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وسام حسن فتوح
 األمين العام إلتحاد المصارف العربية

كلمة العدد

مص�������ر خط�������وات جّب�������ارة على طري�������ق النمو  حققت 
اإلقتصادي والتنمية المستدامة، بدعم من 
السياسات المالية والنقدية، والتجارية التي إعتمدتها الحكومة 
المصرية. علمًا أن القط�������اع المصرفي المصري هو األّول عربيًا 

للدول غير النفطية.
فمصُر ه�������ي الدولة الوحيدة التي نما إقتصادها خالل العام 
2020، كم�������ا نما ناتجه�������ا المحلي اإلجمالي ليص�������ل إلى 5820 
ملي�������ار جنيه في نهاية الع�������ام المذكور )من5322  مليار في العام 
2019( وف�������ق تقديرات دولية. وُيتوقع إس�������تمرار هذا النمو خالل 
الس�������نوات الخمس المقبلة ليصل حجم اإلقتصاد المصري في 

نهاية العام 2025 إلى نصف تريليون دوالر.
ال ش�������ك ف�������ي أن ه�������ذا النمو في حج�������م اإلقتص�������اد المصري، 
س�������ينعكس زيادة في مستوى الدخل والمعيشة للشعب المصري، 
بحيث يزيد متوس�������ط الدخل الس�������نوي للمواط�������ن المصري إلى 

نحو 92700 جنيه في 2025.
ونتيجة السياس�������ات اإلقتصادية والمالية والنقدية الصائبة 
والواضح�������ة والمس�������تقرة، فقد حقق�������ت مصر نجاح�������ًا كبيرًا في 
إس�������تقطاب اإلس�������تثمارات ورؤوس األم�������وال من الخ�������ارج، بحيث 
تلق�������ت تدفقات مالي�������ة ضخمة، عل�������ى مدى أكثر من 6 س�������نوات، 
وقد إرتفعت نس�������بة اإلس�������تثمار إل�������ى الناتج المحل�������ي اإلجمالي 
إل�������ى نحو 19 % ف�������ي نهاية 2020، في مقاب�������ل 18 % في 2019. 
علم�������ًا أن القطاع المصرفي المصري هو األّول عربيًا للدول غير 
 النفطية بإجمالي موجودات 412 مليار دوالر وبنسبة نمو 11 %.
وال ب�������د من اإلش�������ارة إلى التقّدم الكبير ال�������ذي أحرزته مصر على 
صعي�������د تطوير التنافس�������ية وتحس�������ين بنية األعم�������ال والحوكمة 
والشفافية، إذ إنه الطريق األمثل الذي يساعد على جذب المزيد 
من اإلستثمارات، وتاليًا تحقيق المزيد من النمو، وفرص العمل، 
رغ�������م تداعيات جائحة فيروس كورون�������ا، التي باتت ُتهّدد بقوة نمو 
اإلقتص�������اد العالمي، حيث واجه البنك المركزي المصري أس�������وة 
بالبن�������وك المركزي�������ة العربية وف�������ي العالم، ه�������ذه األخطار بحزم 
تمويل منعش�������ة للمجتمع�������ات ولإلقتصاد، به�������دف الحفاظ على 
اإلستقرار المالي وسالمة النظام المصرفي وتعزيز السيولة في 

األسواق.
في المحصلة، توقعت المجموعة المالية هيرميس القابضة 

اإلقتصاد المصري نحو التطور واإلنتاجية والمالءة  
وحجمه إلى نصف تريليون دوالر في نهاية 2025

/أكبر بنوك اإلس�������تثمار في الشرق األوس�������ط وشمال إفريقيا/ أن 
ُيواصل اإلقتصاد المص�������ري أداءه القوي خالل العام 2021، رغم 
إستمرار تفش�������ي فيروس كورونا عالميًا، وأن ينجح هذا اإلقتصاد 
في تحقي�������ق نمو إيجابي، في وقت توقفت فيه غالبية األنش�������طة 

اإلقتصادية في العالم، مما ُيعتبر إنجازًا كبيرًا له.
وقد ُتوج النجاح اإلقتصادي المصري، بإقرار القانون الجديد 
للبنوك في مصر، الذي ُيعتبر عالمة فارقة ونقلة نوعية للجهاز 
المص�������ري، ويأتي تتويج�������ًا إلنجازات البن�������ك المركزي المصري 
ورؤيت�������ه الش�������املة لتطوير القط�������اع المصرفي وتحديث�������ه، ورفع 
مس�������توى أدائه وفق أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية 

للسلطات الرقابية المناظرة في العالم. 
وسُيس�������اهم هذا القانون في نقل القطاع المصرفي المصري 
إلى آف�������اق عالمي�������ة، وُيمثل إس�������تمرار الثقة والدع�������م المتواصل 
للقطاع المصرفي كإحدى الركائز األساس�������ية ف�������ي قاطرة النمو 
االقتصادي للدولة، إضافة إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة 
ف�������ي القط�������اع. وهنا دع�������وة إلى اإلس�������تفادة من القان�������ون الجديد 
كتجربة رائدة في تطوي�������ر المصارف العربية، من حيث المعايير 
الرقابي�������ة والتط�������ور التكنولوج�������ي والحوكمة والش�������مول المالي، 

 l.فضاًل عن دعمه لعمالء القطاع
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جاء إنعقاد منتدى تحديات اإلمتثال ومكافحة الجرائم المالية، )ثالثة أيام(، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية في شرم 
الشيخ، مصر، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وإتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا »MENAFATF«، ومشاركة مجلس وزراء الداخلية العرب، ونحو 400 شخصية مصرفية، ومالية، ورقابية، 
وإقتصادية، من الدول العربية واألجنبية، وعدد من الخبراء الدوليين والعرب في مجال التحقق واإللتزام، تحت رعاية 

محافظ البنك المركزى المصري طارق عامر،
 حيث جرى تكريم جمال نجم »كأفضل نائب محافظ بنك مركزي عربي لعام 2021«، 

جاء إنعقاد المنتدى، في إطار دعم الجهود الحثيثة لتعزيز وظيفة اإلمتثال، وتأكيد دعم إستقالليتها وإمدادها بالموارد 
الالزمة لها لمواجهة التحديات التي تواجهها، وال سيما في مجال مكافحة الجرائم المالية، ومن أهمها جرائم غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب، وبهدف تبادل الخبرات والرؤى، والتعّرف على أفضل الممارسات العملية في هذا المجال.
وإرتكزت أهداف المنتدى على المخاطر التي تواجهها المجتمعات، جّراء إرتكاب الجرائم المالية وأثرها 

على إستقرار األنظمة المالية، وأفضل السبل لزيادة فعالية مكافحتها، وخصوصًا في ضوء اإلبتكارات
 والتقنيات المالية الحديثة، وتأثير جائحة إنتشار فيروس كورونا على الجرائم المالية.

نظمه إتحاد المصارف العربية

منتدى تحديات اإلمتثال ومكافحة الجرائم المالية في شرم الشيخ:
الجرائم المالية تهدِّد أمن الدول

الشخصيات الرئيسية المشاركة في افتتاح المنتدى وقوفًا للسالم المصري

موضوع الغالف
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منتدى تحديات اإلمتثال ومكافحة الجرائم المالية 
في شرم الشيخ

أبرز العناوين التي أثيرت خالل المنتدى:

نائب محافظ البنك المركزي المصري 
جمال نجم:

l إدارة اإللتزام درع واقية للبنوك ضد مخاطر السمعة 
l الصناعة المصرفية أمام تحديات جديدة ومتطورة 

في مجال اإللتزام ومكافحة الجرائم المالية
l على المؤسسات غير المالية وغير المصرفية دور 

مهم في دعم جهود مكافحة الجرائم المالية

رئيس إتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة 
بنك مصر، محمد اإلتربي:

l الجريمة المنّظمة ال تزال هاجسًا للسلطات في العالم
l اإللتزام باألنظمة من أهم ركائز وأسس نجاح المؤسسات 

المالية
l الجرائم المالية ُتساهم في زعزعة األمن في الدول ونشر 

الفوضى وإستغالل مقدرات وثروات الشعوب
l مجموعة العمل المالي الدولي »FATF« أرست معايير 

عالمية لمكافحة غسيل األموال
l الجريمة المنظمة بما فيها الجريمة العابرة للحدود ال 

تزال تشكل هاجسًا مقلقًا للسلطات المعنية في العالم
l البنوك المصرية تلتزم تطبيق أحكام القوانين والقرارات

l علينا اإلستمرار في بذل المزيد من الجهود لمواجهة 

جرائم غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب

موضوع الغالف
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األمين العام إلتحاد المصارف العربية 
وسام حسن فتوح:

l إتحاد المصارف العربية ُيكافح الجرائم المالية بأرقى 
أساليب التدريب مع المنظمات الدولية

l اإلتحاد أولى مسألة مكافحة الجرائم المالية أهمّية بالغة 
وّخصص لها منذ سنوات حّيزًا مهمًا من نشاطاته

l عقدنا إتفاقات وتفاهمات مع البنك اإلحتياطي الفدرالي 

األميركي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية 
والخزانة األميركية لتبادل الخبرات والمعلومات

l ظاهرة الجرائم المالية ال تزال ُتقلق دول العالم أجمع وال 

سّيما بعض الدول التي تعاني ظاهرة اإلرهاب  
l التكنولوجيا المالية وتطبيقاتها المختلفة تمثل فرصًا 

وتحديات للمصارف والمؤسسات المالية وللبورصات

رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب،

 المستشار أحمد سعيد خليل:

l ثمة خطوات إيجابية لمكافحة الجرائم المالية 

والتدفقات المتأتية منها
l للبنك المركزي المصري دور في التكنولوجيا 

المالية إلطالق خدمات المختبر التنظيمي 
لتطبيقات التكنولوجيا المالية

مدير المكتب العربي للتوعية األمنية واإلعالم
 اللواء محمد يوسف 

ممثاًل أمين عام  مجلس وزراء الداخلية العرب، 
الدكتور محمد كومان:

l الجرائم المالية ُتمثل خطرًا كبيرًا ُيهّدد دول العالم 
وشعوبها 

l إعتمدنا إستراتيجيات أمنية عربية عدة  لمكافحة 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب

موضوع الغالف
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وف��ي خت��ام حفل اإلفتتاح، منح إتحاد المصارف العربية، نائب محافظ البن��ك المركزي المصري، جمال نجم، جائزة »أفضل 
نائ��ب محافظ بنك مركزي عربي للعام 2020«، كما س��بقت اإلش��ارة، في حضور عدد كبير من القي��ادات المصرفية في مصر 

والعالم العربي. كما منح اإلتحاد، المشاركين الرئيسيين في اإلفتتاح، دروعًا تقديرية.
وش��ارك في اإلفتتاح، كل من: نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، ممثاًل المحافظ طارق عامر، راعي الحفل، 
ورئي��س مجلس إدارة، إتحاد بنوك مصر محمد محمود األتربي، واألمين العام إلتحاد المصارف العربية وس��ام حس��ن فتوح، 
ورئيس مجلس إدارة بنك القاهرة طارق فايد، الس��كرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق االوسط وشمال 
أفريقيا – MENAFATF الدكتور سليمان الجبرين، ومدير المكتب العربي للتوعية األمنية واإلعالم، اللواء محمد يوسف 
ممثاًل األمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، تونس الدكتور محمد كومان، ورئيس مجلس األمناء، وحدة مكافحة غسل 

األموال المستشار أحمد سعيد خليل، ومحافظ جنوب سيناء، مصر، اللواء خالد فودة. 

المشاركون الرئيسيون والحضور وقوفًا للسالم المصري

األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح وبدا المشاركون والحضور وقوفًا

موضوع الغالف
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نجم: 

اإدارة الإلتزام بمثابة درع واقية داخل البنوك 

�شد مخاطر ال�شمعة الناتجة عن مخالفة الت�شريعات

وش��ارك البريد المصري في المنتدى بوفد رفيع المستوى برئاس��ة رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد الدكتور شريف 
فاروق، ورئيس بنك قناة الس��ويس وعضو إتحاد بنوك مصر، حس��ين رفاعي، والرئيس التنفيذي لبنك المش��رق عمرو البهي، 
ونائب رئيس بنك الصادرات الدكتور أحمد جالل، إضافة إلى حضور نحو 400 شخصية مصرفية، ومالية، ورقابية، وإقتصادية، 

من الدول العربية واألجنبية، وعدد من الخبراء الدوليين والعرب في مجال التحقق واإللتزام، كما سبقت اإلشارة.
وتناول المتحدثون أهمية متابعة إتحاد المصارف العربية جهوده في موضوع مكافحة غس��ل األموال وتمويل اإلرهاب، إذ إن 
المنت��دى ين��درج ضمن هذه الجهود. وق��د أصبح من الضروري أن يكون لدى الدول إطار عام لمكافحة غس��ل األموال وتمويل 
اإلره��اب، وأن يت��م تدعيم تطبيق المنهج القائم عل��ى المخاطر إلدارة المخاطر الناجمة عن تل��ك الجرائم. وقد تحدث في 
أعمال المنتدى على مدار ثالثة أيام متتالية في 11 جلسة عمل، 27 متحدثًا من مصر، وع�دد من الدول اإلقليمية والدولية.

ف����ي الكلمات، ق����ال نائب محاف����ظ البنك المرك����زي المصري، جمال 
نج����م: »إن إتحاد المصارف العربية يُقدم دائماً مبادرات من ش����أنها إلقاء 
المزي����د من الضوء على أهم التحدي����ات التي تواجه المصارف في الوطن 

العربي«.
وأض����اف نج����م: »أن إدارة اإللتزام في البنوك تعم����ل على التحقق من 
س����ير نظام العم����ل داخل البنك وفقاً للخطة واإلس����تراتيجية التي وضعها 
مجل����س اإلدارة، باإلضاف����ة إلى التحقق من جمي����ع العمليات المصرفية«، 
مش����يراً إلى »أن المصارف تعمل عل����ى التأكد من أن عملياتها تُطبق وفقاً 
للقوانين والتش����ريعات المنظمة للعمل المصرفي والتعليمات الصادرة من 

البنك المركزي«.
وأك����د نج����م »أن إدارة اإللت����زام تعد بمثاب����ة درٍع واقي����ة داخل البنوك 

ضد مخاطر الس����معة الناتجة عن مخالفة القواعد واللوائح والتشريعات، 
الت����ي ق����د تعرِّض البنك لعقوب����ات مالية وإدارية وقانوني����ة«، الفتاً إلى »أن 
الصناعة المصرفية شهدت الكثير من التطورات والتغيرات نتيجة التقّدم 
التكنولوجي المتسارع، وظهور العديد من المنتجات الجديدة التي تقدمها 

 نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم متحدثًا

موضوع الغالف

من اليمين اللواء محمد يوسف، رئيس إتحاد بنوك مصر محمد األتربي، اللواء خالد فودة، نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم،
 واألمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح

وفي حيثيات افتتاح المنتدى:
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الإتربي: 

الجريمة المنّظمة في مختلف اأ�شكالها 

ل تزال ُت�شكل هاج�شًا لل�شلطات المعنية في العالم

البنوك«.
وأوض����ح جمال نجم، »أن التطورات وضعت الصناعة المصرفية أمام 
تحدي����ات جديدة ومتطورة في مجال اإللت����زام ومكافحة الجرائم المالية، 
م����ا يس����توجب تضافر جهود كاف����ة األطراف المعنية للح����د أو التقليل من 

المخاطر«.
وأض����اف نجم أنه »يق����ع على عاتق رؤس����اء إدارات اإللت����زام بالبنوك 
الع����بء األكبر، في فهم وتعميم القواني����ن والتعليمات الرقابية والخطابات 
الدوري����ة الص����ادرة ع����ن الرقي����ب والتوعي����ة بالمخاطر الناجم����ة عن عدم 
اإللتزام«، مش����يراً إلى أنه »يقع على عاتق المؤسس����ات غير المالية وغير 
المصرفي����ة أيضاً دور مهم في دعم الجه����ود المرتبطة بمكافحة الجرائم 
المالية، ودعم جهود القطاع المصرفي والمالي، مما يدعم سمعة ونزاهة 

الدولة في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب«.
وخلص جمال نجم، إلى أنه »أصبح من الضروري أن يكون لدى الدول 

إطار عام لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وأن يتم تدعيم تطبيق 
المنهج القائم على المخاطر إلدارة المخاطر الناجمة عن تلك الجرائم«.

ق���ال رئيس إتحاد بنوك مصر، ورئي���س مجلس إدارة بنك مصر، 
محم���د اإلترب���ي: »إن منتدى »تحدي���ات اإلمتثال ومكافح���ة الجرائم 
المالية« جاء مصاحباً لتطورات إقليمية وعالمية دقيقة تلقي بظاللها 

على عملية التنمية اإلقتصادية في الوطن العربي«.
وأكد اإلترب���ي »أن موضوع اإللتزام )اإلمتثال( ومكافحة الجرائم 
المالي���ة، يس���تحوذ عل���ى إهتمام م���ن المنظمات الدولي���ة واإلقليمية 

رئيس إتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد اإلتربي

موضوع الغالف

جانب من الحضور الرسمي في المنتدى

خبراء مصرفيون وماليون
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والجهات التشريعية والرقابية، إدراكاً  بأهمية أثر ذلك على اإلرتقاء 
بمستوى األداء وتحقيق المالءة للمؤسسات المالية«.

وأوض���ح االترب���ي »أن اإللت���زام باألنظمة يُعتبر أح���د أهم ركائز 
وأس���س نج���اح المؤسس���ات المالية، ويُس���اهم ف���ي المحافظة على 
س���معتها ومصداقيته���ا وعل���ى مصال���ح المتعاملين معه���ا، ويُوفر لها 
الغطاء القانوني لحمايتها من أي تبعات نظامية أو قانونية«، مش���يراً 
إل���ى »أن الجرائ���م المالي���ة يترتب عليه���ا نتائج مدمرة س���واء أكانت 
إجتماعي���ة أو إقتصادية أو سياس���ية، وتش���كل خط���راً وتهديداً على 

األمن الوطني للدول«.
ولف���ت اإلترب���ي، إل���ى »أن الجرائم المالية تُس���اهم ف���ي زعزعة 
األمن في الدول من خالل نشر الفوضى وإستغالل مقدرات وثروات 
الش���عوب«، مؤك���داً أنه »يجب على المؤسس���ات المالية إتخاذ تدابير 

الة، تضم آليات حماية وقائي���ة لمنع التدفقات المالية  إس���تباقية وفعَّ
غير المشروعة«.

وأوض���ح محم���د اإلترب���ي »أن مجموع���ة العمل المال���ي الدولي 
»FATF« قام���ت بإرس���اء معايي���ر به���دف تعزيز التدابي���ر المتخذة 
لمكافحة غسيل األموال وتم تطويرها لتكون قابلة للتطبيق عالمياً«.

وق���ال اإلتربي، إنه »م���ع تنامي أنش���طة الجرائم المالي���ة، يُبادر 
العدي���د من الدول بالعمل إليجاد اآلليات المناس���بة، وس���ن األنظمة 
والتشريعات التي تُساهم في تعزيز وتحصين وحماية إقتصاداتها من 
اإلس���تغالل«، الفتاً إلى »أن المؤسس���ات المالية تق���وم بإتخاذ تدابير 
الة تش���مل آليات حماية وقائية لمنع التدفقات المالية  إس���تباقية وفعَّ

غير المشروعة التي تغذي هذا النوع من الجرائم«.
وأض���اف اإلترب���ي: »أن الجريم���ة المنظم���ة بمختل���ف أش���كالها 

موضوع الغالف

جانب من الحضور خالل اجتماع المنتدى

خبراء مصرفيون وماليون من مصر والبلدان العربية
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وأنواعها، بما فيها الجريمة العابرة للحدود، ال تزال تش���كل هاجس���اً 
مقلقاً للسلطات المعنية في دول العالم«، مشيراً إلى »أن جرائم غسل 
األم���وال وتمويل اإلرهاب، تُعتبر أخطر أنواع الجريمة المنظمة نظراً 
إل���ى كونها تمس أمن المواطن والدولة على حد س���واء، وتش���كل آفة 

إجتماعية تعرض سالمة المجتمع للخطر«.
وأك���د محم���د اإلترب���ي، »أن البن���وك المصري���ة ملتزم���ة إلتزاماً 
كاماًل تطبيق أحكام القوانين والقرارات التي توافق عليها الس���لطات 
المس���ؤولة بالدول���ة، وتلتزم أيض���اً معايير مجموعة العم���ل المالي«، 
موضحاً »أن المصارف المصرية تعمل دوماً على تعزيز الثقة بنزاهة 
وسالمة القطاع المالي والمصرفي، ومنع توفير الموارد لإلرهابيين، 
وتضييق الخناق على األشخاص والكيانات اإلجرامية، بشكل يمنعهم 

من اإلستفادة من نشاطاتهم غير المشروعة«.
د اإلترب���ي عل���ى »ضرورة اإلس���تمرار في ب���ذل المزيد من  وش���دَّ
الجهود لمواجهة جرائم غسل األموال والمساهمة في مكافحة تمويل 
اإلره���اب«، مش���يراً إل���ى »أن إتحاد بنوك م�صر يقوم ب���دور رائد في 
نشر الوعي المصرفي بسبل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، 
حيث حرص على حث البنوك األعضاء على اإللتزام بمبادئ مكافحة 

غسل األموال«.
وأش���ار اإلتربي، إلى أنه »تم تش���كيل لجنة دائمة في إتحاد بنوك 
مص���ر، تض���م ف���ي عضويتها م���دراء اإللت���زام في البن���وك، وتختص 
بمكافحة غس���ل األموال والتنس���يق مع وحدة مكافحة غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب بالبنك المركزي المصري«.
ولف���ت اإلترب���ي إل���ى »أن مفهوم الجرائم المالية إتس���ع ليش���مل 
الجرائم السيبرانية وتداعياتها الخطيرة التي تستهدف الوصول إلى 
مراك���ز المعلومات، وإختراق خصوصيتها وإنتهاك س���ريتها بما يمثل 

تهديداً مباشراً لإلستقرارالمالي العالمي«.
وأض���اف محمد اإلتربي، »أن النظام المالي أصبح هدفاً يرصده 
القراصن���ة لزعزع���ة ثقة المس���تخدمين في أمن وس���المة عملياتهم 

المالي���ة المنف���ذة إلكترونياً من خ���الل الهجمات الس���يبرانية وتعدد 
أدوات القرصنة«.

وخت���م اإلتربي: »إن هناك مس���ؤولية كبيرة ملقاة على عاتق قطاع 
اإللتزام ومسؤولي مكافحة الجرائم المالية، مثل غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب، ومنع الهجمات السيبرانية وغيرها في القطاع المصرفي«.

قال األمين العام إلتحاد المصارف العربية وس���ام حس���ن فتوح 
»إن االتح���اد أولى مس���ألة مكافح���ة الجرائم المالي���ة أهمّية بالغة، 
وّخص���ص لها منذ س���نوات حّيزاً مهم���اً من نش���اطاته«، مؤكداً »أن 
ه���دف اإلتح���اد من عق���د منتدي���ات ومؤتم���رات هو تبي���ان مفهوم 

 األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح متحدثًا

فتوح: 

 اإهتمام كبير من اإتحاد الم�شارف العربية 

بم�شاألة مكافحة الجرائم المالية

موضوع الغالف

األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح متحدثًا وبدا المشاركون الرئيسيون
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وواق���ع الجرائم المالية والتعريف باألح���كام الموضوعية والجوانب 
اإلجرامية، واإلس���تراتيجيات الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل 

اإلرهاب«.
وأض����اف فت����وح: »أن إتحاد المصارف العربي����ة، تابع ملف العالقة مع 
المص����ارف المراس����لة وملف العقوبات، وعقد مذك����رات تفاهم وتعاون مع 

مؤسسات دولية لتبادل الخبراء والمعلومات«.
وأشار فتوح، إلى »أن إتحاد المصارف العربية، عقد في هذا السياق 
إتفاقات وتفاهم����ات مع البنك اإلحتياطي الفدرال����ي األميركي، وصندوق 

النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية والخزانة األميركية«.
وأوض����ح فتوح »أن ظاه����رة الجرائم المالية ال ت����زال تُقلق دول العالم 

أجمع، وال س����ّيما بعض الدول التي تعاني ظاهرة اإلرهاب على الصعيدين 
العرب����ي والدول����ي، والعالم في س����باق مع العقول الخطي����رة المتمادية في 
س����لوكها اإلجرام����ي«، مؤك����داً »ض����رورة التركيز عل����ى تحدي����ات اإلمتثال 
وخصوصاً على عمل مسؤولي وحدات اإلمتثال في المصارف والمؤسسات 
المالية، في مواجهة العمليات غير القانونية التي يقوم بها غاسلو األموال 

وممولو اإلرهاب«.
ولفت فتوح إلى »أن مدراء اإلمتثال يواجهون تحديات كبيرة قد تكون 
له����ا تداعيات وعواقب كبيرة على مصارفن����ا العربية، أال وهي التعامل مع 

العقوبات الدولية، وال سيما األميركية منها«.
وأض����اف فت����وح »أن التعامل م����ع العقوب����ات، أو إيجاد آلي����ات تطبيق 

موضوع الغالف

ة الرئيسية والحضور بحسب التباعد اإلجتماعي الذي فرضته جائحة كورونا مشهد عام للمنتدى وبدت المنصَّ

كبار الشخصيات المصرفية والمالية المصرية والعربية خالل افتتاح المنتدى
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له����ا، ليس باألمر الس����هل أب����داً، ويتطلّب تعاون����اً دولياً فعلي����اً وصادقاً من 
جمي����ع ال����دول، وإيجاد بني����ة تحتي����ة جّي����دة إلدارات اإلمتث����ال«، موضحاً 
»أن التكنولوجي����ا المالية أّدت إلى تغيير هيكلية الخدمات المالية، وجعلها 
أس����رع وأرخص وأكثر أمناً وإتاحة، خصوصاً للش����ريحة التي ال تتعامل مع 

الجهاز المالي الرسمي«.
وأش����ار فت����وح إل����ى »أن التكنولوجي����ا المالي����ة وتطبيقاته����ا المختلفة، 
المالي����ة  وتحدي����ات للمص����ارف والمؤسس����ات  أصبح����ت تمث����ل فرص����اً 
وللبورص����ات، حيث تغّيرت بش����كل كبي����ر طبيعة ونط����اق المخاطر المالية 
المصرفي����ة«، الفتاً إلى أن����ه »يتوجب على المؤسس����ات والجهات الرقابية 

النظ����ر في كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على س����المة ومتانة النظام 
المالي، ودعم تطوير اإلبتكار في القطاع المالي«.

وختم فتوح »إن هذا المنتدى، يأتي في إطار المساعي التي يقوم بها 
إتحاد المصارف العربية لتوسيع إطار التعاون في مجال مكافحة الجرائم 
المالية«، مش����يراً إلى »أن اإلتحاد أعطى مس����ألة مكافحة الجرائم المالية 
أهمّي����ة بالغ����ة، وهدفنا اليوم التركيز على تحدي����ات اإلمتثال، في مواجهة 
العمليات غير القانونية، التي يقوم بها القائمون على غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب، الذين يس����عون بش����كل حثيث، وبإعتماد أس����اليب تقنية متطّورة 

جداً، إلختراق البنية اإللكترونية للمصارف والمؤسسات المالية«.

موضوع الغالف

شخصيات مصرفية متخصصة بالجرائم المالية

مشاركة رقمية خالل المنتدى
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خليل: 

نتعاون لطرح ال�شوابط الرقابية 

وقواعد التعرف على هوية عمالء الهاتف المحمول

 ومنتجات ال�شمول المالي

 »Zoom« »رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب المستشار أحمد سعيد خليل متحدثًا عبر تطبيق »زوم

موضوع الغالف

ب���دوره أك���د رئي���س مجل���س أمناء وح���دة مكافحة غس���ل 
األم���وال وتموي���ل اإلره���اب، المستش���ار أحم���د س���عيد خليل 
»أن التط���ورات التي ش���هدها العالم في إطار إنتش���ار فيروس 
كورون���ا، أدت إل���ى تطوي���ر الخدم���ات المصرفي���ة، وش���كلت 
مس���تقبل الخدمات المصرفية التي تعتم���د على التعامل عبر 
اإلنترنت، وتعزيز النظم المعلوماتية في المؤسس���ات المالية، 
حي���ث فرض الفيروس تحديات جديدة على قطاع المصارف، 
مثلم���ا فت���ح المجال أمام فرص جدي���دة، وكان من الالزم على 
المصارف ومؤسس���ات الخدمات المالية، تطوير نماذج عملها 
المالية س���ريعاً، واإلس���تعانة بالتكنولوجيا المالي���ة، واإلبتكار 
الرقم���ي للتكيف مع ظ���روف اإلغالق والضرر الواس���ع، الذي 
طال قطاع���ات إقتصادية مختلفة، كذلك مع تغيير إحتياجات 
العمالء، وإلتزام إجراءات س���ريعة ومرن���ة تحافظ على معدل 

العمليات والخدمات«.
أض���اف خلي���ل: »إال أن���ه رغم م���ا تتيح���ه التكنولوجيا من 
إمكان���ات كبي���رة للتطور، وهو ما تحرص عليه مصر من خالل 
دعمه���ا للتكنولوجيا المالي���ة، ودعم التحول إل���ى مجتمع أقل 
إعتماداً على النقد، يس���تغل المجرمون التطورات بهدف زيادة 

ثرواتهم غير المشروعة، وفي هذا الشأن تولي مصر إهتماماً 
بالغ���اً بالتط���ورات التكنولوجي���ة، والتي قد يُس���اء إس���تغاللها 
كوسيلة لغس���ل األموال، وتمويل اإلرهاب، منها خدمات الدفع 
ع���ن طريق اإلنترن���ت، والدفع عن طري���ق الهواتف المحمولة، 
والبطاق���ات المس���بوقة الدفع، وأيضاً العم���الت اإلفتراضية، 
وال س���يما تلك التي تتيح اإلخفاء كاماًل لهوية المتعاملين بها، 

كذلك منصات التمويل الجماعي«.
وتابع خليل: »يولي المجتمع الدولي أهمية كبيرة لمكافحة 
الجرائم المالية، والتي لها آثار س���لبية على سالمة وإستقرار 
النظم المالية، إذ مما ال شك فيه، أن تلك الجرائم تحرم الدول 
من الموارد المالية الكبيرة، ولو كانت إس���تدامت لكانت أّمنت 
نمواً مس���تداماً في اإلقتصاد الخاص بالدول. كما أنها تُعّرض 
س���المة النظم المالية وس���معة المؤسس���ات المالية لمخاطر 
عديدة، والتي تضر بالمؤسس���ات المالي���ة، والمتعاملين معها، 

واإلضرار بسالمة النظم المصرفية. 
ولمكافح���ة الجرائم المالية، ينبغي اإلس���تفادة من الجهود 
المبذولة والقائمة في مجال مكافحة غسل األموال، لمكافحة 
تلك المش���كلة، ويس���اعد تعزي���ز نظم مكافحة غس���ل األموال 
على مكافحة الجرائم المالية بش���كل كبير، حيث تضمن نظام 
مكافحة غس���ل األم���وال بعض التدابي���ر الوقائي���ة، التي تُلزم 
المؤسس���ات المالية وغيرها من األعمال والمهن غير المالية 
مث���ل المحامي���ن والمحاس���بين، ومراقبة المعام���الت المالية، 
واإلب���الغ عن ه���ذه الجرائم لوح���دات التحري���ات المالية في 

بلدانهم. 
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موضوع الغالف

وتقوم هذه الوحدات بإجراء تحليل تش���غيلي وتستخدم 
المعلوم���ات المتاح���ة لمتابعة أنش���طة أو معلومات معينة، 
وتحديد الروابط بي���ن تلك األهداف والعائدات المحتملة 
للجريمة، وغسل األموال، والجرائم المالية المرتبطة بها، 
وتمويل اإلرهاب. وتساعد منظومة مكافحة غسل األموال 
بشكل كبير في المس���ائل المتعلقة بالتعاون الدولي، حيث 
توصي���ات مجموع���ة العم���ل المال���ي »فاتف« لل���دول تقوم 
بتوفير أوسع نطاق ممكن من التعاون الدولي، في ما يتعلق 
بغس���ل األموال، والجرائم األصلي���ة المرتبطة بها وتمويل 

اإلرهاب. 
وينبغ���ي أن يكون تبادل المعلومات ممكناً س���واء تلقائياً أو 
بن���اء على طلب، وتالي���اً فاإللتزام باألنظم���ة والتعليمات يُعتبر 
أه���م ركائز وأس���س نجاح المؤسس���ات المالية، ويس���اهم في 
المحافظة على س���معة المؤسس���ات المالية وصدقيتها وعلى 
مصالح المتعاملين معها، ويوفر لها الغطاء القانوني لحمايتها، 

من أي آثار سلبية، قد تتعرض لها«.          
وخل����ص خليل إلى أنه »ت����م إتخاذ العديد م����ن الخطوات 
اإليجابي����ة لمكافح����ة الجرائ����م المالية والتدفق����ات المتأتية 
منها، وذلك في إطار مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
بش����كل خاص، سواء على مستوى النظام المالي والمصرفي، 
م����ن حيث إنش����اء نظ����ام ش����امل للرقابة واإلش����راف من أجل 
إكتشاف حاالت غس����ل األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتها، 
وم����ن خالل إلزام المؤسس����ات المالية، وض����ع النظم الكفيلة 
بتطبي����ق إج����راءات العناي����ة الواجب����ة بالعم����الء وغيرها من 
القواع����د واإلج����راءات ذات الصل����ة بمكافحة غس����ل األموال 
وتمويل اإلرهاب، باإلضافة إلى ضمان تعاون الجهات المعنية 
بمكافحة غس����ل األموال وتموي����ل اإلرهاب وتبادل المعلومات 

على المستوى المحلي والدولي«.
وثّمن خليل »دور البنك المركزي المصري في التكنولوجيا 
المالية، من خالل قيامه بإطالق خدمات المختبر التنظيمي 

جانب من الحضور
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اللواء فودة

محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة

 فاروق: 

دعم خطط الدولة الرامية

 اإلى تحقيق ال�شمول المالي

وألقى مدير المكتب العربي للتوعية األمنية واإلعالم اللواء 
محمد يوس���ف، كلمة أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، 
الدكت���ور محمد كومان فقال: »أن الجرائم المالية تُمثل خطراً 
كبيراً، يُهّدد دول العالم وش���عوبها، وأن مجلس وزراء الداخلية 
الع���رب إعتم���د إس���تراتيجيات أمني���ة عربي���ة عدة ف���ي هذه 
المجاالت، على غرار اإلس���تراتيجية العربية لمكافحة غس���ل 
األم���وال وتمويل اإلرهاب، واإلس���تراتيجية العربي���ة لمواجهة 
جرائم تقنية المعلومات، وأنشأ وحدة لمكافحة هذا الجرائم«.

ورح���ب محافظ جنوب س���يناء اللواء خالد ف���ودة بالوفود 
المش���اركة في المنتدى وقال: »إن ش���رم الش���يخ بلد الس���الم 
واألمان، إعتادت على إس���تضافة هذه الفعاليات«، مشيراً إلى 

مدير المكتب العربي للتوعية األمنية واإلعالم اللواء محمد يوسف

كومان: 

الجرائم المالية ُتمثل خطرًا كبيرًا 

ُيهّدد دول العالم و�شعوبها

لتطبيقات التكنولوجيا المالية، والذي يُعد بمثابة بيئة إختبار 
تس����مح لمطّوري خدم����ات التكنولوجيا المالي����ة المبتكرة من 
إختب����ار تطبيق����ات التكنولوجيا المالية المبتك����رة في الواقع، 
وعل����ى عم����الء حقيقيي����ن«، الفت����اً إل����ى »التعاون المؤسس����ي 
المس����تمر بي����ن الوح����دة والبن����ك المركزي المص����ري لطرح 
خدم����ات مصرفي����ة ومالي����ة آمن����ة، حيث ت����م التع����اون لطرح 
الضواب����ط الرقابي����ة وقواع����د التع����ّرف على هوي����ة العمالء 
الخاصة بعمالء الهاتف المحمول، وبالبطاقات مسبقة الدفع 

ومنتجات الشمول المالي«.

 وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد الدكتور ش���ريف 

ف���اروق »إن مش���اركة البريد المصري في مثل ه���ذه المنتديات، هي 
األولى م���ن نوعها بعد إنضمامه إلى إتحاد المصارف العربية وذلك 
بهدف دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي، ومتابعة 
جميع التطورات المصرفية الدولية، والتغيُّرات والتحوالت اإلقليمية 
للمجتمع المصرفي، لمواكبة قضايا الساعة، على الساحتين العربية 
والعالمي���ة، وليك���ون البري���د المص���ري، ضمن التح���رك المصرفي 

المستقبلي، باإلضافة إلى مواجهة جميع التطورات المصرفية«. 

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد الدكتور شريف فاروق

»أن مطار ش���رم الش���يخ يُطّبق أقصى إجراءات السالمة منذ 
جائح���ة كورونا، لحماية الس���ياح القادمين من الخارج، كذلك 
الفنادق«، مشيداً ب� »اإلجراءات اإلحترازية التي يتم تطبيقها«.

