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وسام حسن فتوح
 األمين العام إلتحاد المصارف العربية

كلمة العدد

دعم مسارات البلدان نحو التعافي اإلجتماعي في سياق 
واإلقتص���ادي م���ن »كوفي���د19-«، دعت األمم 
المتح���دة إل���ى زي���ادة إس���تثنائية ف���ي الدع���م الدول���ي واإللتزام 
السياس���ي لضم���ان حصول الناس ف���ي كل مكان عل���ى الخدمات 
األساسية والحماية اإلجتماعية. ويدعو إطار عمل األمم المتحدة 
لإلس���تجابة اإلجتماعي���ة واإلقتصادي���ة الفوري���ة ل���� »كوفيد19-« 
إلى حش���د المس���ؤولية المش���تركة والتضام���ن العالم���ي، والعمل 
العاج���ل ألجل المحتاجي���ن، وصون الوظائف وس���بل العيش لبدء 
اإلنتع���اش اآلمن للمجتمعات واإلقتصادات على مس���ار مس���تدام 
خاٍل من الكربون يحقق المس���اواة بين الجنسين. وتجمع المبادرة 
القيادات النسائية الداعمة لخارطة طريق األمم المتحدة للتعافي 
اإلجتماع���ي واإلقتصادي، للدعوة إلى تمويل صندوق اإلس���تجابة 

واإلنعاش.
في السياق عينه، وألنه بلغ عدد اإلصابات المسجلة بفيروس 
كورونا في جميع الدول العربية حتى 15 نيسان/ إبريل 2021 نحو 

»باإللتزام نتعافى«... 
حملة إتحاد المصارف العربية لمكافحة »كوفيد19-«

 من أجل مجتمع أفضل

5 ماليين و471 الف إصابة، كما بلغ عدد الوفيات حتى تاريخه نحو 87 ألف و600 شخص. لذا، أطلق إتحاد المصارف العربية 
حملة »باإللتزام نتعافى«، وهي تحث كل الناس وال سيما المصرفيين العرب، على ضرورة إستمرار اإللتزام باإلجراءات الهادفة 

إلى الحد من إنتشار فيروس كورونا، تحت هذا الشعار من أجل مجتمع أفضل.
نع���م »باإللت���زام نتعافى«، إنها مبادرة جديدة من إتح���اد المصارف العربية تجاه المصرفيين العرب، نظراً إلى أهمية دورهم 
في اإللتزام، ونشر التوعية حيال اإلجراءات الوقائية لوقف إنتشار جائحة كورونا. وتأتي هذه الحملة أيضاً بعدما واكب اإلتحاد 
كاف���ة المراحل التي واجهتها المص���ارف العربية، وذلك إنطالقاً من حرصه المتواصل على تطوير العمل المصرفي العربي في 
كافة اإلتجاهات، حيث نّفذ اإلتحاد خالل السنوات الماضية، مجموعة من المشروعات العلمية والعملية اإلستراتيجية، كما أنه 

حالياً في صدد تنفيذ مشروعات أخرى داعمة للصناعة المصرفية العربية.
وق���د جاءت مبادرة »باإللت���زام نتعافى«، بعدما نّفذ إتحاد المصارف العربية مؤخراً مش���روع »قاعدة البيانات القانونية 
العربي��ة المتعلق��ة بالمهنة المصرفية«، بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة االنمائي UNDP للمهنة المصرفية العربية، 
و»مش��روع الش��بكة المصرفية العربية«، الذي يتركز على إقامة ش���بكة معلوماتية وتفاعلية تجمُع المصارف والمؤسس���ات 
المالية العربية تحت مظلة إلكترونية عربية متكاملة، وش���ارك في جهود األمم المتحدة الخاصة بإرس���اء الحكم الجيد، بما 
يتناغم والمعايير الدولية، كما نّفذ مشاريع »ربط شبكات الصرف اآللي العربية«، و»تيسير إلتزام المصارف العربية«، 

بمقررات بازل الجديدة، و»إعادة تفعيل مركز الوساطة والتحكيم«.
في المحصلة، مسيرة إتحاد المصارف العربية مستمرة في تحقيق النهضة المصرفية والمالية العربية على كافة األصعدة، 
وفي كافة اإلتجاهات، كما مس���يرة التعاون بين رجال المصارف والمال العرب، واإلرتقاء بالصناعة المصرفية والمالية العربية 
وف���ق المعايي���ر العالمية، وهي مس���يرة تحافظ على مكتس���بات الماضي، وتبن���ي عليها لتحقيق المزيد من المكتس���بات للقطاع 
المصرفي والمالي العربي، ودائماً ضمن رؤية محددة وواضحة وش���فافة، من أجل تحقيق تطلّعات المجتمع المصرفي والمالي 

l. العربي نحو غد أفضل، ومستقبل أكثرإزدهاراً
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موضوع الغالف

في سبيل مواجهة التداعيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، والحد من أثار تفشيه 
على القطاعات اإلقتصادية والمالية والمصرفية، أقّرت الحكومات والمصارف المركزية العربية 
حزمة من التدابير واإلجراءات اإلحترازية، حيث كان لقرارات وتعاميم المصارف المركزية الدور 

األكبر لناحية تنظيم عمل المصارف في ظل هذا الوضع،
 وتخفيف التأثيرات على عمالء المصارف،

 باالضافة إلى ضمان إستمرار تدفق اإلئتمان إلى اإلقتصاد. 
وباإلستناد إلى ما تقدم، إعتمدت المصارف العربية إجراءات إلستمرار عملها 

في ظل خطر إصابة موظفيها بالفيروس، باالضافة إلى إطالق مبادرات عديدة لضمان إستمرار 
عملها وتقديم الخدمات إلى عمالئها. 

المصارف العربية تواجه فيروس كورونا 
بالتدابير واإلجراءات 

لتخفيف اآلثار على العمالء وحماية الموظفين
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موضوع الغالف

في ما يلي إضاءة على تلك اإلجراءات والتدابير في كل دولة عربية.

المملكة العربية ال�سعودية

ف�������ي ظل إعالن مؤسس�������ة النق�������د العربي الس�������عودي ع�������ن جملة 
إج�������راءات ومبادرات متعلقة بالقطاع المصرفي، منها الموافقة على 
إع�������ادة هيكلة التمويل المقدم إلى العمالء، من دون رس�������وم إضافية، 
واق�������رار برنام�������ج قيمته نحو 50 ملي�������ار ريال يس�������تهدف دعم القطاع 
الخ�������اص في مكافحة فيروس كورونا، وتمكين�������ه من القيام بدوره في 
تعزي�������ز النمو اإلقتصادي. مع اإلش�������ارة إلى أن ه�������ذا البرنامج يتكون 
م�������ن ثالث نقاط رئيس�������ية ه�������ي التالي�������ة. أواًل، إيداع 30 ملي�������ار ريال 
لصالح المصارف وش�������ركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات 
القطاع المالي لمدة س�������تة أش�������هر على قطاع المؤسس�������ات الصغيرة 
والمتوس�������طة. ثانيًا، تمويل اإلقراض، حيث تم تقديم تمويل ميس�������ر 
للمنش�������آت الصغيرة والمتوس�������طة بمبلغ 13.2 مليار ريال، عن طريق 
من�������ح قروض من المصارف وش�������ركات التمويل له�������ذا القطاع بهدف 
دعم اس�������تمرارية األعمال. وثالث�������ًا، برنامج دعم ضمان�������ات التمويل، 
حي�������ث تم إيداع مبل�������غ 6 مليارات ري�������ال لصالح المصارف وش�������ركات 
التمويل لتمكين المصارف وش�������ركات التمويل من إعفاء المؤسسات 
الصغيرة والمتوس�������طة من تكاليف برنام�������ج ضمانات تمويل قروض 
المنش�������آت الصغيرة والمتوس�������ط. كما تم  تحويل 40 مليار دوالر من 
اإلحتياط�������ات األجنبية لمؤسس�������ة النقد إلى صندوق اإلس�������تثمارات 
العامة لدعم اإلس�������تثمار في داخل البالد وخارجها بهدف رفع حجم 

العائدات من اإلستثمارات الخارجية.
ومن جهتها، فقد إلتزمت المصارف السعودية التعاميم الصادرة 

عن مؤسسة النقد العربي السعودي، كتمويل القطاع الخاص، وتوفير 
اإلحتياجات التمويلية وتقديم الدعم الالزم للعمالء األفراد الذين 
فق�������دوا وظائفهم في القط�������اع الخاص، وإعفاء جمي�������ع العمالء من 
رسوم إجراء العمليات عبر القنوات اإللكترونية، إضافة إلى مراجعة 
معدالت الفائدة والرس�������وم األخرى على البطاقات اإلئتمانية، سواء 

للعمالء الحاليين أو العمالء الجدد. 
وتحدي�������دًا، أعلن مصرف اإلنماء تطبيق برنامج مؤسس�������ة النقد 
العرب�������ي الس�������عودي، وتأجي�������ل دفع إلتزمات الش�������ركات والمؤسس�������ات 
الصغي�������رة والمتوس�������طة لمدة 6 أش�������هر. وباالضافة ال�������ى ذلك، إتفق 
المص�������رف المذكور مع الجمعية الخيري�������ة لرعاية المرضى »عناية« 
عل�������ى تفعيل مب�������ادرة غس�������يل الكلى في المن�������ازل، وتجهيز س�������يارات 
مخصصة للنقل لمراكز غسيل الكلى، من أجل إجراء عمليات غسيل 
الكل�������ى، حيث يقوم المصرف بالدعم المادي في حين تتولى جمعية 
»عناي�������ة« الترتيبات الطبية الالزمة للمرض�������ى من ذوي اإلحتياجات 

الصحية وكبار السن. 
من جهة أخرى، قدمت المصارف الس�������عودية مس�������اهمات مادية 
لصن�������دوق الوق�������ف الصحي لمواجه�������ة فيروس كورون�������ا بلغت حوالي 
160.7 ملي�������ون ري�������ال، بحيث بلغت مس�������اهمة كل مص�������رف كما يلي: 
البن�������ك االهلي التجاري 33 مليون ريال س�������عودي، مصرف الراجحي 
25 مليونًا، بنك الرياض 17 مليونًا، البنك الس�������عودي البريطاني 17 
مليونًا، مجموعة سامبا المالية 16.5 مليونًا، البنك العربي الوطني 
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12 مليونًا، البنك السعودي الفرنسي 12 مليونًا، مصرف االنماء 8.5 
ماليين، البنك الس�������عودي لإلستثمار 6.5 ماليين، بنك الجزيرة 5.6 
ماليين، وبنك البالد 5.6 ماليين، وبنك الخليج الدولي الس�������عودية 

2 مليون ريال.

البنك األهلي السعودي
ب���ادر البنك األهلي التجاري بدعم اإلجراءات والتدابير الصحية 
الت���ي إتخذتها المملكة العربية الس���عودية للحد من تأثيرات فيروس 
كورون���ا، بعدد كبير من اإلجراءات والمب���ادرات. حيث قام المصرف 
بتقديم تبّرع بمبلغ 33 مليون ريال لدعم صندوق الوقف الصحي في 
المملك���ة لمكافح���ة جائحة كورونا. وف���ي 31 أذار/مارس أعلن البنك 
األهلي التجاري عن تطبيقه إجراءات إحترازية جديدة لدعم عمالئه 
لمواجه���ة آثار جائحة كورونا. وتضم حزمة اإلجراءات الجديدة التي 

طبقها البنك لدعم عمالئه:
دعم وتمويل القطاع الخاص عبر تعديل أو إعادة هيكلة التمويالت 
الحالية للقطاعات المتضررة، من دون أي تكاليف أو رسوم إضافية.
توفير اإلحتياجات التمويلية للمنشآت المتضررة لمدة 6 أشهر.

 تأجيل س���داد أقس���اط التمويل للعمالء األفراد المتضررين في 
القطاع الخاص دون أي تكلفة أو رسوم إضافية لمدة 6 أشهر.

اإلعفاء من رسوم الخدمات المصرفية اإللكترونية لمدة 6 أشهر 
لألفراد والشركات.

اإلعفاء من رسوم إنخفاض الرصيد عن الحد األدنى.
اإلعفاء من رس���وم إعادة التمويل أو الجدولة أو إنهاء اإلتفاقيات 

لألفراد والشركات في القطاعات المتضررة لمدة 6 أشهر.
 إع���ادة جمي���ع رس���وم تحوي���ل العمل���ة األجنبية الت���ي تمت عبر 
البطاق���ات اإلئتماني���ة أو بطاق���ات مدى أو البطاقات مس���بقة الدفع 
للعم���الء الذي���ن يرغبون في إلغاء، أو الذين قام���وا بإلغاء الحجوزات 

المرتبطة بالسفر.
وفي 26 نيس���ان/ابريل أعلن البنك األهل���ي التجاري عن تأجيل 
س���داد أقساط كافة المنتجات التمويلية للعمالء العاملين السعوديين 
المش���مولين بالدع���م، وفقاً لنظ���ام التأمين ضد التعط���ل عن العمل 
»س���اند« لمدة ثالثة أش���هر، دعماً للمواطنين المتأثرين العاملين في 
القط���اع الخاص خ���الل األزمة الحالية ومن دون أي تكلفة أو رس���وم 

إضافية.

مصرف الراجحي
ق���دم مصرف الراجح���ي منذ بداية جائح���ة كورونا في منتصف 
م���ارس/ آذار 2020 ثالث مبادرات للمس���اهمة في مكافحة كورونا، 
وق���د بلغ إجمالي الدعم المقدم من المص���رف نحو 50 مليون ريال. 
وكان���ت المب���ادرة األول���ى لدعم صن���دوق الوقف الصح���ي لمكافحة 
فيروس كورونا بمبلغ 25 مليون ريال س���عودي، دعماً للقطاع الصحي 

موضوع الغالف

ف���ي القض���اء على الفي���روس، والمب���ادرة الثانية دع���م المصرف من 
خاللها الصندوق المجتمعي بمبلغ 15.5 مليون ريال س���عودي، والذي 
ت���م إطالق���ه بواس���طة وزارة الموارد البش���رية والتنمي���ة اإلجتماعية 
والهيئ���ة العام���ة، والمب���ادرة الثالثة قام المصرف م���ن خاللها بدعم 
مب���ادرة وط���ن العط���اء بمبل���غ 9.1 ماليين ريال س���عودي، بالتنس���يق 
والتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية، لدعم األسر 
المحتاج���ة المحتجزة في بيوتهم من المرضى وكبار الس���ن، ولتوفير 

المواد الغذائية والمستلزمات الطبية للمرضى منهم. 
وبالت���وازي مع جهود مؤسس���ة النقد الدولي في مكافحة فيروس 
كورونا المستجد، وتشجيعاً للعمالء على إستخدام التقنية والبقاء في 
منازلهم، ألغى مصرف الراجحي تحويل »الراجحي« التابع له، جميع 
رس���وم التحويل عبر قنوات���ه اإللكترونية والرقمية، ولجميع الحواالت 
المالي���ة المحلي���ة والدولي���ة، ووج���ه العم���الء إل���ى تنفي���ذ العمليات 
المصرفي���ة عن بُع���د عبر قنوات���ه اإللكترونية. كما ت���م تقليص عدد 

الفروع العاملة في المملكة الى 126 فرعاً.

بنك الرياض
أعلن بنك الرياض، تقديم مس���اهمة مالية بقيمة 17 مليون ريال 
لدعم صندوق الوقف الصحي، المخصص لمواجهة فايروس كورونا، 
كما أعلن البنك تأجيل س���داد أقس���اط التمويل الشخصي والعقاري 
والتموي���ل التأجي���ري للس���يارات لعمالئه م���ن العاملين ف���ي القطاع 
الصحي الحكومي والخاص، لمدة ثالثة أش���هر إعتبارا من نيس���ان/

أبريل.

بنك اإلنماء
 قام مص���رف اإلنماء بدعم صندوق الوق���ف الصحي بمبلغ 8.5 
ماليين ريال لإلسهام في توفير أجهزة متقدمة للعناية المركزة بقيمة 
100 مليون ريال، وتوفير 1200 جهاز تنقية الهواء في المحاجر بقيمة 
30 مليون ريال، وتوفير أدوات الوقاية الصحية لألطباء والممارسين 
الصحيين بقيمة 15 مليون ريال، إضافة إلى توفير معقمات للمنشآت 
الصحي���ة بقيم���ة 15 ملي���ون ري���ال، كذلك دع���م جمعية عناي���ة بمبلغ 
مليون ريال لتغطية تكاليف غس���يل الكلى ف���ي المنزل للمرضى كبار 
الس���ن، الذين يُعانون نقص المناعة لتجنيبهم اإلصابة بعدوى كورونا 
المستجد، إضافة إلى تأجيل سداد مستحقات المؤسسات الصغيرة 
والمتوس���طة لمدة س���تة أش���هر، وتأجيل س���داد أقس���اط منس���وبي 
ومنس���وبات القط���اع الصحي لمدة ثالثة أش���هر، ورف���ع حد عمليات 
نق���اط البي���ع م���ن دون إدخال رقم س���ري إل���ى 300 ري���ال، واإلعفاء 
من رس���وم التحويل بين المصارف والبنوك الس���عودية، واإلعفاء من 
رس���وم العمليات اإللكترونية للتاجر والمس���تفيد لتشجيع التعامالت 
اإللكتروني���ة وطلبات اإلنترنت، وإعفاء المنش���آت من تكاليف برنامج 

ضمان التمويل »كفالة«.



11 احتاد املصارف العربية  )نيسان/ أبريل 2021( Union of Arab Banks (April 2021)

دولة الكويت

موضوع الغالف

مع بداية أزمة جائحة كورونا، بادر بنك الكويت المركزي بإنش�������اء صندوق 
مال�������ي بقيمة 10 ماليين دين�������ار كويتي )31.9 ملي�������ون دوالر( تموله المصارف 
الكويتي�������ة لدعم مس�������اعي الحكومي�������ة لمواجهة الجائحة. كم�������ا أطلق البنك 
المرك�������زي مبادرة تضنّم�������ت مجموعة من الق�������رارات المتعلق�������ة باإلحتياطي 
والمخصصات، مقابل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، كذلك ضمانات 
التمويل العقاري ورؤوس أموال البنوك، مما أدى إلى زيادة معدالت الس�������يولة 
المتاح�������ة لإلقراض داخل القطاع المصرفي بنح�������و 18 مليار دوالر. من جهة 
أخرى مّدد البنك المركزي الكويتي حتى نهاية يونيو/ حزيران 2021، إجراءات 
الدعم التي قدمها في العام 2020 لمس�������اعدة البن�������وك على مواجهة جائحة 
في�������روس كورونا، بحس�������ب تعميم أصدره خالل فبراير/ش�������باط 2021، وش�������مل 
برنامج الدعم توفير س�������يولة إضافية والس�������ماح بمرون�������ة تنظيمية أكبر، وكان 
من المفترض أن يس�������ري حتى نهاية العام 2020. كما أصدر البنك المركزي 
تعليمات للمصارف بتأجيل سداد القروض من الشركات المتضررة من تفشي 
الجائحة لمدة ستة أشهر، وبأن تقدم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم 

المتضررة من تفشي الجائحة تموياًل بسقف للفائدة 2.5 %.

بنك الكويت الوطني
 أعل����ن بن����ك الكوي����ت الوطني ع����ن تأجيل مدفوع����ات أقس����اط القروض 
اإلستهالكية، وأقساط البطاقات اإلئتمانية لمدة ستة شهور لكافة عمالئه، مع 
إلغاء الفوائد واألرباح المترتبة على هذا التأجيل وأية رس����وم أخرى نظراً إلى 
الظروف اإلستثنائية التي تمر بها دولة الكويت بسبب جائحة فيروس كورونا. 
كم����ا وّفر بن����ك الكويت الوطني قروضاً ميس����رة لعمالء الخدم����ات المصرفية 

لألعمال الصغيرة والمتوسطة بهدف تغطية إلتزاماتها خالل هذه الفترة.

بنك الكويت الدولي
تماش����ياً م����ع إج����راءات البنك المرك����زي الكويت����ي، أعلن بنك 
الكويت الدولي، تأجيل مدفوعات أقس����اط القروض اإلستهالكية، 
وأقس����اط البطاقات اإلئتمانية، كما أعلن البنك في 26 نس����يان/

ابريل تأجيل السحوبات نظراً إلى الظروف اإلستثنائية.

بنك التجاري الكويتي
أعل����ن البن����ك التج����اري الكويتي، أنه ق����د إس����تجاب للمبادرة 
الت����ي أطلقه����ا بنك الكوي����ت المركزي لتأس����يس صن����دوق بتمويل 
م����ن المص����ارف الكويتي����ة بقيم����ة 10 ماليي����ن دينار، به����دف دعم 
اإلحتياج����ات العاجل����ة للحكومة في مواجهة في����روس كورونا. كما 
تأجي����ل مدفوع����ات أقس����اط القروض االس����تهالكية والمقس����طة 
وأقس����اط البطاق����ات االئتماني����ة لم����دة 6 ش����هور بالنس����بة لكافة 
عمالء البنك، وأقس����اط التسهيالت اإلئتمانية ألصحاب الشركات 
الصغيرة والمتوسطة مع إلغاء الفوائد واألرباح المترتبة على هذا 

التأجيل وأية رسوم أخرى.

بيت التمويل الكويتي
أعلن بيت التمويل الكويتي بس���بب إنتش���ار في���روس كورونا 
المستجد ، عن تبني حلول »مايكروسوفت«، المتمثلة في برنامج 
وتطبي���ق Microsoft Teams ال���ذي يمك���ن الق���وى العامل���ة 
ل���دى المصرف من العمل عن بُعد بش���كل آم���ن وفعال بمختلف 

الظروف. 
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الإمارات العربية المتحدة

موضوع الغالف

أطل�������ق البنك المرك�������زي اإلماراتي خطة دعم مالي ش�������املة 
بقيمة 100 مليار درهم )27 مليون دوالر( موجهة للعمالء األفراد 
والش�������ركات التي تأثرت أعمالهم بفيروس كورونا المستجد. وقد 
شملت الخطة إعتماد مالي قيمته 50 مليار درهم لمنح قروض 
وس�������لف بتكلف�������ة 0 % للمص�������ارف مغط�������اة بضم�������ان، باإلضافة 
إل�������ى 50 ملي�������ار درهم يتم تحريرها م�������ن رؤوس األموال الوقائية 
اإلضافي�������ة للمص�������ارف. وف�������ي أبريل/نيس�������ان 2020 أعلن البنك 
المركزي اإلماراتي أن اجمالي قيمة اإلجراءات المتعلقة برأس 
المال والس�������يولة التي اعتمدها منذ 14 م�������ارس/ آذار 2020 بلغ 
256 ملي�������ار درهم )69.70 ملي�������ار دوالر(. وتوجب على المصارف 
المش�������اركة ف�������ي هذه الخط�������ة إس�������تخدام التمويل لمن�������ح إعفاء 
مؤق�������ت لعمالئها من ش�������ركات القطاع الخ�������اص واألفراد لمدة 6 
أش�������هر. وضمن هذا اإلط�������ار، أعلن القطاع المصرف�������ي في إمارة 
دبي عن مبادرة تش�������مل جملة من اإلجراءات والتدابير والميزات 
الممنوح�������ة للعمالء في الفت�������رة الراهنة به�������دف التخفيف من 
الضغوطات االقتصادية التي تس�������بب فيها إنتشار فيروس كورونا 
المس�������تجد. ويش�������ارك في هذه المبادرة بنوك رئيس�������ية في دبي، 
وه�������ي: بن�������ك اإلمارات دب�������ي الوطني، بنك دبي اإلس�������المي، بنك 
المش�������رق، وبنك دب�������ي التجاري، والتي تمث�������ل حوالي 37 % من 
حصة الس�������وق في القطاع المصرفي في دول�������ة اإلمارات العربية 
المتحدة. وتضمنت اإلجراءات التي ش�������ملتها المبادرة بالنسبة 
إلى األفراد، الس�������ماح للعمالء الحاصلين على قروض التجزئة، 
وطل�������ب منه�������م أرباب العم�������ل أخذ إج�������ازة غير مدفوع�������ة األجر، 

بالحصول على فترة سماح تصل إلى ثالثة أشهر يتوقفون فيها 
عن سداد األقساط المستحقة عليهم، ومن دون دفع أي فوائد أو 
رس�������وم. كما تتيح المبادرة للعمالء األفراد إسترداد الرسوم على 
عمليات الس�������حب النقدي التي تتم بإستخدام بطاقات الخصم 
عل�������ى جميع أجه�������زة الصراف اآللي في جمي�������ع أنحاء االمارات. 
أما بالنسبة إلى قطاع األعمال، فقد تضمنت المبادرة تخفيض 
الحد األدنى للرصيد الش�������هري المطلوب لحساب األعمال إلى 
10 آالف درهم، واإلعفاء من رسوم الحد األدنى للرصيد لحساب 
األعمال لمدة ثالثة أش�������هر، باالضافة الى إمكانية تأجيل سداد 
األقساط لمدة 3 أشهر بناًء على طلب العمالء الحاصلين على 
تسهيالت تمويل األعمال. وفي ما يلي عرض إجراءات المصارف 
المش�������اركة في هذه المبادرة. وفي 7 نيسان/ابريل قرر المصرف 

المركزي رفع حزمة الدعم المالي إلى 256 مليار درهم.

بنك اإلمارات دبي الوطني
أعل���ن بن���ك اإلم���ارات دب���ي الوطني ع���ن دعم���ه المتواصل 
لح���زم التحفيز اإلقتص���ادي الت���ي أعلنت عنها دول���ة اإلمارات 
العربي���ة المتحدة والمصرف المركزي لتمكين النمو االقتصادي 
المس���تمر في الدولة، والتخفيف من ح���دة األعباء المالية التي 
يواجهها األفراد والش���ركات، جّراء إستمرار تفشي وباء فيروس 
كورونا المس���تجد. وأكد المصرف أن���ه إلتزاماً بتوجيهات البنك 
المركزي اإلماراتي، فإنه بادر لدعم العمالء وتطبيق اإلجراءات 

المتخذة.
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بنك دبي اإلسالمي
إتخذ المصرف خطوات لضمان الصحة واألمان على الجانبين 
الجسدي والمالي، باإلضافة إلى ما تم إقراره من تسهيالت تضمنها 
المبادرة والتي يشارك المصرف في تفعيلها، حيث سيكون بإمكان 
متعاملي بنك دبي اإلسالمي الذين حصلوا على تمويل شخصي أو 
تمويل س���يارات أو تمويالت س���كنية، التقدم للحصول على تأجيل 
سداد لمدة شهر واحد من دون رسوم. كما سيحصل العمالء الذين 
يستخدمون بطاقات االئتمان للسحب النقدي على تخفيض بنسبة 
50 % من رسوم السلفة المقدمة نقداً. وضمن اإلطار عينه، قدم 
بنك دبي اإلس���المي إجراءات دعم تناهز قيمتها 9 مليارات درهم 
ألكثر من 54 ألف عميل في قطاعي األفراد والشركات، تماشياً مع 
خطة الدعم اإلقتصادي الش���املة الموّجهة التي إعتمدها مصرف 

اإلمارات العربية المتحدة المركزي. 

بنك اإلمارات اإلسالمي
إضافة إلى التس���هيالت المقدمة من قبل المصارف المشاركة 
في مبادرة تخفيف العبء اإلقتصادي، أتاح بنك اإلمارات اإلسالمي 
لعمالئه من حاملي بطاقات االئتمان خدمة توفير السيولة النقدية 
عن���د الطل���ب، باإلضافة إلى اإلعفاء من رس���وم تحوي���ل الرصيد، 
وإمكاني���ة طل���ب خدمة توحي���د الدي���ن للعمالء أصح���اب التمويل 
الحالية والجديدة. أما بالنس���بة إلى عم���الء الخدمات المصرفية 
من الش���ركات، س���تدعم اإلجراءات الجديدة للمصرف القطاعات 
الرئيس���ية المتأثرة عبر تقديم خدمة إعادة تمويل حسب الحاجة، 
أو تأجيل س���داد األقساط، أو خفض األقساط عند الضرورة. كما 
عم���د المص���رف إلى تخفيض رس���وم المعام���الت الرقمية لجميع 

عمالء التمويل التجاري.

بنك المشرق
أعلن بنك المش���رق أنه س���يمنح مرونة أكب���ر للعمالء المثقلين 
باإللتزام���ات خالل هذا الوقت اإلس���تثنائي، وأنه س���يدعم عمالء 
التجزئ���ة والش���ركات الصغي���رة والمتوس���طة واألعم���ال من خالل 
العديد من المبادرات المحددة الهادفة إلى تقليل أعبائهم المالية، 

إلتزاماً بتوجيهات الحكومة.

بنك دبي التجاري
م���ن التدابي���ر الت���ي أعل���ن عنها بن���ك دب���ي التج���اري، توفير 
عملية دفع ميس���رة ومن دون فوائد ألقس���اط الرس���وم المدرس���ية 
وبقي���ة المصاري���ف األساس���ية، ومس���اعدة الراغبي���ن في ش���راء 
من���زل بالتخفي���ض من قيمة الدفع���ة األولى وإلغاء بعض الرس���وم 
المحددة. عالوة على إمكانية فتح حساب بنكي للشركات الصغرى 

والمتوسطة من دون حد أدنى للرصيد ومن دون رسوم إضافية.

بنك رأس الخيمة الوطني
أعل����ن بنك رأس الخيمة الوطن����ي عن خطط ومبادرات لتوفير 
الدعم المالي لألفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات 
ضمن التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز إستمرارية األعمال. 
كما تعهد بنك رأس الخيمة الوطني بالعمل مع العمالء من األفراد 
والمش����اريع الصغي����رة والمتوس����طة والش����ركات الكبي����رة من أجل 
توفير حلول لمساعدتهم على التعامل مع تداعيات فيروس كورونا 

»كوفيد 19«.
 وفي ما يخص األفراد من العمالء، قدم البنك تأجياًل للدفعات 
لمدة تصل إلى 3 أشهر في ما يتعلق بقروض السيارات والقروض 
الش����خصية لألفراد من دون أية رسوم، وس����يمنح حاملي بطاقات 
اإلئتم����ان الخي����ار لتأجيل دفعات البطاقات لمدة ش����هر واحد دون 

أي رسوم إضافية.

وبالت�������وازي، أعلن�������ت حكومة أب�������و ظبي عن حزمة ش�������املة من 
الحواف�������ز المالي�������ة التي ج�������اءت ضم�������ن الجهود المش�������تركة بين 
بن�������ك أبوظبي األول، ومصرف أبوظبي اإلس�������المي، وبنك أبوظبي 
التج�������اري، وتهدف ه�������ذه المب�������ادرات المالية إلى دع�������م المجتمع 
والش�������ركات في أبوظبي خالل فترة عدم اإلس�������تقرار الحالية التي 
تم�������ر بها المنطقة والعالم. وتش�������مل اإلج�������راءات المعلن عنها 17 
مب�������ادرة، 10 مبادرات مصرفية تتعلق باألف�������راد، و7 مبادرات مالية 
للش�������ركات الصغيرة والمتوس�������طة. حيث س�������ُيتاح للعمالء تأجيل 
س�������داد األقس�������اط المس�������تحقة والفوائد على الق�������روض الحالية 
الش�������خصية، والس�������يارات، والتمويل العقاري، وبطاقات اإلئتمان، 
بفت�������رة س�������ماح تصل إل�������ى ثالثة أش�������هر حت�������ى 30 حزيران/يونيو 
2020 وم�������ن دون إحتس�������اب أي رس�������وم إضافية، فض�������اًل عن تعليق 
اإلجراءات المتعلقة باإلس�������تحواذ على ملكية العقارات المرهونة 
حت�������ى 30 حزيران/يونيو 2020 للعمالء المتعثرين، وعن تجميد 
الحسابات المصرفية حتى سبتمبر/ أيلول 2020 للعمالء الذين 

فقدوا وظائفهم. 
أما ضم�������ن مب�������ادرات دعم الش�������ركات الصغيرة والمتوس�������طة، 
إُتخذت 7 إجراءات س�������ُتمكن الش�������ركات من ه�������ذه الفئة من تفعيل 
قروضه�������م ومدخراته�������م بكفاءة أكبر، مع خفض تكاليف تش�������غيل 
أعمالهم. حيث ستستطيع الش�������ركات الصغيرة والمتوسطة التي 
تأثرت من إنتشار فيروس كورونا تأجيل سداد األقساط المستحقة 
والفوائد على القروض الحالية عبر منح العمالء المؤهلين فترة 
س�������ماح تصل إلى ثالثة أش�������هر حتى نهاية حزيران/ يونيو 2020 
ومن دون إحتساب أي رس�������وم إضافية. كما سُتتاح إمكانية خفض 
الحد األدنى لمتطلبات متوس�������ط الرصيد لجميع فئات حسابات 
الش�������ركات الصغيرة والمتوسطة إلى قيمة أقصاها 10 آالف درهم 

شهريًا، مما ُيوفر المزيد من السيولة لهذه الشركات.

موضوع الغالف
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دولة قطر

موضوع الغالف

أص���درت دولة قطر مع بداية أزمة جائحة كورونا، قرارات 
لمواجه���ة تأثير كورونا على اإلقتصاد، أبرزها تقديم محفزات 
مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليارات ريال قطري أي نحو 20.5 
ملي���ار دوالر للقط���اع الخ���اص، وقيام مصرف قط���ر المركزي 
بوضع اآللية المناس���بة لتش���جيع البنوك على تأجيل أقس���اط 
القروض وإلتزامات القطاع الخاص، مع فترة سماح لمدة ستة 

أشهر.

بنك قطر للتنمية
أطل���ق بن���ك قطر للتنمي���ة برنام���ج الضمان الوطن���ي لتقديم 
ضمان���ات للمصارف المحلية لمنح قروض للش���ركات المتضررة، 
وذلك بالتعاون م���ع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي وجميع 
المصارف العاملة في الدولة. ولإلستفادة من البرنامج المذكور، 
إش���ترط بنك قطر للتنمية على الش���ركات أن تكون مملوكة بشكل 
كام���ل م���ن القطاع الخاص، وأن تكون مس���جلة ف���ي نظام حماية 
األج���ور المعمول به في دولة قط���ر. وتتضمن آلية عمل البرنامج 
تقدي���م ضمان تغطية بنس���بة 100 % من قب���ل بنك قطر للتنمية 
للمص���ارف التجاري���ة واإلس���المية المانحة للتمويل م���ن دون أن 
يتم إحتس���اب أي رس���وم أو عموالت على الضمان الممنوح سواء 
على المصارف التجارية أو اإلس���المية أو الش���ركات المستفيدة 
طوال فترة الس���ماح، على أن يتم س���داد التمويل من قبل الشركة 
المس���تفيدة إل���ى المص���ارف المانحة خالل ثالث س���نوات كحد 

أقصى، متضمنه فترة سماح مدتها سنة واحدة.

بنك قطر الوطني 
أع�ل�ن����ت مجموعة بنك قطر الوطني ع��ن تأجيل أقس���اط 
الق���روض وتمديد س���داد اإلعتمادات المالي���ة من دون فوائد 
لم���دة ثالث أش���هر، ب���دءاً م���ن أذار/مارس، وذلك للش���ركات 
ال�ص�غ�ي�رة والمتوسطة بسبب تأثرهم بإنتشار فيروس كورونا. 
كما أطلقت مجموع���ة بنك قطر الوطني حملتها الجديدة 
»حافظ على س���المتك« والتي تتيح لحاملي بطاقات مكافآت 
life اإلئتماني���ة الحص���ول عل���ى 50 % نق���اط إضافي���ة من 
مكافآت Life عند إس���تخدام بطاقاتهم على مشترياتهم التي 
تت���م عبر اإلنترنت وعل���ى المعامالت التي تتم من دون إدخال 
الرقم الس���ري حتى 31 مايو/ أيار، مع إمكانية إجراء عمليات 
الش���راء من دون إدخال الرقم الس���ري لكل معاملة ال تتجاوز 
300 ري���ال قطري لدى أجهزة نق���اط البيع. وتهدف إجراءات 
المجموع���ة للس���المة اإلحترازي���ة لتطبي���ق قواع���د التباعد 

اإلجتماعي.

مصرف قطر اإلسالمي 
أوصى مصرف قطر اإلس���المي عمالءه من األفراد والش���ركات 
بإستخدام منصات المصرف الرقمية لتلبية إحتياجاتهم المصرفية. 
كما ش���جع المصرف كافة العمالء على الحد من التعامالت النقدية 
قدر اإلمكان، واإلتجاه نحو إستخدام أجهزة الصراف، وأجهزة إيداع 
النقد والشيكات اآللية وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد 

والمحافظة على سالمتهم. 
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�سلطنة ُعمان

موضوع الغالف

أعل�������ن البنك المرك�������زي الُعماني، في منتص�������ف مارس/ آذار 
2020، حزم�������ة م�������ن الق�������رارات التحفيزية لمواجه�������ة تداعيات 

فيروس كورونا على إقتصاد السلطنة.
 كما أكد البنك المركزي أن القرارات الموجهة لكافة البنوك 
العاملة بالسلطنة وشركات الصرافة والتمويل، تستهدف توفير 
س�������يولة إضافية متاحة في حدود 8 ملي�������ارات ريال )20.8 مليار 

دوالر(.

بنك مسقط
بن����اًء على توجيه����ات اللجنة العليا المكلف����ة بمتابعة تطورات 
فيروس كورونا المس����تجد في س����لطنة ُعمان، أعلن بنك مسقط، 
الب����دء في تطبيق مجموعة من اإلج����راءات والتدابير اإلحترازية 
الت����ي تهدف إلى تعزيز بيئة العمل في المقر الرئيس����ي، ومكاتب 
وفروع المصرف المنتشرة وذلك للحد من إنتشار فيروس كورونا 

المستجد.
 ولتحقي���ق ه���ذه الغاية، قام البنك بتش���كيل لجن���ة كوفيد - 
19 معني���ة بالتخطيط وتطبيق التدابي���ر الالزمة والتي إعتمدت 
عدداً م���ن اإلجراءات والخطوات اإلحترازي���ة في هذا المجال. 

من بينها:
 l البدء بتطبيق اإلجراءات المتعلقة بإستمرارية العمل

 l إرسال رسائل التوعية للموظفين ولزبائن المصرف من 
أفراد وش���ركات عبر القنوات الرئيسية للبنك بهدف تعريفهم 
بكاف���ة اإلج���راءات اإلحترازية التي يجب التقّي���د بها في بيئة 

العمل. 
كم���ا وّف���ر البنك خدم���ات وتس���هيالت مصرفي���ة لكافة 
العم���الء وف���ي مختل���ف الظ���روف به���دف تس���هيل أمورهم 
وتوفير مس���تلزماتهم وإحتياجاته���م المختلفة، ومن بين هذه 

الخدمات:
 l إنج���از المعام���الت المصرفية من خ���الل الخدمات 
المصرفية اإللكترونية، حيث يُمكن لكافة العمالء اإلستفادة 
م���ن ه���ذه الخدم���ات ف���ي إنج���از العدي���د م���ن المعامالت 
المصرفي���ة م���ن دون الحاجة للذهاب إلى الف���روع أو المقر 

الرئيسي
 l خدم���ات تحوي���ل المبال���غ بي���ن الحس���ابات في بنك 

مسقط.

بنك ظفار
أكد بنك ظفار إتباعه إجراءات وتعليمات الصادرة عن اللجنة 
العلي����ا للتعامل مع فيروس كورونا المس����تجد، لضمان وجود بيئة 

صحية آمنة. 
د على عمالئه اللج���وء للقن���وات اإللكترونية لبنك  كم���ا ش���دَّ
ظفار التي تش���مل خدمات الس���حب النقدي، والتحويل المباشر 
والفوري، وسداد فواتير لجميع مزودي خدمات الهواتف النقالة 
والكهرباء والمي���اه، والتحويل بإس���تخدام المحفظة اإللكترونية 
ألي محفظ���ة إلكترونية أخري في الس���لطنة، والتحويل الفوري 

الدولي.
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مملكة البحرين 

موضوع الغالف

تضّمنت خطة البنك المركزي البحريني العديد من اإلجراءات 
منها منح أي مقترض متأثر باألزمة الراهنة تأجيل لألقساط لمدة 
6 ش�������هور، من دون أي رس�������وم أو فوائد إضافي�������ة، كذلك من دون زيادة 
بمعدل الفائدة. وتطبيقًا لهذا القرار إلتزمت المصارف البحرينية 
اإلج�������راءات المتخذة، وأطلقت مبادرات تماش�������يًا مع إجراءات البك 
المرك�������زي. وفي نهاي�������ة كانون األول/ ديس�������مبر 2020 أصدر مصرف 
البحري�������ن المرك�������زي، تعميمًا موجه�������ًا إلى جميع البنوك وش�������ركات 
التموي�������ل المرخص�������ة، ف�������ي ش�������أن تأجيل أقس�������اط ق�������روض األفراد 
والش�������ركات لمدة 6 ش�������هور، إعتبارًا من يناير/ كان�������ون الثاني 2021، 

بغرض تخفيف األضرار اإلقتصادية لجائحة كورونا.

مجموعة البركة المصرفية
أك���دت مجموعة البرك���ة المصرفية إلتزامها جمي���ع اإلجراءات 
والتدابير التي إتخذها المص���رف المركزي البحريني للتخفيف من 
أثار انتشار فيروس كورونا المستجد، كما أن جميع فروع بنك البركة 
في البحرين تُوفر لعمالئها جميع الخدمات المصرفية عبر الوسائل 
التقني���ة الحديثة، وأن البركة تُعتبر م���ن أولى المصارف التي وفرت 
الخدم���ات المصرفي���ة اإللكترونية ف���ي جميع أماك���ن تواجدها في 
أكث���ر من 11 دولة حول العالم. كما أعلن بنك البركة اإلس���المي، أنه 
دعماُ للجهود الرس���مية واألهلية الهادفة إلى مواجهة تفشي جائحة 
فيروس كورونا المس���تجد، عن التبرع بمبلغ 250 ألف دينار لصالح 
صندوق حملة »فينا خير« التي أطلقتها المؤسس���ة الملكية لألعمال 

اإلنسانية.

بنك البحرين الوطني
تماش���ياً مع توصيات بنك البحرين المرك���زي، قام بنك البحرين الوطني 
بتأجيل إس���تقطاع األقس���اط الش���هرية لجميع قروض العمالء من المواطنين 
البحرينيين، وذلك لمدة تصل إلى 6 أشهر ومن دون إحتساب أي رسوم إضافية 
أو فوائد. وينطبق ذلك أيضاً على قروض برنامج )مزايا( للس���كن اإلجتماعي 
والق���روض العقارية. وتم أيضاً تأجيل الدفعات الش���هرية المس���تحقة لجميع 
حاملي بطاقات اإلئتمان لمدة 6 أش���هر من دون رسوم أو فوائد إضافية. كما 
أعلن المصرف المذكور دعم عمالئه من القطاع التجاري والشركات الصغيرة 
والمتوس���طة المتأثرة بوضع الس���وق، عبر تقديم الحلول الداعمة والخدمات 
االستش���ارية بغية المس���اعدة في تخفيف أعبائهم المالية خالل هذه الفترة. 
وضمن الس���ياق عينه، وبن���اًء على تعميم مصرف البحري���ن المركزي بتأجيل 
أقس���اط قروض األفراد والش���ركات لمدة 6 ش���هور بدءاً من من يناير/ كانون 
الثان���ي 2021، أعلن بنك البحرين الوطني، ع���ن مبادرة للعمالء بخيار تأجيل 
تسديد أقس���اط القروض الش���خصية، العقارية، التجارية وقروض الشركات 
الصغيرة والمتوس���طة حتى نهاية يونيو/ حزيران 2021، مقابل تطبيق رس���وم 
األرباح اإلضافية، ورسوم التأمين التابعة لمدة التأجيل المطلوبة، وذلك وفًقا 

للتعليمات واللوائح المنصوصة من قبل مصرف البحرين المركزي.

بنك البحرين اإلسالمي
ضم���ن التدابير الوقائي���ة، قام بنك البحرين اإلس���المي بتوجيه أكثر من 
60 % من موظفي البنك للعمل من منازلهم، كما قام بإتخاذ تدابير احترازية 
عدي���دة تضمنت الغاء رحالت االعمال للخارج لجميع الموظفين، وإتباع نظام 

تعقيم صارم في المقر الرئيسي للمصرف وجميع فروعه. 
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جمهورية م�سر العربية 

موضوع الغالف

في ظل مبادرته المستندة إلى إتاحة 100 مليار جنيه بسعر عائد 
س�������نوي 8 % عن طريق المصارف لتس�������تخدمها في منح تسهيالت 
ائتمانية للش�������ركات العاملة في القطاع الخاص، قرر البنك لمركزي 
المص�������ري الس�������ماح لكاف�������ة الش�������ركات العاملة في القط�������اع الخاص 
الصناع�������ي والقطاع الزراعي التي يزيد حجم أعمالها الس�������نوية عن 
مليار جنيه اإلس�������تفادة من المبادرة. وقد أكدت المصارف المصرية 
التزامه�������ا باإلج�������راءات التي أعلنه�������ا المصرف المرك�������زي المصري 
للحد من أثار تفش�������ي فيروس كورونا عبر مبادرات عديدة. ومن جهة 
أخرى، أعلن اتحاد البنوك مصر عن تقس�������يم المصارف العاملة فى 
مصر إلى 4 مجموعات حس�������ب معيار الربحية، وذلك للتبرع لصالح 
المتضررين من أزمة انتش�������ار فيروس كورونا المس�������تجد. وتحديدًا، 
نصت المبادرة على تقس�������يم المصارف وفقًا ألرباحها الس�������نوية عن 
العام 2019 إلى 4 شرائح بحيث يقوم كل مصرف حقق أرباحًا خالل 
العام المذكور تس�������اوي أو تزيد عن 5 ملي�������ارات جنيه، بالتبرع بمبلغ 
80 ملي�������ون جنيه، وكل مصرف حقق أرباحًا بما بين 3 إلى 5 مليارات 
جني�������ه، التب�������رع بمبلغ 40 مليون جني�������ه، وكل مصرف حق�������ق أرباحًا 
سنوية بما بين 1 إلى 3 مليارات جنيه، التبرع بمبلغ 20 مليون جنيه، 
وأخيرًا كل مص�������رف حقق أرباحًا بأقل من مليار جنيه، يقوم بالتبرع 
بمبلغ 10 ماليين جنيه. وأش�������ار إتحاد بنوك مصر إلى أنه نظرًا إلى 
أن مدة األزمة غير معلنة، س�������يتم تقس�������يم مبلغ الدعم على 3 أشهر 

متتالية أبريل/ نيسان مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران 2020. 
وف�������ي إجراء إحت�������رازي، أعلن المرك�������زي المصري أنه إس�������تخدم 
5.4 ملي�������ارات دوالر م�������ن اإلحتياط�������ي النق�������دي الدول�������ي لتغطي�������ة 

إحتياج�������ات الس�������وق المصرية م�������ن النقد األجنب�������ي وتغطية تراجع 
إس�������تثمارات األجان�������ب والمحاف�������ظ الدولية، كذلك ضمان إس�������تيراد 
سلع إس�������تراتيجية، باإلضافة إلى سداد اإللتزامات الدولية الخاصة 

بالمديونية الخارجية لمصر.
وم�������ن جهة أخرى، وضمن سلس�������لة اإلجراءات والمب�������ادرات التي 
أطلقه�������ا البن�������ك المركزي المص�������ري في مواجه�������ة تداعيات فيروس 
كورونا، كانت تتعلق بالقطاع السياحي وهو أكثر القطاعات تضررًا، إذ 
وافق مجلس إدارة البنك المركزي على مد فترة س�������ريان مبادرة دعم 
قطاع الس�������ياحة لمدة عام إضافي، تنتهي في نهاية ديس�������مبر/ كانون 
األول 2021، عل�������ى أن يقبل خاللها أي طلبات تأجيل إلس�������تحقاقات 
البنوك لمدة حدها األقصى 3 س�������نوات، في ضوء أزمة فيروس كورونا 

وإستمرار تأثيرها على قطاع السياحة.
أما على صعيد تأمين اللقاحات للفئات المستحقة، نجح إتحاد 
بنوك مصر برئاس�������ة محمد اإلتربي ف�������ي توفير الدعم المالي بقيمة 
500 ملي�������ون جنيه للمس�������اندة في إتاح�������ة اللقاح المض�������اد لفيروس 
كورونا بالتعاون مع صندوق )تحيا مصر( وبمش�������اركة البنوك أعضاء 
اإلتحاد، وساهمت بالنصيب األكبر بنوك )األهلي المصري– مصر– 
التجاري الدولي »مصر«– قطر الوطني األهلي المصري– القاهرة– 

العربي اإلفريقي الدولي(.

البنك األهلي المصري
ف���ي ظل مبادرة اتحاد بنوك مصر، ب���ادر البنك األهلي المصري 
للتب���رع لمواجه���ة التداعي���ات االقتصادي���ة ج���ّراء إنتش���ار الفيروس 
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لصن���دوق تحي���ا مص���ر وذل���ك بمبل���غ 80 ملي���ون جنيه، حي���ث بلغت 
مس���اهمات البنك مع الصندوق أكثر من 337 مليون جنيه.  كما قرر 

البنك التبرع:
بمبلغ 10 مليون جنيه مصري للتخفيف من تداعيات االقتصادية 

لتفشي الفيروس على المواطنين. 
بمبل���غ 40 ملي���ون جنيه لوزارة الصحة لتوفي���ر المعدات الالزمة 

للمستشفيات
بمبلغ 10 مليون جنيه لتجهيز المبنى الرئيس���ي لمستش���فى أهل 

مصر 
بمبلغ 3 ماليين جنيه لدعم مستشفيات العزل في مستشفى عين 

الشمس التخصصي
بمبلغ 500 مليون جنيه لدعم محتفظات مصر ومواجهة تفش���ي 

كورونا
بميل���غ 3.4 ماليي���ن جنيه مص���ري لدعم المعام���ل المعتمدة في 

PCR المستشفيات لتشخيص
كم���ا أت���اح البن���ك األهلي المص���ري لعمالئه إمكانية اإلش���تراك 
بخدمتي االنترنت البنكي NBE Net أو الموبايل البنكي NBE حيث 
يمك���ن للعميل القيام بالعمليات المصرفية دون الحاجة لزيارة الفرع، 
وذلك في خطوة جديدة يضيفها البنك األهلي المصري إلستراتيجيته 
لتفعيل خدماته الرقمية. وأكد المصرف أن هذه الخطوة تأتي لمزيد 
من التفعيل للتحول الرقمي للمصرف وال سيما في الظروف الحالية 
التي تمر في البالد، وتماش���يا م���ع توجيهات الدولة والبنك المركزي 
المصري في هذا الشأن وتماشيا مع تدعيم الشمول. من جهة أخرى 
وعلى مس���توى أعمال البنك ق���ام البنك بمراجع���ة تدابير وإجراءات 
مخاطر التش���غيل وتعديلها للتوافق م���ع المخاطر الجديدة المرتبطة 
بكوفي���د-19. كما أصدر البنك ش���هادات إيداع جديدة عدة بعائد 15 

% مدتها عام وعامان لدعم إقتصاد مصر.

المصرف المتحد
أعلن المصرف المتحد عن مشاركته في 5 مبادرات قومية لدعم 
ومس���اندة الفئ���ات األكثر تض���رراً جّراء األزمة الناجم���ة عن فيروس 

كورونا المستجد وأزمة السيول، وهي:
l مبادرة اتحاد بنوك مصر القومية: هي مبادرة لصالح صندوق 

تحيا مصر لدعم الطبقات غير القادرة من عمال اليومية والمتضريين 
جّراء األزمة واإلجراءات اإلحترازية.

l صن���دوق تحي���ا مص���ر: لدعم عم���ال اليومي���ة وتوفي���ر القدر 

األساسي من إحتياجاتهم اليومية.
l محافظ���ة جنوب س���يناء: قام المصرف بالتع���اون مع محافظ 

جنوب س���يناء بالقيام بأعمال اإلغاثة لمتضرري أزمة الس���يول التي 
عانت منها محافظة جنوب سيناء ومنها منطقة سانت كاترين.

l مؤسسة صناع الخير: لدعم غير القادرين ومساندتهم لتخطي 

أزمة كورونا من تطبيق ألساليب لحماية صحتهم عن طريق تزويدهم 
باألدوات الوقائية الضرورية.

l فتح حس���اب موحد: إلغاثة ودعم ومساندة متضرري األزمات 

والك���وارث تح���ت منظوم���ة إيث���ار للتنمي���ة المجتمعية بجمي���ع فروع 
المصرف المتحد ال� 64 والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

l فضاًل عن دعم ومساندة فريق عمل المصرف المتحد بشراء 

4 أجهزة وتقديمهم لمستش���فى س���انت كاترين العام محافظة جنوب 
سيناء.

بنك مصر 
ضم���ن مبادرة اتحاد بنوك مصر، قام بنك مصر بدفع 80 مليون 
جنيه لألس���ر المتضررة من فيروس كورونا، باإلضافة الى دعم نحو 
عش���رة آالف و500 أس���رة بم���واد غذائية، وتوفير من���ازل لمتضرري 
األمط���ار بالتع���اون مع مؤسس���ات المجتمع المدن���ي. وتبنى البنك 3 
مبادرات للمساهمة في مواجهة آثار األمطار والسيول التي تعرضت 
لها مصر مؤخراً وللمس���اهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد. 
كم���ا قرر بن���ك مصر بتأجيل أقس���اط ق���روض التجزئ���ة المصرفية 
وبطاق���ات االئتم���ان وعم���الء المش���روعات الصغي���رة والمتوس���طة 
والش���ركات الكب���رى بدءاً م���ن م���ارس 2020 ولمدة 6 أش���هر. وقام 
بدعم مؤسس���ات المجتمع المدني الممثلة في بنك الطعام المصري 
ومؤسس���ة مصر الخير لش���راء 11,500 حصة غذائية، باإلضافة إلى 
حص���ص مواد مطه���رة للوقاية م���ن فيروس كورونا المس���تجد لدعم 
األس���ر األكثر فقراً، باإلضافة إلى دعم مؤسس���ة مص���ر الخير لبناء 
24 من���زل بمحافظة المنيا وذل���ك للمنازل التي تضررت من األمطار 

والسيول التي عانت منها البالد في الفترة االخيرة.
وش���ارك بنك مصر في مبادرة اتحاد بن���وك مصر لتوفير الدعم 
المال���ي بمبل���غ 500 مليون جنيه للمس���اندة في إتاح���ة لقاح فيروس 
كورون���ا للفئ���ات أكث���ر إس���تحقاقاً. كما ق���ام بنك مصر بدع���م وزارة 
الصح���ة بمبل���غ 20 مليون جنيه للمس���اهمة في توفير أجهزة أش���عة 
مقطعي���ة لصال���ح المستش���فيات المخصص���ة لإلس���تقبال الحاالت 

المصابة والمشتبه بها.

بنك القاهرة
أعل���ن بنك القاهرة عن الخطوات التي س���يتم م���ن خاللها تأجيل 
سداد أقساط مديونية البطاقات االئتمانية لعمالء المصرف الراغبين 
من اإلس���تفادة من مب���ادرة البنك المركزي األخيرة بتأجيل األقس���اط 

لمدة 6 أشهر من مارس/ آذار وحتى سبتمبر/ أيلول 2020.

البنك المصري الخليجي
أعلن البنك المص���ري الخليج���ي ع���ن تبرع���ه بتكلف���ة إعالنات 
التليفزي���ون للمس���اهمة في مواجهة الظروف الحالي���ة، حيث أكد أن 

موضوع الغالف
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ه���ذه الخطوة جاءت ف���ي إطار مس���ؤولية البنك المجتمعية وحرصه 
على دعم مصر.

البنك التجاري الدولي
أعلن البنك التجاري الدولي تأجيل أقساط البطاقات اإلئتمانية 
لعمالئ���ه لم���دة 6 أش���هر م���ن دون أي غرام���ات تأخير مع إس���تمرار 
إحتساب الفوائد. كما أشار البنك إلى أنه تم إعفاء حاملي البطاقات 
بجميع أنواعها من مصاريف الس���حب النقدي من ماكينات الصراف 
اآللي داخل مصر، باإلضافة الى زيادة حدود السحب النقدي المحلي 

لمدة 6 أشهر.

