كلمة العدد

المصارف واإلقتصادات العربية تواجه تحديات اإلمتثال
وتعزيز العالقات مع المصارف المراسلة
كل األحداث التي تش � � ��هدها المنطقة عموم ًا ولبنان خصوصاً ،إستطاعت
األمانة العامة إلتحاد المص � � ��ارف العربية في العاصمة بيروت ،من خالل
جهوده � � ��ا ومثابرة فريق عملها كخلية نحل ،أن تتفوق في إنجاح الترتيبات واإلجراءات
الالزمة إلحتضان حدث مصرف � � ��ي عربي  -دولي مهم تحت عنوان« :تحديـات اإلمتثـال
وتعزيـز العالقـات مع المصـارف المراس � � ��لة» والذي نظم � � ��ه اإلتحاد ليومين ،في أواخر
أي � � ��ار /ماي � � ��و  ،2021في بيروت ،بمش � � ��اركة  19دولة وه � � ��ي :المملكة العربية الس � � ��عودية،
واإلم � � ��ارات العربية المتحدة ،وقطر ،وس � � ��لطنة عمان ،ومص � � ��ر ،واألردن ،ولبنان ،وليبيا،
والسودان ،وتونس ،واليمن ،والعراق ،وفلسطين ،وكندا ،وكولومبيا ،واليونان ،وإيطاليا،
والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األميركية.
وقد ش � � ��كل ه � � ��ذا الحدث منصة مهم � � ��ة للنقاش والتباحث بي � � ��ن المصارف العربية
والهيئ � � ��ات الرقابية ،حول أه � � ��م التطورات على الس � � ��احتين المحلي � � ��ة واإلقليمية ،في
ما يتعل � � ��ق بتحديات اإلمتثال ،وخصوص � � � ًا هواجس ومتطلبات المصارف المراس � � ��لة،
باإلضاف � � ��ة إلى كيفية توافق وتلبية توقعات الس � � ��لطات الرقابية والمصارف المراس � � ��لة
األميركية ،مع تسارع بروز ظاهرة تجنّب المخاطر ( )De-Riskingمن جديد.
وسام حسن فتوح
ف � � ��ي هذا الس � � ��ياق ،الحظنا أن ثمة إصرار ًا عربي ًا ودولي ًا عل � � ��ى الحضور إلى بيروت،
األمين العام إلتحاد المصارف العربية
والمش � � ��اركة في ه � � ��ذا المنتدى ،وهو تأكي � � ��د جديد على اإلهتمام بدع � � ��م لبنان وبيروت
كعاصم � � ��ة المؤتم � � ��رات العربية ،وهي ال تزال في قلب كل مَن أحبه � � ��ا وزارها ،لتؤكد مرة
جديدة ،دورها الريادي في عالم المال واألعمال بعيد ًا عن السياسة وتشعباتها ،وأنها ستبقى قلب المنطقة العربية ولؤلؤة المتوسط.
ال شك في أنه في ظل المخاوف حيال تراجع ثقة المصارف المراسلة ،لناحية إجراءات اإلمتثال ومكافحة الجرائم المالية التي تنفذها
المصارف الوطنية والهيئات الرقابية ،وإحتمال تعرّض بعض المصارف العربية لقطع العالقات مع بعض المصارف المراس � � ��لة ،كان إصرار
إتحاد المصارف العربية على تنظيم هذا المنتدى الذي يأتي لإلضاءة على المتطلبات الجديدة للمصارف المراس � � ��لة الدولية ،والتحديات
القائمة في مجال مكافحة الجرائم المالية ،والمخاطر السيبرانية الناجمة عن العمل عن بُعد ،والتوسع في إستخدام التكنولوجيا المالية،
باإلضافة إلى المخاطر المرتبطة بمخاطر السمعة.
إن الضغوط التش � � ��ريعية والتنظيمية الدولية أدت خالل األعوام الماضية إلى نش � � ��وء ظاهرة تج ّن � � ��ب المخاطر ( )De-riskingبحيث
أدّت إلى قطع العديد من المصارف المراس � � ��لة الدولية ،العالقات كلي ًا مع دول أو مناطق أو مصارف ،س � � ��واء باإلستناد إلى إعتبارات اإلمتثال
وهواجس حول مخاطر غسل أموال وتمويل إرهاب ،أو إلعتبارات متعلقة بالتكلفة والعائد المرتبطة بتقديم خدمات المصارف المراسلة.
وأدت ه � � ��ذه اإلج � � ��راءات إلى حرم � � ��ان قطاعات جغرافية وإقتصادية وإجتماعي � � ��ة كبيرة من الخدمات المالية .وتش � � ��ير بعض الدالالت إلى
إحتم � � ��ال ع � � ��ودة ظاهرة تجنّب المخاطر وقط � � ��ع عالقات المصارف المراس � � ��لة ،نتيجة هواجس المصارف الدولية م � � ��ن عدم تمكن المصارف
المحلية من تلبية متطلبات اإلمتثال الجديدة ،وعدم تمكن الهيئات الرقابية الوطنية من القيام بش � � ��كل دوري بعمليات الكش � � ��ف والتدقيق
داخ � � ��ل المص � � ��ارف لض � � ��رورات التباعد اإلجتماعي ،وتقليل اإلختالط في ظل إنتش � � ��ار جائح � � ��ة كورونا ،وتالي ًا تنفيذ جزء م � � ��ن هذه العمليات
واإلجراءات عن بُعد ،ما قد يؤدي إلى تحديات إضافية في عمليات الرقابة والتدقيق.
م � � ��ن هن � � ��ا تعمد المصارف المراس � � ��لة الدولية إلى إلغاء أو تجمي � � ��د عالقاتها مع دول أو مصارف نتيجة تصاع � � ��د الهواجس من عدم قدرة
المصارف (كذلك الجهات الرقابية والتنظيمية) على تلبية متطلباتها.
في المحصلة ،أهمية ما يعنينا في الجانب العربي ،حيال العالقات المصرفية العربية مع المصارف المراسلة ،هو أ ّال يحصل التراجع في
هذا التعامل من الجانبين األميركي واألوروبي ،ألنه إن حصل ،فإنه ينعكس سلب ًا على صورة القطاع المصرفي العربي أمام المحافل الدولية،
وخصوص ًا أن مصارفنا العربية تتبع أعلى المعايير العالمية ،وتُثابر في سبيل تقدمها ونوعيتها إلى جانب المصارف في أوروبا وأميركاl.
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 بنك بوبيان في تقريره األول عن اإلستدامة :مواجهة اآلثار السلبية لجائحة «كوفيد»19 - باسم السالم رئيسا ً لمجلس إدارة جمعية البنوك في األردن والصفدي نائبا ً له الخزانة األميركية تُزيل السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب مجموعة البركة المصرفية تُحقق صافي أرباح بنحو  41مليون دوالر في الربع األول من 2021 رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة طارق فايد :قرار «المركزي المصري» يُحفّز البنوك لزيادة تمويل المشروعات الصغيرة الجنيه المصري ُيواصل رحلة الصعود مقابل الدوالر ..ما سبب هذا الزخم؟ المدن الصناعية في السعودية نحو التوسع واإلزدهار واإلستثمار فيها بـ  100مليار دوالر وسام حسن فتوح «سفيرا ً دوليا ً للمسؤولية المجتمعية» من الشبكة اإلقليمية للمسؤولية اإلجتماعية في ظل إزدهار نمو «بتكوين» خالل  2020و  2021ما هي أسباب اإلزدهار المفاجئ للعمالت المشفرة؟ توقعات إيجابية حيال ديون شركات األسواق الناشئة مع تسجيل الشرق األوسط أدنى مستويات التعثر في السداد بنك القاهرة يستهدف  4مليارات جنيه صافي أرباح في نهاية 2021 «غلوبال فايننس» :البنك اإلسالمي األردني أفضل مؤسسة مالية إسالمية في األردن لعام 2021 تعيين سالمة خليل رئيسا ً تنفيذيا ً للبنك الوطني في فلسطين «الناسك اإلسالمي» يتبنّى أول تجربة مساهمة بين القطاعين العام والخاص في العراق «بوبيان» يوقع إتفاقية مع منصة شغل ( )shighel.comلدعم عمالئه من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمستقلين «المركزي األردني» :إرتفاع إستخدام نظام الدفع اإللكتروني % 213  888جائزة نقدية من البنك اإلسالمي األردني في حملة «رمضان معنا غير» توقعات بنمو الناتج المحلي القطري بنسبة  % 2.2في 2021 عرش العطور« ..معركة ساخنة» بين مصر وفرنسا في إفريقيا التمويل اإلجتماعي اإلسالمي لدعم جهود التعافي وإعادة البناء بعد جائحة «كوفيد»19 - مجموعة بنك  ABCفي الربع األول من  :2021أرباح صافية لمساهمي الشركة األم بنحو  30مليون دوالر البنك األهلي المتحد يدعو عمالءه إلستخدام تطبيق «عيديتي» إلرسال وتسلّم «العيدية» إلكترونيا ً البنك الدولي :مبادرة الشرق األوسط الخضراء ستضع ح ّدا ً للتصحر وتعزز اإلستدامة اإلقتصاديّة «الفيدرالي األميركي» يواصل سياسته التحفيزية رغم تحسن آفاق اإلقتصاد األسواق تتجمَّد ترقبا ً لقرار «الفيدرالي» األميركي «تسانغ» و«إتش بي كاي» إلدارة المشاريع اإلماراتية تُطلقان صندوقا ً مشتركا ً للتكنولوجيا واإلبتكار للشركات الناشئة المحتملة «موديز» :جدارة اإلمارات اإلئتمانية األقوى في المنطقة إتفاقية بين «مورو» و«هواوي» إلنشاء المرحلة األولى ألكبر مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في المنطقة للمرة األولى منذ  6سنوات..أسعار المنازل في دبي تلتقط أنفاسها وتحلق «عوده» عن الفصل األول من  :2021تراجع جميع القطاعات اإلقتصادية في لبنان وتوقع إنكماش  % 9هذا العام مقارنة بـ  % 25في 2020 «مصرف الجمهورية» يتسلم عالوة الزوجة واألبناء من «المركزي» السودان يتوقع شطب  45مليار دوالر من ديونه الخارجية صندوق النقد الدولي يقترح خطة بـ 50مليار دوالر إليقاف «نزف كورونا» دراسة لـ «ماستركارد» تسعة من بين كل عشرة بالغين في المنطقة مستعدون إلتخاذ تدابير فردية في شأن اإلستدامة الصناديق السيادية تُقبل على شراء األصول األميركية بأسرع وتيرة منذ 2005 البنك الدولي قدم  20.8مليار دوالر لقارة أفريقيا في 2020 نمو قياسي للتجارة العالمية في الربع األول من  2021لكن الدول الفقيرة ال تزال تعاني تداعيات «كورونا»  5طرق يُمكننا من خاللها دعم الشركات القادرة على البقاء لكنها معرّضة للخطر أثناء التعافي من فيروس كورونا أخبار إقتصادية عربية ودوليةمقابالت
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«الكابيتال كونترول» ينتقل بين لجان مجلس النواب اللبناني

فهل سيكون أحد حبال النجاة للمودعين والمصارف؟

تعكف اللجان النيابية في مجلس النواب اللبناني منذ  7أشهر على دراسة مسودة لقانون «الكابيتال كونترول» ،يُ نظم
ال ولغط ًا كبير ًا بعد بدء
سحوبات وتحويالت المودعين من المصارف اللبنانية ،سواء بالدوالر أو بالليرة والتي أصابها خل ً
األزمة المالية في خريف العام  .2019ومن المتوقع أن يرى هذا القانون النور قريب ًا وخصوص ًا أنه أحد الشروط التي يضعها
المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي لتقديم المساعدة للبنان ،وقد تم تسريب مسودته مؤخر ًا ليتبين أن أهم ما
تتضمنه هو قوننة القيود على أموال المودعين ،سواء بالدوالر أو بالليرة ،ومنع اإلستنسابية من ِقبل بعض المصارف على
محددة تسمح للمودعين من تجار وأهالي طالب ومواطنين من تحويل
السحوبات والتحويالت إلى الخارج ،ومنح إستثناءات َّ
مبالغ معينة بالدوالر إلى الخارج بسقف  50ألف دوالر سنوي ًا على التحويالت ،و 20مليون ليرة شهري ًا على السحوبات،
كذلك يسمح القانون بسحب  10ماليين ليرة من الحسابات بالعمالت األجنبية على سعر يقارب سعر السوق ،واألهم أنه
حد شطبها من الئحة المصارف.
مشددة على المصارف المخالفة قد تصل إلى ّ
يضع عقوبات َّ
في مقابل هذا الجهد إلقرار القانون ،فإن العديد من الخبراء اإلقتصاديين يعتبرون أنه «حركة بال بركة» ألن الهدف
االساسي من «الكابيتال كونترول» هو مراقبة حركة الرساميل ،ووضع ضوابط لها أي أنه قانون إستباقي ،وال يندرج في
إطار إجراءات معالجة األزمة المالية ،ما يعني أنه ال ينفع في الواقع اللبناني الحالي ،ويذهب هؤالء الخبراء إلى القول
«إن «الكابيتال كونترول» يُهدّد نظامإقتصاد لبنان الحر ،من دون أي إستفادة ،والهدف منه اليوم إمتصاص النقمة الشعبية،
كما أنه عادة ال يطال التعامالت بالعملة المحليّ ة ،بل يتعلق فقط بحركة الرساميل األجنبية ،وعندما تُ عطى مثل هذه
الصالحيات للمصارف فهذا إجراء غير قانوني ،ألن كل ما يتعلق بالعملة المحلية فالضابطة الوحيدة له هو المصرف
المركزي ،وهو صاحب السلطة في هذا المجال وليسمجلس النواب».
كل ما س � � ��بق يجعل الس � � ��ؤال عن نقاط القوة والضعف في قانون
«الكابيت � � ��ال كونت � � ��رول» مش � � ��روعة ،وعمّ � � ��ا إذا تمّ ت اإلس � � ��تفادة من
تجارب بلدان س � � ��بقتنا إلى تطبيقه وعلى رأسها قبرص واليونان،
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حيث ش � � ��كل القان � � ��ون حبل نجاة لهذه الدول م � � ��ن أزمتها المالية،
فه � � ��ل يُمك � � ��ن أن يكون أحد حبال نج � � ��اة لبنان من أزمت � � ��ه المالية
المستفحلة؟
)Union of Arab Banks (May 2021

نقاط القوة وال�ضعف

الحكومة اللبنانية وهو ما لم يحصل بعد حتى تاريخه».
والس���ؤال ال���ذي يط���رح هنا :ه���ل يُمكن أن نحت���ذي بتجربة
قبرص مث�ل�اً ؟ يجيب عون «الكابيتال كونت���رول» «هو من القواعد
الضروري���ة ف���ي زمن األزم���ات ،وقد ت��� ّم إعتمادها ف���ي كثير من
البلدان مرّوا بأوضاع مماثلة كما في قبرص واليونان ومصر على
سبيل المثال وليس الحصر ،وفق إجراءات ووضعية كل بلد ،إنما
جوهر الحظر على التحويالت والسحوبات يبقى نفسه».

القانون حل و�سط

عون :نقطة �ضعف «الكابيتال كونترول» في لبنان
ب�أن �إقراره بمفرده ال يكفي بل يجب �أن يكون جزء ًا
من خطة تعافي مالية متكاملة
ف���ي هذا اإلطار يش���رح عضو لجنة الم���ال والموازنة النيابية
(التي تدرس القان���ون تمهيداً إلقراره) النائب آالن عون لمجلة
«إتح���اد المص���ارف العربي���ة» أن «ه���ذا القانون يدخ���ل في إطار
القواني���ن المفروضة على البلدان المأزومة مالياً ،وهو ذات طابع
إس���تثنائي ومحدود في الزمن ،ويجب إيق���اف مفاعيله حين تبدأ
األمور في التحسّ ن» ،الفتاً إلى أن «الحظر على التحاويل المالية
يأتي في إطار المحافظة على السيولة النادرة في البلد وحصرها
في األساسيات وترشيدها الى حين بدء مفاعيل التعافي المالي،
وه���و أحد المطالب األساس���ية لصن���دوق النقد الدول���ي والدول
المانحة ،ألن ال أحد مستع ّد أن يُرسل دوالراً واحداً الى لبنان إال
اذا ت ّم وضع ضوابط أساسية على إستعماله».
يوضح عون أن «نقاش���ات اللجنة الفرعية تدور حول مس���ودة
تنظّ ���م ه���ذا الحظر عل���ى التحاويل ،مع إبقاء بعض اإلس���تثناءات
األساس���ية (كالط�ل�اب في الخارج مث�ل�اً ) والتي يج���ري ضبطها
وفق آلية وش���روط صارمة ،أضف الى ذلك ،تتطرّق المسودة الى
مسألة السحوبات النقدية بخلفية وقف التعاطي اإلستنسابي بين
المودعين الذي يجري حالياً من قبل كل مصرف على حدة».
يضي���ف عون« :إن المس���ودة ال تزال غي���ر نهائية ،وتأخذ في
اإلعتب���ار مالحظ���ات النواب أو ممن يُرس���لوها إليهم ،وهي قابلة
للتطوي���ر والتعدي���ل إل���ى حين إقرارها بش���كل نهائ���ي ،أما نقطة
الضعف األساسية هي في أن هذا القانون بمفرده ال يكفي ،وهو
جزء من كلّ ،أي من خطة تعافي مالية متكاملة يجب أن تعتمدها
)Union of Arab Banks (May 2021

قطب :من الأف�ضل �أن يكون لدينا قانون «كابيتال كونترول»
يتنا�سب مع الأو�ضاع اللبنانية
وبالإ�ستناد �إلى المعايير الدولية المعتمدة
يلتق���ي الخبير اإلقتصادي م��روان قطب مع النائب عون،
لجهة أهمية القان���ون لتنظيم العالقة بين المودعين والمصارف،
ويق���ول لمجلة «إتح���اد المص���ارف العربية»« :إن مش���روع قانون
«الكابيت���ال كونترول» الذي تعمل علي���ه لجنة المال والموازنة ،هو
الحل الوس���ط لمشكلة يعانيها اإلقتصاد اللبناني ،فعقب إنتفاضة
 17تش���رين  2019توقف���ت المص���ارف ع���ن تحويل األم���وال إلى
الخارج حتى إلعتبارات تجارية ،وهذا األمر س���بّب مش���اكل كثيرة
للتجار والطالب في الخارج ،واإلشكالية الكبرى هي السحب من
الودائع» ،ش���ارحاً أن «بع���ض المصارف طبّقت «كابيتال كونترول»
واقعياً ،ليس باإلس���تناد إلى قانون ص���ادر عن مجلس النواب وله
معايير موحدة ،بل وفقاً لإلستنس���ابية ف���ي المعايير ،حيث كانت
هناك إشاعات عن تحويالت إلى الخارج من المصارف ،مع بداية
األزمة بمليارات الدوالرات وهذا أمر غير مقبول».
ف���ي المقابل يش���رح قط���ب أن «الدور األساس���ي ل���ـ «كابيتال
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021
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كونت���رول» ه���و الح���د م���ن اإلستنس���ابية الت���ي تق���وم به���ا بعض
المصارف ،كما أن إقرار القانون هو أحد متطلبات صندوق النقد
الدولي الذي يش���ترط إقرار سلّة من القوانين لتقديم المساعدة
للبنان ،وذلك لكي يخضع الجميع إلى المعايير القانونية عينها»،
الفتاً إلى أن «القانون ينص على حق المواطن بالسحب من ودائعه
في ح���دود  20مليون ليرة ،والهدف منه تقلي���ص الكتلة النقدية،
وخف���ض الطل���ب على الس���لع والخدم���ات ،بهدف لج���م التضخم
اإلقتصادي ،وعدم س���حب ودائع بالليرة اللبنانية لش���راء الدوالر
من السوق السوداء ،مما يزيد من إرتفاع سعره ،ويزيد من إنهيار
الودائع بالليرة اللبنانية» ،ويشير إلى أنه «بالنسبة إلى السحوبات
بالدوالر ،فقد ذكر القانون أنه يُمكن الس���حب منها وفقاً لمعادلة
يت���م تحديده���ا من قبل مصرف لبنان ،عل���ى أن تكون  % 50من
قيمة الس���حب بالليرة اللبناني���ة ،وهذا ما يُمكن أن يُعيد للمواطن
اللبناني جزءاً من حقه بطريقة تدريجية».
يضي���ف قط���ب« :إن التحوي���ل إل���ى الخ���ارج ه���و محص���ور
بنفقات التعليم ،وس���داد القروض الش���خصية والقروض السكنية
الش���خصية ،ودف���ع الضرائب في الخ���ارج ،وه���ذا يقتضي وضع
ضواب���ط أكثر لقطع الطريق أمام تهريب جديد لألموال .علماً أن
جمعية مصارف لبنان لديها إعتراضات على س���قوف التحويالت
إل���ى الخارج ،وتطل���ب أ ّال تكون هذه التحوي�ل�ات من اإلحتياطات
النقدي���ة المتواف���رة لديه���ا عند البنوك المراس���لة ف���ي الخارج،
وأن يك���ون التحوي���ل من إحتياط���ات مصرف لبن���ان ،ألن الودائع
إنخفضت ،ومن المفروض أن ينخفض اإلحتياطي اإللزامي أيضاً
مليار و 700مليون دوالر ،وبالتالي على مصرف لبنان إس���تخدام
ه���ذه األموال إلجراء هذه التحوي�ل�ات إلى الخارج تطبيقا لقانون
«الكابيتال كونترول».
ويتاب���ع قط���ب« :م���ن المفروض أن يت���م إقرار ه���ذا القانون،
صحي���ح أنه ال يُعي���د كامل الحقوق للمواطني���ن ،ولكنه يُنظم هذه
المشكلة ،ويحد من اإلستنسابية ،ويُعيد حقوق الناس بالتدرّج».
م���اذا عن تج���ارب الدول األخ���رى في ما يتعلق ب���ـ «الكابيتال
كونت���رول» ،ه���ل يُمك���ن اإلس���تفادة منه���ا؟ يجيب قطب« :لس���تُ
مؤمن���اً ب���أن تأتي بحل���ول جاهزة لتطبيقه���ا على لبن���ان ،ألن كل
أزم���ة إقتصادية لها خصوصيته���ا ،ومكوّنات اإلقتص���اد اللبناني
ق���د تتش���ابه مع قبرص أو اليونان مث�ل�اً  ،ولكنها تختلف بالطبيعة
والمقوم���ات ونقاط الضعف والق���وة ،ومن األفضل أن يكون لدينا
قان���ون «الكابيتال كونترول» الذي يتناس���ب مع األوضاع اللبنانية،
وباإلستناد إلى المعايير الدولية المعتمدة» ،الفتاً إلى أن «صندوق
النقد الدولي أرس���ل مالحظاته إلى لجنة المال والموازنة ،وهذه
اللجن���ة حاول���ت األخذ ب���ـ  % 80من ه���ذه المالحظ���ات ،وهذا
أم���ر جيد ألنن���ا بحاجة الى صندوق النقد الدولي والمس���اعدات
الدولية».
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021

ت�أخرنا كثيراً!!

مارديني� :إقرار قانون «الكابيتال كونترول» يجب �أن يترافق
مع �إعادة تكوين الودائع وهذا ما يُمكن �أن ُي�ؤمنه مجل�س النقد
يق���ف الخبي��ر اإلقتص��ادي والمال��ي الدكت��ور باتري��ك
ماردين��ي عل���ى ضفة القائلي���ن «إن قانون «الكابيت���ال كونترول» لم
يعد نافعاً في الوقت الحاضر ،وكان األجدى إقراره في بداية األزمة
المالية في لبنان ،إذ يش���ير لـ «مجل���ة إتحاد المصارف العربية» إلى
«أن إق���رار «الكابيت���ال كونترول» س���يُق ّر متأخراً لقونن���ة القيود على
المودعي���ن ،م���ن دون أن يُرضيهم أو يُرضي المص���ارف التي إعتاد
بعضها على اإلستنسابية في التعامل».
يضيف مارديني« :الجميع يعلم أن المودعين النافذين إستطاعوا
تهري���ب أموالهم إلى الخارج ف���ي بداية األزمة المالي���ة ،و«الكابيتال
كونترول» يتم وضعه على ما تبقّى من أموال «األوادم» في المصارف
اللبنانية ،وكأننا نقفل باب الحظيرة بعد هروب القطيع ،والقانون جاء
متأخ���راً ،وال يُفيد كثي���راً المودعين ،الفتاً إلى أن «خالف المصارف
مع هذا القانون ليس من حيث المبدأ ،ولكن من خالل التفاصيل أي
لجهة اإلس���تثناءات الممنوحة لبعض التحويالت ،والمصارف تُحاول
تخفيض سقفها من  50ألف دوالر سنوياً إلى  25ألفاً ،كما تُحاول أن
تفتح مناقش���ة حول تمويل هذه اإلستثناءات ،أي هل سيكون التمويل
من اإلحتياط في المصرف المركزي أو من المصارف؟».
يعتب���ر مارديني أن «إق���رار قانون «الكابيت���ال كونترول» يجب أن
يتراف���ق مع إع���ادة تكوين الودائ���ع وهذا ما يُمك���ن أن يؤمنه مجلس
النق���د ،ألن���ه يُحرّر التعاطي باللي���رة اللبنانية من جمي���ع القيود مما
يُنش���ط عم���ل اإلقتصاد اللبناني بالليرة ،وم���ن ناحية ثانية ،فمجلس
النقد يس���مح للمصارف بإس���تعادة عافيتها مما يسمح لها بتقسيط
هذه الودائع للمودعين مع الوقت».
ويخت���م مارديني« :لقد تأخرنا كثيراً كي نُطبق نموذج قبرص في
م���ا يتعلق بـ «الكابيتال كونترول» ،فهذا األمر كان يجب أن يتم القيام
به في بداية االزمة».
باسمة عطوي
)Union of Arab Banks (May 2021

م�سودة قانون «الكابيتال كونترول» التي يدر�سها مجل�س النواب
حالي ًا تن�ص في المادة الأولى على التالي:

 ال تتم السحوبات النقدية من الحسابات المصرفية في جميع أنواعهاإال بالليرة ،وفق الشروط التالية:
 يُحدد س� � ��قف الس� � ��حوبات للمودعين بمبلغ  20مليون ليرة شهري ًا منمجمل حساباته في المصرف.
 يُمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان بعد التشاور مع وزير المالية،تعديل هذا الس� � ��قف كلّما دع� � ��ت الحاجة ،مع األخذ ف� � ��ي اإلعتبار مندرجات
قانون النقد والتسليف ،وال سيما المادة  69منه (حماية النقد) وتعزيز قدرة
المودعين على التصرف بودائعهم.
 م� � ��ن أجل تأمين الس� � ��يولة بالليرة للمودعين بالعمل� � ��ة األجنبية ،علىمصرف لبنان ،ومن أجل تحديد س� � ��عر التحويل ل� � ��كل عملة أجنبية ،إعتماد
معادلة خاصة تأخذ في اإلعتبار أس� � ��عار الس� � ��وق الرائجة التي تكون حدَّ دتها
المنصة للتبادل الحر الواجب إنشاؤها لهذا الغرض من قبل مصرف لبنان.
 السحوبات النقدية للرواتب تبقى خارج السقف المحدد. يج� � ��وز ألصحاب الودائ� � ��ع بالعملة األجنبي� � ��ة ،بإس� � ��تثناء التي تكوّنتم� � ��ن تحويالت باللي� � ��رة بعد العام ( 2016تتم إعادة النظ� � ��ر في هذه النقطة)،
أن يُؤم� � ��ن لها س� � ��حوبات نقدية ش� � ��هرية ال تتعدى قيمته� � ��ا  % 50من قيمة
السحوبات بالليرة ،أي ما يُساوي ألف دوالر ،على سعر منصة التبادل الحرّ.
الم� � ��ادة الرابع� � ��ة م� � ��ن القانونُ ،تش� � ��ير إلى قي� � ��ام مصرف لبنان بإنش� � ��اء
وح� � ��دة مركزية التحاوي� � ��ل لتلقي طلب� � ��ات التحويل إلى الخ� � ��ارج (من خارج
اإلس� � ��تثناءات) .وهذه الوحدة ،بحس� � ��ب المادة الخامسة من القانون ،ستكون
معني� � ��ة بدرس الملفات المتعلق� � ��ة بالتحويالت الخارجي� � ��ة ،وإذا وافقت على
طلب� � ��ات التحويل ،ف� � ��إن المص� � ��ارف ملزمة التنفي� � ��ذ ،وتحوي� � ��ل األموال من
حس� � ��اباته في المصارف المراس� � ��لة .وفي حال التخل� � ��ف ،يتعرّض المصرف
المعن� � ��ي للمالحقة والعقوبات المنصوص عليها ف� � ��ي المادة  208من قانون
النقد والتس� � ��ليف ،والتي تتدرج وصو ًال إلى حدّ ش� � ��طب المصرف من الئحة
المصارف ،حيث يُفترض أن تبتّ الهيئة المصرفية العليا ،خالل أس� � ��بوعين،
ف� � ��ي اإلجراءات القانونية المتوجبة ،حي� � ��ث يجوز إعتبار المصرف المتخلف
في حالة التوقّف عن اإليفاء والدفع.

تجربة قبر�ص

تُشير دراسة لـ «يوروبنك» صدرت في العام  2020إلى أن قبرص ،أول بلد
ف� � ��ي اإلتحاد األوروبي يفرض قيود ًا على حركة رأس المال ،بغرض مواجهة الـ
« ،»Bank Runأي حين ُيس� � ��ارع العمالء إلى س� � ��حب أموالهم من المصارف
خوف ًا من إنهياره أو إفالسه ،وإنقاذ الدائنين غير المضمونين .وقد تمّ تطبيق
«الكابيت� � ��ال كونترول» بإجماع سياس� � ��ي في البلد .وأبدت الس� � ��لطات المحلية
إلتزام ًا قوي ًا بش� � ��روط البرنام� � ��ج ،ما أدّى إلى نتائج إيجابي� � ��ة على اإلقتصاد
الك ّل� � ��ي والتأثير الس� � ��لبي كان أقل من المتوقع .وقد رُفع� � ��ت كامل القيود عن
رأس المال في قبرص ،بعد سنتين من تطبيقها وتحقيق نتائج ملموسة.
التدابير التي اتُخذت لمواجهة تدفق رأس المال
)Union of Arab Banks (May 2021

 إع� � ��ادة هيكلة الديون في إطار خطة اإلنقاذ المالي ،بقيمة  10ملياراتيورو ،من دون مشاركة القطاع الرسمي في إعادة تمويل البنوك.
 إقفال البنوك ألس� � ��بوعين ،وحصر الس� � ��حوبات المالي� � ��ة من ماكيناتالصرّاف اآللي ،بحسب توافر السيولة.
 بع� � ��د فت� � ��ح المصارف ،حُ دّ د س� � ��قف الس� � ��حوبات اليومية ب � � �ـ  300يورو،وفُ رضت قيود على المعامالت عبر المصارف.
أما بالنسبة إلى المعامالت خارج الحدود ،فقد تمّ
 حظر التحويالت والدفع غير النقدي في الخارج ،مع تطبيق إستثناءات. تحديد س� � ��قف  5آالف يورو ف� � ��ي اليوم على المدفوع� � ��ات والتحويالتللخارج عبر البطاقات اإلئتمانية.
 تحدي� � ��د  5آالف يورو ،كل ثالثة أش� � ��هر ،لمصاريف المعيش� � ��ة والتعليمفي الخارج.
 رفض صرف الشيكات. رفض فتح حسابات جديدة. -حظر فسخ عقود الودائع المُ حدّ دة بأجل.

تجربة اليونان

نق ًال عن دراسة لـ «يوروبنك» أيضا قُ ِّّسم «الكابيتال كونترول» في اليونان
إل� � ��ى خمس مراحل ،من  28حزيران /يونيو  2015إلى  22تموز /يوليو ،2016
تطورت خاللها القيود المفروضة على المعامالت المالية والنقدية ،إذ كانت
في كلّ مرحلة تتسم بنوع أكبر من المرونة.
والبداية كانت مع فرض إقفال المصارف وبورصة أثينا لفترة معينة مع
تحديد سقف للسحب النقدي اليومي بـ  60يورو ،وإنشاء لجان فرعية خاصة
للبتّ بطلبات الكيانات القانونية (أفراد ًا أو مؤسس� � ��ات) والشركات والملكيات
الفردية ،لتحويل األموال إلى الخارج بغية تس� � ��هيل أعمالها ،على أال تتعدّ ى
عملياته� � ��ا الـ 100ألف ي� � ��ورو لكل يوم عم� � ��ل ،وتحديد المعامالت المس� � ��موح
القيام بها لتأمين النفقات الطبية ورس� � ��وم التعلي� � ��م ...وصو ًال إلى المرحلة
الخامسة ،التي تقرّر فيها:
 تحديد الحدّ األقصى للسحوبات النقدية بـ 840يورو للفرد كلّ أسبوعين. إمكان سحب  % 30من مجمل األموال التي أُرسلت إلى اليونان ،بدء ًامن  22تموز /يوليو .2016
 إم� � ��كان س� � ��حب  % 100م� � ��ن األموال الت� � ��ي أُودعت نقد ًا في حس� � ��اباتتملكها كيانات قانونية ومعنوية ،بدء ًا من  22تموز /يوليو .2016
 إزال� � ��ة القي� � ��ود عل� � ��ى تس� � ��ديد الق� � ��روض ،جزئي � � � ًا أم كلياً ،قب� � ��ل توقيتإستحقاقها.
 الموافقة على دفع المعاش� � ��ات التقاعدية وأي ن� � ��وع من مزايا الرعايةاإلجتماعية من الخارج ،بموجب شروط معينة.
 فتح حس� � ��ابات مصرفية للمتقاعدين خارج البلد ،للتمكّن من تحويلرواتبهم.
 فتح حسابات مصرفية للطالب الذين سيُشاركون في برنامج التعليم«ايراسموس»l.
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021
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األخبار والمستجدات

األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح:

التعامل مع المصارف المراسلة
من أخطر األمور التي ي ُواجهها لبنان راهن ًا

أكد األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح «أن النظام اللبناني يتمتع بنظام مالي إقتصادي حر،
والقطاع المصرفي اللبناني جزء ال يتجزأ من قطاع اإلقتصاد اللبناني» ،الفت ًا إلى «أن المصارف اللبنانية تقوم بجهود ومبادرات
ال هي غير موجودة»،
خاصة إلعادة هيكلة ذاتها ،بغض النظر عن أي خطة حكومية ،التي أص ً
معتبر ًا أنه «من المهم جد ًا عدم التشهير بسمعة المصرف المركزي لما له من نتائج سلبية جد ًا على سمعة لبنان المالية».

12

وق���ال فتوح« :إن الحكومة اللبنانية طلبت اإلس���تدانة من البنك
المركزي ومن المصارف ،ويا لالس���ف تم تس���ليف الدولة لس���نوات
طويل���ة ،بإعتب���ار أننا نقوم بتس���ليف الدولة التي لديه���ا العديد من
الموارد ،وقام���ت الدولة بصرف األموال على الرواتب وأمور أخرى
م���ن دون دراس���ة أو إصالح» ،مش���يراً إلى «أن المص���رف المركزي
إعتم���د سياس���ة رفع الفوائ���د لجذب الودائ���ع ،والجمي���ع وقتها لم
يعترض على هذه السياسة».
أض���اف فت���وح« :إن صن���دوق النق���د الدول���ي واضح تمام���اً ،إذ
يطال���ب الدول���ة اللبنانية بوضع خطة واضحة إلع���ادة االموال التي
س���تقوم بإستدانتها .علماً أن القطاع المصرفي اللبناني عريق ،لكن
إهت���زت صورته اليوم ،رغم أنه ال يزال يتمتع بثقة المجتمع الدولي
والمصارف المراسلة العالمية».
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021

وع���ن المنصة التي أطلقها مصرف لبن���ان المركزي قال فتوح:
«إن هدفها األساس���ي مراقبة س���عر الصرف ،للحد من التالعب به
في الس���وق» ،الفت���اً إلى أن «لبنان يتميز بنظ���ام تعليمي جامعي هو
األهم في المنطقة حالياً ،ومشكلة الدوالر الطالبي في طريقها إلى
الحل» ،ومش���يراً إلى «أن مصرف لبنان قام في مرحلة معينة محل
الدولة ،وقدم قروضاً مدعومة عدة أهمها قرض اإلسكان».
وختم فتوح قائالً« :إن التعامل مع المصارف المراسلة من أهم
وأخط���ر األمور التي يواجهها لبنان حالياً ،وعلى جميع المس���ؤولين
اإللتزام بالتعاطي المهني والصحيح معها» ،الفتاً إلى أن «التحويالت
م���ن الخ���ارج ال تزال مس���تمرة ،وقد بلغت نح���و  6,9مليارات دوالر
العام الماضي ،ونأمل في اإلستثمار بهذه األموال في مجاالت عدة،
مثل السياحة والتجارة والصناعة ،بدل إدخارها في المنازل»l.
)Union of Arab Banks (May 2021

موضوع الغالف

ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان:

نقترب من تحقيق أهداف رؤية السعودية قبل موعدها
وسنكسر حاجز الـ  % 11في خفض البطالة في 2021

األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

لفت األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،ولي
العهد الس��عودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس
الش��ؤون اإلقتصادي��ة والتنمي��ة ،إل��ى «أن رؤي��ة المملك��ة
 2030س��تُ حقق العدي��د م��ن أهدافه��ا قب��ل حل��ول الع��ام
 ،»2030عارض�� ًا في مقابلة لقناة «العربية» ،وأهم ش��بكات
التفلزة العربية ،تنش��ر محتواها مجل��ة «إتحاد المصارف
العربية» ،منجزات الرؤية في تنويع مصادر دخل المملكة
من غير الثروة النفطية» ،كاشف ًا عن «التوجه لإلعداد بأن
يكون لدينا «رؤية  »2040والتي ستكون مرحلة المنافسة
عل��ى مس��توى عالمي ،بعد تحقي��ق أهداف رؤي��ة ،»2030
نافي�� ًا وج��ود أي توج��ه لف��رض ضرائ��ب عل��ى الدخل في
المملكة ،وقال« :لن يكون هناك ضرائب على الدخل بتات ًا
في الس��عودية» ،مؤكد ًا «أن الح��د األقصى لفرض ضريبة
القيم��ة المضاف��ة بنس��بة  % 15لم��دة  5س��نوات ،وه��و
ق��رار مؤق��ت» ،معتبر ًا «أن العام  2019ش��هد تحقيق معظم
األهداف ،وس��نرى إرتداد ًا قوي ًا ف��ي األداء اإلقتصادي في
العام الحالي».
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وق���ال ول��ي العهد األمي��ر محمد ب��ن س��لمان« :نريد تحقيق
الف���رص ف���ي أس���رع وق���ت ،ونقت���رب من تحقي���ق عدد م���ن أهداف
الرؤي���ة قبل  ،2030وقد حدثت خط���وات حيوية في المملكة العربية
الس���عودية منذ العام  2015من خالل إعادة هيكلة وزارات وتأس���يس
مجال���س جديدة ،ونحن اآلن على وش���ك اإلنتهاء من تأس���يس مكتب
السياسات في الدولة».
وكش���ف األمي���ر محمد بن س���لمان أنه «س���يتم بي���ع حصص من
«أرامك���و» لمس���تثمرين أجان���ب خالل الع���ام أو العامي���ن المقبلين»،
موضح���اً «أن «أرامك���و» لديها فرص���ة ألن تكون من أكبر الش���ركات
الصناعي���ة عالمي���اً ،والنق���اش حالي���اً لبيع  % 1م���ن «أرامكو» ألحد
المس���تثمرين األجان���ب» ،موضحاً «أن «أرامك���و» تتطلع إلى تحويل 3
ماليين برميل نفط إلى صناعات تحويلية في .»2030
وق���ال األمي���ر محمد ب���ن س���لمان «إن النف���ط خدم الس���عودية،
والمملكة دولة قائمة قبل النفط ،الذي لم يزل يُش���كل جزءاً أساس���ياً
م���ن الدخ���ل ،ثم جاءت رؤي���ة  2030من أجل تحقي���ق الطموح األكبر
في إقتصاد أكثر قوة وحياة أفضل للس���عوديين ،عبر تعزيز اإلقتصاد
بصناديق وإستثمارات ستُشكل رافداً مستقبلياً لإلقتصاد ،إلى جانب
تحفيز القطاع الخاص ،ليكون داعماً أساس���ياً لمستهدفات الرؤية»،
كاشفاً عن «مباحثات مع  30شركة سعودية ضمن برنامج «شريك».
وأك���د بن س���لمان «أن من مصلحت���ي أن ينمو الوطن الس���عودي،
وأن يك���ون المواط���ن راضياً أمام منجزات البرام���ج الطموحة للرؤية
في مختلف القطاعات» ،موضحاً «أن سياس���ات اإلقتصاد تقوم على
)Union of Arab Banks (May 2021

أننا نريد اإلس���تفادة من كل شيء في السعودية ،بما في ذلك النفط،
فلن يتخلى العالم عن النفط كمورد للطاقة ،وتش���ير الدراس���ات إلى
مواصلة زيادة الطلب».
وأعل����ن األمي����ر محمد بن س����لمان «أن صندوق اإلس����تثمارات
العام����ة (الصندوق الس����يادي) يس����تهدف النمو ليصب����ح صندوقاً
ضخم����اً ،وبالتالي لن يحوّل أرباحه في الوقت الحالي إلى ميزانية
الدولة ،وسيستهدف زيادة نمو حجم الصندوق ،بأكثر من  % 200في
السنوات الخمس المقبلة ،وفي المستقبل لن تتجاوز المصروفات
من هذا الصندوق نسبة  ،% 2.5وسيكون هو بمثابة نفط جديد
للمملك���ة ،إلى مص���ادر دخل أخرى من التنوع ف���ي اإلقتصاد ،من
مختل���ف إس���تراتيجيات اإلس���تثمار األخ���رى للمملك���ة بم���ا فيها
النفط».
وفي هذا الس���ياق كش���ف بن س���لمان أيضاً «أن مشاريع صندوق
اإلس���تثمارات خارج الس���عودية تس���تهدف عائداً بأكث���ر من ،»% 10
واصف���اً سياس���ة المملك���ة الخارجي���ة بأنه���ا «قائم���ة عل���ى مصالح
الس���عودية ،وس���معة الصندوق ونف���وذه جذبت له إس���تثمارات ،وعلى
سبيل المثال شركة «أوبر» هي التي سعت إلى إستثمارات الصندوق،
ال���ذي يخت���ار إس���تثماراته بعناية ،بموج���ب مصالح المملك���ة ،بما ال
يتعارض مع القوانين الدولية وقوانين الدول األخرى».
وأشار بن سلمان إلى «مستهدفات زيادة أصول الصندوق إلى 10
تريليونات ريال في العام  ،»2030موضحاً «أن الصندوق س���يُنفق في
العام الحالي  160مليار ريال داخل المملكة» ،كاش���فاً أن «أي ش���ركة
رابحة لدى صندوق اإلستثمارات مصيرها إلى سوق األسهم».
)Union of Arab Banks (May 2021

وق���ال بن س���لمان« :إن تأس���يس صندوق اإلس���تثمارات لش���ركة
«روش���ن» ،هدفه توفير مليون وحدة س���كنية في المملكة ،من أصل 4
ماليين وحدة سكنية مستهدفة» ،شارحاً «تفاصيل متصلة بالرؤية التي
أطلقتها المملكة في العام  ،2016من بينها تطوير سياسات اإلسكان،
وتطوير سَ ��� ّن التش���ريعات ،وضمان رفع مساهمة القطاع الخاص في
اقتص���اد المملكة» ،عارضاً أرقاماً إقتصادية مؤثرة ،أبرزها «تصاعد
مؤش���ر س���وق األسهم الس���عودية «تداول» ،من مس���تويات  6آالف و7
آالف نقطة إلى أكثر من  10آالف نقطة في الوقت الحالي ،إلى جانب
رفع نس���بة تملك الس���عوديين للمساكن إلى نس���بة  % 60بينما كانت
قبل الرؤية .»% 47
وأكد ولي العهد الس���عودي األمير محمد بن س���لمان «أن البطالة
كان���ت قب���ل الرؤية تبل���غ  ،% 14ونس���تهدف خفضها ل���ـ  % 11العام
الحال���ي ،ثم مواصلة خفضها للمعدل الطبيعي ما بين  % 7إلى
 ،»% 4موضحاً «أن مس���تهدفات قطاع الس���ياحة تش���مل  3ماليين
وظيفة جديدة حتى العام .»2030
وفيم���ا يتصل بمس���توى التعليم في المملك���ة ،رأى ولي العهد «أن
التعليم في الس���عودية اليوم ليس س���يئاً ،و«الرؤية» تستهدف أن يكون
لدين���ا  3جامع���ات من أه���م  200جامعة ف���ي العال���م» ،موضحاً «أن
مصادر التعليم أصبحت مفتوحة والتركيز سيكون في خطط التطوير
على المهارات».
وفي الش���أن الصحي ،قال األمير محمد بن س���لمان «إن برنامج
التحول في القطاع الصحي سيُحدث تغييراً كبيراً بمستوى الخدمات»،
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021
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موضوع الغالف

معتبراً «أن الرياض خطّ طت بش���كل جيد من الملك سلمان ،وهي من
أفضل المدن بالبنى التحتية ،مقارنة بالمدن العالمية التي يزيد عدد
س���كانها على  5ماليين ش���خص» ،مؤكداً «أن التركي���ز لن يكون على
الرياض وحدها ،ولكن على مختلف مدن المملكة».

باإلنفت���اح ،وأن أصح���اب الهوي���ة الضعيف���ة هم مَن يُقلقه���م اإلنفتاح
على العالم» ،مش���يراً إل���ى التحديات اإلقليمية «وأن الس���عوديين قد
يقلقون ،لكن ال يخافون ،فالس���عودي ال يخاف ،والخوف غير موجود
في قاموسه».