موضوع الغالف
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إتفاقية شراكة بين مركز الوساطة والتحكيم
وإتحاد بنوك مصر لتعزيز التعاون المشترك

ف��ي س��ياق المنت��دى، ت��م توقي��ع عق��د 
ش��راكة بين كل من مركز الوساطة والتحكيم 
لدى إتحاد المصارف العربية، وإتحاد بنوك 
مصر، به��دف تعزي��ز التعاون المش��ترك في 

مجال الوساطة والتحكيم. 
وق���د ت���م تفعي���ل مرك���ز الوس���اطة والتحكي���م 
الموث���وق  األول  المرك���ز  ليك���ون  اإلتح���اد،  ل���دى 
والمتخص���ص ف���ي تأمي���ن الوس���ائل البديلة لحل 
النزاع���ات المصرفي���ة، ويعم���ل على تس���وية كافة 
المنازع���ات المحلي���ة والدولي���ة ف���ي إط���ار متميز 
بالس���رعة والفعالي���ة، وبتوفي���ر الحي���دة والعدالة 
بي���ن المتخاصمين، وذلك من خ���الل إقرار نظامه 
األساس���ي الذي يتضمن في م���واده كافة إجراءات 
وقواعد األونس���يترال العالمي���ة للتحكيم المعتمدة 
المحكمي���ن  كب���ار  م���ن  راس���خة  قائم���ة  وتوفي���ر 
المعتمدي���ن دولي���اً والت���ي بلغ���ت حت���ى تاريخه 31 

محكماً دولياً. 
كم���ا أن نظ���ام المرك���ز ق���د لح���ظ إمكاني���ة 
اإلستعانة بمحكمين من خارج الالئحة المعتمدة 
لدي���ه للتحكيم بين األفرقاء، ش���رط أخذ موافقة 
أن  إل���ى  إضاف���ة  للتحكي���م،  األعل���ى  المجل���س 
إجراءات الوس���اطة والتحكيم أم���ام هذا المركز 
هي أقل كلفة وبأسعار مدروسة من حيث التكلفة، 
وهو عل���ى جهوزية تامة راهناً إلس���تقبال طلبات 

التحكيم.

الشخصيات الرئيسية الرسمية المشاركة في المنتدى

األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح 
عان عقد الشراكة ورئيس إتحاد بنوك مصر محمد األتربي يوقِّ

ما بعد توقيع عقد الشراكة

موضوع الغالف
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العربي��ة،  المص��ارف  إتح��اد  تكري��م  ج��اء 
الع��رب،  للمصرفييي��ن  الدول��ي  واإلتح��اد 
لنائ��ب محاف��ظ البنك المرك��زي المصري 
جمال نج��م، بمنح��ه جائزة »أفض��ل نائب 
تأكي��دًا  عرب��ي«،  مرك��زي  بن��ك  محاف��ظ 
اإلس��تقرار  ع��ن  ومس��ؤوليته  لريادت��ه 
المصرف��ي من��ذ نوفمب��ر/ تش��رين الثان��ي 
2011، حيث تقع ضمن مسؤولياته، العديد 
المرك��زي،  البن��ك  وإدارات  قطاع��ات  م��ن 
منها قطاع الرقابة واإلش��راف على البنوك 
المك��ّون من س��بع إدارات عل��ى النحو الوارد 
الحقًا، كما تخضع إلدارته كل من قطاعات 
المركزي��ة  المخاط��ر  النق��د،  طباع��ة  دار 
واألم��ن الس��يبراني ف��ي البن��ك المرك��زي 

المصري.

إتحاد المصارف العربية يمنح نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم 
جائزة »أفضل نائب محافظ بنك مركزي عربي« في حضور رئيس مجلس إدارة إتحاد بنوك 

مصر محمد اإلتربي، األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، 
رئيس بنك قناة السويس وعضو إتحاد بنوك مصر، حسين رفاعي،

 ومحافظ جنوب سيناء- مصر اللواء خالد فودة    

جمال نجم أفضل نائب محافظ بنك مركزي عربي

جائزة »أفضل نائب محافظ بنك مركزي عربي« لجمال نجم

وه���و أيضاً، عض���و مجلس إدارة الهيئ���ة العامة للرقاب���ة المالية 
)FRA(، وهي الجهة الرقابية المختصة باإلشراف على المؤسسات 
المالي���ة بخ���الف البنوك، فضاًل عن كونه عض���و مجلس أمناء وحدة 
مكافحة غس���ل األموال في مصر، ونائب رئيس مجلس إدارة المعهد 
المصرف���ي المصري، وعضو مجلس إدارة البن���ك العربي األفريقي، 
وعض���و مجلس إدارة الصن���دوق اإلجتماعي للتنمية، وعضو الجمعية 

العامة للشركة المصرية القابضة للمطارات والمالحة الجوية.
وعل���ى الصعي���د الدول���ي، يش���غل جم���ال نج���م منص���ب عض���و 

المجموعة اإلستش���ارية اإلقليمية لمنطقة الش���رق األوس���ط وشمال 
إفريقي���ا التابعة لمجلس االس���تقرار المال���ي )FSB(، وعضو مجلس 

إدارة البنك األفريقي لإلستيراد والتصدير.
ومن���ذ فبراي���ر/ ش���باط 2008 وحت���ى نوفمبر/ تش���رين الثاني 
2011، ش���غل جم���ال منصب وكيل محاف���ظ البنك المرك���زي لقطاع 
الرقاب���ة واإلش���راف، حيث تول���ى اإلش���راف عل���ى اإلدارات التالية: 
الرقاب���ة الميدانية، والرقابة المكتبية، والش���ؤون المصرفية والرقابة 
عل���ى النقد، وتجمي���ع مخاطر اإلئتمان والقضاي���ا، والمخاطر الكلية 
واإلستقرار المالي، والتعليمات الرقابية، وتطبيقات بازل II، وتأمين 

المعلومات والشئون االدارية.
ومنذ العام 2006 ش���غل جمال منصب وكيل المحافظ المساعد 
للرقابة الميدانية، حيث شملت مسؤولياته إعادة هيكلة شاملة لعملية 
الرقابة الميدانية، وتضمنت السياس���ات واإلج���راءات، وإعداد دليل 

التفتيش الميداني بهدف التحول إلى عملية الرقابة بالمخاطر.
ومن���ذ تاريخ التحاق���ه في البنك المركزي المص���ري، في يوليو/ 
تم���وز 2004 وحت���ى 2007 كان جم���ال نجم مس���ؤوالً ع���ن التطوير 
المصرفي، حيث أش���رف على تنفيذ ثالث دعامات من خطة تطوير 
القط���اع المصرفي المصري، والمتمثلة في: معالجة مش���كلة الديون 
المتعثرة لدى البنوك، وإعادة الهيكلة اإلدارية والمالية لبنوك القطاع 
الع���ام ودع���م وتطوي���ر قط���اع الرقابة واإلش���راف بالبن���ك المركزي 
المصري. وقبل اإللتحاق بالبنك المركزي المصري، تمتع جمال نجم 

بخبرة على مدار 25 عاماً في المجال المصرفي.

موضوع الغالف
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رعاة منتدى تحديات اإلمتثال ومكافحة الجرائم المالية في شرم الشيخ

موضوع الغالف
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موضوع الغالف

تكريم شخصيات مصرفية ومالية في المنتدى
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موضوع الغالف
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ناقش��ت جلس��ات عمل منتدى تحديات االمتثال ومكافحة الجرائم المالية في شرم الشيخ، محاور عدة على مدار ثالثة أيام 
هي: »دور الس��لطات الرقابية واإلش��رافية ووحدات التحريات المالية في مكافحة الجرائم المالية وحماية نزاهة وإس��تقرار 
األنظمة المالية«، و»دور الس��لطات الرقابية واإلش��رافية ووح��دات التحريات المالية في مكافح��ة الجرائم المالية وحماية 
نزاهة وإستقرار األنظمة المالية«، و»الجرائم المالية وأثرها على إستقرار األنظمة المالية«، و»الشراكة بين القطاعين العام 
والقط��اع الخاص في مج��ال مكافحة الجرائم المالية« )الورق��ة الصادرة عن مجموعة العمل المال��ي FATF(، و»اإلبتكارات 
والتقني��ات المالي��ة الحديثة وأثرها على الجرائم المالية، وس��بل الرقاب��ة عليها وإدارة المخاطر المرتبط��ة بها«، و»حماية 
البيان��ات في المصارف واألمن الس��يبراني«، و»عالقات المراس��لة المصرفية وتجنب المخاطر وارتباطه��ا بالجرائم المالية، 
وسبل تعزيز هذه العالقات«، و»مواجهة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب المرتبطة بإستخدام األساليب التكنولوجية 
الحديث��ة«، و»الهوية الرقمية: التحديات والحلول وأفضل الممارس��ات«، و»تطبيقات ال��ذكاء اإلصطناعي في اإلنذار المبكر 

عن مخاطر عدم اإلمتثال«.

جلسات عمل منتدى تحديات االمتثال ومكافحة الجرائم المالية
ناقشت إستراتيجية مكافحة غسل األموال  وتطبيقات الذكاء اإلصطناعي

اليوم األول
الجلسة األولى

»دور السلطات الرقابية واإلشرافية ووحدات التحريات المالية
في مكافحة الجرائم المالية وحماية نزاهة وإستقرار األنظمة المالية«

تناول���ت الجلس���ة األول���ى مح���ور »دور الس��لطات الرقابي��ة 
واإلشرافية ووحدات التحريات المالية في مكافحة الجرائم 
المالي��ة وحماي��ة نزاه��ة وإس��تقرار األنظمة المالي��ة«، حيث 
تضمنت موضوعات التحديات الرقابية واإلشرافية للبنوك المركزية 
في مواجهة مخاطر التكنولوجيا المالية، واألدوات الرقابية بإستخدام 
الوس���ائل التكنولوجية الحديثة، وإجراءات العناي���ة الواجبة والتوازن 

بين تبسيطها ومواجهة الجريمة المالية.
ترأس الجلس���ة، نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال 

نج��م. وتح���دث فيها كل م���ن: وكي���ل المحافظ المس���اعد، البنك 
المرك���زي المصري، ونائب المدير التنفيذي، وحدة مكافحة غس���ل 
األموال وتمويل اإلرهاب، مصر، عصام بركات، والش���ريك ورئيس 
اإلستشارات في الجرائم المالية، شركة التميمي وشركاه، اإلمارات 
العربي���ة المتحدة، إبتس��ام لس��ود، واألمين الع���ام للهيئة القومية 
للبري���د، مص���ر الدكت���ور أحمد ع��ادل منص��ور، والمدي���ر العام 
للفح���ص والتحري، وحدة مكافحة غس���ل األموال وتمويل اإلرهاب، 

مصر خالد سابق. 

رئيس الجلسة نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم يحوطه: عصام بركات، أحمد عادل منصور وخالد سابق 

موضوع الغالف
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الجلسة الثانية
»الجرائم المالية وأثرها على إستقرار األنظمة المالية«

تناولت الجلس���ة الثانية مح���ور »الجرائم المالية وأثرها على 
إس��تقرار األنظم��ة المالية«، حيث تضمن���ت موضوعات الجرائم 
المالي���ة األكثر ش���يوعاً وخطورة، وأس���باب زيادته���ا، وتأثير الجرائم 
المالي���ة على اإلقتصاد والنظام المالي العالمي واإلس���تقرار المالي، 
والعالقة بين اإلمتثال ومكافحة الجرائم المالية، والتعاون والتنس���يق 
بي���ن إدارة اإللت���زام واإلدارات األخرى في البن���ك لمكافحة الجرائم 

المالية.

ت���رأس الجلس���ة، نائب أول المدي���ر العام، بنك مص���ر الدكتور 
أحمد فؤاد خليل. وتحدث في الجلسة كل من: نائب رئيس مجلس 
اإلدارة، الهيئ���ة القومية للبريد، مصر، إيه��اب بوبكر، ونائب رئيس 
مجموع���ة اإللت���زام في مجموع���ة »إغمون���ت«، عبد الس���تار النجار، 
والمدي���ر اإلقليم���ي لقطاع اإللتزام الش���رق األوس���ط وأفريقيا، بنك 
أبو ظبي األول، صفاء العش��ري، والمس���ؤول الرئيسي للمجموعة/ 

الشؤون القانونية والتحقق، بنك عوده، لبنان، شهدان جبيلي.

الجلسة الثالثة
)FATF الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال مكافحة الجرائم المالية« )الورقة الصادرة عن مجموعة العمل المالي«

موضوع الغالف

من اليمين عبد الستار النجار، الدكتور أحمد فؤاد خليل، إيهاب بوبكر وصفاء العشري

تناول���ت الجلس���ة الثالثة محور »الش��راكة بي��ن القطاعين 
الع��ام والخاص في مجال مكافحة الجرائم المالية« )الورقة 

.)FATF الصادرة عن مجموعة العمل المالي
 ت���رأس الجلس���ة وكيل المحافظ المس���اعد، البن���ك المركزي 
المص���ري، ونائب المدير التنفيذي، وحدة مكافحة غس���ل األموال 

وتموي���ل اإلره���اب، مصر، حازم عمي��رة. وتحدث فيه���ا كل من: 
مدي���ر ع���ام الفح���ص والتح���ري، وح���دة مكافح���ة غس���ل األموال 
وتمويل اإلرهاب، مصر، هش��ام سامي، ونائب مدير عام الفحص 
والتحري، وحدة مكافحة غس���ل األموال وتموي���ل اإلرهاب، مصر، 

محمود كرم.

رئيس الجلسة حازم عميرة والمتحدثان هشام سامي ومحمود كرم
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اليوم الثاني
الجلسة األولى

»اإلبتكارات والتقنيات المالية الحديثة  وأثرها على الجرائم المالية  وإدارة المخاطر المرتبطة بها«

تناولت الجلسة األولى من اليوم الثاني محور »اإلبتكارات والتقنيات 
المالي��ة الحديثة وأثرها عل��ى الجرائم المالي��ة وإدارة المخاطر 
المرتبط��ة به��ا«، حي���ث تضمن���ت التحدي���ات والمخاطر الت���ي تفرضها 
التكنولوجي���ا المالية، وأثرها على الجرائم المالي���ة، واألصول اإلفتراضية 
والتحدي���ات التي تواجه المؤسس���ات المالية، ومتطلب���ات المعايير الدولية 
لمكافحة غس���ل األموال وتمويل اإلرهاب، وإدارة المخاطرالناشئة في ظل 
التحول الرقمي، وإس���تخدام التكنولوجيا في الكش���ف المبكر عن مخاطر 

عدم اإلمتثال.
ترأس الجلسة، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي، بنك القاهرة، 
ط��ارق فايد، وتحدث فيها كل من: رئي���س مجلس اإلدارة، الهيئة القومية 
للبري���د، مص���ر الدكتور ش��ريف ف��اروق، ومدي���ر إدارة التع���اون الدولي 
ف���ي وحدة مكافحة غس���ل األم���وال وتمويل اإلرهاب، مص���ر، ونائب رئيس 

مجموعة التدريب والمس���اعدة الفنية في مجموع���ة »إغمونت«، الدكتور 
عم��رو راش��د، ورئيس قط���اع اإللتزام، البن���ك العربي األفريق���ي الدولي، 
مص���ر، محم���د رجائ���ي، واألمي���ن الع���ام، الهيئ���ة القومية للبري���د، مصر، 
الدكتور أحمد عادل منصور، والش���ريك/ خدم���ات التحقيق الجنائية، 
ش���ركة KPMG للخدم���ات الضريبي���ة والقانوني���ة، كولومبي���ا، أندري��ه 

جيمنيز. 

ورقة عمل حول:
»حماية البيانات في المصارف واألمن السيبراني«

تح���دث ف���ي ورقة العم���ل ح���ول »حماي��ة البيانات ف��ي المصارف 
واألم��ن الس��يبراني«، رئيس قطاع تكنولوجي���ا المعلومات، البنك األهلي 

الكويتي، مصر، الدكتور أحمد عادل منصور.

رئيس الجلسة طارق فايد وبدا المتحدثون الدكتور محمد رجائي، الدكتور عمرو راشد والدكتور أحمد عادل منصور

ط كلٌّ من حسين الرفاعي والدكتور شريف فاروق جمال نجم يتوسَّ »Zoom« »أندريه جيمنيز متحدثًا عبر تطبيق »زوم 

موضوع الغالف
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الجلسة الثانية
»عالقات المراسلة المصرفية وتجنب المخاطر وإرتباطها بالجرائم المالية وسبل تعزيز هذه العالقات«

تناول����ت الجلس����ة الثاني����ة م����ن الي����وم الثان����ي للمنت����دى محور 
»عالقات المراسلة المصرفية وتجنب المخاطر وإرتباطها 
بالجرائ��م المالي��ة، وس��بل تعزيز ه��ذه العالق��ات«، والتي 
تضمنت موضوعات المعاييرالواجب توافرها في ما يتعلق بعالقات 
المراس����لة المصرفي����ة: التحديات والفرص لتعزي����ز هذه العالقة، 
ومخاطره����ا،   Nested accounts المتداخل����ة  والحس����ابات 
ومعايي����ر العناي����ة الواجبة بعالقات المراس����لة المصرفية حس����ب 
توصي����ات مجموعة العم����ل المالي، وتحدي����ات اإلمتثال لمتطلبات 
مكافحة غس����ل األموال وتموي����ل اإلرهاب في عالقات المراس����لة 

المصرفية، ومكافحة الجرائم المالية. 
ترأس الجلس����ة، وكيل المحافظ المس����اعد، البن����ك المركزي 
المص����ري، ونائب المدير التنفيذي، وحدة مكافحة غس����ل األموال 
وتموي����ل اإلره����اب، مصر، عصام ب��ركات. تح����دث فيها كل من: 
المدير اإلقليمي لقطاع اإللتزام الش����رق األوس����ط وأفريقيا، بنك 
أب����و ظبي األول، صفاء العش��ري، والخبير المج����از في الجرائم 
 ،CGSS والخبير المجاز في العقوبات الدولية ،CAMS المالية
رئي����س وح����دة التحقق، مصرف ش����مال أفريقيا التج����اري، لبنان، 

شوقي أحوش.

موضوع الغالف

رئيس الجلسة عصام بركات يحوطه صفاء العشري وشوقي أحوش

شوقي أحوشصفاء العشريعصام بركات متحدثًا
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اليوم الثالث
الجلسة األولى

»مواجهة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب المرتبطة بإستخدام األساليب التكنولوجية«

تناول���ت الجلس���ة األول���ى في الي���وم الثالث للمنت���دى محور 
اإلره��اب  وتموي��ل  األم��وال  غس��ل  عملي��ات  »مواجه��ة 

المرتبطة بإستخدام األساليب التكنولوجية«.
 ترأس الجلس���ة وكيل المحافظ المس���اعد، البنك المركزي 
المصري، ونائب المدير التنفيذي، وحدة مكافحة غسل األموال 
وتموي���ل اإلره���اب، مصر، حازم عميرة. تح���دث فيها كل من: 
مستش���ار المنظم���ة العربية للتنمي���ة اإلداري���ة – جامعة الدول 

العربي���ة، الدكت��ور ع��ادل الس��ن، ونائب مدي���ر إدارة التعاون 
الدول���ي – وح���دة مكافحة غس���ل األم���وال وتموي���ل اإلرهاب/ 
مصر، ونائ���ب رئيس مجموعة اإللتزام في مجموعة »إغمونت«، 
 London Stock ،عبد الس��تار النجار، والمدي���ر اإلقليمي
ورئي���س  ق��ورة،  مه��اب   )Exchange Group ( LSEG
قطاع اإللتزام، البن���ك العربي األفريقي الدولي، مصر، محمد 

رجائي.

موضوع الغالف

رئيس الجلسة حازم عميرة والمتحدثون الدكتور عادل السن، عبد الستار النجار، مهاب قورة ومحمد رجائي

حضور مصرفي ومالي متخصص من مصر والبلدان العربية في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب



33 احتاد املصارف العربية  )آذار/ مارس 2021( Union of Arab Banks (March 2021)

ورقة عمل حول:
»الهوية الرقمية – التحديات والحلول وأفضل الممارسات«

تح���دث في ورقة العمل حول »الهوي��ة الرقمية – التحديات 
والحلول وأفضل الممارس��ات«، مدير إدارة التعاون الدولي، وحدة 
مكافحة غس���ل األموال وتمويل اإلره���اب، ورئيس مجموعة التدريب 

في مجموعة »إغمونت«، الدكتور عمرو راشد.

ورقة عمل حول:
»تطبيقات الذكاء اإلصطناعي في اإلنذارالمبكر

عن مخاطر عدم اإلمتثال«
تح���دث في ورقة العمل حول »تطبيقات الذكاء اإلصطناعي 
في اإلنذارالمبكر عن مخاطر عدم اإلمتثال«، نائب أول المدير 

العام، بنك مصر، الدكتور أحمد فؤاد خليل.

موضوع الغالف

مشاركون مصرفيون وماليون متخصصون ومداخالت حول تحديات اإلمتثال
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جلسة نقاش ختامية

ترأس جلس���ة النقاش الختامية، األمي���ن العام إلتحاد المصارف 
العربي���ة، لبنان، وس��ام حس��ن فت��وح، وتحدث فيه���ا كل من: وكيل 
المحاف���ظ المس���اعد، البن���ك المرك���زي المص���ري، ونائ���ب المدير 
التنفي���ذي، وحدة مكافحة غس���ل األم���وال وتموي���ل اإلرهاب، مصر، 
عص��ام بركات، والمدير اإلقليمي لقطاع اإللتزام الش���رق األوس���ط 
وأفريقي���ا، بنك أبو ظب���ي األول، صفاء العش��ري، والخبير المجاز 
ف���ي الجرائم المالية CAMS، الخبير المجاز في العقوبات الدولية 
CGSS، رئي���س وح���دة التحقق، مصرف ش���مال أفريقي���ا التجاري، 
لبنان، شوقي أحوش، ونائب أول المدير العام، بنك مصر، الدكتور 

أحمد فؤاد خليل.

رئيس الجلسة األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح
 والمتحدثون عصام بركات، صفاء العشري، شوقي أحوش والدكتور أحمد فؤاد خليل

األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح

صفاء العشري جانب من الحضور

موضوع الغالف
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توصيات منتدى تحديات اإلمتثال ومكافحة الجرائم المالية في شرم الشيخ:

لوضع نهج متكامل لفهم المخاطر ذات الصلة بالتحوُّل الرقمي  
وتعزيز أطر التعاون الدولي والمحلي لمكافحة الجرائم

خل��ص منت��دى تحديات اإلمتثال ومكافح��ة الجرائم المالية، )ثالثة أيام(، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية في ش��رم الش��يخ، مصر، بالتعاون مع 
البنك المركزي المصري، وإتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الش��رق األوس��ط وشمال إفريقيا »MENAFATF«، ومشاركة مجلس 
وزراء الداخلية العرب، ونحو 400 شخصية مصرفية، ومالية، ورقابية، وإقتصادية، من الدول العربية واألجنبية، وعدد من الخبراء الدوليين والعرب 
في مجال التحقق واإللتزام، تحت رعاية محافظ البنك المركزى المصري طارق عامر، إلى توصيات ختامية دعت في مقدمها إلى »وضع إستراتيجية 

وطنية لمكافحة الجرائم المالية، يتم مراجعتها بشكل مستمر، وفقًا لبيئة المخاطر المتغيرة واإللتزام بها من قبل كافة الجهات المعنية«.  

ومن اأبرز تو�شيات المنتدى الآتي:

l يخل���ق التح���ول الرقم���ي الكبي���ر تحدي���ات كبي���رة على صعي���د ال� 
MACRO-Economic  وال���� MICRO-Economic، وال س���يما 
التحول الرقمي للجهاز المصرف���ي والتعليم والصناعة والتجارة ، وبالتالي 
ينبغ���ي على ال���دول أهمية وضع نه���ج متكامل لفهم المخاط���ر ذات الصلة 

بالتحول الرقمي والعمل على وضع إطار عام فعال إلدارة تلك المخاطر.
l يتعي���ن على الدول أن تضع إس���تراتيجية وطني���ة لمكافحة الجرائم 
المالي���ة يت���م مراجعته���ا بش���كل مس���تمر، وفقاً لبيئ���ة المخاط���ر المتغيرة 

واإللتزام بها من قبل كافة الجهات المعنية.
l يج���ب تعزي���ز أط���ر التع���اون الدول���ي والمحلي في مج���ال مكافحة 
الجرائ���م المالية، مع التأكيد على تضافر كافة الجهود ووضع آليات تمكن 
الجه���ات الرقابية ووح���دات التحريات المالية وكاف���ة الجهات المعنية من 
التنسيق وتبادل المعلومات من أجل تعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية.
l تؤثر الجرائم المالية سلباً على اإلقتصاد الكلي للدول وعلى نزاهة 
اإلس���تقرار المصرفي، كما أنها تؤدي الى خس���ائر متعلقة بالس���معة وعلى 

قدرة المصارف المحلية في إقامة عالقات مراسلة مع المصارف الدولية، 
لذا يتعين على المصارف جمع المعلومات الوافية عن المراس���لين والعمل 

على تعزيز شفافية عالقات المراسلة المصرفية.
l يجب أن تعمل المؤسسات المالية على مواكبة التطورات التكنولوجية 

الحديثة واإلستفادة منها في تعزيز إدارة المخاطر.
l ف���ي ظ���ل التط���ور المتالح���ق ف���ي خصائ���ص ومي���زات المنتجات 

والخدم���ات المقدم���ة من قبل النظ���ام المصرفي ينبغي على المؤسس���ات 
المالي���ة العمل على فهم المخاطر الناجمة عن ذلك ودراس���تها ومراجعتها 

بصفة مستمرة.
l وضع آلية موثقة ومعتمدة من مجالس إدارات البنوك للتنس���يق بين 
أعم���ال إدارة اإللتزام وباق���ي إدارات البنك للحفاظ عل���ى التعاون بينهما، 
وتسهيل تدفق البيانات والمعلومات التي تحتاج إليها لتحقيق الصالح العام 

للبنك ولتعزيز مكافحة الجرائم المالية.
l قيام الدول بالتقييم الوطني لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

واإلس���تفادة منه ف���ي تحديد التهديدات والجرائ���م المالية وتوجيه الموارد 
لمكافحتها بما يتناسب مع درجات المخاطر المتعلقة بها.

وأثنى المش�������اركون على دور وحدة مكافحة غس�������ل األم�������وال وتمويل اإلرهاب المصرية ف�������ي مكافحة الجرائم المالية، وال س�������يما إضطالعها 
بمس�������ؤولية التدري�������ب والتوعية لكوادر المؤسس�������ات المالية وكاف�������ة الجهات المعنية بمكافح�������ة الجرائم المالية، وأك�������دوا أهمية التعاون بين 

القطاعين العام والخاص والشراكة بينهما في مجال تبادل المعلومات ومكافحة الجرائم المالية. 

موضوع الغالف
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على هامش منتدى تحديات اإلمتثال ومكافحة الجرائم المالية في شرم الشيخ

فتوح: إجراءات البنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي خطوات جبّارة
فاروق: مشاركتنا بهدف دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي

على هامش إنعقاد منتدى تحديات اإلمتثال ومكافحة الجرائم المالية، )ثالثة أيام(، في شرم الشيخ، مصر، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، 
وإتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الش��رق األوس��ط وشمال إفريقيا »MENAFATF«، ومشاركة مجلس وزراء الداخلية العرب، 
ونحو 400 شخصية مصرفية، ومالية، ورقابية، وإقتصادية، من الدول العربية واألجنبية، وعدد من الخبراء الدوليين والعرب في مجال التحقق 
واإللت��زام، تح��ت رعاية محاف��ظ البنك المركزى المصري طارق عامر، تحدث األمين العام إلتحاد المصارف العربية وس��ام حس��ن فتوح فأكد »أن 
م��ا يق��وم به البنك المرك��زي المصري من إجراءات وقرارات لتحقيق الش��مول المالي هي خطوات جّبارة في حقيقة األمر، وال س��يما أنها متكاملة 

وتستهدف رفع مستوى المعيشة للمواطن المصري من خالل توفير خدمات مصرفية، من خالل حلول متكاملة وبتكلفة وإجراءات ميسرة«.

أض���اف فت���وح: »أن قرارات المركزي الخاصة بتيس���ير إجراءات ومتطلبات 
فتح الحس���ابات البنكية لجميع المواطنين، وال سيما للبسطاء وأصحاب الحرف 
والمهن الحرة لتلبية إحتياجاتهم المالية، يُس���هم في تحقيق إس���تراتيجية الدولة 
المصري���ة، وتوجيه���ات الرئيس عبد الفتاح السيس���ي؛ لتحقيق الش���مول المالي 

وتوفير الخدمات المالية المناسبة للمواطن المصري«.
وأش���ار فتوح إل���ى »أن تلك المبادرة لم تكن بمعزل عن التنس���يق الكامل مع 
وحدة مكافحة غسل األموال المصرية، وهو ما يؤكد أن عملية تبسيط اإلجراءات 

أخذت في إعتبارها تحقيق السالمة وتأمين التعامالت المالية«.
وخل���ص فتوح إل���ى »أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيس���ي التي نفذها 
البن���ك المرك���زي المصري، س���واء تموي���ل المش���روعات الصغيرة والمتوس���طة 
ومتناهي���ة الصغ���ر وتبس���يط إج���راءات فت���ح الحس���ابات البنكي���ة لكاف���ة فئات 
المواطني���ن واإلهتمام بالفئات األكثر إحتياجاً لها والتمويل العقاري، س���تُغير من 

خريطة الشمول المالي في مصر خالل المرحلة المقبلة«.

ف���ي الس���ياق نفس���ه، وضم���ن مش���اركة البري���د المص���ري بوف���د رفي���ع 
المستوى برئاس���ة الدكت���ور ش���ريف فاروق رئي���س مجلس إدارة الهيئ���ة القومية 
للبري���د ف���ي المنتدى، ق���ال فاروق: »إن مش���اركة البريد المص���ري في مثل هذه 
المنتدي���ات ه���ي األولى من نوعه���ا، بعد إنضمام���ه إلتحاد المص���ارف العربية، 
وذل���ك به���دف دعم خطط الدول���ة الرامية إلى تحقيق الش���مول المالي، ومتابعة 
جمي���ع التطّورات المصرفي���ة الدولية والتغّيرات والتح���ّوالت اإلقليمية للمجتمع 
المصرفي، لمواكبة قضايا الس���اعة على الس���احتين العربي���ة والعالمية، وليكون 
البري���د المصري ضمن التحّرك المصرفي المس���تقبلي، باإلضاف���ة إلى مواكبة 

جميع التطورات المصرفية«.
وأوضح ف���اروق »أن هذا المنتدى يحظى بأهمية كبرى ومش���اركة واس���عة، 
حيث إنه ناقش إس���تراتيجية مكافحة عمليات غس���يل األموال، وتمويل اإلرهاب 
والجرائم المالية، بإس���تخدام األس���اليب التكنولوجية، باإلضافة إلى العديد من 
الموضوعات حول دور الس���لطات الرقابية في مكافحة غس���يل االموال، وحماية 

األنظم���ة التكنولوجية، وإس���تخدام ال���ذكاء اإلصطناعي واإلبت���كارات والتقنيات 
المالية الحديثة، وأثرها على مكافحة الجرائم المالية.

يُش���ار إلى أن إتح���اد المصارف العربية هو عضو في لجنة التنس���يق العليا 
للعمل العربي المش���ترك التي يرأس���ها األمين العام لجامعة الدول العربية، وهي 
منظم���ة إقليمية عربي���ة، منبثقة عن المنّظمة العربي���ة للتنمية اإلدارية - جامعة 

 l.الدول العربية

موضوع الغالف
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واجه��ت مص��ر في الس��نوات الماضي��ة تحدي��ات إقتصادية ومالي��ة ونقدية، إس��توجبت مواجهته��ا، فخالل الس��نوات األربع 
الماضي��ة، صعد الجنيه المصري أمام الدوالر بعد تعويمه في نوفمبر/ تش��رين الثان��ي 2016، ورغم التحديات التي واجهت 
العالم بسبب جائحة كورونا، والتي تسببت في تأثيرات سلبية كبيرة على إقتصادات العالم، صمد الجنيه ليكون ثاني أفضل 

عملة على مستوى العالم من حيث التحسن.

رحلة صعود الجنيه المصري .. من التعويم إلى ثاني أفضل عملة عالميًا
صندوق النقد الدولي: اإلقتصاد المصري يُحّقق أداء أفضل من المتوقع

يتصّدر الجنيه المصري أفضل عمالت األس�������واق الناش�������ئة أداًء 
أمام الدوالر، مدفوعًا بتحسن مصادر النقد األجنبي، مواصاًل بذلك 
أداءه القوي، وفقا لتقري�������ر المركز اإلعالمي التابع لمجلس الوزراء 
في مصر. علمًا أن »بلومبرغ« )الشركة العالمية للخدمات اإلخبارية 
واإلعالمية والمعلومات المالية، متعددة الجنسيات، يقع مقرها في 
برج بلومبي�������رغ، نيويورك في الواليات المتحدة(، ُتصّنف الجنيه في 
خانة »األفضل أداء« في العام 2019، وكثاني أفضل العمالت أداًء على 
مس�������توى العالم خالل األشهر الستة األولى من 2019، إذ إرتفع سعر 
ص�������رف الجنيه بنح�������و 6.5 % أمام الدوالر األميرك�������ي خالل الفترة 

المشار إليها.

تعويم الجنيه مجددًا؟

هل تضطر مصر إلى تعويم الجنيه مجدداً؟ أصبح هذا الس���ؤال 
األكث���ر إلحاحا في ظل المنعطف النق���دي الحرج الذي تواجهه، بعد 

إرتفاع العائد على س���ندات الخزانة األميركية، والمؤش���رات السلبية 
لإلقتصاد المصري.

وتُش���كل الخط���وة األميركية إلحتواء آثار جائح���ة كورونا، تهديداً 

موضوع الغالف
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حقيقي���اً لتدفقات إس���تثمارات األجانب في أذون وس���ندات الخزانة 
المصرية )األموال الساخنة(، مما يضعها أمام تحديات صعبة.

وقد أثارت تغريدة كبير إقتصاديي معهد التمويل العالمي، »روبين 
بروك���س« على موق���ع تويت���ر )twitter(، بأن مصر ق���د تضطر إلى 
خف���ض قيمة الجنيه المصري مجدداً، مم���ا أحدث جدالً بين خبراء 

اإلقتصاد والمحللين، وقلقاً بين رواد مواقع التواصل اإلجتماعي.
وبنى بروكس نظريت���ه على أن إرتفاع س���عر الفائ���دة األميركية، 
سيجذب أموال المستثمرين األجانب من األسواق الناشئة ومن بينها 

مصر، ويتزامن مع إستمرار تفاقم عجز المدفوعات.
إضافة إلى عودة س���عر الصرف الحقيق���ي للجنيه المصري إلى 
م���ا كان علي���ه قبل خف���ض العملة ف���ي 2016، وتالياً إختف���اء الميزة 
التنافس���ية لشراء س���ندات الخزانة المصرية. علماً أن مصر تُعّد من 
أكبر البالد تأثراً بإرتفاع أس���عار الفائ���دة والتضخم في أميركا، وفق 
مدير تجارة العمالت في »غولدمان ساكس«. )مؤّسسة خدمات ماليَّة 

وإستثماريَّة أميركيَّة متعددة الجنسيَّات(.

مليار دولر زيادة في الإحتياطي الأجنبي    22.5

وعل���ى م���دار نح���و 6 س���نوات، منذ تول���ي الرئيس عب�������د الفتاح 
السيس�������ي، مقاليد الحكم، إرتفع اإلحتياطى األجنبي لمصر – حيث 
يُستخدم في أوقات األزمات – إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، 
بفعل خطة مدروسة لترشيد إستخدامات العملة الصعبة واإلستيراد 
م���ن الخ���ارج، وتنويع مصادر العمل���ة األجنبية من الق���روض الدولية 
بدع���م مؤسس���ات مثل صندوق النق���د الدولي، والبن���ك الدولي، إلى 

جانب إصدار سندات دولية لمصر في األسواق العالمية.
وسجل حجم اإلحتياطي من النقد األجنبي لمصر 16.687 مليار 
دوالر ف���ي نهاي���ة يونيو/ حزي���ران 2014، ليرتفع إل���ى نحو 39.220 
ملي���ار دوالر في نهاي���ة أكتوبر/ تش���رين األول 2020، بزيادة قدرها 
نحو 22.5 مليار دوالر، وهي أعلى زيادات منتظمة شهرياً في أرصدة 

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

اإلحتياطات الدولية لمصر.
ويُتوقع أن تس���تمر مس���تويات اإلحتياطيات الدولية في اإلرتفاع 
خ���الل الفترة المقبلة، لتصل إلى مس���توى ال����50 مليار دوالر، خالل 
عامي���ن م���ن تاريخ���ه، مع إنحس���ار أث���ر في���روس كورون���ا، ومدفوعة 
بتدفق إيرادات الس���ياحة بنحو 10 مليارات دوالر سنوياً، وإصدارات 
الس���ندات الدولي���ة لمصر بف���ي لخ���ارج المقومة بال���دوالر واليورو، 
البالغ متوسطها نحو7  مليارات دوالر سنوياً، إلى جانب 10 مليارات 
دوالر أخرى من اإلس���تثمارات األجنبية المباشرة، وإرتفاع تحويالت 
المصريين العاملين في الخارج، والتي س���جلت28  مليار دوالر خالل 

السنة المالية 2019 – 2020.
 كم���ا يُتوقع أن يس���تمر س���عر ص���رف الجنيه في اإلرتف���اع أمام 
ال���دوالر، خ���الل الفت���رة المقبلة، ليصل إلى مس���توى يُ���راوح بين 15  
جنيه���اً، و15.25 جنيهاً للدوالر، مدفوعاً بزيادة موارد العملة الصعبة 
ف���ي اإلقتصاد المص���ري، وإرتفاع الص���ادرات المصرية إلى الخارج، 
المتوق���ع أن تس���جل نحو 30 ملي���ار دوالر، خالل الس���نوات المقبلة، 
وبعد أن تراجع الدوالر بنحو 41 قرشاً منذ بداية العام 2020، وحتى 

تاريخه، ليسجل 15.59 جنيهاً للدوالر مقارنة بنحو 16 جنيهاً قباًل.