بنك عودة – مصر 
 أعل���ن بن���ك ع���ودة – مصر ف���ي 14 نيس���ان/أبريل، ع���ن تبرعه 
بمبلغ 20 مليون جنيه مصري، للمس���اهمة في مش���روعات الصندوق 
لمواجه���ة تداعيات فيروس كورونا المس���تجد، ضم���ن مبادرة اتحاد 

بنوك مصر.

بنك قطر الوطني – مصر 
أعلن بنك قطر الوطني األهلي في مصر، عن مبادرة جديدة في 
ظل إنتش���ار فيروس كورونا المس���تجد، حيث قام بالتعاون مع شركة 
تكنولوجي���ا جدي���دة للدف���ع اإللكتروني من دون تالم���س تتيح للعميل 
إنجاز عمليات الدفع المصرفية إلكترونيا دون التعامل مع أوراق النقد 
التي أصبحت عاماًل في نقل فيروس كورونا المستجد، وأطلق البنك 
س���وار الدفع إلكتروني، ليكون وسيلة دفع أكثر سرعة وأماناً، معتمداً 

على تكنولوجيا الدفع بدون تالمس، بحيث يتمكن حامل الس���وار من 
تس���ديد قيمة مشترياته باستخدام نقاط بيع إلكترونية بمجرد قراءة 
بيانات الس���وار عن بعد، ودون الحاجة للتماس المباشر مع أي أنواع 

النقد التقليدية كأوراق النقد أو بطاقات الدفع اإللكتروني.

بنك البركة – مصر – صندوق الزكاة
بس���بب إنتش���ار فيروس كورونا وفي ظل األثار الناتجة عنها، قام 
صندوق الزكاه بتقديم مس���اعادات للمس���اهمة في الحد من إنتش���ار 

فيروس كورونا ومنها:
l إعانة 8000 اس���رة من العمالة اليومية المتضررة من فيروس 

كورونا من خالل جمعية رسالة بمبلغ مليون و500 جنيه مصري
l التب���رع بمبلغ 20 مليون جنيه مصري في العام 2020 لصالح 

صندوق تحيا مصر لمواجهة تداعيات إنتشار فيروس كورونا
l التب���رع بمبلغ 15 مليون جنيه مص���ري في العام الحالي 2021 

لصالح صندوق تحيا مصر لتوفير اللقاح للفئات المستحقة.
l تقدي���م عدد من المس���اعدات النقدية للعدي���د من المصابين 

بفيروس كورونا.

بنك قناة السويس
ف���ي إطار دع���م البنك للمجتمع، بادر بنك قناة الس���ويس بالتبرع 
بمبل���غ 10 ماليين جنيه إلتحاد البنوك للمس���اعدة ف���ي مواجهة أثار 
فيروس كورونا. باإلضافة إلى مشاركة البنك في تحدي الخير، حيث 
قام بدعم ومس���اندة 7500 فرد من العمال���ة غير المنتظمة بالتعاون 

مع بنك الطعام.

موضوع الغالف

الجمهورية اللبنانية

في ض�������وء اإلج�������راءات المتخذة م�������ن مصرف 
لبن�������ان المرك�������زي للتخفي�������ف م�������ن أث�������ار في�������روس 
كورون�������ا على عم�������الء المصارف، أطلق�������ت جمعية 
مصارف لبنان مبادرة تمثلت بتأمين أجهزة طبية 
وإستش�������فائية لمعالج�������ة المصابين بوب�������اء كورونا 
بقيم�������ة 6 ماليين دوالر.  ومن جهة أخرى، أطلقت 
معظم المصارف مبادرات للتخفيف من تداعيات 
فيروس كورون�������ا على عمالئهم. وفي ما يلي إضاءة 

على بعض هذه المبادرات. 

بنك بيروت
تماش����ياً م����ع التعميم الصادر ع����ن مصرف لبنان، 
ط����رح بن����ك بي����روت تس����هيالت م����ن ش����أنها تخفي����ف 
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الضغوط عن عمالئه المتضررين من االزمة الناشئة عن انتشار الكورونا، 
والذي����ن إس����تفادوا من ق����روض مصرفية. وش����ملت التس����هيالت الجديدة 
تأجيل دفع اس����تحقاقات مارس/ آذار وإبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2020، 
والعائدة إلى العمالء المؤهلين من أفراد وشركات المستفيدين من قروض 
التجزئة واإلس����تهالك والس����كن والقروض التجارية والصناعية، وذلك من 
دون ترتيب أي فائدة، باإلضافة إلى تسهيالت خاصة بالقروض التجارية.

بنك سوسيته جنرال
أعلن بنك سوسيته جنرال في لبنان عن تأجيل سداد الدفعات 
الش����هرية عل����ى كاّف����ة الق����روض الممنوح����ة لألف����راد والمهنيي����ن 
والق����روض المتوس����طة األجل للمهنيين( عن أش����هر م����ارس/ آذار 
وأبريل/ نيس����ان وماي����و/ أيار( وذلك م����ن دون أي غرامات تأخير 

وبفائدة 0 %.

المملكة الأردنية الها�سمية

بع�������د اإلج�������راءات اإلحترازية الت�������ي إتخذها 
البنك المركزي األردني بهدف إحتواء التداعيات 
الس�������لبية لفي�������روس كورون�������ا عل�������ى أداء اإلقتصاد 
المحل�������ي، وتتلخص ه�������ذه اإلجراءات بالس�������ماح 
للمصارف بإعادة هيكلة قروض األفراد والشركات 
وال س�������يما المتوس�������طة والصغي�������رة، منه�������ا والتي 
تأث�������رت بتداعيات هذا الفي�������روس، باإلضافة الى 
ضخ س�������يولة إضافية لإلقتص�������اد الوطني بقيمة 
1050 مليون دينار من خالل تخفيض اإلحتياطي 
النق�������دي اإللزام�������ي. وتخفيض عم�������والت ضمان 

القروض وزيادة تغطية برنامج ضمان المبيعات المحلية. 
م�������ن جهتها أعلن�������ت المصارف العاملة ف�������ي األردن عن خفض 
أس�������عار الفائدة على مختلف التسهيالت بنس�������بة 1.5 %، كإحدى 
أدوات تحفي�������ز اإلقتص�������اد، المتض�������رر بش�������دة من تداعيات تفش�������ي 

فيروس كورونا. كما س�������يتم تخفيض أسعار الفوائد على تسهيالت 
الشركات الصغرى والمتوسطة بنسبة 1.5 %، وخفض على أسعار 
الفائدة ألفضل العمالء بنس�������بة 1 %، إعتبارًا من نهاية نيس�������ان/

أبريل 2020.

المملكة المغربية

إس�������تكماأل لإلجراءت الوقائي�������ة التي إتخذها 
بنك المغرب، أعلن عدد م�������ن المصارف المغربية  
مب�������ادرات وإج�������راءات للحد من األث�������ر اإلقتصادي 
واإلجتماع�������ي الناج�������م عن األزمة إنتش�������ار فيروس 
كورونا المستجد. وفي ما يلي أهم تلك المبادرات. 
حي�������ث بلغ�������ت واردات الصن�������دوق الخ�������اص بتدبير 
جائحة في�������روس كورونا بلغت حوال�������ي 33.7 مليار 

درهم حتى نهاية يوليو/تموز 2020.

التجاري وفا بنك
أعل���ن التج���اري وفا بنك ع���ن مجموع���ة إج���راءات للتغلب على 
تداعي���ات االزم���ة حي���ث قامت بتعبئ���ة ش���بكة وكاالتها والش���ركات 
التابع���ة له���ا والكيان���ات المركزية لتك���ون إلى جانب الش���ركات التي 

تواجه صعوبات أو تباطؤ في النش���اط. كم���ا أعلن المصرف، تأجيل 
إس���تحقاقات القروض المصرفية والتأجي���ر حتى 30 يونيو/حزيران 
2020، مع إنشاء وسيلة اس���تثنائية للسحب لتغطية النفقات التي ال 
يمك���ن تعليقه���ا أو تأجيله���ا. ومن بين اإلجراءات األخ���رى التي أعلن 

موضوع الغالف
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عنها المصرف هي إنشاء خطوط إئتمان محددة جديدة لإلحتياجات 
التي ال يغطيها.

البنك المغربي للتجارة والصناعة
أعلن البنك المغربي للتجارة و الصناعة عن ضخ 85 مليون درهم 
في الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة فيروس كورونا والذي تم إنشاؤه 
لمواجه���ة األزم���ة الناجمة ع���ن الفيروس. كم���ا أكد البنك إس���تعداده 
للمس���اهمة ف���ي دع���م الحي���اة االقتصادية في ه���ذه الفت���رة الصعبة، 
وتس���هيل إس���تئناف النش���اط اإلقتصادي م���ن خالل توزي���ع القروض. 
إضافة الى ذلك، قرر مجلس إدارة المصرف التخلي عن إقتراح توزيع 

أرباح إستثنائية بقيمة 505 ماليين درهم عن العام 2019.

القرض الفالحي للمغرب
أعل���ن الق���رض الفالح���ي للمغ���رب دعم���ه للصن���دوق الخ���اص 
لتدبي���ر ومواجهة الفي���روس، حيث خصص مبل���غ 200 مليون درهم 
)ما يمثل 50 % من نتائجه الس���نوية( كمساهمة في الصندوق. كما 
أعلن المصرف أنه س���يتعامل مع قروض السكن وقروض اإلستهالك 

بالنه���ج عينه الذي إعتمده في م���ا يخص القروض الممنوحة للقطاع 
الفالحي حيث س���وف يتم تأجيل تلقائي إلس���تحقاقات مارس/ آذار، 
وأبريل/ نيس���ان ومايو/ أيار ويونيو/ حزيران 2020 من دون تكاليف 

إضافية أو غرامات.

بنك القرض العقاري والسياحي
أعل���ن بنك الق���رض العقاري والس���ياحي المس���اهمة بمبلغ 150 
مليون درهم ف���ي الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة فيروس كورونا، 
وأن ه���ذا الق���رار ين���درج في إطار دع���م الجهود الت���ي تبذلها الدولة 
المغربي���ة لمحاربة تفش���ي الفيروس، باإلضافة إل���ى إلتزامه وتعبئته 
إلى جانب الس���لطات العمومية لتغطية النفقات الصحية اإلستثنائية 

ودعم القطاعات المتضررة.

بنك أفريقيا، ومجموعة البنك الشعبي المركزي
 كم���ا أعلن بن���ك أفريقيا، ومجموع���ة البنك الش���عبي المركزي، 
مس���اهمتهما بمبلغ مليار درهم لكل منهم���ا لصندوق الخاص لتدبير 

ومواجهة وباء فيروس كورونا.

الجمهورية التون�سية

أعلن�������ت الجمعية المهنية التونس�������ية للبنوك 
والمؤسس�������ات المالية، مساهمة القطاع المصرفي 
في المجهود التضامن�������ي الوطني لفائدة صندوق 
مكافح�������ة الكورون�������ا، بحي�������ث بلغت مس�������اهمات كل 
مصرف كم�������ا يلي: بنك تون�������س العربي الدولي 15 
ملي�������ون دينار تونس�������ي، بنك االس�������كان 10 ماليين، 
التج�������اري وف�������ا بنك – تونس 10 ماليين، الش�������ركة 
التونسية للبنك 10 ماليين دينار، اإلتحاد الدولي 
للبن�������وك 10 ماليين، البن�������ك الوطني الفالحي 10 
ماليين، البنك التونس�������ي 10 ماليين، بنك األمان 

10 ماليين، واإلتحاد البنكي للتجارة والصناعة 7 ماليين. 
وف�������ي نهاية الع�������ام 2020، أصدر البنك المركزي التونس�������ي قرار 
تجدي�������د فت�������رة التأجيل ألقس�������اط القروض الممنوحة للمؤسس�������ات 
والمهني�������ن لغاية س�������بتمبر/ تش�������رين األول 2021. كم�������ا مدد األجل 
األقص�������ى إلس�������ناد التمويالت اإلس�������تثنائية لفائدة المؤسس�������ات غير 

المقيمة لغلية نهاية العام 2021.

بنك قطر الوطني – تونس
أعل���ن بن���ك قطر الوطني في تون���س، تبرعه ل���وزارة الصحة لدعم 
جهوده���ا في مكافحة فيروس كورونا المس���تجد ويأت���ي ذلك في إطار 

الت���زام مجموعةQNB ، بترس���يخ ثقافة المس���ؤولية االجتماعية لدى 
جميع فروعها حول العالم . وفي إطار جهوده لتخفيف تداعيات كورونا 
أطلق QNB حزمة من اإلجراءات لتقديم الدعم الكامل لحرفائه والتي 
تش���مل تأجيل أقس���اط القروض لمدة 6 أش���هر لألف���راد الذين يعادل 
راتبهم أو يقل عن 1.000 دينار تونس���ي وفقاً لمنش���ور البنك المركزي 
التونس���ي رقم 7 لسنة 2020  وأيضاّ للش���ركات المتأثرة وفًقا لمنشور 
البن���ك المركزي التونس���ي رقم 6 لس���نة 2020. كم���ا تتضمن الحزمة 
إش���تراكات مجانية لمدة 6 أش���هر في الخدمات اإللكترونية ومضاعفة 
 ،CIBو MCN الحد األسبوعي األقصى مجاناً ألصحاب البطاقات البنكية

 l.إلى جانب إلغاء العمولة على جميع عمليات السحب

موضوع الغالف
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ش��ارك في إجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجلس محافظي مجموعة البنك الدولي: محافظو البنوك المركزية، 
ووزراء المالية والتنمية، وكبار المس��ؤولين من القطاع الخاص، وممثلون لمنظمات المجتمع المدني، وأكاديميون لمناقش��ة 
القضاي��ا موض��ع اإلهتمام العالمي، ومنه��ا اآلفاق االقتصادي��ة العالمية، وإس��تئصال الفقر، والتنمي��ة اإلقتصادية، وفعالية 
المعون��ات. وُعق��دت أيض��ا ندوات وجلس��ات إعالمي��ة إقليمي��ة ومؤتمرات صحفي��ة وفعاليات أخ��رى عن اإلقتص��اد العالمي 
والتنمية الدولية والنظام المالي في العالم. وُعقدت فعاليات إجتماعات الربيع هذا العام عبر شبكة اإلنترنت بين 5 نيسان/

أبريل و11 منه.  

إجتماعات الربيع اإللكترونية 2021 للبنك وصندوق النقد الدوليين:
جائحة كورونا زادت معدالت الفقر وفاقمت أوجه عدم المساواة

الحظ���ت لجن���ة التنمي���ة في البن���ك الدولي، خ���الل إجتماعها 
اإلفتراضي )عبر اإلنترنت(، »أن جائحة فيروس كورونا المس���تجد 
)كوفيد19-( أحدثت أزم���ة صحية وإقتصادية وإجتماعية عمومية 
غي���ر مس���بوقة، عَرّضت للخط���ر أرواح ماليين من الناس، وس���بل 
كس���ب أرزاقهم. وق���د أدت األزمة اإلقتصادية إل���ى زيادة معدالت 
ق من مكاسب  الفقر، وتفاُقم أوجه عدم المس���اواة، وضياع ما تحَقّ

إنمائية«. 
ودع���ت اللجنة إل���ى »تقديم دع���م مالي وفني متواص���ل ومتمايز 
وموج���ه من أجل إس���تجابة كافية عل���ى صعيد السياس���ات، وتدعيم 
التنس���يق بي���ن المنظم���ات الثنائي���ة ومتع���ددة األط���راف، ومزيد من 
المس���اندة للقطاع الخاص«، وحثت »مجموعة البنك وصندوق النقد 
الدوليي���ن، كاًل وف���ق واليت���ه، على العمل مع���اً في تع���اون وثيق، ومع 

الشركاء اآلخرين إلحتواء آثار الجائحة«، وطلبت من مجموعة البنك 
الدولي »مواصلة مس���اندتها للبلدان لبلوغ هدفيها المتالزمين: إنهاء 
الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المش���ترك، وتش���جيع التنمية الخضراء 
الق���ادرة عل���ى الصم���ود والش���املة للجميع، كذلك مس���اندة الس���عي 

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة«.
كم���ا دع���ت لجن���ة التنمي���ة إلى »اإلس���راع ف���ي توزي���ع اللقاحات 
المأمون���ة والناجعة في جميع البلدان إلنهاء الجائحة، وال س���يما مع 
ظهور س���الالت جديدة للفيروس. ويجب عل���ى البلدان النامية تقوية 
���قة  إس���تعدادها لتنفي���ذ حمالت التلقيح، ووْضع إس���تراتيجيات ُمنَسّ
للوص���ول إلى الفئات األولى بالرعاية واألكثر إحتياجاً من الس���كان«. 
علماً أنه من الُمقرر عقد اإلجتماع المقبل للجنة التنمية في واشنطن 

في 15 أكتوبر/تشرين األول 2021.
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غورغييفا: الأزمة قاتمة

في س���ياق كلمة المدير العام لصندوق النقد الدولي كريس���تالينا 
غورغييفا، في شأن السياسات العالمية، خالل اإلجتماع اإلفتراضي 
للبن���ك وصن���دوق النقد الدوليي���ن، قالت: »إن األزم���ة اإلقتصادية ال 
ت���زال تلقي بظ���الل قاتمة، ويجب على صّناع السياس���ات أن يتخذوا 
الق���رارات الصحيحة اآلن بإتاحة فرصة عادلة للجميع، بينها فرصة 
عادل���ة في الحص���ول على اللقاح، وفرصة ف���ي الحصول على الدعم 
أثناء التعافي، وفرصة عادلة في مستقبل أفضل من حيث المشاركة 
واإلنتف���اع من اإلس���تثمارات العامة في الفرص الخض���راء والرقمية 

والصحية والتعليمية«.
وأضاف���ت غورغييفا: »إن الث���روات اإلقتصادية تزداد تبايناً على 
نحو خطير. إذ إن عدداً قلياًل من االقتصادات المتقدمة واقتصادات 
األس���واق الصاعدة، تقودها الواليات المتحدة والصين، تمضي قدماً 
بقوة - بينما البلدان األضعف واألفقر ال تزال في مؤخرة هذا الركب 
المتج���ه إلى التعافي بس���رعات متع���ددة، وإننا نواجه أيضاً مس���توى 
ش���ديد اإلرتفاع من عدم اليقين، وال س���يما في ش���أن تأثير سالالت 
الفيروس الجديدة والتحوالت المحتملة في األوضاع المالية. وهناك 
أيضاً مخاطر زيادة الندوب االقتصادية الناجمة عن فقدان الوظائف، 

وخسائر التعلم، وحاالت اإلفالس، والفقر المدقع والجوع«.
وأضافت غورغييفا أنه »من المهم للغاية أال نسمح في المستقبل 
بتكرار حالة التباعد التي يحقق فيها العالم األغنى إنتقاالً سريعاً إلى 
اإلقتص���اد المناخي الجديد، بينما يُت���َرك العالم األفقر متأخراً وراء 
الركب. فكل األيدي يجب أن تتضافر في إتجاه الهدف، والمؤسسات 
المالية الدولية لها دور هائل تؤديه بش���كل مباش���ر من خالل التمويل 

وبشكل غير مباشر من خالل الدعوة لدعم الفئات األكثر ضعفاً«.

 جون كيري

وأطلق مبعوث الرئاس���ة األميركية الخاص لش���ؤون المناخ، جون 
كي���ري، تحذيراً في ش���أن ضرورة العمل على معالج���ة تغير المناخ«. 

وق���ال كي���ري: »إن العالم متأخر كثي���راً. فإذا كنُت مقتنع���اً بأنه تحٍد 
وج���ودي، وأنا مقتنع بأنه كذلك بالنس���بة للكثيرين، فإننا ال نتصرف 
من هذا المنطلق كعالم. إن علينا تنظيم أنفس���نا لتصحيح المش���هد 
الراه���ن. كذل���ك نحت���اج إل���ى تمويل ميس���ر لإلس���تثمارات التجارية 
العادي���ة. ونح���ن نعتقد إعتق���اداً عميقاً للغاية بأن هذا س���يكون أكبر 

تحول إقتصادي منذ الثورة الصناعية«.
ر المناخ لوحة متابعة موؤ�سرات تغيُّ

وأطل���ق صن���دوق النق���د الدول���ي أداة جديدة، هي لوح���ة متابعة 
مؤش���رات تغيُّر المن���اخ، التي تتيح اإلط���الع على البيان���ات المتعلقة 
بالمن���اخ ألغ���راض التحلي���ل اإلقتصادي الكل���ي والمال���ي. وتتضمن 
لوح���ة المتابعة، مؤش���رات اقتصادية ومناخية مث���ل إنبعاثات غازات 
اإلحتب���اس الحراري؛ ومؤش���رات المخاطر المادي���ة واإلنتقالية مثل 
الق���روض المعدلة حس���ب البصم���ة الكربونية؛ والمؤش���رات العابرة 
للحدود؛ ومؤش���رات السياسات. وقد أنشئت لوحة المتابعة بالتعاون 
مع منظمات دولية أخرى وتهدف إلى دعم صناع السياسات والجمهور 

العام، باإلضافة إلى دعمها لعمل الصندوق.

نظام اإقت�سادي عالمي اأكثر اإ�ستدامة

وناق���ش كل من ديفي���د مالباس، رئيس مجموع���ة البنك الدولي؛ 
وكريس���تالينا غورغييف���ا، مدير عام صندوق النق���د الدولي؛ وجانيت 
يلين، وزيرة الخزانة األميركية، ما نحتاجه لدعم تحقيق تعاف أسرع 
وأعمق يضع األساس لنظام إقتصادي عالمي أكثر استدامة واحتواء 

للجميع. 
بدورها ناقش���ت مدي���ر عام الصن���دوق، كريس���تالينا غورغييفا، 
»كيف أن معالجة مخاطر الديون تمثل عاماًل حاسماً في الحيلولة من 
دون حدوث تعاف ذي مس���ارات متباعدة«. وبحثت لجنة من الخبراء 
تض���م محمد العريان، رئي���س كلية كوينز في جامعة كامبريدج، وفيرا 
س���ونغوي، وكيل األمين الع���ام لألمم المتحدة، س���بل إحتواء مخاطر 
الديون من خالل تحسين هيكل تصميم الدين وزيادة الشفافية بشأن 

موضوع الغالف
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الديون وكيف يمكن للتعاون العالمي المساعدة في هذا الشأن.

مواجهة اأزمة »كوفيد 19-«

وف���ي أحاديث محافظي البنوك في معظم أنحاء العالم، في حوار 
حول إس���تجابة السياس���ات ف���ي مواجهة أزمة »كوفي���د19-« قال فهد 
المبارك، محافظ البنك المركزي السعودي: »لقد وفرنا اللقاحات لكل 
المقيمين على أرض المملكة العربية الس���عودية، سواء كانوا سعوديين 

أم غير سعوديين. فال فرق هناك عندما يتعلق األمر بالصحة«.
وف���ي حوار م���ع بوري���س فويتش���يتش، محافظ البن���ك المركزي 
الكروات���ي، ح���ول برام���ج ش���راء األص���ول ف���ي األس���واق الصاعدة، 

ق���ال: »كلما طال أمد برامج ش���راء األص���ول، إزدادت مخاطر تحول 
الحكومات واألس���واق على الس���واء إلى اإلعتم���اد بدرجة كبيرة على 

هذه السياسات، وازدادت صعوبة الخروج منها«.
 وق���ام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بالموافقة على 
تمدي���د تخفي���ف أعب���اء خدمة الدين ل���� 28 بلداً مؤهاًل م���ن البلدان 
منخفضة الدخل حتى 15 أكتوبر/ تشرين األول 2021. وسوف يساعد 
تخفيف أعباء الدين على تحرير بعض الموارد المالية الشحيحة في 
ه���ذه البلدان لصالح الدعم الحيوي الط���ارئ في المجاالت الصحية 
واإلجتماعية واإلقتصادية بهدف المس���اعدة في معالجة آثار جائحة 

 l.»-19كوفيد«

أفاد مف���وض اإلتحاد األوروبي للميزانية واإلدارة، يوهانس هان، 
»أن التكتل إعتمد إس���تراتيجية تمويل لخطته الرامية لتمويل التعافي 
م���ن جائح���ة في���روس »كورونا« التي تبل���غ قيمتها 800 ملي���ار يورو«، 
مش���يراً إلى »أن اإلتحاد سيجمع 800 مليار يورو بداية العام الحالي 
حت���ى نهاية 2026 من خالل الخطة، وأن الهيكل األساس���ي للتمويل 
الداعم لإلصدار، يُفترض أن يكون جاهزاً في حلول يونيو )حزيران( 

2021، وأن يبدأ التمويل في يوليو )تموز( المقبل«. 
وق���ال ه���ان »إن اإلتحاد سينش���ر خططه التمويلية كل 6 أش���هر، 
كما أنه س���يقترض في المتوسط نحو 150 مليار يورو سنوياً بموجب 
البرنامج، الذي سيش���مل س���ندات خضراء بما يصل إلى 250 مليار 
ي���ورو تمول مش���روعات مفي���دة للبيئة، وه���و ما يتفق م���ع التوقعات. 

أوروبا تعتمد إستراتيجية تمويل التعافي

وس���يطرح اإلتح���اد األوروب���ي بموج���ب البرنام���ج س���ندات لألجلين 
المتوس���ط والطوي���ل، من خالل مزيج من ق���روض مجمعة ومزادات، 

 l.»ًكما أعلن سابقا

موضوع الغالف
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مب����ادرة البل����دان الفقي����رة المثقل����ة بالدي����ون، هي إطار أنش����أه البنك 
وصن����دوق النقد الدولي����ان، حيث يقوم جميع الدائنين، بمن فيهم الدائنون 
متعددو األط����راف، بتخفيف عبء الديون على أفقر بلدان العالم وأكثرها 
مديونية، وبالتالي تقلي����ل القيود المفروضة على النمو اإلقتصادي والحد 
م����ن الفقر الت����ي يفرضها عبء خدمة الدين. حت����ى اآلن، وصلت 36 دولة 
إل����ى كل من نقاط القرار ونق����اط اإلنجاز في إطار مبادرة البلدان الفقيرة 

المثقلة بالديون. 
تُع����ّرف البداي����ة الرس����مية لعملية مب����ادرة البل����دان الفقي����رة المثقلة 
بالديون بإس����م نقطة القرار، وتتوج بنقطة اإلنجاز. ومن أجل الوصول إلى 
نقطة القرار، يجب إس����تيفاء جميع الش����روط المطلوبة. مثاًل في موضوع 
الس����ودان، يجب على هذا البلد، إنش����اء س����جل متابعة لمدة س����تة أش����هر 
عل����ى األقل م����ن األداء المرضي، في إطار برنامج صن����دوق النقد الدولي 
الحالي، الذي يخضع لمراقبة طاقم العمل، حيث س����تحتاج الس����لطات في 
السودان، إما إلى تسوية متأخراتها للدائنين متعددي األطراف أو اإلتفاق 
عل����ى إس����تراتيجية لتس����ويتها؛ بحيث يج����ب التوصل إلى إتفاق في ش����أن 
اإلصالحات التي س����يحتاج الس����ودان إلى تنفيذها م����ن أجل الوصول إلى 
نقط����ة اإلنجاز، التي تأخذ ف����ي اإلعتبار اآلراء التي عّبرت عنها المجالس 
التنفيذية، ويجب أن يُقدم الدائنون ضمانات التمويل لتوفير تخفيف عبء 

ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون عند نقطة اإلنجاز.
ويُمكن أن يؤدي إتخاذ إجراء عاجل في شأن هذه الشروط إلى وصول 
الس���ودان إلى نقطة القرار في حلول نهاية يونيو/ حزيران 2021. وبمجرد 
أن يصل الس���ودان إلى نقطة اإلنجاز، فإنه س���يكون مؤهاًل لتخفيف عبء 
الديون بشكل ال رجعة فيه، بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
 وللتخفي����ف من عبء الدي����ون، بموجب المب����ادرة المتعددة األطراف 
لتخفي����ف عبء الديون  MDRI  من المؤسس����ة الدولي����ة للتنمية التابعة 
للبن����ك الدولي وصن����دوق التنمية األفريقي، فإنها س����تكون جنباً إلى جنب 
مع مس����اعدة من خارج البلدان الفقيرة المثقلة بالديون من صندوق النقد 
الدول����ي. ويُتوقع أن يقدم دائنو »نادي باريس« مزيداً من المس����اعدة التي 

تتجاوز البلدان الفقيرة المثقلة بالديون عند نقطة اإلنجاز.

تخفيف اأعباء الديون عامل اأ�سا�سي للحد من الفقر

في الس���ياق عينه، أطلق صندوق النقد الدول���ي والبنك الدولي مبادرة 
»هيبيك« في العام 1996، بهدف ضمان أاّل يُواجه أي بلد فقير عبء مديونية 
ال يُمكنه التعامل معها. ومنذ ذلك الحين، يعمل المجتمع المالي الدولي، بما 
في ذل���ك المنظمات متعددة األطراف والحكوم���ات، لتخفيض أعباء الدين 

الخارجي للبلدان الفقيرة األكثر مديونية إلى مستويات يُمكن تحملها.

وف���ي العام 1999، أُجريت مراجعة ش���املة للمب���ادرة أتاحت لصندوق 
النق���د الدول���ي، تخفي���ف الدي���ون على نحو أس���رع وأعمق وأوس���ع نطاقاً، 
وع���ّززت الروابط بين سياس���ة تخفيف الديون وسياس���ة الح���د من الفقر 

والسياسة اإلجتماعية.
وفي العام 2005، وللمس���اعدة على تس���ريع وتيرة التقدم نحو تحقيق 
األه���داف اإلنمائي���ة لأللفي���ة )MDGs(  الت���ي حددتها األم���م المتحدة، 
ت���م تكملة مبادرة »هيبي���ك« بمبادرة أخرى هي المب���ادرة متعددة األطراف 
لتخفي���ف أعباء الديون. وتُتي���ح المبادرة متعددة األطراف تخفيفاً بنس���بة 
100 % ألعباء الديون المؤهلة، تقدمه ثالث مؤسس���ات متعددة األطراف 
ه���ي: صن���دوق النقد الدولي، والبن���ك الدولي وصن���دوق التنمية اإلفريقي 

)AfDF( –  للبلدان التي تستكمل عملية مبادرة »هيبيك«. 
وف���ي العام 2007، قّرر بنك التنمية للبلدان األميركية )IaDB( أيضاً 
إتاح���ة تخفي���ف إضافي )إل���ى جانب ما تقدم���ه مبادرة »هيبي���ك«( ألعباء 

خمسة بلدان مثقلة بالديون في نصف الكرة الغربي.
في المحصلة، إن تخفيف أعباء الديون هو جزء من جهد أكبر بكثير، 
يتضمن أيضاً تدفقات المساعدات، لمعالجة إحتياجات التنمية لدى البلدان 
منخفضة الدخل، والتأكد من بقاء الديون في حدود يُمكن اإلس���تمرار في 
تحملها عبر الوقت. وحتى يُحقق تخفيض الدين أثراً ملموس���اً على الفقر، 

ينبغي إنفاق األموال اإلضافية على برامج يستفيد منها الفقراء.
 وق���د أدى تخفي���ف أعباء الديون إلى تحس���ن واضح في وضع الديون 
ل���دى البل���دان ف���ي مرحل���ة ما بع���د نقطة اإلنج���از، مما وصل بمؤش���رات 
الدين إلى مس���تويات أدنى من مثيالتها في البلدان المس���تفيدة من مبادرة 
»هيبيك« أو غير المستفيدة منها. غير أن كثيراً من البلدان ال تزال معّرضة 
للصدم���ات، وال س���يما التي تؤث���ر على الصادرات، كما ح���دث أثناء األزمة 
اإلقتصادية العالمية. ولتحويل مسار الزيادة األخيرة في أعباء الدين العام 
لدى البلدان منخفضة الدخل والحد من مواطن تعرضها لمخاطر الديون، 
l.ينبغي للبلدان إنتهاج سياسات إقتراض حذرة وتعزيز إدارتها للدين العام

األخبار والمستجدات

إطالق مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بينها السودان
من صندوق النقد والبنك الدوليين
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األخبار والمستجدات

في وقت أطلقت فيه السعودية كثيراً من المبادرات والمشروعات اإلستراتيجية الكبرى 
المع���ززة لوتي���رة تنامي آف���اق التحول الرقمي، أك���د رئيس بعثة صندوق النق���د الدولي إلى 
المملكة العربية الس���عودية تيم كالين: »أن اإلقتصاد الس���عودي قطع نصف المس���افة تجاه 
التحول الرقمي«، موضحاً »أن القطاعين العام والخاص سيس���تفيدان من سياس���ة التحول 
والرقمن���ة، ما يُمكن الوصول إلى الخدمات الحكومية بس���هولة أكبر«، مش���يراً إلى أنه »من 
األس���هل فتح حس���اب مصرفي ودفع ثمن المنتجات من خالل الوسائل الرقمية، ما سيؤدي 

إلى تعزيز اإلنتاجية والنمو على المدى القريب والمتوسط والبعيد«. 
وقال تيم كالين: »إن التعاون بين المملكة والصندوق جيد جداً، مؤكداً »أن لدينا حواراً 
مس���تمراً مع الس���لطات حول السياسات اإلقتصادية المحلية، إذ إن المملكة عضو مهم في 

صندوق النقد الدولي، وتُساهم بشكل كبير في المناقشات والسياسات في المؤسسة«. 

صندوق النقد الدولي: التحوُّّل الرقمي يعزِّز اإلنتاجية 
ويزيد القدرة التنافسية للمنتج السعودي

تيم كالين

وأشار كالين إلى أن أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي نُشرت أخيراً في تقرير آفاق اإلقتصاد العالمي في أبريل )نيسان( 2021، 
رجحت »أن ينمو اإلقتصاد العالمي بنسبة 6 % هذا العام«، متوقعاً »أن ينمو اإلقتصاد السعودي بنسبة 2.9 % هذا العام«.

وأض���اف كالي���ن: »أن اإلقتص���اد غي���ر النفطي ينمو بقوة في العام 2021، ف���ي ظل نمو الناتج المحلي اإلجمالي النفطي بش���كل أبطأ، مع 
إس���تمرار الس���عودية وش���ركائها في )أوبك بلس( في تنفيذ إتفاقية اإلنتاج«، ما سيودي إلى تعزيز اإلقتصاد المعرفي وتنويع اإلقتصاد والقدرة 

التنافسية للمنتجات السعودية غير النفطية في األسواق العالمية«.
وتابع كالين: »ال تزال المنتجات السعودية غير النفطية في األسواق الدولية تركز بشكل أساسي على البتروكيماويات والمنتجات الكيماوية 
األخ���رى، رغ���م أن القطاعات األخرى تلعب دوراً مهماً«، مضيفاً: »بالطبع، الس���ياحة الدينية هي مجال آخ���ر تُجلب عائدات بالعملة األجنبية 
للسعودية؛ حيث تُوفر جميع هذه القطاعات فرصاً للنمو، كما تفعل الطاقة المتجددة«،  وختم كالين: »تعتمد زيادة القدرة التنافسية للمنتجات 

 l.»السعودية في األسواق الدولية على مواءمة األجور، مع اإلنتاجية واالستثمار في البنية التحتية البشرية والرقمية والتقليدية

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، في إجتماعات الربيع السنوية لصندوق 
النقد والبنك الدوليين، برئاسة رئيس صندوق النقد الدولي كريستينا غورغيفا، وفي حضور محافظي 
البنوك المركزية ووزراء المالية، ورؤس���اء المؤسسات المالية الرسمية، حيث ناقش المجتمعون تحقيق 
الت���وازن بي���ن اإلنتعاش والحفاظ على اإلقتصاد الكلي واإلس���تدامة، ودور القطاع المالي ما بعد جائحة 
كورونا، والقضايا ذات اإلهتمام العالمي المشترك، وآفاق التنمية اإلقتصادية والنظام المالي في العالم.
وفي سياق اإلجتماعات السنوية، إلتقى المحافظ عمر الكبير، رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية 
وممثل���ة المنظمة ف���ي ليبيا إليزابيت هوف، وكان بحث في تذليل الصعوبات التي تواجه عمل المنظمة، 

وجهودها في اإلستجابة العاجلة، لمواجهة جائحة فيروس كورونا وتلقيح األطفال في ليبيا.
من جهة أخرى، إفتُتح األسبوع الثاني للبرنامج التدريبي، بعنوان »األسس النظرية والتطبيقية للعمل 
المصرفي االسالمي« في مقر اإلدارة العامة، مستهدفة موظفي فروع منطقة بنغازي في مجال التدقيق 

l.الشرعي والمبيعات، برعاية إدارتي المراجعة والتدقيق الشرعي والصيرفة اإلسالمية

مشاركة »ليبيا المركزي« 
في إجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين

محافظ مصرف ليبيا المركزي 
الصديق عمر الكبير
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يب��دو أن التعاف��ي الس��ريع الذي ش��هده اإلقتصاد مؤخ��رًا من تداعي��ات جائحة فيروس كورونا، يتالش��ى، ألن��ه كما أن بعض 
المرضى بفيروس كورونا المستجد يظلون يعانون من بعض األعراض لفترة طويلة بعد شفائهم من الفيروس، فإن اإلقتصاد 
العالمي يخضع للقاعدة عينها. ففي الوقت الذي أسهمت فيه حزم التحفيز اإلقتصادي التي بلغت قيمتها نحو 26 تريليون 
دوالر وتوزيع ما يقرب من مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في تحقيق تعاٍف إقتصادي أس��رع من المتوقع، 
فإن التداعيات الخطيرة لألزمة على التعليم وشطب مئات الماليين من الوظائف ووصول معدالت الدين العام إلى مستويات، 
لم تحدث إال في أزمان الحروب، وتزايد الفجوة في الدخول بين األعراق المختلفة وبين النساء والرجال وبين األجيال وبين 
المناطق الجغرافية، ستس��بب ندوبًا غائرة على وجه االقتصاد العالمي، خصوصًا في الدول الفقيرة لس��نوات طويلة مقبلة، 

بحسب المحللين اإلقتصاديين إندا كوران وسيمون كيندي.

إقتصاد العالم يحتاج إلى سنوات للتعافي من تداعيات »كورونا«

وتق���ول فيلور آرثي، األس���تاذة في جامع���ة كاليفورنيا األميركية 
التي درس���ت اآلث���ار االقتصادية والصحية طويل���ة المدى لألزمات 
الماضي���ة، إن���ه »من الس���هل جداً بعد عام ش���اق أو أكثر أن تش���عر 
باإلرتياح حقاً لعودة األمور إلى مس���ارها الصحيح، ولكن بعض آثار 
تلك األزمة التي نراها تاريخية ستستمر لعقود ولن يكون من السهل 

عالجها«.
وفي التحليل الذي نش���رته وكالة »بلومبرغ« لألنباء، قال كل من 
إن���دا كوران وس���يمون كيندي »إن كل المؤش���رات تفيد بأن إجمالي 
الناتج المحلي للعالم، س���جل في العام الماضي أكبر تراجع له منذ 

الكساد الكبير في ثالثينيات القرن العشرين«.
وتفيد منظمة العمل الدولية »أن نحو 255 مليون شخص فقدوا 
وظائفه���م الدائم���ة بس���بب الجائحة«. ويق���ول الباحث���ون في مركز 
أبحاث بيو األميركي: »إن الطبقة المتوسطة إنكمشت للمرة األولى 

منذ تسعينيات القرن العشرين«.

ولك���ن عبء ه���ذه الجائحة لم يقع بالتس���اوي بي���ن دول العالم، 
وقد أظهرت بطاقة قياس مؤلفة من 31 مقياس���اً ش���ملت 162 دولة 
تحت إش���راف مؤسسة أوكس���فورد إيكونوميكس، أن الفلبين وبيرو 
وكولومبي���ا وإس���بانيا هي اإلقتصادات األش���د عرض���ة للتداعيات 
طويل���ة الم���دى للجائحة، في حين أن أس���تراليا والياب���ان والنرويج 
 وألمانيا وسويس���را بي���ن الدول األفضل في التعاف���ي من الجائحة.
وتقول كارمن رينهارت، كبيرة الباحثين في البنك الدولي، »إن العودة 

إلى معايير ما قبل جائحة كورونا ستستغرق وقتاً«.
وي���رى صندوق النقد الدول���ي »أن اإلقتص���ادات المتقدمة هي 
أق���ل من تأثر بتداعيات الفيروس خالل العام الحالي وما بعده، في 
حين أن اإلقتصادات الفقيرة والصاعدة، ستعاني بصورة أكبر، على 
خالف الوضع أثناء األزمة المالية العالمية في العام 2008، عندما 
كانت الدول المتقدمة األش���د تضرراً، ف���ي حين كانت اإلقتصادات 

l.»ًالنامية والصاعدة األقل تضررا

األخبار والمستجدات
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قال��ت المديرة العامة لصن��دوق النقد الدولي، كريس��تالينا 
غورغييف��ا، »إن التقدم في إنهاء أزم��ة »كوفيد19«، ُيمكن أن 
يضيف نحو 9 تريليونات دوالر إلى الناتج المحلي اإلجمالي 
العالم��ي ف��ي حل��ول 2025«، ونصح��ت بأنه »بمج��رد إنتهاء 
األزم��ة الصحي��ة؛ فعل��ى الحكوم��ات أن تقلِّص برام��ج الدعم 
وتؤسس سياسة مالية موثوقًا بها في أطر متوسطة األجل«، 
داعية إلى »فرض ضرائب تصاعدية لتوفير إيرادات لتمويل 
التح��ول إل��ى إقتص��ادات ترك��ز عل��ى المش��روعات البيئي��ة 

الخضراء«.
وأضاف���ت غورغييف���ا »أن اإلقتص���اد العالم���ي ي���رى ض���وءاً في 
نهاي���ة نف���ق الوب���اء المظل���م«، وأب���دت تفاؤله���ا ب���� »رف���ع التوقع���ات 
لمع���دالت النم���و العالم���ي إل���ى 6 % في الع���ام الحال���ي، و4.4 % 
ف���ي الع���ام المقب���ل«، لكنها أش���ارت إل���ى »أن األزمة ألق���ت بظاللها 
القاتم���ة عل���ى البل���دان الضعيفة والفقي���رة في مقابل ال���دول الغنية 
 واالقتص���ادات المتقدم���ة، خصوص���اً الواليات المتح���دة والصين«.

ودعت حكومات الدول إلى »زيادة الضرائب على األثرياء للمس���اعدة 
في مواجهة التداعيات االقتصادية السلبية لتفشي وباء »كوفيد19«. 
واقترح���ت غورغييفا خالل مؤتمر صحاف���ي إلجتماعات الربيع 
لصندوق النقد والبنك الدوليين، »أن تُقدم الدول على زيادات مؤقتة 
ف���ي الضرائب على الث���روة والدخل المرتفع، بما يُس���هم في معالجة 
التفاوتات التي إرتفعت بين األغنياء والفقراء بس���بب الوباء«. وقالت: 

»إننا نواجه قدراً كبيراً من عدم اليقين في ما يتعلق بتأثير س���الالت 
الفيروس���ات الجدي���دة والتح���والت المحتملة في الظ���روف المالية. 
وهن���اك خطر ح���دوث مزيد م���ن الن���دوب اإلقتصادية؛ م���ن فقدان 

الوظائف، وخسارة التعلم، واإلفالس، والفقر المدقع، والجوع«.
وأش���ارت غورغييف���ا إلى »أن جدول أعمال صن���دوق النقد يُركز 
على 3 أولويات؛ هي: تسريع إنتاج اللقاح وتوزيعه على الدول الفقيرة، 
ودع���م الفرص العادلة لتحقيق اإلنتع���اش اإلقتصادي، والتركيز على 
توس���يع اإلستثمارات في المشاريع الخضراء والبنية التحتية الرقمية 

وفي قطاعي الصحة والتعليم«. 
وأضافت غورغييف���ا »أن صندوق النقد الدولي قدم دعماً لنحو 
86 دول���ة بقيم���ة 110 مليارات دوالر«، مش���يرة إل���ى »أن إجتماعات 
مجموعة العش���رين تُقدم إقتراحات في ش���أن حقوق سحب جديدة 
بقيم���ة 650 ملي���ار دوالر، وهو مقترح سيُس���اعد ف���ي تلبية الحاجة 
طويل���ة األجل لألصول اإلحتياطية وتوفير الس���يولة للدول األعضاء 

في الصندوق«.
وق���ّدر صندوق النق���د أنه »يُمكن تحقيق أكثر م���ن تريليون دوالر 
من العائدات الضريبية اإلضافية في حلول عام 2025 على مس���توى 
العالم إذا قامت جميع الدول بالس���يطرة على تفش���ي الوباء في وقت 
أق���رب من التوقعات«، وأك���د خبراء الصندوق في تقرير حول مراقبة 
الميزانيات »أن توفير هذه المليارات يجذب مزيداً من المس���اعدات 

l.»اإلضافية إلقتصادات الدول لتسريع إنتاج وتوزيع اللقاحات

اإلسراع في اللقاح يُضيف 9 تريليونات دوالر 
لإلقتصاد العالمي في حلول 2025

األخبار والمستجدات
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الدراسات واألبحاث والتقارير

أرباح أكبر البنوك األميركية
تُحلِّق بعد عام على الـ »كوفيد- 19«

ل��م تنتظر البن��وك األميركية نهاية العام الجاري لتقييم أدائها الكلي وعلى مس��توى الوطن، لتكش��ف عن نتائج 
الفصل األول من العام 2021 بأنها مزدهرة في اإلجمال، وذلك نتيجة طريقة التعاطي مع أزمة الكوفيد، وما تبعها 
م��ن تداعيات وإجراءات بدأت تقطف ثمارها اليوم، حي��ث تعتبر البنوك األميركية، أن األزمة الصحية تراجعت 
حّدتها في اإلجمال، وبدأت هذه البنوك تحرير قسم كبير من أموالها التي خّزنتها العام الماضي، في أوج األزمة 
الصحية، تحّس��بًا من أيام أكثر ش��دة وس��وءًا، وأخذت هذه المؤسس��ات المصرفية األميركية تتوقع نسبة نمو ال 

تقل عن 7 % هذا العام، مع أداء مصرفي متمّيز.

البنوك األميركية لم تكتف العام الحالي بتخزين إحتياطي نقدي 
فق���ط، بل توقعت س���يناريو إف���الس العدي���د من الزبائ���ن، أصحاب 
القروض، نتيجة خس���ارة الوظائف. وبدت ه���ذه البنوك وكأنها تريد 

تفادي أزمة شبيهة بأزمة الرهن العقاري في العام 2008.
وف���ي بيانات البن���وك األميركية الكب���رى واألكثر ش���هرة عالمياً، 
نجد: أن مجموعة »جي بي مورغان«، سجلت في األشهر الثالثة 

االولى من العام 2021 نسبة زرباح بلغت 400 %، لتتجاوز حجم 14 
مليار دوالر مدعومة بحجم 5 مليارات، عبارة عن عائد على األس���هم 
لمساهميها، ووضعتها جانباً، ولم تُوّزعها على هؤالء المساهمين، ما 

أدى إلى تضخيم حجم الفائض في الربحية.
وبحس���ب البيان���ات نفس���ها، فإن ربحية ه���ذا البن���ك األكبر في 
الواليات المتحدة، ال تستند فقط على توفير العائد على األسهم، ألن 
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الدراسات واألبحاث والتقارير

قطاع بنوك التجزئة في هذه المجموعة المصرفية الكبرى، أّمن لها 
نس���بة 14 % من حجم النش���اط المصرفي اإلجمالي، مقارنة بالعام 
الذي سبق، كما أن نشاط المصرف في مجال بنوك اإلستثمار، حقق 
حجم عمليات مصرفية في الفصل األول من العام 2021، بلغ نس���بة 

.% 57

l بن��ك ويل��ز، الذي يُع���د الرابع في الوالي���ات المتحدة، من 
حيث حجم األعمال، إستطاع من جهته تقليص حجم األموال التي 
وضعها جانباً في العام 2020، بقيمة 1,6 مليار دوالر، األمر الذي 
س���اعده على تحقيق أرباح بقيم���ة 4,74 مليارات دوالر في الفصل 
األول من 2021. وتجدر اإلش���ارة إل���ى أن هذا المصرف دخل في 
حلق���ة إعادة هيكلة ش���املة في الفترة التي س���بقت ظهور الكورونا 
ف���ي أميركا. والذي س���اعده على الصمود خ���الل األزمة الصحية، 
هو اإلحتياطي الذي عمل على تش���كيله، تحسباً أليام قاتمة نتيجة 

تداعيات الوباء.

l م���ن بي���ن البنوك األميركي���ة األخرى الكب���رى، التي حصدت 
أرباح���اً في الفص���ل األول من 2021، بنك »غولدمان س��اكس«، 
والذي جنى أرباحاً بنحو 6,7 مليارات دوالر في هذه الفترة، مدعوماً 
بقوة نش���اطه في مجال بنك اإلستثمار. كما إستطاع البنك أيضاً أن 
يس���تفيد بش���كل خاص من التظاهرة المالية ف���ي بورصة نيويورك، 
 Spac – Special والت���ي تمثل���ت في إدراج ش���ركات تحم���ل إس���م
Purpose Acquisition Company والتي تنش���ط في تسويق 
ومس���اعدة الش���ركات الراغب���ة ف���ي تحوي���ل إبتكاراتها نح���و النقود 

الرقمية.
النتائج هذه التي حققتها ثالثة من كبرى بنوك الواليات المتحدة 
على س���ببيل المثال ال الحصر، وإذا قارناها مع النش���اط المصرفي 

ف���ي أوروب���ا في الفترة ذاته���ا، نجد أن األخيرة بعي���دة كل البعد عن 
البن���وك األميركي���ة، وهذا أمر معروف منذ زم���ن وليس حديثاً. لكن 
في فترة إجراءات الحيطة من تداعيات كورونا، فإن نش���اط البنوك 
األميركي���ة أكثر قدرة على إس���تيعاب الكارثة. وعلى س���ببيل المثال، 
وبينم���ا حققت ثالثة بن���وك أميركية ما قيمته 26 مليار دوالر تقريباً 
ف���ي الفص���ل األول من 2021، نجد أن بنوك منطقة اليورو مجتمعة، 
حقق���ت أرباحاً بحج���م 23 مليار يورو في الفت���رة ذاتها وصافية من 

الخسائر.
وإذا قارنا أيضاً، نرى أن بنك »جي بي مورغان« األميركي، سّجل 
رس���ملة مالية في البورص���ة بلغت 470 مليار دوالر، ما يُعادل س���تة 
أضعاف القيمة الس���وقية لبنك »بي إن بي باريبا« الفرنس���ي واألكبر 

l.في أوروبا
مازن حمود
محلل إقتصادي ومالي/ باريس
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نمو اإلستثمارات الخارجية للمصارف السعودية نحو 9.6 %

بلغ���ت قيم���ة اإلس���تثمارات الخارجي���ة للمص���ارف العامل���ة في 
الس���عودية في نهاية فبراير/ ش���باط 2021، نحو 102.6 مليار ريال، 
مس���جلة نمواً 9.6 % بما يعادل تس���عة مليارات ري���ال، مقارنة بنحو 

93.6 مليار ريال في نهاية الشهر نفسه من 2020.
وفق بيانات البنك المركزي الس���عودي »س���اما«، فإن إستثمارات 
المصارف الخارجية س���جلت نمواً على أس���اس سنوي للشهر العاشر 
توالياً، بعدما سجلت في نهاية مارس/ آذار 2020 أدنى مستوى منذ 

يوليو/ تموز 2009.
وعلى أساس شهري، س���جلت اإلستثمارات الخارجية للمصارف 
تراجع���اً 4.4 %، إذ إنخفضت بقيمة 4.73 مليار ريال، مقارنة بنحو 
107.3 ملي���ار ريال في نهاية يناير/ كان���ون الثاني 2021، ويأتي هذا 

التراجع بعد ثالثة أشهر من النمو.
ورغ���م إرتف���اع حج���م اإلس���تثمارات ف���ي العال���م، خ���الل الفترة 
الماضية، إال أنها ال تزال دون مس���توياتها التاريخية في نهاية 2015 
والبالغ���ة 175.2 ملي���ار ري���ال، حيث أخ���ذت المصارف ف���ي تقليص 
إستثماراتها في الخارج، بالتزامن مع طرح الحكومة السعودية العديد 
من الس���ندات والصكوك، إضافة إلى التوس���ع في عمليات اإلقراض 

للقطاع الخاص.
وتُع���د إس���تثمارات المص���ارف الخارجية أحد بن���ود الموجودات 
»األص���ول« األجنبية للمصارف العاملة في الس���عودية، حيث تقس���م 
األص���ول األجنبي���ة إلى أربع���ة بنود، ه���ي »اإلس���تثمارات الخارجية، 

ومبالغ مس���تحقة عل���ى المص���ارف األجنبية، ومبالغ مس���تحقة على 
الفروع في الخارج، وموجودات أخرى«.

وكان أكب���ر البن���ود الس���ابقة م���ن حي���ث القيم���ة »اإلس���تثمارات 
الخارجي���ة«، إذ ش���كلت قيمته���ا نحو 39.9 % م���ن إجمالي األصول 
األجنبية للمصارف العاملة في السعودية، البالغة نحو 257.22 مليار 
ريال في نهاية فبراير/ شباط 2021، فيما كانت تشكل نحو 38.7 % 
خالل الفترة المماثلة من العام الماضي. أما المبالغ المستحقة على 
الف���روع في الخارج، فجاءت ثاني���اً بقيمة 60.75 مليار ريال، إذ تمثل 
نحو 23.6 % من إجمالي األصول األجنبية للمصارف، وش���هد هذا 

البند إنخفاضاً طفيفاً بنحو 1.7 %، مقارنة بالفترة المماثلة.
وثالث���اً يأت���ي بن���د المبالغ المس���تحقة على المص���ارف األجنبية 
وبقيمة 58.3 مليار ريال، إذ تمثل نحو 22.7 % من إجمالي األصول 
األجنبية للمصارف، وش���هد هذا البند نم���واً بنحو 30.4 %، مقارنة 

بالفترة المماثلة.
يُذكر أنه في نهاية العام 2020، س���جلت إس���تثمارات المصارف 
نم���واً للم���رة األولى بعد أربعة أع���وام من التراجع، حي���ث نمت بنحو 9 %، 
مقارن���ة بانخف���اض 1 % خ���الل الع���ام 2019. وبلغ���ت المطلوب���ات 
األجنبي���ة نحو 168.95 مليار ريال، حيث س���جلت تراجعاً بنحو 11.3 % 
على أس���اس س���نوي، ليكون بذل���ك صافي الموج���ودات األجنبية في 
نهاية فبراير/ ش���باط 2021 نحو 88.26 مليار ريال وبزيادة س���نوية 

 l.% 72.8 بلغت

األخبار والمستجدات
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األخبار والمستجدات

في س���ياق جهود البنك األهلي التجاري، في المملكة العربية 
الس���عودية، لدفع عجلة اإلبتكار في مجال المدفوعات في السوق 
الس���عودية، يُطلق البنك قريب���اً وللمرة األولى في المملكة، تطبيق 
نقاط البيع )Soft POS( على أجهزة الجوال، وتُعّد هذه الخدمة 
المبتك���رة، من أحدث حلول التقنية المتقدم���ة للمدفوعات، التي 
تُتيح آلية متطورة للدفع اإللكتروني، عبر تحويل جّوال التاجر إلى 

وسيلة قبول للمدفوعات كنقاط بيع.
ويأت���ي إط���الق البنك لهذه الخدمة المبتك���رة، بعد تصريحها 
فني���اً م���ن المدفوع���ات الس���عودية، وبالتعاون مع ش���ركة »ممكن 
لخدمات مدفوعات التجار« في إطار إس���تراتيجية البنك للتحول 
الرقم���ي، وتوظي���ف التقني���ات المبتك���رة إلس���تحداث حلول دفع 
جدي���دة، ضمن رؤيته بأن يكون األول ف���ي المصرفية اإللكترونية 

واإلبتكار، لمواكبته التطور في مجال أتمتة العمليات. 
وم���ن أبرز مزايا الخدمة، تحوي���ل جهاز المحمول القائم على 
نظ���ام التش���غيل »أندرويد« إلى جه���از نقاط بي���ع، وتوفير خدمة 
أس���رع، ودعم جمي���ع بطاقات م���دى الداعمة لخدم���ة مدى أثير 
المحلية والعالمية، وتوفير تقارير للعمليات ودعم خدمة إسترداد 

المبالغ.
وتتماش���ى الخدمة الجديدة مع إس���تراتيجية البنك المركزي 
الس���عودي الهادفة إلى تعزيز اإلبتكار في قطاع الخدمات المالية 
ف���ي المملكة، وتحقيق مس���تهدفات برنامج تطوير القطاع المالي 
في التوجه نحو مجتمع أقل إعتماداً على النقد، مما يُس���اهم في 
توفير مختلف وس���ائل الدفع الحديثة والبديلة، التي بدورها تُوّفر 
خي���ارات أكث���ر لحاملي بطاق���ات الدفع عند التس���وق، إلى جانب 
توفي���ر الوقت والجهد عند اإلنتظ���ار أمام أجهزة الصراف اآللي، 

وتجّنب حمل مبالغ مالية أثناء التسوق.
كم���ا يدعم التطبيق تحّول المملك���ة نحو إقتصاد أكثر رقمية، 
وتؤّكد هذه اإلس���تراتيجية على أهمية مفه���وم المصرفية الذكية 
بالدفع والتحصي���ل اإللكتروني، وذلك ضمن إس���تراتيجية البنك 
  Fintechبتقدي���م أح���دث وأفضل حل���ول التكنولوجي���ا المالي���ة
وتعزي���ز المدفوع���ات الرقمي���ة ف���ي المجتمع المحل���ي، لإلرتقاء 

بتجربة العمالء من خالل تقديم حلول رقمية متطورة.
يُذك���ر أن أجه���زة نق���اط البي���ع الخاص���ة في البن���ك األهلي 
التج���اري، الس���عودية، تتيح فرصاً متعددة للعمالء من الش���ركات 
والمؤسس���ات الفردية، بتحصيل قيمة عملي���ات البيع آلياً، وقبول 

بطاقات متعددة بكل سهولة وأمان.