«ر�ؤية المملكة  »2030والإنجازات الإ�ستثنائية
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وفي شأن مبادرة السعودية الخضراء والشرق األوسط األخضر،
ق���ال األمي���ر محمد بن س���لمان« :إن الغطاء النباتي في الس���عودية
إرتفع خالل الس���نوات األربع الماضية بنسبة  ،»% 40موضحاً «أن
اإلهتمام بالبيئة له أثر مباش���ر على الس���ياحة وإس���تقطاب رؤوس
األموال».
وأكد األمير محمد «أن هويتنا السعودية قوية وتزداد قوة وتطوراً
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021

يُش���ار إلى أن األمير محمد بن س���لمان بن عبدالعزيز آل سعود،
ول���ي العه���د الس���عودي نائ���ب رئيس مجل���س الوزراء رئي���س مجلس
الشؤون اإلقتصادية والتنمية ،كان أكد خالل إجتماع مجلس الشؤون
اإلقتصادي���ة ال���ذي عُق���د أخي���راً« :أن برامج تحقيق «رؤي���ة المملكة
 »2030إس���تطاعت تحقيق إنج���ازات إس���تثنائية ،وعالجت تحديات
هيكلية خالل خمسة أعوام فقط».
وأبدى ولي العهد الس���عودي األمير محم���د تقديره لجهود جميع
الجه���ات الحكومي���ة «التي تغلّبت عل���ى الكثير م���ن التحديات خالل
الفترة الماضية» ،مُش���يداً بـ «الخبرات المكتسبة التي ال تقدّر بثمن،
والت���ي ع���زّزت الثقة في تحقيق أهداف الرؤي���ة» ،مؤكداً أنه «ال يزال
هناك الكثير الذي يتوجب القيام به على مختلف الصعد ،إلس���تمرار
العمل على تحقيق أهداف «رؤية المملكة  »2030على النحو المأمول
والمطلوب».
وكان مجلس الش���ؤون اإلقتصادي���ة والتنمية قد عرض ما حققته
«رؤية المملكة  »2030بعد مرور خمس س���نوات على إطالقها ،والتي
كان تركيزه���ا ف���ي أعوامه���ا الماضية على تأس���يس البني���ة التحتية
التمكينية ،وبناء الهياكل المؤسس���ية والتش���ريعية ،ووضع السياسات
العامة ،وتمكين المبادرات ،فيما سيكون تركيزها في مرحلتها التالية
عل���ى متابع���ة التنفيذ ،ودفع عجلة اإلنجاز وتعزيز مش���اركة المواطن
والقطاع الخاص بشكل أكبرl.
)Union of Arab Banks (May 2021

األخبار والمستجدات

المالية السعودية :اإلصالحات اإلقتصادية في المملكة حققت نتائج إيجابية
رحب��ت وزارة المالية الس��عودية بالبي��ان الختامي الص��ادر عن بعثة
خب��راء صن��دوق النق��د الدولي ،إث��ر ختام مش��اورات الم��ادة الرابعة
االفتراضي��ة م��ع المملك��ة العربي��ة الس��عودية لع��ام  ،2021والت��ي
ج��رت خالل أبريل /نيس��ان  ،2021حيث أفاد البي��ان «أن اإلصالحات
اإلقتصادية ف��ي المملكة حققت نتائج إيجابية» ،متوقع ًا «إس��تمرار
تعاف��ي اإلقتصاد م��ع تراجع مع��دل البطال��ة وتباطؤ تضخم مؤش��ر
أسعار المستهلكين».
ووفق�� ًا لتوقع��ات خب��راء الصندوق ،س��وف يبل��غ نمو إجمال��ي الناتج
المحلي الحقيقي  % 2.1خالل العام الجاري  ،2021و % 4.8في العام
 ،2022مقاب��ل انخف��اض  % 4.1في العام  .2020وتش��ير المؤش��رات
عالية التواتر إلى استمرار التعافي عام .2021
من جانبه ،قال وزير المالية السعودي محمد بن عبداهلل الجدعان إن
«البيان يؤكد نجاح حكومة المملكة في تحقيق نتائج طيبة ملموسة خالل عام
ه���و األصعب على العالم أجمع ،نظراً إلى تداعيات جائحة كورونا وتقلبات
أسعار النفط والتقلبات اإلقتصادية الحادة وتراجع الطلب العالمي وتباطؤ
النمو وغيرها من التحديات التي تجاوزتها حكومة المملكة ،مع اإلستمرار
في تنفيذ برامج وخطط ومستهدفات رؤية المملكة  ،2030ما مكّن حكومة
المملك���ة م���ن تنفيذ العديد م���ن اإلصالحات اإلقتصادي���ة والهيكلية ،التي
تبره���ن على س�ل�امة الجهود التي تق���وم بها المنظوم���ة المالية في تطوير
القط���اع المالي في المملكة ،وص���والً إلى تحقيق اإلس���تدامة المالية التي
تعزز من متانة وقوة اإلقتصاد السعودي رغم كل الظروف والتحديات».
ومن المتوقع أن يصل النمو غير النفطي إلى  % 3.9في العام ،2021
و % 3.6في العام  ،2022مقابل تراجع بنس���بة  % 2.3في العام ،2020
وف���ي ظل مس���تويات اإلنت���اج النفط���ي المتفق علي���ه بين مجموع���ة بلدان
«أوبك ،»+يُتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي -0.5
 %في العام ( 2021مقابل  % -6.7في العام  ،)2020ليصل إلى % 6.8
في العام  ،2022حيث يُفترض انتهاء س���ريان إتفاقية «أوبك ،»+بحسب ما
تم إعالنه أخيراً.

�إدارة الجائحة

ون���وَّه البي���ان بنجاح حكوم���ة المملكة ف���ي الحد من ح���االت اإلصابة
والوفيات الناجمة عن جائحة كورونا ،بفضل اإلستجابة السريعة والحازمة،
مش���يداً بدور برامج دع���م المالية العامة والقطاع المال���ي والتوظيف التي
أطلقته���ا الحكومة والبنك المركزي الس���عودي ف���ي التخفيف من تداعيات
جائح���ة كورونا المالية واإلقتصادية على األفراد والقطاع الخاص ،وتزامن
ذلك مع التقدم الكبير في تنفيذ حملة التطعيم خالل األشهر األخيرة.
وأش���ار البيان إلى تمكن اإلقتصاد الس���عودي م���ن إدارة األزمة بفضل
)Union of Arab Banks (May 2021

وزير المالية السعودي محمد بن عبداهلل الجدعان

الجه���ود المتوافق���ة مع توجهات رؤي���ة المملكة 2030الرامية إلى إرس���اء
هيكل قوي للحوكمة والتعاون بين الوزارات والهيئات ،وإتساع وتيرة التحول
الرقمي على صعيد الخدمات الحكومية والمالية ،وسياسات المالية العامة
والقطاع المالي التي أتاحت قوة هوامش األمان والمرونة في حرية التنقل
الوظيفي في سوق العمل.
ون���وَّه البيان الختامي بالتحس���ن الملم���وس في إطار سياس���ة المالية
العامة وإدارة اإلنفاق الحكومي والش���فافية المالية ،مش���يداً بالتقدم الذي
أحرزت���ه منصة «إعتماد» ف���ي تعزيز اإلدارة المالي���ة الحكومية .كما رحب
البي���ان باإلصالح���ات الهادفة إلى تعزيز منهجية تقدي���م الدعم في برامج
الحماي���ة اإلجتماعية ،متناوالً أهمية مواصلة توفي���ر الدعم الالزم للفئات
األكثر تضرراً.

ال�سيا�سات النقدية

على صعيد السياسات النقدية والقطاع المالي وأسعار الصرف ،أشاد
البي���ان بمتانة القط���اع المالي وجهود البنك المركزي الس���عودي في تقوية
األط���ر التنظيمية والرقابي���ة ،بما فيها برامج دع���م القطاع الخاص خالل
األزمة مما أسهم في تعزيز االستقرار المالي.
وأثن���ى على إس���تمرار هيئة الس���وق المالي���ة والمرك���ز الوطني إلدارة
الدين باإلصالحات الهادفة إلى تعزيز أس���واق األسهم والسندات مما أتاح
للشركات عدداً أكبر من الخيارات لزيادة رأس المال ،والمزيد من الفرص
االستثمارية للمدخرين ،مؤكداً إستمرار ربط سعر الصرف بالدوالر.
وعلى صعيد مش���اركة المرأة السعودية في س���وق العمل ،أشاد البيان
بالخط���وات التي قطعتها المملكة في هذا الصدد ،حيث تش���ير التقديرات
إلى زيادة نس���بة مش���اركة النساء الس���عوديات في القوة العاملة بمقدار 13
نقط���ة مئوية لتتج���اوز  % 33خالل العامين الماضيي���ن ،كما رحب البيان
ب���ـ «مب���ادرة الس���عودية الخض���راء» وما س���تحققه في دعم مع���دالت النمو
والتوظيف والحد من إنبعاثات غازات اإلحتباس الحراريl.
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021
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األخبار والمستجدات

توقع نمو الناتج المحلي السعودي غير النفطي  % 3.9في 2021
توقع صندوق النقد الدولي،
نم���و النات���ج المحل���ي اإلجمالي
الس���عودي الحقيق���ي % 2.1
خالل العام  ،»2021مش���يراً إلى
«أن النمو غي���ر النفطي المتوقع
س���يكون عند  % 3.9هذا العام،
ف���ي حين يُتوقع إنكم���اش الناتج
المحل���ي اإلجمال���ي الحقيق���ي
النفط���ي  ،% 0.5ف���ي ض���وء
مستويات اإلنتاج المتفق عليها في إطار «أوبك.»+
وأوض���ح الصندوق «أن العجز المالي الس���عودي س���ينخفض إلى
ال
 % 4.2م���ن النات���ج المحل���ي اإلجمالي ه���ذا العام ،وه���و أقل قلي ً
م���ن المتوقع ف���ي الميزانية» .ورحبت وزارة المالي���ة بالبيان الختامي
لبعث���ة خب���راء صن���دوق النق���د الدولي ،إثر خت���ام مش���اورات المادة
الرابع���ة اإلفتراضية مع الس���عودية لعام  ،2021حيث أفاد البيان «أن
اإلصالح���ات اإلقتصادية في المملكة حقق���ت نتائج إيجابية ،متوقعاً
إس���تمرار تعافي اإلقتصاد مع تراجع مع���دل البطالة ،وتباطؤ تضخم
مؤشر أسعار المستهلكين».
وأش���ار البي���ان إلى «تمكن اإلقتصاد الس���عودي م���ن إدارة األزمة
بفضل الجهود المتوافقة مع توجهات رؤية  2030الرامية إلى إرس���اء

هيكل ق���وي للحوكم���ة والتعاون
بين الوزارات والهيئات ،وإتس���اع
وتي���رة التح���ول الرقم���ي عل���ى
صعي���د الخدم���ات الحكومي���ة
والمالي���ة ،وسياس���ات المالي���ة
العام���ة والقط���اع المال���ي الت���ي
أتاح���ت ق���وة هوام���ش األم���ان
والمرون���ة ف���ي حري���ة التنق���ل
الوظيفي في سوق العمل».
م���ن جانبه ،قال محمد الجدع���ان ،وزير المالية الس���عودي« ،إن
«البي���ان يؤكد نجاح حكومة المملكة في تحقيق نتائج طيبة ملموس���ة
خالل عام هو األصعب على العالم أجمع ،نظراً إلى تداعيات جائحة
كورونا ،وتقلبات أس���عار النفط والتقلبات االقتصادية الحادة وتراجع
الطل���ب العالمي ،وتباطؤ النم���و وغيرها من التحديات التي تجاوزتها
حكومة المملكة ،مع اإلستمرار في تنفيذ برامج وخطط ومستهدفات
رؤي���ة المملكة  ،2030ما مكن حكوم���ة المملكة من تنفيذ العديد من
اإلصالحات االقتصادية والهيكلية ،التي تبرهن على س�ل�امة الجهود
الت���ي تق���وم به���ا المنظومة المالي���ة في تطوي���ر القط���اع المالي في
المملك���ة ،وصوالً إلى تحقيق اإلس���تدامة المالية التي تعزز من متانة
وقوة االقتصاد السعودي رغم كل الظروف والتحديات»l.

بنك مصر يوقع مذكرة تفاهم
مع تطبيق « »MoneyFellowsللجمعيات اإللكترونية
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وقّ���ع بنك مص���ر مذك���رة تفاهم مع
ش���ركة « ،»MoneyFellowsستُس���هم
ف���ي توس���ع خدم���ا ت MoneyFe l
 lowsوتوفي���ر المزي���د م���ن الخدم���ات
المالية اإللكترونية ،وتسهيل طرق الدفع اإللكترونى وزيادة الثقة بين
المستخدم والتطبيق.
ويقوم بن���ك مصر بتقديم خدمات الدفع الخاصة به وتيس���يرها
لمس���تخدمي « ،»Money Fellowsوتوفير وسائل للتحصيل التى
يحتاجها مستخدمو الجمعيات اإللكترونية.
ويق���وم الطرف���ان بإكتش���اف ووضع إط���ار للعمل يخ���دم عمالء
« »MoneyFellowsوتحدي���د خارط���ة طريق تُوفر للمس���تخدمين
أنس���ب الحلول وأسهلها ،س���وا ًء للجمعيات أو الخدمات األخرى التي
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021

س���تنتج عن ذلك التعاون ويش���مل حزمة
من منتجات الدفع والتحصيل.
ويق���وم بن���ك مص���ر بتقدي���م خدمة
المدفوع���ات اإللكتروني���ة الت���ي تمك���ن
عم�ل�اء الش���ركة من س���داد المبلغ المس���تحق إلكتروني���اً بالبطاقات
البنكية أو المحافظ اإللكترونية عن طريق رمز اإلستجابة السريع.
وج���اء توقيع البروتوكول إيمان���اً من بنك مصر بأن «التكنولوجيا»
الي���وم اصبح���ت بمثابة المتغير األس���رع بين المتغي���رات التي تحكم
اإلقتص���اد العالم���ى ،وباتت مالحقة هذا التط���ور التكنولوجي الهائل
أم���راً ف���ي غاية األهمية ،لذا يس���عى بن���ك مصر لتوطي���ن الخدمات
التكنولوجي���ة المتط���ورة ف���ي مختل���ف تعامالتها بما يضم���ن مواكبة
التطور العالمي في هذه المجاالتl.
)Union of Arab Banks (May 2021

الدراسات واألبحاث والتقارير

إرتفاع معدل التضخم في أميركا نتيجة إضافية لكورونا
وي ُقلق أصحاب القرار وي ُزعج أسواق المال

بعد إندالع ش��رارة وباء «كوفي��د »19 -في العالم في بداي��ة  ،2020هدأت حركة
اإلس��تهالك ف��ي األس��واق نتيج��ة سياس��ة الحج��ر اإللزام��ي لفترة م��ن الزمن،
تراوح��ت بين بلد وآخر ،وتضرّ رت معها مصال��ح إقتصادية كبيرة ،وأُغلقت متاجر
كبرى ،وهبطت معدالت النمو تحت الصفر لتصل إلى  % 20في بعض دول العالم.
وشهدت األسعار نتيجة ذلك إنخفاض ًا تسبّ ب في إزدياد القلق لدى أصحاب القرار حول العالم ،ألن شبح تباطؤ إرتفاع األسعار،
خيّ م على اإلقتصادات الكبرى والبنوك المركزية التي تس��عى إلى إس��تقرار األس��عار عند نسبة وسطية  ،% 2حيث إنه منذ
س��نوات ،تُ كافح البنوك المركزية لدفع معدل التضخم الذي قارب الـ  % 0في بعض األحيان ،للعودة إلى مس��توى تصاعدي،
لك��ن ضم��ن الح��د المطلوب كي ال تدخل أمي��ركا وأوروبا في الحلقة التي تعانيها اليابان منذ تس��عينات الق��رن الماضي وهي:
( – Deflutionاإلنكماش).
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لك���ن اليوم ،وبعد  14ش���هراً على اإلنفج���ار الوبائي الذي وصلت
ش���ظاياه إلى كل متر مربع في الك���رة األرضية ،ومع عودة الحياة إلى
طبيعته���ا تدريجياً مع إزدياد اإلقبال عل���ى التلقيح ضد الوباء ،بدأت
الثقة تعود إلى اإلقتصادات والحركة اإلس���تهالكية تنش���ط وال سيما
أن ماليي���ن المواطني���ن حول العال���م إدخروا عش���رات المليارات بل
مئ���ات الملي���ارات نتيجة البق���اء في المنازل بس���بب الحجر .وها هم
اليوم ،وبعدما إس���تفادوا من ش���يكات من الحكوم���ة األميركية لدعم
قدرتهم الشرائية ،يستعدون للمساهمة من جديد في تنشيط العجلة
اإلقتصادية.
ه���ذه البيئ���ة اإلس���تهالكية ،م���ع عودة س���ريعة إلنع���اش اإلقتصاد
األميركي ،تزامناً مع الخروج من نفق كورونا ،ساهمت في شهر نيسان/
إبريل  2021في إرتفاع أس���عار المواد اإلس���تهالكية على مدى عام إلى
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021

مستوى لم تشهده الواليات المتحدة منذ العام  2008بشكل عام.
وإذا إحتس���بنا مستوى إرتفاع األس���عار المعروف بإسم( (Infl a
( ،)tion Sous-Jacenteالتضخم األساسي) ،أي أسعار السلع ،ما

)Union of Arab Banks (May 2021

عدا أس���عار الطاقة والمواد الغذائية ،فنالحظ أن مس���توى التضخم
الذي عرفته أميركا بعد عام على كورونا ،هو األس���رع منذ نيس���ان/
إبري���ل  ،1982ف���ي حين أن أمي���ركا وأوروبا ال تري���دان معدل تضخم
يفوق نس���بة  % 2كمعدل وس���طي ،حيث بل���غ التضخم األميركي في
نيسان /إبريل  2021وعلى مدى عام ،نسبة  % 4.2وهو األعلى منذ
العام .2008
وفي شهر نيسان /إبريل وحده بلغ إرتفاع األسعار بنسبة ،% 0,8
وه���و معدل أعاد خلط األوراق في أس���واق المال ،وتس���بّب في هبوط
المؤشرات الكبرى منها ،مثل «وول ستريت» .ألن إرتفاع التضخم يعني
التوجه نحو رفع أس���عار الفائ���دة ،وهذه األخيرة تجذب رؤوس األموال
نحو اإلدخار ،وتقلّص حركة اإلستهالك ،وتالياً المستثمر يختار العائد
األعل���ى عل���ى أمواله ،وقد يتحول من اإلس���تثمار ف���ي البورصات نحو
الوديع���ة المصرفية .علم���اً أن الواليات المتحدة ال تزال تتبع سياس���ة
س���عر فائ���دة متدني���ة ،لدعم المس���يرة اإلقتصادية م���ن خالل قروض
ميسَّ رة للمستثمرين من أفراد وشركات ،وللزبائن الراغبين في قروض
صغيرة إستهالكية .فجاءت معدالت التضخم اليوم نتيجة اإلقبال على
اإلس���تهالك بعد فترة حجر فرضتها كورونا لتدق ناقوس الخطر حيال
مع���دالت تضخم فاجأت كل التوقعات ،وال س���يما الذي���ن يعملون على
الدراسات اإلحصائية والتوقعات (التنبوءات) اإلقتصادية.
هذه الفورة في إرتفاع األس���عار في الواليات المتحدة ،اإلقتصاد
األقوى في العالم ،وش���علة اإلقتصادات األخرى ،إلى جانب اإلقتصاد
الصيني المنافس ،تعود في الغالب إلى اإلقبال على السلع والخدمات
التي يصعب تخزينها نتيجة سياس���ة التب���ادل التجاري التي تضرّرت
على مدى عام ،تخللته الكثير من إجراءات حجر وقيود على اإلستيراد
والتصدير .فالطلب على هذه الس���لع غي���ر المتوافرة بكثرة ،أدى إلى
إرتف���اع خيالي لألس���عار ليقفز من  % 2.6ف���ي آذار /مارس ،2021
قياساً بآذار /مارس  ،2020إلى نسبة  % 4.2على مدى عام.
يُش���ار إلى أن س���عر النفط المتقلب لم يدخل في حس���اب معدل
التضخ���م موضوع الدراس���ة ،وإال كنّا رأينا مع���دل تضخم أقل نتيجة
إنخفاض سعر النفط ،والذي تأثر بالجائحة الكونية.
)Union of Arab Banks (May 2021

المؤك���د اليوم أم���ام هذا الواقع المحرج لألميركيين والحس���اس
حي���ال الذي���ن يتأث���رون باإلقتص���اد االميركي ،هو أن���ه على أصحاب
القرار في أميركا العمل بس���رعة عل���ى احتواء هذا اإلرتفاع الجنوني
لألسعار قبل فوات األوان .ألن العكس سيفرض واقعاً من رفع لسعر
الفائدة وقطع الطريق أمام سياسة فائدة متدنية وسلبية أحياناً وقتل
اإلنتع���اش ،قب���ل أن يصل إلى منتصف الطريق ،وال س���يما أن إرتفاع
األس���عار سيتواصل في األشهر المقبلة ،مع تحسن االوضاع الصحية
ف���ي أميركا والعالم ،مع فارق بين بلد وآخر ،وهذا ما يُقلق األس���واق
ال عن أن
المالية ،واإلقتصاديين أصحاب الدراسات اإلحصائية ،فض ً
شركات كثيرة مقبلة على نشر نتائجها الفصلية ،منها ما يستفيد من
إرتفاع األسعار ،ومنها المتضرر بحسب نوعية الشركة ومنتجاتها.
ظاهرة إرتفاع االس���عار في الواليات المتحدة اليوم ،قد ال تُسبّب
فقط بإعادة النظر بسياس���ة سعر الفائدة المعتمدة لدى اإلحتياطي
الفدرال���ي ،ب���ل تدفع بهذا األخير إلى التراجع عن سياس���ة التس���يير
الكمّي الذي إس���تأنفه بعدما توقف عن هذه السياس���ة التي إستمرت
س���نوات عدة ،وتخلّلها شراء س���ندات ديون صافية ،وأخرى لشركات
مقابل ضخ سيولة لدعم اإلقتصاد الوطنيl.
مازن حمود
محلل إقتصادي ومالي  /باريس

احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021
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«المركزي العراقي» يعلن خروج العراق
من التصنيف البريطاني للدول ذات المخاطر المرتفعة
أعل��ن البن��ك المرك��زي العراقي ،خ��روج الع��راق م��ن التصنيف
البريطان��ي لل��دول ذات المخاط��ر المرتفع��ة .وذك��ر البن��ك في
بي��ان أنه «في إط��ار جهود البن��ك المركزي العراق��ي ومن خالل
مكتب مكافحة غس��ل األموال وتموي��ل اإلرهاب في تطوير بيئة
األعمال ضمن معايير اإلمتثال الدولية لمكافحة غسل األموال
وتمويل اإلره��اب ،قامت الخزانة البريطاني��ة في دائرة حكومة
المملك��ة المتحدة بعدم إدراج إس��م جمهورية الع��راق من ضمن
قوائ��م ال��دول ذات المخاط��ر المرتفعة حس��ب الق��رار رقم 392
لسنة .»2021
وأض����اف البن����ك المرك����زي «أن المملكة المتحدة إعتم����دت توصيات
مجموع����ة العم����ل المال����ي  FATFف����ي تصني����ف ال����دول ذات المخاطر
المرتفعة ،من حيث تطبيق معايير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب،
وذل����ك بعد خروجها من دول اإلتح����اد االوروبي ،وع َدّت العراق ملتزماً في
مواكب����ة وتطبي����ق التوصيات الدولي����ة» ،الفتاً إلى أن����ه «ينعكس عدم إدراج
الع����راق ضمن الئحة ال����دول ذات المخاطر المرتفعة إيجاباً على تس����هيل
األعمال التجارية ،ودخول الشركات بين البلدين ،فض ًال عن دعم العمليات
المالية بين القطاع المصرفي العراقي والمملكة المتحدة»l.

الدول العربية أكبر مصدر لتدفقات النقد األجنبي خالل عام بـ  49مليار دوالر
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تُعتب���ر بيانات حركة النقد األجنب���ي «متحصالت ومدفوعات»،
الم���رآة التي تعكس المعامالت اإلقتصادية بي���ن اإلقتصاد المحلي
والعالم الخارجي ،وتتضمّن بيانات عن هذه التدفقات على مستوى
الدول والتكتالت االقتصادية والمصادر واإلستخدامات التفصيلية
والرئيسية ووسائل الدفع.
متحصالت النق���د األجنبي
ّ
ورص���دت بيان���ات حكومي���ة ،أه���م
الوافدة خالل العام  ،2019/2018وذلك من حيث التنوع الجغرافي،
أن ال���دول األعضاء في جامعة الدول العربية إس���تحوذت على نحو
 % 40.4م���ن إجمال���ي المتحص�ل�ات بقيمة مالية تبل���غ  49مليار
دوالر ،وتتص���دّر تل���ك ال���دول المملك���ة العربي���ة الس���عودية بقيمة
متحص�ل�ات بلغت  21.5ملي���ار دوالر ،يليها دولة اإلم���ارات العربية
المتحدة برصيد متحصالت  12مليار دوالر.
ورص���دت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة
واإلحص���اء ،أن دول الق���ارة األوروبي���ة مثل���ت  % 25م���ن إجمال���ي
المتحص�ل�ات بقيمة بلغت  30.6ملي���ار دوالر ،وتتصدّر تلك الدول،
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021

المملك���ة المتحدة بنح���و  10.8مليارات دوالر ،يليه���ا ألمانيا بقيمة
متحصالت  4.1مليارات دوالر.
أما دول أميركا الش���مالية ،فقد إس���تحوذت على نسبة بلغت
 % 24.2م���ن إجمالي المتحصالت بقيمة إجمالية بلغت 29.8
ملي���ار دوالر ،وتصدّرت تلك ال���دول الواليات المتحدة األميركية
بقيم���ة متحص�ل�ات بلغت  28.9ملي���ار دوالر ،يليه���ا كندا بـ0.8
مليار دوالرl.
)Union of Arab Banks (May 2021
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شغل أدواراً رئيسية في «أرامكو»

تعيين فيصل بن فاضل بن محسن اإلبراهيم وزير ًا لإلقتصاد والتخطيط السعودي
أعلن خادم الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان ب��ن عبدالعزيز في أمر ملكي،
تعيين فيصل بن فاضل بن محس��ن اإلبراهيم ،وزي��ر ًا لإلقتصاد والتخطيط.
علم�� ًا أن اإلبراهي��م كان يش��غل منص��ب نائ��ب وزي��ر اإلقتص��اد والتخطيط
بالمرتب��ة الممت��ازة من��ذ  26فبراي��ر /ش��باط  ،2018والمش��رف عل��ى أمانة
مجلس الش��ؤون اإلقتصادي��ة والتنمية .كما كان يش��غل منصب أمين مجلس
إدارة صن��دوق التنمية الوطني ،إضافة إلى عضويت��ه في عدد من المجالس
واللجان.
واإلبراهي���م ه���و عضو مجل���س إدارة المرك���ز الوطني لقي���اس أداء األجهزة العامة
«أداء» منذ  23يونيو /حزيران  ،2020ومستش���ار في ش���ركة «إنديفر» الس���عودية منذ
وزير اإلقتصاد والتخطيط السعودي
فبراير /ش���باط  .2016كما ش���غل منصب مستش���ار ف���ي وزارة اإلقتص���اد والتخطيط
فيصل بن فاضل بن محسن اإلبراهيم
الس���عودية بين عامي  2016و ،2018ومستشار في الديوان الملكي السعودي بين عامي
 2016و ،2018ومستشار اإلستراتيجية في شركة «أوبر» بين عامي  2015و ،2016وكان
عضواً في مجلس إدارة «مصنع األجهزة الجيوفيزيائية المحدودة» بين عامي  2014و.2015
وتولَّى اإلبراهيم العديد من المناصب في ش���ركة «أرامكو» الس���عودية ،منها مدير مش���روع مجمع الصناعات البحرية في رأس الخير بين
عامي  2014و ،2015ونائب رئيس شركة «أرامكو» للتنمية والتطوير بين عامي  2013و ،2015ورئيس عمليات اإلندماج واإلستحواذ بين عامي
 2012و ،2014وعضو المجلس اإلستش���اري للقادة الش���باب بين عامي  2011و ،2012ومستش���ار مالي لتطوير األعمال في الش���ركة بين أعوام
 2009و ،2012ومحلل مالي بين أعوام  2004و ،2007كما عمل مستش���اراً في «مجموعة بوس���طن اإلستشارية» في اإلمارات العربية المتحدة
خالل العام  .2008وإختير كقائد عالمي شاب لعام  2020من «المنتدى االقتصادي العالمي».
يُذك���ر أن اإلبراهي���م حاصل على درجة ماجس���تير إدارة األعمال من معهد ماساتشوس���تس للتكنولوجيا ،إضاف���ة إلى حصوله على درجة
البكالوريوس في اإلقتصاد ،ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة والية بنسلفانياl.

«سويفت» وغرفة التجارة الدولية «آي سي سي»
تتعاونان لتشجيع اإلستدامة في مجال التمويل التجاري
أعلنت «سويفت» أن سجل «إعرف عميلك» التابع لها ،سيُصبح أول
أداة عالمية تدمج إرش���ادات التمويل التجاري المس���تدام الصادرة عن
غرفة التجارة الدولية «آي سي سي» (International Chamber
 )of Commerceمم���ا يجع���ل من الس���هل على المؤسس���ات المالية
إكتشاف المخاطر البيئية واإلجتماعية ومخاطر الحوكمة ( )ESGفي
سالسل التوريد لديها.
وم ��ن خ�ل�ال دم ��ج «معايي ��ر اإلس ��تدامة :إرش ��ادات اإلس ��تقصاء والتدقيق
والتمحيص عن العمالء» ،الصادرة عن «آي سي سي» في سجل «إعرف عميلك»
من «س ��ويفت» والذي يضم أكثر من  6آالف مس ��تخدم ،ستس ��تفيد المؤسس ��ات
)Union of Arab Banks (May 2021

المالية من ش ��فافية محسّ ��نة ،وس ��تتمكن من تقييم إس ��تدامة األعمال التجارية
لعمالئها بدقة أكبر.
يُذكر ،أن المؤسسات والشركات التي تتعامل مع شركاء متعددين من القطاع
المصرفي ،لن يتوجب عليها بعد اآلن توفير معلومات بيئية واجتماعية ومعلومات
عن الحوكمة ( )ESGبصيغ وأش ��كال مختلفة من خالل مراس�ل�ات ثنائية مكلفة
ومضيع ��ة للوق ��ت وغير فعالة .فعوضاً عن ذلك ،س ��يتيح تضمين إرش ��ادات «آي
س ��ي سي» في سجل «إعرف عميلك» من «س ��ويفت» معياراً للقطاع المالي ،مما
يعني أن المؤسس ��ات والشركات لن يكون عليها سوى ملء وتحديث نموذج واحد
تستطيع بعد ذلك أن تقدمه لشركائها في القطاع المصرفيl.
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021
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جمعية مصارف البحرين:

تطوير قانون مكافحة غسل األموال
ي ُعزز من جاذبية البحرين اإلستثمارية
أك��دت جمعية مصارف البحرين «أن موافقة لجنة الش��ؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني في مجلس الش��ورى مؤخر ًا على مرس��وم
بقانون لتطوير قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،يُ سهم في تعزيز تنافسية وجاذبية مملكة البحرين في مجال إستقطاب
اإلستثمار واألعمال ،ويؤكد إمتثال المملكة بالمعايير العالمية ذات الصلة ،ويُ عزز من مكانتها كمركز مالي رائد على مستوى المنطقة».
وأوضح��ت الجمعي��ة «أن هذا المرس��وم بقانون يه��دف إلى مواكبة الجه��ود الدولية الهادفة إل��ى تعزيز إجراءات حظر ومكافحة غس��ل
األم��وال ،وتمويل اإلرهاب ،والنقل غير المش��روع لألموال عبر الحدود ،ووقف إنتش��ار أس��لحة الدمار الش��امل وتمويله��ا ،ورفع تصنيف
البحرين من خالل مراجعة تقييم المخاطر على المستوى الوطني في جميع المجاالت ،وتطبيق التوصيات األربعين لمجموعة العمل
المالي  MINFATFفي شأن مكافحة غسل األموال التي أُقرت في يونيو /حزيران .»2018
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وأش���اد الدكت���ور وحيد القاس���م الرئيس التنفي���ذي لجمعية
مصارف البحرين بـ «حرص الس���طلة التش���ريعية على النهوض
بمهامها في تطوير المنظومة التش���ريعية ككل في البحرين ،بما
في ذلك التشريعات الناظمة للعمل المالي والمصرفي ،ومواكبة
ما تش���هده التعام�ل�ات المالية من تطورات متس���ارعة بما فيها
العم�ل�ات الرقمي���ة والمص���ارف المفتوحة والتموي���ل الجماعي
والتكنولوجيا المالية وغيرها».
وأض���اف القاس���م« :أن المرس���وم يمثل خطوة واس���عة على
طري���ق تطوير قانون غس���ل األموال ومكافح���ة اإلرهاب الصادر
في العام  ،»2001مش���يراً إلى «أن الحاجة الدائمة لتطوير هذا
القانون بإس���تمرار نظ���راً إلى تطور الجرائ���م المنظمة والعابرة
للح���دود ،وبهدف حماي���ة المجتمع من آثار ه���ذه الجرائم أمنياً
وإقتصادي���اً ،والتص���دي ألي مح���اوالت يش���تبه فيه���ا ارت���كاب
جرائم غس���ل األموال أو ما ش���ابه ذلك من مخالفات ،والتوافق
مع المس���تجدات الطارئة على ه���ذه النوعية من الجرائم ،ومنع
إدارة األم���وال من قبل مرتك���ب المخالفة باإلضافة إلى عقوبتي
التحفظ على األموال أو منع التصرف فيها».
وأك���د القاس���م «أن المؤسس���ات المالي���ة والمصرفي���ة ف���ي
البحري���ن ،وبتوجيهات ومتابع���ة حثيثة من قبل مصرف البحرين
المركزي ،تلزم بش���كل تام وصارم القوانين والتشريعات المحلية
والدولي���ة ذات العالق���ة بحظر ومكافحة غس���ل األموال وتمويل
اإلرهاب ،وتراقب عن كثب أية تحويالت مالية مشبوهة ،وتتبنى
تطبي���ق أعلى المعايي���ر العالمية في هذا المجال» ،مش���يراً إلى
«أن القطاع المالي والمصرفي البحريني يتمتع بس���معة إقليمية
ودولي���ة مرموق���ة ف���ي مج���ال اإللت���زام الكامل بمكافحة غس���ل
األموال وتمول اإلرهاب».
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021

الدكتور وحيد القاسم
الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين

ويأت���ي إصدار هذا المرس���وم بقانون ،تماش���ياً مع إلتزام
البحري���ن رفع تقرير متابعة س���نوي لتقييم التزامها بتوصيات
مجموع���ة العمل المالي  ،FATFوالتي أ ُلزمت الدول إصدار
تش���ريعات تتالءم مع توصياتها ،س���عياً إلحكام كفاءة منظومة
التش���ريعات الوطني���ة وقياس مدى فعاليته���ا للتصدي وحظر
ومكافح���ة جرائم غس���ل األم���وال وتمويل اإلره���اب ،كما يُعد
إصدار المرس���وم بقانون مؤش���راً على رغب���ة مملكة البحرين
ف���ي رفع درجة إلتزامها للخروج م���ن مرحلة المتابعة المعززة
إل���ى مرحلة المتابعة العادية ،وتعزي���ز مركزها ضمن مصاف
ال���دول المتقدمة في مجال مكافحة غس���ل األم���وال وتمويل
اإلرهابl.
)Union of Arab Banks (May 2021
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«فيتش» تثبت تصنيف بنك الكويت الدولي « »KIBعند مستوى «»A+

الشيخ محمد جراح الصباح
رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي «»KIB

قام���ت وكال���ة التصني���ف العالمي���ة «فيت���ش» بتثبي���ت التصنيف
اإلئتماني طويل األجل لبنك الكويت الدولي  KIBعند « ،»A+كذلك
تثبي���ت القدرة الذاتي���ة  VRللبنك عند « »bb-مع نظرة مس���تقبلية
«سلبية» .علماً بأن النظرة المستقبلية السلبية لـ KIBتعكس النظرة
المس���تقبلية للتصنيف االئتماني الس���يادي للكوي���ت ( AAمع نظرة
مستقبلية سلبية).
وذك���رت الوكال���ة «أن مؤش���رات التصني���ف الرئيس���ية تش���مل
التموي�ل�ات المس���تقرة ،واإلمتياز المحلي النس���بي ،ونزعة المخاطر

العالي���ة ،وج���ودة األصول ومقاييس الربحية تحت الضغط ،ورس���ملة
كافية ،واستقرار عام للتمويل والسيولة».
ويقول رئي���س مجلس إدارة البنك ،الش���يخ محمد جراح الصباح
«يعك���س هذا التصنيف اإلئتماني الذي صدر مؤخراً المكانة المميزة
ل���ـ KIBويس���لط الضوء على مركزن���ا المالي الجي���د ،باإلضافة إلى
إس���تراتيجية النم���و واإلس���تثمار الس���ليمة التي نتبعها .كم���ا أن هذا
التصنيف يتماش���ى مع التصنيف الذي منحته فيتش لصكوك ،KIB
التي أصدرها مؤخراً بقيمة  300مليون دوالر ضمن الشريحة الثانية
 Tier 2م���ن قاع���دة رأس المال ،وهو تصني���ف ائتماني نهائي طويل
األج���ل  Long-termعن���د « .»A-كم���ا قامت وكال���ة فيتش أيضاً
بمن���ح التصنيف االئتماني طويل/قصير األجل عند  A+/F1لبرنامج
الصك���وك الخ���اص بالبن���ك ،مما ينطب���ق فقط عل���ى الصكوك غير
المضمونة والتي سيتم إصدارها تحت مظلة هذا البرنامج».
م���ن جانبه ،أفاد نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لـ
 ،KIBرائد جواد بوخمسين «يشهد  KIBالمزيد من النمو عاماً بعد
ع���ام ،ويهدف إلى تطوير خدمة العم�ل�اء وتلبية إحتياجاتهم المتغيرة
من خالل إعتماده على أحدث الخدمات والحلول الرقمية التي يمكن
الوصول إليها بمنتهى الس���هولة في أي وقت ومن أي مكان ،وكل ذلك
من خالل تطبيق استراتيجية التحوّل الرقمي التي بدأها مؤخراً»l.

«هيرميس» تنجح في إتمام خدماتها
لصفقة إستحواذ بنك أبو ظبي األول على «عودة مصر»
أعلنت المجموع���ة المالي���ة «هيرميس» ،المؤسس���ة المالي���ة
واإلس���تثمارية الرائ���دة في األس���واق الناش���ئة والمبتدئ���ة ،أن قطاع
الترويج وتغطية اإلكتتاب أتم بنجاح خدماته اإلستش���ارية لبنك عوده
في عملية إستحواذ بنك أبوظبي األول على  % 100من رأسمال بنك
عوده (مصر) بعد إس���تيفاء الموافق���ات الرقابية والتنظيمية الالزمة
إلتمام عملية اإلستحواذ.
وتتيح عملية اإلستحواذ لبنك أبوظبي األول بتجميع أصول بنك
عوده ش.م.م (مصر) والتي بلغت قيمتها اإلجمالية  85.6مليار جنيه
تقريباً حتى ديس���مبر /كانون األول  ،2020إضافة إلى ضم منظومة
أعمال بنك عوده في قطاعي خدمات التجزئة المصرفية والخدمات
المصرفية للشركات من خالل شبكة فروع تشمل  53فرعاً.
علم���اً أن بن���ك أبوظب���ي األول يحظ���ى بتاريخ طوي���ل في مصر،
حيث بدأ نش���اطه في الس���وق المصرية في العام . 1975وسيُس���اهم
)Union of Arab Banks (May 2021

اإلستحواذ في زيادة حجم ونطاق نشاط بنك أبوظبي األول في مصر
بشكل كبير ،وسوف يجعل منه أحد أكبر البنوك األجنبية العاملة في
الس���وق المصرية ،حيث حجم األصول ،وذلك بقاعدة أصول تتجاوز
قيمته���ا التقديرية  130مليار جني���ه ( 8.5مليارات دوالر) إعتباراً من
ديسمبر /كانون األول l.2020
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021
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شغلت منصب مساعد وزير التجارة بالمرتبة الممتازة

تعيين إيمان المطيري نائب ًا لوزير التجارة السعودي
جاء تعيين الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري ،نائب ًا
لوزير التجارة السعودي ،لتستكمل عملها في وزارة
التجارة ،بعد أن شغلت منصب مساعد وزير التجارة
بالمرتبة الممتازة ،وفق ًا ألمر ملكي في ديسمبر /كانون
األول  .2019ومن بين المناصب التي شغلتها أيضاً،
تكليفها من مجلس الوزراء بمهام الرئيس التنفيذي
للمركز الوطني للتنافسية.
وعملت الدكتورة المطيري كمستشارة لوزير التجارة
واإلستثمار ،رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
لإلستثمار ،ومديرة لمكتب التحوّ ل اإلستراتيجي
بالهيئة العامة لإلستثمار والمشرفة العامة على لجنة
تحسين أداء األعمال في القطاع الخاص ،وتحفيزه
للمشاركة في التنمية اإلقتصادية «تيسير» .كما
ُعيّ نت مديرةً لمكتب برنامج تنمية القدرات البشرية
«أحد برامج رؤية المملكة .»2030
ومن أبرز أعمالها ،تأسيس النموذج التشغيلي للجنة تحسين
أداء األعم���ال ف���ي القط���اع الخ���اص ،وتحفي���زه للمش���اركة في
التنمية اإلقتصادية «تيسير» ،والتحضير إلنشاء المركز الوطني
للتنافس���ية «أحد مبادرات التحول الوطني  ،»2020واإلش���راف
عل���ى جميع اإلصالحات الهادفة إلى تحس���ين بيئة األعمال في
المملك���ة ،م���ع أكثر من  50جه���ة حكومية والمنظم���ات الدولية
المعنية ،مثل مجموعة البنك الدولي ومنتدى اإلقتصاد العالمي،
إضافة إلى اإلشراف على تأسيس المركز السعودي لألعمال.
وس���اهمت المطيري في تطوير إس���تراتيجية اإلستثمار في
الهيئة العامة لإلستثمار سابقًا ،واإلشراف على تنفيذ مبادرات
برنامج التحوّل الوطني تماشياً مع رؤية المملكة  ،2030وقامت
بتأس���يس مكت���ب برنامج تنمي���ة الق���درات البش���رية ،وتحديد
المب���ادرات والمش���اريع الهادفة إل���ى تطوي���ر برنامج اإلصالح
لمنظوم���ة التعلي���م والتدري���ب وتنمي���ة الق���درات البش���رية في
المملكة.

الم�سيرة العلمية
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كان���ت إيم���ان المطيري ،قد تخرجت في قس���م الكيمياء من
جامعة اإلم���ام فيصل بن عبدالرحمن في الع���ام  ،1992و ُعيّنت
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021

الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري
نائب وزير التجارة السعودي

كمعي���دة في قس���م الكيمي���اء في جامعة المل���ك فيصل – 1993
.1994
وحصل���ت عل���ى الدكت���وراه ف���ي عل���م الكيمي���اء م���ن جامعة
بريس���تول في بريطاني���ا  ،1997 – 1994وعملت أبحاثاً لما بعد
الدكتوراه في علم الجينات /الوراثة البشرية في جامعة هارفرد
 ، 2000 – 1998كما قامت بتدريس علم الجينات.
وعمل���ت كمستش���ارة أبحاث علمي���ة في ش���ركة بيركن المر
لعلوم الحي���اة في الواليات المتحدة األميركية ،2002 – 2000
ثم مستشارة طب وقائي في مستشفى أرامكو .2006 – 2003
وعملت كرئيس���ة لقس���م العالق���ات الطبية العام���ة والقائم
بأعم���ال مدي���ر إدارة خدمات الدعم الفني الطبية ،وثم رئيس���ة
قس���م الجودة وس�ل�امة المرضى في مستشفى أرامكو – 2007
 ،2010ورئيس���ة قس���م تخطيط القوى العامل���ة والتحليالت في
ش���ركة أرامكو  ،2011 – 2010ثم تولت منصب مديرة مش���روع
التحول لتطوير القياديين على مس���توى شركة أرامكو السعودية
في برنامج أرامكو للتحول اإلس���تراتيجي المتس���ارع في ش���ركة
أرامكو .2012 – 2011
وعملت كمديرة مش���روع التنس���يق للش���راكة بين مستش���فى
أرامك���و الس���عودية ومركز جونز هوبكنز الطب���ي ،2014-2012
وعضو مجلس أمناء الجامعة الملكية للبنات في مملكة البحرين
في الجامعة الملكية بالبحرين في العام  ،2013ومستشار لوزير
الشؤون اإلجتماعية في العام l.2015
)Union of Arab Banks (May 2021
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«األهلي المصري»
ي ُطلق أول فرع متنقل في مصر والشرق األوسط

عد نموذج ًا جديد ًا من الفروع التي يتم تنفيذها للمرة األولى في
أطلق البنك األهلي المصري ،أول فرع متنقل ،والذي يُ ّ
القطاع المصرفي المصري ،تعظيم ًا لدور البنك الرائد في الشمول المالي ،وزيادة الوعي المصرفي ،في إطار خطط الدولة
والبنك المركزي للوصول بالخدمة المصرفية إلى مختلف المناطق االقل وفرة في الخدمات المصرفية   .
ويقول رئيس مجلس إدارة البنك األهلي المصري هشام عكاشة« :إن الفرع الذي يُ عد األول من نوعه في الشرق األوسط،
ال من العاصمة اإلدارية الجديدة لخدمة القائمين على تنفيذ تلك المدينة الحيوية إلمتداد التنمية،
سينطلق أو ً
والعمران بشكل حضاري ،إلى حين إنتهاء البنك من تأسيس وتجهيز فرعه في العاصمة اإلدارية المشار إليها ،تزامن ًا مع
إفتتاح كل من الحي الحكومي وحي البنوك» ،مؤكد ًا «إهتمام البنك حيال دعم خطط الدولة في إنتقال الجهات الحكومية
والخدمية ،والبنوك الى العاصمة اإلدارية ،كمركز إستراتيجي متكامل للمال واألعمال ،يخدم كامل الدولة المصرية،
ويُ وفر سبل الدعم اإلقتصادي والخدماتي إلقليم قناة السويس».

