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وسام حسن فتوح
 األمين العام إلتحاد المصارف العربية

كلمة العدد

التحوُّل الرقمي يتواءم وإدارة المخاطر وإحترام القوانين 
ويُسرّع خدمات المصارف تجاه العمالء ويُخرجها من الكالسيكية

النمو الذي حصل في العصر الرقمي، ش�������هد بعد 

القطاع المصرفي في العالم تغّيرات إيجابية 
ال ُيمكن إنكارها، بحيث إستمرت في التأثير على القطاع 
المالي على الصعيدين الوطني والدولي. وإس�������تغل رواد 
وأصحاب األعم�������ال عصر التحول الرقم�������ي لمصلحتهم 
بطرق ع�������دة، حيث يتم إس�������تخدامه اآلن كإس�������تراتيجية 
وتكتي�������ك لتطوي�������ر األعم�������ال، باإلضافة إلى انه وس�������يلة 
لتحسين أداء الشركة من الناحية التكنولوجية والفعالة.

وق�������د كان القط�������اع المصرف�������ي في مق�������دم القطاعات 
التي إس�������تفادت بشكل صحيح من الفرص التي يحجبها 
عص�������ر التحول الرقمي، بحيث عمل�������ت البنوك على دمج 
العدي�������د من التقني�������ات التي مّكنتها من اإلزدهار بش�������كل 
أكبر، وعملت كوسيلة مبتكرة لتحسين خدماتها، وتعزيز 
الوصول إليها بس�������هولة أكبر للعمالء المس�������تهدفين، وال 

سيما مؤخرًا في ظل جائحة كورونا.
وف�������ي عص�������ر التح�������ول الرقم�������ي المتغّير والمتس�������ارع 

بإس�������تمرار، فإن�������ه من المهم أن ُت�������درك البنوك الدور ال�������ذي تلعبه الرقمنة ف�������ي تحقيق وظائفه�������م، وإحتمالية تلبية 
إحتياج�������ات العمالء ورغباته�������م. وُتواصل »بيوتك« Pio-Tech إحداث ثورة في القطاع المصرفي من خالل أنظمتها 

المختلفة التي كانت ضرورية للتطور المذهل والتقدم الملحوظ في القطاع المصرفي. 
وتتمثل ميزات تقنيات التحول الرقمي في القطاع المصرفي باآلتي:

– َضمنت تقنية إدارة المخاطر المتكاملة، إذ إن البنوك قادرة على إتخاذ القرارات بفعالية وكفاءة، وال سيما من 
خالل أنظمة مثل: Pio-Tech’s Bank-BI الذي يضمن دمج بيانات البنوك بطريقة ُتحّسن من مستوى أدائها.

– إن وج�������ود بنك مدعوم من الناحية التكنولوجية، س�������ُيمّكنه م�������ن أن يصبح معترفًا به عالميًا، مما ُيمكن أن ُيعّزز 
نموه اإلقتصادي، ويزيد من مكانته في بيئة أعمال منافسة.

– ُيمكن أن ُيساعد نظام Bank -CEP في تحسين خدمات القطاعات المصرفية، وضمان سهولة الوصول إلى 
هذه الخدمات لجميع عمالئها، ومن خالل التفاعل معها بش�������كل صحيح للس�������ماح بتجربة أكبر أثناء مراقبة سلوك 

العمالء وتوجهاتهم.
م�������ن الضروري، أن تفه�������م البنوك في جميع أنحاء العالم، مدى أهمية عصر التح�������ول الرقمي في إحداث ثورة في 
Pio- »نهجن�������ا م�������ن خالل معالجة األح�������داث اليومية، وخروجها من الكالس�������يكية إلى األبد. علمًا أن ه�������دف »بيوتك

Tech  هو مساعدة البنوك على فهم أهمية التحول الرقمي، من خالل الحلول واألنظمة المبتكرة بغية تمّيزها عن 
البنوك األخرى في السوق المنافسة.

في المحصلة، إن وح�������دة التحول الرقمي )UABdigital(، التي أطلقها إتحاد المصارف العربية مؤخرًا، تعني 
»بداية اإلنتقال إلى الرقمية« وضرورة تسريع وتيرة هذا التحول لمواجهة مخاطر مستقبلية غير منظورة، فضاًل عن 

 l.المساهمة والنهوض بإستراتيجيات التحّول الرقمي للمصارف والمؤسسات المالية العاملة في الوطن العربي
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ل إنعقاد منتدى »تحديات اإلمتثال وتعزيز العالقات مع المصارف المراس��لة«، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية في العاصمة  ش��كَّ
اللبناني��ة بي��روت، على مدار يومين، مناس��بة ومنص��ة مهمة للنقاش والتباح��ث بين المص��ارف العربية والهيئ��ات الرقابية حول أهم 
التطورات على الس��احتين المحلي��ة واإلقليمية  في ما يتعلق بتحديات اإلمتثال، وخصوصًا هواجس ومتطلبات المصارف المراس��لة، 
باإلضافة إلى كيفية توافق وتلبية توقعات السلطات الرقابية والمصارف المراسلة األميركية، مع تسارع بروز ظاهرة  تجنب المخاطر 
) De-Risking( م��ن جدي��د. علم��ًا أن إتح��اد االمصارف العربية ح��رص مرة أخرى، من خ��الل تنظيمه هذا المنت��دى، إلتزام قواعد 

»التباعد اإلجتماعي«، في ظل أجواء »كورونا« التي ال تزال تسيطر على التحركات البشرية في العالم.
وقد واجهت كل المصارف والمؤسسات المالية حول العالم، سلسلة متطلبات تنظيمية متزايدة ومعّقدة، باإلضافة الى تدقيق متزايد 
بالنس��بة ألطر اإلمتثال الخاصة بها، وال س��يما في ما يتعلق بمس��ائل مكافحة غس��ل األم��وال وتمويل اإلرهاب، فيم��ا تفرض البيئة 
التنظيمية العالمية المعقدة متطلبات متزايدة من قبل المصارف المراسلة، وهي مبنية على إلزام تلبية المصارف لشروط ومتطلبات 
اإلمتثال توازيًا مع تأمين وتحقيق الش��مول المالي وتعزيزه بإس��تمرار، مرورًا باإلستمرار بالعمل على تأمين تمويل الشركات الصغيرة 

والمتوسطة ورواد األعمال وتسهيل التحويالت المالية وتمويل التجارة واالستثمار. 

موضوع الغالف

منتدى »تحديات اإلمتثال وتعزيز العالقات مع المصارف المراسلة«

تشديد الرقابة الداخلية
وتوسيع آليات التنسيق المصرفي والرقابي 

يقلِّص تكاليف »تجنب المخاطر«

وقوفًا للنشيد الوطني اللبناني، األمين العام وسام حسن فتوح متوسطًا كاًل من:
  الدكتورة سحر نصر، بشير يقظان، الدكتور أحمد بن سنكر والدكتور محمد بن عمر 



9 Union of Arab Banks (July 2021)                           احتاد املصارف العربية  )متوز/ يوليو 2021(

فف��ي ظل البيئ��ة الرقابية المتغّيرة دائمًا وبصورة س��ريعة، يجب على المصارف تبّني وتنفيذ مقايي��س العناية الواجبة في مكافحة 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وتطبيق أفضل الممارسات لتجنب النتائج القاسية مثل العقوبات والمالحقات. فالجرائم المالية ُتعّد 
من أهم المخاطر التي تؤثر على اإلس��تقرار المالي، بما ينعكس س��لبًا على األداء اإلقتصادي الكلي، وُيهدد س��المة القطاعات المالية 
والمصرفية وإس��تقرارها، بما يش��مل جرائم غس��ل األموال وتمويل اإلرهاب، وهي من أكثر الجرائم المالية خطورة على المجتمعات 

والتي ُتهدد عالقات المصارف المحلية بالمصارف المراسلة. 
 ،)De-risking( وساهمت الضغوط التشريعية والتنظيمية الدولية في السنوات األخيرة في نشوء ظاهرة ما ُيعرف بتجّنب المخاطر
وال س��يما م��ع تحول الجرائ��م المالية إلى جرائم أكثر تعقيدًا، ليس فقط بس��بب إنتش��ار اإلره��اب وظهور منظم��ات إرهابية جديدة 
وحس��ب، لكن بس��بب اإلبتكارات في مجال التمويل الرقمي التي قد تؤدي إلى زيادة عدد الالعبين الماليين وتس��هيل المعامالت عبر 
الحدود، ما يزيد من مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب، ما دفع ببعض المصارف المراسلة إلى قطع عالقاتها مع بعض الدول عبر 
قطع العالقات مع مصارفها، إنطالقًا من بعض األطر التنظيمية والمخاوف المتعلقة بمخاطر عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب، 
باإلضافة أيضًا إلى إعتبارات تتعلق باألكالف المرتفعة لتقديم خدمات المصارف المراسلة ضمن األطر التنظيمية المفروضة دوليًا. 

موضوع الغالف

م الحضور في إفتتاح المنتدى عدد كبير من القيادات المصرفية اللبنانية والمصرية والعربية في مقدِّ

وبح�������ث المش�������اركون ف�������ي المنتدى، ف�������ي حض�������ور نخبة م�������ن القيادات 
المصرفي�������ة العربية واللبنانية اآلتية من 19 دول�������ة، في كيفية التعامل 
مع متطلبات اإلمتثال الجديدة المفروضة من قبل السلطات الرقابية 
األميركي�������ة، وتطرق المتحدث�������ون إلى المتطلب�������ات الجديدة المتعلقة 
بقوانين مكافحة غس�������ل األم�������وال وتمويل اإلرهاب، ومحاربة الفس�������اد، 
واإلستفادة من القواعد التنظيمية الدولية الجديدة لتعزيز سياسات 
اإلمتثال في المصارف العربية. كما تناول المتحدثون تعزيز التواصل 
والتع�������اون م�������ع المص�������ارف الدولية، كما م�������ا بين المص�������ارف والجهات 

الرقابية العربية لتعزيز وظائف اإلمتثال لدى الوظائف العربية. 
وش�������ارك في كلم�������ات اإلفتتاح كل م�������ن األمين العام إلتح�������اد المصارف 

العربية وس�������ام حسن فتوح، وعضو مجلس إدارة اإلتحاد/ اليمن، أحمد 
بن س�������نكر، والمدير الع�������ام للمنظمة العربي�������ة لتكنولوجيات اإلتصال 
والمعلومات، تونس محمد بن عمر، ووزيرة اإلستثمار والتعاون الدولي 
سابقًا، والمدير التنفيذي في البنك الدولي سابقًا، عضو مجلس إدارة 
Allianz، وأس�������تاذة في قس�������م اإلقتصاد في الجامع�������ة األميركية في 
القاهرة AUC، مصر الدكتورة سحر نصر، ونائب حاكم مصرف لبنان 
بشير يقظان. علمًا أنه في ختام كلمات اإلفتتاح، قدم إتحاد المصارف 
العربية درعًا تكريمية وفاء لروح الرئيس التنفيذي االسبق لمجموعة 
اإللت�������زام والحوكمة في البنك األهلي المصري الش�������ريف عبد الرازق، 

مته كريمته رنا الشريف عبد الرازق. وقد تسلَّ
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في الكلمات، إستهل األمين العام إلتحاد المصارف العربية 
وس��ام حس��ن فتوح الحفل بكلمة فق���ال: »إن العقوبات اإلقتصادية 
وم���ا يتبعه���ا من تجمي���د لألصول وتحقيق���ات مالي���ة وجنائية، باتت 
تُستخدم اليوم كسيف مسلّط وسالح مدّمر على دول العالم كله، تلجأ 
إليه الدول العظمى للدفاع عن مصالحها السياس���ية واإلس���تراتيجية 
بدياًل عن اللجوء الى حروب طاحنة، تكّبدها خسائر بشرية وأضرار 
كبيرة، ويُس���اعدها في ذلك إمساكها بالمفاصل األساسية لإلقتصاد 

العالمي«.

وق���ال فتوح: »إن ع���دم اإلمتث���ال للقوانين والتش���ريعات الدولية 
المرعي���ة والصادرة ع���ن الهيئات الرقابية وال س���يما األميركية منها 
والمتعلّق���ة بقوانين مكافحة غس���ل األموال وتمويل اإلرهاب ومحاربة 
الفس���اد، ينت���ج ع���ن ذلك مخاطر س���معة كب���رى للدول بش���كل عام، 
وللمصارف والمؤسس���ات المالية بش���كل خاص، ق���د تؤدي إلى قطع 

عالقاتها مع المصارف المراسلة أو حتى إلى زوالها من الوجود«.
أضاف فتوح: »إن المجتمع الدولي يُعطي أهمية قصوى لتحديات 
اإلمتث���ال، وتعزيز العالقات مع المصارف المراس���لة، وال س���يما في 
ض���وء التحديات والتغيي���رات الجيوسياس���ية التي يش���هدها العالم، 
وما تتطلبه من مواكبة على صعيد آليات عمل الس���لطات التش���ريعية 
والرقابي���ة واألمني���ة والمؤسس���ات المالي���ة، وف���ي ض���وء الهشاش���ة 
اإلقتصادي���ة ف���ي بعض ال���دول التي تجعل من العقوب���ات أكثر وجعاً، 
وتزيدها إيالماً اآلثار المدّمرة الناتجة عن جائحة كورونا التي غّيرت 

وجه اإلقتصادات وهّزت اإلستقرار العالمي«.
ولفت فتوح إلى »أن العقوبات على المصارف والمؤسسات المالية 
 ،)Shadow Banking( قد تس���ّبب بتنام���ي ظاهرة صيرفة الظ���ل
حيث تبرز مشكلة جديدة تتجلى في ظهور قنوات مالية غير خاضعة 
ألي نوع من أنواع الرقابة« مطالباً ب� »تشديد الرقابة الداخلية والتوّسع 
في المعلومات والمعطيات الهادفة إلى تطبيق أشمل لقاعدة »إعرف 
عميلك«، وتوس���يع آليات التنسيق والتعاون ما بين القطاع المصرفي 
والس���لطات الرقابي���ة والقضائي���ة واألمني���ة. كما ي���ؤدي الخروج من 
المنظوم���ة المالية والمصرفية الدولي���ة أو التعّرض للعقوبات الى ما 
يع���رف بالتهميش المال���ي )Financial Exclusion( لفئات كثيرة 

من المجتمع ما يعوق تقدمها وإزدهارها«.
أض���اف فت���وح »إن العال���م العربي يق���ع في عين اللعب���ة الدولية، 
حي���ث تتفجر في���ه وحوله الصراع���ات الجيوسياس���ية، فمن تصعيد 
العقوبات على بع���ض األفراد والمنظمات، إلى الحروب والصراعات 

و�سام ح�سن فتوح:

 عدم الإمتثال للقوانين الدولية لمكافحة غ�سل الأموال 

وتمويل الإرهاب ومحاربة الف�ساد 

ينتج عنها مخاطر �سمعة كبرى للدول

 وسام حسن فتوح
 األمين العام إلتحاد المصارف العربية

موضوع الغالف

حضور مصرفي عربي كثيف خالل كلمات اإلفتتاح
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فى بعض الدول العربية، وال ننس���ى بالطبع الحرب فى س���وريا وهي 
من أهم الحروب فى القرن الحادي والعش���رين. هنا تجد المصارف 
والمؤسس���ات المالية العربية نفس���ها في قلب الحدث، وفي س���احة 
المعركة، وهنا تجد السلطات الرقابية والسلطات األمنية والقضائية 
نفس���ها في مواجهة مع المنظمات واألفراد الذين يحاولون إستخدام 

القنوات المالية للوصول إلى أهدافهم«.
وأشار فتوح إلى »أن هذه اإلشكالية باتت تُثير قلق جميع المعنيين 
م���ن مختلف الجهات الرس���مية والخاصة، فبتنا نن���ام على إجراء أو 
رزم���ة من اإلجراءات، ونس���تفيق عل���ى رزمة جديدة م���ن اإلجراءات 
والتش���ريعات والقوانين، وأصبح هذا األمر يُش���ّكل هاجس���اً للجميع، 
وعلين���ا جميعاً العم���ل على متابعة تلك التطورات، والس���عي إلى فهم 

اإلجراءات المفروضة وإستيعابها واإللتزام بها«.
وق���ال فت���وح: »إن إلتحاد المص���ارف العربية تاريخ���اً طوياًل في 
تنس���يق الجهود لحماية القطاع المالي االقليمي واإلقتصاد األوس���ع، 
من مخاطر تس���ّرب األم���وال الق���ذرة«، موضحاً »أن اإلتح���اد يُعطي 
موض���وع اإلمتث���ال للقوانين والتش���ريعات الدولية، ومكافحة غس���ل 
األم���وال وتموي���ل اإلره���اب األهمية القص���وى، بإعتب���اره من أخطر 
المش���كالت الت���ي تُؤثر في مس���ار المهنة المصرفي���ة العربية، وعلى 
العالق���ات بي���ن قطاعن���ا المصرفي العرب���ي والمصارف المراس���لة، 

والمؤسسات الرقابية الدولية«. 

بدوره، ق���ال عضو مجلس إدارة إتح��اد المصارف العربية/ 
ممث��ل المص��ارف اليمني��ة أحم��د ب��ن س��نكر: إنه »م���ن خالل 
إهتم���ام المؤسس���ات والمنظم���ات ف���ي العال���م أجمع بم���ا في ذلك 
الجه���ات التش���ريعية والرقابية، في تحديد معايي���ر وضوابط رقابية 
للعم���ل المالي والمصرفي، حيث دأب���ت على تطبيقها وتعميمها، وقد 
أصبح���ت ملزم���ة لإللت���زام واإلمتث���ال بتنفيذها، إتض���ح للجميع في 
المؤسس���ات المالية والمصرفية، بأنه ال بد من المضي في تجس���يد 
العم���ل المال���ي والمصرفي من خ���الل تطبيق المعايي���ر الالزمة، بل 
وتطويره���ا وإس���تحداث البرام���ج التكنولوجية، بهدف ف���رض رقابة 

الدكتور أحمد بن سنكر 
عضو مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية/ ممثل المصارف اليمنية

اأحمد بن �سنكر: 

القطاع الم�سرفي اليمني ظّل �سامدًا باأدائه 

ومحافظته على عالقاته 

واإلتزامه تطبيق كافة المعايير الدولية

ُمحكم���ة من خالل منظومة متكاملة تخ���دم العمل الرقابي على هذه 
المؤسسات، وتحسين أدائها، وأن كل هذا بالمقابل يُعّزز ثقة العمالء 
بالمؤسسات المالية والمصرفية. لذلك، كان لمجموعة العمل المالي 
والدول���ي )FATF( إصراره���ا على تطبيق معاييرها، لما لها من أثر 
إيجاب���ي، وجعلت من هذا اإللزام ورش���ة عمل مس���تمرة وتتوس���ع مع 
مرور الزمن، وقد شهدت فعاليات مختلفة هادفة إلى تعزيز التدابير 
المتخذة لمكافحة غسل األموال واإلرهاب، والتي تم تطويرها بشكل 

تدريجي وها هي تطبق وبشكل فعال«.
ه���ذه  تطبي���ق  ب���دء  من���ذ  اليم���ن  »إن  س���نكر:  ب���ن  أض���اف 
المعايي���ر المتف���ق عليه���ا دولي���اً، ش���رعت ف���ي تفعي���ل العم���ل به���ا 
ف���ي المؤسس���ات المالي���ة والمصرفي���ة، وق���د إلتزم���ت الجمهوري���ة 

جانب من الحضور اإلقتصادي والمالي من القيادات المصرفية

موضوع الغالف
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الدكتور محمد بن عمر 
األمين العام للمنظمة العربية

 لتكنولوجيات اإلتصال والمعلومات، تونس

 الدكتورة سحر نصر 
وزيرة اإلستثمار والتعاون الدولي سابقًا،

 والمدير التنفيذي في البنك الدولي سابقًا، 
،Allianz عضو مجلس إدارة

 وأستاذة في قسم اإلقتصاد في الجامعة األميركية في القاهرة AUC، مصر 

 محمد بن عمر: 

ُن�سجع الموؤ�س�سات المالية على اإعادة �سوغ مناهجها التقليدية 

وتبّني عقلية الرقمنة مع رفع ثقة العميل بالمعامالت الرقمية

اليمني���ة، ممثل���ة بالبنك المركزي اليمني بش���كل كامل ب���كل القوانين 
والتعامي���م ذات الصل���ة، وكّرس���ت الجه���ود الت���ي جّس���دت إلت���زام 
اليمني���ة«. والمص���ارف  والبن���وك  المرك���زي  والبن���ك   الحكوم���ة 

وأشار بن س���نكر إلى أن »البنك المركزي الرئيسي – عدن، والبنوك 
العامل���ة في بلدنا، رغ���م الظروف التي تمر في البالد في الس���نوات 
العش���ر األخيرة، وما يش���هد القطاع المصرف���ي اليمني من متغيرات 
وتحدي���ات صعبة، ومواجهته له���ا ما لم تواجهه أي منظومة مصرفية 
ف���ي العال���م، إال أنني أؤكد رغ���م ذلك، أن القط���اع المصرفي اليمني 
ظل القطاع الصامد بأدائه ومحافظته على عالقته، وإلتزامه تطبيق 
كافة المعايير الدولي���ة والمرتبطة بالجوانب الرقابية، كذلك إلتزامه 
والحف���اظ عل���ى عالقات���ه الوثيقة بمراس���ليه، رغم اإلج���راءات التي 
إتُخذت من قبل المراس���لين الخارجيين بس���بب نسبة المخاطر التي 

إرتفعت بسبب األوضاع التي تمر في البالد«.

وقال األمين العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات اإلتصال 
والمعلوم��ات، تون��س محم��د بن عمر: »ن���رى أن مرحل���ة اإلنتقال 
إل���ى المجتمع���ات الرقمية، يج���ب أن ترتكز على أربع ركائز أساس���ية:  
التح���والت الرقمي���ة، والتجدي���د الرقم���ي، واإلندم���اج الرقم���ي والثقة 
الرقمي���ة. وموض���وع الثق���ة الرقمية، يُوصلنا إل���ى الحديث عن موضوع 

هذا المنتدى وهو الثقة في الحلول المالية الرقمية«.
أض���اف ب���ن عمر: »نعل���م جميعاً أن التطورات التي ش���هدتها س���نة 
2020 م���ن خالل جائحة كورون���ا، أدت إلى إقبال كبير على إس���تعمال 

التكنولوجي���ا والتطبيق���ات والخدمات الرقمية، بم���ا في ذلك الخدمات 
المصرفي���ة والمعامالت المالية«، منوهاً ب���� »الجهود التي بذلها العديد 
من المؤسس���ات المالية في البلدان العربية خالل الجائحة، للمساهمة 
ف���ي إحت���رام تدابير الحماية للمواطنين، وذلك عبر المرور س���ريعاً إلى 
البديل الرقمي في التعامل مع عمالئها. ولكن بقدر ما كان هذا الخيار 
ذي فائدة على المواطنين، بقدر ما فتح الباب أمام العديد من التحديات 

األخرى، ومن أهمها طبعاً مسألة األمن السيبراني والثقة الرقمية«.
وتابع بن عمر: »نحن اليوم من منطلق مهامنا كمنظمة متخصصة 
في مجال اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، نُشجع كل المؤسسات 
العربية المالية على إعادة صوغ مناهجها التقليدية، وتبّني عقلية 
الرقمنة أوالً Digital First، لكن من ناحية أخرى، نُشدد على 
ضرورة أن تكون هذه المعامالت مؤمنة بالكامل، حرصاً على رفع 

 وتعزيز ثقة العميل في المعامالت المالية الرقمية«.

 الدكتورة �سحر ن�سر: 

مواكبة التحّول الرقمي بزيادة التجارة الدولية 

ورفع فر�ص العمل لل�سباب وتمويل الم�ساريع ال�سغيرة والمتو�سطة

من جهتها، قالت وزيرة اإلس��تثمار والتعاون الدولي س��ابقًا، 
والمدي��ر التنفيذي ف��ي البنك الدولي س��ابقًا، عضو مجلس 
إدارة Allianz، وأس��تاذة ف��ي قس��م اإلقتص��اد ف��ي الجامعة 
األميركي��ة ف��ي القاهرة AUC، مص��ر الدكتورة س��حر نصر: 
»نلتق���ي اليوم في ما تُواجه المنطقة العربي���ة والعالم جائحة كورونا، 
والت���ي أدت إل���ى التباعد اإلجتماع���ي، ويُحكى في الوق���ت عينه عن 

موضوع الغالف
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أهمية الش���مول المالي في القطاعات المصرفية والمالية، وال سيما 
حيال التعامل مع البنوك المراسلة«.

أضاف���ت الدكتورة نص���ر: »إن التحديات والتح���والت الكبيرة في 
العالم تستوجب مواكبتها ومن أبرزها التحول الرقمي في التكنولوجيا 
الحديث���ة، وزيادة التج���ارة الدولية بغية زيادة فرص العمل للش���باب، 
وتمويل المش���اريع الصغيرة والمتوسطة. كذلك يجب أن نتحّضر لما 
يحقق التوازن بين أهمية الضوابط العالمية في ظل اإللتزام المالي، 
وعدم التعّرض لتجّنب المخاطر من قبل البنوك المراسلة، وال سيما 
في منطقتنا العربي���ة. من هنا يجب التوازن بين الضوابط والمعايير 
العالمي���ة تج���اه المصارف المراس���لة، وعدم التضيي���ق على القطاع 

المصرفي«.
ولفت���ت الدكت���ورة نصر إل���ى »أن الت���وازن بين الخصوصي���ة وبيانات 
المص���ارف ض���روري، بغية أن تُحل المش���كالت القائم���ة، وأن تكون 
مس���ألة البيانات وفق قاعدة البيانات الشاملة، من أجل الوصول إلى 
التنمية المستدامة«.وختمت الوزيرة السابقة الدكتورة نصر: »ال شك 
في أن المصارف العربية تواجه تحديات كبيرة وال سيما في المنطقة 
العربي���ة، لكن من خالل التعاون المصرف���ي العربي، يُمكن أن نُخفف 
م���ن التحديات الراهنة، ونجد حلوالً س���ريعة للمش���كالت الش���ائكة، 
وال س���يما الجرائم اإللكترونية، حيث يس���تغل مفتعلوها التكنولوجيا 

المتسارعة، كي يُحققوا مآربهم الخبيثة«.

جانب من الحضور المصرفي العربي

جانب من الحضور المصرفي العربي الرسمي

موضوع الغالف
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وأخي����راً، تح����دث نائ��ب حاكم مص��رف لبن��ان المركزي 
بش��ير يقظان ع����ن األوض����اع اإلقتصادية والمالية ف����ي لبنان، 
داً على »ضرورة التعاون المصرفي في المنطقة العربية مع  مشدِّ
المصارف المراس����لة«، وق����ال: »إن الحروب القائمة في المنطقة 
والعقوب����ات المالية المفروض����ة على بعض ال����دول والمنظمات، 
تدف����ع بالمص����ارف العالمي����ة إلى التم����ادي في سياس����ة تقليص 
د الذي  المخاطر في المنطقة العربية. ال شك في أن هذا التشدُّ
يش����هده العال����م في مجال تطبي����ق نظم اإلمتث����ال وظاهرة تجنب 
المخاطرDe-Risking  هو من العوامل األساس����ية التي ينبغي 

التنّبه إليها لحماية النظام المالي والمصرفي في منطقتنا«.
أض����اف يقظان: »إن سياس����ة تقلي����ص المخاط����ر إن ُطّبقت 
بطريقة عشوائية، تؤدي حتماً إلى حرمان فئات كاملة من العمالء 
أفراداً ومؤسس����ات، وش����ركات وجمعيات وغيرها، من اإلستفادة 
من الخدمات المالية األساس����ية، ما يدفعها الى التعامل النقدي 
والبح����ث ع����ن خدمات مالي����ة بديلة ذات رقابة مح����دودة، والذي 
 shadow�����يُش����جع تلقائي����اً ما يُس����ّمى ب� »صيرف����ة الظل« أي ال

.»banking
وتاب����ع يقظان: »يُش����دد مصرف لبنان على ض����رورة الحفاظ 
عل����ى دور القط����اع المصرفي اللبناني ف����ي المنظومة المصرفية 
العالمي����ة، ويؤم����ن ب����أن اإللت����زام بالمعايي����ر الدولية ف����ي مجال 
مكافح����ة تبييض األم����وال وتمويل اإلرهاب، يحم����ي المجتمعات 

 ب�سير يقظان: 

التعاون الم�سرفي العربي 

�سروري مع الم�سارف المرا�سلة

و»المركزي« ُي�سّدد على دور الم�سارف اللبنانية

 في المنظومة العالمية

بشير يقظان 
نائب حاكم مصرف لبنان المركزي

واإلقتص����ادات والمصارف من مخاطر هذه األعمال. فهذا األمر 
أولوي����ة لدي����ه، لكونه يُعزز س����المة القط����اع المال����ي والمصرفي 
ويحميه من المخاطر، وال سيما مخاطر السمعة. علماً أن لبنان 
ش����ريك في الجهود الدولية المبذولة في هذا المجال، من خالل 
مش����اركة هيئ����ة التحقي����ق الخاصة بأعم����ال المنظم����ات الدولية 

والتعاون مع المصارف المركزية والهيئات الرقابية األجنبية«.
ولف����ت يقظ����ان إلى أن����ه »تعزيزاً للش����فافية ولتفعي����ل اإلدارة 
الرش����يدة ل����دى المص����ارف في لبن����ان، طّور مص����رف لبنان، من 
خالل سلس����لة من التعاميم، اإلطار التنظيمي للقطاع المصرفي 
والهيكلية اإلدارية للمصارف، ما يضمن التطبيق السليم لمبادىء 
الحوكم����ة. فبعد تنظيم عمل دائرة اإلمتثال في المصارف، طلب 
إنش����اء لجن����ة مكافحة تبيي����ض األموال وتموي����ل اإلرهاب منبثقة 
عن مجلس اإلدارة برئاس����ة عضو مجلس إدارة مس����تقل، مهمتها 
مس����اندة مجلس اإلدارة في ممارس����ة دوره اإلش����رافي في إطار 
مكافح����ة تبييض األموال وتمويل اإلره����اب، وفهم المخاطر ذات 
الصل����ة ومس����اعدته عل����ى إتخ����اذ الق����رارات المناس����بة في هذا 

الشأن«.
وقال يقظان: »لقد أنش����أ مصرف لبن����ان وحدة إمتثال لديه، 
بهدف التأكد من مطابقة العمليات التي تمر من خالله القوانين 
واألنظمة المرعية اإلجراء، ومن إمتثال المصارف والمؤسس����ات 

الخاضعة لرقابته للقوانين واألنظمة«.
أض����اف يقظ����ان: »يم����ر لبنان بأوض����اع صعبة للغاي����ة نتيجة 
الصدم����ات المتالحقة الت����ي عصفت به مؤخ����راً، إبتداء باألزمة 
المصرفي����ة وفق����دان الس����يولة بالعمالت األجنبية، وأزمة س����عر 
ص����رف الليرة اللبناني����ة، وما لذلك من إرتدادات س����لبية وجدية 
عل����ى الوضعين اإلقتصادي واإلجتماعي، م����روراً بقرار الحكومة 
تعلي����ق دفع س����ندات اليوروبوندز بالدوالر، م����ا أدى الى تخفيض 
التصنيف اإلئتماني الس����يادي الى درج����ة »متعثر«default  مع 
كل هذه األزمات، حيُث كان لجائحة كورونا دور في تفاقم الركود 
في كافة القطاعات اإلقتصادية، إضافة إلى إنفجار مرفأ بيروت 
الذي تس����ّبب بخس����ارة ال تعّوض ب����األرواح، وآثار نفس����ية مؤلمة 
ف����ي ذاكرة اللبنانيين، فضاًل عن خس����ائر مادية مباش����رة ُقّدرت 
بالمليارات. وما فاقم األزمة تعقيداً هو عدم النجاح في تش����كيل 

حكومة حتى اآلن«.
وخت����م يقظان بالق����ول: »يجب تكثيف التع����اون والتواصل من 
قبل جميع المصارف في منطقتنا مع البنوك المراس����لة، لتعزيز 
الش����فافية وتوطي����د العالق����ات معه����ا. كم����ا أن وضع سياس����ات 
وإج����راءات ش����املة تُلب����ي متطلب����ات القواني����ن وقواع����د العم����ل 
والتوصيات الدولية والحرص على تطبيقها بشكل فعال، شروط 
أساس����ية لبن����اء جس����ور الثقة، وتخفي����ف آثار سياس����ات تقليص 

المخاطر وحماية نظامنا المالي«.

موضوع الغالف
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إتحاد المصارف العربية 
كرَّم المصرفي الكبير الراحل الشريف عبد الرازق

المصرفي اللبناني شهدان الجبيلي رنا الشريف عبد الرازق حاملة الدرع التكريمية لوالدها الراحل
خالل إلقائه كلمة مؤثرة مشيدة بمزايا الراحل الكبير

صورة جماعية للمشاركين الرئيسيين في إفتتاح المنتدى خالل حفل تكريم المصرفي المصري الراحل الشريف عبد الرزاق 
وبدا في الخلفية صورة الراحل الكبير

م إتحاد المصارف العربية درعًا تكريمية، وفاء لروح الرئيس التنفيذي األسبق لمجموعة  في ختام حفل الكلمات، قدَّ
اإللتزام والحوكمة في البنك األهلي المصري الش��ريف عبد الرازق، تس��لمته كريمته رنا. وكانت كلمات عن مناقبية 

الراحل الكبير ومهنيته، ودوره المحوري في القطاع المصرفي المصري، كما على صعيد المصارف العربية.

موضوع الغالف
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ناقشت جلسات منتدى »تحديات اإلمتثال وتعزيز العالقات مع المصارف المراسلة« الذي نظمه إتحاد المصارف العربية في 
العاصم��ة بي��روت على مدار يومين، محاور عدة أبرزها: »تحديات وفرص التعامل مع متطلبات الس��لطات الرقابية األميركية 
والمصارف المراسلة«، و»تأثير وتداعيات العقوبات وتجّنب المخاطر على المصارف العربية«، و»التعاون بين القطاعين العام 
والخاص لمحاربة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب«، و»إمكانية تزايد مخاطر اإلمتثال وعمليات غسل األموال وتمويل 

اإلرهاب في ظل جائحة »Covid-19«، و»الموازنة بين فوائد وتحديات الرقمنة واإلعتماد المتزايد على التكنولوجيا«.

جلسات منتدى »تحديات اإلمتثال وتعزيز العالقات مع المصارف المراسلة«
ناقشت تحديات التعامل مع متطلبات السلطات الرقابية األميركية والمصارف المراسلة

وتداعيات العقوبات وإمكانية تزايد مخاطر اإلمتثال وغسل األموال وتمويل اإلرهاب

اليوم األول
الجلسة األولى

»تحديات وفرص التعامل مع متطلبات السلطات الرقابية األميركية والمصارف المراسلة«

تناولت الجلس���ة األولى بعنوان »تحديات وفرص التعامل مع متطلبات الس���لطات الرقابية األميركية والمصارف المراس���لة«، محاورعدة هي: 
كيفي���ة التعام���ل مع متطلبات اإلمتثال الجديدة المفروضة من قبل الس���لطات الرقابية األميركية، واإلس���تفادة من القواعد التنظيمية الدولية 
الجديدة لتعزيز سياسات اإلمتثال في المصارف العربية، وتعزيز التواصل والتعاون مع المصارف المراسلة الدولية، والتعاون بين المصارف 

والجهات الرقابية العربية لتعزيز وظائف اإلمتثال لدى المصارف العربية.
ترأس الجلس�������ة رئيس مبادرة »حوار القطاع الخاص العربي األميركي« الدكتور محمد بعاصيري. وتحدث فيها كل من: نائب محافظ البنك 
المركزي العراقي، الدكتور عّمار حمد خلف )كلمة رئيسية(، ورئيسة وحدة اإلمتثال في مصرف لبنان كارين شرتوني، والمدير العام والرئيس 
التنفيذي للشؤون القانونية والتحقق للمجموعة، مجموعة بنك عوده، شهدان جبيلي، وكبير مسؤولي اإلمتثال، بنك أبو ظبي التجاري، اإلمارات 

العربية المتحدة، رشا مرتضى.

من اليمين: شهدان الجبيلي، الدكتور عّمار حمد خلف، الدكتور محمد بعاصيري، و كارين شرتوني

موضوع الغالف
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العراق���ي عل���ى التج���ارة الخارجي���ة، مّم���ا يُوج���ب إيجاد ش���بكة من الدكتور محمد بعاصيري
المصارف المراسلة لتسديد المتوجبات«، مشيراً إلى »أن المصارف 
المحلي���ة يجب أن تعتمد على البنك المركزي الذي يعمل على تطوير 
المعايير، كي تتواءم وقواعد اإلمتثال، والتصنيف اإلئتماني، والبيانات 
المالية، فضاًل عن تطوير حجم الموارد البش���رية«، مؤكداً »أن البنك 
المركزي عمل ويعمل على تطوير إستراتيجيته للتعامل مع المصارف 

المراسلة«.

كارين شرتوني

قال رئيس مبادرة »حوار 
القط�������اع الخ�������اص العرب�������ي 
الدكتور محمد  األميرك�������ي« 
بعاصي�������ري، بصفت�������ه رئيس 
موض���وع  »إن  الجلس�������ة: 
قدي���م  المخاط���ر«  »تجّن���ب 
وتتزايد خطورته  ومتج���دد، 
وفق ظروف البلد، مثل لبنان 
الذي يعاني وضعاً صعباً، إذ 
ل���دى هذا البلد مش���اكل إقتصادية وإجتماعي���ة، يجب معالجتها على 
نحو ش���فاف، حي���ث ينبغي النظر إلى المخاطر الت���ي يعانيها، فضاًل 
ع���ن عوامل التصنيف اإلئتماني، واألوضاع السياس���ية واإلقتصادية، 
واإلجتماعي���ة، واألزم���ة المصرفي���ة والس���يولة. وه���ذا الوضع ليس 
مخفياً حيال البنوك المراس���لة«، متمني���اً على جمعية مصارف لبنان 
»إس���تمرارية التواص���ل مع المصارف المراس���لة من أج���ل طمأنتها، 

وتالياً درءاً لما يُتوقع منها حيال المصارف اللبنانية«.

الدكتور عّمار حمد خلف

وأوض���ح نائب محافظ 
البن�������ك المرك�������زي العراقي، 
الدكت�������ور عّم�������ار حمد خلف 
)الق���ى كلمة رئيس���ية(، »أن 
تموي���ل التج���ارة الخارجي���ة 
المالي���ة،  والتحوي���الت 
مهمة جداً م���ن قبل البنوك 
المراس���لة، وف���ق المعايي���ر 
الدولية، إذ يعتمد اإلقتصاد 

وحدة  رئيس�������ة  وقالت 
ف�������ي مص�������رف  اإلمتث�������ال 
ش�������رتوني:  كارين  لبن�������ان 
المص���رف  ق���ام  »لق���د 
المرك���زي بتنظيم إدارات 
وأقس���ام  المص���ارف 
أن  أج���ل  م���ن  اإلمتث���ال، 
يكون تعامله���ا مع البنوك 
المراس���لة، وفق المعايير 
العالمية، وهذا األمر أخذ 
حّي���زاً كبيراً م���ن العمل من قبل البنك المرك���زي حيال »تجّنب 
المخاطر«، وتوضيح الصورة أمام البنوك المراسلة، بغية كسب 
ثقته���ا«، مش���يرة إلى »أن البنك المركزي يُص���در تعاميم ويقوم 
بإج���راءات مكّثف���ة بغية توضي���ح األمور حي���ال المصارف، وال 
س���يما في ظل مكافحة الته���رب الضريبي، وإجراءات مكافحة 
الفس���اد، فضاًل عن مكافحة غس���ل األموال وتمويل اإلرهاب. 
علم���اً أن المصارف الدولية باتت تس���تخدم الذكاء اإلجتماعي 
لمواجهة الفس���اد والجرائم المالية، وعلين���ا تالياً، إلتزام أعلى 
المعايي���ر الدولية، كي ال تتعّرض مصارفن���ا اللبنانية ل� »تجّنب 

المخاطر«.

مشاركة مصرفية وإعالمية واسعة في المنتدى
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شهدان جبيلي
م���ن جهته ق���ال المدير 
التنفيذي  والرئي�������س  العام 
للشؤون القانونية والتحقق 
بنك  مجموعة  للمجموعة، 
عوده، ش�������هدان جبيلي: »إن 
المص���ارف األجنبي���ة بقيت 
مطمئن���ة حتى وق���ت متقدم 
المص���ارف  قي���ام  حي���ال 
قواع���د  بتطبي���ق  اللبناني���ة 
م���ع  فالعالق���ة  اإلمتث���ال. 
المراس���لة  المص���ارف 
التجاري���ة وجودي���ة، وكل خل���ل في العالق���ة معها يمُس بإس���تمرارية 
عالقاتن���ا المصرفية التجارية«، مش���يراً إلى »أن خروج بنك مراس���ل 
واح���د من التعام���ل مع المص���ارف اللبنانية، يُه���ّدد العالقة مع بقية 
المص���ارف المراس���لة األخرى، ويضعه���ا في موقف حرج«، مش���يراً 
إلى »أن مس���ألة »إع���رف عميلك« يجب أن تُمارس نص���اً وواقعاً، من 
أجل إس���تمرارية العمل المصرفي، وعلى المصارف أن تكون دينامية 
)ومرنة( في ظل التحديات التي س���تواجهنا مستقباًل، مع المحافظة 

على العالقات المتينة مع البنوك المراسلة«.

رشا مرتضى
وقال���ت كبير مس�������ؤولي 
اإلمتث�������ال، بن�������ك أب�������و ظبي 
العربية  اإلمارات  التجاري، 
المتح�������دة، رش�������ا مرتض�������ى: 
»إن عملي���ة فرض العقوبات 
الدولي���ة عل���ى أي مصرف، 
ينبغي التح���ّوط منها، وعلى 
س���ائر البن���وك ف���ي العالم، 
العقوبات  موض���وع  متابع���ة 
التي تتس���ارع يوماً بعد يوم، 
فيم���ا ياُلحظ أن المصارف 
المحلية تُواجه تحديات عدة في هذا الش���أن«، مشيرة إلى أنه »يجب 
التعاون بين المصارف المحلية والبنوك المراسلة، في ضوء القوانين 
المتبعة، واللوائح الدولية الجديدة كي تطمئن البنوك المراسلة حيال 
تعامالته���ا م���ع البن���وك المحلية والقط���اع المصرف���ي ككل، وفي أي 
بلد، بغية تعزيز سياس���ات اإلمتثال ف���ي البنوك العربية«، معتبرة »أن 
العالقة المصرفية مع البنوك المراسلة أمر بديهي وال بد منه، لذلك 
يج���ب التعاون بين البنوك العربية والجه���ات الرقابية لتعزيز مهمات 

اإلمتثال للمصارف العربية«. 

مداخالت ومناقشات في ختام الجلسة األولى وبدا مصرفيون متخصصون
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الجلسة الثانية
»تأثير وتداعيات العقوبات 

وتجّنب المخاطر على المصارف العربية«

تناول���ت الجلس���ة الثاني���ة بعنوان »تأثير وتداعيات العقوب���ات وتجنب المخاطر على المص���ارف العربية« محاور عدة هي: اإلضاءة عل���ى متطلبات اإلمتثال 
الجدي���دة، وض���رورة تحدي���ث البنية التحتية لوظائف اإلمتثال ف���ي المصارف العربية، وتعزيز قنوات التواصل مع المصارف العربية، وتفادي نش���وء ظاهرة 

تجنب المخاطر De-Risking الجديدة.
أدار الجلس�������ة الخبير المالي والمصرفي، والمستش�������ار اإلس�������تراتيجي لمجموعة اإلمتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الش�������رق األوسط وشمال 
أفريقي�������ا MENA FCCG، كن�������دا، أنط�������وان حبي�������ش. وتح���دث كل من: مدي���ر إدارة التكنولوجيا الناش���ئة واإلبتكار ف���ي ش���ركة Deloitte LLP، وكبير 
المستشارين السابقين في وزارة الخزانة األميركية، واشنطن، كومبيز ريتشارد عبدالرحيمي، والخبير المجاز في الجرائم المالية CAMS، ورئيس وحدة 

التحقق – مصرف شمال أفريقيا التجاري، لبنان شوقي أحوش، ورئيس اإلمتثال للمجموعة، بنك بيروت، لبنان داني نصار. 

الدكتور أنطوان حبيش متوسطًا شوقي أحوش وداني نصار، وبدا في الخلفية من واشنطن كومبيز ريتشارد عبد الرحيمي

كومبيز ريتشارد عبدالرحيمي

تح����دث مدي�������ر إدارة التكنولوجي�������ا الناش�������ئة واإلبتكار ف�������ي ش�������ركة Deloitte LLP، وكبير 
المستشارين الس�������ابقين في وزارة الخزانة األميركية، واش�������نطن، كومبيز ريتشارد عبدالرحيمي 
عن »أهمية التكنولوجيا التي سّرعت التعامل والعالقات بين كل القطاعات اإلقتصادية وال سيما 
ف����ي م����ا بين المصارف«، مش����يراً إلى أنه »بات عل����ى المصارف من خالل عالقاتها المتس����ارعة 
م����ع الزبائ����ن، أن تعمل على »تجّن����ب المخاطر«، وتراقب العمليات المصرفي����ة عن كثب. علماً أن 
التحديات كبيرة، وال سيما تلك التي تواجهها البنوك المركزية، والتجارية، والمؤسسات المالية، 

في مواجهة الجرائم المالية نتيجة تسارع التكنولوجيا المالية وتطورها المّطرد«.

موضوع الغالف
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شوقي أحوش

داني نصارشوقي أحوش

الجلسة الثالثة
»التعاون بين القطاعين العام والخاص 

لمحاربة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب«

تناولت الجلس����ة الثالثة بعنوان »التعاون بين القطاعين العام والخاص لمحاربة عمليات غس����ل األموال وتمويل اإلرهاب«، محاور عدة هي: إضاءة على التش����ريعات الدولية 
المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية، وتحديات تطبيق تش����ريعات مكافحة غس����ل األموال وتمويل اإلرهاب، وضرورة مواءمة التش����ريعات العربية للتش����ريعات الدولية الخاصة 

بمكافحة جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
ترأس الجلسة المحامي الدكتور أنطوان صفير )دكتور في القانون الدولي، محام في بيروت، باريس ومونتريال(. تحدث في الجلسة كل من: رئيس مكتب مكافحة الجرائم 
المالي����ة وتبيي����ض األموال، لبنان، العقيد بش����ار الخطي����ب، ورئيس مكتب التخطيط والتطوير في مديري����ة األمن العام العميد الركن وليد عون، وش����ريك/ خدمات التحقيق 
الجنائية، شركة KPMG للخدمات الضريبية والقانونية، كولومبيا، أندره جيمينيز، ورئيس جمعية حماية المنتجات والعالمات التجارية في لبنان المحامي راني صادر.

الدكتور أنطوان صفير مترئسًا الجلسة، وبدا العقيد بشار الخطيب، والعميد الركن وليد عون، والمحامي راني صادر
وبدا في الخلفية أندره جيمينيز

وق���ال الخبي�������ر المج�������از 
المالي�������ة  الجرائ�������م  ف�������ي 
وح�������دة  ورئي�������س   ،CAMS
– مصرف ش�������مال  التحق�������ق 
لبن�������ان  التج�������اري،  أفريقي�������ا 
شوقي أحوش »إن المصارف 
العواق���ب  تتحّم���ل  المحلي���ة 
المعايي���ر  مخالفته���ا  حي���ال 
عل���ى  مش���دداً  العالمي���ة«، 
حي���ال  الش���فافية  »أهمي���ة 
التواص���ل بين المص���ارف المحلية والبنوك المراس���لة«. أضاف: »يجب 
على المصارف إتباع التش���ريعات والقواني���ن، وأن تتجّنب المخاطر لئال 

تتعرض للعقوبات وتصبح في القائمة السوداء«.

اإلمتث�������ال  رئي�������س  ورأى 
للمجموع�������ة، بن�������ك بي�������روت، 
لبن�������ان دان�������ي نص�������ار »إن ثمة 
بنوكاً عدة تعّرضت للعقوبات 
نتيجة عدم إلتزامها المعايير 
الدولي���ة المطلوب���ة. علماً أن 
القطاع المصرفي اللبناني ال 
يزال يلتزم المعايير العالمية، 
ف���ي  متي���ن،  بنظ���ام  ويتمت���ع 
ظ���ل موارد بش���رية م���ن ذوي 
الكف���اءات العالي���ة«، مش���يراً إل���ى »أن العالقات المصرفي���ة بين البنوك 
المراس���لة والمصارف المحلية يجب أن تبقى ش���ّفافة ومتينة، وال س���يما 

حيال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب«.
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ز حضور أمني لبناني مشارك في المنتدىحضور مصرفي عربي مميَّ

العقيد بشار الخطيب

مكت�������ب  رئي�������س  ق���ال 
المالية  الجرائ�������م  مكافحة 
لبنان،  األم�������وال،  وتبيي�������ض 
الخطي�������ب  بش�������ار  العقي�������د 
»لدين���ا عالق���ة جي���دة م���ع 
القطاع الخاص، ونتعامل مع 
شركات التحويالت المالية، 
ونّطلع على التقارير الواردة 
من هيئة التحقيق الخاصة، 
ونعمل على التنس���يق معها، 

كم���ا نالحق ش���بكات الجرائ���م اإللكترونية، واإلختالس���ات، وجرائم 
تبييض األموال، كذلك نالحق جرائم تزوير الماركات الصناعية، 

المحامي راني صادر

وق���ال رئي�������س جمعي�������ة 
المنتج�������ات  حماي�������ة 
التجاري�������ة  والعالم�������ات 
BPG-( لبن�������ان  ف�������ي 

المحام�������ي   )Lebanon
راني ص�������ادر: »يتعرض لبنان 
ف���ي الوقت الراه���ن لهجمة 
شرس���ة من تقليد الماركات 
تش���مل  والت���ي  وتزويره���ا، 
الم���واد الغذائي���ة على نحو 

الجه���ات األمنية والقضائية«، مش���يراً إلى أن اإلقتص���اد اإللكتروني 
)عن بُعد( س���اعد على تفش���ي ظاهرة التقلي���د والتزوير، وصوالً إلى 
تقليد األس���لحة، وهذا أمر خطير جداً«، فضاًل عن مالحقة مرّوجي 

تقليد المواد الغذائية، والمواد المعقمة )للتنظيف(«. 

العميد الركن وليد عون

من جهته، أش���ار رئيس 
مكتب التخطيط والتطوير 
ف�������ي مديري�������ة األم�������ن العام 
العمي�������د الركن ولي�������د عون، 
مالحق���ة  »أهمي���ة  إل���ى 
الجرائم المالية، في س���بيل 
المحافظة عل���ى مجتمعاتنا 
في لبنان، ونضطلع بمهمات 
األعم���ال  مكافح���ة جرائ���م 
م���ع  المنس���قة  اإلرهابي���ة 

أط���راف خ���ارج األراضي اللبناني���ة، أي مالحقة األعم���ال اإلجرامية 
واإلرهابي���ة، فضاًل عن التحوي���الت المالية إلى خارج لبنان، ثم نرفع 

التقارير إلى الجهات المختصة في هذا الشأن«.

أندره جيمينيز
وتح����دث ش�������ريك/ خدم�������ات التحقي�������ق الجنائي�������ة، ش�������ركة 
KPMG للخدم�������ات الضريبي�������ة والقانوني�������ة، كولومبيا، أندره 
جيمينيز عن »التهرب الضريبي الذي يُعتبر بمثابة جريمة يُعاقب 
عليها القان����ون، وأهمية معرفة قواعد اإلمتثال وعمليات تبييض 
األم����وال، والمخاط����ر المالية، والخدم����ات المالي����ة المصرفية، 
والتحدي����ات الت����ي تواجه التكنولوجي����ا المالية، وال س����يما حيال 
مواجه����ة تحدي����ات الجرائم المالية، والتي تتس����ارع م����ع التطور 

التكنولوجي«.

