور إيلي يشوعي

د. يشوعي: ُيمكن للمصارف إكمال 

تعامالتها مع المعاقبين 

إال إذا شملت العقوبات

 عدم تعاطي النظام المصرفي معهم

برأيها، إرتكبوا جرائم ضد اإلنس���انية، وضد حقوق اإلنسان، وهذه 
الجرائ���م تم تحديدها بتجارة المخّدرات، وتمويل اإلرهاب وتبييض 
األموال، وإس���تعمال األس���لحة البيولوجية الممنوعة والس���طو على 

المال العام«.
يضي���ف د. يش���وعي: »ه���ذه العقوب���ات ال تُحاكم األش���خاص، 
وال يُمكن إحالة الش���خص المس���تهدف أو المؤسس���ة المس���تهدفة 
أمام محكم���ة جنائية دولية كجرائم الح���رب، واإلبادات الجماعية، 
وال س���جن وال تغريم مال���ي، أو مصادرة أمواله���م داخل دولهم، ألن 
مص���ادرة الم���ال داخل الدولة هو من إختص���اص القضاء الداخلي، 
والعقوب���ات تطال أرصدته���م المالية خارج بلده���م، وخصوصاً في 
البل���د الذي فرض العقوبات والبل���دان التي يرتبط معها بإتفاقيات، 
فضًا عن عزل هذا الشخص عن كل ما يتعلق بالتبادل التجاري مع 
الدولة الُمعاقبة  ومقاطعته مقاطعة نهائية، ومنعه من زيارة بلدانه«.
ويعطي د. يش���وعي مث���ًا أنه »في لبنان تّم���ت معاقبة مصرف 
»الجّمال«، ألنه يُسّهل حسابات لشخصيات تتعامل مع »حزب اهلل«، 
وتُم���ّول اإلرهاب، والعقوبات ال تمس األرصدة الداخلية، بل القضاء 
اللبناني يُمكنه وضع يده على هذه األرصدة وفقاً للقوانين اللبنانية، 
والمص���ارف يُمكنه���ا أن تُكم���ل تعاماتها المصرفي���ة معهم، إال إذا 
ش���ملت العقوبات ع���دم تعاطي النظ���ام المصرفي مع األش���خاص 

l.»الذين طالتهم العقوبات
باسمة عطوي

l1 فور صدور العقوبات تقوم المصارف التي يتعامل معها الشخص، الذي طالته العقوبات بإقفال 

هذه الحس���ابات العائدة للش���خص المدرج، وتطلب إليه س���حب الوديعة، وتمتنع عن التعامل معه، وتحاذر 
م���ن التعامل مع المقّربين منه والدائرين ف���ي فلكه وأفراد عائلته، وتُراقب عملياتهم المصرفية عن كثب، 
حتى ال يس���تفيد منها الش���خص الم���دان، كما أن موجوداته في الخارج عرض���ة للحجز والتجميد لصالح 

مكتب الخزانة االميركية. 
l1 العق���ارات  وس���ائر األم���وال المنقولة غير المالية، تبقى بمنأى عن ه���ذه العقوبات، ما لم تتخذ 

الس���لطات المحلي���ة إج���راءات إحترازي���ة على هذه األم���وال، كما أن األش���خاص المدرجي���ن على قائمة 
l.ًالعقوبات، تُلغى تأشيراتهم إلى الواليات المتحدة األميركية وتصبح الغية حكما

مقابالت
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تس���ببت المخ���اوف الناجم���ة ع���ن »الس���الة 
الجديدة« لفيروس »كورونا« في خسائر بمؤشرات 

األسواق الكبرى كافة.
ضربت »السالة الجديدة« من فيروس كورونا 
في بريطانيا واألس���واق العالمية بقوة، مع مخاوف 
م���ن مزيد م���ن العرقلة للنش���اط اإلقتص���ادي، إذ 
أدى اإلنتش���ار الفائق الس���رعة للس���الة الجديدة 
إل���ى إج���راءات إغاق أكثر تش���ديداً ف���ي إنكلترا، 
وحظ���ر س���فر م���ن دول كثي���رة، في حي���ن ال تزال 
الضبابي���ة تكتن���ف إتف���اق التج���ارة لمرحل���ة م���ا 
 بع���د خ���روج بريطاني���ا م���ن اإلتح���اد األوروب���ي.

وتراجعت المؤشرات الرئيسية لألسهم األميركية، 

»الساللة الجديدة« لفيروس كورونا تُدمي بريطانيا واألسواق العالمية

ثم���ة توقعات ب���أن تنجح 
األس���واق ف���ي التركي���ز على 
العودة إل���ى وضعها الطبيعي 
في العام 2021. وقد شهدت 
البورصات العالمية في هذا 
الع���ام، ال���ذي طغ���ت علي���ه 
جائحة »كوفيد19-«، حلقات 
م���ن التخبط لتتمك���ن أخيراً 

من الحد من الخس���ائر واإلقتراب من العام 2021 مع طموح اإلس���تفادة 
من إنتعاش للنمو.

وق���ال ج���ان ج���اك أوهان���ا، المدير العام المس���ؤول ع���ن اإلدارة في 
مجموع���ة »هوم���ا كابيتال«، إنه »مع وجود جائحة عالمية وإقتصاد ش���به 
مؤمم وأس���واق مالية، بلغت أعلى مس���تويات التقييم ف���ي تاريخ البورصة 

األميركية، يبدو السيناريو قليل المصداقية ليتم تكييفه«.
ول���م تب���ُد األس���واق مضطربة ج���داً في بداي���ة الع���ام 2020، جّراء 
اإلصاب���ات األولى بفيروس كورونا المس���تجد في الصين، وبوادر التباطؤ 
االقتصادي وإنهيار أس���واق األسهم اآلسيوية. ثم في مارس/آذار 2020، 
تس���ّبب شعور بإقتراب نهاية العالم، في تعثر أسواق األسهم تحت صدمة 

هل تتعافى البورصات العالمية في 2021؟

توقعات بأن تنجح األسواق في التركيز على العودة إلى وضعها الطبيعي في 2021
إغ���اق غير مس���بوق وش���به 
متزام���ن لإلقتص���اد المعولم 

لوقف إنتشار الوباء.
وأكد فينس���نت جوفينز، 
المحل���ل اإلس���تراتيجي لدى 
»إن  مورغ���ان«:  ب���ي  »جي���ه 
والمص���ارف  الحكوم���ات 
المركزي���ة تدخل���ت بعد ذلك 
بس���رعة، لمن���ع حصول كس���اد وإنقاذ األس���واق المالية. وبدت الس���يولة 
وفيرة، وضمانات الدولة وخطط العمل القصيرة األجل تحمي الش���ركات 
المش���لولة في سياق النمو المتراجع، لدرجة أنه في نهاية سبتمبر/أيلول 
2020، عادت معظم البلدان، بإستثناء المملكة المتحدة، إلى مستوى نمو 

بلغ %95 من مستوى ما قبل األزمة«.
 م���ن جهتها، لفتت ج���ان الصراف بيتون، مديرة أبحاث الس���وق في 
ش���ركة »ليكس���ور أس���يت مانجمنت«، إلى أنه »في أكتوبر/تش���رين األول 
2020، ج���اءت الضربة القاضية، فق���د أجبرت الموجة الثانية من الوباء 
أوروبا على إعادة فرض قيود أدت مجدداً إلى إبطاء الحركة اإلقتصادية 

l.»وتالياً النمو

وإنخف���ض المؤش���ر »داو جون���ز« الصناعي 20.05 نقط���ة، أو 0.07 
%، إلى 30159.00 نقطة في بداية جلسة التداول في بورصة »وول 
ستريت«، بينما نزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 25.13 

نقط���ة، أو 0.68 %، إل���ى 3684.28 نقطة، في حين هبط المؤش���ر 
»ناس���داك« المجم���ع 159.49 نقط���ة، أو 1.25 %، إل���ى 12596.14 
 l.نقطة؛ وزادت المؤشرات الثاثة خسائرها في التعامات المبكرة

األخبار والمستجدات
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 أعلن البن���ك الدولي إقراضه تركيا 
مبلغ 300 مليون دوالر، لمنع إقتصادها 
الق���رض  وسيس���اعد  اإلنهي���ار.  م���ن 
الجديد على تجّنب إغاق المؤسس���ات 
الصغي���رة والمتناهي���ة الصغ���ر القابلة 
للحي���اة المتأث���رة بالصدم���ات الصحية 
 COVID-19 لوب���اء  واإلقتصادي���ة 
والحف���اظ عل���ى مس���تويات التوظي���ف 

خال األزمة.

يُاح���ظ ف���ي الوق���ت 
غي���ر  نش���اط  الراه���ن، 
مس���بوٍق في مجال إصدار 
الس���ندات، وينطب���ق ه���ذا 
أيضاً على منطقة الش���رق 
األوس���ط تحدي���داً والت���ي 
ش���هدت في العام 2020، 
مع���دالت إصدار قياس���ي 
بل���غ مجموعه���ا 102 مليار 

بعد تعطل النشاط اإلقتصادي البنك الدولي يقرض تركيا 300 مليون دوالر

إصدارات قياسية للسندات عند 102 مليار دوالر خالل 2020

كم���ا سيس���اعد الدعم الس���ريع للمش���روعات الصغيرة 
والمتناهي���ة الصغر في تركيا، الذي تبلغ تكلفته 300 مليون 
دوالر األش���خاص والش���ركات من خال توفي���ر تمويل دعم 
قاب���ل للس���داد لش���ركات التصني���ع وغيرها من الش���ركات 
المبتكرة الناش���ئة، التي تركز على التصنيع والبحث العلمي 

والتطوير وبرمجة الكومبيوتر. 