 ...ويُعلن خدمات ال�سحب
النقدي من محطات الوقود لعمالئه
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م���ن جه���ة أخرى ،أطلق البن���ك األهل���ي المصري للم���رة
األول���ى ف���ي القط���اع المصرف���ي المصري ،خدم���ة جدي���دة
م���ن خدماته اإللكترونية ،تُتيح الس���حب النق���دي CASH
 OUTمن محط���ات الوق���ود المختلفة م���ن خالل نق���اط البي���ع
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021

اإللكترونية (.)POS
ويقول عكاش���ه «إن الخدمة الجديدة تأتي ف���ي إطار مبادرة البنك
المركزي ،التي تستهدف تحقيق أعلى إستفادة من الوسائل اإللكترونية،
لتلبي���ة إحتياج���ات المواطني���ن ،م���ن خ�ل�ال التوس���ع في إنتش���ار نقاط
البي���ع ،كذل���ك تعظيم قنوات س���حب النقدية للعمالء ،تدعيما للش���مول
المالي ،وتماشياً مع السياسات العامة للدولة نحو التوسع في الخدمات
الرقمية التي تُعد أحد أهم إستراتيجيات البنك ،وعلى رأس أولوياته».
)Union of Arab Banks (May 2021

 ...ويطلق مبادرة «دراجتك �صحتك»
لعمالء بطاقة الدفع «ميزة»
على صعيد آخر ،دعم���اً للتحول الرقمي،
وبالتزام���ن مع مبادرات كل م���ن الرئيس عبد
الفت���اح السيس���ي« ،دراج���ة ل���كل مواط���ن»،
و« 100مليون صحة» ،ومبادرة وزارة الش���باب
والرياض���ة «دراجت���ك صحت���ك» ،وقَّ���ع البنك
األهل���ي المصري ،عق���داً مع الهيئ���ة العربية
للتصنيع لتوريد  1200دراجة هوائية كمرحلة
أولى.
وق���د ق���ام الفريق عب���د المنع���م التراس
رئي���س الهيئة العربية للتصني���ع ،بتوجيه كافة
رؤس���اء مصان���ع الهيئ���ة بالتع���اون والتنس���يق
م���ع البن���ك األهل���ي المص���ري ،لتوفي���ر كافة
مس���تلزماته م���ن منتج���ات الهيئ���ة ،مش���يداً
بتوجه���ات البنك األهلي المصري بـ «تش���جيع
الصناعات المحلية المتميزة ،وعالية الجودة،
والتوسع الكبير في التعاون المثمر مع البنك،
م���ن خالل قيام مصانع الهيئ���ة بتوفير العديد
من المنتجات كبديل عن المستورد مثل لمبات
الليد الموفرة ،وأجهزة «التابلت» ،والحاس���وب
الش���خصي ،والشاش���ات ،واألث���اث ،والكروت
اإللكترونية وغيرها»l.

)Union of Arab Banks (May 2021
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صندوق النقد الدولي مختتم ًا مشاورات العام  2021مع الكويت:
بنك الكويت المركزي ي ُعزّز متانة القطاع المصرفي والمالي وي ُحصّ نه
أعل��ن بنك الكوي��ت المرك��زي في بيان ،لمناس��بة إنته��اء مهمة بعث��ة خبراء
صن��دوق النق��د الدول��ي للبالد ،الت��ي أجريت عب��ر اإلنترنت (بي��ن  4إبريل/
نيس��ان  2021و 8من��ه) في إط��ار المش��اورات الدورية التمهيدي��ة لعام ،2021
بموج��ب المادة الرابعة إلتفاقية إنش��اء الصندوق ،حي��ث تولى بنك الكويت
المركزي بالتنس��يق م��ع صندوق النق��د الدول��ي والجهات المحلي��ة المعنية
إنج��از الترتيب��ات الخاص��ة بتل��ك الزيارة ،بم��ا في ذل��ك تجمي��ع المعلومات
والبيان��ات ،وترتيب اإلجتماعات مع كبار المس��ؤولين ف��ي الجهات الحكومية
وغير الحكومية ،لمناقشة األوضاع اإلقتصادية والسياسة المالية والسياسة
النقدية ،ومتانة القطاع المصرفي والمالي.
وأشاد البيان الختامي لبعثة الصندوق بجهود بنك الكويت المركزي «لتعزيز
متانة القطاع المصرفي والمالي وزيادة تحصينه».

محافظ بنك الكويت المركزي
الدكتور محمد يوسف الهاشل
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وأش���ار محاف���ظ بن���ك الكويت المرك���زي الدكتور محمد يوس���ف
الهاش���ل إل���ى «أن البعثة قد أش���ادت بمواصلة بن���ك الكويت المركزي
الرقابة اإلس���تباقية المس���تمرة لمخاطر اإلئتمان ،وبالجهود المبذولة
لتقوي���ة األطر التنظيمية والرقابية التي تهدف إلى تعزيز اإلس���تقرار
المال���ي ،حي���ث ذكرت البعثة أنه رغم الصدم���ات التي واجهها القطاع
المصرف���ي الكويتي خ�ل�ال العام  ،2020إلاّ أن القط���اع ال يزال مرناً
ويتمتع بمس���توى جيد من الرس���ملة والس���يولة ،بفضل الدور الرقابي
الحصيف لبنك الكويت المركزي».
وأوض���ح المحاف���ظ «أن البي���ان الختام���ي للبعث���ة قد أب���رز طبيعة
التحدي���ات الهيكلية التي يواجهها اإلقتصاد الكويتي وس���بل معالجتها،
مش���يداً بـ «تحرك السلطات الكويتية الس���ريع والحاسم لمعالجة اآلثار
الصحية واإلقتصادية لجائحة فايروس كورونا ،رغم التحديات الجسيمة
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021

التي تُش���كلها الجائحة .وكما هي الح���ال في دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية األخرى ،أثّرت الجائحة ،إلى جانب صدمة أسعار النفط
وخف���ض إنتاج���ه بموجب اتفاقي���ة «أوبك ،»+إلى إلق���اء عبء ثقيل على
النشاط اإلقتصادي واألرصدة المالية في العام .»2020
وعل���ى صعي���د األداء اإلقتصادي لعام  ،2020فق���د قدّرت البعثة
«إنكم���اش النات���ج المحل���ي اإلجمال���ي الحقيقي لدول���ة الكويت بنحو
( % 8.0وإنكماش���ه بنح���و  % 6.0للقطاع���ات غي���ر النفطي���ة) في
بش���كل ملحوظ
ٍ
العام  ،2020كما تدهور رصيد الموازنة العامة الكلي
مقارن���ة بالعام الماضي» .وفي المرحلة المقبلة ،تتوقع البعثة «حدوث
تع���اف تدريجي ف���ي الع���ام  ،2021مدعوماً بإنتع���اش الطلب المحلي
ٍ
والخارجي ،مع إستمرار عمليات التطعيم .ومع ذلك ،يحيط قدر كبير
من عدم اليقين بالتوقعات ،ألس���باب منها إس���تمرار الجائحة وتدابير
االحتواء العالمية والمحلية ذات الصلة».
وخلصت البعثة إلى «أهمية اإلستمرار في إعطاء األولوية لمكافحة
الجائحة ،والتخفيف من آثارها ،وال س���يما على الفئات األكثر ضعفًا،
إلى أن يس���تقر التعافي على مسار ثابت ،يلي ذلك الحاجة إلى ضبط
أوض���اع المالية العامة ،وتنفي���ذ إصالحات هيكلية قوية للحفاظ على
المصدات المالية العامة وتعزيز النمو اإلقتصادي».
م���ن جهة أخرى ،أوض���ح محافظ بنك الكوي���ت المركزي ،بصفته
رئي���س مجل���س إدارة معه���د الدراس���ات المصرفية ،الدكت���ور محمد
يوس���ف الهاشل «أن المعهد س���يقدم ،بالتعاون مع كلية هارفارد إلدارة
األعم���ال ،برنامج���اً خاص���اً لتطوير القي���ادات التنفيذية ف���ي البنوك
والمؤسس���ات المالية في دول مجلس التعـ���اون لدول الخليج العربية،
وذلك في ظل المتغيرات في عالم األعمال ،وتزامناً مع تحديات أزمة
)Union of Arab Banks (May 2021

جائح���ة كورونا ،وبما يتناس���ب م���ع إحتياجات القطاعي���ن المصرفي
والمال���ي ،للتعامل م���ع الظروف الراهنة ،وتحقي���ق النجاح في ظلها»،
مشيراً إلى «أن البرنامج سيقوم بإستخدام التدريب اإلفتراضي ،وهو
جزء من أساليب التدريب المهني المبتكرة الجديدة ،وذلك عبر منصة
التدري���ب «زووم» الخاص���ة بكلي���ة هارف���ارد إلدارة األعمال من خالل
شبكة اإلنترنت.

 ...ويُمدد �إجراءات دعم البنوك
حتى يونيو /حزيران 2021

على صعيد آخر ،مدّد البنك المركزي الكويتي حتى نهاية يونيو/
حزيران  ،2021إجراءات الدعم التي قدمها العام الماضي ،لمساعدة

البن���وك على مواجهة جائح���ة فيروس كورونا بحس���ب تعميم أصدره
اطلعت عليه وكالة «بلومبيرغ».
وش���مل برنام���ج الدع���م توفير س���يولة إضافية والس���ماح بمرونة
تنظيمية أكبر ،وكان من المفترض أن يسري حتى نهاية العام .2020
في هذا الس���ياق ،قال المحافظ البنك المركزي الهاشل معلقاً
على التعميم« ،إن التمديد سيس���اعد البنوك في تحفيز القطاعات
اإلقتصادية المنتجة ،من خالل اإلس���تمرار في تقديم التس���هيالت
التمويلي���ة ،وتوفير الس���يولة لها ف���ي ظل هذه الظ���روف العصيبة.
وس���تتم مراجعة التعدي�ل�ات من قبل مجل���س إدارة البنك المركزي
لتحدي���د م���ا إذا كانت هن���اك حاج���ة لتمديد آخر لما بع���د يونيو/
حزيران l.»2021

بنك بوبيان في تقريره األول عن اإلستدامة:
مواجهة اآلثار السلبية لجائحة «كوفيد»19 -

تقرير
االستدامة
لبنك بوبيان

عادل الماجد

ف��ي إط��ار س��عيه الدائم لمتابع��ة أب��رز التط��ورات العالمية
واإلقليمي��ة في مجاالت االس��تدامة والحوكم��ة أصدر بنك
بوبي��ان تقري��ره األول لإلس��تدامة لس��نة  2020بعن��وان
(اإلس��تدامة  -جين م��وروث وقيمة أساس��ية) والذي يتناول
مؤش��رات اإلس��تدامة البيئي��ة واإلجتماعي��ة ،وحوكم��ة
الش��ركات والت��ي تُ عتب��ر من األم��ور الرئيس��ية لتقيي��م أداء
ومكانة البنك محلي ًا وإقليمي ًا وعالمياً.
وقال نائ���ب رئيس مجلس اإلدارة والرئي���س التنفيذي لمجموعة
بن���ك بوبيان ع���ادل عبدالوه���اب الماجد« :إتس���اقاً مع الممارس���ات
الرائدة في ما يتعلق بتقارير اإلستدامة ،ركّز بنك بوبيان على مجموعة
من المواضيع الرئيس���ية ،ف���ي مقدمها نهجنا العام نحو اإلس���تدامة
والحوكم���ة ،ومكانتنا الراس���خة في الس���وق ،ودور البن���ك الفعَّال في
اإلبتكار والتحول الرقمي ،وبيئة العمل ومشاركتنا المجتمعية وتأثيرنا
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في البيئة المحلية».
وأض���اف الماج���د« :نظراً إلى ك���ون  2020كان عاماً إس���تثنائياً
نتيج���ة لتفش���ي جائحة «كوفي���د  ،»19فقد عرض التقري���ر ما قام به
البنك في مواجهة هذه األزمة سواء ما يتعلق ببيئة العمل أو الخدمات
والمنتج���ات المقدمة لعمالئه ،مما مكنه من تحقيق أعلى مس���تويات
الخدمة».
وأشار الماجد الى «أن بوبيان ينظر إلى اإلستدامة كأحد الدوافع
األساس���ية لرؤي���ة البنك ال���ذي يطمح ب���أن يكون أحد أكب���ر البنوك
اإلسالمية في مجال الخدمات المصرفية اإلسالمية».
وأض���اف الماج���د« :يه���دف بوبيان إل���ى «أن يكون ف���ي الصدارة
م���ن خ�ل�ال أدائه المس���تدام ويتطلع إل���ى تعزيز هذه الممارس���ة في
المستقبل والحفاظ على شفافية التواصل مع أصحاب المصلحة من
خالل اإلفصاح عن أدائه للمؤش���رات غير المالية ،ودوره وأثره حيال
مؤشرات اإلستدامة البيئية واإلجتماعية وحوكمة الشركات»l.
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021
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موضوع الغالف

الواليات المتحدة والصين
تقودان التعافي العالمي في ظل تأخر أوروبا

إرتفع مؤشر مدراء مشتريات قطاع التصنيع العالمي إلى أعلى مستوى له في عشر سنوات،
حيث بلغ  55.0نقطة في مارس /آذار  ،2021مما يشير إلى أن اإلنتاج الصناعي العالمي إستمر في التعافي.
وهذا ليس باألمر المفاجئ ،نظر ًا إلى أن الواليات المتحدة والصين تشهدان تعافي ًا إقتصادي ًا قوياً،
وهو ما يساعد في دفع عجلة اإلقتصاد العالمي ،باإلضافة إلى إنهماك المستهلكين المحتجزين في المنازل في طلب
السلع والخدمات عبر اإلنترنت للعمل والترفيه ،مما عزز الطلب على مختلف السلع المصنعة.
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إن مؤشر مدراء مش����تريات قطاع التصنيع ال يعكس الصورة
الكامل����ة ،ألنه يس����تثني قط����اع الخدمات ،وهو قطاع مهم بش����كل
خ����اص في كل من الواليات المتحدة ومنطقة اليورو .لذلك قمنا
بتوس����يع تحليلنا ليشمل مؤشر مدراء المشتريات المركب (الذي
يش����مل قطاع����ي التصنيع والخدمات) ،مما يس����مح لن����ا بمقارنة
الوضع في اإلقتصادات الرئيسية الثالثة المحركة لنمو اإلقتصاد
العالمي ،وهي :الواليات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021

 lأوالً  ،بلغ مؤش����ر مدراء المش����تريات المركب في الواليات
المتح����دة  59.7نقطة في م����ارس /آذار  ،2021مما يدل على أن
التعاف����ي ال يزال يتعزز ،وذل����ك بفضل المزيج القوي من التحفيز
الهائل عبر كل من السياسة النقدية والمالية.
وقد تصرف بنك االحتياطي الفيدرالي بس����رعة عندما ظهر
الوباء في العام الماضي ،حيث سارع إلى تخفيض أسعار الفائدة
إلى الصفر وأغرق األسواق المالية بالسيولة عبر شراء األصول.
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متوسط
كما عدّل بنك اإلحتياطي الفيدرالي سياسته إلستهداف
التضخ����م ،مما منحه المرونة للنظر ف����ي ما وراء الفترة الوجيزة
م����ن ارتفاع التضخم ،بع����د فترة من التضخ����م المنخفض .واآلن
ستسمح هذه المرونة لبنك االحتياطي الفيدرالي بتجنب تشديد
السياس����ة النقدي����ة بش����كل مبك����ر والمخاطرة بتقوي����ض التعافي
اإلقتصادي في الواليات المتحدة.
كما أج����ازت الواليات المتحدة جوالت متع����ددة من الحوافز
المالي����ة ،والتي إس����تهدفت المس����تهلكين والعاملي����ن ذوي الدخل
المنخفض .كما يبدو أن الزيادة الحالية في اإلستثمار في البنية
التحتي����ة من المرجح أن ت����ؤدي إلى المزيد م����ن الحوافز ،والتي
تساعد في توسيع وتعزيز التعافي.
أم����ا العام����ل الثالث ال����ذي يدع����م االقتص����اد األميركي فهو
تكثي����ف جه����ود التطعيم ،بعد أن تلقى بالفعل أكثر من  % 42من
األشخاص البالغين الجرعة األولى من اللقاح.
 lثاني��اً ،إن اإلنتع����اش ف����ي الصين في طريق����ه للنضج مما
يسمح بالس����حب التدريجي لسياس����ات التحفيز .وكان اإلنتعاش
األول����ي للصين مدفوع����اً بالعودة إلى اإلس����تثمار العام في البنية
التحتي����ة وكان ذل����ك مدعوماً بجه����ود مكافحة الوب����اء من خالل
حم��ل�ات االختب����ار الجماع����ي وإج����راءات التباع����د االجتماع����ي
الفعَّالة.
م����ع س����حب التحفيز ،تب����دأ وتيرة اإلنتعاش ف����ي التباطؤ كما
يتض����ح من مؤش����ر مديري المش����تريات المرك����ب للصين ،والذي
تراج����ع إلى متوس����ط 52.3ف����ي الرب����ع األول من الع����ام ،2021
منخفضاً من أعلى مس����توى كان قد سجله بواقع  56.3في الربع
الراب����ع من الع����ام  .2020ويتم دعم النمو المس����تمر للصين من
خالل تعافي قطاع الس����فر المحلي وإس����تمرار الطلب الخارجي
القوي على صادرات المنتجات اإلستهالكية إلى بقية العالم.
 lثالث��اً ،ننتقل إلى منطقة اليورو التي لم يكن التعافي فيها
مس����تداماً حيث إنخفض مؤشر مديري المشتريات المركب مرة
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أخرى إلى ما دون مس����توى  50بين أكتوبر /تشرين األول 2020
وفبراير /ش����باط  .2021وكان الش����كل الرئيس����ي للتحفيز الذي
قدمت����ه حكومات منطق����ة اليورو من خالل مخطط����ات اإلجازة،
حيث يظل العمال يتلقون رواتبهم ،حتى لو كانوا غير قادرين على
العمل بسبب اإلغالق وإعانات البطالة.
كم����ا إتخذ االتحاد األوروبي خط����وة كبيرة إلى األمام بإدخال
صن����دوق الجيل القادم باإلتحاد األوروبي ( ،)NGEUالذي تبلغ
قيمت����ه حوال����ي  880ملي����ار دوالر ،وال����ذي يُتيح إصدار س����ندات
مش����تركة عبر االتحاد األوروبي للمرة األول����ى .لكن بيروقراطية
اإلتح����اد األوروب����ي تعني أن صندوق الجي����ل المقبل ال يزال على
بعد أش����هر من ص����رف أمواله األولى ،بل وحت����ى في حلول نهاية
العام المقبل ،لن يتم صرف سوى ربع أموال الصندوق.
وبالمثل ،ق����دم البن����ك المرك����زي األوروب����ي تحفي����زات عب����ر
السياس����ة النقدية بدرجة أقل بكثير مم����ا قدمه بنك االحتياطي
الفيدرالي للواليات المتحدة .ويفس����ر الضعف النس����بي للتحفيز
ف����ي منطقة اليورو س����بب إنخفاض مؤش����ر مديري المش����تريات
المرك����ب ف����ي منطقة اليورو ع����ن نظيريه في الوالي����ات المتحدة
والصين منذ منتصف العام .2020
في الواقع ،كان ارتفاع المؤش � � ��ر إل � � ��ى  52.5نقطة في مارس/
آذار  2021مدفوع � � � ًا بق � � ��وة الطل � � ��ب الخارج � � ��ي عل � � ��ى الصادرات
الصناعية ..لسوء الحظ ،قد يضعف مؤشر مديري المشتريات
لمنطق � � ��ة الي � � ��ورو في أبريل /نيس � � ��ان  2021حيث تص � � ��ارع أوروبا
القارية الموج � � ��ة الثالثة من الجائحة ويضطر عدد من البلدان
إلى إعادة فرض عمليات اإلغالق.
أخي � � ��راً ،يُتوقع أن يتع � � ��زز التعافي األميرك � � ��ي أكثر ،في حين
ينض � � ��ج التعاف � � ��ي القوي في الصي � � ��ن ،حيث يوج � � ��د مخاطر قد
تتس � � ��بب في تعثر التعافي ف � � ��ي أوروبا .إجماالً ،م � � ��ن المتوقع أن
يتعزز النمو العالمي تدريج ًا مع مرور العام وتطعيم المزيد من
األشخاص ضد كوفيد l.19 -
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021
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األخبار والمستجدات

باسم السالم رئيس ًا لمجلس إدارة جمعية البنوك في األردن
والصفدي نائب ًا له

باسم خليل السالم
رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في األردن

إنتخب��ت الهيئ��ة العام��ة لجمعية البنوك ف��ي األردن ،خالل
إجتماعها السنوي ،باس��م خليل السالم رئيس ًا لمجلس إدارة
الجمعي��ة لدورته��ا الجديدة المقبل��ة ،كما إنتخب��ت الهيئة
العامة للجمعية عمار الصفدي نائب ًا للرئيس.
ج���اء ذلك خ�ل�ال اإلجتم���اع األول لمجل���س إدارة جمعية البنوك
الجديد عبر تقنية اإلتص���ال المرئي ( ،)ZOOMفي حضور جميع
أعضاء المجلس الجديد.
وهنأ رئيس المجلس الجديد السالم ،كافة أعضاء مجلس اإلدارة
عل���ى «ثقة الهيئة العامة بهم بإختيارهم لعضوية مجلس إدارة جمعية

البن���وك لل���دورة  ،»2024-2021معرباً عن تقدي���ره لرئيس المجلس
السابق هاني القاضي ،ولجميع أعضاء مجلس اإلدارة للدورة السابقة
 ،2021-2018مثمّناً «أداءهم المتميز وجهودهم الكبيرة التي بذلوها
ف���ي خدمة القط���اع المصرف���ي واإلقتصاد الوطن���ي ،وخصوصاً في
ظل الظ���روف الصعبة التي فرضتها جائح���ة كورونا» ،مؤكداً تقديره
للدور الكبير الذي بذله المجلس الس���ابق في تحس���ين صورة القطاع
المصرفي.
وقال السالم «إن المجلس الجديد سيعمل على مواصلة المسيرة،
والبن���اء على اإلنج���ازات الكبيرة التي حققها المجلس الس���ابق ،وأن
المجل���س الجديد سيس���عى بكل جه���د لتحقيق األهداف األساس���ية
للجمعي���ة والمتمثلة برعاي���ة مصالح البنوك األعضاء والتنس���يق في
ما بينها ،تحقيقاً لمنفعتها المشتركة ،وتطوير أساليب أداء الخدمات
المصرفي���ة وتحديثها ،وترس���يخ مفاهيم العم���ل المصرفي وأعرافه
وإتباع نظم وإجراءات موحدة لهذه الغاية».
وقد تمت تس���مية تس���عة بنوك ،خالل إجتم���اع الجمعية العامة،
وف���ازت بالتزكي���ة بعضوي���ة المجل���س وه���ي :البن���ك العرب���ي ،وبنك
اإلسكان ،والبنك اإلس�ل�امي األردني ،وبنك اإلتحاد ،والبنك األردني
الكويت���ي ،وبنك األردن ،وبنك المال األردن���ي  /كابيتال بنك ،والبنك
التجاري األردني ،والبنك العقاري المصري العربي.
كذل���ك إطلعت الهيئ���ة العامة على محضر إجتم���اع الهيئة العامة
الس���ابق وصادقت علي���ه ،كما أقرت الهيئة تقري���ر مجلس اإلدارة عن
أعمال الجمعية لعام  ،2020وأقرّت كذلك الميزانية العمومية للجمعية
عن الس���نة المالي���ة  ،2020وصادقت على تقرير المدق���ق القانوني،
إضافة إلى إقرار الموازنة التقديرية للجمعية للعام l.2021

الناتج المحلي اإلجمالي السعودي ينمو % 2.5
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أعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لإلحصاء الس���عودية ،عن نم���و اإلقتصاد
الس���عودي خالل الربع الرابع من عام جائحة كورونا  ،2020مفصحة
أن الناتج المحلي اإلجمالي ارتفع .% 2.5
وبحس���ب البيانات الرسمية ،يأتي صعود االقتصاد السعودي على
أساس ربعي ،بدعم من إرتفاع معدل النمو في القطاع النفطي بنسبة
 ،% 2.6كذلك نمو القطاع غير النفطي  ،% 2.4إلى جانب ديناميكية
القطاع الخاص الصاعد  ،% 3.2والقطاع الحكومي بنسبة .% 0.6
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021

وس���جّ ل النات���ج المحلي الس���عودي باألس���عار الثابت���ة تراجعاً في
المقارنة الس���نوية ،بنس���بة  ،% 3.9ناجماً ع���ن إنخفاض نمو القطاع
النفط���ي اإلجمال���ي  ،% 8.5والقط���اع غير النفط���ي  .% 0.8وبلغت
قيمة الناتج المحلي الس���عودي  658ملي���ار ريال ( 175.4مليار دوالر)
ف���ي الربع الرابع؛ حي���ث تراجعت قيمة الناتج المحلي للقطاع النفطي
إل���ى  255ملي���ار ريال ،والقط���اع غير النفطي إل���ى  398.2مليار ريال
خالل الفترة عينهاl.
)Union of Arab Banks (May 2021
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الخزانة األميركية ت ُزيل السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب
أعلن���ت وزارة الخزان���ة األميركية ،أنها قررت
إزالة السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب،
وتالي���اً رف���ع القي���ود المفروضة عل���ى المعامالت
المالية مع السودان.
وأف���ادت ال���وزارة في بي���ان «أن مكتب مراقبة
األصول األجنبية التابع لوزارة الخزانة األميركية
( )OFACع���دّل الئح���ة عقوب���ات الحكوم���ات
القائمة عل���ى اإلرهاب ،وألغى تصنيف الس���ودان
كدولة راعية لإلرهاب»
وأوضح���ت ال���وزارة «أن القرار هذا يُكمّل اإلج���راء الذي بدأته
وزارة الخارجي���ة في ديس���مبر /كان���ون األول  ،2020إلزالة القيود
المفروضة على الس���ودان في ما يتعلق بدعم اإلرهاب على مستوى
الدولة» ،مش���يرة إلى «أن الوثيقة س���تدخل حيّز التنفيذ رسمياً في

 20أيار /مايو بعد نشرها في السجل الفيدرالي».
وبموج���ب ه���ذا الق���رار س���يتم رف���ع القي���ود المفروض���ة على
المعام�ل�ات المالية مع الس���ودان ،ويس���مح بالتوريد من دون عوائق
للمنتجات الزراعية واألدوية والمعدات الطبيةl.

«قطر الوطني» QNB
يتوقع بدء التعافي اإلقتصادي المعتدل في اإلتحاد األوروبي
توق���ع بنك قط���ر الوطني  QNBفف���ي تقرير
أصدره أخي���راً ،أن يبدأ اإلتح���اد األوروبي مرحلة
م���ن التعافي اإلقتص���ادي المعتدل خالل األش���هر
المقبلة .وأفاد البنك ،أنه «مع زيادة زخم التصنيع،
وإستعداد تجار التجزئة غير المتعاملين باإلنترنت
لتلبية الطلب المحتجز ،من المتوقع أن ينمو الناتج
المحلي اإلجمالي بنس���بة  % 4.6في العام 2021
و % 4في العام .»2022
وأش���ار البن���ك إلى «أن منطق���ة اليورو واجهت
تحديات في ما يتعلق بالتعافي اإلقتصادي العالمي
المس���تمر .فبعد أن تراجع الناتج المحلي اإلجمالي بنس���بة % 6.6
في العام  ،2020تواجه المنطقة صعوبات في تحقيق انتعاش دائم».
وأوضح البن���ك «أن التقديرات األخيرة إلجمال���ي الناتج المحلي
تش���ير إلى أن اإلتحاد األوروبي دخل في «ركود مزدوج» ،حيث تقلص
النمو على أس���اس ربع س���نوي لفترتين متتاليتين في الربع الرابع من
العام  2020والربع األول من العام .»2021
ولف���ت البن���ك إل���ى «أن اإلتحاد األوروب���ي عانى موج���ات عدة من
حاالت كورونا /كوفيد  /19 -الجديدة ،وبطء حمالت التلقيح ،والتأخر
)Union of Arab Banks (May 2021

في إقرار ونش���ر التحفيزات المرتبطة بالسياسة المالية» ،مضيفاً «مع
ذل���ك ،نعتق���د أن الق���ارة العجوز قد تكون على وش���ك الخروج من أزمة
الوباء الكبرى».
ورأى بن���ك « QNBأن هناك ثالثة عوامل رئيس���ية تدعم فكرة أن
اإلتحاد األوروبي قد يكون على وشك اللحاق بعملية التعافي اإلقتصادي،
وهي :حشد الموارد لحمالت اللقاح الشامل ،وإنتعاش قطاع الخدمات
ما بعد عمليات التلقيح ،وصرف جزء كبير من برامج الدعم اإلقتصادي
المصممة لتحفيز النشاط في أوروبا في المستقبل القريب»l.
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021
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مجموعة البركة المصرفية
ت ُحقق صافي أرباح
بنحو  41مليون دوالر في الربع األول من 2021
حققت مجموع��ة البركة المصرفي��ة (، )ABG
المجموع��ة المصرفية اإلس�لامية الرائدة التي
تتخ��ذ م��ن مملك��ة البحري��ن مق��ر ًا لعملياته��ا،
صاف��ي دخ��ل عائ��د لمس��اهمي الش��ركة األم
بنح��و  26مليون دوالر في الرب��ع األول من العام
 2021مقارن��ةً ب��ـ  24مليون�� ًا للفت��رة عينه��ا من
الع��ام  2020وبإرتف��اع  .% 5فيم��ا بل��غ مجموع
صاف��ي الدخ��ل  41ملي��ون دوالر مقارن��ةً ب��ـ 40
مليون�� ًا وبإرتف��اع  .% 2وبلغ النصيب األساس��ي
والمخفض للس��هم ف��ي األرباح  2.11س��نت ًا للربع
األول من العام  2021مقارنة بـ  1.97سنت ًا للفترة
عينها من العام الماضي.
وواصلت المجموعة خ�لال الربع األول من العام
التركيز على رفع الكفاءة التش��غيلية ،مما أسهم
ف��ي خفض النفق��ات التش��غيلية بنس��بة % 12
لتبل��غ  136ملي��ون دوالر مقارن��ة ب��ـ  153ملي��ون
دوالر خالل الفترة عينها من العام الماضي.
وإنخف��ض صافي الدخل التش��غيلي للمجموعة
بنس��بة  % 8ليبل��غ  93ملي��ون دوالر ف��ي الرب��ع
األول م��ن العام  2021مقارن��ة بـ  101مليون دوالر
في الفترة عينها من العام الماضي.
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ويعك���س اإلنخف���اض في بنود إي���رادات المجموع���ة ،العديد من
العوامل الناجمة عن بيئة التشغيل اإلقتصادية والمالية مثل إنخفاض
قيم���ة العملة في بعض بلدان وحدات المجموعة ،وإنخفاض هوامش
الربحية الناجم عن اإلنخفاض في معدالت الفائدة األساسية السارية
على الدوالر وغيره من العمالت بفعل تدابير التيسير النقدي.
وواصل���ت المجموع���ة ووحداته���ا المصرفية إتخ���اذ اإلجراءات
اإلحترازية والحذر في التوس���ع في محافظ التمويل واإلستثمار .كما
واصل���ت المجموعة تعزيز المخصصات ،حيث بلغت  28مليون دوالر
ف���ي الرب���ع األول م���ن الع���ام  2021مقارنة بـ  40ملي���ون دوالر خالل
الفترة عينها من العام الماضي.
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021

وبلغ مجموع الحقوق العائد لمس���اهمي الش���ركة األم والصكوك
 1.39ملي���ار دوالر في نهاية مارس /آذار  2021مقارنة بـ  1.42مليار
دوالر في نهاية ديسمبر /كانون األول  ،2020وبإنخفاض  % 2وذلك
بسبب التغيير في فروق إحتياطات تقييم العمالت ،فيما بلغ مجموع
الحق���وق  2.16مليار دوالر مقارن��� ًة بـ  2.22مليار دوالر ،وبإنخفاض
 % 3وذلك للسبب عينه.
وإنخف���ض مجموع األصول بنس���بة  % 1ليبل���غ  28مليار دوالر في
نهاي���ة م���ارس /آذار  2021مقارن���ة بم���ا كان عليه في نهاية ديس���مبر/
كان���ون األول  2020والبال���غ  28.25ملي���ار دوالر .وواصلت المجموعة
خالل الربع األول من العام التركيز على اإلحتفاظ بنسبة كبيرة من هذه
)Union of Arab Banks (May 2021

األصول في شكل أصول سائلة.
األص���ول
وبلغ���ت
الم���درة للدخ���ل (التموي�ل�ات
واإلس���تثمارات)  21.48ملي���ار
دوالر ف���ي نهاي���ة م���ارس /آذار
 2021مقارن���ة ب���ـ  21.65ملي���ار
دوالر في نهاية ديس���مبر /كانون
األول  ،2020بإنخفاض نس���بته
 .% 1وبلغت حس���ابات العمالء
متضمن��� ًة ودائ���ع البن���وك ف���ي
نهاية الع���ام  2021ما مجموعه
 24.11ملي���ار دوالر ،منخفض���ة
بنس���بة  % 2مقارنة بالمستوى
ال���ذي كانت عليه في نهاية العام
 2020والبال���غ  24.65ملي���ار
دوالر ،وهي تمثل  % 86من مجموع األصول.
يُشار إلى أن نمو بنود الميزانية تأثر سلباً بإنخفاض قيمة عمالت
بع���ض البلدان التي تعمل فيها وح���دات المجموعة ،حيث إن مجموع
األصول واألصول المدرّة للدخل وحسابات العمالء سوف تحقق نمو
بمعدل  % 3لكل منها توالياً (مما أثر على البيانات المالية الموحدة
للمجموعة التي تُعد بالدوالر).
ف���ي ه���ذا الس���ياق ،قال رئي���س مجل���س إدارة مجموع���ة البركة
المصرفية عبداهلل صالح كامل «لقد تواصلت جهود مجموعة البركة
المصرفي���ة ووحداتها المصرفية خالل الربع األول من العام الجاري
ف���ي تعزيز األداء المالي ،وتحس���ين كفاءة البنك ،فض�ل�اً عن إحتواء
تداعي���ات تفش���ي جائحة كورون���ا .وقد إتخذنا جملة م���ن المبادرات
التش���غيلية والمالية التحوطية ،والتي أثمرت عن مواصلة المجموعة
تحقيق النتائج الطيبة خالل الربع األول من العام الجاري».
وأشاد رئيس مجلس اإلدارة بـ «الجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء
مجل���س إدارة المجموع���ة واإلدارة التنفيذي���ة ف���ي المركز الرئيس���ي
واإلدارات التنفيذي���ة ف���ي الوح���دات المصرفية التابع���ة للمجموعة
واألط���راف ذات العالق���ة ،والت���ي أدت إلى تحقي���ق النتائج المرضية
للمجموعة».
ب���دوره قال عضو مجل���س اإلدارة والرئي���س التنفيذي لمجموعة
البرك���ة المصرفية مازن من���اع« :تواصلت خالل الربع األول من العام
الجاري العديد من التحديات التي تش���هدها بيئة أعمال المجموعة،
فع�ل�اوة عل���ى التحديات التي واجهتنا في بع���ض المناطق التي نعمل
فيه���ا ،مما أثّر على بيئة اإلس���تثمار واألعمال وتقلب���ات قيمة العملة
فيها ،ال تزال حالة عدم اليقين هي الس���ائدة حول العالم ،وال س���يما
مع تواصل تفش���ي جائحة كورونا والجهود العالمية المتعاظمة لزيادة
وتيرة التلقيح المضاد للفايروس».
)Union of Arab Banks (May 2021

وأض���اف من���اع« :لقد دفع���ت جميع هذه العوام���ل المجموعة إلى
مواصلة الحذر في أعمالنا عبر البلدان التي نعمل فيها .وقد تمكنا من
تحقيق نتائج طيبة خالل الربع األول من العام الجاري بفضل حصافة
إستراتيجيات أعمالنا ،ومواردنا التشغيلية والربحية المتنوعة ،إضافة
إلى مساهمة كافة وحداتنا في تحقيق هذه النتائج الطيبة».
وتاب���ع مناع« :واصل���ت المجموعة تقديم الدع���م لكافة وحداتها
المصرفي���ة والعم���ل معها جنباً إل���ى جنب في تقدي���م الدعم التقني
والتش���غيلي م���ن أج���ل رفع الكف���اءة التش���غيلية وتعظي���م العائد على
االستثمار فيها ،حيث أدت هذه الجهود إلى تحسن العائد على حقوق
الملكية من  % 7.1في الربع األول من العام  2020إلى  % 7.5في
الربع األول من العام  ،2021كما تحس����نت الكفاءة التش����غيلية من
 % 60إلى  % 59خالل الفترة عينها».
وأضاف مناع «واصلنا خالل الربع األول من العام الجاري التركيز
عل���ى تنفي���ذ إس���تراتيجية التحول الرقم���ي على مس���توى المجموعة
والوح���دات المصرفية .وقد تلقينا إس���تجابة مش���جعة لبنك ،Insha
وه���و أول خدم���ة مصرفية إس�ل�امية رقمية بالكامل ف���ي أوروبا التي
تلبي إحتياجات المتطلبات المتغيرة لعمالء اليوم .كما نواصل إحداث
التأثير في مجال الخدمات المصرفية المفتوحة من خالل منصةAl
 ، Baraka APIوالتي تم إختيارها كـ «أفضل منصة لواجهة برمجة
التطبيقات ( »)APIلهذا العام من قبل BirAPI Open Banking
 Solutionsنظير ما تقدمه من تجربة ال مثيل لها للمستخدم .كما
أكملنا أيضاً مش���روع التوقيع البيومتري، Biometric Signature
ال���ذي يتيح لنا توفير الوقت والمال من خالل رقمنة العمليات وتزويد
العم�ل�اء بتجربة رقمية أس���رع وأكثر أماناً أثناء إس���تخدام توقيعاتهم
على األجهزة الحوسبية .وقد أطلقنا أيضا خدمة  ،Alneoوهي أول
منصة دفع مدعومة بالذكاء اإلصطناعي في تركيا»l.
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021
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رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة طارق فايد:

قرار «المركزي المصري» ي ُحفّز البنوك لزيادة تمويل المشروعات الصغيرة
لف��ت رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة ،طارق
فايد إل��ى «أن قرار البنك المركزي المصري،
بزي��ادة نس��بة التموي��ل الموجه��ة لتموي��ل
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية
الصغر ،من  % 20إلى  % 25من محفظة كل
بنك ،إيجاب��ي للغاية ،ومُ حفّ ��ز للتمويل ،وال
س��يما مع تمتع الجهاز المصرفي بمستويات
س��يولة كبي��رة» .علم�� ًا أن البن��ك المرك��زي
كان أعل��ن أخي��ر ًا «إل��زام البن��وك بزي��ادة
التمويل الموجه للشركات والمنشآت الصغيرة
والمتوسطة من نس��بة  % 20إلى نسبة % 25
م��ن محفظة التس��هيالت اإلئتماني��ة ألي بنك
من البنوك العاملة في مصر».
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ويُتوق ��ع أن ي ��ؤدي هذا القرار إل ��ى ضخ نحو
 117مليار جني ��ه إضافية في هذا القطاع الحيوي
في نهاية ديس ��مبر /كان ��ون األول  ،2022وإتاحة
التمويل لما يزيد على  120ألف ش ��ركة ومنش ��أة.
كم ��ا وجه «المركزي» ،البن ��وك بموجب التعديالت
الجديدة ،تخصيص  % 10حداً أدنى من محافظ
البنوك للش ��ركات الصغيرة ،األمر الذي من شأنه
ض ��خ تمويل في حدود  55ملي ��ار جنيه لهذه الفئة
حتى نهاية العام .2022
وكان البن ��ك المرك ��زي ط ��رح مب ��ادرة لتمويل
الش ��ركات والمنش ��آت الصغي ��رة بس ��عر عائ ��د
منخف ��ض  ،% 5تش ��مل تخصي ��ص نس ��بة ال تقل
ع ��ن  % 20م ��ن إجمال ��ي محفظ ��ة التس ��هيالت
اإلئتماني ��ة لكل بنك من البنوك لتمويل الش ��ركات
والمنش ��آت الصغيرة والمتوسطة خالل  4سنوات
إنتهت مؤخراً ،وذلك قبل القرار األخير برفع هذه
النسبة إلى .% 25
وأش ��ار ط ��ارق فايد إلى «أن البن ��ك المركزي
المص ��ري ،يهدف من قراره إل ��ى تنويع القطاعات
التمويلية في الجهاز المصرفي الذي يُعد من أهم
المحفزات في توجيه البنوك لتمويل المشروعات
الصغي ��رة والمتوس ��طة ،ف ��ي ض ��وء دور الجه ��از
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021

المصرف ��ي ،ف ��ي دع ��م المب ��ادرة الخاص ��ة به ��ذه
المشروعات على مدار السنوات األربع الماضية».
وأكد فايد «أن القرار يأتي في توقيت مناسب
للغاية ،وال س ��يما مع اإلجراءات اإلس ��تباقية التي
إتخذته ��ا الدولة لمواجهة كورونا ،والتي س ��اهمت
ف ��ي تقلي ��ل التبع ��ات الس ��لبية عل ��ى اإلقتص ��اد
المصري» ،مش ��يراً إلى «أن مص ��ر من أقل الدول
تأثراً بجائحة «كوفيد  »19نتيجة قدرتها على إدارة
األزمة ،ودعمها للتشغيل والعمالة ،وأنها لم تذهب
لإلغالق الكلي».
وذك ��ر فاي ��د «أن ق ��رارات البن ��ك المرك ��زي
اإلس ��تباقية لمواجه ��ة في ��روس كورونا ،س ��اهمت
ف ��ي دعم اإلقتص ��اد المصري ،والحف ��اظ العمالة
ف ��ي القطاع الخ ��اص ،مثل مبادرة دع ��م الصناعة
والمقاوالت والزراعة بفائدة  % 8مدعمة ،وتقوية
ال ��دور ال ��ذي تق ��وم به مؤسس ��ة ضم ��ان مخاطر
اإلئتم ��ان به ��دف تحفيز البنوك على التوس ��ع في
تمويل هذه المبادرة».
وتابع طارق فايد« ،تحتاج الش ��ركات الصغيرة
والمتوس ��طة أن تمدّها البنوك بالتمويل سواء في
ش ��كل تمويل مباش ��ر أو عبر صناديق اإلس ��تثمار،
بما يجذب عدداً أكبر من العمالء غير المتعاملين
مع البنوك ،ويدمجهم بالقطاع المصرفي ،وهو ما
يدعم معدالت الشمول المالي».
وتضمّنت تعليمات المركزي للبنوك ،تأس ��يس
الصناديق والش ��ركات المس ��تهدفة لإلستثمار في
رؤوس أم ��وال الش ��ركات الصغي ��رة والمتوس ��طة،
وال س ��يما المنش ��أة حديثاً منه ��ا ،وبالتالي تكوين
حزمة متكاملة من التمويل المدعم ،باإلضافة إلى
المس ��اهمة برؤوس أموال مع المس ��تثمر الصغير
في مشروعاته.
وقال فايد« :إن بن ��ك القاهرة لديه طموحات
كبي ��رة ،ويس ��تطيع الوص ��ول لنس ��بة  % 25م ��ن
إجمال ��ي محفظته لتمويل المش ��روعات الصغيرة
والمتوسطة ومتناهية الصغر ،قبل المدة المحددة
م ��ن «المركزي» بم ��ا يمتلكه من خب ��رة في تمويل

طارق فايد

ه ��ذا القطاع على مس ��توى المحافظات المختلفة
وال سيما في الصعيد».
وأض ��اف فاي ��د« :إن بنك القاه ��رة لديه بنية
تحتية قوية س ��واء ف ��ي آليات المن ��ح ،أو العاملين
المتدربي ��ن أو ف ��ي ف ��روع البن ��ك المنتش ��رة على
مس ��توى الجمهورية ،وال س ��يما مع وج ��ود مراكز
مخصص ��ة لتموي ��ل المش ��روعات الصغي ��رة
والمتوس ��طة ،لتحقيق الس ��رعة في آلي ��ات المنح
لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
وأكد فاي ��د «أن محفظة تمويل المش ��روعات
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ،تقترب من
نس ��بة  % 20من إجمالي محفظة قروض البنك،
ولذلك سيتم تحقيق النسبة المقررة من المركزي
في وقت قريب».
وكان البن ��ك المرك ��زي المص ��ري أش ��ار في
بيانه إلى أنه «طالب البنوك بوضع خطط لتحقيق
النس ��بة المقررة  % 25في نهاية  2022متضمنة
المحافظات والقطاعات االقتصادية المستهدفة،
ليتم متابعة التنفيذ بصفة ربع سنوية».
ونج ��م ع ��ن مب ��ادرة البنك المرك ��زي لتمويل
الش ��ركات الصغيرة والمتوس ��طة ،منح تس ��هيالت
إئتماني ��ة لهذه المش ��روعات من ديس ��مبر /كانون
األول  2015وحت ��ى س ��بتمبر /أيلول  2020بقيمة
 213مليار جنيه ،تم بالفعل إس ��تخدام نسبة % 81
منها للقطاع الصناعي والزراعي والخدماتي ،وذلك
لـ  126ألف شركة صغيرة ومتوسطةl.
)Union of Arab Banks (May 2021

األخبار والمستجدات

الجنيه المصري ي ُواصل رحلة الصعود مقابل الدوالر..
ما سبب هذا الزخم؟
يواص��ل الجني��ه المصري رحلة صع��وده أمام ال��دوالر ،حيث
سجل إرتفاع ًا جديد ًا رغم إستمرار التداعيات الخطيرة التي
ّ
خلفتها جائحة فيروس كورونا على عمالت األسواق الناشئة.
وبحسب متوسط سعر الس��وق الذي يقيسه البنك المركزي
المص��ري ،تراج��ع س��عر ال��دوالر إل��ى  15.61جنيه ًا للش��راء،
و 15.71جنيه�� ًا للبي��ع ،مقاب��ل  15.62جنيه ًا للش��راء و15.72
جنيه�� ًا للبيع ف��ي نهاية التعامالت أخي��راً .وفي بنكي «مصر»
و«األهلي» ،س��جل س��عر الدوالر نح��و  15.60جنيه ًا للش��راء،
و 15.70جنيه ًا للبيع.
وف��ي البن��ك التج��اري الدولي بلغ س��عر صرف ال��دوالر نحو
 15.61جنيه�� ًا للش��راء ،و 15.71جنيه�� ًا للبي��ع ،وف��ي مص��رف
أبوظب��ي اإلس�لامي وص��ل س��عر ال��دوالر إل��ى  15.63جنيه�� ًا
للشراء ،و 15.73جنيه ًا للبيع ،فيما بلغ سعر الدوالر في بنكي
«العربي األفريقي» و«كريدي أغريك��ول» نحو  15.62جنيه ًا
للشراء ،و 15.72جنيه ًا للبيع.
وكانت البيانات الرسمية قد أشارت إلى إرتفاع قياسي في إجمالي
تدفق���ات العم�ل�ات األجنبية لدى البن���وك المصرية خ�ل�ال الفترة التي
أعقب���ت تعويم الجني���ه المصري مقابل الدوالر ،وتحرير س���وق الصرف
بشكل كامل في بداية نوفمبر /تشرين الثاني  ،2016حيث بلغت حصيلة
تدفق���ات العمالت األجنبية عل���ى بنكي «األهلي المصري» و«مصر» نحو
 240مليار دوالر منذ صدور قرار التعويم وحتى أبريل /نيسان .2021
وكان نائ���ب رئي���س البنك األهل���ي المصري ،يحيى أب���و الفتوح ،قد
كش���ف «أن التدفق���ات من العمالت األجنبية في البن���ك قفزت إلى نحو
 177ملي���ار دوالر ،من���ذ ق���رار تحرير س���عر الصرف
وحتى أبريل /نيسان .»2021
وأش���ار أبو الفتوح إلى «أن البنك ش���هد نمواً في
التدفقات الدوالرية من تحويالت المصريين العاملين
في الخارج والسياحة والصادرات ،وتدفقات صناديق
اإلستثمار العالمية من أجل اإلستثمار في مصر».
فيما قال نائب رئيس بنك مصر ،عاكف المغربي،
«إن حصيلة البنك م���ن تدفقات العملة األجنبية منذ
تحري���ر س���عر الص���رف حت���ى تاريخه ،س���جلت نحو
 63ملي���ار دوالر» ،موضح���اً «أن التدفق���ات النقدي���ة
ش���هدت نمواً متزاي���داً من موارد مختلف���ة منذ بداية
الع���ام الحالي وحتى تاريخه ،وذلك بعد نجاح برنامج
)Union of Arab Banks (May 2021

يحيى أبو الفتوح
نائب رئيس البنك األهلي المصري

اإلصالح اإلقتصادي وزيادة معدالت النمو».
وقب���ل قرار التعويم ،كانت الس���وق الس���وداء تس���تحوذ على الحصة
األكبر من التعامالت الدوالرية ،بس���بب الفارق الكبير بين األس���عار التي
يقدمه���ا التجار وش���ركات الصرافة ،واألس���عار الرس���مية ل���دى البنوك
المصرية.
وتشير بيانات البنك المركزي المصري ،إلى إرتفاع صافي إحتياطي
النق���د األجنبي خالل مارس /آذار  ،2021حيث ارتفع إجمالي احتياطي
النق���د األجنبي لدى «المركزي المصري» ،من نحو  40.201مليار دوالر
ف���ي نهاي���ة فبراير /ش���باط  2021إلى نحو  40.337ملي���ار دوالر في
نهاية مارس /آذار l.2021
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المدن الصناعية في السعودية
نحو التوسع واإلزدهار واإلستثمار فيها بـ  100مليار دوالر

في وقت تم فيه السماح بإنتاج التأمين المشترك في السعودية ،كشف بيان إحصائي ،أن عدد المدن الصناعية في المملكة
وصل إلى  36مدينة صناعية تحتضن أكثر من  4آالف مصنع ،بإستثمارات تصل إلى  370مليار ريال ( 100مليار دوالر).
وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة السعودية للمدن الصناعية (مدن) ،التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية،
أن «إجمالي العقود في المدن الصناعية بلغ نحو  6587عقداً» ،مشيرة إلى أن «عدد الموظفين في المدن الصناعية
وصل إلى نحو  500ألف موظف ،منهم  184موظف ًا سعودياً ،و 17ألف موظفة سعودية».

