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وسام حسن فتوح
 األمين العام إلتحاد المصارف العربية

كلمة العدد

ع مسألة اإلقتصاد الرقمي،  ال شكَّ في أن فيروس »كوفيد19-« سرَّ
وه���ي أحد أهم أهداف األمم المتحدة للتنمية المس���تدامة. لكن علينا 
أالَّ نغفل بأن منطقتنا العربية ال تزال ضعيفة نوعاً ما في هذا الشأن، 
ولو تفاوتت اإلس���تفادة م���ن التحوُّل الرقمي بين دول���ة عربية وأخرى. 
مة قد س���بقتنا أش���واطاً في هذا  لك���ن م���ن دون ريب، أن الدول المتقدِّ
المضم���ار، كذلك الدول النامية. وهذا األمر يؤدي إلى تس���جيل الدول 
غير المس���تثمرة ف���ي اإلقتصاد الرقم���ي، في مراتب أدن���ى في مجال 
النمو اإلقتصادي، والتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية، إلى جانب عوامل 
أخ���رى، وذلك لعدم إس���تفادتها المثل���ى من الف���رص واإلمكانات غير 
المحدودة، التي تقوم بها التكنولوجيا والرقمنة، في مختلف أشكالها. 
وكما بات معلوماً، يُس���اعد اإلقتصاد الرقمي، وإعتماد المزيد من 
الرقمن���ة، في تحقيق التوازن اإلقتصادي بي���ن البلدان، وردم الهّوة بين 
ة منها: مساعدة  ماً، عبر مسارات عدَّ مة والدول األقل تقدُّ الدول المتقدِّ
الش���ركات ف���ي الدول النامية، ف���ي الوصول إلى التمويل من األس���واق 
العالمية، كذلك إمكانية تس���ويق وبيع منتجاتها من الس���لع والخدمات 

اإلقتصاد الرقمي ال يزال ضعيفًا في منطقتنا العربية
ويحتاج إلى ثقافة وتوعية

 بغية تحقيق التنمية المستدامة

العالمية، وتخفيف تكاليف التصدير واإلس���تيراد، وفي الوقت عينه، تحقيق متطلِّبات اإلمتثال والش���فافية، وكل ذلك يساعد الشركات األقل 
نمواً في التحوُّل إلى الشركات العالمية عابرة للحدود، وزيادة التدفقات المالية، إلى تلك الدول، وإيجاد المزيد من فرص العمل.     

إن النم���و اإلقتص���ادي المس���تدام، يرتك���ز على التنوع اإلقتص���ادي، من زراعة، وصناع���ة، وخدمات، وليس اإلعتماد عل���ى النفط والغاز 
الة، تتميَّز بالعمق واإلتِّساع، وتعتمد أحدث التكنولوجيات المتاحة في التمويل  فقط. كما يرتكز على نشوء أسواق مالية متطورة وكفوءة وفعَّ
ن من تحويل الموارد المالية المتوافرة في اإلقتصاد إلى إستثمارات ومشاريع تزيد من التوظيف وفرص  واإلستثمار وإدارة الثروات، كي تتمكَّ

العمل، وتالياً المزيد من النمو والتنمية.
ة الفقر، ومحاربة البطالة، إذ يُمكن  كذلك في سياق اإلقتصاد الرقمي، يلعب التمويل الرقمي دوراً مهماً في التنمية والنمو وتخفيف حدَّ
ر الخدمات المالية الرقمية لأُلسر ذات الدخل المنخفض، إمكانية الوصول إلى األدوات والخدمات المالية الميسورة التكلفة، والتي  أن تُوفِّ

يُمكن أن تُساعد في زيادة فرصهم اإلقتصادية، وتحديداً بالنسبة إلى األسر األكثر فقراً. 
ة إلكترونية بش���كل مجاني، وهذا ما يعمل عليه إتحاد المصارف العربية، تُس���اعد الرقمنة على  إضافة إلى ذلك، فعبر إس���تخدام منصَّ
ن التمويل الرقمي، الش���ركات الصغيرة من النمو واإلبتكار والوصول إلى األس���واق  ش���ة، كما يُمكِّ مضاعفة فرص التنمية للمجتمعات المهمَّ

الجديدة، وهو ما يؤدي إلى دفع النمو اإلقتصادي، والزيادة الملحوظة في الناتج المحلي اإلجمالي.
ل���ة، إن إتحاد المصارف العربية سيُنش���ىء وح���دة جديدة، ضمن الهي���كل التنظيمي لألبحاث في األمان���ة العامة لإلتحاد،  ف���ي المحصِّ
تحت مس���مى »وحدة التحوُّل الرقمي UAB digital«، وتهدف هذه الوحدة إلى المس���اهمة والنهوض بإس���تراتيجيات التحوُّل الرقمي في 

المصارف والمؤسسات المالية األعضاء لدى اإلتحاد. 
ع نحو 15 مذكرة تفاهم مع مؤسسات عالمية رائدة أيضاً في مجال التحوُّل الرقمي، سواء في مجال التكنولوجيات  علماً، أن اإلتحاد وقَّ
ة للتعاون مع البنوك المركزية العربي���ة، لتطوير البيئة التجريبية،  أو التدري���ب واإلبت���كار. فاألمانة العامة إلتحاد المصارف العربية مس���تعدَّ
إلبت���كار التكنولوجي���ات المالية وتكنولوجيا اإلمتثال RegTech، وتقديم المس���اعدة الفنية والمش���ورة، وتنفيذ خارطة طريق إلطالق العملة 

 l.الوطنية الرقمية بغية مواكبة النمو في اإلقتصاد الرقمي



Union of Arab Banks (February 2021)احتاد املصارف العربية  )شباط/ فرباير 2021(6

المحتويات

الدراسات واألبحاث والتقارير

الرئيس
الشيخ محمد الجراح الصباح

األمين العام
وسام حسن فتوح

االشتراكات: 
للطالب وموظفي المصارف 75 دوالرًا أميركيًا
للمصارف والمؤسسات المالية 200 دوالر أميركي

المراسالت:
ص.ب: 11-2416  رياض الصلح  11072110

بيروت - لبنان
هاتف:  961+-377800-1

فاكس: 961+-364955-1 / 961+-364952-1
magazine@uabonline.org :بريد إلكتروني

موضوع الغالف

• كلمة العدد	
- اإلقتصاد الرقمي ال يزال ضعيفاً في منطقتنا العربية ويحتاج إلى ثقافة وتوعية

بغية تحقيق التنمية المستدامة                                                                                                                                   5

• موضوع الغالف	
- المؤتمر اإلفتراضي بين إتحاد المصارف العربية وصندوق النقد الدولي: 

»تمويل النمو من خالل تمكين تنمية اإلقتصاد الرقمي«                                                                                                  8
- المملكة العربية السعودية ضمن أفضل 30 دولة في اإلقتصاد الرقمي بحلول 2023                                                 49

ة للبنك المركزي األوروبي  - كريستين الغارد: شطب ديون الدول األوروبية المستحقَّ
أمٌر غير وارد كما ُيطالب بها الخبراء                                                                                                                               90

• مقابالت	
- إطالق العملة الرقمية بعد تحضيرات دامت سنتين من ضمن آلية تنظيمية إلعادة الثقة في المصارف                             20

- رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف: 
مالءة رؤوس األموال في البنوك العربية وال سيما الخليجية منها ممتازة                                                                           28
- الدول العربية تدرس محاصرة النتائج اإلقتصادية لفيروس كورونا عبر فتح أبواب إستثمارية جديدة                             34

• الدراسات واألبحاث والتقارير	
- مستقبل العمالت الرقمية ومخاطرها                                                                                                                            24
- الواقع اإلقتصادي والمالي اللبناني المّر، عام 2020 باألرقام: إنهيارات وعجز... ماذا بعد؟!                                           30

- دور التكنولوجيا في تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة: 
من الضروري أن يكون صانعو القرار على دراية بالتغيُّر التكنولوجي                                                                                 38
- عام على إنتشار جائحة كورونا:  إنكماش اإلقتصاد العالمي 4.3 % في 2020                                                                68
- اإلقتصاد العالمي في ظل كورونا: إنكماش وكساد شبيه بما حصل بعد الحرب العالمية الثانية                                         76
- دور التمويل اإلسالمي بعد الجائحة                                                                                                                              84

- ماريو دراغي يتسلَّم مهمة إنقاذ بالده 
من حاكم لمصرف أوروبا المركزي ومنقذ اليورو إلى رئيس للحكومة اإليطالية                                                                 86

• نشاط اإلتحاد	
- إتفاقية تعاون ورشاكة بني إتحاد املصارف العربية ومؤسسة PECB GROUP العالمية - كندا                                     56                         

- دورات تدريبية وتعاقدية إلتحاد املصارف العربية عرب التواصل املرئي إلكساب المهارات
 وأساليب إعداد خطط التدقيق وتقييم اإلمتثال والمخاطر ومكافحة غسل األموال                                                            58                    

         
• األخبار والمستجدات	

- األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح في اإلجتماع األول للمجلس العربي لإلبتكار المصرفي: 
إحترام القوانين والتعاميم ودراسة شاملة عن العوائق للتحوُّل الرقمي                                                                           23
- ماذا تعرف عن مشروع المصارف المركزية للعمالت الرقمية؟                                                                                    25



7 احتاد املصارف العربية  )شباط/ فرباير 2021( Union of Arab Banks (February 2021)

األخبار واملستجدات نشاط االحتادمقابالت

- مركز البيانات للحلول المتكاملة )مورو( ُيعزِّز النمو الرقمي لبنك اإلمارات دبي الوطني بالتعاون مع »أڤايا«                                                                                                                     26
- 83400 مليونير في اإلمارات و13 مليارديراً  بثروة إجمالية 870 مليار دوالر                                                                                                                                                           26
- الجزائر توقف واردات الديزل والبنزين مع إرتفاع إنتاجها                                                                                                                                                                                          29   
- مذكرة تعاون بين »ايدال« و»ثمار« لتعزيز األعمال الصغيرة في الزراعة والصناعات الغذائية                                                                                                                                     37

ل أكبر زيادة فى األصول بين المصارف العربية بقيمة 66 مليار دوالر - وسام حسن فتوح: بنوك السعودية تسجِّ
 والقطاع المصرفي المصري األول عربياً من حيث زيادة الودائع بـ44 مليار دوالر                                                                                                                                                       48
طة                                                                                                                                                                                              50 - السعودية ُتقر إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسِّ

- متناوالً الكيان الجديد بعد اإلندماج مع »األهلي«
رئيس مجلس إدارة »سامبا« عمار الخضيري: لن يتم صرف أي موظف من مصرفي »سامبا« و »األهلي« نتيجة عملية اإلندماج                                                                                     51            
- سينجم عن اإلندماج تدشين البنك األهلي السعودي مساهمو البنك األهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية ُيصوِّتون لصالح إتمام عملية اإلندماج                                                            52
- 5 مزايا لنظام المدفوعات الفورية »سريع« في المملكة العربية السعودية                                                                                                                                                                      53
- تطبيق »توكلنا« يتجاوز 17 مليون مستخدم بعد 9 أشهر على إطالقه في السعودية                                                                                                                                                      53
دة للبلدان العربية األقل نمواً للعقد المقبل                                                                                                                 54 - »اإلسكوا« و»البرنامج السعودي« يدفعان بإتجاه رؤية تنموية موحَّ
- تعزيز دور القطاع الخاص السعودي في الشراكات اإلستراتيجية الدولية                                                                                                                                                                        55
- صندوق اإلستثمارات العامة: إدارة تنفيذية جديدة  ورانيا نشار مستشارة للمحافظ                                                                                                                                              55
- وصل سعرها إلى أكثر من 58 ألف دوالر ...الـ»بيتكوين« ُتواصل إرتفاعها القياسي                                                                                                                                                  56
- جامعة اإلمارات ُتشارك في فعاليات »اإلمارات تبتكر 2021« نسيبة: نسعى إلى نشر ثقافة اإلبتكار لتحقيق التنمية المستدامة                                                                                       60

- البنك المركزي الكويتي: الموافقة على تعيين 6 قياديين و11 عضواً مستقالً في البنوك                                                                                                                                                61   
طة                                                                                                                                              62          - »القدية« و»منشآت« توقِّعان مذكرتّي تفاهم لتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسِّ
- تكريم بنك القاهرة من اإلتحاد المصري لكرة السلَّة تقديراً إلسهاماته الرائدة في مساندة القطاع الرياضي                                                                                                                   63
- مصر تتحدَّى كورونا وتعود إلى سوق السندات الدولية بطرح 3.75 مليارات دوالر                                                                                                                                                        63
لين                                                                                                                                                                                                 64 - مجموعة »التجاري وفا بنك« تتصدَّر قائمة المشغِّ
- رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري عالء فاروق: دعم المشروعات التنموية في كفر الشيخ والدقهلية في إطار خططنًا لتحقيق الشمول المالي                                                    66
- إتفاقية بين سلطة النقد الفلسطينية وهيئة األمم المتحدة للمرأة لتعزيز دور المرأة إقتصادياً                                                                                                                                        67
- البنك العربي األفضل لخدمات التمويل التجاري في الشرق األوسط لعام 2021                                                                                                                                                        79
- مجموعة البركة المصرفية ُتحقِّق مجموع صافي أرباح بقيمة 166 مليون دوالر                                                                                                                                                          80
- الشيخ الدكتور سعد الشثري ينضم إلى عضوية اللجنة الشرعية للبنك األهلي                                                                                                                                                               81
- 27 %  إرتفاعاً في صافي أرباح البنك األهلي الكويتي في نهاية 2020 رغم كورونا                                                                                                                                              81
- البنك المركزي العراقي: قرض الـ 15 مليون دينار ُيمكن تسلُّمه خالل يوم واحد                                                                                                                                                             82
- العراق يرفع كفاءة المدفوعات الرقمية                                                                                                                                                                                                                       82
ع في 2021                                                                                                                                                                                                    85 - »موديز«: نمو التمويل اإلسالمي سيتوسَّ
- صندوق النقد الدولي: النصيب التراكمي للفرد من الدخل سينخفض 22 % في البلدان الصاعدة والنامية                                                                                                                     93
ط لإلنفصال عن اإلتحاد األوروبي بقواعد أكثر صرامة                                                                                                                                                                     94 - بنك إنكلترا ُيخطِّ
- البطالة ترتفع في منطقة اليورو والتعافي معلَّق باللقاح                                                                                                                                                                                               94
- مجلس النواب األميركي ُيقر 1.9 تريليون دوالر لتحفيز اإلقتصاد                                                                                                                                                                                 95
- »جي إف إتش« تستحوذ على مركز توزيع حيوي في شيكاغو                                                                                                                                                                                 96
- مجموعة العشرين توافق على زيادة إحتياطات صندوق النقد الدولي                                                                                                                                                                             96



Union of Arab Banks (February 2021)احتاد املصارف العربية  )شباط/ فرباير 2021(8

��ي فيروس »كوفيد19-« وتأثيره الكبير عل��ى التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية العالمي��ة، ُينظر إلى اإلقتصاد  ف��ي ظل تفشِّ
ك جديد، لإلنتعاش اإلقتصادي العالمي،  وفق تقرير صادر عن »األكاديمية الصينية لدراس��ة الفضاء  الرقمي على أنه محرِّ
د تقرير اإلنترنت العالمي للع��ام 2020، الصادر خالل فترة مؤتمر »اإلنترنت العالمي 2020«، أن  اإللكترون��ي«، وفي وقت يؤكِّ
ز وباء كورونا  ح أيضًا أن ُيحفِّ ل الرقمي في اإلقتصاد العالمي، ومن المرجَّ ى إلى تس��ريع التحوُّ ��ي وباء »كوفيد19-«، قد أدَّ تفشِّ

على التنسيق والذكاء في المحطات السحابية، بينما ُتواجه الصناعات المرتبطة باإلنترنت، فرصًا جديدة للتنمية.

مؤتمر إفتراضي 
بين إتحاد المصارف العربية وصندوق النقد الدولي:

»تمويل النمو من خالل تمكين تنمية اإلقتصاد الرقمي«

موضوع الغالف

مهم المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي د. محمود محيي الدين  المشاركون في المؤتمر يتقدَّ
ومحافظو البنوك المركزية العربية وأمين عام إتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح
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ل ما بين  ولح��ظ التقرير اإلقتص��ادي للعام 2019، عن مؤتمر األمم المتح��دة للتجارة والتنمية، »أن اإلقتصاد الرقمي يش��كِّ
4.5 % إل��ى 15.5 % م��ن الناتج المحلي اإلجمالي العالمي، وتاليًا بالتأكيد، ما ُيقارب 3 مليارات مس��تخدم لوس��ائل التواصل 

اإلجتماعي، و4.1 مليارات شخص يستخدمون اإلنترنت، وفق تطوير اإلنترنت للعام 2020«.
ل مس��تويات  له اإلقتصاد الرقمي، من إجمالي الناتج المحلي العالمي في العام 2020، قد س��جَّ د أن م��ا ُيمثِّ ه��ذه األرق��ام تؤكِّ
قياسية، وبالفعل، رغم التحديات التي تواجه قطاع األعمال والمؤسسات الحكومية، في دول منطقة الشرق األوسط والعالم، 
��د بتس��ارع وتيرة  من العام 2020، نتيجة جائحة كورونا، هناك ما يدعو إلى التفاؤل في وجود نتائج إيجابية لألزمة، تتجسَّ
ل الرقم��ي، نحو اإلقتصاد الرقمي، وفي العدي��د من القطاعات، إذا إقتضت الحاجة في العام المنصرم، لنش��ر العديد  التح��وُّ
من اإلبتكارات التقنية أكثر من أي وقت مضى، مع تزايد إعتماد المس��تهلكين في العالم على تقنيات اإلتصال في العديد من 
المجاالت سواء في الرعاية الصحية، أو التعليم، أو البيع بالتجزئة، واألعمال التجارية والمالية والمصرفية واإلقتصادية.

س��ات، في مس��اعي توفير الخدمات، ومواكبة  ل الرقمي، إحدى أهم أس��س نجاح المؤسَّ لذلك، أصبحت إس��تراتيجيات التحوُّ
بات المجتمعات، والتي تزداد إتصااًل. وفي هذا الس��ياق، ُيش��ير إس��تطالع أجرته شركة KPMG في العام 2020، وشمل  متطلِّ
ل الرقمي، بنس��بة 75 %، ضمن  العدي��د من الرؤس��اء التنفيذيين للش��ركات، إل��ى »أن األزمة س��اهمت في دفع جهود التح��وُّ

ع أن تستغرق أعوامًا حتى يتم تنفيذها«. الشركات، ما أدى إلى إبتكار نماذج تشغيل من الجيل المقبل، كما ُيتوقَّ
م، إنعقد مؤتمر إفتراضي رفيع المستوى بين إتحاد المصارف العربية وصندوق النقد الدولي، بعنوان: »تمويل  بناء على ما تقدَّ
مه اإلتحاد بالتعاون مع الصندوق، وشارك فيه المدير التنفيذي  النمو من خالل تمكين تنمية اإلقتصاد الرقمي«، والذي نظِّ
ل المجموعة العربية في الصندوق( محمود محيي الدين، واألمين العام المساعد ورئيس قطاع  لصندوق النقد الدولي )ممثِّ

موضوع الغالف

محافظ بنك المركزي السعودي
الدكتور فهد بن عبداهلل المبار

محافظ سلطة النقد الفلسطينية
 الدكتور فراس ملحم

محافظ البنك المركزي التونسي 
الدكتور مروان العباسي

المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي )ممثل المجموعة العربية في الصندوق( 
محمود محيي الدين

األمين العام إلتحاد المصارف العربية 
وسام حسن فتوح
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الشؤون اإلقتصادية في جامعة الدول العربية السفير الدكتور كمال حسن علي، واألمين العام إلتحاد الغرف العربية الدكتور 
خالد حنفي، واألمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، واألمين العام للمنظمة العربية لتكنولوجيا اإلتصال 
الة الكابتن صاموئيل س��لوم، والرئيس  والمعلوم��ات محمد ب��ن عمر، والرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للوجس��تيات الفعَّ
التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوس��ف، وعدد من محافظي ومس��ؤولي البنوك المركزية العربية، من 
المملك��ة العربي��ة الس��عودية، ومصر، وتونس )محاف��ظ البنك المركزي التونس��ي الدكتور مروان العباس��ي(، وقطر، ومملكة 
البحري��ن، واألردن، والعراق، والجزائر، والس��ودان، وفلس��طين، )محافظ س��لطة النقد الفلس��طينية الدكت��ور فراس ملحم(، 
سات والجهات المالية والمصرفية والتكنولوجية  لي البنك اإلحتياطي الفدرالي  Bank of  Newyork، ومسؤولي المؤسَّ وممثِّ
والتنظيمية، وبمشاركة جامعة الدول العربية، وإتحاد الغرف العربية، والمنظمة العربية لتكنولوجيا اإلتصال والمعلومات، 

طة. الة، ومجموعة المؤسسات الصغيرة والمتوسِّ والتحالف العالمي للخدمات اللوجستية الفعَّ
وس��لِّط المؤتم��ر اإلفتراضي الضوء على اإلقتص��اد الرقمي حول العالم، وال��دور الذي ُيمكن أن يلعب��ه اإلقتصاد الرقمي في 
تحقيق التكامل اإلقتصادي الحقيقي، وتعزيز التجارة والنمو المستدام، وهو اإلقتصاد الذي يكتسب منذ العام 2015 وحتى 

تاريخه، دعمًا مستمرًا من دول مجموعة ال� 20، والدول العربية، والعالم، من أجل تحقيق النمو اإلقتصادي المستدام.
��طة، إذ إن  مها اإلقتصاد الرقمي في الش��ركات الصغيرة والمتوسِّ كما س��لِّط المؤتمر الضوء على التحديات الراهنة وفي مقدِّ
ل مصدرًا  ل أكثر من 90 % من الشركات في العالم العربي، كما أنها ُتشكِّ ل الركائز لإلقتصاد، بحيث أنها ُتمثِّ هذه الشركات ُتشكِّ
ب عليها، من خالل  رئيس��يًا لخلق فرص عمل جيدة، رغم أن هذه الش��ركات تواجه العديد من التحديات، التي ُيمكن أن تتغلَّ

اإلقتصاد الرقمي.
كما س��عى المؤتم��ر من خالل هذا اللقاء إلى وضع األجوب��ة حول كيفية تحقيق اإلقتصاد الرقم��ي، وتحقيق أهداف البنوك 
ل تحديدًا بتعزيز الكفاءة والنمو اإلقتصادي المستدام، ورفع اإلنتاجية وضمان سالمة فعالية األسواق  المركزية التي تتمثَّ

المالية، واألهم كيف يمكن تحقيق كل هذه األهداف من خالل اإلقتصاد الرقمي.

ث األمين الع���ام إلتحاد المص���ارف العربية  ف���ي الكلمات، تح���دَّ
وس���ام حس���ن فتوح فقال: »في ظل التحديات الصحية واإلجتماعية 
واإلقتصادية والمالية غير المس���بوقة، والتي تواجهها بالدنا العربية، 
���ي فيروس كورونا، نجتمع اليوم لمناقش���ة مسألة التحوُّل  نتيجة تفشِّ
الرقم���ي، وكي���ف يُمكن أن يُس���اعد ف���ي تحويل ه���ذه التحديات إلى 

ف���رص، وكيف يُمكن أن يس���اهم اإلقتصاد الرقمي، والتمويل الرقمي 
في التخفيف من التداعيات المرحلية واألزمات المستقبلية المماثلة 
المحتمل���ة، باإلضاف���ة إل���ى تحقيق أه���داف األمم المتح���دة للتنمية 
المستدامة، وهذا كان الدافع إلختيارنا هذا الموضوع تحديداً ليكون 

عنواناً لمؤتمرنا هذا«.
أضاف فتوح: »يتناول مؤتمرنا اليوم كيفية اإلستفادة من اإلقتصاد 
الرقم���ي، وتحديداً في منطقتن���ا العربية، والتي ال تزال ضعيفة نوعاً 
م���ا في ه���ذا المضمار، )مع اإلخت���الف في ما بين ال���دول العربية(، 
مة واإلقتصادات الصاع���دة، وحتى في بعض  مقارنة بال���دول المتقدِّ
الدول النامية، وهذا األمر يؤدي إلى تس���جيل الدول في مراتب أدنى 
ف���ي النمو اإلقتصادي، والتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية، إلى جانب 
عوامل أخرى، وذلك لعدم إس���تفادتنا المثلى من الفرص واإلمكانات 
غي���ر المحدودة الت���ي تقوم به���ا التكنولوجيا والرقمن���ة، في مختلف 
أش���كالها. وفي هذا المجال، يُمكن طرح بعض الجوانب التي تُساهم 

بها بعض الدول في اإلقتصاد الرقمي، لتعزيز النمو والتنمية«. 
وتاب���ع فت���وح: »على س���بيل المثال، يُس���اعد اإلقتص���اد الرقمي، 
وإعتم���اد المزي���د من الرقمنة، ف���ي تحقيق الت���وازن اإلقتصادي بين 
ماً،  مة والدول األق���ل تقدُّ البل���دان، وردم الفج���وة بين ال���دول المتقدِّ
ة منها: مساعدة الش���ركات في الدول النامية، في  عبر مس���ارات عدَّ
الوص���ول إلى التمويل من األس���واق العالمية، كذلك إمكانية تس���ويق 

الأمين العام لإتحاد الم�سارف العربية و�سام ح�سن فتوح: 

ون في اإتحاد الم�سارف العربية للتعاون م�ستعدُّ

 مع البنوك المركزية العربية لتطوير البيئة التجريبية لإبتكار 

RegTech التكنولوجيات المالية والإمتثال

موضوع الغالف
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وبي���ع منتجاته���ا من الس���لع والخدم���ات العالمية، وتخفي���ف تكاليف 
التصدي���ر واإلس���تيراد، وفي الوقت عينه، تحقي���ق متطلِّبات اإلمتثال 
والش���فافية، وكل ذلك يس���اعد الش���ركات األقل نمواً في التحوُّل إلى 
قات المالية، إلى تلك  الش���ركات العالمية عابرة للحدود، وزيادة التدفُّ

الدول، وإيجاد المزيد من فرص العمل«.     
وق���ال فتوح: »بناء علي���ه، فإن النمو اإلقتص���ادي القوي والثابت، 
والمس���تند إل���ى أس���س متين���ة، عمادها اإلقتص���اد الرقم���ي، مع ما 
ن���ه من بيانات صحيحة، والمترافق���ة مع كفاءة عالية للعاملين،  تتضمَّ
وتخطيط س���ليم، وإدارة كفوءة للموارد البشرية والمالية، واإلستثمار 
ق بالطبع نمواً مستداماً، وطويل األجل،  في التكنولوجيات، سوف يُحقِّ

وليس آنياً أو قصير األجل«.
وأش���ار فتوح إل���ى »أن النمو اإلقتصادي المس���تدام، يرتكز أيضاً 
عل���ى التن���وُّع اإلقتص���ادي، م���ن زراع���ة، وصناعة، وخدم���ات، وليس 
اإلعتماد على النفط والغاز فقط. وأيضاً يرتكز على نش���وء أس���واق 
الة، وتتميََّز بالعمق واإلتِّساع، وتعتمد أحدث  مالية متطورة وكفوءة وفعَّ
التكنولوجي���ات المتاحة في التمويل واإلس���تثمار وإدارة الثروات، كي 
���ن م���ن تحويل الم���وارد المالي���ة المتواف���رة في اإلقتص���اد إلى  تتمكَّ
إستثمارات ومشاريع تزيد من التوظيف وفرص العمل، وتالياً المزيد 

من النمو والتنمية«.
أض���اف فتوح: »ضمن اإلقتصاد الرقم���ي، يلعب التمويل الرقمي 
ة الفقر، ومحاربة البطالة.  دوراً مهماً في التنمية والنمو وتخفيف حدَّ
ر الخدم���ات المالية  فعل���ى س���بيل المثال ال الحص���ر، يُمك���ن أن تُوفِّ
الرقمية لأُلسر ذات الدخل المنخفض، إمكانية الوصول إلى األدوات 
والخدم���ات المالي���ة الميس���ورة التكلفة، والتي يُمكن أن تُس���اعد في 
زيادة فرصهم اإلقتصادية، وتحديداً بالنسبة إلى األُسر األكثر فقراً. 
ف���إن الجمع بي���ن الخدم���ات المالية الرقمي���ة، وتعزيز س���بل العيش 
وتوافر ش���بكات األم���ان اإلجتماعية والتوجيه، يُمكن أن يُس���اهم في 
تحسين مستوى المعيشة على المدى الطويل. إضافة إلى ذلك، فعبر 
ة إلكترونية بشكل مجاني، وهذا ما يعمل عليه إتحاد  إس���تخدام منصَّ
المصارف العربية )س���وف يتم ش���رحه خالل هذا المؤتمر(، تُساعد 
ن  شة، كما يُمكِّ الرقمنة على مضاعفة فرص التنمية للمجتمعات المهمَّ
التمويل الرقمي الشركات الصغيرة من النمو واإلبتكار والوصول إلى 
األس���واق الجديدة، وهو ما يؤدي إلى دفع النمو اإلقتصادي، والزيادة 

الملحوظة في الناتج المحلي اإلجمالي«.
وأعل���ن فت���وح، »أن إتح���اد المص���ارف العربي���ة سيُنش���ىء وحدة 
جديدة، ضمن الهيكل التنظيمي لألبحاث في األمانة العامة لإلتحاد، 
تحت مس���مى »وحدة التح���وُّل الرقم���ي« »UAB digital«، وتهدف 
هذه الوحدة إلى المساهمة والنهوض بإستراتيجيات التحوُّل الرقمي 
ع  في المصارف والمؤسس���ات المالية األعضاء لدى اإلتحاد. كما وقَّ
اإلتحاد حتى تاريخه، نحو 15 مذكرة تفاهم مع مؤسسات عالمية رائدة 
أيضاً في مجال التحوُّل الرقمي، س���واء ف���ي مجال التكنولوجيات أو 
التدريب واإلبتكار«، مش���يراً إلى »أن األمانة العامة إلتحاد المصارف 
ة وتأمل في التع���اون مع البنوك المركزي���ة العربية،  العربي���ة مس���تعدَّ
لتطوي���ر البيئة التجريبية، إلبت���كار التكنولوجيات المالية وتكنولوجيا 
اإلمتثال RegTech، وتقديم المس���اعدة الفنية والمش���ورة، وتنفيذ 
خارط���ة طريق إلطالق العمل���ة الوطنية الرقمية، وذلك لمواكبة النمو 

في اإلقتصاد الرقمي«.  

المدير التنفيذي ل�سندوق النقد الدولي )ممثل المجموعة 

العربية في ال�سندوق( محمود محيي الدين: 

ثمة دول قوية حيال �سرعة �سبكة الإنترنت 

في حين ل تزال البلدان العربية �سعيفة تقنيًا

من جانبه، تناول المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي )ممثل 
المجموع���ة العربي���ة ف���ي الصن���دوق( محمود محي���ي الدين موضوع 
»التح���وُّل الرقم���ي والتنمي���ة المس���تدامة«، وق���ال: »يرتب���ط بقط���اع 

موضوع الغالف
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ق اآلن في إطار ش���هور. علماً  ���ق على مدار س���نوات، فإنه يتحقَّ يتحقَّ
ات التكنولوجية  أنه قبل »كوفيد19-« الحظنا أنه منذ بداية المستجدَّ
والثورة الصناعية األولى في بداية القرن الثامن عشر وما قبله، كان 
يوج���د موضوع التغيُّر الطفيف حي���ال التكنولوجيا، لكنها أخذت هذه 
األشكال من المتغيِّرات، شكاًل أساسياً، على صعيد سرعة التغيُّرات، 
ق متغيِّراً  ة تغيُّرات أخرى كانت تأخذ عش���رات السنين لتحقِّ كذلك ثمَّ
معيَّناً )مثل إختراع الس���يارات، الطائرات، الهاتف وغيرها(، من أجل 
أن يستفيد منها نحو 50 مليون شخص في العالم. أما اآلن، ففي أيام 
ة، وف���ي تطبيق من التطبيقات، يتّم إس���تخدام التكنولوجيا )مثل:  عدَّ
الفيس���بوك، اإلنترنت، الموباي���ل( وقد أصبحت أكثر إنتش���اراً وأكثر 

تغيُّراً في سرعات زمنية قياسية«.       
ة  ولف���ت محي���ي الدين إل���ى »إحت���الل تكنولوجيا المعلوم���ات قمَّ
التداول في البورصات، إذ حتى العام 2019 أزاحت كل الشركات التي 
ة مثل عدد من البنوك، والشركات الصناعية، والسلع،  كانت في القمَّ
حيث إحتلَّت محلها شركات باتت أكثر رواجاً في السوق العالمية مثل 
»آبل«، و»فيس���بوك«، و»أمازون« وغيرها«، مش���يراً إلى أهمية »العائد 
من التحوُّل الرقمي، والنتائج السلبية في حال لم تكن مستعداً للتحوُّل 
الرقمي«، وداعياً إلى »مراعاة ش���بكات المعلومات، وعدم الفصل بين 
الجنسين، والوصول بسالسة إلى شبكة المعلومات. علماً أن البلدان 

اإلتص���االت، تكنولوجيا المعلومات، وتطوي���ر البنية التحتية الخاصة 
بالمعلوماتية، ونقل المعلومات، وتأمينها، وقد ُعرف أخيراً باإلقتصاد 
ت رقمنته بشكل مباشر، وقد أصبح  الرقمي، والمقصود به كل ما تمَّ
مس���تفيداً من عملية الرقمن���ة، ويُعرف أيضاً باإلقتصاد التش���اركي، 
���ات الرقمية، الت���ي تُتيح لنا التواصل ف���ي الوقت الحاضر«،  والمنصَّ
مش���يراً إل���ى »أن التج���ارة اإللكترونية باتت تتعلَّ���ق بالقطاع الزراعي 

عاته، بعدما كان تقليدياً«. ومتفرِّ
م، نرب���ط الموضوعات  أض���اف محيي الدين: »بن���اء على ما تقدَّ
���ن 17 بنداً حيث  الس���ابقة الذك���ر بالتنمية المس���تدامة، الت���ي تتضمَّ
ت���مَّ إقرارها في الع���ام 2015، في إطار المش���اركة، وهي تعتمد على 
القان���ون، والحوكمة، واإلط���ار اإلقتصادي، أي ما يرتب���ط بها بالنمو 
اإلقتصادي والبنية األساس���ية الرقمية، وما يرتبط بالتعليم والقضاء 
عل���ى الفقر المدق���ع، والتوزيع العادل للدخل والث���روة. كل هذا األمر 
يحتاج إلى اإلس���تثمار في رأس المال البشري، وفي البنى األساسية، 

وال سيما في القطاع المالي، ودور الجهاز المصرفي«.
وتاب���ع محي���ي الدي���ن: »عندم���ا نربط بي���ن التنمية المس���تدامة 
والتح���وُّل الرقمي، فإنن���ا نقصد، أن التحوُّل الرقمي موضوع س���ابق 
لة وكاش���فة  ألزم���ة كورون���ا، ب���ل إن األزم���ة األخي���رة أتت بآث���ار معجِّ
عاً أن  ومنش���ئة لق���درات الدول ف���ي التحوُّل الرقم���ي، وم���ا كان متوقَّ

مشاركة رفيعة المستوى من محافظي ونواب محافظي البنوك المركزية العربية
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العربية ال ت���زال متراجعة حيال الولوج إلى اإلنترنت مقارنة بالبلدان 
رة، وهي مشكلة كبيرة، بإعتبار أن شبكة اإلنترنت باتت تتعلَّق  المتطوِّ
بمسألة الوجود في السوق، أي تتعلَّق بأعمالنا الروتينية اليومية مثل 

ي العالج، وتحويل األموال، وغيرها«. تلقِّ
وخل����ص محيي الدي����ن إلى »أن اإلنترنت بات يتعلَّق بالس����رعة 
ة دوالً قوية في مجال سرعة  في إنجاز العمل، وهنا نالحظ أن ثمَّ
����ة دول ضعيفة في ه����ذا المجال«،  ش����بكة اإلنترن����ت، ف����ي حين ثمَّ
����رات تدل على تزاي����د اإلصابات بكورونا في  ة مؤشِّ ����داً »أن ثمَّ مؤكِّ
ع أن  العال����م، مما يؤدِّي إلى تراجع النمو اإلقتصادي عالمياً. ويُتوقَّ
يص����ل النمو في الدول العربية إلى نس����بة 3 % ف����ي العام 2021، 
����طي، علماً أن بعض الدول لم تلتقط أنفاس����ها كي  وهو رقم متوسِّ

ق النمو المطلوب«. تحقِّ
وختم محيي الدين: »إن جائحة كورونا ضاعفت من مشكلة أميَّة 
األطف���ال، أي عدم تلقيه���م التعليم، والفقر المدقع في العالم، وزادت 
من مديونية الدول واألفراد والشركات، حيث إن البنك الدولي تناول 
راً. لذا نرجو أال يؤدِّي التزايد في المديونية إلى والدة  الموضوع مؤخَّ
أزمات«، مش���يراً إلى »أن مس���تقبل األعمال يش���ير إلى تراجع أعمال 
معيَّنة، في حين يزيد اإلهتمام بأعمال أخرى تتعلَّق بالذكاء الصناعي 
والتكنولوجي���ا المالي���ة، وإدخ���ال البيان���ات وغيرها«، متمنِّي���اً »حلول 

ظروف إقتصادية وإجتماعية أفضل في سنة 2030«.   

الأمين العام لإتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي:

 اإدارة الرقمنة ب�سكل مهني يو�سلنا اإلى مرحلة اأف�سل 

من الكفاءة في اإدارة الموارد الخا�سة بالمجتمعات

ب���دوره قال األمي���ن العام إلتح���اد الغرف العربي���ة الدكتور خالد 
ة،  حنف���ي: »إن إتحاد المصارف العربية يُمثِّ���ل المصارف العربية بقوَّ
ف بتمثيل���ه، يُمثِّل القطاع  كم���ا أن إتح���اد الغرف العربية الذي أتش���رَّ
اإلقتص���ادي العربي المس���اهم ف���ي معظم الناتج المحل���ي اإلجمالي 
العرب���ي، بنح���و أكثر من 75 %، كما أن البن���وك المركزية هي جانب 
أصي���ل ومهم جداً، والمنظمة العالمية لصندوق النقد الدولي، ممثَّلة 
بالدكت���ور محمود محي الدين، إضافة إل���ى أن جامعة الدول العربية 

هي حاضنة لكل المبادرات اإلقتصادية العربية«.
أضاف حنفي: »إن موضوع الرقمنة أصبح حديثاً دائراً في معظم 
المحاف���ل المهنية، واإلقتصادي���ة ومجاالت دوائر األعمال، مثلما كان 
س���ائداً سابقاً موضوعات تحرير التجارة والعولمة، وغيرها. ويرتبط 
موض���وع الرقمنة أيضاً بالثورة الصناعية الرابعة وأدواتها الواضحة، 
من الذكاء الصناعي، واإلنترنت، وسالس���ل الكتل، والطباعة الثالثية 
األبع���اد، وغيرها. لكن كيف يُمكن إس���تخدام الرقمنة التي تؤدِّي إلى 

رفاهية أكثر للدول والشعوب والمجتمعات والعالم؟«.
ولف���ت حنفي إلى »أن فك���رة الرقمنة، تختلط كثي���راً لدى الكثير 
م���ن الممارس���ين لفكرة »الميكن���ة« أي التحوُّل إلى إس���تخدام أجهزة 
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م بكثير،  الحاسوب اآللي وغيرها. لذا، إن الرقمنة أمر أوسع مما تقدَّ
وه���و أمر ديناميكي ال بدَّ في المق���ام األول بأن يكون عالمياً، بمعنى 
أن ياُلم���س كافة أطراف منظومة األعم���ال والمنظومة اإلقتصادية. 
ث عن تجميع كل كبير  وتالياً عند طرح أفكار الرقمنة، يعني أننا نتحدَّ
ة كبيرة جداً، تستطيع أن تقوم بعملية التنسيق  وصغير من خالل منصَّ
التام، ما بين قوى العرض والطلب المختلفة والمتوافرة. بهذه الفكرة 
البس���يطة يكون العمل على المس���توى العالمي، فإن مس���تهلك المال 
على مستوى األسرة، يُرسل رسائل إلى أطراف تتعلَّق بالمال، والنقل، 
والتموي���ل.. وغيره���ا وللقيام بذلك، ال بد من أن تق���وم عملية تكامل 
كبي���رة جداً في هذه المنظوم���ة من خالل الالعبين جميعاً وليس من 

خالل طرف واحد«. 
وخل���ص حنفي إلى الق���ول: »بناء عليه، نس���تطيع أن نتحدث عن 
التموي���ل، ولي���س عن اإلنتاج والتس���ويق، لكن من ضمن وجود ش���بكة 
عالمية. في هذا اإلطار، إذا تحركنا بهذه الطريقة، عندها نصل إلى 
مرحل���ة أفض���ل من الكفاءة في إدارة الم���وارد الخاصة بالمجتمعات، 
بإعتبار أن قيم الهدر س���تتضاءل وتتقلَّص بش���كل كبير، وتالياً ستعود 
بمناف���ع على مس���تخدمين ُكثر، س���واء كان هؤالء المس���تخدمون من 
طة، أو كانوا أفراداً، أو  الش���ركات أو المش���روعات الصغيرة والمتوسِّ
ش���ركات كبيرة وعمالقة، وتحدث قيمة من الكفاءة أفضل بكثير مما 

هو سائد في الوقت الحاضر«.

 الأمين العام الم�ساعد ورئي�س قطاع ال�سوؤون الإقت�سادية 

في جامعة الدول العربية ال�سفير الدكتور كمال ح�سن علي:

ل الإقت�سادي الرقمي في الدول العربية  التحوُّ

يحتاج اإلى تنفيذ اإ�ستراتيجية عربية اإقت�سادية 

للحدِّ من خطر الفجوة الرقمية 

    

ق���ال األمين العام المس���اعد ورئيس قطاع الش���ؤون اإلقتصادية 
ف���ي جامع���ة الدول العربية الس���فير الدكتور كمال حس���ن علي: »يُعّد 
اإلقتص���اد الرقم���ي م���ن الظواه���ر الحديث���ة الت���ي إجتاح���ت العالم 
ا أعاد تش���كيل وترتي���ب الدول وتوزيعها  خ���الل األعوام الماضية، ممَّ

عل���ى خريطة اإلقتص���اد الصناعية والتجاري���ة. ويُنظر إلى اإلقتصاد 
ع م���ن اإلقتصاد، بأنه متفوِّق على اإلقتصاد التقليدي  الرقمي المتفرِّ
ة. وت���زداد أهمية اإلقتصاد الرقم���ي من خالل النمو  م���ن جوانب عدَّ
السنوي لإلقتصاد العالمي، مع إرتباطه الكامل باإلبتكار التكنولوجي. 
ويُمكن تقديم اإلقتصاد الرقمي من جانبين: التجارة اإللكترونية، أي 
إس���تخدام الش���بكات اإللكترونية، وقنوات اإلتص���ال الرقمية في بيع 
المنتج���ات والبني���ة التحتية التي تبني مس���تقبل التجارة اإللكترونية. 
كما يعتمد اإلقتصاد الرقمي على العقول البش���رية بش���كل رئيس���ي، 
أم���ا بقيَّة األم���ور األخرى، فتُعتبر مس���اندة له، في ش���أن إختصاص 

اإلقتصاد«.
أضاف د. حسن علي: »فالتكنولوجيا الحديثة من خالل اإلنترنت 
تق���وم بتحويل وتغيير أنم���اط األداء اإلقتصادي، في المال واألعمال، 
والتجارة واإلس���تثمار، أي من الش���كل التقليدي، إلى الشكل الفوري، 
كم���ا يُس���اعد اإلقتصاد الرقمي، عل���ى زيادة إندم���اج إقتصاد الدولة 
ف���ي اإلقتص���اد العالمي، وزيادة ف���رص التجارة العالمي���ة، والوصول 
إلى األس���واق العالمية، والقطاعات الس���وقية الت���ي كان من الصعب 
الوص���ول إليها في الماضي، كما يُمكن م���ن خالل اإلقتصاد الرقمي 
الحص���ول على المعلومات بس���هولة، وتالياً تس���اعد إدارة المعلومات 
ال له���ا، وتوظيفها لخدمة القرارات والسياس���ات  على إس���تخدام فعَّ

اإلقتصادية في مختلف الدول«.
ولف���ت د. حس���ن علي إل���ى »أننا نج���د وباء كورون���ا »كوفيد19-« 
ق���د أوجد مرحلة جديدة للمعامالت اإلنس���انية، لتصبح التكنولوجيا 
حج���ر الزاوي���ة، في إدارة األعمال، وتس���يير المعام���الت، وهو األمر 
ال���ذي ظه���رت آثاره من خالل تزايد إهتم���ام المواطنين، نحو اللجوء 
إل���ى المعام���الت اإللكتروني���ة، والحصول على الخدم���ات الحكومية 
م���ن خالل خدمات اإلنترنت، مما يُش���ير إل���ى أن التكنولوجيا لم تعد 
للرفاهية فقط، إنما أصبحت شريكاً رئيسياً في إدارة األزمات، على 

المستوى العالمي«.
وتاب���ع د. حس���ن علي: »في ظ���ل متابعة هذه الجائح���ة، نجد أن 
األس���واق اإللكترونية العالمية قد ش���هدت إنتعاش���اً خ���الل تداعيات 
ي فيروس كورونا، حيث أفضت اإلجراءات الصحية التي إتخذتها  تفشِّ
العدي���د من الدول لمواجهة األزمة، إلى تحول المس���تهلكين للش���راء 
ات التجارية العالمية،  عبر اإلنترنت، وتالياً زيادة المبيعات في المنصَّ
وزي���ادة الطلب على الخدمات اإللكترونية، كاإلنترنت المنزلي، والبّث 

الترفيهي على مستوى العالم«.
ت  وخلص د. حس���ن علي، إلى »أن زيادة الخدمات اإللكترونية أدَّ
إلى زيادة نمو الطلب اإللكتروني، كونها آمنة ضد إنتش���ار الفيروس، 
م���ا لم يثب���ت عكس ذلك واإلس���تجابة إلى متطلِّب���ات طارئة في هذا 
الش���أن«، مش���يراً إلى »أن الخدمات اإللكترونية تتطلَّب تطوير البنى 
التحتي���ة، ونش���ر خدم���ات اإلنترنت في كاف���ة أنحاء دولن���ا العربية، 
رة، وهنا يتوجب  وإس���تخدام األنظم���ة الذكي���ة والتكنولوجية المتط���وِّ
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تعزي���ز إط���ار الطمأنينة الذي يش���مل أم���ن المعلومات الش���خصية، 
م  وحماي���ة البيانات والخصوصي���ة، وإصدار قوانين وتش���ريعات تُجرِّ
إختراق الش���بكات، كشرط أساس���ي لتنمية مجتمع المعلومات، وبناء 
الثقة بين المس���تخدمين، ووضع منظومة تش���ريعية لحماية البيانات 
الشخصية، لرفع مستويات أمن البيانات، وتنظيم عمليات نقلها عبر 

الحدود«. 
وق���ال د. حس���ن علي: »تُولي جامعة ال���دول العربية قضية األمن 
الس���يبراني إهتمام���اً خاصاً، إذ إن هناك راهن���اً لدينا تعاون مع دول 
العال���م ف���ي هذا المجال، لتب���ادل الخبرات، في ظل التس���ارع الكبير 
للتقني���ات اإللكتروني���ة القائمة على الش���بكات الضخم���ة واإلنترنت، 
���ل التبع���ات  فالحكوم���ات والش���ركات تُواج���ه صعوب���ة بالغ���ة وتتحمَّ
بغي���ة رصد تحدي���ات أمن المعلومات والش���بكات، فيم���ا يُواجه أمن 
المعلوم���ات العدي���د من األخطار وال س���يما أن الهجمات اإللكترونية 
بين عب���ر اإلنترنت، بل تت���م اآلن من  ل���م تع���د مقتص���رة عل���ى المخرِّ
مة تتناف���ى أعمالها  خ���الل ح���روب إلكترونية تتبنَّاه���ا جماعات منظَّ

والتشريعات، والثقة الدولية«.        
وختم د. حس���ن علي: »إن التحوُّل اإلقتصادي الرقمي في الدول 
العربية، يحتاج إلى تنفيذ إس���تراتيجية عربية إقتصادية، وهي تعمل 
ف���ي الوقت الراه���ن على تحقيقها في صورة واضح���ة، من أجل دفع 
عجل���ة التنمية اإلقتصادي���ة، واإلجتماعية، والحدِّ م���ن خطر الفجوة 
مة والنامية. علم���اً أن تقارير األمم المتحدة  الرقمي���ة، للدول المتقدِّ
أش���ارت إلى خطورة هذه الفجوة والتي س���ينجم عنها تهميش الدول 
د على  غير المنخرطة بالمعلوماتية، في اإلقتصاد العالمي. لذا نُش���دِّ
ض���رورة خلق بيئة متينة تتوافر فيها كل أش���كال المعلومات الرقمية، 
ة أو  لتكون في متناول الجميع، أفراداً ومؤسس���ات، س���واء كانت عامَّ

ن هذه الدول ف���ي اإلنخراط في  ���ة وبتكلفة مناس���بة، ك���ي تتمكَّ خاصَّ
اإلقتص���اد الرقمي«، مش���يداً ب���� »ما قام به مؤخ���راً إتحاد المصارف 
ة تس���اعد عل���ى التح���وُّل الرقمي،  العربي���ة م���ن خالل وضع���ه منصَّ
ف���ي صورة متكامل���ة لكل المؤسس���ات العربية، إضافة إل���ى ما تقوم 
م���ة العربية لتكنولوجي���ا اإلتصال  ب���ه منظماتن���ا العربية مث���ل المنظَّ
مات، من أجل اإلنخراط العربي في  والمعلوم���ات، وغيرها من المنظَّ

اإلقتصاد العالمي«.  

