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وسام حسن فتوح
 األمين العام إلتحاد المصارف العربية

كلمة العدد

يقوم إتحاد المصارف العربية من خالل وحدة التحول الرقمي 
)UABdigital( بالعم���ل على مب���ادرة تطوير عملة رقمية وطنية 
نموذجية، يُمكن لكافة الدول العربية المش���اركة فيها واإلس���تفادة 
منه���ا، مم���ا يضمن تخفيض تكلفة التحول بش���كل كبير. أما لجهة 
التكلف���ة التش���غيلية، فيُتوقع أن تش���هد الس���نوات العش���ر المقبلة 
إنخفاض���اً تدريجي���اً ف���ي تكلف���ة إدارة النقد الرقمي م���ع التحول 

التدريجي إلى العمالت الرقمية.
في هذا الس���ياق، بات اليوم ومن الضروري جداً، التوجه إلى 
األوراق النقدي���ة البالس���تيكية، بغية خفض تكلف���ة طباعة العملة 
وإدارتها، ويس���تند اللجوء إل���ى هذه النوعية م���ن األوراق النقدية 
عموم���اً إلى إعتبارات عدة، منها البيئية واالمنّية )وال س���يما بغية 
الح���ّد م���ن عمليات تزوي���ر العمل���ة(. فالهدف من اإلس���تثمار في 
العمالت الرقمية المحّررة وإقتنائها، ليس لتسهيل عمليات الدفع 
وحس���ب، إنما بغي���ة تحقيق األرب���اح، وهو خيار س���يكون لألفراد 
حرية التداول به ضمن منظومة من العمالت الرقمية المتنافس���ة 

مبادرة من إتحاد المصارف العربية لتطوير عملة رقمية 
وطنية نموذجية لتخفيض كلفة التحوُّل الرقمي

 تستفيد منها كافة الدول العربية

عالمي���اً، بينم���ا الهدف من إعتم���اد العملة الرقمي���ة المنظمة هو 
تس���هيل التعامالت، وخل���ق بيئة نقدية مالئم���ة لتحقيق النمو في 
االقتص���اد الرقمي. علم���اً أن للعمالت الرقمية قدرة حقيقية على 
تغيير هيكل التجارة واإلستثمار ونشاطات التمويل، وجعلها أسرع، 

وأرخص، وأكثر إتاحة.
في هذا السياق ننصح الحكومات المحلية والمصارف المركزية 
بتبني إستراتيجية للنقد الرقمي تتالءم مع واقعها الحالي والتطلعات 
والعقبات. وهنا تستطيع وحدة التحول الرقمي في إتحاد المصارف 
العربية العمل يداً بيد مع المصارف المركزية لرس���م إستراتيجيات 
الة وقابلة للتنفيذ. علماً أنه ال توجد إستراتيجية وخارطة طريق  فعَّ

واحدة لإلنتقال إلى العملة الوطنية الرقمية. 
واقع الحال، ثمة نوعان من العمالت الرقمية، النوع األول هو 
العمالت المشّفرة Cryptocurrencies وهي العمالت الرقمية 
المحّررة مثل البيتكوين، والنوع الثاني وهو العملة الرقمية الوطنية 
المنظم���ة Central bank digital currency. علم���اً أن ثمة 
إختالف���اً تنظيمي���اً بي���ن النوعين من حي���ث مركزي���ة إدارة النقد، 
بحي���ث تق���وم العم���الت المش���ّفرة على ال مركزية مطلق���ة إلدارة 
النق���د الرقم���ي، بينما تقوم العم���الت الرقمية الوطني���ة المنّظمة 
على مركزية إدارة النقد الرقمي من قبل البنوك المركزية بحسب 

القوانين المرعية اإلجراء.
ويُمكن إلبت���كارات التكنولوجيا المالية مثل العمالت الرقمية، 
أن   ،)Blockchain( الموزع���ة  الرقمي���ة  الحس���ابات  ودفات���ر 
تُس���اهم في توفير آليات للمدفوعات العربي���ة العابرة للحدود، إذ 
تّتس���م بإرتفاع الكفاءة والمردودية والس���رعة، مقارنة بالمصارف 
التقليدي���ة أو ش���ركات تحويل األم���وال التي تعتم���د على عالقات 

المراسلة المصرفية.  
ف���ي المحصلة، إنن���ا في إتحاد المص���ارف العربية نعمل على 
نشر ثقافة التمويل والصيرفة الرقمية، ومن ضمنها النقد الرقمي 
على مس���توى العالم العربي، ونعمل على تصحيح المفاهيم في ما 
يخص العمالت الرقمية المنظمة وغير المنظمة، وتصويب األمور 
ف���ي إطار ضرورة إتاح���ة عمالت رقمية وطنية منظمة، لتنش���يط 
اإلقتص���اد الرقم���ي العرب���ي، بم���ا يضمن تنافس���ية القط���اع على 
المستوى العالمي. كما إننا، وإدراكاَ مّنا للدور الحاسم للتكنولوجيا 
– وف���ي مقدمها التكنولوجي���ا المالية والعم���الت الرقمية – بغية 
المس���اهمة في تحقي���ق أهداف التنمية المس���تدامة ال���� 17 ومن 
دون إس���تثناء، فإننا ندعو إلى التوس���ع في اإلستفادة القصوى من 
اإلمكانات الهائلة للتكنولوجيا المالية والعمالت الرقمية، في دعم 

 l.النمو والتنمية في المنطقة العربية
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رئاس��ة س��مو ولي العهد السعودي شّكلت 
محم��د بن س��لمان لمجل��س إدارة 
مهم��ًا  دافع��ًا  العام��ة  االس��تثمارات  صن��دوق 
لب��ذل المزيد م��ن الجهود اإلس��تثنائية، ورفع 
الطموحات لتحقيق األهداف، ومواصلة العمل 
لرس��م خط��ة الس��نوات الخم��س المقبلة عبر 
إطالق إستراتيجية الصندوق الجديدة، ووافق 
العام��ة  اإلس��تثمارات  صن��دوق  إدارة  مجل��س 
الس��عودي، برئاس��ة األمي��ر محمد بن س��لمان 
بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس 
ال��وزراء، رئي��س مجل��س الش��ؤون االقتصادية 
والتنمي��ة، على إعتماد إس��تراتيجية صندوق 
اإلستثمارات العامة لألعوام الخمسة القادمة.
االس��تراتيجية  »تأت��ي  العه��د:  ول��ي  وق��ال 
الجدي��دة لتمثل مرتكزًا رئيس��يًا ف��ي تحقيق 
طموحات وطننا الغالي نحو النمو االقتصادي، 
ورف��ع جودة الحي��اة، وتحقيق مفه��وم التنمية 
الش��املة والمس��تدامة في مختلف القطاعات 
التقليدية والحديثة، حيث سيعمل الصندوق 
مس��تهدفات  عل��ى  القادم��ة  الس��نوات  خ��الل 

محمد بن سلمان 
يعلن رفع أصول صندوق اإلستثمارات السعودي 

إلى 4 تريليونات ريال حتى 2025

موضوع الغالف

 ولي عهد المملكة العربية السعودية
 األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز

عديدة، من أهمها ضخ 150 مليار ريال س��نويًا على األقل في اإلقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، 
والمس��اهمة م��ن خالل ش��ركاته التابعة له في النات���ج المحلي اإلجمالي غي��ر النفطي بقيم��ة 1.2 تريليون ريال 
س��عودي بش��كل تراكمي. كما ويس��تهدف الصندوق بنهاية 2025 بأن يتج��اوز حج�م األص��ول 4 تريليونات ريال، 

واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر«، حسب ما أشارت وكالة أنباء السعودية.

واس���تطاع صندوق اإلس���تثمارات العامة تحقيق إنجازات إستثمارية 
وإقتصادي���ة ضخم���ة، تمك���ن م���ن خالله���ا الوص���ول إل���ى مس���تهدفات 
اس���تراتيجية مهمة، ووضعه في مكان���ة بارزة على خارطة العالم بوصفه 
صندوقاً س���يادياً رائداً وقادراً على اس���تثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة 

في أسواق متعددة .
وأض���اف ولي العهد الس���عودي: »في صندوق االس���تثمارات العامة 
ال نس���تثمر في األعمال والقطاعات وحس���ب، بل نس���تثمر في مستقبل 
المملك���ة والعال���م، وغايتنا أن يكون وطنن���ا الرائد للحضارة اإلنس���انية 
الجديدة، وتهدف اس���تراتيجية الصندوق إلى تحقيق مستهدفات الرؤية 

عب���ر تعظيم أصول الصندوق، وإطالق قطاعات جديدة، وبناء ش���راكات 
اقتصادية اس���تراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، مما يسهم في دعم 
جه���ود التنمية والتنوي���ع االقتصادي بالمملكة وأن يُرس���خ مكانته ليكون 

الشريك االستثماري المفضل عالمياً«.
من جهته صرح محافظ صندوق االستثمارات العامة، األستاذ ياسر 
ب���ن عثمان الرمي���ان، بالقول: »لقد كان لرؤية 2030 الطموحة بالغ األثر 
ف���ي تعزي���ز دور صندوق االس���تثمارات العامة مع إعادة تش���كيل مجلس 
إدارة الصندوق برئاس���ة س���مو ولي العهد، وإعادة صياغة استراتيجيته 
بالكام���ل، األم���ر الذي مكننا من تحقيق مس���تهدفات اس���تراتيجية على 
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موضوع الغالف

أعل���ن ولي عهد المملكة العربية الس���عودية األمير محمد بن 
س���لمان ب���ن عبد العزي���ز، »أن المملكة س���تُعلن عن إس���تراتيجية 
لتطوي���ر مدينة الرياض، كجزء من خططها لتنويع مصادر الدخل 
ونمو اإلقتصاد«، موضحاً أن هذه اإلستراتيجيةتستهدف»أن تكون 

الرياض من أكبر 10 إقتصادات مدن في العالم«.
تح���دث األمير محمد بن س���لمان مع الس���يناتور ماتيو رينزي 
رئي���س ال���وزراء اإليطال���ي الس���ابق وعض���و مجلس األمن���اء في 
»مؤسس���ة مبادرة مستقبل اإلستثمار«، خالل مشاركته في الدورة 
الرابع���ة لمب���ادرة مس���تقبل اإلس���تثمار في جلس���ة ح���وار بعنوان 

»مستقبل الرياض«.
وق���ال ولي العه���د األمير محمد بن س���لمان:»إن اإلقتصادات 
العالمية ليس���ت قائمة عل���ى الدول، بل هي قائم���ة على المدن«، 
مشيراً إلى »أن 85 % من إقتصاد العالم يأتي من المدن، وخالل 
الس���نوات المقبلة س���يكون 95 % م���ن إقتصاد العال���م يأتي من 

المدن، ما يؤكد أن التنمية الحقيقية تبدأ من المدن«.
وأوضح بن سلمان »أن الفرص كثيرة جداً في مختلف مناطق 
البالد حيث نعمل على إستراتيجيات لكل المناطق«، الفتاً إلى »أن 

»استراتيجية الرياض« تقود تحولُّها إلى واحدة 
من أكبر 10 إقتصادات مدن في العالم

المملك���ة أطلقت مدينة »نيوم« والمدينة الرئيس���ية بها »ذا الين«، 
كما س���يتم قريباً إطالق إس���تراتيجية مدينة الرياض، ونعمل على 
إستراتيجية مدينة مكة المكرمة، وإستراتيجية المنطقة الشرقية 
وعس���ير، وكل المناط���ق أيضاً مقبلة في الطريق حس���ب الفرص 

والممكنات التي توجد بها«.

الإ�ستثمار الأجنبي المبا�سر لل�سعودية في 2020 

الأكبر منذ 4 اأعوام ويبلغ نحو 4.7 مليارات دولر

م���ن جهة أخ���رى، إرتفعت التدفق���ات األجنبية المباش���رة إلى 
الس���عودية في العام 2020 بنس���بة 4 %، لتبلغ نحو 4.7 مليارات 
دوالر، مقابل 4.56 مليارات دوالر في العام 2019. وبحسب بيانات 
منظم���ة مؤتمر األم���م المتحدة للتج���ارة والتنمي���ة »أونكتاد«، فإن 
التدفقات األجنبية المباش���رة إلى السعودية في 2020 هي األعلى 
خ���الل أربعة أعوام، حيث بلغت 7.5 ملي���ارات دوالر في 2016، ثم 

1.4 مليار دوالر في 2017، و3.2 مليارات دوالر في 2018.
وأف����ادت منظمة »أونكتاد«، أن سياس����ات الحكومة الس����عودية 
فيم����ا يخ����ص التروي����ج لإلس����تثمار وتنوي����ع اإلقتصاد تح����ت رؤية 
المملكة 2030 بدأت تؤتي ثمارها. ويأتي اإلرتفاع في اإلس����تثمار 
األجنبي المباش����ر إلى الس����عودية رغم تفشي جائحة كورونا، التي 
أدت إلى إنهيار اإلس����تثمار األجنبي المباش����ر العالمي في 2020 
بنس����بة 42 %، لتبل����غ 859 مليار دوالر، مقاب����ل 1.5 تريليون دوالر 

l.2019 في

مدى الس���نوات األربع الماضية بكف���اءة عالية، وتحقيق أثر إيجابي على 
االقتصاد المحلي وتعظيم العائدات المستدامة. فقد ضاعف الصندوق 
حجم أصوله إلى نحو 1.5 تريليون ريال بنهاية 2020، وساهم في تفعيل 
10 قطاعات جديدة، وس���اهمت في استحداث 331 ألف وظيفة مباشرة 

وغير مباشرة حتى نهاية الربع الثالث لعام 2020«.
وأضاف: »ستمكننا استراتيجية الصندوق 2021-2025 من مواصلة 
تحفيز نمو االقتصاد السعودي وتنويعه من خالل عدد من المستهدفات، 
وم���ن ضمنها تمكين القطاع الخاص في المملكة ودعم مس���يرة التنمية، 
بما يعزز االقتصاد السعودي ويضمن مستقباًل مزدهراً لوطننا الغالي«.

ووفق برنامج صندوق االس���تثمارات العامة 2021-2025، س���يعمل 
الصن���دوق على ضخ اس���تثمارات محلية في مش���اريع جديدة من خالل 
التركيز على 13 قطاعاً حيوياً واس���تراتيجياً، مما يسهم في رفع مستوى 

المحت���وى المحل���ي إلى 60 بالمئة ف���ي الصندوق والش���ركات التابعة له 
ويعزز جهود تنويع مصادر اإليرادات، واالس���تفادة من إمكانات الموارد، 
وتحس���ين ج���ودة الحي���اة فضاًل ع���ن تمكي���ن القطاع الخ���اص المحلي، 

واستحداث الوظائف.
ك أساس���ي في تعزيز نمو اإلقتصاد السعودي وتنويع مصادر  وكمحرِّ
الدخل، تس���تمر جهود الصن���دوق في إطالق قطاع���ات جديدة، وتوطين 
التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات االقتصادية االستراتيجية، 
وذلك س���عياً لتحقيق مس���تهدفات رؤي���ة المملك���ة 2030 لتنويع اقتصاد 

المملكة وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد اإلقليمي والعالمي.
وبخطى ثابتة يعمل الصندوق ليكون أحد أكبر الصناديق الس���يادية 
في العالم، حيث يس���تهدف أن تتجاوز أصوله 7.5 تريليون ريال سعودي 

l.2030 في عام
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حاز مرك���ُز الملك عب���داهلل المالي »كافد« ش���هادة 
LEED البالتينية كأعلى تصنيف على مس���توى العالم 
ف���ي نظام »القي���ادة في الطاقة واالس���تدامة والتصميم 
البيئ���ي« )LEED ND Platinum( المقدم���ة م���ن 

.)USGBC( المجلس األمريكي للمباني الخضراء
ويع���د نظام القيادة ف���ي الطاق���ة والتصميم البيئي 
)LEED( من أه���م األنظمة العالمية التي تدعم تغيير 
طريقة تصميم المباني والمجتمعات وبنائها وتش���غيلها 
بطريقة مس���تدامة وصديقة للبيئة بهدف تحسين جودة 

الحياة.
وق���د حاز ” كاف���د” الش���هادةَ البالتينية نظ���ًرا لما 
يتميز به من استدامة وكفاءة في التصميم واالستهالك 
للطاق���ة والمي���اه ، باإلضافة إلى المخط���ط العام الذي 

يوفر سهولة التنقل بين أنحائه.
ويبرز التزامه باالس���تدامة من خ���الل منهجيته في 
استخدام الطاقة النظيفة وتصاميمه المبتكرة المراعية 
للبيئة، حيث يس���تعين بنظام آلي متطور لجمع النفايات 
وفرزه���ا، مما يغني ع���ن دخول ش���احنات القمامة إلى 
 »كافد« وبالتالي يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

كما يبرز التزام ” كافد ” من خالل المخطط العام الذي 
يشمل “الوادي” وهي منطقة للمشي والترفيه تصل بين 
أنحاء “كافد ” وتقع على عمق 5.5 أمتار تحت مستوى 

سطح األرض، ويوفر بذلك جًوا أبرد نسبًيا.
كما تم رصف معظم الش���وارع الداخلية بخرس���انة 
تحت���وي على بعض المواد المع���اد تدويرها، وتقوم هذه 
الخرس���انة بتقليل درج���ة الحرارة ف���ي ” كافد ” نظًرا 
لم���ا يحققه م���ن مع���دٍل مرتفع ف���ي مؤش���ر االنعكاس 
الشمسي، إضافة إلى استخدام تقنيات مختلفة للتقليل 
 LED م���ن اس���تهالك الطاقة مث���ل مصابيح الش���وارع

واستخدام األلواح الشمسية في بعض األبراج.
يذك���ر أن نظام القيادة في الطاقة والتصميم البيئي 
)LEED( تم تأسيسه في عام 1998 من قبل المجلس 
األمريكي للمباني الخضراء )USGBC( غير الربحي 
لوض���ع إطار آللي���ة تعريف المباني الخض���راء وتحديد 
عناصره���ا ، حي���ث يت���م تصني���ف المبان���ي الت���ي تنال 
هذه الش���هادة إلى 3 مراتب حس���ب تطبيقه���ا للمعايير 
المطلوب���ة، وهي: المرتبة البالتينية، والمرتبة الذهبية، 

l.والمرتبة الفضية

مركز الملك عبداهلل المالي يحصل على شهادة LEED البالتينية
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»البنك األهلي السعودي« اإلسم المقترح للعمالق المصرفي الجديد 
بعد إتمام اإلندماج المحتمل بين »األهلي« و»سامبا«

ار بن عبدالواحد الخضيري عمَّ
رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية

 سعيد بن محمد الغامدي
 رئيس مجلس إدارة البنك األهلي التجاري

أعلن البنك األهلي التجاري إعتزامه 
تغيير إس���م البنك ليصبح »البنك األهلي 
الس���عودي«، وذل���ك بع���د إتم���ام عملي���ة 
االندم���اج المحتملة مع مجموعة س���امبا 
المالي���ة. وس���ينتج عن اإلندماج تدش���ين 
المملك���ة  ف���ي  الجدي���د  الرائ���د  البن���ك 
بإجمال���ي أص���ول مجّمعة تزي���د عن 837 

مليار ريال سعودي )223 مليار دوالر(، والذي سيُساهم بفضل إمكاناته 
وقدراته المالية في اإلرتقاء بالقطاع المصرفي وتعزيز مس���اهمته في 
دعم التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
وتشمل الخطوات التالية في عملية االندماج الحصول على موافقة 
الجهات التنظيمية الالزمة، وتصويت المس���اهمين على العملية خالل 

إجتماع الجمعية العامة غير العادية لكال المصرفين.
وقال سعيد بن محمد الغامدي، رئيس مجلس إدارة البنك األهلي 
التج���اري: »ته���دف عملي���ة اإلندم���اج إلى تحقي���ق قيمة كبي���رة لكافة 
المعنيي���ن من مس���اهمين وعمالء وموظفين ف���ي كال البنكين. ويعكس 
إس���م »البنك األهلي الس���عودي« رؤيتنا لتدشين بنك يتمتع بمركز مالي 
وس���يولة عالية تؤهله لدفع عجلة التحّول اإلقتصادي واإلجتماعي في 

المملكة«.
ب���دوره، أوض���ح عم���ار ب���ن عبدالواح���د الخضيري، رئي���س مجلس 
إدارة مجموعة س���امبا المالية: »يعكس اإلس���م المقترح – البنك األهلي 
السعودي – األهداف التي نسعى إلى تحقيقها من خالل عملية اإلندماج، 

والتي تتمثل في تأس���يس عمالق مصرفي 
يع���د األكبر في المملك���ة. ونطمح أن يكون 
البن���ك الجديد الش���ريك الموث���وق لكبرى 
الش���ركات والمؤسسات، وداعماً للصفقات 
والمشاريع الضخمة التي ترتقي باقتصادنا 
ومجتمعنا، ومركزاً لتنمي���ة الكفاءات وبناء 

قادة المستقبل في القطاع«.
وس���يُتيح الكي���ان الجديد، بفض���ل مكانته المالي���ة القوّية وقدراته 
التمويلية، إمكانات أكبر لتسهيل التجارة وتعزيز التدفقات النقدية من 
المملكة وإليها عبر األسواق اإلقليمية والعالمية. كما سيُساهم الكيان 
الجديد في تعزيز نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة من خالل 
تقديم خدمات رقمية مبتكرة. وسيس���تفيد البن���ك الجديد من مكامن 
القّوة ل���دى البنكين لتعزيز الخدمات المصرفي���ة لألفراد، والخدمات 
المصرفي���ة الخاص���ة، وتغطية متطلبات العمالء بم���ا يُعزز من التملك 

السكني واإلدخار واإلستثمار.  
وس���يواصل المصرفان عملهما بش���كل مس���تقل وخدمة عمالئهما 
بالش���كل المعتاد، حتى يُصّوت المساهمون على عملية اإلندماج، ويتم 
إس���تيفاء جميع المتطلب���ات القانونية والموافق���ات التنظيمية. ويُتوقع 
إتم���ام اإلندم���اج خالل النصف األول من العام 2021، وس���يقوم البنك 
األهلي بإصدار أس���هم جديدة لمس���اهمي مجموعة س���امبا عبر زيادة 
رأس الم���ال. وس���يكون المقّر الرئيس���ي للبنك الجديد ف���ي العاصمة 

l.الرياض
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 تعيين فهد المبارك محافظًا للبنك المركزي السعودي

الدكتور فهد المبارك محافظ البنك المركزي السعودي »ساما«

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً 
بتعيي���ن الدكتور فه���د المبارك محافظاً للبنك المركزي الس���عودي 

»ساما«.
كذل���ك، صدر أمر ملك���ي آخر بتعيين المحافظ الس���ابق للبنك 
الدكت���ور أحمد بن عبدالكريم الخليفي مستش���اراً بالديوان الملكي 

بمرتبة وزير.
وكان المبارك يشغل منصب وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، 
و»الشربا« السعودي أو المبعوث الدبلوماسي للمملكة لدى مجموعة 

العشرين.
وقبل ذلك تولى المبارك منصب محافظ مؤسسة النقد العربي 
الس���عودي لقرابة 6 س���نوات )2011 - 2016(، كم���ا ش���غل منصب 
عضو مجل���س الش���ورى خالل الفترة م���ن 1999 وحتى عام 2005، 
تس���لم خالله���ا أيض���اً رئاس���ة مجلس إدارة ش���ركة الس���وق المالية 

l.2011تداول« خالل الفترة بين 2003 و«

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة »بنك بوبيان«
 عادل الماجد

عادل الماجد .. الشخصية المصرفية العربية للعام 2020
أعل���ن إتح���اد المص���ارف العربية ع���ن إختيار نائ���ب رئيس 
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة »بنك بوبيان« عادل 
الماجد الشخصية المصرفية العربية للعام 2020 وهو التكريم 
األعل���ى الذي يمنحه اإلتح���اد ألصحاب اإلنجازات المتميِّزة في 

القطاع المالي والمصرفي العربي.
وكان مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية قد أقرَّ باإلجماع 
تكري���م الماج���د ال���ذي يش���غل منصب رئي���س إتح���اد مصارف 
الكويت تقديراً لمس���يرته في تطوير القطاع المصرفي الكويتي 
واإلقليم���ي عل���ى مدار العقود األربعة األخي���رة التى قضاها في 
العم���ل المصرفي من خالل العمل في بنك الكويت الوطني قبل 

أن ينتقل إلى بنك بوبيان في عام 2009. 
وأف���اد بي���ان لإلتح���اد بأن »مراس���م التكريم س���تتم خالل 
»القمة المصرفية العربية الدولية« التي س���تعقد في العاصمة 
االيطالي���ة )روما( خالل ش���هر يونيو/ حزي���ران المقبل، وذلك 
ف���ي حفل خ���اص يجمع أه���م وأكب���ر الخبراء والش���خصيات 
المصرفية العربية والدولية«، الفتاً إلى أن »الماجد يُعتبر أحد 
الكوادر المصرفية الكويتية التي تمتلك س���جاًل من النجاحات 
في التمركز اإلس���تراتيجي وزيادة المبيعات وتحس���ين النتائج 
المالية للمؤسس���ات مع قيادة عمليات التطوير التشغيلي لدفع 
اإلنتاج وإدارة التكاليف إلى جانب كونه من أبرز المس���اهمين 

ف���ي تطوي���ر القط���اع المصرف���ي الكويتي من حي���ث الجوانب 
الرقابية والمشروعات المشتركة«.

وأوض���ح البيان أن »هذا التكريم يأت���ي مواكباً إلحتفال بنك 
بوبيان بمرور 16 عاماً على إنطالقه بعد أن أعلن عن تأسيس���ه 
كثان���ي البن���وك اإلس���المية من خالل ط���رح أس���هم للمواطنين 
إعتبر وقتها األكبر في تاريخ الكويت برأس���مال 76 مليون دينار 

l.»كويتي
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أكد األمين العام إلتحاد المصارف العربية 
وس��ام حس��ن فت��وح ف��ي حديث إل��ى محطة 
CNBC عربي��ة أن��ه »كان ع��ام 2020 صعبًا 
جدًا على المصارف العربية بش��كل عام، في 
حين كان��ت هذه المص��ارف مهتمة على نحو 
أكث��ر بتقوية مالءتها المالية، حيال موضوع 
الربحية. لك��ن باإلجمال، المصارف العربية 
حقق��ت نس��بة نم��و ال بأس ب��ه بش��كل عام 
حيال الموجودات، حيث سجلت اإلحصاءات 
ف��ي 09/30/ 2020، أن إجمال��ي الموجودات 
ف��ي ه��ذه المص��ارف بلغ��ت 3.9 تريليون��ات 
دوالر، فيم��ا س��جلت الودائ��ع 2.4 تريلي��ون 
دوالر، وبالنس��بة إلى القروض، س��جلت نحو 

األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح

في حديث إلى محطة CNBC عربية:

لت أكبر زيادة في حجم الموجودات  المصارف السعودية سجَّ
بين المصارف العربية بقيمة 66 مليار دوالر 

خالل األشهر التسعة األولى من 2020

مقابالت

األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح

2.3 تريلي��ون دوالر. وإذا أردن��ا أن نقارن حجم موجودات المص��ارف العربية في 30/ 9/ 2020 تكون النتيجة مفادها أنها تبلغ 
أكثر من 145 % من الناتج المحلي اإلجمالي GDP بالنسبة إلى اإلقتصاد العربي«.

وق����ال فت����وح »إن ما تق����دم يُعتبر أم����راً طبيعياً، بإعتب����ار أن اإلقتصاد 
تدهور بش����كل كبير، في العام 2020، بسبب جائحة كورونا. أما التوقعات 
حي����ال القط����اع المصرفي العرب����ي فإنها تفيد أن إجمال����ي موجودات هذا 

القطاع ستصل إلى حدود 4 تريليونات دوالر«.
وقال فتوح: »ال ش����ك في أن القطاع المصرفي العربي تاثر بالربحية 
ف����ي الع����ام 2020، فيما حافظ على متانته المالي����ة ومالءته، وحقق زيادة 
ملموس����ة في نس����بة الموجودات، لكن هذه الزيادة تأتي في شكل أساسي 
ف����ي المملكة العربية الس����عودية. بمعن����ى إذا أردنا تفني����د الدول، نالحظ 
أن الزي����ادة الكبي����رة ج����اءت من المملك����ة العربية الس����عودية، تليها مصر، 

فاإلمارات العربية المتحدة«.  
وعن الق���روض الممنوحة في العام 2020، وتحفظ المصارف حيالها 
في هذا العام، ومدى تأثر القطاع المصرفي العربي خالل جائحة كورونا، 
أك���د فت���وح »أن المص���ارف العربية تأثرت بش���كل مباش���ر بالربحية، إذ لم 
يكن لديها ربحية بس���بب تقليص عدد القروض، لكن في المقابل ثمة دعم 

م���ن البن���وك المركزية العربي���ة، للمصارف، وتأجيل بع���ض هذه القروض، 
 Non-performing والمحافظ���ة عل���ى إدارة الق���روض غي���ر العامل���ة
loans«، مج���دداً التأكي���د بأن »المص���ارف العربية تأث���رت حيال موضوع 
الق���روض، والربحي���ة، وركزت على نح���و أكثر على متانته���ا المالية وجودة 

أصولها«.
وقال فتوح: »وفق بيان أصدره إتحاد المصارف العربية أن المصارف 
الس����عودية سّجلت أكبر زيادة في حجم الموجودات بين المصارف العربية 
بقيمة 66 مليار دوالر، خالل األش����هر التس����عة األولى م����ن العام 2020«، 
معتب����راً »أن ه����ذه الزيادة هي أكبر زيادة ف����ي حجم الموجودات بين جميع 
القطاع����ات المصرفي����ة العربي����ة، وعلي����ه فقد حق����ق القط����اع المصرفي 
السعودي نسبة نمو %9.4 حتى نهاية الربع الثالث من العام 2020، ليصل 
إلى ما يقارب 768 مليار دوالر في إجمالي موجوداته. وهذا معدل 20 % 
م����ن القطاع المصرف����ي العربي، فيما حقق القطاع المصرفي العربي ككل 
نسبة زيادة في الموجودات بلغت 5.4 % خالل الفترة ذاتها. علماً أن ضخ 
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الحكومة الس����عودية والبنك المركزي السعودي في بداية أزمة كورونا نحو 
50 مليار ريال سعودي إلى المصارف السعودية، أعطى »أوكسيجين« لها، 
وجعلها تتحرك على نحو كبير من خالل تمويل القطاعين العام والخاص، 

وتمويل اإلقتصاد أيضاً«. 
وأضاف فتوح: »لقد بلغ حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي 
السعودي نحو 768 مليار دوالر، لتشكل نسبة 20 % من مجموع موجودات 
القطاع المصرفي العربي، كما س����بقت اإلش����ارة. ورغ����م تداعيات جائحة 
كورونا، فمن المتوقع أن تزيد نس����بة نمو موجودات المصارف الس����عودية 
في العام 2020 عن تلك المحققة في العام 2019، والتي بلغت 9.7 %«.
وتاب����ع فت����وح: »عندم����ا ض����خ البن����ك المرك����زي الس����عودي والحكومة 
الس����عودية هذه األموال، كما سبقت اإلشارة، فإنها ضختها من دون كلفة، 
وتالياً في حال هذه المصارف أعادت إس����تثمارات هذه األموال، فسيكون 
عندها مردود لهذه اإلستثمارات وربحية في العام 2021«، مشيراً إلى أنه 
»في موضوع الرسملة، فإن المملكة العربية السعودية سجلت أعلى النسب 
في هذا الش����أن، فيما بلغت معدالت المالءة لديها نحو 17 % وهي نسبة 

مضاعفة لما تتطلبه مقررات )توصيات( لجنة »بازل«. 
وعن مخاطر اإلئتمان، قال فتوح: »ال شك في أن هذه المخاطر كانت 
كبي����رة خالل الع����ام 2020، لكن توقعات 2021 س����تكون ضعيفة كمخاطر 
إئتم����ان، وتالياً فإن����ه يُتوقع ضخ هذه األموال وإعادة إنعاش األس����واق من 
خ����الل القروض من قبل المصارف، وهذا ما توقعه صندوق النقد الدولي 
أي زي���ادة في نمو هذا اإلقتصاد الس���عودي بعد إنكماش، إلى نحو 2 % 

- 3 % في العام 2021«.
وخلص فتوح إلى »أنه من المطلوب في الوقت الحاضر، وفق السياسة 
النقدية، بأن تكون الفائدة متدنية جداً، وضخ األموال في األسواق، إلنعاش 
اإلقتصاد وتحريك العجلة اإلقتصادية، وليس مطلوباً فعاًل بأن يكون هناك 
مع���دالت فائ���دة مرتفعة. وهذا رأين���ا كإتحاد المص���ارف العربية. وأعتقد 
أنه بحس���ب معظ���م البنوك المركزية العربية، والبن���ك الفدرالي األميركي، 
س���تكون مع���دالت الفائ���دة متدني���ة خالل الع���ام 2021، به���دف ضخ هذه 
األموال في األس���واق، وتمويل الش���ركات الصغرى والمتوسطة. فالمطلوب 
ف���ي الوق���ت الراهن، ضخ األم���وال )الرس���اميل والقروض( في األس���واق، 
وإنعاش اإلقتصاد، بدالً من اإلحتفاظ بها في المصارف بنسبة مرتفعة«.  
وعن المصارف اللبنانية، قال فتوح: »من المعلوم أن المقر الرئيس����ي 
إلتح����اد المصارف العربية في العاصمة اللبنانية بيروت، وبصفتي األمين 
الع����ام لإلتحاد، فإنني أؤكد أننا موجودون في لبنان، لكن يا لألس����ف فإن 
المصارف اللبنانية ال تزال تعاني على نحو كبير جّراء الضغوطات واألزمة 
المالية واإلقتصادية الجامحة، في ظل عدم اإلس����تقرار السياسي، وعدم 
وض����وح الرؤية حتى ف����ي المدى القريب، كما في ظ����ل غياب اإلصالحات 
اإلقتصادي����ة. لذل����ك نربط األزم����ة اإلقتصادية والمالية بعدم اإلس����تقرار 

السياسي في لبنان«.
أضاف فتوح: »إذاً، المصارف اللبنانية يا لألس����ف، تراجعت في العام 
2020، على صعيد الموجودات بنحو 11 %، بعد تراجع قباًل بنحو 13 % 

مقابالت

فتوح: القطاع الم�سرفي الم�سري

 الأول عربيًا

من حيث زيادة الودائع بـ44 مليار دولر

 أكد األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن 
فت���وح في تصريح »أن القط���اع المصرفي المصري حل في 
المرتب���ة األولى بين القطاعات المصرفية العربية من حيث 
الزيادة في حجم الودائع حتى نهاية آب/ أغس���طس 2020، 
والت���ي إرتفع���ت بحوال���ي 44 مليار دوالر، أي بنس���بة زيادة 
15.2 %، فيما حّل في المرتبة الثانية من حيث الزيادة في 
حج���م الموجودات، والتي إرتفع���ت بحوالى 56 مليار دوالر، 

أي بنسبة زيادة 14 %«.

في العام 2019، لكن بعض المصارف اللبنانية وال سيما التي لديها فروع 
خ����ارج لبن����ان، منها نحو المصارف العش����رة األول )ربم����ا(، فقد بدأت بيع 
هذه الفروع في الخارج، وتالياً إستطاعت أن تضخ وفق المصطلح الجديد 
)األموال الطازجة( Fresh Money إلى رؤوس أموالها، وإستطاعت أن 

تتواءم مع متطلبات البنك المركزي اللبناني«.
وأبدى فتوح إعتقاده »أن بعض المصارف اللبنانية التي ليس لها فروع 
ف���ي الخارج، لك���ن لديها إتصاالت كبي���رة مع الخارج، إس���تطاعت أن تقنع 
المستثمرين )من السعودية ومصر ودول أخرى( بضخ رؤوس أموال إليها«.

وق����ال فت����وح: »ف����ي المحصلة، هن����اك ثالث فئ����ات له����ذه المصارف 
اللبنانية، هي: فئة أولى: مصارف قادرة على ضخ رؤوس أموال جديدة، إما 
من خالل بيع فروعها، أو من خالل إتصاالتها وجلب بعض اإلس����تثمارات 
الخارجي����ة، وفئ����ة ثاني����ة: مصارف ال بد م����ن دمجها في لبن����ان، من أجل 
خل����ق كيان����ات تس����تطيع أن تق����اوم األزمات، وتت����واءم ومتطلب����ات مصرف 
لبن����ان المرك����زي، وفئة ثالثة: مصارف صغيرة ليس في إس����تطاعتها جلب 
إستثمارات جديدة، ال بد من تصفيتها، وهنا على مصرف لبنان المركزي 

حماية المودع لدى هذه المصارف«.
وخت����م فتوح: »يا لالس����ف ففي ظل عدم اإلس����تقرار السياس����ي الذي 
ش����هده لبنان مؤخراً )الفراغ الرئاس����ي والحكومي(، توجه البنك المركزي 
اللبنان����ي نح����و رفع الفوائد بش����كل كبير ج����داً، وقد وصلت ه����ذه الفائدة 
بال����دوالر إل����ى 9 %، وهذه أعل����ى فائدة في العالم، مم����ا أضر باإلقتصاد 
عل����ى نحو كبير، مما حصر األموال في البنوك، كما دفعت المصارف إلى 
وض����ع ودائعه����ا في مصرف لبن����ان المركزي نتيجة إغرائه����ا بهذه الفائدة 
المرتفع����ة، مما قتل اإلقتصاد. في حين يعان����ي لبنان في الوقت الحاضر 
ندرة سيولة. علماً أنه ال أحد سيدعم لبنان من الدول الخارجية، في حال 
ل����م تقم الحكومة اللبنانية باإلصالحات وال س����يما عل����ى صعيد الكهرباء، 
والمرف����أ والحوكمة، ومحاربة الفس����اد وغيرها، وه����ذه متطلبات صندوق 

 l.»النقد الدولي وأي دولة ترغب بمساعدة لبنان
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ث      األمي��ن العام إلتحاد المصارف العربية وس��ام حس��ن فتوح ع��ن أهمية التوجه إلى األوراق النقدية البالس��تيكية،  تحدَّ
ة، منها البيئي��ة واألمنّي��ة )بغية الحّد م��ن عمليات تزوي��ر العملة( كذلك  وال��ذي يس��تند عموم��ًا إلعتبارات ع��دَّ
رة وإقتنائها، ليس فقط  لخف��ض تكلف��ة طباعة وإدارة العملة، وقال: » إن الهدف من اإلس��تثمار ف��ي العمالت الرقمية المح��رَّ
تس��هيل عمليات الدفع، إنما تحقيق األرباح وهو خيار س��يكون لألفراد حرية التداول به ضمن منظومة من العمالت الرقمية 
مة هو تس��هيل التعامالت، وخلق بيئ��ة نقدية مالئمة  المتنافس��ة عالمي��ًا، بينم��ا الهدف من إعتم��اد العملة الرقمي��ة المنظَّ
لتحقي��ق النم��و في اإلقتص��اد الرقمي. ومما ال ش��كَّ في��ه، أنه للعم��الت الرقمية قدرة حقيقي��ة على تغيير هي��كل التجارة 

واإلستثمار ونشاطات التمويل، وجعلها أسرع، وأرخص، وأكثر إتاحة«.
ونصح األمين العام إلتحاد المصارف العربية في حوار مع مجلة »الرؤية«، تنشره مجلة »إتحاد المصارف العربية«، الحكومات 
ع��ات والعقبات. وهنا  ي إس��تراتيجية للنقد الرقم��ي تتالءم مع واقعه��ا الحالي والتطلُّ المحلي��ة والمص��ارف المركزي��ة ب� »تبنِّ
ل الرقمي ف��ي إتحاد المصارف العربي��ة العمل يدًا بيد مع المصارف المركزية لرس��م إس��تراتيجيات  تس��تطيع وح��دة التحوُّ
ال��ة وقابل��ة للتنفي��ذ«. وقال: »ال توجد إس��تراتيجية وخريط��ة طريق واحدة لإلنتق��ال إلى العملة الوطني��ة الرقمية، إذ  فعَّ
ر في جدوى  زات وغيرها من العوامل التي ُتؤثِّ تختلف خريطة الطريق بإختالف النمط اإلقتصادي للبلد واألولويات والمحفِّ

اإلنتقال إلى النقد الرقمي«.
في ما يلي الحوار مع األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح:

األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح في حديث صحافي:
مة هدفه تسهيل التعامالت  إعتماد العملة الرقمية المنظَّ
وخلق بيئة نقدية مالئمة لتحقيق النمو في اإلقتصاد الرقمي

األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح

موضوع الغالف
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ه لطرح عمالت بالستيكية،  l1 بداية، هناك توجُّ

عوض��ًا ع��ن الورقي��ة ف��ي بع��ض ال��دول ومنه��ا مص��ر 
والسعودية على س��بيل المثال ال الحصر، فكيف ترون 
مس��تقبل العم��الت؟ وهل س��نرى إتجاهًا إل��ى العمالت 

البالستيكية عاليمًا وعربيًا؟
ه إلى األوراق النقدية البالس���تيكية يستند  - - إن التوجُّ
عموم���اً إلعتب���ارات، منه���ا البيئي���ة واألمنية )بغي���ة الحّد من 
عملي���ات تزوي���ر العملة(، كذلك لخفض تكلف���ة طباعة وإدارة 
العملة، وعليه س���وف نش���هد إعتماداً متزاي���داً لهذا النوع من 
األوراق النقدية بش���كل تدريجي، عل���ى الصعيد العالمي وفي 
المنطقة العربية، ونتوقع أن قرار التحوُّل إلى األوراق النقدية 
البالس���تيكية س���يكون أس���رع في الدول التي تُولي حكوماتها 
أهمي���ة عالية لمس���ألة الحفاظ على البيئة، س���واء من خالل 
الممارس���ات المحلية، أو إمتثاالً إلتفاقي���ات وتحالفات دولية 
لتحقي���ق أه���داف بيئي���ة معينة. وأش���ير هن���ا إل���ى أن إتحاد 
المص���ارف العربي���ة يُول���ي منذ فت���رة اإلهتمام بنش���ر ثقافة 
البيئ���ة والمجتم���ع والحوكمة، بإعتباره توجه���اً عالمياً لقياس 
إس���تدامة اإلس���تثمارات في جميع القطاعات، وال س���يما في 
ع  قط���اع الخدم���ات المالية، وإنطالق���اً من ذلك، فإننا نش���جِّ
ه الدول العربية – وفي مقدمها مصر التي إتخذت قراراً  توجُّ
بالتحوُّل إلى النقود البالستيكية – اإلنتقال  إلى إعتماد هذا 

النوع الجديد من النقود.

l1 إنتق��ااًل إل��ى العم��الت الرقمي��ة، كي��ف ت��رون 

مس��تقبل العم��الت التقليدي��ة وتداوله��ا م��ع إنتش��ار 
الت قبولها  العمالت الرقمية واإلفتراضية وإرتفاع معدَّ

وتراجع إستخدام النقد باألساس؟
- - أُُشير أوالً إلى أن اإلبتكار في الخدمات المالية ليس 
بظاه���رة جديدة. فعلى مدى العقود القليلة الماضية ش���ملت 
اإلبتكارات المالية بطاقات اإلئتمان في الستينيات من القرن 
الماض���ي، وأجهزة الصراف اآللي والصيرفة عبر الهاتف في 
الس���بعينيات والثمانينيات، والمنتج���ات المالية الجديدة في 

أعقاب تخفيف القيود التنظيمية في التسعينيات. 
لت الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت والتطبيقات  كما سهَّ
المصرفي���ة على الهواتف الذكية إجراء التعامالت المصرفية 
ع���ن بُعد، والت���ي ال تتطلَّب التفاعل وجهاً لوج���ه بين العمالء 
وموظفي المصارف. ومن هنا نش���أت العمالت الرقمية كنوع 
جدي���د من اإلبت���كار المال���ي الرقمي. وقد أصبح إس���تخدام 
العم���الت الرقمي���ة واقع���اً فرض نفس���ه بس���بب الحاجة إلى 
منظومة نقدية أكثر رش���اقة ومرونة م���ن المنظومة التقليدية 
القائمة منذ عقود وذلك لمواكبة متطلِّبات اإلقتصاد الرقمي. 

وهن���اك نوع���ان م���ن العمالت الرقمي���ة، الن���وع األول هو 
رة Cryptocurrencies، وهي العمالت  العم���الت المش���فَّ
رة مث���ل البيتكوين، والن���وع الثاني وهو العملة  الرقمي���ة المحرَّ
Central bank digital cu - مة  الرقمي���ة الوطنية المنظَّ

rency. هن���اك إخت���الف تنظيم���ي بي���ن النوعي���ن من حيث 
رة على ال  مركزي���ة إدارة النق���د، بحيث تقوم العمالت المش���فَّ
مركزي���ة مطلق���ة إلدارة النق���د الرقمي، بينما تق���وم العمالت 
مة على مركزي���ة إدارة النقد الرقمي  الرقمي���ة الوطنية المنظَّ
من قبل البنوك المركزية بحسب القوانين المرعية اإلجراء.

رة  إن الهدف من اإلس���تثمار في العم���الت الرقمية المحرَّ
وإقتنائه���ا، لي���س فقط تس���هيل عملي���ات الدفع إنم���ا تحقيق 
األرب���اح، وهو خيار س���يكون لألفراد حري���ة التداول به ضمن 
منظومة من العمالت الرقمية المتنافسة عالمياً. بينما الهدف 
مة هو تس���هيل التعامالت  م���ن إعتماد العمل���ة الرقمية المنظَّ
وخلق بيئة نقدية مالئمة لتحقيق النمو في اإلقتصاد الرقمي. 
مما ال شك فيه أنه للعمالت الرقمية قدرة حقيقية على تغيير 
هيكل التجارة واإلس���تثمار ونشاطات التمويل، وجعلها أسرع، 

وأرخص، وأكثر إتاحة.

l1 ما هي نصائحك��م للوقوف في وجه التحديات 

التي تحملها العمالت الرقمية وال سيما حيال التنظيم 
والتش��ريعات؟ وه��ل أن العمالت الرقمي��ة تعني تراجع 

تكلفة إدارة النقد؟
- - إن أه���م ظاهرة في مج���ال التكنولوجيا المالية هي 
 ،)Blockchain( سلس���لة البلوكات أو تكنولوجيا بلوكش���ين
وهي بمثابة دفتر رقمي ال مركزي، يتم فيه تسجيل المعامالت 
التي تتم في العمالت الرقمية. وقد تميَّز العام 2017 بإقتحام 
رة، أس���واق الم���ال العالمي���ة،  العم���الت اإلفتراضي���ة المش���فَّ
وأكثره���ا جدالً ه���ي »البتكوين« وهي عمل���ة رقمية إفتراضية 
رة باتت أش���هر أدوات الت���داول المال���ي والمضاربة، ال  مش���فَّ
وجود مادي لها، وال تخضع لسيطرة أية مؤسسة مالية أو بنك 

مركزي في العالم، إذ يتم التعامل بها فقط عبر اإلنترنت. 

ل الرقمي في إتحاد  تستطيع وحدة التحوُّّ
المصارف العربية العمل 

مع المصارف المركزية لرسم 
الة وقابلة للتنفيذ إستراتيجيات فعَّ

موضوع الغالف
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وهن���ا تبرز مخاطر ه���ذه العمالت الرقمي���ة كونها ال تتبع 
ألية دولة أو س���لطة رقابية أو بنك مرك���زي، ويتم تداولها من 
ي، مما قد  ر يخف���ي هوية المح���وِّل والمتلقِّ خالل نظام مش���فَّ
يش���كل خطراً على اإلستقرار المالي في حال إستخدامها في 
عمليات مش���بوهة مثل غس���ل األموال وتموي���ل اإلرهاب. كما 
ل تحدياً للنظام  أن أحد مس���اوىء العمالت الرقمية، أنها تُشكِّ
المالي ألنها تسمح لمعامالت الند للند، من دون وسيط مالي 
أو بن���ك مرك���زي، وتالي���اً فهي متقلِّب���ة، محفوف���ة بالمخاطر، 
افة، وش���به وهمية، لذلك ليس منطقياً أن تس���تبدل  غير ش���فَّ

بالعمالت الورقية الرسمية. 