»البنك األهلي التجاري« السعودي
يُطلق تطبيق نقاط البيع على أجهزة الجوال

... ويطلق عرو�ض »الأهلي« التمويلية 

بعرو�ض واأ�سعار مناف�سة لكافة منتجات التمويل 

من جهة أخرى، أطلق البنك األهلي التجاري حملة »عروض األهلي 
التمويلية« لتلبية تطلعات وإحتياجات عمالئه بأسعار ومزايا منافسة، 
تق���دم للم���رة األولى في المملك���ة لكافة منتجات التموي���ل المتوافقة 
مع أحكام الش���ريعة اإلسالمية، والتي صّممت إلتاحة الفرصة لكافة 
العم���الء الحاليي���ن وعمالء الروات���ب الجدد الحصول عل���ى التمويل 
الش���خصي والتأجيري والعقاري، بمعدل هامش ربح سنوي مخفض، 
ومن دون رس���وم إدارية، باإلضافة إل���ى إمكانية الحصول على تمويل 

عقاري وشخصي في الوقت عينه )إثنان في واحد(.  
ويقدم البنك األهلي مجموعة متنوعة من برامج التمويل لألفراد، 
وعليه يُمكن لجميع األفراد اإلستفادة من هذه البرامج على إختالف 

إحتياجاتهم وتوجهاتهم التمويلية ومالءتهم المالية.
ويس���تهدف البن���ك جميع عم���الء تموي���ل األفراد، بم���ا في ذلك 
العاملين في القطاعين الحكومي وش���به الحكومي والشركات الكبرى 
والقطاع الخاص للشركات المعتمدة وغير المعتمدة التي تحّول رواتب 

 l.موظفيها إلى البنك األهلي عبر نظام »سريع« لتحويل الرواتب
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ف��ي الوقت الذي لم ُتش��ر في��ه إتفاقية خروج بريطانيا مطلع ع��ام 2021 من عضوية اإلتحاد األوروب��ي، إلى مصير المصارف 
بش��كل واضح ومفّصل، وعمل البنوك وتأثير ذلك على أس��واق العمل والضرائب على الش��ركات المالية، أشارت دراسة جديدة 
للمركز البريطاني لألبحاث New Financial، إلى أن نس��بة 10 % من مجمل أصول البنوك العاملة في بريطانيا، ستلجأ إلى 

خارج البالد نتيجة البريكسيت. وهذه النسبة ُتعادل 900 مليار جنيه إسترليني.

بريكسيت: البنوك العاملة في بريطانيا 
تُخرج 1000 مليار جنيه نحو اإلتحاد األوروبي

ورغم ذلك، يعتبر مركز األبحاث البريطاني، أن هذا الرقم أقل مما 
ه���و ُمتوقع، وأن الصدمة النهائية، واألكثر حّدة تتمثل في تراجع العائد 
الضريبي الذي كانت تتحّصل عليه لندن كمركز مالي عريق في أوروبا، 
كما س���يُقلل من هيبة الس���لطة التنظيمية للعمل المصرفي، إضافة إلى 

نزوح العمالة خارج البالد، وتالياً تأثير سلبي على العمالة المحلية. 
بحس���ب الدراس���ة عينها، يُضاف إلى حجم هجرة 900 مليار من 
األص���ول المصرفية، خارج لندن، حج���م 100 مليار جنيه أيضاً، عبارة 
عن أموال ينوي أصحاب شركات التأمين والقائمون على إدارة األصول 
تحويلها خارج بريطانيا، ليُصبح الحجم اإلجمالي الذي سيُغادر القطاع 

المصرفي البريطاني خارج البالد 1000 مليار جنيه إسترليني.
ف���ي الواقع، إن مجرد الخ���روج البريطاني من الس���وق األوروبية 
الموّح���دة مطل���ع 2021، وضع ح���داً لجواز الس���فر المالي الذي كان 
يس���مح للش���ركات المالية العامل���ة في بريطاني���ا أن تعرض خدماتها 

داخل اإلتحاد األوروبي.

فبريطانيا، والمفوضية األوروبية توّصلتا إلى إتفاقية حول السلع 
ضم���ن التبادل الحر، من أجل الخروج الفعلي للندن من أوروبا بداية 
2021، إنما الش���ق المالي س���يظل لفترة ينشط ويس���تفيد من تعاون 

ضئيل، ويتعلق بمسائل تنظيم العمل المصرفي.
 ،NF في اإلجمال، وبحس���ب دراس���ة مركز األبح���اث البريطاني
هن���اك 440 مؤسس���ة مالية ف���ي بريطانيا، عملت على تحويل قس���م 
م���ن أنش���طتها وعدد من موظفيه���ا إلى بلدان في اإلتح���اد األوروبي 
نتيج���ة البريكس���يت، ومنه���ا من عمل على إنش���اء ف���روع جديدة كلياً 

خارج بريطانيا.
وهن���ا يُقر المركز، أن هذا الرقم أعل���ى بكثير من تقديراته ربيع 
العام 2019، عندما توقع خروج حوالي 269 ش���ركة مالية من لندن، 

عندما ستُوقع إتفاقية البريكسيت.
الدراس���ة بّين���ت أن دبل���ن هي أكث���ر الجهات األوروبية إس���تفادة 
م���ن خروج الش���ركات المالية من لندن، ألن ما مجموعه 135 ش���ركة 

موضوع الغالف
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إخت���ارت العاصم���ة اإليرلندي���ة للعمل فيه���ا بعد البريكس���يت، تليها 
باريس مع 102 ش���ركة، ثم اللوكسمبورغ مع نزوح 93 شركة من لندن 
إليها، بعدها فرانكفورت مع 62 ش���ركة، وبعدها أمس���تردام مع نزوح 
48 شركة مالية ومصرفية من لندن للعمل فيها. وهذه األرقام تُساوي 

العدد اإلجمالي 440 سابق الذكر.
الدراسة ذهبت أبعد من ذلك، لتتوقع أن تستفيد فرانكفورت في 
ألمانيا أكثر من غيرها، من حيث حجم األصول اإلجمالي الذي ينوي 
مغادرة بريطانيا 1000 مليار جنيه، فيما باريس ستس���تفيد من حيث 
عدد الموظفين الذين ستتطلّبهم الشركات التي ستلجأ إلى العاصمة 
الفرنس���ية قادمة من لندن. وبالفعل تُفيد الدراسة، بأن شركات عدة 
ومجموع���ات مالية، بدأت تنقل أنش���طتها خارج العاصمة البريطانية 

في مدن أوروبية عدة.
وعلى سبيل المثال ال الحصر، دبلن جذبت العديد من الشركات 
المختص���ة في إدارة األص���ول المالية، وفرانكف���ورت بدورها جذبت 
الكثي���ر م���ن البن���وك. أما أمس���تردام فجذب���ت العديد م���ن منصات 

البورصات والمقاولين الماليين.
إضافة إلى نزوح هذه األنش���طة خارج لن���دن نحو عواصم داخل 
اإلتحاد األوروبي، ترى دراس���ة مركز New Financial البريطاني 
لألبح���اث، أن البريكس���يت، تس���بّبت بإيج���اد حوال���ي 7400 فرصة 
عم���ل في بل���دان اإلتح���اد األوروب���ي، إما نتيج���ة نزوح ش���ركات من 

داخ���ل بريطانيا إلى بلدان أوروبية داخل اإلتح���اد، وإما نتيجة حملة 
توظي���ف لموظفين جدد لدعم المؤسس���ات التي نقلت أعمالها خارج 
لندن. هذا العدد ال يُمثل ش���يئاً يُذكر أمام ما هو ممكن أن يكون في 
الس���نوات المقبلة، عندما تكتمل صورة خروج الش���ركات المالية من 
ح الصورة أكثر مع عدد كبير  العاصم���ة البريطانية، وعندما س���تتوضَّ
لش���ركات أكثر، تُفيد الدراسة، والتي ترى أن 7400 وظيفة تعود إلى 
عدد ضئيل جداً من الش���ركات التي وج���دت أرضاً جديدة لها خارج 
المملك���ة المتحدة. وبالتال���ي، فإن الرهان أصبح من اليوم على حجم 
ف���رص العمل الجديدة، والذي سيس���تفيد منه اإلتح���اد األوروبي من 

البريكسيت وتداعياتها.
ورغم ذلك، تبقى لندن مركزاً مالياً يصل شعاعه إلى العالم، كما 
س���تظل لندن لفترة ال بأس بها المركز المالي األول في أوروبا، حيث 
إن مقابل مئات الش���ركات التي قررت الن���زوح، هناك مئات أخرى ال 
ت���زال حاضرة. وأعلنت أنها ستس���تمر في العمل في لندن، طالما أن 

ذلك يُناسبها مالياً.
وفي الختام، نشير إلى أن دراسة New Financial البريطانية، 
إرتكزت على بيانات رسمية ومعلومات ودراسات ووثائق حكومية كما 

l.تفيد
مازن حمود
محلل إقتصادي ومالي - باريس

موضوع الغالف
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كش��ف الدكت��ور محمود محي��ي الدي��ن، المدي��ر التنفيذي في 
صندوق النقد الدول��ي ومبعوث األمم المتحدة لتمويل التنمية 
المستدامة، أن مصر بصدد إصدار تقرير وطني لتمويل التنمية 
سيكون هو األول من نوعه عالميًا، وهو يصدر مستندًا إلى نفس 
المنهجي��ة الت��ي يصدر بها تقري��ر تمويل التنمي��ة العالمي عن 

األمم المتحدة.

محمود محيي الدين: 
مصر بصدد إصدار أول تقرير من نوعه عالمًيا عن تمويل التنمية

 الدكتور محمود محيي الدين
المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي ومبعوث األمم المتحدة 

لتمويل التنمية المستدامة

ج��اء ذل��ك خ��الل مش��اركة محيي الدين ف��ي منت��دى تمويل التنمي��ة لع��ام 2021 في نس��خته السادس��ة، والذي ينظم��ه المجلس 
االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة وذلك في الجلسة التي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية المصرية مع جامعة 

الدول العربية.

ق���ال محيي الدين في كلمته إن���ه حتى قبل الجائحة كانت بعض دول 
العال���م تعاني لتمويل الجه���ود لتحقيق أهداف التنمية المس���تدامة وذكر 
أن مركز أهداف التنمية المس���تدامة ألفريقيا في رواندا أفاد باحتمالية 
عدم تحقيق أي دولة أفريقية لكل أهداف التنمية المس���تدامة باس���تثناء 
بعض الدول وبعض األهداف التي شهدت تحسناً مثل هدف القضاء على 
الفقر المدقع والذي تدهور بعد أزمة كورونا مع تقديرات بوقوع نحو 100 

مليون شخص إضافي في الفقر المدقع عالمياً.
وذك���ر محي���ي الدين أن العالم يتوجب علي���ه العمل في خمس محاور 
لضم���ان التعافي م���ن األزمة وتحقيق أهداف التنمية المس���تدامة بحلول 
2030. األول هو عدالة وصول اللقاح لكل دول العالم، حيث إن حتى اآلن 
نح���و 75 % م���ن عدد التطعيمات تمت في 10 دول فقط. المحور الثاني 
هو العمل على أن يكون التعافي شاماًل وال يقتصر فقط على بعض الدول 
مما س���يكون له األثر الس���لبي عل���ى الفقر والبطالة. المح���ور الثالث هو 
مواجهة الموجة الرابعة للديون ومنع تحولها ألزمة ديون عالمية. المحور 
الراب���ع ه���و تعزيز الجهود العالمية للتعافي في إطار التنمية المس���تدامة 
شاملًة دون قصر مفهوم االستدامة على التعامل مع تغيُّرات المناخ الذي 
يجب أن يوضع في إطار أهداف التنمية المس���تدامة التي تش���مل األبعاد 

المتعلقة بالتنمية البشرية واالجتماعية واالقتصادية والحوكمة.

وأكد أهمية االستثمار في رأس المال البشري. المحور الخامس هو 
دعم الدول المتوس���طة الدخل للهروب من »فخ الدخل المتوسط« بسبب 
مقدرتها على الحصول على التمويل الكافي للتنمية من األس���واق المالية 
العالمية كالدول المتقدمة وعدم حصولها أيضاً على كفايتها من التمويل 

اإلنمائي الميسر من المؤسسات المالية الدولية.
وأضاف أن اإلصالحات االقتصادية في مصر تؤسس لجهود تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة إذا تم البناء عليها لتحقيق أهداف المبادرات 

المعلنة عن زيادة الصادرات وعن التحول الرقمي وعن توطين التنمية.
وأش���ار إل���ى أن تل���ك المب���ادرات تس���تلزم الدع���م من خ���الل ثالث 
اس���تثمارات هامة في رأس المال البش���ري )التعلي���م والصحة والضمان 
االجتماع���ي( والبنية األساس���ية )الطرق والمرافق ومش���روعات المنافع 
العام���ة والطاقة والكهرب���اء فضاًل عن األهمية القصوى لالس���تثمار في 
التح���ول الرقمي( وأخيراً االس���تثمار في االس���تدامة )مج���االت التمويل 
المس���اند لتحقيق أهداف التنمية المس���تدامة والتصدي لتغيُّرات المناخ 
وبناء اقتصاد أخضر(. تلك االستثمارات تستلزم تحصيل التمويل الالزم 
م���ن جميع المصادر المتاحة س���واء كان تموياًل عاماً أم خاصاً أو تموياًل 
داخلي���اً أم خارجياً مع أهمية جذب االس���تثمارات األجنبية كمصدر مهم 

 l.للتمويل والمعرفة وتطوير الكفاءة

األخبار والمستجدات
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تحت شعار »باإللتزام 
نتعافى«، أطلق إتحاد الم

صارف العربية، حملة للتو
عية على ضرورة إستمرار 

اإللتزام باإلجراءات 
الهادفة إلى الحد من 

إنتشار فيروس كورونا، 
حيث بلغ عدد اإلصابات 

المسجلة بفيروس كورونا 
في جميع الدول 

العربية حتى 15 أبريل/ 
إبريل 2021، حوالي 5 

ماليين و471 ألف أصابة، 
كما بلغ عدد الوفيات حتى 

تاريخه ما يقارب 87 ألفا 
l.و600 شخص

بااللتزام نتعافي.. حملة إتحاد المصارف العربية للحد من انتشار كورونا

بحث األمين العام إلتحاد المصارف العربية 
وسام حسن فتوح والسفير التونسي في لبنان 
بوراوي اإلمام، في مقر السفارة في العاصمة 

بيروت، في التحضير إلفتتاح مقر إقليمي 
إلتحاد المصارف العربية في تونس، وتشمل 

مهماته منطقة شمال أفريقيا كلها. كما ناقش 
الجانبان األوضاع المصرفية والمالية العامة، 

وال سيما في المنطقة العربية، فضاًل عن 
l.التطورات اإلقليمية والعالمية

مقر إقليمي
 إلتحاد المصارف العربية

 في تونس

 األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح
 والسفير التونسي في لبنان بوراوي اإلمام

نشاط اإلتحاد
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بقلم نعمت شفيق
نائب محافظ بنك إنكلترا

ُيشارك الجميع في العقد 
اإلجتماعي كل يوم، ونادرًا ما 
نتوقف عن التفكير فيه. ومع 
ذلك، فإن العقود اإلجتماعية 
تش�������كل كل جانب من جوانب 
حياتن�������ا، بما ف�������ي ذلك كيفية 
تربي�������ة أطفالن�������ا واإلنخراط 
في التعلي�������م، وما نتوقعه من 
أرب�������اب العم�������ل لدين�������ا، وكيف 

»ما ندين به لبعضنا البعض.. الطالب، التمويل والتنمية«

األخبار والمستجدات

نعاني من المرض والش�������يخوخة. كل هذه األنشطة تتطلب منا 
التعاون مع اآلخرين من أجل المنفعة المتبادلة، وشروط هذا 

التعاون ُتحدد العقد اإلجتماعي في مجتمعنا وشكل حياتنا.
ال ش�������ك ف�������ي أن القوانين واألعراف تدعم ه�������ذه التفاعالت 
اليومي�������ة. في بع�������ض المجتمعات، يعتمد العق�������د اإلجتماعي 
بش�������كل أكبر على األس�������ر والمجتمعات للحص�������ول على الدعم 
المتبادل. ف�������ي حاالت أخرى، تلعب الس�������وق والدولة دورًا أكبر. 
ولكن في جميع المجتمعات، ُيتوقع من الناس المس�������اهمة في 
الصالح العام عندما يكونون بالغين، في مقابل الحصول على 
الرعاي�������ة عندما يكونون صغارًا أو مس�������نين، أو غير قادرين على 

رعاية أنفسهم.
لقد نم�������ا إهتمامي بالعق�������ود اإلجتماعية، م�������ن رغبتي في 
فهم األس�������باب الكامن�������ة وراء الغضب األخير ال�������ذي تجّلى في 
السياس�������ة المس�������تقطبة، والحروب الثقافية، والصراعات حول 
عدم المس�������اواة والعرق، والتوترات بين األجيال، في ش�������أن تغير 
المن�������اخ.  فالس�������خط منتش�������ر، إذ يش�������عر أربعة من كل خمس�������ة 
أش�������خاص في الصي�������ن وأوروبا والهند والوالي�������ات المتحدة، أن 
النظام ال يعمل لصالحهم، وفي معظم اإلقتصادات المتقدمة، 
يخش�������ى اآلباء من أن أطفالهم س�������يكونون أس�������وأ حااًل مما هم 
عليه )Edelman 2019(، )الثقة بالمؤسسات العامة 2019(. 
لقد كان الوباء بمثابة كش�������ف كبير، ألن�������ه أصاب الفئات األكثر 
ضعفًا - كبار السن، والمرضى، والنساء، وأولئك الذين يعملون 
ف�������ي وظائ�������ف محفوفة بالمخاط�������ر- وهي أصع�������ب حاالت عدم 

المساواة القائمة وتفاقمها.
ينبع معظم هذا اإلس�������تياء من فش�������ل العقود اإلجتماعية 
الحالية في تلبية توقعات الن�������اس للحماية والفرص على حد 

سواء. لقد تم كسر الترتيبات 
ق�������وى  قب�������ل  م�������ن  القديم�������ة 
متنوع�������ة، بما ف�������ي ذلك تلك 
الت�������ي كان تأثيرها العام على 
المجتم�������ع إيجابيًا، ويش�������مل 
ذل�������ك التغيي�������ر التكنولوجي، 
الذي أح�������دث ثورة في العمل، 
ودخ�������ول النس�������اء المتعلمات 
بش�������كل متزاي�������د إل�������ى س�������وق 
العم�������ل، مم�������ا يتع�������ارض مع 
الش�������باب  رعاية  قدرتهن على 
وكبار الس�������ن مجاًن�������ا. بالنظر 
إلى المس�������تقبل، فإن شيخوخة السكان تعني أننا سنحتاج إلى 
إيجاد طرق جديدة لدعم كبار السن، وتغّير المناخ ُيجبرنا على 

العمل بجدية أكبر لجعل العالم مستدامًا بيئيًا.
ومع ذلك، فإن الخبر السار هو أن عقدًا إجتماعيًا جديدًا 
ممكًن�������ًا، ُيمكن أن ُيلبي حاج�������ة الناس للحماية والفرص، مع 
معالج�������ة التحديات التي تؤثر عل�������ى المجتمع ككل. يعتمد 
ه�������ذا العقد اإلجتماعي الجديد على ث�������الث ركائز: الحماية، 
والمخاط�������ر المش�������تركة، والف�������رص. م�������اذا يعن�������ي ه�������ذا ف�������ي 

الممارسة؟

الحماية

من خ�������الل الحماية، أصبحت أس�������واق العم�������ل أكثر مرونة، 
وأصب�������ح العمل غير الرس�������مي اآلن س�������مة مش�������تركة للحياة في 
كل م�������ن اإلقتص�������ادات النامية والمتقدمة. عل�������ى نحو متزايد، 
نح�������ن وحدنا في المجتمع: يتحّمل العم�������ال المخاطر عندما 
يتعلق األمر بدخلهم، وعدد الساعات التي يعملون فيها، وكيف 

يتأقلمون إذا كانوا مرضى أو عاطلين عن العمل. 
لق�������د مال الميزان كثيرًا في إتجاه المرونة ألصحاب العمل 
على حس�������اب أمن العم�������ال. ُيمكن لكل مجتم�������ع أن يضع حدًا 
أدن�������ى للدخل، ال ُيمكن ألح�������د أن يخفضه. ُيمكن تحقيق ذلك 
من خالل برامج التحوي�������الت النقدية في اإلقتصادات النامية 
أو اإلعف�������اءات الضريبية للعمال ذوي األج�������ور المنخفضة في 

اإلقتصادات المتقدمة. 
على األقل، يجب على المجتمعات، أن تضمن الوصول إلى 
حزمة الرعاية الصحية األساس�������ية والحد األدنى من المعاش 
التقاعدي الحكومي، لمنع العوز في س�������ن الش�������يخوخة. يجب 
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توفي�������ر اإلجازة المرضية والتأمين ضد البطالة، والوصول إلى 
إعادة تش�������كيل المهارات بغض النظر عن نوع عقد العمل. وهذا 
يعني ف�������ي اإلقتصادات النامية، جلب المزي�������د من العمال إلى 
القطاع الرس�������مي؛ في اإلقتصادات المتقدمة، فهذا يعني إلزام 
أصحاب العمل بدفع ميزات للعاملين المرنين. خالصة القول 
هي: إن كل ش�������خص يجب أن يكون لديه حد أدنى من الحماية 

من أجل حياة كريمة.
بالمث�������ل، تت�������م إدارة العديد من المخاطر الصحية بش�������كل 
أكث�������ر كف�������اءة من خالل تجميعه�������ا عبر عدد كبير من الس�������كان، 
م�������ع تحفي�������ز األفراد بق�������وة إلدارة المخاطر من خ�������الل النظام 
الغذائي، وممارس�������ة الرياضة. إن ربط س�������ّن التقاعد بمتوسط   
العمر المتوقع، سيضمن أن يّدخر األفراد ما يكفي لتقاعدهم. 
ُيمكن تمويل الضمان المالي في س�������ن الش�������يخوخة من خالل 
الضرائ�������ب العامة بداًل م�������ن ربطه بالتوظيف كم�������ا هي الحال 
عادًة - ولكن التس�������جيل التلقائي في خطط التقاعد والتأمين 
لرعاية المس�������نين من ش�������أنه أن يمنح الناس مزيدًا من األمان 

في نهاية حياتهم.

الفر�ض

ف�������ي كثير من األحي�������ان، ُتهدر المواهب، ألن األش�������خاص ال 
يحصل�������ون عل�������ى فرص للتق�������دم. ف�������ي الدنمارك، على س�������بيل 
المث�������ال، يس�������تغرق الش�������خص في المتوس�������ط حوال�������ي جيلين 
لإلرتق�������اء من الدخل المنخفض إلى المتوس�������ط؛ في المملكة 
المتح�������دة والواليات المتحدة يس�������تغرق خمس�������ة أجيال. وفي 
بلدان مثل البرازيل وكولومبيا وجنوب إفريقيا، يستغرق األمر 

أكثر من تس�������عة أجيال. في معظم البلدان، تميل بنية الفرص 
إلى كبح النس�������اء واألقليات واألطفال المولودين ألس�������ر أو في 

أماكن فقيرة.
ف�������ي المحّصلة، إن تس�������خير مواهب الجمي�������ع ليس مجرد 
مس�������ألة إنص�������اف؛ كما أنه مفي�������د لإلقتصاد. ومع ذلك، ُيفّس�������ر 
اإلستخدام األفضل لجميع المواهب في المجتمع ما بين 20 
% و40 % من مكاسب اإلنتاجية في االقتصاد األميركي بين 
عامي 1960 و2010. فبداًل من اإلعتماد على مجموعة محدودة 
من المواهب من الرجال البيض بش�������كل أساسي، أدت التغّيرات 
ف�������ي القوانين واألع�������راف، إلى أن أصحاب العم�������ل كانوا قادرين 
على اإلختيار من بين مجموعة واسعة من المهارات، والتوفيق 

بين األشخاص والوظائف التي تناسبهم بشكل أفضل. 
أخيرًا، يجب علينا فرض ضرائب على األش�������ياء التي نريد 
القليل منها، مثل التدخين، ودعم األش�������ياء التي نريد المزيد 
منها، مثل التعليم واإلقتصاد األكثر إخضرارًا. إن منح الجميع 
الفرصة إلس�������تخدام مواهبهم، والمس�������اهمة ُيقّلل من الحاجة 
إل�������ى إعادة التوزيع الحًقًا. إن النظ�������ام الدولي الذي ُيتيح مثل 
هذا التحول ضروري. وهذا يعني أن ضمان المؤسسات المالية 
الدولية لديها الموارد لمس�������اعدة المجتمعات على اإلستثمار 
ودعم الحد األدنى من الدخل والتعليم والرعاية الصحية. كما 
يعني أيضًا وجود قواعد أفضل حول الضرائب العالمية بحيث 
تدفع الش�������ركات الضرائ�������ب حيث يحدث النش�������اط االقتصادي 
لصالح األش�������خاص الذين يعملون في تلك الشركات. من شأن 
مثل ه�������ذا النظام الدول�������ي أن يدعم اإلقتص�������اد العالمي بعقد 

إجتماعي يتسم بالكفاءة واإلنصاف.

األخبار والمستجدات

نعمت �سفيق في �سطور

 نعمت شفيق )لقبها مينوش(، هي مديرة 
مدرس�������ة لندن لإلقتصاد والعلوم السياس�������ية. 
ويس�������تند هذا المق�������ال إل�������ى كتابه�������ا األخير، 
بعن�������وان: »م�������ا ندي�������ن لبعضنا البع�������ض: عقد 
إجتماع�������ي جديد«. وهي نائ�������ب محافظ بنك 
إنكلت�������را المس�������ؤولة عن األس�������واق والخدمات 
المصرفي�������ة، وعض�������و بن�������ك إنكلترا ف�������ي لجنة 
السياس�������ة النقدية. وكانت نائب المدير العام 
لصن�������دوق النق�������د الدول�������ي، م�������ن الع�������ام 2011 
إل�������ى الع�������ام 2014. وكانت قد ش�������غلت منصب 
الس�������كرتير الدائ�������م للمملكة المتح�������دة، وزارة 
التنمي�������ة الدولية )DFID(  بدءًا من مارس/ 
آذار 2008، فض�������اًل ع�������ن نيلها مناصب عدة في 

 l.المنظمات الدولية
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لم ُتقتصر أهمية التحول الرقمي في البالد العربية الذي بدأ في السنوات الماضية على خلق تنوع 
في القطاعات اإلنتاجية، وعدم اإلتكال على مصدر دخل واحد لتغذية الخزائن العامة لهذه الدول 

وال سيما الدول الخليجية التي إعتمدت لفترة طويلة على عائدات النفط كمصدر أساسي لدخلها القومي، 
بل إن هذا التحول أسهم في الحد من تداعيات إنتشار وباء كورونا أو Covid-19 على إقتصاداتها خالل العام الماضي،

 وشّكل منفذًا ُيمكن الرهان عليه مستقباًل في ظل الحاجة إلى تنويع اإلقتصادات العربية، 
والتخفيف من حدة تأثرها بالصدمات في األسواق العالمية للنفط، باإلضافة إلى تعزيز اإلنتاجية والتنافسية
 وزيادة مستويات مرونة هذه اإلقتصادات، وقدرتها على تحقيق نقلة نوعية ومتسارعة في األداء اإلقتصادي،

 لتوفير المزيد من الوظائف لألجيال الشابة المتزايدة التي تلتحق بسوق العمل سنويًا.
إذًا، تزامن إنتشار فيروس كورونا مع تطورات في اإلقتصاد الرقمي )القطاعين العام والخاص(

 في العديد من الدول العربية تماشيًا مع التطورات الرقمية المتسارعة التي يشهدها اإلقتصاد العالمي، 
لذلك من المشروعية البحث عن مدى تطور اإلقتصاد الرقمي في الدول العربية، في ظل إنتشار كورونا، 

وعّما إذا كان عائقًا أم محفزًا للتطور، وعن إمكانات هذه الدول لجهة إمتالكها بنية تحتية قادرة على تحمل هذا الكّم
 من الرقمنة والمخاطر المتأتية على هذا الموضوع، وإنعكاس هذا  التحول على التنوع اإلقتصادي فيها.

 كما من المفيد إلقاء الضوء على خدمة اإلقتصاد الرقمي للشمول المالي ومخاطره على المصارف التقليدية.  

 16 دولة عربية بدأت خطواتها نحو اإلقتصاد الرقمي 
فهل سيقف »كوفيد -19« عائقا أمام تقدمها؟  

التحول الرقمي في الدول العربية  بداأ منذ 2003

في لغة االرقام أظهرت دراس���ة لصن���دوق النقد العربي صدرت 
في العام 2020، أن دوالً عربية عدة بدأت تخطط لدخول االقتصاد 
الرقم���ي منذ مطل���ع األلفية الثالث���ة، وعلى رأس���ها المملكة العربية 
الس���عودية، حيث وضعت خط���ة تم تنفيذها عل���ى مرحلتين، األولى 
بدأت في األعوام 2006-2010 والمرحلة الثانية في 2016-2012، 

وتبعه���ا العدي���د من ال���دول العربي���ة ه���ي: األردن 2019/ اإلمارات 
2019-2020 /البحري���ن 2020-2022 /تونس 2020/ الس���ودان 
2016-2020 / سوريا 2009 )األوضاع االمنية حالت دون إكمالها(/ 
العراق تبّنى اإلس���تراتيجية الوطنية لألمن الس���يبراني/ ُعمان تبّنت 
إس���تراتيجية التحول الرقمي منذ العام 2003 / فلس���طين في العام 
2019 / قطر في العام 2020/ جزر القمر تبدأ اإلس���تراتيجية بين 

مقابالت
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عامي 2028-2030 / لبنان أقّر إستراتيجية التحول الرقمي 2018 
/ مص���ر ف���ي الع���ام 2019 / المغرب في الع���ام 2020 / الصومال 

.2024-2019

خطوات واعدة 

كل ما س���بق، يعني أن العديد من الدول العربية س���جلت خطوات 
واعدة على صعيد الولوج إلى عصر االقتصاد الرقمي، فهل يُمكن أن 

يُشكل Covid-19 عائقاً أمام إكمال مسيرتها أم العكس؟ 

أفيوني: 
 covid-19 الدول العربية كانت جاهزة لمواجهة تداعيات

وباشرت مبكرًا في التحول الرقمي
 ما أدى إلى نمو ملموس في اإلقتصاد الرقمي

رقمية، وس���اهم في خلق حكوم���ات رقمية تلبي حاج���ات المواطنين 
والمؤسس���ات، وهذا ما كان له مفع���ول إيجابي جداً على خلق فرص 
عمل، وإس���تقطاب شركات ومشاريع إلى هذه الدول، وتُرجمت عملياً 
خ���الل فت���رة Covid بنم���و في ه���ذه المج���االت، نظراً إل���ى حاجة 
المواطني���ن له���ا. وف���ي الخالصة، نعم ال���دول العربي���ة كانت جاهزة 
لمواجه���ة تداعي���ات Covid وباش���رت مبكراً في التح���ول الرقمي، 
وإس���تطاعت تلبية الخدمات االدارية لمواطنيها عن بُعد، وما هذا ما 

أدى إلى نمو ملموس في اإلقتصاد الرقمي«.
يضيف الوزير الس��ابق أفيوني: »على صعيد القطاع الخاص، 
ف���إن دول الخلي���ج وال س���يما المملك���ة العربي���ة الس���عودية، ومملكة 
البحري���ن، واإلم���ارات العربي���ة المتحدة، بنت سياس���ات إس���تقطاب 
الشركات الناشئة من الخارج، ومنحهم البيئة الحاضنة والتسهيالت، 
وإس���تقطاب رواد االعمال، وإعطاءهم تس���هيالت لإلستثمار والنمو، 
وه���ذه السياس���ات بدأت في ه���ذه الدول من���ذ فترة، وأثم���رت نمواً 
ملحوظ���ا ف���ي هذه الش���ركات في الفت���رة االخيرة، نظ���راً إلى إزدياد 
الطل���ب عل���ى هذه الش���ركات والحاجة لها نتيجة Covid«، مش���يراً 
إلى »أن الدول العربية التي باش���رت مبكراً في التحول الرقمي سواء 
 ،Covid ف���ي القطاعي���ن العام أو الخ���اص، كانت جاه���زة لمواجهة
وإس���تفادت م���ن هذا اإلس���تعداد بتس���جيل نمو ملح���وظ باإلقتصاد 

والخدمات الرقمية، وتأسيس الشركات ونموها في هذا القطاع«.
 ويش���دد أفيون��ي على »أن معظ���م الدول العربي���ة مثل المملكة 
العربية الس���عودية واالم���ارات وقطر والكوي���ت والبحرين، يُركز على 
عملية تنوع اإلقتصاد، وعدم اإلتكال على قطاع النفط بشكل خاص، 
ولذلك ما ش���هدناه م���ن نمو في اإلقتصاد الرقمي، وإنعكاس���اته هي 
خطوة أساسية لتحقيق هذا التنوع في بنية اإلقتصاد في هذه الدول، 
C -  والجهوزية أتاح لها اإلستفادة من الظروف الخاصة التي خلقها
vid في سوق العمل، لزيادة حصة اإلقتصاد الرقمي في حجم النمو، 

وتالياً تؤدي إلى تطوير بنية اإلقتصاد نحو إقتصاد متنوع أكثر«.

الخبير اإلقتصادي عادل أفيوني

ف���ي هذا االط���ار، يش���رح وزي��ر الدولة لش��ؤون اإلس��تثمار 
والتكنولوجيا في لبنان، س��ابقًا،  والخبير اإلقتصادي عادل 
أفيون��ي لمجلة »إتحاد المصارف العربية« أنه »خالل فترة إنتش���ار 
فيروس Covid-19 حصل تسريع لنمو اإلقتصاد الرقمي في الدول 
العربي���ة كافة، وال س���يما في ال���دول التي إعتم���دت التحول الرقمي 
بشكل مبكر في القطاع العام، وبإشراف من القيادات في هذه الدول، 
بحيث صار هناك مشاريع متقدمة جداً، وكانت جاهزة لمواجهة مثل 
هذه التحديات، وعلى االخص المملكة العربية الس���عودية، واالمارات 
العربي���ة المتحدة، ومملكة البحري���ن، ومعظم دول الخليج«، الفتا إلى 
أن »هذا التس���ريع أدى إلى تحول خدم���ات اقطاع العام إلى خدمات 

مقابالت
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التحول الرقمي وال�سمول المالي 

والس����ؤال الذي يُطرح هنا، هل إس����تفاد القطاع المصرفي من 
التح����ول الرقمي، وال س����يما على صعيد تطبيق الش����مول المالي؟ 
يجي����ب أفيون��ي قائاًل: »إن جزءاً مهماً م����ن اإلقتصاد الرقمي هو 
Fi -  الخدم����ات المالية الرقمي����ة أو قطاع التكنولوجي����ا المالية

tech، حي����ث هن����اك مصارف رقمية، وخدم����ات الدفع  والتحويل 
تصب����ح رقمية، وه����ذه الخدمات جزء من الش����ركات الناش����ئة في 
هذا القطاع، وهي تنافس المصارف، وتأخذ من دورها، وتس����اهم 
ف����ي الش����مولية المالية، ألنها تس����تقطب كثيراً م����ن العمالء الذين 
ال يتعامل����ون م����ع المص����ارف، وال يملكون حس����ابات مصرفية، وال 
ش����ك ف����ي أن هناك تحوالً مهماً جداً ف����ي القطاع المصرفي، عبر 
نشوء ش����ركات التكنولوجيا المالية Fintech، والخدمات المالية 
الرقمية، ومنافس����تها للمص����ارف في إس����تقطاب العمالء وتقديم 

الخدمات«.
 يضي����ف أفيون��ي: »هن����اك ردات فعل من المص����ارف، وهي 
تُح����اول بن����اء خدمات رقمي����ة فعال����ة ومتطورة داخ����ل المصارف، 
وتأس����يس مصارف رقمية تابعة لها، لتقديم هذا الخيار لعمالئها 
والمحافظ����ة عل����ى الس����وق، والحد من المنافس����ة م����ع الخدمات 

المالية الرقمية«. 
ف����ي المقاب����ل يش����دد أفيون��ي عل����ى »أن الهيئ����ات الرقابي����ة 
والمصارف المركزية، تُراقب هذا التحول عن كثب، ألن التطور في 
الخدمات المالية الرقمية، وظهور المصارف الرقمية والش����ركات 
الت����ي تتعام����ل بالخدم����ات المالي����ة الرقمي����ة Fintech، يجب أن 
يلتزم معايير الرقابة عينها التي تس����ري على الخدمات والعمليات 

المالية، والتي تقوم بها المصارف التقليدية«.
ويخت����م أفيون��ي: »إن الهدف من هذه الرقاب����ة، لكي ال يكون 
التطور المالي الرقمي على حس����اب المعايير، التي من الضروري 
إتباعه����ا ف����ي القطاع المال����ي والمصرفي، وتحدي����داً حيال عملية 

مراقبة تبييض األموال أي تحويل األموال بطريقة شفافة«.

الرقمنة والخدمات الم�سرفية في الدول العربية

الرئي��س ورئي��س وح��دة التح��ول  المستش��ار  يتن����اول 
الرقم��ي للقطاع ف��ي إتحاد المص��ارف العربي��ة المهندس 
س��ليمان بردى تأثير إنتش����ار Covid-19 على التحول الرقمي 
ف����ي ال����دول العربية م����ن زاوية القط����اع المالي، ومس����اهمة إتحاد 
المص����ارف العربي����ة في ه����ذا التحول ، إذ يش����رح لمجل����ة »إتحاد 
المصارف العربية« أنه »مع إنتش����ار الفيروس، زادت القناعة على 
مس����توى العال����م ككل والدول العربي����ة، بأن التوج����ه واإلنتقال إلى 
اإلقتصاد الرقمي، بات حتمياً وملزماً، وشّكل فرصة كبيرة للقطاع 
الصح����ي، ألن يربط����ه بالقطاع����ات االخرى، كما تأث����رت الزراعة 
إيجاب����اً به����ذا التحول«، الفتاً إلى أنه »عل����ى صعيد القطاع المالي 

مقابالت

 بردى: 

تلعب وحدة التحول الرقمي في إتحاد المصارف العربية 
دورًا رياديًا في صوغ المستقبل الرقمي

 للقطاع المالي العربي

في الدول العربية، فإن التحول الرقمي مسار بدأ بالفعل لدى عدد 
من المصارف في الدول العربية، ولكن بوتيرة تختلف من بلد إلى 
آخر، وبين المصارف األعضاء ضمن البلد الواحد، بحسب توافر 
اإلمكان����ات، وضم����ن الحدود التي تتيحه����ا الحكومات والمصارف 

المركزية«.
ويش����دد بردى على »أن اإلقتصاد الرقمي هو إقتصاد تجربة 
العميل، وعليه أّسس إتحاد المصارف العربية المبادرات الداعمة 
له����ذا المفه����وم الجدي����د، بحيث تتبن����اه المص����ارف األعضاء، كي 
تحافظ على إستمراريتها ونموها عبر تقديم القيمة المتوقعة إلى 
العمالء المس����تهدفين، من خالل تجربة عمالء سلس����ة وتنافسية 
وبمعايير عالمية«، الفتاً إلى »أن تأس����يس وح����دة التحول الرقمي 
للقط����اع في إتح����اد المصارف العربية ضم����ن األمانة العامة، جاء 
إس����تجابة ل����� Covid وللح����د من آث����ار الجائحة الس����لبية، وهذه 
الخط����وة تعك����س قناعة قيادي����ي القطاع في العال����م العربي، حول 

جدوى التحول، بل ضرورة إنجازه بأعلى مستوى من الكفاءة«.
و يش����ير إل����ى »أن إتحاد المص����ارف العربية ق����ام بالتعاون مع 
م����ا يزيد عن ال� 15 ش����ركة عالمية رائدة، بتصمي����م مبادرات لبناء 

المستشار الرئيس ورئيس وحدة التحول الرقمي للقطاع
 في إتحاد المصارف العربية المهندس سليمان بردى
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مقابالت

 ال�سعودية على راأ�ض منظمة التعاون الرقمي

l منظم�������ة التعاون الرقمي هي منظم�������ة دولية معنية 

بتعزيز التعاون في جميع المج�������االت المدفوعة باإلبتكار، 
وتس�������ريع نم�������و اإلقتص�������اد الرقمي، تأسس�������ت ف�������ي نوفمبر/ 
تش�������رين الثان�������ي 2020، ضم�������ن جه�������ود المملك�������ة العربية 
الس�������عودية خالل رئاس�������تها لمجموعة العشرين في تسريع 

نمو اإلقتصاد الرقمي والتحول الرقمي في العالم.

l تش�������كلت المنظمة عند إعالن تأسيس�������ها من خمس 
دول هي: الس�������عودية، البحرين، األردن، الكويت، وباكس�������تان، 
وأعلنت المنظمة في 12 أبريل/ نيس�������ان 2021، عن إنضمام 
كل م�������ن نيجيري�������ا وس�������لطنة ُعم�������ان، وإعتبارهم�������ا دولتين 

مؤسستين، إلى جانب الدول األعضاء الخمس.

l م�������ن أه�������داف المنظم�������ة، تحقي�������ق مس�������تقبل رقمي 

للجميع، من خالل تمكين المرأة والش�������باب ورواد األعمال، 
وتنمي�������ة اإلقتصاد الرقمي عبر قف�������زات تنموية قائمة على 

اإلبتكار.

القدرات الرقمية للمؤسسات المالية في العالم العربي، من خالل 
مذكرات تفاهم تهدف إلى دعم مس����يرة التحول للقطاع المصرفي 

العربي، وإنجازها في أسرع وقت، وبأعلى درجة من الكفاءة«.
ويش����رح ب��ردى »أن وح����دة التح����ول الرقمي للقط����اع التابعة 
إلتح����اد المصارف العربية، تلعب دوراً ريادياً في صوغ المس����تقبل 
الرقمي للقطاع المالي، وذلك عبر خلق وتسهيل ديناميكية تعاون، 
وش����راكة تجم����ع بي����ن كل أصح����اب المصلح����ة، وه����ي المصارف 
المركزية، والمؤسس����ات المالية على إختالف انواعها، وش����ركات 
التكنولوجي����ا المالي����ة، باإلضاف����ة إل����ى التأس����يس لتحالف����ات مع 
القطاعات األخ����رى، تعود بالفائدة على اإلقتصاد الرقمي العربي 
ككل، وتُعزز مبدأ الش����مول، وتخدم أهداف التنمية المس����تدامة«، 
مش����يراً إلى »أن هناك مؤشرات واعدة، وعماًل دؤوباً بدأ يثمر في 
تطوير نم����اذج مصارف رقمية، والعمل عل����ى تطوير بيئة تجريبية 
مرجعي����ة للعمالت الرقمية الوطنية المنظمة، كذلك صوغ النماذج 
المرجعية للصيرفة المفتوحة Open Banking، وإعداد برامج 
تدري����ب عالي����ة التخصصي����ة وضع����ت قي����د التنفيذ وف����ي تصرف 

المصارف األعضاء على إمتداد العالم العربي«.
ويضي����ف بردى: »كذلك قمنا بإطالق مش����روع أول، ُمس����ّرعة 
أعم����ال للتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا اإلمتثال مدعومة بش����كل 
أساس����ي من القط����اع المصرفي، وذلك لتعزيز الش����راكة وتقليص 
الفج����وة كم����ا قمنا بإط����الق أول س����وق الكترونية عربي����ة لإلبتكار 
المصرف����ي، ونتوقع ان تس����اهم ه����ذه المنصة بتس����ريع الخطوات 
عبر الربط المباش����ر بين جانبي الس����وق، جان����ب الطلب المتمثل 
بالمص����ارف العربي����ة التي تحتاج إل����ى إبت����كارات وجانب العرض 
المتمث����ل بالش����ركات المبتك����رة في مج����ال الصناع����ة المصرفية 

والتكنولوجيا المالية سواء العالمية منها أو اإلقليمية«.
اما من ناحية التحديات التقنية التي يُمكن أن تقف عائقاً أمام 

التحول الرقمي في المصارف، يوضح بردى »أن إختالف قدرات 
البنية التحتية بين بلد وآخر، يستدعي العمل على إبتكارات تأخذ 
في اإلعتبار هذا اإلختالف والتمايز، ونحن نرى مس����احة واس����عة 

l..لإلبتكار مع وجود تلك العقبات

باسمة عطوي
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أك��دت مجل��ة »غلوب��ل فاينان��س«، »أن البنوك والمؤسس��ات المالي��ة الخليجي��ة تحملت الع��بء األكبر من تراجع النش��اط 
اإلقتصادي«، مشيرة إلى »أن بعضها قام بتمديد إجراءات الدعم«.

وفيم��ا لفت��ت المجل��ة إلى توقع��ات وكالة »فيت��ش« المتعلقة بمخاطر تده��ور جودة أص��ول البنوك الخليجي��ة ألنها تؤخر 
 »IFRS 9« اإلعتراف بقروض المرحلة الثالثة، والمقصود بها القروض التي ُتعتبر ذات قيمة إئتمانية منخفضة بموجب معايير
المتعلقة بمعايير مخصصات الخس��ائر، ذكرت »غلوبل فاينانس« أن »البنوك الكويتية والس��عودية ال تزال تتمتع بالمرونة، 

نظرًا إلى سياسات اإلئتمان التي كانت سائدة في فترة ما قبل فيروس كورونا، وإنخفاض مستويات القروض المتعثرة«.
وأوضحت المجلة »أن الديون بالعملة الصعبة الصادرة عن المؤسس��ات المالية الخليجية إرتفعت إلى مس��توى قياسي مرتفع 
بل��غ 35.6 ملي��ار دوالر في الع��ام 2020 من 29.6 مليارًا في 2019«، بحس��ب »فيتش«، مش��يرة إلى أنه »رغ��م صدقيتها القوية 
نس��بيًا، ال ت��زال البنوك الخليجية تتجّنب المخاطرة، األمر الذي قد يك��ون بمثابة عبء على التعافي اإلقتصادي، حيث ال 

يزال اإلئتمان غير متاح للعديد من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم«.

»غلوبل فاينانس«: المصارف الخليجية تحّملت  العبء األكبر من إنخفاض النشاط اإلقتصادي
بنوك الكويت والسعودية مرنة بسياساتها اإلئتمانية قبل كورونا 

قيود الميزانية
وذك���رت »غلوبل فاينانس« أن »قيود الميزانية في دول الخليج تحد 
م���ن ق���درة حكوماتها على زي���ادة اإلنف���اق لتعزيز النم���و«، موضحة أن 
»إحتياط���ات رأس المال لصناديق الثروات الس���يادية في الكويت وقطر 

واإلمارات وفيرة، في حين أنها أضعف في السعودية وُعمان«.
ولفتت المجلة إلى »أن أعباء الديون الحكومية في السعودية وُعمان 
تتجاوز اآلن أصول صناديقها الس���يادية الس���ائلة، بحسب »موديز«، أما 
البحري���ن ف���ال يُمكنه���ا الوصول إلى األص���ول الحكومية الس���ائلة التي 
يُمكن إستخدامها لتمويل العجز«، متوقعة »أن تعاني جميع دول الخليج 
عج���زاً مالياً هذا العام، فيما تواجه الكويت أزمة س���يولة قد تؤدي إلى 

إرتفاع عجزها إلى أكثر من 30 % من الناتج المحلي اإلجمالي، حسب 
تقديرات »موديز«، التي أشارت أيضاً إلى »أن عبء الفائدة في البحرين 
سيُش���كل أكث���ر من رب���ع اإليرادات، ف���ي الوقت الذي وص���ل فيه الدين 
الحكومي إلى 133 % من الناتج المحلي اإلجمالي في العام الماضي«.

وأضاف���ت المجلة »أن جميع إقتص���ادات المنطقة تتعّرض لضغوط 
لكبح جماح اإلنفاق، وخفض القطاع العام، وإعادة صوغ ميثاق إجتماعي 
س���خي«، الفتة إلى »أن معدل بطالة الشباب إرتفع بشكل مزمن بالفعل 
العام الماضي، ففي الس���عودية تجاوز معّدل البطالة بين الفئة العمرية 
م���ن ال���� 15 عاماً إلى 24 عاماً، 30 % في نهاية العام 2020، بحس���ب 

شركة »كابيتال إيكونوميكس«.

األخبار والمستجدات
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تهديد لإلستقرار
وحذرت »غلوبل فاينانس« من »أن البطالة إذا تُركت من 
دون حل���ول، فإنها تهدد اإلس���تقرار اإلقليم���ي«، فيما أكدت 
»أن الحديث عن فط���ام المواطنين عن الوظائف الحكومية 
ذات األجر الجيد أس���هل من الفعل، حيث تصل الفوارق في 
األجور بين القطاعين العام والخاص إلى 50 %، وبإستثناء 
ُعم���ان وقطر واإلمارات، ف���إن أجور القطاع الع���ام خليجياً 
تتجاوز 10 % من الناتج المحلي اإلجمالي في االقتصادات 

المتقدمة.
وأوضحت المجلة »أن الرواتب المضخمة في دول الخليج، 
ال ترتبط بتقديم خدمات أفضل«، مشيرة إلى أنه »سبق أن ذكر 
صندوق النقد الدولي أن جميع دول الخليج بإستثناء اإلمارات 
والس���عودية ش���هدت تدهوراً في جودة الخدم���ات العامة على 
م���دى الس���نوات الخمس الماضية، رغم الزي���ادات الكبيرة في 

األجور«.

وأفادت »أن دول الخليج ال ينقصها رؤية للتعافي، ففي إطار 
السعي لتحقيق التنويع اإلقتصادي، أطلقت الحكومات مبادرات 
رفيعة المستوى بما في ذلك الرؤية اإلقتصادية للبحرين 2030، 
ورؤية ُعمان 2040 ورؤية الس���عودية 2030، إال أنه مع ذلك، ال 
تزال دول المنطقة تعتمد بش���كل كبير على النفط والغاز )أكثر 

من 70 % في بعض الحاالت(«.

الدعم المالي أثناء »كورونا« ... 1 % من الناتج
أش���ارت »غلوبل فاينانس« إلى أنه »لوقف التداعيات اإلقتصادية 
للجائح���ة، تحرك���ت الحكوم���ات الخليجي���ة بس���رعة بمجموع���ة من 
اإلجراءات، بما في ذلك خفض الضرائب والرس���وم، وخفض أس���عار 
الفائ���دة، وتوس���يع تأجي���ل الق���روض وض���خ األم���وال لدع���م النظام 
المصرف���ي«، موضحة »أن الدعم المال���ي اإلجمالي الذي يزيد قلياًل 
عل���ى 1 % م���ن النات���ج المحلي اإلجمال���ي، أقل بكثير مم���ا عليه في 

l.»المناطق األخرى

األخبار والمستجدات

النق���د  س���لطة  ش���اركت 
الفلسطينية، في مؤتمر »كوفيد19-« 
التحدي���ات  فلس���طين  »حال���ة 
والمواجه���ة«، ال���ذي نظمته رئاس���ة 
ال���وزراء، وق���د س���لط الض���وء على 
أب���رز التحديات والجه���ود المحلية 
واإلج���راءات المتبع���ة للنهوض في 
جمي���ع القطاع���ات، ومواكب���ة آخر 
له���ا  يتوص���ل  الت���ي  المس���تجدات 
العالم، لمواجهة وب���اء »كوفيد19-« 

على الصعيد الصحي واإلقتصادي واألمني واإلجتماعي والتعليمي. 
وعرض محافظ س���لطة النقد الدكتور فراس ملحم في جلس���ة 
المح���ور اإلقتص���ادي والمالي، عب���ر تقنية »زوم«، أب���رز اإلجراءات 
الت���ي إتخذته���ا س���لطة النقد من���ذ بداي���ة الجائح���ة، والتي هدفت 
إل���ى »المحافظة على اإلس���تقرار المالي، ودع���م اإلقتصاد المحلي 
والحكوم���ة ف���ي مواجهة اآلث���ار اإلقتصادية للجائح���ة، إضافة إلى 
األزمة المالية التي تركزت في النصف األخير من العام الماضي«.
وأك���د المحافظ ملح���م  »أن القط���اع المصرفي الفلس���طيني، 
حافظ على قوته ومتانته، وإس���تمرار أعماله، رغم األزمات التي مر 

بها اإلقتصاد خالل العام الماضي«، 
مش���يراً إلى »أن سلطة النقد عملت 
عل���ى توفي���ر الس���يولة النقدية في 
القط���اع المصرفي، وتفعيل أدوات 
تعزي���ز اإلس���تقرار المال���ي، عبر 
تحفيز البنوك ومنحها إمتيازات 
لقطاع���ات  تس���هيالت  لتقدي���م 
إقتصادي���ة مهم���ة وحيوي���ة، وال 
اإلنتاجي���ة  القطاع���ات  س���يما 
فكانت   والصحي���ة،  والصناعي���ة 
78 % م���ن التس���هيالت المصرفي���ة من نصيب القط���اع الخاص، 
وبلغت التسهيالت المقدمة للحكومة 22 % من إجمالي التسهيالت 
المصرفي���ة، وذل���ك بهدف تمكينها من تس���ديد إلتزاماته���ا المالية 
والحفاظ على الدورة االقتصادية في ظروف إس���تثنائية«، موضحاً 
»أن س���لطة النق���د عملت عل���ى تطوي���ر برنامج »إس���تدامة« لتمويل 
المش���اريع الصغيرة والمتوس���طة ومتناهية الصغ���ر، ليكون برنامجاً 
دائماً ضمن معايير تُمكن شرائح أوسع من المجتمع لإلستفادة منه، 
للمس���اهمة في التنمية اإلقتصادية وبما ينسجم مع خطط الحكومة 

l.»التنموية

سلطة النقد الفلسطينية تُشارك في مؤتمر »كوفيد- 19« 
»حالة فلسطين التحديات والمواجهة«



Union of Arab Banks (April 2021)احتاد املصارف العربية  )نيسان/ أبريل 2021(46

أعلن مصرف الراجحي، توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2020. وأفاد المصرف، 
في بيان للسوق المالية السعودية »تداول«، »أن إجمالي المبلغ الموزع يبلغ 2.5 مليار ريال على 2.5 مليار سهم«. وتبلغ حصة 

السهم من التوزيعات ريااًل واحدًا بعد خصم الزكاة، بنسبة توزيع تبلغ 10 % من القيمة االسمية للسهم.