كما ُسيوفر المشروع التمويل في شكل دعم قابل للسداد 
على أساس األداء للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، 
بما في ذلك الش���ركات المبتكرة التي تأثرت س���لًبا بفيروس 
COVID-19 ولكنها تظل مجدية من الناحية المالية ومن 
المرجح أن تنجو من األزمة، إذا كان بإمكانها الحصول على 

l.تمويل لتلبية احتياجاتهم المؤقتة من السيولة

دوالر حت���ى تاريخ���ه. ولتوضي���ح معن���ى ه���ذه األرقام في الس���ياق 
المناس���ب، تراوح حجم إصدار الس���ندات بين 20 مليون دوالر و30 
مليون���اً في العام 2015، وقد ش���هد منذ ذل���ك الحين إرتفاعاً هائًا 

مدفوعاً بإصدارات الحكومات اإلقليمية بشكل رئيسي.
وفي حين تُهيمن الش���ركات على مش���هد إصدار الس���ندات في 
األس���واق المتقدمة، إعتمدت ش���ركات المنطقة عملياً على األسهم 
واإلقت���راض المصرف���ي أو مزي���ج يجم���ع بينهم���ا لتأمي���ن التمويل 
المطل���وب لعملياته���ا. وقد كانت عمليات إصدار ش���ركات المنطقة 

مقتص���رة  للس���ندات 
عل���ى الجه���ات المرتبط���ة 
والمؤسس���ات  بالحكوم���ة، 
المالية أيضاً، لكن كنتيجة 
مباشرة لزيادة اإلصدارات 
المنطق���ة  ف���ي  الس���يادية 
)بس���بب إنخفاض أس���عار 
»كوفيد19-«  وأزمة  النفط 
مؤخراً(، ظه���ر أثر جانبي 
إيجابي يتمثل في إنش���اء »منحنى العائد« بدالً لذلك، والذي يسمح 

للشركات المحلية اآلن بتسعير إصداراتها الخاصة للمستثمرين.
ويُمثل »منحنى العائد« خطاً يوضح عائدات السندات )معدالت 
الفائ���دة( الت���ي تمتلك الج���ودة اإلئتمانية عينها بتواريخ إس���تحقاق 
مختلف���ة. وم���ن أبس���طها عملي���ة تحديد أس���عار الفائ���دة لدولة ما 
بتواريخ إس���تحقاق مختلفة - والتي تتمكن الش���ركات من قياس���تها 
مقارنة بإصداراتها الخاصة )يش���ار إليها ب� »الفارق« على العائدات 

l.)الحكومية

األخبار والمستجدات
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أف���اد موقع »غلوب���ال فاينانس« »أن صناعة التمويل اإلس���امي 
تباطأت بش���كل كبير خال العام 2020، بعد أن ش���هدت معدل نمو 
ق���وي للغاية بل���غ 13 % في العام 2019«، موضحاً »أن المؤسس���ات 
المالية االس���امية أمضت معظم العام الحالي في مواجهة الصدمة 
المزدوج���ة الناتج���ة ع���ن كورون���ا، والتكّيف معها وإنخفاض أس���عار 

النفط إلى متسويات تاريخية«.
وأش���ار التقرير إل���ى »أن إجمالي أصول التمويل االس���امي بلغ 
2.88 تريلي���ون دوالر ف���ي نهاي���ة الع���ام 2020، ويُطابق ه���ذا الرقم 
تقريب���اً الرقم المس���جل الع���ام الماضي«، الفتاً إل���ى »أن هناك أمًا 
بع���ودة نم���و التمويل اإلس���امي إلى طبيعته. وم���ن المتوقع أن يصل 
إجمال���ي األص���ول المالي���ة المتوافقة مع الش���ريعة ال���ى نحو 3.69 
تريليون���ات دوالر في حلول 2024 بمج���رد تعافي اإلقتصاد العالمي 

من األزمة المالية الناتجة عن كورونا«.
وذكر أنه وفقاً لموقع »بيو« لألبحاث، »فإن عدد المس���لمين حول 
العالم، ينمو أس���رع مرتين من بقية الس���كان، وقدر عددهم في حلول 
2060 ب���� 3 مليارات مس���لم بزيادة قدره���ا 70 % عن 2015«، الفتاً 
إلى »أن األجيال المقبلة من المس���لمين في آسيا أو أوروبا أو الشرق 
األوسط أو أفريقيا سيهتمون بالقطاعات التكنولوجية بشكل خاص«.

وتابع التقرير: »لذلك، فان النمو المستقبلي للمؤسسات المتوافقة 
مع الشريعة، سيعتمد بشكل كبير على أن تصبح قطاعاً مالياً رئيسياً. 
وعلى مدى السنوات الماضية، أدركت الكثير من الدول مثل سنغافورة 

2.88  تريليون دوالر أصول التمويل اإلسالمي
وكورونا سرّعت من تطوير إبتكارات التكنولوجيا المالية

والبحري���ن وبريطاني���ا، إمكانات وفرص التمويل االس���امي، وطورت 
منص���ات مخصص���ة لب���دء تش���غيلها، وأطلق���ت مب���ادرات وصنادي���ق 
إس���تثمارية في هذا المجال، فضًا عن اإلجراءات التنظيمية وبرامج 

تمويل اإلبتكارات التكنولوجية المالية المتوافقة مع الشريعة«.
وأف����اد التقري����ر »أن جائح����ة كورون����ا س����رعت م����ن تطوي����ر إبتكارات 
التكنولوجيا المالية االسامية نظراً إلى حاالت اإلغاق التي تم فرضها، 
ما إضطر البنوك والمؤسسات المالية الى طرح االدوات الرقمية بدال من 
الخدم����ات التقليدية في الفروع، الفتا الى انه من الس����ابق ألوانه الحديث 

عن قواعد موحدة لصناعة التمويل االسامي«. 
وأشار التقرير إلى »أن مطابقة المعايير في صناعة التمويل االسامي 
قد تكون مفيدة في صناعة الصكوك، وكان بإمكان العديد من الحكومات 
اللج����وء الى الصكوك لتلبي����ة إحتياجاتها التمويلية، لكنها فضلت أس����واق 

l.»السندات التقليدية لسرعة طرحها والعمل بها والنها اكثر عملية

أفادت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب »أن نتائج 
البح���ث الوطني حول العنف ضد النس���اء والرج���ال في العام 
2019 أظه���رت أن ما يقرب من 1.5 مليون إمرأة يقعن ضحية 

للعنف اإللكتروني، أي بمعدل انتشار يصل إلى 13.8 %«.
وأوضح���ت المندوبي���ة، في مذك���رة لها ح���ول العنف ضد 
النس���اء والفتيات »أن النساء في الوسط الحضري هن األكثر 
تض���رراً م���ن العن���ف اإللكتروني بنس���بة 15.5 %، مقابل 9.4 
% ف���ي الوس���ط القروي«، مش���يرة إل���ى »أن خريط���ة التوزيع 

1.5 مليون إمرأة يقعن ضحية 
العنف اإللكتروني في المغرب

الجغراف���ي لحاالت العن���ف  اإللكتروني ضد النس���اء تُبين أن 
الدار البيضاء- سطات، تتصّدر قائمة الجهات األكثر تسجيًا 
لحاالت العنف ب� 19.4 %، تليها طنجة – تطوان - الحسيمة 

l.»% 16.1 �ب� 17.5 %، ثم سوس ماسة ب

األخبار والمستجدات
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كت��ب المدي��ر التنفي��ذي وعض��و ف��ي مجل��س إدارة 
الصندوق النق��د الدولي الدكتور محم��ود محيي الدين، 
عن بروز أنشطة تكنولوجيا المعلوماتية والرقمنة والتي 
حملت للش��ركات أرباحًا غير مس��بوقة. وتن��اول موضوع 
نش��ر اللقاح ضد كورونا وعوارضه الجانبية للقضاء على 
وب��اء كورونا خالل س��نة 2020، متحدثًا عن التفاوت في 
ف من تسييس��ها وعدم العدالة  توزي��ع اللقاح��ات والتخوُّ