م���ن جهة أخ���رى، يس���توجب التح���وُّل إلى النق���د الرقمي 
���ن من إدارة  لإلس���تثمار ف���ي البنية التحتي���ة التقنية التي تُمكِّ
هذا الن���وع من العملة الوطنية، كذلك اإلس���تثمار في العنصر 
البش���ري لتمكي���ن الك���وادر العامل���ة م���ن تش���غيل المنظوم���ة 
الجديدة. ويُش���ار إلى أن إتحاد المص���ارف العربية من خالل 
وح���دة التح���وُّل الرقمي في اإلتح���اد )UAB digital( يعمل 
عل���ى مبادرة تطوير عملة رقمية وطنية نموذجية، يُمكن لكافة 
ا  الدول العربية المش���اركة في المبادرة، واإلس���تفادة منها، ممَّ
يضمن تخفيض تكلفة التحوُّل بش���كل كبير. أما لجهة التكلفة 
التش���غيليَّة، فمن المتوقع أن تش���هد الس���نوات العشر المقبلة 
إنخفاض���اً تدريجياً في تكلف���ة إدارة النقد الرقمي مع التحوُّل 

التدريجي إلى العمالت الرقمية.

l1 ه��ل ُيمك��ن تصمي��م وط��رح عم��الت رقمية أو 

إفتراضي��ة م��ن قب��ل البن��وك المركزية، لتك��ون على 
ش��اكلة العمالت األخرى كال� »بيتكوي��ن« وغيرها، إنما 
أكث��ر إنضباط��ًا وتنظيم��ًا؟ وأين المنطق��ة العربية من 

ذلك؟
- - يُمك���ن إلبتكارات التكنولوجي���ا المالية مثل العمالت 
Bloc - ع���ة  )الرقمي���ة، ودفات���ر الحس���ابات الرقمي���ة الموزَّ

chain(، أن تُس���اهم ف���ي توفي���ر آليات للمدفوع���ات العربية 

العابرة للحدود، تتَّس���م بإرتفاع الكفاءة والمردودية والسرعة، 
مقارن���ة بالمصارف التقليدية أو ش���ركات تحويل األموال التي 
تعتم���د عل���ى عالق���ات المراس���لة المصرفي���ة. وتالي���اً، يُمكن 
ة التحديات التي يفرضه���ا توتر العالقات  التخفيف من ح���ددَّ
ف���ي بعض الدول العربية مع المصارف المراس���لة. وقد بدأت 
مجموعة دول عربية مبادرات إلتاحة العملة الرقمية، وأصدرت 
ل هذه العملية، ولكن ال نزال في  تش���ريعات من شأنها أن تُسهِّ
بداية الطريق، ومع ذلك سوف تشهد السنوات الخمس التالية 

تبنياً تدريجياً للعملة الرقمية.
وعلي���ه، فإنن���ا ننص���ح الحكوم���ات المحلي���ة والمص���ارف 
المركزية بتبنِّي إس���تراتيجية للنقد الرقمي، تتالءم مع واقعها 
الحال���ي والتطلُّعات والعقبات. وهنا تس���تطيع وح���دة التحوُّل 
الرقم���ي ف���ي إتح���اد المص���ارف العربي���ة العمل ي���داً بيد مع 
الة وقابلة للتنفيذ.  المصارف المركزية لرسم إستراتيجيات فعَّ
علماً أنه ال توجد إستراتيجية وخريطة طريق واحدة لإلنتقال 
إل���ى العمل���ة الوطني���ة الرقمي���ة، إذ تختل���ف خريط���ة الطريق 
زات  بإخت���الف النمط اإلقتص���ادي للبلد واألولوي���ات والمحفِّ
وغيره���ا من العوامل التي تؤث���ر في جدوى اإلنتقال إلى النقد 

الرقمي.
أخيراً، أش���ير إلى أننا  في إتحاد المصارف العربية نعمل 
على نش���ر ثقاف���ة التموي���ل والصيرفية الرقمي���ة ومن ضمنها 
النقد الرقمي على مستوى العالم العربي، ونعمل على تصحيح 
مة وغير  المفاهي���م ف���ي ما يخ���ص العم���الت الرقمي���ة المنظَّ
م���ة وتصوي���ب األمور ف���ي إطار ض���رورة إتاحة عمالت  المنظَّ
مة، لتنش���يط اإلقتصاد الرقم���ي العربي،  رقمي���ة وطني���ة منظَّ
بم���ا يضمن تنافس���ية القط���اع عل���ى المس���توى العالمي. كما 
إنن���ا، وإدراكاً منَّا للدور الحاس���م للتكنولوجيا – وفي طليعتها 
التكنولوجيا المالية والعمالت الرقمية – بغية المس���اهمة في 
تحقيق أهداف التنمية المس���تدامة ال� 17 ومن دون إس���تثناء، 
���ع في اإلستفادة القصوى من اإلمكانات  فإننا ندعو إلى التوسُّ
الهائل���ة للتكنولوجيا المالية والعمالت الرقمية، في دعم النمو 

 l.والتنمية في المنطقة العربية

يعمل اإلتحاد على مبادرة تطوير عملة 
رقمية وطنية نموذجية

ُيمكن لكافة الدول العربية المشاركة 
واإلستفادة منها

 للعمالت الرقمية قدرة حقيقية 
على تغيير هيكل التجارة واإلستثمار 

ونشاطات التمويل 
وجعلها أسرع وأرخص وأكثر إتاحة

موضوع الغالف
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الدراسات واألبحاث والتقارير

أكدت مجموعة من الخبراء المش���اركين في جلس���ة إفتراضية، ناقش���ت 
دور تكنولوجي���ا المعلومات واإلتصاالت في تعزيز التنمية الصناعية الش���املة 
والمستدامة في الدول الجزرية الصغيرة النامية، »أن توفير التقنيات الرقمية 
الحديث���ة وتس���هيل الوصول لها، سيُس���اهم وبش���كل كبير ف���ي تعزيز الفرص 
المتاح���ة له���ذه الدول وتنوي���ع إقتصاداته���ا، وتطوي���ر قطاعاته���ا الصناعية، 
وتس���هيل الوصول إلى سالس���ل القيمة العالمية، وتحسين قدرتها في التعامل 
م���ع الكوارث وح���ل التحديات طويلة األمد، مما يس���اهم ف���ي تحقيق التنمية 

الصناعية الشاملة والمستدامة«. 
متها  د الخب���راء المش���اركون ف���ي الجلس���ة اإلفتراضية، والت���ي نظَّ وش���دَّ
»القم���ة العالمية للصناعة والتصنيع« ضمن سلس���لة الح���وارات اإلفتراضية، 
ي للعقبات الكبيرة التي تواجه هذه الدول، بما في ذلك  عل���ى »ضرورة التصدِّ
ضعف البنية التحتية الرقمية، وعدم توافر فرص تدريب للنس���اء والش���باب، 
قة  وإتِّس���اع الفج���وة الرقمية، واإلفتقار إل���ى توافر البيان���ات والمعرفة المعمَّ

بالسياسات«.
ورأى رال���ف بري���دل، رئيس البرنام���ج اإلقليمي آلس���يا والمحيط الهادئ 
ف���ي منظمة األمم المتح���دة للتنمية الصناعية )اليونيدو(، »أن الدول الجزرية 
الصغيرة النامية تُواجه تحديات مشتركة، مثل محدودية الموارد، وبُعدها عن 

األسواق الدولية وتأثرها بتغيُّر المناخ«. 
فيما أش���ارت فانيس���ا غراي، رئيس���ة القسم المس���ؤول عن الدول األقل 
نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية واتصاالت الطوارئ في اإلتحاد الدولي 
لإلتص���االت، إلى »أن تس���هيل الوص���ول لتكنولوجيا المعلوم���ات واإلتصاالت، 
يُس���اهم وبش���كل كبير في إيجاد الحلول للعديد من المش���كالت، كما يُساعد 

في تنويع إقتصادات الدول«.   

من جهته، أشار غاري جاكسون، المدير التنفيذي للمركز الكاريبي للطاقة 
دة وكفاءة الطاقة، إلى »أن دول المنطقة تبذل قصارى جهدها لتعزيز  المتجدِّ
كف���اءة الطاق���ة لديها«. وق���ال: »علينا أن نتأك���د من أننا نق���وم بذلك بطريقة 
مسؤولة ومناسبة. ونعمل مع هذه الدول لوضع خطة متكاملة لقطاع الكهرباء 
خالل العقود الثالثة المقبلة، حيث ستس���اهم هذه الخطة في تطوير القطاع 

وتلبية كافة اإلحتياجات، وستدعم قدرتنا على مواجهة األزمات«. 
من جانبها، إعتبرت ميش���يل ماريوس، مؤسسة موقع »آي سي تي بلس«، 
»أن اتساع الفجوة المعلوماتية يمثل عائقاً كبيراً أمام الرقمنة في دول منطقة 

الكاريبي، فضاًل عن نقص اإلهتمام بتنظيم السياسات«.  
وأوضح أمجد عمر، مدير وأستاذ برنامج هندسة وإدارة نظم المعلومات 
ف���ي جامعة هاريس���برغ للعل���وم والتكنولوجي���ا، »أن الثورة الصناعي���ة الرابعة 
والتقنيات المتقدمة، يُمكن أن تُحقق مكاسب عديدة للدول الجزرية الصغيرة 
النامي���ة، ب���دءاً م���ن توفي���ر الس���لع اإلس���تهالكية بأس���عار معقول���ة من خالل 
الطباع���ة ثالثية األبعاد، ومراقبة أفضل لمصايد األس���ماك من خالل الذكاء 
اإلصطناع���ي والتصوير عبر األقمار الصناعي���ة، وتوظيف الطائرات من دون 

طيار للتحذير من الكوارث«. 
واختتمت الجلسة، والتي أدارها مارتن لوغماير، خبير الطاقة المستدامة 
في منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(، بكلمة أش����ار فيها إلى 
»أن الطري����ق نح����و تحقيق التنمية الصناعية الش����املة والمس����تدامة في الدول 
الجزري����ة الصغيرة النامية طويل، ال س����يما في ضوء الظروف الحالية«. وقال: 
»علينا في الوقت الحالي التركيز على التعافي من وباء كورونا، لكن على الدول 
الجزري����ة الصغيرة النامية البدء في وضع الخطط المس����تقبلية والس����عي إلى 

l.»مة في مختلف القطاعات توظيف التقنيات المتقدِّ

ضعف السياسات وتخلُّف البنى التحتية
يُعوقان التحوُّل الرقمي في الدول الجزرية الصغيرة النامية
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اف آلي لعملة »البيتكوين«  ليس تفصياًل أن ُتطلق العاصمة السويدية خالل شباط/ فبراير  2021 أول صرَّ
الرقمية Bitcoin، بل هو تطور مهم في مسار هذه العملة التصاعدي في القارة األوروبية بعد أن سبقتها 

الواليات المتحدة األميركية في هذه الخطوة في العام 2019 ، 
حيث تمَّ وضع أول جهاز للصراف اآللي للبيتكوين في مطار ميامي الدولي. 

ومن المؤشرات األخرى لمكانة البيتكوين العالمية، هو إعالن السلطات الكندية في شباط / فبراير 2021 
أنها سمحت بإقامة أول صندوق إستثماري للبتكوين في البورصة في العالم، مما يمنح المستثمرين

 في تجارة التجزئة إمكانية أكبر للوصول إلى هذه العملة.
رة بين 2009 و2021 أكثر من 55 مليون مرة،   كل هذا اإلهتمام هو نتيجة إرتفاع سعر العملة الرقمية المشفَّ

إذ بدأت بما يساوي 0,0000764 دوالر، ولتبلغ حاليًا نحو 50 ألف دوالر للبتكوين الواحدة، 
وبالتالي يقترب إجمالي قيمة منتج البيتكوين اإلفتراضي من 860 مليار دوالر. 

مع االشارة إلى أنها ظهرت في العام 2009 لتكون عملة دفع إلى جانب العمالت الحقيقية أو بدياًل عنها 
في المستقبل، مع فارق جوهري هو أن سعرها ال يخضع إال للعرض والطلب،  بينما العمالت الحقيقية

 تخضع ألساسيات إقتصادية وسياسات بنوك مركزية في ضبط السيولة أو فشلها.
تها وضعفها بعد أن  ز على البحث عن ماهية هذه العملة، ما لها وما عليها، بمعنى آخر نقاط قوَّ كل ما سبق، ُيحفِّ
الت الفوائد  ظهرت مؤخرًا كإستثمار بديل وواعد بعوائد خيالية، في وقت يتراجع فيه اإلقتصاد العالمي ومعدَّ

ل ضدها هو أنها إستثمار غير آمن،  بالنظر إلى عوامل مثل  القريبة من الصفر. علمًا أن أول نقطة ضعف ُتسجَّ
تها وثقة مستهلكيها من سهولة اإلنتاج  ات التداول مثاًل، إذ إكتسبت البيتكوين قوَّ إمكان وضع قيود على منصَّ

لها  والتعامل بها من دون رقابة المصارف المركزية أو تدخل وسيط مصرفي أو خضوعها للضرائب، وهذا ما خوَّ
رة أبرزها »إيثيريوم«، و»ريبل«. علمًا أنه ليس هناك إال ألن تكون في مكانة الصدارة بين 1500 عملة مشفَّ

 21 مليون وحدة بيتكوين وال يصل إليها العالم مهما حاول قبل العام 2040.

ل أعلى أسعارها وتدخل البورصة الكندية البيتكوين تسجِّ
ولبنان يستعد إلطالق عملته الرقمية
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طفرة إلى متى ستستمر؟ 
إذاً، أس���ئلة كثي���رة يُمك���ن أن تُثار ح���ول الطفرة التي تعيش���ها عملة 
البيكوتي���ن هذه األيام عربياً وعالمياً، وإلى متى ستس���تمر؟ علماً أننا في 
مرحل���ة ركود إقتصادي في كافة القطاعات بس���بب جائحة كورونا، وهل 
يُمك���ن الق���ول: إن مكان���ة البيتكوين تُضاهي الذه���ب، وخصوصاً في ظل 
إقدام شركات كبرى )وليس أفراداً فقط( على شراء هذه العملة الرقمية؟

بردى: البيتكوين متنفس لإلستثمار
لكن من دون ضمانات وال ُيمكن قوننتها

ح رئيس وحدة التحوُّل الرقمي للقطاع في إتحاد المصارف  يُوضِّ
العربية المهندس سليمان بردى إلى مجلة »إتحاد المصارف العربية«، 
أن���ه »ال يُمك���ن مقارن���ة نش���اط البيتكوين م���ع النش���اط اإلقتصادي 
التقليدي الذي يُعاني حالياً ركود، ألن نش���اط البيتكون يش���هد طفرة 
ليست األولى من نوعها، فمنذ بداية ظهورها، حصلت طفرة مماثلة 
ف���ي أيلول/ س���بتمبر من الع���ام 2017، حيث وصل س���عر البيتكوين 
الواحد إلى نحو 20 ألف دوالر، بعدها تراجعت قيمتها حتى وصلت 
في كانون األول/ ديس���مبر 2018 إلى نحو 4500 دوالر«، شارحاً أن 
»نشاط البيتكوين تحكمه متغيِّرات عالمية، وقلّة ثقة بالنظام المالي 
���م. وهي ظاهرة تتعلَّق بش���هية الناس لإلس���تثمار  التقلي���دي والمنظَّ
بس���لع إفتراضية، أو ملموسة، لذلك تذبذبت قيمة البيتكوين صعوداً 

وإنخفاضاً، إلى أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في العام 2021«.
ال يفص���ل بردى بين إرتفاع أس���عار البيتكوي���ن، وبين ما يحصل 
على الخارطة السياس���ية العالمي���ة، إذ يقول: »إن قراءة هذه الفترة، 
يج���ب أن تك���ون م���ن ضمن الظ���روف الجيوسياس���ية الت���ي تحصل 
لناحي���ة إنتقال الحكم في الواليات المتحدة األميركية وتراجع الثقة 
بالدوالر والحديث عن مش���اكل بنيوية في إقتصاد الواليات المتحدة 

األميركية«.

والس��ؤال الذي ُيمكن أن ُيط��رح هنا، مقاب��ل كل الرواج الذي 
ُتالقيه البيتكوين، ما هي نقاط ضعفها؟ 

يجي���ب ب���ردى: »البيتكوي���ن ه���ي متنفَّس لإلس���تثمار، لك���ن من دون 
ضمان���ات، ألنها س���لعة إفتراضي���ة، وبطبيعتها هي س���لعة غير مضمونة 
القيمة بل متطايرة، لذلك هي إس���تثمار ألصحاب األموال الذين يرغبون 
بخوض مخاطر عالية، ونابع من الحرية الشخصية للمستثمر، وهو نمط 
م���ن أنم���اط القم���ار الجريء جداً ال���ذي يخوض مخاط���ر عالية لتحقيق 

مكاسب  مادية«. 
وي���رى بردى أن »هذه الظاهرة لن تنتهي، طالما أن هناك أش���خاصاً 
يملكون هذه الجرأة على اإلس���تثمار، وبالتالي هي إستثمار فريد ال يُمكن 
مقارنتها بأي سلعة أخرى كالذهب مثاًل، ألنه سلعة لها وجود وقيمة، في 
حي���ن أن البيتكوين تفتقد إلى هذه الضمانة من حيث وجودها، وال يجوز 
المقارنة بينهما«، مش���دداً على أنه »حتى لو تمَّ إس���تثمار الشركات لجزء 
م���ن أموالها في البيتكوين، إال أنها لن تس���تطيع تثبيته على س���عر محدد 
ل معيَّن، ال ضمانات من  ن ضمانات إلس���تقراره على درجة او معدَّ أو تؤمِّ
أي ن���وع، والدليل، أننا ش���هدنا طف���رة في الع���ام 2017 وبعدها إنخفض 
س���عر البيتكوين خالل عام، وال ش���يء يمنع من تكرار الس���يناريو، وتكبُّد 
ة فعل عند األش���خاص،  المس���تثمرين خس���ائر فادحة، وربم���ا يحصل ردَّ
بأن يتخلوا عن إس���تثماراتهم، وينسحبوا من الس���وق، عندما يروا حيتان 

اإلستثمار قد بدأوا  باإلستثمار بالبيتكوين«.
يضي���ف ب���ردى: »البيتكوي���ن ال يُمك���ن قوننتها، ما يج���ري قوننته هو 
م���ة للعمالت اإلفتراضية األخرى، س���واء تل���ك التي كانت  البدائ���ل المنظَّ
مدعوم���ة م���ن الذهب أو العمالت اإلفتراضي���ة المدعومة من المصارف 
المركزي���ة، ويتم إس���تخدامها في مجال مح���دد، أي بطاقات رقمية على 
أنظمة الدفع، وذلك لتحفيز اإلقتصاد الرقمي والتبادل والدفعات العابرة 
للحدود بأقل رس���وم ممكنة، وليس للتداول، وهذا ما ينطبق على عمالت 

إفتراضية أخرى يجري تداولها عبر البلوكشين«.

تحديات للمصارف المركزية
ف���ي المقابل، خلقت البيتكوين تحديات ليس فقط على صعيد الربح 
والخس���ارة للمس���تثمرين فيها، بل أيضا لدى سياس���ات البنوك المركزية 
العالمي���ة وسياس���ات النقد، وهذا ما يُوافق عليه بردى ش���ارحاً أنه »منذ 
طرحه���ا، وضعت البيتكوي���ن النظام النقدي العالم���ي تحت ضغط، ألنها 
ظاه���رة فرض���ت نفس���ها بعد أن تم إط���الق تقنية »البلوك ش���ين«، وهذا 
م���ا جع���ل وجود البيتكوي���ن ممكناً، بدءاً م���ن صندوق النق���د الدولي إلى 
كل الهيئ���ات الدولي���ة المعني���ة بتنظيم القطاع المال���ي والنقدي العالمي، 
وإنص���رف الجميع منذ 5 س���نوات إلى وضع السياس���ات لمحاولة تنظيم 
ه���ذه الظاه���رة، وأعتقد أن هذه الظاهرة س���تبقى خارج���ة عن التنظيم، 
وس���يبقى التداول بالبيتكوين هو خيار شخصي صرف، يحكمه متغيِّرات 

كبيرة في قيمتها، يعني إما تحقيق أرباح عالية أو خسائر فادحة«.
يلفت بردى إلى أنه »منذ 5 سنوات، حاولت الهيئات المالية العالمية، 
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أن تس���تفيد من تقنية »البلوك تش���ين« لتطوير أنظمة دفع مختلفة، عبر 
ط���رح  العمالت اإلفتراضية المنظمة، إما من قبل هيئات عالمية، أو من 
قب���ل الهيئات المحلية أي المصارف المركزية، وتُس���تخدم على مس���توى 
واس���ع في أنظم���ة الدفع، ومي���زة هذه العم���الت أنها غي���ر متطايرة من 
حيث القيمة، ويُمكن الس���يطرة على أسعارها ألنها مدعومة، إما من قبل 
العمالت المتداولة )الدوالر، واليورو أو الذهب(، أو غيرها من العمالت.

لبنان يستعد إلطالق عملته الرقمية
عل���ى صعيد لبنان، يس���تعد مص���رف لبنان إلى إحياء مش���روع قديم 
– جدي���د، وه���و العمل���ة الرقمي���ة )Digital Currency( ال���ذي وضع 
مداميك���ه ف���ي العام 2018 كخط���وة مواكبة للتطور العلم���ي، وقبل إندالع 
االزم���ة المالي���ة واإلقتصادية في لبنان أواخر الع���ام 2019. وكان الهدف 
 ،)Cashless society( حينه���ا هو الدفع بإتجاه إقتص���اد غير نقدي أو
أما اليوم وفي ظل إس���تمرار األزمة، وفي غياب أفق لحلها قريباً، تُصبح 
العمل���ة الرقمي���ة محاول���ة إلعادة اإلس���تثمار في األم���وال المحجوزة في 

اإلقتصاد المحلي وإدارة السيولة.
ه���ذا اإلس���تثمار دونه عوائق عدي���دة، أولها تراجع إهتم���ام اللبناني 
بالمنتجات المصرفية اإللكترونية، بدءاً من الشيكات وبطاقات اإلئتمان، 
credit card - debit card وإنحس���ار التعام���ل الداخل���ي تقريب���اً 
بال���كاش، نظراً إلى القيود الكبيرة على التعامالت المصرفية والبطاقات 
اإللكتروني���ة، نتيج���ة غياب ثقة المواط���ن بأي إجراءات نقدي���ة أو مالية 
جديدة، بس���بب األزمة المالية غير المس���بوقة التي يعيش���ها لبنان. علماً 
د عل���ى أن »إطالقه العمل���ة الرقمية هو من  أن المص���رف المركزي ش���دَّ
ضم���ن آلية تنظيمية إلع���ادة الثقة في المصارف، وتحريك س���وق النقد 
محلياً وخارجياً، مما يسمح بإنتقال لبنان من إقتصاد نقدي إلى إقتصاد 

رقمي«.
كل ما سبق يدعو إلى البحث عن أهمية هذه الخطوة في ظل الوضع 
ا إذا كان���ت هذه الخطوة  اإلقتص���ادي والنق���دي الذي يعيش���ه لبنان، وعمَّّ
ستُسهم في ضبط دوالر السوق السوداء، وخصوصاً أنها  تُحسب لصالح 
المصرف المركزي لجهة تأكيدها على قدرة لبنان على اللحاق بالتقنيات 
المالية العالمية، رغم األزمة المستفحلة ولو أن إستعمالها سيُقتصر في 

المرحلة األولى على الداخل اللبناني.

ميزات  
 ف���ي البداي���ة ال بد من التنوي���ه، بأن نظام العمالت الرقمية بش���كل 
عام يتميز بأمور عدة، أبرزها الس���رعة الفائقة، التكلفة المنخفضة جداً 
وهي تقريباً مجانية أو لقاء مبلغ ال يُذكر، الحماية والش���فافية، حيث أن 
كل عملي���ة إقتصادية أو مالية يتم توزيعها على ماليين الحواس���يب حول 
ا يجعل عملية إختراقها مستحيلة عملياً، والالمركزية أي أنها  العالم، ممَّ

غير تابعة ألي بنك مركزي.
أم���ا في م���ا خصَّ العملة الرقمية التي س���يجري التحضير إلطالقها 

ف���ي لبنان فه���ي عملة وطنية رقمية خاضعة لس���لطة مصرف لبنان، وهو 
َمن سيُصدرها، ويجب أن تكون محدودة وبالليرة اللبنانية، ومن المرتقب 

أن يتم وضع سقوف إلستعماالتها ولحجمها في السوق.

حمود: عملة لبنان الرقمية 
ال ُيمكن إستعمالها لدى الصرافين
لشراء الدوالر من السوق السوداء

يُواف���ق الرئيس الس���ابق للجنة الرقابة على المص���ارف في مصرف 
لبن���ان س���مير حم���ود عل���ى ه���ذه الميزات، ويش���رح إل���ى مجل���ة »إتحاد 
المص���ارف العربية« حيثيات إطالقها في ه���ذا التوقيت تحديداً، أي في 
ت دراس���ة  خض���م األزمة المالي���ة والنقدية في لبنان، فيقول: »منذ أن تمَّ
هذا المش���روع، كان من المقترح أن تُس���تعمل داخل لبنان، وليس خارجه 
أو بالعمل���ة األجنبي���ة، لك���ن ما تحتاج إليه ه���ذه العملة حالي���اً هو توافق 
بي���ن المؤسس���ات التي يمك���ن أن تقبل الت���داول بها وبين األف���راد الذين 
من المفترض أن يس���تعملونها«، معتبراً أنه »إذا إستطعنا تسويقها تصبح 
بدي���اًل للعملة الورقية اللبنانية، وباإلمكان إس���تعمال هذه الوس���يلة كأداة 
 credit card - debit card -للدفع وهي ش���بيهة ببطاقات اإلئتم���ان

بالليرة اللبنانية، وأدواتها  إلكترونية أي الهاتف المحمول«.
 يضي���ف حم���ود: »أهمية ه���ذه التقنية، أنه ال يُمكن إس���تعمالها لدى 
الصرافي���ن لش���راء ال���دوالر من الس���وق الس���وداء، وبالتالي فإنتش���ارها 
وتداولها س���يُخفِّف من إس���تعمال العمل���ة الورقية، علم���اً أن الطلب على 
الدوالر سيبقى مرتفعاً، سواء أكان لدينا الليرة اللبنانية أم ال، ألن الجميع 
يُري���د تحويل دوالره المصرفي إلى دوالر نقدي«، مش���يراً إلى أن »العملة 
الرقمية لن تكون أسلوب أو أداة لمعالجة أزمة كللَّتي يشهدها لبنان حالياً، 
بل كانت تطوراً في أدوات الدفع المس���تعملة في ظل اإلس���تقرار المالي 
الذي عاش���ه لبن���ان، اليوم نحن نأخذها بغير الغاي���ة التي ُوضعت ألجلها 
أو إس���تعمالها الحقيق���ي أو تطوره���ا، وهناك من يعتبره���ا أداة لمعالجة 
الطلب على الدوالر المحلي، ألن هدفها األساسي أن تحمل مكان بطاقة 
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ال� credit card � والش���يكات المصرفي���ة والدفع نقداً، وليس لتخفيف 
الطلب على الدوالر ألن هذا الهدف لن يتحقق«.

ويس���أل حمود »كيف يُمكن للمؤسس���ات الت���ي باتت ترفض بطاقة
credit card  والش���يكات كأداة للدف���ع، وحص���رت طريق���ة الدف���ع 
بالكاش، أن تقبل بهذه الوسيلة للدفع؟ فما الذي يدفعها إلى إستعمال 
ال���� digitel؟ إذ إن ال���� digitel يج���ب أن يح���ل مكان )بص���ورة جزئية( 
العمل���ة النقدي���ة الورقية وال� credit card، والش���يك المصرفي بالليرة 
اللبنانية، والبطاقات المتداولة بالليرة اللبنانية، وليس غايتها أن تستبدل 
لت الى السوق السوداء لشراء الدوالر«. الليرة اللبنانية النقدية التي تحوَّ

ال يع���وِّل حمود على »أن العملة الرقمية يُمكن أن تحل مش���كلة دوالر 
الس���وق الس���وداء في لبنان، لكنه يرى أنها »ستخفِّف من إستعمال العملة 
له  الورقية. هذا صحيح، لكن المؤسس���ات تريد الكاش باللبناني، كي تحوِّ
ن من شراء موادها األولية«، مشيراً إلى أن »حسنات  إلى دوالر لكي يتمكَّ
ل المبالغ  ن المصارف من زيادة معدَّ ه���ذه العملة الرقمية أن عبرها تتمكَّ
التي يمكن للمودع أن يسحبها من حسابه في الدوالر ليصرفه على سعر 
���ة، عنده���ا يمكن أن تالقي رواج���اً ألنها تريح الم���ودع من تحويل  المنصَّ

األموال لتغطية مصاريفه«.
ويخت���م حم���ود: »أن العمل���ة الرقمية هي جزء م���ن أدوات الدفع في 
الس���وق اللبنانية، وكان من المفترض أن نكون من أوائل الدول التي يجب 
أن تستعمل هذه العملة، ولكن األزمة المالية التي عصفت بلبنان أفقدت 
العمل���ة الرقمي���ة أهميتها ودورها، واإلطاللة به���ا إطاللة حضارية، وبتنا 

نطل بها كأحدى األدوات لمعالجة األزمة وسّد اإلحتياجات«.

لن تحل المشكلة المالية
يوافق الخبير اإلقتصادي الدكتور لويس حبيقة على أن إطالق العملة 
الرقمي���ة ال يعني حلوالً س���حرية لألزم���ة المالية والنقدية المس���تفحلة، 
ويقول إلى مجل���ة »إتحاد المصارف العربية«: »إن إطالق العملة الرقمية 
ه  أو اإللكتروني���ة، ال عالقة لها بالوضع المال���ي الحالي، ألن العالم متوجِّ

-العملة الرقمية: هي عبارة عن قيمة مالية كقيمة العملة الورقية، إال أنها غير موجودة بأش���كال فيزيائية ملموس���ة، بل إنها 
إفتراضي���ة، وع���ادة ما تُحمل وتُتناقل عبر اإلنترنت، وتهدف إلى الدفع اإللكتروني في المعامالت التجارية أو نقل األموال وتحويلها 

من دون حدود ومعوِّقات.
ر يتمتع بالالمركزية ومهمته تسجيل المعامالت التي تدخل إليه  -»بلوك  تشين« - blockchain: هو برنامج معلوماتي مشفَّ
م���ن دون إمكاني���ة محوه���ا أو تغييرها الحقاً، مما يُتيح تبادالً آمناً للمواد القيِّمة كاألموال واألس���هم أو حقوق الوصول إلى البيانات، 
من دون الحاجة إلى وس���يط، بمعنى آخر المبادىء العامة التي تعمل على أساس���ها هذه التقنية، تقوم وفقاً لنظام س���جل إلكتروني 
ق من طرف  )ledger( لمعالجة الصفقات وتدوينها، مما يتيح لكل األطراف متابعة المعلومات عبر ش���بكة آمنة ال تس���تدعي التحقُّ
ثالث، كما أنه حين يتم تسجيل العملية في السجل )ledger( ال يمكن إلغاؤها أو تغييرها أو التالعب بها، وتعمل تقنية »بلوك تشين« 
د(، بما يتيح لكل األطراف الحصول على  ن في الس���جل )الموحَّ د مس���بقاً يعمل على تصديق المعامالت التي تدوَّ وفق برنامج محدَّ
l.المعلومات عبر شبكة آمنة، ويتميز »بلوك شين« بالشفافية حيث يتم تحديد من يشارك في النظام والتأكُّد من شفافية البيانات

الي���وم نح���و الخدم���ات المالية الرقمي���ة،  ولبنان ب���دأ التحضير إلطالق 
العملة الرقمية منذ أكثر من عام، تماش���ياً مع هذا الهدف الذي تس���عى 

له كل دول العالم«.
 يضي���ف حبيق���ة: »ال عالقة إلطالق العملة الرقمي���ة باألزمة المالية 
التي تعصف بالبالد، والس���ؤال هو هل س���يكون لهذا المنتج رواج؟ برأيي 
نح���ن في لبنان تراجعنا كثيراً عل���ى صعيد التطور المالي، وعدنا نتداول 
بالكاش، بس���بب األزمة المالية الحالية، ولذلك فالعملة الرقمية لن تلقى 

القبول المطلوب من اللبنانيين بسبب إعتمادهم على الكاش«.
د حبيقة عل���ى أنه »م���ن المفيد إط���الق العملة  ف���ي المقاب���ل، يش���دِّ
الرقمية حالياً والعودة أيضاً إلى المنتجات المالية األخرى مثل الشيكات 
وبطاقات ال�  credit card  debit card وبالتالي هي منتج تسوُّقي ال 
���ن مكانتها مع  أكثر. وبرأيه لن يكون لها قبول حالياً ولكن يُمكن أن تتحسَّ

l.»معالجة األزمة المالية
باسمة عطوي

حبيقة: العملة الرقمية لن تلقى القبول المطلوب
من اللبنانيين بسبب إعتمادهم على الكاش

مقابالت
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أعلن األمين العام إلتحاد المصارف العربية
 وسام حسن فتوح، في تصريح »أن القطاع العقاري 

في لبنان شهد خالل السنوات العشر األخيرة، 
باستثناء عام 2019، طفرة ونشاطًا كبيرين،

ذة   حيث بلغ مجموع حجم الصفقات العقارية المنفَّ
خالل الفترة 2011-2020 حوالي 91.2 مليار دوالر، 

ذة خالل الفترة  كما بلغ عدد الصفقات المنفَّ
المذكورة  701,369 صفقة«.

وسام حسن فتوح:         
 طفرة عقارية غير مسبوقة شهدها لبنان
ت الـ 14 مليار دوالر  في العام 2020 تخطَّ

إلرتفاع س����عر صرف الدوالر في الس����وق الموازية بش����كل 
كبير جداً.

أضاف فت����وح: »وعليه، فق����د إرتفعت عمليات ش����راء 
العق����ارات بش����كل كبير خ����الل الع����ام 2020، حيث وصل 
عدده����ا إل����ى 81,429 صفقة عقاري����ة )بزيادة 62 % عن 
عام 2019(، ومجموع قيمتها 14,126 مليون دوالر )بزيادة 

107 % عن عام 2019(.
وتابع: »وحتى مع إستمرار تراجع النشاط اإلقتصادي 
ع أن يبقى القط����اع العقاري  وإمت����داد الركود، م����ن المتوقَّ
ف����ي لبنان إح����دى الدعائم األساس����ية لإلقتصاد بس����بب 
إرتب����اط عدد كبير من القطاع����ات اإلقتصادية األخرى به 
)س����واء صناعية أو تجارية(. كما من المتوقع اإلس����تمرار 
في عمليات الشراء العقارية )سواء لإلستثمار أو السكن( 
حتى ف����ي ظل التراج����ع الكبير في األوض����اع اإلقتصادية 

l.»وفي أجواء الثقة

وسام حسن فتوح 
األمين العام إلتحاد المصارف العربية 

ولفت إلى أن »التمويل المصرفي كان له دور حاسم في 
تطور النش����اط والنمو الكبير الذي ش����هده القطاع العقاري 
ف����ي لبن����ان، حيث كانت مس����اهمة المص����ارف اللبنانية في 
التموي����ل األس����اس ال����ذي ارتك����زت إليه معظ����م المبادالت 
العقارية«. وقال: »وفي نهاية النصف األول من عام 2020، 
مة لقطاع البن����اء 11.34 تريليون  بلغ حج����م القروض المقدَّ

ليرة والقروض السكنية 16.96 تريليون ليرة«.
وأش����ار فت����وح إل����ى »أن لبن����ان واج����ه منذ بداي����ة العام 
النش����اط اإلقتص����ادي ط����ال  ف����ي  كبي����راً  تراجع����اً   2019
مختل����ف القطاعات اإلقتصادية، وال����ذي تفاقم بعد حراك 
17 تش����رين األول 2019 وم����ن ثم تداعيات إنتش����ار جائحة 
كورون����ا. وق����د أدت كل تل����ك العوامل مجتمع����ة إلى تراجع 
في التموي����ل المصرفي وإنكماش في الس����يولة المصرفية 
ن المصارف  وخاصة بالدوالر األميركي، وبالتالي عدم تمكُّ
ة. وف����ي المقابل،  من تس����ديد الودائع الدوالرية المس����تحقَّ
ة للمصارف، عمد عدد  وبهدف تس����ديد القروض المستحقَّ
كبير من المطوِّرين العقاريين إلى تشجيع عمالء المصارف 
ة  على ش����راء عقارات جديدة، أو تس����ديد المبالغ المستحقَّ
م����ن ش����راء عقارات س����ابقاً، بواس����طة ش����يكات مصرفية. 
ول����م تقتصر عمليات ش����راء العقارات خ����الل العام 2020 
على الش����يكات المصرفي����ة وعمليات تحرير الودائع، بل إن 
ج����زءاً مهماً منها )وإن كان من الصعب تقديره( جاء نتيجة 
لتحوي����الت مالية قام بها مغتربون لبنانيون لإلس����تفادة من 
التراج����ع الكبير في أس����عار العقارات بالنس����بة لهم، نتيجة 

األخبار والمستجدات
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قال وسام حس���ن فتوح األمين العام التحاد المصارف العربية، 
في بيان له إنه بالتوقيع على اإلتفاقية النهائية لبيع بنك عوده وحدته 
ف���ي مص���ر لبنك أبو ظبي األول، بقيم���ة 660 مليون دوالر أمريكي، 
تأتي ضمن خطته اإلس���تراتيجية إلعادة الهيكلة وعلى رأسها زيادة 

رأس مال المصرف في لبنان.
وأش���ار إل���ى أن بيع بن���ك عوده وحدته في مصر ج���اءت ضمن 
قيامه مؤخراً ببيع فروعه في كل من العراق واألردن إلى بنك كابيتال 

األردني وكذلك الحصة التي يمتلكها في بنك عوده في سوريا.
وأك���د أن التنافس الش���ديد لإلس���تحواذ على ف���روع المصارف 
اللبناني���ة ف���ي الخ���ارج حت���ى ف���ي ظ���ل تداعي���ات إنتش���ار جائحة 

اتحاد المصارف العربية: 
بيع بنك عوده مصر بـ 660 مليون دوالر يدعم خطط مصرف لبنان

كورون���ا يوح���ي بالثق���ة العربية 
اللبنانية،  المصارف  بإمكانيات 
إل���ى أن���ه ال ش���ك أن  مش���يراً 
مناف���ع  اإلس���تراتيجية  له���ذه 
عوده م���ن  على بن���ك  مباش���رة 
ناحي���ة الحص���ول عل���ى أم���وال 
طازج���ة بال���دوالر تمّكن���ه م���ن 
دعم رأس���ماله وحس���اباته لدى 
المص���ارف المراس���لة بحس���ب 
متطلبات مصرف لبنان، كما أن 
لها إنعكاسات إيجابية على القطاع المصرفي واإلقتصاد اللبنانيين 

في أوجه عديدة.
وق���ال »دخول هذه األم���وال الكبيرة بالدوالر من ش���أنها تعزيز 
وضعية ميزان المدفوعات اللبناني وتخفيف العجز فيه«، مضيفاً أن 
هذه العملية ومثيالتها من عمليات بيع الفروع الخارجية للمصارف 
اللبناني���ة تؤدي لزيادة حج���م الكتلة النقدية بال���دوالر داخل لبنان، 
ف���ي وقت يحتاج لبنان إل���ى كل دوالر يمكن الحص���ول عليه، وتثبِّت 
ه���ذه العمليات حّس المبادرة المميز لدى المصارف اللبنانية وعلى 
رأس���ها بنك عوده، ونجاح���ه الكبير في إس���تراتيجية إعادة الهيكلة 

l.داخل وخارج لبنان

انضمت الهيئ���ة القومية للبريد في مصر 
إل���ى عضوية اتحاد المص���ارف العربية،  وقد 
توّجه األمين العام لالتحاد وس���ام حسن فتوح 
بالتهنئ���ة إلى الدكتور ش���ريف محم���د فاروق 
القائ���م بأعم���ال رئي���س مجل���س إدارة الهيئة  
مرحباً به  وبإدارة الهيئة والعاملين فيها ومثنياً 
على كفاءاته المهنية العالية والثقة التي ينطلق 
به���ا  في تطوير الهيئة، لتصبح منفذاً رئيس���ياً 
لتقديم الخدمات الحكومية في إطار مش���روع 

الهيئة القومية للبريد في مصر عضوًا في اتحاد المصارف العربية  
لتقدي���م الدع���م التدريب���ي م���ن قب���ل اتحاد 
المصارف العربية  في مراجعة آليات الهيئة 
بشأن مكافحة جرائم غسيل األموال وتحقيق 
الش���مول المالي واضعاً إمكانات االتحاد في 

خدمة األعضاء جميعاً في هذا االطار. 
ه���ذا وتج���در اإلش���ارة إل���ى أن الدكتور 
ش���ريف ف���اروق يمتلك خب���رة مصرفية لمدة 
تزي���د عن 29 عاماً في إع���ادة هيكلة البنوك 
والمؤسس���ات المالي���ة، باإلضافة إلى تطوير 

الدكتور شريف فاروق

األخبار والمستجدات

بن���اء مص���ر الرقمي���ة وتطوير الخدم���ات اللوجس���تية والبريدية وتنش���يط 
التجارة اإللكترونية، فضاًل عن التنمية البشرية، إلى جانب المساهمة في 
جهود الدولة للتوّس���ع في الش���مول المالي، وقد أبدى فتوح كل االس���تعداد 

العمل وتأهيل المديرين والمتخصصين والخدمات المصرفية لألفراد وفي 
البن���وك الخاصة وإدارة ش���بكات الفروع وإدارة مخاط���ر االئتمان وصناعة 

l. بطاقات الدفع وقروض الشركات باإلضافة إلى تنمية األعمال
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ُيعد القطاع العقاري أحد أهم القطاعات االقتصادية في لبنان، حيث بلغت مساهمته 
في الناتج المحلي االجمالي عام 2018 )وهي آخر البيانات المتوفرة( 12.61 تريليون ليرة 

لبنانية )حوالي 8.36 مليار دوالر بحسب سعر الصرف الرسمي(، فيما بلغ الحجم االجمالي 
للناتج المحلي للبنان 82.85 تريليون ليرة )أي حوالي 54.96 مليار دوالر(. كما بلغت 

مساهمة قطاع البناء من الناتج المحلي االجمالي عام 2018 حوالي 3.15 تريليون ليرة 
)حوالي 2.09 مليار دوالر(. 

القطاع العقاري في لبنان
ال يزال صامدًا في مواجهة االزمات

ل القط���اع العقاري نس���بة  وعلي���ه، فق���د ش���كَّ
15.2 % من حجم اإلقتصاد اللبناني عام 2018، 
ل قطاع البناء نس���بة 3.8 % من حجم  فيما ش���كَّ
اإلقتص���اد. وللمقارنة، ولتبيان األهمية النس���بية 
للقط���اع العق���اري في لبنان، نش���ير الى أن قطاع 
الفن���ادق والمطاعم مثَّل نس���بة 3.1 % من الناتج 
المحل���ي اإلجمال���ي للبنان ع���ام 2018، والقطاع 
الزراعي نسبة 2.0 %، وقطاع الخدمات المالية 
نس���بة 8.5 %، وقط���اع التعلي���م نس���بة 7.4 %، 
وقط���اع الخدمات الصحية نس���بة 3.7 %، وقطاع 

التجارة نسبة 11.7 %. 
لة  م���ن جهة أخرى، تُمثِّ���ل الضرائب المتحصِّ
من النش���اط العقاري أحد أهم مصادر الواردات 
رة  للدول���ة اللبنانية، حيث تش���ير البيانات المتوفِّ
إل���ى أن الضرائب على العقارات بلغت عام 2016 
حوال���ي 855 ملي���ار لي���رة لبناني���ة، مثَّلت نس���بة 
8.1 % م���ن مجمل الضرائب الت���ي تم تحصيلها 
ف���ي العام المذك���ور والبالغ���ة 10,597 مليار ليرة 

بحسب بيانات وزارة المالية اللبنانية.  

تطورات القطاع العقاري في لبنان خالل 
العقد األخير )2020-2011( 

والسياسات التمويلية الداعمة له
ش���هد القطاع العق���اري في لبن���ان خالل 
الس���نوات العش���ر األخي���رة، بإس���تثناء ع���ام 

2019، طف���رًة ونش���اطاً كبيري���ن، فق���د بل���غ 
ذة  مجم���وع حجم الصفق���ات العقاري���ة المنفَّ
خالل الفترة 2011-2020 حوالي 91.2 مليار 
دوالر، وبمتوسط سنوي بلغ 9.12 مليار دوالر. 
ذة خالل الفترة  كم���ا بلغ عدد الصفقات المنفَّ
المذكورة 701,369 صفقة وبمتوس���ط سنوي 

بلغ 70,137 صفقة. 
وقد بلغ متوسط قيمة الصفقات العقارية 
الس���نوية كما يلي: 94,137 دوالراً عام 2011، 
122,617 دوالراً عام 2012، 124,884 دوالراً 
 ،2014 ع���ام  دوالراً   126,687  ،2013 ع���ام 
126,970 دوالراً عام 2015، 131,920 دوالراً 
 ،2017 ع���ام  دوالراً   134,810  ،2016 ع���ام 
134,645 دوالراً ع���ام 2018، 131,388 دوالراً 

عام 2019، و178,201 دوالراً عام 2020. 
وق���د كان لغير اللبنانيين مس���اهمة هامة 
في النشاط العقاري في لبنان بسبب الجاذبية 
الكبي���رة للقط���اع خاص���ة بهدف اإلس���تثمار. 
وتُظهر البيانات أن مبيع���ات العقارات لهؤالء 
لت نس���بة 2.00 % من مجمل المبيعات  ش���كَّ
العقاري���ة عامّي 2018 و2019، و1.85 % عام 
2017، و1.75 % عام 2016، و2.20 % عام 
2015، و1.69 % ع���ام 2014، و1.85 % عام 
2013، و1.86 % ع���ام 2012، و1.84 % عام 

 .2011
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رسم بياني 1: مجموع قيمة الصفقات العقارية 2011-2020 )مليون دوالر(

المصدر : المديرية العامة  للشؤون العقارية.

رسم بياني 2: مجموع عدد الصفقات العقارية 2020-2011

المصدر : المديرية العامة  للشؤون العقارية.

رسم بياني 3: متوسط قيمة الصفقات العقارية الشهرية )مليون دوالر(

المصدر : اتحاد المصارف العربية باإلستناد الى بيانات المديرية العامة  للشؤون العقارية.

الدراسات واألبحاث والتقارير
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أما بالنس���بة لحجم الصفقات الش���هرية، فيُظهر الجدول رقم 1 
التوزُّع الش���هري للصفقات العقارية للفترة 2011-2020. والمالحظ 
م���ن الجدول المذكور إرتفاع حجم الصفقات العقارية بش���كل واضح 

خالل ش���هر كانون األول من كل عام، بس���بب تسجيل الشهر المذكور 
أعلى مبيعات شهرية في سنوات 2011، 2012، 2015، 2016، 2018، 

2019 و2020.

جدول 1: قيمة الصفقات العقارية الشهرية )مليون دوالر(
2011201220132014201520162017201820192020

472560480768525525571684505757كانون الثاني

7146004366174788857016315511,016شباط

6067905976716207181,068696569563آذار

6365967867796176867254494360نيسان

7107617259916696137547653761,123أيار

6798427866596796626856472881,678حزيران

6796388426197855858846842981,787تموز

6977026607626877151,0925899131,206آب

7818317238037127295416958011,688أيلول

8308458587406926101,1347685051,223تشرين األول

813945937640643760859703496969تشرين الثاني

1,1851,0658789048999939418221,1002,118كانون األول

المصدر : المديرية العامة  للش�������ؤون العقارية. مالحظة: لم يتم تس�������جيل أية صفقات عقارية في ش�������هر نيس�������ان 2020 بسبب 
االغالق العام. 

ر النش���اط  وق���د كان للتموي���ل المصرفي دور حاس���م في تطوُّّ
والنمو الكبير اللذين ش���هدهما القط���اع العقاري في لبنان، حيث 
كانت مس���اهمة المص���ارف اللبنانية في التمويل األس���اس الذي 
إرتك���زت عليه معظم المبادالت العقاري���ة. وبنهاية النصف األول 
مة لقطاع البناء 11.34  م���ن عام 2020، بلغ حجم القروض المقدَّ
تريلي���ون ليرة )أي حوالي 7.52 مليار دوالر( والقروض الس���كنية 
16.96 تريليون ليرة )أي حوالي 11.25 مليار دوالر(. وعليه، فقد 

ري���ن العقاريين  مة للمطوِّ ل مجمل الق���روض العقاري���ة المقدَّّ ش���كَّ
ولألف���راد 28.30 تريليون ليرة )أي حوال���ي 18.75 مليار دوالر(، 
ل على التمويل المصرفي الكبير لهذا القطاع. مع العلم  وهو ما يدُّ
أن ه���ذه الق���روض بلغ���ت 19.77 تريليون ليرة بنهاي���ة عام 2011 
ع الكبير  )أي حوالي 13.11 مليار دوالر(، وهو ما يش���ير إلى التوسُّ
في اإلئتمان المصرفي للقطاع العقاري، وذلك بالتوازي مع النمو 
ل خالل السنوات الماضية.  المتسارع في الطلب العقاري المسجَّ

الدراسات واألبحاث والتقارير
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ة قطاع البناء والقروض السكنية من مجمل التمويل المصرفي رسم بياني 4: حصَّ

المصدر : مصرف لبنان.

القطاع العقاري في لبنان في ظل األزمة اإلقتصادية 
وتداعيات إنتشار جائحة كورونا

واج���ه لبنان منذ بداية العام 2019 تراجعاً كبيراً في النش���اط 
اإلقتص���ادي طال مختلف القطاع���ات اإلقتصادية. وقد تفاقم هذا 
التراج���ع اإلقتص���ادي بع���د ح���راك 17 تش���رين األول 2019 وم���ن 
ث���م تداعي���ات إنتش���ار جائحة كورون���ا. وقد أدت كل تل���ك العوامل 
مجتمع���ة إلى تراجع في التمويل المصرفي وإنكماش في الس���يولة 
ن  المصرفي���ة وخاص���ة بال���دوالر األميرك���ي، وبالتال���ي ع���دم تمكُّ
ة. وفي المقابل،  المصارف من تس���ديد الودائع الدوالرية الُمستحقَّ
ة للمص���ارف، عمد عدد كبير  وبهدف تس���ديد القروض الُمس���تحقَّ

من المطوِّرين العقاريين إلى تش���جيع عمالء المصارف على شراء 
ة من شراء عقارات  عقارات جديدة، أو تس���ديد المبالغ الُمس���تحقَّ
س���ابقاً، بواسطة ش���يكات مصرفية. وقد كان لهذه العمليات إفادة 
ري���ن العقاريين، والمصارف، واألف���راد. فمن جهة،  ل���كل من المطوِّ
د المطوِّرون العقاريون جزءاً من قروضهم للمصارف. ومن جهة  سدَّ
ن ع���دد كبير م���ن المودعين من »تحري���ر« ودائعهم في  ثاني���ة، تمكَّ
نت تلك  المص���ارف وخاصة المقيَّمة بالدوالر. ومن جهة ثالثة، تمكَّ
ة، وفي  المصارف من تس���ديد جزء من الودائع الدوالرية الُمستحقَّ
ري���ن العقاريين الى ديون  الوق���ت عينه تفادي تحويل قروض المطوِّ

مشكوك بتحصيلها. 