وكيل محافظ البحوث وال�سوؤون الدولية 

في البنك المركزي ال�سعودي )�ساما( الدكتور فهد الدو�سري:  

»�ساما« تواجه التحديات العالميةحيال اأمن المعلومات 

والجرائم الإلكترونية بغية حماية الم�ستهلك

قال وكيل محافظ البحوث والش���ؤون الدولية في البنك المركزي 
الس���عودي )س���اما( الدكت���ور فهد الدوس���ري: »إن تمكي���ن اإلقتصاد 
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���ة جداً في  الرقم���ي والتكنولوجي���ا المالي���ة م���ن الموضوعات المهمَّ
الوق���ت الراهن، ألنه يس���اهم في التنمية المس���تدامة وال س���يما في 
نا في هذا السياق، التطوُّر الذي  س���ياق إس���تراتيجية 2030. وما يهمُّ
لح���ق بالقط���اع المالي ف���ي المملكة العربي���ة الس���عودية والذي بات 
ة قياس���ية، إذ دخلت إلي���ه التكنولوجيا المالية  راً جداً ف���ي مدَّ متط���وِّ
بغية تس���هيل الخدمات المالي���ة، وتحقيق النتائج الس���ريعة، ومواكبة 
التط���وُّرات العالمية في هذا الش���أن«، مش���يراً إلى »ض���رورة مواكبة 
التطوُّر التكنولوجي، من خالل سّن التشريعات والقوانين التي تحمي 
القط���اع المال���ي. وقد قام البنك المركزي الس���عودي بتطوير أعماله 
ة إلكترونية للمدفوعات،  في إطار التكنولوجيا المالية، وتأسيس منصَّ
ضم���ن النش���اطات المالية. وللبنك المركزي الس���عودي دور مهم في 
مواكب���ة التكنولوجي���ا المالية بالتعاون مع الش���ركات الدولية في هذا 

المجال«.
وخلص الدوس���ري إلى »أن المملكة العربية السعودية تسير وفق 
مته  أجندة وإستراتيجية لتطوير القطاع المالي والمصرفي، وفي مقدِّ
البن���ك المركزي الس���عودي )س���اما( ال���ذي يواكب ه���ذه التطورات، 
والعملي���ات المصرفية والمالي���ة، وبديناميكية غير مس���بوقة بثبات، 
وبن���اء ش���بكة إنترن���ت عالمي���ة، والبنى التحتي���ة المواكب���ة، كي يقوم 
بأعمال���ه على أكمل وجه، ويواجه التحديات العالمية وال س���يما أمن 

المعلومات والجرائم اإللكترونية، بغية حماية المستهلك«.  

محافظ البنك المركزي التون�سي مروان العبا�سي:

للبنك المركزي التون�سي دور مهم في مواكبة التطورات العالمية 

ل الخدمات الم�سرفية ة اإلكترونية ُت�سهِّ واإن�ساء من�سَّ

بدوره قال محافظ البنك المركزي التونس���ي مروان العباسي: 
»كم���ا تعلمون، إن تونس تواج���ه التحديات العالمية من خالل وضع 
إستراتيجيات وحلول، وتحقيق هوامش مقبولة في الناتج المحلي. 
ة جداً ف���ي عصرنا الحاضر،  وأعتق���د أن التحوُّالت الرقمي���ة مهمَّ
وال س���يما في اإلقتصاد، من خالل تأس���يس البنى التحتية المتينة 
افة التي  لش���بكة اإلنترنت، ومواكبتها عبر التحوُّالت اإلدارية الش���فَّ

تواك���ب عملي���ة التحوُّالت الرقمية في القط���اع المالي والمصرفي، 
Fi -  وفي إدارة األعمال«، مشيراً إلى »أهمية التكنولوجيا المالية
tech، ف���ي نش���اطات المدفوع���ات في البنك المركزي، وال س���يما 
حيال التحويالت المالية من المهاجرين خارج تونس، إلى داخلها«، 
داً على »دور البنك المركزي التونس���ي في مواكبة التطوُّرات  مش���دِّ
ل الخدمات المصرفية عبر  ة إلكترونية تسهِّ العالمية، وإنشاء منصَّ

الموبايل وغيره«.
وخت���م المحاف���ظ العباس���ي: »بالطب���ع، نتع���اون ف���ي م���ا بيننا 
كبن���وك مركزية عربية، وقد س���اعدتنا الث���ورة الرقمية، في تطوير 
إمكاناتن���ا عل���ى صعيد التحوي���الت المالية وغيرها م���ن التقنيات 
الجديدة، والتي إختزلت الوقت. علماً أنه من الضروري أن تواكبنا 
القوانين والتش���ريعات في س���بيل تقديم أفض���ل الخدمات المالية 

والمصرفية«.

محافظ �سلطة النقد الفل�سطينية فرا�س ملحم: 

�سعف الإمكانات المادية العربية في اإنتاج 

تطوير المعرفة والإبتكار وزيادة القدرات التناف�سية

ر �سلبًا على تطوير الإقت�ساد الرقمي  يوؤثِّ

ث محافظ س���لطة النقد الفلس���طينية ف���راس ملحم  وتح���دَّ
فقال: »لقد إس���توقفتني دراسة ل� »ماكنزي« قبل جائحة كورونا، 
���راً مهماً. ومما تقوله الدراس���ة: إن اإلس���تمرار  التي تُعتبر مؤشِّ
ز الناتج المحلي اإلجمالي  الواسع بالتحوُّل الرقمي، يُمكن أن يُعزِّ
الس���نوي، لجميع اإلقتصادات الناش���ئة في حلول 2025، بزيادة 
مقدارها 6 %، ثلثا هذه الزيادة ستأتي من إنتاجية المدفوعات 
���طة، أما  الرقمي���ة، واإلندماج بين المش���اريع الصغيرة والمتوسِّ
الباق���ي فس���يأتي م���ن خالل األف���راد. ويُمك���ن أن ي���ؤدِّي الناتج 
المحلِّ���ي اإلجمال���ي إلى خل���ق نحو 95 ملي���ون وظيفة في جميع 
القطاع���ات ف���ي اإلقتصادات الناش���ئة. علماً أن هذه الدراس���ة 
ج���اءت قبل الجائحة. لكن يبقى هدفنا أن تس���تمر عملية النمو 

اإلقتصادي وإزدهاره«.   

موضوع الغالف



17 احتاد املصارف العربية  )شباط/ فرباير 2021( Union of Arab Banks (February 2021)

وأش���ار المحاف���ظ ملح���م إل���ى »أن اإلقتص���اد الرقمي هو 
أوس���ع من إستخدام وسائل التواصل اإلجتماعي، وهو منظومة 
متكامل���ة ضروري���ة وال س���يما أنن���ا نعي���ش في عال���م صغير. 
صحي���ح أن الدول العربية تس���تخدم اإلقتص���اد المفتوح، لكن 
ضعف اإلمكانات المادي���ة الضرورية في إنتاج تطوير المعرفة 
واإلبتكار، وزيادة القدرات التنافسية في بعض البلدان العربية، 
يؤثِّر س���لباً على تطوير قطاع اإلقتصاد الرقمي. علماً أن لدينا 
قص���ص نج���اح في هذا المج���ال في العالم العرب���ي، إذ يُعتمد 
ن  فيه���ا على رأس المال البش���ري، الذي ال نفتق���ده، ألنه متمكِّ
وق���ادر على اإلبت���كار، وه���و رأس مالنا الحقيق���ي. وتُعتبر فئة 
الش���باب األكثر إس���تفادة من اإلقتصاد الرقم���ي، كذلك المرأة 
التي يُمكنها أن تستفيد من التحوُّل الرقمي. علماً أن مستويات 

التعليم مرتفعة في بالدنا«.           
أضاف المحافظ ملحم: »عل���ى الحكومات العربية أن يكون 
لها جهوزية إلستيعاب التحوُّل الرقمي، وليس أن تبقى المشكلة 
محصورة لدى البنوك المركزية وحسب. علماً أنه من إيجابيات 
كورون���ا، اإلس���تجابة للتج���ارة اإللكترونية في فلس���طين، وهذا 

ي  ج���زء م���ن التحوُّل الرقمي. أما من س���لبيات كورون���ا، أننا ننمِّ
إقتصاداً غير رس���مي، وهذا جيد، لكن هذا اإلقتصاد الرس���مي 
لديه س���لبيات، من حيث ضرورة مواكبة تنظيم الس���وق، من قبل 
البنوك المركزية في ظل إس���تعداد الحكومات لذلك. وفي حال 
ق ذلك، أي من حيث مواكبة الس���وق، فإن ذلك ينعكس  ل���م يتحقَّ
على حماية المس���تهلك، أو أن نقع في مسألة التهرب الضريبي، 

وغسل األموال، وظهور الجريمة اإللكترونية«.
ز  وتابع ملحم: »علينا في س���لطة النقد الفلس���طينية أن نُجهِّ
أنفس���نا للتحوُّل الرقمي، في ظّل نس���بة التعليم المرتفعة لدينا، 
وأال ن���دور ف���ي حلقة فارغ���ة. في هذا الس���ياق، لق���د إعتمدنا 
إس���تراتيجية وطنية لتطوير وس���ائل الدفع اإللكترونية، لتشجيع 
البدائل العصرية بغية تطوير القطاع المالي والمصرفي، كذلك 
ة  رن���ا بطاق���ات الدف���ع اإللكترونية، وتش���غيل نظ���ام المقاصَّ طوَّ
اإللكترون���ي، وأطلقنا اإلس���تراتيجية الوطنية للش���مول المالي، 
والت���ي تعتبر التكنولوجيا المالية أحد األس���س للتطوير المالي، 
وقمن���ا بتدري���ب ع���دد كبي���ر م���ن العاملين ف���ي الش���أن المالي 

l.»والمصرفي

موضوع الغالف
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ث كل من الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي  - في محور »ما هو اإلقتصاد الرقمي؟ وكيف يُمكن تنفيذه على أرض الواقع؟«، تحدَّ
للوجس���تيات الفعالة الكابتن صاموئيل س���لوم، والمدير التنفيذي لدائرة اإلش���راف والرقابة على نظام المدفوعات الوطني في البنك 
 Hubertus Vath :م التجربة األلمانية على صعيد دور التكنولوجيا المالي���ة في التنمية المركزي األردني غس���ان أبو ش���هاب. وق���دَّ

 .Frankfurt Main Finance �العضو المنتدب ل
- وتناول األمين العام إلتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، محور »التحديات الحالية وفوائد اإلقتصاد الرقمي للش���ركات 
���طة«. كما تناول األمي���ن العام للمنظمة العربي���ة لتكنولوجيا اإلتصال والمعلومات محمد ب���ن عمر محور »المبادئ  الصغي���رة والمتوسِّ

التوجيهية لإلقتصاد الرقمي«.
طة الحجم )إي إن إس إم إي( الدكتور سيرجيو أرزيني،  - كذلك تناول رئيس الشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسِّ
محور »اإلقتصاد الرقمي إلعادة التوازن إلى العالم«. وتناول نائب أمين عام التحالف العالمي للخدمات اللوجس���تية غريغوري 

بيرد محور »كيف يُمكننا القفز إلى اإلقتصاد العالمي«.

ي الإقت�ساد الرقمي اأهداف البنوك المركزية؟« »كيف يلبِّ

فتوح: الإقت�ساد الرقمي يخلق اأكثر من 15 مليون وظيفة

 اإتحاد الم�سارف العربية �سيطرح اإن�ساء »�سندوق اإ�ستثمار للإقت�ساد الرقمي« 

موجز المحاور في الموؤتمر الإفترا�سي

الع���ام إلتح���اد  تن���اول األمي���ن  النهاي���ة،  وف���ي 
المصارف العربية وس���ام حس���ن فت���وح محور »كيف 
يلبِّ���ي اإلقتصاد الرقمي أه���داف البنوك المركزية«، 
وقال: »في محورنا األساسي: التحوُّل إلى اإلقتصاد 
الرقمي، سنش���كل تحالفاً يض���م المنظمات العربية 
���ة اإللكتروني���ة،  الت���ي تمثِّ���ل الح���ل التقن���ي للمنصَّ
وتسليمها الوثائق والدراس���ات الضرورية التي تفيد 
في اإلقتصاد الرقمي، وال سيما دولة فلسطين. كما 
د عل���ى أن اإلنتقال إلى اإلقتص���اد الرقمي هو  أش���دِّ
مطلب عالم���ي ضمن دول مجموعة العش���رين، منذ 

ة حكومات تطالب في هذا األمر. كما أن التعاون بين القطاعين العام والخاص في س���ياق الش���راكة،  العام 2015، وهذا يعني أن ثمَّ
ق األهداف االساسية ضمن األهداف العشرة التي لدينا )وثيقة اإلرشاد(«.  ومن خالل تحالفنا بين كل الحاضرين، نأمل في أن يُحقِّ
أض���اف فتوح: »كذلك الدراس���ات واألبح���اث تفيد حيال الفوائد من اإلقتصاد الرقمي )وتعتمد عليها إس���تراتيجية المملكة 
العربية الس���عودية 2030(، بأن اإلقتصاد الرقمي يؤدي إلى تخفيض في كلفة التجارة بقيمة 216 مليار دوالر، ويزيد في تجارة 
البضائع بقيمة 219 مليار دوالر، ويرفع في تجارة الخدمات بقيمة 900 مليار دوالر، ويخلق وظائف جديدة ألكثر من 15 مليون 

وظيفة«.
وختم قائاًل: »أما على صعيد تخزين المعلومات )الداتا( تقول األبحاث بإنها ستكلِّف في 2030  نحو 4 مليارات دوالر، من هنا 
أهمية أن إتحاد المصارف العربية س���يطرح قريباً إنش���اء »صندوق إس���تثمار لإلقتصاد الرقمي« بتكلفة بأقل من نصف مليار دوالر، 

l.»دة في اإلقتصاد الرقمي في ظلِّ تجارب سابقة حيال اإلستثمارات العربية المتعدِّ

موضوع الغالف
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يستعد مصرف لبنان إلى إحياء مشروع قديم - جديد وهو العملة الرقمية )Digital Currency( الذي وضع 
ر العلمي، وقبل إندالع األزمة المالية واإلقتصادية في لبنان  مداميكه في العام 2018 كخطوة مواكبة للتطوُّ

 .)Cashless society( أواخر العام 2019. الهدف حينها هو الدفع بإتجاه إقتصاد غير نقدي
أما اليوم وفي ظل إستمرار األزمة، وفي ظل غياب أفق لحلها قريبًا، ُتصبح العملة الرقمية محاولة إلعادة 

اإلستثمار في األموال المحجوزة في اإلقتصاد المحلي وإدارة السيولة.
هذا اإلستثمار دونه عوائق عديدة، أولها تراجع إهتمام اللبناني بالمنتجات المصرفية اإللكترونية بدءًا من 

debit card وإنحسار التعامل الداخلي تقريبًا بالكاش نظرًا إلى القيود الكبيرة على  الشيكات و credit card و 
التعامالت المصرفية والبطاقات اإللكترونية، نتيجة غياب ثقة المواطن بأي إجراءات نقدية أو مالية جديدة 

د على أن »إطالقه  بسبب األزمة المالية غير المسبوقة التي يعيشها لبنان. علمًا أن المصرف المركزي شدَّ
العملة الرقمية هو من ضمن آلية تنظيمية إلعادة الثقة في المصارف وتحريك سوق النقد محليًا وخارجيًا، 

مما يسمح بإنتقال لبنان من إقتصاد نقدي إلى إقتصاد رقمي«.
كل ما سبق يدعو إلى البحث عن أهمية هذه الخطوة، في ظل الوضع اإلقتصادي والنقدي الذي يعيشه لبنان، 

وعما إذا كانت هذه الخطوة سُتسهم في ضبط دوالر السوق السوداء وخصوصًا أنها  ُتحسب لصالح المصرف 
المركزي لجهة تأكيدها على قدرة لبنان على اللحاق بالتقنيات المالية العالمية، رغم األزمة المستفحلة، ولو 

أن إستعمالها سيقتصر في المرحلة األولى على الداخل اللبناني.

مصرف لبنان: إطالق العملة الرقمية من ضمن آلية 
تنظيمية إلعادة الثقة بالمصارف

مقابالت

 ف���ي البداي���ة، ال ب���د م���ن التنويه ب���أن نظ���ام العمالت 
ة، أبرزها الس���رعة  الرقمي���ة بش���كل عام يتمي���ز بأمور ع���دَّ
الفائق���ة، التكلف���ة المنخفضة جداً وهي تقريب���اً مجانية أو 
لقاء مبلغ ال يذكر، الحماية والش���فافية، حيث إن كل عملية 

إقتصادية أو مالية يتم توزيعها على ماليين الحواسيب حول 
ا يجعل عملية إختراقها مس���تحيلة عملياً، وكذلك  العالم، ممَّ
باإلضافة طبعاً إلى الالمركزية، أي أنها غير تابعة ألي بنك 

مركزي.
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أما في ما خصَّ العملة الرقمية التي سيجري التحضير إلطالقها 
ف���ي لبنان فهي عمل���ة وطنية رقمية خاضعة لس���لطة مصرف لبنان، 
وهو من س���يُصدرها ويجب أن تكون مح���دودة وبالليرة اللبنانية ومن 

المرتقب أن يتم وضع سقوف إلستعماالتها ولحجمها في السوق.

حمود:
 أهمية هذه التقنية أنه ال يمكن إستعمالها لدى 

الصرافين لشراء الدوالر من السوق السوداء

مقابالت

الصرافين لش���راء الدوالر من الس���وق الس���وداء، وبالتالي فإنتشارها 
وتداولها س���يخفِّف من إستعمال العملة الورقية، علماً أن الطلب على 
ال���دوالر س���يبقى مرتفعاً س���واء أكان لدينا اللي���رة اللبنانية أم ال، ألن 
الجمي���ع يريد تحويل دوالره المصرفي إلى دوالر نقدي«، مش���يراً إلى 
أن »العملة الرقمية لن تكون أسلوباً أو أداة لمعالجة أزمة كما يشهدها 
لبنان، بل كانت تطوُّراً في أدوات الدفع المستعملة في ظل اإلستقرار 
المالي الذي عاشه لبنان، اليوم نحن نأخذها بغير الغاية التي ُوضعت 
ألجله���ا أو إس���تعمالها الحقيقي أو تطوُّرها، وهن���اك من يعتبرها أداة 
لمعالج���ة الطلب على الدوالر المحلي، ألن هدفها األساس���ي أن تحّل 
م���كان credit card  والش���يكات المصرفي���ة والدف���ع نق���داً، وليس 

ق«. لتخفيف الطلب على الدوالر ألن هذا الهدف لن يتحقَّ
 credit ويس���أل حمود »كيف يُمكن للمؤسسات التي باتت ترفض
card والش���يكات كأداة للدف���ع وحص���رت طريقة الدف���ع بالكاش، أن 
تقبل بهذه الوس���يلة للدفع؟ فما الذي يدفعها إلى إستعمال digitel؟  
digitel يج���ب أن يحّل )بصورة جزئية( مكان العملة النقدية الورقية 
وcredit card والش���يك المصرف���ي باللي���رة اللبناني���ة والبطاق���ات 
المتداول���ة بالليرة اللبنانية، وليس غايتها أن تس���تبدل الليرة اللبنانية 

ل إلى السوق السوداء لشراء الدوالر«. النقدية التي تحوَّ
ال يُعوِّل حمود على أن العملة الرقمية يُمكن أن تحّل مشكلة دوالر 
الس���وق الس���وداء في لبن���ان، لكنه يرى أنها »س���تخفِّف من إس���تعمال 
العمل���ة الورقية. هذا صحيح، لكن المؤسس���ات تريد الكاش باللبناني 
ن من ش���راء موادها األولية«، مش���يراً  له إلى دوالر لكي تتمكَّ ك���ي تُحوِّ
���ن المصارف عبرها  إلى أن »حس���نات هذه العمل���ة الرقمية أنها تمكِّ
ل المبالغ التي يُمكن للمودع أن يس���حبها من حسابه في  من زيادة معدَّ
ة، عندها يمك���ن أن تالقي رواجاً  ال���دوالر ليصرفه على س���عر المنصَّ

ألنها تريح المودع من تحويل األموال لتغطية مصاريفه«.
ويختم حمود: »العملة الرقمية هي جزء من أدوات الدفع في السوق 
اللبناني���ة، وكان من المفترض أن نكون م���ن أوائل الدول التي يجب أن 
تستعمل هذه العملة، و لكن األزمة المالية التي عصفت بلبنان أفقدت 
العملة الرقمي���ة أهميتها ودورها، واإلطاللة بها إطاللة حضارية وبتنا 

نطل بها كإحدى األدوات لمعالجة األزمة وسّد اإلحتياجات«.

يُوافق الرئيس الس���ابق للجنة الرقابة على المصارف في مصرف 
لبنان سمير حمود على هذه الميزات الوارد ذكرها، ويشرح إلى مجلة 
»إتحاد المصارف العربية« حيثيات إطالقها في هذا التوقيت تحديداً 
ت  م األزمة المالية والنقدية في لبنان فيقول: »منذ أن تمَّ أي في خضَّ
دراسة هذا المشروع كان من المقترح أن تستعمل داخل لبنان  وليس 
خارج���ه، أو بالعمل���ة األجنبي���ة، لكن ما تحتاج إليه ه���ذه العملة حالياً 
ه���و تواف���ق بين المؤسس���ات الت���ي يُمك���ن أن تقبل الت���داول بها وبين 
األفراد الذين من المفترض أن يستعملونها«، معتبراً أنه »إذا إستطعنا 
تس���ويقها تصبح بدي���اًل للعملة الورقية اللبنانية، وباإلمكان إس���تعمال 
 credit هذه الوس���يلة كأداة للدفع وهي شبيهة بالبطاقات اإلئتمانية
card و debit card باللي���رة اللبنانية وأدواتها إلكترونية أي الهاتف 

المحمول«.
 يضيف حمود: »أهمية هذه التقنية أنه ال يُمكن إس���تعمالها لدى 
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حبيقة: 
العملة الرقمية لن تلقى القبول المطلوب

 من اللبنانيين بسبب إعتمادهم على الكاش

l1 العملة الرقمية هي عبارة عن قيمة مالية كقيمة العملة الورقية، إال أنها غير موجودة بأشكال فيزيائية 

ملموسة، بل إنها إفتراضية، وعادة ما تحمل وُتتناقل عبر اإلنترنت، وتهدف إلى الدفع اإللكتروني في المعامالت 
قات. التجارية أو نقل األموال وتحويلها من دون حدود ومعوِّ

ر عمله، أصبحت المصارف في لبنان كصناديق تفتقر   l1 في ظل إنعدام الثقة في القطاع المصرفي وتعثُّ
إلى التنظيم، وإطالق العملة الرقمية قد ُيسهم في تيسير صرف الودائع في اإلستهالك المحلي.

l1 إستعمال العملة الرقمية طوعيًا وليس إلزاميًا، أي برضى العميل إلعادة بناء الثقة في النظام المالي 

�������ع أن يكون إصدارها محدودًا في المرحلة األولى، أي بقيمة نقدية غير كبيرة، وأن  والقط�������اع المصرفي، كما يتوقَّ
ُتسهم في الحدِّ من إنتشار ظاهرة اإلقتصاد النقدي.

ع  ن المصرف المرك�������زي من مراقبة إنتقال العملة من محفظ�������ة إلى أخرى، وتتبُّ l1 العمل�������ة الرقمي�������ة تمكِّ

ر المركزي أنها اآلن نحو  الموق�������ع الدقيق لكل وحدة من العملة، مما يح�������ّد من تخزين األوراق النقدية التي يقدِّ
10 مليارات دوالر، وتحّد العملة الرقمية من إمكانية المتاجرة بالعملة اللبنانية عبر الحدود.

ل العمل�������ة الرقمية التعامل بي�������ن المواطنين الذين يضطرون حاليًا إل�������ى حمل رزم من الليرات  l1 سُتس�������هِّ

عة.  لتسديد المدفوعات العادية، ويمكن أن تحميهم من عمليات سرقة متوقَّ
ي إلى وضوٍح أكثر في القطاع التجاري  l1 ُيس�������اهم التداول بالعملة الرقمية في تعزيز الش�������فافية، ما يؤدِّ

ه، وجزء من التداول فيها إيجابي إذ ُيمكن معرفة إتجاهات السوق من خاللها، ويجب إعطاء حوافز  ي أقلَّ المحلِّ
ون في اإلحتفاظ بالليرة لديهم. للناس كي يستخدموها وإال سيستمرُّ

بها أكثر في ظلِّ الفوضى   l1 العمل�������ة الرقمية ُتعيد إدخال الس�������يولة في النظام اإلقتص�������ادي، إذ ُيمكن تعقُّ
 l.السائدة خصوصًا مع العملة الوطنية

حبيقة: العملة الرقمية لن تحل المشكلة المالية
يواف���ق الخبير اإلقتصادي الدكت���ور لويس حبيقة على أن 
إطالق العملة الرقمية ال يعني حلوالً س���حرية لألزمة المالية 
والنقدي���ة المس���تفحلة، ويق���ول إلى مجلة »إتح���اد المصارف 

العربي���ة«: »إن إطالق العملة الرقمية أو اإللكترونية ال عالقة 
���ه اليوم نحو  له���ا بالوض���ع المال���ي الحال���ي، ألن العالم يتوجَّ
الخدم���ات المالي���ة الرقمي���ة، ولبنان  ب���دأ التحضير إلطالق 
العمل���ة الرقمي���ة منذ أكثر من عام  تماش���ياً م���ع هذا الهدف 

الذي تسعى له كل دول العالم«.
يضيف حبيقة: »ال عالقة إلطالق العملة الرقمية باألزمة 
المالي���ة التي تعصف بالبالد، والس���ؤال هو هل س���يكون لهذا 
المنتج رواج ؟ برأيي نحن في لبنان تراجعنا كثيراً على صعيد 
التط���وُّر المالي، وعدنا نتداول بالكاش بس���بب األزمة المالية 
الحالية، لذلك فالعملة الرقمية لن تلقى القبول المطلوب من 

اللبنانيين بسبب إعتمادهم على الكاش«.
د حبيقة، على أن���ه »من المفيد إطالق  في المقابل، يش���دِّ
العمل���ة الرقمي���ة حالياً، والعودة أيضاً إل���ى المنتجات المالية 
debit card و credit card األخ���رى مث���ل الش���يكات و
وبالتالي هي منتج تس���وُّقي ال أكثر. وبرأيه لن يكون لها قبول 
���ن مكانتها م���ع معالجة األزمة  حالي���اً، ولك���ن يُمكن أن تتحسَّ

 l.»المالية
باسمة عطوي

مقابالت
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األخبار والمستجدات

دع��ا األمين الع��ام إلتحاد المصارف العربية وس��ام حس��ن فتوح إلى 
»ض��رورة اإلعتم��اد عل��ى التقنيات الناش��ئة ف��ي البن��وك المركزية 
العربي��ة من خالل تكنولوجيا اإلمتث��ال )RegTech(، وذلك تماهيًا 
ل الرقمي بوتيرة أسرع«. مع التطور الذي فرضته الحاجة إلى التحوُّ

ث فت���وح خالل اإلجتم���اع األول اإلفتراضي )عن بُع���د( الذي عقده  تح���دَّ
المجل���س العربي لإلبتكار المصرف���ي المنضوي تحت »وحدة التحوُّل الرقمي 
التابع���ة ل���� »إتح���اد المص���ارف العربي���ة« ، »UAB digital«، بصفته رئيس 
المجلس، وبمشاركة رئيس وحدة التحوُّل الرقمي للقطاع في إتحاد المصارف 
العربية سليمان برده، وكل من ممثلي أعضاء مجلس إدارة المصارف العربية 
م���ن مص���ارف: »اإلنم���اء« )المملكة العربية الس���عودية(، »اإلعتم���اد اللبناني« 
)لبن���ان(، »بن���ك مصر« و»بنك القاه���رة« )جمهورية مصر العربي���ة(، »الكويت 
الدولي« )الكويت(، »بنك فلسطين« )فلسطين(، »مصرف الجمهورية« )ليبيا(، 
»التنمية الدولي لإلستثمار والتمويل« )العراق(، »التجاري وفا بنك« )المغرب( 

و»الجمعية المهنية للبنوك الموريتانية« )موريتانيا(.
كما ش���ارك ف���ي اإلجتماع، أعضاء المجلس اإلستش���اري التابع للمجلس 
العرب���ي لإلبت���كار المصرفي، وش���ركاء ومستش���ارو اإلتحاد لمب���ادرة التحوُّل 
الرقم���ي وهم: عضو مجلس معهد اإلبتكار العالمي GInI مايك س���يمونللي، 
 UAB digital ة التكنولوجيا المالية في وحدة التحوُّل الرقمي ورئيسة منصَّ
FinTech Hub ريتا مخول، وأليستر براون وبانوس أركونداكيس من شركة
 INDUSTRIA وبيتكو كاراموتش���يف )المدير التنفيذي لشركة ، EPAM

.)R3 وممثل شركة
د األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام  ب بالحضور، شدَّ بعدما رحَّ
حس���ن فتوح على »الدور المهم الذي س���وف يلعبه المجل���س العربي لإلبتكار 
المصرفي في صوغ المس���تقبل الرقمي للقطاع المصرفي العربي، من خالل 
نات القط���اع المصرف���ي من جهة،  العم���ل المش���ترك والتع���اون بي���ن كل مكوِّ

ومزوِّدي التكنولوجيا المصرفية من جهة أخرى«.
وت���مَّ خ���الل هذا اإلجتم���اع، عرض نتائج اإلس���تبيان ال���ذي أطلقه إتحاد 

األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح

في اإلجتماع األول للمجلس العربي لإلبتكار المصرفي:

إحترام القوانين والتعاميم ودراسة شاملة عن العوائق للتحوُّل الرقمي

المصارف العربية عبر وحدة التحوُّل الرقمي )UAB digital(، تحت عنوان: 
عات  »القدرات الرقمية للمصارف األعضاء في إتحاد المصارف العربية وتوقُّ
2022-2021«، حي���ث أش���ارت البيان���ات النوعية األولية الت���ي تمَّ جمعها من 
المصارف المشاركة في هذا اإلستبيان إلى »أهمية بناء القدرات واإلستثمار 
الة للتحوُّل الرقمي  في العنصر البش���ري، وضرورة وضع اإلستراتيجيات الفعَّ

واإلبتكار في المصارف العربية«.
كم���ا ناق���ش أعض���اء المجل���س العرب���ي لإلبت���كار المصرف���ي، الفرص 
والتحدي���ات المتعلِّق���ة بتصميم وتطوير نموذج المص���رف العربي الرقمي من 
د فتوح، على »ضرورة  الناحيتين التش���ريعية والقانونية. وفي هذا الصدد ش���دَّ
إحت���رام القوانين والتعاميم الصادرة عن البن���وك المركزية العربية في مجال 
التح���وُّل الرقمي«، مؤكداً »أن إتحاد المصارف العربية س���يقوم بالتنس���يق مع 
البنوك المركزية العربية بتزويد المجلس العربي لإلبتكار المصرفي بالتعاميم 

الصادرة عن هذه البنوك في مجال التحوُّل الرقمي«.
وإذ دع���ا فت���وح إلى »ضرورة اإلعتماد على التقنيات الناش���ئة في البنوك 
المركزية العربي���ة من خالل تكنولوجيا اإلمتثال )RegTech(، وذلك تماهياً 
م���ع التطور ال���ذي فرضته الحاجة إلى التحوُّل الرقمي بوتيرة أس���رع«، وقال: 
د المجلس أيضاً بدراسة شاملة حول العوائق القانونية  »إن االتحاد سوف يزوِّ
للتح���وُّل الرقم���ي في القطاع المصرفي العربي، وذلك لتحليلها وإس���تخالص 
ه���ات الت���ي س���يجري بحثه���ا م���ع ممثلين ع���ن المصارف  التوصي���ات والتوجُّ
المركزي���ة العربي���ة خالل إجتماع خاص للمجلس العرب���ي لإلبتكار المصرفي 

المزمع عقده في نهاية شباط/ فبراير 2021«.
وبن���اء على المداوالت، إتفق المش���اركون على تأس���يس أربع مجموعات 

عمل لمتابعة تنفيذ أجندة المجلس لعام 2021، وهي كالتالي:
- مجموعة عمل لمتابعة مبادرة تصميم نموذج المصرف العربي الرقمي.
- مجموع���ة عمل لمتابعة مب���ادرة تصميم نموذج العملة الوطنية الرقمية 

   .)CBDC(
ة الحوسبة السحابية الخاصة  -مجموعة عمل لمتابعة مبادرة إنشاء منصَّ

بالقطاع المصرفي العربي.
- مجموع���ة عمل لمتابع���ة التش���ريعات والقوانين الص���ادرة عن البنوك 

l.RegTech المركزية في مجال التحوُّل الرقمي وتكنولوجيا اإلمتثال
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العمالت الرقمية المتداولة اليوم، ومن ضمنها عملة ال� 
ة يتم إنش��اؤها وتخزينها  »بيتكوي��ن«، هي عملة وهميَّ
ونقله��ا إلكتروني��ًا، وُيمكن إس��تخدامها كوس��يلة دفع، 
وه��ي ال ترتب��ط بدول��ة، أو مصرف مركزي، أو ش��خص 
طبيعي أو معن��وي، وغير مدعومة بمعدن أو إحتياطي 
م��ن العم��الت الصعب��ة، وه��ي عم��الت ال مركزي��ة، أي 
م بها م��ن قبل دول أو ش��ركات أو أفراد،  ال ُيمك��ن التحكُّ
قيمتها تتعاظم مع تعاظم درجة الثقة بها، وهذه الثقة 
تتعاظم مع تعاظم إعتمادها من قبل شركات معروفة.

 وكم��ا ه��و حاص��ل الي��وم م��ع عمل��ة ال��� »بيتكوي��ن«، 
والت��ي حازت عل��ى ثقة ش��ركة »بايب��ال« للمدفوعات 
اإللكترونية في تشرين األول/ أكتوبر 2020 بإعتمادها 
كأداة تسديد، وقيام شركة »تسال« بتوظيف 1.5 مليار 
دوالر ف��ي ه��ذه العمل��ة، إضافة  إلى ص��دور تقارير عن 

مستقبل العمالت الرقمية ومخاطرها

 د. عماد عكوش

��ع إرتفاعها الى 146 أل��ف دوالر خالل الس��نوات المقبلة. وقرار كن��دي بإطالق صندوق  »ج��ي ب��ي مورغان« تتوقَّ
رت للمستهلك قدرًا كبيرًا  إس��تثماري لل� »بتكوين« في البورصات العالمية . وقد كس��رت الحواجز الجغرافية ووفَّ
من األموال، من دون المرور بالمراحل التقليدية، وتمتاز بالس��رعة بالتحويل، والكلفة األقل، وعدم القدرة على 

كشف أصحابها.

مخاطرها 

ز مخاطر هذه العمالت  ال تخلو هذه العملة من المخاطر، وتتركَّ
ف���ي أن قيمتها تكمن في الثقة التي تحوزها، وقد وصفها راي 
س »بريدج ووتر« اإلستثمارية بأنها فقاعة، أما أهم  داليو مؤسِّ

هذه المخاطر:
ة في أسعارها سواء إرتفاعاً، أو إنخفاضاً،  l التقلُّبات الحادَّ
عند أي حدث مؤثر، فبعد أن كان س���عرها في تش���رين األول/ 
أكتوب���ر 2020 حوال���ي 11 ألف دوالر، وصل في 20 ش���باط/ 

فبراير إلى 58250، واليوم إنخفض إلى 45 ألفاً.
l الثق���ة هي أهم قيم���ة للعملة وفقدانها يعني إفالس���ها، 

وهذا ممكن إذا ما أحجمت الشركات عن إستعمالها.
l إحتمالي���ة عدم إتم���ام العمليات، وبالتال���ي عدم القدرة 

ي األثر، وخسارة قيمة أي عملية بشكل كامل. على تقفِّ
l إمكانية خس���ارة البيانات مع تطوُّر التكنولوجيا، وزيادة 
صين،  مه���ارة إختراق هذه البيانات من قبل أش���خاص متخصِّ

وبالتالي خسارة الحساب في أي وقت.
l إمكاني���ة إس���تخدام ه���ذه العمل���ة في عملي���ات تهريب 
وغس���يل األم���وال، وبالتال���ي إمكانية تعرُّضه���ا لعقوبات دولية 

وخسارة كامل قيمتها مستقباًل.

�سّر اإرتفاع اأ�سعارها

ة: يكمن سّر إرتفاع أسعار هذه العمالت أمام الدوالر ألسباب عدَّ
���رات  l الخوف من الدوالر لضعف اإلقتصاد األميريكي، والمؤشِّ
الكثي���رة غي���ر اإليجابية في اإلقتصاد األميرك���ي، وحجم الدين العام 

الذي تجاوز حجم الناتج القومي.
ة وأساسية بهذه العمالت، ومنها شركة »باي  l ثقة شركات مهمَّ

بال« للدفع اإللكتروني، وشركة »تسال« للسيارات الكهربائية.
ث  l تقارير عالمية لوكاالت كثيرة ومنها »جي بي مورغان« تتحدَّ

عن إرتفاع أسعار هذه العمالت في السنوات المقبلة.
l ثبات اإلرتفاع لسنوات طويلة منذ إصدارها.

l ندرة هذه العمالت وعدم إمكانية إصدار المزيد منها.

اإمكانية اإ�ستخدامها كعملة تبادل دولي 

كما سبقت اإلشارة، هذه العمالت لها مخاطرها، وإن كان لبعض 
ال���دول مصلح���ة في إس���تخدامها، كونها بعيدة ع���ن الرقابة، وال تمرُّ 
بالمص���ارف المركزي���ة، إال أن مخاطره���ا تبقى أكبر من حس���ناتها، 
وبالتال���ي يُس���تبعد أن تتبنَّاها دول اليوم ف���ي عملية التبادل التجاري، 
مع عدم وجود أي ضمانة بعدم تعرُّضها لعقوبات مس���تقباًل، وبالتالي 
خس���ارة ه���ذه الدولة كامل ما يُمك���ن أن تبنيه م���ن إحتياطها، للقيام 

الدراسات واألبحاث والتقارير



25 احتاد املصارف العربية  )شباط/ فرباير 2021( Union of Arab Banks (February 2021)

بعمليات تجارية بهذا النوع من العمالت .

ن�سائح للم�ستثمرين 

لم���ن يُري���د أن يس���تثمر في هذا الن���وع من العمالت، نق���ول إن عليه 
التأكُّد قبل اإلقدام على خطوة اإلستثمار كاآلتي:

l التأكُّد من وجود فريق عمل قوي يعمل على تطوير هذه العملة.
، وش���ركاؤها من  l البح���ث عن العملة التي يكون س���عرها متدنٍّ

المستثمرين الكبار والمليئين وغير المعرَّضين لإلفالس.
ات التداول ومعترف بها. l أن تكون عملة ُمضافة لمنصَّ

l ال تش���تِر عند الس���عر المرتفع، نظراً إلى التقلُّبات الكبيرة في 
األسعار، وبالتالي إمكانية خسارة كامل رأس المال.

l ينبغي البحث عن العملة ذات السمعة الجيِّدة.

لة، ال يُنصح بالتوظيف في ه���ذه العملة اإلفتراضية  ف���ي المحصِّ
ات ف���ي الوق���ت الراهن، تبي���ع الخيارات  الي���وم، ك���ون معظ���م المنصَّ
لش���رائها أو بيعها، وبالتالي أّي تقلُّب في الس���عر، يُمكن أن يؤدي إلى 

l.خسارة كل ما تملك
بقلم:  الدكتور عماد عكوش

الدراسات واألبحاث والتقارير

أعلن مص����رف اإلم����ارات العربية المتَّح����دة المركزي، ومعهد 
العمالت الرقمية لبنك الشعب الصيني، بالتعاون مع سلطة النقد 
ف����ي هونغ كونغ، وبن����ك تايالند، عن إنضمامهم����ا للمرحلة الثانية 
م����ن مش����روع »Inthanon-LionRock 1«، ال����ذي يه����دف إلى 
تس����هيل المدفوع����ات عب����ر الحدود، م����ن خالل إس����تخدام العملة 
الرقمي����ة للبن����ك المركزي. علماً أن س����لطة النقد ف����ي هونغ كونغ 
وبنك تايالند، كانا قد بدآ هذا المش����روع المدعوم من قبل مركز 
 ،)BISIH( اإلبتكار، التابع لبنك التسويات الدولية في هونغ كونغ
والذي أُعيد تسميته مشروع »إم-سي بي دي سي بريدج« للعمالت 
       .)m-CBDC Bridge( دة للمصارف المركزية الرقمية المتعدِّ
Inthano -  وإنطالق����اً من الخبرة المكتس����بة من مش����روع

 )m-CBDC Bridge( سوف يستكشف مشروع ،LionRock
ت الموزَّعة )DLT(، وذلك  بش����كل أكب����ر، إمكانات تقنية الس����جالَّ
م����ن خالل تطوير نم����وذج أولي إلثبات مفهوم، يهدف إلى تس����هيل 
معامالت الدفع بالعمالت األجنبية عبر الحدود بشكل آني، وعلى 
ة.  ة أيام األس����بوع، وبمش����اركة دول عدَّ مدار الس����اعة، خ����الل كافَّ

كما س����يتناول المش����روع حاالت اإلس����تخدام العملي عبر الحدود 
بإستعمال العمالت المحلية واألجنبية.

وبعد إنضم����ام مصرف اإلمارات العربي����ة المتَّحدة المركزي، 
ومعه����د العم����الت الرقمي����ة لبنك الش����عب الصيني، س����وف يعمل 
مشروع )m-CBDC Bridge( على تعزيز بيئة مواتية إلنضمام 
مزي����د م����ن البن����وك المركزي����ة م����ن آس����يا وغيرها م����ن المناطق، 
وذلك من أجل دراس����ة المشروع بشكل مش����ترك، وإمكانات تقنية 
ت الموزَّعة في تعزيز البني����ة التحتية المالية للمدفوعات  الس����جالَّ

عبر الحدود. 
����ع أن يؤدِّي ذل����ك إلى تقليص نق����اط الضعف المرتبطة  ويُتوقَّ
بتحوي����الت األموال عب����ر الحدود، مث����ل ضعف الكف����اءة والتكلفة 
دة. واألهم من ذلك،  العالية، ومس����ارات اإلمتثال التنظيم����ي المعقَّ
س����تأخذ البن����وك المركزية المش����اركة في اإلعتب����ار، نتائج إثبات 
 )m-CBDC Bridge( المفهوم، من أجل تقييم جدوى مش����روع
ف����ي حال إس����تخدامه في عملي����ات تحويل األموال عب����ر الحدود، 
l.وتسوية معامالت التجارة الدولية ومعامالت أسواق رأس المال

ماذا تعرف عن مشروع المصارف المركزية للعمالت الرقمية؟
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أعل���ن مرك���ز البيانات للحل���ول المتكاملة )م���ورو(، إحدى 
الشركات التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي ضمن »ديوا الرقمية«، 
ال���ذراع الرقم���ي للهيئة، إبرام ش���راكة مع بن���ك اإلمارات دبي 
الوطني بالتعاون مع ش���ركة أڤايا، لتعزيز النمو الرقمي للبنك 
دة القنوات  ة »م���ورو كونكت« متع���دِّ م���ن خ���الل تزوي���ده بمنصَّ

والقائمة على الخدمات السحابية.

���ة »م���ورو كونك���ت«، المعتم���دة عل���ى تقنيات  ���ر منصَّ وتُوفِّ
Avaya On - )الخدمات السحابية لشركة »أڤايا ون كالود« 

Cloud(، الخدم���ة الس���حابية لمراكز اإلتص���ال واإلتصاالت 
ز ربحية البنك  دة كخدمات متاحة )CCaaS(، مما سيُعزِّ الموحَّ
وقدرته التنافس���ية، باإلضافة إلى إثراء تجربة المتعاملين من 

  l.خالل تكامل النظم األساسية لخدمتهم

مركز البيانات للحلول المتكاملة )مورو( 
يُعزِّز النمو الرقمي لبنك اإلمارات دبي الوطني بالتعاون مع »أڤايا«

األخبار والمستجدات

رت اإلم����ارات العربي����ة المتَّحدة،  تص����دَّ
وإم����ارة دبي )ضم����ن اإلم����ارات( دول ومدن 
منطقة الش����رق األوسط وشمال إفريقيا في 
����ة المملوكة  إجمال����ي حجم الث����روات الخاصَّ
لس����كانهما في العام الج����اري، وفقاً للبيانات 
ال����واردة ف����ي »تقري����ر الث����روات في الش����رق 
األوسط في 2021« الذي صدر عن مؤسسة 
صة في الدراسات  »نيو ورلد ويلث« المتخصِّ

المتعلِّقة بالثروات.
رت اإلمارات دول المنطقة بإجمالي ثروات خاصة  فعلى مس����توى الدول، تصدَّ
مملوك����ة ل����دى س����كانها بلغ 870 ملي����ار دوالر، وحلَّت الس����عودية ف����ي المركز الثالث 
بثروات قيمتها 542 مليار دوالر. وأفاد التقرير بأن إجمالي عدد األشخاص فائقي 

الثراء الذين يعيشون في اإلمارات بلغ نحو 83.400 شخص.
يُذك����ر أن »ني����و ورل����د ويلث« صنَّفت اإلمارات في س����بتمبر/ أيل����ول 2020 في 
المركز األول عربياً، والس����ادس عالمياً في إس����تقطاب األشخاص فائقي الثراء لعام 

2020، وإس����تقبلت في العام الماضي 1300 
ش����خص من ذوي الثروات الفائقة، وبإرتفاع 
في عددهم بنسبة 2 % مقارنة بالعام الذي 

سبقه.
الفائق����ة،  الث����روات  ب����ذوي  ويُقص����د 
األشخاص الذين يمتلك الواحد منهم أصوالً 
مالية س����ائلة، بخ����الف البيت ال����ذي يقطنه 

بصفة دائمة، تتجاوز قيمتها مليون دوالر.
وبل����غ عدد األفراد ف����ي اإلمارات الذين 
تبلغ الثروة الخاصة لكل منهم 10 ماليين دوالر بأكثر من 3600 ش����خص، بينما بلغ 

ر بهم الدولة عربياً. عدد المليارديرات 13 مليارديراً لتتصدَّ
رت اإلمارات عربياً، وجاءت في المركز الثاني إقليمياً أيضاً في نس����بة   وتصدَّ
نم����و الث����روات الخاصة على مدى العق����د الممتد من ع����ام 2010 إلى 2020، حيث 
بلغت نسبة النمو خالل هذا العقد 24 %. وحلَّت السعودية ثالثة بنسبة 3 %، فيما 

l.لت باقي دول المنطقة نسب نمو سلبية في الثروات خالل العقد المذكور سَجّ

83400 مليونير في اإلمارات و13 مليارديرًا  بثروة إجمالية 870 مليار دوالر
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ع��ات مالية ومصرفية في العام 2021، لكن ما ه��ي المخاطر حيال المصارف، وماذا ع��ن التداعيات التي تركتها أزمة  ��ة توقُّ ثمَّ
ل الرقمي؟ في هذا الس��ياق يقول  كورون��ا؟ وم��ا هو وض��ع المصارف العربية، وم��ا هو الجديد حيال الش��مول المالي، والتح��وُّ
قت المصارف العربية وال س��يما الخليجي��ة منها الكثير من  رئي��س جمعي��ة مصارف البحرين عدنان أحمد يوس��ف »لقد حقَّ
اإليرادات في العام 2020، والسبب يعود إلى إنخفاض الرسوم، مما ترك آثارًا إيجابية على ضخِّ المبالغ المالية إلى المصارف 
والمؤسسات المالية. علمًا أن مصارف دول الخليج، أعطت نتائج أرباحها في أول ستة أشهر من السنة من دون تسجيل الفوائد، 

لكن مالءة رؤوس األموال في البنوك العربية وال سيما الخليجية منها ممتازة إذ تبلغ نحو 18 %.