رئيس���ي، وق���د س���اعد على ه���ذه الظاهرة جائح���ة كورون���ا، )نتيجة 
التعامل عن بُعد(، والتي أدت إلى كساد البضائع، مما دفع القطاعين 
العام والخاص إلى الش���راكة في مكافحة ه���ذه الجرائم بالتعاون مع 
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اليوم الثاني
الجلسة األولى

»إمكانية تزايد مخاطر اإلمتثال وعمليات غسل األموال 
»Covid-19« وتمويل اإلرهاب في ظل جائحة

تناولت الجلس���ة األولى من اليوم الثاني للمنتدى التي جاءت بعنوان »إمكانية تزايد مخاطر اإلمتثال وعمليات غس���ل األموال وتمويل اإلرهاب 
ف���ي ظ���ل جائحة »Covid-19«، محاور عدة هي: اإلض���اءة على المخاطر الكامنة في إجراءات اإلمتثال، وتف���ادي ثغرات اإلمتثال وإجراءات 

مكافحة عمليات غسل االموال وتمويل اإلرهاب، وضرورة التحديث المستمر لموارد وظائف اإلمتثال.
ترأس الجلس�������ة، الخبير واإلستش�������اري في بناء القدرات/ حوكمة إدارة مخاطر – إمتثال، لبنان، الدكتور محمد فحيلي. وتحدث في الجلس���ة 
كل من: وكيل المحافظ المس���اعد، البنك المركزي المصري، ونائب المدير التنفيذي، وحدة مكافحة غس���ل األموال وتمويل اإلرهاب، مصر، 
عصام بركات، ومدير وحدة اإللتزام، مجموعة لولو المالية Lulu Financial Group، اليونان، كريس���توس كريس���تو، والرئيس التنفيذي، 
Reputell، أمي���ركا ن���زار أديب، والخبير والمحاضر في مكافحة الجرائم المالية في لبنان ودول مجلس التعاون وأوروبا، وإستش���اري معتمد 
 ،LLC Compliance Alert مكافحة غسل األموال – مكتب المحاكاة البريطاني كاليد إند كو/ قطر، ومؤسس شركة األخطار باإلمتثال

لبنان، بشير أحمد النقيب.

جانب من الحضور المصرفي العربي والمالي

الدكتور محمد فحيلي متحدثًا وبدا بشير أحمد النقيب ونزار أديب
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عصام بركات

المحاف�������ظ  وكي�������ل  ق���ال 
المرك�������زي  البن�������ك  المس�������اعد، 
المدي�������ر  ونائ�������ب  المص�������ري، 
التنفي�������ذي، وحدة مكافحة غس�������ل 
األم�������وال وتمويل اإلره�������اب، مصر، 
عصام ب�������ركات: »لقد تركت جائحة 
كورون���ا أث���راً س���لبياً عل���ى أوضاع 
العمال���ة ف���ي العالم«، مش���يراً إلى 
أن »المركزي المصري« بدأ يُطّبق 

عملية مس���اعدة العمال والموظفين، ويُش���رف على توزيع المس���اعدات، وتخفيض 
ع���بء القروض على المقترضين الصغار، تعويضاً عن الخس���ائر التي لحقت بهم، 
ومراع���اة العمل عن بُعد«. وقال: »نُعدُّ لمش���روع جديد يتعلق بالتعامل مع العمالء، 

حيث يسمح للبنوك تطبيق اإلجراءات اإلستثنائية«.

كريستوس كريستو

ب����دوره، تحدث مدي�������ر وحدة 
اإللت�������زام، مجموعة لول�������و المالية 
 ،Lulu Financial Group
اليونان، كريس�������توس كريس�������تو عن 
»آثار الجرائم المالية والتشريعات 
الت����ي تتغي����ر، وف����ق تغّي����ر طبيع����ة 
الجرائ����م اإللكتروني����ة بي����ن أوروبا 
وآس����يا الوس����طى، وجنوب آس����يا، 
والشرق األوسط وجنوب أفريقيا، 

وأميركا الالتينية، ودول البحر الكاريبي، وش����رق آس����يا والباسيفيك )الدول المطلة 
عل����ى المحي����ط الهادىء(«، مش����يراً إلى »أن ثمة حاالت متعددة لإلمتثال، وال س����يما 

تحديات الرقابة في ظل التشريعات الحديثة، وتنوع الجرائم اإللكترونية«. 

نزار أديب

وق���ال الرئي�������س التنفي�������ذي، 
Reputell، أمي�������ركا ن�������زار أديب: 
التكنولوجي���ا  أن  ف���ي  ش���ك  »ال 
التط���ور،  والمتس���ارعة  الحديث���ة 
تفرض سّن التش���ريعات الجديدة 
واألكث���ر حداثة، والتي تنطبق على 
المصارف المحلي���ة، حيث تواكب 
بدورها البنوك الدولية وال س���يما 
البنوك المراسلة«، مشيراً إلى »أن 

قواعد اإلمتثال تُحاكي التحديات والتجارب التي يتعرض لها العمالء«.

بشير أحمد النقيب

والمحاض�������ر  الخبي�������ر  أم���ا 
ف�������ي مكافح�������ة الجرائ�������م المالية 
ف�������ي لبنان ودول مجل�������س التعاون 
معتم�������د  وإستش�������اري  وأوروب�������ا، 
مكافحة غس�������ل األموال – مكتب 
كالي�������د  البريطان�������ي  المح�������اكاة 
إند ك�������و/ قطر، ومؤس�������س ش�������ركة 
 LLC باإلمتث�������ال  األخط�������ار 
 ،Compliance Alert

لبنان، بش�������ير أحمد النقيب فق���ال: »يجب التوازن بين قواع���د اإلمتثال والظروف 
المستجدة والتي فرضتها جائحة »كوفيد – 19«، فيما مكاتب اإلمتثال تقوم بدرس 
القرارات والتشريعات وفق المعايير العالمية المتبعة«، مؤكداً »أن شبكات التواصل 
اإلجتماعي باتت تكش���ف المعلومات الخط���رة الصادرة من أي جهة كانت، بطريقة 
س���هلة ومرنة، مما يُس���ّهل عل���ى مكاتب اإلمتثال كش���ف الجرائم المالية والفس���اد 

وسائر العمليات الخارجة عن األطر الشرعية«. 

مشاركة مصرفية عربية متخصصة واسعة
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الجلسة الثانية
»الموازنة بين فوائد وتحديات الرقمنة 
واإلعتماد المتزايد على التكنولوجيا«

تناول���ت الجلس���ة الثانية بعن���وان »الموازنة بين فوائد وتحديات الرقمن���ة واإلعتماد المتزايد على التكنولوجيا«، محاور عدة هي: التوس���ع في 
إستخدام التكنولوجيا والرقمنة في تحليل العمليات المصرفية وفي الرقابة والتدقيق، وإستفادة المصارف من التكنولوجيا والذكاء اإلصطناعي 

في كشف عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب، واإلضاءة على مخاطر اإلمتثال المرتبطة بالتوسع في اإلعتماد على التكنولوجيا.
ترأس الجلس�������ة المستش�������ار األول رئيس وحدة التحول الرقمي، إتحاد المصارف العربية، سليمان برده. تحدث في الجلسة كل من: الشريك، 
مؤسس���ة Aperio Strategy، المملكة المتحدة، ريتش���ارد ماتون، واألمين العام، الهيئة القومية للبريد، مصر، الدكتور أحمد عادل منصور، 
ومس���ؤول منطقة أوروبا – الش���رق األوسط – أفريقيا، مؤسس���ة DIGITOPIA، المملكة المتحدة، مارك والكر – سميث، واإلختصاصية 

في المخاطر/ منطقة الشرق األوسط وأفريقيا، REFINITIV، فانيسا شمعون.

رئيس وحدة التحول الرقمي في إتحاد المصارف العربية المستشار سليمان برده

جانب من المتحدثين في الخلفية اإللكترونية... وبدا في المنصة المستشار سليمان برده، الدكتور أحمد عادل منصور وفانيسا شمعون

موضوع الغالف

جانب من الحضور أثناء حفل اإلفتتاح ويبدو في الصورة د. زكريا حمود
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ريتشارد ماتون
المملك�������ة   ،Aperio Strategy مؤسس�������ة  الش�������ريك،  ق���ال 
المتحدة، ريتشارد ماتون: »ينبغي إحترام القواعد القانونية المتعلقة 
بالمخاط���ر، والتي يجب أن تُس���اعد على التنمي���ة والعدالة. علماً أن 
الرقمنة تُواجه تحديات ومخاطر تتمثل بالجرائم المالية«. وقال: »إن 
تغيير البرامج والمناهج المتعلقة بالقوانين، يعني أن المخاطر تتغير 
وف���ق كل دولة، كما أن التغي���رات القانونية تاُلح���ق التكنولوجيا التي 

تتطور على نحو متسارع وتُسابق الزمن«.

الدكتور أحمد عادل منصور
فانيسا شمعون

وأوض���ح األمي�������ن العام، 
الهيئ�������ة القومي�������ة للبري�������د، 
مصر، الدكت�������ور أحمد عادل 
منص�������ور »إن عملية اإلمتثال 
تتوازن مع الش���مول المالي. 
علم���اً أن 2021 كانت س���نة 
بن���اء  وإس���تكمال  تحدي���ات 
البن���ى التحتية«. وقال: »ثمة 
تحديات تتعل���ق بالتنظيمات 
الرقابي���ة، لذلك ُوضع���ت إس���تراتيجيات عدة مس���ّبقاً لتتالءم وهذه 

التنظيمات«.

عل����ى تعزي����ز التحول الرقمي، باإلضافة إلى مراعاتها الش����مول المالي«، داعية هذه 
المؤسسات إلى »اإلستفادة من الحلول التكنولوجية والتي تلعب دورها الرئيسي في 

إكتشاف الجرائم اإللكترونية«. 

اإلختصاصي�������ة  ولفت����ت 
منطق�������ة  المخاط�������ر/  ف�������ي 
وأفريقي�������ا،  األوس�������ط  الش�������رق 
فانيسا شمعون   ،REFINITIV
الحديث����ة  التكنولوجي����ا  »أن  إل����ى 
س����ّرعت عملي����ة التح����ول الرقمي، 
وال س����يما خ����الل جائح����ة كورونا، 
لذل����ك تعم����ل المؤسس����ات المالية 
والمصرفي����ة في الوق����ت الحاضر 

مارك والكر – سميث
وق���ال مس�������ؤول منطقة أوروبا – الش�������رق األوس�������ط – أفريقيا، 
مؤسس�������ة DIGITOPIA، المملك�������ة المتح�������دة، م�������ارك والك�������ر 
– س�������ميث »تتواصل المخاطر في منطقة الش���رق األوس���ط حيال 
الجرائ���م اإللكترونية«، مش���يراً إلى أنه »على المص���ارف المحلية 
أن تواج���ه ه���ذه الجرائم اإللكترونية بالش���فافية والثق���ة، والثقافة 

المهنية، والحوكمة«.

RegTech الدكتور أحمد عادل منصور يشرح عملية اإلمتثال

موضوع الغالف
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أكد عدد من الشخصيات القيادية المصرفية العربية المشاركة في منتدى »تحديات اإلمتثال وتعزيز العالقات مع 
المصارف المراسلة«، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية في العاصمة بيروت، أهمية سلوك المصارف العربية في إتباع 
المعايير العالمية من خالل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، كذلك مكافحة الفساد وسائر أنواع الجرائم المالية، 

فضاًل عن إظهار الشفافية في تعامل المصارف المحلية مع البنوك المراسلة.

في ما يلي آراء بعض القيادات المصرفية التي خّصت بها مجلة »إتحاد المصارف العربية«.

قيادات مصرفية عربية مشاركة في منتدى »تحديات اإلمتثال«
أكدت أهمية سلوك المصارف مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

وإظهار الشفافية في تعاملها مع المصارف المراسلة

م���ع البنوك المراس���لة، من جهة، واإللتزام به���ا من قبل المصارف، مع الوزيرة الدكتورة سحر نصر
المحافظة على إس���تراتيجيات الش���مول المالي، من جهة أخرى. علماً 
أن القط���اع المصرفي العربي حريص على ه���ذه الضوابط وتطبيقها، 

وفي الوقت عينه، يحرص على تعزيز الشمول المالي«.
وقالت الوزيرة السابقة الدكتورة سحر نصر: »إن إتحاد المصارف 
العربي���ة يحرص في الس���نوات األخيرة على تدش���ين اإلس���تراتيجيات 
المتعلقة بالش���مول المال���ي، والتي تنبثق عنها المش���روعات الصغيرة 
ه���ذه  دور  ننس���ى  أن  دون  م���ن  الصغ���ر،  والمتناهي���ة  والمتوس���طة 
اإلستراتيجيات في تعزيز اإلقتصادات وتنميتها، وال سيما قيام القطاع 
المصرفي بتمويل اإلس���تثمارات، من خالل هذه المش���روعات المشار 
إليها، وتقديم الفرص للش���باب )من كل المس���تويات العلمية( وال سيما 

ذوي الدخل المحدود«.
وخلص���ت الدكتورة نصر إلى »أن المصارف المراس���لة تتمتع بدور 
مهم عالمياً، وال س���يما في ظل جائحة »كوفيد19-« التي ش���جعت على 
التباع���د اإلجتماع���ي، والتواصل ع���ن بُعد، فضاًل ع���ن أهمية التحول 
الرقم���ي. لذا عل���ى المص���ارف العربية أن تس���تفيد م���ن التكنولوجيا 
الحديث���ة، وخصوص���اً في ظل ه���ذه الجائحة، مم���ا يدفعنا مرة أخرى 
إل���ى إجراء الت���وازن بين إتباع المصارف أعل���ى المعايير العالمية، كما 
س���بقت اإلش���ارة، والتعامل م���ع الزبائن والتعرف إليه���م عن كثب )بناء 
عل���ى نظرية إع���رف عميلك( في ظ���ل التحول الرقم���ي، والتكنولوجيا 
المالية المتسارعة في التطور«، مشيدة ب� »إستضافة إتحاد المصارف 
العربي���ة هذا المنت���دى المصرفي المتخصص ف���ي العاصمة اللبنانية 
بي���روت، وال���ذي يش���كل فرصة مهم���ة من أجل التنس���يق ف���ي ما بين 
المص���ارف المختلفة وال س���يما المش���اركة في هذا المنت���دى، وتبادل 
الخب���رات، ووض���ع اإلس���تراتيجيات الحديثة لمواكب���ة التحول الرقمي 

وكافة التطورات المصرفية في العالم«.    

قال���ت وزيرة اإلس��تثمار والتع��اون الدولي س��ابقًا، والمدير 
التنفي��ذي ف��ي البن��ك الدول��ي س��ابقًا، عض��و مجل��س إدارة 
Allianz، وأستاذة في قسم اإلقتصاد في الجامعة األميركية 
ف��ي القاه��رة AUC، مص��ر الدكت��ورة س��حر نص��ر: »إن إتح���اد 
المص���ارف العربية عّودن���ا أن ينتقي الموضوع���ات المصرفية المهمة 
والمتخصص���ة والت���ي تفيد المصارف والمؤسس���ات المالي���ة العربية، 
وال س���يما ف���ي هذه المرحل���ة اإلقتصادية التي تُواجهنا وال س���يما في 
ظ���ل تحديات »كوفيد – 19«، مش���يرة إل���ى »أن بلداننا العربية تحرص 
دائماً على التنمية اإلقتصادية المستدامة والشاملة، وفي الوقت عينه 
تواجه المصارف العربية تحديات جّمة، وهي الضوابط الدولية، والتي 
تتعل���ق بأوروبا وأمي���ركا، نظراً إلى المخاطر المرتبط���ة بمهنة القطاع 
المصرفي، وال سيما الجرائم المالية، وعمليات غسل األموال، وتمويل 
اإلره���اب«، مؤك���دة »أهمية الت���وازن بي���ن الضواب���ط المفروضة على 
المص���ارف وهي التش���ريعات الدولية المهمة ج���داً، المتعلقة بالتعامل 

موضوع الغالف
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م���ا حص���ل معنا خالل الحرب األهلية في لبنان، والتي كانت صعبة جداً، إذ د. محمد بعاصيري
خرجنا منها وأعدنا بناء بلدنا من جديد، بإعتبار أن هذا الوطن ممنوع عليه 

أن يسقط، ولن يسقط«.
وختم د. بعاصيري: »لدينا ثقافة عالية، وعلينا أن نستمر قدماً إلى األمام، 
وآمل في أاّل تطول هذه األزمة المصرفية. علماً أن لدي مخاوف بأن هذه األزمة 
قد تطول، وال س���يما في ظ���ل تكّون ظروف عدم تألي���ف الحكومة حتى تاريخه، 
ومحاولة س���لخ لبنان ع���ن محيطه العربي، وتالياً نس���تطيع الق���ول إن المخاوف 

موجودة، لكن نصيحتي إلى اللبنانيين مرة أخرى: ال يجوز أن يفقدوا األمل«. 

م���ن جهته، هنَّ���أ رئيس مب��ادرة »ح��وار القط��اع الخ��اص العربي 
األميرك��ي«، ونائ��ب حاك��م مص��رف لبنان س��ابقا الدكت��ور محمد 
بعاصي��ري إتحاد المصارف العربية على تنظيم ه���ذا المنتدى المصرفي 
المتخصص، »وال سيما في هذه الظروف الراهنة في لبنان، وفي ظل جائحة 
كورون���ا، التي أبعدت الناس ع���ن بعضها، مع ضرورة إتباع التدابير الصحية 
الضروري���ة في هذا المنتدى وفي غيره، أبرزه���ا التباعد اإلجتماعي، حيث 
تركت الجائحة أثراً سلبياً كبيراً على العالم كله، وال سيما على اإلقتصادات 
والمصارف س���واء ف���ي المنطقة العربية أو في ال���دول الكبرى والمتقدمة«، 
مش���يراً إل���ى »أن القطاع المصرفي اللبناني يم���ر بأزمة كبيرة جداً، في ظل 
إنع���دام الثق���ة بهذا القطاع )أو لنقل إن الثق���ة بالقطاع المصرفي في لبنان 
باتت ش���به معدومة(، من قبل اللبنانيين ومن خارج لبنان، لذا من الضروري 
أن تُتخ���ذ خطوات ع���دة أبرزها: إع���ادة هيكلة القطاع المصرف���ي اللبناني 
جذري���اً، وخصوص���اً على صعيد الرس���ملة، والم���الءة، واإلدارة، بإعتبار أن 
بع���ض المص���ارف لم تك���ن إداراتها في الش���كل المطلوب، وال س���يما حيال 
التحويالت اإلستنس���ابية، والتعامل مع الزبائن على نحو غير الئق، وممتهن 

للكرامة في بعض الحاالت«.
وكرر الدكتور بعاصيري القول: »ال بد من إعادة هيكلة القطاع المصرفي 
اللبنان���ي، وه���ذا ل���ن يتم م���ن دون وجود حكوم���ة فاعلة وق���ادرة على إعادة 
األم���ور إلى نصابه���ا، وأن يكون لديها الرغبة األكي���دة في إتخاذ اإلجراءات 
اإلصالحية، بما فيها إعادة هيكلة القطاع المصرفي كما سبقت اإلشارة«.

ولفت الدكتور بعاصيري إلى »أن خطوات إعادة هيكلة المصارف ليست 
مس���تحيلة، وال صعبة، وفي الوقت عينه ليست سهلة، أبرزها: إعادة رسملة 
القط���اع المصرفي، والمالءة واإلدارة المصرفية، وس���لوك س���بيل الحوكمة 
والش���فافية على نحو جذري، وعلى جميع األصعدة. علماً أن الدمج في ما 
بين المصارف يُساعد القطاع المصرفي على تخطي أزمته، لكن )أكرر( في 

ظل وجود حكومة فاعلة«.
وخل���ص الدكت���ور بعاصي���ري إلى الق���ول: »أنصح الش���عب اللبناني بأن 
يكون لديه الثقة القوية بالنفس، وأن يُكمل الكفاح على األصعدة السياس���ية 
واإلجتماعية، واإلقتصادية، وأاّل يفقد األمل، ألننا س���بق ومررنا في ظروف 
أصعب من اآلن، لكننا خرجنا منها منتصرين، على سبيل المثال ال الحصر، 

شهدان جبيلي

وق���ال المدي��ر الع��ام والرئي��س التنفي��ذي للش��ؤون القانونية 
والتحقق للمجموعة، مجموعة بنك عوده، ش��هدان جبيلي: »يجب 
أاّل يبق���ى الواق���ع اإلقتصادي والمال���ي المر في لبنان على ه���ذا النحو من 
التراجع، وال س���يما حيال بروز مشكلة في القطاع المصرفي اللبناني والتي 
تتعل���ق ب� »إع���رف عميلك«، إضافة إل���ى تمّنع المصارف ع���ن إعطاء ودائع 

المودعين الموجودة في المصارف«.
وقال جبيلي: »واقع الحال، ينبغي تطبيق قواعد اإللتزام في المصارف 
اللبنانية في الش���كل الصحيح، وبموجب المحافظة على القطاع المصرفي 
اللبناني ألسباب حيوية وطنية، وليست ألسباب تجارية، إذ من غير المقبول 

أن نخسر عالقاتنا المصرفية المهنية مع البنوك المراسلة«.
عن تناول الصحافة الموضوعات المصرفية الراهنة في لبنان على نحو 
عش���وائي، وال س���يما على صعيد العالقة مع البنوك المراسلة، وفي أحيان 
كثيرة الوقوع في خطأ الش���ائعات واألخبار المزّيفة، )Fake News(، قال 
جبيلي: »يجب على الصحافيين المهنيين أن يعوا ما يدور حولهم، وال سيما 
على الصعيد المصرفي عالمياً، وبناء عليه، على الصحافة أن تنقل األخبار 
الموضوعي���ة المس���تقاة م���ن مصادره���ا، وخصوص���اً على صعي���د العالقة 
المصرفي���ة المحلية مع البنوك المراس���لة. مع ضرورة عدم األخذ باألخبار 
العش���وائية وغي���ر الواقعي���ة وال الصحيحة، والتي ال تنطبق م���ع الواقع. لذا 
على الصحافة أن تنقل األخبار الصحيحة والسليمة وال سيما ما يتعلق منها 
بالبنوك المراس���لة، ألن الموضوع دقيق للغاية، ويتطلب الدقة والموضوعية 

في هذا الشأن«.
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إستضافت العاصمة اللبنانية بيروت، في سياق منتدى »تحديات اإلمتثال وتعزيز العالقات مع المصارف المراسلة«، حفل تتويج 
ز الرقمي ألفضل المؤسس��ات المالية العربي��ة لعام 2020-2021« في دورتها الثانية الذي نظمه  المصارف الفائزة بجائزة »التميُّ
إتح��اد المص��ارف العربية والمنظم��ة العربية لتكنولوجيات اإلتصال والمعلومات، خالل حفل عش��اء، ف��ي حضور عدد كبير من 
الفعاليات الدبلوماس��ية، اإلقتصادية واإلعالمية، وفي مقدمها األمين العام إلتحاد المصارف العربية وس��ام حسن فتوح، وعضو 
مجلس إدارة اإلتحاد/ اليمن، أحمد بن سنكر، والمدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات اإلتصال والمعلومات، تونس محمد 
 ،Allianz ب��ن عمر، ووزيرة اإلس��تثمار والتعاون الدولي س��ابقًا، والمدي��ر التنفيذي في البنك الدولي س��ابقًا، عضو مجل��س إدارة
وأستاذة في قسم اإلقتصاد في الجامعة األميركية في القاهرة AUC، مصر الدكتورة سحر نصر، ونائب حاكم مصرف لبنان بشير 

يقظان، إضافة الى العديد من الشخصيات الفاعلة في المجالين المصرفي والتكنولوجي في المنطقة العربية .
وتمّي��زت النس��خة الحالي��ة لجائزة التمي��ز الرقمي لس��نة )2020-2021 ( بخصوصية جديدة، وهي إش��راك قطاع المؤسس��ات 
البريدي��ة إل��ى جانب المصارف العربية، وتس��عى في دورته��ا الثانية إلى تحقيق أربعة أهداف رئيس��ية وهي: اإلبتكار، والش��مول 
المال��ي، ووالء العم��الء، ورفاهية العم��الء، وتوزعت هذه الفئات على صعي��د المنطقة العربية، والخليج العربي، وش��مال افريقيا 

ومنطقة الشرق األوسط وعلى صعيد كل دولة .

في سياق منتدى »تحديات اإلمتثال وتعزيز العالقات مع المصارف المراسلة«

إتحاد المصارف العربية والمنظمة العربية لتكنولوجيات اإلتصال والمعلومات
مان حفل تتويج المصارف الفائزة بجائزة  ينظِّ

»التميُّز الرقمي ألفضل المؤسسات المالية لعام 2020-2021«  في دورتها الثانية بالعاصمة بيروت

موضوع الغالف

ز الرقمي« األمين العام إلتحاد المصارف العربية  وسام حسن فتوح متوسطًا القيادات المصرفية العربية الفائزة ب� »جوائز التميُّ
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ث األمي��ن العام إلتحاد  ف���ي هذا الس���ياق، تحدَّ
باً  المص��ارف العربي��ة  وس��ام حس��ن فت��وح، ُمرحَّ
���ب بضيوفنا  ف ب���أن أرحِّ بالحاضري���ن، وق���ال: »أتش���رَّ
م بجزيل الش���كر  األعزاء من كافة الدول العربية، وأتقدَّ
والتقدير ألخ���ي وصديقي المهندس محمد بن عمر – 
مة العربي���ة لتكنولوجيا المعلومات  المدي���ر العام للمنظَّ
واإلتص���االت على تعاونه مع إتح���اد المصارف العربية 
للسنة الثانية توالياً في عقد هذه الفعالية، والتي تهدف 
إل���ى منح جائ���زة »التميُّز الرقمي ألفضل المؤسس���ات 
المالية العربية«، كما يسعدني أن أرحب بكم جميعاً في 

المالية التي إس���تطاعت رغم إنتشار وباء كورونا، أن تصل بمؤسساتها إلى 
ب���رِّ األمان، ال بل حافظت على متانته���ا المصرفية، وعلى مالءتها المالية، 
وعل���ى ج���ودة أصولها، وتقديم خدم���ات متميِّزة وحلول رقمي���ة مبتكرة من 

خالل أحدث تقنيات اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات«.
وق���ال فت���وح: »وف���ي ظ���ل األج���واء اإلقتصادي���ة واألوض���اع المالي���ة 
واإلجتماعية والصحية الصعبة التي تشهدها دولنا، يأتي تكريمنا لمصارفنا 
العربية اليوم، ألنها ال تزال السند األساسي والدعامة الثابتة إلقتصاداتنا، 
والمموِّل الرئيسي للقطاعين العام والخاص. ورغم كل ما يجري من حولنا، 
الة في إخراج اإلقتص���ادات العربية من  فإنن���ا نعوِّل عليها للمس���اهمة الفعَّ
النفق المظلم والمصارف العربية قادرة على ذلك من دون ش���ك، حيث إنه 
ورغ���م األزمة غير المس���بوقة الت���ي تواجه المنطقة، والت���ي أصابت جميع 
المراف���ق اإلقتصادية من دون إس���تثناء، إس���تطاعت المصارف عبر جهود 
جبَّارة مواجهة تلك األزمة، وإس���تمرت بتس���جيل أداء جي���د، متمثِّاًل بالنمو 
أو بج���ودة األص���ول الربحية. وللداللة على ذلك، أش���ير إل���ى أنه في حين 

 األمين العام إلتحاد المصارف العربية  وسام حسن فتوح متحدثًا

هذه األمس���ية الجامعة، التي أرادها اإلتحاد، فس���حة لإلحتفال بعيداً عن 
الظروف الصعبة التي يعيش���ها العالم أجمع، ومناس���بة لتكريم شخصيات 
���زوا في عملهم وأدوارهم وس���اهموا م���ن مواقعهم في إدارة  ومص���ارف تميَّ
األزمة من خالل تحقيق التميُّز في التحوُّل الرقمي في مؤسساتهم المالية 

والمصرفية«.
أض���اف فتوح: »إننا في إتحاد المص���ارف العربية، نحرص دائماً على 
جمع المصرفيين العرب أينما ُوجدوا في العالم، نتشارك أفكارنا وخبراتنا، 
قة ومبتكرة، نواكب التطورات ونضع  ونسعى إلى بناء كادرات مصرفية خالَّ
اآلليات ونرس���م المس���ار لمس���تقبل قادر عل���ى مواجهة التحدي���ات. وإننا 
نة بالمعرف���ة وباإلمكانات  حين نس���اهم في إعداد أجي���ال مصرفية محصَّ
والخبرات، نطمئن إلى مستقبل مهنتنا المصرفية وإلى مجتمعاتنا العربية«.
وتاب���ع فتوح: »واليوم ورغم التحديات، فق���د إتخذنا في األمانة العامة 
قراراً جريئاً، ترافق مع دعم كبير من أخي وصديقي األخ المهندس محمد 
بن عمر المدير العام للمنظمة لعقد هذا اللقاء المهم لتكريم المؤسس���ات 

الأمين العام لإتحاد الم�سارف العربية 

و�سام ح�سن فتوح:

ل على اإخراج الإقت�سادات العربية نعوِّ

 من النفق المظلم

ز مشاركة مصرفية عربية في حفل التميُّ

موضوع الغالف

األمين العام إلتحاد المصارف العربية  وسام حسن فتوح والعميد د. حسن جوني قائد كلية 
األركان في الجيش اللبناني  ونخبة من الحضور المصرفي والقضائي ومجتمع األعمال 
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تراجع حجم اإلقتصاد العربي العام الماضي بنسبة 12 %، فإننا نتوقع أن 
تزيد نسبة نمو موجودات القطاع المصرفي العربي عن 6 %، لتتخطى 4 

تريليونات دوالر في نهاية العام«.
م ش���خصيات ومؤسس���ات مميَّزة  ولف���ت فتوح إلى »أن هذا الحفل يُكرِّ
ف���ي عالم الم���ال واألعمال، فلعل���م اإلقتصاد رجاالت إس���تطاعوا أن يبنوا 
أجياالً رائدة في إدارة ش���ؤون اإلقتصاد، وهناك أيضاً رجال أصحاب رؤية 
وإس���تراتيجية وتقنية برعوا ف���ي مواجهة تحديات أزم���ة كورونا من خالل 
التح���وُّل الرقمي، الذي لو تمَّ إعتماده في الس���ابق، لما كانت مفاعيل أزمة 

كورونا بهذا الحجم على قطاعاتنا المصرفية واإلقتصادية«. 
وق���ال فتوح: »وفي مس���يرة التحوُّل الرقمي التي فرضت نفس���ها بقوة 
خالل العام الماضي، أش���ير إلى أن النس���خة الحالية للمسابقة )أي التميُّز 
���ز بخصوصي���ة جديدة وهي إش���راك قطاع  الرقم���ي( لس���نة )2021( تتميَّ
المؤسس���ات البريدية إلى جانب البنوك والمصارف العربية، حيث شهدت 
الخدم���ات المالي���ة الرقمي���ة البريدي���ة تط���وراً مهماً في عدي���د من الدول 

العربية خالل السنوات األخيرة«.

وتابع فتوح: »نتطلَّع من خالل هذه الجائزة الس���نوية إلى تحقيق ثالثة 
أهداف رئيسية وهي:

مها المؤسس���ات المصرفية  1. التعري���ف بالخدمات المبتكرة التي تقدِّ
والمؤسس���ات البريدية العربية وتعميمها على المنطقة، بإعتبارها قصص 

نجاح في تبنِّي التحوُّل الرقمي لتطوير خدمات مالية رقمية مجددة.
2. تحقي���ق الش���مول المال���ي داخ���ل المنطق���ة العربية وتحدي���داً في 
المناط���ق األق���ل حظاً من التنمية وداخل المناط���ق المعزولة، مع إبراز دور 
التط���ور التكنولوجي في تمكي���ن جميع المواطنين من الخدمات المصرفية 

والمالية.
3. رفع جهوزية المواطن العربي إلستيعاب التحوُّل الرقمي، والمشاركة 
مها المصارف والمؤسس���ات  بثق���ة بالخدم���ات المالي���ة الرقمية الت���ي تقدِّ
البريدية العربية لكس���ب ثقتهم وتحس���ين والئهم وتعزيز شعورهم بالراحة 

واألمان«.
م���اً من المؤسس���ات الفائزة بجائ���زة التميُّز  وخت���م فت���وح كلمته، متقدِّ

الرقمي، بالتهنئة على جهودهم الكبيرة.

ز الرقمي« تكريم المصارف العربية المشاركة في الحفل ب� »جائزة التميُّ

موضوع الغالف

... ومتوسطًا العميد علي قانصو والدكتور عمار خلفاألمين العام وسام حسن فتوح مع نهلة بو دياب ووفد من البنك
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محمد بن عمر
 المدير العام للمنظمة العربية  لتكنولوجيات اإلتصال والمعلومات، 

تونس

بن عمر: 

هدفنا الأ�سمى 

تثمين ق�س�ص النجاح والتعريف بها

ق���ال المدي��ر الع��ام للمنظم��ة العربي��ة لتكنولوجي��ات 
اإلتص��ال والمعلوم��ات، تون��س محم��د ب��ن عمر:  »ف���ي إطار 
ش���راكتنا مع إتحاد المصارف العربية، أطلقنا مبادرة »جائزة التميُّز 
الرقم���ي ألفضل المؤسس���ات المالي���ة العربية س���نة 2018«، وكانت 
موجهة أساساً الى المصارف والبنوك العربية للتعريف بالمجهودات 
الت���ي تقوم بها في مجال التحول الرقم���ي، وإعتماد الحلول الرقمية 
لتحس���ين جودة خدماتها المالية المقدمة للحرفاء. وتتميز النسخة 
الثانية من الجائزة بإش���راك قطاع المؤسس���ات البريدية إلى جانب 
المصارف العربية لتصبح »جائزة التميُّز الرقمي ألفضل المؤسسات 
المالي���ة العربي���ة«، وذلك إعتم���اداً على تط���ور المعام���الت المالية 

الرقمية للمؤسسات البريدية في العديد من الدول العربية«.
وق���ال بن عم���ر: »هدفنا األس���مى م���ن موقعن���ا كمنظمين لهذه 
الجائزة، هو تثمين قصص النجاح والتعريف بها عبر جميع القنوات 
اإلتصالية المتاحة لدينا، وفي هذا اإلطار أنوه بأن المنظمة العربية 
لتكنولوجيات االتصال والمعلومات تتش���رف باإلعالن عن تخصيص 
مس���احة ل���كل المؤسس���ات المالية الفائ���زة بجوائز التميُّ���ز الرقمي 
للفت���رة 2020 – 2021 لع���رض خدماتها الرقمي���ة المتجددة صلب 
مجلته���ا التكنولوجية »س���مارت« والتي س���تصدر مع ع���دد حزيران 
)يوني���و( 2021 بعن���وان »الخدم���ات المالي���ة الرقمي���ة الجديدة في 
خدمة التنمية المس���تدامة«، والدعوة مفتوحة أيضاً لجميع الفاعلين 
في المج���ال المصرفي والتكنولوجيا المالية ف���ي المنطقة العربية، 
وعلى المس���توى العالمي الراغبين في المساهمة في هذا العدد من 

المجلة«.

لحظة اإلعالن عن الفائزين بالجوائز

موضوع الغالف

محمد اشتيوي يتوسط األمين العام وسام حسن فتوح وهاني العلي
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توزيع الجوائز
بدءًا، تحدث رئيس لجنة التحكيم، الدكتور بالل الجموسي 
)عب��ر التواص��ل المرئي( فق��ال: »تتمي��ز النس��خة الحالية 
لجائ��زة التميز الرقم��ي لس��نة )2020-2021 ( بخصوصية 
جديدة وهي إش��راك قطاع المؤسس��ات البريدية إلى جانب 
البنوك والمصارف العربية، حيث ش��هدت الخدمات المالية 
ِردا في عديد من الدول العربية  الرقمية البريدية  تطورا ُمطَّ
خالل السنوات األخيرة. وعليه يسرنا أن نبدأ حفلنا  بتوزيع 
جوائ��ز »التميز الرقمي للمؤسس��ات المالية العربية 2020- 

2021«، وهي كاآلتي:

»اأف�سل موؤ�س�سة بريد عربية في التحول الرقمي«

l من���ح جائزة أفضل مؤسس���ة بريد عربية ف���ي التحول الرقمي  
Best Digital Post in Arab R »البري��د المص��ري --  ل����

gion«. فالبري���د المصري أقدم مؤسس���ة في مص���ر تقدم خدمات 
للمصريي���ن مع اربعة  آالف مكتب، وهو ع���دد فروع البريد المصري 
موزعة على جميع محافظات مصر، وفي إطار التحول الرقمي الذي 
تش���هده جميع المؤسسات العاملة في مصر، ش���هدت مكاتب البريد 
جياًل جديًدا يعرف بإسم »البريد الذكي«، كما شهد البريد المصري  
نجاحاً ملحوظاً وكبيراً في تقدم التحول الرقمي في السنوات القليلة 
الماضية، وأضاف قائمة جديدة من الحلول والخدمات المبتكرة إلى 
مجموع���ة خدماتها ومنتجاتها الحالية، مم���ا يمنح الميزة الصحيحة 

في سوق تنافسي قوي للغاية.
تس��لم الجائ��زة رئي��س مجل��س االدارة، البري��د المص��ري، 

الدكتور شريف محمد فاروق.

موضوع الغالف

توزيع الجوائز 
تحت عنوان »اإلبتكار والشمول المالي«: 

»جائزة اأف�سل م�سرف في الإبتكار الرقمي« 

هذه الجائزة تهدف إلى تقدير جهود المصارف  المتمّيزة في 
مجال اإلبتكار والتكنولوجيا الرقمية والتي إستطاعت طرح 

خدمات مصرفية رقمية جديدة ومبتكرة في السوق. 

l أفض��ل مص��رف ف��ي اإلبت��كار الرقم��ي ف��ي المنطق��ة 
N تذه���ب الجائ���زة إل���ى البن��ك االهلي المص��ري -  العربي��ة،

tional Bank of Egypt  ف���ي جمهوري���ة مص���ر العربية، وذلك 
تنويه���اً إلس���تراتيجية البنك االهل���ي المصري القائمة على التوس���ع 
ف���ي التحول الرقمي لمنظومة العم���ل البنكية، وذلك من خالل إتاحة 
المنتج���ات والخدم���ات الرقمية بالعدي���د من القن���وات البديلة التي 
يتيحه���ا البن���ك مث���ل »الموبايل البنك���ي«، و»األهلي ن���ت«، و»محفظة 
الفون كاش«، والموقع اإللكتروني للبنك، ومركز اإلتصاالت الهاتفية، 
وف���روع الخدم���ة اإللكترونية التي كان  البن���ك األهلي  المصري أول 
من أطلقها في مصر مطلع العام 2019 بهدف توسيع قاعدة الشرائح 
التي يس���تهدفها من تلك الف���روع تعزيزاً لمفه���وم الخدمات الذاتية، 
حي���ث إفتتح البن���ك 22 فرعاً  للخدم���ة الكترونية حت���ى نهاية العام 

 .2020
علم���اً أن البن���ك األهل���ي يه���دف إل���ى الوص���ول بع���دد الف���روع 
اإللكتروني���ة إل���ى 25 فرعاً في نهاية العام الحالي، إلى جانب العديد 
م���ن القنوات التي يتم دراس���تها بش���كل مس���تمر لتُض���اف إلى قائمة 
الخدمات الرقمية، وهي اإلستراتيجية التي تأتي تماشياً مع الشمول 

المالي ومواكبة التوجه الرقمي العالمي.
تس��لم الجائزة رئي��س قطاع اإللت��زام المصرف��ي والحوكمة 
المؤسس��ية في البنك االهلي المصري محمد هش��ام عطية، 

بإسم البنك.

l جائ��زة أفض��ل مص��رف في اإلبت��كار الرقمي ف��ي قطر، 

  .Qatar  National Bank تذهب إلى  بنك قطر الوطني
وقد تم تصمي���م حلول QNB الرقمية لتلبية إحتياجات العمالء 
من األفراد والش���ركات، مما يس���مح له���م بإدارة معامالته���م المالية 
اليومي���ة بكفاءة وس���هولة وأمان. فف���ي ظل البيئة الحالي���ة، المتأثرة 
بجائح���ة COVID-19، أطلق QNB بنجاح حملة لتقديم خدمات 
 Trade عبر اإلنترنت لجميع العمالء من الشركات من خالل منصة

الهيئة القومية للبريد- مصر
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Portal، مم���ا يُوفر ناف���ذة واحدة للعمالء الذين يس���عون إلى حلول 
التموي���ل التج���اري، وتالي���اً تقلي���ل الحاج���ة إل���ى األوراق األصلية أو 

الزيارات المادية للفروع.
إي���رادات بنك قطر الوطني، التي نمت إلى 6.90 مليار دوالر في 
الع���ام 2019، باإلضافة إلى ميزانية تكنولوجي���ا المعلومات وخريطة 
الطريق، ومش���تريات البرامج الس���حابية، وتجمي���ع كميات هائلة من 
نقاط البيانات التي تشكل أساس إفتراضاتنا المتوقعة لنية بنك قطر 
 Machine أو AI الوطن���ي لإلس���تثمار في التقنيات الناش���ئة مث���ل
Learning أو IoT أو Blockchain أو قاع���دة البيان���ات الذاتية 
أو في تطبيقات ERP المستندة إلى مجموعة النظراء أو HCM أو 

CRM أو EPM أو المشتريات أو الخزانة.
تس��لم الجائزة، المدير الع��ام لبنك قطر الوطن��ي في لبنان  

زياد صادق عيتاني، نيابة عن بنك قطر الوطني – قطر. 

l فاز مصرف الجمهورية من ليبيا ب� جائزة أفضل مصرف 
ف��ي اإلبت��كار الرقمي ف��ي ليبي��ا، تقديراً إلس���تراتيجية مصرف 
الجمهورية الرامية إلى تحس���ين مستوى الخدمات اإللكترونية، بغية 
مواكب���ة التط���ور التقني والس���عي الدائم إلرضاء العم���الء، من خالل 

إطالق الخدمات التسويقية الرقمية كالبطاقات الرقمية مثل: 
- بطاقة Blue، وقد أعطيت هذا اإلس���م ألنه يعكس لون الهوية 

البصرية للبنك وهو اللون األزرق.
- بطاقة »مدى« وهي بطاقة فيزا مخصصة للعائالت.

- بطاق���ة »دروب« وه���ي مخصصة للط���الب، حيث قامت الدولة 
الليبي���ة بمنح الط���الب الجامعيين مبالغ مالي���ة يمكن صرفها من أي 
جه���از صراف آل���ي ATM أو عبر نقاط البي���ع المختلفة في ليبيا، 
فمصرف الجمهورية هو المصرف الصديق الذي يقّدم يد العون إلى 

كافة شرائح المجتمع من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب. 
وق���د س���اهم المص���رف في تعزي���ز الش���مول المال���ي، وتخفيف 
الضغ���ط والطلب على الس���يولة من خالل انتش���اره ف���ي كافة أنحاء 
البالد عبر فروعه ال� 170، ومن خالل الخدمات اإللكترونية الجديدة 
الت���ي أطلقها، وتقديم معظ���م الخدمات المصرفية عن طريق الموقع 
اإللكتروني وتطبيق »مصرفي بالس« مثل فتح اإلعتمادات المستندية، 
وإصدار دفاتر صكوك وكش���ف حس���اب وس���واها، كل ذلك دون عناء 
المجيء الى المصرف، وهذا مما ساعد  في تقديم خدماتهم بشكل 

أوسع والى شرائح أكبر
تس��لم الجائ��زة عن مص��رف الجمهوري��ة مدير االلت��زام في 

المصرف محمود منصور.

l جائ��زة أفضل مصرف في اإلبت��كار الرقمي في المملكة 

العربية الس��عودية حص���ل عليها  مصرف اإلنم��اء في المملكة. 
وق���د أتاح مص���رف اإلنماء، الرائد في الس���وق في التح���ول الرقمي 

موضوع الغالف

ورقمنة تجربة الشريك )العميل(، اإلصدار الرقمي الفوري لبطاقات 
اإلنم���اء مدى واإلنماء للمس���افرين، مع المزيد من عروض البطاقات 

التي من المقرر أن تصبح متاحة للخدمة في المستقبل القريب.
وتق���دم الخدمة مجاًنا للش���ركاء مس���توى جديداً م���ن التميز في 
اإلبت���كار والراحة، من خالل تجنب الحاجة إلى البطاقات المطبوعة 
إلتم���ام المعامالت عبر اإلنترنت ونقاط البي���ع، وذلك بإلغاء الحاجة 
إلى زيارة فرع البنك إلتمام عملية إصدار البطاقة. بمجرد إصدارها، 
يُمك���ن إدارة البطاق���ات الرقمي���ة بس���هولة من خالل خدم���ة اإلنماء 
المصرفي���ة عب���ر اإلنترنت الخاصة في البنك، ويمك���ن إضافتها إلى 
 Appleو  AlinmaPay المحفظة الرقمية المدعومة بما في ذلك

.Mada Payو ،Pay
تس��لم الجائزة )عبر الب��ث اإلفتراضي( الرئي��س التنفيذي 

لمصرف اإلنماء عبد اهلل بن علي الخليفة.

l ف���از بن��ك مص��ر  بجائ��زة أفض��ل مص��رف ف��ي االبتكار 

الرقمي في مصر، تقديراً لإلستراتيجية الرقمية لبنك مصر والتي 
تم تبنيها منذ العام 2019، والتي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات 
المبتك���رة )الخدم���ات المصرفية عبر اإلنترن���ت والهاتف المحمول، 
واتس���اب لألعمال، وروبوتات الدردش���ة، ومحفظة BM، واإلقراض 
الرقمي للش���ركات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها الكثير(، باإلضافة 
إل���ى المس���اهمة المميزة لبن���ك مصر في الجه���ود الوطنية لمواجهة 
التحدي���ات التي يفرضها تفش���ي جائح���ة COVID-19، كجزء من 

تفويض تجربة العمالء. 
وق���د أطلق بنك مصر سلس���لة من الخدمات الرقمية لمس���اعدة 
كل م���ن العمالء وغير العمالء على إج���راء معامالتهم المصرفية في 
المن���زل بأمان وأمان )BM online، خدم���ة المحفظة المصرفية، 
موق���ع BM ...(، حيث يُمكن لعمالء BM اإلش���تراك في الخدمات 
المصرفية المجانية عبر اإلنترنت، حيث تُقدم الخدمة من دون زيارة 
فروع البنك، وذلك بإستخدام الميزات الرقمية التي يوفرها البنك.

بنك مصر
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تس��لم الجائزة )عبر تقنية الفيديو( عض��و مجلس االدارة، 
في بنك مصر لبنان فادي فواز. 

l جائزة أفضل مصرف في اإلبتكار الرقمي في العراق، 

International Deve مصرف التنمية الدولي -  فاز بها
opment Bank  فمص����رف التنمي����ة الدولي ب����ات في مقدمة 
المص����ارف العراقية التي تس����عى م����ن أجل خلق بيئ����ة مصرفية 
حقيق����ة تتعامل بجدية وواقعية، ويُق����دم خدماته وفق مواصفات 
تتناغ����م م����ع التوجه الكبير للعراق نحو البن����اء واالعمار والتقدم، 
كم����ا أن المص����رف يُواكب التكنولوجيا المالي����ة والمصرفية التي 
يتص����ف بهذا العصر، عبر إتخاذ سلس����لة خطوات عملية ناجحة 
ق����ام به����ا مص����رف التنمي����ة الدولي لإلس����تثمار والتموي����ل حيال 
الشراكات العالمية، وال سيما شركة »ماستركارد« ومن ثم )اآلن( 
مع ش����ركة »فيزا« بالتزامن مع إتساع سلسلة توطين الرواتب في 

كل العراق.
تس��لم الجائزة )عب��ر تقني��ة الفيديو( مستش��ار رئيس 

مجلس ادارة مصرف التنمية الدولي ثامر سكاج.   

l جائزة أفضل مصرف في اإلبتكار الرقمي في  موريتانيا، 

فاز بها مصرف شنقيط Chinguitty Bank، حيث أصبح بنك 
ش���نقيط رقمياً من خالل خدماته عبر اإلنترنت مثل إستش���ارة 
حس���ابات العمالء بش���كل آمن وفي الوقت الفعلي والتشاور مع 
 ،chinguitty online تفاصي���ل كل معاملة. فمن خالل موقع
يُمكن للعميل تنزيل كش���ف حس���ابه، وعرض تفاصيل القروض، 
وإجراء تحويالت دولية بكبسة واحدة، وتبادله مباشرة مع البنك 
بطريقة آمنة، باإلضافة إلى خدمة الرس���ائل القصيرة شنقيط 

التي يمكن من خاللها إبالغ العميل دائًما بحالة حسابه.
تس��لم الجائزة )عبر تقنية الفيديو( عن بنك شنقيط  
محمودي��ن محمودي��ن، مدي��ر المخاطر وااللت��زام في 
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البنك محمودين محمودين.

 Kuwait international ف���از بن��ك الكوي��ت الدول��ي l

Bank ب���� جائ��زة أفض��ل مص��رف ف��ي اإلبت��كار الرقم��ي في 
الكوي��ت. وقد أدخل بنك الكوي���ت الدولي مؤخراً مجموعة من 
التقني���ات المبتكرة عبر أعمال���ه، والتي مّكنت البنك الرائد في 

السوق من التواصل بشكل أفضل مع عمالئه.
ويتمث���ل أحد المكونات الرئيس���ية له���ذا التحول األخير في 
إس���تراتيجية رقمي���ة ش���املة عبر كل م���ن األنظمة األساس���ية 
عب���ر اإلنترن���ت والهواتف المحمول���ة، والتي ته���دف إلى تعزيز 
وتبس���يط تجربة الخدم���ات المصرفية االفتراضية للعمالء في 
KIB. من خ���الل تبني التكنولوجيا واإلبتكار كعنصر أساس���ي 
في إستراتيجية أعماله، يسعى البنك إلى توفير أحدث الحلول 
الرقمية س���هلة اإلس���تخدام ويمكن الوصول إليها بس���هولة في 

جميع األوقات.
وق���د أطلق KIB أيض���اً خدم���ة IVR المرئي���ة المبتكرة، 
باإلضاف���ة إل���ى خدمة الدردش���ة الحي���ة، والتي توف���ر للعمالء 
الوصول إلى معظم خدماتنا عبر واجهة مرئية، بدالً من مجرد 

واجهة الخدمة الذاتية التي يتم تنشيطها صوتًيا.

أفضل بنك الشمول المالي الرقمي

l بن��ك القاهرة، المصرف الفائز بفئة أفضل بنك الش��مول 

المال��ي الرقم��ي Best Bank in digital inclusion ع��ن 
المنطق��ة العربي��ة، وذل���ك تقديراً لجه���ود البنك وإلس���تراتجيته  
نحو التح���ول الرقمي والرامية إلى المضي قدماً في تنفيذ خطوات 

متقدمة من برنامج الشمول المالي. 
وق���د ش���هد بنك القاهرة العام الماضي، قف���زة في عدد عمالء 
اإلنترن���ت و»الموبايل البنكي« بنس���بة زي���ادة 342 % مقارنة بنهاية 
ديس���مبر/كانون األول ف���ي الع���ام 2019، ليس���جل إجمال���ي ع���دد 
العمالء نحو 39.4 ألف عميل بالخدمة بنس���بة تفعيل تصل إلى 60 
% بإجمال���ي ع���دد معامالت يصل إلى نحو 63 أل���ف معاملة. علماً 
أن إس���تراتيجية البن���ك ترتك���ز على زي���ادة دوره ف���ي إدارة القروض 
المشتركة والعمليات التمويلية المختلفة، لتأخذ أولوية كبرى لتمويل 
مشروعات مختلفة، كذلك تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

ومتناهبة الصغر.
وحقق البنك نمواً بنسبة 13 % في محفظة تمويل المشروعات 
الصغي���رة والمتوس���طة ومتناهية الصغ���ر في نهاية س���بتمبر/أيلول 

2020 مقارنة بنهاية ديسمبر/كانون األول 2019.
تس��لم جائزة افضل مصرف في الش��مول المالي الرقمي في 
Best Bank in Digital Financial I -  المنطق��ة العربي��ة

مصرف التنمية الدولي
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clusion In Arab Region  المدي��ر العام ورئيس التدقيق 
الداخلي في بنك القاهرة محمد خليل غنيم.

l البنك األهلي المصري، ومصرف الجمهورية، والش��ركة 
التونس��ية للبنك الفائزون ب� جائزة تنويه لجنة التحكيم في 
Jury Award Recogn - يالتميز في الشمول المالي الرقم

 tion Digital Excellence In Financial Inclusion
تس��لم الجائ��زة كل م��ن: رئي��س قط��اع اإللت��زام المصرف��ي 
والحوكم��ة المؤسس��ية ف��ي البن��ك األهلي المص��ري محمد 
هشام عطية، ومدير اإللتزام في مصرف الجمهورية، محمود 
منصور، ورئيس قطب العمليات في الشركة التونسية للبنك، 

األسعد الجويني.