مصرف الراجحي يقترح توزيع 2.5 مليار ريال على مساهميه

حسب النتائج المالية لعام 2020، فقد حقق المصرف نمواً 
ف����ي صاف����ي الربح بلغ 4.3 %. وبلغ صاف����ي أرباح البنك 10.59 
ملي����ار ري����ال، مقاب����ل 10.159 مليار ريال خ����الل 2019، وفقا لما 

ذكره البنك في بيان للسوق المالية السعودية »تداول«.
وأف����اد البنك »أن صافي الدخ����ل إرتفع نتيجة إرتفاع إجمالي 
دخل العمليات بنسبة 6.3 %  وذلك نتيجة إرتفاع صافي الدخل 
م����ن العم����والت الخاصة، والدخل من رس����وم العملي����ات البنكية، 
والدخ����ل من تحويل عمالت أجنبية، وكذلك الدخل من العمليات 

األخرى«.
م����ن جه����ة أخ����رى، فاز مص����رف الراجح����ي بجائ����زة المركز 
األول ألفضل برنامج لعالقات المس����تثمرين، وذلك ضمن جوائز 
السوق المالية السعودية 2020 التي أعلنت في حفل إفتراضي، 
برعاي����ة رئيس مجلس هيئة الس����وق المالية محم����د القويز وفي 
حضور المدير التنفيذي للس����وق المالية السعودية »تداول« خالد 

الحصان.

وق����ال الرئي����س التنفيذي لمص����رف الراجحي ولي����د المقبل 
»نرح����ب في مص����رف الراجحي بتتويجنا بجائ����زة أفضل برنامج 
عالق����ات مس����تثمرين خ����الل الع����ام 2020، حي����ث حرصن����ا في 
المصرف وكفريق واحد، أن يس����تمر التواصل مع المس����تثمرين، 

األخبار والمستجدات
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م����ن خ����الل توظي����ف األف����كار المبتكرة بش����كل 
عملي لخدمة أهدافنا اإلس����تراتيجية«، مشيراً 
إلى أنه »تم التوس����ع في الفعاليات اإلفتراضية 
التي أمكن من خاللها إحاطة المس����اهمين بكل 
المس����تجدات والتط����ورات االقتصادي����ة وكل ما 
واجهن����اه م����ن تحدي����ات ونجاحات، بالش����فافية 
المطلق����ة الت����ي إعتمدها المص����رف نهجاً ثابتاً 
من����ذ إنطالقت����ه األول����ى قبل ما يزي����د على 60 

عاماً«.
وأكد المقب����ل »إلتزام المصرف المش����اركة 
ف����ي تحقي����ق رؤي����ة المملك����ة 2030، من خالل 
المساهمة في تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل، 
لدع����م تنمية اإلقتصاد الوطن����ي وتنويع مصادر 
دخله، وتحفي����ز اإلدخار والتمويل واإلس����تثمار، 
م����ن خ����الل تطوير وتعمي����ق مؤسس����ات القطاع 
المال����ي، وتطوي����ر الس����وق المالي����ة الس����عودية 
لتكون س����وقاً مالية متقدمة، بما ال يتعارض مع 
األهداف اإلس����تراتيجية للحفاظ على إستقرار 

ومتانة القطاع المالي«.
يُش����ار إلى أن ه����ذا الحفل هو األول لجوائز 
الس����وق المالية الس����عودية، والذي نُظم برعاية 
هيئة الس����وق المالية، ومش����اركة ش����ركة السوق 
المالية »تداول«، وجمعية عالقات المستثمرين 
ف����ي الش����رق األوس����ط، والجمعي����ة الس����عودية 

l.للمحللين الماليين

األخبار والمستجدات
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ال تقتص��ر أهمي��ة »منت��دى 
غاز ش��رق المتوس��ط« الذي 
ت��ّم إطالق��ه ف��ي العاصم��ة 
ف��ي  القاه��رة  المصري��ة 
)يض��م   2019 الع��ام  بداي��ة 
س��بع دول متوس��طية ه��ي: 
وإس��رائيل،  واألردن،  مص��ر، 
وإيطالي��ا،  وفلس��طين، 
عل��ى  واليون��ان(  وقب��رص 
اإلقتص��ادي،  الصعي��د 
وإمكانية فتح أسواق جديدة 
لل��دول المنتج��ة للغ��از ف��ي 

»منتدى غاز شرق المتوسط« خطوة واعدة 
تطمح لحجز مكانها في سوق أوروبا

األخبار والمستجدات

لقاء م�سالح 

يصف الخبير النفطي ربيع ياغي »منتدى غاز ش���رق المتوس���ط« 
بأن���ه »لق���اء مصال���ح إقتصادية، وتقاط���ع مع مصالح سياس���ية، وهو 
يضم الدول المطلّة على ش���رق المتوس���ط، والرعاي���ة للعضو الدائم 
أي الواليات المتحدة االميركية«، ش���ارحاً لمجل���ة »إتحاد المصارف 
العربي���ة«، أن »ه���دف المنتدى ه���و إدارة الث���روات الغازية التي تريد 
دوله���ا تصديره���ا بإتج���اه أوروبا، وألن���ه ال خطوط إمداد من ش���رق   الخبير النفطي ربيع ياغي

ياغي: 
ال تأثير للمنتدى على سوق الغاز العالمي 

بل خطوة معنوية سُتنعش إقتصادات الدول المنتجة

ه��ذا المنتدى في القارة االوروبية فحس��ب، ب��ل أيضًا في المكانة المعنوية والجيوبوليتيكي��ة التي حصدتها هذه الدول، وال 
سيما مصر، لجهة إمتالكها الُبنى التحتية الالزمة إلنتاج وتسييل وتخزين وبيع الغاز إلى القارة العجوز، بالتعاون مع شركائها 
في المنتدى، وخصوصًا أن القرب الجغرافي بين الدول المنتجة والمصّدرة والدول المس��تهلكة، ُيس��اعد على إيجاد أس��واق 

بشكل سريع لهذا الغاز.
بلغ��ة األرق��ام، ُتظه��ر تقديرات دولية، أّن إحتياطات منطقة ش��رقي المتوس��ط تصل إل��ى نحو 122 تريليون ق��دم مكعب من 
الغاز الطبيعي، وُيعتبر حقل »ظهر« أكبر حقول الغاز فيها ش��مالي الس��واحل المصرية. وُتقّدر إحتياطات الغاز فيه بنحو 30 

تريليون قدم مكعب وفقًا للبيانات المصرية، متقدمًا كثيرًا على بقية حقول الغاز في المنطقة، 
ويقول خبراء: »إن دول المنتدى تأمل في إشراك القطاع الخاص، والمؤسسات المالية في محاولة تعزيز القدرات على تحقيق 

الدخل في المرحلة المقبلة«. 
كل م��ا س��بق، ُيظه��ر أن دول المنتدى، تمل��ك إمكانات واعدة في صناع��ة الغاز، فضاًل ع��ن المكانة التي تحتّله��ا مصر في هذا 
المنت��دى، كونه��ا العّراب للدول المنضوية تحت لوائ��ه، لذلك من المفيد إلقاء الضوء على أهميت��ه، وتأثيره على إقتصادات 

الدول المنتجة، ومكانته في سوق الغاز العالمي في المرحلة المقبلة.
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المتوس���ط إلى أوروبا سوى مصر، لذلك فهي العراب لهذا المنتدى، 
ولديه���ا طموح مش���روع بأن تدير تجميع وتصني���ع وتصدير الغاز في 

منطقة شرق المتوسط«.  
 يضي���ف ياغي: »أهمية هذا المنتدى، أنه يضم دوالً منتجة للغاز 
ومصّدرة لهذه المادة، ودوالً غير منتجة ومس���تهلكة للغاز، لذلك نجد 
أن مص���ر وإس���رائيل وقب���رص ه���ي: دول منتجة للغ���از، بينما الدول 
األخ���رى مس���تهلكة وهي: األردن، وفلس���طين واليون���ان. والهدف من 
ه���ذا المنت���دى، إدارة تجارة الغ���از بين هذه الدول، ب���دءاً من اإلنتاج 
والتصنيع، وصوالً إلى التصدير والتس���عير، وه���ذا ما يُحّول القاهرة 
الى مركز تخزين وتسعير وتصدير الغاز. وهذا ما دفع أيضاً كاًل من 
قب���رص وإس���رائيل إلى الدخ���ول في هذا المنت���دى، ألن مصر تملك 
البني���ة التحتية الالزمة إلس���تقبال الغ���از إلنتاجه وتس���ييله وتخزينه 

وتصديره ومن ثم نقله عبر أنابيب تجاه الدول المستهلكة«.
يش���رح ياغي أن »ال إنعكاس للمنتدى على س���وق الغاز العالمية، 
ب���ل هو خطوة سياس���ية ومعنوية  أكثر، ألن إنت���اج الغاز من قبل دول 
المنت���دى )مصر وقبرص وإس���رائيل( ال يزيد ع���ن 180 تريليون قدم 
مكعب من الغاز سنوياً، وهذا الحجم من اإلنتاج ال يُقارن مع ما تنتجه 
روس���يا س���نوياً، إذ يبلغ إحتياطها من الغاز 1300 تريليون قدم مكعب 
م���ن الغاز، وهي المص���ّدر الرئيس ألوروبا، وكل إنتاج دول المنتدى ال 
يكفي إستهالك دول أوروبا من الغاز لعام واحد، ولكن هذا المنتدى، 

وال شك في أنه يُنعش إقتصادات الدول المنتجة للغاز«.

األخبار والمستجدات

اأُلنسي: 
إنعكاسات المنتدى اإلقتصادية إيجابية 

على اإلستهالك المحلي وخفض كلفة اإلنتاج والنقل

كما أن تخزينه صعب جداً، ألنه يجب تحويله إلى س���ائل، ثم إلى غاز 
عب���ر محطات التغويز، وه���ذا األمر والتقنيات غي���ر موجودة في كل 
منطقة الش���رق االوس���ط، إال في مص���ر التي طّورت مرك���زاً ضخماً 

جداً للتغويز«.
يُضيف األنسي: »إن نقل الغاز صعب جداً، وال يتم إاّل عبر أنابيب 
ضخمة، وأهم س���وق لمنطقة الشرق المتوسط للغاز، هي إما بلدانها 
)علماً أن إستهالكها للغاز ضئيل جداً مقارنة باإلنتاج، ألنها لم تطور 
صناعاتها، وال مراكز إنتاجها على الغاز(، والسوق الثانية هي أوروبا، 
وتُع���ّد بلداناً متطورة صناعياً، وإس���تهالكية بكمية هائلة، وهي تعتمد 
في الوقت الحاضر على الغاز الروس���ي، أو الغاز القطري، الذي يتم 

إستيراده بواسطة األنابيب«. 
ويرى األنس���ي أنه »بالنس���بة إلى أوروبا، فإن مصلحتها تقتضي 
أن تس���تورد الغاز من ش���رق المتوسط، وهذا ما دفع مصر، واألردن، 
وإس���رائيل، واليون���ان وقبرص إل���ى توحيد جهودهما إلنش���اء أنبوب 
غ���از واحد، يُوص���ل إنتاجها من الغ���از إلى أوروب���ا، ألن تكلفة البنى 
التحتي���ة والتخزين هائلة، لذلك أقدمت مصر على إنش���اء المنتدى، 
داً على أن  وباتت حالياً مركز النقل لدول ش���رق المتوس���ط«، مش���دِّ
»اإلنعكاسات اإلقتصادية للمنتدى إيجابية لسببين، األول أنه سيؤّمن 
له���ذه الدول الكمّيات المطلوبة إلس���تهالكها المحلي من جهة، وهذا 
م���ا لم يك���ن متوفراً س���ابقاً، وثاني���اً، أن وجود هذه ال���دول في هذا 
التجمع الضخم للغاز، س���يُقلل كلفة وس���ائل اإلنتاج والنقل، من جهة 

أخرى«.
 ويخت���م األنس���ي معتب���راً »أن أوروبا س���تُرحب به���ذا الموضوع 
الضخ���م، ألنها تهتم في تنويع مصادر إس���تيرادها للغ���از، والتحّرر 
من الس���يطرة الروس���ية عليها«، ويقول: »الجميع يتذكر األزمة التي 
عاش���تها أوروبا مع الغاز، بعد األزمة األوكرانية – الروسية، كما أن 
الغاز مادة حيوية لإلنتاج والعيش في أوروبا بإعتبارها مادة صديقة 

l.»للبيئة
  باسمة عطوي

خف�ض كلفة النتاج والتخزين 

ف���ي المقابل يُقدم الخبي���ر النفطي فؤاد األنس���ي لمجلة »إتحاد 
المصارف العربية«، ش���رحاً على المس���توى التقني ألهمية المنتدى، 
فيقول: »إن عقود شراء الغاز، يجب أاّل تقّل عن 25 عاماً و30 عاماً، 

 الخبير النفطي فؤاد األنسي
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لوح���ظ أن بل���دان منطق���ة الش���رق األوس���ط وآس���يا 
الوس���طى، أح���رزت تقدماً ملحوظ���اً في تحس���ين الحوكمة 
اإلقتصادية. لكن اإلحصاءات األخيرة تش���ير إلى اس���تمرار 
ش���عور المواطنين ودوائر األعمال »ب���أن الحوكمة الضعيفة 
والفس���اد يُمثالن مش���كلتين كبيرتين ف���ي المنطقة«، وتؤكد 

مؤشرات الحوكمة عموماً هذه الرؤية. 
ويُمث���ل تحس���ين الحوكم���ة ومكافح���ة الفس���اد عاملين 
أساس���يين في معالجة تداعيات جائح���ة »كوفيد19-« وبناء 
مس���تقبل أفضل من أجل تحقيق تعاٍف مس���تدام وإحتوائي. 
فالس���يطرة القوي���ة على الفس���اد في المنطقة، على س���بيل 
المث���ال، تقت���رن بإرتفاع اإلي���رادات المحلية، وزي���ادة كفاءة 

ن مخرجات التعليم. اإلستثمارات العامة، وتحسُّ
وتتباي���ن أولوي���ات الحوكمة وفقاً لظ���روف كل بلد على 
حدة، فمن الممكن أن تهدف اإلصالحات إلى تحقيق: زيادة 
الش���فافية والمس���اءلة ويش���مل ذلك، زيادة فرص الحصول 

عل���ى المعلومات، بما فيها المتعلقة بالموازنة العامة والبنك 
المركزي، وتوخي اإلنفتاح والشفافية في عمليات التوريدات 
الحكومية، مع نش���ر عقودها والمعلومات المتعلقة بالمالك 
المنتفعي���ن للكيانات التي تتم ترس���ية العقود عليها، وتنفيذ 
ضواب���ط داخلية قوية ورقابة خارجية عل���ى الموارد العامة 
بما في ذلك عن طريق التدقيق المس���تقل، وزيادة المساءلة 
في المؤسس���ات المملوكة للدول���ة، وتعزيز نظم إقرار الذمة 

المالية.
ومن الممكن تبسيط التعقيدات في عمليات المؤسسات، 
الت���ي ترتكز عليها المالية العامة، وما يرتبط بها من قواعد 
ولوائ���ح تنظيمية لإلدارة المالي���ة العامة، ومن ثم رفع درجة 
كفاءتها، إذ إن تبس���يط إجراءات األعمال، يُمكن أن يساعد 
على الحد م���ن الروتين اإلداري، ومواطن التعرض لمخاطر 
الفس���اد، وتحسين مناخ اإلس���تثمار كما هي الحال بتحسين 

l.إنفاذ القواعد، ووضع إطار معزز للرقابة المالية

إصالح الحوكمة اإلقتصادية 
تدعم النمو في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

األخبار والمستجدات
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حكوم��ي  تقري��ر  ذك��ر 
وف��ي  أن��ه  الكوي��ت،  ف��ي 
تش��ديد  إس��تمرار  ظ��ل 
اإلحترازي��ة  اإلج��راءات 
ف��ي  الفي��روس  لمواجه��ة 
الع��ام 2021، كم��ا جرى في 
الع��ام 2020، »بل��غ إجمالي 
خسائر الكويت من جائحة 

كورونا نحو 33 مليار دوالر«، كاشفًا عن »إجراءات سيتم إعتمادها 
لمواجهة األزم��ة المتنامية، بحيث تركز على إجراءات تقش��فية 

تخفض من تكاليف الدعم وتزيد من اإليرادات الضريبية«.
وأفاد تقرير إدارة اإلقتصاد الكلي التابعة لمجلس الوزراء الكويتي، »أن 
خس���ائر اإلقتصاد الكويتي جاءت بس���بب العديد من العوامل التي ساهمت 
ف���ي تدهور الوضع المالي في البالد، أبرزها تراجع أس���عار النفط، فضاًل 

عن خفض اإلنتاج النفط التزاما بقرار لجنة »أوبك +«.
وأض���اف التقرير الحكومي »أن توقف األعمال لمدة ثالثة أش���هر بعد 
تفشي فيروس كورونا، كّبد اإلقتصاد خسائر لم تشهدها الكويت منذ الغزو 
العراقي في العام 1990، كما تراجعت اإليرادات الحكومية في ظل التوقف 
ع���ن تحصي���ل الرس���وم المالية، فضاًل ع���ن قرار وقف تحصيل األقس���اط 

الحكومية«. 
وكش���ف التقرير عن »تراجع اإليرادات النفطية بنس���بة 40 %، حيث 
بلغت ما يقرب من 37 مليار دوالر خالل العام الحالي، مقارنة ب� 62 مليار 
دوالر خ���الل الع���ام 2019«، موضحاً أنه »فيما تراجع���ت اإليرادات المالية 
التي س���اهمت في تفاقم عجز الميزانية، وش���ح السيولة، واجهت الحكومة 
الكويتية زيادة في اإلنفاق بس���بب إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا، 
وغيرها من األمور الناجمة عن الجائحة منذ بداية فبراير/ شباط 2021«.
ف���ي هذا الس���ياق، أفاد مص���در حكومي كويت���ي »أن الحكومة واجهت 
أزمة مالية غير مسبوقة خالل العام الجاري، بسبب تفاقم عجز الميزانية، 
على خلفية تراجع اإليرادات النفطية وتوقف األعمال واألنشطة التجارية«.
وذك���ر المصدر عين���ه »أن مجلس الوزراء بدأ أول���ى خطوات اإلصالح 
اإلقتصادي بعد تفاقم الخس���ائر على خلفية أزمة جائحة كورونا، مش���يراً 
إلى »أن رئيس مجلس الوزراء الش���يخ صباح الخالد الصباح، كان قد كلف 
وزي���ر المالية براك الش���يتان إلعداد وثيقة اإلص���الح اإلقتصادي من أجل 

تطوير الميزانية«.
 وأضاف المصدر »أن وزير المالية بمش���اركة ممثلين للبنك المركزي 
الكويت���ي وغرفة التجارة والصناعة الكويتي���ة، والمجلس األعلى للتخطيط 

أنهوا  االقتصادي���ة،  والش���ؤون 
اإلص���الح  وثيق���ة  إع���داد 
اإلقتصادي التي تم بدء تطبيق 
بنوده���ا ف���ي بداي���ة م���ن العام 

.»2021
وع���ن أبرز البن���ود الواردة 
ف���ي الوثيق���ة اإلقتصادية، أكد 
المص���در أن���ه »س���يتم تقليص 
الدعم المقدم للمواطنين من خالل وضع آلية تتضمن 3 ش���رائح«، مش���يراً 
إلى »أن الدعم لن يصل إال لمس���تحقيه«، كاش���فاً عن »نية الحكومة فرض 

الضرائب ووقف التعيينات الحكومية«.
م����ن جانب����ه، ق����ال الخبير اإلقتص����ادي الكويت����ي علي الموس����ى »إن تأخر 
الحكومة في البدء بخطوات اإلصالح االقتصادي خالل األعوام الماضية، أدى 
إلى زيادة معاناة الكويت، بعد صدمة كورونا التي فاقمت من حجم الخسائر«.
وذك���ر الموس���ى »أن اإلعتم���اد على الص���ادرات النفطي���ة، كان بمثابة 
الكارث���ة التي حلت باإلقتصاد«، داعياً الحكومة إلى »تنويع مصادر الدخل، 
فضاًل عن ضرورة اإلهتمام بالصناعات النفطية األخرى التي قد تس���اهم 

في تنمية الموارد المالية«.
وبحس���ب بيان���ات وزارة المالية الكويتية، تمثل اإلي���رادات النفطية ما 

يقرب من 92 % من الناتج المحلي الكويتي.

الفهيد 

م���ن ناحيته، ذكر الباحث اإلقتص���ادي الكويتي عادل الفهيد، »أن أزمة 
جائحة كورونا كّبدت اإلقتصاد الكويتي خسائر أكثر من إقتصاديات الدول 
األخ���رى التي س���عت خالل الس���نوات الماضية إلى تنوي���ع مصادر الدخل، 
بس���بب التوج���ه العالمي لإلعتماد عل���ى الطاقة النظيف���ة وتقليل اإلعتماد 
عل���ى الوقود األحفوري«، مش���يراً إلى أنه »يجب إس���تغالل األزمة من أجل 
التفكير في مس���تقبل اإلقتصاد الكويتي، وإع���داد خطط بعيدة المدى من 

أجل رفاهية األجيال المقبلة«.
وقال الفهيد: »إن األزمات المتالحقة مثل تفاقم عجز الميزانية وش���ح 
الس���يولة التي هددت رواتب العاملين في المؤسس���ات الحكومية، تؤكد أنه 
ال بدي���ل عن اإلص���الح اإلقتصادي خالل الفترة المقبل���ة«، داعياً الحكومة 
إل���ى »ع���دم التردد ف���ي البدء بتطبي���ق اإلصالحات مثل ف���رض الضرائب 
التصاعدية، وضريبة القيمة المضافة ومحاربة الفس���اد ووقف اإلمتيازات 
الممنوح���ة للقياديين في الدولة، فضاًل عن تقلي���ص إعتمادات العالج في 

l.»الخارج التي تكّبد خزينة الدولة أمواالً طائلة

اإليرادات النفطية تمثل نحو %92 من الناتج المحلي الكويتي 
خسائر اإلقتصاد الكويتي: جائحة كورونا تُبّدد 33 مليار دوالر

األخبار والمستجدات
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أك��د وزي��ر المالي��ة الكويت��ي، خليفة حم��اده أن المرك��ز المالي 
للكوي��ت ق��وي ومتي��ن لكون��ه مدعوم��ًا بالكام��ل م��ن صن��دوق 
احتياط��ي األجي��ال المقبلة. وقال حم��اده تعقيب��ًا على تثبيت 
وكالة »فيتش« التصنيف الس��يادي للكوي��ت عندAA  مع تغيير 
النظرة المس��تقبلية من »مس��تقرة« إل��ى »س��لبية«: »إن من أهم 
أولوياتن��ا في المرحلة المقبلة هو تعزيز الس��يولة في الخزينة 

)صندوق اإلحتياطي العام(«.
وأف���ادت مص���ادر لوكالة »بلومب���رغ« »أن حكومة الكوي���ت حّولت آخر 
أصولها العاملة إلى صندوق األجيال المقبلة مقابل الحصول على النقد، 

لسد عجز الميزانية الشهرية البالغ 3.3 مليارات دوالر«.
وقد ش���ملت هذه األصول حصصاً في بيت التمويل الكويتي وش���ركة 
زي���ن، إضافة إلى مؤسس���ة البت���رول الكويتي���ة المملوكة للدول���ة التي تم 
تحويله���ا م���ن الخزان���ة إلى صن���دوق األجي���ال المقبلة. علم���اً أن القيمة 

اإلسمية لشركة البترول الكويتية تبلغ 2.5 مليون دينار.

وزير المالية الكويتي خليفة حماده: المركز المالي للكويت قوي ومتين   
»بلومبرغ«: الحكومة تُحّول آخر أصولها العاملة 

إلى الصندوق السيادي مقابل النقد

األخبار والمستجدات

وكان���ت وكالة فيت���ش«، أكدت، تصنيفه���ا اإلئتماني الس���يادي لدولة 
الكوي���ت لعام 2021، عند المرتبة »AA«، مع تغيير النظرة المس���تقبلية 
من مس���تقرة إلى سلبية«، مش���يرة نقاًل عن البنك المركزي الكويتي، إلى 
»أن تخفيض النظرة المس���تقبلية، يعكس مخاطر السيولة قصيرة األجل 
والمرتبط���ة بالنفاذ الوش���يك لصندوق اإلحتياطي الع���ام، في ظل غياب 

إذن للحكوم���ة باإلقت���راض، ويتج���ذر هذا الخطر في الجمود السياس���ي 
والمؤسس���اتي الذي يفس���ر أيضاً عدم وجود إصالح���ات مؤثرة لمعالجة 
العج���ز المالي الكبير ف���ي الميزانية العامة للدولة، والضعف المتوقع في 
أرصدة الموازين المالية والخارجية لدولة الكويت، ومع ذلك ستظل تلك 

l.»األرصدة من بين أقوى الميزانيات السيادية التي تصنفها الوكالة

 وزير المالية الكويتي خليفة حماده

ف���ي إط���ار مبادرة »كف���اءة« التي أطلقه���ا بنك الكوي���ت المركزي 
بالتع���اون مع البنوك الكويتي���ة، وبإدارة معهد الدراس���ات المصرفية 
ضمن الس���عي اإلستراتيجي لبنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية 
نح���و تعزي���ز دورها في خدمة المجتمع، وترس���يخ النه���ج العلمي في 
تناول الشؤون المصرفية والمالية، والعمل على بناء القدرات الوطنية 

إطالق موقع مبادرة »كفاءة« على اإلنترنت
الش���ابة، وتأهيلها علمياً وعملياً في مجاالت عمل القطاع المصرفي 
والمال���ي الكويتي، أطلق مؤخراً الموق���ع اإللكتروني للمبادرة  بهدف 
إتاح���ة المجال لجميع المعنيين باالطالع عل���ى البرامج التي تقدمها 
المب���ادرة لتطوير وتأهيل الكوادر الوطني���ة المتخصصة في مجاالت 

العمل المالي والمصرفي.
يُمثل الموقع الجديد إحدى قنوات اإلتصال التي يمكن من خاللها 
اإلط���الع على أحدث المس���تجدات والمعلومات والبيان���ات المتعلقة 
بمجموع���ة كبيرة من البرامج التي تقدمها مبادرة »كفاءة«، كما يُمكن 
م���ن خالل الموقع التس���جيل في البرامج التدريبي���ة والفعاليات التي 
تتضمنه���ا المب���ادرة، واإلطالع على الش���روط والمتطلب���ات المتعلقة 

l.بتلك البرامج، وذلك باللغتين العربية واإلنكليزية
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بعد عام إقتصادي صعب مر على الكويت نفدت خالله ميزانية الدولة، وجعلها تتجه إلى اإلقتراض من بنوك محلية، 
واللجوء إلى صندوق األجيال المقبلة، تنتظر البالد تعافيًا إقتصاديًا، ولكن في حال نفذت مجموعة من اإلصالحات 

اإلقتصادية وفق توصيات صندوق النقد الدولي.
وتحتاج الكويت إلى تحقيق نمو إقتصادي، ضبطًا ماليًا قويًا وإصالحات هيكلية، للحفاظ على الهوامش المالية الوقائية، 

وتعزيز النمو االقتصادي، وفق تقديرات بعثة صندوق النقد الدولي للكويت.
وأظهرت أرقام الصندوق إنكماش اإلقتصاد الكويتي بنسبة 8 % خالل العام 2020، بضغط تداعيات الجائحة وانخفاض 
أسعار النفط، إلى جانب اإللتزام بتخفيضات »أوبك+«، إضافة إلى إنكماش اإلقتصاد غير النفطي بنسبة 6 % خالل العام 

2020، مع تدهور رصيد المالية العامة اإلجمالي بشكل ملحوظ مقارنة بالعام السابق.
ورغم األرقام المخيبة لآلمال التي رصدها صندوق النقد الدولي، فإنه توقع حدوث إنتعاش تدريجي لإلقتصاد الكويتي 

في العام 2021، مدعومًا بإنتعاش الطلب المحلي والخارجي مع إستمرار عمليات التلقيح.

صندوق النقد الدولي يتوقع إنتعاشًا تدريجيًا
 لإلقتصاد الكويتي في 2021 

مدعومًا بإنتعاش الطلب المحلي والخارجي مع إستمرار التلقيح

األخبار والمستجدات

وجاءت توقعات صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي توقعت 
في���ه الحكوم���ة الكويتية وصول العج���ز المالي ف���ي ميزانيتها للعام 
المال���ي )2022-2021(، إل���ى12.1  ملي���ار دين���ار )نح���و 40 مليار 

دوالر(، بإنخفاض يبلغ 13.8 % عن الموازنة الحالية.
رت وزارة المالية الكويتية، اإليرادات المتوقعة بنحو 10.9  وق���دَّ

ملي���ارات دين���ار )نحو 36 ملي���ار دوالر(، ونفقات بمق���دار 23 مليار 
دينار )نحو 76 مليار دوالر(.

وتتوق���ع الحكومة الكويتية إي���رادات نفطية بنحو 9.12 مليارات 
دين���ار )نح���و30.1  ملي���ار دوالر(، بزيادة 62 % مقارن���ة بتقديرات 
ن أسعار الخام في األسواق  موازنة الس���نة المالية الحالية، مع تحسُّ
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العالمية، حيث إحتُس���ب برميل 
النفط ف���ي الميزانية المقترحة 

عند 45 دوالراً.

�سندوق النقد الدولي: 

الكويت بحاجة اإلى �سبط 

مالي واإ�سالحات هيكلية

أك���دت بعثة صن���دوق النقد 
إلى  بحاجة  الدولي »أن الكويت 
ضب���ط مالي ق���وي وإصالحات 
هيكلية؛ للحفاظ على الهوامش 
المالي���ة الوقائي���ة وتعزيز النمو 

األخبار والمستجدات

اإلقتصادي«.
وأفاد الصندوق في بيان، »أن مكافحة جائحة كورونا والتخفيف 
من آثارها يجب أن تظل أولوية للحكومة الكويتية حتى يتم التعافي 
نهائياً، وال سيما دعم الفئات األكثر ضعفاً«، موضحاً »أن إستجابات 
السياس���ات الس���ريعة والمنس���قة جيداً من قبل السلطات الكويتية، 
س���اعدت ف���ي حماية الصحة العامة، والحد م���ن اآلثار االقتصادية 

ألزمة فيروس كورونا«.
وأض���اف البي���ان: »ال ي���زال القط���اع المصرفي يتمتع بس���يولة 
ورؤوس أم���وال جي���دة، مس���تفيداً من اإلش���راف التنظيم���ي للبنك 

المركزي، والمصدات القوية قبل الدخول في األزمة«.

ما أهمية اإلستثمارات الكويتية في أوروبا
 وإنعكاسها داخليًا؟ 

تُع���د اإلس���تثمارات الخارجية واحدة من أب���رز محركات رؤوس 
األموال التي تعود بالعوائد الضخمة، إن أُديرت بش���كل جيد وكانت 
متنوعة، وهو ما عملت عليه الكويت خالل الس���نوات الماضية عبر 

إستثماراتها الخارجية المباشرة في الدول األوروبية.
وتمتل���ك الكوي���ت واحداً من أكبر صناديق الثروة الس���يادية في 
العالم، والذي يصنف بالترتيب الخامس عالمياً لعام 2021، بحجم 

أصول يبلغ 533.65 مليار دوالر، حيث تملك 9 شركات تابعة.
وف���ي ظل ذل���ك، ما مدى نجاح الكويت في تطوير إس���تثماراتها 
في الدول األوروبي���ة القوية إقتصادياً؟ وما مدى إنعكاس ذلك على 
اإلقتص���اد الكويت���ي عموم���اً في إطار تفش���ي وباء في���روس كورونا 

المستجد وتداعياته؟

إستثمارات واسعة
رغ���م أن الواليات المتحدة تحوز معظم اإلس���تثمارات الكويتية 
الخارجي���ة، بحجم يصل إل���ى 350 مليار دوالر، فإن اإلس���تثمارات 
الكويتي���ة حاض���رة بقوة ف���ي ال���دول األوروبية التي تح���ل ثانياً بعد 

أميركا.
وكش���فت الهيئة العامة لالس��تثمار بالكوي��ت، في مارس/ 
آذار 2021، أن إس���تثماراتها الخارجي���ة تنتش���ر ف���ي أكثر من 125 
اقتصاداً حول العالم، وتُدار بواس���طة 135 مدير إس���تثمار خارجياً، 

وأكثر من 50 تفويضاً إستثمارياً.
وفي نهاية العام 2018 أجرت الكويت تغّيرات في إس���تراتيجية 
اإلس���تثمارات الخارجية، إذ خّفض الصندوق الس���يادي اإلس���تثمار 
في الش���رق األوس���ط ووجهه نح���و أوروبا، إثر مواجه���ة العديد من 
اإلستثمارات في الشرق األوسط صعوبات مالية أفضت إلى تصفية 

بعضها.
وغّي���ر الصن��دوق الس��يادي الكويت��ي بوصلت���ه نح���و »رن 
ه���اوس« البريطانية، لتكون الواجهة األولى إلس���تثمارات الصندوق 
ف���ي أوروبا، وخصوصاً بعدما حقق���ت نجاحات عديدة، كان آخرها 
إبرام إتفاق لش���راء ش���ركة خط���وط أنابيب النف���ط والغاز في بحر 
الش���مال للعمليات الوس���يطة بنحو 1.3 مليار جنيه إسترليني )1.7 

مليار دوالر( من شركة »أركاليت كابيتال«.
وي���رأس »رن ه���اوس«، الت���ي تتخذ من لندن مق���راً لها، حكيم 
قيطون��ي، وه���و مصرف���ي س���ابق عمل ف���ي »بن���ك أوف أميركا«، 

و»ميريل لينش« في كل من لندن ونيويورك.
ومنذ العام 2017 وس���ّعت الكويت إستثمارتها في البنى التحتية 
في وجهات إس���تثمارية مختلفة، كبريطانيا وإس���بانيا؛ إذ بلغ حجم 
اإلس���تثمار هن���اك نح���و 3 ملي���ارات دوالر في مش���اريع وقطاعات 

مختلفة، متعلقة بالبنى التحتية كالموانئ والمطارات.
وف���ي الربع الثالث م���ن العام 2019، قررت الكويت إعادة هيكلة 
اإلس���تثمارات ف���ي أوروبا، عبر رفع قيمتها م���ن 18 مليار دوالر إلى 
22 مليار دوالر، يخصص منها نحو 14 مليار دوالر لإلس���تثمار في 

السوق األلمانية.
وكان���ت الكوي���ت تري���د تجنب المخاط���ر الت���ي أصبحت تحيط 
ببعض اإلس���تثمارات الكويتية في بعض الدول العربية واآلس���يوية، 
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إذ تس���عى هيئة اإلس���تثمار الكويتية، التي تدير الصندوق السيادي 
للبالد، إلى اإلستمرار في تنويع محفظتها اإلستثمارية وإعادة توزيع 

المخاطر اإلستثمارية.
وتُع���د إس���تثمارات الكويت ف���ي ألمانيا في تزايد مس���تمر حتى 
تج���اوزت حاج���ز ال�35  مليار ي���ورو )39 مليار دوالر(. وفق س��فير 

الكويت في برلين، نجيب البدر في أغسطس/ آب 2019.
وأوض���ح الب���در »أن دولة الكوي���ت تُعد أول مس���تثمر عربي في 
ألماني���ا. علماً أن كاًل من الكويت وألمانيا حريصان على إس���تمرار 

مثل هذه الشراكة اإلقتصادية المتجذرة والمستقرة«.
وتشهد اإلستثمارات الكويتية في فرنسا إرتفاعاً خالل األعوام 
الماضية، بس���بب قانون تش���جيع اإلس���تثمار ال���ذي أقرته الحكومة 

الفرنسية مع تخفيض الضرائب وإعطاء إمتيازات للمستثمرين.
وحت���ى نهاي���ة الع���ام 2019، أوضح���ت بيانات الهيئ��ة العامة 
لالس��تثمار الكويتية، »أن أصول الهيئة تعادل نحو 450 % من 
الناتج المحلي اإلجمالي للبالد، فيما تبلغ عوائد الصندوق السيادي 

9 % سنوياً«، حسب وكالة فيتش للتصنيف اإلئتماني.
وف���ي فبراير/ ش���باط 2021 أّك���دت هيئة االس���تثمار الكويتية 
أنها »تقوم بإس���تثمار نحو180  ملي���ار دوالر عبر مكتبها في لندن«، 
موضح���ة أنها »لن تغادر المملكة المتح���دة بعد خروج بريطانيا من 

اإلتحاد األوروبي«.

قفزات نوعية
وقبل تفشي فيروس كورونا المستجد على نحو عالمي، حققت 
اإلس���تثمارات الكويتية قفزة نوعية في دول اإلتحاد األوروبي حيث 

تضاعفت مرات عدة.

وكشف رئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية، محمد 
جاس��م الصقر، عن »تضاعف رصيد إس���تثمارات بالده المباشرة 
ف���ي االتح���اد األوروب���ي )دون بريطاني���ا( س���ت مرات بي���ن العامي 
2013 و2019«، مؤكداً في لقاء إفتراضي موس���ع مع سفير اإلتحاد 
األوروبي كريستيان تودور، وعدد من سفراء دول االتحاد المعتمدين 

لدى الكويت، »أن رصيد اإلستثمارات بلغ 4.4 مليارات دوالر«.
وأض���اف الصق���ر: »إزداد تفضي���ل الكويتيين للس���لع األوروبية 
بنس���بة 12 % خالل الفترة نفس���ها، حيث بلغ إجمالي الواردات من 
االتح���اد األوروبي 7 ملي���ارات دوالر في العام 2019«، مش���يراً إلى 
»التط���ورات المثيرة في الخدمات المتداول���ة بين اإلتحاد األوروبي 
والكوي���ت«، معتبراً أنه »رغم هذه المؤش���رات المش���جعة، ال بد من 
اإلق���رار بأننا نجتمع في مرحلة حرجة فعاًل«، في إش���ارة لتأثيرات 

أزمة جائحة كورونا.

من جانبه، أّكد سفير االتحاد األوروبي، كريستيان تودور، 

»ق���وة العالق���ات الثنائية التي تجمع الكوي���ت واالتحاد األوروبي في 
مختلف األصعدة السياس���ية واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية«، 

مشدداً على أهمية الكويت كشريك إستراتيجي.

إنعكاس اإلستثمارات على الكويت
تُحّول الكويت 10 % من اإليرادات النفطية سنوياً إلى صندوق 
األجي���ال المقبلة، الذي تدي���ره هيئة اإلس���تثمارات، وهذا التحويل 
مستمر، رغم تراجع أسعار النفط، وتسجيل الموازنة عجزاً مليارياً 
سنوياً، وهو ما يقوي صندوق الثروة السيادي وإستثماراته الخارجية 

والعوائد الضخمة.
وأدى إنتشار وباء فيروس كورونا عالمياً إلى تأثيرات إقتصادية 
س���لبية على إقتصاد الكويت، خصوصاً مع إنخفاض أسعار النفط، 
مصحوباً بقلة الطلب عليه، وسياس���ة اإلغالق وفرض الحظر الكلي 
أو الجزئي إس���تجابة للتدابير اإلحترازي���ة، وهو ما أّثر في الموازنة 

العامة للدولة.

وف���ي إط���ار ذلك، ق���ال المحل��ل اإلقتص��ادي كم��ال عبد 
الرحم��ن: إن »اإلس���تثمارات الكويتي���ة ف���ي عم���وم أوروب���ا مهمة 
بإعتباره���ا متنوع���ة، وحقق���ت أرباح���اً ضخم���ة خالل أكث���ر من 5 
س���نوات، إال أنها تأثرت بش���كل كبير في خضم أزم���ة وباء فيروس 

كورونا المستجد«.
وأض���اف عبد الرحم���ن: »أن الهيئ���ة العامة لإلس���تثمار تعرف 
أهمية توزيع إس���تثماراتها جغرافياً لتقليل المخاطر، رغم أنها توزع 
أكث���ر م���ن 50 %  منها في الوالي���ات المتحدة، م���ا يُخالف قواعد 
تقلي���ل المخاطر، لكن م���ع وباء كورونا ب���دت المخاطر موجودة في 

كل اإلستثمارات«.
ويُعتقد أن الكويت مطالبة راهناً بتحويل جزء من إس���تثماراتها 
ف���ي دول اإلتحاد األوروب���ي وبريطانيا إلى الداخ���ل الكويتي، الذي 
يحت���اج إل���ى مس���تثمرين محليين وأجان���ب، للتغلب على مش���كالت 

العجوزات السنوية التي تواجه البالد.
وأّكد عبد الرحمن »أن خطط الكويت اإلستراتيجية في التحول 
نح���و دولة تمتل���ك إقتصاداً متنوع���اً بعيداً عن قط���اع النفط الذي 
نزف بش���كل كبير خ���الل أزمة كورونا، يدفعها إل���ى بدء العمل على 
إس���تثمارات غير مس���بوقة محلياً تجذب المستثمر األجنبي وتحقق 

عوائد مالية جيدة للبالد«.
ولفت عبد الرحمن إلى »أن اإلس���تثمارات الخارجية لها أهمية 
سياسية من دون أدنى شك، ولكن يُنظر بشكل أساس لمدى فعاليتها 
اإلقتصادية والربح الذي ستعود به، وفي حالة الكويت اإلستثمارات 
الخارجي���ة الت���ي في أوروبا رابح���ة في عمومها، وتحقق مكاس���بها 
السياس���ية، إال أن م���ا بع���د كورونا ق���د يفرض خططاً إس���تثمارية 

l.»جديدة على الكويت وغيرها

األخبار والمستجدات
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أك���د محاف���ظ البن���ك المرك���زي الس���عودي فه���د ب���ن عب���داهلل 
المبارك، »إستمرار البنك في تشجيع شركات التأمين على اإلندماج 

واإلستحواذ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرامجها«.
جاء كالم المحافظ المبارك خالل تكريمه رئيَسي مجلَسي إدارة 
ش���ركتي »الجزيرة تكافل تعاوني«، و»س���وليدرتي السعودية للتكافل«، 
بع���د نف���اذ عملي���ة إندماجهما مؤخ���راً، وذل���ك في حض���ور الرئيس 

التنفيذي للشركة الدامجة.  
ويُع���ّد ه���ذا اإلندم���اج الثال���ث الذي يش���هده قط���اع التأمين بعد 
تنظيمه، حيث س���بقه إندماج ش���ركة والء للتأمين التعاوني مع شركة 
متالي���ف، والمجموع���ة األميركي���ة الدولي���ة والبنك العرب���ي الوطني 
للتأمين التعاوني، وإندماج ش���ركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني مع 

الشركة األهلية للتأمين التعاوني.
وأوض���ح محافظ البن���ك المركزي، »أن ه���ذه اإلندماجات تُعطي 
مؤشراً إيجابياً على أن خطط ومستهدفات البنك المركزي المتعلقة 
بقط���اع التأمين تس���ير في اإلتج���اه الصحيح، وأن الجه���ود المبذولة 
والس���عي لتطوير قطاع التأمي���ن والرفع من كفاءته التش���غيلية، ومن 
متانته المالية من خالل تحفيزه وتش���جيعه على زيادة رؤوس األموال 
عبر أحد أهم وسائل تحقيقها وهو اإلندماج واإلستحواذ؛ أثمرت عن 

ثالث عمليات إندماج خالل فترة وجيزة قاربت العام«.
وأّكد المبارك، »إس���تمرار البنك المركزي في تش���جيع ش���ركات 

التأمي���ن عل���ى اإلندماج واإلس���تحواذ لتحقيق أه���داف رؤية المملكة 
2030 وبرامجه���ا، ومن أهمه���ا برنامج تطوير القط���اع المالي الذي 
أبدى إهتماماً خاصاً بقطاع التأمين، لكونه القطاع الذي يتحمل عبء 
قبول المخاطر التي يُواجهها اإلقتصاد الوطني ويُسهم في إستقراره 

ونموه«.
وأوض���ح المحافظ المبارك »أن مب���ادرات برنامج تطوير القطاع 
المال���ي، تضّمنت مبادرة لتش���جيع وتس���هيل اإلندماج���ات في قطاع 
التأمين، تس���تهدف إس���تدامة نمو القطاع وإستقراره ومتانته، والرفع 
من إس���هامه في الناتج المحلي اإلجمال���ي، وتنويع منتجاته ورقمنته، 

وتعزيز اإلبتكار والمنافسة فيه«.
وج���ّدد محاف���ظ البن���ك المرك���زي الس���عودي حثه وتش���جيعه 
ش���ركات التأمين على »اإلندماج واإلس���تحواذ لإلستفادة من اآلثار 
اإلقتصادية اإليجابية العديدة التي س���يجنيها القطاع بش���كٍل عام، 
وتجنيها الش���ركات المندمجة بش���كٍل خاص، والتي تكمن أهميتها 
في تعزيز القدرات التنافس���ية للقطاع، والقدرة على خلق منتجات 
وخدم���ات تأميني���ة مبتكرة، وتحس���ين الكفاءة التش���غيلية وخفض 
النفق���ات، وإس���تقطاب الكف���اءات البش���رية المؤهل���ة والمحافظة 
عليها، وغيرها من اآلثار التي تنعكس إيجاباً على إقتصاد المملكة 
والقط���اع المال���ي، وقطاع التأمين والمؤمن لهم والمس���تفيدين من 

l.»التغطية التأمينية

»المركزي السعودي«: مستمرون في تشجيع شركات التأمين 
على اإلندماج لتحقيق رؤية 2030

األخبار والمستجدات
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األخبار والمستجدات

قمة سعودية - صينية سنوية لمبادرة »الشرق األوسط األخضر«

 األمير محمد بن سلمان

 أعلن األمير محمد بن س��لمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع الس��عودي، »ع��زم بالده العمل على تنظيم قمة س��نوية 
لمبادرة »الش��رق األوس��ط األخضر«، في حضور القادة والمس��ؤولين 
ف��ي المج��ال البيئي«، مؤكدًا ف��ي إتصال هاتفي م��ع الرئيس الصيني 

شي جينبينغ، »أن الصين ستكون شريكًا رئيسيًا للمبادرة«.

م����ن جانبه، أعرب الرئي����س الصيني عن دعم بالده لمبادَرتي »الس����عودية 
الخضراء« و»الش����رق األوس����ط األخضر«، مؤكداً »أهمية مس����اندتهما من قبل 

المجتمع الدولي«.
وج����رى خالل اإلتصال، عرض مبادَرتي »الس����عودية الخضراء« و»الش����رق 
األوس����ط األخضر« لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة، وما ستسهمان به 
في تحقيق المس����تهدفات العالمية لمكافح����ة التغير المناخي، ودورهما المؤثر 

في رفع مستوى جودة الحياة في المنطقة والعالم«.
كم����ا عرض الجانب����ان، أوجه العالق����ات الس����عودية - الصينية، ومجاالت 

التعاون الثنائي، وفرص تطويرها في مختلف القطاعات. 
وأبل����غ الرئي����س الصيني، ول����ي العهد الس����عودي، »رغبة بيجين����غ في دفع 
ش����راكتها اإلس����تراتيجية مع الرياض »إلى مس����توى جديد«، فض����اًل عن تعزيز 

التعاون في مجاالت الطاقة والتجارة والتكنولوجيا«.
ووص����ف ولي العه����د الس����عودي، الصين ب� »البل����د الش����قيق الموثوق به«. 
وقال: »إن الس����عودية مستعدة لتعزيز الترابط اإلستراتيجي بين »رؤية المملكة 
2030«، الهادف����ة إل����ى تنويع إقتصادها، بعي����داً عن النفط، و»مب����ادرة الحزام 

l.»والطريق« المعنية بالتجارة والبنية التحتية التي أطلقها الرئيس الصيني

إفتت���ح رئي���س مجل���س إدارة كابيتال بنك، باس���م خليل الس���الم، 
المبن���ى الجديد ل� »كابيتال بنك« في منطقة العبدلي )األردن(، معلناً 
ع���ن »إنطالق���ة مصرفية جديدة ل���� »مجموعة كابيت���ال بنك« يقودها 
اإلبت���كار والتحول الرقمي، وذلك بعد توس���عها ف���ي األردن والعراق، 
وإرتفاع قيمة أصولها إلى نحو 3.5 مليارات دينار أردني، كما إرتفعت 
حقوق المس���اهمين في المجموعة لتصل إلى نحو 400 مليون دينار، 
لتك���ون بذل���ك واحدة م���ن أكبر البن���وك األردنية العاملة في الس���وق 

المصرفية المحلية«.
وأكد الس���الم، خالل اإلجتماع األول لمجلس اإلدارة، في حضور 

»كابيتال بنك« تستعد إلنطالقة مصرفية جديدة في األردن والعراق
بن���ك«،  كابيت���ال  »مجموع���ة  »أن  التنفيذي���ة،  اإلدارة 
س���تعمل عل���ى تحقيق اإلس���تفادة القص���وى من فرص 
النمو المس���تقبلية، وتنمية حجم أعمالها في األس���واق 
الرئيس���ية، التي تعمل بها وخصوص���اً بعد إرتفاع عدد 
ف���روع »كابيت���ال بنك« في األردن إل���ى 28 فرعاً، وعدد 
ف���روع المص���رف األهل���ي العراق���ي إل���ى 18 فرعاً في 
العراق«، مش���يراً إلى »أن األردن يُعد سوقاً إستراتيجياً 
واع���داً ذات ف���رص جاذبة لإلس���تثمار، وال س���يما أنه 
يتمتع بعدد من الميزات الفريدة التي تتمثل في الموقع 
الجغرافي الفريد، وخصائصه الديموغرافية المميزة، إلى جانب قوة 

قطاعه المصرفي«.
وخلص الس���الم إلى الق���ول: »خالل الس���نوات الماضية، تمّكنت 
»مجموعة كابيتال بنك«، وبفضل إس���تراتيجيتها الطموحة من ترسيخ 
وتعظي���م دوره���ا وأثره���ا اإلقتص���ادي واإلس���تثماري، في الس���وقين 
األردني والعراقي. وتستكمل المجموعة راهناً هذه المسيرة الرائدة، 
وتخط���و خط���وات جديدة نح���و تعزيز مركزها التنافس���ي، وتوس���يع 
إنتش���اره المحلّي واإلقليمي، وخصوصاً أن المجموعة تُعد المؤّسسة 

l.»المصرفّية األردنّية الوحيدة التي تمتلك مصرفاً في العراق
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واف��ق أعضاء منظم��ة التع��اون الرقمي على رئاس��ة المملكة 
العربي��ة الس��عودية حت��ى نهاي��ة ال��دورة الحالي��ة، وتعيين 
الس��عودية ديمة اليحي��ى أمينًا عامًا له��ا، معلنة عن إنضمام 
نيجيري��ا وس��لطنة ُعمان لعضويته��ا مع إعتبارهم��ا دولتين 
مؤسس��تين إل��ى جانب األعض��اء الخمس��ة األوائ��ل ممثلين 
ف��ي كل من المملك��ة العربية الس��عودية والبحري��ن واألردن 

والكويت وباكستان.
يأت���ي ذل���ك م���ع ما تش���هده الس���عودية م���ن تطورات متس���ارعة 

السعودية رئيسة لمنظمة التعاون الرقمي

نح���و التح���ول الرقمي لتنش���أ هيئة الحكوم���ة الرقمية الت���ي تتواكب 
م���ع تطلع���ات الدول���ة، كان آخرها إص���دار هيئة اإلتص���االت وتقنية 
المعلومات بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل ولجنة التنظيمات الوطنية 
موافقته���ا األولى لتقديم خدمة »المركب���ات المتصلة« – التي تعتمد 

على إنترنت األشياء.

الدول ال�سبع

وتش���كل الدول الس���بع في المنظم���ة كتلة إقتصادي���ة تقترب من 
تريليوني دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي، قادرة على الوصول إلى 
أس���واق مش���تركة تبلغ الفرص فيها أكثر من 14 تريليون دوالر، وبقوة 
سكانية تصل إلى 480 مليون شخص تمثل فئة الشباب منهم 80 %.
وعقدت المنظمة إجتماعها األول في العاصمة الرياض، وترأسه 
وزي���ر اإلتص���االت وتقنية المعلومات عبد اهلل الس���واحه، في حضور 
ومش���اركة وزراء دول المنظمة، وكل من األمين العام لإلتحاد الدولي 
لإلتص���االت هولين زهاو، ورئي���س المنتدى اإلقتصادي العالمي بورغ 
برينده، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور نايف 

الحجرف، وممثلين لبرامج األمم المتحدة األخرى.
وج���رى خ���الل اإلجتماع الموافق���ة على إطالق خم���س مبادرات 
نوعية تهدف إلى إنش���اء مركز لتس���ليط الضوء عل���ى أهمية التعاون 
ف���ي ما يختص بتدف���ق البيانات عبر الحدود، وأخرى تعمل على دعم 
تمكين المرأة في سوق العمل الرقمي، باإلضافة إلى مبادرات تهدف 
إلى خدمة ريادة األعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو 

وتحقيق مستقبل رقمي للجميع.
وناقش المش���اركون في اإلجتماع، س���بل تعزيز التعاون في جميع 
المج���االت، مدفوعاً ذلك باإلبتكار وتس���ريع نم���و اإلقتصاد الرقمي، 

وحوكمة المنظمة والهيكل التنظيمي والخطط المستقبلية.
يُذكر أن المنظمة تأسست بين المملكة العربية السعودية والدول 
الخمس األعضاء لمتابعة المبادئ واألهداف المشتركة في اإلقتصاد 
الرقم���ي، وتعم���ل على تعزي���ز التطلع���ات الرقمية المش���تركة للدول 
األعض���اء من أجل التنويع االقتصادي، وزيادة الرخاء االجتماعي من 
خالل فرص النمو المتاح���ة عبر اإلقتصاد الرقمي والتحول الرقمي 

 l.في القطاع العام

ع القطب المالي للدار البيضاء، ووكالة   وقَّ
»ويس رو« الجنوب إفريقية )الوكالة الرسمية 
للنهوض بالسياحة والتجارة واإلستثمارات في 
منطقة الكاب وغرب الكاب(، بروتوكول إتفاق 
يه���دف إل���ى النه���وض بفرص االس���تثمار في 

المغ���رب وجنوب إفريقيا. وتمهد هذه اآللية القانونية الجديدة، التي 
وقعه���ا خالل إجتماع بتقنية المناظ���رة المرئية، المدير العام للقطب 
المال���ي للدار البيضاء س���عيد اإلبراهيمي ومدي���ر وكالة  »ويس رو«، 
تي���م هاريس، الطري���ق لوضع منصة لدعم المقاوالت في مش���اريعها 
اإلس���تثمارية، سواء أكانت في جنوب إفريقيا بالنسبة إلى المقاوالت 

المغربي���ة أو ف���ي المغ���رب بالنس���بة إل���ى 
المقاوالت الجنوب أفريقية.

موقع���اً  رو«  »وي���س  وكال���ة  وتحت���ل 
إس���تراتيجياً ف���ي س���وق جن���وب إفريقي���ا، 
حي���ث تتواجد في عدد كبير من القطاعات 
الرئيس���ية مثل البنية التحتية والبحث العلمي الجامعي، وفي مواكبة 
الفاعلي���ن اإلقتصاديين الدوليين عموماً. وقد تم تصنيف جهة الكاب 
كعاصم���ة تكنولوجية إلفريقي���ا في تقرير إنديفور إنس���ايتس 2018، 
وتزده���ر بالعديد م���ن الصناعات الغذائي���ة والتكنولوجيا واإلبداعية 

 l.والعقار والتصنيع البحري

بروتوكول إتفاق للنهوض بفرص اإلستثمار  بين المغرب وجنوب أفريقيا

األخبار والمستجدات
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17 مليار دوالر صفقات اإلندماج واإلستحواذ
 في الشرق األوسط للربع األول من 2021

في تقرير »ريفينيتيف« الدوري حول اإلستثمار المصرفي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا للربع األول من العام الحالي، 
بلغت رس��وم الخدمات المصرفية اإلس��تثمارية في الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا ما ُيقدر بنحو 218 مليون دوالر خالل الربع 
األول من العام 2021، بزيادة 5 % عن العام الماضي. وحققت الرس��وم االستش��ارية المكتس��بة من عمليات االندماج واالس��تحواذ 

المكتملة 20.4 مليون دوالر، بإنخفاض 74 % وهو ما يمثل ثاني أقل إجمالي في السنوات العشر الماضية. 
وإنخفضت رسوم إكتتاب أسواق رأس المال بأكثر من النصف مقارنة بعام 2020، لتصل إلى 7 ماليين دوالر، وهو أدنى إجمالي منذ 
العام 2011. وإرتفعت رسوم اإلقراض المشترك بنسبة 76 % لتصل إلى 109.2 ماليين دوالر، وهو أعلى مستوى في الرسوم لمدة 
ثالث سنوات. وشهدت رسوم إكتتاب السندات أيضًا زيادة بلغت 81.3 مليون دوالر بزيادة 64 % عن الفترة عينها من العام 2020.