�شندوق النقد الدولي

وأف���اد صندوق النقد الدول���ى في تقرير، »أن اإلقتصاد المصري 
حّقق أداء أفضل من المتوقع، رغم جائحة كورونا، وذلك بفضل حزمة 
اإلجراءات التنش���يطية الس���ريعة والش���املة والمتوازنة التي إتخذتها 
الحكوم���ة، وإس���تجابة السياس���ة النقدية، ومب���ادرات القطاع المالي 
الموجهة للقطاع���ات والفئات المتضررة، والطلب الذي قدمته مصر 
للصندوق في الوقت المناس���ب للحصول على تمويل من خالل »أداة 
التمويل الس���ريع«، و»إتفاق اإلس���تعداد اإلئتمان���ي«، بنحو 8 مليارات 

دوالر«. 
وأك���د صندوق النق���د الدولي أنه »من الض���روري مواصلة تنفيذ 
اإلجراءات اإلصالحية بقوة، بما في ذلك إس���تمرار التقدم في تنفيذ 
اإلصالحات الهيكلية األساسية، لبناء الصالبة في مواجهة األزمات، 
مم���ا يضم���ن أيض���اً الحف���اظ على ثق���ة المس���تثمرين في مس���تقبل 

اإلقتصاد المصري«.
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تثبيت اأ�شعار الفائدة على الإيداع والإقرا�ض 

في هذا الس���ياق، قررت لجنة السياسة النقدي�ة للبنك المرك�زي 
المص�ري أخيراً، اإلبقاء على س���عري عائد اإلي���داع واإلقراض لليلة 
واحدة، وس����عر العملية الرئيس����ية للبنك المركزي عند مس����توى 
8.25 % و9.25 %، و8.75 % عل���ى الترتي���ب. كذل���ك اإلبقاء على 

سعر اإلئتمان والخصم عند مستوى 8.75 %.
وق���د إرتفع المعدل الس���نوي للتضخ���م العام بش���كل طفيف في 
الحضر الى 4.5 % في فبراير/ شباط 2021 من 4.3 % في يناير/ 
كانون الثاني 2021، مقابل 5.4 % في ديسمبر/ كانون األول 2020. 
وقد جاء اإلرتفاع في فبراير/ شباط 2021 مدفوعاً بالتأثير السلبي 
لفترة األس���اس، والذي عكس إرتفاع مس���اهمة السلع غير الغذائية. 
في حين ظل المعدل الس���نوي للسلع الغذائية مستقراً، بعدما ساهم 
في إنخفاض المعدل السنوي للتضخم في يناير/ كانون الثاني 2021 
مدفوعاً بإس���تمرار تالش���ي صدم���ة العرض ألس���عار الطماطم. كما 
إستقر المعدل السنوي للتضخم األساسي عند 3.6 % للشهر الثاني 

توالياً في فبراير/ شباط 2021.
وتشير البيانات األولية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
الحقيقي س���جل 2.0 %، وذلك خالل الربع الرابع من العام 2020، 
مقابل 0.7 % خالل الربع الثالث وسالب 1.7 % خالل الربع الثاني 

من العام عينه. 
وتلف���ت البيان���ات التفصيلية إلى إس���تمرار اإلس���تهالك في دعم 
النش���اط االقتصادي خالل الربع الثالث من العام 2020. كما تش���ير 
معظم المؤش���رات األولي���ة إلى التعافي التدريجي إلى مس���تويات ما 
قبل إنتش���ار جائحة كورونا. وفي الوقت عينه، إس���تقر معدل البطالة 
عن���د 7.2 % خ���الل الربع الرابع من الع���ام 2020 مقارنة ب� 7.3 % 
خالل الربع الثالث من العام عينه، وبعد تحس���نه بشكل ملحوظ 
من 9.6 % المس���جلة خالل الربع الثاني من العام 2020، مدفوعاً 

بالتحسن المستمر في أعداد المشتغلين.
وعلى الصعيد العالمي، ال يزال النشاط اإلقتصادي يعكس تعافي 

البنك المركزي المصري 

إقتصادات الدول والقطاعات المختلفة، وإن كان بش���كل متفاوت في 
ظل إس���تمرارية تأثير إنتش���ار جائحة في���روس كورون���ا، والتي تُلقي 
بظاللها على اآلفاق المس���تقبلية. ويعتمد تعافي النشاط اإلقتصادي 
العالمي على مدى فعالية وس���رعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة 

كورونا. 
ويُتوقع إس���تمرار األوض���اع المالية المالئمة والداعمة للنش���اط 
اإلقتص���ادي عل���ى الم���دى المتوس���ط، رغ���م اإلرتف���اع الملحوظ في 
عوائد الس���ندات العالمي���ة. بينما إرتفعت األس���عار العالمية للبترول 
والس���لع الغذائية والس���لع األخرى، مس���جلين أعلى مستوى لهم منذ 
إنتشار جائحة كورونا ليرفع بذلك من حالة عدم اليقين حول المسار 
المس���تقبلي ألس���عارها. وقد ج���اء إرتفاع أس���عار البت���رول مدفوعاً 
بالتطورات من ناحية العرض، في حين تأثرت أسعار السلع العالمية 

األخرى بعوامل العرض والطلب معاً.
وفي ضوء ماس���بق، ق���ررت لجنة السياس���ة النقدية، أن أس���عار 
العائ���د األساس���ية ل���دى البن���ك المركزي، تُعد مناس���بة ف���ي الوقت 
الحال����ي، وتتس����ق مع تحقيق مع����دل التضخم المس����تهدف والبالغ 
7 % )± 2 نقط���ة مئوي���ة( ف���ي المتوس���ط، خالل الرب���ع الرابع من 
العام 2022، وإستقرار األسعار على المدى المتوسط، كذلك تحقيق 

معدالت النمو غير التضخمية المستهدفة.
 

مبادرة التمويل العقاري لدعم المواطن 

في هذا السياق، يوضح نائب محافظ البنك المركزي المصري 
جم�������ال نجم، »أن حجم المبادرة الجديدة للتمويل العقاري لمحدودي 
ومتوس���طي الدخ���ل، تبل���غ 100 ملي���ار جني���ه بفائ���دة 3 %، طبًق���ا 
لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقيام البنك المركزي ببلورة 
وإط���الق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي 
ومتوس���طي الدخل، لدعم قدرته���م على تملك الوحدات الس���كنية«، 

نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم
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مشيراً إلى »أن الفائدة الخاصة بمبادرة التمويل العقاري سوف تصل 
بمدد السداد إلى 30 سنة«.

وف���ي س���ياق متص���ل، يرى رئي���س مجل���س إدارة البن���ك األهلي 
المص���ري، هش���ام عكاش���ة »أن مب���ادرة التموي���ل العق���اري الجديدة 
لدعم متوس���طي ومحدودي الدخل، تُعد محفزاً أساس���ياً للمواطنين 
للحصول على س���كن خاص بهم، يليق بمستوى حياة أفضل تستهدفه 
لهم الدولة«، مشيراً إلى »أن حجم التمويل المباشر من البنك األهلي 
المص���ري للجهات العاملة في التنمية العقارية ومواد البناء، يبلغ 95 

مليار جنيه«.
ويؤكد عكاشة »أن البنك األهلى المصرى حقق من خالل مبادرة 
التمويل األولى لإلس���كان المتوس���ط ومحدود الدخ���ل ما يقارب 95 

ألف قرض للمواطنين بمبلغ يفوق 10 مليارات جنيه«.
ويش���ير رئيس مجلس إدارة البنك األهلى المصري عكاش���ة إلى 
»أن مب���ادرة التموي���ل العق���اري الجديدة لدعم متوس���طي ومحدودي 
الدخل، تعمل على تحفيز قطاع المقاوالت الذي يُعد قاطرة اإلقتصاد 
إلرتباطة بالعديد من القطاعات الصناعية والخدماتية، وتالياً توفير 
ف���رص العمل من خ���الل زيادة الطل���ب على الوحدات الس���كنية وما 
تتطلبه من تشغيل القطاعات التي تخدم هذا القطاع مع ضخ التمويل 

لها من خالل هذه المبادرة«.
ويخلص عكاش���ة إلى »أهمية الدور الفعال الذى تقوم به ش���ركة 
األهل���ي للتمويل العقاري، التابعة للبن���ك األهلي المصري، من خالل 

تمويلها للوحدات السكنية في جميع فئاتها«.

تن�شيق كامل لم�شلحة الإقت�شاد الم�شري

ويس���تكمل رئيس مجلس ال�������وزراء المص�������ري، الدكتور مصطفى 
مدبول�������ي، الملف���ات المش���تركة بي���ن الحكوم���ة والبن���ك المرك���زي 
المصري، في س���بيل تطوير اإلقتصاد، واألوض���اع الماالية والنقدية 

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

وإث���ر لقائه األخير م���ع محافظ البنك المركزي ط���ارق عامر، ووزير 
المالية الدكتور محمد معيط، ونائب وزير المالية للسياسات المالية 
أحم���د كج���وك، ونائبي محاف���ظ البنك المركزي جم���ال نجم ورامي 
أبو النجا، ووكيل مس���اعد القطاع المالي في البنك المركزي ميرفت 
الليث���ي، ووكيل مس���اعد محافظ البنك المركزي زكي���ة إبراهيم، أكد 
رئي���س ال���وزراء »األهمي���ة التي يوليها للتنس���يق الدائ���م بين الجهات 
المسؤولة عن ضبط األداء النقدي والمالي للدولة؛ من أجل الحفاظ 
عل���ى ثمار برنام���ج اإلصالح اإلقتصادي ال���ذي أنجزته الدولة خالل 
الفترة الماضية«، مشيرا إلى »الجهود المبذولة لجذب اإلستثمارات، 
وحل مش���كالت المستثمرين، وتش���جيع الصناعة الوطنية، وتخفيض 
الفج���وة بين الواردات والصادرات، وترش���يد اإلنفاق العام وتش���جيع 

اإلستهالك«.
 م���ن جهته أك���د المحافظ طارق عامر »النش���اط الع���ام للقطاع 
المصرف���ي والبن���وك، حيث ت���م التأكيد عل���ى قوته وإس���تقرار أدائه 
خ���الل إختبارات وضغوط جائحة »كورونا«، كذلك القدرة على تحّمل 

الصدمات والمخاطر«.

»فيت�ض«: النمو الإقت�شادي في م�شر 

ف���ي المحصلة، توقعت وكالة »فيت���ش« للتصنيف اإلئتماني، »نمو 
اإلقتصاد المصري بنسبة 6 % في 2021/2022، وأن ينمو إجمالي 
النات���ج المحل���ي الحقيقي بنس���بة 3 % خالل الع���ام المالي 2021«، 
مش���يرة ال���ى »أن اإلصالح���ات المالي���ة واإلقتصادي���ة الت���ي تنفذها 
الحكوم���ة تدعم تصني���ف مصر والتوقع���ات المس���تقبلية، باإلضافة 
إلى إمتالك مصر إلقتصاد كبير إس���تطاع المحافظة على اإلستقرار 

والمرونة خالل األزمة الصحية العالمية »كورونا«.
ف���ي الخالصة بحس���ب »فيتش«، ص���ل نمو اإلقتص���اد المصري 
بنسبة 6 % في العام المالي 21/2022، ويتراجع  مستوى التضخم، 
ويُتوقع أن يبلغ في المتوس���ط 5 % خ���الل العام المالي 20/2021، 
ويتف���وق أداء اإلقتص���اد المصري على العديد من ال���دول المصّنفة. 
علم���اً أنه وفق بن���ك التنمية اإلفريقي، »إن نم���و اإلقتصاد المصري، 
يمت���از بالقوة والمرونة من���ذ تطبيق اإلصالحات اإلقتصادية بدءاً من 

l.»2016 العام
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أعل��ن ول��ي العه��د الس��عودي األمي��ر محمد 
»المفاج��أة  تفاصي��ل  ع��ن  س��لمان،  ب��ن 
الكب��رى« والت��ي س��بق وتح��دث عنه��ا وزي��ر 
العزي��ز  عب��د  األمي��ر  الس��عودي  الطاق��ة 
ب��ن س��لمان، مفاده��ا »أن المملك��ة العربي��ة 
الس��عودية س��تكون أح��د أهم منتج��ي الغاز 
والبتروكيمياوي��ات ف��ي العال��م، ليضاف إلى 

مركزها كأهم منتج للبترول«.

في هذا الس���ياق، عقدت اللجن���ة الُعليا للمواد 
الهيدروكربونية إجتماعاً برئاسة ولي العهد األمير 
محمد بن سلمان، حيث إطلعت على خطط تطوير 

األخبار والمستجدات

»المفاجأة الكبرى«.. من ولي العهد السعودي
األمير محمد بن سلمان:

ستكون المملكة العربية السعودية أحد أهم منتجي الغاز في العالم 
إضافة إلى مركزها كأهم منتج للبترول 

حق���ل الجافورة العمالق في المنطقة الش���رقية الذي يُعّد أكبر حقل 
للغ���از يتم إكتش���افه ف���ي المملكة العربية الس���عودية بط���ول 170 كم 
وع���رض 100 ك���م، ُويقدر حجم م���وارد الغاز في مكمن���ه بنحو 200 
ترلي���ون قدم مكعب من الغاز الرطب الذي يحتوي على س���وائل الغاز 

في الصناعات البتروكيماوية والمكثفات ذات القيمة العالية.
وأثن���ى ول���ي العهد األمير محمد بن س���لمان على »جهود ش���ركة 
»أرامكو« في تطوير الحقل، بحجم إستثمارات تصل إلى 110 مليارات 
دوالر )412 ملي���ار ري���ال(. علماً أن تطوير الحقل س���يؤدي إلى تزايد 
إنت���اج الحقل م���ن الغاز تدريجياً ليصل في ح���ال إكتمال تطويره إلى 
2.2 ترليون قدم مكعب في العام 2036 تمثل نحو 25 % من اإلنتاج 

الحالي«.
وس���يكون الحقل قادراً على إنتاج نحو 130 ألف برميل يومياً من 
اإليث���ان تمثل نحو 40 % من اإلنتاج الحالي، ونحو 500 ألف برميل 
يومياً من س���وائل الغاز والمكثفات الالزمة للصناعات البتروكيماوية 

تمثل نحو 34 % من اإلنتاج الحالي. 
ووجه لي العهد بأن »تكون أولوية تخصيص إنتاج الحقل من الغاز 
وس���وائله للقطاع���ات المحلية في الصناعة والكهرب���اء وتحلية المياه 
والتعدين وغيرها لمواكبة معدالت النمو الطموحة وفق رؤية 2030«.

وأكد األمير محمد بن س���لمان »أن تطوير الحقل س���يحقق طوال 
22 عاماً من بداية تطويره دخاًل صافياً للحكومة بنحو 8.6 مليارات 

دوالر س���نوياً )32 مليار ريال(«، مش���يراً إل���ى »أن الحقل يرفع الناتج 
المحلي اإلجمالي بما يقدر ب� 20 مليار دوالر )75 مليار ريال( سنوياً، 
ويؤدي إلى توفير فرص عمل مباش���رة وغير مباش���رة للمواطنين في 

تلك القطاعات وغيرها«.

وأض���اف األمير محمد أنه »س���يجعل المملك���ة أحد أهم منتجي 
الغ���از في العالم ليضاف إل���ى مركزها كأهم منت���ج للبترول«، مؤكداً 
»تطوي���ر الحق���ل، إضافة إل���ى برام���ج المملكة في تطوي���ر الطاقات 
المتج���ددة، إل���ى تحقي���ق المزيج األفضل إلس���تهالك أن���واع الطاقة 

محلياً، إضافة إلى حماية البيئة وإستدامتها«.
وأش���ار ول���ي العهد الس���عودي إلى »ح���رص الملك س���لمان على 
إس���تمرار جه���ود التنمي���ة والتنويع اإلقتص���ادي وإس���تغالل الميزات 
النس���بية ف���ي المملك���ة، وتعزي���ز مكانته���ا الرائدة في س���وق الطاقة 

العالمي«.
يُذكر أن األمير عبد العزيز بن س���لمان، وزير الطاقة الس���عودي، 
كان قد وعد باإلعالن عما أُطلق عليه »مفاجأة كبرى« خالل شهرين 

تقريباً.
وقال الوزير الس���عودي، في مؤتمر »س���ابك 2020«: »إن المملكة 
تس���تعد حالي���اً ألن تكون مصّدرة للغ���از والبتروكيماويات في القريب 

l.»العاجل
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رحيل مؤسس دبي الحديثة والعالمية 
حمدان بن راشد آل مكتوم

رائد المبادرات اإلنسانية والتنمية البشرية والتعليمية

المغفور له حمدان بن راشد آل مكتوم 
نائب حاكم إمارة دبي ووزير المالية اإلماراتي السابق

األخبار والمستجدات

نائ��ب رئي��س الدول��ة ورئي��س مجل��س ال��وزراء في نعى 
اإلم��ارات العربي��ة المتح��دة، وزير الدف��اع، وحاكم 
إم��ارة دبي، الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم، مؤس��س دبي 
الحديثة والعالمية، أخاه األكبر، الش��يخ حمدان بن راشد آل 
مكتوم. وقال الش��يخ محمد بن راشد في تغريدة عبر تويتر: 
»إن��ا هلل وإنا إليه راجعون، رحمك اهلل يا أخي وس��ندي ورفيق 
دربي، وأحس��ن مث��واك، وضعَت رحالك عن��د رب كريم رحيم 
عظي��م «. كما نعت وزارة ش��ؤون الرئاس��ة، حمدان بن راش��د، 
حي��ث أمر رئي��س الدولة، خليف��ة بن زايد آل نهي��ان، بإعالن 

الحداد لمدة ثالثة أيام في كافة اإلمارات.
وق��د فق��َدت إمارة دبي، نائ��ب حاكم اإلمارة ووزي��ر المالية 
اإلماراتي، حمدان بن راش��د آل مكت��وم، )75 عامًا(، والذي 
تولى حقيبة وزارة المالية في اإلمارات منذ تأسيس الدولة 
ف��ي العام 1971، هو ثاني أبناء راش��د بن س��عيد حاكم دبي 
األس��بق، واألخ الش��قيق لمحم��د بن راش��د، حاك��م اإلمارة 

الحالي ونائب رئيس الدولة.

 في ما يلي السيرة الذاتية للراحل الكبير:
ترأس الشيخ حمدان العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية 
الرفيعة المستوى والتي تلعب دوراً حيوياً في دعم اإلقتصاد وسوق 
العم���ل في دول���ة اإلمارات العربية المتحدة، وف���ي إمارة دبي، ومن 
أهمه���ا: بلدية دبي، وهيئة آل مكتوم الخيرية، ومركز دبي التجاري 
العالمي، وش���ركة اإلم���ارات الوطني���ة للبترول، وش���ركة دبي للغاز 
الطبيع���ي، وش���ركة دب���ي لأللمني���وم، وش���ركة اإلم���ارات الوطنية 

للمنتجات النفطية، ومركز تجهيز حول النفط.
وش���غل الشيخ حمدان منصب وزير المالية منذ التشكيل األول 
لمجلس الوزراء في 9 ديس���مبر/ كانون األول 1971 بعد 7 أيام من 
إعالن اإلتحاد، وُعرف عنه إهتمامه باألعمال اإلنس���انية، وش����غفه 
بالثقافة واآلداب والتطورات العلمية، وحرصه على التنمية البشرية 
المستدامة في بيئة عالمية مستقرة ترتكز على الحوار والشراكة.

وُعرف عن الراحل، إهتماماته بالمبادرات اإلنس���انية والتنمية 
البشرية وقطاع التعليم، ففي العام 1998، أسس جائزة حمدان بن 
راشد آل مكتوم لألداء التعليمي المتميز، بموجب مرسوم حكومي، 
بهدف دعم مس���ارات الجودة في القطاع التعليمي وتش���جيع برامج 

التميُّ���ز والموهب���ة، كما لديه مب���ادرات في القط���اع التربوي ومنها 
جوائز محلية وعالمية.

وش���غل حمدان بن راش���د المول���ود في ديس���مبر/ كانون األول 
1945، مناصب عدة في مؤسس���ات وش���ركات إم���ارة دبي، إضافة 
إلى منصب رئيس لجنة الميزانية العامة لإلتحاد التي إس���تحدثها 

مجلس الوزراء في اغسطس/ آب 2020.
وتس���لم الشيخ حمدان بن راشد، رئاسة بلدية دبي مباشرة بعد 
تخرجه في منتصف الستينيات من القرن الماضي، وبقي في هذا 
المنص���ب حتى بعد تكليف���ه بمنصب نائب رئي���س مجلس الوزراء، 
ووزي���ر المالي���ة واإلقتص���اد والتج���ارة والصناعة ف���ي أول حكومة 
إتحادية برئاسة شقيقه الراحل الشيخ مكتوم بن راشد، فور إعالن 
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األخبار والمستجدات

اإلتحاد في الثاني من ديسمبر/ 
كانون األول 1971.

حم���دان  الش���يخ  وحص���ل 
ب���ن راش���د ع���ام 2006 على 3 
ش���هادات فخري���ة م���ن الكلي���ة 
الملكي���ة البريطانية، حيث ُمنح 
ش���هادة الزمالة الفخرية للكلية 
لألمراض  البريطانية  الملكي���ة 
الباطني���ة ف���ي لندن، وش���هادة 
الزمالة الفخرية للكلية الملكية 
البريطاني���ة لألمراض الباطنية 
في أدنبرة )بريطانيا(، وش���هادة 

الزمال���ة الفخري���ة للكلية الملكي���ة البريطانية لألم���راض الباطنية 
والجراحة في غالسكو، )بريطانيا(.

وكان ُول���د الش���يخ حمدان بن راش���د، في 25 ديس���مبر/كانون 

األول 1947 ف���ي دب���ي، ودرس اإلبتدائي���ة في المدرس���ة األحمدية 
والثانوي���ة ف���ي ثانوي���ة دبي، ثم إنتق���ل إلى بريطانيا لدراس���ة اللغة 

 l.اإلنكليزية وعلوم البلديات في جامعة كامبريدج

أعلن����ت »مامب����و«، المنص����ة الرائ����دة ف����ي مجال 
التقنيات والخدمات المصرفية الحديثة، عن اإلطالق 
المرتقب للنس����خة المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية 
من منصته����ا المصرفية SaaS. وتقدم هذه الخدمة 
الحلول الالزمة للبنوك وعمليات التمويل اإلسالمية، 
لتصبح أول منصة س����حابية أصلية تتوافق مع مبادئ 
الخدمات المصرفية اإلسالمية. وقد بدأ توفير هذه 

الخدمة للعمالء إعتباراً من نهاية العام 2020.
 ويأت����ي إطالق هذه المنصة في وقت يواجه فيه 
أكث����ر من 1.8 مليار مس����لم ف����ي جميع أنح����ا العالم، 

نقص����اً في الخدم����ات المالي����ة ويبحثون ع����ن حلول 
بديلة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية إلدارة الشؤون 
المالية في أعمالهم. وقد أدى الحجم المحدود لسوق 
المنتجات المالية المتوافقة مع الش����ريعة اإلسالمية 
إل����ى صعوبة تلبية البن����وك لمتطلبات جيل جديد من 
العمالء المتمرس����ين في مجال التكنولوجيا. وتبحث 
المؤسس����ات المالية اإلسالمية حول العالم عن طرق 
لتحويل الحلول الس����حابية األصلي����ة والبنى القائمة 
عل����ى برمج����ة التطبيق����ات إلنش����اء نظ����ام مصرف����ي 

 l.مفتوح

»مامبو« تقدم أول منصة مصرفية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية
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ُيش��ّبه أح��د المقاولين المخضرمين لبنان، بأنه مثل طائ��ر الفينيق، الذي ينبعث من جديد، رغم كل آثار الدمار والخس��ائر 
التي تلحق به، وُيعطي مثااًل على ذلك، بأن 15 عامًا من الحرب األهلية تم محو آثارها عن العاصمة بيروت، خالل ثالث سنوات 

فقط، حين تم إعادة إعمارها على يد الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
ال ينفي هذا المقاول، أن الوضع اإلقتصادي والمالي في لبنان في الحضيض، ولم يس��بق أن مّر لبنان واللبنانيون بمثله، لكنه 
ُيصّر على التركيز على النصف المآلن من الكوب، أي أن لبنان قادر على النهوض خالل سنوات عدة، إذا إتخذ القرار السياسي 

في اإلصالح.
ًا، وهو أن ثمة خس��ائر فادحة ف��ي القطاعين المالي والمصرفي  كل ه��ذا اإلص��رار على اإلس��تمرار في لبنان، ال ينفي واقعًا مرَّ
والعقاري، وهي طالت مستثمرين عربًا ولبنانيين، لذلك من المفيد، إلقاء الضوء على إنعكاساتها على لبنان مستقباًل، وعّما 

إذا كانت سُتشكل حاجزًا أمام عودة اإلستثمارات إلى لبنان بعد إنتهاء األزمة.

خسائر اإلستثمارات العربية في لبنان كبيرة
فهل تعود بعد التعافي من األزمة؟

خ�شائر كبيرة ومتفاوتة 

يُوافق وزي��ر اإلقتصاد والتجارة الس��ابق رائ��د خوري على 
أن »لبن���ان يعي���ش في ظ���ل إنهيار إقتص���ادي ومال���ي«، ويُعطي مجلة 
»إتحاد المصارف العربية« مثاالً على هذا اإلنهيار بالقول: »إن الناتج 

القوم���ي بل���غ 55 مليار دوالر في العام 2019، وبات اليوم أقل من 20 
ملي���اراً، وم���ن الطبيعي أن تكون الخس���ارات في أعلى مس���تواها في 
القطاع العقاري، أو ودائع المصارف أو المس���تثمرين في المصارف، 
كل هذه القطاعات خس���رت من قيمتها كثيراً«، ش���ارحاً أنه »بالنسبة 

مقابالت
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إلى الخس���ارة والربح، فال يُمكن إحتس���ابها بش���كل مجم���ل، بل بكل 
حال���ة على ح���دة، وبتوقيت دخول المس���تثمر إلى لبن���ان، بمعنى هل 
حصل اإلستثمار من مدة طويلة وبأي قطاعات؟ ألن المستثمرين منذ 
عش���رين عاماً مثاًل، هم أقل خس���ارة من المس���تثمرين الجدد، وهذا 

ينطبق على المستثمرين العرب واللبنانيين على السواء«.
يضيف خوري: »إن أس���عار القطاع العقاري هبطت بين 40 % إلى 
60 % من أعلى مس���توى وصلت إليه، وهذا يعني، أن المس���تثمرين منذ 
فترة طويلة، قد ال تلحقهم الخسائر، ولكن هناك فرص ضائعة في مكان 

ما، وإحتساب الخسائر يتوقف على تاريخ الشراء وفي أي قطاعات«.
هل سُيؤثر ذلك على جذب اإلستثمارات مستقباًل؟ يجيب 
خ���وري: »يُمك���ن النظر إلى الموض���وع من ناحيتين، هن���اك َمن يرى، 
أن المرحل���ة الحالي���ة فرصة لإلس���تثمار في لبنان، ألن األس���عار في 
أدنى مس���توياتها، سواء في العقارات مقارنة بالدول المجاورة، وهذا 
يمن���ح المس���تثمر الذك���ي والمحّنك فرص���ة إلغتنام فرصة األس���عار 
داً على  المنخفض���ة، ألن بلدنا صغير، ولديه مقومات كبيرة «، مش���دِّ
أنه »صحيح، أن لبنان يعاني مش���كالت سياسية وطائفية، لكنه يملك 
مقومات بش���رية كبيرة، وال س���يما خارج لبنان، وهذا يُبقيه على قيد 

الحياة«.
يضيف خوري: »هناك َمن يقول: كيف يُمكن اإلستثمار في مكان 
س���بق أن خس���رنا فيه، هذا س���ؤال مش���روع، لكن بتجرد، وهذا رأيي 
الخاص، إن الفرص لإلستثمار كبيرة جداً، ألن األسعار متدنية جداً، 

ولن تنخفض أكثر من ذلك. 
ج��ذب  عام��ل  المصرف��ي  القط��اع  سُيش��كل  مت��ى  لك��ن 
للمس��تثمر العربي قريبًا؟ يجيب خ���وري: »هذا يتوقف على أداء 
الدول���ة اللبنانية، وتنفيذ اإلصالحات، ألننا أّجلنا تنفيذ اإلصالحات 
لم���دة 30 عام���اً، والي���وم ال يُمكنن���ا النه���وض إال م���ن خ���الل تنفيذ 
اإلصالح���ات ف���ي مالية الدولة عب���ر تنفيذ خطة إقتصادي���ة للبلد«، 
داً على أنه »عندها يُمكن أن يستعيد القطاع المصرفي عافيته،  مشدِّ
وه���ذا م���ا حصل مثاًل ف���ي قبرص واليونان، وهذا م���ا لم يحصل في 
فنزويال، ألن كل تطور إيجابي في القطاع المصرفي يتوقف على أداء 
الدولة اللبنانية إلستعادة الثقة به، وهذا ما يُمّكنه من إستعادة صحته 

خوري: 
الفرص 

لإلستثمارات 
كبيرة جدًا ألن 
األسعار متدنية 

جدًا 
ولن تنخفض أكثر 

من ذلك

خالل سنوات، أما إذا بقينا محاصرين ومعزولين كدولة عن محيطنا 
العربي وعن العالم الغربي، لن يتحسن الوضع«.

اإ�شتثمارات عربية باأ�شكال متعددة 

صوما: 
مستثمرون لبنانيون 

وعرب ُيخّططون 
للقيام بإستثمارات 

عقارية في لبنان في 
الوقت الحالي

عل���ى ضف���ة المقاولين وتجار العقارات، يش���رح رئيس جمعية 
منش��ئي األبني��ة وتجارها في لبنان إيلي صوم��ا لمجلة »إتحاد 
المص���ارف العربي���ة«، قائ���اًل: »إن الخس���ائر ف���ي لبن���ان ل���م تط���ل 
المس���تثمرين العرب فقط، بل طالت اللبنانيين من مقيمين ومغتربين 
أيضاً، ألنهم جميعاً  كانوا يعتبرون لبنان بأنه »القجة« أي »الحّصالة« 
الت���ي تُمّكنهم من وضع أموالهم فيها كضمانة لحياتهم ومس���تقبلهم«، 
الفتاً إلى »أن لبنان كان يتمتع بنظام معيش���ي وضرائبي مريح لهؤالء 
الن���اس، إضاف���ة إل���ى أن نظام الفوائ���د المرتفعة، س���اهم في جذب 
الكثير من اإلستثمارات إلى لبنان، وهذا أمر لم يكن ممكناً في بلدان 

اإلغتراب«. 
ويش���رح صوم���ا »إن كل المس���تثمرين الع���رب واللبنانيي���ن الذين 
يعمل���ون ف���ي ال���دول العربية، كان���وا يضعون إس���تثماراتهم بأش���كال 
متعددة، إما عبر ش���راء العقارات، أو ودائع في المصارف، لذلك كل 
هؤالء المستثمرين، تضّرروا منذ بداية األزمة الراهنة، التي لم نشهد 

مثياًل لها في تاريخنا«.
والس���ؤال الذي يطرح نفس���ه هنا، هل س��يبقى لبن��ان وجهة 
إس��تثمارية للغرب واللبنانيين في المرحل��ة المقبلة؟ يُجيب 
صوم���ا: »هن���اك مس���تثمرون لبناني���ون وع���رب، يُخّطط���ون للقي���ام 
بإس���تثمارات عقارية في لبنان )أراض وش���قق( في العاصمة بيروت، 
وفي مناطق المتن وكس���روان، بمئ���ات الماليين من الدوالرات، ألنهم 
يعتبرون أن هذا اإلس���تثمار في لبنان ف���ي الوقت الحالي، أمر مجد، 
نظراً إلى إنخفاض األسعار من جهة، وألن اإلستثمار بالعقار ال يتمتع 
داً على »أن لدى المس���تثمرين  بمخاطر كبيرة من جهة أخرى«، مش���دِّ
إيم���ان، ب���أن لبنان س���رعان ما يس���تعيد عافيت���ه بعد إنته���اء األزمة، 
وخصوص���اً أن هناك الكثير م���ن أصحاب العقارات في لبنان، تحتاج 
إلى مبالغ نقدية، ومس���تعدون لبيع عقاراتهم، ش���رط توافر الس���يولة 

مقابالت
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النقدية )الكاش(، وال س���يما في ظل إستمرار األزمة المالية، والشح 
في الحصول على الودائع من المصارف«.

 ويخت���م صوما قائ���اًل: »إن لبنان منطقة مرغوبة لإلس���تثمارات 
العربية، بس���بب مناخ���ه وتنوع���ه الثقافي، رغ���م كل الصعوبات التي 

يُواجهها في الوقت الراهن«.

الخ�شائر في الم�شارف والمرافق ال�شياحية

حبيقة:
 المستثمر الذي 
خسر في لبنان 
يلزمه وقت قبل 

العودة
 وخصوصًا في 

القطاع السياحي

بالنسبة إلى الخبراء اإلقتصاديين، فإن عودة اإلستثمارات العربية 
إل���ى لبنان ليس���ت س���هلة، بحس���ب الخبي��ر اإلقتص��ادي الدكتور 
لوي��س حبيق��ة، الذي يقول لمجلة »إتحاد المص���ارف العربية«: »إن 
اإلس���تثمارات العربية، تأّثرت س���لباً في لبنان، نتيج���ة األزمة الراهنة، 
كبقية اإلستثمارات اللبنانية، فالمصارف اللبنانية في غالبيتها خسرت 
أمواالً، كذلك اإلس���تثمارات في القطاعات الس���ياحية، وهناك العديد 
من اإلس���تثمارات العربية في القطاع الس���ياحي أقفلت أبوابها وتركت 
لبنان نهائياً«، مش���يراً إلى »أن عودتها إلى لبنان ليس س���هاًل، والمثال 
على ذلك، هو ما يحصل في الفنادق التي يملكها مستثمرون عرب، إذ 
تركوا لبنان، وفي قلبهم غصة، ولن يعودوا إليه، ألن خسائرهم كبيرة«.

يضي���ف د. حبيقة: »إن المس���تثمر الذي خس���ر أم���واالً في لبنان، 
يلزمه الكثير من الوقت قبل العودة إليه مجدداً، بل إنه سينتظر للتأكد 
على نحو أكثر، بأن األوضاع اإلقتصادية ّدبت فيها الحياة، وإس���تعادت 
ول���و ج���زءاً م���ن عافيتها، وخصوصاً ف���ي القطاع الس���ياحي، وفي ظل 
إنتش���ار جائحة كورونا، التي تركت أثراً س���لبياً عل���ى القطاع في لبنان 
والعالم، لذلك، فالمستثمر يريد التأكد بأن األمور عادت إلى طبيعتها 

l.»سياسياً، وأمنياً، وإقتصادياً وصحياً قبل العودة إلى بالد األرز
باسمة عطوي

مقابالت

جائحة فيروس كورونا، تدعم القوة السوقية للشركات المهيمنة، 
وف���ق ورقة بحثية لصن���دوق النقد الدولي، مع تحذي���رات من عرقلة 

النمو في األجل المتوسط وخنق اإلبتكار واإلستثمار.
ول���م يذكر البحث ش���ركات بعينها، لكنه أش���ار إلى »أن ش���ركات 
التكنولوجي���ا م���ن أكبر المس���تفيدين من الجائحة، بإعتب���اره القطاع 
األكثر تأثيراً في قوة الس���وق«، مش���يراً إلى »أن ظه���ور نماذج الذكاء 
اإلصطناعي والتس���عير القائمة على البيان���ات، بدالً من المدفوعات 
النقدية يزيد من تركيز القوة السوقية في القطاع، كما من شأنه خلق 

صعوبات للهيئات المنظمة«.
وأفادت دراس���ة صندوق النقد الدولي بأن المؤش���رات الرئيسية 

ما هو القطاع األكثر إستفادة من جائحة كورونا وفق صندوق النقد الدولي؟

للسوق تأخذ منحى صعودياً في اإلرتفاع، بما في ذلك هوامش األسعار على التكاليف الهامشية، وتركيز اإليرادات بين أكبر 
الالعبين في القطاع، مرجعة األمر إلى زيادة في حاالت اإلفالس التي سببتها الجائحة في تراجع المنافسة.

وأض���اف الصن���دوق »أن الهيئات المنظمة للس���وق بحاجة إلى ضمان أن المس���تهلكين قادرون على إس���تخدام أكثر من 
منصة واحدة، في إشارة إلى خطر يتمثل في أن المنصات التي تتمتع بقوة سوقية كبيرة، يُمكن أن تسيء إستخدام مركزها 

l.»المهيمن وهو ما يضر بالمستخدمين في أحد جانبي السوق أو كليهما، كذلك من يدخلونها من المبتكرين المحتملين



األخبار والمستجدات
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بعد أكبر عملية إندماج في المنطقة لعام 2021 
بين البنك األهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية

البنك األهلي السعودي 
»عمالق مصرفي وقوة إقليمية« 

األخبار والمستجدات

أعل��ن البن��ك األهل��ي التج��اري ومجموع��ة 
س��امبا المالية، ف��ي بيان، إتم��ام إندماجهما 
وطن��ي  مصرف��ي  عم��الق  لتأس��يس  رس��ميًا 
البن��ك  ب��دأ  وق��د  إقليمي��ة.  مالي��ة  وق��وة 
الجديد عملياته تحت إس��م »البنك األهلي 

السعودي«. 