»أفضل بنك يمني من حيث إعادة الهيكلة والتطوير«

l تكري���م البن��ك األهلي اليمن��ي، وهو أق���دم وأعرق وأهم 
البنوك التجارية العاملة في اليمن، وأكثرها خبرة مالية ومصرفية، 
وذل���ك للنقل���ة النوعية الت���ي أحدثها والنظ���ام اإلداري والمصرفي 
ومس���توى الخدم���ات الذي أصبح يقدمها البنك للعمالء بكل يس���ر 
وس���هولة في أصع���ب الظروف، حيث أطلق  البن���ك األهلي اليمني 
في مقره الرئيس���ي ف���ي عدن، النظام البنكي الحديث، والمس���مى 
»باإلطالق الحي بنظام بانكس«، حيث سيكون للمشروع أثره الكبير 
عل���ى أداء العمل المصرفي بما يت���الءم واألنظمة الجديدة للبنوك 
األجنبي���ة والتجاري���ة في اليمن. علماً أن هذا المش���روع التحديثي 
جاء إس���تجابة لمتطلبات الس���وق المصرفية، وإمت���داداً للخدمات 
المصرفي���ة الت���ي يقدمه���ا البنك إل���ى عمالئه تلبي���ة إلحتياجاتهم 

المصرفية.
وقد تسلم جائزة »أفضل بنك يمني من حيث إعادة الهيكلة 
والتطوي��ر«، المدير الع��ام للبنك االهلي اليمن��ي الدكتور 
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أحمد بن سنكر.

جائزة »أفضل مصرف رقمي  رفاهية العالء
 وأفضل مصرف رقمي  والء العمالء«   

 Best Digital ف��از البن��ك العرب��ي، األردن ب���� جائ��زة l
 Bank in the Middle East In terms of Inclusion &
loyalty  وه���ي تتعلق بخدمة جديدة للدفع عبر الهاتف المحمول 
تس���مى »عربي موبي كاش« األولى من نوعها في األردن. وقد سّرع 
من إنتشار خدماته المصرفية الرقمية البيومترية، وأدخلت إعداداً 

رقمياً بالكامل لعمالء الخدمات المصرفية للعمالء والشركات.
 AB iHub :في س���ياق مبادرات اإلبت���كار في البنك العرب���ي
- مرك���ز البح���ث والتطوير إلستكش���اف وتعليم وتجربة الش���ركات 
الناش���ئة، وبرنامج رواد األعمال لتنفي���ذ أفكار الموظفين الرقمية، 
و AB Accelerator تكيي���ف وتوس���يع نطاق حل���ول التكنولوجيا 
المالي���ة للبن���ك العرب���ي، و AB Venturesصن���دوق رأس م���ال 
Fi -  مؤسس���ي، يُركز بشكل أساس���ي على التكنولوجيا المالية -
 Acabesإلى اإلبتكار العالمي، وش���ركة AB لزي���ادة وصول tech

.Fintech
وعل���ى صعيد اإلس���تراتيجية الرقمي���ة للخدم���ات المالية في 
البن���ك العرب���ي: تصمي���م مح���وره العمي���ل، ورحل���ة عمي���ل رقمية 
خالية م���ن اإلحتكاك، والمنتجات والخدمات الش���خصية، ورقمية 
تتج���اوز الخدم���ات المصرفي���ة مع ش���ركاء رقميي���ن مدمجين في 
ع���روض منتجات AB والنظ���ام البيئي لش���راكة التاجر في نقاط 
البي���ع وعوامل الدف���ع في التجارة اإللكتروني���ة: API / الخدمات 
المصرفية المفتوح���ة، والتحليالت المتقدمة والذكاء االصطناعي 

.Blockchain
تس��لم الجائ��زة، نياب��ة ع��ن البن��ك العرب��ي، األردن، نائب 
الرئي��س - رئي��س الخدم��ات المصرفي��ة لألف��راد - البنك 

العربي، لبنان فواز األتوت.

البنك العربي - األردن

البنك األهلي اليمني
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 Best Bank in Digital Wellbeing in جائ��زة   l  
Egypt  فه���ي م���ن  نصي���ب  Emirates NBD  - جمهوري��ة 
مص��ر العربي��ة. وكان أعلن بنك اإلمارات دب����ي الوطني )مصر( 
أخيراً عن تطورات جديدة لتقديم خدمات سهلة وتوفير السالمة 
تماش����ياً مع تفش����ي في����روس كورونا )كوفي����د -19(، بحيث يمكن 
إجراء جميع المعامالت من أي مكان وفي أي وقت عبر القنوات 

الرقمية.
وكان بن����ك اإلم����ارات دب����ي الوطني عل����ى إس����تعداد لترحيل 
عمالئنا إلس����تخدام قنواتهم الرقمية، حيث إن لديهم 63 % من 
المس����تخدمين النشطين الرقميين من محفظة البنك، مع حوالي 
ملي����ون معاملة تمت من خالل قنواته����م الرقمية، كما تمكنوا من 
ترحيل 97 % بنجاح من المعامالت المحتملة التي كانت تتم من 

خالل الفروع ليتم إجراؤها من خالل قنواتهم الرقمية.
تس��لم الجائزة )عبر تقنية الفيديو( مس��ؤول الصيرفة 
محم��د  ش��ريف  العم��الء  م��ع  والعالق��ات  الرقمي��ة 

عبدالشدايد.  

  Best Digital Bank in the Gulf Region جائ��زة l

Wellbeing &Inclusion -  م���ن نصيب بن��ك قطر للتنمية 
.Qatar Development Bank

وق���د تمكن بنك قطر للتنمية من إبراز دور التطور التكنولوجي 
ف���ي تمكين جمي���ع المواطنين م���ن الخدمات المصرفي���ة والمالية 
وال س���يما ل���رواد االعمال  في قط���اع المش���اريع الصناعية وذلك 
عب���ر اط���الق منصة  »نم���و«  الرقمي���ة التي تقدم  ل���رواد األعمال 
الُمسجلين تجربة رقمية رائدة من دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم 

أو مكاتبهم. 
وترج����م  بنك قط����ر للتنمية تحوله الرقمي في العام الماضي 
ف����ي مناس����بات ع����دة مث����ل التدريب����ات والن����دوات وورش العمل 
اإلفتراضي����ة التي ش����هدت إرتفاًع����ا هائاًل بنس����بة 200 % عن 
العام 2019، إذ قدمت خدماتها لما يفوق ال� 7500 مستفيد من 

ش����تي القطاعات، باإلضافة إلى الخدمات اإلستش����ارية الرقمية 
للش����ركات المتوسطة والصغيرة التي إرتفعت نسبتها بحوالي 34 
% ع����ن الع����ام 2019 وبرصيد أكثر من 470 ُمس����تفيداً. كما أن 
خطة التحول الرقمي المبكرة لبنك قطر للتنمية جعلته مس����تعداً 
بش����كل كبي����ر للتعامل مع جائح����ة كورونا حيث تحول����ت خدماته  

اإللكترونية بنسبة 100 %.
وق���ام بنك قط���ر للتنمية بالتصدي للجائحة عبر اس���تراتيجيٍة 
مرن���ة وتحوٍل رقمي س���ريع، بدأت بإع���ادة إحياء غرف���ة العمليات 
الخاص���ة بدع���م القطاع الخاص، تبعها إط���الق برنامج الضمانات 
الوطن���ي الذي قدم ح���د اللحظة خدماته ألكثر من 4000 ش���ركة 
قطرية وساندهم في التصدي لتداعيات الجائحة وهو مستمر في 
تقديم دعمه لرواد األعمال حتى منتصف العام 2021. تبعه إطالق 
مب���ادرة هاكاث���ون كوفي���د-19 لتطوير الحل���ول المبتك���رة لمواجهة 

الجائحة.

Societe Tunis  l حصلت الش��ركة التونس��ية للبن��ك -
enne de Banque  على الجوائز اآلتية:

-Best Digital Bank in the North Africa
Innovation – Inclusiveness – Loyalty – Wel -
-being

 Best Digital Bank in Tunisia  Innovation –
Inclusiveness – Loyalty – Wellbeing

هذه الجائزة هي تكريماً إلس���تراتيجية إدارة الش���ركة التونسية 
للبنك، وجهود مختلف أقس���ام البنك  في اطار المسار نحو التحول 
الرقمي الذي تش���هده الشركة التونس���ية للبنك، ويتمثل هذا المسار 
ف���ي وض���ع منصة رقمية لصال���ح عمالء المصرف كش���ركاء فاعلين 
ولي���س فقط كعمالء مس���تهدفين. وستس���مح ه���ذه المنصة لعمالء 
الش���ركة التونس���ية للبنك بالتفاعل، وتعقب العمليات المصرفية مع 
مختل���ف الفرقاء المعنيي���ن، إنطالقاً من اآلمر بتحوي���ل األمول إلى 

موضوع الغالف

بنك اإلمارات دبي الوطني- مصر

الشركة التونسية للبنك
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موضوع الغالف

المس���تفيد الحقيقي، مع إحترام معايير الشفافية ومراقبة اإلمتثال 
م���ع الس���رعة في التنفيذ والجودة في التعاط���ي اإليجابي مع بيانات 

العمالء.
تس��لم الجائزة رئيس قطب العمليات في الش��ركة التونسية 

للبنك األسعد الجويني.  

l ف���از مص��رف البن��ك المتح��د United Bank ب� جائزة 
.Best Bank in digital Loyalty in Egypt

ه���ذه الجائ���زة تأتي ف���ي إط���ار سياس���ة المصرف المتحد نحو 
التطوير المستمر لخدماته وحلوله البنكية الرقمية لكسب رضاء وثقة 
عمالئه  المنتش���رين داخل البالد وخارجه���ا، حيث يجري المصرف 
المتحد دراس���ة بشكل دوري إلس���تطالع رأي العمالء تجاه الخدمات 
البنكي���ة الرقمي���ة التي يقدمها عبر وس���ائل التواص���ل اإلجتماعي أو 

مباشرة من خالل خدمة العمالء في الفروع.
تس��لم الجائ��زة )عب��ر تقنية الفيدي��و( الرئي��س التنفيذي 

للبنك المتحد أشرف القاضي.

 Best فاز المصرف التجاري الوطني في ليبيا ب� جائزة l
Bank in Digital wellbeing in Libya  إذ بس���بب جائحة 
كورونا وإلتزام التباعد اإلجتماعي، تبّنى المصرف التجاري الوطني 
في ليبيا، المزيد من العمليات الرقمية والخدمات اإللكترونية التي 
تمك���ن العمالء من تنفي���ذ عدد كبير من معامالته���م عن بعد، مثل  
تطبي���ق Mobimal ف���ي فئة التطبيقات الذكي���ة، ويتمتع التطبيق 
بمي���زات تش���مل اإلدارة الكامل���ة لبطاق���ات MasterCard، كما 
أطل���ق المصرف التجاري الوطن���ي خدمة Yussor Pay الجديدة 
الت���ي تتيح للعم���الء الدفع مقابل مش���ترياتهم من خ���الل هواتفهم 

المحمولة.
تس��لم الجائزة عضو مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني 

كمال مؤمن.  

المصرف التجاري الوطني - ليبيا

Commercial Bank of D l فاز بنك دبي التجاري -

 Best Bank in Digital Loyalty in UAE ب� جائزة  bai
وتتركز إس����تراتيجية بنك دبي التج����اري على تقديم خدمات 
مصرفية رقمية وآمنة تلبي إحتياجات العمالء، حيث شهد العام 
الماضي نمواً بنحو 31 % بعدد العمالء الذين إس����تحصلوا على 
الخدم����ات المصرفي����ة عبر قن����وات البنك الرقمي����ة، إضافة إلى 
  mobile banking�����إزدي����اد نس����بة العمالء المس����جلين في ال
بنح����و 35 % مع إنخفاض بحوالي 68 % من نس����بة اإلتصاالت 
بال�����call center  نظراً إلى الخدمات الرقمية المتاحة من قبل 

المصرف.
تس��لم الجائ��زة )عبر تقني��ة الفيديو( كل م��ن الرئيس 
التنفي��ذي لبن��ك دب��ي التج��اري برن��ارد ف��ان لين��در، 
ومس��ؤول مجموعة الخدمات المصرفي��ة لالفراد أميت 

مالهوترا.

 TAIF ISLAMIC- حص���ل مصرف الطيف اإلس��المي l

  Best  Bank in Digital Loyalty عل��ى جائ��زة  BANK
 in Iraq

تس��لم الجائ��زة )عب��ر تقني��ة الفيدي��و( المدي��ر المف��وض 
لمصرف الطيف اإلسالمي.

l ُمنح���ت جائزة لجن��ة التحكيم عن التمي��ز  الرقمي في 

فئة والء العمالء ورفاهية العمالء  إلى كل من: 
- بن��ك مص��ر، حيث تس��لم الجائزة عض��و مجلس إدارة 

بنك مصر فادي فواز، 
- وبن��ك القاه��رة، حيث تس��لم الجائزة المدي��ر العام 
ورئيس التدقيق الداخلي في البنك محمد خليل غنيم،
-  وبن��ك قطر الوطني حيث تس��لم الجائزة المدير العام 
لبن��ك قطر الوطني في لبنان  زياد صادق عيتاني، نيابة عن 

بنك قطر الوطني – قطر.  

مصرف الطيف اإلسالمي
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ز الرقمي  في سياق حفل تتويج المصارف الفائزة بجائزة »التميُّ
ألفض��ل المؤسس��ات المالي��ة العربي��ة لع��ام 2020-2021«، فاز 
ز الرقمي ل� »أفضل مؤسس��ة  »المص��رف المتح��د« بجائزة التميُّ
The Best Arab Digital Financial I - 2020  مالي��ة عربية
stitutions« وذلك في دورته الثانية، والتي عقدت في العاصمة 
مها إتحاد المص��ارف العربية بالتعاون مع المنظمة  بيروت، ونظَّ

.AICTO العربية لتكنولوجيا اإلتصال والمعلومات

صة في مجال المعامالت والحلول الرقمية وهي: ُيشار إلى أن »المصرف المتحد« قد حصد 5 جوائز دولية متخصِّ
ز الرقمي ألفضل المؤسسات المالية العربية« من إتحاد المصارف العربية، في مايو/ أيار 2021.  - جائزة »التميُّ

 - جائزة »أفضل بنك للقنوات المصرفية اإللكترونية 2020« من مجلة »اإلنترناشونال فاينانس«.
 - جائزة »أفضل بنك في المعامالت المالية الرقمية لعام 2019« من مجلة »اإلنترناشونال فاينانس«.

ز للمصارف الرقمية العربية 2018« من إتحاد المصارف العربية.  - جائزة »التميُّ
م الخدمات والحلول   - حصول »المصرف المتحد« أيضًا على المركز الثالث في إستفتاء إقليمي حول: »أفضل المصارف التي تقدِّ

المالية التكنولوجية الرقمية في العام 2018« أجراه إتحاد المصارف العربية.

وق���د من���ح المصرف المتحد جائزة التميُّز الرقمي »ألفضل مؤسس���ة مالية 
عربية The Best Arab Digital Financial Institutions 2020« تكلياًل 
لجه���وده الضخمة في إبتكار حزمة من الحلول المالية الرقمية، والتي س���اهمت 
في جذب شرائح مختلفة من العمالء للقطاع المصرفي، فضاًل عن إجراء سلسلة 
حمالت الشمول المالي تحت رعاية البنك المركزي المصري بنجاح، لزيادة عدد 
المس���تفيدين من الخدمات المالية والرقمية وتمكين شرائح بعينها من المجتمع 
المصري مثل: المرأة والش���باب، إضافة إلى ح���رص »المصرف المتحد« الكبير 
عل���ى تطبيقات معايير الجودة العالمية في أداء الخدمة المصرفية، مما س���اهم 

في كسب والء العمالء.  
إضافة إلى إطالق سلسلة من الحمالت اإلعالمية التوعوية واإلرشادية حول 
اإلج���راءات اإلحترازية وط���رق الوقاية لتجنب اإلصابة بفي���روس كورونا. كذلك 
الحمالت الترويجية والتثقيفية للحلول المالية والرقمية المتميزة، والتي أطلقها 

»المصرف المتحد« لتحقيق رفاهية العمالء. 
وأبدى أشرف القاضي رئيس »المصرف المتحد« سعادته بهذه الجائزة 
»الت���ي منحه���ا إتح���اد المص���ارف العربية ل���� »المص���رف المتح���د« بالتعاون مع 

.» AICTOالمنظمة العربية لتكنولوجيا االتصال والمعلومات
فقال »إن جائزة التميُّز الرقمي »ألفضل مؤسسة مالية عربية 2020«، تُعّد 
صة في الحلول الرقمية، والتي يحصدها »المصرف المتحد« على  جائزة متخصِّ
فة، وهذا دليل  مدار األعوام األربعة الماضية، تُضاف إلى سجل إنجازاته المشرِّ
عل���ى إحترافي���ة فريق العمل، والذي لم يتوان للحظة ع���ن العمل بمثابرة وعقيدة 

ثابتة، بغية تحقيق النحاج وإحراز هذه النتائج المبهرة«. 
وقال القاضي: »إن النهضة التكنولوجية التي تش���هدها مصر حالياً، وتبنتها 

الدولة المصرية والبنك المركزي المصري كإستراتيجية قومية للرقمنة والذكاء 
اإلصطناعي، تحوِّل مصر لمركز إقليمي في هذا المجال الواعد، مدعوماً بنجاح 
مصر في بناء ش���بكة عمالقة وحديث���ة للبنية التحتية، والطرق، وخلق مجتمعات 

عمرانية وفق تكنولوجيا المدن الذكية.
أض���اف القاضي »إن المصرف المتحد يعم���ل على إتاحة الخدمات المالية 
المتميزة عبر اإلنترنت والهواتف الذكية والمحفظة الرقمية من خالل باقة »بنك 
ع الخامس –  عل���ى الخ���ط«، كذلك من خالل 5 مراكز رقمية: ف���ي منطقة التجمُّ
القاهرة الجديدة، والشيخ زايد – 6 أكتوبر، وأمام نادي الصيد في منطقة الدقي 
- الجي���زة، ومنطق���ة الهضب���ة الوس���طى - المقطم، وفي المنطق���ة الصناعية - 
جمصة، فضاًل عن إبتكار حلول مالية مثل: إدارة الثروات والسيولة النقدية، كذلك 
التأجي���ر التمويل���ي وتمويالت المش���روعات الصغي���رة والمتوس���طة والمتناهية 
م المصرف خدمة: اإلستعالم اللحظي  الصغر، وبالتعاون مع I-Score حيث قدَّ
عن الجدارة اإلئتمانية، والتسجيل في سجل الضمانات المنقولة سواء من خالل 
الموق���ع اإللكترون���ي أو ماكينات الصراف اآلل���ي التفاعلي، والت���ي تُتيح للزبائن 
التعامل بحرية تامة حيال أموالهم وإس���تثماراتهم على مدى 24 س���اعة، وفي 7 

أيام في األسبوع، فضالً عن الميزات الكثيرة األخرى«.
 وأشار القاضي إلى أنه »مع إرتفاع مستوى ثقافة المواطن المصري، وخلق 
زي���ادة في الطلب الس���وقي، والتوجه بق���وة نحو الخدمات الرقمي���ة، لذلك أولى 
»المص���رف المتح���د« إهتماماً ضخم���اً بتطوير كافة أنظمت���ه التكنولوجية، فمن 
ح���ق العمالء التمت���ع بثمار التكنولوجيا الذكية وتطبيقاتها، مما له تأثير مباش���ر 
وإيجابي على حياتهم، من حيث الراحة، وتوفير الوقت والجهد، مما يُس���اهم في 

نمو النشاط اإلقتصادي بشكل عام«.

 »المصرف المتحد« فائزًا بجائزة »التميُّز الرقمي 2020« 

موضوع الغالف
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حص��د بنك مص��ر برئاس��ة رئيس مجل��س اإلدارة 
محم��د اإلترب��ي، جائ��زة أفضل بنك ف��ي اإلبتكار 
الرقم��ي ف��ي مص��ر لع��ام 2021/2020 م��ن إتحاد 
المص��ارف العربي��ة، في س��ياق منت��دى »تحديات 
اإلمتثال وتعزيز العالقات مع المصارف المراسلة« 
ال��ذي نظمه اإلتحاد في العاصمة بيروت ليومين. 
إل��ى  للفائزي��ن  إختي��اره  ف��ي  اإلتح��اد  ويس��تند 
مجموع��ة كبيرة من المعايي��ر الدولية، باإلضافة 
��زة م��ن المحللي��ن العرب  إل��ى آراء مجموع��ة مميَّ

المتخصصين.
وت���م تكريم البنك في إحتفالية كبيرة أقامها اإلتحاد 
في لبن���ان، وذلك إلع���الن المؤسس���ات المالي���ة الفائزة 

بشهادة إتحاد المصارف العربية

»بنك مصر« يحصد جائزة أفضل بنك في اإلبتكار الرقمي« 

من الخدمات المصرفية التي يُمكن للعمالء الحصول عليها، من خالل خدمة 
اإلنترن���ت البنكي، كما أطلق البنك لعمالئه الخدمات البنكية اإللكترونية عبر 
الهات���ف المحم���ول من خالل تطبي���ق الموبايل البنكي، ويُع���ّد البنك من أوائل 
البن���وك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خالل تطبيق 
محفظ���ة بن���ك مصر BM Wallet، كم���ا قام بنك مصر مؤخ���راً وألول مرة 
 Chat  في مصر باس���تخدام تكنولوجيا الذكاء االصطناع���ي؛ لتقديم خدمة
Bot - »المس���اعد اآللي« من خالل موقع���ه اإللكتروني وذلك لخدمة العمالء 

على مدار الساعة.
كم���ا يُع���د بنك مص���ر أول بنك يُوفر تكنولوجيا الش���راء م���ن نقاط البيع 
والمواقع اإللكترونية برمز اإلس���تجابة الس���ريعQR Code  لعمالء محافظ 
الهات���ف المحمول، كذلك قام البنك للم���رة األولى في مصر بميكنة الحصول 
على تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر، لتقديم الخدمة فورياً.
ويسعى بنك مصر دائماً لدعم جهود التحول واإلبتكار الرقمي من خالل 
توفير الحلول اإللكترونية للتس���هيل عل���ى العمالء، حيث إن »التكنولوجيا« في 
الوق���ت الراهن، أصبحت بمثابة المتغّير األس���رع بي���ن المتغّيرات التي تحكم 
اإلقتص���اد العالم���ي، وباتت مالحق���ة هذا التط���ور التكنولوج���ي الهائل أمراً 
ف���ي غاية األهمية، لذا يس���عى بنك مصر إلى توطي���ن الخدمات التكنولوجية 
المتط���ورة في مختل���ف تعامالتها، بما يضمن مواكبة التطور العالمي في هذه 
المجاالت، بما يُس���هم بصورة أكبر في تحس���ين تقدي���م الخدمات المصرفية 

والمالية، واإلستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية.
ويعم���ل بن���ك مصر لتعزي���ز تمّيز خدمات���ه والحفاظ عل���ى نجاحه طويل 
المدى والمش���اركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي إحتياجات عمالئه، حيث 
إن قي���م وإس���تراتيجيات عمل بنك مصر تعك���س دائماً إلت���زام البنك التنمية 

المستدامة والرخاء لمصر.

بالجوائز المختلفة خالل العام 2021، في حضور عدد كبير من الشخصيات 
ورج���ال الدولة وممثلي المؤسس���ات الكبرى، وقد تس���لم الجائ���زة عن البنك، 

فادي فواز عضو مجلس إدارة بنك مصر لبنان.
وتُعد جائزة أفضل مصرف في اإلبتكار الرقمي والممنوحة لبنك مصر من 
إتحاد المصارف العربية، وس���ام إس���تحقاق للبنك في مجال اإلبتكار الرقمي، 
حيث قام البنك منذ إعالن فيروس كورونا المستجد كجائحة عالمية، بوضع 
صح���ة العاملي���ن والمتعاملين في القط���اع المصرفي نصب أعين���ه، وقد قام 
بالعدي���د م���ن الجهود اإلس���تثنائية بغية الحفاظ عليهم، وف���ي مقدم أهم تلك 
الجه���ود، دعم التحول الرقمي من خالل توفير الحل���ول اإللكترونية المبتكرة 
للتس���هيل على العمالء بما يتناس���ب مع إحتياجاتهم، ويُس���هم بصورة أكبر في 
تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميس���رة ومتطورة، وال س���يما في 
ظل الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وحرصاً على صحة 

وسالمة العمالء، والمساهمة في تطبيق إجراءات التباعد اإلجتماعي.
وقد قام البنك مؤخراً بإطالق قرض المشروعات الصغيرة »اكسبريس«؛ 
وال���ذي يُع���د أول ق���رض »ديجيت���ال« ف���ي مصر، ويُع���د هذا الق���رض ظاهرة 
ف���ي مج���ال تمويل المش���روعات، حيث يُمّك���ن عمالء البنك م���ن تقديم طلب 
تموي���ل مش���روعاتهم الصغي���رة من خالل ال���� »أون الين« - موق���ع بنك مصر 
اإللكترون���ي، من دون الحاجة للذهاب للف���رع، كذلك متابعة إجراءات القرض 
خط���وة بخطوة من خالل الموقع، وذلك بأبس���ط الخط���وات، ما يجعل قرض 
تمويل المشروعات الصغيرة »أون الين« هو أسرع قرض في مصر، حيث يتم 
الحصول عليه خالل 5 أيام من تقديم طلب العميل في ظل تطبيق الش���روط 

واألحكام المنظمة لذلك.
يُش���ار إل���ى أن بنك مصر يُولي التح���ول واإلبتكار الرقم���ي أهمية كبرى، 
حي���ث تم تطوير خدمة اإلنترن���ت البنكي BM Online، بإتاحة باقة جديدة 

بنك مصر فائزًا بجائزة » أفضل بنك في اإلبتكار الرقمي«
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ف��ي س��ياق منتدى »تحديات اإلمتث��ال وتعزيز العالقات مع المصارف المراس��لة«، ال��ذي نظمه إتحاد المص��ارف العربية في 
العاصم��ة بي��روت على مدى يومي��ن، كّرم اإلتح��اد، والمنظمة العربي��ة لتكنولوجي��ا المعلومات واإلتص��االت، البنك األهلي 
ز للع��ام 2020 – 2021، نظ��رًا إلى تنفيذه مش��روع التطوير الحديث، وإع��ادة الهيكلة  اليمن��ي، م��ن خالل منح��ه جائزة التميُّ
وإدخ��ال النظام المصرفي الجديد BANKS، الذي س��وف ُيس��هم ف��ي إدخال خدمات جديدة في إط��ار التوجه نحو التحول 

الرقمي، الذي تنشده المؤسسات المالية والمصرفية العربية في الوقت الراهن.

في سياق منتدى »تحديات اإلمتثال وتعزيز العالقات مع المصارف المراسلة«

إتحاد المصارف العربية يُكرّم البنك األهلي اليمني 
»أقدم وأعرق وأهم البنوك التجارية العاملة في اليمن 

وأكثرها خبرة مالية ومصرفية«

وق���ال مدي��ر ع��ام البن��ك األهل��ي اليمني  
الدكت��ور أحم��د ب��ن س��نكر ضم���ن فعالي���ات 
المنتدى: »إن الجرائم اإلقتصادية تطورت مع تطور 
األنظم���ة الرقمي���ة، لهذا يجب إس���تحداث وتطوير 
البرامج التكنولوجية بهدف فرض رقابة محكمة«.

وأّك���د بن س���نكر »أن اليم���ن وال���دول العربية 
كس���ائر دول العالم تعمل بوتيرة عالية ومتس���ارعة 
ف���ي موضوع اإللتزام واالمتثال، ومكافحة غس���يل 
األم���وال واإلره���اب، منذ بدء العم���ل وتفعيل هذا 
التوج���ه دولياً، ومس���تفيدين بذلك ف���ي الحّد من 
إنتش���ار الجرائم المالية، حيث تجلى ذلك للجميع 
بوضوح من خالل إهتمام المؤسسات والمنظمات 
في العالم أجمع بما في ذلك الجهات التش���ريعية 
والرقابي���ة ف���ي تحدي���د معايير وضواب���ط رقابية 
للعم���ل المال���ي والمصرفي، ودأب���ت على تطبيقها 
وتعميمها، وقد أصبحت ملزمة لإللتزام واإلمتثال 

بتنفيذها«.
المرك���زي اليمني والبنوك العاملة ف���ي بلدنا، رغم الظروف الصعبة 
الت���ي مررنا بها في الس���نوات العش���ر األخيرة، ظ���ل القطاع صامداً 
بأدائ���ه ومحافظت���ه عل���ى عالقاته وإلتزام���ه تطبيق كاف���ة المعايير 

الدولية المرتبطة بالجوانب الرقابية«.
وأش���ار بن س���نكر إلى »أن القطاع المصرفي اليمني س���عى إلى 
إع���ادة النب���ض لعالقاته م���ع مراس���ليه المرتبطة بمنظوم���ة البنوك 
اليمني���ة، وق���د حقق ما حققه ف���ي خلق عالقة مع مراس���ليه العرب 
في ظل الحظر المطبق من مراس���ليه في الخارج، التي بدأت العودة 

بشكل نسبي للتعامل من جديد معنا في اآلونة األخيرة«.

جائزة التميز 2020 – 2021 إلى البنك األهلي اليمني
   مدير عام البنك األهلي اليمني د. أحمد بن سنكر، يتسلم جائزته

    
ولفت بن س���نكر الى »أن المؤسس���ات المصرفية في اليمن، قد 
إهتم���ت بعملية التدري���ب والتأهي���ل لكوادرها العاملة، واإلس���تعانة 
بخب���رات عربي���ة ودولي���ة، والحضور والمش���اركة ف���ي اإلجتماعات 
والفعاليات على المستوى الدولي واإلقليمي والمحلي، وخلق خبرات 
يمني���ة قادرة على التعامل مع تطبيق ه���ذه المعايير والضوابط التي 
تجس���د الرقاب���ة ألداء المؤسس���ات المالي���ة وتقويم مس���توى أدائها 
وإلتزامه���ا وإمتثاله���ا. وأخي���راً قام���ت بإعادة تش���كيل وح���دة جمع 

المعلومات ما من شأنه تفعيل الدور الرقابي«.
وتابع بن س���نكر: »وفي الس���ياق عينه، ال نخفي عليكم أن البنك 
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حق��ق المنت��دى المصرفي العربي »تحديات اإلمتثال وتعزيز العالقات مع المصارف المراس��لة« الذي نظمه إتحاد المص��ارف العربية لمدة يومين، 
ف��ي العاصم��ة اللبناني��ة بيروت، وبمش��اركة أكثر من 250 ش��خصية من القيادات المالي��ة والمصرفي��ة واإلقتصادية من 19 دولة من لبن��ان والبلدان 
العربي��ة الش��قيقة، والواليات المتحدة األميركي��ة وأوروبا وكولومبيا وأفريقيا، حقق في الدرجة األولى تالقي��ًا مصرفيًا مهنيًا عن ُقرب، بعدما كان 
يحصل مؤخرًا عن ُبعد نظرًا إلى جائحة كورونا، وقد كان مناسبة لتبادل الخبرات والتعارف، وتوضيح الرؤى، وتعزيز اإلجراءات المصرفية والمالية 
والنقدية لما يخدم المصارف العربية، وُيعزز سمعتها في المحافل الدولية، ويجعلها تقف صدًا منيعًا في وجه الجرائم المالية اإللكترونية والفساد 
على أنواعها، فضاًل تكريم المرحوم الش��ريف عبد الرازق الرئيس التنفيذي األس��بق لمجموعة اإللتزام والحوكمة في البنك األهلي المصري، من 

قبل إتحاد المصارف العربية، بمنحه درعًا تقديرية تكريمًا لروحه، ومهنيته وريادته ومناقبيته في المجال المصرفي المصري والعربي.

توصيات المنتدى المصرفي العربي 
تعميم ثقافة اإللتزام ومكافحة الجريمة المالية لدى العاملين 

في المصارف العربية في مختلف خطوط األعمال والمستويات اإلدارية

وق�������د خلص�������ت التوصيات إلى ض�������رورة »تعمي�������م وتعزيز ثقاف�������ة اإللتزام 
ومكافحة الجريمة المالية لدى العاملين في المصارف العربية، في مختلف 
خطوط األعمال والمس�������تويات اإلدارية، بدءًا م�������ن مجلس االدارة، وتعريفهم 
بمخاطر التعّرض لقطع عالقات المصارف المراسلة، وما تسّببه من مخاطر 
كبيرة على سمعة المصرف نفسه وعلى القطاع المصرفي بأكمله«، فضاًل عن 
توصيات أخرى جاءت كخالصة لجلس�������ات المناقشة، والتي عرضت متطلبات 
البن�������وك المراس�������لة ومعاييرها، مترافقة مع تقديم بح�������وث وأوراق عمل، وما 

تخللها من مداخالت، أفضت الى إعتماد المشاركين التوصيات التالية:
 l تواص�������ل المص�������ارف العربي�������ة بش�������كل دائ�������م م�������ع الهيئ�������ات الرقابي�������ة 
والتنظيمية الدولية والمصارف المراس�������لة التابعة له�������ا، عبر لقاءات دورية، 

وإعتماد منّصات مختلفة للحوار.
l ض�������رورة تقّي�������د إدارات اإللت�������زام ف�������ي المص�������ارف العربي�������ة بمتطلبات 

المصارف المراسلة، وإعتماد الش�������فافية التامة مع تلك المصارف والتعاون 
معها، والحرص على التطبيق الفّعال لمعايير اإلمتثال الدولية.

l تعمي�������م وتعزي�������ز ثقاف�������ة اإللت�������زام ومكافح�������ة الجريم�������ة المالية لدى 

العاملي�������ن في المصارف العربية في مختلف خطوط األعمال والمس�������تويات 
اإلدارية، بدءًا من مجلس االدارة، وتعريفهم بمخاطر التعرض لقطع عالقات 

المصارف المراس�������لة، وما ُتس�������ّببه م�������ن مخاطر كبيرة على س�������معة المصرف 
نفسه وعلى القطاع المصرفي بأكمله.

l إس�������تمرار المصارف العربي�������ة بتعزيز وتطوير وظيف�������ة اإللتزام لديها، 
واإلستثمار في التكنولوجيا والموارد البشرية، والتدريب المستّمر للعاملين 
في إدارات اإللتزام وإدارة المخاطر وإدارة نظم المعلومات، وتطوير معرفتهم 

حول مكافحة الجرائم المالية.
l عزل التأثيرات الس�������لبية لألزمات االقتصادي�������ة والمالية عن إجراءات 

اإلمتثال، وضمان اإلستمرار في تلبية متطلبات اإلمتثال وخصوصًا في ظل 
األزمات.

l تفعيل التع�������اون العربي - العربي في مكافحة غس�������ل األموال وتمويل 

اإلره�������اب والجرائ�������م المالية، س�������واء على مس�������توى المص�������ارف أو المصارف 
المركزية. 

l إعتم�������اد البن�������وك المركزي�������ة العربية حزم�������ة أدوات تحليلي�������ة متطورة 
وأدوات رقابية ُتواكب األدوات المالي�������ة المعقدة، وخصوصًا العمالت الرقمية 

والمشّفرة وتبادل المعلومات حولها. 
l مواكب�������ة دائم�������ة للتش�������ريعات العربي�������ة للمعايير الدولي�������ة الهادفة إلى 

l.مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
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ُيع��ّرف التحول الرقمي بأنه عملية إنتقال القطاعات الحكومية أو الش��ركات إل��ى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية 
ف��ي إبت��كار المنتجات والخدمات، وتوفير قنوات جديدة من العائدات التي تزيد من قيمة منتجاتها. وأصبح التحّول الرقمي 
من الضروريات بالنسبة إلى كافة المؤسسات التي تسعى إلى التطوير وتحسين خدماتها وتسهيل وصولها للمستفيدين، وهو 
ال يعني فقط تطبيق التكنولوجيا داخل المؤسس��ة، بل هو برنامج ش��امل للمؤسس��ة ولطريقة عملها داخليًا بش��كل رئيسي 
وخارجيًا أيضًا. ويعود ذلك إلى التطور المتس��ارع في إس��تخدام وسائل وأدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت سواء كانت 

متعلقة بالمعامالت مع القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو األفراد. 

التحول الرقمي في المنطقة العربية 
تعتمده كافة المؤسسات الساعية إلى التطوير وتحسين خدماتها 

وتسهيل وصولها للمستفيدين

المصدر: اتحاد المصارف العربية.

رسم بياني 2: تقنيات التحول الرقمي  رسم بياني 1: خطوات التحول الرقمي

المصدر: اتحاد المصارف العربية.
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رسم بياني 3: فوائد التحول الرقمي

المصدر: اتحاد المصارف العربية. 

رسم بياني 4: عوائق التحول الرقمي

المصدر: اتحاد المصارف العربية. 

واقع التحول الرقمي في المنطقة العربية 

يُمكن مقارنتها بمس���تويات البلدان المتقدم���ة، فيما البلدان العربية 
األخ���رى األقل نم���واً تُكابد في تطوير التنمي���ة الرقمية. ويعود ذلك 
إل���ى المعوق���ات الهيكلية، ومنه���ا العوامل اإلقتصادي���ة واإلجتماعية 
والصراع���ات الجاري���ة، باإلضاف���ة إلى عوامل أخرى كعدد الس���كان 

والكثافة السكانية وإمكانية الوصول إلى الموارد والجغرافيا. 
وبحس���ب اإلتحاد الدولي لإلتصاالت، ش���هدت المنطقة العربية 

نمواً مس���تمراً ولكن بطيئاً في معظم مجاالت تكنولوجيا المعلومات 
واإلتص���االت والبنية التحتية والوصول واإلس���تخدام، حيث إرتفعت 
نس���بة األفراد الذين يس���تخدمون اإلنترنت م���ن 47.2 % في العام 
2017 إل���ى 54.6 % ف���ي نهاية العام 2019، مع إرتفاع عدد األس���ر 
الت���ي لديها إمكانية الوصول إل���ى اإلنترنت في المنزل من 51.8 % 

في العام 2017 إلى 58.9 % في نهاية العام 2019. 

يُعتبر اإلنترنت أساس التحول الرقمي، بحيث 
أن كل العمليات الرقمية تتم عبر ش���بكة اإلنترنت، 
غير أن قدرة اإلس���تفادة م���ن اإلنترنت تختلف من 
دول���ة الى أخ���رى. وتُعتب���ر س���رعة اإلنترنت أكبر 
عائ���ق أم���ام التح���ول الرقم���ي، حي���ث إن غالبية 
ال���دول العربية تعاني ضعف س���رعة اإلنترنت، ما 
يُع���ّوق نجاح ه���ذه الدول في تحوي���ل عملياتها إلى 
الش���كل اإللكتروني. وتُعتبر المنطق���ة العربية من 
أكث���ر المناطق إختالفاً من حيث مس���توى التطور 
الرقمي، حيث تقود دول مجلس التعاون الخليجي 
المنطق���ة ف���ي العدي���د م���ن مؤش���رات تكنولوجيا 
المعلومات واإلتصاالت وبمستويات متقدمة للغاية 
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رسم بياني 5: نسبة مستخدمي اإلنترنت الى عدد سكان العالم العربي – نهاية عام 2020 )%(

.Internet Word Stats :المصدر

 Internet Word Stats وضم���ن هذا الس���ياق، أش���ار موق���ع
)وه���و موق���ع عالمي يعرض أحدث مس���تخدمي اإلنترن���ت في العالم 
وإحصاءات الس���كان وبيانات وأبحاث السوق عبر اإلنترنت( إلى تبوء 
قطر المرتبة األولى من حيث نس���بة عدد مستخدمي اإلنترنت الذي 
بلغ 104.3 %، تليها اإلمارات بنس���بة 100.9 %، فالكويت 98.3 %، 
فالبحرين 97.7 %، فالسعودية 90.1 %، فاألردن 84.7 %، فليبيا 
84.2 %، فلبن���ان 81.9 %، فس���لطنة ُعم���ان 76.8 %، فالمغ���رب 
68.5 %، فتونس 68.4 %، ففلسطين 64.8 %، فالعراق 59.6 %، 
فالجزائ���ر 57 %، فمصر 52.5 %، فس���وريا 46.5 %، فالس���ودان 
29.2 %، فاليم���ن 25.9 %، فموريتاني���ا 20.3 %، فالصوم���ال 

.% 12.8
وبحس���ب تقري���ر صدر ف���ي الع���ام 2021 ع���ن اإلتح���اد الدولي 
لإلتص���االت بعن���وان »اإلتجاه���ات الرقمية ف���ي المنطق���ة العربية«، 
بلغت الفجوة الرقمية نحو 350 مليون ش���خص في المنطقة العربية 

ف���ي الع���ام 2019، وهم الذي���ن ال يزالون غير قادري���ن على اإلتصال 
باإلنترن���ت. وبحس���ب التقري���ر، فإن 47.3 % من النس���اء و61.3 % 
من الرجال كانوا يس���تخدمون اإلنترنت خالل العام 2019. ومن بين 
األش���خاص الذين تراوح أعمارهم بين 15 عاماً و24 عاماً، إس���تخدم 
67.2 % منهم اإلنترنت في العام 2019، أي أقل بقليل من المتوسط 

العالمي البالغ 69 %. 
ويش���ير التقرير أيضاً إلى أن تطبيقات التواصل اإلجتماعي هي 
أكث���ر التطبيق���ات إس���تخداماً في منطق���ة الدول العربية، وال س���يما 
مكالم���ات الص���وت والفيدي���و وتطبيق���ات التج���ارة اإللكترونية. في 
المقابل، ال تزال إستخدامات تطبيقات التجارة اإللكترونية محدودة،   

كما تُس���تعمل خدمات الحكومة اإللكتروني���ة والخدمات المالية على 
نط���اق مح���دود جداً، حيث يُش���كل تدني القدرة عل���ى تحمل تكاليف 
خدم���ات اإلنترنت في العديد من البلدان العربية عاماًل رئيس���ياً في 

هذا األمر.

 ال�ستثمار في التحول الرقمي في الدول العربية 

مع تفش���ي جائحة في���روس كورونا في بداية الع���ام 2020 حول 
العالم والتي أبطأت العجلة اإلقتصادية، واجهت الش���ركات تداعيات 
الجائح���ة وم���ا صاحبه���ا م���ن عمليات إغ���الق كلي أو جزئ���ي، بتبني 
ثقاف���ة العمل عن بُعد. وعليه، أصبح التحول الرقمي من الضروريات 
بالنس���بة إلى كافة المؤسس���ات والمنظمات التي تسعى إلى إستمرار 

عملها وتسهيل وصول منتجاتها وخدماتها للعمالء. 
وم���ع التوجه���ات العالمية نحو تطبي���ق الرقمن���ة، إزداد اإلهتمام 
واإلنفاق على البنية التحتية التكنولوجية وتحديداً الذكاء اإلصطناعي 
كج���زء من جه���ود التحول الرقمي، حيث حج���م اإلنفاق العالمي على 

الذكاء اإلصطناعي في العام 2020 أكثر من 50 مليار دوالر. 
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 International Data وتوقعت دراس���ة صادرة عن مؤسس���ة
Consultants )وهي مؤسس���ة عالمية تُعتبر المزود العالمي األول 
لمعلوم���ات الس���وق والخدمات اإلستش���ارية والفعالي���ات لتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت وأس���واق تكنولوجيا المس���تهلك( أن يس���تمر 
اإلنف���اق على ال���ذكاء اإلصطناعي في النمو خالل الس���نوات المقبلة 
ليصل إلى 110 مليارات دوالر في العام 2024. وقدرت المؤسسة أن 
يبلغ معدل النمو الس���نوي لإلنفاق العالم���ي على الذكاء اإلصطناعي 

خالل 2019-2024 نحو 20 %.
 ،)Internet of things( أما ف���ي ما يخص إنترن���ت األش���ياء
فمن المتوقع أن تصل عائدات اإلس���تثمار ف���ي هذه التكنولوجيا إلى 
13 تريلي���ون دوالر في حلول الع���ام 2025، حيث تجاوز عدد األجهزة 
المرتبطة بإنترنت األشياء ستة مليارات جهاز، ومن المتوقع أن يصل 
Intern 27 مليار جهاز ف���ي العام 2025. وبحس���ب -  الع���دد إل���ى
tional Data Consultants م���ن المتوقع أن يصل إنفاق الصين 
وحده���ا عل���ى إنترنت األش���ياء نحو 300 ملي���ار دوالر في حلول عام 

 .2024
Tortoise M -  أما على الصعيد العربي، فقد أطلقت ش���ركة
dia )وه���ي مؤسس���ة بريطانية تُع���د كموقع إخب���اري ومجلة تختص 
بإص���دار األبحاث وتحليل البيانات(، بيان���ات لقياس وترتيب البلدان 
حسب الذكاء االصطناعي في نهاية العام 2020، حيث أظهر مؤشر
Tortoise Intelligence ال���ذي يقي���س أكث���ر م���ن 143 مقياس���اً 
لمستوى اإلستثمار واإلبتكار وتنفيذ تقنيات الذكاء اإلصطناعي عبر 
معايير عدة كقوة البنية التحتية والبيئة التشغيلية واألبحاث والتطوير 
وغيره���ا، أن المملكة العربية الس���عودية إحتلت المركز األول عربياً، 
والمرك���ز 22 عالمي���اً، فيما حلّت اإلمارات في المرك���ز الثاني عربياً 
وال����36 عالمي���اً، تلتها قطر في المركز الثالث عربي���اً وال�42 عالمياً، 
فيما دخلت القائمة كل من البحرين التي إحتلت المركز ال�50 عالمياً، 

وتونس المرتبة ال�53 والمغرب المرتبة 57 ومصر المرتبة 58. 
وتُعتبر الس���عودية من الدول العربية الرائدة في مجال إستخدام 
الذكاء الصناعي، حيث تُعد أحد العوامل األساس���ية في تحقيق رؤية 
2030. وتش���ير التوقعات إلى أن الس���عودية ستس���تثمر أكثر من 75 

ملي���ار ري���ال في ال���ذكاء الصناعي حتى الع���ام 2030، كما يتم العمل 
عل���ى تأس���يس أكث���ر من 300 ش���ركة ناش���ئة فيها إلس���تثمار وتنمية 
وتطوير الذكاء الصناعي بصفته مكوناً إلقتصاد بديل، من خالل هذه 
الش���ركات الناشئة. كما تتجه سوق إنترنت األشياء في السعودية إلى 
النمو لنحو 11.6 مليار ريال في العام 2023 بحسب هيئة اإلتصاالت 

وتقنية المعلومات السعودية.
وتُع���د دولة اإلم���ارات العربية المتحدة من ال���دول الرائدة أيضاً 
في اإلس���تخدام المسؤول لتكنولوجيا الذكاء اإلصطناعي وتطبيقاته، 
حيث إن البرنامج الوطني للذكاء الصناعي الذي وضعته الدولة ضمن 
إستراتيجية الوطنية للذكاء الصناعي 2031 سيُؤمن دعماً لإلقتصاد 
الوطني بحوالي 182 مليار دوالر، وتوفير حكومي بحوالي 3 مليارات 
دوالر، وزيادة في الناتج المحلي اإلجمالي بحوالي 96 مليار دوالر. 

وبحس���ب تقرير لمؤسس���ة األبحاث واإلستش���ارات التكنولوجية 
العالمي���ة، س���وف يرتف���ع حجم اإلنف���اق على تقنيات وحل���ول إنترنت 
األش���ياء في اإلمارات في حلول العام 2023 الى نحو 5.14 مليارات 
درهم. وبحس���ب تقرير ص���ادر عن جنرال إلكتري���ك بعنوان »مقياس 
جنرال إلكتريك لالبتكار العالمي 2020«، تم تصنيف دولة اإلمارات 
كدول���ة عالمي���ة رائدة في تأس���يس بيئ���ة مؤاتية لإلبت���كار، وحصلت 
على تصنيف رائد في اإلبتكار بنس���بة 25 %، متفوقة على الواليات 
المتح���دة األميركي���ة )نس���بة 22 %(، والياب���ان )16 %(، والصين 

.)% 14(

الربط بين الإقت�ساد والبيئة الرقمية )ecosystem( في العالم

ينبثق اإلقتصاد الرقمي عن الربط بين االقتصاد والبيئة الرقمية، 
لتش���كل نظام���اً إقتصادياً جدي���داً مختلفاً عن األنظم���ة اإلقتصادية 
الس���ابقة مع إرتكازه على أفكار ونظريات متطورة. فهو إقتصاد قائم 
على المعلومات واإلحص���اءات والخوارزميات التي يحصل عليها من 
مص���ادر رقمية، وتكون أحياناً من ش���بكة اإلنترنت. يُواجه اإلقتصاد 
الرقم���ي تحدي���ات متنوعة، وترتك���ز على صعوبة قبول���ه والتأقلم مع 

التغيُّرات المرافقة له، وإفتقار بعض الدول إلى األساسيات الداعمة 
والموارد الالزمة لتوفير جميع ركائزه، من تقنيات وأجهزة وش���بكات 
اتصاالت فائقة الس���رعة، باإلضافة إلى غياب ثقة الكثير من الناس 
بالعمليات اإلقتصادية المالية والتجارية اإللكترونية، إلعتيادهم على 
إجرائه���ا بط���رق تقليدية وعدم إمت���الك بعضهم مهارات إس���تخدام 
األجه���زة الذكية والمتط���ورة. كما أن إرتفاع تكالي���ف تزويد خدمات 
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اإلنترن���ت في ال���دول الفقيرة والنامي���ة يُعّوق عمل 
اإلقتصاد الرقمي، ويجعل إمكانية اإلس���تفادة منه 

محدودة. 
تتركز جغرافية االقتصاد الرقمي بدرجة عالية 
ف���ي الواليات المتحدة والصين، حيث على س���بيل 
المثال، تُسجل الواليات المتحدة 75 % من جميع 
براءات اإلختراع المتعلقة بتقنيات البلوكشين حول 
العال���م، و50 % من اإلنف���اق العالمي على إنترنت 

األشياء و75 % من سوق الحوسبة السحابية. 
أم���ا في ما يتعلق بالمنصات الرقمية العالمية، 
فبحس���ب تقرير منظم���ة العم���ل الدولية بعن���وان 
»العمال���ة العالمي���ة والتوقع���ات االجتماعي���ة لعام 

2021«، فإن 96 % من اإلس���تثمارات ف���ي المنصات الرقمية تتركز 
في آسيا وأميركا الشمالية وأوروبا. وتتركز 70 % من اإليرادات في 
الواليات المتحدة والصين، حيث تأتي الواليات المتحدة في المرتبة 
األولى ب� 68 %، تليها الصين بنسبة 22 %، وأوروبا بنسبة 3.6 % 

وأفريقيا بنسبة 1.3 %. 
وإحتلت الوالي���ات المتحدة صدارة الدول في اإلقتصاد الرقمي، 
حي���ث بلغ حجم التجارة اإللكترونية حوالي 35 % من الناتج المحلي 
اإلجمال���ي لإلقتص���اد األميركي، بينما إحتلت الصي���ن المركز الثاني 

بنسبة 34.8 % من ناتجها المحلي اإلجمالي. 
أما عربياً، فقد بلغ حجم التجارة اإللكترونية نحو 20 مليار دوالر 
في نهاية العام 2020 في دول مجلس التعاون الخليجي، وشكلت كل 
من اإلمارات، الس���عودية ومصر 80 % من س���وق البيع والشراء عبر 

اإلنترنت في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 
من جهة أخرى، وبحس���ب تقرير قيمة مؤش���ر اإلقتصاد الرقمي 
لل���دول العربي���ة، إحتل���ت اإلمارات العربي���ة المتحدة ص���دارة الدول 

العربي���ة بقيمة مؤش���ر بل���غ 70.6، كما إس���تحوذت دول الخليج على 
المرات���ب األولى في المنطقة العربي���ة. فإحتلت المراكز من 1 إلى 5 
كل من اإلمارات العربية المتحدة، السعودية، البحرين، سلطنة ُعمان، 
وقطر توالياً، حيث تُعّد من الدول الجاذبة لإلس���تثمار الدولي وتُماثل 
ال���دول المتقدمة رقمياً. كما تتميز دول الخليج بقدرتها على التكّيف 
بس���رعة وإمتالكها مرونة كبيرة في سرعة التحول نحو المدن الذكية 
والتطبيق���ات التكنولوجية الحديثة وس���هولة تحقيق ش���مولية رقمية 

ومالية أوسع. 
أم���ا الدول العربية الت���ي إحتلت المراكز من 6 الى 12، فهي تلك 
الت���ي تتمي���ز بإمتالكها بني���ة تحتي���ة ومعرفية كافي���ة لإلنطالق نحو 
التحول، وتضم كاًل من الكويت، مصر، األردن، لبنان، المغرب، تونس، 
والجزائ���ر توالي���اً. أما ال���دول التي تحتاج الى تنش���يط رقمي ومزيد 
من اإلس���تثمارات لزيادة قدرات بنيتها التحتية الرقمية فهي: العراق، 
س���وريا، موريتانيا، اليمن، الس���ودان، جيبوتي، فلسطين، جزر القمر، 

ليبيا، والصومال.