40

وق���ال وزي���ر الصناع���ة والث���روة المعدنية ،بن���در إبراهي���م الخريف،
«إن الهيئة الس���عودية للم���دن الصناعية ،تُمثل إح���دى أهم أدوات تمكين
الصناعة الوطنية ،لدورها المهم في خلق بيئة إستثمارية نموذجية مزودة
بأحدث التقنيات التي تلبي طموحات الشركاء في  36مدينة صناعية».
ووف���ق البي���ان ،تصدرت منطق���ة الرياض من حيث ع���دد المدن
الصناعية بثماني مدن صناعية ،تلتها كل من المنطقة الشرقية ومكة
المكرمة بسبع مدن صناعية.
وف���ي خطوة تطويرية لخدمات التأمين في الس���عودية ،تم توقيع
إتفاقي���ة التأمي���ن المش���ترك األول���ى من نوعه���ا في س���وق التأمين
الس���عودية ،بغي���ة توزيع تغطي���ة المخاط���ر العالي���ة أو الجديدة التي
يصع���ب قياس مخاطره���ا ،والتي يتم تغطيتها بين عدد من ش���ركات
التأمي���ن عبر وعاء تأميني مش���ترك ،كالتأمين اإللزامي على العيوب
الخفية ،وتأمين الس���فر اإللزامي للمواطنين خارج المملكة ،متضمناً
منافع تغطي مخاطر اإلصابة بفيروس كورونا المستجد.
وفق اإلتفاقية ،يتم تجزئة الخطر إلى حصص متعددة ،ويوكل إدارة
الوعاء إلى ش���ركة واحدة ،بحيث تصب���ح القائدة للوعاء ،وتقوم بإدارته
نيابة عن شركات التأمين المشاركة ،مما يترتب عليه تعظيم إيجابيات
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021

التأمين المش���ترك التي تتلخ���ص في تحقيق عدالة وكفاءة التس���عير،
وذل���ك من خالل كف���اءة توزيع المخاطر ،وإمكانية تغطية عدد أكبر من
المؤمن لهم ،باإلضافة إلى تس���هيل الحصول على وثيقة التأمين بآلية
ال عن إرتفاع مس���توى جودة خدمة المؤمن لهم ،وس���رعة
موحدة ،فض ً
عملية معالجة المطالبات الناشئة من هذا النوع من المخاطر.
وقال عادل العيس ��ى ،المتحدث بإس ��م اللجنة الوطنية لشركات التأمين
الس ��عودية إتفاقية التأمين المش ��ترك« :إن المنتج يمثل إحدى الممارس ��ات
العالمية المتعارف عليها منذ فترة بعيدة ،وهي تقوم على مبدأ المشاركة في
تحمل األخطار بين ش ��ركات التأمين ،وفق نس ��ب معينة متفق عليها مسبقاً،
وهو يهدف إلى توزيع الخطر على عدد أكبر من الش ��ركات ،وغالباً ما يكون
ذلك بسبب قدرة إحدى الشركات على إدارة نوع معين من األخطار ،أو بسبب
ضخامة حجم الخطر ،مما يتطلب توزيعه على أكثر من شركة تأمين».
وكان تقرير أصدره البنك المركزي السعودي (ساما) ،أخيراً ،قد أفصح
ع ��ن أن قط ��اع التأمين نما بنس ��بة  % 2.3في الع ��ام  ،2020ليبلغ إجمالي
األقس ��اط المكتتبة  38.7مليار ريال ( 1.3مليار دوالر) ،حيث إستحوذ تأمين
الطاقة والحوادث والمس ��ؤوليات على نصيب األس ��د في إجمالي األقس ��اط
المكتتبةl.
)Union of Arab Banks (May 2021
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وسام حسن فتوح
«سفير ًا دولي ًا للمسؤولية المجتمعية»
من الشبكة اإلقليمية للمسؤولية اإلجتماعية

وسام حسن فتوح
األمين العام إلتحاد المصارف العربية

منحت الشبكة اإلقليمية للمسؤولية اإلجتماعية،
األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح ،لقب «سفير دولي للمسؤولية المجتمعية».
جاء ذلك في بيان أصدرته الش � � ��بكة اإلقليمية للمس � � ��ؤولية
اإلجتماعي � � ��ة ،مم � � ��ا فيهُ « :يش � � ��رفنا أن نفيدك � � ��م أن مجلس إدارة
الش � � ��بكة ق � � ��د إختاركم لنيل لقب «س � � ��فير دولي في المس � � ��ؤولية
اإلجتماعية» ،وذلك لجهودكم الكبيرة والمتعددة والتي إمتدت
لس � � ��نوات عديدة ،في مجاالت المسؤولية المجتمعية والتنمية
المس � � ��تدامة ،والش � � ��راكة المجتمعي � � ��ة ،والت � � ��ي كان لوجودك � � ��م
اإليجاب � � ��ي الفض � � ��ل بعد اهلل ،في ترس � � ��يخها ف � � ��ي مواقع عملكم
المتعددة».
أضاف البيان« :إنن � � ��ا نأمل في أن تتفضلوا بقبول دعوتنا ،وأن
يك � � ��ون منحكم ه � � ��ذا اللقب المهني الفخري ،دافع � � � ًا للقيادات في
مواقع العمل المختلفة ،لتحذو حذوكم في مجاالت المس � � ��ؤولية
المجتمعية ،كذلك ثقة في شخصكم الكريم أنكم لن تألوا جهد ًا
في نشر مباديء المس � � ��ؤولية اإلجتماعية  /الشراكة المجتمعية
على المستويين الوطني والعربي».
يُذكر أن الشبكة اإلقليمية للمسؤولية اإلجتماعية ،مؤسسسة
)Union of Arab Banks (May 2021

مهنية غير ربحية ،لها عضويات عالمية من العديد من المنظمات
الدولي � � ��ة ابرزها :برنامج األمم المتحدة لإلنفاق العالمي ،س � � ��وق
األم � � ��م المتحدة العالم � � ��ي ،منظمة التأهيل الدول � � ��ي ،األكاديمية
الدولية للمس � � ��ؤولية اإلجتماعية ،الش � � ��بكة األوروبية ألخالقيات
األعمال ،اإلتحاد الدولي للمسؤوليات المجتمعية.
كما أن للش � � ��بكة اإلقليمية العديد من الش � � ��راكات المهنية مع
مؤسسات حكومية وأهلية وخاصة معتبرة ،ولها فروع ومكاتب في
العديد من الدول العربية وخارجها.
ودعت الش � � ��بكة اإلقليمية فت � � ��وح إلى حفل إفتت � � ��اح المنتدى
الدول � � ��ي لريادة األعمال اإلجتماعية «تجس � � ��ير» وال � � ��ذي يقام في
 23ايار  /مايو  ،2021والذي تنظمه الش � � ��بكة اإلقليمية بالشراكة
مع مكتب ترويج لإلس � � ��تثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة األمم
المتح � � ��دة للتنمي � � ��ة الصناعية «يونيدو» عب � � ��ر تطبيق «زوم» ،حيث
ستتم مراسم اإلعالن عن منح فتوح هذا اللقب المهني الفخري
المشار إليه في حفل اإلفتتاحl.
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021
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في ظل إزدهار نمو «بتكوين» خالل  2020و 2021
ما هي أسباب اإلزدهار المفاجئ للعمالت المشفرة؟
شهدت الفترة األخيرة تركيز ًا كبير ًا على ما يجري في سوق العمالت المشفرة ،حيث زاد اإلقبال على عمالت
مثل «بيتكوين» ( )Bitcoinو«إيثريوم» ( )Ethereumو«دودج كوين» ( )Dogecoinمن قطاع عريض من المستثمرين
وكل من يبحث عن الثراء ،مما جعل عملة «بيتكوين» تصل إلى أعلى مستوى لها تخطى  60ألف دوالر،
بينما كانت تحوم قبل عام واحد فقط حول أقل من  10000دوالر.
هذا اإلقبال الكثيف للتداول في هذه العمالت المشفرة طرح سؤاال مهم ًا للغاية وهو :ما هي أسباب هذا اإلزدهار المفاجئ؟
وهل ستظل في هذا المسار التصاعدي أم أنها مجرد فقاعة أخرى قصيرة اآلجل وعلى وشك االنفجار؟

 1-لم تظهر العمالت الم�شفرة �أي عالمات للإختفاء

أثبت ��ت عمل ��ة «بيتكوي ��ن» والعم�ل�ات المش ��فرة األخ ��رى قدرته ��ا على
الصم ��ود ،حيث يش ��هد الكثي ��رون أن هذه العمالت قد أظه ��رت دالئل على
أنها ستظل موجودة ولألبد ،مع أن عملة «بيتكوين» على وجه الخصوص قد
إنخفضت قيمتها بش ��كل حاد في نوفمبر /تش ��رين الثاني من العام ،2019
مم ��ا جعل بع ��ض المتابعين يذكرون أن هذا اإلنهيار سيُش ��كل بداية النهاية
لعملة «بيتكوين» والعمالت األخرى.
لك ��ن بعكس توقعات المتش ��ائمين ،ظل ��ت عملة «بيتكوين» تش ��هد نمواً
كبي ��راً خ�ل�ال العامين  2020و ،2021ولم تظه ��ر أي عالمات على الضعف
كعملة في السوق ،مما جعل النظرة تجاهها تتغير بشكل كبير ،وأصبح لدى
الكثيرين منظور متجدد للعملة ،حيث باتوا يرون أنها أصبحت أكثر شرعية
وقدرة على تحمل الصعوبات.

 2-الدعم الكامل من ال�شركات الكبرى
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أظه ��رت الثقة العامة التي تقدمها العديد من الش ��ركات والمؤسس ��ات
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021

المختلف ��ة الكبرى لعمل ��ة «بيتكوين» والعمالت المش ��فرة األخرى ،تصاعداً
كبيراً مع بداية اإلعتقاد بأنها طريقة جديدة للبيع والشراء.
على س ��بيل المثال ،قدمت ش ��ركة ( )Coinbaseالتي تُعتبر من أشهر
المنصات التي تتيح للمس ��تخدمين تداول العمالت المش ��فرة ،طرحها العام
األول ��ي والتداول علناً للمرة األولى ،حيث بلغت قيمة الش ��ركة بعد ظهورها
ف ��ي بورصة ناس ��داك حوالي  86مليار دوالر ،مع تس ��جيلها نم ��واً كبيراً في
اإليرادات.
وشكلت هذه الخطوة طفرة كبرى لمستقبل هذه العمالت ،مما أدى إلى
تفاؤل المستثمرين في شأن العقود اآلجلة لكل من الشركة نفسها والعمالت
المشفرة المتداولة على منصتها.
كذلك إتخذ العديد من الشركات الكبرى األخرى خطوات جادة تُوضح
القوة الحقيقية للعمالت المشفرة ،حيث سمح بعض الشركات مثل  Visaو
 PayPalبإس ��تخدام العمالت المشفرة كوسيلة للدفع عند شراء المنتجات
والخدم ��ات عب ��ر اإلنترنت ،كما أعلنت ش ��ركة  Nvidiaع ��ن مُعالج جديد
مُصمّم لتعدين العمالت المش ��فرة ،وظهور ماكينات الصراف اآللي ATM
)Union of Arab Banks (May 2021

الخاص ��ة بالعمالت المش ��فرة ،باإلضافة إلى الدعم العلني من المش ��اهير
لهذه العمالت ،مما يدفع معجبيهم إلى شراء المزيد منها.

 3-ظهور العمالت الم�شفرة المناف�سة

م ��ع أن التركي ��ز ربم ��ا يكون ف ��ي كثير م ��ن األحيان عن ��د الحديث عن
العم�ل�ات المش ��فرة على عمل ��ة «بيتكوين» ،نظ ��راً إلى أنه ��ا األكثر وضوحاً
واألب ��رز بي ��ن جميع العمالت األخ ��رى ،إال أننا نحتاج أيض� �اً إلى اإلعتراف
بالدور الداعم للعمالت المش ��فرة األخرى ،مثل  EthereumوLitecoin
و ،Dogecoinحيث تنبه الكثير من المس ��تخدمين لهذه العمالت المشفرة
بشدة ،وأصبحت أكثر تنافسية.
عل ��ى س ��بيل المثال ،عندما يش ��تري المزيد من األش ��خاص عملة مثل
«بيتكوي ��ن» ،ويُحقق ��ون الكثير من األرب ��اح عند التداول ،يك ��ون هناك تأثير
مضاعف للعمالت المش ��فرة األخرى ،حيث س� �يُحاول الناس تجربة حظهم
في الثراء من خالل التداول في العمالت األخرى المنافسة لعملة «بيتكوين».

 4-الت�ضخم وال�صعوبات الإقت�صادية

بحسب الكثير من الدراسات ،فإن إستثمار بعض األشخاص بكثافة في
س ��وق العمالت المش ��فرة يأتي ألن لديهم مخاوف إقتصادية طويلة األجل،

وال س ��يما في ظل معاناة معظم الدول من صعوبات إقتصادية كثيرة بس ��بب
الحروب وجائحة كورونا وغيرها.
وق ��د أدى هذا األمر إلى ظه ��ور معدالت تضخم عالية وإنخفاض القوة
الش ��رائية لل ��دوالر ،ومن ث ��م يتجه معظم ه ��ؤالء الناس إلى اإلس ��تثمار في
ه ��ذه العم�ل�ات الرقمية ،على أمل ف ��ي أن تزداد قيمته ��ا مقارنة بالعمالت
المعروفة ،وفي مقدمها الدوالر ،مما يؤدي إلى تحقيق أرباح سريعة وكبيرة.

 5-جائحة كورونا وت�أثيرها

كان لظه ��ور جائح ��ة كورونا ( )Covid-19وإس ��تمرار إنتش ��ارها حتى
تاريخه ،تأثير كبير على كيفية رؤيتنا وإس ��تخدامنا للتكنولوجيا على أساس
يوم ��ي ،فخالل ش ��هور ع ��دة كان الناس عالقي ��ن في منازلهم بش ��كل فعلي،
ويعملون عن بُعد ،وأصبحوا يدفعون رقمياً مقابل كل شيء.
وم ��ن ث ��م جعل ه ��ذا الوض ��ع اإلجب ��اري معظم الن ��اس يُدرك ��ون مدى
الالمركزي ��ة التي أصبحنا عليها ،وكيف أصبحنا معتمدين على التكنولوجيا
الرقمية بشكل كامل.
وف ��ي عالم يعمل فيه الناس عن بُعد ،ويدفعون رقمياً ولديهم ثقة كاملة
في الخدمات عبر اإلنترنت ،فإن العمالت المش ��فرة ستكون هي الملك بال
شكl.

توقعات إيجابية حيال ديون شركات األسواق الناشئة
مع تسجيل الشرق األوسط أدنى مستويات التعثر في السداد
سجلت منطقة الشرق األوسط وأفريقيا أقل نسبة من التعثر عن السداد
خالل العام  .2020وتوقعت مؤسس ��ة «أبردين س ��تاندرد إنفستمنت» ()ASI
إنخفاض نسبة الشركات العاملة في األسواق الناشئة التي تتخلف عن سداد
ديونه ��ا بس ��بب الجائحة ،مقارنة بمثيالته ��ا العاملة في العديد من األس ��واق
الناضجة.
وش ��كلت جائحة «كوفي ��د  »-19تحدي� �اً خطراً لجميع مناح ��ي اإلقتصاد
العالمي ،وإس ��تمر تأثيرها السلبي على مختلف الصناعات بدرجات متفاوتة.
ويعتقد خبراء اإلس ��تثمار في «أبردين ستاندرد إنفستمنت» أنه «رغم الجانب
الس ��لبي للجائح ��ة ،توج ��د جملة من األس ��باب الوجيهة التي تدعم إس ��تمرار
مرونة الش ��ركات الناش ��ئة العاملة في األسواق الناشئة خالل العام  2021وما
يليه من أعوام».
ف ��ي ه ��ذا الس ��ياق ،تقول كاث ��ي كولينز ،مديرة اإلس ��تثمار ،وقس ��م ديون
الش ��ركات في األسواق الناش ��ئة في مؤسس ��ة «أبردين»« :أدى إستمرار األثر
الس ��لبي لجائحة «كوفي ��د »-19على النم ��و اإلقتصادي ونش ��اط األعمال في
جميع أنحاء العالم ،إلى إنخفاض اإليرادات واألرباح بصفة عامة ،مما صعّب
خدمة الديون بالنس ��بة إلى العديد من الش ��ركات ،وانعكس ذلك على المزيد
من تعثر اإلئتمانات وإرتفاع معدالت التخلف عن س ��داد الش ��ركات ،وبالطبع
)Union of Arab Banks (May 2021

تأثرت ديون الشركات الناشئة بما جرى لإلقتصاد العالمي».
وأضافت كولينز« :إالّ أن المخاوف المتزايدة من إحتمال تعرّض مُصدري
ديون األس ��واق الناش ��ئة  issuersبشكل خاص لمش ��كالت كبرى ،لم تكن في
محلها ،فتاريخياً ،أظهرت أسواق ديون الشركات الناشئة العاملة في األسواق
الناشئة مرونة نسبية في مواجهة األزمات الكبرى الماضية ،وإتضح ذلك جلياً
في بيانات التخلف عن السداد لعام  2020الذي كان ذروة الجائحة».
وفي العام  ،2020س ��جلت منطقة الش ��رق األوس ��ط وأفريقيا أقل عدد
من حاالت التخلف عن الس ��داد ،لذا من المتوقع أن تكون العديد من عمالت
بل ��دان المنطقة أقل تأثراً بضع ��ف العملة العالمية حيث يتم إدارتها أو ربطها
بالدوالرl.
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021
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بنك القاهرة
يستهدف  4مليارات جنيه صافي أرباح في نهاية 2021

يستهدف بنك القاهرة زيادة صافي أرباحه خالل العام  2021بنسبة % 25
لتصل إلى  4مليارات جنيه في نهاية ديسمبر /كانون األول 2021
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وق���ال ح��ازم حج��ازي ،نائ��ب رئي��س مجل��س اإلدارة« :إن
مصرف���ه يس���تهدف تحقيق  4مليارات جنيه صاف���ي أرباح في نهاية
العام  ،2021مقابل  3.2مليارات في .»2020
ونج���ح بن���ك القاه���رة خ�ل�ال الع���ام  2020ف���ي تحقيق 4.8
ملي���ارات جني���ه أرباح قب���ل الضرائب ،وزيادة إجمال���ي اإليرادات
بنس���بة  % 19لتصل إلى  12مليار جنيه فى العام الماضي ،مقارنة
بنحو  10مليارات في نهاية العام .2019
وذك���ر حجازي «أن عدد مس���تخدمي اإلنترن���ت البنكي في بنك
القاه���رة بل���غ  67أل���ف عمي���ل ،ووصلت قاع���دة عم�ل�اء المحفظة
اإللكترونية «قاهرة كاش» إلى نحو  500ألف» ،مشيراً إلى أن البنك
يعمل على التوسع في إستخدامات تلك المنتجات بالتزامن مع زيادة
عدد العمالء؛ لذلك يحرص على تقديم عروض خاصة لتش���جيعهم
على إستخدامها».
وأك���د حج���ازي «الدخول في مبادرة التموي���ل العقاري الجديدة،
بفائ���دة مخفض���ة  % 3التي من المقرر أن يعلن البنك المركزي عن
ضواب���ط المن���ح الخاصة بها ف���ي وقت الحق» ،الفت���اً إلى «أن حجم
محفظة التمويل العقاري في بنك القاهرة تبلغ حالياً نحو  2.4مليار
جنيه ،ويس���تهدف البنك الوصول بها إلى  3مليارات في نهاية العام
.»2021
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021

وأف���اد حج���ازي
«أن بن���ك القاه���رة
يس���تهدف إفتتاح 22
فرع���اً جدي���داً عل���ى
مس���توى كل األراضي
المصري���ة ،خ�ل�ال
الع���ام الج���اري»،
مش���يراً إل���ى «أن
الف���روع اإللكتروني���ة
حازم حجازي نائب رئيس مجلس اإلدارة
ليس���ت األولوي���ة
بالنس���بة إل���ى البنك،
بعد إفتتاح فرع إلكتروني مؤخراً».
وع���ن نتائج األعمال ف���ي العام الماضي ،إفتتح بنك القاهرة أول
فرع رقمي في العام  ،2020في ظل اإلستمرار في التوسع الجغرافي
م���ن خالل إفتتاح الف���روع الجديدة وتطوير الف���روع القائمة ،وبلغت
ش���بكة البن���ك  241فرعاً ووح���دة مصرفية في مختل���ف محافظات
الجمهوري���ة ،كما بلغ ع���دد ماكينات الصراف اآللي ف���ي نهاية العام
 2020نح���و  .1050علم���اً أنه من المس���تهدف إضافة  700ماكينة
جديدة في نهاية العام l.2021
)Union of Arab Banks (May 2021
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«غلوبال فايننس»:
البنك اإلسالمي األردني
أفضل مؤسسة مالية
إسالمية في األردن
لعام 2021
تابع البنك اإلسالمي األردني ،الفوز
بجائزة أفضل مؤسسة مالية إسالمية
في األردن لعام  2021للعام الثالث عشر
توالياً ،من مجلة «غلوبال فايننس»،
المتخصصة في مجال البنوك
والمؤسسات المالية المصرفية،
والتي تمنح جوائزها سنوي ًا للبنوك
والمصارف اإلسالمية التي تمتلك مالءة
مالية قوية ،وتساهم في نمو التمويل
اإلسالمي ،وتلبي إحتياجات متعامليها
من خالل تقديم منتجات متوافقة مع
أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية،
ومن خالل قنوات تكنولوجيا حديثة
وفعَّ الة.
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وجاء في تقرير المجلة أخيراً ،أن البنك اإلس�ل�امي األردني
هو أفضل مؤسس���ة مالية إس�ل�امية في األردن لعام  ،2021حيث
يمتل���ك محفظة واس���عة م���ن المنتج���ات المصرفية اإلس�ل�امية،
ووصلت ميزانيته في العام  2020إلى حوالي  6.8مليارات دوالر،
وهو مدعوم بنسب تنظيمية قوية.
كما إس���تمر البن���ك بالحصول عل���ى هذه الجائ���زة المرموقة
لتحقيقه لجميع المعايي���ر التي تعتمدها المجلة في منح الجائزة
من مواصلة النمو في األصول والموجودات والربحية واإلنتش���ار
الجغراف���ي ،وتطوي���ر الخدم���ات واإلبتكار ف���ي المنتجات ورضى
المتعاملي���ن وتلبية إحتياجاتهم ،والمس���اهمة ف���ي تنمية التمويل
اإلسالمي.
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021

ورحب الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي /المدير العام
للبنك اإلس�ل�امي األردني بالنتائج المالية التي وصل إليها البنك،
قائ�ل�اً « :إننا س���عداء بإس���تمرار تحقي���ق مصرفنا إلنج���از جديد
يُض���اف ال���ى العديد م���ن اإلنج���ازات ،ورغم التحديات وإنتش���ار
جائح���ة كورون���ا وتبعاته���ا ،إال أن مصرفن���ا ،إس���تطاع بما حققه
م���ن إنج���ازات أن يؤكد قدرته عل���ى مواجهة مختل���ف التحديات
واإلس���تمرار بتقديم منتجات وخدمات تلبي إحتياجات متعامليه،
وف���ق أفضل الخدم���ات التكنولوجية والرقمي���ة الحديثة ،وبجهود
حثيث���ة م���ن اإلدارة التنفيذي���ة وجميع العاملين ف���ي البنك لتنفيذ
إس���تراتيجية ورؤية البنك في المحافظة على مكانته المميزة في
العمل المصرفي اإلسالمي»l.
)Union of Arab Banks (May 2021
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تعيين سالمة خليل رئيس ًا تنفيذي ًا للبنك الوطني في فلسطين

سالمة خليل
الرئيس التنفيذي للبنك الوطني في فلسطين

أعل��ن البن��ك الوطني ،في فلس��طين ،أن مجل��س اإلدارة ،عيّ ن
س�لامة خليل رئيس�� ًا تنفيذي ًا للبنك ،خلف�� ًا لزاهر معال الذي
تول��ى منصب القائ��م بأعمال الرئيس التنفيذي منذ تش��رين
األول /أكتوبر .2020
وتمت���د مس���يرة خليل العملي���ة ألكثر من  20عام���اً ،بخبرات في
مجاالت مختصة عدة ،وال سيما في السياسات المالية واإلستراتيجية،
مثل التدقيق ،والمحاسبة ،وإدارة الشؤون المالية ،والتخطيط المالي،
والخزينة ،وضبط أنظمة الرقابة ،وإعداد الموازنات ،وإدارة المخاطر.
ويتميّز خليل بقدرات إدارية وقيادية مميزة قادرة على إدارة وحل
األزمات ،مما يُعزّز من أداء الطواقم لتحقيق نتائج إيجابية ونجاحات
مميزة.
ويُؤم���ن خلي���ل بالدور المهم ال���ذي تلعبه المؤسس���ات المصرفية
المحلي���ة في النهوض بالمجتمع الفلس���طيني ،وقدرته���ا على إحداث
تنمية مس���تدامة حقيقية ،مما يتوافق بشكل كبير مع توجهات مجلس
إدارة البنك الوطني.
ويُ���درك خلي���ل أهمية تحدي���ات اإلقتص���اد العالمي وإنعكاس���اته
على عمل الش���ركات والمؤسس���ات المصرفية ،كم���ا أنه يتمتع بدرجة
عالي���ة من المعرفة والخب���رة في األطر التنظيمية لعمل المؤسس���ات
والممارسات الفضلى للحوكمة الرشيدة للشركات.
وتزخر س���يرته العملية بمهمات ووظائف رئيس���ية في مؤسسات
رائدة في القطاع الخاص الفلس���طيني ،كان آخرها أن ش���غل منصب
رئيس اإلدارة المالية في مجموعة اإلتصاالت الفلس���طينية منذ العام
 ،2013حي���ث تول���ى فيه���ا إدارة الش���ؤون المالية واإلداري���ة والموارد
البشرية والمشتريات ،ووضع اإلستراتيجيات الخاصة في كل منها.
)Union of Arab Banks (May 2021

وخ�ل�ال فترة عمله مع المجموعة ،ش���غل أيض���اً عضوية مجالس
إدارة للعديد من الشركات التابعة والحليفة لها مثل :شركة االتصاالت
الخليوية الفلس���طينية «جوال» ،والبنك الوطني ،وش���ركة بوابة أريحا،
وشركة بالفست.
وقب���ل ذل���ك ،كان لخلي���ل بصم���ات واضح���ة في مجموع���ة بلوم
القابض���ة في دولة االمارات العربية المتحدة ،حيث عمل نائباً لرئيس
الشؤون المالية فيها ،كذلك مديراً للتدقيق في شركة «إرنست ويونغ»
ف���ي مدين���ة رام اهلل ،حي���ث أدار عملي���ات التدقيق لكبرى الش���ركات
الفلس���طينية ،وبنوك محلي���ة وإقليمية ،وتدقيق مش���اريع دولية للبنك
الدول���ي والمفوضية األوروبي���ة ،والوكالة األميركي���ة للتنمية الدولية،
إضافة الى أنه أدار مشاريع دولية متعلقة بالتدقيق والرقابة الداخلية
والموازنة ،وإدارة المخاطر وبناء القدرات المؤسس���ية القومية لصالح
وزارة المالية الفلسطينية.
وأش���اد رئي���س مجل���س إدارة البن���ك الوطني ط�ل�ال ناصر الدين
بخبرة خليل العملية والعلمية ،مش���يراً إلى «أن تعيينه سيُش���كل قيمة
إضافية ونوعية للبنك ،وال سيما أنه واكب مسيرة نمو البنك وتطوره،
وعلى إطالع وثيق بتفاصيل س���ير عمل المؤسس���ة وتوجهاتها» ،مؤكداً
«أهمية اإلس���تثمار بالقيادات الش���ابة من ذوي الخب���رة والكفاءة ،مما
سيُمكنه من تنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي للبنك بنجاح».
يُش���ار إلى أن خليل حاصل على شهادة بكالوريوس في المحاسبة
م���ن جامع���ة بيرزي���ت ،إضاف���ة ال���ى العديد م���ن الش���هادات الدولية
المتخصصة في المجاالت المالية والمحاس���بة ،مثل شهادة محاسب
معتم���د ( ،)CPAوش���هادة مدقق داخلي معتم���د ( ،)CIAوأخصائي
تموي���ل مش���روع معتم���د ( ،)CPFSوش���هادة مراق���ب مالي رئيس���ي
( .)MFCويُباش���ر س�ل�امة خليل عمله رئيساً تنفيذيا للبنك الوطني،
مطلع أيار /مايو l.2021
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021
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«الناسك اإلسالمي»

يتبنّى أول تجربة مساهمة بين القطاعين العام والخاص في العراق

أكدت الهيئة العامة لمصرف الناسك اإلسالمي خالل إجتماعها ،في حضور الجهات المالكة للمصرف،
تبني توجه تنموي داعم لإلقتصاد الوطني ،من قبل «الناسك اإلسالمي» الذي يُ مثل
أول تجربة مساهمة ما بين القطاعين العام والخاص في القطاع المالي داخل العراق.
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  وقال رئيس هيئة الحج سامي المسعودي ،الجهة المالكة للنسبة
األكبر في المصرف« :إن هذا الصرح المالي بخبراته وخططه ،سيكون
له دور كبير في مرحلة التنمية المستدامة التي ينشدها العراق خالل
الفت���رة المقبلة ،وال س���يما أن إدارة المصرف تضم في فريقها علماء
المال العراقي ،في مقدمهم البروفسور الدكتور صادق الشمري».
وأش���ار المس���عودي إلى «أن خطط المصرف س���وف ترسم لهذا
ال واعداً بين الجهاز المصرفي الواسع».
الصرح ،مستقب ً
بدوره ،أوضح البروفس���ور صادق الش���مري رئي���س مجلس إدارة
بأمس الحاجة إلى بناء مصارف ،تُدرك أهمية
ّ
المصرف« ،أن العراق
اإلقتص���اد الوطني وحاجته إل���ى الدعم المالي الذي يُحرك الس���وق
المحلية» ،الفتاً إلى «أن التنافس الذي يشهده الجهاز المصرفي يُمثل
حال���ة صحية في بلد ،ينتظره حجم عمل كبير في جميع القطاعات،
بأم���س الحاجة إلى خل���ق جهاز مصرف���ي قادر على
ّ
ف���ي وق���ت نحن
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021

التعامل مع األرقام الكبيرة  ،التي تتطلبها عملية التنمية».
وأش���ار الش���مري إلى «أن الصيرفة اإلس�ل�امية ،تُقدم منتجات
تتناغ���م مع حاج���ة المجتم���ع ،ومتطلّب���ات الجمهور ال���ذي ال يُفضل
التعامل م���ع المصارف التقليدية» ،مؤكداً «أن مصرف الناس���ك جاء
بالمنتجات المصرفية المتطورة ،ولدية فريق متخصص يتابع أفضل
المنتجات التي يشهدها قطاع المال العالمي»l.
)Union of Arab Banks (May 2021
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«بوبيان» يوقع إتفاقية مع منصة شغل ()shighel.com
لدعم عمالئه من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمستقلين
وقَّ ��ع بن��ك بوبي��ان إتفاقي��ة
تع��اون م��ع منص��ة وتطبي��ق ش��غل
( )shighel.comتمن��ح بموجبه��ا
عم�لاء البن��ك ،س��واء م��ن األف��راد
بحس��اباتهم المختلف��ة ،أو حس��اب
األعم��ال للش��ركات الصغي��رة
والمتوس��طة ،العدي��د م��ن المزاي��ا
الت��ي يُ مكنه��م الحص��ول عليها من
المنصة والتطبيق لتطوير أعمالهم
التسويقية والترويجية.
وقال مدير إدارة اإلبتكار والشراكات
عبدالرحمن المنيفي« :إن هذه اإلتفاقية
تأتي في إطار س���عي البنك الدائم لدعم
عمالئه من أصحاب األعمال من االفراد
والش���ركات ،ومنحهم العديد من المزايا
التي يُمكن أن تس���اهم في نمو أعمالهم ،وتحقيق مس���تويات إنتاجية
عالية وال س���يما ف���ي ظل الظروف الحالية الت���ي تمر في القطاعات
اإلقتصادية بسبب تداعيات جائحة «كوفيد .»19
م���ن جانبه ،أوض���ح الرئيس التنفيذي لمنصة ش���غل س���ليمان
المنص���ور «أن اإلتفاقية مع بنك بوبي���ان ،يكون لها عائد كبير على
عم�ل�اء البن���ك من األف���راد ،ممن لديه���م مواهب وخب���رات مميزة
ف���ي مج���االت مختلف���ة ،والراغبي���ن ف���ي العمل كمس���تقلين ،حيث
يمكنهم اإلس���تفادة من الخصم الكبي���ر ( )% 40الممنوح لهم عند
اإلشتراك».
وتُعتبر ش���غل ( )shighel.comمنص���ة تضم مجموعة متنوعة
كبي���رة مم���ن يُطل���ق عليه���م «فريالنس���رز» أو المس���تقلين ،والذي���ن
يس���تخدمون مواهبهم وخبراتهم في تقديم خدمات تس���ويقية مهمة،
وحيوية للش���ركات مثل التصوير في كافة األشكال ،والتصميم في كل
أنواعه ،واإلعالنات التسويقية وكتابة النصوص وغيرها ،مما يساعد
في زيادة المبيعات.
وتس���تهدف المنص���ة والتطبي���ق الخاص به���ا ،الس���وق الكويتية
واألسواق الخليجية ،مع خطط للتوسع عربياً وعالمياً لتقديم خدمات
منوعة يحتاجها الجميع.
من جهة أخرى ،أعلن بنك بوبيان ،قبول دفعة جديدة من موظفيه
في البرنامج الخاص بالحصول على درجة الماجس���تير ،بالتعاون مع
جامع���ة الخلي���ج للعلوم والتكنولوجي���ا والذي أطلقه قبل  10س���نوات
)Union of Arab Banks (May 2021

المنيفي والمنصور إثر توقيع اإلتفاقية

دعماً لموارده البشرية.
وق���ال مدي���ر عام مجموع���ة الموارد البش���رية ف���ي البنك عادل
الحم���اد« :إن بوبي���ان يُعتب���ر البنك الوحي���د الذي يُس���اهم في دعم
ومس���اندة موظفي���ه للحص���ول عل���ى درجة الماجس���تير م���ن خالل
مجموع���ة من المحف���زات المعنوية والمادية» ،مش���يراً إلى «أن أكثر
م���ن  100موظف وموظفة من البنك حصلوا على درجة الماجس���تير
منذ العام  2012من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا  GUSTفي
إطار البرنامج المش���ترك بين الطرفين والذي تنفذه أكاديمية اتقان
التابعة للبنك».

«رتل القر�آن الكريم مع بوبيان»

من جهة أخرى ،أعلن بنك بوبيان ،بدء التس����جيل في مسابقته
الس����نوية «رت����ل مع بوبيان» ،لحف����ظ وتالوة الق����رآن الكريم ،والتي
س����يتم تخصيصها في هذا العام  2021لعمالء البنك من أصحاب
حس����ابي «براي����م» و«الغال����ي» ،إلى جان����ب أبناء عم��ل�اء وعميالت
البنك.
وقال مساعد المدير العام لقطاع التدقيق الشرعي في البنك
الش����يخ فواز الكليب «إن مس����ابقة هذا العام تأتي إس����تمراراً للعام
الماضي ،مراعاة للظ����روف الحالية التي تمر في الكويت والعالم،
بس����بب فيروس كورونا ،حيث ستكون بإس����تخدام وسائل التواصل
عن ب ُعد مع المتسابقين»l.
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021
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«المركزي األردني»:
إرتفاع إستخدام نظام الدفع اإللكتروني % 213
إرتفع إس��تخدام نظام الدفع اإللكتروني بواس��طة الهاتف النقال في عدد العمليات المنفَّ ذة بنسبة ،% 213
وبقيمة عمليات الدفع  ،% 571مقارنة بالس��نة الماضي��ة والبالغة  12.059.668حركة بقيمة إجمالية تقدر
بـ  1.082.62مليون دينار.
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ج���اء ذلك ف���ي العدد الخام���س من التقرير الس���نوي
لنظام المدفوعات الوطني لعام  2020الصادر عن البنك
المرك���زي األردن���ي ،الذي يرص���د ويحلل أه���م التطورات
الحاصل���ة ف���ي أنظم���ة وأدوات وقنوات الدف���ع والتحويل
اإللكتروني لألموال.
وق���ال محاف���ظ البنك المرك���زي الدكتور زي���اد فريز،
«إن اصدار التقرير ج���اء لتوفير المعلومات واإلحصاءات
الموثوق���ة للباحثي���ن ومتخ���ذي الق���رار والمس���تثمرين،
لإلس���تفادة منه���ا ف���ي تطوي���ر وتعزي���ز إس���تخدام أنظمة
وقنوات الدفع اإللكتروني في المملكة».
وأكد المحافظ فريز «أن التقرير يعكس إس���تراتيجية
البن���ك المرك���زي المتمثلة بدعم اإلنتقال إل���ى بيئة الدفع
اإللكتروني���ة ،بما ف���ي ذلك دعم مب���ادرات الدفع الحديثة
المتاح���ة والقابل���ة للتطبي���ق ،تحقيق���اً لل���رؤى والتطلعات
الملكي���ة الس���امية في دع���م التحول نحو إقتص���اد رقمي
ش���امل ومتطور ،باإلضافة إلى تس���هيل إس���تخدام وسائل
الدف���ع والتحوي���ل اإللكتروني لألموال القائم���ة والمبتكرة
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021

كالش���يكات وبطاق���ات الدف���ع والمحاف���ظ اإللكتروني���ة،
وقن���وات الدف���ع اإللكتروني���ة والموف���رة من قب���ل البنوك
األردنية وش���ركات خدم���ات الدفع والتحوي���ل اإللكتروني
لألموال».
ويع���رض التقري���ر للتط���ورات الحاصل���ة عل���ى نظام
المدفوع���ات الوطن���ي خ�ل�ال الع���ام  2020تنظيمي���اً
وتش���ريعياً ،واإلجراءات التي نفذه���ا البنك خالل جائحة
كورونا بهدف إستمرارية عمل أنظمة الدفع والتقاص على
مستوى المملكة وتحفيز المواطنين على إستخدام أدوات
وقنوات الدف���ع اإللكتروني وزيادة الوص���ول اليها إلحتواء
اآلثار السلبية الناجمة عن الجائحة والحد من إنتشاره.
كم���ا يتط���رق التقرير للتطورات الحاصل���ة إلى أنظمة
الدفع والتقاص والتس���ويات ،وأهم البيانات والمؤش���رات
اإلحصائية التي تعكس واقع قطاع المدفوعات في األردن،
والمتعلق���ة بأنظم���ة وأدوات وقن���وات الدف���ع اإللكترونية،
وتأثر كل منها باإلجراءات المتبعة خالل تداعيات جائحة
فيروس كورونا المستجد ومقارنتها مع فترات سابقةl.
)Union of Arab Banks (May 2021
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 888جائزة نقدية من البنك اإلسالمي األردني في حملة «رمضان معنا غير»

الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك االسالمي االردني
الدكتور حسين سعيد

أعل���ن البن���ك االس�ل�امي األردني ع���ن  222فائزاً في الس���حب
لألس���بوع األول من ش���هر رمضان المبارك للمش���اركين في الحملة
التس���ويقية التي أطلقها البنك منذ بداية ش���هر رمضان لمستخدمي
بطاقات���ه المصرفية بعن���وان «رمضان معنا غير  -تس���وق ببطاقاتك
المصرفي���ة خ�ل�ال الش���هر الفضيل لتحص���ل على فرص���ة الفوز في
إح���دى الجوائ���ز األس���بوعية المقدم���ة» ،حي���ث ت���م تخصيص 888
جائزة نقدية توزع على األس���ابيع االربعة بإجراء الس���حب على 222

جائزة كل أس���بوع ،لمكافأة أكبر عدد من متعامليه الذين يستخدمون
البطاق���ات المصرفية الصادرة عن البنك بأنواعه���ا المختلفة (فيزا
كارد و /أو ماستر كارد) في الشراء من المحالت التجارية أو التسوق
عبر اإلنترنت.
وق���ال الرئي���س التنفيذي المدير العام للبنك االس�ل�امي االردني
الدكتور حس���ين س���عيد إنه «يأتي إطالق هذه الحملة الترويجية التي
تُعتبر الثانية خالل العام الحالي  2021تقديراً لمتعاملينا مستخدمي
بطاق���ات مصرفنا المختلف���ة ،وتعزيزاً وتحفيزاً لهم في إس���تمرارية
إس���تخدام البطاقات التي تلبي إحتياجاتهم بكل سهولة وأمان ويسر،
والفوز بالجوائز التي يتم تخصيصها على مدار العام وهي إستكماالً
للحم�ل�ات الترويجي���ة التي ينفذها البنك س���نوياً حيث وصل مجموع
الجوائ���ز الت���ي خصصه���ا البنك خ�ل�ال الع���ام الحالي وحت���ى نهاية
ش���هر رمض���ان ( )1448جائ���زة نقدية لجميع مس���تخدمي البطاقات
المصرفية الصادرة عن البنك»l.

 70ألف مستفيد في مشروع «إفطار صائم رمضان»
بهبة من «الهالل األحمر اإلماراتي» في بيروت
إختتمت سفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة في العاصمة
اللبنانية بيروت« ،حملة إفطار صائم رمضان» التي شملت توزيع
وجبات ساخنة بهبة من «الهالل األحمر اإلماراتي» بالتعاون مع
«هيئة اإلغاثة والمس���اعدات اإلنس���انية التابعة ل���دار الفتوى».
وإستفاد من المشروع نحو  70ألف مستفيد في طرابلس ،جبل
لبنان ،عرسال ،بيروت ،البقاع الغربي ،شبعا ،صيدا وصور.
وهدفت هذه المس���اعدات إلى الوص���ول لمختلف المناطق
اللبنانية ،لتقديم يد العون والمس���اعدة نتيجة الظروف الراهنة
التي تمر في البالد ،بس���بب إستمرار تداعيات جائحة «كورونا»
من جه���ة ،واألزم���ة اإلقتصادي���ة والمعيش���ية المتفاقم���ة التي
يُعانيه���ا المواط���ن اللبناني من جهة أخرى ،وت���م التركيز خالل
الحملة التي إنطلقت بدءاً من أول ش���هر رمضان المبارك على
)Union of Arab Banks (May 2021

الح���االت اإلجتماعية الصعبة ،واأليتام ،وكبار الس���نّ  ،والعجزة
وأصحاب الهممl.
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021
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توقعات بنمو الناتج المحلي القطري بنسبة  % 2.2في 2021

توقع تقرير وزارة المالية في قطر ،حول بيانات الموازنة العامة للدولة للربع األول من العام ،2021
تعافي اإلقتصاد القطري من آثار جائحة كورونا في العام ،2021
وأن يحقق إجمالي الناتج المحلي باألسعار الثابتة نمو ًا بنسبة  % 2.2نتيجة برنامج التلقيح الوطني
وزيادة الطلب على النفط وإرتفاع أسعاره.