مقابالت

توقُّعات 2021 وماذا عن خطورة األزمات حيال األموال في المصارف؟
رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف:

مالءة رؤوس األموال في البنوك العربية وال سيما الخليجية منها 
قت الكثير من اإليرادات في العام 2020 ممتازة وقد حقَّ

ف��ي ما يلي ه��ذا الحوار مع  رئيس جمعي��ة مصارف البحرين 
عدنان أحمد يوسف:

l1 كيف ُيمكن طمأنة العميل المصرفي؟

- ل���دى المصارف العربية والخليجية تحديداً، س���يولة مرتفعة، 
ر اهلل، في حال أراد العم���الء، أو صغار العمالء،  وه���ذا يعن���ي، ال قدَّ
خراتهم من المصارف، فإن لدى األخيرة سيولة تصل  أن يسحبوا مدَّ
إلى 30 % من قيمة الميزانية. كما أن الكثير من البنوك لم ترفض 
الودائ���ع، لكنه���ا ف���ي الوقت عينه لم تق���م بالتموي���ل. فالميزانية في 
البن���وك م���ن ناحية الخصوم واألصول عبارة ع���ن ودائع موجودة في 

السندات الحكومية، كما في البنوك.
l1 ماذا عن فلسفة الصيرفة اإلسالمية؟ 

- الصيرفة اإلس���المية ه���ي عبارة عن إعم���ار األرض، وتوجيه 
التمويالت في األطر الس���ليمة. لذلك عندما ُسئلت في العام 2008 
حي���ن وقع���ت األزم���ة المالي���ة العالمية، لم���اذا لم تتأثَّ���ر المصارف 
اإلس���المية باألزمة؟ قلت: إن البنوك اإلس���المية ال تدخل في شراء 
الدي���ون، بمعنى ال تدخل بالمخاطر أس���وة بالمصارف التقليدية، بل 

تتساوى البنوك اإلسالمية مع العميل حيال المخاطر.
l1 لكن كيف تحسب البنوك اإلسالمية العائد؟

- المردود في البنوك اإلس���المية، يعتمد على التمويالت، فهي 
ن المنتجات المصرفية اإلسالمية مثل المشاركة، والمرابحة،  تتضمَّ
واإلس���تصناع، والنظ���رة الواقعية إلى القطاع���ات. أي ثمة قطاعات 
مردودها مرتفع، بخالف قطاعات أخرى التي تواكب السوق المحلية. 
وهذا األمر يجعلك بمنأى عن المنافسة مع البنوك التقليدية، إذ كل 

قطاع له تكلفة خاصة، بحسب نظرة البنوك اإلسالمية لها.

 عدنان أحمد يوسف 
رئيس جمعية مصارف البحرين

l1  ما هي نظرتك للشمول المالي في المنطقة العربية؟

- الش���مول المالي، يعني إيصال سائر الخدمات المصرفية إلى 
العم���الء م���ن ذوي الدخل المح���دود في المجتمع، وال س���يما أولئك 
الذين يعيش���ون في المناطق النائية. على س���بيل المثال ال الحصر، 
ة، حيث فتح فرعاً له في  ما قمنا به في بنك البركة منذ س���نوات عدَّ
ألمانيا، إذ يعيش في هذا البلد الماليين من األتراك، وال س���يما في 
برلين، فأوجدنا لهم الصناعة المصرفية الرقمية في بنك إسالمي، 
م البنك لهم كاف���ة الخدمات  ل عليهم األمور، حي���ث يُق���دِّ ك���ي تُس���هِّ
المصرفية، من دون الحاجة إلى ذهاب هؤالء األتراك إلى تركيا من 
أجل اإلس���تفادة من الخدمات المصرفية. هذا يعني أن بنك البركة 

في ألمانيا يُقلِّل المسافات والتكاليف المالية على العميل.
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l1 ثمة عمالء مصرفيون وال س��يما ف��ي المنطقة العربية 

ف��ون من الخدمات المصرفي��ة الرقمية، ما هي أهمية  يتخوَّ
البنك الرقمي حيال العميل؟

- المسألة بسيطة جداً، لو أنت في مصر، وأردت لياًل اإلستفادة 
من الخدمات المصرفية، تس���تطيع أن تسحب أموالك وفق حاجتك 
بواس���طة الصراف اآلل���ي، أي الخدمات المصرفي���ة الرقمية. علماً 
أن ذل���ك ال يُغني العميل عن الخدم���ات المصرفية داخل المصارف 
ل العمل المصرفي على العمالء  عندما تفتح أبوابها. هذا األمر، سهَّ
كم���ا على موظف���ي المص���ارف. إذاً، الخدمات المصرفي���ة الرقمية 
بات���ت تحم���ي العمالء من وباء الكورونا المس���تجد، ألنها تُغنيهم عن 

التالمس واإلزدحام.
l1 البن��وك المركزي��ة ف��ي العال��م إتخ��ذت العدي��د م��ن 

الق��رارات التي تح��ّد من أزمة كورونا، هل أت��ت هذه القرارات 
ثمارها؟

- أعتق���د أن البن���وك المركزية العربي���ة والخليجية منها، قامت 
بجه���د كبي���ر أثن���اء أزمة كورون���ا، وال س���يَّما على صعي���د القيادات 
فت عدد الموظفين في المصارف،  المصرفي���ة أو الموظفين، إذ خفَّ
بعدم���ا إس���تعانت بالخدم���ات الرقمي���ة، وخلق���ت الطمأنين���ة حيال 
العم���الء، بأن األموال موجودة وال خ���وف عليها، كما بقيَّة الخدمات 

المصرفية.
l1 البنوك المركزية منعت توزيع األرباح على المساهمين، 

ة هذا القرار؟ ما هي أهميَّ
- أعتق���د أن ه���ذا الق���رار س���ليم، ألن البن���وك المركزية تنظر 

إل���ى األمر حي���ال القطاع المصرفي واإلقتص���ادات في البلدان التي 
تتواجد فيها. لكن المس���اهم كان يتمنى أن يأخذ قس���ماً ولو ضئياًل 
م���ن األرباح. لكن البنوك المركزية تنظر إلى األمر من ناحية حماية 

إقتصادها.
l1 كرئي��س جمعي��ة مص��ارف البحري��ن، كي��ف ه��و وض��ع 

مصارف البحرين في الوقت الراهن؟
- رؤوس األم���وال في البنوك البحرينية جيِّدة، أما المتعثِّر منها 
بالنس���بة إل���ى التموي���الت فتبلغ نح���و 4.3 %، وهذا ي���دل على أن 
محافظ البنوك جيِّدة. علماً أن المصارف العربية والخليجية تتقيَّد 
ب���أن ال يتجاوز التعثُّر فيها نس���بة 5 %.  ومن المهم جداً  أخذ رأي 
المس���اهمين في القوانين والتعليمات الرقابي���ة. ويجب التوازن بين 

حقوق العميل والمساهم في الدولة.
l1 ما هي نظرتك لألوضاع المصرفية والمالية للعام 2021؟

ى سعر برميل البترول ال� 60 دوالراً، سوف يكون  - في حال تعدَّ
هناك شعور بالراحة، لألنظمة الخليجية، وأصحاب القرار في دول 
الخليج، وال س���يما حيال ضّخ اإلقتصاد بوتيرة أس���رع، وتالياً سوف 
يك���ون هناك إنتع���اش لإلقتص���ادات الخليجية على نح���و جيِّد. أما 
بالنس���بة إلى اإلقتصاد العربي، س���وف يتأثَّر إيجاباً حيال الس���ياحة 
والخدمات المرتبطة بها. علماً أن على اإلنسان أن يتفاءل بعيداً من 
ع األرقام الس���لبية. وأؤكد في هذا السياق، أن أوضاع  التش���اؤم وتوقُّ
البن���وك المركزية العربية جيِّدة، وتبذل جه���وداً كبيرة حيال الرقابة 
وضّخ الس���يولة، ومالءة رؤوس األموال وغيرها وال سيما حيال إتِّباع 

 l.المعايير العالمية

مقابالت

أف���ادت ش���ركة س���وناطراك للنف���ط والغاز 
ف���ي  الجزائر، العض���و  »أن  للدول���ة  المملوك���ة 
منظم���ة أوبك، أوقف���ت واردات البنزين والديزل 
في 2020 مع إرتف���اع مجمل المنتجات المكررة 

بنسبة 7.4 % عن العام 2019«.
وأضافت الش���ركة في بيان أنها »أوقفت 
مشتريات الديزل من الخارج في مارس/ آذار 
2020، ومش���تريات البنزين في أغس���طس/ 
آب من العام ذاته«، مش���يراً إلى »أن مصافي 
التكري���ر الخمس في الب���الد قامت بمعالجة 
29.1 ملي���ون طّن من النف���ط العام الماضي، 
 l.»2019 إرتفاعاً من 27.2 مليون طّن في

الجزائر توقف واردات الديزل والبنزين مع إرتفاع إنتاجها
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ال ريب في أن 2020 هي سنة األزمات الطاحنة.  وفي لبنان على وجه الخصوص، وخالل فترة وجيزة، هبطت قيمة 
العملة الوطنية بشكل حاد، وعانت البالد من شّح العملة الصعبة، وقفزت معدالت الفقر والبطالة والتضخم إلى 

مستويات تاريخية هي األسوأ منذ الحرب األهلية، ناهيك عن مأساتي »كورونا« وإنفجار مرفأ بيروت.
 واألخطر، أن ينتهي عام ُمنهك، وُيتوقع األسوأ منه!

حّلت السنة 2021 على لبنان حاملة تحديات بوجود طبقة سياسية عاجزة حتى الساعة 
عن تشكيل حكومة لمواجهة األزمات المتالحقة على المستويات اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية، 

وتؤكد األرقام المخيفة، أن األمن الغذائي في خطر، والنظام الصحي على حافة التماسك، 
والنظام المصرفي متضعضع، والقمع مستمر و»السوق السوداء« ُتسيطر على المشهد ككل،

 فضاًل عن تراجع الدورة اإلقتصادية وإرتفاع نسبة اإلستيراد مقابل الصادرات.
 فما هي هذه المؤشرات واألرقام؟ وما الذي تغّير خالل عام واحد بين أواخر ال�2019 ونهاية العام 2020؟

الواقع اإلقتصادي والمالي اللبناني المرّ

عام 2020 باألرقام: إنهيارات وعجز... ماذا بعد؟!

اإنهيار الليرة واإرتفاع الأ�سعار

بدءاً، ينبغي التذكير بأن جائزة اللوتو اللبناني باتت تُدفع »كاش« 
حت���ى ولو بلغ���ت ملياراً ومليارين وثالثة مليارات وأكثر، لذا تس���تطيع 
وص���ف الف���ارق بي���ن عام���ي 2019 و2020! فبين لج���وء المصارف 
اللبنانية إلى فرض »تدابير إس���تثنائية موقتة« على عمليات الس���حب 
والتحوي���ل إل���ى الخ���ارج، وخفض س���قوف بطاقات اإلئتم���ان، وقيود 
على حرك���ة رؤوس األموال من جهة، وإج���راءات المصرف المركزي 

الت���ي إرتأت إعتماد سياس���ة الدعم من جهة أخرى، ظهرت »الس���وق 
الس���وداء« الموازي���ة، وفق���دت الليرة اللبنانية 78 % م���ن قيمتها في 
خالل العام 2020. وفيما ال يزال الس���عر الرس���مي يُراوح بين 1506 
و1520 لليرة مقابل الدوالر، تُس���يطر »السوق السوداء« على التداول 
ف���ي إرتفاع جنوني، وصل في أقصى حاالته إل���ى 9800 ليرة لبنانية 
لل���دوالر، ضارباً القدرة الش���رائية للمواطنين، والحد األدنى لألجور، 

حيث كان يُعادل 450 دوالراً للموظف، وصار أقل من 80 دوالراً.

الدراسات واألبحاث والتقارير
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 ،2020 الع���ام  منتص���ف  وف���ي 
وف���ي ظل خم���ول حكومي في ضبط 
اإلحت���كار أو إنفالت أس���عار المواد 
الغذائي���ة واإلس���تهالكية، وإرتفاعها 
بما نس���بته 300 %، بحس���ب رئيس 
جمعية حماية المس���تهلك زهير برو، 
وف���ي إط���ار مواجه���ة س���عر الدوالر 
في الس���وق الس���وداء، إلتزم مصرف 
لبن���ان بضخ ما بي���ن 3 ماليين دوالر 
و4 ماليي���ن يومياً في الس���وق، وفق 
ضواب���ط قاس���ية، وأتبع���ه بإط���الق 

منصة إلكترونية مخصصة لتنظيم تداول الدوالر وتسعيره لدى محال 
الصرافة، إال أن ذلك لم يُؤت بنتيجة عظيمة، نظراً إلى أسباب عدة، 
كان أبرزه���ا إزدياد التهريب على الحدود، فأصبحت س���وق الصرف 
تتضمن ثالثة أسعار للدوالر، ولعبت الليرة دور البديل المشّوه لغياب 
العمالت الصعبة بس���بب »عملية طب���ع العملة«، التي زادت من الكتلة 
النقدية المتداولة، وخلقت قوة ش���رائية إصطناعية، وظهر ما يُسمى 
ب���� »إقتصاد الكاش«، ال���ذي يدفع المواطنين إل���ى اإلحتفاظ بالعملة 

الصعبة معهم.

التخّلف عن �سداد الديون

في البدء، تخلّف لبنان عن تسديد مستحقات سندات اليوروبوند 
بقيم���ة 1.2 ملي���ار دوالر، وبرزت حاجته للتفاوض مع الدائنين إلعادة 
هيكلة الدين العام، في ظل تراجع اإلحتياطات بالعملة األجنبية. وفق 
تقدي���رات وكالة التصنيف اإلئتماني »س���تاندرد آند بورز« تصل قيمة 
ديون لبنان إلى 92 مليار دوالر، ما يُش���ّكل حوالى 170 % من الناتج 
المحلي، وهي من بين النسب األعلى في العالم، وعلى أمل الحصول 
على »بضعة ملي���ارات« إنطلقت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي 
ب���اءت بالفش���ل بين تقديرات الحكومة لخس���ائر الدول���ة ب� 241 ألف 
مليار ليرة لبنانية، بينما قّدرتها لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بما 
بي���ن 60 ألف مليار لي���رة، و91 ألف مليار، وبي���ن تقديرات المصرف 
المرك���زي وجمعية المصارف. تلتها مح���اوالت إلنجاز مهمة التدقيق 
المالي الجنائي في المصرف المركزي ذهبت هباء، بذريعة »السرية 
المصرفي���ة«، وعدم تخّطي القانون! لك���ن القانون ُعّدل والجميع في 

إنتظار التدقيق الموعود.

خ�سائر اإنفجار بيروت والت�سّخم

وفي الس���ياق نفس���ه، قّدر البن���ك الدولي الخس���ائر اإلقتصادية 
الناتجة عن إنفجار مرفأ بيروت )وحده( بما بين 6.7 مليارات دوالر 
و8.1 ملي���ارات، معلن���اً أن لبنان بات يحتاج بش���كل عاجل إلى ما بين 
605 ماليين دوالر و760 مليوناً للنهوض مجدداً. وقد إرتفع التضخم 

بشكل حاد، مسّجاًل زيادة بنسبة 136.8 % على أساس سنوي خالل 
تش���رين الثاني/ نوفمبر 2020، بحسب إدارة اإلحصاء المركزي في 
رئاس���ة مجلس الوزراء. أما الخوف األكبر بأن تتوس���ع ظاهرة إقفال 
المؤسس���ات ف���ي غياب الس���يولة الضرورية للتموي���ل، وأن تظهر في 
العام 2021 س���وق س���وداء لليرة اللبنانية، أو »لي���رة المصارف وليرة 
الس���وق«، في تداول الش���يكات المصرفي���ة بالليرة اللبنانية، بس���بب 

إرتفاع الحاجة للسيولة النقدية!

الإحتياطي ورفع الدعم

مع تباطؤ تدفق األموال من الخارج، وتراجع النمو وش���ح الدوالر 
في الس���وق المحلية، وتزايد الحاجة إليه في ظل هبوط س���عر الليرة 
اللبنانية، وجمود القطاع السياحي لتفشي جائحة كورونا، وضعف ثقة 
الش���ارع المحلي بالقطاع المصرفي، إس���تُنزف اإلحتياطي اإللزامي 
للبن���وك في لبنان )وهو 15 % من إجمالي الودائع( بسياس���ة الدعم 
لثالثية الس���لع األساس���ية )الدواء، المحروقات، القمح(، ودعم س���لّة 
غذائية، وضخ الدوالر في س���وق الصرف، ودفع مصاريف الحكومة، 

وتزويد المصارف التجارّية بالدوالر. 
بحس���ب الخبي���ر اإلقتص���ادي جاس���م عجاق���ة: »إن المص���رف 
المركزي يستنزف شهرياً من إحتياطي النقد األجنبي ما يُعادل مبلغ 
ال����700 مليون دوالر، حيث تبلغ إحتياط���ات النقد األجنبي )من دون 
الذهب( نحو 19.6 مليار دوالر متاحة، منها 17.5 مليار دوالر لتغطية 
جزء من الودائع من قبل عمالء البنوك، و2.1 مليار دوالر للدعم الذي 
يكلف 700 مليون دوالر ش���هرياً. ووفقاً للميزانية العمومية لمصرف 
لبنان، إنخفضت الموجودات بالعمالت األجنبية في العام 2020 في 
المصرف بقيمة 32 % عن منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2019«.

أضاف عجاقة: »أما تقديرات اإلحتياطي األجنبي، فيُتداول أنها 
ال تزي���د حالي���اً عن 15 ملي���ار دوالر، بعدم���ا كانت حوال���ى 30 مليار 
دوالر ف���ي الع���ام 2019، علم���اً أن أرقام إحتياطي الذه���ب لم تتغير، 
وهي تُقّدر بحوالى 286 طناً، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي. 
وتش���ير أرق���ام المعهد اللبناني لدراس���ات الس���وق )LIMS( إلى أن 

الدراسات واألبحاث والتقارير
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خسائر المصرف المركزي قد بلغت 40 مليار دوالر، منها 20 ملياراً 
خس���رها بين عام���ي 2018 و2020. وتوقع البن���ك الدولي في تقرير 
المرصد اإلقتصادي للبنان، أن يُعاني لبنان من »ركود ش���اق وطويل«، 
وأن يُسجل إنكماشاً إقتصادياً بنسبة 19.2 % في نهاية العام 2020 

بعد إنكماشه بنسبة 6.7 % في العام 2019«.
 وق���ال عجاق���ة: »إّن إنهي���ار العمل���ة أدى إل���ى »مع���دالت تضخم 
تج���اوزت ح���د 100 %«. فيما يُتوقع أن تبلغ نس���بة الدين إلى الناتج 
المحل���ي اإلجمال���ي 194 % إرتفاع���اً من 171 % ف���ي نهاية 2019. 
ل���ذا، التخ���ّوف األكبر في الع���ام 2021 بأن يت���م تخفيض اإلحتياطي 
اإللزامي من 15 % إلى 10 % لمتابعة سياس���ة الدعم، أي ببس���اطة 
»مواصل���ة التده���ور«. وفي المقابل، تخّوف آخر م���ن رفع الدعم كلياً 
بدل ترش���يده، مقابل تأمين بطاقات تموينية للعائالت الفقيرة، والتي 

يُرجح أن تدخل فيها المحسوبيات والمحاصصة السياسية!

البيوعات العقارية

كس���رت عقارات لبن���ان قيود المصارف مع لج���وء عدد كبير من 
المودعين إلى تحويل ودائعهم من أرقام إلى أراض وش���قق. وس���ّجل 
تقري���ر حديث ص���ادر عن المديرية العامة للش���ؤون العقارية إرتفاعاً 

ملحوظ���اً ف���ي إجمال���ي الرس���وم العقاري���ة أو في 
حجم البيوعات المس���ّجلة في العام 2020 بنسبة 
وصلت إل���ى 114 % في 11 ش���هراً، خالفاً لمنحى 
التراجع الذي س���اد على إمتداد األعوام الس���ابقة، 
إذ كان القط���اع يُواجه ركوداً في ظل تراجع القدرة 

الشرائية وإرتفاع األسعار. 
البيوع���ات  إجمال���ي  بل���غ  التفاصي���ل،  وف���ي 
الخاضعة للرس���وم في عقود البي���ع 18499 ملياراً 
في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، في مقابل 
8651 ملي���ار ليرة خالل الفت���رة المماثلة من العام 

2019، أي بزيادة نس���بتها 113.8 % وذلك على أساس سعر الصرف 
الرس���مي 1500 لي���رة لل���دوالر الواح���د. كما إرتفع إجمالي الرس���وم 
المس���توفاة خالل الفترة نفس���ها إلى نحو 696 مليار ليرة، في مقابل 

481 ملياراً أي بزيادة نسبتها 101.5 %.

ال�سيارات والجرائم

ش���هد الطلب على الس���يارات الجديدة والمس���تعملة في الس���وق 
اللبناني���ة خ���الل العام 2020، تراجع���اً حاداً ال بل توقف اإلس���تيراد 
بش���كل شبه كلي، وس���ط تأكيدات عن عدم توافر السيارات الجديدة 

)موديل 2021( إاّل عبر طلب خاص وفردي. 
وفي ظّل تقاعس الدولة عن تقديم الحلول الجذرية للمس���ببات، 
أظهر مس���ح إلجمالي مبيعات الس���يارات المس���ّجلة إنخفاضاً كبيراً 
خالل العام 2020 مع تسجيل 5467 سيارة في مقابل 20825 سيارة 

خالل األشهر ال�10 المماثلة من العام 2019. 
ووفقاً لتقديرات أولية صادرة عن جمعية مس���توردي الس���يارات 
ف���ي لبن���ان، كان القط���اع يبيع بين ال�30 ألف س���يارة إلى ال����32 ألفاً 
س���نوياً، ما كان يدّر لخزينة الدولة، رس���وماً جمركية عالية بلغت نحو 
365 مليون دوالر في العام 2018، والتي تراجعت إلى 178 مليوناً في 
العام 2019، وإلى نحو 33 مليوناً في 2020 أي بتراجع نسبته 81 %. 
وبحس���ب الدولي���ة للمعلوم���ات، فق���د إرتفع���ت ح���وادث س���رقة 
الس���يارات بنس���بة 117.7 %، وكان الفتاً أن تش���رين الثاني/ نوفمبر 
2020، قد ش���هد أكبر عدد من الس���يارات المس���روقة خالل أش���هر 
الس���نة، وبلغ 152 س���يارة. كما إرتفعت معدالت الس���رقة بنس���بة 
56.5 %، وجرائ���م القت���ل 93 %، وهي أرقام فاقت حدود المعقول، 

ويُرّجح أن تزداد في السنة 2021.

الفقر

في دراسة أعّدتها لجنة األمم المتحدة اإلجتماعية واإلقتصادية 
لغربي آس���يا )إسكوا( تبّين أن نس���بة الفقراء في لبنان قد تضاعفت 
إل���ى 55 % ف���ي العام 2020، بعد أن كان���ت 28 % في العام 2019، 
وال س���يما ف���ي ظل فقدان الليرة اللبناني���ة 80 % من قيمتها، فضاًل 

عن إرتفاع نس���بة الذين يُعانون من الفقر المدقع ب�3 أضعاف من 
8 % إلى 23 % خالل الفترة نفسها. 

وأوضحت الدراس���ة أن الع���دد اإلجمالي للفقراء م���ن اللبنانيين 
أصب���ح يف���وق 2.7 مليون ش���خص، بحس���ب خط الفق���ر األعلى )أي 
ع���دد الذي���ن يعيش���ون على أقل م���ن 14 دوالراً في الي���وم(، وأن هذا 
يعني عملياً تآكل الطبقة الوسطى بشكل كبير، وإنخفاض نسبة ذوي 
الدخل المتوسط إلى أقل من 40 % من السكان، مشيرة إلى أن فئة 
الميس���ورين ق���د تقلّصت إلى ثلث حجمها ه���ي أيضاً، من 15 % في 

العام 2019 إلى 5 % في 2020. 
وتُفي���د األرقام الص���ادرة عن صندوق الضم���ان اإلجتماعي أن 
37.5 % م���ن األُج���راء المص���ّرح عنه���م للضمان، يعمل���ون بأقل من 
ملي���ون ليرة، أي أق���ل من خط الفقر األعلى المحدد بنحو 1.5 مليون 
لي���رة، ف���ي حين يعمل 86 % بأقّل من 3 ماليي���ن ليرة. وتبّين أن ثمة 

الدراسات واألبحاث والتقارير
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الدراسات واألبحاث والتقارير

21 ألف���اً و450 أجي���راً خرج���وا من س���وق العمل، في حي���ن تباطأت 
حركة التوظيف في العام2020  بنسبة 71 %. والمؤسف أنه ما من 
سياس���ات تُحّد من هذا اإلتس���اع في رقعة الفقراء، ما يُؤكد حتماً أن 

اآلتي أسوأ بكثير.

الهجرة والبطالة

وف���ي حي���ن ح���ّذر البن���ك الدولي أخي���راً، م���ن أّن لبن���ان »يعاني 
إس���تنزافاً خطي���راً للموارد، بما في ذلك رأس المال البش���ري، حيث 
بات���ت هج���رة العقول تُمثل خياراً يائس���اً على نحو متزايد«، أش���ارت 
»الدولي���ة للمعلوم���ات« إل���ى أن 43764 ش���خصاً ق���د غ���ادروا لبنان 
عب���ر المطار ف���ي خالل فترٍة ال تتع���ّدى 12 يوماً، بع���د إنفجار مرفأ 
بي���روت، كما أن متوس���ط ع���دد اآلتين إلى لبنان قد إنخفض بنس���بة 

12.3 % بعد 4 آب/ أغس���طس 2020، إذ بلغ 2410 وافدين يومياً، 
ف���ي حين كان 2750 قبل تاريخ اإلنفجار، بينما إرتفع متوس���ط عدد 
المغادري���ن بنس���بة 36 %، ليبلغ 3978 مغادراً يومي���اً بعد اإلنفجار، 
بعدما كان 2925 قبل ذلك التاريخ. وأنه إعتماداً على حركة القادمين 
والمغادرين إلى لبنان، ولو إعتمدنا نس���بة المغادرين التي ُسجلت في 
الع���ام 2019، فإن���ه في العام 2020 كان يج���ب أن يكون العدد 5364 
مغادراً ولكنه بلغ 22114. ما يس���مح باإلس���تنتاج، أن عدد المغادرين 

في العام 2020، قد إرتفع بنسبة 312 % عما كان في 
الع���ام 2019، إال أنها أرقام ال تدل ضرورة على الهجرة 

النهائية. 
كم���ا ربط البعض إرتفاع أعداد المس���افرين بإرتفاع 
أعداد العاطلين عن العمل، مع اإلشارة إلى توقع الدولية 
للمعلوم���ات، إمكاني���ة إرتفاع أع���داد العاطلين عن العمل 
إلى نحو المليون أي بنسبة 65 % في نهاية العام 2020.
أما لجهة النس���اء، فقد أكدت دراس���ة نشرتها هيئة 
األمم المتحدة للم���رأة )UNWOMEN( إلى إرتفاع 
نس���بة البطالة بين النس���اء إلى 26 % في العام 2020 
بعد أن كانت 14 %. أما بالنس���بة إلى معّدالت العنف، 
فق���د كش���فت أرقام قوى األم���ن الداخلي إس���تقبالها 1018 بالغ عنف 
أس���رياً على الخط الس���اخن 1745 بي���ن بداية كانون الثان���ي/ يناير، 
ونهاية آب/ أغس���طس 2020، مقابل تس���جيل 458 بالغ���اً في العام 
2019، أي بفارق 560 ش���كوى وزيادة ما يقارب 122.2 %. وباألرقام 
أيضاً، أكدت قوى األمن الداخلي أّن 59 % من الشكاوى التي تصلها 

تُرتَكب من قبل الزوج أو الشريك.

الإكتئاب والإنتحار

تراجع���ت حوادث اإلنتحار في خ���الل العام 2020 مقارنة بالفترة 
ذاته���ا في العام 2019 بنس���بة 18.8 %، وفقاً ل� »الدولية للمعلومات«، 
وذلك من رغم صدور دراسات عدة تُشير إلى إرتفاع معدالت الكآبة. 
وف���ي دراس���ة للجامع���ة األميركي���ة اللبناني���ة )LAU(، تبّين أن 
16.17 % م���ن الش���باب الذين تُ���راوح أعمارهم بين 18 
س���نة و24 س���نة، يُعانون من إكتئاب ش���ديد منذ واقعة 
إنفجار مرفأ بيروت، وأن 40.95 % من النساء يُعانين 
م���ن إضطراب ما بعد الصدم���ة )PTSD(، وهن الفئة 
األكثر تأثراً باإلنفجار نفسياً، وأن 59.5 % ممن يُعانون 
م���ن إضط���راب ما بع���د الصدمة، هم م���ن الفئة األكثر 

فقراً، ومنهم َمن تضّرر بشكل مباشر من اإلنفجار. 
وفي دراس���ة أخرى لجامعة القديس يوسف عن أثر 
الحج���ر الصحي على المواطني���ن اللبنانيين في الفترة 
الممتدة بين نيسان/ أبريل وأيار/ مايو 2020، تبّين أن 
أكثر من 41.3 % من المش���اركين في إستطالع الرأي، 
قد تأثروا نفس���ياً بش���كل متوسط بعد الحجر الصحي، ومعظمهم من 
النساء، بينما 9.5 % يُواجهون خطر الدخول في حال إكتئاب. كما أن 

61 % من العاملين في القطاع الصحي قد يُعانون من إكتئاب حاد.
 وفي هذا اإلطار كشف نقيب الصيادلة غسان األمين »أن نسبة إستهالك 
ئات قد زادت بنسبة 20 %، غير أن هذه الحقيقة  مضادات اإلكتئاب والمهدِّ
وما سبقها من أرقام، ال تحُجب ضرورة اإللتفات السريع إلى هذه المؤشرات 

l.»!واألرقام، قبل الدخول في العام 2021 بكل هذا العبء المخيف
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ف، ليس فقط على الصعيد الصحي واإلجتماعي بل أيضًا، على  رات على حياتنا منذ بداية إنتشاره قبل عام ونيِّ أدخل فيروس كورونا، الكثير من التغيُّ
يات لدول العالم أجمع،  بت بتحدِّ رات تسبَّ ح أن تس��تمر لس��نوات مقبلة. وال ش��كَّ في أن هذه التغيُّ الصعيد اإلقتصادي، والعملي، والتربوي. ومن الُمرجَّ
بت بركود إقتصادي عالمي ط��ال الدول العربية أيضًا،  ومنه��ا ال��دول العربية، وأدخل��ت مفاهيم جديدة للعمل ولإلقتصاد وخصوصًا أن الجائحة تس��بَّ
كل عليه العديد من الدول العربية لتمويل مشروعاتها التنموية. إذًا، منذ أن تمَّ إستيعاب صدمة الفيروس  ى إلى إنخفاض في أسعار النفط التي تتَّ وأدَّ
ل إلى كيفية محاصرة نتائجه اإلقتصادية، وبات اإلهتمام في إبتداع طرق ُتس��اعد  وظه��ور تداعياته اإلقتصادية واإلجتماعية، بدأت األنظار تتحوَّ
على اإلس��تثمار في رأس المال البش��ري من أجل تحويل مسار اإلقتصاد، وتعزيز النمو مع إحداث تأثيرات واسعة على رفاهية المواطنين ورخائهم. ما 
فه فيروس كورونا من خس��ائر، لتحس��ين اإلس��تثمار من خالل اإلهتمام  ي ما خلَّ ُيمكن الجزم فيه، أن هناك إرادة سياس��ية لدى الدول العربية، لتخطِّ
ل اإلقتصادي ال��ذي فرضه وباء كورونا هو  بثالث��ة مج��االت هي: التعليم،  وزيادة المهارات والصحة، واإلس��تثمار في إقتص��اد المعرفة، علمًا أن التحوُّ

مسعى طويل األجل، لكنَّ تحسين تكوين رأس المال البشري هو األساس لتحقيق النمو المستدام والمنشود. 

الدول العربية تدرس محاصرة النتائج اإلقتصادية 
لفيروس كورونا عبر فتح أبواب إستثمارية جديدة

م�سعد فار�س: 

بات الإ�ستثمار في 

ال�سركات التي تنقل 

الخدمات والب�سائع 

مربحًا ومنتجًا جدًا 

ب�سبب كورونا

اآفاق واإ�ستثمارات جديدة

كل م���ا س���بق، يجعل البح���ث عن اآلف���اق المقبلة لإلس���تثمارات 
العربي���ة ف���ي ظل كورون���ا، أمراً مش���روعاً، وخصوصاً أنه���ا لن تطال 
ع ه���ذه اإلس���تثمارات تبعاً  ���ح أن تتنوَّ قطاع���اً واح���داً، ب���ل من الُمرجَّ
ي���ات الت���ي خلقها الفي���روس، إذ يوافق أمين س���ر  للحاج���ات والتحدِّ
نقابة المطورين العقاريين مس���عد فارس على أنه »إقتصادياً، ما بعد 
إنتشار »كوفيد-19« ليس كما قبله«، ويشرح لمجلة »إتحاد المصارف 
العربي���ة« ذل���ك بالق���ول: »كوفيد-19«غيَّر اإلس���تثمارات في كل دول 
العال���م، وليس ف���ي المنطقة العربية فقط، ألن هن���اك األعمال التي 
تطوَّرت، ونمت بسبب الفيروس، ما دفع المستثمرين إلى اإلتجاه نحو 
نوعية جديدة من األعمال واإلستثمارات«، الفتاً إلى أنه »قبل كورونا، 
ل���م تكن األعمال الت���ي تُنجز عبر ال�  on line تأخذ حيِّزاً كبيراً من 
عها مع  ى إلى توسُّ اإلهتمام والمتابعة، ولكن إنتشار الفيروس اليوم أدَّ

مقابالت

كل الصناع���ات والخدمات المرتبطة به���ا، وكل الصناعات واألعمال 
التجاري���ة المتعلِّق���ة بالصحة والنظاف���ة، تطوَّرت وتلق���ى المزيد من 

اإلهتمام«.
يوض���ح ف���ارس أن »العم���ل م���ن المن���ازل، أثَّ���ر عل���ى طبيع���ة 
اإلستثمارات، فالمطوِّرون العقاريون لن يقوموا بإستثمار أموالهم في 
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مقابالت

الدكتور محمود 

جباعي: 

�سيتَّجه الإ�ستثمار نحو 

الُبعد المالي 

اأي الأ�سهم وال�سندات 

والبور�سة 

وفي ال�سركات التي 

  on line تعمل عبر الـ

المرحلة المقبلة لبناء مكاتب على س���بيل المثال ال الحصر، بل لبناء 
المن���ازل، ألنه بقي عنصر أساس���ي في كل الح���االت، باإلضافة إلى 
ري���ن العقاريين إلعتماد معايير جديدة للبناء  أن الفيروس دفع المطوِّ
وهي التباعد اإلجتماعي للموظفين )في المكاتب مثاًل(، وإس���تعمال 
التكنولوجيا لتجنُّب مالمس���ة األس���طح، وإلتقاط الفيروس«، مشيراً 
إل���ى أن »كل ه���ذا التغيير في طريقة العيش، خلق أولويات أخرى في 
اإلس���تثمارات، إذ بات اإلستثمار في الش���ركات التي تنقل الخدمات 
���عت التجارة  والبضائ���ع، مربح���اً ومنتجاً جداً بس���بب الكورونا، وتوسَّ

اإللكترونية بشكل كبير وغير مسبوق«.

ر؟  ماذا عن تجارة العقارات، هل �ستتاأثَّ

عات التجارية، س���تتأثَّر سلباً في  يجيب فارس: »المكاتب والمجمَّ
المرحلة المقبلة، ألن اإلس���تثمار فيها س���يتضاءل لصالح اإلس���تثمار 
بالتجارة اإللكترونية، لذلك، س���يتراجع مردود إيجاراتها، وستتقلَّص 
المس���احات المس���تأجرة للمكات���ب، ألن األعم���ال تج���ري من داخل 
المنازل، وفي المدى المتوس���ط يُمك���ن أن تتغيَّر مواصفات المنازل، 
لجهة جعلها أوس���ع وأرحب، وتخصيص مكان للعمل فيها، إذا إستمر 

العمل من المنزل نشطاً«.
 

ر الوجه المالي و الإقت�سادي  تغيُّ

ة الخبراء اإلقتصاديين، فإن قراءة معالم اإلس���تثمارات  على ضفَّ
العربية في ظل كورونا، ينطلق أيضاً من التجربة التي عايشتها كل دول 
العالم ومنها الدول العربية مع الفيروس، إذ يقول الخبير اإلقتصادي 
الدكت���ور محمود الجباعي لمجلة »إتحاد المصارف العربية« إنه »من 
الطبيعي في ظل جائحة كورونا، أن يتغيَّر الوجه المالي واإلقتصادي 
والنق���دي لكل دول العالم، وال ش���ك في أن الجائح���ة أصابت معظم 
دول العال���م بركود إقتصادي ح���اّد، نتيجة اإلقفال العام الذي حصل، 
وإنخف���اض الطلب الكلِّي على اإلس���تثمار  واإلنت���اج، وضعف إنتاجية 
ى إلى ركود إقتصادي ضخم، وإرتفاع العجز المالي  العمل، كل ذلك أدَّ

للموازنات العامة للدول«.
ويشرح الجباعي أن »دول الخليج العربية التي تُصنَّف على أنها دول 

غنية، تعتمد على الصادرات النفطية لديها لتمويل معظم القطاعات 
اإلس���تثمارية في إقتصاداته���ا، تأثَّرت جداً، وبس���بب الجائحة، باتت 
تعاني إنكماش���اً إقتصادياً، وعجزاً مالي���اً، وصل في بعض الدول إلى 
4 % أو 6 %، وكان اإلعتماد على أن يتمكنوا من إس���ترداد عافيتهم 
اإلستثمارية خالل العام 2021  بعد إرتفاع سعر النفط، لذلك تشهد 
هذه الدول )نتيجة إرتفاع س���عر النف���ط عالمياً(، إنخفاضاً في عجز 
موازناتها«، الفتاً إلى أنه »بعد أزمة كورونا، سيحصل فصل بين البُعد 
اإلقتصادي، والبُعد المالي، ألن اإلس���تثمار اإلقتصادي متوقِّف حالياً 
)أي المنش���آت الصناعي���ة والتجاري���ة والس���ياحية والزراعية( وهي 
رت بس���بب أزمة كورونا، وضعف اإلستثمار فيها، والطلب عليها  تضرَّ
بين 70 % و 80 % في بعص األحيان إلى 90 %، لذلك س���يذهب 
اإلس���تثمار ف���ي هذه المرحلة، نح���و البُعد المالي، أي أنه س���يحصل 
إستثمارات مالية خاصة في األسهم والسندات والبورصة، وال سيما 

 .»on line �في الشركات التي تعمل عبر ال
ويضيف الجباعي: »لذلك، ش���هدنا عمليات ش���راء كبيرة ألسهم 
هذه الش���ركات، من قبل ش���ركات أخرى، وأيضاً من قبل دول، وحتى 
بنوك مركزية، وأعتقد أنه س���يرتفع اإلس���تثمار في العمليات المالية، 
أي األسهم والسندات والعمالت اإلفتراضية مثل ال� »بيتكوين« خالل 
الس���نوات الثالث المقبلة، من أجل أن تُعوِّض الش���ركات خس���ائرها 
اإلقتصادية بس���بب اإلقفال واإلس���تثمار الذي س���يذهب إل���ى البُعد 

المالي«.

دور الم�سارف المركزية

يرى الجباعي أن »للمصارف المركزية دوراً في تمويل اإلستثمار 
في القطاعات المالية، لكن للخروج من هذه األزمة على دول الخليج 
ث سياساتها اإلقتصادية القائمة، وأن تُخفِّف  العربي تحديداً، أن تُحدِّ
من السياسات التي كانت تعتمد بالمطلق على النفط، وأن تُحاول في 
المرحلة المقبلة )باإلضافة إلى اإلس���تثمار في البورصة والش���ركات 
���س إقتص���ادات متينة ف���ي قطاع���ات التكنولوجيا  المالي���ة(، أن تُؤسِّ
والزراع���ة والصناعة، وتقوية هذه القطاع���ات من أجل خلق إقتصاد 
بنيوي متين، قادر على اإلستمرار في المرحلة المقبلة، وعدم اإلكتفاء 
لة من القطاع النفطي، لضمان مواجهة أي تحدٍّ  باإلس���تثمارات المموَّ

آخر، يُمكن أن نُواجهه كما حصل مع جائحة كورونا«.
���ع الجباعي أن »ينخفض اإلس���تثمار ف���ي المرحلة المقبلة   ويتوقَّ
في القطاعات التقليدية والس���ياحية والتجارية، وسيرتفع اإلستثمار 
في قطاعات الصحة والتكنولوجي���ا والبورصة والتجارة اإللكترونية، 

وسندات الدين، وسندات الخزينة واألسهم«.
ويخت���م الجباع���ي: »ه���ذا م���ا ننص���ح ب���ه، فاإلس���تثمارات في 
ق أرباحاً على مدى سنوات، ألن تداعيات  القطاعات الصحية ستُحقِّ
كورونا ستس���تمر على مدى الس���نوات المقبلة، حتى لو ُوجد اللقاح 

المناسب«. 
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درا�سة الإ�سكوا 

نش�������رت لجنة األمم المتحدة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي آس�������يا )اإلسكوا( دراسة تناولت فيها تأثير وباء 
كورونا، على إقتصادات الدول العربية، وكيفية مواجهتها للتخفيف من تداعيات الفيروس.

ية   أوردت الدراس�������ة أن وباء كورونا، ترك أثرًا على  إقتصادات الدول العربية، لجهة إنخفاض اإليرادات المتأتِّ
ل أيضًا خسائر تقدر ب� 20 مليار دوالر، نتيجة عدم  من تصدير المواد الغذائية والكيميائية وعائدات النفط، وسجِّ
جباية الضرائب غير المباش�������رة وعائدات الجمارك، كما تمَّ تس�������جيل  إنخفاض في اإلستثمار األجنبي في الدول 

العربية بسبب كورونا  واإلضطرابات السياسية الحاصلة في المنطقة العربية.
ودعت الدراس�������ة الحكومات العربية إلى وضع خطط لحاالت الطوارئ، وحماية اإلستثمارات الصغيرة، ودعم 
رين، للحدِّ من الخس�������ائر في الميزان التجاري، والمدفوعات والحسابات  رة بالجائحة والمصدِّ الش�������ركات المتأثِّ
المالي�������ة، باإلضافة إل�������ى تطوير التجارة اإللكترونية، وإلغ�������اء الدول العربية الحواج�������ز الجمركية عن الصادرات 
والواردات وتحديدًا في المنتجات الغذائية والطبية والصناعية والتي تدخل في صناعة المواد األولية، باإلضافة 

إلى إزالة  كل الحواجز أمام التجارة البينية العربية من أجل تسهيل عملية اإلستيراد والتصدير. 
كما دعت الدراس�������ة إلى القيام بدعم كبير وسريع للقطاعات التجارية ودعم المصدرين والمستوردين العرب 

لتقوية إقتصاد  دولهم.

ن�سائح للدرا�سة 

دعت الدراس�������ة إلى تأمين الحماية اإلجتماعية وتقديم المس�������اعدات النقدية والغذائية والقروض الفردية، 
�������طة، والعمل على إيجاد فرص عمل جديدة وتأمين الرعاية  واإلعفاء من الضرائب للش�������ركات الصغيرة والمتوسِّ

الصحية.

باع الخطوات التالية: كما اأو�ست الدرا�سة باإتِّ

- تأمين وصول المواطنين إلى المواد الغذائية بطريقة مقبولة، ودعم الفئات األكثر فقرًا، وتأمين الحماية 
رًا بهذا الوباء. اإلجتماعية لكبار السن، ألنهم الفئة األكثر تأثُّ

- حماية السجناء والعاملين في السجون والالجئين، ألن اإلكتظاظ يؤدي إلى إنتشار الوباء.
- دعوة الش�������ركات إلى إستخدام الطاقة النظيفة توفيرًا للخسائر )الطاقة الشمسية( مما يزيد فرص العمل 

وتعزيز اإلهتمام بالزراعة لتوفير األمن الغذائي. 
- على المجالس البلدية في هذه الدول، العمل مع المجتمع المدني وتأمين المساعدات للفئات اإلجتماعية 
القليل�������ة الدخل، وإعفائها من رس�������وم اإلتصاالت لتمكين الموظفين والطالب من العمل والدراس�������ة من المنازل، 

وإنشاء صندوق طوارئ لألشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة لتأمين التضامن اإلجتماعي.
ف من نس�������بة البطالة، وعلى المصارف  - دعم الش�������ركات الكبرى ألنها تؤمن إس�������تمرارية فرص العمل وتخفِّ

تخفيف الفائدة على القروض وتأجيل سداد ديون المودعين.
عات. - دعت الدراسة إلى وقف الصراعات في المجتمعات العربية ألنها تزيد من إنتشار الوباء بسبب التجمُّ
رة من  - على الدول العربية إنش�������اء صندوق تضامن إجتماعي إقليمي، لمس�������اعدة الفئ�������ات الفقيرة والمتضرِّ

الوباء .
ل وصول األموال من المغتربين إلى ذويهم لتأمين السيولة. - على الحكومات العربية، أن تسهِّ

- عل�������ى الدول العربي�������ة العمل لمكافحة العنف المنزلي ضد األطفال والنس�������اء ووضع قوانين جديدة للحدِّ 
l.منها

باسمة عطوي

مقابالت
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العام��ة  المؤسس��ة  إدارة  مجل��س  رئي��س  ��ع  وقَّ
لتش��جيع اإلس��تثمارات ف��ي لبن��ان »إي��دال« د. 
م��ازن س��ويد، مذك��رة تع��اون مع رئي��س جمعية 
ثم��ار للتنمي��ة اإلقتصادي��ة في ع��كار د. خضر 
يوشع، بهدف تعزيز وتشجيع األعمال الصغيرة 
ف��ي قطاعّي الزراعة، والصناع��ات الغذائية، في 
س��ة س��يمون س��عيد  حض��ور نائبّي رئيس المؤسَّ
وع��الء حمية، ود. خالد عيتاني، ومحمد قباني 
ومازن ش��بارو م��ن لجن��ة الط��وارئ اإلقتصادية 
د.  بالوكال��ة  اإلقتصادي��ة  المنطق��ة  ورئي��س 

حسان ضناوي. 