وش��كلت الحكومات والوكاالت والمؤسس��ات المالية 87 % من إجمالي الرس��وم هذا الربع في المنطقة مع رسوم مسجلة 59 % 
و28 %توالي��ًا. وحص��ل »إتش إس بي س��ي هولدنغ« على معظم رس��وم الخدمات المصرفية اإلس��تثمارية في المنطقة خالل 

الربع األول من العام 2021، بإجمالي 22.7 مليون دوالر أو حصة 10.4 % من إجمالي مجموع الرسوم.

عمليات الإندماج والإ�ستحواذ

وصلت صفقات اإلندماج واإلستحواذ المعلنة في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا إلى 17.1 مليار دوالر خالل األشهر الثالثة 
األولى من العام 2021، بزيادة 19 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 
2020. وإرتفعت عمليات اإلندماج واإلس���تحواذ المستهدفة بنسبة 
55 % ع���ن العام الماض���ي لتصل إلى 12.7 مليار دوالر هذا الربع، 
وهو ثاني أعلى مس���توى على اإلطالق حيث ش���كلت صفقة أرامكو 
الس���عودية والمؤسسة الس���عودية للصناعات األساسية نسبة كبيرة 
بلغ���ت 69.1 ملي���ار دوالر. وحقق���ت عمليات اإلندماج واإلس���تحواذ 
الصادرة بداية إيجابية للربع بلغت 3.9 مليارات دوالر. كما ش���هدت 
عمليات الدمج واإلس���تحواذ المحلية زيادة بنس���بة 73 % عن العام 

الماضي بقيمة 9.4 مليارات دوالر.
وكان���ت أكب���ر صفقة خالل الربع في منطقة الش���رق األوس���ط 
وش���مال إفريقيا هي اإلس���تحواذ على »بي بي - بي ال س���ي بلوك 
61« ومقره���ا عم���ان م���ن »بي تي ت���ي أي بي – مين���ا« مقابل 2.59 

مليار دوالر. 
كذلك كان���ت مصر الدولة األكثر إس���تهدافاً من خالل عمليات 
اإلندماج واإلس���تحواذ بقيمة 3 مليارات دوالر، تليها س���لطنة ُعمان 
وقط���ر. وتصّدرت ش���ركة »جي بي مورغ���ان« قائمة المستش���ارين 
الماليين في منطقة الش���رق األوس���ط وش���مال إفريقيا خالل الربع 
األول من العام 2021، حيث قدمت إستش���ارات في ش���أن صفقات 
بقيم���ة 5.1 ملي���ارات دوالر وهو ما يمثل 30 % من حصة الس���وق. 
كما إحتل »روتشيلد« المركز الثاني يليه »سيتي« في المركز الثالث.

اأ�سواق راأ�ض المال

وبل���غ إجمالي إصدارات األس���هم في منطقة الش���رق األوس���ط 
وش���مال إفريقيا 267.7 ملي���ون دوالر خالل الرب���ع األول من العام 
2021، بإنخف���اض 67 % ف���ي العائدات عن الع���ام 2020. وقد تم 
جم���ع 124.7 مليون دوالر من خالل العروض الالحقة، والتي تعادل 

46 % من إصدارات األسهم في العام 2021 حتى تاريخه. 

األخبار والمستجدات
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وتم تس���جيل طرح عام أولي واح���د فقط خالل الربع األول من 
الع���ام 2021 وه���و طرح الخري���ف لتقنية المي���اه والطاقة في أوائل 
مارس/ آذار 2021 في بورصة تداول، حيث جمع 144 مليون دوالر. 
وإحتلت ش���ركة أوب���ار كابيتال ش.م.ع.م المرك���ز األول في الجدول 
الدوري إلصدارات األس���هم في منطقة الش���رق األوس���ط وش���مال 
إفريقي���ا خالل الربع األول من العام 2021، فيما إحتلت المجموعة 
المالية هيرميس والبنك السعودي الفرنسي المركز الثاني مناصفًة.

اإ�سدار ال�سندات

وبل���غ إجمالي إص���دارات الدي���ون في منطقة الش���رق 
األوس���ط وش���مال إفريقيا 34.8 ملي���ار دوالر خالل الربع 

األول م���ن ع���ام 2021 بزي���ادة 61 % ع���ن الفت���رة عينه���ا 
م���ن الع���ام 2020. وتص���درت المملكة العربية الس���عودية 
واإلم���ارات العربية المتحدة أكثر الدول المصدرة نش���اطاً 
حيث بلغت عائداتها 12.3 مليار دوالر و7.5 مليارات دوالر 
توالي���اً. وكان بيع س���ندات المملكة العربية الس���عودية في 
يناير/ كانون الثاني 2021 من هذا العام نحو 4.9 مليارات 
دوالر أكبر بيع سندات في منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقي���ا لهذا الربع. وإحتل »س���تاندرد تش���ارترد« المركز 
األول ف���ي الجدول الدوري إلص���دارات الديون في منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا خالل الربع األول من العام 

 l.2021

التوقع��ات  ح��ول  تقري��رًا  الدول��ي  النق��د  صن��دوق  أص��در 
اإلقتصادية لمنطقة الش��رق األوسط وش��مال أفريقيا للعام 
2021، والذي جرت مناقش��ته على هامش إجتماعات الربيع 
للبن��ك وصن��دوق النق��د الدوليي��ن، حيث توق��ع األخير »أن 
تع��ود إقتص��ادات دول المنطق��ة الت��ي بدأت مبك��رًا عمليات 
التلقي��ح ضد فيروس كورونا إلى مس��تويات الع��ام 2019، وأن 
تحص��ل عملي��ة التعافي في ال��دول البطيئ��ة والمتأخرة في 
مج��ال التلقيح بين عامي 2022 و2023«. وقد رفع الصندوق 
توقعات��ه للنم��و ف��ي المنطقة لع��ام 2021 إل��ى 4 % بإرتفاع 
بنس��بة 0,9 % ع��ن التوقع��ات الس��ابقة في تش��رين األول/ 

أوكتوبر 2020.
لبناني���اً، ال يزال صن���دوق النقد الدولي يؤكد وفق مس���ؤوليه »أن 
لبنان ال يمكنه أن ينتشل نفسه من األزمة اإلقتصادية من دون حكومة 
جديدة تُجري تغييرات، وتطلق إصالحات تأخرت كثيراً، بعدما سجل 
لبنان نس���بة إنكماش وصلت الى 25 % ف���ي العام 2020، فيما ربط 
وزي���ر المال ف���ي حكومة تصريف االعمال غازي وزن���ي توقعات النمو 
للع���ام 2021 بإتف���اق السياس���يين عل���ى حكومة إصالحي���ة من عدمه 
وتأمي���ن مس���اعدات خارجي���ة، ف���إذا لم يُح���رز لبنان تقدم���اً في هذا 
الس���ياق، فقد يس���جل إنكماش���اً تصل نس���بته إلى 10 % هذا العام، 
أما في أفضل الس���يناريوات، فمن المتوقع أن يُس���جل الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي في لبنان إنكماش���اً بنسبة تُراوح ما بين 2 % إلى 
5 %، عل���ى أن ترتفع نس���بة التضخم ال���ى 77 % بالحد االدنى هذا 
الع���ام. كما توقعت وزارة المال أن يتقلص عجز الموازنة اللبنانية إلى 
نحو 4 % من الناتج المحلي اإلجمالي في العام 2021 من 6 % العام 

صندوق النقد الدولي مستعد للمساعدة: 
لبنان يحتاج إلى برنامج إصالحي يُعيد بناء الثقة

الدكتور جهاد أزعور 
مدير إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى

 في صندوق النقد الدولي

الماضي و11 % في 2019، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التخلف عن 
السداد وإلغاء ما يقرب من نصف الدين بالعملة المحلية«.

 ويؤكد مدير إدارة الش���رق األوسط وآسيا الوسطى في صندوق 
النق���د الدول���ي الدكتور جه���اد أزع���ور »أن لبنان يحتاج إل���ى برنامج 
إصالحي ش���امل جدي يُعيد بن���اء الثقة بين مواطنيه والمس���تثمرين 
والمجتمع الدولي، كما يحتاج الى دعم دولي من المؤسسات الدولية 
ومن الدول الصديقة، على أن يكون جزءاً من هذا الدعم على ش���كل 
من���ح، كون لبنان عان���ى تبعات أزمة النازحين، وم���ن ثم إنفجار مرفأ 
داً على »ضرورة اإلسراع  بيروت في 4 آب/ أغس���طس 2020«، مشدِّ
ف���ي الحصول على هذا الدعم، ومعالجة المش���اكل المتراكمة لوقف 

l.»تفاقم األزمة الحالية

األخبار والمستجدات



Union of Arab Banks (April 2021)احتاد املصارف العربية  )نيسان/ أبريل 2021(62

بقلم الدكتورة سهى معاد

ال��ذي  الم��رض  ه��و   19- كوفي��د 
يس��ببه فيروس كورونا وقد تس��بب 
ه��ذا الم��رض ف��ي وف��اة الماليي��ن 
إلحصائ��ات  ووفق��ًا  العال��م.  ح��ول 
منظم��ة الصح��ة العالمية  فقد بلغ 
ع��دد االصاب��ات ال��ى إبري��ل 2021 
ما يق��ارب 133 مليون حال��ة مؤكدة 
على مستوى العالم، بما في ذلك ما 
يقارب 3 مليون حال��ة وفاة. وقد تم 
إعطاء ما يقارب 670 مليون جرعة 

لقاح.

تقنيات لقاح  »الكوفيد - 19« المبتكرة
كيف يمكن لإلقتصاد الرقمي أن يمّكن تقنيات اللقاحات؟

األخبار والمستجدات

بدأ األمل في نهاية الوباء يلوح في األفق مع اكتش��اف اللقاحات ضد الوباء اال أن فعالية هذه اللقاحات على األمد البعيد لم 
تثبت بعد.

تلق��ي ه��ذه المقالة الضوء على آخر التطورات في تقنيات لقاحات  الكوفيد-19 لتنبيه المصارف الى أهمية دعم االس��تثمار 
واالبت��كار ف��ي ه��ذه التقنيات. وفيما يلي يت��م وضع هذه التط��ورات وتوحيدها ضمن إطار يش��مل التوعية، ووس��ائل التتبع، 
والتقنيات، والسياسات والتوجيه، واإلنتاج والتشغيل، والتأثير على الناتج المحلي اإلجمالي وسوق األوراق المالية والقطاعات 
االقتصادية المختلفة. ونختتم بالتوصيات لتمكين تقنيات اللقاح في ظل االقتصاد الرقمي العالمي وذلك بتنمية وإنش��اء 

وإستخدام منصة الكترونية عالمية لإلقتصاد الرقمي من شانها دعم وتعزيز االبتكار في هذا المجال.
 

ماهية اللقاح

تفيد منظمة الصحة العالمية أن اللقاح هو وس���يلة بسيطة وآمنة 
وفعالة لحماية الناس من األمراض الضارة. واللقاح يس���اعد الجسم 
على مقاومة عدوى معينة وتقوية المناعة. بعض اللقاحات تعمل على 
تدريب جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة عند التعرض لمرض 
ما. وتُعطى معظم اللقاحات عن طريق الحقن، لكن بعضها يُعطى عن 

طريق الفم أو يُرش في األنف.

 اإح�سائات 

وفقًا لإلحصائيات الصادرة عن التحالف العالمي لللقاحات هناك: 
- 184 لقاح قيد التجارب في المختبرات

- 30 لقاح قيد التقييم
- 28 لقاح قيد تجربة االستعمال من قبل الناس

- 21 لقاح قيد التجربة على الصعيد العالمي ضد الوباء
- 13 لقاح تم الموافقة على إستخدامه

من الشركات الرائدة في تطوير اللقاحات األكثر تداواًل ما يلي:
l شركة فايزر وشريكتها األلمانية  بيونتك 

l شركة موديرنا
l جونسون وجنسون وجانسن للصيدلة

l جامعة أكسفورد البريطانية التي طورت لقاح أسترازنكا 
l ش���ركة تكنولوجي���ا حيوية مقرها ميريالن���د التي طورت لقاح 

نوفافاكس 
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l سانوفي وجالكسو سميث كالين
l سينوفاك وسينوفارم الصينية

l مركز االبحاث الروسي الذي طور لقاح سبوتنيك 

التقنيات المعتمدة 

تم اس�������تخدام تقني�������ات مختلفة في لقاحات الكوفي�������د-19  المبتكرة 
حتى اآلن ومنها:

l مراس��ل الحم��ض الن��ووي M-RNA: ه���ذه التقني���ة هي 

مس���تخدمة ف���ي لقاح فاي���زر وموديرنا وتس���توجب جرعتي���ن. وهذه 
التقني���ة تعطي مرس���ال ال���ى الخاليا لك���ي تصنع قطعة م���ن بروتين 

فيروس كورونا الذي من شأنه تقوية جهاز المناعة.
l لقاح��ات النواق��ل )VECTOR VACCINES(: وهذه 
التقنية مستخدمة في لقاح أسترزينكا وجانسن وسبوتنيك وتستوجب 
جرع���ة أو جرعتين. وتس���تخدم لقاحات النواقل فيروس���اً آخريحمل 
التعليمات الجينية لصنع بروتين س���بايك الذي من شأنه تقوية جهاز 

المناعة.
l وحي��دات البروتي��ن )PROTEIN SUBUNIT(: هذه 

التقني���ة هي مس���تخدمة في لقاح نوفافاكس وس���انوفي وتس���توجب 
جرع���ة واح���دة. وتتضم���ن لقاح���ات وحي���دات البروتين أج���زاء من 
الفيروس المس���تهدف وتنتش���ر ف���ي الجهاز المناعي للجس���م بحيث 

يمكن التعرف على الفيروس والتصدي له.
l قت��ل بالكامل: )WHOLE KILLED(: هذه التقنية هي 

مس���تخدمة ف���ي لقاح س���ينوفاك الصيني وتس���توجب جرعة واحدة. 
تس���توجب هذه التقنية أوالً زراعة دفعات من فيروس كورونا ثم قتلها 

باستخدام مادة كيميائية أو حرارة، ثم تحويلها إلى لقاح محقون.
في إصدارها السنوي ألهم التقنيات التي سوف تغير حياتنا في 
MIT Techno 2021، وضعت إم آي ت���ي تكنولوجي ريفيو -  ع���ام
ogy Review تقنية م-ر-ن- ا )مراسل الحمض النووي( على رأس 

قائمة التقنيات األكثر أهمية لهذا العام.

األخبار والمستجدات

 اإنتاج اللقاحات
تعمل منظمة الصحة العالمية WHO ، ومركز مراقبة األمراض 
والوقاية منها CDC ، واليونيس�������يف، والعديد من هيئات الرعاية 
الصحي�������ة ف�������ي جميع أنح�������اء العالم عل�������ى وضع لوائ�������ح معلومات 
لجمي�������ع اللقاحات التي تم إكتش�������افها حتى اآلن. ويمكن الحصول 
على ه�������ذه المعلوم�������ات عل�������ى مواقع االنترن�������ت له�������ذه المنظمات 
الصحية والدولية. وتتضمن هذه اللوائح المعلومات التالية حول 

اللقاحات:
l نظرة عامة حول إنتاج اللقاح وتطويره

l عدد وحدات اللقاح المنتجة حتى اآلن والمزودة للعالم

l الجرعات المطلوبة على فترات زمنية مختلفة
l كيفية تناول اللقاح )عن طريق الفم، أوالحقن، أو غير ذلك(

l متطلبات التخزين لللقاح

l موافقة السلطات والدول حول العالم على تداول اللقاح

l مرحلة التطوير الحالية

l اآلثار الجانبية ألخذ اللقاح
l التأثير على االمد البعيد لللقاح

l وجوب التكرار )كم مرة نحتاج إلى اعادة أخذ اللقاح للتحصن 
ضد الوباء(

l القبول والتداول من قبل المجتمعات المختلفة
l التكنولوجيا األساسية المعتمدة في تصنيع اللقاح

l الشركات المصنعة والمختبرات المساهمة في إنتاج اللقاح
l معلومات اخرى

تب���ذل المنظم���ات والس���لطات العالمية جهود ضخمة لتش���جيع 
الن���اس على أخذ اللقاح���ات ولكن ال يزال يرت���اب بعض الناس حول 
العال���م المخاوف بش���أن اآلث���ار الجانبي���ة لللقاح���ات وتأثيرها على 
الجسم وفائدتها على المدى القصير والطويل األجل ومخاوف أخرى 
فيما يتعلق بكيفية االستخدام واإلنتاج والحفظ بشكل مناسب خالل 

عمليات النقل والتوريد.
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 �سل�سة التوريد العالمية
وفق���اً للدراس���ات الصادرة عن KPMG فإن إكتش���اف لقاحات 
الكوفي���د-19  قد بعث األمل بق���رب نهاية الوباء، لكن أنظمة الرعاية 
الصحي���ة في جميع أنحاء العال���م تواجه اآلن المهمة المعقدة إلنتا ج 
وتأمين وتوزيع وإدارة اللقاحات. إن إنتاج كميات كافية من اللقاحات 
ه���و أول الطري���ق إذ أنه يتوج���ب بعد ذلك نقل اللقاح���ات بأمان إلى 
مختل���ف أنحاء العالم والحفاظ عليها على درجة الحرارة المناس���بة، 
وتتبع سلس���لة التوريد العالمية لللقاحات على مدار الس���اعة لتجنب 

األخطاء وضمان سالمة المنتج وتسليمه.
ويرى المنتدى االقتصادي العالمي أن اللقاحات فعالة في احتواء 
الوب���اء، إال أنه يتوج���ب توفير اللقاحات على نطاق واس���ع في جميع 
أنحاء العالم خالل فترة زمنية قصيرة لتحقيق النتائج المرجوة، مما 
ي���ؤدي إل���ى زيادة الضغط عل���ى الحكومات والمنظم���ات والمصنعين 

وشركات سلسلة التوريد والمجتمعات .
ووفقاً للمؤسس���ة الرائدة في العال���م لنظم المعلومات الجغرافية  
ESRI ، واالتح���اد الدول���ي للنق���ل الج���وي، فإنه ما يق���ارب من 25 
بالمائة من اللقاحات المشحونة معرضة للخطر بسبب عدم حفظها 

على درجة الحرارة المناسبة.
 

اإر�سادات 

وضعت منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيس���يف إرش���ادات 
حول االمور اللوجيس���تية المتعلقة بسلسلة التوريد العالمية للقاحات 
في���روس كورون���ا وذلك في ش���باط 2021. وتتناول هذه اإلرش���ادات 
تفاصيل حول خصائص اللقاحات، واس���تراتيجيات التوريد ، ومنصة 
كوفاك���س  COVAX، والتخطيط المس���بق، والوظائف األساس���ية 
واللوجس���تيات، والعملي���ات ، وكيفي���ة اس���تقبال اللقاح���ات ، وكيفية 
تخزي���ن اللقاحات، وإعادة تغليف اللقاحات، وإنتاج أو ش���راء عبوات 
للتبري���د، وكيفي���ة نق���ل اللق���اح، وإدارة عمليات االس���ترجاع ، وإدارة 
المعلومات حول سلسلة التوريد، ومعلومات عن تتبع تداول اللقاحات 
ف���ي العالم، وتأمين سلس���لة التوري���د ، والميزاني���ة واإلدارة المالية، 
والبنية التحتي���ة لمخازن اللقاحات ومتطلبات الطاقة، وإدارة نفايات 
الرعاي���ة الصحي���ة، وتدريب الم���وارد البش���رية، وتقيي���م االجرائات 

المتعلقة باللقاحات المتخذة في مختلف الدول.
ويق���وم التحال���ف العالمي لللقاح���ات ومنظمة الصح���ة العالمية 
المنص���ة   ،COVAX كوفاك���س  منص���ة  إدارة  ف���ي  واليونيس���ف 
اإللكترونية التي تس���اعد في تسريع عملية توصيل اللقاحات بطريقة 

عادلة ومالئمة وآمنة وفعالة الى جميع البلدان على السواء.
 

البتكارات الجديدة

تتعاون ش���ركات التكنولوجيا الكبرى مثل مايكروس���وفت وأوراكل 
وغيره���ا من عمالق���ة التكنولوجيا على تطوير أنظم���ة تقنية مبتكرة 

األخبار والمستجدات

الصدار جوازات س���فر لقاح الكوفيد-19. وقد انضمت أكبر شركات 
التكنولوجيا ومؤسس���ات الرعاية الصحية معاً لتطوير نظم إلكترونية 
لس���جل رقمي مشفر يتضمن معلومات صحية لألفراد عن أخذ لقاح 
الكوفي���د-19 . وه���ذا الس���جل الرقمي هو بمثابة جواز س���فر اللقاح 
الرقم���ي ويمك���ن اس���تخدامه ألغ���راض مختلف���ة كالس���فر بالطائرة 

والدخول الى مختلف األماكن كالحفالت وغيرها. 

التاأثير على �سوق الأوراق المالية

وفًق���ا لمصادر الجاردي���ان Guardian، فقد باع رئيس ش���ركة 
فاي���زر 5.6 مليون دوالر من األس���هم يوم اإلعالن عن إكتش���اف لقاح 

الكوفيد-19 .
ومع التوسع في تداول اللقاح على الصعيد العالمي، من المتوقع 
أن تس���تفيد بع���ض القطاعات أكثر من غيرها مث���ل الطيران، والبيع 

بالتجزئة، والعمار ، تليها قطاعات المكاتب والفنادق.

 التاأثير على الناتج الإجمالي العالمي

من المتوقع أن بس�������اعد لقاح فيروس كورون�������ا إلى انتعاش االقتصاد 
واستعادة النمو االقتصادي بنسبة 6٪ في الناتج اإلجمالي العالمي.

وتق�������در مؤسس�������ة االبح�������اث األوروبي�������ة RAND   تأثي�������ر لقاح�������ات 
الكوفيد-19 على مقدار الخس�������ارة في الناتج اإلجمالي العالمي كما 

يلي:
l بدون إس���تخدام أي لقاح في العالم تقدر الخس���ارة في الناتج 

اإلجمالي العالمي 3.45 تريليون دوالر.
l م���ع وصول اللقاح الى بعض الدول تقدر الخس���ارة في الناتج 

اإلجمالي العالمي 1.23 تريليون دوالر.
l مع وصول اللقاح الى جميع الدول ذات الدخل المرتفع، تقدر 

الخسارة في الناتج اإلجمالي العالمي  292 مليار دوالر.
l مع وصول اللقاح الى جميع الدول ذات الدخل المرتفع والمتوسط  

، تقدر الخسارة في الناتج اإلجمالي العالمي 153 مليار دوالر.
 

التاأثير على الفجوة الرقمية

إن التف���اوات ف���ي إمكاني���ة الحصول على لق���اح الكوفيد19- في 
مختلف الدول يظهر مدى إتس���اع الفجوة الرقمية حول العالم وعجز 
سلسلة التوريد العالمية عن توصيل اللقاح بالتساوي الى جميع أنحاء 
العال���م ولمختل���ف طبقات المجتمع والفئ���ات ولجميع االفراد في كل 

األعمار دون إعطاء األولية فقط للمسنين. 
 

نحو اقت�ساد رقمي عالمي منيع �سد الوباء

ال يمكن تجنب الوباء بالكامل ولكن تقنيات االقتصاد الرقمي يمكن 
أن تساعد في نواٍحي مختلفة:

l االبتكار في إنتاج اللقاحات
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l تطوي���ر البني���ة التحتي���ة اآلمنة للبيان���ات لجواز س���فر اللقاح 
الرقمي 

l تحسين سلسلة التوريد العالمية للقاحات
l زيادة الوعي والوقاية 

l االبتكار في إنتاج التطبيقات الخاصة باللقاحات
l سد الفجوة الرقمية

l تكييف التصميم مع نمط الحياة الجديد مثل العمل من المنزل

 إن المضي قدمًا نحو اقتصاد رقمي قوي المناعة يعتمد على  تنمية 
- إنش�������اء - وإس�������تخدام منصة الكترونية عالمي�������ة لالقتصاد الرقمي 

تساعد في تمكين إطار تكنولوجيا اللقاح، كما هو مفصل أدناه: 
- تنمية

l تنمية المعرفة والخبرة في التقنيات الرقمية إلنتاج اللقاحات
l وض���ع سياس���ات تتعلق بجوازات الس���فر الرقمية واس���تخدام 

سجالت بيانات اللقاحات المشفرة
l تنمية الموارد المالية لدعم االبتكار

- إنشاء
l إنش���اء تطبيقات وأدوات رقمي���ة إلنتاج اللقاحات والوقاية من 

األمراض
l إنش���اء بنية تحتية عالمية آمنة وعالية الجودة للبيانات يمكن 

أن تساعد في تبادل البيانات حول اللقاحات وتحليلها.
- إستخدام

إس�������تخدام تطبيق�������ات مبتك�������رة مجانية م�������ن قبل س�������لطات الرعاية 

األخبار والمستجدات

الصحية والمنتجين والمطورين لللقاحات وجميع أفراد المجتمع، 
ومن هذه التطبيقات:

l تطبيقات إدارة سلسلة التوريد العالمية للقاحات
l تطبيقات التخطيط والتطوير

l تطبيقات لوحة القيادة لتتبع العدوى وإمدادات اللقاحات
l تطبيقات التصميم

l تطبيقات إنتاج اللقاحات
l تطبيقات السجالت الرقمية المشفرة للقاحات

l.تطبيقات دعم القرارات المتعلقة باللقاح l

رسم 1. منصة االقتصاد الرقمي العالمي
 لتمكين تكنولوجيا اللقاحات

جدول تطبيقات اللقاحات

  تطبيقات اللقاحات

السجالت الرقمية للقاحاتإنتاج اللقاحاتتتبع العدوى

لوحات القيادةتصميم للمكتب في المنزل والعملإدارة سلسلة التوريد العالمية
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إفتتاح مقر الشركة العراقية لضمان الودائع
محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف:

ستساهم في إعادة الثقة بالمصارف الخاصة العاملة في العراق

ضمان الودائع المصرفية رقم )3( لس���نة 2016 الصادرة عن مجلس 
ال���وزراء كش���ركة مس���اهمة مختلط���ة مؤسس���ة وفقاً ألح���كام قانون 
الش���ركات رقم 21 لسنة 1997، وأن شركة ضمان الودائع، تسعى إلى 
تحقيق المصلحة العامة للمجتمع بالدرجة األساس عن طريق حماية 
أم���وال المودعين وزيادة ثقتهم بالجه���از المصرفي القائم في الدولة 
وخصوص���اً بع���د ضعف ثقة الجمه���ور وال س���يما المودعين بالقطاع 
المصرف���ي وتوالي األزمات المالي���ة في موازنة الدولة وعجزها، مما 
دف���ع الحكوم���ة العراقية في ظل اإلس���تقرار النس���بي للقطاع المالي 
ونجاح السياسات النقدية للسنوات األخيرة، الى إيجاد حلول مناسبة 
والحد من آثار األزمات ومساعدة المصارف المتعثرة وذلك من خالل 

إنشاء شركة تُسّمى )الشركة العراقية لضمان الودائع(.
ويبلغ رأس���مال الشركة العراقية لضمان الودائع 100 مليار دينار 
)83.3 ملي���ون دوالر(، ويُس���اهم فيه���ا 42 مصرفاً خاص���اً وحكومياً 
وأجنبي���اً، عاماًل في الع���راق، باإلضافة إلى ش���ركة التأمين الوطنية 
وصندوق تقاعد موظفي الدولة. علماً أن المبالغ التي تزيد عن 100 

مليون دينار تكون نسبة التعويض حيالها 25 %.
وتهدف الشركة إلى حماية المودعين، والمحافظة على حقوقهم، 
وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي، وتش���جيع اإلدخار، وتوعية 
الجمه���ور المصرفي، وإدارة عملية تعوي���ض المودعين في المصرف 

المفلس.
ومن مهمات الشركة، توفير غطاء لضمان الودائع لدى المصارف 

البن��ك  محاف��ظ  إفتت��ح 
المرك��زي العراقي مصطفى 
غالب مخيف، مقر الش��ركة 
العراقي��ة الجدي��د لضم��ان 
المحاف��ظ  وق��ال  الودائ��ع، 
الش��ركة  »إن  مخي��ف: 
ستس��اهم ف��ي إع��ادة الثقة 
ف��ي  الخاص��ة  بالمص��ارف 
الع��راق«، مؤك��دًا »أن البن��ك 
المرك��زي س��يولي اإلهتمام 
بهذه الش��ركة، كونها إحدى 

دعامات العمل المصرفي«.

وفي هذا السياق، إرتبط مفهوم ضمان الودائع بالغرض الذي تم 
من خالله إنشاء الشركة العراقية لضمان الودائع )مساهمة مختلطة( 
وهو تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، وتحقيق اإلس���تقرار في النظام 
المال���ي والمس���اهمة في معالجة ظاه���رة اإلكتن���از وحماية وتعويض 
المودعي���ن ف���ي حالة إفالس مص���رف معين أو مجموع���ة مصارف، 
وهذا ما إبتغاه المش���ّرع العراقي عن���د إصداره لنظام ضمان الودائع 
المصرفي���ة رق���م )3( للع���ام 2016. علماً أنه جاء تأس���يس الش���ركة 
العراقي���ة لضم���ان الودائع بعد س���نوات من إنهيار بع���ض المصارف 
الخاص���ة والوقوف عائق���اً نحو تطوير القط���اع المصرفي الذي يبلغ 
عدد المتعاملين معه 22 % من البالغين، بعد مش���روع توطين رواتب 
موظف���ي الدول���ة. وقد إنه���ارت مصارف عراقية عدة، في الس���نوات 
التي تلت العام 2003، مثل مصارف الوركاء، والبصرة، ودار السالم، 

واإلقتصاد وغيرها.
لقد أخ���ذ البنك المركزي العراقي على عاتقه، مهمة اإلش���راف 
على تأس���يس ومنح إجازة ممارس���ة ضمان الودائع لش���ركة تؤس���س 
وفق���اً لقانون الش���ركات رقم 21 لس���نة 1997، وس���اهمت المصارف 
الحكومي���ة بنس���بة )25 %( والمصارف التجاري���ة والفروع األجنبية 
وهيئ���ة التقاعد الوطني���ة/ صندوق تقاعد موظفي الدولة وش���ركات 

التأمين الوطنية بنسبة )30 %(.
أما النس���بة المتبقية والبالغة 45 %، فس���تُطرح لإلكتتاب العام، 
حيث يتم إنش���اء »الش���ركة العراقية لضمان الودائ���ع«، بموجب نظام 
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العراقي���ة المج���ازة م���ن البنك المرك���زي العراقي 
داخل العراق، وإستثمار أموال الشركة في مختلف 
المج���االت المتاح���ة قانون���اً مث���ل ش���راء حواالت 
الخزينة، والس���ندات أو ش���راء الذه���ب والعمالت 

األجنبية أو إيداعها لدى المصارف الرصينة.
وتتوجه رؤية الش���ركة نح���و أن تكون رائدة في 
مج���ال ضم���ان الودائ���ع عل���ى المس���توى المحلي، 
واإلقليم���ي والدول���ي. أم���ا رس���الة الش���ركة، فهي 
حماي���ة المودعين وتش���جيع اإلدخار والمس���اهمة 
ف���ي تعزيز الثقة بالقط���اع المصرفي داخل العراق 

وخارجه.

أعلن البن���ك المركزي العراق���ي إضافة خاصية 
حماي���ة األوراق النقدي���ة من البكتيريا والفيروس���ات 

ومن ضمنها ساللة فايروس كورونا.
وأفاد المكتب اإلعالمي للبنك المركزي العراقي 
ف���ي بيان: »أن البنك أض���اف خاصية حماية األوراق 
النقدي���ة م���ن البكتيريا والفيروس���ات، وم���ن ضمنها 
ساللة فايروس كورونا والتي سيتم طرحها قريباً في 

التداول«.
وأض���اف البي���ان أن���ه »س���يتم إضاف���ة المبي���د 
العالمي���ة  الش���ركات  طّورت���ه  ال���ذي  البيولوج���ي، 
المتخصص���ة بطباعة األوراق النقدية بالتنس���يق مع 

 l.»الجهات المختصة

البنك المركزي العراقي يُضيف خاصية جديدة لألوراق النقدية

وال تخضع ألحكام نظام الشركة، فروع المصارف العراقية العاملة 
خارج العراق، ومصارف التنمية واإلستثمار التي ال تقبل الودائع. وال 
تخضع للضمان، التأمينات النقدية عن قيمة التس���هيالت اإلئتمانية، 
وودائ���ع المص���ارف ل���دى البن���ك المرك���زي العراق���ي، واإلحتياط���ي 
القانون���ي للمصارف المودع ل���دى البنك المرك���زي العراقي، وودائع 
أعضاء مجلس إدارة المصرف المساهم، والودائع غير المطالب بها 
المودع���ة لدى المصارف المس���اهمة وودائع المصرف لدى مصرف 

آخر.
وتش���كل الموارد للشركة، بدل التأمين الش���هري المفروض على 
ودائ���ع المص���ارف المش���مولة والبالغ ديناراً واحداً ع���ن كل 10 آالف 
دينار، وعوائد إس���تثمار أموال الش���ركة، وأي ُمنح مالية تُقدم للشركة 

بموافقة مجلس إدارتها بعد إستحصال الموافقات الرسمية.

ويُمكن إس���تثمار أموال الش���ركة في مختلف مجاالت اإلس���تثمار 
كوضعه���ا كودائ���ع ثابتة أو إس���تثمارية، وش���راء أدوات الدي���ن العام، 
وإستثمارها في البنك المركزي العراقي في المجاالت المتاحة. كما 
يُمكنها اإلقتراض مباش���رة من المصارف، أو إصدار س���ندات قرض 

لدعم رأسمالها. 
 أخيراً، يكمن الدور المرتقب للش���ركة من خالل المس���اهمة في 
معالج���ة ظاهرة اإلكتناز: 62.6 تريليون دينار )العملة المصدرة حتى 
نهاية العام 2020(، و7.3 تريليونات دينار )العملة لدى المصارف – 
النس���بة 13.4 %(، و54.2 تريلي���ون دين���ار، )العملة خارج المصارف 
– النس���بة 86.6 %(. أم���ا تصنيف الودائع حت���ى نهاية العام 2020 
فه���ي: 92 تريليون دينار، 62 تريليون دينار لدى المصارف الحكومية 

 l.و30 تريليوناً لدى المصارف الخاصة
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أعل��ن بن��ك مص��ر، ف��ي بي��ان، أن��ه »س��جل 
الع��ام  األرباح خ��الل  في صاف��ي  إرتفاع��ًا 
المال��ي الماضي بنس��بة 29 % مقارنة بعام 
2018-2019 ليص��ل إل��ى 11 ملي��ار جني��ه«، 
مس��جاًل »إجمال��ي أرباح قب��ل الضرائب 24 
ملي��ار جني��ه خ��الل الع��ام المال��ي الماضي 
 2020 30 يوني��و/ حزي��ران  ف��ي  المنته��ي 
بمع��دل نم��و 40 % مقارن��ة بالع��ام المالي 
الس��ابق علي��ه، وم��ع س��داد 13 ملي��ار جنيه 
للضرائ��ب وص��ل صافي الرب��ح إل��ى 11 مليار 

جنيه بمعدل نمو 29 %«.

وأض���اف البي���ان: أن إجمال���ي المركز المالي 
تخط���ى حاج���ز التريلي���ون جنيه ليص���ل إلى 1.2 
تريلي���ون جنيه ف���ي نهاي���ة العام المال���ي 2019-

رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس إتحاد بنوك مصر محمد اإلتربي

أرباح بنك مصر ترتفع بنسبة 29 % 
في العام المالي 2020 إلى 11 مليار جنيه

2020 مقاب���ل 967 ملي���ار جنيه في العام الس���ابق عليه بمعدل نمو 
27 %، حي���ث إرتف���ع صافي القروض المباش���رة للعمالء إلى 335 
ملي���ار جنيه مقاب���ل 272 مليار جنيه في العام الس���ابق بمعدل نمو 
23 %. وج���اءت الزيادة في القروض نتيج���ة لنمو محفظة األفراد 
والمش���روعات الصغيرة بنس���بة 59 %، ونمو محفظة المؤسس���ات 

الكبيرة والمتوسطة بنسبة 18 %«.
وأش���ار بنك مصر إل���ى أن���ه »تم���ت تس���وية ملف���ات ع���دد كبير 
م���ن العم���الء، وإبرام تس���ويات بمبل���غ 2.4 ملي���ار جنيه، كم���ا بلغت 
المتحص���الت من عمالء الديون غي���ر المنتظمة نحو 1.1 مليار جنيه 

وبلغت نسبة التغطية 137.1 %«.
وذكر البيان »أن محفظة اإلستثمارات المالية حققت نمواً بنسبة 
45 % ف���ي الع���ام الماضي، حيث وصلت إلى 556 مليار جنيه مقابل 
385 مليار جنيه في العام الس���ابق عليه. كما ش���هدت ودائع العمالء 
نم���واً بنح���و 182 مليار جنيه لتصل إلى 928 مليار جنيه، مقابل 746 
ملي���ار جنيه في 30 يونيو/ حزي���ران 2019 محققة بذلك معدل نمو 
24 %؛ نتيج���ة نمو ش���هادات اإلدخ���ار بنس���بة 47 % وودائع ألجل 

وبإخطار بنسبة 33 %«.
وأف���اد البي���ان »أن قيم���ة محفظ���ة التجزئة المصرفي���ة بنوعيها 
النمط���ي واإلس���المي، بلغت نح���و 47.9 مليار جنيه ف���ي 30 يونيو/ 
حزيران 2020 مقابل 31.5 مليار جنيه في 30 يونيو/ حزيران 2019 
بزيادة بنحو 16.4 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 52.1 %.

كم���ا تخطى عدد البطاقات المص���درة 9.43 مليون بطاقة تعمل 
غالبيته���ا بنظ���ام الش���ريحة الذكي���ة Smart Chip ليصبح بن���ك 
مصر ف���ي المرك���ز الثاني من حيث عدد بطاق���ات الدفع اإللكترونية 

بين البنوك المصرية«.
وأوضح البن���ك »أن عدد مواقع التجار المتعاقدين معه وصل إلى 
21212 موقعاً في جميع محافظات الجمهورية، ووصل حجم معامالت 
التجار المتعاقدين مع البنك )آالت POS - نظام التجارة اإللكترونية 

E-Commerce( إلى ما يزيد عن 21.8 مليار جنيه سنوياً«.
وذك���ر البي���ان »أن ع���دد الش���ركات المتعاقدة مع البن���ك لتقديم 
منتج���ات تحوي���ل المرتب���ات )بطاقات مرتبات - حس���ابات مرتبات( 
وصل إلى 1443 ش���ركة من ش���ركات قطاع األعم���ال العام والخاص 
بع���دد بطاق���ات 969.5 أل���ف بطاق���ة، وكذلك ما يزيد ع���ن 62 ألف 

حساب«.
 BM Wallet وأشار البيان إلى »أن عدد المحافظ اإللكترونية
الصادرة من بنك مصر وصل إلى نحو 700 ألف محفظة في يونيو/ 
حزي���ران 2020، مما يش���ير إلى زي���ادة إعتمادية العم���الء على هذا 
المنتج في تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة«، مشيراً 
إل���ى »أن حصته الس���وقية من���ذ بدء منظوم���ة وزارة المالي���ة لميكنة 
المرتب���ات ف���ي 2005، وذلك بين البنوك المش���اركة ف���ي المنظومة، 
وصل���ت إل���ى 48 % وبع���دد بطاقات بلغ 2.64 ملي���ون بطاقة تخص 

 l.»الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1400 جهة

األخبار والمستجدات





Union of Arab Banks (April 2021)احتاد املصارف العربية  )نيسان/ أبريل 2021(70

»المركزي المصري«: 

ن مستوى العجز في الميزان التجاري البترولي تحسُّ

أفاد البنك المركزي المصري، في بيان، »أن اإليرادات الس��ياحية س��جلت تراجعًا خالل النصف األول من العام 
المالي 2021 بنس��بة 75.3 % مقارنة بالفترة عينها من العام 2019-2020«، مشيرًا إلى »أن اإليرادات السياحية 
س��جلت نح��و 1.8 مليار دوالر خالل النصف األول م��ن العام المالي الجاري مقابل نح��و 7.2 مليارات دوالر خالل 

الفترة عينها من العام الماضي«.

وذك���ر »المرك���زي« أن »تراجع اإليرادات الس���ياحية كان أحد 
أسباب تراجع فائض الميزان الخدماتي، وتالياً زيادة عجز حساب 
المعامالت الجارية خالل النصف األول من العام الجاري، والذي 
إرتفع بنس���بة 66.9 %، مس���جاًل نحو 7.6 مليارات دوالر مقابل 
نح���و 4.6 مليارات دوالر خالل الفت���رة عينها من العام الماضي. 
وتراج���ع فائض الميزان الخدمي بمعدل 69.9 % خالل النصف 
األول من العام المالي الجاري ليسجل نحو 1.9 مليار دوالر مقابل 

نحو 6.3 مليارات دوالر خالل الفترة عينها من العام الماضي.
وس���اهم أيض���اً تراجع فائض المي���زان الخدمي في إنخفاض 
متحص���الت النقل بمع���دل 17.1 % لتس���جل نح���و 3.6 مليارات 
دوالر ف���ي النص���ف األول من العام المال���ي 2020-2021 مقابل 
نح���و 4.4 مليارات دوالر خالل الفت���رة عينها من العام الماضي، 
وذل���ك كنتيجة أساس���ية إلنخفاض متحصالت ش���ركات الطيران 

تأثراً بجائحة كورونا«.
وأشار »المركزي« إلى »أن من بين العوامل التي أدت إلى زيادة 
عجز حس���اب المعامالت الجارية، إرتفاع عجز الميزان التجاري 
غي���ر البترول���ي بمع���دل 6.6 %، وبنحو 1.2 مليار دوالر ليس���جل 
نح���و 19.1 ملي���ار دوالر خ���الل النصف األول من الع���ام الجاري. 
ويأت���ي ذل���ك نتيجة إرتف���اع المدفوعات ع���ن الواردات الس���لعية 

غير البترولي���ة بنحو 1.3 مليار دوالر خالل النصف األول مقارنة 
بالفترة عينها من العام الماضي، لتس���جل نحو 28.5 مليار دوالر، 
حيث تركزت الزيادة في الواردات من األدوية، وقطع غيار وأجزاء 

السيارات.
ف���ي حي���ن إقتص���رت الزيادة ف���ي الص���ادرات الس���لعية غير 
البترولي���ة عل���ى ما قيمت���ه 131.5 مليون دوالر لتس���جل نحو 9.3 
ملي���ارات دوالر في النصف األول م���ن العام الجاري، حيث جاءت 

معظم الزيادة في الصادرات من الذهب«.
وأوضح البنك المركزي أنه في المقابل »هناك عدد من العوامل 
اإليجابي���ة الت���ي حدت من تفاقم عجز الحس���اب الج���اري، من بينها 
إرتف���اع تحويالت المصريي���ن العاملين في الخ���ارج بمعدل 13.5 % 
لتس���جل نحو 15.5 مليار دوالر مقابل نحو 13.7 ملياراً«، مش���يراً إلى 
»أن م���ن بين هذه العوامل أيضاً تحس���ن مس���توى العجز في الميزان 
التج���اري البترولي ليقتصر على 54.2 مليون دوالر فقط مقابل نحو 
733.3 ملي���ون دوالر خالل النص���ف األول من العام المالي الماضي. 
كما تراجع عجز ميزان دخل اإلستثمار بمعدل 6 % وبمقدار 347.8 
مليون دوالر، ليس���جل نحو 5.4 مليارات دوالر في النصف األول من 
العام المالي الجاري مقابل نحو 5.8 مليارات دوالر في الفترة عينها 

 l.»2020-2019 من العام

األخبار والمستجدات
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دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى »توفير أجهزة مجسات 
متطورة لقياس مس���توى الرطوبة في التربة بدقة عالية، مما يحقق فوائد 
متع���ددًة؛ أهمها زي���ادة اإلنتاجية المحصولية لألراض���ي الزراعية، وتوفير 
كميات األس���مدة المس���تخدمة، كذلك تطوير األجه���زة الذكية لري المياه، 
لتك���ون ف���ي متناول الفالحين بأس���عار وكميات مناس���بة، ومن ثم مضاعفة 
دخل األس���ر الريفية، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العربية للتصنيع، ووزارات 

الري والزراعة واإلنتاج الحربي.
جاء كالم الرئيس السيس���ي خالل ترؤس���ه إجتماعاً ضم رئيس مجلس 

الرئيس المصري يدعو إلى توفير أجهزة الري الذكي 
بأسعار وكميات مناسبة للفالح

الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي المصري  طارق 
عام���ر، ووزي���ر الم���وارد المائية وال���ري الدكتور محمد عب���د العاطي، ووزير 
الزراعة وإس���تصالح األراضي السيد القصير، ووزير الدولة لإلنتاج الحربي 

محمد أحمد مرسي، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع عبد المنعم التراس.
وعرض المجتمعون منظومة وسائل الري الحديث من مختلف جوانبها، 
والت���ي تهدف إلى رفع كفاءة إس���تخدام المياه وتطوي���ر نظم الري الحقلي، 
وزيادة اإلنتاجية الزراعية على مستوى كل مصر، مع عرض بدائل التمويل 

 l.المختلفة في هذا الصدد

أفاد بنك »جي بي مورغان« 
أن���ه »وضع مصر قيد المراجعة 
لإلدراج في سلس���لة مؤش���رات 
الخاصة  الحكومي���ة  للس���ندات 
يُع���د  م���ا  الناش���ئة،  باألس���واق 
مؤش���راً لزيادة نصيب السندات 

»جي بي مورغان« قد يضم السندات المصرية إلى مؤشره لألسواق الناشئة

المصري���ة من إس���تثمارات الصنادي���ق العالمية، ومن ث���م يُعد ذلك 
وس���يلة جدي���دة لتدفق العم���الت األجنبية للدولة«، مش���يراً إلى أنه 
»في حال اإلنضمام، فإن وزن مصر سيكون نحو 1.8 % في مؤشر 
JPMorgan GBI-EM، م���ع خضوع 14 س���نداً حكومياً مصرياً 
بإجمالي قيمة إس���مية عند 24 مليار دوالر للمراجعة لتحديد مدى 

أهليتها«.
ويُعد مؤش���ر »جي بي مورغان« لس���ندات األسواق الناشئة، أداة 
تُوفر مقياس���اً مرجعي���اً ألداء العائد على الس���ندات الحكومية التي 
تُصدره���ا بلدان األس���واق الناش���ئة بعملة أخ���رى، بخالف عمالتها 

المحلية سواء كانت بالدوالر أو اليورو أو الين.

ويؤك���د الخب���راء »أن ه���ذا 
معلوم���ات  يُوف���ر  المقي���اس 
للمستثمرين في هذه السندات 
أعل���ى  بعائ���دات  تتمت���ع  الت���ي 
للمس���تثمرين مقارنة بالسندات 
المتقدم���ة،  اإلقتص���ادات  ف���ي 
ويتم وزن المؤشر على أساس القيمة السوقية للسندات الحكومية«.
وفي هذا الس���ياق، أوضحت محلل���ة اإلقتصاد الكلي في »برايم 
القابض���ة« منى بدير، »أن هذه الخطوة ه���ي ثمار برنامج اإلصالح 
اإلقتص���ادي ال���ذي ع���ّزز ق���درة مص���ر عل���ى اإلنضمام لمث���ل هذه 
المؤشرات، إلى جانب أن سوق السندات المصرية باتت أكثر جذباً 

لإلستثمارات األجنبية«.
وكانت الس���ندات المصرية قد خرجت من المؤش���ر في أعقاب 
ث���ورة 25 يناي���ر/ كانون الثان���ي 2011، قبل أن يأتي ق���رار »جي بي 
مورغ���ان« بمراجع���ة موق���ف مصر لإلدراج في سلس���لة مؤش���رات 

 l.السندات الحكومية

األخبار والمستجدات
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أعل��ن البن��ك المرك��زي المص��ري، أن إجمالي التدفق��ات م��ن 
العمالت األجنبية لدى مصرفي »األهل��ي المصري« و»مصر«، 
بلغ��ت نح��و 240 ملي��ار دوالر، منذ ق��رار تحرير س��عر الصرف 
ف��ي نوفمبر/ تش��رين الثان��ي 2016 وحتى تاريخ��ه. علمًا أنه 
ف��ي بداي��ة نوفمبر/ تش��رين الثان��ي 2016، أعلن��ت الحكومة 
المصري��ة ب��دء تنفي��ذ برنامج اإلص��الح اإلقتص��ادي، والذي 
ب��دأ بتعويم الجنيه المص��ري مقابل الدوالر، وتحرير س��وق 

الصرف بشكل كامل.
وق���ال نائب رئيس البنك األهلي المص���ري، يحيى أبو الفتوح، »إن 
التدفق���ات من العمالت األجنبية في البنك، قفزت إلى نحو 177 مليار 
دوالر، من���ذ قرار تحرير س���عر الصرف وحتى أبريل/ نيس���ان 2021«، 
مشيراً إلى »أن البنك شهد نمواً في التدفقات الدوالرية من تحويالت 
المصريي���ن العاملين ف���ي الخارج، والس���ياحة والص���ادرات وتدفقات 

صناديق اإلستثمار العالمية من أجل اإلستثمار في مصر«.
بدوره، أوضح نائب رئيس بنك مصر، عاكف المغربي، »أن حصيلة 
البنك من تدفقات العملة األجنبية منذ تحرير سعر الصرف، حتى اآلن 
سجلت نحو 63 مليار دوالر«، مشيراً إلى »أن التدفقات النقدية شهدت 
نم���واً متزاي���داً من م���وارد مختلفة منذ بداية الع���ام 2021 وحتى اآلن، 

األخبار والمستجدات

سيولة أجنبية ضخمة جذبتها بنوك مصر منذ تعويم الجنيه

وذلك بعد نجاح برنامج اإلصالح اإلقتصادي وزيادة معدالت النمو«.
يُذكر أنه قبل قرار التعويم، كانت الس���وق الس���وداء تس���تحوذ على 
الحص���ة األكبر م���ن التعامالت الدوالرية، بس���بب الف���ارق الكبير بين 
األسعار التي يقدمها التجار وشركات الصرافة، وبين األسعار الرسمية 

لدى البنوك المصرية.
وتش���ير بيان���ات البن���ك المرك���زي المص���ري، إلى إرتف���اع صافي 
إحتياط���ي النق���د األجنب���ي خ���الل م���ارس/ آذار 2021، حي���ث إرتفع 
إجمال���ي إحتياطي النقد األجنبي ل���دى »المركزي المصري«، من نحو 
40.201 مليار دوالر في نهاية فبراير/ شباط 2021 إلى نحو40.337 

l.2021 مليار دوالر في نهاية مارس/ آذار

افتت���ح بن���ك القاهرة بالتع���اون م���ع وزارة التموين وجه���از تنمية 
التج���ارة الداخلي���ة، مق���ر الس���جل التج���اري ف���ي أحد ف���روع البنك 
بمدين���ة العب���ور، ليصبح أول بنك ف���ي مصر، يق���وم بتقديم خدمات 
الس���جل التجاري بأح���د فروعه. وتأتي تلك الخط���وة بما يتوافق مع 
رؤى وتوجه���ات البن���ك المرك���زي المص���ري نحو تعزي���ز التعاون بين 
القطاع المصرفي من خالل فروع البنوك المس���جلة، ووزارة التموين 
والتج���ارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، تيس���يراً 
على العمالء في القيام بإجراءات اإلس���تخراج والتجديد والتس���جيل 

في السجل التجاري.

وأع���رب رئيس مجلس اإلدارة والرئي���س التنفيذي لبنك القاهرة 
طارق فايد عن »إعتزازه بالش���راكة اإلس���تراتيجية مع وزارة التموين 
والتج���ارة الداخلية ممثلة ف���ي جهاز تنمية التج���ارة الداخلية، والتي 
أثم���رت عن تقديم خدمات الس���جل التجاري للمرة األولى عن طريق 
أح���د فروع بنك القاه���رة، كخطوة أولى«، مؤكداً »أهمية تلك الخطوة 
في التيس���ير على عمالء البنك، من الشركات وأصحاب األعمال في 
الحص���ول عل���ى الخدمة المصرفي���ة وخدمات الس���جل التجاري في 
م���كان واحد، بما يُس���هم في توفي���ر الوقت والجهد للعمالء وتيس���ير 

 l.»أداء األعمال

بنك القاهرة يفتتح مقر السجل التجاري في مدينة العبور
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في س��ياق مبادرة وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لمش��اركة وزارة الس��ياحة واآلثار في توثيق حدث نقل المومياوات 
الملكية، من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة بالفس��طاط، أصدرت الهيئة القومية للبريد، مجموعة طوابع 
بري��د تذكاري��ة بتقنيةQR Code  والتي يت��م تطبيقها للمرة األولى، بطوابع البريد المصري لتخليد هذه المناس��بة، التي 

تحظى بإهتمام كبير على المستويين المحلي والعالمي.

طوابع بريد تُوثق نقل المومياوات الملكية
 من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط

األخبار والمستجدات

ف���ي الس���ياق عينه، أك���د وزي��ر االتصاالت 
عم��رو  الدكت��ور  المعلوم��ات  وتكنولوجي��ا 
طلع��ت »أن موكب نقل المومي���اوات الملكية، هو 
ح���دث تاريخ���ي جلي���ل يرتقب���ه العالم، بم���ا يبعث 
عل���ى اإلعتزاز بحض���ارة مصر العريقة«، مش���يراً 
إل���ى أنه »في إط���ار تضافر الجه���ود إلخراج هذا 
الحدث بالش���كل الالئ���ق وتوثيق���ه، بإعتباره أحد 
األح���داث الوّض���اءة في ذاك���رة الوط���ن، فلقد تم 
إصدار مجموعة طوابع بريد تذكارية تخليداً لهذا 

الحدث«.
وأش���ار طلعت إلى »حرص الدولة على تنظيم 
ه���ذا الح���دث بش���كل مبهر، مم���ا يعك���س التقدم 
الحض���اري الذي تش���هده مصر، خ���الل المرحلة 

ومجموعة طوابع تحمل ش���عار الحدث، باإلضافة إلى لوحة تذكارية 
من الطوابع، فيها صور جميع الملوك التي سيتم نقلها في الموكب«.
وأوضح الدكتور شريف فاروق »أن البريد المصري للمرة األولى، 
يُطّبق تقنية QR Code  على الطوابع التذكارية، والتي تُمّكن هواة 
الطواب���ع والمتابعين، م���ن الحصول على كافة المعلوم���ات المتعلقة 
بالطابع، والمناس���بة التي تم إصداره فيها عبر ربط الطابع بش���بكة 
اإلنترنت، وذلك ضمن خطة التطوير الش���املة التي يشهدها البريد 
المص���ري حالياً، والت���ي تهدف إلى تطبيق التحول الرقمي، في كافة 

اإلدارات والقطاعات والخدمات التي يقدمها«.

