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وسام حسن فتوح
 األمين العام إلتحاد المصارف العربية

كلمة العدد

شك يف أن املنتديات واملؤمترات وامللتقيات التي ينظمها ال 
إحتاد املصارف العربية حول حتديات اإلمتثال وإدارات 
اإلرهاب،  ومتويل  األموال  غسل  ومواجهة  املخاطر، 
املتخصصني  وتعريف  العمل،  وورش  الدورات  تنظيم  عن  فضًال 
باملخاطر،  (اإلمتثال)  اإللتزام  إدارات  يف  واملصرفية  املالية  بالشؤون 
غّيرت  التي  «كورونا»  جائحة  ظل  يف  الرقمنة،  مواكبة  إلى  إضافة 
عناصر  ها  كلُّ اإلجتماعية،  العادات  من  والكثير  اإلنسانية  املفاهيم 
De-  - املخاطر»  «جتنب  يف  اإلستمرار  بغية  معها،  اإلحتاد  تفاعل 

املهني،  اإلرتقاء  نحو  العربية  املصارف  بوصلة  وتصويب   Risking

وتفعيل الثقة الدولية به وال سيما حيال البنوك املراسلة األجنبية، 
مما يؤثر إيجابًا على النمو والتنمية.

من هنا، شـــــــكلت المنتديات الســـــــنوية لرؤســـــــاء إدارات المخاطر 
فـــــــي المصارف العربيـــــــة، والتي يدأب إتحاد المصـــــــارف العربية على 
تنظيمها ســـــــنويًا، منصة لمواكبة التطورات المتالحقة في الصناعة 
المصرفيـــــــة العالمية، في ظل التطورات المتالحقة التي إنعكســـــــت 
وبشـــــــكل كبير علـــــــى إدارات المخاطر في البنوك العربية، وال ســـــــيما 
حيـــــــال تداعيات «كوفيـــــــد – 19»، التـــــــي كان لها األثر المباشـــــــر على 

بين مواجهة جائحة كورونا وتحديات المخاطر ومواكبة الرقمنة
دعوة إلى تعزيز التنمية المستدامة من خالل تطوير مبادرات التمويل

إقتصادات الدول، إذ إتخذت البنوك المركزية التدابير اإلصالحية التي تهدف إلى الحفاظ على إستقرار النظم المالية، وسالمة القطاعات 
المصرفية، ورفع مستوى جهوزيتها لمواجهة األزمات الطارئة. 

وقد عّززت جائحة «كورونا» تســـــــريع خطوات مســـــــيرة تقديـــــــم الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية، التي لعبـــــــت دورًا فاعًال في الحّد 
من تداعيات تلك األزمة، وتيســـــــير حصول العمالء على الخدمات المالية في ظل الظروف الصعبة، إال أن البنوك في ضوء هذه التطورات، 
ُتواجـــــــه العديد من التحديات في إدارة مخاطرها المتغيرة الناجمة عن التقلبات اإلقتصادية والبيئية واإلجتماعية، فضًال عن التحول إلى 

الصيرفة الرقمية.
واقـــــــع الحـــــــال، علينـــــــا أن ننظر إلى األوضـــــــاع اإلقتصادية ما بعد «كورونـــــــا»، وآفاق النمو والتنميـــــــة في المنطقة العربيـــــــة، إذ إن إنكماش 
إقتصـــــــادات الـــــــدول العربية خالل العام 2020 وصل إلى حوالي 6.2 % بحســـــــب تقرير البنك  الدولي، وهو أكبر إنكماش شـــــــهدته منذ عقود 
طويلة، وأدت الجائحة إلى خسارة ثلثي دول المنطقة ألكثر من 10 سنوات من النمو، كما كان هناك إنخفاض في أسعار النفط، مما أدى إلى 
تراجع النمو، وخسر «خمس» تلك الدول ما بين 5 و9 سنوات من النمو، وتشير هذه األرقام إلى الخسائر اإلقتصادية الضخمة التي تكّبدتها 

المنطقة العربية خالل عام من إنتشار الجائحة، والتي أدت إلى ضياع سنوات طويلة من جهود التنمية المستدامة.
 لكن مع تعزيز األمل بالعودة ولو بشكل تدريجي إلى الحياة الطبيعية، وذلك بعد إعتماد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ُيتوقع أن 
ينمو اإلقتصاد العربي بنسبة 2.25 % خالل العام 2021. علمًا أنه من الضروري إعتماد الدول العربية لسياسات وإجراءات تعافي إقتصادي 
ومالي ونقدي وتجاري وإســـــــتثماري، متينة وصلبة، ومواءمة السياســـــــات اإلقتصادية واإلجتماعية، والصحيـــــــة مع األوضاع الجيدة، آخذين 

باإلعتبار بأن التحسن اإلقتصادي خالل العام 2021 وما بعده ال يزال هشًا، ومحاطًا بأجواء عدم اليقين.
في المحصلة، ال بد من مواجهة التراجع اإلقتصادي، بدفع صانعي السياسات اإلقتصادية نحو السير بإستراتيجية التعافي ووضع حد 
للتراجع اإلقتصادي والمالي وحتى الصحي واإلنساني، وخصوصًا في الدول النامية واألقل نموًا، والتي تقع يا لألسف في منطقتنا العربية، 
مما يضعها على ســـــــكة اإلســـــــتدامة، وتعزيز التنمية المستدامة من خالل تطوير مبادرات التمويل، وال سيما من قبل المصارف والمؤسسات 

المالية.● 
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 بعــد غيــاب القمم والمؤتمرات والمنتديات المصرفية العربية والدولية والتي حرص إتحاد المصارف العربية على تنظيمها على مدى 
األعوام الماضية من أجل التواصل المصرفي المهني، وتبادل الخبرات، وإيجاد الحلول والسياسات الناجعة للمشكالت القائمة وال سيما 
معضلة إســتدامة الدين العام في بعض البلدان العربية، وبعدما بدأ «نجم» وباء كورونا في العالم إلى األفول، حيث بدأ يســتعيد نَفَسه 
 ،(IMF) الطبيعــي، جّراء اللقاحــات المضادة لـ «كوفيد19-»، جاء تنظيــم إتحاد المصارف العربية بالتعاون مــع صندوق النقد الدولي
ومبادرة التمويل لبرنامج األمم المتحدة للبيئة (LINEP FI)، والمفوضية المصرفية األوروبية (EBF)، وجمعية المصارف اإليطالية 
(ABI)، القمــة المصرفيــة العربية الدولية لعام 2021 في العاصمة اإليطالية روما، تحــت رعاية رئيس الوزراء اإليطالي ماريو دراغي، 
بعنــوان «إســتراتيجيات التعافي ما بعد األزمــة: إستعادة التنمية المســتدامة والقدرة على تحمل الديون»، على مدى يومين، لُتشــكل 
منصــة دولية للدفــع بإتجاه التنمية المســتدامة، ومناقشة خطوات تســريع الخروج من األزمــة، بإعتماد أولويــات تتوافق مع أجندة 

مجموعات عمل (B20)، حيث يتزامن إنعقاد القمة مع إجتماعات قمة مجموعة العشرين G20، التي ترأسها إيطاليا هذا العام.   

شــارك في أعمــال القمة حضوريــًا وعبر التواصــل المرئي، رئيس مجلــس إدارة إتحاد المصــارف العربية، الشــيخ محمد الجراح 
الصباح، واألمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، واألمين العام إلتحاد المصارف العربية وســام حســن فتوح، الذي 

نظمها إتحاد المصارف العربية

تحت رعاية رئيس الوزراء ا3يطالي ماريو دراغي
القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2021 في روما

«إستراتيجيات التعافي ما بعد ا>زمة:
إستعادة التنمية المستدامة والقدرة على تحمل الديون» 

مشاركة أوروبية وعربية رفيعة المستوى في أعمال القمة

موضوع الغالف
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ألقــى كلمــة رئيس االتحاد الدولي للمصرفيين العــرب الدكتور جوزف طربيه، ورئيس مجلس أمناء هيئة المحاســبة والمراجعة 
للمؤسســات المالية اإلســالمية (أيوفي)، ورئيس مجلس أمناء المركز العربي الدولي لريادة األعمال واإلســتثمار، منظمة األمم 
المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، والمدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي الدكتور 
محمــود محيي الديــن، ورئيس صندوق النقد العربي عبدالرحمــن بن عبد اهللا الحميدي، ورئيس مجلــس أمناء وحدة مكافحة 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب أحمد سعيد خليل، وفي حضور السفير الكويتي لدى إيطاليا الشيخ عزام الصباح.
 كمــا تحــدث من الجانب اإليطالي كل من: وكيل وزارة الخارجية اإليطالية مانيليو دي ســتيفانو، والنائب في البرلمان اإليطالي، 
ورئيس الجمعية البرلمانية للتجارة واإلســتثمار، في حوض المتوســط، غيليو ســانتيميرو، والمدير العام لمعهد بنوك االدخار 
العالميــة ومجموعــة بنوك االدخار األوروبية  WSBI-ESBG كريس دو نوز، ومســؤول العالقات الخارجية في جمعية المصارف 

رئيس إتحاد المصارف العربية محمد الجراح الصباح، وكيل وزارة الخارجية اإليطالية مانيليو دي ستيفانو واألمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح

 كبار الشخصيات المصرفية العربية - اإليطالية واألوروبية المشاركة في القمة
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اإليطالية بيار فرانشيسكو غاغي، ورئيس الشبكة الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة، INSME، روما سرجيو أرزيني.
كما حضر اإلفتتاح، كبار الشخصيات الرسمية والمصرفية واإلقتصادية ورؤساء الشركات من البلدان العربية واألوروبية، وممثلو 

.(IMF) المسؤولين التنفيذيين الكبار في صندوق النقد الدولي
ُيشــار إلى أن القمة المصرفية، شــهدت، إثر ختام حفل الكلمات، توقيع إتفاقية تعاون بين إتحاد المصارف العربية ممثًال برئيس 
اإلتحاد الشيخ محمد الجراح الصباح، والشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة INSME، ممثلة برئيسها سرجيو أرزيني.

 :ìÉÑ°üdG
 á©HÉàªd äÉ«é«JGôà°SE’G ôjƒ£J Éæ oaóg

¢UÉîdG ´É£≤dG QhO õjõ©Jh áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG

في الكلمات، قال رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية 
الشيخ محمد الجراح الصباح «إن القمة تندرج ضمن حرص اإلتحاد 
على حشـــد القيادات المصرفية والمالية واإلقتصادية لمتابعة ومناقشة 
التطورات االقتصادية والماليـــة العالمية والعربية التي فرضتها جائحة 
فيروس كورونا المستجد، واألزمات المالية والتحديات أمام إقتصاداتنا 

المصرفية العربية». 
وأضـــاف الصبـــاح: «إن قمة هذا العام تحت عنوان «إســـتراتيجيات 
التعافي بعد األزمة: إســـتعادة التنمية المســـتدامة والقـــدرة على تحمل 
الديـــون» تســـعى إلـــى تســـليط الضـــوء علـــى السياســـات واإلجـــراءات 
اإلقتصادية والمالية، وخطط اإلنعاش إلعطاء دفعة للتنمية المستدامة، 
وتعويض الخسائر التي سّجلتها المنطقة العربية في ظل جائحة كورونا، 

مع تعزيز اآلمال ببدء العودة إلى الحياة التدريجية».
وتابع الصباح: «يأتـــي مؤتمر القمة المنعقد في العاصمة اإليطالية 

رئيس إتحاد المصارف العربية محمد الجراح الصباح يلقي كلمته

موضوع الغالف

فـــي روما، ليدعم حرصنا علـــى إختراق حاجز الجائحـــة، وإعادة وتيرة 
اللقـــاء المصرفي العربـــي الذي ُحرمنا منه، منذ بدايـــة الجائحة. علماً 
أن التكنولوجيـــا الحديثـــة قامت بالواجب، وحّققـــت التواصل إفتراضياً 
فـــي العديد من المؤتمـــرات واللقاءات العربية والدوليـــة، لكنها ال تُغني 
عن اللقاءات والنقاشات المباشرة بين مختلف الثقافات والحضارات».

ولفـــت الصبـــاح إلى «أن ما يهمنا تبني مـــا دعت إليه األمم المتحدة 
حيـــال تطوير اإلســـتراتيجيات لمتابعة أهداف التنمية المســـتدامة، وال 
ســـيما الـــدور الفاعل والمتنوع للقطـــاع الخاص، بدءاً من المشـــروعات 
الصغيرة والمتوسطة وصوالً إلى شركات المتعددة الجنسيات، وتحديداً 
القطـــاع المالـــي الـــذي يلعـــب دوراً أساســـياً فـــي تمويل خطـــة التنمية 

المستدامة لعام 2030، واإلنتقال إلى إقتصاد أكثر مرونة وشمولية». 
وقال الصباح: «نتوقع أن تدعم المؤسســـات المالية التحول الهيكلي 
العالمي المســـتمر نحـــو التنمية المســـتدامة من خالل توجيـــه الموارد  
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العامـــة والخاصة بكفاءة نحو أنشـــطة أكثر إســـتدامة إجتماعيـــاً وبيئياً 
وإقتصاديـــاً»، مشـــيراً إلـــى أنه «فـــي مواجهة هـــذا الواقـــع علينا صوغ 
مســـؤوليات التنمية وتبادل الخبرات والتجـــارب العربية واألوروبية بغية 
اإلســـتفادة المتبادلة من إمكانات الموارد المتوافرة، والعمل على تطوير 
التعليـــم التكنولوجـــي، وتضييق الفجوة بين التعليم وإحتياجات الســـوق، 
وفـــق التطـــور العلمي والتكنولوجـــي، وهذا يتطلب بيئة مســـتقرة تحمي 
طبقات المجتمع األقل دخًال، وتحفظ حقوق اإلنسان األساسية، وتلتزم 

قيم العدالة والمساواة، وتحفظ مستقبل األجيال المقبلة».
وختـــم الصباح «في إطار التطـــور التكنولوجي، إن إتحاد المصارف 
العربية إستمر بتفعيل نشاطه خالل أزمة «كوفيد – 19» من خالل منصة 
إلكترونيـــة خاصة به، تم من خاللها عقـــد المؤتمرات والندوات العربية 
والدوليـــة، وشـــارك فيها العديـــد من الشـــخصيات العربيـــة والعالمية، 
بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، والبنك الفدرالي األميركي، 
والمفوضيـــة األوروبية وغيرها من المؤسســـات الدوليـــة. علماً أن هذه 
الجهـــود تنبُع من إلتزامنا التعاون العربي – األوروبي، وحشـــد الكفاءات 
والطاقات وترشـــيد المـــوارد وتعزيز القدرات، وهو الدعامة األساســـية 

لتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة والمستدامة».   

:ƒfÉØ«à°S …O

وكيل وزارة الخارجية اإليطالي مانيليو دي ستيفانو  متحدثًا في اإلفتتاج

دي  مانيليــو  اإليطالــي  الخارجيــة  وزيــر  وكيــل  وتنـــاول 
ســتيفانو «أهمية مناقشـــة القمة المصرفية لآلفـــاق اإلقتصادية ما 
بعد جائحة كورونا، وال ســـيما خـــالل األوقات العصيبة التي أمضاها 
العالـــم في ظل الجائحة والتي تركـــت تداعيات على اإلقتصادات في 

اإلتحاد األوروبي، كما في البلدان العربية وفي كل العالم».

فـــي اإلطـــار المصرفي والمالي، بغية إيجـــاد الحلول للمعضالت التي 
أصابـــت العالـــم، وكّبدته خســـائر إقتصادية وماليـــة، وجعلت منه في 
بعـــض األحيـــان عاجزاً عن تخّطـــي مراحل العجز»، معتبـــراً «أن قمة 
العشـــرين تعالج المشـــكالت المزمنة ما بعد «كوفيـــد 19»، من خالل 

وضع اإلستراتيجيات والحلول من أجل إقتصاد عالمي أفضل».  

وقال ســـتيفانو «يأتـــي إنعقاد هذه القمة على هذا المســـتوى من 
المشاركة الفعلية بعد جائحة كورونا، ليُشكل للمرة األولى حدثاً مميزاً 

وفريداً ليس على مستوى إيطاليا فقط، بل على مستوى كل أوروبا».  
ولفت ســـتيفانو إلى «أن الشعوب بدأت تقوم باإلهتمام والتحضير 
لمرحلـــة ما بعد الجائحة، في ظل التكنولوجيا الحديثة التي تُســـاعد 
المؤسســـات المصرفية والمالية، وتقـــدم لها خدمات متعددة، لتجاوز 
التداعيـــات التي أصابـــت التنمية المســـتدامة»، مشـــيراً إلى «أهمية 
المبـــادرات التـــي تقـــوم بها الجهـــات األوروبيـــة والعربية مثـــل إتحاد  
المصـــارف العربيـــة، مـــن أجـــل إطالق الحـــوار األوروبـــي – العربي، 
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ولفــــت األمين العــام لجامعة الدول العربيــة، أحمد أبو 
الغيــط إلى «أن البنوك المركزية بصفتها أعلى ســــلطة مصرفية 
في الدول، تحتل مكانة محورية في أي منظومة، وهي السد المنيع 
فــــي مواجهــــة الصدمات والمعوقــــات، وال تزال البنــــوك المركزية 
تواجــــه تبعــــات األزمة الصحيــــة (كورونا) وهي جهود تســــتحق كل 
الثنــــاء واإلشــــادة نظراً إلى ضــــراوة األزمة التــــي ضربت عمليات 

العرض والطلب وكل النواحي اإلقتصادية».
وقـــال أبـــو الغيط: «تمـــر بعض الـــدول العربيـــة بتحديات 
تقـــع خارج نطاق إختصاص البنـــوك المركزية، كما حصل في 
ليبيا، ولبنان، إال أن هذه األوضاع الخطرة وال سيما في لبنان 
تســـتوجب حلوالً عاجلة، فالمطلوب من شـــركاء الوطن الترفع 
عن الصراعات السياســـية، ووقف هـــذا اإلنحدار اإلقتصادي 
وتحقيـــق اإلصالحات، وعلـــى جميع االفرقاء الوعـــي والتنبه 

لذلك».
وخلص أبو الغيط إلى «أن مســـألة عبء الديون في البلدان 
العربية، ترتبط بنشـــاط القمة المصرفية العربية األوروبية هذه 
المنعقـــدة فـــي روما، والتي تعرض كل المســـائل الشـــائكة على 
بساط البحث وبشفافية، حيث يتجلى الحوار المصرفي العربي 
– األوروبـــي من أجل إيجاد الحلول الضرورية لكل المشـــكالت، 
وتالياً تنســـجم مع مقررات قمة العشـــرين التي ترأسها إيطاليا، 
حيـــال مبادرة تمديد تأخير الديون، إذ تشـــكل طوق نجاة للدول 

موضوع الغالف

األمين العام للجامعة العربية أبو الغيط ملقيًا كلمته

حوار جانبي بين وكيل وزارة الخارجية اإليطالية
 واألمين العام إلتحاد المصارف العربية

التـــي ترزح تحت عـــبء المديونية. مع األمل فـــي أن تتخذ قمة 
العشـــرين عينها مقررات تتعلق بإعفاء الدول النامية من خدمة 

الديون». 
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وألقى المدير العام رئيس مجلــس إدارة صندوق النقد العربي 
الدكتــور عبدالرحمن بن عبداهللا الحميــدي  كلمًة عن بُعد، فقال: 
«إن أداء اإلقتصـــاد العالمـــي مـــن المتوقع أن يشـــهد تحســـناً خالل عامي 
2021 و2022، ينعكـــس فـــي تحقيق معدل نمو يقـــدر بنحو 6.0 % و4.4 
% للعاميـــن المقبليـــن تواليـــاً»، مشـــيراً إلـــى «أن هذا التعافـــي يُواجه في 
المقابل عدداً من المخاطر، أبرزها إحتماالت تعّذر إحتواء فيروس كورونا 
المســـتجد، وإحتماالت نشـــوب أزمة مديونية عالمية مع التوقع بإســـتمرار 
السياســـات المالية والنقدية التوســـعية لدعم مرحلـــة التعافي»، الفتاً إلى 
«إرتفاع الدين العالمي بنحو 24 تريليون دوالر، ليصل إلى ما نســـبته 355 

% من الناتج العالمي مع نهاية العام 2020».
وفـــي ما يتعلق بالـــدول العربية، أشـــار د. الحميدي إلـــى «أن توقعات 
صنـــدوق النقـــد العربي تُظهر تحقيق معدل نمو يصل إلى نحو 2.8 % في 

العام 2021، ويرتفع إلى نحو 3.6 % في العام 2022».
وتنـــاول الحميدي أهم التداعيـــات والتحديات التـــي يُواجهها القطاع 
المصرفـــي فـــي هذه المرحلـــة لدعم التعافـــي، والتي من أبرزهـــا «أهمية 
المحافظـــة على اإلســـتقرار المالي، وســـالمة ونزاهة المعامـــالت المالية 
والمصرفية، وتعزيز التنســـيق بين السياسة اإلحترازية الكلية والسياسات 
اإلقتصاديـــة، وتســـريع التحـــول المالـــي الرقمـــي، وتطوير خدمـــات مالية 
ومصرفيـــة مبتكـــرة، ومواجهـــة تداعيات تغّيـــرات المنـــاخ والمتطلبات من 
المؤسســـات المالية والمصرفية، وتعزيز التمويل المســـؤول والمســـؤولية 
المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية لخدمة التنمية المستدامة، إلى 

رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي د. حميدي ملقيًا كلمته

جانب اإلرتقاء بمنظومة وأدوات تسوية المدفوعات محلياً وعبر الحدود».
وعلـــى صعيد دعم اإلســـتقرار المالي، أشـــاد الحميـــدي بـ «اإلجراءت 
التحفيزيـــة والوقائيـــة التي قامت العديد من المصـــارف المركزية العربية 
بها، حيث شـــملت تلك اإلجراءات، ضخ السيولة في القطاع المصرفي من 
خالل تخفيض أســـعار أدوات السياسة النقدية، ونسبة اإلحتياطي النقدي 
اإللزامـــي، وتعزيـــز منظومة ضمان القروض دعمـــاً للقطاعات اإلنتاجية»، 
محـــذراً في الوقت عينه من «اإلرتفاع المتوقع في نســـب التســـهيالت غير 
العاملة إلى إجمالي التسهيالت بعد سحب أو تخفيف حزم الدعم التي تم 
تطبيقها خالل فترة الجائحة، حيث إرتفعت نسبة التسهيالت غير العاملة 
بنسبة بسيطة إلى نحو 8.3 % في نهاية العام 2020، مع التوقع بمزيد من 
اإلرتفاع بعد ســـحب الحزم، مما سيُشكل أمام السلطات الرقابية تحديات 
جديدة»، مؤكداً «أهمية التنســـيق بين السياســـات اإلقتصادية والسياســـة 
اإلحترازيـــة الكليـــة، وأهميـــة مالءمة توقيـــت تخفيف أو ســـحب إجراءات 
الدعم، كأحد أدوات نجاح اإلجراءات المتخذة لدعم التعافي اإلقتصادي».

وأوضـــح الحميـــدي «أهميـــة التحـــول الرقمي خالل جائحـــة كورونا»، 
مشـــيراً إلى «أن التقنيات المالية الحديثة، ساهمت من جهة، في إستمرار 
الخدمات المقدمة من القطاعين العام والخاص، ومن جهة أخرى في الحد 
من المخاطر الصحية»، مؤكداً «أهمية تعزيز البنية التحتية الرقمية للقطاع 
المالي، وتشـــجيع التحول الرقمي، وإيجاد فرص تطويرية وإســـتثمارية في 
مجاالت التقنيات المالية محلياً»، مشـــيداً بــــ «الفرص الكبيرة الكامنة في 

تطوير الخدمات الرقمية».
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وأشـــار الدكتـــور عبدالرحمـــن الحميدي إلـــى «أن صناعـــة الخدمات 
المالية الرقمية، تشـــهد نمـــواً في المنطقة العربية»، الفتاً إلى «مســـاهمة 
األنشطة الرقمية بنحو 4 % من الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية»، 
مالحظاً «النمو الملحوظ في عدد شركات التقنيات المالية الحديثة، الذي 
إقتـــرب مـــن نحو 500 شـــركة في العـــام 2020، أكثر من نصفها شـــركات 
ناشـــئة، مقابل 167 شـــركة قبل خمس سنوات، و62 شركة فقط قبل عشر 

سنوات». 
وأكد الحميدي «الحاجة إلى المزيد من العمل لخلق البيئة التشـــريعية 
والتنظيمية المحفزة والبنية التحتية المشـــجعة على نمو صناعة وخدمات 
التقنيـــات المالية الحديثـــة في الدول العربية. فعلى ســـبيل المثال، عكس 
 (FINXAR) ،مؤشـــر التقنيات الماليـــة الحديثة لصندوق النقـــد العربي
اإلهتمام والجهود التي قامت بهما السلطات في الدول العربية في األعوام 
الثالثـــة الماضيـــة، وال ســـيما في العـــام 2020، نحو اإلرتقـــاء بفرص نمو 
التقنيـــات الماليـــة وتوظيفها، حيث يظهر المؤشـــر تحســـن بيئة الخدمات 
المالية الرقمية، وتنفيذ برامج وأنشـــطة وطنية للتحول الرقمي في الدول 
العربيـــة. ويُبـــرز المؤشـــر عدداً مـــن التحديـــات التي تتطلـــب المزيد من 
الجهـــود، وال ســـيما على صعيد تســـهيل وصول مزّودي خدمـــات التقنيات 
المالية الحديثة، ورواد األعمال والشـــركات الناشـــئة إلى التمويل، ومتابعة 

تطوير التشريعات والبنية التحتية المالية المحّفزة».
ولفـــت الحميـــدي إلى «ضـــرورة التعـــاون لمواجهـــة مخاطـــر تغّيرات 
المنـــاخ والحاجـــة لتطوير الخدمـــات المالية والمصرفية في هذا الشـــأن، 
إذ إن الخســـائر المرتبطة باألضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والتغير 
بالمناخ، تضاعفت أربع مرات منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث إرتفعت 
من 50 مليار دوالر سنوياً، إلى نحو 200 مليار دوالر خالل العقد الماضي، 
مما يشـــير إلى أهمية وضع خطة إســـتراتيجية لعمليـــة التحول التدريجي 

موضوع الغالف

للمنتجـــات الصديقـــة للبيئـــة بالتنســـيق والتعاون بين المصـــرف المركزي 
والقطـــاع المصرفـــي، والجهـــات الرســـمية المعنيـــة بموضـــوع التغيـــرات 
المناخية والبيئية، وذلك للحد من مخاطر التحول، إضافًة إلى تبّني القطاع 
المصرفي لبرامج دعم للمشـــروعات صديقة البيئة، بتمويل بأسعار فائدة 
وآجـــال مناســـبة، وتعزيز التمويل المســـتدام والمســـؤول، وتقديم الحوافز 

للبنوك التجارية وأصحاب المشاريع الصديقة للبيئة بشكل مدروس».
وأوضح الحميدي «أن التمويل المســـؤول يُعّد أحد أهم العناصر التي 
تُســـاهم في الحّد من أثر تغّيرات المناخ على اإلســـتقرار المالي»، مشـــيراً 
إلى «المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي في دعم المشاريع الصديقة 
للبيئة ذات اإلنبعاثات «منخفضة غاز الكربون»، وأخذ الجوانب البيئية في 
اإلعتبار قبل منح اإلئتمان، ذلك بهدف تعزيز التمويل المســـؤول»، مشـــيراً 
إلى «أن جهود المصارف المركزية في العديد من الدول في مجال التمويل 
المسؤول، أسفرت عن زيادة في عدد وقيمة القروض التجارية التي قدمتها 
البنوك للمشـــاريع الصديقة للبيئة»، الفتاً إلى «تبّني القطاع المصرفي في 
عـــدد من الـــدول العربية تقديم منتجـــات تحّد من تداعيـــات تغّير المناخ، 
تشمل القروض المسؤولة (الخضراء) وتمويل المشاريع والمنتجات المالية 
المختلفة والصناديق اإلســـتثمارية الخضراء»، داعياً الســـلطات اإلشرافية 

بالتعاون مع القطاع المصرفي إلى دعم هذه التوجهات.
وأشـــار الحميدي إلى «اإلهتمام الكبير الذي يحظى به موضوع تطوير 
نظم الدفع عبر الحدود من قبل مجموعة العشرين، سعياً وراء تعزيز كفاءة 
وســـالمة معامالت الدفـــع والتحويل، بما يخدم أغـــراض تعزيز التدفقات 
المالية ودعم النزاهة واإلستقرار»، الفتاً إلى «أن منصة «بُنى» للمدفوعات 
العربية، التي أنشـــأها الصندوق مؤخراً بدعم وتعاون المصارف المركزية 
العربية ومشاركة المؤسســـات المالية الدولية والبنوك المركزية العالمية، 

تُمثل نموذجاً للتوافق مع إرشادات مجموعة العشرين».

كبار المشاركين من المنظمات العربية والدولية في ختام حفل اإلفتتاح
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وقـــال األمين العــام إلتحاد المصارف العربية وســام حســن 
فتوح: «إن إقامة مؤتمر القمة المصرفية العربية الدولية في العاصمة 
اإليطالية روما، له العديد من األهداف المهمة التي تتعلق بأهم القضايا 
الراهنة في القطاع المصرفي»، مشيراً إلى «العالقة الجيدة التي تربطنا 
برئيس الوزراء اإليطالي ماريو دراغي منذ العام 2015، يوم كان رئيســـاً 
للبنـــك المركـــزي األوروبي، والذي فتـــح أمام إتحاد المصـــارف العربية 
أبـــواب الحوار المصرفي العربي – األوروبـــي، ودعم هذه المبادرة التي 
تهـــّم العالقات المصرفية العربية – األوروبية، كذلك الحوار والتنســـيق 
مـــن أجـــل مكافحة غســـل األموال وتمويـــل اإلرهاب، وال تزال مســـاعيه 
مســـتمرة ويؤكد حرصه علـــى تعزيز هذا الحوار الـــذي يتطور يوماً بعد 

األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح يلقي كلمة الدكتور جوزيف طربيه رئيس اإلتحاد الدولي للمصرفيين العرب

يوم، بهدف إقامة عالقات إقتصادية ومصرفية عربية – أوروبية، مبنية 
على تبادل الخبرات والكفاءات والتجارب التي من شأنها أن تساهم في 
تطوير وتعزيز التنمية المستدامة في منطقتنا العربية كما في أوروبا».

وقال فتوح: «نجتمع اليوم لمناقشة أحد أهم التحديات التي تواجه 
منطقتنا العربية وهي مشـــكلة المديونية المتفاقمة في عدد من الدول 
العربية، وتحّول الدين العام فيها الى مستويات غير مستدامة، فيصبح 
من الصعب مســـتقبًال إحتواؤه، وتحوله إلى عبء حقيقي على مســـيرة 

التنمية المستدامة في هذه الدول.
وألهميـــة هذا الموضوع وبســـبب تداعياته علـــى مختلف الجوانب 
اإلقتصاديـــة واإلجتماعية، نعقـــد مؤتمرنا هذا بهدف إلقاء الضوء على 

فتوح متوسطًا شخصيات مصرفية عربية وأوروبية
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مشـــكلة المديونية التي ال تزال تُقلق صانعـــي القرار في الدول العربية 
منذ عقود، كما للتباحث في إســـتراتيجيات التعافي من تداعيات أزمة 
كورونا، والتي كان لها دور كبير في تفاقم مشكلة المديونية في عدد من 

الدول العربية، وتالياً نســـعى إلى 
مناقشة مبادرات التعافي لمرحلة 
مـــا بعد األزمة، ومبـــادرات تعزيز 
التنمية المســـتدامة في المنطقة 
التمويـــل  وموضـــوع  العربيـــة 

المستدام من قبل المصارف».
أضاف فتوح: «لإلضاءة على 
مشـــكلة المديونية فـــي المنطقة 
العربيـــة، والتي هـــي محور لقائنا 
وعرض تلك المشكلة وتداعياتها 
على التنمية المســـتدامة: كما هو 

معلوم عانت الدول العربية منذ عقود 
عدة مـــن عجز مزمن فـــي الموازنات 

الحكومية، والتي فاقمتها النزاعات والحروب الداخلية، وتقلبات أسعار 
النفط، وتأثير الصراعات الجيوسياســـية على التجارة، وعلى ما يُسمى 
بسالســـل القيمـــة الدوليـــة International value chain ثم أتت 
جائحة كورونا لتفرض إغالقات متكررة لإلقتصادات العربية والدولية، 
مـــا أدى إلى التراجـــع الكبير في اإليرادات الحكوميـــة نتيجة إنخفاض 
النشـــاط اإلقتصادي، وإغالق مؤسسات األعمال لفترات طويلة، والذي 
ترافـــق مع زيـــادة لإلنفـــاق اإلجتماعي، وتقديم حزم كبيرة لمؤسســـات 

األعمـــال، ما أدى أيضاً إلى تفاقم عجـــوز الموازنات العربية. علماً أنه 
كان هناك صراع دائم أثناء جائحة كورونا ما بين صحة اإلنسان وصحة 
اإلقتصـــاد. فالدول التي فّضلت صحة اإلقتصاد، إزدادت لديها حاالت 
كورونـــا، والـــدول األخـــرى التـــي 
فّضلـــت صحة اإلنســـان تراجعت 

إقتصاداتها».
وأشـــار فتوح إلى «التقديرات 
األخيـــرة الصـــادرة عـــن صندوق 
توقـــع  والـــذي  الدولـــي،  النقـــد 
تفاقم الديـــن العام في عدد كبير 
مـــن الـــدول العربيـــة فـــي شـــكل 
تدريجـــي، ليصل إلى مســـتويات 
ســـبيل  فعلـــى  مســـتدامة،  غيـــر 
المثـــال، يُتوقـــع أن يصـــل الديـــن 
العام في الســـودان كنســـبة من الناتج 
المحلـــي اإلجمالي إلى 168 %، (بعد 
المســـاعدات العربيـــة الكبيـــرة، وبعد مؤتمر فرنســـا برعايـــة الرئيس 
إيمانويـــل ماكرون)، رغم  المبادرات الكبيـــرة والجهود الدولية للوقوف 
إلى جانب الســـودان، فضًال عن دعـــم إتحاد المصارف العربية ووقوفه 
إلى جانب القطاع المصرفي السوداني، وهذا واجب علينا. كذلك الدين 
العام بنسبة 148 % في البحرين، و103 % في الجزائر، و100 %، في 
تونـــس، و79 % فـــي مصر واألردن، و77 % فـــي المغرب، والعراق 74 
%، والكويت 71 %، وُعمان 61 %، ولبنان 155 % (حّدث وال حرج)».

موضوع الغالف

ع تفاقم الدين العام يحتاج خططًا إستثنائية  فتوح: توقُّ

جانب من الحضور الرسمي
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وأكد فتوح «هكذا نســـتنتج، أن مشكلة المديونية تُمثل فعًال مصدر 
قلق حقيقي للدول العربية، المســـتوردة للنفط أو المنتجة له (مشـــكلة 
المشاكل في العالم العربي). لذا ال شك في أن تحقيق إستدامة الدين 
العـــام في الدول العربية تحتاج إلى جانب إعتماد سياســـات إقتصادية 
جيدة كتنويع اإلقتصاد وتصحيح التشـــوهات فيه، وتشـــجيع اإلستثمار 
وإعتماد سياســـات مالية كزيادة اإليرادات  الحكومية، وتفعيل الجباية، 
وتنويـــع مصادر اإليـــرادات الحكومية، تحتاج إلـــى تخفيض كلفة الدين 
العام، وهذا يحتاج إلى تعزيز الحوكمة والشفافية في اإلنفاق الحكومي، 

ومكافحة الفساد، والحد من البيروقراطية الطاردة لإلستثمار. 
وبرأينـــا ســـتتم معالجـــة الديـــن العام في الـــدول العربيـــة ووضعه 
في المســـار المســـتدام وتاليـــاً إنخفاض كلفـــة الدين العام، إذ ســـوف 
تســـتطيع الحكومات العربية، تخصيص جزء أكبر من موازنتها لإلنفاق 
الرأســـمالي في البنى التحتية، ألن الحكومات عندما تقدر أن تســـيطر 
علـــى الديـــن العام أو كلفة الدين العام، عندها تبـــدأ في اإلنفاق بالبنى 
التحتية والمدارس والمستشـــفيات، وزيادة اإلنفاق اإلجتماعي الموجه 
لُألســـر الفقيرة، مما يُعزز التنمية المســـتدامة ويرفع مستوى المعيشة 

للمواطن العربي».
وخلص األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح إلى 
القـــول: «إن النقطة األخيرة التي سنناقشـــها في هذه القمة المصرفية 
العربيـــة الدولية، هي التطـــرق إلى األوضاع اإلقتصادية ما بعد كورونا، 
وآفـــاق النمو والتنمية في المنطقة العربيـــة، إذ إن إنكماش إقتصادات 
الـــدول العربيـــة خالل العـــام 2020 وصل إلى حوالي 6.2 % بحســـب 
تقريـــر البنـــك  الدولي، وهو أكبر إنكماش شـــهدته منـــذ عقود طويلة، 

وأدت الجائحة إلى خســـارة ثلثي دول المنطقة ألكثر من 10 سنوات من 
النمو، كما كان هناك إنخفاض في أســـعار النفط، مما أدى إلى تراجع 
النمو، وخســـر خمس تلك الدول ما بين 5 و9 ســـنوات من النمو، وتشير 
هذه األرقام إلى الخســـائر اإلقتصادية الضخمة التي تكّبدتها المنطقة 
العربية خالل عام من إنتشـــار الجائحة، والتي أدت إلى ضياع ســـنوات 

طويلة من جهود التنمية المستدامة.
 لكـــن مـــع تعزيز األمـــل بالعـــودة ولو بشـــكل تدريجي إلـــى الحياة 
الطبيعية، وذلك بعد إعتماد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، يُتوقع 
أن ينمـــو اإلقتصاد العربي بنســـبة 2.25 % خالل العـــام 2021، لكني 
ألفُت إلى أنه من الضروري إعتماد الدول العربية لسياسات وإجراءات 
تعـــاٍف إقتصـــادي ومالـــي ونقدي وتجاري وإســـتثماري، متينـــة وصلبة، 
ومواءمة السياســـات اإلقتصادية واإلجتماعيـــة، والصحية مع األوضاع 
الجيـــدة، آخذين باإلعتبار بأن التحســـن اإلقتصادي خالل العام 2021 

وما بعده ال يزال هشاً، ومحاطاً بأجواء عدم اليقين».
وختـــم فتـــوح: «إن موضـــوع المديونيـــة والديـــن العام مـــن أكبر 
التحديـــات التي تواجـــه دول المنطقة، لذا نأمل في أن يخرج مؤتمر 
القمة هذا من خالل النقاشـــات التي تحصل خالل جلســـات العمل 
بتوصيات لصانعي السياســـات اإلقتصادية من خالل إجراءات حول 
كيفيـــة مواجهة تحســـين اإلقتصادات ودفعها إلى األمام، وال ســـيما 
مـــا بعد جائحة كورونا، وسياســـات التعافي المطلوبة، والسياســـات 
المطلوبة لوضع الدين العام على ســـكة اإلســـتدامة، وتعزيز التنمية 
المســـتدامة من خـــالل تطوير مبادرات التمويل، وال ســـيما من قبل 

المؤسسات والمصارف المالية».

الحضور مصرفي ومالي متخصص
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تحدث المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الدكتور 
محمــود محيي الدين عـــن تغّيرات النظام العالمـــي القائم حتى 
تاريخه، «إذ إنه أنتج أشياء جيدة، حيث حقق تقارباً كبيراً بين الدول 
الناميـــة والمتقدمة إقتصادياً، وال ســـيما مع صعود الصين والبلدان 
المجـــاورة، وإنتقال مركز الثقل للجاذبية اإلقتصادية من الغرب إلى 
الشـــرق تدريجاً، واآلن يميل هذا المركز أكثر صوب الشـــرق. علماً 
أن هذا النظام كان قائماً على العولمة، وحرية التجارة، وحرية رأس 
المال، وإلى حد أقل، على حركة العمالة، ولكن األهم ســـرعة حركة 
األفكار. وقد إســـتطاع العالـــم تقليل عدد ممن يُعانون الفقر المدقع 

عالمياً الذي يبلغ نحو مليار إنسان، وهو رقم غير بسيط».
أضـــاف د. محي الدين: «لقد إزداد عدد الفقراء في العالم على 
نحو تدريجي حتى إصطدمنا باألزمة وال سيما خالل جائحة كورونا، 
لتعود نسبة َمن هم تحت خط الفقر المدقع إلى اإلرتفاع مرة أخرى، 
وذلـــك للمـــرة األولى منـــذ العام 1998. علمـــاً أنه في الســـابق، ثمة 

تحسن كبير في إنخفاض مستوى نسبة الفقر في العالم».
وتابـــع د. محيي الدين: «فـــي المقابل كانت المنطقة الوحيدة التي 
حـــدث فيها إرتفـــاع في معدالت الفقر المدقع هي الشـــرق األوســـط 
وشمال إفريقيا، بنسبة 2.5 %، ولما يقترب من نسبة 5 % بين العام 
2015 والعام 2018، لكن على مســـتوى العالم، إنخفضت نســـبة الفقر 
في كل المناطق اإلقتصادية، حتى في إفريقيا، وال سيما الفقر الُمدقع، 

بينما الرقم الُمطلق لحاالت الفقر زاد نتيجة الزيادة السكانية».

موضوع الغالف

الدكتور محمود محيي الدين متحدثًا

أضاف د. محيي الدين: «إن المنهج اإلقتصادي العالمي إختلف 
كليـــاً في الوقت الراهن، إال أن هناك بعـــض القواعد القديمة التي 
ال يزال البعض يعمل بها، مع توقعات أنها ســـتتغير مع الوقت، ليس 
بشـــكل ثوري، لكن بالتطور، وحتى تحتوي هذه المؤسسات الدولية، 

التغّيرات اإلقتصادية العالمية».
وخلـــص د. محيي الدين إلـــى «ضرورة إلتقاط الفرص، في ظل 
هيكلـــة البنـــى التحتية، ومالحقة تعزيز الشـــمول المالـــي، وتطوير 
المشـــروعات الصغيرة والمتوســـطة، من أجـــل متابعة القضاء على 

الفقر المدقع وال سيما في الدول االقل نمواً».