وف���ي داللة أخرى على المس���اهمة المصرفية الكبيرة في 
مة لقطاع  لت الق���روض المقدَّ تموي���ل القطاع العق���اري، ش���كَّ
البناء نس���بة 15.4 % من مجمل اإلئتمان المصرفي الممنوح 
للقط���اع الخاص في النصف األول من عام 2020، والقروض 
الس���كنية نسبة 23.1 %. وهكذا تكون حصة القطاع العقاري 
قد بلغ���ت 38.5 % من مجمل قروض القطاع الخاص بنهاية 

حزيران 2020. مع العلم أنها شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خالل 
الس���نوات العش���ر األخيرة، حيث كانت هذه النس���بة قد بلغت 
29.8 % بنهاي���ة ع���ام 2011. وعل���ى الرغم م���ن تراجع حجم 
اإلئتم���ان المصرف���ي خالل عام���ّي 2019 و2020، فقد ظلَّت 
القروض العقارية تمثِّل نس���بة مرتفعة من التمويل المصرفي 

اإلجمالي.

الدراسات واألبحاث والتقارير
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ولم تقتصر عمليات شراء العقارات خالل العام 2020 على 
الشيكات المصرفية وعمليات تحرير الودائع، بل إن جزءاً هاماً 
منه���ا )وإن كان من الصعب تقديره( جاء نتيجة لتحويالت مالية 
ق���ام به���ا مغتربون لبنانيون لإلس���تفادة من التراج���ع الكبير في 
أس���عار العقارات مقيَّم���ة بالليرة اللبنانية، نتيجة إلرتفاع س���عر 
الصرف في س���وق الصرف الموازية بش���كل كبي���ر جداً. وعليه، 
فق���د إرتفعت عمليات ش���راء العقارات بش���كل كبير خالل العام 
2020، بحي���ث وص���ل عدده���ا ال���ى 81,429 صفق���ة عقاري���ة 
)بزيادة 62 % عن عام 2019(، ومجموع قيمتها 14,126 مليون 
دوالر )بزي���ادة 107 % عن عام 2019(. كما بلغ متوس���ط حجم 
الصفق���ات العقارية 178,201 دوالر )بزي���ادة 35.6 % عن عام 
2019(، وهو ما يش���ير إلى تنفيذ صفق���ات عقارية كبيرة خالل 

العام 2020.
ولمقارن���ة تط���وُّر األوض���اع اإلقتصادية في لبن���ان مع تطوُّر 
القطاع العقاري خالل الس���نوات الثالث الماضية، يُقارن الرسم 
Coincident Indic 5 مؤش���ر مصرف لبنان -  البياني رقم
tor للنش���اط اإلقتصادي مع حجم المب���ادالت العقارية. يظهر 
م���ن الرس���م البياني المذك���ور أنه حتى في ظ���لِّ التراجع الكبير 
له اإلقتصاد  في النش���اط اإلقتصادي والركود العميق الذي سجَّ
اللبناني خالل العام 2020، ش���هد القطاع العقاري طفرة كبيرة 

جداً.
وحتى م���ع إس���تمرار تراجع النش���اط اإلقتص���ادي وإمتداد 
الرك���ود، من المتوقع أن يبقى القط���اع العقاري في لبنان إحدى 
الدعائ���م األساس���ية لإلقتص���اد بس���بب إرتباط ع���دد كبير من 
القطاع���ات اإلقتصادية األخرى به )س���واء صناعية أو تجارية(. 
كما من المتوقع اإلس���تمرار في عمليات الشراء العقارية )سواء 
لإلستثمار أو السكن( حتى في ظلِّ التراجع الكبير في األوضاع 

l.اإلقتصادية وفي أجواء الثقة

uab-research@uabonline.org
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رسم بياني 5: تطور النشاط العقاري في ظل األزمة المالية واإلقتصادية وإنتشار جائحة كورونا

المصدر : مصرف لبنان والمديرية العامة للشؤون العقارية.

الدراسات واألبحاث والتقارير



31 احتاد املصارف العربية  )كانون الثاين/ يناير 2021( Union of Arab Banks (January 2021)

األخبار والمستجدات

 Global( »منح���ت مجل���ة »غلوبال فاينان���س العالميِّ���ة
Finance(، البن���ك العرب���ي، جائ���زة »أفض���ل تطبيق بنكي 
للهوات���ف الذكي���ة« ف���ي المنطق���ة، عل���ى صعي���د الخدمات 
المصرفي���ة الرقمية المقدمة للش���ركات للعام 2020، وذلك 
ع���ن تطبي���ق »عربي كونك���ت – موباي���ل« المخصص لخدمة 

عمالء قطاع الشركات. 
كم���ا حاز البنك على جائزة »أفضل بنك في مجال إدارة 
النقد« في الش���رق األوس���ط، من مجلة غلوبال إنفستر/ آي 
إس إف GLOBAL INVESTOR/ISF، الص���ادرة عن 

شركة يوروموني Euromoney المالية العالمية. 
ويأت���ي فوز البن���ك العربي بجائزة »أفض���ل تطبيق بنكي 
للهواتف الذكية« في الش���رق األوسط بناًء على مجموعة من 
المعايي���ر المتخصصة والتي تضمنت: القوة اإلس���تراتيجية 
لج���ذب العمالء وخدمتهم عبر القنوات المصرفية الرقمية، 
والنم���و في أعداد المس���تخدمين لهذه الخدمات، والتوّس���ع 
في المنتج���ات التي يتم تقديمها للعم���الء، كذلك الخدمات 
المتنوع���ة التي يقّدمه���ا كّل من الموق���ع اإللكتروني وتطبيق 

الهاتف المحمول والتي صمّمت خصيصاً لذلك. 
أما جائزة »أفضل بنك في مجال إدارة النقد«  في الشرق 
األوس���ط، فقد ح���از عليها البنك رغم  وجود منافس���ة قوية 
من قبل مؤسس���ات مصرفي���ة إقليمية، وذلك نتيجة إللتزامه 

المس���تمر في إحداث التحول الرقمي، حيث تميز البنك من 
خالل منصة »عربي كونكت« التي يُوفرها لعمالئه من قطاع 
الشركات عبر المنطقة، والتي تُمكنهم من إدارة النقد بشكل 
ف���وري وفعال، وه���ي ميزة مهمة وحيوية، وال س���يما في ظل 
التحديات الحالية التي تواجهها المؤسسات في المنطقة. 

ويُعتبر تطبيق »عربي كونكت – موبايل« إضافة نوعية إلى 
مجموعة خدمات البنك العربي الرقمية من خالل ما يقدمه 
من ميزات، ُصّممت خصيصاً لتمنح عمالء قطاع الش���ركات 
المزي���د من المرونة والراحة، إلتم���ام معامالتهم المصرفية 
ف���ي أي وق���ت ومن أي م���كان. وم���ن الميزات الت���ي يقدمها 
التطبيق: اإلطالع  والرقابة المستمرة على حساباتهم، إدارة 
الحس���ابات المحلية والخارجية، إدارة المدفوعات والسيولة 
والروات���ب، وغيرها. وين���درج التطبيق ضم���ن منصة»عربي 
كونك���ت« والتي تُع���د واحدة من أب���رز الحل���ول التكنولوجية 
الرائ���دة على صعيد قن���وات الخدم���ات المصرفية الرقمية 
المخصصة لقطاع الش���ركات والت���ي صممت لتواكب أحدث 

المستجدات في الصناعة المصرفية. 
 Global( وكان���ت مجل���ة غلوب���ال فاينان���س العالمّي���ة
Finance( ق���د منح���ت البن���ك العربي في وقت س���ابق من 
العام2020  جائزة »أفضل بنك في الش���رق األوس���ط للعام 

l.ً2020« وذلك للعام الخامس تواليا

البنك العربي يحصد جوائز  عالمية 
لخدمات الشركات على مستوى الشرق األوسط
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ف��ي ظ��ل األزم��ات المتالحقة سياس��يًا 
ف��ي  وإجتماعي��ًا  وصحي��ًا  وإقتصادي��ًا 
لبن��ان، برزت حرك��ة إيجابي��ة خجولة 
ف��ي القط��اع العق��اري تبل��ورت بإرتف��اع 
في أع��داد تراخيص األبني��ة الجديدة 
م��ة والتي بلغت حوال��ي 9 بالمئة  المقدَّ
س��ة  وذل��ك بغية الهروب باألموال المكدَّ

في المصارف نحو العقارات.
وفي ه��ذا الس��ياق، اعتبر رئي��س نقابة 
مقاولي االشغال العامة و البناء اللبنانية 
مارون الحلو، أن الحركة العقارية شهدت 

مقابالت

رئيس نقابة مقاولي االشغال العامة والبناء اللبنانية مارون الحلو:

الحركة العقارية تركت آثارًا إيجابية على الودائع المصرفية في 2020
واإلنكفاء عن القيام بأي نشاط عقاري أو تجاري كبير 

سيستمر حتى التخلّص من تداعيات كورونا

رئيس نقابة مقاولي االشغال العامة و البناء اللبنانية مارون الحلو

خالل العام 2020 ، وبحس��ب المعلومات واإلحصاءات، نش��اطًا مهمًا، وأن اإلقبال على شراء الشقق 
كان كبي��رًا ف��ي تلك المرحل��ة،  ولفت الى أن  األش��هر الثالثة األخيرة من العام 2020 ش��هد تراجع 
بالت��داوالت العقاري��ة، اال أن��ه رغم ذلك ف��إن الحركة العقاري��ة تركت آثارا إيجابي��ة على الودائع 

المصرفية. 
وفي ما يلي نص الحوار مع النقيب مارون الحلو:

l1 م��ا هو حجم التداول العقاري في لبنان 

خالل العام 2020؟ 
    - - ش���هدت الحرك���ة العقاري���ة خ���الل العام 
2020 بحسب المعلومات واالحصاءات نشاطاً كبيراً، 
والس���وق العق���اري الذي عاش حالة جم���ود منذ العام 
2016 حت���ى العام 2019 ش���هد تح���ركاً نتيجة االزمة 
االقتصادية والسياسية التي حصلت وحجز المصارف 
لألموال، مما دفع المودعين لتحرير أموالهم بواسطة 
الش���يك المصرفي ومن ثم ش���راء عقارات إلعتبارهم 
أنه الم���الذ اآلمن الذي يحفظ قيم���ة العملة اللبنانية 
التي كانت تشهد تدهوراً كبيراً أمام الدوالر االميركي 

.
وشهد لبنان من شماله إلى جنوبه في هذه المرحلة 
أي في العام 2020، عمليات بيع وشراء عقارية كبيرة، 
س���واء كانت شققاً سكنية وال سيما في منطقة بيروت 

وجب���ل لبنان، أو كان���ت أراض عقارية. علم���اً اإلقبال 
على ش���راء الش���قق كان كبيراً في تل���ك المرحلة، ألن 
عملية بيعها الحقاً يتم بطريقة أس���رع من باقي أنواع 
العقارات. وقد إس���تعادت الش���قق من قيمتها بنس���بة 
40 % ال���ذي فقدت���ه أثناء س���نوات الجمود. لكن في 
المقابل، فإن دوالر الش���يك المصرفي قد فقد قيمته 
أم���ام الدوالر )ال���كاش( – أي النق���دي، بنحو 30 % 
إل���ى 40 % خ���الل عمليات البيع الت���ي أُنجزت. وفي 
المراحل األولى، كان يتم تسديد ثمن هذه الشقق عبر 
الشيك المصرفي، ألن المطورين العقاريين وأصحاب 
الش���قق كان���وا يُري���دون التخلّ���ص م���ن ديونه���م م���ع 
المصارف، لكن في المرحلة الثانية، ومع كثرة الطلب 
بات صاحب الش���قة )غير المدي���ن للمصارف( يطلب 
نس���بة من الثمن )كاش( وخصوصاً في منطقة بيروت 
وضواحيه���ا، أما في باقي المناطق كان اإلعتماد أكثر 
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على الش���يك المصرفي، وحين تقلص عدد الشقق والعقارات 
المعروضة للبيع بات الطلب أكثر على )الكاش(.

l1 ما هي التوقعات بالنسبة للعام 2021؟ 

- - تراجعت التداوالت العقارية في آخر األشهر الثالثة 
م���ن العام 2020، ألن صاحب العقار بات يطلب نصف المبلغ 
المطل���وب )كاش(، وم���ن يمل���ك األم���وال )ال���كاش( كان يريد 
اإلحتف���اظ به���ا تحس���باً لما سيش���هده لبن���ان، وخصوصاً في 
ظ���ل األزمة السياس���ية وغياب الثق���ة بين المواط���ن والدولة، 
وع���دم القيام ب���أي خطوة لحل المعضل���ة المالية التي يتخّبط 
به���ا لبن���ان،  وبات اللبنانيون ف���ي حيرة، وإنكف���أوا عن القيام 
بأي نش���اط عق���اري أو تجاري كبير. ومم���ا زاد الطين بلة هو 
إنتشار جائحة الكورونا، وأعتقد أن األمور ستستمر على هذا 
الوضع  حتى اإلنتهاء من تداعيات الكورونا على األقل، وأتوقع 
أن تش���هد االش���هر الثالثة االولى من العام 2021 جموداً كلياً 

للتداول العقاري في لبنان. 

l1 ما هو تأثير الحركة على المصارف؟

- - الحرك���ة العقارية تركت آث���اراً إيجابية على الودائع، 
ألن دي���ون وقروض القطاع الخاص ف���ي المصارف كانت نحو 
50 مليار دوالر، وبعد هذه الحركة العقارية، أعتقد أن نس���بة 
الدي���ن تدن���ت بنح���و 15 ملي���ار دوالر. وأتوقع أن تس���تمر هذه 
العملي���ات إلى حي���ن تثبيت س���عر الصرف، وإص���الح الوضع 

اإلقتصادي في لبنان.

وم��ن جهته أش��ار الخبي��ر العق��اري  رجا م��كارم إلى أن 
المطوري��ن العقاريين إس��تطاعوا »تس��ييل« المخزون 
عبر بيع العقارات التي بحوزتهم، مش��يرًا إلى أن الزخم 

سيتراجع في العام 2021.    
وف��ي م��ا يلي ن��ص الحوار م��ع الخبي��ر العق��اري رجا 

مكارم:

l1 م��ا هو حجم التداول العق��اري في العام 2020 

على صعيد لبنان؟ 
- - ال ش���ك أن���ه كان عام���اً نش���يطاً جداً، ب���دءاً من أول 
العام وحتى آخره كان نش���اط ملفت ، وإس���تطاع كل المطورين 
العقاريي���ن أن يبيعوا العقارات الت���ي بحوزتهم، وكل المطورين 
العقاريي���ن في بيروت إس���تطاعوا »تس���ييل« المخ���زون الذي 
يريدون بيعه، وتجدر االشارة إلى أن عمليات البيع لم تكن تتم 
بالكاش بل عبر ش���يكات مصرفية، وأم���ا الدفع بالكاش فكان 
يت���م بمبالغ ضئيلة كجزء من المبلغ االجمالي للعقار الذي كان 

الخبير العقاري  رجا مكارم

يس���تكمل بشيك مصرفي، وهذه الدفعات بالكاش كانت رمزية 
ج���داً  وأس���تطيع الق���ول إن 99 بالمئة من العق���ارات التي تم 
بيعه���ا ُدفع ثمنها  عبر ش���يكات مصرفي���ة و1 بالمئة المتبقية 

كان بالكاش .

l1 هل سيستمر هذا الزخم في العام 2021؟ 

- - ال أعتقد ذلك ألن نسبة مبيع العقارات تراجعت ولم 
يعد هناك مخزون شقق للبيع في بيروت، وأصحاب العقارات 
الذي���ن يقبل���ون ببيع عقاراتهم بش���يك مصرفي بات���وا يطلبون 
نس���بة عالية من المبلغ المطل���وب كاش )بين 10 و20 بالمئة( 
لكن ال إمكانية لتحقيق هذا الش���رط، والش���قق المتداولة في 
الس���وق حالياً هي ألصحاب العقارات الذين إشتروا عقاراتهم  
في العام 2020 بهدف حماية أموالهم في المصارف، وبالتالي 
ع���رض البيع يكون بحس���ب حاجات أصحاب ه���ذه العقارات 
المالية  والمعيش���ية، وهذا ما يسمى إعادة التسييل للحصول 

على جزء من الثمن بدوالر نقدي .
الطل���ب عل���ى االراضي صار خجوالً أكث���ر وتراجعت كثيراً 
نس���بة  الراغبين بشراء االراضي و لو كان الهدف هو تخليص 
الودائ���ع من المصارف، ألن بات هناك تدقيق باالس���عار أكثر 
م���ن المرحلة الماضية ألن المش���تري ال يريد خس���ارة نس���بة 

كبيرة من قيمة وديعته في المصرف.

l1 م��ا هو تأثير حركة بيع العقارات التي ش��هدتها 

السنة الماضية  على الودائع في المصارف؟ 
- - ال ش���ك أن ه���ذه الحرك���ة أثرت عل���ى الودائع لجهة 
تس���ييلها وحصلت س���حوبات كبي���رة من المص���ارف تجاوزت 
الملي���اري دوالر، و لكن���ي ال أس���تطيع تحدي���د إنع���كاس ه���ذا 

l.الخروج على المصارف اللبنانية
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 لف��ت أمين س��ر جمعي��ة المطورين العقاريين في لبنان مس��عد فارس ف��ي حديث إلى مجل��ة »إتحاد المصارف 
العربي��ة« إل��ى »أن العام 2020  كان عامًا جيدًا على صعيد بي��ع العقارات في لبنان، إذ تم بيع عقارات من مختلف 
األنواع )شقق، أراض، منازل ومكاتب( ما عدا المحال التجارية بسبب سوء األحوال اإلقتصادية التي كانت تدفع 
أصحاب هذه المحال إلى اإلقفال«، مؤكدًا »أن سوق العقارات في العام 2021 ستعاني حالة صعبة جدًا، ألن المودع 
ال��ذي إش��ترى بالمبالغ التي يملكها عقارًا، س��يضطر إلى بيع��ه مجددًا كي يتمكن من تأمين مس��تلزماته«، وقال: 
»أعتقد أنه في منتصف العام 2022 س��تعود الس��وق العقارية إلى التحرك مجددًا من قبل صغار المس��تثمرين، 

ألنهم سيحتاجون إلى سيولة ال ُيمكن تأمينها، إال من خالل بيع عقاراتهم الصغيرة«.

رين العقاريين في لبنان مسعد فارس: في ما يلي الحديث مع أمين سر جمعية المطوِّ

رين العقاريين في لبنان مسعد فارس: أمين سر جمعية المطوِّ

سوق العقارات في 2021 ستعاني حالة صعبة جدًا 
وفي منتصف 2022 ستعود السوق للتحرُّك مجددًا من قبل صغار المستثمرين

l1 م��ا هو حج��م التداول العقاري ف��ي لبنان خالل 

الع��ام 2020؟ وم��ا ه��ي أب��رز المالحظ��ات الت��ي ُيمك��ن 
تسجيلها في هذا االطار؟

- - 2020  كان عام����اً جي����داً على صعي����د بيع العقارات 
ف����ي لبن����ان، إذ ت����م بيع عقارات م����ن مختلف األنواع )ش����قق، 
أراض، منازل ومكاتب( ما عدا المحال التجارية، بسبب سوء 
األح����وال اإلقتصادية الت����ي كانت تدفع أصحاب هذه المحال 
إلى اإلقفال، والس����بب اآلخر هو أن بقية أنواع العقارات هي 
س����هلة التس����ييل والبيع، بعكس المحال التجارية. أما أس����عار 
العق����ارات فكانت متنوعة أيضاً، وقد ب����دأ إزدهار عملية بيع 
العق����ارات منذ منتصف العام 2019، وإس����تمرت طوال العام 
الماض����ي )2020(، من خالل المصارف التي كانت تس����اعد 
مودعي����ن لديها على تحري����ر أموالهم من المص����ارف، وتقود 
ن  عملي����ات تفاوض بي����ن المودعي����ن والمدينين، وهك����ذا تمكَّ
المط����وِّرون العقاريُّون من تخفي����ف ديونهم في المصارف، ثم 
في العام 2020 بدأت عمليات البيع بين المطوِّرين العقاريين 

والمودعين مباشرة.
ري���ن العقاريين حيال الدي���ون المترتبة  الي���وم حالة المطوِّ
عليه���م، هي أفضل بكثير من الس���ابق، وديونهم في المصارف 
ضئيلة، وحتى الفريق الذي يتعاون معهم من مهندسين وتقنيين، 
ل الحصول على مس���تحقاته، على ش���كل عقارات وليس  يُفضِّ
أموال نقدية - »كاش« - أو شيكات في المصارف، وقد تمَّ بيع 
خالل العام ونصف العام خالل األزمة الراهنة، كل »الستوك« 

)الشقق الكاسدة( المتوافر لدى المطوِّرين العقاريين.
وش���هد الع���ام 2020 أيض���اً عملي���ات بي���ع أراض لكب���ار 
المستثمرين، وهذا البيع كان على نوعين، األول يتعلق بالتجار 
والصناعيي���ن، وتج���ار الجمل���ة الذي���ن كان���ت لديه���م قروض 
مصرفي���ة، وضعوا ف���ي مقابلها ضماناً عقاري���اً، وهؤالء أيضاً 
روا من ه���ذه الضمانات من خالل بيع العقار وتس���ديد  تح���ررَّ
الق���روض التي كانت عليهم. والثاني يتعل���ق بمن كانوا يملكون 

عقارات باعوها، ومن ثم تمَّ تحويل األموال إلى الخارج.

 مسعد فارس 
أمين سر جمعية المطورين العقاريين في لبنان
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عاتكم حي��ال الوضع العق��اري للعام  l1 م��ا ه��ي توقُّ

2021؟
- - ستعيش س���وق العقارات في العام 2021 حالة صعبة 
ج���داً، ألن الم���ودع الذي إش���ترى بالمبالغ التي يملكه���ا عقاراً، 
س���يضطر إل���ى بيعه مجدداً، كي يتمكن من تأمين مس���تلزماته، 
وهن���اك فئ���ة أخرى من أصح���اب العقارات ل���ن يبيعوها لوضع 
أموالهم في المصارف )على طريقة الدوالر( ولن يقبلوا بتحويل 
أموالهم من الليرة إلى الدوالر بحس���م 60 % أو 70 %، وتالياً 
س���يحصل جمود في الس���وق العقارية، لذلك نرى أن الوس���طاء 
العقاريي���ن ب���دأوا بالترويج لبي���ع أراض وبيوت، وليس ش���ققاً، 
لتوس���يع خي���ارات البي���ع والش���راء أمامهم، وهذا ي���دل على أن 

السوق العقارية تضيق.
أعتقد أنه في منتصف العام 2022 ستعود السوق العقارية 
داً من قبل صغار المستثمرين، ألنهم سيحتاجون  إلى التحرك مجدَّ
إلى سيولة ال يُمكن تأمينها إال من خالل بيع عقاراتهم الصغيرة 
)بس���بب ع���دم وجود فوائد ف���ي المصارف(، وهذا ما س���يؤدي 
إلى تحرك س���وق العقارات الصغيرة، ولكن المش���كلة تكمن في 
أن���ه لن يكون هناك طلب كبير عل���ى هذه العقارات، ألن الوضع 
اإلقتصادي سيبقى جامداً على مدى السنتين المقبلتين، إال إذا 

حصلت معجزة تُعيد الدورة اإلقتصادية إلى حالها الطبيعي.

l1 م��ا هو تأثير النش��اط العق��اري الذي حصل في 

العام 2020 على حركة الودائع في المصارف؟
- - ه���ذا التحرُّك في الس���وق العقارية ف���ي العام 2020، 
���ف من نس���بة الودائع ف���ي المصارف اللبناني���ة، إذ يُقال أنه  خفَّ
كان لدين���ا 170 ملي���ار دوالر، منها 100 ملي���ار كدين للمصارف 
عل���ى الدول���ة اللبنانية، أم���ا القط���اع العقاري ف���كان يملك 20 
ملي���ار دوالر في المص���ارف، موزَّعة بي���ن المطوِّرين العقاريين، 
ومؤسس���ات اإلس���كان والتجار الذي���ن يملك���ون 30 مليار دوالر، 
وه���ذا يعني أن الودائع كانت 70 ملي���ار دوالر. والمبلغ المتوافر 
الي���وم في المصارف هو بي���ن 20 مليار دوالر و30 ملياراً، وهذه 
المبالغ س���يُحاول المودعون ش���راء عقارات فيها، والس���ؤال هو 
Cap -  م���دى نجاحهم في ذلك في ظل  ال���� »كابيتال كونترول«

tal Control، وال���� »هي���ركات« - Haircut، ال���ذي تُمارس���ه 
المصارف على المودعين من دون قانون ملموس.

في الختام، إن الس���وق العقارية في لبنان س���تكون ضبابية، 
وهي أقرب بلعبة »البازل«، ألن هذه السوق لم تشهد حالة سابقة، 
كالتي شهدتها في العام 2020، وال حتى في زمن الحرب األهلية 
)1975 – 1991(، وال ف���ي أي دولة في العالم )أكان في الواليات 

 l.)المتَّحدة األميركية أو في دول اإلتحاد األوروبي وغيرها
أجرى الحديث باسمة عطوي
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يقف لبنان على عتبة العام 2021 على مفترق طرق إقتصادي، األول إيجابي يفترض تشكيل حكومة مستقلة تتولى تنفيذ 
اإلصالحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي بما في ذلك خفض دور الدولة في اإلقتصاد، من خالل عمليات خصخصة 
لع��دد من القطاعات المهمة مثل اإلتص��االت والكهرباء، وربما عمليات إعادة إعمار المرفأ وإدارته في المس��تقبل، والثاني 
سلبي يفترض عدم القيام بإصالحات شاملة أو القيام بإصالحات محدودة من دون تغيير أساسي في اإلدارة السياسية وفي 
التحالفات الحاكمة للبلد، وفي هذه الحال، فإن الثقة بلبنان ستس��تمر في التراجع، وربما سيس��تمر إس��تنزاف اإلحتياط 
إلى حد نفاده بالكامل في العام 2022، وهذا يعني أن لبنان لن يش��هد تدفقات نقدية بإس��تثناء التدفقات اإلنسانية التي 
ُأقّرت في مؤتمر باريس في 8 آب/أغس��طس 2020، كما أن التضخم سيس��تمر في التفاقم، كذلك التدهور في س��عر صرف 

الليرة إزاء الدوالر وفي معدالت البطالة، كما يتوقع أن يبقى الدين العام في حدود %120 من الناتج المحلي.

أكثر من سيناريو إقتصادي ينتظر لبنان في العام 2021 
فماذا ينتظر اللبنانيون؟...

بي���ن هذين اإلحتمالين، من المفيد التذكير ببعض األرقام التي 
سجلها اإلقتصاد اللبناني خالل العام 2020 )تراجعاً وليس تقدماً(، 
فبع���د إنفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغس���طس، س���جل اإلقتصاد 
إنكماشاً تراوح بين 15 % إلى 24 %. علماً أنه )قبل اإلنفجار( كان 
ف���ي طريق���ه إلى اإلنهيار مع زيادة معدالت التضخم، وتهالك س���عر 
صرف الليرة بسبب فشل الحكومة اللبنانية في تحقيق أي تقدم في 
مس���ار اإلصالحات، وعم���ل اإلدارات الحكومية بما يمهد للحصول 

على المساعدات المنشودة من صندوق النقد الدولي. 
وبلغت الخس����ائر الناجمة عن إنفجار المرفأ  نحو 7 مليارات 
دوالر، أو ما يعادل 14 % من الناتج المحلي للعام 2019، باإلضافة 
إل����ى الخس����ائر البش����رية الكبي����رة، والع����دد الكبي����ر من الس����كان 
)300,000( الذي����ن تضّررت منازلهم. ونتيجة لهذه الخس����ائر من 
المتوق����ع أن ينكم����ش الناتج المحلي من 52 ملي����ار دوالر في العام 

2019 إلى 33 ملياراً في العام 2020.
كل م���ا س���بق، يدعو إل���ى محاولة رس���م مالم���ح االقتصاد 

اللبنان���ي خالل العام 2021 بن���اء على األرقام 
والس���يناريوهات المفترضة، وفي هذا االطار 
يش���رح وزير الدولة الس���ابق لشؤون اإلستثمار 
والتكنولوجي���ا ع���ادل أفيوني ل� »مجل���ة إتحاد 
المصارف العربية« أن »القطاعات اإلقتصادية 
ف���ي لبنان، أصابها الض���رر خالل العام 2020 
ألس���باب مختلفة، فهي أوالً تضّررت ألس���باب 

لبناني���ة بحتة، أي إنهي���ار العملة اللبناني���ة، واإلقتصاد وتراجع 
اإلس���تهالك، أما القطاع السياحي، حيث كان يُمكن أن يستفيد 
م���ن إنهيار العملة، ألن االس���عار تكون أرخص مقارنة مع الدول 
االخ���رى، فإنه تضّرر ألس���باب أخرى، أبرزها عدم اإلس���تقرار 
السياس���ي في لبنان وبس���بب إنتش���ار الكورونا«، الفت���اً إلى أنه 

»ي���ا لألس���ف تع���ّرض لبنان لعاصف���ة متعددة الجوان���ب، أي أن 
القطاعات اإلقتصادية في لبنان تعّرضت لضربة قاسية بسبب 
إنهي���ار العملة، وتراجع اإلس���تهالك المحلي،  وزي���ادة البطالة، 
وإنهي���ار اإلقتصاد، والقطاع الس���ياحي تضرر بس���بب الكورونا 

واإلنكماش الذي أصاب االقتصاد العالمي«.

ويلفت الوزير الس��ابق أفيوني إلى أن »أياً 
م���ن القطاع���ات اإلقتصادي���ة لم يس���تطع تجّنب 
الضرر، لكن هناك قطاعات صناعية )التي بقيت 
موادها األساسية مدعومة ( إستطاعت الصمود 
والتصدي���ر بكلف���ة منخفض���ة. علم���اً أن الدخل 

القومي هبط هبوطاً حاداً ألكثر من 20 %«.
ف����ي المقابل ي����رى أفيوني أن »األفق اإلقتص����ادي للعام 2021 
س����يئ ألسباب عدة، أولها الوضع السياس����ي غير المستقر، فمنذ 
إندالع االزمة في 17 تش����رين 2019 مرَّ 13 ش����هراً بينها 7 أش����هر 
م����ن دون حكوم����ة، أي من دون إس����تقرار وخط����ط حكومية، لدعم 

أفيوني: العام 2021 
سيكون صعبًا جدًا 

ولن يتمكن من 
الصمود إال من يتلقى 

تموياًل من الخارج

وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات السابق عادل افيوني

مقابالت
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اإلقتص����اد، م����ع وض����ع مالي صعب ج����داً، مما يعن����ي أن خلق أفق 
إقتصادي للعام 2021 ال يزال غير ملموس، ألن الوضع السياس����ي 

ال يزال مسدوداً«.
يضي����ف أفيون����ي: »الس����بب الثان����ي ه����و الش����ح في الس����يولة 
والعم����الت اللتي����ن يعان����ي منهم����ا لبن����ان، فالمص����ارف ال يُمكنها 
التمويل، وإحتياطي المصرف المركزي تراجع، ووصل إلى درجات 
منخفضة جداً، وهو في األصل ال يُمكنه )أي المركزي ( إستخدام 
هذا اإلحتياط، وهو دي����ن تجاه المودعين، إذاً المصرف المركزي 
ال يملك الس����يولة الالزمة«، الفتاً إل����ى أن »التحويالت من الخارج 
الت����ي يُمك����ن أن تؤمن هذه الس����يولة في إنخفاض مس����تمر، ودون 
سيولة  مالية تمّول عجلة اإلقتصاد، من المستحيل أن يكون هناك 

أفق إقتصادي جيد«.
ويوضح أفيوني أن »هذه السيولة ال يمكن أن تتأمن في الوقت 
الحال����ي، إال م����ن عملية دعم من صن����دوق النق����د الدولي والدول 
المانحة، وليس هناك مصدر آخر يُوفر الس����يولة المطلوبة ويضع 
األمور على س����كة الحل«، ش����ارحاً الس����بب الثالث إلنع����دام األفق 
اإلقتص����ادي ف����ي العام المقب����ل، بالقول: »غياب خط����ة إقتصادية 
متكاملة لتحس����ين مالية الدولة، وإع����ادة هيكلة المصارف لتحفيز 
اإلقتص����اد، وال يبدو أن هناك أفقاً واضحاً في لبنان لوضع هكذا 
خط����ة أو حتى مناقش����ة تفاصيلها، فمن الضروري  جداً تحس����ين 
مالي����ة الدولة، وتخفيض العجز وتحس����ين  اإلنف����اق وإعادة هيكلة 
داً على أنه »من دون مصارف  س����ليمة ال يُمكن  المصارف«، مش����دِّ

تحري����ك عجل����ة اإلقتصاد، وم����ن دون حوافز 
وإصالح����ات ال يمك����ن تحفيز اإلس����تثمارات 
في اإلقتصاد ومس����اعدة الش����ركات ودعمها 
ضريبي����اً، وتأمي����ن الحوافز لها لك����ي تتمكن 
من النهوض، وال يمكن أن يحصل أي تحسن 

إقتصادي«.
 ويضيف أفيوني: »بصراحة، ويا لألس����ف، ال يوجد أي عنصر 
من هذه العناصر، أو هل األسباب متوافرة أو هناك أفق لتوافرها 
على المدى المنظور؟ لذلك أعتقد أن العام 2021 س����يكون صعباً 
ج����داً، ولن يتمكن م����ن الصمود إال من يتلقى تموي����اًل من الخارج،  
أو الذي يتمكن من التصدير إلى الخارج، لتعويض هذه الس����يولة، 
مث����ل بعض الصناعات و الزراعات التي تتمكن من تمويل حاجاتها 

والتصدير إلى الخارج«.
 ويخت����م أفيون����ي: »إن قط����اع التكنولوجيا ه����و القطاع الوحيد 
ال����ذي يمك����ن أن يؤمن نمواً، ألنه ال يحتاج إل����ى تمويل مرتفع جداً 
أو موارد كثيرة، بل يتكل بش����كل أساس����ي على الموارد البش����رية، 
وبالتال����ي يمكن����ه تصدي����ر خدماته إل����ى الخ����ارج، والحصول على 
سيولة من الخارج عبر تصدير الخدمات التي تعود عليه بالسيولة 
والرس����اميل. ه����ذا قط����اع برأيي، مرش����ح لإلس����تفادة  من الوضع 

الراهن، ألن أس����عاره باتت تنافس����ية مقارن����ة بالخارج،  وإنخفاض 
كلفة اليد العاملة في لبنان«.

قرم: اإلتفاق مع صندوق 
النقد الدولي على أسس 

الة  واضحة وتشكيل حكومة فعَّ
السبيل إلنقاذ لبنان إقتصاديًا

 وزير المال السابق جورج قرم

ضرورة اإلتفاق مع صندوق النقد الدولي 

يُواف����ق وزي��ر المال الس��ابق جورج ق��رم عل����ى »أن ال أفق 
إقتصادي����اً للبن����ان ف����ي الع����ام 2021 من دون اإلتف����اق مع صندوق 
النق����د الدولي«، ويقول ل����� »مجلة إتحاد المص����ارف العربية«: »إن 
اإلتف����اق م����ع صن����دوق النق����د الدول����ي، إذا كان مبنياً على أس����س 
واضحة ومع وجود حكومة لبنانية متجانس����ة 
وفعالة ومتماس����كة، هو الس����بيل إلنقاذ لبنان 
إقتصادي����اً«، معتب����راً أن »اإلتفاق مع صندوق 
النقد الدولي ضروري، مع تعديل لش����روطه، 
وال س����يما ف����ي م����ا يتعل����ق بع����دم التفري����ط 
بممتل����كات الدول����ة وأمالكها العقاري����ة، وإذا 

حصل غير ذلك فهو جريمة بحق اللبنانيين«.
ويلف���ت قرم إلى »أن إنفجار بيروت الذي أدى إلى تدمير المرفأ 
وأحياء واسعة من العاصمة، أصاب اإلقتصاد اللبناني بضربات قوية، 
باإلضافة إلى أخطاء السياس���ات اإلقتصادية  والمالية والمصرفية 
المعمول بها في لبنان«، مشيراً إلى أن »القطاع الذي دفع الثمن هو 
القطاع الس���ياحي بس���بب تفش���ي وباء الكورونا عالمياً وعربياً، مما 
أدى إلى توقف الحركة السياحية في لبنان، وكان هذا القطاع يدخل 
س���يولة مهمة على خزينة الدولة، وثم أتت اإلجراءات غير المنطقية 

لجمعية مصارف لبنان  بوضع اليد على أموال اللبنانيين«. 
ويخت����م ق����رم قائاًل: »هناك خس����ائر لحقت بلبن����ان ناتجة عن 
إنتش����ار وب����اء الكورون����ا، وكل دول العال����م تراج����ع فيه����ا النش����اط 
اإلقتصادي والناتج الوطني، بإستثناء الواليات المتحدة االميركية 

l.)ال إحصاءات دقيقة حتى تاريخه(

مقابالت
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بعد إنقضاء أكثر من عام على بدء االزمة السياسية واالقتصادية والمالية في لبنان، ُتظهر الوقائع اليومية أن 
الثمن الذي دفعه اإلقتصاد والمودعين والقطاع المصرفي كان باهظًا، وقد تجلى إنعدامًا في الثقة، وتعطاًل في 

الدور االساسي للقطاع المصرفي والمتمثل بتمويل االقتصاد والقطاع الخاص. 
أمام هذا الواقع اُلمر وتفاقم االزمة السياسية في البالد، ومع إقتراب إنتهاء المهلة التي أعطاها مصرف لبنان 
للمصارف إلعادة الرسملة وتحسين مالءتها )التعميم 54( حتى شباط/ فبراير من العام الحالي، يبرز السؤال 
عن إمكانية عودة المصارف إلى المبادئ االساسية في العمل المصرفي السليم، المتمثل في تمويل النشاط 

اإلقتصادي في ظل إستمرار التخبط الحكومي وعدم التوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي ومع الدائنين 
بعد إعالن لبنان عن تعثره في سداد ديونه في آذار/ مارس 2020،  وعّما إذا كان ممكنًا فصل النشاط التجاري 

في المصارف )الذي ُيعتبر ضروريًا وأساسيًا لتحريك عجلة اإلقتصاد( عن المحفظة السيادية التي تضم ديون 
الدولة السيئة.

تتعدد الزوايا التي ينطلق منها الخبراء لإلجابة على هذه االسئلة، لكنهم يُجمعون على نقطة أساسية إلعادة 
المصارف لممارسة دورها الطبيعي وهي قيام الدولة اللبنانية، بالتفاوض مع الدائنين وصندوق النقد الدولي 
وتنفيذ اإلصالحات المطلوبة لُتضاف هذه االجراءات إلى خطوات تقوم بها المصارف لفصل نشاطها التجاري 

عن محفظتها السيادية مما يتيح لها إعادة رسملة هذا الجزء ومعالجة النشاط التجاري بأسرع وقت عبر 
ترشيد الميزانيات، وإتاحة المجال أمام دخول مستثمرين جدد على أسس واضحة وميزانيات نظيفة وشفافة.

عام على تعطل دور المصارف...
هل يُمكن إستعادته من دون إتفاق لبنان

 مع صندوق النقد الدولي؟

مقابالت



39 احتاد املصارف العربية  )كانون الثاين/ يناير 2021( Union of Arab Banks (January 2021)

ينطل���ق الخبي�������ر اإلقتص�������ادي الدكت�������ور م�������روان قط�������ب في 
االجاب���ة على هذه األس���ئلة  لمجلة »إتحاد المص���ارف العربية« 
من تحديد مش���اكل المصارف فيختصره���ا قائاًل: إنها »الودائع 
والقروض المتعّثرة والتوقف عن رد السندات الحكومية، وتحّمل 
المصارف لخسائر اإلقتصاد اللبناني«، ويُذّكر أنه »بعد إنتفاضة 
»17  تش���رين« أقفلت المص���ارف لمدة 12 يوماً للحد من تهافت 
المودعين لس���حب ودائعهم تجنباً لإلف���الس، وبعد الفتح بدأت 
المص���ارف سياس���ة »كابيتال كونت���رول« واقعية وغي���ر قانونية، 

وهذه السياسة ال تزال سارية إلى اليوم بهدف تجنب التعثر«.
يضيف قطب: »وجود الودائع في المصارف هدفه إستثمارها 

مقابالت

اأربع خطوات للحل

قطب: للدمج بين الم�سارف القوية وال�سعيفة 

لزيادة القدرة على مواجهة الإ�ستحقاقات

في القروض أو السندات أو األوراق المالية إلنتاج عوائد تغطي 
الفوائ���د، وتُح���دد األرباح، لكن هذه الودائع ليس���ت موجودة في 
أدراج المصرف بل تم إستعمالها، وبالتالي السحب دفعة واحدة 
سيؤدي إلى إفالس المصارف«، الفتاً إلى »أن أول مشكلة يعانيها 
القطاع المصرفي في لبنان هو أن المصارف إستثمرت الودائع 
في أمرين أساس���يين: األول هو إق���راض المودعين، والثاني هو 
إستثمار أموالها في الس���ندات الحكومية أي تمويل الدين العام 

اللبناني، لكن يا لألسف الدولة اللبنانية هدرت هذه األموال«.
ي���رى قطب أن »الص���ورة اليوم عل���ى الش���كل التالي: هناك 
ودائ���ع رقمية ال تس���تطيع المص���ارف رّدها للمودعي���ن، وهناك 
تهاف���ت كبير م���ن المواطنين على س���حبها، والمص���ارف تعاني 
أيضا م���ن توقف اإليداعات، ومنها اإليداعات التجارية بس���بب 
التعام���ل التج���اري بنظام ال���كاش«، الفتاً إل���ى أن »الحلول يجب 
أن تكون س���ريعة لتجّن���ب إنهيار المصارف، لكن المش���كلة لدى 
المصارف هي كيفية إسترجاعها لألموال الموجودة في المنازل 
والمؤسس���ات، ألن م���ا يضمن الودائع ه���و اإلحتياطي اإللزامي 

الموجود في مصرف لبنان«.
 ويعتبر قطب أن »المش���اكل األخرى  هي القروض المتعّثرة  
ومبالغة المص���ارف في تمويل الدولة التي أعلنت في 20 آذار/ 
م���ارس 2020 ع���ن التوقف عن س���داد ديونها، ما ش���ّكل صفعة 
لإلقتصاد اللبناني، والمصارف اليوم تريد من الدولة إس���ترداد 
دينها للقيام بمعالجة أمورها لكي تتمكن من رد دينها للمودعين«.

يضي���ف قط���ب: »المش���كلة األخ���رى ه���ي حج���م خس���ائر 
اإلقتصاد اللبناني، والتي تقّدر بنحو 240 زلف مليار ليرة، ومن 
المفروض تغطيتها )بحس���ب الحكومة( من المصارف ومصرف 
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هيكلة في القطاع العام، وتشكيل الحكومة والعودة إلى مباحثات 
م���ع صن���دوق النقد الدول���ي والوصول مع���ه إلى إتف���اق تمويلي 
إصالحي، وبدء ضخ الس���يولة مجدداً بالس���وق اللبنانية، وتدفق 
االم���وال وإعادة هيكل���ة القطاع المصرفي بعد صدور تعميم من 
مصرف لبن���ان في هذا االطار«، معتبراً أن »هذه هي الخطوات 
التي تس���اعد على إعادة المصارف لدوره���ا. علماً أن إجراءات 
المالءة وزيادة السيولة التي طلبها مصرف لبنان من المصارف، 
كان م���ن األفض���ل أن تحصل ضم���ن إتفاق بين الدول���ة اللبنانية 
وصن���دوق النقد الدول���ي لزيادة الثقة لدى المس���تثمرين الجدد 
للدخول في رأسمال المصارف، واألهم هو الوصول إلى برنامج 
إصالح���ي وتمويلي م���ع صندوق النقد الدول���ي ومن ضمن هذا 
البرنامج، إع���ادة جدولة الدين العام بعد قرار الحكومة التوقف 

عن سداد ديونها في آذار/ مارس العام 2020«.
يُش���دد غبريل أن »لبن���ان كان يُمكنه تجنب إعالن التعثر في 
آذار/ م���ارس 2020 أو عل���ى األق���ل إعتماد ما يُس���مى بالتعثر 
المنظ���م من خالل البدء بالمفاوضات فوراً مع حاملي س���ندات 
»الي���ورو بون���د« المحليي���ن واألجانب، وهذا كله ل���م يحصل إلى 
اآلن«، الفت���اً إلى أنه »مع تأخر اإلصالحات وعدم وجود س���لطة 
تنفيذي���ة وتأخير ع���ودة المفاوضات مع صن���دوق النقد الدولي 
فهذا س���يُؤثر على النظرة المس���تقبلية للقطاع المصرفي الذي 
يُطب���ق تعاميم مص���رف لبنان لجه���ة المالءة والس���يولة وإعادة 

الرسملة«.
يضيف غبريل: »سنرى في آذار/ مارس المقبل، 3 فئات من 
المص���ارف، فئة أولى س���يُمكنها اإللتزام بالمعايير واإلس���تمرار 
في الس���وق اللبنانية، والفئة التي س���تحاول اإللتزام وستفش���ل، 
وفئة ثالثة ستقرر الخروج من السوق اللبنانية، وفي هذه الحال، 

لبن���ان المركزي، وطالما أن ودائ���ع المصارف إختفت بالقروض 
المتعثرة وبعدم س���داد الدولة لدينها، فهذا يعني أنها في الوقت 
الراهن ال تملك الرساميل المطلوبة، وهذه مشكلة أساسية ألنه 

في القطاع المصرفي الضامن األول للودائع هو رأس المال«.
في المقابل يقترح قطب عدداً من الحلول إلعادة الحياة إلى 
العمل المصرف���ي، وهي »اإلنقاذ الخارج���ي، واإلنقاذ الداخلي، 
والدمج وزيادة الرساميل، وترشيق القطاع المصرفي ورد الدين 

الحكومي إلى المصارف«.
ويضي���ف قط���ب: »أول فك���رة ه���ي دع���م الحكوم���ة للقطاع 
المصرف���ي إلعادة نهوضه، وهذا األمر يُمك���ن أن يتحقق إذا لم 
تك���ن أزمة المصارف هي أزمة دين عام، وذلك عبر تحويل جزء 
من الودائع إلى أس���هم في المصارف، يُمكن للمودع بيعها الحقاً 
أو تحويله إلى نقد Bail in، وهذا أمر ال مهرب من اللجوء إليه 
لرد نس���بة من الودائع وتحويل جزء منها إلى أس���هم في رأسمال 
المصارف، أو اللجوء  إلى دمج المصارف وزيادة رساميلها وقد 
أص���در مصرف لبنان تعاميم في هذا االطار وأعطى مهلة حتى 

شباط 2021«.
ويشير قطب إلى أن »هناك مصارف ضعيفة نتيجة سياساتها 
المالية واالئتمانية غير الرش���يدة ودخولها في إس���تثمارات ذات 
مخاطر عالية، وهناك مصارف أقوى إعتمدت سياس���ة رش���يدة 
ومخاطر ذات إس���تثمارات مدروسة، لذلك يجب أن يحصل دمج 
بين هذه المصارف القوية والضعيفة لزيادة القدرة على مواجهة 
اإلستحقاقات واإللتزامات وتجاوز األزمات واإلنهيارات والدمج 

لمصلحة القطاع المصرفي«.
ويختم قطب: »أما في ما يتعلق برد الدين العام، على الدولة 
اللبناني���ة حكماً الوف���اء باإللتزام���ات المترتبة عليه���ا، ألن هذا 
أس���اس المش���كلة، والقيام بهذه الخطوة سيُساهم في تسريع رد 

الودائع للمودعين وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي«.

الم�سارف لم تتوقف عن القيام بمهماتها 

ينطل���ق الخبير اإلقتصادي نس�������يب غبريل ف���ي تقديم رؤيته 
إلس���تعادة المص���ارف لدورها ف���ي تمويل اإلقتص���اد بالتوضيح 
لمجل���ة »إتحاد المص���ارف العربية« أن »المص���ارف اللبنانية لم 
تتخ���ل يوماً ع���ن دورها في تمويل القط���اع الخاص قبل حصول 
االزمة، إلى جانب دورها في تمويل الدولة وقد وصلت القروض 
المستخدمة إلى 66 مليار دوالر تقريباً في السنوات الماضية«. 
الخ���اص  للقط���اع  المص���ارف  »تموي���ل  غبري���ل:  يضي���ف 
واإلقتص���اد اللبناني ال عالقة ل���ه  بديونها على الدولة اللبنانية، 
ب���ل بإعادة الثق���ة بالقط���اع المصرفي واإلصالح���ات المطلوبة 
م���ن الدولة اللبنانية، وتنفيذ الحوكمة واإلدارة الرش���يدة وإعادة 

غبريل: الم�سارف تعمل ب�سبابية في غياب 

الإ�سالحات والمحادثات مع �سندوق النقد

مقابالت
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كرم: في الو�سع ال�سيا�سي الحالي 

ل يمكن للم�سارف اأن ت�ستعيد دورها مهما فعلت

سيقوم مصرف لبنان بتملّك أسهم المصارف التي لن تتمكن من 
اإللتزام بهذه المعايير، ويُغّير إداراتها، وس���يقوم بإعادة هيكلتها 
والحف���اظ عل���ى ودائ���ع الناس ودمج ه���ذه المص���ارف المتعثرة 

ويُعرِّضها للبيع«.
ويخت���م غبري���ل: »إعادة هيكل���ة المصارف هو ش���رط لعودة 
العم���ل المصرفي إلى طبيعته، ففي لغ���ة األرقام،  يظهر تراجع 
هائل في الودائع والتسليفات، ففي العام 2020 تراجعت الودائع 
19 ملي���ار دوالر، وهذا التراجع بدأ منذ العام 2019 نتيجة أزمة 
الثق���ة، واليوم القط���اع المصرفي يعمل بضبابي���ة كاملة في ظل 
غياب اإلصالحات والمحادثات مع صندوق النقد الدولي أو نية 

جدية للوصول إلى إتفاق معه«.