مذكرة تعاون بين »ايدال« و»ثمار« 
لتعزيز األعمال الصغيرة في الزراعة والصناعات الغذائية

ة  وأعل���ن الدكتور يوش���ع »أن الجمعية وضعت إس���تراتيجية وخطَّ
ل كل منها مرحلة مهمة  عم���ل تعتمد على أربع ركائز أساس���ية، تُش���كِّ
في عملية اإلنتاج والتس���ويق: مرحلة م���ا قبل اإلنتاج، مرحلة اإلنتاج، 
مرحل���ة النق���ل والتس���ويق )بما فيها الف���رز، التوضي���ب / والتبريد(، 
وأخيراً مرحلة اإلستهالك«، مشيراً إلى »أن تفعيل دور هذه المراحل 
األرب���ع، يحتاج إلى ش���ركاء فاعلي���ن في القطاعين الع���ام والخاص«، 
موضحاً »أن توقيع هذه المذكرة مع »إيدال« مهم وضروري نظراً إلى 
الدور الريادي والفاعل الذي تلعبه المؤسس���ة في تشجيع القطاعات 

اإلنتاجية ومساندتها«.  
م���ن ناحيت���ه، أكد د. س���ويد »أهمية الدع���م والمس���اندة اللذين 
تقدمهم���ا المؤسس���ة للقطاع���ات االنتاجية، وال س���يما للمؤسس���ات 
الصغيرة«، آماًل في »أن تُثمر هذه المذكرة تعاوناً مع كافة الجمعيات، 
داً على »الدور المحوري  في س���بيل تعزيز القطاعات الحيوية«، مشدِّ

ال���ذي يُمكن أن تلعبه هذه الجمعيات في تنمية المجتمعات المحلية، 
وف���ي توفي���ر فرص العم���ل والعيش الكريم، وال س���يما ف���ي المناطق 

الريفية«. 
يُذك���ر أن مذك���رة التع���اون المش���ترك لدع���م القط���اع الزراع���ي 
والصناع���ات الغذائي���ة ف���ي لبن���ان، تنص عل���ى خطوات ع���دة منها: 
تقدي���م المش���ورة القانوني���ة واإلداري���ة والمالي���ة لصغ���ار المزارعين 
وصغ���ار المنتجي���ن في قطاعي الزراع���ة والصناع���ات الغذائية، وال 
س���يما عند تأس���يس األعمال والش���ركات والحصول على المعلومات 
والتوجي���ه الالزم في هذا الس���ياق، وتنظيم ورش عم���ل عبر برنامج 
تنمي���ة الصادرات الزراعية، وإتاحة المش���اركة في المعارض الدولية 
ضمن الجناح اللبناني، وحصول األراضي على ش���هادات الجودة عبر 
برنامج تنمية الصادرات الزراعية، وإقامة ورش عمل متخصصة وفق 

l.إحتياجات صغار الزراعيين وصغار المنتجين الزراعيين

 د. مازن سويد و د. خضر يوشع خالل توقيع مذكرة التعاون

األخبار والمستجدات
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الدراسات واألبحاث والتقارير

 تلع��ب التكنولوجيا دورًا حاس��مًا في 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة، 
كما ب��ات تعزيز التقني��ات الجديدة 
ضروري��ًا لتحقي��ق أه��داف التنمي��ة 
المس��تدامة، مع األخذ في اإلعتبار 
م لتحقيق  الحاجة إلى تسريع التقدُّ

األهداف في حلول العام 2030.  
إدارة  أجرته��ا  دراس��ة  يل��ي  م��ا  ف��ي 
األمان��ة  ف��ي  والدراس��ات  األبح��اث 
العام��ة إلتح��اد المص��ارف العربية، 
ع��ن دور التكنولوجي��ا ف��ي تحقي��ق 
للتنمي��ة  المتح��دة  األم��م  أه��داف 

المستدامة.

دور التكنولوجيا في تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة:
من الضروري أن يكون صانعو القرار على دراية بالتغيُّر التكنولوجي

اأهداف التنمية الم�ستدامة

ف���ي بداية األلفي���ة الثالثة، وتحديداً في س���بتمبر/ أيلول 2000، 
إجتم���ع قادة العالم في مقر األمم المتحدة في نيويورك، في ما أطلق 
علي���ه »قمة األلفي���ة«. وقد أنتجت هذه القمة »إع���الن األلفية«، الذي 
���ن أهداف ج���دول األعمال الدول���ي للقرن الحادي والعش���رين،  تضمَّ
حيث ألزم قادة العالم دولهم بش���راكة عالمية للحّد من الفقر الُمدقع 
على وجه الخصوص، ووضعوا أهدافاً للعالم للسنوات الخمس عشرة 
التالي���ة، والت���ي أصبحت تُعرف بإس���م األهداف اإلنمائي���ة لأللفية - 

.Development Goal()Millennium
وعندم���ا إنته���ت صالحية األه���داف اإلنمائية لأللفي���ة في نهاية 
الع���ام 2015، ت���مَّ تصميم ج���دول أعمال جديد للتنمي���ة لما بعد العام 
2015، حي���ث إس���تند البرنامج الجديد بش���كل أساس���ي عل���ى تمويل 
التنمي���ة، وال���ذي يهدف إلى المس���اهمة في الحدِّ م���ن نقاط الضعف 
اإلجتماعية والبيئية واإلقتصادية، وتمكين البلدان من منع أو مكافحة 
ح���االت األزم���ات المزمنة المتعلِّقة بالنزاع���ات أو الكوارث الطبيعية. 
ففي يوليو/ تموز 2015، إجتمع رؤس���اء الدول والحكومات في أديس 
أباب���ا – إثيوبيا، وأكدوا إلتزامهم مواجه���ة تحدي التمويل، وخلق بيئة 
دت قمة  مواتية على جميع المس���تويات للتنمية المستدامة. وقد حددَّ
أدي���س أباب���ا هدفاً يتمثَّل ف���ي إنهاء الفق���ر والجوع وتحقي���ق التنمية 
المس���تدامة من خالل تعزيز النمو اإلقتصادي الشامل، وحماية البيئة 
وتعزي���ز اإلدم���اج اإلجتماع���ي. ودعت خط���ة األمم المتح���دة للتنمية 
دة لتعزي���ز عدد من  لم���ا بع���د العام 2015 إلى ش���راكة عالمي���ة متجدِّ

اإلجراءات التحويلية المالئمة التي تنطبق على جميع البلدان. 
وبعد ذلك بوقت قصير، إجتمع رؤساء الدول والحكومات وممثلون 
رفيعو المس���توى ف���ي مقر األمم المتحدة في نيويورك في س���بتمبر/ 
أيل���ول 2015 ووضع���وا 17 هدف���اً )Goals( عالمي���اً جدي���داً للتنمية 
المستدامة )Sustainable Development Goals( و169 غايًة 
)Targets(. تسعى هذه األهداف والغايات إلى البناء على األهداف 
قه، وهي متكاملة وغير قابلة  اإلنمائية لأللفية وإس���تكمال ما ل���م تحقِّ
للتجزئة وت���واِزن بين األبعاد الثالثة للتنمية المس���تدامة: اإلقتصادية 
واإلجتماعي���ة والبيئي���ة. وقد دخلت أهداف التنمية المس���تدامة حيِّز 
ه���ت القرارات التي  التنفي���ذ ف���ي أول يناير/ كان���ون الثاني 2016 ووجَّ
س���يتم إتخاذها على مدى الس���نوات الخمس عشرة التالية مع التنفيذ 

الكامل لألجندة الجديدة في حلول العام 2030.

البعد التكنولوجي لأهداف التنمية الم�ستدامة 

وم�ساهمة التقنيات الرقمية في تحقيق اأهداف 

التنمية الم�ستدامة

ت خط���ة العام 2030 بأهمي���ة التكنولوجي���ا لتحقيق أهداف  أق���رَّ
التنمية المستدامة. ولم تتم اإلشارة إلى التكنولوجيا فقط في الهدف 
17 بإعتباره »وس���يلة تنفيذ« رئيس���ية، بل إنه ف���ي الواقع، ومن بين ال� 
169 غاية، فإن 48 منها تتعلق بالتكنولوجيا س���واء مباشرة )14 غاية( 
أو غير مباشرة )34 غاية(. كما توجد أيضاً أبعاد تقنية معينة للغايات 
ال�121  األخرى، حيث تُعد التكنولوجيا إحدى أهم الوسائل لتنفيذها. 
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الدراسات واألبحاث والتقارير

دة األكثر ارتباطًا بالتكنولوجيا جدول 1: أهداف التنمية المستدامة المحدَّ

المبدأ 
واألهداف 

ة الكليَّ

غايات التنمية المستدامة المتعلقة بالتكنولوجيا )48 غاية من 169(

تحسين 
هام ألداء 

التكنولوجيا 
بشكل عام

19 غاية

غايات األداء التكنولوجي العامة لعام 2030:
8.4... التحسين التدريجي ... كفاءة الموارد العالمية في اإلستهالك واإلنتاج والسعي لفك اإلرتباط بين النمو اإلقتصادي 

والتدهور البيئي ...
8.2... تحقيق مستويات أعلى من اإلنتاجية اإلقتصادية من خالل التنويع واإلرتقاء واإلبتكار التكنولوجي ... 

لة لجعلها مس���تدامة، مع زيادة كفاءة إس���تخدام الموارد وزيادة إعتماد  9.4 ... ترقي���ة البني���ة التحتي���ة والصناعات المعدَّ
التقنيات والعمليات الصناعية النظيفة والسليمة بيئياً ...

دة لعام 2030:  ة والخاصة بقضايا محدَّ غايات أداء التكنولوجيا الكميَّ
2.3… مضاعفة اإلنتاجية الزراعية…. من صغار منتجي الغذاء…. 

3.3 ... إنهاء أوبئة اإليدز، والسّل، والمالريا، وأمراض المناطق المدارية المهملة، ومكافحة اإللتهاب 
الكبدي الوبائي، األمراض التي تنقلها المياه واألمراض المعدية األخرى

 3.6 ... خفض عدد الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث المرور إلى النصف
6.3 ... خفض نسبة المياه العادمة غير المعالجة إلى النصف
ن في كفاءة الطاقة ل العالمي للتحسُّ  7.3 ... مضاعفة المعدَّ

12.3 ... خفض نصيب الفرد من النفايات الغذائية العالمية إلى النصف على مستوى البيع بالتجزئة 
والمستهلكين ... 

دة لعام 2030: غايات أداء التكنولوجيا النوعية الخاصة بقضايا محدَّ
3.9 ... تقليل عدد الوفيات والمرضى بسبب المواد الكيميائية الخطرة وتلوُّث الهواء والماء والتربة

6.3 ... تحسين جودة المياه عن طريق تقليل التلوُّث والقضاء على اإلغراق وتقليل إطالق المواد 
والكيميائيات الخطرة…. وزيادة إعادة التدوير وإعادة اإلستخدام اآلمن على مستوى العالم بشكل كبير

6.4 ... زيادة كفاءة إستخدام المياه بشكل كبير في جميع القطاعات ...
دة بشكل كبير في مزيج الطاقة العالمي ة الطاقة المتجدِّ 7.2 ... زيادة حصَّ

b.7 ... توسيع البنية التحتية ورفع مستوى التكنولوجيا لتوفير خدمات الطاقة الحديثة والمستدامة 
للجميع في الدول النامية…

12.3 ... تقليل الفائض من األغذية على طول سالسل اإلنتاج واإلمداد، بما في ذلك خسائر ما بعد 
الحصاد

12.5 ... تقليل إنتاج النفايات بشكل كبير من خالل المنع والتقليل وإعادة التدوير وإعادة اإلستخدام
14.1 ... منع التلوُّث البحري بجميع أنواعه والحّد منه بشكل كبير، ال سيما من األنشطة البرية، بما في 

ذلك الحطام البحري وتلوُّث المغذيات )بحلول عام 2025(
14.3 التقليل من آثار تحمض acidification المحيطات ومعالجتها، بما في ذلك من خالل تعزيز 

التعاون العلمي على جميع المستويات
2.5 ... الحفاظ على التنوُّع الجيني للبذور والنباتات المزروعة والحيوانات المستزرعة والمستأنسة وما 

يرتبط بها من بريَّة األنواع )بحلول عام 2020(
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الوصول 
الشامل إلى 

التكنولوجيا 
المستدامة

12 غاية

الوصول إلى الخدمات األساسية بحلول عام 2030:
1.4 ... التأكُّد من أن جميع الرجال والنساء لديهم القدرة على الوصول إلى الخدمات األساسية  

والتكنولوجيا الجديدة المناسبة...
6.1 ... تحقيق الوصول الشامل والعادل إلى مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة للجميع...

6.2 ... تحقيق الوصول إلى الصرف الصحي المالئم والعادل والنظافة للجميع وإنهاء التغوُّط في 
العراء...

7.1 ... ضمان حصول الجميع على خدمات طاقة حديثة وموثوقة وبأسعار معقولة
11.1 ... ضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية مالئمة وآمنة وميسورة التكلفة ورفع مستوى 

األحياء الفقيرة...
11.2 ... توفير الوصول إلى أنظمة نقل آمنة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة للجميع، 

وتحسين السالمة على الطرق ...

الوصول إلى التكنولوجيا:
b.3 ... توفير الوصول إلى األدوية األساسية واللقاحات بأسعار معقولة...

9.1 ... تطوير بنية تحتية عالية الجودة وموثوقة ومستدامة ومرنة، بما في ذلك البنية التحتية اإلقليمية 
وعبر الحدود، مع التركيز على الوصول المتكافئ والميسور التكلفة للجميع...

c.9 زيادة الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت بشكل كبير والسعي لتوفيرها للجميع والوصول 
إلى اإلنترنت بتكلفة ميسورة في أقل البلدان نمواً بحلول عام 2020...

6.10 ضمان وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات األساسية ...

إستخدام التكنولوجيا:
b.5 تعزيز إستخدام التكنولوجيا التمكينية، وال سيما تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت، لتعزيز تمكين 

المرأة...
11.2 توسيع وسائل النقل العام...

نظام اإلبتكار 
العالمي 

ال من  الفعَّ
أجل التنمية 

المستدامة

17 غاية

البحث والتطوير والشرح
b.3 دعم البحث والتطوير في مجال اللقاحات واألدوية لألمراض المعدية وغير المعدية التي تؤثر في 

المقام األول على البلدان النامية...
9.5 تعزيز البحث العلمي ورفع القدرات التكنولوجية للقطاعات الصناعية في جميع البلدان وعلى وجه 
ر عدد البحوث  الخصوص البلدان النامية، بما في ذلك، بحلول عام 2030، تشجيع اإلبتكار وزيادة مؤشِّ

لكل مليون شخص واإلنفاق العام والخاص على البحث والتطوير...
b.9 دعم تطوير التكنولوجيا المحلية والبحث واإلبتكار في البلدان النامية...

a.14 زيادة المعرفة العلمية وتطوير القدرات البحثية ونقل التكنولوجيا البحرية ...
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نقل التكنولوجيا ونشرها
17.7 تعزيز تطوير ونقل ونشر التكنولوجيات السليمة بيئياً للبلدان النامية بشروط مواتية، بما في ذلك 

الشروط التساهلية والتفضيلية، على النحو المتَّفق عليه بشكل متبادل...
17.8 التشغيل الكامل لبنك التكنولوجيا والعلوم وآلية بناء القدرات في مجال العلوم والتكنولوجيا واإلبتكار 

للبلدان األقل تقدماً بحلول عام 2017 وتعزيز إستخدام التكنولوجيا التمكينية، وال سيما تكنولوجيا 
المعلومات واإلتصاالت... 

التعليم العالي وبناء القدرات في مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار
ع العالمي في عدد المنح الدراسية المتاحة للبلدان النامية، للتسجيل في  b.4 بحلول عام 2020، التوسُّ

التعليم العالي، بما في ذلك برامج تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت والتقنية والهندسية والعلمية... 
13.3 تحسين التعليم والتوعية والقدرة البشرية والمؤسسية على التخفيف من تغير المناخ والتكيُّف معه، 

والحّد من التأثير واإلنذار المبكر...

بيئة سياسة العلوم والتكنولوجيا واإلبتكار وحوافز السوق
هة نحو التنمية التي تدعم ريادة األعمال واإلبداع واإلبتكار... 8.3 تعزيز السياسات الموجَّ

b.9 ضمان بيئة سياسات مواتية، من بين أمور أخرى، للتنويع الصناعي وإضافة القيمة للسلع...
ع على اإلسراف في اإلستهالك بإزالة  ال للوقود األحفوري الذي يشجِّ c.12 ترشيد الدعم غير الفعَّ
تشوُّهات السوق، وفقاً للظروف الوطنية، بما في ذلك عن طريق إعادة هيكلة الضرائب والتخلُّص 

التدريجي من تلك اإلعانات الضارة، أينما وجدت، لتعكس آثارها البيئية...

التعاون الدولي بشأن قدرات العلم والتكنولوجيا واإلبتكار والوصول إلى التكنولوجيا ونقلها
a.2 زيادة اإلستثمار، بما في ذلك من خالل تعزيز التعاون الدولي، في البنية التحتية الريفية والبحوث 

الزراعية وخدمات التمديد وتطوير التكنولوجيا وبنوك الجينات النباتية والثروة الحيوانية...
a.6 بحلول عام 2030، توسيع التعاون الدولي ودعم بناء القدرات للبلدان النامية في مجال المياه 

واألنشطة والبرامج المتعلقة بالصرف الصحي، بما في ذلك حصاد المياه، وتحلية المياه، وكفاءة المياه، 
والمياه العادمة، تقنيات المعالجة وإعادة التدوير وإعادة اإلستخدام...

a.7 بحلول عام 2030، تعزيز التعاون الدولي لتسهيل الوصول إلى أبحاث وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، 
مة واألنظف، وتعزيز  دة، وكفاءة الطاقة وتكنولوجيا الوقود األحفوري المتقدِّ بما في ذلك الطاقة المتجدِّ

اإلستثمار في الطاقة والبنية التحتية وتكنولوجيا الطاقة النظيفة...
a.9 تيسير تطوير البنية التحتية المستدامة والمرنة في البلدان النامية من خالل التكنولوجيا ودعم 

البلدان األفريقية وأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية ودول الجزر الصغيرة النامية...
a.12 دعم البلدان النامية لتعزيز قدرتها العلمية والتكنولوجية للتحرُّك نحو أنماط اإلستهالك واإلنتاج 

األكثر إستدامة...
17.6 تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي 

بشأن العلم والوصول إليه، التكنولوجيا واإلبتكار وتعزيز تبادل المعرفة بشروط متفق عليها بشكل متبادل، 
بما في ذلك من خالل تحسين التنسيق بين اآلليات القائمة، وال سيما على مستوى األمم المتحدة، ومن 

خالل آلية تيسير تكنولوجيا عالمية...

.Global Sustainable Development Report 2016, United Nations المصدر: إتحاد المصارف العربية باإلستناد الى



Union of Arab Banks (February 2021)احتاد املصارف العربية  )شباط/ فرباير 2021(42

الدراسات واألبحاث والتقارير

جدول 2: البعد التكنولوجي ألهداف التنمية المستدامة ومساهمة التقنيات الرقمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

رها الخدمات والحلول الرقمية  الفرص التي توفِّ
 1-

القضاء 
على 
الفقر

تؤمن الخدمات المالية الرقمية لألسر ذات الدخل المنخفض إمكانية الوصول إلى أدوات وخدمات مالية 
مقبولة التكلفة، والتي يمكن أن تساعد في زيادة فرصهم اإلقتصادية. أما بالنسبة لألسر التي تعيش في فقر 

مدقع، فإن الجمع بين الخدمات المالية الرقمية، وتعزيز سبل العيش، وشبكات األمان، والتوجيه، يمكن أن 
تساهم في تحسين مستوى المعيشة على المدى الطويل. 

من جهة أخرى، يساعد جعل أسعار اإلتصاالت معقولة وفي متناول اليد، التقنيات الرقمية في مضاعفة فرص 
broa - شة. يمكن أن يكون لنشر إنترنت النطاق العريض  التنمية للفقراء وتمكين المرأة والمجتمعات المهمَّ

band تأثيراً ملموساً على نمو الناتج المحلي اإلجمالي، وبالتالي خلق أسواق جديدة، وتشجيع اإلبتكار ودعم 
إقتصاديات الحجم، ومن خالل التمديد، المساهمة في خلق الوظائف والقضاء على الفقر.

 2-
القضاء 

على 
الجوع

تساعد الخدمات المالية الرقمية المزارعين الذكور واإلناث إلى حد كبير، خاصة من حيث تسهيل الوصول 
إلى األموال الالزمة لزيادة اإلنتاج والغلَّة، وبتكلفة أقل، وهو ما يساهم بشكل مباشر في زيادة إجمالي 
ات تحويل مريحة وموثوقة،  ر الخدمات المالية الرقمية منصَّ اإلنتاجية الزراعية. من ناحية أخرى، توفِّ

الة وأسرع وأكثر أماناً. كما يمكن  باإلضافة الى منافع إجتماعية لمن يعانون من سوء التغذية بطريقة فعَّ
تحسين اإلنتاجية الزراعية المنخفضة عبر إستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت الخضراء والتكنولوجيا 

الة.  الحيوية لترشيد إستهالك المياه وجعل الري أكثر كفاءة، وإنتاج أسمدة آمنة وفعَّ
يمكن أن تساعد تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في زيادة األمن الغذائي من خالل إعطاء المزارعين 

إمكانية الوصول المباشر إلى المعلومات والتنبوءات الجوية، وكذلك إستشارات الزراعة والحصاد والري 
ه والخدمات اللوجستية والتخزين، مما يساعد على زيادة المحصول والمحافظة على التربة وتقليل  الموجَّ

النفايات و تحسين الكفاءة والفعالية.

 3-
الصحة 
دة  الجيِّ
والرفاه

تساعد المدفوعات والتمويل الرقمي في توسيع خدمات الرعاية الصحية في المناطق الريفية منخفضة 
الكثافة. ويتيح التمويل الرقمي لألسر التعامل بشكل أفضل مع حاالت الطوارئ الصحية. وعلى سبيل المثال، 

عة.  تتيح المدخرات الرقمية والتأمين لألسر مواجهة نفقات الرعاية الصحية غير المتوقَّ
ن التقنيات الرقمية ربط العاملين في المجال الصحي بالمعلومات وخدمات التشخيص، في حين يمكن أن  تمكِّ

ي األمراض وإستخدام الخدمات الصحية، ومعرفة المرضى،  تساعد التحليالت في وضع توقعات حول تفشِّ
واإلدارة الشخصية المستمرة لألمراض والممارسات الصحية.

4-
 التعليم 

د الجيِّ

م بشكل أفضل في نفقات التعليم، وتعمل  يساعد التمويل الرقمي األسر ذات الدخل المنخفض على التحكُّ
ر الموارد لدعم المعلمين والمعلمات  المدارس وأنظمة التعليم الوطنية على تحسين إدارتها المالية، وهو ما يوفِّ

وتوفير المواد والتقنيات التعليمية التي تعمل على تحسين النتائج التعليمية. كما تسمح المدفوعات الرقمية 
للعائالت بالتوفير والدفع مقابل التعليم، وتمنح النظام التعليمي والمدارس والحكومة رؤية أفضل وإمكانية 

قات النقدية ونماذج أعمال أكثر رستدامة.  التنبؤ بالتدفُّ
من جهة أخرى، تفتح تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت الطريق للتعليم عن بعد وخلق فرص للتعليم المستمر 

م منصات التعلُّم  ر تعليم عن بعد ذي جودة عالية يمكن أن يؤدي إلى أداء تعليمي أفضل. تقدِّ للكبار. إن توفُّ
اإللكتروني طرقاً جديدة للتعلُّم وإصالح المدارس، ومؤسسات التعليم العالي وغيرها من المرافق التعليمية، 
مما يجعل التعليم أكثر سهولة لجميع الناس، بما في ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة و األطفال في المجتمعات 

ة. الهشَّ
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 5-
المساواة 

بين 
الجنسين

ن الخدمات المالية الرقمية النساء من كسب المزيد وإدارة الموارد واألصول. يُعتبر تعزيز المساواة  تمكِّ
بين الجنسين ودفع النمو في تحقيق القدرة المالية للمرأة عاماًل إقتصادياً رئيسياً. تمنح الخدمات المالية 

م في مواردهن المالية بما في ذلك الوصول اآلمن والحكيم والسريع إلى  الرقمية النساء الفرصة للتحكُّ
حساباتهن المصرفية. تساعد القنوات الرقمية في جمع بيانات مفيدة عن رائدات األعمال وهو ما يؤدي إلى 

فهم إحتياجاتهن وتقييم أفضل لمدى مالءتهن اإلئتمانية. باإلضافة إلى ذلك، فإن جمع البيانات المصنَّفة 
مي  حسب الجنس يساعد صانعي السياسات على تطوير سياسات تأخذ في اإلعتبار إحتياجات المرأة ومقدِّ

الخدمات لتصميم منتجات مالية رقمية تستهدف النساء وتأخذ إحتياجاتهن في اإلعتبار. 
يمكن للنفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت أن يعزز المساواة اإلجتماعية وتمكين المرأة والسماح 

للنساء والفتيات بالوصول إلى معلومات وتقنيات ذات أهمية إلنتاجهم اإلقتصادي والصحة اإلنجابية والرفاه 
اإلجتماعي واتخاذ القرار، وكذلك إشراك المرأة في التخطيط العمراني. يمكن تعزيز سبل العيش المستدامة 

للنساء من خالل توسيع الوصول إلى األسواق والتعليم والتدريب والتوظيف.

6-
 المياه 

النظيفة 
والنظافة 
الصحية

يقلِّل إستخدام القنوات الرقمية للقياس والفوترة والدفع من تكاليف التشغيل ويؤمن التدفقات النقدية، 
مي الخدمات على توسيع خدماتهم وإتاحة إمدادات أوسع من المياه الصالحة للشرب للعمالء  ويساعد مقدِّ

في المناطق الريفية.
إن التقنيات الرقمية هي حاسمة في ضمان توفر وإستدامة إدارة المياه والصرف الصحي للجميع. هذا مهم 

بشكل خاص إلدارة ذكية للمياه، وصيانة أفضل وأقل تكلفة وتحسين جودة الخدمة للعمالء.

 7-
طاقة 

نظيفة 
وبأسعار 
معقولة

تقلِّل أنظمة الدفع الرقمية من تكاليف التشغيل وبالتالي تزيد من إمكانية توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة 
وزيادة اإلستثمار في هذا القطاع.

تسمح الحلول الرقمية مثل الشبكات الذكية والمباني والمنازل الذكية والخدمات اللوجستية الذكية للقطاعات 
دة  األخرى من اإلقتصاد في تحسين كفاءة طاقتهم وإستهالك طاقة أقل. يعتمد تسخير مصادر الطاقة المتجدِّ
على إستخدام التقنيات واإلبتكارات الحديثة، وإنشاء المرافق حيث تقع الموارد ومراقبة الكفاءة في إستخدام 

الطاقة بأشكالها المختلفة.

 8-
العمل 
الالئق 
ونمو 

اإلقتصاد

ر الشركات لموظفيها وعمالئها وشركائها التجاريين قنوات مباشرة للشمول المالي من أفضل التقنيات  توفِّ
المتاحة والمدفوعات التجارية، وهو ما يزيد من الفرص اإلقتصادية. تتيح الخدمات المالية الرقمية أيضاً 

للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تقليل تكلفة التعامل مع األموال وزيادة الوصول إلى التمويل.
يمكن أن تساعد التقنيات الرقمية المتعلمين الشباب في تحديد الفرص اإلقتصادية، مع األخذ باإلعتبار 

ن الناس األذكياء من اإلنخراط في العمل عن بعد  أن اإلبتكارات التكنولوجية مترافقة مع حّس المبادرة، تُمكِّ
م التقنيات وتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت فرصاً رائعة لريادة  والمساهمة في سلسلة القيمة العالمية. تقدِّ

األعمال و إنشاء الشركات الناشئة، وتساعد على جذب اإلستثمار وخاصة في مجاالت إبتكارات تكنولوجيا 
م التقنيات وتكنولوجيا المعلومات  المعلومات واإلتصاالت المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة األخرى. تقدِّ

واإلتصاالت طرقاً جديدة للعمل وتعزيز فرص العمالة لجميع الناس.
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 9-
الصناعة 
واإلبتكار 
والهياكل 
األساسية

ن التمويل الرقمي الشركات الصغيرة من النمو واإلبتكار والوصول إلى أسواق جديدة، والتي يمكن أن  يمكِّ
تدفع نمو اإلقتصاد الرقمي. تساعد الخدمات المالية الرقمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بناء أرشيف 

ل ضماناً لها وتسهم في زيادة الوصول إلى التمويل في  أو تاريخ لمدفوعاتها ونتائجها اإلئتمانية والتي تشكِّ
المستقبل.

سوف تستمر تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في لعب دور أساسي في البناء والحفاظ على بنية تحتية 
مرنة، وفي تعزيز تصنيع مستدام وشامل، وفي تعزيز اإلبتكار في مجتمعات المعلومات والمعرفة الناشئة، التي 
تعتمد على الوصول المفتوح إلى البحث األكاديمي والشفافية وإتخاذ قرارات مستنيرة، والسلطة للتعاون عبر 

اإلنترنت لدعم اإلبتكار المشترك بين القطاعات والتعلُّم والعمل من المنزل.

 10-
الحّد من 

أوجه 
عدم 

المساواة

ر لألسر ذات الدخل المنخفض أدوات  يلعب التمويل الرقمي دوراً في الحد من عدم المساواة، حيث يوفِّ
جديدة لزيادة دخلهم، وتحسين المرونة المالية والوصول إلى فرص إقتصادية وإجتماعية جديدة. تزيد 

الخدمات المالية الرقمية من اإلنتاجية ودخل األسرة الريفية من خالل ربط األسر بالفرص اإلقتصادية خارج 
المجتمعات الريفية الضيِّقة. وعلى سبيل المثال، قد تساعد التكنولوجيا في تقليل عدم المساواة من خالل 

توفير الوصول إلى الخدمات األساسية، مثل الصحة اإللكترونية أو التعليم عبر اإلنترنت.
يمكن أن تساعد التقنيات الرقمية في تقليل عدم المساواة داخل وبين البلدان، خاصة عند إستخدامها 

م اإلجتماعي واإلقتصادي للشرائح المحرومة من  للمساعدة في تقديم المعلومات والمعرفة، وعليه، التقدُّ
المجتمع، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من إعاقات وكذلك النساء والفتيات.

 11-
مدن 

ومجتمعات 
محلية 

ومستدامة

ل القروض العقارية الصغيرة، جنباً إلى جنب مع توفير خدمات الدفع الرقمية، على المقيمين في  تسهِّ
المستوطنات العشوائية اإلستثمار فيها من أجل الحصول على سكن الئق.

تسمح المدن الذكية بتسخير مختلف التقنيات الرقمية لجمع وتحليل البيانات وتقييم األولويات وتحديد 
التحديات المحتملة وإعتماد ما يلزم من تدابير للتغلب عليها. كما قد يؤدي الجمع بين اإلتصال الرقمي 

والبيانات ومعرفة المواطنين إلى توفير فرص للخدمات العامة لتصبح أكثر تكيُّفاً مع إحتياجات السكان. 

 12-
اإلستهالك 

واإلنتاج 
المسؤوالن

يرتبط اإلستهالك واإلنتاج المسؤوالن بالتداعيات اإلجتماعية والبيئية لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 
وصناعة الهواتف الذكية، مثل توليد النفايات اإللكترونية وظروف العمل في إستخراج المعادن التي تستخدمها 

األجهزة الرقمية. 
ز التقنيات الرقمية اإلستهالك واإلنتاج المستدامين من خالل تحسينات مرتبطة بالمنتج،  ن أن تعزِّ كما يمكِّ

وإعتماد تقنيات ذكية في قطاعات مثل الزراعة والنقل والطاقة وإدارة سالسل اإلمداد والمباني الذكية.

 13-
العمل 

المناخي

يساعد التمويل الرقمي األفراد والمجتمعات والشركات والحكومة على مكافحة اآلثار الضارة لتغير المناخ 
واإلستعداد لها، ال سيما عبر تعزيز المرونة وتحفيز اإلستثمارات المستدامة.

يمكن أن تساعد التطبيقات الذكية، ال سيما في الطاقة والنقل والمباني والتصنيع والخدمات الذكية والزراعة 
في معالجة تغيُّر المناخ والتخفيف من آثاره. يمكن لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت تحسين سالسل القيمة 

وتقليل إستخدام الموارد وتقليل النفايات المنتجة. كما أنها تلعب دوراً مهماَ في مشاركة معلومات المناخ 
والطقس في الوقت الفعلي، وأنظمة التنبؤ واإلنذار المبكر، ودعم المرونة والتكيُّف المناخي. 
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 14-
الحياة 
تحت 
المياه

يمكن أن تساعد التقنيات الرقمية في إستدامة والحفاظ على المحيطات. تعطي مراقبة األقمار الصناعية 
بيانات عالمية دقيقة وفي الوقت المناسب، وتحسين المساءلة، بينما يمكن إستخدام البيانات الضخمة لتحليل 

التنوُّع البيولوجي والتلوُّث، وأنماط الطقس وتطور النظام البيئي وللمساعدة في التخطيط وإستراتيجيات 
التخفيف والتكيُّّف.

 15-
الحياة 
في البّر

يمكن للتقنيات الرقمية أن تلعب دوراً كبيراً في الحفظ واإلستخدام المستدام للنظم البيئية لألرض ومنع 
خسارة التنوُّع البيولوجي من خالل تحسين المراقبة واإلبالغ، والذي يؤدي إلى زيادة المساءلة وكذلك من 
خالل إستخدام البيانات الضخمة لتحليل اإلتجاهات قصيرة وطويلة األجل وأنشطة خطة التخفيف. كما 

ن التقنيات الرقمية الكفاءات في إستعادة األراضي عن طريق أجهزة اإلستشعار وجمع البيانات وتحليلها. تحسِّ

 16-
السالم 
والعدل 

والمؤسسات  
القوية

يمكن للحكومات إستخدام التقنيات للتواصل بشكل أفضل مع مواطنيها من خالل أدوات الحكومة اإللكترونية، 
ولتحسين مشاركة أصحاب المصلحة وإدارة المعلومات. وتعمل أنظمة المدفوعات الرقمية على تحسين 

شفافية المعامالت من الحكومات وإليها بشكل كبير، وتساعد على رفع مستوى المساءلة بشأن إستخدام 
الحكومات لألموال العامة، وهو ما يسمح بزيادة األموال المتاحة للخدمات واإلستثمارات والتحويالت العامة 

الهامة. تُعد السجالت التي تنشأ من المعامالت الرقمية أكثر شفافية وقابلية للتدقيق المرن الذي يساعد 
على مساءلة الحكومات وغيرها عن إستخدام األموال العامة.

وقد أثبتت التقنيات الرقمية أنها أداة قوية في مجاالت عديدة مثل مراقبة اإلنتخابات. ويزيد إستخدام 
ن المواطنين وتساعد على دفع النمو اإلقتصادي. كما يمكن  الحكومة للبيانات المفتوحة من الشفافية، وتمكِّ

دة في تأمين خدمات إجتماعية وحكومية للسكان  أن تساعد تطبيقات تكنولوجيا معلومات وإتصاالت محدَّ
الالجئين والنازحين.

 17-
عقد 

الشراكات 
لتحقيق 
األهداف

يمكن للقطاع الخاص، عبر العمل مع وبتوجيه من القطاع العام، توسيع أسواق تكنولوجيا المعلومات 
واإلتصاالت، وخاصة في مجال النطاق العريض broadband وإتصاالت الهاتف المحمول، وبالتالي تحقيق 

أقصى إستفادة من هذه التكنولوجيا من أجل التنمية. يجب توجيه التنفيذ إلى التحديات الحقيقية على 
األرض من خالل شراكات بين جميع القطاعات. يمكن أن تلعب التكنولوجيا دوراً تمكينياً في دعم وتنفيذ 

جميع أهداف التنمية المستدامة.

Arab Horizon 2030: Digital Technologies for Development, E - :المصدر: إتحاد المصارف العربية باإلس�������تناد ال�������ى
 Addis Ababa Action CWA  وTechnology for Development Bulletin in the Arab Region, ESCWA و 

)2015( Agenda
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ال�سكل 1: اأجندة عمل اأدي�س اأبابا 

ودور التكنولوجيا

 نّص���ت أجن���دة أديس أبابا عل���ى أن هدفها هو دعم 
خط���ة ع���ام 2030 بوس���ائل طموح���ة وموثوق���ة بنف���س 
الق���در للتنفي���ذ، ومواصلة تعزيز اإلط���ار لتمويل التنمية 
المس���تدامة ووس���ائل تنفيذ خط���ة التنمية الش���املة لما 
بع���د ع���ام 2015. وفي ضوء ذلك ، ف���إن جدول األعمال 
م موارد تمويلية واس���عة وتكميلية.  المقترح ش���امل ويقدِّ
وتناول البند األخير من جدول أعمال أديس أبابا تحديداً 

دور العلم والتكنولوجيا واإلبتكار.
 تتولَّد الموارد العامة المحلية، أوالً وقبل كل ش���يء، 
ع���ن النمو اإلقتصادي المدعوم ببيئة تمكينية على جميع 
عون عل���ى األجندة بتعزيز  المس���تويات. وقد إلتزم الموقِّ
إدارة اإلي���رادات م���ن خ���الل أنظمة ضريبي���ة تصاعدية 
���نة، وتحصيل ضرائب  حديثة، وسياس���ة ضريبي���ة محسَّ
أكث���ر كفاءة ومكافح���ة التهرُّب الضريبي والفس���اد. وفي 
الة على س���بيل  هذا المجال، يمكن لحكومة إلكترونية فعَّ
المثال، أن تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق هذه األهداف. 
وبالنس���بة للتموي���ل واألعم���ال التجاري���ة الخاص���ة 
ع���ون عل���ى األجندة على  المحلي���ة والدولي���ة، أق���رَّ الموقِّ
أهمي���ة األط���ر التنظيمية القوية القائم���ة على المخاطر 
لجمي���ع الوس���اطات المالية، م���ن التموي���ل األصغر إلى 
الخدم���ات المصرفية الدولية، وإلتزم���وا العمل من أجل 
الوص���ول الكام���ل والمتس���اوي إل���ى الخدم���ات المالي���ة 
الرس���مية للجميع وتشجيع إس���تخدام األدوات المبتكرة، 
بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول 
���ات الدف���ع والمدفوع���ات الرقمي���ة. وق���د أدرك  ومنصَّ
عون أيضاً أهمية المس���اهمة التي يمكن أن يقدمها  الموقِّ
اإلس���تثمار المباشر – بما في ذلك اإلس���تثمار األجنبي 
المباشر – في التنمية المستدامة، على وجه الخصوص 
عندما تتوافق المش���اريع اإلس���تثمارية مع إستراتيجيات 
التنمي���ة المس���تدامة الوطني���ة واإلقليمي���ة. وهن���ا يمكن 
للسياس���ات الحكومية تقوية النتائج اإليجابية لإلستثمار 
األجنب���ي المباش���ر – مثل المعرف���ة والتكنولوجيا – بما 
دي���ن المحليِّين، وكذلك  في���ه عبر إقام���ة روابط مع المورِّ
تشجيع إندماج الشركات المحلية – على وجه الخصوص 
المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في 
البلدان النامية – في سالسل القيمة اإلقليمية والعالمية.
أم���ا بالنس���بة للعل���م والتكنولوجي���ا واإلبت���كار وبناء 
عون  ة، حيث أشار الموقِّ القدرات، فهي مجاالت عمل مهمَّ
إل���ى الفجوة الرقمي���ة المس���تمرة والق���درات اإلبتكارية 

والوص���ول إلى التكنولوجيا غي���ر المتكافئة، بما في ذلك 
تكنولوجي���ا المعلومات واإلتصاالت، داخل البلدان وفيما 
عون أيضاً بتعزيز تطوير وإستخدام  بينها. كما إلتزم الموقِّ
البنية التحتية لتكنولوجي���ا المعلومات واإلتصاالت وبناء 
الق���درات، بما ف���ي ذلك الوصول إل���ى اإلنترنت العالمي 
الس���ريع والميس���ور التكلفة، وقرروا »إنش���اء آلية تيسير 
التكنولوجي���ا« مس���تندة إلى التعاون بي���ن جميع أصحاب 
المصلح���ة. وتُعّد هذه اآللية هدفاً مهماً ألهداف التنمية 
المس���تدامة )اله���دف 17(، ويقص���د به���ا أن تلع���ب دوراً 

رئيسياً في نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية.

الخالصة
لة، تلع���ب التكنولوجيا دوراً حاس���ماً في  ف���ي المحصِّ
تحقي���ق أه���داف التنمي���ة المس���تدامة، كما ب���ات تعزيز 
التقني���ات الجدي���دة ضروري���اً لتحقي���ق أه���داف التنمية 
المس���تدامة، مع األخذ في اإلعتبار الحاجة إلى تس���ريع 
م لتحقي���ق األه���داف في حلول ع���ام 2030. وفي  التق���دُّ
الوق���ت نفس���ه، ونظراً إل���ى أن التقني���ات الجديدة عادة 
ش���ين، فسيكون أحد  ما تكون غير متاحة للس���كان المهمَّ
التحدي���ات الرئيس���ية ضم���ان أن »ال يتخلَّ���ف أح���د عن 
الرك���ب«، وال س���يما في ظلِّ الث���ورة الصناعي���ة الرابعة، 
حي���ث تؤدي اإلبت���كارات الجديدة في كثي���ر من األحيان 
إلى تفاقم اإلنقس���امات القائمة في المجتمع بين أولئك 
الذي���ن يُمكنهم اإلس���تفادة والذي���ن تخلَّفوا ع���ن الركب. 
كذلك، ومع الس���رعة الحالية لإلبتكار، هناك العديد من 
الف���رص والمخاطر الت���ي ال تزال غير معروف���ة، ولكنها 
مون من  يُمكن أن تتبلور بسرعة، من دون أن يتمكن المنظِّ
اإلستجابة في الوقت المناسب. لذلك، من الضروري أن 
يك���ون صانعو القرار على دراي���ة بالتغيُّر التكنولوجي وأن 

يفهموه قدر اإلمكان. 
أخي���راً، س���يؤدي تس���ارع إعتم���اد الرقمن���ة في ظل 
إنتش���ار جائحة كورونا إلى تغييرات أساس���ية في نماذج 
األعم���ال واألس���واق وتصمي���م البني���ة التحتي���ة المادية، 
وإتاحة خيارات سياس���ية وتنظيمية جديدة. كما ستؤدي 
الرقمنة المتس���ارعة إل���ى إعادة صياغ���ة النظام المالي 
العالم���ي وإعادة تش���كيل اإلقتصاد الحقيق���ي. كما أنها 
س���وف تغيِّ���ر الطرق الت���ي ندفع بها مقابل كل ش���يء من 
الغذاء إلى الطاقة إلى الرعاية الصحية. وهكذا، س���وف 
���ر اإلقتص���اد الرقمي للغ���د طريقة لمعالج���ة العديد  يوفِّ
من األه���داف العالمية والمحلية، بدءاً من س���بل العيش 

l.الالئقة وإنتهاءاً بتخفيف وتيرة تغيُّر المناخ وآثاره
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ل أكبر زيادة فى األصول  وسام حسن فتوح: بنوك السعودية تسجِّ
بين المصارف العربية بقيمة 66 مليار دوالر

والقطاع المصرفي المصري األول عربيًا من حيث زيادة الودائع بـ44 مليار دوالر
القطاعات المصرفية العربية، وتش���كل نسبة 25 % من مجمل 
ق���روض القطاع المصرف���ي العربي. وق���د زادت هذه القروض 
بمبلغ 61 مليار دوالر وبنس���بة 11.4 % خالل الفترة المذكورة. 
أما بالنس���بة للودائع، فقد بلغ حجمه���ا 502 مليار دوالر بنهاية 
الرب���ع الثال���ث من ع���ام 2020، بزيادة 23 مليار دوالر وبنس���بة 

زيادة 4.7 % عن نهاية العام 2019«.
وأضاف فتوح، »ولمواجهة تحديات إنخفاض الس���يولة في 
ي وباء كورونا وإنخفاض  األسواق وتراجع اإليرادات نتيجة لتفشِّ
أسعار النفط، تعمد المصارف السعودية إلى إعتماد تعديالت 
جذرية في اس���تراتيجياتها التش���غيلية والبنيوية، وعلى رأس���ها 
اإلندماج���ات بين المصارف الس���عودية، كاإلندم���اج المرتقب 
بي���ن البنك االهل���ي التج���اري ومجموعة س���امبا المالية. ومن 
جه���ة أخرى، تش���هد المصارف الس���عودية المزيد من عمليات 
التحوُّل الرقمي واإلس���تثمار ف���ي البنية التحتي���ة التكنولوجية 
وتحوي���ل جزء أكبر م���ن العمليات المصرفي���ة لتصبح عمليات 
���ع ف���ي تقديم الخدمات دون الحاجة  الكترونية، وبالتالي التوسُّ
لتوسيع شبكة فروعها، بل إن التحوُّل الرقمي يسمح للمصارف 
الس���عودية بتقلي���ص حجم ش���بكة فروعه���ا، وبالتالي تخفيض 

التكاليف«.
وق���ال: »من جهة أخ���رى، حلَّ القط���اع المصرفي المصري 
ف���ي المرتبة األولى بين القطاعات المصرفية العربية من حيث 
الزيادة في حجم الودائع حتى نهاية شهر آب / أغسطس2020، 
والت���ي إرتفع���ت بحوال���ي 44 مليار دوالر، أي بنس���بة زيادة 
15.2 %. فيم���ا ح���لَّ في المرتبة الثانية م���ن حيث الزيادة في 
حج���م الموجودات، والتي إرتفعت بحوال���ي 56 مليار دوالر، أي 

بنسبة زيادة 14 %«.
 عل���ى صعي���د آخر، أك���د األمين الع���ام إلتح���اد المصارف 
العربية وس���ام حس���ن فتوح في تصري���ح »أن القطاع المصرفي 
المص���ري ح���لَّ في المرتب���ة األولى بين القطاع���ات المصرفية 
العربي���ة من حي���ث الزيادة في حج���م الودائع حت���ى نهاية آب/ 
أغس���طس 2020، والتي إرتفعت بحوال���ي 44 مليار دوالر، أي 
بنس���بة زي���ادة 15.2 %، فيما حلَّ ف���ي المرتبة الثانية من حيث 
الزي���ادة في حجم الموجودات، والتي إرتفعت بحوالى 56 مليار 

 l.»% 14 دوالر، أي بنسبة زيادة

قال وسام حسن فتوح األمين العام إلتحاد المصارف العربية، 
لت أكبر زيادة في  إن مصارف المملكة العربية الس���عودية س���جَّ
حجم الموجودات بين المصارف العربية بقيمة 66 مليار دوالر، 
خ���الل األش���هر التس���عة األولى م���ن ع���ام 2020.  وتُعتبر هذه 
الزي���ادة أكبر زيادة ف���ي حجم الموجودات بين جميع القطاعات 
���ق القط���اع المصرف���ي  المصرفي���ة العربي���ة، وعلي���ه فق���د حقَّ
الس���عودي نس���بة نمو 9.4 % حتى نهاية الربع الثالث من عام 
ق القطاع المصرفي العربي ككل نس���بة زيادة  2020، فيم���ا حقَّ

في الموجودات بلغت 5.4 % خالل الفترة عينها.
ع���ة للقطاع  وبنتيج���ة ذل���ك بل���غ حج���م الموج���ودات المجمَّ
ل نس���بة 20 %  المصرفي الس���عودي 768 مليار دوالر، لتش���كِّ
من مجموع موج���ودات القطاع المصرفي العربي. وعلى الرغم 
ع أن تزيد نس���بة نمو  م���ن تداعي���ات جائحة كورون���ا، من المتوقَّ
قة  موجودات المصارف الس���عودية ع���ام 2020 عن تلك المحقَّ

عام 2019، والتي بلغت 9.7 %.
ها القطاع  وتاب���ع: »وبالتوازي، بلغ حج���م القروض التي ضخَّ
المصرفي الس���عودي ف���ي اإلقتصاد الوطن���ي 592 مليار دوالر 
حت���ى نهاية الربع الثالث من عام 2020، وهي األكبر بين جميع 

وسام حسن فتوح األمين العام إلتحاد المصارف العربية

األخبار والمستجدات
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أستكملت وزارة اإلتصاالت وتقنية المعلومات في السعودية، إيصال األلياف الضوئية إلى 3.5 ماليين منزل 
قة بهذا الرقم، مستهدفات مبادرة نشر األلياف الضوئية،  في نهاية كانون األول/ ديسمبر2020، محقِّ

ل الوطني والبالغة نحو ثالثة ماليين. ضمن برنامج التحوُّ

المملكة العربية السعودية 
ضمن أفضل 30 دولة في اإلقتصاد الرقمي بحلول 2023

وتستهدف وزارة اإلتصاالت، أن تكون المملكة العربية السعودية 
ف���ي حل���ول 2023، ضم���ن أفضل 30 دول���ة في اإلقتص���اد الرقمي، 

ومحور لربط القارات رقمياً.
وأوضحت الوزارة في بيان، »أن عدد المنازل المرتبطة باإلنترنت 
عالي السرعة بلغ 570 ألف منزل حتى تاريخه، وذلك بهدف تسريع 
التحوُّل الرقم���ي، وزيادة اإلقتصاد المعرفي لمواكبة أهداف برنامج 
التحوُّل الوطني، واإلسهام في تحقيق »رؤية المملكة 2030« الرامية 
إل���ى تعزي���ز دور قطاع اإلتص���االت في بناء مجتم���ع رقمي، وحكومة 

رقمية وإقتصاد رقمي.
ويأت���ي ذلك تعزي���زاً للبنية التحتي���ة الرقمية ف���ي جميع مناطق 
المملك���ة، وتمكيناً للتحوُّل الرقمي، عن طريق تحفيز اإلس���تثمار في 

نشر شبكات األلياف الضوئية تماشياً مع »رؤية المملكة 2030«.
وتتَّج���ه الس���عودية إل���ى رفع اإلقتص���اد بتعظيم الدخ���ل، وتنويع 
وزي���ادة النات���ج المحلي غي���ر النفطي، من خ���الل إطالقها مبادرات 
عدة، ومنها تحفيز اإلس���تثمار في نش���ر ش���بكات األلياف الضوئية، 
التي تبرز أهميتها في اإلس���هام في تمكين زيادة الناتج المحلي غير 
مة للمس���تفيدين  النفط���ي، واإلرتقاء بجودة الخدمات الرقمية المقدَّ
ف���ي الصح���ة الرقمي���ة، والحكوم���ة الرقمي���ة والتج���ارة اإللكترونية 

والتعليم الذكي.
وتشهد المملكة تطوُّرات متسارعة في مجال شبكات اإلتصاالت 
ت مناطق المملكة كافة، في مواكبة للتطور  وشبكة اإلنترنت، التي غطَّ

الكبير حول العالم في جودة الخدمات والبنية التحتية الرقمية، التي 
ل نقل البيانات في عصر  ز اإلقتصاد الرقمي والمعرفي، وتُس���هِّ تُع���زِّ

الثورة الصناعية الرابعة.
م���ن جهة أخرى، ترأس���ت المملكة العربية الس���عودية، اإلجتماع 
الثان���ي لفريق العم���ل العربي المعن���ي بالتحضير للمؤتم���ر العالمي 
لتنمية اإلتصاالت WTDC-21 التابع لإلتحاد الدولي لإلتصاالت 
)على مدار يومين(، بهدف تنسيق وصوغ المواقف العربية المشتركة، 
وبحث تط���ورات وتحديات تنمية اإلتصاالت وتقني���ة المعلومات في 

المنطقة العربية.
وش���ارك ف���ي اإلجتماع، أكث���ر من 60 مش���اركاً، يُمثِّل���ون الدول 
العربي���ة واألمان���ة الفني���ة لمجل���س ال���وزراء الع���رب لإلتص���االت 
والمعلومات، إضافة إلى مش���اركة ممثِّلين بصفة مراقب من المكتب 
اإلقليم���ي العربي لإلتحاد الدولي لإلتصاالت، ولجنة األمم المتحدة 

اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(.
وناق���ش المجتمع���ون األعم���ال التحضيرية للمؤتم���ر، التي تهّم 
المنطق���ة العربية من أج���ل دفع عجلة التنمية المس���تدامة وتحقيق 
أهدافه���ا ومقاصده���ا، كما ت���مَّ عرض إعالن وخطة عم���ل المؤتمر 
والقرارات، التي ستصدر عن المؤتمر الخاصة بدعم الدول العربية، 
وإعتماد المسائل الدراسية للجان التابعة لقطاع التنمية والمبادرات 
اإلقليمي���ة للمنطقة العربية، وموضوعات أخرى تتعلَّق بتقديم الدعم 

 l.للترشيحات العربية لمناصب قطاع التنمية ولجان المؤتمر

موضوع الغالف
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خذ مجلس الوزراء الس��عودي، عبر اإلتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين،  الملك سلمان بن عبد  إتَّ
طة. العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، 10 قرارات، من أبرزها إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسِّ

��طة من أهم محركات النمو اإلقتصادي، إذ تعمل على توفير الوظائف ودعم  وُتعتبر المنش��آت الصغيرة والمتوسِّ
اإلبتكار وتعزيز الصادرات.