ورغ���م إكتم���ال االندم���اج القانون���ي بينهم���ا، 
سيس���تمر كال البنكين بالعم���ل على النحو المعتاد، 
إل���ى حين إس���تكمال دم���ج المنتج���ات والخدمات 
بش���كل كامل. ويتعين على العمالء مواصلة التعامل 
م���ع بنكه���م الحالي كالمعتاد، م���ن دون أن يواجهوا 
أي إخت���الف في خدماته���م المصرفية. وفي حال 
طرأت أي تحديثات على المنتجات أو الخدمات أو 
كان هناك أي إجراءات يتوجب على العمالء القيام 
بها، فس���يتواصل معهم البنك مسبقاً، وسيُتاح لهم 

الوقت الكافي إلتمام أي إجراءات الزمة.
ومع حصة سوقية تبلغ 30 % تقريباً وفق جميع 
المؤشرات اإلقتصادية، يُعد البنك األهلي السعودي 
أكبر مؤسس���ة مالية في المملكة العربية الس���عودية 
بإجمال���ي أص���ول تتج���اوز 896 مليار ري���ال1 )239 
ملي���ار دوالر(، وقاعدة حق���وق ملكية تبلغ 127 مليار 
ري���ال1 )34 ملي���ار دوالر(، وصافي رب���ح مجّمع يبلغ 
15.6 مليار ري���ال1 )4.2 مليار دوالر(. ويتمتع البنك 

العقود المبرمة مسبقاً من قبل مجموعة سامبا.
 

ت�شويت م�شاهمي الم�شرفين

وكان ق���د أعل���ن كل من البنك األهلي التجاري ومجموعة س���امبا 
المالي���ة، ع���ن تصوي���ت مس���اهمي البنكي���ن، بالموافقة عل���ى عملية 
اإلندم���اج التاريخي���ة، بهدف تأس���يس عمالق مصرف���ي وطني وقوة 

مالية إقليمية.
وجاء تصويت المس���اهمين بعد إكتم���ال النصاب النظامي خالل 

بس���يولة معّززة ومركز رأس���مالي قوي يُمّكنه من تمويل خطط التنمية 
اإلقتصادية، والمس���اهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 باإلس���تفادة 
م���ن نطاق أعماله الموس���ع، وكفاءت���ه المعززة، كف���اءة وخبرات الفريق 

اإلداري والموظفين.
وب���دأ البن���ك الجديد الت���داول ككي���ان موّحد ُمدرج في الس���وق 
المالية السعودية )تداول( في أول أبريل/ نيسان 2021. وقد تّم إلغاء 
إدراج أس���هم مجموعة سامبا المالية في السوق، ونقل جميع أصولها 
وديونها وعملياتها إلى البنك األهلي السعودي، الذي سيحترم شروط 

مركز الملك عبداهلل المالي بالرياض
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برج البنك األهلي السعودي في المركز المالي بالرياض

األخبار والمستجدات

إجتماع الجمعية العامة غير العادية لكل من البنكين في أول مارس/ 
آذار 2021، حيث صّوت مس���اهمو البنك األهلي التجاري ومجموعة 

سامبا المالية بغالبية كبيرة بالموافقة على إندماج البنكين.
ويأت���ي تصويت المس���اهمين بعد الحصول عل���ى جميع الموافقات 
التنظيمي���ة الالزم���ة، بم���ا في ذلك الحص���ول على ع���دم ممانعة البنك 
المركزي السعودي وعدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة وموافقة هيئة 
السوق المالية، باإلضافة إلى موافقة السوق المالية السعودية )تداول(.
ويُس���هم اإلندم���اج ف���ي تحقيق قيمة كبي���رة لكاف���ة المعنيين من 
مس���اهمين وعم���الء وموظفي���ن، فض���اًل ع���ن تعزيز إس���هام القطاع 
المصرفي في دعم التنمية االجتماعية واإلقتصادية تماشياً مع رؤية 

المملكة 2030.
ويتمت���ع البن���ك الجديد بإمكانات أكبر لتس���هيل التج���ارة وتعزيز 
التدفق���ات النقدي���ة م���ن المملك���ة وإليه���ا عب���ر األس���واق اإلقليمية 
والعالمية، ويتمتع البنك األهلي السعودي بحصة سوقية تبلغ 30 % 
تقريب���اً وفق جميع المؤش���رات اإلقتصادية، كم���ا يوفر توحيد أعمال 
البنكين نطاق أعمال أوس���ع، ومش���اركة أكبر ألفضل الممارسات في 

المجال، وتنمية غير محدودة للكفاءات والمواهب الوطنية.
وق���دم رئي���س مجل���س إدارة البن���ك األهل���ي التج���اري س���عيد بن 
محمد الغامدي ش���كره لمس���اهمي البنك األهلي التجاري على دعمهم 
المتواص���ل، موضح���اً »أن نتائج تصويت إجتم���اع الجمعية العامة غير 
العادي���ة، تعكس م���دى جاذبية الفوائ���د والمزايا الت���ي يقدمها إندماج 
البنكي���ن، إذ يُحق���ق البنك األهلي الس���عودي قيمة كبيرة للمس���اهمين 
والعمالء والموظفين وللمملكة ككل«، معتبراً أنه »بفضل المكانة المالية 
للبن���ك الجديد وقدراته التمويلية، س���يرتقي البنك بالقطاع المصرفي 

السعودي إلى آفاق جديدة تحت مظلة رؤية المملكة 2030«.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة س���امبا المالية عمار بن 
عبدالواح���د الخضيري: »يعكس تصويت مس���اهمي مجموعة س���امبا 
المالية بالموافقة على عملية اإلندماج ثقتهم باألهداف االستراتيجية 
والتجاري���ة لإلندم���اج«، مش���يراً إلى »أن ه���ذه الخط���وة تمثل عالمة 

فارقة في تاريخ القطاع المصرفي الس���عودي، وسيكون البنك األهلي 
الس���عودي بنكاً للجميع، وس���يتيح فرصاً كبيرة وواع���دة بفضل مركزه 

المالي القوي، وأتطلع إلى المرحلة المقبلة من قصة اإلندماج«. 
يُذكر أنه سيس���تفيد البنك األهلي الس���عودي من ريادة البنكين في 
مج���ال الخدمات المصرفية لألف���راد، ومكانته كأكبر ممّول مؤسس���ي، 
مدعوماً بميزانية قوية ونموذج أعمال متوازن ذي مستوى عالمي وسيولة 

كبيرة، تعزز من قدرته التنافسية على الصعيدين المحلي واإلقليمي.
وس���يتمتع البنك األهلي السعودي بقيادة فريق متمّرس ذو خبرة 
كبيرة في المجال بما من شأنه تحقيق األهداف االستراتيجية للبنك 
الجديد، وس���يتضمن الهي���كل اإلداري الجديد المناصب الرئيس���ية 
التالي���ة رئي���س مجل���س اإلدارة: عمار ب���ن عبدالواح���د الخضيري، 
والعض���و المنت���دب والرئيس التنفيذي للمجموعة س���عيد بن محمد 

الغامدي.
وحصل البنك األهلي التجاري على موافقة هيئة الس���وق المالية 
لزيادة رأس ماله من 30 مليار ريال سعودي إلى 44.78 ملياراً إلصدار 
أس���هم جديدة لمس���اهمي مجموعة س���امبا المالية، بناًء على معامل 
مبادلة قدره 0.739 من أسهم البنك األهلي التجاري العادية لكل سهم 
 من أسهم مجموعة سامبا المالية العادية عند إتمام عملية اإلندماج.
وبتاري���خ إتم���ام االندم���اج، يت���م إلغاء إدراج أس���هم مجموعة س���امبا 
المالية من السوق المالية السعودية )تداول( ويتم نقل جميع أصولها 

l.وإلتزاماتها إلى البنك األهلي السعودي
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أك��د رئيس مجل��س إدارة مجموعة س��امبا المالية عمار 
الخضي��ري أن��ه »عق��ب إتم��ام إندم��اج البن��ك األهل��ي 
ومجموع��ة س��امبا المالي��ة تح��ت إس��م »البن��ك األهلي 
الس��عودي« ف��ي أبري��ل/ نيس��ان 2021، لن يك��ون هناك 
إغ��الق ألي م��ن ف��روع البنكين«، مش��يرًا إل��ى »أن هناك 
21 فرع��ًا بمواق��ع متقاربة، ول��ن تغلق، وس��يتم تحويلها 
جغرافي��ًا إل��ى مواقع أخرى، م��ع إضافة 9 ف��روع جديدة 
ف��ي العام 2021«، الفت��ًا إلى »تحوي��ل 650 موظفًا فقط 
م��ن أصل 13 ألف موظف من جدة للرياض خالل العامين 
المقبلي��ن، م��ع مواصل��ة توظي��ف العنصر النس��ائي في 

البنك الجديد على غرار ما تم في بنك سامبا«.

رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية عمار الخضيري

9 فروع جديدة للبنك األهلي السعودي 
ونقل محدود لموظفي جدة

بعن���وان:  إفتراض���ي  لق���اء  خ���الل  الخضي���ري  وأض���اف 
»اإلندماجات وأثرها على تطوير القطاع المصرفي الس���عودي« 
عق���ده مركز التواص���ل والمعرفة المالي »متم���م« )مبادرة وزارة 
المالي���ة الس���عودية( أن���ه »ت���م اإلس���تعانة ببي���وت م���ال عالمية 
إستش���ارية، إلنج���از تقيي���م قب���ل توقي���ع اإلتفاقيتي���ن اإلطارية 
والملزمة، وقد إرتفعت القيمة الس���وقية للبنكين من 40 % إلى 

50 % منذ إعالن اإلندماج«. 
وناق���ش اللق���اء، ال���ذي أداره عض���و مجل���س إدارة الجمعية 
المالي���ة الس���عودية، طلعت حافظ، فك���رة اإلندم���اج بين البنك 
األهل���ي الس���عودي، ومجموع���ة س���امبا المالي���ة، والتحدي���ات 
والصعوب���ات التي ب���رزت أثناء مراحل اإلندم���اج، باإلضافة إلى 

تأثيره على القطاع المصرفي السعودي
وأكد الخضيري »إس���تكمال المس���يرة في البنك المندمج، في 
ما يخص توظيف النس���اء، بعد رفع نس���بتهن في س���امبا من 7 % 
إل���ى 13 %، وتوظي���ف خريج���ات جدد في س���امبا« وق���ال: »إن 
جميع الفروع في البنك المندمج س���تكون إس���المية«، الفتاً إلى 
»أن تنمي���ة البنك هو الهدف م���ن الدمج وخدمة خططه تنموية، 
وليس���ت عل���ى حس���اب الموظفين، فيما س���يضم مجل���س إدارة 
البنك الجديد 11 مقعداً، وفي أول أبريل/ نيسان 2021 سيضم 

عضوين من سامبا«.
وأش���ار الخضيري إل���ى أنه »قد يكون هناك دراس���ة إلعادة 
إنتش���ار بعض الفروع، وال س���يما أن هناك فروعاً لبنكي األهلي 
وس���امبا ال يفصل بينهما س���وى أمتار عدة، وتالياً يجب أن يغلق 
أح���د الفرعين، ويح���ول إلى جغرافي���ة جديدة تخ���دم العمالء. 

كذل���ك، ثم���ة خطط إلنش���اء فروع ف���ي العام 2022 ف���ي أماكن 
جديدة«.

وأكد الخضيري أنه »س���يكون المقر الرئيسي للبنك الدامج 
في مدينة الرياض، وأنه لن يكون هناك إستغناء قصري عن أي 
موظ���ف تحت أي مادة من مواد نظام العمل«، معلناً عن »تحويل 
650 موظًف���اً فق���ط من أصل 13 ألف موظ���ف من جدة للرياض 
خ���الل العامين المقبلين«، مش���دداً على أن���ه »لن يتم صرف أي 

l.»موظفين من بنكي سامبا واألهلي نتيجة عملية اإلندماج

األخبار والمستجدات
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فيما وافق مجلس الوزراء السعودي أخيرًا، على نظام التخصيص إلشراك القطاع الخاص في 
مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة المقدمة، ولتعزيز تنافسية قطاع األعمال وفق 
أفضل الممارس��ات العالمية، أعل��ن المركز الوطني للتخصيص عن 16 مبادرة س��يتم التركيز 
عليها في المرحلة المقبلة، أهمها تحس��ين أصول وزارة الش��ؤون البلدية والقروية، ومش��روع 

رعاية المسنين والتسويات الودية للنزاعات العمالية، والرعاية اإلجتماعية المنزلية.

السعودية تُشرّع أبواب اإلستثمار 
في القطاع الحكومي بإعتماد نظام التخصيص

نظ���ام  إق���رار  ال���وزراء  مجل���س  وبإع���الن 
التخصي���ص، تُعزز الس���عودية قدراتها اإلقتصادية 
على المس���توى اإلقليمي والدولي من خالل حزمة 
من اإلجراءات، به���دف تنويع المصادر لرفع حجم 
اإلس���تثمارات، مع تقوية الش���راكة بي���ن القطاعين 
الحكومي والخاص، أمام المس���تثمرين من الداخل 

والخارج.
وس���يكون هناك 16 قطاعاً حكومياً مس���تهدفاً 
بالتخصي���ص بم���ا يتوافق مع مس���تهدفات الرؤية، 
وتحسين ميزان المدفوعات وزيادة مساهمة القطاع 
الخ���اص من 40 % إلى 65 % من الناتج المحلي 
اإلجمالي، ويعمل المركز الوطني للتخصيص على 
حزمة من المبادرات والمش���روعات التي تستهدف 

تحقي���ق تطلع���ات المملك���ة 2030، فيم���ا يعم���ل 
صن���دوق التنمي���ة الوطن���ي على تأس���يس صندوق 
البنية التحتية الوطني الذي س���يعمل على تس���ريع 
تنفيذ مش���روعات البنية التحتية ف���ي المملكة من 
خالل تس���هيل مش���اركة القطاع الخ���اص في هذه 

المشروعات.
وي���رى مختص���ون أن إقرار نظ���ام التخصيص 
يُع���د من أبرز الخطوات التي ستُس���اعد على زيادة 
إس���تثمارات القطاع الخاص، كما سيُحقق عائدات 
للحكومة م���ن إيرادات بيع األصول، ما س���ينعكس 
ذل���ك على المس���اهمة ف���ي الناتج المحل���ي، فيما 
س���يرتفع إجمال���ي العوائد الحكومية م���ن مبيعات 

l.األصول

األخبار والمستجدات
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 اإلسكوا في الدورة الـ 14 للجنتها اإلحصائية: 
إختيار لبنان رئيسًا للدورة ودعوة للتعاون المؤسساتي

ال ت���زال جائح���ة كوفي���د19- تحص���د األرواح وتُلق���ي 
اإلقتصادي���ة  القطاع���ات  مختل���ف  عل���ى  بتداعياته���ا 
واإلجتماعية، ما دف���ع األرقام واإلحصاءات إلى الصدارة 
ف���ي إحتياج���ات وإهتمام���ات ال���رأي الع���ام والحكوم���ات 
والمنظمات الدولية. في هذا اإلطار، إفتتحت لجنة األمم 
المتحدة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، 
الدورة 14 للجنتها اإلحصائية إفتراضياً، بمشاركة واسعة 
من األجه���زة اإلحصائية الوطنية في الدول العربية، ومن 
المنظمات اإلقليمية والدولية العاملة في مجال اإلحصاء.

وناقش المش���اركون في الدورة، األنشطة اإلحصائية 
ف���ي الدول العربية ودور اإلس���كوا في دعمه���ا، وأولويات 
العم���ل اإلحصائي ف���ي المنطق���ة للس���نوات المقبلة في 
م نحو أهداف  عصر ثورة البيانات، وتحديات رصد التقدُّ
ته اإلس���كوا  التنمية المس���تدامة. كما ناقش���وا دلياًل أعدَّ
لتحديث القوانين العامة لإلحصاءات الرسمية في الدول 

العربية.  
إس���تُهلَّت فعاليات اللجنة بكلمٍة ألقاها عادل خدادة، 
المدي���ر الع���ام باإلنابة ل���إلدارة المركزي���ة لإلحصاء في 
د  ���ت ال���دورة 13 للجنة اإلحصائية، جدَّ الكويت التي ترأسَّ
فيه���ا »دع���وة األجهزة والمكاتب اإلحصائي���ة الوطنية إلى 
العمل على تحديث النظم اإلحصائية الوطنية بإس���تمرار 
وتحس���ين توقيت إصدار اإلحصاءات الرسمية والرفع من 
ن من تلبية الطل���ب المتزايد على البيانات  جودته���ا، لتتمكَّ
واإلحصاءات«. وأش���ار خدادة إلى »ضرورة المثابرة على 
تعزيز الش���راكات بين مس���تخدمي البيان���ات والمعلومات 

اإلحصائي���ة ومنتجيه���ا، لدع���م التنمي���ة بكاف���ة أبعاده���ا 
اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية على المستويين الوطني 
واإلقليمي، ورصد أهداف ومؤشرات التنمية المستدامة«.
وقد ت���مَّ إختيار لبنان لرئاس���ة اللجنة اإلحصائية في 
دورتها ال� 14، فألقت مرال توتليان، المديرة العامة إلدارة 
اإلحصاء المركزي اللبناني، كلمة اإلفتتاح، وقالت إنه »في 
ظلِّ األوقات الصعبة التي تمرُّ فيها البالد، تُواصل اإلدارة 
تحديث عملياتها اإلحصائي���ة والبنية التحتية لتكنولوجيا 
���ر األدل���ة الدقيق���ة والالزم���ة لصانعي  المعلوم���ات، لتوفِّ
السياسات«. وألقت توتليان الضوء على »مشروع تجريبي 
ذ بالش���راكة مع اإلسكوا إلس���تخدام البيانات الضخمة  نُفِّ
���ة الناجمة عن أزمة  في معالجة المش���اكل المحلية الملحَّ
���دة »أن التعاون بين  الالجئي���ن وجائحة كوفي���د19-«، مؤكِّ
المؤسس���ات داخل الدولة هو ش���رط أساسي من شروط 
تحس���ين البيان���ات اإلداري���ة وتعزيز إس���تخدامها، بعد أن 
باتت الحاجة راهناً إلى تخفيف اإلعتماد على المسوحات 

الميدانية أكثر إلحاحاً«.
وألق���ى يوراي ريتش���ان، مدير مجموع���ة اإلحصاءات 
ومجتمع المعلومات والتكنولوجيا في اإلسكوا، كلمة األمانة 
التنفيذية لإلسكوا، ُمشيراً إلى »الظروف اإلستثنائية التي 
تُعق���د فيها الدورة الحالي���ة للجنة اإلحصائية، ليس فقط 
بفعل جائحة »كوفيد-19«، واألزمات التي تعانيها المنطقة 
العربية، بل أيضاً بفعل ثورة البيانات والثورة الرقمية، وما 
تحدثان���ه من تغيُّرات جذرية في طبيع���ة منتجي البيانات 

l.»ومستخدميها

األخبار والمستجدات
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إتفقت العاصمتان المصرية القاهرة، والسودانية الخرطوم على 
إنش���اء صندوق س���يادي لتمويل المش���روعات بين البلدين. وفي هذا 
الس���ياق، تجري مناقشات مصرية سودانية إلنشاء خط سكك حديد 

بين البلدين، كذلك إزالة تأشيرات الدخول بينهما.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد بحث، في قصر 
اإلتحادية، مع الدكتور عبد اهلل حمدوك، رئيس وزراء الس���ودان، في 
حض���ور الدكت���ور مصطفى مدبولي رئيس مجل���س الوزراء المصري، 
والدكت���ور محمد معي���ط وزير المالي���ة، والوزير عب���اس كامل رئيس 
المخاب���رات العام���ة، في متابع���ة موضوعات العالق���ات الثنائية بين 
الجانبي���ن، في ضوء الزيارة األخيرة للرئيس المصري إلى الخرطوم، 

كذلك في تطورات المسائل اإلقليمية محل اإلهتمام المتبادل.
وعرض الجانبان المصري والس���وداني، آخر التطورات والجهود 
المش���تركة بي���ن البلدين، في م���ا يتعلق بقضية س���د النهضة، وجرى 
التوافق على تكثيف التنس���يق الحثيث بين الجانبين في ظل المرحلة 
الدقيق���ة الحالي���ة التي يمر بها ملف الس���د، وتعزي���ز اإلتصاالت مع 
األفرق���اء اإلقليمي���ة والدولي���ة، لتفعيل المقترح الس���وداني بتش���كيل 
رباعي���ة دولية، للتوس���ط في تلك القضية، بما يُس���اعد على التوصل 
إلتفاق قانوني ش���امل وملزم، حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، 

وقبل موسم األمطار المقبل.
وأك���د الرئيس السيس���ي خ���الل اللق���اء »دعم مص���ر المتواصل 
للسودان، من خالل التعاون والتنسيق في كل الملفات محل اإلهتمام 
المتب���ادل، ومن ث���م أهمية الزيارة الحالية لرئيس الوزراء الس���وداني 
إل���ى القاهرة، لمتابعة مختلف أوجه العالقات الثنائية، ومش���روعات 
التعاون المطروحة بين الجانبين، وترجمة اإلرادة السياسية المتوافرة 

إلى خطوات تنفيذية واقعية، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، بما 
يجعله نموذجاً يُحتذى به لباقي المنطقة«.

يُذكر أن زيارة رئيس الوزراء الس���وداني لمصر، تأتي في س���ياق 
بح���ث س���بل تعزي���ز العالق���ات الثنائي���ة بي���ن البلدين، ف���ي مختلف 
المج���االت، والبناء عل���ى نتائج الزيارة المهمة الت���ي أجراها الرئيس 

عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الخرطوم مؤخراً.

اإرتفاع تحويالت الم�شريين 

في الخارج اإلى 29.6 مليار دولر

م���ن جه���ة أخ���رى، إرتفعت تحوي���الت المصريي���ن العاملين في 
الخارج خ���الل الع���ام الماضي،    بنس���بة 10.5 %  بزي���ادة قدرها 2.8 
ملي���ار دوالر، على أس���اس س���نوي، رغ���م التداعيات الخطي���رة التي 

خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد خالل العام 2020.
 وبحس���ب بي���ان للبن���ك المرك���زي المص���ري، بلغ���ت تحوي���الت 
المصريي���ن العاملين في الخارج ف���ي العام الماضي نحو 29.6 مليار 

دوالر، مقابل تحويالت بلغت نحو 26.8 ملياراً خالل العام 2019.
 وأظه���رت البيان���ات إرتفاع تحوي���الت المصريين العاملي���ن في 
الخارج، بين أكتوبر/ تش���رين األول وديس���مبر/ كان���ون األول 2020 
بنح���و 529.2 مليون دوالر لتس���جل نحو 7.5 ملي���ارات دوالر، مقابل 

نحو 7.0 مليارات خالل الفترة المشابهة من العام المالي السابق.
 وواصلت إحتياط���ات النقد األجنبي للبن���ك المركزي، إرتفاعها 
لتع���ود إل���ى مس���توى يتخطى 40 ملي���ار دوالر، حيث كش���فت بيانات 
البن���ك، عن إرتف���اع اإلحتياطي النق���دي في نهاية فبراير/ ش���باط  

  l.الماضي إلى 40.2 مليار دوالر

القاهرة والخرطوم تتفقان على إنشاء صندوق سيادي

األخبار والمستجدات
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بنك مصر يتبنّى مبادرات عدة 
في مجال المسؤولية المجتمعية لدعم متضرري كورونا

األخبار والمستجدات

 في سياق إهتمام بنك مصر بدعم المسؤولية المجتمعية، كأحد 
محاور تحقيق التنمية المس���تدامة، من خالل المس���اهمة في التنمية 
الش���املة لمختلف قطاع���ات المجتمع بما في ذل���ك التعليم والثقافة 
والعم���ل، والصح���ة العامة والبيئة، ومس���اندة الق���رى األكثر إحتياجاً 
ومش���روعات الم���رأة المعيلة وكل م���ا يختص بتنمية اإلنس���ان، وفي 
ض���وء األحداث األخي���رة التي مرت في البالد ف���ي الفترة الماضية، 
وفي ظل الظروف الدقيقة التي تمر في العالم وال س���يما في مصر، 
وبعد إنتش���ار فيروس كورونا المس���تجد والذي تم إعالنه ك� »جائحة« 
عالمية، تبنى بنك مصر مبادرات عدة للمساهمة في مواجهة فيروس 

كورونا المستجد.
 وف���ي ه���ذا الس���ياق، تبرع بنك مص���ر بمبلغ 500 ملي���ون جنيه، 
لدعم اإلحتياجات الطبية بالمحافظات المصرية، حيث شارك البنك 
في س���ّد إحتياجات المستش���فيات الطبية من أجهزة وخالفه، وذلك 
للمس���اهمة في تأهيل تلك المش���افي بالقيام بالدور المنوط بها، وال 

سيما في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.
 كم���ا دع���م بنك مص���ر، وزارة الصح���ة بمبلغ 20 ملي���ون جنيه، 
للمس���اهمة ف���ي توفير أجهزة أش���عة مقطعية لصالح المستش���فيات 
المخصص���ة، إلس���تقبال الحاالت المصابة والمش���تبه ف���ي إصابتها 
بفيروس كورونا المستجد، حيث تُستخدم تلك األجهزة في تشخيص 
المصابي���ن بالفي���روس، وذلك ف���ي إط���ار تضافر الجه���ود لمواجهة 
الفي���روس، كذلك س���اهم البن���ك في فرش مستش���فى ميداني ضمن 

اإلجراءات الخاصة بمكافحه فيروس كورونا.
 وشملت أعمال البنك، المساهمة في حملة جمع التبرعات التي 
تق���وم بها مؤسس���ة غرفة التجارة االميركية لتوفي���ر المعدات الطبية 

لصال���ح وزارة الصحة والس���كان المصرية لمواجه���ة فيروس كورونا 
المس���تجد في مصر، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف الدولية، 
ventil -  وذلك من خالل تمويل ش���راء ثالثة أجهزة تنفس صناعي

tors لمنحه���ا إل���ى وزارة الصحة، للمس���اهمة في س���د اإلحتياجات 
الطبية.

كما شارك بنك مصر في مبادرة إتحاد بنوك مصر برئاسة محمد 
االترب���ي – لتوفير الدعم المالي بمبلغ 500 مليون جنيه، للمس���اندة 
ف���ي إتاح���ة لقاح فيروس كورون���ا للفئات األكثر إس���تحقاقاً، بالتعاون 
م���ع صندوق »تحيا مصر«، وبمش���اركة البنوك أعضاء اإلتحاد، حيث 
س���اهم بالنصيب األكب���ر بنوك: األهل���ي المصري، مص���ر، التجاري 
الدولي )مص���ر( – قطر، الوطني األهلي المصري، القاهرة والعربي 

اإلفريقي الدولي.
وكان بن���ك مص���ر، ق���د ش���ارك ف���ي مب���ادرة إتحاد بن���وك مصر 
للمس���اهمة ف���ي دعم األس���ر المتضررة م���ن العمالة غي���ر المنتظمة 
م���ن فيروس كورون���ا بمبلغ 80 مليون جنيه، حيث إن تلك األس���ر من 
أكث���ر الفئ���ات التي تضّررت م���ن إجراءات الحد من إنتش���ار فيروس 
اء إجراءات حظر التجول  كورون���ا، نظ���راً إلى توقفهم عن العمل، ج���رَّ
التي إتخذتها الدول���ة المصرية، والتي تحتم عدم التجمع، وتخفيض 

العمالة وغيرها.
كم���ا دع���م بنك مصر مؤسس���ات المجتمع المدن���ي، ممثلة ببنك 
الطعام المصري، ومؤسسة مصر الخير لشراء 11500 كرتونة عائلية 
م���ن الم���واد الغذائية االساس���ية المتنوع���ة، باإلضافة إلى »ش���نطة« 
تحتوي على مواد مطهرة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، لدعم 

l.األسر األكثر إستحقاقاً من الشعب المصري
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 إفتتاح »المكتب التنفيذي«
 لمواجهة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في اإلمارات

األخبار والمستجدات

أفادت دولة اإلمارات العربية المتحدة، أن مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس البالد ورئيس 
مجلس الوزراء وحاكم دبي، قرر إنش��اء »المكتب التنفيذي لمواجهة غس��ل األموال وتمويل اإلرهاب«، لإلش��راف على تنفيذ 
»اإلس��تراتيجية الوطني��ة لمواجه��ة غس��ل األموال وتموي��ل اإلرهاب«، و»خط��ة العمل الوطني��ة«، الهادفة إل��ى تعزيز نظام 

مكافحة الجرائم المالية في دولة اإلمارات.
وق��د إتخ��ذ مجلس ال��وزراء اإلماراتي ق��رارًا بالموافقة عل��ى تعيين حام��د الزعابي مديرًا عام��ًا للمكتب التنفي��ذي، والذي 
س��يرتبط مباشرة ب� »اللجنة العليا لإلشراف على اإلس��تراتيجية الوطنية لمواجهة غسل األموال وتمويل اإلرهاب« برئاسة 

الشيخ عبد اهلل بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وفي هذا الس���ياق، ق���ال حام��د الزعابي: »تأخذ دول���ة اإلمارات 
دورها الرئيسي في حماية سالمة النظام المالي العالمي بمنتهى الجدية 
والمهني���ة، فمع زيادة حجم الجرائم المالية وتعقيداتها، إزداد وعي دولة 
اإلم���ارات بها وفهمه���ا لحيثياتها وأبعاده���ا. ولهذا تلت���زم الدولة إتخاذ 
اإلج���راءات الالزمة في هذا الصدد، حيث س���يعمل »المكتب التنفيذي« 
على تعزيز إتخاذ هذه اإلجراءات للتصدي لجرائم غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب، وتمكين المؤسس���ات المعنية من إنفاذ هذه اإلجراءات بش���كل 

فاعل«.
وأضاف الزعابي: »يشكل »المكتب التنفيذي« إنعكاساً لإللتزام رفيع 
المس���توى بإنشاء وتشغيل نظام متطور لإلمتثال، وإتخاذ جميع التدابير 
التي تُسهم في الحّد من الجرائم المالية من قبل جميع الجهات المعنية 

في اإلمارات«.

حامد الزعابي

وسيعمل »المكتب التنفيذي« بصفته هيئة التنسيق الوطنية الرئيسية 
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األخبار والمستجدات

 األمين العام إلتحاد المصارف العربية
 وسام حسن فتوح

األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح 
يشيد بجهود »اإلمارات المركزي« لحماية اإلستقرار المالي والحد من المخاطر

لجهود مكافحة غس���ل األم���وال وتمويل اإلرهاب داخ���ل دولة اإلمارات، 
حي���ث يمتل���ك المكتب تفويضاً واس���ع النطاق لمس���اعدة جميع الجهات 
المعني���ة على تعزيز كفاءته���ا وفاعليتها في تنفيذ »خطة العمل الوطنية« 
وتحقيق مس���تهدفاتها، من خالل تمكين الدولة والتحضير بشكل أفضل 

لبناء هيكل قوي ومستدام لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
ويتولى »المكتب التنفيذي« عدداً من المس���ؤوليات؛ تش���مل تحسين 
التنس���يق والتعاون على الصعيدين المحلي والدولي في ش���أن المس���ائل 
المتعلقة بمواجهة غس���ل األموال وتمويل اإلرهاب، س���واء على مس���توى 
السياس���ات والعملي���ات. ويتولى أيض���اً التصدي لجرائم غس���ل األموال 
وتموي���ل اإلرهاب، من خالل العمل م���ع المجموعات اإلقليمية والدولية، 
مثل فريق عمل مكافحة غس���ل األموال وتمويل اإلرهاب في دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، و»مجموعة العش���رين«، و»مجموعة العمل 

المالي )فاتف(«، وس���يجري ذلك بالتنسيق مع »اللجنة الوطنية لمكافحة 
غس���ل األم���وال وتمويل اإلره���اب وتمويل التنظيمات غير المش���روعة«، 

ووزارة الخارجية والتعاون الدولي
كما س���يعمل على زيادة تبادل المعلومات بش���كل مكثف بين الجهات 
المعنية بإنفاذ القانون والجهات اإلش���رافية والرقابية والقطاع الخاص، 
ودراسة وتطوير التش���ريعات الوطنية بالتنسيق مع الهيئات ذات الصلة، 
لتعزيز األطر القانونية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

وتش���مل المس���ؤوليات أيضاً التنس���يق مع وزارة الخارجية والتعاون 
الدولي في ش���أن متابعة إنجاز »االس���تراتيجية الوطنية لمواجهة غس���ل 
األم���وال وتمويل اإلره���اب«، وتنفيذ توصي���ات »اللجنة العلي���ا« في هذا 
الخص���وص، والتي يترأس���ها الش���يخ عب���د اهلل بن زاي���د آل نهيان وزير 

الخارجية والتعاون الدولي.

ف���ي هذا الس���ياق، رأى األمين العام إلتحاد المصارف العربية وس��ام حس��ن فتوح 
»أن ق���رار مجلس الوزراء االماراتي برئاس���ة الش���يخ محمد بن راش���د آل مكت���وم، نائب رئيس 
الدول���ة، رئي���س مجلس ال���وزراء وحاكم امارة دبي، بإنش���اء »المكتب التنفيذي لمواجهة غس���ل 
األموال وتمويل اإلرهاب«، لإلشراف على تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية، لمواجهة غسل األموال 
وتموي���ل اإلرهاب، وتعزيز نظام مكافح���ة الجرائم المالية في دولة اإلمارات، هو إنجاز يُضاف 
إل���ى سلس���لة من القوانين واإلجراءات، التي تهدف إلى الح���د من الجرائم المالية نتيجة زيادة 

حجمها وتعقيداتها«.
أضاف فتوح: »في ظل إنتش���ار جائحة كورونا، وتحديداً في س���بتمبر/ أيلول 2020، طلب 
مص���رف اإلم���ارات المركزي من المصارف العاملة في الدولة، بذل مزيد من الجهود لمواجهة 
غس���ل األموال لحماية اإلس���تقرار المالي، ويهدف إلى الحد من مخاطر الجرائم المالية. كما 
طلب المصرف المركزي من المصارف، بذل مزيد من الجهد لمواجهة غسل األموال ومكافحة 

تمويل اإلرهاب«.
وتابع فتوح: »كما أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أعلنت وزارة اإلقتصاد اإلماراتية 
تطوير خطتها اإلس���تراتيجية، ومبادراتها في التصدي لممارسات غسل األموال، بهدف تعزيز 

إطار العمل الخاص بها في مجال مواجهة جرائم غسل األموال، ومكافحة تمويل اإلرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة على الصعيد العالمي، وذلك 
عبر إستخدام أعلى المعايير الدولية«.

ولفت فتوح إلى »سعي دولة االمارات العربية المتحدة لمكافحة جرائم غسيل األموال وتمويل اإلرهاب، لطالما تبقى ضمن أولوية إهتمامات حكومة 
دولة اإلمارات، حيث تم تأس���يس اللجنة الوطنية لمواجهة غس���ل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب في العام 2000، بناء على إلتزام راسخ بحماية النظام 
المالي للدولة من التمويل غير المشروع. كما صدر أول قانون إتحادي لمواجهة غسل األموال في عام 2002. وفي أكتوبر/ تشرين االول، صدر المرسوم 
بقانون إتحادي رقم 20 لعام 2018 في ش���أن مواجهة جرائم غس���ل األموال، ومكافحة تمويل اإلرهاب، وتمويل التنظيمات غير المش���روعة لتطوير البنية 

l.»التشريعية والقانونية للدولة، لما لها من دور مهم في ضمان اإللتزام بالمعايير الدولية الخاصة بمكافحة جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب
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فاز بنك دبي التجاري بثالث جوائز في النس��خة الثالثة عش��رة من جوائز »إيميا فاينانس« للخدمات المصرفية في الش��رق 
األوس��ط لعام 2020. وتعد جوائز »إيميا فاينانس« من أهم الجوائز في القطاع المصرفي في منطقة الش��رق األوس��ط، والتي 
ته��دف إل��ى تكريم المؤسس��ات المصرفية الت��ي تحقق أداًء ماليًا مس��تقرًا، وتظهر أعل��ى معايير الخدمة، وتق��دم المنتجات 

المبتكرة، وتحقق التميز في القطاع المصرفي عمومًا.

بنك دبي التجاري يحصد 3 جوائز »إيميا فاينانس« للخدمات المصرفية 2020

وتش���مل الجوائز التي حصدها بنك دبي التجاري جائزة »أفضل 
بن���ك محلي في اإلم���ارات«، والتي حصل عليها البن���ك للمرة الثانية، 
وجائ���زة »أفض���ل منت���ج في الش���رق األوس���ط«، والتي حص���ل عليها 
نظي���ر إطالقه لحس���اب CBD Digi مؤخراً. كما تم تكريم الرئيس 
التنفي���ذي للبن���ك، الدكتور بيرن���د فان ليندر، بجائ���زة »أفضل رئيس 

تنفيذي للعام«.
وتسلم الجوائز الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك 
دبي التجاري في حفل أقيم مؤخراً في المقر الرئيسي للبنك في دبي. 
وقال: رغم البيئة التش���غيلية التي كانت مليئة بالتحديات في 2020، 
إال أننا اس���تطعنا مواصلة تقديم خدماتنا لعمالئنا من خالل تس���ريع 
وتي���رة القن���وات المصرفية الرقمي���ة. كما تعد ه���ذه الجوائز الثالث 
دلياًل على نجاح اس���تراتيجيتنا بأن نكون بن���كاً رقمياً بالكامل، والتي 
تركز على تحس���ين تجرب���ة العمالء. ونحن إذ نحتف���ي بهذا اإلنجاز، 
سنس���تمر في تقديم حلول مصرفية مبتكرة لتجاوز توقعات عمالئنا 

لكي نبقى البنك المفضل للعمالء في اإلمارات.
ب���دوره، قال أميت مالهوت���را، المدير العام – مجموعة الخدمات 
المصرفي���ة لألفراد في بنك دبي التجاري: »يس���عدنا الحصول على 
 CBD جائزة »أفضل منتج في الش���رق األوس���ط« وذلك عن حساب
Digi، وال���ذي يعد حس���اباً رقمي���اً يمكن للعمالء فتح���ه في أقل من 
ث���الث دقائق ويق���دم للعمالء مزايا جذابة ومغرية. وتس���اعد قدراتنا 
الرقمية الداخلية على الفتح الفوري للحسابات لنقدم لعمالئنا أفضل 

تجربة مصرفية«. وأضاف نحن إذ نواصل رحلتنا نحو التميز وسعينا 
بأن نكون بنكاً رقمياً بالكامل، فإن مثل هذه الجوائز س���تحفزنا على 
مواصل���ة تعزيز خدماتنا لعمالئن���ا وتقديم حلول أكثر ابتكاراً. ومجلة 
»إيمي���ا فاينانس«هي أح���د أهم المنش���ورات العالمي���ة المتخصصة 
ف���ي القطاع المصرفي والمالي، والتي تق���دم تقارير مفصلة وبيانات 

l.تحليلية في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا

األخبار والمستجدات
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منذ عام بالتمام والكمال، جاءت أزمة كورونا لُتضاف إلى الرهانات التي طرحها الوسط المصرفي، في شأن مردودية نشاط 
بنوك التجزئة الفرنسية، وعّمقت من هجر الفروع المصرفية، والتركيز على رقمنة التعامل مع البنوك، وما يتبع ذلك من 

صعوبة في تحقيق مداخيل ُتحّدد ربحية المصارف.
أزمة الكوفيد، ال شك في أنها تركت بصمات على كافة القطاعات بشكل مباشر أحيانًا، وأحيانًا أخرى بشكل غير مباشر. 