نعم، يُمكنها ذل���ك إذا نفذت الحكومة المقبلة اإلصالحات التي 
تُعي���د الثقة بالبل���د وبالقطاع المصرف���ي، ألن العمل المصرفي 
مبني على الثقة والتقنيات ووجود رأسمال كاف لتأمين المالءة، 

وإستقطاب سيولة كافية إلراحة الناس«.
يضي���ف كرم: »المش���كلة اليوم أنه ليس هن���اك ثقة بالقطاع 
المصرفي، وبالدولة اللبنانية، وكل الناس هدفها إستعادة ودائعها 
من المص���ارف لوضعها في البيوت، والمطلوب هو عودة ش���يء 
من اإلس���تقرار للوضع السياس���ي في لبنان، وإعطاء المسؤولين 
مؤش���رات )مع إفتراض النية الحسنة(، بغية تنفيذ اإلصالحات 
المطلوب���ة من لبنان م���ن قبل صندوق النق���د الدولي والمجتمع 
الدول���ي، )إقرار قان���ون كابيتال كونترول، وضب���ط الفوضى في 
س���عر ص���رف اللي���رة مقابل ال���دوالر وغيره���ا من اإلج���راءات 
اإلصالحي���ة( وهذه اإلصالحات تحتاج إل���ى قوانين من مجلس 
الن���واب، وجدية ف���ي تنفيذه���ا، عندها المودع سيس���تعيد ثقته 

بالقطاع المصرفي«.
في المقابل يرى كرم أن »على المصارف أن تعتمد سياس���ة 
ثابت���ة في تعاملها مع المودعين لجهة قدرتهم في الحصول على 
أمواله���م بطريقة منظمة«، مش���يراً إلى أن »إعادة هيكلة القطاع 
المصرفي هو تحد آخر أمام المصارف اللبنانية. والس���ؤال هو 
كيف سيتم، وَمن هي المصارف التي ستخرج من السوق؟ وماهو 
مصير أموال المودعين؟ هناك غموض مخيف ال يُمكن أن يخلق 
ثق���ة، والمطلوب هو ش���فافية تطمئ���ن المودع لدفع���ه إلى زيادة 

أمواله في المصارف«.
ويخت���م ك���رم: »دور المصارف ه���و تمويل اإلقتص���اد، وهذا 
ال يُمك���ن أن يحصل من دون إس���تعادة نس���بة كافي���ة من المالءة 
والس���يولة، إلع���ادة دورها في تمويل الق���روض للقطاع الخاص، 
وفي الوضع السياس���ي الحالي، ال يُمكن للبنان إس���تعادة عافيته 
اإلقتصادي���ة، وال يُمك���ن للمص���ارف أن تس���تعيد دوره���ا مهم���ا 

l.»فعلت
باسمة عطوي

الكرة في ملعب الدولة اللبنانية 

يتفق الخبير اإلقتصادي الدكتور شادي كرم مع غبريل حول 
أن »الكرة إلس���تعادة القط���اع المصرفي لصحت���ه هو في ملعب 
الحكوم���ة اللبنانية، ويقول لمجلة »إتحاد المصارف العربية« إن 
»هناك إمكانية للمصارف بإس���تعادة دورها في تمويل اإلقتصاد 
اللبناني لكن بشروط محددة، هي قيام الدولة اللبنانية بواجباتها 
لتنفي���ذ اإلصالحات المطلوبة منها، وإع���ادة ترتيب دفع ديونها 
بشكل منظم، وليس بالشكل الذي أعلنت فيه اإلمتناع عن الدفع 

في آذار/ مارس 2020«.
ويوض���ح كرم أن »المصارف اللبنانية ليس من واجبها تمويل 
الدولة اللبنانية )ألنه يشكل خطراً على ميزانياتها( بل إستقطاب 
الودائ���ع إلس���تثمارها في تنمي���ة اإلقتصاد مع األخ���ذ باإلعتبار 
المخاط���ر الت���ي تواجهها حي���ن تقوم بهذا النش���اط«، معتبراً أن 
»اإلجابة على الس���ؤال هل يُمكن للمصارف إس���تعادة دورها هو 

Bail in تعريف الـ

ال�Bail in هي ممارس���ة مالية تتطلب من بعض 
الدائنين لمصرف مثاًل يواجه صعوبات )بما في ذلك 
ف���ي بعض األحي���ان المودعون لديه( المس���اهمة في 
رس���اميله الخاص���ة، أي أن يُصبحوا مس���اهمين فيه 
لتقلي���ل حجم المطلوبات التي لديهم عليه لمؤسس���ة 
اإلئتمان، فيَغدون شركاء وطبعاً مستفيدين الحقاً من 

أرباحه بعد العملية اإلنقاذية وتحّسن أوضاعه.

مقابالت
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تناول��ت رئي��س مجل��س إدارة البن��ك المصري 
لتنمية الصادرات ميرفت س��لطان، في حديثها 
للبرنامج التلفزيوني »بنوك وإس��تثمار« تطور 

رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات ميرفت سلطان:

حافظنا على مستوانا المصرفي الطبيعي
 رغم األثر السلبي لجائحة كورونا في السوق المصرفية والمالية

ميرفت سلطان 
رئيس مجلس ادارة البنك المصري لتنمية الصادرات

وقالت س���لطان: »إن البنك المصري لتنمية الصادرات، تأسس في 
الع���ام 1983 به���دف دعم قطاع الصادرات، في ظ���ل وجود البنوك 
المتخصص���ة، وحيث كان���ت الدولة تقدم الدعم الم���ادي والنقدي 
له���ذه البن���وك، ك���ي تُس���اهم في تنمي���ة القطاع���ات الت���ي تتطلب 
المساعدة. علماً أن رخصة القانون لدينا تسمح لنا المساهمة في 
كافة األنشطة، حيث أتاح البنك المركزي للبنوك المتخصصة، بأن 

تنتشر وتعمل في كافة األنشطة المصرفية«.
أضافت س���لطان: »لقد تس���لّمت رئاس���ة البنك من���ذ نحو أربع 
س���نوات، حيث وضعُت إس���تراتيجية طموحة لمدة خمس سنوات، 
من أجل مضاعفة حجم األعمال في السنوات الثالث األولى، وقد 
تحقق ذلك في خالل سنتين ونصف السنة. علماً أن إستراتيجيتنا 
تش���مل محاور عدة منها تنمية األعمال، وتنمية الصادرات، وتنمية 

العنصر البش���ري، والتط���ور التكنولوج���ي، والخدم���ة المجتمعية، 
والصورة الذهنية للبنك في السوق«.

وتابع���ت س���لطان: »لق���د أبدين���ا إهتمام���اً كبي���راً ف���ي البن���ك 
بالشركات في كافة أحجامها، سواء كانت شركات كبيرة، متوسطة 
وصغيرة، كما عملنا على المبادرات، وتنمية الصادرات، بمعنى أننا 
إستقطبنا القطاع الصناعي، وقد بلغ عدد المصّدرين نحو 70 % 
من محفظتنا التي تذهب إلى قطاع الصادرات من خالل القروض. 
كما أسس���نا إدارات، وقمنا بإعادة الهيكلة الكاملة، وإش���تغلنا على 
العنصر البش���ري س���واء تدريب الكفاءات التي كان���ت موجودة في 
البنك فعلياً، أو إستقطاب كفاءات جديدة، وفتحنا قطاعات جديدة، 
كما عملنا في التجزئة المصرفية )كافة الخدمات المصرفية التي 

تُقدم إلى األفراد من قروض، وودائع وغيرها(«.

حجم المتعاملين في الخدمات 
المصرفية اإللكترونية 

في البنك زاد 
نحو 100 % في 2020 

وفي كل القطاعات
 كما زاد حجم 

العمليات اإللكترونية
 أكثر من 150 %

مؤش��رات البنك، ومب��ادرات الرئيس عب��د الفتاح السيس��ي، والبنك المركزي المص��ري لمواجهة كورونا، وكيف إس��تطاع 
اإلقتصاد المصري بمرونة إمتصاص الصدمات.

وأبدت سلطان تفاؤلها في العام 2021 حيال مضاعفة أرقام األرباح، وإستعادة النشاطات المصرفية والمالية واإلقتصادية، 
»نتيج��ة ظه��ور اللقاحات المض��ادة لجائحة كورونا، مما سيس��هل القضاء على ه��ذا الوباء في كل أنح��اء العالم. علمًا أن 
المصابين بهذا الوباء في مصر، معظمهم ُيعالجون في بيوتهم، وذلك على نحو يختلف مع الدول األخرى، كما أننا شعوب 
ش��ابة تس��تطيع أن تكافح��ه وتتخطاه، فض��اًل عن جهود البن��ك المركزي المصري وال��وزارات المعنية، وض��خ األموال في 

السوق، مما يجعلنا مستمرين في العمل االمصرفي بجد ونشاط، وال سيما حيال المستهدفات والخطط التي لدينا«.
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ولفتت س���لطان إلى »أن البنك قام أخيراً بتش���كيل لجنة إدارة 
األزمات، بس���بب جائحة كورونا )»كوفيد – 19«(، وبدأنا نعمل على 
مح���اور مختلف���ة في هذا الش���أن، وال س���يما حيال توفير س���المة 
الن���اس، وتوزيع المس���ؤولين عل���ى المهمات الملقاة عل���ى عاتقهم، 
كما إش���تغلنا على إج���راءات إحترازية من تطهير األماكن، وش���راء 
الكّمام���ات والمطّهرات، كما قمنا بإص���دار تراخيص تُمّكننا العمل 
عن بُعد )ه���ذا المحور يتعلق بالتكنولوجيا(. علماً أن عدد الزمالء 
الذين أُصيبوا بالكورونا ليس كبيراً مقارنة بعدد فريق العمل، وقد 
تّم���ت معالج���ة المصابين في المنزل، فيما ع���دد قليل منهم إحتاج 

إلى المعالجة في المستشفيات، ولم نشهد وفيات«. 
وأش���ارت س���لطان إلى »أننا ف���ي البنك تتبعنا مق���ررات البنك 
المرك���زي المصري، حيال كورون���ا، وال نزال في وضع جيد مقارنة 
بالس���وق المصرفية والمالية التي ش���هدت بعض التراجع أسوة بما 

حصل في دول العالم«. 
وأوضحت س���لطان »أننا في البنك أوقفنا مستحقات األقساط 
الشهرية سواء لألفراد أو الشركات، لمدة 6 أشهر، وتالياً فإن هذه 
الجائحة تركت أثراً س���لبياً على دوران األموال في الس���وق المالية 
والمصرفية، رغم أن مستوانا المصرفي بقي في المعدل الطبيعي، 
لذا لم نفكر في تغيير المس���تهدفات التي وضعناها مس���بقاً ضمن 

المعدل المتوسط للبنك«. 
وخلصت س���لطان إلى القول: »لقد تخطينا في البنك نحو 70 
ألف عميل، وبات لدينا نحو 700 شركة، في ظل إستمرار عمل كل 
أقس���ام البنك التي تتعلق بالمحاور التي إشتغلنا عليها وهي: تنمية 
األعم���ال، وتنمي���ة الص���ادرات، وتنمية العنصر البش���ري، والتطور 
التكنولوج���ي، والخدم���ة المجتمعية، والص���ورة الذهنية للبنك في 
الس���وق، في ظ���ل عمل اإلنترنت والموباي���ل المصرفي، والمحفظة 
اإللكترونية، ونعمل على تطوير هذه الوس���ائل، وال نزال نس���تقطب 

عمالء جدداً«.
باألرقام، ش���رحت س���لطان قائل���ة: »ف���ي 30/ 6/ 2016 كانت 
أرب���اح البنك نح���و 336 مليون جنيه، وقد وصل���ت هذه األرباح في 
30/ 6/ 2020 إلى نحو مليار و14 مليون جنيه، أي ثالثة أضعاف 
ع���ن العام 2016، فيما كان حجم صافي محفظة القروض نحو 10 
ملي���ارات جنيه، وق���د تخّطت في الوقت الراهن نح���و ال� 30 مليار 
جني���ه. كما أن أرباح الصيرفة بالتجزئة وصلت إلى نحو 2,5 مليار 
جني���ه، وتالي���اً ياُلحظ حج���م التطور الذي حصل خالل الس���نوات 
الث���الث األخيرة في البن���ك المصري لتنمية الصادرات«، مش���ددة 
على »أن البنك يعمل على تطوير بناه التحتية التكنولوجية، من أجل 
تقديم المزيد من الخدمات اإللكترونية، وفي كافة فروعنا من أجل 
المس���اعدة على نشر مفهوم الش���مول المالي والتكنولوجيا المالية 
Fintech، والتح���ول إلى الخدم���ات المصرفي���ة الرقمية، فضاًل 
عن أننا كنا أول من إس���تخدم اإلنس���ان اآللي )الروبوت( لتس���ريع 

الخدم���ات المصرفي���ة، والذكاء الصناعي، وه���ذا يؤدي إلى تقديم 
خدمات مصرفية للعميل على نحو أكفأ وأس���هل وأرخص. علماً أن 
لدينا في الوقت الحاضر نحو 41 فرعاً منتشرة في مصر، وسنكون 
قريب���اً جداً نحو 47 فرع���اً، مما يؤكد جديتنا ف���ي العمل وإحترام 

عمالئنا ونوعية الخدمات المصرفية التي نقدمها إليهم«.
وتحدثت س���لطان قائل���ة: »إن حجم المتعاملي���ن في الخدمات 
المصرفي���ة اإللكترونية في البنك، ق���د زاد نحو 100 % في العام 
2020، وف���ي كل القطاع���ات، كما زاد حج���م العمليات اإللكترونية 
أكثر من 150 %، وهذا يعني أن كل ش���ركة أو فرد يس���تطيع إنجاز 
أعماله عن بُعد )أونالين(، إضافة إلى إنجاز خطابات اإلعتمادات 
وخطابات الضمان، وكش���ف الحس���ابات )ال نزال نعمل عليه ضمن 
اإلس���تراتيجية المش���ار إليه���ا(، كل ذل���ك م���ن أجل توفي���ر أفضل 
الخدمات للعمالء عن بُعد، ومن دون تواجدهم الجسدي في فروع 
البن���ك، فضاًل عن تغيير سياس���اتنا الداخلية، حي���ال تقنين العمل 
ع���ن بُعد، ونُفكر في الوق���ت الراهن في خلق وظائف، تكون طبيعة 

عملها عن بُعد«.    
أضافت س���لطان: »إن صادراتنا متنوعة، حيث إختلفت درجات 
التأث���ر بجائحة كورونا في العام 2020، بين كل قطاع وآخر. علماً 
أن أكثر القطاعات التي تأثرت سلباً في مصر هي السياحة، يليها 
المنس���وجات والمالبس الجاهزة، نتيج���ة الحجر المنزلي، بإعتبار 
أن هذه السلع تُصّدر إلى البلدان األوروبية واألميركية، في حين أن 
قطاعات الصحة، والتعليم، والكيماويات، والحاصالت الزراعية لم 

تتأثر سلباً، بل إن القطاع األخير تضاعف عمله مؤخراً«.
وختمت س���لطان بالقول: »إن حجم العمل نما بنس���بة 30 %، 
فيم���ا إنخفضت الهوام���ش نتيجة المنافس���ة، وتأثرت القطاعات 
اإلقتصادي���ة س���لباً بالجائح���ة، وتالياً ف���إن الربحي���ة إنخفضت، 
بخ���الف حجم األعمال كما س���بقت اإلش���ارة. علم���اً أن المواطن 
ب���دأ يعت���اد على العم���ل بالقن���وات اإللكتروني���ة، مم���ا يُوفر عليه 
المصاري���ف، ويترك أث���راً إيجابياً على س���رعة العمل المصرفي 
وإنج���ازه عل���ى الم���دى البعي���د. من جه���ة أخرى، لقد إس���توعب 
اإلقتصاد المصري جائحة »كوفيد – 19«، وال سيما أن اإلصالح 
اإلقتص���ادي والمصرفي س���اعد على ذلك، وال���ذي بدأ منذ العام 
2004 وال س���يما عل���ى صعيد هيكلة البن���وك، ودمجها، وتنظيف 
المحاف���ظ. علم���اً أن القطاع المصرفي يُعتب���ر قاطرة لإلقتصاد 
ف���ي ظل القرارات الصحيحة والدقة في تنفيذها«، مش���ددة على 
»أهمي���ة إفتت���اح المدن الجدي���دة، والعاصمة اإلداري���ة الجديدة، 
والحد من البطالة، والمصانع، والطرق وتوس���يع قناة الس���ويس، 
والمتح���ف الجديد من أجل تطوير الس���ياحة، مما يُس���اعد على 
تقدم الدولة، وال سيما حيال وضع الخطط واإلستراتيجيات مثل 
»20/30، و20/50«، والت���ي ت���ؤدي إلى توقعات إقتصادية ومالية 

l.»ًمتقدمة، إيجابية ومشجعة جدا
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نال العميد الركن حسن إبراهيم حسن جوني شهادة 
الدكتوراه بالعلوم السياسية من جامعة بيروت العربية، 

بتقدير جيد جداً. إن أسرة مجلة »إتحاد المصارف العربية« 
م من العميد الركن جوني بأحر التهاني والتمنيات  تتقدَّ

l.بمزيد من العطاء في خدمة المجتمع والوطن

العميد الركن حسن إبراهيم جوني ينال الدكتوراه بالعلوم السياسية 
بدرجة جيد جدًا

مصرف الجمهورية يقترب من ترقية منظومته المصرفية

م�سرف الجمهورية فرع كاباو يبدء �سحن بطاقات 

مخ�س�سات الأغرا�ض ال�سخ�سية

أعل���ن مص���رف الجمهورية فرع كاباو ع���ن البدء في قبول 
عملي���ات ش���حن بطاقات مخصص���ات األغراض الش���خصية 
بقيم���ة )10( آالف دوالر، وقب���ول إليداع���ات النقدية الخاصة 

بها.
ورف���ع ف���رع المص���رف س���قف الس���حب النق���دي إل���ى 
)5000( آالف دين���ار ليبي، واع���داً بالزيادة حال ارتفاع حجم 

 l.اإليداعات

ناق���ش نائ���ب المدي���ر الع���ام لمص���رف الجمهوري���ة نوري 
أبوفليج���ة، رفقة ممثلي ش���ركة فينوكس، آلية تنفيذ مش���روع 

تطوير المنظومة المصرفية.
وج���اء ذلك خ���الل اجتماع عق���د في العاصمة التونس���ية، 
وذلك لتطوي���ر وتحديث أنظمة العمل الرقمي ومواكبة التطور 

في الصناعة المصرفية.
وم���ن جهته، أك���د نائب المدير العام للمص���رف أبو فليجة 
أّن إطالق مشروع ترقية المنظومة المصرفية “فلكس كيوب” 
م���ن نس���ختها العامل���ة حاليا إل���ى اإلصدار الحدي���ث )14.3( 
س���يبدأ اعتبارا من 2021/2/14 حسب خطة التنفيذ المتفق 
عليها بين المصرف والشركة المنفذة وسيكون إنطالق العمل 

بالمنظومة خالل الربع األول من سنة 2022 .
الجدير بالذكر أن هذا المشروع كان من المفترض أن يبدأ 
خالل الربع األول من س���نة 2020، لكن العمل توقف بس���بب 

جائحة كورونا.
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حاز المصرف العربي للتنمية اإلقتصادية على جائزة أفضل مصارف التنمية 
م بالعاصمة داكار )الس���نغال( إلختيار  ف���ي أفريقي���ا للعام 2020 في إحتف���ال نُظِّ

أفضل المصارف التي تعمل بمجال التنمية اإلقتصادية في أفريقيا )باديا(.
ه السودان،  و ُمنح المصرف العربي للتنمية اإلقتصادية في أفريقيا ومقرَّ
جائ���زة مصرف التنمية اإلقتصادي���ة للعام 2020 من بين بنوك التنمية في 
أفريقيا، وتم إختيار الدكتور سيدي ولد التاه المدير العام للمصرف، رجل 

بنوك التنمية في أفريقيا للعام 2020 .
وبهذا االحتفال يعتبر المصرف العربي للتنمية اإلقتصادية في أفريقيا 
األفض���ل بين بن���وك أفريقيا م���ن حيث تقدي���م خدمات التموي���ل والتنمية 

والمعونات الفنية والمساعدات المجتمعية.
وتعاهد العاملون بالمصرف بمواصلة جهودهم واإلرتقاء بهذا المصرف 
وتعزي���ز التع���اون العرب���ي األفريق���ي والمحافظ���ة عل���ى س���معة المصرف 

l.واإلستمرار في التميُّز

المصرف العربي للتنمية اإلقتصادية 
ينال جائزة أفضل مصارف التنمية في أفريقيا

الدكتور سيدي ولد التاه 
المدير العام للمصرف العربي 

للتنمية اإلقتصادية

تعيين شريف فاروق رئيًسا لمجلس إدارة البريد لمدة عام
أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير اإلتصاالت 
وتكنولوجي���ا المعلومات ق���راًرا بتكليف الدكتور 
ش���ريف محمد ف���اروق بالقيام بأعم���ال رئيس 

مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لمدة عام.
ويأت���ي عل���ى رأس أولوي���ات المه���ام الت���ي 
كل���ف به���ا الدكتور ش���ريف فاروق، اإلس���تمرار 
في تطوير الهيئة لتصبح منفذاً رئيس���ياً لتقديم 
الخدم���ات الحكومي���ة ف���ي إطار مش���روع بناء 
مص���ر الرقمي���ة وتطوير الخدمات اللوجس���تية 
والبريدية وتنش���يط التجارة اإللكترونية، فضاًل 
عن التنمية البشرية والتدريب لموظفي الهيئة.

ع في الشمول المالي  إلى جانب المساهمة فى جهود الدولة للتوسُّ
وتطوير أداء منظومة صرف المعاش���ات ونظم الس���داد وتكريس دور 
طوابع البريد الثقافي والتربوي، ومراجعة آليات الهيئة بشأن مكافحة 

جرائم غسيل األموال.
ويمتلك ش���ريف فاروق خبرة مصرفية لمدة تزيد عن 29 عاماً في 
إعادة هيكلة البنوك والمؤسس���ات المالية باإلضافة إلى تطوير العمل 
صين والخدمات المصرفية لألفراد وفي  وتأهيل المديري���ن والمتخصِّ
البنوك الخاصة وإدارة شبكات الفروع وإدارة مخاطر اإلئتمان وصناعة 

بطاقات الدفع وقروض الشركات باإلضافة إلى 
تنمية األعمال وإدارتها وتدريب العمالة.

كما ش���غل أيض���اً منصب نائ���ب أول رئيس 
والعض���و  التنفي���ذي  والرئي���س  إدارة  مجل���س 
المنت���دب لهيئ���ة بنك ناص���ر اإلجتماع���ي منذ 
م���ارس/ آذار 2017، إس���تطاع خالله���ا قي���ادة 
التغيي���ر والتطوي���ر وإعادة الهيكل���ة بالبنك، كما 
عم���ل في البن���ك المصري الخليج���ي بالقاهرة 
خ���الل الفترة م���ن 2007/2006 حتى فبراير/ 
شباط 2017، وكذلك في البنك الوطني للتنمية 
– القاهرة )المس���مى حالياً بمصرف أبوظبي االسالمي( خالل الفترة 
م���ن ماي���و/ أي���ار 2004 حت���ى 2007، كما عمل فى البن���ك المصري 
األمريك���ي – القاه���رة )كريدي أجريكول( خالل الفترة من س���بتمبر/ 

أيلول 1989 حتى مايو/ أيار 2002.
ص محاس���بة في  وحص���ل عل���ى درج���ة بكالوريوس تج���ارة تخصُّ
جامع���ة عين ش���مس ف���ي 1987، كما حصل على ماجس���تير في إدارة 
ص  األعمال م���ن األكاديمية العربية للعل���وم المصرفية والمالية تخصُّ
بن���وك )الصناعة المصرفية( ف���ي 2009، ودكتوراة في إدارة األعمال 

l.من جامعة عين شمس

الدكتور شريف محمد فاروق
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أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني – QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق األوسط وإفريقيا، إنتهاءها بنجاح، إصدار سندات 
ضمن برنامجها ألوراق الدين متوس��طة المدى، مدرجة في س��وق لندن لألوراق المالية، بقيمة مليار دوالر ألجل إس��تحقاق 

يبلغ 5 سنوات.

»قطر الوطني« QNB أنهت بنجاح إصدار سندات
وداعم رسمي لمونديال 2022 في الشرق األوسط وإفريقيا

ويُعد اإلصدار جزءاً من جهود المجموعة لتنويع مصادر التمويل 
م���ن خ���الل إصدار س���ندات ف���ي مناط���ق جغرافية وأس���واق جديدة 

وبفترات إستحقاق متعددة.
وق���د حظ���ي ه���ذا اإلصدار م���ن س���ندات Reg S ال���ذي تولى 
ترتيبه بنوك »كريديه أغريكول«، و»كيو إن بي كابيتال«، و»س���تاندرد 
تش���ارتد«، و»بنك ميزوهو« الياباني )كمديرين رئيس���يين مشتركين( 

بإهتمام كبير من المس���تثمرين على المس���توى الدولي.  
م���ن جهة أخ���رى، أعلن���ت مجموع���ة QNB، مش���اركتها كداعم 
رس���مي ل���كأس العال���م FIFA  قطر 2022™ في الش���رق األوس���ط 

وإفريقيا والبنك القطري الرسمي للبطولة.
 FIFA وكج���زء من إمتيازات دوره كداعم رس���مي ل���كأس العالم
قطر 2022™ في الش���رق األوس���ط وإفريقيا، سيحصل QNB على 
العدي���د من الحق���وق الحصري���ة التي تؤكد ق���وة عالمت���ه التجارية، 
والتي س���يتم إبرازها خالل مباريات البطولة الدولية التي ستقام في 
»إستادات« البطولة الثمانية، إضافة إلى جميع ما يتعلق بالبطولة من 
إعالنات تسويقية وما يصاحبها من فعاليات، كما ستكون المجموعة 

المزود الوحيد ألجهزة الصراف اآللي خالل البطولة الدولية.
وقال���ت األمي���ن الع���ام للفيف���ا، فاطمة س���امورة: »مع إس���تمرار 

التحضي���رات لكأس العال���م FIFA قطر، المق���رر إقامتها في العام 
المقب���ل؛ نح���ن س���عداء بإنضم���ام QNB إل���ى مجموعة الش���ركات 
التجاري���ة كداعمي���ن إقليميي���ن، إذ تحظى مجموع���ة QNB بمكانة 
مرموق���ة، وذل���ك إلمتالكها العديد من المرافق والتس���هيالت المالية 
الت���ي تجعلن���ي على يقين ت���ام بأنها س���تُقدم خدمات غير مس���بوقة 

 .»FIFA للجماهير خالل كأس العالم
ب���دوره ق���ال الرئي���س التنفي���ذي لمجموع���ة QNB، عب���د اهلل 
مبارك آل خليفة: »نفخر جداً باإلعالن عن دورنا كداعمين رس���ميين 
لكأس العالم FIFA 2022™ في الش���رق األوسط وإفريقيا، وبكوننا 
البنك القطري الرس���مي له���ذه البطولة، وس���تُثبت عالمتنا التجارية 
المصرفية األعلى قيمة في الش���رق األوس���ط وإفريقيا، قدرتها على 
دعم نجاح هذه النس���خة من بطولة كأس العالم ليذكرها العالم على 

مر األجيال«.
يُشار إلى أن مشاركة QNB تشمل أيضا بطولة كأس العالم لألندية 
 FIFA بإعتباره البنك القطري الرسمي لكأس العالم لألندية ™FIFA
قط���ر 2020™، والتي ستش���هد لقاء أفضل األندية ف���ي العالم للتنافس 
على واحدة من أهم البطوالت في كرة القدم لألندية، والمقرر إقامتها 

l.2021 في الدوحة في الفترة الممتدة بين 4 و11 فبراير/ شباط
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أك��د الدكت��ور بن��در حج��ار، رئي��س البنك اإلس��المي 
للتنمي��ة، أن اتفاقي��ات التموي��ل م��ع ال��دول األعضاء 
لمواجه��ة في��روس )كوفيد - 19( س��يتم الوفاء بها وال 
توجد مشكالت جوهرية تعرقل ذلك، لكنه في الوقت 
ذات��ه لفت إلى وجود فج��وة تمويلية لل��دول األعضاء 
في منظمة التعاون اإلس��المي لس��د النقص في مجال 
البني��ة التحتي��ة تتج��اوز 700 ملي��ار دوالر، وليس في 

وسع مؤسسة منفردة أن تغطي هذا النقص.
وق��ال في حوار صحف��ي، إن البنك يتعام��ل بمرونة في 
الحاالت القليلة التي تواجه فيها أي دولة عضو عملية 
سداد المستحقات المالية بالتوافق بين الجانبين في 

الدكتور بندر حجار 
رئيس البنك اإلسالمي للتنمية

رئيس البنك »اإلسالمي للتنمية« الدكتور بندر حجار: 
700 مليار دوالر حجم الفجوة التمويلية للدول األعضاء في البنية التحتية

وبرمجة لسداد المشاريع المتعثرة...
وإتفاقيات التمويل سيتم اإللتزام بها

األخبار والمستجدات

برمجة معقولة لسداد االلتزامات المالية للبنك، وهذا التوافق جعل تلك الدول أشد حرصًا على مواصلة تعاملها 
مع البنك من خالل سداد التزاماتها.

اء جائحة »كورونا«، ضاعف البنك اإلس��المي للتنمية الذي أنش��ئ قبل 45 عامًا،  وف��ي ظل الكس��اد العالمي، ج��رَّ
من أعماله، لدعم أكثر من 57 دولة عضوًا في منظمة التعاون اإلس��المي بمختلف دول العالم، لتحس��ين الحياة 
وتعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية، حيث عمل البنك على تقديم الدعم المباشر ألكثر من 52 من أفراد 

ومؤسسات صغيرة.
وعن دعم المش��اريع في الس��عودية، ق��ال الدكتور حجار، إن إجمال��ي التمويالت التي أجازته��ا مجموعة البنك 
للمملكة بلغت قرابة 5.4 مليار دوالر، فيما بلغ إجمالي عدد الموافقات التراكمية التي أجازها البنك اإلس��المي 

منذ إنشائه لصالح السعودية نحو 437 مشروعًا.

 البنك والجائحة
يق���ول الدكتور حجار إن البنك اإلس���المي أطلق حزمة 
مس���اعدات لل���دول األعض���اء والمجتمع���ات المس���لمة في 
الدول غير األعضاء بقيمة 2.3 مليار دوالر بهدف التصدي 
للجائح���ة، والتعافي منها، واس���تئناف الحياة، وذلك للمدى 
القصير العاجل، والمتوس���ط، والطويل، إلى جانب التركيز 

على أساس المشكلة المتمثل في الجانب الصحي.
وأطل���ق البنك، وفق حج���ار، دعوة للعلم���اء والمبتكرين 
لتقدي���م  األعم���ال  ورواد  والجامع���ات  األبح���اث  ومراك���ز 
مش���اريع ابتكارية للتصدي لفي���روس )كوفيد - 19( وتقليل 
تداعياته���ا االقتصادية واالجتماعية باس���تخدام تكنولوجيا 

الثورة الصناعية الرابعة ك�»البلوك ش���ين« )سلسلة الكتل(، 
وال���ذكاء الصناعي، والبيانات الضخمة، وروبوتات الطباعة 
ثالثية األبعاد، لرصد انتش���ار الفيروس واحتوائه وتحسين 
أنظم���ة مراقبة األم���راض، ورعاية المرضى، واس���تحداث 
أنظمة مبتكرة إلدارة سالس���ل اإلم���داد في القطاع الطبي، 
ومحركات بحث قوية لإلمدادات الطبية، وتكنولوجيا جديدة 
لتصمي���م مختب���رات التكنولوجي���ا اإلحيائية، واس���تحداث 
اختبارات س���ريعة وطرق فحص منخفضة التكلفة من أجل 
الوص���ول إلى حلول الكش���ف المبكر والتش���خيص والوقاية 
وبناء وتحسين قدرات األجهزة التشغيلية المقدمة للرعاية 

الصحية.
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 هشاشة األنظمة الصحية
يقول حجار إن الجائحة كشفت هشاشة األنظمة الصحية 
وحساسية القطاعات االقتصادية خصوصاً قطاع المؤسسات 
متناهية الصغر والصغيرة والمتوس���طة والتي تسهم بأكثر من 
40 % م���ن النات���ج المحلي في ال���دول النامية، لذلك ارتفعت 
التزامات البنك اإلس���المي لالس���تجابة للجائح���ة حتى نهاية 
ديس���مبر )كان���ون األول( الماضي لتصل إل���ى نحو 3.55 مليار 
دوالر، فيما بلغ التزام »المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار 
وائتم���ان الصادرات« 495.9 ملي���ون دوالر، بينما ارتفع التزام 
إدارة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في إطار »صندوق التحويل 

- ترانسفورم« من مليون دوالر إلى 7.33 مليون دوالر.

خمسون مليون مستفيد
وعن المس���تفيدين، يش���ير الدكتور حجار إلى أنه حس���ب 
التقديرات سيستفيد من العمليات المعتمدة في إطار البرنامج 
االس���تراتيجي للتأهب واالس���تجابة نحو 52.3 مليون مستفيد 
منه���م 43.3 مليون ش���خص تش���ملهم حم���الت التوعية بطرق 
االنتقال والوقاية من الجائحة، مع دعم 8.9 مليون أسرة تعاني 
من انعدام األمن الغذائي بحصص غذائية لتلبية حاجاتها من 
الغذاء، موضحاً أن هذه المعالجات ستؤدي لتوفير 59.6 ألف 
وظيفة إلنعاش سالس���ل القيم���ة والقطاعات االقتصادية ذات 
األولوي���ة، كذل���ك دعم 23.6 ألف عامل ف���ي الرعاية الصحية 
ببناء القدرات، كما ستستفيد 20 ألف مؤسسة صغيرة وأسرة 

من خدمات التمويل األصغر.

األموال معدومة
في هذا الجانب، يقول رئيس مجموعة البنك اإلس���المي، 
إن اتفاقي���ات التموي���ل التي أبرمها البنك م���ع الدول األعضاء 
لمواجهة فيروس )كورونا المستجد( وغيرها من أنواع التمويل 
األخ���رى س���يتم الوف���اء بها، مس���تطرداً: »ال توجد مش���كالت 
جوهرية في هذا الخصوص... تلك الدول حريصة على سداد 
التزاماتها للبنك، األمر الذي مّكن البنك على الدوام من الوفاء 

بالتزاماته تجاه دوله األعضاء«. 
وأوضح أن هذه الديمومة مّكنت البنك من حصوله على التقييم 
االئتماني )AAA( الذي يحظى به البنك من مؤسسات التصنيف 
 االئتماني الثالث »س���تاندرد آند ب���ورز«، و»موديز«، و»فيتش«.

 المشاريع المتعثرة
ف���ي الح���االت القليلة التي ق���د تواجه فيها إح���دى الدول 
األعضاء ظروفاً خاصة واستثنائية فإن التعاون بين الجانبين، 
حسب حجار، يسمح لهما بالتوافق واالتفاق على برمجة معقولة 

لسداد االلتزامات المالية للبنك، مشدداً على أن تجاوب البنك 
ومرونته في التعامل مع دوله األعضاء يجعل تلك الدول أش���د 
 حرصاً على مواصلة تعاملها مع البنك من خالل سداد التزاماتها.

 البنية التحتية
يفيد الحجار بأن حج���م الفجوة التمويلية للدول األعضاء 
في منظمة التعاون اإلس���المي لس���د النقص في مجال البنية 
ر بنحو 700 ملي���ار دوالر، مضيفاً: »بالطبع ليس  التحتي���ة يقدَّ
في وس���ع مؤسس���ة منفردة أن تغطي هذا النقص، لذلك طرح 
البرنامج الخماس���ي لرئيس البنك رؤية متكاملة للتغيير بحيث 
يمكن تج���اوز األطر التقليدية في تمويل التنمية واستش���راف 
وس���ائل أخ���رى تمّك���ن ال���دول األعض���اء م���ن الحص���ول على 
االس���تثمارات الهائلة التي تزخر بها س���وق االستثمار العالمية 

وتوجيهها نحو تنمية وتطوير بنيتها التحتية«.
وتاب���ع: »ال ب���د أن تك���ون المش���اريع الت���ي يت���م طرحه���ا 
للمستثمرين ذات جدوى مالية واقتصادية تجذب المستثمر«، 
موضحاً أنه تم تكثيف الش���راكة مع مختلف المؤسس���ات ذات 
الصلة على المستوى اإلقليمي والدولي، وبذلك تتجاوز حواجز 
التمويل من خالل تنس���يق األدوار التي تقوم بها كل مؤسس���ة، 
فضاًل عن تنشيط مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتدعيم 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي أثبتت كفاءة عالية 
في دعم وتطوي���ر البنى التحتية دون اللجوء للموارد التقليدية 

التي تقدمها الدولة أو مؤسسات التمويل التنموي.

دور سعودي
يؤكد رئيس البنك اإلس���المي أن هناك دعماً غير محدود 
ورعاية من خادم الحرمين الش���ريفين وولي العهد، لمجموعة 
البن���ك اإلس���المي على ال���دوام، حي���ث تقدم كل التس���هيالت 
الالزمة للبنك في شكل مبادرات، من أبرزها الزيادات المتتالية 
ف���ي رأس���مال البنك ودعم البن���اء الهيكلي للبن���ك حتى أصبح 
مجموع���ة متكاملة، وه���و ما يتوافق مع توجه���ات المملكة في 
دعم العمل اإلس���المي المشترك، وتحقيق التنمية االقتصادية 
واالجتماعي���ة في الدول األعضاء والمجتمعات المس���لمة في 
ال���دول غي���ر األعضاء والمملك���ة قدمت كل م���ا يمكن تقديمه 
م���ن أج���ل أن تك���ون مجموعة البن���ك اإلس���المي للتنمية أحد 
أه���م الروافد التي تدع���م نمو األمة وتطوره���ا، فالمملكة من 
أكبر المس���اهمين في رأسمال البنك بنس���بة تصل إلى الربع، 
فضاًل عن مساهماتها في المؤسسات التابعة لمجموعة البنك 
والصناديق التي أُنشئت بمبادرة منها في إطار مجموعة البنك 
منها صندوقا األقصى والقدس، وصندوق التضامن اإلسالمي 
للتنمي���ة لمحاربة الفقر بال���دول األعضاء الذي طرحته كفكرة 

األخبار والمستجدات
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ودعمت رأسماله بمبلغ مليار دوالر.

برامج تمويلية
يقول الدكتور حجار: »تقوم الس���عودية بإنشاء مشروعاتها 
التنموية بنفس���ها، وأوجدت طفرة تنموية وحضارية كبرى في 
مختلف المجاالت، لذا كان التوجه نحو مش���روعات الش���راكة 
بي���ن القطاعين الع���ام والخ���اص وتمويل مش���روعات القطاع 
الخ���اص الس���عودي، حيث نجحنا في بناء ش���راكة نموذجية«. 
وزاد: »يقوم البنك بتمويل العديد من برامج ومش���اريع القطاع 
الخ���اص الس���عودي، ويس���تفيد البن���ك من إمكان���ات وخبرات 
القط���اع ويس���تخدم ذل���ك لدع���م حرك���ة االس���تثمار والتبادل 

التجاري واالقتصادي مع الدول األعضاء«.
وأض���اف أن إجمال���ي التموي���الت التي أجازته���ا مجموعة 
البن���ك للمملكة بلغ���ت نحو 5.4 مليار دوالر، يش���مل مبلغ 1.3 
ملي���ار دوالر من البنك اإلس���المي للتنمية، و469 مليون دوالر 
لمشروعات القطاع الخاص المعتَمدة من المؤسسة اإلسالمية 
لتنمي���ة القط���اع الخ���اص، و716 ملي���ون دوالر م���ن العمليات 
التجارية للمؤسس���ة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، و2.9 
مليار دوالر من صناديق مختلفة، إضافة للموافقة على برامج 
تأمينية )اس���تثمارات وص���ادرات وواردات ومص���ارف( بقيمة 

19.3 مليار دوالر.

 دعم قطاعي
وع���ن دع���م المش���اريع، قال حج���ار، إن قيم���ة الموافقات 
التراكمية التي أجازها البنك اإلس���المي منذ إنش���ائه لصالح 
الس���عودية تق���در بنح���و 437 مش���روعاً، منها 374 مش���روعاً 
مكتماًل مّوله البنك اإلس���المي للتنمية، فيما يوجد حتى يوليو 
)تموز( 2020 نحو 63 مش���روعاً نش���طاً يموله���ا البنك بمبلغ 
680.7 ملي���ون دوالر، فيم���ا يبل���غ إجمالي الص���رف على تلك 

المشروعات حتى ذات الفترة نحو 2.5 مليار دوالر.
وأش���ار إل���ى أن قط���اع الصناعة والتعدي���ن تلقى 61.9 % 
من التمويل التراكمي للبنك، ويتضح ذلك من خالل المشاريع 
ل���ة ع���ن طريق الش���راكة بين القطاعي���ن العام  الكبي���رة المموَّ
والخاص، بينما يعد قطاع الطاقة المستفيد الثاني من التمويل 
التراكمي للبنك اإلسالمي للتنمية بنسبة 10.8 % من إجمالي 
التمويل، ويتركز ذلك أيضاً في الش���راكة بين القطاعين العام 

والخاص، يليه قطاع الزراعة 9.1 % والتمويل 5.3 %.
ومن المش���اريع، وفق حجار، مشروع »مصفاة رابغ« بمبلغ 142 
ملي���ون دوالر الذي يهدف إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية لش���ركة 
»أرامك���و« كّماً ونوع���اً، لتلبية الطلب المتزايد، كذلك مش���روع 
»سابك للكيماويات« )ينساب( بمبلغ 125 مليون دوالر، ومشروع 

توس���عة صال���ة الحج���اج بمط���ار الملك عب���د العزي���ز الدولي 
بج���دة بمبلغ 105 ماليين دوالر، إضافة إلى مش���روع المجمع 
الصناع���ي إلنتاج األس���مدة »معادن« بمبل���غ 100 مليون دوالر 
الذي يس���هم في زيادة صادراتها غير النفطية وتحقيق التنويع 
االقتص���ادي، ومش���روع »مصفاة الجبيل« )أرامكو الس���عودية( 
بمبل���غ 120 مليون دوالر، ومش���روع »ص���دارة للبتروكيماويات« 
)أرامكو الس���عودية( بمبل���غ 120 مليون دوالر، كذلك مش���روع 
»فوس���فات وعد الش���مال« )مجمع س���ابك( بمبلغ 120 مليون 
دوالر، وهذا المش���روع س���يمّكن »س���ابك« من إنت���اج نحو 3.7 
ملي���ون طن من مختلف األس���مدة والكيماويات، باإلضافة إلى 
أنه يس���اعد في تحقيق التنويع االقتصادي في المملكة وخلق 

نحو 1600 فرصة عمل.

 قطاع التمور
أك���د حج���ار أن البن���ك لدي���ه اهتمامات كبي���رة في جانب 
إنتاج التمور وتوس���يع صناعاته، الفتاً إلى أنه تم توقيع مذكرة 
تفاهم مع الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة العتماد 
مشروع »تنمية قطاع التمور في منطقة المدينة المنورة« ينّفذه 
مرك���ز التج���ارة الدولي���ة بي���ن عام���ي 2018 و2020 في إطار 
مبادرة المس���اعدة من أجل التجارة للدول العربية )األفتياس( 
وبإش���راف المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، حيث 
عمل هذا المش���روع على تحقيق هدف تهيئ���ة البيئة المواتية 
للمس���اهمة في رفع مس���توى ص���ادرات تم���ور المدينة، وذلك 
بتحليل سلس���لة قيمة القطاع، واعتماد اس���تراتيجية تطويره، 

وتهيئة 28 مدرباً متخصصاً.
وأوض���ح حج���ار أن هناك اتفاقي���ة جرى توقيعها إلنش���اء 
»مركٍز ش���امٍل للتمور بالمدينة المنورة« يهدف لتحس���ين أنواع 
التم���ور المنتَجة ودعم تنافس���ية القطاع وتحوي���ل التمر الخام 
إلى منتجات أخرى بتش���جيع الصناعات التحويلية، مضيفاً أن 
األمي���ر فيصل بن س���لمان أمير منطقة المدين���ة المنورة، قرر 
تخصي���ص أرض لبن���اء المركز الش���امل للتمور، وش���رع مركز 
البحوث واالستشارات بجامعة الملك فيصل في إعداد دراسة 

الجدوى االقتصادية للمشروع.
ج����اء االهتم����ام بتمور المدينة المن����ورة، كما يقول حجار، 
من أنها تتمتع بمزايا نس����بية غير مس����تغلة في إنتاج التمور، 
ل����ذا يس����عى البنك لتطوير ه����ذا القطاع بتولي����د قيم مضافة 
ف����ي جميع المراحل مما يس����هم في خلق ف����رص عمل وزيادة 
الص����ادرات وإنش����اء صناع����ة تم����ور ضخمة، إضاف����ة إلى أن 
ه����ذا القطاع ف����ي المدينة المنورة يحت����ل المرتبة الثالثة بعد 
منطقت����ي الري����اض والقصيم ف����ي زراعة النخي����ل بواقع 4.6 

l.مليون نخلة
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األخبار والمستجدات

  أعلن الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس 
إدارة بن���ك الدوحة »أن مجلس اإلدارة قد أقّر خالل إجتماعه 
أخيراً، مس���ودة البيانات المالية المدققة لعام 2020"، مشيراً 
إل���ى "أن صاف���ي أرب���اح البنك ع���ن العام 2020 ق���د بلغ 703 
ماليي���ن ري���ال قطري، مقارنة ب� 754 مليون���اً في العام 2019، 

وذلك بعد أخذ مخصصات مادية للقروض غير العاملة«. 
وق���ال ب���ن جب���ر آل ثان���ي: »إن المجل���س ق���د ق���رر خالل 
اإلجتم���اع، تقديم توصية للجمعية العامة للموافقة على توزيع 
أرب���اح نقدية على المس���اهمين بواق���ع )0.075( ريال قطري 

للسهم الواحد«. 
أضاف بن جبر آل ثاني: »أن الدخل من الفوائد قد بلغ 2.3 
مليار ريال قطري، حيث إرتفع بنسبة ملحوظة بلغت 17.1 %، 
مقارن���ة بالعام الماضي، فيما بلغ صافي الدخل التش���غيلي 3 
ملي���ارات ريال قطري. كما بلغ إجمالي الموجودات كما في 31 
ديس���مبر/ كانون األول 2020 نحو 103.5 مليار ريال قطري، 
وصافي القروض والس���لف نح���و 65.5 ملياراً، وبلغت محفظة 
اإلستثمارات في االدوات المالية نحو 24.7 ملياراً. أما في ما 
يتعل���ق بودائع العمالء فقد بلغ���ت 55.1 مليار ريال قطري، في 

31 ديسمبر/ كانون األول 2020«.
ولفت بن جبر آل ثاني إلى »أن إجمالي حقوق المساهمين 
كم���ا في نهاي���ة العام، ق���د بل���غ 13.8 مليار ري���ال قطري، في 
حي���ن بل���غ متوس���ط العائ���د على الس���هم من األرب���اح، في 31 
ديس���مبر 2020 نحو 0.16 ريال قطري، وبلغت نس���بة العائد 

بنك الدوحة يحقق صافي ربح   703 ماليين ريال قطري عن 2020

 فهد بن محمد بن جبر آل ثاني 
رئيس مجلس إالدارة

على متوس���ط حقوق المس���اهمين 5.3 %، ونسبة العائد على 
متوسط الموجودات 0.66 %«.