مشاركة مصرفية عربية في أعمال القمة
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الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة يلقي كلمته
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وتناول رئيس مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة 
 ،AAOIFI (أيوفــي)  اإلســالمية  الماليــة  للمؤسســات 
ورئيــس مجلــس أمنــاء المركــز العربــي الدولــي لريــادة 
األعمال واإلســتثمار، منظمــة األمم المتحــدة للتنمية 
بــن  إبراهيــم  الشــيخ   ،UNIDO الصناعيــة (يونيــدو) 
خليفة آل خليفة: «أهمية الشــــمول المالي في تحقيق التنمية 
المستدامة، وال سيما ما بعد جائحة كورونا»، مشيراً إلى «أهمية 
الشــــراكات العالمية التي ينجم عنها إســــتثمارات كبرى، وتحقيق 
التنمية المســــتدامة، بعد الخســــائر التي ُمنيــــت بها اإلقتصادات 

العالمية، والتي قلّصت أعمال رواد األعمال والمستثمرين». 
وقـــال آل خليفـــة: «إن القطـــاع الخاص يســـعى إلـــى تحقيق 
التنمية المســـتدامة من خالل إشراك محدودي الدخل والمرأة، 
في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وهذا 
مـــا تهدف إليه عملية الشـــمول المالي في العالم وال ســـيما في 
المنطقـــة العربيـــة»، معتبراً «أن التنمية المســـتدامة تتحقق من 
خـــالل إعادة بنـــاء البنى التحتيـــة للبلدان الناميـــة واألقل نمواً، 
وال ســـيما علـــى صعيد المستشـــفيات والمدارس، كمـــا أنه من 
الضروري تفعيل قروض اإلســـكان وال ســـيما لمحدودي الدخل، 
فضًال عن تحديث بناء الطرق وتســـهيل عمليـــات التنقل، وهذا 

حق للجميع».
وخلص آل خليفة إلـــى «أهمية تفعيل القطاع الزراعي الذي 

يحقق نمواً غذائياً للشـــعوب، فضًال عـــن تحديث آليات القطاع 
الصناعـــي، وزيادة الصادرات بالنســـبة إلى الـــدول النامية، مما 
ينعكـــس على قوة اإلقتصادات في هذه البلدان، ويُحقق الفرص 
ويُشـــغل األيـــادي الماهرة، ويُطـــور الخبرات. علمـــاً أن (أيوفي) 
تسعى إلى تقوية اإلقتصادات اإلسالمية على نحو شامل، وتوفر 
األدلـــة اإلرشـــادية الالزمة لعمل األســـواق المالية اإلســـالمية، 
وإعـــداد التقاريـــر الماليـــة بصـــورة موافقـــة ألحكام الشـــريعة 
ومبادئهـــا، باإلضافـــة إلى وضـــع المعايير للمؤسســـات المالية 

اإلسالمية بما يدعم نمو الصناعة وتطورها». 

متابعة القمة المصرفية عن بعد
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موضوع الغالف
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الوزيرة السابقة الدكتورة سحر نصر مترئسة جلسات اليوم األول

ســابقًا،  الدولــي  والتعــاون  اإلســتثمار  وزيــرة  وأشـــارت 
العربيـــة  المصـــارف  دور  «أهميـــة  إلـــى  نصــر  ســحر  الدكتــورة 
واإلصالحات القانونية والتشـــريعية التي قامت بإجرائها والتي أدت 
إلى الصمود تجاه تداعيات أزمة كورونا»، مشـــيرة إلى «اإلصالحات 
اإلقتصاديـــة والتشـــريعية التي قامت بها مصر بقيـــادة الرئيس عبد 
الفتاح السيســـي، والتي ســـاهمت في جعلها أســـرع الـــدول نمواً في 
الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيا»، الفتة إلى «قصص النجاح التي 
حققتها مصر في مجاالت عدة لتحقيق أهداف التنمية المســـتدامة، 
منها قطاع الطاقة والتي أُشـــاد بها البنك الدولي وال ســـيما بالنسبة 

إلى نجاح مشروع «بنبان» في أسوان للطاقة الشمسية.

ìÉÑ°üdG ΩGõY

د ســفير الكويت لدى إيطاليا الشــيخ عزام الصباح،   وشـــدَّ

علـــى «أهميـــة إنعقاد هذه القمـــة المصرفية في ظل تـــرؤس إيطاليا 
الـــدورة الحالية لمجموعة العشـــرين G20، لإلقتصادات الكبرى، ما 
يسمح بإثراء وحشد الجهود الدولية لوضع إستراتيجيات التعافي من 

آثار الجائحة التي ضربت اإلقتصادات العربية بشدة».
وقـــال عزام الصبـــاح «إن هذه القمة والتي إنطلقـــت بمبادرة من 
الكويت ممثلة برئيس إتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح 
الصباح، تمثل منصـــة للتباحث وتبادل األفكار والحوار بين القيادات 
والمؤسســـات العربية وتلك األوروبيـــة والدولية، حول تحفيز التعافي 

وإطار مرحلة ما بعد الجائحة نحو إزدهار عالمي جديد».

Rƒf hO

وقـــال المديــر العــام لمعهــد بنــوك االدخــار العالميــة 
 :(WSBI-ESBG) األوروبيــة  االدخــار  بنــوك  ومجموعــة 

محاضرون عرب وأجانب عن بعد
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كريــس دو نــوز: «إن هذه القمة هي رســـالة إلـــى العالم المصرفي 
والمالـــي من أجل تحديـــد الوجهات المســـتقبلية والتحديات ما بعد 
جائحة كورونا، التي أدت إلى تراجع اإلقتصادات في العالم، وال سيما 
التنمية المستدامة. علماً أنه ما بعد هذه الجائحة، وبعد أن يستعيد 
العالـــم إســـتقراره وتوازنه، ســـتعمل الدول على تفعيل المشـــروعات 
الصغيـــرة والمتوســـطة فـــي ســـبيل إســـتعادة القدرات اإلســـتهالكية 
للمواطنيـــن في كل أنحاء العالم، وال ســـيما محدودي الدخل، والذين 
عانـــوا جّراء الجائحة التي لعبت دوراً ســـلبياً في تراجع اإلقتصادات 
واإلنماء»، مؤكداً «أن تراجع المداخيل وخسارة الناس ألعمالها جّراء 
الجائحـــة، يُمكن أن تُعّوض مســـتقبًال من خـــالل الجهود والعمل نحو 
إســـتعادة المبـــادرات اإلقتصاديـــة والمالية، والتعاون والتنســـيق بين 
الجهات العالمية كما يحصل اليوم بين المصارف العربية واألوروبية، 
من أجل إســـتخالص العبر، وإيجاد الحلول للمشكالت الشائكة وفي 

مقدمها المديونية وأعبائها على الدول النامية».

»ZÉZ .O

وتحدث مسؤول العالقات الخارجية في جمعية المصارف 
اإليطالية بيار فرانشيســكو غاغي عـــن «أهمية تنمية العالقات 
المصرفية األوروبية – العربية، واإليطالية – العربية، ومع كل البلدان 
العربية»، مبدياً فخـــره بإنعقاد هذه القمة المصرفية العربية الدولية 

فـــي العاصمة اإليطالية رومـــا، إذ «تُعبر عن عمـــق الصداقة واألخوة 
الشـــخصية والمهنيـــة مع الشـــخصيات القيادية المصرفيـــة العربية، 
وال ســـيما التعاون مع إتحاد المصارف العربية واألمين العام لإلتحاد 
وســـام حســـن فتوح، حيث يجري التعاون بيننا من أجل عالم مصرفي 
ومالـــي أفضـــل، والعمل على تجاوز مرحلة جائحـــة كورونا التي تركت 
أثراً سلبياً على إقتصادات معظم البلدان في العالم، كما بات معلوماً».

hô«ª«àfÉ°S

وقـــال النائــب فــي البرلمــان اإليطالــي ورئيــس الجمعيــة 
البرلمانية للتجارة واإلســتثمار، في حوض المتوســط، غيليو 
ســانتيميرو: إن «أهميـــة هـــذه القمـــة المصرفيـــة تكمـــن فـــي جمع 
الشـــخصيات القياديـــة المصرفية والماليـــة العربيـــة واألوروبية، بغية 
إيجاد الحلول لما بعد جائحة كورونا، فضًال عن تفعيل العالقات وتبادل 
الخبـــرات بين المســـؤولين المصرفيين العرب واألوروبيين، وال ســـيما 
اإليطاليين منهم»، مؤكداً «أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تحقق 
نمـــواً الفتاً فـــي إيطاليا كما في البلدان األخرى التـــي تحتاج إلى زيادة 
لنموها في ســـبيل تحقيق التنمية المســـتدامة في حوض المتوســـط»، 
معتبراً «أننا نعبر جملة تحديات، بغية توفير فرص العمل للشـــباب، وال 
ســـيما من ذوي الكفاءات العالية، من أجل تفعيل النمو اإلقتصادي في 
بلداننا، وهذا ما نسعى إليه في المستقبل القريب والمتوسط والبعيد».  

إهتمام دولي وأوروبي واسع بمداوالت القمة

مشاركات واسعة عبر التطبيقات اإللكترونية
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إتفاقية تعاون بين إتحاد المصارف العربية
INSME والشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

INSME  توقيع إتفاقية تعاون بين إتحاد المصارف العربية والشبكة الدولية

صورة تذكارية للمناسبة 

موضوع الغالف
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ناقشــت القمــة المصرفيــة العربية – الدولية لعام 2021، التي نظمها إتحاد المصارفــف العربية في العاصمة اإليطالية روما 
علــى مــدى يومين، محاور «آفاق التعاون العربي - األوروبي للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا على اإلقتصادات العربية»، 
و«إجــراءات اإلنتعاش اإلقتصــادي والمالي غير التقليدية المطلوبة»،  و«اإلنتقال إلى اإلقتصاد األخضر والتمويل األخضر، 

وتشجيع الودائع الخضراء»، باإلضافة إلى «التحول الرقمي الشامل ودوره في التعافي».
كمــا تناولــت المناقشــات «كيفيــة تعويــض خســائر التنميــة المســتدامة»، و«دور التمويل المســتدام في تحقيــق التنمية 
المســتدامة، وإعادة بناء اإلقتصاد الصحي في المنطقة العربية»، و«دور القطاع المصرفي العربي في إجراءات التعافي، وال 
سيما في التركيز على تمويل التنمية»، و«تقليص فجوة الدخل»، و«كيف ُيمكن للقطاع المصرفي أن يلعب دورًا تمويليًا أكثر 

إستدامة»، فضًال عن إثارة موضوعات المديونية العامة وأعبائها على البلدان النامية وال سيما في البلدان العربية.

جلسات العمل ناقشت آفاق التعاون العربي- ا>وروبي 
للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا على ا3قتصادات العربية

وإيجاد الحلول للمديونية وأعبائها على الدول النامية

≈dhC’G á°ù∏édG- ∫hC’G Ωƒ«dG
z¿ƒjódG áeGóà°SEGh áeRC’G ó©H »aô°üªdG »aÉ©àdG äÉ«é«JGôà°SEG{

تناولت الجلســـــــة األولى بعنوان «إســـــــتراتيجيات التعافي المصرفي بعد األزمة وإســـــــتدامة الديون»، محاور تعزيز التعاون التجاري األوروبي 
العربي في عصر «كوفيد – 19»، وتشـــــــجيع اإلســـــــتثمارات األوروبية اإلضافية في الصناعات العربية، وتحديات اإلمتثال التي تطرحها األزمة، 

ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمويل المخططات الخاصة باإلستثمار.
ترأس الجلســـــــة نائب حاكم مصرف لبنان بشـــــــير يقظان، وتحدث فيها كل من: محافظ ســـــــلطة النقد الفلســـــــطينية فراس ملحم، وكبير 
مســـــــؤولي السياســـــــات في جمعية المصارف األوروبية، سيباستيان دو بروير، ونائب رئيس إدارة حماية المستهلك ومكافحة غسل األموال في 
البنك المركزي اإليطالي، ميشـــــــال كاروفيغليو، ونائب األمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية «أيوفي» عمر 

مصطفى أنصاري، واألمين العام إلتحاد المصارف الفرنكوفونية الهادي الشايب عينو.

نائب حاكم مصرف لبنان بشير يقظان مترئسًا أولى جلسات القمة



Union of Arab Banks (August 2021)احتاد املصارف العربية  (آب/ أغسطس 2021)24

¿É¶≤j .O
تناول رئيس الجلسة، نائب حاكم مصرف لبنان د. بشير يقظان، 
السياســــة المالية في لبنان وال سيما التراكمات الدراماتيكية التي 
أدت الــــى األزمــــة المالية واإلقتصادية في هذا البلد، مشــــيراً إلى 
«أن المشــــروعات الصغيرة والمتوسطة تقوم بدور كبير في تفعيل 
اإلقتصادات وإدارة األعمال في لبنان كما في البلدان النامية، مما 

يرفع من الناتج المحلي، ويُحقق التنمية المستدامة».

ºë∏e
وتحدث محافظ ســــلطة النقد الفلســــطينية فراس ملحم عن 
العالقــــات اإلقتصادية الجيدة مع اإلتحاد األوروبي وال ســــيما مع 
الحكومــــة اإليطالية، متناوالً «أهمية تبــــادل الخبرات والمعلومات 
مــــن خالل تفعيل المشــــروعات الصغيرة والمتوســــطة والمتناهية 
الصغــــر التــــي تنبثق من رؤية الشــــمول المالي». وقــــال: «إن قطاع 
المشــــروعات الصغيــــرة والمتوســــطة يُعــــزز التنميــــة اإلقتصادية 
والتجارية في البلد، كما أن المصارف في فلســــطين تُشــــجع هذه 

المشــــروعات وتدعمهــــا، وتمنحهــــا الضمانــــات من أجل تســــهيل 
أعمالها، رغم المعاناة التي تعانيها فلسطين على كل األصعدة».

وتحــــدث المحافــــظ ملحــــم عــــن «تطويــــر برنامــــج «صنــــدوق 
اإلســــتدامة» لتمويــــل القطاعــــات اإلقتصاديــــة بتقديم تســــهيالت 
للمشــــاريع المتناهيــــة الصغــــر»، وقــــال: «يهــــدف تطويــــر برنامج 
اإلستدامة إلى تخصيص تمويل بتسهيالت بنكية، تشمل مصارف 
إســــالمية وغير إسالمية، بفائدة شبه صفرية للمشاريع المتناهية 
الصغر، نظراً إلى غالبيتها في فلســــطين، وأن ثمة نية لتخصيص 
برنامــــج اإلســــتدامة للقــــدس وقطــــاع غــــزة وهــــو تحــــت البحــــث 

والدراسة».
أضاف ملحم: «إن العقبة األساســــية أمام المشاريع المتناهية 
الصغــــر، تكمن بأنه ليس لديهــــا اإلمكانية حيال تقديم الضمانات 
للبنوك، حيث قامت الحكومة الفلسطينية بتقديم 4 ماليين دوالر 
من أجل توفير ضمان يصل إلى 70 % لهذه المشــــاريع، مما يُقلل 
الفائدة على المقترضين، بحيث ال تتجاوز 3 %، وتم تخصيص 10 
ماليين دوالر من صندوق اإلســــتدامة للمشاريع المتناهية الصغر، 

مشاركة مصرفية ومالية عربية - إيطالية وأوروبية رسمية في القمة المصرفية في روما 2021

موضوع الغالف

مداخالت عن بعد
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في حد أقصى 10 آالف دوالر لكل مقترض من خالل البنوك».
وأمــــل المحافظ ملحم في «مســــاعدة هذه المشــــاريع بتخطي 
أزمة الكورونا، وأننا نشــــجع فئة الشــــباب والمشــــاريع التي تتعلق 
بالنســــاء، وأي فكرة جديدة لمشاريع جديدة أو قائمة لتستفيد من 
صندوق اإلســــتدامة، وأن مدة المشــــروع واإلقراض 4 سنوات، إذ 
من شــــأن هكذا مشاريع أن تُســــاهم في دعم تطوير إقتصاد البلد 

وقطاعاته».

…QÉ°üfCG
وقـــال نائـــب األميـــن العـــام لهيئـــة المحاســـبة والمراجعـــة 
للمؤسسات المالية اإلسالمية «أيوفي» عمر مصطفى أنصاري: 
«يُعتبـــر المجلس العام للبنوك والمؤسســـات المالية اإلســـالمية 
منظمة دولية حيث تأسســـت في العام 2001 ومقرها الرئيســـي 
فـــي مملكـــة البحريـــن. ويتبـــع المجلس العـــام منظمـــة التعاون 
اإلســـالمي (OIC) ويمثـــل المجلـــس العـــام المظلة الرســـمية 
للصناعة المالية اإلســـالمية على مســـتوى العالـــم، ويهدف إلى 

دعـــم وتطوير صناعـــة الخدمات المالية اإلســـالمية وحمايتها، 
ودعـــم التعاون بين أعضاء المجلس العام والمؤسســـات المالية 
األخـــرى ذات اإلهتمـــام واألهداف المشـــتركة. ويضم المجلس 
العام في عضويته أكثر من 130 مؤسسة مالية، موزعة على أكثر 
من 34 دولة، تضم أهم الفاعلين في السوق المالية اإلسالمية، 
ومؤسسات دولية متعددة األطراف، ومؤسسات وجمعيات مهنية 
في الصناعة، ويعرف بأنه أحد المنظمات واللبنات الرئيسة في 

بنية المالية اإلسالمية»
أضــــاف أنصــــاري: «تواجــــه المؤسســــات المالية االســــالمية 
تحديــــات عــــدة تتجلّى في المشــــكالت اإلقتصاديــــة والمالية التي 
ولدت جّراء «كوفيد19-»، وتركت آثاراً سلبية على الدول والشعوب 
فــــي آن واحــــد. وهكــــذا ولــــدت عادات جديــــدة ســــيتبعها العمالء 
المصرفيــــون في ســــبيل المحافظة على أنفســــهم وعلى أعمالهم. 
علمــــاً أن التكنولوجيــــا الماليــــة ســــهلت على العمــــالء تعاملهم مع 
البنوك، ولو عن بُعد، في مقابل تعزيز قواعد اإلمتثال تحّوطاً من 

الجرائم المالية اإللكترونية».

الهادي الشايب عينو ممثًال المصارف المغربية متحدثًا عن بعد

يقظان ملقيًا كلمته
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ƒæ«Y ÖjÉ°ûdG
أمــــا األميــــن العام إلتحــــاد المصــــارف الفرنكوفونيــــة الهادي 
الشــــايب عينو، فسأل: «ما هي الدروس التي لّقنتها جائحة كورونا 
للعالم؟»، وقــــال: «لقد علّمتنا الجائحة أموراً إيجابية، لإلقالع من 

مسألة إغالق الحدود واإلستيراد واإلقتصادات». 
أضاف الشــــايب عينو: «في هذا الســــياق لقد إتخذت المملكة 
المغربيــــة، تدابيــــر وسياســــات إســــتباقية للمحافظــــة على صحة 
المواطنين واإلقتصاد المغربي. وهذا يُولد التضامن بين القطاعين 

العام والخاص وال سيما مع جمعيات المجتمع المدني».
وتابع الشــــايب عينــــو: «كما الحظنا أن الجائحة، كشــــفت عن 
هشاشــــة بعض القطاعــــات اإلقتصاديــــة، حيث إتخــــذت المغرب 
إجــــراءات عمليــــة مــــن خــــالل تقديــــم اإلعانــــات اإلجتماعية إلى 
المواطنيــــن. علماً أننا في المغــــرب حّولنا األزمة اإلقتصادية التي 
وّلدتهــــا كورونا إلى فرص، في إطار التضامن بين القطاعين العام 
والخــــاص، فضــــًال عــــن المحافظة علــــى قطاع التعليم وال ســــيما 

التعليم اإللكتروني عن بُعد». 

وقــــال الشــــايب عينو: «كما قامــــت الحكومــــة المغربية بإعادة 
هيكلــــة القروض، فــــي إطار برامج إســــتراتيجية وضعتهــــا اللجنة 
الوطنية التي تضمنت وزراء ومســــؤولين إقتصاديين وماليين كبار، 

واليوم لدينا إزدهار في القطاع السياحي».
وخلــــص الشــــايب عينو إلى أنــــه «رغم توفيــــر اللقاحات وعدم 
المســــاواة بين تلقيح الدول الغنية لشــــعبها والدول الفقيرة، علينا 
توفيــــر النمــــو والتنميــــة المســــتدامة، وتوفيــــر الفــــرص المالئمة 
لشــــعوبنا العربيــــة، فضًال عــــن المحافظة على صحــــة المواطنين 

ودرء األخطار عنهم».

ôjhôH hO
تحدث مســــؤول السياســــات في جمعية المصــــارف األوروبية 
سيباســــتيان دو برويــــر عــــن «مواجهــــة اإلتحاد االوروبــــي لجائحة 
كورونــــا من خالل مجموعة إجراءات إقتصادية، وال ســــيما تعزيز 
البنــــوك الرقميــــة، والتعامل بين المصــــارف والعمالء عن بُعد، مع 
إتخاذ أقصى اإلجــــراءات األمنية ضد الجرائم المالية التي تتخذ 

مشاركات عن بعد

موضوع الغالف

مشاركات أجنبية عبر التطبيقات اإللكترونية
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من المنصات اإللكترونية نافذة لها».
وتنــــاول دو بروير «أهمية المشــــروعات الصغيرة والمتوســــطة 
مــــن أجل إنقاذ اإلقتصادات في البلدان التــــي تحتاج إلى عمليات 
إنقاذ إقتصادي جّراء «كوفيد19-»، الذي تســــّبب بتعطيل السياحة 
العالمية واإلجتماعات المهنية. أما التحديات التي يُواجهها العالم 
فــــي الوقــــت الراهن، فهــــي تخطــــي الجائحة، وإتخــــاذ اإلجراءات 
والقــــرارات اإلســــتراتيجية لتعزيــــز الشــــمول المالــــي، والتنميــــة 

المستدامة». 

ƒ«∏¨«ahQÉc 
وقال نائب رئيس إدارة حماية المستهلك ومكافحة غسل 
األمــــوال في البنــــك المركزي اإليطالي، ميشــــال كاروفيغليو: 

«ال شــــك فــــي أن جائحة كورونا تســــّببت بأزمــــات إقتصادية 
فــــي العديد من البلــــدان، وعّوقت المنافســــة بين الدول. في 
المقابل ظهرت تشــــريعات وقوانين تنّبهت للشفافية من أجل 
تبادل العالقات بين المصارف والمؤسسات المالية والعمالء، 
فضــــًال عــــن التنّبــــه لقواعــــد اإلمتثــــال، تخّوفاً مــــن عمليات 
غســــل األموال. علماً أن ثمة تحديــــات إقتصادية وإجتماعية 
يُواجههــــا العالم بإنتظار تقديم الحلول في مواجهة المخاطر 

المستجدة».
وختم كاروفيغليو «نحتاج إلى تعزيز الشمول المالي الذي 
تنبثــــق عنه المشــــروعات الصغيــــرة والمتوســــطة والتي تعزز 
اإلقتصاد المســــتدام. علماً أن العالم سيتأثر مستقبًال جّراء 

األزمات اإلقتصادية التي تسّببت بها جائحة «كوفيد19-».

 الدكتورة سحر نصر متحدثة

á«fÉãdG á°ù∏édG
 áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ≥«≤ëJ »a ΩGóà°ùªdG πjƒªàdG QhO{

zÉ«≤jôaCG ∫Éª°Th §°ShC’G ¥ô°ûdG »a ¿ôe OÉ°üàbEG AÉæH IOÉYEGh

تناولت الجلســـــــة الثانية بعنوان «دور التمويل المســـــــتدام في تحقيق التنمية المســـــــتدامة وإعادة بناء إقتصاد مرن في الشـــــــرق األوســـــــط وشمال 
أفريقيا»، تعويض خسائر التنمية المستدامة، والدور التمويلي المستدام للقطاع المصرفي، وخطة عمل للتمويل في أهداف التنمية المستدامة.

ترأست الجلسة، وزيرة اإلستثمار والتعاون الدولي سابقًا، والمدير التنفيذي في البنك الدولي سابقًا، عضو مجلس إدارة Allianz، وأستاذة 
في قسم اإلقتصاد في الجامعة األميركية في القاهرة AUC، مصر الدكتورة سحر نصر.

تحدث في الجلســـــــة، كل مـــــــن المدير العام لمعهد االدخار العالمي والخدمات المصرفية، كريس دي نوز، والمستشـــــــار الســـــــابق لرئيس وزراء 
إيطاليـــــــا، ماركـــــــو كارنيلوس، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الدولية في المملكة العربية الســـــــعودية، أســـــــامة بخاري، ورئيس قطاع البحوث 
بالمجموعة المالية هيرميس، أحمد شمس الدين، وأمينة إئتالف «نت زيرو» التابع لمبادرة التمويل برنامج األمم المتحدة للبيئة سارة كيميت، 

ومدير البنك اإلتحادي االلماني الدكتور مارتن بونتزن.
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áª≤dG ∫ÉªYCG øe »fÉãdG Ωƒ«dG

قـــال رئيس إتحاد مصارف الســـودان طـــه الطيب أحمد «إن بالده تُطبق قوانين محاربة غســـيل األموال ومكافحـــة اإلرهاب، مما يطمئن 
البنوك العربية واألجنبية»، مشـــيراً إلى «أن القوانين الموجودة تحتاج إلى تحديث لمواكبة المســـتجدات على الصعيد الدولي، بغية تســـهيل 
اإلندمـــاج فـــي النظام المالي العالمي»، مشـــيراً إلـــى «أهمية عقد اإلجتماعات مع المؤسســـات اإلقتصادية والمالية المســـتهدفة وال ســـيما 

األميركية واألوروبية لمناقشة المعايير المالية الدولية الواجب اإللتزام بها».
وتنـــاول الطيـــب أحمـــد «أهمية تحديث القوانين في الســـودان، والقيام بتطوير البنـــى التحتية للقطاع المصرفي الســـوداني، مما يجذب 
داً القـــول: «إن أبرز التحديات التي تواجه المصارف الســـودانية  المصـــارف التقليديـــة إلى جانب المصارف اإلســـالمية في الســـودان»، مجدَّ
والقطاع المصرفي في العالم، هي مشـــكالت محاربة غســـل األموال وتمويل اإلرهاب في المصارف، النها تُعد أمراً مهماً جداً، إذ إن ســـببها 
عمومـــاً الضعـــف في النظام الداخلي للمصارف، وتحتاج الى عمل دؤوب، وحاليـــاً أصبح لدينا قوانين ونظم مالية ومعايير عالية الجودة، إلى 

جانب تقنيات وأجهزة، مع اإلهتمام بالتدريب، لمحاربة تمويل اإلرهاب وغسل االموال».

áãdÉãdG á°ù∏édG
z»aÉ©àdG »a √QhOh πeÉ°ûdG »ªbôdG ∫ƒëàdG{

تناولت الجلســـــــة الثالثة بعنوان «التحول الرقمي الشامل ودوره في التعافي»، محور التحول الرقمي من أجل التعافي الشامل والمستدام 
بعد «كوفيد 19-»، والشـــــــراكة العربية- األوروبية لتســـــــهيل التنمية في العصر الرقمي، وتعزيز دور التكنولوجيا في التنمية المستدامة في 
المنطقة العربية. أدار الجلسة المستشار األول رئيس وحدة التحول الرقمي، إتحاد المصارف العربية، سليمان برده، وتحدث فيها رئيس 

مجلس إدارة بنك القاهرة، مصر طارق فايد.

موضوع الغالف
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على مدى يومين من المداخالت والنقاشات بين أبرز صانعي القرار اإلقتصادي والمالي العربي والدولي، كانت إستراتيجيات التعافي 
ما بعد جائحة كورونا ومواجهة أعباء الديون وإعادة إطالق التنمية اإلقتصادية، حاضرة بقوة، في الخالصات، في القمة المصرفية 

العربية الدولية لعام 2021 في روما، تحت عنوان «إستراتيجيات التعافي ما بعد األزمة: إستعادة التنمية المستدامة والقدرة على 
تحمل الديون»، والتي نظمها إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي (IMF)، ومبادرة التمويل لبرنامج األمم 

،(ABI) وجمعية المصارف اإليطالية ،(EBF) والمفوضية المصرفية األوروبية ،(LINEP FI) المتحدة للبيئة
 تحت رعاية رئيس الوزراء اإليطالي ماريو دراغي.

القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2021 في روما
المديونية مصدر حقيقي لقلق الدول العربية

التوصيات تدعو إلى آليات لمواجهة أزمات الدين العام
والتمويل المستدام والتحول الرقمي

موضوع الغالف

وخـــــــرج المؤتمـــــــرون بمجموعـــــــة مـــــــن التوصيـــــــات؛ حيـــــــث دعت 
المصارف العربية إلى «المســـــــاهمة بشـــــــكل فاعل في تعزيز التنمية 
في الـــــــدول العربية، عبر تحويل جزء أكبر مـــــــن تمويالتها وقروضها 
إلـــــــى قطاعات اإلقتصاد الحقيقي والقطاعات اإلنتاجية، وال ســـــــيما 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة».

دت التوصيات على «إيالء مشـــــــكلة المديوينـــــــة المتفاقمة  وشـــــــدَّ
والديـــــــن العام غير المســـــــتدام، من قبل صانعي القـــــــرار اإلقتصادي 
والمالي في الدول العربية، اإلهتمام الالزم، وال سيما بعد أن تحولت 

عبئًا على مسيرة التنمية المستدامة».
ومن التوصيات أيضًا، «تقديم المساعدة الدولية للدول العربية 
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التي تعاني مشـــــــكلة مديونية مرتفعة، عبر مختلف اآلليات المتبعة 
في المؤسســـــــات الدولية المعنية، وضرورة إدراج سياسات إدارة الدين 
العام ضمن سياسة التنمية المستدامة العامة والشاملة، لما للدين 
العام من تداعيات على خطط التنمية المســـــــتدامة، وال سيما حيال 

إستنزاف خدمة الدين لإليرادات الحكومية المحدودة».
وتتضمنـــــــت التوصيـــــــات أيضـــــــًا «تحفيـــــــز التحول إلـــــــى التمويل 
المســـــــتدام، وإيجـــــــاد مزيـــــــج التمويل (العـــــــام والخـــــــاص، والداخلي 
والخارجـــــــي، والتقليـــــــدي والمبتكـــــــر)، الذي ُيحقق أهـــــــداف التنمية 
المســـــــتدامة من جهة، وُيســـــــاعد الدول العربية علـــــــى ضبط منحى 
الدين العام من جهة أخرى، وتشجيع التمويل األخضر في المنطقة 
العربية، وحث المصارف العربية على التوسع في الودائع والقروض 
الخضـــــــراء، وضرورة اإلفادة من اإلمكانات الكبيرة للرقمنة والتحول 
الرقمي والتكنولوجيا المالية في توسيع الشمول المالي، ما ُيساهم 

في تعزيز التنمية المستدامة بشكل مباشر».
هذه التوصيات كانت حصيلة القمة المصرفية العربية الدولية 
لعـــــــام 2021، فـــــــي روما، التـــــــي حضرها نخبـــــــة عالية المســـــــتوى من 
الخبـــــــراء اإلقتصاديين والمالييـــــــن، والمصرفيين، وقـــــــادة األعمال، 
ومحافظـــــــي المصـــــــارف المركزيـــــــة العربيـــــــة ونـــــــواب المحافظيـــــــن، 

وممثلين للمنظمات الدولية.
وكان إســـــــُتهل حفـــــــل إفتتاح القمـــــــة بكلمة رئيس مجلـــــــس إدارة 
إتحاد المصارف العربية الشـــــــيخ محمد الجـــــــراح الصباح، الذي أكد 
«سعي اإلتحاد لإلضاءة على السياسات واإلجراءات الالزمة في إطار 
التعافـــــــي اإلقتصادي والمالي، وتفعيل عملية التنمية المســـــــتدامة، 

وتعويض ما خسرته المنطقة العربية».
ثم تحـــــــدث المدير العـــــــام رئيس مجلـــــــس إدارة صنـــــــدوق النقد 
العربي الدكتـــــــور عبدالرحمن بن عبد اهللا الحميـــــــدي عبر «الفيديو 
كونفراس»، حيث تنـــــــاول أهم التداعيات والتحديـــــــات التي ُيواجهها 
القطـــــــاع المصرفـــــــي في هـــــــذه المرحلة لدعـــــــم التعافـــــــي، والتي من 

أبرزها «أهمية المحافظة على اإلســـــــتقرار المالي، وســـــــالمة ونزاهة 
المعامـــــــالت الماليـــــــة والمصرفية، وتعزيز التنســـــــيق بين السياســـــــة 
اإلحترازية الكلية والسياســـــــات اإلقتصادية، وتسريع التحول المالي 
الرقمي، وتطوير خدمات مالية ومصرفية مبتكرة، ومواجهة تداعيات 
ـــــــرات المناخ والمتطلبات من المؤسســـــــات الماليـــــــة والمصرفية،  تغّي
وتعزيـــــــز التمويل المســـــــؤول والمســـــــؤولية المجتمعية للمؤسســـــــات 
المالية والمصرفية لخدمة التنمية المستدامة، إلى جانب اإلرتقاء 

بمنظومة وأدوات تسوية المدفوعات محليًا وعبر الحدود».
ثـــــــم ألقى األمين العام إلتحاد المصارف العربية وســـــــام حســـــــن 
فتوح كلمة رئيس اإلتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف 
طربيه، والتي أكد فيها «أن هذه القمة ستناقش أهم التحديات التي 
تواجه المنطقة العربية، وهي مشكلة المديونية المتفاقمة في عدد 
من الدول العربية، والتي قد تتحول إلى عبء حقيقي على مســـــــيرة 

التنمية المستدامة في هذه الدول».
كما تحـــــــدث رئيس مجلس أمنـــــــاء هيئة المحاســـــــبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية اإلسالمية (أيوفي)، ورئيس مجلس أمناء المركز 
العربي الدولي لريادة األعمال واإلســـــــتثمار، منظمة األمم المتحدة 

للتنمية الصناعية (يونيدو) الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة.
ومـــــــن ثـــــــم توالـــــــت الكلمات، حيـــــــث تحـــــــدث كل من: وكيـــــــل وزارة 
الخارجيـــــــة اإليطاليـــــــة مانيليو دي ســـــــتيفانو، والعضـــــــو المنتدب لـ 
WSBI كريـــــــس دو نوز، ومســـــــؤول العالقات الخارجيـــــــة في جمعية 

المصـــــــارف اإليطاليـــــــة بيـــــــار فرانشيســـــــكو غاغي، وعضـــــــو البرلمان 
اإليطالي ورئيس الجمعية البرلمانية للتجارة واإلستثمار، لحوض 

المتوسط، غيليو سانتيميرو.
ُيشـــــــار إلى أن القمة المصرفية، شهدت، إثر ختام حفل الكلمات، 
توقيع إتفاقية تعـــــــاون بين إتحاد المصـــــــارف العربية ممثًال برئيس 
اإلتحاد الشيخ محمد الجراح الصباح، والشبكة الدولية للمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة INSME، ممثلة برئيسها سرجيو أرزيني.● 

تالوة التوصيات في الجلسة الختامية وبدا المشاركون الرئيسيون في القمة المصرفية
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في ســبيل اإلطاللة على اآلثار اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية لجائحة كورونا، في األســواق الناشــئة، وتوضيح دور 
المصــارف المركزيــة في خطــط التعافي اإلقتصادي مــن تداعيات الجائحة، وعــرض األولويات الحالية والمســتقبلية 
للجنــة بــازل والتدابير الرقابية والتعديــالت على إطار عملها بغيــة التعامل مع الجائحة، جاء تنظيــم إتحاد المصارف 
العربية تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري طارق حســن عامر، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وإتحاد 
بنــوك مصــر، لمنتــدى «رؤســاء إدارات المخاطر في المصــارف العربية» في دورتــه الثالثة في مدينة الغردقــة- مصر لمدة 
ثالثة أيام، ليشــكل فرصة للمشــاركين فيه، لمناقشــة المنهجيات الحديثة إلدارة المخاطر المصرفية في العصر الرقمي، 
وتحليــل أهــم األوراق الصادرة حديثًا عن لجنة بازل في ظل تداعيات كورونا، وتفســير ســيناريوهات إختبارات الضغط في ما 
بعــد الجائحة، وتقييم الفرص والمخاطر من تطبيقات الذكاء اإلصطناعي في المصارف، بمشــاركة أكثر من 250 من قيادات 

منتدى «رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية» في الغردقة - مصر:   

تعزيز أمن المعلومات في البنوك 
لمواجهة الهجمات السيبرانية

المشاركون الرئيسيون من الشخصيات الرسمية والمصرفية والمالية في المنتدى

الشخصيات الرسمية المصرفية والمالية خالل افتتاح المنتدى

موضوع الغالف
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ورؤساء إدارات المخاطر في البنوك العربية، كذلك من الخبراء المصرفيين والماليين في القطاع المصرفي المصري والعربي. 
وقــد صاحــب المنتدى، تنظيم معرض لفعالياته، ضم المؤسســات والشــركات الراعية، بحيث شــكل فرصــة إلقامة عالقات 

تجارية وتطويرها، وتبادل الخبرات في ما بين المشاركين.

إفتتــح أعمــال المنتدى، النائــب األول لمحافظ البنك المركزي المصــري جمال نجم، الذي ألقى كلمــة نيابة عن المحافظ 
طارق عامر راعي المنتدى، كما شــارك في الكلمات األمين العام إلتحاد المصارف العربية وســام حســن فتوح، الذي أشــاد بـ 
«المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري، والتطورات ونســب النمو اإلقتصادي الجيدة التي تشــهدها مصر في عصر 
الرئيــس عبد الفتاح السيســي»، ورئيس مجلــس إدارة بنك القاهرة، عضــو مجلس اإلدارة، إتحاد بنــوك مصر وعضو مجلس 

اإلدارة في إتحاد المصارف العربية، طارق فايد، ومحافظ  البحر األحمر اللواء عمرو حنفي.

مشاركة رسمية من كبار الخصيات المصرية والعربية

خبراء مصرفيون وماليون خالل حفل اإلفتتاح
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فـــي الكلمات، ألقى نائب محافظ البنك المركزي المصري، 
جمــال نجــم كلمة ممثــًال المحافظ طــارق عامــر، فقال:« إن 
مصر تجّنبت اإلغالق الكامل أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد، 
وهـــو ما كان له أثر إيجابي على إســـتمرار عجلـــة اإلقتصاد القومي، 
وأدى إلى عدم تدهور جودة األصول في القطاع المصرفي»، مشـــيراً 
إلـــى «أن البنـــك المركزي قام بالتعامل الســـريع مـــع األزمة، وبصورة 
ممنهجة ومخططة؛ بهدف الحفاظ على التوازن بين تعزيز اإلستقرار 

فاعليات مصرفية ورؤساء إدارات المخاطر من بين الحضور في المنتدى

نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم

صة مشاركة مصرفية ومالية مصرية وعربية متخصِّ

موضوع الغالف
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المالي، وسالمة الجهاز المصرفي، وإستدامة النشاط اإلقتصادي».
وأضـــاف نجـــم «أن البنـــك المركزي المصـــري كان – وال يزال- 
حازمـــاً وقاطعاً في جهوده، من خـــالل إصدار العديد من المبادرات، 
وإتخاذ إجراءات فورية للحد من التأثيرات الســـلبية لجائحة فيروس 

ها في: كورونا، والتي تمثل أهمُّ
- خفض أســـعار العائد األساســـية لدى البنك المركزي 3 % مرة 
واحدة في مارس/آذار 2020 ثم تبعها تخفيض آخر بـ 1 % قبل نهاية 

العام 2020، بما يضمن بقاء تكلفة اإلقراض منخفضة.
- مســـاندة اإلقتصاد القومي من خالل تأجيل أقســـاط القروض 
لمدة ســـتة أشهر، والتي إنتهت في سبتمبر/ أيلول 2020، مع توجيه 

البنـــوك نحـــو إعادة هيكلـــة المديونيـــات القائمـــة بما يتماَشـــى مع 
التدفقات النقدية للعميل وقدرته على السداد. 

- تخفيض أســـعار العائد على مبادرة القطاع الخاص الصناعي 
والزراعي والمقاوالت، ومبادرة التمويل العقاري لمتوســـطي الدخل، 
ومبـــادرة دعـــم إحـــالل وتجديـــد فنـــادق اإلقامـــة والفنـــادق العائمة 
وأســـاطيل النقل البحري لتصبح 8 % على أساس متناقص بدالً من 
10 %، مع الســـماح للشركات الكبرى باإلستفادة من تلك المبادرات، 
بخالف إســـتمرار تشـــجيع البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة 
بســـعر عائد مخفـــض 5 %، وذلك بهدف إســـتمرار ضخ المزيد من 
األموال في اإلقتصاد، وخفض تكاليف اإلقتراض، وبما يؤدي إلى دعم 

طًا  نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم متوسِّ
رئيس بنك القاهرة طارق فايد واللواء عمر حنفي واألمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح

صون خالل حفل اإلفتتاح مشاركون مصرفيون متخصِّ
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كافة القطاعات اإلقتصادية، وعلى األخص منها قطاع المشـــروعات 
المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

- إلغاء الرسوم والعموالت المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب 
من الصرافات اآللية والمحافظ اإللكترونية، كما تم إلغاء كافة العموالت 

والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول.
- إصـــدار المحافـــظ والبطاقـــات اإللكترونيـــة مجانـــاً، وتعديل 

القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي».
ولفـــت نجـــم إلى «حـــرص البنك المركـــزي المصـــري على عدم 
التنازل عن مكتســـبات البنوك خالل األعـــوام الماضية، المتمثلة في 
قيـــام البنوك بتكوين فوائض/ هوامـــش للمحافظة على رأس المال؛ 

نظـــراً إلـــى أنهـــا تتطلب وقتـــاً طويـــًال لتكوينها، وفي ظل مســـتويات 
الســـيولة المرتفعة ونســـب تغطية الســـيولة المرتفعة ســـواء بالعملة 
المحليـــة أو العمـــالت األجنبيـــة، فلم يكن هناك حاجـــة إلى تخفيف 
القيود الرقابية، ســـواء في ما يتعلق بزيادة رأس المال المطلوب من 
البنـــوك لمقابلـــة األوقات الصعبـــة، أو في ما يتعلـــق بتطبيق المعيار 

الدولي للتقارير المالية (IFRS9) حيث تم:
- عـــدم الســـماح بتوزيـــع أرباح نقديـــة المتصاص نمـــو األصول 

المرجحة بالمخاطر، بما يسمح بمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
- إلزام البنوك مراجعة النماذج المستخدمة في إحتساب الخسائر 
اإلئتمانيـــة، وإعداد تقرير معتمد من لجنتي المراجعة والمخاطر عن 

المشاركون الرئيسيون خالل افتتاح المنتدى

صون خبراء ماليون متخصِّ

موضوع الغالف
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نتائـــج مراجعـــة تلك النمـــاذج، بما يضمن التحقق مـــن جودة األصول 
وإحتساب الخسائر اإلئتمانية المتوقعة بصورة صحيحة خالل األزمة.
- أسفرت تلك اإلجراءات اإلستباقية عن تراجع محفظة القروض 
غير المنتظمة في البنوك المصرية بصفة عامة، نتيجة دعم القطاعات 

األكثر تأثراً باألزمة، وعلى رأسها قطاعا السياحة واإلنشاءات».