في توزيع الفرص والدخول حول العالم. 
س����اعات وتنط����وي صفحات س����نة الجائحة العاتي����ة والركود 
العالم����ي وزي����ادة الفقر والج����وع والبطالة وتفاق����م الديون. ولما 
تضمنته هذه الس����نة من لحظات فارقة ستبقى في الذاكرة يؤرخ 
بها لما كان قبلها وما س����يأتي بعدها، فقد جرى فيها في بضعة 
أيام وأس����ابيع ما كان معتاداً أن يس����تغرق س����نوات من التغيُّرات 
 والح����وادث المؤث����رة في حياة عموم الناس وأس����باب معيش����تهم.
وقد جاءت أزمات هذه الس����نة بتيارات كاش����فة ومعجلة ومنشئة. 
فف����ي تياراتها الكاش����فة ما أظهر ق����درات المجتمع����ات ونظمها 
واقتصاداتها على التعامل مع الصدمات واحتوائها فارتبكت دول 
غني����ة ف����ي تعاملها م����ع الوباء، وق����د كان ينظر لها عل����ى أنها من 
ذات الب����أس االقتص����ادي والقدرة المؤسس����ية، في حين صمدت 
دول أخ����رى بعضها أق����ل دخًا وثراًء، ولكنها كان����ت أكثر تنظيماً 
والتزام����اً، وحظ����اً أيض����اً. وف����ي تياراتها المعجلة برزت أنش����طة 
تكنولوجي����ا المعلوم����ات والرقمنة وحملت لش����ركاتها أرباحاً غير 
مس����بوقة ونمواً كان من المفترض أن تمر س����نوات قبل تحقيقه، 
كما انزوت أنشطة أخرى عّجلت األزمة بنهايتها، التي كانت آتية 

عالم ما بعد 2020

د. محمود محيي الدين
المدير التنفيذي وعضو في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي 

الدراسات واألبحاث والتقارير

حتم����اً؛ إذ كانت تصارع من أجل البق����اء في العصر الرقمي رغم 
افتقادها لمقومات الصمود والمنافس����ة فيه مع بدائل أقل تكلفة 
وأعل����ى كفاءة من خال المنص����ات الرقمية، خاصة في مجاالت 
تج����ارة الس����لع االس����تهاكية والمنزلية، مع تس����ارع في معدالت 
زي����ادة التجارة اإللكترونية المس����تعينة بقواع����د البيانات الكبرى 
وال����ذكاء الصناعي، مع تحول تدريجي م����ن تجارة اعتمدت على 
الحاويات إلى االس����تعانة بالطرود على النحو الذي تس����ير عليه 
شركة »أمازون« األميركية ونظيرتها الصينية »علي بابا«؛ وهو ما 
دفع شركات أخرى مثل »وول مارت«، عماق تجارة التجزئة التي 
بلغت إيراداتها العام الماضي نصف تريليون دوالر، للدخول بقوة 
ف����ي مضم����ار التجارة عبر اإلنترنت بعد عهود م����ن النمو تقليدياً 
م����ن خال فروعها المنتش����رة في أمي����ركا وحول العال����م. ينبغي 
بطبيعة الحال التفرقة بين أنش����طة تتعرض لمش����كات س����يولة 
عارضة بس����بب األزمة وأخ����رى تعترضها أزم����ات هيكلية معوقة 

الستمرارها.
أم����ا وأن األزمات التي ش����هدها عام 2020 منش����ئة أوضاعاً 
جديدة، فهو ما ستس����فر عنه األش����هر المقبلة من العام الجديد؛ 
وم����ن مامحها المبكرة م����ا يجعلنا متطلعين إليها باستبش����ار ال 
يغف����ل ضرورة التح����وط والحذر في عالم ش����ديد التغيُّر. وجدير 
بن����ا النظر إلى المس����تجدات الخمس����ة التالي����ة وتطوراتها ونحن 

نتحسس الخطى األولى في عام 2021:

1- نشر اللقاح وعوارضه الجانبية: 
أح����دث اإلع����ان عن تطوي����ر لقاحات م����ن جه����ات أميركية 
وصينية وأوروبية وروس����ية عدة اطمئناناً إلمكانية السيطرة على 
الوباء المستش����ري. وتشير األرقام إلى أن من إجمالي ما سيُنتج 
العام المقبل من جرعات اللقاح حجزت الدول المتقدمة منها 3.5 
ملي����ار جرعة لتلقيح مواطنيها، في حين ل����م تقم آلية »كوفاكس« 
الت����ي تديره����ا منظمة الصحة العالمية إلتاح����ة اللقاح في الدول 
األقل دخًا بتدبير أكثر من 200 مليون جرعة، وتتفاوض للتعاقد 
م����ع 500 مليون أخرى، وهو م����ا ال يكفي بحال لتوفير اللقاح في 
ال����دول النامية، خاصة أن هذه اآللية تعاني عجزاً يقترب من 85 
ف����ي المائة م����ن إجمالي احتياجاتها التمويلي����ة المقدرة بنحو 38 
مليار دوالر. وفضًا عن مش����كلة التموي����ل فهناك مخاوف تتعلق 
»بتس����ييس اللقاحات« بما يحد من سهولة انتقالها عبر الحدود. 
وف����ي تحقي����ق أجرته صحيف����ة »نيويورك تايم����ز« تتوقع أال يصل 
اللق����اح لمواطني الدول النامية كافة قب����ل عام 2024. وهذا هو 
ما يقصد هنا باآلثار الجانبية للقاح، فيما يتجاوز األبعاد الطبية 
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على متلقيه، حيث سيتس����بب هذا التفاوت في مدى إتاحة اللقاح 
إل����ى مزيد من ع����دم العدالة ف����ي توزيع الف����رص والدخول حول 
العال����م بتأثيرات س����لبية على قطاعات اإلنتاج والنمو والتش����غيل 
وقيود متباينة على حركة الس����فر والس����ياحة وانتقال العمالة بين 

الدول.

2- إعادة تشكيل معالم العولمة: 
ل����ن تندث����ر العولم����ة االقتصادي����ة بس����بب صدم����ة »كورونا« 
وتعطيلها خطوط اإلمداد، ولكنها س����تعيد النظر في مس����اراتها؛ 
فالعولمة بمكوناتها األساسية المتمثلة في حركة التجارة ورؤوس 
األموال والعمالة وتبادل المعارف والتكنولوجيا ستس����تمر، ولكن 
بمزيد م����ن االعتبار لدور متناٍم لألقاليم الجغرافية االقتصادية. 
ففي اس����تقصاء إحصائي لشركة االستشارات »ماكينزي« أجرته 
عل����ى عدد من المديرين التنفيذيين لش����ركات عالمية في ش����هر 
ماي����و )أيار( الماضي، أعلن 93 في المائة منهم عن عزمهم على 
تأمين مدخات إنتاجهم وسلعهم الوسيطة بجعلها أكثر قرباً من 
مراكز التوزيع ومقراتهم الرئيس����ية، وذك����روا من مخاوفهم تأثير 
الحروب التجارية، وكذلك األبعاد الخاصة بالبيئة ومعايير تشغيل 
العمالة. وقد ش����هد العالم من قبل نزوعاً لترتيبات إقليمية كلما 
تعثرت العولمة. وقد نرى أمثلة لهذه التوجهات اإلقليمية لاتحاد 
األوروب����ي بعد »بريكس����ت«، وأيضاً االتفاق اإلقليم����ي األكبر في 
شرق العالم بين دول اآلسيان والصين وكوريا واليابان وأستراليا 
ونيوزياندا، وكذلك اجتهادات أفريقية لتيس����ير التجارة بين دول 
الق����ارة. ومع زيادة حركة التج����ارة اإلقليمية تترافق حركة رؤوس 
األموال وربما انتقال العمالة أيضاً إذا تيس����رت ش����روط الهجرة 
الت����ي لطالم����ا تعرضت لقي����ود أكبر نس����بياً من تل����ك المفروضة 
عل����ى التجارة ورؤوس األموال. وفي كل األحوال س����يتزايد الوزن 
النس����بي لش����رق العالم اآلسيوي، وس����يزداد نزوح مركز الجاذبية 
 االقتصادي����ة تجاهه، رغم محاوالت س����تبذل لتعويق هذا النزوح.

3- تعاٍف غير متوازن لالقتصاد العالمي: 
بعدم����ا انكمش االقتصاد العالمي بنحو 4.4 في المائة جراء 
الجائح����ة وم����ا صاحبها من مرب����كات لألنش����طة اإلنتاجية، فمع 
السيطرة على الوباء ونتيجة لضخ حزم التمويل المساندة سيعود 
االقتص����اد العالم����ي لنمو في حدود 5 في المائة في المتوس����ط. 
ولكن هذا النمو سيكون أكبر في الصين والهند بمعدالت تقترب 
م����ن 8 ف����ي المائ����ة، ونصف ه����ذا الرقم ف����ي الوالي����ات المتحدة 
وأوروبا، وف����ي حدود 3 في المائة في الدول العربية واألفريقية؛ 
وس����يتباين أداء القطاع����ات االقتصادي����ة التي س����يتأخر بعضها 
في معاودة نش����اطه لحساس����يته لألبعاد الصحي����ة والتخوف من 

العدوى.

الدراسات واألبحاث والتقارير

-4 استثمارات ذكية مستدامة: 
تراجعت االنبعاثات الضارة بالبيئة والمناخ بنحو 7 في المائة، 
ولكن كأثر جانبي لتعطل جزئي في النشاط االقتصادي وحركة 

النقل والسفر. ومع عودة الواليات المتحدة التفاقية باريس 
مع اإلدارة الجديدة وضخها لتمويل ضخم يبلغ تريليونَي دوالر 
في مشروعات للبنية األساسية متوافقة مع هذه االتفاقية. 
وقيام االتحاد األوروبي بربط تمويل إفاقة االقتصاد البالغ 
750 مليار يورو بشروط االستدامة وتدعيم البنية الرقمية، 

وتبني دول مثل كوريا واليابان برامج مماثلة ترتكز على التحول 
الرقمي ومقاومة تغيرات المناخ؛ مع هذا كله ستكون االستدامة 
والتحول الرقمي فرَسي انطاق لاستثمارات العامة والخاصة. 