يُشار إلى أن مجموعة الطوابع التذكارية مكّونة من ثالثة طوابع، 
مقاس كل طابع منها 3 س���نتم X ٥ س���نتم، وقيمتها 5 جنيهات لكل 
طابع، بينما مقاس البطاقة التذكارية 8 سنتم X 12 سنتم وقيمتها 5 
جنيهات أيضاً، وتضم اللوحة التذكارية 22 طابعاً تحمل صور جميع 
 21 X المل���وك، الذين س���يتم نقل مومياواتهم ومقاس���ها 20 س���نتم
س���نتم، وقيمة كل طابع منها 5 جنيهات. علماً أن جميع اإلصدارات، 
 ،QR Code دة بتقنية نة ضد التزييف، ومزوَّ متع���ددة األلوان، ومؤمَّ

l.كما سبقت اإلشارة

الراهن���ة، وه���و األم���ر الذي تطلّ���ب مواكبة هذه الجه���ود، من خالل 
تطبي���ق أحدث التقنيات العالمية ف���ي إصدار الطوابع البريدية التي 
تُوث���ق ه���ذا الحدث، وه���ي تقني���ة QR Code  التي يت���م تطبيقها 
للم���رة األولى في الطوابع البريدية بمصر، وذلك بهدف خلق تجربة 
تفاعلي���ة ثرية لمقتني ه���ذه الطوابع، تُمّكنهم من إكتس���اب المعرفة 

ابة«. الالزمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذَّ

من جهت���ه، أوضح وزي��ر الس��ياحة واآلثار الدكت��ور خالد 
العنان��ي »أن ه���ذا الحدث العالم���ي فريد، ولن يتكرر، ونس���تهدف 
م���ن خالله إظهار مدى إحترام المصريين لتاريخهم، كذلك تس���ليط 
الض���وء على جم���ال العاصمة المصري���ة القاهرة، وإبرازها بش���كل 

حضاري أمام العالم أجمع«.

أم���ا رئيس مجل��س إدارة الهيئة القومية للبريد ش��ريف 
ف��اروق فأكد »أن هذا الحدث التاريخ���ي يدعو للفخر، ويؤكد ريادة 
مص���ر وقدرتها على إس���تكمال خطط التنمية والبناء، لذا س���ارعت 
الهيئ���ة القومية للبريد بالمش���اركة في هذا الح���دث الهام، وتوثيقه 
عب���ر إصدار مجموع���ة طوابع بريد تذكارية، تض���م بطاقة تذكارية، 
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  إعتم��د مجل��س إدارة البن��ك المرك��زي المص��ري، اإلص��دار الثالث م��ن قواعد خدم��ة الدفع، بإس��تخدام محفظ��ة الهاتف 
المحمول، وقواعد تقديم خدمتي اإلقراض واإلدخار الرقمي من خالل محفظة الهاتف المحمول. جاء ذلك في إطار تنفيذ 
إس��تراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التحول الرقمي والشمول المالي، 
وفي ضوء اإلهتمام المصري الرسمي بكافة فئات المجتمع، وال سيما البسطاء وأصحاب الحرف والمهن الحرة، وحرصها على 

تلبية إحتياجاتهم المختلفة من الخدمات المالية والمصرفية الرقمية.

األخبار والمستجدات

 إعتماد اإلصدار الثالث لقواعد خدمات الدفع 
بإستخدام محفظة الهاتف المحمول في مصر

البن��ك  محاف��ظ  نائ��ب  وق���ال 
المركزي رامي أب��و النجا: »إن حزمة 
القواع���د الجدي���دة تُمثل توجه���اً جديداً 
المصرف���ي،  القط���اع  ف���ي  نوع���ه  م���ن 
حيث تس���مح بتقديم خدمت���ي اإلقراض 
واإلدخ���ار الرقم���ي م���ن خ���الل محفظة 
الهات���ف المحم���ول الخاص���ة بالعم���الء 
بش���كل لحظ���ي، كما تس���مح بالتش���غيل 
البين���ي الكام���ل لتحوي���ل األم���وال بي���ن 
حس���ابات محفظ���ة الهات���ف المحم���ول 
والحس���ابات البنكي���ة المختلفة، وهو ما 
س���ينعكس إيجاب���اً على معدالت نش���اط 
وإس���تخدام الخدم���ة، كنتيج���ة للتع���اون 
المس���تمر والمثمر بين البنك المركزي، 
والجه���از القوم���ي لتنظي���م اإلتصاالت، 
ووحدة مكافحة غس���ل األم���وال وتمويل 

اإلرهاب«.

وأوضحت وكي��ل أول المحاف��ظ لقطاع 
العملي��ات المصرفي��ة ونظم الدف��ع، أماني 
ش��مس الدي��ن »أن حزم���ة القواع���د الجديدة 
تُع���د نقل���ة نوعية ف���ي العمل المصرف���ي، حيث 
تس���مح للبنوك باإلعتماد على التقييم الس���لوكي 
للعم���الء في من���ح القروض بدياًل عن الوس���ائل 
التقليدية لتقييم الجدارة اإلئتمانية للعمالء، في 
الموافق���ة على قرار من���ح اإلئتمان اللحظي، وال 
س���يما في حال���ة العمالء الذين لي���س لديهم أي 
تاري���خ إئتمان���ي أو تعامالت مس���بقة مع القطاع 
المصرفي، مما س���يكون له بال���غ األثر في زيادة 
عدد المس���تفيدين من الحص���ول على الخدمات 
اإلئتمانية المصرفية بسهولة«. علماً، أن الشركة 
المصرية لإلستعالم اإلئتماني  I-Score  تعمل 
حالي���اً عل���ى تنفيذ األنظم���ة الخاص���ة، بنماذج 
التقييم الرقمي المس���تخدمة في ذلك النوع من 

اإلقراض، في ظل توجيهات البنك المركزي.

 م���ن جانب���ه أك���د وكي��ل المحاف��ظ 
المساعد لنظم وخدمات الدفع، إيهاب 
نص��ر »أن حزم���ة القواع���د الجدي���دة، تُعد 
اإلص���دار الثالث للقواع���د المنظمة لتقديم 
خدم���ة الدف���ع بإس���تخدام محفظ���ة الهاتف 
المحم���ول، والذي قد س���بق لمجل���س إدارة 
البن���ك المركزي إصدار نس���ختها الثانية في 
نوفمب���ر/ تش���رين الثان���ي 2016«، الفتاً إلى 
»أن الخدم���ة تُع���دُّ من أهم خدم���ات القطاع 
المصرفي والذي تخطى عدد حساباتها 20 
ملي���ون محفظة، حي���ث تُق���در إجمالي قيمة 
المعام���الت الس���نوية الت���ي تم���ت من خالل 
محافظ الهاتف المحمول خالل العام 2020 
بنح���و 100 ملي���ار جنيه، بنس���بة نمو تقدر ب� 
300 % ع���ن الع���ام 2019 وهو ما يدل على 
زي���ادة إعتم���اد الكثي���ر م���ن المواطنين على 

l.»المنظومة في الفترة األخيرة

 نائب محافظ البنك المركزي
 رامي أبو النجا

وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات 
المصرفية ونظم الدفع

 أماني شمس الدين

وكيل المحافظ المساعد 
لنظم وخدمات الدفع

 إيهاب نصر
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البنك الأهلي يحقق اأرباحًا بنحو 30.6 مليار جنيه

 عن العام المالي 2020/2019  

أعل���ن البن���ك األهل���ي المصري نتائ���ج أعماله عن الع���ام المالي 
2020/2019 محققاً صافي أرباح قبل الضرائب قدرها 30.6 مليار 
جني���ه، وصافي أرباح بعد الضرائ���ب قدرها 13.1 مليار جنيه في 30 
يونيو/ حزيران 2020، حيث س���دد البنك 17.5 مليار جنيه ضرائب 

لخزينة الدولة.
وإستمراراً للنتائج المتميزة، وريادة البنك األهلي تخطى إجمالي 
المرك���ز المالي حاج���ز ال� 2 تريليون جنيه في يونيو/ حزيران 2020 
و2.5 تريلي���ون جني���ه ف���ي نهاية م���ارس/ آذار 2021 مقارن���ة ب�� 1.6 
تريلي���ون جنيه في يوني���و/ حزيران 2019، بزي���ادة قدرها نحو 900 
مليار جنيه في غضون 21 ش���هراً، وحصيلة لهذا األداء، بلغت حقوق 
الملكي���ة في البنك الى نحو 130مليار جنيه ف���ي مارس/ آذار 2021 

مقارنة بنحو 122 مليار جنيه في يونيو/ حزيران 2020.

األخبار والمستجدات

البنك األهلي المصري يحقق أرباحًا ويقود تحالفًا مصرفيًا من 6 بنوك

       »الأهلي الم�سري« وبنك م�سر يقودان تحالفًا م�سرفيًا
من 6 بنوك لتمويل الهيئة العامة للمنطقة الإقت�سادية لقناة ال�سوي�ض

   

ع كل من يحيى زكي رئيس المنطقة االقتصادية لقناة السويس،    وقَّ
وهشام عكاش���ه رئيس مجلس إدارة البنك االهلي المصري، ومحمد 
اإلترب���ي رئيس مجل���س إدارة بنك مصر، وحس���ين أباظة المس���ؤول 
التنفيذي الرئيسي في البنك التجاري الدولي، وشريف علوي العضو 
المنتدب ونائ���ب رئيس مجلس إدارة البنك العربي األفريقي الدولي، 
وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، وحسين رفاعي رئيس 
مجل���س ادارة بنك قناة الس���ويس، عقد تمويل مش���ترك طويل األجل 
لصالح الهيئة العامة للمنطقة اإلقتصادية لقناة الس���ويس، من خالل 
تحالف مصرفي مصري يق���وده البنك األهلي المصري بصفته وكيل 
التموي���ل والمرت���ب الرئيس���ي األولي ومس���وق التموي���ل، وبنك مصر 
بصفته مرتباً رئيس���ياً أولياً ومس���وِّق التمويل، وأربعة بنوك هي البنك 

العرب���ي اإلفريق���ي الدولي، والبنك التجاري الدول���ي، وبنك القاهرة، 
وبنك قناة الس���ويس كمرتبين رئيس���يين، حيث يصل إجمالي التمويل 
إل���ى 10 مليارات جنيه، موجهة إلس���تكمال أعمال التطوير في البنية 
التحتي���ة، والمرافق في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة 

اإلقتصادية. 
 وعل���ى األث���ر، أعل���ن يحيى زكي رئي���س المنطق���ة االقتصادية لقناة 
الس���ويس »أن ه���ذا التموي���ل، يأت���ي في إطار اإلس���راع من وتي���رة العمل 
داخ���ل المنطقة، واإلنته���اء من أعمال البنية التحتي���ة والمرافق المتبقية 
في المناطق الصناعية والموانئ التابعة«، مش���يراً إلى »اإلنتهاء من بعض 
المش���روعات المهم���ة خ���الل عامي���ن، وهو ما يت���م التركي���ز عليه ضمن 
األهداف المنشودة إلستراتيجية المنطقة اإلقتصادية 2020/  2025 «.
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 ... ويفتتح جناح العمليات الجديد في 
م�ست�سفى الدمردا�ض

 

األخبار والمستجدات

  م���ن جه���ة أخ���رى، إفتتح رئي���س مجل���س إدارة البن���ك االهلي 
المصري هش���ام عكاشة، ورئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود 
المتيني، جن���اح العملي���ات الجديد في مستش���فى الدمرداش، الذي 

أُنشىء بمساهمات من البنك وصلت الى 116 مليون جنيه. 

المصري الدائ���م،  األهل���ي  عكاشه »س���عي البنك       وأك���د 
وال  عي���ن  ش���مس،  لتطوير جامع���ة  إلستكمال مس���اهماته 
تاريخ���ه  حت���ى  وصل���ت  بها، والت���ي  سيما المستش���فيات الخاصة 
إل���ى نحو 400 ملي���ون جنيه، ت���م توجيهها لدع���م وتطوي���ر مختلف 
التخصصات الطبية، بما يُساهم في تطوير الخدمة الطبية والتعليمية 
والبحثي���ة بكلية الطب، ومستش���فيات الجامعة، وهو ما يندرج ضمن 
مس���اهمات البن���ك ف���ي مختل���ف مج���االت المس���ؤولية المجتمعية، 
والتي تجاوزت 8 ملي���ارات جنيه في الس���نوات الخم���س األخيرة، تم 
توجيهها إل���ى مختلف القطاعات التي تخ���دم المواطن المصري وال 
س���يما القطاعين الصحي والتعليمي، لتأثيرهما المباشر في خطط 
الدولة للتنمية«، مشيراً إلى »أن نصيب المساهمات في مجال الصحة، 
بل���غ نحو ثالثة مليارات جنيه ،فيما تجاوزت المس���اهمات في مجال 
التعلي���م الملي���ار جنيه، خالل الفت���رة عينها، وهو ما يؤكد إس���تمرار 
البن���ك في تنفي���ذ إس���تراتيجيته للدعم المجتمعي، والتي تس���تهدف 

تحقيق األثر اإليجابي للخدمات المقدمة للمواطنين«.

»كوبري المان�سترلي« اأحد المظاهر الح�سارية 

في موكب نقل المومياوات الملكية 

في س���ياق غير متصل، إفتتح »كوبري المانسترلي« األثري، بعد 
الت���ي  واإلض���اءة  والتطوي���ر  كافة أعمال الترمي���م  اإلنتهاء م���ن 
البنك األهل���ي  ف���ي  الهندس���ي  القط���اع  بي���ن  تمت بالتنس���يق 
المصري، وجه���از التنس���يق الحض���اري ومحافظ���ة القاهرة، حي���ث 
أضف���ى الكوبري مظه���راً حضاري���اً للقاهرة خالل م���رور موكب نقل 
المومي���اوات الملكي���ة في مس���ار رحلت���ه التاريخية، الت���ي بدأت من 
المتح���ف المصري ف���ي قلب ميدان التحرير، إل���ى متحف الحضارة 
بالفس���طاط، وهو ما أضاف قيمة  جديدة للكوبري، وأعمال تطويره 
لمواكب���ة هذا الح���دث التاريخ���ي، ال���ذي حرص���ت مختلف وس���ائل 
االعالم العالمية على توثيقه، وجذب األنظار لمهد الحضارة وشرفه 

بالحضور العديد من الشخصيات والرموز الدولية. 
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الأول في ال�سوق الم�سرفية الم�سرية والفريقية 

من جهة أخرى،  تستمر القروض المشتركة في البنك األهلي 
المصري في تحقيق نتائج متميزة محلياً ودولياً، وفق نتائج التقييم 
ال����ذي أعدته مؤسس����ة بلومب����رغ العالمي����ة عن القائم����ة الخاصة 
بالق����روض المش����تركة خالل الرب����ع األول من الع����ام 2021 والتي 
أظهرت حصول البنك األهلي المصري على المركز األول كأفضل 
بنك في السوق المصرفية المصرية واألفريقية عن قيامه باألدوار 
المختلف����ة وهي: وكيل التمويل ومرتب رئيس����ي ومس����وق للقروض 

المشتركة.
كم����ا أظه����رت النتائج أيضاً حص����ول البنك األهل����ي المصري 
على المركز الثاني كمرتب رئيس����ي والمركز الثالث كوكيل للتمويل 

األخبار والمستجدات

والمركز الثامن كمس����وق للقروض المش����تركة في منطقة الش����رق 
االوس����ط وشمال أفريقيا وذلك بعد بنوك ومؤسسات دولية، حيث 

إس����تطاع البنك االهل����ي المصري إدارة 12 صفق����ة تمويلية بقيمة 
إجمالية تخطت 49 مليار جنيه مصري. 

»تمكين« تبداأ في تقديم خدماتها من خالل اأول باقة لفروعها

    عل���ى صعيد غير متصل، بدأت ش���ركة »األهلي تمكي���ن للتمويل متناهي 
الصغ���ر«، ف���ي تقديم خدماتها، بأول باقة من فروعها والتي إنطلقت من صعيد 
مص���ر. وقالت نائب رئيس مجلس إدارة البنك االهلي المصري ورئيس مجلس 
إدارة منص���ة األهل���ي تمكي���ن للمدفوع���ات داليا الباز: »إن الش���ركة تس���تهدف 
تحقيق إستراتيجية الدولة والبنك المركزي المصري في دعم الشمول المالي، 
واإلستفادة من اإلمكانات الفنية والبنية التكنولوجية القوية التي يمتلكها البنك 

االهلي المصري، ويُطورها بإستثمارات ضخمة لتحقيق إستراتيجيتها«.
وأش���ارت الب���از إلى »أن »ش���ركة األهلي تمكي���ن للتمويل متناه���ي الصغر« 
حرص���ت على أن تبدأ في تقدي���م خدماتها كمرحلة أولى من خالل 8 فروع في 
محافظ���ات الصعيد، في ض���وء أنها من المحافظات غير المش���مولة مصرفياً 
بالش���كل الكافي، س���عياً لتوفير الخدم���ات التي يحتاجها أبن���اء تلك المنطقة«، 
مؤك���دة »أن منص���ة »األهل���ي تمكين« تُخطط خالل الس���نوات الث���الث المقبلة 
لإلس���تحواذ عل���ى عدد من الش���ركات العاملة ف���ي مجال التكنولوجي���ا المالية 
والخدم���ات غير المصرفية، ودمجها في المنصة الحالية إلتاحة أكبر عدد من 

الخدمات لعمالئها«.
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األخبار والمستجدات

)The Startup Festival( ملتقى ال�سركات النا�سئة 

بم�ساركة »الأهلي الم�سري« و»الأكاديمية العربية للعلوم«

عل���ى صعيد آخر، برعاية األمين الع���ام لجامعة الدول العربية 
الس���فير أحمد أبو الغيط وش���راكة إس���تراتيجية من البنك األهلي 
المص���ري، نظم مرك���ز ريادة األعم���ال باألكاديمي���ة العربية للعلوم 
 the»والتكنولوجيا والنقل البحري »ملتقى الش���ركات الناشئة األول
startup Festival، عل���ى م���دار يومين، وفي حضور اللواء خالد 
ف���ودة محافظ جنوب س���يناء، والدكتورة غادة خليل مدير مش���روع 

رواد مص���ر 2030 ف���ي وزارة التخطي���ط، وأحم���د الس���عيد رئيس 
مجموع���ة اإلس���تثمارات، وش���انتال صب���اغ نائب مدير ع���ام قطاع 
تنمي���ة األعمال والخدمات غي���ر المالية، وفريق عمل المس���ؤولية 
المجتمعية في البنك األهلي المصري، وممثلي الهيئات والمنظمات 
المحلية واإلقليمية، ومجتمع األعمال والمستثمرين ورواد األعمال 

والمبتكرين.

 ... ويبتكر اآليات لت�سجيع التحّول اإلى المعامالت الرقمية 

فيم����ا تس����عى البن����وك المصري����ة إل����ى توس����يع إس����تخدام الخدمات 
والمعامالت الرقمية في إطار توجيهات البنك المركزي المصري بالتوسع 
ف����ي هذه الخدم����ات، وإس����تخدام التطبيق����ات الرقمي����ة والتكنولوجيا في 
المعام����الت المالي����ة، لجأ البنك األهل����ي المصري إلى تنظيم مس����ابقات 

للمشاركين من العمالء في هذه المنظومة.
وأعل����ن البن����ك في بيان، تس����ليم الجوائ����ز للفائزين ف����ي الحمل����ة الترويجية 
لتطبيقات الخدمات الرقمية للبنك، والمتمثلة في تطبيقي »األهلي.نت«، و»األهلي 

موبايل«، وهي الحملة التي أطلقها البنك في ديسمبر/ كانون األول 2020.  
وقال الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع في البنك األهلي 
المص����ري، كريم س����وس، »إن الجوائز التي تتس����م بخواصه����ا اإللكترونية، 

ت����م منحها ل������ 50 فائزاً من العمالء مس����تخدمي تطبيق����ات »األهلي.نت« 
و»األهل����ي موباي����ل« خالل الفترة من 20 ديس����مبر/ كان����ون األول 2020، 
وحتى نهاية فبراير/ ش����باط 2021، وذلك من خالل تجميع أكبر عدد من 
النق����اط التي يحص����ل عليها العميل عند إجراء المعام����الت المالية للمرة 

األولى بإستخدام خدمتي »األهلي.نت« و»األهلي موبايل«.
وأوضح س����وس »أن الحملة الترويجية إس����تهدفت تدعيم إستراتيجية 
البنك في تنش����يط إس����تخدام العمالء للقنوات الرقمية في الحصول على 
الخدم����ات المصرفي����ة، م����ن دون الحاجة إلى زي����ارة ف����روع البنك، وذلك 
م����ن خالل تش����جيع العمالء عل����ى تفعيل التطبيق����ات اإللكتروني����ة للبنك، 

 l.»وإستخدامها في الحصول على خدماتهم المصرفية
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وافق��ت الهيئ��ة العامة للبنك اإلس��المي األردن��ي على توصية مجل��س اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المس��اهمين بنس��بة 
)12 %( نق��دًا م��ن رأس المال، وذل��ك إلتزامًا بقرار البنك المركزي األردني، بأن ال تتجاوز النس��بة عن 12 %، وذلك في ضوء 
التطورات اإلقتصادية الدولية والمحلية ومس��تويات الس��يولة والمالءة المريحة التي تتمتع به��ا البنوك األردنية، وحرصًا 
على المحافظة عليها. وتمت المصادقة على تقرير مجلس اإلدارة وأعمال الش��ركة وحساب األرباح والخسائر للسنة المالية 
المنتهي��ة ف��ي 2020/12/31 والخطة المس��تقبلية للش��ركة، والبنود المدرجة ف��ي جدول أعمال اإلجتم��اع. كما تم إنتخاب 
مكتب »إرنس��ت ويونغ« / األردن، مدققًا لحس��ابات البنك، وإنتخاب الدكتور حاتم الحلواني عضوًا في مجلس اإلدارة بداًل من 

عضو المجلس السابق المرحوم صالح يعقوب محمد حسين.

البنك اإلسالمي األردني 
يوزع أرباحًا نقدية بنسبة 12 %

ج���اء ذلك خالل إنعقاد إجتم���اع الهيئة العامة الع���ادي ال� 42 للبنك 
اإلس���المي األردني، بواسطة اإلتصال المرئي واإللكتروني برئاسة رئيس 
مجلس اإلدارة موسى عبد العزيز شحادة، وفي حضور أعضاء المجلس، 
والرئي���س التنفي���ذي المدي���ر الع���ام الدكت���ور حس���ين س���عيد، ومراقب 
ع���ام الش���ركات الدكتور وائ���ل العرموط���ي، وإكتم��ال النص���اب القانوني 
للمس���اهمين الذين يحملون أس���هماً )باألصالة واالنابة والوكالة( بنس���بة 

حوالي )73.04 %(.  
وق���ال موس���ى ش���حادة: »لق���د كان 2020 عام���اً مليئ���اً بالصعوبات 

والتحديات، ولكن إس���تطاع مصرفنا تحقيق إنجازات جديدة تُضاف إلى 
إنجازاته الس���ابقة، مع اإلس���تمرار في بذل الجهود لتطبيق اإلستراتيجية 
التي وضعها مجلس اإلدارة، كما تخطى الصعوبات والعقبات الناتجة عن 
جائحة فايروس كورونا، وما نتج عنها من آثار سلبية على اإلقتصاد، حيث 
عمل مصرفنا بش���فافية وثقة مرتكزاً على تطبيقات الحوكمة الرش���يدة، 
واإلدارة التنفيذية الحكيمة والموظفين المؤهلين على أعلى مس���توى، مع 
اإلس���تعانة بالتقنيات واألنظمة الحديثة واإلرتقاء بالخدمات والمنتجات، 

مع اإلستمرار بتأدية دوره اإلجتماعي وخدمة المجتمع المحلي«.

 إجتماع الهيئة العامة العادي ال� 42 للبنك اإلسالمي األردني، بواسطة اإلتصال المرئي واإللكتروني

األخبار والمستجدات
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أض���اف ش���حادة أن���ه »كان لمصرفن���ا دور فاع���ل في دع���م الجهود 
الحكومي���ة والرس���مية، وإطالقه���ا لمب���ادرات للتخفيف من آث���ار جائحة 
كورون���ا بالتب���رع بمليوني دين���ار لصندوق »همة وط���ن«، و100 ألف دينار 
لوزارة الصحة، و50 ألف دينار أخرى لمؤسس���ة ولي العهد/ ش���ركة نوى 

للتنمية المستدامة، لدفع مساعدات للعاملين بالمياومة«. 
من جانبه قال الدكتور حس���ين س���عيد »رغم الظ���روف الصعبة التي 
ش���هدها العام 2020 والمرتبطة بجائحة فاي���روس كورونا وتوابعها، فإن 
النمو الذي حققناه في مختلف مؤش���راتنا الرئيس���ة والحفاظ على جودة 
األص���ول وكفاي���ة رأس المال المريحة، وتقديم أداء مالي آمن ومس���تقر، 
ج���اءت نتيج���ة تنفيذ األهداف اإلس���تراتيجية الموضوع���ة للبنك بعناية، 
إلس���تدامة الم���وارد والتوظيفات بنس���ب مدروس���ة«، موضح���اً »أن أرقام 
ميزانية البنك السنوية كما هي في 2020/12/31 أكدت المحافظة على 
حص���ة البنك من الس���وق المصرفية األردنية، حيث بل���غ مجموع أرصدة 
التمويل واإلس���تثمار للبنك من التس���هيالت اإلئتمانية المباش���رة للبنوك 
العاملة في األردن ما نسبته حوالي 14.7 %، وبلغ مجموع أرصدة األوعية 
االدخارية للبنك من إجمالي ودائع وحسابات العمالء لدى البنوك العاملة 
ف���ي األردن حوال���ي 12.7 %، وبلغ مجموع موج���ودات البنك إلى مجموع 

موجودات البنوك العاملة داخل األردن ما نسبته 9.4 %«.

... ويفتتح الخدمات الذاتية الرقمية 

 Islami Digital  »اإ�سالمي ديجتال«

م���ن جه���ة أخرى، أعلن البنك اإلس���المي األردني، إفتت���اح الخدمات 
الذاتية الرقمية )إس���المي ديجت���ال / Digital Islami( في موقع 
مكتبه، في ش���ارع وصفي التل، وذلك لتقديم مجموعة من الخدمات 
المصرفي���ة الرقمية، وف���ق أحدث التقنيات ف���ي التكنولوجيا المالية 

لتلبية احتياجات المتعاملين ذاتياً.
 وق���ال الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك اإلس���المي األردني 

الدكتور حس���ين س���عيد »إن هذه الخطوة تعكس إس���تراتيجية البنك 
ورؤيته المس���تقبلية في توفير أح���دث الخدمات المصرفية الرقمية، 
وتطوير وإس���تحداث عدد من األنظمة والتطبيقات البنكية المتطورة 
المتوافقة مع أحكام ومبادئ الش���ريعة اإلس���المية، لتلبية إحتياجات 
المتعاملي���ن ف���ي كل األوق���ات وبكل س���هولة وس���رعة وأم���ان، كذلك 
المس���اهمة في تحقيق مبدأ الش���مول المالي، والوصول الى مختلف 
ش���رائح المجتم���ع االردني وخصوصاً في ظل إنتش���ار جائحة كورونا 

والتوجه لتسريع توفير الخدمات المصرفية الرقمية«.
 وأش���ار س���عيد إل���ى »أن ه���ذه النوعية م���ن الخدم���ات الرقمية 
المتط���ورة والمدعومة بأح���دث تقنيات التكنولوجيا المالية، س���تُغير 
بش���كل أساس���ي التجربة المصرفية لمتعاملي مصرفن���ا، إلى جانب 
رقمن���ة العملي���ات المصرفية، وتعزيز العمل بأعل���ى درجة ممكنة من 
الكف���اءة ووفقاً ألفضل معايي���ر إدارة المخاطر، حي���ث يحتوي الفرع 
عل���ى أح���دث األجهزة التي تق���دم مختلف الخدم���ات المصرفية من 
فتح حس���اب رئيس���ي جدي���د إلكتروني���اً، وفتح الحس���ابات الفرعية، 
والس���حب واإليداع النقدي، وإصدار بطاقات الصراف اآللي بش���كل 
فوري، وطلب دفاتر الش���يكات واإلس���تعالم عن تفاصيل التمويالت، 
واإلجابة على إستفسارات المتعاملين بشكل آلي من خالل  »إسالمي 
ماس���نجر« )المس���اعد الرقمي(، وتحويل األموال وإدارة المستفيدين 
وتفعيل التطبيق البنكي )إس���المي موبايل(، وتحديث بيانات اإلتصال 
من خالل شاش���ات تفاعلية  إلى جانب  توفير الدعم اللوجس���تي من 

فريق عمل داعم«.
وأك���د س���عيد »توجه البن���ك مس���تقباًل لتطبيق المزيد بالتوس���ع 
واإلنتش���ار الجغرافي بإفتتاح مواقع أخرى للخدمات الذاتية الرقمية 
)إسالمي ديجتال / Islami Digital( مع اإلستمرار بإفتتاح المزيد 
من الفروع والمكاتب، حيث للبنك حالياً 108 فروع ومكاتب منتش���رة 
في جميع أنحاء األردن، إلى جانب 271 جهاز صراف آلياً، وبالتوازي 
مع  القنوات اإللكترونية الرقمية، التي تم تعزيزها بتوحيد تسمياتها 
بإضافة كلمة )إسالمي( )Islami( قبل أي خدمة الكترونية، يقدمها 
 )Brand( لتك���ون للخدم���ات البنكي���ة االلكتروني���ة عالم���ة خاص���ة
معتمدة، وتُسهل على متعاملي البنك الوصول إليها واإلستفادة منها«.
من جهة أخرى، أعلن البنك اإلس���المي األردني في بيان »تأجيل 
جميع األقس���اط المترتِّبة على تمويالت األفراد لش���هر آذار/ مارس 
2020، ومن دون أي رسوم أو عموالت إضافية على هذا التأجيل«.

وقال المدير العام للبنك اإلسالمي األردني الدكتور حسين سعيد 
الرئي���س التنفي���ذي إنه »إنطالقاً م���ن واجبنا الوطن���ي، وحرصاً على 
تج���اوز هذه المرحلة التي يمر بها أردننا الحبيب، فقد تم إتخاذ قرار 
تأجي���ل األقس���اط لتمويالت األفراد لش���هر آذار 2021«. وحثَّ جميع 
اف اآللي التابعة للبنك،  متعاملي البنك على »إس���تخدام أجه���زة الصرَّ
افاً آلياً والمنتش���رة في جميع أنحاء المملكة،  والبالغ عددها 257 صرَّ

l.»ويُمكن التعرُّف على موقعها من خالل الموقع اإللكتروني للبنك
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Apple Pay مصرف عجمان يُوفر لعمالئه خدمة
طريقة الدفع األكثر أمانًا

Apple Watchو iPhone وخصوصية بإستخدام 

يقدم مصرف عجمان، أحد المؤسس��ات المالية اإلس��المية 
الرائ��دة، إل��ى عمالئه، خدم��ة Apple Pay، طريق��ة الدفع 

محمد أميري 
الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان

األخبار والمستجدات

األكث��ر أمانًا وخصوصية والتي تس��اعد العم��الء على تجّنب 
إس��تخدام بطاق��ة الدفع الخاصة بهم من قبل ش��خص آخر، 
كم��ا ُتجّنبه��م اللمس المباش��ر ألجهزة الدف��ع، وُتغنيهم عن 
حمل العمالت النقدية، مع اإلس��تفادة من قوة الحماية التي 

ُتوفرها أجهزة iPhone لحماية كل معاملة.
ف���ي التفاصي���ل، يُمكن للعم���الء إجراء عملي���ات الدفع، من دون 
 Apple Watch أو iPhone ����تالم���س، بمجرد تقريب جه���از ال
من جهاز الدفع. وتُعد كل عملية ش���راء بواسطة Apple Pay آمنة 
للغاية حيث تتم مصادقتها بإستخدام Face ID أو Touch ID أو 
رمز مرور الجهاز، باإلضافة إلى رمز أمان ديناميكي فريد يُستخدم 
لم���رة واحدة. وتتميز خدمة Apple Pay بأنها مقبولة لدى العديد 
م���ن منافذ البيع كمحالت البقالة، والصيدليات، وس���يارات األجرة، 
والمطاعم، والمقاهي، ومحالت البيع بالتجزئة، والعديد من األماكن 

األخرى.
ولف���ت الرئيس التنفي���ذي لمصرف عجمان محم���د أميري إلى 
أن���ه »لطالما كان التحول الرقمي هدفاً أساس���ياً من ضمن أهدافنا 
في مصرف عجمان، لذا فإننا نس���عى بإس���تمرار إلى إكتشاف طرق 
جدي���دة لتقديم أفضل الحلول المبتكرة لعمالئنا. وقد كان إلنتش���ار 
COVID-19 أث���ر في تس���ريع عملية التح���ول الرقمي، من خالل 
إعتم���اد العم���الء للمدفوع���ات غي���ر النقدي���ة. وقد إرتأين���ا أن هذا 
ه���و الوقت المثال���ي لتقديم خدم���ة Apple Pay لحاملي بطاقات 
مصرف عجمان، نظراً إلى إزدياد الحاجة للتوجه نحو إتباع عمليات 

 l.»دفع رقمية سلسة وآمنة وموثوقة
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رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو االقتصاد العالمي خالل 
الع���ام الج���اري 2021، إلى 6 %، بزيادة أكثر من نصف نقطة مئوية 
عن توقعاته الس���ابقة التي أصدرها يناي���ر )كانون الثاني( الماضي، 
وتوقع نمواً بنس���بة 4.4 % لعام 2022 بعد إنكماش تاريخي بنسبة 

3.3 % في العام 2020 بسبب تداعيات جائحة »كورونا«.
وفي تقرير آفاق اإلقتصاد العالمي الصادر، في بداية إجتماعات 
الربي���ع لصن���دوق النق���د الدولي والبن���ك الدولي، ق���ال الخبراء »إن 
اإلقتصاد العالمي يتعافى من جائحة فيروس »كورونا« بش���كل أسرع 
مما كان متوقعاً في الس���ابق، ويرج���ع الفضل في ذلك إلى حد كبير 
إلى قوة الواليات المتحدة، وخطط اإلسراع في توزيع اللقاح، ووضع 
ط���رق جدي���دة للعم���ل للتكيف مع تداعي���ات الوباء، والدع���م المالي 
اإلضاف���ي م���ن الحكوم���ات، لكن صن���دوق النقد حّذر من إس���تمرار 
التحديات الرئيس���ية حيث يُهدد اإلنتش���ار غي���ر المتكافئ للقاحات 
بت���رك البل���دان النامية وراء الركب، إضافة إلى أن حالة عدم اليقين 

العالية ال تزال تحيط بالتوقعات العالمية«.
ويش���ير التقرير إلى »أن الدول األكثر ثراًء هي التي تقود عملية 
الخروج من األزمة، وال س���يما الوالي���ات المتحدة، حيث من المتوقع 
راهن���اً، أن يتوس���ع اإلقتصاد األميركي بنس���بة 6.4 % ه���ذا العام، 
وس���يكون اإلقتص���اد الكبي���ر الوحيد الذي يتمتع بمس���توى أعلى من 
النات���ج المحل���ي اإلجمالي الع���ام المقب���ل مقارنًة بتوقع���ات ما قبل 

الوباء«.
كما يتوقع التقرير »إنتعاش اإلقتصادات األوروبية في وقت الحق 

م���ن هذا العام، ولك���ن بوتيرة أبطأ. ومن المتوقع أن تتوس���ع منطقة 
الي���ورو بنس���بة 4.4 %، وأن تنمو اليابان بنس���بة 3.3 %. ومن بين 
األس���واق الناش���ئة واإلقتصادات النامية رفع صندوق النقد الدولي 
توقعاته لمعدالت النمو إلى 6.7 % في 2021 )إرتفاعاً من 6.3 % 
ف���ي تقرير يناير )كانون األول 2021(، ويبقي 5 % لعام 2022 على 
مسارات تعافي متباينة بين الدول نظراً إلى الفجوات في مستويات 
المعيش���ة. وأبقى الصندوق توقعاته لعام 2022 لألس���واق الناش���ئة 

دون تغيير عند 5.0 %«
أم���ا عن اإلقتص���ادات اآلس���يوية، فتوقع الصن���دوق »معدل نمو 
بنس���بة 8.6 % ه���ذا العام، و6.0 % في الع���ام 2022 بعد تخفيف 
اإلغالق���ات في البلدان اآلس���يوية الكبي���رة. ومن المتوق���ع أن تقود 
الصي���ن والهند الطريق، وأن يتوس���ع اإلقتصاد الصيني بنس���بة 8.4 

%، بينما يتوسع اإلقتصاد الهندي بنسبة 12.5 %«.
وف���ي حي���ن أن النم���و ف���ي منطق���ة الش���رق األوس���ط وآس���يا 
أن  المتوق���ع  م���ن  الصح���راء  أفريقي���ا جن���وب  كذل���ك  الوس���طى، 
يبل���غ 3.7 % الع���ام الج���اري، يوض���ح التقري���ر »أن مع���دالت النمو 
كان���ت أق���ل بكثي���ر م���ن اإلتج���اه المتوق���ع قب���ل الوب���اء، وخصوصاً 
تض���رراً«. األكث���ر  بالس���ياحة  المرتبط���ة  اإلقتص���ادات   م���ع 
وف���ي ما يتعلق بتوقعات النمو في منطقة الش���رق األوس���ط وآس���يا 
الوسطى، توقع التقرير »أن يعود نمو المنطقة إلى 3.7 % و3.8 % 
ر بنسبة 2.9- %  في عامي 2021 و2022 توالياً، بعد إنخفاض يقدَّ

l.»2020 في العام

اإلقتصاد العالمي يتعافى من الجائحة بأسرع من المتوقع
ونمو المنطقة إلى 3.7 % و 3.8 % في 2021 و 2022
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أعلن بنك اإلمارات اإلسالمي، إحدى المؤسسات 
المالية اإلس��المية الرائ��دة في دول��ة اإلمارات 
العربي��ة المتح��دة، تحقي��ق أرب��اح بلغ��ت 212 
مليون درهم بزيادة 37 %، للربع األول من العام 
2021، مقارن��ة بالفت��رة ذاتها من العام الس��ابق، 
وأعلى بنس��بة 224 % مقارنة بالربع الس��ابق، 

مع الحفاظ على قوة ميزانيته العمومية.
وإرتفع إجمالي الدخل بنسبة 12 % مقارنة بالربع 
الس����ابق على خلفية إنتعاش الدخل غير الممول، فيما 
إنخفضت التكاليف بنس����بة 9 % مقارنة بالفترة ذاتها 
من العام الس����ابق وبنسبة 11 % مقارنة بالربع السابق 

نتيجة إجراءات ضبط التكاليف الفعالة.

األخبار والمستجدات

نتائج »اإلمارات اإلسالمي«:
 األرباح بلغت 212 مليون درهم بزيادة 37 % للربع األول من 2021

هشام عبداهلل القاسم 
 رئيس مجلس اإلدارة 

صالح محمد أمين  
الرئيس التنفيذي

وإنخفض���ت مخصصات انخفاض القيمة بنس���بة 48 % مقارنة بالفترة 
ذاتها من العام السابق وبنسبة 73 % مقارنة بالربع السابق، والذي ترافق مع 
إنخف���اض ملحوظ في صافي تكلفة المخاطر لتقف عند 108 نقاط أس���اس 

على خلفية تطبيق نهج تكوين المخصصات التحوطي في األرباع السابقة.
وإنخفضت األرباح التش����غيلية البالغة 319 مليون درهم بنس����بة 12 % 
مقارن����ة بالفت����رة ذاتها من العام الس����ابق، ومرتفعة بنس����بة 39 % مقارنة 

بالربع السابق.
وإرتف����ع  صافي الربح بنس����بة 37 % مقارنة بالفت����رة ذاتها من العام 
الس����ابق، على خلفية انخفاض التكاليف وإنخفاض مخصصات إنخفاض 

القيمة.
وبلغ صافي هامش معدل الربح 2.42 %، وذلك في أعقاب إستقرار 

l.2021 أسعار معدالت الربح في الربع األول من العام

إنتُخب باإلجماع مرشح الجمهورية الموريتانية، 
محم���دي أحمد أميناً عاماً جديداً لمجلس الوحدة 
اإلقتصادية العربية، إعتباراً من 10 يونيو/ حزيران 
2021، لمدة خمس س���نوات، خلفاً للس���فير محمد 

الربيع.
ج���اء ذل���ك خ���الل إنعق���اد المجل���س لدورت���ه 
12 برئاس���ة المملك���ة األردني���ة  ال����  اإلس���تثنائية 
الهاش���مية، الرئي���س الحالي لل���دورة، وفي حضور 
السفير محمد الربيع األمين العام الحالي لمجلس 

الوح���دة، والمندوبين الدائمين للدول األعضاء في المجلس، وممثلي 
وزارة التعاون الدولي، ومندوبي مصر في جامعة الدول العربية.

 يُش���ار إلى أنه قد تم إنش���اء مجلس الوحدة اإلقتصادية العربية 

كمنظم���ة إقليمه عربية متخصصة في العام 1964 
بمقتضى المادة )3( من إتفاقية الوحدة االقتصادية 
العربي���ة، بهدف تنظيم العالق���ات اإلقتصادية بين 
دول العربية، وتوطيدها على أسس تالئم الصالت 
الطبيعية والتاريخية القائمة بينها، وتحقيق أفضل 

الشروط إلزدهار إقتصادها ولتنمية ثرواتها.
 ويتش���كل المجل���س حالياً م���ن 7 دول أعضاء 
وفلس���طين،  واألردن،  والس���ودان،  مص���ر،  وه���م: 
واليم���ن وموريتاني���ا، والصوم���ال. علم���اً أن المقر 
الدائ���م لمجلس الوح���دة اإلقتصادي���ة العربية في القاهرة، وتش���غل 
الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي، منصب المندوب الدائم 

l.لمصر لدى مجلس الوحدة اإلقتصادية العربية

إنتخاب الموريتاني محمدي أحمد
أمينًا عامًا جديدًا لمجلس الوحدة اإلقتصادية العربية 
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التج��اري  أبوظب��ي  بن��ك  م��ن  كل  ن��ال 
ومصرف أبو ظبي اإلس��المي، المركزين 
الثالث والرابع تواليًا، على قائمة »أفضل 
100 بن��ك ف��ي العال��م في الع��ام 2021«، 
وفق مجلة »سي إي أو وورلد« األميركية.
وذك���رت المجلة ف���ي التقري���ر الُمرَفق 
بالقائمة، أن تصنيف البنوك المئة، إس���تند 
إل���ى تقييمات المتعاملي���ن مع هذه البنوك، 
حي���ث إختاروا أفض���ل 100 بنك في العالم 

»سي إي أو وورلد«: 
»أبوظبي التجاري« و»أبو ظبي اإلسالمي«

ثالث ورابع أفضل مصرفين في العالم

األخبار والمستجدات

أعل��ن  تطبي��ق MyNutribox  إط��الق حملة »هالمرة أق��در« بدعم من بنك 
بوبي��ان، وذل��ك ضمن برنام��ج بوبيان ال��ذي يتضمن أنش��طته الصحية التي 
يطلقها خالل ش��هر رمض��ان المبارك، في إط��ار إس��تراتيجيته نحو الخدمة 

المجتمعية، التي ُيوليها منذ بدايات مواجهة فيروس كورونا المستجد. 
MyNutr توقال إختصاصية التغذية العالجية ومؤسس ومدير تطبيق -

box ن��وره صال��ح  العس��كر: »إن البرنام���ج عب���ارة عن أكبر تحّد صح���ي تفاعلي في 
المنطقة، حيث يُمكنك ويس���اعدك أن تكون أصح نس���خة من نفس���ك في رمضان، في 
الوق���ت ال���ذي يحثُّ فيه البرنامج عل���ى فقدان الوزن بطريقة صحي���ة من دون حرمان، 

وتعزيز الصحة وزيادة مستويات الطاقة وتعزيز السعادة والثقة في النفس«.
وع���ن أبرز ما يُميز برنامج الحملة، أوضحت العس���كر »أن التحّدي بأكمله، س���وف 
يك���ون م���ن خالل التطبيق، ب���كل ما يتضمنه م���ن ديوانيات صحية، تطبيق���ات تعليمية، 

MyNutribox تطبيق
يطلق حملة »هالمرة أقدر« بدعم من بنك بوبيان

نوره العسكر

تحديات جماعية، إلى جانب وجود خبير تغذية إلرشاد  كل مشارك ومساعدته للوصول إلى هدفه الصحي«.
وأش���ارت العس���كر إلى »أن البرنامج يتضمن جانباً خيرياً، حيث س���يتم التبرع بنصف دينار لألعمال الخيرية من قبل التطبيق مقابل كل 

l.»كيلو غرام واحد ينزل من وزن المشارك

ف���ي الخدم���ات الرقمي���ة، التي بات���ت ذات أهمية قص���وى في العمل 
المصرفي، بعد تفشي جائحة »كوفيد-19« في العالم منذ مطلع العام 
2020، إلى جانب معايير أخرى للمفاضلة بين البنوك، ومنها الرسوم 
الت���ي تتقاضاه���ا على خدماته���ا المصرفية للعمالء، واإلستش���ارات 

المالية التي تُوفرها لهم، ومدى ثقة العمالء بهذه البنوك.

وأف���اد التقرير بأن الع���دد اإلجمالي للموظفين لدى بنك أبوظبي 
التج���اري يبلغ 1479 موظفاً. وكانت ص���دارة القائمة من نصيب بنك 
»1822 ديريكت« األلماني الذي يقع مقره الرئيسي في »فرانكفورت«، 
فيما حل بنك »أراغويتش كانتونال بنك« السويس���ري الذي يقع مقره 

l.ًالرئيسي في »أراو« ثانيا
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األخبار والمستجدات

نتائج بنك اإلمارات دبي الوطني للربع األول من 2021:
تحقيق أرباح بلغت 2.3 مليار درهم بزيادة 12 %

��ق بن��ك اإلم��ارات دب��ي الوطني ف��ي الرب��ع األول من الع��ام 2021، نتائ��ج قوية، ُتتي��ح له تس��ريع وتيرة اإلس��تثمار في  حقَّ
التكنولوجيا الرقمية وفي ش��بكته الدولية، لدعم النمو المس��تقبلي. وُتس��اهم الربحية وقاعدة رأس المال القوية للبنك في 
تمكين��ه من الحفاظ على مس��تويات حصيفة من التحوط، لتغطي��ة مخصصات إنخفاض قيمة االئتم��ان. علمًا أن الميزانية 
العمومي��ة والس��يولة القوي��ة الت��ي يحظى بها البن��ك، ُتمكنه من مواصل��ة دعم عمالئ��ه ومتعامليه، خالل رحل��ة التعافي من 
تداعي��ات الوباء العالمي )كورونا(. وتكفي اإلش��ارة إلى أن بنك اإلمارات دبي الوطن��ي ُيعتبر أول بنك في منطقة الخليج الذي 

يجمع قرضًا مرتبطًا بالحوكمة البيئية واإلجتماعية والمؤسسية بقيمة 1.75 مليار دوالر.

كما ارتفع إجمالي الدخل بنس���بة 25 % مقارنة بالربع السابق 
ليص���ل إلى 6.2 مليارات درهم، نتيج���ة اإلنتعاش الملحوظ للدخل 
غي���ر المم���ول وإرتفاع صافي دخ���ل الفائدة، نظ���راً إلى أن صافي 
هامش الفائدة قد إس���توعب بنجاح اإلنخفاض غير المس���بوق في 

أسعار الفائدة لعام 2020.
وإنخفض���ت التكالي���ف بنس���بة 9 % مقارنة بالفت���رة ذاتها من 
العام الس���ابق، ومقارنة بالربع الس���ابق لتصل إلى 1.9 مليار درهم، 

نتيجة إلجراءات ضبط التكاليف الفعالة.
كذل���ك إنخفض���ت مخصصات إنخفاض القيمة بنس���بة 31 % 
مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، نتيجة اإلنخفاض الملحوظ 
ف���ي صافي تكلفة المخاط���ر بواقع 158 نقطة أس���اس على خلفية 

تطبيق نهج تكوين المخصصات التحوطي في األرباع السابقة.
وإرتفع  صافي األرباح بنس���بة 12 % مقارنة بالفترة ذاتها من 
الع���ام الس���ابق وبنس���بة 76 % مقارنة بالربع الس���ابق، ليصل إلى 
2.3 ملي���ار درهم، نتيجة تحس���ن الظروف االقتصادية ومس���اهمة 
دينيزبن���ك ف���ي إضاف���ة مجموع���ة ملفتة م���ن الدخل المتن���وع إلى 

المجموعة.
وإرتف���ع صاف���ي هام���ش الفائدة ليص���ل إل���ى 2.46 %، فيما 
إنخفضت تكلفة التمويل نتيجة النمو القوي في أرصدة الحسابات 
الجارية وحس���ابات التوفير، وهو ما قلّل من تأثير إنخفاض صافي 
هامش الفائدة في دينيزبنك في أعقاب إرتفاع أس���عار الفائدة في 

l.2021 الربع األخير من العام 2020 والربع األول من العام
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س��جل األداء المنف��رد للمص��ارف المدرجة 
في البورص��ة البحرينية، تراجعًا واضحًا في 
العام 2020، إذ تأثرت أرباح معظم المصارف 
باإلنكم��اش اإلقتص��ادي النات��ج ع��ن أزم��ة 
كورونا، وتراجع معدل أس��عار الفوائد، بينما 
لع��ب توافر الس��يولة دورًا مفصليًا في تقييم 
بتواف��ر  ربط��ًا  الس��وقية  والحص��ص  األداء 
اإلمكان��ات التمويلية الخاصة، واإلس��تفادة 
من برامج الدعم التي وّفرها البنك المركزي.

وس���جلت غالبية المصارف البحرينية تراجعاً 
في مؤش���ر االرب���اح الصافية، بإس���تثناء المصرف 
الخليجي التجاري، إذ نمت أرباحه الس���نوية  بنحو 

ترتيب المصارف البحرينية 2020:
»األهلي المتحد« يتصّدر في األرباح  و»الكويت والبحرين« ثانيًا

األخبار والمستجدات

152.6 % ف���ي العام 2020، وقد إس���تفاد البن���ك من إرتفاع اجمالي 
دخ���ل العمليات وتراج���ع المخصصات من 20.4 ملي���ون دينار العام 

2019 الى 4.3 ماليين دينار في العام 2020.
ورغ���م تراجع أرباح القطاع بنحو 33.4 % خالل العام الماضي، 
إال أن جمي���ع المص���ارف المدرج���ة تمكنت من تحقيق أرباح س���نوية 
باس���تثناء بنك البحرين االس���المي الذي سجل خس���ائر بقيمة 12.6 
ملي���ون دين���ار بحرين���ي )33.4 ملي���ون دوالر( نتيجة إرتف���اع كبير في 

المخصصات.
وتأتي هذه الخس���ارة بعد نحو عام على إس���تحواذ بنك البحرين 

الوطني على حصة 78.81 % من بنك البحرين االسالمي.

ر في الأرباح  الأهلي المتحد يت�سدَّ

إحت���ل بنك األهل���ي المتحد الترتي���ب األول ألكب���ر المصارف 
التجاري���ة المدرج���ة ف���ي البحرين م���ن حيث األرب���اح، والتي بلغت 
185 ملي���ون دين���ار في نهاية العام 2020، وتش���كل ه���ذه القيمة ما 
يق���ارب 63 % من إجمال���ي أرباح المص���ارف البحرينية المدرجة 

للعام 2020.
وح���ّل بنك البحري���ن والكويت ف���ي المرتبة الثاني���ة بأرباح بلغت 
قيمتها 52.6 مليون دينار، وتراجعت أرباح البنك بنحو 30 % بسبب 

تراجع دخل الفوائد وإنكماش محفظة القروض.
 وج���اء بن���ك البحري���ن الوطني ثالثاً مع تس���جيله أرباح���اً بقيمة 
50.7 ملي���ون دين���ار، ويُتوقع أن ترتفع حصة المصرف الس���وقية في 
الع���ام الحالي مع تراجع المخصص���ات وفي حال عودة بنك البحرين 

اإلسالمي إلى الربحية في العام الحالي.

 نمو الموجودات

نمت الموج���ودات اإلجمالية لمصارف البحري���ن المدرجة بنحو 
4.8 % خ���الل الع���ام الماضي لتص���ل إلى مس���تويات مرتفعة بلغت 
27.8 ملي���ار دين���ار مس���تفيدة من إرتفاع طلب العم���الء على التمويل 

وإرتفاع إستثمارات المصارف.
وإحت���ل بنك األهلي المتحد، من حي���ث الموجودات، والتي بلغت 
15.2 مليار دينار نهاية العام 2020، رغم تراجع الموجودات بنس���بة 

0.5 % على أساس سنوي.
وح���ل بنك البحرين الوطن���ي في المرتبة الثانية بموجودات بلغت 
قيمته���ا 4 .36 ملي���ار دينار وحاصداً حصة س���وقية بنحو 16 % في 
الع���ام 2020 مقارن���ة بنح���و 12 % ف���ي العام 2019، مس���تفيداً من 

إستحواذه على بنك البحرين االسالمي في بداية العام 2020.
وجاء بن���ك البحرين والكويت ثالثاً بقيم���ة موجودات قاربت 3.7 

 l.% 14 مليارات دينار، وبحصة سوقية قاربت
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إنتخب��ت الجمعية العمومية العادية لجمعية مص��ارف البحرين، مجلس إدارة جديدًا للجمعية لدورتها 2021 - 2024، وهم: 
عدنان أحمد يوسف، وأحمد عبدالرحيم، ونجالء محمد الشيراوي، وجين كريستوفر دوراند، وحسان أمين جرار، وعبداهلل 
بوخوه، وكريس روزيل، والدكتور عبدالرحمن علي س��يف، وعلي موس��ى، وجمال الكش��ي، وس��طام س��ليمان القصيبي، وحمد 

عبداهلل العقاب، وعبد الواحد الجناحي، وزيبا عسكر. 

جمعية عمومية لـ »مصارف البحرين«: 
إنتخاب عدنان أحمد يوسف رئيسًا لمجلس اإلدارة

وبع���د إنته���اء أعم���ال الجمعي���ة، عق���د مجل���س إدارة الجمعي���ة 
إجتماعه األول، إنتخب خالله عدنان أحمد يوس���ف رئيس���اً لمجلس 
إدارة الجمعية، وأحمد عبدالرحيم نائباً له، وزيبا عسكر أميناً مالياً. 
وخالل اجتماع الجمعي���ة العمومية للجمعية، صادق األعضاء، ممثلو 
المؤسس���ات المالي���ة والمصرفي���ة عل���ى التقريرين األدب���ي والمالي 
للجمعي���ة، مؤكدين دعمهم لمجل���س إدارة الجمعية الجديد في عمله 
عل���ى تحقيق أه���داف الجمعية، في تمثيل مؤسس���ات القطاع المالي 
والمصرف���ي، ومس���اندة الجه���ود الوطنية للنهوض به���ذا القطاع من 

مختلف النواحي.
وتوج���ه رئي���س جمعية مص���ارف البحرين عدنان أحمد يوس���ف 
بالش���كر والتقدي���ر لكافة أعضاء الجمعية، وألعض���اء مجلس اإلدارة 
على منحهم الثقة في تجديد الرئاسة له لدورة جديدة، مشيراً إلى»أن 
هذه هي المرة األولى في تاريخ الجمعية التي يتم فيها إنتخاب عضو 
مجلس إدارة مستقل لرئاسة الجمعية، مما يؤكد المرحلة الكبيرة من 

النضج التي بلغتها مسيرة الجمعية، إضافة إلى حرصها على تكريس 
المعايي���ر المهنية الت���ي باتت المؤسس���ات المالية والمهني���ة، تتبعها 
بالتوس���ع في اإلس���تعانة بأعضاء مجل���س اإلدارة المس���تقلين، وهي 
المعايي���ر التي يُعتب���ر مصرف البحرين المركزي رائ���داً في تطبيقها 

وتطويرها«.
وعرض يوسف تقرير مجلس إدارة الجمعية عن الدورة السابقة، 
أشاد فيه ب� »التوجيهات السديدة الصادرة عن األمير سلمان بن حمد 
آل خليف���ة ولي العهد رئي���س الوزراء بوضع »الخدم���ات المالية« في 
مقدمة القطاعات االقتصادية ذات األولوية التي يحرص س���موه على 
مواصل���ة التركيز عليها، وهو ما يرفع من مس���ؤولية جمعية مصارف 
البحرين والقطاع المصرفي ككل في تحقيق تطلعات وخطط س���موه 

ذات الصلة باإلزدهار والتنمية الوطنية«.
وق���ال يوس���ف: »إن جمعية مص���ارف البحرين التي تجد نفس���ها 
ف���ي صلب تنفيذ رؤية ول���ي العهد رئيس الوزراء في تطوير اإلقتصاد 

األخبار والمستجدات
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األخبار والمستجدات

أوض��ح الرئي��س التنفيذي لبنك 
عب��اس  محم��د  مص��ر،  أبوظب��ي األول، 
فايد، »أن البنك يترقب صدور موافقة ال 
المركزي المصري على صفقة إستحواذه 
على »بنك عوده مص��ر« إلتمام عمليات 
الدم��ج، وتعميم عالمت��ه التجارية على 

فروع بنك عوده في مصر. 
وكان مصرف���ا أب���و ظب���ي األّول اإلمارتي، 
وعوده اللبناني أعلنا في بيان مش���ترك خالل 
يناي���ر )كانون الثان���ي( 2021، توقيع اإلّتفاقية 
النهائّية لعملّية إس���تحواذ أبو ظبي األول على 
100 % من رأس���مال الوحدة المصرفية لبنك 

عوده في مصر.
وأش���ار عب���اس فايد، على هام���ش توقيع 
عقد تمويل وحدات س���كنية مع ش���ركة إمكان 
مصر للتطوير العقاري، إلى »أن إستحواذ بنك 
أبوظب���ي األول، يُس���اهم ف���ي زي���ادة حصت���ه 
الس���وقية ف���ي الس���وق المصرية م���ن 1.5 % 

حالياً إلى ما بين 4 % أو 5 % على مس���توى 
الجهاز المصرفي المصرفي«.