رسم بياني 6: قيمة مؤشر االقتصاد الرقمي للدول العربية من )0-100(

المصدر: االتحاد العربي لالقتصاد الرقمي. 
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واقع التكنولوجيا المالية في المنطقة العربية والتحديات التي تواجهها

تُعتب���ر مواكبة التطور الس���ريع للتكنولوجي���ا المالية حاجة ملحة 
لجميع إقتصادات العالم، فهو قطاع سريع النمو يتيح تحقيق عائدات 
إس���تثمارية قوية ويدعم مسار التنمية االقتصادية، كما تُوفر شركات 
التكنولوجيا حلوالً جديدة يس���تطيع القطاع المالي توظيفها لتحسين 

كفاءة وفعالية عملياته التشغيلية. 
تس���اهم التكنولوجي���ا المالي���ة ف���ي تحقي���ق االس���تقرار المال���ي 
وتلعب دوراً جوهرياً في صوغ مستقبل المعامالت والخدمات المالية. 
بلغ���ت اإلس���تثمارات العالمية في هذا المجال ف���ي نهاية العام 2019 
حوالي 34.5 مليار دوالر، وإستحوذت منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا على أقل من 1 % من ذلك اإلستثمار العالمي. وتكمن أهمية 
هذه التكنولوجيا في تبنيها من قبل المصارف المركزية ومؤسس���ات 
النق���د والجه���ات التنظيمية والت���ي تُعرف بإس���م Sandbox، حيث 
تعمل على خلق بيئة تجريبية وتنظيمية حاضنة لهذه التكنولوجيا كي 
تصبح في إطار قانوني ورس���مي. أما الهدف من تشريعها فهو كونها 
تتيح للشركات التقنية والمالية المحلية والدولية إختبار حلول رقمية 

جديدة تلبي رغبات الشركات واألفراد. 
على صعيد الدول العربية، برزت الشركات الناشئة المتخصصة 
في التكنولوجيا المالية على الس���احة المالية، حيث بدأ التنافس بين 
المصارف التقليدية والمؤسسات المالية التقليدية مع هذه الشركات 
الصاعدة والتي إس���تطاعت أن تجذب الكثير من األفراد والشركات، 
األم���ر الذي إضط���ر العديد من المصارف والش���ركات المالية للبدء 
بعمليات شراء أو اندماج مع هذه الشركات. كما بدأ بعض المصارف 
باإلعتم���اد عل���ى ه���ذه التكنولوجي���ا كركيزة ف���ي عملياته���ا الجديدة 

بخاصة بعد تفشي جائحة كورونا. 
وتحت���ل دول مجلس التعاون الخليج���ي المرتبة األولى بين الدول 
العربية بنسبة 43 % من الشركات التي تستخدم التكنولوجيا المالية، 
وتحت���ل اإلم���ارات العربية المتحدة المرتبة األولى في عدد ش���ركات 

التكنولوجي���ا المالي���ة. وتعمل كل من الس���عودية واإلمارات والبحرين 
حالي���اً على قوانين تنظيمية متعلق���ة بالتكنولوجيا المالية، حيث على 
س���بيل المثال أطلق البنك المركزي السعودي في العام 2018 مبادرة 
أطلق عليها إس���م التكنولوجيا المالية »Fintech الس���عودية« بهدف 

دعم وتعزيز التكنولوجيا المالية تماشياً مع »رؤية 2030«. 
كما تش���هد المنطقة العربية نمو مش���اريع في مجال التكنولوجيا 
المالية، حيث أطل���ق مص���رف البحري���ن المرك���زي في نهاي���ة العام 
2020 منص���ة »FinHub 973«، وه���ي أول منص���ة إفتراضي���ة من 
نوعه���ا للتكنولوجي���ا المالية ف���ي المنطقة. كما قّدم���ت حكومة دبي 
عات غنية وبيئة  إل���ى الش���ركات الناش���ئة اإلقليمي���ة والعالمية مس���رِّ
عات »دبي  عة دبي للمدن الذكية«، ومس���رِّ حاضنة حيوية مثل »مس���رِّ
عة »Fintech Hive« التابعة لمركز  المس���تقبل«، فضاًل عن مس���رِّ

دبي المالي العالمي. 
وتُع���ّد هذه المس���ّرعات بمثابة منصة تجمع المؤسس���ات المالية 
والهيئات الحكومية وش���ركات التكنولوجيا ورواد األعمال. وفي مصر، 
أطلق البنك المركزي المصري في العام 2019 إستراتيجيته المتكاملة 
للنه���وض بمنظومة التكنولوجي���ا المالية واإلبت���كار، والتي تهدف إلى 
تحوي���ل مصر إل���ى مركز إقليمي لصناع���ة التكنولوجي���ا المالية. كما 
إستحدث البنك المركزي المصري صندوق دعم ابتكارات التكنولوجيا 

المالية، والذي سيتم إنشاؤه من خالل بعض المصارف التجارية. 
م���ن جهة أخرى، تواجه التكنولوجي���ا المالية في المنطقة العربية 
صعوب���ات وتحديات، فرغم العمل المس���تمر لتطوير األطر التنظيمية 
للخدم���ات المالية الرقمية ووضع قوانين له���ا، ال تزال توجد فجوات 
تنظيمي���ة تُعّوق نمو قط���اع التكنولوجيا المالية ف���ي المنطقة العربية 

بشكل عام. 
كما ال يزال الدعم المؤسس���ي والحكومي محدوداً، ويقتصر على 
عدد قليل من الدول العربية التي قامت بإنشاء حاضنات ومسّرعات 

موضوع الغالف
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أعمال للمس���اعدة على زيادة الش���ركات الناش���ئة أو إنشاء مختبرات 
للتكنولوجيا المالية. في المقابل، تمثل مشكلة الثقة ومستويات الوعي 
المالي قيوداً كبيرة أمام الش���ركات الناش���ئة في مج���ال التكنولوجيا 
المالية، حيث يتطلب إس���تخدام التكنولوجيا المالية كخدمات للدفع 
تواف���ر الثق���ة عند الجمهور. يُض���اف إلى ذلك مش���كلة الترويج لهذا 

النوع من الخدمات ومش���كلة المس���توى التعليمي. باإلضافة إلى أنه 
تس���ود مش���كلة الخطر اإللكتروني، فالهجم���ات اإللكترونية قد تؤدي 
إل���ى إضطرابات في التش���غيل وتكّبد الخس���ائر المالي���ة والمخاطر 
النظامي���ة، والت���ي قد تصبح من القيود المعّوقة ما لم يتم العمل على 

تقوية أطر األمن المعلوماتي.

واقع العمالت الرقمية 

تجاوزت القيمة الس���وقية للعمالت الرقمية المشفرة مستوى تريليوني دوالر 
خالل إبريل/نيسان 2021 وبلغت القيمة السوقية لعملة بيتكوين وحدها نحو 
تريليون دوالر، لتس���تحوذ على أكثر من 56.2 % من إجمالي قيمة العمالت 

اإلفتراضية في العالم. 
كم���ا ح���ازت العم���الت الرقمية عل���ى إهتمام واس���ع مع إرتف���اع قيمتها 
وإتساع دائرة إستخدامها بشكل كبير، ولكن ظلت المواقف الحكومية جامدة 
تجاهه���ا، ب���ل وقامت بع���ض البلدان بف���رض حظر تام على ش���راء وإمتالك 
والمتاج���رة به���ذه العمالت، ومن بينها ثالث دول عربي���ة هي الجزائر وقطر 

ومصر. ففي العام 2018، حّظرت الجزائر إستخدام العمالت المشفرة. أما 
في قطر، فقد حذرت دائرة اإلش���راف والرقابة على المؤسسات المالية في 
البن���ك المركزي في الع���ام 2018 المصارف من التعامل م���ع »البيتكوين« أو 
إس���تبدالها بعملة أخرى، أو فتح حس���اب للتعامل معها أو إرسال أو تسلم أي 
تحويالت مالية لغرض ش���راء أو بيع هذه العمل���ة. كما أعلن البنك المركزي 
المص���ري في القان���ون الصادر في العام 2020، عن ف���رض عقوبات رادعة 
تصل إلى الحبس والغرامات الكبيرة على المتعاملين بالُعمالت المش���فرة أو 

اإلتجار فيها أو الترويج لها، أو تشغيل منصات لتداولها.

العمالت الرقمية هي عبارة عن 
عم���الت افتراضي���ة غير ملموس���ة، 
إمتالكه���ا  ش���خص  ألي  يمك���ن  وال 
والتعام���ل معها، إاّل من خالل أجهزة 
الكومبيوت���ر، أو الهات���ف الذك���ي أو 
المتصل���ة  اإللكتروني���ة  المحاف���ظ 

بشبكة اإلنترنت. 
ويوج���د نوع���ان رئيس���يان م���ن 

رسم بياني 7: القيمة السوقية ألهم العمالت الرقمية حول العالم حتى نهاية شهر أيار/مايو 2021. )مليار دوالر(

ar.tradingview.com :المصدر

العمالت الرقمية: النوع األول وهي العمالت المركزية، ولها مس���ؤول 
أو مس���تودع مرك���زي، وعادة ما يكون هو الُمص���در لها، والنوع الثاني 

وال  الالمركزي���ة،  العم���الت  وه���ي 
يوج���د لها أي مس���ؤول أو مس���تودع 
مركزي تاب���ع لجهة خارجية، وتعتمد 
غالباً على ش���بكات البلوكشين )مثل 
والليتكوي���ن(.  البيتكوي���ن  عمليت���ّي 
وتتمتع العمالت الرقمية بالعديد من 
المي���زات التي تجعله���ا متفوقة على 
العم���الت التقليدية، ومنها أنها تتيح 
المعام���الت الفورية وتس���مح بنقل الملكية بال ح���دود، باإلضافة الى 
 l.إمكانية إستخدام هذا النوع من العمالت لشراء السلع والخدمات

موضوع الغالف
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فتوح ناقش والوزيرة السابقة سحر نصر
سبل تجنيب المنطقة العربية التعرض للمخاطر

نشاط اإلتحاد

إجتمع األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، 
ووزي���رة اإلس���تثمار والتعاون الدولي س���ابقاً، والمدي���ر التنفيذي في 
البن���ك الدولي س���ابقاً، عض���و مجلس إدارة Allianz، وأس���تاذة في 
قس���م اإلقتصاد ف���ي الجامعة األميركية ف���ي القاهرة AUC، مصر 
الدكتورة سحر نصر، وكان بحث في سبل تطوير العالقات المصرفية 
العربية والدولي���ة، والتعاون مع البنوك المراس���لة، و»القيام بالتوازن 
بين أهمية الضوابط العالمية في ظل اإللتزام المالي، وعدم التعّرض 
لتجّنب المخاطر من قبل البنوك المراس���لة، وخصوصاً في المنطقة 
العربي���ة، التي يعاني بعض بلدانها معضالت داخلية تؤثر س���لباً على 

أوضاعها المصرفية«، بحسب الدكتورة سحر نصر.

... وبحث ونائب المحافظ العراقي د. خلف 

في مبادرات »المركزي العراقي«

تطوير إستراتيجياته مع البنوك المراسلة. 
وش���دد د. خل���ف حم���د خالل اللق���اء عل���ى ض���رورة »أن تعتمد 
المص���ارف المحلية عل���ى البنك المركزي العراق���ي الذي يعمل على 
تطوي���ر المعايير، كي تتواءم وقواع���د اإلمتثال، والتصنيف اإلئتماني، 
والبيانات المالية، فضاًل عن تطوير حجم الموارد البش���رية«، مؤكداً 
»أن البن���ك المرك���زي يعمل عل���ى تطوي���ر إس���تراتيجيته للتعامل مع 

المصارف المراسلة«.

... وعر�ص مع بن �سنكر التطورات الم�سرفية 

وتحريك مو�سوع الأموال اليمنية في الم�سارف اللبنانية

وإلتق���ى فتوح، نائ���ب محافظ البنك المرك���زي العراقي، الدكتور 
عّمار حمد خلف، حيث ناقش���ا شؤوناً مصرفية تتعلق بالتطورات في 
العراق، وال سيما المبادرات التي يقوم بها »المركزي العراقي« حيال 

وف���ي لقاء األمين العام إلتحاد المصارف العربية وس���ام حس���ن 
فت���وح م���ع عض���و مجل���س إدارة إتح���اد المص���ارف العربي���ة/ ممثل 
المص���ارف اليمنية أحمد بن س���نكر، بحث الجانب���ان في ما يواجهه 
البن���ك المركزي الرئيس���ي – ع���دن، والبنوك العاملة ف���ي اليمن من 
تحديات، »رغم الظروف الصعبة التي تمر في البالد، وال س���يما في 
الس���نوات العش���ر األخيرة، وما يش���هد القطاع المصرفي اليمني من 
متغي���رات وتحديات صعبة، ومواجهت���ه لها ما لم تواجهه أي منظومة 
مصرفي���ة في العالم«، كما جرى البحث في »تحريك موضوع األموال 

اليمنية في المصارف اللبنانية«
وطم���أن بن س���نكر األمين الع���ام إلتحاد المص���ارف العربية إلى 
»أن القط���اع المصرف���ي اليمني ظل صامداً بأدائ���ه ومحافظته على 
عالقت���ه، وإلتزامه تطبيق كافة المعايير الدولية والمرتبطة بالجوانب 
الرقابي���ة، كذل���ك إلتزامه والحفاظ عل���ى عالقاته الوثيق���ة بالبنوك 
المراسلة وتعزيزها، رغم اإلجراءات التي إتُخذت من قبل المراسلين 
الخارجيين بسبب نسبة المخاطر التي إرتفعت أخيراً بسبب األوضاع 

l.»الراهنة في البالد
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نظم إتحاد المصارف العربية على مدار ثالثة أيام، قمة البنوك الرقمية العربية )اإلفتراضية( عن ُبعد، 
بمشاركة أكثر من 300 مؤسسة مالية عربية، في حضور الرؤساء التنفيذيين، وكبار الموظفين في مجال اإلمتثال واإلبتكار 

والتحول الرقمي، وقيادة اإلبتكار والمنتجات، وفرق تجربة العمالء، وقيادة التحول الرقمي، 
كذلك بمشاركة البنوك المركزية في الدول العربية العشرين.

وتناولت الجلسات محاور عدة أبرزها »أهمية التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية«، و»األطر التنظيمية للبنوك الرقمية«، 
و»حديث التكنولوجيا - مؤشر النضج الرقمي للبنوك األعضاء في إتحاد المصارف العربية«، و»البنوك الرقمية خيارات 

إستراتيجية وعمليات إندماج وإستحواذ«، و»تجربة العمالء - أكثر ما يهم البنوك الرقمية«، و»صعود ال� CBDC )العمالت 
الرقمية من البنوك المركزية( والخدمات المصرفية المفتوحة«، و»تطور الخدمات المصرفية المفتوحة«، و»CBDC: السياسات 

الناشئة واألثر المحتمل على وساطة البنوك الرقمية«.

قمة البنوك الرقمية العربية )اإلفتراضية(

إتحاد المصارف العربية
يُواكب المؤسسات المالية والمصرفية حيال التحول الرقمي

ونظيراتها األميركية واألوروبية قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال

الملتقيات والندوات

اليوم األول
الجلسة األولى

»اأهمية التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية«
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الملتقيات والندوات

المنت��دب  العض��و  أم����ا 
المال��ي،  القط��اع  لمكت��ب 
 Henk ،مرك��ز قطر للم��ال
 Jan Hoogendoorn
فتح���دث ع���ن »أهمي���ة منص���ة 
مركز قطر للم���ال، المتمثلة في 
جذب األعمال المالية والمنظمة 
إل���ى قط���ر، بم���ا يتماش���ى م���ع 
اإلس���تراتيجية المالي���ة الثاني���ة 

ورؤية قطر الوطنية 2030«.

األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح

Fi األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، متناوالً أهمية التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية -  تحدث في الجلسة األولى،
tech وفي الوقت عينه خطورتها حيال اإلمتثال، »لكن العالم أصبح مجبراً على المضي قدماً في التحول الرقمي في المصارف والمؤسس���ات المالية في 
المنطقة العربية، أس���وة بالعالم المتقدم«. وأش���ار فتوح إلى »أن إتحاد المصارف العربية يمضي قدماً في مجال التحول الرقمي حيث أسس وحدة مستقلة 
في هذا المجال، كي يواكب المصارف والمؤسس���ات العربية، في هذا الش���أن، فضاًل عن مجاراة المصارف والمؤسسات المالية األميركية واألوروبية التي 

قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال«.

وتناول���ت رئي��س مجل��س 
 Morgan ش��ركة  إدارة 
 Stanley Investment
تي��ري   Management
 Terri Duhon دوه��ون 
موضوع اإلبتكار وكيفية الوصول 
إل���ى الطرف اآلخ���ر والتميُّز في 
الحي���اة المهني���ة. »كل ذل���ك من 

دون الخض���وع للش���ك الذات���ي ف���ي تصرفاتنا الذي يُمك���ن أن يجرنا 
جميعاً إلى األسفل عندما نحاول صوغ مسار جديد ألنفسنا«.

تيري دوهون

وح��دة  رئي��س  وتن���اول 
التحول الرقم��ي، في إتحاد 
المص��ارف العربية س��ليمان 
ب��ردى، أهمي���ة إنش���اء وح���دة 
إتح���اد  ف���ي  الرقم���ي  التح���ول 
المص���ارف العربي���ة، »من خالل 
رؤي���ة ورس���الة ش���املة للنظ���ام 
البيئي، والتفويض بعدم ترك أي 

مؤسس���ة مالية في اإلقتصاد الرقم���ي في الدول العربية، مع التركيز 
على خلق القيمة وممارس���ة منهجية مدفوعة الغرض لتطوير وتنفيذ 
خرائط طريق تحول األعمال الرقمية، مع التشديد بشكل كامل على 
تحقيق الفوائد والطريقة التي يُمكن قياسها وتحقيقها وإستدامتها«.  

سليمان بردى

الع��ام  األمي��ن  وتحدث���ت 
المصري��ة  للجمعي��ة 
نه��ى  المالي��ة  للتكنولوجي��ا 
ش��اكر ع���ن »أهمي���ة المش���اريع 
وإبت���كارات التكنولوجي���ا المالية 
المتعلق���ة  المب���ادرات  وجمي���ع 
بدع���م النظام البيئي للتكنولوجيا 
المالي���ة، وال س���يما م���ن خ���الل 

نهى شاكر

تجربته���ا ف���ي مصر وأفريقي���ا على م���دار 20 عاماً، وال س���يما حيال 
الخدم���ات المصرفي���ة، ح���ول العملي���ات وتطوي���ر األعم���ال وإبت���كار 

المنتجات وتكنولوجيا األعمال«. 

Henk Jan Hooge -
doorn
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الملتقيات والندوات

الجلسة الثانية 
»الأطر التنظيمية للبنوك الرقمية«

تناول���ت الجلس���ة الثاني���ة »األط���ر التنظيمي���ة 
للبنوك الرقمية« التي تحكم إنش���اء البنوك الرقمية 
ف���ي المنطقة العربي���ة، مع مراع���اة اإلختصاصات 
القضائي���ة المختلفة. علم���اً أن بعض الدول العربية 
أطلق���ت األط���ر الالزمة، وتمنح تصاري���ح لمثل هذه 
المؤسسات، بينما ال تزال دول عربية أخرى متخلفة 
ع���ن الرك���ب. كما ناقش���ت الجلس���ة مب���ادرة إتحاد 
المص���ارف العربية الرقمية الخاصة بتطوير نموذج 

بنك رقمي عربي، والبنية المرجعية ذات الصلة.
تح���دث ف���ي الجلس���ة كل م���ن منى زوي���ه التي 
واإلعالم���ي   ،RegPac Revolution أسس���ت 
 Ersoy والمذي���ع التلفزيوني والمراس���ل ف���ي دبي

Erkazanci، وستيفن سينيلي، المصرفي، والمستشار، واإلستراتيجي، في شركات متعددة.

الجلسة الثالثة
»حديث التكنولوجيا -

 موؤ�سر الن�سج الرقمي للبنوك

 الأع�ساء في اإتحاد الم�سارف العربية«

المؤس���س  كلم���ة  الثالث���ة،  الجلس���ة  تناول���ت 
 Digitopia المشارك والرئيس التنفيذي، لشركة
هليل أكس���و، مقدماً المشورة للشركات الرائدة في 
رحل���ة التحول الرقمي، ومرّك���زاً على قياس النضج 
الرقم���ي ف���ي الوق���ت الحاض���ر، ومتن���اوالً أهمي���ة 
المش���اريع اإلس���تراتيجية ف���ي البن���وك، والتأمين، 

وتج���ارة التجزئ���ة، والتصنيع، والس���يارات، والعديد من القطاعات األخ���رى، ومتحدثاً عن إعداد إس���تراتيجيات التكنولوجيا واإلبتكار والتحول 
الرقمي للعديد من المنظمات.  

الجلسة الرابعة
»البنوك الرقمية خيارات اإ�ستراتيجية 

وعمليات اإندماج واإ�ستحواذ«

تناولت الجلس���ة الرابعة، ظهور البنوك الرقمية 
والضغ���ط المتزايد على ش���اغلي الوظائف إلتخاذ 
ق���رارات أس���رع وخالي���ة م���ن العيوب ح���ول أفضل 
طريقة للتعامل مع هذا التفويض التحويلي وتنفيذه، 
حيث يتم تزويد مجالس اإلدارة والقادة في البنوك 
بخي���ارات متنوعة، وتتضمن القائمة غير الش���املة 
إنش���اء قائمة منفصلة، أو إنش���اء قسم مستقل، أو 

تقييم فرص اإلندماج واإلستحواذ.  
تحدث ف���ي هذه الجلس���ة كل من: المستش���ار 
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الملتقيات والندوات

س���ليمان ب���ردى، ورئي���س الخدم���ات المصرفي���ة الرقمي���ة واإلبتكار، 
البن���ك األهل���ي المص���ري، والمتخصصة ف���ي الخدم���ات المصرفية 
 S2E لألف���راد إنغ���ري ح���راز، والمؤس���س والمدي���ر اإلداري لش���ركة
والرئي���س   ،Transformation Inc  - Whynde Kuehn
التنفيذي لش���ركة مصر لالبتكار الرقمي ش���ريف البحيري، والرئيس 
التنفي���ذي لإلس���تراتيجية، مصرف قطر اإلس���المي، قس���طنطينوس 

كونستانتينيدس.

الجلسة الخامسة
»تجربة العمالء - اأكثر ما يهم البنوك الرقمية«

الخامس���ة،  الجلس���ة  تناول���ت 
تجربة العمالء، وتضمنت التس���اؤل: 
هل يتم تنفيذ هذه الخدمات بش���كل 
صحي���ح في المنطق���ة العربية؟ وهل 
يتم إختيار أدوات وممارس���ات وأطر 
تجربة العمالء لألسباب الصحيحة؟ 
وكيف يُترجم اإلستثمار حيال تجربة 
العمالء إلى مع���دالت إحتفاظ أعلى 
أكث���ر  إكتس���اب وتحوي���ل  وأس���اليب 
كفاءة؟ وهل نفتقد ما هو أكثر أهمية 

عن���د التخطي���ط لبن���ك رقمي؟  تحدث في هذه الجلس���ة كل من: الرئيس التنفيذي لش���ركة »بنفت« عبد الواحد جناحي، والمؤس���س والرئيس 
التنفيذي، لشركة »أندرا للعالقات العامة«، ومدير تجربة العمالء، بنك قطر للتنمية، آمنة المزروعي، ومدير عام - قطاع الخدمات اإللكترونية، 

بنك القاهرة، هيثم زكي، وهليل أكسو.

اليوم الثاني
الجلسة األولى

»�سعود الـ CBDC )العمالت الرقمية من البنوك المركزية( والخدمات الم�سرفية المفتوحة«

تناول���ت الجلس���ة األول���ى محور 
صعود ال� CBDC )العمالت الرقمية 
م���ن البن���وك المركزي���ة( والخدمات 
المصرفية المفتوحة، تحدث فيها كل 
من: المستشار سليمان بردى، وخبير 
أول ف���ي القط���اع المال���ي )إع���ادة(، 
صن���دوق النق���د الدولي ج���ون كيف، 
والرئي���س التنفيذي لمجلس األعمال 
رو،  س���اندرا  »بلوكتش���ين«  العالم���ي 
وعض���و مجلس إدارة معه���د اإلبتكار 
العالمي مايك س���يمونيللي، والريادي 

في التكنولوجيا الماليةFinTech ، والمستشار في التحليل الفني المالي Financial Technician - CFTE، آنا ماج.
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الجلسة الثانية
»تطور الخدمات الم�سرفية المفتوحة«

تناولت الجلسة الثانية الخدمات 
المصرفية المفتوح���ة التي أصبحت 
س���ائدة ف���ي العديد م���ن محافظات 
البلد الواحد، إذ إن شاغلي الوظائف 
في ظل تلك المحافظات يس���تفيدون 
م���ن مي���زة الحرك���ة المبتك���رة، وقد 
يتفوق���ون عل���ى المنافس���ة اإلقليمية 
التقليدية. وتس���اءل المحاضرون في 
الجلس���ة، كي���ف يت���م إس���تقراء هذه 
الدينامي���ات على الصعي���د العالمي؟ 
وم���ا هي أب���رز الف���رص والتهديدات 

الت���ي يواجهه���ا القط���اع المصرفي العربي أثناء إنتقاله إلى الخدمات المصرفية المفتوحة؟ وقد تناولت الجلس���ة هذه األس���ئلة، من أجل وضع 
تنبوءات أساسية لسيناريوهات اإلنتقال المختلفة.

تحدث في هذه الجلس���ة كل من: أمين عام الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية نهى ش���اكر، وHenk Jan Hoogendoorn، ورئيس 
منطقة الش���رق األوس���ط وأفريقيا،Fintech Power 50 & The FinTech Times ريتش���ي سانتوس���دياز، ومدير إدارة أنظمة الدفع في 
البنك المركزي العماني علي الجابري، ومستش���ار أول، مؤسس���ة التمويل الدولية، نهال أبو غطاس، والرئيس التنفيذي لش���ركة »بوابة ترابوت«، 

عبداهلل المؤيد.

الجلسة الثالثة
»CBDC: ال�سيا�سات النا�سئة والأثر المحتمل على و�ساطة البنوك الرقمية«

وفق الجلس���ة الثالث���ة،  بعنوان 
الناش���ئة  السياس���ات   CBDC«
واألثر المحتمل على وساطة البنوك 
الرقمي���ة«، تقوم الس���لطات المالية 
العالمية واإلقليمي���ة والمحلية إما 
بإجراء محادثات إستراتيجية حول 
العمالت الرقمية للبنك المركزي، 
أو أنها في صدد إتخاذ إستراتيجية 
لتنفيذ اإلج���راءات. بعبارة أخرى، 
أصبح���ت العمل���ة الرقمي���ة للبنك 
المرك���زي اآلن حقيقة واقعة، وقد 

حان الوقت لتقييم آثارها على الخدمات المالية ضمن الس���ياق األكبر لإلقتصاد الرقمي. وقد ناقش���ت هذه الجلس���ة، آخر التطورات 
المتعلق���ة بالعمالت الرقمية للبنوك، والتقنيات األساس���ية، والسياس���ات التي تقوم عليها، وتأثير اإلقتص���اد الكلي، واألكثر إلحاحاً ما 

يجب على شاغلي الوظائف مراعاته عند إطالق البنوك الرقمية. 
تحدث في هذه الجلسة كل من: المستشار سليمان بردى، ومؤسس / مدير تنفيذي / مستثمر، في شركة »غلوبال بوليسي هاوس«، 
 Red Date والرئيس التنفيذي لشركة ،Rosa Giovanna Barresi ،وعضو مش���ارك، جامعة فلورنسا ،Michelle Chivunga

Technology إيفان هي، ومدير العالقات الحكومية، العمالت الرقمية - العالمية، جاك فليتشر.

الملتقيات والندوات
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الجلسة الرابعة
»المعامل الرقمية - نواة بنك رقمي - درا�سة حالة«

الملتقيات والندوات

تناولت الجلسة الرابعة »المعامل 
الرقمية - نواة بنك رقمي - دراس���ة 
حال���ة«، وق���د إس���تثمر العدي���د من 
البن���وك ف���ي المنطق���ة العربي���ة في 
معامل / مصان���ع / وغيرها، فكيف 
تؤتي هذه اإلستثمارات ثمارها؟ وما 
الذي يجعل المختبر الرقمي متكاماًل 
من منظ���ور األش���خاص / العمليات 
/ األدوات؟ وم���ا ه���ي الف���رص غير 
المستغلة والمفاهيم الخاطئة األكثر 
ش���يوعاً؟ وهل هذه المعامل مستقلة 

بدرجة كافية وهل لديها الميزانيات المناسبة؟ وقد تم شرح أفضل الممارسات والتوصيات لما يمكن أن يحول فكرة المختبر الرقمي الجيد 
إلى محرك قوي لخلق قيمة للعمالء داخل بنك رقمي.

تحدث في هذه الجلسة كل من: ميسا شنار رئيس التحول الرقمي للمجموعة، مجموعة بنك البحرين الوطني، ومايك سيمونيللي، عضو 
مجلس إدارة معهد اإلبتكار العالمي، وأكش���اي ش���وبرا نائب الرئيس، رئيس اإلبتكار والتصميم، CEMEA ، VISA، وعماد ش���وقي رئيس 

اإلبتكار الرقمي، والمصنع الرقمي، بنك مصر.
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اليوم الثالث
الجلسة األولى

»تمويل ال�سركات ال�سغيرة والمتو�سطة، وراأ�ص المال الإ�ستثماري  و)الميزات والإ�سالحات وال�سيانة« والقيا�سات الحيوية«

تناولت الجلس���ة األولى موضوعات »تمويل الش���ركات الصغيرة والمتوسطة، ورأس المال اإلستثماري و)الميزات واإلصالحات والصيانة« 
والقياس���ات الحيوية«. تحدث فيها كل من: ماثيو جامس���ر الرئيس التنفيذي، منتدى تمويل المش���اريع الصغيرة والمتوسطة )جزء من مؤسسة 
التمويل الدولية(، وجينيفر إيزرن مدير أول س���ابق، ش���رق آس���يا والمحيط الهادئ، المالية، التنافس���ية واإلبتكار، والمستش���ار سليمان بردى، 
وجوناثان نيلسون العضو المنتدب، HACKFund Global FinTech، وستيفن سينيلي، مصرفي، مستشار، موجه، وإستراتيجي، محّفز، 

شركات متعددة.

الجلسة الثانية/ حلقة نقاش: 
»�سراكات فعالة بين �سركات التكنولوجيا المالية 

و�ساغلي الوظائف العالمية في مقابل المنطقة العربية«

تناولت الجلس���ة الثانية »ش���راكات فعالة بين ش���ركات التكنولوجيا المالية وشاغلي الوظائف العالمية في مقابل المنطقة العربية«، تحدث 
فيها كل من: نهى ش���اكر أمين عام الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية، وريتش���ي سانتوس���دياز رئيس منطقة الش���رق األوس���ط وأفريقيا، 
Fintech Power 50 & The FinTech Times، وهيلي���ن بانزارينو مدير مس���اعد، معهد لندن لألعم���ال المصرفية والمالية، وفيزيلينا 
ماركوفاFinTech Lead ، Eleven Ventures، ورينيه توموفا شريك التصميم، Eleven Ventures، ومحمد صابونة العضو المنتدب، 

.Paybyface.io ،ومايك دراكيتشي المؤسس والرئيس التنفيذي ،Startupbootcamp FinTech Dubai

الملتقيات والندوات
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الجلسة الثالثة
»دور التكنولوجيا المالية الإ�سالمية 

في ت�سريع عمل البنوك الرقمية الإ�سالمية«

تناولت الجلس���ة الثالثة »دور التكنولوجيا المالية اإلس���المية في تس���ريع عمل البنوك الرقمية اإلس���المية«، وتحدث فيها كل من: هاني 
إدريس مستشار تنفيذي لرئيس بنك التنمية الدولي، ومحمد رشدي مؤسسFinTech Bazaar، وعبد الحسيب باسط المؤسس المشارك 
والمدير، Ellipses، وس���يد مش���ير احمد المدير اإلداري لش���ركة FinStep Asia، ورش���يد Ettaai محلل أبحاث أول، CIBAFI، وفاتن 

.FinTech ، FASTER Communityزدجالي عضو مجلس إدارة

الجلسة الرابعة
»تفوي�ص التنمية الم�ستدامة

 في البنوك الرقمية – 

عن طريق الت�سميم مقابل التعديل التحديثي في وقت لحق؟«

تناولت الجلسة الرابعة »تفويض التنمية المستدامة في البنوك الرقمية – عن طريق التصميم مقابل التعديل التحديثي في وقت الحق؟«، 
تحدث فيها كل من: المستشار سليمان بردى، وWhynde Kuehn مؤسس ومدير عام S2E Transformation، وهانيا عثمان مؤسس 
 – IDS وعربية س���ميتي الرئيس التنفيذي والمؤس���س، روزالي، والكس���ندر نيكولوف الرئيس التنفيذي، صندوق ،Trustfactors ،مش���ارك

 l.بلغاريا

الملتقيات والندوات
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نشاط اإلتحاد

دورة تدريبية إلتحاد المصارف العربية
 عن »األمن السيبراني في العمل المصرفي«  

ورك���زت ه���ذه ال���دورة التدريبية عل���ى الركائز الرئيس���ية لألمن 
الس���يبراني، والمرونة اإللكترونية للحصول على فكرة عن المجاالت 
الت���ي يج���ب التركي���ز عليها عند إنش���اء برنام���ج لألمن الس���يبراني 
للمؤسس���ة. وقد حاضر في هذه الدورة، الخبير احمد عليان، رئيس 
وح���دة اإلس���تجابة لح���وادث األمن الس���يبراني لدى القط���اع المالي 

والمصرفي في البنك المركزي األردني.
يُذك���ر أن األم���ن الس���يبراني يُع���د ف���ي الوقت الحال���ي، من أهم 

نظم إتحاد المصارف العربية دورة تدريبية عن »األمن السيبراني في العمل المصرفي« لمدة يومين )7 – 2021/6/8(، شارك 
فيه��ا 63 مصرفي��ًا م��ن 19 مصرفًا وهي:  بنك الخليج – الكوي��ت، والبنك المركزي المصري، ومصرف البلد – الس��ودان، وبنك 
القاهرة – مصر، وبيت التمويل الكويتي – الكويت، وبنك الكويت الدولي، والبنك المركزي الس��وداني، ومصرف كوردس��تان 
الدولي اإلسالمي – العراق، وكابيتال بنك –األردن، وبنك القاهرة عمان – األردن، والبنك األردني الكويتي – األردن، والبنك 
المرك��زي األردني، وس��لطة النقد الفلس��طينية، ومصرف الصفا – فلس��طين، والبنك االس��المي العربي – فلس��طين، وبنك 

سورية والخليج، والشركة األردنية للتمويل األصغر، وبنك العمال الوطني – السودان والبنك الزراعي السوداني. 

عناصر األمن في الدول المتحضرة وال سيما مع التحول الكامل نحو 
السيبرانية في كافة جوانب الحياة. وتقوم فكرة األمن السيبراني على 
تأمي���ن البني���ة التحتية المعلوماتية للدول والتي تتمثل في المنش���آت 
المهم���ة، ونظم المعلومات األساس���ية، ومنها نظ���م إدارة الحكومات 
اإللكتروني���ة، والتي تُدار بها مؤسس���ات الدول الحيوية، كذلك النظم 
العسكرية والقضائية واإلقتصادية، والمصرفية والمالية، والصناعية 
والتجارية وغيرها. ويُعّد ما يُهددها هو تهديد لألمن القومي للدول. 
وتضّمن���ت الورش���ة مح���اور ع���دة أبرزه���ا: المقص���ود باألم���ن 
الس���يبراني، وم���ا ه���ي مح���اوره والحماي���ة القانونية ل���ه، والمخاطر 
التي تُهّدد األمن الس���يبراني للمصارف والمؤسس���ات المالية، وفهم 
التهديدات الس���يبرانية من خالل دراس���ة تحليلية ألش���هر الهجمات 
الس���يبرانية، والقواع���د الدولي���ة المتع���ارف عليه���ا حي���ال األم���ن 

السيبراني، وجهود اإلنتربول في مجال األمن السيبراني.
وته���دف هذه الدورة التدريبي���ة إلى تدريب المش���اركين على فهم 
قواعد وأس���س وعناصر األمن السيبراني، والتهديدات المختلفة التي 
تُصيب مستخدمي نظم المعلومات من العاملين بالمؤسسات المصرفية 
والمالية، وتوضيح جوانب الحماية القانونية لألمن السيبراني ومحاوره، 
كذلك تدريب المشاركين على قواعد األمن السيبراني، وكيفية التعامل 

مع نظم المعلومات في المؤسسات المعنية.
وقد خلص المش���اركون ف���ي هذه الدورة إلى فه���م محاور األمن 
السيبراني والتهديدات المهنية، وكيفية التعامل معها، وفهم الهجمات 
الس���يبرانية وكيفي���ة القي���ام به���ا، ونق���اط الضعف والق���وة في نظم 
المعلومات، وفهم اآلليات الدولية والوطنية لحماية األمن السيبراني. 
علماً أن المقصود من هذه الدورة هو تطوير قدرات المش���اركين في 
اإللمام بقواعد وأس���س األمن السيبراني، وفهم المخاطر السيبرانية 
وكيفي���ة الوقاي���ة منه���ا، كذل���ك فهم أص���ول وقواعد إس���تخدام نظم 
المعلوم���ات المؤسس���ية، وتطوير معارف المش���اركين حيال القواعد 

الدولية لحماية األمن السيبراني.
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نشاط اإلتحاد

نّظ��م إتح��اد المصارف العربي��ة دورة تدريبية إعدادية لنيل ش��هادة ACAMS: أخصائي معتمد في مكافحة غس��ل األموال، 
لمدة خمس��ة أي��ام، )14-18 حزي��ران/ يونيو 2021(، وقد ت��م تصميم هذه ال��دورة اإلعدادية وفقًا للقواع��د والمعايير التي 

أقّرتها الهيئات التنظيمية والرقابية الدولية مثل مجموعة العمل المالي FATF ولجنة بازل وغيرها. 

:ACAMS ودورة تدريبية إعدادية إلتحاد المصارف العربية لنيل شهادة ...
أخصائي معتمد في مكافحة غسل األموال

كل  ال���دورة  حاض���ر  وق���د 
م���ن: الخبي��ر كمي��ل برخ��و، 
مستش��ار أعمال لدى ش��ركة 
لإلستش��ارات   ACUMEN
ف��ي  المعلوماتي��ة  والحل��ول 
والتج��اري  المال��ي  القط��اع 
والعام، لبنان، والخبير بشير 
النقيب، المؤس��س والشريك 
Compl -  اإلداري لمؤسسة

ance Alert LLC  لبنان.

ورّكزت الدورة على إكتساب 
العاملين في المصارف المعرفة 
الضروري���ة ح���ول الموضوع���ات 
المطلوب���ة ف���ي اإلمتحانات التي 
األخصائيي���ن  رابط���ة  تنظمه���ا 
المعتمدين في مكافحة غس��ل 
وكيفي���ة   ،ACAMS األم��وال 
الدراس���ة والتحضي���ر م���ن أجل 
تأمين نسبة نجاح عالية في هذه 

اإلمتحانات.
 ،CAMS �وته���دف ال���دورة إلى التع���رف على أهمية ش��هادة ال
والتعّرف بعمق على المواد المطلوبة للدراس���ة من أجل نيل الشهادة، 
ال لمكافحة غس���ل  وال س���يما الهيكلي���ة الالزم���ة لضم���ان نظ���ام فعَّ
األموال، والتدابير التي ينبغي على المؤسس���ات المالية ومؤسس���ات 
األعمال والمهن غير المالية إتخاذها لمكافحة غسل األموال، وآليات 
اإلبالغ عن العمليات المش���تبه فيه���ا ورايات اإلنذار الحمراء، وتقييم 
مخاطر غس���ل االموال. كما تُزود المش���ارك بحاالت واقعية من أجل 
فهم أحسن للمواد المطلوب دراستها، وتزويد المشارك بنماذج أسئلة 

ُطرح���ت في إمتحانات س���ابقة، 
وتدري���ب المش���ارك م���ن خالل 

محاكاة إمتحان فعلي.
وس���يتمّكن المش���اركون بعد 
إنته���اء ال���دورة م���ن إس���تخدام 
شركات الخدمات المالية، النهج 
القائم على المخاطر في مقاربة 
عمليات غس���ل األم���وال وتمويل 
الت���ي  واإلج���راءات  اإلره���اب، 
يج���ب إتخاذه���ا لمنعه���ا، وفهم 
القواني���ن  بموج���ب  إلتزاماته���م 
واللوائ���ح المعمول به���ا، ومعرفة 
م���ا يج���ب عليه���م فعل���ه وم���ا ال 
يجب عليه���م  اإلمتثال له، وفهم 
Money Launde -  وظائف
 ing Reporting Officer
MLRO، ومعرفة كيفية تنفيذ 
إجراءات العناية الواجبة للعمالء 
على أساس المخاطر، والتعّرف 
عل���ى كيفي���ة تنفي���ذ إج���راءات 
العناي���ة الواجب���ة للعم���الء على 
أس���اس المخاط���ر، والتع���رف على كيفي���ة تحديد ومتابعة األنش���طة 
المشبوهة واإلبالغ عنها، وإجراء حالة عملية حقيقية تتطلب الحوار 

والتحليل والعرض اللفظي من قبل المشاركين.

أما محاور الندوة فهي: مخاطر وأس���اليب غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب، والمعايير الدولية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، 
وبرامج اإلمتثال في مكافحة غس���ل االموال وتمويل اإلرهاب، وإجراء 

التحقيقات واإلستجابة لها.
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نظم إتحاد المصارف العربية دورة تدريبية عن ُبعد، لمدة أربعة ايام، عن »إعادة بناء رأس المال وإدخار السيولة«، حيث 
حاضر فيها الخبير مدير إدارة تقييم المخاطر في لجنة الرقابة على المصارف - لبنان BCCL((، ربيع نعمة.

... ودورة تدريبية عن »إعادة بناء إحتياطي رأس المال والسيولة«
Rebuilding Capital & Liquidity Buffer

وقد ركزت هذه الدورة على كيفية عمل قابلية إستخدام المخازن 
المؤقتة وفًقا لمعايير بازل 3 لرأس المال والس���يولة، وناقش���ت كيف 
ت���م تطبيق ه���ذه المعايير لتخفيف مجموعة م���ن الضغوط المحتملة 

وتخفيف ضغوط السيولة.
وق���د ج���اءت هذه الدورة، لتناقش مرحلة م���ا بعد كورونا، إذ منذ 
تفش���ي وب���اء »كوفي���د 19-«، إتخذت البن���وك المركزية والس���لطات 
اإلش���رافية تدابي���ر لضمان إحتف���اظ البنوك بقدرته���ا على مواصلة 
اإلقراض لألس���ر والش���ركات. وبعد منح اإلغاثة الرأسمالية بأشكال 

مختلفة، يتعين على العديد من الس���لطات أيضاً الس���ماح بإستخدام 
المخازن المؤقتة الحالية.

وسيتمكن المشاركون عند إنتهاء الدورة من فهم األنواع المختلفة 
م���ن المخ���ازن المؤقتة ل���رأس الم���ال، ومتطلبات المخ���ازن المؤقتة 
للس���يولة بموج���ب »ب���ازل 3«،  وتقييم أهمية إحتياط���ات رأس المال 
والسيولة للحفاظ على نشاط اإلقراض المصرفي وإستقرار القطاع 
المصرفي، وش���رح كيف إستخدمت الس���لطات رأس المال والسيولة 

كرد فعل على تفشي فيروس كورونا المستجد«.

نشاط اإلتحاد
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نظم إتحاد المصارف العربية دورة تدريبية عن »المعالجة المحاسبية للمعايير الدولية لتقارير اإلبالغ المالي في الصناعة المصرفية«، لثالثة 
أيام )28 – 30 حزيران/يونيو 2021(، حاضر فيها الخبير والمدرب عبد الهادي إبراهيم الذي يعمل حاليًا كرئيس قطاع البنوك والمؤسسات 
المالية في »مؤسسة KPMG حازم حسن العالمية للتدقيق والمحاسبة واإلستشارات«، حيث وصل إلى منصب شريك في العام 2021، ورئيس 

قطاع البنوك والمؤسسات المالية في العام 2018، وهو مدرب معتمد لدى العديد من مؤسسات التدريب العربية وإتحاد المصارف العربية.

... ودورة تدريبية عن »المعالجة المحاسبية للمعايير الدولية 
لتقارير اإلبالغ المالي في الصناعة المصرفية«

ويه����دف برنام����ج ال����دورة إل����ى تقديم 
نظ����رة عام����ة وتفصيلي����ة مدعوم����ة بأمثلة 
عملية وحاالت حول المعالجة المحاس����بية 
لألدوات المالية بما يتماش����ى م����ع المعيار 
 IFRS( الدول����ي إلع����داد التقاري����ر المالية
9( واإلفصاح����ات المتعلق����ة به����ا من خالل 
متطلب����ات المعيار الدول����ي للتقارير المالية 
)IFRS 7(، باإلضاف����ة إلى أمثلة عن عقود 
التأجير ومدى تأثير عقود اإليجار بأنواعها 
على القوائ����م المالية للمؤجر والمس����تأجر 

وفقاً للمعيار الدولي.
وتوجه����ت ال����دورة إل����ى العاملي����ن في 
والمراجع����ة  المالي����ة،  الرقاب����ة  إدارات 
والمحللي����ن  المخاط����ر،  وإدارة  الداخلي����ة، 
البن����وك  حس����ابات  ومدقق����ي  الماليي����ن، 

والمؤسسات المالية.
وتضمنت الدورة التدريبية لثالثة ايام، 

محاور عدة هي: األدوات المالية )المعيار الدولي IFRS 9(، والنطاق والتعريفات، 
والتبوي����ب، والقياس، واإلضمح����الل »الخس����ائر اإلئتمانية المتوقع����ة«، واألدوات 
المالي����ة: اإلفصاح����ات )IFRS 7(، ونظ����رة عامة عل����ى المعيار الدول����ي للتقارير 
المالي����ة رق����م )IFRS 16(، ونطاق المعي����ار: التعريفات الواردة به واإلس����تثناءات 
المتعلق����ة بالتطبي����ق، والمعالجات المحاس����بية لعقود التأجير بدفاتر المس����تأجر 
)IFRS17(، والمعاجات المحاس����ببية لعق����ود التأجير بدفاتر المؤجر، ومعامالت 

البيع وإعادة اإلستئجار، واإلفصاحات بالقوائم المالية وفقاً لمتطلبات المعيار.
ح����ول خلفية الدورة التدريبية، في ما يتعل����ق بالمعيار الدولي لتقارير اإلبالغ 
المال����ي )IFRS 9( – األدوات المالي����ة: في 24 يوليو/تموز 2014، أصدر مجلس 
معايي����ر المحاس����بة  الدولي����ة، النس����خة الرابع����ة واألخي����رة من المعي����ار الجديد 
 .)IFRS 9( لمحاس����بة األدوات المالية – المعي����ار الدولي لتقارير اإلبالغ المالي
وبذل����ك يكتمل هذا المش����روع الذي إنطل����ق في العام 2008 إس����تجابة لتداعيات 
األزم����ة المالية العالمية. ويتضمن المعيار الجديد توجيهات معدلة حول تصنيف 

وقي����اس الموج����ودات المالي����ة، ببم����ا ف����ي 
ذلك إضمح����الل القيمة وتقدير الخس����ائر 
المتوقع����ة على قيم األص����ول على المديين 

القصير والطويل.
باإلضافة إل����ى المعيار الدولي إلعداد 
التقاري����ر المالي����ة رق����م 7: األدوات المالية 
– اإلفصاح����ات )IFRS 7( وال����ذي يتطلب 
اإلفص����اح عن المعلوم����ات المتعلقة بأهمية 
األدوات المالي����ة بالنس����بة إل����ى المنش����أة، 
وطبيع����ة ومدى المخاطر الناش����ئة عن تلك 
األدوات المالي����ة، م����ن الناحيتي����ن النوعية 

والكمية.
وأص����در مجل����س معايي����ر المحاس����بة 
الدولي����ة )IASB( المعيار الدولي للتقارير 
م����داوالت  بع����د   )IFRS 16( المالي����ة 
مش����تركة م����ع مجل����س معايي����ر المحاس����بة 
ال����ذي   )US FASB( المالي����ة األميرك����ي
أص����در معياراً مماثاًل، وم����ع ذلك، هناك إختالفات كبيرة بين المعيار الصادر عن 
)IASB( والمعي����ار الص����ادر عن )FASB( حيث س����تؤدي ه����ذه اإلختالفات إلى 
إحتساب معامالت معينة بشكل مختلف بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير 

.)US GAAP( والمعايير األميركية )IFRS( المالية
وع����ن المعي����ار الدول����ي لتقارير اإلب����الغ )IFRS 16( – عق����ود اإليجار، فقد 
تعّرض المعيار الدولي لتقارير اإلبالغ IFRS 17 الخاص بعقود اإليجار، لإلنتقاد 
لعدم تبنيه حاجات مس����تخدمي البيانات المالية، ألنه ال يتطلب من المس����تأجرين 

اإلعتراف بالموجودات والمطلوبات الناشئة عنها عقود اإليجار التشغيلية.
ولتالف����ي تلك اإلنتق����ادات، يهدف معيار المحاس����بة الدولي الجديد الخاص 
بعقود التأجير، إلى أن تكون القوائم المالية أكثر تعبيراً، حيث إن المعيار يتطلب 
من الشركات إثبات عقود التأجير بأنواعها بقائمة الميزانية، من خالل اإلعتراف 
بأص����ول وإلتزام����ات جدي����دة لكامل العقد ب����دالً من اإلقتصار عل����ى إثبات القيمة 

l.اإليجارية المستحقة فقط

نشاط اإلتحاد
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إس��تضاف بن��ك الدوحة ن��دوة تفاعلية مع العم��الء عبر اإلنترنت بعن��وان »التنمية اإلقتصادي��ة والفرص اإلس��تثمارية في قطر«، 
بمش��اركة نخب��ة من المتحدثين أبرزهم: الدكتور ر. س��يتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، وخال��د عبد اهلل المانع، المدير 
التنفيذي لتمويل األعمال في بنك قطر للتنمية، وراشد علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، ويوسف محمد الجيدة، 

الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، والشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة. 