ويستلزم هذا منظومة متكاملة لمعايير اإلفصاح للتحقق من 
 مدى االلتزام بالتعهدات.

5- بورصات مالية صاعدة بشروط: 
من المتوقع أن تستمر أسعار الفائدة على العمات الرئيسية 
ف����ي مس����توياتها المنخفض����ة لفترة لتعي����ن التعاف����ي االقتصادي 
م����ن حال����ة الركود الراهن����ة بما س����يؤثر إيجاباً عل����ى البورصات 
العالمية، والتي ستس����تمر في االس����تفادة أيضاً من حزم التمويل 
الممنوحة للش����ركات واألفراد من الموازنات العامة. كما سيقبل 
المستثمرون على أسهم األنشطة المستفيدة من األزمة كشركات 
التقني����ة واللقاحات وغيرها. ولكن ينبغ����ي التحوط ضد مخاطر 
مؤثرة على األسواق المالية كالتوترات الجيوسياسية، وما يعرف 
باألم����ن الس����يبراني وتأثي����ره على ش����بكات المعلوم����ات، وكذلك 
تأثيرات تقلب أس����عار السلع األولوية وأوضاع الديون، خاصة في 

الدول النامية واألسواق الناشئة.
وف����ي كل األح����وال، مع اإلقب����ال على عام جديد يحس����ن بنا 
التفاؤل بما فيه الخير واالستعداد الدائم لعالم شديد التغيُّر، أما 
عن التوقعات ومس����اراتها وما يتحقق منه����ا فكما قال نيلز بوهر 
عال����م الفيزياء الدنماركي الحائز جائزة نوبل »إن التوقع أمر في 

l.»!غاية الصعوبة، خاصة عندما يتعلق األمر بالمستقبل
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س��يظل تاريخ 24 كان��ون األول/ديس��مبر 2020 ش��اهدًا 
عل��ى إتفاق بي��ن المملك��ة المتحدة واإلتح��اد األوروبي على 
اإلنفص��ال ال��ذي رغبت ب��ه بريطاني��ا صي��ف 2016، نتيجة 
إس��تفتاء ف��از بأكث��ر م��ن 50 % بنع��م، ومن��ذ ذل��ك التاريخ 
تع��ّددت اللقاءات الرامية إلى إيجاد أرضية مش��تركة تفترق 
بموجبها لندن عن باقي عواص��م اإلتحاد. وتعّددت جوالت 
المفاوضات وتعّثرت أحيانًا كثيرة نتيجة المواقف المتشددة 
من قب��ل الطرفين، وتعّثرت المحادثات في األش��هر العش��رة 
األخيرة بين بريطانيا والمفوضية األوروبية حول العالقات 
التجارية المس��تقبلية بي��ن الطرفين لفت��رة إحتمال خروج 
البريطانيي��ن من عضوي��ة أوروبا من دون إتف��اق، األمر الذي 

ُيهدد إقتصاد الجهتين. 

خروج بريطانيا من عضوية اإلتحاد األوروبي
إتفاق مرّ على فراق أمرّ

اإلتف���اق الذي ت���م التوصل إلي���ه إعتبرته 
رئيس���ة المفوضية األوروبية أورسوال فون دير 
الين، أنه متوازن ومحق في حق الطرفين. مع 
العل���م أن اإلتفاقية تُظهر ف���ي مكان ما تفاؤالً 
واضح���اً من قب���ل البريطانيين وال س���يما في 

مجال الصيد البحري.
خاتم���ة عش���رة أش���هر م���ن المفاوضات، 
وّف���رت على الطرفين كوارث إقتصادية في ما 
ل���و حل تاري���خ األول من كان���ون الثاني/ يناير 
2021، وخرج���ت بريطاني���ا نهائياً من اإلتحاد 
م���ن دون التوصل إل���ى تفاهم م���ع األوروبيين 
على مس���ائل عديدة. لو ل���م يتوصل الطرفان 
إل���ى إتف���اق لكان���ت التب���ادالت التجاري���ة بين 
الجهتي���ن س���تخضع لقواعد منظم���ة التجارة 
العالمي���ة بم���ا في ذل���ك الرس���وم الجمركية، 
وحجم التب���ادل والمعامات اإلدارية التي من 
ش���أنها أن تتسّبب بتأخير الملفات وتس���ليم البضائع. هذا السيناريو 

ذهب من غير رجعة مع اإلتفاق األخير.
بفض���ل ه���ذه اإلتفاقي���ة يفتح اإلتح���اد األوروب���ي لبريطانيا التي 
إخت���ارت أن تنفص���ل عن���ه، بالدخول إلى س���وق أوروبي���ة تضم 450 
مليون مس���تهلك من دون رس���وم جمركية، وم���ن دون حجم معين من 
البضائع، لكن على بريطانيا أن تحترم ش���روطاً أوروبية تتعلق بمجال 
البيئ���ة، وقانون العمل والضرائب، من أجل أن تتفادى أي ضغط على 
بضائعها التي تدخل السوق األوروبية. وفي حال عدم إحترام متبادل 

لدى الطرفين، سيعود العمل بمبدأ الرسوم الجمركية.
في المقابل، س���محت بريطانيا للدول في اإلتحاد األوروبي التي 
تصطاد في مياه المملكة المتحدة، بأن تحتفظ بنسبة صيد بواقع 75 
% أي أن اإلتحاد يتنازل عن نس���بة 25 % من الكمية التي يتحصل 
عليه���ا الصيادون األوروبيون عادة وقب���ل اإلتفاقية. في هذا الجانب، 

الدراسات واألبحاث والتقارير
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س���ّجل األوروبيون إنتصاراً في المفاوضات، حيث 
إن بريطاني���ا كانت ترغب ب���أن يتنازل دول اإلتحاد 
عن نسبة %70  من صيدها، وتحتفظ فقط بنسبة 
20 %. لكن ما حصل العكس تماماً تقريباً، وحتى 
الف���ارق س���تعّوضه المفوضي���ة من خ���ال تمويلها 
للصيادي���ن المتضرري���ن من حرمانهم بنس���بة 25 
% مما كانوا يصطادونه من أس���ماك وثروة بحرية 
أخرى قبالة س���واحل بريطانيا الغنية باألس���ماك. 
وتجدر اإلشارة إلى أن صيد األسماك في المنطقة 
بنس���بة 0,1 % من نات���ج بريطاني���ا اإلجمالي، أي 
بنس���بة ال تُذك���ر على اإلط���اق، لك���ن المحادثات 

مؤخراً تعّثرت من الناحية التجارية بسبب قطاع الصيد البحري.
أما قطاع المال الذي يمثل نسبة 7 % من الناتج البريطاني، فلم 
يُحرك ساكناً في المفاوضات. علماً أن مركز المال العالمي في لندن 
ش���هد نزوحاً لعشرات البنوك والمؤسسات المالية بإتجاه فرنكفورت 

ومدن أوروبية أخرى عشية دخول اإلستحقاق الكبير.

األوروبيون طالبوا حكوماتهم في اإلتحاد بضمانات ومساعدات دولة، 
للتأك���د من أن لندن ل���ن تخالف بنود اإلتفاق وتدعيم قطاعاتها بوجه 

القطاعات والسلع المشابهة األوروبية.
هذه اإلتفاقية كما أشرنا سابقاً، ال تتعلق بالشق المالي للعاقات 
بين الطرفين، مثل الدخول إلى الس���وق األوروبية للبنوك ومؤسسات 

التأمين العاملة في سوق لندن. هذا الجانب سيتعرض بدوره للنقاش 
ومرحلة جديدة من المفاوضات.

وبإنتظ���ار حدوثه ط���وت بريطانيا صفحة طويل���ة من العاقات 
م���ع اإلتح���اد األوروبي ف���ي عضويت���ه، وخضع���ت لقواني���ن أوروبية 
مش���تركة، وأصبح���ت إعتب���اراً م���ن مطل���ع 2021 ح���ّرة الخي���ارات، 
وتخض���ع لتش���ريعاتها الخاصة. ولوال اإلتفاقي���ة األخيرة التي ركزت 
عل���ى العاق���ات التجارية والصيد البح���ري التي كان���ت عقدة أمام 
الوصول إلتف���اق، لكان البريطانيون الخاس���رين من الدرجة األولى، 
حي���ث تتصّدر بريطانيا 47 % من منتجاتها إلى الس���وق األوروبية، 
فيما األوروبيون يُصّدرون بنس���بة 8 % فقط من الناتج نحو الس���وق 

l.األوروبية
مازن حمود
 محلل مالي وإقتصادي/ باريس

اإلتف���اق ال���ذي تم التوص���ل إليه ف���ي 24 كانون األول/ديس���مبر 
بي���ن البريطانيي���ن واألوروبيين في عضوية اإلتح���اد يمثل 660 مليار 
جنيه إس���ترليني ف���ي العام، هو إتف���اق تجاري األكبر ف���ي المنطقة، 
بحس���ب رئيس حكومة بريطانيا بوريس جونسون الذي توجه بالكام 
إل���ى أعض���اء اإلتح���اد قائ���ًا: »إن ه���ذه اإلتفاقية تعكس إس���تقراراً 
جدي���داً وتأكيداً لعاقات كان���ت غالباً صعبة«، مؤك���داً »أن بريطانيا 
س���تظل صديقاً لإلتحاد األوروبي وحليفة له ومتعلقة به إس���تراتيجياً 