طة السعودية تُقر إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسِّ

وتعمل المملكة، وفقاً لرؤية 2030، على تشجيع ريادة 
طة والتخصيص  األعمال في المنشآت الصغيرة والمتوسِّ
واإلس���تثمارات ف���ي صناع���ات جدي���دة م���ن أج���ل تعزيز 
مساهمة هذه الفئة في الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة.

س���ت المملك���ة الهيئة العامة للمنش���آت الصغيرة  وأسَّ
���طة، وس���تواصل دعم رواد األعم���ال الطامحين  والمتوسِّ
ل ممارس���ة  للنجاح من خالل تش���ريع أنظمة ولوائح تس���هِّ
ة  ر وشراكات دولية أكثر وحصَّ األعمال، وتوفير تمويل ميسَّ
أكب���ر للش���ركات المحلية م���ن المش���تريات والمناقصات 
المنش���آت  مس���اعدة  عل���ى  أيض���اً  ���ز  وتركِّ الحكومي���ة. 
���طة إلس���تغالل مناف���ع التقنية الرقمية  الصغيرة والمتوسِّ
ر  وش���بكات التواصل اإلجتماعي، وتمكين التمويل المصغَّ

والمساعدة في تطوير قدرات القطاع غير الربحي.
ر مجل���س الوزراء الس���عودي  وف���ي الع���ام 2019، قرَّ
إنش���اء برنام���ج لضم���ان التموي���ل للمنش���آت الصغي���رة 
���طة، تش���رف علي���ه الهيئ���ة العام���ة للمنش���آت  والمتوسِّ

طة. الصغيرة والمتوسِّ

الكويت ومصر
ه���ا مجلس الوزراء،  وم���ن الق���رارات األخرى التي أقرَّ
تفويض وزير اإلستثمار بالتباحث مع الجانب الكويتي في 
ش���أن مش���روع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية 
السعودية وحكومة دولة الكويت للتعاون في مجال تشجيع 

اإلستثمار المباشر، والتوقيع عليه.
كم���ا تمَّ تفوي���ض رئيس مجل���س إدارة الهيئ���ة العامة 
للمنافس���ة � أو م���ن ين���وب عن���ه � بالتباح���ث م���ع الجانب 
���رة تفاهم بي���ن الهيئة  المص���ري في ش���أن مش���روع مذكَّ
العامة للمنافس���ة ف���ي المملكة العربية الس���عودية وجهاز 
حماية المنافس���ة ومنع الممارسات اإلحتكارية بجمهورية 
مصر العربية في شأن التعاون في مجال تعزيز المنافسة 

ومكافحة الممارسات اإلحتكارية والتوقيع عليه.  
وج���رت الموافق���ة عل���ى مذك���رة تفاه���م بي���ن الهيئة 
الس���عودية للبيان���ات وال���ذكاء اإلصطناعي ف���ي المملكة 
العربية الس���عودية واإلتحاد الدول���ي لإلتصاالت للتعاون 

l.في مجال الذكاء اإلصطناعي

األخبار والمستجدات
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األخبار والمستجدات

أكدَّ رئيس مجلس إدارة »س���امبا«، عم���ار الخضيري، أنه 
»ل���ن يتم ص���رف أي م���ن الموظفين من مصرفّي »س���امبا« و 
»األهل���ي« نتيج���ة عملية اإلندماج«. وأش���ار ف���ي حديثه لقناة 
رة بنح���و 800 مليون ريال  »العربي���ة«، إل���ى »أن الوف���رة المقدَّ
سنوياً، ترجع بشكل أساسي إلى تخفيض تكلفة أنظمة التقنية 

في المصرفين«.
وقال الخضيري، »إن البنك سيفتح فرعاً قريباً في لندن«، 
مش���يراً إلى »أن الكيان الجديد س���يكون تركي���زه منصباً على 
���ع  الس���وق المحلي���ة، لكنه في الوق���ت ذاته، يتطلَّع إلى التوسُّ
داً  ف���ي عدد من ال���دول وأن هذا األم���ر قيد الدراس���ة«، مؤكِّ
»أن ال���دول التي لديها تبادل تجاري كبير مع المملكة العربية 

السعودية ستكون على رأس أولويات البنك للتواجد بها«.

ع خارجيًا التو�سُّ

وأوض���ح الخضي���ري: »أن خريط���ة إع���ادة اإلنتش���ار قيد 
الدراس���ة، وال تعني إغالق فروع، ب���ل بالعكس، قد نحتاج إلى 
زي���ادة عدد الف���روع، وهن���اك مخطط لتغطية أش���مل لبعض 

المناطق التي قد ال تكون مخدومة بصورة جيدة«.
وأش���ار الخضيري إلى أنه »قد يكون هناك دراسة إلعادة 
إنتش���ار بع���ض الف���روع، وال س���يما أن هن���اك فروع���اً لبنكّي 
ة، وبالتالي  »األهلي« و»سامبا« ال يفصل بينهما سوى أمتار عدَّ
ل إل���ى جغرافية جديدة  يج���ب أن يُغل���ق أحد الفرعي���ن، ويُحوَّ

تخدم العمالء«.

متناواًل الكيان الجديد بعد اإلندماج مع »األهلي«

رئيس مجلس إدارة »سامبا« عمار الخضيري:
لن يتم صرف أي موظف من مصرفي »سامبا« و »األهلي« نتيجة عملية اإلندماج

رئيس مجلس إدارة سامبا عمار الخضيري

وف���ي م���ا يتعلق بقط���اع البنوك اإلس���تثمارية ف���ي الكيان 
الجديد بعد اإلندماج، قال الخضيري: »إن البنكين »س���امبا« 
و»األهل���ي« كانا ف���ي المركزي���ن األول والثاني، ف���ي ما يتعلق 
ن  بقطاع بنوك اإلستثمار«، مشيراً إلى »أن عملية الدمج ستُمكِّ

الكيان الجديد من تلبية إحتياجات المملكة المستقبلية«.
وتاب���ع الخضيري: »إن ميزانية البنكين تبلغ أكثر من 850 
ر لتمويل  ملي���ار ريال، وجزءاً كبيراً من هذه الميزانية سيُس���خَّ
المش���اريع التنموية، وتمويل الش���ركات التي تس���اهم في هذه 

العمليات«.

الدمج بين المصرفين

 سيخلق كياناً قوياً في المنطقة

دمج ح�سابات البنكين

���ع الخضي���ري »أن يت���م دم���ج حس���ابات العمالء بين  وتوقَّ
بنكّي »س���امبا« و»األهلي« في أبريل/ نيس���ان 2021«، مؤكداً 
»أن عملي���ة الدمج بين البنكين س���تخلق كيان���اً مالياً قوياً في 

المنطقة«.
وأوضح الخضيري أنه »في األش���هر األربعة الماضية منذ 
توقي���ع اإلتفاقية الملزم���ة لإلندماج بين البنكي���ن، كان هناك 
دراس���ات كبيرة لعملية الدمج، وتمَّ وضع خطة متكاملة لدمج 
األنظم���ة بين البنكين، بما فيها نقل حس���اب العمالء وأنظمة 

تقنية المعلومات«.
رة  وأش���ار الخضي���ري إلى أن���ه »وصلنا إلى مراح���ل متطوِّ
م���ة في إس���تكمال مخط���ط الدمج، وبدءاً م���ن أبريل/  ومتقدِّ
نيسان 2021 سيتم تنفيذ هذه الخطة، ليتم عملية الدمج من 

منظور العميل«.
ومع إس���تعداد البنك األهلي التجاري، ومجموعة س���امبا 
المالية، لعقد الجمعيتين العموميتين للبنكين، إلقرار االندماج 
ع إندماج البنكين  ���ع الخضيري، »أن يُش���جِّ )قريب���اً جداً(، توقَّ
ه إلى عمليات إندماج، وال س���يما  البن���وك األخرى إل���ى التوجُّ
في حال نجاح العملية«، مس���تبعداً في الوقت الحالي »أن يتم 

l.»التخطيط إلندماج جديد للبنك
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 أعل��ن البن��ك األهلي التج��اري ومجموعة س��امبا المالية، عن تصويت مس��اهمي البنكي��ن بالموافقة على عملي��ة اإلندماج 
التاريخي��ة به��دف تأس��يس عمالق مصرف��ي وطني وق��وة مالية إقليمية. س��ُيطلق على البن��ك الجديد إس��م »البنك األهلي 
ط أن يبدأ البنك عملياته تحت الهيكل التنظيمي واإلسم الجديد في األول من أبريل/ نيسان 2021.   السعودي«، ومن المخطَّ

سينجم عن اإلندماج تدشين البنك األهلي السعودي
مساهمو البنك األهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية 

يُصوِّتون لصالح إتمام عملية اإلندماج

وجاء تصويت المس���اهمين بعد إكتم���ال النصاب النظامي خالل 
إجتماع الجمعية العامة غير العادية لكل من البنكين في أول مارس/ 
آذار 2021، حيث صوَّت مس���اهمو البنك األهلي التجاري، ومجموعة 
سامبا المالية بأغلبية ساحقة، بالموافقة على إندماج البنكين. ويأتي 
تصويت المس���اهمين بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية 
الالزم���ة، بم���ا في ذلك الحص���ول على عدم ممانع���ة البنك المركزي 
السعودي وعدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة وموافقة هيئة السوق 

المالية، باإلضافة إلى موافقة السوق المالية السعودية )تداول(. 
سيُس���اهم اإلندماج ف���ي تحقيق قيمة كبيرة لكاف���ة المعنيين من 

مس���اهمين وعم���الء وموظفين، فض���اًل عن تعزيز مس���اهمة القطاع 
المصرفي في دعم التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية، تماشياً مع رؤية 
المملكة 2030. كما س���يتمتَّع البنك الجديد بإمكانات أكبر لتس���هيل 
قات النقدية من المملكة وإليها عبر األس���واق  التج���ارة وتعزيز التدفُّ
ة سوقية  اإلقليمية والعالمية. وس���يتمتَّع البنك األهلي السعودي بحصَّ
ر  ���رات اإلقتصادية. وس���يوفِّ تبل���غ 30 % تقريب���اً وف���ق جميع المؤشِّ
توحي���د أعم���ال البنكين نطاق أعمال أوس���ع، ومش���اركة أكبر ألفضل 
الممارس���ات في المجال، وتنمية غير مح���دودة للكفاءات والمواهب 

 l.الوطنية
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5 مزايا لنظام المدفوعات الفورية »سريع« في المملكة العربية السعودية

المدير التنفيذي ل� »المدفوعات السعودية« 
فهد بن إبراهيم العقيل

قال المدير التنفيذي ل� »المدفوعات السعودية« فهد بن إبراهيم 
العقي���ل: »إن تدش���ين نظ���ام المدفوع���ات الفورية »س���ريع« هو ثمرة 
عمل وجهد إس���تمر على مدار األش���هر الماضية مع جميع الشركاء، 
ورغم التحديات التي ظهرت إثر جائحة كورونا، إال أن سرعة تطبيق 
النظام في جميع البنوك المحلية، تُعّد األس���رع على مس���توى أنظمة 

المدفوعات الفورية في العالم«. 
أض���اف العقيل: »يش���مل نظ���ام المدفوعات الفورية »س���ريع« 5 
ن عمالء القط���اع المصرفي من  مزاي���ا هام���ة، من بينها، أنها س���تُمكِّ

إرسال وإستقبال الحواالت المحلية منخفضة القيمة، على مدار 24 
ساعة، وبرسوم منخفضة ال تتجاوز رياالً واحداً، إضافة إلى خدمات 
ال،  وميزات أخرى يُتيحها النظام للمس���تفيدين، كإستخدام رقم الجوَّ
ق  فاً بدياًل عن رقم »اآليبان« للتحويل بين البنوك، وإمكانية التحقُّ معرِّ

ة حساب الطرف المستقبل للحوالة قبل التحويل«. من صحَّ
وأشار العقيل إلى »أن نظام المدفوعات الفورية »سريع«، سيُتيح 
للعم���الء التنفيذ الفوري للحواالت بين البنوك التي ال تتجاوز قيمتها 
20 ألف ريال في المرحلة الحالية، بحيث يتم إيداع الحوالة بحساب 
ن النظام العمالء من  المس���تفيد فورياً وعلى مدار اليوم، كما س���يُمكِّ
اإلس���تفادة من خدمة التحويل الس���ريع، من دون الحاجة إلى إضافة 
المس���تفيد ف���ي القن���وات البنكي���ة أو تفعيل���ه، وذلك للح���واالت التي 
ال تتج���اوز قيمته���ا 2500 ري���ال، عل���ى أن يُوافق العمي���ل على تفعيل 
د الحّد الخاص به ل���دى البنك، حيث تهدف الخدمة  الخدم���ة، ويُحدِّ
إلى تسريع تحويل األموال بين األفراد في مختلف البنوك المحلية«.
ولفت المدير التنفيذي ل� »المدفوعات السعودية« إلى »أن النظام، 
يُعّد خطوة جوهرية في مس���يرة تطوير نظم المدفوعات في المملكة 
العربية الس���عودية، وأحد أهم الش���واهد على مس���توى تط���وُّر البنية 
التحتية الرقمية في المملكة، وإبراز قدراتها التش���غيلية الفائقة، وال 
ن البنوك  س���يما على مس���توى نظم المدفوعات الرقمية. كما س���يُمكِّ
وشركات التقنية المالية - على وجه الخصوص- من تطوير خدمات 
مالي���ة مبتك���رة، تُواك���ب متطلِّبات اإلقتص���اد الرقمي ال���ذي تنتهجه 

 l.»المملكة، ضمن إستراتيجيتها للتحوُّل الرقمي الشامل
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تجاوز تطبيق »توكلنا« 17 مليون مستخدم خالل 9 أشهر منذ إطالقه، 
ل رقماً قياسياً كأحد الحلول الرقمية الناجحة والفاعلة التي  حيث س���جَّ
أطلقته���ا الهيئة الس���عودية للبيانات والذكاء اإلصطناعي »س���دايا«، في 

إطار دعم الجهود الدولية الصحية لمواجهة جائحة »كوفيد – 19«.
وق���ال رئي���س الهيئة الس���عودية للبيان���ات وال���ذكاء اإلصطناعي 
لت إلى  »سدايا«، الدكتور عبداهلل الغامدي، »إن منظومة )توكلنا(، تحوَّ
تجربة على الصعيدي���ن الوطني واإلقليمي، بما تمتلكه من خصائص 

تطبيق »توكلنا« يتجاوز 17 مليون 
مستخدم بعد 9 أشهر 

صحية عالية األداء، وخدمات أخرى متنوعة«، مشيداً ب� »الدور المهم على إطالقه في السعودية
اس���ة التي تشهد  والحيوي للتطبيق في هذه المرحلة الدقيقة والحسَّ
فيها الس���عودية عودة المنحنى الوبائي لتسجيل إرتفاعات في أعداد 
المصابين بفيروس كورونا، وهو ما يجعل من تحميله وتفعيله ضرورة 

ة أكثر من أي وقت مضى«. ملحَّ
كما أش���اد رئيس الهيئة الس���عودية للبيانات والذكاء اإلصطناعي 
ب� »الوعي الكبي���ر والمتنامي للمواطني���ن والمقيمين، بأهمية تحميل 
قة في عدد  وتفعي���ل تطبي���ق »توكلنا«، وهو ما ترجمته األرق���ام الُمحَقَّ

 l.»المستخدمين، والتي يُتوقع أن تشهد زيادة مضطردة مستقباًل
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عق��دت لجن��ة األم��م المتح��دة اإلقتصادي��ة واإلجتماعي��ة لغرب��ي آس��يا 
)اإلس��كوا(، بدع��ٍم من المملك��ة العربية الس��عودية، إجتماعًا ه��و األول من 
نوعه، جمعت فيه حكومات الس��ودان والصوم��ال وموريتانيا واليمن، والدول 
والجه��ات المانحة اإلقليمي��ة والدولية، إلطالق أول نقاش إقليمي في ش��أن 
برنام��ج العمل التنم��وي الجديد لصالح أق��ل البلدان نموًا حت��ى عام 2030، 
المزم��ع إعتم��اده في خت��ام مؤتمر األم��م المتح��دة الخام��س المعني بأقل 

البلدان نموًا في كانون الثاني/ يناير 2022.

»اإلسكوا« و»البرنامج السعودي« 
دة للبلدان العربية األقل نموًا للعقد المقبل يدفعان بإتجاه رؤية تنموية موحَّ

ويأت���ي ذل���ك في ظ���لِّ م���ا تعانيه 
البل���دان العربية األق���ل نمواً من 
تحدي���ات تنموي���ة جس���يمة، رغم 
اه���ا من  المس���اعدات الت���ي تتلقَّ
الدول والجهات المانحة، والدعم 
األم���م  منظوم���ة  م���ه  تقدِّ ال���ذي 
المتَّح���دة لها، ال س���يما في إطار 
برنامج عملها لصالح أقل البلدان 

نمواً للعقد 2020-2011.
اإلفتتاحي���ة،  الكلم���ة  وف���ي 

ق���ال رئيس مجموعة الحوكمة والوقاية من الصراعات في اإلس���كوا، 
د. ط���ارق العلم���ي، إن »ه���ذا اإلجتماع اإلقليمي، ف���ي حضور ممثلي 
ال���دول األربع والش���ركاء اإلقليميين والدوليين، يهدف إلى مناقش���ة 
التحديات الرئيسية والصدمات التي واجهت مسار التنمية في العقد 
الماضي، وألقت بثقلها على كاهل حكومات هذه الدول، وإلى تحديد 
األولويات الوطنية التي ترغب هذه الدول التركيز عليها خالل العقد 
2020-2030، وطرح الخيارات المتاحة لإلنتقال إلى مرحلة السالم 
والتنمية المستدامة بالنسبة إلى البلدان التي تمّر بنزاعات مسلحة«.

ت اإلس���كوا، بدعٍم  وتحضيراً لهذا النقاش الرفيع المس���توى، أعدَّ
م���ن المملكة، تقريراً بعن���وان »البلدان العربية األقل نم���واً: التحديات 
م التقرير  والف���رص التنموي���ة«، طرحت نتائجه على المش���اركين. ويقدِّ
ق خالل العقد الماضي،  م المحقَّ تحلياًل للوضع الراه���ن وتقييماً للتقدُّ
وعرضاً للتحديات التي تعوِّق مس���ار التنمية في البلدان العربية األقل 
م خالل العقد الجديد.  نمواً، وللفرص المتاحة لتحقيق المزيد من التقدُّ
ويقت���رح التقرير أيض���اً آليات لمعالج���ة القضاي���ا المزمنة التي 
تواجهها البلدان العربية األقل نمواً، ويبرز أفضل الممارسات لتعزيز 
الشراكات اإلقليمية والدولية والوفاء باإللتزامات والتعهدات تجاهها، 
موجهاً التوصيات إلى المانحين والمجتمع الدولي، وحكومات البلدان 

األربعة على حد سواء.

وألق���ى العلم���ي الضوء عل���ى المقارب���ة اإلنمائية الت���ي تطرحها 
اإلس���كوا في التقرير قائاًل: »في س���ياقات النزاعات المسلحة، يجب 
الت اإلغاثية والمساعدات اإلنسانية بالمعادلة  أن تسترشد كل التدخُّ
التي تربط بين ثالثية اإلغاثة والتنمية والس���لم. وإذ نعي أن الحاجة 
إل���ى المس���اعدات اإلنس���انية الطارئة أم���ر ال جدال في���ه، يبقى من 
الض���روري أن يتم توفير المس���اعدات من منظور إستش���رافي ضمن 
د الطريق إلى إس���تثمارات إنمائية  إطار مس���تدام طويل األج���ل، يُمهِّ

وبالتالي يُسهم في إحقاق السالم«.
د المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار  وبدوره أكَّ
اليمن، السفير محمد بن سعيد آل جابر، أن »هذا اإلجتماع هو فرصة 
لل���دول األقل نمواً، والجهات التنموية اإلقليمي���ة والدولية، إلى جانب 
الجهات المانحة للمساعدات اإلنمائية، لوضع اللبنات األساسية التي 
تس���اهم في تبنِّي برنامج عمل جديد للعقد الحالي حتى عام 2030، 
باإلعتماد على أفضل الممارسات التنموية الحديثة، بناًء على الدروس 
ت مواجهتها ف���ي العقد الماضي، من  المس���تفادة والتحدي���ات التي تمَّ
خ���الل جم���ع آراء هذه البلدان األق���ل نمواً، واألعض���اء المانحين في 
صة حول برنامج  اإلسكوا، كذلك الوكاالت والهيئات اإلقليمية المتخصِّ
العمل السابق، سعياً لتمكين هذه الدول من تحسين مراكزها بين دول 

l.»العالم من خالل تحقيق أهداف التنمية المستدامة
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السفير محمد بن سعيد آل جابر
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رة تعاون  ع المركز الس����عودي للشراكات االستراتيجية الدولية، مذكِّ وقَّ
مع مجلس الغرف الس����عودية، لتنسيق الجهود بينهما، تعزيزاً لدور القطاع 
الخاص في الش����راكات اإلس����تراتيجية الدولية وتس����عى هذه المذكرة إلى 
تحفيز مش����اركة القطاع الخاص وإستدامتها، من خالل تقديم جميع سبل 
الدعم لتحقيق األهداف المعّززة لدعم الش����راكات اإلس����تراتيجية الدولية 

للسعودية.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للمركز، الدكتور فيصل الصقير، »أن 
المذكرة تأتي ضمن مس����اعي المركز إلس����تثمار وإشراك الجهات الفاعلة 
ف����ي المنظوم����ة اإلقتصادية للس����عودية، وذلك ف����ي إط����ار دوره المحوري 
المتمثل بتوحيد جهود المملكة في مجال شراكاتها اإلستراتيجية مع دول 
العالم، بما يُس����هم في بناء تلك الشراكات، وتطويرها، وتعزيزها، وتنسيق 

برامجه����ا، ومتابعته����ا مع الجهات ذات الصلة، تماش����ياً م����ع أهداف »رؤية 
.»2030

وأش����ار الدكتور الصقير إلى تأكيد القي����ادة على »وجوب دعم وتعزيز 
قطاع األعمال السعودي بما يخدمه دولياً لتنفيذ أعماله، وتعزيز عالقاته، 
وتنمية صادراته، وتذليل العوائق التي تعترض مش����روعاته االستراتيجية، 

في إطار الشراكات الدولية للمملكة«.
وأض����اف الصقي����ر: »تتضمن مذك����رة التعاون م����واد تعاونية عدة، من 
أبرزه����ا تبادل المعلومات والبيان����ات، والتقارير الالزمة التي تدعم أعمال 
المركز والمجلس، والمشاركة في تنظيم الندوات والمؤتمرات والفعاليات 
وورش العمل التي تخص أعمالهما في شأن القطاع الخاص، وتطوير فرص 

l.»الشراكات واإلتفاقيات والمبادرات الدولية لخدمة قطاع األعمال

تعزيز دور القطاع الخاص السعودي في الشراكات اإلستراتيجية الدولية

األخبار والمستجدات

أعلن صن���دوق اإلس���تثمارات العامة، تعيينات ف���ي فريق اإلدارة 
���عية، إذ ش���ملت التعيينات، تعيين كل  التنفيذي ضمن مس���يرته التوسُّ
م���ن: يزيد ب���ن عبدالرحمن الحميد، رئيس���اً جديداً ل���إلدارة العامة 
لإلس���تثمارات ف���ي الش���ركات المحلية، وإنتقال راش���د ب���ن إبراهيم 
ش���ريف، ليش���غل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للكيان 
المندم���ج لألهلي كابيتال وس���امبا كابيتال، إحدى ش���ركات محفظة 

صندوق اإلستثمارات العامة: إدارة تنفيذية جديدة  ورانيا نشار مستشارة للمحافظ
صن���دوق اإلس���تثمارات العامة اإلس���تراتيجية، ورانيا محمود نش���ار 
مستش���ارة لمحاف���ظ صن���دوق اإلس���تثمارات العامة ياس���ر الرميان، 
وفهد السيف، رئيس���اً جديداً لإلدارة العامة لتمويل الشركات، وعلي 
رضا زعيمي مستش���اراً لياسر الرميان، وتكليف مدير إدارة أصحاب 

المصلحة سعد الكرود، بمنصب كبير اإلداريين.
وتهدف التعيينات الجديدة إلى دعم وتنفيذ إستراتيجية صندوق 
اإلس���تثمارات العام���ة الطموح���ة م���ن خ���الل تعزيز خب���رات فريقه 
التنفيذي. وستش���غل رانيا محمود نش���ار، منصب مستش���ار محافظ 
صندوق اإلستثمارات العامة ياسر الرميان كعضو جديد في صندوق 
اإلس���تثمارات العامة، بخبرة تفوق 20 عاماً ف���ي القطاع المصرفي، 
والحوكمة وإدارة المخاطر واإللتزام، وتُعّد رانيا أول س���عودية تش���غل 
منص���ب تنفي���ذي لمجموع���ة مصرفية، حي���ث ُعيِّنت رئيس���اً تنفيذياً 
ة خالل  لمجموع���ة س���امبا المالي���ة، بع���د تدرُّجها ف���ي مناصب ع���دَّ
ة منها الس���وق المالية  مس���يرتها، وه���ي عض���وة مجالس إدارات ع���دَّ

 l.)السعودية )تداول

رانيا محمود نشار 
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نشاط اإلتحاد

ع األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن  وقَّ
فت��وح، والرئي��س التنفي��ذي لمؤسس��ة PECB العالمي��ة 
إيريك الشابيل Eric Lachapelle إتفاقية تعاون وشراكة 
تهدف إلى تنظيم نش��اطات تدريبية وتثقيفية مشتركة، 

تخدم العاملين في المصارف العربية.
ف����ي ه����ذا الس����ياق، أكد فت����وح، »أن ه����ذه الش����راكة تأتي في 
س����ياق تحقيق رس����الة اإلتحاد الهادفة إلى زيادة مهارات وخبرات 

إتفاقية تعاون وشراكة بين إتحاد المصارف العربية 

ومؤسسة PECB GROUP العالمية - كندا

ISO/IEC 27001 Foundation :أول دورة تدريبية مشتركة بعنوان
س����ات المالي����ة العربي����ة، ورفع  العاملي����ن ف����ي المص����ارف والمؤسَّ
مس����توى كفاءاتهم، وذلك من خالل عقد دورات تدريبية مش����تركة 
ص����ة ف����ي مختلف حق����ول المهنة المصرفي����ة، تفضي إلى  ومتخصِّ
منح المش����اركين ش����هادات إختصاص مهنية عالمية وفقاً للمعيار 
)ISO/IEC 17024(  معتم����دة م����ن PECB بع����د إجتيازه����م 

رة«.  اإلمتحانات المقرَّ
Lachapelle، »أن المؤسس����ة  أك����د الش����ابيل  م����ن جهت����ه، 
س����ة للتعاون مع إتحاد المصارف العربية، وتقديم الخدمات  متحمِّ

والخبرات التي تمتلكها«.
س����ة إس����تطاعت أن تبني س����معة  أضاف الش����ابيل: »إن المؤسَّ
قوي����ة في الس����وق الدولية لخبرته����ا وقدرتها عل����ى تطوير وتقديم 
 ISOدورات تدريبية، في مختل����ف مجاالت األعمال وفقاً لمعايير

العالمية«.

يُذكر أنه، س����يتم إط����الق باكورة هذا التع����اون من خالل عقد 
ال����دورة التدريبية األولى عبر التواصل المرئي )Online(  باللغة 
اإلنكليزية، وذلك بين 29 آذار/مارس، وأول نيس����ان/أبريل 2021، 
 ISO/ IEC 27001 :ل 4 س����اعات يومي����اً، تح����ت عن����وان بمع����دَّ
Foundation، حي����ث يحصل المش����ارك بموجبها على ش����هادة 
مهنية صادرة عن ال� PECB  بعد إجتيازه بنجاح لإلمتحان الذي 

l.ذه عبر التواصل المرئي يُنفِّ

فتوح و الشابيل خالل توقيع إتفاقية التعاون والشراكة

واصلت عملة »بيتكوين« الرقمية إرتفاعها القياسي، لتبلغ قيمتها 
نح���و 58,354 دوالراً. وبهذا تراوحت الزيادة األس���بوعية للعملة 
20 %، وبلغ���ت 100 % خ���الل العام 2021. وش���هدت العملة زيادة 
ة في قيمتها على مدى ش���هرين لتبلغ قيمة الشركة السوقية أكثر  حادَّ

وصل سعرها إلى أكثر من 58 ألف 
دوالر ...الـ»بيتكوين« 

تُواصل إرتفاعها القياسي

م���ن تريليون دوالر. وس���اهم ف���ي اإلرتفاع، إقبال عدد من الش���ركات 
الب���ارزة على اإلس���تثمار أو التداول بهذه العملة، من بينها، »تس���ال«، 

l.»و»ماستر كارد«، و»بي أن واي ميلون
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��م إتح��اد المص��ارف العربي��ة أرب��ع دورات تدريبي��ة، ودورتي��ن  نظَّ
تعاقديتين، خالل كانون الثاني/ يناير، وشباط/ فبراير 2021.

 تناول���ت األول���ى عبر التواصل المرئ���ي محور »التقيي���م الذاتي ألنظمة 
الرقاب���ة الداخلي���ة وف���ق لجنة COSO، وإع���داد خطط التدقي���ق الداخلي 
المس���تند للمخاطر«، بمش���اركة أكثر من 30 خبي���راً مصرفياً متخصصاً من 
ة، أهمها مصر، جيبوت���ي، لبنان، قطر، األردن والكويت. وقد  دول عربي���ة عدَّ
سلطت هذه الدورة الضوء على المفاهيم الحديثة للتدقيق الداخلي والرقابة 
قي���ن الداخليين IIA ف���ي الوالي���ات المتَّحدة  الداخلي���ة وف���ق معه���د المدقِّ
األميركي���ة ولجن���ة COSO، كم���ا ركَّزت على إكس���اب المش���اركين مهارات 

وأساليب إعداد خطط التدقيق المستند للمخاطر RBA  في البنوك.
حاضر في هذه الدورة الدكتور خليل القصاص، الخبير األردني المعروف 
- المدير السابق في البنك المركزي األردني- والذي يملك خبرة واسعة في 
مجال التدقيق والمحاس���بة واإلستشارات وفق المعايير المحاسبية الدولية، 
باإلضافة إلى مشاركته في العديد من المؤتمرات والندوات وله مجموعة من 

الكتب اإلقتصادية في هذا الخصوص.  

نشاط اإلتحاد

دورات تدريبية وتعاقدية إلتحاد المصارف العربية عبر التواصل المرئي
إلكساب المهارات وأساليب إعداد خطط التدقيق

وتقييم اإلمتثال والمخاطر ومكافحة غسل األموال
وتناول���ت الدورة التدريبي���ة الثانية عبر التواص���ل المرئي باللغة 
 Risk Assessment Techniques and“ مح���ور  اإلنكليزي���ة 
Operational Resilience” وق���د ش���ارك فيها 15 مس���ؤوالً في 
إدارات مخاطر التش���غيل في المصارف العربية في مصر، السودان، 
فلس���طين، العراق ولبن���ان، حاضر في هذه الدورة المستش���ار دفيد 
 Mr. David Lannoy – Associate Director Risk الن���وي

.Training & Practices – Chapelle Consulting
وقد تمَّ في هذه الدورة إلقاء الضوء على تقنيات تقييم المخاطر، 
والمبادئ اإلرش���ادية إلختيار وتطبيق هذه التقنيات ومفاهيم تحديد 
دة من المخاطر  وتحلي���ل المخاطر، وكيفي���ة التعامل مع نماذج مح���دَّ

وإعتماد الخيارات المتاحة للتخفيف منها أو منع تكرار حدوثها.
وأتاحت جلسات التدريب والعمل الجماعي للمشاركين، الفرصة 
إلختب���ار جمي���ع تقني���ات تقيي���م المخاط���ر، والعمل م���ع الزمالء من 
مختل���ف المنظمات والمؤسس���ات المالية واإلس���تفادة م���ن التواصل 

وتبادل الخبرات. 
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Ma -“  وتناولت الدورة التدريبية الثالثة باللغة اإلنكليزية محور
 agement of Interest Rate Risk in the Banking Book
)IRRBB( in View of the Current Market Volati -
ity”، لمدة أربعة أيام بواقع 3 ساعات يومياً )12 ساعة تدريبية(. 

وق���د ش���ارك في هذه ال���دورة أكث���ر من 50 ش���خصية مصرفية 
ص���ة ف���ي إدارة المخاط���ر من مختل���ف الدول العربي���ة منها:  متخصِّ

البحرين، السودان، مصر، الكويت، األردن وفلسطين. 
حاض���ر ف���ي هذه الدورة الدكت���ور رودريك أبي الحس���ن – مدير 
رئيسي ورئيس مجموعة اإلستراتيجية وتحليل المخاطر في مجموعة 
اإلعتماد اللبناني - لبنان، وهو أستاذ محاضر في الجامعات اللبنانية 
وش���ارك في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية المتعلقة بإدارة 

المخاطر والحوكمة. 
قاً لمفهوم إدارة مخاطر أس���عار  وإكتس���ب المش���اركون فهماً معمَّ
الفائ���دة في محفظ���ة المص���رف  )IRRBB( باإلضاف���ة إلى كيفية 
معالجة التحديات الرئيس���ية التي تواجه القطاع المصرفي في ضوء 

البيئة الحالية ألسعار الفائدة. 
كما ساهمت الدورة التدريبية اإلعدادية الرابعة لمدة خمسة أيام 
عبر التواصل المرئي، بواقع ثالث س���اعات يومياً )15 ساعة تدريب( 
ف���ي تأهيل المش���اركين للخضوع إلى إمتحان لنيل ش���هادة أخصائي 
معتمد في مكافحة غس���ل األموال من مؤسسة ACAMS العالمية، 
ش���ارك فيها 25 مش���اركاً من مختلف المصارف العربية العاملة في 

الكويت، السودان، لبنان، البحرين، سوريا ومصر.  
ق على الثقافة والمعرفة  وقد سلَّطت هذه الدورة الضوء بشكل معمَّ
الضروري���ة الالزمة في مجال مكافحة غس���ل األموال، وفق متطلِّبات 
التوصيات الدولية، وال سيما لجنة بازل ومنظمة FATF، باإلضافة 

نشاط اإلتحاد

ال���ى دور مس���ؤول التبليغ عن العمليات المش���بوهة الت���ي قد يعتريها 
ي  غس���ل األم���وال، وكيفية قيامه بإج���راءات العناي���ة الواجبة والتقصِّ
 )DUE DELIGENCE( الالزم ورصد الجزاءات ومعرفة العميل

كذلك دراسة مخاطر غسل األموال على القطاعات المالية.
حاض���ر في هذه الدورة الخبير اللبناني والعالمي بش���ير النقيب 
– شريك إداري لمؤسس���ة Compliance Alert. LLC - لبنان، 
وكميل بارخو – مستش���ار أعمال لشركة Acumen لإلستشارات - 
لبنان والحلول المعلوماتية في القطاع المالي والتجاري والعام، وهما 
يتمتَّع���ان بخبرة طويل���ة في مجال اإلمتثال ومكافحة غس���ل األموال، 

وشغال مناصب قيادية في العديد من المصارف اللبنانية. 
���م إتح���اد المص���ارف العربي���ة، دورتي���ن  م���ن جه���ة أخ���رى، نظَّ
تعاقديتي���ن، ل���كل من كاك بن���ك الدولي – جيبوتي، وبن���ك البركة – 
س���وريا. تناولت ال���دورة التعاقدية األولى م���ع كاك بنك الدولي، أهم 
المواضي���ع الحالية المتعلِّقة بإدارة اإلمتث���ال، وقد حضرها أكثر من 
50 ش���خصية مصرفي���ة من العاملين في مختل���ف اإلدارات في كاك 
بنك الدولي، حاضر فيها فؤاد خليفة – رئيس مجموعة اإلمتثال في 

مجموعة فرنسبنك – لبنان. 
اما الدورة التعاقدية الثانية مع بنك البركة – سوريا، والتي كانت 
ق  ه���ة الى أعضاء مجلس إدارة البن���ك والكوادر العليا فيه، فتطرَّ موجَّ
المحاض���رون فيه���ا الى مواضيع عدي���دة متعلِّقة ب���إدارات المخاطر 
واإلمتث���ال والحوكم���ة، حاضر فيها كل من أحم���د فؤاد خليل – نائب 
أول مدير عام قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك مصر 
 Compliance مصر، وبش���ير النقيب - ش���ريك إداري لمؤسسة -
 – PWC لبن���ان، وأحم���د كس���واني – ش���ريك في - Alert. LLC

l.الكويت
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جامعة اإلمارات تُشارك في فعاليات »اإلمارات تبتكر 2021«

نسيبة: نسعى إلى نشر ثقافة اإلبتكار لتحقيق التنمية المستدامة

زكي أنور نسيبة 
المستشار الثقافي لرئيس الدولة،
 الرئيس األعلى لجامعة اإلمارات

خلص���ت فعالي���ات أس���بوع اإلبت���كار 2021، والتي ش���اركت فيها 
جامع���ة اإلمارات العربية المتحدة، بعن���وان »اإلمارات تبتكر 2021«، 
على مدار ستة أيام، من خالل إطالق وتنفيذ مبادرات وأفكار مبتكرة 
ونوعي���ة، عل���ى مس���توى الدول���ة، إلى إقام���ة حفل إفتراض���ي لتوزيع 
الجوائز على الفائزين في الدورة السادسة من جائزة الرئيس األعلى 
ز ثقافة اإلبتكار،  لإلبتكار، إضافة الى إطالق أكثر من 100 مبادرة تُعزِّ

ودعم البحث العلمي في مجتمع اإلمارات.
ويُعتبر شهر اإلبتكار حدثاً وطنياً سنوياً تمَّ إطالقه بتوجيهات من 
الش���يخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلِس الوزراء، حاكم دبي. 
ويتزام���ن هذا العام مع حلول اليوبيل الذهبي لإلتحاد، وتماش���ياً مع 
رؤي���ة الحكومة الرش���يدة بأن تكون دولة اإلم���ارات ضمن أفضل دول 
العالم لمناس���بة الذكرى ال���� 50 لقيام إتحاد دول���ة اإلمارات العربية 

المتحدة، وأن تكون مركزاً عالمياً لإلبتكار.
ويؤكِّد المستشار الثقافي لرئيس الدولة، الرئيس األعلى لجامعة 
اإلمارات زكي أنور نس���يبة »أهمية اإلبتكار في عصرنا الحالي، حيث 
أصب���ح م���ن أه���ّم مقوِّمات وبن���اء الحض���ارة الحديثة، وم���ن األهمية 
س���ات التعلي���م العالي منبع اإلبتكار،  بمكاٍن أن تكون الجامعات ومؤسَّ
وحاضنته بإعتبارها بيئة تعليمية وبحثية، ُمناطاً بها مواكبة التطورات 
الُمتس���ارعة في المعرفة، وأخصُّ منه���ا مجاالت التكنولوجيا والذكاء 

اإلصطناعي وطّب المستقبل واألمن الغذائي«.
 ويرى نس���يبة »ضرورة العمل على نش���ر ثقافة اإلبتكار، كأساس 
لتحقيق التنمية الُمستدامة، وجودة الحياة، تماشياً مع رؤية الحكومة 

الرشيدة، بأن تكون دولة اإلمارات مركزاً عالمياً لإلبتكار«.

وش���هدت فعالي���ات جامع���ة اإلمارات قي���ام زكي أنور نس���يبة بتكريم 
الفائزي���ن بجائ���زة الرئيس األعل���ى لإلبت���كار 2020 - 2021، والذي بلغ 

عددهم 32 فائزاً ضمن 15 مشروعاً مبتكراً.
وفازت خمس���ة مش���اريع طالبية ضمن مح���ور التكنولوجيا والطاقة 
دة والنقل، فيما فازت س���بعة مش���اريع ألعض���اء هيئة التدريس،  المتج���دِّ
ذها موظفون بالجامعة في محاور التعليم والتكنولوجيا.  وثالثة مشاريع نفَّ
يُشار إلى أن جامعة اإلمارات تحرص على إعداد جيل من الُمبتكرين، 
يُسهمون في تحقيق النمو واإلزدهار لإلنسان، ودعم مكانة الدولة في 
اإلبداع والتميُّز، وتس���خير كافة اإلمكان���ات، فضاًل عن تقديم الدعم 

l.إلطالق وتنفيذ المشاريع اإلبتكارية

جامعة اإلمارات العربية المتحدة

األخبار والمستجدات
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البنك المركزي الكويتي: 
الموافقة على تعيين 6 قياديين و11 عضوًا مستقاًل في البنوك

في إطار مساعيه لتكويت القيادات المصرفية العليا، وافق 
مجل���س إدارة بنك الكويت المركزي في إجتماعه على تعيين 6 
كويتيي���ن في مناصب قيادية بعدد من البن���وك، كما أقرَّ تعيين 

11 عضواً مستقاًل.
وتأتي التعيينات الجديدة في إطار تطبيق البنوك لتعليمات 
دة بوضع خطط واضحة المعالم ومجدولة  »المركزي« المش���دَّ
زمني���اً لتكوي���ت الوظائ���ف القيادي���ة، على أن تكون اإلس���تعانة 
بالخب���رات األجنبي���ة مقترن���ة بالتدري���ب ونقل الخب���رات، إلى 
الك���وادر الكويتي���ة، ليت���م إس���ناد تل���ك المناصب إل���ى الكوادر 

الكويتية بسالسة في ما بعد.
ه بنك الكويت المركزي نحو »تكويت« القيادات  يُذكر أن توجُّ
المصرفي���ة ب���دأ يجن���ي ثم���اره، حيث إرتفعت نس���بة إش���غال 
الكويتيي���ن للمناص���ب القيادية في البنوك التي تضم الرؤس���اء 
التنفيذيين ونوابهم ومديري اإلدارات المختلفة، لتش���مل أيضاً 
إل���ى جانب الرؤس���اء التنفيذيين، القيادات الوس���طى ومديري 
الجوهري���ة منه���ا، كمدي���ري الخزين���ة  اإلدارات، وخصوص���اً 

والخدمات المصرفية والمخاطر وغيرها.

نظم الحوكمة
ووافق إجتماع »المركزي« على طلب البنوك المحلية بتعيين 

11 عضواً مستقاًل في مجالس اإلدارات. علماً أن قرار التعيين 
النهائ���ي م���ن عدم���ه يتوقف عل���ى موافقة الجمعي���ة العمومية 

المقبلة لكل بنك.
وتأت���ي تلك الموافقات في ضمن تعديالت تعليمات قواعد 
ها البنك المركزي  ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية، التي أقرَّ
من���ذ م���دة، والتي تتمثَّل ف���ي إضافة األعضاء المس���تقلِّين في 
تشكيل مجالس إدارات البنوك واللجان المنبثقة عن المجلس، 
ويتضم���ن التعدي���ل أال يقّل ع���دد األعضاء المس���تقلِّين عن 4 
أعض���اء، وبما ال يزيد على نص���ف عدد أعضاء المجلس، وهو 

الحّد األعلى المسموح به بموجب قانون الشركات.
يُش���ار إل���ى أن إجتماع مجلس إدارة بن���ك الكويت المركزي 
���راً تمديد مهلة التطبيق الجزئي لتعليماته في ش���أن  أق���رَّ مؤخَّ
األعضاء المس���تقلِّين من 31 ديسمبر/ كانون األول 2020، إلى 
31 م���ارس/ آذار 2021، علماً أنه���ا المرة الثانية التي يتّم فيها 

تمديد المهلة نظراً إلى تداعيات أزمة »كورونا«.
يذك���ر أن تعليمات »المركزي« كانت تنص أنه يجوز أال يقل 
عدد األعضاء المستقلين عن عضوين إثنين بداية من تاريخ 30 
يونيو 2020، وعن 4 أعضاء بداية من تاريخ 30 يونيو 2022، 
وذل���ك لعدم إح���داث طلب مفاجئ على األعضاء المس���تقلِّين، 

l.والسماح للبنوك بالتدرُّج في تطبيق هذا التعديل

األخبار والمستجدات
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األخبار والمستجدات

عت ش�������ركة »القدية« لإلس�������تثمار،  وقَّ
والهيئ�������ة العام�������ة للمنش�������آت الصغي�������رة 
طة »منش�������آت« مذكرتّي تفاهم،  والمتوسِّ
لتس�������هيل وص�������ول »القدي�������ة« إل�������ى بوابة 
»جدي�������ر«، وتعزيز التعاون بين الطرفين، 
ودع�������م مس�������اهمة المنش�������آت الصغي�������رة 
»القدي�������ة«،  مش�������روع  ف�������ي  �������طة  والمتوسِّ
والعمل على تنمية مش�������روعها، لُيصبح 
بيئة مناسبة وجاذبة للمنشآت الصغيرة 

طة، والشركات الناشئة.  والمتوسِّ
���ع مذكرتّي التفاهم كل من الرئيس  وقَّ
غ���اس،  فيلي���ب  »القدي���ة«  ل����  التنفي���ذي 

ومحافظ »منشآت« صالح الرشيد.