52

ووفق���اً للتقري���ر ،أظه���ر اإلقتصاد القط���ري إنكماش���اً في العام
 ،2020حي���ث س���جل النات���ج المحل���ي اإلجمال���ي باألس���عار الثابتة
إنخفاضا بلغ  ،% 3.7ويعود السبب الرئيسي لإلنكماش إلى تفشي
جائح���ة «كوفي���د –  ،»19وإنخفاض الطلب عل���ى النفط خالل العام
.2020
وأظه���رت بيان���ات الموازنة العام���ة للدولة للرب���ع األول من العام
 ،2021تحقيق فائض طفيف قدره  0.2مليار ريال ،حيث بلغ إجمالي
إي���رادات الربع األول م���ن العام  2021ما مق���داره  45.2مليار ريال،
مدعوم���اً بإنتعاش أس���عار النفط ،ف���ي حين تم تس���جيل مصروفات
إجمالية بمقدار  45.0مليار ريال للفترة عينها.
وكش���ف التقرير عن أن إجمالي اإلنفاق على المشاريع الرئيسية
خ�ل�ال الرب���ع األول من العام  2021بلغ ما مق���داره  15.0مليار ريال،
أو م���ا يعادل  % 20.8من إجمالي الموازنة المخصصة لعام ،2021
باإلضاف���ة إل���ى أنه تم ترس���ية مش���اريع جديدة بإجمال���ي مبلغ 4.6
مليارات ريال خالل الربع األول من العام .2021
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021

وظل إجمالي الدين العام ثابتاً خالل الربع األول من العام ،2021
بالمس���توى والتوزيع عينهما في نهاية العام  2020عند  381.9مليار
ري���ال قط���ري ،إذ لم تكن هناك أي إصدارات للدي���ن العام أو دفعات
سداد مستحقة خالل الربع األول من العام .2021
وف���ي م���ا يخص األداء المال���ي للربع األول من الع���ام  2021فقد
كان���ت المصروفات العامة إلى حد كبير وفق األهداف المحددة لها،
وبلغت  45.0مليار ريال وهو ما يمثل نسبة  % 23.1من موازنة العام
.2021
وم���ن ناحي���ة اإلي���رادات ،فق���د كانت مدفوعة بش���كل أساس���ي
باإلنتعاش الس���ريع في أس���عار النف���ط ،وحقيقة أن تقدي���ر إيرادات
قطاع النفط لعام  2021إس���تند إلى س���عر نفط متحفظ قدره 40.0
دوالراً للبرميل.
وأدت زي���ادة كف���اءة اإلنف���اق الت���ي تزامن���ت مع تعزي���ز تحصيل
اإلي���رادات إل���ى تحويل رصي���د الموازنة العامة من عج���ز متوقع إلى
فائض يبلغ حوالي  0.2مليار ريالl.
)Union of Arab Banks (May 2021
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عرش العطور« ..معركة ساخنة» بين مصر وفرنسا في إفريقيا
أثبت���ت مص���ر تفوق���اً
الفت���اً في مجال صادرات
المواد العطرية ألكثر من
بلد أفريقي ،في السنوات
الماضية ،لتس���حب بذلك
البس���اط من تحت أقدام
عاصم���ة األناقة والعطور
باري���س ،الت���ي إش���تهرت
بس���يطرتها عل���ى س���وق
العطور في أفريقيا.
ولطالم���ا تربع���ت
باريس ،على عرش الصناع���ات المرتبطة باألزياء والموضة وفي
القل���ب منها الصناعات العطرية ،لفخامته���ا ،ودوام رائحتها على
الجسد والمالبس ،لكن مصر إنتزعت هذه المكانة في عدة بلدان
إفريقية.
وش���هد الع���ام  2019تف���وق ص���ادرات مص���ر العطري���ة على
«المنتجات الفرنسية» في أكثر من بلد إفريقي ،وفق تقرير حديث
لوزارة التجارة والصناعة المصرية.
وتص���دّرت مصر المرك���ز األول من الص���ادرات العطرية في
دول الجزائ���ر وتونس وبوركينا فاس���و ،فيما تحت���ل المركز الثاني
من الص���ادرات العطرية إلى إثيوبيا وكوت ديف���وار .وتُعتبر زيوت
«العتر ،والياسمين ،والريحان» ،أهم الزيوت العطرية التي تنتجها
مصر.
وتأت���ي ص���ادرات مص���ر م���ن «مخالي���ط الم���واد العطري���ة،
ومس���تحضرات أخرى أساس���ها مواد عطرية» ،في المركز الثاني
من صادراتها اإلجمالية لـ «القارة السمراء» ،بقيمة بلغت 203.37
مليون دوالر خالل العام .2019
تراجع فرنسي
وتُظهر اإلحصاءات المصرية تراجع فرنسا إلى المركز الثاني
بعد مصر من الصادرات العطرية للجزائر وتونس ،فيما تأتي في
المركز األول في كوت ديفوار ،والخامس في بوركينا فاس���و .وفي
المقابل وفرت مصر نحو  % 32.52مما إس���توردته الجزائر من
بن���ك «مخاليط الم���واد العطرية ،والمحضرات األخرى أساس���ها
مواد عطرية» خالل .2019
ووفرت مصر  % 38.97مما إستوردته إثيوبيا من البند ذاته،
و % 35.58مما إس���توردته تون���س ،و % 17.94إلحتياجات كوت
ديفوار ،و % 60.16من إستيراد بوركينا فاسو.
)Union of Arab Banks (May 2021

طلب متزايد
ويؤك����د أحد مُصدري
النباتات الطبية والعطرية
من مصر ،ربيع مصطفى،
«وج����ود طلب متزايد على
المنتج����ات المصري����ة
ف����ي الفت����رة الماضي����ة،
لي����س لل����دول اإلفريقي����ة
فق����ط ،لكن ل����دول كثيرة
ف����ي اإلتح����اد األوروب����ي،
وأمي����ركا ،وغيره����ا م����ن
البل����دان حول العال����م» ،موضحاً «أن هناك مي����زات كثيرة للمنتج
المص����ري م����ن النبات����ات الطبي����ة والعطري����ة ع����ن مثيالته����ا من
األصناف سواء هندية أو تركية أو سورية».
صادرات مصر
شهدت صادرات مصر من المواد العطرية إلى إفريقيا قفزة
كبرى ،خالل  9سنوات فقط ،إذ تضاعفت  12مرة من  2011حتى
 ،2019حسب تقرير التجارة والصناعة في مصر.
وس���جلت مصر في  2011صادرات عطري���ة بـ  28.40مليون
دوالر فقط ،بمعدل زيادة  174.97مليوناً في العام الواحد ،مقارنة
بصادراته���ا ف���ي الع���ام  .2019وفي الربع األول م���ن العام 2020
فق���ط صدرت مصر نبات���ات طبية وعطرية وأعش���اب لـ 86دولة
بإجمالي إنتاجية تُقدر بـ 12ألف و 500طن من تلك النباتات.
ووف����ق تقرير س����ابق للهيئ����ة العام����ة لالس����تعالمات ،التابعة
للرئاس����ة المصرية ،فإن «مصر تحتل المرك����ز الرابع عالمياً في
مجموع صادرات الزيوت العطرية والطبية .وقد قفزت صادرات
مص����ر من المواد العطرية إلى إفريقي����ا من نحو  17مليون دوالر
في العام  ،2011إلى  203ماليين دوالر في .»2019
وتزاي����دت ص����ادرات «العط����ور» المصري����ة ألكث����ر  5بل����دان
اس����تيراداً لها من مصر ،إذ كانت البداية في  ،2011وإس����توردت
الجزائ����ر حينها عط����وراً بقيمة  1.67مليون دوالر فقط ،ثم زادت
إستيرادها إلى  61.96مليون دوالر في  ،2019أي ثُلث الصادرات
المصرية من المواد العطرية إلفريقيا.
وف����ي تونس ،بدأت مصر بالتصدي����ر بـ 2.36مليون دوالر في
 ،2011ووصل����ت حت����ى  18.13مليوناً حالي����اً .وفي الربع األول من
 2020فقط ،صدّرت مصر نباتات طبية وعطرية وأعشاب لـ86
دولة بإجمالي إنتاجية ت ُقدر بـ 12ألفاً و 500طنl.
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021
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التمويل اإلجتماعي اإلسالمي لدعم جهود التعافي
وإعادة البناء بعد جائحة «كوفيد»19 -
فيما ال يزال العالم يتخبط في مواجهة جائحة «كوفيد ،»19 -أطلقت األمم المتحدة ،بالشراكة مع البنك اإلسالمي
بشكل أفضل .ففي ظلّ األزمة العالمية الصحية واإلقتصادية التي أوقعت
ٍ
للتنمية ،مبادرةً لدعم جهود تمويل التعافي
حدة
قدم التمويل اإلجتماعي اإلسالمي إمكانية توفير الدعم العاجل للتخفيف من ّ
الماليين في براثن الفقر المدقع ،يُ ّ
الفقر ،ودفع عجلة التعافي اإلقتصادي واإلستجابة للجائحة وتعزيز التنمية المستدامة.

وف � � ��ي كلم � � ��ة افتتاحي � � ��ة خ �ل ��ال حف � � ��ل اإلط �ل ��اق ،أك � � ��دت أمينة
محم��د ،نائب��ة األمين العام لألمم المتح��دة« ،أن التضامن مع
المحتاجين يعني إستكش � � ��اف سبل إس � � ��تخدام التمويل اإلجتماعي
اإلس �ل ��امي لتعزيز اإلس � � ��تجابة للجائحة من خالل مبادرة تس � � ��ريع
إتاحة أدوات مكافحة «كوفيد )ACT-Accelerator( »19 -ومرفق
«كوفاكس» ( ،)COVAX facilityومبادرات ووسائل أخرى لضمان
الوصول العادل إلى اللقاحات والتشخيصات والعالجات».
ووفق � � � ًا ألح � � ��دث التوقع � � ��ات اإلقتصادي � � ��ة التي أصدرته � � ��ا األمم
المتح � � ��دة ،ال يزال التعافي اإلقتصادي معرّض ًا للخطر ،رغم التقدّ م
الطفيف الذي تم تس � � ��جيله مقارنة بأرقام عام  ،2020وذلك بس � � ��بب
إرتف � � ��اع أعداد اإلصاب � � ��ات بالوباء وتأخر الوصول إل � � ��ى اللقاحات في
البل � � ��دان ذات الدخ � � ��ل المنخفض وتفاقم عدم المس � � ��اواة ،وجميعها
عوامل تعوق التقدّ م نحو أهداف التنمية المستدامة ،التي هي خطة
العالم لتحقيق مستقبل أفضل للجميع في حلول العام .2030
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وم � � ��ن خالل آلي � � ��ة «كوفاك � � ��س» ،وهي آلي � � ��ة اإلنصاف ف � � ��ي اللقاح
الوحيدة في العالم بقيادة منظمة الصحة العالمية وتحالف «غافي»
للقاح � � ��ات ( )Gaviواإلئتالف المعني بإبت � � ��كارات التأهب لمواجهة
األوبئة ( ،)CEPIبالش � � ��راكة مع منظمة األم � � ��م المتحدة للطفولة
(اليونيسف) ،وصل إلى ما يزيد عن  120دولة مشاركة  60مليون ًا من
لقاح � � ��ات «كوفيد »19 -إلى اليوم ،في جهد غير مس � � ��بوق عبر التاريخ
لنش � � ��ر اللق � � ��اح .إال أن آلية «كوفاكس» ال تزال بحاج � � ��ة إلى  2.8مليار
دوالر لتحقي � � ��ق هدفها المتمثل في إنهاء المرحلة الحادة للجائحة
في حلول نهاية العام.
وتش � � ��مل المب � � ��ادرة الت � � ��ي ت � � ��مّ إطالقه � � ��ا «الح � � ��وار الدول � � ��ي حول
دور التموي � � ��ل اإلجتماعي اإلس �ل ��امي ف � � ��ي تحقيق أه � � ��داف التنمية
المس � � ��تدامة» ،الذي سيُشكل منصةً لمناقش � � ��ات حاسمة بين العديد
م � � ��ن األطراف ،منها قادة العالم والمؤسس � � ��ات اإلس �ل ��امية ،حول دور
التمويل اإلجتماعي اإلسالمي.
)Union of Arab Banks (May 2021

وش � � ��دّ د الدكت��ور بندر ب��ن محم��د حمزة
حج��ار ،رئي��س مجموع��ة البنك اإلس�لامي
للتنمي��ة ،عل � � ��ى أهمية الحوار الدول � � ��ي حول دور
التمويل االجتماعي اإلس �ل ��امي ،قائالً« :في حين
باتت هشاش � � ��ة األنظمة اإلجتماعية واإلقتصادية
واضح � � ��ة للعال � � ��م أجم � � ��ع ،وخصوص � � � ًا ف � � ��ي زم � � ��ن
الجائح � � ��ة ،تُوف � � ��ر أدوات التموي � � ��ل اإلجتماع � � ��ي
المنعة التي تشتد
اإلسالمي فرصةً للصمود وبناء ِ
الحاجة إليه � � ��ا .فإني على ثقة أن الزكاة والصدقة
والوقف والتمويل اإلس �ل ��امي األصغر ،أدوات تتيح
إعتماد نه � � � ٍ�ج تنمويّ أكثر مرونة وش � � ��موالً ،ينطلق
من القاعدة الش � � ��عبية ،وإني أتطلع إلى العمل مع
ش � � ��ركائنا في األمم المتحدة لتعميم هذه األدوات
لتلبية اإلحتياجات الملحة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وأكد الدكتور حجار «تأييد البنك الكامل ألهمية اإلس � � ��تفادة من
التموي � � ��ل اإلجتماع � � ��ي للتخفيف من آثار الجائحة المتفش � � ��ية ،بما
ف � � ��ي ذلك إلنتاج لقاحات «كوفي � � ��د »19 -لخدمة البلدان النامية وأقل
البلدان نم ّواً».
ويُعتب � � ��ر التمويل اإلجتماعي اإلس �ل ��امي آلية تمويل أساس � � ��ية،
تستخدم أدوات تقليدية مثل الزكاة (التي تبلغ المساهمات السنوية
في إطاره � � ��ا حوال � � ��ي  300ملي � � ��ار دوالر) ،والصدق � � ��ة ،والوقف (ومنه
الصنادي � � ��ق اإلس � � ��تئمانية) ،كذلك أدوات التموي � � ��ل األصغر كالقرض
الحسن .وتستند جميعها إلى قيم اإليمان والشمولية لتعزيز الثقة
المجتمعي � � ��ة والتع � � ��اون والتضامن في مكافحة الفق � � ��ر والجوع ،بما
يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت الدكتورة روال دش��تي ،األمين��ة التنفيذية للجنة
األم��م المتح��دة اإلقتصادي��ة واإلجتماعي��ة لغرب��ي آس��يا
(اإلس��كوا)« ،أن التمويل اإلجتماعي اإلس �ل ��امي ال � � ��ذي يقوم على
مب � � ��ادئ اإلنصاف والعدالة ،س � � ��يدعم الس � � ��عي للتغلّب عل � � ��ى القيود
المالية ونقص التمويل وانعدام المس � � ��اواة في التمويل ،ويفتح آفاقً ا
جديدة لتحفيز النش � � ��اط اإلقتصادي وتعزيز الرفاهية اإلجتماعية
وتحقيق اإلدماج المالي واإلزدهار المشترك».
وتابعت دشتي« :بإس � � ��تخدام أدوات الثورة الصناعية الرابعة ،بما
في ذل � � ��ك سالس � � ��ل الكت � � ��ل ( )blockchainوتكنولوجيا الخدمات
المالي � � ��ة ( )fintechوال � � ��ذكاء اإلصطناع � � ��ي ،يُمكنن � � ��ا إدارة ال � � ��زكاة
واألوقاف والتمويل األصغر اإلس �ل ��امي على نحو أفضل» ،داعية إلى
«اإلس � � ��تفادة من الح � � ��وار الدولي للبحث في إمكانية إنش � � ��اء صندوق
إقليم � � ��ي للزكاة والوق � � ��ف والصدقة لدعم تدخ �ل ��ات اإلغاثة الفورية،
وجه � � ��ود القضاء على الفق � � ��ر على المدى الطوي � � ��ل ،وحماية الفئات
األكثر عرضةً للخطر».
)Union of Arab Banks (May 2021

وب � � ��دوره ،ص � � �رّح الدكت��ور أحم��د ب��ن محم��د المريخ��ي،
المستش��ار الخاص لألمي��ن العام لألمم المتح��دة ،أن «إطالق
ه � � ��ذا الحوار خالل ش � � ��هر رمضان الكريم ُيس � � �لّط الضوء على أهمية
مس � � ��اعدة المحتاجي � � ��ن .فعلينا الي � � ��وم ،أكثر من أي وق � � ��ت مضى ،أن
نتعاض � � ��د ونتعاون لتحقيق أهداف التنمية المس � � ��تدامة والتخفيف
من آثار الجائحة».
وس � � ��يتخلّل الحوار الدولي سلس � � ��لة ندوات افتراضية تمتد حتى
تش � � ��رين الثاني /نوفمبر  ،2021يس � � ��تضيفها معه � � ��د األمم المتحدة
للتدري � � ��ب والبح � � ��ث .وس � � ��تجمع الن � � ��دوات بي � � ��ن مؤسس � � ��ات التمويل
االجتماع � � ��ي اإلس �ل ��امي والعلماء والخب � � ��راء واألنظمة اإلنس � � ��انية
واإلنمائي � � ��ة الدولية وأصح � � ��اب المصلحة اآلخري � � ��ن لتعميق الفهم
للتمويل االجتماعي اإلس �ل ��امي والتعريف بمنصات ومبادرات األمم
المتحدة الحالية.
وتش � � ��مل النتائج المتوقعة للحوار الدولي أيض ًا تقرير ًا عن سبل
اإلس � � ��تفادة من التموي � � ��ل اإلجتماعي اإلس �ل ��امي لتحقي � � ��ق أهداف
التنمية المس � � ��تدامة؛ وقاع � � ��دة معرفية ودورات للتعل � � ��م اإللكتروني
حول هذا الموضوع يتم تنفيذها في معهد األمم المتحدة للتدريب
والبح � � ��ث؛ وخارطة طريق وتوصيات عمليّة في ش � � ��أن س � � ��بل المضي
قدم � � � ًا والمس � � ��اهمة في مب � � ��ادرة تموي � � ��ل التنمية في عص � � ��ر جائحة
«كوفيد »19 -وما بعده.
من جهت � � ��ه ،أكّد الدكتور محم��ود محيي الدي��ن ،المبعوث
الخاص لألمين العام لألم��م المتحدة لتمويل خطة التنمية
المس��تدامة لع��ام  ،2030أن «هذه الش � � ��راكة بي � � ��ن األمم المتحدة
والبنك اإلس �ل ��امي للتنمية ،ستس � � ��اعد في تحقيق إمكانات التمويل
االجتماعي اإلس �ل ��امي لدعم جهود العمل اإلنس � � ��اني ،والتقدّ م نحو
أهداف التنمية المستدامة في هذا الزمن الصعب»l.
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021
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مجموعة بنك  ABCفي الربع األول من :2021

أرباح صافية لمساهمي الشركة األم بنحو  30مليون دوالر
أعلن��ت مجموع��ة بن��ك
( ABCالمؤسس��ة العربي��ة
ش.م.ب)،
المصرفي��ة
النتائج المالي��ة للربع األول
من الع��ام  ،2021حيث بلغت
األرب��اح الصافي��ة نح��و 30
ملي��ون دوالر ،م��ع تكلف��ة
مخاطر تعود إلى مس��تويات
ما قبل الجائحة ،مما يعكس
توقع��ات إقتصادي��ة أفضل،
وذل��ك بعد إس��تيعاب البنك
لتأثيرات عمليات اإلحتيال
اإلقليمي��ة الت��ي حدث��ت
خالل العام .2020
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وتعاف���ت مجموع���ة بن���ك ABCم���ن
تأثي���رات الع���ام  2020وه���ي تنتق���ل بحذر
ف���ي خض���م الظ���روف التش���غيلية اإلنتقالية
م���ا بع���د «كوفيد ،»19 -والتي ال تزال تتس���م
بعملي���ات إغالق عرضية وبيئ���ة عمل مقيدة
عبر األسواق.
ويواص���ل بن���ك  ABCدع���م عمالئ���ه
وموظفيه ومجتمعات���ه في طريق التعافي مع
مواصلة الس���عي في خطط���ه للنمو والتحول
الرقمي .وتس���ير عملية إستحواذ المجموعة
عل���ى بن���ك بل���وم مص���ر ش .م .م .الت���ي تم
توقيعها في يناير /كانون الثاني  2021بشكل
جي���د وه���ي ف���ي مراح���ل متقدمة م���ن أخذ
الموافقات الرقابية والعمليات الختامية.
وإرتفع إجمالي الدخل التش���غيلي بشكل
كبير على أساس تشغيلي وعلى أساس معدل،
وذلك تماش���ياً مع مس���تويات العام الماضي،
رغ���م إنخف���اض أس���عار الفائ���دة والظروف
اإلقتصادي���ة الصعبة .وبقي���ت التكاليف أقل
م���ن الع���ام الماض���ي ،حي���ث تعك���س بيانات
المقارنة إجراءات الترشيد وزيادة اإلنضباط
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021

والتحكم في التكاليف مع إستمرار اإلستثمار
في أولويات البنك اإلس���تراتيجية في عملية
التحول الخاصة بالبنك.
وال ي���زال البن���ك يتمت���ع بميزاني���ة عامة
قوي���ة مع نس���ب رأس المال ونس���ب س���يولة
أعل���ى بكثير من المتطلبات التنظيمية :بلغت
حق���وق الملكي���ة الرئيس���ية من المس���توى 1
نسبة  ،% 16.6وبلغت نسبة تغطية السيولة
 ،% 200أما نس���بة السيولة المستقرة فقد
بلغت .% 124
وتكتس���ب قدرات البنك في مجال الدفع
والخدم���ات المصرفي���ة الرقمي���ة لألف���راد
زخمًا مطرداً ،وقد تس���لَّم فريق قيادي جديد
مقالي���د إدارة في ش���ركة الخدم���ات المالية
العربي���ة لتوجيه المرحلة التالية من تحولها،
كما يتزايد نمو عمالء وودائع بنك «إلى» على
نحو مطرد.
وحاف���ظ البنك على الجودة الكلية القوية
لمحفظ���ة األصول ،مع وج���ود معايير ضمان
ائتمان���ي س���ليمة والت���ي ت���م تأكيده���ا عب���ر
مراجعات اختبارات الضغط المكثقة للعمالء.

رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك ABC
الصديق عمر الكبير

ويقول رئيس مجل���س إدارة مجموعة بنك
 ،ABCالصديق عمر الكبير« :يسعدنا أن نرى
عودة المجموعة إلى مس���توى أكثر من المعتاد
من الربحية» ،مؤكداً «األسس الرئيسية القوية
لإلمتي���ازات المتنوع���ة للمجموع���ة .ورغم أن
اإلنتقال من مرحلة الجائحة أكثر صعوب ًة عمّا
كان متوقع���اً ف���ي الس���ابق ،إال أن بنك ABC
يُواص���ل العم���ل بق���وة ،والتكيّف م���ع «الوضع
الطبيع���ي الجدي���د» والتوجي���ه بفعالية خالل
هذا التحدي المستمر»l.
)Union of Arab Banks (May 2021

األخبار والمستجدات

البنك األهلي المتحد يدعو عمالءه إلستخدام تطبيق «عيديتي»
إلرسال وتسلّم «العيدية» إلكتروني ًا

لمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ،والذي يرتبط بعادة تبادل «العيدية» ،أعلن البنك األهلي المتحد في بيان «أن عمالءه
بإمكانهم إرس��ال وإس��تقبال «العيدية» بش��كل إلكتروني ،من خالل تطبيق «عيديتي» اإللكتروني ،الذي أطلقه بنك الكويت
المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية ،وش��ركة الخدمات المصرفية اآللية المشتركة (كي-نت) ،حيث يُ عتبر هذا التطبيق
األول من نوعه على مستوى المنطقة.
وأكدت الرئيس التنفيذي بالوكالة في البنك األهلي المتحد جهاد
الحميضي «أن البنك يدعم تطبيق «عيديتي» ،ويُشيد بدور بنك الكويت
المرك���زي في إطالق هذه المبادرة ،التي تُمثل قيمة مضافة للعمالء»،
موضح���ة «أن تطبيق «عيدت���ي» بإصداره الثاني ،يُمكّ���ن الجمهور من
إرس���ال «العيدي���ة» إلكترونياً ،وبخطوات س���ريعة ومرن���ة ،تُمكن كافة
الش���رائح العمرية من العمالء من إس���تخدامها بس���هولة ،مع اإللتزام
بضوابط التباعد اإلجتماعي المطلوبة لمكافحة فيروس كورونا».
يُذكر أنه ال تشترط الخدمة أن يكون لدى متسلم «العيدية» حساب
مصرف���ي ،حيث يُمكن لمرس���ل العيدية إرس���ال «العيدي���ات» ألي رقم
هاتف نقال مس���جل ،داخل دولة الكويت ،كما تشمل الخدمة مجموعة
من المزايا الجديدة مثل متابعة حالة «العيدية» ،بحيث يُمكن للمرسل
التحق���ق من وص���ول المبلغ من عدمه لمتلق���ي «العيدية» ،إضافة إلى
)Union of Arab Banks (May 2021

إمكانية إرس���ال رسالة خاصة لمتلقي «العيدية» ،وغيرها من المزايا،
والعدي���د م���ن الحوافز النقدي���ة والعينية ل���كل من مرس���ل «العيدية»
ومتلقيه���ا ،ويُمكن التعرف على تفاصيل ذلك من خالل تحميل تطبيق
«عيديتي» المتوافر على كل من «أبل ستور» ،و« بالي ستور».
ودع���ت الحميضي عمالء البنك األهلي المتحد إلى «إس���تخدام
تطبيق «عيديتي» في إرس���ال «العيدي���ات» لمن يرغبون من عائالتهم
واًصدقائ���ه» ،مؤكدة «أن تطبيق «عيديتي» يُع��� ّد مبادرة مميزة ولفتة
إنسانية طيبة ،تُساعد جمهور العمالء على تبادل «العيديات» بما تُمثله
من تعزيز للروابط اإلجتماعية واإلنس���انية ،وفي الوقت عينه تعكس
ه���ذه المب���ادرة ميزات التحول الرقمي ،وتبنّ���ي التكنولوجيا الحديثة
ف���ي تطوير نم���اذج أعمال وخدم���ات الدف���ع والتحوي���ل اإللكتروني،
وتسخيرها لتوفير خدمات مرنة وآمنة وسريعة للعمالء»l.
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021
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موضوع الغالف

البطالة تنهش في إقتصاد العالم
أكثر من نصف القوى العاملة مهددة بخسارة مصدر رزقها
بقلم نعمت بيان
مستشارة المرأة والطفل في المنظمة العربية
لحقوق اإلنسان في الدول اإلسكندنافية

أطل عيد العم � � ��ال هذا العام ،والعالم يعيش في ظروف أكثر من
إس � � ��تثنائية ،فال إحتف � � ��االت وال تجمعات أو تظاه � � ��رات إحتفا ًال بهذا
اليوم العالمي ،بس � � ��بب إجراءات العزل التي فرضتها جائحة كورونا،
والتي تس � � �بّبت في تعطيل عجلة اإلنتاج ورك � � ��ود اإلقتصاد العالمي،
الذي بدوره أدى إلى إقفال اآلالف من المؤسس � � ��ات والمعامل وصرف
الماليي � � ��ن من العم � � ��ال والموظفين ،حي � � ��ث س � � ��جلت البطالة أعلى
مستوياتها على الصعيد العالمي .فقط في قطاع الصحة والرعاية،
لق � � ��ي ما يقارب  7000عامل صحي حتفهم جرّاء الجائحة ،في حين
أن  136مليون � � � ًا من العاملين معرضون لخطر اإلصابة بـ «كوفيد»-19
من خالل عملهم ،حس � � ��ب تقرير منظمة العمل الدولية الذي ينظر
ف � � ��ي كيفية قيام البلدان بتقليل المخاطر التي يتعرّض لها الجميع
في مكان العمل ،في حال طوراىء صحية مستقبلية.
أم � � ��ا عربياً ،فاله � � ��مّ مُ ضاعف ،فعيد العمال ه � � ��ذا العام له مذاق
م � � � ّر نتيجة الضرر الذي لحق بالطبق � � ��ة العاملة في كافة مجاالتها،
فإضاف � � ��ة إلى جائحة كورونا التي فرضت حالة اإلقفال والعزل ،تأتي
ني � � ��ران الحروب والصراعات المس � � �لّحة واإلحتالالت التي تش � � ��هدها
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بعض الدول العربية مثل (األحواز وفلسطين واليمن وليبيا والعراق
وس � � ��وريا ولبنان) ،التي فرضت حالة الن � � ��زوح والهجرة ،وهبوط قيمة
العملة الوطنية ،حيث نالت القوى العاملة في هذه البلدان القسط
األكب � � ��ر من المعاناة ،إذ تم تخريب القطاع � � ��ات الصناعية والتجارية
والزراعي � � ��ة والس � � ��ياحية ،باإلضاف � � ��ة إل � � ��ى تع � � ��رض العم � � ��ال للقم � � ��ع
واإلضطهاد والصرف العشوائي ،من دون دفع أي حقوق أو تعويضات،
مما فاقم من تصاعد األزمة المعيشية بشكل مخيف ،كالذي يجري
في لبنان على س � � ��بيل المثال ال الحصر ،حيث هبطت قيمة العملة
الوطنية إلى  ،% 80فوصل الحد األدنى لألجور إلى أدنى مستوياته
أي م � � ��ا يقارب  65دوالراً ،نتيجة األس � � ��باب التي ُذك � � ��رت أعاله ،يُضاف
إليها سياسة الفساد ونهب المال العام من قِ بل المنظومة السياسية
القائمة منذ ما يقارب الثالثة عقود.
أيضا س � � ��وريا تأتي في صدارة الدول التي ش � � ��هدت تدهور ًا حاد ًا
ف � � ��ي أوضاع العمال � � ��ة ،إذ إرتفعت البطالة بحس � � ��ب تقارير دولية إلى
نح � � ��و  ،% 80باإلضاف � � ��ة إلى هب � � ��وط قيمة األجور وإرتفاع قياس � � ��ي
للتضخم .الحال ليس بأفضل في العراق واليمن وغيرها من الدول
العربية ،ولو أن نسبة البطالة متفاوتة .في دول الخليج العربي التي
تعوم على مصادر ثروات كبيرة وتنعم إلى حد ما باإلس � � ��تقرار ،تعيش
أيضا العمالة الوافدة ظروف ًا معيش � � ��ية صعبة ،ليس بس � � ��بب جائحة
كورونا فحس � � ��ب ،بل نتيجة إجراءات التقش � � ��ف الت � � ��ي إتخذتها بعض
دول الخليج بس � � ��بب أزمة تراجع اإليرادات النفطية ،حيث تم خفض
اإلعتماد على اليد العاملة الوافدة وإحالل المواطنين بد ًال منها.
وقد توقع تقرير لألمم المتحدة أن ترتفع نسبة البطالة والفقر
في العام  2021في المنطقة العربية بسبب تداعيات جائحة كورونا،
إل � � ��ى  ،% 12.5أعالها في فلس � � ��طين ( ،)% 31ث � � ��م ليبيا (،)% 22
وتون � � ��س واألردن ( )% 21في ظ � � ��ل تضييق الخن � � ��اق على اإلقتصاد
العالمي بسبب اإلغالقات المرتبطة بـ «كوفيد.»-19
وبحس � � ��ب التقرير ،فقد أثرت الجائحة على العالم بأس � � ��ره وال
س � � ��يما في الجوانب اإلقتصادي � � ��ة ،أما المنطق � � ��ة العربية ،فتواجه
سيناريوهين محتملين ،إما إنتهاء األزمة وعودة الدورة اإلقتصادية
إلى وضعها الطبيعي في الربع األول من العام  ،2021وإما إستمرار
األزم � � ��ة خالل الرب � � ��ع األول من الع � � ��ام  .2021وبموجب الس � � ��يناريو
اإلقتص � � ��ادي المتفائل ،من المتوقع تحقي � � ��ق معدل نمو يصل إلى
 ،% 3.5أما الس � � ��يناريو اآلخر األقل تفاؤالً ،يُقتصر فيه النمو على
.% 2.8
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بينما ترى دراسات أخرى ،أن األرقام الرسمية المنشورة ال تُعبّر
عن واقع البطالة في البلدان العربية ،فالبطالة في الدول العربية
الت � � ��ي تعاني الحروب والمجاعة والنزوح مثل اليمن وليبيا والعراق
وسوريا وفلس � � ��طين واألحواز في أعلى مستوياتها .في هذا اإلطار،
ش � � ��رح محمد الهادي بش � � ��ير ،المش � � ��رف على فريق إع � � ��داد التقرير
في اإلس � � ��كوا ،أن األزم � � ��ة في المنطق � � ��ة العربيّة تتج � � ��اوز المعطى
اإلقتصادي لتش � � ��مل تحديّات إجتماعيّة كبرى ،مثل إنتش � � ��ار الفقر
الذي قد تصل نسبته في العام  2021إلى  % 32ليطال  116مليون
ف � � ��رد ،وتفاقم البطالة بين الش � � ��باب لتصل نس � � ��بتها إلى حوالي 27
 ،%وإستمرار عدم المساواة بين الجنسين في مختلف أوجهه ،وأن
المنطقة العربيّة ال تزال ُتس � � � ّ�جل فجوة بين الجنس � � ��ين بنسبة 40
 %هي األعلى في العالم .وأكّد بش � � ��ير أن التحديات التي تواجهها
المنطقة تتط ّل � � ��ب جهد ًا مُ ضاعفً ا من الحكوم � � ��ات العربيّة لتوفير
ش � � ��بكات األم � � ��ان اإلجتماعي الالزمة ،وال س � � �يّما ف � � ��ي المجتمعات
المضيف � � ��ة لالجئين والنازحين ،حيث يُخش � � ��ى من تدهور الظروف
المعيش � � ��ية مع ح � � ��االت الركود اإلقتص � � ��ادي التي تصي � � ��ب البلدان
المانحة.
أين دور منظمة العمل العربية ؟
في ظل هذه األجواء القاتمة والس � � ��لبية ،لم تقم منظمة العمل
العربي � � ��ة ب � � ��أي إج � � ��راءات من ش � � ��أنها إيج � � ��اد حلول له � � ��ذه المعضلة
اإلقتصادية-اإلجتماعي � � ��ة .فلم تعلن المنظمة عن أي برامج حماية
)Union of Arab Banks (May 2021

للعم � � ��ال وال س � � ��يما الذين تش � � ��ردوا من ال � � ��دول التي تش � � ��هد نزاعات
مس � � ��لحة ،وال هي قدمت برامج أو على األقل رؤية عن كيفة مساعدة
العاطلي � � ��ن عن العم � � ��ل ،وحفظ حقوقهم ،أو تأمي � � ��ن برامج دعم لهم
في هذه المرحل � � ��ة العصيبة التي يمر فيها العالم عموم ًا والمنطقة
العربي � � ��ة خصوصاً .ف � � ��دور المنظمة وجب أن يكون أكث � � ��ر فعالية في
معالج � � ��ة القضاي � � ��ا العمالي � � ��ة التي ه � � ��ي قضية إنس � � ��انية بالدرجة
األول � � ��ى ،وأن ال يُقتصر دورها على إص � � ��دار تقارير وإحصاءات فقط.
لذا المطلوب من منظمة العمل العربية ومن المنظمات الحقوقية
األخ � � ��رى المعني � � ��ة بحقوق اإلنس � � ��ان ،أن تكون أكث � � ��ر فعالية مع هذا
الواق � � ��ع المزري ،في إيجاد الس � � ��بل واآلليات لحف � � ��ظ حقوق العامل
وتأمين ظروف حياة كريمة له.
إن قضي � � ��ة العمال هي قضية إنس � � ��انية بالدرجة األولى وليس � � ��ت
قضي � � ��ة يُتاجر به � � ��ا من قبل المنظوم � � ��ات السياس � � ��ية الحاكمة .لذا
يتطلب األمر إيجاد حلول جذرية لهذه المش � � ��كلة ،حيث تكفل لهذه
الطبقة ،وال س � � ��يما المُ همش � � ��ة منها العيش بكرامة ،ضمن بيئة عمل
آمنة محفوظة الحقوق.
ونختم بقول للشيخ محمد الغزالي عن هذا الواقع المرير« :غير
أن هن � � ��اك رجا ًال يأخذون للعيش أس � � ��بابه ،ويطرق � � ��ون للعمل أبوابه،
ويح � � ��رق الواحد منهم دم � � ��ه وأعصابه ،ثم ال يجدون ش � � ��يئ ًا بعد هذا
الجهد المُ ضني ،أو يجدون ش � � ��يئ ًا يُمس � � ��ك الرمق ،ويسدّ الحاجات
الملحة ثم يجف المعين ،وتس � � �وَد الدنيا في وجوههم ،وتضطرم في
نفوسهم ثورة مكتومة على المجتمع والدولة ويسوء ظنهم في قيمة
العمل والسعي»l.
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البنك الدولي :مبادرة الشرق األوسط الخضراء ستضع ح ّد ًا للتصحر
وتعزز اإلستدامة اإلقتصاديّة
ف���ي وق���ت تس���عى في���ه
المملكة العربية السعودية إلى
إنج���از برامج الرؤي���ة ،2030
أكد المدي���ر اإلقليم���ي للبنك
الدولي لدول مجل���س التعاون
الخليجي ،عصام أبو س���ليمان
«أن المملك���ة إس���تطاعت
أن تُح��� ّد م���ن أث���ر الصدم���ة
المزدوجة بفعل إنتشار جائحة
المدير اإلقليمي للبنك الدولي لدول كورون���ا ،وإنخف���اض أس���عار
مجلس التعاون الخليجي
الطاق���ة بنج���اح ،فض�ل�اً ع���ن
عصام أبو سليمان
قدرتها ف���ي تقديم إصالحات
هيكلي���ة ،وإط�ل�اق مب���ادرات
متعددة ممكنة لالقتصاد السعودي» ،مشيراً إلى «أن مبادرة الشرق األوسط
الخضراء ستضع ح ّداً للتصحر وتعزز اإلستدامة البيئيّة واإلقتصاديّة».
وق���ال أب���و س���ليمان« :تُعتبَ���ر الس���عودية في ط���ور عمليّ���ة إصالحات
ديناميكيّ���ة تعك���س التح���وّالت اإلجتماعيّ���ة واإلقتصاديّة لرؤية الس���عودية

 ،»2030الفتاً إلى «المبادرات األخيرة التي تُظهر مدى طموح الحكومة من
أجل تنويع إقتصادها ،بهدف تحقيق إقتصاد المس���تقبل األخضر ،بغية أن
يساهم في الح ّد من التدهور البيئي المحلي والعالمي ،وضمان اإلستخدام
المس���تدام للموارد الطبيعيّة التي تُعتبَر حيوية بالنس���بة إلى المملكة ،وإلى
مس���تقبل كوكب األرض» ،مشيراً إلى «أن مبادرة الشرق األوسط الخضراء
تُجسّ د هذا التغيّر».
ولفت أبو س���ليمان إلى «أن مبادرة الش���رق األوس���ط الخضراء ،تعمل
بالتزامن مع مبادرات أخرى ،تهدف إلى التكيّف المناخي والح ّد من التغيّرات
البيئية ،في ظل تطلّعات للحد من إنبعاثات الكربون بنسبة  ،% 60وزرع 50
مليار شجرة» ،مؤكداً أنه «في حال تنفيذ المبادرة ،فإنه سيضع ح ّداً للتصحّ ر
وحماية الموارد الطبيعيّة للمملكة ،وضمان اإلستدامة البيئيّة واإلقتصاديّة».
بحس���ب أبو سليمان« ،تسعى السعودية إلى إطالق عدد من مبادرات النمو
األخضر من خالل تقنيّات الطاقة الجديدة والمتجدّدة ،وكفاءة الطاقة في
المناطق الحضريّة ،وسياسات الكربون المنخفض الطويلة األمد في قطاع
النق���ل والطاقة ،في حين تُش���ير هذه التدابير إلى ال���دور الريادي للمملكة
في تعزي���ز النمو األخضر ،وعمليّات إنتقاليّة إقتصاديّة مقاومة ومنخفضة
الكربون في صفوف بلدان مجلس دول التعاون الخليجي األخرى»l.

«الفيدرالي األميركي» يواصل سياسته التحفيزية رغم تحسن آفاق اإلقتصاد
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أعلن البنك الفيدرالي األميركي« ،أن اإلقتصاد
والتوظيف في الواليات المتحدة ،يُظهران إشارات
تحس���ن» ،لكنه شدَّد مجدداً على «إلتزامه مواصلة
سياسة التحفيز لبعض الوقت».
وب���دت اللجن���ة الفيدرالي���ة للس���وق المفتوحة
«إف أو إم س���ي» التابع���ة للبنك المركزي األميركي
أكثر تفاؤال بالتوقعات اإلقتصادية ،وأقل تخوفاً في ش���أن المخاطر،
حيث تعهدت اإلبقاء على س���عر الفائدة بما يقارب الصفر ،ومواصلة
برنامجها الضخم لش���راء الس���ندات الذي تم إطالقه مع بدء إنتشار
وباء «كوفيد .»19 -
وأف���ادت اللجن���ة ،ف���ي خت���ام إجتماعه���ا لوضع السياس���ات في
بيان« :وس���ط التقدم في التلقيح والدعم القوي للسياس���ات ،تعزّزت
مؤشرات النش���اط اإلقتصادي والتوظيف» ،مش���يراً إلى «القطاعات
األكثر تضرراً من الوباء ،والتي ال تزال ضعيفة ،لكنها أظهرت تحسناً،
فيما التضخم إرتفع ،وهو ما يعكس إلى حد كبير عوامل إنتقالية».
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021

وحتى مع وجود إشارات على إرتفاع األسعار ،جدَّد البيان التأكيد
أن «اإلحتياط���ي الفيدرال���ي» س���يُبقي إجراءات���ه التحفيزية حتى يتم
تحقيق «الحد األقصى من التوظيف».
وأث���ار بع���ض اإلقتصاديين مخ���اوف من أن موق���ف «اإلحتياطي
الفيدرالي» قد يس���مح بإرتف���اع التضخم .وأقرت اللجن���ة الفيدرالية
للس���وق المفتوح���ة مجدداً« ،بأن الوباء عامل رئيس���ي ف���ي التوقعات
اإلقتصادي���ة .علم���اً أن أزمة الصحة العامة المس���تمرة ال تزال تُلقي
بثقلها على اإلقتصاد ،فيما المخاطر المحيطة بالتوقعات اإلقتصادية
ال تزال قائمة»l.
)Union of Arab Banks (May 2021
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األسواق تتجمَّد ترقب ًا لقرار «الفيدرالي» األميركي

فيما كان الجميع يترقب نتائج إجتماع «مجلس االحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي األميركي)» ،فتحت مؤشرات
األسهم األميركية الرئيسية على تراجع طفيف ،مع صعود عوائد سندات الواليات المتحدة ،قبيل صدور بيان من
«المجلس» ،قد يُ عطي دالئل على ما إذا كان البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة أسرع من المتوقع.
وق���د تراجع مؤش���ر «داو جونز الصناع���ي»  0.4نقطة إلى
 32825.52نقط���ة ،ونزل مؤش���ر «س���تاندارد آند ب���ورز »500
بمقدار  13.1نقطة تعادل  0.33في المائة ليفتح عند 3949.57
نقطة ،في حين فقد مؤشر «ناسداك المجمع»  134.7نقطة أو
 % 1ليسجل  13336.915نقطة.
وفي أوروبا ،إستقرت األسهم مع إحجام معظم المستثمرين
عن تكوين مراكز قبيل صدور قرار «الفيدرالي» .وهبط مؤش���ر
«س���توكس  600األوروب���ي»  % 0.02خ�ل�ال
التعامالت المبكرة ،مقتفياً أثر حالة من الحذر
في األسواق اآلسيوية.
وس���تحظى وجهة نظر «مجلس الفيدرالي»
إزاء موقف���ه م���ن السياس���ة النقدي���ة ،بمتابعة
وثيقة بعدم���ا أذكت زيادة في عائدات الخزانة
مخ���اوف م���ن إرتف���اع التضخم ،فيم���ا ينتعش
اإلقتص���اد من مس���تويات متدني���ة ناجمة عن
الجائحة.
وصعد س���هم «بي إم دبليو»  ،% 1.9بعدما
أف���ادت المجموع���ة أنه���ا «تتوق���ع زي���ادة على
أس���اس س���نوي في الربح قب���ل الضرائب لعام
)Union of Arab Banks (May 2021

2021؛ إذ تتوقع أدا ًء قوياً في جميع األقسام».
وإرتفع���ت أس���هم مصنع���ي الس���يارات  % 0.8لتتص���دّر
مكاس���ب القطاع���ات ،في حين قادت أس���هم قطاعات الس���فر
والترفيه والنفط والغاز والتعدين التراجع .ونزل س���هم «كريدي
سويس»  ،% 0.5بعدما خفّضت «كيبلر شيفرو» توصيتها لسهم
البن���ك السويس���ري إلى «اإلحتفاظ» ،وع���زت ذلك إلى مخاوف
تتعلق بقضية «مجموعة غرينسيل المالية»l.
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«تسانغ» و«إتش بي كاي» إلدارة المشاريع اإلماراتية

ت ُطلقان صندوق ًا مشترك ًا للتكنولوجيا واإلبتكار للشركات الناشئة المحتملة
أعلن���ت مجموعة «تس���انغ» ،توقي���ع إتفاقية تعاون م���ع مجموعة
«إتش بي كاي» إلدارة المشاريع اإلماراتية ،تهدف إلى إطالق صندوق
مشترك للتكنولوجيا واإلبتكار للشركات الناشئة المحتملة في الشرق
األوس���ط وآسيا الوسطى وأفريقيا بشكل أساسي ،مما يُعزز إمكانات
الجيل الصناعي الرابع ،وموجة شركات التقنية الناشئة المبتكرة.
وكان الشيخ حمد بن خليفة بن محمد آل نهيان قد أسس مجموعة
«إتش بي كاي» لتنويع مهمة اإلس���تثمار في المش���اريع ،والدخول في
ش���راكات مشتركة مع شركاء يقدمون مش���اريع قابلة للتطبيق ومثيرة
لإلهتمام ،تعتمد مفاهيم اإلس���تدامة ،وتمكين اإلنسانية وخلق فرص
العم���ل .وم���ن خالل هذا التعاون ،تتطلع كال الش���ركتين للش���روع في
مهم���ة عالمية ته���دف إلى العث���ور عل���ى المواهب التقني���ة المبتكرة
ورعايتها واإلرتقاء بهاl.