وختم الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني: »أن البيانات 
المالي���ة المدققة وصاف���ي األرباح المعلن عنه���ا وتوزيع أرباح 
نقدية على المس���اهمين بواقع )0.075( ريال قطري للس���هم 
الواح���د، وإصدار أدوات رأس الم���ال اإلضافي وتعديل المواد 
)3( و)14( من النظام األساسي للبنك، مرهونة بموافقة الجهات 
الرقابي���ة ذات اإلختص���اص والجمعي���ة العامة للمس���اهمين«. 
وخل���ص إل���ى »أن مجل���س اإلدارة واإلدارة التنفيذي���ة س���وف 
يعمالن معاً لتحقيق ما تم وضعه من أهداف في إس���تراتيجية 

l.»البنك للسنوات الخمس المقبلة
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رت البن���وك اإلس���المية في مملك���ة البحري���ن قائمة  تص���دَّ
أكب���ر 50 مصرفاً عربياً إس���المياً وذلك وفقاً لما نش���ره إتحاد 
عة لهذه  المصارف العربية مؤخ���راً حول البيانات المالية المجمَّ
المص���ارف خالل النص���ف األول من الع���ام 2020، حيث تُظهر 
ر بحوالي  ه���ذه البيانات أن هذه المص���ارف تدير موجودات تقدَّ
695 ملي���ار دوالر، وتس���تند إل���ى قاعدة ودائع تبل���غ حوالي 471 
مليار دوالر، وقاعدة رأس���مالية تبلغ حوالي 68 مليار دوالر. كما 

مت تمويالت بنحو 444 مليار دوالر. أنها قدَّ
ع���ة ألكبر 50 مصرفاً إس���المياً  وبل���غ صاف���ي األرباح المجمَّ
عربي���اً نح���و 4.6 ملي���ارات دوالر بنهاية الفص���ل الثاني من عام 

.2020
وإحتل���ت البحري���ن المركز األول بالنس���بة لع���دد المصارف 
المدرجة على الالئحة بعدد 10 مصارف تلتها كل من الس���ودان 
واإلم���ارات بع���دد 7 مص���ارف ث���م الكوي���ت بع���دد 5 مص���ارف 

والسعودية 4 مصارف ثم بقية الدول العربية.
ز العدد األكبر من المصارف اإلسالمية العربية وكذلك  ويتركَّ
النس���بة الكبرى من حجم الموجودات المصرفية اإلسالمية في 
دول الخلي���ج، حي���ث يوج���د 33 مصرفاً م���ن أكب���ر 50 مصرفاً 
إس���المياً عربي���اً أي ما نس���بته 66 %، تدير موج���ودات بقيمة 
660 ملياراً أي ما نسبته 95 % من موجودات أكبر 50 مصرفاً 
لت موجودات المصارف اإلس���المية السعودية  عربياً. وقد ش���كَّ
نسبة 28 % من المجموع تليها اإلماراتية 24.3 % ثم الكويتية 
17.3 % فالبحريني���ة 8.3 % وتت���وزع البقي���ة عل���ى بقية الدول 

العربية.
وفيم���ا يخ���ص ترتي���ب أكب���ر 50 مصرف���اً إس���المياً عربياً 
بحس���ب الموجودات، إحتل���ت قائمة البنوك العش���رة األكبر من 
حي���ث الموجودات البنوك اإلس���المية الخليجي���ة، منها مصرف 
الراجح���ي، بنك دبي اإلس���المي، بيت التمويل الكويتي، مصرف 
أبوظبي اإلسالمي، مصرف اإلنماء، مجموعة البركة المصرفية، 
بن���ك الجزي���رة، وبنك البالد. وق���د بلغ مجم���وع موجودات هذه 
المص���ارف حوالي 477 ملي���ار دوالر بنهاية الفص���ل الثاني من 
عام 2020 أي ما نسبته 69 % من مجموع موجودات أكبر 50 

مصرفاً إسالمياً عربياً.
ولقد الحظنا في الس���نوات األخيرة إقب���ال مزيد من الدول 
العربية على سن التشريعات الالزمة لنشاط الصيرفة اإلسالمية 
ز من  مثل سلطنة عمان والمغرب وغيرهما، وهو األمر الذي يعزِّ

صدارة البنوك اإلسالمية في البحرين

دور هذه البنوك في برامج التنمية العربية.
وق���د أح���رزت الصيرف���ة اإلس���المية العربية تقدم���اً كبيراً 
م���ن حي���ث النمو ف���ي عدد المص���ارف والعم���الء واألصول منذ 
نش���أتها في الس���تينيات حيث باتت تش���كل نح���و 20 % تقريباً 
من موجودات البنوك العربية. ومن المتوقع أن تش���هد الصناعة 
المالي���ة والمصرفي���ة اإلس���المية المزيد من التطور وال س���يما 
في ما يتعلق بتحس���ين نوعية الخدمات وابتكار منتجات جديدة 
للوصول إلى قاعدة أوسع من الزبائن وتعزيز الشمول المالي في 

المنطقة العربية. 
والمصارف اإلسالمية العربية لديها دور جوهري في تحقيق 
التنمي���ة االجتماعي���ة، وإحداث نقلة نوعية ف���ي عالم الصيرفة، 
وتحفي���ز اإلقتص���ادات وتنش���يطها وف���ق الضواب���ط الش���رعية 
اإلس���المية. فمن ميزات المصارف اإلس���المية أن عالقتها مع 
العمالء ليس���ت قائمة على أس���اس دائن ومدين، بل هي عالقة 
تؤكد على تقاسم المخاطر واألرباح والخسائر. كما أن المصارف 
اإلس���المية تستهدف منح الخدمات المالية ألصحاب المشاريع 
الصغي���رة والمتوس���طة والمتناهي���ة الصغر والت���ي تجد صعوبة 
ف���ي الحصول على التموي���ل التقليدي نظراً إل���ى عدم امتالكها 
الضمان���ات المطلوب���ة من قبل المصارف والمؤسس���ات المالية 
التقليدية، وبالتالي، فإن لزيادة وتوس���يع دور التمويل اإلسالمي 

إمكانات هائلة لتعزيز الشمول المالي في العالم العربي.

الدراسات واألبحاث والتقارير

عدنان أحمد يوسف
 رئيس جمعية مصارف البحرين 

عضو في مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية
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كما أن المصارف اإلس���المية العربية تس���تحوذ على حوالي 
55 % م���ن أص���ول الصناعة المالية اإلس���المية على مس���توى 
العال���م، مم���ا يجعلها في موق���ع الصدارة في اإلس���هام في دفع 
عجل���ة النم���و االقتصادي عبر ما تقدمه م���ن منتجات وخدمات 
مالي���ة تلبي رغب���ات واحتياجات فئات واس���عة م���ن المتعاملين 
اإلقتصاديين، ليس على المستويين العربي واإلسالمي فحسب، 

بل حتى العالمي.
كم���ا أن المؤش���رات الخاص���ة بالمص���ارف اإلس���المية في 
البحري���ن تؤك���د المكانة الرائدة لهذه المص���ارف على الخارطة 
العربي���ة وتصدرها المراكز األولى وذلك بفضل الدعم والرعاية 
الت���ي تحظ���ى بها من قب���ل الجه���ات الرقابية واإلش���رافية، في 

مقدمها مصرف البحرين المركزي.
ورغم أهمية الحقيقة الواضحة فإن هناك ارتباطاً وثيقاً بين 
أداء البنوك اإلس���المية العربية بآفاق النمو االقتصادي العربي 
ه���ذا الع���ام والعام المقبل، فنحن نعتقد أن األساس���يات المالية 
التي تمتلكها البنوك اإلسالمية في دول المنطقة قوية وسليمة. 
وجمي���ع مؤش���رات األداء تدلل على ذلك، وه���و األهم من وجهة 
نظرن���ا، أي أن العوامل الداخلية التي هي تحت إدارة وس���يطرة 
إدارات هذه البنوك تتَّسم بالسالمة والقوة. أما فيما يخص تأثر 
ه���ذه البنوك بالتطورات المالية واالقتصادية المحيطة بها فهي 

مسألة طبيعية، ألن البنوك اإلسالمية بالذات )وبخالف البنوك 
التقليدي���ة(، تلتزم بتقديم تمويالت ألص���ول حقيقية وال تتعامل 
في المش���تقات والمنتج���ات الوهمية. لذلك فه���ي أكثر ارتباطاً 
بالتط���ورات المحيطة، وم���ن الطبيعي أن مع���دالت نمو الودائع 

والتمويالت واألرباح تتأثر بهذه التطورات.
هن���ا ف���ي مق���االت س���ابقة، لق���د إتخ���ذت البنوك  وكم���ا نوَّ
اإلس���المية العربي���ة العديد م���ن المبادرات خ���الل فترة جائحة 
كورون���ا للحفاظ على س���المة أدائها ومجتمعاته���ا. وقد نجحت 
ف���ي التغلب على جانب كبي���ر من التأثيرات المعاكس���ة للتباطؤ 
اإلقتصادي وحافظت على معدالت نمو أعمالها الجيدة وخاصة 
م���ن خالل التح���وُّل الرقمي، بل كان له���ا مبادراتها المتميِّزة في 

هذا المجال.
كما أن برامج اإلصالح اإلقتصادي التي تنفذها معظم الدول 
العربية تولِّد بدوره���ا فرصاً كبيرة لمواصلة النمو في قطاعات 
األفراد والشراكات وتضفي المزيد من الشفافية والمرونة على 
األداء اإلقتصادي، كما أنها تس���عى لتحفي���ز القطاعات القائمة 
عالوة على قطاعات جديدة من أجل تنويع مصادر الدخل، ومثل 
هات س���وف تخدم وتس���تفيد منها البنوك اإلس���المية  هذه التوجُّ
العربية ويدفع المزيد منها إلى التفكير في اإلندماجات والبحث 

l.عن أسواق جديدة

الدراسات واألبحاث والتقارير

Path Sol باث سوليوشنز )-  أعلنت ش���ركة
tions(، الرائ���دة في مجال برمجي���ات الخدمات 
المصرفّي���ة اإلس���المّية األساس���ية، فوزها بجائزة 
تطبي���ق  مج���ال  ف���ي  إبت���كاراً  الش���ركات  »أكث���ر 
األعم���ال التحليلي���ة« خ���الل حف���ل توزي���ع جوائز 
اإلبت���كار العالمي في مج���ال التكنولوجي���ا المالّية 
 ،IBS Intelligence لع���ام 2020 التابع لموق���ع
وذل���ك بع���د إتمام بنج���اح عملية تطبيق ح���ّل ذكاء 
أنظم���ة األعم���ال )iMAL*BI( في بن���ك البركة 
الس���وداني )Al Baraka Bank Sudan(، وهو 
أح���د وحدات مجموع���ة البرك���ة المصرفية، وهي 
شركة مس���اهمة بحرينية مرخصة كمصرف جملة 

باث سوليوشنز »أكثر الشركات إبتكارًا 
في مجال تطبيق األعمال التحليلية« في بنك البركة السوداني

إسالمي من مصرف البحرين المركزي.
وحص���دت باث سوليوش���نز ه���ذه الجائ���زة لنجاحها ف���ي تقديم 

مجموع���ة آيمال لذكاء أنظم���ة األعمال المتكاملة، 
وه���ي ج���زء من منّص���ة ب���اث للّتكنولوجي���ا الذكّية 
الجدي���دة، المصّمم���ة لجع���ل إس���تهالك البيانات 
بس���يًطاً ومعّداً بحس���ب طلب العمي���ل، وديناميكياً 
ق���در اإلمكان. علم���اً أّن البنية المرن���ة لهذا الحل 
أنظم���ة  ذكاء  أدوات  م���ن  الواس���عة  والمجموع���ة 
األعم���ال، تجعل���ه مثالياً للمؤسس���ات المالية التي 

تتوسع بسرعة.
وتّم تطبيق نظام آيم���ال لذكاء أنظمة األعمال 
ف���ي بن���ك البرك���ة الس���وداني ال���ذي يش���ارك باث 
سوليوش���نز به���ذا الف���وز، لمس���اعدته ف���ي تحويل 
أعمال���ه وجعله���ا أكث���ر تركي���زاً عل���ى التحلي���الت 
والعمالء على حّد س���واء، من خالل إس���تخدام أه���م التحليالت على 

l.مستوى المؤسسات ولوحات المعلومات التنفيذّية
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األخبار والمستجدات

عرضت الجمعية العمومية للنادي العالمي لصاحبات األعمال والمهن البحريني، خالل 
إجتماعها اإلفتراضي )عن ُبعد( التقرير اإلداري والمالي للدورة السابقة، وإلنتخاب 

مجلس اإلدارة الجديد للنادي العالمي، للدور اإلنعقادي الخامس 2020-2022 في حضور 
أكثر من ثلثي األعضاء، وبنصاب مكتمل العدد من المرة األولى.

وقد تم عرض األسماء المرشحة )التسعة( لعضوية مجلس اإلدارة الجديد، ومن ثم إنتخابهن لعضوية 
المجلس بالتزكية إلى جانب عضوتين إنتُخبن كأعضاء إحتياط وهن: ش���هره آل ش���ريف، ونهله المحمود. 
واألعضاء التس���عة المنتخبون بالتزكية هن: أمال عبدالرحمن الحايكي، وجميلة حمودة األتاسي، وخيرية 
عبداهلل الدش���تي، وزهراء طاهر، وليلى محمد جناحي، ونادية أحمد المال، ونبيلة محمد الخير، ونجاح 

أحمد الخضر، والشيخة هند بنت سلمان اَل خليفة.  
يُذكر أن رئيسة اإلتحاد الشيخة هند، كانت أكدت »الدور المهم ألعضاء مجلس اإلدارة  في السنتين 
الماضيتين، وما تم تقديمه من جهود كبيرة من خالل األنش���طة والفعاليات المتعددة العطاء«. ثم قدمت 
أمينة السّر خيرية عبداهلل الدشتي التقرير اإلداري، متحدثة عن دور المركز الريادي في حديقة األندلس، 
وحرص���ه  الكبير على إعداد الحاضن���ات اإلقتصادية، واإلعتناء بالحاضنين وتهيئتهم، وإعدادهم لخوض 

سوق  العمل بجدارة.
وتوزعت مناصب مجلس اإلدارة كاآلتي: الش���يخة هند بنت س���لمان اَل خليفة، رئيساً لإلتحاد، ونبيلة 
محمد الخير نائباً للرئيس، وخيرية عبداهلل الدشتي أميناً للسر، وأمال عبدالرحمن الحايكي أميناً مالياً،  
وزهراء طاهر رئيس���اً للجنة اإلعالمية والعالقات الدولية، وليلى محمد جناحي رئيساً للجنة اإلقتصادية 
والموارد المالية، ونجاح أحمد الخضر رئيساً للجنة األنشطة والفعاليات، وناديا أحمد المال رئيساً للجنة 
الثقافية والندوات، وجميلة حمودة األتاسي نائباً ألمين السر، ونهلة محمود المحمود نائباً للجنة األنشطة 

 l.والفعاليات، وشهرة عبدالحسين آل شريف نائباً للجنة الثقافية والندوات

مجلس إدارة جديد للنادي العالمي  لصاحبات األعمال والمهن البحرينية
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خذ  أعلن بنك اإلثمار، بنك التجزئة اإلس��المي، الذي يتَّ
م��ن البحري��ن مق��رًا له، ع��ن إط��الق النس��خة الجديدة 
خار »ثمار« بتقدي��م 2،271 جائزة ألصحاب  لحس��اب اإلدِّ
حساب ثمار، وهو أكبر عدد من  الرابحين بين البنوك في 
مها  البحرين. كم��ا يبلغ إجمالي قيمة الجوائ��ز التي يقدِّ
ن جائزة  بن��ك اإلثم��ار 4،165،000 دوالر أمريك��ي، تتضمَّ
كبرى واح��دة قيمتها مليون دوالر أمريك��ي و6 جوائز ربع 
س��نوية قيمة كل منها 100،000 دوالر أمريكي، باإلضافة 
إل��ى جوائز نقدي��ة أخرى، مم��ا يجعل حس��اب ثمار أحد 

خار في البحرين. أفضل حسابات اإلدِّ

وق���ال نائب الرئيس التنفيذي لبنك اإلثمار عبد الحكيم 
المط���وع: »إن بنك اإلثمار ملتزم ليصبح أفضل بنك تجزئة 
بالنسبة لألفراد، ولذلك فإننا نعمل بشكل متواصل لتعزيز 
تجرب���ة عمالئن���ا المصرفي���ة. وتماش���ياً مع الت���زام البنك 
بالتركيز على العم���الء لتقديم خدمات متميزة، فإننا نعمل 
بجّد لتحسين حساب اإلدِّخار »ثمار« حرصاً من البنك على 

اإلستماع بإهتمام لمتطلِّبات عمالئه«. 
وأض���اف المط���وع: »لق���د الحظنا الطل���ب المتزايد من 
العم���الء لزيادة فرص رب���ح جوائز نقدية كبيرة لحس���ابات 
خ���ار القائم���ة على الجوائ���ز، وقد قمنا بإع���ادة هيكلة  اإلدِّ
حس���اب »ثمار« وفقاً لذلك مع إمكانية ربح العمالء لجائزة 
المليون دوالر أمريكي، باإلضافة إلى ستة جوائز ربع سنوية 

أخرى قيمة كل منها 100،000 دوالر أمريكي«. 
كم���ا قال المطوع: »لقد قمنا هذا العام بإضافة المزيد 
م���ن الحوافز من خالل تقديم جوائ���ز الوالء وجوائز نقدية 

بنك اإلثمار يقدِّم جوائز تفوق قيمتها  4 ماليين دوالر لعمالء »حساب ثمار«

األخبار والمستجدات

نائب الرئيس التنفيذي لبنك اإلثمار عبد الحكيم المطوع

م  ش���هرية إضافية أخ���رى، إلى جانب جوائ���ز العيدين لنقدِّ
فرص ربح للعمالء في هذه المناسبات الخاصة. وباإلضافة 
إلى ذلك، فإن حس���اب »ثمار« الصغار س���يقدم المزيد من 
ف���رص الربح. وكلما إدَّخر العمالء أكثر مع إحتفاظهم لمدة 
أط���ول بمبلغ 30 دين���اراً بحرينياً ومضاعفات���ه، كلما زادت 

فرصهم للربح«. 
الجدير بالذكر أن العمالء اآلن يمكنهم فتح حساب ثمار 
ال���ة دون الحاجة لزيارة أي فرع،  مباش���رة من هواتفهم النقَّ
حيث يمك���ن للمواطني���ن والمقيمين غي���ر البحرينيين فتح 
حس���اب جديد ب���كل أمان وخالل بضع دقائ���ق عبر تحميل 
ال م���ن أي مكان وفي أي  تطبي���ق بنك اإلثم���ار للهاتف النقَّ

وقت. 
إن حس���اب ثمار هو حس���اب إدخار قائم على الجوائز، 
وق���د ق���ام بن���ك اإلثم���ار بإطالقه لتش���جيع عمالئ���ه على 
اإلدِّخار، حيث تمَّ تصميم حس���اب ثمار من أجل مس���اعدة 
العمالء على اإلدِّخار بأسلوب يتَّسم بالمسؤولية عبر تقديم 

l.عة جوائز نقدية ومعدالت أرباح متوقَّ
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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 

الناجحة وخبرته المتخصصة في العمل المصرفي.
يُش���ار إلى أن مناصرة يعمل في س���لطة النقد الفلسطينية 
من���ذ منتصف الع���ام 1998، وخ���الل 22 عاماً، ش���غل وظائف 
متخصص���ة ع���دة في مج���ال الرقاب���ة المصرفية، منها عش���ر 
س���نوات على األقل في وظائف إش���رافية علي���ا أهمها: المدير 
التنفي���ذي لمجموع���ة الرقابة منذ بداية الع���ام 2020، ومدير 
دائ���رة الرقاب���ة والتفتيش من���ذ منتصف الع���ام 2018، ومدير 
دائ���رة العمليات النقدية واإلس���تثمار منذ بداي���ة العام 2017، 
ومستشار محافظ سلطة النقد في العديد من المشاريع أهمها 
إنش���اء المؤسس���ة الفلس���طينية لضمان الودائ���ع، ونائب مدير 
دائ���رة الرقابة والتفتيش ورئيس قس���م الرقابة والتفتيش على 
المصارف، كما كان مس���ؤوالً عن إنجاز العديد من المش���اريع 

في سلطة النقد خالل فترة العمل. 
وعلى صعيد التطوير المؤسسي، فهو عضو في لجان مهمة 
عدة، في داخل س���لطة النقد مس���ؤولة عن رس���م السياس���ات 
وإص���دار التعليمات والتراخيص، باإلضافة إلى تمثيل س���لطة 
النق���د حالي���اً في العدي���د م���ن مجال���س اإلدارة واللجان على 
الصعي���د المحل���ي والعرب���ي واإلقليم���ي، وم���ن أهمه���ا، عضو 
مجلس إدارة في هيئة س���وق رأس المال ورئيس لجنة التدقيق 
والمخاط���ر، وعض���و مجلس مهن���ة تدقيق الحس���ابات، وعضو 
لجنتي الترخيص والمزاول���ة، وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وعضو الفريق الوطني لتجسيد 
الدولة وممثل س���لطة النقد في صن���دوق النقد العربي، ولجنة 

الرقابة المصرفية.
كم���ا كان له عضويات س���ابقة في مج���ال إدارة العديد من 

محمد مناصرة
 نائبًا لمحافظ سلطة النقد الفلسطينية

المؤسس���ات منه���ا نائ���ب رئيس مجل���س إدارة مؤسس���ة إدارة 
وتنمي���ة أموال اليتامى، م���ن العام 2009 ولغاي���ة العام 2015، 
وعض���و مجلس إدارة - رئيس لجنة التدقيق والمخاطر/ ممثل 
إدارة مؤسس���ة إدارة وتنمية أموال اليتامى في ش���ركة التكافل 
للتأمين منذ العام 2011 ولغاية ش���هر 2016/5، وممثل س���لطة 
النقد في مجلس الخدمات المالية اإلسالمية في ماليزيا حتى 
نهاي���ة العام 2012، وممثل س���لطة النقد في هيئة المحاس���بة 
والمراجعة للمؤسس���ات المالية اإلس���المية في البحرين حتى 

نهاية العام 2012.
يُعتب���ر مناص���رة خبي���راً متخصصاً في مواضي���ع مصرفية 
ومالي���ة ع���دة، فقد س���اهم كمحاضر في العديد م���ن الدورات 
التدريبي���ة س���واء ف���ي المعه���د المصرف���ي أو ف���ي الجامعات 
الفلس���طينية ف���ي مواضيع متع���ددة مثل الرقاب���ة المبنية على 
المخاط���ر، ودبل���وم التأهي���ل المصرفي، والمبادئ األساس���ية 
للرقاب���ة الفعال���ة، ومعالج���ة الدي���ون المتعث���رة، والصحاف���ة 
اإلقتصادي���ة بين الواقع والمأمول، والبيئة الرقابية والتنظيمية 
لعم���ل المصارف في فلس���طين، والرقاب���ة المصرفية ومعايير 
تقيي���م األداء، وأدوات وأس���اليب تحليل البيان���ات والمعلومات، 
ومخاط���ر الس���وق وآليات تقييمه���ا، وتصميم وفح���ص الجهد 

.II وآليات اإلحتساب وتطبيقات بازل
كما أن مناصرة في المرحلة األخيرة للحصول على شهادة 
الدكتوراه في التمويل اإلس���المي، جامع���ة الجنان، لبنان، وهو 
حاص���ل عل���ى درجة الماجس���تير في المحاس���بة، م���ن جامعة 
الق���دس أب���و ديس في الع���ام 2001، ودرج���ة البكالوريوس في 

l.1997 المحاسبة والتمويل من جامعة الخليل في العام

نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية محمد مناصرة

األخبار والمستجدات
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األخبار والمستجدات

ة اإللكترونية سلطة النقد الفلسطينية تعلن تشغيل نظام المقاصَّ

البنك المركزي الفلسطيني

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية في بيان أنها بدأت في تشغيل 
ة اإللكترونية بعد أن تمَّ اإلنتهاء من كافة اإلجراءات  نظام المقاصَّ
والترتيب���ات والفحوص���ات الالزمة، والتأكد م���ن جاهزية النظام 
المصرف���ي له���ذا التحوُّل. فمن خ���الل أنظم���ة وواجهات خاصة 
والربط عبر ش���بكات محلية آمنة، س���يتم تبادل صور الش���يكات 
ومعلوماته���ا إلكتروني���اً، وذل���ك كبديل عن تبادل أصل الش���يكات 
الورقية، ألغراض تنفيذ عملية التقاص ما بين المصارف العاملة 

في فلسطين، وتحصيلها لصالح المواطنين.
ة  وق���ال المحافظ الدكتور ف���راس ملحم، »إن نظ���ام المقاصَّ
اإللكتروني���ة، والذي يُعتبر نقلة نوعية في العمل المصرفي، يأتي 
ف���ي إطار س���عي س���لطة النقد المس���تمر لتطوير البني���ة التحتية 
للنظام المصرفي عبر إس���تحداث العدي���د من األنظمة والبرامج 
والخدمات المصرفية، واإلنتقال إلى بيئة عمل إلكترونية متطورة 
وآمنة، به���دف مواكبة أحدث التط���ورات المصرفية العالمية في 

مجال نظم الدفع والتسوية«.
ة  وأض���اف المحافظ ملحم أن���ه »وباإلنتقال من نظام المقاصَّ
���ة اإللكترونية، فإن  اآلل���ي المعمول ب���ه حالياً إلى نظ���ام المقاصَّ
س���رعة دوران األموال والس���يولة النقدية ف���ي اإلقتصاد المحلي 
س���تزداد، مما ينعكس إيجاباً عل���ى اإلقتصاد الوطني والمصارف 

والمواطن على حد سواء، وتعزيز الثقة في الشيك كأداة وفاء«.

وسيؤدِّي تخفيض فترة التقاص بشكل تدريجي لتصل إلى يوم 
عمل »T + 1« أو أقل، إلى خفض فترة األموال العائمة.

يُذكر أن النظام الجديد س���يُتيح قيد قيمة الشيك في حساب 
المستفيد فور تقديمه للبنك، وبحد أقصاه يوم العمل التالي، من 
دون الحاج���ة لإلنتظ���ار 3-5 أيام عمل، وفق���اً للنظام المعمول به 
ري الشيكات  س���ابقاً، وهو ما يتطلب المزيد من العناية من ُمصدِّ
لتوفير األرصدة المطلوبة في حس���اباتهم لتغطية قيمة الشيكات 
في تواريخ إس���تحقاقها، وذل���ك كنتيجة ألتمتة بيئ���ة عمل أنظمة 
تق���اص الش���يكات والمص���ارف، بما يش���مل القيد المباش���ر في 

الحسابات واإلعادة اإللكترونية.
وأكدت سلطة النقد »أهمية إستبدال دفاتر الشيكات الورقية 
الت���ي ال تحمل العالمات األمني���ة الحديثة، باإلضافة إلى ضرورة 
إيداع كافة الشيكات التي بحوزة المواطنين لدى المصارف، وذلك 
لتجنُّ���ب ط���ول فترة تحصيل ه���ذه الش���يكات أو الحاجة لصرفها 

l.»بشكل مباشر من المصرف المصدر للشيك

نظ���راً إل���ى الظ���روف اإلقتصادي���ة الناجمة عن 
إس���تمرار في���روس كورون���ا، أعلن���ت س���لطة النق���د 
الفلس���طينية ف���ي بيان أنه »تقرر من���ح كافة العمالء 
)أفراداً وإعتباريين( المصنَّفين على نظام الشيكات 

المعادة، ولم ينهوا الفترة القانونية لتعديل تصنيفهم، 
إمكانية إجراء تسوية رضائية إستثنائية لمرة واحدة 
لكل عمي���ل، وتعديل تصنيفهم على نظام الش���يكات 

l.»31/3/2021 المعادة حتى تاريخ

سلطة النقد الفلسطينية: فتح باب التسويات الرضائية اإلستثنائية
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��ع بنك القاه��رة إتفاقية تع��اون م��ع وزارة الش��باب والرياضة  وقَّ
في إط��ار مبادرة البنوك لدعم األنش��طة الرياضية والش��بابية 
للمواطني��ن، والت��ي ُيش��ارك فيه��ا كل م��ن بنوك األهل��ي ومصر 
والقاه��رة والتجاري الدولي، وبالتنس��يق مع إتح��اد بنوك مصر 
إنطالق��ًا من الدور الفع��ال للقطاع المصرفي في مجال مس��اندة 

القطاع الرياضي.
شهد توقيع اإلتفاقية حضور كل من الدكتور أشرف صبحي وزير 
الش��باب والرياضة، ويحيى أبو الفتوح نائ��ب رئيس مجلس إدارة 
البنك األهلي المصري، ومحمد االتربي رئيس مجلس إدارة بنك 
مص��ر، وط��ارق فايد رئيس مجل��س اإلدارة، والرئي��س التنفيذى 
لبن��ك القاه��رة، وحس��ين أباظ��ة الرئي��س التنفيذي الرئيس��ي 

للبنك التجاري الدولي.
ومن جانبه، أش���اد الدكتور أش���رف صبحي وزير الشباب والرياضة ب� 
»جهود القطاع المصرفي المصري لدعم أنشطة وزارة الشباب والرياضة«، 
موضح���اً »أن مجال الش���باب والرياضة واحد من أهم المحاور الرئيس���ية 
الت���ي تؤم���ن بها وتدعمها خطة عمل الدولة، حيث إن غالبيتها مش���روعات 
قومية، وكون الشباب يُمثل الشريحة األكبر من المجتمع المصري، ولتحقيق 
األهداف التي تسعى إليها الدولة من تشجيع ممارسة الرياضة، وإكتشاف 

الموهوبين رياضياً ورعايتهم، والحفاظ على اللياقة البدنية للمواطنين«.
فيما أكد ط���ارق فايد رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لبنك 
القاه���رة »أن القط���اع الرياض���ي يُع���د واحداً م���ن أبرز القطاع���ات التي 
يح���رص البنك على مس���اندتها، لم���ا تمثله من أهمية بالغ���ة في اإلرتقاء 
بالصح���ة العامة للمواطنين«، موضحاً »حرص البنك على المش���اركة في 
كافة الفعاليات واألحداث الرياضية التي تُس���هم في تش���جيع المواطنين 
على ممارسة الرياضة في مختلف أنواعها، إلى جانب دعم أبطال مصر 

الرياضيين ومساندتهم فى مختلف األحداث الرياضية«. 
ويُذك���ر أن المب���ادرة ته���دف الى رعاية عدد من مراك���ز التدريب في 
محافظات القاهرة، الفيوم، بورس���عيد، جنوب س���يناء، األقصر وأسوان؛ 
والت���ي تضم عدداً م���ن المالعب لتغطية العديد من األنش���طة الرياضية 
بهدف تنمية وتطوير مستوى اللياقة البدنية لألفراد في تلك المحافظات.

كما تتضمن المبادرة رعاية البنوك المشاركة لمشروع قطار الشباب 
م���ن تنظيم رح���الت ترفيهية وتثقيفية لجميع فئات الش���باب من ُمختلف 
محافظات الجمهورية، بإس���تخدام القطار من محطة سكك حديد مصر 
لزيارة المعالم الس���ياحية واألثرية في محافظة األقصر وأس���وان، ويبلغ 

بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والتنسيق مع إتحاد بنوك مصر

بنك القاهرة مشارك رئيسي في مبادرة البنوك 
لدعم األنشطة الرياضية والشبابية

عدد المس���تفيدين 15 ألف شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية 
على مدار س���بعة أش���هر خالل العام، بواقع 500 ش���اب وفتاة في الفوج 
لع���دد يتأل���ف من 30 فوج���اً، باإلضافة الى رعاية مهرج���ان إبداع، حيث 
يُش���ارك في المهرجان )149( جامعة ومعهد وأكاديمية حكومية وخاصة، 
باإلضافة إلى طالب أكاديمية الشرطة، ويصل عدد مجاالت التسابق إلى 
)23( في مجاالت )أدبية – علمية – فنية(، كما يصل عدد المس���تفيدين 

من المهرجان إلى 40 ألف طالب وطالبة.
وتأتي مش���اركة البنوك المصرية األربعة لرعاية األنش���طة الرياضية 
والش���بابية لوزارة الش���باب والرياضة إس���تكماالً لدورها الرائد في دعم 
الش���باب المصري والرياضة المصرية. وتحرص البنوك المشاركة دائماً 
على تش���جيع وتدعيم الش���راكة بين مختلف القطاعات من خالل تقديم 
نموذج���اً يُحتذى ب���ه للتعاون المثمر لكافة المؤسس���ات يت���م تعميمه في 
م���ا بعد عل���ى كافة المس���تويات والقطاع���ات؛ وذلك للمس���اهمة الفعلية 

 l.والحقيقية في خدمة وتنمية المجتمع

طارق فايد 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة

األخبار والمستجدات
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»أفض��ل  لجائ��زة  العام��ة  األمان��ة  إخت��ارت 
العرب«، محمد اإلتربي – رئيس مجلس إدارة 
بنك مص��ر، ضم��ن قائمة أفض��ل 100 رئيس 
تنفي��ذي عربي لع��ام 2020، للم��رة الثالثة، 
حيث س��بق له الحصول عل��ى الجائزة عامي 
2017 و2018. وقد تم تكريم محمد اإلتربي 
100 رئي��س تنفي��ذي عرب��ي  ضم��ن أفض��ل 
ع��ام 2020، ف��ي إط��ار فعالي��ات اإلحتف��ال 
اإلفتراضي عبر تقني��ة الفيديو كونفرانس 
ال��ذي أقامته األمانة العام��ة للجائزة، حيث 
يتم منح الجائزة للش��خصيات األكثر تأثيرًا 
الش��املة.وتهدف  والتنمي��ة  اإلقتص��اد  ف��ي 
الجائ��زة  إلى تس��ليط الضوء على الرؤس��اء 
التنفيذيي��ن العرب الذين ش��كلت تجربتهم 
اإلداري��ة منعطفًا في مس��يرة الحياة، وكانت 
األكثر تأثيرًا ف��ي اإلقتصاد، وحركة التقدم 

والتنمية الشاملة.
وق��د ت��م إختيار المرش��حين ضم��ن القائمة 
وفق��ًا لمعايير ع��دة، من أهمه��ا؛ قياس مدى 
تأثيرهم ف��ي مجتمعاتهم، القوة االيجابية، 
ومدى المس��اهمة في تحقيق األهداف على 
مس��توى الدول��ة والمجتم��ع، باإلضاف��ة إلى 
خب��راء  وضعه��ا  وتطبيقي��ة  كمي��ة  معايي��ر 
متخصص��ون، وقد بث��ت إدارة لجن��ة جائزة 
تكري��م  إحتفالي��ة  مراس��م  الع��رب  فخ��ر 
الش��خصيات العربي��ة مباش��رة م��ن مدين��ة 

محمد اإلتربي رئيس بنك مصر 
ضمن أفضل 100 رئيس تنفيذي عربي لعام 2020

الدار البيضاء بالمملكة المغربية، وتس��ليم الجائزة للفائزين، ممن ل��م يتمكنوا من الحضور عبر تقنية الفيديو كونفرانس، 
وذل��ك حفاظًا على س��المة الجميع من الموجة الثاني��ة لفيروس كورونا، في ضوء اإلج��راءات اإلحترازية المتبعة في حركة 

السفر لمواجهة الفيروس.

محمد الإتربي في �سطور

محمد اإلتربي رئيس بنك مصر 

محم���د اإلترب���ي هو رئي���س مجل���س إدارة بن���ك مصر،وقد حاز 
عل���ى العديد من الجوائز التكريمي���ة نظراً إلى دوره البارز في خدمة 
اإلقتصاد الوطني، ومن تلك الجوائز؛ جائزة »فخر العرب 2020« – 
فئة القيادة المصرفية المتميزة، والتي يتم منحها للشخصيات األكثر 

 BT تأثي���راً ف���ي اإلقتصاد والتنمية الش���املة، وحصول���ه على جائزة
100 للش���خصيات األكثر تأثيراً في اإلقتص���اد المصري لعام 2019 

وذلك للعام الثالث توالياً من مجلة »بيزنس توداي«.
كم���ا حص���ل محم���د اإلتربي على جائ���زة »أفض���ل مصرفي عام 

2018« من مجلة »ذا يوروبيان« البريطانية.

األخبار والمستجدات
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جوائز بنك م�سر

حص���ل بنك مصر مؤخ���راً بقيادة  محمد 
اإلتربي عل���ى العديد من الجوائز في مختلف 
قطاعات األعمال عن الفترة الس���ابقة، وذلك 
م���ن العديد من المؤسس���ات الدولي���ة تقديراً 
وتتويجاً إلنجازاته المحققة وجهوده المبذولة 

في مختلف القطاعات.
 ف���ي مجال تمويل المش���روعات الصغيرة 
والمتوس���طة والتمويل متناهي الصغر، حصل 
بن���ك مصر على لقب »أفض���ل بنك في تمويل 
المش���روعات الصغيرة والمتوس���طة – مصر 

جائزة »أفضل بنك في مجال المسؤولية المجتمعية – مصر« لعامي 
2019 و2020 م���ن مجلة غلوبال بانكينغ آند فاينانس ريفيو، وجائزة 
»أفض���ل بن���ك في مجال المس���ؤولية المجتمعية – مص���ر« من مجلة 

كوزموبوليتان ذا دايلي العالمية.
وفي مج���ال قطاع المنتجات المصرفية للش���ركات والمؤسس���ات 
المالية، فقد حصل البنك على جائزة »البنك األس���رع نمواً في تمويل 
التج���ارة – مص���ر« لألع���وام 2018 و2019 و2020 م���ن مجلة غلوبال 
بانكين���غ آن���د فاينانس ريفي���و، كما حص���ل البنك على جائ���زة »البنك 
األس���رع نمواً في إدارة النقد – مصر« لعامي 2018 و2020 من مجلة 
غلوب���ال بانكين���غ آند فاينانس ريفيو، كما حص���ل البنك على التصنيف 
م للخدمة على مس���توى مص���ر وإفريقيا 2020«،  األول »كأفض���ل مقدِّ
كذلك حاز البنك على »التصنيف األول ك�رائد للسوق المصرية 2020« 
في إس���تقصاء تمويل التج���ارة من مجلة يورومون���ي، كما حصل البنك 
عل���ى جائزة »أفضل بن���ك في تمويل التجارة – مصر«، وجائزة »أفضل 
بنك في إدارة النقد – مصر« من مجلة »آسيان بانكينغ آند فاينانس«.

كم���ا حص���ل البنك على جائزة »عملية الع���ام للتوريق في إفريقيا 
لعام���ي 2019 و2020« م���ن مجل���ة ذا بانك���ر العالمي���ة – مؤسس���ة 
فاينانشال تايمز، كما حصل البنك على جوائز عدة من مجلة غلوبال 
براندز وهي: جائزة »أفضل عالمة تجارية للشركات – مصر« لعامي 
2019 و2020، وجائ���زة »أفض���ل عالمة تجاري���ة للتجزئة المصرفية 
– مص���ر 2020«، وجائ���زة »أفضل عالمة تجاري���ة لخدمة العمالء – 

مصر 2020«.
كذل���ك حصل بن���ك مصر عل���ى جائ���زة »أفضل عالم���ة تجارية 
مصرفية للعام – مصر 2020« من مجلة غلوبال بانكينغ آند فاينانس 
ريفي���و، باإلضافة إلى حصول البنك عل���ى تصنيف متقدم في قائمة 
التصني���ف العالمي ألفضل 1000 بنك ف���ي العالم من مجلة ذا بانكر 
العالمية – مؤسسة فاينانشال تايمز، وجائزة »بنك العام في اإلبتكار 
الرقمي – في منطقة الش���رق األوس���ط وشمال إفريقيا لعام 2020« 

 l.من مجلة ذا يوروبيان البريطانية

2020«م���ن مجلةغلوب���ال بيزنس أوت ل���وك«، باإلضاف���ة إلى جائزة 
»البنك األكثر إبتكاراً في مجال المش���روعات الصغيرة والمتوس���طة 
– مصر«، من مجلة »إنترناش���يونال فاينانس«، كما حصل البنك على 
جائزة »أفضل بنك شريك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 

2020« من مجلة »ذا يوروبيان« البريطانية.
وف���ي مجال إدارة صناديق أس���واق النقد حص���ل بنك مصر على 
جائ���زة »أفضل بنك في إدارة صناديق أس���واق النقد واالس���تثمارات 
قصيرة األجل في الشرق األوسط لعام 2020«، وتُعد هذه هي المرة 
الثانية عش���رة التي يحصل فيها البن���ك على جائزة من مجلة غلوبال 
فاينانس، وهي إحدى أكبر المجالت المالية المتخصصة في العالم، 
والتي تتخذ من نيويورك مقراً لها. وتستند المجلة في إختيارها لهذه 
البنوك إلى مجموعة كبيرة من المعايير المصرفية الدولية، باإلضافة 
إلى آراء مجموعة متميزة من المحللين والمصرفيين الدوليين، وتمنح 
هذه الجائزة ألفضل بنك على مستوى الشرق األوسط واألكثر تميزاً 
من حيث الربحية، جودة خدمة العمالء المقدمة، الحصة الس���وقية، 
األسعار التنافسية مقارنة بالبنوك األخرى، استخدام أحدث التقنيات 

المصرفية المبتكرة.
وف���ي مج���ال الصيرفة اإلس���المية، نجح بنك مصر ف���ي الحصول 
على العديد من الجوائز منها؛ جائزة »عملية العام )التمويل اإلسالمي( 
إفريقي���ا – 2020« م���ن مجلة ذا بانكر العالمية، مؤسس���ة فاينانش���ال 
تايم���ز، و»جائزة أفضل بنك للمعامالت المصرفية اإلس���المية – مصر 
لعامي 2019 و2020« من مجلة إنترناشيونال بيزنس، كما حصل البنك 
عل���ى جائزة »أفض���ل بنك للمعام���الت المصرفية اإلس���المية – مصر 

لعامي 2019 و2020« من مجلة غلوبال بانكينغ آند فاينانس ريفيو.
وف���ي مجال المس���ؤولية المجتمعي���ة، حصل البن���ك على جائزة 
»أفض���ل بن���ك في مجال المس���ؤولية المجتمعية – مص���ر« من مجلة 
إنترناشيونال بيزنس لألعوام 2018 و2019 و2020، كما حصل البنك 
عل���ى جائزة »أفضل بنك في مجال المس���ؤولية المجتمعية – مصر« 
لعامي 2019 و2020من مجلة إنترناش���يونال فاينانس،باإلضافة إلى 

األخبار والمستجدات
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أعلن البنك اإلسالمي األردني، تحقيق مستويات أداء 
جيدة لنتائجه المالية في نهاية عام 2020، حيث تجاوزت 
إيرادات اإلس���تثمار المش���ترك 200 ملي���ون دينار مقارنة 
ب���� 196.7 مليون دينار بنس���بة نم���و 1.8 %. وعزز البنك 
م���ن مخصصات���ه المالية حت���ى نهاية ع���ام 2020 وذلك 
لمواجه���ة أي تبع���ات أو تأثيرات س���لبية لجائحة كورونا، 
وبلغ���ت األرباح الصافية قبل الضريبة حوالي 83.8 مليون 
دينار، بينما وصلت األرباح بعد الضريبة إلى حوالي 52.1 

مليون دينار.
وق���ال رئيس مجل���س إدارة البنك اإلس���المي األردني 
موسى شحادة: »إن مجلس اإلدارة ناقش البيانات المالية 
الختامي���ة للبنك لعام 2020، وقدم التوصية للهيئة العامة 
العادي���ة بتوزيع أرب���اح نقدية على المس���اهمين عن العام 
2020 بنس���بة 12 % م���ن القيمة االس���مية للس���هم وهي 
الحد األعلى المسموح به، بناًء على تعميم البنك المركزي 

األردني في هذا الشأن«.
وأوض���ح ش���حادة »أن نتائ���ج أعم���ال البن���ك تعك���س 
ق���درة البنك عل���ى التعام���ل م���ع التحدي���ات اإلقتصادية 
الناتج���ة ع���ن الظ���روف اإلقليمي���ة والمحلي���ة، وتبع���ات 
جائحة كورونا«، مش���يداً ب� »الجه���ود المبذولة من اإلدارة 
التنفيذي���ة ومجل���س االدارة والعاملين ف���ي البنك، لتنفيذ 
الخطة اإلس���تراتيجية للبنك، للمحافظة على موقع مميز 

بي���ن المص���ارف االردنية«، مثّمناً »جه���ود البنك المركزي 
األردني والهيئات والمؤسسات  الرسمية الداعمة للجهاز 
المصرف���ي االردني، لمواجهة تأثيرات جائحة كورونا وأي 

من التحديات التي يُمكن أن تطرأ«.
بدوره، أوضح المدير العام للبنك اإلس���المي األردني 
والرئي���س التنفي���ذي الدكت���ور حس���ين س���عيد أن���ه »رغم 
التأثي���رات الس���لبية لجائحة كورونا الت���ي أفرزت تغّيرات 
ف���ي بيئة األعمال،  وأثرت على مختلف القطاعات، وأدت 
إل���ى حالة من عدم اليقي���ن، إاّل أن جميع البيانات المالية 
لمصرفن���ا تؤكد متانة الوض���ع المالي وكف���اءة األداء، مع 
اإللتزام بمتطلبات الحوكمة واإلمتثال ومواجهة المخاطر 
لينعك���س ذلك على نس���ب النم���و  في معظم المؤش���رات 
المالية، حيث بلغت موجودات البنك بما فيها )حس���ابات 
اإلس���تثمار المخص���ص وحس���ابات الوكال���ة باإلس���تثمار 
)المحافظ اإلس���تثمارية( حوالي 5.43 مليار دينار، مقابل 
حوال���ي 4.97 مليارات دينار في نهاي���ة عام 2019 بزيادة 

بلغت حوالي 456 مليون دينار، وبنسبة نمو 9.2 %«.
يُش���ار إل���ى أن البن���ك إس���تمر بتنفيذ خطة التوس���ع 
واإلنتش���ار الجغرافي خالل العام الحالي حتى وصلت الى 
108 فروع ومكاتب منتشرة في جميع أنحاء األردن بإفتتاح 
فروع ومكاتب جديدة، أو تحويل مكاتب إلى فروع أو نقلها 

 l.إلى مواقع جديدة ومملوكة للبنك

التوصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12 % 
أرباح البنك اإلسالمي األردني نحو 83.8 مليون دينار

 الدكتور حسين سعيد المدير العام للبنك 
اإلسالمي األردني والرئيس التنفيذي

موسى شحادة
 رئيس مجلس إدارة البنك اإلسالمي األردني

األخبار والمستجدات
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األخبار والمستجدات

»البنك األهلي المصري «
األول في السوق المصرفية المصرية واألفريقية    

تس���تمر الق���روض المش���تركة ف���ي البن���ك األهلي 
زة وإنجازات محلياً ودولياً،  المصري بتحقيق نتائج متمِّ
ته مؤسس���ة »بلومبرغ«  وف���ق نتائ���ج التقييم ال���ذي أعدَّ
العالمي���ة ع���ن القائم���ة الخاصة بالقروض المش���تركة 
خالل العام 2020 والتي أظهرت حصول البنك األهلي 
المصري عل���ى المركز األول كأفضل بنك في الس���وق 
المصرفي���ة المصري���ة عن قيام���ه ب���األدوار المختلفة، 
وه���ي وكيل التمويل ومرتِّب رئيس���ي ومس���وِّق للقروض 
المش���تركة وذلك بع���د رصد حص���اد أداء البنك طوال 

العام.
كم���ا تُظه���ر النتائج أيض���اً حصول البن���ك األهلي 
المصري على المركز األول على مس���توى قارة أفريقيا 
ومنطقة الش���رق األوسط وشمال أفريقيا عن القروض 
المش���تركة الت���ي قام البن���ك فيها بدور مرتِّب رئيس���ي 
ومسوِّق للقروض المشتركة وعلى المركز الثاني كوكيل 
للتمويل في قارة أفريقيا وفي منطقة الش���رق األوسط 
وشمال أفريقيا وذلك بعد العديد من بنوك ومؤسسات 
دولية، حيث إس���تطاع البنك األهلي المصري إدارة 35 
ت ال�  صفق���ة تمويلية خالل العام بقيم���ة إجمالية تخطَّ

315 مليار جنيه مصري. 
وق���ال هش�������ام عكاش�������ه رئيس مجل�������س إدارة البنك 
األهل�������ي المصري »إن إس���تمرار البنك في تحقيق هذا 
النج���اح، والحف���اظ على تل���ك المكانة الدولي���ة، يأتي 
إنعكاس���اً لحرص البن���ك على دعم اإلقتص���اد القومي 
من خالل توفير اإلحتياجات التمويلية الالزمة لتحقيق 
النم���و اإلقتص���ادي ف���ي مختلف القطاعات وال س���يما 
الحيوي���ة منها، التي تمّس إحتياجات المواطنين، وذلك 
رغ���م التحديات الكبيرة التي تش���هدها مص���ر والعالم 
خ���الل الفت���رة الحالية في ظ���ل أزمة كورون���ا«، مؤكداً 
»أهمي���ة صفق���ات الق���روض المش���تركة ذات الجدارة 
اإلئتمانية والجدوى اإلقتصادية التي تس���اهم في خلق 
قيمة مضافة لإلقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية«. 

هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك األهلي المصري
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األخبار والمستجدات

... وُي�سارك في عملية

 اإ�سدار �سكوك اإ�سالمية

ل�سالح �سركة القاهرة لالإ�ستثمار والتنمية العقارية

مها  ف���ي إط���ار التنوع ف���ي المنتجات غي���ر المصرفية الت���ي يقدِّ
البنك األهل���ي المصري، قام البنك بصفته ضام���ن التغطية ومكتتباً 
بالمش���اركة مع كل م���ن البنك األهل���ي المتحد وبن���ك القاهرة وبنك 
قناة الس���ويس، بتنفيذ عملية إصدار صكوك إسالمية، لصالح شركة 
القاهرة لإلستثمار والتنمية العقارية بإجمالي قيمة بلغت 600 مليون 
جني���ه، حيث وصلت حصة مش���اركة البنك األهلي المصري إلى 150 

مليون جنيه من إجمالي قيمة الصكوك. 
ويأتي إصدار الصكوك في ضوء الطرح الخاص بعملية اإلكتتاب 
المص���درة من المجموع���ة المالية »هيرمس« لصالح ش���ركة القاهرة 

لإلستثمار والتنمية العقارية.

اإتفاقية لالإ�ستحواذ على 24 % 

من اأ�سهم راأ�سمال �سركة اأمان

ع البنك األهلي المصري، عقدّي شراء األسهم  من جهة أخرى، وقَّ
وإتفاق المساهمين في شأن اإلستحواذ على نسبة 24 % من أسهم 
رأس���مال ش���ركة أمان لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية، 
والمدفوعات اإللكترونية، وذلك بقيمة إجمالية تصل الى 480 مليون 

جنيه. 