  ìƒàa ø°ùM ΩÉ°Sh
 á«Hô©dG ±QÉ°üªdG OÉëJE’ ΩÉ©dG ø«eC’G

تطوراً كبيراً في جميع المجاالت نتيجة السياســـات المالية والنقدية 
والتجارية التي إعتمدتها السلطات المالية والنقدية المصرية، تحت 
قيادة وإشـــراف الرئيـــس عبد الفّتاح السيســـي. وهنا، أعرض بعض 

األرقام التي تؤكد ذلك:
- حقـــق اإلقتصاد المصـــري نمواً، حتى في ظل تفشـــي جائحة 
كورونـــا التي ضربت جميع إقتصادات العالم من دون إســـتثناء، ففي 
حيـــن إنكمش اإلقتصاد العالمي بنســـبة 3.35 % فـــي العام 2020، 
ســـجل الناتج المحلـــي اإلجمالي المصري نمـــواً حقيقياً بلغ 3.6 % 
فـــي العـــام 2020، رغم األثر الكبيـــر للجائحة على قطاع الســـياحة 
المصـــري. وهـــذا النمو هو دليـــل على صالبة اإلقتصـــاد المصري، 
وإســـتناده إلى قواعـــد إنتاجية حقيقية، واإلدارة الممتازة للســـلطات 

المصرية ألزمة جائحة كورونا.
- في ظل قيادة الرئيس السيســـي، زاد حجم اإلقتصاد المصري 
من 2130 ألف مليار جنيه في العام 2014 إلى 5820 ألف مليار جنيه 
في نهاية العام 2020 (أي بزيادة 173 %)، ومن المتوقع ان يســـتمر 
اإلقتصاد المصري بالنمو خالل خمس ســـنوات، ليصل حجم الناتج 
المحلـــي اإلجمالي المصري فـــي نهاية العام 2025 إلى 10478 ألف 
مليـــار جنيه. وهكـــذا، يُتوقع أن يتضاعف حجـــم اإلقتصاد المصري 
حوالي أربع مرات خالل عقد واحد! وأن يصل الى ما يســـاوي 540 

مليار دوالر!
- هذا النمو الكبير في حجم اإلقتصاد المصري ســـوف ينعكس 
بالطبع زيادة في مســـتوى الدخل والمعيشة للشعب المصري، بحيث 

من جهته، قال األمين العام إلتحاد المصارف العربية  وسام 
حســن فتوح : «تســـتمر مصر في تحقيق خطوات جّبـــارة في النمو 
اإلقتصادي وفي التنمية المستدامة، حيث يسجل اإلقتصاد المصري 

مشاركة مصرفية مصرية وعربية

األمين العام وسام حسن فتوح يلقي كلمته
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زاد متوســـط الدخل الســـنوي للمواطن المصري من حوالي 24,539 
جنيه في العام 2014، إلى 57,693 جنيه في العام 2020، أي بزيادة 
135 %. كما يُتوقع أن يصل حجم متوسط الدخل للمواطن المصري 
إلى 94,073 في نهاية العام 2025، بحيث يكون قد تضاعف بحوالي 

3.8 مرات خالل عقد. 
- نجحت الحكومة المصرية خالل السنوات الماضية في تطوير 
سياســـاتها المالية لجهـــة اإلنفاق واإليرادات، بحيـــث إنخفض عجز 
الموازنـــة من 11.3 % من الناتـــج المحلي اإلجمالي في العام 2014، 
إلـــى 7.9 % في العام 2020، ويُتوقع أن يســـتمر باإلنخفاض ليصل 

الى 4.6 % في نهاية العام 2025. 
- إنخفضـــت نســـبة البطالـــة في مصـــر من 13.4 % فـــي العام 
2014، الى 8.3 % في العام 2020، ويُتوقع أن تســـتمر باإلنخفاض 

لتصل الى 7.9 % في العام 2025».
وســـلَّط فتوح الضـــوء على أحد أهم دعائـــم اإلقتصاد المصري، 
أال وهـــو البنك المركـــزي المصري، «الذي قام ويقـــوم بجهود جّبارة 
لمواجهـــة تحديـــات غير مســـبوقة ناجمة عـــن جائحـــة كورونا، وهو 
إستطاع خالل السنوات الماضية، أن يقف سداً منيعاً في منع تدهور 
األوضـــاع النقدية والمصرفية، حتى فـــي ظل أعتى الضغوطات التي 
تعّرض لها اإلقتصاد المصري، وتمكن من إدارة السياســـات النقدية 

بشكل ممتاز، وحاز على التنويه الدولي في هذا الخصوص».

وأشـــاد فتـــوح بــــ «الـــدور الرائد الذي يقـــوم به البنـــك المركزي 
المصري، والجهود التي يبذلها لتطوير القطاع المصرفي، وال ســـيما 
مـــا يتعلق بإصـــدار قانون البنـــوك الجديد (القانون رقم 194 لســـنة 
2020) الذي نُشـــر في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 سبتمبر/ أيلول 
2020. وصـــدر قانـــون البنوك الجديـــد، رابع قانـــون لتنظيم أعمال 
الجهـــاز المصرفـــي والسياســـات النقدية وشـــؤون البنـــك المركزي، 
ليكون مواكبـــاً للتطورات اإلقتصادية والتكنولوجية على المســـتويين 

المحلي والعالمي». 
أضـــاف فتـــوح: «يهدف القانـــون الجديـــد إلى تحقيـــق عدد من 
األهـــداف، منها المواءمة مع أفضل الممارســـات واألعراف الدولية، 
والنظم القانونية للســـلطات الرقابية على مســـتوى العالم، باإلضافة 
إلـــى تحقيق نقلة نوعية للقطاع المصرفي المصري، وإضافة المزيد 
من الخدمات المواكبة للتطورات العالمية، وســـوف يُسهم في حوكمة 

وتفعيل الخدمات الرقمية بشكل أفضل».
وتابـــع فتوح: «في ما خّص تعزيز الشـــمول المالـــي، إتخذ البنك 
المركـــزي العديـــد مـــن المبـــادرات مـــن أجـــل إدخال عـــدد أكبر من 
المواطنين في النظام المالي الرســـمي، كما تواصله على المستويات 
الدولية واإلقليمية والمحلية لتعزيز الشمول المالي، وإتاحة الخدمات 
المالية الرســـمية لمختلف شرائح المجتمع، وتحفيز المواطنين على 
إستخدامها، مع االخذ باإلعتبار أن تكون متوافرة بتكلفة مناسبة». 

عدد من رؤساء إدارات اإلمتثال في المصارف

موضوع الغالف
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وقـــال فتوح: «بالتوازي مع ذلـــك، عمد البنك المركزي إلى توفير 
الخدمات غير المالية المتعلقة بالتثقيف المالي، مما خّوله اإلنضمام 
إلـــى المبـــادرات العالميـــة والمؤسســـات الدولية المعنية بالشـــمول 
المالي. وفي هذا المجال، ونظراً إلى الدور الفاعل الذي يقوم به على 
المستوى الدولي، تسلَّم البنك المركزي المصري رئاسة مجلس إدارة 
«التحالف الدولي للشمول المالي» في سبتمبر/ أيلول 2019. كما أنه 
أصبـــح عضواً فاعًال في «المبادرة اإلقليمية لتعزيز الشـــمول المالي 
فـــي الدول العربيـــة» والتي أطلقها صندوق النقد العربي بالتعاون مع 

التحالف الدولي للشمول المالي والوكالة األلمانية للتنمية. 
وإدراكاً منـــه للعالقـــة الوثيقـــة بيـــن الشـــمول المالي مـــن جهة، 
واإلســـتقرار المالي والنمو اإلقتصادي والتنمية المســـتدامة من جهة 
أخرى، يقوم البنك المركزي المصري بجهود كبيرة جداً على المستوى 
المحلي، وال ســـيما توليه مهمة تنســـيق الجهود الوطنية الرامية إلى 
تعزيز الشمول المالي. فعمد الى وضع خطة عمل إرتكزت على ثالثة 

محاور هي: 
1- تهيئة بيئة أعمال تســـتند إلى تهيئة بيئة تشريعية وبنية تحتية 

مالية وتكنولوجية مناسبة، 
2- جمع البيانات وقياس مؤشرات مستوى الشمول المالي،

3- التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بتطبيق الشمول المالي 
في مصر». 

أضاف فتوح: «لقد أظهر القطاع المصرفي المصري مرونة 
فـــي وجه التحديـــات اإلقتصادية والمالية التي شـــهدتها مصر، 
حتـــى أصبح الداعـــم األول لإلقتصاد المصري، وال ســـيما بعد 
تفشي جائحة كورونا، وهو إحتل المرتبة الرابعة بين القطاعات 
المصرفية العربية من حيث حجم األصول، والمرتبة األولى بين 

القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية».
وأشار فتوح إلى «أن الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي 
المصري قد بلغت حوالـــي 7.02 تريليونات جنيه (حوالي 446 
مليـــار دوالر) فـــي نهاية العام 2020، كما بلغـــت الودائع حوالي 
5.2 ترليونات جنيه (329 مليار دوالر)، وبالنســـبة إلى القروض 
الممنوحـــة للقطاعيـــن العـــام والخاص، فقد بلغـــت حوالي 2.5 

ترليون جنيه (159 مليار دوالر)».
وتابـــع فتـــوح: «مـــع إســـتمرار المصـــارف المصريـــة بالنمو 
خـــالل الفصـــل األول من العام 2021، إرتفـــع حجم الموجودات 
المجمعة للقطاع المصرفي المصري ليصل الى 7.16 تريليونات 
جنيـــه (حوالي 455 مليـــار دوالر)، وإجمالـــي الودائع إلى 5.26 
تريليونـــات جنيه (حوالي 335 مليـــار دوالر)، والقروض للعمالء 
إلـــى 2.53 تريليون جنيه (حوالي 161 مليار دوالر)، ورأس المال 
واإلحتياطـــات إلـــى 502.4 تريليـــون جنيـــه (حوالـــي 32 مليار 

دوالر)». 

مشاركة مصرفية ومالية خالل جلسات العمل
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وأوضح فتوح «يُعد القطاع 
المصرفي المصري أحد أكثر 
القطاعات المصرفية العربية 
متانة بمعدالت سيولة ونوعية 
رأســـمالية  وقاعـــدة  أصـــول 
فـــي  ســـاهمت  جـــداً،  جيـــدة 
تجـــاوز العديد مـــن األزمات. 
الســـالمة  مؤشـــرات  وتُشـــير 
المصرفـــي  للقطـــاع  الماليـــة 
المصـــري إلى ســـالمة مالية 
أداء  فـــي  ملحوظـــة  ومتانـــة 
المصـــارف المصريـــة، رغـــم 
الظـــروف التشـــغيلية الصعبة 
التـــي كانـــت تعمل فيهـــا، كما 

ójÉa ¥QÉW
 ,IQGOE’G ¢ù∏ée ƒ°†Yh IôgÉ≤dG ∂æH IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ

 ô°üe ∑ƒæH OÉëJEG
á«Hô©dG ±QÉ°üªdG OÉëJEG »a IQGOE’G ¢ù∏ée ƒ°†Yh

تعكس مرونة القطاع المصرفي في التعامل مع كافة المتغّيرات 
المالية واإلقتصادية. 

وتشير البيانات إلى إرتفاع معيار كفاية رأس المال أو القاعدة 
الرأســــمالية إلــــى األصول المرجحة بــــأوزان مخاطر من 18.4 % 
فــــي نهايــــة العــــام 2019 إلى 19.0 % في نهايــــة الفصل األول من 
العام 2021، وإرتفعت نســــبة الشــــريحة األولى من رأس المال إلى 
األصول المرجحة بأوزان مخاطر من 15.9 % إلى 16.7 %، مما 
يدل على متانة رأســــمالية عالية للقطاع المصرفي المصري. أما 
بالنســــبة إلــــى جودة األصول، فتشــــير البيانات إلــــى انخفاض في 
نســــبة القروض غير المنتظمة إلــــى إجمالي القروض من 4.2 % 
في نهاية العام 2019 إلى 3.5 % في نهاية الفصل األول من العام 

.2021
مــــن جهــــة أخــــرى، أشــــادت المؤسســــات الدوليــــة بالقطــــاع 
المصرفــــي المصري، حيث عرضت تلك المؤسســــات اإلجراءات 
والمبــــادرات التــــي إتخذتها الحكومة والبنــــك المركزي، للحد من 
آثار جائحــــة فيروس كورونا، خالل العــــام 2020، وتوقعاتها بنمو 

قوي لإلقتصاد المصري في العام 2021».
وختــــم فتوح قائــــًال: «إن هــــذا المنتدى أضحى تقليداً ســــنوياً 
راســــخاً بفضل الدعم، ومــــا نلقاه من تعاون وتنســــيق من الخبراء 
المحلييــــن والعــــرب والدولييــــن، وفــــي مقدمهــــم أصدقــــاء إتحاد 
المصارف العربية من لجنة بازل للرقابة المصرفية، وأصبح يُشكل 
منصــــة مهمة ينتظرها مســــؤولو الرقابة على المصارف ورؤســــاء 
إدارات المخاطــــر فــــي المصــــارف العربية، لكــــي يتبادلوا خاللها 
خبراتهم، ويعرضوا تجاربهم ويتناقشــــوا في آخر المستجدات في 
مســــألة إدارة المخاطر، وذلك بهدف تطوير أدائهم ورفع مســــتوى 
كفاءاتهــــم من جهة، وتحصين مصارفنا وتعزيز إلتزامها بمتطلبات 

لجنة بازل من جهة أخرى».

وقـــال رئيــس مجلس إدارة بنــك القاهــرة وعضــو مجلس 
اإلدارة، إتحــاد بنــوك مصر وعضو مجلــس اإلدارة في إتحاد 
المصارف العربية، طارق فايد: «إن معظم المصارف العربية قد 
قامـــت خالل الفتـــرات الماضية ببناء إحتياطات رأس مال وســـيولة 

أعلى بكثير من متطلبات بازل».
ولفت فايد إلى «أن هذه اإلجراءات االســـتباقية ستُساعدها على 
مواجهة ضغوط السيولة، وتراجع اإليرادات الناجم عن عدم تحصيل 
إستحقاقات القروض، وجاء اإلحتفاظ بهذه اإلحتياطات إستناداً الى 
طلب الجهات الرقابية والتنظيمية العربية التي إستهدفت بناء نظام 
مصرفي عربـــي أكثر صالبة، يســـتند إلـــى إحتياطـــات وقائية أعلى 
من الحد األدنى اإللزامي المطلوب، بحيث يُمكن الســـحب منه خالل 

األوضاع المتأزمة».

المنصة الرئيسية خالل حفل افتتاح المنتدى

طارق فايد متحدثًا

موضوع الغالف
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»ØæM hôªY AGƒ∏dG
ôªMC’G ôëÑdG ßaÉëe 

وأكــــد محافــــظ البحر األحمر 
اللواء عمرو حنفي، أن هذا المنتدى 
المخاطــــر  دراســــة  «يســــتهدف 
والتحديــــات التــــي تواجــــه الجهاز 
المصرفــــي العربي بســــبب جائحة 
كورونا، ويســــعى إلــــى إلقاء الضوء 
على اإلجراءات والسياســــات التي 
إتخذت للتعامل مع جائحة كورونا، 
واآلثــــار اإلقتصاديــــة واإلجتماعية 
فــــي  المصرفــــي  القطــــاع  ودور 

مواجهة التحديات المرتبطة بذلك، وإستخالص الدروس المستفادة على 
هذا المستوى».

وأوضــــح محافظ البحر األحمر «أن إنعقــــاد هذه الدورة في الغردقة، 
يُعطــــي رســــالة واضحة على نجــــاح الحكومة المصرية فــــي مواجهة أزمة 
«كورونا» بأبعادها المختلفة، وسالمة اإلجراءات اإلحترازية التي تتخذها، 
وال تزال السلطات المصرية على مختلف مستوياتها، تحرص على الحركة 
الســــياحية، وتوفيــــر األمن واألمان للســــائحين»، مشــــيراً إلــــى «أن متابعة 
الرئيس عبد الفتاح السيســــي ألداء الحكومة ومؤسســــاتها المختلفة على 
هذا المســــتوى، كان اإلطــــار العام الذي رتب كل هــــذه النتائج اإليجابية»، 
الفتاً إلى «أن تزايد توافد السائحين من مختلف دول العالم إلى المقاصد 
الســــياحية المصريــــة، وبصفة خاصة مدينة الغردقــــة، تؤكد أن مصر هي 
بلد األمن واألمان، وأنها من أكثر دول المنطقة التي نجحت في إستيعاب 
وتجــــاوز تحديــــات التطورات اإلقتصادية التي شــــهدها العالــــم في الفترة 
األخيــــرة، وهو ما ســــيدفع القطاع الســــياحي إلى مزيد مــــن التقدم خالل 

الفترة المقبلة».
وقــــال اللواء حنفــــي: «من الثابــــت أن القطاع المصرفــــي العربي، قد 
قــــام بــــدور ملموس فــــي مواجهــــة التداعيــــات اإلقتصاديــــة للجائحة، فلم 
يشــــهد الوطن العربــــي تداعي قطاعات إقتصادية بصــــورة جماعية، ولعل 
مساندة القطاع المصرفي كانت العامل األساسي على هذا المستوى، وال 

يختلف القطاع المصرفي المصري عن نظرائه العرب في مواجهة األزمة 
التــــي نجح فيها، من خالل سياســــات تّمت تحت حراســــة البنك المركزي 
المصري من خالل أدوات ووســــائل وسياســــات مصرفيــــة مبتكرة، وكانت 

عامًال حاسماً في دعم اإلقتصاد الوطني بصورة كبيرة».
وختم اللواء حنفي موضحاً أنه «من خالل إنعقاد هذا المنتدى المهم 
فــــي الغردقة، وفي هذا التوقيت، فإنها بمثابة رســــالة للعالم بأن الحكومة 
المصريــــة، وكافة اإلدارات المعنية الحريصة على اإللتزام بكافة المعايير 
الدوليــــة فــــي توفيــــر الحماية الالزمة للســــائحين، ســــواء فــــي الفنادق أو 

المنشآت السياحية المتعددة».

اللواء عمر حنفي متحدثًا

... خالل جلسات عمل المنتدى
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لقطات خالل ا3ستراحات للشخصيات المشاركة في منتدى 
 «رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية 2021» - الدورة الثالثة

موضوع الغالف
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موضوع الغالف
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تضمنت جلسات عمل منتدى «رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية 2021» الذي نظمه إتحاد المصارف العربية تحت 
رعايــة محافظ البنك المركزي المصري طارق حســن عامــر، بالتعاون مع البنك المركزي المصــري، وإتحاد بنوك مصر، في 
دورته الثالثة، لثالثة أيام، تقديم أوراق عمل وجلســات نقاش معّمقة، أجرتها نخبة من الخبراء والمحاضرين في القطاعين 

المصرفي والمالي، والمتعارف عليهم على المستويين اإلقليمي والدولي. 
وتحــدث فــي أعمــال المنتــدى علــى مدار ثالثــة أيام، في 13 جلســة، نحــو 27 متحدثــًا من مصر وعـــدد من الــدول العربية 
واألجنبية، سواء حضوريًا أو عبر تقنية زووم. وقد توجه المنتدى إلى مدراء مشروع بازل، ورؤساء ومدراء المخاطر، ورؤساء 
إدارة الرقابة المالية، ومدراء مشروع التحول الرقمي، ورؤساء ومدراء القطاع المالي، ومدراء التدقيق الداخلي في المصارف، 

ومدراء وموظفي أمن المعلومات، ومدراء التجزئة المصرفية والخدمات الرقمية، ومعاونيهم الرئيسيين.
وتنــاول المنتــدى محــاور عدة أبرزها: اآلثــار اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة والبيئية لجائحة كورونا على األســواق الناشــئة، 
وإســتراتيجيات المصــارف المركزيــة لدعــم التعافــي اإلقتصادي فــي مرحلة ما بعــد الجائحــة، وتقديم لمحــة عامة عن 
األولويــات الحالية والمســتقبلية للجنة بــازل، والمنهجيات الحديثــة إلدارة المخاطر المصرفية في العصــر الرقمي، وأثر 
المخاطــر البيئيــة واإلجتماعية والمؤسســية علــى المصــارف، وإدارة المخاطر نمــاذج التقنيات الحديثة ومواكبة ســرعة 
ــر البيئــة الخارجية، وجائحة كورونا: محــرك العصر الجديد إلدارة مخاطر اإلئتمان وبنــاء أنظمة التصنيف، واإللتزام  تغيُّ
بمتطلبات بازل 4 والتعديالت على إطار عمل بازل والمعيار الدولي رقم 9، تزامنًا مع تداعيات الجائحة، وتطوير سيناريوهات 
إختبارات الضغط لتشــمل مخاطر األمن السيبراني ضمن مخاطر التشغيل، واإلتجاهات الحديثة في إدارة مخاطر التجزئة 
الرقمية، وآليات التعامل مع مخاطر هجمات األمن السيبراني واسعة النطاق، وتقييم الفرص والمخاطر من تطبيقات الذكاء 
اإلصطناعــي فــي المصارف، واإلطــار المتكامل إلدارة المخاطر المؤسســية ERM في ما بعد كورونا، وأثــر العمالت الرقمية 

المستقرة STABLECOIN على اإلستقرار المالي.  

جلسات منتدى «رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية 2021»
ناقشت اTثار ا3قتصادية وا3جتماعية والبيئية لكورونا على ا>سواق الناشئة
وإستراتيجيات المصارف المركزية لدعم التعافي ا3قتصادي ما بعد الجائحة

∫hC’G Ωƒ«dG
 ÉfhQƒc áëFÉéd á«Ä«ÑdGh á«YÉªàLE’Gh ájOÉ°üàbE’G QÉKB’G{

záÄ°TÉædG ¥Gƒ°SC’G ≈∏Y

فــي الكلمة الرئيســية، تنــاول نائب وزيــر المالية للسياســات المالية، 
وزارة الماليــة، مصر الدكتور أحمــد كجوك، محور «اآلثار اإلقتصادية 

واإلجتماعية والبيئية لجائحة كورونا على األسواق الناشئة». 

الدكتور أحمد كجوك
وقـــال نائب وزير المالية للسياســـــــات الماليـــــــة، وزارة المالية، مصر الدكتور 
أحمد كجوك: «لقد شهد اإلقتصاد العالمي تراجعاً وإنكماشاً كبيراً وغير مسبوق، قدره 3.3 % خالل العام 2020، بسبب تداعيات جائحة 
كورونا، إال أن هناك تحسناً كبيراً في األداء اإلقتصادي العالمي لعام 2021، ولكن بدرجات متباينة، وال تزال األفق اإلقتصادية محافظة بقدر 

الدكتور أحمد كجوك

موضوع الغالف
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كبير من عدم اليقين».
وأشـــار د. كجوك إلى «أن منطقة الشـــرق األوسط وآســـيا الوسطى، ستشهد 
تعافياً إقتصادياً، لكن معدالت النمو المقدرة لعامي 2021 و2022، ســـتكون أقل 
وأبطأ من المحقق في العديد من الدول الناشـــئة. وقد أبدى اإلقتصاد المصري، 
قـــدراً كبيـــراً جداً من التماســـك والصالبـــة والقدرة علـــى التعامل مـــع تداعيات 

الجائحة في عالم، غالبية الدول فيه، تعاني ركوداً شديداً».

ورقة عمل حول:
«إدارة مخاطر التشغيل: فرص ما بعد الجائحة»

تناولت ورقة العمل محور «إدارة مخاطر التشـــغيل: فرص ما بعد الجائحة»، تحدث 
فيه كل من: مديرة التدقيق الداخلي – شركة طيران الشرق األوسط (الميدل إيست)، ورئيس مجموعة إدارة المخاطر التشغيلية سابقًا – بنك 

بيبلوس، لبنان، الدكتورة ندى يموت، ونائب المديرالعام ورئيس مجموعة المخاطر (CRO s) ، بنك اإلعتماد اللبناني ندى عواد رزق اهللا.

≈dhC’G á°ù∏édG
ájõcôªdG ±QÉ°üªdG äÉ«é«JGôà°SEG{

zÉfhQƒc áëFÉL äÉ«YGóJ AGREG …OÉ°üàbE’G »aÉ©àdG ºYód

تناولت الجلسة األولى محور «إستراتيجيات المصارف المركزية لدعم التعافي اإلقتصادي إزاء تداعيات جائحة كورونا». ترأس 
الجلســة نائــب محافظ البنــك المركزي المصــري، مصر جمال نجم، تحــدث فيها كل من: وكيــل المحافظ – قطاع بــازل، البنك 
المركزي المصري، شريف عاشور، ومساعد مدير تنفيذي/ إدارة الرقابة على المصارف، البنك المركزي األردني، عدنان ناجي.

الدكتورة ندى يموت

مداخالت خالل جلسات العمل
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ورقة عمل حول:
«تطبيقات الذكاء اإلصطناعي الفرص والتحديات وإدارة المخاطر

نماذج التقنيات الحديثة»
تناولـــت ورقـــة العمل محور «تطبيقـــات الذكاء اإلصطناعي - الفـــرص والتحديات 
وإدارة المخاطـــر نمـــاذج التقنيات الحديثة»، تحدث فيها نائـــــــب أول المدير العام، 

بنك مصر، الدكتور أحمد فؤاد خليل. 

الدكتور أحمد فؤاد خليل
قـــال نائـــــــب أول المدير العام، بنك مصر، الدكتور أحمـــــــد فؤاد خليل: «إن أهم 
فوائد الذكاء اإلصطناعي في الخدمات المصرفية هي: تخفيض تكاليف التشغيل 
والمخاطر، وأتمتة العمليات الروبوتية، وتحسين تجربة العمالء، وتطوير كشف اإلحتيال واإلمتثال التنظيمي، وال سيما عمليات غسل األموال، 
وتحســـين قـــرار اإلقراض واإلئتمان، ونماذج مخاطر اإلئتمان وأتمتة عملية اإلســـتثمار»، مشـــيراً إلى «أهمية بنـــاء القدرات في إدارة مخاطر 

الذكاء اإلصطناعي، وأن تقوم البنوك بالعديد من خيارات التصميم، وبناء القدرات بما يستجيب مع المتطلبات الراهنة».

»fÉãdG Ωƒ«dG
≈dhC’G á°ù∏édG

QÉWEG ≈∏Y äÓjó©àdGh 4 ∫RÉH äÉÑ∏£àªH ΩGõàdE’G{
zÉfhQƒc áëFÉL äÉ«YGóJ ™e kÉæeGõJ 9 ºbQ »dhódG QÉ«©ªdGh ∫RÉH πªY

تناولــت الجلســة األولى محور «اإللتزام بمتطلبات بازل 4 والتعديالت على إطار عمل بــازل والمعيار الدولي رقم 9 تزامنًا مع 
تداعيــات جائحة كورونا». ترأس الجلســة، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لبنــك القاهرة طارق فايد. تحدث فيها 
كل من: نائب المدير العام ورئيس مجموعة المخاطر (CRO s)، بنك اإلعتماد اللبناني ندى عواد رزق اهللا، ورئيس مجموعة 

المخاطر الشاملة (CRO s)، وعضو مجلس اإلدارة التنفيذي، البنك المصري لتنمية الصادرات، مصر محمد أبو السعود.

مداخالت ومناقشات

طارق فايد متوسطًا ندى عواد رزق اهللا ومحمد أبو السعود

موضوع الغالف
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ندى عواد رزق اهللا
وقالـــت نائب المديـــــــر العام 
المخاطـــــــر  مجموعـــــــة  ورئيـــــــس 
اإلعتمـــــــاد  بنـــــــك   ،(CRO s)
اللبنانـــــــي ندى عـــــــواد رزق اهللا: « 
بالنظـــر إلـــى الضغـــط علـــى كل 
من الربحية والرســـملة، ستحتاج 
تقييـــم  مراجعـــة  إلـــى  البنـــوك 
الميزانيـــات العمومية اإلجمالية، 

ونماذج األعمال، ومراجعة سياسات اإلقراض والمحافظ اإلستثمارية، 
ومخاطر اإلئتمان والحوكمة وممارســـات اإلدارة»، مشيرة إلى «إمكانية 
توفير مخصصات أعلى بكثير من مفهوم الخسارة مدى الحياة، وإدراج 

التطلع إلى المستقبل، وتقييم الخسائر اإلئتمانية المتوقعة».

محمد أبو السعود
وتناول عضو مجلس اإلدارة 
المصـــــــري  البنـــــــك  التنفيـــــــذي، 
مصـــــــر  الصـــــــادرات،  لتنميـــــــة 
محمد أبو الســـــــعود، العديد من 
التحديـــات التـــي تواجـــه إجراء 
إختبـــار التجـــارب اإلقتصاديـــة 
 ،«-19 «كوفيـــد  جائحـــة  أثنـــاء 
أبرزهـــا مســـألة عـــدم اليقيـــن، 

ويُمكن أن يتغير هذا الســـلوك مع تطور يُمكن اإلعتماد عليه بشـــكل 
كاٍف مع أسلوب التعامل مع خصوصيات وضع «كوفيد 19-».   

ورقة عمل حول:
«لمحة عامة عن األولويات الحالية 

والمستقبلية للجنة بازل»
تناولت ورقة العمل محور «لمحة عامة عن األولويات الحالية والمستقبلية 
للجنة بازل»، تحدث فيها كل من: عضو األمانة العامة للجنة بازل، بنك 
التســـــــويات الدولية، بازل/سويسرا، مارك فرج، ومساعد مدير تنفيذي/ 

إدارة الرقابة على المصارف، البنك المركزي األردني، عدنان ناجي.

ورقة عمل حول:
«اإلتجاهات الحديثة 

التجزئة  مخاطــر  إدارة  فــي 
الرقمية»

محـــور  العمـــل  ورقـــة  تناولـــت 
«اإلتجاهـــات الحديثـــة في إدارة 
الرقميـــة»،  التجزئـــة  مخاطـــر 
تحـــدث فيهـــا رئيـــــــس مجموعة 
مخاطر التجزئة المصرفية، البنك األهلي المصري، محمد عيسى. 

محمد عيسى
قال رئيس مجموعة مخاطر التجزئة المصرفية، البنك األهلي 
المصري، محمد عيســـــــى: «إن أهـــم اإلجراءات المتبعـــة في البنك 
إلدارة مخاطـــر التجزئـــة الرقمية، هو مراجعـــة المحّددات اًلخاصة 
بعمليات الدفـــع على المواقع غير المؤّمنة، من حيث عدد الحركات 
والمبالغ المسموح بها، وتحليل األسلوب اإلحتيالي، ووضع الضوابط 
الالزمـــة للحـــد من العمليـــات اإلحتيالية من خـــالل أًنظمة مكافحة 

اإلحتيال».

جلسة المناقشة
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á«fÉãdG á°ù∏édG
 §¨°†dG äGQÉÑàNEG äÉgƒjQÉæ«°S ôjƒ£J{

zπ«¨°ûàdG ôWÉîe øª°V »fGôÑ«°ùdG øeC’G ôWÉîe πª°ûàd

تناولت الجلسة الثانية محور «تطوير سيناريوهات إختبارات الضغط  لتشمل مخاطر األمن السيبراني ضمن مخاطر التشغيل». 
تــرأس الجلســة وكيل المحافظ للرقابــة المكتبية، البنك المركزي المصري أشــرف بهي. تحدث فيهــا كل من: رئيس مجموعة 

المخاطر (CRO s)، بنك القاهرة، هالة القصار، ورئيس مخاطر التشغيل واألمن السيبراني، بنك SAIB، مصر، محمد طلعت.

هالة القصار متوسطة أشرف بهي ومحمد طلعت

صة تنصت إلى المتحدثين في جلسات العمل شخصيات مصرفية متخصِّ

موضوع الغالف
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هالة القصار
مجموعـــــــة  رئيـــــــس  قالــــت 
بنـــــــك   ،(CRO s) المخاطـــــــر 
القاهرة، هالة القصار: إن «التطور 
المذهــــل فــــي صناعــــة التقنيــــات 
الماليــــة، أتاح العديــــد من الفرص 
للبنوك. لكن مــــاذا عن التهديدات 
المصاحبة؟ في اإلجابة، إن تسارع 
التحــــول الرقمــــي والوصــــول إلــــى 

البيانات المصرفية والمعامالت من الهواتف المحمولة واألجهزة المتصلة 
باإلنترنت، قد يُهّدد عمليات البنوك والعمالء واإلستقرار المالي».

أضافــــت القصار: «وفــــق المنتدى اإلقتصــــادي العالمي، إن المخاطر 
التكنولوجيــــة في شــــكل هجمــــات إلكترونية وإحتيال، تُعد من أكبر عشــــر 
مخاطر من حيث اإلحتمالية. كما يُعد إنهيار البنية التحتية للمعلومات من 
بين المخاطر العشر األولى من حيث التأثير»، داعية إلى «أن يكون الهدف 
الرئيســــي هو التركيز على زيادة مرونة المؤسســــة، والوصول إلى إمكانية 
التنبؤ للعمل على تدعيم المؤسســــة، وإتخاذ جميع الخطوات اإلســــتباقية، 

للحد من إحتمال حدوث اإلختراق بدالً من العمل على رد الفعل».

محمد طلعت
مخاطـــــــر  رئيـــــــس  وقـــال 
الســـــــيبراني،  واألمن  التشـــــــغيل 
بنـــــــك SAIB، مصـــــــر، محمـــــــد 
طلعت «إن الهجوم الســـيبراني 
هـــو أي محاولـــة للوصـــول غير 
المصّرح به إلى جهاز كومبيوتر، 
شـــبكة  أو  حوســـبة  نظـــام  أو 
كومبيوتر، بقصد إحداث ضرر. 
وتهـــدف الهجمـــات اإللكترونية إلى تعطيـــل أو تدمير أو التحكم في 
أنظمة الكومبيوتر أو تغيير أو حظر أو حذف أو التالعب أو ســـرقة 

البيانات الموجودة داخل هذه األنظمة». 
وأشـــار طلعت إلى «أن هجوم البرمجيات الخبيثة، يتم من خالل 
إســـتخدام البرامج الضارة لمهاجمة أنظمة المعلومات. وتُعد برامج 
الفدية، والتجســـس وأحصنـــة طروادة أمثلة علـــى البرامج الضارة. 
علمـــاً أنه «إعتمـــاداً على نـــوع الشـــيفرة الخبيثة، يُمكـــن للقراصنة 
إســـتخدام البرامج الضارة لســـرقة أو نسخ بيانات حساسة سراً، أو 

حظر الوصول إلى الملفات أو تعطيل األنظمة».

ådÉãdG Ωƒ«dG
ورقة عمل حول: «جائحة كورونا والعصر الجديدإلدارة مخاطر اإلئتمان وبناء أنظمة التصنيف»

تناولـــت ورقـــة العمل محور «جائحـــة كورونا والعصر الجديد إلدارة مخاطـــر اإلئتمان وبناء أنظمة التصنيف». تحـــدث فيها، رئيس مجموعة 
المخاطر الشاملة (CRO s) عضو مجلس اإلدارة التنفيذي، البنك المصري لتنمية الصادرات/ مصر، محمد أبو السعود.

≈dhC’G á°ù∏édG
z±QÉ°üªdG ≈∏Y á«°ù°SDƒªdGh á«YÉªàLE’Gh á«Ä«ÑdG ôWÉîªdG ôKCG{

تناولــت الجلســة االولى محور «أثــر المخاطر البيئية واإلجتماعية والمؤسســية على المصارف». ترأس الجلســة، وكيل أول 
المحافــظ، قطاع الرقابة المكتبية، البنك المركزي المصري، محمد أبو موســى. تحدث فيها كل من: نائب أول المدير العام، 

بنك مصر، الدكتور أحمد فؤاد خليل، ورئيس قطاع المخاطر (CRO s)، بنك أبو ظبي، مصر، عمر نجم.

محمد أبو موسى متوسطًا أحمد فؤاد خليل وعمر نجم
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الدكتور أحمد فؤاد خليل
المديـــــــر  أول  نائـــــــب  تنـــاول 
العام، بنـــــــك مصر، الدكتور أحمد 
فـــــــؤاد خليـــــــل، المخاطـــر المالية 
المتعلقـــة بالمناخ، وقال: «تُشـــير 
هـــذه المخاطر إلى تغيُّـــر المناخ، 
والذي يُمكن أن يُؤثر على ســـالمة 
المؤسســـات الماليـــة، ولهـــا آثار 
أوســـع علـــى اإلســـتقرار المالـــي 

والنظـــام المصرفي»، مشـــيراً إلى «المبـــادرات التنظيمية واإلشـــرافية 
الحاليـــة في شـــأن المخاطر الماليـــة المتعلقة بالمنـــاخ، ومجموعة من 
التقاريـــر التحليليـــة حول هذه المخاطر، وتطوير ممارســـات إشـــرافية 

الة من أجل التخفيف من هذه المخاطر أيضاً». فعَّ

عمر نجم
وقال رئيس قطاع المخاطر 
(CRO s)، بنك أبو ظبي، مصر، 
عمـــــــر نجـــــــم «ينظر العمـــالء، وال 
ســـيما جيل الشـــباب بحـــذر إلى 
الطموحات الملموســـة للشركات 
التـــي تقـــف وراء المنتجات التي 
التـــي  والوظائـــف  يشـــترونها، 
يتقدمـــون لها»، مشـــيراً إلى «أن 

الشـــركات تحتاج إلـــى اإلنتقال المنظـــم إلى عالم توجـــد فيه مصادر 
طاقة أكثر إستدامة في مواجهة المخاطر وتغيُّر المناخ»، موضحاً «أن 
وكاالت التصنيف ومجتمعات المســـتثمرين تتوقع أن يكون لدى البنوك 
والمؤسسات المالية إســـتراتيجية قوية لإلستدامة وإطار عمل، والتي 
تتضمن المحافظ المخصصة (مثل اإلقراض واإلستثمار). وقد قوبلت 

عالقات المســـتثمرين بقدر متزايد من الطلبـــات لإلفصاحات البيئية 
واإلجتماعيـــة وحوكمـــة الشـــركات. وتماشـــياً مع أهداف اإلســـتدامة 
للحكومـــات الوطنية، يتجه الخبراء الماليون على مســـتوى العالم نحو 
جعل اإلفصاح عن مخاطر الحوكمة البيئية واإلجتماعية والمؤسســـية 
إلزامياً، في ظل إســـتنباط وسائل جديدة إلمالة الدفة لصالح التمويل 

األخضر».  

موضوع الغالف
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á«fÉãdG á°ù∏édG
äÉªég ôWÉîe ™e πeÉ©àdG äÉ«dBG{
z¥É£ædG á©°SGh »fGôÑ«°ùdG øeC’G

تناولــت الجلســة الثانية محور «آليات التعامل مع مخاطر هجمات األمن الســيبراني واســعة النطاق»، ترأس الجلســة، وكيل 
المحافــظ لقطاع األمن الســيبراني، البنــك المركزي المصري، الدكتور شــريف حازم. تحدث فيها كل مــن: رئيس قطاع أمن 
المعلومات، البنك األهلي المصري، عبير خضر، ومدير إدارة مخاطر األمن الســيبراني، شــركة UBS/سويســرا، أســامة عبد 

الحميد، وخبير األمن السيبراني، مستشار بعض المنظمات الحكومية المصرية، بهاء عثمان.

نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم في مداخلة أثناء جلسات العمل

الدكتور شريف حازم متوسطًا عبير خضر، أسامة عبد الحميد وبهاء عثمان
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لقطات للشخصيات المشاركة في جلسات عمل منتدى 
«رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية 2021» - الدورة الثالثة

موضوع الغالف
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موضوع الغالف
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توزيع جوائز للمشاركين في منتدى
«رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية 2021» - الدورة الثالثة

موضوع الغالف
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رعاة منتدى 
«رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية 2021» - الدورة الثالثة

موضوع الغالف
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موضوع الغالف

خلصــت توصيــات منتدى «رؤســاء إدارات المخاطر في المصارف العربيــة 2021» الذي نظمه إتحاد المصــارف العربية تحت 
رعايــة محافظ البنك المركزي المصري طارق حســن عامــر، بالتعاون مع البنك المركزي المصــري، وإتحاد بنوك مصر، في 
رات  دورتــه الثالثــة في مدينة الغردقة، مصر لمدة ثالثة أيام، إلى ضرورة «أن تشــمل سياســات إدارة المخاطــر تداعيات تغيُّ
المنــاخ والكــوارث الطبيعية، وكيفية التعامل معها وأخــذ اإلحتياطات الالزمة لمواجهتها، وإيــالء عناية خاصة لتعزيز نظم 
المعلومات اإلئتمانية في البنوك، واإلدارات والوحدات المتخصصة في كل بنك، لتوفير بيانات لحظية لمسؤولي المخاطر 

ال». لتقييم وقياس وإدارة المخاطر اإلئتمانية بشكل إستباقي وفعَّ

وبعد جلسات العمل التي تخللتها مناقشات ومداخالت، أفضى المنتدى إلى التوصيات التالية: 

● التركيز على أهمية التقييم الداخلي والتخطيط المستقبلي لكفاية رأس المال على مستوى كل بنك على حدة، لمواجهة كافة المخاطر 
المتوقعة، مع أخذ نتائج إختبارات الضغط في اإلعتبار.

● ما إســـتحدثه قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد من ضوابط لتســـوية أوضاع البنوك المتعثرة، أو تلك التي تعاني بعض 
المشاكل.

● أهمية قيام مسؤولي أمن المعلومات في البنوك بوضع آليات للتعامل مع مخاطر هجمات األمن السيبراني.
● إجراء إختبارات ضغوط تُوضح مدى قدرة البنوك على مواجهة المخاطر المختلفة، وال سيما هجمات األمن السيبراني.

● أهميـــة بنـــاء القدرات في مجـــاالت علوم البيانات وتطبيقات الذكاء اإلصطناعي في البنوك، بمـــا يتزامن مع خطوات التحول الرقمي، 
ويضمن كفاءة إدارة مخاطرها.

● يجب أن تشـــمل سياســـات إدارة المخاطر تداعيات تغيُّرات المناخ والكوارث الطبيعية وكيفية التعامل معها وأخذ اإلحتياطات الالزمة 
لمواجهتها.

● أهميـــة إيـــالء عناية خاصة لتعزيز نظم المعلومـــات اإلئتمانية في البنوك، وتعزيز االدارات والوحدات المتخصصة في كل بنك، لتوفير 
ال. بيانات لحظية لمسؤولي المخاطر لتقييم وقياس وإدارة المخاطر االئتمانية بشكل استباقي وفعَّ

● أهمية أن تنتهج البنوك المركزية سياســـة إعالمية خاصة خالل فترات األزمات والكوارث الطبيعية، لطمأنة المودعين والمســـتثمرين، 
وبما يعزز الثقة في القطاع المصرفي.● 

توصيات منتدى «رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية 2021»:

على سياسات إدارة المخاطر أن تشمل تداعيات تغيZرات المناخ والكوارث الطبيعية
تعزيز نظم المعلومات ا3ئتمانية بالبنوك وا3دارات والوحدات المتخصصة في كل بنك
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إفتتح األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح اللقاء العربي - القبرصي السنوي السابع: التحقيق في 
التدهور العالمي في عالقات المصارف التجارية بالبنوك المراسلة واالمتثال لـ AMLD6 و AMLA 2020، في الرنكا، 

قبرص الذي نظمه اإلتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وهو معّد خصيصًا لمجموعة مدراء اإللتزام ومكافحة غسل 
األموال في المؤسسات المالية والمصرفية العربية على مدى يومين، (في 17 و18 حزيران/يونيو 2021).