الشيخ حمد بن خليفة بن محمد آل نهيان

«موديز» :جدارة اإلمارات اإلئتمانية األقوى في المنطقة
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ف��ي تصني��ف س��يادي
ه��و األق��وى م��ن نوع��ه
ف��ي المنطق��ة ،ح��ازت
حكوم��ة دول��ة اإلم��ارات
العربي��ة المتح��دة عل��ى
ف��ي
تصني��ف AA2
الج��دارة اإلئتماني��ة من
قب��ل وكال��ة التصني��ف
الدولي��ة «موديز» ،مع نظرة مس��تقبلية مس��تقرة لإلقتصاد
الوطني.
ووفق���اً لتقيي���م أصدرت���ه الوكال���ة أخيراً ،أف���ادت «مودي���ز» «أن
هنال���ك عوامل عدة تدعم التصنيف ،أحدها التأثير الخافت لجائحة
«كوفي���د »-19الصحية على الق���وة المالية للحكومة ،وهو ما يُمكن أن
يُنسب لإلستجابة الحكومية الفعَّالة في المعركة ضد الوباء العالمي.
وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة وجود مخاطر متوازنة بما يتفق
مع النظرة المس���تقبلية المس���تقرة للتصنيف الس���يادي القوي إلمارة
أبوظبي».
أح ُد الخطوط العريض���ة التي أضاء عليها التصنيف هي التقدم
والريادة العالمية في مس���ألة اللقاحات للدولة ،والتي تحدثت الوكالة
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021

أنها «س���تنعكس عل���ى دعم
اإلنتع���اش اإلقتص���ادي في
خط���وة تح���د م���ن تأثيرات
الوباء على مقاييس اإلئتمان
اإلماراتية» ،مشيرة إلى «أن
وتي���رة التعاف���ي س���تختلف
في إنتعاش���ها بالنس���بة إلى
القطاع���ات الرئيس���ية ،بيد
أنه وبش���كل محتمل ،سينتعش قطاعا التجارة والسياحة بشكل أسرع
من مجال النقل الجوي للركاب».
وبالنس���بة إل���ى العملة المحلي���ة والعملة األجنبي���ة ،فلم يطرأ أي
تغيي���ر لتبقيا ضم���ن تصنيف  .Aaaوبالنس���بة إلى تصني���ف العملة
المحلية في التصنيف الس���يادي ،فإنه إنعكاس للمؤسسات اإلماراتية
القابلة للتنبؤ ومتانة المراكز الحسابية الخارجية.
ف���ي المقاب���ل ،ف���إن س���قف العملة األجنبي���ة يُضيء عل���ى وجود
مخاط���ر منخفض���ة للغاية حي���ال تحويل األموال ،لوج���ود إحتياطات
ال ع���ن إعتقاد
كبي���رة م���ن النقد األجنب���ي في البن���ك المركزي ،فض ً
«موديز» إمكانية إستخدام أبوظبي أصول صندوق الثروة ،لدعم سعر
الصرف في حال لزم األمرl.
)Union of Arab Banks (May 2021
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إتفاقية بين «مورو» و«هواوي» إلنشاء المرحلة األولى
ألكبر مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في المنطقة
أبرم مرك���ز البيانات للحلول
المتكامل���ة «مورو» التابع لـ «ديوا
الرقمية» ،ال���ذراع الرقمي لهيئة
كهرباء ومياه دبي ،إتفاقية تعاون
م���ع ش���ركة «ه���واوي» العالمية،
إلنش���اء أكبر مركز بيانات يعمل
بالطاقة الشمس���ية حاصل على
ش���هادة « »Tier-IIIومعتم���د
من معه���د «أب تايم» في منطقة
الشرق األوسط وإفريقيا ،وذلك
ف���ي مجمّع محمد بن راش���د آل
مكتوم للطاقة الشمسية.
ويعتم���د المبنى المس���تدام
المحاي���د للكربون عل���ى الطاقة
الشمسية بنسبة  % 100بقدرة
تتجاوز ال���ـ  100ميغاوات ،ويُعد
ثاني مركز بيانات أخضر تطلقه شركة «مورو» باإلعتماد على الطاقة
الشمسية في دبي.
وف���ي حضور س���عيد محم���د الطاي���ر ،العضو المنت���دب الرئيس
التنفي���ذي لهيئ���ة كهرب���اء ومياه دب���ي ،وتش���ارلز يانغ ،رئيس ش���ركة
ه���واوي في منطقة الش���رق األوس���ط ،وقّع اإلتفاقي���ة كل من مروان
ب���ن حيدر ،نائب رئيس مجل���س اإلدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة
«ديوا الرقمية» ،وجيواي لو ،الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في دولة
اإلمارات العربية المتحدة.
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ويق���ول س���عيد محمد الطاير« :يُس���هم مركز البيانات المس���تدام
ف���ي تحقيق مب���ادرة دبي  10Xالتي أطلقها الش���يخ محمد بن راش���د
آل مكت���وم ،نائ���ب رئي���س الدولة ،رئي���س مجلس ال���وزراء ،حاكم دبي،
لجعل دبي مدينة المس���تقبل من خالل تطبيق اليوم ما س���تُطبقه مدن
العالم بعد  10سنوات ،كما يُواكب تطلعاتنا في مسيرة التحول الرقمي
المس���تدام وإستش���راف وصن���ع المس���تقبل ،تحقيقاً أله���داف مئوية
اإلمارات  2071لجعل دولة اإلمارات أفضل دولة في العالم ،وأهداف
التنمية المستدامة الـ 17التي إعتمدتها األمم المتحدة لعام l.»2030

احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021
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للمرة األولى منذ  6سنوات..
أسعار المنازل في دبي تلتقط أنفاسها وتحلق

أظهر إستطالع آلراء المحللين العقاريين ،بأن أسعار المساكن في دبي سترتفع في العام  2021للمرة األولى منذ  6سنوات،
مدعومة بحملة تلقيح سريعة ضد فيروس كورونا ،عزّ زت األمل في تحقيق إنتعاش إقتصادي.
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وش���هد قط���اع العق���ارات بالمدين���ة ضعف���اً ف���ي الس���نوات
الماضية بسبب زيادة المعروض المصحوبة بتراجع النمو اإلقتصادي
وهي مشكلة تفاقمت بظهور جائحة «كوفيد .»19 -
لك���ن في الوقت الراهن خففت دبي ،القي���ود المفروضة إلحتواء
إنتش���ار المرض ،وس���محت للفنادق بالعمل بكامل طاقتها ،مما عزّز
األمل في منطقة تعتمد بدرجة كبيرة على السياحة.
وقال  7محللين عقاريين من « :10إن التس���ارع في نش���اط س���وق
السكن مرجح في دبي هذا العام  ،2021بينما توقع  3تباطؤاً».
بدوره ،أفاد أنوج بوري من شركة «أناروك لإلستشارات العقارية»:
«يُمكننا بالفعل رؤية تحس���ن في ثقة المس���تثمرين وزيادة في الطلب،
م���ع بقاء األس���عار منخفضة عل���ى مدى الس���نوات الماضية ،وتقلص
المعروض بدرجة كبيرة».
وأضاف بوري« :حملة التطعيم هنا تس���ير كذلك على نحو جيد،
واإلقتص���اد ينتع���ش تدريج���اً مع إتخ���اذ الحكومة إج���راءات لتحفيز
النمو».
وإرتفعت أسعار العقارات في المواقع المميزة في دبي في األشهر
الماضية ،بس���بب مشترين إنتهزوا فرصة إنخفاض األسعار ،وسهولة
الدفع باألجل وإنفتاح اإلقتصاد على األعمال على رغم الجائحة.
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021

لك���ن ثمانية من المحللين العش���رة الذي أجابوا على س���ؤال آخر
قال���وا« :إن تح��� ّوالً حاداً في اإلقتصاد أو زيادة ف���ي الطلب هما أكبر
العوامل التي قد تدفع نشاط سوق السكن لإلرتفاع هذا العام.
ويُتوق���ع أن ينمو إقتصاد دبي بمعدل  % 4هذا العام  ،2021بعد
تقديرات بإنكماش بنسبة  % 6.2العام الماضي وفقا لبيانات مركز
دبي لإلحصاء.
وأظه���ر قط���اع العق���ارات ،ال���ذي يُس���هم بنحو  % 8ف���ي الناتج
االقتصادي ،إنتعاشا في الفترة األخيرة حسب بيانات دائرة األراضي
واألمالك في دبي.
م���ن جهتها ،قال���ت مديرة قس���م األبحاث والبيانات لدى ش���ركة
«بروبرتي فايندر لينيت» آباد ساتش���يتو« :لقد ش���هد س���وق العقارات
إنتعاشاً كبيراً منذ النصف الثاني من العام  ،2020ويُواصل إنتعاشه.
ومع المزيد من الحوافز الحكومية التي بدأت تؤتي ثمارها في تحفيز
اإلقتصاد ،سيكون لذلك أثر على سوق السكن».
وقال س���ايمون بيكر من ش���ركة «هاوس أند هاوس» :إن «الخطر
الوحيد المحتمل الذي أتوقعه في هذه الفترة ،هو أن تستمر جائحة
«كوفي���د  »19 -لفت���رة أطول من المتوق���ع ،وأن تؤثر بدرجة أكبر على
النمو اإلقتصادي وقطاع السياحة في اإلمارات»l.
)Union of Arab Banks (May 2021
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«عوده» عن الفصل األول من :2021
تراجع جميع القطاعات اإلقتصادية في لبنان
وتوقع إنكماش  % 9هذا العام مقارنة بـ  % 25في 2020

أورد التقري��ر الفصلي لبنك ع��وده أنّ «الفصل األول من العام
 2021إتّ س��م بزيادة الفتة في عدد حاالت «كورونا» ،ما أسفر
إقفال متتالية ،والتي أرخت بثقلها على النش��اط
ٍ
ع��ن فترات
اإلقتص��ادي ،وفاقمت من األزمة النقدية واإلقتصادية التي
ال عن تداعيات
إندلعت في الفصل األخير من العام  ،2019فض ً
األزمة السياسية الداخلية بعد إستقالة الحكومة».
ال في
ويفي���د التقرير «ش���هدت جميع القطاع���ات تراجعاً متواص ً
الفص���ل األول م���ن الع���ام  2021مقارن���ة بالفترة المماثل���ة من العام
 ،2020حي���ث س���جل قطاع التجارة والخدم���ات التقلص األبرز ،وقد
تأث���ر اإلس���تهالك الخاص س���لباً بالمخاوف اإلقتصادي���ة والمحاذير
النقدي���ة المتنامية ،إضافة إلى التأثير الس���لبي لجائحة كورونا على
الس���لوك اإلس���تهالكي .وقد تلقى اإلس���تثمار الخاص ضربة قاس���ية
بفعل الضبابية المتزايدة في المش���هد اإلقتص���ادي والقلق المتنامي
في شأن اآلفاق السياسية واإلقتصادية المحلية عموماً.
ف���ي ظل ه���ذه األجواء ،توقّ���ع صندوق النقد الدولي ،أن يُس���جل
اإلقتصاد اللبناني إنكماشاً نسبته  % 9في العام  2021بعد إنكماش
نسبته  % 25في العام  .2020وفق صندوق النقد الدولي ،لبنان هو
البلد الوحيد في المنطقة الذي من المتوقع أن يُسجل تقلصاً إضافياً
ف���ي إقتصاده الحقيقي ،ما يعكس عمق األزم���ة اإلقتصادية والمالية
التي يرزح تحتها ،والتي زادتها حدّة الموجة الثانية من جائحة كورونا.
كذلك ،يتوقع البنك الدولي إنكماشاً في اإلقتصاد بنسبة  % 9.5في
العام  ،2021بعد إنكماش نسبته  % 20في العام .2020
علم���اً أن تط���ور معظم مؤش���رات القط���اع الحقيقي ه���ذا العام،
إنم���ا يعكس أداء اإلقتصاد الوطني اآلخ���ذ في اإلنكماش .من ضمن
)Union of Arab Banks (May 2021

المؤش���رات التي س���جلت نمواً س���لبياً في الفصل
األول م���ن الع���ام  ،2021نذك���ر ع���دد مبيع���ات
الس���يارات الجديدة والتي س���جلت هبوطاً س���نوياً
نس���بته  ،% 75.5وقيم���ة الش���يكات المتقاص���ة
( ،)% -60.6وعدد المسافرين عبر مطار بيروت
( ،)% -53.4ومس���احة رخص البناء الممنوحة ( ،)% -36.0وقيمة
المبيعات العقارية ( .)% -1.5أما المؤش���ر الوحيد الذي سجّ ل نمواً
إيجابياً فهو حجم البضائع في المرفأ وبنس���بة  % +12.4سنوياً في
الفصل األول من العام .2021
عل���ى صعي���د القط���اع المصرف���ي ،أظه���رت آخ���ر اإلحصاءات
المصرفية تراجعاً مس���تمراً في الودائع والتس���ليفات هذا العام ،وإن
بوتي���رة أبطأ بكثير عما كانت علي���ه خالل العام الماضي ،وإنخفاضاً
مستمراً في معدالت الفوائد ترافق مع زيادة في السيولة المصرفية
األولية في الخارج .وفي حين أن الموجودات المصرفية ظلت مستقرة
من���ذ بداية العام الحالي ،تراجعت ودائ���ع الزبائن بقيمة  2191مليون
دوالر ف���ي الفص���ل األول من الع���ام ( 2021بالمقارنة مع تقلص أبرز
قيمته  9273مليون دوالر في الفترة نفس���ها من العام  )2020بحيث
بلغت قاعدة الودائع زهاء  136.9مليار دوالر في آذار /مارس 2021
مقاب���ل  139.1مليار دوالر في نهاية العام  2020و 158.9مليار دوالر
في نهاية العام  2019و 174.3مليار دوالر في نهاية العام .2018
يُشار إلى أن الودائع المصرفية بالعمالت ،إنخفضت بقيمة 1935
ملي���ون دوالر خالل الفصل األول من الع���ام الحالي ،بينما إنخفضت
الودائ���ع باللي���رة بقيمة  256مليون دوالر .ومن ج���رّاء ذلك ،تراجعت
ال نس���بة دولرة الودائع إلى  % 80.2في آذار /مارس  ،2021من
قلي ً
 % 80.4في كانون األول /ديسمبر  .2020ورغم الجهود المصرفية
الحثيثة لتعزيز الرساميل وفق متطلبات مصرف لبنان ،سجّ ل تراجع
في األم���وال الخاصة ،ما يعكس الخس���ائر المصرفية الالفتة خالل
هذه الفترة في ظل الحاجات الكبيرة لتخصيص المؤونات عموماً»l.
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021
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«مصرف الجمهورية»
يتسلم عالوة الزوجة واألبناء من «المركزي»
أفاد «مصرف الجمهورية» ،في بيان عن تسلمه المبلغ المخصص
لعالوة الزوجة واألبناء من مصرف ليبيا المركزي.
وأوضح المصرف «أن العالوة التي تس���لّمها عن األش���هر الثالثة
األول���ى م���ن العام  ،2021س���يبدأ صرفها بعد تس���لّم الكش���وف التي
تحوي أسماء األسر المستفيدة من وزارة الشؤون اإلجتماعية».
م���ن جانبه أعلن مص���رف األم���ان« ،أن مصرف ليبي���ا المركزي
أودع مخصصات عالوة الزوجة واألبناء في حساب المصرف ،بمبلغ
 272.98ملي���ون دين���ار ،والذي يش���مل  273ألفاً و 682أس���رة» .ونبّه
المصرف إلى أنه «بدأ في إيداع المبالغ في حسابات مستحقيها»l.

السودان يتوقع شطب  45مليار دوالر من ديونه الخارجية
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توقع رئيس الوزراء السوداني عبد اهلل حمدوك
«ش���طب ما يص���ل إل���ى  45مليار دوالر م���ن ديون
الس���ودان الخارجي���ة ،في إطار مب���ادرات تخفيف
أعباء الديون عن الدول الفقيرة في العالم».
ونقلت وكال���ة «بلومبرغ لألنب���اء» عن حمدوك
قوله« :إن السودان سيصل إلى لحظة إتخاذ القرار
في ش���أن ضمه إلى مبادرة مساعدة الدول الفقيرة
المثقل���ة بالديون ،ف���ي حلول أول يوني���و /حزيران
 ،2021ليب���دأ بعده���ا تخفي���ف أعب���اء الديون عن
السودان تدريجاً».
تح���دث حمدوك بعد عودته من فرنس���ا ،حيث
ش���ارك في مؤتمر دولي لدع���م المرحلة اإلنتقالية
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء السوداني في مطار الخرطوم لدى عودته من باريس
ف���ي الس���ودان ،س���عت م���ن خالل���ه الحكوم���ة إلى
التوص���ل إلتف���اق م���ع المانحين الدوليين لتس���وية
ديون الس���ودان القديمة والتي تقدر بنح���و  60مليار دوالر» .علماً أن الس���ودان لكل م���ن البنك وصن���دوق النق���د الدوليين وبن���ك التنمية
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد أعلن أخيراً إسقاط ديون األفريقي ،مما يفتح الباب واسعاً لعودة السودان المستحقة للمجتمع
مستحقة على السودان بقيمة  5مليارات دوالر.
الدولي».
وق���ال ماك���رون خ�ل�ال المؤتمر الذي إس���تضافته فرنس���ا لدعم
وأع���رب حم���دوك عق���ب الجلس���ة الخاص���ة لمعالج���ة دي���ون
الحكومة اإلنتقالية في الس���ودان« ،إن الس���ودان أوفى بكل الش���روط السودان عن س���عادته حيال نتائج مؤتمر باريس ،قائالً« :إن المؤتمر
الالزم���ة لإلنضمام إلى مبادرة دعم الدول المثقلة بالديون» ،مش���يراً س���مح للس���ودان بأن يُقدم للعال���م التغيير الذي تم أخي���راً ،وتحدياته
إلى «أن فرنس���ا قدمت قرضاً طارئاً للس���ودان بقيمة  1.5مليار دوالر وأولوياته ،وأن العالم إستمع للسودان بشكل جيد» ،مؤكداً «أن مؤتمر
لمساعدته في سداد إلتزاماته المتأخرة لصندوق النقد الدولي».
باري���س يش���كل بداية لعالقة راس���خة ومطمئنة جدا لعودة الس���ودان
كم���ا أعلن عبد اهلل حمدوك عن «إعفاء كامل متأخرات مديونية للمجتمع الدولي»l.
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021
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صندوق النقد الدولي يقترح خطة بـ 50مليار دوالر إليقاف «نزف كورونا»
أودت جائح��ة «كوفيد –  »19في منطق��ة أميركا الالتينية والبحر
الكاريب��ي بأكث��ر من ملي��ون ش��خص ،منذ ب��دأ في��روس «كورونا»
باإلنتشار في العالم قبل عام ونصف العام ،في وقت إقترح صندوق
النقد الدولي خطة مس��اعدة بقيم��ة  50مليار دوالر إليقاف نزف
كورونا من خالل تعزيز حمالت التلقيح ووقف تفشي الوباء.
ومنذ رصد الفيروس في أميركا الالتينية في ساو باولو أواخر فبراير
(شباط)  .2020سجلت «وكالة الصحافة الفرنسية» أكثر من 1.001.404
حاالت وفاة في المنطقة – ما يمثل  % 30من
حصيل���ة الوفيات ف���ي العالم – وأكثر من  31.5ملي���ون إصابة ،وقرابة
90إ من الوفيات سجلت في خمس دول هي البرازيل والمكسيك وكولومبيا
واألرجنتين والبيرو.
على مستوى العالم ،فإن العدد الحقيقي للوفيات من جراء الوباء «أكبر
بمرتين إلى ثالث مرات على األقل مما تم اإلبالغ عنه رس���مياً» مس���اعدة
المدير العام لمنظمة الصحة سميرة أسما.
وف���ي واش���نطن إقترح صندوق النق���د الدولي ،خطة بقيم���ة  50مليار
دوالر لوض���ع ح���د لوباء «كوفي���د –  .»19تهدف إلى توس���يع نطاق حمالت
التطعي���م ح���ول العالم ،بينم���ا تعهدت ش���ركات اللقاحات تقدي���م مليارات
الجرع���ات للبل���دان األفقر في حلول نهاية العام المقب���ل .والمبلغ ال يقارن
بخطط التحفيز الهائلة في دول غنية ،ومنها خطة أميركية بقيمة  1.9مليار

دوالر أعلنت مؤخراً.
م���ن جهة أخ���رى ،أفاد صندوق النق���د الدولي أن اآلف���اق اإلقتصادية
العالمية ال تزال تتسم بغموض شديد ،مع بداية عام جديد ،في ظل جائحة
فيروس «كورونا المستجد» .وفي الوقت ذاته ،عدل الصندوق توقعاته للنمو
العالمي صعوداً إلى  % 6خالل العام الحالي ،ثم  % 4.4العام المقبل.
وتعود زيادة التقديرات إلى توقع تحس���ن وتيرة التعافي العالمي بفضل
برام���ج التطعيم ضد «كورونا» .وأف���اد الصندوق« :أن آفاق إقتصادات دول
العال���م تتوقف ليس فقط على «نتيجة المعركة بي���ن الفيروس واللقاحات،
ولك���ن أيض���اً على فاعلية السياس���ات اإلقتصادية التي يت���م تبنيها في ظل
حالة الغموض الش���ديدة ،التي يمكن أن تحد من األضرار الدائمة الناجمة
عن هذه األزمة غير المسبوقة»l.

دراسة لـ «ماستركارد»

تسعة من بين كل عشرة بالغين في المنطقة
مستعدون إلتخاذ تدابير فردية في شأن اإلستدامة
ف���ي وق���ت يحتفل فيه العال���م أجمع بـ «يوم األرض» ،كش���فت دراس���ة
حديثة أجرتها «ماستركارد» حول اإلستدامة عن زيادة ملحوظة في إهتمام
المس���تهلكين بالبيئة ،مع تغير وتطور الس���لوكيات الفردية المتعلقة بالبيئة
نتيجة تفشي وباء «كوفيد .»19 -
وأشارت الدراسة إلى تسعة من بين كل عشرة أفراد بالغين في منطقة
الشرق األوسط ،أفادوا بأنهم على إستعداد إلتخاذ تدابير فردية للتصدي
للقضاي���ا البيئية والمتعلقة باإلس���تدامة ،وذلك بنس���بة ثماني���ة من بين كل
عش���رة أفراد البالغين على مس���توى العالم .كما أش���ار أكثر من  % 80من
المش���اركين في الدراس���ة على مس���توى المنطقة إلى أنهم اليوم أكثر وعياً
بتأثيرهم الفردي على البيئة وذلك منذ انتشار جائحة «كوفيد .»19 -
ويعتق���د أكث���ر م���ن  % 72من البالغين في الش���رق األوس���ط بأنه من
الض���روري أن تق���وم الش���ركات والعالم���ات التجاري���ة بإتخ���اذ المزيد من
)Union of Arab Banks (May 2021

التدابي���ر المراعية للبيئ���ة .وحول قراراتهم للعام الجاري ،أكد أكثر من ربع
المش���اركين ( ،)% 25بأنهم سيتوقفون عن الش���راء أو إستخدام منتجات
العالمات التجارية التي ليس���ت لديها خطط لمس���اعدة البيئة أو التصرف
بش���كل مس���تدام .فيم���ا نحو  % 15من المش���اركين ،قام���وا وللمرة األولى
بمقاطعة الشركات التي لم تتب ّن قيماً مستدامة.
وأشارت الدراسة إلى أن أحد أبرز التغيُّرات في سلوكيات المستهلكين
نتيجة للجائحة هي تخفيف حدة إندفاعهم إلجراء المشتريات بشكل كبير.
وأبرز المش���اركون في الدراس���ة م���ن المنطقة ،ثالث قضاي���ا ،حيث يرون
ضرورة أن تركز عليها الشركات والعالمات التجارية ،إلى جانب التعامل مع
آثار الجائحة .وتش���مل هذه القضاي���ا ،مطالبة العالمات التجارية بالتركيز
على صحة ورفاهية موظفيها ،ودعوتها إلى المس���اهمة في الح ّد من تلوّث
الهواء والمياه ،وحثها على توفير منتجات أطول عمراً وأكثر إستدامةl.
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021
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الصناديق السيادية ت ُقبل على شراء
األصول األميركية بأسرع وتيرة منذ 2005

ظه���رت بيان���ات ش���ركة «إي.فس���تمنت» لألبح���اث «أن صناديق
الثروة الس���يادية تدافعت لش���راء األسهم والس���ندات األميركية في
الرب���ع األول م���ن الع���ام  ،2021مع تدفقات هي األكب���ر في  16عاماً
على األقل».
وأف���ادت البيانات «أن تدفقات صافية بلغ���ت  25.4مليار دوالر
إنهالت على صناديق األس���هم والس���ندات ،وهو أكبر تدفق منذ العام
 2005على األقل».
وقفزت األس���هم األميركية إلى مس���تويات قياس���ية خالل الربع

األول من العام الجاري مع إكتس���اب التعافي اإلقتصادي من جائحة
فيروس كورونا زخماً ،لكن كانت هناك أيضا عوائق إذ قفزت عائدات
السندات الحكومية بفعل تغير توقعات نمو اإلقتصاد والتضخم بعد
تحفيز حكومي وتيسير نقدي.
وإجتذبت صناديق األسهم األميركية  20.7مليار دوالر في الربع
األول من العام الجاري ،وهو األعلى منذ العام  2005على األقل ،مع
زيادة ش���هية جميع المس���تثمرين للمخاطرة بفضل التيسير الشديد
للسياسة النقديةl.

البنك الدولي قدم  20.8مليار دوالر لقارة أفريقيا في 2020

البنك الدولى واشنطن
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يعم���ل البن���ك الدول���ى م���ن خ�ل�ال  145مكتب���اً قُطرياً في
مختلف أنحاء العالم ،ومن شأن زيادة تواجد البنك فى البلدان
المتعامل���ة معه أن تس���اعده على تحس���ين فهمه له���ذه البلدان
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021

والتع���اون معه���ا على نحو أكث���ر فاعلية ،وتس���ريع وتيرة تقديم
الخدمات لشركائه في تلك البلدان.
وبحس���ب م���ا أعلنه البن���ك الدولي على موقعه الرس���مى
فأن���ه يعم���ل  % 96من المديرين القُطريين ومديري الش���ؤون
القُطرية و % 46من موظفي البنك في بلدان تقع في المناطق
الجغرافية الست التي يعمل فيها البنك .ويعرض القسم التالي
أب���رز األمثل���ة على مس���اندتنا لتلك البلدان فى الس���نة المالية
.2020
وف���ي ما يتعل���ق بتمويالت قارة افريقيا فى الس���نة المالية
 ،2020واف���ق البن���ك عل���ى ق���روض بقيمة  20.8ملي���ار دوالر
لمنطق���ة أفريقيا لتمويل  156عملية ،وش���ملت  1.7مليار دوالر
من إرتباطات البنك و 19.1مليار دوالر من إرتباطات المؤسسة
الدولية للتنميةl.
)Union of Arab Banks (May 2021

األخبار والمستجدات

نمو قياسي للتجارة العالمية في الربع األول من 2021
لكن الدول الفقيرة ال تزال تعاني تداعيات «كورونا»
سجلت التجارة العالمية
نم��و ًا قياس��ي ًا خ�لال الرب��ع
األول م��ن الع��ام 2021
بمع��دل بل��غ  % 10س��نوياً،
بفض��ل إزده��ار الص��ادرات
من ش��رق آس��يا .وذكر تقرير
لمنظم��ة مؤتم��ر األم��م
المتحدة للتج��ارة والتنمية
«أونكتاد» ،أن دول شرق آسيا
«بع��د نجاحه��ا المبك��ر ف��ي
التخفيف م��ن حدة جائحة
فيروس كورونا المس��تجد»،
إستطاعت إنعاش إقتصادها بسرعة ،وهو ما سمح لها بإستغالل إزدهار الطلب العالمي على المنتجات المرتبطة بالجائحة.
وكانت الصين وس���نغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان وفيتنام من
بين الدول التي س���جلت معدالت وفاة بالفيروس منخفضة نس���بياً
وزيادة في الصادرات خالل الربع األول من العام الحالي.
وأف���ادت منظم���ة «أونكت���اد» أن «منتج���ات الرعاي���ة الصحي���ة
والخدم���ات الرقمي���ة (األجه���زة المكتبية المنزلي���ة) كانت من بين
الس���لع الت���ي زاد الطل���ب عليها خ�ل�ال العام الماض���ي ،مع تراجع
حاد لنش���اط الس���فر والخدمات الفندقية» ،مشيرة إلى «أن سلوك
المس���تهلكين تتغير بش���دة» ،مح���ذرة من «أن بعض ه���ذه التغيرات
ستستمر».
وكان���ت المنظمة قد أفادت منتصف مارس (آذار)  ،2021بأنه
تعاف أق���وى من التوقع���ات خالل الع���ام الحالي،
حت���ى إذا ح���دث ٍ
سيخس���ر اإلقتصاد العالمي نح���و  10تريليونات دوالر من إجمالي
الناتج المحلي ،نتيجة جائحة فيروس كورونا المس���تجد وإجراءات
اإلغالق لمكافحة الفيروس.
وأوضح تقرير المنظمة وقتها ،إنه «رغم إحتمال نمو اإلقتصاد
العالم���ي خ�ل�ال العام الحالي بمعدل  ،% 4.7ف���إن إجمالي الناتج
المحلي س���يظل أق���ل بنحو  10تريليون���ات دوالر عما كان يمكن أن
يكون عليه لو لم تحدث الجائحة ،وهو ما يُعادل نحو ضعف إجمالي
الناتج المحلي لليابان ،ثالث أكبر اقتصاد في العالم».
وكان اإلقتص���اد العالم���ي قد س���جل في العال���م الماضي أكبر
إنكماش له منذ بدء تس���جيل بيانات النش���اط اإلقتصادي العالمي
في أوائل األربعينات من القرن الماضي ،حسبما ذكر التقرير.
)Union of Arab Banks (May 2021

وح���ذرت منظم���ة «أونكتاد» م���ن أنه «في حين إتخ���ذت الدول
الغني���ة إج���راءات مالية ضخم���ة لتحفي���ز إقتصاداته���ا كما فعلت
الوالي���ات المتحدة مؤخراً بإق���رار حزمة تحفيز بقيمة  1.9تريليون
دوالر ،وفي حين عاد اإلقتصاد الصيني إلى النمو في أواخر العام
الماض���ي ،تعاني الدول األقل حجماً واألفقر في مواجهة تداعيات
الجائحة».
وأش���ارت المنظم���ة إل���ى «أن ال���دول النامي���ة تتحم���ل الج���زء
األكب���ر من ع���بء التراجع اإلقتص���ادي العالمي بس���بب محدودية
قدراته���ا المالية ،وتش���ديد القيود على مي���زان المدفوعات ،وعدم
كف���اءة الدع���م الدول���ي لها ،م���ا أدى إلى «أح���د أكب���ر التراجعات
ف���ي الدخ���ل الف���ردي بالنس���بة إل���ى إجمال���ي النات���ج المحل���ي».
وأف���ادت منظم���ة «أونكت���اد» إنه «حت���ى أي تراجع صغير للنش���اط
اإلقتص���ادي يُمك���ن أن يكون كارثياً» ،مش���يرة إل���ى «أن التداعيات
الناجمة عن فرض القيود إلحتواء الجائحة ،كانت حادة على النحو
المتوقع في االقتصادات النامية مثل الفلبين وماليزيا».
ورفع���ت «أونكتاد» توقعاتها لنمو االقتصاد العالمي خالل العام
«تعاف أقوى
ٍ
الحالي من  % 4.3إلى  ،% 4.7مش���يرة إلى احتمال
في الواليات المتحدة».
وكان البنك الدولي قد ذكر في يناير (كانون الثاني)  ،2021أنه
يتوقع نمو اإلقتصاد العالمي بمعدل  % 4خالل العام الحالي ،في
حين توق���ع صندوق النقد الدولي نموه بمعدل  % 5.5خالل العام
الحاليl.
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الدراسات واألبحاث والتقارير

البنك المركزي األوروبي مع تأييد إتحاد أسواق المال في أوروبا
من أجل تمويل أفضل لإلستثمار في البيئة
كوكبن��ا ،إال أن بع��ض الس��لطات المالي��ة والنقدي��ة كالبنك
المركزي االوروبي ،ي��رى أن اإلنتقال إلى عصر يحمي البيئة
من خ�لال تمويل متكامل لمش��اريع تصب في ه��ذا اإلتجاه،
يحتاج إل��ى تضافر جهود بين أس��واق الم��ال المموّ لة لها في
اإلتح��اد األوروب��ي ،ويؤي��د الدع��وة لتوحيد أس��واق المال،
ألن الوضعية التي توجد فيها هذه األس��واق في أيامنا هذه،
تحول دون التمويل الالزم والضروري.

رغم تردد بعض السياس��ات في العالم حيال ضرورة تش��جيع
المش��اريع الت��ي تُ ع��زز م��ن وضعي��ة البيئ��ة ،وم��ا تُ طال��ب به
اإلتفاقي��ات الدولي��ة للحد من التلوث ،والحف��اظ على بيئة
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إنطالقاً من هذا الواقع ،رأت كريستين الغارد رئيسة البنك
المركزي األوروبي «أن تجزئة أسواق المال الوطنية ،تح ُّد من قدرة
التموي���ل لإلنتقال البيئ���ي الذي يهدف للوصول إلى إس���تثمارات في
مشاريع صديقة للبيئة».
الغ���ارد تعتب���ر أن اإلنتقال البيئ���ي ،يُوفر فرص���ة فريدة ووحيدة
م���ن أجل توحيد أس���واق المال في اإلتح���اد األوروبي كعامل ضروري
لإلس���تجابة لحاجات ضخمة من اإلس���تثمارات .وقالت رئيسة البنك
)Union of Arab Banks (May 2021

المرك���زي األوروب���ي« :أعتق���د أن اإلنتق���ال األخضر (البيئ���ي) يُوفر
فرص���ة وحيدة من أجل إنش���اء س���وق رؤوس أم���وال أوروبية بإمتياز،
والت���ي تتخطى الح���دود بي���ن دول اإلتحاد» .وإقترحت تس���مية لهذه
الرؤية( :إتحاد أسواق المال الخضراء).
إن ما ترغب رئيس���ة البن���ك المركزي األوروبي ف���ي تحقيقه في
الحقيق���ة ،لي���س جديداً ،حي���ث إن موضوع التكام���ل أو اإلندماج بين
أس���واق الم���ال داخل بلدان اإلتح���اد االوروبي ،وال���ذي ال يزال بعيداً
عن هذه الغاية ،أُثير مرات عدة في السنوات الماضية ،وشهد بعض
البل���دان مبادرات ش���بيهة من أجل توس���يع عملية تحوي���ل اإلقتصاد،
وال���ذي يرتك���ز ع���ادة على الق���روض المصرفي���ة من خ�ل�ال اللجوء
وبش���كل كبير إلى مستثمرين من مؤسسات مثل صناديق اإلعانات أو
مؤسسات التأمين أو مستثمرين أفراد.
ومن وجهة نظر كريستين الغارد ،ولكي تصل أوروبا إلى أهدافها
الرامية إلى التخفيض التدريجي إلنبعاثات أوكس���يد الكربون ،هناك
ض���رورة ملّحة إلس���تثمارات ضخمة ،وأن التجزئة بين أس���واق المال
وعدم التكامل في ما بينها ،يح ّد من قدرة هذه األس���واق على تمويل
إستثمارات مستقبلية.
أم���ا م���ن وجهة نظ���ر المفوضية األوروبي���ة ،فإن المقت���رح الذي
تقدم���ت ب���ه األخي���رة مؤخراً نح���و توحيد ودم���ج القواع���د المتعلقة
بالمعلومات المتصلة بالتنمية المس���تدامة للش���ركات ،يُعتبر عنصراً
أساس���ياً لتقوية التكامل أو اإلندماج المرغوب فيه بين أس���واق المال
األوروبية.
هذه الرغبة األوروبية في توحيد أس���واق المال ،في جهود تمويل
أفض���ل وكبير لمش���اريع بيئية في مردود إقتص���ادي أفضل ،ينقصها
رقاب���ة أوروبي���ة مالئمة لمنتج���ات مالية خضراء تُفض���ي إلى إلحاق
)Union of Arab Banks (May 2021

عالمة رسمية بها ،مع تمتعها بمعاملة ضريبية متكاملة ومناسبة ،وال
سيما من أجل اإلستثمار في المنتجات المالية المستدامة.
الحاج���ة إلى اإلس���تثمار في ه���ذا المجال من اإلتح���اد األوروبي
كبيرة بحس���ب اإلتحاد ،وتُق���دّر بنحو  330مليار يورو س���نوياً لتمويل
الجهود والمشاريع الرامية إلى حماية المناخ ومجال الطاقة ،ويُضاف
إليها حوالي  125مليار يورو سنوياً أيضاً ،لمواكبة التحول الرقمي.
تج���در اإلش���ارة إل���ى أن أوروب���ا وضعت ف���ي خياراته���ا إلصدار
س���ندات خضراء (صديقة للبيئة) الهدف منها تمويل مشاريع تُساعد
في التنمية المستدامة .وفي هذا اإلطار ،وبهدف المساعدة في هذا
اإلتجاه ،تس���عى المفوضية األوروبية إلصدار س���ندات خضراء قريباً
وبقيمة  225مليار يورو ،ضمن ما بات يُعرف بخطة اإلنعاش لما بعد
«كوفيد »19 -والتي أطلق عليها.)Next) Generation EU
ولكن وبحس���ب كريستين الغارد ،إذا لم يستطع اإلتحاد األوروبي
تأمين الخدمات التي يبحث عنها المستثمرون والمساهمون األجانب
من واضعي التمويل ،فإن هؤالء المس���تثمرين والمساهمين سيبحثون
عن إستثمار مشابه في أماكن أخرى حول العالم.
وأك���دت رئيس���ة البنك األوروب���ي المركزي أن فتح أس���واق المال
الوطنية وإنس���جامها مع بعضها البعض ،س���يأخذ بعض���اً من الوقت
ليتحقق ،قبل أن تُس���اهم هذه األسواق بشكل أفضل وأقوى وال سيما
أن األوروبيي���ن يس���يرون بطريقة مش���ددة للحفاظ عل���ى موقعهم في
المسعى نحو بيئة أفضل وزعامة مناخية.
وها هي ألمانيا ،أعلنت أنها سترفع من أهدافها لتخفيض إنبعاث
الغازات الملوثة نزوالً عند قرار صادر عن المجلس الدستوري نهاية
نيس���ان /إبري���ل  2021يقضي بتخفيف اإلنبعاث���ات ،وإلتزمت ألمانيا
اإلقتص���اد األقوى في اإلتحاد واألكثر تصنيف���اً في المنطقة بخفض
اإلنبعاثات بنسبة  % 65من اليوم ولغاية  2030وإرتفاعاً من % 55
لتصل إلى  % 88في حلول العام l.2040
مازن حمود
محلل إقتصادي ومالي /باريس
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021
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األخبار والمستجدات

 5طرق ي ُمكننا من خاللها دعم الشركات القادرة على البقاء
لكنها معرّضة للخطر أثناء التعافي من فيروس كورونا
ال يزال فيروس كورونا المستجد
«كوفيد »19-يُ لقي بثقله على الشركات،
وال سيما في البلدان النامية ،حيث كان
الدعم العام محدود ًا ومتفاوتاً .وبعد مرور
أكثر من عام على حدوث هذه الجائحة،
ما الذي نعرفه عن آثارها على الشركات
واإلستجابات على صعيد السياسات؟ وكيف
يُ مكن توجيه الدعم على نحو أفضل؟ وما
هي األدوات التي يجب إستخدامها :الديون،
أو أسهم رأس المال ،أم مزيج منهما؟ ما الذي
يجب فعله حيال اإلرتفاع المحتمل في
حاالت اإلعسار؟ تناقش الدراسة الجديدة
التي أجريناها أحدث األفكار
في شأن هذه القضايا.
لقد كان لفيروس كورونا تأثير مدمّ ر على
الشركات في جميع أنحاء العالم ،وبعد ما
يربو على عام ،ال تزال الشركات تواجه
مصاعب كبيرة .فقد تعرّ ضت الشركات في
البلدان النامية ألضرار بالغة ،إذ إنخفضت
اإليرادات بنسبة  % 70في ذروة األزمة،
مقارنة بنسبة  % 45فقط في بلدان
منظمة التعاون والتنمية
في الميدان اإلقتصادي.
وحتى بعد مرور أشهر عدة من األزمة ،ظلت
عائدات الشركات أقل بنسبة  .% 40وقد
إقترنت هذه الخسائر الكبيرة في الدخل
بدعم عام أقل بكثير مما كان عليه في
البلدان المتقدمة ،مما زاد من مخاطر
تخلف الشركات عن سداد الديون على
نطاق واسع ،وتعرض القطاع الخاص
ألضرار دائمة.
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م���ن جانبها ،كان���ت مجموعة البن���ك الدولي
تق���وم بجم���ع البيانات من الش���ركات ف���ي جميع
أنحاء العالم حول تأثير فيروس كورونا وتحليلها،
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021

كارولين فرويند
الرئيسة السابقة للخبراء اإلقتصاديين
في مكتب منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا في البنك الدولي

مع مراقبة الم���دى الذي يُمكن لواضعي
السياس���ات بلوغه .ويتمث���ل الهدف من
هذا العمل في دعم واضعي السياس���ات
ف���ي تصمي���م برام���ج لتعزي���ز التعاف���ي
االقتص���ادي .وكن���ا نتتب���ع اإلج���راءات
الكثي���رة التي إتخذته���ا الحكومات على
مس���توى السياس���ات  -بم���ا ف���ي ذل���ك
نح���و 1600إجراء لدع���م الش���ركات
الصغي���رة والمتوس���طة ف���ي  135بل���داً،
باإلضاف���ة إلى أكثر م���ن  3400إجراء
إتخذه���ا القط���اع المالي على مس���توى
السياس���ات في  156بل���داً .تس���تند
مذكرتنا األخيرة في شأن دعم الشركات
في إعادة الهيكل���ة والتعافي إلى أحدث
الش���واهد لوض���ع توصي���ات ف���ي ش���أن
أفضل الطرق لدعم القطاع الخاص في
أثناء مرحلة التعافي.