وجيوسياسياً.
اإلتف���اق بي���ن بريطانيا واإلتح���اد األوروبي يج���ب أن توافق عليه 
ال���دول ال���� 27 من اإلتح���اد ليُصبح نافذاً، ويدخل حّي���ز التطبيق في 

األول من كانون االثاني/يناير 2021.
على مدى خمس س���نوات ونصف السنة، على األوروبيين التخلي 
عن نس���بة 25 % من حجم صيده���م البحري في المياه البريطانية. 
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بع��د ع��ام 2020 أقل ما ُيمك��ن أن ُيقال عنه إقتصادي��ًا بأنه كارثي بإمتياز، ت��اركًا بصماته في كل موق��ع وكل قطاع، وفي 
كل مس��تويات طبقات المجتمع والمؤسس��ات المنتجة، نتيجة تداعيات األزمة الصحية العالمية، وعليه فقد عرض كٌل 
م��ن صن��دوق النقد الدولي ومنظم��ة التعاون والتنمية اإلقتصادية OECD، رؤيته للمش��هد اإلقتص��ادي العالمي للعام 
2021، رؤي��ة ال ُيمك��ن أن تكون مس��تقلة عّما قد تتركه الموج��ة الثانية من الوباء »كوفيد – 19« م��ن أثر على القطاعات 
اإلقتصادي��ة المتض��ررة، أكثر من الموجة األول��ى، هذا إذا توقفت األمور هنا، ولم يش��هد العالم موج��ة ثالثة ورابعة من 

فيروس كورونا المتحول.

منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية وصندوق النقد الدولي
بين التفاؤل النسبي والحذر إلقتصاد 2021 العالمي

 OECD توقع��ات منظمة التع��اون والتنمي��ة اإلقتصادية 
عن العام 2021:

إنطلقت المنظمة ف���ي توقعاتها من طرح اللقاحات ضد الوباء 
في األسواق، األمر الذي يُخفف من عدد اإلصابات في المستقبل، 
وبالتالي يُخفف من تداعيات الجائحة على البيئة وعلى اإلقتصاد، 
وإنطلق���ت التوقعات أيضاً من س���يناريو يُركز على تعافي اإلقتصاد 
الصيني الذي سيكون س���نداً لإلقتصادات الكبرى األخرى بما في 

ذلك اإلقتصاد األميركي. 
 وبحس���ب OECD، فإن اإلقتصاد العالمي وكمعدل وس���طي، 
قد يُسجل نسب نمو في 2021 بمعدل 4,2 %، بعد إنكماش برقم 
مماث���ل ع���ام 2020، إنكماش أقل بقليل من نس���بة متوقعة س���ابقاً 
)4,5- %(. المنظم���ة أعادت النظر أيضاً بنس���بة النمو اإليجابي 
ع���ام 2021 من 5 % إلى 4,2 % بس���بب ب���روز الموجة الثانية من 
الوب���اء الت���ي تجتاح العالم منذ نهاية الصي���ف، والتي ضربت جزءاً 

كبيراً من أوروبا والواليات المتحدة أكثر من غيرها.
منظمة التعاون والتنمي���ة اإلقتصادية، ورغم تفاؤلها المتراجع 
باألرق���ام، ال تنك���ر أنن���ا ال ن���زال أمام أزم���ة غير مس���بوقة، وتعبر 
مطّب���ات متفاوتة العمق، أو تعتبر أنه على السياس���يين فعل الكثير 

أيض���اً لتجّنب األعظ���م، وللمحافظة على بصي���ص أمل وخصوصاً 
أن���ه للمرة األولى منذ بدأت الجائحة، تتضح الرؤية نحو مس���تقبل 
أفضل، وتُفضل منظمة OECD أن ترى الجانب اإليجابي بنصفه 

وليس بأكمله، ألن الحيطة من اآلتي تفرض ذلك.
العام���ل الثان���ي الذي لفت���ت المنظمة إليه، وف���ق توقعاتها، هو 
ع���ودة العافية لإلقتصاد الصيني قبل غيره، وذلك لس���بب أن هذا 
اإلقتص���اد ه���و الوحيد من بي���ن اإلقتصادات الت���ي تتتبع المنظمة 
تط���وره والذي قد يُس���جل نس���بة نمو إيجابية بمع���دل 1,8 % عام 
2020، قبل أن يس���رع في أدائه اإليجابي ويس���جل نمواً بنس���بة 8 

% في 2021.
ه���ذا اإلنتعاش العالمي المتوقع ع���ام 2021 والمرهون بتعافي 
الصي���ن الت���ي كانت إح���دى مدنها مص���در الفي���روس، والتي تأثر 
إقتصاده���ا قب���ل باقي اإلقتص���ادات به���ا، يخفي حقائ���ق وأرقاماً 
إقتصادية متفاوتة، والناتج المحلي اإلجمالي لدول عدة على الئحة 
دول المنظم���ة، قد ال تع���ود لنموها في 2022 الذي كانت تتمتع به 
قب���ل األزمة الصحية العالمية. ومن هنا فإن مس���اهمة إقتصادات 
مثل الواليات المتحدة وأوروبا في اإلقتصاد العالمي، قد ال تعكس 
ق���درة هذه الجه���ات الحقيقية من دون أزمة، أو قد ال تعكس وزنها 

الحقيقي في اإلقتصاد الدولي.
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أض���ف إلى ذلك، فإن ه���ذه اإلقتصادات وغيرها ال تزال تدعم 
قطاعاته���ا المتض���ررة م���ن الموجة األول���ى للوباء، ول���م تصل بعد 
إل���ى قع���ر المس���اعدة حتى تلتفت إل���ى اإلنتعاش م���ن دون جائحة 

وتداعياتها.
منظم���ة التع���اون والتنمية اإلقتصادية تتوقع كذلك أن يُس���جل 
اإلقتصاد األميركي نسبة نمو بمعدل 3,2 % في 2021 ونسبة 3,5 

% عام 2022، بعد إنكماش بنسبة 3,7 % في 2020.
توق���ُع المنظم���ة إلنتعاش ف���ي اإلقتصاد األميرك���ي عام 2021 
مرهون بمدى نجاح خطة اإلنعاش لمساعدة القطاعات المتضررة 
من���ذ الموجة األولى للوباء بالنس���بة إلى منطق���ة اليورو، حيث ترى 
المنظمة أن إقتصاد المنطقة يُسجل إنكماشاً بواقع - 7,5 % في 
2020 كمعدل وسطي مع توقع أن تنكمش إقتصادات منطقة اليورو 
بنس���بة 10 %، وأكثر من ذلك، نظراً إلى التأخر في إطاق العنان 
لإلقتصاد بس���بب موجة اإلغاق اإللزام���ي للعديد من القطاعات 

المنتجة، تفادياً لتفشي الوباء.
م���ن هنا ف���إن اإلنتعاش في أوروبا، قد يتحقق بنس���بة نمو 3,6 
% عام 2021 وبنس���بة نمو حذرة بواقع 3,3- % عام 2022، هذا 
كمعدل وس���طي لكافة إقتصادات المنطقة. وبالنس���بة إلى فرنس���ا 
توقعت المنظمة نس���بة إنكماش بواقع 9,1 % قبل تس���جيل نس���بة 

نمو بواقع 6 % عام 2021.

كي��ف يب��دو اإلقتص��اد العالم��ي ع��ام 2021 بالنس��بة إلى 
صندوق النقد الدولي FMI؟

صن���دوق النقد الدولي ال يختلف بتوقعات���ه لإلقتصاد العالمي 
ف���ي 2021، من ناحية النم���و اإليجابي، إنم���ا اإلختاف يكمن في 
نس���بة التفاؤل، وال س���يما وأن الموجة الثانية من تفش���ي الجائحة 
العالمية تواصل تعميق األزمة، وأن المرحلة المقبلة ال تزال قاتمة، 
وتُلق���ي بظالها على قدرة اإلقتص���ادات الكبرى في اإلنطاقة من 
جدي���د ف���ي التعافي، وفي جب���ر خواطر القطاعات الت���ي أصابتها 

الجائحة في الصميم.
صندوق النقد الدولي وبحسب دراسة شملت أبرز اإلقتصادات 
الصناعي���ة الكب���رى، واإلقتص���ادات الصاع���دة أو الناش���ئة، ف���إن 
اإلقتصاد العالمي س���يتعافى بنس���بة 5,2 % عام 2021. وهنا كان 
الصن���دوق متفائًا أكثر من منظمة التع���اون والتنمية اإلقتصادية. 
في المقابل يتوقع صندوق النقد الدولي نس���بة إنكماش لإلقتصاد 
العالم���ي وكمعدل وس���طي في العام 2020 بواق���ع 4,4- %. هذه 
التوقعات إستند صندوق النقد عليها بناء على إنتعاش قوي سجله 
اإلقتص���اد عل���ى صعيد العالم ف���ي الجزء الثالث م���ن 2020، لكن 
بشكل جزئي، ألن اإلقتصاد لم يجد في الفصل الثالث النمو الذي 
كان يتمتع به قبل الجائحة، واألنظار تركز على نتائج الفصل الرابع 
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واألخير من 2020.
صندوق النقد الدولي يتوقع أنه مع نسبة نمو مرتقبة عام 2021 
بواق���ع 5,2 %، ف���إن منطقة اليورو األوروبية )وال س���يما إس���بانيا 
وفرنسا في الطليعة(، ستخرج مستفيدة من اإلنتعاش المرتقب أكثر 
من الواليات المتحدة أو اليابان. مع العلم أن اإلنكماش اإلقتصادي 