اإلصالحات اإلقتصادية في قطر 
ستُساهم في سرعة التعافي من آثار كورونا

األخبار والمستجدات

وتحدث الدكتور ر. س���يتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، 
عن التطورات التي يش���هدها اإلقتص���اد العالمي، وقال: »وفقاً لتقرير 
صندوق النقد الدولي الصادر في أبريل/نيسان 2021، يُتوقع أن ينمو 
اإلقتص���اد العالمي بنس���بة 6 % في الع���ام 2021، كما يُتوقع أن تنمو 
اإلقتصادات المتقدمة بنسبة 5.1 % في العام عينه، في حين ستنمو 

األسواق الناشئة واإلقتصادات النامية هذا العام بنسبة 6.7 %«. 
ووفًق���ا للتقرير الص���ادر عن البن���ك الدولي ف���ي يونيو/حزيران 
2021، يُتوقع أن يشهد اإلقتصاد العالمي نمواً بنسبة 5.6 % في العام 
2021، وأن تنم���و اإلقتصادات المتقدمة نمواً بنس���بة 5.4 % في العام 
عينه، في حين ستش���هد إقتصادات األس���واق الناشئة واإلقتصادات 

النامية نمواً هذا العام بنسبة 6 %. 
وف���ي اإلجتماع األخي���ر لمجلس إدارة بنك اإلحتي���اط الفيدرالي، 
توقع جيروم باول رئيس مجلس اإلدارة بأن »يستمر اإلقتصاد األميركي 
في التعافي هذا العام، مع التخطيط على إبقاء أس���عار الفائدة قريبة 
من الصفر، حتى يتم الوصول إلى أقصى معدالت التوظيف، وتقترب 

أعداد المصابين بفيروس كورونا من 174 مليون مصاباً«.
وتحدث الدكتور ر. س���يتارامان عن التطورات التي يش���هدها اإلقتصاد 
القطري قائال: »وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أبريل/نيسان 
2021، يُتوق���ع أن ينم���و اإلقتصاد القطري بنس���بة 2.4 % في العام 2021، 
كم���ا يُتوق���ع أن يش���هد القطاع المصرفي نمواً في اإلق���راض بأكثر من 5 % 

في األش���هر األربعة األولى من هذا الع���ام. وقد خصصت الحكومة القطرية 
موازنة لإلنفاق للسنة المالية 2021 بمبلغ 194.7 مليار ريال قطري«. 

وأضاف د. سيتارامان: »لقد شهدت قطر هذا العام )2021( خططاً 
توس���عية طموحة في قطاع الغاز الطبيعي المس���ال، وفي ديسمبر/كانون 
األول 2020، أعلن مص���رف قط���ر المركزي عن طرح اإلصدار الخامس 
ل���ألوراق النقدية القطرية بتصامي���م ومواصف���ات فني���ة وأمنية جديدة. 
ويُتوق���ع أن يُس���هم ح���ل الخالف���ات اإلقليمي���ة التي إس���تمرت نحو ثالثة 
أع���وام ونصف العام، إلى تحس���ين قطاع التجارة والس���ياحة والخدمات 
اللوجستية، كما أن عودة العالقات بين قطر وجيرانها بغية أن تُسهم في 

نمو القطاعات اإلقتصادية غير النفطية في قطر«. 
 م���ن جهته، قال راش���د علي المنصوري، الرئي���س التنفيذي لبورصة 
قط���ر »إن البورص���ة ش���اركت ضمن وف���د الدولة إلى المنت���دى، وعقدت 
عت مذكرة تفاهم للتعاون مع بورصة  عدداً من اإلجتماع���ات المهمة، ووقَّ
موسكو، بإعتبارها خطوة مهمة لتعزيز عالقات التعاون بين سوقي المال 
ف���ي البلدين، ومؤش���راً على الدينامي���ة التي تتمتع به���ا بورصة قطر في 
التح���رك على مختل���ف األصعدة للترويج لس���وقها وترقيت���ه إلى مصاف 

البورصات العالمية المتقدمة«. 
 وس���لَّط يوس���ف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر 
للمال الضوء، على الفرص اإلس���تثمارية المتاحة للش���ركات األجنبية في 

 l.قطر، وفقاً لسياسات التنويع اإلقتصادي التي تنتهجها الدولة
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يتفق الجميع على أن لبنان يمر بأسوأ أزماته اإلقتصادية والمالية منذ نشوئه، إذ خسرت العملة الوطنية أكثر من 85% من 
قيمته��ا، م��ا ُينذر بإنهيار ش��امل قد ينتج عنه ما ال ُتحمد عقباه. كما أن تقارير البن��ك الدولي ُتظهر إنه ال توجد نهاية تلوح 
في األفق لألزمة اإلقتصادية في لبنان التي قد تكون واحدة من أسوأ اإلنهيارات المالية التي شهدها العالم منذ ما يقرب من 

200 عام. 

وما يزيد الطين بلة هو تزامن هذه االزمة مع إنس��داد سياس��ي تسّبب في عدم تشكيل حكومة مستقرة حتى اليوم، ما يعرقل 
الكثير من الخدمات المقدمة للمواطنين، ويدفع بالبالد إلى شفير اإلنهيار التام.

في المقابل يرى المختصون أن األزمة اإلقتصادية والمالية في لبنان هي في جوهرها، أزمة حوكمة ُمنبثقة من نظام طائفي 
يعاني خلاًل ُبنيويًا، منع صنع سياس��ات عقالنية وس��مح بإنتش��ار ثقافة الفس��اد والهدر. ومن دون معالجة األس��باب الجذرية 

للمشكلة، يبدو أن األزمات ستكون طويلة األمد.

بين الواقع الذي يعيش��ه اللبنانيون، وبين تش��خيص مس��ّبباته من قبل المختصين، ال بد من البحث عن  عن تفس��ير لفشل 
العديد من اإلجراءات التي تمنع اإلنهيار الس��ريع والتي قام بها المصرف المركزي في لبنان )سياس��ة الدعم/ إطالق منصة 
3900/ وآخره��ا إطالق منصة صيرفة(، بمعنى آخر من الضروري اإلجابة على أس��ئلة ع��دة، إلى أين نحن ذاهبون؟ ولماذا لم 
عطي إش��ارة إلى أن الطبقة  تنفع هذه اإلجراءات؟ ولماذا هذا البطء في إقرار قانون »الكابيتال كونترول« مثاًل، الذي كان س��يُ

السياسية تريد السير باإلصالحات المطلوبة من المجتمع الدولي؟

األزمة اإلقتصادية والمالية واالجتماعية في لبنان تشتد
 فإلى أين ستصل؟

مقابالت
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أجوبة متعددة جمعتها »مجلة إتحاد المصارف العربية« من أهل اإلختصاص والتجربة، فكانت المقاربات متنوعة ومن زوايا 
مختلفة.

مقابالت

قرم: الم�سكلة في الزعامات الطائفية 

يُحدّد وزير المال الس��ابق 
الدكت��ور ج��ورج ق��رم عاملين 
أساس���يين منعا إحت���واء اإلنهيار 
الحاصل، إذ يعتبر ل� »مجلة إتحاد 
المص���ارف العربي���ة« أن »ع���دم 
وجود حكوم���ة يؤثر على األزمة، 
لكن درجة الفساد واإلفساد التي 
وصلن���ا إليها في لبنان، وفي ظل 

النظ���ام الطائفي البش���ع يزيد من اإلنهيار، فضاًل عن السياس���ة غير 
الحكيم���ة التي ينتهجها مص���رف لبنان والتي برأين���ا يجب تغييرها«، 
الفتاً إلى أن »المنطقة تعج بالتغييرات الكبيرة، ولبنان لن يبقى بمنأى 

عنها، والمش���كلة هي ف���ي الزعامات الطائفية التي 
تحك���م البلد بيد م���ن حديد، وه���ي مصابة بمرض 

الناس الذين ال يشعرون بمحيطهم«.
يُش���دد قرم عل���ى أن »العوام���ل الداخلية تزيد 
م���ن ح���ّدة اإلنهي���ار، باإلضافة إلى وج���ود أكثر من 
مليون ونصف مليون الجئ سوري، وآالف الالجئين 
الفلس���طينيين، وه���ذا عام���ل ضاغط عل���ى البنية 
التحتي���ة اللبناني���ة، وزيادة األكالف الت���ي تتكبدها 

الدولة، الفتاً إلى أن »مساعدات اإلتحاد اإلوروبي ال تتعدى 80 مليون 
ي���ورو، في حين أن خس���ائر لبنان جّراء وج���ود النازحين هو بمليارات 

الدوالرات«.
 يُعّب���ر قرم صراحة عن رفضه إلقرار قانون »الكابيتال كونترول«، 
ويش���رح س���بب ذلك بالقول: »أنا ضد إقرار »الكابيتال كونترول«، ألن 

لبنان يتمتع بنظام إقتصادي حر، والمساس به ليس 
م���ن التقالي���د المالي���ة اللبنانية، ويُعيدن���ا إلى عهد 
االنتداب«، مش���يراً إلى أن »التجارب العالمية دلت 
على أن »الكابيتال كونترول« لم يُس���اهم في إخراج 
أي دول���ة م���ن مأزقه���ا، أو يحول دون إنهيار س���عر 
ص���رف العمل���ة فيها، وهذا ما حص���ل في الجزائر 

واألرجنتين«.
وي���رى ق���رم أن »ما حصل في لبن���ان اليوم، هو 

س���وء إدارة، ومهما تم إق���رار قوانين لمنع خروج رؤوس 
األم���وال من لبنان إل���ى الخارج، فهذا لن يجدي نفعاً، والمش���كلة هي 

كتلة الدوالرات النقدية الموجودة في المنازل و هي كبيرة«.
ويعتب���ر ق���رم أن »أي زيادة  لطبع العملة لزيادة الرواتب، س���تكون 

نتائج���ه عكس���ية، ألننا في عه���د التضخم الهائ���ل  ومعالجة األوضاع 
المعيش���ية، تكون عبر مس���اعدة الفئات األكثر فقراً وتحس���ين  رواتب 

الجيش اللبناني«.

غبريل: »المركزي« ُيحاول ملء الفراغ

الخبي��ر  يُق���ارب 
اإلقتص��ادي نس��يب غبريل 
مح���اوالت المص���رف المركزي، 
للحد من قس���وة اإلنهيار المالي 
ف���ي  الحاص���ل  واإلقتص���ادي 
لبنان من زاوي���ة مختلفة، ويقول 
المص���ارف  إتح���اد  »مجل���ة  ل���� 
أن  العربي���ة«، 

قرم:

 ما ح�سل هو �سوء اإدارة 

واإقرار قوانين 

لمنع خروج روؤو�ص الأموال 

من لبنان 

لن ُيجدي نفعًا

غبريل:

 ل اإرادة �سيا�سية 

للجم التدهور 

والقطاع الخا�ص يعمل 

ب�سبابية من دون و�سوح 

في الروؤية

»مصرف لبن���ان  يُحاول من خالل اإلجراءات التي 
يتخذه���ا أن يمأل جزءاً م���ن الفراغ الذي تركه أداء 
السلطة السياسية في لبنان منذ بداية األزمة، من 
خالل التعاميم والمنصات التي يطلقها«، الفتاً إلى 
أن���ه »بغض النظ���ر عن توجه الحكومة السياس���ي، 
فحين تحصل أزمة إقتصادية ومالية، عليها إتخاذ 
إج���راءات للج���م التده���ور الحاص���ل، وبعدها يتم 

وضع خطة إنقاذ وإصالح التي طلبها صندوق النقد الدولي«.
ويلفت غبريل إلى أنه »يالألس���ف ف���ي لبنان، ومنذ إندالع األزمة 
المالي���ة، ل���م يحصل أي من ه���ذه الخطوات، والس���لطة التنفيذية لم 
تتخذ إلى اآلن أي قرار يُوقف التدهور اإلقتصادي،  ويُس���اند الوضع 

المالي والمصرفي في البلد«.
ويضي���ف غبريل: »من���ذ إنفجار مرف���أ بيروت 
ل���م يحص���ل أي ق���رار بخصوص اإلنفج���ار وإعادة 
اإلعم���ار، ومن���ذ 10 أش���هر، نحن من دون س���لطة 
تنفيذية، واألكيد أنه لو تّم منذ بداية األزمة إتخاذ 
الق���رارات الالزم���ة، وف���ي مقدمها إقرار مش���روع 
»الكابيتال كونترول«، ل���كان الوضع مختلفاً اليوم«، 
مشدداً على أن »أكثر إجراء بديهي يُتخذ في هكذا 
أزمات هو إقرار »الكبيتال كونترول«، لمنع التراجع 
الح���اد في العمالت الصعب���ة، ووقف تدفق رؤوس 
األموال إلى الخارج وهذا لم يحصل بس���بب غياب اإلرادة السياس���ية 
لذل���ك، واإلج���راء الوحيد الذي تّم إتخ���اذه كان كارثياً على اإلقتصاد 

وهو وقف سداد لبنان لدينه من سندات اليوروبوند«.
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»إن  غبري���ل:  يضي���ف 
ت���م   كونت���رول  »الكابيت���ال 
إق���راره ف���ي أيس���لندا مثاًل 
عقب األزمة المالية العالمية 
خ���الل 3 أي���ام، وت���م إحتواء 
ومحاوالته���م  الن���اس  هل���ع 
لس���حب أموالهم، وفي لبنان 
أيضاً ف���ي س���تينيات القرن 
الماضي، وعق���ب أزمة بنك 

األزم���ة، كان هن���اك فصل 
بي���ن الوض���ع اإلقتص���ادي 
والسياس���ي ف���ي البلد عبر 
وكان���ت  »س���ميك«،  ج���دار 
جه���ود القط���اع المصرفي 
تُبق���ي  الخ���اص  والقط���اع 
البلد »واقف���اً على قدميه«، 
ألن���ه كان هناك ثقة عالمية 
بهما«، ويش���ير إل���ى أن »ما 

أنت���را ّت���م إق���رار »الكابيت���ال كونترول« ف���ي يوم واحد، حي���ث إجتمع 
مجل���س الن���واب والحكومة إلق���راره وتطبيق���ه، وأدت إلى إس���تقرار 

الوضع المصرفي وإستعادته عافيته الحقا«. 
ي���رى غبري���ل أن »أولوي���ة األح���زاب والتي���ارات السياس���ية ه���ي 
اإلنتخاب���ات النيابية في العام المقبل، وهم يتهيأون لذلك رغم تراكم 

األزم���ات في لبن���ان، ولذلك يُمك���ن القول إنهم في 
واد واإلقتص���اد والقط���اع الخاص ف���ي واد آخر«، 
مش���يراً إل���ى أن »ما ه���و ظاهر إل���ى اآلن هو عدم 
وجود إرادة سياس���ية للجم هذا التدهور، والقطاع 
الخ���اص يعمل في ظل ضبابي���ة كاملة من دون أي 
وضوح في الرؤية، وسنُكمل على هذا الحال طالما 
أنه ليس هناك إج���راءات أو خطة ميكروإقصادية 

لمعالجة الوضع القائم«.
ويُشدد على أن »اإلصالحات لن تأتي وحدها وتهبط بالبراشوت، 
ب���ل يج���ب أن يك���ون هن���اك إرادة سياس���ية محلية إلنتش���ال الوضع 
اإلقتصادي والمعيش���ي، ومن األزمات المتعددة التي يعانيها الش���عب 
اللبناني«، الفتاً إلى أن »المجتمع الدولي يُردد على مسامع السياسيين 
»س���اعدوا أنفسكم كي نتمكن من مساعدتكم، وهذا أمر إيجابي، أي 
أن المجتمع الدولي لم يترك لبنان وحده في أزمته، ومس���تعد للدعم 

شرط تطبيق اإلصالحات وهذا ما ال نقوم به«.

كرم: اإ�ستعادة الثقة 

إجابة الخبير اإلقتصادي 
ش��ادي كرم عل���ى س���ؤال »إلى 
أين س���نصل في أزمتن���ا المالية 
»إستعادة  عنوانها  واإلقتصادية« 
الثقة«، إذ يق���ول ل� »مجلة إتحاد 
المص���ارف العربي���ة« أن »الثغرة 
ق���درة  ع���دم  ف���ي  األساس���ية 
إج���راءات المص���رف المرك���زي 

حص���ل ه���و أن المؤامرة فّجرت الثقة بالقط���اع المصرفي وبمصرف 
لبنان، وهدمت الجدار الفاصل بين الش���أنين السياسي واإلقتصادي 
والمالي في لبنان، وتسّببت بحصول الفوضى التي نعيشها اليوم، في 

ظل فقدان الثقة بالسياسة والقطاع المصرفي«.
يضي���ف كرم: »أن أي محاول���ة إلعادة هيكلة القط���اع المصرفي 
والنقدي، ال يُمكن ان تنجح إذا لم نتسعد هذه الثقة، 
ونُعيد الفصل بين الشأنين السياسي واإلقتصادي  
وهذا أمر مس���تحيل في الوضع الحالي«، الفتاً إلى 
أن الخي���ار اآلخر هو أن نُبقي على هذين العالمين 
مجموعي���ن، ونُعي���د الثقة بالسياس���يين، وهذا أمر 
غي���ر متاح حالي���اً أيض���اً، ألن ال إمكاني���ة إلطالق 

عجلة إصالح توطد هذه الثقة وتثبتها«.
ويُشدد كرم: على أنه »من دون ثقة أو إصالح، 
ل���ن تنجح أي محاولة للج���م اإلنهيار، ولن نحصل على أي مس���اعدة 
م���ن الخارج، وما يحصل اليوم هو خطر جداً، ألنه بدالً من أن نطلب 
من أصحاب المصارف والمس���اهمين ف���ي المصارف أن يُعيدوا بناء 
الرس���اميل للحفاظ على أم���وال المودعين، يج���ري إنقاذ المصارف 
بأم���وال المودعي���ن  الذين خس���روا 75 % من ودائعه���م«، معتبراً أن 
»اليوم يجري إع���ادة هيكلة المصارف عبر إضعاف ميزانياتهم بضخ 
أم���وال من جيوب المودعين، وإذا إس���تمرت األم���ور على هذه الحال 
من دون إقرار قوانين وتدابير ناجحة، واإلس���تمرار بسياس���ة الترقيع 
على حس���اب أموال المودعين، فإن األوضاع المالية واإلقتصادية في 

لبنان، ستكون من سيء إلى أسوأ«.
وي���رى ك���رم أن »إقرار »الكابيت���ال كونترول«، لم يع���د مفيداً، وكان 
يج���ب أن يحص���ل خالل أيام قليل���ة من بداية األزم���ة، وهذا ما حصل 
في قبرص مثاًل، والمش���كلة في لبن���ان أن هناك عملتين للتداول، هما 
الدوالر األميركي والليرة اللبنانية، وال نملك مساندة اإلتحاد االوروبي«.

ويختم كرم بالقول: »إن المسؤولين في لبنان، إرتكبوا أخطاء مميتة 
عدة، أولها وقف دفع سندات »اليوروبوند« من دون التفاوض مع الدائنين، 
أو وض���ع جدول���ة للديون، وأيض���ا مع عدم القيام بخطوة ال� »س���واب« - 

l.»أي إستبدال دين بدين آخر(، بغية تأجيل اإلنهيار(  swab
باسمة عطوي

كرم:

 فقدان الثقة

 هو الثغرة الأ�سا�سية 

لعدم قدرة اإجراءات 

»الم�سرف المركزي« 

على لجم الإنهيار

على لجم اإلنهيار الحاصل هو بسبب فقدان الثقة«، شارحاً أنه »قبل 

مقابالت
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يش��هد لبنان الوتيرة األس��رع من بين الدول العربية في إرتفاع عدد كبار السن، فمن المتوّقع أن ُيصبح حوالي ربع سكان البلد 
من هذه الفئة العمرية، أي نسبة 23 %، في حلول العام 2050. 

إطالق اإلستراتيجية الوطنية لكبار السّن في لبنان 2020–2030:

ربع سّكان لبنان سيُصبحون من كبار السّن
في وتيرة تشيخ هي األسرع عربيًا

األخبار والمستجدات

في هذا السياق، أطلق وزير الشؤون اإلجتماعية في لبنان رمزي المشرفية، 
بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للس���كان، ولجنة األمم المتحدة اإلقتصادية 
واالجتماعية لغربي آس���يا )اإلس���كوا( ومركز الدراس���ات لكبار السن في لبنان 
»اإلس���تراتيجية الوطنية لكبار الس���ن 2020-2030«، وذلك في حفل إفتراضي 
حضره خبراء ومعنّيون وممثلون للمنظمات الدولّية وغير الحكومّية وإعالمّيون.  
وتش���ّكل اإلس���تراتيجية الوطنية لكبار الس���ن خط اإلس���تجابة األساسية 
لتوصي���ات المؤتم���رات الدولي���ة الداعي���ة إلى ضم���ان حقوق المس���ّنين على 
المس���تويات الصحي���ة واإلجتماعي���ة واإلقتصادي���ة، والعم���ل بإتج���اه تقليص 
الف���وارق اإلجتماعي���ة، وتحقيق العدال���ة والفرص المتكافئ���ة للجميع، وتنمية 
المجتمع���ات بما يضم���ن تأمين حياة الئقة وكريمة تحفظ حقوق كبار الس���ن 

وكرامتهم اإلنسانية.
وش���هد حفل اإلط���الق، كلمة للوزير المش���رفية، ومدي���رة مكتب صندوق 
األمم المتحدة للس���كان في لبنان أس���مى قرداحي، ومديرة مجموعة العدالة 
بين الجنسين والسكان والتنمية في اإلسكوا مهريناز العوضي. وقّدمت رئيسة 
مركز الدراسات لكبار السن في لبنان عبال محيو السباعي عرضاً حول آلية 

إعداد اإلستراتيجية الوطنية وأهدافها. 
وتُعتبر هذه اإلستراتيجية عالمة فارقة للمضي قدماً في معالجة موضوع 
التعّمر، كما تُوّفر الّزخم الالزم لرسم خارطة طريق، ووضع خطة عمل شاملة 
متع���ددة القطاعات، تنبثق منها سياس���ات وبرام���ج متكاملة تهدف إلى حماية 

وتمكين كبار السن.

في كلمته رأى الوزير المشرفية »أن هذه اإلستراتيجية تنطلق من مقاربة 
حقوقية، وتس���تند إلى مب���ادئ توجيهية تُراعي المنظ���ور الجندري وإلتزامات 
لبنان القانونية والدولية، وال ترّكز على الجوانب الرعائية فحسب، بل تُؤسس 
للتعاط���ي م���ع قضايا كبار الس���ن بإعتبارها عملية مس���تمرة م���دى الحياة ال 
تنحصر بعمر محدد أو بس���ن التقاعد«، مش���يراً إلى »أنها تهدف إلى مكافحة 
الصور النمطية المسيئة لكبار السن، والترويج لصورة إيجابية حول إمكاناتهم 

وقدراتهم وإسهاماتهم الوطنية«.
من ناحيتها، أشارت قرداحي إلى »أن هذا الحدث يُعّد عالمة بارزة ونقلة 
نوعي���ة لبن���اء مجتمع، يُمكن للن���اس فيه التقدم في العم���ر بإيجابّية وبكرامة، 
بحي���ث يت���م تقدير كبار الس���ن واإلعتراف به���م كأعضاء أساس���يين وفّعالين 
ف���ي مجتمعاتهم، وحيث تكون الرفاهية ببس���اطة حقاً م���ن حقوقهم«. وقالت 
قرداحي: »إن هذه اإلس���تراتيجية تُعزز الحاضر والمس���تقبل، حيث في إمكان 
مئات وآالف األش���خاص تجس���يد عالق���ة قائمة على اإلحت���رام المتبادل بين 

األجيال«.
بدوره���ا لفت���ت العوض���ي إل���ى »أن لبنان س���يصبح بلداً مس���ناً بحس���ب 
التوقع���ات الديموغرافي���ة بعد حوالي 15 عاماً، مما يجع���ل التخطيط المبكر 
لش���يخوخة الس���كان أم���راً طارئاً يتص���ّدر أولوي���ات الدولة، وم���ن هنا أهمية 
دة على »أهمية وضع خطة تنفيذية  اإلس���تراتيجية الوطنية لكبار السن«، مشدِّ
لتفعيل اإلستراتيجية، وترجمتها إلى مبادرات ومشاريع تُنفذ على أرض الواقع 

l.»تضمن حقوق كبار السن في لبنان
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لم تترك األزمة المالية والنقدية التي تضرب لبنان منذ تشرين األول/ أوكتوبر 2019 أّي أداة أو تفصيل مالي، إال 
وتركت أثرها البالغ عليه، ومن هذه األدوات، البطاقات اإلئتمانية وبطاقات السحب من الصّراف اآللي، إذ أحالت 

األزمة النقدية بطاقات اإلئتمان إلى التقاعد »المبكر« بسبب تراجع توافر الدوالر في األسواق إلى حد كبير، ما عدا 
تلك التي يتم »تغذيتها« مسبقًا بالدوالر »الكاش« في لبنان، لُيصار إلى إستخدامها خارج الحدود، أما بطاقات السحب 
اآللي بالليرة اللبنانية، فقد زاد عددها بسبب األزمة المالية أواًل، وإجراءات كورونا ثانيًا، التي فرضت على المصارف 

اإلقفال، وعدم اإلختالط، لتكون المحّصلة أن األزمة المالية العاصفة التي تضرب لبنان، غّيرت خريطة إستعمال 
البطاقات اإلئتمانية، لتتناسب مع متطلباتها، وتاليًا أدت إلى تراجع مرتبة لبنان على صعيد التطور المصرفي.

دور جديد لألدوات المالية في ظل االزمة في لبنان 

ما تأثير ها على الشمول المالي وعمليات غسل األموال؟

د. غبريل: دور جديد للبطاقات 

ب����ات  جدي����د  دور  إذاً، 
لألدوات المالية والبطاقات في 
ظل األزمة المالية، مع الحفاظ 
على مكانته����ا كأحدى االدوات 
المالي����ة المس����تعملة، وهذا ما 
يُش����ير إليه الخبير اإلقتصادي 
الدكتور نسيب غبريل ل� »مجلة 
إتح���اد المص���ارف العربي���ة«، 

إذ يش���رح أن »بطاقات الدفع 
بلغ���ت  لبن���ان  ف���ي  الص���ادرة 
مليونين و754 ألف بطاقة في 
آخر آذار/مارس 2021، وهذا 
ل تراجعاً بنح���و 80 ألف  ش���كَّ
بطاق���ة مقارن���ة بالعام 2020 
وبتراجع 260 ألف بطاقة عن 
آذار/م���ارس 2020 ، بينما في آذار/مارس 2020 إرتفعت هذه 
البطاق���ات إل���ى 177450 بطاقة عن العام 2019«، مش���يراً إلى 
»أن 90 % م���ن ه���ذه البطاق���ات ه���ي لمقيمين ف���ي لبنان، كما 

غبريل: اأزمة ال�سيولة

 غيرت خريطة اإ�ستعمال 

البطاقات الإئتمانية 

ب�سبب الم�ساكل المالية

 والنقدية في لبنان  

موضوع الغالف
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ش���كلت بطاقات الدفع م���ع المقيمين نحو 64 % من المجموع، 
والبطاقات المدفوعة س���لفاً نح���و 19 %  والبطاقات اإلئتمانية 

11,4 % )للمقيمين(. 
أما البطاقات المدفوعة مس����ّبقاً، فقد إرتفع عددها إلى نحو 
30 أل����ف و650 بطاقة )المقيمين( بين آذار/مارس 2020 وآذار/
م����ارس 2021، بينم����ا البطاقات اإلئتمانية م����ع المقيمين تراجعت 

إلى  174000 بطاقة أي 36 % في الفترة نفسها«.
ويضي����ف د. غبريل: »هذا األم����ر حصل، ألن مع بداية األزمة، 
وزي����ادة القيود على الس����حوبات بات المودع����ون يطلبون  بطاقات 
س����حب )ATM( وبطاق����ات دفع باللي����رة اللبناني����ة، مقابل وقف 
إستخدام البطاقات اإلئتمانية بالدوالر والعمالت االجنبية، وهذه 
الخدمة ش����به متوقفة في لبن����ان إاّل من خالل تغطيتها ب� »الكاش« 
وfresh dollars ليُص���ار إل���ى تغطيته في المص���ارف الخارجية، 
وه����ذا س����ببه أزمة الس����يولة في اإلقتص����اد اللبنان����ي، التي غّيرت 
خريط����ة إس����تعمال البطاق����ات اإلئتمانية بس����بب األزم����ة المالية 

والنقدية في لبنان«.
ويوضح د. غبريل أنه »حين يكون هناك أزمة س���يولة ووقف 
التعام���ل ببطاق���ات اإلئتم���ان بالعمالت األجنبي���ة، وهذا يعكس 
األزم���ة وتداعياتها قاس���ية عل���ى المصارف، م���ن دون أن يكون 
 fresh dollarsهن���اك عالق���ة بين تغطي���ة ه���ذه البطاق���ات و
تمهيداً إلس���تعمالها في الخ���ارج  وبين عمليات تبييض األموال. 
فه���ذه البطاق���ات توقف العمل فيها بس���بب األزمة، في حين أن 
بطاقات س���حب األم���وال )ATM( وبطاقات الدفع بالليرة، زاد 
عددها في بداية االزمة، كي تُوفر على الناس إستخدام السيولة 

بالليرة اللبنانية«.

حمود: الف�سل بين الدولر الداخلي والدولر الخارجي

من جهت���ه، يتن���اول الرئيس 
الرقاب���ة عل���ى  للجن���ة  الس���ابق 
المص���ارف س���مير حم���ود ملف 
تش���مل  بم���ا  المالي���ة،  األدوات 
بطاق���ات الس���حب والبطاق���ات 
اإلئتماني���ة م���ن زاوي���ة أخ���رى، 
إتح���اد  »مجل���ة  ل����  ويش���رح 
أن  العربي���ة«،  المص���ارف 
كان  اإلئتماني���ة  »البطاق���ات 
هدفها تاريخياً إس���تبدال عمليات الدفع نقداً بالدفع اإلئتماني، وقد 
 chargeو debit cardو credit card تم توس���ع مجاالتها لتشمل
card به���دف جعل عملية حم���ل النقود »الكاش« أقل، وهذا يعني أن 
طب���ع أوراق العملة أقل، باإلضافة إلى أن الدفع اإلئتماني أكثر فائدة 

لإلقتصاد«.
 ويضيف حمود: »في لبنان المسألة مختلفة، إذ لم ينكفئ الدفع 
اإلئتمان���ي عبر البطاقات، ألن المصارف تأخذ رخصة من ش���ركات 
البطاقات اإللكترونية )ماس���تر كارد وفيزا(، وتنضم إلى شبكتها عبر 
»الس���يرفر« - server الخ���اص به���ا عالمياً، مما يُمّك���ن العميل من 
الدفع عبر البطاقة في كل أنحاء العالم. ويقوم المصرف الذي منحه 
البطاق���ة بتغطي���ة هذا الرصيد«، ش���ارحاً أن »الخ���الف الذي حصل 
ف���ي لبن���ان هو أن المصارف الت���ي تُعطي بطاق���ات لمودعيها يُمّكنها 
الدفع بدوالر خارجي، في الوقت الذي تقوم المصارف بتقييد حركة 
ال���دوالر الداخل���ي، مع اإلبقاء عل���ى حركة ال���دوالر الخارجي، لذلك 
يُمكن لبطاقة )credit card( أن تبقى مستمرة، إذا تم تأمين الدفع 
بال���دوالر الخارج���ي، لذل���ك قامت المص���ارف باإلتفاق مع ش���ركات 
البطاقات بالسماح للمودع بإستعمال البطاقات داخلياً )وفقاً للدوالر 
الداخلي(، لكن خارجياً ال يُمكنها إس���تعمالها إال بمبالغ ضئيلة جداً، 

وفي حال أراد المودع زيادة المبلغ عليه تغطيته مسبقاً ب� »الكاش«.
ويرى أن »المش���كلة األساس���ية في بطاقات الدف���ع، هي الفصل 
م���ا بين الدوالر الداخلي والدوالر الخارجي، في تس���ديد وإس���تعمال 
البطاق���ات اإلئتماني���ة، ما أدى إلى تقليص حجم إس���تعمالها بالعملة 
االجنبي���ة، مما أدى إلى تراجعنا مصرفي���اً، بدل أن نتقدم في أدوات 

الدفع«.
وهل هناك عالقة بين تراجع إس���تخدام هذه األدوات المصرفية 
على عمليات تبييض االموال؟ يجيب حمود: »ال عالقة لعدم إستعمال 
ه���ذه البطاق���ات بزيادة عمليات تبيي���ض األموال، ألن���ه يُمكن القيام 
بعمليات تبييض األموال عبر إستعمال هذه البطاقات، في حال قبلت 
المص���ارف اللبنانية بتغذية هذه البطاقات بالدوالر »الكاش« داخلياً، 
إلس���تعمالها خارجي���اً، من دون معرفة مصدر ه���ذه الدوالرات، وهذا 

يُشكل باباً أوسع لتبييض األموال«. 
ويرى حم���ود أن »المش���كلة 
لي���س ف���ي إس���تعمال البطاقات 
اإلئتمانية يُمكن محاربة تبييض 
كيفي���ة  بمعرف���ة  ب���ل  األم���وال، 
تس���ديد المبال���غ الت���ي تحتويها 
هذه البطاقات لتبييض األموال، 
من دون معرف���ة مصدر االموال 
داً على أن »لبنان في  الموضوعة وهذا تبييض بأعلى درجاته«، مش���دِّ
ظل األزمة الحاصلة، ال شك في أنه تحت المجهر، ألن هناك خطورة 
كبيرة أن تتحول السوق النقدية إلى سوق تبييض أموال، والسؤال هل 
هناك شركات لبطاقات إئتمانية في لبنان، يُمكنها أن تُحول »الكاش« 

في لبنان إلى دوالر خارجي، عندها تُصبح األمور مفتوحة؟«.
ويُرجع حمود تراجع إس���تعمال البطاقات اإلئتمانية إلى »سببين، 
األول ه���و أن هن���اك فص���اًل ما بين ال���دوالر الداخلي، ال���ذي لم يعد 

حمود: لبنان في ظل الزمة

 الحا�سلة تحت المجهر 

لأن هناك خطورة كبيرة

 اأن تتحول ال�سوق النقدية

 اإلى �سوق تبيي�ص اأموال

موضوع الغالف
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يس���تعمل ف���ي البطاقات اإلئتماني���ة خارج البالد،  وال���دوالر النقدي 
ال���ذي يُمّكن المودع من إس���تعمال البطاقات اإلئتماني���ة الخارجية«، 
مش���يراً إل���ى أن »أي بطاق���ة يُمكن أن تمنح للمودع ف���ي لبنان، هناك 
مسؤولية مضاعفة من التحقق من عمليات تبييض األموال من خالل 
معرفة مصدرها، وإاّل س���تكون س���بباً أساس���ياً بإتهام لبنان بتبييض 

األموال«.
وه���ل هناك عالقة بين تراج���ع دور ه���ذه األدوات المالية، وبين 
تحقي���ق مفهوم الش���مول المالي؟ يجيب حمود: »الش���مول المالي هو 
أن يتمك���ن كل الناس من الدخ���ول إلى القطاع المصرفي، وإجراء كل 
عملياتهم النقدية عبر المصارف، ولبنان يعاني راهناً، تراجع  الشمول 
المال���ي، والمص���ارف ال تفتح حس���ابات جديدة للمودعي���ن، بل تُريد 
تقليص هذه الحسابات، وهذا ما يُصيب الشمول المالي بالعمق، ولم 
نع���د قطاعاً مصرفياً متطوراً، حتى نتمّكن من التطّرق إلى الش���مول 
المال���ي الذي هو ظاهرة من ظواه���ر تطوير العمل المصرفي، ونحن 

نعاني راهناً من عملية تخلُّف في العمل المصرفي«. 

عاكو�ص: »الكا�ص« يزيد فر�ص التزوير وتبيي�ص الأموال

 أما الخبير اإلقتصادي عماد 
عاكوش فيلفت إلى مفاعيل عدم 
إس���تخدام البطاق���ات اإلئتمانية 
زاوي���ة  م���ن  المالي���ة  واألدوات 
أخرى، ويق���ول ل� مجل���ة »إتحاد 
المص���ارف العربي���ة«: »إن عدم 
إستعمال البطاقات االئتمانية له 

مفاعيل سلبية، أولها زيادة حجم الكتلة النقدية المتداولة بين الناس، 
وهذا يؤدي إلى زيادة عمليات المضاربة على العملة الوطنية وعملية 
التزوير لليرة، ألنه كلّما زاد إس���تعمال »الكاش«، كلّما زادت إحتماالت 

اللجوء إلى تزوير العملة«.
يضي���ف عاك���وش: »إن إس���تعمال »ال���كاش«، يُقلِّ���ل م���ن إمكانية 
التعق���ب والرقابة المصرفية، وهذا ما يُس���اهم ف���ي زيادة إحتماالت 
عمليات غس���ل األموال وتبييضه���ا وتمويل اإلرهاب، ألنه من الصعب 
القيام برقابة العمليات النقدية، 
بينما هذا األم���ر متاح للعمليات 
اإلئتماني���ة، وم���ن الس���هل تتب���ع 
أن  عل���ى  مصادره���ا«، مش���دداً 
اإلعتب���ار  إع���ادة  »المطل���وب 
والتداول  اإلئتماني���ة،  للبطاقات 
فيها مصرفياً من خالل البطاقة 
التمويلية التي إقترحتها الحكومة مثاًل، ويُمكن إس���تعمالها لتس���ديد 
المدفوع���ات، وبه���ذه الطريقة نكون قد س���اهمنا ف���ي تخفيف حجم 

الكتلة النقدية في السوق اللبنانية«.  
ويشير عاكوش إلى أن »إستعمال »الكاش« يُعزز وجود كتل نقدية 
كبيرة بين أيدي المواطنين، ما يُؤدي إلى زيادة طباعة العملة الوطنية 
لتلبي���ة حاجات الس���وق من »ال���كاش«، وهذا له مفاعيل س���لبية على 
تخفي���ض حجم الكتلة النقدية، وزيادة التضخم، باإلضافة إلى غياب 
إس���تعمال الشيكات المصرفية، وهذا يضع لبنان في مرتبة متراجعة 

 l.»نقدياً، ويُحّول المصارف إلى مجرد خزنات للمودعين والتجار

باسمة عطوي

عاكو�ص: اإ�ستعمال »الكا�ص« 

ُيقلِّل من الرقابة الم�سرفية 

ما ُي�ساهم في زيادة اإحتمالت 

عمليات غ�سل الموال 

 وتمويل الإرهاب

موضوع الغالف
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األخبار والمستجدات

ت��رأس الش��يخ منصور بن زاي��د آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ش��ؤون الرئاس��ة رئي��س مجلس إدارة مصرف اإلم��ارات العربية 
المتح��دة المرك��زي، اإلجتم��اع الثال��ث لمجلس اإلدارة، ف��ي قصر الوطن ف��ي أبوظبي، في حض��ور نائبي رئيس مجل��س إدارة المصرف 
المركزي، عبد الرحمن صالح آل صالح، وجاسم محمد الزعابي، وخالد محمد بالعمى محافظ المصرف، وأعضاء مجلس اإلدارة يونس 

حاجي الخوري، وسامي ضاعن القمزي، والدكتور علي محمد الرميثي.

منصور بن زايد يترأس إجتماع مجلس إدارة »مصرف اإلمارات المركزي«:

المحافظة على اإلستقرار المالي في القطاع المصرفي 
ومواجهة تداعيات جائحة »كوفيد 19« 

وضمان عدم تأثر النظام النقدي والمالي في الدولة

وع���رض مجلس إدارة المصرف المرك���زي الموضوعات المدرجة في 
جدول أعماله، وإعتمد تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد للمصرف، والذي 
يتس���م بالمرونة، ويُمّك���ن المصرف المركزي من مواكبة المس���تجدات في 

قطاع الخدمات المالية.
وواف���ق المجل���س على تعيين كل من: إبراهيم عبيد الزعابي، مس���اعد 
المحافظ، قطاع السياس���ة النقدية واإلس���تقرار المال���ي، والدكتور صبري 
حامد العزعزي، مس���اعد المحاف���ظ، قطاع العمليات التش���غيلية، وأحمد 
س���عيد غان���م القم���زي، مس���اعد المحاف���ظ، قط���اع الرقابة عل���ى البنوك 
والتأمي���ن، وس���يف حمي���د الظاهري، مس���اعد المحافظ، قطاع الش���ؤون 
اإلس���تراتيجية، البنية التحتية المالي���ة والتحول الرقمي، وفاطمة عبد اهلل 
الجابري، مساعد المحافظ، قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق 

وحماية المستهلك.
وضم���ن اإلس���تراتيجية الوطنية ألنظم���ة الدفع، واف���ق المجلس على 
إختيار وتعيين إئتالف الش���ركات، ليك���ون مزود حلول منصة الدفع الفوري 
والمس���ؤول عن تنفيذ المرحلة الثانية من مش���روع اإلس���تراتيجية الوطنية 

ألنظمة الدفع.
 كم���ا وافق المجلس عل���ى إجراءات اإلنفاذ المقترحة ضد المنش���آت 
المالية المخالفة لتعليمات وأنظمة المصرف المركزي. وناقش التعديالت 
المقترح���ة عل���ى مس���ودة نظام تطبي���ق العقوب���ات المالية عل���ى مخالفات 

اإللتزامات الصارمة، ووافق على إعتماد النظام بالتعديالت المقترحة.
وعرض المجلس تقرير الهيئة العليا الشرعية لسنة 2020 الذي تضمن 
مخرجات إجتماعات الهيئ���ة، وأهم القرارات التي إتخذتها، والجهود التي 
بذلتها لتوحيد المعايير الش���رعية في الدولة، تذلياًل للتحديات، باإلضافة 
إلى عرض المشاريع والمبادرات المستقبلية التي تحقق األهداف المنشودة 

لها. كما إطلع مجلس اإلدارة على تقرير اإلستقرار المالي لسنة 2020.
وش���كر الش���يخ منصور بن زايد آل نهي���ان، اإلدارات العليا والتنفيذية 
للمصرف المركزي على جهودها المبذولة في المحافظة على اإلس���تقرار 
المالي بالقطاع المصرفي، وعملها المس���تمر في مواجهة تداعيات جائحة 
»كوفي���د 19«، وضمان عدم تأثر النظام النقدي والمالي في الدولة، موجهاً 

l.بمواصلة العمل الدؤوب لنمو القطاع المصرفي
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إنحازت البنوك الذكية والسيارات الذكية والمنازل الذكية والعديد من 
األشياء الذكية األخرى عن الطرق التقليدية للعمليات واعتمدت تقنيات 

رقمية حديثة مثل الذكاء االصطناعي ورؤية الحاسوب والبيانات الضخمة 
وإنترنت األشياء وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة األخرى بهدف تحسين 

خدماتها وتجربة العمالء.
ووفقًا لدراسة تحليل األسواق التي أجرتها مايكروسوفت بالتعاون مع سائر 
المؤسسات التقنية الكبرى فإن السوق أصبح اليوم أكثر شفافية من خالل 

خدمات مقارنة األسعار عبر اإلنترنت. ويتسوق العمالء للحصول على أفضل 
األسعار للخدمات المالية بداًل من تقييم العالقات القائمة على الثقة على 
األمد الطويل. وفي ظل الثورة الرقمية أصبح العمالء يتوقعون أن يكونوا 
قادرين على تلقي المنتجات والخدمات المصرفية عندما يحتاجون إليها 
وعبر مختلف القنوات. فإذا كان مصرفهم ال يلبي إحتياجاتهم وتوقعاتهم، 

فسيتوجهون إلى مكان آخر لتلبية حاجاتهم.
لقد تم تصميم الخدمات المصرفية الذكية لتلبية إحتياجات العمالء بحيث 
أنها تعتمد على إستخدام التكنولوجيا الحديثة من أجل التغلب على تحديات 

السوق، وتلبية مختلف إحتياجات العمالء اليومية وكسب ثقتهم
 والحفاط على مكانة البنوك في السوق التنافسية.

تطور البنوك الذكية 
في عصر اإلقتصاد الرقمي

في ما يلي نلقي نظرة عامة على خصائص البنوك الذكية وتطورها عبر الزمن، والتصميم والتنفيذ للخدمات المصرفية 
الذكية، واألمن السيبراني، والممارسات العالمية، واآلفاق المستقبلية ، ونختتم بالتوصيات، مما يوضح للقارئ ماهية  

البنوك الذكية وتطورها في عصر اإلقتصاد الرقمي.

 الدكتورة سهى معاد

الدراسات واألبحاث والتقارير
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خ�سائ�ص البنوك الذكية

إن من أبرز خصائص البنوك الذكية الميزات التالية:

- ال�������ذكاء: تش���مل تقني���ات ال���ذكاء المصرف���ي الواق���ع المعزز 
واإلفتراض���ي والبيان���ات الضخمة والروبوتات ورؤي���ة اآللة وإنترنت 

األشياء وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة األخرى. 
توفي���ر الخدم���ات المصرفي���ة على مدار الس���اعة وط���وال أيام 
األس���بوع: إن الخدم���ات المصرفي���ة الذكي���ة تلبي حاج���ات العمالء 
الخاصة، وتشمل منتجات أكثر شفافية كما تساعد في تقديم خدمة 
العمالء على مدار الس���اعة طوال أيام األس���بوع، من خالل األجهزة 
المحمول���ة المريحة مثل األجهزة اللوحي���ة والهواتف الذكية وأجهزة 
الكومبيوت���ر. وتعم���ل البن���وك اآلن عل���ى تطوير تطبيق���ات األجهزة 
المحمول���ة الت���ي يمكن الوصول إليها عبر الهات���ف الذكي أو الجهاز 
اللوح���ي لتقدي���م تنبيهات في الوقت الفعلي عن نش���اط الحس���ابات 

المصرفية للعمالء ومنتجات مبتكرة وخدمات ذكية مريحة.
- التمحور حول العميل: تس���تفيد الخدمات المصرفية الذكية 
م���ن التكنولوجي���ا الرقمي���ة لتلبية خدم���ات العم���الء الخاصة. وقد 
أنش���أت البنوك اليوم فروعاً جديدة ذكي���ة لتلبية إحتياجات العمالء 

المتزايدة.
محطة واحدة للخدمات المصرفية: تهدف الخدمات المصرفية 
الذكية إل���ى توفير متجر رقمي أوحد وش���امل للخدمات المصرفية 
التي تترابط بواس���طة الهات���ف المحمول واإلنترن���ت والفرع الفعلي 
عب���ر نظام مصرفي رقمي لخدمة العمالء بش���كل أفضل، مع إدراك 

أهمية التفاعل البشري في بناء المشاركة والوالء للعميل.
- اإلبت�������كار: م���ع تجدي���د إس���تراتيجية ش���بكة الف���روع الخاصة 
به���ا، تعتم���د البنوك على اإلبت���كار في تقديم الخدم���ات المصرفية 
الذكي���ة التي تلب���ي حاجات العم���الء األصغر س���ناً ذوي الخبرة في 
مج���ال التكنولوجي���ا. وتتيح ف���روع البنوك الذكية التفاعل البش���ري 
بش���كل أفضل م���ع العمالء لتقدي���م المنتجات والخدم���ات المريحة 

واإلستثمارات المجدية.
- س�������هولة التواصل: تتي���ح الخدمات المصرفية الذكية س���هولة 
التواص���ل، وتق���دم الجيل الجدي���د من الخدم���ات الذاتي���ة للعميل، 
واإلستش���ارات ع���ن بُع���د، والتواص���ل االجتماع���ي عب���ر الوس���ائط 

المتعددة، والتسويق الرقمي.
- الخدم�������ة الذاتية: تقدم البن���وك الذكية خدمات ذاتية متعددة 
مثل خدمات الترحيب اإلفتراضية والخدمات االستش���ارية عن بُعد. 
ويتم اس���تخدام تقنية االلعاب الرقمية في تحس���ين تجارب العمالء 

وتعزيز الوالء للعمالء.
- الفروع الرئيسية: تقوم البنوك بإنشاء فروع ذكية عالية التقنية 
من أجل تحس���ين اإلنطباع األول لدى العمالء وتقديم تجربة مبتكرة 

لتلبية إحتياجاتهم.

تطور البنوك الذكية عبر الزمن

أشار الدبلوماسي الفرنسي جان بيير الكروا الى المراحل الثالث 
لتط���ور الخدمات المصرفية الذكية نحو تجربة رقمية للعمالء أكثر 
تخصيصاً باس���تخدام ال���ذكاء اإلصطناعي والتعلم اآللي، وأش���كال 
جدي���دة من المس���اعدين الرقميين لتقديم تج���ارب فريدة للعمالء. 
وق���د تط���ورت البنوك الذكية م���ن تفاعلية إلى تجرب���ة خالية تماماً 
من اإلحتكاك البش���ري. واليوم يتم تطوير تقنيات ونماذج مصرفية 
جديدة مبتكرة لكيفية تفاعل المستهلكين مع بنوكهم في المستقبل.

ف��ي م��ا يل��ي نع��رض المراح��ل الث��الث لتط��ور الخدم��ات 
المصرفي��ة الذكية في سلس��لة م��ن التغّيرات نح��و تجربة 

مصرفية مثالية للعمالء:

المرحلة األولى 
- البنوك الذكية 1.0:اإلنتقال إلى الرقمية

إعتم���دت البنوك الذكية في المرحل���ة األولى من تطورها على 
أحدث التقني���ات الرقمية التفاعلية، مما أتاح لها القدرة على تلبية 
اإلحتياجات المتزايدة للعمالء الذين ال يس���تطيعون العيش من دون 
هواتفهم الذكية. كما س���محت منصة الخدم���ات المصرفية الذكية 
للبنوك بنقل المعامالت المكلفة داخل الفروع إلى منصات اإلنترنت 
والهاتف المحمول، مما أفس���ح المجال لموظفي البنوك في مكاتب 
االس���قبال األمامي���ة بالتركيز عل���ى القروض واإلس���تثمارات وإدارة 
الثروات. وم���ن التطورات في المرحلة األولى للبنوك الذكية، تقليل 
إس���تخدام ال���ورق في معامالت الف���روع. باإلضافة إل���ى ذلك، فقد 
قام���ت البن���وك الذكية بتوس���يع منصاتها المصرفي���ة الرقمية التي 
تعمل على مدار الساعة. وتتيح أحدث تقنيات أجهزة الصراف اآللي 
ذاتي���ة الخدمة iATM للعمالء إجراء جميع معامالتهم المصرفية 
من خالل أجهزة الصراف اآللي المزود بالفيديو، مما يوفر للعمالء 

خدمات مصرفية خاصة وذكية خارج دوام العمل العادي.