فاألزمة الصحية العالمية، وبخصوص القطاع البنكي في العالم عمومًا، وفي فرنسا خصوصًا، لعبت دورًا رئيسيًا في اإلسراع 
من التحّول في العمل المصرفي بواسطة وسائل التواصل الرقمية، وساهمت في اإلسراع في التوّجه نحو إغالق المزيد من 

الفروع المصرفية، بهدف تخفيف التكلفة، وفي المقابل التركيز على اإلستثمار في العمل المصرفي الرقمي.

جائحة كورونا سرَّعت من عملية تحوُّل ضرورية
في طبيعة عمل بنوك التجزئة في فرنسا

الدراسات واألبحاث والتقارير

أم���ام هذا التوج���ه والنية في ذلك، جاءت كورون���ا لتُعّزز هذا 
النهج، وال س���يما أن البنوك الفرنس���ية، وحتى بنوك العالم، التي 
تُواج���ه تداعي���ات الوب���اء، تُعاني مس���ّبقاً من عائد قلي���ل، نتيجة 
مع���دالت الفائدة المتدني���ة التي تتأثر بفوائد البن���وك المركزية، 
والتي تؤثر سلباً على الهامش الصافي لألرباح المصرفية، وتدفع 
بإتج���اه الضغط على المنافس���ة، وتالياً تجد البنوك نفس���ها أمام 

مداخيل ضعيفة. 
م���ن هن���ا، فإن ه���ذا الموض���وع ليس 
جدي���داً ف���ي عال���م البن���وك، إنم���ا جاءت 
جائح���ة كورون���ا لتزي���د م���ن الطي���ن بلة، 
وتؤك���د رغبة قي���ادات المص���ارف للتوجه 

نحو رقمنة العمل البنكي، وال سيما التعامل مع الزبائن على هذا 
النحو. ومن جهتهم، أصبح الزبائن مرغمين على التوجه، أقل من 
قبل، إلى فروع البنوك لتأدية حاجاتهم، وبالتالي اللجوء على نحو 

أكثر إلى األدوات التقنية وعن بُعد. 
أض���ف إل���ى ذلك، فإنه وبس���بب الجائحة، هن���اك العديد من 
موظف���ي المص���ارف، أصبحوا يعمل���ون من منازلهم في فرنس���ا، 
وفي غير فرنس���ا، األمر الذي يفرض بيئة عمل جديدة وحساسة 
ف���ي آن واحد، وتؤدي إل���ى زيادة في كلفة المخاط���ر، وتجعل من 
الصع���ب تأمين مداخيل للبنك، كم���ا لو أن الموظفين في عملهم، 
في مكاتبه���م، ويتنقلون بين زبائنهم بحثاً 

عن عقود جديدة.
هذا الواقع، يُعّزز من التوجه المسبق 
نح���و اإلعتم���اد عل���ى الجان���ب التقن���ي 
الرقمي، في عمل بن���وك التجزئة، وهذا 
م���ا رأيناه ف���ي نهاية الع���ام 2020 لدى بنك »سوس���يتيه جنرال« 
)SG( الفرنس���ي، ال���ذي أعلن حينها عن دم���ج فرعه في صيرفة 
التجزئ���ة م���ع فرع���ه Credit du Nord، الدمج الذي يس���مح 
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الدراسات واألبحاث والتقارير

بش���كل خ���اص لبن���ك التجزئة 
والوحي���د ف���ي المجموعة، بأن 
يقوم بإس���تثمارات في التحّول 
نحو الرقميات، ويفرض مناخاً 
جدي���داً بين الف���روع وزبائنها، 
الذي���ن يأتون إلى م���كان البنك 
لتأمي���ن حاجاته���م. فهنا أيضاً 
الصحي���ة  الجائح���ة  فرض���ت 
الكوني���ة، طريق���ة جدي���دة من 
التعاط���ي بين البن���ك وزبائنه، 
كم���ا فرض���ت ض���رورة حتمية 
إلعادة النظر في هذه العالقة، 
والت���ي بدأت تأخذ هذا النمط 

م���ن قب���ل ظه���ور الوباء، لك���ن األخير ع���ّزز هذا النه���ج، حيث إن 
البنوك الفرنس���ية وغير الفرنس���ية وبمس���تويات متفاوتة، تستمر 

منذ سنوات في هذا التحّول.
قضايا كثيرة فرضتها السلطات على المواطنين، مثل اإلغالق 
الكل���ي أو الجزئ���ي، وحظر التجوال، وعدم الس���ماح بالتنقل حتى 
إلى مكاتب الدوائر العام���ة والبنوك، واإلكتفاء بالتعامل عن بُعد، 
وبواس���طة القن���وات الرقمية، حيث فرضت عل���ى الزبائن طريقة 
جدي���دة من التعاطي مع الجه���ات المقابلة، وقد بدأوا التأقلم مع 
هذا النموذج الذاهب بإتجاه التحّول، الذي طرأ على العالقة بين 

البنك والعاملين في داخله من جهة، والزبائن من جهة أخرى.
لك���ن أي���ن هي مصلح���ة البن���وك من إعتم���اد ه���ذا النموذج، 

مدعومة بصيغة تعاطي جديدة فرضتها جائحة كورونا؟
ال شك في أن البنوك ستجد نفسها تكتفي بمكاتب أصغر من 
المعت���اد، أي أعباء أقل، مع تكلف���ة مخاطر أقل. أضف إلى ذلك، 

أن البنوك تعمل على خلق بيئة 
جديدة من العالقة مع الزبائن 
أكثر فأكثر، بواسطة الرقميات 
اإلحتف���اظ  م���ع  والتقني���ات، 
بالرغب���ة ف���ي الجم���ع م���ا بين 
التكنولوجيا  بواس���طة  التعامل 

والتواصل اإلنساني. 
ف���ي ه���ذا اإلط���ار، لف���ت 
بن���ك BNP Paribas إلى أن 
خدم���ة Affinité بس���عر 12 
يورو ش���هرياً، وتّم���ت تجربتها 
مؤخ���راً ف���ي تأمي���ن خدم���ات 
للزبائ���ن ع���ن بُع���د، بّين���ت أن 
نس���بة 15 % إل���ى 20 % من 

الزبائن، أعربت عن قبولها وإعجابها بهذه الخدمات.
م���ن المؤكد، أن البنوك الفرنس���ية بدأت منذ س���نوات قليلة، 
بإغ���الق فروع لها، وال س���يما البنوك التجاري���ة، ومن بين البنوك 
الفرنس���ية الت���ي أفصح���ت ع���ن برنامجها بش���كل واض���ح، بنك 
سوسيتيه جنرال )SG(، الذي ينوي إقفال 30 % من فروعه من 

اليوم وحتى 2025.
اإلش���كالية تتمحور حول معادلة غير متوازنة، تتمثل بحضور 
ش���خصي كبير للموظفين، وف���ي المقابل، هذا الحضور، ال يجني 
الربحية المنتظرة، األمر الذي يُعزز من التوجه أيضاً نحو الرقمنة 

l.أكثر، والذي عّززت من حضوره كورونا ولم تُقّصر بجهدها

مازن حمود
محلل مالي وإقتصادي/ باريس  
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 نديم نجار
المدير العام للشرق األوسط وأفريقيا، مجموعة بورصة لندن

20 عامًا في مكافحة الجرائم المالية

World- لق��د م��ر 20 عامًا من��ذ أن ب��دأت l
Check للم��رة األول��ى في مس��اعدة العمالء 
عل��ى الوف��اء بإلتزاماتهم التنظيمي��ة في ما 

يتعلق بالجرائم المالية

 
l شهدنا أنماطًا مختلفة من الجرائم المالية 

في األع��وام الماضي��ة، وهي تمث��ل تحديات 
جدي��دة كبيرة لعمالئنا. ولك��ن كيف تغّيرت 
وتأقلم��ت خدماتن��ا لضم��ان إس��تمرارنا ف��ي 

تلبية إحتياجات العمالء الناشئة؟

l نس��عى جاهدين لفهم التحديات الفريدة 

لكل عميل وتقديم الحل المناسب في الوقت 
المناسب

 نديم نجار

ع�������ام 2020 م�������رور 20 عام�������ًا على دعم يصادف    
المالي�������ة  القطاع�������ات  عب�������ر  عمالئن�������ا 
والشركات حول العالم في مكافحة الجرائم المالية. نحن 
نعتبر أنفس�������نا رواًدا في اس�������تخدام البيانات والتكنولوجيا 
لمس�������اعدة عمالئنا عل�������ى مواجهة التحديات التش�������ريعية 
والتنظيمية الهامة. أطلقنا World-Check لمساعدة 
عمالئنا في س�������عيهم إلى طرق جديدة للوفاء بالتزاماتهم 

التنظيمية فيما يتعلق بغسل األموال وتمويل اإلرهاب. 
 في ع�������ام 2011، أش�������ار ديفيد كريج، العض�������و المنتدب 

األخبار والمستجدات

لقط�������اع إدارة مخاط�������ر الحوكمة واالمتث�������ال والرئيس التنفيذي لش�������ركة ريفينيتيف وهي اآلن ج�������زء من مجموعة بورصة لن�������دن، أن الوفاء 
بااللتزامات التنظيمية بعد األزمة المالية س�������يكون تحدًيا كبيًرا للبنوك وإمكانية قيام World-Check  بدور رائد في مس�������اعدة العمالء 
على مواجهة التحدي. لقد أدى االس�������تحواذ على World-Check  إلى إنش�������اء األساس لما هو عمل ريفينيتيف للمخاطر اليوم. ويعتمد 
اآلن ما يقرب من 000،10 عميل على مس�������توى العالم على بياناتنا وتقنياتنا وخبراتنا البش�������رية لمس�������اعدتهم في تلبية احتياجات المخاطر 
واالمتثال. عالوة على ذلك، يعمل العديد من عمالئنا اآلن في قطاعات خارج الخدمات المالية، حيث نما نطاق اللوائح التي تتطلب مزيًدا 

من العناية الواجبة بشأن عالقات الموردين واألطراف الثالثة. 
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وعلى مدار العشرين عامًا الماضية، واجه عمالؤنا تحديات من قبل المجرمين وجماعات الجريمة المنظمة، الذين أصبحوا أكثر تطورًا 
في أساليبهم لغسيل األموال غير المشروعة من خالل النظام المالي العالمي. وإستجابة لذلك، كان ال بد من توسيع نطاق أنظمة الجرائم 
المالية بش�������كل كبير لمواكبة ذلك. كما ش�������هدنا في الس�������نوات األخي�������رة أيضًا ظهور أنواع جديدة من الجرائم المالي�������ة، بما في ذلك الزيادات 
الكبيرة في اإلتجار بالبش�������ر، وتصاعد الجريمة الخضراء. كل هذا ُيمثل تحديات جديدة كبيرة لعمالئنا. نحن ملتزمون مس�������اعدة عمالئنا 

على اإلستجابة لهذه التهديدات الناشئة، ومن خالل زيادة إستثمارنا في البيانات والتكنولوجيا المتطورة بهدف تقديم حلول مبتكرة.
وتظل خبرتنا البش�������رية أساس�������ية في تطوير World-Check خالل العقدين الماضيين، وستس�������تمر في القيام بذلك في المستقبل. 

لق�������د نم�������ا فريقن�������ا م�������ن محلل�������ي األبح�������اث 
المتخصصي�������ن، وكثي�������ر منه�������م كان معنا في 
رحلتن�������ا التي إس�������تمرت 20 عامًا، وتوس�������عت 
قدراتهم إلجراء األبح�������اث بأكثر من 65 لغة. 
واليوم لدينا أكثر المطورين موهبة وإبتكارًا، 
وهم يعملون بالتعاون مع فرق البحث لدينا، 

مما ُيساعد في دفع تحسينات المنتج. 
World- لق�������د أطلقنا منصة الع�������رض

Check One خ�������الل الع�������ام 2014 وكان�������ت 
ه�������ذه خطوة كبي�������رة، حيث جمع�������ت معلومات 
المخاط�������ر العالمي�������ة التي ال مثي�������ل لها من 

فريق البحث لدينا مع الجيل التالي من برامج الفحص اآللي الصادرة عن فريق التكنولوجيا لدينا. وكان هذا بمثابة تغيير لقواعد اللعبة 
بالنسبة إلى عمالئنا، ألنه سّهل وسّرع عملية إعداد العمالء بالكامل. فهي تستمر في جعل مراقبة المخاطر أبسط بكثير وأكثر ذكاًء. 

وفي العام 2018، أطلقنا Media Check من World-Check One  لمواجهة التحدي المتمثل في تحديد البيانات األكثر صلة، 
وتس�������تخدم أداة الفح�������ص والمعالجة الفريدة هذه تقنيات، ذكاء إصطناعياً متطوراً، لق�������ص البيانات األكثر أهمية لعمالئنا. في العام 2019، 
قمنا بش�������راكة إس�������تراتيجية جديدة مع Dunn و Bradstreetلتوسيع تغطية المحتوى لدينا. وقد نتج عن ذلك إطالق األداة األفضل في 

فئتها وهي: UBO Check   للتحقق من الملكية النهائية.
المطلوب اليوم شراكة لبناء الوعي بمشكلة الجريمة المالية، وهي ما يعني أن الطبيعة العالمية للجريمة المالية أكبر من أن تتصّدى 
لها هيئة أو منظمة حكومية بمفردها. وهو يتطلب نهجًا منس�������قًا ومتماس�������كًا من مجموعة من الجهات الفاعلة المختلفة التي تعمل ضمن 
النظ�������ام البيئ�������ي لمكافحة الجريمة المالية. وكانت ريفينيتيف في طليعة إطالق التحال�������ف العالمي لمكافحة الجريمة المالية، وهي عضو 

مؤسس إلى جانب اليوروبول، والمنتدى اإلقتصادي العالمي. 
ويس�������عى التحالف إلى تعزيز تعاون أكثر فعالية بين القطاعين العام والخاص، وإش�������راك صانعي السياسات بهدف جعل قواعد مكافحة 
غس�������يل األموال أكثر فعالية. نحن نس�������عى بش�������كل دائم لفهم التحديات الفريدة لكل عميل وتقديم الحل المناسب في الوقت المناسب. كما 
نج�������ري إس�������تطالعات منتظمة تلخص آراء عش�������رات اآلالف من المهنيين حول العالم لمس�������اعدتنا على فهم التحدي�������ات الكلية التي تواجه 
ممارس�������ي المخاطر واإلمتثال بش�������كل أفضل. وُتوفر المنش�������ورات، مثل التكلفة الحقيقية للجريمة المالية والمخاطر الخفية في عالقات 

األطراف الثالثة، رؤى ومعلومات قيمة حول أحدث اإلتجاهات التي تشكل وظيفة االمتثال. 
إن تطور التهديدات يعني أن التكنولوجيا والبيانات ستستمر في لعب دور حاسم في تعطيل شبكات الجرائم المالية. مع وصول جائحة 
COVID-19، تغير مش�������هد التهديدات بش�������كل كبير،  مما زاد من مخاطر الجرائم المالية. حتى قبل الوباء كانت طبيعة الجريمة المالية 

تتغير حيث كان اإلحتيال المرتبط بالهوية، أحد أكثر أشكال اإلحتيال تطورًا وسرعة في النمو. 
وش�������كل هذا المش�������هد المتزايد للتهديدات ضغوطًا كبيرة على المؤسس�������ات لمراقبة أنظمتها الخاصة، والتأكد من أنها تحمي عمالءها 
والمحتملي�������ن منه�������م. ويجب عليهم اآلن النظر بجدية ليس فقط في المخاطر المتعلقة بغس�������ل األموال، ولك�������ن أيضًا المخاطر المتعلقة 

بالهوية والجرائم اإللكترونية واإلحتيال. 
ويتطلب مش�������هد التهديد المتزايد أيضًا بذل جهود متضافرة لجمع الش�������ركات الكبرى والهيئات التنظيمية والسياس�������يين والجمعيات 
الخيرية معًا لمواجهة التحدي. نريد أن نقول »شكرًا« لجميع عمالئنا وموظفينا على مدى عقدين من العمل معًا لمواجهة تحدي مكافحة 

l.الجريمة المالية

األخبار والمستجدات
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جهود البحرين قيادة وشعباً، تتضافر من أجل مكافحة تداعيات كورونا، حيث ال تزال 
شهدنا ومنذ بدء تفشي هذه الجائحة، سلسلة من المبادرات المتماسكة التي 
هدفت إلى حماية اإلقتصاد والمجتمع واإلنسان، وقد حققت الكثير من أهدافها بفضل فاعلية 
هذه المبادرات التي ش���ملت تقديم الدعم للمنش���آت في مختلف القطاعات، كذلك دعم األجور 
والنفق���ات األخ���رى لدى هذه المؤسس���ات، وأيضاً دع���م البنوك من أجل تمكينه���ا من مواصلة 
تقديم التس���هيالت للمقترضين من أفراد ومؤسسات، ومواصلة أداء دورها التمويلي والتنموي. 
وال ننس���ى مبادرات دعم وتحصين المجتمع صحياً، من خ���الل المبادرة لتقديم التطعيم مجاناً 
إلى كافة المواطنين والمقيمين، ومواصلة اإلجراءات اإلحترازية وغيرها الكثير من اإلجراءات.
لق���د كان مص���رف البحرين المركزي من أوائ���ل البنوك المركزية ف���ي العالم الذي تصّدى 
ووفقاً لمنهج متكامل، للتداعيات المحتملة لفيروس كورونا على الصناعة المصرفية، واإلقتصاد 
عموم���اً ف���ي المملكة، من خالل قيامه بإصدار سلس���لة من اإلج���راءات والتدابير للحفاظ على 
صحة وس���المة المواطنين والمقيمين والعاملين في القطاع المالي على حد س���واء، كما أصدر 
حزم���ة م���ن التدابير الرقابي���ة والتنظيمية للتخفيف م���ن آثار التداعيات المالية في مس���تهلكي 
الخدمات المالية المتضررين من الفيروس، كذلك المؤسسات المالية والتجار ومساعدتهم على 
إستيعاب تلك التداعيات، باإلضافة إلى حماية إستقرار القطاع المالي في مملكة البحرين، بما 
في ذلك رفع قدرة اإلقراض لدى البنوك بما يعادل 3.7 مليارات دينار بحريني، وذلك إلعطائها 

جهود البحرين لمكافحة تداعيات كورونا

عدنان أحمد يوسف
رئيس جمعية مصارف البحرين

رئيس إتحاد المصارف العربية سابقًا

المرونة الالزمة للتعامل مع طلبات العمالء لتأجيل األقساط أو للتمويل اإلضافي خالل المرحلة المقبلة.
كما يُمكن القول بكل ثقة، إن جملة هذه اإلجراءات والتدابير عززت من س���معة مركز البحرين المالي إقليمياً وعالمياً، لكونها تنس���جم مع الخبرة 
المكتسبة والقيادة المتمرسة طوال العقود الخمسة الماضية لهذا المركز، والتي أدارت بحنكة الصناعة المصرفية في المملكة عبر مختلف األزمات 
السياسية واالقتصادية والمالية التي شهدها العالم طول هذه الفترة، وكان مركز البحرين المالي قادراً دوماً على تخطيها وإستئناف مسيرته الناجحة.

وفي ما يخص الصيرفة اإلس���المية، ورغم أنها ال تزال تمثل نس���بة ضئيلة من األصول المالية العالمية، إال أنها موجودة في أكثر من 60 بلداً 
بأصول ناهزت تريليوني دوالر، وأصبحت ذات أهمية نظامية في 14 منها )15 % وأكثر من األصول المصرفية(. لذلك، ونظراً إلى التنامي السريع 
للصيرفة اإلسالمية، من حيث الحجم والتنويع، فإنها باتت تساهم مساهمة رئيسية في مكافحة جائحة كورونا، من خالل الشمول المالي والتنمية 
المس���تدامة، وم���ن ث���م بات لزاماً على الس���لطات الرقابية والبن���وك المركزية، أن تهتم بصورة أكبر بدراس���ة وتصميم دور الصيرفة اإلس���المية في 

اإلستقرار المالي العالمي، وال سيما أنها أثبتت قدرتها على المساهمة في حماية هذا اإلستقرار بصورة كبيرة.
لق���د أصبح���ت مملكة البحرين مرك���زاً عالمياً في قطاع الخدمات المالية اإلس���المية، والدول���ة المضيفة ألكبر تجمع من المؤسس���ات المالية 
اإلسالمية في الشرق األوسط. ولقد كان النمو في قطاع الخدمات المصرفية اإلسالمية كبيراً، حيث قفزت الموجودات اإلجمالية في هذا القطاع 
من 1.9 مليار دوالر في العام 2000 إلى32.7 مليار دوالر في يوليو/ تموز 2020 أي بزيادة فاقت 17 ضعفاً. كما إرتفعت حصة المصارف اإلسالمية 

من السوق من 1.8 % من مجموع الموجودات المصرفية في العام 2000 إلى 15.3 % في يوليو/ تموز 2020.
وقد لعبت البنوك اإلسالمية في المملكة دوراً رائداً في التصدي لجائحة كورونا، من خالل النهوض بمسؤولياتها تجاه اإلقتصاد والمقترضين، 
عالوة على مبادرات المس���ؤوليات اإلجتماعية، كما تمّيزت في التوس���ع بدعم المقترضين العمالء لديها، كذلك تقديم التس���هيالت للعمالء الجدد، 

وواصلت دعم األنشطة االقتصادية كما يتضح ذلك من ميزانياتها العمومية.
خالل لقائي مؤخراً بإحدى القيادات المصرفية اإلس���المية الش���ابة، التي أتوقع لها مستقباًل مشرقاً في هذه الصناعة التي تحتاج بالفعل لمثل 
ه���ذه القي���ادات، ذك���ر لي القيادي، أن مصرف���ه تواصل مع هيئة الرقابة الش���رعية للمصرف، ألخذ موافقتها على تقديم جزء م���ن أموال الزكاة إلى 
الموظفي���ن أو المتدربي���ن لدي���ه، الذين إضطر البنك بس���بب الجائحة لتقليص وظائفهم. وقد وافقت هيئة الرقابة الش���رعية للبنك بالفعل على هذا 
المقترح، الذي يجس���د بحق مبادئ البنوك اإلس���المية الملتزمة بالحفاظ على س���المة الموظف وصحته النفس���ية والعائلية، وكونه المعول عليه في 
إعم���ار األرض والمجتم���ع، وقد أثبتت البنوك اإلس���المية بالفعل مس���ؤولياتها األخالقي���ة والتنموية خالل فترة الجائحة س���واء في البحرين أو على 

 l.مستوى العالم اإلسالمي والعالم من خالل هذه المبادرات المتميزة

األخبار والمستجدات
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ترأس رئيس مجل��س إدارة مجموع��ة البركة المصرفية 
)ABG(  عب��د اهلل صالح كامل، جمعيتها العامة العادية 
عب��ر تقنية اإلتص��ال المرئي والمس��موع، وذلك بنصاب 
مس��اهمو  ناق��ش  حي��ث   ،)%  76.90( ق��دره  قانون��ي 
المجموعة تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط المجموعة 
خالل الس��نة المالي��ة المنتهية في 31 ديس��مبر/ كانون 
الرقاب��ة  هيئ��ة  تقري��ر  إل��ى  وإس��تمعوا   ،2020 األول 
الش��رعية الموح��دة للس��نة المالي��ة المنتهي��ة ف��ي 31 
مراق��ب  تقري��ر  وإل��ى   ،2020 األول  كان��ون  ديس��مبر/ 
الحس��ابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ 
كان��ون األول 2020، ثم تمت مناقش��ة البيان��ات المالية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون األول 2020 .

وافق���ت الجمعية العمومية على توصي���ة مجلس اإلدارة بعد 
الحص���ول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرس���مية، في 
م���ا يتعل���ق بتحويل 10 % من صافي الدخ���ل العائد على حقوق 
المس���اهمين الش���ركة األم إلى اإلحتياطي القانوني وذلك بواقع 
6,657,906 دوالر، وترحي���ل مبل���غ 59,921,155 دوالر لألرب���اح 
المس���تبقاة، كم���ا تم���ت الموافقة عل���ى صرف مبل���غ 1.5 مليون 
دوالر مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في 

 .2020/12/31
بعدها اطلعت الجمعية العامة على تقرير حوكمة المصارف 
طبقاً ألنظمة مصرف البحرين المركزي بهذا الخصوص، والتي 
تشمل اإلطالع على نتائج تقييم مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس 
ولجان المجلس، وتقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس 

اإلدارة الجتماعات المجلس للعام 2020.
 كم���ا صادق���ت الجمعي���ة العمومي���ة بعد ذلك عل���ى توصية 
مجل���س اإلدارة بتعيي���ن توفيق ش���اكر مفت، عض���واً في المركز 
الش���اغر ف���ي مجل���س إدارة مجموعة البرك���ة المصرفية، وذلك 
خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي. وأيضاً على تفويض 
إدارة المجموع���ة ب���أن تدف���ع 1,014,815 دوالر ك���زكاة نيابة عن 
جميع المس���اهمين بواقع 0.08 س���نت عن كل 100 سهم، بحيث 
يقتطع هذا المبلغ مباشرة من األرباح المستقباة، ولإلدارة الحق 
ف���ي تفويض من تراه مناس���باً لتوزيع مبالغ ال���زكاة على الجهات 

المستحقة لها.
كم���ا تمت الموافق���ة على إبراء ذمة رئي���س وأعضاء مجلس 

الجمعية العمومية العادية السنوية
لمجموعة البركة المصرفية

األخبار والمستجدات

اإلدارة ع���ن تصرفاته���م خالل الس���نة المالي���ة المنتهية في 31 
ديس���مبر/ كانون األول 2020، والموافق���ة على إجمالي المزايا 
والمكافآت ألعضاء هيئة الرقابة الش���رعية الموحدة عن السنة 

المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون األول 2020.
وق���د تم���ت الموافقة عل���ى توصي���ة مجل���س اإلدارة بإعادة 
تعيين »إرنس���ت ويونغ« كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية 
المنتهي���ة ف���ي 2021/12/31، وتفوي���ض مجل���س اإلدارة ومنحه 

الحق في تفويض من يراه لتحديد أتعابهم.
وقدم كل من رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية 
عبد اهلل صال���ح كامل، وجميع أعضاء مجلس إدارة المجموعة، 
الش���كر الجزيل ل���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة ومصرف 
البحري���ن المرك���زي، وبورص���ة البحري���ن ون���ازداك دب���ي، على 
»تعاونه���م ومس���اندتهم للمجموعة منذ تأسيس���ها«. كما أعربوا 
عن ش���كرهم وتقديرهم ل���� »جميع البن���وك المركزية في الدول 
التي تعمل فيه���ا بنوك المجموعة، وإلى المس���تثمرين والعمالء 
لمواصلة دعمهم ومس���اندتهم، وإلى كل العاملين في المجموعة 
الذي���ن يرجع لعطائهم ووالئهم الفضل في ما حققته المجموعة 

l.»من إنجازات

 عبد اهلل صالح كامل 
 )ABG( رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية
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 QNB مجموع��ة  أف��ادت 
في تقري��ر أصدرت��ه مؤخرًا 
جائح��ة  تداعي��ات  »أن 
ت إل��ى أكبر  »كوفي��د-19« أدَّ
موجة م��ن إج��راءات الدعم 
عبر السياسات اإلقتصادية، 
يتم تسجيلها على اإلطالق. 
فم��ع قي��ام الحكوم��ات ف��ي 
بإتخ��اذ  الق��ارات  مختل��ف 
األزم��ة  لمواجه��ة  تدابي��ر 
الصحي��ة بإج��راءات تباعد 
وعمليات  صارم��ة  إجتماعي 
إغ��الق، حدث إنخفاض حاّد 

    QNB  تتوقَّع إنخفاض العجز المالي في جميع دول مجموعة السبع خالل 2021

في النشاط اإلقتصادي في الربع الثاني من العام 2020. 

ولتجنُّب حدوث إنهيار مفاجئ في دخل القطاع الخاص أو مزيد 
م���ن الضعف في الموازنات العمومية للش���ركات واألس���ر، س���ارعت 
ة  الس���لطات اإلقتصادي���ة في جميع أنح���اء العالم إلى إس���تخدام كافَّ
األدوات المتاح���ة لها لتقديم المس���اعدة، وخفَّضت البنوك المركزية 
الرئيس���ية أس���عار الفائدة بش���كل كبير ودعمت النظام المالي بضخِّ 
كميات هائلة من الس���يولة، مما ح���ال دون حدوث إضطراب مفاجئ 
ع المالي أصبح في غاية  في أسواق اإلئتمان واألسهم. علماً أن التوسُّ
األهمية. فأدوات السياس���ة المالية تُعتبر مناس���بة بقدر أكبر لتوفير 
المس���اعدة التي تحتاج إليها الش���ركات واألس���ر، وذل���ك عبر برامج 
مث���ل اإلجازات المرضي���ة مدفوعة األجر، وتقدي���م إعانات البطالة، 
واإلعف���اءات الضريبي���ة، والتحويالت المباش���رة لألس���ر، والقروض 
طة. ولم يكن هناك نقص في  المدعومة للش���ركات الصغيرة والمتوسِّ

إجراءات السياسة المالية لإلستجابة للعواقب اإلقتصادية للوباء. 
وبحسب صندوق النقد الدولي، بلغت قيمة تدابير التحفيز المالي 
اإلستثنائية على مستوى العالم 14 تريليون دوالر في العام 2020، أو 
ما يعادل أكثر من 15 % من الناتج اإلجمالي العالمي. وتتألَّف نصف 
ه���ذه اإلج���راءات من إنفاق إضافي أو تعويض ع���ن إيرادات مفقودة، 
ن النصف اآلخر ما يعرف ب���� »تدابير تحت الخط« مثل  بينم���ا يتضَمّ

القروض والضمانات وضّخ رؤوس األموال. 
ه���ذا م���ع العل���م أن أكثر من 70 % م���ن إجمالي الدع���م المالي 
مة الرئيس���ية المعروفة في  ت���مَّ تقديمه من قب���ل اإلقتصادات المتقدِّ
مجموعة الدول الس���بع: كندا، وفرنس���ا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، 

والمملكة المتحدة، والواليات المتحدة. 

وع���ن المرحل���ة التالي���ة في السياس���ات المالية ل���دول مجموعة 
���ع تقري���ر QNB، أن هناك ثالثة عوامل رئيس���ية تدعم  الس���بع، توقَّ

التقييم لمستقبل السياسات المالية لهذه الدول وهي كاآلتي:
أوالً: سينخفض العجز المالي في جميع دول مجموعة السبع في 
العام 2021. وس���يؤدِّي تعافي النشاط اإلقتصادي بطبيعة الحال إلى 
زي���ادة العائدات الحكومية، على س���بيل المثال، عن طريق زيادة مبلغ 
ضريب���ة القيمة المضاف���ة التي يدفعها قطاع الخدم���ات أثناء خروج 

الناس ألنشطة الترفيه والتسلية بدالً من البقاء في المنازل. 
وبالمثل، س���ينخفض بشكل طبيعي اإلنفاق الحكومي، على سبيل 
ن موظف���ي قطاع الخدم���ات من الع���ودة إلى العمل  المث���ال، م���ع تمكُّ

والتوقُّف عن المطالبة بإعانات البطالة.
ثاني���اً: رغم توزي���ع لقاحات »كوفي���د19-«، والتعافي اإلقتصادي، 
���ع أن تظل  وإنخف���اض العج���ز المال���ي مقارنة بالع���ام الماضي، يُتوقَّ
السياس���ة المالي���ة لدول مجموعة الدول الس���بع بعي���دة عن »الوضع 
���ح أن يظل العجز المالي في العام  الطبيع���ي« هذا العام. ومن المرجَّ
2021 عند مس���توى يعادل ِضعف العجز الذي كان سائداً خالل فترة 
م دول مجموعة السبع حزمة تدابير جديدة  ما قبل الوباء، حيث ستقدِّ
للحيلول���ة دون ح���دوث صدمة كبيرة جراء الس���حب المفاجئ للدعم 

ة.   ولتقديم مساعدات إضافية للفئات الهشَّ
ح أن تكون المبادرات المالية الجديدة أقل تركيزاً  ثالثاً: من المرجَّ
ى »إعادة  على اإلعانات الفورية والطارئة وأكثر تركيزاً على ما يس���مَّ
صات الجديدة  البناء بش���كل أفضل«. وتكمن الفكرة في جعل المخصَّ
لمجموع���ة الدول الس���بع مختلط���ة، مع التركيز عل���ى دعم اإلقتصاد 
وتمكين التحوُّل بش���كل أكبر نحو نموذج اإلقتصاد األخضر والرقمي 

 l.»ًواألكثر شموال

األخبار والمستجدات
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المغرب يُجري تقييمًا شاماًل لإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة

بعد س��نوات قليلة من الش��روع في تطبيقها، ُيجري المغرب 
المس��تدامة  للتنمي��ة  الوطني��ة  لإلس��تراتيجية  تقييم��ًا 
للوق��وف على المنجزات وفق��ًا للمعطيات الجدي��دة وطنيًا 

ودوليًا.
وإلنج��از هذا التقيي��م، أطلق قطاع البيئة ف��ي وزارة الطاقة 
والمع��ادن والبيئ��ة، طل��ب ع��روض مفت��وح إلنج��از التقييم 

بكلفة تصل إلى 2.5 مليون درهم، أي 250 مليون سنتيم.

وكان المغ���رب ق���د إعتمد هذه اإلس���تراتيجية من أج���ل التحوُّل 
نحو تنمية مس���تدامة، وقد جرت المصادقة عليها في مجلس وزاري 
برئاس���ة الملك محمد الس���ادس بن الحس���ن الثاني ف���ي 25 يونيو/ 

حزيران 2017.
وتس���عى اإلس���تراتيجية الوطنية للتنمية المس���تدامة إلى تسريع 
التح���وُّل نح���و إقتصاد أخضر ومندم���ج في أفق الع���ام 2030، وهي 
وثيق���ة تدور حول 7 تحديات ذات أولوية للتنمية المس���تدامة موزَّعة 

على 31 محوراً و137 هدفاً.
وعمل���ت الحكومة، من���ذ إعتماد اإلس���تراتيجية المذك���ورة، على 
المصادق���ة عل���ى مختل���ف المقتضي���ات الضروري���ة لتنفيذه���ا على 
طات قطاعية للتنمية  أرض الواق���ع، من بينها إطار للحكام���ة، ومخطَّ

المستدامة، وميثاق مثالية اإلدارة.
وكان قط���اع البيئ���ة قد أجرى، بتع���اون مع القطاع���ات الوزارية، 
دراس���ة إس���تراتيجية حول تنفيذ ومتابعة أهداف التنمية المستدامة 
للمغ���رب بيَّنت أن اإلس���تراتيجية الوطنية للتنمية المس���تدامة تغطي 

حوال���ي 70 % من أهداف التنمية المس���تدامة لألم���م المتحدة في 
أفق 2030.