من ال�سرعة �إلى الفعالية

ف���ي األي���ام األول���ى م���ن الجائح���ة،
إنص���بّ تركيز الحكوم���ات على الحفاظ

جان بيسمي
مدير وحدة خدمات نزاهة األسواق
المالية في شبكة تنمية القطاعين
المالي والخاص ،التابعة لمجموعة
البنك الدولي

على الوظائف ،والح���د من موجة هائلة
م���ن ح���االت اإلف�ل�اس .وكان توفي���ر
الس���يولة وأنواع الدعم األخرى الموفرة
للتكاليف للقط���اع الخ���اص عل���ى رأس
األولوي���ات .وم���ن المحتم���ل إعط���اء
األولوية للس���رعة على حساب الفعالية،
وهذا ما يُفس���ر أنه ليس م���ن المفاجئ
أن تُشير الدراسة التي أجريناها إلى أن
توجيه دعم السياسات افتقر إلى الدقة.
عل���ى س���بيل المثال ،ذك���رت  % 20من
الش���ركات التي لم تتع���رض ألي صدمة
سلبية بس���بب فيروس كورونا أنها تلقت
دعم���اً عاماً ،مقارنة بم���ا يُراوح بين 26
 %و % 29م���ن الش���ركات التي تأثرت
بالجائح���ة .كذل���ك ،فإن بع���ض الفئات
األكث���ر تأث���راً الت���ي حددتها الدراس���ة،
مث���ل المؤسس���ات الصغيرة والش���ركات
المملوكة لنس���اء ،من غي���ر المحتمل أن
تتلق���ى المس���اعدة مقارن���ة بالش���ركات
األخرى ،وهو ما يُعزى بدرجة كبيرة إلى
)Union of Arab Banks (May 2021

نقص المعرفة ببرامج الدعم.
وم���ع دخ���ول الجائح���ة عامه���ا الثاني،
يتزاي���د الطل���ب عل���ى الدع���م م���ع زي���ادة
الضغط عل���ى المراكز المالية للش���ركات.
على س���بيل المث���ال ،تُظه���ر بياناتنا أن 70
 %م���ن الش���ركات التي أُجري���ت مقابالت
مع مس���ؤوليها بي���ن أكتوبر/تش���رين األول
 2020ويناير/كان���ون الثان���ي  ،2021بأنها
تواجه صعوبات في الحصول على التمويل.
والواقع أن الوضع مأسوي للغاية ،وال سيما
في أفريقيا جنوب الصحراء ،حيث ال تملك
 % 10من الشركات التي تضررت بشدة ما
يكفي من سيولة إال للبقاء ليوم واحد .وفي
الوقت نفس���ه ،تعني الموارد المالية العامة
الش���حيحة أنه ليس أمام الحكومات س���وى
إتخاذ خيارات صعبة.
إذاً ،كيف يُمكن للبلدان أن تُوجه الدعم
إل���ى الش���ركات التي هي ف���ي أفضل وضع
من أجل تيس���ير عملية تعاف���ي قائمة على
اإلنتاجية ،مع تدعيم أطر اإلعسار ،وإعادة
هيكلة الديون بغية إس���تباق موجة محتملة
من حاالت اإلعسار؟

�إ�ستهداف ال�شركات القادرة على
البقاء

إن���ه لم���ن الصعوب���ة دائم���اً تحدي���د
الش���ركات القادرة على البقاء ،والش���ركات
األخ���رى غير القادرة على البقاء ،بل أصبح
ه���ذا األمر أكثر صعوبة الي���وم بالنظر إلى
التغيي���رات اإلقتصادية الهيكلية التي كانت
جاري���ة قب���ل ظهور في���روس كورون���ا ،وفي
ظل تس���ارع إنتش���ار ه���ذه الجائحة .ويقدم
قطاع���ا الطاق���ة وتج���ارة التجزئ���ة مثالين
إثني���ن على ه���ذا التحدي .ولن���ا أن نتخيل
الخي���ارات الصعب���ة الت���ي يواجهها واضعو
السياس���ات عن���د محاول���ة تحدي���د أفضل
الط���رق إلس���تخدام الم���وارد المح���دودة،
من أج���ل الحف���اظ على أكبر ع���دد ممكن
م���ن الوظائ���ف ،وتجنب تداعي���ات التخارج
الجماع���ي للش���ركات القادرة عل���ى البقاء،
ولضم���ان إعادة بن���اء اإلقتص���اد على نحو
)Union of Arab Banks (May 2021

أكثر قدرة على الصمود.
ولمساعدة واضعي السياسات في هذه
العملي���ة ،حددن���ا خمس���ة مبادئ أساس���ية
لإلسترشاد بها في مس���اندة الشركات في
المرحل���ة التالية من الجائحة .وستس���اعد
ه���ذه المب���ادئ واضع���ي السياس���ات على
إس���تهداف الش���ركات القادرة على البقاء،
ولكنه���ا معرّض���ة للخط���ر ،مم���ا يعني تلك
الش���ركات الت���ي كان أداؤه���ا قوي���اً قب���ل
الجائح���ة ،وتواج���ه الي���وم مصاع���ب مالية
أو إعس���اراً بس���بب في���روس كورون���ا .ومن
المه���م أ ّال يصل الدع���م عن غير قصد إلى
الش���ركات التي كانت تواجه مش���كالت في
القدرة على البقاء قبل حدوث األزمة.
في ه � � ��ذا الس � � ��ياق ،يقدم الج � � ��دول  1نظرة
عام � � ��ة على النهج الع � � ��ام المقترح لتوجيه
الدع � � ��م وفق � � � ًا للمس � � ��تويات المختلفة من
المصاعب المالية.
في ما يلي المبادئ الخمسة:
 -1تحدي���د الق���درة على البقاء بش���كل
أفضل ،وهو ما يقوم به أصحاب المصلحة
م���ن القط���اع الخ���اص  -أي أولئ���ك الذين
لديه���م مطالب���ات محتمل���ة ل���دى الش���ركة
وف���ي ش���أن أصوله���ا  -في حي���ن يُمكن أن
تلع���ب الحكوم���ات دور الجهة الت���ي تجمع
بي���ن األط���راف المعني���ة .ويتطل���ب تحديد
القدرة على البق���اء اعتبارات عدة ،بما في
ذلك :المالءة المالية (س���واء على أس���اس
المركز المالي أو الس���يولة) ،وقابلية التأثر
(م���ا إذا كانت الصعوب���ات المالية مرتبطة
بفيروس كورونا) ،وحجم الشركة ومنظومة
نش���اطها اإلقتصادي الرس���مي (مع توجيه
دع���م الش���ركات متناهي���ة الصغ���ر واألقل
رس���مية بش���كل أفضل عبر آليات الحماية
اإلجتماعية).
 -2يجب أن تكون برامج دعم الشركات
مش���روطة ومرتبطة بأه���داف واضحة في
عملي���ة التعاف���ي ،مثل مكافح���ة الفيروس،
وج���دوى العم���ل بكام���ل طاقتها .ويج���ب
أن تب���رز أيض���اً معايي���ر بس���يطة وتتس���م

بالش���فافية .ويتعين أيضاً أن يستند الدعم
بكامله إلى البيانات إلى أقصى حد ممكن،
مع تجنب المحاباة غير الواجبة للش���ركات
المملوكة للدولة.
 -3يج���ب توصي���ل المعلوم���ات ح���ول
برام���ج الدع���م ،وأطر اإلعس���ار ،وخيارات
إع���ادة الهيكل���ة بش���كل جي���د وعل���ى نطاق
واسع .وش���كّل نقص الوعي عائقاً أساسياً
أم���ام الحص���ول على دعم للسياس���ات ،وال
سيما في ما يتعلق بالفئات المحرومة.
 -4يجب تحديد إختيار أدوات التمويل
لدع���م الش���ركات ،س���وا ًء كان���ت ديون���اً ،أو
أس���هم رأس المال ،أو مزيج���اً من اإلثنين،
ع���ن طريق حجم اإللتزام���ات المالية .وفي
م���ا يتعل���ق بالش���ركات القادرة عل���ى البقاء
التي عليها القليل من الديون ،يجب أن تظل
ضمان���ات الق���روض ه���ي األداة المفضلة،
ولكن بش���روط وأحكام أقل سخاءً .بالنسبة
إلى الش���ركات التي عليه���ا إلتزامات مالية
كبي���رة ،قد يكون من المالئ���م تقديم مزيج
مناسب من تمويل أسهم رأس المال/أشباه
أس���هم رأس المال ،وإع���ادة هيكلة الديون.
وحتى م���ع تقديم الدعم ،ق���د تحتاج بعض
الشركات إلى إعادة هيكلة الديون.
 -5يمك���ن لوجود أطر قوية لإلعس���ار
وإع���ادة الهيكل���ة ،بم���ا ف���ي ذل���ك عمليات
إع���ادة هيكل���ة الدي���ون الت���ي تقره���ا
المحاكم ،وتس���ويات الدي���ون خ���ارج
المحاكم وح���االت اإلعس���ار البس���يطة
للش���ركات الصغيرة والمتوسطة أن تساعد
في مواجهة المصاع���ب المالية ،والحفاظ
على الموارد اإلنتاجية ،وحماية االس���تقرار
المالي.
وبينما تك���ون الق���رارات والمفاضالت
صعب���ة ،ف���إن مجموع���ة البن���ك الدول���ي
تق���ف عل���ى أت���م إس���تعداد لدع���م البلدان
بالمس���اعدات المالي���ة والفني���ة ف���ي أثناء
إجتيازها مرحلة التعافي من كوروناl.
بقلم كارولين فرويند
وجان بيسمي
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021
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الدراسات واألبحاث والتقارير

المصارف المركزية
ومدى اإلستفادة من تقنية دفتر
األستاذ الموزع
وسلسلة الكتل ()Block-Chain
إعداد :
الدكتور :عادل عبداهلل الكيالني
المحاضر في كلية اإلقتصاد ،جامعة عمر المختار

كان للتط��ور التكنولوج��ي في الس��نوات األخيرة وخصوص ًا في ما يتعل��ق بتكنولوجيا اإلتصاالت والتواص��ل تأثير كبير على
مختل��ف القطاع��ات االقتصادية ،وكان القطاع المال��ي والمصرفي أحد القطاعات التي تأثرت بش��كل كبير بهذا التطور ،كما
دخلت أساليب وتقنيات جديدة للتمويل وتقديم الخدمات المالية والمصرفية لم تكن معروفة في السنوات الماضية ،إضافة
إلى دخول العبين جدد لس��احة العمل المالي والمصرفي ش��كَّ ل تحدي ًا كبير ًا للقطاع المصرفي ،وتحدي ًا أكبر أمام المصارف
المركزية للقيام بدورها كمؤسسات ،هدفها إدارة السياسة النقدية والحفاظ على اإلستقرار المالي والنقدي.
وم��ن ضمن التقنيات التي أصبحت تش��كل تحدي�� ًا كبير ًا للمصارف المركزية هي تقنية البلوك تش��ين ( )Block Chainأو ما
يُ عرف بـ (سلس��لة الكتل)  ،ودفتر الحس��اب الموزع  )DLT( Distributed Ledger Technologyوالعمالت الرقميةDigetel
 . Currenceظه��ور ه��ذه التقنيات خالل العق��د الماضي وتطورها عبر الزمن فرض على المص��ارف المركزية حول العالم أن
تتعامل معها ،وأن تس��تفيد من اإلمكانات التي توفرها ،لما يخدم مصالحها ويُ عزز من دورها في الرقابة واإلش��راف والحفاظ
على اإلستقرار المالي والنقدي.
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وف��ي هذا الخصوص ،بدأت العديد من المصارف المركزية التعامل مع تقنية البلوك تش��ين ،ودفتر األس��تاذ الموزع ()DLT
(ولو بش��يء م��ن الخجل) ،وإتخ��ذت بعض المص��ارف المركزية مثل بن��ك إنكلترا ،وهونغ كون��غ ،والبرازيل ،ومؤسس��ة النقد
السعودي ،وبنك اإلمارات المركزي  ....الخ ،خطوات عملية في هذا اإلتجاه.
ورغ��م ما تتمتع به ه��ذه التكنولوجيا من مزايا ومخاطر ،إال أنها إجتاحت القطاع المال��ي والمصرفي ،لِ ما قدمته من خدمات
ومعامالت مالية ومصرفية حديثة ومبتكرة ،كان لها إنعكاس كبير في تخفيض تكلفة المعامالت وسرعة تنفيذها.
س��نحاول ف��ي هذه الورق��ة أن نتعرف عل��ى مكون��ات التكنولوجيا المالي��ة ،وكيف يُ مكن للمص��ارف المركزية اإلس��تفادة من
إمكاناتها الكبيرة لتعزيز دورها في االشراف والرقابة وإدارة السياسة النقدية بكل كفاءة وفاعلية  ،وسيكون تركيزنا في هذه
الورقة على موقف المصارف المركزية من تقنية البلوك تش��ين ودفتر الحس��اب الموزع ،وس��نتناول العمالت اإلفتراضية في
ورقة مستقلة.

ماهي تقنية البلوك ت�شين؟

لعل الس��ؤال ال��ذي يتب��ادر لدى البع��ض ،هو ماه��ي تقنية
البلوك تش��ين أو سلس��لة الكتل؟ وكيف ظهرت؟ وممَّ تتكون
هذه التقنية؟
ولإلجاب���ة على هذه التس���اؤالت ،علينا أن نعرض مراحل تطور
هذه التكنولوجيا عبر العقود الماضية .فقد شهِ د العقدان الماضيان
نمواً سريعاً وملحوظاً لتقنية ( blockchainسلسلة الكتل) والتي
م���رت بثالث مراحل ،كانت البداية بالمرحلة األولى ،والتي بدأت مع
ظهور عملة الـ  Bitcoinوالتي تُعرف بالجيل األول (blockchain
 )1.0إل���ى المرحل���ة الثانية أو ما يُعرف بالجيل الثاني Ethereum
( ،)Blockchain2.0وص���والً إل���ى ما يُعرف الي���وم الجيل الثالث
(الجيل )Blockchain 3.0 :أو ما يُعرف بالحوس���بة الس���حابية.
خ�ل�ال ه���ذه الرحلة ،تط���ورت ه���ذه التكنولوجيا من مج���رد قاعدة
بيانات إلى منصة حوسبة سحابية كاملة وموزعة عالمياً.
تاريخي���اً ،تع���ود جذور تقني���ة  blockchainإل���ى العام 1998
عندم���ا إقت���رح المهن���دس الصين���ي  Wei Daiنظام���اً للعم�ل�ات
المش���فرة يُسمى « »b-moneyحيث يُمكن لألفراد تكوين األموال
من خ�ل�ال حل المع���ادالت الخوارزمية المعقدة .غي���ر أن إقتراحه
غ���اب عن���ه العديد من تفاصي���ل التنفيذ العملي  .ف���ي العام 2005
ح���اول عال���م الكومبيوتر الش���هير الراحل هال فين���ي ،التغلب على
الصعوب���ات التي واجهت  Wei Daiمن خالل تقديم مفهوم «أدلة
العم���ل القابل���ة إلعادة اإلس���تخدام» إلنش���اء مفهوم لعملة مش���فرة
تعم���ل على خلفية مركزية موثوقة .في العام  2008كان العالم على
موعد بظهور فكرة مبتكرة كانت نتيجة لألزمة اإلقتصادية العالمية
الت���ي ضربت العالم ف���ي العام  ،2008وه���ي التكنولوجيا المعروفة
اآلن بإس���م « »blockchainمن قبل ش���خص مجهول أو مجموعة
معروفة بإسم «ساتوشي ناكاموتو» .تم وصف هذه التقنية في ورقة
بحثي���ة تحت عن���وان «بيتكوين :نظام نق���دي إلكتروني يعتمد مبدأ
الند للند».
وفقً���ا لذل���ك ،ت���م تطوي���ر منص���ة  Bitcoinفي الع���ام 2009
إس���تنادًا إل���ى تقني���ة  blockchainوعملت كدفتر األس���تاذ العام
)Union of Arab Banks (May 2021

لجميع معامالت العمالت المشفرة ،وعُرف بالجيل األول من تقنية
.)Papadoopulos 2020( Blockchain
ف���ي العام  2013ظه���ر الجيل الثاني من  blockchainوالذي
يُع���رف ب���ـ االيثيري���وم ( Blockchain 2.0( )Ethereumأو
 ،)Child prodigy Ethereumوال���ذي ت���م تطويرها بواس���طة
 ،Vitalik Buterinوه���و مبرم���ج روس���ي كندي كمنصة حوس���بة
موزع���ة مفتوحة المصدر وعامة تعتمد على تكنولوجيا ال ـ bloc k
 ،chainولك���ن لي���س إلس���تخدامها كعملة إفتراضية فق���ط ،وإنما
تس���تند عل���ى العق���ود الذكية إللغ���اء الحاجة إلى ط���رف ثالث .في
حل���ول العام  ،2015ت���م إطالق هذا النظام وجذب إنتباه العديد من
المطورين والداعمين والمؤسسات المتخصصة.
في الحقيقة ،تكمن قوة منصة  Ethereumفي توسيع نطاق تقنية
 blockchainمن مجرد قاعدة بيانات تدعم العمالت المشفرة إلى
منصة أكثر عمومية يمكنها تشغيل العديد من التطبيقات الالمركزية
ف���ي مج���االت متنوعة من بينها الخدمات المالي���ة وأي صناعة يمكن
أن تس���تفيد من اس���تخدام العقود الذكية .تعتبر  ، Ethereumاآلن
أكبر منصة وأكثرها ش���عبية لبن���اء التطبيقات الموزعة .بلغت القيمة
الس���وقية إليثري���وم أكثر م���ن  100مليار دوالر أمريك���ي خالل الفترة
()Lannquist 2019( .)2018-2015
من هنا يمكن تعريف البلوك تشين (سلسلة الكتل) بأنها «قاعدة
بيان���ات المركزية مفتوح���ة المصدر تعتمد على مع���ادالت رياضية
وعلم التشفير لتسجيل أي معاملة أو صفقة أو معلومة كالمعامالت
النقدي���ة أو نق���ل البضائ���ع أو معلوم���ات عام���ة أو حت���ى األصوات
اإلنتخابية» .قاعدة البيانات هذه مفتوحة المصدر للجميع لمراقبة
تطورها وتوثيق المعلومات الواردة فيها ،كما أنها غير قابلة لإلختراق
وغير قابلة للتعديل بأي حال من األحوال  .متى تمت المعاملة ،فإنه
ال يُمكن تغييرها أو تعديلها .تتكون قاعدة البيانات من دفتر أستاذ
م���وزع واحد مفت���وح المصدر ،موزع على جميع المس���تخدمين ،يتم
تلقائياً تحديثه عن طريق خوارزميات حوسبية معقدة ،يقوم بعملية
التحقق من صحة كل المعامالت والمبادالت للمس���تخدمين بش���كل
دائم( .النمر .)2017
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021
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أح���دث ظهور تقنية سلس���لة الكت��� ل Bloc k
 chainفرص���ة لتطوي���ر الخدم���ات المالي���ة
والمصرفي���ة التقليدية ،حيث تُوفر تقنية سلس���لة
الكتل فرصاً مختلفة للخدم���ات المالية التقليدية
بما في ذلك (الخير :)2020
 lزي���ادة كفاءة المعام�ل�ات المالية من خالل
تقليل تكلفتها وجعلها سريعة وآمنة ،ويُمكن تتبعها
عبر جميع أنحاء العالم.
 lضم���ان الش���فافية والج���دارة بالثقة وهما
عنصران أساسيان في التعامل المالي.
 lدعم وتطوير منصات التجارة اإللكترونية.
 lزي���ادة الش���مول المالي من خ�ل�ال توفيرها بس���هولة ورقمنة
المعام�ل�ات المالي���ة بتكلفة منخفضة نس���بياً لمليارات األش���خاص
الذي���ن ال يتعاملون م���ع البنوك في جميع أنح���اء العالم وخاصة في
البلدان النامية.
 lالتمويل الجماعي.
 lتعزي���ز االمتثال لمتطلبات قواعد إع���رف عميلك ،وإجراءات
العناية بالعمالء ،وتيسير التوافق مع نظم اإلستعالم اإلئتماني.

�أ�شكال التقنية المالية
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لق���د فتح���ت تقنية سلس���لة الكتل (البل���وك تش���ين) آفاقاً رحبة
ألش���كال عديدة من التكنولوجيا التي تعتمد عليها ،والتي س���نحاول
بشكل مختصر التطرق إلى بعض منها:
 lتقني���ة دفت���ر الحس���اب الم���وزع (distributed ledger
 :)DLT( technologyوته���دف ه���ذه التقني���ة إل���ى القضاء على
فك���رة المركزية ،حيث ال توجد جه���ة واحدة أو خادم واحد أو جهاز
واحد يتحكم في سلس���لة الكتلة ،ويكون فيها لمنفذ التطبيق القدرة
األكب���ر على التحك���م بالطريقة التي تنفذ به���ا العمليات .بحيث يتم
تخزين كل معاملة وتفاصيلها في أماكن مختلفة في نفس الوقت مما
يجعل إمكانية حدوث هجمات إلكترونية لسرقة محتويات السجالت
أمراً صعباً أو شبه مستحيل( .الخير .)2020
 lالذكاء االصطناعي :نموذج تقني له القدرة على تكرار التفكير
البشري  ،بصورة عامة ،حيث يُكسب الذكاء اإلصطناعي اآللة صفة
«الذكاء» بما يجعلها قادرة على محاكاة قدرات البشر الذهنية.
 lالمنص���ات الرقمي���ة :وه���ي عب���ارة ع���ن نظام يس���هل عملية
التواص���ل لمجموعة م���ن الناس لتحقي���ق أهداف معين���ة ،قد تكون
خدمات أو منتجات أو فعاليات ،أو خدمات تعليمية ،أو خدمات مالية
ومصرفي���ة .ومن أبرز الخدمات الت���ي تقدمها المنصات الرقمية ما
ال عن التمويل التقليدي.
يعرف بالتمويل الجماع���ي ،والذي يُعد بدي ً
ومنه���ا عل���ى س���بيل المث���ال ال الحصر ،منص���ة التموي���ل الجماعي
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021

( ،)Peer-to-Peerوالتي نش���أت في المملك���ة المتحدة في العام
 ،2005وإنتش���رت ف���ي العديد من دول العالم تقريب���اً .عربياً هناك
منصة منافع ( )Manafaفي السعودية العربية( .البشير .)2018
 lالحوس���بة الس���حابية :تعتمد هذه التقنية على التخزين على
ش���بكة اإلنترن���ت ،حي���ث يتم تخزي���ن البيانات على خ���وادم ظاهرية
متعددة بدالً من تخزينها على خادم واحد ،ويتم عرضها من شركات
كب���رى يت���م تأجي���ر الس���عة التخزينية بما يت���واءم وحاج���ة العمالء،
وتس���تمد الحوسبة السحابية أهميتها من سعتها التخزينية للبيانات
الضخمة (.)Big Data
 lالعم�ل�ات الرقمية :وهي عملة رقمية مش���فرة افتراضية غير
ملموس���ة ،تم إنشاؤها بهدف تسهيل عملية الدفع دون وسيط ثالث،
وتس���وية المدفوع���ات ،وإتمام المعام�ل�ات التجاري���ة ،ونقل األموال
وتحويلها بس���رعة من بلد إلى آخر م���ن دون قيود أو رقابة أو حدود
للتحويل( .البشير .)2018

موقف الم�صارف المركزية من تقنية البلوك ت�شين

لق���د كانت هذه التقنية وإنتش���ارها ،محفزاً للمصارف المركزية
ح���ول العالم لإلس���تفادة م���ن إمكاناتها المتع���ددة والمتنوعة .ووفقًا
لتقرير بنك التسويات الدولية ( )BISالصادر في يناير /كانون الثاني
 2019ف���ي بازل بسويس���را ،يقوم ما ال يقل ع���ن  40مصرفاً مركزياً
ح���ول العال���م حالياً بإجراء سلس���لة تجارب وبح���وث للعملة الرقمية
للمص���رف المرك���زي ()Central Bank Degital Currency
( .)CBDCويُعتبر  CBDCتطبيقاً يعتمد بش���كل كبير على تقنية
 blockchainودفت���ر األس���تاذ الم���وزع ( ، )DLTحيث حاز على
إهتم���ام القط���اع المصرفي عموماً والمص���ارف المركزية على وجه
الخصوص ،وذلك لقدرة هذا النظام على تسهيل وتبسيط الخدمات
المالية والمصرفية مثل الش���مول المالي وكف���اءة نُظم المدفوعات،
ونظ���ام الدفع التش���غيلي والمرون���ة اإللكترونية .وتب���ذل المصارف
المركزية جهوداً مضنية من البحث والتجارب على تقنية ال ـ bloc k
)Union of Arab Banks (May 2021

 chainو ،DLTومحاول���ة التعرف وإكتش���اف الفرص الكبيرة التي
يُمك���ن أن تفتحها هذه التقنية في مج���ال العمل المصرفي والنقدي
وتحسين العمليات.
وتعتب���ر تقني���ة دفتر األس���تاذ الم���وزع ( )DLTقاع���دة بيانات
تحتف���ظ بقائمة متزاي���دة من الس���جالت .وال���ـ  Blockchainهو
مثال على  DLTحيث يتم تجميع المعامالت في كتل ،يتم تسجيلها
بالتسلس���ل في سلس���لة من الكتل .يتم ختم سجالت Blockchain
بالطابع الزمني وتخزينها بطريقة مشفرة بترتيب زمني ،مما يجعلها
غير قابلة للتغيير ،وال يُمكن التالعب بها ،ودفتر األستاذ والسجالت
المضمنة فيه جديرة بالثقة من دون الحاجة إلى سلطة مركزية.
لكي تتم إضافة أي معامالت ،يجب على أطراف دفتر األس���تاذ
تأكي���د صحة هذه المعاملة ،وتحدث عملية التحقق من خالل عملية
معقدة تُسمى اإلجماع الذي يُلغي الحاجة إلى طرف ثالث أو وصي.
يُمكن لهذا النوع من قواعد البيانات اآلمنة أن يحتفظ بمتابعة ملكية
أي أص���ول مادي���ة أو رقمي���ة أو مالي���ة بطريق���ة الند للن���د ،من دون
الحاجة إلى س���لطة مركزية .إن الش���فافية واألمان والجدارة بالثقة
والفعالية من بين مزايا منصات .DLT
في هذا الخص���وص ،تتخذ المصارف المركزية مواقف متنوعة
ومتباين���ة ف���ي ما يتعلق بتطوي���ر  blockchainتُ���راوح من الموقف
األكث���ر حزم���اً في كوريا الجنوبية إلى األكث���ر ترحيباً في إمارة دبي،
والتي تتبنى إستراتيجية لتطوير تقنية البلوك تشين .blockchain
ف���ي اآلونة األخي���رة ،حيث تعم���ل العديد من البن���وك المركزية
عل���ى التحقق من اس���تخدام تكنولوجي���ا  blockchainإلختبار ما
إذا كان���ت هذه التكنولوجيا يمك���ن أن تقدم مزايا لصناعة الخدمات
)Union of Arab Banks (May 2021

المالية .ونظراً إلى أن هذا الموضوع معقد للغاية ويتطلب الكثير من
البحث المكثف والتحليل الشامل لآلثار اإليجابية والسلبية الواسعة
المحتملة لهذه التكنولوجيا ،فإن العديد من البنوك المركزية تشارك
في مش���اريع مش���تركة مع أقرانها وبالتعاون مع األكاديميين ومراكز
األبح���اث ،والمجموع���ات الصناعية وش���ركات التكنولوجيا المهتمة
بتقني���ة ال���ـ  blockchainالرائ���دة إلكتش���اف المزاي���ا والمخاطر
المحتملة .في هذا المجال ،يتعاون بنك اليابان والمصرف المركزي
األوروب���ي بدءاً من العام  2016في مش���روع يس���مى « ،»Stellaوهو
بح���ث تم إطالقه لتقييم إمكانية تطبيق تقنية دفتر األس���تاذ الموزع
في البنى التحتية لألسواق المالية.
وبالمثل ،تتعاون سلطة النقد في سنغافورة ( )MASمع جمعية
البن���وك ف���ي س���نغافورة ( ،)ABSف���ي تطوير مجموع���ة جديدة من
نم���اذج دفتر األس���تاذ الموزع الت���ي تهدف إلى إختبار كيفية إنش���اء
نسخة رقمية من الدوالر السنغافوري للتسوية ،من أجل تسوية جميع
أش���كال المدفوعات بين المصارف .ستكون نماذج البرامج هذه من
بي���ن أول���ى النماذج في العالم التي تطبق نظ���ام المبادلة الالمركزية
اآلمنة للمدفوعات .تعتمد برامج المبادلة الحالية المس���تخدمة في
المدفوع���ات بي���ن البن���وك على قائم���ة انتظار دفع واحدة للمش���غل
للعثور على المدفوعات التعويضية.
م���ن جه���ة أخ���رى ،إتخذ بن���ك اإلحتياطي ف���ي جن���وب إفريقيا
( )SARBخط���وة مماثل���ة ف���ي الع���ام  2018حي���ث أطل���ق برنامجاً
س���يحاول تجريب إمكانات بلوك تش���ين في المقاصة والتسوية بين
البن���وك .ستس���مح التجرب���ة ل���ـ  SARBوالصناعة بتقيي���م الفوائد
والمخاطر المحتملة لـ  DLTsبش���كل مش���ترك .في السياق عينه،
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021
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ب���دأ بن���ك إنكلترا متحمس���اً للتكنولوجيا المالية ف���ي العام الماضي
إس���تنادًا إلى  blockchainويرى أن هذه التكنولوجيا فرصة كبيرة
لتمكين البنوك المركزية من تعزيز األمن السيبراني ،وتحسين نظام
المدفوعات .ف���ي مجال العملة الرقمية ،تهت���م المصارف المركزية
أكثر بفك���رة العمالت الرقمية للمص���رف المركزي ( )CBDCبدالً
م���ن العمالت المش���فرة الالمركزية (العمالت الخاص���ة) .يمكن أن
يجني النوع الس���ابق من التكنولوجيا ثمار جميع التطورات في تقنية
 blockchainمن دون تعريض إدارة السياسة النقدية أو اإلستقرار
المالي للخطر بشكل كبير.
ف���ي ه���ذا الخصوص ،أكد بنك التس���ويات الدولي���ة أن صانعي
السياس���ات النقدي���ة والمالي���ة ال يمكنه���م تجاه���ل تط���ور العمالت
المشفرة ،وعليهم أن يقرروا ما إذا كانت هناك حاجة إلصدار عملة
رقمية مس���تقبالً .ي���رى البعض م���ن الخبراء الماليي���ن ،أن ذلك قد
يحدث خالل الس���نوات الخمس أو العش���ر المقبلة ،أو قد يس���تغرق
وقتً���ا أطول ،وفقًا لكينيث روجوف ،أس���تاذ جامعة هارفارد الش���هير
والمتحص���ل عل���ى جائزة نوبل ،والذي أك���د أن الحكومات قد تحتاج
أوالً إلى إصالح بعض اإلجراءات األمنية والتنظيمية لتمكين التحول
الرقمي.
حالي���اً ،تعم���ل بع���ض البن���وك المركزية مث���ل بن���ك إنكلترا على
فه���م أفضل لآلثار المترتبة على إص���دار المصرف المركزي للعملة
الرقمي���ة .وي���درس بنك االحتياط���ي الهندي اآلن م���ا إذا كان يمكن
اس���تخدام العمالت الرقمية المدعومة م���ن البنوك المركزية كعملة
قانونية ،بينما أش���ار كل من بنك إنجلترا وبنك الش���عب الصيني إلى
أنهم���ا بعيدان عن إنش���اء عمالت رقمية .عل���ى العكس من ذلك ،ال
ت���زال بعض المصارف المركزية مت���رددة في التحرك نحو العمالت
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الرقمي���ة مث���ل بنك اليابان ،ألنه يرى إص���دار عملة رقمية للمصرف
المرك���زي للجمهور كما لو أن المص���رف المركزي يمد الوصول إلى
حس���اباته ألي ش���خص .بينما تتعامل بعض المصارف المركزية مع
فكرة إصدار العمالت المش���فرة للمصارف المركزية كما هو موضح
س���ابقًا ،فإنها أق���ل إهتمام���اً وأحيانًا تع���ارض تماماً فك���رة إصدار
العمالت المش���فرة الخاصة .وهذا يفسر سبب إتخاذ عدد من هذه
البن���وك موقفاً حازماً ض���د العمالت المش���فرة الالمركزية ،وحظر
تداوله���ا ،وحتى أن بعض البنوك المركزية تعتبر العمالت المش���فرة
نشاطً ا غير قانوني.
وعلى س���بيل المث���ال ال الحصر ،قامت العدي���د من المصارف
المركزية للعديد من الدول بخطوات عملية في هذا اإلتجاه  ،والتي
منها مؤسس���ات إضافية تجري مش���اريع بإستخدام blockchain
تشمل التكنولوجيا ما يلي:
 lيخط���ط بن���ك ليتواني���ا إلص���دار «عمل���ة التجمي���ع الرقمي»
إلختب���ار  blockchainف���ي بيئة حقيقية وصغيرة الحجم .س���يتم
ربطها بقطع نقدية مادية يتم جمعها في خزائن بنك ليتوانيا .يرعى
المصرف أيضاً صندوق رمل  blockchainيسمى .LBChain
 lيق���وم بن���ك تايالند بإستكش���اف عم�ل�ات البن���وك المركزية
للمدفوعات بين البنوك وكفاءة إدارة الس���يولة مع مشرو ع Inth a
.non
 lيستكش���ف المص���رف المرك���زي البرازيلي تقني���ة المعالجة
الرقمية المباش���رة ( )DLTمن أجل نظام طوارئ للمدفوعات بين
البن���وك ونظام المرون���ة ( )Project SALTباإلضافة إلى منصة
تبادل المعلومات الالمركزية (.)Project PIER
 lيستكش���ف المصرف المركزي لشرق الكاريبي مدى مالءمة
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عملة ش���رق الكاريبي القائمة عل���ى  DLTلمتابعة أهداف متعددة
مث���ل دفع النمو اإلقتص���ادي ،ومرونة نظام المدفوعات ،والش���مول
المالي.
 lيقوم المصرف المركزي األلماني (Deutsche Bunde s
 )bankبإستكش���اف  DLTألغراض متعددة بما في ذلك تحسين
الكف���اءة وتقليل المخاط���ر في عمليات تس���وية األوراق المالية بين
البنوك بإس���تخدام نم���وذج  BLOCKBASTERاألولي والجهود
األخرى.
 lتُج���ري س���لطة النقد في هون���غ كونغ أبحاثً���ا وتجارب حول
حاالت اإلس���تخدام المتعددة بما في ذل���ك التمويل التجاري وإدارة
الهوية الرقمية وعمليات «اعرف عميلك  /مكافحة غسيل األموال».
 lتُج���ري مؤسس���ة النق���د العربي الس���عودي مش���روع (عابر)
 Aberم���ع اإلمارات العربية المتحدة لتجرب���ة  DLTللمدفوعات
والتس���ويات بي���ن البنوك بين المملكة العربية الس���عودية واإلمارات
العربية المتحدة.
 lيق���وم المص���رف اإلحتياط���ي لجن���وب إفريقيا باستكش���اف
عمالت المصرف المركزي التجاري ( )CBDCللدفع المحلي بين
البنوك وكفاءة التسوية مع مشروع .Khokha
 lيق���وم المص���رف المرك���زي الس���ويدي (Sveriges Rik s
 )bankبالتحقيق في « »e-kronaالمس���تندة إلى blockchain
لتكون بمثابة نموذج بديل لألموال التي يصدرها المصرف المركزي
مع إنخفاض اإلس���تخدام النقدي في البالد .وتجدر اإلشارة إلى أن
المصرف المركزي الس���ويدي لم يحدد بعد ما إذا كان سيس���تخدم
 ،DLTإذا طبق .ekrona
ورغ���م أن المصارف المركزية تُعد من أكثر المؤسس���ات حذراً
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وحكم���ة ف���ي العال���م ،إال أن المنت���دى اإلقتصادي العالم���ي أًصدر
تقري���راً معتمداً جديداً يش���ير إل���ى أن المص���ارف المركزية وعلى
عكس المتوقع ،كانت من أوائل المؤسس���ات التي س���عت إلى تطبيق
تقنية البلوكشين.
ولع���ل أنش���طة المصرف المرك���زي التي قد تعتم���د على تقنية
البوكش���ين وتكنولوجي���ا دفت���ر األس���تاذ الموزع )DLT(  ليس���ت
معروف���ة أو واضحة تماماً بالنس���بة إلى الكثيرين .ولذلك ،نجد أن
هناك العديد من التكهنات السلبية وسوء الفهم الخاطئ حولها.

ما هي المجاالت التي يمكن �أن توظفها الم�صارف
المركزية من تقنية الح�ساب الموزع والـ البلوك ت�شين؟

إنطالقاً من ال���دور الدقيق الذي تلعبه المصارف المركزية في
اإلشراف على السياسة النقدية للدولة ،والمحافظة على اإلستقرار
المالي واإلقتصادي للبالد ،فال بد أن تبذل تلك المصارف المركزية
غاية حرصها عند تطبيق أي تكنولوجيا لم تثبت جدارتها أو أداة قد
تكون لها آثار سلبية العواقب.
ولك���ن ذل���ك الح���رص ،ال يعن���ي وق���وف المص���ارف المركزية
موق���ف المتفرج ،م���ن دون أن يكون لها رأي وموقف واضح من هذه
التكنولوجيا .لهذا يس���عى العش���رات من المص���ارف المركزية حول
العالم من الس���ويد إلى جنوب إفريقيا إلى س���نغافورة ،إلستكشاف
إس���تخدامات إمكان���ات تل���ك التكنولوجيا في حل المش���كالت التي
تواج���ه مجال الخدمات المصرفية حالياً ،مثل المش���اكل المرتبطة
كف���اءة نظ���ام الدف���ع والخصوصي���ة واآلم���ان والمرون���ة ،وتحديات
الش���مول المال���ي ،ولكن بطريقة آمنة ومنظم���ة ومحكمة في الوقت
عينه.
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الدراسات واألبحاث والتقارير
وفي ما يلي أهم األنشطة والمجاالت التي حددتها المصارف
المركزية حول العالم لإلس��تفادة من تقنية الحساب الموزع
والبلوك تشين من خاللها)Lannquist 2019( :

 lالعملة الرقمية للم�صرف المركزي بالتجزئة:

ه���ي عملة رقمي���ة يصدرها المصرف المركزي ليتم تش���غيلها
وتس���ويتها بطريق���ة الن���د للن���د الالمركزي���ة أي م���ن دون الحاج���ة
لط���رف ثالث .والتي تكون متاحة للبي���ع ولتعامالت جمهور العمالء،
بحي���ث يمكنهم إس���تبدالها بعمالتهم المحلية الورقية وإس���تخدامها
على نطاق واس���ع .وم���ن المفترض أن تكون تل���ك العمالت الرقمية
المركزي���ة مكمل���ة أو بديل���ة للنظ���ام النق���دي المادي ،كذل���ك بديل
للودائ���ع المصرفية التقليدية .وبالفعل ش���رعت المصارف المركزية
في العديد من البلدان بتجربتها ،بما في ذلك مصارف مثل (ش���رق
الكاريبي ،السويد  ،جزر البهاما  ،كمبوديا).

 lالعملة الرقمية للم�صرف المركزي بالجملة:

هي أيضاً عملة رقمية يصدرها المصرف المركزي ليتم تشغيلها
وتسويتها بطريقة الند للند الالمركزية أي من دون طرف ثالث ،إال أنها
ستخصص للبنوك التجارية ودور المقاصة فقط ،وذلك إلستخدامها
في س���وق الجملة بين المصارف .وتُعد المص���ارف المركزية في كل
من (جنوب أفريقيا ،كندا ،اليابان ،تايالند ،السعودية ،سنغافورة) من
أبرز المصارف المركزية التي تهتم بهذه الخدمة.

 lت�سوية الأوراق المالية بين الم�صارف:

الذي يمثل نظام مقاصة وتس���وية يعمل وفقاً لتطبيق يُركز على
العم�ل�ات الرقمي���ة القائمة عل���ى تقنية البلوك تش���ين ،بما في ذلك
العملة الرقمية للمصرف المركزي سواء بالتجزئة أو بالجملة.
ويه���دف ه���ذا التطبيق إلى تطوير أنظمة التس���ليم مقابل الدفع
بين المصارف مما يتيح المقاصة السريعة بين المصارف والتسوية
اللحظي���ة ل�ل�أوراق المالي���ة بالنقد .حي���ث يتب���ادل الطرفان األصل
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مقاب���ل النق���ود آنياً لحظة تنفيذ العملية .لقد ش���رعت بالفعل بعض
المص���ارف المركزية بإسكتش���اف كف���اءة هذا النظام وعلى رأس���ها
(بنك اليابان ،وهيئة النقد بسنغافورة ،وبنك إنكلترا ،وبنك كندا).

 lمرونة نظام الدفع والطوارئ و�إ�ستمرارية العمل:

م���ن المفترض أن يُوفر إس���تخدام دفتر األس���تاذ الموزع DLT
ف���ي نظ���ام الدف���ع والتس���وية المحل���ي األساس���ي أو اإلحتياطي���ات
بي���ن المص���ارف األم���ان ،ويضم���ن كذل���ك إس���تمرارية األعمال في
ظ���ل تهدي���دات األعط���ال الفني���ة أو تعث���ر الش���بكات ،والك���وارث
الطبيعي���ة ،والجرائم اإللكترونية وغيره���ا من التهديدات .وغالباً ما
يقترن إستخدام وتنفيذ طريقة دفتر االستاذ الموزع باألطراف ذات
الصلة ،والذي يُعد من أهم فوائد إس���تخدام دفتر األس���تاذ الموزع.
وم���ن المصارف التي تبح���ث على فوائد هذه التقنية هي (المصرف
المركزي البرازيلي  ،المصارف المركزية لشرق الكاريبي) .

� lإ�صدار و�إدارة ال�سندات:

إن اس���تخدام دفتر األس���تاذ الموزع خالل الم���زادات الحكومية
للس���ندات أو خالل عملية إصدار الس���ندات أو غيرها من العمليات
الالزم���ة عل���ى مدار عمر الس���ندات يؤدي لخف���ض التكاليف وزيادة
الكف���اءة .حيث يمكن تطبيق هذا االس���تخدام إلدارة الس���ندات التي
تصدره���ا وتديره���ا دول ذات س���يادة أو منظم���ات دولي���ة أو جهات
حكومي���ة .ويتمث���ل دور البن���وك المركزي���ة أو الجه���ات التنظيمي���ة

)Union of Arab Banks (May 2021

الحكومية في هذه الحالة لمجرد “نقاط مراقبة”
تراقب نزاهة العمليات عند االقتضاء .ويعد البنك
الدولي أول من أصدر سنداً قائماً على تكنولوجيا
البلوكتشين في أغسطس /آب  ،2018وأطلق عليه
إسم bond-i.

 lنظام �إعرف عميلك ونظام مكافحة غ�سيل
الأموال الرقميين:

يس���تفيد نظام���ا إع���رف عميل���ك ومكافح���ة
غسيل األمول الرقمي ،من توظيف تكنولوجيا دفتر
األستاذ الموزع  DLTلتتبع ومشاركة هوية العميل
ومعلومات الدفع بش���كل مبس���ط ويسير ،حيث إنه
من الممكن ربط هذا الحل الرقمي بقاعدة بيانات
الهوي���ة الوطنية الرقمية أو بتوصيله بأنظمة إعرف عميلك ومكافحة
غس���يل األم���ول القائم���ة .كما أنه يُمك���ن إقترانه بالعم�ل�ات الرقمية
للمص���ارف المركزي���ة كجزء م���ن عملية المدفوعات ولتتبع النش���اط
المالي .وهذا ما تبحث فيه هيئة النقد في هونغ كونغ حالياً.

� lأنظمة تبادل المعلومات والبيانات:

يُمكن إس���تخدام قواعد البيانات الموزعة أو الالمركزية إلنشاء
أنظم���ة بديل���ة لتبادل المعلوم���ات والبيانات داخل أو بين مؤسس���ات
القطاعين الحكومي والخاص ذات الصلة ويبحث المصرف المركزي
البرازيل���ي في كفاءة هذه الطريق���ة أيضاً إلى جانب بحثه في الطرق
األخرى التي سبقت اإلشارة إليها.

 lالتمويل التجاري:

أطلقت هيئة النقد في هونغ كونغ العام الماضي ،منصة للتمويل
التجاري تعتمد على قاعدة بيانات وتشغيل المركزيين ،كتجربة رائدة
تهدف لتمويل تجاري أس���رع وأكثر كفاءة وأوس���ع ش���موالً ،حيث تتم
مش���اركة معلوم���ات العمالء وتاري���خ المعامالت بين المش���اركين في
قاع���دة بيانات المركزية ،تُعرض فقط لألطراف المعنية مع الحفاظ
على الخصوصية والس���رية .ومن المفترض أن تحس���ن تلك المنصة
ال
م���ن عملي���ات التمويل التجاري الحالية والتي غالب���اً ما تتطلب عم ً
مكثفًا ووقتاً مطوالً وقائمة طويلة من األوراق.

� lسل�سلة �إمداد النقدية

ومن جانب آخر ،يبحث المصرف المركزي الكاريبي الشرقي في
إمكانية إس���تخدام دفتر األس���تاذ الموزع  DLTإلصدار وتتبع وإدارة
تس���ليم وحركة النقدية من مرافق اإلنتاج مروراً بالمصرف المركزي
وصوالً إلى فروع المصرف التجارية ،وذلك لتس���هيل وتحس���ين كفاءة
عملية طلب األموال أو إيداعها أو نقلها ،كذلك لتبس���يط عملية رفع
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التقارير الرقابية.

 lتوفير محدد لدرجة الإئتمان  SEPAللعميل:

تتي���ح المش���اركة الالمركزي���ة الموح���دة والقائم���ة عل���ى تقني���ة
البل���وك تش���ين ،تعريف مح���ددات إئتم���ان منطقة الدف���ع األوروبية
الموح���دة ( ،)SEPAوالتي يُديرها المص���رف المركزي والمصارف
التجارية في نظام منح القروض الخاص بتلك المنطقة بش���كل أسرع
وأكثر بساطة ،وتوفير نظام المركزي يحدد الهوية ويشاركها.

الخالصة
من العرض الس � � ��ابق ،يتبين لنا مما ال يدعو مجا ًال إلى الشك ،أن
هناك إمكانات هائلة كامنة في تكنولوجيا دفتر األستاذ الموزع DLT
وتقنية البلوك تش � � ��ين ،ونظ � � ��ر ًا إلى حداثة ه � � ��ذه التكنولوجيا واآلفاق
الالمح � � ��دودة لها من خالل التجارب واألبح � � ��اث ،فإن هناك حاجة إلى
توخ � � ��ي اليقظ � � ��ة تج � � ��اه التحديات والقضاي � � ��ا التي قد تنش � � ��أ عنها .إن
تبن � � ��ي مث � � ��ل هذه التكنولوجي � � ��ا يختلف من بلد إلى آخ � � ��ر ،يعتمد على
مدى إس � � ��تعداد البنية التحتية وإنخراط الدول ف � � ��ي التحول الرقمي،
لهذا نج � � ��د تباين ًا بين الدول في تبني ه � � ��ذه التقنية .أما في خصوص
دول العال � � ��م الثالث ،عليها أن تواكب هذه التط � � ��ورات ،وأن يكون هناك
إطار تنظيمي مرن لإلش � � ��راف على الصناع � � ��ة ،وأن تحتفظ المصارف
المركزي � � ��ة بدورها في اإلش � � ��راف والرقاب � � ��ة والحفاظ على اإلس � � ��تقرار
المال � � ��ي والنق � � ��دي ،بمواكبته � � ��ا لكل تط � � ��ور يحصل في ه � � ��ذا المجال.
بالنظ � � ��ر إلى أن طبيعة التكنولوجيا تتميز بالصعوبة وليس � � ��ت س � � ��هلة
الفه � � ��م ،لهذا فاألمر يتطلب الحاجة إلى إج � � ��راء المزيد من األبحاث
والدراس � � ��ات بشكل ش � � ��امل ومس � � ��تمر ،وتطوير وتدريب الكوادر البشرية
للمصارف المركزية على ذلكl.
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021
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األخبار والمستجدات

أخبار إقتصادية عربية ودولية
قطاع ال�سفر ال�سعودي �إلى التعافي

توق���ع خب���راء ،أن قط���اع النق���ل الجوي
والش���ركات العاملة في الس���عودية ،سيدخل
تدريج���اً مرحل���ة التعاف���ي م���ن خس���ائر
الضوابط الصارمة للس���فر الدولي ،وإغالق
الح���دود ال���ذي فرضته جائح���ة كورونا على
مختل���ف دول العالم ،وتس���بب ف���ي إنخفاض
طل���ب المس���افرين عل���ى الرح�ل�ات الدولية
بنسبة تجاوزت  ،% 76مقارنة بالعام ،2019
بحسب االتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).
م���ن جهة أخ���رى ،كش���فت وزارة المالية
الس���عودية «أن الناتج الفعلي ألداء الميزانية
للرب���ع األول م���ن الع���ام  2021س���جل حجم
مصروفات بقيمة  212مليار ريال ( 56مليار
دوالر) مقابل إي���رادات قوامها  204.7مليار
ريال ( 55مليار دوالر) ،حيث حققت نمواً في
إجمال���ي اإليرادات (النفطية وغير النفطية)
بنسبة .»% 7
وأفصح مؤشر عالمي أخيراً ،أن القطاع
الخاص السعودي س���جل نمواً في التوظيف
للم���رة األول���ى منذ  5أش���هر ،محقق���ا أعلى
قفزة ش���هرية من���ذ فبراير (ش���باط) .2019
مش���يراً إل���ى تحس���ن نش���اط األعم���ال في
السعودية بأسرع وتيرة له في  3أشهر.
على صعيد آخر ،دشنت جمعية االقتصاد
الس���عودية هويته���ا الجدي���دة بع���د  35عاماً
تقريب���اً منذ تأسيس���ها؛ لمواكب���ة التطورات
االقتصادية المحلية والعالمية وبما يتماشى
مع أهداف رؤية المملكة .2030

«المركزي الم�صري» :الإحتياطي الأجنبي
يتجاوز  40مليار دوالر
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أعلن البنك المرك���زي المصري ،إرتفاع
صاف���ي اإلحتياط���ات الدولي���ة يص���ل إل���ى
 40.343ملي���ار دوالر ف���ي نهاي���ة أبري���ل/
نيس���ان 2021مقارنة بنح���و  40.337ملياراً
في نهاية مارس /آذار  ،2021ونحو 40.201
ملياراً في فبراير /شباط .2021
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021

�إرتفاع �أ�سعار الغذاء الأعلى عالميا
ً منذ منت�صف 2014

أفادت منظمة األغذية والزراعة التابعة
لألم���م المتح���دة (ف���او) ،أن أس���عار الغذاء
العالمي���ة إرتفع���ت للش���هر الح���ادي عش���ر
توالي���اً ،في أبريل /نيس���ان  ،2021مس���جلة
أعلى مس���توياتها منذ ماي���و /أيار  ،2014إذ
قاد الس���كر إرتفاع���اً في جميع المؤش���رات
الرئيس���ية .وسجل مؤش���ر المنظمة ألسعار
الغ���ذاء ،ال���ذي يقي���س التغي���رات الش���هرية
لس���لة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات
األلب���ان واللحوم والس���كر 120.9 ،نقطة في
المتوس���ط مؤخراً ،مقابل قراءة معدلة بلغت
 118.9في مارس /آذار .2021

�صندوق �أبوظبي ال�سيادي
يحقق الدخل الأكبر في تاريخه

إرتف���ع دخ���ل ش���ركة مبادلة لإلس���تثمار
(الصندوق الس���يادي إلمارة أبوظبي) ،بنسبة
 % 35.8خ�ل�ال الع���ام الماض���ي ،2020
ليصل إجمالي الدخل الشامل (العائد للجهة
المالكة) في نهاية العام إلى  72مليار درهم،
مقارن���ة بـ  53مليار دره���م إماراتي في العام
( 2019ال���دوالر يعادل  3.67دراهم) .وزادت
قيم���ة األصول المملوكة لـ «مبادلة» ،بنس���بة
 % 4.8لتص���ل إل���ى  894مليار درهم بنهاية
ع���ام  ،2020مقارنة ب���ـ  853مليار درهم في
العام .2019

توقعات ببلوغ �إ�ستثمارات الطاقة في
المنطقة بـ  805مليارات دوالر

تتوق���ع الش���ركة العربي���ة لالس���تثمارات
البترولي���ة (أبيك���ورب) أن يص���ل إجمال���ي
إس���تثمارات الطاقة المق���ررة والمخطط لها
ف���ي المنطق���ة إلى أكث���ر م���ن  805مليارات
دوالر ،خ�ل�ال الس���نوات الخم���س المقبل���ة،
بزي���ادة تبلغ  13ملي���ار دوالر عن تقرير العام
.2020

تون�س تبد�أ مفاو�ضات
مع �صندوق النقد الدولي

ب���دأ وف���د حكومي تونس���ي يق���وده علي
الكعل���ي وزي���ر االقتص���اد والمالي���ة ودع���م
اإلس���تثمار ،ومروان العباسي محافظ البنك
المرك���زي التونس���ي ،ف���ي جول���ة جديدة من
المفاوض���ات م���ع صن���دوق النق���د الدول���ي
للحصول على قرض لتمويل ميزانية الدولة،
مقاب���ل اإلنط�ل�اق ف���ي تنفي���ذ مجموعة من
اإلصالح���ات اإلقتصادية العميقة .ويش���مل
الوف���د الحكوم���ي ع���دداً من المستش���ارين
اإلقتصاديي���ن ،ورئيس مجمع رجال األعمال
التونسيين سمير ماجول.
م���ن جه���ة أخ���رى ،أعلن س���فير االتحاد
األوروب���ي في تونس ع���ن موافقة المفوضية
األوروبي���ة عل���ى من���ح تون���س قرض���اً بقيمة
 600مليون يورو ،لمس���اعدتها على مجابهة
األزمة اإلقتصادية وتداعيات وباء «كورونا».
علماً أن الواليات المتحدة قررت منح تونس
 500ملي���ون دوالر لتموي���ل مش���اريع ،بينم���ا
الحكومة التونسية تُجري مفاوضات متقدمة
للحص���ول عل���ى ضم���ان ق���رض أميرك���ي.
م���ن جهت���ه ،أك���د الوزي���ر الكعلي ،إس���تعداد
قط���ر لمواصل���ة دع���م تون���س ف���ي مختلف
المج���االت ،مش���يراً إل���ى إس���تعداد كبريات
الشركات القطرية عن عزمها اإلستثمار في
تونس ،وال س���يما في القطاعات الس���ياحية،
والطاقات المتجددة والصناعية ،مشيرا إلى
أن���ه يتم حالياً التنس���يق مع الجانب القطري
لتقديم بعض المشاريع التي يُمكن أن تحظى
باإلهتم���ام وتمث���ل فرص���ا حقيقي���ة وواعدة
لإلستثمار.