في العالم عام 2020 يأتي في طليعته الدول األوروبية.
صن���دوق النق���د يلتق���ي أيض���اً م���ع منظم���ة التع���اون والتنمية 
اإلقتصادي���ة عن���د توقع أن يك���ون اإلقتصاد الصين���ي قاطرة كافة 
إقتص���ادات العالم عام 2021، مع نس���بة نم���و بواقع 8 % من دون 
أن يم���ر بمطبات إنكماش س���لبية كما هي الح���ال في اإلقتصادات 
الكب���رى حول العالم. فقدرة اإلقتص���اد الصيني كبيرة على التأقلم 

مع ما تفرضه الظروف الكونية وإقتصاد مرن ونشط.
 ،FMI وصندوق النقد ،OECD بي���ن توقعات منظمة التعاون
يبقى الترقب س���يد الموقف، ويبقى حجم خط���ط اإلنقاذ الوطنية 
مؤشر لمدى رغبة األنظمة في مساعدة القطاعات المتضررة، وأن 
ال ينعكس ذلك على مستقبل تعاطي السلطات اإلقتصادية والمالية 
مع الجهات المس���تفيدة من اإلجراءات اإلستثنائية في المساعدة، 

كزيادة في الضرائب أو التخفيض من المعاشات إلخ..
هناك عامل آخر ومهم إلى جانب عدم اليقين من اآلتي أال وهو 
أن التوقع���ات اإلقتصادية للع���ام 2021 بعد الكارثة التي حلّت على 
اإلقتص���اد في 2020، ترتكز عل���ى عوامل مرتبطة بالصحة العامة 
ومرتبط���ة باإلقتصاد، وكلها معّرضة للتقل���ب. إنطاقاً من هنا، لم 
يخف صندوق النقد الدولي قلقه حيال توقعاته وإعادة النظر فيها 
في حال إستفحلت الجائحة وتداعياتها وال سيما على مدى 2021.
هذا السيناريو سينعكس سلباً وبشكل تلقائي على عام 2022، 

حيث إنه وبعد إنتعاش مرتقب في 2021 وعلى المدى المتوس���ط، 
يتوق���ع صندوق النقد أن يتباط���أ اإلنتعاش عام 2022 من 5,2 % 

إلى 3,5 %.
صن���دوق النقد الدولي، يتوقع في دراس���ته األخيرة أن جائحة 
كورونا س���تمحي عن خارطة التقدم اإلقتصادي المجتمعي، كل ما 
تحق���ق منذ التس���عينيات من القرن الماضي، على مس���توى خفض 

l.الفقر وشطب الامساواة بين طبقات المجتمع
مازن حمود
محلل مالي وإقتصادي/باريس
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عبرت أس��عار النفط منذ بداية الع��ام 2020 مطّبات كثيرة. 
لكن سنتوقف عند أبرزها وبالتسلسل:

l1 في مطلع الع���ام 2020 وتحديداً في 3 كانون الثاني/يناير، 

إرتفع سعر برميل كل من بحر الشمال برنت األوروبي، وخام الواليات 
المتح���دة األميركي���ة WTI بش���كل مفاجيء، وبلغت األس���عار أعلى 

مستوى، وكان الوحيد طوال 2020.
وف���ي 3 كانون الثاني/يناير إغتالت الواليات المتحدة، المس���ؤول 
العس���كري اإليران���ي الجنرال قاس���م س���ليماني في مط���ار العاصمة 
العراقي���ة بغ���داد، األمر الذي عّجل من غلي���ان برميل النفط. وبدأت 
األس���عار في الس���وق العالمية تلتهب لتصل إلى 65,65 دوالراً لبرميل 
 ،Brent األميرك���ي، وإلى 71,75 دوالراً لبرميل بحر الش���مال WTI
وذلك في 8 كانون الثاني/يناير 2020. وهذان المستويان كانا األعلى 
لسعر النفط خال العام المنصرم، حيث واصلت التطورات بتسجيل 

أحداث أخرى، لكن هذه المرة إنعكست سلباً على برميل النفط.
فحادثة إغتيال س���ليماني، أّججت الش���عور لدى المستثمرين في 
س���وق الطاقة، من إرتفاع حّدة التوتر في الش���رق األوسط، وإحتمال 
حص���ول مواجهات عل���ى خلفية الحادث���ة، األمر ال���ذي عّطل معادلة 
التوازن بين العرض والطلب، وأّثر على العرض بشكل مباشر، ما دفع 

األسعار إلى ما وصلت إليه.
l1 في 6 آذار/مارس 2020، ُس���جل مرور ش���هرين تقريباً على 

ظه���ور وب���اء كورونا ف���ي الصين، وإمت���داده في خطوات���ه األولى إلى 
أوروبا، وبداية تلّمسه في الواليات المتحدة. وهذه الجائحة لم تصّب 

أبرزُ المحطات التي أثَّّرت على سعر البترول في 2020

ف���ي مصلحة برميل النفط، وال في مصلحة الدول العظمى، المنتجة 
والمص���ّدرة للطاقة. فمنذ بلوغ س���عر النفط المس���توى األعلى الذي 
ذكرن���اه ف���ي ما س���بق، هبطت األس���عار تدريجاً إلى نح���و 50 دوالراً 
للبرمي���ل، وأق���ل بقليل، وواصلت في هبوطه���ا، ألن إجتماعاً لمنظمة 
أوب���ك + روس���يا وغيرها من خ���ارج عضوية المنظم���ة، لم يُفض إلى 
نتيج���ة بخصوص حصص اإلنتاج، وإتباع سياس���ة موح���دة لمواجهة 
تداعيات كورونا، وال سيما الخاف بين روسيا والسعودية ثاني وثالث 
منت���ج للبترول في العالم، بع���د الواليات المتحدة. وتبّين أن اإلقتطاع 

من المعروض لم ينفع لوقف نزف األسعار التي واصلت إنهيارها.
l1 في 4 نيس���ان/ أبريل، عرف س���عر برميل النفط األميركي 
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أس���وأ محط���ة في تاريخه، وس���يظل ه���ذا التاريخ محفوراً في س���عر 
البرمي���ل، وف���ي ذاك���رة المس���تثمرين، حي���ث إنه���ارت أس���عار الخام 
األميركي إلى مستوى سلبي بلغ أكثر من 38 – دوالر للبرميل، نتيجة 
تخم���ة المخ���زون، وعدم الق���درة على تس���ويقه لم���لء الخزانات من 
اإلنتاج الجديد. وواصلت أس���عار WTI بالهبوط لتصل إلى مستوى 
40,32 – دوالراً في 20 نيس���ان/ إبريل 2020، بينما س���جل س���عر 
برميل Brent األوروبي، أدنى مس���توى له في ذلك التاريخ، وإس���تقر 
عند أقل من 16 دوالراً، وهو مس���توى يُعتبر األدنى منذ العام 1999، 
وقد حافظ على مس���تواه اإليجابي، أي فوق الصفر. وظلت األس���عار 
خفيف���ة إجم���االً رغم إس���ترداد س���عر برمي���ل الخام األميرك���ي  لونه 

وصعوده فوق الصفر.
l1 ف���ي 4 تش���رين الثاني/نوفمب���ر 2020 ُس���جل ح���دث بارز 

من ش���أنه أن يضع حداً للمعاناة التي يعيش���ها العالم، من مؤسس���ات 
وقطاع���ات كثي���رة، نتيج���ة وب���اء كورون���ا وتداعياته. وأعلنت ش���ركة 
بيونتيك األلمانية بالتعاون مع فايزر األميركية )المجموعة األميركية 
– األلماني���ة( توصله���ا إلى لقاح قادر على محارب���ة الداء بأكثر من 90 %. 
ه���ذا اإلعان ع���ّزز أداء أس���واق الم���ال والطاقة نتيج���ة األمل لدى 
المستثمرين بأن اإلنتعاش سيعود، وستنطلق شهية العالم على النفط 

من جديد، وسينتعش الطلب.
بع���د ذلك بأس���بوعين، ج���اء إعان ش���ركة موديرن���ا األميركية، 
وش���ركة أس���ترازينيكا AstraZeneca البريطاني���ة، ع���ن توصلهما 
للق���اح ع���ّزز أيضاً من اإلنف���راج الذي برز نتيجة اإلع���ان عن اللقاح 

األميركي – األلماني.
وهذه التطورات العالمية، رفعت من س���عر النفط بنس���بة 25 % 
على مدى تشرين الثاني/نوفمبر، وعاودت التحليق عند ال� 50 دوالراً 