م، في يولي���و/ تموز  وف���ي الس���ياق نفس���ه، كان المغ���رب قد ق���دَّ
2020، خالل المنتدى رفيع المستوى حول التنمية المستدامة لألمم 
المتح���دة، تقريره الوطني الطوعي حول أهداف التنمية المس���تدامة 
ن اإلنج���ازات والقيود التي أفرزتها جائحة »كورونا« والمعوِّقات  تضمَّ
والتحدي���ات الت���ي واجهها المغ���رب، في ما يخص تثمين الرأس���مال 
البش���ري، وخلق فرص العمل للش���باب والنس���اء وخف���ض التفاوتات 

اإلجتماعية والمجالية.
وف���ي يوني���و/ حزي���ران 2020، أكَّدت اللجن���ة الوطني���ة للتنمية 
المس���تدامة برئاس���ة رئيس الحكومة س���عد الدين العثماني، ضرورة 
تقييم اإلس���تراتيجية للفترة ما بين 2018-2020، وإدماج المعطيات 
الجدي���دة واألولوي���ات اإلقتصادية واإلجتماعي���ة المرتبطة بمخطط 
اإلنع���اش لما بع���د الجائحة، كذلك تطوُّر اإللتزام���ات الدولية في ما 

يخص أهداف التنمية المستدامة في أفق العام 2030.
ويُنتظر من الدراسة أن تُقيِّم تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية للتنمية 
رة ف���ي ميثاق مثالية  المس���تدامة ف���ي عالقتها مع األهداف المس���طَّ
اإلدارة، وتقييم اإلطار الحالي المكلَّف بقيادة اإلس���تراتيجية، وتقييم 
د بها  تداعيات اإلستراتيجية القطاعية واإللتزامات الدولية التي تعهَّ

المغرب على تحقيق اإلستراتيجية.
ى من الدراس���ة الجديدة تقديم توصيات إلعادة النظر  كم���ا يُتوخَّ
ف���ي تحديات اإلس���تراتيجية الوطنية للتنمية المس���تدامة، آخذاً في 

 l.ًاالعتبار المعطيات الجديدة وطنياً ودوليا

األخبار والمستجدات

 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة
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حّل المغرب في المرتبة الرابعة عربياً في مجال تبني ممارس���ات 
المس���ؤولية اإلجتماعية للش���ركات، وذلك بناء عل���ى النتائج التي خرج 
به���ا التقري���ر الس���نوي األول للمس���ؤولية اإلجتماعي���ة للش���ركات في 
الش���رق األوسط وشمال أفريقيا 2020، الذي أطلقته وكالة »سيسيرو 
وبيرناي« للعالقات العامة بالش���راكة مع »يوغوف«، المجموعة الدولية 

لألبحاث وتحليل البيانات. 
وإس���تهدف التقرير أهمية المس���ؤولية اإلجتماعية للش���ركات في 
عدد من الدول المختارة في دول مجلس التعاون الخليجي وبالد الشام 
وش���مال أفريقيا، وأظه���رت النتائج حلول اإلم���ارات العربية المتحدة،  
والمملك���ة العربية الس���عودية، ومص���ر في المراتب األول���ى الى جانب 

المغرب. 
وتم إختيار 219 مديراً للش���ركات من جميع أنحاء منطقة الش���رق 
األوس���ط وش���مال أفريقيا، بما ف���ي ذلك اإلمارات والس���عودية ومصر 
والكويت والبحرين وعمان واألردن ولبنان، وتونس، والجزائر، والمغرب، 
وت���م إنتقاؤه���م بعناي���ة ألهميته���م ف���ي القطاع���ات التي يعمل���ون بها، 

وإس���هاماتهم القيمة بها، بما في ذلك الطيران والسيارات والمصارف 
والتمويل والبناء والعقارات والرعاية الصحية والنقل والحكومة. 

وُطلب من المش���اركين اإلجابة عن األس���ئلة المتعلقة بالمس���ؤولية 
اإلجتماعي���ة للش���ركات، وذلك في أعقاب تفش���ي جائح���ة »كوفيد19« 
لقي���اس مس���توى اإلدراك لدوره���ا. وُصن���ف 82 % م���ن المش���اركين 
اإلمارات على أنها الدولة األنش���ط في مجال المس���ؤولية اإلجتماعية 
للش���ركات، وتبين أن 62 % من المش���اركين ف���ي دول مجلس التعاون 
الخليج���ي وبالد الش���ام مطلعون بش���كل جيد على مفهوم المس���ؤولية 

االجتماعية للشركات. 
وق���ال 60 % من المش���اركين إنه���م لن يتعاونوا مع ش���ركات غير 
مس���ؤولة اجتماعي���اً. وق���ال واحد م���ن كل 5 مس���ؤولين تنفيذيين: إن 
الش���ركات التي تمتلك برامج للمس���ؤولية اإلجتماعية للش���ركات، تبدو 
أكث���ر جاذبي���ة ف���ي نظر الباحثين ع���ن فرص العمل. وق���ام 80 % من 
صانع���ي الق���رار ف���ي اإلم���ارات بتغيي���ر نظرتهم بش���كل إيجاب���ي إزاء 

l.»19المسؤولية االجتماعية للشركات خالل جائحة »كوفيد

ترأس نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاك���م دبي محم���د بن راش���د آل مكت���وم، إجتماع 
»مجلس دبي، في حضور الشيخ حمدان بن محمد 
بن راش���د آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس 
التنفيذي النائب األول لرئيس مجلس دبي، والشيخ 
مكت���وم بن محمد بن راش���د آل مكتوم، نائب حاكم 

دبي النائب الثاني لرئيس مجلس دبي.
وإعتم���د محم���د ب���ن راش���د آل مكت���وم خالل 

المغرب في المرتبة الرابعة عربيًا 
في مجال المسؤولية اإلجتماعية للشركات

شارك فيه حمدان بن محمد بن راشد
محمد بن راشد يترأس إجتماع »مجلس دبي« ويعلن إعادة هيكلة شاملة لحكومة دبي

األخبار والمستجدات

اإلجتماع، حزمة من القرارات الهادفة إلى دعم إستعداد دبي ومختلف 
جهاته���ا لدخ���ول مرحل���ة تنموية جدي���دة، تمتاز بتس���ارع اإلنجازات، 
ومضاعفة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد لتوفير بيئة يستطيع 
فيها سكان دبي تحقيق آمالهم وطموحاتهم، والعمل واإلنجاز في ظل 

إقتصاد مزدهر، وتشريعات مرنة، وخدمات حكومية مبتكرة.
كم���ا إعتمد محمد بن راش���د، إعادة هيكل���ة حكومة دبي، وإعادة 
هيكلة غرفة التجارة في دبي وتش���كيل 3 غرف تجارة، باإلضافة إلى 

إعتم���اد خطة دبي للتجارة الخارجية لرفعه���ا من 1،4 تريليون إلى 2 
تريليون درهم خالل األعوام الخمسة المقبلة.

وقال محمد بن راشد خالل اإلجتماع: »نحن عاصمة لإلقتصاد، 
وهدفنا تحسين حياة البشر، ونرحب بالجميع، لتحقيق أحالمهم على 
أرض اإلمارات«، مش���يراً إلى أننا »سنستمر في إستحداث قطاعات 
إقتصادي���ة جدي���دة، وإستكش���اف الف���رص المتاحة، ونوج���ه طاقات 

l.»البشر لدينا لتحقيق أفضل ما لديهم
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حصد البنك التجاري، البنك األكثر إبتكاراً في دولة قطر، 
جائ���زة »أفض���ل بنك في قطر للعام 2021« م���ن مجلة »غلوبال 

فاينانس« وذلك للمرة الثانية في السنوات األربع األخيرة. 
وقد إس���تند تصنيف »غلوب���ال فاينانس« إل���ى تقييم دقيق 
وإستش���ارات مكّثفة مع مصرفيين، ومستش���ارين ومحللين في 
القطاع المصرفي، في الس���نوات الماضية، كانت المؤسس���ات 
الفائزة بالجوائز تدعى إلى حضور حفل تكريم ينظم في إطار 
االجتماعات السنوية بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. 
وق���د أت���ى تقيي���م »غلوب���ال فاينان���س« للبنوك ه���ذا العام 
إس���تثنائياً ومختلف���اً عن الس���نوات ال� 28 الماضي���ة نظراً إلى 
الظ���روف االقتصادي���ة غير المس���بوقة التي س���ببتها الجائحة 

 l.العالمية

 Central( المركزي���ة  البن���وك  لجن���ة  منح���ت 
م���ن مجل���ة  المنبثق���ة   )Banking Committee
البن���وك المركزية، البنك المركزي الس���عودي، جائزة 
»إس���تمرارية األعمال ألفضل مب���ادرة للعام 2020«، 
وذل���ك بناًء عل���ى تقييم اللجنة من خ���الل التأكد من 
تطبي���ق معايي���ر الجائ���زة، وأهمها اإلب���داع واإلبتكار 
لتسيير األعمال، إضافة إلى تطبيق المعايير الدولية 
لبرنامج استمرارية األعمال الذي من خالله استطاع 
البن���ك المركزي اإلس���تمرار في القي���ام بأعماله من 

دون إنقطاع أو تأثر.

»المركزي السعودي« يحصد جائزة »أفضل مبادرة إلستمرارية األعمال«

ووفر البنك المركزي الممكنات التقنية التي أسهمت في العمل 
عن بُعد، وُعمل بها خالل جائحة فيروس كورونا، بكل أمان وسهولة 
م���ن خ���الل الخدم���ات واألنظمة الداخلي���ة، إضافة إل���ى التواصل 

الفعال مع الموظفين وأصحاب المصلحة.
وأكد محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك، 
»أهمي���ة إدارة المخاطر وإس���تمرارية األعمال لتحقيق اإلس���تقرار 
المال���ي، مم���ا يتطل���ب المراقب���ة المس���تمرة لمعالج���ة المخاط���ر 
المحتمل���ة وإنقطاع���ات األعم���ال«، موضحاً »أن البن���ك المركزي 
الس���عودي يتبع إط���ار عمل إلدارة المخاطر وإس���تمرارية األعمال، 
وفًق���ا ألفض���ل الممارس���ات والمعايي���ر الدولية في ه���ذا المجال؛ 
لتحقيق الكفاءة التش���غيلية، والحفاظ على س���معة البنك المركزي 

وأهدافه االستراتيجية المرتبطة برؤية المملكة 2030«.
وتعّد لجنة البنوك المركزية إحدى الجهات التي أُنشئت في العام 
2013؛ لتس���لط الضوء على أخب���ار وأعمال البنوك المركزية ألكثر 
من 140 دولة، والتي تضم في عضويتها مستش���ارين وإقتصاديين، 
كذلك العديد من محافظي البنوك المركزية السابقين، إضافة إلى 
إقتصاديين حائزي���ن جائزة »نوبل«؛ وذلك إلبراز وتقييم المبادرات 
واألعم���ال المتميزة للبن���وك المركزية في العال���م، التي تركز على 

تطبيق أفضل الممارسات الدولية.
يُش���ار إلى أن البنك المركزي السعودي، قد حاز جائزة أفضل 
مب���ادرة إلط���ار إدارة المخاطر وااللت���زام في الع���ام 2017، كذلك 

l.2019 جائزة مدير المخاطر للعام

البنك التجاري يحصد »جائزة األفضل في قطر«

األخبار والمستجدات
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السعودية والعراق يتفقان على »الربط الكهربائي« 
وصندوق مشترك بثالثة مليارات دوالر

أعلنت السعودية والعراق، في بيان مشترك، 
عق���ب مباحث���ات رس���مية، ش���ارك فيه���ا األمير 
محمد بن س���لمان ولي العهد  نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع السعودي، مع رئيس الوزراء 
العراقي، مصطفى الكاظمي، في الديوان  الملكي 
بقص���ر اليمامة بالري���اض، اإلتفاق عل���ى إنجاز 

مشروع الربط الكهربائي ألهميته للبلدين. 
كما كشف البيان السعودي العراقي، اإلتفاق 
على تأس���يس صندوق س���عودي عراقي مشترك 
يُق���ّدر رأس ماله بثالثة  مليارات دوالر، إس���هاماً 
من المملكة في تعزيز اإلس���تثمار في المجاالت 
اإلقتصادي���ة في الع���راق، بما يع���ود بالنفع  على 
اإلقتصادي���ن الس���عودي والعراق���ي، وبمش���اركة 

القطاع الخاص من الجانبين . 
كما إتفق الجانبان، على التعاون في مجاالت 
الطاقة والطاقة المتجددة، وتفعيل وتسريع  خطة 
العمل المش���تركة، تحت مظلة مجلس التنس���يق 
الس���عودي العراق���ي، مع ضرورة اإلس���تمرار في 
التعاون وتنس���يق  المواقف في المجال البترولي، 
ضمن نطاق عمل منظمة الدول المصدرة للنفط 
)أوب���ك( وإتف���اق )أوبك +(، مع  اإللت���زام الكامل 
بمقتضي���ات االتف���اق، وآلية التعوي���ض، وبجميع 
القرارات التي إتفق عليها، بما يضمن إس���تقرار 

 l.أسواق البترول العالمية 

األمير محمد بن سلمان ولي العهد  نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي
 ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

األخبار والمستجدات

سيجمع بنك اإلمارات دبي الوطني حوالي 1.75 مليار دوالر 
ف���ي أول قرض مرتبط باإلس���تدامة في منطقة الخليج، إلعادة 
تمويل الديون القائمة. علماً أن أكبر بنك في دبي قلَّص ما بين 
25 نقطة إلى 30 نقطة أس���اس من التكلفة اإلجمالية للقرض 
على مدى ثالث س���نوات، حيث بلغ سعر التسهيل الحالي لبنك 
اإلمارات دبي الوطني لمدة ثالث س���نوات 97.5 نقطة أس���اس 
أعلى من الليبور. وأفادت وكالة »بلومبرغ« »أن نحو 20 مصرفاً 

l.»يُشارك في القرض

أول قرض مرتبط باإلستدامة في الخليج بنحو 1.75 مليار دوالر
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رئيس مجلس ادارة مصرف التنمية الدولي لإلستثمار والتمويل
 زياد خلف عبد كريم

يحصل على الجائزة الدولية لإلقتصاد وإدارة المصارف 
من المركز العربي األوروبي لحقوق اإلنسان

أعلن المركز العربي األوروبي لحقوق االنسان منح رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي لإلستثمار والتمويل زياد 
خلف عبد كريم الجائزة الدولية لإلقتصاد وإدارة المصارف، تقديرًا إلنجازاته المؤسساتية في القطاعات التجارية 

والمصرفية والمالية، وخارطة التوسع التي رسمها داخل العراق وخارجه، وتقديم الخدمات االمصرفية.
وهذه الجائزة الدولية ُتمنح للمرة األولى في العام 2021، وقد أعلن عن منحها المركز العربي األوروبي لحقوق اإلنسان 

والقانون الدولي، والذي ُيكّرم فيها أصحاب المبادرات والبرامج التنموية واإلقتصادية والتي تتبنى خدمة اإلنسان.
وقد منح المركز جوائزه  لقيادات سياسية وإقتصادية عربية ودولية نذكر منها الملك عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود، 

والسلطان قابوس بن سعيد والرئيس اللبناني العماد ميشال عون.

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

وتض��اف ه��ذه الجائ��زة الدولي��ة إلى ع��دد من األوس��مة 
والجوائ��ز الت��ي حصده��ا زي��اد خل��ف، تقدي��رًا لجهوده 

الدؤوبة والمثمرة، في القطاع المالي والمصرفي وهي: 
l جائ���زة »التمي���ز في اإلدارة الحكيمة« في أكتوبر/ تش���رين 

األول 2017، من إتحاد المصارف العربية.
l جائ���زة »نتائج وريادة األعم���ال المحققة« في العام 2017، 

مقدمة من شركة »ماستر كارد« العالمية.  
l جائزة من إتحاد المصارف العربية إلى زياد خلف، لجهوده 

المثمرة وتعاونه ودعمه لإلتحاد  في العام 2018.
l جائ���زة »المص���رف األكث���ر إبت���كاراً وتط���وراً« م���ن إتحاد 

المصارف العربية في أكتوبر/ تشرين األول 2016.
l جائ���زة »المس���تثمر العربي« تحت مظلة اليونس���كو، التابع 

لألم���م المتح���دة ف���ي باريس، ع���ن تطبي���ق المص���رف للحوكمة 
المؤسسية واإلدارة الحكيمة، وتعزيز معايير العمل المصرفي في  

العام 2019.
l جائ���زة »المص���رف االس���رع نم���واً في الع���راق، إلى جانب 

األخبار والمستجدات
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التموي���ل التجاري Corporate Banking « من »المؤسس���ات 
المالية العالمية« وقد تسلّمها زياد خلف عبد كريم في حفل أُقيم 

في دبي، دولة االمارات العربية المتحدة في نهاية العام 2019.

أما أهم اإلنجازات المصرفية  التي س���اهم في نجاحها زياد 
خل���ف عبد كري���م، رئيس مجل���س إدارة مصرف التنمي���ة الدولي 
لإلس���تثمار والتمويل، منذ العام 2015 فه���و: إنه يُعتبر أحد أكبر 
مؤسس���ي المصرف الذي تأس���س في العام 2011، وكان وال يزال 
ل���ه دور بارز في قيادة المصرف ف���ي األوقات المزدهرة، كما في 
األوق���ات الصعبة والمليئ���ة بالتحديات، وصوالً إل���ى ما هو عليه 
كمص���رف عراقي وإقليمي رائد، وبات متعارف���اً عليه دولياً، وقد 
إمتدت مش���اريع اإلس���تثمار الت���ي قام بها إلى الصين، كما نس���ج 

.IMF عالقات تعاون وطيدة مع صندوق النقد الدولي
ويتوّلى زياد خلف عبد كريم حالياً رئاسة مجلس إدارة شركة 
الش���رق للتأمين، وأحد أكبر المس���اهمين لعدد من الشركات في 
مختلف القطاعات، بما في ذلك تجارة السيارات وخدمات الدفع 

اإللكتروني والصناعة والبناء والمقاوالت.
عم���ل زي���اد خلف، ومنذ تس���لمه لمه���ام رئيس مجل���س إدارة 
مص���رف التنمي���ة الدولي على بن���اء إس���تراتيجية متكاملة مبنية 
على أس���س وضوابط رصينة، بما يتماشى مع الوضع اإلقتصادي 
والسياس���ي في الع���راق، وحي���ث ترتكز هذه اإلس���تراتيجية على 
تطبيق المصرف لنظام تكنولوجيا المعلومات المتطورة، في كافة 
النش���اطات والخدم���ات المصرفية التي يقدمه���ا المصرف. وقد 

نج���ح في وض���ع مصرف التنمي���ة الدولي في مقدم���ة المصارف 
العراقية في مجال تقديم الخدمات اإللكترونية وتوفير الس���يولة، 

فضاًل عن مركز مالي رصين.
وُعرفت رئاس���ته لمص���رف التنمية الدولي من���ذ العام 2015 
ب���� »الفت���رة الذهبي���ة«، حي���ث أدخ���ل التكنولوجي���ا المتقدمة إلى 
المصرف، وأنش���أ شراكات إستراتيجية طويلة األجل مع شركات 
 ،)Visa & Master Card( عالمية في مجال الدفع اإللكتروني
باإلضافة إلى كبرى شركات التدقيق العالمية منها شركة »إرنست 
آن���د يون���غ« )EY(، العالمية، كمدقق حس���ابات خارجي وش���ركة

KPMG  لتدقيق األصول.
وجعل زي���اد خلف عبد كريم، مصرف التنمي���ة الدولي، كأول 
مصرف في العراق، يفتتح مكاتب تمثيلية له في اإلمارات العربية 
المتحدة ولبنان، باإلضافة إلى تأسيس بنية تحتية شاملة ومتطورة 
وضواب���ط تقنية المعلومات ف���ي العمليات المصرفية الواس���عة. 
علم���اً أن زي���اد خلف ومنذ ماي���و/ أيار 2019، أصب���ح عضواً في 
مجل���س إدارة إتح���اد المصارف العربية، ليك���ون بذلك أّول ممثل 

للقطاع المصرفي العام والخاص للعراق في اإلتحاد.
وقام زياد خلف عبد كريم بتنفيذ عدد كبير من المش���اريع 
اإلس���تثمارية، وه���و يملك أكثر م���ن 20 عاماً م���ن الخبرة في 
المق���اوالت والتج���ارة العام���ة. علما أن���ه بدأ حيات���ه المهنية 
ف���ي األعم���ال المصرفية في العام 2011، وركز بش���كل خاص 
ومباش���ر على التخطيط اإلس���تراتيجي والحوكمة المؤسسية 

l.الرشيدة

األخبار والمستجدات
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جّددت وكال���ة »كابيتال إنتلجنس« للتصنيفات اإلئتمانية، التأكيد 
عل���ى ق���وة »المركز المالي للدولي اإلس���المي«، حي���ث ثّبتت تصنيفه 
عند درجة )A( مع نظرة مستقبلية مستقرة«، مشيدة ب� »نقاط القوة 

الكثيرة التي يتمتع بها البنك«.
وفي تقريرها الذي يرصد المؤشرات المالية الخاصة ل� »الدولي 
اإلس���المي، أكدت الوكالة أنها »ثبتت تصنيف الدولي اإلسالمي عند 
درج���ة )A( على الم���دى البعيد ودرجة )A1( عل���ى المدى القصير، 
وذل���ك بع���د تحلي���ل أداء البنك ومؤش���راته المالي���ة المختلفة  خالل 

الفترة الماضية«.
وأش���ارت »كابيتال إنتلجن���س« إلى »أن التصني���ف المرتفع الذي 
منحت���ه ل� »الدولي اإلس���المي« يرجع إلى كونه يتمت���ع بجودة متميزة 
في أصول���ه، ولديه حصة قوية في قطاع التجزئة الخاص بالصيرفة 
اإلسالمية المحلي، مع قاعدة ودائع قوية، فضاًل عن كفاية رأس مال 

جيدة، وربحية قوية«.
وأضاف���ت الوكال���ة »أن التصنيف يس���تند أيضاً إل���ى اإلحتمالية 
العالية للدعم اإلس���تثنائي الحكومي، في حال الحاجة، ويس���تند هذا 
إل���ى س���جل الحكومة القوي في دع���م البنوك القطري���ة، حيث تُعتبر 
الق���درة المالية للحكومة لدعم البنك قوي���ة أيضاً نظراً إلى تصنيف 

.»)- AA( دولة قطر السيادي
وأوضح���ت »كابيت���ال إنتلجن���س« »أن محفظة التموي���ل الخاصة 
بالدولي اإلسالمي عالية الجودة، ومدعومة بتخفيف قوي للمخاطر، 
كم���ا أن العائ���د على أصول البن���ك تُعتبر أفضل من متوس���ط العائد 
ف���ي القط���اع المصرفي المحلي، حيث يس���تفيد البنك من مكاس���ب 
كفاءة التش���غيل المس���تمرة، فيما يتوقع أن يتمكن الدولي اإلس���المي 

ثبّتت تصنيفه عند درجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة
»كابيتال إنتلجنس« تؤكد قوة »المركز المالي للدولي اإلسالمي«

األخبار والمستجدات

م���ن اإلس���تمرار في تحقي���ق  نتائج أفضل من المتوس���ط في القطاع 
المصرف���ي،   نظ���راً إلى إس���تقرار هوامش أرباح التموي���ل، وإنخفاض 

نسبة التكلفة إلى الدخل«.
ف���ي هذا الس���ياق، أبدى الرئي���س التنفيذي للبن���ك الدكتور عبد 
الباسط أحمد الشيبي، ترحيبه »بهذا التصنيف المرتفع عند مستوى 
A  مع نظرة مس���تقبلة مس���تقرة، إذ إنه يعني أننا على إنسجام كامل 
م���ع اإلقتصاد القطري، الذي يتمتع بق���وة ومكانة تجعله من األفضل 
إقليمياً ودولياً، كما أثبت أنه ذات كفاءة إستثنائية في مواجهة العوامل 

l.»المستجدة والظروف غير المتوقعة

 الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي
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بلغ رصيد مصرف اإلمارات المركزي من الس���بائك الذهبية نحو 
11.17 مليار درهم خالل يناير/ كانون الثاني 2021. وتُظهر اإلحصاءات 
الص���ادرة عن المصرف المركزي قيامه ببيع ما قيمته 1.7 مليار درهم 
م���ن رصيده من الس���بائك الذهبية خالل يناير/ كان���ون الثاني 2021، 

وهي المرة األولى التي يلجأ فيها إلى البيع منذ ثالث سنوات.
وتعك���س عملي���ة بي���ع المصرف المرك���زي لجزء م���ن حيازته من 
الذه���ب، حرصه على تحقيق بعض المكاس���ب، وال س���يما أن نس���بة 
كبيرة من رصيده من هذا المعدن تم شراؤها بأسعار مغرية في فترة 

سابقة، قبل أن يبدأ باإلرتفاع القياسي بعد ذلك.
وكان المصرف المركزي عاد لتكوين رصيد من الذهب مع بداية 
العام 2015 بعدما باع في وقت سابق جميع حيازته من هذا المعدن، 

وإستبدال إحتياطاته األجنبية بسلة من العمالت العالمية .
وبحس���ب اإلحص���اءات، فق���د وص���ل رصي���د حي���ازة المصرف 

11.17   مليار درهم حيازة مصرف اإلمارات المركزي من الذهب

توق���ع معهد التموي���ل الدول���ي، أن تحقق 
دول الخليج نمواً إقتصادياً خالل العام 2021 
بنس���بة 2.5 %، مقابل إنكماش قدره 4.9 % 

في العام 2020.
وأظه���رت بيان���ات التقري���ر، أن���ه يُتوق���ع 
تحقي���ق دول الخلي���ج نمواً بنس���بة 3.1 % في 
العام 2022. وإستطاعت السلطات الخليجية 
في تطبيق حزمة واس���عة من اإلجراءات التي 
ساعدت في دعم اإلقتصاد، بما في ذلك حزم 
التحفيز، وتيسير السياسة النقدية، والقواعد 

التمويل الدولي: إقتصاد دول الخليج ينمو 2.5 % في 2021

اإلحترازية، وتوفير سيولة مالئمة مناسبة للنظام المصرفي.
وأش���ار التقرير إلى »أن نمو دول الخليج في العام 2021 س���يكون 
مدعوم���اً بإرتف���اع أس���عار النفط، ونم���و الناتج المحل���ي غير النفطي 
بمتوسط 3.1 % في 2021، عقب تراجعه ب� 4.1 % في العام 2020«.

وأبق���ى التقرير على توقعاته الحذرة للنفط، ويفيد »أن متوس���ط 
الس���عر سيكون 60 دوالراً للبرميل في العام 2021، وهو أعلى بنسبة 

40 % عن متوسط سعر العام 2020.
ولف���ت التقري���ر إل���ى »أن عج���ز الموازن���ة الكلي ل���دول الخليج، 
س���يتراجع من 9.1 % من الناتج المحلي اإلجمالي في العام 2020، 
إلى 1.2 % في العام 2021. ويُتوقع »أن تحقق السعودية نمواً بنسبة 
2.4 % العام الجاري، و3.1 % العام المقبل، مقابل تراجع في الناتج 

المحلي اإلجمالي نس���بته 4.2 % العام الماضي«، متوقعاً »أن تحقق 
اإلم���ارات نمواً بنس���بة 2.6 % العام الج���اري، و3 % العام المقبل، 

مقابل إنكماش ب� 5.6 % في 2020«.
وف���ي ما يتعلق بس���لطنة عمان، توقع التقري���ر أن تحق نمواً قدره 
1.4 %، و3.1 % الع���ام المقب���ل، مقارنة بإنكماش قدره 7.4 % في 
2020. وتوق���ع التقرير أيض���اً نمو إقتصاد قطر ب���� 3.3 % العامين 
الج���اري والمقبل، مقاب���ل إنكماش قدره 3.1 % الع���ام 2020. وفي 
الكوي���ت، توق���ع التقري���ر تحقي���ق نم���و ب���� 2.2 % و2.8 % العامين 
الج���اري والمقب���ل، توالي���اً، مقاب���ل 7.7 % إنكماش���اً ف���ي 2020. 
وس���تحقق البحرين نمواً بنس���بة 3.4 % و3.5 % في 2021 و2022 

l.توالياً، مقابل إنكماش بنسبة 5.2 % العام الماضي

المرك���زي م���ن الذهب في ديس���مبر/ كان���ون األول 2020 إلى أعلى 
مس���توياته، وبقيم���ة بلغت نح���و 12.86 مليار دره���م، مقارنة ب� 10.7 

مليارات درهم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020. 
يُش���ار إل���ى أن حيازة المص���رف المركزي من الذهب، ال تُش���كل 
سوى نسبة قليلة للغاية من إجمالي إحتياطاته األجنبية، مما يؤكد أن 

l.هذه الحيازة تستهدف اإلستثمار بالدرجة األولى

األخبار والمستجدات



Union of Arab Banks (March 2021)احتاد املصارف العربية  )آذار/ مارس 2021(78

أعل��ن بن��ك القاه��رة نتائ��ج أعمال��ه المس��تقلة لع��ام 2020 
محقق��ًا صافي أرباح 3.2 مليارات جنيه، حيث إس��تمر البنك 
ف��ي تحقي��ق نتائ��ج إيجابي��ة وتس��جيل معدالت نم��و قوية 
خالل العام المالي 2020 مس��جاًل صافي أرباح قبل الضرائب 
بلغ��ت 4.8 مليارات جنيه، ونموًا في إجمالي اإليرادات لتصل 
إلى 12 مليار جنيه مقارنة ب� 10 مليارات جنيه في نهاية العام 

2019، بنسبة نمو بلغت 19 %.
 وإرتفعت نس��بة صافي الدخل من العائد )NIM( لتصل إلى 
8.5 % مقارنة ب� 5.2 % في العام 2019 ليصل صافي الدخل 
م��ن العائد إل��ى 10 مليارات جني��ه مقارنة ب��� 8.3 مليارات في 
نهاية العام المالي 2019 وبنسبة نمو بلغت 20 %، كما إرتفع 
صاف��ي الدخل م��ن األتعاب والعموالت بنحو 4 %، ليس��جل 
1.6 مليار جنيه، مقارنة ب� 1.5 مليار خالل العام المالي 2019.

ويقول رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة طارق 
فاي���د: »إن العام 2020 يُعّد تحدياً كبيراً، حيث نجح القطاع المصرفي 
المص���ري في إجتي���ازه وبجدارة، من خ���الل التخفيف م���ن التداعيات 
اإلقتصادية الناتجة عن إنتش���ار فيروس كورونا«، مؤكداً »أن المبادرات 
اإلستباقية التي أطلقها البنك المركزي منذ بداية األزمة، تُشكل داعماً 

رئيسياً لإلقتصاد المصري في مواجهة كافة التحديات«.
ويُعرب فايد عن »إعتزازه بنتائج أعمال بنك القاهرة خالل العام 
2020، والت���ي تعك���س قوة أدائه المالي، وإنتش���اره الجغرافي، وتنوع 
محفظته اإلئتمانية، وتميز كوادره البشرية، والتي تُعد أحد أهم ركائز 

نموه ونجاحه«. 
ويُضيف فايد: »تحس���باً لآلثار االقتصادية المترتبة على جائحة 
في���روس كورون���ا، إس���تمر البن���ك ف���ي إتخ���اذ التدابي���ر واإلجراءات 
اإلس���تباقية، بتدعيم رصيد المخصصات بحوال���ي 2.4 مليار جنيه، 
وه���و ما يف���وق ضعف ما ت���م تكوينه ف���ي الع���ام 2019، وذلك ضمن 
إجراءات التحوط التي إتخذها البنك إلدارة المخاطر، في ظل التأثر 
بالظه���ور المفاج���ئ لألزمة، مدعوم���ة باإلدارة اإلس���تباقية والمتزنة 

لمختلف أنواع المخاطر«.
ويش���ير فاي���د إلى »المؤش���رات اإليجابي���ة في ما يخ���ص إلتزام 
العمالء سداد إلتزاماتهم المالية، رغم إستمرار جائحة كورونا، والتي 

نتائج أعمال العام المالي 2020 لبنك القاهرة:

صافي األرباح 3.2 مليارات جنيه ونمو إجمالي اإليرادات 19 %

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي طارق فايد:
2020 عام تخطي التحديات والقطاع المصرفي األقوى لدعم اإلقتصاد القومي

األخبار والمستجدات

طارق فايد 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة

تتضح من خالل نسبة القروض غير المنتظمة والتي بلغت 4 % في 
العام 2020، مما يؤكد إيجابية مؤشرات جودة األصول«.

ويؤك���د فاي���د »حرص البن���ك على تعزي���ز وتنمي���ة المحفظة في 
قطاع���ات مختلف���ة، مث���ل تموي���ل الش���ركات الكب���رى والمتوس���طة 
والصغيرة ومتناهية الصغر، باإلضافة إلى التجزئة المصرفية، حيث 
بلغ إجمالي نسبة القروض إلى الودائع 57 % في نهاية كانون األول/
ديس���مبر 2020 مقارن���ة ب� 52 % ف���ي نهاية كانون األول/ديس���مبر 
2019، وحيث إرتفعت محفظة الش���ركات الكبرى لتصل إلى نحو 44 
مليار جنيه في نهاية العام 2020 بنس���بة زيادة 10 % مقارنة بنهاية 
العام 2019، كما إرتفعت محفظة قروض التجزئة بنحو 8.8 مليارات 
جني���ه بمعدل نم���و 34.4 % عن العام المال���ي 2019 لتصل اجمالي 
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األخبار والمستجدات

المحفظ���ة ال���ى نح���و 34.5 مليار جنيه ف���ي نهاية 
العام 2020«.

ويقول فايد: »إنطالقاً من الدور الحيوي الذي 
تُمثله المش���روعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 
الصغ���ر في تحقي���ق أهداف التنمي���ة، حقق البنك 
نتائج مميزة في تمويل هذا القطاع بتحقيق نس���بة 
نمو 6 % في نهاية كانون األول/ ديس���مبر 2020 
مقارنة بنهاية كانون األول/ ديس���مبر 2019، حيث 
بل���غ اجمالي المحفظ���ة 14.7 مليار جنيه في نهاية 
2020، مقاب���ل 13.9 مليار جني���ه في نهاية  كانون 

األول/ ديس���مبر 2019، باإلضاف���ة إل���ى زيادة ع���دد مراكز األعمال 
المتخصصة في خدمة عمالء الش���ركات الصغيرة والمتوسطة ليبلغ 

30 مركزاً في كافة أنحاء مصر«. 
وف���ي م���ا يتعل���ق بمحفظة ودائ���ع العمالء، أش���ار فاي���د إلى »أن 
المحفظة حققت نمواً بلغ 12 مليار جنيه بمعدل 8 %، لتقفز من 151 
مليار جنيه إلى 163 ملياراً في نهاية 2020 نتيجة قيام البنك بتقديم 
باق���ة متنوعة من المنتج���ات المبتكرة والتي تتناس���ب مع إحتياجات 

العمالء المختلفة«.
وف���ي إطار جهود البن���ك المتواصلة في مج���ال التحول الرقمي، 

أوضحت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريس���تالينا غورغييفا »أَنّ الحكومات 
في العالم إتخذت العديد من اإلجراءات اإلستثنائية، لحماية إقتصاداتها من تداعيات 
جائح���ة كورون���ا، بما في ذلك رص���د نحو 16 تريليون دوالر لإلجراءات على مس���توى 

المالية العامة للدواء، فضاًل عن ضخِّ سيولة هائلة من البنوك المركزية«.
وأضاف���ت غورغييفا أنَّه »لوال هذه اإلجراءات المتزامنة؛ لكان اإلنكماش العالمي 
ق���د تفاق���م العام الماضي بمق���دار ثالثة أضعاف على األقل، ب���ل كان من الممكن أن 
يتحَوّل األمر إلى كس���اد كبير آخر«، مشيرة في كلمة أمام مجلس العالقات الخارجية 
األميركية، إلى »أَنّ العالم لم يواجه أزمة مالية عالمية أخرى، ليس بفضل إتخاذ هذه 
اإلجراءات غير العادية وحس���ب، بل ألَنّ البلدان عملت معاً على مدار العقد الماضي 

لتجعل األجهزة المصرفية أكثر صالبة أيضاً«.
���دت غورغييف���ا »أَنّ العال���م ف���ي حاج���ة أيضاً إلى آلي���ة عادلة إلع���ادة توزيع  وأَكّ

غورغييفا: حكومات العالم ضّخت 16 تريليون دوالر 
لحماية إقتصاداتها من جائحة كورونا

لة بالكامل، للتعجيل بتوفير اللقاحات في البلدان األفقر،  اللقاحات من بلدان الفائض إلى بلدان العجز، وإلى آلية »كوفاكس« ممَوّ
ألَنّ هذه هي الوس���يلة التي س���تُمكننا من حماية صحة الناس، وتعجيل وتيرة التعافي، مما يُس���ّرع نهاية األزمة الصحية، فيضيف 

قرابة 9 تريليونات دوالر إلى إجمالي الناتج المحلي العالمي في حلول العام 2025«.
وخلص���ت غورغييفا إلى »أَنّ الحقيقة القاس���ية هي أَنّ البلدان األفقر، تُواجه مخاط���ر التأخر عن ركب التحُوّل التاريخي إلى 

l.»إقتصاد عالمي جديد مبني على أسس خضراء ورقمية

والت���ي يحرص البنك على تطبيقها منذ بداية 2018، نجح البنك في 
إط���الق باقة منوعة من الخدمات والمنتج���ات الرقمية، ومن أبرزها 
»الموبايل البنكي«، و»اإلنترنت البنكي«، حيث ش���هدتا طفرة في عدد 
العمالء المش���تركين ف���ي الخدمة خالل ع���ام 2020 وصوالً إلى 67 
ألف عميل بنس���بة نمو بلغت 570 % مقارنة بعام 2019، إلى جانب 
إع���ادة هيكلة محفظة »قاهرة كاش«، حيث إرتفع إس���تخدام العمالء 
للمحفظ���ة م���ن بضع���ة آالف معدودة لتتج���اوز قاع���دة العمالء 500 
ألف عميل بنس���بة إس���تخدامات تتخطى 10 %، والتي تُعد أعلى من 

 l.المستهدفات التي حددها البنك المركزي
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س���لّم كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية، والفروع 
ف���ي البنك األهلي المصري، الجوائز للفائزين في الحملة الترويجية 
لتطبيق���ات الخدمات الرقمية للبنك والمتمثل���ة في تطبيقي »األهلي 
نت«، و»األهلي موبايل« وهي الحملة التي أطلقها البنك في ديسمبر/ 

كانون األول 2020.
وقال س���وس »إن الجوائز التي تتس���م بخواصه���ا االلكترونية، تم 
منحها ل�� 50 فائزاً من العمالء مس���تخدمي »األهلي نت«،  و»األهلي 
موباي���ل«، من خالل تجميع أكبر ع���دد من النقاط التي يحصل عليها 
العميل عند إجراء المعامالت المالية للمرة األولى بإستخدام خدمتي 

»األهلي نت«، و»األهلي موبايل«.
م�شابقة فنية لـ »البورتريه« لروؤ�شاء مجال�ض اإدارته ال�شابقين

تزامناً مع قرب إفتتاح البنك األهلي المصري لمقره في العاصمة 

األخبار والمستجدات

البنك األهلي المصري يُسلّم الجوائز للفائزين
 في الحملة الترويجية لتطبيقاته االلكترونية

اإلداري���ة الجديدة، يُطلق البنك مس���ابقة فني���ة للراغبين من مختلف 
أنح���اء مصر، به���دف تنفيذ بورتريهات لرؤس���اء مجالس إدارة البنك 

السابقين الذين تولوا رئاسة البنك بين العامين 1940  و2013.
ويقول رئيس مجلس إدارة البنك األهلي المصري هشام عكاشة: 
»إن المسابقة تستهدف تنشيط الحركة الفنية والثقافية بين مختلف 
فئات المجتمع المصري، وإكتش���اف وتش���جيع المواهب الفنية، وهو 
م���ا إعت���اد البنك القيام ب���ه ضم���ن دوره المجتمعي الرائ���د، وإيماناً 
م���ن البنك بدور الف���ن والثقافة في تنمية الفرد والمجتمع«، مش���يراً 
الى أنه »س���يتم عرض اللوحات الفائ���زة في قاعة اجتماعات مجلس 
إدارة البن���ك في مقره بالعاصم���ة اإلدارية الجديدة الجاري العمل به 
حالي���ا بحي البنوك، وذل���ك تخليداً لدورهم البارز في خدمة إقتصاد 
مص���ر ف���ي مختلف مراحله وبتعدد الظروف الت���ي مر بها، حيث كان 
البن���ك األهلي هو الداع���م األول لالقتصاد القومي في تلك الحقبات 
الزمني���ة«، مؤكداً »أن البنك س���يقدم جوائز مالي���ة تبلغ قيمة الجائزة 
30 ألف جنيه عن كل عمل فني للفائزين في المس���ابقة، والتي يصل 

l.»عددها الى 15 بورتريه

 الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية كريم سوس

أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة »مورو«، إحدى شركات 
»دي���وا الرقمية«، الذراع الرقمي لهيئ���ة كهرباء ومياه دبي، إعتماد 
منص���ة Google Anthos التابع���ة ل���� Google Cloud، من 
خالل مركز البيانات األخضر التابع لش���ركة »مورو« والذي يعمل 
بالطاق���ة الشمس���ية، ويُعّد األول من نوعه ف���ي المنطقة. وتهدف 
منصة Google Anthos متعددة السحابات إلى تمكين التحول 

السحابي، وتطوير التطبيقات وإدارة السحابات المتعددة.