وبحس���ب بيان مش���ترك م���ن المصرفين، 
»تُعّد هذه، أول عملّية إستحواذ دولي لبنك أبو 
ظبي األّول، إذ ستُس���هم في تس���ريع وتيرة نمو 
أعمال المجموعة في أس���واق تتمّتع بإمكانات 

واع���دة. كما ستس���هم الصفقة في زيادة حجم 
ونطاق نش���اط بنك أبو ظب���ي األّول في مصر 
بش���كل كبير، وس���تجعل منه أحد أكبر البنوك 
األجنبّي���ة العامل���ة فيه���ا م���ن حي���ث األصول، 
بقيمة تتجاوز 120 ملي���ار جنيه )8.1 مليارات 

دوالر( بعد التجميع«.
وبلغ إجمالي أصول بنك عوده مصر 83.2 
ملي���ار جنيه )ما يعادل 5.3 مليارات دوالر( في 
حلول نهاية س���بتمبر/ أيل���ول 2020، في حين 
بل���غ إجمالي حقوق المس���اهمين 7.6 مليارات 

جنيه مصري )ما يعادل 479 مليون دوالر(.
ويبل���غ عدد فروع بنك عوده مصر لألفراد 
والشركات 53 فرعاً، في حين تبلغ عدد الفروع 
التش���غيلّية لبنك أبو ظب���ي األّول في مصر 17 
فرعاً. وكان مصرف���ا »عوده مصر« و»أبو ظبي 
األول« أعلن���ا قبل نهاية أكتوبر/ تش���رين األول 
الحصري���ة  المفاوض���ات  إس���تئناف   ،2020
 l.بينهما في شأن إستحواذ الثاني على األول

فايد: إستحواذ بنك أبوظبي األول
على »عوده مصر« يرفع حصتنا السوقية إلى 5 %

محمد عباس فايد

يو�سف:

 هدفنا تعزيز 

القطاع 

الم�سرفي 

وتنمية 

مختلف 

القطاعات 

الإقت�سادية

الوطني، وهي إمتداداً لرؤية البحرين 2030«. 
أض���اف: »نعاه���د قيادتن���ا السياس���ية الرش���يدة والحكومة على 
مواصلة تعزيز وتقوية الدور الرئيس���ي الذي يلعبه القطاع المصرفي 
في تنمية مختلف القطاعات اإلقتصادية، وتوفير التمويل للمش���اريع 
والمؤسس���ات في مختلف أنش���طتها وأحجامه���ا، وخلق فرص العمل 
النوعي���ة المجزية وتطوير الكفاءات الوطنية والمس���اهمة في الناتج 

المحلي اإلجمالي«.

وأعرب يوس���ف ع���ن »اإلعتزاز بال���دور الوطني ال���ذي ينهض به 
وبكل مس���ؤولية القطاع المصرفي البحريني في ظل جائحة كورونا«، 
مؤكداً »أن الصناعة المصرفية في مملكة البحرين باتت تمثل دعامة 
أساس���ية لإلقتص���اد الوطني، وش���اهداً حي���اً على صالبت���ه ومتانته 
وقدرته على التكيُّف مع مختلف األزمات التي مرت وتمر في العالم«.
وعرض يوس���ف جانباً م���ن اإلنجازات الب���ارزة لجمعية مصارف 
البحري���ن خ���الل الع���ام الماضي رغم تحدي���ات الجائح���ة، من بينها 
اإلحتفال بمئوية القطاع المصرفي، واليوم العالمي للمصارف، إضافة 
إلى تنظيم والمش���اركة في العديد من الفعاليات والبرامج ومناقش���ة 
العدي���د م���ن التش���ريعات التي ته���م مصال���ح الصناع���ة المصرفية، 
مث���ل التش���ريعات الخاصة بالوس���اطة والتحكيم والمحكم���ة المالية 
والتعدي���الت في قانون الش���ركات، ومواصلة التع���اون مع الجامعات 
وفت���ح عالقات جدي���دة للصناعة المصرفية م���ع نظيراتها في كوريا 
واليابان وتركيا وغيرها«، مؤكداً »أن الجمعية تسعى إلى تطوير آليات 
عمله���ا الداخلي، بما في ذلك اللج���ان الدائمة وترتيب أولياتها، لكي 
تواكب اإلحتياجات المس���تقبلية، وال س���يما في حال إس���تكمال ضم 

 l.»عضوية شركات إدارات األصول وشركات التأمين
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أك��د وزي��ر المالي��ة الدكتور محم��د العس��عس، »أن الحكومة 
حريص��ة عل��ى إتخ��اذ كل م��ا يل��زم م��ن إج��راءات لتعزي��ز 
النش��اط في بورصة عّمان، وإزالة العقبات أمام اإلستثمارات 
فيها«. جاء كالم العس��عس خالل حفل إط��الق نظام التداول 
األول��ى  المئوي��ة  لمناس��بة   ،Optiq الجدي��د  اإللكترون��ي 
لتأس��يس الدول��ة األردنية، والتي تتزامن م��ع ذكرى مرور 22 

عامًا على تأسيس بورصة عّمان.

وأش���ار العسعس إلى أنه »س���تكون لقاءات قريبة مع المعنيين 
بهدف إيجاد اآلليات الكفيلة بتحقيق هذا التوجه، وتعزيز اإلهتمام 
الحكومي في سوق رأس المال الوطني، بالتعاون مع كافة الجهات 
ذات العالق���ة بالس���وق، والعمل على إتخاذ ما يل���زم من إجراءات 
وإش���ارات إيجابية لتذليل العقبات أمام تعزيز نش���اط البورصة«، 

مؤكداً »أن الحكومة ستكون جزءاً من الحل وداعمة له«.
وأك���د العس���عس »أهمية إط���الق نظ���ام الت���داول اإللكتروني 
الجديد، والتطورات واإلنجازات التي تش���هدها البورصة وس���وق 
رأس المال الوطني، لالرتقاء باألطر التش���ريعية والتنظيمية فيه، 
وبما يُعزز المناخ اإلس���تثماري في الس���وق وحماية المس���تثمرين 

وزير المالية األردني محمد العسعس: 

ماضون في تسريع اإلصالحات المالية واإلقتصادية

 وزير المالية الدكتور محمد العسعس

في���ه«، مش���يراً إل���ى »محافظ���ة األردن عل���ى اإلس���تقرار المالي 
والنق���دي واإلقتصادي، وأن اإلقتصاد الوطني يمر بمرحلة تعاف، 
وأن اإلي���رادات ش���هدت إرتفاع���اً في الربع األول م���ن هذا العام، 
مقارن���ة بالفت���رة عينها من العام الماض���ي، وأن األردن ماض في 
تس���ريع اإلصالحات المالية واإلقتصادية بما يخدم تحقيق النمو 

 l.»المتوقع هذا العام

أعلن بن���ك الب���الد »ص���دور ق���رار مجل���س اإلدارة بتعيين ناص���ر ب���ن محم���د 
السبيعي رئيساً لمجلس اإلدارة ورئيساً للجنة التنفيذية )وهو عضو غير تنفيذي(، 
وذلك خلفاً لرئيس المجلس الس���ابق عبد الرحمن بن إبراهيم الحميَد، وذلك بعد 

الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي«.
 وأضاف البنك في بيان على »تداول«، أنه »تم كذلك تعيين فهد بن عبداهلل بن 
دخيل نائباً لرئيس مجلس اإلدارة )وهو عضو غير تنفيذي(«، مشيراً إلى »أن تاريخ 
نفاذ قرار مجلس اإلدارة س���يكون إعتباراً من 7 فبراير ش���باط 2021، وحتى نهاية 

الدورة الحالية للمجلس في 16 أبريل/ نيسان 2022«.
وحس���ب البيانات المتاحة، ش���غل ناصر الس���بيعي منصب نائب رئيس مجلس 
إدارة بنك البالد منذ 17 أبريل/ نيسان 2019، وهو حاصل على درجة البكالوريوس 
في العلوم اإلدارية، قسم محاسبة، من جامعة الملك سعود، ولديه خبرة في المجال 

 l.ًالمالي والمصرفي والعقاري واإلستثماري ألكثر من 35 عاما

تعيين ناصر السبيعي رئيسًا لمجلس إدارة بنك البالد
وتعيين فهد بن دخيل نائبًا له

ناصر بن محمد السبيعي

األخبار والمستجدات
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أعل���ن بن���ك بوبيان في بيان »إنتق���ال إدارة مصرفية األعمال إلى 
مقرها الجديد في المقرالرئيس���ي للبنك في برج مبارك، في منطقة 
المباركية، وإس���تمرار العمل في تقدي���م خدماتها ومنتجاتها المميزة 

لجميع عمالئها من الشركات الصغيرة والمتوسطة«.
وق���ال المدي���ر التنفي���ذي إلدارة مصرفي���ة االعم���ال للش���ركات 
الصغي���رة والمتوس���طة زي���د الس���عدون »إن ه���ذه الخط���وة تأتي في 
إطار اس���تراتيجية بنك بوبيان نحو التوس���ع، والحرص المستمر على 
تحس���ين ما يقدم خدمات لجميع شرائح عمالء البنك، وال سيما في 
ظل التطورات السريعة والمتالحقة التي يشهدها القطاع المصرفي، 

ومن بينها قطاع أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة«.
أضاف السعدون »أن خطوة التوسع ال تشمل إنتقال إدارة مصرفية 
االعمال وحس���ب، بل تم توس���يع قاعدة فروع بنك بوبيان التي تس���تقبل 
وتخدم عمالءها من أصحاب الش���ركات الصغيرة والمتوس���طة لتشمل 
3 ف���روع وه���ي كل من: ف���رع المباركية، وفرع الدس���مة، إلى جانب فرع 
الخالدية«، مؤكداً »أن أهم ما يُميز بنك بوبيان أنه ليس مصرفاً وحسب، 
بل هو شريك مصرفي قادر على تفهم إحتياجات ومتطلبات عمالئه«.

المدير التنفيذي إلدارة مصرفية األعمال للشركات الصغيرة 
والمتوسطة زيد السعدون

إدارة مصرفية األعمال لبنك بوبيان 
تنتقل إلى مقرها الجديد في المباركية

وأك���د الس���عدون »أن بن���ك بوبيان يس���عى إلى دع���م عمالئه من 
الشباب أصحاب الش���ركات الصغيرة والمتوسطة، وال سيما في ظل 
الظ���روف الحالية، إذ أطل���ق البنك مؤخراً حملة تش���جيعية بالتعاون 

م���ع عدد من المش���روعات الصغيرة المدرج���ة، ضمن قائمة »عمالء 
بوبيان«، حيث س���يُتاح لعمالء البنك الحص���ول على منتجات مجانية 

l.»من هذه المشاريع بمجرد إبرازهم لشهادة التطعيم

األخبار والمستجدات

إعتمد المجلس الش����رعي لهيئة المحاس����بة والمراجعة 
للمؤسس����ات المالية اإلس����المية »أيوفي« خالل إجتماعه ال� 
67 عبر اإلنترنت، »معيار بطاقات الدفع« الجديد. علماً أنه 
كان ق����د صدر عن المجلس الش����رعي قب����ل 17 عاماً، معيار 
للبطاقات، إال أنه نظراً إلى ما أحدثه التطور الفني والتقني 
الكبي����ر في المعامالت المالية من مس����تجدات كثيرة وكبيرة 
في الوقت الراهن، إستدعى ذلك أن يتخذ المجلس الشرعي 
ق����راراً بإع����ادة إص����دار المعي����ار الش����رعي وتطويره بش����كل 
جوه����ري، يُواكب تطور المعامالت المالي����ة، وكلّف المجلس 
الش����رعي أحد أعضائه، يتميز بالخب����رة والتفوق العلمي في 
لة في الموضوع مع مسودة  هذا المجال، بإعداد دراسة مفصَّ

المجلس الشرعي لـ »أيوفي« يعتمد معيار »بطاقات الدفع« 
وإنشاء أربع لجان شرعية تابعة له

معيار جديد. 
يُش����ار إل����ى أن األمان����ة العامة، كانت نظم����ت إجتماعين 
يضمان بعض أعضاء المجلس الش����رعي وممثلين من شركة 
فيزا، كما إس����تضاف المجلس الش����رعي، مسؤوالً كبيراً من 
ش����ركة فيزا، بغي����ة درس  واقع عم����ل البطاق����ات اإلئتمانية 

  l.وكيفيته وأبعاده المؤثرة في السوق المالية
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األخبار والمستجدات

أعلنت جمعية العالقات العامة واالتصاالت في الش���رق األوسط 
وش���مال أفريقي���ا، ع���ن إنضمام خالد الش���حي إلى مجل���س إدارتها. 
ويش���غل الشحي حالياً منصب المدير التنفيذي لإلتصال الرقمي في 
المكتب اإلعالمي لحكومة اإلمارات لدى وزارة شؤون مجلس الوزراء 
ف���ي دولة اإلمارات العربي���ة المتحدة، ومدير التس���ويق في مبادرات 

محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.
وتوّلى الشحي إدارة تطوير وتنفيذ إستراتيجيات اإلتصال للعديد 
من المشاريع الوطنية، بما في ذلك الهوية اإلعالمية لدولة اإلمارات، 
»ال شيء مستحيل«، وإطالق مسبار األمل إلستكشاف المريخ، كذلك 
وصول مسبار األمل إلى مداره حول المريخ، وأطول صندوق تبرعات 
في العالم. وأدار أيضاً الحمالت الرقمية لعامي 2017 »عام الخير«، 
و»ع���ام القراءة« 2016، و»القمة العالمي���ة للحكومات« للعامين 2016 

l.و2017، فضاًل عن العديد من المشاريع الوطنية األخرى

خالد الشحي ينضم إلى مجلس إدارة
جمعية العالقات العامة واإلتصاالت في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

خالد الشحي

أعلنت شركة الخدمات الرقمية المالية، 
وه��ي ش��راكة تجاري��ة بي��ن »إتصاالت« 
وبن��ك دب��ي اإلس��المي، ع��ن تعاونها مع 
»مجموعة اللولو العالمية« بغية توفير 
خيارات الدفع اآلمنة والالتالمسية عبر 

 .eWallet المحفظة اإللكترونية
جاء اإلعالن عن هذه الشراكة في حضور 
كل من الدكتور تامر التوني، الرئيس التجاري 
لش���ركة الخدمات الرقمية المالية، وأش���رف 
عل���ي موس���ليام، المدير التنفي���ذي لمجموعة 

إتفاقية تعاون بين »الخدمات الرقمية المالية« 
و»مجموعة اللولو العالمية« 

eWallet لتوفير حلول الدفع الالتالمسي عبر المحفظة اإللكترونية

اللولو العالمية.
وبموج���ب ه���ذه االتفاقي���ة، أصب���ح بإم���كان عم���الء المحفظ���ة 
اإللكتروني���ة eWallet إس���تخدام رصيده���م ف���ي المحفظة إلتمام 

عملي���ات الش���راء ل���دى »لول���و هايبرماركت«، 
و»لولو س���وبرماركت«، و»متاج���ر لولو« متعددة 

األقسام، باإلضافة إلى الموقع اإللكتروني. 
ويُتي���ح إس���تخدام المحفظ���ة اإللكتروني���ة 
eWallet للعم���الء اإلس���تفادة م���ن مجموعة 
من الميزات، تتضمن التس���ديد السريع لقيمة 
المش���تريات والدفعات اآلمنة والالتالمس���ية. 
 eWallet اإللكتروني���ة  المحفظ���ة  وتمت���از 
بأنه���ا مرّخصة م���ن قبل المص���رف المركزي 
ف���ي اإلم���ارات العربية المتح���دة، وهي منصة 
عصري���ة وآمن���ة، تتيح خدم���ات الدفع اإللكتروني بأس���لوب مبّس���ط 
لس���كان دولة اإلمارات عبر تطبيق eWallet سهل اإلستخدام الذي 

l.يُمكن تحميله على الهواتف المتحركة

الدكتور تامر التوني
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خلص المنتدى العربي للتنمية إلى »أن الفئات التي تضررت على نحو أكثر جراء جائحة »كوفيد19-«، في المنطقة 
العربية، هي تلك التي كانت ُمهملة أصاًل، ما يبرز ضرورة توسيع نطاق الحماية اإلجتماعية لضمان شمول الجميع وتحقيق 

الوعد »بعدم إهمال أحد« في مرحلة التعافي وما بعدها. وقد ناقش المنتدى خالل ثالثة أيام »إسراع العمل نحو خطة 
عام 2030 ما بعد كوفيد«، وشارك فيه أكثر من ألفي خبير من أكثر من 50 بلدًا في المنطقة وخارجها، ونظمته منظومة 

األمم المتحدة اإلنمائية في المنطقة العربية بالشراكة مع جامعة الدول العربية، وإستضافته لجنة األمم المتحدة 
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا »اإلسكوا« عبر اإلنترنت.  

»المنتدى العربي للتنمية المستدامة« 
يدعو إلى تغيير نهج ما قبل »كوفيد- 19« للتعافي من الجائحة

وقد توّصل المشاركون إلى مجموعة من التوصيات، منها  تفعيل 
دور المؤسس���ات لضمان التوزيع األمثل للخدمات والموارد، وإحترام 
حقوق اإلنس���ان وكرامته من أجل تعاٍف شامل من الجائحة. وسترفع 
المملك���ة العربية الس���عودية – التي ترأس���ت المنتدى له���ذا العام – 
هذه التوصيات بإسم المنطقة العربية إلى المنتدى السياسي الرفيع 
المس���توى المعني بالتنمية المس���تدامة، الذي يُعَقد في نيويورك في 

تموز/يوليو 2021.
وت���ال التوصي���ات نائب وزي���ر االقتصاد والتخطي���ط في المملكة 
فيص���ل ب���ن فاضل اإلبراهيم، الذي أش���ار إل���ى أّن »الجائحة حّفزت 
الجمي���ع عل���ى التح���ّرك واإلس���تثمار والتطوي���ر واإلبت���كار، وحّث���ت 
الحكومات على التوّجه نحو التفكير في اإلس���تراتيجيات اإلستباقية، 

عوضاً عن التفاعلية للتغلب على األزمات المستقبلية«. 
وتط���ّرق المنت���دى إل���ى التحدي���ات المتداخل���ة الت���ي تعانيه���ا 
المنطق���ة ف���ي تحقيق األه���داف العالمي���ة المتعلقة بالفق���ر والجوع 
والصحة والمساواة بين الجنس���ين، والنمو اإلقتصادي والالمساواة، 
واإلس���تهالك واإلنت���اج المس���ؤولين، وتغّي���ر المناخ والس���الم والعدل 
والمؤسس���ات القوية، إلى جانب الشراكات في تمويل التنمية وتفعيل 
جم���ع البيانات الموثوقة والتكنولوجيا، داعي���اً إلى تعزيز التعاون في 

ما بين الدول، وكافة أصحاب الش���أن في رس���م السياس���ات وتنفيذ 
البرامج. 

وش���اركت ف���ي اإلجتم���اع الختام���ي، نائ���ب األمين الع���ام لألمم 
المتحدة أمينة محّمد، واألمينة التنفيذية لإلس���كوا روال دشتي، وفي 
كلمته���ا، دع���ت أمينة محمد إل���ى »اإلبتعاد عن وض���ع وصفات ُمعدة 
مس���بقاً للمنطق���ة، وأن نلجأ في رحلتنا نحو تحقي���ق أهداف التنمية 
المس���تدامة إل���ى تحديد المش���اكل التي يعيش���ها كل بل���د على وجه 

الخصوص، إلقتراح الحلول المناسبة له«. 
يُذك���ر أن���ه عل���ى هام���ش المؤتم���ر، نّظم���ت اإلس���كوا والمكتب 
اإلقليمي لمنظمة األغذية والزراعة )الفاو( حواراً إقليمياً حول مؤتمر 
قّمة النُظم الغذائّية، ناقش خالله المشاركون المسارات واإلجراءات 
الخاص���ة للتحّول نحو نُظ���م غذائّية عادلة ومس���تدامة، وكيفّية دعم 
تنفي���ذ أهداف التنمية المس���تدامة. وبالش���راكة م���ع منظومة جوائز 
القم���ة العالمي���ة، أطلقت اإلس���كوا جائزة تقديرية للجه���ود المبذولة 
لتطوي���ر المحتوى الرقم���ي العربي من أجل التنمية المس���تدامة في 
المنطقة العربية، س���تكون مفتوحة أمام المؤسس���ات ورّواد األعمال 
الش���باب م���ن جميع الدول العربّي���ة لتقديم تطبيق���ات محتوى رقمي 

l.عربي أو منتجات، يُمكن أن تؤّثر بشكل كبير على المجتمع

األخبار والمستجدات
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يحت��اج القطاع الصناعي اللبناني إلى اإلس��تمرار واإلنتاج، رغم الصعوبات المالية 
والصحي��ة في الوقت الراهن، وقد أفضت هذه الحاجة إلى إطالق »صندوق س��يدر 
أوكس��يجين« في لبنان، نظرًا إلى إس��تقالليته عن النظام السياس��ي واإلقتصادي 
اللبنان��ي، فتاري��خ المؤسس��ين وخبرته��م ورؤيته��م اإلقتصادي��ة ونجاحاته��م في 
الخارج إلى جانب إس��تعانتهم بأفضل الخبراء اللبنانيين المس��تقلين المضطلعين 

مدير تطوير األعمال – بيروت في »صندوق سيدر أوكسيجين« وسام غرة:
نهدف إلى دعم القطاع الصناعي 

بـ 200 مليون دوالر في 2021 و 250 مليونًا في 2022  

��ق الصن��دوق من��ذ إنطالق��ه، في ظ��ل الصعوب��ات التي  م��اذا حقَّ
يعانيها القطاع المصرفي؟

لقد تم التوقيع على عقود مع صناعيين، ومؤسسات داعمة للصناعة، 
كذل����ك وقع����ت وثيقة تفاه����م متكاملة مع جمعي����ة الصناعيي����ن اللبنانيين، 
أنتجت حملة لدعم عودة العمل الى المصانع، بعد قرارات إقفال مجحفة 

عدة في حق القطاع الصناعي.

هل ساهم هذا الصندوق في جلب إستثمارات الى لبنان؟
هدُف الصندوق أن يُبقي على اإلس���تثمارات الموجودة والمس���تثمرين 
الحاليين كي يس���تطيع الوصول الى الش���ركات العالمية ومصارف التطوير 
العالم���ي والمس���تثمرين العالميي���ن عبر »س���يدر أوكس���يجين«، وفق اآللية 
المتخصصة لدعم القطاع الصناعي في لبنان. كذلك يهدف الصندوق الى 
تحقي���ق 200 مليون دوالر في العام الحالي و250 مليوناً في العام 2022. 
وكل هذا، بغية مساعدة الصناعيين لإلستمرار في عملهم وتوسيع أسواقهم 
لناحي���ة التصدي���ر وزيادة اإلنت���اج. إال أن اإلس���تقرار السياس���ي واألمني، 

وإنفراج الوضع الصّحي تبقى العوامل األهم لتشجيع المستثمرين. 

م��ا ه��و رأي الصناعيين باآللية الت��ي يتبعها الصن��دوق؟ وما هي 
مالحظاتهم؟

إن الصناعيي����ن الي����وم، يُعّول����ون وبحس����ب رئيس جمعي����ة الصناعيين 
الش����يخ ف����ادي الجميل، على مبادرة »س����يدر أوكس����يجين« لم����ّد الصناعة 
الوطنية باألوكس����يجين المالي، بغية إنعاشها وتمكينها من خالل الخبرات 

وجذب المستثمرين. 
ف����ي المرحل����ة األولى، يس����اهم »س����يدر أوكس����يجين« CO في تأمين 
تمويل المواد األولية، كي تس����تمر الصناعة ف����ي تأدية دورها الوطني، أما 

في المرحلة الثانية، فيُش����ارك في تس����ويق المنتجات، وتعزيز السياسات 
الداعم����ة للصناعة. وقد تم توقيع وثيقة تعاون بين »س����يدر أوكس����يجين« 
وجمعية الصناعيين اللبنانيين، ما ثبَّت أسس التعاون بين الطرفين، خدمة 

للصناعة اللبنانية واإلقتصاد الوطني.

ما هي القطاعات الصناعية التي سيدعمها الصندوق؟ 
إن التسهيالت التي يقّدمها الصندوق تشمل مختلف القطاعات، بدءاً 
م����ن الصناعات الغذائي����ة التي تؤثر إيجاباً على نش����اط القطاع الزراعي، 
م����روراً بصناعات التكنولوجي����ا الحديثة، وصوالً إل����ى الصناعات األخرى 
كافة، وإختيار الش����ركات يكون باإلرتكاز إل����ى معايير عدة أهمها، النوعية 
والج����ودة والقيم����ة المضاف����ة للمنتج����ات، والطل����ب عليه����ا والق����درة على 
تصديره����ا، كذل����ك قدرتها على إح����داث فرق في نمو اإلقتص����اد اللبناني 

والقطاع الصناعي. 

هل ُيمكن أن ينضم نش��اط ه��ذا الصندوق الحقًا إلى المؤسس��ة 
العامة لتشجيع اإلس��تثمار »إيدال«، كونها تهتم بتطوير القطاع 

الصناعي في لبنان؟ 
رسالتنا مشتركة، ويجمعنا الهدف نفسه. علماً أن »سيدر أوكسيجين« 
صن����دوق قائ����م بذاته، ويعتم����د على فريق عمل قادر عل����ى تقديم خدمات 
متكاملة للقطاع الصناعي. وتالياً فإن دور »سيدر أوكسيجين« يُستكمل من 
خالل تش����بيك أوس����ع مع كل الهيئات والمؤسسات التي تعمل على تنشيط 
الصناع����ة، وخصوصاً لناحية التصدير والتس����ويق، وذلك لكون الصندوق 
يعمل لتمكين اإلقتصاد اللبناني بالدرجة االولى، وهو على إستعداد للقيام 
بكل ما يُنجح سعيَه، شرط أن تتوافق مع معايير الحوكمة المتبعة، ومعايير 

l.الشفافية والنزاهة والتفاني

بتفاصيل األزمة اللبنانية، وحاجات السوق، ساهمت في خلق هذا الصندوق، وتوفير أول إستثمار بقيمة 175 مليون دوالر.
في هذا الس��ياق، حاورت مجلة »إتحاد المصارف العربية« مدير تطوير األعمال – بيروت في »صندوق س��يدر أوكس��يجين« وسام غرة 

عن وضع الصندوق وخدماته.

األخبار والمستجدات
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خدمة جديدة من »اإلعتماد اللبناني«:
المحفظة الدولية لتمكين حاملي البطاقات

 من اإلنفاق خارج لبنان

األخبار والمستجدات

ف��ي ظ��ل إس��تراتيجيته للعم��ل بش��كل إس��تباقي في 
الس��وق، لتلبية إحتياجات العم��الء، ونظرًا إلى الوضع 
الحال��ي الذي يم��ر في لبن��ان، والذي ف��رض تخفيضًا 
عل��ى س��قوف اإلنف��اق الدولي لجمي��ع البطاق��ات في 
الخارج، أطلق بنك اإلعتم��اد اللبناني خدمة جديدة، 
وه��ي األول��ى م��ن نوعها ف��ي لبن��ان والمنطق��ة، وهي: 
International Wallet  أو المحفظ��ة الدولي��ة الت��ي 

سُتمّكن حاملي البطاقات من اإلنفاق خارج لبنان. 

ه���ذه الميزة المبتكرة والفريدة من نوعها مجانية، تس���مح 
للعم���الء بإضافة »محفظة دولية«على بطاقة اإلئتمان الحالية 
بالدوالر، وتحميلها بأموال جديدة وإستخدامها في الخارج من 
دون قيود أو عبر اإلنترنت والصرافات اآللية. في الموازاة، ال 
يزال بإمكان حاملي البطاقات إس���تخدام البطاقة نفس���ها في 

متناول اليد محلياً وفقاً لسقف اإلنفاق المحدد لبطاقاتهم.
م���ن خالل بطاق���ة واحدة فقط، يُمك���ن لحاملي البطاقات 
اإلنفاق محلياً )حتى الس���قف المت���اح لبطاقتهم( ودولياً )حتى 
رصيده���م المس���بق التعبئ���ة( وتتب���ع نفقاته���م عبر رس���التين 
 SMS( منفصلتين، يتم تلقيهما على هواتفهم  SMSقصيرتين
للعمليات المحلية &SMS  للعمليات الدولية(، وكشف حساب 
إلكتروني E-statement )كشف حساب إلكتروني للعمليات 
المحلية يتم تس���ديده من الحس���اب الجاري المحلي بالدوالر، 

 رندة بدير 
نائب المدير العام ورئيس قسم حلول الدفع اإللكتروني 

وتكنولوجيا البطاقات في »اإلعتماد اللبناني« 

وكش���ف حس���اب إلكتروني للعمليات الدولية يتضمن تفاصيل 
اإلنفاق على المحفظة الدولية(.

وتق���ول نائ���ب المدي���ر الع���ام ورئيس قس���م حل���ول الدفع 
اإللكتروني وتكنولوجيا البطاقات في »اإلعتماد اللبناني« رندة 
بدي���ر: »مهمتنا هي اإلس���تمرار ف���ي تزويد عمالئن���ا بالحلول 
األكثر تقدماً وإبت���كاراً التي تلبي إحتياجاتهم وتلبي توقعاتهم، 

وال سيما في الوضع الحالي الذي يمر في لبنان«.
وتُضيف بدير: »أن ميزة  »International Wallet«هي 
أن »بطاق���ة واح���دة تُس���تعمل لكافة الحاجات«، نظ���راً إلى أن 
ه���ذه الميزة الفريدة تُتيح لحاملي البطاقات اإلنفاق في لبنان 
)بإس���تخدام بطاقته���م كالمعت���اد( وف���ي الخارج )بإس���تخدام 
المحفظ���ة الدولية المرتبط���ة ببطاقاتهم( واألهم من ذلك، أن 
أي مبلغ نقود، مس���بق التعبئة غير مس���تخدم، س���يظل متوفراً 
في المحفظة الدولية إلس���تخدامه في أي وقت«. وسيس���تمر 
حامل���و البطاقات ف���ي دفع رس���وم ومصاري���ف بطاقاتهم من 
حس���ابهم المحلي، واإلس���تفادة من جميع اإلمتيازات المقدمة 

l.على بطاقاتهم الحالية
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أف��ادت مجموع��ة »إتش إس بي س��ي« في بيان أنه »تم تعيين س��مير 
عس��اف رئيس��ًا لمجلس إدارة بن��ك »إتش إس بي س��ي« المحدود في 
الش��رق األوس��ط )إتش ب��ي إم إي(، والش��ركة اإلقليمية الرئيس��ية 
التابع��ة لمجموع��ة »إت��ش إس بي س��ي«، ش��ركة »إتش إس بي س��ي 
الش��رق األوس��ط القابضة بي في«، وذلك اعتبارًا من أول مايو )أيار( 

.»2021
وأضافت المجموعة »أن تعيين عس�������اف يأتي ليح�������ل مكان ديفيد إلدون، 
الذي سيتنحى عن منصبه في نهاية شهر أبريل )نيسان( 2021، بعد ما يقرب 
من 10 سنوات أمضاها في العمل رئيسًا لمجلس إدارة بنك »إتش إس بي سي« 
الش�������رق األوسط، وهي فترة تتوج عالقته الطويلة مع مجموعة »إتش إس بي 

سي« في منطقة الشرق األوسط، والتي إمتدت ألكثر من 50 عامًا.
ويش�������غل عس�������اف حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة الخدمات المصرفية 
للش�������ركات والمؤسس�������ات لدى بنك »إتش إس بي س�������ي«، وكان قد أشرف سابقًا 

عدنان آل إسماعيل 
عضوًا في مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية ممثاًل المصارف اإلماراتية

عادل آل إسماعيل

األخبار والمستجدات

سمير عساف رئيسًا لـ »إتش إس بي سي« الشرق األوسط

سمير عساف

على إدارة منطقة الش�������رق األوس�������ط وش�������مال أفريقيا وتركيا، أثناء توليه إدارة اللجنة التنفيذية للمجموعة على مدى الس�������نوات التسع التي 
قضاها رئيسًا تنفيذيًا لقسم الخدمات المصرفية العالمية واألسواق لدى البنك.

كما أن عس�������اف عضو في عدد من مجالس إدارات الش�������ركات التابعة لبنك »إتش إس بي سي«، وهو يتمتع بخبرة كبيرة في مجال األعمال 
المصرفية الدولية، ولديه فهم عميق للمنطقة، باإلضافة إلى دوره الجديد كرئيس لمجلس إدارة بنك »إتش إس بي س�������ي« الش�������رق األوس�������ط 

 l.»المحدود وشركة »إتش إس بي سي الشرق األوسط القابضة بي في

إنض��م عضو مجلس إدارة بنك أبو ظبي التجاري، في مصر عدنان آل 
إس��ماعيل، إلى عضوية مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية ممثاًل 
المص��ارف اإلماراتية. وهو مصرفي عريق، يتمتع بخبرة 36 عامًا في 
الصناعة المصرفية، وفي الخدمات المصرفية للشركات والخدمات 

المصرفية لألفراد والعمليات المصرفية.
وقد ش�������غل عدنان آل إسماعيل مناصب عدة، أبرزها: عضو مجلس اإلدارة 
في إتحاد مصارف اإلمارات في س�������بتمبر/ أيلول 2019، وعضو مجلس اإلدارة 
ف�������ي بنك أبو ظبي التجاري، مصر، في س�������بتمبر/ أيلول 2019، ومصرفي أول 
في مجموعة الخدمات المصرفية للشركات، في ديسمبر/ كانون األول 2010، 
ورئيس -الفروع/ مدير أول في بن�������ك دبي التجاري، 1990، والمدير التجاري 
 ،PED في العام 1984. علمًا أن آل إس�������ماعيل حائز على دبلوم ،HSBC في

 l.2003 لوزان/ سويسرا في العام-IMD من كلية إدارة األعمال
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إرتفع���ت أس���عار النف���ط، مدعوم���ًة بتوقع���ات منظم���ة التع���اون 
اإلقتص���ادي والتنمية لتعافي اإلقتصاد العالم���ي، وقيود اإلنتاج التي 
تتبناه���ا »أوبك بل���س«، لكّن زي���ادة المخزونات األميركي���ة حّدت من 
المكاس���ب. وأفادت إدارة معلومات الطاقة األميركية، »أن مخزونات 
الخ���ام ف���ي الواليات المتح���دة، إرتفعت مؤخراً، ف���ي حين إنخفضت 

أفاد البن����ك األفريقي للتنمية أنه »يتوقع أن 
يحقق الناتج المحلي الحقيقي في المغرب نمواً 
بنسبة 4.5 % خالل العام 2021«. وأبرز البنك 
في تقريره الس����نوي حول »اآلف����اق اإلقتصادية 
ف����ي أفريقيا« أن »نمو النات����ج المحلي الحقيقي 
من المتوقع أن ينتعش ليحقق 4.5 % في العام 
2021، مع تعاف����ي اإلقتصاد من إنكماش كبير، 

وتحقيق القطاع الفالحي نمواً جيداً«.
وأض����اف البن����ك ف����ي التقري����ر أن����ه »خالل 
الفص����ل الثالث من 2020، س����جلت الصادرات 

أسعار النفط ترتفع بدعم  من  منظمة التعاون اإلقتصادي و»أوبك بلس«  

»األفريقي للتنمية« يتوقع نموًا في المغرب 4.5 %

من قطع غيار الس����يارات، كذلك الفوسفات ومشتقاته، إنتعاشاً، 
وم����ن المتوق����ع أن تتع����ّزز أكثر على الم����دى القصير م����ع إرتفاع 
الطلب العالمي«، مشيراً إلى أن »من شأن ذلك أن يعّوض الركود 
الذي تش����هده قطاعات الس����ياحة، والفن����ادق، والمطاعم والذي 
م����ن المتوق����ع أن يس����تمر«، متوقعاً »أن يُس����جل عجز الحس����اب 
الجاري وعجز الميزانية تراجعاً، فيما تبقى مس����تويات التضخم 

منخفضة«.
من جهة أخرى، أكد البنك األفريقي للتنمية »أن إعادة النظر 
ف����ي النموذج التنموي لتحقيق نم����و مندمج، تُعد المهمة الموكولة 

للجنة الخاصة، التي عّينها الملك محمد السادس«. 
وعل����ى صعيد آخر، ذكر التقرير أنه »في العام 2020، حصل 
المغ����رب عل����ى نحو س����ريع على ق����روض طارئة م����ن المانحين، 
ضمنه����ا 3 ملي����ارات دوالر م����ن صن����دوق النق����د الدول����ي، و460 
ملي����ون دوالر من البنك األفريقي للتنمية، للتقليص من تداعيات 
وباء كورونا. وفي س����بتمبر )أيل����ول( 2020 أصدر المغرب أيضاً 
سندات بمليار يورو. ومّكنت هذه المساهمات المالية، من تعزيز 
إحتياط����ات النق����د األجنبي التي تمثل 8,1 أش����هر، من الواردات، 

l.»وثالثة أضعاف الدين المستحق على المدى القصير

األخبار والمستجدات

مخزون���ات البنزين ونوات���ج التقطير. وزادت مخزون���ات الخام 13.8 
مليون برميل«. 

وأضاف���ت إدارة المعلوم���ات المش���ار إليها »أن إس���تهالك الخام 
ف���ي مصاف���ي التكرير، إرتفع 2.4 مليون برميل يومياً، في حين زادت 
معدالت تش���غيل المصافي 13 نقطة مئوية. كما إنخفضت مخزونات 
البنزي���ن 11.9 مليون برميل إلى 231.6 مليون برميل«، في حين توقع 

المحللون تراجعها بمقدار 3.5 ماليين برميل.
وأظهرت البيانات إنخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل 
الدي���زل وزيت التدفئة، 5.5 ماليي���ن برميل إلى 137.5 مليون برميل، 
وذل���ك مقابل توقعات إلنخف���اض 3.5 ماليين برميل. وتراجع صافي 

واردات الواليات المتحدة من النفط الخام 919 ألف برميل يومياً.
وأعلن���ت منظم���ة التعاون اإلقتص���ادي في أح���دث توقعاتها »أن 
اإلقتص���اد العالم���ي المتض���رر م���ن الجائحة، س���ينتعش ه���ذا العام 
)2021( بمعدل نمو 5.6 % وس���ينمو 4 % في العام المقبل. وكانت 

l.»توقعاتها السابقة للنمو 4.2 % هذا العام
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نشاط اإلتحاد

وّقع إتحاد المصارف العربية، ممثاًل بأمينه العام وسام حسن فتوح، مذكرة تفاهم وتعاون مع جامعة الروح القدس – الكسليك، 
ممثلة برئيسها األب طالل هاشم، خالل حفل جرى في حرم الجامعة بالكسليك.  

وته��دف المذك��رة الى التعاون وتعزيز الش��راكة بين الطرفي��ن في المجاالت األكاديمي��ة، والعلمية، والبحثي��ة، والتدريبية، 
والتطويرية، ودراس��ة إمكانية اإلس��تفادة من البرامج التعليمية والبحوث والدراسات االس��تراتيجية للجامعة في المجاالت 
الت��ي تتوافق مع نش��اطات اإلتحاد من خالل عق��د الدورات المتخصص��ة، والبرامج التدريبية والمنهاج الدراس��ي للدبلومات 
المهني��ة المتخصص��ة في مختلف المجاالت، وتأهيل الكوادر البش��رية في مج��ال تطوير المحتوى الرقم��ي، وإعداد دورات 
تدريبية لطالب الجامعة لتعزيز معرفتهم العملية من خالل إتاحة فرص التدريب الوظيفي Internship في اإلتحاد، وذلك 
خ��الل فترة دراس��تهم الجامعية، وتبادل الخبرة والرأي والمش��ورة في ما ُيحقق أهداف اإلتح��اد وتطلعات الجامعة، وحرصها 

على مستقبل طالبها.

مذكرة تفاهم بين إتحاد المصارف العربية
وجامعة الروح القدس- الكسليك

الأب ها�سم:

 تن�سجم مع روؤية الجامعة 

في تطوير قدرات طالبها

وخ���الل حف���ل التوقيع، ألق���ى رئيس الجامع���ة األب طالل 
هاشم كلمة، رّحب فيها بوفد إتحاد المصارف العربية، مشيداً 
ب� »الدور الريادي والفاعل الذي يضطلع به اإلتحاد«، ومش���يراً 

إلى أنه »قد أصبح شريكاً أساسياً للجامعة«.
وبعدما أش���اد األب هاش���م بمذكرة التفاهم هذه، قال إنها 

»تحتوي على إمكانات كبيرة، وتنس���جم م���ع رؤية الجامعة في 
تطوي���ر قدرات طالبها، ورفع مس���توى المعرفة لديهم، فضاًل 
ع���ن تعزي���ز دورهم ف���ي تنمي���ة مجتمعاتهم«، مؤك���ًدا أنها »لن 
تبقى حبراً على ورق، بل س���تدخل حّي���ز التنفيذ فوراً«، مؤكداً 
»إلتزام الجامعة القيام بكل ما هو ضروري كي يحظى الطالب 
بهذه الفرص اإلس���تثنائية، إضافة إلى وضع إمكانات وخبرات 
أس���اتذتها للمش���اركة في منش���ورات مهنية مش���تركة«، داعياً 
إل���ى »تعزي���ز هذا التعاون أكثر وأكثر، وتوس���يع رقعة عمله في 

المستقبل، بما يخدم مصلحة الجميع«.  

عان مذكرة التفاهم األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح ورئيس جامعة الروح القدس- الكسليك األب طالل هاشم يوقِّ
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نشاط اإلتحاد

فتوح: 

�ستوؤدي اإلى تحقيق

 نجاحات كبرى واإنجازات واعدة

بدوره، أشاد األمين العام إلتحاد المصارف 
العربية وس���ام حس���ن فتوح ب� »عراقة جامعة 
الروح القدس ورس���التها التربوية والوطنية«. 
ث���م قدم لمح���ة تعريفية عن اإلتحاد، وش���بكة 
مكاتب���ه اإلقليمية، معلناً ع���ن »توقيع إتفاقية 
مقر م���ع حكومة المملكة العربية الس���عودية، 
والتي ستُش���كل منطلقاً لنش���اطاته، وتش���مل 
دول مجلس التعاون الخليجي وسائر المناطق 
العربي���ة. وم���ن بي���ن ه���ذه النش���اطات من���ح 
ش���هادات جامعية للشباب العربي، وخصوصاً 

األمين العام وسام حسن فتوح واألب طالل هاشم يتبادالن الدروع التقديرية

األب طالل هاشم واألمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح والدكتور زكريا حمود وفريق العمل  

أن الجامع���ات اللبنانية تُعتبر من أهم الجامعات في المنطقة، 
ومقصداً للشباب من الدول العربية كافة«.

وأك���د فت���وح أنه »قد ت���م اإلتفاق على باك���ورة تعاون حول 
نش���اطات متنوع���ة، بينها مش���روع إع���داد ش���هادات تعليمية 
عالي���ة متخصص���ة موجه���ة إل���ى المصرفيي���ن العاملي���ن في 
القطاع المصرفي الخليجي بش���كل عام، والس���عودي بش���كل 
خاص، حيث س���وف يق���وم الخبراء واألكاديمي���ون في جامعة 
الروح القدس بدراس���ة متطلبات التعليم العالي في السعودية 
والخلي���ج العربي، تمهي���داً إلعداد الش���هادات التي تتواءم مع 

حاجاتهم«.

وأشار فتوح إلى »إستعداد إتحاد المصارف العربية سنوياً 
إلتاحة فرص التدري���ب الوظيفي- Internship في اإلتحاد 
لعش���رة طالب م���ن الجامعة ف���ي مرحلة التخ���رج، وإعدادهم 
وظيفياً، وتبّني إطالقهم في سوق العمل أو في أحد المصارف 

األعضاء.
وأعرب فتوح عن إعتزازه بهذه الشراكة مع الجامعة »التي 
س���تؤدي حتماً إلى تحقي���ق نجاحات كبرى وإنج���ازات واعدة، 

تصب في خدمة لبنان والوطن العربي وأجياله الصاعدة«.
ث���م وّقع كل م���ن األب هاش���م واألمين العام فتوح رس���مياً 

 l.مذكرة التفاهم، وتبادال النسختين والدروع التقديرية
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الضمان��ات المصرفية عديدة والهدف منها تقديم »ضمان« 
للبنوك عند تقديم القروض والتس��هيالت المالية. وهناك 
ول��كل  والمش��تركة  والمؤسس��ية  الش��خصية  الضمان��ات 
ش��روطها وظروفه��ا الخاص��ة. كذلك نجد الره��ن من ضمن 
الضمان��ات المصرفي��ة، وه��ذا الضمان له قوته وُيس��تخدم 

على نطاق واسع بسبب هذه القوة. 
قانونًا، الرهن عبارة عن »عقد« يلتزم به ويقدمه شخص ضمانًا 
لدي�������ن تجاري عليه أو على غيره. واإللتزام يتمثل في تس�������ليم مال 
إل�������ى الدائن أو إلى آخر وُيخوله حب�������س هذا المال المرهون إلى أن 
يستوفي حقه تمامًا. ويجب أن يكون الراهن مالكًا للمال المرهون، 
وال يت�������م الرهن وال يكتمل إاًل بتس�������ليم المال أو الس�������ند المرهون. 
ويترتب على ه�������ذا العقد آثار قانونية ع�������دة، أهمها للمدين، وجود 
الم�������ال المرهون ونقل حيازته إلى الدائ�������ن أو إلى آخر لحفظه إلى 
يوم إس�������تيفاء الحق. وأهُمها للدائن حق حبس المال وحق التقدم 
عل�������ى غيره من الدائنين العاديين وتتبع المرهون في أية يد ينتقل 

إليها. 
كقاع�������دة عامة، معظُم أنواع الره�������ن تتم بالتراضي بين أطراف 
العق�������د، مع إس�������تثناء بع�������ض الرهون من ه�������ذه القاع�������دة بموجب 
القان�������ون. وعقد الرهن يش�������مل معظ�������م األم�������وال المنقولة كرهن 
األوراق التجارية واألس�������هم وغيرها. والرهن بالنسبة إلى السندات 

القابلة للتحويل يتم إثباته عن طريق »التظهير«، أما رهن األسهم 
وحص�������ص الش�������ركاء التي تنقل في دفاتر الش�������ركة، يت�������م إثباته عن 

طريق »عقد رسمي«، وُيقيد في الدفاتر المعنية. 
ويجوز رهن األوراق التجارية، كالكمبيالة »الس�������فتجة« والسند 
ألمر )مع إستثناء الشيك ألنه أداة وفاء، ال أداة إئتمان وفي الغالب 
ال يرهن(.  ويجوز رهن الكمبيالة والس�������ند ألم�������ر، ألن هذه األوراق 
التجاري�������ة ذات م�������دة طويلة ُتتي�������ح رهنها. ويتم الره�������ن عن طريق 
»التظهي�������ر«، وبم�������ا ُيفهم منه أنها لدى الحام�������ل بصفة »رهن«. وكل 
األس�������هم والحصص اإلس�������مية والمسجل فيها إس�������م صاحبها يتم 

رهنها. 
وبالنسبة إلى األسهم وحصص الشركاء في دفاتر الشركة، يجب 
أن يثب�������ت الرهن بعقد رس�������مي. وأن ُتقيد هذه العملية على س�������بيل 
الضمان في الدفاتر. وينبغي أن يتحقق الدائن المرتهن بنفسه من 
الشركة واألس�������هم، ويجب مراعاة تسجيل العقد الرسمي في دفاتر 
الش�������ركة بما يفيد أنها مرهونة. وفي ما يتعلق باألسهم والحصص 
لحاملها وال تحمل إس�������م صاحبه�������ا، فينتقل الح�������ق بموجبها عن 
طريق المناولة اليدوية، ألن الحق في األس�������هم حق شخصي، وهي 
ُترهن بالطريقة عينها التي ُترهن فيها األموال المنقولة. واللجوء 

لهذا النوع من الرهن، قد يكون األمثل بل المتوافر.  
إضاف�������ة إلى هذا، نج�������د الرهن الحيازي وُيس�������ّمى أيضًا »الرهن 

الرهن... الضمان المصرفي القوي

األخبار والمستجدات
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التج�������اري«، وه�������و يتمث�������ل ف�������ي الره�������ن الحيازي 
ل�������ألدوات والمع�������دات، والرهن للمح�������ل التجاري. 
ويش�������مل الره�������ن الحي�������ازي ل�������ألدوات والمعّدات، 
اآلالت واألث�������اث ومع�������دات التجهي�������ز والبضائ�������ع، 
ويجب قبل القي�������ام باإلجراءات القانونية، التأكد 
من س�������المة المعدات والتجهي�������زات وأن البضاعة 
المرهونة غي�������ر قابلة للتلف، وأن ال تكون قيمتها 
ثابت�������ة ومس�������تقرة. وتت�������م الموافقة عل�������ى الرهن 
الحيازي بواس�������طة عقد ُيسجل وُيقّيد، ويجب أن 
تتم إج�������راءات القيد خالل مدة مح�������ددة، وإذا لم 

يُحترم هذا األجل يتعرّض العقد للبطالن. 

األخبار والمستجدات

وال يجوز للمدين أن يبيع األشياء المرتهنة قبل تسديد الديون 
المس�������تحقة عليه، إال بعد موافقة الدائن المرتهن. وإذا إستعصى 
ذل�������ك، ُيمكن للمدين أن يطلب من المحكم�������ة الفصل، وإذا خالف 
ذل�������ك يتعرض للعقوبات القانوني�������ة. وبصفة عامة في حالة الرهن 
الحيازي، يجوز للبنك إذا لم يستوف حقوقه أن يطلب من القاضي 
الترخي�������ص له بيع األش�������ياء المرهونة في المزاد العلني أو بس�������عر 

السوق إذا اقتضى الحال. 
ويج�������وز أيض�������ًا أن يطلب من القاض�������ي أن يأم�������ر بتمليكه هذه 
األشياء المرهونة وفاء للدين، على أن يحسب بيعه بقيمته حسب 
تقدي�������ر الخب�������راء. وُيمكن للبن�������وك أن تتقدم للمحكم�������ة بعد إنذار 
المدين بطلب لبيع المال المرهون وتخصيص ثمن البيع لتسديد 
كامل الدين وفوائد التأخير. وبالنسبة إلى الرهن الحيازي للمحل 
التج�������اري، فالمحل التج�������اري يتكون من عناصر ع�������دة مثل عنوان 
المح�������ل التجاري واإلس�������م التجاري، والحق في اإلج�������ارة والزبائن 
والش�������هرة التجارية واألثاث التجاري والمع�������دات واآلالت، وبراءات 
اإلخت�������راع والرخ�������ص والعالم�������ات التجاري�������ة والرس�������وم والنم�������اذج 

الصناعية وغيره. 
ولكن إذا لم يش�������مل عقد الره�������ن الحيازي للمح�������ل التجاري، 
وبش�������كل دقيق وصريح أي العناصر التي تك�������ون محاًل للرهن، فإنه 
في هذه الحالة ال يكون ش�������اماًل إال عنوان المحل واإلسم التجاري، 
والح�������ق في اإلج�������ارة والزبائن والش�������هرة التجاري�������ة. وبصفة عامة، 
هناك مشاكل عملية ُتصاحب هذا الرهن اذا لم تتم متابعته بشكل 
دقيق وبحرص ت�������ام، وفي حاالت عديدة ال توجد البضائع واآلدوات 
وتختف�������ي تمام�������ًا. ولكن، قد يك�������ون هو المتواف�������ر والملجأ الوحيد 

بالنسبة إلى العديد من الشركات.
 وضمان الرهن يش�������مل »الرهن العق�������اري«، وهو عبارة عن عقد 
يكتسب بموجبه الدائن حقًا عينيًا على عقار للوفاء بدينه ويمكن 
له بمقتضاه أن يس�������توفي دينه من ثمن ذلك العقار في أي يد كان، 

ومتقدمًا في ذلك على الدائنين التاليين له في المرتبة. 
وف�������ي الحقيق�������ة ال يتم الره�������ن إال على العقار الذي يس�������توفي 

بعض الش�������روط التي ُتعط�������ي للرهن مضمون�������ه الحقيقي. وعليه، 
فالعق�������ار ينبغي أن يكون صالحًا للتعامل وقاب�������اًل للبيع في المزاد 
العلن�������ي كما يجب أن يكون معينًا بدق�������ة من حيث طبيعته وموقعه 
وذلك في عقد الرهن، وما لم تتوافر هذه الشروط فإن الرهن يكون 

باطاًل. 
وال ُيمك�������ن في الواقع أن ينش�������أ الرهن العقاري إال بثالث طرق، 
وهي الرهن الناش�������ئ بعقد رسمي أو رهن اإلتفاق، ويأتي هذا الرهن 
تبع�������ًا إلرادة التعاق�������د بين األطراف المعنية الت�������ي تملك القدرة أو 
الحق في التص�������رف في هذه العقارات. والرهن الناش�������ئ بمقتضى 

القانون وهو ينشأ تبعًا ألحكام قانونية، وتبعًا ألمر من القاضي. 
وُيمكن إنشاء الرهن العقاري لضمان كافة أنواع القروض. وإذا 
كان العق�������ار ملكًا للمدين، وحل إس�������تحقاق الدين ولم يقم المدين 
بالتس�������ديد، فإنه ُيمكن للدائن وبعد تنبيه المدين، بضرورة الوفاء 
بالديون المستحقة عليه أن يطلب بيعه وفقًا لألشكال واإلجراءات 
القانونية. وفي بعض الدول، يتم تس�������جيل عقد الرهن وهو مختوم 
»بصيغة التنفيذ« حيث يتم اللجوء للتنفيذ مباشرة عند الحاجة، 

وتجاوز الدخول في تفاصيل التقاضي الطويلة. 
الرهن بأش�������كاله المتعددة، ومنها المذكور أعاله، ُيمثل ضمانًا 
مصرفي�������ًا هامًا. وفي الوقت عينه، فإن�������ه ُيعتبر صمام أمان للبنوك، 
يجعلها في وضع آمن ومطمئن، وهي تقدم القروض والتس�������هيالت 
المالي�������ة للزبائ�������ن في مقاب�������ل هذه الضمان�������ات الضامن�������ة. ويجوز 
إس�������تخدام حاالت عديدة من الرهن لضمان قرض واحد، وفي هذا 
ضمان أكبر وأش�������مل. يتناول القانون، التفاصيل الخاصة بكل نوع 
من األن�������واع ورغبة األطراف تحدد النوع أو األن�������واع المتفق عليها 
لتكون الرهن الضامن. وننصح األطراف، بتوخي الحذر عند إعداد 
اتفاق الرهن وضرورة وضع الصياغة القانونية الس�������ليمة والبعيدة 
عن الغموض وصعوبة التفس�������ير عند التطبي�������ق لتجاوز المخاطر 

 l.القانونية والمصرفية

 بقلم المستشار الدكتور عبدالقادر ورسمة غالب
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ل نمو  ق ه��ذا العام )2021( معدَّ أعل��ن رئيس الوزراء الصيني لي كيتش��يانغ »أن ثاني أكب��ر إقتصاد في العالم، يطمح ألن يحقِّ
يزيد عن 6 %، وذلك رغم الشكوك المحيطة باإلقتصاد العالمي بسبب جائحة »كوفيد19-«.