نظمه ا3تحاد الدولي للمصرفيين العرب

ا>مين العام 3تحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح 

يفتتح اللقاء العربي - القبرصي السنوي السابع:

التحقيق في التدهور العالمي في عالقات المصارف التجارية 
AMLA 2020 و AMLD6 بالبنوك المراسلة وا3متثال لـ

وشارك في اللقاء كل من: عضو مجلس إدارة البنك المركزي القبرصي 
ورئيس لجنة مكافحة غسل االموال ماريوس نيوبتلومو، ومدير عام جمعية 
المصـــارف القبرصيـــة مايكل كمـــاس، ورئيس هيئة اإلســـتثمار القبرصية 
ماريـــوس طنوســـيس، ورئيـــس مجلـــس إدارة بنك ASTRO شـــادي كرم، 
وخبـــراء فـــي مجال اإلمتثال والتحقق من كل مـــن: قبرص،  ولبنان، ومصر، 
والواليـــات المتحـــدة األميركية، ولنـــدن، باإلضافة الى مـــدراء المصارف 
القبرصيـــة، ومدراء المصـــارف اللبنانية العاملة في قبرص، وشـــخصيات 

مالية وإقتصادية.
ويُعــــد هــــذا اللقــــاء واحداً من العديد مــــن اللقاءات التــــي ينظمها اإلتحاد 
الدولــــي للمصرفييــــن العرب، في إطار جهوده المكثفــــة لتطوير عالقة البنوك 

العربية مع البنوك المراسلة ومواجهة عمليات غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.
وأثار اللقاء العربي - القبرصي الســـنوي الســـابع محاور التحقيق في 
التدهـــور العالمـــي في عالقـــات المصـــارف التجارية بالبنوك المراســـلة، 
واإلجـــراءات التـــي يُمكن للبلـــدان والمصارف إتباعها للحـــد من المخاطر 
األمـــوال  غســـيل  لمكافحـــة  الســـادس  والتوجيـــه   ،(De-Risking)
(AMLD6) - التخطيـــط والتنفيذ اإلســـتباقي، وقانون مكافحة غســـيل 
األمـــوال األميركي (AMLA) لعام 2020. علماً أن هذا اللقاء موجه إلى 
مـــدراء المخاطر واإلمتثـــال في المصارف العربية، وال ســـيما إلى أعضاء 
مجموعـــة مـــدراء اإللتـــزام ومكافحة غســـل األمـــوال في اإلتحـــاد الدولي 

للمصرفيين العرب.● 

الملتقيات والندوات

المشاركون الرئيسيون خالل اللقاء العربي - القبرصي السنوي السابع في الرنكا



65 Union of Arab Banks (August 2021)                           احتاد املصارف العربية  (آب/ أغسطس  2021)



Union of Arab Banks (August 2021)احتاد املصارف العربية  (آب/ أغسطس 2021)66

أوضح محافــظ البنك المركزي الســعودي «ســاما»، الدكتور 
فهــد بــن عبداهللا المبــارك، «أن اإلقتصاد الســعودي، شــهد 
العديــد مــن اإلصالحــات التــي ســاهمت فــي تغّيــر هيــكل 
اإلقتصــاد، وجعله أكثر تنوعًا وإســتغالًال للميزات النســبية 
التي تنعم بها المملكة، ســواء علــى صعيد الموارد الطبيعية 
أو الموقــع الجغرافي أو القدرات البشــرية أو البنية التحتية 

والتقنية»
وأضاف المحافظ المبارك على هامش إصدار التقرير الســـنوي 
الـ 57، الذي يعرض أهم التطورات اإلقتصادية والمالية في المملكة 
خـــالل العـــام 2020: «أن هـــذه اإلصالحـــات، إضافـــة إلـــى الحـــزم 
التحفيزية والخطوات غير المســـبوقة التي قامـــت بها حكومة خادم 
الحرميـــن الشـــريفين وولي عهده على الصعيديـــن الصحي والمالي، 
أســـهمت فـــي تخفيـــف أثر جائحـــة فيـــروس كورونا علـــى اإلقتصاد 
الســـعودي، بمـــا في ذلك ما ســـاهمت بـــه مبادرات البنـــك المركزي 
السعودي في الحد من آثار هذه الجائحة على القطاع الخاص بشكل 

عام، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص».
وتوقع المحافـــظ الدكتور المبارك «إســـتمرار التعافي في النمو 
مع التوســـع في إعطاء اللقاح ضـــد فيروس «كوفيد19-»، إضافة إلى 
تخفيـــف اإلجـــراءات اإلحترازية في المملكة وبقيـــة دول العالم، مما 
ســـينعكس إيجاباً علـــى الطلب العالمـــي على النفط وحركة الســـفر 

والسياحة وغيرها من األنشطة».
وتابع د. المبارك: «لقد شهد اإلقتصاد السعودي تحسناً ملحوظاً 
بعـــد إنحســـار أزمـــة جائحة كورونـــا، وال ســـيما بعد فتح األنشـــطة 
اإلقتصاديـــة، مدعومـــاً بنمو القطـــاع غير النفطي عمومـــاً، والقطاع 

الخاص على وجه الخصوص».
وتحـــدث محافظ «ســـاما» د. المبارك، شـــارحاً «أن نتائج الربع 
األول مـــن العام 2021، تعكس ســـرعة التعافي فـــي اإلقتصاد، حيث 
ســـجل الناتج غيـــر النفطي الحقيقي نمواً نســـبته 2.9 %، وســـجل 
القطـــاع الخاص نمواً نســـبته 4.4 %، وشـــهد اإلنفاق االســـتهالكي 
النهائي الخاص إرتفاًعا بمعدل 1.3 %، وتحســـن معدل البطالة بين 

محافظ البنك المركزي السعودي «ساما»

 الدكتور فهد بن عبدا3 المبارك: 

ا3صالحات ساهمت في تغيّر هيكل ا3قتصاد السعودي وتنوعه
إستمرار التعافي في النمو سينعكس إيجابًا 

على الطلب العالمي على النفط والسياحة والسفر

الســـعوديين، إذ بلـــغ 11.7 %  مقارنـــة بمعدل قـــدره 12.6 % خالل 
الربع الرابع من العام 2020».

وفي ما يخص المنشـــآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 
التـــي ال تـــزال متأثرة من اإلجـــراءات اإلحترازية المتخـــذة لمواجهة 
الجائحـــة، أكد الدكتور فهد بن عبداهللا المبارك «أن البنك المركزي 
الســـعودي إتخـــذ عدداً من اإلجراءات، وأطلـــق مجموعة من البرامج 
لدعـــم هـــذه المنشـــآت العـــام الماضـــي وهذا العـــام، لتعزيـــز النمو 

اإلقتصادي».
وأشـــار التقرير السنوي، إلى «إستمرار البنك المركزي السعودي 
في نهجه المتصل بإدارة السياســـة النقدية، لتحقيق إستقرار أسعار 
الصـــرف، والحفاظ على ســـالمة النظـــام المالي، وإســـتقراره لدعم 

النمو اإلقتصادي».
ونمـــا عـــرض النقود في العـــام 2020 بنســـبة 8.3 % ليبلغ نحو 
2,149.3 مليـــار ريـــال. ورغم ظـــروف جائحة كورونـــا، إال أن القطاع 

الدكتور فهد بن عبداهللا المبارك،
محافظ البنك المركزي السعودي «ساما»

ا9خبار والمستجدات
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يستعد أحد أقدم البنوك في اإلمارات العربية المتحدة لمستقبل 
رقمـــي حصـــراً، فـــي ظل منافســـة من الشـــركات الناشـــئة في مجال 

الخدمات المالية غير التقليدية.
ويُدير بنك المشرق حالياً 10 فروع فقط في اإلمارات، مقابل 34 
فرعاً قبل عامين. ومن المقرر أن ينخفض هذا العدد أكثر، حيث توقع 
الرئيـــس التنفيذي أحمد عبد العال «أن الفروع التقليدية لن يكون لها 

وجود قريباً جداً».
وقال عبد العال في مقابلة مع «بلومبرغ»، «هناك تحّول كامل في 
إســـتراتيجيتنا للتركيز على القنوات الرقمية، والتي تُمثل اآلن غالبية 
األعمـــال الجديـــدة فـــي البنك»، مشـــيراً إلى أنه ال يـــزال لدينا بعض 
العمـــالء الذين يعتمدون على المعامـــالت المادية، لكن أرقامنا تظهر 

أن هؤالء يتضاءلون كل دقيقة».
وبينما أنشأ المقرضون، بما في ذلك بنك اإلمارات دبي الوطني، 

فروعاً رقمية، تدخل كيانات مستقلة السوق أيضاً، حيث أنشأ مؤسس 
شـــركة إعمـــار العقاريـــة في دبي منصـــة تُســـّمى Zand، بينما أعلن 
صندوق أبوظبي السيادي ADQ العام الماضي، عن خطط لبناء بنك 
رقمي بقيمة 545 مليون دوالر. وفي الوقت نفســـه، إجتذبت تطبيقات 
الدفع المحلية التمويل ودخلت شركات مثل Stripe Inc إلى السوق.

وقـــال عبد العال «إن المشـــرق لـــم يعد ينافس البنـــوك التقليدية 
فحســـب، إذ إن منافســـينا الحقيقييـــن هـــم مقدمـــو تجربـــة العميل، 

أصحاب البيانات، والمعلومات».
وكشـــف عبد العال عن «خطة البنك لدخول ُعمان وتنمية أعماله 
فـــي مصـــر. كما تقـــدم بطلب للحصـــول على ترخيـــص مصرفي في 

المملكة العربية السعودية».
ويعمل بنك المشـــرق على عدد من السندات الخضراء المتوافقة 

مع الشريعة اإلسالمية في المنطقة.●  

بنك عربي شهير يُحّول كامل معامالته رقميًا
ويطلب ترخيصًا في السعودية

المصرفي الســـعودي ال يزال يتمتع بالمتانة واإلســـتقرار، ويأتي ذلك 
إنعكاساً لإلجراءات والتدابير التي عمل بها البنك المركزي السعودي 
والمصارف السعودية معاً، والتي كان لها دور كبير في تخفيف اآلثار 

السلبية للجائحة على القطاعين الخاص والمصرفي».
كذلك تضمن التقرير «جهود البنك المركزي بالشـــراكة مع وزارة 
الماليـــة وهيئـــة الســـوق المالية في تنفيـــذ مبـــادرات برنامج تطوير 
القطاع المالي، الذي يهدف إلى بناء قطاع مالي متطور وفاعل لدعم 
نمـــو اإلقتصـــاد الوطني، وتحفيـــز اإلدخار والتمويل واإلســـتثمار من 

خالل تطوير مؤسسات القطاع المالي وتعميقها».
وأنجـــز البنـــك المركزي خـــالل عام واحد، 12 مبـــادرة من أصل 

16 مبـــادرة يملكها البنك المركزي من إجمالي عدد مبادرات برنامج 
تطوير القطاع المالي البالغة 41 مبادرة.

وأشـــار المركزي الســـعودي، إلى «إستمرار المؤشـــرات النقدية 
والمصرفية في تسجيل أداء جيد خالل العام 2021، رغم مما يشهده 
العالم من تقلبات بســـبب ظروف الجائحة، وظهور ســـالالت متحورة 
عـــدة من فيـــروس كورونا «كوفيد19-»، إذ حقـــق عرض النقود خالل 
مايو/أيار 2021 إرتفاعاً ســـنوياً نســـبته 6.7 % ليبلغ نحو 2,213.4 
مليار ريال، ونمت أيضاً الودائع المصرفية بمعدل 7.5 % لتبلغ نحو 
2,001.2 مليـــار ريال؛ وإرتفـــع اإلئتمان المصرفـــي الممنوح للقطاع 

الخاص بنسبة 16.0 % ليبلغ نحو 1,840.8 مليار ريال».●  
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أظهــرت دراســة عالميــة حديثــة تصّدر الريــاض قائمــة المدن 
العربيــة وحلولهــا فــي المرتبــة 14 دوليــًا بيــن عــدد مــن كبرى 
العواصــم والمــدن حــول العالم، علــى صعيد الطمــوح واإلبتكار، 

ومواءمة البيئة القانونية والتشغيلية لريادة األعمال.
وأخذت الدراســــة التي أجرتها شــــركة «دوجو» العالمية المتخصصة 
بحلــــول التســــديد الذكي للمدفوعــــات المالية في اإلعتبــــار، مجموعة من 
العوامل، في مقدمها عدد ســــكان المدينة ومســــتوياتهم العلمية والحصة 
الفرديــــة من الناتــــج الوطني اإلجمالي، إلى جانب كلفة إطالق عمل جديد 
وعدد الشــــركات الناشئة المســــجلة وحجم البحث رقمياً حول حلول ريادة 

األعمال.
وأظهــــر التقريــــر حلول العاصمــــة البريطانية لندن فــــي المركز األول 
عالميــــاً، تتبعهــــا مدينــــة ســــيدني األســــترالية ومدينة كيب تــــاون الجنوب 
أفريقيــــة. بينما حلّت الرياض في المركــــز 14 عالمياً، متقدمة على أنقرة 
وبرلين وبودابســــت وســــيؤول وطوكيــــو. كما تصّدرت العاصمة الســــعودية 

النتائج على مستوى المدن العربية.
كما حلّت الرياض في المرتبة الثامنة بين مدن دول مجموعة العشرين 

المشــــمولة فــــي القائمة. وقــــد إعتمدت الدراســــة علــــى أرقــــام البيانات 
المفتوحة واإلحصاءات الدولية الصادرة حول ريادة األعمال واإلبتكار.

وتتقاطــــع الدراســــة مع نتائــــج العديد من التقاريــــر المتخصصة التي 
أظهرت ريادة الرياض إقليمياً في مجالي اإلبتكار وريادة األعمال، فبحسب 
تقريــــر «ماغنت لريــــادة األعمال»، زاد تمويل رأس المال االســــتثماري في 
المملكــــة العربيــــة الســــعودية بنســــبة 55 % في العــــام 2020، ليصل إلى 
مســــتوى قياســــي بلــــغ 152 مليــــون دوالر، وســــّجل التمويل في الشــــركات 
الناشــــئة في الســــعودية معّدالت أســــرع من المتوســــط في منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا.
وشهدت 17 دولة في المنطقة زيادة بنسبة 13 % في إجمالي التمويل 
للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من العام 2019 إلى العام 2020، 
في حين شــــهدت الســــعودية زيادة بنمو التمويل للشــــركات الناشئة بنسبة 
55 %، وخالفــــت المملكة اإلتجاه  العام لعدد الصفقات التمويلية لصالح 
تلك الشــــركات، إذ سجلت نمواً بواقع 35 % خالل العام 2020، في حين 
تراجع عدد الصفقات في مجمل منطقة الشــــرق األوسط وشمال إفريقيا 

بنسبة 13 %  خالل الفترة نفسها.●

ا9خبار والمستجدات

الرياض الثامنة بين مدن «العشرين» 
وا>ولى عربيًا في الطموح وا3بتكار وريادة ا>عمال

    

 الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية
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عرضت وزارة النقل والخدمات اللوجستية في السعودية، خالل مؤتمر صحافي، أبرز مالمح اإلستراتيجية الوطنية للنقل 
والخدمات اللوجستية، كما عرضت الوزارة األطر العامة لإلستراتيجية وأبعادها التنموية واإلقتصادية والخدمية.

السعودية تكشف مالمح إستراتيجيتها
لتصبح مركزًا عالميًا للنقل والخدمات اللوجستية

وتخلل المؤتمر الصحافي، جلسة نقاش لقادة منظومة النقل 
فـــي المملكة، عرضـــوا خاللها األبعاد التنموية لإلســـتراتيجية 
الوطنيـــة للنقل والخدمات اللوجســـتية علـــى قطاعاتهم، حيث 
أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز 
بــن عبــداهللا الدعيلــج، «أن إســـتراتيجية قطـــاع الطيـــران 
المدني سترســـم خارطة طريق لمســـتقبل قطـــاع الطيران في 
المملكة، ليكون القطاع األول في الشرق األوسط، وتعزيز نسبة 
إســـهاماته في الناتـــج المحلي، ودعم تحقيق مســـتهدفات رؤية 

المملكة 2030».

وقـــال الدعيلـــج: «تســـتهدف إســـتراتيجية قطـــاع الطيران 
المدنـــي، بـــأن تكـــون المملكة بيـــن أفضل 15 دولة في مؤشـــر 
إتصـــال المطـــارات مع العالـــم، بما يؤّمـــن ترابطاً كامـــًال يُعّزز 
بيئـــة األعمـــال ويحقـــق أهـــداف االســـتراتيجيات الخاصة في 

قطـــاع الحج والعمرة الذي يســـتهدف 30 مليون معتمر، وقطاع 
الســـياحة الذي يســـتهدف 100 مليون ســـائح، ولتكون المملكة 
مركزاً لوجســـتياً يربـــط القارات الثالث ومنصـــة عالمية للنقل 

والشحن الجوي».

«أن  المدنـــي  للطيـــران  العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس  وأضـــاف 
اإلســـتراتيجية ستُســـهم فـــي تحســـين تجربـــة المســـافر عبر 
المطـــارات بالمملكـــة، وتوفير خيـــارات ربط أكبر وأســـهل مع 
المحطـــات والمدن حول العالم، مـــن خالل توفير خيارات أكبر 
للمسافرين عبر الطيران االقتصادي محلياً وإقليمياً، باإلضافة 
إلى تحسين هيكل التكلفة لمشغلي القطاع مما يسهم بتنافسية 
أسعار التذاكر، ورفع الطاقة اإلستيعابية لمطارات المملكة إلى 
أكثر من 330 مليون مســـافر ســـنوياً، مقارنة بنحو 103 ماليين 
مسافر حالياً، لتصبح المملكة مركزاً عالمياً للسفر بالعبور».●  
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أعطت  المملكة العربية السعودية لمحة أولى عن السعي وراء دمج إثنين من الصناديق هما «التقاعد»، و«التأمينات»، 
مع خطة لمنافسة أكبر المستثمرين في العالم.

السعودية تُجهز عمالقًا سياديًا جديدًا 
يستهدف إختراق المراكز
 العشرة ا>ولى عالميًا

وسيمتلك الكيان المدمج الجديد أصوالً تزيد عن 250 مليار دوالر، 
وفقاً للرئيس التنفيذي لشـــركة حصانة لإلستثمار، ذراع إدارة االستثمار 
للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المملكة، سعد الفضلي، الذي 
قال: «إن التأمينات ستندمج مع المؤسسة العامة للتقاعد في خطوة من 

شأنها أن تقلل التكاليف، وتساعد على زيادة عوائد اإلستثمار».
 أضـــاف الفضلـــي: «ســـيُعزز اإلندمـــاج مكانـــة الصنـــدوق، ويدعم 
األداء، ويضع المؤسســـة العامـــة للتأمينات اإلجتماعية كواحدة من أكبر 
10 مســـتثمرين في خطـــط التقاعد في العالم»، موضحـــاً «أن اإلندماج 

ســـيُعطي فائدة كبيرة لناحية المســـاعدة على إدارة العالقات والتكاليف 
والتفـــاوض، لذلك فهو يســـاعد فـــي العديد من الجوانب بغية تحســـين 

العوائد».
يُذكـــر أن المملكـــة العربية الســـعودية تتخذ خطـــوات لدمج وإعادة 
هيكلـــة مختلف الكيانات، حيث تتطلع إلى تعزيز الكفاءة كجزء من خطة 
لتنويع اإلقتصاد بعيداً عن النفط. كما أنها تبني صندوق ثروتها السيادي 
لزيادة إنتشـــاره وتأثيره، حيث وضعت الحكومة خطة لتنمية أصوله إلى 

أكثر من تريليون دوالر في حلول العام 2025.● 

أعلـــن البنـــك األهلي الســـعودي، نفـــاذ إندماج شـــركتي «األهلي 
الماليـــة» و«ســـامبا كابيتال»، وهمـــا الكيانان المختصان باإلســـتثمار 
المالـــي، التابعـــان لــــ «البنـــك األهلي التجـــاري» و«مجموعة ســـامبا 

المالية»، قبل إعالن اإلندماج في كيان البنك األهلي السعودي.
ووفـــق بيـــان، تم إنقضاء شـــركة ســـامبا كابيتـــال، وإنتقال جميع 
حقوقهـــا وإلتزاماتهـــا إلى شـــركة األهلـــي المالية، وإتمـــام إجراءات 

اإلندماج.
وكان كل من «البنك األهلي التجاري» و«مجموعة سامبا المالية»، 
قـــد أعلنا في بداية أبريل (نيســـان) 2021 إتمام إندماجهما رســـمياً 
ليبدأ البنك الجديد عملياته تحت إســـم «البنك األهلي الســـعودي»،

السعودية: إندماج «ا>هلي المالية» و«سامبا كابيتال»

وكانـــت هيئـــة الســـوق المالية، قـــد وافقت على طلب إندماج شـــركة 
ســـامبا لألصـــول وإدارة اإلســـتثمار بصفتها الشـــركة المندمجة في 
شـــركة األهلي المالية بصفتها الشـــركة الدامجـــة، وإلغاء الترخيص 

الممنوح لشركة سامبا لألصول وإدارة اإلستثمار.● 
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 Apple تأكيــدًا للريــادة الســعودية في المنطقة، إختارت شــركة «أبــل» العاصمة الرياض مقــرًا لـ «أكاديمية أبــل للمطورين
Developer Academy»؛ لُتصبح المملكة األولى في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا في تأســيس األكاديمية التي 

سُتخصص في مرحلتها األولى للمبرمجات والمطورات، دعمًا لجهود تمكين المرأة واإلصالحات الضخمة في «رؤية 2030».

9ن الشراكة إستقطاب نوعي وتعزيز للتحول الرقمي وثقة في العقول السعودية

«أبل:» تختار الرياض مقرًا >ول أكاديمية مطّورين في الشرق ا>وسط

اهللا  عبــد  المهنــدس  المعلومــات  وتقنيــة  اإلتصــاالت  وزيــر  وقـــال 
الســواحة: «إن إختيار الســـعودية أن تكون أول دولة في الشـــرق األوسط وشمال 
أفريقيـــا، إحتضاناً ألكاديميات «أبل» العالمية للبرمجة والتطوير، يُمثل إســـتقطاباً 
نوعيـــاً وإســـتثماراً في العقول والمهـــارات الرقمية للكوادر النســـائية الوطنية، في 

رحلة التحول نحو إقتصاد قائم على اإلبتكار والتحول الرقمي».
من جهته، وصف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، الشراكة بأنها «نوعية 
ومتميزة»، الفتاً إلى أنها «ستكون رافداً أساسياً في تأهيل المبرمجات والمطورات 
والتقنيات لدعم إحتياجات سوق العمل في المجال، من خالل ُمخرجات مبنّية على 

أُسس أكاديمية متميزة ستكون إضافة نوعية في أحد أهم المجاالت الحيوية».
وتُعد السعودية أول دولة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تختارها 
«أبـــل» إلفتتـــاح أكاديميتهـــا، فيما تتـــوزع الفروع األخـــرى في الواليـــات المتحدة، 
والبرازيـــل، وإيطاليـــا، وكوريـــا الجنوبية، وإندونيســـيا، حيث أســـهمت في مجملها 
بإنشـــاء أكثر من 160 شركة ناشئة، وأكثر من 1500 تطبيق بواسطة خريجيها عبر 

فروعها في العالم.
وتأتي الشـــراكة مع «أبل» العالمية مع اإلتحاد الســـعودي لألمن الســـيبراني، 
والبرمجـــة والدرونز، ممثلًة بأكاديمية «طويق»، بالشـــراكة مـــع جامعة األميرة نورة 
بنـــت عبـــد الرحمن، حيث أعلنت رئيســـة الجامعـــة الدكتورة إيناس العيســـي، عن 

إستضافة الجامعة لألكاديمية، ما يؤكد تفوق وقوة حضور المملكة في المنطقة.

مـــن جانبـــه، أوضح رئيس مجلس إدارة االتحاد الســـعودي لألمن الســـيبراني 
والبرمجـــة والدرونـــز، رئيس مجلـــس إدارة أكاديميـــة «طويق» فيصل الخميســـي، 
«أن اختيـــار «أبـــل» لمدينة الرياض، لتكون مقراً لهـــا، يُعد ثمرة الدعم الكبير وغير 
المحـــدود الذي يجده القطاع التقني من القيادة في البالد، في إطار الســـعي نحو 
تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» ودعم جهود تمكين المرأة وزيادة معدالت توظيف 

النساء».
وأوضـــح الخميســـي، «أن األكاديمية ســـتعمل علـــى توفيـــر األدوات والتدريب 
لرائدات األعمال والمطورات والمصممات الطموحات لتأســـيس شـــركات ناشئة، 
وإيجـــاد كثيـــر من الوظائف في مجال تطبيقات الـiOS، (نظام تشـــغيل آي فون أو 
آي فون أو إس، ظهر في بداية العام 2007 كنظام تشغيل صنعته «أبل» لهاتفها آي 
فون)، عبر مسارات عدة تركز عليها وهي: البرمجة، وتطبيقات األعمال والتسويق، 

والتصميم، والمهارات المهنية».
ولفت الخمسي إلى «أن الشراكة اإلستثنائية دليل على إلتزام المملكة، تزويد 
محترفـــات المجـــال الرقمي بـــاألدوات الشـــاملة، التي يحتجنهـــا لتأهيل مطورات 
تطبيقـــات وقائدات فـــي المجال التقني، ورائدات أعمال على مســـتوى عالمي من 
التأهيـــل، تلبيـــًة للطلب المتزايد فـــي القطاع التقني، إنفـــاذاً لتوجيهات ولي العهد 
األمير محمد بن ســـلمان بن عبد العزيز آل ســـعود، وتحقيقاً لمســـتهدفات «رؤية 

المملكة 2030».● 
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بعد اإلنتهاء من وضع 8 مبادئ رئيسية، أعلنت هيئة الحكومة الرقمية السعودية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على 
اإلطار التنظيمي ألعمال الحكومة الرقمية، وذلك في إطار تعزيز جهود الهيئة في تنظيم أعمال الحكومة الرقمية، 

وتحسين وتطوير الخدمات الحكومة الرقمية وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية بما ُيمكن الجهات الحكومية من 
العمل بشكل تكاملي لتقديم خدمات حكومية رقمية استباقية ومبادرة وذات كفاءة عالية.

الموافقة على إطار تنظيم 
أعمال الحكومة الرقمية في السعودية

وأكـــد محافظ هيئة الحكومة الرقمية أحمد الصويان «أن الهيئة 
عملـــت على إعداد اإلطـــار التنظيمي ألعمال الحكومة الرقمية الذي 
ســـيكون أساســـاً تنظيمياً، تبني عليه الهيئة التنظيمات المســـتقبلية 
للحكومـــة الرقمية، وقـــد تضّمن اإلطار التنظيمـــي ألعمال الحكومة 
الرقميـــة على مجموعة مـــن المبادئ والسياســـات والمعايير واألدلة 

اإلسترشادية».
ويتضمن اإلطار ثمانية مبادئ رئيســـية منهـــا، مبدأ طلب بيانات 
المستخدم لمرة واحدة، ومبدأ الرقمنة في التصميم، ومبدأ األجهزة 
الذكية أوالً، باإلضافة إلى سياســـة الحكومة الرقمية وهي السياســـة 
الرئيســـية التي تعمل على تمكين وتســـريع التحول الرقمي المستدام 
للقطـــاع الحكومي، وتمكين التنفيذ الناجح للتوجهات اإلســـتراتيجية 

للحكومة الرقمية.
وينبثـــق من سياســـة الحكومة الرقمية خمس سياســـات تشـــمل 
الحكومـــة الرقميـــة، ومنصات الحكومـــة الشـــاملة، وإدارة الخدمات 
الرقميـــة وتطوير المهـــارات، ومركزية المســـتفيد، والتقنية. ويندرج 
تحت كل من هذه السياســـات عدد من المعايير واألدلة اإلسترشادية 

التي تدعم آلية التطبيق وتساهم في تحسين البيئة التنظيمية.
وأضـــاف الصويان «أن الهيئة تســـعى مســـتقبًال إلقـــرار وإصدار 

التنظيمات والسياسات والمعايير التي تساهم في خلق بيئة تنظيمية 
ممكنة، للوصول لمســـتويات متقدمـــة من النضج في التحول الرقمي 
الحكومي، وتوحيد مفهوم السياســـات والمعاييـــر الرقمية الحكومية 
وإضفاء الطابع المؤسســـي عليها، وإرشـــاد الجهات الحكومية خالل 
عمليـــة تنفيذهـــا وضمان إعتماد مســـارات موحـــدة لتطوير خدمات 

الحكومة الرقمية».
وأعّدت الهيئة «مســـودة سياســـة الحكومة الرقمية» المبنية على 
اإلطار التنظيمي ألعمال الحكومة الرقمية والتي نشرتها عبر منصة 
(إســـتطالع) ألخذ آراء عموم المســـتفيدين مـــن العاملين والمهتمين 

بالتحول الرقمي.
وتُعـــد هيئـــة الحكومـــة الرقمية الجهـــة المختصة بـــكل ما يتعلق 
بتنظيـــم أعمـــال الحكومة الرقميـــة وخدمات الثقـــة والهوية الرقمية 
والمرجع الوطني في شؤونها، إذ تهدف من خالل التنظيم إلى تعزيز 
جهود الجهـــات الحكومية عبر وضع الخطط والبرامج والمؤشـــرات 
والمقاييـــس ذات العالقـــة بأعمـــال الحكومـــة الرقميـــة والخدمـــات 
الحكوميـــة الرقمية المشـــتركة، ومنصة الســـوق الرقمـــي الحكومي، 
وتنظيم عمليات التشـــغيل واإلدارة والمشاريع المتعلقة بها، وتعميمها 

على الجهات ذات العالقة، ومتابعة اإللتزام بها.●
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وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، على تحويل شركة المدفوعات الرقمية السعودية stc pay إلى بنك رقمي، والترخيص 
لتحالف عدد من الشركات والمستثمرين بقيادة شركة عبدالرحمن بن سعد الراشد وأوالده لتأسيس بنك رقمي محلي.

وقــد صــدر مؤخرا قــرار مجلس الــوزراء الســعودي بالموافقة علــى الترخيص لبنكيــن رقمييــن محليين عن طريق تحويل شــركة 
المدفوعات الرقمية الســعودية (STC Pay) لُتصبح بنكًا رقميًا محليًا لمزاولة األعمال المصرفية في المملكة برأســمال يبلغ 2.5 
مليار ريال (بنك إس تي سي)، وتحالف عدد من الشركات والمستثمرين بقيادة شركة عبدالرحمن بن  سعد الراشد وأوالده لتأسيس 

بنك رقمي محلي لمزاولة األعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ 1.5 مليار ريال (البنك السعودي الرقمي).

المملكة العربية السعودية تُطلق بنكين رقميين

المحافظ المبارك: 
نبذل جهودًا حثيثة لدعم اإلبتكار 

في القطاع المالي لتنمية اإلقتصاد الرقمي

الجدعان:
 نواكب التطور المتسارع في «التقنية المالية»

وأوضح وزير المالية 
رئيـــس برنامـــج تطويـــر 
القطاع المالي محمد بن 
عبـــداهللا الجدعـــان «أن 
تُجسد  المجلس  موافقة 
علـــى  القيـــادة  حـــرص 
مواكبة التطور المتسارع 
المالية»،  «التقنيـــة  فـــي 
وتمكين المملكة العربية 
ضمن  لتكون  الســـعودية 
أكبـــر المراكـــز الماليـــة 

فـــي العالـــم، وذلك مـــن خالل دعمهـــا الكامـــل لبرنامج تطويـــر القطاع 
المالي أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى مواكبة 
التطـــورات العالميـــة في هذا القطاع، وتحقيق قفـــزات نوعية في مجال 
الخدمـــات المالية تتواكب مع التطور المتواصل في األعمال والخدمات 
بالمملكة»، مشيراً إلى «أن برنامج تطوير القطاع المالي عمل على وضع 
إســـتراتيجية للقطاع بين العام 2021م والعام 2025م تتضمن عدداً من 
المبـــادرات الخاصة بالتقنية المالية بغيـــة تطوير القطاع، وتدعم تنمية 

اإلقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله».

محمد بن عبداهللا الجدعان 
وزير المالية رئيس برنامج تطوير القطاع المالي

أوضــــح  جانبــــه،  مــــن 
محافــــظ البنــــك المركزي 
فهد  الدكتــــور  الســــعودي، 
«بصــــدور  أنــــه  المبــــارك 
موافقــــة مجلس الــــوزراء، 
المركزي  البنــــك  ســــيعمل 
على إســــتكمال المتطلبات 
الفنية والتشغيلية الالزمة؛ 
البنكيــــن  ممارســــة  لبــــدء 
أعمالهمــــا فــــي المملكة»، 
مؤكداً «أن البنوك الرقمية 

الدكتور فهد المبارك 
محافظ البنك المركزي السعودي

ستخضع لكافة متطلبات اإلشراف والرقابة المطبقة على البنوك العاملة 
في المملكة، والتأكيد على الجوانب التقنية واألمن الســــيبراني، ومكافحة 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب والمخاطر التشغيلية».
وأشـــار المبارك، إلى «أن البنـــوك الرقمية ســـتُقدم منتجات وخدمات 
مالية وبشكل حصري عن طريق القنوات الرقمية؛ عبر نموذج عمل مصرفي 
مبتكر للقطاعات مما يُســـاهم في إرتفاع الشـــمول المالي. وتهدف البنوك 

الرقمية إلى مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي والتقني العالمي».
يُشــــار إلــــى أن البنــــك المركزي الســــعودي يبذل جهــــوداً حثيثة لدعم 
اإلبتكار فــــي القطاع المالي لتنمية اإلقتصاد الرقمي، وتمكين الشــــركات 
الماليــــة مــــن دعم نمو القطاع الخاص وفتح المجال أمام شــــركات جديدة 
لتقديم الخدمات المالية لألفراد، حيث تم الترخيص في الفترة الماضية 
لـــــ 16 شــــركة تقنية مالية ســــعودية تقــــدم خدمات المدفوعــــات والتمويل 
اإلســــتهالكي المصغــــر ووســــاطة التأميــــن اإللكترونية، كما صــــرح البنك 
المركــــزي لـ 32 شــــركة تقنيــــة مالية والتي تعمل حالياً تحــــت مظلة البيئة 
التجريبية التشــــريعية والمخصصة لتجربــــة الخدمات والمنتجات المالية 

المبتكرة في المملكة.●
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 النيابة العامة السعودية ترتبط إلكترونيًا بلجان المنازعات المصرفية
  

عمار الخضيري 
رئيسا لمجلس إدارة البنك ا>هلي السعودي

أعلن البنك األهلي السعودي، تسلّم عدم ممانعة البنك 
المركـــزي الســـعودي على إختيـــار وتســـمية رئيس مجلس 
اإلدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة للدورة الجديدة ورئيس 
لجنـــة المراجعة، وبناء عليه تم تعيين عمار بن عبد الواحد 
الخضيري (غير تنفيذي) رئيساً لمجلس اإلدارة، ويزيد بن 
عبـــد الرحمن الحمّيد (غير تنفيـــذي) نائباً لرئيس مجلس 
اإلدارة، وعبداهللا بن عبدالرحمن الرويس (مستقل) رئيساً 
للجنة المراجعة، على أن يُعرض هذا التعيين على الجمعية 
العامـــة في أول إجتماع لها إلقرار التعيين أو إنتخاب عضو 

آخر.● عمار بن عبد الواحد الخضيري

دشـــنت النيابة العامـــة بالتعاون 
مع األمانـــة العامة للجان المنازعات 
والمخالفـــات المصرفيـــة والتمويلية 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية، 
منصة الربط اإللكترونية التي تربط 
بيـــن الجهتين التي تُتيح إمكانية رفع 
لوائـــح الدعـــوى من دوائـــر التحقيق 
بالجرائم اإلقتصادية بالنيابة العامة 

بعد اإلنتهاء من إجراءات التحقيق.
كما تُتيح المنصة إمكانية إرسال 

مواعيـــد الجلســـات والتقارير وطلبات إســـتيفاء اإلجراءات، باإلضافة إلى إرســـال األحـــكام األولية والنهائية 
لدائرة اإلدعاء العام بالنيابة العامة.

وقال الدكتور أحمد الزهراني وكيل النيابة العامة المساعد لإلدعاء: «إن تدشين المنصة جاء ثمرة لتعاون 
وثيق وورش عمل متعددة ما بين المختصين في النيابة العامة ووزارة المالية والبنك المركزي السعودي.

وأضاف الزهراني: «أن الربط اإللكتروني بين النيابة العامة واألمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات 
المصرفية والتمويلية، سيُســـهم في تســـريع إجراءات الترافع أمام تلك اللجان، تحقيقاً لمبدأ العدالة الناجزة 

وضمن الرؤية الشاملة للدولة، في إستخدام التقنية وحوكمة اإلجراءات».●
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لفــت صنــدوق النقد الدولــي، إلــى أن إقتصاد المملكــة العربية 
السعودية يتعافى بشكل جيد من جائحة «كوفيد19-»، متوقعًا 
«أن ينمــو اإلقتصاد غير النفطــي للمملكة 4.3 % في هذا العام 
2021، وأن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي 2.4 %».

وأضاف صندوق النقد في بيان، «أن إجمالي الناتج المحلي النفطي 
الحقيقـــي، يُتوقـــع أن ينكمش 0.4 %، بإفتراض اإلســـتمرار في اإلنتاج 
النفطي، حســـب المســـار المتفق عليه بين بلدان أوبـــك+»، موضحاً «أن 

اإلقتصاد السعودي يُظهر عالمات تحسن منذ أواخر العام الماضي».
وأفـــاد صنـــدوق النقد الدولي «أن إســـتثمارات الصندوق الســـيادي 
للثـــروة فـــي المملكة (صنـــدوق اإلســـتثمارات العامة) يُتوقـــع أن تعّوض 
التأثير الســـلبي على النمـــو من ضغط اإلنفاق الحكومي. وإســـتثمارات 
الصندوق الســـيادي جزء محوري في برنامج التنمية اإلقتصادية للبالد 

(رؤية 2030) الذي يهدف إلى تقليل إعتماد اإلقتصاد على النفط».
دوا على  وأضـــاف البيان: «إن المديريـــن التنفيذيين للصندوق شـــدَّ
أهميـــة المراقبـــة الماليـــة العامـــة، ووضـــع إطـــار قـــوي إلدارة األصول 
الســـيادية نظراً إلى تنامي دور صندوق اإلستثمارات العامة والشراكات 

بين القطاعين العام والخاص في اإلقتصاد».
وأوصـــى المديرون في صندوق النقد الدولي بمزيد من تعزيز إدارة 
اإلنفاق والمشـــتريات العامة، وإتفقوا على «أن ربط ســـعر صرف الريال 
الســـعودي بالدوالر األميركي ال يزال يعـــود بالنفع الكبير على اإلقتصاد 

نظراً إلى هيكل اإلقتصاد الحالي».
وأفـــاد البيان «رغم موافقتهـــم التامة على ذلك، فقد حث عدد كبير 

من المديرين الســـلطات على مراجعة هذا النظام في المدى المتوسط، 
للتأكد من أنه ال يزال مالئماً في ظل خطط تنويع النشاط اإلقتصادي».

وحول أداء اإلقتصاد حالياً، أشـــار البيان إلى «أن إصالحات ســـوق 
العمل ســـتُعزز تنافســـية وجاذبية السوق للعاملين فيها، وإستقطاب ذوي 

الكفاءات والمهارات العالية». 
وفـــي مـــا يتعلق باإلصالحـــات المســـتمرة لتعزيـــز دور المـــرأة في 
اإلقتصـــاد الســـعودي، توقع المديرون «إســـتمرار اإلرتفـــاع في معدالت 
مشاركة المرأة في القوى العاملة، حيث إرتفعت نسبة المشاركة بمقدار 
13 نقطة مئوية إلى ما يزيد عن 33 %  على مدار العامين الماضيين».
كما توقع البيان «أن يســـتمر نمو اإلئتمـــان الممنوح للقطاع الخاص 
بقوة، مدعوماً بالتمويل العقاري وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة».

واعتبـــر المديـــرون «أن إصالحـــات نظام الضمـــان اإلجتماعي تُعد 
خطـــوة مهمة لتعزيـــز إطار تقديم الدعـــم لذوي الدخل األقل». وأشـــار 
خبـــراء صنـــدوق النقد الدولي إلـــى «وفرة موارد الطاقـــة المتجددة في 
المملكة، وأنها ستجذب مستثمري القطاع الخاص المحليين واألجانب»، 
مرحبين باإلعالن رفيع المســـتوى عن «إســـتراتيجية المناخ الســـعودية، 

وإلتزام حكومة المملكة بخفض إنبعاثات الغازات الدفيئة».
وتطرق البيان الختامي إلى الشـــمول المالـــي والتكنولوجيا المالية، 
موضحـــاً «أن قطـــاع التكنولوجيـــا المالية في الســـعودية، تطّور بشـــكل 
ســـريع، بدعم مـــن البنك المركـــزي الســـعودي وهيئة الســـوق المالية»، 
مشـــيراً إلى «إســـتمرار مناســـبة ربط ســـعر الصرف بالـــدوالر، وحجم 

إحتياطات المملكة المرتفعة».● 

أبرز النقاط في تقرير صندوق النقد حول اCقتصاد السعودي: 

الدعم المالي للتعافي من «كورونا» وخفض البطالة 
ومشاركة المرأة في سوق العمل  
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أطلقت المملكة العربية السعودية أخيرًا «رؤية 2030»، بالتزامن مع إطالق سلطنة ُعمان رؤيتها «ُعمان 2040»، وهما رؤيتان 
طموحتان، تهدفان في المقام األول إلى تنويع اإلقتصاد بعيدًا عن النفط، وإرســاء قواعد إســتثمارية متينة لإلقتصاد على 

المدى الطويل.  
وتنبع أهمية تعزيز الشــراكة بين البلدين من ضرورة اإلســتفادة من الفرص اإلستثمارية الهائلة غير المستغلة حاليًا، والتي 
بإســتغاللها ســيتم تعظيم الفائدة اإلقتصادية بين بلدين، يتوســطان خريطة العالم بين البحر األحمــر، والخليج العربي، 

وبحر العرب على المحيط الهندي.

حجم التبادل التجاري بين البلدين 10 مليارات ريال سعودي في 2020 

رؤيتا «السعودية 2030» وسلطنة «ُعمان 2040» 
تلتقيان في تنويع ا3قتصاد

وتحتل الســـعودية المرتبـــة الثانية في قائمة مســـتوردي الصادرات 
الُعمانيـــة غير النفطية، وفي المرتبـــة الرابعة من حيث إعادة التصدير، 
وفي المركز الخامس في قائمة الدول التي تستورد منها السلطنة. وتأتي 

السعودية رابعاً على مستوى العالم في إستيراد األسماك الُعمانية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 10 مليارات ريال سعودي 
فـــي العـــام 2020 مرتفعـــاً بنحو الضعـــف منذ العام 2010 بحســـب 

المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات في ُعمان.
أمـــا أحدث األرقام للربع األول من العام 2021 فســـجلت إرتفاع 
حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 6 %، مقارنة بالفترة عينها 

من العام الماضي ليصل إلى 2.250 مليار ريال سعودي.
ويتوقـــع المراقبون اإلقتصاديون أن يرتفـــع هذا الرقم بقوة، بعد 

إفتتاح أول طريق بري يربط المملكة بالسلطنة، والذي يختصر 800 
كيلومتر من المسافة مقارنة بالطريق الذي يمر عبر اإلمارات حالياً.

كما تُعد الســـعودية شـــريكاً إســـتراتيجياً في عدد من المشـــاريع 
اإلقتصادية في الســـلطنة، منها على ســـبيل المثال ال الحصر تطوير 
مدينـــة خزائـــن اإلقتصادية التي تأسســـت في العام 2018 بشـــراكة 
ُعمانيـــة ســـعودية متمثلة في مؤسســـة ُعمان لإلســـتثمار ومجموعة 

محمد علي السويلم السعودية.
وفـــي مجـــال الطاقة عبر مشـــاريع «عبري2»، وهـــو أكبر محطة 
طاقة شمســـية في الســـلطنة، ومشـــروع «صاللة 2»، كذلك «محطة 
صاللة المســـتقلة لتحليـــة المياه» وجميعها بالشـــراكة مع «أكواباور» 

السعودية.● 
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السعودية 2030

ُعمان 2040
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بعد إنتشار فيروس كورونا منذ أكثر من عام، لمس صّناع القرار في دول العالم والدول العربية والخليجية
 تحديدًا أهمية الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كونه عنصرًا أساسيًا في التحديات
 التي تواجه العديد من البلدان في تنويع إقتصاداتها وتحقيق النمو اإلقتصادي. بمعنى آخر،
 إكتشفت الدول بأن الشمول المالي يرتبط بإجراءات مواجهة فيروس كورونا بعالقة تبادلية، 

ذلك أن تعزيز الشمول المالي ُيمكن أن يساعد في تخفيف حّدة تداعيات الوباء، 
كما أن قرارات مكافحة كورونا ُيعزز الشمول المالي والتحول الرقمي في الدول العربية والعالم، 

حيث تتمثل أهم إجراءات الحد من إنتشار الفيروس في فرض حظر التجوال ومنع المخالطة اإلجتماعية، 
وهو ما قد يؤدي إلى إتجاه األفراد إلستخدام المحافظ اإللكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية من أجل إجراءات 

المعامالت اليومية دون الحاجة للذهاب إلى فرع البنك.
إذًا، برزت خالل أزمة كورونا، أهمية الشمول المالي لألفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب ضرورة
 إستخدام ميزات التكنولوجيا الرقمية في القطاع المالي من أجل قضاء المواطنين حاجاتهم المالية والمصرفية

 عن ُبعد.  كما من الممكن أن ُيساهم تحسين الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في زيادة النمو اإلقتصادي، 
وخلق فرص العمل، وتعزيز فعالية السياسات المالية العامة والنقدية، وقد ُيساهم أيضًا في تحقيق اإلستقرار المالي،

 ومن الممكن أن يتسّبب هذا المنهج كذلك في خلق دائرة إيجابية تتعاقب فيها مزايا شفافية
 المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنخفاض الطابع غير الرسمي لإلقتصاد، 
مما يعود بمنافع أوسع نطاقًا على اإلقتصاد وإزدياد قوة الطلب على اإلئتمان.