 المرحلة الثانية
- البن�������وك الذكية 2.0: إس�������تخدام ال�������ذكاء اإلصطناع�������ي والتعلم 

الرقمي 
المرحل���ة الثاني���ة م���ن الخدم���ات المصرفي���ة الذكي���ة تتضمن 
اإلنتقال نحو الذكاء اإلصطناعي والتعلم الرقمي. ويركز إس���تخدام 
هذه التقنيات الناش���ئة بشكل أساس���ي على إكتساب كفاءات عالية 
المس���توى تس���اعد في تقديم خدم���ات مصرفية جدي���دة ومبتكرة.  
وش���هدت المرحلة الثانية أيضاً تطورات تقنية جديدة س���اهمت في 
الح���د من مخاط���ر القروض وزي���ادة القدرة على تفه���م إحتياجات 
العمالء الخاصة وتلبية هذه اإلحتياحات بش���كل أفضل.  وفي هذه 
المرحلة تم إس���تخدام البيانات الضخم���ة والذكاء اإلصطناعي في 

الدراسات واألبحاث والتقارير
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تطوي���ر األعم���ال المصرفية لألف���راد وإعادة هيكل���ة عمليات إدارة 
المخاطر والتس���ويق الدقيق وتقديم الخدم���ات الذكية وغيرها من 

الخدمات المصرفية واإلستثمارية.  
وترك���ز البنوك الذكي���ة 2.0 على الجوانب العملي���ة المصرفية 
والبني���ة التحتية الداعم���ة التي تتيح للبنوك تقلي���ل المخاطر وفهم 

السلوكيات المالية لعمالئها بشكل أفضل. 

المرحلة الثالثة 
- البنوك الذكية 3.0: االنتقال إلى الخدمات المصرفية الشخصية 
المرحل���ة الثالث���ة  للبنوك الذكية هي مرحل���ة التحول من »بنك 
ذكي« إلى »بنك ش���خصي« حيث تتمثل الميزة الرئيسية للتكنولوجيا 
المس���تخدمة ف���ي القدرة عل���ى تقديم تج���ارب متكاملة ش���خصية 
ومخصص���ة للعمالء. وتعتمد ه���ذه المرحلة  على مزيج من تقنيات 
الث���ورة الصناعي���ة الرابع���ة للس���ماح بالتقديم لكل عمي���ل خدمات 
مصرفي���ة متكامل���ة وش���خصية تلب���ي كل إحتياجات���ه المصرفي���ة. 
وتس���اعد  ه���ذه التقنيات ف���ي التعرف عل���ى وجه العمي���ل وتحليل 
مش���اعره مما يُس���اعد في تصميم الخدمات المصرفية والعروض 
لكل عميل وفق إحتياجاته. كما يمكن لهذه التقنيات أيضاً إكتشاف 
الحال���ة المزاجي���ة للعميل وم���دى قلقه، مما يضم���ن أن العميل في 
حالة نفس���ية وذهنية قابل���ة لتلقي الخدم���ات المصرفية الجديدة. 
وم���ن المتوقع إزدهار الخدمات المصرفية الذكية 3.0 مع إنتش���ار 

.e-watches استخدام الساعات اإللكترونية المحمولة

ت�سميم و تنفيذ ال�سيرفة الذكية

يقت��رح ج��ان بيي��ر الكروا خم��س إس��تراتيجيات رئيس��ية 
لتصمي��م وتنفي��ذ البن��وك الذكية عل��ى إمت��داد المراحل 

الثالث لتطور الخدمات المصرفية الذكية:

اإلستراتيجية األولى: أهمية العمالء
يق���وم العمالء بزيارة فروع البنوك للتفاعل مع المصرفيين لحل 
المش���كالت التي تواجههم واكتس���اب المعرفة وطلب المساعدة في 
مواجه���ة المخاط���ر المالي���ة المحتملة. وعليه يتوج���ب على البنوك 

إعطاء أهمية أكبر لتقديم التجربة الصحيحة للعميل.

اإلستراتيجية الثانية: التعرف بشكل أفضل على العميل
ليس لكل العمالء اإلحتياجات المالية والمصرفية عينها. وعليه 
يحت���اج أي برنام���ج مصرفي ذك���ي إلى التعرف بش���كل أفضل على 
العمي���ل وتحديد احتياجاته لكي ينال أفض���ل الخدمات المصرفية 
المالئم���ة له في الف���رع الذكي للبنك. وبذلك يتوج���ب على البنوك 
وضع برامج ترسم إستراتيجية لفهم اإلحتياجات التي تهم عمالئها 

المستهدفين.
اإلس�������تراتيجية الثالث�������ة: التعلم من ش�������ركات التكنولوجيا المالية 

Fintech
عل���ى البن���وك أن تتعلم من ش���ركات التكنولوجي���ا المالية التي 
نافس���ت الصناعة المصرفية في تلبي���ة إحتياجات العمالء التي لم 
تتم تلبيتها عبر الجهاز المصرفي. وغالباً ما تتفوق هذه الش���ركات 
عل���ى البنوك التقليدية ف���ي تقديم خدمات مح���ددة ومبتكرة تمتاز 
بس���هولة وسالس���ة اإلس���تخدام. في حي���ن أن المؤسس���ات المالية 
التقليدي���ة غالباً ما تك���ون خدماتها مثقلة بعملي���ات روتينية تتطلب 
إج���راءات الموافق���ة وأخ���ذ المعلومات مما يس���تغرق وقت���اً طوياًل 
للتنفي���ذ. كما أن مختلف المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية 
تنته���ج ثقافة تجنب المخاطر مما يزيد من صعوبة الحصول عليها.  
في حين أن ش���ركات التكنولوجيا المالية ال تكترث للمخاطر وتركز 
على تلبية حاجات معينة للعميل مما يتيح لهذه الشركات اإلستفادة 
بس���رعة م���ن الفرص التي تقدمه���ا التقنيات الجديدة مثل سلس���لة 

الدراسات واألبحاث والتقارير
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الكتل البيانية البلوكشين وغيرها من التقنيات الواعدة.
االس�������تراتيجية الرابعة: اإلس�������تفادة من تقنيات الث�������ورة الصناعية 

الرابعة
إن التحول الرقمي في البنوك  يساعد في تحسين التفاعل مع 
موظفي البنك من خالل إستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. 
كما تس���تفيد البنوك أيضاً من إس���تخدام تقني���ات الثورة الصناعية 
الرابعة في تلبية اإلحتياجات التش���غيلية الرئيسية للمكاتب الخلفية 

فيها.
اإلستراتيجية الخامسة: كسب ثقة العمالء

على البنوك التأكد من أن العمالء على يقين وإستعداد للتحول 
الرقم���ي ف���ي تجرب���ة التعامل معه���ا. وستس���تمر ف���روع الخدمات 
المصرفية الذكية في التطور بحيث تتيح التقنيات الرقمية الجديدة 
بتقديم المزيد من الخدمات المصرفية المخصصة. وعليه فإنه من 
المهم أن تتأكد البنوك من أن اإلنتقال إلى تجارب رقمية أكثر آلية  
تتم بطريقة تتيح لعمالئها الشعور بالراحة. إذ إن التغيير الجذري، 
مثل إستبدال الموظفين باآللة بطريقة سريعة في الفروع، قد يؤدي 
إلى ردة فعل عنيفة من قبل العمالء الذين قد يصابون باالرتباك إذا 

لم يتم التحول الرقمي بشكل تدريجي.
ويجب على البنوك التأكد من أن مس���يرة التحول الرقمي تركز 
عل���ى تلبية حاج���ات العميل. كم���ا أن وضع خريط���ة طريق للتحول 
الرقم���ي وإدخ���ال الخدمات المصرفي���ة الذكية بخط���ى ومقاييس 
موزونة تضمن مسيرة هادئة وسلسة نحو تجربة مصرفية جديدة.

الأمن ال�سيبراني

إن الخدم���ات المصرفي���ة الذكي���ة موجه���ة ال���ى كاف���ة العمالء 
من دون إس���تثناء، العم���الء من األجيال القديمة واألجيال الش���ابة، 
وه���ي تزودهم بالثقاف���ة المصرفية التي تس���اعدهم في خياراتهم، 

وتفيدهم عن مدى س���المتها، وتعطيهم مجموعة الخدمات األفضل 
لتلبية إحتياجاتهم. إال أنه عندما يتعلق األمر بالعمليات المصرفية 

والمالية فهناك دائماً عنصر المخاطر المحيط بهذه العمليات.
إن التقنيات الرقمية الجديدة غّيرت كيفية التعامل مع البنوك، 
فب���دالً م���ن التحدث مع أش���خاص حقيقيي���ن، يتفاع���ل العمالء مع 
شاش���ات اللمس، وب���دالً من إس���تخدام القلم لتوقيع المس���تندات، 
نضغ���ط فق���ط على الزر »نعم« الموجود على »ه���ل أنت متأكد أنك 

تريد المتابعة؟« في الحوار على شاشات الصراف اآللي.
إن البنوك الذكية تسمح لنا بالقيام بجميع العمليات المصرفية 
ومنها تحويل األموال من حس���اب إلى آخر، وفتح حسابات جديدة، 
وتقدي���م الطل���ب للحص���ول عل���ى إئتمان عب���ر األجه���زة المحمولة 
الذكي���ة. إال أن ذل���ك يحمل ف���ي طياته مخاطر س���يبرانية عديدة. 
ورغ���م المخاطر الهائلة الت���ي نتعرض لها خالل القي���ام بالعمليات 
المصرفي���ة الذكية، فإنه ال يوجد تش���ريعات متكاملة توجه البنوك 
والمؤسس���ات المالي���ة ف���ي التأكد م���ن أن أموال الن���اس ال تقع في 
األي���دي الخط���أ. وفي غي���اب اإلرش���ادات الواضح���ة لمواجهة كل 
مخاطر األمن الس���يبراني، فعلى البنوك وضع إستراتيجيات خاصة 

بها للتعامل مع المخاطر.
ويمكن للبنوك والعمالء إتخاذ بعض اإلجراءات البس���يطة التي 

قد تساعد في تقليل المخاطر، ومنها: 
- إس���تخدام اإلتصال اآلمن لمنصات البنوك الذكية وتطبيقات 

األجهزة المحمولة.
- التحق���ق من األذونات المطلوبة عندم���ا يقوم العمالء بتثبيت 

تطبيقات البنوك.
- تنزي���ل التطبيق���ات البنكي���ة الذكية م���ن متاج���ر التطبيقات 
الرس���مية فقط، واإلطالع على التقييم لهذه التطبيقات على مواقع 

التواصل اإلجتماعي الرقمية قبل متابعة التثبيت.

الدراسات واألبحاث والتقارير
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- إج���راء التحديث���ات األمنية التي تقدمها الش���ركات المصنعة 
لألجهزة المحمولة.

- التأكد من تشغيل خيار »العثور على جهازي« القائم في نظام 
تشغيل األجهزة المحمولة لتجنب مخاطر فقدان أو سرقة الهواتف 

المحمولة.

البنوك الذكية حول العالم

إن إبت���كار الخدم���ات المصرفية الذكية إنطلق���ت من المنطقة 
اآلسيوية. وكان »السيتي غروب« Citigroup أول من أدخل مفهوم 
ف���رع مصرف���ي ذكي جديد في طوكي���و في الع���ام 2010 وبعد ذلك 
بعامي���ن ف���ي الفلبي���ن. وكان Citigroup Smart Bank رائ���داً 
في إطالق مجموعة واس���عة م���ن األدوات المالي���ة الرقمية التي ال 
نجده���ا عادة في البنوك التقليدية ومنها جدار الوس���ائط المتعددة 
ال���ذي يمكن التفاعل معه عبر اللمس ويعرض مجموعة متنوعة من 
المعلومات حول المنتجات والخدمات المصرفية الذكية، باإلضافة 
إلى مجموعة واس���عة من الخدمات التي تتجه نحو تجربة مصرفية 
غي���ر ورقي���ة ورقمي���ة بالكامل. ومن ه���ذه الخدمات فتح الحس���اب 
الفوري الذي يس���مح للعمالء بفتح حساب إفتراضي دون استخدام 
المس���تندات الورقية وبس���رعة تام���ة.  ومن ه���ذه الخدمات الذكية 
أيض���اً خدمات الدردش���ة المرئية. وس���رعان ما قام���ت البنوك في 
جمي���ع أنحاء العالم بمواكبة  المنطقة اآلس���يوية في تطوير البنوك 

الذكية.
وتركز غالبية البنوك والمؤسس���ات المالي���ة العمل على ضمان 
أن تظ���ل ش���بكتها المصرفية لألف���راد قابلة لإلس���تمرار مع ظهور 
ش���ركات التكنولوجيا المالية الناشئة وأنواع جديدة من المنافسين 
المصرفيين. وتتكاثف هذه الجهود في آسيا، وباألخص في الصين، 
حي���ث يتزايد الطلب بش���كل هائ���ل على الحل���ول الرقمي���ة البنكية 
الذكي���ة. ويحتل العم���الء الصينيون الصدارة في اإلس���تعداد لتبني 
خدم���ات التكنولوجيا المالية الجدي���دة. وعليه تعد الصين من أكبر 
أسواق التجارة اإللكترونية وأكثرها تطوراً في العالم، حيث تستحوذ 
عل���ى حصة كبيرة م���ن جميع مبيع���ات التجزئة الرقمي���ة العالمية. 
ويق���وم عمالقة التكنولوجيا مثل مجموعة علي بابا بإطالق نظامهم 
المصرف���ي الخ���اص. كم���ا يق���وم عمالق���ة التكنولوجي���ا الصينيون 
اآلخ���رون، مث���ل باي���دو وتانس���انت Baidu و Tencent، بإنش���اء 

منصات الكترونية للخدمات المالية الخاصة بهم.
وف���ي ضوء التقدم التكنولوجي الس���ريع وتأثي���ره المتزايد على 
الصناع���ة المصرفي���ة، أعلنت هيئة النقد في هون���غ كونغ عن عدد 
م���ن المب���ادرات إلعداد هونج كونج لالنتقال إل���ى حقبة جديدة من 
الخدمات المصرفية الذكية. وتهدف هذه المبادرات إلى مس���اعدة 
القطاع المصرفي على االرتقاء إلى مس���توى أعلى واغتنام الفرص 
الهائل���ة الناتجة عن تقارب البنوك والتكنولوجيا، وبالتالي تحس���ين 

ج���ودة المنتج���ات والخدم���ات المصرفي���ة للعم���الء. وتش���مل هذه 
المبادرات:

- اإلتصال الكامل لمدفوعات التجزئة الرقمية من خالل نظام 
الدفع السريع.

- إعتماد التقنيات الحديثة لإلشراف على التكنولوجيا المالية.  
- تسهيل إدخال الخدمات المصرفية االفتراضية. 

- تقدي���م مب���ادرة مصرفية جديدة س���هلة لتقلي���ل االحتكاكات 
التنظيمية وتحسين تجربة العمالء.

- تطوير إطار عمل واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة.
- تكثيف التعاون عبر الحدود في مجال التكنولوجيا المالية.

- تعزيز البحث عن المواهب اإلبتكارية وتطويرها.

النظرة الم�ستقبلية

في المس���تقبل، قد نشهد تطوراً كبيراً للبنوك الذكية، وسيكون 
للصين وآس���يا دور كبير في هذا الس���ياق إلكتس���اب تمايز أكبر في 

السوق العالمية. 
إن مستقبل الخدمات المصرفية وإرضاء العمالء يسير نحو بناء 
مجتمع تقن���ي أكثر مرونة وغير نقدي، ويجيد إس���تعمال الخدمات 

الرقمية بسهولة متناهية. 
ويمكن إعتماد التقنيات الناشئة مثل قواعد البيانات المتسلسلة 
ف���ي التح���ول إلى نظ���ام بيئي غي���ر نقدي. وم���ن الُمرج���ح أن تقلل 
تقني���ات االتص���االت الحديثة من تكلفة البنية التحتية مما يس���اعد 
في توس���يع قاع���دة العملي���ات المصرفية الذكية. وس���تكون الفروع 
الذكي���ة ومكاتب اإلس���تقبال الذكية والموظفون األذكي���اء والواجهة 
األمامية التفاعلية الذكية، وجه البنك الذكي في المستقبل. وبشكل 
عام، س���تعمل الخدم���ات المصرفية الذكية على تمكين المش���اركة 
الرقمي���ة في جمي���ع جوانب الخدم���ات المصرفية، والتي س���تكون 
مزيجاً من اإلتصال بالبنك من أي مكان وفي أي وقت، والمعامالت 
غي���ر النقدية وغير الورقية، والمعالجة اآللية للمعامالت، وكل ذلك 

سيعزز تلبية حاجات العمالء وزيادة قيمتهم.

التو�سيات والحذر

إن تصمي���م فروع الخدم���ات المصرفية الذكية مع التركيز على 
تحس���ين تجرب���ة العمالء  يزود المؤسس���ات المالي���ة بطرق مبتكرة 
جدي���دة للتعامل م���ع العمالء، إال أن���ه يجب توخي الحذر الش���ديد 
ف���ي مس���يرة اإلنتقال إلى الف���روع الذكية الرقمي���ة بالكامل للتمكن 
من اكتس���اب حصة في الس���وق العالمية وني���ل والء العمالء. وعليه 
يجب وضع وتنفيذ اس���تراتيجيات التصميم والتنفيذ وصوغ وتنفيذ 

l.السياسات والمبادئ التوجيهية لمواجهة المخاطر السيبرانية

بقلم الدكتورة سهى معاد

الدراسات واألبحاث والتقارير
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 ع��رض البن��ك المرك��زي األردني في تقري��ر عن اإلش��تمال المالي 
األول )2018-2020(، المب��ادرات والجهود المبذولة من قبل البنك 
وش��ركائه، في سبيل تعزيز اإلش��تمال المالي في المملكة األردنية 

الهاشمية.
وأفاد البنك أنه »في ضوء إنتهاء تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لإلشتمال 
المالي 2018-2020، والتي جرى إطالقها في كانون األول/ ديسمبر 2017، 
يأتي تقرير اإلشتمال المالي كأول تقرير يُصدره البنك المركزي األردني في 

هذا المجال«.
ويعرض التقرير، الجهود المستمرة للبنك المركزي وشركائه، في تحقيق 
أهداف اإلش���تمال المالي، إستناداً إلى مجموعة السياسات والممكنات ذات 

أعلن مجلس المراقبة في بنك األمان، تشكيل مجلس اإلدارة الجديد 
للبنك، والذي ضّم كاًل من ناجي غندري، وكريم بن يدر، ومحرز الرياحي. 
وس���يتولى ناجي غندري رئاس���ة مجلس اإلدارة، خلف���اً ألحمد كرم الذي 
ترأس بنك األمان منذ فبراير/شباط 1993، وقد نجح طوال هذه الفترة 

l.في جعله ضمن قائمة أفضل البنوك في السوق التونسية

البنك المركزي األردني يُصدر التقرير األول لإلشتـمال المالي:

تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة 
والتمويل األصغر والخدمات المالية الرقمية  

بنك األمان: 
تعيينات جديدة في مجلس اإلدارة

األخبار والمستجدات

األولوي���ة، والت���ي بُني���ت عليه���ا اإلس���تراتيجية الوطنية 
لإلش���تمال المالي، والتي تضم 3 ركائز أساس���ية وهي: 
والتموي���ل  والمتوس���طة،  الصغي���رة  الش���ركات  تموي���ل 
األصغ���ر، والخدم���ات المالي���ة الرقمي���ة، باإلضافة إلى 
ممكنات األطر القانونية والتنظيمية، وحماية المستهلك 

المالي، وبناء القدرات المالية، والبيانات واألبحاث.
وعمل البنك المركزي، بالتعاون مع ش���ركائه، خالل 
2018-2020، على تطوير بنية تحتية متينة وقوية للنظام 
المالي في المملكة، إضافة إلى وضع األطر التش���ريعية 
والقانونية الالزمة لتعزيز وصول األفراد وقطاع األعمال 

إلى مختلف الخدمات والمنتجات المالية ومنها:
الدف���ع، والتوفي���ر، واإلئتم���ان، والتحوي���ل المال���ي، 
والتأمي���ن، واإلقت���راض، بتكالي���ف معقول���ة، وعلى نحو 
يُلبي إحتياجاتهم ويس���اعدهم في تحس���ين مستوى معيش���تهم، بطريقة آمنة 

ومستدامة.
وتضم���ن التقرير »أب���رز المبادرات والمش���اريع الرئيس���ية التي قام بها 
البن���ك، وبالتع���اون مع األط���راف ذات العالقة خالل األع���وام 2020-2018 
تجاه تعزيز اإلشتمال المالي في المملكة«، موضحاً أبرز اإلجراءات المتخذة 
م���ن قبل البنك المركزي »إلحت���واء التداعيات الس���لبية لجائحة وباء كورونا 
عل���ى اإلقتص���اد الوطن���ي، باإلضافة إلى خط���ة تعزيز االش���تمال المالي في 

المملكة لعام 2021«.
وسيستمر البنك المركزي األردني تباعاً بإصدار هكذا تقارير وتطويرها، 

l.آخذا في اإلعتبار التطورات الحاصلة في سبل تعزيز اإلشتمال المالي
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أعلن  البنك األهلي المتحد عن نجاح عملية إصدار وتسعير صكوك مضاربة غير قابلة للتحويل إلى أسهم 
ضمن الشريحة األولى اإلضافية من رأس المال بقيمة 600 مليون دوالر، حيث تجاوز إجمالي الطلب على الصكوك 1.8 مليار  
دوالر، بما ُيغطي 3 أضعاف حجم اإلصدار المستهدف، وهو ما ُيعد إشارة واضحة على ثقة  المستثمرين في متانة أداء البنك 

كمؤسسة مالية إسالمية رائدة في الكويت، كما ُيعد إشارة على  ثقة السوق في المناخ اإلقتصادي لدولة الكويت، 
وفي دول الخليج العربي عمومًا.

البنك األهلي المتحد يعلن نجاح إصداره صكوك مضاربة 
غير قابلة للتحويل إلى أسهم ضمن الشريحة األولى اإلضافية 

من رأس المال بـ 600 مليون دوالر

األخبار والمستجدات

وكان البن���ك ق���د أعلن مؤخ���راً عن حصوله عل���ى موافقات نهائية 
م���ن هيئة أس���واق المال، وبنك الكويت المركزي إلص���دار أوراق مالية 
)صك���وك غير قابلة للتحويل ألس���هم(، حيث أفاد آن���ذاك أن اإلصدار 
يندرج ضمن الش���ريحة األولى اإلضافية ل���رأس المال، وذلك من أجل 
تعزيز قاعدة رأس���مال البنك وفق متطلب���ات لجنة »بازل 3«، وتعليمات 

بنك الكويت المركزي الصادرة للبنوك اإلسالمية بهذا الخصوص. 
وتُع���د هذه الصك���وك دائمة وتعتمد على نم���وذج تمويل المضاربة 
اء. وأفاد البنك أن تاريخ  المتوافق مع مبادىء الشريعة اإلسالمية الغرَّ
اإلستدعاء األول اإلختياري يكون بعد خمس سنوات من تاريخ السداد. 
وق���د نجح البنك في ط���رح الصكوك بمعدل عائد عادل ومجٍز في 
الوق���ت عين���ه لحملة الصكوك حيث بلغ 3.875 % س���نوياً، يتم توزيعه 

دورياً كل ستة أشهر من تاريخ السداد.
ولع���ل إختيار البنك للتوقيت المناس���ب وحجم وش���روط اإلصدار 

واالس���واق المس���تهدفة يق���ف وراء نجاح اإلصدار، بع���د أن قام البنك 
بتعيين كل من »سيتي بنك«، و»بنك إتش إس بي سي«، وبنك »ستاندرد 
تش���ارترد«، كمنس���قين عالميين، إلى جانب دورهما م���ع كل من »بيتك 
كابيت���ال«، و»كامك���و إنفس���ت«، ومصرف »أبو ظبي اإلس���المي« و»بنك 

الكويت الدولي« كمدراء إصدار وإكتتاب مشتركين.

وص���رح رئيس مجل��س إدارة البن��ك الدكتور أن��ور المضف:  
»إن نج���اح البن���ك في إص���دار صكوك به���ذه القيمة م���ع تلقي طلبات 
لإلكتتاب بلغت 3 أضعاف حجم اإلصدار المس���تهدف، رغم إس���تمرار 
التحدي���ات اإلقتصادية التي خلّفتها جائحة فيروس كورونا،  تُعد دلياًل 
واضحاً على  إستمرار البنك في تحقيق النجاح تلو اآلخر في مختلف 
الظ���روف، ويؤكد مجدداً ج���ودة أصوله وخبرة إدارت���ه التنفيذية ودقة 
التخطي���ط والتنفي���ذ وتمتعه بس���معة جيدة في األس���واق العالمية، مع 
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إحتفاظ���ه بمكانت���ه الفريدة التي 
إكتسبها من تاريخه العريق كأول 
بنك عمل في الكويت منذ تأسس 
الع���ام 1941، والذي إس���تطاع أن 
يواص���ل النج���اح ويحق���ق التقدم 

خالل تلك السنوات«.
وأك���د الدكت���ور المضف »أن 
موافقة مجل���س إدارة البنك على 
إص���دار ه���ذه الصك���وك، يعكس 
ثقت���ه بق���درة البنك عل���ى تحقيق 
النم���و ف���ي أنش���طته التش���غيلية 
وتحقي���ق الزي���ادة ف���ي المحفظة 
»أن  إل���ى  مش���يراً  التمويلي���ة«، 
موافقة مجل���س إدارة البنك على 
إص���دار ه���ذه الصك���وك، يعكس 

ثقته بقدرة البن���ك على تحقيق النمو 
ف���ي أنش���ظته التش���غيلية، وتحقي���ق 
الزيادة في المحفظة التمويلية  للبنك 

وه���و  ما يؤكد النظرة اإليجابية  لمجلس اإلدارة على قدرة البنك على 
تحقيق النمو في األنشطة التشغيلية وعمليات التوسع«.

وش���كر المض���ف عل���ى »ما قدمت���ه الجه���ات الرقابي���ة، وهي بنك 
الكوي���ت المركزي، وهيئة أس���واق المال في كل م���ن الكويت والمملكة 
العربي���ة الس���عودية الش���قيقة، وبورصة دبلن وناس���داك دبي، من دعم 
مستمر للبنك، في عملية إصدار وإدراج هذه  الصكوك، ولفريق العمل 
في البنك، الذي عِمل على تحقيق هذا اإلنجاز في فترة زمنية قياسية«
وأش���اد المضف ب� »الجهود المبذولة من جانب البنوك المش���اركة 
ف���ي اإلكتتاب والتع���اون المثمر لف���رق العمل المحترف���ة والمدربة من 
ال في  العاملي���ن ف���ي القطاع���ات المعنية بتل���ك البنوك، ودوره���ا الفعَّ
مختلف مراحل ترتيب التمويل بدءاً من الدراس���ة والتنس���يق المشترك 

حتى تمام التنفيذ«.

وأوضح���ت الرئي���س التنفيذي ف���ي الوكالة للبن���ك األهلي المتحد 
الس���يدة جه���اد الحميض���ي »أن هذا اإلصدار لي���س األول الذي يُحقق 
فيه البنك نجاحاً مشهوداً خالل السنوات األخيرة، فقد  سبق وحصل 
البن���ك األهل���ي المتحد على جائزة »صفقة الصك���وك لعام 2017« في 
International F - «الكوي���ت م���ن مجل���ة »إنترناش���ونال فاينان���س

nance  العالمي���ة المرموق���ة عن إص���داره صكوك ضمن الش���ريحة 
األول���ى اإلضافية لرأس المال بقيم���ة 200 مليون دوالر، والتي حققت 
تغطي���ة تف���وق ثالثة أضعاف حج���م اإلصدار من خ���الل الطلب القوي 
من المس���تثمرين في الش���رق األوس���ط وآس���يا وأوروبا، كما تم إدراج 
هذه الصكوك الحقاً في الس���وق االيرلندية لألوراق المالية، كذلك تم 

األخبار والمستجدات

إدراجها في بورصة ناسداك دبي 
ف���ي ثال���ث إدراج كويتي من نوعه 
في بورصة ناس���داك دبي وقتها، 
وه���و ما يؤكد الثقة  الكبيرة التي 
يجده���ا البنك من المس���تثمرين 

على مدار السنوات«.
الحميض���ي:  وأضاف���ت 
وإقب���ال  اإلكتت���اب  تغطي���ة  »إن 
مس���تثمرين م���ن منطق���ة الخليج 
العرب���ي وآس���يا أوروب���ا بكثاف���ة، 
يعك���س م���دى نج���اح البن���ك في 
خطة تس���ويق الصكوك، وسلسلة 
الت���ي  التس���ويقية  اإلجتماع���ات 
سبقت طرح الصكوك لإلكتتاب، 
حيث جاء مجموع الصكوك التي 
ت���م اإلكتت���اب بها بما نس���بته 70 % 
من حج���م اإلصدار م���ن دول الخليج 
العربي، ش���ملت الكوي���ت، واإلمارات 
العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة 
قط���ر، إلى جانب إقبال دولي من أوروبا والمملكة المتحدة بلغ 18 %، 

ومن آسيا ومناطق أخرى بلغ  12 %«.
وأف���ادت الحميضي »أن قاعدة المس���تثمرين جاءت متنوعة حيث 
شملت مؤسس���ات مصرفية وشركات ومحافظ إس���تثمارية، وصناديق 
إدارة أص���ول وإس���تثمارات لكبار عم���الء البنوك والدائ���رة المصرفية 
الخاص���ة«، مؤك���دة »أن ه���ذه الصك���وك تمثل مص���دراً جي���داً لتدعيم 
رأس م���ال البنك األهل���ي المتحد، مما يعمل على تنوع مصادر التمويل 
ورأس الم���ال،  ويدع���م القاع���دة  التمويلي���ة للبنك، كما يُحق���ق توازناً 
بين المكونات المختلفة من رأس���ماله، ليس���تمر في مسيرة نموه، حيث 
يت���م توظي���ف المبالغ المحصلة عن تلك الصكوك، لدعم إس���تراتيجية 
التوس���ع الت���ي يتبناها البنك ويرفع ه���ذا اإلصدار مع���دل كفاية رأس 
المال إلى مستويات إيجابية، وال شك في أن تنفيذ هذا اإلصدار بهذه 
الكف���اءة يعكس مركز البنك القوي ومتانته كمؤسس���ة مالية إس���المية 

رائدة في الكويت«.
وإختتمت الحميضي مش���يرة إلى »أن النجاح المشهود الذي حققه 
البن���ك في إصدار ه���ذه الصكوك والذي جاء في الع���ام الحالي الذي 
يحتف���ل فيه البن���ك بمرور 80 عاماً على تأسيس���ه كأول بنك عمل في 
الكوي���ت ف���ي العام 1941، وم���رور 50 عاماً على تح���ول البنك، ليصبح 
ممل���وكاً بالكامل للحكومة الكويتية والش���عب الكويت���ي في العام 1971، 
إنم���ا يُعد إش���ارة واح���دة على قدرة البن���ك على تحقيق اإلس���تمرارية 
والنجاح���ات إس���تناداً إل���ى تاريخ���ه العري���ق، وقدرت���ه عل���ى التط���ور 

l.»وإستشراف المستقبل

الدكتور أنور المضف 
رئيس مجلس إدارة البنك األهلي المتحد
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وافق بنك الكويت المركزي على ترشيح بنك بوبيان لعبداهلل عبدالمحسن المجحم لمنصب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة، 
ف��ي ظل س��عى بنك بوبيان إلس��تقطاب أفضل الكفاءات الكويتية لش��غل المناصب القيادية ف��ي البنك. وقد إنضم المجحم إلى أس��رة »بوبيان« 

كرئيس للخدمات المصرفية الخاصة، والخدمات المصرفية الشخصية بالوكالة.

»الكويت المركزي« يوافق على تعيين المجحم رئيسًا
للخدمات المصرفية الخاصة لبنك بوبيان

عبداهلل الربيعة عبداهلل المجحم

األخبار والمستجدات

عب����د  اهلل  عب����د  ويتمت����ع 
المحس����ن المجح����م بخب����رات 
كبي����رة تتج����اوز ال����� 20 عام����اً، 
عم����ل فيه����ا ف����ي العدي����د م����ن 
ف����ي  المرموق����ة  المؤسس����ات 
دول����ة الكويت مثل بيت التمويل 
الكويت����ي، وال����ذي تُ����درج في����ه 
إل����ى  ف����ي المناص����ب وص����والً 
منص����ب مدير ع����ام الخدمات 
المصرفية الخاصة، كما إكتسب خبرات كبيرة من عمله في أحد أكبر المكاتب 
االستشارية والمحاسبية في دولة الكويت، كذلك في الهيئة العامة لالستثمار، 
باإلضاف����ة إل����ى ش����غله لعضوية مجل����س اإلدارة في كل من بنك لندن والش����رق 

األوسط، وشركة اإلنماء العقارية. 
ويدع����م هذا التاريخ المهني، س����جل أكاديمي ممي����ز حيث حصل المجحم 
عل����ى بكالوري����وس المحاس����بة وماجس����تير إدارة األعم����ال من جامع����ة الكويت 
بتقدي����ر إمتياز، باإلضافة إلى حضوره للعديد من الدورات والبرامج التدريبية 
التنفيذية داخل دولة الكويت وخارجها، وإجازته كمراقب حس����ابات معتمد في 

دولة الكويت
وقال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في بنك 
بوبيان عبداهلل التويجري: »يسعدنا إنضمام المجحم الى فريق »بوبيان« حيُث 
يش����كل إنضمامه إضافة مهمة إلى اإلدارة العليا في البنك، والتي تس����عى إلى 

إستقطاب أفضل الكوادر الكويتية الشابة«.
وأض����اف التويجري: »يُمث����ل المجحم عنصراً مهماً ف����ي عمليات التطوير 
المس����تمر للبنك في مجال الخدمات المصرفية الخاصة والش����خصية، والتي 
يحرص البنك على اإلس����تمرار في تطويرها، سعياً لإلستمرار في تقديم أعلى 

مستويات الخدمة للعمالء«.
 

»بوبيان« ُيطلق البرنامج التدريبي الأول من نوعه 

في تطوير مهارات قادة الفرق في مركز خدمة العمالء

من جهة أخرى، إستمراراً إلستراتيجيته الخاصة بتبني أفضل الممارسات 
في تطوير موارده البشرية، أعلن بنك بوبيان إطالقه مؤخراً للبرنامج التدريبي 
الجديد »سيكولوجية القيادة المؤثرة«، وذلك في إطار حرص إدارة البنك على 

تطوي����ر مه����ارات قادة الفرق في مركز خدمة العمالء، ليكون لديها القدرة على 
فه����م موظفيها بش����كل أعمق، وعلى التحليل النفس����ي للمواق����ف المختلفة، بما 

يُساهم في تقديم حلول مخصصة تخلق تأثيراً إيجابياً في بيئة العمل.
ج����اءت فك����رة ه����ذا البرنامج بعد إجراء دراس����ة داخلية ف����ي مركز خدمة 
عم����الء بنك بوبيان، حيث كان الهدف من الدراس����ة هو تحديد التحدي األكبر 
الذي يواجه قادة الفرق. وقد إس����تهدف جزء كبير من هذا البرنامج، مساعدة 
قادة الفرق على فهم قدرات موظفيها واإلرتقاء بمعنوياتهم بهدف تحقيق النمّو 
وخلق بيئة عمل إيجابية، مما يس����اعد على زيادة مستوى رضى العمالء، ويُؤثر 

إيجابياً على ديناميكيات فريق العمل وأدائه عموماً.
وق����ال المتخص����ص في إدارة التدريب والتطوير ف����ي بنك بوبيان عبد اهلل 
مراد »لم يكن أي من هذا ممكناً، لوال التمكين والدعم والثقة من قبل مجموعة 
الموارد البش����رية في بن����ك بوبيان. علماً أن إدارة البنك فخ����ورة بإتمام تطبيق 
برنام����ج س����يكولوجية القيادة المؤث����رة والذي يتم إطالقه للم����رة األولى ضمن 
سلس����لة من البرام����ج التدريبي����ة الجديدة التي ته����دف إلى اإلرتق����اء بمهارات 
كوادره البش����رية ومواكبة أحدث التطورات التدريبية باستخدام تقنيات عالمية 

جديدة«.
من ناحيته ق����ال المتخصص في إدارة التدريب والتطوير عبداهلل الربيعة 
»من خالل دعم مجموعة الموارد البشرية، تم التشجيع على النظر إلى مجال 
علم النفس في هذا البرنامج وإس����تخالص أفض����ل األدوات والتقنيات للتأثير 
على اآلخرين، وتم مش����اركتها مع قادة الفرق في مركز خدمة العمالء للوصول 
إل����ى فهم عمق إحتياج����ات ومخاوف موظفيها للعمل على تحس����ين بيئة العمل 
الصعبة في مراكز اإلتصال بهدف إستخراج أقصى إمكاناتهم لتحقيق النتائج 

l.»المطلوبة، وال سيما بعد تجربة العمل من المنزل خالل جائحة كورونا

عبداهلل مراد
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أعل��ن بن��ك بوبيان ع��ن افتتاح فرع��ه الجديد في منطق��ة العقيلة 
مضيف��ًا بذل��ك فرعًا جديدًا ف��ي المنطقة التي تض��م فرعًا آخر في 
مجم��ع البيرق وذل��ك في إطار خططه التوس��عية واإلنتش��ار ليكون 
البن��ك دائما األقرب للعمالء الس��يما في المناطق التي تش��هد نموًا 

سكانيًا ملحوظًا . 
وق��ال مس��اعد المدي��ر الع��ام للخدم��ات المصرفية الش��خصية في 
بن��ك بوبيان بش��ار الدوب إن الفرع الجديد ق��ادر على خدمة جميع 
عم��الء البنك وغيرهم من العمالء الجدد من خالل اس��تخدام كافة 
اإلمكاني��ات التي تم وضعها ف��ي خدمتهم خاصة وأن المنطقة تعتبر 
من المناطق س��ريعة  النمو التي تحتاج إل��ى خدمات مميزة من أجل 

راحة وتسهيل حياة جميع سكانها . 
وأضاف ال��دوب، »حاليًا يوجد في منطقة العقيلة فرعان: األول وهو 
الذي إفتتح قبل س��نوات في مجمع البيرق، ويعمل بنظام الفترتين، 
والثان��ي ال��ذي ت��م إفتتاح��ه مؤخ��رًا والذي س��يعمل بنظ��ام الفترة 

الواحدة من الساعة 8:30 صباحًا إلى 3 عصرًا«.

ب�سار الدوب : 

مواكبًة للتطور العمراني 

اأ�سبح لبوبيان فرعين

 في المنطقة لخدمة 

اأكبر �سريحة

 من العمالء 

بنك بوبيان يفتتح فرعه الجديد في منطقة العقيلة    

... ويعلن اأ�سماء الفائزين  مواكبة اأحدث التطورات 

في �سحب حملة الت�سجيع على تلقي اللقاح من موظفيه 

شعار حملة تشجيع الموظفين على التطعيم

م���ن جه���ة أخرى، أعلن بنك بوبيان عن أس���ماء موظفي���ه الفائزين في 
سحب حملته الداخلية التي أطلقها مؤخراً ضمن برنامج أنشطته وفعالياته 
الخاصة، حرصاً من إدارة البنك على صحة العاملين في البنك وعائالتهم 
ومس���اندة لخطة الدولة في تش���جيع الجميع مواطنين ومقيمين على تلقي 

 l.اللقاح

األخبار والمستجدات

وق���ال ال���دوب إن الف���رع الجديد »يواك���ب أحدث التط���ورات التي 
يش���هدها البن���ك  لتحقيق أعلى مس���تويات الخدمة للعمالء س���واء من 
الش���ركات أو االفراد ف���ي ظل حرص البنك ان يتمت���ع عمالؤنا بتجربة 
ممي���زة خالل زيارتهم ألي من فروعنا والحصول على مس���تويات عالية 

ومميزة من الخدمة«.
وأش���ار الدوب إلى أنه »تمت مراعاة تصميم المقر الجديد لتقديم 
الخدمات المميزة للعمالء بس���هولة ويس���ر، مع توفير مس���احات كافية 
لحرك���ة وإنتظ���ار العم���الء حيث ت���م تخصيص منطقة لخدم���ة الرجال 
وأخ���رى لخدمة الس���يدات ليبق���ى بوبيان متمي���زاً وق���ادراً على تطوير 
ه���ذه الفروع مواكبة للتطور المس���تمر في الصناع���ة المصرفية محلياً 

وعالمياً«.
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قالت هند فهمي، رئيس����ة التجزئة المصرفية في بنك مصر: 
»إن المبادرة الرئاس����ية الخاصة بالتموي����ل العقاري، والذي وجه 
الرئي����س عب����د الفتاح السيس����ي به����ا بفائدة 3 % ونظام س����داد 
حت����ى30  س����نة، لم يت����م إع����الن محدداته����ا النهائية بع����د، ومن 
ش����روطها أاّل يك����ون قد إس����تفاد المواطن من مبادرات س����ابقة، 
ويُمك����ن لكل ش����خص حتى أصحاب المهن الح����رة الحصول على 

الوحدات في إطار المبادرة.
أضاف���ت هن���د فهم���ي: »أن صن���دوق اإلس���كان االجتماعي هو 
المس���ؤول عن تلق���ي طلبات التقدي���م للوحدات الس���كنية في إطار 
مب���ادرة ال����3 %«، مش���يراً إلى أن »أي ش���خص حص���ل على قرض 
خاص بالتمويل العقاري، لن يس���تطيع الحصول على وحدة س���كنية 

وفق���ا للمب���ادرة، ولكن من حصل على أي ق���رض آخر يُمكنه التقدم 
للحص���ول على الوحدات. علماً أن البنوك التي تحصل على رخصة 

التمويل العقاري فقط هي من تستطيع المشاركة في المبادرة«.
وأوضح���ت رئيس���ة التجزئ���ة المصرفي���ة في بنك مص���ر، »أن 
هناك ش���روطاً لبيع الوحدات السكنية بش���كل عام، وهي الحصول 
عل���ى موافقة الممول، ولكن في إطار مبادرة ال�3 %  غير مس���موح 
بالتص���رف في الوح���دة الس���كنية المملوكة للش���خص، ألن هدفها 
األساس���ي توفير س���كن ألش���خاص ليس لديهم س���كن خ���اص، أي 
لإلستخدام الشخصي، وليس هناك إمكانية لتأجير الوحدة أيضاً«، 
دة على أنه »من يُزّور أي أوراق للحصول على وحدة س���كنية،  مش���دِّ

l.»ًسيتم إلغاء التخصيص للوحدة وردها فورا

بنك مصر: أصحاب المهن الحرة يُمكنهم اإلستفادة 
من المبادرة الرئاسية ذات فائدة الـ3 %

األخبار والمستجدات
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األخبار والمستجدات

أطلق البنك العربي، خدمة دفع الفواتير والمتاحة 
م��ن خ��الل الخدم��ة المصرفي��ة عب��ر اإلنترن��ت 
»عرب��ي أون الي��ن«، وتطبيق »عرب��ي موبايل« من 
البن��ك العربي، وذل��ك بالتعاون مع ش��ركة »فوري 
Fawry« المنص��ة الرائ��دة ف��ي التح��ول الرقم��ي 

والمدفوعات اإللكترونية في مصر.

ويأتي إطالق هذه الخدمة في إطار إستراتيجية 
البن���ك الرامية إلى تعزيز سلس���لة خدمات���ه الرقمية 
وتوظيفها بطريقة مبتكرة تنسجم مع تطلعات عمالئه 

المتجددة وتواكب أسلوب حياتهم.
وتتيح خدم����ة »فوري« الفرصة لعمالء البنك العربي اإلستفس����ار عن 
الفواتي����ر المترتبة عليهم، ودفع الفواتير المس����تحقة بش����كل فوري، وبكل 
سهولة وأمان لمجموعة واسعة من الشركات والمرافق العامة، والتي تشمل 
اإلتص����االت، والتذاكر والس����ياحة، المدفوعات عب����ر اإلنترنت، والمرافق، 

والتأمين، ورسوم الجامعات، والتبرعات، واإلشتراكات واإلعالنات.
وع���ن إطالق هذه الخدم���ة الجديدة، قال محم���د الحلواني، رئيس 
قط���اع الخدمات المصرفية لألفراد ف���ي البنك العربي، مصر: »إننا في 
البنك العربي نس���عى بإستمرار إلى توظيف أفضل الخدمات المصرفية 
الرقمية المتطورة لخدمة عمالئنا، وذلك ضمن أعلى مستويات المرونة 

واألمان«.
وأض���اف الحلوان���ي: »تش���كل هذه الخدم���ة الجديدة إضاف���ة قّيمة 

في إطار إستراتيجيته لتعزيز خدماته الرقمية
البنك العربي يُتيح خدمة »فوري« للدفع اإللكتروني لعمالئه

ونوعي���ة لمجموعة الخدم���ات المتكاملة، التي يقدمه���ا البنك من خالل 
خدم���ة »عربي أون الي���ن«، وتطبيق »عرب���ي موبايل«، حيث تس���هل هذه 
الخدمة على العمالء مهمة تس���ديد، واإلستعالم عن الفواتير، مما يوفر 

الوقت والجهد ويمنح العمالء تجربة سلسة ومريحة«.
يُشار إلى أن البنك العربي يقدم إلى عمالئه، حلوالً مصرفية رقمية 
متكامل���ة تش���مل إلى جانب تطبي���ق »عربي موبايل«، خدم���ة »عربي أون 
الي���ن«، إلى جانب ش���بكة الصرافات اآللية الحديث���ة التابعة للبنك، بما 
  .)Drive Thru( فيها الصّرافات اآللية لخدمة العمالء من السيارات
كم���ا يُقدم البن���ك إلى عمالئه، من خالل أول فرع ل���ه للخدمات الذاتية 
في مصر، »سيتي ستارز مول« وقسم الخدمة الذاتية في فرعه الجديد 
»فرع القاهرة الجديدة«، باقة من الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة 

l.على مدار الساعة

أعل���ن المصرف التج���اري الوطني ف���ي بيان، 
توفي���ر خدمة من خالل تطبيق »موبي مال« لعمالء 
المصرف، تُتيح للعميل طلب بطاقاته المحلية مثل: 
»بطاقة ت���داول ونمو«، واإلس���تفادة من العديد من 

الخدمات اإللكترونية«.
وأوض���ح المصرف »أن اإلج���راء يتم من خالل 
الدخ���ول للتطبيق وإختيار »حس���ابي«، ثم الدخول 
إلى طلب���ات البطاق���ات المحلية، وبعده���ا إختيار 
ن���وع البطاقة الت���ي تريد إصداره���ا وتعبئة الطلب 

l.»وإرساله عبر التطبيق

المصرف التجاري الوطني: خدمة إلكترونية جديدة للعمالء
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»الدولي اإلسالمي« يحصل على جائزة أفضل بنك إسالمي رقمي

في قطر من مجلةWorld Economic  األميركية

د. الشيبي: حققنا قفزة كبيرة في التحول الرقمي خالل فترة قياسية

األخبار والمستجدات

 حص��ل الدول��ي اإلس��المي، عل��ى جائ��زة 
أفضل بنك إس��المي رقمي ف��ي دولة قطر 
  World Economicلعام 2021 من مجلة
األميركي��ة، وذلك إعتراف��ًا بتفوق البنك 
والقف��زة الكبي��رة التي حققه��ا في مجال 
الخدمات الرقمية عب��ر مختلف  قنواته 

البديلة.
وأف��ادت مجل��ة World Economic ف��ي 

من جانبه صرح الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي اإلسالمي تعليقاً 
على منح البنك هذه الجائزة قائاًل: »إن اإلعتراف بالجهد الذي يقوم به الدولي اإلس���المي، أو أية 
مؤسسة قطرية رائدة، هو في الحقيقة إعتراف وإقرار بقوة اإلقتصاد القطري، وقدرته على مواكبة 

متطلبات العصر الرقمي والتطورات التكنولوجية المتسارعة في جميع المجاالت«.
وأضاف الشيبي: »لقد ألهمتنا قصة النجاح اإلستثنائية التي حققها اإلقتصاد القطري، وجعلتنا 
نبذل جهوداً مضاعفة من أجل اإلرتقاء إلى مس���توى الطموحات، ونحن في عمل مس���تمر من أجل 
تحقيق أهدافنا المرحلية واإلس���تراتيجية، والقيام بدورنا وفق ما تقتضيه التطورات والمستجدات 
في السوق المحلية والدولية، مع اإلستفادة من منجزات العلم والتكنولوجيا بأفضل طريقة ممكنة«.

وأكد الرئيس التنفيذي للدولي اإلس���المي: »أن البنك إس���تطاع تحويل التحديات إلى فرص مع 
الظروف التي خلفتها جائحة كورونا، حيث إرتقى »الدولي اإلس���المي« إلى مستوى المسؤولية أمام 
عمالئه والمس���اهمين، وحق���ق قفزة كبيرة في مجال التحول الرقمي خالل فترة قياس���ية، وما كان 

شرحها ألسباب منح الدولي اإلسالمي هذه الجائزة المرموقة: »ُتمنح هذه الجائزة الفريدة من نوعها للمؤسسات التي نجحت في 
تطبيق التكنولوجيا الرقمية س��واء بالنس��بة إلى الخدمات المباشرة للعمالء، أو للمكاتب الخلفية مع مواصلة بحثها عن المزيد 

من التطوير إلبتكار أدوات مصرفية جديدة«.
وأضافت المجلة »إن إلتزام الدولي اإلس��المي باإلس��تدامة، وقوة خدماته المصرفية من خالل عملية التحول الرقمي، واإلمتثال 
لمعايير الش��ريعة اإلسالمية، وإس��تجابته المتميزة للظروف الطارئة من انتشار »كوفيد19-« أثار إعجاب المقيمين الذين قرروا 

أن البنك يستحق هذه الجائزة«.

مخططاً إلنجازه في سنوات تم تحقيقه في أشهر عدة«.
وتابع الش���يبي: »لقد كان هناك خلية عمل، وخطة إنجاز اس���تثنائية خالل الفترة الماضية، إس���تطعنا خاللها إتاحة معظم خدمات البنك عبر 
القن���وات الرقمي���ة، وكنا س���ّباقين في بعض الخدمات، حيث كان »الدولي اإلس���المي« أول بنك في قطر على س���بيل المث���ال، يُطلق خدمة الهاتف 
المصرفي المرئي، التي تُتيح مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للعمالء، كما أصبح بإمكان عمالء »الدولي اإلسالمي« الحصول على تمويل 
ش���خصي عبر الجوال المصرفي، من دون الحاجة لمراجعة البنك، ونأمل خالل فترة ليس���ت بعيدة في أن تكون جميع الخدمات والمنتجات التي 

نقدمها متاحة عبر القنوات البديلة، بما يُعزز كفاءة التشغيل ويالئم العمالء ويواكب تطلعاتهم«.
وأعرب الش���يبي عن ثقته بأن »الدولي اإلس���المي«، »س���يواصل مس���يرته في مجال اإلبتكار، وإس���تخدام أهم منجزات العلم والتكنولوجيا في 

 l.»القطاع المصرفي، بما يُعزز كفاءة التشغيل، ويُرسخ مكانة البنك كأحد البنوك الرائدة في دولة قطر

الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي
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بروتوكول تعاون مشترك 
بين البنك األهلي المصري والجامعة األميركية في القاهرة

األخبار والمستجدات

���ع البن���ك األهل���ي المص���ري والجامع���ة األميركية في  وقَّ
القاه���رة، بروتوك���ول تع���اون مش���ترك به���دف تقدي���م كاف���ة 
الخدم���ات المصرفي���ة التي يقدمها البن���ك، في حضور يحيى 
أب���و الفتوح نائب رئيس مجل���س إدارة البنك األهلي المصري، 
وأمير حبيب نائب الرئيس المش���ارك للشؤون المالية والمدير 

المالي للجامعة األميركية في القاهرة، وكريم س���وس الرئيس 
التنفي���ذي للتجزئ���ة المصرفية والفروع، وهال���ة حلمي رئيس 
المنتج���ات والش���مول المالي ف���ي البنك، ورام���ي نقوال مدير 
إدارة الخزان���ة والنق���د األجنبي في الجامع���ة األميركية وعدد 

من قيادات البنك والجامعة.