الصين تطمح إلى تحقيق معدَّل نمو إقتصادي في 2021 يزيد عن 6 %

وق����ال رئيس الوزراء كيتش����يانغ ف����ي خطاب ألقاه ف����ي إفتتاح 
ال����دورة الس����نوية للبرلمان إنه »خالل هذا العام 2021 س����تواصل 
يات ف����ي مجال  الصي����ن مواجه����ة العدي����د م����ن المخاط����ر والتحدِّ

التنمية«.
وأضاف كيتش����يانغ أم����ام نحو ثالثة آالف نائ����ب، يتألَّف منهم 
البرلمان، وضع معظمهم كمامات زرقاء، »أن األس����س اإلقتصادية 

التي ستدعم النمو الطويل األمد لم تتغيَّر«.
ق العمالق اآلس����يوي  ع أن يُحقِّ وكان صندوق النقد الدولي توقَّ
م حسابياً بعد سنة  في 2021 نمواً بنسبة 8.1 %، وهو رقم مضخَّ

2020 التي كانت قاتمة بسبب الجائحة وتداعياتها.
والصي����ن التي كان����ت أول دولة في العالم يظه����ر فيها فيروس 
لت  »كوفيد19-«، واألولى التي يُش����لُّ إقتصادها بس����بب الوباء، عدَّ
ل النمو السنوي الذي تصبو إليه،  في العام 2020 عن تحديد معدَّ

في قرار نادر للغاية في التاريخ الحديث لهذا البلد.
وبعد أن لجأت إلى إجراءات إغالق غير مس����بوقة، إنعكس����ت 
س����لباً على النشاط اإلقتصادي في البالد، شهدت الصين تراجعاً 
ل النمو خالل الرب����ع األول من 2020 )- 6.8 %(.  تاريخي����اً لمعدَّ
����ن التدريجي للوضع الوبائي في البالد إعتباراً من  غير أّن التحسُّ

الربيع، سمح للناتج المحلِّي اإلجمالي باإلنتعاش.
وخالف���اً لغالبي���ة دول العال���م الت���ي غرقت في الرك���ود، أنهت 

ل نمو إيجاب���ي )+ 2.3 %(، لكن  الصي���ن الع���ام الماضي على معدَّ
الت النمو التي إعتاد عليها منذ  هذه النسبة هي أدنى بكثير من معدَّ

العام 1976 ثاني أكبر إقتصاد في العالم بعد الواليات المتَّحدة.
ولدع����م اإلقتص����اد المتعثِّر بس����بب تداعي����ات الجائحة، زادت 
الصين في العام 2020 نسبة العجز في موازنتها إلى 3.6 % من 

الناتج المحلِّي اإلجمالي.
وقال رئيس الوزراء الصيني: »إن هذه النس����بة س����تخفَّض هذا 
ل  الع����ام )2021( إلى حوال����ي 3.2 %«. علماً أن الصين لم تس����جِّ

فائضاً في الميزانية منذ العام 2007. 
دت بيجينغ لنفس����ها هدفاً في مجال س����وق العمل، يتمثَّل  وحدَّ
بخل����ق حوالي 11 ملي����ون وظيفة ف����ي العام 2021. ووفق����اً لرئيس 
ال����وزراء الصيني، ف����إن الحكومة ترمي أيضاً إلى خفض مس����توى 
البطالة إلى 5.5 % في العام 2021 بعدما وصل إلى 5.6 % في 
العام 2020، الس����نة التي شهدت أعلى مستوى بطالة شهري على 

ي الوباء(. اإلطالق )6.2 % في شباط/ فبراير في ذروة تفشِّ
لك����ّن هذا الرقم ال يعكس الص����ورة الكاملة للوضع اإلقتصادي 
في الصين، إذ إن نسبة البطالة في هذا البلد تأخذ في الحسبان 
س����كان الم����دن فق����ط، أي إنها ال تأخذ في اإلعتب����ار ما يقرب من 
300 ملي����ون عامل مهاجر، ينزحون من األرياف للعمل في المدن، 

 l.وكثير من هؤالء فقدوا وظائفهم بسبب األزمة
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ذكر تقرير صادر عن مؤتمر األمم المتحدة 
للتجارة والتنمية )أونكتاد(

 أنه »حتى إذا حدث تعاٍف أقوى من التوقعات
 خالل العام الحالي، سيخسر اإلقتصاد العالمي

 نحو 10 تريليونات دوالر من إجمالي الناتج المحلي، 
نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد
 وإجراءات اإلغالق لمكافحة الفيروس«.

اإلقتصاد العالمي مرشح لخسارة 10 تريليونات دوالر في 2021

وأف���اد التقرير أنه »رغ���م إحتمال نمو اإلقتص���اد العالمي خالل 
الع���ام الحال���ي )2021( بمعدل 4.7 %، ف���إن إجمالي الناتج المحلي 
سيظل أقل بنحو 10 تريليونات دوالر، عما كان يُمكن أن يكون عليه لو 
لم تحدث الجائحة، وهو ما يُعادل نحو ضعف إجمالي الناتج المحلي 

لليابان ثالث أكبر إقتصاد في العالم«.
وكان اإلقتصاد العالمي قد س���جل في العالم الماضي )2020(، 
أكبر إنكماش له، منذ بدء تسجيل بيانات النشاط اإلقتصادي العالمي 

في أوائل األربعينيات من القرن الماضي، حسبما ذكر التقرير. 
وح���ذرت منظم���ة أونكتاد من أن���ه »في حين إتخذت ال���دول الغنية 
إجراءات مالية ضخمة لتحفيز إقتصاداتها، كما فعلت الواليات المتحدة 
األميركي���ة مؤخراً، بإق���رار حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دوالر، وفي 
حي���ن عاد اإلقتصاد الصيني إلى النمو في أواخر العام الماضي، تعاني 

الدول األقل حجماً واألفقر في مواجهة تداعيات الجائحة«.
وأشار التقرير األممي إلى »أن الدول النامية تتحّمل الجزء األكبر 
م���ن ع���بء التراجع اإلقتص���ادي العالمي بس���بب محدودي���ة قدراتها 
المالية، وتش���ديد القيود على ميزان المدفوعات، وعدم كفاءة الدعم 

الدول���ي لها، مم���ا أدى إلى أحد أكبر التراجع���ات في الدخل الفردي 
بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي«.

وأف���ادت منظم���ة أونكت���اد أنه »حت���ى أي تراجع صغير للنش���اط 
اإلقتص���ادي، يُمك���ن أن يك���ون كارثياً«، مش���يرة إل���ى »أن التداعيات 
الناجم���ة عن فرض القيود إلحت���واء الجائحة، كانت حادة على النحو 

المتوقع في االقتصادات النامية مثل الفلبين وماليزيا«.
ورفع���ت »أونكت���اد« توقعاتها لنمو اإلقتص���اد العالمي خالل العام 
الحال���ي من 4.3 % إلى 4.7 %، مش���يرة إل���ى احتمال »تعاٍف أقوى 

في الواليات المتحدة«.
وكان البن���ك الدولي قد ذك���ر في يناير )كانون الثاني( 2021، أنه 
يتوق���ع نم���و اإلقتصاد العالمي بمعدل 4 %، ف���ي حين توقع صندوق 

النقد الدولي نموه بمعدل 5.5 %.
يُذك���ر أن مؤتمر األمم المتحدة للتج���ارة والتنمية )أونكتاد( هو 
منظمة دولية تُساعد على إيجاد بيئة مالئمة، تسمح بإندماج الدول 
النامي���ة في اإلقتص���اد العالمي، وتُعد ال� »أونكتاد« جزءاً من األمانة 
l.العامة لألمم المتحدة يتناول قضايا التجارة واإلستثمار والتنمية

األخبار والمستجدات

أفادت الحكومة السويس���رية »أن هناك مخاوف من إرتفاع كبير 
في الديون، بس���بب جائحة كورونا، مع تسجيل تراجع بنسبة 3.5 % 

في االنتاج في 2021«.
ونقل���ت »وكال���ة بلومب���رغ لألنب���اء« عن مس���ؤولين ف���ي الحكومة 
السويس���رية، يقول���ون: »إن إجراءات اإلغالق للس���يطرة على الموجة 
���ح أن تكلِّف الحكومة 23 مليار  الثاني���ة من جائحة كورونا، من المرجَّ
���ح أن تتراج���ع إيرادات  فران���ك )25 ملي���ار دوالر(، كم���ا م���ن المرجَّ
الضرائب. علماً أن الوضع المالي لسويسرا، ال يزال أفضل بكثير من 
ع أن تصل نسبة الديون  الدول المجاورة مثل فرنس���ا وإيطاليا. ويُتوقَّ
إلى 30.2 % من إجمالي الناتج المحلي، وهي نسبة منخفضة وفقاً 

سويسرا تحذِّر من إرتفاع كبير في الديون  بسبب جائحة كورونا

للمعايير الدولية«.
يُش���ار إلى أن نس���بة الديون في منطقة الي���ورو تقترب حالياً من 

l.100 % من إجمالي الناتج المحلي
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األميركي��ة  األس��هم  بلغ��ت 
واألوروبية مؤخرًا، مس��تويات 
قياسية مرتفعة بفضل تفاؤل 
إزاء إنتع��اش إقتصادي عالمي 
بعدم��ا  بالتحفي��ز،  مدف��وع 
اإلحتياط��ي  مجل��س  تعه��د 
المركزي  الفيدرال��ي )البن��ك 
األميرك��ي( بإبق��اء السياس��ة 
وأس��عار  ميس��رة،  النقدي��ة 
أن  إل��ى  منخفض��ة  الفائ��دة 

تعهدات »الفيدرالي األميركي«  تدفع أسواق األسهم إلى الذروة

أعلن����ت المجموعة المالية »هيرميس«، وهي المؤسس����ة المالية واإلس����تثمارية 
الرائدة في األس����واق الناش����ئة والمبتدئة، عن تس����ميتها كأفضل بنك إس����تثمار في 
األس����واق المبتدئة للمرة األولى من ِقبَل مؤسس����ة »غلوبال فاينانس«، وهي من أبرز 
المؤسس����ات الدولية المرموقة المعنية بتغطية أداء الش����ركات المالية حول العالم. 
كما تم تصنيف الش����ركة من ِقبَل المؤسسة كأفضل شركة في إدارة صفقات أسواق 
الدين في أفريقيا، ضمن قائمة تصنيف أفضل بنوك اإلستثمار على مستوى العالم 

خالل العام 2021.
 ويأت����ي ه����ذا التصنيف ف����ي ضوء الخدمات الت����ي تقدمها المجموع����ة المالية 
»هيرمي����س« ف����ي األس����واق المبتدئ����ة، عقب مرور أربع س����نوات فقط على التوس����ع 

بأعمالها خارج أسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 
وق����د تنوع����ت إنج����ازات المجموعة المالي����ة »هيرميس« بي����ن إحتاللها صدارة 
التصنيف����ات في األس����واق الت����ي تعمل فيه����ا، وإدارة أبرز صفق����ات الترويج وتغطية 
اإلكتت����اب الناجح����ة في األس����واق الناش����ئة والمبتدئة خالل العام. فقد ش����هد العام 

2020 إحت����الل المجموع����ة المالي����ة »هيرمي����س« المركز األول في ترتيب ش����ركات 
الوساطة في بورصة نيروبي لألوراق المالية، كذلك المركز األول من حيث الحصة 

السوقية للعمالء المؤسسيين النشطين في سوق باكستان.
 كم����ا حص����دت الش����ركة المركز الثان����ي من حيث قيم����ة التداوالت في س����وق 
نيجيري����ا، رغ����م إط����الق أعمالها في الس����وق منذ أقل من عامين فق����ط، مما يعكس 
اإلنجازات الكبيرة التي أحرزتها الش����ركة في األس����واق الجديدة التي توس����عت بها 

مؤخراً. 
كما نجح قطاع الترويج وتغطية اإلكتتاب في الشركة، في إتمام تقديم خدماته 
اإلستش����ارية للبنك المتحد »UBL« في باكس����تان، في صفقة بيع أصول وإلتزامات 
 ،»Exim Bank Tanzania Limited« التابع له في تنزانيا، إلى »UBLT« بنك
وه����ي أول����ى صفقات الدمج واالس����تحواذ الدولي����ة التي تنفذه����ا المجموعة المالية 
»هيرميس« في أس����واق ش����رق أفريقيا منذ توس����عها في الس����وق الكينية خالل العام 

l.2017، والذي أصبح قاعدة للتوسع في أعمال الشركة على مستوى المنطقة

»هيرميس« أفضل بنك إستثمار في األسواق المبتدئة 

يترسخ التعافي اإلقتصادي.

وكش���ف محضر أح���دث إجتماع للبنك المركزي األميركي في ش���أن 
السياس���ة، »أن مس���ؤولي مجل���س اإلحتياطي، ال ي���زال ينتابهم القلق في 
ش���أن المخاطر القائمة لجائحة فيروس »كورون���ا« وأنهم ملتزمون تعزيز 

اإلقتصاد، إلى حين حدوث تعاف أكثر متانة«.
وتجاهل المس���تثمرون عموماً، إع���الن دول أوروبية عدة، قيوداً على 
إس���تخدام لقاح أس���ترازينيكا المضاد ل�)كوفيد – 19( ألصحاب األعمار 
األقل، بعدما كش���ف صلته بحدوث جلطات نادرة في الدم. وإرتفع س���هم 

شركة صناعة األدوية البريطانية 0.7 %.
وإرتفع المؤشر »ستاندرد آند بورز« 500 إلى ذروة قياسية، مدعوماً 

بمكاس���ب أسهم ش���ركات التكنولوجيا، إذ تقدم عشر نقاط أو 0.25 %، 
مس���جاًل 4089.95 نقط���ة. وصعد المؤش���ر داو جون���ز الصناعي 23.6 
نقط���ة بما يعادل 0.07 % إلى 33469.89 نقطة، في حين زاد المؤش���ر 
ناس���داك المجمع 108 نق���اط أو 0.79 % إلى 13796.892 نقطة. وفي 
أوروبا، صعد المؤش���ر س���توكس 600 بنس���بة 0.5 %، ليُعّزز المكاس���ب 
التي حققها أخيراً، حين ألغى كافة الخس���ائر المدفوعة بجائحة فيروس 
»كورون���ا«. وقادت أس���هم ش���ركات التعدي���ن وصناعة الس���يارات وتجارة 
التجزئة المكاس���ب على المؤش���ر، لترتفع بما يُ���راوح بين 0.7 % و1 % 
في التعامالت المبكرة. وفي آس���يا، هبطت األسهم اليابانية، إذ تعّرضت 
لضغوط جّراء إرتف���اع في اإلصابات المحلية بفيروس »كورونا« واإلعادة 

l.المحتملة لقيودعلى النشاط اإلقتصادي

األخبار والمستجدات
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لم يس��تغرق األمر س��وى يومين فقط للمس��تثمر الش��هير بي��ل هوانغ، ال��ذي كان يومًا ما مالىء الس��مع والبصر كأحد أش��هر 
المتداولي��ن في عالم أس��واق المال، حتى يخس��ر كل ثروت��ه المقدرة بنحو 20 مليار دوالر في خض��م فضيحة إنهيار صندوق  
Archegos والذي تس��ّبب أخيرًا بموجة بيع عنيفة في أس��واق المال األميركية. وقبل نحو 8 سنوات، كان المستثمر الشهير 
ال��ذي يطلق عليه لقب »ش��بل نم��ر«، في قلب أزمة طاحنة بعد إتهامه بالتالعب في أس��واق المال وإنه��ار الصندوق الذي كان 
يدي��ره في حينها، والذي لم يتبق منه س��وى نحو 200 ملي��ون دوالر فقط، ليبدأ الرجل في بناء ثروة بمليارات الدوالرات من 

خالل الرهان ضد األسهم األميركية، بحسب تقرير لوكالة »بلومبرغ«.

في واحدة من أكبر الفضائح المالية
مستثمر شهير يخسر 20 مليار دوالر في يومين فقط ويُفلس

وقد تسّبب هوانغ من خالل صندوق تحوط 
 Archegos Capital Management
التاب���ع ل���ه في واح���دة من أكب���ر عمليات نداء 
الهامش بالس���وق األميركي���ة، بعدما أُجبر من 
قب���ل المقرضين على إغ���الق المراكز في ظل 

تراجع األسعار.

تحت الماء

كأحد أبرز حيتان »وول س���تريت«، لم يكن 
هوانغ يثير الكثير من الضجيج في سوق المال، 

فقد فضل الرجل الغياب عن المشهد. ولسنوات طوال لم يكن 
إسم هوانغ أو الصندوق التابع له يظهر في أي من اإلفصاحات 
المرس���لة إلى أس���واق المال األميركية، إذ إنته���ج الرجل حيلة 
غريبة من خالل إستخدام أحد األدوات اإلستثمارية التي يُمكن 
اإلختباء من خاللها، وهي عقود المبادلة التي تمنح المستثمر 

المكسب أو تكّبده الخسارة في هذا السهم من دون إمتالكه.
بي���د أن السياس���ة اإلس���تثمارية التي إتبعه���ا هوانغ بتركيز 
الس���يولة الت���ي حص���ل عليه���ا م���ن المقرضين ف���ي حفنة من 
األس���هم، أثبتت فش���لها بعد التراجعات الحادة التي ُمنيت بها 
تلك األس���هم، وتسّببت في نهاية المطاف في خسائر بمليارات 
ال���دوالرات للمس���تثمرين، باإلضاف���ة إل���ى مح���و ث���روة هوانغ 

بالكامل.

در�ض من الُمعلم... التعاي�ض مع الخ�سارة

كأح���د تالميذ المس���تثمر األميرك���ي األس���طوري جوليان 
روبرتسون، فإن أحد أهم الدروس التي تعلمها هوانغ في حياته 
العيش مع الخس���ارة. ويُطلق على هوانغ لقب »ش���بل النمر« أو 
 Tiger في إشارة إلى عمله في صندوق تحوط  Tiger Cub
Management مع روبرتس���ون، الملقب أيضاً بس���احر »وول 

 Tiger س���تريت«. فف���ي أحد األيام التي ال تُنس���ى ف���ي تاريخ
Cub، حين خس���ر الصندوق نحو ملي���اري دوالر من رهان، تم 
عل���ى نحو خاطئ ض���د الين الياباني، دخل روبرتس���ون الغرفة 
الت���ي كان فيه���ا موظفوه بعدم���ا إنتابهم الذعر بعد الخس���ارة، 
وقال لهم: »هّدئوا من روعكم... إنه عمل ليس أكثر ونحن نفعل 

ما بإستطاعتنا«.
وقبل نحو 4 أعوام من تاريخه، كان بنك اإلستثمار العالمي 
Goldman Sachs يضع هوانغ على قائمته السوداء للعمالء 
ذوي الس���معة الس���يئة، بعد كشف تالعبه في سوق المال. غير 
أن ه���ذا األمر لم ي���دم طوياًل، إذ كانت عش���رات الماليين من 
 Credit الدوالرات التي يدفعها هوانغ للمنافس���ين على غرار
Suiss، و Morgan Stanleyكفيل���ة برف���ع إس���م الرجل من 

القائمة السوداء وإعادة التعامل معه مرة أخرى.
وكثيراً ما أثبتت سياس���ة هوانغ في الرهان والمقامرة على 
إرتف���اع األس���هم أو هبوطها، عدم نجاعته���ا، ففي العام 2008 
كان المس���تثمر ذو األص���ول الكوري���ة الجنوبي���ة، يُراه���ن على 
هبوط أسهم ش���ركة فولكس فاغن األلمانية، لكن قيمة السهم 
تضاعف���ت خالل يومين ليضط���ر هوانغ حينها إلى إغالق كافة 

l.مراكزه في السهم متكّبداً خسائر فادحة

األخبار والمستجدات
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ش��هدتها  الت��ي  الس��لبية  التداعي��ات  أم��ام 
منطقة اليورو، نتيجة أزم��ة اليونان المالية 
في الع��ام 2010، ومن ثم إيرلندا، وإس��بانيا، 
الره��ن  أزم��ة  وقبله��ا  وإيطالي��ا،  وقب��رص، 
العق��اري األميركي��ة، وم��ا تحّملت��ه بن��وك 
المنطق��ة من أصول معدوم��ة، إعتمد البنك 
األوروبي المركزي، وكما تس��مح له المعايير، 
سياس��ة س��عر فائ��دة س��لبي ف��ي إتجاهين. 
األول بإتج��اه القروض للبن��وك على المدى 
الت��ي  األم��وال  بإتج��اه  والثان��ي  الطوي��ل، 
تودعه��ا البنوك لدى البن��ك المركزي ولكل 

سعر فائدة من هذين السعرين هدف.

إعتماد البنك المركزي األوروبي 
سياسة سعر الفائدة السلبي للبنوك األوروبية منذ 2014 حتى اليوم

َمن الخاسر وَمن المستفيد؟

اله���دف من س���عر فائ���دة س���لبي بإتجاه الق���روض للبن���وك، هو 
مس���اعدة المص���ارف عل���ى مواجهة األزم���ة، ومواكبتها في سياس���ة 
اإلستثمار المصرفي. أما الهدف من سعر فائدة سلبي بإتجاه أموال 
البن���وك المودعة لدى البنك المركزي ألج���ل، فهو لحث البنوك على 
إستخدام هذه األموال في إقراض المؤسسات واألفراد لدفع العجلة 
اإلقتصادية في منطقة اليورو، بدالً من إيداعها لدى البنك المركزي 
آلج���ال قصي���رة مقابل الفائ���دة. ومن هن���ا قرر البنك ف���رض فائدة 
سلبية، بمعنى أن البنك المودع لدى البنك المركزي يدفع فائدة بدالً 

من الحصول عليها.
أم���ام ه���ذه الظاهرة المس���تمرة منذ نح���و ثمانية أع���وام، قامت 

Fi Deposit Solutions األلمانية، وهي إحدى شركات -  شركة
tech، بدراسة حول الموضوع، وتبّين لهذه الشركة أن فاتورة البنوك 
األوروبية بلغت حوالي 44 مليار يورو منذ العام 2014، نتيجة سياسة 
الفوائ���د الس���لبية، منها حوالي 8,5 مليارات ف���ي العام 2020 فقط، 

مقارنة ب� 6.7 مليارات في العام 2019 بحسب الدراسة ذاتها.
من بين هذه األرقام، وفي العام 2020، تحّملت البنوك األلمانية 
2,7 مليار، والفرنس���ية 2,5 مليار، ما يُعادل تقريباً نس���بة 60 % من 

مجمل 8,5 مليارات.
حصة ألمانيا وفرنسا هذه من تحّمل األعباء، تُفسر حجم الودائع 

الكبيرة واإلدخار المصرفي في جداول بنوك هذه الدول المالية.

الدراسات واألبحاث والتقارير
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رغم األعباء الهائلة لس���عر الفائدة السلبي، التي تتحّملها البنوك 
األوروبي���ة، والتي تختلف من بلد إل���ى آخر، ومن بنك إلى آخر، حيث 
حجم البنوك وودائعها، فإن البنك المركزي مس���تمر في هذه اآللية، 
ف���ي وق���ت تزداد فيه أحجام اإلدخار نتيجة قلّ���ة المصاريف في زمن 
الكورون���ا، وفي المقابل نتيجة اإلس���تمارات تقل عن نس���بة اإلدخار. 
واإلس���تمرار عل���ى ه���ذا النحو، س���يؤدي بالبنوك في منطق���ة اليورو 
لخس���ائر في العائد. م���ع العلم، أن البنك المرك���زي األوروبي، وضع 
إجراءات عدة للحد من تحّمل األعباء الناجمة عن الفائدة المصرفية 
الس���لبية مثل نظام Tiering الذي يه���دف إلى إعطاء بعض الودائع 

المصرفية من سعر فائدة تحت الصفر.   
وكم���ا لفتن���ا ف���ي مطلع ه���ذا الن���ص، إلى وج���ود س���عري فائدة 
مصرفية س���لبية، فإن أحد الس���عرين يُخّفف من ضرر اآلخر. بمعنى 
أن البن���ك المركزي األوروبي يس���مح للبنوك اإلقت���راض منه قروضاً 
على المدى الطويل )TLTRO( بس���عر فائدة )1- %(، هذا السعر 
يلع���ب دور المخفف من ضرر الفائدة على إيداع البنوك أموالها لدى 
البنك المركزي، والمقدر بنحو )0,5 %-(. فالبنوك تستدين وتسدد 
أق���ل مما إقترضت بواقع 1 %، فيم���ا إذا أودعت أموالها لدى البنك 

المركزي فتدفع عليها 0,5 %.
لذل���ك، فإن مقولة أن اإلدخ���ار الكبير للزبائن في البنوك، نتيجة 
تراجع اإلس���تهالك والمصاريف الس���ياحية، خالل م���دة كورونا، قد 
تزي���د من حج���م األموال داخ���ل المصارف )هذا مس���موح(. لكن في 
المقابل، فإن البنوك التجارية ملزمة وضع فائض األموال لدى البنك 
المرك���زي. وهذا التوفير في أموال المودعين، إذا أودعته البنوك في 

المركزي، فستدفع عليه.
إذاً، ال إف���ادة ف���ي هذه الحالة، من إرتفاع حجم أموال المدخرين 

بالنسبة إلى البنك الذي يأوي هذه الودائع.
وبالنس���بة إلى زيادة حجم اإلدخار في منطقة اليورو، خالل فترة 
تفش���ي الجائحة، فإن فرنسا من بين الدول التي وّفر المودعون فيها 
أرقام���اً خيالي���ة، فاق المئتي ملي���ار من أموالهم هذه في حس���اباتهم 

الجارية في مصارف فرنسا.
إن تحّمل البنوك الفرنسية ألعباء الفائدة السلبية المعتمدة لدى 
البن���ك المرك���زي األوروبي، بحجم 2.5 مليار ي���ورو في العام 2020، 
يُش���كل نس���بة 6,4 % من نتائج البن���وك المالية العملية قبل حس���م 

الضرائب، فيما في ألمانيا تصل النسبة هذه إلى حدود ال� 17 %.
أمام هذا الواقع، هناك واقع مقابل، أال وهو أن إس���تعادة البنوك 
الفرنس���ية واأللماني���ة واإليطالية واإلس���بانية من برنام���ج القروض، 
طويل���ة األج���ل TLTRO الت���ي تحص���ل عليها من البن���ك المركزي 
األوروب���ي، على فائ���دة 0,5 %، أّمنت لهذه البنوك عائداً من الفائدة 
بحج���م 8,4 ملي���ارات ي���ورو، حوال���ي 70 % منها تعود إل���ى البنوك 

الفرنسية واأللمانية واإليطالية.
إنطالقاً من هنا، نجد أن الفارق بين تحّمل أعباء الفائدة السلبية 
على ودائع البنوك لدى البنك المركزي، واألخرى على القروض التي 
تحصل عليها البنوك من البنك األوروبي المركزي أيضاً، تختلف من 

بلد إلى آخر.
وعلى س���بيل المثال، ومن بين الجهات الخاسرة، نجد أن فرنسا 
س���ّجلت بنوكه���ا رصيداً س���لبياً بحج���م 400 – مليون ي���ورو، وبنوك 
ألمانيا س���ّجلت رصيداً س���لبياً أيضاً بواقع يف���وق المليار يورو، فيما 
بن���وك إيطالي���ا حققت رصي���داً رابحاً بنح���و مليار ونص���ف المليار، 

وإسبانيا حققت هي أيضاً رصيداً رابحاً بنحو المليار.
النتيج���ة، إن بنوك جنوب أوروبا إس���تعادت أكث���ر من غيرها من 
 ،TLTRO الفارق بين الفائدة الس���لبية على القروض طويلة األجل

والفائدة على ودائع البنوك لدى البنك المركزي.
إن إس���تعادة بن���وك إيطالي���ا وإس���بانيا م���ن الف���ارق ق���د يدفعها 
لإلقت���راض من أكثر من بنك أوروب���ا المركزي. لكن المضي في هذا 
الطري���ق، ق���د ال يكون في مصلحتها، وقد تدمن علي���ه، وبالتالي فإن 

الديون ستُراكم عليها، عندما يحين سداد هذه القروض.
ويج���ب أال ننس���ى ب���أن البن���وك اإليطالية، تكافح ف���ي قتالها مع 
األص���ول المعدومة، كما يجب أن ال ننس���ى أيضاً أن مش���اكل البنوك 
اإلس���بانية بعد إندالع أزمة اليونان، إستدعى تضافراً أوروبياً واسعاً 

l.أدى إلى إنشاء إتحاد مصرفي أوروبي يُعنى باألزمات المصرفية
مازن حمود 
محلل إقتصادي ومالي - باريس  

الدراسات واألبحاث والتقارير
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أعلن االتحاد السعودي لكرة القدم، تجديد إتفاقية الشراكة 
الحصري��ة والرس��مية مع البن��ك األهلي التج��اري حتى العام 

.2024
ووقع اإلتفاقية، رئيس االتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن 
حس��ن المسحل، والرئيس التنفيذي لمصرفية األفراد للبنك 

األهلي ماجد الغامدي.
وتّمت مراس���م توقيع االتفاقية الجديدة بين رائد قطاع المصارف 
واإلتحاد الس���عودي لكرة القدم على أرضية ملعب )مرسول بارك( في 
مدين���ة الرياض، قبل إنطالقة المب���اراة الودية للمنتخب الوطني األول 
وش���قيقه الكويتي، في حضور قائد المنتخب األول س���الم الدوس���ري، 
وقائ���د المنتخب الوطني األولمبي س���امي النجعي، ومنس���وبي اإلتحاد 

السعودي والبنك األهلي.
وتضم الش���راكة الرس���مية رعاي���ة البنك األهلي ألنش���طة وبرامج 
اإلتحاد السعودي، والمنتخبات الوطنية، ومسابقة كأس خادم الحرمين 

الشريفين، وكأس السوبر السعودي. 
من جهته قال رئيس االتحاد الس���عودي لكرة القدم ياس���ر المسحل 
»إن تجديد الشراكة مع البنك األهلي يأتي من أجل مواصلة التعاون بين 
الطرفين والذي بدأ منذ توقيع عقد الش���راكة في العام 2017«، مشيراً 
إل���ى »أن ه���ذه الخطوة تأتي لفت���ح المزيد من آفاق التعاون والش���راكة 
م���ع القطاع المصرفي، وال س���يما أن البنك األهل���ي يُعّد رائداً في هذا 

القطاع، كما أن إستمرار هذه الشراكة من شأنها أن تساهم في تطوير 
كرة القدم بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030«.

ولفت المسحل إلى »أن تجديد الشراكة مع البنك األهلي، يتزامن 
مع مرور 40 عاماً على دعمه لكرة القدم السعودية، وهي المهمة التي 
وضعه���ا البنك على عاتق���ه منذ العام 1981، حيث كان لهذا الدعم دور 

كبير بالمساهمة في تطوير كرة القدم السعودية«.
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لمصرفية األفراد للبنك األهلي 
ماجد الغامدي إلى »أن تجديد الش���راكة مع اإلتحاد الس���عودي، يؤكد 
الدور المهم الذي يقوم به القطاع المصرفي، ممثاًل في البنك األهلي 
الرائد لهذا القطاع، في دعم حركة التنمية، من خالل المس���اهمة في 
تطوي���ر القطاع الرياضي، وال س���يما رياضة كرة القدم بش���كل خاص، 

التي تحظى بإهتمام ومتابعة من كافة شرائح المجتمع السعودي«.
وأض���اف الغامدي: »أن هذه الش���راكة تن���درج ضمن حرص البنك 
عل���ى تفعي���ل دور القطاع الخ���اص، في تعزيز الش���راكة بين القطاعين 
كأحد أهم محاور التنمية المس���تدامة تحقيقاً ألهداف رؤية السعودية 

.»2030
يُذكر أن الشراكة مع البنك األهلي، ساهم في تطوير أداء اإلتحاد، 
والرف���ع من مس���توى المنتخبات الس���عودية، وتذليل كاف���ة الصعوبات، 
كم���ا حّفزت هذه اإلتفاقية دخول المزيد من المس���تثمرين في المجال 

l.الرياضي

اإلتحاد السعودي لكرة القدم والبنك األهلي التجاري
يجدِّدان شراكتهما حتى 2024

الرئيس التنفيذي لمصرفية األفراد للبنك األهلي ورئيس اإلتحاد السعودي أثناء توقيع اإلتفاقية
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أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسس��ة مصرفية في منطقة الش��رق األوس��ط وأفريقيا، عن نتائجها المالية لألش��هر الثالثة 
المنتهي��ة ف��ي 31 مارس/ آذار 2021، حيث بلغ صافي الربح 3,3 مليارات ريال قطري )9,0 مليار دوالر( بإنخفاض نس��بته 7 % 
مقارنة بالعام السابق. كما إستقر الدخل التشغيلي عند 6,7 مليارات ريال قطري )1,8 مليار دوالر( متماشيًا مع العام السابق، 

رغم تأثير وباء »كوفيد-19«، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في تحقيق نمو قوي في مختلف مصادر الدخل. 

مجموعة QNB أول مؤسسة مالية 
يتجاوز إجمالي موجوداتها التريليون ريال قطري

زيادة الموجودات لتصل الى 1,042 مليار ريال بزيادة 8 %

وأخذت المجموع���ة باإلعتبار اآلثار المالية 
لوباء »كوفيد19-« على المدى الطويل من خالل 
تس���جيل مخصص���ات خس���ائر للق���روض بمبلغ 
1,4 ملي���ار ريال قطري )0,4 مليار دوالر( وذلك 

كإجراء وقائي لحماية المجموعة. 
وبعدما حققت مجموع���ة QNB أحد أكبر 
إنجازاته���ا المتميزة لتصبح أول مؤسس���ة مالية 
يتج���اوز إجمال���ي موجوداته���ا حاج���ز التريليون 
ريال قطري في السنة المنتهية في 31 ديسمبر/ 
كانون األول 2020، نجحت المجموعة في زيادة 
الموجودات لتصل الى 1,042 مليار ريال قطري 
)286 ملي���ار دوالر( بزي���ادة نس���بتها 8 % ع���ن 

الفترة المنتهية في 31 مارس/ آذار 2020.
وكان المص���در الرئيس���ي لنم���و إجمال���ي الموج���ودات ه���و 
القروض والس���لف التي نمت بنس���بة 2 % لتصل الى 721 مليار 
ري���ال قط���ري )198 ملي���ار دوالر(. ومن الجان���ب التمويلي، قامت 
مجموعة QNB بتنويع مصادر التمويل مما أدى الى زيادة ودائع 
العم���الء لتبلغ 750 مليار ريال قط���ري ) 206 مليار دوالر(. وقد 
س���اهم ذلك في تحسن نسبة القروض إلى الودائع لتبلغ 96,1 % 
كما في 31 مارس/ آذار 2021. ويرجع ذلك الى التحفظ في منح 
ق���روض جدي���دة وزيادة التركيز على تنويع ورفع مس���توى مصادر 

التمويل المختلفة بشكل مستدام خالل الربع األول من العام.
كما قامت المجموعة بأخذ العديد من المبادرات التي تهدف 
الى تخفيض المصاريف وإيجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل. 
وقد س���اعد ذلك على تحس���ن نس���بة الكفاءة )نس���بة التكلفة إلى 
الدخل( لتبلغ 23,4 %، والتي تُعتبر واحدة من أفضل النسب بين 
المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا.
وبلغ معدل القروض غير العاملة كنس���بة من إجمالي محفظة 
الق���روض مس���توى 2,2 % كما في 31 م���ارس/ آذار 2021، وهو 

م���ن بين أدنى المعدالت على نطاق البنوك الرئيس���ية في منطقة 
الش���رق األوس���ط وإفريقيا، مما يعكس الج���ودة العالية لمحفظة 
القروض وفعالية سياس���ة إدارة المخاطر اإلئتمانية. وقد ساهم 
ذل���ك في رفع نس���بة تغطي���ة القروض غير العاملة الى مس���توى 

.% 111
وإرتفع إجمالي حقوق المس���اهمين كم���ا في 31 مارس/ آذار 
2021 إلى 94 مليار ريال قطري  )26 مليار دوالر(، بزيادة 5 %  عن 
العام الس���ابق. وبلغ العائد على السهم  0,33 ريال قطري )0,09 
دوالر( مقارن���ة ب� 0.36 ريال قط���ري )0,10 دوالر( للفترة عينها 

من العام الذي سبقه.
في 31 مارس/ آذار 2021، أعلنت مجموعة QNB، مستويات 
قوية لرأس المال تم قياس���ها من خالل نس���بة كفاية راس المال 
)CAR( الت���ي بلغ���ت 19 % وهي نس���بة أعلى م���ن الحد األدنى 

للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل.
يُذكر أن المجموعة تخدم ما يزيد عن 20 مليون عميل بدعم 
من 27 ألف موظف عبر ألف موقع وأكثر من 4 آالف و400 جهاز 

l.صراف آلي
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وق��ع البن��ك العربي إتفاقية تعاون مع ش��ركة الحوس��بة الصحية الدولية، ته��دف إلى تقديم حلول مبتك��رة إلتاحة عمليات 
الدفع اإللكتروني للقطاع الطبي، باإلضافة إلى توفير برامج تمويل متعددة من خالل المنظومة الوطنية لمطالبات التأمين 

الصحي )Hakeem Claim( بما ينعكس بشكل إيجابي على مقدمي الخدمة الطبية وشركات التأمين والمرضى.
وقع اإلتفاقية عن ش��ركة الحوس��بة الصحية الدولية الدكتور رامي فراج رئيس مجلس إدارة الش��ركة، والسيدة مجد شويكه 
نائب رئيس مجلس اإلدارة، وغسان اللحام الرئيس التنفيذي للشركة، ووقعها عن البنك العربي وليد السمهوري مدير منطقة 

األردن.
وُتعتب��ر منظوم��ة )Hakeem Claim( منص��ة موح��دة ومتكاملة يتم من خاللها تب��ادل موافقات ومطالب��ات التأمين الطبي، 
بي��ن مقدمي الخدمة الطبية وش��ركات التأمي��ن، باإلضافة إلى توفير ملف طب��ي إلكتروني لكافة المرض��ى لتمكين األطباء 
م��ن اإلطالع على التاريخ المرضي للمراجعين، وتوفير كافة المعلومات التي يحتاجها الطبيب بش��كل س��هل وفوري، ومن دون 
الحاج��ة إلى اإلحتفاظ بس��جالت ورقي��ة، باإلضافة إلى الح��د من التداخالت الدوائي��ة والتنبيه عن أي حساس��يات يعاني 
منها المرضى، كما ُتتيح المنظومة إدارة المواعيد لألطباء وإمكانية تقديم الرعاية الصحية عن بعد مع تس��ديد بدل هذه 

الخدمات إلكترونيًا.

إتفاقية تعاون بين البنك العربي 
وشركة الحوسبة الصحية الدولية

األخبار والمستجدات

وأش���ار الدكت���ور رامي فراج 
H - )إل���ى »أن تطبيق منظومة 
سيس���اهم   )keem Claim
في تقدي���م رعاية صحية أفضل 
للمراجعين بشكل يترجم التوجه 
يُحق���ق  ال���ذي  اإلس���تراتيجي 
الس���رعة والدقة والشفافية بين 
جمي���ع األطراف، كما أن الحلول 
س���يقدمها  الت���ي  المصرفي���ة 
البن���ك العرب���ي من خ���الل هذه 
اإلتفاقية ستسهل عمليات الدفع 

والتحصيل على المنظومة«.

وأوضح الدكتور فراج »أن المعلومات الدقيقة والفورية التي 
توفره���ا منظوم���ة )Hakeem Claim(  س���وف تتي���ح كذلك 
للراغبي���ن الحص���ول عل���ى خدم���ات التمويل من البن���ك العربي 
حس���ب ش���روطها وأحكامها، مما يع���زز توفير الخدم���ة الطبية 
المتكامل���ة والمبنية على رحلة متلقي الخدمة بس���هولة ويس���ر«، 
مؤك���داً »أهمي���ة المنظوم���ة لما لها م���ن فوائد ومي���زات أهمها 
تعزيز س���المة المرض���ى، وتقليل األخطاء البش���رية، باإلضافة 
إلى مس���اهمتها ف���ي زيادة االنتاجي���ة لدى موظف���ي الموافقات 
والمطالب���ات، وتس���هيل عملهم من خالل االعتم���اد على منصة 
موح���دة للتواص���ل م���ع ش���ركات التأمي���ن وإرس���ال المطالبات 

الكترونياً«. 
ب���دوره قال وليد الس���مهوري »أن البن���ك العربي ومن خالل 
ه���ذه اإلتفاقية، س���يلعب دوراً محورياً في تس���ريع عمليات دفع 
المطالبات الطبية، وال س���يما أنها س���تتم بشكل فوري إذا كانت 
حس���ابات أطراف المعامل���ة لدى البنك العرب���ي، باإلضافة إلى 
توفي���ر فرص تمويلية رقمية تناس���ب إحتياجات مختلف أطراف 
القطاع الطبي إس���تناداً إلى خبرة البنك العربي الرائدة في هذا 
المجال. علماً أن هذه الحلول التمويلية تشمل حلوالً متوافقة مع 
الشريعة اإلس���المية مقدمة عن طريق البنك العربي اإلسالمي 

الدولي.
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... ويوا�سل دعم برامج تكية اأم علي

 خالل »رم�سان المبارك«

إنطالق���اً من مب���دأ التكافل االجتماعي والقي���م التي يحث عليها 
ش���هر رمضان المبارك، وفي إطار التع���اون القائم بين البنك العربي 
وتكي���ة أم علي، واصل البنك العربي مس���اهمته في دعم برامج تكية 
أم علي خالل الش���هر الفضيل، حيث قامت تكية أم علي ومنذ بداية 
شهر رمضان بتوزيع الطرود الغذائية على األسر المعتمدة، باإلضافة 
إلى توزيع وجبات اإلفطار الس���اخنة مباشرة لمنازل األسر المحتاجة 
ومن خالل الجمعيات الشريكة لتكية أم علي بدالً عن موائد الرحمن 
الت���ي إعت���ادت تكية أم عل���ي إقامتها يومياً في مقرها الرئيس���ي في 
العاصم���ة عّمان، وذلك إس���تجابًة للتوجيهات الحكومية الصادرة عن 

مجلس الوزراء، وحفاظاً على صحة وسالمة األسر المحتاجة.
وف���ي إطار هذه المبادرة ق���ام البنك العربي بالتبرع بما مجموعه 
2270  وجب���ة إفط���ار س���اخنة ت���م توزيعه���ا عل���ى ع���دد من األس���ر 
المحتاجة في محافظ���ات العاصمة والزرقاء والبلقاء، باإلضافة إلى 
تبرع���ه بط���رود غذائية تم توزيعها على األس���ر المنتفع���ة من برامج 
تكية أم علي في محافظة عجلون خالل الشهر الفضيل، ليصل عدد 

l.ًالمستفيدين من هذه البرامج أكثر من 2614 شخصا

ور�سة اإلكترونية

 في الثقافة المالية لالأطفال

 مبنى إدارة البنك العربي 
لمناس���بة اليوم العربي للش���مول المالي الذي 
يصادف في 27 نيس���ان/ إبريل من كل عام، أطلق 
متح���ف األطفال األردن، وبدعم من البنك العربي، 

الورش���ة اإللكتروني���ة التفاعلية »أجندتي المالي���ة«، والتي تهدف إلى 
تعري���ف األطفال ببعض المفاهيم والمواضيع األساس���ية في الثقافة 
المالي���ة، كالتمييز بين مفهوم���ي الحاجات والرغب���ات، وفهم الدخل 
المالي وكيفية إدارته في حياتهم اليومية، وإنشاء المشاريع الصغيرة 

لتحقيق الدخل. 
المش���اركين،  لألطف���ال  اإللكتروني���ة  الورش���ة  وقدم���ت 
تجرب���ة تعليمي���ة ممتع���ة تجم���ع بي���ن التعل���م التفاعل���ي والتعلم عن 
بُع���د، م���ن خ���الل توصي���ل مجموع���ة م���ن األدوات إل���ى منازله���م، 
إلكتروني���اً. له���م  تُق���دم  الت���ي  الورش���ة  ف���ي  إس���تخدامها   ليت���م 

... ويدعم موؤ�ّس�سة اإنجاز لتنفيذ برنامج 

الأمن ال�سيبراني لطالب الجامعات

وّق���ع البنك العربي ومؤّسس���ة إنجاز للعام الثان���ي توالياً، إتفاقّية 
تعاون مشترك لتنفيذ برنامج تدريبي متخصص بالذكاء االصطناعي 
واألمن الس���يبراني من قبل مؤّسسة إنجاز لطلبة الجامعات. ويهدف 
البرنامج إلى تمكين الّطلبة من التعرف على التقنيات واألساليب التي 
تُسهم في الحفاظ على مستوى جيد من األمان والّسالمة السيبرانّية، 
وضم���ان حماية البيانات من الس���رقة أو تلفها عند نقلها أو تخزينها 
أو مش���اركتها، باإلضافة إلى الحفاظ على سرّية المعلومات وإحترام 

الخصوصّية الشخصّية للمستخدمين. 
كما يركز البرنامج على توعية الّطلبة بكيفّية التعامل مع 

التكنولوجيا الحديثة وإنترنت األشياء، وأدوات الذكاء اإلصطناعي 
المختلفة، وأساسّيات التعلم اإللكتروني، وذلك من خالل األنشطة 
التفاعلّية التي توظف أدوات الّتعليم اإللكتروني، حيث سيتم تنفيذه 
خالل العام الدراسي الجامعي 2020 - 2021 في كل من جامعة 
آل البيت وجامعة عّمان األهلية وجامعة اإلسراء وجامعة األونروا 

 وجامعة العلوم التطبيقّية.
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نظم إتحاد المصارف العربية أربع دورات تدريبية خالل نيسان/ إبريل 2021، تركزت  حول »المعامالت المالية في 
الصيرفة اإلسالمية - أنواعها وضوابطها الشرعية«، و»تطوير مهارات التسويق والمبيعات في المهنة المصرفية«، و»قياس 

ومعايير أداء الموارد البشرية«، و»األساسيات العملية إلدارة مخاطر اإلئتمان«. وهي كاآلتي:

دورات تدريبية إلتحاد المصارف  العربية في نيسان/ أبريل 2021
عن المعامالت المالية في الصيرفة اإلسالمية ومهارات التسويق

»المعامالت المالية في ال�سيرفة الإ�سالمية

 اأنواعها و�سوابطها ال�سرعية«

نظ���م اإلتحاد خالل في 5 – 7 نيس���ان /أبري���ل 2021، دورة عن 
»المعام���الت المالي���ة في الصيرفة اإلس���المية أنواعه���ا وضوابطها 
الشرعية«، وشارك فيها 85 مشاركاً من المصارف اإلسالمية )إدارة 
اإللتزام الش���رعي، إدارة المخاطر، قس���م الش���ؤون القانونية، قس���م 
تمويل األفراد والش���ركات، إدارة التس���ويق(، من لبنان، قطر، الكويت 

والعراق. 
سلطت هذه الدورة الضوء على مختلف أنواع المعامالت المالية 
الت���ي تعتمدها المصارف اإلس���المية في التمويل، م���ع التركيز على 
شرح الضوابط الشرعية المرتبطة في كل نوع منها، والمخاطر التي 
يتع���رض لها المص���رف، باإلضافة إلى المعام���الت المالية الخاصة 

بمصادر األموال واإلستثمار. 
حاض���ر ف���ي ه���ذه ال���دورة الخبي��ر ف��ي مج��ال المص��ارف 
اإلس��المية الدكت��ور أن��ور مصب��اح س��وبرة – م��درس م��ادة 
اإلقتصاد اإلسالمي والمصارف اإلسالمية في جامعة بيروت 
اإلس��المية – كلية الشريعة، وخبير في الصيرفة اإلسالمية 

– لبنان ومدرب معتمد من قبل إتحاد المصارف العربية. 

»دورة تطوير مهارات الت�سويق والمبيعات

 في المهنة الم�سرفية«

ونظم اإلتحاد دورة عن »تطوير مهارات التس���ويق والمبيعات في 
المهن���ة المصرفي���ة« - )تقني���ات البيع – فن التف���اوض – العالقات 
العام���ة وتأثي���ر األدوات الرقمية على نش���اط التس���ويق والمبيعات(. 
وبل���غ ع���دد الحضور 59 مش���اركاً من المصارف العربية،  وال س���يما 

المصارف القطرية والكويتية. 
وحاض���ر فيها إلي��اس ع��ّزام  – رئي��س إدارة التس��ويق في 
اإلعتماد اللبناني – لبنان، أس��تاذ محاضر في المعهد العالي 
للدراس��ات المصرفية وف��ي جامعة القديس يوس��ف ومدرب 

معتمد لدى إتحاد المصارف العربية.  
وتناولت هذه الدورة بالعمق المبادئ األساس���ية للتس���ويق والبيع 
الحديث، وكيفية تطبيقها في ترويج المنتجات والخدمات المصرفية 
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العصرية، باإلضافة إلى إستيعاب العصر الرقمي الجديد وأثره على 
تقنيات البيع أثناء وبعد COVID – 19. كما أن هذه الدورة سلطت 
الض���وء عل���ى التحدي���ات النموذجية مث���ل عم���الء Savvier وتطور 
المش���تري وإنتش���ار القنوات ووس���ائل التواص���ل االجتماعي وفرص 
الخدمة الذاتية ومنص���ات تكنولوجيا البيع الجديدة، وكيفية التعامل 

معها إلجتذاب المزيد من الزبائن. 

»دورة قيا�ض ومعايير اأداء الموارد الب�سرية«

ونظ���م اإلتح���اد دورة عن »قياس ومعايير أداء الموارد البش���رية« 
خ���الل 19 – 22 نيس���ان / أبري���ل 2021، بمعدل 3 س���اعات تدريب 
يومياً. وقد شارك فيها مجموعة من مدراء الموارد البشرية والتدريب 

في المصارف العاملة في العراق، األردن وقطر. 
س���لطت هذه ال���دورة الضوء على ضرورة تطوي���ر الفطنة المالية 
وتحس���ين نتائ���ج الموارد البش���رية من خ���الل تحوي���ل إدارة الموارد 
البش���رية م���ن إدارة روتيني���ة بحتة، إلى إدارة أعم���ال، تقيس نتائجها 
ونقارنها داخلياً وخارجياً لتحقيق الغرض النهائي المتمثل بالمساهمة 
في تحقيق نتائج األعمال المرجوة، وذلك عبر تطبيق مؤشرات األداء 

الرئيسية للموارد البشرية ووضع أهداف رئيسية لها. 
 PH. ،حاضر في هذه الدورة البروفس��ور ف��ؤاد وليام عوض
D Economics, University of Leicester - UK، وال��ذي 
يمل��ك خبرة تفوق 35 عامًا في مج��االت التدريس، التدريب 
واإلستش��ارات ف��ي كل م��ن لبن��ان والخلي��ج العربي والش��رق 

األوسط، مدرب معتمد لدى إتحاد المصارف العربية.  

»دورة الأ�سا�سيات العملية لإدارة مخاطر الإئتمان«

ونظم اإلتحاد دورة عن »األساسيات العملية إلدارة مخاطر اإلئتمان« 
خالل 26 – 29 نيسان / أبريل 2021، بمعدل 3 ساعات تدريب يومياً، 
بمشاركة 47 مشاركاً من مختلف الدوال العربية ومن ضمنها البحرين، 

قطر، مصر، األردن، فلسطين، العراق، سوريا والسودان.
هدفت هذه الدورة، إلى تمكين المش���اركين من إكتساب األرضية 
الصلب���ة ف���ي أساس���يات إدارة مخاط���ر اإلئتمان من خ���الل األدوات 
والتقني���ات المطلوب���ة إلج���راء تحليل اإلئتم���ان وإس���تخدام األدوات 
التحليلي���ة لتوق���ع األداء المس���تقبلي. باإلضاف���ة إل���ى التع���رف على 
مفاهي���م وتقني���ات ومبادئ إدارة مخاطر اإلئتم���ان وفهم العالقة بين 

الجوانب النوعية والكمية لتحليل اإلئتمان. 
حاضر في هذه الدورة الدكتور رودريك أبي الحسن – مدير 
رئيس��ي ورئيس مجموعة اإلس��تراتيجية وتحليل المخاطر 
ف��ي مجموع��ة اإلعتم��اد اللبنان��ي - لبنان، وأس��تاذ محاضر 
ف��ي الجامعات اللبنانية وش��ارك في العديد م��ن المؤتمرات 
والن��دوات الدولي��ة المتعلق��ة ب��إدارة المخاط��ر والحوكم��ة 

  l.ومحاضر ومدرب معتمد لدى إتحاد المصارف العربية
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ب��اع الصحافي ف��ي صحيفة 
كيف��ن  تايم��ز«  »نيوي��ورك 
ف��ي ش��كل  ل��ه  مق��ااًل  روس، 
إيث��ر،   350 مقاب��ل  رقم��ي 
عل��ى  دوالر،  أل��ف   560 أو 
ُتثار  الت��ي  هام��ش الضج��ة، 
ح��ول نظ��ام »NET«. وه��ذا 
لمب��ادرة  مخص��ص  المق��ال 
م��ن الصحاف��ي كان��ت ترمي 

األلماني�������ة  للش�������ركة  التنفي�������ذي  الرئي�������س  ق�������ال 
»بيونتي�������ك«، أوغور ش�������اهين، إنها وش�������ريكتها »فايزر«، 
»يمكنهما إنتاج 3 مليارات جرعة من لقاح »كوفيد19-« 
في الع�������ام 2021، مم�������ا يجعل اللقاح�������ات متاحة على 

نطاق أوسع في جميع أنحاء العالم«.
وأضاف ش�������اهين: »من حيث المب�������دأ، يمكننا زيادة 
الق�������درة التصنيعي�������ة بش�������كل أكبر، ويعتم�������د ذلك على 
الطلب، كما يعتمد على عوامل مثل ما إذا كانت هناك 
حاجة إلى دفع�������ة إضافية للتطعيم�������ات«، موضحًا »أن 
الش�������ركة لديها طلب�������ات بالفعل، تصل إل�������ى 1.3 مليار 

 l.»جرعة

»بيونتيك« و»فايزر«
 يمكنهما إنتاج 3 مليارات جرعة من لقاح »كوفيد19-« في 2021

إلى إختبار الس��وق، وتوسيع نطاق األعمال الرقمية المباعة 
بتقنية »إن إف تي«.

ويُتيح »إن إف تي«، وهو أس���لوب تش���فير عبر الرموز غير القابلة 
لإلس���تبدال، من���ح ش���هادة تثبت أصال���ة أي منتج رقمي، س���واء أكان 
صورة، أو رس���ماً تعبيرياً، أو فيديو، أو مقطوعة موس���يقية، أو مقالة 

صحافية في هذه الحالة.
وهذه الش���هادة غير قابلة للخرق أو النسخ نظرياً، وهي مصممة 
وف���ق تكنولوجي���ا »بلوك تش���ين« المس���تخدمة في تش���فير العمالت 

الرقمية مثل ال� »بتكوين«.
وأشار رجل األعمال والصحافي كيفن روس إلى »أن عائدات البيع، 
بعد خصم العمولة البالغة 15 % لمقدمي الخدمة المعنيين التي أقيمت 

عليها المزادات، ستذهب إلى جمعيات نيويورك تايمز الخيرية«.

ويُعّد نظام »NFT«، طريقة جديدة نس���بياً لإلعالن عن الس���لع 
الرقمية الفريدة وتالياً جعلها ذات قيمة )بالنسبة للبعض(.

ولفت روس اإلنتباه إلى »النمو السريع لنظام »NFT«، معلناً في 
مقالته التي جاءت بعنوان »إشتر هذا على بلوك تشين«، أنه »سيقدم 
األم���وال التي يتم ربحها بع���د اإلنتهاء من البيع إلى صندوق الحاالت 

األكثر إحتياجاً للمساعدة اإلجتماعية«.
إل���ى جان���ب روس، دخلت مجل���ة »تايم« األميركية مؤخ���راً اللعبة 
الرقمية، وباعت 3 أغلفة للمجلة بالمزاد بنظام »NET«، كما إشترى 
رج���ل األعمال س���ينا إس���تافي، أول تغريدة نش���رها جاك دورس���ي، 

الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، مقابل 2.9 مليون دوالر.
وف���ي  آذار/ م���ارس 2021، تم بيع عمل رقم���ي للفنان األميركي 

l.الرقمي بيبل، مقابل 69.3 مليون دوالر