عالقة تبادلية بين الشمول المالي وإجراءات مواجهة كورونا 

فما مدى تأثيرهما على المؤسسات الصغيرة في الدول العربية؟

مقابالت
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كل مـــــــا ســـــــبق يجعل الســـــــؤال حـــــــول مصير 
فـــــــي  والمتوســـــــطة  الصغيـــــــرة  المشـــــــروعات 
ظـــــــل كورونـــــــا ومدى مســـــــاهمتها فـــــــي تعزيز 
الشـــــــمول المالي في المنطقة العربية أمرًا 
مشـــــــروعًا، أمـــــــا االجابات فجـــــــاءت متنوعة، 
ومـــــــن زوايـــــــا مختلفـــــــة، إذ يشـــــــرح الخبيـــــــر 
اإلقتصـــــــادي الدكتورمحمـــــــد وهبه (أســـــــتاذ 
محاضر في الجامعـــــــة اللبنانية) هذا األمر 
على الصعيديـــــــن العالمي والعربي ويرى أن 
«المنشآت الصغيرة والمتوسطة ُتعتبر جزءًا 
حيويًا من اإلقتصاد في كل مجتمع، وأساسًا 
فاعـــــــًال لتطوير اإلقتصـــــــاد ولعدالـــــــة توزيع 
الدخل القومي، فهي ُتمّثل أصحاب األعمال 
وزبائن الشـــــــركات األكبر في سالسل التوريد 

على حد سواء».
ويشدد د. وهبه لمجلة «إتحاد المصارف 
العربيـــة» علـــى أن «جائحة فيـــروس كورونا 
عّمقت األزمة اإلقتصاديـــة التي كان يعانيها 
اإلقتصـــاد العالمي نتيجة التوترات التجارية 
بين الصيـــن والواليات المتحـــدة األميركية، 
وقـــد ألحقت الجائحـــة ضرراً كبيـــراً، حيث 
أّثر الركود اإلقتصـــادي على الفئات الفقيرة 
التـــي كانت تعانـــي خالل العقـــد األخير من 

التزايـــد المّطرد فـــي أعداد األفـــراد الذين 
يعيشـــون على أقل من 1.90 دوالر في اليوم، 
والـــذي يتوقـــع أن يرتفـــع عددهم إلـــى 115 
مليوناً مع تسارع إنكماش مستوى النشاطات 
أن «الجائحة أظهرت  اإلقتصادية»، موضحاً 
الحاجة إلى تعزيز الربط الشبكي، لكنها أدت 
في الواقع إلى إتساع الفجوة الرقمية، بما أن 
اإلســـتثمارات الخاصـــة واجهت معوقات في 
جميـــع دول العالم بشـــكل عام وفـــي البلدان 
العربية بشكل خاص، كونه تم توجيه التمويل 
العام إلى األولويات الملحة للسياســـات مثل 

الرعاية الصحية والحماية االجتماعية».
تعّرضـــت  «لقـــد  وهبـــه:  د.  يضيـــف 
المنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة لضغوط 
كبيرة ليس في اإلقتصادات العربية فحســـب 
بل في مجمل أنحاء العالم، فأكثر من نصف 
هذه المؤسســـات وحســـب إحصاءات البنك 
الدولـــي، لم تســـدد ما عليها مـــن متأخرات 
مســـتحقة الدفع، أو مـــن المرجح أن تتخلَّف 
قريباً عن الســـداد نتيجـــة إنخفاض مبيعات 
هـــذه الشـــركات بمقـــدار النصـــف بســـبب 
األزمـــة»، الفتـــاً إلى أنـــه «تأثرت المشـــاريع 
الصغيرة والمتوســـطة بأزمة الجائحة، حيث 
بلغـــت خســـائر البعض منهم إلـــى حد تراكم 
الديـــون، وإغالق المشـــاريع نهائيـــاً، في ظل 
محدوديـــة إمكاناتهم، وإعتمادهم الكلي على 

المصارف في التمويل».
ويلفـــت د. وهبه إلى أن «تأثر المنشـــآت 
الصغيـــرة والمتوســـطة بهـــذه األزمة بنســـب 
متفاوتـــة بيـــن الـــدول بالنظـــر إلى قـــوة هذه 
المنشـــآت، وإلـــى قدرة اإلســـتهالك المحلي، 
ومرونـــة ســـعر الصـــرف وعمق ســـوق النقد، 
وســـالمة القطـــاع المصرفـــي ومناعتـــه، في 
مقابـــل صدمات العرض والطلـــب، باإلضافة 
الى عامل متانة شبكات الحماية اإلجتماعية».

والســـــــؤال الذي يطرح هنا ما هو مســـــــتقبل 
هذه المشـــــــاريع في المرحلة المقبلة حيث 
تغّيرت الكثير من االولويات اإلقتصادية في 

الدول العربية بعد إنتشار الفيروس؟
 يجيـــب وهبـــه: «لقـــد فرضـــت جائحة 

كورونا على أصحاب المشـــروعات الصغيرة 
والمتوســـطة، ظروفاً «تعجيزية» تطلّبت معه 
ضـــرورة البحـــث عن بدائـــل للحفـــاظ على 
رؤوس أموالهـــم، فـــي ظـــل تداعيـــات كبيرة 
لتراجـــع المبيعـــات واإليـــرادات»، الفتاً إلى 
أن «المنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة تتمّتع 
بالقـــدرة علـــى أن تكـــون محـــركاً لإلقتصاد 
والعمالة بعد األزمة، شـــرط وجود إستجابة 
حكوميـــة فاعلـــة اليوم، إذ تعتمـــد إحتماالت 

التعافي النهائي على تلك اإلستجابة».
ويشـــرح د. وهبه أنه «مـــن أجل الحفاظ 
كّثفـــت  المنشـــآت،  هـــذه  مســـتقبل  علـــى 
المصـــارف المركزيـــة فـــي الـــدول العربيـــة 
ومؤسســـات النقد العربيـــة تدخالتها لحفز 
الطلـــب الكلـــي والتخفيـــف من أثـــر صدمة 
العـــرض مـــن خالل إجـــراء تخفيضـــات في 
أســـعار الفائـــدة تراوحت ما بيـــن 1.5 إلى 3 
نقـــاط مئوية»، مشـــيراً إلى أن «هـــذه الدول 
لجـــأت إلـــى المزيـــد من تيســـير السياســـة 
النقدية من خالل إســـتخدام عمليات السوق 
المفتوحة، وخفض نسبة اإلحتياطي القانوني 
اإللزامـــي، كما إنصّب جانب مـــن تدخالتها 
على تعزيز اإلنفاق الرأسمالي، وال سيما في 
ما يتعلق بالمشـــروعات كثيفة العمالة بهدف 
تقليل معدالت البطالة وتحفيز جانب الطلب 

الكلي».
ويشـــدد د. وهبـــه علـــى أن «الحكومات 
تـــدرك أن الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة 
ســـتكون محـــركاً حيويـــاً لمرحلـــة التعافـــي 
االقتصـــادي بعد األزمة، وقـــد نّفذت الكثير 
منها بالفعل برامج إســـتجابة عدة للجائحة»، 
معتبـــراً أن «ضمان وصول المســـاعدات إلى 
الشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة وإحداث 
التأثير المطلوب يتطلب نهجاً أكثر شـــموالً»، 
ويلفت إلى أنه «رغم دعم الحكومات للمنشآت 
الصغيـــرة والمتوســـطة التـــي تُعـــد عصـــب 
اإلقتصـــاد، فـــإن األثـــر كان عميقـــاً، ويجمع 
أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في 
الـــدول العربيـــة على أن الجائحـــة أضّرتهم، 
وخّفضت نسب مبيعاتهم، وهناك من إضطر 
إلغالق مشـــروعه. وســـيكون الحفـــاظ على 
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هذه الشـــركات قائمة وتعزيـــز قدراتها على 
إعادة تنشيط عملياتها بسرعة بمثابة نقطة 

انطالق لإلقتصاد العربي ككل».
في المقابل يرى د. وهبه أن «التكنولوجيا 
ســـتكون المخـــرج التلقائي لجائحـــة كورونا، 
حيـــث بعـــد أن فرضـــت الجائحـــة تباعـــداً 
جســـدياً، وألزمت المجتمعات في البقاء في 
منازلهـــم، لجأت إلـــى التواصـــل االلكتروني 
كوســـيلة بديلـــة للعمل، والتـــي بدورها قّربت 
العالم إلكترونيـــاً، وأبرزت فرصاً جديدة في 

مجال ريادة األعمال الرقمي الذكي».

 Iô«¨°üdG ™jQÉ°ûªdG
 »Hô©dG OÉ°üàbEÓd á©aGQ

يتناول الخبير اإلقتصادي الدكتور جاســـــــم 
الصغيـــــــرة  المشـــــــروعات  مصيـــــــر  عجاقـــــــة 
والمتوسطة في ظل كورونا ومدى مساهمتها 
في تعزيز الشـــــــمول المالي من زاوية أخرى، 
إذ يشـــــــرح  لمجلة «إتحاد المصارف العربية» 
أن «المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم 
لها أهمية إقتصاديـــــــة كبيرة على صعيدين: 
األول هـــــــو على صعيد الوظائف حيث ُيقّدر عدد 
العاملين في هذه الشركات (أكثر من 90 % من 
الشركات) بنصف عدد العاملين في القطاع 

الخاص، وبالتالي هـــــــي أداة لمحاربة الفقر 
بحســـــــب البنك الدولي. والثاني على صعيد 
نقـــــــل التكنولوجيا إلى الماكينة اإلقتصادية 
(تصريح لرئيســـــــة صنـــــــدوق النقـــــــد الدولي 
ســـــــابًقا كريســـــــتين ال غارد)»، الفتـــــــًا إلى أنه 
والمؤسســـــــات،  الشـــــــركات  كل  مثـــــــال  «علـــــــى 
إضطّرت هذه المشـــــــاريع لإلقفال في الكثير 
من األوقـــــــات، إال أن ميّزة قّلة العّمال في كل 
مشروع سمح لها بالعمل في بعض األحيان. 
أضف إلى ذلك أن تّكبدها للخسائر (بسبب 
اإلقفـــــــال) كان أقـــــــّل مـــــــن الشـــــــركات الكبيرة 
بشـــــــكل  العمـــــــل  إســـــــتعادة  فـــــــإن  وبالتالـــــــي، 
طبيعـــــــي ال يتطّلب وقتًا كبيـــــــرًا، وال يتّطلب 
أمـــــــوًال كثيرة. وهذا يعنـــــــي أن بّضعة ماليين 
من الـــــــدوالرات لدعم هذه الشـــــــركات كفيلة 

بعودتها سريعًا وإستعادة عافيتها».
يضيـــف د. عجاقـــة: «هـــذه المشـــاريع 
ال تحتـــاج إلـــى الكثيـــر من الدعم إلســـتعادة 
العافيـــة، ال بل على العكس يُمكن أن تُشـــّكل 
رافعـــة إقتصادية ُمهّمـــة إذا ما تّم تخصيص 
دعم مالي لها، نظراً إلى أن الشركات الكبيرة 
تحتاج إلى وقت أطول إلستعادة العافية على 
عكس هذه المشـــاريع التي يُمكن أن تُشـــّكل 
باًبا لتأمين وظائف كثيرة خصوصاً في قطاع 
التكنولوجيـــا الذي ثّبت وجوده خالل األزمة، 
وأصبح عنصراً أساســـياً من أســـس اإلنتاج 
كاليّد العاملة أو رأس المال»، مشيراً إلى أن 
«هناك إلزامية للحكومات العربية بأن تُعّدل 
في سياســـاتها لدعـــم هذه المشـــاريع ألنها 
الوحيدة القادرة على دعم النمو اإلقتصادي 

وخفض البطالة».
«التكنولوجيـــا  أن  عجاقـــة  د.  ويؤكـــد 
الماليـــة تلعب دور الــــ catalyseur لتقريب 
المسافات وتنشيط هذه المشروعات، وهذا 
األمـــر لـــه أوجـــه عـــدة: الوجـــه األول يتعلّق 
بتســـهيل عمل هـــذه المشـــاريع وتعاونها مع 
القطاع المصرفي (عصب اإلقتصاد). وهذا 
األمر يفرض توســـيع رقعة الشـــمول المالي 
من خالل السياســـات الحكومية وسياســـات 
مصرفية بإتجاه هذه المشاريع»، مشيراً إلى 
أن «الوجـــه الثانـــي يتعلّـــق بالتعامل بين هذه 

المشـــاريع والحكومات ســـواء كان من خالل 
الشؤون الضريبية، المالية أو حتى القانونية 
وعلـــى هـــذا الصعيد، هناك حاجـــة لقوانين 
وآليات لتطبيق الشـــمول المالي الذي يُمكن 
تصنيفه كعنصر أساســـي في هوية الشـــركة 
تماماً كما هي بالنســـبة للمواطن، أما الوجه 
الثالـــث يتعلّـــق بالتعامل بين هذه الشـــركات 
واألســـواق المالية مصدر التمويل األساسي 
في اإلقتصادات الُمتطّورة. وبالتالي ال يُمكن 
لهـــذا األمر أن يحصل إّال من خالل توســـيع 
رقعة الشـــمول المالي الذي يحمل في جيبه 

تكنولوجيا مالية ُمتطّورة».

 ô£bh äGQÉe’Gh ájOƒ©°ùdG
 kÉeÉªàgEG ádhódG ôãcCG øe

Iô«¨°üdG ™jQÉ°ûªdÉH

من جهته يـــــــرى الخبير اإلقتصادي الدكتور 
لويـــــــس حبيقة أنه «يجـــــــب التمييز بين دول 
مجلس التعاون الخليجـــــــي والدول العربية 
األخرى، ويقـــــــول لمجلة «إتحـــــــاد المصارف 
التعـــــــاون  دول  إلـــــــى  «بالنســـــــبة  العربيـــــــة»: 
الخليجـــــــي، فـــــــإن هـــــــذه الدول قامـــــــت بدعم 
مؤسســـــــاتها حتى فـــــــي ظل إنتشـــــــار جائحة 
كورونا سواء المؤسسات الكبيرة أو الصغيرة»، 
الفتـــــــًا إلـــــــى أنه «مـــــــا يجـــــــب التوقـــــــف عنده 

á«Hô©dG äÉeƒμëdG :ábÉéY
É¡JÉ°SÉ«°S πjó©àH áeõ∏e 
Iô«¨°üdG ™jQÉ°ûªdG ºYód 

 IQOÉ≤dG Ió«MƒdG É¡fC’
 …OÉ°üàbE’G ƒªædG ºYO ≈∏Y

ádÉ£ÑdG ¢†ØNh

 ô«Ñc ™«é°ûJ ∑Éæg :á≤«ÑM
á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG äÉ°ù°SDƒª∏d

 è«∏îdG ∫hO »a 
 Iô qã©àªa á«Hô©dG ∫hódG »bÉH ÉeCG

áÑ©°üdG ájOÉ°üàbE’G É¡YÉ°VhCG ÖÑ°ùH
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أنهم قدمـــــــوا الدعم للمؤسســـــــات الصغيرة، 
ففي دولة اإلمارات العربيـــــــة المتحدة مثًال 
منحـــــــوا قروضًا كثيـــــــرة للشـــــــركات الصغيرة 
والمتوسطة وال سيما أنهم ُيعززون الشركات 
الناشـــــــئة التي من المفتـــــــرض أن يكون لها 
مستقبل واعد في المنطقة العربية وعالميًا 

أيضًا».
يضيـــف د. حبيقـــة: «ما يُمكـــن قوله، إن 
دوالً مثـــل المملكة العربية الســـعودية وقطر 
واالمـــارات تبـــذل جهـــداً كبيـــراً فـــي هـــذا 
الموضـــوع وال ســـيما للشـــركات التـــي تهتم 
بالقطاع السياحي والثقافي»، مشيراً إلى أن 
«الدول الخليجية تهتم حالياً بدعم القطاعات 
السياحية داخلياً وخارجياً، ويُمكن اإلختصار 
والقول: إن هناك تشجيعاً كبيراً للمؤسسات 

الصغيرة والمتوســـطة فـــي دول الخليج، أما 
باقي الدول العربية، فالموضوع متعثر بسبب 
أوضاعها اإلقتصادية الصعبة من جهة، وألن 
الكورونا تفشى  بشكل كبير، وهذا ما حصل 
فـــي األردن والمغـــرب، وقـــد بذلـــت تونـــس 
والجزائـــر جهـــداً كبيراً في هـــذا الموضوع، 
لكـــن القدرات الماليـــة المتعثرة منعتهما من 

النجاح كما يجب» . 
ويشـــدد د. حبيقـــة على أن «المســـتقبل 
لهذه المشـــاريع شـــرط اإلهتمام بها بشـــكل 
مباشـــر من ناحية منح القروض واإلعفاءات 
علميـــة  تســـهيالت  وإعطـــاء  الضريبيـــة، 
وتقنيـــة، مـــن دون إغفـــال أهمية الشـــركات 
الناشـــئة  التـــي توليها إهتمامـــاً دول الخليج 
فقـــط، أما باقي الـــدول العربية األخرى فال 

توليها اإلهتمـــام المطلوب، وأعتقد أنها هي 
المستقبل، ألن قدرات الدول العربية تتراجع 
(ما عدا الخليجية منها) وهذه الشـــركات ال 

تكلف الدول الكثير من الدعم».
التكنولوجيـــا  «إن  حبيقـــة:  د.  ويختـــم 
الماليـــة تلقى رواجاً كبيراً في الدول العربية 
الخليجية، وإهتماماً وتشـــجيعاً لها وال سيما 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية، أما دول 
المغـــرب العربي فإنها غيـــر واعية إلى اآلن 
ألهميتهـــا، وبالتالي هي مرتبكة بين مواجهة 
الكورونـــا، ودعم القطاعات الكبرى، علماً أن 
خالص هذه الدول هو في دعم المؤسســـات 
الناشـــئة والتكنولوجيا المالية، لكن اإلهتمام 

ال يزال خجوالً من الناس والحكومات».
باسمة عطوي

ما هو الشمول المالي؟ 

- ُيعد مصطلح «الشـــــــمول المالي» من أهم الركائز التي يقوم عليها النمو اإلقتصادي على مســـــــتوى العالم. 
وُيقصد بالشمول المالي سعي البنوك للوصول إلى الشرائح المجتمعية التي ال تمتلك تعامالت بنكية من أجل 

مساعدتهم على اإلستفادة من الخدمات المالية المختلفة كاإلقتراض واإليداع واإلدخار.
 - ُيسهم الشمول المالي في تخفيف حدة الفقر، باإلضافة إلى أبعاده اإلجتماعية، بدءًا من اإلهتمام باألسر 
محـــــــدودة الدخـــــــل وتمكين المرأة إقتصاديًا، وحتى تمويل المشـــــــروعات الصغيرة والمتوســـــــطة ومتناهية الصغر 
ودمجها بالقطاع المالي الرسمي، ما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، وبالتالي خفض معدالت البطالة والفقر 
وتحسين توزيع الدخل ورفع مستوى المعيشة، األمر الذي يحقق النمو اإلقتصادي واإلجتماعي المستداَمْين.

- كشـــــــف تقرير صادر عن البنك الدولي في العام 2017 عن قاعدة بيانات المؤشـــــــر العالمي للشمول المالي، 
الذي ُيغطي أكثر من 140 دولة حول العالم، إذ إن هناك 515 مليون بالغ قاموا بفتح حسابات، إما لدى البنوك أو 
من خالل شـــــــركات تقديم الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول في الفترة (2014-2017)، ما يعني أن هناك 
69 % من البالغين - أي 3.8 مليارات شـــــــخص- يمتلكون حســـــــابات مصرفية، مقارنة بحوالي 62 % في العام 

2014، وحوالي 51 % في العام 2011.
- منذ العام 2010، تعهدت أكثر من 55 دولة بتحقيق الشمول المالي، وقامت أكثر من 30 دولة بإطالق وإعداد 
ـــــــا من أهميته في تعزيز  إســـــــتراتيجيات ومبادرات وطنية لتحقيق هذا المفهوم بجوانبه الواســـــــعة، وذلك إنطالًق
اإلصالح اإلقتصادي، ودعم األنشطة اإلقتصادية مع تشجيع جميع األفراد من كافة المستويات المعيشية على 
اإلنخـــــــراط فـــــــي النظام المالي. وال تقتصر أهمية الشـــــــمول المالي على ذلك فقط، بل إنه ُيمكن أن ُيســـــــاعد في 
تعزيـــــــز إجراءات مواجهة فيـــــــروس كورونا الذي جاء ليفرض ضغوًطا جديدة على النظام المصرفي في ظل زيادة 
الحاجـــــــة إلى التحول الرقمـــــــي، وتطوير الخدمات المالية الرقمية وتطبيقـــــــات المدفوعات اإللكترونية أكثر من 
أي وقت مضى. ومع البحث، وجدنا أن هناك عالقة تبادلية بين تعزيز الشـــــــمول المالي وســـــــبل مكافحة تداعيات 

كورونا.● 
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أّدت التغّيرات األخيرة في العالم إلى ظهور أشكال وممارسات 
مصرفيــة جديدة. في ما يلي نســّلط الضــوء على الخدمات 
المصرفية الرقمية المستدامة والخضراء، لما لها من أهمية 

متزايدة على صعيد الخدمات المصرفية في العالم. 

á«aô°üªdG äÉeóîdG øe IójóL ∫Éμ°TCG
إن األشـــكال الجديـــدة الصاعـــدة مـــن الخدمـــات المصرفية هي 
الخدمات المصرفية الخضراء، والخدمات المصرفية المســـؤولة، 
المصرفيـــة  والخدمـــات  اإلجتماعيـــة،  المصرفيـــة  والخدمـــات 

المستدامة. 
في ما يلي نعرض بإيجاز هذه األشكال الجديدة الصاعدة 
من الخدمات المصرفية ونوضح اإلختالفات والعالقات في 

ما بينها:
الخدمــات المصرفية الخضراء: ال يوجد تعريف موحد عالمياً 
لمفهوم الصيرفة الخضراء، ويختلف هذا المفهوم بشكل كبير بين 
البلـــدان. وتُعتبر الخدمات المصرفية الخضراء مصطلحاً شـــامًال 
يُشـــير إلى الممارســـات والمبـــادئ التوجيهية التي تجعـــل البنوك 

ا3تجاهات المصرفية الجديدة
البنوك الرقمية الخضراء والمستدامة

مســـتدامة على الصعد اإلقتصاديـــة والبيئية واإلجتماعية. وهناك 
تقـــارب بيـــن مفهوم الخدمـــات المصرفيـــة الخضـــراء والخدمات 
المصرفية األخالقية، إذ إن الخدمات المصرفية الخضراء تهدف 
إلى حماية البيئة، وتعزيز المســـؤولية البيئية واإلجتماعية. وتُحّفز 
الخدمـــات المصرفية الخضراء الممارســـات الصديقة للبيئة التي 
تُســـاعد البنوك والعمالء في الحد من إنبعاثـــات الكربون. ويُمكن 
أيضاً تسمية الخدمات المصرفية الخضراء بالخدمات المصرفية 
اإلجتماعية أو المســـؤولة، ألنهـــا تتضّمن المســـؤولية اإلجتماعية 

للبنوك تجاه حماية البيئة.
الخدمات المصرفية اإلجتماعية: تُعَرّف الخدمات المصرفية 
اإلجتماعية على نطاق واسع بأنها الخدمات المصرفية التي تُعنى 
بالقضايا األكثر إلحاحاً على الصعيد اإلجتماعي في هذا العصر، 
وتهـــدف إلى إحداث تأثير إيجابي على الناس والبيئة والثقافة من 

خالل الخدمات المصرفية. 
الخدمات المصرفية المســؤولة: تستند الخدمات المصرفية 
المســـؤولة إلى إلتزام وثيـــق من قبل البنوك بالتنمية المســـتدامة، 

وتحّمل المسؤولية اإلجتماعية كجزء ال يتجزأ من خدماتها.

الدراسات وا9بحاث والتقارير
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الخدمات المصرفية المستدامة: تعتمد الخدمات المصرفية 
المســـتدامة على المعايير البيئية المســـتدامة في تقديم الخدمات 
المصرفيـــة التقليديـــة واإلجتماعية والحوكمـــة. وترتكز الخدمات 
المصرفية المســـتدامة علـــى ثالثة أبعاد هي المخاطـــر، والعائد، 

والتأثيرات.
وقـــد طّور برنامج األمم المتحدة للبيئة مخططاً مبســـًطا لفهم 
وتصنيف المصطلحات التي تتصف بها الخدمات ومنها الخضراء، 
والمســـؤولة، واإلجتماعيـــة، والمســـتدامة، وتبيـــان العالقة في ما 
بينهـــا. ويُمكن إعتبـــار الخدمات المصرفية الخضـــراء كمجموعة 
فرعيـــة من الخدمـــات المصرفية المســـتدامة التي تشـــمل أبعاداً 
بيئية وإجتماعية على نطاق أوسع. في ما يلي نُركز على الخدمات 

المصرفية الخضراء والمستدامة.

AGô°†îdG ∑ƒæÑdG ¢üFÉ°üN
تُعتبـــر األعمال المصرفية الخضراء نشـــاطاً مصرفياً صديقاً 
للبيئة يأخذ في اإلعتبار العناصر الثالثة: الربح، والكون، واألفراد. 
وتشمل الخدمات المصرفية الخضراء اإلئتمان والتمويل المخصص 
ألصحاب المشاريع الصديقة للبيئة، وباألخص للشركات الصغيرة 
والمتوســـطة الحجم ولقطاع الزراعة. كما يســـتخدم البنك أدوات 

تمويل صديقة للبيئة في أنشطته المصرفية الخضراء.
 وتشـــمل الخدمـــات المصرفية الخضراء التســـويق األخضر، 
والتمويـــل األخضـــر، والعمليات الخضـــراء واألنشـــطة المصرفية 

األخرى التي تُعنى برعاية البيئة.
فـــي مـــا يتعلـــق بالمســـؤولية اإلجتماعيـــة تجـــاه البيئـــة، تُعنى 
الخدمـــات المصرفية الخضـــراء بتطوير البيئـــة، وتنمية المجتمع 
نحو حيـــاة إجتماعية أفضل. والمبدأ األساســـي للبنوك الخضراء 

يرتكـــز علـــى تعزيز قـــدرات البنك فـــي إدارة المخاطر، وال ســـيما 
فـــي مـــا يتعلق بالبيئة وتشـــجيع البنوك على زيـــادة محفظة تمويل 
المنتجات الصديقة للبيئة التي تشـــمل الطاقـــة المتجددة، وكفاءة 
الطاقـــة، والزراعة العضوية، والســـياحة البيئية، والبيئة، ووســـائل 
النقـــل الصديقـــة للبيئة، وغيرهـــا من المنتجات التـــي حازت على 
العالمـــات البيئيـــة المختلفـــة. أما التســـويق األخضر فهو نشـــاط 
تســـويقي مســـؤول يعتبر القضايا البيئية فرصاً لمزيد من التطور 

والنمو اإلقتصادي.
وبذلـــك فإن الخدمات المصرفية الخضراء هي أي شـــكل من 
أشـــكال الخدمـــات المصرفيـــة التي تحصـــل منها الدولـــة واألمة 
علـــى فوائـــد بيئية. ويُصبح البنك التقليـــدي بنكاً أخضر من خالل 
توجيه عملياته األساســـية نحو تحسين البيئة. وتتضمن الخدمات 
المصرفية الخضراء تطوير إســـتراتيجيات مصرفية شاملة تهدف 

إلى تنمية اإلقتصاد وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة.
وتســـتخدم البنوك الخضراء التمويل المبتكر لتسريع اإلنتقال 
إلـــى الطاقة النظيفـــة ومكافحة تغيـــر المناخ، كما تهتم بمشـــاريع 

الطاقة النظيفة أكثر مما تهتم بأمور تعظيم األرباح.  
إن مهمـــة جميـــع البنوك الخضـــراء هي معالجة تغّيـــر المناخ، 
باإلضافـــة إلـــى مهمات أخرى منهـــا خدمة المجتمعـــات، واألفراد 
ذوي الدخـــل المنخفـــض. وتُعنى البنوك الخضـــراء بتعزيز الثقافة 

التنظيمية والخبرات البيئية.
وتستخدم البنوك الخضراء أدوات التمويل وليس المنح. أي أنه 
من المتوقع عند إنتهاء األجل للتمويل إعادة رأس المال أو سداده، 
ممـــا يزيد من األثـــر اإلجتماعي للخدمـــات المصرفية الخضراء. 
وتُركز البنوك الخضراء على األسواق التي تعطي إمكانية إلسترداد 

التمويل.
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 AGô°†îdG ∑ƒæÑdG á°SÉ«°S 
ترتكز سياســـة البنوك الخضراء على األخـــذ باإلعتبار مبادئ 
التنميـــة المســـتدامة وتحســـين القدرة علـــى إدارة تحديـــات تغّير 
المنـــاخ. وللبنوك المركزية، وهيئات التنظيم المالي والمؤسســـات 
الماليـــة دور رئيســـي فـــي دعـــم مســـيرة التحـــول نحـــو الخدمات 

المصرفية الخضراء كاآلتي: 
 البنوك المركزية والهيئات التنظيمية المالية لها دور رئيســـي 
في اإلســـتجابة لتحديـــات تغير المنـــاخ. ونظراً إلـــى أن المخاطر 
الماليـــة الناجمـــة عـــن تغير المنـــاخ، أصبحت أكثـــر إلحاحاً وذات 
صلـــة بالقطاع المصرفي، فـــإن عدداً متزايداً من البنوك المركزية 

والمنظمين الماليين يأخذونها بجدية.
 وتقـــوم فرقة العمل المعنيـــة باإلفصاح المالي المتعلق بالمناخ 
ومجموعة دراســـة التمويل المســـتدام التابعة لمجموعة العشـــرين 
بتطويـــر عمليات الكشـــف عن المخاطر الماليـــة المتعلقة بالمناخ، 
والتي تســـاعد المستثمرين والمقرضين وشركات التأمين ومديري 
األصول فـــي تحديد المخاطر المالية وإدارتهـــا. وتُحدد مجموعة 
دراسة التمويل المستدام لمجموعة العشرين، العوائق أمام التمويل 
األخضـــر، وتســـاعد فـــي تعبئـــة رأس المـــال الخاص لإلســـتثمار 

األخضر والمستدام.
وتلعب البنوك المركزية والهيئات التنظيمية المالية دوراً داعماً 
فـــي تعميم التمويل األخضر، والتأكد من قياس المخاطر المتعلقة 
بالمنـــاخ والتحقـــق منها واإلفصاح عنها بشـــكل واضـــح. إّال أنه ال 
تـــزال العديد من البنـــوك المركزية مترددة فـــي تخفيف متطلبات 
رأس المـــال لإلقراض األخضر، من دون دليل واضح عن إنخفاض 

المخاطر التي تُحيط بالتمويل األخضر.  
ويقوم التحالف العالمـــي للخدمات المصرفية الخضراء، وهو 
عبارة عن شـــبكة مســـتقلة من البنوك والتعاونيات المصرفية ذات 
مهمة مشـــتركة إلســـتخدام التمويـــل لتحقيق التنميـــة اإلقتصادية 
واإلجتماعية والبيئية المستدامة، بوضع القيم والمعايير للخدمات 

المصرفية الخضراء.
  

AGô°†îdG á«aô°üªdG äÉeóîdG IOÉ¡°ûd áëfÉªdG äÉÄ«¡dG
 يحرص عدد متزايد من العمالء على اإلستثمار في المنتجات 
الصديقــــة للبيئــــة، مما يُجبر البنوك على نيل شــــهادات الخدمات 
المصرفيــــة الخضــــراء مــــن الهيئــــات المانحــــة لهــــا. وتثبــــت هذه 
الشــــهادات إلتــــزام البنوك بتنميــــة إقتصاد أكثر إخضــــراراً وأكثر 

إنصافاً.

 AGô°†îdG ∑ƒæÑdG äGôμàÑeh äÉ«æ≤J
تُحـــاول البنوك إيجاد طرق جديـــدة ومبتكرة للحد من تأثيرها 
الضار للبيئة وتوفير المال. ويُمكن أن يكون التحول إلى األنشـــطة 

الخضراء بســـيطاً ومباشراً. فعلى ســـبيل المثال، إستبدلت العديد 
مـــن الشـــركات المصابيـــح الكهربائيـــة بمصابيح صديقـــة للبيئة، 
وتستخدم منتجات ورقية ُمعاد تدويرها ونوافذ وأبواب مطّورة وفق 
الة، فهي من األمور  المعايير البيئية. في حين أن هذه الخيارات فعَّ
األساسية والبديهية. واليوم، لدى المؤسسات المالية خيارات أكثر 

عمقاً وفعالية للتعامل مع البيئة بإستخدام التكنولوجيا.

وُيمكن للتكنولوجيا أن ُتســاعد البنــوك على التحول إلى 
بنوك خضراء بطرق مختلفة:

تعتمد البنوك التقليدية على المســـتندات الورقية، في حين أن 
البنوك الخضراء تعتمـــد على الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت، 
بحيث تســـتبدل الورق العادي بالورق الرقمـــي. وتُعد البنوك أيضاً 
من كبار مســـتخدمي الطاقة، بما فيها األضـــواء وأجهزة الصراف 
اآللـــي وأجهزة الكومبيوتر. وتقوم البنوك الخضراء بتركيب األلواح 

الشمسية أو شراء طاقة الرياح إلدارة أعمالها. 

ويمتــاز البنــك الرقمــي األخضــر بالخصائص الرئيســية 
التالية: 

- إنخفاض إستخدام الطاقة، 
- إعتماد الخدمات اإللكترونية والرقمية، 

- التركيز على المنتجات الرقمية الخضراء.

العلــوم  ووزارة  شــنغهاي،  بلديــة  حكومــة  إتخــذت  وقــد 
والتكنولوجيا الصينية تدابيــر مختلفة لتعزيز التقنيات 

الخضراء والتمويل األخضر. ومن هذه التدابير ما يلي:
- تعزيز اإلبتكار في مجال التكنولوجيا الخضراء. 

- تسهيل تدفق المعلومات وإستخدام تقنيات وتطبيقات الثورة 
الصناعية الرابعة.

- تصميـــم آليـــة ماليـــة وإبتـــكار أدوات تمويـــل للتكنولوجيـــا 
الخضراء. 

- مشاركة األموال العامة والخاصة لدعم المشاريع الخضراء. 

 AGô°†îdG á«aô°üªdG äÉeóîdG óFGƒa
تًعطـــي الخدمات المصرفيـــة الخضراء للبنـــوك والعمالء فوائد 

عدة منها: 
- تقليـــل التكاليـــف للبنـــوك: إن إتباع نهج عمـــل صديق للبيئة 
يُســـاعد البنوك علـــى توفير المال مع إنخفـــاض فواتير الخدمات 

وتقليل التكاليف.
- كســـب العمالء: يُســـاعد تقديـــم الخدمـــات المصرفية عبر 
اإلنترنـــت والفواتيـــر غير الورقية والمنتجـــات الخضراء في جذب 

العمالء للبنوك.

الدراسات وا9بحاث والتقارير
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- توفيـــر التكاليـــف للعمـــالء: تـــؤدي الخدمـــات المصرفيـــة 
الخضراء إلى توفير التكاليف للعمالء.

- تقديـــم خدمات ذكية: إن البنك األكثر مراعاة للبيئة هو بنك 
أكثـــر ذكاًء يتمتع بالقـــدرة على توفير المال ورعايـــة البيئة وجذب 

المزيد من العمالء.

áeGóà°ùªdG á«aô°üªdG äÉeóîdG
تُعنـــى الخدمات المصرفية المســـتدامة بتطوير إســـتراتيجياتها 

لخفض بصمتها الكربونية بهدف تعزيز سمعتها ودورها الريادي. 
خـــالل األزمـــة الماليـــة، لم تكن اإلســـتدامة على جـــدول أعمال 
العديـــد مـــن البنوك. أما اليوم فتتطلع البنوك في جميع أنحاء العالم 
إلـــى تعزيـــز مكانتها كصديقة للبيئة، ومســـتدامة لجـــذب المزيد من 
العمالء. إن اإلستدامة هي أكثر بكثير من مجرد كسب العمالء، إنها 
تتعـــدى إطار تطوير المنتجات إلى تطوير ثقافة العمل المصرفي في 

حد ذاته.
ويُمكن للمنتجات والخدمات المصرفية المســـتدامة أن تســـاعد 
في زيادة مصداقية وربحية المؤسســـات المالية. ويرغب المزيد من 
العمالء في أن تســـاهم قراراتهم فـــي جعل العالم مكاناً أفضل بغض 
النظر عّما إذا كانوا يتسوقون أو يشترون منزالً أو يستثمرون األموال.
 وتتجـــاوز الخدمـــات المصرفيـــة المســـتدامة المعامـــالت غير 
الورقيـــة والبطاقات الرقمية لتشـــمل تبني الممارســـات المســـتدامة 

وتمويلها.

áeGóà°ùªdG á«aô°üªdG äÉeóîdG äÉ«é«JGôà°SEG 
المصرفيــة  للخدمــات  عــدة  إســتراتيجيات  هنــاك 

المستدامة منها: 
- اإللتـــزام باإلســـتدامة: تحتـــاج المؤسســـات المالية إلى 
التعهـــد برعايـــة البيئـــة واألخذ في اإلعتبـــار العدالـــة البيئية 
خـــالل القيام بالممارســـات المصرفية التجاريـــة مثل اإلئتمان 

واإلستثمار واإلكتتاب وتقديم المشورة. 
- اإللتزام بعدم إلحاق الضرر: يجب على البنوك التأكد من 

أنها ال تسبب أي ضرر من خدماتها وعملياتها الجارية. 
- اإللتزام بالمسؤولية: يجب أن تكون البنوك والمؤسسات 

المالية مسؤولة عن التأثيرات التي تحدثها على البيئة. 
- االلتـــزام بالقيـــادة والـــدور الريـــادي: يجـــب أن تضمـــن 
المؤسســـات المالية مســـؤوليتها أمام مختلف الجهات والقيام 

بدور ريادي في مراعاة البيئة.
- اإللتـــزام بالشـــفافية: يجـــب علـــى مقدمـــي الخدمـــات 
المصرفية اإلفصاح عن     ممارسات التمويل وسائر الخدمات 
المصرفيـــة لمختلـــف الجهـــات لضمـــان فهمهـــم للمعامـــالت 

الجارية. 
- اإللتـــزام باألســـواق المســـتدامة والحوكمـــة: يجب على 
السياســـات  البنـــوك والمؤسســـات الماليـــة أن تدعـــم علنـــاً 
والتشـــريعات التنظيمية التي تُشجع نهج اإلستدامة في الحياة 

اإلجتماعية والبيئية. 
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áeGóà°ùªdG á«aô°üªdG äÉeóîdG ÇOÉÑe
تقـــوم الخدمات المصرفية المســـتدامة والمســـؤولة على مبادئ 
ترتكـــز علـــى إطار ثالثـــي يتنـــاول الجوانـــب اإلجتماعيـــة، والبيئية، 
والماليـــة. ويعتمـــد نموذج أعمـــال الخدمات المصرفية المســـتدامة 

والمسؤولة على الحوكمة، والشفافية، والشمولية.   
وتضـــع األمـــم المتحدة مبـــادئ للخدمات المصرفية المســـؤولة 
وإطار عمل لنظام مصرفي مســـتدام يساعد البنوك على المساهمة 
اإليجابيـــة فـــي المجتمع. وتضـــع األمـــم المتحدة مبـــادئ للخدمات 
المصرفيـــة المســـؤولة علـــى المســـتويات اإلســـتراتيجية، واإلدارية، 
والمعامالت، في جميع مجاالت العمل. وتشمل هذه المبادئ ما يلي:

 - المبـــدأ األول - المحـــاذاة: يرتكـــز هـــذا المبـــدأ على مواءمة 
إســـتراتيجية العمـــل لتكون متســـقة مع إحتياجات األفـــراد وأهداف 

المجتمع.
- المبـــدأ الثاني - تحديـــد التأثير والهدف: يرتكـــز هذا المبدأ 
علـــى زيادة التأثيـــرات اإليجابية على األشـــخاص والبيئـــة مع تقليل 

اآلثار السلبية الناتجة عن األنشطة والمنتجات والخدمات.
- المبدأ الثالث – المســـؤولية تجـــاه العمالء: يرتكز هذا المبدأ 
على العمل بمســـؤولية مع العمالء لتشـــجيع الممارســـات المستدامة 
وتمكين األنشـــطة اإلقتصادية التي تُضفي الرخـــاء لألجيال الحالية 

والمقبلة. 
- المبدأ الرابع – المســـؤولية تجاه مختلف الجهات: يرتكز هذا 
المبدأ على التشـــاور بشـــكل مسؤول والشـــراكة مع مختلف الجهات 

المعنية لتحقيق أهداف المجتمع المتكامل. 
- المبـــدأ الخامـــس - الحوكمة والثقافة: يرتكز هذا المبدأ على 

الة وثقافة مصرفية مسؤولة.  تبني حوكمة فعَّ
- المبدأ السادس – الشفافية واالفصاح: يرتكز هذا المبدأ على 
زيادة الشـــفافية واإلفصاح عـــن اآلثار اإليجابية والســـلبية للعمليات 

أهـــداف  تحقيـــق  فـــي  والمســـاهمة  المصرفيـــة 
المجتمع ومبادئ األمـــم المتحدة للنمو المصرفي 

المسؤول. 

 AGô°†îdG ±QÉ°üªdG QÉ°ûàfEGh ƒªf
 ºdÉ©dG »a áeGóà°ùªdGh

وضع العديد من البلدان سياســـات وإرشادات 
ومبـــادئ وخرائـــط طريـــق وطنيـــة، بهـــدف تعزيز 

الممارسات المصرفية الخضراء والمستدامة.
وقـــد بـــدأ العديـــد مـــن البنـــوك حـــول العالم 
بالتحـــول عن نماذج األعمال غير المســـتدامة إلى 
نماذج أخرى أكثر إســـتدامة تخدم البيئة وأغراضاً 
إجتماعيـــة متعددة. ونجد اليوم العديد من البنوك 
التي تضع إســـتراتيجيات بيئية وإجتماعية لتعزيز 

مكانتها على الصعيد المحلي والدولي.
ويتوجـــب اآلن على القطاع المصرفي التخطيط للمســـتقبل ولما 
بعـــد مرحلـــة البقـــاء، إذ إن نجاح البنوك لـــم يعد محـــدداً بالربحية 
وحدهـــا. إن اإللتـــزام باإلســـتدامة أصبح مـــن األمـــور ذات األهمية 
الموازيـــة ألهميـــة الربحية، ومـــن دون هذا اإللتـــزام ال يُمكن للبنوك 
البقاء في ظل المنافسة الشديدة والتعقيدات المتزايدة على الصعيد 

المالي والمصرفي.
ويتزايد عدد المستهلكين الذين يرغبون في أن تساهم قراراتهم 
فـــي جعل العالم مكاناً أفضل. ويـــدرك المزيد من البنوك أن تجاهل 
القضايا االجتماعية والبيئية يُمكن أن يؤدي الى تعّرضها بشكل كبير 

لمخاطر اإلئتمان واإلمتثال وسوء السمعة.
إن اإلســـتدامة فـــي المســـتقبل ليســـت مجرد إلتـــزام معلن تجاه 
القضايـــا البيئيـــة أو اإلجتماعية، ولكنها تطـــال كل جانب من جوانب 

األنظمة القائمة لتسيير مختلف األعمال. 