»مورو« تُدشن منصة Anthos السحابية التابعة لـ Google Cloud بالتعاون مع آتوس
Google A - »وس���يؤدي إعتماد ش���ركة »مورو« لمنصة 

thos« إل���ى تواف���ر خدماته���ا محلياً في مرك���ز البيانات التابع 
ل���� »مورو«، حي���ث تق���دم Google Anthos طريقة س���ريعة 
وبس���يطة لإلنتقال إلى منصة حاويات »كوبرنيتس« السحابية. 
وس���تمّكن Google Anthos ش���ركة »م���ورو« م���ن إنش���اء 
التطبيقات وتوسيع نطاقها بشكل فعال، مع الحفاظ على أعلى 

 l.درجات األمن وسهولة اإلستخدام
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نشرت مجلة »فوربس« - Forbes تقريراً كشفت فيه عن قائمتها 
الس���نوية ألقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق األوسط خالل السنة 
الحالي���ة، معتمدة في ذلك على العديد من المعايير والمعطيات التي 
تدل على الدور الكبير الذي تلعبه هذه الش���خصيات في المس���اهمة 
في تطوير بلدانهم بش���كل إس���تراتيجي، س���واء كان ذل���ك في أماكن 

عملهم أو في قطاعاتهم بشكل عام. 
تها »فوربس« خمس���ة رؤس���اء تنفيذيين  ت القائمة التي أعدَّ وضمَّ

قطريون ضمن قائمة »فوربس« ألقوى الرؤساء التنفيذيين

مهم المهندس س���عد بن ش���ريدة الكعب���ي، وزير الدولة  م���ن قطر تقدَّ
لش���ؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئي���س التنفيذي لقطر للبترول، 
وعب���داهلل مبارك آل خليف���ة الرئيس التنفي���ذي لمجموعة بنك قطر 
الوطن���ي، وأكب���ر الباكر الرئي���س التنفيذي لش���ركة الخطوط الجوية 
القطري���ة، وعزيز عثم���ان فخرو العضو المنت���دب لمجموعة أوريدو، 
ونائب وكيل وزارة المالية للشؤون المالية، وعادل مصطفوي الرئيس 

l.التنفيذي لمصرف الريان

األخبار والمستجدات

هنأ األمين العام إلتحاد المصارف العربية وس���ام 
حسن فتوح نيابة عن اإلتحاد، إحسان شمران الياسري، 
لتعيين���ه بمهام نائب محافظ البن���ك المركزي العراقي 
للش���ؤون اإلدارية وكالة، متمنياً له وللبنك المركزي كل 
���ات المالية والمصرفي���ة في البلد  التوفي���ق ف���ي المهمَّ

الشقيق العراق، وال سيما في هذه الظروف الصعبة.
وكان محافظ البن���ك المركزي العراقي، مصطفى 
غال���ب مخي���ف، وبحس���ب وثيقة ص���ادرة ع���ن البنك، 
أص���در أم���راً إداري���اً يقض���ي بتعيين الياس���ري، بمهام 
نائب محافظ البنك المركزي للش���ؤون اإلدارية وكالة، 
علماً أن الدكت���ور عمار خلف تمَّ تعيينه نائباً للمحافظ 

 l.وكالة

إتحاد المصارف العربية يُهنىء الياسري
لتعيينه نائبًا لمحافظ البنك المركزي العراقي للشؤون اإلدارية وكالة

الدكتور عمار خلفإحسان شمران الياسري
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��ت 6 ش��خصيات كويتي��ة ضم��ن قائم��ة  حلَّ
ف��ي  التنفيذيي��ن  الرؤس��اء  ألق��وى  »فورب��س« 
الش��رق األوس��ط لعام 2021، وهم: هاشم هاشم 
الرئي��س التنفي��ذي ونائب رئيس مجل��س إدارة 
الكويتي��ة، وعص��ام جاس��م  البت��رول  مؤسس��ة 
الصق��ر الرئي��س التنفي��ذي لمجموع��ة بن��ك 
الكوي��ت الوطن��ي، وب��در ناص��ر الخراف��ي نائب 
التنفي��ذي  والرئي��س  اإلدارة  مجل��س  رئي��س 
لمجموع��ة زين، وعبدالوهاب عيس��ى الرش��ود 
بالتكلي��ف  للمجموع��ة  التنفي��ذي  الرئي��س 

6 كويتيين بين أقوى الرؤساء التنفيذيين في المنطقة لعام 2021

ورئي��س الخزانة والمؤسس��ات المالية لمجموعة بي��ت التمويل الكويتي، وفيصل العيار نائب رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي لش��ركة 
مشاريع الكويت القابضة- كيبكو، وطارق سلطان الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي.

ت القائمة أيضاً ش����خصيات من جنسيات مختلفة تُدير شركات  وضمَّ
كويتي����ة وهم: البريطاني جون هادن الرئيس التنفيذي لمجموعة الش����ايع، 
واألميركي س����مير قاس����م الرئيس التنفيذي لصناع����ات الغانم، والمصرية 
إلهام محفوظ رئيسة الجهاز التنفيذي للبنك التجاري الكويتي، والبرازيلي 

أنطوان ضاهر الرئيس التنفيذي لبنك الخليج.
وتُس����لِّط القائمة الصادرة من مجلة »فوربس« الشرق األوسط الضوء 
على الرؤساء التنفيذيين أصحاب الرؤى، ممن يقودون عجلة النمو والتطوُّر 
بش����كل إس����تراتيجي، س����واء أكان ذلك في مكان العمل أم ف����ي قطاعاتهم 

عموم����اً. وف����ي الوقت ال����ذي يواجه فيه العالم حالة من ع����دم اليقين، فإن 
ق����ادة األعم����ال ه����ؤالء يبرهنون عل����ى أن المرونة والمثاب����رة والقدرة على 
التكيُّ����ف، تُع����د مفتاح البق����اء واإلزدهار. كذلك يعمل بعضهم على توس����يع 

نطاق شركات عائلية كبيرة، بينما يقود بعضهم اآلخر شركات حكومية.
ى  ر قط����اع النفط والغاز في المنطق����ة، الذي يتصدَّ وف����ي حين يتصدَّ
لتداعي����ات آث����ار جائحة كورونا، أول 5 مراكز في القائمة بواقع 4 رؤس����اء 
ر قط����اع الخدمات المصرفية والمالية القائمة بواقع 29  تنفيذيين، يتصدَّ

l.ًرئيساً تنفيذياً، ليشكل بذلك ثلث التصنيف تقريبا

األخبار والمستجدات

حصد مصرف الس���الم – البحري���ن، جائزة 
»تقدي���ر النخب���ة للج���ودة الرفيع���ة« ف���ي مج���ال 
المعالجة المباش���رة لعام 2020 من بنك »جي بي 
مورغ���ان«، وذلك نتيجة تميُّز المصرف في تقديم 
أداء وكفاءة تشغيلية إستثنائية في عمليات تحويل 
األموال، وتحقيق معدالت معالجة مباش���رة عالية 

ضمن هذه الفئة الرائدة. 

مصرف السالم يفوز بجائزة »تقدير الجودة« لعام 2020
ويمثِّ���ل ذل���ك إنج���ازاً مرموقاً ت���مَّ تحقيق���ه، رغم 
تحدي���ات الجائح���ة الحالي���ة، وهو ما يس���هم في 
سة مالية  تعزيز المكانة المميَّزة للمصرف، كمؤسَّ
مرموق���ة على مس���توى مملكة البحري���ن ومنطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
وفي حديث���ه حول آخر إنج���ازات المصرف، 
أوض���ح رفيق النايض قائاًل: »يس���عدنا الفوز بهذه 

وتس���لَّم الجائزة، رفيق النايض، الرئيس التنفيذي للمجموعة لدى مصرف 
الس���الم، م���ن علي موس���ى، نائ���ب رئي���س مدفوعات البي���ع بالجمل���ة، والمدير 

التنفيذي لبنك »جي بي مورغان« -البحرين.
ووفق���اً لبن���ك »ج���ي بي مورغ���ان«، الذي يض���ع معايير صارم���ة في مجال 
ل أقل من 1 % من إجمالي عمالء تحويل األموال  المعالجة المباشرة، فقد تأهَّ

لجائزة الجودة لعام 2020.
 ،MT103 ق مصرف السالم نسبة 99.7 % بالمعالجة المباشرة لفئة وحقَّ

الجائ���زة المرموق���ة من بنك »ج���ي بي مورغان«، والتي نجحن���ا بحصدها، رغم 
المعايي���ر الصارم���ة الت���ي تطبِّقه���ا الجه���ة المانحة للجائ���زة عل���ى أداء وكفاءة 
المعالج���ة المباش���رة، فض���اًل عن الظروف غي���ر العادية التي تم���ر في القطاع 

المصرفي«. 
أض���اف الناي���ض: »تعكس هذه الجائزة الدولية، م���دى تفاني وإلتزام فريق 
عملنا في مصرف الس���الم، لتحقيق التميُّز التشغيلي المستمر والجودة العالية 

l.»في الخدمات، وهو ما يدعم جدارة وإستحقاق المصرف لهذا التقدير
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غّرد األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح على تويتر، لمناسبة يوم المرأة العالمي، 
قائ���اًل: »ف���ي يوم المرأة العالمي، تحية إكبار وتقدير لكل النس���اء في العالم، وأخُص عالمنا العربي، حيث 
تمّكن���ت المرأة العربية من قيادة إنج���ازات بالدها في العلم واألدب والفن والمال. لقد تحديتّن الصعاب، 
وقدمتّن اإلنجاز تلو اآلخر، كقائدات مجلّيات، وخصوصاً في عالم المال والمصارف، ونتطلّع إلنجازاتكن 

l.»المقبلة اآلتية

أعل���ن بن���ك دخان ع���ن نتائجه المالي���ة لع���ام 2020 التي جاءت 
بمؤشرات ايجابية قوية على جميع المستويات، فقد حققت موجودات 
المجموع���ة نمواً بنس���به 12 % مقارنة بع���ام 2019 حيث تجاوزت ال� 
86 ملي���ار ريال، معززة بالنمو في األنش���طة التمويلية، والتي تخطت 
ال� 58 مليار ريال، وبنس���بة نمو 12.7 %، مقارنة بالعام الس���ابق، كما 
بل���غ إجمال���ي اإليرادات 3.8 مليارات ريال بنس���بة نمو 15.7 %، كما 
تجاوز صافي ربح السنة قبل خسارة إنخفاض قيمة الموجودات غير 
الملموس���ة والضرائ���ب المليار ريال مقارنة ب���� 766 مليون ريال لعام 

2019 وبنسبة نمو 33 %.
كم���ا إس���تطاعت المجموع���ة، الس���يطرة عل���ى نفقات التش���غيل 
والتموي���ل، حيث بلغ اجمالي المصروفات 939 مليون ريال، وبنس���بة 
إنخف���اض بلغ���ت 15.6 % مقارنة بالعام الس���ابق، وكنتيجة مباش���رة 
لجائح���ة »كوفي���د- 19« وأثره���ا على األس���واق المالي���ة، وأداء بعض 

مليار ريال صافي أرباح بنك دخان

الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني
 رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب

القطاع���ات اإلقتصادي���ة بم���ا فيها بعض أنش���طة الش���ركات التابعة 
للبن���ك، فقد عمدت إدارة المجموع���ة إلى إتخاذ نظرة متحفظة بغية 
التحوط للظروف المس���تقبلية، وخصوصاً في ظل حالة عدم التيقن، 
واإلستقرار الحالية، وقامت اإلدارة بعمل تقييم متحفظ إلستثماراتها 
في الش���ركات التابع���ة، كما قامت بإعادة النظ���ر بنموذج أعمال هذه 

الشركات.
 ونتيج���ة لم���ا تق���دم، فق���د قامت المجموعة بتس���جيل خس���ائر 
إنخفاض في الموجودات غير ملموس���ة، الناتجة عن اإلستحواذ على 
الش���ركات التابعة، والتي تمت خالل عامي 2009 و2010، بما يُعادل 
450 ملي���ون ري���ال. إن هذا اإلنخفاض تم تس���جيله في قائمة الدخل 
لهذا العام، مما نتج عنه إنخفاض في صافي األرباح لتبلغ 566 مليون 
ري���ال. علماً بأن هذا اإلنخفاض ال يؤثر على مس���توى الس���يولة، وال 

كفاءة رأس المال للمجموعة وال نتائجها التشغيلية.
في هذا السياق، يقول الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني 
رئي���س مجلس االدارة والعضو المنتدب: »رغم تأثير جائحة »كوفيد- 
19« وما نتج عنها من آثار س���لبية، إس���تطاعت المجموعة أن تتعامل 
وبكل مرونة مع آثار هذه الجائحة، بل وحققت نسب نمو غير مسبوقة 
على جميع المستويات. وإستطعنا أن نواصل نموذج عملنا المتحفظ، 
وال س���يما حي���ال التح���وط ألي تعثر قد يطرأ عل���ى محفظة التمويل 
واإلستثمار، حيث قام البنك بإتباع كافة تعليمات المصرف المركزي، 
كم���ا قامت المجموعة بإعادة النظر بنموذج إحتس���اب المخصصات 
لتت���الءم وحالة عدم اليقين التي فرضته���ا الجائحة، وذلك كي تُطبق 
المجموعة أفضل الممارس���ات العالمية في هذا المجال، مما يُمكنها 

l.»من مجاراة أي ظروف سلبية مستقباًل

فتوح في يوم المراة العالمي: 

تمكنت المرأة العربية من قيادة إنجازات بالدها 
في العلم واألدب والفن والمال

األخبار والمستجدات
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أعلنت رئيسة مجلس 
الس��وق  ش��ركة  إدارة 
المالية )تداول( سارة 
– منص��ة  الس��حيمي 
في  المالية  األس��واق 
ع��ن   – الس��عودية 
إلط��الق  »التحضي��ر 
لحوكم��ة  أدل��ة 
المص��درة  الش��ركات 
ف��ي  والمش��اركة 

رئيسة مجلس إدارة »تداول« سارة السحيمي:
نسعى إلى بيئة محّفزة للمرأة في القطاع المالي

إفصاحات ممارس���ات الحوكمة البيئية واإلجتماعية«، مؤكدة أن »حوكمة 
الش���ركات للمصدرين والمش���اركين في السوق التي س���نطلقها في وقت 
الح���ق من هذا العام، س���تُعزز زي���ادة وعي األوراق المالي���ة المدرجة في 
ت���داول للف���رص التي يُمكن أن تُوفرها هذه الممارس���ات عموماً، وتمكين 

المرأة في قطاع األعمال بشكل خاص«.
وأفادت الس���حيمي »أن التطورات اإليجابي���ة التي أحدثتها التغيرات 
في السوق المالية السعودية، وال سيما اإلنضمام إلى المؤشرات العالمية 
وإطالق س���وق المش���تقات، س���اهمت في األداء اإليجابي خالل الجائحة 
والبني���ة التحتي���ة للس���وق المالي���ة عموماً«، موضح���ة »أن تل���ك العوامل 

ساعدت في جذب شريحة كبيرة من المستثمرين األجانب«.
أضاف���ت الس���حيمي أن���ه »تم تس���جيل أكثر من 380 مؤسس���ة مالية 
أجنبية من خالل برنامج المس���تثمر األجنبي المؤهل خالل العام 2020 
بنس���بة زي���ادة 23 % منذ بداية العام، وخالل فت���رة الجائحة، وهو داللة 

واضحة على ثقتهم باألسواق المالية السعودية للمستثمرين األجانب«.
وخلصت رئيس���ة مجلس إدارة »تداول« إلى القول: »نعمل حالياً على 
إضافة المزيد من منتجات المشتقات المالية، وفئات األصول مع الوقت، 
وإس���تناداً إلى حجم الطلب في الس���وق. وتش���مل تل���ك المنتجات العقود 
المس���تقبلية لألس���هم المفردة، وعقود الخيارات للمؤش���رات ولألس���هم 
المف���ردة، وس���يتم اإلع���الن عن أي تط���ورات في ه���ذا الخصوص خالل 

l.»الفترة المقبلة

سارة السحيمي

األخبار والمستجدات

أعلن بنك »بي إن بي باريبا« العالمي، تعيين ريما األسمري، مديرة إقليمية للبنك في المملكة العربية 
الس���عودية، لتش���رف في منصبها الجديد على تعزيز إستراتيجية البنك في المملكة، والتي تتضمن على 
وج���ه الخص���وص تقوية عالقات العمالء اإلس���تراتيجيين في المؤسس���ات الحكومي���ة والقطاع الخاص 

والشركات العالمية، كما ستُعزز من خدمات البنك في مجاالت عدة من بينها التمويل المستدام.
وأوضح الرئيس التنفيذي للش���رق األوسط وأفريقيا وعضو اللجنة التنفيذية للبنك، أمين بن الحاج 
السلمي »أن تعيين األسمري مديرة إقليمية، وبما تمتلكه من خبرة واسعة، سيدعم عمليات البنك الذي 
يعمل في المملكة منذ العام 2005«، مش���يراً إلى »أن البنك الذي يُركز على التمويل المس���تدام، يتطلع 
إلى دعم تحول الطاقة التي تتطلع المملكة إليه، وال سيما الطاقة المتجددة، ما يُتيح فرصة المساهمة 

بشكل أكبر في مسيرة التنوع اإلقتصادي الذي تشهده السعودية«.
يُشار إلى أن األسمري شغلت سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة »ناتيكسيس العربية السعودية 

تعيين األسمري مديرة إقليمية لبنك »بي إن بي باريبا« السعودية 

 ريما األسمري

لإلس���تثمار«، كما عملت في بنك »جي. بي. مورغان تش���يس« -JPMorgan Chase، في الس���عودية لمدة تس���ع س���نوات، تدّرجت خاللها في 
l.العديد من المناصب، وقد كان آخرها منصب مدير خدمات الخزانة، وقبل ذلك مديرة الخزينة في كل من السعودية والبحرين وجوهانسبرغ

الس��وق المالية، إلى جانب منتجات مشتقات مالية وفئات أصول 
جديدة«، مؤكدة »الس��عي إل��ى توفير بيئة عم��ل محفزة للمرأة 
ته��دف إل��ى بن��اء قيادات نس��ائية ق��ادرة عل��ى الري��ادة في هذا 
القطاع المالي، لضمان وصول السعودية ألهداف »رؤية 2030«.

وقالت الس���حيمي: »إن )تداول( هي أول ش���ركة س���عودية توقع على 
مبادئ مبادرة تمكين المرأة الصادرة عن هيئة األمم المتحدة، التي تسعى 
إل���ى ضمان تأدي���ة المرأة دوراً رائداً في األس���واق المالي���ة وفي األوراق 

المالية المدرجة فيها«.
ولفتت الس���حيمي إلى »زيادة الوعي حول ممارسات الحوكمة البيئية 
واإلجتماعية وحوكمة الش���ركات، إذ تم اإلعالن في العام 2021 عن دليل 
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أعلنت ش���ركة »بوبيان كابيتال لإلس���تثمار« )الذراع االس���تثماري 
لبنك بوبيان(، إطالق منصة »بوبيان إنفس���ت«، والتي تُعد أول منصة 
إس���تثمارية رقمية متوافقة بالكامل مع أحكام الش���ريعة اإلس���المية، 
ويُمكن من خاللها إنش���اء وإدارة محفظة ذكية تتناس���ب مع األهداف 

المالية للعمالء. 
وقال���ت المدير التنفي���ذي األول في إدارة األص���ول والتداول في 
شركة بوبيان كابيتال بدرية حمد الحميضي: »لقد نجحنا في إطالق 

 )RIPE NCC( »دت منظمة »رايب أن. س���ي. س���ي ش���دَّ
في التقرير اإلقليمي لإلنترنت لدول مجلس التعاون الخليجي 
واليمن والعراق، ضمن سلسلة التقارير الخاصة التي تنشرها 
المنظمة عن حالة ش���بكة اإلنترنت في منطقة خدماتها، على 
أهمية رصد واقع اإلنترنت في ثماني دول في منطقة الخليج، 
عارضة الفرص والتحديات في دول مجلس التعاون الخليجي 
واليمن والعراق، وذلك في إطار الجهود الحثيثة لدعم مسيرة 
تطوير شبكات اإلنترنت ضمن منطقة خدمات »رايب أن.سي.

سي«، من خالل تسهيل تبادل المعلومات وأفضل الممارسات، 
وجع���ل بيانات المنظم���ة متاحة لكافة المجتمعات، وراس���مي 

السياسات، وصّناع القرار والجهات المعنية.
ويع���رض التقرير م���دى تطّور األس���واق والبني���ة التحتية، 
وتوجي���ه اإلنترنت في المنطقة، باإلضاف���ة إلى موارد عناوين 

»بوبيان كابيتال« تطلق منصة »بوبيان إنفست« 
وفق الشريعة اإلسالمية

بدرية حمد الحميضي

»رايب أن. سي. سي« تعرض مستقبل اإلنترنت 
في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن والعراق

أول منصة إستثمارية رقمية متوافقة بالكامل مع الشريعة اإلسالمية، 
بهدف مس���اعدة عمالئن���ا على إس���تثمار أموالهم في أس���واق المال 
المتنوع���ة، وفي مختل���ف األصول والقطاعات بالتوافق مع الش���ريعة 
االس���المية، حي���ث يُح���دد العمي���ل أهداف���ه اإلس���تثمارية ومس���توى 
المخاطر، ويقوم المستش���ار اإلس���تثماري الرقمي بإنش���اء المحفظة 

المناسبة للعميل«.
من جهة أخرى، إس���تكماالً لخطط بنك بوبي���ان لتطوير منظومة 
فروعه المنتشرة في مختلف أنحاء الكويت لخدمة العمالء، أعلن بنك 
بوبيان، إفتتاح فرع المبنى الرئيس���ي الجدي���د في منطقة المباركية، 
والذي يهدف إلى خدمة عمالء البنك من األفراد والشركات لتحقيق 

أعلى مستويات الخدمة للعمالء.
وقال مس���اعد المدير العام في بنك بوبيان بشارالدوب »يحرص 
دائما بنك بوبيان على أن يتمتع عمالؤنا بتجربة خدمة مميزة وفريدة، 
م���ن خالل زيارتهم ألي من فروعنا، ل���ذا فإننا نؤكد أن تكون فروعنا 
على قدر من الجهوزية لتلبية مختلف إحتياجاتهم، ولذلك تم تقس���يم 
المق���ر الجديد إلى قس���مين رئيس���يين، األول مختص بخدمة عمالء 

l.»البنك من األفراد، والثاني مختص بخدمة الشركات

اإلنترن���ت المتاح���ة في كل م���ن البحرين، والع���راق، والكويت، 
وسلطنة ُعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، واإلمارات 

l.العربية المتحدة واليمن

األخبار والمستجدات
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عرض إتحاد مصارف اإلمارات، خالل أول إجتماع إفتراضي 
لمجلسه اإلستشاري للرؤساء التنفيذيين

 للعام 2021، في حضور الرؤساء التنفيذيين والمدراء 
العامين ألعضاء اإلتحاد،

 وبرئاسة عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اإلتحاد، 
مبادرات ومشاريع اللجان الفنية

 المتخصصة التابعة لالتحاد للعام 2021.

إتحاد مصارف اإلمارات
 يُناقش سياسة التوطين في القطاع المصرفي

وق���د بدأ العرض بإس���تراتيجية التوطين ف���ي القطاع المصرفي 
مع لجنة الموارد البش���رية، والمرحلة الثانية من مش���روع »أخالقيات 
البيع«، وتطوير أساليب »إدارة الثروات في اإلمارات العربية المتحدة« 
مع ش���ركة إستش���ارية متخصص���ة، وإقتراح���ات لجن���ة اإلمتثال في 
اإلتحاد من أجل »مكافحة عمليات اإلحتيال في القطاع المصرفي«، 
باإلضاف���ة إل���ى تجديد »الحمل���ة الوطنية لمكافحة اإلحتي���ال« للعام 

2021، و»عمليات رهن المركبات«.
وس���لط اإلجتم���اع الضوء، على نتائج مؤش���ر ثقة العم���الء للعام 
2020، والتقرير الس���نوي إلتحاد مصارف اإلمارات في العام نفسه، 
والمؤتمر االفتراضّي حول األمن الس���يبراني، وتخريج الدفعة األولى 
م���ن برنامج التوعية المالي���ة »غاية« بالتعاون مع هيئة المس���اهمات 
المجتمعي���ة – »مع���اً«، وكاف���ة المب���ادرات المتبادلة والمش���تركة مع 

مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

وقال عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف اإلمارات: »يرتكز 
العم���ل المصرف���ي على ثقة العم���الء ومتانة العالقة به���م، ومن هذا 
المنطلق يُواص���ل إتحاد المصارف العمل جنباً إلى جنب مع مصرف 
اإلم���ارات العربية المتحدة المركزي، وأعضاء اإلتحاد على مبادرات 
جديدة للحد من تداعيات جائحة »كوفيد19-«، حفاظاً على المستوى 
العال���ي لثقة العمالء في القط���اع المصرفي اإلماراتي، إما من خالل 
تثقيفه���م حول أفضل الممارس���ات لإلدارة المالي���ة من خالل برامج 
التوعية المالية، أو من خالل اإلرتقاء بالخدمات المصرفية الرقمية 
الت���ي تركز على التطبيق���ات المبتكرة الجدي���دة والحلول المصرفية 
الرقمي���ة اآلمنة، باإلضافة إلى العمل على الحماية المالية وس���المة 
العم���الء من خالل تجديد وإس���تمرارية الحملة الوطنية للتوعية ضد 
اإلحتيال لعام 2021 بالشراكة مع مصرف اإلمارات العربية المتحدة 

 l.»المركزي وشرطة أبوظبي وشرطة دبي

األخبار والمستجدات
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واجهت البنوك الس���عودية ف���ي العام 2020 
كغيره���ا م���ن البن���وك الخليجية، ثالث���ة تحديات 
أساس���ية، هي تراجع أس���عار النفط، ومستويات 
فائدة متدنية وجائحة كورونا، وتبعاتها على جودة 

القروض.
ورغم ذلك، سجلت البنوك السعودية المدرجة 
وعددها 11 بنكاً، نمواً في الودائع 9 %، ونمواً في 
محفظ���ة القروض ب� 13 %، وحتى تراجع األرباح 

الصافية، ب� 22 % يبقى مقبوالً.
وبإعتبار، أن نس���بة تراجع األرباح تقف فعلياً 

بنوك السعودية.. هكذا واجهت عاصفة 2020

عند 6.4 % فقط، إذ إس���تثنينا خس���ائر غير متك���ررة جّنبها بنك 
»س���اب«، مقاب���ل إنخفاض قيمة الش���هرة بعد اإلندم���اج مع البنك 

األول.
وهناك مجموعة من العوامل حّدت من تداعيات الجائحة، إلى 

جانب مؤشرات قوية أخرى ظهرت أبرزها اآلتي:
– تماس���ك البن���وك الس���عودية ف���ي الع���ام 2020 يعود بش���كل 
أساس���ي، إل���ى برنام���ج تحفيزي م���ن البنك المرك���زي بقيمة 100 
مليار ريال، ساعد البنوك في خفض تكاليف تأجيل دفعات قروض 

الشركات المتضررة من جائحة كورونا.
– األمر اآلخر المهم هو، النمو القوي لمحفظة قروض األفراد، 
مدعومة بش���كل أساس���ي بإرتفاع حجم القروض العقارية لألفراد 
بنح���و 60 % الع���ام الماضي، لتش���كل 19 % م���ن مجمل محفظة 

القروض المصرفية.

– الق���روض العقارية لألف���راد + 59 % وذلك يعود إلى برامج 
اإلس���كان الحكومية، التي نجحت بالفعل في رفع نسبة التملك من 
57 % ف���ي الع���ام 2018 إلى أكثر م���ن 62 % حالياً. وتهدف رؤية 

2030 إلى رفع التملك إلى 70 %.
– متوس���ط مكررات الربحية المتوقعة للقطاع يبلغ حالياً 14.3 

مرة.
– الراجح���ي ه���و األغلى بمكرر ربحية ف���وق 20 مرة، واألدنى 

لبنك اإلستثمار عند 10 مرات.
– مكرر ربحية البنوك الكبرى في الش���رق االوسط يقف حالياً 

عند 14.8 مرة.
– تبدو البنوك السعودية في حال جيدة في نهاية سنة 2020، 
الت���ي ش���هدت جائحة كورونا، لكن في المرحل���ة المقبلة، ال بد من 

l.مراقبة أثر إنتهاء برامج البنك المركزي

س���جلت التجارة اإللكترونية نمواً هائاًل خالل تفشي جائحة 
كورون���ا، وال س���يما في ظل قيود اإلغالق الت���ي فرضتها العديد 
من الدول، ووصلت إلى مس���تويات كان من المتوقع أن تس���تغرق 

سنوات للوصول إليها.
وتذكر مجلة »اإليكونوميس���ت«، أنه وس���ط عمليات اإلغالق 
وإج���راءات التباعد اإلجتماعي، تعّرض تجار التجزئة لمش���اكل 
كبيرة، وال سيما في أميركا والقارة األوروبية، في حين إزدهرت 

»اإليكونوميست«: التجارة اإللكترونية لن تقضي على المتاجر التقليدية

المنص���ات عل���ى اإلنترنت، وتج���اوزت أم���ازون 100 مليار دوالر 
ف���ي اإلي���رادات الفصلي���ة للم���رة األولى ف���ي الرب���ع األخير من 
العام 2020، وتضاعفت أس���عار أس���هم بع���ض عمالقة التجارة 

اإللكترونية الصينية.

علم���اً أن متاج���ر التجزئة، التي كانت تأمل في وقت س���ابق، 
أن التوجه الواس���ع نحو التجارة اإللكترونية سيس���تغرق سنوات، 
وجدت نفس���ها فجأة وس���ط تهدي���د حقيق���ي، إال أن هذا القلق 

 l.سرعان ما تبدد مع رفع قيود اإلغالق، وفقاً للمجلة

األخبار والمستجدات
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أصدرت مجلة »فوربس الشرق األوسط« قائمتها السنوية ألقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق األوسط 2021، تقديرًا 
للمسؤولين التنفيذيين الذين يقدمون إسهامات كبيرة إلقتصادات المنطقة. ويتمحدر الرؤساء التنفيذيون في القائمة 

من 24 جنسية، ويمثلون 21 قطاعًا. وتتصدر السعودية القائمة بواقع 18 رئيسًا تنفيذيًا، تليها اإلمارات، ومصر ب�16 رئيسًا 
تنفيذيًا لكل منهما، ليشكلوا بذلك نصف أعضاء القائمة.

السعودية تتصدّر قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق األوسط 2021

القطاعات  

يتص���در قط���اع النف���ط والغ���از ف���ي المنطق���ة، الت���ي تتص���دى 
لتداعي���ات آث���ار جائحة »كورونا«، أول 5 مراكز ف���ي القائمة بواقع 4 
رؤس���اء تنفيذيين، يتصدرهم أمين الناص���ر، الرئيس وكبير اإلداريين 
التنفيذيين لش���ركة »أرامكو« الس���عودية، يليه س���لطان أحمد الجابر، 
الرئيس التنفيذي لش���ركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك(، ثم هاشم 
هاشم، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول 
الكويتي���ة، وتوفي���ق حكار، رئي���س مجلس اإلدارة والرئي���س التنفيذي 

لشركة »سوناطراك«.
بينم���ا يتصدر قطاع الخدمات المصرفية والمالية القائمة بواقع 
29 رئيس���اً تنفيذياً، ليش���كل بذل���ك ثلث التصنيف تقريب���اً. ويتصدر 
عب���داهلل مبارك آل خليف���ة، الرئيس التنفي���ذي لمجموعة بنك قطر 
الوطني )QNB(، الرؤس���اء التنفيذيين العاملين في قطاع الخدمات 
المصرفية والمالية في الش���رق األوس���ط وإحتل���ت الوافدة الجديدة 
هن���اء الرس���تماني المركز ال�19 ف���ي القائمة، حيث تول���ت اإلماراتية 
منص���ب الرئي���س التنفيذي لمجموعة بنك أبوظب���ي األول في أواخر 

يناير/ كانون الثاني 2021، بعد أن شغلت سابقاً منصب نائب الرئيس 
التنفي���ذي ف���ي المجموع���ة ورئيس مجموع���ة الخدم���ات المصرفية 

الشخصية.