«بلومبرغ للإقت�صاد الجديد »2021

أعلن���ت «مجموع���ة بلومب���رغ اإلعالمية»،
تنظي���م ال���دورة الس���نوية الرابعة م���ن «منتدى
بلومبرغ لإلقتصاد الجديد» ما بين  16نوفمبر/
تشرين الثاني  2021و 19منه ،في سنغافورة.
)Union of Arab Banks (May 2021

خطط عراقية بمليارات الدوالرات
تركز على الغاز

توق���ع وزي���ر النف���ط العراق���ي إحس���ان
عب���د الجب���ار «أن تبل���غ تكلف���ة تطوير حقل
المنصوري���ة للغ���از عل���ى الس���احل ق���رب
الحدود اإليراني���ة  2.1مليار دوالر» .وكانت
س���ينوبك الصينية قد فازت أخيراً بصفقة
لتطوي���ر الحقل بالش���راكة مع ش���ركة نفط
الوس���ط العراقي���ة الت���ي تديره���ا الدول���ة.
وقال عبد الجبار أيضاً إنه «ال يتوقع أن تقل
أس���عار النفط ع���ن  65دوالراً للبرميل ،وإن
تراجع أس���عار النفط يج���ب أال يكون مبعث
قلق بع���د تخفي���ف (أوبك )+لقي���ود اإلنتاج
إعتباراً من مايو (أيار) .»2021

نمو التجارة الإلكترونية 22.4%
بدعم «كوفيد ـ »19

أدت القي���ود المفروض���ة لمكافح���ة
في���روس (كوفي���د  )19 -إل���ى تحفي���ز
التج���ارة اإللكتروني���ة ف���ي الع���ام ،2020
غي���ر أن ذل���ك ل���م ينطب���ق عل���ى جمي���ع
ش���ركات التس���وق عب���ر اإلنترنت ،بحس���ب
تقدي���رات نش���رتها األمم المتح���دة أخيراً.
وأفاد تقرير لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة
والتنمي���ة (أونكتاد) «أن ه���ذا القطاع حقق
إنتعاش���ة الفتة ،في ظل القي���ود المفروضة
على الحركة ،في حين أنهك الوباء قطاعات
كامل���ة من اإلقتصاد» ،مش���يرة إلى «عواقب
سلبية لألزمة الصحية على السفر وخدمات
تشارك السيارات».

م�صر :م�سا ٍع لتمويل برنامج تنمية
�شبه جزيرة �سيناء

كش���فت الدكتورة رانيا المشاط ،وزيرة
«مساع للعمل
ٍ
التعاون الدولي المصرية ،عن
لتعزيز التنمية اإلقتصادية ورفع كفاءة األداء
الحكومي ،ضمن  5أهداف رئيسية لبرنامج
«مصر تنطلق» ،يشمل حماية األمن القومي
وسياس���ة مص���ر الخارجية ،وبناء اإلنس���ان
المصري ،والنهوض بمس���تويات التش���غيل،
وتحسين مستوى معيشة المواطن».
)Union of Arab Banks (May 2021

توقعات ب�إزدهار التمويل الإ�سالمي
مع تعافي �أ�سواق رئي�سية

توقعت وكالة التصنيف اإلئتماني «س ��تاندرد
آند بوزر» ،نمو قطاع التمويل اإلس�ل�امي العالمي
البال ��غ حجم ��ه  2.2تريلي ��ون دوالر بي ��ن % 10
و % 12ف ��ي العامي ��ن  2021و ،2022بس ��بب
�اف إقتص ��ادي
زي ��ادة إص ��دارات الصك ��وك وتع � ٍ
متواضع في أس ��واق المال اإلسالمية الرئيسية.
وواص ��ل القط ��اع النم ��و ف ��ي الع ��ام  2020رغم
جائح ��ة (كوفيد  )19 -لكن بوتيرة أبطأ منها في
العام 2019؛ إذ نمت األصول اإلسالمية العالمية
 % 10.6في  2020مقابل نمو  % 17.3في العام
السابق .ونما التمويل اإلسالمي على مدار أعوام
عدة في عدد من األس ��واق في أفريقيا والش ��رق
األوس ��ط وجنوب شرقي آسيا ،لكنه يظل قطاعاً
يعاني تشرذماً جرّاء تباين في تطبيق القواعد.

الم�صارف المركزية العربية:
تعزيز ال�شمول المالي يدعم
التنمية الإقت�صادية ال�شاملة

أعلن ��ت أمان ��ة مجلس محافظ ��ي المصارف
المركزية ومؤسس ��ات النقد العربية «أن موضوع
تعزي ��ز الوصول إلى التموي ��ل والخدمات المالية
ف ��ي الدول العربية ،يحظى بإهتمام كبير من قبل
مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات
النقد العربية».
ويؤم ��ن المجلس بالف ��رص الكامنة والكبيرة
الت ��ي يمكن تحقيقه ��ا من خالل تعزيز الش ��مول
المال ��ي لدع ��م التنمي ��ة االقتصادي ��ة الش ��املة
والمس ��تدامة ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق
العدالة اإلجتماعية.
وأف ��اد المجل ��س «أن التط ��ورات الحالي ��ة
والتداعي ��ات الس ��لبية إلنتش ��ار جائح ��ة كورونا،
أب ��رزت بوض ��وح األهمي ��ة الكبي ��رة لتوظي ��ف
التقني ��ات الحديث ��ة ألغ ��راض الش ��مول المالي،
وضرورة تعزيز الخدمات المالية الرقمية وتوعية
مس ��تخدميها» ،مؤكدي ��ن «أن الجائح ��ة ع� �زّزت
الطل ��ب على الخدمات المالي ��ة الرقمية ،وجعلت
الحاج ��ة إلى تس ��ريع التحول الرقمي وتحس ��ين
الخدم ��ات المالية الرقمية أمراً بالغ األهمية في
السياسات االقتصادية في المنطقة العربية».

«المركزي المغربي» :تباط�ؤ نمو
الكتلة النقدية والقرو�ض الم�صرفية

أفاد البنك المركزي المغربي «أن وتيرة
النمو الس���نوي للكتلة النقدية (م )3تباطأت
بنس���بة  % 7.7خالل مارس (آذار) ،2021
مقابل  % 9.3شهراً قبالً».
وأوض���ح البن���ك ف���ي مذكرت���ه ح���ول
المؤشرات الرئيس���ية لإلحصاءات النقدية
ف���ي م���ارس /آذار « ،2021أن ه���ذا التطور
يعك���س ،باألس���اس ،تراج���ع وتي���رة التداول
النقدي من  % 19إل���ى  ،% 12.4والودائع
تح���ت الطل���ب ل���دى البنوك إل���ى % 10.5
بع���د  ،% 11.2كذلك تباطؤ وتيرة إنخفاض
الحسابات ألجل من  % 6.5إلى .»% 4
م���ن جه���ة أخ���رى ،أف���ادت المندوبية
الس���امية للتخطي���ط« ،أن مع���دل البطالة
في المغرب إرتفع بنقطتين ما بين الفصل
األول من العام  2020والفصل نفس���ه من
الع���ام  ،2021منتق�ل�اً م���ن  % 10,5إل���ى
.»% 12,5

وزير المالية الكويتي
ي�ؤكد �إ�ستقرار الو�ضع المالي

أكد وزير المالية ووزير الدولة للش���ؤون
اإلقتصادي���ة واإلس���تثمار الكويت���ي خليف���ة
حمادة «أن الوضع المالي للبالد جيد ،واألهم
تضاف���ر كافة الجه���ود للب���دء باإلصالحات
اإلقتصادي���ة والمالي���ة للنه���وض بالدول���ة»،
مشيراً إلى «أن إقتصاد الكويت يعتمد بشكل
أساس���ي على اإليرادات النفطية واإلقتصاد
المحل���ي يعتم���د عل���ى اإلنف���اق الع���ام ،وأن
التوس���ع ف���ي الجه���ات الحكومي���ة والهياكل
يؤدي الى زيادة في اإلنفاق الحكومي».
م���ن جه���ة أخ���رى ،أعلن���ت كل البن���وك
المحلية نتائ���ج الربع األول من العام ،2021
قب���ل إنته���اء مهل���ة اإلفصاح عنها بإس���تثناء
«التج���اري» ،محقق���ة نم���واً ف���ي األرب���اح
الصافي���ة بنس���بة  ،% 20وتراجع���اً بنس���بة
 % 18.5للمخصص���ات ،مم���ا يعكس تعافي
النشاط اإلقتصادي جزئياً وقدرة المصارف
على إمتصاص األزمات.
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021
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األخبار والمستجدات
الأمم المتحدة:
التجارة الإلكترونية قفزت �إلى 19%
من مبيعات التجزئة

أظه����رت دراس����ة نش����رتها األم����م
المتح����دة أخي����راً« ،أن المبيع����ات عب����ر
اإلنترن����ت مثل����ت نح����و خم����س إجمال����ي
تج����ارة التجزئة الع����ام الماضي؛ إذ قادت
إج����راءات عزل لمكافحة تفش����ي فيروس
كورونا إلى ازده����ار التجارة اإللكترونية».
وأش����ارت تقديرات مؤتمر األمم المتحدة
للتج����ارة والتنمي����ة إس����تنادا إل����ى بيانات
مكات����ب إحص����اء وطني����ة ف����ي إقتصادات
كب����رى إل����ى «أن المبيعات عب����ر اإلنترنت
مثلت  % 19من إجمالي مبيعات التجزئة
ف����ي الع����ام  2020إرتفاعا من  % 16قبل
عام».

«التجاري الدولي»
�أول بنك يح�صل على �شهادة الم�ساواة
بين الجن�سين

حصل البنك التجاري الدولي – مصر
على شهادة ختم المس����اواة بين الجنسين
( )EGESكأول بن����ك في منطقة الش����رق
األوس����ط وش����مال إفريقيا حص����ولاً على
هذه الشهادة ،من المجلس القومي للمرأة
والبن����ك الدولي .ويس����ير ختم المس����اواة
بي����ن الجنس����ين على منهج المس����اواة بين
الجنس����ين التاب����ع للبنك الدول����ي ،والذي
ح����دد أهم المجاالت الت����ي ينبغي التركيز
عليها وتحي����د اإلجراءات الالزمة لتحقيق
أهداف ذلك المنهج في كل مجال.

الم�صرف الأهلي العراقي
يح�صل على رخ�صة لفتح فرع
في ال�سعودية
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واف����ق مجلس الوزراء الس����عودي على
من����ح رخص����ة للمصرف األهل����ي العراقي
التاب����ع ل����ـ «مجموعة كابيتال بن����ك» ،لفتح
فرع له ف����ي المملكة .وكان المجلس وافق
في أبريل /نيسان  2021على منح رخصة
لـ «بنك مصر» لفتح فرع في المملكة.
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021

«�أبوظبي الإ�سالمي»:
الحديث ال يزال مبكرا عن توزيعات 2021

قال الرئيس المال���ي لمجموعة مصرف
أبوظبي اإلس�ل�امي محمد عب���د الباري «إن
المص���رف حق���ق نتائ���ج قوي���ة خ�ل�ال الربع
األول من العام  ،»2021مش���يراً إلى «أن أداء
المص���رف ف���ي مصر كان قوي���اً أيضا خالل
فترة الربع األول حيث حقق صافي ربح قدره
 65مليون درهم».
وع���ن توزيع���ات العام  2021أش���ار عبد
الباري إل���ى أن���ه «م���ن المبك���ر الحديث عن
توزيع األرباح لكن جميع المؤشرات إيجابية».
علماً أن أرباح «أبو ظبي اإلسالمي» كانت قد
إرتفعت بنس���بة  % 125ف���ي الربع األول من
العام الجاري ،محققة نحو  608مليون درهم
مقاب���ل  269مليون درهم في العام الماضي،
كم���ا س���جلت اإلي���رادات نمواً بنس���بة % 3
لتصل إلى  1.3مليار درهم».

�ضريبة القيمة الم�ضافة في عُ مان
�سترفد �إيرادات بـ  780مليون دوالر

ق���ال الرئي���س التنفي���ذي لش���ركة أوبار
كابيت���ال ل���ؤي بطاين���ة ،إنه «من���ذ أن أعلنت
وزارة المالي���ة العُمانية إع���ادة هيكلة الجهاز
الحكوم���ي وإط�ل�اق خط���ة الت���وازن المالي،
ب���دأت باإلفصاح ع���ن األداء المال���ي للدولة
بش���كل ربع���ي» ،مش���يراً إل���ى «أن إنخفاض
اإلي���رادات ف���ي الرب���ع األول يع���ود إل���ى
تراج���ع س���عر البت���رول وإع���ادة هيكلة بعض
اإلس���تثمارات الحكومي���ة» ،متوقعاً «أن يكون
األداء المالي بالربع الثاني أفضل بكثير ليس
فق���ط على من حيث س���عر النفط ومس���توى
اإلنت���اج ،ولكن إعادة هيكلة الجهاز الحكومي
س���ينعكس عل���ى النفق���ات ،إضاف���ة إلى بدء
تطبيق ضريبة القيمة المضافة في منتصف
في نيسان /إبريل .»2021

�صوايا رئي�س ًا تنفيذي ًا لـ «�سيتي البحرين»

أعلن���ت «س���يتي البحرين» ،تعيين ميش���ال
صوايا رئيس���اً تنفيذي���اً لعملياتها في البحرين،
حيث سيتولى إدارة عمليات البنك في المملكة،
باإلضاف���ة إل���ى إدارة العملي���ات المصرفي���ة
للش���ركات بع���د موافق���ة مص���رف البحري���ن
المركزي.
وينتق���ل ميش���ال صواي���ا من «س���يتي» في
لبن���ان ،حيث تول���ى منصب الرئي���س التنفيذي
ورئيس العمليات المصرفية للشركات ،ويحمل
مع���ه أكثر م���ن  25عام���اً من الخب���رة معظمها
ف���ي العملي���ات المصرفية للش���ركات وخدمات
الخزينة والتجارة.

«وربة» :جنبنا % 78
من �أرباحنا الف�صلية ..مخ�ص�صات

عرض الرئيس التنفيذي لبنك وربة ،شاهين
حم���د الغانم ،أبرز مؤش���رات أداء البنك ،ومنها
بلوغ نس���بة القروض المتعث���رة  ،% 1.8واصفاً
هذه النس���بة بأنها «أقل من متوسط متأخرات
الديون في الس���وق الكويتية» ،مش���يراً إلى «أن
نس���بة تغطية المخصص���ات للدي���ون المتعثرة
بلغ���ت  % 320في نهاية الرب���ع األول ،»2021
معتبراً هذه النس���بة بأنها «تغطية مريحة تمكن
البنك من تحقيقها جراء إرتفاع أرباحه».

ال�صيرفة الذكية
تُقل�ص فروع البنوك الوطنية الإماراتية
�إلى  551فرع ًا

إس���تمرت البن���وك الوطني���ة ف���ي تنفي���ذ
خططها للتوس���ع ف���ي مجال الصيرف���ة الذكية
واإللكتروني���ة ،وخفض فروعه���ا التقليدية ،في
ظل مس���اعيها لتس���هيل خدمة العمالء وتعزيز
مب���ادرات الدف���ع الرقم���ي .وأظه���رت بيان���ات
حديث���ة للمصرف المركزي ،أن البنوك الوطنية
قلّص���ت عدد فروعها في الدولة إلى  551فرعاً
في نهاية أبريل /نيس���ان  2021موزعة على 21
بنكاً ،بإنخفاض  11فرعاً ،مقابل  562فرعاً في
نهاية ديس���مبر /كانون األول  ،2020وذلك في
ظل زيادة التوجه نحو الخدمات الرقمية بسبب
جائحة «كورونا».
)Union of Arab Banks (May 2021

دبي الأولى عربي ًا والـ  12عالمي ًا
بح�سب م�ؤ�شر «الثروة العالمية»

إحتلت دبي المرك���ز األول عربياً والـ 12
عالمي���اً بي���ن م���دن العيش الفاخر ،بحس���ب
مؤش���ر «الث���روة العالمي���ة ونم���ط الحي���اة»
لمجموعة «جوليوس باير» لعام  .2021وأفاد
المؤش���ر «أن دب���ي تش���كل مرك���ز اإلقتصاد
والفخام���ة ف���ي المنطق���ة والعال���م ،وتمل���ك
هويتي���ن مرتبطتين الواح���دة باألخرى ،فهي
قوة تجارية بإستراتيجية نمو إقتصادي صلبة
وتصمي���م على جذب الش���ركات والش���ركات
الناش���ئة ،كما أنها وجهة س���ياحية مرغوبة،
وتس���تخدم التكنولوجي���ا للدف���ع برؤيتها ألن
تصبح مدينة ذكية».

«�إ�س �آند بي غلوبال»:
 % 12-10نمو ًا متوقع ًا للتمويل الإ�سالمي

توقع���ت وكال���ة «إس آن���د ب���ي غلوب���ال
للتصنيفات اإلئتمانية» تحقيق قطاع التمويل
اإلسالمي نمواً يُراوح ما بين % 12 - % 10
بي���ن  2021-2022بعدما بل���غ  % 10.6في
العام  .2020ويفس���ر هذا األداء نمو أصول
الصيرفة اإلس�ل�امية ف���ي بعض دول مجلس
التع���اون الخليجي وماليزي���ا وتركيا ،وتجاوز
اإلصدارات الجديدة الصكوك المستحقة.
وقد حقق قطاع التمويل اإلسالمي نمواً
سريعاً في العام  ،2020وإن كان بوتيرة أبطأ
مم���ا كان عليه في العام  ،2019رغم إنتش���ار
الجائحة وإنخفاض أسعار النفط.

�أرباح «�أرامكو» مقارنة
ب�أكبر �شركات الطاقة عالمي ًا

تفوقت شركة «أرامكو» السعودية ،بشكل
هائل ،على نظرائها أكبر خمس شركات نفط
في العالم خالل الربع األول من العام ،2021
حيث تج���اوزت أرباحه���ا ،األرب���اح الصافية
للشركات الخمس مجتمعة .وشركات النفط
الخمس هي« :أكس���ون موبيل» ،و«ش���يفرون»
 الوالي���ات المتح���دة» ،و«توتال»  -فرنس���ا،و«ش���ل»  -بريطاني���ا ،وهولن���دا ،و«بي بي» -
بريطانيا.
)Union of Arab Banks (May 2021

�أ�صول البنوك الإ�سالمية في قطر
تنمو  % 12في الربع الأول 2021

نمت أص���ول المصارف اإلس�ل�امية في
قط���ر في نهاية الرب���ع األول من العام 2021
بنس���بة  % 11.8على أساس سنوي إلى نحو
 476.5ملي���ار ري���ال ،م���ا يُمث���ل  % 27م���ن
إجمالي أص���ول البنوك التجارية العاملة في
الدولة والبالغة  1.76تريليون ريال.
وأظه���رت اإلحصائية الفصلية لمصرف
قط���ر المرك���زي إرتفاع قيم���ة ودائع العمالء
ف���ي المص���ارف اإلس�ل�امية إل���ى 249.2
مليار ريال ،م���ا يمثل نحو  % 28من القيمة
اإلجمالية للودائع المحلية في البنوك بقطر
البالغ���ة  893.4ملي���ار ري���ال ،بينم���ا إرتف���ع
إجمالي اإلئتمان إلى  298مليار ريال ،ما يُمثل
 % 27.3م���ن إجمالي االئتم���ان المحلي في
البنوك التجارية البالغة  1092.4مليار ريال.

�صندوق النقد الدولي:
تقدم في البرامج الإ�صالحية الإقت�صادية
للبحرين والأردن

أفاد التقرير نصف السنوي لمكتب المدير
التنفيذي لصن���دوق النق���د الدولى الدكت���ور
محمود محيي الدين ،أن هناك تقدماً ملموساً
ف���ي البرامج اإلصالحي���ة اإلقتصادية لكل من
مملكتي البحرين واألردن».
من جهة أخ���رى ،كش���ف تقرير الصندوق
عين���ه ع���ن «توقعات بتحس���ن مؤش���رات النمو
في ش���مال إفريقيا مقارنة بجنوب الصحراء»،
مش���يراً إل���ى «أن ثم���ة العدي���د م���ن الجه���ود
لمس���اعدة الس���ودان م���ن قبل صن���دوق النقد
ال لتخفيف
الدولي ،وأن السودان قد يكون مؤه ً
أعب���اء الديون بموجب مب���ادرة البلدان الفقيرة
المثقل���ة بالدي���ون» ،مؤك���دا «أن تخفيف عبء
الديون ،يُحسن اآلفاق اإلقتصادية في السودان
وظروفه ،ويرفع المستوى المعيشي لشعبه».

«المركزي الأردني» :تقييم دولي
�أظهر �ضعف ًا بمكافحة غ�سل الأموال

أك���د نائ���ب محاف���ظ البن���ك المرك���زي
الدكت���ور ماه���ر الش���يخ حس���ن« ،أن قان���ون
مكافح���ة غس���ل األم���وال وتموي���ل اإلرهاب
لس���نة  2020ليس بالجدي���د ،فالقانون قائم
من���ذ العام  ،2007وما قمنا به اقتراح قانون
يتضمن بشكل رئيسي ما جاء في قانون العام
 2007والنواقص القائمة في يومنا هذا».
وأض���اف الش���يخ حس���ن ،خالل جلس���ة
الن���واب التش���ريعية« ،أن القان���ون ج���زء من
منظومة األردن يلتزم فيها بموجب إتفاقيات
وقعته���ا المملك���ة ،فمث�ل�ا إتفاقي���ة األم���م
المتح���دة لمكافح���ة اإلتج���ار بالبش���ر غي���ر
المش���روع في المخدرات والمؤثرات العقلية
في العام  1988هي جزء من اإلتفاقيات التي
وقعت عليها كإتفاقية العربية لغس���ل األموال
وتمويل اإلره���ا،ب وإتفاقية األم���م المتحدة
لمكافحة الجريمة المنظمة للحدود الوطنية
في عام .»2009
من جهة أخ���رىَ ،وقّعت وزارة التخطيط
والتعاون الدولي ومؤسس���ة التمويل الدولية،
عض���و مجموع���ة البن���ك الدول���ي ،ث�ل�اث
إتفاقي���ات جدي���دة للمس���اعدة في تش���جيع
إس���تثمارات القط���اع الخ���اص ف���ي األردن،
وزيادة القدرة التنافسية للبالد ،وفتح أسواق
جديدة أمام الشركات المحلية.

نق�ص العمالة يهدّ د �إنتعا�ش الإقت�صاد

تستعد دول عدة لمرحلة ما بعد كورونا،
لك���ن عال���م ما بع���د الجائحة ،يعان���ي عجزاً
كبيراً في المواد األولية وقطع الغيار والعمّال
أيض���اً ،وال س���يما ف���ي الوالي���ات المتح���دة
وبريطاني���ا ،اللتين تواجه���ان أكبر نقص في
عدد العمالة التي يحتاجها السوق لالنطالق
بقوة ،بحسب صحيفة «لوموند» الفرنسية.
م����ن جه����ة أخ����رى ،أق����رت وزي����رة الخزانة
جاني����ت يلين ،بأن أميركا ق����د تضطر إلى رفع
أس����عار الفائ����دة للحف����اظ على النم����و المزدهر
لإلقتصاد األميركي الناجم جزئياً عن تريليونات
الدوالرات في اإلنفاق الحكومي على التحفيز.
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021
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األخبار والمستجدات
�أرباح «�أرامكو» مقارنة
ب�أكبر �شركات الطاقة عالمي ًا

تفوقت شركة «أرامكو» السعودية ،بشكل
هائل ،على نظرائها أكبر خمس شركات نفط
في العالم خالل الربع األول من العام ،2021
حيث تج���اوزت أرباحه���ا ،األرب���اح الصافية
للشركات الخمس مجتمعة .وشركات النفط
الخمس هي« :أكس���ون موبيل» ،و«ش���يفرون»
 الوالي���ات المتح���دة» ،و«توتال»  -فرنس���ا،و«ش���ل»  -بريطاني���ا ،وهولن���دا ،و«بي بي» -
بريطانيا.

الأرجنتين تجمع ملياري دوالر
من �ضريبة الأثرياء

تمكن���ت األرجنتي���ن م���ن جم���ع أكثر من
ملياري دوالر م���ن الضريبة على الثروة التي
فرض���ت لم���رة واح���دة فقط ،به���دف تأمين
تمويل لش���راء اإلمدادات الطبية ومس���اعدة
الش���ركات الصغي���رة المتض���ررة ج���رّاء وباء
في���روس كورون���ا ،وف���ق ما أعلن���ت الحكومة
أخيراً.

بريطانيا والهند تبا�شران التفاو�ض
حول �إتفاق تبادل حر في الخريف

أعلنت وزيرة التجارة الدولية البريطانية،
لي���ز ت���راس« ،أن المملك���ة المتح���دة والهند
ستُباش���ران التفاوض في ش���أن إتفاق تبادل
حر في الخريف ،غداة الكش���ف عن ش���راكة
تجارية وإس���تثمارية جديدة بين البلدين ،وال
سيما في مجال اللقاحات.

ال�صين تعلق �إتفاقية �إقت�صادية
مع �أ�ستراليا
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أعلن���ت الصي���ن ،تعليق جزء م���ن تعاونها
اإلقتصادي مع أس���تراليا ،وس���ط توتر عميق
م���ع كانبي���را والتي أعلن���ت أخي���راً أنها تريد
إلغاء إتفاق في ش���أن مشروع «طرق الحرير»
الصيني .وأف���ادت وكالة التخطيط الصينية،
«أن هذا الموقف األسترالي يهدف إلى تعطيل
التب���ادالت الطبيعية والتعاون مع الصين ،في
عقلية حرب باردة وتمييز عقائدي».
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2021

«�إت�ش �إ�س بي �سي» يطلق الودائع الخ�ضراء
في الإمارات

أعل���ن بنك «إت���ش إس بي س���ي» إطالق
الودائ���ع الخض���راء ف���ي اإلم���ارات العربي���ة
المتحدة ،والتي ستُوفر للعمالء من الشركات
والمؤسس���ات آلي���ة لوض���ع ودائ���ع بالدوالر
والدره���م اإلمارات���ي ف���ي اإلم���ارات .علم���اً
أن أمواله���م ستس���تخدم لتموي���ل المبادرات
والمشاريع الخضراء.

الغرامة القيا�سية تُكبد «علي بابا» �أول
خ�سارة في � 9سنوات

أعلن���ت ش���ركة «عل���ي باب���ا» الصيني���ة
العمالقة في مجال التجارة اإللكترونية ،أنها
تكبّدت  1.17مليار دوالر خسائر تشغيلية في
الفصل الرابع األخير من العام المالي بسبب
غرامة قياسية فرضتها الحكومة لممارسات
تع���وق المنافس���ة ،وهي الخس���ارة الس���نوية
األولى للشركة منذ العام .2012

اللوزي رئي�س ًا لمجل�س �إدارة
البنك الأردني الكويتي

ترأس رئيس مجلس إدارة البنك األردني
الكويتي عبد الكريم الكباريتي ،الهيئة العامة
العادية لمس���اهمي البنك ،بواس���طة وس���يلة
اإلتص���ال المرئي واإللكترون���ي ،في حضور
جمي���ع أعضاء مجل���س اإلدارة ومس���اهمين
يحمل ��ون أس ��هماً باألصالة والوكالة م ��ا مجموعه
 125,870,665س ��هماً ويش ��كلون حوالي % 83.9
م���ن رأس الم���ال ،وبمش���اركة الدكت���ور وائل
العرموطي مراقب عام الشركات.
وف���ور إنتهاء أعمال الهيئ���ة العامة ،عقد
مجلس اإلدارة المنتخب إجتماعه األول ،وتم
إنتخاب ناصر أحمد اللوزي رئيسا للمجلس
وفيص���ل حمد العيار نائب���اً للرئيس .كما قام
المجلس بتش���كيل اللجان المنبثقة عنه وفق
تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك.

«�سو�سيتيه جنرال» ي�سجل
�صافي ربح بـ  814مليون يورو

أعلن بنك «س���ويتيه جن���رال» Societe
 Generaleالفرنس���ي ع���ن صاف���ي دخ���ل
تج���اوز توقع���ات المحللي���ن للرب���ع األول من
الع���ام  ،2021حي���ث حص���ل عل���ى دفعة من
األداء الق���وي في قس���م األس���واق العالمية.
وأف���اد البنك «أن صاف���ي الدخل للربع األول
بلغ  814مليون يورو ،أي ما يعادل  977مليون
دوالر .وتوق���ع المحلل���ون ربح���ا صافياً قدره
 204ماليين يورو.
كما فاجأت البنك األسواق في نهاية الربع
الراب���ع بصافي دخل ق���دره  470مليون يورو،
وأعلى بكثير من  252مليون يورو التي قدّرها
المحلل���ون قب���ل النتائ���ج .وأرتفع س���هم البنك
بنسبة  % 40تقريباً منذ بداية العام .2021

 900مليار دوالر زيادة في الإنفاق
عبر الإنترنت في ..2020

أش���ارت دراسة نش���رتها األمم المتحدة
إل���ى أن المبيع���ات عبر اإلنترن���ت مثلت نحو
خم���س إجمال���ي تج���ارة التجزئة ف���ي العام
 .2020وساهمت قرارات العزل واإلجراءات
اإلحترازي���ة لمكافحة تفش���ي فيروس كورونا
في إنتعاش التجارة اإللكترونية بشكل كبير.
وأش���ارت تقدي���رات مؤتمر األم���م المتحدة
للتجارة والتنمية ،إلى أن المبيعات عبر اإلنترنت
مثل���ت  % 19م���ن إجمالي مبيع���ات التجزئة في
العام  ،2020إرتفاعا من  % 16قبل عام.

ال�سودان يح�صل على قر�ض لت�سوية
مت�أخراته لدى «الأفريقي للتنمية»

أعل���ن الس���ودان ،حصول���ه عل���ى قرض
بمئات الماليين من ال���دوالرات من المملكة
المتحدة والسويد وآيرلندا لتسوية متأخراته
لدى البن���ك األفريقي للتنمي���ة .وكان تضرر
اإلقتص���اد الس���وداني ،خالل حك���م الرئيس
عم���ر البش���ير ال���ذي أزيح عن الس���لطة في
أبري���ل (نيس���ان) م���ن الع���ام  ،2019بس���بب
سنوات من العقوبات األميركية وسوء اإلدارة
والنزاعات المسلحة.
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«ال�صناعة والتجارة» تن�ضم �إلى حملة
«جمعية م�صارف البحرين»
للتوعية حيال الإحتيال الإلكتروني

إنضم���ت وزارة الصناع���ة والتج���ارة
والس���ياحة للحمل���ة الوطني���ة الت���ي أطلقته���ا
مؤخراً جمعية مص���ارف البحرين للتوعية في
مختل���ف عملي���ات اإلحتي���ال اإللكتروني التي
تستهدف عمالء البنوك بالشراكة مع مصرف
البحري���ن المرك���زي واإلدارة العامة لمكافحة
الفس���اد ،واألمن اإلقتص���ادي واإللكتروني في
وزارة الداخلي���ة ،وهيئ���ة تنظي���م اإلتص���االت
وأعض���اء الجمعي���ة م���ن المؤسس���ات المالية
والمصرفية.

مدير �أ�صول عالمي يتوقع و�صول
«بيتكوين» �إلى � 250ألف دوالر

يتوقع مؤس���س ش���ركة «إدارة اإلس���تثمار
مورغ���ان كري���ك كابيت���ال مانجمن���ت» ،مارك
يوس���كو« ،أن تصل قيم���ة «بيتكوين» إلى 250
أل���ف دوالر في غضون خمس س���نوات» .وقال
يوسكو« :إن المفتاح لهذا الصعود الصاروخي،
هو أن «بيتكوين» أكثر من مجرد مخزن للقيمة،
ولن يستمر تجاهل العملة المشفرة من جانب
المستثمرين والتقليل منها لوقت طويل.

ليبيا :خطط لتنويع الإقت�صاد

أوض���ح الدكت���ور س�ل�امة الغوي���ل ،وزير
الدول���ة للش���ؤون اإلقتصادي���ة «أن الحكومة
الليبية تسعى إلى أن تكون ليبيا همزة الوصل
بي���ن ضفتي البح���ر المتوس���ط ،إضافة إلى
تنويع مصادر الدخل» ،مش���يراً إلى «أن هذه
هي الضمانة الوحيدة لتوحيد الشعب الليبي
ف���ي مواجهة التحدي���ات اإلقتصادية وتهديد
الميلش���يات اإلرهابية» .ج���اء تصريح الوزير
الليبي ،إلبراز توجه الس���لطات في ليبيا نحو
تعوي���ض الليبيين بعد إنهي���ار اإلقتصاد على
يد الميليشيات اإلرهابية التي نهبته.

�إيران ت�ستعد للعودة �إلى ال�سوق النفطية

نقلت وكالة «بلومبيرغ» أن إيران تس���تعد
لزي���ادة مبيعاته���ا م���ن النف���ط ،حي���ث تُظهر
محادث���ات لرف���ع العقوب���ات االميركي���ة عن
طهران بوادر تقدم ،الفتة إلى أنه «حتى لو تم
إب���رام إتفاق (مع ال���دول األوروبية والواليات
المتحدة األميركية) فإن تدفق الخام االيراني
اإلضافي إلى األسواق ،سيكون تدريجاً».

بنك م�سقط يدعو الزبائن
�إلى الإ�ستفادة من القنوات الرقمية

من�صة دبي الرقمية ت�صدر رخ�ص ًا
لـ  3464م�ستثمر ًا �أجنبي ًا

أف���ادت دبي أن المنصة الرقمية الموحّ دة
لتأسيس األعمال التي أطلقتها مؤخراً سجلت
نم���واً قوياً م���ن خالل إصدار رخص���اً لـ3464
مس���تثمراً أجنبي���اً م���ن  77جنس���ية ف���ي أقل
م���ن أربعة أش���هر ،وأس���همت في إس���تحداث
 9181وظيف���ة للرخص الص���ادرة بالتعاون مع
وزارة الم���وارد البش���رية والتوطين .وبحس���ب
المعلوم���ات الص���ادرة ،ف���إن األمان���ة العام���ة
للمجل���س التنفي���ذي إلم���ارة دبي تعم���ل على
ضمان تناغم العمل الحكومي وتكامله لتحقيق
المستهدفات التي حددتها القيادة في اإلمارة
الخليجي���ة م���ن خ�ل�ال المنص���ة ،بغي���ة دع���م
الجه���ود المبذولة لتس���هيل تأس���يس األعمال
بشكل يواكب بيئة دبي العالمية.
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ترجم��� ًة لرؤي���ة بن���ك مس���قط «نعم���ل
لخدمتكم بش���كل أفضل كل يوم» وتماشياً مع
توجيه���ات اللجنة العلي���ا المكلفة ببحث آلية
التعام���ل م���ع التطورات الناتجة عن إنتش���ار
في���روس كورونا (كوفي���د )-19وإلتزام تعزيز
الش���مول المالي بي���ن أف���راد المجتمع ،دعا
بنك مسقط ،المؤسس���ة المالية الرائدة في
السلطنة ،جميع زبائنه إلى اإلستفادة الكاملة
من القنوات اإللكترونية المختلفة عند إجراء
المعام�ل�ات المصرفية بما في ذلك عمليات
الدف���ع وتحوي���ل األموال وح���ث الزبائن على
اس���تخدام البطاق���ات البنكية أثناء التس���وق
بدل إستخدام النقد».

«�أوابك» :م�صر حققت نمو ًا % 400
في ت�صدير الغاز
خالل الربع الأول من 2021

كش���ف دراس���ة تطورات الغ���از
الطبيعي المس���ال والهيدروجين خالل الربع
األول م���ن العام  2021لمنظمة «أوابك» ،عن
أن النمو األكبر ف���ي صادرات الدول العربية
من الغاز الطبيعي المسال خالل الربع األول
م���ن الع���ام  2021جاء من مص���ر التي قامت
بتصدي���ر نح���و  2مليون طن مقارن���ة بـ 0.4
مليون���اً خالل الربع المماثل من العام 2020
أي بنس���بة نمو على أساس سنوي ،% 400
وه���و أفض���ل نمو تحقق���ه مصر ف���ي الفترة
األخيرة بعدما كان���ت األكثر تأثراً بتداعيات
جائحة كورونا على مس���توى ال���دول العربية
خ�ل�ال العام  2020بس���بب تهاوي األس���عار
الفوري���ة في األس���واق العالمية والت���ي كانت
غير مجدية إلستمرار نشاط التصدير .

البنك الدولي:
�إ�ستمرار �إرتفاع معدل الفقر في تركيا

كش���ف البن���ك الدول���ي ف���ي تقرير عن
إرتف���اع معدل الفقر في تركي���ا للعام الثاني
توالي���اً ،وإرتف���اع حد الجوع وزي���ادة حاالت
اإلنتحار بسبب الظروف المعيشية الصعبة.
وذك���ر التقري���ر أن مع���دل الفق���ر ف���ي تركيا
إرتف���ع للعام الثاني توالي���اً ،ووصل إلى 12.2
 %ف���ي الع���ام  ،2020بعدم���ا كان % 10.2
ف���ي  ،2019مش���يراً إل���ى أن وب���اء «كورونا»
أدى إلى خس���ائر فادحة لإلقتصاد التركي.

�ألمانيا تتوقع العودة �إلى كبح الديون
في 2024

توق���ع وزي���ر اإلقتص���اد األلمان���ي بيتر
ألتماير «أال يكون اإللتزام بمبدأ كبح الديون
ف���ي الموازن���ة العام���ة ممكن���اً إال في حلول
الع���ام  ،»2024وق���ال« :أعتق���د أن الهدف
المتمث���ل في تقدي���م موازنة عام���ة متوازنة
مرة أخرى ،ال تستند إلى قاعدة إستثنائية،
س���يكون ممكناً ف���ي حلول الع���ام  2023أو
l.»2024
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نشاط اإلتحاد

«التحوُّ ل الرقمي في القطاع المصرفي والمالي ،اإلتجاهات والتحديات»:

نهج جديد ألتمتة المخاطر واإلمتثال في المنطقة
نظ��م إتحاد المص��ارف العربية ن��دوة عن بُ عد عب��ر ال ـ W e
َّ
 binarعل��ى م��دار أربع��ة أي��ام ( 27 – 24أيار /ماي��و ،)2021
بعن��وان« :التح��وُّ ل الرقم��ي في القط��اع المصرف��ي والمالي،
اإلتجاهات والتحديات».
وق���د جاءت هذه الن���دوة في وقت يمر فيه القطاع المصرفي في
الش���رق األوسط بتحوُّل رقمي كبير ،مع ضرورة توفير تجربة جديدة
كامل���ة ف���ي رقمنة الخدمات المالية .وقد قام ع���دد كبير من البلدان
بإصالح تشريعاتها وتعديلها بما يتناسب والواقع الحالي والتكنولوجيا
المالي���ة الحديثة ،بغية تمكين إس���تخدام التقني���ات المبتكرة وإعداد
العمالء من خالل التعرف على الطرق المس���تجدة في هذا الش���أن.
علم���اً أن عدداً م���ن الدول أصدر توجيهات معينة لتوحيد إس���تخدام
الهوي���ة الرقمي���ة من خالل مش���روع «إع���رف عميل���ك إلكترونياً e-
 » KYCحيث يتطل���ب التحوُّل الرقمي نهجاً جديداً ألتمتة المخاطر
واإلمتثال على األقل لمدة  3-5سنوات مقبلة.
لذا ركَّزت هذه الندوة اإلفتراضية على األسباب المقنعة للتحوُّل
الرقمي للخدمات المالية ،واإلستراتيجية وخريطة الطريق لمدة - 2
 3سنوات ،وأفضل الممارسات في نهج أو برنامج التنفيذ.
وتهدف الندوة إلى توس���يع معرفة المش���اركين ف���ي الندوة حيال
التح���وُّل الرقم���ي ،بما في ذلك معرفة األس���باب الرئيس���ية المقنعة
لمش���روع التح���ول الرقم���ي ،وه���ل رقمن���ة الخدمات المالية «ش���يء
يُس���تغنى عن���ه» ،أم «ال بد من���ه»؟ وما هو تأثير الجرائ���م اإللكترونية
واألمن الس���يبراني على رقمنة الخدمات المالية؟ وكيف يبدأ مشروع
التح���وُّل الرقم���ي ،وتوض���ع إس���تراتيجية وخطة  2-3س���نوات؟ ومن
أي���ن تب���دأ ،وأين تنتهي؟ وهل يجب أن تتحوَّل إل���ى الرقمنة ،المكاتب
األمامية أو الخلفية أو الموارد البش���رية والعمليات ضمن المؤسس���ة
الواحدة؟ وما هي أفضل الممارس���ات في تنظيم المش���روع لمشاركة
رقمي���ة نموذجية؟ وما هو نه���ج الحل الرقمي؟ وما هي خارطة طريق
التنفيذ والتحديات؟
تحدَّث في الندوة محمد داود ،المدير والخبير والمستشار
ف��ي اإلمتث��ال للجرائ��م المالي��ة /التكنولوجي��ا المالي��ة
والمصرفية ،المملكة المتحدة.
وتناول اليوم األول ،األسباب المقنعة للرقمية والتحوُّ ل في
القطاع المالي ،وما هو التحوُّ ل الرقمي في األعمال التجارية؟
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والركائز األساس��ية للتحوُّ ل الرقمي ،وتأثير جائحة «كوفيد
 »19في الش��رق األوسط حيال التحوُّ ل الرقمي ،وتأثير الحد
من المخاطر والشمول المالي في رقمنة الخدمات المالية.
وف���ي اليوم الثان���ي إثيرت نق���اط التحوُّ ل الرقم��ي والجرائم
المالي��ة  /الجريم��ة اإللكتروني��ة ،والجرائ��م اإللكتروني��ة
وتحدي��ات األم��ن الس��يبراني ،ورقمن��ة الهوي��ة وتهدي��دات
الهوي��ة اإللكترونية ،ونهج اإلمتثال ف��ي الرقمنة والخدمات
المالية ،وإطار التحوُّ ل الرقمي.
وتناول اليوم الثالث التحوُّ ل الرقمي  -إس��تراتيجية وخطة
 2-3س��نوات ،ونهج اإلستراتيجية الرقمية وخريطة الطريق
للنج��اح ،وأفض��ل نه��ج في تنظي��م مش��روع التح��وُّ ل الرقمي
وحوكمة التحوُّ ل واإلبتكار واإلمكانية.
وأخي���راً اليوم الراب���ع كان حول بن��اء رقمية فعال��ة وعملية
الخب��رة المصرفي��ة ،والخدم��ات الرقمية غير التالمس��ية،
والمتطلب��ات والتحدي��ات ،وهندس��ة الحل��ول المصرفي��ة
الرقمية :حالة الدراسات وأفضل الممارسات ومقاربة تنفيذ
عملية التحوُّ ل الرقميl.
)Union of Arab Banks (May 2021