... واإتفاقية مع بنك الإ�ستثمار الأوروبي حول تمويل 

بـ 100 مليون دولر لدعم الم�سروعات ال�سغيرة والمتو�سطة

ع البن���ك األهلي المصري وبنك اإلس���تثمار  م���ن جهة أخ���رى، وقَّ
األوروبي عقد تمويل جديد، يس���تهدف دعم إحتياجات المش���روعات 
الصغي���رة والمتوس���طة في مصر، لتنش���يط ومس���اندة ه���ذا القطاع 
الحي���وي، وال س���يما في ضوء التبع���ات اإلقتصادية لتفش���ي فيروس 

كورونا المستجد.  
 وأع���رب هش���ام عكاش���ه رئي���س مجل���س إدارة البن���ك األهل���ي 
المصري عن »إعتزازه بإمتداد الش���راكة الفعالة مع بنك اإلس���تثمار 
األوروب���ي، والتي تأتي لتؤكد ق���وة العالقات التي تربط البنك األهلي 
بكبرى المؤسس���ات الدولية، وتعكس ثقة تلك المؤسس���ات في قدرة 
البن���ك على إدارة مث���ل تلك االتفاقيات بكفاءة، كما تش���ير أيضاً إلى 
إس���تقرار المن���اخ اإلقتص���ادي في مص���ر عموماً، نتيج���ة اإلجراءات 
الة التي تبناها البنك المركزي المصري والدولة، رغم  الفوري���ة والفعَّ
التبع���ات التي لحقت بمناخ اإلس���تثمار والمؤش���رات اإلقتصادية في 

مختلف دول العالم مؤخراً«.
 من جانبه أكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك 
األهل���ي المص���ري »أن عق���د التمويل ال���ذي تبلغ قيمت���ه 100 مليون 
دوالر، وال���ذي يُع���د ثال���ث تس���هيل أخض���ر يقدمه البن���ك األوروبي 
إلع���ادة اإلعم���ار والتنمي���ة للبنك األهل���ي المصري، سيس���تفيد من 
برنام���ج التع���اون الفني الش���امل بغرض إعادة إق���راض التمويل إلى 
المش���روعات الصغيرة والمتوس���طة العاملة ف���ي قطاعات الصناعة 
والتجارة والزراعة، لمس���اعدتها في تحسين إستخدام موارد الطاقة 
والمي���اه واألرض، باإلضاف���ة إل���ى تدعيم اإلس���تثمارات إلس���تخدام 
التكنولوجي���ا عالي���ة األداء إل���ى اإلقتصاد المصري، بج���ودة وكفاءة 
كبيرة، وتمكين الش���ركات من تحديد أساليب التكنولوجيا الخضراء 
النموذجي���ة المتاح���ة في مصر م���ن خالل برنام���ج تمويل اإلقتصاد 

.»)GEFF( األخضر
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األخبار والمستجدات

... واإتفاقية مع مجموعة �سركات )طاقة عربية( 

تتعلق بعقود تمويلية بنحو 916 مليون جنيه

األهل���ي  البن���ك  وأعل���ن 
المصري وشركة )طاقة عربية( 
إحدى شركات مجموعة القلعة، 
عن توقيع عق���ود تمويلية بقيمة 
تص���ل إل���ى 916 ملي���ون جني���ه، 
للمس���اهمة في تنفي���ذ الخطط 
اإلس���تثمارية للش���ركة، وه���و ما 
ل���دور البن���ك  يأت���ي إس���تمراراً 
إس���تراتيجياً  ش���ريكاً  بصفت���ه 

... وبروتوكول لدعم »حملة اإيكوايجيبت لل�سياحة البيئية«

في دعم المش���روعات الكبرى ذات الج���دوى اإلقتصادية والمرتبطة 
باألنش���طة الحيوية، في حضور يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس 
إدارة البن���ك األهل���ي المص���ري، وش���ريف رياض الرئي���س التنفيذي 
إلئتمان الش���ركات والقروض المش���تركة، وخالد هاش���م رئيس قطاع 

البت���رول في البنك األهل���ي المصري، وخالد أب���و بكر رئيس مجلس 
اإلدارة التنفي���ذي لش���ركة طاق���ة عربي���ة، وباكين���ام كفاف���ي العض���و 
المنت���دب التنفيذي لش���ركة طاقة عربية، وبيت���ر مفيد رئيس القطاع 

المالي للشركة.

 في حضور الدكتورة ياس���مين فؤاد وزيرة البيئة، وهشام عكاشه 
رئي���س مجل���س إدارة البن���ك األهلي المص���ري، تم توقي���ع بروتوكول 
تعاون بين البنك األهلي المصري، وجهاز ش���ؤون البيئة لدعم »حملة 
إيكوايجيبت للس���ياحة البيئي���ة« بالتعاون م���ع وزارة البيئة المصرية، 
وذل���ك ف���ي حضور قيادات ال���وزارة والبنك المعنية وف���رق العمل من 

الجانبين.
���ع اإلتفاقي���ة، نرمين ش���هاب الدين رئيس التس���ويق والتنمية   وقَّ
المجتمعي���ة في البن���ك األهلي المص���ري، وإيناس محم���د أبوطالب 
الرئي���س التنفي���ذي لجهاز ش���ؤون البيئ���ة، وذلك في المرك���ز البيئي 

الثقافي التعليمي )بيت القاهرة( بالفسطاط.

 »العميل محور عملنا«

عل���ى صعيد آخر، أطل���ق البنك األهلي المصري إس���تراتيجيته 
الجدي���دة إلع���ادة تعريف قاعدة عمالء التجزئ���ة المصرفية، إل���ى 
وضعه���ا  مع محددات وضوابط ت���م  تتواف���ق  فئات متنوع���ة 
بع���د دراس���ة متأني���ة م���ن جان���ب ف���رق العم���ل المتخصص���ة ف���ي 

البنك، لتتماشى مع المعايير المحلية والدولية في خدمة العمالء.
وقال هشام عكاشه رئيس مجلس اإلدارة: »إن تلك اإلستراتيجية 

تُواكب تطوير أس���اليب العمل المصرفي المتبع���ة محلياً ودولياً«، 
مش���يراً إل���ى »أن ه���ذا التوّج���ه متع���ارف عليه، ومطّبق بش���كل 
موس���ع، حيث نأخذ في اإلعتبار خصوصية الخدمة في الس���وق 
المصرفي���ة، وتنامي أعداد عم���الء البنك األهلي المصري، بأكثر 
م���ن 11 ألف عمي���ل يومياً ليتجاوز عدد عمالء البنك حاجز ال� 16 

مليون عميل«.



Union of Arab Banks (July 2021)احتاد املصارف العربية  )متوز/ يوليو 2021(100

      ... وبروتوكول تعاون مع »جمعية بيوت ال�سباب الم�سرية«

األخبار والمستجدات

���ع البن���ك األهلي المص���ري بروتوكول تعاون م���ع جمعية بيوت  ووقَّ
الشباب المصرية بهدف توفير مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية 
لبيوت الش���باب المصرية على مس���توى الجمهوري���ة والمترددين عليها 
وبصفة خاصة الش���باب، بحضور يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس 
اإلدارة، وأشرف علي عثمان رئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب 

المصرية، وكريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع 
وهالة حلمي رئيس المنتجات والشمول المالي في البنك، وكمال عامر 
المستش���ار اإلعالمي لوزير الش���باب والرياضة، وأحمد عفيفي رئيس 
اإلدارة المركزية للمدن الش���بابية في وزارة الش���باب والرياضة واللواء 

إيهاب نصير المدير التنفيذي لجمعية بيوت الشباب المصرية. 

... وُيطلق خدمة اإ�سدار بطاقة الخ�سم المبا�سر لحظيًا 

في س���ياق دور البنك األهلي المصري الرائد في دعم الش���مول 
المال���ي، وس���عياً لتقدي���م خدم���ات مصرفي���ة بج���ودة عالي���ة تُحقق 
طموح���ات عمالئه، أطل���ق البنك للمرة األولى خدم���ة إصدار بطاقة 

الخصم المباش���ر الخاصة لحظياً، وهي الخدمة التي يبدأ البنك في 
تقديمها لعمالئه الج���دد كمرحلة أولى، من خالل وحدته المصرفية 

المتنقلة التي سبق وأن أعلن عن إطالقها في مارس/ آذار 2021.

اإقبال الموؤ�س�سات المالية العالمية على �سخ مليار دولر  

عل���ى صعيد غير متص���ل، قام البنك األهل���ي المصري فى اطار 
معامالت���ه الدولي���ة المس���تمرة، وتنوي���ع م���وارده لتمويل مش���روعات 
تنموية، وإس���تثمارية طويل���ة األجل، بجذب تموي���الت خارجية تصل 
إلى مليار دوالر، من خالل توقيع عقد تمويلي مع 14 مؤسس���ة دولية 
وإقليمي���ة. وش���هد التمويل إقباالً ش���ديداً من هذه المؤسس���ات، في 

ظ���ل نجاح السياس���ات النقدية والمالية، في إط���ار برنامج اإلصالح 
اإلقتص���ادي، وتحقيق مؤش���رات إقتصادية إيجابية  تدعم إس���تمرار 
هذا النجاح، كما إستندت هذه المؤسسات إلى المركز المالي القوي 
للبنك األهلي المصري، ومؤشرات أدائه الداعمة لإلقتصاد والتنمية 

l.المستدامة
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أكد المصرف المركزي اإلماراتي »أن إخالل البنوك بأي بند من 
بنود وأحكام قانون حماية المس���تهلك، الصادر هذا العام، والمعايير 
المصاحبة له، يس���توجب تطبيق إجراءات رقابية وعقوبات وغرامات 
مالي���ة، موضحاً أن هذه العقوبات قد تص���ل بموجب صالحياته إلى 

إستبدال أعضاء اإلدارة العليا للبنوك أو تقييد صالحيتهم«.
وأوض���ح »المركزي« أن »وضع األنظمة والمعايير المعنية بحماية 
المس���تهلكين المتعاملي���ن مع المنش���آت المالية المرخص���ة، يُعّد من 
األه���داف واإلختصاص���ات المنوط���ة بالمصرف بموج���ب القانون«، 

مشيراً إلى »أن الغرض من نظام حماية المستهلك، هو ضمان حماية 
مصالح المس���تهلكين عند إس���تخدامهم ألي منت���ج مالي و/ أو خدمة 

مالية، أو الدخول في عالقة مع المنشآت المالية المرخصة«.
 وأض���اف »المرك���زي«: »أن األهداف الرئيس���ة للنظام تتمثل في 
حماية المس���تهلكين، واإلسهام في اإلستقرار الكلي لقطاع الخدمات 
المالي���ة«، مش���يراً إلى »أن النظام والمعايير الداعم���ة، يُعّززان ثقافة 
إحترام المس���تهلكين داخل المنش���آت المالية المرخصة، التي تسعى 

l.»إلى العمل على تحقيق أفضل المصالح للمستهلكين

»المركزي اإلماراتي«: إخالل البنوك بـأحكام قانون حماية المستهلك 
يُعرّضها إلستبدال أعضاء اإلدارة العليا

األخبار والمستجدات

أعل���ن البن���ك التج���اري عن 
ع���رٍض لجميع المس���اهمين في 
البنك الوطني العماني، الش���ركة 
محّل العرض، لإلس���تحواذ على 
نس���بة إضافّية قدرها 15.2 % 

م���ن رأس المال المصّدر للش���ركة محّل العرض، وق���ال التجاري في 
بيان نشرته البورصة: »يتعّين علينا وفًقا للمادة 2 من نظام اإلستحواذ 
واإلندم���اج الصادر ع���ن هيئة قطر لألس���واق المالّي���ة اإلفصاح عن 
معلوم���اٍت معّينٍة، ما لم يرد تحديد مخالف، يكون للتعريفات المعاني 

نفسها المحّددة لها في النظام.
وعليه، فإّننا نفصح عنها كاآلتي: إس���م الش���ركة مقّدمة العرض، 
ومركزها الرئيسي وأغراضها ورأس مالها، وعنوانها وأسماء أعضاء 

اإلدارة العليا، وكبار المساهمين 
فيها، ونس���بة مساهمة كٍل منهم 

في الشركة محلّ العرض«. 
علم���اً أّن مق���ّدم العرض هو 
البن���ك التجاري، ويبلغ رأس مال 
مق���ّدم الع���رض 4,047,253,750 رياالً قطري���اً، وإّن رئيس وأعضاء 
مجل���س إدارة مق���ّدم العرض هم: الش���يخ عبداهلل ب���ن علي بن جبر 
آل ثان���ي رئيس مجلس اإلدارة، وش���ركة الفردان لإلس���تثمار الممّثلة 
بحس���ين إبراهيم الفردان نائب رئيس مجلس اإلدارة، وعبد الرحمن 
ب���ن حم���د العطية عضو، وعمر حس���ين الف���ردان العض���و المنتدب، 
والش���يخ فيصل بن فهد بن جاس���م آل ثاني عضو، ومحمد اسماعيل 

l.ًمندني العمادي عضوا

البنك التجاري يرفع حّصته في الوطني العماني
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تضافرت جهود تسعة من العارضين السينمائيين من دول مجلس 
التع���اون الخليج���ي، إلط���الق حملة ه���ي األولى من نوعه���ا في هذا 
المجال في المنطقة، لتنش���يط وتشجيع إرتياد الصاالت السينمائية. 
وتهدف هذه الحملة إلى تذكير الجماهير باألسباب التي تقودهم إلى 
إرتياد الس���ينما، وحثهم على العودة مجدداً إلى الصاالت السينمائية 
المحلية في بلدانهم. يأتي ذلك بعد التأثير الواسع النطاق الذي طال 

قطاع السينما جّراء إنتشار الجائحة العالمية.
وانطلقت حملة »#في_الس���ينما_غير« عبر تعاوٍن يجمع كبار 
العارضين السينمائيين في المنطقة، ويضم كاًل من »ڤوكس سينما«، 
و»نوفو س���ينما«، و»موڤي س���ينما«، و»سينما س���ينيبوليس«، و»إيه إم 
س���ي سينما«، و»س���ينما أمبير«، و»روكسي س���ينما«، و»ستار سينما«، 

 .»A2 و»سينما موكتا
علم���اً أن الفيل���م الترويجي القصي���ر للحملة، ال���ذي عملت على 

دور سينما خليجية عدة تُطلق حملة مشتركة 
من أجل تعزيز قطاع السينما

األخبار والمستجدات

تصميمه وتطويره وكالة »فريدوم« اإلبداعي، ومدته 50 ثانية، يُسلط 
الضوء على المعنى الحقيقي لمش���اهدة األفالم في مكانها الطبيعي 
على الشاش���ات الكبيرة، ويُختتم بش���عار »ألن مشاهدة األفالم شيء، 
وتجربة الس���ينما شيء ثاني .. وإستثنائي«. وسوف تتم مشاركة هذا 
الفيل���م عب���ر جميع منص���ات التواص���ل االجتماعي الرس���مية لكافة 
العارضين في اإلمارات والس���عودية وقطر والبحرين وُعمان والكويت 

 l.ومصر

أعلن��ت وزارة الثقافة والش��باب في دولة اإلمارات العربي��ة المتحدة عن فتح باب 
التس��جيل في »جائزة البُردة« في دورتها ال� 16، ضمن فئاتها الرئيس��ية وهي فئة 
الزخرفة، وفئة الخط التقليدي والحديث، وفئة الش��عر النبطي والفصيح وفئة 
الخطوط الطباعية العربية، وذلك بدءًا من 17 مايو/أيار 2021 وحتى 17 يونيو/ 

حزيران 2021.

وزارة الثقافة والشباب اإلماراتية
 تفتح باب التسجيل للنسخة الـ 16 من »جائزة البردة«

ولمناس���بة اإلعالن عن فتح باب التس���جيل للجائزة عقدت نورة 
بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والش���باب لقاء صحافياً عبر تقنية 
اإلتصال المرئي بمش���اركة نخبة من الفنانين والش���عراء والخطاطين 
واإلعالميي���ن، تناول���ت خالله أبرز مس���تجدات الجائ���زة ودورها في 

تعزيز المشهد الثقافي والفنون اإلسالمية. 
وقال���ت الوزيرة الكعب���ي: »تقود دولة اإلم���ارات العربية المتحدة 
العدي���َد من المب���ادرات العالمي���ة الرامية إلى ص���ون ورعاية الفنون 
اإلس���المية، وذلك ضمن جهودها الواسعة الهادفة إلى صون التراث 
الحض���اري اإلنس���اني، إنطالقاً م���ن إيمانها بض���رورة الحفاظ على 
اإلبداع البشري، وإيصاله إلى األجيال المقبلة، حيث رّسخت الجائزة 
حضوَره���ا ومكانتَها على مدى األع���وام الماضية في مقدمة الجوائز 
العالمية التي تهتم بصون التراث اإلسالمي، وتشجيع المبدعين على 

إحيائه واإلبتكار فيه وتطوير تقنياته«.
وأضاف���ت الكعب���ي: »إن جائزة البردة ليس���ت مج���رَد جائزة فنية 
بقدر ما هي رس���الة وقيمة تحمل في طياتها معانَي س���اميًة ومبادَئ 
تنسجم مع مناسبة إطالقها، وهي ذكرى المولد النبوي الشريف، وما 
تحمله هذه الذكرى من تسامح وتعايش بين جميع الحضارات«، مؤكدة 
»أن الجائزة تهدف إلى إبراز جماليات الفن اإلس���المي، وإس���هاماته 
في المش���هد الثقافي العالم���ي، وإظهار الحضارة اإلس���المية بكافة 
عناصرها، إليصال رس���التها الوس���طية التي تؤمن باإلنفتاح واإلبداع 
والتعايش اإلنس���اني«، مش���يرة إلى »أن اإلم���ارات لطالما عملت على 
اإلهتمام بالتراث والفن اإلسالمي، بإعتبار ذلك جزءاً من مسؤوليتها، 
فضاًل عن كون الدولة باتت حاضنًة مشجعًة ومحفّزًة على اإلبداع في 

 l.»مختلف المجاالت الثقافية
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األخبار والمستجدات

محافظ »المركزي اإلماراتي« خالد بالعمى: 
مرونة كبيرة لقطاع التمويل اإلسالمي في 2020

 خالد بالعمى
محافظ مصرف اإلمارات المركزي

ت����رأس خال����د بالعمى، محافظ مصرف اإلم����ارات المركزي، االجتماع ال� 38 لمجل����س الخدمات المالية 
اإلس����المية، ف����ي حضور مجموعة م����ن المحافظين، وأعض����اء المجلس، لمناقش����ة تطورات قط����اع التمويل 

اإلسالمي، وتعزيز الجوانب اإلحترازية للقطاع.
وناقش اإلجتماع، العديد من القضايا التي شملت التحول لسياسة مجلس الخدمات المالية اإلسالمية، 
ورأس المال البش����ري، وإطار عمل الحوكمة والمواضيع المتعلقة باإلس����تقرار المالي واإلقتصادي، التي تؤثر 
ف����ي التمويل اإلس����المي، والتدابي����ر التي إتخذها أعضاء المجلس، من أجل معالج����ة أثر جائحة »كوفيد 19« 

في أسواقهم المالية.
وق����ال بالعم����ى، »إن قطاع التمويل اإلس����المي، أظهر مرونة كبي����رة خالل العام 2020، ال����ذي كان عاماً 
إس����تثنائياً عل����ى كاف����ة األصعدة، وقد ترافق ذل����ك مع الدعم واإلج����راءات التي قدمته����ا الحكومات والبنوك 

المركزية«.

»المركزي المصري« و»المركزي اإلماراتي« 
يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الرقابة المشتركة

وّقع البنك المركزي المصري، مذكرة تفاهم مع مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي؛ بهدف تعزيز الرقابة المش��تركة بينهما. 
وُتحدد مذكرة التفاهم، آليات تبادل المعلومات لتسهيل أداء مهامهما الرقابية ودورهما في ضمان االستقرار المالي.

د الجانب����ان، آليات التعاون وتبادل المعلومات ف����ي مجال التراخيص، وهيكل ملكية المؤسس����ات المالية المرخصة،  وبموج����ب مذك����رة التفاهم، حدَّ
وترخيص عمليات اإلستحواذ، والتفتيش على المؤسسات المالية المرخصة.

كما إتفق المصرفان المركزيان على التشاور في ما بينهما قبل تصريح أي من الدولتين بإنشاء بنك محلي عبر الحدود في الدولة األخرى، وبإبالغ 
بعضهما البعض بأي تغّيرات مهمة في المتطلبات التنظيمية للسلطات القضائية في الدولتين.

م����ن جان����ب آخر، إتف����ق الجانبان على التع����اون في تنفيذ مهامهما لمواجهة غس����ل األموال ومكافح����ة تمويل اإلرهاب من قبل المؤسس����ات المالية 
المرخصة الخاضعة إلشرافهما، ونصت مذكرة التفاهم أيضاً على سرية الطلبات والمعلومات المتبادلة بين الجانبين.

وأكد البنك المركزي المصري، »حرص مصر على تعزيز أواصر الش����راكة مع األش����قاء العرب، بما ينعكس على مصالح ش����عوبها، ويُحقق أهداف 
التنمية االقتصادية المشتركة. علماً أن المذكرة الموقعة بين الجانبين من شأنها تحقيق التعاون المنشود بينهما، وتعزيز العالقة القوية بين الدولتين«.
ف����ي ه����ذا الس����ياق، قال محافظ مصرف اإلم����ارات العربية المتحدة المركزي خالد محم����د بالعمى، »إن توقيع مذكرة التفاه����م مع البنك المركزي 
المصري، س����يُعزز إمتثالنا ألفضل الممارس����ات الدولية في اإلش����راف على العمليات المصرفية عبر الحدود، وتأتي هذه االتفاقية في الوقت المناسب، 

 l.»نظراً إلى العالقات القوية بين أنظمتنا المالية وإقتصادات كال الدولتين

وأك����د بالعم����ى »ض����رورة تعاون البن����وك المركزية في ما بينها، لبذل الجهود الحثيثة الرامية إلى ضمان س����المة وإس����تقرار قطاع الخدمات المالية 
اإلسالمية«، مشيراً إلى »أن مصرف اإلمارات المركزي، يُواصل العمل من أجل تطوير القطاع المصرفي اإلسالمي، وتسريع نموه وإستقراره«.

ودعا محافظ مصرف اإلمارات المركزي، إلى »إتخاذ التدابير الضرورية لتطوير أجندة توحيد متطلبات الش����ريعة اإلس����المية من جهة، ومواصلة 
تعزيز المعايير االحترازية للمالية اإلسالمية من جهة أخرى«.

يُذك����ر أن محاف����ظ مص����رف اإلمارات المرك����زي، كان ترأس إجتم����اع الجمعية العمومية ال� 19 لع����ام 2021، حيث تمت الموافق����ة على تقرير األداء 
 l.اإلستراتيجي لعام 2020، وغيرها من المسائل اإلستراتيجية والمالية التي وافقت عليها الجمعية العمومية
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يس��تمد العالم أكثر من ثلث إجمالي إنتاجه من 
الطاق��ة من النفط، أكثر من أي مصدر آخر حتى 
اآلن. نتيج��ة لذلك، غالبًا م��ا تتمتع الدول التي 
تس��يطر على إحتياطات النفط في العالم بقوة 

جيوسياسية وإقتصادية غير متكافئة. 
وفق��ًا للمراجع��ة اإلحصائية لش��ركة »بريتيش 
ُتش��كل   ،»2020 العالمي��ة  للطاق��ة  بترولي��وم 
14 دول��ة 93.5 % بم��ا فيه��ا الكوي��ت )5.9 %( 
م��ن إحتياط��ات النف��ط المؤك��دة على مس��توى 
العال��م. وتمتد الدول المدرجة في هذه القائمة 
عل��ى خم��س ق��ارات، وتتحكم ف��ي أي م��كان من 
25.2 ملي��ار برمي��ل من النفط إل��ى 304 مليارات 
برمي��ل م��ن النف��ط. وف��ق إحص��اءات »فيجوال 

األخبار والمستجدات

الكويت بين األقوى في اإلحتياطيات النفطية

اإحتياطات النفط

ف���ي نهاي���ة الع���ام 2019، كان ل���دى العال���م 1.73 تريلي���ون برميل من 
إحتياط���ي النف���ط. في م���ا يلي البلدان ال� 14 التي تمتلك نس���بة 1 % على 
األق���ل من إحتياط���ات النفط العالمية المؤكدة: فنزويال، الس���عودية، كندا، 
إي���ران، الع���راق، روس���يا، الكوي���ت، اإلم���ارات، الوالي���ات المتح���دة، ليبيا، 

نيجيريا، كازاخستان، الصين، قطر.
وال يُترج���م البل���د ال���ذي يحتوي على كمي���ات كبيرة م���ن اإلحتياطات 
دائم���اً إلى أرقام إنتاج قوية للنفط والمنتجات الثانوية، إذ تعمل إحتياطات 
النفط ببس���اطة كتقدير لمقدار النفط الخام القابل لإلس���ترداد إقتصادياً 
ف���ي منطقة معينة. في حين أن دوالً مثل الواليات المتحدة وروس���يا تحتل 
مرتب���ة منخفض���ة في قائمة إحتياطات النف���ط، إال أنها تحتل مرتبة عالية 

من حيث إنتاج النفط.

الرمال النفطية

لطالم���ا كان���ت فنزويال دولة منتجة للنفط مع إعتم���اد إقتصادي كبير 
عل���ى ص���ادرات النف���ط. ومع ذلك، في الع���ام 2011، أعلن���ت وزارة الطاقة 
والنفط الفنزويلية عن زيادة غير مس���بوقة في إحتياطات النفط المؤكدة، 
حيث تم إعتماد الرمال النفطية. وبين عامي 2005 و2015، قفزت فنزويال 
م���ن المرتبة الخامس���ة في العالم إلى المرتبة األول���ى، حيث تم تحديد ما 

يقرب من 200 مليار برميل من إحتياطات النفط المؤكدة.

ف���ي الع���ام 2002، قفزت إحتياط���ات النفط المؤكدة ف���ي كندا من 5 
مليارات إلى 180 مليار برميل بناء على تقديرات الرمال النفطية الجديدة. 
وتس���تحوذ كندا على نحو 10 % م���ن إحتياطات النفط المؤكدة في العالم 
عند 170 مليار برميل، مع ما يُقدر بنحو 166.3 ملياراً في الرمال النفطية.

اإحتياطات كبيرة في دول الأوبك

إن غالبي���ة ال���دول الت���ي تمتلك أكبر إحتياطات نفطي���ة في العالم هي 
أعض���اء ف���ي أوبك، وتمتلك نح���و 70 % من إحتياط���ات النفط الخام في 
جمي���ع أنحاء العالم. ورغم أن معظ���م إحتياطات النفط المؤكدة في العالم 
كانت تُعتبر تاريخياً متمركزة في الش���رق األوسط، فقد إنخفضت حصتها 
م���ن إحتياط���ات النفط العالمية في العقود الثالثة الماضية، من أكثر من 

60 % في العام 1992 إلى نحو 48 % في العام 2019.
وكان أحد األسباب الرئيسية لهذا اإلنخفاض هو إستمرار إنتاج النفط 
وزيادة اإلحتياطات المكتشفة في األميركتين. في حلول العام 2012، زادت 
حصة أميركا الوس���طى والجنوبية بأكثر من الضعف، وظلت أقل بقليل من 

20 % خالل السنوات التي تلت ذلك.
في الوقت الذي بشرت فيه الرمال النفطية بعصر جديد من السيطرة 
عل���ى إحتياط���ي النفط العالمي، حي���ث يتحول العالم بعيداً عن اس���تهالك 
النف���ط ونح���و الطاقة الخض���راء والكهرباء، قد ال تكون ه���ذه اإلحتياطات 

 l.ًمهمة في المستقبل كما كانت سابقا

كابيتاليست«.
وتحتل الكويت المرتبة السابعة عالميًا من حيث إحتياطات النفط بقيمة 102 مليار برميل، في وقت أن فنزويال هي الدولة الرائدة من 
حيث إحتياطات النفط، مع أكثر من 304 مليارات برميل من النفط، وإحتلت السعودية المرتبة الثانية ب�298 مليارًا، وكندا في المرتبة 

الثالثة ب�170 مليار برميل من إحتياطي النفط.
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تس���تقطب حياة الرفاهية، في ظل ضرائب أقل، 
المغتربين والشركات في اإلمارات العربية المتحدة، 
الت���ي تتطل���ع ألن تحاف���ظ عل���ى هذه الميزة، س���واء 
قررت المضي في إتفاق لفرض ضريبة عالمية على 

الشركات، أم تجّنبت ذلك.
وتوص���ل وزراء الم���ال في مجموعة الس���بع، إلى 
إتف���اق »تاريخي«، يقضي بف���رض ضريبة على أرباح 
الشركات، نسبتها 15 %. وتستضيف أبوظبي ودبي، 

المقرات اإلقليمية للعديد من الشركات. 
وقال روبرت موغيلنيك���ي الخبير في معهد دول 

مس���ؤولون  ناق���ش 
وإماراتي���ون،  س���عوديون 
ملفات مش���تركة في القطاع 
المالي واإلس���تثماري، وذلك 
ضم���ن متابع���ة س���ير عم���ل 
اإلس���تراتيجية  المب���ادرات 
المعتمدة ف���ي مجموعة من 
المح���اور الرئيس���ية، والتي 
تش���مل مج���االت الخدمات 
واألس���واق المالي���ة، ودع���م 
ري���ادة األعم���ال، واإلتح���اد 

الجمركي، والس���وق المش���تركة، والس���ياحة والتراث الوطن���ي، وآليات 
تنفيذها وفق الخطط المعتمدة.

وتضم���ن النق���اش الذي ش���ارك في���ه ممثل���ون ل���وزارة المالية في 
البلدين، أهم المبادرات التابعة للجنة المال واإلس���تثمار، ومنها مبادرة 
تسهيل انسياب الحركة في المنافذ، وتعزيز الشراكة اإلستراتيجية بين 

جانب من اإلجتماع الذي عقد افتراضياً

اإلمارات تحافظ على جاذبيتها لألعمال رغم الضريبة العالمية

مناقشات سعودية ـ إماراتية 
لرفع مستويات التعاون المالي واإلستثماري

الس���عودية واإلم���ارات ف���ي 
السوق المش���تركة، وإصدار 
وإس���تخدام عملة إلكترونية 
إفتراضي���ة بش���كل تجريبي، 
ووض���ع آلي���ة لتمكي���ن فروع 
بن���وك البلدي���ن م���ن تعزي���ز 
أعمالها، فضاًل عن التنسيق 
التكنولوجيا  أعم���ال  حي���ال 
وتب���ادل  الحديث���ة  المالي���ة 

الخبرات.
وجاءت تلك المناقشات 
ضمن اإلجتماع األول للجنة المال واإلس���تثمار التابعة لمجلس التنسيق 
الس���عودي اإلماراتي، والذي ُعقد عبر تقني���ات اإلتصال المرئي، حيث 
ت���رأس اإلجتماع م���ن الجانب الس���عودي الدكتور عبد العزيز الرش���يد 
مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية الكلية، 

 l.ومن الجانب اإلماراتي يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية

اإلتصال الممتاز باألس���واق العالمية الرئيس���ة، والمس���توى المعيش���ي 
المرتفع، وس���وق العمل النابض بالحياة، مع ق���وى عاملة أجنبية ماهرة 
ومربحة«، مش���يراً إلى أّن »الس���لطات أدركت بالفع���ل أهمية وجود بيئة 
تجاري���ة وإجتماعي���ة أكث���ر إنفتاح���اً، لج���ذب اإلس���تثمارات والمواهب 
األجنبي���ة واإلحتفاظ بها«، مش���يراً إلى »تخفيف اإلجراءات وال س���يما 

l.»التأشيرات لدخول البالد واإلقامة فيها

الخليج العربي في واشنطن: »إن الضرائب المحدودة في اإلمارات، كانت 
محّركاً مهّماً للمستثمرين األجانب، وحتى مع التأثير المحتمل لضريبة 
الش���ركات، س���تظل البيئة الضريبية منخفضة نس���بياً ف���ي اإلمارات«، 
متوقع���اً »أن تُعيد الحكومة اإلماراتية هيكلة مختلف التكاليف المتعلقة 

باألعمال«، مؤكداً »أّن اإلمارات ستظل مركزاً تجارياً تنافسياً«.
وأض���اف موغيلنيكي: »تس���تفيد بيئ���ة األعمال في اإلم���ارات، من 

األخبار والمستجدات
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أعل���ن بنك HSBC قطر تعيين لورا دان رئيس���اً تنفيذي���اً للعمليات، 
وهي أول إمرأة تشغل هذا المنصب في البنك.

 HSBC وق���ال عبدالحكي���م مصطف���وي الرئي���س التنفي���ذي لبن���ك
»يسرني للغاية تعيين لورا كرئيس تنفيذي للعمليات في قطر، حيث تتمتع 
لورا بخبرة واسعة في القطاع المصرفي والمالي، وال سيما في العمليات 

المصرفية، وسوف تضفي لورا قيمة كبيرة لإلدارة العليا للبنك«.
وب���دأت لورا مس���يرتها الوظيفية في القط���اع المصرفي والمالي في 
Dresdner Klei 2005 كمدي���ر لمخاطر الس���وق لدى بن���ك -  الع���ام
wort Investment وفي حلول العام 2017 شغلت لورا منصب الرئيس 

التنفيذي للعمليات في بنك Deutsche في ألمانيا. 
وق���د إنضم���ت ل���ورا إلى بن���ك HSBC قط���ر في الع���ام 2019 
كرئي���س للعمليات، حيث لعب���ت دوراً مهماً في قيادة وإدارة العمليات 

رغم ضخ ال���دول مليارات الدوالرات إلنع���اش إقتصادها، إال أن 
هذا األمر لم يُؤثر كثيراً على التصنيف اإلئتماني للكثير منها، بل إن 
هناك إمكانية أيضا لتخلف المزيد من اإلقتصادات عن سداد ديونها 
خالل العام 2021. وقد كان العام 2020 األس���وأ إلقتصاد العالم، إذ 
تم تخفيض التصنيفات اإلئتمانية للعديد من الدول بأعلى وتيرة منذ 
األزمة المالية العالمية، إلى جانب حاالت العجز عن سداد الديون.

نظرة سلبية إلى دولة خليجية
وم���ع ذل���ك، فإن رؤي���ة بع���ض وكاالت التصني���ف اإلئتماني تغيرت 
نظرته���ا إلقتصادات العالم، وليس���ت تصنيفها، وإح���دى تلك الوكاالت 

األخبار والمستجدات

تخلّف الدول عن سداد الديون.. األزمة ال تزال مستمرة
نظرة سلبية وحيدة لدولة عربية في 2021

HSBC  يُعين لورا دان
 رئيسًا تنفيذيًا للعمليات

خّفضت نظرتها إلى سلبية هذا العام، لدولة واحدة وهي دولة خليجية.
وذك���رت وكال���ة »فيتش« للتصنيف اإلئتمان���ي: »إن معدل التخلف 
عن سداد أدوات الدين السيادية إرتفع إلى مستوى قياسي في العام 

2020 بسبب ضعف األوضاع اإلقتصادية نتيجة لوباء كورونا«.
وأوضحت »فيتش« في تقرير لها »أن الضغوط على اإلقتصادات 
خفتت هذا العام، لكنها في الوقت ذاته أكدت أن تقييماتها تُشير إلى 
إمكاني���ة حدوث المزيد من التخلّف عن س���داد ال���دول إللتزاماتها«، 
مشيرة إلى »أن خمسة إقتصادات تقوم بتصنيفها تخلفت عن السداد 
ف���ي الع���ام 2020، مقارنة بتخلف دولة واحدة عن س���داد ديونها في 

العام 2019«.

األزمة العالمية
بناء عليه، فإن معدل التخلف عن الس���داد الس���يادي، إرتفع بأكثر 
م���ن 3 م���رات إل���ى 4.2 % مقارنة ب���� 0.9 % في الع���ام 2019. وكان 
المستوى القياسي لهذا المعدل في عامي 2016 و2017، عند 1.8 %.

وخلص���ت الوكال���ة إل���ى أنها »قامت ف���ي الع���ام 2020 بتخفيض 
التصنيف اإلئتماني إلى نحو 32 دولة، مقارنة بنحو تخفيضين فقط 

 l.»قامت بهما في العام السابق لكورونا

لورا دان

خالل فترة تحديات جائحة 
»كوفيد – 19«. 

وقالت لورا: »يشرفني أن 
أضطل���ع بهذا ال���دور كرئيس 
ل���دى  للعملي���ات  تنفي���ذي 
HSBC قطر، وأتطلع لقيادة 
فريق من الخب���راء المتميزين 
لإلس���تمرار في تقديم أفضل 
الخدم���ات لعمالئن���ا. فرغ���م 
واجهناه���ا  الت���ي  التحدي���ات 

خالل األش���هر ال� 15 الخمس���ة عش���ر الماضية، إال أننا إس���تطعنا إدارة 
العمليات بسالسة وواصلنا تقديم الخدمات دون انقطاع لعمالئنا«. 

يتواج���د HSBC في قطر منذ الع���ام 1954، ويقدم مجموعة كاملة 
م���ن المنتج���ات ف���ي قطر. وقد إفتتح البنك رس���مياً أول ف���رع رقمي في 
مش���يرب، قلب الدوحة ف���ي نهاية العام 2020م لضم���ان تقديم خدمات 

 l.سريعة وآمنة وسلسة لجميع عمالئه
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أظهرت نتائج »مؤش��ر س��لطة النقد لدورة األعمال«، تحس��ن المؤش��ر الكلي في فلسطين في 
حزيران/يوني��و مقارنة بأيار/مايو من 17.7- إلى 14.9-، مدفوعًا بنموه الملحوظ في الضفة 

الغربية، والذي فاق أثر حالة التراجع في قطاع غزة في أعقاب الحرب التي شّنت مؤخرًا. 

»مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة األعمال« في حزيران/يونيو 2021:

تحسن في الضفة الغربية مقابل إنكماش في قطاع غزة

المصدر: سلطة النقد الفلسطينية )2021(، مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة األعمال، حزيران/يونيو 2021.
* مؤشر قطاع غزة في أيار/مايو 2021 هو رقم تقديري.

األخبار والمستجدات

في الضف���ة الغربي���ة، إرتفع 
تخفي���ف  ض���وء  ف���ي  المؤش���ر 
وتطعيم  اإلحترازي���ة،  اإلجراءات 
نسبة ال بأس بها من المواطنين، 
ليصعد المؤشر الكلي للضفة من 
4.1- نقط���ة ف���ي أيار/ماي���و إلى 
5.3 نقط���ة ف���ي حزيران/يونيو، 
مس���جاًل بذلك أفضل مستوى له 

منذ ما يربو عن العامين.
 وش���مل هذا التوجه غالبية 
المؤش���رات الفرعي���ة بإس���تثناء 
مؤش���ر قطاع اإلنش���اءات الذي 

بيانات حقيقية تم جمعها(. 
في هذا الس���ياق، كان التراجع هو الس���مة المهينة على جميع 
المؤش���رات الفرعية من دون إس���تثناء، على خلفية أضرار كلية أو 
جزئية في المنش���آت المس���تطلعة، إال أن حّدته كانت أكثر وضوحاً 
في مؤش���ر قطاع التجارة )من 12.0- إلى 40.6-(، ومؤش���ر قطاع 
الزراعة )من 4.4 إلى 5.4-(، ومؤش���ر قطاع الصناعة )من 2.6- 
إل���ى 11.4-(. وقد ش���مل الهب���وط باق���ي القطاعات بوتي���رة أقل، 
فإنخف���ض مؤش���ر قطاع النق���ل والتخزين )م���ن 0.5- إلى 1.9-(، 
متبوعاً بمؤش���ر قطاع اإلنش���اءات )من 1.8- إل���ى 2.6-(، ومروراً 
بمؤش���ر قطاع اإلتص���االت وتكنولوجيا المعلوم���ات )من 0.2- إلى 
0.5-(، وأخي���راً تراجع طفي���ف في قطاع الطاق���ة المتجددة )من 

0.0 إلى 0.1-(. 
وق���د أش���ار أصحاب المنش���آت المس���تطلعة آراؤهم في قط���اع غزة، 
بتراجع حاد في مستويات اإلنتاج والمبيعات، على إثر األضرار التي ألحقها 
العدوان االس���رائيلي في األس���واق والمباني، بيد أن تراجع اإلنتاج بش���كل 
أكبر من المبيعات قد ساهم بإنخفاض طفيف في مستويات المخزون. من 
جانبه، كانت التوقعات للمس���تقبل القريب س���لبيًة إزاء مستويات التوظيف 

l.واإلنتاج، حاملةً في طيّاتها أعباء المرحلة المقبلة

تراجع بشكل طفيف )من 0.5- إلى 1.0-(. وقد كان التحسن األبرز 
ف���ي مؤش���ر قطاع التج���ارة )من 4.9- إل���ى 0.3( عل���ى خلفية عودة 
الحركة لألسواق، متبوعاً بنمو مؤشر النقل والتخزين )من 0.8- إلى 
1.2( وال���ذي يُعزى إلى تحرير حركة التنقل، ورفع القيود خاصة على 
وسائل النقل العامة، ومؤشر قطاع الصناعة )من 1.0- إلى 1.0( في 
ضوء التعزيز من حملة المقاطعة للمنتجات اإلسرائيلية والتوجه نحو 
البديل الوطني، باإلضافة إلى نمو هامشي في كل من مؤشر الزراعة 
)م���ن 3.1 إلى 3.6( ومؤش���ر االتصاالت وتكنولوجي���ا المعلومات )من 
0.0 إل���ى 0.2(. أم���ا قطاع الطاق���ة المتجددة، فبقي مس���تقراً عند 

مستوياته السابقة دون تغيير بواقع 0.0 نقطة.  
وأفاد أصحاب المنش���آت المس���تطلعة آراؤهم في الضفة الغربية، 
بتحس���ن ملحوظ في مس���تويات اإلنتاج، وبوتيرة أس���رع في المبيعات، 
أسفر عنه تراجع في المخزون. أما توقعاتهم للثالثة أشهر المقبلة فقد 
كانت إيجابية لكنها متحفظة تجاه حجم اإلنتاج والتوظيف المستقبلي.

أما في قطاع غزة، فال يزال ش���بح الح���رب يُهيمن على األجواء، 
وهو ما ترك المؤش���ر الكلي مع أس���وأ مستوى له على اإلطالق، منذ 
بداي���ة إصداره بواقع 62.5- نقطة، ونتيج���ة تعّذر جمع البيانات إثر 
الح���رب، س���تتم المقارنة خ���الل أيار/ماي���و مع نيس���ان/إبريل )آخر 
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أفادت المؤسس��ة العربية لضمان اإلس��تثمار وإئتمان الصادرات )ضمان( ومقرها الكويت، إن تدفقات اإلس��تثمار األجنبي 
المباشر الواردة إلى الدول العربية، خالفت التوقعات، وإرتفعت 2.5 % لتبلغ 40.5 مليار دوالر في العام 2020.

اإلستثمار األجنبي المباشر 
يرتفع عربيًا في عام جائحة كورونا

األخبار والمستجدات

وأش���ارت المؤسس���ة حي���ال إص���دار التقري���ر الس���نوي لمن���اخ 
االس���تثمار في الدول العربية إلى »أن هذه اإلس���تثمارات مثلت 6.1 
% م���ن مجم���ل التدفق���ات الواردة إل���ى الدول النامي���ة، و4 % من 
مجمل التدفقات العالمية البالغة نحو 999 مليار دوالر خالل السنة 

عينها.
ولفت���ت المؤسس���ة إلى إس���تمرار التركز الجغراف���ي للتدفقات 
الواردة للدول العربية، حيث إس���تحوذت الدول الخمس األولى على 

95 % من مجمل التدفقات. 
وجاءت اإلم���ارات في المرتبة األولى بمبل���غ 19.9 مليار دوالر، 
تلته���ا مصر بمبل���غ 5.9 مليارات دوالر، ثم الس���عودية 5.5 مليارات 
دوالر، ثم سلطنة عمان 4.1 مليارات دوالر، وأخيرا لبنان بمبلغ 3.1 

مليارات دوالر.
وق���ال المدي���ر العام للمؤسس���ة عب���د اهلل الصبي���ح: »لقد تأثر 
مناخ اإلس���تثمار في الدول العربية في المجمل بش���كل سلبي، جّراء 
ما ش���هدته المنطقة من أحداث وتطورات؛ م���ع األخذ في اإلعتبار 
تداعيات إنتشار فيروس )كورونا( المستجد واإلجراءات المصاحبة 
له، والتي تم رصدها من خالل عدد من المؤشرات المركبة الصادرة 
ع���ن الجهات الدولية المتخصصة ف���ي تقييم مختلف مكونات مناخ 

اإلستثمار واألعمال ومستويات المخاطر المرتبطة بها«.

وأضاف الصبيح »لقد ش���هد وضع الدول العربية في المؤش���ر 
الع���ام لبيئ���ة أداء األعم���ال الصادر ع���ن مجموعة البن���ك الدولي، 
وال���ذي يقيس األداء م���ا بين يونيو )حزي���ران( 2019 ويونيو 2020 
تحس���نا بمقدار 4 مراكز، بفضل قيام الدول العربية بتس���ريع وتيرة 
اإلصالح���ات، بإجمالي 55 إصالحاً، بزيادة 6 إصالحات عن العام 

2019 رغم أن متوسط الترتيب ظل دون المتوسط العالمي«. 
وف���ي ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، فقد حلت أميركا الش���مالية 
في مقدمة أهم المس���تثمرين في المنطقة من حيث التكلفة بقيادة 
الواليات المتحدة التي ساهمت ب�22.4 % من مجمل اإلستثمارات، 
وتركزت تلك المش���اريع جغرافياً في اإلمارات بعدد 347 مش���روعاً 

وفي السعودية بتكلفة إستثمارية 10.4 مليارات دوالر.
وأف���اد البي���ان »إن قطاع���ات خدم���ات األعم���ال والبرمجي���ات 
والخدم���ات المالي���ة حلت ف���ي المراكز الثالث���ة األول���ى توالياً من 
هذه اإلس���تثمارات بحص���ة بلغت 50 % من عدد المش���اريع، فيما 
حل���ت قطاعات الم���واد الكيميائية والفحم والنف���ط والغاز والطاقة 
المتج���ددة ف���ي المراكز الثالث���ة األول���ى توالياً، من حي���ث التكلفة 

اإلستثمارية بحصة بلغ مجموعها 55 % من اإلجمالي«. 
وكش���ف التقري���ر أيضا عن تراجع مش���اريع اإلس���تثمار العربي 

l.البيني بمعدل 42 % خالل الفترة عينها
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خب���ر س���ار للبنانيين، حيث أصب���ح في إس���تطاعتهم دخول دول 
اإلتح���اد األوروب���ي وفي مقدمها إس���بانيا، وفق تصنيفه���م من الدول 

البيضاء. 
وص���رح الرئي���س التنفي���ذي لش���ركة BLS نض���ال كمون���ي »أن 
اللبنانيين بات في إستطاعتهم دخول دول اإلتحاد األوروبي وال سيما 
إس���بانيا، من دون الحاجة إلى الحجر، واإلكتفاء بشهادات اللقاحات 
المعتمدة ومس���حة PCR مع إجراءات سريعة، تتضمن قياس حرارة 
الجس���م، واإلجابة عن اإلستفسارات الروتينية وتقديم تفاصيل مكان 

إقامتهم فقط«.
علم���اً أن إس���بانيا عل���ى وج���ه التحدي���د، بات���ت تس���مح لجميع 

اإلتحاد األوروبي وفي مقدمه إسبانيا
 يُشرّع أبوابه إلستقبال اللبنانيين

األخبار والمستجدات

المحّصني���ن الذين تلقوا جرعتين م���ن اللقاح، وأن 
يكونوا قد مضى على آخر جرعة 14 يوماً، بدخول 
إس���بانيا بدءاً من 2021-06-07. وللحصول على 

جميع التفاصيل، التواصل عبر هذا الرابط:
 link for the attached regulation   

lette
وف���ي الس���ياق عين���ه، أعلن���ت ش���ركة طي���ران 
الش���رق االوس���ط –  )الخطوط الجوي���ة اللبنانية( 
»أن اإلتح���اد األوروبي قد صّن���ف لبنان ضمن فئة 

»البلدان البيضاء« بالنسبة إلى وباء كورونا«.
وأضافت الشركة »أن هذا القرار اإليجابي ال يعني تلقائياً السماح 
بسفر اللبنانيين الحائزين على تأشيرة سياحي Visa Type C إلى 
مختل���ف دول اإلتحاد األوروبي، وبالتالي يج���ب إنتظار قرار كل دولة 
على حدة، لذلك يرجى من المس���افرين التأكد من ش���روط الدخول 
https:// :إلى دول اإلتحاد قبل تنظيم رحالتهم وفق الرابط التالي

 »bit.ly/3zIsswy
من جهتها أوضحت فرنسا وقبرص وهما دولتان أوروبيتان، أنهما 
 Visa تس���محان حالي���اً بدخول اللبنانيين حاملي تأش���يرة س���ياحية
Type C إلى أراضيهما، ويُنتظر أن يُطبق هذا القرار من قبل عدد 

l.من الدول األوروبية

ح���ذر محافظ بن���ك إنكلترا أن���درو بيلي من »اإلس���تثمار في العمالت المش���فرة«، 
رافضاً وصف هذه األصول بالعملة. وقال بيلي في مؤتمر صحفي إثر إجتماع السياسة 

النقدية: »إشتروا العمالت المشفرة إذا كنتم مستعدين لخسارة كل أموالكم«.
وأب���دى محاف���ظ بنك إنكلت���را إعتراضه على إس���تخدام عبارة »عمالت مش���فرة«، 
قائاًل: »أخش���ى أن كلمتي »مش���فرة« و»عملة« يجب أاّل يُربطا معاً في جملة واحدة، هذه 

األصول ليس لديها قيمة جوهرية«.
وتأتي تصريحات بيلي مع صعود قوي لعدد من العمالت المشفرة بقيادة »البيتكوين« 
و»اإليثريوم« و»الدوغ كوين«، وس���ط إهتمام بعض المؤسس���ات باإلس���تثمار في األصول 

الرقمية.
وكان بنك إنكلترا قد أعلن أخيراً، تعاونه مع وزارة الخزانة البريطانية لتقييم مدى 

 l.إمكانية تدشين عملة رقمية تابعة للبنك المركزي

محافظ بنك إنكلترا: إشتروا العمالت المشفرة إذا كنتم مستعدين للخسارة

محافظ بنك إنكلترا أندرو بيلي
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أفادت األمم المتحدة أّن تداعيات جائحة »كوفيد19-« على عالم العمل، كانت أسوأ بأربع مرات من األزمة المالية في 2008. 
رًا« بل »كارثيًا«،  وذكرت منظمة العمل الدولية في بيان »أّن الجائحة أوقعت تأثيرًا »مدمِّ

فيما تسعى لمعالجة التعافي غير المتكافئ من أزمة كورونا.

األخبار والمستجدات

األمم المتحدة:
 تداعيات كورونا أسوأ بـ 4 مرات من األزمة المالية في 2008

وأطلق���ت المنظمة أخيراً، مؤتمر العمل الدولي الس���نوي الذي يُعقد 
إفتراضي���اً للم���رة األول���ى، ويُركز هذا الع���ام على تعزي���ز التعافي »الذي 

محوره اإلنسان« من الجائحة.
وق���ال األمين العام لمنظمة العمل غاي رايدر في افتتاح المؤتمر »إّن 
تجرب���ة العمل المرتبطة بهذه الجائح���ة كانت غير مريحة ومملة ومتوترة 
ومحبطة، وآلخرين، كانت حول الخوف والفقر والبقاء على قيد الحياة«.

وذك���رت منظمة العم���ل الدولية ف���ي تقريرها الس���نوي الصادر قبل 
المؤتم���ر »إّن جائحة »كوفيد19-« المنتش���رة منذ 17 ش���هراً أغرقت مئة 

مليون عامل إضافي في الفقر«.
وعزا التقرير الس���نوي وضع العمالة العالمية والتوقعات اإلجتماعية 
في الوقت الراهن، إلى »التراجع الكبير في ساعات العمل وغياب فرص 
العمل الجيدة«، متوقعاً »أن تطاول البطالة العالمية 205 ماليين شخص 
في العام 2022، أي أكثر قلياًل من 187 مليون عاطل عن العمل في العام 

.»2019
كم���ا توق���ع التقرير الس���نوي »أن يظل عدد الوظائ���ف أقل بنحو 23 

مليون وظيفة في حلول نهاية العام المقبل«.