»القدية« و»منشآت« توقِّعان مذكرتّي تفاهم 
طة لتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسِّ

وتعليًق���ا على مذكرت���ّي التفاهم، قال الرئيس التنفيذي لش���ركة »القدية« 
لإلس���تثمار، فيلي���ب غ���اس: »تعك���س مذكرتا التفاهم مع »منش���آت«، س���عينا 
المتواصل في »القدية« لتأس���يس أطر التعاون والش���راكات اإلستراتيجية مع 
جميع األطراف المعنية بعملية التحوُّل الوطني في المملكة العربية السعودية، 

والتي تتعلَّق بتعظيم مشاركة المحتوى الوطني تماشياً مع رؤية 2030«.
أضاف غاس: »ستُس���اهم مذكرتا التفاهم في تس���هيل وصولنا إلى 
طة، للتعرُّف  الش���ركات الوطنية في قطاع المنش���آت الصغيرة والمتوسِّ
مه لمش���روع »القدية« من أعم���ال وخدمات وفقاً  إل���ى م���ا يُمكن أن تقدِّ

للمخطط الرئيسي لمشروع القدية«.
م���ن جانب���ه ق���ال محاف���ظ الهيئ���ة العام���ة للمنش���آت الصغي���رة 
طة »منشآت« صالح الرشيد: »جاء توقيع مذكرتّي التفاهم، في  والمتوسِّ
إط���ار حرصنا عل���ى تعزيز التعاون مع القطاعين العام والخاص، في ما 
زة لنمو وإزدهار قطاع  يتعلق بإختصاصات »منش���آت«، وخل���ق بيئة محفِّ
���طة ورف���ع قدرته التنافس���ية، إضافة إلى  المنش���آت الصغيرة والمتوسِّ
المس���اهمة في تنمية المحتوى المحلِّي من خ���الل رفع وتطوير معايير 
ة  طة، ومس���اندتها في الوصول إلى الحصَّ المنش���آت الصغيرة والمتوسِّ
مة من القطاعين العام والخ���اص بما في ذلك الفرص  الس���وقية المقدَّ

المتاحة لدى شركة القدية«.
وبموجب مذكرة التفاهم األولى، س���تقوم شركة »القدية« لإلستثمار 
التي تعمل حالياً على إنشاء عاصمة المملكة للترفيه والرياضة والفنون 
)القدية(، بتزويد »منش���آت« بالف���رص التجارية في مجاالت المقاوالت 
والتوريد والخدمات اللوجس���تية والصيانة، وتقنية المعلومات وخدمات 
التطوير المستدام والخدمات العامة المتاحة في مشروع »القدية«، بما 

ف���ي ذلك التش���غيل في قطاعات الس���ياحة والضياف���ة والترفيه، كذلك 
مي الخدمات، ما سيساعد »منشآت«  الشروط الواجب توافرها في مقدِّ
طة، ووضع السياسات والمعايير  على تأهيل المنشآت الصغيرة والمتوسِّ
واإلس���تراتيجيات، لرفع إنتاجية تلك المنش���آت، وزيادة مساهمتها في 
ز بدوره مساهمة المحتوى  الناتج المحلي اإلجمالي، األمر الذي س���يُعزِّ

الوطني في كبرى المشاريع التي يجري تنفيذها في المملكة.
���ات الرقمي���ة والبحثية  ن »القدي���ة« من إس���تخدام المنصَّ وس���تتمكَّ
ثة، بما يُس���هم في  الخاص���ة ب� »منش���آت« للحصول على معلومات محدَّ
تحس���ين آلي���ة إتخاذ الق���رارات الخاصة، بجعل مش���روع »القدية« بيئة 
���طة والش���ركات الناش���ئة، حس���ب  جاذبة للش���ركات الصغيرة والمتوسِّ

اآلليات والبرامج المعتمدة ل� »منشآت«. 
وستس���اعد »منش���آت«، »القدية« في إنشاء مركز إبتكار خاص بها، 
واإلس���تفادة م���ن تجربتها في إنش���اء مراكز اإلبتكار، م���ن خالل تبادل 
الخب���رات والمعارف، كذل���ك تمكينها من إس���تخدام المرافق والمراكز 
البحثي���ة لديه���ا. كما س���تقوم »منش���آت« بتزويد »القدي���ة« بالمعلومات 

اإلحصائية المتاحة لديها بغرض تطوير قطاعات مشروع »القدية«.
فيما س���تتيح مذك���رة التفاهم الثاني���ة، وصول »القدي���ة« إلى بوابة 
���طة،  »جدي���ر« التابع���ة للهيئ���ة العام���ة للمنش���آت الصغي���رة والمتوسِّ
ن »القدية«  مها. وم���ن ثم س���تتمكَّ واإلس���تفادة م���ن الخدمات الت���ي تقدِّ
���طة العاملة في  م���ن الوصول إلى قائمة الش���ركات الصغي���رة والمتوسِّ
السعودية، حسب القطاعات، كذلك قائمة الشركات الناشئة المستفيدة 
م���ن حاضنات األعم���ال والتواصل معها، وال س���يما المؤهلة منها وفقاً 

 l.»لمعايير ومخططات مشروع »القدية

عان مذكرتّي التفاهم  الرئيس التنفيذي ل� »القدية« فيليب غاس، ومحافظ »منشآت« صالح الرشيد يوقِّ
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م اإلتح���اد المصري لكرة الس���لة، طارق فاي���د رئيس مجلس  ك���رَّ
اإلدارة والرئي���س التنفيذي لبنك القاهرة، تقديراً لجهوده الملحوظة، 
وإس���هاماته المؤثِّ���رة في مج���ال دعم لعبة كرة الس���لَّة، والمس���اهمة 
في النهوض بمس���تواها، حيث يرعى البنك اإلتحاد واألنش���طة التي 

مها على مدار موسم كامل لعامّي 2019، و2020. يُنظِّ
د فايد، »أن القطاع الرياضي يُعدُّ واحداً من  في هذا السياق، أكَّ
أه���ّم القطاعات التي يح���رص بنك القاهرة على مس���اندتها، بهدف 
ة العامة للمواطنين، ومساندة أبطال مصر الرياضيين  تحسين الصحَّ
ف���ي مختل���ف المج���االت، من خ���الل مب���ادرات عدي���دة أبرزها دعم 
األنشطة واألحداث الرياضية التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة«، 
مش���يراً إل���ى »أن »كرة الس���لَّة« واحدة من أه���م الرياضات التي تضم 
مجموع���ة كبي���رة م���ن األبط���ال، مما يُتي���ح الفرصة لمص���ر لحصاد 

نجح���ت مص���ر، ممثلَّ���ة ب���وزارة المالية، ف���ي العودة 
إلى س���وق الس���ندات الدولية رغ���م إس���تمرار حالة عدم 
اليقي���ن والظ���روف اإلس���تثنائية الت���ي يش���هدها العالم 
وأسواق المال العالمية بس���بب تداعيات جائحة كورونا، 
حي���ث إس���تطاعت وزارة المالي���ة بنج���اح تنفيذ إص���دار 
سندات دولية بقيمة 3.75 مليار دوالر على ثالث شرائح 
رة تبلغ 750 مليون دوالر،  )5، 10، 40 سنة( وبقيم مصدِّ

و1.5 مليار دوالر توالياً.
 وش���هد الط���رح نج���اح وزارة المالي���ة ف���ي إص���دار 
السندات وتحقيق أسعار فائدة جيِّدة جًدا وأقل بكثير من 
قة خالل السنوات الماضية، بل إن سعر  األس���عار المحقَّ

تكريم بنك القاهرة من اإلتحاد المصري لكرة السلَّة 
تقديرًا إلسهاماته الرائدة في مساندة القطاع الرياضي

بطوالت عديدة على مستوى إفريقيا والعالم«.
���ن اإلتفاقي���ة، رعاي���ة البن���ك لإلتِّح���اد وأنش���طته وكافة  وتتضمَّ
المنتخبات الوطنية المشاركة في البطوالت، سواء ناشئين أو الدرجة 
األولى م���ن الذكور أو اإلناث، إلى جانب رعاي���ة البطوالت الرياضية 
الت���ي يتم تنظيمها، وتش���مل بطولة كأس مصر، وال���دوري المرتبط، 

وكأس السوبر والدوري العام.  
كما قام البنك بتنظيم حفل ختام فعاليَّات دوري الس���وبر لموسم 

2020/2019، وتقدي���م مجموع���ة م���ن الجوائ���ز بإس���م البنك ومنها 
اف«، و»صاح���ب أفضل رمية  »جائ���زة أفضل الع���ب«، و»أفضل ه���دَّ

ثالثية«.
ويُواص���ل بن���ك القاه���رة رعاية اإلتح���اد خالل الموس���م الجديد 
بهدف اإلس���تمرار في تقديم المساندة الكاملة ألبطال مصر في كرة 
الس���لَّة، والت���ي تُعد واحدة من أه���م األلعاب الرياضي���ة التي يرعاها 

 l.البنك

مصر تتحدَّى كورونا
 وتعود إلى سوق السندات الدولية بطرح 3.75 مليارات دوالر

ق على الس���ندات ذات األجل لمدة خمس  العائ���د المحقَّ
سنوات ولمدة 40 عاماً يُعتبران األقل على اإلطالق منذ 

  l.بداية قيام مصر بإصدار سنداتها الدولية

األخبار والمستجدات
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لين ر قائمة المشغِّ مجموعة »التجاري وفا بنك« تتصدَّ

إحت���لَّ »التجاري وفا بنك« صدارة التصنيف بحس���ب 
موق���ع Rekrute والخاص ب���� 25 مقاولة األكثر جاذبية 

في المغرب خالل سنة 2020.
لين  وإرتكزت ال���دورة الثانية لتصنيف أفضل المش���غِّ
Top Rekruteurs عل���ى تحلي���ل مئ���ات الماليين من 
الطلبات المنجزة ل���دى مليون ونصف المليون من األُطر 

.Rekrute  خالل بحثهم عن عمل في موقع
ز اإلس���تراتيجية التي يتبنَّاها  ويأتي هذا التتويج ليُعزِّ
دة الجنسيات  »التجاري وفا بنك«، بإعتباره مجموعة متعدِّ
ذات إمتداد إفريقي مرجعي، وتعمل من أجل إبراز التميُّز 
على الصعيد القارِّي. وتلتزم المجموعة بشكل قوي، تجاه 
المواهب اإلفريقية لتمكينها من تحرير طاقاتها والتعبير 

التها. بشكل جلّي عن مؤهَّ
ويتبنَّى »التجاري وفا بنك« سياس���ة للتوظيف، تجمع 
بي���ن اإلبت���كار والدينامي���ة والجاذبية ف���ي المغرب وعلى 

الصعيد الدولي.
ويُواك���ب هذا النه���ج، تنفيذ إس���تراتيجية المجموعة 
ة تتعلَّق بالتحوُّل الرقمي،  ضمن محيط يتَّسم برهانات عدَّ
وظه���ور مهن جديدة، وتحديد مص���ادر جديدة للكفاءات 

الالزمة لتطوير أنشطة المجموعة.
وس����لكت مجموع����ة »التج����اري وفا بنك« منذ س����نوات 
ة، مساراً للتحوُّل ورقمنة كافة أنشطتها. وكان التوظيف  عدَّ
ف����ي قلب هذه الدينامية بغية تحدي����د الكفاءات وتزويدها 

ر وتفاعلي للباحثين عن العمل. بمسار مضمون وميسَّ
ة في صفوف الشباب،  وتمَّ إطالق مبادرات مبتكرة عدَّ
بغي���ة تمكينهم م���ن تطوير كفاءاتهم عب���ر تحفيزهم على 
تعزيز أوجه التكامل في ما بينهم والعمل كفريق. وهكذا، 
ة للعب���ة األعمال  ���م »التج���اري وف���ا بن���ك« دورات عدَّ نظَّ

»التج���اري س���يتي«، ومنه���ا دورة عل���ى الصعي���د الدولي 
بمش���اركة مدارس من كوت ديفوار، والس���ينغال، وتونس 

وفرنسا.
���ت المجموعة، دينامية جديدة  م���ن جهة أخرى، ضخَّ
ل  ف���ي اإلبت���كار من خ���الل »هاكاثون« رقمي والذي س���جَّ
نجاح���اً حقيقياً، مع مش���اركة 63 طالباً، الذين إش���تغلوا 

على إشكاليات ذات قيمة مضافة كبيرة.
ت مواكبة هذه اإلستراتيجية، من خالل مساهمة  وتمَّ
ال���ة لألط���ر المس���يِّرة للمجموع���ة، التي تش���ارك في  فعَّ
المب���ادرات الرامي���ة إل���ى تعزي���ز عالم���ة المش���غِّل لدى 
ة  المواه���ب. وم���ن هذا المنطل���ق، يتّم تنظيم ن���دوات عدَّ
وتنشيطها لتقاس���م الخبرات والرؤى والمسارات الرائدة 

مع الطلبة الشباب.
وم���ن خ���الل حض���وره ف���ي 26 دولة م���ن ضمنها 15 
دول���ة إفريقية، يقوم »التجاري وفا بنك« بإش���عاع عالمته 
ه قوي على الصعي���د الدولي، وإعداد  كمش���غِّل، عبر توجُّ
ان كبي���ر من  ���ز اإلنفت���اح عل���ى خ���زَّ خارط���ة طري���ق تُحفِّ
ن التنوُّع بإعتباره ث���روة حقيقية، ورافعة  الكف���اءات، وتُثمِّ

لألداء الجيد ذي الوقع اإليجابي الكبير.
وم���ن جهة أخرى، يُعتب���ر التكافؤ بين الرجل والمرأة، 
موضوع���اً بالغ األهمية بالنس���بة إلى »التجاري وفا بنك« 
س���اتي من  الذي يضع النس���اء في قلب مش���روعه المؤسَّ
���ال للمس���اهمة النس���ائية ف���ي تنفيذ  خ���الل تش���جيع فعَّ

إستراتيجية المجموعة ورؤيتها.
ل نسبة النس���اء من عدد المستخدمين  وهكذا، تُس���جِّ
إرتفاع���اً منتظماً، لتبل���غ  40 % في المغرب، وأكثر من 
42 % عل���ى صعيد المجموعة في الع���ام 2020 بتطوُّر 

l.نسبته 100 نقطة أساس كل سنة

األخبار والمستجدات
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علء فاروق ومحافظا كفر ال�سيخ والدقهلية

قال رئي���س مجلس إدارة البنك الزراع���ي المصري، عالء 
ف���اروق »أن البن���ك يتطل���ع إلى تموي���ل عدد من المش���روعات 
التنموية في محافظتي كفر الش���يخ والدقهلية، في إطار الدور 
الوطني الذي يقوم ب���ه البنك، لدعم وتمويل القطاع الزراعي، 

وتحقيق التنمية الريفية في كافة المحافظات«.

رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري عالء فاروق:

دعم المشروعات التنموية في كفر الشيخ والدقهلية
في إطار خططًنا لتحقيق الشمول المالي

األخبار والمستجدات

ع���ن دعم صغار الفالحي���ن والمنتجين في القط���اع الزراعي، 
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيس���ي، بدعم وتنمية 
ق���رى الري���ف المصري، وفي إطار رؤي���ة ودعم محافظ البنك 
المركزي، طارق عامر، لتعزيز دور البنك في تحقيق الش���مول 
المال���ي، ودع���م القط���اع الزراع���ي والقطاع���ات المرتبطة به 

تحقيقاً للتنمية المستدامة«.

الم�سروعات التنموية في كفر ال�سيخ والدقهلية

وأك���د عالء ف���اروق »أن محافظتي كفر الش���يخ والدقهلية 
م���ن المحافظات التي يُعّول عليها كثيراً في تعظيم اإلس���تفادة 
م���ن القطاعات الزراعية، والحيوانية، والداجنية، والس���مكية، 
والصناع���ات المرتبط���ة به���ا«، مش���يراً إل���ى »أن األولوية في 
المشروعات التي سيتم البدء في تمويلها في المحافظتين، هي 
المش���روعات التي تستهدف تعزيز القيمة المضافة للمنتجات 
في القطاع الزراعي، باإلضافة إلى تحقيق التنمية الريفية في 
كافة عناصرها، وتؤدي إلى توفير فرص عمل للشباب، فضاًل 

دعم القطاع الزراعي.

وأك���د عالء فاروق، »أن البنك الزراعي المصري، س���يعمل 
على تمويل مش���روعات اإلستزراع والتصنيع السمكي، وإعادة 
تدوير مخلفات قش األرز واإلنتاج الداجني والحيواني والتحول 
لنظم الري الحديث والمكينة الزراعية، ومراكز تجميع األلبان 
والبيوجاز، باإلضافة إلى عدد آخر من المش���روعات الصغيرة 
والمتوس���طة بالتنس���يق مع وزارة الزراعة واألجهزة التنفيذية 

في محافظتي كفر الشيخ والدقهلية«.
علم���اً أن البيوج���از ه���ي مجموع���ة الغ���ازات الناتجة من 
عملية التحلل الالهوائي )بمعزل عن أوكس���جين الجو( للمواد 
العضوي���ة )المواد من أصل حي(، كمخلّفات المزارع، وحظائر 

الحيوان، والمخلفات اآلدمية والمنزلية. 
وش���دد فاروق، على »حرص البنك الزراعي المصري على 
دع���م وتموي���ل صغ���ار المزارعي���ن والمربين، كهدف أساس���ي 
للبن���ك الزراعي المص���ري، ليبقى دائماً هو البنك األكثر قدرة 
وحرص���ا على تقديم خدماته التمويلي���ة، ووضع كافة إمكاناته 
ف���ي خدمة الم���زارع المصري، والتنمية الريفية«، كاش���فاً عن 
»قيام البنك بزيادة الفئات التس���ليفية للمحاصيل للمرة الثانية 
بنس���ب تُراوح بين 20 % و50 % خالل عام واحد لمس���اعدة 
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األخبار والمستجدات

صغار الفالحين على تحمل تكاليف اإلنتاج«.
ج���اء ذلك خالل زيارة رئي���س مجلس إدارة البنك الزراعي 
المص���ري ع���الء ف���اروق لمحافظتي كف���ر الش���يخ والدقهلية، 
وإلتق���ى خاللها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الش���يخ، 
والدكت���ور أيمن مخت���ار محافظ الدقهلية، وأعضاء مجلس���ي 
الن���واب والش���يوخ ع���ن المحافظتين، باإلضافة إل���ى عدد من 
المس���تثمرين، وكب���ار المنتجي���ن والمزراعين، وعم���الء البنك 
الزراع���ي المص���ري ف���ي كفر الش���يخ والدقهلي���ة، في حضور 
س���امي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي 
المصري لقطاع األعم���ال، ومحمد إيهاب نائب رئيس مجلس 

اإلدارة لقطاع���ات الدعم، وصالح الش���امي الرئيس التنفيذي 
لإلئتمان، باإلضافة إلى رؤساء المناطق والقطاعات، ومديري 

 l.فروع البنك في المحافظتين

عت س���لطة النقد الفلس���طينية وهيئة األم���م المتحدة للمرأة،  وقَّ
���رة تفاهم تهدف إل���ى تعزيز التعاون في جهود تحقيق الش���مول  مذكِّ
المال���ي للم���رأة، وتمكنيها إقتصادياً، وتس���هيل وصوله���ا إلى مصادر 

التمويل المختلفة وتعزيز دورها في اإلقتصاد الوطني الفلسطيني.
ووفق���اً للمذكرة، س���يعمل الجانب���ان على تعزيز حصول النس���اء 
عل���ى دخل مس���تدام، وعمل الئ���ق، وإس���تقاللية إقتصادية من خالل 
سياس���ات وطنية تُس���هم في تحس���ين ظروف العم���ل، والوصول إلى 

فرص إقتصادية أفضل للنساء في فلسطين. 
كما سيعمل الجانبان، على تعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين 
الم���رأة على الصعيد الوطني، من خالل تعزي���ز القدرات التقنية في 
س���لطة النقد، لتكون قادرة على تطوير وتبنِّي سياس���ات، مس���تجيبة 
للن���وع اإلجتماعي، وأدوات وخدمات وإج���راءات بغية تعزيز اإلندماج 

والقيادة«.

وخ���الل إجتماع إلكتروني، إلط���الق التعاون ضمن اإلتفاقية، قال 
محافظ س���لطة النق���د الدكتور فراس ملحم »إن س���لطة النقد لديها 
إهتمام عالي المستوى، بمناصرة قضايا المرأة، والنوع اإلجتماعي«، 
مش���يراً إلى أنها »عقدت المؤتمر المصرفي الفلس���طيني الدولي في 
الع���ام 2017 بعنوان »تمكين المرأة مصرفياً«، لتفعيل وتطوير تضافر 
جه���ود األط���راف المش���اركة في خلق بيئ���ة مواتية كمتطلَّ���ب لتمكين 

المرأة مصرفياً ومالياً«.
وأضاف ملحم: »أن س���لطة النقد، تعاونت بش���كل وثيق مع هيئة 
األم���م المتحدة للمرأة ف���ي عملية التدقيق التش���اركي، وهي ملتزمة 
بمخرجاته���ا، وال س���يما أنه���ا ذات عالق���ة وطي���دة بالحوكم���ة التي 
ه���ي ف���ي صلب عمل س���لطة النقد، وتمَّ أخ���ذ النتائج ف���ي اإلعتبار، 
في إس���تراتيجية س���لطة النقد التي تمَّ إعتمادها وجاري العمل على 

 l.»تنفيذها

إتفاقية بين سلطة النقد الفلسطينية
وهيئة األمم المتحدة للمرأة لتعزيز دور المرأة إقتصاديًا
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رة  تعّرض النمو اإلقتصادي العالمي لصدمة شديدة في العام 2020 بسبب إنتشار جائحة كورونا واإلغالقات الشاملة المتكرِّ
ت الجائحة إلى خس��ائر ضخمة م��ن الوفيات  م��ة والصاعدة والنامي��ة على ح��ّد س��واء. وأدَّ ف��ي معظ��م اإلقتص��ادات المتقدِّ
ص النش��اط اإلقتصادي والدخل وخس��ائر  بت بتقلُّ واإلصاب��ات الَمَرضي��ة، ودفع��ت بالماليين حول العالم نحو الفقر، وتس��بَّ

لسنوات من النمو. 

الدراسات واألبحاث والتقارير

عام على إنتشار جائحة كورونا:  

إنكماش اإلقتصاد العالمي 4.3 % في 2020

بحسب التقديرات الصادرة عن البنك الدولي في تقريره »اآلفاق 
اإلقتصادي���ة العالمية« الص���ادر في يناير/كان���ون الثاني 2021، فقد 

رس��م بياني 1: تأثير جائح��ة كورونا على النم��و اإلقتصادي 
ع ما بعد الجائحة العالمي والنمو المتوقَّ

إنكم���ش اإلقتصاد العالمي بنس���بة 4.3 % خ���الل عام 2020. وكان 
ل  مة أس���وأ من ذلك المس���جَّ اإلنكماش اإلقتصادي في الدول المتقدِّ
في اإلقتصادات الصاعدة واألسواق النامية، حيث بلغ اإلنخفاض في 
مة 5.4 %،  حج���م الناتج المحلي االجمالي في اإلقتص���ادات المتقدِّ
فيما إنكمش بنسبة 2.6 % في إقتصادات الدول الصاعدة والنامية. 
مع اإلشارة إلى أن تراجع النشاط اإلقتصادي في معظم اإلقتصادات 

ة مما كان متوقعاً سابقاً.  الصاعدة والنامية كان أشدَّ حدَّ
ل في الربع  م���ن جهة أخ���رى، تعثَّر اإلنتعاش اإلقتصادي المس���جَّ
مة، وذلك بس���بب  الثال���ث من الع���ام 2020 في اإلقتص���ادات المتقدِّ
ى إلى تباطؤ  اإلرتفاع الكبير في اإلصابات في الفيروس، األمر الذي أدَّ
يات الصحية واإلقتصادية  التعافي فيها ومواجهتها المزيد من التحدِّ
والمالية. وبشكل عام، فاقمت جائحة كورونا بشكل كبير جداً مخاطر 
الديون الس���يادية، وديون القط���اع الخاص في اإلقتصادات الصاعدة 
ى النمو الضعيف إلى زيادة أعباء  والبل���دان النامية تحدي���داً، حيث أدَّ
الدي���ون وتراجع ق���درة المقترضين على خدمة أعباء الديون )رس���م 
ر البنك الدولي أن تؤدِّي مشكلة الديون إلى تفاقم  بياني 3 و4(. ويُقدِّ
ع على مدى العقد المقبل بسبب إنخفاض  تباطؤ النمو العالمي المتوقَّ
مة.  اإلستثمار والتوظيف والعمالة في العديد من اإلقتصادات المتقدِّ المصدر: البنك الدولي.
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ة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )GDP per capita( خالل عام 2020  رسم بياني 2: خسائر حصَّ
مة واإلقتصادات الصاعدة والنامية – نسبة الدول )%( والخسارة )سنوات( في الدول المتقدِّ

الدراسات واألبحاث والتقارير

المصدر: البنك الدولي.

اإلنكماش اإلقتصادي
لق���د أدى اإلنكماش اإلقتصادي إلى خس���ارة ضخمة ف���ي حجم الناتج 
ة الفرد  المحل���ي اإلجمال���ي العالمي، وبالتالي خس���ارة كبيرة جداً ف���ي حصَّ
ر البنك الدولي  م���ن النات���ج في جمي���ع دول العالم. وفي ه���ذا المجال، ق���دَّ
مة  ة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في بعض الدول المتقدِّ خسارة حصَّ
مة،  والصاعدة والنامية بأكثر من عشر سنوات من النمو. ففي الدول المتقدِّ
خس���ر 50 % منها أكثر من عشر س���نوات من النمو، وخسر 33.3 % منها 
ما بين خمس وتسع سنوات من النمو، و16.7 % ما بين سنة وأربع سنوات 
من النمو. أما في اإلقتصادات الصاعدة والنامية، فقد خسر 43.4 % منها 
أكثر من عشر سنوات من النمو، و28.3 % منها ما بين خمس وتسع سنوات 

من النمو، و28.3 % ما بين سنة وأربع سنوات من النمو )رسم بياني 2(.
���ع البنك الدولي أن  وبع���د الركود الذي أص���اب اإلقتصاد العالمي، توقَّ
ينم���و الناتج المحلي اإلجمالي في اإلقتص���ادات الصاعدة والبلدان النامية 

بنسبة 5 % في العام 2021، بعد إنكماشه 2.6 % في 2020. ومن ضمن 
ع أن ينمو اإلقتصاد الصيني بنسبة 7.9 % في العام  تلك الدول، من المتوقَّ
2021 بعد تسجيل نسبة نمو 2 % فقط في العام الماضي. وعليه، فبإستثناء 
ع أن تنمو اإلقتصادات الصاعدة والبلدان النامية بنس���بة  الصين، من المتوقَّ

3.4 % في 2021 بعد إنكماشها بنسبة 5 % في 2020. 
ع أن تحقق نمواً بنس���بة  أما ف���ي الدول منخفضة الدخ���ل، فمن المتوقَّ
3.3 % في 2021، بعد إنكماش إقتصاداتها بنسبة 0.9 % في 2020. أما 
م���ة، فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي  ف���ي اإلقتصادات المتقدِّ
للوالي���ات المتح���دة االميركي���ة بنس���بة 3.5 % ف���ي 2021، بعد إنكماش���ه 
ر أن ينمو ناتجها  بمع���دل 3.6 % في 2020. وفي منطقة اليورو، من المقدَّ
اإلجمالي بنس���بة 3.6 % في العام الحالي، بعد إنكماش���ه بنس���بة 7.4 % 
ع أن ينمو إقتصادها بنسبة 2.5 %  في 2020. أما في اليابان، فمن المتوقَّ
في العام 2021، بعد أن شهد إنكماشاً بنسبة 5.3 % في العام الماضي.  

رس��م بيان��ي 3: تأثي��ر جائح��ة كورونا عل��ى الَدي��ن العالمي 
)نسبة مئوية من اإليرادات الحكومية(

المصدر: صندوق النقد الدولي.

رسم بياني 4: تأثير جائحة كورونا على الَدين العام 
في اإلقتصادات الصاعدة والنامية

 )نسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(

المصدر: صندوق النقد الدولي.
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عات تتَّس���م بحالة مرتفعة جداً من عدم اليقين،  إالَّ أن تل���ك التوقُّ
وإحتمال تحقيق نمو بنسب أقل ال يزال قائماً. وعليه، وباإلضافة الى 
نسب النمو المذكورة بحس���ب سيناريو النمو األساسي الوارد أعاله، 
وضع البنك الدولي س���يناريوهين آخرين للنمو، يستندان إلى إحتمال 
ر في توزيع اللقاح���ات، وبالتالي  إس���تمرار إرتف���اع اإلصاب���ات والتأخُّ

إستمرار التباطؤ في عودة إطالق النشاط اإلقتصادي. 

الدراسات واألبحاث والتقارير

ر الناتج المحلي اإلجمالي العالمي )تريليون دوالر( رسم بياني 5: سيناريوهات تطوُّ

المصدر: البنك الدولي.

يُش���ير سيناريو »األوضاع الس���يِّئة« إلى إحتمال تسجيل 
نم���و عالمي مح���دود ب� 1.6 % في 2021 وبالتالي أن يصل 
حج���م الناتج المحلي اإلجمال���ي العالمي إلى 81.6 تريليون 
دوالر. في حين يش���ير سيناريو »األوضاع السيَّئة جداً« إلى 
داً خالل العام 2021 وبنسبة 0.75 %،  إنكماش النمو مجدَّ
وأن يصل حجم الناتج المحلي اإلجمالي العالمي إلى 79.7 
تريليون دوالر. مع اإلشارة إلى أن منحى النمو خالل الفترة 
2019-2010 يشير إلى أنه كان من المفترض أن يبلغ حجم 
النات���ج المحلي اإلجمال���ي العالمي 86.4 تريليون دوالر في 
ق، أي  نهاية عام 2020 بدالً من 80.3 تريليون دوالر المحقَّ
لة خالل الع���ام المذكور هي  أن الخس���ارة العالمية الُمس���جَّ

6.1 تريليون دوالر.

ع بنس���بة 4.0 % إل���ى فرضية أن  يس���تند النمو المتوقَّ
التوزيع األولي للقاحات فيروس كوفيد19- س���يُصبح واسع 

اإلنتشار خالل العام الحالي. إال أنَّ التعافي قد يكون ضعيفاً 
ك صانعو السياس���ات بشكل حاسم لكبح جماح  ما لم يتحرَّ
الجائح���ة، وإعطاء الدعم الالزم لتعزيز اإلس���تثمار بش���كل 
أساسي. وهكذا، وإلى أن تصبح اللقاحات متاحة على نطاق 
دولي واس���ع، يظ���ل إنتعاش األس���واق والتعافي اإلقتصادي 
م من السياس���ات المالية  مرهونين بإس���تمرار الدعم المقدَّ

والنقدية، كما ويظل إستمرار الدعم النقدي والمالي عاماًل 
حيوياً في تخفيف حالة عدم اليقين الس���ائدة، وبناء جس���ر 

نحو التعافي وضمان اإلستقرار المالي. 

وف���ي هذا الس���ياق، يُش���ير صندوق النق���د الدولي في 
تقري���ره »مس���تجدات آفاق اإلقتص���اد العالم���ي«، الصادر 
ف���ي يناير/كانون الثان���ي 2021، أن التوزيع غير المتكافئ 
للقاحات حول العالم ينطوي على مخاطر تؤدِّي إلى تفاقم 
مواطن الضعف المالي السائدة، وخاصة في اإلقتصادات 
الصاع���دة، كم���ا س���تعتمد س���رعة التعاف���ي اإلقتص���ادي 
إعتماداً أساس���ياً على إنت���اج اللقاحات وش���بكات توزيعها 
وف���رص الوص���ول إليها. ولكنَّ���ه في المقاب���ل يلفت إلى أن 
األخب���ار المعلن���ة بخصوص اللقاحات المض���ادة للفيروس 
وبداية نش���رها قد أدَّت إلى تعزيز اآلمال في حدوث تعاٍف 

إقتصادي خالل عام 2021. 
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مة والصاعدة األساسية )%( عات النمو لإلقتصادات المتقدِّ جدول 1: توقُّ

الدراسات واألبحاث والتقارير

ع(2020 )تقديري(20182019  ع(2021 )متوقَّ 2022 )متوقَّ
حدة 3.53.3)3.6(3.02.2الواليات المتَّ

3.64.0)7.4(1.91.3منطقة اليورو
2.52.3)5.3(0.60.3اليابان
6.66.12.07.95.2الصين
2.63.0)4.0(2.51.3روسيا
5.45.2)9.6(6.14.2الهند
3.00.90.54.55.0تركيا

3.02.5)4.5(1.81.4البرازيل
3.72.6)9.0()0.1(2.2المكسيك
4.91.9)10.6()2.1()2.6(األرجنتين

3.31.7)7.8(0.80.2جنوب أفريقيا 
1.11.8)4.1(1.92.2نيجيريا

المصدر: البنك الدولي. 

كم���ا أدَّت األخب���ار حول البدء بإعتماد مجموعة واس���عة من 
اللقاح���ات المض���ادة لفي���روس كوفي���د19- إلى تعزي���ز إنتعاش 
صناعات مثل الطيران والس���ياحة والخدمات اإلس���تهالكية في 
أواخر عام 2020. مع اإلشارة إلى أن السياحة كانت إحدى أكثر 
الصناع���ات تأثُّراً بالجائحة، حيث بلغ عدد الس���يَّاح حول العالم 
351 مليوناً خالل األش���هر العش���رة األولى من عام 2020 مقابل 
1246 مليون���اً خالل الفت���رة عينها من العام 2019. وعليه، يكون 
اإلنخفاض في عدد الس���ياح قد بلغ 72 % مقابل إنخفاض في 

حجم التجارة العالمية بحوالي 9.5 %.

زت  ورغ���م الموافق���ات األخي���رة عل���ى اللقاح���ات الت���ي عزَّ
األم���ل في ح���دوث تط���وُّرات إيجابية ح���ول إمكانية الس���يطرة 
عل���ى الجائحة ف���ي وقت الحق من العام الج���اري، فإن موجات 
الع���دوى المتزايدة والتحوُّرات الجديدة التي ش���هدها الفيروس 
أثارت القلق بشأن آفاق النمو. كما يُمكن للتوزيع غير المتكافئ 
للِّقاح���ات ح���ول العالم والتعافي غي���ر المتزامن من األزمة عبر 
ق���ات رؤوس األم���وال إلى  ال خط���راً عل���ى تدفُّ ال���دول أن يش���كِّ
إقتصادات األس���واق الصاعدة، وال سيما مع عودة اإلقتصادات 

مة إلى سياساتها العادية. المتقدِّ

 رسم بياني 6: تأثير جائحة كورونا على اإلستثمار 
)نسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(

المصدر: صندوق النقد الدولي.

رسم بياني 7: مؤشر أسعار السلع )2010 = 100 نقطة(

.Bloomberg :المصدر
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عات المستقبلية رات األسعار العالمية والتوقُّ جدول 2: تأثير جائحة كورونا على أسعار النفط ومؤشِّ

الدراسات واألبحاث والتقارير

201820192020 2021
ع( )متوقَّ

 2022
ع( )متوقَّ

               سعر برميل النفط الخام )دوالر(
71.164.042.848.049.6مزيج برنت الخفيف

69.163.142.647.348.9دبّي
64.857.039.744.945.8غرب تكساس

مؤشرات األسعار )2016 = 100(
157.7130.490.6105.3108.8الطاقة

101.398.198.8103.0103.2المواد الغذائية والمشروبات
107.3101.597.398.999.0المواد الزراعية األولية

130.3135.1136.1140.2141.1المعادن
المصدر: صندوق النقد الدولي.

النمو اإلقتصادي في منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا في ظل جائحة كورونا

تسبَّبت جائحة كورونا في خسائر في الناتج المحلي اإلجمالي 
لمنطقة الش���رق األوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5.0 % في عام 
2020. ومن ضمنها، بلغت خس���ائر المنطقة العربية نسبة 6.1 %. 

وأدَّت الجائح���ة إلى خس���ائر ف���ي العمالة والتوظي���ف في معظم 
���ع البنك الدولي  دول المنطق���ة والت���ي هي أصاًل منخفضة. وتوقَّ
أن ت���ؤدِّي صدم���ة الدخ���ل الناجمة عن الوباء إل���ى زيادة عدد من 
يعيشون دون خطِّ الفقر في المنطقة والبالغ 5.50 دوالرات يومياً 

بعشرات الماليين. 

عات المستقبلية )%( جدول 3: نسب النمو اإلقتصادي للدول العربية في ظل جائحة كورونا والتوقُّ

 20182019 2020
)تقديري(

 2021
ع( )متوقَّ

 2022
ع( )متوقَّ

2.0 1.8 )3.5(2.0 1.9 األردن
2.4 1.0 )6.3(1.7 1.2 اإلمارات
2.5 2.2 )5.2(1.8 1.8 البحرين
2.1 3.8 )6.5(0.8 1.2 الجزائر

2.2 2.0 )5.4(0.3 2.4 السعودية
3.1 2.5 )8.3()2.5()2.3(السودان
7.3 2.0 )9.5(4.4 )0.6(العراق
3.1 0.5 )7.9(0.4 1.2 الكويت
3.7 4.0 )6.3(2.5 3.1 المغرب
2.0 5.8 )9.1(1.0 2.7 تونس

7.2 7.1 )1.0(7.5 8.4 جيبوتي
7.9 0.5 )9.4()0.8(0.9 ُعمان

2.4 2.3 )7.9(1.4 1.2 فلسطين
3.0 3.0 )2.0(0.8 1.2 قطر
غ.م.)13.2()19.2()6.7()1.9(لبنان
5.8 2.7 3.6 5.6 5.3 مصر
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4.8 3.7 )0.6(5.9 2.1 موريتانيا
3.8 1.9 )6.1(1.5 1.8 متوسط

ر(. المصدر: البنك الدولي. )مالحظة: تمَّ إدراج الدول في الجدول بحسب الترتيب األبجدي. غ.م.: غير متوفِّ

الدراسات واألبحاث والتقارير

وأشارت تقديرات البنك الدولي إلى أن الناتج المحلي اإلجمالي 
رة للنفط قد تراجع  في بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا الُمصدِّ
بنس���بة 5.7 % خ���الل الع���ام 2020، ويعود ذلك إل���ى أن نمو قطاع 
النف���ط كان مقيداً باإللتزام���ات كإتفاقية خفض اإلنتاج لمنظمة أوبك +. 
في المقابل، شهدت دول المنطقة المستوردة للنفط إنكماشاً بنسبة 
���ياً محدوداً لفيروس  2.2 % خ���الل عام 2020، وهو ما عكس تفشِّ
كورونا في النصف األول من العام المذكور، واإلس���تفادة من أس���عار 
النف���ط المنخفضة. ولكن ف���ي مقابل ذلك، فإن ع���ودة إرتفاع وتيرة 
ة مترافقة مع أجواء ع���دم اليقين الجديد في  اإلصاب���ات المس���تجدَّ
ت إل���ى تفاقم تأثي���ر اإلضطراب���ات المرتبطة بالوباء  السياس���ات أدَّ
على النش���اط اإلقتصادي بشكل عام. مع اإلشارة إلى أن معظم دول 
المنطق���ة أعلن���ت عن حزم تحفيز مالي ش���ملت زي���ادات كبيرة في 
اإلنفاق على ش���بكات األم���ان اإلجتماعي والصح���ي، وتخفيضات 
وتأجيالت في دفع الضرائب، وتمديدات في إستحقاقات القروض 
والضمان���ات للش���ركات. باإلضافة إل���ى ذلك، س���اعدت إجراءات 
السياس���ات النقدية التي إتخذتها البن���وك المركزية في التخفيف 
م���ن األثر الس���لبي للجائحة عل���ى اإلقتصادات واألس���واق المالية 

والمصارف تحديداً.

ع أن يسترجع النشاط اإلقتصادي في منطقة الشرق  ومن المتوقَّ
األوس���ط وش���مال إفريقيا تعافيه بش���كل متواضع إلى 2.1 % خالل 
ع���ام 2021، وهو ما يعكس الضرر المس���تمر الناج���م عن الجائحة، 
وع���ن إس���تمرار إنخفاض أس���عار النفط. وبحس���ب البن���ك الدولي، 
ف التعافي على إمكانية إحتواء الوباء، وإس���تقرار أسعار النفط،  يتوقَّ
وع���دم تصاعد التوتُّرات الجيوسياس���ية، وإفتراض ط���رح اللقاح في 
ع  النص���ف الثاني م���ن العام 2021. أما في حلول ع���ام 2022، فيُتوقَّ
أن يظل الناتج المحلي اإلجمالي للمنطقة أقل بنحو 8 % من الناتج 
���ع قب���ل الوباء، مع تأثير أكب���ر على دول المنطقة المس���توردة  المتوقَّ

رة له.  للنفط من تلك المصدِّ
رة  ع أن يتعافى النمو في الدول المصدِّ وفي هذا اإلطار، من المتوقَّ
ن الطلب على  للنفط إلى 1.8 % خالل العام الحالي، مدعوماً بتحسُّ
ر لتخفيضات إنتاج النفط في أوبك+، ودعم  النف���ط والتخفيف المقرَّ
السياس���ات، واإللغاء التدريج���ي للقيود المحلية المفروضة للحّد من 
���ي الجائحة. أما بالنس���بة إلى دول المنطقة المس���توردة للنفط،  تفشِّ
���ع أن ينتعش النم���و فيها إلى 3.2 % ه���ذا العام، وذلك  فم���ن المتوقَّ
ل وتعاف���ي الصادرات  نتيج���ة لتخفي���ف القيود المفروض���ة على التنقُّ

والطلب المحلي تدريجياً. 

رسم بياني 8: مقارنة نسب النمو بين منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا واألقاليم الجغرافية األخرى )%(

المصدر: البنك الدولي.
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ومقارن���ة باألقالي���م الجغرافية األخرى، يظهر من الرس���م 
البيان���ي 8 أن الصدم���ة اإلقتصادية الت���ي تعرَّضت لها منطقة 
الش���رق األوس���ط وش���مال إفريقيا خ���الل ع���ام 2020 كانت 
لة في كل من منطق���ة إفريقيا جنوب  أقس���ى من تلك المس���جَّ
الصحراء ومنطقة أوروبا وآس���يا الوسطى ومنطقة شرق آسيا 
لة في  ة من تلك المس���جَّ والباس���يفيك، ولكنه���ا كانت أقلَّ ش���دَّ
كل م���ن جنوب آس���يا وأميركا الالتيني���ة والكاريبي. كما يظهر 
أن التعافي في منطقة الش���رق األوسط وشمال إفريقيا خالل 
العام الحالي سوف يلي جميع األقاليم الجغرافية األخرى دون 

استثناء، بحسب سيناريو النمو األساسي للبنك الدولي.
أم���ا بالنس���بة إلى الخس���ارة ف���ي النمو، فتش���ير تقديرات 
البنك الدولي إلى أن 68.8 % من دول المنطقة قد خس���رت 
أكثر من عش���ر س���نوات من النمو بس���بب الجائحة وإنخفاض 
أسعار النفط، فيما خسرت 18.8 % منها ما بين خمس وتسع 
س���نوات من النمو، و12.5 % منها خس���رت ما بين س���نة إلى 
أرب���ع س���نوات من النمو. وتدل هذه األرق���ام على مدى فداحة 

الخس���ارة التي تكبَّدتها المنطقة خالل عام واحد من إنتش���ار 
الجائحة، وهو ما فاق بكثير الخس���ائر التي ش���هدتها األقاليم 

الجغرافبة األخرى )رسم بياني 9(.
أخي���راً، يظه���ر أن المخاطر في منطقة الش���رق األوس���ط 
وش���مال إفريقيا تميل إلى المنحى الس���لبي وترتبط بتطورات 
إنتشار الجائحة وتداعياتها الصحية واإلجتماعية، والضغوط 
على أسعار النفط، وأجواء عدم اليقين والتوتُّرات الجيوسياسية 
ة في المنطقة ال تزال  في المنطقة. مع اإلشارة إلى أن دوالً عدَّ
ل إرتفاعاً كبيراً في اإلصابات، األمر الذي فرض عليها  تس���جِّ
داً. من  إعادة اإلغالق وبالتالي توقُّف النشاط اإلقتصادي مجدَّ
جهة أخرى، قد يؤدي إس���تمرار التراجع في أس���عار النفط أو 
تمديد تخفيضات إنتاج النفط في مجموعة أوبك+ إلى إعاقة 
رة للنف���ط، وهو ما يُؤثِّر أيضاً  النم���و في دول المنطقة المصدِّ
على دول المنطقة المستوردة للنفط عبر إنخفاض التحويالت 
رة للنفط في  واإلس���تثمار األجنبي المباشر من البلدان المصدِّ

المنطقة.

الدراسات واألبحاث والتقارير

المصدر: البنك الدولي.