البنك الأهلي الم�سري وبنك م�سر 

يطلقان م�سروعهما »غاردينيا �سيتي«  

على صعيد آخر، أعلن البنك األهلي المصري وبنك مصر، إطالق 
مش���روعهما العق���اري الجديد  »غاردينيا س���يتي«، طريق الس���ويس 
والطري���ق الدائ���ري، والذي يتولى تحالف ش���ركة »األهلي صبور« مع 
ش���ركة )Founders(  التابعة لشركة »هايد بارك للتطوير العقاري« 
عملي���ات المبيع���ات وتطوير الخطط التس���ويقية الخاصة بمش���روع 

»غاردينيا سيتي«.

... ويقود تحالفًا م�سرفيًا 

لمنح تمويل معبري م�سترك 

ل�سركة الغرابلي لالأعمال الهند�سية المتكاملة

 نج���ح تحال���ف مصرفي بقي���ادة البنك األهل���ي المصري بصفته 
المرتِّب الرئيس���ي األولي ووكيل التمويل، وبمش���اركة ثالثة بنوك هي 
بن���ك اإلس���كندرية، والبن���ك المص���ري لتنمية الص���ادرات وبنك قناة 

الس���ويس، في إب���رام عقد قرض معب���ري بلغت قيمت���ه 3.8 مليارات 
جنيه لصالح ش���ركة الغرابل���ي لألعمال الهندس���ية المتكاملة بهدف 
توس���عة وتطوير مين���اء أبو قير الجديد في اإلس���كندرية، في حضور  
يحي���ى أبو الفتوح نائب رئيس مجل���س إدارة البنك األهلي المصري، 
والدكت���ور أحم���د ج���الل نائب رئيس مجل���س إدارة البن���ك المصري 
لتنمي���ة الصادرات، والهيثم القبرصلي رئيس قطاع تمويل الش���ركات 
والخدمات اإلس���تثمارية في بنك قناة الس���ويس، وتامر س���يف الدين 
رئيس قطاع إئتمان الشركات، وبنوك اإلستثمار في بنك اإلسكندرية، 
وشريف رياض رئيس مجموعة تمويل الشركات والقروض المشتركة، 
وأحمد السرس���ي رئيس قطاع القروض المش���تركة في البنك األهلي 
المصري، كما حضر من جانب ش���ركة الغرابلي لألعمال الهندس���ية 
المتكامل���ة المهن���دس معتصم الغرابلي رئيس مجلس إدارة الش���ركة، 

باإلضافة الى أعضاء فرق العمل من كافة األطراف.

... وُيجري اإتفاقية تعاون لتفعيل

 التح�سيل الإلكتروني لعمالء ال�سركة

ف���ي مب���ادرة تُع���ّد هي األولى م���ن نوعها في مص���ر، وفي تطبيق 
مبتكر لمفهوم الشمول المالي، أبرم البنك األهلي المصري بروتوكول 
تع���اون مع الش���ركة الش���رقية »إيس���ترن كومباني« يس���تهدف ميكنة 
���الت المالية للش���ركة من الموزعين والتج���ار وتوفير حلول  المتحصِّ
تكنولوجية لتعامالت الش���ركة المالية مع عمالئها، من خالل برنامج 
جدي���د للمدفوع���ات الرقمي���ة، يهدف إلى دعم س���وق المش���روعات 

الصغيرة والمتوسطة. 
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حض���ر حفل التوقي���ع، اللواء عادل الغضبان محافظ بورس���عيد، 
حيث سيتم بدء تطبيق منظومة التحصيل في المحافظة، ويحيي أبو 
الفت���وح وداليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك األهلي المصري، 
وهان���ي أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للش���ركة الش���رقية 

»ايسترن كومباني«، وقيادات وفرق العمل المختصة.
 

... ويفتتح فرعًا جديدًا بهيئة

 قناة ال�سوي�ض بالإ�سماعيلية

من جهة أخرى، إفتتح البنك األهلي المصري أحدث فروعه بهيئة 

باإلس���ماعيلية  الس���ويس  قن���اة 
والذي يُعد الف���رع رقم 543 في 
شبكة فروع البنك المنتشرة في 

جميع أنحاء مصر.
اإلفتت���اح كل  ف���ي  وش���ارك 
م���ن: الفريق أس���امة ربيع رئيس 
هيئ���ة قن���اة الس���ويس، وهش���ام 
إدارة  مجل���س  رئي���س  عكاش���ه 
البن���ك األهلي المص���ري، وعدد 
م���ن أعض���اء مجل���س إدارة الهيئة وقي���ادات البنك، حي���ث يقع الفرع 
الجدي���د داخل مبنى اإلرش���اد في محافظة اإلس���ماعيلية، كما جرى 
توقي���ع الُملح���ق الُمكمل لبروتوكول التعاون الُمش���ترك بين هيئة قناة 
الس���ويس والبنك األهلي المصري والخاص بتفعيل الحملة اإلعالنية 
للتروي���ج للتحصي���ل اإللكتروني لرس���وم عبور األنف���اق التابعة للهيئة 
م���ن خالل نقاط البيع اإللكترون���يPOS  الخاصة التي يتولى البنك 
األهل���ي المصري توفيرها لعابري تلك األنفاق في محافظات القناة، 
وال���ذي وقعه المهندس أحمد حج���ازي مدير إدارة األنفاق والكباري، 
ونرمين ش���هاب الدين رئيس التس���ويق والتنمية المجتمعية في البنك 

l.األهلي المصري

األخبار والمستجدات
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العربي��ة  المؤسس��ة  أعلن��ت 
المصرفي��ة – )»بن��ك ABC«( ف��ي 
بيان، ع��ن توقيع إتفاقي��ة مع بنك 
لبنان والمهجر )»بنك بلوم لبنان«( 
لإلس��تحواذ عل��ى حصت��ه البالغ��ة 

99.4 % في )بنك بلوم مصر( .
وال ت���زال عملية إتمام اإلس���تحواذ 
خاضعة لعدد من الشروط والموافقات 
م���ن الجه���ات الرقابي���ة ف���ي البحرين 
ومصر ولبنان. ويُتوقع إستكمال عملية 
اإلس���تحواذ في الربع الثاني من العام 
الحال���ي. ويبلغ المبل���غ المعروض من 
قبل بنك ABC لقاء اإلس���تحواذ على 
100 % م���ن »بنك بل���وم مصر«، قيمة 

6,700 مليون جنيه مصري.
ويمتلك بن���ك ABC محفظة مهمة 
من األعم���ال في مصر، أحد األس���واق 
اإلس���تراتيجية الرئيس���ية للبنك، حيث 
إس���تهل تواجده ف���ي الس���وق المصرية 
عبر إس���تحواذه على بنك مصر العربي 
األفريق���ي في الع���ام 1999. ويقدم بنك 
ABC خدمات���ه ف���ي مصر ف���ي الوقت 
الراه���ن من خ���الل 27 فرعاً منتش���رة 
في جميع المناطق. وسيُسهم إستحواذه 
عل���ى بنك بلوم مصر ف���ي تعزيز مكانته 
في الس���وق المصرية، م���ا يُمثل خطوة 
أخ���رى نحو تحقيق إس���تراتيجية البنك 
الطموح���ة، ليغدو »البنك الدولي الرائد 
ف���ي منطقة الش���رق األوس���ط وش���مال 

أفريقيا«. 

بنك ABC يُوقع إتفاقية لإلستحواذ على »بنك بلوم مصر«

وستُس���هم صفقة اإلستحواذ المشار إليها عند إستكمالها في 
تعزيز مكانة بنك ABC بين أكبر20 بنكاً في مصر، ورفع مستوى 
وحج���م عملياته من خالل اإلعتماد عل���ى منصة مصرفية حديثة 
تتمي���ز بالكف���اءة والفاعلي���ة، ورف���د مجموعة بن���ك ABC بذراع 
مصرفي���ة ذات ربحي���ة ومقومات نمو مس���تقبلية مهمة في إحدى 

أكثر األسواق جاذبية في المنطقة.
كذلك ستُس���هم الصفقة في بناء قدرات مصرفية جديدة، وال 
س���يما في مجال صيرفة التجزئة والش���ركات وإقراض المشاريع 

الصغيرة والمتوس���طة، واإلس���تفادة من اإلمكان���ات الكبيرة التي 
يُتيحها بنك ABC في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية، وعبر 
الهوات���ف الذكي���ة، ومن خ���الل مراكز المجموع���ة للتميز، وإتاحة 
خيارات وعروض مصرفية معززة لعمالء البنك، وتوس���يع ش���بكة 
فروع���ه ف���ي مصر وزيادة كفاءته���ا عبر إضاف���ة 41 فرعاً جديداً 
إليه���ا، وفي زي���ادة ربط قاعدة عمالء البن���ك المتنامية في مصر 
بش���بكته العالمي���ة، وتوفير منصة أقوى وأكثر كف���اءة تتيح لعمالء 

l.البنك الدوليين الدخول بسهولة إلى السوق المصرية

الدكتور خالد كعوان
ABC الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك

سعد أزهري
رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام لبنك بلوم لبنان
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ترأس محافظ مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي عبدالحميد 
محمد سعيد األحمدي، »إجتماع مسؤولي اإلمتثال«، في حضور رئيس 
إتحاد مصارف اإلمارات عبد العزيز الغرير، وأكثر من 100 مشارك من 

كبار مسؤولي اإلمتثال في القطاع المصرفي، بغية خلق منصة بين 
مصرف اإلمارات المركزي وكبار مسؤولي اإلمتثال في جميع البنوك 

العاملة في الدولة، بما في ذلك إتحاد مصارف اإلمارات. 
وقد ناقش المجتمعون، المهام والمسؤوليات المتوقعة من إدارات 

اإلمتثال، ومدى تكاملها مع إدارة مخاطر البنوك. ويأتي ذلك دعمًا 
لتحقيق أجندة دولة اإلمارات في ما يتعلق بمواجهة غسل األموال 

عبد الحميد محمد سعيد األحمديومكافحة تمويل اإلرهاب.
 محافظ مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

»المركزي اإلماراتي« يشدِّد على أهمية
دور إدارات اإلمتثال في مواجهة الجرائم المالية

5830 تاجرًا إلكترونيًا مسجاًل في اإلمارات  »موظفونا حاصلون على اللقاح«
إستراتيجية شركات خدمية وتجارية لطمأنة المتعاملين

وأك���د المحافظ األحمدي خالل اإلجتماع »أهمية إدارات اإلمتثال 
ودوره���ا في ضمان اإلدارة الس���ليمة والش���املة لجميع المخاطر، التي 
تُواجهها البنوك في الدولة، باإلضافة إلى اإلدارة اإلس���تباقية واإلبالغ 

عن مخاطر اإلمتثال«.
كم���ا تن���اول المجتمعون، مواضي���ع عدة من أهمه���ا تقييم مهارات 
إدارات اإلمتث���ال، وتضمين مخاطر اإلمتثال بش���كل صحيح في اإلطار 

العام لتحّمل المخاطر.
وق���دم المص���رف المرك���زي أجندة مه���ام أعمال دائرة اإلش���راف 
عل���ى مواجهة غس���ل األموال ومكافح���ة تمويل اإلره���اب، والتي تتمثل 
مسؤوليتها على وجه الخصوص باإلمتثال لإلجراءات الموصى بها من 

قبل مجموعة العمل المالي )فاتف(. 
كذل���ك ت���م إطالع المش���اركين على التق���ّدم المحرز ف���ي المبادرة 

الوطني���ة لرقمن���ة عملي���ة »إع���رف عميلك« بغ���رض توحي���د المعايير 
التنظيمي���ة، وضم���ان مس���توى ع���اٍل من اإلمتث���ال وزي���ادة الكفاءة في 
القط���اع المصرفي. كم���ا قام المصرف المركزي بتعريف المش���اركين 
بإط���ار حماي���ة المس���تهلك الذي تم طرح���ه أخيراً، ومناقش���ة توقعاته 

للتنفيذ السريع.
ف���ي هذا الس���ياق، أكدت لجن���ة اإلمتثال التابع���ة إلتحاد مصارف 
اإلمارات »إلتزامها دعم المصرف المركزي والجهات األخرى في الدولة، 
لتعزي���ز إطار مواجه���ة غس���ل األموال«. وق���ال المحافظ عبدالحميد 
محمد س���عيد األحمدي: »إن اإلم���ارات ملتزمة إلتزام���اً كاماًل تطبيق 
معايي���ر مجموع���ة العمل المال���ي للحفاظ على س���المة وأمان نظامها 
المالي. لذا، نُشدد على المؤسسات المالية اإلستمرار في بذل المزيد 
من الجهود لمواجهة غس���ل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب، ونُشجع 

 l.»على إستمرار التواصل لمناقشة األمور التنظيمية مع القطاع
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أعلن���ت منظم���ة األم���م المتح���دة للطفولة )يونيس���ف( 
تعيين ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية اآلس���يوية، 
والمدي���ر التنفيذي لنادي دبي ألصحاب الهمم، كأول س���فير 
لها م���ن دولة اإلمارات العربية المتح���دة، وذلك خالل حفل 
توقيع أقيم في دبي، في حضور ممثل اليونيسف في منطقة 

الخليج.
وأوضح���ت المنظم���ة الدولي���ة ف���ي بي���ان »أن اختي���ار 
العصيمي سفيراً لها، في ضوء ما قدمه من جهود على مدى 
عقود من أجل الطفل، س���واء على مستوى دولة اإلمارات، أو 
في بلدان عدة ومناطق أخرى والتي عّبر من خاللها بوضوح 
عن إلتزامه بدعم حقوق الطفل عبر مختلف المناصب التي 

تقلدها«. 
يُذك���ر أن ماج���د العصيم���ي ه���و أيضاً عض���و المجلس 
اإلستش���اري لألولمبياد الخاص في الشرق األوسط وشمال 
أفريقي���ا، إضافة إلى عضويته في مجلس إدارة اللجنة العليا 

لحماية حقوق أصحاب الهمم في دولة اإلمارات.
وبه���ذه الخط���وة، ينض���م العصيمي إلى فري���ق مميز من 
س���فراء اليونيسف حول العالم تتركز مهمتهم في نقل صوت 
الطفل إلى ُصّناع القرار، ويُسهمون بشكل فّعال في الوصول 
إل���ى قل���وب الن���اس وعقولهم لضم���ان أن ين���ال الطفل كافة 

حقوقه.  
ف���ي هذا الس���ياق، أب���دى ماجد العصيمي س���عادته بأن 
يكون »أول سفير وطني لليونيسف من دولة اإلمارات العربية 

المتح���دة«، آم���اًل »أن أتمكن من اإلس���هام بكامل طاقتي في 
تحقيق األهداف النبيلة لهذه المنظمة الدولية، على مستوى 

دولة اإلمارات، وفي آسيا وحول العالم«. 
وأض���اف العصيم���ي: »يتزام���ن إختي���اري له���ذه المهمة 
النبيلة مع إكتمال إس���تعداداتنا لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية 
الجديدة للجنة البارالمبية اآلسيوية للسنوات األربع المقبلة، 
كما تتماش���ى مهمتنا أيضاً مع أهداف اليونيس���ف من حيث 
توظي���ف الرياض���ة في تمكي���ن األطفال والش���باب أصحاب 
الهمم، للتغلّب على اإلعاقة وتعزيز إندماجهم اإلجتماعي«.

وأكد العصيمي »أن دولة اإلمارات تُقدم نموذجاً يُحتذى 
في مجال العناية باألسرة والطفل، من خالل مختلف األجهزة 
المعني���ة، وفي مقدمها المجل���س األعلى لألمومة والطفولة، 
ف���ي حي���ن أقرت الدول���ة العديد م���ن المب���ادرات والقوانين 
والتش���ريعات التي تم سنُّها من أجل ضمان الحماية الكاملة 
للطف���ل، ومن أهمه���ا قانون »وديم���ة« الذي أصدره الش���يخ 
خليف���ة بن زايد آل نهي���ان رئيس الدولة، لضمان كافة حقوق 
الطف���ل، في الوقت الذي يش���كل اإلهتمام بالطفل وتنش���ئته 
إح���دى أهم األولويات التي تحظى بكل اإلهتمام والدعم من 
قبل الش���يخ محمد بن راش���د آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
رئي���س مجلس ال���وزراء حاكم دبي، حيث قّدم س���موه القدوة 
بإط���الق العديد من المش���اريع والمب���ادرات المعنية بتوفير 
فرص التعليم وتهيئة سبل الحياة الكريمة للطفل في مناطق 

 l.»مختلفة من المنطقة والعالم

منظمة اليونيسف: ماجد العصيمي
أول سفير وطني من دولة اإلمارات العربية المتحدة
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في خطوة تعزز سياسات تمكين المرأة في تولي مناصب قيادية 
في اإلمارات العربي��ة المتحدة، عّين بنك أبوظبي األول هناء 
الرس��تماني في منصب الرئي��س التنفي��ذي للمجموعة خلفًا 
ل إمرأة تتولى  ألندري��ه الصايغ، لتصبح بذل��ك الرس��تماني أَوّ

أعلى منصب قيادي في أكبر بنك في دولة اإلمارات.

وتتمت���ع  الرس���تماني التي ُصنفت ضمن قائم���ة »فوربس« ألقوى 
س���يدات األعمال العربيات في 2017 بأكثر من 22 عاماً من الخبرة 

في مجال البنوك.
والرس���تماني صاحب���ة التاريخ الطويل في العم���ل المصرفي من 
بين عدد متزايد من النساء الالتي تمَّ إختيارهن لقيادة الشركات في 
الشرق األوسط. وتشغل الرستماني حالياً منصب رئيس مجلس إدارة 

بنك أبوظبي األول سويس الخاص.
وإمتدت خبرات الرس���تماني إلى قطاع اإلتصاالت، حيث ش���غلت 
منصب مدير مستقل في شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة »دو«، 

ونائب رئيس معهد اإلمارات للخدمات المصرفية والمالية.
وتحمل هناء الرس���تماني شهادة الماجس���تير في إدارة المعلومات 
من جامعة جورج واشنطن في الواليات المتحدة األميركية، وشهادة في 
إدارة البطاقات المصرفية من جمعية الدولية فيزا والمملكة المتحدة.

األخبار والمستجدات

من هي أول رئيسة تنفيذية ألكبر بنك في اإلمارات؟

هناء الرستماني

وعملت كعضو في مجلس إدارة مجموعة عبد الواحد الرستماني، 
وعض���و المجل���س اإلستش���اري لماس���تركارد ومجل���س إدارة المعهد 

الدولي للتطوير اإلداري.
وق���ال الش���يخ طحن���ون بن زاي���د آل نهي���ان رئيس مجل���س إدارة 
بن���ك أبوظبي األول: »يس���عدنا اإلعالن عن تعيين هناء الرس���تماني، 
والتي تش���غل حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات 
المصرفي���ة لألفراد والخدمات المصرفي���ة الخاصة في المجموعة، 
ف���ي منص���ب الرئيس التنفي���ذي لمجموعة بنك أبوظب���ي األول خلفاً 

ألندريه الصايغ«.
وأض���اف بن زاي���د آل نهيان: »لطالما ح���رص بنك أبوظبي األول 
على ترس���يخ قيم التنوع والشمولية، وهو ما يبدو جلياً في تعيين أول 
سيدة تتولى منصب الرئيس التنفيذي لمجموعتنا لتقود مسيرة النمو 

المستقبلية للبنك، وهي خطوة تستحق التقدير«.
بدوره قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة اإلماراتي 
للش���ؤون الخارجي���ة: »نبارك ألنفس���نا ولبن���ك أبوظب���ي األول تعيينه 
للس���يدة هناء الرستماني رئيسية تنفيذية للبنك األكبر في اإلمارات، 
إنه���ا رس���ائل إيجابية ع���ن الكف���اءة والمواطن والمرأة ف���ي اإلمارات 
يُرس���لها هذا التعيين، كذلك هو قرار تج���اري وإداري بأبعاد إيجابية 

تتخطى قطاع المصارف والبنوك«.
وحقق بنك أبوظبي األول أداًء قوياً خالل العام 2020، حيث بلغ 
صاف���ي أرباح المجموع���ة 10.6 مليار درهم، فيما بل���غ صافي أرباح 
البن���ك 3.2 ملي���ارات درهم خالل الرب���ع األخير من الع���ام الماضي 

l.2019 بإرتفاع نسبته 5 % مقارنة بعام
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األخبار والمستجدات

أعلن بنك أبوظبي التجاري عن قيامه بإطالق حملة لتوفير لقاح »كوفيد19-« في المقر الرئيسي للبنك 
في أبوظبي لموظفيه وأفراد عائالتهم، بما في ذلك موظفي مصرف الهالل والشركات األخرى 

التابعة للبنك، شركة أبوظبي التجاري للعقارات وشركة أبوظبي التجاري للخدمات الهندسية وشركة أبوظبي التجاري 
لألوراق المالية، وذلك بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية )صحة( 

في إطار حملة التطعيم الوطنية التي تنظمها دائرة الصحة في أبوظبي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، 
سعيًا لمكافحة ومواجهة فيروس »كوفيد19-« وفي محاولة لعودة الحياة والنشاط االقتصادي إلى الوضع الطبيعي.

بنك أبوظبي التجاري 
يطلق حملة لتوفير لقاح كورونا لموظفيه وعائالتهم

نج���ح بنك أبوظب���ي التجاري في إنجاز حمل���ة التطعيم لموظفيه 
وعائالته���م ف���ي كل من أبوظب���ي ودبي بهدف دعم جه���ود الدولة في 
الحف���اظ على س���المة المجتمع والوص���ول الى مرحل���ة التعافي من 
خ���الل مس���اعي الحكومة لتأمين اللقاح ألكثر من 50 % من س���كان 
اإلمارات بنهاية شهر مارس 2021. وبهذه الخطوة الفعالة التي شملت 
تطعي���م موظفي البنك وأف���راد عائالتهم أيضاً، أصب���ح بنك أبوظبي 
التجاري في مقدمة البنوك الوطنية التي ش���اركت في حملة التطعيم 
الوطنية لمواجهة انتشار جائحة فيروس »كوفيد-19« واالنتصار عليه 
ع���ن طريق تحصين المجتم���ع وأخذ اللقاح مع االلتزام بالمس���ؤولية 

المجتمعية والحفاظ على السالمة العامة لكافة أفراد المجتمع.
وبه���ذه المناس���بة، ق���ال علي دروي���ش، رئيس مجموع���ة الموارد 
البش���رية في بنك أبوظبي التجاري: »يس���رني أن أنتهز هذه الفرصة 
للتقدم بالش���كر والعرفان إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع وش���ركة 
أبوظب���ي للخدمات الصحية )صحة( على التعاون الذي أبدوه وتوفير 

اللقاحات والفرق الطبية الالزمة إلعطاء اللقاحات للموظفين.
تأتي هذه المبادرة في إطار دعم البنك المتكامل لجهود الهيئات 
الصحي���ة الرامي���ة إل���ى وقف انتش���ار جائح���ة كوفيد19- ف���ي دولة 
اإلم���ارات العربية المتحدة. ونحن في بنك أبوظبي التجاري، نواصل 
جهودن���ا لحماي���ة موظفين���ا وتوفير س���بل المحافظة عل���ى صحتهم 
وس���المتهم. كما أننا مس���تمرون في س���عينا الحثيث لتقديم خدمات 
اس���تثنائية لعمالئن���ا وتنفيذ خططن���ا الطموحة بكف���اءة وفعالية، مع 
ضمان اتب���اع كافة االحتياطات الالزمة وااللت���زام بالتدابير الوقائية 

وإرشادات الجهات المختصة.«
ويطب���ق البن���ك منذ بدء انتش���ار الوباء سلس���لة م���ن اإلجراءات 
االحترازية لضمان صحة وسالمة الموظفين والعمالء، في حين يتابع 
فريق اإلدارة العليا خطط استمرارية األعمال وضمان مواصلة تقديم 
الخدم���ات المتميزة لكاف���ة عمالء البنك في دول���ة االمارات العربية 

l.المتحدة
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األخبار والمستجدات

إنعق���د عبر اإلتصال المرئي، الح���وار اإلقتصادي ال� 11 بين دول 
مجل���س التعاون ل���دول الخليج العربي واإلتح���اد األوروبي، وذلك في 

إطار تنفيذ برنامج العمل المشترك.
وأوضح األمين العام المس���اعد لمجلس التعاون للشؤون السياسية 
والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، »أن الحوار اإلقتصادي 

الحوار اإلقتصادي الـ 11 بين دول مجلس التعاون واإلتحاد األوروبي
يُعقد بصفة منتظمة منذ تأسيس���ه في العام 2003، وقد سلّط الضوء 
على اآلثار اإلقتصادية واإلجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد، 

واألدوات التي جرى إستخدامها لمواجهة هذه التحديات«.
وناق���ش الح���وار، أوراق عم���ل ُقدمت م���ن قبل مجل���س التعاون، 
تناول���ت آث���ار الجائح���ة على السياس���ات المالية وسياس���ات س���وق 
العمل، وتقلبات أس���عار النفط، وبرام���ج التحول اإلقتصادي في دول 
المجل���س. فيما قدم الجانب األوروبي أوراق عمل عن تأثير الجائحة 
على اإلقتصاد األوروبي، والتطورات المس���تقبلية المتوقعة في ش���أن 
برام���ج التحفي���ز اإلقتصادي والسياس���ات النقدي���ة والمالية، وتأثير 
الجائح���ة على التحول اإلقتصادي في أوروبا نحو اإلقتصاد األخضر 

واإلقتصاد الرقمي.
وق���دم الجان���ب األوروب���ي ورقة عمل عن ال���دور الدولي لعمل���ة اليورو، 
وتطلعاته إلى تعزيز اإلستفادة من ميزات عملة اليورو في اإلقتصاد العالمي.
يُش���ار إل���ى أنه ش���ارك ف���ي اإلجتم���اع، مجموع���ة م���ن الخبراء 
والمختصي���ن وع���دد من المس���ؤولين، م���ن الدول األعض���اء في دول 
مجلس التعاون، واألمانة العامة لمجلس التعاون، والمركز اإلحصائي 
للمجلس. وم���ن الجانب األوروبي من المفوضية األوروبية )الش���ؤون 
المالي���ة واإلقتصادي���ة والعالق���ات اإلقتصادي���ة والمالي���ة الدولي���ة 

 l.والحوكمة العالمية( والبنك المركزي األوروبي

األمين العام المساعد لمجلس التعاون للشؤون السياسية والمفاوضات 
الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق

تطوير منصة تعليمية لألعمال المصرفية في سوق أبوظبي العالمي
عت هيئة الموارد البش��رية إلمارة أبوظبي، وأكاديمية  وقَّ
س��وق أبوظب��ي العالم��ي، وبنك أبوظب��ي التج��اري، إتفاقية 
تع��اون ثالثية به��دف تأكيد التعاون اإلس��تراتيجي لتطوير 
��ة تعليمي��ة لألعم��ال المصرفي��ة ف��ي س��وق أبوظب��ي  منصَّ
العالم��ي لتنمي��ة مه��ارات وق��درات مجموع��ة م��ن المواهب 
والموارد البش��رية المواطنة، وإعداده��م للعمل في المجال 

المصرفي ضمن »برنامج المصرفيون«.
وس���تعمل األط���راف المتعاونة على طرح »برنام���ج المصرفيون« 
اس���ة حس���ب ما  دعم���اً لمتطلبات الحكومة في فئات الوظائف الحسَّ
فه���ا مصرف اإلم���ارات العربي���ة المتحدة المرك���زي، وبما يتالءم  عرَّ
م���ع متطلِّبات تعيي���ن المواهب وإدارتها لدى بن���ك أبوظبي التجاري، 
يجين  وعقد برامج تطوير وطنية )NDP( للمساعدة في تدريب الخرِّ
الج���دد، وتعيينهم في المجال المصرفي والمال���ي، فضاًل عن تنفيذ 
برام���ج التدري���ب والتطوير اإلضافي���ة لتحقيق ورف���ع كفاءاتهم تلبية 
يجين الذين  إلحتياج���ات القط���اع المعني، حيث س���يتم إختي���ار الخرِّ

يجت���ازون البرامج بنج���اح لتعيينهم في مؤسس���اتهم من خالل مراكز 
تقييم راسخة وثابتة.

وس���يتم تصمي���م وتقدي���م »برنام���ج المصرفي���ون« بالتع���اون مع 
معهد لندن للصيرفة والتمويل، أحد ش���ركاء أكاديمية س���وق أبوظبي 

 l.العالمي
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5.5 % النمو المتوقع لإلقتصاد العالمي في 2021
رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته 
لنمو االقتصاد العالمي في العام 2021، 
وأف���اد »أن الرك���ود ال���ذي أوقد فيروس 
 2020 الع���ام  ف���ي  »كورون���ا« ش���رارته 
سيكون أقل بنحو نقطة مئوية كاملة عن 

التقديرات السابقة«.
ولف���ت الصندوق في بي���ان إلى »أن 
الموافق���ة عل���ى لقاحات عدة، وش���روع 
بعض الدول في التطعيم خالل ديسمبر 

إنكماش���اً عالمياً نس���بته 3.5 % في 2020، وهي قراءة أفضل بواقع 
0.9 نقطة مئوية عن إنكماش بنس���بة 4.4 %  كان يتوقعه في تقرير 
أكتوب���ر )تش���رين األول(، وذل���ك بفضل زخ���م أقوى م���ن المتوقع في 

النصف الثاني من 2020
وتوق���ع الصندوق نمو اإلقتصاد العالم���ي 5.5 % في 2021، بما 
يزي���د 0.3 نقط���ة مئوية على توقع أكتوبر )تش���رين األول(، عازياً ذلك 
إلى تس���ارعٍ ، س���تغّذيه اللقاحات في وقت الحق من السنة، ومزيد من 
إجراءات الدع���م في الواليات المتحدة والياب���ان وبعض اإلقتصادات 

الكبيرة األخرى.
وتوق���ع أيضاً »أن ينمو اإلقتص���اد األميركي، األكبر في العالم، بنحو 
5.1 % ف���ي الع���ام 2021، وه���و ما يزي���د نقطتين مئويتي���ن على التوقع 
l.»2020 السابق، بفضل إستمرار الزخم القوي للنصف الثاني من العام

أعلن بنك اإلم���ارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة 
ف���ي المنطقة، تحقيق صافي أرباح بلغ 7.0 مليارات درهم  في العام 
2020، رغ���م البيئة التش���غيلية المليئة بالتحدي���ات. وإرتفع إجمالي 
الدخل بنس���بة 4 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الس���ابق، حيث إن 
مس���اهمة دينيزبنك اإليجابية عّوضت اإلنخفاض في هامش صافي 
الفائدة على خلفية إنخفاض أس���عار الفائدة واإلنخفاض في الدخل 

غير الممول. 
وقدم بنك اإلمارات دبي الوطني دعمه المتمثِّل في تأجيل سداد 
الدفع���ات إلى أكثر م���ن 103,000 عميل في دولة اإلم���ارات العربية 

بنك اإلمارات دبي الوطني عام 2020:
إرتفاع إجمالي الدخل 4 % 
ليصل إلى 23.2 مليار درهم

األخبار والمستجدات

)كانون األول( يُع���ززان اآلمال بانتهاء الجائحة التي أصابت نحو 100 
ملي���ون وأودت بحياة أكثر من 2.1 مليون في أنحاء العالم«، لكنه حذر 
م���ن »ضبابية إس���تثنائية« ال يزال االقتصاد العالم���ي يواجهها، قائاًل: 
»إن تجدد موجات »كوفيد – 19« وظهور سالالت جديدة ينطوي على 
مخاطر، وأن النش���اط العالمي س���يظل دون توقع���ات ما قبل »كوفيد« 

الصادرة قبل نحو عام«.
وب���ات م���ن المرجح أن ينح���در نحو 90 مليون ش���خص عن خط 
الفق���ر المدقع ف���ي 2020 و2021، إذ تمحو الجائحة التقدم المحقق 
ف���ي الحد م���ن الفقر على م���دى العقدين األخيري���ن. وال تزال أعداد 
كبيرة تعاني البطالة المباش���رة أو المقّنعة في بلدان عديدة، بما فيها 

الواليات المتحدة.
وتنب���أ الصندوق في أح���دث تقاريره لتوقع���ات االقتصاد العالمي 

المتح���دة، فض���اًل ع���ن مس���اعدة العديد م���ن العمالء ف���ي المناطق 
الجغرافية األخرى التي يزاول عملياته فيها. 

وع���ّزز بنك اإلمارات دب���ي الوطني منتجاته وخدماته الرقمية مع 
تزاي���د عدد العم���الء الذين إعتمدوا هذه الطريق���ة اآلمنة والمريحة 
العمومي���ة  الميزاني���ة  ت���زال  وال  المصرفي���ة.  تعامالته���م  لمزاول���ة 
للمجموعة تحافظ على مركزها السليم، مع معّدالت السيولة ونسب 
رأس الم���ال، ونس���ب تغطية القروض منخفضة القيم���ة القوية. وقد 
أتاحت هذه النتائج لمجلس اإلدارة التوصية بتوزيع أرباح لعام 2020 

 l.بواقع 40 فلساً للسهم الواحد
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المدير العام لـ »التجارة والتنمية« وسيم الزوي: 
النتائج المالية للمصرف في 2020 ممتازة

مبنى مصرف التجارة والتنمية

أك���د المدير الع���ام لمصرف التجارة والتنمية وس���يم الزوي، »أن 
النتائج المالية للمصرف لسنة 2020 كانت ممتازة«. جاء ذلك خالل 
إجتماع عقدت���ه إدارة الرقابة المصرفية في مصرف ليبيا المركزي، 

لمناقشة ميزانية مصرف التجارة والتنمية لعام 2020.
وقال الزوي: إنه »تّمت مناقش���ة بنود المرك���ز المالي للمصرف، 

والميزانية العمومية، وقائمة الدخل عن السنة المنتهية 2020«.
ب���دوره أوضح مدي���ر إدارة الرقابة المصرفية ف���ي مصرف ليبيا 
المركزي، أسامة الشكري أنه »تّم خالل اإلجتماع مع مسؤولي مصرف 
التجارة والتنمية، التطّرق إلى محاور عدة من بينها الحس���ابات ذات 
الطبيع���ة الخاصة، ومالحظات الرقابة الميدانية والمكتبية، وقس���م 

الدفع اإللكتروني عن المصرف لعام 2020«.
ولفت الش���كري إل���ى »أن إدارة الرقابة قدم���ت توصيات، أهمها 
زيادة رأس المال، وتس���وية المعلقات الداخلية والخارجية للمصرف، 

وتصنيف الديون وتقديم الضمانات المقابل لها«.

»التجارة والتنمية« ي�ستعّد لإن�ساء �سالة ركاب في مطار بنينا

م���ن جهة أخ���رى، قّدمت إدارة مط���ار بنينا الدولي ف���ي بنغازي، 
خالل إجتماع ُموّس���ع، ُمقترحاً إلنشاء صالة ركاب في المطار، وذلك 
ع���ن طريق عقد اإلس���تثمار الموق���ع بين الحكوم���ة الليبية ومصرف 

التجارة والتنمية.
وفي بيان إلدارة المطار؛ توّقعت »أن يتم إستكمال مشروع إنشاء 
الصالة مع نهاية العام الجاري«. كما ناقش المشاركون في اإلجتماع، 
كافة جوانب المش���روع، وعرض التصاميم والخرائط الُمعّدة من قبل 
»المكتب اإلستشاري اللبناني«، كما تم التأكيد على ضرورة البدء في 

تنفيذ هذا المشروع في أسرع وقت.

»التجارة والتنمية« و«الجمهورية« ي�سرعان في بيع النقد الأجنبي

 على صعيد آخر، أعلن مصرف التجارة والتنمية، لكافة عمالئه، 
أن���ه »سيباش���ر بيع النق���د األجنبي لكاف���ة األغراض وفًق���ا لضوابط 

مصرف ليبيا المركزي«.
وأف���ادت إدارة المص���رف إنه���ا س���تعلن، عن »آلية تعبئة وش���حن 
البطاق���ات المصرفي���ة الدولية »فيزا«، و«ماس���تر كارد«، وآلية إجراء 

الحواالت السريعة«.
يُشار إلى أن مجلس إدارة مصرف الجمهورية كان قد أعلن مؤخراً 
أنه »سيشرع في بيع النقد األجنبي لكافة األغراض؛ في غالبية فروعه«. 
وكان مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس قد قرر منح خمسة 
مليارات دينار للمصارف المتعثرة. علماً أن المصارف التي ستس���تفيد 

 l.»من هذا المبلغ هي: »الوحدة«، و«التجارة والتنمية« و«الجمهورية
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مجلس إدارة مجموعة بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 
يوصي بتوزيع 11 % أرباحًا على المساهمين

أعلنت مجموعة بنك اإلسكان للتجارة والتمويل، نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 كانون األول/ ديسمبر 
2020، حيث حققت المجموعة أرباحًا صافية بعد المخصصات والضرائب بلغت 42.5 مليون دينار، بتراجع 

نسبته 49 % مقارنة بما تم تحقيقه خالل العام 2019.

ونظراً إلى الظروف اإلقتصادية الصعبة التي شهدها العالم 
أجمع خالل العام 2020 بس����بب تفش����ي وباء كورونا، والتوقعات 
المس����تقبلية للمؤش����رات اإلقتصادي����ة الت����ي تأثرت بعم����ق بهذه 
الجائحة، إس����تمرت المجموع����ة في إتباع سياس����تها المتحفظة 
لبناء إحتياطات إضافية للخس����ائر اإلئتماني����ة المحتملة كإجراء 
وقائ����ي لحماي����ة البن����ك م����ن أي تأثيرات س����لبية عل����ى محفظة 
القروض، حيث تم اإلحتفاظ بمبلغ 123 مليون دينار كمخصّصات 
خس����ائر إئتمانية خالل الع����ام 2020، مما أثر على صافي أرباح 

المجموعة. 
وق����د تمكن����ت مجموع����ة البن����ك خ����الل الع����ام 2020 م����ن 
اإلس����تمرار في المحافظة على تحقيق نمو مس����تدام في إجمالي 
الدخ����ل، حي����ث إرتفع بنس����بة 0.9 % ليصل ال����ى 364.3 مليون 
دينار، رغم إنخفاض أسعار الفوائد عالمياً، وإنخفاض اإليرادات 
غي����ر المرتبطة بالفوائد نتيجة اإليقاف المؤقت إلس����تيفاء بعض 
الرس����وم والعم����والت في أس����واق المجموعة الرئيس����ية المتأثرة 

بوباء كورونا.
كم����ا تمكن����ت المجموع����ة م����ن تحقي����ق رب����ح تش����غيلي قب����ل 
المخصصات والضرائب بلغ 203.5 مليون دينار، بزيادة نس����بتها 
8.6 % ع����ن ع����ام 2019، وذلك بدعم من القطاعات التش����غيلية 
الرئيس����ية التي س����جلت نم����واً خالل العام، نتيج����ة تنويع مصادر 
الدخل وتعزيز الكفاءة التشغيلية للعمليات وإحكام السيطرة على 

التكاليف.
وأدت جه����ود البن����ك المتواصل����ة ف����ي إدارة المرك����ز المال����ي 
بفعالي����ة م����ع المحافظة على جودة األص����ول ومتانتها الى إرتفاع  
إجمال����ي التس����هيالت المصرفية بنس����بة 1.2 % لتصل الى 4.7 

مليارات دينار. 
وأعل����ن رئيس مجلس اإلدارة، عبداإلله الخطيب، »أن مجلس 
اإلدارة ناق����ش البيانات المالية للبنك لعام 2020 وتم إعتمادها، 
وأوصى للهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 

 l.»2020 11 % من القيمة اإلسمية للسهم عن العام
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��ن بن��ك اإلس��كان – البن��ك األكثر واألوس��ع إنتش��ارًا في  دشَّ
المملكة األردنية - مؤخ��رًا الفرع الرقمي للخدمات الذاتية 
ف��ي  للبن��ك  العام��ة  اإلدارة  مبن��ى  ف��ي   )Iskan engage(
م لعمالئه تجربة مصرفية رقمية  الشميس��اني، والذي يقدِّ
تفاعلية إستثنائية ال تضاهى، والتي تعتبر نقلة نوعية في 
مة في الس��وق  مس��توى الخدمات المصرفية الرقمية المقدَّ

األردني.
ويعتب���ر الفرع الرقم���ي الجديد إضافة قيِّمة لش���بكة فروع بنك 
اإلس���كان الواس���عة والمنتش���رة في مختل���ف أنح���اء المملكة، حيث 
م لعم���الء البنك مجموعة  يمت���از بطابعه التكنولوج���ي الخاص ويقدِّ
من الخدمات الذاتية المتكاملة على مدار الس���اعة وبما يمكنهم من 
إتمام كل معامالتهم البنكية بشكل فوري وبكل يسر، وسهولة، وأمان. 
ن  وبمجرد زي���ارة الفرع الرقم���ي )Iskan engage(، س���يتمكَّ
عم���الء البنك م���ن خوض تجربة مصرفية فري���دة ومميَّزة في عالم 
التكنولوجي���ا المصرفي���ة والتح���وُّل الرقم���ي، حيث تتي���ح األجهزة 
التفاعلي���ة للعمالء التع���رُّف على العديد م���ن المنتجات والخدمات 
البنكي���ة، وأس���اليب اإلدارة المالي���ة، والتفاع���ل مع محت���وى نوعي 
وتوضيحي حول كيفية اإلستفادة من مختلف قنوات البنك المصرفية 
من خالل شاش���ات لم���س ذكي���ة )Smart Screens( متاحة على 
هيئ���ة شاش���ات تفاعلي���ة )Interactive Pods( وطاوالت رقمية 

.Digital Tables((
وبإلضافة إلى أجهزة الصراف اآللي )ATM( بشكلها الحديث 

 الفرع الرقمي الجديد

بنك اإلسكان يوفر لعمالئه تجربة مصرفية إستثنائية 
مع تدشينه الفرع الرقمي للخدمات

م الخدمات البنكية األساسية،  والمتطور التي تقدِّ
يمكن للعمالء التواصل مع مسؤولي خدمة العمالء 
بالص���وت والص���ورة من خ���الل أجه���زة الصراف 
دة بتقنية  اآللي التفاعلي )ITM( المبتكرة والمزوَّ
الفيدي���و، الت���ي تتيح لعم���الء البنك إتم���ام معظم 
الخدم���ات والمعام���الت المصرفي���ة وعل���ى مدار 

الساعة ودون الحاجة إلى زيارة الفرع.
ويتيح الفرع الرقمي للعمالء أيضاً اس���تخدام 
Safet -  صنادي���ق األمان���ات الحديدي���ة اآللي���ة
Deposit Box- الخاص���ة به���م، بطريق���ة آلي���ة 
حديث���ة ومبتك���رة م���ن خ���الل البصم���ة والبطاقة 
إل���ى  الوص���ول  م���ن  يمكنه���م  وبم���ا  الممغنط���ة، 
ممتلكاته���م الثمينة ذاتياً ف���ي أي وقت وعلى مدار 

الساعة، وبكل سهولة وخصوصية.
وفي تعليقه على تدشين الفرع اآللي الجديد، قال رئيس مجموعة 
األعم���ال المصرفي���ة في بنك اإلس���كان فاس���كين أجميان:»نحرص 
دوماً في بنك اإلسكان على تقديم منظومة من الخدمات المصرفية 
مه تقنيات التكنولوجيا  المبتكرة، واإلستثمار في تبنِّي أحدث ما تقدِّ
الرقمي���ة في عالم الصناعة المصرفية، حيث نفخر اليوم بتدش���ين 
م للس���وق األردني ولعمالئنا  أول ف���رع رقم���ي للخدمات الذاتية لنقدِّ
تجرب���ة مصرفية ذاتي���ة تفاعلية ومميزة في عال���م التحوُّل الرقمي، 

وبما يحاكي تطلعاتهم ورغباتهم«.
وتجدر اإلشارة، إلى أن الفرع الرقمي للخدمات الذاتية الجديد 
)Iskan engage( يأت���ي امت���داداً للجه���ود المتواصلة التي يبذلها 
بنك اإلس���كان نح���و التحوُّل الرقم���ي وتقديم خدم���ات تنطوي على 
العدي���د م���ن القيم المضافة لعمالئه، حيث أعل���ن البنك مؤخراً عن 
ش���راء 185 جهاز صراف آلي متطور وحديث يوفرون خدمات نوعية 
وجديدة للعمالء بس���رعة وس���هولة ودون الحاجة لزيارة الفروع، كما 
تمَّ إستكمال تطوير كل بطاقات اإلئتمان والدفع المباشر بكل فئاتها 
���ز  بتقني���ة الالتالمس���ية )Contactless( وبتصمي���م عص���ري مميَّ
I - )يحم���ل صورة مبنى البنك الجدي���د، إضافة إلى إصدار تطبيق 
ثة، وإطالق خدمة إصدار بطاقات  kan Mobile( بنس���خته المحدَّ
)Iskan V-Card( بش���كل آلي وفوري من خالل إس���كان أونالين 
رة  وم���ن خ���الل التطبيق، إضافة إل���ى العديد من الخدم���ات المتطوِّ
مة التي تواكب المتغيِّرات المتس���ارعة التي يفرضها العصر  والمتقدِّ

l.الرقمي
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المتح��دة اإلقتصادي��ة  األم��م  للجن��ة  التنفيذي��ة  ش��اركت األمين��ة 
واإلجتماعية لغربي آس��يا )اإلسكوا( روال دشتي في حوار وزاري دولي، 
ف في إطار مؤتمر القمة، في شأن  عقده المركز العالمي المعني بالتكيُّ
ر المناخ 2021، حّثت فيه المجتمع الدولي على »زيادة  التكّي��ف مع تغيُّ
التمويل المخصص للتكّيف مع آثار تغير المناخ«. وش��ّددت دشتي على 
»أهمّية هذا التمويل بالنس��بة إلى المنطقة العربية التي تعاني إرتفاع 
درج��ات الح��رارة، وش��ح المي��اه ومخاطر ته��دد األمن الغذائ��ي، وحيث 
ف مع آث��ار تغّير المناخ، رب��ع التمويل  يبل��غ التمويل المخّص��ص للتكيُّ

المخّصص للتخفيف منها«.
وق��د ش��ارك نح��و 30 رئي��س ورئيس��ة دولة ف��ي مؤتم��ر القّم��ة، الذي 
إس��تضافته حكوم��ة هولندا على مدى 24 س��اعة متواصل��ة، وُبثَّ عبر 
اإلنترن��ت إلش��راك الجمي��ع م��ن كّل الق��ارات ف��ي إيجاد حل��ول لحالة 
الط��وارئ المناخية، والبحث ف��ي اإلجراءات الواج��ب اتخاذها لضمان 
التنمي��ة  وتحقي��ق  »كوفي��د19-«  جائح��ة  م��ن  األخض��ر«  »التعاف��ي 

المستدامة.
وفي مداخلتها، أش���ارت دشتي إلى »الخسائر المتوقعة في اإلنتاج الزراعي 
ف���ي المنطق���ة العربية، حي���ث 63 % من األراض���ي الصالح���ة للزراعة معّرضة 
لمخاط���ر تغّير المناخ، ما س���يؤدي إل���ى زيادة اإلعتماد على ال���واردات الغذائية، 
وإس���تنزاف اإلحتياط���ات األجنبي���ة، ف���ي منطقة تعان���ي أصاًل من تزاي���د أعباء 
الدي���ون. ورغ���م هذه الصعوبات، ال تزال القروض تش���ّكل عش���رة أضعاف المنح 

التي تتلقاها المنطقة للتعامل مع تغّير المناخ«.
وبحس���ب تقرير »الوقائع واإلتجاهات في العام 2020«، الذي ُعرض خالل 
الحوار الوزاري، وش���اركت اإلسكوا في إعداد الجزء المتعلّق بالمنطقة منه، فإن 
المس���تقبل ين���ذر بنُدرة ح���ادة في المياه تؤّثر على كّل جان���ب من جوانب الحياة. 
كم���ا أّن ثلثي م���وارد المياه العذبة في المنطقة تعبُُر ح���دوداً دولية بين بلدين أو 
أكثر، ما قد يؤدي إلى تفاقم الصراعات في حالة عدم وجود أطر تعاونية إلدارة 

هذه الموارد.
ودعا التقرير إلى »وضع التكّيف مع تغّير المناخ في صلب خطط التعافي من 
جائحة »كوفيد19-«، مشدداً على »حاجة المنطقة إلى توفير المزيد من الموارد 
للتمويل المتعلق بالمناخ، وتحس���ين قدرتها على حس���اب اإلحتياجات في مجال 
التكيُّف، وتحس���ين البيانات المناخية وإتاحة الوصول إليها، وتحديد المش���اريع 

المقبولة مصرفًيا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إجراءات التكيُّف«.
بدورها، دعت دش���تي الحكومات إلى »الوف���اء بالتزاماتها الدولية«، ُمضيفًة 
»أّن ذل���ك يتطل���ب تحّوالً في نوعّي���ة التمويل المناخي وزيادة ف���ي كمّيته، بما في 
ذلك رفع مس���توى التمويل الدولي العام الميّس���ر الشروط«. وشرحت عن مبادرة 
أطلقته���ا اإلس���كوا في نهاي���ة العام 2020 لتعزي���ز التمويل المناخ���ي، وهي آلية 

األمينة التنفيذية لإلسكوا روال دشتي تحّث المجتمع الدولي 
على زيادة التمويل المخّصص للتكيّف مع تغيّر المناخ

مقايض���ة الدي���ون بتمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المس���تدامة، التي من 
ش���أنها إقامة ش���راكات إلعادة توجيه س���داد الديون نحو العم���ل المناخي وفًقا 
لخطط التنمية الوطنية والمس���اهمات المحددة وطنًيا في الدول العربية األكثر 

عرضًة لتداعيات تغّير المناخ.