إن الصيرفــة الخضــراء والمســتدامة باتت إتجاهــًا عالميًا. 
وفي ما يلي نعرض إنتشــار المصارف الخضراء والمســتدامة 

حول العالم:
- في المملكة المتحدة: وفقاً إلحصاءات ديلويت، فإن 61 % من 
عمالء البنـــوك في المملكة المتحدة، يطلبـــون المزيد من الخدمات 
المصرفية المستدامة والخضراء إلحداث تأثير إيجابي وإجتماعي.
 - وهناك 71 % من البنوك التي لها تأثير بيئي وإجتماعي كبير.

- في دول اإلتحاد األوروبي: تتقدم المؤسسات المالية األوروبية 
في إدخال السياسات واإلستراتيجيات الخاصة بالخدمات المصرفية 

الخضراء والمستدامة. 
- في الواليات المتحدة االميركية: بدأت بنوك الواليات المتحدة 
فـــي اتخـــاذ إجراءات مجديـــة من خالل تخصيص األمـــوال لمعالجة 

الدراسات وا9بحاث والتقارير
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اإلختـــالالت العرقية في تمويل اإلســـكان وإقراض 
األعمـــال التجارية الصغيرة وريـــادة األعمال التي 

تقوم بها النساء.
 

وقد أعلنت المصــارف الكبرى في العالم عن 
برامج جديدة تشمل:

- حمـــالت التمويل المســـتدام لتعزيـــز تمويل 
الطاقـــة النظيفـــة، والنقـــل المســـتدام، واألغذيـــة 
والزراعة المســـتدامة، وتدوير النفايـــات والمواد، 

وخدمات النظم اإليكولوجية. 
- إطـــالق برامـــج الودائع الخضـــراء الجديدة 
التـــي تتيح للعمالء باختيار كيفية ومكان إســـتثمار 
ودائعهـــم فـــي مشـــاريع خضـــراء ومســـتدامة مثل 
مشـــاريع الطاقـــة المتجـــددة، والغذاء المســـتدام، 

وإدارة النفايات، والحد من اإلنبعاث الحراري.
- عقد شراكات مع شركات صديقة للبيئة.

- تقديم قروض خضراء ورهون عقارية خضراء وبطاقات إئتمان 
خضراء مصنوعة من مواد صديقة للبيئة. 

äGOÉ°TQEGh á«∏Ñ≤à°ùe Iô¶f
ال يـــزال أمـــام الخدمـــات المصرفيـــة الخضـــراء والمســـتدامة 
طريـــق طويـــل لتعميمهـــا بالكامـــل في القطـــاع المصرفـــي. ويتزايد 
الوعـــي ألهميـــة المصـــارف الخضراء. كمـــا يتزايـــد إدراك صانعي 
السياســـات والمنظمين ألهمية تبني السياســـة المصرفية الخضراء 
كوســـيلة لتحويل القطاع المالي والمصرفي إلى األنشـــطة الخضراء 
والمســـتدامة، التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في مساعدة البلدان 
علـــى تحقيق أهدافها البيئيـــة والمناخية. ويُعد دور البنوك المركزية 
والهيئات التنظيمية المالية أمراً أساسياً لما له من القدرة على تغيير 

ديناميكية القطاع المالي والتحكم فيه.
 ونجـــد اليوم المزيـــد من البنوك على إســـتعداد ألن تصبح أكثر 

إخضـــراراً وتبـــادر في إطالق منتجات ماليـــة صديقة للبيئة من أجل 
تحسين مكانتها على الصعيد العالمي.

ويســـاعد تقديم المنتجات المالية الخضراء البنوك في اإلمتثال 
للقوانين واإلرشـــادات الصادرة عن الحكومات، وتعزيز ســـمعتها في 
الســـوق العالميـــة، وإغتنام الفـــرص التجارية الواعـــدة على الصعيد 

المحلي والدولي.
 ونشـــهد اليوم نمواً متزايداً في حجم سوق الخدمات المصرفية 
الخضراء ومن المتوقع أن يتزايد هذا النمو في المســـتقبل. وتتسارع 
البنـــوك فـــي تعزيز مكانتها وإثبات نفســـها على أنها مـــن أوائل رواد 

المصرفية الخضراء لجذب العمالء. 
ويتعيـــن علـــى البنـــوك تطويـــر ووضـــع معاييـــر لحمايـــة البيئـــة 
والمجتمع، بحيث تكون قـــادرة على إدارة منتجاتها المالية الخضراء 
واإل متثـــال للقوانيـــن والمبـــادئ التوجيهيـــة للخدمـــات المصرفيـــة 

الخضراء والمستدامة.●  

بقلم الدكتورة سهى معاد
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خلصت الجهود الخليجية 
في الملف المالي، أخيرًا، إلى 
مشاركة أعضاء دول المجلس 
التعاون في إنشاء نظام موحد 

لربط المدفوعات، في وقت 
ستعمل البنوك المركزية 
على تأسيس بنية تحتية 

إقليمية وإنشاء صندوق لضمان 
التسويات، كاشفة عن تأسيس 

شركات إلدارة وتشغيل المشروع.

البنوك المركزية الخليجية

 3نشاء شركات تشغيل نظام ربط المدفوعات الموحد
ستشرع في تجهيز البنية التحتية وتأسيس صندوق لضمان التسويات

المركزي السعودي

 وأفصحت صحيفة «أم القرى»، الجريدة الرسمية للسعودية لنشر 
األنظمة والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة، تفصيًال يحوي قرار 
مجلـــس الـــوزراء بإعتماد إتفاقية نظام ربـــط أنظمة المدفوعات بين 
دول مجلـــس التعاون لدول الخليج العربية، موضحة أن إتفاقية نظام 
ربـــط أنظمـــة المدفوعات بيـــن دول مجلس التعاون لـــدول الخليج - 
الســـعودية، واإلمارات، والكويت، وقطر، والبحرين، وعمان - تتضمن 

إنشاء نظام يربط نظاماً مشتركاً للمدفوعات والتسوية.
وبحســـب األهـــداف المقـــرة ســـيكون الربط المزمـــع مخصصاً 
لتنفيذ عمليات تحويل وتســـوية المدفوعات وأوامر الدفع في ما بين 
دول المجلس، مع التأكيد على تعزيز سالمة وكفاءة نظم المدفوعات 
الخليجية المشتركة للحد من أي مخاطر محتملة عليها بما يؤدي إلى 

المحافظة على االستقرار المالي لدول المجلس.
د المشروع الجديد على إرساء صالحيات البنوك المركزية  وشدَّ
اإلشرافية والرقابية على نظم المدفوعات بين دول المجلس، وكذلك 
تعزيز وتطوير عمليات المقاصة باآللية واإلجراءات التي تتفق عليها 

البنوك المركزية.
وأفصـــح نظـــام الربـــط المرتقب عن تخويـــل البنـــوك المركزية 
لتأســـيس بنية تحتية إقليمية، والحفاظ على سالمتها لتكون الركيزة 
التي تســـتند عليها نظم المدفوعات المشـــتركة بين دول الخليج عبر 
«توفيـــر نظام تســـوية آنيـــة، دعم التعامـــل بالعمـــالت المحلية لدول 

المجلس، تعزيز االندماج بين األسواق المالية».

وأفصحت بنود اإلتفاقيـــة أن مهام وصالحيات البنوك المركزية 
فـــي دول الخليـــج ترتكز في تأســـيس وتملك وتعيين شـــركات إلدارة 
وتشـــغيل النظـــام وفقـــاً للضوابط التـــي تعتمدها لجنـــة المحافظين 
للبنـــوك المركزية - المشـــكلة مـــن محافظي المصـــارف المركزية، 
باإلضافـــة إلـــى المشـــاركة فـــي النظـــام وفقـــاً للشـــروط والقواعد 

والضوابط المعتمدة.
وستعمل البنوك المركزية على تطوير نظم المدفوعات والخدمات 
المتعلقة بالشبكة الجديدة وضمان تحويل وتسوية المعامالت المنفذة 
مـــن خالل النظـــام، وإعتماد قيمة الصرف بين عمالت دول المجلس 
وغيرها من العمالت في النظام، وإدارة الســـيولة والضمانات المالية 

بما يخدم عمل النظام.
وســـتضطلع البنـــوك المركزية الخليجية بوضـــع اآلليات الالزمة 
لتوفير الحماية المناســـبة لتســـوية المعامالت العابرة للحدود، ومن 
ضمنهـــا إنشـــاء صنـــدوق لضمـــان التســـويات، وتنفيذ أوامـــر الدفع 
المقبولة الخاصة بالمشـــارك، وفقاً للشروط والقواعد المعتمدة من 
لجنة المحافظين، وكذلك تحديد شـــروط المشـــاركين المحليين في 

النظام.
وســـيعمل النظام على إشعار المشـــغل مباشرة في حال تعذر أي 
مشارك وفقاً للشروط والضوابط الخاصة بالتعثر المعتمدة من لجنة 
المحافظيـــن، كما ســـتعمل البنوك المركزية على وضع إســـتراتيجية 

لتالفي المخاطر بكافة أشكالها وتطوير الخدمات المتنوعة.● 

ا9خبار والمستجدات
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عّين بنك الكويت المركزي، المستشــار العالمي شــركة «ماكينزي أند كومباني» األميركية لوضع األطر الفنية والتشــغيلية 
الالزمة لتأســيس بنوك رقمية في الكويت، بما يؤدي لفتح المجال أمام شــركات جديدة لتقديم الخدمات المالية، إستقامة 

مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي.

«الكويت المركزي» يُعيّن «ماكينزي» 
3طالق البنوك الرقمية

 وقـــد تم الطلب من «ماكينـــزي» بناء إطار تنظيمي لعمل البنوك 
الرقمية في الكويت، على أن يتضمن ذلك المســـتهدفات الرئيســـية 
للشـــركات العاملة فـــي القطاع، ودورها في تعزيـــز منظومة اإلبتكار 
بالخدمات المالية، وتحديد ماهية المنافسة التي ستوجدها محلياً، 
والقيمـــة المضافـــة التي ســـتقدمها للمســـاهمة في نضـــوج القطاع 

المالي رقمياً.

وســـتخضع البنوك الرقمية لجميع متطلبات اإلشراف والرقابة 
المطبقـــة على البنوك العاملة في الكويـــت، وتأكيد الجوانب التقنية 
واألمـــن الســـيبراني، ومكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب 
والمخاطر التشـــغيلية، موضحاً أنه من غير المحدد حتى اآلن رأس 

المال المطلوب بالضبط لتأسيس بنك رقمي في السوق المحلية.
وأوضحت مصـــادر مصرفية أن التجهيز الرقابي لَمنح ترخيص 
لبنوك رقمية بالكويت، يُعد خطوة تتماشى مع دور «المركزي» بإستكمال 
إجراءات النضوج المالي، ومواكبة آخر تطورات القطاع المالي عالمياً، 
لتمكين الشركات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال 
أمام شركات جديدة تقدم الخدمات المالية رقمياً، سواء للمواطنين 
أو للشـــركات، بما يســـتقيم مع مســـتهدفات «رؤيـــة الكويت 2035».

 ولفتـــت المصادر إلى أن «المركزي» يســـتهدف تطويـــر بنية تحتية 
رقميـــة محليـــة أكثر كفاءة، مع تشـــجيع ريادة األعمـــال وخلق فرص 
العمـــل في القطـــاع المالي، موضحة أنه يتعين وضـــع لوائح محددة 
تنظـــم عمـــل هذه الكيانـــات والمطلـــوب منها تحديـــداً، ليعقب ذلك 
مرحلة فتح التراخيص للجهات والشركات الراغبة في تأسيس بنك 

رقمي محلي وفقاً للمعايير التي سيتم إقرارها.●  

ا9خبار والمستجدات
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محافظ المركزي الكويتي محمد الهاشل يدعو إلى إصالحات عاجلة لضمان ا3ستقرار

الكويت تحتاج إصالحات عاجلة 
لتقف أوضاعها المالية على أرضية أكثر إستمرارية

الدكتور محمد الهاشل 
محافظ البنك المركزي الكويتي

محمــد  الكويتي الدكتــور  المركــزي  محافظ البنــك  قــال 
الهاشــل: «إن الكويــت تحتــاج إلــى إصالحات عاجلــة لتقف 
أوضاعهــا المالية على أرضية أكثر إســتمرارية، إذ إن األدوات 

النقدية غير كافية لمواجهة التحديات الهيكلية».

وأضاف الهاشل: «إن الحاجة ماسة لإلصالح اإلقتصادي، وعلى 
كافة األطراف، وال ســـيما الســـلطتين التنفيذية والتشـــريعية، العمل 

على معالجة كافة اإلختالالت».
وإســـتحدث البنـــك المركـــزي الكويتـــي، مجموعـــة واســـعة مـــن 
إجـــراءات التحفيز لتخفيف أثر جائحة «كوفيد19-» وأســـعار النفط 

بالغة التدني على القطاع المصرفي واإلقتصاد عموماً.
وقال المحافظ الهاشل: «إن وضع السيولة في المصارف الكويتية 
ســـليم، وإن الربحية تظل جيدة رغـــم التحديات اإلقتصادية الناجمة 
عـــن أزمة فيـــروس كورونا»، محذراً من «ســـحب إجـــراءات التحفيز 
على نحو أســـرع من الالزم، إذ قـــد يؤدي ذلك لتخلف مقترضين عن 

السداد».
ورأى الهاشـــل: «أن الديون الرديئة زادت بنســـبة 43 % في العام 
الماضي، وغالبيتها نابعة من القطاع العقاري، رغم أن نســـبة الديون 

الرديئة ظلت عند مستوى صحي يبلغ نسبة 2 %». 
وذكـــر تقريـــر لــــ «المركزي الكويتـــي»، أنه «في حيـــن أن ظروف 
ســـوق النفط قد تحّسنت، ورغم إعتماد سعر متحفظ لبرميل النفط 
والبالغ 30 دوالراً في ميزانية الســـنة المالية 2020-2021، ال تزال 
اإلصالحات المالية واإلقتصادية الكلية ضرورية لمستقبل الكويت».
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وتُواجه الكويت مخاطر ســـيولة ترجع بصفة عامة، ألن البرلمان 
لـــم يُخّول الحكومة اإلقتراض، ولم تُصـــدر الكويت أدوات دين دولية 
منـــذ العـــام 2017 لتمويل اإلنفاق إلنتهاء العمـــل بقانون الدين العام، 
ولجـــأت عوضـــاً عن ذلك، لمصادر بديلة للتمويـــل مثل مبادلة أصول 

بين صندوق الثروة السيادي الضخم والخزانة.
وخّفضـــت وكالة «ســـتاندرد أند بـــورز» أخيراً، تصنيـــف الكويت 
درجة واحدة، بســـبب اإلفتقار إلى إستراتيجية لتمويل عجز ميزانية 
الحكومـــة المركزية، الذي ُقدر عند نســـبة 33 % من الناتج المحلي 

اإلجمالي في السنة المالية المنتهية في مارس/آذار 2021.

á«dhódG á«dÉªdG äÉbÓ©dG õjõ©J «الدوليين، فضًال عن مشاركة الشباب الكويتي العامل في «المركزي
بإجتماعـــات وفرق عمل تحت مظلة شـــبكة اإلبتكار، ومركز تنســـيق 
المرونـــة الســـيبرانية لبنك التســـويات الدولية، إلـــى جانب زمالئهم 

العاملين في البنوك المركزية العالمية حول اإلبتكارات المالية».
وأفـــاد الهاشـــل «أن «المركـــزي» يعمـــل مع عدد مـــن مجموعات 
العمل التي يســـتضيفها بنك التســـويات الدولية واللجان العاملة في 
مجـــال وضع المعايير، والســـعي إلى االســـتقرار المالي بما في ذلك 
لجنـــة (بازل) للرقابـــة المصرفية ومجلس اإلســـتقرار المالي ومعهد 

اإلستقرار المالي».
وأضاف الهاشـــل: «أن «المركزي» يشغل كذلك مقعداً في كل من 
لجنة «إيرفنغ فيشـــر» المعنية بإحصاءات البنوك المركزية، وشـــبكة 
حوكمـــة البنوك المركزية بهدف اإلســـتفادة من المشـــاركة المعرفية 

حول مواضيع اإلحصاء وقضايا الحوكمة».

يُذكر أن بنك التســـويات الدولية تأســـس في العـــام 1930، ويُعّد 
من أقدم وأهم المؤسســـات المالية الدولية، وقد إنضم بنك الكويت 
المركزي لهذه المؤسســـة في العـــام 2020 ليقف إلى جانب 63 بنكاً 
مركزيـــاً عضـــواً، تُمثـــل إقتصادات متقدمة، وأخرى ناشـــئة، يُشـــكل 

مـــن جهة أخرى، أكد محافظ بنك الكويـــت المركزي الدكتور محمد 
الهاشل: «إن عضوية «المركزي» في بنك التسويات الدولية، تتماشى 
مع هدفه المتمثل في تعزيز العالقات مع المؤسسات المالية الدولية، 

كذلك تعزيز دوره في تطوير السياسات المالية والتحوطية».
وأضاف الهاشـــل بعد مشـــاركة «المركزي» في اإلجتماع السنوي 
للجمعية العامة الـ 91 لبنك التســـويات الدولية: «أن بنك التســـويات 
المملـــوك للبنوك المركزية األعضـــاء يُوفر حّيزاً لهذه البنوك للحوار 
وللتعـــاون الدولي الموســـع، الرامي إلى ترســـيخ اإلســـتقرار النقدي 

والمالي على المستوى الدولي».
وأوضـــح الهاشـــل «أن هذا التعـــاون يُوفر أيضاً منصـــة لإلبتكار 
المســـؤول، وللمشـــاركة بالمعرفـــة كذلـــك للتحليل العميـــق والتبصر 
حول قضايا السياســـات النقدية والرقابيـــة المحورية»، موضحاً «أن 
«المركزي» يتعاون مع بنك التسويات الدولية بأشكال عدة وبمستويات 

مختلفة من التمثيل».
وذكـــر الهاشـــل «أن «المركزي» شـــارك في عدد مـــن إجتماعات 
محافظـــي البنوك المركزيـــة التي هدفت إلى دعـــم التعاون والحوار 

مجموع إقتصاداتها نحو 95 % 
من إجمالي الناتج العالمي.

وللبنـــوك األعضـــاء حقـــوق 
متساوية في التصويت والتمثيل 
لبنـــك  العامـــة  الجمعيـــة  فـــي 
التســـويات الدوليـــة، ويقـــع مقر 
البنـــك في بـــازل في سويســـرا، 
ولـــه مكاتـــب تمثيـــل فـــي هونغ 
كونـــغ والمكســـيك، كمـــا يضـــم 
خمســـة مراكـــز إبتـــكار، ويُ وفـــر 
البنـــك خدمات مصرفية للبنوك 

المركزية.●
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19» تعوق التعافي ا3قتصادي في آسيا QNB: السالالت الجديدة من «كوفيد - 

وصندوق النقد الدولي يتوقع تعافي نمو الناتج المحلي ا3جمالي العالمي 6 % في 2021
عـــن  الصـــادر  التقريـــر  أوضـــح 
أن  «يبـــدو  أنـــه  أخيـــراً   QNB

اإلقتصـــاد العالمـــي يتعافى بقوة 
مـــن ذروة تأثيـــر «كوفيد19-» في 
العـــام 2020. ويتوقـــع صنـــدوق 
النقـــد الدولي تعافـــي نمو الناتج 
المحلي اإلجمالي العالمي بنسبة 
وقـــد   .2021 العـــام  فـــي   %  6

كان التعافـــي العالمي مدفوعـــاً حتى اآلن بواســـطة الواليات المتحدة 
والصين مع تباطؤ النمو في أوروبا. ومع ذلك، فإن األســـاليب المتبعة 
إلدارة الوباء وتقديم الدعم عبر السياســـات تتفاوت بشـــكل كبير عبر 
مختلف البلدان، ورغم أن آســـيا كانت تتصـــدر العالم من حيث فعالية 
إدارة الوباء في العام الماضي، إال أن الصورة إنقلبت رأســـاً على عقب 
بفعـــل الزيادة الحادة في حاالت «كوفيد19-» الناجمة عن «الســـالالت 

المقلقة» الجديدة األكثر إنتشاراً. 
فـــي العام 2020، تمكنت الدول اآلســـيوية مـــن إبقاء عدد حاالت 
«كوفيد19-» الجديدة عند مســـتوى منخفـــض للغاية، مع التركيز على 
تتبع المخالطين وفرض عمليات اإلغالق المحلية بســـرعة. وقد سمح 
لهـــا ذلـــك بتجنب فرض عمليات إغالق وطنيـــة صارمة كتلك التي كان 

من الالزم فرضها في أوروبا والواليات المتحدة. 
ولســـوء الحـــظ، تشـــهد آســـيا اآلن أكبـــر الزيـــادات فـــي حـــاالت 
«كوفيـــد19-» الجديدة على مســـتوى العالم، فقد تم إكتشـــاف ســـاللة 
جديـــدة مـــن «كوفيـــد19-» ُمعدية أكثر للمـــرة األولى فـــي الهند، وهي 
الســـبب الرئيسي وراء التفشي الجديد للوباء في آسيا. وقد أدى ذلك 
إلـــى تأثيـــر متعاقب مع وصول الســـاللة الجديدة إلـــى ماليزيا ثم إلى 

تايالند، مما تسبب في زيادة كبيرة في عدد اإلصابات. 
وبعد مرور 99 يوماً من دون أي حالة تفشـــي مجتمعي واحدة في 
العـــام 2020، زادت الحاالت الجديدة في تايالند مؤخراً إلى أكثر من 
9,000 حالة يومياً. وشـــهدت حتى سنغافورة وتايوان إرتفاعاً في عدد 
الحـــاالت بعد وصول الحاالت إلى الصفر تقريباً في بداية العام. وقد 
كان كال البلديـــن مـــن بين البلدان األولى التـــي حظرت دخول األجانب 
وفرضـــت إجراءات حجر صحي صارمة. ومـــع ذلك، فإن التراخي في 
تعقـــب المخالطيـــن ومراقبة األشـــخاص فـــي الحجر الصحي ســـمح 
بدخـــول ســـالالت جديدة إلى المجتمـــع. في المقابل، تحســـن الوضع 
في الفلبين وإندونيســـيا بســـبب فترات اإلغالق الطويلة في العاصمة 

والمناطق النائية.

وتشـــتمل تفاصيـــل إجراءات 
اإلغـــالق على عمليـــات مفاضلة 
حيث تحجم السلطات عن فرض 
عمليات إغـــالق كاملـــة، مفضلة 
الرئيســـية  القطاعـــات  إبقـــاء 
أن  ثبـــت  قـــد  لكـــن،  مفتوحـــة. 
عمليـــات اإلغالق الشـــاملة أكثر 
فعاليـــة فـــي الحد مـــن العدوى. 
لذلـــك، هناك مخاطر تتمثـــل في أن النهج الجزئـــي لعمليات اإلغالق 

سيكون أقل فعالية وسيتعين استمرار العمل به لفترة أطول.
وسيظل قطاع الخدمات بما في ذلك السياحة والترفيه والضيافة 
واإلســـتجمام يعانـــي أكثـــر من غيـــره من القيـــود الجديدة. وســـيؤدي 
إســـتمرار فرض الحظر على وفود الســـياح إلى تأخير تعافي قطاعي 
الضيافة والسياحة. كذلك، فإن إعادة فرض قيود التباعد اإلجتماعي، 
بما في ذلك إغالق المدارس والمقاهي والمطاعم، ســـيؤدي إلى الحد 

من اإلنفاق المحلي على الخدمات. 
في المقابل، فإن قطاع التصنيع محصن ضد معظم القيود، حيث 
من المتوقع أن تظل المصانع مفتوحة. وتستفيد اإلقتصادات الموجهة 
للتصدير حالياً من الطلب العالمي القوي. وبشكل أكثر تحديداً، يستمر 
الطلـــب القوي على اإللكترونيـــات في دعم النشـــاط اإلقتصادي ومن 

المرجح أن يستمر لبضعة أشهر أخرى مع إستمرار تراكم الطلبات. 
ومع ذلك، نتوقع أن ينخفض الطلب على الســـلع االســـتهالكية مثل 
األدوات اإللكترونيـــة واألدوات المنزلية األخرى فـــي أوروبا والواليات 
المتحدة مع إزالة القيود المفروضة على النشـــاط اإلقتصادي. لذلك، 
من المرجح أن تجد البلدان التي إستفادت من الطلب الخارجي القوي 
على السلع اإلستهالكية أن محرك النمو هذا يتالشى مع نهاية العام.

وأدت الزيـــادة الكبيرة في حـــاالت اإلصابة بـ «كوفيد19-» والقيود 
الجديـــدة إلى إضعـــاف اآلفاق عبر اإلقتصادات اآلســـيوية، لكن نجاح 
عملية التطعيم ســـيكون بمثابة تغيير لقواعد اللعبة. لسوء الحظ، ظل 
التقـــدم في هذا المجـــال بطيئاً حتى اآلن. فقد قامـــت الصين وهونغ 
كونغ وســـنغافورة فقط بتطعيم أكثر من 10 % من ســـكانها، في حين 
لـــم تتمكـــن بعـــض الدول بعد مـــن تلقيح أكثـــر من 1 % من الســـكان. 
وتقدم اللقاحات الفعالة وسيلة للخروج من األزمة. يثير النشر البطيء 
للقاحات الشـــكوك في شـــأن الســـرعة التي يمكن أن تقوم بها آســـيا 
بتلقيح نسبة كافية من سكانها لتجنب زيادة أخرى في حاالت اإلصابة 

وفرض مزيد من القيود في وقت الحق من هذا العام.●
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مجموعة QNB تحصل على جائزة «ماستركارد»
األوســــط  الشــــرق  فــــي  ماليــــة  مؤسســــة  أكبــــر   ،QNB مجموعــــة  حصلــــت 
الواعــــدة  التجاريــــة  البطاقــــات  برامــــج  «أفضــــل  جائــــزة  علــــى  وافريقيــــا، 
لحلــــول  تقديــــراً  «ماســــتركارد»،  مــــن  وإفريقيــــا»  األوســــط  الشــــرق  فــــي 
البنــــك. يقدمهــــا  التــــي  التنافســــية  عاليــــة  التجاريــــة  الدفــــع  وعــــروض 

وتأتــــي حلــــول الدفع المتطورة مــــن QNB مع مجموعة من المزايــــا واإلمتيازات 
المصممــــة خصيصــــاً لتلبية المتطلبات المتغيرة بإســــتمرار للعمــــالء التجار. وتم 
تصميــــم برنامــــج البطاقات التجارية للســــماح للشــــركات والمؤسســــات الصغيرة 
والمتوسطة بإدارة نفقاتها وأرصدتها والتدفقات النقدية اإلجمالية بشكل أفضل. 
وتتميز البطاقات بكونها قابلة للتعديل، ويُمكن إســــتخدامها مع حلول تقارير 
الشــــركات وإدارة النفقــــات. كمــــا أنها تزيد الكفاءة في قرارات الشــــراء والنفقات 
العامــــة الخاصة بالشــــركات، كذلك تُمكن حلول البطاقــــات التجارية الصادرة من 
QNB مــــن التحكــــم في المعامــــالت على مســــتوى التاجر، مما يمنح الشــــركات 

المزيد من المرونة في أنشطتها اليومية. 
وتشــــمل المزايــــا األخــــرى اإلعفاء عن مســــؤولية الشــــركات، والــــذي يحمي 
العمــــالء التجار من أي ســــوء إســــتخدام محتمل للبطاقات. وتكمــــن الميزة األبرز 
في المعلومات الغنية والمفصلة، والتي يُمكن للعمالء من الشركات الوصول إليها 
والحصول عليها من خالل منصة QNB للبيانات الذكية من «ماستركارد». وتأتي 

حلول الدفع ذات المستوى العالمي هذه بمرونة كبيرة وسهولة في اإلستخدام.
وقـــد قامـــت «ماســـتركارد» بتكريـــم QNB فـــي حفل خـــاص عبر 
اإلنترنت، حضره المدير العام التنفيذي - رئيس قطاع األعمال لمجموعة 
QNB يوسف محمود النعمة، ومدير عام الخدمات المصرفية لألفراد 

للمجموعـــة، هبة التميمي، والمدير العـــام بالوكالة للخدمات المصرفية 
للشركات والمؤسسات للمجموعة علي عبداهللا درويش.

المديــر  وقـــال 
 - التنفيــذي  العــام 
رئيــس قطــاع األعمال 
 QNB لمجموعــة 
محمــود  يوســف 
النعمة: «إن حلول الدفع 
التجاريـــة  والبطاقـــات 

مـــن QNB هي أفضل وســـيلة دفـــع تجارية فـــي فئتها، ونحن علـــى ثقة من 
أنها ســـتُحقق فوائـــد كبيرة لعمالئنا. نحن ملتزمون تقديـــم الحل األكثر أماناً 
ومالءمة لمجتمع األعمال، مع التأكيد على تركيزنا وعزمنا على تنمية ســـوق 

مدفوعات الشركات الذي يدعم رؤية المجتمع غير النقدي في قطر».
بدورهـــا، قالـــت نادية غساســي، المديــرة الُقطرية لماســتركارد 
فــي قطر وعمان والكويــت والعراق: «تأتي مجموعـــة البطاقات التجارية 
الشاملة من QNB مع قدرات كاملة وعالمية المستوى، مدعومة بتكنولوجيا 
ماســـتركارد ومزايـــا QNB الحصريـــة. نحـــن نركـــز علـــى مســـاعدة كل من 
الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل منحها منتجات وحلول 
دفع مبتكرة تمكنها من التوســـع والنمو وتحقيق أقصى إستفادة من اإلقتصاد 
الرقمي. إن شـــراكتنا طويلة األمد مع QNB هي شـــهادة على إلتزامنا بتلبية 

إحتياجات الشركات القطرية المتميزة وقيادة التحول الرقمي في الدولة». 
يُذكــــر أن مجموعــــة QNB توجد من خــــالل فروعها وشــــركاتها التابعة في 
أكثــــر من 31 بلداً عبر ثالث قارات. وتقدم مجموعة شــــاملة من أحدث الخدمات 
والمنتجــــات المصرفية. ويعمل لدى المجموعة أكثر من 27،000 موظف يعملون 
في أكثر من 1،000 موقع، مع شبكة أجهزة صراف آلي تزيد عن 4،000 جهاز.●

تســـتمر مجموعة QNB، أكبر مؤسســـة مالية في منطقة الشـــرق األوســـط 
وإفريقيا، بتصّدر قائمة التصنيف العالمي من مجلة «ذا بانكر» لـ أفضل 1000 بنك 
في العالم، وذلك بحصولها على المركز األول في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا.

وحصـــل QNB علـــى المركـــز األول في  قطـــر والمنطقة، بحســـب إجمالي 
األصول الذي إرتفع بنسبة 9 % ليبلغ  282 مليار دوالر منذ ديسمبر/كانون األول 

2020، مما مّكنه من الحصول على المركز الـ 79 عالمياً في القائمة.
وجـــاء تصنيف المجموعة بعد  تقييـــم كل نقاط القوة والضعف لدى كل بنك، 
من خالل ثمانية مؤشرات أداء رئيسية وهي: النمو، والربحية، والكفاءة التشغيلية، 
وعائـــد المخاطر، واألمان والســـيولة وجـــودة األصول، والرافعـــة المالية. علماً أن 

المؤشرات الثمانية متساوية القياس ومجهزة لتقييم ومقارنة أداء كل البنوك.
وكانـــت مجموعة QNB قد ســـجلت إنجازاً تاريخياً فـــي العام 2020 بحصولها 

1000 بنك عالمي من «ذا بانكر»  QNB ال يزال يتصدر قائمة أفضل 

علـــى لقـــب أول مؤسســـة ماليـــة يتجاوز 
إجمالـــي موجوداتهـــا حاجـــز التريليـــون 
ريال قطـــري، في تاريخ منطقة الشـــرق 
األوســـط وإفريقيـــا، ممـــا يؤكـــد جهـــود 
المجموعة على تحقيق رؤيتها بأن تُصبح 
أحد البنوك الرائدة في منطقة الشـــرق 

األوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا.
وتوجـــد مجموعة QNB حالياً في أكثر من 31 بلداً وثالث قارات في العالم، 
حيـــث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعمالئها. ويعمل في المجموعة 27,000 
موظف يخدمون أكثر من 20 مليون عميل في أكثر من 1,000 فرع ومكتب تمثيلي، 

باإلضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف اآللي تزيد عن 4,400 جهاز.● 
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اإلســالمي  الدولــي  فــاز 
بجائــزة «أفضل بنك رقمي» 
فــي دولة قطــر، خالل حفل 
ألفضــل  التمّيــز  جوائــز 
المؤسسات المالية الرقمية 
نّظمــه  الــذي   2021-2020
إتحاد المصارف العربية في 
بيروت  اللبنانيــة  العاصمــة 
أخيرًا، بمشــاركة عدد كبير 
من ممثلي القطاع المصرفي 

العربي والدولي.

إتحاد المصارف العربية: «الدولي ا3سالمي» «أفضل بنك رقمي» في قطر  

الشيبي: تقدم خطواتنا في المجال الرقمي
إنعكاس للبيئة المناسبة التي يُوفرها ا3قتصاد القطري

وتشـــكل هذه الجائزة إعترافاً متجـــدداً باإلنجازات المميزة التي 
حققهـــا «الدولي اإلســـالمي» فـــي ميدان التحول الرقمي، وال ســـيما 
خـــالل الفتـــرة الماضيـــة، والتي شـــملت توفير مجموعة واســـعة من 
الخدمـــات للعمالء، بعضهـــا خدمات نوعية يتم توفيرها للمرة األولى 

في القطاع المصرفي المحلي.
 ومنحـــت اللجنـــة المنظمـــة جوائـــز التمّيز ألفضل المؤسســـات 
الماليـــة الرقميـــة فـــي إتحـــاد المصـــارف العربيـــة، «البنـــك الدولي 
اإلســـالمي» الجائزة «بالنظـــر إلى نجاحه في تحقيـــق تقدم ملموس 
في ميدان التقدم الرقمي، كما أنه نجح بجدارة في مواجهة الظروف 
الطارئـــة المتعلقة بإنتشـــار فيـــروس «كوفيد19-»، حيـــث وّفر البنك 
حلوالً رقمية لعمالئه، مكنتهم من الحصول على الخدمات المصرفية 

بسهولة وآمان، ومن دون الحاجة إلى زيارة فروع البنك».
كمـــا أن منـــح الجائـــزة، إســـتند إلـــى أن البنك «يواصـــل جهوده 
في مجـــال اإلبتكار واإلســـتفادة من التكنولوجيـــا المصرفية، بهدف 
إغناء تجربة الصيرفة اإلســـالمية، والبحث عـــن أدوات جديدة تلبي 
متطلبـــات العمالء، وترتقي بالعمل المصرفي إلى مســـتويات جديدة 

من الجودة واإلتقان.

الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي
 الرئيس التنفيذي لـ «الدولي اإلسالمي»

جائزة أفضل بنك رقمي 
في دولة قطر

ويقول الدكتور عبد الباســـط أحمد الشـــيبي الرئيس التنفيذي لـ 
«الدولي اإلســـالمي» تعليقاً على  فوزه بجائزة أفضل بنك رقمي في 
قطر من قبل إتحاد المصارف العربية: «يُســـعدنا تلقي هذه الجائزة 
التـــي تواكب تقدم خطواتنـــا في المجال الرقمـــي، والذي بدوره  هو 
إنعـــكاس للبيئة المناســـبة التـــي يُوفرها اإلقتصاد القطـــري، والذي 
يُحقق إنجازات في مختلف الميادين والمجاالت، وهو ما أشـــادت به 
مختلف المؤسسات المستقلة ووكاالت التصنيف اإلئتماني العالمية، 

والخبراء المهتمون في الشأن االقتصادي والمالي».
وأضاف الشـــيبي: «يأتي فوز «الدولي اإلســـالمي» بجائزة أفضل 
بنـــك رقمي في دولـــة قطر، بعد فترة قصيرة من حصوله على جائزة 
World Eco-أفضـــل بنك إســـالمي رقمي» فـــي قطر من مجلـــة»
nomic األميركيـــة، وعليـــه فإن هـــذا اإلعتراف الدولـــي واإلقليمي 

والعربي بالخطوات التي قمنا بها في مجال التحول الرقمي، بمقدار 
مـــا يُشـــعرنا بأهمية ما قمنـــا به، فإنه في الوقت نفســـه، يُرتب علينا 
إلتزامـــات أدبية وتشـــغيلية أمام العمالء والمســـاهمين في آن واحد، 
وأمام اإلقتصاد القطري حتى نبقى في مســـتوى الطموحات، ونحقق 

الخطط واألهداف المطلوبة».
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وأكـــد الرئيـــس التنفيـــذي للدولـــي اإلســـالمي د. الشـــيبي: «أن 
الظـــروف غير المتوقعـــة التي واجهت القطـــاع المصرفي وغيره من 
القطاعـــات محليـــاً وعالميـــاً، فرض علـــى الجميع التفكيـــر بطريقة 
مختلفـــة، ولحســـن الحظ، فإننا فـــي القطاع المصرفـــي كان أمامنا 
الفرصـــة مـــن أجل اإلســـتجابة للتحديات والتغلب عليهـــا، ونحن في 
«الدولـــي اإلســـالمي» لم نُضّيع الوقـــت في مواجهة ظـــروف جائحة 
«كوفيـــد19-»، حيث  إتخـــذ مجلس إدارة البنك قـــراراً بالتركيز على 
تســـريع التحول الرقمي، وتحويل الخطط إلى واقع بأســـرع وقت، مع 
تخصيـــص الموارد المادية والبشـــرية المالئمة للقيـــام بهذا التحول 

وفق أفضل الشروط».
وأضـــاف د.الشـــيبي: «ليـــس البرمجيـــات وإتاحتهـــا، كان تحدياً 
وحســـب، لكن أيضاً نشـــر ثقافة إســـتخدام القنـــوات البديلة، وإقناع 
العمالء بأنها الطريقة األفضل واألســـهل، كما أنها تتمتع بكل عوامل 
األمـــان والثقة، التي تحظى بها القنـــوات التقليدية للبنك، ونعتقد أن 
الظـــروف قـــد دفعت العمالء لطريقة جديدة مـــن التفكير أيضاً، كما 

أننـــا قمنا بحملة مكثفة شـــملت مختلف وســـائل اإلتصال المباشـــر 
ووسائل اإلعالم، وقد جاءت النتيجة كانت أكثر من مرضية».

وأعرب د. الشـــيبي عن ثقته «بأن «الدولي اإلســـالمي» سيُواصل 
تحقيق أهداف خططه اإلســـتراتيجية والمرحلية، سواء في ما يتعلق 
بالتحـــول الرقمـــي، أو بأرقـــام النمـــو والحفـــاظ على مركـــزه المالي 
الراســـخ، وبمـــا ينســـجم مـــع نهضـــة اإلقتصـــاد القطري فـــي جميع 

المجاالت».
يُذكر أن «الدولي اإلســـالمي» تأســـس في العام 1990، بإعتباره 
ثاني بنك إسالمي في دولة قطر، وهو حالياً ثالث أكبر بنك إسالمي 
مـــدرج في بورصة قطر، مـــن حيث األصول والقيمة الســـوقية، وبدأ 
البنـــك عمله فعلياً فـــي العام 1991، ويقدم خدمات مصرفية متكاملة 
إلـــى عمالئه عبر شـــبكة فروع، تمتد في مختلـــف مناطق دولة قطر، 
وإســـتطاع البنك أن يُؤســـس بنية تكنولوجية متقدمـــة، وقنوات بديلة 
إرتقت بالخدمات المصرفية التي يقدمها إلى مرحلة جديدة، كما أن 

للبنك شراكات واسعة إقليمياً ودولياً.● 

وّقع العــراق ومصر، إتفاقًا إلقامــة مدن صناعية 
واقتصادية مشــتركة، فــي إطار توجهــات القمة 

الرئاسية الثالثية بين العراق ومصر واألردن.
عــت وزارة الصناعة العراقية، مع نظيرتها  وقد وقَّ
المصريــة، إتفــاق تعــاون إلقامة مــدن صناعية 
وإقتصادية، وصناعات النسيج والجلود والدباغة 
واألدويــة البيطرية والمبيــدات الزراعية، خالل 
زيــارة وزيرة التجارة والصناعــة المصرية نيفين 
جامــع والوفد المرافــق لها إلى العــراق، وإجرائها 
سلســلة مــن اللقــاءات والمحادثــات مــع الجانب 
العراقي، في إطار تنفيذ مقررات القمة الثالثية 

التي عقدت في بغداد مؤخرًا.

العراق ومصر يُوقعان إتفاقًا 3قامة مدن صناعية وإقتصادية مشتركة

لقاء خالد بتال النجم وزير التخطيط العراقي
 و نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية

وبحسب البيان المشترك، فإن االتفاق «إعتمد وضع خطة عمل 
محـــددة بمواعيـــد واضحة، بعد أن ناقـــش الجانبـــان الملفات التي 
ستشـــهد تعاون الدول الثالث العراق ومصـــر واألردن، وفي مقدمها 
الصناعات الدوائية، وصناعات النســـيج والجلود والدباغة، واألدوية 

البيطرية، والمبيدات الزراعية».
وأوضح البيان «أن الوفـــد الصناعي والتجاري المصري، أجرى 
زيارات ومحادثات مع وزارة التجارة والتخطيط، لتطوير سبل التبادل 
التجاري بين البلدين، بما يُعّزز األداء الصناعي وإعداد وثيقة التعاون 
د فيهـــا المجاالت والمحاور المتاحـــة للتعاون وإجراء  الثالثـــي، تُحدَّ

حوار مع القطاع الخاص العراقي لمناقشـــة فرص التعاون والشراكة 
واإلســـتثمار فـــي ما بين القطـــاع الخاص في البلديـــن، في مجاالت 

صناعية متعددة».
وذكر البيان «أن الوفد المصري زار عدداً من الشركات العراقية 
المتخصصـــة بالصناعات الكيماوية، وأبرزها شـــركة الفرات العامة 
التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، للبحث في فرص التعاون والشراكة 
المتاحة وشـــركة أدوية سامراء، وشركة ديالى العامة لمناقشة آليات 

التعاون في صناعات األدوية والصناعات الكهربائية».● 
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حققــت مجموعة البنك العربي أرباحًا صافية بعد الضرائــب والمخصصات بلغت 182.4 مليون دوالر للفترة المنتهية في 30 
يونيو/حزيــران 2021 مقارنــة بـــ 152.1 مليــون دوالر في الفترة المقابلة للعام 2020 وبنســبة نمو بلغــت 20 %. كما حافظ 
البنك على قاعدة رأسمالية متينة حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 10.3 مليار دوالر في نهاية النصف األول من العام 2021.