حجم �شركات الروؤ�شاء التنفيذيين

عمل���ت »فوربس الش���رق األوس���ط« عل���ى تقييم حجم ش���ركات 
الرؤس���اء التنفيذيين باإلعتماد على معايي���ر عديدة ومختلفة، فضاًل 
عن اإلنجازات الش���خصية للرؤس���اء التنفيذيين خالل العام الماضي 

)2020(، وتأثيرها على شركاتهم وعلى القطاع بنطاق أوسع.
وسلطت القائمة الضوء على الرؤساء التنفيذيين أصحاب الرؤى 
ممن يقودون عجلة النمو والتطور بشكل إستراتيجي، سواء كان ذلك 
ف���ي م���كان العمل أم في قطاعاتهم عموماً. وف���ي الوقت الذي يواجه 
في���ه العالم حالة من عدم اليقين، فإن ق���ادة األعمال هؤالء يُبرهنون 
عل���ى أن المرون���ة والمثابرة والقدرة على التكي���ف تُعد مفاتيح البقاء 
واالزده���ار، كذل���ك يعمل بعضهم على توس���يع نطاق ش���ركات عائلية 

l.كبيرة، بينما يقود بعضهم اآلخر شركات حكومية

األخبار والمستجدات
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نظمت جامعة اإلمارات العربي��ة المتحدة، حفل تكريم للفائزين 
بجائ��زة الرئي��س األعل��ى لإلبت��كار م��ن الطلب��ة، أعض��اء الهيئة 
التدريس��ية وموظف��ي الجامعة م��ع مراعاة اإللت��زام باإلجراءات 

الوقائية اإلحترازية الُمّتبعة.
حضر حفل التكريم، زكي أنور نس��يبة المستش��ار الثقافي لرئيس 
الدول��ة، والرئي��س األعل��ى لجامع��ة اإلم��ارات، والدكت��ور غال��ب 
الحضرم��ي البريك��ي، مدي��ر جامعة اإلم��ارات باإلناب��ة، وأعضاء 

الهيئة التدريسية ومجموعة من الطلبة.
وقال���ت الدكت���ورة خولة الكعب���ي، المدير التنفيذي لإلبت���كار: »نحتفي 
بمبتكرين���ا م���ن طلبة وأعضاء هيئة تدريس���ية وموظفين، حي���ث تأتي هذه 
الجائزة كل عام لتعزيز مس���توى الوعي بأهمية اإلبتكار  ودعم المبتكرين، 
الة في بناء إقتصاد معرفي لدولة اإلمارات  وتشجيعهم على المساهمة الفعَّ
العربية المتحدة من خالل مشاريع إبتكارية قابلة للتطبيق اإلقتصادي، مع 
ضمان الوصول للجميع إلى فرص اإلبداع واإلبتكار من خالل بيئة مالئمة 

وداعمة«.
وأوضح���ت الدكت���ورة الكعبي: »في كل عام، تس���تقطب ه���ذه الجائزة، 
مجموعة كبيرة م���ن الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين في جامعة 
اإلم���ارات، ليش���اركوا جميعاً  ف���ي تقديم أعمالهم اإلبتكارية، ومش���اريعهم 

جامعة اإلمارات تُكرّم الفائزين بجائزة الرئيس األعلى لإلبتكار

البحثي���ة التي تدعم التفكير اإلبتكاري الذي يضمن لنا مس���تقباًل مش���رقاً 
ال���ة لمواجهة  مليئ���اً باإلنج���ازات على كاف���ة األصع���دة، مقدمين  حلوالً فعَّ
التحديات في القطاعات ذات األولوية الوطنية كالطاقة المتجددة، والنقل، 
والتعليم، والقطاع الصحي، والموارد المائية، وعلوم الفضاء والتكنولوجيا«.
م زك���ي أنور نس���يبة، كاًل من رئيس لجنة التحكيم الدكتور س���مير  وك���رَّ
أبوعيش���ة، والدكتورة خول���ة الكعبي، المدير التنفي���ذي لإلبتكار. كما كرّم، 

 l.الفائزين بالجائزة، وتسليمهم الشهادات والدروع

 الدكتورة خولة الكعبي المدير التنفيذي لإلبتكار
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أكد الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئي��س الدولة رئيس 
مجل��س ال��وزراء حاك��م دب��ي )اإلم��ارات العربية المتح��دة(، »أن 
حكوم��ة اإلمارات بقيادة الش��يخ خليفة بن زاي��د آل نهيان رئيس 
الدول��ة، مس��تمرة ف��ي تطوي��ر برامجه��ا ومبادراتها وف��ق نموذج 
حكوم��ي مرن لتكون م��ن أفضل الحكوم��ات في العال��م في مجال 
تقديم الخدمات وتعزيز جودة الحياة لش��عبها ولكافة المقيمين 
عل��ى أرضه��ا، وبما يرس��خ م��ن مكانته��ا االقتصادية والسياس��ية 

الدولية«.
ج����اء ذل����ك، خ����الل ترأس الش����يخ محمد بن راش����د، إجتم����اع مجلس 
ال����وزراء، ف����ي قصر الوط����ن بأبوظبي، في حضور الفريق الش����يخ س����يف 
ب����ن زاي����د آل نهيان نائ����ب رئيس مجلس ال����وزراء وزير الداخلية، والش����يخ 
منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، 
حي����ث إعتم����د المجلس عدداً م����ن القرارات والمبادرات ف����ي إطار تطوير 
العمل الحكومي اإلتحادي، وفي مقدمها إس����تحداث تصريح إقامة العمل 

إستحداث تصريح إقامة العمل االفتراضي
 والتأشيرات السياحية متعددة الدخول في اإلمارات

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
 نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

 )اإلمارات العربية المتحدة(

االفتراضي وتأشيرات سياحية متعددة الدخول لكافة الجنسيات.
وإعتم����د المجلس، حزم����ة من المبادرات والق����رارات في إطار تعزيز 
بيئة األعمال في دولة اإلمارات، وإس����تقطاب أصحاب العقول واإلنجازات 
وزيادة تنافس����ية القطاع الس����ياحي، ودع����م اإلقتص����اد الوطني من خالل 
إس����تحداث تصريح إقامة العمل االفتراضي األول من نوعه في المنطقة، 
والتي تُمكن األجنبي من دخول دولة اإلمارات بكفالته الش����خصية والبقاء 
فيها لمدة س����نة، وممارس����ة وظيفته اإلفتراضية وفق الشروط والضوابط 
الخاص����ة باإلصدار، حيث سيُس����هم هذا التوجه ف����ي تعزيز تجربة الدولة 
في التحول إلى اإلقتصاد الرقمي، ودعم موقعها في مؤش����رات التنافسية 
العالمي����ة الرقمي����ة، إلى جان����ب إس����تقطاب العقول، وأصح����اب المواهب 
وتوظي����ف الخبرات والموارد البش����رية في العمل عن بُع����د، لتحقيق ورفع 

مستوى اإلنتاجية في االقتصاد الوطني والقطاعات الحيوية األخرى.
كما ويُس����هم تصري����ح إقامة العم����ل اإلفتراضي في دع����م القطاعات 
الحكومية والمؤسس����ات والشركات في تحسين التوازن بين العمل والحياة 
األسرية، وتحسين بيئة العمل وزيادة اإلنتاجية، وتوسيع مجموعة المواهب 
وتعزي����ز العالقات األس����رية، وتمكي����ن الموظفين من توس����يع مواهبهم في 

مجال الرقمنة والتكيُّف مع متطلبات االقتصاد الرقمي.
ويشكل إصدار تصريح اإلقامة الجديدة، خطوة نوعية لدعم مستقبل 
األعمال وتس����هيل ممارستها وتعزيز تنافسيتها، وخصوصاً للفئات العاملة 
عن بُعد، حيث تتيح الفرصة لش����ريحة كبيرة من أصحاب المهارات ورواد 
األعمال لالنتقال إلى اإلمارات، وتجربة مستوى متقدم من الحياة المهنية 
 l.والشخصية في بيئة تقّدر المواهب وأصحاب أفكار األعمال المبتكرة
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اإلحتياطي الفدرالي األميركي قرر التخلي عن تسهيالت
للمصارف بإعتمادها منذ أشهر للتخفيف من تداعيات »كوفيد19-«

ق���ررت الس���لطات األميركي���ة التوق���ف 
إعتباراً من مطلع نيس���ان/ إبريل 2021، عن 
إعف���اءات كان���ت منحتها للقط���اع المصرفي 
في إط���ار مواجهة وباء الكوفي���د والتخفيف 
من ع���بء هذا الوباء على القطاع المصرفي 
ال���ذي يُعتبر محرك المبادالت واإلس���تهالك 
واإلس���تثمار. وهذه اإلعفاءات س���اهمت في 
أن تقوم البنوك التي إستفادت منها بتخفيف 
الضغ���ط والمطال���ب المرتبطة بق���درة رأس 
وبالتال���ي،  المصرفي���ة.  واألص���ول  الم���ال، 
وخالف���اً لرغب���ة البن���وك، ق���رر اإلحتياط���ي 

الفيدرالي )البنك المركزي( وضع حد إلجراءات تس���هيلية إستفادت 
منه���ا المصارف منذ عام أي تاريخ إنتش���ار الكوفي���د، على أن تنتهي 
في تاريخ 31 آذار/ مارس 2021، بإعتبار أن س���وق س���ندات الخزانة 
ب���دأ يتمتع بإس���تقرار واضح، وهذا أحد أهم األه���داف التي وضعها 
اإلحتياطي الفيدرالي، حينما شرع في مساعدته للقطاع المصرفي.

ومن بين التس���هيالت التي أمنها اإلحتياط���ي للبنوك خالل فترة 
مواجه���ة تداعي���ات كوفي���د، نذك���ر تخفيض مع���دالت الفائ���دة على 

القروض للبنوك بمعدل مئة نقطة لتصل إلى قرابة الصفر في المئة، 
كما شرع البنك المركزي األميركي بإطالق حملة التيسير الكمي التي 
كان توقف عنها في نهاية 2018 وبدأ بشراء سندات الحكومة مقابل 
س���يولة، كما عمل البن���ك األميركي المركزي على ضمانة ومس���اندة 
قنوات اإلعتماد للمؤسسات واألفراد. وإستطاع اإلحتياطي الفدرالي 
طوال عام من جائحة كورونا أن يساند البنوك المحلية والمؤسسات 

المالية بشكل يسمح لها مواصلة تمويل اإلقتصاد. 

في وقت تلقي موجة ثالثة محتملة في بعض الدول، ومؤكدة 
ف���ي دول أخرى من أوروبا، ظاللها تدخل هذه القارة في فصل 
ث���ان صع���ب من عام 2021، ويتطلب مواجه���ة قوية بكل ما في 
للكلم���ة من معن���ى. في ظل هذه التطورات وبعدما ش���هرت كل 
الحكومات س���الحها وعرضت أهم ما لديها من سبل مواجهة، 
عادت هذه المؤسس���ات لفرض إجراءات كانت تخلت عنها في 
فترات التحسن، وأخرى جديدة بهدف إحتواء الكارثة الصحية 
الكوني���ة: حكومات أوروب���ا منطقة اليورو ال يس���عها إال العودة 

إلى المؤسس���ة النقدية التي تدير الشؤون النقدية والمصرفية 
لمنطق���ة اليورو أال وه���ي البنك األوروبي المركزي، حيث أعلن 
كبي���ر اإلقتصاديين في هذه المؤسس���ة المس���تقلة  فيليب الن 
Philip Lane أن البن���ك يس���اهم م���ن جهت���ه بدع���م البنوك 
والمؤسس���ات المقترحة لمس���اندة اإلقتص���اد وذلك من خالل 
الحفاظ على معدالت الفائدة المتدنية للغاية، والقيام بش���راء 
األصول والسندات في إطار خطته الطارئة لمواجهة تداعيات 
كورون���ا وبه���دف قطع الطري���ق أمام أي إرتف���اع محتمل للعائد 

البنك األوروبي المركزي يعلن جهوزيته
لمواجهة تداعيات وباء كوفيد في الفصل الثاني من 2021
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بعد أس����بوعين من تغريم����ه دفع مبلغ 3 
مليارات يورو زائ����د فوائد، نتيجة مخالفات 
وتبييض أموال، وإحتيال ضريبي في 8 آذار/ 
مارس الماضي، إستطاع البنك السويسري 
من خالل إستئناف الحكم أن يخفض المبلغ 
إلى 2 مليار يورو في جلس����ة 22 من الشهر 
نفس����ه. وتجدر اإلش����ارة إلى أن هذا البنك 
م بدفع  وفي الحكم االول عليه عام 2019 ُغرِّ
مخالف����ة بقيم����ة 3.7 مليارات ي����ورو يُضاف 
إليه����ا متأخ����رات وفوائد بنح����و 800 مليون 
يورو تحصلت عليها فرنسا، ما يجعل المبلغ 
اإلجمال����ي 4.5 مليارات يورو. هذه القضية 
القت ضجة عارمة في وسط البنوك العاملة 

ف����ي أوروبا، حيث إن الغرامات المالية نتيجة الخالفات الضريبية 
تبقى أقل من نظيرتها في أميركا.

عون العامون الفرنس����يون إلى  وتع����ود المخالفة كما يقول المدَّ
قيام بنك UBS أكبر البنوك السويسرية بإرسال مبعوثين خاصين 
إلى فرنس����ا للقيام بتسويق نشاطات للمصرف، وإقناع الزبائن في 

فرنس����ا المش����اركة بالمساهمة في نش����اطات رياضية وثقافية من 
l.خالل المشاركة من أموالهم مقابل التهرب من دفع ضرائب

مازن حمود
محلل إقتصادي ومالي/ باريس

على الس���ندات، األمر الذي يقتل 
أي إنتعاش إقتصادي.

وبينت أرقام اإلثنين 22 آذار/ 
م���ارس 2021 أن البنك األوروبي 
المركزي زاد من حجم مشترياته 
للس���ندات ف���ي األس���واق بمعدل 
50 % قياس���اً لألس���بوع ال���ذي 
س���بقه، ما يؤك���د مصداقيته في 
مواصل���ة اإلجراءات المش���جعة. 
وبعدم���ا إنطلقت حمالت التلقيح 
ف���ي دول أوروبي���ة أساس���ية م���ن 

الناحي���ة اإلقتصادي���ة مثل ألمانيا وفرنس���ا، األم���ر الذي أثلج 
قلوب القطاعات األساسية وأنعش األمل بعودة تدريجية إلى ما 
قب���ل 2020، قامت حكومتا هاتين الدولتين وحكومات أوروبية 
أخرى بفرض إغ���الق جزئي من جديد بهدف إحتواء أي تمدد 

محتمل لتفشي الوباء.

كبيراإلقتصاديي���ن ف���ي البن���ك األوروب���ي وع���د أن وتي���رة 
مشتريات البنك للس���ندات ستزيد على المدى البعيد، وبشكل 
ملم���وس، داعي���اً الحكوم���ات األوروبي���ة إل���ى مس���اندة البنك 
المرك���زي األوروبي، والتفكير بخطة البيت األبيض التي تمثلت 

بتخصيص مبلغ 1900 مليار دوالر كمساعدة للمواطنين.

اإلتحاد السويسري للبنوك UBS يُغرَّم لدى القضاء الفرنسي
ويدفع ثمن مخالفاته وتبييض أموال
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م��ن إغ��الق كل��ي إلى إغ��الق جزئ��ي، حظ��ر تج��ول، محالت 
ومطاع��م أحيان��ًا مغلق��ة، وإذا فتح��ت تعم��ل عل��ى الطلبية، 
رحالت وس��فريات تم إلغاؤها، فنادق أغلق��ت أبوابها وعادات 

إستهالكية كثيرة تعطلت.
والنتيج��ة، فإن ع��دم القدرة على اإلس��تهالك كم��ا لو كانت 
األم��ور طبيعي��ة، جع��ل الفرنس��يين موفري��ن م��ن الدرج��ة 
األول��ى، مع فرمل��ة الحرك��ة الش��رائية المعت��ادة، واإلكتفاء 
بالحاجة التي تفرضه��ا اإلقامة والعمل من المنزل في غالب 
األحيان والش��هور. وأحص��ت الهيئات المختص��ة حوالي 130 
ملي��ار يورو توفير لدى الفرنس��يين عن العام 2020 بحس��ب 

بنك فرنسا المركزي.

الفرنسيون يُوفرون حوالي 130 مليار يورو
على مدى عام من »كوفيد 19-«

ماذا لو تم اإلفراج عن هذا المبلغ وتنشيط اإلستهالك؟

إنطالق���اً من ه���ذا الواقع، وأمام األموال الت���ي ضختها الحكومة 
الفرنسية لمساندة المؤسس���ات والمشاريع واألفراد المتضررين من 
تداعي���ات كورون���ا بمئ���ات المليارات، ب���دأت عالمات إس���تفهام تلوح 
في الس���ماء الفرنس���ية مثل: هل من الممكن تمويل مرحلة اإلنتعاش 
اإلقتصادي بواس���طة ه���ذا التوفير الهائل من األم���وال؟ أم هل يجب 

فرض ضرائب أو أمور مشابهة؟

دعم العجلة الإ�شتهالكية

في الواقع، هذه ليس���ت المرة األولى التي يوفر فيها الفرنس���يون 
الم���ال، فالتوفير خيار مصرفي متاح وفي كل عام. إنما الحجم الذي 
تم توفيره بس���بب كورونا فهو غير مسبوق، وتأمل الحكومة الفرنسية 
في دفع الفرنسيين نحو الشراء واإلستهالك عندما تخرج البالد من 
الرعب الذي فرضه الوباء، وبشكل يُعيد للحركة اإلقتصادية رونقها، 
حيث يُعتبر عامل اإلستهالك إلى جانب اإلستثمار من أهم المحركات 
للنمو الفرنس���ي. لكن ما هي الوصفة السحرية التي تسعى الحكومة 

الفرنسية لطرحها وترغيب المواطنين باإلفراج عن أموالهم؟
العنصر المهم في الموضوع الذي يُعتبر حجر الزاوية في مستقبل 
إس���تمرارية العمل والتوظيف، التحقيق في الغيوم الملبدة في س���ماء 
الش���ركات التي منها من يس���تفيد من دعم الحكومة حتى اآلن، ومنها 
من لم تكفه المس���اعدة لكبر حجم الش���ركة، فإضطرت إلى تس���ريح 
الموظفي���ن. من هنا تس���عى الحكومة الفرنس���ية إلى إش���راك الناس 
وإقناعهم إلى جانب حقهم في اإلس���تهالك، عندما تتحسن الظروف 

الصحية، في اإلس���تثمار في تمويل الش���ركات المنتجة للحفاظ على 
الموظفين، وربما إعادة التوظيف. لكن هذا مشروع يستدعي موافقة 
الموفري���ن والبنوك المؤتمنة على ه���ذا التوفير الهائل المضاف على 
التوفي���ر المعتاد واإلس���تثمار في المش���اريع التي تش���جعها الحكومة 

الفرنسية.
هذا من جانب اإلس���تثمار في جزء من هذه األموال التي وفرها 
الفرنس���يون، وس���نعود إليه في هذا النص. وفي الجزء الثاني، يتطلع 
وزير المال واإلقتصاد برينو لومير، إس���تناداً إلى الطفرة التي حققها 
اإلستهالك في الفصل الثالث من العام 2020، مع فترة هدوء الوباء، 
أن يدف���ع بالعجلة اإلس���تهالكية ش���رط أن ال يؤثر ذلك على نش���اط 

الدراسات واألبحاث والتقارير
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اإلنتاج. بمعنى أن وزير اإلقتصاد يريد تنش���يط اإلس���تهالك بش���كل 
يتماش���ى مع وتي���رة العجلة اإلنتاجية الفرنس���ية ك���ي ال يزيد الطلب 
بش���كل غير منتظم، وأن يُصار إلى زيادة حجم الواردات على حساب 
المي���زان التج���اري، وبالتال���ي الوقوع في عج���ز للمي���زان. الحكومة 
الفرنس���ية تن���وي أيض���اً تبس���يط قواعد ونظ���م التحوي���الت المالية 
والهب���ات المالية بي���ن األجيال مع تخفيف الضريبة عليها بهدف دفع 

اإلقتصاد بعد الجائحة.

م�شاندة عملية تمويل ال�شركات الفرن�شية   

الره���ان اآلخ���ر، ال���ذي لفتنا إليه س���ريعاً وفي ما س���بق هو دفع 
الفرنس���يين إلى توجي���ه األموال التي وفروها بس���بب اإلغالق وعدم 
اإلس���تهالك كالمعت���اد، نح���و منتج���ات إدخ���ار ته���دف إل���ى تموي���ل 
المؤسسات النشيطة والمنتجة والتي تلعب دوراً في اإلنتعاش وعودة 
الحياة إلى مجاريها. فبس���بب الجائح���ة الصحية الكونية، الكثير من 
الش���ركات في فرنسا وفي العالم أيضاً، تحتاج إلى أموال بين يديها. 
وم���ن هذا المنطلق، أصبح من الض���روري التفكير في أن يتم تحويل 
اإلدخ���ارات لدى الفرنس���يين الت���ي نتحدث عنها إل���ى أموال صالحة 
لإلس���تثمار ومنتجة. لك���ن هل هذا وارد لدى ه���ذه الفئة الكبيرة من 

المدخرين الفرنسيين؟
ه���ذا النوع م���ن اإلس���تثمار، ي���رى في���ه المدخرون الفرنس���يون 
مخاطر، حيث إنه س���بق وإس���تخدمت أموال تم توفيرها في ظروف 
مختلفة في تمويل شركات معينة. وبعد فترة من الزمن، جاءت نتائج 
هذه الش���ركات ضبابية، األمر الذي يدفع بالمدخرين بس���بب كورونا 
إل���ى التفكير مئة مرة قب���ل زج أموالهم في مش���اريع كهذه. فاإلدخار 
الش���عبي في المصارف الفرنس���ية تس���يطر عليه صفة اإلدخار على 
المدى القصير، والس���يولة تصبح في م���ا بعد متوافرة للتصرف بها. 
وهذا النموذج يجعل من الصعب قبول المشاركة في تمويل الشركات.

ويبق���ى جان���ب الدولة، وتدخلها في ضم���ان للمدخر، فإن أمواله 
المس���تخدمة في تمويل ش���ركة من الش���ركات مضمونة بما في ذلك 

الضمان من أي مخاطر أو أي خسارة محتملة لرأس المال.
وهن���اك إحتم���ال آخر، عرفت مثياًل له فرنس���ا ف���ي الثمانينيات 
من القرن العش���رين، مثل إعالن الس���لطات أنها تس���تقطع، بحس���ب 

مستوى دخل المودعين، نس���بة ضريبة إلزامية من األموال المدخرة 
كما حصل في العام 1983 عندما تم إس���تخدام األموال لتمويل عجز 

الضمان اإلجتماعي على سبيل المثال.

�شريبة »كوفيد19-« 

خط���وة كه���ذه ممك���ن اللجوء إليه���ا، وتبق���ى من الس���يناريوهات 
المرتقبة في حال فش���لت كل المس���اعي الحكومي���ة لدفع المدخرين 
ف���ي زمن كورون���ا إلخ���راج ملياراته���م وتمتي���ع العجلة اإلس���تهالكية 
واإلستثمارية بها. البعض من المراقبين يتوقع أن تلجأ الحكومة إلى 
إجراءات كهذه تُلزم أصحاب اإلدخارات الميس���ورة دفع ضريبة على 
أمواله���ا المدخرة بعن���وان: »ضريبة كورونا« بإعتبار أن هذه الفئة من 
المودعين هي التي إدخرت أكبر مقدار ممكن من المال الذي كان من 
الممكن أن تستخدمه في ظروف عادية جداً من دون حجر أو إغالق.
لكن مس���ألة ف���رض ضريبة على اإلدخار في فرنس���ا تلقى دائماً 
ج���دالً بي���ن األوس���اط السياس���ية، حي���ث إن اليس���ار الفرنس���ي من 
المش���جعين على فرض ضريبة على الثروات. وهنا تحديداً س���تزداد 

حدة المطالبة بذلك.
يبقى أنه كلما قررت الس���لطات ف���رض ضريبة على المدخرات، 
سيلجأ المودعون إلى اإلدخار أكثر لتعويض الضريبة التي سيدفعونها 
عل���ى أمواله���م التي تم توفيرها، واإلدخار أكثر يعني إس���تهالك أقل، 
l.وتالياً المسألة ستظل معقدة. ننتظر ونرى الحلول أين ستستقر؟
مازن حمود
محلل إقتصادي ومالي/ باريس 

الدراسات واألبحاث والتقارير



Union of Arab Banks (March 2021)احتاد املصارف العربية  )آذار/ مارس 2021(96

qui, en 2014, devint Al Rayan Bank. 
Consécutivement à ces développements 
et après avoir attiré plus de 11,7 milliards 
de £ d'investissements islamiques, le 
Royaume Uni est apparu comme étant 
le plus grand centre financier islamique 
d’Occident.

La finance islamique est un comparti-
ment de la finance éthique. Elle recouvre 
l’ensemble des transactions et produits 
financiers conformes à la loi islamique, 
qui repose sur 5 piliers : interdiction de 
l’intérêt, réalisation d’investissements 
aléatoires et incertains, spéculation 
hasardeuse, obligation de partager les 
pertes et profits et investissement exclu-
sif dans l’économie réelle et tangible. À 
ces règles s’ajoute, à l’instar de l’inves-
tissement socialement responsable, l’ex-
clusion de certains secteurs d’investisse-
ment : le tabac, l’alcool, la pornographie 
et les jeux d’argent. Les sukuk (pluriel de 
sakk, ancêtre du mot « chèque »), quant 
à eux, représentent une alternative isla-
mique aux obligations. L'Organisation 
de comptabilité et d'audit pour les insti-
tutions financières islamiques (AAOIFI), 

principale institution de normalisation de 
l’industrie financière islamique, définit 
les sukuk comme « des titres de valeurs 
égales représentant des parts indivises 
dans la propriété d’actifs tangibles, 
d’usufruit, de prestation de services, 
d’actifs de projet spécifique ou d’une 
activité d’investissement particulière 
». Ces titres, dont le rendement est lié 
à la performance d’un actif sous-jacent, 
conférent à leurs porteurs un droit de 
copropriété direct ou indirect sur l’actif 
sous-jacent. Les porteurs de sukuk sont 
intéressés aux produits générés par le 
sous-jacent et sont soumis, en cas de 
diminution de la valeur dudit sous-
jacent, à un risque éventuel de perte en 
capital. Il n’y a donc pas de taux d’intérêt 
dans les sukuk et, à ce titre, ils ne sont 
pas comparables aux obligations conven-
tionnelles : il s’agit de certificats d’inves-
tissements islamiques, plus proches des 
actions que des obligations.l

Par Ezzedine GHLAMALLAH
Chercheur au Centre d’Etudes et de Recherche en 

Gestion de l’Université d’Aix-Marseille (CERGAM).

ARTICLE
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Juste après le lancement par la 
Banque d’Angleterre d’une facilité de 
dépôt islamique, le gouvernement 
britannique est revenu le 25 mars der-
nier sur le marché de la dette islamique 
et a émis un nouveau sukuk souverain 
de 500 millions de livres sterling (584,65 
millions d’euros). Les certificats ont 
été principalement achetés par des 
investisseurs basés au Royaume-Uni et 
dans les principaux centres de la finance 
islamique au Moyen-Orient et en Asie. 
Pour cette émission, le sukuk souverain 
britannique offre aux investisseurs un 
taux de profit de 0,333%. En 2014, la 
Grande-Bretagne entrait dans l'histoire de 
la finance islamique en tant que premier 
pays en dehors du monde musulman à 
émettre un sukuk souverain de 200 mil-
lions de livres sterling. Comme pour la 
première émission de 2014, le sukuk 
émis en 2021 utilise la structure locative 
dite « al-ijara », largement utilisée sur 

Au cœur de la crise, le Royaume Uni émet 500 millions 
de livres sterling de dette souveraine islamique

le marché, qui procure aux détenteurs 
de ces certificats une part des revenus 
locatifs générés par l’actif immobilier 
sous-jacent qui se compose d'un certain 
nombre d'immeubles et de bureaux 
gouvernementaux. Le chancelier de 
l'Échiquier Rishi Sunak a déclaré dans un 
communiqué : « Nous avons établi des 
plans ambitieux pour faire du Royaume-
Uni la place financière la plus ouverte et 
la plus dynamique du monde. En lançant 
notre deuxième sukuk souverain, nous 
consolidons la position du Royaume-
Uni en tant que principal centre mondial 
de la finance islamique en dehors du 
monde islamique ».  

Londres est l’une des plus grandes 
places du marché des sukuk, et dans un 
contexte post-Brexit, le gouvernement 
britannique souhaite maintenir son 
leadership sur un marché qui a connu 
une croissance de 2225 % entre 2007 et 
2019 passant de 24 milliards en 2007 à 
534 milliards de dollars en 2019.

Le Royaume-Uni s’est toujours mon-
tré favorable au développement de la 
finance islamique. Dès 1982, des banques 
islamiques, telles que Al Baraka Inter-
national Bank, HSBC et United Bank 
of Kuwait, commencèrent à offrir des 
solutions de financement islamique à 
leurs clients. En 1998, fut créé l’indice 
FTSE Islamic Index, et en 2003 fut 
abolie la double imposition pour les 
prêts islamiques. Une année plus tard, 
fut créée l’Islamic Bank of Britain 

ARTICLE

Ezzedine Ghlamallah
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التطبيق والدارة الفعالة لنهج الم�شوؤولية الجتماعية 

2021 مار�ض   / اآذار   16 –  15
عق��د اتحاد المص��ارف العربية بالتع��اون مع الجمعية المهنية التونس��ية 
للبن��وك والمؤسس��ات المالية ندوة تدريبي��ة حضورية عالية المس��توى 
ف��ي الجمهوري��ة التونس��ية، يوم��ي 15 – 16 آذار / م��ارس 2021، في فندق 
»الموفنبيك دو الك« تونس، تحت عنوان: »التطبيق واالدارة الفعالة لنهج 

المسؤولية االجتماعية«. 
وق���د ش���ارك ف���ي افتت���اح أعم���ال ه���ذه الن���دوة: جهين��ة غريب��ي، المديرة 
التنفيذية، شبكة اإلتفاق العالمي لألمم المتحدة للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات، 
تون���س )ممثلة عن االس���تاذ س���امي المروكي، رئي���س مجلس االدارة ش���بكة اإلتفاق 
العالمي لألمم المتحدة للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات، تونس(، اليسار شاكر، 
نائب���ة الممثل المقيم لبرنامج األمم المتح���دة اإلنمائيUNDP، تونس، بثينة بن 
يغ��الن، مدير عام، صن���دوق الودائع واالمانات، تونس، ومنى الس��عيد، المندوب 

العام، مع الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية. 
وألق���ت دين��ا ق��دوح، ممثلة اتحاد المص���ارف العربية، كلم���ة األمين العام 
وس��ام فت��وح، وتضمنت الكلم���ة التأكيد عل���ى أن المس���ؤولية االجتماعية لم تعد 

الندوات التي عقدها إتحاد المصارف العربية في شهر آذار / مارس 2021 

مسألة تحسين الصورة، وعلى دور المصارف العربية الهام من خالل المسؤولية االجتماعية في تحسين الظروف االجتماعية واإلسكان والتنمية اإلقليمية. 
ش���ارك في أعمال هذه الندوة 25 مش���اركاً من المصارف التونس���ية وهدفت أعمالها إلى تعريف المش���اركين على كيفية تبني النهج االنس���ب إلدارة 
وتطبيق المسؤولية االجتماعية في المصارف، وفهم المبادئ والتحديات لنجاح نهج المسؤولية االجتماعية، وتطوير المهارات القيادية الالزمة لتطبيق نهج 

المسؤولية االجتماعية في المصارف.  

الم�شتندات الإلكترونية: المعالجة والتداول

 2021 مار�ض   / اآذار   18 –  15
عقد إتحاد المصارف العربية دورة تدريبية عبر التواصل المرئي بعنوان: 
المس��تندات اإللكترونية: المعالجة والتداول، بمشاركة 88 خبرًا مصرفيًا 
ص��ًا من عدة دول عربية: مصر، الس��ودان، قطر، الجزائر، اإلمارات،  متخصِّ
فلس��طين واألردن وذل��ك خالل الفت��رة الممت��دة م��ن 15 –18 آذار / مارس 

 .2021
وقد سلطت هذه الدورة الضوء على كيفية تداول المستندات اإللكترونية تحت 
اإلعتمادات المس���تندية ومس���تندات التحصيل وطرق تسوية المدفوعات بإستخدام 
المستندات اإللكترونية. باإلضافة إلى مخاطر أدوات الدفع المختلفة والمستندات 
المتعلق���ة به���ا وكيفي���ة تالفي إس���تخدامها لتخطي وع���دم اإللت���زام بقوائم الحظر 

والعقوبات الدولية واإلجراءات اإلحترازية. 
حاض���ر ف���ي هذه الدورة خالد حج��اج، الخبير المص���ري المعروف – رئيس 
قط���اع العملي���ات المركزية والوظائف المعاونة في بنك الش���ركة المصرفية العربية 
الدولي���ة، وال���ذي يملك خبرة 28 عاماً في مجال العمليات المصرفية وعلى األخص 
ف���ي ما يتعلق بأدوات تمويل التجارة والقواع���د الدولية والمحلية المنظمة لها. وهو 

محاضر ومدرب معتمد لدى إتحاد المصارف العربية.   

نشاط اإلتحاد
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التطبيقات العملية لمقررات بازل الجديدة

)VI ما يعرف ببازل( 

2021 مار�ض   / اآذار   24 –  21
عق��د إتح��اد المصارف العربية ورش��ة عم��ل حضورية تحت 
عن��وان: التطبيق��ات العملي��ة لمق��ررات بازل الجدي��دة )ما 
يع��رف ببازل VI(، ش��ارك فيها 36 خبي��رًا مصرفيًا من مصر، 
ليبي��ا والس��ودان وذل��ك خ��الل الفت��رة 21 – 24 آذار / مارس 

2021 في فندق الكونراد – القاهرة. 
هدف���ت هذه الورش���ة إلى تعمي���ق معرفة المش���اركين بالمنهجية 
الجدي���دة لقي���اس وإدارة مخاط���ر اإلئتم���ان ومخاطر التش���غيل التي 
تعتمد على تقليص الفجوة بين المناهج المعيارية والمناهج الداخلية 
لمخاطر اإلئتمان والمنهج الجديد الحتس���اب المتطلبات الرأسمالية 
لتغطية مخاطر التش���غيل. باإلضافة الى مخاطر الس���وق. وستدخل 
هذه التعديالت حيز التنفيذ في 2022، وستش���كل ضغطاً أساس���ياً 

على رساميل المصارف. 
حاضر في هذه الورشة الدكتور رودريك أبي الحسن – مدير 
رئيسي ورئيس مجموعة االستراتيجية وتحليل المخاطر في مجموعة 
اإلعتماد اللبناني - لبنان، وهو أستاذ محاضر في الجامعات اللبنانية 
وش���ارك في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية المتعلقة بإدارة 
المخاطر والحوكم���ة ومحاضر ومدرب معتمد لدى إتحاد المصارف 

العربية.   

مهارات الك�شف عن الإحتيال والغ�ض في البيانات المالية 

وم�شوؤوليات المدقق

2021 مار�ض   / اآذار   25 –  22
عق��د إتحاد المص��ارف العربية دورة تدريبي��ة عبر التواصل 
المرئ��ي بعن��وان: مهارات الكش��ف ع��ن اإلحتي��ال والغش في 
البيانات المالية، ومس��ؤوليات المدقق، بمش��اركة 10 خبراء 
من الس��ودان، قطر والكويت وذل��ك خالل الفترة الممتدة من 

22 – 25 آذار / مارس 2021.  
هدف���ت هذه ال���دورة إلى تعريف المش���اركين بأهمية قوة ومتانة 
أنظم���ة الرقابة الداخلية في مواجهة المخاط���ر المختلفة باإلضافة 
إل���ى التعرف عل���ى حاالت الغ���ش واإلحتيال ف���ي البيان���ات المالية، 
والمس���ؤوليات الجنائي���ة والمهني���ة المترتب���ة على المدق���ق في حال 
إخفاق���ه في الكش���ف عن ح���االت الغش واإلحتي���ال وفق���اً للمعايير 

الدولية والتشريعات القانونية. 
حاضر في هذه الدورة الخبير األردني المعروف الدكتور خليل 
القصاص، الحائز على ش���هادة دكتوراه في المحاسبة، والذي يملك 
خب���رة 23 عاماً في البنك المرك���زي األردني إلى جانب حصوله على 
العديد من الشهادات الدولية في مجال التدقيق وريادة األعمال. وهو 

محاضر ومدرب معتمد لدى إتحاد المصارف العربية.   

نشاط اإلتحاد
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III اإدارة ال�شيولة في �شوء متطلبات بازل

2021 مار�ض  اآذار/   31-29
عق��د إتح��اد المص��ارف العربي��ة دورة تدريبية عبر 
التواص��ل المرئ��ي تح��ت عن��وان: إدارة الس��يولة في 
ض��وء متطلب��ات ب��ازل III، بمش��اركة 50 خبي��رًا في 
العديد من المص��ارف العاملة في األردن، فلس��طين، 
مصر، الكويت والس��ودان وذلك خالل الفترة الممتدة 

من 29 – 31 آذار / مارس 2021.  
هدفت هذه الدورة إلى تعريف المش���اركين بأسس إدارة 
الس���يولة ومخاطرها وفق مق���ررات بازل III، باإلضافة إلى 
أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة مخاطر السيولة 
م���ن النواحي التش���غيلية ومتطلبات رأس الم���ال وإختبارات 
األوضاع الضاغطة. وتناولت بالش���رح المعمق نس���بة تغطية 
الس���يولة )LCR( ونس���بة صافي التمويل الثابت المس���تقر 
 Leverage( باإلضافة إلى نسبة الرافعة المالية )SNFR(

)ratio
حاض���ر ف���ي ه���ذه ال���دورة الخبي��ر عدن��ان ناجي – 
مساعد المدير التنفيذي في إدارة اإلشراف على المصارف 
– البن���ك المركزي األردن���ي ومحاضر وم���درب معتمد لدى 

إتحاد المصارف العربية.   

ISO / IEC 27001 Foundation
2021  4/1 –  3/29

عق��د إتحاد المص��ارف العربي��ة دورة تدريبية هامة 
عبر التواصل المرئي موجهة الى العاملين في إدارات 
المعلوماتية واألمن السيبراني وتدقيق المعلوماتية 
واإلمتث��ال بالتع��اون م��ع مؤسس��ة PECB العالمي��ة 
)هيئة متخصصة مركزها الرئيسي مدينة مونتريال 
العم��الء بالخدم��ات  كن��دا، متخصص��ة بتزوي��د   –
التعليمية الش��املة وعق��د ال��دورات التدريبية وفقًا 
للمعي��ار ISO / IEC 17024(، وذل��ك خ��الل الفت��رة 
29 آذار/م��ارس ال��ى 1 نيس��ان/أبريل 2021، بمع��دل 
4 س��اعات تدري��ب يومي��ًا )16 س��اعة تدري��ب( تحت 

 .ISO / IEC 27001 Foundation :عنوان
هدف���ت ه���ذه ال���دورة الى فت���ح المجال لتعل���م العناصر 
األساس���ية إلدارة نظ���ام أمن المعلومات كم���ا هو محدد في 
الوح���دات  ال���ى ش���رح  ISO / IEC 27001. باإلضاف���ة 
المختلفة لسياسة ISMS، بما في ذلك اإلجراءات، قياسات 
األداء، إلت���زام اإلدارة، التدقي���ق الداخل���ي، مراجع���ة اإلدارة 

والتحسين المستمر.
وتجدر اإلشارة إلى أن المشارك يحصل عند اإلنتهاء من 

نشاط اإلتحاد

حضور هذه الدورة على ش���هادة مهنية صادرة عن مؤسس���ة 
PECB وذلك بعد إجتيازه اإلمتحان المقرر بنجاح. 

ش���ارك في هذه ال���دورة 22 خبيراً مصرفي���اً عاماًل في 
إدارات تكنولوجيا المعلومات واألمن السيبراني في مختلف 

المصارف من السودان، اليمن، الكويت، العراق ولبنان.
حاض���ر في هذه ال���دورة الخبير العالم���ي المعتمد لدى 
مؤسس���ة PECB طوني ش��بلي – مدير أم���ن المعلوماتية 
ل���دى مجموعة اإلعتماد اللبنان���ي – لبنان ومحاضر ومدرب 

l.معتمد لدى إتحاد المصارف العربية