غرب آسيا: توقع إنتعاش بطيء في 2021
م���ن جه���ة أخ���رى، ح���ّذرت األم���م المتح���دة م���ن أن التأثي���ر اإلجتماع���ي 
واإلقتص���ادي المدّمر لوباء »كوفيد19-« س���يظل محسوس���اً لس���نوات مقبلة، ما 
لم تُحقق اإلس���تثمارات الذكية في القدرة على الصمود اإلقتصادي والمجتمعي 

والمناخي إنتعاشاً قوياً ومستداماً لإلقتصاد العالمي.
في العام 2020، إنكمش اإلقتصاد العالمي بنسبة 4.3 %، أي أكثر بمرتين 
ونص���ف الم���رة م���ن اإلنكماش الذي س���ّببته األزم���ة العالمية في الع���ام 2009. 
وحس���ب أحدث تقرير للموق���ع »الحالة والتوقعات االقتصادي���ة في العالم«، فإن 
اإلنتع���اش المتواض���ع بنس���بة 4.7 % المتوقع في العام 2021 بالكاد س���يُعّوض 

خسائر العام 2020.
وتشير التقديرات إلى أن إقتصادات غرب آسيا، في المتوسط، قد تقلصت 
بنس���بة 4.8 % في العام 2020. وبحس���ب التقرير المش���ار إليه، »يُتوقع حدوث 
إنتع���اش بط���يء بنم���و يبلغ 3.8 % ف���ي 2021، لك���ن اإلنتع���اش اإلقتصادي في 
المنطقة س���يعتمد على الطلب العالمي على الطاقة، والس���ياحة الدولية، ومدى 
إنتع���اش الطلب المحلي، على خلفية تدابير الدعم المالي. كما يُتوقع أن يتعافى 
الطلب العالمي على الطاقة والسياحة الدولية ببطء، وأاّل يعود إلى مستويات ما 

l.»2022 قبل األزمة إال بعد العام

األمينة التنفيذية للجنة األمم المتحدة اإلقتصادية واإلجتماعية 
لغربي آسيا )اإلسكوا( روال دشتي
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 ناقش���ت لجنة األم���م المتحدة اإلقتصادي���ة واإلجتماعية لغربي 
آس���يا )اإلس���كوا( والبرنامج الس���عودي لتنمية وإعم���ار اليمن، خالل 
إجتماع مع الحكومة اليمنية وش���ركاء إقليميين ودوليين، من ضمنهم 
برنامج الخليج العربي للتنمية والمصرف العربي للتنمية االقتصادية 
ف���ي أفريقيا، والبنك اإلس���المي للتنمية، والصن���دوق العربي لإلنماء 
اإلقتص���ادي واإلجتماعي والبن���ك الدولي، التحدي���ات التنموية التي 
يواجهه���ا اليم���ن، ومقتضيات فترة ما بعد الص���راع لتمكين البلد من 

اإلنتقال من مرحلة اإلغاثة والمعونة إلى مسار التنمية المستدامة.
وج���اء هذا اإلجتم���اع في إط���ار عملّية أطلقتها اإلس���كوا، بدعٍم 
من البرنامج الس���عودي لتنمية وإعمار اليمن، تهدف إلى دعم الدول 
العربية في اإلس���تعداد لمؤتمر األمم المتحدة الخامس المعني بأقل 
اً، المزمع عقده في كان���ون الثاني/يناير 2022، والذي  البل���دان نم���ّوً
اً، يكّمل  س���يخرج عنه برنامج عمٍل حتى عام 2030 للبلدان األقل نمّوً
ا للعقد 2020-2011  برنامج عمل إس���طنبول لصالح أقل البلدان نمّوً
بع���د إنتهاء مّدته. وستس���بق المؤتمر عروض وطني���ة وإقليمية لمدى 
تنفي���ذ برنام���ج عمل األم���م المتحدة ال���ذي اعتُمد في الع���ام 2011، 
وال���ذي كان هدفه األساس���ي التغلب عل���ى التحدي���ات الهيكلية التي 
اً من أج���ل القضاء على الفق���ر وتحقيق  تعانيه���ا البل���دان األقل نم���ّوً

األهداف اإلنمائية الُمتفق عليها دولّيًا.
ف���ي كلمته���ا االفتتاحي���ة، قال���ت األمين���ة التنفيذية لإلس���كوا د. 
روال دش���تي، إنَّ »الفج���وة التمويلية هي عقبة رئيس���ية أم���ام التنمية 
اً. وفي الوقت نفس���ه، دول الخليج هي  ف���ي البلدان العربية األقل نمّوً
قات المس���اعدة اإلنمائية الرسمية  من بين كبار المس���اهمين في تدفُّ
م���ة عبر مؤسس���ات ثنائي���ة أو متعددة األط���راف. ونعمل على  الُمقدَّ

تحدي���د موقٍف مش���ترٍك لبل���دان المنطقة إزاء تصمي���م برنامج عمٍل 
ا للمستقبل«. للدول األقل نمّوً

بدوره، أّكد المشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد 
ق خالل عقٍد من  آل جابر، أن »هذا اإلجتماع هو فرصة لعرض ما تحقَّ
الزمن من خالل نقاٍش موضوعي حول التحديات التي إكتنفت مسيرة 
التنمي���ة ف���ي اليمن، وهو فرصة س���انحة لتب���ادل اآلراء مع الحكومة 
اليمنية وكب���ار المانحين والوكاالت اإلقليمي���ة والدولية المتخصصة 
وتقيي���م المنج���زات والتحديات التنموية، وهو جزءٌ من جهٍد ش���ارك 
ٍع  البرنامج بالمس���اهمة فيه، ودعمه مع اإلس���كوا إلعداد تقريٍر موسَّ
اً م���ن ضمنها اليمن، من خالل العمل  ح���ول أربع من الدول األقل نمّوً
مع ش���ركاء التنمية عل���ى التباحث في مقتضي���ات المرحلة اإلنمائية 
المقبلة في اليمن وما تطلبه من رؤى وإستراتيجيات إنمائية شاملة«.

وناق���ش المش���اركون ف���ي االجتم���اع م���ا نُفذ م���ن برنامج عمل 
اً للعق���د 2011-2020 بما يخص  األم���م المتحدة للدول األق���ل نمّوً
اليمن تحديداً، والعوائق التي واجهت الحكومة وش���ركاء التنمية في 
تنفي���ذ البرامج اإلنمائي���ة، بما فيها جائحة كوفيد19-، مس���تعينين 
بتقري���ٍر أعدته اإلس���كوا ح���ول هذا الموض���وع يغطي أربع���ة بلدان 
ا، أي الس���ودان والصومال وموريتانيا  عربي���ة من البل���دان األقل نمّوً
واليم���ن. كما تطّرقوا إل���ى األولويات الواج���ب إدراجها في برنامج 
اً من منظور الحكومة اليمنية، وإلى  العم���ل المقبل للدول األق���ل نمّوً
الق���درات الوطنية التي يجب تطويرها لمعالجة التحديات الداخلية 
والصدم���ات العابرة للحدود مثل الجائح���ة وغزو الجراد والكوارث 
الطبيعي���ة، ولتعزي���ز ق���درة الحكومة على اس���تيعاب المس���اعدات 

l.والتنسيق لالستفادة منها

»اإلسكوا« و«إعمار اليمن« 
يعقدان إجتماعًا مع الحكومة اليمنية لدعم مسار التنمية في اليمن
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يحتفل بنك بوبيان بمرور 16 
عامًا على إنطالقه في العام 
2004 بعدما أعلن تأسيسه 

كثاني البنوك اإلسالمية 
من خالل أكبر طرح لألسهم 

للمواطنين، إعتبر وقتها األكبر 
في تاريخ الكويت برأسمال 
يبلغ 76 مليون دينار. وعلى 

مدار هذه السنوات، نجح بنك 
بوبيان في تأكيد مكانته كواحد 

من أهم البنوك الكويتية التي 
إستطاعت أن ُتحقق الكثير من 

اإلنجازات والنجاحات على 
مستوى السوق المحلية.

بنك بوبيان يحتفل بمرور 16 عامًا على التأسيس:
»أفضل بنك إسالمي في العالم« 

في مجال الخدمات المصرفية الرقمية

برج مبارك

البنك الرقمي األول 
ش���هد العام 2020، مرور العال���م والكويت بجائحة 
المفاهي���م  م���ن  الكثي���ر  19« والت���ي غّي���رت  »كوفي���د 
والس���لوكيات، ف���ي وق���ت تمّك���ن في���ه بنك بوبي���ان من 
التعام���ل م���ع هذه األزم���ة بإحترافية عالية، وال س���يما 
م���ا يتعلق بخدمة العمالء خالل فترتي الحظر الجزئي 
والكلي بفضل إس���تثمارات البنك ف���ي قطاع الخدمات 
المصرفية الرقمية والت���ي أتت ثمارها من خالل تلبية 

إحتياجات العمالء المختلفة.  
الخدم���ات  مج���ال  ف���ي  البن���ك  نج���اح  وإنعك���س 
المصرفي���ة الرقمي���ة ف���ي النم���و غي���ر المس���بوق في 

قاعدة العمالء ممن يس���تخدمون هذه القنوات، س���واء 
عب���ر الموق���ع اإللكترون���ي أو تطبي���ق الهات���ف النّق���ال 
)Boubyan Mobile Banking(، والذي تضاعف 
خالل السنوات األخيرة مقارنة بنسب نمو معتدلة لدى 

المصارف األخرى.
وعلى مدار س���نواته األخيرة، حصد البنك عشرات 
الجوائ���ز في مختلف المج���االت، إال أن أكثرها أهمية 
جائ���زة أفض���ل بن���ك إس���المي ف���ي العالم ف���ي مجال 
Best Islamic Dig -  الخدمات المصرفية الرقمية

tal Bank من مؤسسة »غلوبل فاينانس« العالمية إلى 
جانب جوائز مؤسسة »سيرفس هيرو« لخدمة العمالء 

األخبار والمستجدات



81 احتاد املصارف العربية  )كانون الثاين/ يناير 2021( Union of Arab Banks (January 2021)

األخبار والمستجدات

س���واء على مس���توى البن���وك اإلس���المية، أو القط���اع الخاص 
الكويتي.

أعلى نسبة كوادر وطنية 
يُعتب���ر بن���ك »بوبيان« من أعلى مؤسس���ات القطاع الخاص، 
توظيفاً للعمالة الوطنية والتي وصلت إلى حوالي 76.5 %، في 
الوقت الذي يس���عى فيه البنك إلى إستقطاب الكوادر النسائية، 
حيث بلغت نس���بة الموظفات 26 % من إجمالي القوى العاملة 

على مستوى البنك.
وتُمّث���ل المس���ؤولية اإلجتماعية وخدم���ة المجتمع الكويتي، 
حجر الزاوية في تعامالت البنك، مع مختلف الشرائح مساهمة 
من���ه في التنمية، لذا كان للبنك الس���بق ف���ي إطالق العديد من 
المب���ادرات اإلجتماعية، ودعم الكثير من األنش���طة والفعاليات 

الموجهة لمختلف الشرائح.

بوبيان ُيطلق تطبيقًا خاصًا لحساب PRIME للشباب 
لجميع الهواتف الذكية  

م���ن جهة أخرى، أعلن بنك بوبيان عن إطالق تطبيق جديد 
لحس���اب الش���باب PRIME  لجمي���ع أنواع الهوات���ف الذكية، 
مواكبة إلعادة إطالق حس���اب الشباب برؤيته ومزاياه الجديدة، 
وال���ذي يُعتب���ر بمثاب���ة  بن���ك آخر مس���تقل داخل بن���ك بوبيان، 
وذلك في إطار الس���عي لخلق ش���خصية مستقلة للحساب كونه 

يستقطب شريحة الشباب.

الفار�ض: 

التطبيق الجديد ُيوفر العديد من الخدمات الح�سرية

وُيمّكن ال�سباب من فتح الح�ساب ب�سهولة

مسؤول تطبيق PRIME في بنك بوبيان فهد الفارس.

PRIME حساب الشباب

رسالة توعوية

تطبيق خطوات

 رتل مع بوبيان



Union of Arab Banks (January 2021)احتاد املصارف العربية  )كانون الثاين/ يناير 2021(82

األخبار والمستجدات

وقال مسؤول تطبيق PRIME في البنك فهد الفارس 
»يُمث���ل التطبيق الجديد خطوة مهمة تُراعي روح الش���باب، 
وتس���عى إلى تلبية جميع متطلباته���م وإحتياجاتهم  في ظل 
عالم يتميز بس���رعة التغييرات التي يش���هدها ويحتاج دوماً 

إلى مواكبتها، سعياً للتواجد ضمن نطاق المنافسة«. 
وأض���اف الفارس: »إن التطبي���ق الجديد يتميز بالعديد 
م���ن المزاي���ا الت���ي تُراعي إحتياج���ات الجي���ل الجديد من 
الشباب، في مقدمها سهولة اإلستخدام وتغيير لون الخلفية 
ما بين الفاتح والداكن حس���ب رغبة المس���تخدم«، موضحاً 
»أن أب���رز م���ا يُميز التطبي���ق الجديد أنه يتي���ح فرصة فتح 
حس���اب PRIME  للعمالء الجدد بكل س���هولة ويسر إلى 
جانب إمكانية الحصول على كافة أنواع البطاقات الرقمية 
التي يُمكن إس���تخدامها في التس���وق »أون الين«، باإلضافة 

إلى طلب إصدار بطاقات السحب اآللي«.
م���ن جه���ة أخ���رى، أعلن بن���ك بوبي���ان »أن البنك إس���تطاع 
اإلستمرار في تقديم أعلى مس���تويات الخدمة لجميع العمالء، 
خ���الل أزمة كورونا، في الوقت الذي واص���ل فيه تنفيذ العديد 
م���ن مش���روعاته وخطط���ه والت���ي كان أبرزها إط���الق خدمات 
ومنتج���ات جدي���دة، ووض���ع حج���ر األس���اس لمبن���اه الجدي���د 
وغيره���ا م���ن الفعاليات التي تؤكد قوة البنك واس���تمرار العمل 
بأعلى مس���توى«، موضحاً أنه »خالل األزمة، تأكدت قوة ونجاح 
اإلس���تراتيجية التي إنتهجها البنك منذ س���نوات في اإلستثمار 
والتوس���ع في الخدمات الرقمية، والتي أكدت نجاحها وأهميتها 
ف���ي ظل الظروف التي تمر في الكويت والعالم حالياً من خالل 
تزاي���د اإلعتماد على الخدم���ات المصرفية التي تقدمها قنوات 

l..»البنك اإللكترونية

جائزة أفضل بنك إسالمي للخدمات المصرفية الرقمية

االحتفال بمرور 16 عامًا على التأسيس

احدى أهم خدمات البنك »مساعد«
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أعل��ن بنك بوبيان عن إختيار عبداهلل خليفة النصف لمنصب رئيس 
مجموع��ة البيانات والمعلومات في البنك، في ظل التنامي المس��تمر 
ألهمية المعلوم��ات، واإلعتماد عليها في بناء القرارات داخل البنك، 
وبم��ا ُيحق��ق أه��داف البن��ك اإلس��تراتيجية ف��ي توفي��ر الخدم��ات 

والمنتجات عالية الجودة لمختلف العمالء.  

وس���يتولى النصف الذي سيكون مس���ؤوالً أمام الرئيس التنفيذي للخدمات 
المصرفي���ة  الخاص���ة، الش���خصية والرقمي���ة، مه���ام إنش���اء وإدارة مش���روع 
يعم���ل   Data Management Program المعلوم���ات  إلدارة  مخص���ص 
على تطوير مفهوم تكنولوجيا المعلومات، على نحو يُس���اهم في تعزيز مستوى 
خدمة العمالء، وتحقيق تجربة مس���تخدم أكثر سهولة، وتعزيز كفاءة العمليات 

والخدمات التي يقوم بها البنك.  

عبداهلل النصف رئيسًا لمجموعة البيانات والمعلومات في بنك بوبيان

عبداهلل خليفة النصف
 رئيس مجموعة البيانات والمعلومات في بنك بوبيان

»بيتك« يُطلق خدمة »التحويل الخارجي الفوري« إلى »بيتك – تركيا«

أعل��ن بي��ت التموي��ل الكويت��ي »بيت��ك«، ع��ن »التش��غيل الفعل��ي لخدم��ة 
التحوي��الت المالي��ة الخارجية الفورية بإس��تخدام ش��بكة RippleNet إلى 
»بيت��ك – تركي��ا« خ��الل دقائق، ف��ي تأكيد جديد عل��ى إلتزام البن��ك تبّني 
 ، FinTechأح��دث م��ا توّصلت إلي��ه تكنولوجيا الخدم��ات المالية الرقمي��ة
لتحقيق أفضل خدمة للعمالء ومنحهم تجربة مصرفية عصرية ومتميزة«.

في هذا الس���ياق، أش���ار مدير ع���ام  الخدمات المصرفية لألف���راد للمجموعة في 
»بيتك«، خالد يوس���ف الش���مالن، إلى »أن هذه الخدمة، تأتي ضمن إطار حرص البنك 
عل���ى تلبي���ة تطلع���ات العم���الء الراغبي���ن بتنفيذ تحوي���الت فورية الى تركي���ا ألغراض 
ش���خصية وإس���تثمارية«، موضحاً أن���ه »باإلنضمام إلى ش���بكة RippleNet العالمية، 
يُمكن للمؤسسات المالية تنفيذ عمليات تحويل فورية وموثوقة وفعالة من حيث التكلفة«.
م لعمالء »بيتك« مجاناً وفق أعلى معايير األمان  وأضاف الشمالن: »أن الخدمة تقدَّ

مدير عام  الخدمات المصرفية لألفراد للمجموعة 
في »بيتك« خالد يوسف الشمالن

يُذكر أن عبداهلل النصف يمتلك خبرة عملية تزيد عن 15 عاماً في مجال تقنية المعلومات كتطوير النظم وقواعد البيانات 
والبنى التحتية. وهو حاصل على ش���هادة بكالريوس الهندس���ة من جامعة الكويت، وعلى ش���هادة الماجس���تير، تخصص هندسة 

 l.إتصاالت الكومبيوتر، إضافة إلى إجتيازه العديد من الدورات المتقدمة في مجال اإلبتكار والقيادة

والدقة والسرعة، وهي متوافرة على مدار الساعة طوال أيام األسبوع عبر )KFHonline( على الموقع اإللكتروني أو عبر تطبيق الموبايل 
.»Androidو IOS بنظامي التشغيل

وخلص الش���مالن إلى »أن خدمة »التحويل الخارجي الفوري« عبر ش���بكة Ripplenet تُس���هل على العميل إجراء التحويالت المالية عبر 
الحدود، من خالل شبكة عالمية موثوقة واسعة اإلنتشار، باإلعتماد على تقنية التعامالت الرقمية »بلوك تشين«، مشيراً إلى »أن »بيتك« كان 

l.»بهدف تيسير إجراء التحويالت المالية الدولية الفورية )RippleNet( من أوائل البنوك الكويتية التي إنضمت الى شبكة الريبل
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واف���ق مجل���س إدارة بن���ك أب���و ظب���ي 
التجاري، في 31 يناير/ كانون الثاني 2021، 
على إس���تقالة عبد اهلل المطوع، الذي عمل 
كعض���و في مجل���س اإلدارة عل���ى مدى 24 
عاما،ً وتقدم له بالشكر على تفانيه وجهوده 
المخلصة خالل السنوات الماضية. ووافق 
المجلس على تعيين الش���يخ زايد بن سرور 
آل نهيان كعضو في مجلس اإلدارة )شريطة 
موافق���ة مصرف اإلمارات العربية المتحدة 

المركزي(.
ف���ي هذا الس���ياق ق���ال رئي���س مجلس 
أب���و ظب���ي التج���اري خل���دون  بن���ك  إدارة 
المب���ارك: »يس���رني تقدي���م عظيم ش���كرنا 

بنك أبو ظبي التجاري:

تعيين زايد بن سرور آل نهيان في مجلس اإلدارة بعد إستقالة عبد اهلل المطوع

وإمتنانن���ا للس���يد عبد اهلل المط���وع على مس���اهماته القيمة من 
خ���الل مختلف لج���ان مجل���س اإلدارة، والتي كان له���ا دور فاعل 
ف���ي النجاحات الت���ي حققها بنك أبوظبي التج���اري خالل األربع 

والعش���رين س���نة الماضية. كما أُرحب بالش���يخ زايد بن سرور آل 
نهي���ان كعضو في مجلس اإلدارة، وأتمن���ى له كل التوفيق والنجاح 

l.»في مهمته الجديدة

 الشيخ زايد بن سرور آل نهيان

أعل���ن بنك بوبيان عن اختي���ار منى الدعيج لمنصب نائب 
رئي���س إدارة االلت���زام في إطار ح���رص إدارة البنك على دعم 
الكوادر الوطنية النسائية ومنحها الفرصة للوصول الى أعلى 

المناصب في البنك.
وتعتبر من���ى الدعيج من كوادر بن���ك بوبيان التي انضمت 
إلي���ه في مراحله األولى منذ التأس���يس كما تعتبر من الكوادر 
النس���ائية الممي���زة ف���ي البن���ك م���ن خ���الل جمي���ع الوظائف 
والمناصب التي تولتها في البنك على مدار السنوات الماضية.

واكتس���بت منى الدعيج خبرتها من���ذ تخرجها من جامعة 
الكوي���ت ع���ام 2005 – كلية العلوم االداري���ة من خالل عملها 
ف���ي إدارات البنك المختلفة والفروع حتى وصلت الى منصب 
المدي���ر التنفي���ذي إلدارة دعم الف���روع والمبيع���ات المركزية 

ودعم القنوات المباشرة قبل اختيارها للمنصب المذكور.
وخ���الل ه���ذه الفترة ش���اركت من���ى الدعيج ف���ي العديد 
م���ن ال���دورات التدريبي���ة المتخصصة س���واء داخ���ل الكويت 

منى الدعيج

إختيار منى الدعيج نائبًا لرئيس إدارة اإللتزام في بنك بوبيان

أو خارجه���ا ف���ي أكب���ر الجامع���ات والمعاه���د المعروفة وهو 
م���ا أكس���بها خب���رات مميزة ف���ي العديد من مج���االت العمل 

l.المصرفي
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ق��ال عض��و مجل��س اإلدارة والرئي��س التنفي��ذي 
»بيتك-تكاف��ل«  التكافل��ي  للتأمي��ن  بيت��ك  لش��ركة 
قتيب��ة النصف، »أن الش��ركة أعادت توقي��ع اتفاقية 
مع ش��ركة »Swiss Re« السويس��رية إلع��ادة التأمين 
العالمي��ة تتضمن التع��اون والتنس��يق، بحيث تصبح 
الشركة السويس��رية باإلعادة معيد التأمين لعمالء 
ش��ركة "بيت��ك تكاف��ل" لع��ام 2021، ما يؤك��د جهود 
الش��ركة لتعزيز تواجده��ا ودورها المهم في الس��وق 
المحل��ي والعالم��ي وذل��ك حس��ب تصني��ف جلوب��ال 
فاينن��س كأفض��ل ش��ركة تكافلي��ة عالمي��ًا، وتقديم 
أفض��ل الخدمات التأمينية لعمالئه��ا ، وفتح مجاالت 
جدي��دة، م��ن خ��الل ش��راكة اس��تراتيجية م��ع أكبر 

»بيتك تكافل«: تجدد اتفاقية إعادة التأمين
 مع شركة »Swiss Re« العالمية

النصف : تعزز الخدمات وتؤكد موقعنا كأفضل شركة تكافلية عالميًا

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

األخبار والمستجدات

وأض���اف النصف أن تجديد اإلتفاقية مع ش���ركة 
عة مس���بقاً مع  »Swiss Re« هو إمتداد إلتفاقية موقَّ
الش���ركة العالمية، وقد تمَّ إضافة ش���روط وخدمات 
جدي���دة س���تمثِّل مزاي���ا لعم���الء الش���ركة، كم���ا  أن 
اإلتفاقي���ة م���ن ش���أنها تعزي���ز الطاق���ة اإلس���تيعابية 
للش���ركة في اإلكتتاب ضد األخط���ار،  وتفتح أمامها 
مجاالت جديدة، وقدرة أعلى على إس���تقطاب عمالء 
إضافيي���ن، مش���يراً ال���ى أن »Swiss Re« من أوائل 

الشركات عالمياً في مجال إعادة التأمين. 
ه النصف أن بعض المخاط���ر تتطلب خططاً  ون���وَّ
وإس���تعدادات من ضمنها مش���اركة ش���ركات التأمين 
ز  العالمية العمالقة في جهود إعادة التأمين، مما يعزِّ
تب���ادل الخب���رات والتج���ارب على أعلى المس���تويات 
الممكن���ة ف���ى مج���ال العم���ل التأمين���ي، معرب���اً عن 
إعتزازه بهذه الخطوة اإلس���تراتيجية وتجديد اإلتفاق 
مع »Swiss Re«، الذي يجعل من "بيتك تكافل" بوابة 

دخول هذه الشركة العمالقة إلى السوق الكويتي.
  وأض���اف »هذه االتفاقية تعب���ر عن مدى جدارة 
ش���ركتنا، وتعكس المالءة العالي���ة والخطط التنموية 

���عية النوعي���ة، والس���عي المتواص���ل لتوس���يع  والتوسُّ
ة السوقية، بإستقطاب عمالء متميِّزين وقيادة  الحصَّ
عملي���ات التأمين على المش���اريع الكبرى، من خالل 
وج���ود ش���ريك تأمين���ي ق���وي، بالنظر إل���ى األهمية 
الكب���رى والضرورة الحتمية لنش���اط التأمين وإعادة 
التأمي���ن في العم���ل اإلقتص���ادي الوطن���ي أو العابر 

للحدود«.
  وأكدَّ النصف أن شركة »بيتك- تكافل« ستواصل 
تقديم خدم���ات تأمينية مميزة تلبِّ���ي حاجة ورغبات 
عمالئه���ا، وإضاف���ة المزيد من المزايا مع الس���رعة 
ف���ي األداء والتن���وع ف���ي تقدي���م الحل���ول التأميني���ة 
لتشمل مختلف مجاالت العمل وشتى نواحي النشاط 
اإلقتص���ادي، وإضفاء المزيد م���ن األمان والموثوقية 
لبرامجه���ا التأميني���ة، إلبراز قوة الش���ركة وترس���يخ 
مكانته���ا في الس���وق المحل���ي، حيث تتمتع الش���ركة 
بمحفظة تأمينية كبيرة، ومركز متقدم على مس���توى 
شركات التأمين التقليدي والتكافلي، وتتميَّز بالحلول 
المتعددة والمناسبة الوافية بإحتياجات كافة العمالء 

l.على أوسع نطاق ممكن

الشركات العالمية في مجال إعادة التأمين ، بما يساهم في تنويع شرائح العمالء، وتطوير أداء الشركة 
ليصبح أكثر تنافسية ونموًا في مختلف مجاالت العمل«.
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أعلن���ت رابط���ة المص���ارف الخاص���ة العراقية، االثني���ن، أن 42 
مصرف���ا منحوا قروضا بمبلغ أكثر من 329 مليار دينار ضمن مبادرة 
الواحد تريليون التي أطلقها البنك المركزي إلى القطاعات التجارية 

والسكنية والخدمية والزراعية.
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي 
طارق، في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن »البنك المركزي 
العراقي اطلق مبادرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخصصت 
مبلغ 1 تريليون دينار إلى المصارف«، موضحا أن »42 مصرفا خاصا 
وحكومي���ا منح���وا قروضا بمبلغ 329 مليار دينار والتي س���اهمت في 

دعم االالف من المشاريع الصغيرة والمتوسطة والسكنية«.
واض���اف أن »المب���ادرة مس���تمرة حتى اآلن، وتمن���ح قروضا إلى 
المواطنين بفائدة 3.5٪ عندما يكون مبلغ القرض اقل من 20 مليون دينار، 
 و4٪ عندما يكون القرض يتراوح بين 21 مليون دينار إلى مليار دينار«.
واشار طارق الى أن »القطاع الزراعي كان نصيبه من القروض 6.84 

رابطة المصارف الخاصة: 
قروض آلالف المشاريع بمبلغ 329 مليار دينار

ملي���ار دينار، والصناعي 46.57 مليار دين���ار والتجاري 100.5 مليار 
دين���ار والخدم���ي 86.15 مليار دين���ار والس���كني 48.52 مليار دينار، 
بينم���ا هناك ق���روض بمرحلة المنح بقيم���ة 40.5 مليار دينار«، الفتا 
إل���ى أن »الق���روض المخصصة إلى القطاع الس���كني هي ١٠٠ مليون 

دينار وبفائدة 4٪ متناقصة وبمدة تسديد 15 عاماً«.
ولف���ت ط���ارق إل���ى أن »مب���ادرة إق���راض 1 تريلي���ون دين���ار إل���ى 
المواطنين، مازالت مس���تمرة لتنش���يط االقتصاد وبش���روط ميسرة، 
ويكون التقديم عليها عبر القطاع المصرفي بشكل مباشر وتمنح بعد 

l.»دراسة جدوى المشروع

 المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق،

توقعت مجلة االيكونومس���ت ان يتعافى االقتصاد الكويتي بشكل 
متواض���ع في 2021 مع تحس���ن ظروف االقتص���اد العالمي تدريجياً، 
وسيتس���ارع نمو االقتصاد الكويتي أكثر في 2022 و2023 بمتوسط 
4.9 % س���نوياً، مع تعافي أس���عار النفط عالمياً وارتفاع انتاجه قبل 

ان يتباطأ في 2024 و2025. 
وقالت المجلة، في تقرير يتناول توقعاتها عن االقتصاد الكويتي، 
إن الحساب الجاري للكويت سيتتبع تعافي اسعار النفط العالمية في 
الفترة ما بين 2021 و2025 بعد عجز في العام الحالي، ومن المتوقع 
ان يس���جل متوس���ط عجز س���نوي ق���دره 3.5 % من النات���ج المحلي 
االجمالي قبل ان يعود الى تس���جيل فوائض في الفترة ما بين 2022 

»إيكونومست«: التعافي االقتصادي 
2023 الكويتي يتسارع في 2022 و AA في 

و2025 بمتوسط سنوي يبلغ 10 % من الناتج المحلي االجمالي. 
وتابع���ت: رغم التحس���ن الطفيف ألداء االقتص���اد الكويتي خالل 
فت���رة التوقع���ات، فإن ترتي���ب االقتص���اد الكويتي، عالمي���اً واقليمياً، 
م في مشاريع  يتراجع، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى عدم إحراز تقدُّ

l.البنية التحتية الكبرى بسبب الجمود السياسي
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أفادت الشرطة األوروبية في بيان »أن الشرطة الدولية إستحوذت 
على »أخطر ش���بكة لجرائم اإلنترنت في العالم« المستخدمة إلقتحام 

أنظمة الكومبيوتر«.
وتحدثت »يوروبول« )وكالة تطبيق القانون األوروبية، وظيفتها حفظ 

األم���ن في أوروب���ا عن طري���ق تقديم الدعم 
لل���دول األعض���اء في اإلتح���اد األوروبي في 
مج���االت مكافحة الجرائ���م الدولية الكبيرة 
واإلره���اب(، ووكالته���ا القضائية الش���قيقة 
تابع���ة  )وكال���ة    )Eurojust(يوروجس���ت
لإلتح���اد األوروب���ي )EU( تتع���اون قضائياً 
في المس���ائل الجنائية، مقرها في الهاي - 
هولن���دا(: »إن العملية غير المش���روعة التي 
تعتمد عل���ى برمجية إيموتي���ت كانت بمثابة 
ش���بكة برمجي���ات روبوتي���ة )بوتن���ت(، تُتيح 
لمش���غليها الدخ���ول إلى ش���بكة م���ن أجهزة 

الكومبيوتر والتحكم فيها عن بُعد«.
وتعاون���ت أجهزة الش���رطة ف���ي بريطانيا وكندا وألماني���ا وليتوانيا 
وهولن���دا وأوكرانيا والوالي���ات المتحدة األميركية، للتس���لل إلى البنية 
التحتي���ة إليموتي���ت التي وصفته���ا »يوروب���ول« بأنها »أخط���ر البرامج 

الخبيثة في العالم«.
وأف���ادت وكال���ة »يوروب���ول« في بيان: »إن س���لطات إنف���اذ القانون 
والس���لطات القضائية في جمي���ع أنحاء العالم، عطل���ت مؤخراً إحدى 
أه���م الش���بكات البرمجية الروبوتي���ة في العقد الماض���ي: »إيموتيت«، 
مش���يرة إلى »أن الش���بكة تضم مئات عدة من الخوادم في جميع أنحاء 
العالم، وقد إستُخدمت للتحكم بأجهزة الكومبيوتر الخاصة بالضحايا 

السيطرة على أخطر شبكة للجرائم اإللكترونية في العالم
تستهدف القطاع المصرفي وتسرق تفاصيل العمالء وتبتزّهم

لإلنتش���ار إلى أجهزة جديدة بهدف خدمة مجموعات إجرامية 
أخرى«.

وتحدثت الوكالة »أن المحققين سيطروا في الوقت الراهن 
على بنيتها التحتية في عملية منس���قة على المستوى الدولي«، 
موضح���ة »أن ما جعل »إيموتيت« خطيرة على نحو خاص، أنها 
كانت تؤجر لمجرمين على »أخطر مس���توى« ليس���تخدموا »أداة 

فتح الباب« هذه لزرع أنواع أخرى من البرمجيات الخبيثة«.
وش���مل ذل���ك برمجيات »حص���ان طروادة« التي تس���تهدف 
وبياناته���م،  العم���الء  تفاصي���ل  وتس���رق  المصرف���ي  القط���اع 
وبرمجي���ات الفدية التي تقف���ل الملفات واألنظم���ة وتحجزها، 
فيما تبتّز أصحابها لدفع مبالغ كبيرة من المال. وقد إس���تخدم 
المجرمون مرفقات البريد اإللكتروني لخداع الضحايا لفتح الرس���ائل 
ب���أن جعلوها تب���دو مثل الفواتير وإش���عارات الش���حن ومعلومات حول 

»كوفيد19-«.
وقد إحتوت جميع رس���ائل البريد اإللكتروني هذه على مس���تندات 

خبيث���ة بصيغة وورد، إما مرفقة بالبريد اإللكتروني، وإما قابلة للتنزيل 
من طريق النقر على رابط داخل الرسالة. وبمجرد أن يفتح المستخدم 
أح���د ه���ذه المس���تندات، يُطل���ب منه »تمكي���ن وحدات الماك���رو« التي 
تُستخدم لحفظ التعديالت وتكرارها، فإذا فعل، أمكن تشغيل الشيفرة 

الخبيثة المخفية في ملف »وورد« وتثبيتها على كومبيوتر الضحية.
وق���ال جيروم بيلوا خبير األمن المعلوماتي لدى ش���ركة ويفس���تون 
اإلستش���ارية: »لق���د كانت »إيموتي���ت« من أكبر الناق���الت التي تصيب 
الشركات في هجمات برامج الفدية وسرقة البيانات«، مشيراً إلى »أن 

l.»عملية الشرطة تُظهر أن باإلمكان وقف مجرمي اإلنترنت
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ُيش��ير إختيار الرئي��س األميركي المنتخ��ب، جو بايدن، 
لجاني��ت يلين كوزيرة للخزانة إلى أن��ه يعتزم التصّرف بقوة 
إلنع��اش أكب��ر إقتصاد ف��ي العال��م، مما يضع رئيس��ًا س��ابقًا 
لمجلس اإلحتياط��ي الفيدرالي الذي ال يتهّرب من التحفيز 

على رأس سياسته اإلقتصادية، وفقًا لوكالة »بلومبيرغ«.
وم���ع تولي يلين المس���ؤولية، فإن وزارة الخزان���ة في عهد بايدن 
س���تكون مس���تعدة لإلنضم���ام إل���ى سياس���ة رئيس بن���ك االحتياطي 
الفيدرال���ي جي���روم باول، المتمثل���ة في خفض أس���عار الفائدة لفترة 

أطول مع اإلنفاق الحكومي الموسع والشامل.
وفي حين جرت اإلشادة بإختيارها في »وول ستريت« وفي الكثير 
من مراكز الس���لطة في واش���نطن، حتى من قبل بعض حلفاء الرئيس 
دونال���د ترم���ب، م���ن المؤك���د أن جانيت يلين س���تُختبر في جلس���ات 
إقراره���ا ف���ي مجلس الش���يوخ، وس���يحقق المحافظون ف���ي وجهات 
نظرها في شأن اإلنفاق التحفيزي، فضاًل عن موقفها األقل مواجهة 
م���ع الصين، وهي دولة ينظر إليها العديد من الجمهوريين بإعتبارها 

خصماً إقتصادياً.
وتش���هد يلين في الصف األول على المع���ارك الحزبية المتزايدة 
ح���ول اإلنفاق الحكومي في واش���نطن على مدى ربع القرن الماضي، 

وهي اآلن تقف لتصبح مقاتلة للمرة األولى في حياتها المهنية.

المفاوضات التشريعية
ويُع���د بنك اإلحتياطي الفيدرالي مؤسس���ة قائم���ة على اإلجماع، 
حيث يس���تخدم األقران عادة لغة دبلوماسية مهذبة عندما يختلفون. 
وف���ي وظيفته���ا الجدي���دة، يُمك���ن أن تتوق���ع يلين من ن���واب الحزب 
الجمه���وري ع���دم توجيه أي لكمات في مهاجم���ة حزمة اإلغاثة على 

نطاق واسع من فيروس كورونا التي يعد بها بايدن.
وتفتقر يلين إلى الخبرة في صوغ التشريعات مع الكونغرس، كما 
أنها لم تقم بأداء أي ش���يء يقرب من التواصل مع المشّرعين عندما 
كان���ت رئيس���ة بنك اإلحتياط���ي الفيدرال���ي التي قام باول برس���مها، 
وهي فجوة في س���يرتها الذاتية يُمكن أن تخلق منحنى تعلم في العام 

المقبل.

جبهة موحدة
ويُتوق���ع أن تس���عى يلي���ن ف���ي خطوتها األول���ى إلى الوح���دة بين 

ماذا يعني تعيين جانيت يلين وزيرة للخزانة األميركية؟
يُتوقع أن تسعى إلى الوحدة بين »اإلحتياطي الفيدرالي« و»الخزانة« 

وهما المؤسستان في الخطوط األمامية ألي أزمة إقتصادية

جانيت يلين وزيرة الخزانة األميركية

بن���ك اإلحتياطي الفيدرال���ي ووزارة الخزانة، وهما المؤسس���تان في 
الخطوط األمامية ألي أزمة إقتصادية.

وكان وزي���ر خزان���ة دونال���د ترم���ب )الرئيس األميرك���ي المنتهية 
واليته(، س���تيفن منوش���ين، قد فت���ح مؤخراً خالفاً بين المؤسس���تين 
عندم���ا رف���ض تمدي���د العديد من برام���ج إقراض األزم���ات في بنك 
االحتياط���ي الفيدرالي التي أنش���أها قانون كيرز، وهو التحفيز الذي 

تم توقيعه ليُصبح قانوناً في وقت سابق من العام 2020.
وأف���اد بن���ك اإلحتياطي الفيدرال���ي، أنه يُعارض إنه���اء البرامج، 
لكن���ه وافق عل���ى إعادة مئ���ات المليارات من ال���دوالرات من األموال 
المدعومة إلى وزارة الخزانة، حيث يريد منوش���ين من الكونغرس أن 

يضعها في ما يعتبره أفضل إستخدامات.
وش���وهدت يلين تتراجع عن هذه الخطوة في أوائل العام 2020، 

بعدما إنتقدت حملة جو بايدن )للرئاسة األميركية( قرار منوشين.
وقالت ديان س���وونك، كبي���رة االقتصاديين ف���ي غرانت ثورنتون: 
»ب���دالً م���ن التناف���ر والكس���ر ال���ذي ش���هدناه مؤخ���راً بي���ن الخزانة 
والفيدرال���ي، ه���ذه جبهة موح���دة، ولكنها جبهة موح���دة في اإلتجاه 

الصحيح«.  
وقال���ت جاني���ت يلي���ن البالغ���ة من العم���ر 74 عاماً مؤخ���راً، »إن 
سياسة بنك االحتياطي الفيدرالي المتمثلة في خفض أسعار الفائدة 
لفت���رة أطول، يج���ب أن تتزامن مع زيادة اإلنفاق الحكومي«، مش���يرة 
إلى أنه »في حين أن الوباء )كورونا( ال يزال يُؤثر بش���كل خطير على 
اإلقتص���اد، فإننا بحاجة إلى مواصلة الدعم المالي اإلس���تثنائي، كما 
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أنه يُمكننا تحّمل المزيد من الديون، ألن أس���عار الفائدة ستكون على 
األرجح منخفضة لسنوات عديدة مقبلة«.

ولك���ن قب���ل أن تتمّكن من التحّول إلى إص���الح العالقات مع بنك 
االحتياط���ي الفيدرالي والتفاوض على التحفيز، يُمكن أن تتوقع يلين 
إنتق���ادات الجمهوريين لتعليقاتها الس���ابقة على السياس���ة التجارية 

الصينية.
وق���د ج���رت الع���ادة عل���ى أن يتول���ى وزي���ر الخزان���ة األميرك���ي 
المفاوض���ات اإلقتصادية مع أحد أكبر الش���ركاء التجاريين للواليات 
المتح���دة. وخالل جلس���ة إس���تماع في »الكونغرس« ف���ي العام 2018 

كرئيس���ة لبنك االحتياطي الفيدرالي، قالت يلين: »إن الصين ليس���ت 
مسؤولة عن العجز التجاري الكبير في جميع أنحاء العالم«.

أضافت يلين: »ال أرى ممارس���ات تجارية غير عادلة في الصين، 
أو في أي مكان في العالم، بإعتبارها المس���ؤولة عن العجز التجاري 

األميركي«. 
ف���ي المحصلة، تتمتع جانيت يلين بخبرة واس���عة في التعامل مع 
المس���ؤولين اإلقتصاديي���ن الصينيين منذ توليه���ا منصب رئيس بنك 
اإلحتياطي الفيدرالي، لذلك حضرت إجتماعات مجموعة العش���رين 

l.التي إنعقدت مؤخراً، بناء على هذه الخبرة

نع���ى رئي���س مجموع���ة البنك الدول���ي ديفي���د مالباس، 
الرئيس األسبق للمجموعة جيمس د. وولفنسون، ومما قاله: 
»تحت رئاس���ة جيم، التي إمتدت من 1 يونيو/حزيران 1995 
إل���ى 31 مايو/أيار 2005، ش���حذت مجموع���ة البنك الدولي 
تركيزها على الحد من الفقر وضاعفت من جهودها الرامية 
إلى مكافحة الفس���اد ومنح الفق���راء القدرة على التعبير عن 

رأيهم وتعظيم أثر اإلستثمارات اإلنمائية.
وكان موظف���و البن���ك يكّن���ون عظيم التقدي���ر واإلحترام 
لجيم وزوجته إلين، التي توفيت في أغس���طس/آب من العام 
2020. وخ���الل الس���نوات العش���ر التي قضاها في رئاس���ة 

وفاة الرئيس األسبق لمجموعة البنك الدولي جيمس د. وولفنسون:
واليته رّكزت على الحد من الفقر ومكافحة الفساد 

ومنح الفقراء حرية التعبير واإلستثمارات اإلنمائية
المجموعة، سافر جيم إلى أكثر من 120 بلداً، غالباً ما كانت 
ترافقه إلين، كي يفهم بش���كل أفض���ل التحديات التي تواجه 
البل���دان األعضاء في البنك. وباإلضافة إلى زيارة مش���اريع 
التنمي���ة، التقى جي���م بممثلي الجه���ات المتعامل���ة وممثلين 
لقطاع األعمال والعمال ووس���ائل اإلع���الم والمنظمات غير 
الحكومية والجماعات الدينية والجماعات النسائية والطالب 
والمعلمين. وعلى الصعي���د الداخلي، حقق جيم أثراً تحّولياً 
ف���ي مجموعة البن���ك الدولي، فزاد م���ن الالمركزية، ونهض 
بها من الناحية التكنولوجية، وجعلها أكثر إنفتاحاً وشفافية.
وفي الع���ام 1996، أطلق البنك الدول���ي وصندوق النقد 
الدول���ي مب���ادرة تخفي���ض دي���ون البل���دان الفقي���رة المثقلة 
بالدي���ون، وه���ي أول برنام���ج ش���امل لخفض الدي���ون. وفي 
أغس���طس/آب 2004، كان 27 بل���داً من أفق���ر بلدان العالم 
تتلقى تخفيضاً ملموس���اً للديون في إطار البرنامج الذي بلغ 
حجمه، بمرور الوقت، أكثر من 53 مليار دوالر. وإس���تحدث 
جي���م إط���ار التنمية الش���امل في الع���ام 1999، وال���ذي أكد 
مس���ؤولية البلدان المعنية عن إستراتيجيات الحد من الفقر 
والش���راكات القوية بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع 
الخ���اص. وفي العام 2012، وإعتراف���اً بالتأثير العميق الذي 
أحدثه جيم على حياة أش���د الناس فقراً، تم تس���مية الردهة 
المركزية لمقرنا الرئيسي بإسم جيمس د. وولفنسون. وقبل 
إنضمامه للبنك الدول���ي، بنى جيم حياته المهنية كمصرفي 
إستثماري دولي مع المشاركة بشكل مواٍز في قضايا التنمية 

l.»واإلقتصاد العالمي

الرئيس األسبق لمجموعة البنك الدولي جيمس د. وولفنسون
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ال شك أن عودة المملكة المتحدة للسيادة سيكون مكلفًا، على الرغم من الفرضيات والتكهنات التي رافقت مرحلة 
المفاوضات التي لم تخلو من المطبات بين بريطانيا والمفوضية األوروبية، التكلفة قد ال نراها على الفور، 

أقّله ليس هذا العام بل في األعوام القليلة المقبلة عندما تستقر المعاهدات الجديدة والثنائية بين بريطانيا 
وشركائها، وعندما تتضح الرؤية للشركاء الجدد لبريطانيا بعدما انفصلت عن تكتل كان على األقل يحمل عنها 

وزر عقبات إقتصادية وتجارية ضمن معاييره المتفق عليها بين كل أعضاء اإلتحاد.
البريطانيون اختاروا مصيرهم عام 2016 وقرروا العودة إلى قوانينهم التجارية واإلقتصادية، وسيتحملون وزر هذا 

القرار إلى حين عودة البالد إلى ما قبل اإلنضمام إلى عضوية اإلتحاد في السبعينيات.

الدراسات واألبحاث والتقارير

»Brexit« بريطانيا – اإلتحاد األوروبي
 اإلنفصال حصل وأحلى ما فيه مرٌّ

من خارج ع�سوية اليورو وقع الكارثة اأخف:

بريطاني���ا وعندم���ا ق���ّرر األوروبي���ون إنش���اء تكت���ل الي���ورو ف���ي 
التس���عينيات لم تقبل الدعوة لإلنضمام إلى ملف اقتصادي – نقدي 
تخلّت بموجبه دول عديدة في أوروبا عن عملتها وقراراتها المصرفية 
المركزية لتجمع في بنك أوروبا المركزي في فرانكفورت. الس���لطات 
البريطانية في ذلك الوقت قد يكون خيراً أنها اختارت عدم الدخول 
ف���ي التحال���ف النقدي األوروب���ي، ألن االنفصال ال���ذي حصل مطلع 
2021 سيكون موجعاً أكثر للبريطانيين عندما تقرر الدولة العودة إلى 
العملة الوطنية وما يرافق ذلك من متطلبات العودة إلى اإلس���ترليني، 
الذي حافظ على مكانته رغم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة 

وباقي أعض���اء اإلتحاد، حيث كانت الفواتير التجارية تقدم بحس���ب 
فارق سعر الصرف الذي كان دائماً لصالح الجنيه اإلستراليني، فعلى 
ل كثيراً في عملية اإلنفصال  األقل إن إحتفاظ بريطانيا بعملتها س���هَّ
بالنس���بة له���ا، لك���ن هذا ال يمنع أن إنس���حاب بريطاني���ا من عضوية 

اإلتحاد له تكلفة موجعة في أماكن كثيرة.

حذر وقلق من الجانب الأوروبي:

المؤكد الثاني هو أن اإلتحاد األوروبي تلقى أيضاً ضربة موجعة 
مع انس���حاب المملكة المتحدة من عضويته، ضربة موجعة سياسية 
قبل أن تكون اقتصادية، وهناك خشية لدى المفوضية األوروبية التي 
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س���تتعامل من اآلن فصاعداً 
مع جارتها بريطانيا كشريك 
على حدة بعدما كانت ضمن 
حلفه���ا وتأم���ل ب���أن تتعامل 
ألنه���ا  ب���كل جدي���ة،  معه���ا 
بحاجة إلى ش���ريك تربطها 
معه مصالح كثيرة مش���تركة 
م���ن الّند للّن���د بعدما كانت 
األمور داخلي���ة في عضوية 
اإلتحاد. إنسحاب بريطانيا 
ل أيضاً ضربة لإلتحاد  ش���كَّ
األوروبي أمام الصين القوة 

القادمة والمه���ددة لألميركيين وأمام الوالي���ات المتحدة والتكتالت 
الكبرى كتكتالت البلدان الصاعدة أو الناشئة.