أرباح مجموعة البنك العربي في النصف ا>ول من 2021 
تنمو 20 % إلى 182 مليون دوالر

وقامـــت مجموعـــة البنك العربي في نهايـــة الربع األول من 
العام 2021 بدمج القوائم المالية الموحدة لبنك ُعمان العربي 
بعـــد انتهائه مؤخراً من عملية االســـتحواذ على بنك العز وهو 
بنـــك اســـالمي متكامـــل معززاً بذلـــك من تواجده في ســـلطنة 

ُعمان.
وإرتفعـــت أصـــول المجموعة كمـــا فـــي 30 يونيو/حزيران 
2021 لتصل الى 63 مليار دوالر منها 8.2 مليارات تخص بنك 
ُعمان العربي مقارنة بـ 51.6 مليار دوالر للفترة عينها من العام 

السابق وبنسبة نمو بلغت 22 %.
وإرتفعت ودائع العمالء بنســـبة 28 % لتصل الى 46 مليار 
دوالر منهـــا 7 مليارات دوالر تخـــص بنك ُعمان العربي مقارنة 
بـــــ 35.9 مليار دوالر للفترة عينها من العام الســـابق، في حين 
إرتفعت التسهيالت اإلئتمانية لتصل الى 33.8 مليار دوالر كما 
فـــي 30 يونيو/حزيران 2021 منهـــا 7.2 مليارات دوالر تخص 
بنـــك ُعمان العربي، مقارنة بــ 26.7 مليـــار دوالر للفترة عينها 

من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 27 %.

وفي تعليقـــه على النتائج، قال رئيس مجلس اإلدارة صبيح 
المصـــري: «إن النتائج المالية اإليجابية التي حققها البنك في 
النصـــف األول مـــن العام الحالـــي، تُظهر القـــوة الكامنة لتنوع 
نمـــوذج أعمـــال البنك، ونهـــج البنك الحصيف فـــي إدارة كافة 
المتغيرات والمخاطر، وتحقيق مســـتوى ربحية أفضل في ظل 

جائحة كورونا».
من جهته أشـــار المدير العام التنفيذي للبنك العربي نعمه 
صبـــاغ إلى «أن صافي األرباح التشـــغيلية للبنك قد بلغ 579.8 
مليـــون دوالر، وبنمو 6 % عن الفترة عينها من العام الســـابق، 
وحافظ البنك على رأس مال قوي حيث بلغت نسبة كفاية رأس 
المال 16.7 % كما في حزيران 2021، باإلضافة إلى إحتفاظه 
بنســـب ســـيولة مريحة حيث بلغت نســـبة القروض إلى الودائع 
73.5 %»، الفتـــاً إلى «أن البنك قام ببنـــاء المخصصات وفقاً 
لنموذج الخســـائر اإلئتمانيـــة المتوقعة المســـتخدم في البنك 
والتـــي تعكس التوقعـــات االئتمانية واالقتصادية المســـتقبلية، 

حيث فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100 %».●

ا9خبار والمستجدات
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 وصــل الدعــم المالي الحكومــي المخصص للتعافي من اآلثــار المدمرة لجائحة «كوفيد-19» فــي دول العالم إلى 19 تريليــون دوالر. لكن لم تقّدم  
132 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل، مع أّنها تضّم 85 % من سكان العالم تقريبًا، إّال 10 % من إجمالي هذا الدعم، أما البلدان الـ 62 المرتفعة 

الدخل، فُتعزى لها نسبة 90 % منه.

اللجان ا3قليمية التابعة لtمم المتحدة تُ طلق مرصًدا شامًال 
لتَتَبZع سياسات االستجابة لجائحة «كوفيد- 19»

هذا التفاوت الصارخ، الذي يثير التســـاؤالت في شـــأن قدرة العالم على 
التعافي بســـرعة وبشـــكل منصف من الجائحة، هو إحدى النتائج التي تُبّينها 
«أداة تتّبـــع الحزم التحفيزية المنّفذة إســـتجابًة لـ «كوفيـــد-19». واألداة هي 
مرصد دولي لإلســـتجابات، ســـواء أكانت سياســـات الحماية اإلجتماعية أم 
سياسات إقتصادية، الصادرة عن حكومات الدول الـ 194 األعضاء في األمم 
المتحدة.  وقد قامت بتطويره لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية 
لغربي آسيا (اإلسكوا) بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة اإلقتصادية ألفريقيا.
وفـــي جهٍد غير مســـبوق، يجمع المرصد كافة تدابيـــر الدعم الحكومي 
المخصصـــة لألفراد واإلقتصادات على الســـواء في منصة رقمية ديناميكية 
واحدة. ويســـّهل المرصـــد إجراء المقارنـــات وتحليل فعالية هـــذه التدابير، 
كما يُحّدد المســـتفيدين منها للتمكن من التعّرف إلى الفئات غير المشـــمولة 
بالدعم. ويقّدم المرصد معلومات متنوعة عن التحفيز العالمي ككل، ويسلّط 
الضوء على االحتياجات المالية اإلضافية الالزمة لتحقيق تعاف مستدام. 

في هذا الســـياق، شـــددت األمينة التنفيذية لإلســـكوا روال دشـــتي على 
أّنـــه «مع إنـــدالع أخطر أزمة شـــهدها القـــرن الحالـــي، إزداد الطلب لتوفير 
الحماية اإلجتماعية بشكل هائل. ويُبّين المرصد أّنه حتى أيار/مايو 2021، 
كانـــت الحكومات فـــي جميع أنحاء العالم قد طّبقـــت 1,850 تدبيراً للحماية 
اإلجتماعية، مقارنة بـ 103 فقط في آذار/مارس 2020». وقالت دشتي «إن 
التفاوتات الكبيرة في الدعم المالي المقّدم وفي الحصول على اللقاح تطرح 

تحديات جسيمة على عدالة اإلنتعاش العالمي».
وأكدت دشتي «أن وتيرة التعافي ستكون بطيئة في البلدان ذات الموارد 

المالية المحدودة، حيث تشير تقديرات المرصد إلى أن البلدان المنخفضة 
والمتوســـطة الدخـــل تحتـــاج إلـــى 5 تريليونـــات دوالر إضافّيـــة للتعافي من 
الجائحة واللحاق بالمتوسط العالمي للدعم المالي، نسبًة إلى الناتج المحلي 

اإلجمالي، الذي يبلغ حالًيا قرابة 23 %».
ويُقـــّدم المرصـــد فرصـــة التعلم مـــن تجـــارب البلدان، كذلك تحســـين 
إســـتعداد الحكومات لإلســـتجابة إلـــى الصدمات المســـتقبلية. فيظهر على 
ســـبيل المثال أن الحكومات إعتمدت عدداً من التدابير المبتكرة مثل توسيع 
نطاق تغطية الحماية اإلجتماعية لتشمل العاملين في القطاع غير النظامي. 
ويوضـــح المرصد أن البلدان ذات الموارد المالية المحدودة تخلّت في بعض 
األحيـــان عن إيرادات متوقعة، من خالل اإلعفاء من دفع اإليجارات وفواتير 

الكهرباء والمياه وبعض الضرائب، كنوٍع من تدابير الحماية.
وحّثـــت دشـــتي على «دعم البلـــدان في تعزيز أنظمـــة الحماية 
اإلجتماعيـــة ضمن إطار أوســـع لخطط التعافي»، مشـــيرًة إلى «أن 
المرصد يأتي لدعم هذه الدعوة باألدلة العملّية وبالمســـاعدة على 
فهم األنماط الناشئة عن إجراءات السياسات، ويُقدم دروساً مهمة 

حول إعادة البناء والمضي قدًما بشكل أفضل».
يُذكر أنه كان قد تّم إطالق المرصد في 13 تموز/يوليو 2021 
على هامش المنتدى السياســــي الرفيع المستوى المعني بالتنمية 
المستدامة، حيث أشادت نائبة األمين العام لألمم المتحدة أمينة 
محّمــــد بـ «قاعــــدة البيانات الحيــــة»، داعيًة الــــدول األعضاء إلى 

«المساهمة ومشاركة بياناتها لدعم المرصد».●

ا9خبار والمستجدات
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قّدمت رئيســـة مجموعة تمكين المرأة في اإلتحاد الدولي للمصرفيين 
العرب والرئيسة التنفيذية لبنك الموارد الدكتورة نهال خداج بودياب كتابها 
الـــذي حمل عنـــوان «Untamable» الـــى األمين العام إلتحـــاد المصارف 
العربية  وسام حسن فتوح، والذي يحمل في جزئه األول تجربتها الشخصية، 

وفي الجزء الثاني خطوات لتحويل التشاؤم إلى نجاح وفرص عمل.
 وأثنى  األمين العام وسام حسن فتوح على مضمون الكتاب، متمنياً أن 

يلقى كتابها النجاح الذي يستحق.●

قال وزير االقتصاد والتخطيط الســعودي، فيصل اإلبراهيم: «إن هناك درســًا من 
جائحــة «كوفيــد19-» وهــو أن إســتخدام الحلول القائمــة على الثــورة الصناعية 

الرابعة، كشفت حقيقة إتساع الفجوة بين اإلقتصادات الرائدة وبقية العالم».

وأضــــاف الوزير اإلبراهيم في كلمته خالل منتدى «الثــــورة الصناعية الرابعة» في مدينة 
الريــــاض، أنــــه «ال يزال أمــــام المملكة الكثيــــر من العمل لرفــــع تصنيفها في مؤشــــر اإلبتكار 

العالمي، وتُخطط أن تكون ضمن المجموعة الرائدة بين نظرائها في مجموعة العشرين».
وتابــــع الوزير فيصل اإلبراهيــــم: «رغم التقدم الكبير المحرز منــــذ إطالق الرؤية وخالل 
الجائحة، يُمكن أن يكون الباعث على مزيد من النمو اإلقتصادي هو إقتناص جزء من الفرص 
التي تزيد على 3 تريليونات دوالر على مدى السنوات الخمس المقبلة وتأثيراتها المضاعفة».
وأوضح الوزير اإلبراهيم «أن هذا يقود إلى العوامل التي تشكل الدور المستقبلي لمركز الثورة 
الصناعيــــة الرابعــــة، فالمركز يحظــــى بالتقاء الدور المتنامــــي للثورة الصناعيــــة الرابعة في تقديم 
الحلول للتحديات العالمية مع زخم وإمكانية رؤية السعودية، وأثرها محلياً وعالمياً، والدور القيادي 

وزير ا3قتصاد السعودي فيصل ا3براهيم:
فرص تزيد على 3 تريليونات دوالر خالل 5 سنوات

العالمي المتنامي للمملكة، والذي يرتكز على إرث متين من العمل مع الشركاء العالميين للتغلب على التحديات العالمية ورؤيتها الرائدة وتحولها الهائل».
وذكر فيصل اإلبراهيم: «يجب أن يســــتفيد المركز من هذه الممكنات، ليُصبح مركزاً للعمل على إكتشــــاف ومناقشــــة وتقديم حلول شاملة للتحديات 
العالمية، كذلك التحديات المحلية التي تقع على ذات المستوى من األهمية، ويجب أن تنطلق الجهود الدؤوبة للمركز من السؤال المطروح سابقاً: «ما 

الذي كان يمكن فعله بشكل أفضل؟».
وأشــــار اإلبراهيــــم إلى «وجود الشــــغف لعمل المركز والتطلع مــــع فريقه للجمع بين القطاعين العام والخاص، ومجتمــــع العلوم والتكنولوجيا والعمل 

جميعاً على إجابة هذا السؤال».
وختم وزير اإلقتصاد السعودي فيصل اإلبراهيم قائًال: «لقد نشأ عن «كوفيد19-» حاجة مكثفة إلى البيانات، ووضع السياسات المستندة إلى األدلة 
بشــــكل متكرر من خالل حلول تقنية مبتكرة، وأصبح الوباء بمثابة عامل تمكين للتطوير المتســــارع للتقنيات الرائدة، ويتضح ذلك من توقعات األســــواق 
العالمية، فقد توقعت منظمة «أونكتاد» (مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية)، في تقريرها األخير حول التكنولوجيا واإلبتكار، أن يصبح حجم سوق 

التقنيات الرائدة 3.2 تريليونات دوالر في العام 2025، وهي قفزة تصل إلى ما يقارب 10 أضعاف مستويات العام 2018».●

فيصل اإلبراهيم 
وزير االقتصاد والتخطيط السعودي

د. نهلة أبو دياب خداج تقدم كتابها
إلى ا>مين العام التحاد المصارف العربية

ا9خبار والمستجدات
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األهلـــي  البنـــك  أطلـــق 
المصـــري منتجاً جديـــداً يُدعى 
الوســـيط»،  الحســـاب  «خدمـــة 
يقـــدم مـــن خالله البنـــك خدمة 
الراغبيـــن  لعمالئـــه  الوســـاطة 
في إبرام عقد حســـاب وســـيط 
لديـــه في ما بيـــن عمالئه، وبين 
وإدارة  إلتمـــام  أخـــرى  أطـــراف 
صفقة ما تم االتفاق عليها بينهم 

(مثل: بيع أو شـــراء أرض – عقار – مصنع – موالت تجارية – قرى 
ســـياحية – فنادق...-وساطة في معامالت مالية أو شراكة- إصدار 
أســـهم – رفع رأس مال شـــركة...وغيرها) وهـــذا المنتج متاح لكافة 
عمالء المصرف من عمالء األفراد، الشـــركات وعمالء المشروعات 

المتوسطة والصغيرة SME دعماً ألهداف الشمول المالي.

و يقـــول نائـــب رئيس مجلس 
ادارة البنـــك األهلـــي المصـــري 
يحيـــى أبو الفتوح «إن البنك يُعّد 
من أوائل البنوك التي تقدم تلك 
الخدمة لعمالئه من خالل منتج 
بمحددات ثابتة ومميزة»، مشيراً 
إلى «أن الحســـاب الجديد يأتي 
تماشياً مع سعي البنك المستمر 
لتقديـــم أفضل خدمـــة لعمالئه، 
وضـــم شـــرائح جديدة من العمالء وإدخـــال تعامالتهم التي كانت تتم 
خارج القطاع المصرفي، لتُصبح تحت مظلته مما يدعم توجه الدولة  
للشـــمول المالي ويُســـهم في نمو اإلقتصاد القومي»، مؤكداً «أن هذه 
الخدمة تحرص على تأمين تعامالت عمالئنا، وتُوفر المناخ المناسب 

واألمان إلتمام تلك الصفقات».●    
  

«ا>هلي المصري» يطرح «خدمة الحساب الوسيط»

عـــن  البحـــث  عمليـــات  إزدادت 
شـــهادات اإلســـتثمار في بنك مصر، 
ألنها من األخبـــار المهمة المتداولة 
أســـعار  ألن  الحالـــي،  الوقـــت  فـــي 
الفائدة على شهادات بنك مصر في 
الفتـــرة األخيرة، أن البنك من أعظم 
البنوك التي تعمل على تقديم الكثير 
من الميزات المتنوعة من الخدمات 

المصرفية لجميع األفراد.
 مـــن أهـــم ما يتميـــز به البنـــك، أن هذه الميزات مناســـبة 
لكافة العمالء، والذين لديهم كافة اإلحتياجات من حيث المدة 
والقيمة، كما يتم التعامل مع العمالت المحلية واألجنبية. علماً 
أن أســـعار الفائـــدة لكافة أعمـــال اإلقراض التي ســـوف تكون 

ثابتة، هي عند 9.25 %. 
وتتميز شـــهادة بنك مصر بأنها أعلى بنك مصري، ويتم تقديمها 
للعمـــالء، كي يتمكنـــوا من أن تصل إلى 11 % ســـنوياً في بداية ألف 

جنيه حتى يتم شراء الشهادة.
أعلى فائدة على شهادات اإلستثمار في بنك مصر 2021

من أهم ما يحرص على تقديمه 
مختـــارة  مجموعـــة  مصـــر،  بنـــك 
مـــن شـــهادات ذات العائـــد المتغير 
والثابـــت، ويتـــم بها اإليـــداع بالجنيه 
المصري، وتُعد هذه الشهادة واحدة 
مـــن أكثـــر الشـــهادات المتميـــزة في 
شهادات بنك مصر، من حيث تقييم 
مســـتوى البنك، ويســـتطيع أن يصل 

معدل العائد السنوي إلى 11 %. 
من أهم فوائد شهادة بنك مصر لعائد ثابت 15 %:

- تعد هذه الشهادة من بين الشهادات الرسمية التي ال يُمكن أن 
تحول ملكيتها من شخص لشخص آخر.

- مدة الشـــهادة هي 12 شـــهراً، ويتم البدء بالمدة بيوم تأســـيس 
الشهادة.

- ال يتم تجديد هذه الشـــهادة بشـــكل تلقائي، فيما الحد األدنى 
لقيمة الشهادة تكون 15 %، على أن يتم القيام بصرفها بشكل شهري.

- ال يُسمح بإسترداد مبلغ الشهادة أو حتى جزء منها قبل أن يمر 
حوالي 6 أشهر على األقل، حتى ال يخسر العميل نقوده.●

بنك مصر .. أعلى فائدة على شهادات ا3ستثمار في 2021

ا9خبار والمستجدات
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أعلنـــت مجموعة QNB، أكبر مؤسســـة مصرفّية في منطقة 
الشرق األوســـط وإفريقيا، نتائجها المالية للستة أشهر المنتهية 
فـــي 30 يونيو/حزيـــران 2021. وبلغ صافي الربـــح 6.8 مليارات 
ريال قطري (1.9 مليار دوالر) بزيادة نسبتها 6 % مقارنة بالعام 

السابق. 
كما إرتفع إجمالي الموجودات بنســـبة 10 % منذ 30 يونيو/
حزيـــران 2020 ليصل إلى 1.065 مليار ريال قطري (293 مليار 
دوالر)، كما إرتفع الدخل التشـــغيلي بنســـبة 6 % إلى 13.6 مليار 
  QNBريـــال قطري (3٫7 مليار دوالر)، ما يعكس نجاح مجموعة

في تحقيق نمو قوي وُمستدام في مختلف مصادر الدخل.
وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض 
والسلف التي نمت بنسبة 6 % لتصل إلى 747 مليار ريال قطري 
(205 مليـــارات دوالر). ومـــن الجانب التمويلـــي، قامت مجموعة 
QNB  باإلســـتمرار بتنويـــع مصـــادر التمويل، مـــا أّدى إلى زيادة 

ودائع العمالء لتبلغ 767 مليار ريال قطري (211 مليار دوالر).
كما إســـتمّرت المجموعـــة بأخذ العديد مـــن الُمبادرات التي 
تهدف إلى تخفيض المصاريف وإيجاد مصادر ُمســـتدامة لتوليد 
الدخل. وقد ساعد ذلك على تحّسن نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة 
إلـــى الدخل) لتبلغ 22.9 % فـــي 30 يونيو/حزيران 2021، التي 
تُعتبر واحدة من أفضل النســـب بين المؤسســـات المالية الكبيرة 

في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا.

وقامت مجموعةQNB  خالل النصف األول من العام 2021 
بزيـــادة مخصصاتهـــا لخســـائر القـــروض بمبلغ 2.9 مليـــار ريال 
قطـــري (793 مليـــون دوالر). ورغم ذلك، بلغ معّدل القروض غير 
العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 2.3 % كما 
فـــي 30 يونيو/حزيران 2021، وهـــو من بين أدنى المعّدالت على 
نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا، مما 
يعكـــس الجودة العالية لمحفظة القروض، وفاعلية سياســـة إدارة 
المخاطـــر اإلئتمانية. وقد ســـاهم ذلك في وصول نســـبة تغطية 
القـــروض غيـــر العاملة الى مســـتوى 108 % كما فـــي 30 يونيو/
حزيران 2021، مما يعكس إســـتمرار النهج الُمتحفظ الذي تتبّناه 

المجموعة تجاه القروض الُمتعثرة.
وإرتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 98  مليار ريال قطري 
(27 مليـــار دوالر) بزيـــادة 6 % عن يونيو/حزيـــران 2020. وبلغ 

العائد على السهم 0.68 ريال قطري (0٫19 دوالر).
وفـــي 30 يونيو/حزيـــران 2021، أعلنت مجموعةQNB  عن 
مســـتويات قوية لرأس المال تم قياســـها، من خالل نســـبة كفاية 
رأس المـــال (CAR) التـــي بلغت 18,8 %، وهي نســـبة أعلى من 
الحد األدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة 
بـــازل. وتخـــدم المجموعـــة ما يزيـــد عن 20 مليـــون عميل بدعم 
مـــن28.000  موظف عبر 1.000 موقـــع وأكثر من 4.600 جهاز 

صراف آلي. 

إرتفاع أرباح «قطر الوطني»
 6 % في النصف ا>ول 

من 2021

ا9خبار والمستجدات
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أطلق كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية دعوة 
مشـــتركة، من أجل التعاون العالمي في شـــأن العمالت الرقمية للبنوك المركزية، في 
ظل دراسة لنحو 90 % من البنوك المركزية لقرارات إطالق نسخ رقمية من عمالتها. 
وأشار رئيس لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق ونائب محافظ اإلستقرار 
المالي في بنك إنكلترا، جون كونليف، في تقرير تم إعداده إلجتماع مجموعة العشرين 
في إيطاليا، إلى أهمية أن تأخذ البنوك المركزية في إعتبارها البُعد العابر للحدود.

وأضاف المستشـــار المالي ومدير إدارة أســـواق النقد ورأس المال في صندوق 
النقـــد الدولـــي توبيـــاس أدريـــان «أن اآلثار المترتبـــة على العمـــالت الرقمية للبنوك 
المركزيـــة، حتـــى وإن كانـــت مخصصة لإلســـتخدام المحلي فقط، ال بـــد لها من أن 

تتجاوز حدود الدولة».
وذكر التقرير أن تسهيل المدفوعات الدولية باستخدام عمالت البنوك المركزية 
الرقمية يُمكن تحقيقه من خالل درجات مختلفة من التكامل والتعاون، وهو ضروري 
للتعامل مع العواقب المالية الكلية المحتملة التي يُمكن أن تســـببها العمالت الرقمية 

للبنوك المركزية.● 

جهات دولية 
تدعو إلى تعاون عالمي 

في العمالت الرقمية
 للبنوك المركزية

دعت وزيـــرة الخزانة األميركية جانيت يليـــن، اإلتحاد األوروبي، 
إلـــى «إعادة النظر بمشـــروعه للضريبـــة الرقمية»، مذكـــرة بأن هذا 
النوع من الضرائب الذي تفرضه دول أوروبية عدة يُعّد «تمييزياً ضد 

شركات أميركية».
وقالت يلين «إن اإلتفاق في شـــأن فرض ضرائب على الشـــركات 
متعـــددة الجنســـية الـــذي أبرم فـــي األول مـــن يوليو (تمـــوز) 2021، 
برعاية منظمة التنمية والتعاون اإلقتصادي، وصادقت عليه مجموعة 
العشـــرين، يدعو البلدان إلى الموافقة علـــى إلغاء الضرائب الرقمية 
الســـارية حالياً، التـــي تعتبرها الواليـــات المتحـــدة تمييزية ضدها، 

واإلمتناع عن فرض تدابير مماثلة في المستقبل».
وتابعت يلين: «يعود إلى المفوضية األوروبية والدول األعضاء في 
اإلتحـــاد األوروبي أن تقرر ماهية الخطوة المقبلة»، مشـــددة على أن 
«هذه الدول وافقت على إلغاء ضرائب تمييزية ضد شركات أميركية، 

وتجنّب فرض أخرى مماثلة في المستقبل».●   

الواليات المتحدة
 تدعو ا3تحاد ا>وروبي

إلى إعادة النظر 
في مشروع الضريبة الرقمية

≠fƒc ≠fƒg »a É¡Yôa  íààØJ QNB áYƒªée
 á∏°UGƒªd §£îf :áØ«∏N ∫BG ∑QÉÑe
ìÉHQC’Gh äGOGôjEÓd ÉfQOÉ°üe ™jƒæJ

وأعلنـــت مجموعـــة بنك قطـــر الوطني QNB، اإلفتتاح الرســـمي 
لفرعها في هونغ كونغ، أحد أهم المراكز المالية في العالم.

ويقـــول الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعـــة QNB، عبـــداهللا مبارك 
آل خليفـــة: «يســـرنا اإلعالن عن االفتتاح الرســـمي ألول فـــرع لنا في 
هونغ كونغ، وهي إحدى أكثر األســـواق الجاذبة لإلســـتثمار في العالم، 
وذلك في إطار إســـتراتيجية المجموعة للتوسع في أسواق ذات مواقع 
إســـتراتيجية تتميـــز ببنية تحتية جيـــدة ومناخ آمن لإلســـتثمار، لذلك 
تخطط QNB لمواصلة تنويع مصادرها لإليرادات واألرباح، وتحديداً 

في أسواق منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا».
يهدف الفرع إلى تســـهيل األعمال التجارية عبر الحدود من خالل 
مجموعـــة من المنتجـــات والخدمات المصرفية للشـــركات، ومنتجات 
الخزينة واإلستثمارات، وحلول النقد األجنبي، وإستراتيجيات القروض 
المجمعة، وتمويل المشـــاريع، وســـتكون هونغ كونغ بمثابة بوابة عمالء 

المجموعة للبر الرئيسي للصين وعموم آسيا.
وسيُســـهم الفرع بشـــكل وثيـــق في الشـــبكة العالميـــة للمجموعة، 
وتحديـــداً فـــرع ســـنغافورة والمكتب التمثيلي في شـــنغهاي، وســـيقدم 
االستشـــارات لعمـــالء QNB فـــي الصيـــن فـــي شـــأن نمـــو أعمالهم 
الخارجية انطالقاً من هونغ كونغ، إلى جانب التنســـيق مع ســـنغافورة 

لتغطية منطقة جنوب شرق آسيا.● 
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أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني «أن منتدى قطر اإلقتصادي ُيمثل إنطالقة لسلسلة من المنتديات 
الرامية إلى إثراء الحوار حول اإلقتصاد العالمي، واإلنتقال إلى مرحلة ما بعد «كوفيد 19»، مبديًا ثقته « 

بأن النسخة األولى من المنتدى، سُتشكل إضافة نوعية للجهود المشتركة بين الدول والمجتمعات، 
والتعاون بينها وبين قطاع األعمال في مواجهة كافة التحديات وبناء مستقبل أفضل للشعوب».

جاء كالم أمير دولة قطر خالل إفتتاح «منتدى قطر اإلقتصادي» عبر «اإلتصال المرئي»،  بالتعاون مع «بلومبيرغ»، 
وإستمر ثالثة أيام، داعيًا إلى «إعداد الخطط الداعمة لنمو اإلقتصاد العالمي، خالل مرحلة ما بعد الجائحة، وتسليط 

الضوء على جهود دولة قطر لقيادة النمو اإلقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وترسيخ مكانتها
 كإحدى أهم الوجهات اإلستثمارية إقليميًا وعالميًا».

وشارك في النسخة األولى للمنتدى، عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات، في مقدمهم رئيس غانا نانا أكوفو، 
ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الرواندي بول كاجامي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، 

والرئيس السنغالي ماكي سال، والرئيس األرميني أرمين سركيسيان، فضال عن أكثر من 100 متحدث من جميع أنحاء العالم.
كما حضر المنتدى، نخبة عالمية تضم أكثر من ألفي شخص من رؤساء تنفيذيين، وشخصيات مهمة، 

وصّناع قرار في مجاالت التمويل واإلقتصاد واإلستثمار والتكنولوجيا والطاقة والتعليم والرياضة والمناخ.

 «منتدى قطر ا3قتصادي»:

تعاون دول العالم الغنية والفقيرة في ما بينها 
السبيل الوحيد للنهوض با3قتصاد العالمي

الملتقيات والندوات
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وقـــال أمير دولة قطر الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني: «إن 
هـــذا اإلجتماع يُعقد في خضـــم المواجهة مع جائحـــة «كوفيد19-»، 
والتي شّكلت تحدياً خطيراً وغير مسبوق لإلنسانية جمعاء، على كافة 
األصعـــدة بمـــا في ذلك المجال اإلقتصادي، حيث دارت نقاشـــات ال 
حد لها حول المفاضلة الوهمية بين صحة الناس وصحة االقتصاد، 
وطغت الضبابية على توقعات المؤسســـات الدولية في شـــأن اآلفاق 

المستقبلية لإلقتصاد العالمي».
وأشار األمير تميم إلى أنه «رغم ذلك، فإن صندوق النقد الدولي 
قد أوضح في تقريره في أبريل/نيسان 2021، أن اإلقتصاد العالمي 
ســـيُحقق نمـــواً 6 % في العام الحالـــي، و4.4 % في العام 2022»، 
الفتـــاً إلـــى «أن هـــذا التفـــاؤل يُعزى إلـــى التعافي النســـبي لعدد من 
القطاعـــات اإلقتصادية الحيوية خالل العـــام الجاري، نتيجة خطط 
التحفيـــز المالي التي إعتمدتها العديد من الدول لدعم إقتصاداتها، 
مدفوعـــة بتطور حمالت التطعيم حول العالم، مع اإلشـــارة إلى عدم 

المساواة في توزيع اللقاح».
وأوضح الشـــيخ تميم «أن تكّيف المجتمعات مع ظروف الجائحة، 
أدى إلـــى تطـــور كبير فـــي التكنولوجيا الرقمية، بما فـــي ذلك إتاحة 
فرص العمل والتعليم عن بُعد على نحو غير مســـبوق»، الفتاً إلى «أن 

ذلك سيكون له شأن في إقتصادات ما بعد الجائحة أيضاً».
وتابع أمير دولة قطر «أن الجائحة أعادت طرح أسئلة كبرى متعلقة 
بعالقـــة المجتمعات الحديثة بالطبيعة، وتوقعـــات المجتمع من الدولة 
في شأن سياسات الصحة العامة، وعالقة الدولة باإلقتصاد، والتعاون 
العالمـــي في مواجهـــة التحديـــات العابرة لحـــدود الـــدول والقوميات 

والثقافات، مثل األوبئة والتغّير المناخي والفقر وقضايا الالجئين».
وأوضح الشـــيخ تميم «أن هذه األســـئلة أثبتت مـــرة أخرى أنه ال 
غنى عن دور الدولة بعد أن نعاه العديد من الخبراء في عهد العولمة، 
فكمـــا في حالة األزمـــة المالية األخيرة في العاميـــن 2008 و2009 

 ô£b ádhO ô«eCG
:»fÉK ∫BG óªM øH º«ªJ ï«°ûdG

zÉfhQƒc{ ó©H Ée á∏Môe ájGóH πãª oj ióàæªdG

تبّين أن توقعات المجتمعات في حالة الجائحة موجهة نحو الدولة».
وأشـــار األمير إلى «أن بالده إستعّدت للمرحلة المقبلة بالحرص 
على إنتهاج سياســـة إقتصادية متوازنة عبر مواصلة توســـعة مشروع 
الغـــاز في حقل الشـــمال، بهـــدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي الُمســـال 
بنســـبة 40 % في حلول العام 2026، الذي ستُســـتخدم عائداته في 
تعزيز اإلســـتثمارات لصالح األجيال المقبلة، مما سيُســـهم في تنويع 
مصـــادر الدخـــل»، الفتاً إلـــى «دعـــم القطاعات غيـــر النفطية والتي 
تجاوزت مســـاهمتها في الناتـــج المحلي اإلجمالي 61 % باألســـعار 

الثابتة في العام 2020».
وأوضح الشـــيخ تميم «أن قطر تدعم تنمية الصناعات الصديقة 
للبيئة، وإرســـاء األطر التشريعية الداعمة لجاذبية بيئة األعمال مثل 
إصدار قانون تنظيم اســـتثمار رأس المال غير القطري في النشـــاط 
اإلقتصـــادي، وقانـــون تنظيـــم الشـــراكة بيـــن القطاعيـــن الحكومـــي 
والخاص، فضًال عن اإلستثمار في قطاعات حيوية، ومن بينها الصحة 
والتكنولوجيا، وتطوير المناطق الحرة، ومواصلة توســـيع مطار حمد 
الدولـــي وميناء حمد بما يُرســـخ اإلنفتاح اإلقتصادي للبالد»، مطالباً 
بــــ «التعاون بيـــن كافة الدول لتضييـــق الفجوة بين الـــدول المتقدمة 
والناميـــة، وال ســـيما فـــي الحصول علـــى اللقاح ومواجهـــة تداعيات 
الوباء»، مشيراً إلى «أن بالده إتخذت خطوات كبيرة في هذا المسار، 
مـــن خالل تقديم المســـاعدات الالزمة ألكثر مـــن 80 دولة ومنظمة 
دوليـــة»، داعياً قادة دول العالم، وخصوصاً الدول الصناعية الكبرى، 
إلى «مزيد من التعاون في إطار النظام الدولي، وتقاسم المسؤوليات 
والعمل معاً من أجل التوزيع العادل والشـــامل للقاح بما يُؤســـس لبناء 

نظام إجتماعي وإقتصادي عالمي متكامل». 
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ÉfhQƒch É«≤jôaCG
وأكـــد رئيــس جنــوب أفريقيــا ســيريل رامافــوزا «أن حالة 
التعافي التي شـــهدها عدد من دول القارة األفريقية خالل الســـنوات 
الماضية، تتراجع حالياً جّراء جائحة كورونا»، مشدداً على «أن القارة 
األفريقية بحاجة إلى المســـاعدة العاجلة، وال ســـيما تلك الدول التي 
تعيـــش ظروفاً صعبة، وال تســـتطيع إقتصاداتها الصمود في مواجهة 

تداعيات الوباء».
ولفت رامافوزا إلى «أن أفريقيا بحاجة إلى نحو 400 مليار دوالر 
مـــن أجـــل دعم إقتصادها»، مشـــيراً إلـــى أنه في «حالة قيـــام الدول 
الكبـــرى والهيئات الدوليـــة بإلغاء أجزاء من ديونها المســـتحقة على 
أفريقيـــا، باإلضافة إلى توفير المنح والقروض ودعم مشـــاريع البنى 
التحتية؛ فإن القارة األفريقية بإمكانها الوقوف على قدميها»، مشيراً 
إلـــى «أن اإلقتصادات الكبرى في العالم عليها مســـؤولية خاصة إزاء 
قارة أفريقيا، التي تعاني بشدة آثار التغير المناخي التي تسّببت فيه 
الدول المتقدمة»، داعياً هذه الدول إلى «الوفاء بالوعود التي قطعتها 
لحل مشكلة التغير المناخي، والمسارعة إلى إيجاد مقاربة حول أزمة 
تغيـــر المنـــاخ، وال ســـيما أن هناك العديد من الـــدول األفريقية التي 

تعيش آثاراً تدميرية جّراء هذه األزمة».

ájOÉ°üàbE’G äÉMÓ°UE’Gh É«æ«eQCG
أمـــا رئيــس جمهوريــة أرمينيــا أرميــن سركيســيان فدعا 
إلـــى «ضـــرورة تنفيذ إصالحات إقتصادية ســـريعة، وبدء إســـتخدام 
التكنولوجيـــا والـــذكاء اإلصطناعـــي من أجل المســـاهمة فـــي تنمية 

بالده».

وقال سركيسيان: «نُســــّخر كل الكفاءات واإلمكانات األرمينية 
مــــن أجــــل التنمية، وتطوير ونهضــــة بالدنا، وال ســــيما في ظل ما 
يشــــهده العالم من أوضاع إقتصادية صعبة جّراء جائحة كورونا»، 
مؤكــــداً أنه «يجب اإلســــتعانة بالكفــــاءات األرمينية في الخارج من 

أجل دعم إقتصاد بالده والنهوض بها على مختلف المستويات».

ábƒÑ°ùe ô«Z áeRCG
«ريالينــس  شــركة  ورئيــس  الهنــدي  المســتثمر  أمــــا 
للصناعــات المحدودة» موكيش إمبانــي فأوضح «أن جائحة 
كورونــــا خلقت أزمة غير مســــبوقة عالمياً، وال ســــيما في المجال 
اإلقتصــــادي»، مؤكداً أنه رغم هذه األزمــــة فقد رأينا تضامناً غير 
مســــبوق من الشــــعوب في ما بينها، من أجل تقديم المســــاعدة»، 
الفتــــاً إلى «أن دولة قطــــر كانت خير مثال على ذلك عندما بادرت 

بتقديم المساعدات الطبية واإلغاثية لبالده».
وأكــــد إمبانــــي «أن المرحلة الحاليــــة التي يعيشــــها اإلقتصاد 
العالمــــي تتطلب التكاتف والتعاون حتى يُمكن تجاوز هذه األزمة»، 
داعيــــاً إلــــى «ضرورة إنهــــاء الجدل حــــول توفير لقاحــــات كورونا، 
ومســــاعدة الــــدول الفقيــــرة من أجل عــــودة اإلقتصاد وإســــتئناف 

النمو».
فــــي ما يتعلــــق بالتكنولوجيــــا الرقمية، أكد إمبانــــي أنه «يجب 
تخفيــــف الهــــّوة بيــــن البلــــدان التــــي يتفــــاوت فيها اإلعتمــــاد على 
التكنولوجيا»، مشــــيراً إلــــى أهميتها «في العمل عــــن بُعد والتعليم 
وغيرهــــا، وأن هذا اإلتجاه الجديد نحو اإلعتماد على التكنولوجيا 

سيضمن تقديم خدمات صحية وتعليمية جيدة».

الملتقيات والندوات
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»cô«eC’G OÉ°üàbE’G
وخالل المنتدى، ُعقدت جلســـة ناقشت التطورات التي تحدث حالياً 
فـــي اإلقتصاد األميركي جّراء أزمة كورونا، شـــارك فيها وزير الخزانة 
األميركــي األســبق لورانس ســامرز، ورجــل األعمــال األميركي 
ومؤســس شــركة «بريــدج ووتــر أسوشــيتس» راي داليــو، وإتفـــق 
المشـــاركان علـــى أن إرتفاع نســـبة التضخم، ونقص العمالة في الســـوق 
األميركية، ومحاولة عرض ســـندات بشكل متســـارع، والتذبذب في سعر 
الـــدوالر؛ تُنذر بأزمة كبيرة لن تضر الواليـــات المتحدة وحدها بل العالم 

أجمع».
ودعا وزير الخزانة األسبق في مداخلته إلى «ضرورة إحداث تغييرات 
كبيرة في ســـوق العمل من أجل إســـتيعاب معدالت عمالة كبيرة، مع رفع 
الحد األدنى لألجور، وتحســـين ظروف العمل، كخطوة أولى للقضاء على 
نســـبة التضخم المرتفعة في اإلقتصاد»، مشـــيراً إلى «أن السيولة تُشكل 
تهديداً كبيراً لإلقتصاد األميركي، وال بد من عمل برنامج ممنهج للعرض 

والطلب وزيادة معدالت الضريبة وتقليل معدالت تحويل النقد».
أما داليو فأكد «أن اإلقبال على شـــراء الســـندات األميركية في ظل 
عـــدم وجود طلب كاٍف في باقـــي دول العالم، يجعل اإلحتياطي الفدرالي 
غير قادر على اإلرتداد ورفع معدالت الفائدة، وهذه مسألة مالية مقلقة 
للغاية»، معتبراً «أن هناك تهديداً كبيراً لقيمة الدوالر؛ مما يُؤثر على كافة 
الـــدول، باإلضافـــة إلى أن الزيادة في معدالت الفائدة ســـيكون لها تأثير 
ســـلبي على اإلقتصاد والسوق»، داعياً «اإلحتياطي الفدرالي» إلى «القيام 

بشراء الكثير من السندات لمنع إنخفاض الفائدة».

ô£≤d  ájOÉ°üàbEG  ±GógCG  3
وقال وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية 
فــي قطــر علي بن أحمد الكــواري «أن ثمة 3 أهـــداف إقتصادية 
تركـــز عليهـــا قطر خالل الفتـــرة المقبلـــة، هي: جلب اإلســـتثمارات 

األجنبية المباشـــرة، ودعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ األعمال»، 
مشيراً إلى إدراكه التحوالت التي تقع عالمياً، قائًال: «نعلم أن النفط 
ســـيكون أمام تحديات كبرى خالل السنوات المقبلة، لهذا نُركز أكثر 

على الطاقات النظيفة واإلستثمار فيها».

ióàæªdG QhÉëe
تضمن جدول أعمال المنتدى، محاور رئيسة عدة هي: 

● محور «التكنولوجيا المتقدمة»، حيث ســـلط المشـــاركون 
الضوء على التغيرات الدائمة في العالقة بين اإلنسان والتكنولوجيا، 
ومحور «عالم مســـتدام» حيث جرى إستكشاف تقاطع الرأسمالية مع 

المناخ.   
● محور «األســواق واإلستثمار» حيث ناقش المشاركون قدرة 

المســـتثمرين، فـــي ســـعيهم الحثيث إلى فـــرص النمو، بغية تشـــكيل 
إقتصاد عالمي أكثر مرونة.

● محـــور «تدفقـــات الطاقـــة والتجـــارة» الذي جمع بين وســـطاء 
الطاقة العالميين لمشاركة رؤيتهم المستقبلية، في حين تناول محور 
«المســـتهلك المتغير» مســـتقبل التجارة، وعالماً أكثر شـــموالً لتقديم 

أفكار في شأن تعافي المجتمعات ما بعد جائحة كورونا.

äÉ«°UƒàdG
وفي محصلة التوصيات رأى المشـــاركون ضرورة «تعاون وتكاتف 
دول العالـــم الغنيـــة والفقيـــرة فـــي ما بينهـــا، إذ هو الســـبيل الوحيد 
للنهـــوض باإلقتصـــاد العالمي الـــذي يُواجه وضعاً صعبـــاً منذ بداية 

جائحة كورونا». 
ه المشـــاركون بـ «أهمية تحقيق العدالة فـــي ما يتعلق بتوفير  ونـــوَّ
لقاحات فيروس كورونا بين الدول، من أجل التغلب على الوباء، وإنهاء 

اإلجراءات التي تؤثر على اإلقتصاد وحركة التجارة بين الدول».●

لم تخل مناسبة قطرية من حضور 
أوركسترا قطر الفلهارمونية فيها، فهي غالبًا 
ما تكون في افتتاح المؤتمرات والمنتديات 

التي تنظمها الدولة أو تشارك فيها.
الفرقة شاركت في حفل افتتاح منتدى قطر 

االقتصادي بمقطوعة موسيقية حازت 
على إعجاب المشاركين، وامتزجت بين 

الموسيقى التقليدية في قطر والموسيقى 
الكالسيكية الجديدة، وهي من تأليف 

الفنانة القطرية دانة الفردان.
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البنك المركزي المصري يُصدر المبادئ  ا3سترشادية
للتمويل المستدام في البنوك المصرية

أصــدر  أنــه  المصــري،  المركــزي  البنــك  أعلــن 
«المبــادئ اإلسترشــادية للتمويــل المســتدام» 
والتــي تهدف إلــى البدء فــي التخطيــط ووضع 
المســتدام  لتطبيق التمويــل  العــام  اإلطــار 
وتوفيــر  القــدرات  وبنــاء  بالبنوك المصريــة، 

الموارد الالزمة لتنفيذ تلك المبادئ».

وأفاد «المركـــزي المصري»، في بيان، «إن إصدار 
المبادئ اإلسترشادية للتمويل المستدام يأتي في ضوء 
حرص البنك المركزي، على دعم التنمية المســـتدامة، 

وبهـــدف مواكبـــة أفضل الممارســـات الدولية في إرســـاء قواعـــد «التمويل 
المستدام» بالقطاع المصرفي المصري.