ويق���ول راي���در: »في المجم���ل يُمثل هذا أزمة في مج���ال العمل أكثر 
حّدة أربعة أضعاف مما أحدثته األزمة المالية في عامي 2008 و2009«، 
مش���يراً إل���ى »أّن بيئة العمل لم تكن مس���تعدة للجائح���ة تماماً كاألنظمة 

الصحية«.
ويُضي���ف رايدر »أّن التفاوتات الضخم���ة في توزيع اللقاحات، والقوة 
المالية المتباينة إلى حد كبير، ستضخ جرعة مضاعفة من عدم المساواة 

في عالم العمل، مع تعزيز اإلتصال الرقمي غير المتكافئ«.
يُذكر أن منظمة العمل الدولية تأسست في العام 1919، وباتت تضم 
راهناً 187 بلداً. ولم يُعقد مؤتمرها السنوي العام الفائت بسبب الجائحة.
وتعق���د هذا العام ال���دورة ال�109 من المؤتم���ر، ويركز النصف األول 
عل���ى التعافي من الجائحة ويس���تمر حت���ى 19 حزيران/يونيو، فيما ينظر 
النص���ف الثاني ف���ي التفاوتات والمهارات والتعلم المس���تمر مدى الحياة 

ويعقد بين 25 تشرين الثاني/نوفمبر و11 كانون األول/ديسمبر.
ويص���وغ المؤتم���ر معايير العم���ل الدولية، من خ���الل االتفاقات التي 
تص���ادق عليه���ا الدول الحقاً أو من خ���الل التوصيات الت���ي توجه العمل 

 l.الوطني
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األخبار والمستجدات

فيما أبقى على سياس���اته الحالية، رفع البنك المركزي األوروبي 
من توقعاته بالنسبة إلى النمو اإلقتصادي خالل العام الجاري والعام 
المقب���ل، حيث أعلنت رئيس���ة البنك كريس���تين الغ���ارد، أن »منطقة 

اليورو تُعيد الفتح تدريجياً«.
وأضاف���ت الغارد: إن البنك يتوقع نمو إقتص���اد الكتلة األوروبية 
بنس���بة 4.6 % ه���ذا الع���ام، مقارن���ًة بالتوقع���ات في م���ارس )آذار( 
الماضي بنموه بنسبة 4 %، حيث يتوقع البنك »تحسن النمو بصورة 

قوية خالل النصف الثاني«. 
وتوق���ع البنك نم���و إقتصاد منطقة اليورو بنس���بة 4.7 % خالل 
عام 2022، مقارنًة بالتوقعات السابقة بنمو 4.2 %. وسوف تتراجع 
نسبة النمو خالل عام 2023 لتصل إلى 2.1 %، مثل التوقعات التي 

أعلنها البنك في مارس/ آذار الماضي.
وفي ما يخص التضخم، رفع البنك توقعاته بالنسبة إلى العامين 
المقبل والجاري، بعد إرتفاع مفاجئ في أس���عار المستهلكين. وقالت 
الغارد: »إن توقعات البنك تُظهر أن معدل التضخم سيسجل 1.9 % 
هذا العام، وهي نس���بة أعلى بكثير من الهدف الس���نوي للبنك. وكان 
البنك قد توقع في مارس/ آذار الماضي أن تبلغ نسبة التضخم للعام 

الجاري 51.5 %«.
وأضاف���ت الغ���ارد: »إن اإلرتفاع الحالي ف���ي التضخم هو نتيجة 
لعوامل مؤقتة، مثل إرتفاع أس���عار الطاقة، لكنها توقعت أن تبدأ هذه 

العوامل في التالش���ي قريباً، وأن يتراجع معدل التضخم إلى 1.5 % 
العام المقبل، مقارنًة بالتوقعات السابقة بأن يسجل 1.2 %. وسوف 
يتراج���ع معدل التضخم إل���ى 1.4 % خالل العام 2023، متوافقاً مع 

التوقعات التي أعلنها البنك في مارس/ آذار«.
من جانب آخر، أبقى البنك على خطة التحفيز النقدية الطارئة، 
رغ���م إرتفاع معدل التضخم ودالالت عل���ى تحقيق انتعاش اقتصادي 

بعد جائحة »كورونا«.
وق���ال المجلس الحاكم للبنك المرك���زي األوروبي الذي يضم 25 
ش���خصاً، إن���ه أبقى عل���ى معدل الفائدة عند أدنى مس���توى قياس���ي 
يبل���غ صفر، كما أبقى على برنامج ش���راء الس���ندات عند قيمة 1.85 
تريلي���ون يورو )2.2 تريليون دوالر(. وأفاد البنك، ومقره فرانكفورت، 
في بيان: إن البرنامج سيس���تمر حتى م���ارس/آذار المقبل، أو »حتى 

يقضي البنك بأن مرحلة أزمة فيروس كورونا انتهت«.
وتاب���ع البنك ف���ي بيان إن »صاف���ي المش���تريات بموجب برنامج 
الش���راء الطارئ المرتب���ط بالجائحة خالل الربع المقب���ل من العام، 
سيس���تمر بوتيرة أس���رع بكثير من الشهور األولى من العام«. واشترى 
البنك ديوناً بنحو 80 مليار يورو شهرياً، بموجب البرنامج خالل الربع 
الحال���ي من الع���ام، إرتفاعاً من نحو 62 ملياراً ف���ي الربع األول. كما 
أبقى البنك دون تغيير سعر عائد اإليداع عند سالب 0.5 %، وسعر 

 l.% 0.25 اإلقراض الهامشي عند

»المركزي األوروبي« يُبقي 
على السياسات رغم رفع التقديرات
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توصل��ت مجموعة الس��بع الت��ي تضم أغنى دول العال��م أخيرًا، إلى إتفاق تاريخي لس��د الثغ��رات الضريبية عب��ر الحدود والتي 
تس��تغلها بعض أكبر الش��ركات. وأفادت المجموعة أنها »س��تدعم حدًا أدنى للضريبة العالمية على الش��ركات عند نسبة 15 % 

على األقل، وستتخذ تدابير لضمان دفع الضرائب في البلدان التي تعمل فيها الشركات«.

إتفاق تاريخي لـ »مجموعة السبع«
حول الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات

األخبار والمستجدات

وقال وزير المالية البريطاني 
ريش���ي س���وناك: »بعد مناقشات 
على مدى س���نوات، توصل وزراء 
مالي���ة دول مجموعة الس���بع إلى 
إتف���اق تاريخ���ي إلص���الح النظام 
الضريب���ي العالمي لجعله مالئماً 

للعصر الرقمي العالمي«.
ويه���دف اإلتفاق، الذي يُمكن 
أن يش���كل األساس إلتفاق عالمي 

وأض���اف »نتعهد بالتوصل إلى ح���ل منصف حول تخصيص حقوق 
فرض الضريبة حيث س���تحصل الدول على حقوق فرض ضريبة على 
ما ال يقل عن 20 % من األرباح التي تتجاوز هامش ال� 10 % لكبرى 

الشركات متعددة الجنسيات واألكثر تحقيقاً للربح«.
كم���ا إتف���ق الوزراء عل���ى التح���رك نحو إل���زام الش���ركات الكبرى 
باإلع���الن عن تأثيرها عل���ى البيئة بطريقة أكث���ر نموذجية حتى يُمكن 
للمستثمرين البت بسهولة في قرار تمويلها، وهو ما يمثل هدفاً رئيسياً 

لبريطانيا.
وتس���عى ال���دول الغنية جاهدة منذ س���نوات لإلتف���اق على طريقة 
لتحصي���ل المزي���د م���ن الضرائ���ب م���ن الش���ركات الضخم���ة متعددة 
الجنسيات مثل »غوغل«، و»أمازون«، و»فيسبوك«، والتي عادة ما تقّيد 

 l.أرباحها في دول منخفضة الضرائب أو حتى تمنح إعفاءات

الش���هر المقب���ل، إل���ى إنهاء »س���باق نحو القاع« مس���تمر من���ذ عقود، 
وفي���ه تتنافس البلدان على جذب الش���ركات العمالقة بفرض ضرائب 

منخفضة للغاية ومنح إعفاءات.
وكلّ���ف هذا بدوره الخزائن العامة لتلك الدول مئات المليارات من 
ال���دوالرات ما يجعله���ا في الوق���ت الراهن، بحاجة إل���ى تعويض ذلك 
النقص بش���كل عاجل لس���داد التكلف���ة الهائلة لدع���م إقتصاداتها التي 

تضررت بشدة من أزمة فيروس »كورونا«.
وإجتمع وزراء مالية دول مجموعة الس���بع وجهاً لوجه للمرة األولى 

منذ بدء الوباء إلجراء محادثات في لندن.
ووفقاً لنسخة من االتفاق النهائي، قال وزراء دول مجموعة السبع 
إنهم سيلتزمون »بحد عالمي ضريبي أدنى ال يقل عن 15 % بناء على 

ما تحدده كل دولة على حدة«.
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واصلت صادرات الصين ارتفاعها في مايو )أيار( 2021، ولو بوتيرة أبطأ من الشهر السابق، مدفوعة بالطلب العالمي القوي 
مع فتح المزيد من اإلقتصادات حول العالم. كما إرتفعت الواردات أيضًا مدعومة بإرتفاع أسعار السلع األساسية.

التجارة الصينية تزدهر بفضل الطلب العالمي.. 
معدالت نمو تاريخية

األخبار والمستجدات

وأف���ادت إدارة الجم���ارك الصيني���ة، أن الصادرات نمت بنس���بة 
28 % تقريًب���ا بالدوالر في مايو/ أيار مقارنة بالعام الس���ابق، وهي 
أضعف من التوقعات وأقل من وتيرة أبريل/ نيس���ان 2021، لكنها ال 

تزال أعلى بكثير من معدالت النمو التاريخية.
وإرتفع���ت ال���واردات بنس���بة 51.1 %، وه���ي أس���رع وتي���رة منذ 
م���ارس/ آذار 2010، تاركة فائضاً تجارياً ش���هرياً قدره 45.5 مليار 

دوالر.
وظ���ل الطلب الخارجي على الس���لع الصينية قوياً، حيث خرجت 
اإلقتص���ادات م���ن بريطانيا إل���ى الواليات المتحدة م���ن فترة إغالق 
طويل���ة، مما أدى إلى زي���ادة إنفاق المس���تهلكين. وإرتفعت صادرات 
كوري���ا الجنوبية، وهي رائدة التج���ارة العالمية، بأكبر قدر منذ العام 

1988 في مايو/ أيار، في إشارة إلى تعزيز اإلنتعاش العالمي.
وق���ال جوناثان كافينا، كبير محللي الس���وق في »إنفورما غلوبال 
ماركت���س«: »ال ت���زال مجموعة أرقام جيدة إلى حد ما. نحن نعلم أن 
الطلب العالمي ال يزال يتعافى، ومن المرجح أن يستمر هذا اإلتجاه 
ف���ي نهاية الرب���ع الثاني والرب���ع الثالث من الس���نة الجارية، مع فتح 

اإلقتصادات المتقدمة الرئيسية«.
وأدى ظه���ور حاالت »كوفيد19-« في الهند وجنوب ش���رق آس���يا 
إلى تعطيل اإلنتاج في تلك البلدان، مما قد يؤدي إلى زيادة طلبيات 
اإلس���تيراد من الصي���ن. كما أدى إلى زيادة الطل���ب من تلك البلدان 

على الس���لع الطبية صينية الصنع، مثل معدات الحماية الشخصية، 
.Citigroup وفقاً لخبراء إقتصاديين في

وق���ال ق���او فنغ، المتح���دث بإس���م وزارة التج���ارة الصينية: »إن 
صادرات الصين س���تحافظ عل���ى زخمها الجيد ف���ي النصف األول 

من العام الجاري«.
وأشار بيكيان ليو، اإلقتصادي في Natwest Group Plc إلى 
أنه »قد يظل الفائض التجاري واس���عاً في األش���هر المقبلة مع بقاء 
الص���ادرات قوي���ة، ونتوقع أن يظل األداء المتف���وق للقطاع الخارجي 

الموضوع الرئيسي للتعافي في النصف الثاني من العام 2021«.
من ناحية أخرى، تسبب إرتفاع أسعار السلع األساسية في زيادة 
الواردات، وس���اهم التعافي الق���وي لإلقتصاد الصيني من الوباء في 

زيادة الطلب على السلع األساسية، كما ساعد على رفع أسعارها.
وإرتفعت الواردات من خام الحديد والمركزات بنس���بة 85.5 % 
من حيث القيمة في األش���هر الخمسة األولى من العام الجاري، لكن 
بنسبة 6 % فقط من حيث الحجم، فيما زادت واردات خام النحاس 
والمركزات بنسبة 54.5 % من حيث القيمة، لكن فقط 6.4 % من 

حيث الحجم.
هذه األس���عار القياس���ية ترفع التكاليف بالنسبة للشركات، وقد 
صعدت الحكومة مؤخراً من حملتها لترويض األس���عار وكبح ضغوط 

 l.التضخم
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أعل��ن بنك الكويت الدول��ي )KIB( عن منحه 
تموي��ل مرابح��ة بمبلغ 125 ملي��ون دوالر إلى 
شركة أثير العراق، الشركة التابعة لمجموعة 
»زي��ن« في الع��راق، لمدة 4 س��نوات، ولقد تم 
إستخدام هذه التسهيالت في سداد تمويالت 
سبق وأن تم منحها لتعزيز سعة وجودة شبكة 
اإلتصال الخاصة بالش��ركة التابعة، وتطوير 
بنيته��ا التحتي��ة وتعزيز خدماته��ا المقدمة 

للعمالء.

»KIB«  يمنح »أثير العراق« 
تمويل مرابحة بـ 125 مليون دوالر

األخبار والمستجدات

وأش���اد نائ��ب رئي��س مجلس 
التنفي��ذي  والرئي��س  اإلدارة 
بوخمس��ين  رائ��د    »KIB«���ل
بالجهود التي بذلها الجانبان لتوقيع 
»يس���عدنا  وق���ال:  اإلتفاقي���ة،  ه���ذه 
القيام بترتي���ب وتنظيم هذا التمويل 
اإلس���المي لمجموع���ة »زي���ن« والتي 
تُعد من الشركات الرائدة إقليمياً في 
قطاع اإلتصاالت، كما أننا نتطلع إلى 
مواصلة دعم جهود الش���ركة الهادفة 
إلى تحقيق مزيد من النمو باإلعتماد 
عل���ى نموذج أعماله���ا القوي، وفريق 

إدارتها ومساهميها المميزين«.
وأش���ار بوخمس���ين إلى »أهمية 
هذه الصفقة في تدعيم جهود البنك 
نحو تنويع محفظة التمويل«، مشيراً 
إل���ى »أن هذه الصفق���ة جاءت لتأكد 
ق���درة »KIB« عل���ى قي���ادة وترتيب 
عمليات التمويل الكبيرة على أساس 

ثنائي«.
م���ن جانبه، ق���ال المدير العام 
الدولي��ة  المصرفي��ة  ل��إلدارة 
 »KIB« والش��ركات الكب��رى ف��ي
ه���ذه  »تأت���ي  خدي��ري:  محم��د 
ثقاف���ة  لتؤك���د  المهم���ة  الصفق���ة 

وقي���م أعمالن���ا، والت���ي ترتك���ز على 
ال���ة  والفعَّ الس���ريعة  اإلس���تجابة 
لمتطلبات عمالئنا، وتُرس���ي قواعد 

التعاون المشترك معهم«.
وأش���ار خديري إلى »أهمية هذه 
اإلتفاقي���ة الت���ي نُظم���ت خصيص���اً 
لتدعم وتتالءم مع متطلبات السيولة 
لش���ركة أثير العراق، ولتُعزز عالقتنا 
اإلس���تراتيجية م���ع المجموعة، وبما 

يخدم مصالح الجانبين«.
وأضاف خديري: »نحن فخورون 
الخط���ة  ف���ي  لمش���اركتنا  للغاي���ة 
التمويلي���ة لمجموعة »زين«، مش���يداً 
ال  ب���� »العم���ل الج���اد والتع���اون الفعَّ
بذلته���ا  الت���ي  المتفاني���ة  والجه���ود 
ف���رق عم���ل كل م���ن »KIB« و»زين« 
مؤخراً في سبيل إتمام هذه الصفقة 

وتنفيذها«.
»تُمث���ل ه���ذه   وخت���م خدي���ري: 
لس���جل  جدي���دة  إضاف���ة  الصفق���ة 
اإلنج���ازات الب���ارزة والتاريخ الحافل 
ل����KIB  في تقدي���م المنتجات والخدمات 
الرائدة في مجال التمويل والخدمات 
المالي���ة اإلستش���ارية المتوافق���ة مع 

l.»أحكام الشريعة اإلسالمية

رائد بوخمسين
 نائب رئيس مجلس اإلدارة 

  »KIB«�والرئيس التنفيذي ل

 محمد خديري 
المدير العام لإلدارة المصرفية الدولية

»KIB« والشركات الكبرى في 
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أك��د خب��راء إقتصاديون، أهمية موافقة هيئة قطر لألوراق المالية عل��ى اإلندماج بين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري، 
)الخليجي(، عماًل بأحكام إتفاقية اإلندماج التي ُأعلن عنها في 7 يناير/كانون الثاني 2021. 

وق��ال الخب��راء: »إن ه��ذه الخطوة س��ُتوفر أفض��ل الممارس��ات واإلج��راءات إلبتكار وس��ائل جدي��دة للنمو بالقط��اع المالي 
واإلس��تثماري، كم��ا أنها سُتش��كل دعمًا قوي��ًا لإلقتصاد الوطني من خالل إط��الق كيان مصرفي بكفاءة إداري��ة عالية وجودة 

مرتفعة لألصول وأحجام السيولة«.

إندماج »الريان« و»الخليجي« يُعزّز كفاءة القطاع المصرفي

خبراء إقتصاديون: اإلندماج يُوفر أفضل الممارسات 
إلبتكار وسائل جديدة للنمو في القطاع المالي واإلستثماري

   

األخبار والمستجدات

ويقول الخبير اإلقتصادي الدكتور عبد اهلل الخاطر: »إن 
موافقة هيئة قطر لألوراق المالية على اإلندماج بين مصرف الريان 
وبن���ك الخليج التج���اري، الخليجي، ج���اءت بعد دراس���ات إقتصادية 
موس���عة وعميق���ة وش���املة لجدوى ه���ذه الخطوة وإنعكاس���اتها على 
الكياني���ن المصرفيين والنظر في كل اإلحتماالت برؤية إستش���رافية 
تأخ���ذ ف���ي اإلعتب���ار مجم���ل التفاصي���ل والتط���ورات اإلقتصادي���ة 

المتوقعة«. 
وع���ن أهمية اإلندماج���ات المصرفية وتأثيراته���ا على اإلقتصاد 
الوطن���ي، تح���دث الخبي��ر والكات��ب ف��ي الش��ؤون اإلقتصادية 
د. حي��در ب��ن عبدالرضا اللوات��ي، فقال: »ال يوج���د هناك مكان 
للمؤسس���ات الضعيفة في عالم اليوم س���واء أكانت هذه المؤسس���ات 
سياس���ية أو إقتصادية إال إذا تميزت بقوتها في الش���كل والمضمون، 
وذات قوة أداء عالية من خالل ما لديها من أدوات وكوادر كفوءة، وال 
سيما في مجال التقنيات الحديثة التي تتطلبها األوضاع الحالية في 
ظ���ل الجائحة التي نمر بها«، معتبراً »أن ذلك يتحقق على المس���توى 

المصرف���ي ف���ي منطقتن���ا، حيث ش���هدت إندماج���ات مصرفية عدة 
ف���ي الفترة الس���ابقة، وكان له���ا األثر الكبير على دعم المش���روعات 
اإلقتصادية الحيوية للمؤسسات الحكومية وللشركات الكبيرة التي تم 
إنشاؤها، وفي تقديم التمويل الالزم لألفراد ورواد األعمال وأصحاب 
المؤسس���ات الصغي���رة. وهذا ما س���وف يتحقق أيضاً خ���الل الفترة 
المقبلة بس���بب األوضاع التي تمر بالمؤسس���ات الحكومية والخاصة 
نتيجة التأثيرات السلبية التي تتركها األوضاع النفطية بالمنطقة من 
جهة، وبسبب تفشي الجائحة وتأثيراتها اليومية على العمل التجاري 

لألفراد والمؤسسات والشركات من جهة أخرى«.
م���ن جهته يق���ول الخبير اإلقتص��ادي في قضاي��ا التنمية، 
عل��ي عب��داهلل به��زاد: »إن اإلندم���اج بين ش���ركات وقطاعات في 
أّي نظ���ام إقتصادي يعني إعادة القوة في الش���ركات المندمجة، وبث 
الحرك���ة اإلقتصادية والتبادلية بينه���ا والقطاعات األخرى، ومحاولة 
إنعاش األنشطة التي تنفذها، وتجديد آلية العمل لتكون أكثر مواكبة 

l.»للمستجدات
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يبح��ث فري��ق من الباحثي��ن في جامعة حم��د بن خليفة عضو مؤسس��ة قط��ر، إمكانية إس��تخدام مخّلفات الطع��ام والمواد 
العضوية األخرى إلنتاج الفحم الحيوي، المعروف أيضًا بإسم زراعة الذهب األسود، بسبب شكله الذي يشبه الفحم والقيمة 

فات الطعام. الكبيرة التي يضيفها إلى التربة في محاولة إليجاد حل أكثر كفاءة للتخّلص من مخلَّ

باحثون من مؤسسة قطر:

تحويل مخلفات الطعام في قطر إلى فحم حيوي

األخبار والمستجدات

ويقول الباحثون إنه »مع تنامي اإلنتاج الزراعي والمنتجات الغذائية 
ف���ي قطر تنت���ج مخلَّفات الطعام، عب���ر جميع مراحل سلس���لة التوريد، 
بداية من المزارع، ووصوالً إلى األس���واق والمطاعم والمنازل، والجميع 
ق���د يغفل ع���ن العواقب البيئي���ة الخطيرة لهذه المخلفات، فإّن دراس���ة 
أجرته���ا منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )فاو( تُش���ير إلى أنه 
لو ُقّدر للطعام المهدور أن يكون بحجم دولة، فإنها س���تكون ثالث أكبر 

مصدر للغازات الدفيئة، بعد الصين والواليات المتحدة األميركية«.
وي���رى الباحثون »أن معظم مخلف���ات الطعام ينتهي بها األمر في 
القمام���ة، وه���ذا يُمّثل مش���كلة ألن تعفن الطعام، يطلق غازاً يُس���مى 
الميث���ان، وه���و أحد الغ���ازات الدفيئة القوية، ذو ق���درة على إحداث 
إحترار عالمي لمدة 100 عام، أي ما يفوق قدرة ثاني أكسيد الكربون 

بحوالي 25 ضعفاً«.
ويج���ري الفري���ق بقي���ادة الدكت��ور ج��وردون م��كاي، أس��تاذ 
التنمية المس��تدامة في جامعة حمد ب��ن خليفة، أبحاثه في 

هذا اإلطار والممولة من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي.

كيفية اإنتاج الفحم الحيوي

 ويقول الدكتور هميش ماكاي، األستاذ المشارك في كلية 
العلوم والهندسة في جامعة حمد بن خليفة: »إن الفحم الحيوي 
هو مادة شبيهة بالفحم، يتم إنتاجها عند تسخين المخلفات الزراعية 
وبقايا النباتات، مثل األوراق والجذوع والجذور، أو تس���خين الس���ماد 

الطبيع���ي أو أي م���ادة عضوية أخرى، في بيئة خالية من األكس���جين 
أو منخفضة األكسجين، وهي عملية تعرف باسم التحلل الحراري«.

فوائد الفحم الحيوي

م���ن جانب���ه يوض���ح الدكت��ور ط��ارق األنص��اري، األس��تاذ 
المس��اعد ف��ي كلية العل��وم والهندس��ة في جامع��ة حمد بن 
خليف��ة: »تُعتب���ر المغذيات وإحتب���اس الماء من أه���م فوائد الفحم 
الحيوي لنمو النبات، إذ يمنع تس���ّرب الم���اء والعناصر الغذائية منها 

عند إضافته إلى التربة، مما يجعله تعدياًل فعاالً للتربة«. 

مخلَّفات الملفوف

وقد أجرى الفريق دراس���اته األولية بإس���تخدام الفحم الحيوي 
المنت���ج من مخلفات الملفوف المحلية، وكانت النتائج واعدة جداً، 
حي���ث أُجريت اإلختبارات على »أصص« أُضيف إلى تربتها الرملية 
الفح���م الحيوي للتحقق من تأثيره على نمو نباتات الريحان، وأّدت 
إضاف���ة 2 %فقط من الفحم الحي���وي إلى مضاعفة إرتفاع جذوع 
النبات���ات وأع���داد أوراقه���ا. كم���ا قلّل م���ن إمتص���اص األلومنيوم، 
وه���و عنصر غير مرغ���وب فيه، وزاد إمتص���اص المعادن واألمالح 
المرغوب���ة، وذلك إلى جانب تضاعف ق���درة التربة على اإلحتفاظ 
بالمي���اه، وم���ن المحتم���ل أن يؤث���ر هذا جذري���اً على مع���دّل الري 

l.المطلوب للنباتات

الدكتور هميش ماكايالدكتور جوردون مكايالدكتور طارق األنصاري
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ف��ي الوق��ت الذي أعاد فيه البن��ك الدولي النظر في ش��أن النمو اإلقتصادي المرتق��ب عالميًا في العام 2021 نحو األحس��ن، 
وبمع��دل 5.6 % م��ن النات��ج المحل��ي، تبقى هن��اك ثغرات كبي��رة في الف��ارق بالتعاف��ي بين ال��دول الغنية وال��دول الفقيرة 
والمتوسطة النمو، وتاليًا فإن التفاؤل يصبُّ في خانة اإلقتصادات الكبرى، بينما الحذر والتشاؤم يلف دواًل بكاملها، وباألخص 
الفقي��رة الت��ي س��تصل إلى معدالت نمو في الع��ام 2021 هي األدنى في العقدي��ن الماضيين. ويرى البن��ك أن هذا الضعف في 
ه البطء في توفير اللقاح ضد جائحة الكوفيد، عندما تتكّرم الدول الغنية عليها، والبطء في  األداء المرتقب هذا العام، مردُّ

التلقيح عندما يتوافر اللقاح.

عندما يُصبح اللقاح ضد كوفيد أحد معايير النمو اإلقتصادي!

البنك الدولي يُحّذر من الوضع اإلقتصادي 
في الدول الفقيرة وعينُه على التضّخم

هذا التأخير يؤدي إلى التأخر في إعادة فتح القطاعات المنتجة، 
والتي تعتمد عليها اإلقتصادات الناش���ئة، والتي تسعى للنمو، كما أن 
هذه الدول المهّددة بأس���وأ نمو إقتصادي منذ العام 2000، س���تكون 
عرض���ة لهّب���ة تضخمية في األس���عار قد تقضي على م���ا حققته من 

أبسط األمور.
أم���ام هذا الس���يناريو، نس���تنتج ب���أن النمو اإلقتصادي، س���يكون 
مرّك���زاً عل���ى عدد م���ن اإلقتصادات الكب���رى في العال���م، كاألميركي 
والصين���ي، وبعض إقتص���ادات منطقة اليورو كاأللماني والفرنس���ي، 
خالفاً لما س���تكون عليه الحال المأس���وية في بعض الدول الناش���ئة 
أو الصاع���دة، وكل ال���دول الفقي���رة التي تعتمد عل���ى الدعم الدولي، 
ل خلاًل  وبرامج القروض والمس���اعدات األخرى، األمر الذي سيش���كِّ

في المنظومة اإلقتصادية العالمية.

الدراسات واألبحاث والتقارير
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ف���ي الواقع، هناك حوال���ي 90 % من اإلقتصادات المتقدمة قد 
تس���تعيد عافيته���ا التي كانت لديه���ا قبل الجائحة ف���ي العام 2019، 
وذل���ك في حل���ول 2022، في الوقت الذي تنخفض فيه هذه النس���بة 
إلى 30 % تقريباً لدى اإلقتصادات الناش���ئة، وفي طور النمو والتي 

قد تعود إلى حالها السابق للجائحة في حلول فترة عام تقريباً.

البنك الدولي ل ي�ستبعد المخاطر

ل���م يخ���ف البنك الدول���ي في تقديرات���ه األخيرة مطل���ع يونيو – 
حزيران 2021، تخّوفه من إرتفاع نسبة المخاطر في الدول الفقيرة، 
والت���ي ستس���جل ف���ي الع���ام 2021 أدنى مع���دالت نمو ف���ي األعوام 
العش���رين الماضية، بس���بب التعامل مع الجائح���ة وتداعياتها. فوباء 
الكورون���ا خ���ّرب إقتصادات العال���م، كبيرة كانت أم صغيرة، وبنس���ب 
متفاوت���ة، م���ع معّدالت إنكم���اش، وصل���ت أحياناً إل���ى 25 % تحت 

الصفر، واليوم اللقاح المضاد له يُشكل تحدياً أمام اإلنتعاش.
البنك الدولي جّدد تعهده في أن تتأمن اللقاحات وبش���كل عادل 
ومتس���او لل���دول الفقي���رة والنامي���ة، كي تس���تمر في المس���عى لعودة 
النش���اط والعافية، كي ال تق���ع الواقعة، ويُصبح العالم بلون إقتصادي 
واح���د. فاللقاح���ات أصبح���ت اإلمكاني���ة الوحيدة في عي���ن الدول، 
للخ���الص من ح���ال الجمود واإلغالق، لمواجه���ة تداعيات الوباء في 
كاف���ة دول العال���م، ولي���س في غير س���واها، وإاّل يع���ود العالم وينغلق 
م���ن جدي���د. وبالنظر إلى بعض نواحي الك���رة األرضية، نجد أن وقع 
تأثي���ر الوب���اء على اإلقتص���اد كان وباء بحد ذاته تمثِّ���ل بوقف اإلنتاج 
والمبيع���ات والوظائ���ف، وما تبع ذلك من تدمي���ر للقوى اإلقتصادية، 
ما إس���تدعى إلى مجهود وصرف أموال ومس���اعدات، وغير ذلك من 

مقّومات العيش.

ف���ي الدول ذات الدخل الضعي���ف، تداعيات الكوفيد قضت على 
كل م���ا جنت���ه هذه الدول في العام أو في األعوام التي س���بقت ظهور 
الجائح���ة، وإنتقال الع���دوى إليها، كما هّددت األم���ن الغذائي لديها، 
ومنها َمن تسّبب لها الوباء بنقص في هذا األمن وأخرى قضت عليه.

مخاطر اأخرى تتهدد الدول الفقيرة

أمام الواقع المّر الذي فرضته جائحة الكوفيد على البلدان األشد 
فقراً في العالم، س���تكون هذه الدول عرضة لنوع آخر من المخاطر، 
وقد يتس���بب لها بإنعكاسات على المستوى  السياسي أيضاً. الخطر 
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يتمثل بحضور قوي للتضخم على س���احة المواد والس���لع، وباألخص 
في أسعار السلع الغذائية.

فأس���عار المنتج���ات الزراعية إرتفعت بش���كل كبير في األش���هر 
األخي���رة، وبلغ���ت في أيار – مايو 2021 زيادة بواقع 37 % على فترة 
ع���ام )أيار – مايو 2021(، وهذا اإلرتفاع في س���عر المواد الزراعية، 
ه���و األعلى من���ذ العام 2011. أضف إلى ذلك، فإن عدد األش���خاص 
الذي���ن يُعانون الجوع في العالم، زاد م���ن 135 مليوناً في العام 2019 
إل���ى 165 مليون���اً ف���ي الع���ام 2020. ظاه���رة إزدادت حّدته���ا نتيجة 
الجائح���ة الكوني���ة، والتي أّدت إلى عدم إس���تقرار سياس���ي في عدد 

من مناطق الكون.
يُشار إلى أن عدد البشر، الذي يعيش جزء منهم بأقل من دوالرين 

في اليوم، إزداد بمعدل 125 مليون بشري في العام 2020.

وفي سبيل القضاء على تضخم أسعار المواد الزراعية والغذائية، 
وّج���ه خبراء اإلقتصاد في البنك الدول���ي دعوة إلى حكومات البلدان 
المعني���ة به���ذه الكارثة، كي ال تُقدم على سياس���ات مث���ل رفع الدعم 
وغير ذلك، بحجة مالية الدولة، وال سيما دعم المواد الغذائية والتي 

وصلت أسعارها إلى السحاب في الكثير من بلدان العالم.

خطر يتهدد الدول النا�سئة اأكثر من غيرها

هناك خطر آخر يتهدد هذه المرة الدول الناش���ئة، أو الصاعدة، 
أكثر من الدول الفقيرة، وهو تمّدد ظاهرة التضخم إلى الدول النامية. 
ف���إذا إرتفعت األس���عار في الواليات المتح���دة )اإلقتصاد األقوى في 
العال���م( عندئذ س���يضطر اإلحتياط���ي الفيدرالي )البن���ك المركزي( 
إل���ى وضع حّد لسياس���ته النقدية المتس���اهلة م���ع اإلقتصاد المحلي 
لمساندته، وتالياً سيتوقف الدعم، ويلجأ إلى رفع سعر الفائدة للجم 

إرتفاع األسعار والسخونة الناجمة عنه في األسواق.
وهنا تجدر اإلشارة، إلى أنه في حال رفع الفائدة األميركية، فإن 
مة بالدوالر، سترى أن الفائدة على  كل الدول الناشئة حاملة ديون معوَّ
ديونها س���ترتفع، وتالياً كلفة الدين س���تزيد. وهن���ا الكارثة الجديدة، 
وتالياً فإن التداعيات اإلقتصادية لجائحة الكوفيد لم تنته، أقلّه حتى 

 l.فترة من الزمن، وستظل تُتحفنا بالمفاجآت
مازن حمود
محلل إقتصادي ومالي/ باريس
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هذا اإلس���تنتاج لدى بنك فرنسا المركزي مصدره وضوح الرؤية 
من جهة، وحجم اإلدخار الذي يُش���كل لدى المس���تهلكين الفرنسيين 
نتيجة اإلغالق، منذ حلّت جائحة الكوفيد حتى اليوم، من جهة أخرى.

فالبنك الفرنسي يُشير إلى تقدم في أداء اإلقتصاد وعودة األمور 
إل���ى نصابه���ا تدريجاً مع تخفيف تدريجي لإلج���راءات التي إتخذتها 
الس���لطات للحد من تداعيات الوباء، أضف إلى ذلك سياسة التلقيح 

أو التطعيم التي رافقت الخروج من اإلغالق.
يُمك���ن أيضاً، أن تُفّس���ر هذه القفزة المرتقب���ة للنمو اإلقتصادي 
ف���ي العام 2021، كرّدة فعل مرتقبة على إنخفاض بمعدل 8 % تحت 

الصفر، وهذا غالباً ما يحصل بعد فترة إنكماش حادة.
البنك المركزي الفرنس���ي المتفائل حيال األش���هر المقبلة، لفت 
إل���ى حجم إّدخار كبير ش���ّكله الفرنس���يون خالل فترة 15 ش���هراً من 
المعان���اة، واإلغ���الق المتقطع بنح���و 142 مليار ي���ورو. وهذا الحجم 

مرش���ح لإلرتفاع إل���ى 180 مليار يورو في نهاية العام 2021 بحس���ب 
المصدر ذاته.

فحج���م إدخار 142 ملي���ار يورو طوال فترة اإلج���راءات المواكبة 
لتداعي���ات  كورون���ا، يُعّول علي���ه اليوم من أجل تحصي���ل أفضل أداء 
إستهالكي في األشهر المتبقية من العام 2021، لتصل إلى المستوى 
المنش���ود، والذي يريده البنك المركزي بأن يكون أفضل من متوسط 

نمو منطقة اليورو التي تضم 19 بلداً.
إل���ى جانب العام���ل اإلس���تهالكي المدعوم بحجم إدخ���ار أو توفير 
إس���تثنائي، لف���ت بنك فرنس���ا المركزي إلى زيادة في حجم اإلس���تثمار 
لدى الشركات بواقع 9.7 % بعدما تراجع اإلستثمار بواقع )-8.9 %( 

في العام 2020.
وفي اإلشارات اإليجابية أيضاً، تحسن حجم الصادرات الفرنسية، 
نتيج���ة التعافي ال���ذي بدأ يعود إلى حركة التج���ارة الدولية، مترافقاً 

فرنسا تُحلّق في نمّوها اإلقتصادي عام 2021

أعلى من المعدل الوسطي في أوروبا 
بحسب المركزي الفرنسي

بع��د خس��ارة مؤك��دة بنس��بة 8 % تحت 
الفرنس��ي  اإلقتص��اد  به��ا  ُمن��ي  الصف��ر، 
الثان��ي ف��ي منطقة الي��ورو، يتوقع البنك 
المركزي الفرنس��ي أداء أكثر من جيد في 
الفصل الثاني من العام 2021، األمر الذي 
سُيعزز من نس��بة النمو، ويرى فيها البنك 
مس��توى ُيالم��س 6 %، وبالتحديد 5,75 % 
عل��ى م��دى الع��ام 2021، كمع��ّدل يف��وق 
بكثي��ر مع��دل منطق��ة الي��ورو الوس��طي 
)4.6 %(، كم��ا يتوق��ع البنك الفرنس��ي 
المركزي معّدل تضخ��م أدنى من المعدل 

الوسطي للمنطقة أيضًا.
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الدراسات واألبحاث والتقارير

مع عودة العافية تدريجاً إلى حركة الس���ياحة وقطاع الطيران. وهذا 
القطاع يُعتبر عالمة فرنسية فارقة بالنسبة إلى دول اليورو األخرى، 

لما تتمتع به فرنسا من وجهة سياحية مفضلة حول العالم.
توقع���اُت البنك المركزي الفرنس���ي تدعمها توقعات مش���ابهة من 
وزارة اإلقتصاد، والتي تؤكد تحّس���ن معنويات أرباب العمل، وأن النمو 
في طريق العودة، وأن اإلستثمار في نمو غير منقطع منذ تسعة أشهر 
متتالية، مصحوباً بحركة إستهالك ملحوظة منذ بدء تخفيف اإلغالق. 

من جهتها وزارة اإلقتصاد ال تستبعد نمواً بواقع 5 % للعام 2021.
التفاؤل الواضح لدى البنك المركزي الفرنسي ووزارة اإلقتصاد، 
يُع���ّول أيضاً على دع���م البنك المرك���زي األوروبي المتمثل بسياس���ة 
التيس���ير الكمي، وسياسة أس���عار الفائدة المتدنية، والتي أكد البنك 

األوروبي على المضي بها حتى تعافي إقتصاد اليورو.
ف���ي الوقت ذات���ه، يُراقب البنك المركزي الفرنس���ي عن كثب أي 
ردات فعل لدى أسواق المال على تحسن االداء اإلقتصادي كفورة أو 
فقاعة مالية، من شأنها أن تقضي على أي تعاف يتحقق مع تخفيف 

إجراءات الحّد من اإلغالق.
بع���د توقع البنك الفرنس���ي المركزي بتحس���ن النمو اإلقتصادي 
الوطني في العام 2021 بنس���بة 5.75 %، أعلى من متوس���ط منطقة 
الي���ورو، يرى البنك أن هذه النس���بة تكون بمثابة دعامة لإلس���تمرار، 
وم���ع ذلك، فإن نس���بة النمو المتوقع���ة لإلقتصاد الوطن���ي في العام 
2022، وم���ع غي���اب أي مفاج���أة صحي���ة وبائي���ة قد تس���جل 4 %، 
مصحوبة بحركة إس���تهالك نش���طة مدعومة بأم���وال فائض اإلدخار 

اإلستثنائي، وبإستثمار متواصل في العامين 2021 و2022، ما يسمح 
بتخفيف المش���اريع التي تأجلت في فترة إجراءات مواجهة الجائحة 

والتي تعطل فيها كل متحرك.
البنك الفرنسي المركزي يتوقع بأن يعود اإلقتصاد الفرنسي إلى 
حالته، ما قبل إندالع موجة الوباء إعتباراً من الفصل األول في العام 
2022، وتالياً ستعود وتيرة النمو إلى مستوى معقول وهادىء بمعدل 

2 % في حلول 2023.
في هذا اإلطار وحتى ذلك التاريخ، فإن سوق العمل الذي يعكس 
حقيقة الواقع اإلقتصادي في فرنسا وفي غيرها من الدول، يُفترض 
ب���ه أن يع���ود إلى النش���اط تدريج���اً وال س���يما أنه إس���تفاد من دعم 
السلطات، مع إستفادة شركات كثيرة في البالد من مساعدات مادية 

حكومية مقابل تعهدها بعدم تسريح موظفين. 
س���وق العمل الفرنس���ية على موعد مع خل���ق وظائف جديدة بين 
فت���رة منتصف الع���ام 2021 حتى العام 2023، ما يُس���اهم في عودة 

معدل البطالة إلى حدود 9 % بعد عامين.
رغ���م كل هذا التف���اؤل، تبقى حقيقة الواق���ع مرتبطة بعوامل تتعلق 
بس���رعة وكيفية إس���تخدام فائض اإلدخار الذي أشرنا إليه، كي يتحقق 
حلم الوطن بالعودة إلى األوضاع الطبيعية، كما تتعلق بحجم وقوة الضغط 
الذي تتعّرض له أسعار المواد التي تدخل باإلنتاج، وأيضاً ستظل موجة 

l.التعافي مرهونة بصعوبات التوظيف في بعض القطاعات
مازن حمود
محلل إقتصادي ومالي/ باريس
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- تصّدر Nubank مقره البرازيل، البنوك الرقمية العالمية األكبر خالل العام 2021، بعد س��جل تقييمه نحو 25 
مليار دوالر. وتأسس بنك Nubank في العام 2013، ويبلغ عدد عمالئه حاليا نحو 35 مليون عميل.

- ف��ي المرتب��ة الثانية ج��اء بنك Chime الذي تأس��س في الوالي��ات المتح��دة االميركية في الع��ام 2013 ويصل 
تقييمه لنحو 14.5 مليار دوالر، ويبلغ عدد عمالئه نحو 12 مليون عميل.

 
- أما بنك Sofi الذي تأس��س في العام 2010 في الواليات المتحدة، فجاء بالمرتبة الثالثة، بتقييم يبلغ 9 مليارات 

دوالر، ويصل عدد العمالء إلى نحو 7.5 ماليين.

- وجاء رابعًا Tinkoff الذي تأس��س في روس��يا في العام 2006، بتقييم بلغ 6.3 مليارات دوالر، ويصل عدد عمالئه 
إلى نحو 13 مليون عميل.

- وحل في المرتبة الخامسة ،بنك Revolut الذي تأسس في العام 2015 ومقره بريطانيا، وبلغ تقييمه 5.5 مليارات 
دوالر، وعدد عمالئه بلغ نحو 15 مليون عميل.

وتق��دم البن��وك الرقمية خدماتها عبر الهاتف الذكي، من دون الحاجة إل��ى أوراق أو الذهاب إلى أي فرع، كما تكفل 
l.مزايا عدة من بينها سهولة الوصول للعمالء الجدد، وإنخفاض التكلفة التشغيلية وتكلفة تكنولوجيا المعلومات

أكبر البنوك الرقمية في 2021
أكبر بنك رقمي في العالم يبلغ نحو 25 مليار دوالر

األخبار والمستجدات
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الرقمي��ة  البن��وك  تبس��ط 
لألف��راد  الصيرف��ة  عملي��ة 
م��ن  االس��تفادة  خ��الل  م��ن 
الجدي��دة  التكنولوجي��ا 
إل��ى  وتنقس��م  والمبتك��رة، 
أربع��ة أنواع مختلف��ة أبرزها 
 Neoو  Challenger Banks

.Banks

يأتي ذلك في وقت تتس���ارع 
المصرفية  الخدمات  فيه س���وق 
أنح���اء  جمي���ع  ف���ي  الرقمي���ة 
العالم ويرجع ذلك إلى حد كبير 
إلى التغييرات التنظيمية األخيرة 
الش���ركات  عل���ى  س���هلت  الت���ي 
تقدي���م  الجدي���دة  الناش���ئة 

الخدمات المالية للمستهلكين.

هذه أنواع البنوك الرقمية.. تعرف عليها 
Neo Banksو Challenger Banks

وتعرف Challenger Banks بشركات فينتك لديها تراخيص 
مصرفي���ة خاص���ة به���ا مم���ا يعني أنه���ا تس���تطيع تقدي���م الخدمات 
المصرفي���ة التقليدي���ة بطريقة مرنة وتعد منافس���ا مباش���را للبنوك 

التقليدية.
قص���ص اقتصاديةبنوكإلى أين تتجه البنوك الرقمية األوروبية؟..

اإلفالس يالحقها وهذا هو الحل!
 Monzo و   Revolut المص���ارف ج���اءت  أب���رز ه���ذه  وم���ن 

البريطانيين و 26N األلماني.
وتملك هذه البنوك فروعا مثل البنوك التقليدية تستقبل العمالء 

لكن على نطاق صغير.
 »Neobanks»�أما النوع الثاني الشائع من البنوك الرقمية فهو ال
وه���ي تختلف عن ال����«Challenger Banks« بكونه���ا بنوك رقمية 

فقط وليس لديها أي فروع قائمة.
وتتواص���ل ه���ذه البن���وك م���ع العم���الء عب���ر تطبيق���ات األجهزة 
المحمولة والمنصات الرقمية التي تكون أكثر سهولة في االستخدام 

كما أن خدماتها مجانية.
ويق���در تقري���ر Business Insider Intelligence أن هناك 

39 مليون مستخدم لدى هذه المصارف الرقمية كما بنهاية 2019.

 »Beta banks»�أم���ا النوع الثالث األقل ش���يوعا فهو ما يعرف ب
وه���ي عادة ما تكون تابعة لبن���وك تجارية قائمة وتقدم خدمات مالية 

من خالل ترخيص الشركة األم.
وتنشأ هذه البنوك كوسيلة لدخول أسواق جديدة وتقديم خدمات 

محدودة لكن لقاعدة أوسع من المستهلكين.
 AiBank المعروفة يأتي « Beta banks« وح���ول أبرز نم���اذج
 CITIC Bank وهو مش���روع مشترك بين ش���ركتين صينيتين هما
Corp وش���ركة Baidu التي تقدم الخدمات والمنتجات ذات الصلة 

باإلنترنت والذكاء االصطناعي.
No -  أم���ا النوع األخير، فتأتي البن���وك الرقمية التي تعرف ب�
banks أو البن���وك غي���ر المصرفية وهي مؤسس���ات مالية ال تعتبر 
بن���وًكا كاملة النط���اق ألنها ال تق���دم خدمات اإلق���راض واإليداع في 

الوقت ذاته.
ويمكن للبنوك غير المصرفية تقديم بطاقات االئتمان أو خدمات 

اإلقراض شرط أال تقبل الودائع أيًضا.
وبلغ���ت قيمة س���وق الخدمات المصرفية الرقمي���ة العالمية نحو 
أربع���ة مليارات دوالر ف���ي 2019 ومن المتوقع أن تقارب أحد عش���ر 

l.2027 مليار دوالر في

األخبار والمستجدات
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يتوقع قطاع الطيران أن يُعاود إنطالقته بعدما ش���هد أزمة مالية 
ح���ادة جراء وباء »كوفي���د19-«، رغم القلق في ش���أن تأثيره في تغير 
المن���اخ. وفي داللة جديدة على اإلتجاه���ات المرتبطة بالقطاع، أكد 
إتحاد النقل الجوي الدولي »إياتا« بأنه »ال يتوقع عودة حركة المالحة 

الجوية إلى مستويات ما قبل الوباء قبل حلول العام 2023«.
لك���ن يُفت���رض أن تتضاع���ف حرك���ة المالحة الجوي���ة على مدى 
20 عام���اً م���ن 4.5 مليارات راكب في الع���ام 2019 إلى 8.5 مليارات 
ف���ي الع���ام 2039، إال أن هذه األرقام تُمثل تراجع���اً بمليار راكب عن 

توقعات »إياتا« الصادرة ما قبل أزمة كوفيد.
م���ع ذلك، تُعد األع���داد نبأ جيداً بالنس���بة إلى ش���ركات تصنيع 
الطائ���رات، الت���ي خّفض���ت إنتاجها خ���الل األزمة مع إلغاء ش���ركات 

الطيران طلباتها لتتمكن من الصمود مالياً في ظل »كوفيد«.
وأعلن���ت ش���ركة »إيرب���اص« ع���ن خطط لتس���ريع وتي���رة تصنيع 
طائرته���ا األكثر مبيعاً »إي���ه 320« ذات الممر الواحد، مع ترقب بلوغ 

قطاع الطيران العالمي ُمرشح لإلنتعاش على األمد الطويل 
 8.5 مليارات راكب في 2039

م الرئي���س األميركي، جو باي���دن، مقترحاً  تق���دَّ
لتخصيص 40 تريليون دوالر في حلول العام 2035 
م���ن الدول الكبرى، لمش���اريع بنى تحتية في الدول 
الفقيرة والناشئة لمواجهة مبادرة الحزام والطريق.

وقال بايدن على هامش قمة مجموعة الس���بع 
في لندن: »لقد تعهدت الدول السبع في هذه القمة 
للمس���اهمة في تغطية المش���اريع الضرورية للبنى 

إندالع شرارة أكبر حرب إقتصادية معلنة في التاريخ تخوضها 8 دول كبرى

األخبار والمستجدات

مس���توى قياس���ي في الع���ام 2023. أما »بوين���غ«، فتتوق���ع أن تحتاج 
ش���ركات الطيران إلى 43 ألف���اً و110 طائرات جديدة في حلول العام 
2039، ما يعني مضاعفة األس���طول العالمي تقريباً، وستُساهم آسيا 

l.وحدها ب�40 % من هذا الطلب

التحتية للبلدان الناش���ئة، والفقي���رة والتي تصل تكلفتها إلى أكثر من 
40 تريليون دوالر«.

وأض���اف الرئي���س األميرك���ي: »لق���د إقترحت خط���ة إقتصادية 
نواج���ه بها الخط���ط الصينية لطرق الحري���ر، والخطط التي نضعها 
س���تكون أكثر ش���فافية وفاعلية ألربعة محاور، هي الصحة، والمناخ، 

والتكنولوجيا الرقمية والمساواة بين الجنسين«.
ووصف الخبير السعودي في التجارة الدولية، الدكتور فواز العلمي، 
ه���ذه الخطوة، بتس���مية أكبر منافس، وهو الصي���ن، الذي بدأ مثل هذه 
الخط���ة قبل حوالي 12 عاماً، وقام بتمويل مش���اريع ب� 100 مليار دوالر 

في 24 دولة، بأنها »أكبر حرب تجارية معلنة في التاريخ الحديث«.
وأشار العلمي إلى جهد مجموعة العشرين، خالل القمة الماضية 

برئاسة الس���عودية، والتي شهدت إعالن مبادرة الرياض في مارس/ 
آذار 2020، والتي يالألسف لن تفي بكامل إحتياجات الدول الفقيرة 

والناشئة لتحديث البنى التحتية التي فاقت 40 تريليون دوالر.
وق���ال العلمي: إن���ه »ال بد أن تأتي التموي���الت الكبرى من الدول 
الغنية التي هي أصاًل مدينة بشكل كبير، فاليابان يبلغ دينها 230 % 
نس���بة لناتجها المحلي، كذلك الوالي���ات المتحدة يبلغ دينها 150 % 

من ناتجها المحلي«.
���ح العلم���ي أن »يجري تموي���ل هذه الخط���ة المعلنة من دول  ورجَّ
مجموعة الس���بع، عن طريق البنك الدول���ي أو صندوق النقد الدولي 
لمواجهة التطور الصيني الذي تغلغل عبر توقيع 100 إتفاقية مع 24 

l.»دولة بقيمة مقدرة بحوالي 1.3 تريليون دوالر