من جديد.
 l1 أخي���راً، التاري���خ الخامس واألبرز أيضاً ف���ي العام 2020، 
وال���ذي أّثر على س���عر برمي���ل النفط، ه���و 3 كانون األول/ديس���مبر 
2020، يوم إختتام أربعة أيام من النقاشات بين بلدان منظمة )أوبك 
+(، والتوص���ل إلى إتف���اق لمعاودة رفع اإلنتاج تدريج���اً بداية 2021، 
لكن بشكل حذر، مع ظهور الموجة الثانية من الوباء، وما سيؤدي إلى 
تباطؤ في الطلب العالمي على البترول. هذا اإلتفاق تلّقفته األس���واق 
بإيجابية، ما سمح لسعر الخام األميركي والخام البريطاني بالدوران 

حول مستوى ال� 50 دوالراً للبرميل، أواخر العام 2020. 
فأس���عار النف���ط، وإذا س���ارت األمور بش���كل إيجابي ف���ي العام 
2021، م���ع تراجع تدريج���ي للوباء، مرّجحة للف���وران، والوصول إلى 
مس���تويات مرتفع���ة م���ن جدي���د، إال إذا تفاقمت الظ���روف الصحية 
الكوني���ة، وتعّقدت الظروف الميّس���رة للخروج م���ن الجائحة، وبرزت 

l.موجة ثالثة، ال سمح اهلل
مازن حمود
 محلل إقتصادي ومالي - باريس
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نشاط اإلتحاد

نّظم إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مبادرة التمويل لبرنامج األمم المتحدة UNEP Finance Initiative   وبتمويل 
 - INCAE Business Schoolكوس��تاريكا، و –  Proyecto  Ecobanking Project من جامعة الدول العربية وبالش��راكة مع
كوس��تاريكا، وGIZ – ألماني��ا، دورة تدريبي��ة عبر التواصل المرئ��ي WEBEX ، على مدار يومين، بعن��وان: »تحليل المخاطر 

 .)Environmental Social Risk Analysis )ESRA »البيئية واالجتماعية

دورة تدريبية إلتحاد المصارف العربية عن »تحليل المخاطر البيئية واإلجتماعية«

فتوح: إنخفاض كميات المياه
 في منطقتنا يزيد مخاطر األمن الغذائي ومعّدالت البطالة

وش���ارك في أعم���ال الدورة 
نحو 37 مش���اركاً من المصارف 
التونس���ية، المغربية، المصرية، 
السودانية، واللبنانية، في حضور 
المحاض���رة ف���ي ه���ذه ال���دورة، 
كريس���تينا وود، المستش���ارة في 
التنمية المس���تدامة لدى مبادرة 
التموي���ل لبرنامج األمم المتحدة 

عملي���ة  ف���ي  البيئي���ة  للنواح���ي 
بينهم���ا،  والتداخ���ل  التنمي���ة، 
أن  يُمك���ن  الت���ي  والمخاط���ر 
تُس���ّببها التقلب���ات البيئي���ة على 
اإلقتص���ادات، وال س���يما التغّير 
ظاه���رة  وتحدي���داً  المناخ���ي، 
كمي���ات  وإنخف���اض  التصّح���ر، 
المي���اه المتواف���رة ف���ي منطقتنا 

UNEP Finance Initiative، وجي���دا حداد، المنس���ق اإلقليمي 
لمنطقة الش���رق االوس���ط وش���مال أفريقيا، مبادرة التمويل لبرنامج 

. UNEP Finance Initiativeاألمم المتحدة
ويه���دف برنامج الدورة  إلى تزويد م���دراء إدارات تحليل وتقييم 
المخاطر للش���ركات واإلس���تثمار واألف���راد في المص���ارف العربية، 
ب���األدوات واإلس���تراتيجيات الازم���ة إلكتش���اف وتقيي���م وتخفي���ف 
المخاطر البيئية واإلجتماعية الناتجة عن أنش���طة عمائهم، وكيفية 
ال���ة إلدارة ه���ذه المخاطر وكيفية إس���تخدام  إنش���اء وتنفي���ذ نظم فعَّ

األدوات المناسبة لتحليلها. 

فتوح
وقال األمين العام إلتحاد المصارف العربية وس���ام حس���ن فتوح: 
 Development Finance يكتس���ب موضوع���ا تموي���ل التنمي���ة«
والتموي���ل المس���تدام Sustainable Finance أهمي���ة متزاي���دة 
حول العالم، وال س���يما إلرتباطهما بالتنمية المس���تدامة، وخصوصاً 
التنمية البش���رية. وبم���ا أن دور إتحاد المص���ارف العربية ال يقتصر 
عل���ى الجوانب االقتصادية والمالية فقط، ب���ل يتعداها إلى الجوانب 
التنموي���ة، حي���ث إن تموي���ل التنمية يتب���وأ أولى إهتمام���ات اإلتحاد، 
وأن تطويره���ا وتعزيزه���ا في المنطقة العربي���ة، يُعتبر أحد األهداف 

الرئيسية التي يسعى إليها ويعمل على تحقيقها«.
وأض���اف فتوح: »بالتوازي، فإن اإلتحاد يُ���درك األهمية المطلقة 

العربي���ة، وه���و ما يزيد مخاطر األم���ن الغذائي، ومع���دالت البطالة، 
بسبب فقدان وظائف في القطاع الزراعي والقطاعات المرتبطة به، 

والتسّبب بخسائر إقتصادية متعددة تتفّرع منه«.
وتاب���ع فتوح: »يُركز إتحاد المصارف العربية في مجمل نش���اطاته، 
م���ن مؤتمرات ومنتدي���ات ودورات تدريبية وبح���وث، على اإلضاءة على 
التحدي���ات اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية التي تُواجه دول المنطقة، 
وكيفي���ة إدارة المخاط���ر الناتجة عنها، مع التركيز عل���ى تأثيراتها على 
التنمية المس���تدامة. وقد عقد في هذا المجال نش���اطات متعددة بينها 
المؤتم���ر المصرف���ي العربي لإلتح���اد لعام 2015 بعن���وان »التمويل من 
أجل التنمية المستدامة«، كذلك »القمة المصرفية العربية الدولية لعام 
2016«، بعنوان »أثر التغّير المناخي على الصيرفة والخدمات المالية«.
وقال فتوح: »لقد حّدد إتحاد المصارف العربية في دعم التنمية 
المستدامة في المنطقة العربية على عدد من األمور األساسية وهي: 
إدراك مخاط���ر التغّير المناخي وأثره على إقتصادات الدول العربية، 
وتعزي���ز الش���راكة بي���ن القطاعين الخ���اص والعام في أم���ور التنمية 
المس���تدامة، والمس���اهمة ف���ي وض���ع إس���تراتيجية عربية مش���تركة 
ومتكاملة تهدف بشكل فاعل ومباشر إلى تعزيز النواحي اإلقتصادية 
واإلجتماعي���ة واإلنس���انية في المنطقة العربية، وتش���جيع المصارف 
العربي���ة على وض���ع الصيرفة الخض���راء ضمن خططه���ا التمويلية، 
وتنمي���ة المؤسس���ات الصغي���رة والمتوس���طة، وحث المص���ارف على 
 l.»تقديم أفضل الخدمات للمؤسسات الناشئة في المنطقة العربية
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Ironiquement, cette situation leur a permis 
de surmonter aisément la crise financière 
mondiale de 2008, puisque dans l'ensemble, 
les banques islamiques britanniques sont 
restées liquides, sur un marché où les liqui-
dités étaient par ailleurs très rares. 

En revanche, les banques islamiques 
britanniques ont eu plus de difficultés à 
s'adapter aux nouvelles règles prudentielles 
de Bâle III, qui confèrent une place centrale 
aux instruments qu'elles ne peuvent pas 
détenir, tels que les obligations d'État et 
les réserves rémunérées de banque centrale. 
C’est dans ce contexte spécifique que ce 
nouvel instrument doit, d’après la Banque 
d’Angleterre, contribuer à mettre le secteur 
de la finance islamique britannique sur 
un pied d'égalité avec le reste du marché, 
en conférant aux banques islamiques 
britanniques une plus grande flexibilité. 

Cette annonce a eu pour effet de 
renforcer le leadership affirmé du Royaume-
Uni en tant que premier centre financier 
international de la finance islamique en 
dehors du monde musulman. Rappelons 
que ce pays a accueilli des banques et 
assurances islamiques dès 1983, et fut, en 
2014, le premier État occidental à émettre 
200 millions de Livres Sterling de dette 
islamique souveraine. Le développement 
de la finance islamique au Royaume-Uni 
atteste que sa population musulmane 
domestique est bien établie, et que ce pays, 
confronté aux conséquences économiques 
du brexit, sait entretenir des relations 
solides avec le monde musulman.

Ainsi, dès 2015, aux côtés des banques 
centrales de Bahreïn, de Malaisie, et 
des Émirats arabes unis, la Banque 
d’Angleterre a commencé à sérieusement 
se pencher sur la question de la création 

 Chercheur au Centre d’Etudes et de 
Recherche en Gestion de l’Université 
d’Aix-Marseille (CERGAM).