ة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )GDP per capita( خالل عام 2020 بين األقاليم الجغرافية  رسم بياني 9: خسائر حصَّ
– نسبة الدول )%( والخسارة )سنوات(
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ف���ي حين دخل اإلقتص���اد العالمي في مرحلة تعاٍف 
ولكنه ضعي���ف، ال يزال صانعو السياس���ات حول العالم 
���ة ف���ي مج���ال الصح���ة العامة  يواجه���ون تحدي���ات جمَّ
واألوضاع اإلجتماعية والسياس���ات المالية وإدارة الدين 
الع���ام وإج���راءات السياس���ات النقدي���ة. وللتغلُّ���ب على 
ب إعتماد  تأثيرات الجائحة على اإلستثمار تحديداً، يتوجَّ
إجراءات قويَّة لتعزيز بيئة األعمال وزيادة مرونة أسواق 
العم���ل وتعزيز الش���فافية والحوكمة. وف���ي هذا اإلطار، 
يقت���رح البن���ك الدولي ف���ي تقريره »اآلف���اق اإلقتصادية 
العالمي���ة« الصادر ف���ي يناير/كانون الثان���ي 2021 على 
صانعي السياس���ات مواصلة الحفاظ عل���ى التعافي مع 
التح���وُّل تدريجي���اً من دعم الدخل إلى سياس���ات تعزيز 
النمو. ويشير التقرير المذكور إلى أنه لمواجهة تداعيات 
جائحة كورونا، إس���تخدمت البن���وك المركزية في بعض 
اإلقتص���ادات الصاع���دة والبلدان النامية برامج ش���راء 
األصول إستجابة لضغوط األسواق المالية الناجمة عن 
الجائحة. وحين تمَّ توجيه البرامج المذكورة إلى معالجة 
إخفاقات األسواق، ظهر أنها أسهمت في تحقيق إستقرار 
األس���واق المالية خالل المراحل األولى من األزمة. لكن 
ع فيها عمليات شراء األصول  في اإلقتصادات التي تتوسَّ
لتموي���ل عجز الموازنة، فقد يؤدِّي إلى تآكل إس���تقاللية 
د بإضعاف العملة ويزيد المخاوف  البنك المركزي ويهدِّ
ل أعباء الدين. أما على المدى  في شأن القدرة على تحمُّ
ع أن تس���اهم السياس���ات المعتمدة  الطويل، فمن المتوقَّ
ف���ي اإلقتصادات الصاعدة والبلدان النامية الهادفة إلى 
تحس���ين الخدمات الصحية والتعليمية، والبنية التحتية 
الرقمي���ة، والق���درة على الصمود في وج���ه تغيُّر المناخ، 
وممارس���ات الش���ركات والحوكمة، ف���ي تخفيف الضرر 
ي الجائحة والحّد من الفقر  اإلقتصادي الناجم عن تفشِّ

وتعزيز الرخاء اإلجتماعي.
وف���ي حين ال تزال مخاطر اإلس���تقرار المالي تحت 
د صندوق النق���د الدولي في  الس���يطرة حتى اآلن، يُش���دِّ
تقريره »مس���تجدات اإلستقرار المالي العالمي« الصادر 

أيض���اً ف���ي يناير/كان���ون الثان���ي 2021، عل���ى ض���رورة 
التح���رُّك الفاعل لمعالجة مواط���ن الضعف المالي التي 
كش���فتها األزم���ة الحالية. ويش���ير في ه���ذا اإلطار إلى 
مواجهة صنَّاع السياس���ات مفاضل���ة زمنية بين مواصلة 
دعم التعافي ومعالجة مواطن الضعف المالي التي كانت 
���ي الجائحة أو تل���ك التي ظهرت منذ  واضح���ة قبل تفشِّ
بدايته���ا، ومنها تصاع���د ديون الش���ركات وتفاقم الدين 
الس���يادي وتراجع الربحية في بعض النُظم المصرفية. 
وعلي���ه، م���ن الض���روري معالج���ة مواط���ن الضعف تلك 
باس���تخدام السياسات اإلحترازية الكلية لتجنب تعريض 
النم���و للخط���ر على المدى المتوس���ط. وأخي���راً، يقترح 

التقرير المذكور على صنَّاع السياسات ما يلي: 
- اإلس���تمرار ف���ي تقدي���م الدعم لألس���واق إلى أن 
د تراجع  ���خ جذور التعافي المستدام، حيث قد يهدِّ تترسَّ
ب على  هذا الدعم تعافي اإلقتص���اد العالمي. كما يتوجَّ
صنَّاع السياس���ات أن يكونوا مستعدين لمخاطر حدوث 
تصحيح سوقي في ظل رهان المستثمرين على إستمرار 

م من السياسات. الدعم المقدَّ
- ينبغي أن تضمن اإلجراءات المتَّخذة فعالية الدعم 
م لحين إس���تقرار التعافي على مس���ار متين، مع  المق���دَّ
التأكي���د على المضي قدماً بتحقيق رفع الناتج الممكن، 
وضمان تحقيق نمو تش���اركي يع���ود بالنفع على الجميع، 
وتعجي���ل التحوُّل إلى نظام إقتص���ادي أقل إعتماداً على 

الكربون.
د األطراف، حيث تش���مل هذه  - التعاون القوي متعدِّ
الجه���ود تعزيز التمويل المتاح آللية »كوفاكس« لتس���ريع 
وصول اللقاحات إلى كل الدول، وضمان توزيع اللقاحات 
ب���ال قيد أو ش���رط، وتيس���ير الحصول عل���ى العالجات 
بأس���عار تك���ون في متن���اول الجميع. ف���إذا دخلت بلدان 
كثي���رة في ه���ذه األزمة، ال س���يما اإلقتص���ادات النامية 
منخفض���ة الدخل، وه���ي مثقلة بالديون، فس���وف يتعيَّن 
عل���ى المجتم���ع الدولي مواصلة العم���ل لضمان حصول 

l.هذه البلدان على السيولة الدولية الكافية
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السياسات المعتمدة لتخفيف تداعيات أزمة جائحة كورونا 
وال�سيا�سات الإ�سافية المطلوبة لت�سريع التعافي
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بات مألوفًا منذ آذار/مارس العام 2020 أن نشاهد على شاشات التلفزة، وصفحات الجرائد والمواقع اإلكترونية صورًا 
لعمال ُيطالبون بأجورهم المستحقة أثناء اإلغالق الكامل للقطاعات االقتصادية بسبب تفشي وباء كورونا في أكثر من 
بلد في العالم، إذ تسبب فيروس covid 19  أو »كورونا« بإنهيار النشاط اإلقتصادي العالمي، رغم تدابير الدعم والتحفيز 

اإلقتصادي التي إتخذتها العديد من الدول المتقدمة والنامية، لدرجة أن الخبراء واالقتصاديين إعتبروا أن »الكساد 
اإلقتصادي« الذي خّلفه وباء كورونا هو أشد حدة من الكساد اإلقتصادي الذي أصاب العالم بعد الحرب العالمية الثانية. 

في لغة االرقام يقول المختصون: إن اإلنكماش في اإلقتصاد العالمي خالل العام 2020 بلغ نسبة 5.2 %، في حين أن 
اء اإلضطرابات الشديدة التي أصابت جانبي الطلب والعرض  إقتصادات الدول المتقدمة سجلت إنكماشًا بلغ 7 % جرَّ

المحليين والتجارة، والتمويل. أما إقتصادات األسواق الصاعدة والبلدان النامية فسجلت إنكماشًا نسبته 2.5 % في العام 
2020، وهو أول إنكماش لها كمجموعة منذ 60 عامًا على األقل. ونتيجة لذلك من المتوقع أن ينخفض متوسط نصيب 

الفرد من الدخل بنسبة 3.6 % متسببًا في سقوط ماليين من الناس في براثن الفقر المدقع هذا العام.
في المقابل فإن نجاح اللقاح في محاصرة فيروس »كورونا« خالل العام 2021 في إقتصادات األسواق الصاعدة والبلدان 

النامية، يعني إنعاش اإلقتصاد العالمي بنسبة 4.2 % وذلك بواقع 3.9 % في اإلقتصادات المتقدمة و4.6 %  في 
إقتصادات األسواق الصاعدة والبلدان النامية.

اإلقتصاد العالمي في ظل كورونا:
 إنكماش وكساد شبيه بما حصل بعد الحرب العالمية الثانية

الدراسات واألبحاث والتقارير

تغّيرات وخسائر
 كل م���ا س���بق يدعو إل���ى البحث عن التغيُّ���رات التي طرأت على 
اإلقتصاد العالمي في زمن »كورونا«، والخسائر التي سّببها وال سيما 
في قطاع النفط، وعّما إذا ستستمر القواعد الجديدة للعمل واإلنتاج 
)العم���ل م���ن داخل المنازل( التي أرس���اها بعيداً عن أش���كال اإلنتاج 

التقليدية، وماذا ينتظر العالم في العام 2021؟ 
ف���ي هذا اإلطار، يوض���ح الدكتور محمد وهبه )أس���تاذ محاضر 
في الجامعة اللبنانية( لمجلة »إتحاد المصارف العربية«: »أن إنتشار 
في���روس كورونا أح���دث زلزاالً إقتصادياً، ترتبت عليه خس���ائر مالية 

ضخم���ة ف���ي كل دول العال���م، وقد ترافق مع عملي���ات إغالق وتقييد 
حركة غير مسبوقة، حيث تشير منظمة السياحة العالمية، التي تضم 
ف���ي عضويتها 217 دولة، إلى إغالق 83 % من دول العالم حدودها، 
من بينها 175 دولة أغلقت الحدود بصورة كلية مما سبب زيادة كبيرة 
في نس���بة العاطلين عن العمل، وقد تزاوج اإلنكماش وخفض اإلنتاج 
ليُش���كل أزمة متعددة األطراف طالت مجمل دول العالم«، مشيراً إلى 
»أن إنتش���ار الفي���روس أظهر فعلياً أن العال���م قرية صغيرة متواصلة، 
وأن أي أزم���ة جوهرية متنقلة، تتمازج في النظام العالمي الحر لتؤثر 
عل���ى العال���م أجمع، كما أن التجربة أب���رزت وبغض النظر عن نظرية 
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وهبه: 
كورونا كّبدت 28 تريليون دوالر

 خسائر في اإلنتاج
والديون العالمية ستتفاقم على نحو أكثر

المؤام���رة، أن الحروب المقبلة واألق���ل كلفة هي الحروب البيولوجية 
والتي قد تكون تأثيراتها كارثية على صعيد اإلقتصاد، الذي يكون من 

األهداف الرئيسية للحروب«.
ويضي���ف د. وهب���ه: »بعد ع���ام على إنطالق ه���ذه الجائحة، برز 
العدي���د من المتغي���رات، وإن كانت متفاوتة بي���ن اإلقتصادات، ففي 
حي���ن حاولت اإلقتص���ادات المتقدمة دعم القطاع���ات المتأثرة من 
س���ياحة ومصارف وبطالة، فإقتصادات األسواق الصاعدة والبلدان 
النامية كانت أقل إس���تعداداً لمواجهة أي ركود عالمي، ال س���يما وأن 
هذه البلدان تعاني ضع���ف أنظمتها الصحية، وتعتمد إعتماداً كبيراً 
على صادرات الس���لع األولية، وتشهد مس���تويات مرتفعة من الديون 
السيادية وديون الشركات، وقد عّمقت هذه األزمة عوائق القطاعات 

اإلقتصادية في هذه البلدان«.
ويعط���ي وهبه مثاالً عل���ى التغيُّر الحاصل بالق���ول: »لقد عّجلت 
ه���ذه األزم���ة بتوقي���ع اإلتفاقي���ة التجارية بي���ن خمس عش���رة دولة 
في آس���يا، ومنطقة المحي���ط الهادي بعنوان »الش���راكة اإلقتصادية 
اإلقليمية الش���املة« بعد ثماني س���نوات من المفاوضات، وش���اركت 
فيه���ا الصي���ن والياب���ان وكوري���ا الجنوبية وأس���تراليا، ليش���مل ثلث 
اإلقتص���اد العالم���ي بهدف زيادة إنس���يابية حرك���ة البضائع وخفض 
الرس���وم الجمركية والتي س���وف تؤدي قطعاً إلى تعزيز دور الصين 

على الصعيد الدولي«.
 والس���ؤال الذي يطرح هنا بعد ه���ذه التغيُّرات التي طرأت على 
اإلقتص���اد العالم���ي ما هي خس���ائر »الكورونا« وف���ي أي قطاعات؟ 
يجي���ب وهبه: »لقد فرضت جائحة كورون���ا ثقلها إقتصادياً بعد عام 
م���ن إنطالقتها، فغّي���رت أنماط العمل ومفاهيم س���ابقة عدة. ورغم 

الدراسات واألبحاث والتقارير

تكّي���ف بع���ض المجتمعات مع فك���رة العمل منُ بع���د، إاّل أن النتيجة 
كانت في تباطؤ االقتصاد العالمي، وضرب مقومات العرض والطلب 
في آن واحد، بس���بب فرض قيود الحجر الصحي وحالة الذعر لدى 

المستهلك«.
يضي���ف وهب���ه: »يُتوق���ع أن ينخف���ض النمو إلى س���الب 4.4 % 
في العام 2020، وعلى مدى الس���نوات الخمس المقبلة، وقد تكلف 
األزمة ما يقدر بنحو 28 تريليون دوالر من الخسائر في اإلنتاج، مع 
إس���تمرار الضغوطات لفترة طويلة وس���ط وجود درج���ة مرتفعة من 
الش���كوك في ظل وجود توقعات بحدوث موجات أخرى من العدوى 
بالفيروس، ما سيؤدي إلى زيادة اإلنفاق على مكافحة الوباء، وتقييد 
أس���عار الفائ���دة والظروف المالية ما يجعل الدي���ون العالمية تتفاقم 
أكث���ر وأكثر، رغ���م إيجابية إنخف���اض التلوُّث في العال���م وإنخفاض 

النتروجين المؤثرين على البيئة«.
يلف���ت وهبه إلى »أن العديد من القطاعات تأثرت بهذه الجائحة 
كالسياحة والطاقة وقطاع النقل الجوي، وبسبب الفيروس وتداعياته 
والمتمثل���ة في توقف الحركة الجوية، فقد خس���رت منطقة الش���رق 
األوس���ط نحو 1.7 مليون وظيفة في قطاع النقل الجوي والقطاعات 
المرتبط���ة به خالل العام 2020، ويُمثل هذا الرقم نحو نصف عدد 
الوظائف المرتبطة بقطاع النقل الجوي في المنطقة والبالغ عددها 
3.3 ماليين«، مشيراً إلى »أن األزمة خلقت جيشاً من العاطلين، ومن 
المتوقع أن يرتفع عددهم إلى 80 مليون عاطل في الدول المتقدمة 
بناء على دراس���ة ص���ادرة عن منظمة التع���اون اإلقتصادي والتنمية، 
والتي توقعت أيضاً أن تظل نسبة البطالة مرتفعة قرابة 10 % حتى 
نهاية العام 2021 هذا بخالف الدول النامية التي تعاني بصورة أكبر 

من الدول المتقدمة إقتصادياً«.
 ويش���ير وهبه إلى أنه »بحس���ب ما ذكر صن���دوق النقد الدولي، 
ف���إن التدابير المالية التي أعلنتها العديد من حكومات العالم والتي 
تبلغ حالياً حوالي 11 تريليون دوالر، س���اعدت في تخفيف التأثيرات 
السيئة التي تعرضت لها الشركات والعمال بسبب الوباء الذي تسبب 
ف���ي إغالق المصانع والش���ركات معظ���م الش���هور الماضية، وحظر 
حركة الناس، ما أدى إلى هبوط الطلب وضعف الحركة الشرائية«.

ف���ي المقابل يش���رح وهب���ه جانب���اً آخ���ر لتداعي���ات »الكورونا« 
فإل���ى »جان���ب أن الفي���روس أضر بقطاع���ات إقتصادية بش���دة، إال 
أن���ه أفاد قطاع���ات أخ���رى، وأبرزه���ا القطاعات الت���ي تعتمد على 
التكنولوجي���ا والتصني���ع التكنولوجي والمنتج���ات الصحية والملكية 
الفكرية للتكنولوجيا وش���ركات إدارة التواص���ل االجتماعي والتجارة 

اإللكترونية«.

»كورونا« وسوق النفط
بن���اء على كل ما تقدم فالقطاعات األكثر تضرراً خالل إنتش���ار 
فيروس »كورونا« في العام 2020 كانت السياحة والطيران والخدمات 
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البحري���ة والنفط، وهو ما إنعكس س���لباً عل���ى دول كثيرة تعتمد في 
إقتصاده���ا على هذه الموارد، وبالتالي من المش���روع الس���ؤال عما 

ينتظر سوق النفط خالل العام 2021؟

في هذا االطار يش���رح الخبير اإلقتصادي المختص في شؤون 
النفط فؤاد األنس���ي ل� »مجلة إتحاد المصارف العربية" »أن هناك 
عدداً من المتغيرات التي س���تحصل في العام 2021  والتي ستؤثر 
عل���ى أس���عار النفط، وأبرزه���ا تس���لم اإلدارة االميركي���ة الجديدة  
لمقالي���د الحك���م في الوالي���ات المتحدة االميركية، لكن سياس���تها 
العامة تجاه القضايا الكبرى في العالم وال سيما اإلقتصادية منها، 
ال يمك���ن أن تتوض���ح  قب���ل الجزء الثاني من الع���ام أي تموز/يوليو 

 .»2021
يضيف األنسي: »المتغير الثاني هو إستمرار »الكورونا«، بمعنى 
أن الجائح���ة ستس���تمر في العام 2021 رغم وج���ود اللقاحات، ألن 
اللقاح المضاد للفيروس س���يبدأ تطبيق���ه خالل هذا العام، وبعض 
البلدان س���تبدأ باللقاحات في آذار المقبل، ونحن ال نعرف ما هي 
نتيج���ة ه���ذه اللقاح���ات، وإلى أي مدى س���تخلق نوعاً م���ن »مناعة 
القطي���ع« ف���ي العالم ونس���بتها، وهذا يتوقف على ع���دد اللقاحات 
التي ستتوزع، ألنه ليس المهم أن تُوزع اللقاحات على الدول الغنية، 
ب���ل عل���ى كل دول العالم، حيث تترك���ز اليد العامل���ة وإالنتاج، وإال 
ستس���تمر الجائحة«، الفتاً إلى أن »المتغير الثالث هو وضع الشرق 
االوس���ط السياس���ي في ظل سياس���ة التطبيع الحاصل���ة بين عدد 
من الدول العربية وإس���رائيل، وعّما إذا سيس���تمر هذا التطبيع أم 

سيتوقف؟ وما هي سياسة االدارة األميركية في هذا االطار؟«.
يتابع األنس���ي: »برأيي، وفي ظل كل هذه المتغيرات الموجودة 
ف���ي الع���ام 2021 ُويضاف إليها اإلنتخابات التي س���تجري  في كل 
من إيران وس���وريا، كلها عناصر ال تس���مح بوضع أي تصور واضح  
لإلقتص���اد العالم���ي في الع���ام 2021، وبرأيي أي ص���ورة واضحة 
لإلقتصاد العالمي والنمو لن تظهر إال في أواخر العام 2021 ، أي 
أن هذا العام سيكون إستمراراً لألوضاع اإلقتصادية التي عشناها 

في العام  2020«.
في المقابل يش���رح األنس���ي »لي���س من الضروري أن يس���تمر 
التباط���ؤ اإلقتصادي في العالم والذي ش���هدناه ف���ي العام 2020، 
إذ  يُمك���ن أن يق���ف عن���د حدود معين���ة، ولكن بالتأكيد لن نش���هد 
عملي���ات نمو كبيرة في البلدان الغنية مث���اًل، ألن كورونا الموجودة 
حالياً تؤثر على كل النشاطات االقتصادية في العالم، أي قطاعات 
السياحة والسفر والتبادل التجاري بين الدول«، مشيراً إلى »أن كل 
هذه القطاعات هي الممول والمحرك للنشاط النفطي في العالم، 
ولك���ن ما يحمي أس���عار النفط من الهبوط بحدة بس���بب »كورونا« 
ه���و التفاهم الحاصل بين منظمة أوبي���ك والدول االخرى المنتجة 

للنفط، وأبرزها روسيا أو ما يُعرف ب� »أوبيك بالس«.
ويلف���ت االنس���ي إل���ى أن���ه »منذ منتص���ف الع���ام 2020 ورغم 
تداعيات »كورونا« على اإلقتصاد العالمي، إال أن أس���عار النفط ال 
تزال تُراوح بين 40 دوالراً و50 دوالراً للبرميل الواحد، ولم يُسجل 
هبوطاً كما حصل في الس���ابق، وهذا نتيج���ة التفاهم الذي حصل 

بين بلدان »أوبك بالس«.
م���اذا عن النف���ط الليبي ال���ذي يُمكن أن يكون عاماًل منافس���اً 
للعدي���د من الدول المنتجة للنفط؟ يجيب األنس���ي: »ال بد أوالً من 
رصد الوضع السياس���ي الليبي، وعّما إذا كان سيس���تقر أم ال، في 
الوق���ت الراه���ن، هو وض���ع متأرجح تماماً كما يحص���ل في العراق 
وس���وريا ولبن���ان من دون حصول إس���تقرار، صحي���ح أنه يتم وضع 
خط���ط لإلس���تقرار، لك���ن لم ينج���ح أي منها إل���ى اآلن، وأحياناً ال 
تطب���ق، وبالتال���ي ال يُمك���ن الحديث ع���ن تأثير النف���ط الليبي على 
الس���وق النفطية في العالم، قبل حصول إستقرار سياسي عالمي«، 
الفتاً إلى »أن النفط الليبي هو نفط مميز لس���ببين: األول هو نفط 
خفيف ويُعطي مواد ممتازة، وثانياً إنه قريب من مراكز اإلستهالك 
األوروبي، وبالتالي هو عنصر مؤثر في س���وق النفط العالمية. لكن 
ال يُمك���ن الره���ان عليه قبل حصول إس���تقرار في ليبي���ا، وال أتوقع 
حصول تغّيرات مهمة في سوق النفط العالمية قبل أيلول/سبتمبر 

 .»2021
ويختم األنس���ي بالقول:  »كما أنه ليس من مصلحة الواليات 
المتح���دة االميركية زيادة إنتاجه���ا  من النفط الصخري، طالما 
أن س���عر برمي���ل النفط أقل م���ن 50 دوالراً بس���بب إرتفاع كلفة 

إنتاجه«.

األنسي: 
أسعار النفط لن تسجل
 هبوطًا نتيجة التفاهم
بين بلدان »أوبك بالس«

الدراسات واألبحاث والتقارير
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البنك العربي األفضل لخدمات التمويل التجاري
في الشرق األوسط لعام 2021

 )Global Finance( منح���ت مجلة »غلوبال فاينانس« العالمية
راً جائزة »أفضل بنك لخدمات  ها نيويورك، البنك العربي مؤخَّ - مقرُّ
التموي���ل التجاري« في الش���رق األوس���ط للع���ام 2021، حيث يعكس 
ه���ذا التقدي���ر، ريادة البنك العربي على المس���توى اإلقليمي وقدراته 
اإلستثنائية، على تقديم أحدث الحلول المصرفية، ومنتجات التمويل 
دة عبر مختلف  التجاري وتسخيرها لتلبية إحتياجات عمالئه المتجدِّ

القطاعات.
رين  وت���مَّ إختي���ار البن���ك له���ذه الجائ���زة من قب���ل فري���ق المحرِّ
ين من  ي���ن ف���ي المجلة، وذلك بناًء عل���ى آراء محلِّلين مختصِّ المختصِّ
القط���اع المالي والمصرفي وإداريين تنفيذيين من قطاع الش���ركات، 
وخبراء في مجال التكنولوجيا، حيث ُمِنح البنك العربي هذه الجائزة 
بناًء على مجموعة من معايير األداء والتنظيم، شملت حجم العمليات 
المصرفي���ة، ونط���اق التغطي���ة عالمي���اً، ومس���توى خدم���ة العم���الء، 

قواعد إقتصادية جديدة
l1 دفعت أزمة »الكورونا« الوباء الماليين من الناس، إلى الفقر المدقع والمعاناة من إنعدام األمن الغذائي والصحي )خط 

الفقر الدولي البالغ 1.90 دوالر للفرد يوميًا(، والذين كان تعدادهم قبل بدء الجائحة في حدود 643 مليون ش�������خص، وُيمكن أن 
يزيد عدد األشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع في العام 2020 بنحو 100 مليون شخص، عّما كان متوقعًا قبل األزمة، ومن 

المرجح أن تستمر معدالت الفقر المدقع في الزيادة في العام 2021، ومن المحتمل أن تزيد في السنوات التي تليها. 
 l1 تم تغيير النمط التش�������غيلي واإلجراءات في الشركات لتحافظ على إستمراريتها، وقد تم تعزيز العيش في المناطق 

الريفي�������ة والتوظي�������ف في مجال الزراعة، وتوجهت اإلس�������تثمارات نحو قطاع الزراعة وقطاع التكنولوجيا، لتعزير بيئة ممارس�������ة 
أنش�������طة األعمال، وقد تم تكييف القطاعات من خالل ربط المش�������ترين بمستثمري القطاع الخاص، لتحسين فرص الحصول 

 l.على الخدمات المالية، فضاًل عن التوجه في قطاع التعليم عن ُبعد
باسمة عطوي

الدراسات واألبحاث والتقارير

باإلضافة إلى القدرات التنافسية واإلبتكار التكنولوجي.
���زة إلى س���جل البن���ك العربي  ويُع���ّد ه���ذا اإلنج���از إضاف���ة مميَّ
الحاف���ل، وهو يعك���س رؤية البن���ك وحرصه المتواصل عل���ى مواكبة 
أحدث المس���تجدات على صعيد الصناعة المصرفية، باإلضافة إلى 
دور البن���ك المحوري في تعزيز عمليات التجارة عبر منطقة الش���رق 
األوسط وش���مال إفريقيا، من خالل تقديم خدمات وحلول مصرفية 
تُواك���ب التطورات التي يش���هدها القطاع المصرفي محلي���اً وإقليمياً 
وعالمياً. ويمتلك البنك العربي واحدة من أكبر الش���بكات المصرفية 
العربي���ة العالمي���ة والتي تضم ما يزيد عن 600 ف���رع عبر 5 قارات، 
إلى جانب معرفته الواس���عة باألس���واق المحلية وخبرته العميقة في 
ز ق���درة البنك العربي على  مج���ال خدمات التمويل التجاري مما يعزِّ

دة عبر الدول. اإلستجابة لمتطلِّبات عمالئه المتجدِّ
يُشار إلى أن البنك العربي كان قد حصل على العديد من الجوائز 
العالمية خالل العام المنصرم، أبرزها جائزة أفضل بنك في منطقة 
الش���رق األوس���ط من مجلة »غلوبال فاينانس«، وذلك للعام الخامس 
عل���ى التوالي، إلى جانب مجموعة من الجوائز المرموقة على صعيد 
خدمات قطاع الشركات، شملت جائزة أفضل بنك في خدمات إدارة 
النقد في الشرق األوسط من مجلة »غلوبال فاينانس«، وجائزة أفضل 
بنك تمويل تجاري في الش���رق األوس���ط من مجلة »إيميا فاينانس«، 
وجائ���زة أفضل بنك في مجال إدارة النقد في الش���رق األوس���ط من 
مجل���ة »غلوبال إنفس���تر«، باإلضافة إلى جائزة أفض���ل تطبيق بنكي 
للهواتف الذكية في الشرق األوسط على صعيد الخدمات المصرفية 

l.»مة للشركات من مجلة »غلوبال فاينانس الرقمية المقدَّ
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األخبار والمستجدات

ق��ت مجموع��ة البركة المصرفي��ة )ABG(، المجموعة المصرفية اإلس��المية  حقَّ
خذ من مملكة البحرين مق��رًا لعملياتها، مجموع دخل صافي قدره  الرائ��دة التي تتَّ
34 مليون دوالر خالل الربع الرابع من العام 2020 مقارنة ب� 48 مليونًا للفترة عينها 
م��ن الع��ام الماضي، وبإنخفاض ق��دره 31 %.  وبل��غ مجموع الدخل التش��غيلي 301 
ملي��ون دوالر مقارنًة ب� 290 مليون دوالر، وبإرتفاع قدره 3 %. وإرتفع صافي الدخل 
التش��غيلي للربع الرابع من العام 2020 بنسبة 12 % ليبلغ 147 مليون دوالر مقارنة 

ب� 131 مليون دوالر للفترة عينها من العام 2019.

ق مجموع صافي أرباح بقيمة 166 مليون دوالر مجموعة البركة المصرفية تُحقِّ

قت المجموعة مجموع صافي دخل  ف����ي ما يتعلَّ����ق بنتائج العام 2020، حقَّ
بقيم����ة 166 ملي����ون دوالر مقارنًة ب� 180 ملي����ون دوالر، وبإنخفاض قدره 8 %. 
وقد إرتفع مجموع الدخل التش����غيلي للمجموعة بنسبة 18 % في العام 2020 
ليبلغ ملياراً و140 مليون دوالر، مقارنة ب� 967 مليون دوالر في العام الماضي. 
م في المصروف����ات، إرتفع صافي  ����ر على نج����اح المجموعة ف����ي التحكُّ وكمؤشِّ
الدخل التشغيلي بنسبة 45 % ليبلغ 579 مليون دوالر في العام 2020، مقارنة 

ب� 399 مليون دوالر في العام الماضي.
وجاء اإلنخفاض في صافي الدخل، بس���بب قي���ام المجموعة برصد زيادة 
ع���ة والناجمة عن  صات التحوطي���ة، لمقابلة األضرار المتوقَّ كبي���رة ف���ي المخصَّ
األثر اإلقتصادي والمالي الس���لبي لجائح���ة »كوفيد 19« على أعمال المجموعة 
صات بنس���بة 138 % لتبلغ  والوح���دات التابعة له���ا، حيث إرتفعت هذه المخصَّ
290 مليون دوالر في العام 2020، مقارنة ب� 122 مليون دوالر في  العام 2019.

وفي ما يتعلَّق ببنود الميزانية، فقد بلغ مجموع الحقوق العائدة لمساهمي 
الش����ركة األم والصك����وك 1.42 ملي����ار دوالر ف����ي نهاية ديس����مبر/ كانون األول 
2020، مقارن����ة ب����� 1.47 ملي����ار دوالر في نهاية ديس����مبر/ كانون األول 2019، 
ل ف����ي العمالت  وبإنخف����اض ق����دره 3 %، وذل����ك بس����بب اإلنخف����اض المس����جَّ
األجنبي����ة، وتوزيع األرباح النقدية، ودفع أرباح رأس المال فئة )1( خالل العام. 
فيم����ا بلغ مجموع الحقوق 2.22 مليار دوالر مقارنًة ب� 2.32 مليار دوالر خالل 

الفترة عينها، وبإنخفاض قدره 4 % وذلك للسبب عينه.
وإرتف����ع مجموع األصول بنس����بة 8 % ليبل����غ 28.25 مليار دوالر في نهاية 
ديس����مبر/ كانون األول 2020، مقارنة بما كان عليه في نهاية ديسمبر/ كانون 
األول 2019 والبال����غ 26.26 ملي����ار دوالر. وركَّزت المجموعة خالل العام على 
اإلحتفاظ بنسبة كبيرة من هذه األصول في شكل أصول سائلة وذلك لمواجهة 

أي إحتياجات طارئة لوحدات المجموعة بسبب جائحة كورونا.
ة للدخل )التمويالت واإلس����تثمارات( 21.65 مليار  وبلغ����ت األصول الم����درَّ
دوالر في نهاية ديس����مبر/ كانون األول 2020 مقارنة ب� 19.75 مليار دوالر في 
نهاية ديس����مبر/ كانون األول 2019، بإرتفاع نس����بته 10 %. وبلغت حس����ابات 
العم����الء متضمن����ًة ودائع البنوك ف����ي نهاية 2020 ما مجموع����ه 24.37 مليار 
دوالر، مرتفعة بنسبة 8 %، مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في نهاية العام 
ا  2019 البال����غ 22.46 ملي����ار دوالر، وهي تمثِّل 86 % من مجموع األصول، ممَّ

يُشير إلى مواصلة ثقة وإلتزام عمالء المجموعة وتنامي قاعدتهم.

وتعقيب����اً عل����ى أداء ونتائ����ج المجموع����ة خالل الع����ام 2020، ق����ال رئيس 
مجل����س إدارة مجموع����ة البرك����ة المصرفية عب����داهلل صالح كام����ل: »إجتاحت 
العال����م من����ذ مطلع العام 2020  جائحة كورونا، ونجم عنها تداعيات إنس����انية 
وإجتماعية وإقتصادية جس����يمة وواس����عة النطاق. لكننا وبحكم إلتزامنا تقديم 
نموذج الصيرفة التشاركية من خالل وحداتنا المنتشرة في 17 بلداً، تمكنَّا من 
مواجهة تلك التداعيات، والحدِّ من تأثيراتها على مجموعتنا ووحداتنا، وعملنا 
بش����كل وثيق وس����وية مع عمالئنا من أفراد وش����ركات وحكوم����ات، لكي نُخفِّف 
من هذه التداعيات، من خالل إتخاذ جملة من المبادرات التش����غيلية والمالية 

قت خالل العام 2020«. التحوطية، والتي أثمرت النتائج الطيبة التي تحقَّ
وأض����اف عبداهلل صال����ح كامل: »س����وف نُواصل خالل المرحل����ة المقبلة 
اإلج����راءات الالزم����ة لتحوي����ل الترخي����ص الحال����ي للمجموعة م����ن الخدمات 
المصرفية اإلس����المية بالجملة إلى ترخيص ش����ركة إس����تثمارية من الفئة )1( 
تحت مظلَّة مصرف البحرين المركزي، وذلك خاضع للموافقات التنظيمية من 
مص����رف البحرين المركزي »CBB«، حيث ستس����تمر المجموعة بالعمل تحت 
ن هذا التحوُّل المجموعة، من تبسيط العمليات وتعزيز الكفاءة  رقابته. وسيمكِّ
واإلس����تفادة بش����كل أفضل م����ن مواردها لخدم����ة وحداتها التابع����ة وأصحاب 
ه اإلس����تراتيجي لجميع  المصلحة اآلخرين، مع اإلس����تمرار في لعب دور الُموجِّ

الشركات التابعة لها«.
وقال عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية 
مازن مناع: »شهد العالم خالل العام 2020 تحديات غير مسبوقة لم يشهدها 
ي وباء »كوفيد19-«. وقد بادرت المجموعة  منذ أمد طويل، والتي تمثَّلت في تفشِّ
لوضع إس����تراتيجية ش����املة، ال تركِّز على الحفاظ على متانة أوضاعها المالية 
ر الدعم المطلوب للمجتمعات التي تعمل فيها،  خالل الجائحة فحسب، بل تُوفِّ
واألفراد والمؤسسات والشركات التي تتعامل معها، وفي الوقت عينه، الحفاظ 

   l.»على إستدامة خدماتها وسالمة وحماية موظفيها

رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية عبداهلل صالح كامل
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إنضمَّ الش���يخ الدكتور س���عد الش���ثري، المستش���ار ف���ي الديوان 
الملك���ي، عضو هيئة كب���ار العلماء، لعضوية اللجنة الش���رعية للبنك 

األهلي التجاري. 
وذكر رئيس مجلس إدارة البنك األهلي سعيد الغامدي »أن إنضمام 
الشيخ الدكتور سعد الشثري، يُعتبر إضافة نوعية للجنة الشرعية في 
البنك األهلي، كما يُس���اهم هذا اإلنضمام في دعم اللجنة الشرعية، 
لمواكبة النمو في الخدمات المصرفية اإلس���المية، وتحقيق اإللتزام 

بالضوابط الشرعية، والمحافظة على أعلى مستويات الجودة«. 
ق نجاحات  وأش���ار الغامدي إلى »أن الشيخ الدكتور الشثري، حقَّ
ة، ف���ي مجاالت التعليم، والبحث واإلفتاء، ولديه القدرة على بيان  عدَّ
ة  الحكم الشرعي في الكثير من النوازل الشرعية، التي تحتاج إلى دقَّ

نظر وجودة تصوُّر، ومنها ما يتعلَّق بالمعامالت المصرفية«.  
وأوض���ح الغام���دي »أن البنك األهلي لم يتوقف عن���د ريادته في 
إستحداث وتطوير وتنفيذ الكثير من المنتجات اإلسالمية، بل أضاف 
إلى ذلك إس���تقطاب العلماء، وتطوير وتأهيل علماء ش���رعيين للعمل 

سات المالية اإلسالمية«. في المؤسَّ
 من جهته، ش���كر الش���يخ الدكتور س���عد الش���ثري »جهود البنك 
مها في المشاركة المجتمعية لتعزيز الصناعة المالية  األهلي التي يقدِّ
اإلس���المية«، مش���يراً إلى »أن البنك األهلي مب���ادر في دعم عضوية 
س���ات الصناعة المالية اإلس���المية، والمس���اهمة ف���ي حل أبرز  مؤسَّ
اإلشكاالت التي تواجه المصرفية االسالمية من خالل الندوات التي 
يقيمها البنك األهلي بعنوان »مستقبل العمل المصرفي االسالمي«.

يُش���ار إل���ى أن أعضاء اللجنة الش���رعية للبن���ك األهلي تضم كاًل 
من الش�����يخ عب��داهلل ب��ن س�����ليمان المني��ع، المستش��ار في الدي��وان 
الملك�����ي، وعض��و هيئ��ة كب��ار العلم��اء رئيس�����اً للجنة، وعضوي��ة كٍل 

الشيخ الدكتور سعد الشثري ينضم إلى عضوية اللجنة الشرعية للبنك األهلي

م��ن الش��يخ الدكت��ور عب��د اهلل ب��ن محم��د المطل��ق، المستش��ار في 
الدي�����وان الملك�����ي، وعض��و هيئ��ة كب��ار العلم��اء، والش�����يخ الدكت��ور 
عب��داهلل ب��ن عبدالعزي�����ز المصل��ح، رئي��س هيئ��ة اإلعج��از العلم��ي 
ف�����ي الق��رآن س���ابقاً، والش�����يخ الدكت��ور محم��د ب�����ن عل��ي الق��ري، 
رئي��س معه��د اإلقتص��اد اإلس���المي س���ابقاً، والش���يخ الدكتور خالد 
ب���ن محمد الس���ياري عض���و هيئة التدري���س في الجامعة الس���عودية 

اإللكترونية.
ل�����ع اللجنة الش���رعية في البنك األهل���ي التج��اري، حيث   وتضطَّ
تُعتبر جه��ة مس�����تقلة، بمس�����ؤولية إعتم��اد المنتج�����ات والخدم��ات 
م�����ة ف��ي البن�����ك، والمتوافق��ة م��ع أح��كام ومب��ادئ الش�����ريعة  المقدَّ
��د م��ن س�����المة التطبي��ق الش�����رعي له��ا، وذل��ك  اإلس���المية، والتأكُّ

l.م��ن خ��الل وح��دتّي الرقاب��ة واإللتزام الش��رعي

أعلن البنك األهلي الكويتي، مصر، إرتفاع صافي أرباحه بنسبة 27 % ليصل إلى 666 مليون جنيه في نهاية ديسمبر/ كانون 
االول 2020 مقارنة بالفترة عينها من العام 2019.

وأضاف البنك في بيان: »أن صافي الدخل من العائد نما بنسبة 30 %، ليصل إلى 1.86 مليار جنيه، وهو ما يعكس إستمرار 
البنك في تحقيق نتائج مالية قوية للسنة المالية المنتهية في ديسمبر/ كانون األول 2020«.

وبحسب البنك »إرتفعت صافي األرباح التشغيلية بنسبة 34 % مقارنة بالعام المالي السابق ليصل إلى 1.37 مليار جنيه، كما 
قفزت إجمالي قيمة األصول بنسبة 16 % ليصل إلى 41.23 مليار جنيه في نهاية عام 2020«.

وش���هد إجمال���ي قيم���ة محفظة ق���روض العمالء إرتفاعاً بنس���بة 12 % ليصل إلى 21.71 مليار جني���ه، كما إرتفعت ودائع 
 l.العمالء بنسبة 19 % مقارنة بالعام المالي السابق لتصل إلى 33.55 مليار جنيه

27 %  إرتفاعًا في صافي أرباح البنك األهلي الكويتي في نهاية 2020 رغم كورونا

األخبار والمستجدات

الدكتور سعد الشثري
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أعل���ن البن���ك المرك���زي العراق���ي، ع���ن الب���دء بتوزي���ع وتس���لُّم 
مب���ادرة ق���رض ال���� 15 ملي���ون دينار ف���ي المصارف الخاص���ة. وذكر 
المكت���ب اإلعالم���ي للبنك المركزي أن »المصارف الخاصة باش���رت 
ن���ة رواتبهم على  بتوزيع قرض ال���� 15 ملي���ون دين���ار للموظفين الموطَّ

المصارف الخاصة بإعتماد بطاقة ال� »ماستر كارد«. 
وأوض���ح البنك المرك���زي أن »تعليمات المب���ادرة، من المفترض 
أن تش���مل المص���ارف الحكومية أيضاً، والقرار يع���ود إليها، من أجل 
نين رواتبهم  إس���تثمار هذه المبادرة لتقديم خدماتها للموظفين الموطِّ
ه  لديه���ا«، مش���يراً إلى أن���ه »بإمكان الراغبين تس���لُّم الق���رض، التوجُّ
إل���ى المصارف لترويج المعامالت، وتس���لُّم القرض خالل يوم واحد، 

l.»بعمولة إدارية ال تتجاوز ال�4 % ومن دون فوائد

البنك المركزي العراقي: 
قرض الـ 15 مليون دينار

يُمكن تسلُّمه خالل يوم واحد

األخبار والمستجدات

أكدَّ المستش���ار المال���ي لرئيس الوزراء العراق���ي الدكتور مظهر 
د ش���ركات الدف���ع اإللكتروني في الس���وق  محم���د صال���ح، »أنَّ تع���دُّ
ق منافس���ة تقود إل���ى النهوض بواق���ع الخدمات التي  العراقي���ة، يُحقِّ
م إلى المواطن، وال س���يما عندما تحمل بطاقة الدفع اإللكتروني  تقدَّ
أو الرقمي التي تحمل مزايا تنافسية، كالخصم على السلع والخدمات 

من المنتج الوطني عند إستعمالها في تسوية المدفوعات«.
ولف���ت صال���ح إل���ى أنَّ »رف���ع كف���اءة المدفوع���ات الرقمي���ة أو 
اإللكترونية، يجب أن تحظى بتمييز نس���بي عند إستعمالها، إلى حين 

العراق يرفع كفاءة المدفوعات الرقمية
أن يُصب���ح العراق رقمياً بالكامل في أنظمة مدفوعاته على مس���توى 
الجملة والمفرد، لذا فإن بطاقات الدفع تُعتبر جاذبة جداً في توفير 
أسس للتسويق والمنافسة، لكونها تُقلِّل من كلفة المعامالت النقدية، 

ع على الدفع السريع بمرور الوقت«. وتُشجِّ
م���ن جه���ة أخ���رى، أعلن���ت ش���ركة الش���بكة الدولي���ة للبطاقات 
لخدمات الدفع اإللكترون���ي المحدودة، عن تطبيق neo الذي يُمكن 
من خالله إنش���اء حس���اب في محفظ���ة إلكترونية، م���ن دون الحاجة 
إلى زيارة مقر الش���ركة، أو اإلنتظار لساعات طويلة، وإصدار بطاقة 
»الفيزا الرقمية«، التي يُمكن إس���تخدامها في جميع المشتريات عبر 
اإلنترن���ت، أو زيارة أحد الوكالء المعتمدين لش���راء بطاقة الهدية أو 

طلب بطاقة السفر«. 
���ر التطبي���ق محفظة إلكترونية بس���قف مال���ي يصل إلى 50  ويُوفِّ
ألف دوالر س���نوياً، ويُمكن للمواطن ش���حنها بس���هولة من خالل زيارة 
الوكالء المنتش���رين بعموم العراق، وإنش���اء البطاقة الرقمية مباشرة 
من التطبيق، وإس���تخدامها بالش���راء م���ن المواق���ع اإللكترونية التي 
تدعم الدفع ب� »الفيزا« والترويج بمواقع التواصل اإلجتماعي، وبميزة 
إعادة الش���حن عن���د الحاجة بمجرد وجود مبل���غ مالي في المحفظة 

 l.»اإللكترونية

المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي الدكتور مظهر محمد صالح
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مع إس���تمرار إحتالل »كوفيد19-« المكانة األولى والرئيس���ة في 
إهتمام���ات الحكوم���ات في جميع أنح���اء العالم، ربما تكون األش���ياء 
الوحيدة التي تنتشر بوتيرة الوباء عينها هي الكآبة بين اإلقتصاديين 
وأهل المال وخزائن الدول المالية. ال يزال المدى الكامل لألزمة في 
م���ا يتعلق باإلقتص���اد العالمي غير معروف ويتعّي���ن اإلنتظار لرؤيته، 

لكن غالبية البلدان تشهد إنكماشاً كبيراً.
وه���ذا الوض���ع يجع���ل التفكير بطريق���ة جديدة واإلس���تفادة من 
مص���ادر جديدة لرأس المال أمراً ضرورياً، كم���ا يُوّفر فرصة لتقوية 

الجسور التي تربط الثقافات الُمختلفة في القطاع المالي العالمي.
في حديثه في أسبوع التمويل اإلسالمي اإلفتراضي في المملكة 
المتح���دة، ق���ال أندرو ه���اوزر، المدي���ر التنفيذي لألس���واق في بنك 
إنكلترا للمندوبين: »إن مبادئ التمويل اإلس���المي هي ُمناسبة بشكل 

خاص للتعافي اإلقتصادي في المملكة المتحدة بعد الوباء«.
لدع���م هذا الكالم، أعلنت هذه المؤسس���ة الرس���مية البريطانية 
العريقة عن تاريخ إطالق تسهيل إيداٍع ُمتوافق مع الشريعة اإلسالمية 
وغير قائم على الفائدة. س���يكون هذا األمر فريداً في تاريخ أي بنك 

مركزي غربي، وسيأتي في الربع األول من العام 2021.
لس���نواٍت طويلة، كان���ت المملكة المتحدة أكث���ر ترحيباً بالتمويل 
اإلسالمي ُمقاَرنًة بأوروبا والواليات المتحدة. يوجد اآلن أربعة بنوك 

إسالمية في البالد تبلغ قيمتها اإلجمالية 6.7 مليارات دوالر.
الواقع أن إعالن هاوزر يعترف بالدور المهم الذي يلعبه مستثمرو 
منطقة الش���رق األوسط والعالم اإلسالمي – وكثيرون منهم ُمعتادون 
عل���ى األعم���ال المصرفية المتوافقة مع الش���ريعة اإلس���المية – في 
صّح���ة وإزدهار اإلقتصاد البريطاني. كما أنه يُعّزز هذا الدور، األمر 
الذي يُساعد على جعل اإلقتصاد ككل أكثر تنّوعاً وقدرة على الصمود 
اء  حيث من المتوقع أن تواجه البالد أوقاتاً صعبة في المس���تقبل جرَّ

تداعيات كورونا واإلنفصال عن اإلتحاد األوروبي..
لق���د أكد ه���اوزر، على وجه الخص���وص، على مبدأين أساس���يين 

للتمويل اإلسالمي ُمناسبَين تماماً لدعم التعافي بعد الجائحة:
- األول هو التركيز الفلسفي للقطاع على إدارة المخاطر وتقاسمها 
بي���ن المس���تهلكين والبنوك. وفي ظل هذا المن���اخ اإلقتصادي الصعب 

الذي نعيشه اليوم، فإن هذا الشعور بالحذر ليس باألمر السيئ.
- الثان���ي ه���و إتجاه مؤسس���ات التمويل اإلس���المي إل���ى تجّنب 
اإلس���تثمارات الضارة إجتماعياً. ويعتقد الكثيرون أن مثل هذا النهج 
يُوّفر مجاالً كبيراً للنمو، وخصوصاً بالنسبة إلى المستثمرين الشباب 
– س���واء كان���وا مس���لمين أو غي���ر مس���لمين – الذين يب���دأون تجميع 
محاف���ظ ال تُق���ّدم عوائد جيدة فحس���ب، بل أيضاً تل���ك التي تحمي 

الكوكب وسكانه.

دور التمويل اإلسالمي بعد الجائحة

بنك إنكلترا ُيدخل التمويل اإلسالمي في الربع األول من 2021

ل���ذا بدالً من مجرد إضافة ُمثٍُل ُعليا، هناك دليٌل حقيقي على أن 
التمويل اإلسالمي يُمكن أن يقود موجة قطاٍع بيئي وإجتماعي وَحوكمة 

أوسع ومزدهراً، والذي يَِعُد العمالء أيضاً بإستثمارات أخالقية.
لقد تضاعفت قيمة أصول القطاع البيئي واإلجتماعي والَحوكمة 
تقريب���اً خ���الل أربع س���نوات لتصل إل���ى 40.5 تريلي���ون دوالر. أحد 
أسباب ذلك هو الرغبة المتزايدة بين المستثمرين الشباب بإستخدام 
أمواله���م لتعزيز القضايا األخالقية. تُش���ير التقديرات، على س���بيل 
المث���ال، إل���ى أن 86 % من جي���ل األلفية من المرجح أن يس���تثمروا 
ف���ي األموال الت���ي تُرّكز على القضايا اإلجتماعي���ة أو البيئية بمقدار 
الضعف ُمقارنًة بباقي الس���كان. ويأم���ل الكثيرون في أن يكون وجود 

بُعٍد أخالقي في التعافي بعد الجائحة فّعاالً للغاية.
ال ش���ك ف���ي أن كل البنوك المركزي���ة حول العالم س���تكون لديها 
مهمة ضخمة تنتظرها بعد الجائحة وقد تحذو حذو بنك إنكلترا. لقد 
ج���ادل اإلقتصاديون على الدوام بأنه كلّم���ا كان اإلقتصاد أكثر تنّوعاً، 
كان أكث���ر مرون���ة في مواجهة الصدمات واألزم���ات التي ال مفّر منها. 
وربما يُقّدم الوباء للبشرية أحد أكبر األزمات والتحّديات في التاريخ.