التداعي���ات االقتصادي���ة عل���ى الطرفي���ن )بريطاني���ا واالتح���اد 
األوروب���ي( جّراء االنفص���ال ترتكز بمعظمها على جان���ب التبادالت 
بينهم���ا ووزن هذه التب���ادالت في الناتج المحل���ي اإلجمالي لكل من 
الجانبي���ن، كم���ا أن تقييم الضرر االقتصادي ليس بالس���هل تحديده 
وبشكل مباشر، لس���بب أن السوق األوروبية الموحدة أوجدت فضاًء 
اقتصادياً متكاماًل ال مثيل له، ولسبب أن إنسحاب عضو من أعضائه 

ال سابق له أيضاً.
وم���ع  ذل���ك س���نحاول في م���ا يلي ع���رض أبرز ما س���تحرم منه 
بريطاني���ا بع���د خروجها من االتحاد، وما س���يحرم من���ه اإلتحاد مع 

خروج بريطانيا.
لحس���ن الح���ظ، أن االنفص���ال تم وبش���كل رس���مي مطل���ع عام 
2021 باتف���اق بين الطرفين رّكز عل���ى وجه الخصوص على الجانب 
التجاري والصيد البحري، لكن قضايا المال والبنوك ما زالت تحتاج 
لنقاش���ات، وبكل الحاالت االنفصال أيضاً وّفر على الطرفين كوارث 
ال تحتمله���ا بريطاني���ا وال يحتمله���ا اإلتح���اد األوروب���ي مثل حصول 
إنفصال بدون إتفاق، يعني أن إدارة العالقات التجارية بين الطرفين 
س���تخضع لمنظمة التجارة العالمية. وهذا مثال يكفي لمعرفة مدى 
الخطر الذي كان سينجم على الطرفين. أما وقد اتفق الجانبان على 
س���ير أمورهم بعد اإلنفصال فاألمور تتركز على حجم ما سيخس���ره 
كل ط���رف. االتفاق على الخروج من عضوية االتحاد فيه تس���هيالت 
للطرفي���ن لك���ن المش���كلة اآلني���ة تكمن ف���ي العرقلة عن���د تخليص 

البضائع.
االتف���اق التج���اري الموق���ع بين المملك���ة المتح���دة والمفوضية 
األوروبية أمامه ستة أشهر كمرحلة إنتقالية قبل أن تستقر التعامالت، 
وبالتال���ي فإن اتفاق التبادل الحر بي���ن الطرفين أكثر مرونة للتجارة 
بينهم���ا، حي���ث يضمن عدم وج���ود تعرفة جمركية للس���لع المتبادلة 
وأقل عرقلة بوجه الس���لع األجنبية لس���وق أوروبية تضم 450 مليون 

الدراسات واألبحاث والتقارير

المقاب���ل  وف���ي  مس���تهلك، 
احتفظت بريطانيا بأفضلية 
تسيير بضائعها لهذه السوق 
العمالقة، ه���ذا في العنوان 
العري���ض، إنما بريطانيا قد 
تك���ون غامرت في مش���روع 
أكب���ر م���ن أن يحق���ق رغبة 
ش���عبها من خالل اس���تفتاء 
صي���ف ع���ام 2016، حي���ث 
ق���ررت وض���ع ح���ٍد لعالقة 
حوال���ي  دام���ت  عائلي���ة 
وانضمامها  عاماً  الخمسين 
للس���وق المشتركة. فالواقع الذي ال يمكن لبريطانيا أن تتجاهله ولن 

تستطيع تجاهله أنها مرتبطة جداً بأوروبا وال سيما تجارياً.
رون 45 % من منتجاتهم إلى بلدان اإلتحاد  فالبريطاني���ون يصدِّ
األوروب���ي، وف���ي المقابل يصدر االتحاد نس���بة 5.5 % من منتجاته 

للبريطانيين.
ه���ذه النس���بة األوروبي���ة الضئيلة م���ن التصدير نح���و بريطانيا 
ال تعن���ي بالض���رورة أن كل ال���دول ف���ي اإلتحاد ليس���ت متضررة من 

إنسحاب البريطانيين.
فعلى س���بيل المث���ال ال الحصر، فإن منطقة Flandre ش���مال 
بلجي���كا تض���ررت تجارتها مع بريطاني���ا بنس���بة 0.6 % من الناتج 
المحلي للمنطقة وخس���رت نحو 6500 وظيف���ة في قطاعات تعتمد 
باألس���اس عل���ى تجارة بضائعها مع الس���وق البريطاني���ة، فكيف هو 
الحال بحجم التبادالت الفرنس���ية أو األلماني���ة أو غيرها من بلدان 

اإلتحاد مع بريطانيا.
ال يجب أن يُنظر إلى الخس���ارة بالنس���بة لالتح���اد األوروبي من 
زاوية الرقم االقتصادي بقدر ما هي خس���ارة لعضو بحجم بريطانيا 

وقوتها االقتصادية وعملتها وسوقها المالية.
انطالق���اً م���ن هنا، نالح���ظ ظاه���رة رّص الصفوف بي���ن بلدان 
االتح���اد المتبقي���ة ال�27 كي���ف وقفت صفاً واحداً ف���ي المفاوضات 
مع بريطانيا للدفاع عن مكتس���بات مثل الس���وق المش���تركة، وتركوا 
إنطباعاً أن العضو الذي يخرج من اإلتحاد سيكون وحيداً، فيما نحن 
األوروبي���ون نظل كتل���ة قوية ولو خرجت بريطانيا م���ن التكتل، حيث 
كانت تش���كل وزن���اً إقتصادياً فيه يصل إلى ح���دود 15 % من الناتج 
اإلجمالي لالتحاد. وهنا تكمن أهمية بريطانيا بالنسبة لألوروبيين، 
فكانت ف���ي المرتبة الثانية في اإلتحاد بع���د ألمانيا كقوة إقتصادية 
وكقوة بش���رية تساوي 66 مليون بش���ري. وبالتالي من دون بريطانيا 
يهب���ط حجم الناتج المحلي اإلجمالي ألوروبا إلى 13500 مليار يورو 
بعد ش���طب مشاركة بريطانيا بنس���بة 15 % في اإلجمالي لالتحاد، 
قبل خروج بريطانيا من عضوية اإلتحاد األوروبي كان اإلتحاد يحتل 
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الموق���ع الثالث عالمي���اً بعد الصين والهند من حيث حجم الس���كان 
مع 513 مليون بش���ري، وهذه القوة البش���رية تعني قوة إستهالكية ال 

يستهان بها.

العامل الأ�سا�سي في الإتفاقية:

من جانب الصيد البحري والذي احتل حيِّزاً هاماً من المفاوضات 
األخيرة، وهدد فشلها في مراحل عديدة، هذا الجانب يشّكل عاماًل 

أساسياً لألوروبيين كما للبريطانيين.
فاإلتفاقية التي توصل إليها الطرفان في 5 كانون األول/ديسمبر 
2020 م���ن أج���ل فراق بكل محبة مطلع 2021، يس���مح للبريطانيين 
بدخول الس���وق المش���تركة من دون رس���وم جمركية وم���ن دون كوتا 
للبضائ���ع مقابل ش���روط يجب عل���ى المملكة المتح���دة أن تلتزم بها 
مثل إحترام عامل البيئة، وقانون العمل والضرائب لتخفيف الضغط 
ع���ن البضائع التي تدخل الس���وق األوروبية ولك���ي ال يتحمل اإلتحاد 
األوروب���ي تكلف���ة على هذه البضائ���ع البريطانية، واش���ترط اإلتحاد 
األوروبي أن يتم إحترام هذه الش���روط لئال يعود العمل بمبدأ فرض 

رسوم تجارية جمركية على التبادل التجاري.
فقرة الصيد البحري س���جل فيها اإلتحاد األوروبي انتصاراً في 
م���كان م���ا، فبريطانيا كانت ترغب بأن يتن���ازل اإلتحاد األوروبي عن 
نس���بة 70 % من حجم الصيد ف���ي المياه البريطانية الغنية بالثروة 
الس���مكية، لكن وخالل المفاوضات اس���تطاع اإلتحاد فرض شروطه 
واحتفظ بنسبة 75 % من حكم ما كان يصطاده من األسماك وتنازل 
ع���ن 25 % فقط، وقررت المفوضية األوروبية التعويض مادياً على 
الصيادين من بلدان اإلتحاد بنس���بة ال�25 % المتبقية. مع العلم أن 
الصي���د البحري يش���ّكل نس���بة ضئيلة جداً تصل إل���ى 0.1 % من ناتج 
بريطانيا المحلي اإلجمالي، لكن الشق المتعلق بالصيد البحري كان 
حج���ر عثرة في تقدم المفاوضات التجارية اإلجمالية، ومع التوصل 
لحل لهذا القطاع انتهت فترة مفاوضات ش���اقة بالنجاح وتم التوقيع 
عل���ى إتفاق حجم���ه 660 مليون جنيه إس���ترليني في الع���ام الواحد 
 Thierry )بالنس���بة للبريطانيين. ومع ذلك وبحسب )تيري بريتون
Breton، المفوض األوروبي للس���وق الداخلية  فإن الخاسر األكبر 
م���ن عملية اإلنفصال وعلى الرغم من اإلتفاق هو المملكة المتحدة، 
إنطالق���اً م���ن مب���دأ عدم الت���وازن في حج���م التب���ادل، فالصادرات 
البريطاني���ة تمث���ل 45 % باتج���اه اإلتحاد األوروب���ي واألخير يصدر 

لبريطانيا 5.5 % من مجمل حجم إنتاجه للخارج.

فريق يخ�سر اأكثر من الآخر:

فالخس���ارة بالنسبة لالتحاد األوروبي قد تصل إلى 0.75 % من 
حج���م ناتجه اإلجمالي من اآلن ولغاية نهاي���ة 2022، بينما بريطانيا 
ستخس���ر 3 % م���ن ناتجها الداخل���ي نتيجة انفصاله���ا عن عضوية 

أوروبا.

الدراسات واألبحاث والتقارير

ومن حسن حظ األوروبيين والبريطانيين في الوقت الحاضر، أن 
األضرار التي خلفتها كوفيد19- على اقتصادات المنطقة، كما وعلى 
اقتصادات العالم، خففت بل سّترت على عيوب وخسائر هذا الفريق 
أو ذاك بع���د خروج بريطاني���ا من تكتل 28 دولة في اإلتحاد األوروبي 

لتغرد وحدها.
فمنطق���ة الي���ورو على س���بيل المثال س���ينكمش إقتصادها بنحو 
8 % عل���ى م���دى العام 2020، بينما بريطانيا س���ينكمش إقتصادها 
بنس���بة 11.3 % في العام ذاته. لذلك فإن حجم األضرار قد ال نراه 
كضرر مباشر عن اإلنفصال إال عندما ينشر كل طرف أرقام تبادالته 

وميزانه التجاري لمعرفة مدى حرمان كل طرف عن اآلخر.
هناك عامل ش���ّكل لفترة من الزمن إيجابي���ة للتجارة البريطانية 
خ���الل المفاوضات وهو العام���ل النقدي. فكانت العمل���ة البريطانية 
كلما تعثرت المفاوضات تنخفض كثيراً أمام الدوالر واليورو وتخس���ر 
بح���دود 10 % من قيمتها، وهذا كان عام���اًل إيجابياً لحركة التجارة 
البريطاني���ة م���ع الباقي م���ن أوروبا وال س���يما التصدير، أم���ا العملة 
فعاودت تحس���نها بعد االتفاقية، وهذا ما يجب أن تتأقلم معه السوق 

البريطانية مع التعامل الثنائي بينها وبين الدول األخرى.
ف���ي المقاب���ل، فإن اإلتحاد األوروبي س���يتأثر لك���ن بدرجات كما 
لفتن���ا ف���ي الس���ابق، وها ه���ي إيرلن���دا التي س���تكون ف���ي الصفوف 
األمامي���ة، حي���ث كان���ت تصدر 15 % من س���لع وخدم���ات لبريطانيا 
م���ن الحجم اإلجمالي وبنس���بة 40 %، وهذه الس���لع والخدمات هي 
منتج���ات غذائي���ة. أضف إلى ذلك، ف���إن ثلثي الش���ركات اإليرلندية 
المص���درة تمر صادراتها عبر بريطانيا لتصل إلى الس���وق األوروبية، 
فلنتخي���ل المش���قة على هذه الش���ركات. أم���ا ألمانيا وفرنس���ا اللتان 
أش���رنا إليهما في الس���ابق فهما جزء من بلدان ش���مال اإلتحاد التي 
له���ا وزن اقتص���ادي في االتحاد وفي التعامل م���ع بريطانيا، إال أنهما 
عل���ى تبادل تجاري ضيق مع بريطاني���ا لكنهما أكثر تضرراً من بلدان 
اإلتحاد الجنوبية وال س���يما الصغيرة التي تعتمد كثيراً على تجارتها 
مع بريطانيا لتقوية حجم ناتجها المحلي. وبالعودة إلى ألمانيا وعلى 
الرغ���م من الضرر التج���اري الضئيل في تعاملها مع بريطانيا إال أنها 

رقم واحد في تجارة السيارات.
فرنس���ا بدورها حققت ع���ام 2019 فائضاً تجاري���اً مع بريطانيا 
ضم���ن منظوم���ة اإلتح���اد ومعايي���ره أغلبه���ا منتوج���ات م���ن النبيذ 
والمعجنات الفرنس���ية، وهذا القطاع يتوقع خس���ارة بنحو 0.1 نقطة 
من الناتج الفرنس���ي من أرقام عام 2020، ناهيك عن قطاع الصيد 
البحري حيث إن الصيادين الفرنسيين لهم الحصة األكثر في الصيد 
البح���ري في المياه الفاصلة بين البلدين وهي األكثر تضرراً من كوتا 
الصيد الت���ي اعتمدت بانتظار أن تعوض عليها المفوضية األوروبية، 
وحتى تعويض المفوضية على الدول األوروبية المتضررة من حرمانها 
من نسبة صيد 25 % تشكل ضرراً مباشراً نتيجة إنفصال بريطانيا 

عن اإلتحاد.
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الدراسات واألبحاث والتقارير

هناك جانب ال يقل أهمية عن التبادل التجاري في االنفصال بين 
الطرفين والذي رغبت به بريطانيا، أال وهو جانب السوق المصرفية 
والمالية التي تتمتع بها لندن وتس���اوي عائدات بنحو 7 % من الناتج 

البريطاني.
هذا الجانب والذي تتمتع به مدينة لندن لم يشهد بعد مفاوضات 
رس���مية وعلى مس���توى عاٍل بس���بب أن ليس هناك حتى اآلن س���وق 
 ”Lality“ مش���ابهة تتمت���ع باالمتي���ازات نفس���ها الت���ي تتمت���ع به���ا
البريطاني���ة. إنطالق���اً من هنا، ومنذ أن ب���دأت مفاوضات اإلنفصال 
بع���د اس���تفتاء 2016، ب���دأت ش���ركات مالي���ة عديدة توظ���ف حوالي 
7500 ش���خص ف���ي مجال الم���ال والبنوك تتجه نحو بل���دان أوروبية 
أخرى نذكر منها: هولندا، ألمانيا، فرنس���ا، لوكسمبورغ وإيرلندا، وال 
تمل���ك عواصمها القوة المالية الضاربة نفس���ها التي تتمتع بها لندن، 
ه���ذه الهج���رة من لندن نح���و عواصم أوروبا أخ���رى تنتظر إتفاقيات 
بخصوص الش���ق المالي لمعرفة فيم���ا إذا كان بقاؤها حيث هاجرت 

أفضل أم العودة إلى لندن ومباشرة عملها هناك من جديد أفضل.
في هذه األثناء، إن ما خس���رته لندن من انس���حابها من اإلتحاد 
األوروب���ي قد تالقيه مع ش���ركائها الجدد كبلد مس���تقل عن اإلتحاد، 
أمث���ال: الياب���ان، كوري���ا الجنوبية، سويس���را وإس���رائيل، ناهيك عن 
االتف���اق األوس���ع مع الواليات المتح���دة، فوّقعت بريطاني���ا إتفاقيات 

ثنائية مع شركات جدد في حين أن اإلتحاد األوروبي خسر بريطانيا 
من عضويته وما تمثله من قوة ال تعوض.

إنم���ا إنفص���ال بريطانيا عن اإلتحاد األوروب���ي فتح المجال أمام 
بلدان منطقة اليورو لتمثل أرضية جديدة بالنس���بة لالتحاد األوروبي 
مقاب���ل التكتالت العالمية، حيث إن بانس���حاب بريطانيا من عضوية 
اإلتحاد أصبحت بلدان منطقة اليورو ال�19 تش����كل لوحدها نس����بة 76 % 
من س���كان اإلتحاد مقاب���ل 66 % قبل بريكس���ت، كما أصبحت دول 
الي���ورو تش���كل نس���بة 86 % من النات���ج األوروبي اإلجمال���ي مقارنة 
مع 73 % قبل بريكس���ت. اإلتحاد األوروب���ي وبانفصال بريطانيا من 
عضويته سيشهد معدل بطالة إجمالي أقل، مما سيتخطى العبء عن 
موازنت���ه العامة حيث كانت بريطانيا تس���تفيد من الموازنة األوروبية 

أكثر مما كانت تساهم فيها.
وانتهت مطلع العام 2021 مرحلة اس���تمرت منذ السبعينيات بين 
بريطانيا وجيرانها وعادت بريطانيا إلى س���يادتها واإلتحاد األوروبي 
أصبح أمام أمر واقع خسر فيه أحد أكبر أعمدته االقتصادية، ناهيك 
عن الخسارة السياسية التي تمثلت بضربة غير مسبوقة لمشروع ما 

l.زال ينشط لضم دول جديدة إليه
مازن حمود
محلل اقتصادي ومالي/باريس
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قد تعّوض سوق لندن المالية ما خسرته وستخسره كمركز مالي أوروبي األقوى في المنطقة 
نتيج��ة خروجها م��ن عضوية اإلتحاد األوروبي، بعدما اس��تحوذت بورصة لندن على ش��ركة 
رفينيتي��ف ف��ي صفقة تعدُّ م��ن أهم الصفقات ف��ي عالم البيان��ات المالية وبقيم��ة 27 مليار 
دوالر، بعدم��ا أعطت المفوضية األوروبية مطلع العام الجديد الضوء األخضر إلتمام عملية 

االستحواذ هذه والتي ستتم خالل النصف األول من هذا العام )2021(.

صفقة جديدة في عالم البيانات المالية:

رفينيتيف تقع في أحضان بورصة لندن 
ووالدة منافس قوي لشركة بلومبيرغ

الدراسات واألبحاث والتقارير
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وبموج���ب ه���ذه الصفقة تم االتف���اق على أن تبي���ع بورصة لندن 
للبورص���ة اإليطالية بورصة يورونكس���ت األوروبي���ة بقيمة 5.2 مليار 
دوالر، ووّقعت بورصة لندن ويورونكست إتفاقية على ذلك في تشرين 
األول/أكتوبر 2020، كما اقترحت بورصة لندن بأن توفر لمنافسيها 
العب���ور عل���ى البيانات المالية والنش���اطات المتعلقة بذلك على مدى 
عش���ر س���نوات. وهذا التعهُّد يأتي في وقت أن الش���ركات التي توفر 
المعلوم���ة تعم���ل ف���ي ظل منافس���ة قوية داخل س���وق متخ���م بتبادل 
البيان���ات المالية بين ش���ركات تعتبر في المرتب���ة األولى في المجال 

مثل بلومبيرغ وشركات تقليدية منافسة.
في ه���ذا المجال اعتبرت المفوضية األوروبية وال س���يما قس���م 
حماية المنافسة في االتحاد األوروبي »أن المنافسة في مجال البنى 
التحتي���ة لخدمات الت���داول والوصول إلى منتج���ات البيانات المالية 
بشروط عادلة ومتساوية  ضروري لالقتصاد االوروبي وبشكل خاص 

للمستهلكين والشركات«.
وف���ي موض���وع المنافس���ة والتكت���الت الجدي���دة الت���ي تولد من 
الصفق���ات، وعلى الرغم من اس���تحواذ بورصة لن���دن على رفينيتيف 
 les( ستظل مجموعة بلومبرغ أقوى وأضخم من المجموعة الجديدة

الدراسات واألبحاث والتقارير

refinitiv(، لك���ن هذه األخي���رة أصبحت تتخطى 
 )IHS( مجموعة س���تاندرد أند بورز وأي إتش أس
ماركت والين ثم اإلعالن عن دمجها العام الماضي 

بحجم 44 مليار دوالر.

 رفينيتيف

مجموع���ة رفينيتي���ف، وإذا عدن���ا إل���ى الوراء 
قلياًل، ولدت نتيجة قيام تومسون رويترز ببيع نسبة 
55 % م���ن وحدته���ا ف���ي قطاع الم���ال والمخاطر 
لمجموعة االستثمار في رأس المال )بالكستون – 
Blackstone( في خري���ف العام 2018 في إطار 
تس���وية تقدر مجموع نش���اطات الم���ال والمخاطر 

بنحو 80 مليار دوالر.
وف���ي إطار هذه التس���وية قامت تومس���ون – رويت���رز بنقل كامل 
محفظته���ا من المنتجات المالي���ة والمخاطر إلى مجموعة رفينيتيف 
م���ا عدا خدم���ات المعلومات الخاصة بس���رية المعطيات. وفي العام 
2019 أعلنت س���وق لن���دن المالية ع���ن رغبتها في االس���تحواذ على 
رفينيتي���ف وعرض���ت 27 ملي���ار دوالر، ومن���ذ ذلك التاريخ ش���رعت 
المفوضي���ة األوروبي���ة على دراس���ة االقتراح ووافقت عل���ى الصفقة 

مطلع العام 2021.
رفينيتيف تحقق مدخول س���نوي يف���وق 6 مليارات دوالر وتوظف 
أكث���ر من 18500 ش���خص وتدي���ر أكثر من 130 وس���يلة في معلومات 
مالي���ة تقني���ة Fintech للتحليل المال���ي وتقييم المخاط���ر، وتملك 
قاع���دة معلوم���ات ومعطيات عن المخاطر وتطابق التش���ريعات حول 
الجرائ���م المالية وتبييض األموال، كما تدير رفينيتيف قاعدة بيانات 
تحت���وي على  أكثر من مليون عملية دمج بين الش���ركات واس���تحواذ، 
كما تؤمن تسويات  لتمويل الشركات وإدراج بنوك استثمار في أسواق 
المال، كما تنشط المجموعة في مجال السندات والقروض والديون.
هذه النش���اطات وغيرها في المجال نفسه أصبحت عندما تنهي 
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صفقة االستحواذ بأيدي بورصة 
لن���دن الت���ي تعرض���ت لصدم���ة 
أم���وال  رؤوس  ب���دأت  عندم���ا 
كثي���رة تهاجر لن���دن مع إنفصال 
بريطاني���ا عن عضوي���ة اإلتحاد 
الخالف���ات  ورغ���م  األوروب���ي، 
الت���ي حصل���ت بي���ن المفوضي���ة 
األوروبي���ة وبريطانيا خالل فترة 
االنفص���ال  عل���ى  المفاوض���ات 
حصلت س���وق  لندن على الضوء 

األخضر في ملف رفينيتيف.
الصفق���ة  عل���ى  اإلتفاقي���ة 

والوصول إلى خواتيمها تس���مح لبورصة لندن بأن توّس���ع نش���اطاتها 
لتصب���ح واح���دة من أه���م المؤسس���ات العالمية في مج���ال البيانات 
والمعلومات والتحاليل المالية. وبحس���ب بورصة لندن، فإن الصفقة 
مربح���ة وأن مجموعة رفينيتيف عملت وما زالت على سياس���ة توفير 
مادي بلغ 630 مليون دوالر حتى نهاية العام 2020، كما اس���تطاعت 
تحقي���ق نتائ���ج فصلية نهاية الفص���ل الثالث من الع���ام 2020 تمثلت 
بأرباح بلغت 663 مليون يورو )600 مليون جنيه إسترليني( متخطية 

كل التوقعات في حجم األرباح.
الصفقة ستسمح لس���وق لندن أن تصبح عمالقاً وممثاًل منافساً 
في مجال التحاليل المالية، وفي مهنة أصبحت أساسية داخل أسواق 

المال العالمية.
إن ش���راء بورصة لن���دن لعمالق البيانات المالية سيس���مح أيضاً 
للبورصة البريطانية لكي توس���ع وتنوع نش���اطاتها وأن ال تعود تعتمد 
فقط على عائد التسويات المالية والمضاربات في األسهم، فالنموذج 
الجديد الذي نتج عن صفقة االس���تحواذ هذه من المتوقع أن تحقق 
بورصة لندن المالية من خالله وخالل األعوام الخمسة المقبلة أكثر 

من 350 مليون جنيه إسترليني كعائد إضافي مصدره التكتل الجديد  
في عمل الس���وق من خالل التس���ويات من جهة والبيانات والتحاليل 

المالية من جهة ثانية بحسب الخبراء البريطانيين. 
أض���ف إلى ذلك، فإن تواجد فروع لش���ركة رفينيتيف في أميركا 
الش���مالية، وكذلك األم���ر في الدول الصاعدة أو الناش���ئة يجعل من 
الش���ركة عنص���راً اس���تراتيجياً بالنس���بة لبورصة لن���دن وللمجموعة 
الجدي���دة الت���ي نش���أت ع���ن عملي���ة االس���تحواذ والتي يع���ود نصف 

مصادرها المادية من هذه الجهات اإلستراتيجية.
فمجموعة بورصة لندن – رفينيتيف باتت تشكل، ولكن من بعيد، 
منافس���اً حقيقياً للمجموعة األميركية المختص���ة بخدمات البيانات 
المالية واالقتصادية لخبراء األس���واق المالية بلومبرغ، والتي حققت 
هامش مبيعات بقيمة 25 مليار دوالر تقريباً عام 2019 قبل أن يهبط 
حجم النش���اط للش���ركة عن هذا الحجم عام 2020 نتيجة تداعيات 

l.-19كوفيد
مازن حمود
محلل اقتصادي ومالي/باريس

الدراسات واألبحاث والتقارير
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األخبار والمستجدات

رح���ل األمين العام التحاد المصارف الس���وداني الدكتور س���راج 
الدين عثمان مصطفى، عن دنيانا الفانية، إلى دار البقاء، وقد كانت 
له مس���اهمات وإنجازات خالل عمله والمناصب التي توالها في بنك 
الش���عب التعاون���ي، وبنك الخرط���وم، والبنك اإلس���المي وأخيراً في 

إتحاد المصارف السوداني.
يُذك���ر أن الدكت���ور س���راج الدي���ن عثم���ان مصطف���ى، حائز على 
بكالري���وس إقتصاد وعلوم سياس���ية – جامعة أمدرمان اإلس���المية، 

لفتت كريس���تين الغارد رئيسة البنك المركزي األوروبي، إلى »أن 
تعاف���ي أوروبا من الركود الناجم عن جائحة »كوفيد – 19« س���يتأخر 
بعض الشيء، لكن من المفترض أن يكتسب زخماً في منتصف العام«.

أضافت الغارد: »مع إغالق دول منطقة اليورو إقتصاداتها لكبح 
إنتشار فيروس »كورونا المستجد«، إنكمش اقتصاد المنطقة في ربع 
الس���نة الماضي، وثمة إحتمال واضح بأن يشهد إنكماشاً جديداً في 
األش���هر الثالث���ة األولى من الع���ام 2021 مع إس���تمرار إغالق معظم 

قطاع الخدمات«.
وتوقعت الغارد في مقابلة مع صحيفة »لو جورنال دو ديمونش«: 
»أن يكتس���ب اإلنتع���اش زخم���اً في منتص���ف العام تقريب���اً، حتى وإن 
إستمرت الضبابية. لكن لنكن واضحين: لن نشهد عودة إلى مستويات 

ما قبل الجائحة من النشاط اإلقتصادي قبل منتصف 2022«.

رئيسة البنك المركزي األوروبي كريستين الغارد:

لن نشهد عودة إقتصاد اليورو لمستويات ما قبل الجائحة قبل منتصف 2022
أضاف���ت الغ���ارد: »في ظ���ل إس���تنفاد أدوات السياس���ة النقدية 
بالفع���ل، أضحت الكرة في ملعب السياس���ة المالي���ة«، داعية القيادة 
السياس���ية ف���ي أوروبا إلى »التصديق على صن���دوق تعاف إقتصادي 

غير مسبوق بقيمة 750 مليار يورو )903 مليارات دوالر(.
وقالت الغارد: »يتعين التصديق على الخطة في الوقت المناسب 
حت���ى تقترض المفوضية األوروبية كما هو مقرر في يونيو )حزيران( 

المقبل ثم توزع األموال« 
وأش���ارت إل���ى »أن إلغ���اء الدي���ون المترتب���ة ع���ن وب���اء »كوفي���د 
– 19« أم���ر »غي���ر مط���روح للنق���اش«، وسيش���كل »خرق���اً لإلتفاقية 
األوروبي���ة التي تمنع بش���كل صارم تموياًل نقدي���اً للدول«. وأوضحت 
للي���ورو«،  الجوهري���ة  الركائ���ز  إح���دى  تش���ّكل  القاع���دة  »ه���ذه  أن 
مضيف���ة: »س���يكون م���ن المفي���د أكث���ر تركي���ز الطاق���ة المصروف���ة 
بالمطالب���ة بإلغاء البن���ك المركزي األوروبي للدي���ون، على نقاش في 
ش���أن كيفية إس���تخدامها. لكن م���ا الذي س���يُخصص لإلنفاق العام؟ 
 وب���أي قطاع���ات يجب اإلس���تثمار؟ هذا هو الموض���وع المهم اليوم«.
ورأت الغارد أن »كل دول منطقة اليورو س���تخرج من هذه األزمة مع 
نس���بة ديون مرتفعة، لكن ال ش���ّك في أنها ستتمكن من تسديدها، إذ 
تت���م إدارة الدي���ون على الم���دى الطويل. واإلس���تثمارات التي تتم في 

القطاعات الرئيسية ستؤدي في المستقبل إلى تعزيز النمو«.
وختم���ت: »إن اإلنتعاش س���يخلق ف���رص عمل، وتالياً س���يكون 
عامَل جمع. نحن في صدد التوجه نحو إقتصاد آخر، رقمي وبيئي 
أكث���ر، وأكث���ر إلتزاماً في مواجه���ة التغير المناخ���ي وحماية التنوع 

l.»الحيوي

األمين العام إلتحاد المصارف السوداني 
الدكتور سراج الدين عثمان مصطفى في ذمة اهلل

ودبل���وم ف���ي اإلقتصاد اإلس���المي والمصارف اإلس���المية – جامعة 
أمدرمان اإلس���المي، وماجس���تير ف���ي اإلقتصاد المق���ارن – جامعة 
أمدرم���ان اإلس���المية، ودكتوارة في أعمال المصارف اإلس���المية – 

جامعة أمدرمان اإلسالمية.
أس���رة مجلة إتحاد المصارف العربية تسأل اهلل تعالى أن يتغّمد 
الفقيد الكبير بواسع رحمته، وأن  يُسكنه فسيح جنانه مع الصّديقين 

l.والشهداء األبرار
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عبرت أسعار النفط منذ بداية العام 2020 مطّبات كثيرة 
لكن سنتوقف عند أبرزها بالتسلسل:

l ف����ي مطلع العام 2020 وتحديداً في 3 كانون الثاني/يناير 

ارتفع س����عر برمي����ل كل من بحر الش����مال برن����ت األوروبي وخام 
الواليات المتحدة WTI بش����كل مفاجىء وبلغت األس����عار أعلى 

مستوى وكان الوحيد طوال العام 2020.
وف����ي تاريخ 3 كانون الثاني/يناي����ر اغتالت الواليات المتحدة 
األميركية المس����ؤول العسكري اإليراني الجنرال قاسم سليماني 
ف����ي بغ����داد، األمر الذي عّج����ل من غليان برمي����ل النفط، وبدأت 
األس����عار في الس����وق العالمي����ة تلتهب لتصل إل����ى 65.65 دوالراً 
لبرميل WTI األميركي وإلى 71.75 دوالراً لبرميل بحر الشمال 
Brent وذل����ك بتاريخ 8 كان����ون الثاني/يناير عام 2020. وهذان 
المس����تويان كان����ا األعلى لس����عر النف����ط خالل الع����ام المنصرم، 
حيث واصلت التطورات بتس����جيل أحداث أخرى، لكن هذه المرة 

انعكست سلباً على سعر برميل النفط.
فحادثة اغتيال سليماني أّججت الشعور لدى المستثمرين في 
سوق الطاقة من ارتفاع حدة التوتر في الشرق األوسط واحتمال 
حص����ول مواجهات على خلفية الحادثة، األمر الذي عّطل معادلة 
التوازن بين العرض والطلب، وأّثر على العرض بش����كل مباشر ما 

دفع األسعار إلى ما وصلت إليه.
l تاري����خ 6 آذار/مارس 2020 س����جل مرور ش����هرين تقريباً 

أبرز المحطات التي أثَّرت على سعر البترول في العام 2020

عل����ى ظهور وباء كورونا ف����ي الصين وامتداده في خطواته األولى 
إلى أوروبا وبداية تلمسه في الواليات المتحدة، وهذه الجائحة لم 
تص����ب في مصلحة برميل النفط وال في مصلحة الدول العظمى 
المنتج����ة والمصدرة للطاقة. فبعد بلوغ س����عر النفط المس����توى 
األعلى الذي ذكرناه في ما س����بق، هبطت األس����عار تدريجياً إلى 
نح����و 50 دوالراً للبرمي����ل وأقل بقليل وواصل����ت في هبوطها ألن 
إجتماع����اً لمنظم����ة أوبك في روس����يا وغيرها م����ن خارج عضوية 
المنظم����ة لم يفِض إلى نتيجة بخصوص حص����ص اإلنتاج واتباع 
سياس����ة موح����دة لمواجهة تداعيات كورونا، وال س����يما  الخالف 
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بين روس����يا والس����عودية ثاني وثالث منتج للبترول في العالم بعد 
الوالي����ات المتح����دة، وتبي����ن أن االقتطاع من المع����روض لم ينفع 

لوقف نزيف األسعار التي واصلت في انهيارها.
l في 4 نيسان /أبريل عام 2020 عرف سعر برميل النفط  

األميركي أس����وأ محطة في تاريخه وسيظل هذا التاريخ محفوراً 
في قعر البرميل وفي ذاكرة المس����تثمرين، حيث انهارت أس����عار 
الخ����ام األميركي إلى مس����توى س����لبي بل����غ أكثر م����ن 38- دوالراً 
للبرميل نتيجة تخمة المخزون وعدم القدرة على تس����ويقه لملء 
الخزان����ات من اإلنتاج الجديد. وواصلت أس����عار WTI بالهبوط 
لتص����ل إلى مس����توى 40.32- دوالراً في 20 نيس����ان/أبريل عام 
2020، فيما س����عر برميل Brent األوروبي س����جل أدنى مستوى 
ل����ه ف����ي ذلك التاريخ، واس����تقر عن����د أقل من 16 دوالراً مس����توى 
يعتب����ر األدن����ى منذ الع����ام 1999 وحافظ على مس����تواه اإليجابي 

فوق الصفر.
وظل����ت األس����عار ضعيفة إجماالً رغم إس����ترداد س����عر برميل 

الخام األميركي لونه وصعوده فوق الصفر.
l تاريخ 9 تش����رين الثاني/نوفمبر 2020 س����جل حدثاً بارزاً 
م����ن ش����أنه أن يضع حداً للمعاناة التي يعيش����ها العالم من بش����ر 
ومؤسس����ات وقطاع����ات كثي����رة نتيج����ة وب����اء كورون����ا وتداعياته، 
وأعلن����ت بفايزر بيونتك )المجموعة األميركية األلمانية( توصلها 
إلى لقاح قادر على محاربة الوباء بأكثر من 90 %، هذا اإلعالن 
عّزز أداء أس����واق المال والطاقة نتيجة األمل لدى المس����تثمرين 
بأن اإلنتعاش س����يعود وس����تنطلق ش����هية العالم عل����ى النفط من 
جديد وانتعاش الطلب. وبعد ذلك بأسبوعين جاء إعالن شركتي 
موديرنا األميركية وش����ركة أسترازينيكا البريطانية عن توصلهما 
للق����اح عّزز أيضاً م����ن االنفراجات التي برزت نتيجة اإلعالن عن 

اللقاح األميركي األلماني.
وهذه التطورات العالمية رفعت من أس���عار النفط بنسبة 25 % 
عل����ى مدى ش����هر نوفمبر وع����اودت التحليق عن����د 50 دوالراً من 

جديد.
l التاري����خ الخام����س واألبرز أيضاً في الع����ام 2020، والذي 
أّثر على س����عر برميل النفط هو 3 كانون األول/ديس����مبر 2020 
يوم اختتام أربعة أيام من النقاش����ات بين بلدان منظمة )أوبك+( 
والتوص����ل إل����ى إتفاق لمعاودة رف����ع اإلنتاج تدريجي����اً بداية العام 
2021 لك����ن بش����كل حذر مع ظهور الموج����ة الثانية من الوباء وما 
سيؤدي إلى تباطؤ في الطلب العالمي على البترول. هذا اإلتفاق 
تلقفته األس����واق بإيجابية ما سمح لسعر الخام األميركي والخام 
البريطاني بالدوران حول مستوى 50 دوالراً للبرميل أواخر العام 

.2020
 فأس����عار النفط وإذا سارت األمور بشكل إيجابي عام 2021 
م����ع انحس����ار تدريج����ي للوب����اء مرجحة للف����وران وللوص����ول إلى 

مس����تويات مرتفعة من جدي����د، إال إذا تفاقمت الظروف الصحية 
الكوني����ة وتعقدت الطرق المس����يرة للخروج م����ن الجائحة وبرزت 

l.موجة ثالثة ال سمح اهلل
مازن حمود
محلل اقتصاي ومالي/باريس
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يُع���د تحليل البيانات في عصرن���ا الحاضر من أهم األدوات 
المس���تخدمة إلنجاح األعمال وضمان التنافسية. ولم يعد هناك 
أدن���ى ش���ك في الق���درات الهائلة الت���ي تمنحه���ا التحليالت في 
قطاع���ات األعمال والصناعة والتعلي���م وغيرها في ظل التطور 
التكنولوجي المتس���ارع والتواصل غير المس���بوق لس���كان العالم 

عبر شبكة اإلنترنت. 
تحليالت األعمال تتركز على إس���تخدام التكنولوجيا لتحليل 
كميات هائلة من البيانات المجّمعة في زمن قياسي لقياس أداء 
األعمال واإلضطالع بإستنتاجات قّيمة لمساعدة الشركات على 
إتخاذ قرارات مستنيرة عبر معرفة دقيقة لعمالئها و متطلباتهم. 
إن التحول الرقمي الذي تشهده قطاعات عدة، واإلستثمارات 
المتنامية في مجال التحليالت خالل وباء »كوفيد19-«، ستُسهم 
ف���ي تعزيز زخ���م تبني التحلي���الت في المؤسس���ات من مختلف 

األحجام. 
وفي ظل األثر الس���لبي الذي يخلفه الوباء على الدول، تؤدي 
تحليالت البيانات دوراً بالغ األهمية في تتبع مخالطي المرض، 
وتوزيع اللقاحات، وتطوير حلول صحية. وبالنظر إلى المستقبل، 
س���تواصل أدوات التحليالت مس���اعدتنا على فه���م حجم الوباء 
عب���ر توفير معلوم���ات ورؤى مفيدة عن كمي���ات البيانات الهائلة 

لتوقع كل ما يتعلق بوباء »كوفيد19-«.

كيف يساعد تحليل البيانات في فهم المستقبل 
وصوغ إستراتيجيات فعالة؟

البروفيسور محمد سالم، رئيس جامعة ولونغونغ دبي

وفًقا لقس���م األبحاث في ش���ركة »ستاتيستا«، المزود الرائد 
لبيانات السوق والمستهلكين، بلغت قيمة سوق البيانات الضخمة 
وتحليالت األعم���ال العالمية 168.8 مليار دوالر في عام 2018، 
وم���ن المتوق���ع أن ترتفع إلى 274.3 ملي���ار دوالر في حلول عام 
2022، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 13.2 % على مدار 
خمس���ة أعوام. وتقوم المؤسس���ات في قطاع���ات عديدة بتوليد 
كميات ضخمة من البيانات، ما أدى بدوره إلى زيادة الطلب على 
جي���ل جدي���د من المهنيين القادرين على تفس���ير تل���ك البيانات 

وتحليلها.
وعل���ى الصعيد العالمي، س���يكون بإنتظار خريجي تحليالت 
األعم���ال ف���رص عمل واع���دة في كثي���ر من القطاع���ات. وكونه 
عم���اًل غي���ر قاب���ل لألتمت���ة، تحت���اج الش���ركات إلى خب���راء في 
ه���ذا اإلختص���اص لتطبي���ق عمليات مبتك���رة وجدي���دة وتعزيز 

إستراتيجيات أعمالها. 

بع�ض الميزات التي تقدمها تحليالت الأعمال

إن تحليل البيانات يتيح فهماً أفضل لألعمال والقطاع الذي 
تعمل ب���ه ويمنح المؤسس���ات البيانات الالزم���ة إلتخاذ قرارات 
مهم���ة، كما يُوفر للش���ركة إمكاني���ة معرفة مكانته���ا في القطاع 
ومساعدتها على صوغ إستراتيجيات فعالة تركز على المستقبل.

إن فش���ل الش���ركات في تحليل البيانات يعني أنها س���تواجه 
صعوب���ة في الحف���اظ عل���ى تنافس���يتها وإتخاذ ق���رارات هامة 

لضمان تحقيق نتائج إيجابية والحّد من مكامن القصور. 
ومع التطور المس���تمر لمش���هد األعمال الراهن، يتعين على 
الش���ركات الحفاظ على منافس���تها عبر مواكبة أحدث توجهات 
القطاع الخاص بها وأفضل الممارسات. وستتمكن أي شركة من 
العمل بكفاءة والتخطيط للنمو من خالل تحليالت األعمال. كما 
توفر هذه التحليالت للمؤسس���ات معلومات مفيدة حول س���لوك 
العم���الء واحتياجاته���م والنقاط التي تزعجهم، ما يس���اعد على 

فهم التصور العام لعالمتها التجارية. 

الم�سارات المهنية التي ُتوفرها تحليالت الأعمال

يرى البروفيس���ور محمد س���الم، رئيس جامعة ولونغونغ دبي 
أن: »متخصص���ي التحليل الكمي من أكث���ر المهنيين المرغوبين 
ف���ي القطاع المال���ي اليوم، وهم يس���تخدمون نمذج���ة البيانات 
للمس���اعدة عل���ى إدارة المخاط���ر ودعم القرارات االس���تثمارية 
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وتحقيق نتائج ثابتة وموثوقة«.
ويضي���ف س���الم: »ع���ادة م���ا يمتل���ك األش���خاص الذي���ن 
يختارون العمل في هذا المجال خلفية تعليمية باختصاصات 
الرياضيات أو العلوم أو علوم الحاس���وب أو الهندسة. لم يعد 
أرب���اب العم���ل يبحثون كثي���راً عن األش���خاص ذوي المهارات 
التقليدي���ة ف���ي تحليالت األعمال، بل أصبح���وا يبحثون عمن 
يمتل���ك صف���ات التفكير العلم���ي، ألن القدرة عل���ى العمل مع 
نم���اذج حس���ابية لتحقي���ق نتائج ملموس���ة تف���وق االعتبارات 

األخرى في األهمية«.
وتابع س���الم: »من ناحي���ة أخرى، ثمة طل���ب كبير على مهنة 
محلل البيانات الذي يقوم بتحليل بيانات الشركة إليجاد القيمة 
والفرص الواعدة. لقد أصبحت المؤسسات اليوم تطلب محللي 
البيان���ات أكثر من أي وقت مضى نظ���راً إلى تنامي الحاجة إلى 
اتخ���اذ قرارات معتمدة على البيان���ات. وأصبح هؤالء المحللون 
ج���زءاً حيوي���اً من الش���ركات ألنهم ينظم���ون كمي���ات كبيرة من 
البيان���ات لإلجاب���ة عن أس���ئلة معينة أو حل المش���اكل أو التنبؤ 

بشيء ما. 
في المقابل، أصبحت أبحاث السوق عنصراً ضرورياً في أي 
ش���ركة لفهم توجهات األسواق واحتياجات العمالء والمنافسين. 
وهن���ا يأتي دور محللي أبحاث الس���وق الذين يفهم���ون البيانات 
ويقدم���ون المعلومات والرؤى الضروري���ة التخاذ قرارات أعمال 
أفض���ل ويس���اعدون الش���ركات على البق���اء في المنافس���ة من 
خالل تلك القرارات المس���تنيرة. إن محلل أبحاث السوق يجمع 
البيان���ات من عدة مصادر ويحللها ويفس���رها ويقدم التوصيات 

بناًء على النتائج«. 
وخت���م س���الم: »في ظ���ل إس���تمرار الواقع الجدي���د، أصبح 
واضح���اً أن البيان���ات والتحليالت س���يكون لها أث���ر عميق على 
حياتن���ا اليومي���ة في المس���تقبل المنظ���ور. وس���واء أكانت هذه 
البيانات ستُس���تخدم لتقييم الحم���الت، أو لتعزيز المبيعات، أو 
لتحس���ين الكفاءة المالية، ال شك في أن التحليالت ستُساعدنا 
عل���ى الكش���ف عن معلوم���ات مهمة تدع���م جهودنا ف���ي إحراز 

 l.»التقدم

 رحل المحافظ الس���ابق للبنك المركزي التونسي الشاذلي العياري 
إلى دار البقاء عن عمر 88 سنة، بعد إصابته بفيروس كورونا. والشاذلي 
م���ن مواليد الع���ام 1933 وهو من أب���رز الوجوه اإلقتصادي���ة في تونس، 
ومن مؤسس���ي كلية اإلقتصاد في البالد وهو خبير إقتصادي وسياس���ي 

ودبلوماسي.
وكان منص���ب محاف���ظ البن���ك المرك���زي ه���و األخير الذي ش���غله 
العياري، حيث ترأس مؤسسة اإلصدار المالية لمدة تزيد عن السنوات 
الخم���س بي���ن 2012 و2018. والعي���اري درس العل���وم اإلقتصادي���ة في 
جامعة السوربون في العاصمة الفرنسية باريس، إلى أن أحرز الدكتوراه 

في العلوم اإلقتصادية، ثم درس القانون الخاص. 
بعد عودته إلى تونس، عمل الش���اذلي العياري أستاذاً لإلقتصاد في 
كلي���ة الحق���وق والعلوم اإلقتصادية ف���ي تونس، وقد إنتخ���ب عميداً لها. 
وس���اهم ف���ي تأس���يس العديد م���ن كليات اإلقتص���اد في البالد، ورس���م 
السياس���ات اإلقتصادي���ة التونس���ية م���ن موقع���ه في وزارت���ي التخطيط 

واإلقتصاد بين أعوام 1969 و1974.

رحيل محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري
والمحافظ مروان العباسي يتابع المسيرة المالية والنقدية

يُذك���ر أن���ه كان صادق مجل���س نواب الش���عب في تونس )البرلمان( على تعيين مروان العباس���ي محافظ���اً جديداً للبنك 
المركزي. وجاء ذلك بعد إستقالة المحافظ السابق الشاذلي العياري )قبل وفاته( إثر طلب إعفائه من رئيس الحكومة يوسف 
الشاهد، على خلفية تصنيف اإلتحاد األوروبي، تونس ضمن قائمة الدول العالية المخاطر في مجال غسيل األموال وتمويل 

l.اإلرهاب

المغفور له الشاذلي العياري
 المحافظ السابق للبنك المركزي التونسي
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نشاط اإلتحاد

نظم إتحاد المصارف العربية دورتين تدريبيتين خالل كانون األول/ ديسمبر 2020، األولى عن »إبحار حذر 
في عالم العقوبات«، والثانية عن »أدوات التمويل اإلسالمية: الصكوك«.

دورتان تدريبيتان إلتحاد المصارف العربية

عن »إبحار حذر في عالم العقوبات«
و»أدوات التمويل اإلسالمية: الصكوك«

توجه���ت ال��دورة األول��ى )لم���دة ثالثة أي���ام( إلى ضباط 
مكافحة غس���ل األموال وتمويل اإلرهاب، ومسؤولي المراجعة 
الداخلي���ة، وقس���م العملي���ات )التحوي���الت، مدي���ري الفروع، 
التموي���ل التج���اري، ضب���اط المخاط���ر، اإلمتث���ال القانون���ي 

ومكافحة غسل األموال(.
وق���د جمعت ال���دورة عدداً من الق���ادة والخبراء في مجال 
اإلمتث���ال لمكافحة غس���ل األم���وال، لمنح المش���اركين فرصة 
التع���ّرض للمن���اخ التنظيم���ي المتغي���ر والمتطلب بإس���تمرار. 
أم���ا المفهوم الرئيس���ي لإلمتثال لمكافحة غس���ل األموال فهو 
اإلس���تثمار ف���ي التعاون م���ع التكنولوجيا الصحيح���ة،  بيانات 
موثوقة والذكاء البش���ري. علماً أن ما تم تحقيقه حتى تاريخه 
لم يكن س���وى »قمة جبل الجليد«، وس���تكون السنوات المقبلة 
وقًتاً مثمراً لمشاهدة المزيد من التحسينات في هذا المجال. 

أما الدورة الثانية فهي بعنوان »أدوات التمويل اإلسالمية: 
الصك���وك«، )لثالث���ة أيام(، ته���دف إلى التعرف عل���ى األدوات 
المالية اإلس���المية: األحكام – الهيكلية – آلية التنفيذ، وكيفية 
معالج���ة المحاس���بة ل���ألدوات المالية اإلس���المية وأثرها على 
البيانات المالية، والتدقيق الشرعي لألدوات المالية اإلسالمية، 
ومخاطر األدوات المالية اإلسالمية: سبل تحديدها وتقييمها.

وتوجه���ت ال���دورة التي حاضر فيها  الدكت���ور خالد الفقيه، 
إل���ى رؤس���اء اإلدارات والموظفي���ن الرئيس���يين ف���ي اإلدارات 
التالية: المصارف اإلس���المية، وإدارة الرقابة الداخلية، وإدارة 
الرقاب���ة المالي���ة، وإدارة التدقي���ق الداخل���ي، وإدارة المخاطر، 
وإدارة الخزين���ة، وإدارة الرقاب���ة الش���رعية، وم���دراء الف���روع 
ومعاونيه���م الرئيس���يين، وموظف���ي البن���ك المركزي وش���ركات 

 l.التأمين اإلسالمية
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