Par Ezzedine GHLAMALLAH

ARTICLE

d’une facilité de dépôt conforme aux 
principes islamiques. En 2016 et 2017, la 
Banque d’Angleterre a entamé une phase de 
consultation auprès des acteurs du secteur 
pour finalement opter pour une structure 
d’agence, dite de «wakalah», où les dépôts 
sont adossés à un fonds d’actifs, dont le 
rendement net des frais de couverture et 
d’exploitation sera restitué aux déposants 
en lieu et place de la distribution d’intérêts. 
Cet instrument doit permettre aux banques 
britanniques de rémunérer leurs liquidités, 
sans avoir recours à l’intérêt bancaire, 
mais plutôt, via un rendement adossé à une 
activité économique réelle. Jusqu’à présent, 
la Banque d’Angleterre a travaillé sur les 
aspects opérationnels et technologiques 
d’une telle innovation. D’ici le lancement 
effectif de cet instrument de gestion de la 
liquidité de haute qualité non productif 
d’intérêt, la Banque d’Angleterre finalisera 
la documentation juridique, effectuera 
les tests opérationnels, et commencera 
le processus d'intégration des banques 
intéressées. Andrew Hauser a également 
rappelé que les principes fondamentaux de 
la finance islamique étaient bien adaptés 
pour répondre à certains des plus grands 
défis auxquels l’Angleterre sera confrontée 
pour reconstruire son économie une fois 
sortie de la crise pandémique. Rappelons 
que la finance islamique est en phase 
d’expansion rapide à l’échelle mondiale, 
avec des actifs de 2400 milliards de dollars 
en 2019, soit 11% de plus que l’année 
précédente, et un tiers de plus qu’en 
2015.l
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La Banque d’Angleterre, par la voix d’Andrew Hauser, Directeur exécutif des 
mchés,   vient d’annoncer le lancement d’une facilité de dépôt islamique au 
premier trimestre 2021. Cette allocution donnée le 2 décembre dernier, et publiée 
sur le site de la Banque des Règlements Internationaux, a fait grand bruit dans 
le monde de la finance islamique. En effet, cet instrument est le premier outil 
de gestion de la liquidité offert par une banque centrale occidentale conforme 
aux règles islamiques. Cette solution conçue par la Banque d’Angleterre doit 
permettre à la fois d’uniformiser les règles en matière de gestion de la liquidité 
des banques islamiques britanniques, et de répondre au besoin de ces dernières en 
matière d’actifs sans intérêt de haute qualité. 

La Banque d’Angleterre lance
un instrument de facilité de dépôt islamique 
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Jusqu’à présent, les banques islamiques 
britanniques étaient désavantagées vis-à-
vis de leurs homologues conventionnelles 
ayant accès à un large éventail d’actifs de 
gestion de la liquidité de haute qualité, 
qu’il s’agisse de valeurs mobilières émises 
par des entreprises ou des États. En effet, 
l’interdiction pour les banques islamiques 

de payer ou de percevoir des intérêts 
signifie qu’elles ne peuvent pas avoir accès 
à bon nombre d’instruments financiers. 
Pendant de nombreuses années, cette 
situation a contraint les banques islamiques 
britanniques à conserver des réserves 
considérables non rémunérées, ainsi qu’à 
limiter leurs offres de dépôts à court terme. 
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forms of preferences and values of a 
population? In the past few years we’ve 
seen attempts by policymakers, industry, 
and others to try to embed values into 
technical systems at scale—in areas like 
predictive policing, risk assessments, 
hiring, etc. It’s clear that they exhibit some 
form of bias that reflects society. The ideal 
system would balance out all the needs of 
many stakeholders and many people in the 
population. But how does society reconcile 
their own history with aspiration? We’re 
still struggling with the answers, and that 
question is going to get exponentially more 
complicated. Getting that problem right is 
not just something for the future, but for 
the here and now.

The second one would be achieving 
demonstrable social benefit. Up to this 
point there are still few pieces of empirical 
evidence that validate that AI technologies 
will achieve the broad-based social benefit 
that we aspire to. 

Lastly, I think the biggest one 
that anyone who works in the space 
is concerned about is: what are the 
robust mechanisms of oversight and 
accountability.

 
1 How do we overcome these risks and 

challenges?
l1 Three areas would go a long way. 

The first is to build a collective muscle 
for responsible innovation and oversight. 
Make sure you’re thinking about where 
the forms of misalignment or bias or 
harm exist. Make sure you develop good 
processes for how you ensure that all 
groups are engaged in the process of 
technological design. Groups that have 
been historically marginalized are often not 

the ones that get their needs met. So how 
we design processes to actually do that is 
important.

The second one is accelerating the 
development of the sociotechnical tools 
to actually do this work. We don’t have a 
whole lot of tools. 

The last one is providing more 
funding and training for researchers and 
practitioners—particularly researchers 
and practitioners of color—to conduct 
this work. Not just in machine learning, 
but also in STS [science, technology, 
and society] and the social sciences. We 
want to not just have a few individuals 
but a community of researchers to 
really understand the range of potential 
harms that AI systems pose, and how to 
successfully mitigate them.

1 How far have AI researchers come in 
thinking about these challenges, and how 
far do they still have to go?

l1 In 2016, I remember, the White 
House had just come out with a big data 
report, and there was a strong sense of 
optimism that we could use data and 
machine learning to solve some intractable 
social problems. Simultaneously, there 
were researchers in the academic 
community who had been flagging in a 
very abstract sense: “Hey, there are some 
potential harms that could be done through 
these systems.” But they largely had not 
interacted at all. They existed in unique 
silos.

Since then, we’ve just had a lot more 
research targeting this intersection 
between known flaws within machine-
learning systems and their application 
to society. And once people began to see 
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As long as humans have built machines, 
we’ve feared the day they could destroy 
us. Stephen Hawking famously warned 
that AI could spell an end to civilization. 
But to many AI researchers, these 
conversations feel unmoored. It’s not that 
they don’t fear AI running amok—it’s that 
they see it already happening, just not in 
the ways most people would expect. 
AI is now screening job candidates, 
diagnosing disease, and identifying 
criminal suspects. But instead of making 
these decisions more efficient or fair, 
it’s often perpetuating the biases of 
the humans on whose decisions it was 
trained. 

This story was part of our November 
2020 issue.

William Isaac is a senior research 
scientist on the ethics and society team 
at DeepMind, an AI startup that Google 
acquired in 2014. He also cochairs the 
Fairness, Accountability, and Transparency 
conference—the premier annual gathering 
of AI experts, social scientists, and lawyers 
working in this area. I asked him about the 
current and potential challenges facing AI 
development—as well as the solutions.

1 Should we be worried about 
superintelligent AI?

l1 I want to shift the question. The 

The true dangers of AI are closer than we think
Forget superintelligent AI: 

algorithms are already creating real harm 
The good news: the fight back has begun

William Isaac began researching bias in 
predictive policing algorithms in 2016

DAVID VINTINER

threats overlap, whether it’s predictive 
policing and risk assessment in the near 
term, or more scaled and advanced systems 
in the longer term. Many of these issues 
also have a basis in history. So potential 
risks and ways to approach them are not as 
abstract as we think.

There are three areas that I want to 
flag. Probably the most pressing one is 
this question about value alignment: how 
do you actually design a system that can 
understand and implement the various 
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that interplay, they realized: “Okay, this 
is not just a hypothetical risk. It is a real 
threat.” So if you view the field in phases, 
phase one was very much highlighting and 
surfacing that these concerns are real. The 
second phase now is beginning to grapple 
with broader systemic questions.

1 So are you optimistic about achieving 
broad-based beneficial AI?

l1 I am. The past few years have given 
me a lot of hope. Look at facial recognition 
as an example. There was the great 
work by Joy Buolamwini, Timnit Gebru, 
and Deb Raji in surfacing intersectional 
disparities in accuracies across facial 
recognition systems [i.e., showing these 
systems were far less accurate on Black 
female faces than white male ones]. 
There’s the advocacy that happened in 
civil society to mount a rigorous defense 
of human rights against misapplication 
of facial recognition. And also the great 
work that policymakers, regulators, and 
community groups from the grassroots up 
were doing to communicate exactly what 
facial recognition systems were and what 
potential risks they posed, and to demand 
clarity on what the benefits to society 
would be. That’s a model of how we could 
imagine engaging with other advances in 
AI.

But the challenge with facial recognition 
is we had to adjudicate these ethical and 
values questions while we were publicly 
deploying the technology. In the future, 
I hope that some of these conversations 
happen before the potential harms emerge.

1 What do you dream about when you 
dream about the future of AI?
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l1 It could be a great equalizer. Like if 
you had AI teachers or tutors that could 
be available to students and communities 
where access to education and resources is 
very limited, that’d be very empowering. 
And that’s a nontrivial thing to want from 
this technology. 

1 How do you know it’s empowering? 
How do you know it’s socially beneficial? 

l1 I went to graduate school in 
Michigan during the Flint water crisis. 
When the initial incidences of lead 
pipes emerged, the records they had for 
where the piping systems were located 
were on index cards at the bottom of 
an administrative building. The lack of 
access to technologies had put them at 
a significant disadvantage. It means the 
people who grew up in those communities, 
over 50% of whom are African-American, 
grew up in an environment where they 
don’t get basic services and resources.

So the question is: If done appropriately, 
could these technologies improve their 
standard of living? Machine learning was 
able to identify and predict where the 
lead pipes were, so it reduced the actual 
repair costs for the city. But that was a 
huge undertaking, and it was rare. And 
as we know, Flint still hasn’t gotten all 
the pipes removed, so there are political 
and social challenges as well—machine 
learning will not solve all of them. But the 
hope is we develop tools that empower 
these communities and provide meaningful 
change in their lives. That’s what I think 
about when we talk about what we’re 
building. That’s what I want to see.l  

by Karen Hao
October 21, 2020