س���يكون ه���ذا صحيح���اً بش���كل خ���اص بالنس���بة إل���ى بريطانيا 
وهي تس���تعد لمغ���ادرة اإلتح���اد األوروب���ي وتواجه تداعي���ات كورونا 
اإلقتصادي���ة. كان العديد من المصرفيي���ن قلقاً من أن مغادرة البالد 
لإلتحاد س���تضّر بالقطاع المال���ي المهم للغاية في المملكة المتحدة. 
س���تُطمئنهم اإلس���تراتيجية الجديدة لبنك إنكلترا إلى أن بريطانيا ال 
تزال تس���تمد اإللهام من الخارج، وترى الثروة وتَغتَِنُم الُفَرص الكامنة 

l.حتى البعيدة من شواطئها
كابي طبراني - ناشر ورئيس تحرير »أسواق العرب«.

الدراسات واألبحاث والتقارير
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ع في 2021 »موديز«: نمو التمويل اإلسالمي سيتوسَّ

ع���ت وكالة مودي���ز للتصني���ف اإلئتماني، أن يس���تمر التمويل  توقَّ
دة، رغم  ���ع ف���ي العام 2021 ف���ي مناطق متع���دِّ اإلس���المي في التوسُّ
���ع  حت أن هذا التوسُّ التحدي���ات الت���ي فرضتها جائح���ة كورونا، ورجَّ
ق بناء على السياس���ات الحكومية الداعم���ة، والطلب القوي  س���يتحقَّ
على منتجات التمويل اإلس���المي والنش���اط األعمق لس���وقها، لكنها 
عت تراجع إصدار الصكوك من مس���تويات قياس���ية مرتفعة، كما  توقَّ
ل الصناديق  راد، وستسجِّ أن أقس���اط التكافل اإلسالمي سترتفع بإطِّ

اإلسالمية نمواً سنوياً بنسبة تُراوح بين 4 % و5 %.
وأفادت الوكالة: »إن الخدمات المصرفية اإلس���المية والصكوك 
والتكافل اإلس���المي )التأمين( ستستفيد من السياسات الداعمة في 
العديد من الدول اإلس���المية، والطلب القوي على المنتجات المالية 
المتوافقة مع الشريعة، رغم كل التحديات والمصاعب التي فرضتها 

كورونا على الساحة العالمية«.
وأضاف���ت الوكال���ة: »إن نش���اط األس���واق المالي���ة اإلس���المية 
األساس���ية ل���دول الخليج، وماليزيا، وإندونيس���يا، وتركي���ا إرتفع إلى 
32.8 % ف���ي س���بتمبر/ أيلول 2020 م���ن 31.4 % في العام 2019 

و25.5 % في العام 2013«.
ونقلت عن أشرف مدني نائب رئيس »موديز« وخبير في التمويل 
ع إستمرار التمويل اإلسالمي في اإلرتفاع في  اإلس���المي قوله: »نتوقَّ
العام 2021 وما بعده، مع اإلتجاه على النمو الراس���خ حالياً في تلك 
الصناعة، علماً أن صناعة التمويل اإلسالمي ال تزال بشكل عام غير 
ممثَّلة تمثياًل كبيراً في بلدان، تضمُّ أعداداً كبيرة من المس���لمين، ما 

ع فيها«. ر مجاالً كبيراً للتوسُّ يُوفِّ
���ع إس���تقرار إص���دار الصك���وك العالمي���ة إل���ى مس���توى  وإذ توقَّ

يُ���راوح بي���ن 190 مليار دوالر و200 ملي���ار دوالر في العام 2021 بعد 
إصدارات قياس���ية في الصكوك بلغت نح���و 205 مليارات دوالر في 
العام 2020، أشار مدني إلى »أن الحكومات الخليجية ستتَّجه بشكل 
متزاي���د إلى إصدار الصكوك، في ضوء إحتياجات التمويل المرتفعة 
بسبب أسعار النفط المعتدلة والعجز المالي الواسع في ميزانياتها«، 
مضيفاً: »مع ذلك ستظل إصدارات الشركات الخليجية من الصكوك 
ز  محدودة بسبب فرص الس���وق التقليدية األكثر جاذبية، بينما ستُعزِّ
المؤسس���ات المالي���ة الجدي���دة ف���ي المنطقة إص���دار الصكوك في 

القطاع المالي«.
���ع س���وق التكافل اإلس���المي بش���كل  عت »موديز« أيضا توسُّ وتوقَّ
رد، مع إرتفاع األقس���اط بش���كل معتدل في الس���نتين إلى الثالث  مطَّ
س���نوات المقبلة، وخصوصاً في األس���واق التي ت���مَّ إختراقها حديثاً، 
كما ستساعد الرقمنة والتحسينات التنظيمية على زيادة نمو صناعة 

التكافل اإلسالمي في دول عديدة من ضمنها دول الخليج.
وتابعت »موديز«: »في الوقت نفسه، سيستمر النمو في الصناديق 
اإلسالمية العالمية المدارة بمعدل سنوي قد يُراوح بين 4 % و5 % 
ف���ي 2021 و2022، مدعوم���اً بنمو أس���واق رأس المال المتوافقة مع 
الش���ريعة، والطلب المرن على اإلس���تثمارات المتوافقة مع الش���ريعة 

أيضاً«.
وختمت الوكالة: »عملياُت اإلندماج بين بنوك إسالمية أو تقليدية 
في الخليج، ستؤدِّي أيضاً إلى زيادات في األصول اإلسالمية، وستبقى 
الس���عودية أكبر س���وق عالمي للخدمات المصرفية اإلسالمية، بينما 
ان وتركيا  ���ع بماليزيا، كما س���تُواصل عمَّ سيس���تمر القطاع في التوسُّ

l.»النمو السريع في الخدمات المصرفية اإلسالمية
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ماريو دراغي Mario Draghi المصرفي اإليطالي، تش��هد 
له التجربة ف��ي إدارة البنك المركزي األوروب��ي واألزمة المالية 
ف��ي منطقة اليورو التي إنفجرت مع فقاع��ة ديون اليونان. وقال 
ف��ي الع��ام 2012 إنه مس��تعد لفع��ل كل ما يل��زم لُينق��ذ منطقة 
مة  ل حكوم��ة ف��ي إيطالي��ا المتأزِّ الي��ورو. وه��ا هو الي��وم، ُيش��كِّ
س��يرجيو  اإليطال��ي  الرئي��س  ف��ه  وكلَّ ومصرفي��ًا،  إقتصادي��ًا، 
ماتاري��ال    Sergio Mattarella ليخلف المس��تقيل جوزيبي 
ن حكومات إيطالية  كونت��ي  Giuseppe Conte حيث لم تتمكَّ
متعاقبة، ونتيجة الخالفات السياس��ية والحزبية، من اإللتفاف 
ح��ول هدف واحد، أال وهو إنقاذ ثالث إقتصاد في منطقة اليورو 
بع��د ألمانيا وفرنس��ا، من مس��تنقع الديون، وإيج��اد حّل لألزمة 

المصرفية واألصول المعدومة لدى البنوك.
ب��ت بورصة ميالن��و بالخطوة،  ل حكومته، ورحَّ دراغ��ي، ش��كَّ
وإس��تقبل المس��تثمرون تش��كيل الحكومة بإرتياح كبير، ويرون 
في ش��خص ماريو دراغي المنقذ واآلتي م��ن مهمة إنقاذ منطقة 
تضم 19 بلدًا، فكيف ُيمكن أن يفش��ل في إدارة بلد واحد من تلك 
ا كان  البل��دان؟ لكن ما ق��د ُيواجهه دراغي في بل��ده مختلف عمَّ
ُيواجه��ه ف��ي مجل��س إدارة البنك المرك��زي األوروب��ي، حيث إن 
عات كل حزب إلى  الخالفات السياسية بين أحزاب إيطاليا، وتطلُّ
اإلصالحات، من زاويته، قد ال تكون في مصلحة رئيس الحكومة 
ة جمع المواقف السياسية  الجديد، الذي تضع على عاتقه مهمَّ

ماريو دراغي يتسلَّم مهمة إنقاذ بالده

من حاكم لمصرف أوروبا المركزي ومنقذ اليورو
 إلى رئيس للحكومة اإليطالية 

الدراسات واألبحاث والتقارير

ة خالص إقتصاد إيطاليا. المختلفة على سكَّ
الم��ال  أس��واق  أوس��اط  تنظ��ر  هن��ا،  م��ن 
والمص��ارف والمس��تثمرين من ش��ركات ورجال 
أعم��ال، إلى ق��درة دراغي على تأمين إس��تقرار 
سياس��ي في إيطاليا بعد إنهي��ار التحالف الذي 
كان قائمًا، وإس��تخدام حوال��ي 200 مليار يورو 
متواف��رة في صنادي��ق الدعم التابع��ة لإلتحاد 
إيطالي��ا عل��ى  إقتص��اد  األوروب��ي، لمس��اعدة 
التعاف��ي والوقوف على قدمي��ه، بعدما هزمته 
جائح��ة كورونا، حيث كان��ت إيطاليا أول الدول 
بداي��ة  م��ع  ي��ن  األمرَّ عان��ت  الت��ي  األوروبي��ة 

الجائحة.
الحاكم الس��ابق للبنك المرك��زي األوروبي 
ت  ماري��و دراغ��ي، هو صاح��ب التصري��ح الش��هير، عندما إش��تدَّ
األزم��ة المالية ف��ي منطقة اليورو، لتصل إلى إس��بانيا، وإيطاليا 
بعد اليونان، وقال إنه يس��تعد إلستخدام »بازوكا مالية« إذا لزم 
األمر، والتي تضم حزمة من اإلجراءات مثل نسبة فائدة سلبية، 
وش��راء أصول مالية معدومة لدى البن��وك، وأيضًا تأمين قروض 
��رة م��ن دون فوائ��د للبن��وك. ه��ذا التصريح الق��ى الصدى  ميسَّ
المطلوب في أوس��اط المس��تثمرين عب��ر العال��م، ووضع أعضاء 
مجل��س إدارة حاكمي��ة المص��رف األوروب��ي أم��ام األم��ر الواقع، 

وملزمة لتنفيذ ما قاله دراغي.
فه��ل سيس��تطيع ماري��و دراغ��ي كرئي��س لحكوم��ة إيطاليا 
أن يك��ون ب��ازوكا لإلقتص��اد اإليطال��ي، وأن ينج��ح ف��ي مواجهة 
ق إقتص��اد بالده، كم��ا قاد الح��رب داخل  التحدي��ات الت��ي تع��وِّ
البن��ك المرك��زي األوروب��ي عل��ى كل المعايي��ر والجبه��ات التي 

ضربت منطقة اليورو؟
إيطالي��ا برهنت على م��دى حكومات متتالية، في الس��نوات 
األخي��رة التي تل��ت فقاعة أزمة مالية ومصرفية غير مس��بوقة، 
أن الحكوم��ات هذه لم تكن قادرة على معالجة األزمة، وال س��يما 
أن صنادي��ق دع��م أوروبي��ة كثيرة، إس��تهلكت أموالها م��ن دون أن 
ت��رى ش��يئًا م��ن ه��ذه اإلس��تثمارات، ودخل��ت ف��ي نف��ق إنكماش 
إقتصادي غير مس��بوق، منذ الحرب العالمية الثانية. أما الورش 
اإلقتصادية التي ستواجه رئيس الحكومة الجديد فهي كثيرة، 

ماريو دراغي وسيرجيو ماتاريال
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وسنذكر أبرزها في موضوعنا هذا.

 اإنعا�س العجلة الإقت�سادية    

اإلقتص���اد اإليطال���ي الثال���ث ف���ي منطقة 
الي���ورو ُمنه���ك، وبش���كل كبي���ر الي���وم، بعدم���ا 
قطاعات���ه  ف���ي  كورون���ا،  تداعي���ات  أصابت���ه 
األساس���ية، حال���ه ح���ال غالبي���ة إقتص���ادات 
العال���م، من حي���ث تداعيات الجائح���ة، إال أنه 
يعاني أصاًل من تراكمات وديون غير مس���بوقة 
لتزيد كورون���ا الطين بلَّة. فاإلقتصاد اإليطالي 
رة من  جاء في طليعة إقتصادات اليورو المتضرِّ
تداعيات الجائحة، وخس���ر حوالي 9 % تحت 
الصف���ر، في إنكماش حاد، لم تش���هده إيطاليا 
منذ ثالثينيات القرن الماضي. فإيطاليا كانت 
أول البل���دان األوروبي���ة وأكثره���ا تعرُّضاً لوباء 
الكورون���ا، وفرضت إغالقاً عاماً وُمحكماً على 
م���دى ش���هرّي آذار/ مارس، ونيس���ان / إبريل 
ل���ت بالتال���ي كل عجالت الحركة  2020، وتعطَّ
د في اإلغالق،  اإلقتصادي���ة. وبعد هذا التش���دُّ
ة اإلجراءات في  قامت الس���لطات بتخفيف حدَّ
الفص���ل الثال���ث من الع���ام الماض���ي، وعرفت 
الب���الد مطلع الصي���ف حركة نش���اط عوَّضت 
لإلقتصاد نس���بة بلغ���ت 16 %، قب���ل أن يعود 
اإلقتص���اد إل���ى اإلنكم���اش نس���بة 2 % تحت 
الصف���ر، ف���ي الفص���ل الرابع واألخي���ر نتيجة 

الموجة الثانية من كورونا.
وأمام ه���ذا الواقع، فإن إنع���اش اإلقتصاد 
اإليطال���ي يحتاج اليوم إلى مئات المليارات من 
اليوروهات، وتتطلَّع روم���ا والحكومة الجديدة 
إلى خطة بحج���م 200 مليار يورو يتم تمويلها 
من اإلتح���اد األوروبي. وهنا تكمن لباقة ماريو 
دراغ���ي في إدارة المبل���غ بصفته مديراً ناجحاً 
لألزمات المستعصية بعدما أعلن اإلتحاد نيته 

مساعدة إيطاليا.

التحدي الثاني الذي يواجه رئي�س 

الحكومة الإيطالية الجديد

د حول  هو إقناع األحزاب السياسية للتوحُّ

الدراسات واألبحاث والتقارير

ملف مواجهة األزمة اإلقتصادية والمالية، وال سيما أن الخالف 
ر  عل���ى إدارة أموال اإلتح���اد األوروبي إلس���عاف اإلقتصاد، فجَّ
تحالف وس���ط اليس���ار الذي كان يرأس الحكومة المس���تقيلة. 

فرئي���س الحكوم���ة األس���بق ماّتي���و رين���زي )وتُكتب رينتس���ي( 
Matteo Renzi، س���حب حزبه »تحي���ا إيطاليا« من التحالف 
الحكوم���ي، وصبَّ غضبه على سياس���ة حكوم���ة جوزيبي كونتي 



Union of Arab Banks (February 2021)احتاد املصارف العربية  )شباط/ فرباير 2021(88

Giuseppe Conte رافض���اً طريق���ة تعاط���ي الحكوم���ة قبل 
رين  أن تس���تقيل م���ع األزم���ة وتوزيعه���ا األم���وال عل���ى المتضرِّ
رة عوضاً عن القي���ام بإصالحات جذرية  والقطاع���ات المتض���رِّ
 Matteo وهيكلية. وش���اءت الصدف أن يستخدم ماّتيو رينزي
Renzi عب���ارة كان ماريو دراغي يُردِّدها عندما كان على رأس 
البن���ك المرك���زي اإليطالي، أال وهي: »إن الديون تصبح س���يئة 
عندما تس���تخدم أموال ه���ذه الديون في غاي���ات غير منتجة«. 
ة اإلصالحات  ���ر ف���ي وض���ع مئات الملي���ارات على س���كَّ فالتأخُّ
تس���بَّب ف���ي حالة قلق لدى ال���دول األخرى ف���ي منطقة اليورو، 
د  م���ن أن يتعثَّر إقتصاد إيطالي���ا أكثر مما هو متعثِّر اليوم، ويُهدِّ
ته. فكّل األنظار اليوم في إيطاليا تتَّجه نحو أس���لوب  اليورو برمَّ
د إختصاصيون  دراغ���ي في التعاطي م���ع أزمة بالده، ولم يت���ردَّ
إيطالي���ون وأكاديميون في اإلقتص���اد والتجارة من وصف ماريو 
دراغي بَرُجل المرحلة، وس���يقنع بروكس���ل بأن تكون سخيَّة مع 

إيطاليا، معرباً عن تصميمه المضّي قدماً في خطة اإلنقاذ.

�سادف تروؤ�س دراغي للحكومة الإيطالية مع تروؤ�س 

بلده مجموعة الع�سرين للدول الحالية بعد ت�سليم 

ة للجمهورية  المملكة العربية ال�سعودية هذه المهمَّ

الإيطالية

التح���ّدي في الموض���وع، أنه يجب عل���ى الحكومة الجديدة 
أن تت���رك إنطباعاً ح���ول قدرتها على إدارة رئاس���ة المجموعة 
المؤلَّف���ة من أقوى عش���رين إقتصاداً في العالم، وإدارة نفس���ها 
على حد سواء. لكن الصفة الدولية التي يتمتَّع بها ماريو دراغي 
قبل أن يُصبح رئيس���اً لوزراء إيطالي���ا، تجعل من ترؤس إيطاليا 
لمجموعة العش���رين أمراً إيجابياً على الصعيد الجيوسياس���ي 

بعد سنوات من عدم اإلستقرار.

التحدي الرابع في وجه رئي�س الحكومة الإيطالية 

الجديد والأهم بين كل التحديات

ه���و إعادة هيكلة الديون المتراكمة على البالد، والتي تُعتبر 
األعلى في منطقة اليورو، بعد ديون اليونان. فعلى مرِّ الس���نين، 
راكمت إيطاليا ديوناً أصبحت تُس���اوي اليوم قرابة 160 % من 
ناتجها المحلي. وهنا تحديداً، سمحت المفوضية األوروبية في 
بروكسل، وبشكل إستثنائي، بسبب تداعيات جائحة كورونا، بأن 
س���ت  ���ف العمل بمعايير معاهدة »ماس���تريخت«، التي تأسَّ يتوقَّ
عليها منطقة اليورو، ولم تعد تُلزم الدول في المنطقة، ال بحجم 
ى 60 % من الناتج  المحلي للبلد،  الديون التي يجب أال يتخطَّ
وال بحج���م عج���ز الموازنة التي يجب أال تتخطى نس���بة 3 %، 
من الناتج نفس���ه. لكن هذا الس���ماح بخصوص هذين البندين، 
ل���ن يكون أبدياً. وعلى الدول، ومن بينها إيطاليا العاجزة كثيراً، 

الدراسات واألبحاث والتقارير

الت إلى مس���تواها المس���موح  أن تلتزم في تخفيض هذه المعدَّ
ب���ه. وفي هذا اإلط���ار، وبخصوص إعادة هيكل���ة الديون، يُعتبر 
ماريو دراغي، األفضل لهذه المرحلة لمناقشة هذه القضية، مع 
ة  المعنيين في الديون اإليطالية، وال سيما أن فرنسا لها الحصَّ
األكبر من ديون إيطاليا، تليها ألمانيا، ومن ثم اليابان، فأميركا، 

وبلجيكا، وإسبانيا وبريطانيا.

يات اأي�سًا التي تواجه دراغي والتي ل  من بين التحدِّ

ي الديون  تقّل اأهمية عن تحدِّ

ي ظاهرة البطالة، التي بلغت نس���بة 9 %، وتفوق  ه���ي تحدِّ
ل العريض لمنطقة اليورو. وظاهرة البطالة في إيطاليا،  المع���دَّ
تط���ال حوال���ي 30 % من جملة إحتس���اب بي���ن 15 و24 عاماً، 
فض���اًل عن ظهور حالة جديدة في زمن كورونا، أال وهي إزدياد 
عدد الفقراء، وطالبي المس���اعدات الغذائي���ة، بواقع الثلث في 
2020، ليُصبح أكثر من 3.7 ماليين شخص. وإذا صحَّ التعبير، 
ق���د تك���ون إيطاليا نهاي���ة آذار/ م���ارس، على موعد م���ع قنبلة 
إجتماعية موقوتة، حيث تنتهي فترة دعوة الس���لطات اإليطالية 
للش���ركات، لتجميد تس���ريح الموظفين نتيجة تداعيات كورونا، 
مت السلطات مساعدات للشركات مقابل عدم تسريح  حيث قدَّ
الموظفين، ألنها ال تس���تطيع المساعدة إلى األبد. وهنا خشية 
كبيرة، من حدوث تش���نُّج في الوسط المجتمعي، وظهور تسريح 
ال بشكل خارج عن السيطرة يضع عراقيل في ساحة حكومة  عمَّ
ر األخير عندئذ على الحديث عن  ماري���و دراغي، مما قد يضطَّ
نيته إس���تخدام نوع آخر من األسلحة أقوى من البازوكا المالية 
دت وجودها.  التي إستخدمها إلخراج منطقة اليورو من أزمة هدَّ

فماري���و دراغي حاك���م مصرف أوروب���ا المركزي الس���ابق، 
 Goldman Sachs »والمصرف���ي ل���دى »غولدم���ان س���اكس
Group، صحي���ح أنه وصل إلى أرفع منصب في بالده، لكنه ال 
يُحس���د عليه، وال س���يَّما إذا كانت الخالفات السياسية ال تزال 

l.قائمة، وإستطاعت أن تُطيح بحكومته
مازن حمود/ محلل إقتصادي ومالي/ باريس
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مطلع شباط/ فبراير 2021، برزت للعلن دعوة يقف وراءها حوالي 100 خبير إقتصادي ومسؤول أوروبي لرئيسة المصرف 
المركزي في أوروبا كريستين الغارد، تقول: إنه على هذا المصرف، وبكل بساطة شطب ديون الدول األوروبية التي تعاني 

أزمة إقتصادية ومادية، نتيجة الجائحة العالمية، من أجل أن تستطيع تدعيم إعادة بناء طبقة إجتماعية – بيئية، 
رت من شكلها وعاداتها في العالم أجمع، وليس في أوروبا فقط.  ضربتها الجائحة، وغيَّ

هذه الدعوة لم ترق لرئيسة البنك االوروبي، بل رأت فيها خرقًا للمعاهدات واألعراف التي تمَّ بناء اإلتحاد األوروبي 
ومنطقة اليورو عليها، والتي تمنع بشكل واضح تمويل الدول ماديًا. إال أن دعوة الخبراء والمسؤولين ومن بينهم، أساتذة 
ض السابق الهنغاري )المجري( آندرو  جامعات وخبراء ووزراء أوروبيون سابقون )وزير بلجيكي سابق بول مانيت(، والمفوَّ
الزلو، وموقف كريستين الغارد، أثار جداًل ونقضًا من قبل الداعين إلى شطب الديون، معتبرين أن البنك األوروبي قام 

بإجراءات إستثنائية لصالح الدول األوروبية، لتعبر األزمة الصحية العالمية وتداعياتها بأمان. ولماذا اآلن يرفض شطب 
ديون هذه الدول إستثنائيًا؟

كريستين الغارد: 
ة  شطب ديون الدول األوروبية المستحقَّ

للبنك المركزي األوروبي
 أمرٌ غير وارد كما يُطالب بها الخبراء

موضوع الغالف

كريستين الغارد 
رئيسة المصرف المركزي في أوروبا

رت رفضها ش���طب الديون،  رئيس���ة البنك المرك���زي األوروبي برَّ
بإعتب���ار أن ذلك يخ���رق المعاهدات األوروبية من جه���ة، وبإعتبار أن 
ق ناتج���اً إجمالياً في العام  رة اليوم س���تُحقِّ إقتص���ادات أوروبا المتضرِّ
2021 ال يقل عن 6.5 %، قبل أن تعود العجلة اإلقتصادية إلى سابق 
عهده���ا في منتص���ف العام 2022. وفي الس���ياق عينه، دعت الغارد 
ونصحت تلك الدول، بأن ال تُضيف في سياسة الموازنة والنقد فجأة، 
ل ذلك صدم���ة للتعاف���ي اإلقتصادي البط���يء في خروج  ك���ي ال يُش���كِّ

رة من حلقة تداعيات كورونا. القطاعات المتضرِّ
في هذه الدعوة، تكون رئيس���ة البنك المركزي األوروبي، قد ردَّت 
الكرة إلى هؤالء الخبراء والمسؤولين، ودافعت عن معاهدات أوروبية. 
وتقول كريستين الغارد: »إن القاعدة األوروبية التي تمنع تموياًل مادياً 
ز عليها بناء  لل���دول في اإلتحاد، تش���كل أحد أهم األعمدة الت���ي يتركَّ

اإلتحاد االوروبي ومنطقة اليورو«.
ه���ت الغارد نق���داً الذعاً لمن دعاها إلى ش���طب ديون الدول  ووجَّ
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���ص كل  األوروبي���ة، وقال���ت: »ب���دالً م���ن أن نُخصِّ
طاقاتنا للمطالبة بشطب الديون الحكومية في دول 
ة للبنك المرك���زي األوروبي،  اإلتح���اد، والمس���تحقَّ
ص هذه الطاق���ات للبحث والنقاش  علين���ا أن نُخصِّ
في كيفية إس���تخدام هذا الدين، وهذا سيكون أنفع 
لل���دول األوروبي���ة وللبن���ك األوروبي. كم���ا يجب أن 
نبح���ث في القطاعات التي تحتاج فعاًل إلى المزيد 
من المصاريف الحكومية، وفي أي قطاعات أخرى، 

يجب أن نستثمر فيها في المستقبل«.
المطالبون بش���طب ديون ال���دول األوروبية، في 
الظروف التي تمر في العالم اليوم، ومن بينهم أيضاً 

موضوع الغالف

بوا على ردِّ رئيس���ة البنك المركزي  50 خبيراً وأكاديمياً فرنس���ياً، عقَّ
األوروبي، وخصوصاً الديون، وقالوا: »إذا أردنا تس���ديد الديون، يجب 
أن نجد المبالغ من المال من مصادر أخرى، إما من خالل اإلستدانة 
لس���داد الدين، عوضاً عن اإلستدانة لإلستثمار، وإما من خالل زيادة 
الضريب���ة على المداخي���ل وضرائب أخرى، وإما م���ن خالل تخفيض 

المصاريف الحكومية«.
هن���ا أيضاً، ردَّت كريس���تين الغارد: »ب���أن كل دول منطقة اليورو، 
س���تخرج من األزمة الصحية الكوني���ة )كورونا(، وعليها ديون متراكمة 
عن���د مس���تويات مرتفعة جداً، وستس���تطيع دول المنطق���ة، ومن دون 
أدنى ش���ك، في نهاية المطاف، من تحس���ين وضعيتها، وستكون قادرة 
على تس���ديد ديونها«. فالديون، تُضيف الغارد: »تتم إدارتها في زمن 
ذة في قطاعات أساسية للمستقبل،  طويل نسبياً، واإلستثمارات المنفَّ

ستكون كفيلة بتحقيق النمو اإلقتصادي وبشكل أقوى«.
كريستين الغارد تعتبر: »أن مرحلة اإلنتعاش اإلقتصادي، ستجلب 
معه���ا فرص عمل لمنطق���ة اإلتحاد األوروبي، وس���نتَّجه نحو إقتصاد 
جديد أكثر رقمياً، وصديق للبيئة، يتماشى مع تقلُّبات المناخ، ويُحافظ 

على التنوُّع في النشاط التنموي«.
ال شك في أن الحجج التي تستند إليها كريستين الغارد في ردِّها 
على الخبراء المطالبين بش���طب ديون دول اإلتحاد األوروبي، تنبع من 
ر اإلنتعاش،  قناعاتها بأن العام 2021 س���يكون عام���اً واعداً، رغم تأخُّ
نتيج���ة بروز موج���ة ثانية من الوباء، على أم���ل أن ال تحّل موجة ثالثة 
تقض���ي على كل اآلمال. رئيس���ة البنك المرك���زي األوروبي، ال تنفي ب� 
»أنن���ا لس���نا بمأمن من مخاطر غي���ر معروفة، وبأننا ق���د ال نعود إلى 
مستويات إقتصاد ما قبل الجائحة، قبل منتصف العام 2021.« ولهذا 
الس���بب، تقول الغارد: »إن البنك األوروبي المركزي، سيُواصل دعمه 

للدول حتى ذلك التاريخ«.
الغ���ارد تتوقع نم���واً إقتصادي���اً لمنطقة اليورو ف���ي العام 2021، 
بح���دود 4 %، بع���د إنكماش بنس���بة 6.5 % تحت الصف���ر في العام 
2020، وإعتب���رت أن ذل���ك مرهون بمدى نجاح سياس���ة التلقيح ضد 
الوب���اء، وباإلج���راءات اإلقتصادي���ة المتَّبع���ة من قب���ل الحكومات في 

المنطقة، في تعاطيها مع الشروط الصحية التي فرضتها الجائحة.
موقف رئيس���ة البنك المركزي، من دعوة التخفيض لشطب ديون 
بة على دول اإلتحاد، هو موقف قانوني بحت،  تعود إلى البنك، ومتوجِّ
بإعتبار أن ش���طب الديون يُخال���ف األعراف القانونية في المعاهدات 
األوروبي���ة. وه���ذا الموقف القانون���ي تدعمه ثالث حج���ج إقتصادية، 

ونذكرها في هذه الدراسة على النحو التالي:
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l إن موافق���ة البن���ك المركزي األوروبي على 
ش���طب ديون سيادية للدول األوروبية، يعني التخلي 
عن حجم ديون 3200 مليار يورو، من أصول البنك، 
تمَّ إقراضها لدول أوروبية. وهنا تجدر اإلشارة إلى 
أن األم���وال الخاص���ة للبن���ك المركزي ف���ي الوقت 

ر بنحو 100 مليار يورو. الحاضر تُقدَّ
l إذا تخيلنا ش����طب دي����ون بحجم 3200 مليار، 
فهذا يعني أن البنك سيتواجه مع أموال خاصة بمجموع 
س����لبي قدره 3100 ملي����ار يورو. علم����اً أن قدرة البنك 
المرك����زي على إصدار النقد ونس����بة الفائدة الس����لبية 
له بأن  الت����ي فرضتها على البنوك المودع����ة لديه، تُخوِّ

يكون على مستوى من مواجهة أي إستحقاق.
l الجان���ب اإلقتص���ادي الثان���ي ال���ذي يدعم 
رفض الغارد ش���طب الديون، هو أن شطب الديون 
السيادية بكل بساطة، أشبه بطائرة مروحية نقدية، 
ون، حي���ث إن النقود التي يتم  كم���ا يصفها المختصُّ
إقراضها للدول، ال تجد طريقاً للسداد في ما بعد، 
وال س���يما أن البنك المركزي قام بش���راء س���ندات 
حكومي���ة من ال���دول مقابل أحج���ام مالية ضخمة. 
وهن���ا ف���إن ه���ذه الس���ندات التي ت���مَّ بيعه���ا للبنك 

د ثمنه���ا للدول، كي  المرك���زي، ق���ام البنك بش���طبها، بإعتبار أنه س���دَّ
ر  ���ر مادياتها بعد تعثُّرها. وبالتالي، فإن ش���طب الديون غير مبرَّ تتيسَّ

إقتصادياً، فضاًل عن أنه يُخالف القانون.
l هناك خوف أيضاً في حال قام البنك المركزي بشطب ديون 
ر بنحو 30 % من حجم الديون، التي وافق  الدول األوروبية، والتي تُقدَّ
م إلى مس���تويات  عليه���ا، م���ن أن يؤدي ش���طب الديون في رفع التضخُّ
تفوق قدرة البنك في الس���يطرة عليها، حيث إن البنك المركزي، أحد 
ل وسطي  أبرز مهماته حماية مستوى األسعار عند مستوى 2 % كمعدَّ

ل حالياً منخفض جداً. في دول المنطقة. علماً بأن المعدَّ
لك���ن الخ���وف، يكمن في إرتفاع مس���توى األس���عار، نتيجة إرتفاع 
أس���عار قطاعات أخرى، مثل العقارات واألص���ول المالية، ألن الديون 
هت في معظمها إلى  الت���ي إقترضتها الدول من البنك المرك���زي، توجَّ
رين من كورونا. لكن  الس���وق، ومساعدة الشركات والموظفين المتضرِّ
لم تُستخدم في قطاع اإلستهالك نتيجة سياسة اإلغالق، بقدر ما تمَّ 
إستخدامها في اإلستثمار في قطاعات قد تدفع بمستوى األسعار إلى 

معدل يُصبح خارج سيطرة البنك المركزي.
أض���ف إلى ذل���ك، فإن عدم ش���طب الديون، س���يُجبر الدول على 
إدارة األموال بش���كل مدروس ومنتج، بدالً من أن تستفيد من شطبها، 
د في فوضى إقتصادية،  ويتسبَّب إستخدامها على أساس أنها لن تُسدَّ
وبالتالي في فقاعة القطاعات التي إس���تفادت من الدعم. أضف إلى 
د فترة اإلنتعاش، س���تبرز حركة اإلس���تهالك  ذلك، أنه عندما س���تتأكَّ

بش���كل أكب���ر، األمر ال���ذي تُع���وِّل علي���ه الحكومات من أج���ل تحقيق 
معدالت نمو، تضمن للبالد إقتصاداً أقوى ومتعاف.

تجدر اإلشارة في الختام، إلى أن العام 2020 سيشهد ضخ أموال 
دة األوروبية،  مركزي���ة بحجم ألف مليار يورو في منطقة العملة الموحَّ
أي ما يُعادل نسبة 10 % من الكتلة النقدية اإلجمالية. وهذه األموال 
يجب أن تُس���تثمر في قطاعات منتجة، ويجب تسديد ما هو ديون من 
ضمنها، وإال التضخم النقدي سيُصبح عبئاً إضافياً على كاهل البنك 

l.المركزي األوروبي
مازن حمود
محلل مالي وإقتصادي/ باريس

موضوع الغالف
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���ع صندوق النقد الدولي، أن يبلغ نمو إجمالي  توقَّ
الناتج المحلي العالمي نحو 5.5 %، في العام 2021، 
و4.2 % ف���ي الع���ام 2022. ولكن خب���راء الصندوق 
قال���وا ف���ي بيان حديث: »إن مس���ار الصعود س���يكون 
طوياًل، ومحفوفاً بع���دم اليقين. فمعظم بلدان العالم 
تعاني البطء في نشر اللقاحات، بينما تنتشر سالالت 
متح���وِّرة جديدة من الفيروس، وآفاق التعافي تتباعد 

على نحو خطر في ما بين البلدان والمناطق«.
وأف���اد الصن���دوق: »إن اإلقتص���اد العالم���ي على 
مفترق طرق بالفعل. والسؤال هو: هل سيتَّخذ ُصنَّاع 
السياس���ات إج���راءات لمنع هذا »التباع���د الكبير؟«. 
ب���أن تتعاف���ى اإلقتص���ادات  هن���اك إحتم���ال كبي���ر 
مة، وبضع أس���واق صاعدة بسرعة أكبر، بينما  المتقدِّ
ر معظم البلدان النامية عن هذا الركب لسنوات  تتأخَّ
مقبلة. ولن يؤدِّي هذا إلى تفاقم المأس���اة اإلنس���انية 
التي جلبتها الجائحة فحس���ب، بل إنه يتس���بَّب أيضاً 
ف���ي تكثيف المعاناة اإلقتصادية التي تمر بها الفئات 

األكثر هشاشة«. 
ووفق���اً لتقديرات الصندوق فإنه م���ع نهاية العام 
2022، »س���ينخفض النصي���ب التراكم���ي للف���رد من 
الدخ���ل ع���ن توقع���ات ما قب���ل األزمة بنس���بة 13 % 
مة – مقارنة بنس���بة 18 %  في اإلقتص���ادات المتقدِّ
ف���ي البل���دان منخفضة الدخ���ل، و22 % في البلدان 
الصاعدة والنامية بإس���تثناء الصي���ن. وهذه الضربة 
اه���ا نصي���ب الفرد م���ن الدخل،  ���ع أن يتلقَّ الت���ي يُتوقَّ
س���تضيف الماليين إل���ى عدد من يعان���ون من الفقر 

المدقع في العالم النامي«.
وق���ال خب���راء الصن���دوق: »ل���م يعد م���ن الممكن 
إعتب���ار التقارب بي���ن البلدان أمراً مس���لَّما به. فقبل 
األزم���ة، تنبأنا بأن فجوات الدخ���ل بين اإلقتصادات 
مة و110 من البلدان الصاعدة والنامية س���وف  المتقدِّ
ر اآلن أن  تضي���ق في الفترة 2020-2022. لكننا نقدِّ
ن من تضييق الفجوة،  52 بلداً فقط هي التي س���تتمكَّ

l.»بينما يتأخر 58 بلداً آخر عن اللحاق بها

صندوق النقد الدولي: 
النصيب التراكمي للفرد من الدخل 

سينخفض 22 % في البلدان الصاعدة والنامية

األخبار والمستجدات
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أظه���رت تقديرات جديدة، أن النات���ج المحلي اإلجمالي لمنطقة 
الي���ورو، إنخفض بأقل من التقدي���رات المبدئية في الربع األخير من 
العام الماضي، وأن البطالة إرتفعت مقارنة باألشهر الثالثة السابقة، 
رغم إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة جائحة فيروس »كورونا«.
وأفاد »مكتب إحصاءات اإلتحاد األوروبي )يوروس���تات(« أن الناتج 
المحلي اإلجمالي في ال� 19 دولة التي تتعامل باليورو، إنكمش 0.6 % 
على أساس فصلي في الفترة من أكتوبر /تشرين األول إلى ديسمبر /
كانون األول الماضيين، وإنخفض 5 % على أساس سنوي. وبحسب 
تقديرات سابقة ل� »يوروستات« كان اإلنكماش 0.7 % على أساس 

فصلي، و5.1 % على أساس سنوي.
كما أفاد »يوروس���تات« أن البطالة زادت 0.3 % على أس���اس 
فصلي في األش���هر الثالثة األخيرة م���ن 2020 بعد زيادة فصلية 
ب� 1 % خالل األشهر الثالثة السابقة، لكنها ال تزال منخفضة 2 % 

عن الفترة نفسها قبل عام. 
ويق���ول المف���وَّض األوروب���ي لإلقتصاد، باول���و جينتيلون���ي، »إن 
إقتصادات منطقة اليورو البالغ عددها 19 إقتصاداً تُعلِّق آمالها على 
التطعيم الس���ريع ضد فيروس »كورونا« للمساعدة في التعافي، بينما 

البطالة ترتفع في منطقة اليورو والتعافي معلَّق باللقاح

تتطلَّع إلى خفض إستراتيجيات الدعم للشركات المتعثِّرة«.
ويضي���ف جنتيلوني عقب مؤتمر عبر الفيديو مع وزراء اإلقتصاد 
والمالية لمنطقة اليورو: »إن التطعيمات الناجحة، باإلضافة إلى أنها 
ة، فإنها أمر حاس���م للتعاف���ي اإلقتصادي. كما  ة العامَّ أولوي���ة للصحَّ
أن م���ا يحدث لإلقتصاد يعتم���د على قراراتنا«، مش���يراً إلى »أهمية 
ة التحفيز لإلتحاد األوروبي البالغة قيمتها 750 مليار  إس���تخدام خطَّ

l.»يورو )910 مليارات دوالر( بشكل حكيم

األخبار والمستجدات

يس���تعد بنك إنكلترا ألول خ���روج كبير 
ع���ن لوائ���ح اإلتح���اد األوروب���ي بإقت���راح، 
يجع���ل قواعد رأس الم���ال المصرفي أكثر 
صرام���ة ف���ي المملك���ة المتح���دة منها في 
رت الهيئة المصرفية  ة األوروبية. وقرَّ القارَّ
األوروبية EBA في أواخر العام الماضي، 
أن البن���وك يُمكنه���ا إحتس���اب اإلس���تثمار 
ف���ي البرمجي���ات ضم���ن مس���تويات رأس 
المال األساس���ية أو »القاعدة الرأس���مالية 
للبنك«، فعلى س���بيل المثال، إذا أنفق أحد 
البنوك 100 مليون يورو على أحد األنظمة 
التكنولوجية الجدي���دة داخل البنك، يُمكن 

ط لإلنفصال عن اإلتحاد األوروبي بقواعد أكثر صرامة بنك إنكلترا يُخطِّ

إعتبارها ضمن القاعدة الرأسمالية التي يتم قياس الكفاءة المالية للبنك من خاللها في حال التعرُّض للخسائر.
ولك���ن ف���ي حكم قاٍس على الق���رار، أفادت هيئة التنظيم اإلحترازية في بنك إنكلترا PRA أنها »لم تجد دلياًل 
ال في حالة اإلجهاد المالي، وبالتالي تشعر  موثوقاً على أن األصول البرمجية، يُمكن أن تمتّص الخسائر بشكل فعَّ

  l.»بالقلق
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أقرَّ مجلس النواب األميركي، حزمة إقتصادية 
ضخم��ة بقيم��ة 1.9 تريلي��ون دوالر لمواجه��ة 
تداعي��ات »كوفيد – 19«، في إط��ار ما إعتبرها 
لتموي��ل  أساس��ية  خط��وة  الديمقراطي��ون 
اللقاح��ات، ودعم الس��لطات المحلي��ة المنهكة 

رة جراء الوباء. وماليين العائالت المتضرِّ
وبع���د أربع���ة أيام م���ن تج���اوز حصيل���ة الوفيات 
ب���� »كوفي���د – 19« عتب���ة ال���� 500 ألف ف���ي الواليات 
���ة التي دعمه���ا الرئيس  المتَّح���دة، س���يتم رف���ع الخطَّ
األميركي جو بايدن، ويعتبرها كثيرون واجباً أخالقياً، 

إلى مجلس الشيوخ لينظر فيها.
وقال عضو الكونغرس برن���دان بويل أمام مجلس 
الن���واب، قبل وقت قصير من إق���رار أعضائه الحزمة 
ب����219 مقاب���ل 212 صوتاً: »بعد 12 ش���هراً من الموت 
والي���أس، يبدأ التعافي األميرك���ي الليلة«. ولم يصوِّت 

أي من الجمهوريين لصالح الخطة. 
وتأت���ي نتيجة التصوي���ت الحزبية إل���ى حدٍّ كبير، 
بع���د أس���ابيع م���ن تولِّ���ي بايدن الس���لطة رس���مياً في 
20 كان���ون الثاني/يناي���ر 2021، عندم���ا دع���ا إل���ى 
ة في  الوح���دة ف���ي مواجهة أزم���ة صحية تحصل م���رَّ
الق���رن. وإجت���ازت الحزم���ة المجل���س بعد إنتكاس���ة 

كبي���رة للديموقراطيي���ن، تمثَّل���ت بقرار مس���ؤول بارز 
ن النس���خة النهائية  ف���ي مجلس الش���يوخ، ب���أالَّ تتضمَّ
لألج���ور. األدن���ى  الح���ّد  رف���ع  القان���ون   لمش���روع 
وعم���ل بايدن جاهداً لرفع الح���ّد األدنى لألجور على 
المس���توى الوطن���ي إل���ى 15 دوالراً في الس���اعة، من 
معدل 7.25 دوالرات الذي لم يتغيَّر منذ العام 2009. 
وكان بايدن يهدف إلى تضمين البند في خطة اإلنقاذ 
م إلى معظم  ر ش���يكات ب�1400 دوالر، س���تُقدَّ التي تُوفِّ
ص ملي���ارات ال���دوالرات لتعزيز  األميركيي���ن، وتُخصِّ
إيص���ال اللقاحات، ومس���اعدة الم���دارس على إعادة 
فت���ح أبوابها، وتموي���ل الحكومات المحلية وس���لطات 

الواليات.
د تقديم مس���اعدات البطالة التي تنقضي  كما تمدِّ
مهلته���ا في منتصف آذار /مارس 2021، لفترة س���تة 
أش���هر إضافية تقريباً، ووقف عمليات إخالء المنازل 
الت���ي تط���ال ماليي���ن الس���كان العاجزي���ن ع���ن دف���ع 
إيجاراتهم. وس���تكون الخطة ثان���ي أكبر حزمة تحفيز 
أميركي���ة على اإلط���الق، بعد حزمة بقيم���ة تريليوني 
عه���ا الرئيس األميركي الس���ابق دونالد ترمب  دوالر وقَّ
���ي  ي لتفشِّ ف���ي آذار /م���ارس الع���ام الماضي، للتصدِّ

l.ر الوباء المدمِّ

مجلس النواب األميركي 
يُقر 1.9 تريليون دوالر لتحفيز اإلقتصاد

األخبار والمستجدات
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أعلن���ت مجموع���ة »جي إف إت���ش« المالية، 
إس���تحواذها على مركز توزيع مه���م وحيوي في 
شيكاغو، إلينوي، والذي تمَّ تأجيره منذ نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2015 إلى مستأجر بارز، ميشالن 

»جي إف إتش« تستحوذ على مركز توزيع حيوي في شيكاغو

جاسم الصديقي  رئيس مجلس إدارة 
مجموعة »جي إف إتش« المالية

هشام الريس
 الرئيس التنفيذي للمجموعة

األخبار والمستجدات

نورث أميركا )ميش���الن إن. إيه(، صاحبة اإلس���م العالمي األكثر 
مبيعاً لإلطارات، والمبتكر العالمي في صناعة اإلطارات.    

رت قيمتها بنحو 135 مليون دوالر  وتُعّد هذه المعاملة التي قدِّ
ع المس���تمر لمحفظة »جي إف إتش«  ���راً واضحاً على التوسُّ مؤشِّ
ة للدخل، والتي تش���مل مراكز  العالمية من األصول العقارية المدرَّ
التوزيع المتميِّزة، واألصول اللوجستية الراسخة ومنشآت »الست 
ماي���ل« للتوصيل ف���ي الواليات المتح���دة وأوروبا. وق���د تمَّ تنفيذ 
المعاملة بش���راكة مع »سيلفر كريك كومرش���ال دفيلوبمنت إل إل 
س���ي«، وهي مدير أصول ف���ي الواليات المتحدة، ويتمتَّع بس���جل 

حاف���ل في المعامالت اللوجس���تية الت���ي تتجاوز قيمته���ا ملياري 
دوالر.  

م���ن جهة أخ���رى، أعلنت المجموع���ة جي إف إت���ش المالية، 
نتائجه���ا المالي���ة للرب���ع األخير م���ن س���نة 2020، والمنتهية في 
لة ربحاً صافياً يؤول إلى المساهمين  ديسمبر/ كانون األول، مسجِّ
بقيم���ة 21.93 مليون دوالر، مقارنة بم���ا مقداره 1.5 مليون دوالر 
خ���الل الربع األخير م���ن العام 2019، بإرتفاع بنس���بة 1362 %. 
صات كبيرة  وش���ملت نتائج الربع األخير من العام الس���ابق، مخصَّ

l.للمصرف الخليجي التجاري التابع للمجموعة

أعلن���ت مدير صندوق النقد الدولي، كريس���تالينا غورغيفا، »أنَّ اإلقتصادات 
الكب���رى لمجموعة العش���رين، وافقت عل���ى زيادة إحتياطات صن���دوق النقد من 
خ���الل تخصيص جديد لحقوق الس���حب الخاصة للصندوق، ف���ي تعزيز محتمل 

إلقراض الدول الفقيرة«.
 أضاف���ت كريس���تالينا غورغيفا، خ���الل المنتدى المال���ي األفريقي لصندوق 
النقد الدولي، )عبر اإلنترنت(: »لقد حصلنا أخيراً في إجتماع مجموعة العشرين 

على »الضوء األخضر« للعمل على تخصيص حقوق سحب خاصة جديدة«.
 وأعرب مس���ؤولون ماليون من مجموعة العش���رين عن دعمهم الواسع لتعزيز 
إحتياط���ات الطوارئ ل���دى الصندوق، بعد أن تراجع المس���ؤولون األميركيون عن 

المعارضة التي تبنتها اإلدارة السابقة.
 وتضغ���ط إيطاليا، الت���ي تترأس مجموعة العش���رين هذا العام )2021(، من 

مجموعة العشرين توافق على زيادة إحتياطات صندوق النقد الدولي

أج���ل إص���دار 500 مليار دوالر من حقوق الس���حب الخاصة، وهي خطوة يدعمها العديد من أعضاء مجموعة العش���رين اآلخرين، 
l.ة من الجائحة دون زيادة مستويات ديونها رت بشدَّ كوسيلة لتوفير السيولة للبلدان الفقيرة التي تضرَّ

مدير صندوق النقد الدولي
 كريستالينا غورغيفا