وبحســـب المركزي، يُشير التمويل المســـتدام إلى قيام البنوك بتمويل 
المشـــروعات التي تراعي العنصر البيئي بالمجتمع مثل مشروعات الطاقة 
النظيفة والمتجددة، وأيضاً المشـــروعات التي تراعي العنصر االجتماعي 
المتمثل في مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، 
والمشـــروعات ذات العمالـــة الكثيفـــة التي تخلق المزيد مـــن فرص العمل 
وتعمـــل علـــى تقليل نســـب الفقر ورفع مســـتوى المعيشـــة بالمناطق األكثر 

إحتياجاً.
كمـــا يشـــير المصطلح إلى اإللتـــزام باإلطار العام للحوكمة، وترســـيخ 
الشـــفافية ودعـــم نظم الرصـــد والمتابعـــة والتقييم وذلـــك لتحقيق منفعة 

مستدامة لكل من أصحاب المشروعات والمجتمع ككل، وفقاً للمركزي.
وذكـــر «المركـــزي» أن تطبيـــق «التمويل المســـتدام» يـــؤدي إلى تعزيز 
الفرص اإلســـتثمارية وضـــخ المزيد من العملة األجنبيـــة عن طريق جذب 
شريحة جديدة من المســـتثمرين الذين يستهدفون التمويل المستدام، إلى 

جانب إستثمار أجنبي مباشر للقطاع المصرفي واإلقتصاد القومي.
وأضـــاف «المركـــزي» أن إصـــدار «المبـــادئ اإلسترشـــادية للتمويـــل 
المســـتدام» يأتـــي كخطـــوة مهمة نحو دعـــم جهود التنميـــة وخطط الدولة 
في تحقيق نمو مســـتدام في جميع المجاالت، كذلك توفير التمويل الالزم 

للمشروعات التي تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 »æ«ÑdG π«¨°ûàdG óYGƒb óªà©jh
Öë°ùdGh ´GójE’G äÉ«∏ª©d

مـــن جهـــة أخـــرى إعتمـــد مجلـــس إدارة البنـــك المركـــزي المصري، 
القواعد الخاصة بالتشـــغيل البيني لخدمات اإليداع والســـحب النقدي من 

خـــالل مقدمـــي الخدمات، في إطـــار تنفيذ إســـتراتيجية المجلس القومي 
للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم التحول لإلقتصاد 
الرقمـــي وإتاحـــة خدمـــات الدفـــع والتحصيل اإللكتروني بســـهولة ويســـر 

للمواطنين بما يُعّزز الشمول المالي.
وقـــال نائب محافظ البنـــــــك المركزي، رامي أبو النجـــــــا، في بيان «إن 
القواعد التي تم إعتمادها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على تحقيق 
أقصى إســـتفادة من البنية التحتية لنظم وخدمات الدفع الخاصة بمقدمي 
خدمات الدفع للتيســـير على المواطنين، وتشـــجيعهم على اإلســـتمرار في 
اإلقبـــال على وســـائل وقنوات الدفـــع اإللكترونية، بما يدعـــم توجه الدولة 

والبنك المركزي للتحول لمجتمع أقل إعتماداً على أوراق النقد».
وقالـــت وكيـــــــل أول محافـــــــظ البنك المركـــــــزي للعمليـــــــات المصرفية 
ونظم الدفع، أماني شـــــــمس: «القواعد التي إعتمدها ســـتُمكن المواطنين 
مـــن اإليداع أو الســـحب النقدي بكافة بطاقات الدفـــع أو محافظ الهاتف 
المحمـــول مـــن جميع منافـــذ مقدمي الخدمـــات، من دون التقيـــد بمنافذ 

محددة لمقدم الخدمة والبنك المتعاقد معه».
ومـــن جانبه، قال وكيل محافظ مســـــــاعد البنك المركـــــــزي للعمليات 
المصرفيـــــــة ونظم الدفع إيهاب نصر: «يُتوقع أن تســـاهم القواعد الجديدة 
التـــي إعتمدهـــا مجلس إدارة البنـــك في توفير خدمات اإليداع والســـحب 
النقـــدي لنحـــو 70 مليون أداة دفع إلكترونية مـــن خالل ما يقرب من 500 
ألف نقطة بيع إلكترونية، والذي بدوره ســـيؤدي لسهولة اإلستخدام وتوفير 

الوقت والجهد للمواطنين».
يأتـــي إصـــدار القواعد المنظمـــة للتشـــغيل البيني لخدمـــات اإليداع 
والســـحب النقـــدي مـــن خالل مقدمـــي الخدمات فـــي إطار خطـــة البنك 
المركـــزي، لزيـــادة إســـتخدام أدوات الدفـــع ووســـائل القبـــول اإللكترونية 

المتاحة للمواطنين.●

ا9خبار والمستجدات
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النقــد  أشــاد صندوق 
المصري  الدولي باإلقتصاد 
وقوة أدائة بالسياســات التي 
تبناها فــي ظل برنامجه مع 
الصنــدوق، ممــا أبــدى قــوة 
وصالبة في مواجهة جائحة 
كورونا، مشــيرًا إلى «أن مصر 
اإلقتصاديــة  البلــدان  مــن 

قـــّرر محافـــظ البنـــك المركزي المصري طـــارق عامر، تعيين شـــريف لقمان وكيل 
محافظ البنك لشؤون الشمول المالي.

ويمتلـــك شـــريف لقمان خبرة وافرة في القطاع المصرفـــي منذ أكثر من 25 عاماً، 
حيـــث شـــغل منصب رئيس قطـــاع Market research فـــي MID Bank من العام 
1996 إلـــى العـــام 2006، ثم منصب مدير قطاع المبيعـــات في بنك NSGB من العام 
2005 إلـــى العـــام 2007. ثـــم منصب رئيس شـــبكة الفروع في بنك باركليـــز من العام 

2007 إلى العام 2010. 
 وتولى شريف لقمان، منصب  رئيس قطاع المبيعات والتجزئة في بنك اإلسكندرية 
مـــن العـــام 2010 إلـــى 2012، ثم شـــغل منصب رئيـــس المجموعة المصرفيـــة للفروع 
واألفـــراد في بنك اإلســـكندرية من العام 2014 حتى تاريخه، كما شـــغل منصب رئيس 

قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ العام 2019 حتى تاريخه.●

صندوق النقد الدولي: مصر من البلدان ا3قتصادية القليلة
 التي حققت معّدل نمو في 2020

«المركزي المصري» يُعيّن شريف لقمان 
وكيًال للمحافظ للشمول المالي

الصاعــدة القليلــة التي حققت معــّدل نمو موجــب في العام 
.«2020

وتوقـــع صندوق النقـــد «نمو اإلقتصاد المصري بنســـبة 5.2 % 
خـــالل العام المالي الحالـــي 2021/ 2022، مقابل نحو 2.8 % في 
نهايـــة العام المالـــي الماضي»، مرجحـــاً «أن يُواصل نمـــو اإلقتصاد 
المصري إرتفاعـــه ليصـــل إلى 5.6 % خالل العـــام المالي 2022 / 

.«2023
وعلى مستوى التضخم، توقع الصندوق «أن يصل معدل التضخم 
في نهاية العام المالي الجاري 6.8 % على أن يبلغ متوسط التضخم 

خـــالل العـــام المالـــي 6.6 %. 
وفي نهاية العام المالي 2022/ 
2023، توقع الصنـــدوق أن يبلغ 
معـــدل التضخم 6.9 % على أن 
يسجل متوسط التضخم 6.8 % 

خالل العام المالي المقبل».
البنـــك  رجـــح  جهتـــه،  مـــن 
اإلعمـــار  إلعـــادة  األوروبـــي 
والتنميـــة أن يبلـــغ النمـــو اإلقتصادي في مصـــر 4.2 % خالل العام 
الجـــاري، قبـــل أن يصل إلى مســـتوى مـــا قبل الجائحة خـــالل العام 
2022 ليبلـــغ 5.2 %»، متوقعـــاً «أن يصل معـــدل النمو إلى 5.2 % 
العام المقبل، وهو ما يقترب من مستوى النمو الذي حققه اإلقتصاد 

العام الماضي الذي شهد بداية تفشي الجائحة».
وأشار البنك األوروبي إلى «أن مصر من بين اإلقتصادات القليلة 
التـــي حققت نمـــواً إيجابياً خـــالل العام 2020»، مرجحـــاً «أن يصل 
معـــدل النمـــو اإلقتصادي إلى مســـتوى 4.5 % خالل العـــام المالي 

الحالي 2021/ 2022».●

ا9خبار والمستجدات
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 SME Business Schoolأعلن بنك القاهرة، تخّرج أول دفعتين من أكاديمية التدريب التي أطلقها البنك تحت مسّمى
المتكاملة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبناء كوادر  التوسعية  إستراتيجيته  إطار  في   NAWAH

مؤهلة من حديثي التخرج للعمل كمسؤولي ائتمان متخصصين بهذا القطاع الحيوي.

بنك القاهرة يُخرّج أول دفعتين من أكاديمية «نواة»
 للتدريب في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأوضـــح رئيس مجلـــس اإلدارة والرئيـــس التنفيذي  لبنك 
القاهرة  طارق فايد «أن أكاديمية «نواة»  تُمثل إضافة حقيقية 
لجهود البنك التوسعية في مجال تمويل المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة  من خالل توفير أفضل البرامج التدريبية لتأهيل 
الكوادر التي يمتلكها البنك، بإعتبارها أهم أصول المؤسسة»، 
مؤكداً «ضرورة مواكبة أحدث التطورات التي يشـــهدها ســـوق 
العمـــل، من خـــالل توفير كافـــة المقومـــات واألدوات الالزمة 
للعامليـــن لضمان تقديم أفضل مســـتوى مـــن الخدمة لعمالء 
بنـــك القاهـــرة، بما يتوافق مع خطط الدولـــة وتوجهات البنك 
المركزي للتوســـع في تمويل تلك األنشـــطة، وزيـــادة مواردها 
التمويليـــة لمـــا تمثلـــه مـــن أهمية بالغـــة نحو تحقيـــق التنمية 

المستدامة».
وتابع فايد أنه «تم إنشاء أكاديمية «نواة» بهدف تأهيل جيل جديد 
من العاملين حديثي التخرج لمواكبة متطلبات سوق العمل وإصقالهم 
بالمهـــارات الفنية والخبرات الالزمة لمواجهـــة كافة تحديات مجال 
تمويل المشـــروعات الصغيرة والمتوســـطة، وذلك مـــن خالل برامج 
تدريبيـــة مصممة خصيصاً لخدمة هذا الغـــرض، وذلك بالتعاون مع 
كل مـــن المعهد المصرفـــي المصري، وبعض جهات التدريب األخرى 
التي تقدم شهادات وبرامج متميزة وفق أحدث األساليب العالمية في 

تأهيل الشباب لسوق العمل».
وذكــــر نائــــب رئيس مجلــــس اإلدارة حــــازم حجــــازي أنه «تم 

 «NAWAH اإلنتهــــاء مــــن تدريب دفعتيــــن من أكاديمية «نــــواة
بإجمالي عدد 50 مسؤول إئتمان من حديثي التخرج، وذلك عبر 
شــــبكة فروع البنك المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، 
مــــع التركيز علــــى الدلتا والوجــــه القبلي ومدن القنــــاة، وراوحت 
مدة برنامج التدريب للدفعة الواحدة من 3 أشــــهر إلى 4 أشهر»، 
مشــــيراً إلى أنه «تم إختيــــار جميع المتدربين من خالل إجراءات 
توظيــــف تعتمــــد علــــى إنتقــــاء الكفــــاءات الشــــابة ذات المهارات 
واإلمكانات التي تناسب طبيعة العمل في مجال تمويل الشركات 

الصغيرة والمتوسطة».
وأضاف رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نادر 
سعد أنه «عقب إنتهاء البرنامج التدريبي، يحصل المتدربون على 
شــــهادة تخرج من أكاديمية المشــــروعات الصغيرة والمتوســــطة 
والتي تشمل شهادة اإلئتمان المتخصصة في مجال الشركات الصغيرة 
والمتوسطة SME Credit Certification Program والتي يتم 
تقديمها من خالل المعهد المصرفي المصري بالتعاون مع مؤسســـة 
 ،(Frankfurt School of Finance & Management)
باإلضافة الي شهادات تدريب أخرى في مجال التواصل الفعال 
ومهـــارات البيـــع والتفـــاوض، وإدارة العمل بفاعليـــة، فضًال عن 
تنفيـــذ فترات تدريبيـــة أثناء العمـــل On Job Training في 
إدارات البنك المختلفة والتي تضم العمليات المصرفية، مراكز 

أعمال االئتمان، والمعامالت المصرفية الدولية».
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طارق فايد
 رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة

مـــن  القاهـــرة  بنـــك  ويعـــدُّ 
البنوك الرائدة في مجال تمويل 
الشـــركات الصغيرة والمتوسطة 
مـــن خالل تقديم حلـــول تمويلية 
العمـــالء  إحتياجـــات  تناســـب 
بمختلـــف القطاعات، ووفقاً لكل 
شريحة، حيث قام البنك بإعادة 
هيكلـــة لمجموعة المشـــروعات 
وتـــم  والمتوســـطة،  الصغيـــرة 
تطبيـــق المركزية منـــح اإلئتمان 
منـــذ العـــام 2019 عبـــر إنشـــاء 
عـــدد 40 مركزاً ووحـــدة أعمال 
فـــي تمويـــل عمالء  متخصصـــاً 

المشـــروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع مناطق الجمهورية، 
ويُواصـــل البنك جهوده نحو تطوير وتوفير برامج وحلول تمويلية 
لخدمة أنشـــطة ذي متطلّبات وطبيعـــة خاصة، وذلك لدعم تلك 
الصناعـــات والقطاعـــات والتي مـــن دورها أن تســـاهم في نمو 
اإلقتصاد، وتوفير فرص عمل وترسيخ مبدأ التنمية المستدامة، 
باإلضافـــة الى توفير خدمـــات أخرى مثـــل إدارة األموال والتي 
بدورهـــا تســـاعد العمـــالء على توفيـــر وإدارة الســـيولة لخدمة 
النشـــاط بأكثر الوســـائل فعاليـــة وأيضاً خدمـــة توفير العمالت 
األجنبية لســـداد اإللتزامات الخارجية للعمالء إلستيراد المواد 

الخام والسلع الضرورية وفقاً لمتطلبات اإلنتاج».
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 ô°üe Banlastich 

من جهة أخرى، ضمن مبادرته الصديقة للبيئة bGreen، أطلق 
بنـــك القاهـــرة بالتعـــاون مع القنصلية الفرنســـية في اإلســـكندرية و

Banlastic مصر، مشـــروع «فؤاد بال بالســـتيك» والـــذي يقوم على 

«تحدي المتاجر» لإلستغناء عن المواد البالستيكية وإستخدام بدائل 
البالستيك لمدة شهر كامل.

وأكد رئيـــــــس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيـــــــذي لبنك القاهرة 
طـــــــارق فايـــــــد «أن محـــور اإلهتمـــام بالبيئـــة يُعـــد مكونـــاً أساســـياً 
إلســـتراتيجية البنـــك في مجـــال العمـــل المجتمعي، ممـــا دفعنا إلى 
إطـــالق مبادرتنا bGreen والتي تســـتهدف دعم اإلقتصاد األخضر 
وتحقيـــق اإلســـتدامة البيئيـــة، ونشـــر الوعـــي البيئـــي بيـــن مختلف 
الشـــرائح»، موضحـــاً أنه «تم إطالق العديد من المشـــروعات البيئية 
ضمـــن المبادرة ومنها مشـــروعات تنظيف الشـــواطىء ومشـــروعات 

إعـــادة تدوير المخلفات، ونشـــر الوعي البيئـــي بين طالب المدارس، 
ومشـــروع «األســـطح الخضراء» ودعم المشـــروعات الصديقة للبيئة 

وغيرها.

وقالـــت رئيس قطـــاع إتصاالت المؤسســـة والتنمية المســـتدامة 
فـــي بنك القاهرة هايدي النحاس «إن التحـــدي األكبر الذي يواجهنا 
جميعاً، هو تغيير ثقافة اإلعتماد على المنتجات البالستيكية أحادية 
اإلستخدام، لما تمثله من ضرر بالغ على المنظومة البيئية، وإستبدالها 
بالمنتجـــات الصديقـــة للبيئة، مـــن هنا أطلقنا تحدي اإلســـتغناء عن 
البالســـتيك بالمحـــالت التجارية في شـــارع فؤاد باإلســـكندرية، من 
خالل مشروع «فؤاد بال بالستيك» على مدار شهر كامل بالتعاون مع 

القنصلية الفرنسية باإلسكندرية وBanlastic مصر».
ومـــن المقرر التوســـع في المبـــادرة وتنفيذها على نطاق أوســـع 
خـــالل الفترة المقبلة، بهدف زيادة الوعي لـــدى المواطنين بمخاطر 
المواد البالســـتيكية Bحادية اإلستخدام، ضمن جهود عديدة يبذلها 

البنك في  مجال الحفاظ على البيئة.●

ا9خبار والمستجدات
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نجح تحالف مصرفي بقيادة البنك األهلي المصري، بصفته وكيل التمويل وبمشاركة كل من بنك التنمية الصناعية، 
والبنك العقاري المصري العربي، في إتاحة قرض مشترك طويل االجل بقيمة 962 مليون جنيه مصري، لصالح شركة 

األبحاث العلمية والتعليم والتطوير إلنشاء فروع للجامعات االوروبية في مصر.

«ا>هلي المصري» يقود تحالفًا مصرفيًا
بمشاركة «التنمية الصناعية» و«العقاري المصري العربي»

ويقـــول نائب رئيس مجلس إدارة البنـــك األهلي المصري  يحيى 
أبـــو الفتـــوح «إن التمويـــل يأتـــي في ضوء إســـتراتيجية البنـــك، التي 
تســـتهدف توفير التمويالت الالزمة للمشروعات في شّتى المجاالت 
الحيوية، ومن بينها مشروعات التعليم العالي والبحث العلمي، لما لها 
من أهمية وأولوية قصوى في تحقيق التنمية البشرية، وخلق الكوادر 
القادرة على دفع عجلة التنمية، ودعم اإلقتصاد المصري، وفق خطة 
التنميـــة المســـتدامة «مصر 2030» والتي تســـعى إلى زيـــادة تواجد 
للمؤسســـات التعليميـــة مـــن خالل إقامة مؤسســـات جديـــدة للتعليم 

العالي، وتقديم برامج أكاديمية جديدة متميزة تخدم سوق العمل».
مـــن جهته يؤكد رئيس مجلس أمناء الجامعات األوروبية وأســـتاذ 
علـــوم الليزر المتفرغ في جامعة القاهرة الدكتور محمود هاشـــم عبد 
القادر «أن المشـــروع يتضمن إنشـــاء فروع لمجموعـــة من الجامعات 
االوروبية العريقة منها فرع جامعة لندن التي تقدم العديد من البرامج 
الدراسية المتميزة، مقدمة من كلية لندن لإلقتصاد والعلوم السياسية 

LSE والمصنفة رقم 2 عالمياً على مستوى جامعات العالم في العلوم 

اإلجتماعيـــة، حيث ســـتقدم الجامعة عـــدد 12 تخصصـــاً متميزاً في 
اإلقتصاد والعلوم السياســـية واإلدارية، والعالقـــات الدولية، والتنمية 
الدولية وغيرها، كذلك برامج هندســـية عـــدة تمنح الدرجات العلمية 
تحـــت اإلشـــراف األكاديمـــي من كليـــة «غولد ســـميث» وبرامج أُخرى 
عدة، وتحالفات أكاديمية لدراســـة القانون فـــي مرحلة البكالوريوس، 
والدراســـات العليـــا، تضـــم «كليـــة بيركبيـــك»، و«الكليـــة الملكيـــة في 
لندن»، و«كلية الملكة ماري»، و«كلية الدراســـات الشرقية واإلفريقية» 
و«كليـــة لندن الجامعيـــة UCL» المصّنفة رقم 8 فـــي العالم، وتخّرج 
منهـــا 34 من الحاصلين على جائزة نوبل، إضافة إلى جامعة «وســـط 
النكشـــاير» ، الرائدة في مجال الشـــراكات الدولية، حيث سيتم إنشاء 
مجمع تكنولوجيا، ومركز اإلبداع واإلبتكار، كما تمنح الجامعة درجات 
البكالوريوس في تخصصات فريدة من العلوم الهندســـية، كما ســـيتم 

منح درجتي الماجستير والدكتوراه في هذه التخصصات».●  

ا9خبار والمستجدات
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كشفت مجلة «فوربس» األميركية، نسخة الشرق األوسط عن أكبر وأقوى اإلقتصادات العربية والذي يمثله الناتج المحلي 
لكل دولة، وذلك ألكبر 5 دول عربية، حيث ظلت السعودية محتفظة بالصدارة لقائمة أكبر اإلقتصادات العربية لعام 
2021، مع توقعات وصول ناتجها المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية إلى 804.9 مليار دوالر في نهاية هذا العام 2021، 
رغم تأثر إقتصادها بأزمة مزدوجة تمثلت في جائحة فيروس كورونا وإنهيار أسواق النفط، حيث سجل ناتجها المحلي 

اإلجمالي 701.5 مليار دوالر في العام 2020.

وجاءت اإلمارات العربية المتحدة في المركز الثاني عربيًا، مع تسجيل ناتجها المحلي اإلجمالي 401.5 مليار دوالر، 
متقدمة مركزًا واحدًا عن تصنيفها العام الماضي الذي كان بقيمة 354.3 مليار دوالر، في حين تراجعت مصر مركزًا واحدًا 
إلى المرتبة الثالثة عربيًا هذا العام، مع توقعات وصول ناتجها المحلي اإلجمالي إلى 394.3 مليار دوالر مقابل 361.8 مليار 
دوالر في العام 2020 وإحتاللها مركز الوصيف، حيث إنه رغم إرتفاع ناتجها المحلي هذا العام، إال أن دولة اإلمارات كانت 

نسبة إرتفاع ناتجها المحلي أكبر من مصر.

وجاء العراق في المرتبة الرابعة للعام الثاني بـ190.7 مليار دوالر في العام 2021، و172.119 مليار دوالر في العام 2020، 

مصر تتراجع والسعودية تتصّدر وا3مارات في المركز الثاني
في ترتيب أكبر إقتصادات الدول العربية لعام 2021

ا9خبار والمستجدات
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فيما تحتفظ قطر بمركزها الخامس هذا العام أيضًا، حيث سيبلغ ناتجها المحلي اإلجمالي 166 مليار دوالر هذا العام، 
مقابل 146.1 مليار دوالر في 2020.

أما نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي فكان األعلى عربيًا في قطر، بسبب قلة عدد السكان؛ حيث ُيتوقع أن 
يرتفع 13.5 % إلى 59 ألف دوالر في العام 2021، مقابل 52 ألف دوالر العام الماضي، تليها اإلمارات في المركز الثاني، ثم 

الكويت والبحرين والسعودية وُعمان والعراق واألردن على الترتيب، فيما تأتي مصر في المرتبة التاسعة عربيًا.
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إنعكســـت اإلصالحـــات التـــي تطبقهـــا الســـعودية ضمـــن «رؤية 
المملكة 2030» إيجاباً على اإلقتصاد، وســـاعدته على تجاوز األزمة 
التي واجهها العام الماضي، حيث شـــملت اإلصالحات إتســـاع نطاق 
التحول الرقمي وال سيما في ما يتعلق بالخدمات الحكومية والمالية.

ويتوقـــع صنـــدوق النقـــد الدولي نمـــو الناتج المحلـــي اإلجمالي 
الحقيقي للســـعودية بنســـبة 2.4 % هذا العام، لتســـتمر وتيرة النمو 
التصاعدية إلى 4.8 % في العام 2022، بعد أن شهد العام الماضي 
إنكماشـــا بنسبة 4.1 %، وبينما تعافى معدل نمو الناتج المحلي غير 
النفطي الحقيقي في النصف الثاني من العام 2020، ورغم توقعات 
إرتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في السعودية بنسبة 
12.5 % ليصـــل إلى 22.7 ألـــف دوالر هذا العام، مقابل 20.2 ألف 
دوالر خالل العام الماضي، إال أنه يبقى أقل من مستوى نصيب الفرد 
مـــن الناتج قبل الجائحة، حيث بلغ 23.3 ألف دوالر في العام 2019، 

علماً بأن عدد السكان يفوق حالياً 35 مليون شخص.
وتُشير أحدث بيانات الهيئة العامة لإلحصاء إلى تراجع البطالة 
بيـــن المواطنين الســـعوديين إلـــى 11.7 % في الربـــع األول من هذا 
العـــام، وهـــو معدل أقل 0.1 % من مســـتواه في الربع األول عينه من 
العام الماضي، كما زاد معدل التضخم السنوي في مايو/ أيار بنسبة 
5.7 % مقابل الشـــهر عينه من العام الماضي، في حين بلغ 5.3 % 
خالل أبريل/ نيســـان الماضي، وال يزال التضخم يعكس رفع ضريبة 
القيمـــة المضافـــة من 5 % إلى 15 % والتي بدأ تطبيقها في يوليو/ 

تموز 2020.
وأعلنت الســـعودية عن حزمة مالية لدعم القطاع الخاص بقيمة 
70 مليـــار ريال ســـعودي (18.7 مليـــار دوالر) أو 2.7 % من إجمالي 

الناتج المحلي في 20 مارس /آذار 2020.
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يتوقـــع صنـــدوق النقـــد الدولي نمـــو الناتج المحلـــي اإلجمالي 
الحقيقـــي فـــي اإلمارات، خـــالل هذا العام بنســـبة 3.1 %، بعد أن 
شـــهد إنكماشاً بنســـبة 5.9 % خالل العام الماضي، بسبب جائحة 
«كوفيـــد-19»، ويُعتبر نمو هذا العام هو أفضل من مســـتويات النمو 
قبـــل الجائحة حيث نما الناتج بنســـبة 1.7 % في عام 2019 و1.2 

% خالل العام 2018.
مـــن المرجح إرتفاع نصيب الفرد مـــن الناتج المحلي اإلجمالي 
في اإلمارات بنســـبة 10 % إلى 35.2 ألف دوالر هذا العام، مقابل 
31.9 ألـــف دوالر العـــام الماضي، ولكن هـــذا الرقم ال يزال أقل من 
معـــدالت ما قبـــل «كوفيـــد-19» البالغة 39.2 ألـــف دوالر في العام 

.2019
وتأتي اإلمارات في المركز الثاني عربياً بترتيب الدول من حيث 
قيمـــة نصيـــب الفرد من الناتج بعد قطر التـــي تتصدر القائمة هذا 

العام بنصيب 59 ألف دوالر والعام الماضي بواقع 52 ألف دوالر.
وخصصـــت اإلمارات 32 مليار درهم (8.7 مليار دوالر) أو 2.8 
% مـــن الناتـــج المحلـــي اإلجمالي في شـــكل حزم ماليـــة لمواجهة 

كوفيد-19، منذ بداية الجائحة وحتى 3 يونيو/ حزيران 2021.
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دخلــــت مصــــر أزمــــة فيــــروس كورونــــا، وهــــي تتمتــــع بوضع 
إقتصادي جيد بفضل اإلصالحات التي نفذتها منذ العام 2016.، 
وإستطاعت الوصول إلى التوازن بين اإلنفاق المستهدف لحماية 
المصروفــــات فــــي القطاع الصحــــي واإلجتماعــــي، وبين تحقيق 

اإلستدامة المالية مع إعادة بناء اإلحتياطات الدولية.
يُتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي اإلجمالي إلى 2.8 % في 
السنة المالية 2021/2020 على أن يُحقق تعافياً وينمو 5.2 % 
في الســــنة الماليــــة 2022/2021، ولكن هذه التوقعات يشــــوبها 
عدم اليقين، حيث ال تزال مصر معّرضة للصدمات بسبب إرتفاع 

دينها العام وإحتياجاتها التمويلية اإلجمالية.
وكانــــت الحكومة المصريــــة قد أعلنت عــــن تخصيص 6.13 
مليــــار دوالر (100 مليــــار جنيــــه) أو 1.8 % مــــن الناتــــج المحلي 
اإلجمالــــي للتخفيف من اآلثــــار اإلقتصادية الناجمة عن فيروس 
كورونــــا، كما تمت زيادة المعاشــــات بنســــبة 14 %، وتم التوســــع 
في برامج التحويالت النقدية اإلجتماعية المســــتهدفة، ودشنت 
الحكومــــة مبادرة لدعم العمــــال غير النظاميين فــــي القطاعات 

األكثر تضرراً وتشمل 1.6 مليون مستفيد.
يُرجح صندوق النقد الدولي أن يســــتمر إرتفاع نصيب الفرد 
مــــن الناتــــج المحلي اإلجمالي في مصر إلى 3.83 ألف دوالر في 



Union of Arab Banks (August 2021)احتاد املصارف العربية  (آب/ أغسطس 2021)116

العام المالي 2021 الذي إنتهى في 30 يونيو/ حزيران الماضي، 
وهي زيادة بنســــبة 6.8 % مقابل 3.58 ألف دوالر العام الماضي 
و3.01 ألف دوالر في العام 2019، وبســــبب إرتفاع عدد سكانها، 
فإن مصر تأتي في المرتبة التاسعة عربياً من حيث قيمة نصيب 

الفرد من الناتج المحلي.
وقــــد إتفقــــت مصر مع صندوق النقــــد الدولي على تمويالت 
إجمالية بنحو ثمانية مليارات دوالر بالتزامن مع إنتشــــار فيروس 
كورونــــا العــــام الماضــــي، موزعة بواقــــع 2.772 مليــــار دوالر من 
خــــالل «أداة التمويل الســــريع» و5.2 مليــــارات دوالر عبر «إتفاق 

اإلستعداد اإلئتماني».

¥Gô©dG -4
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبدأ الناتج المحلي اإلجمالي 
العراقي في التعافي بشكل بطيء خالل هذا العام، حيث سيجل 
نموا بـ 1.1 % بعد أن إنكمش العام الماضي بـ10.9 %، في حين 
ســــجل نموا بـــــ4.5 % خالل العام 2019 أي قبل تفشــــي جائحة 

«كوفيد19-».
وأدت تداعيــــات الجائحــــة واإلنخفــــاض الحاد فــــي عائدات 
النفط إلــــى تفاقم نقاط الضعف اإلقتصاديــــة طويلة األمد، إلى 
جانــــب تقييد قدرة الحكومــــة على تقديم إســــتجابة مالية فعالة 
تجاه األزمة، ويُتوقع أن يستمر تراجع إنتاج النفط في العراق إلى 

3.95 مليون برميل يومياً مقابل 4 ماليين برميل يومياً في العام 
الماضي و4.6 ماليين برميل في العام 2019.

ويُرجــــح أن يرتفع نصيــــب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 
فــــي العراق بنســــبة 7 % إلى 4.6 ألف دوالر هــــذا العام، مقابل 
4.3 ألف دوالر في عام الجائحة، بينما كان قد ســــجل 5.7 ألف 

دوالر في العام 2019.
ويأتــــي العراق فــــي المرتبة الســــابعة عربياً مــــن حيث قيمة 
نصيــــب الفرد من الناتج هذا العــــام، بعد كل من قطر واإلمارات 

والكويت والبحرين والسعودية وُعمان على الترتيب.

ô£b -5
تراجــــع الناتج المحلــــي اإلجمالي في قطر بـــــ2.6 % خالل 
العــــام الماضي، بســــبب جائحة «كوفيــــد-19»، ولكن من المرجح 
أن يتعافــــى لينمو بـــــ2.4 % هذا العام وهو مســــتوى أفضل مما 
كان عليه قبل إنتشار «كوفيد-19» حين حقق نمواً بـ 0.8 % في 

العام 2019.
لكن نصيــــب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في قطر هو 
األعلــــى عربياً بســــبب قلة عدد الســــكان، حيث يُتوقــــع أن يرتفع 
13.5 % إلــــى 59 ألــــف دوالر فــــي العــــام 2021، مقابل 52 ألف 
دوالر العام الماضي، و62.9 ألف دوالر قبل تفشــــي «كوفيد-19» 

خالل العام 2019.● 

قال عمرو طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، إن الدكتور مصطفى مدبولي 
رئيس مجلــس الوزراء قـــد أصدر قـــراراً بتجديد تعيين الدكتور شـــريف محمد فاروق رئيســـاً 

لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لمدة عام، وذلك اعتباراً من 21 تموز/يوليو 2021.
ويمتلـــك الدكتور شــريف فاروق خبرة مصرفية لمدة تصل إلى نحـــو 30 عاماً في إعادة 
صين  هيكلة البنوك والمؤسسات المالية، باإلضافة إلى تطوير العمل وتأهيل المديرين والمتخصِّ
والخدمات المصرفية لألفراد وفي البنوك الخاصة وإدارة شبكات الفروع وإدارة مخاطر اإلئتمان 
وصناعة بطاقات الدفع وقروض الشركات باإلضافة إلى تنمية األعمال وإدارتها وتدريب العمالة.

رئيس الوزراء يُجدِّد تعيين شريف فاروق رئيسًا للهيئة القومية للبريد

هذا وقد شغل الدكتور شريف فاروق منصب نائب أول رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لهيئة بنك ناصر اإلجتماعي منذ 
آذار/مارس 2017، إستطاع خاللها قيادة التغيير والتطوير وإعادة الهيكلة في البنك، كما عمل في البنك المصري الخليجي في القاهرة خالل الفترة 
مـــن 2007/2006 حتـــى شـــباط/فبراير 2017، وكذلك في البنك الوطني للتنمية – القاهرة (المســـمى حالياً في مصرف أبوظبي اإلســـالمي خالل 
الفترة من أيار/مايو 2004 حتى 2007، كما عمل في البنك المصري األمريكي – القاهرة (كريدي أغريكول) خالل الفترة من أيلول/سبتمبر 1989 

حتى أيار/مايو 2002.
وحصل شـــريف فاروق على بكالوريوس تجارة تخصص محاســـبة جامعة عين شـــمس في 1987، كما حصل على ماجســـتير في إدارة األعمال من 
األكاديمية العربية للعلوم المصرفية والمالية تخصص بنوك (الصناعة المصرفية) في 2009، ودكتوراه في إدارة األعمال من جامعة عين شمس.●

ا9خبار والمستجدات
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الدراسات وا9بحاث والتقارير

شّكل تاريخ 22 تموز/ يوليو 2021 نقلة نوعية الفتة في سياسة البنك المركزي األوروبي، وال سيما حيال الهدف المأمول من مستوى التضخم 
الوسطي بين دول منطقة اليورو، وما ينتج عن ذلك من موجبات نقدية.

جرت العادة لدى البنك األوروبي المركزي، كذلك لدى اإلحتياطي الفدرالي، السعي للحفاظ على مستوى تضخم وسطي أقل بقليل من 2 % 
أو عند نسبة 2 %. وهذا المستوى ُيشكل عامل تدخل للبنك عندما يتم تخطيه صعودًا أو أقل منه. أما اليوم فقّرر البنك األوروبي إعتماد 
نسبة 2 % كمستوى وسطي لـ 19 دولة في منطقة العملة الموّحدة، كما قّرر اإلستثمار في إعتماد سياسة نقدية ميسرة، لعملية اإلنعاش 

من تبعات وباء الكوفيد المستمرة منذ أكثر من عام.

ما مدى مناعة البنوك المركزية أمام كورونا ومتحوراتها؟
الحالة ا>وروبية وتثبيت معدل التضخم عند 2 %

منطقـــة اليـــورو للتذكيـــر، كانـــت في وقت مـــن األوقات في الســـنوات 
الماضية، معّرضة لمصير اليابان ذاته، أي تباطؤ إرتفاع األســـعار، ومهّددة 
بأســـعار ســـلبية نتيجة تداعيـــات األزمـــة اإلقتصادية في منطقـــة اليورو، 

الناجمـــة عن معانـــاة إيطاليا، واليونان، وإســـبانيا، والبرتغـــال وغيرها من 
دول المنطقة، والتي تسّببت بتراجع عجلة اإلستهالك، وضعف المداخيل، 
ما حدا بالبنك األوروبي إلطالق عملية إقراض ميّســـرة للبنوك على فوائد 
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متدنية، الهدف منها إقراض المستهلكين األفراد والمؤسسات اإلستثمارية 
لتنشـــيط الحركـــة، وتالياً دعم حركة األســـعار كي يرتفـــع المعّدل إلى فوق 
الــــ 1 % وصوالً إلى مســـتوى قريب من 2 %، كمـــا يرغب البنك األوروبي 

المركزي.
فتباطؤ إرتفاع األسعار الذي هّدد المنطقة لفترة من الزمن، ينتج عنها 
تراجع في اإلنتاج، إلى حين التخلص من تخزين اإلنتاج الســـابق، ونتج عن 
ذلك تســـريح من الوظائف وضعف عام في اإلقتصاد والشـــركات. فعندما 
يقول البنك المركزي اليوم، إنه يهدف إلى معدل تضخم وسطي عند 2 %، 
هذا يعني تفادي أن يهبط الســـعر إلى ما دون ذلك. وال شـــك في أن هذه 

السياسة الجديدة سيكون لها إنتعاشها في األشهر المقبلة.
وإلى حين ذلك، قّرر البنك األوروبي المركزي اإلســـتمرار في سياســـة 
الفائدة المصرفية المتدنية المعتمدة لقروض البنوك والقريبة من الصفر، 
وذلـــك إلـــى حين أن تســـتقر األســـعار فـــي منطقـــة اليورو عند المســـتوى 
المستهدف الجديد 2 %. وهذه اإلجراءات الميسرة لإلقتصادات مستمرة، 
وتهدف أيضاً إلى التسهيل للشركات والقطاعات التي يُعّول عليها مساندة 
اإلقتصـــاد لمواجهـــة تداعيـــات الجائحة الصحيـــة العالميـــة والمتحورات 
التـــي تشـــّعبت من وبـــاء «كوفيد19-»، وال ســـيما متحّور دلتـــا الذي أعلنت 
مديـــرة البنك المركزي األوروبي شـــخصياً قلقها وقلق المؤسســـة النقدية 
التي تُديرها من هذا المتحور، وما قد يُشـــكله من تحد لألداء اإلقتصادي 
والنقدي في المنطقة. علماً أن المخطط الجديد للبنك المركزي األوروبي 
يستمر لمدة ثالث سنوات. وتجدر اإلشارة أيضاً إلى أن الخطوة االوروبية 
في تثبيت ســـعر التضخم قد تُســـهم في تحريك عجلـــة تصريف المخزون 
عنـــد أســـعار معقولة تُرضي أصحاب المؤسســـات والمبيعات، وال تشـــكل 
ضرراً للمســـتهلكين الذيـــن إّدخروا مئات المليارات مـــن اليوروهات خالل 

فترة القلق نتيجة كورونا.
البنـــك المركزي األوروبي تعهد في 22 تموز/ يوليو اإلســـتمرار أيضاً 
في سياســـة التيســـير النقدي، حيث خّصص دعماً بحجم 1850 مليار يورو 

لدعم القطاعات المتضّررة من تداعيات الوباء الصحي، ومســـاندة الدول 
التـــي تعاني من حجم ديـــون خيالي تخطى الـ 100 % مـــن الناتج المحلي 
(120 % فـــي فرنســـا)، على ســـبيل المثـــال ال الحصر. وهـــذه اإلجراءات 
والتيســـير، ستســـهل عمل محركات اإلقتصاد األوروبي من جديد كشـــراء 

الديون األوروبية، في المقابل، ضخ سيولة نقدية.
ويأمـــل البنك المركزي االوروبي من خالل إجراءاته وقراراته المتعلقة 
بالتســـيير النقـــدي، وضـــع البنوك األوروبيـــة لدفع عجلة اإلقـــراض لدعم 

اإلقتصادات في وجه تداعيات كورونا ومتحوراتها.
وكمـــا جئنا على ذكر شـــراء البنـــك المركزي األوروبـــي لديون منطقة 
اليورو المتعثرة، تجدر اإلشارة إلى أن نسبة الدين العام تجاوزت الـ 100 % 
من الناتج المحلي اإلجمالي الوســـطي لدول منطقة اليورو من خالل الربع 
األول مـــن العـــام 2021، وذلك للمرة األولى علـــى اإلطالق، ووصلت إلى الـ 

110 %، مرتفعة من نسبة الـ 98 % في الربع األخير من العام 2020.
وهذا اإلرتفاع في حجم ديون منطقة اليورو، يأتي وسط تزايد إعتماد 
دول التكتـــل المؤلف من 19 دولة على أســـواق الدين العالمية لتلبية إرتفاع 
النفقـــات، وتذبذب اإليـــرادات الناجم عن جائحة كورونـــا. وهنا يكمن دور 
البنـــك األوروبي المركزي في مســـاندة دول المنطقة وشـــراء ديونها كي ال 

تتوسع المروحة عالمياً وتضر منطقة اليورو.● 
مازن حمود/ محلل مالي وإقتصادي/ باريس
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واصـــل القطـــاع الخـــاص عمليـــات اإلقتـــراض مـــن المصـــارف 
العاملـــة فـــي الســـعودية، إذ بلغـــت 137.34 مليـــار ريـــال منـــذ بداية 
العـــام حتـــى مايـــو/ أيـــار 2021، وبزيـــادة تقـــدر بنحـــو 43.2 % 
عـــن صافـــي اإلقـــراض للفتـــرة المماثلة مـــن العام الماضـــي البالغة 
95.88 مليـــار ريـــال. وبذلك بلـــغ إجمالي حجم اإلئتمـــان المصرفي 
للقطـــاع الخـــاص في نهايـــة مايو/ أيـــار 2021 نحـــو 1.841 تريليون 
ريـــال، مقارنة بنحـــو 1.703 تريليـــون ريال في نهاية العـــام الماضي 
2020، ليســـجل اإلئتمـــان نمـــواً منـــذ مطلـــع العـــام بنحـــو 8.1 %.
وبحسب بيانات البنك المركزي السعودي «ساما»، فإن حجم اإلئتمان 
المصرفي للقطاع الخاص في الســـعودية ســـجل نمواً للشـــهر الـ 23 
تواليـــاً. وفي مايو/ أيـــار 2021، إرتفع حجم اإلئتمان للقطاع الخاص 

137.3 مليار ريال صافي إقراض المصارف 
للقطاع الخاص في السعودية خالل 5 أشهر

محافظـــي  مجلـــس  وافـــق 
البنـــك اإلســـالمي للتنميـــة 
على مشـــروع قـــرار إنتخاب 
العربيـــة  المملكـــة  مرشـــح 
الســـعودية، الدكتـــور محمد 
جديـــداً  رئيســـاً  الجاســـر، 
للبنـــك اإلســـالمي للتنميـــة 
لمدة خمس ســـنوات. أعلن 

إنتخاب محمد الجاسر رئيسًا جديدًا للبنك ا3سالمي للتنمية لخمس سنوات

على أساس سنوي 16 %، مسجًال بذلك أعلى معدل نمو منذ أكتوبر/ 
تشرين األول 2014، الذي يتزامن مع تراجع واضح لمعدالت الفائدة.

وبلغـــت إســـتثمارات المصارف فـــي األوراق المالية الخاصة في 
نهاية أيار/ مايو 2021 نحو 63.64 مليار ريال، مقارنة بنحو 62.05 
مليـــار ريال للفتـــرة المماثلة من العام الماضـــي، ليبلغ بذلك إجمالي 

مطلوبات المصارف من القطاع الخاص نحو 1.90 تريليون ريال.
وخالل العام الماضي 2020، إستطاعت البنوك أن تسجل أعلى 
نمو في اإلئتمان للقطاع الخاص في نحو سبعة أعوام، بعد تسجيلها 

نمـــواً بنحو 14.3 %، لتواصـــل عمليات اإلئتمان نموها وللعام الثالث 
توالياً.

وتجاوزت الودائع المصرفية في نهاية مايو/ أيار 2021 مســـتوى 
تريليوني ريال، وذلك للمرة األولى على اإلطالق، لتسجل نمواً سنوياً 
بنحو 7.5 %، فيما سجلت نمواً بنحو 3 % منذ بداية العام الجاري.

وبذلـــك نجـــد أن معـــدل إقـــراض القطـــاع الخاص مـــن إجمالي 
الودائـــع المصرفيـــة 92 %، مقارنة بنحـــو 85.2 % للفترة المماثلة 

من العام الماضي.●  

ذلـــك رئيـــس المجلـــس نائب رئيس مجلـــس الوزراء وزير اإلســـتثمار 
والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكســـتان، ســـردار عمر زاقوف، 
بنـــاًء على ما أفـــادت به األمانـــة العامة لمجموعة البنك اإلســـالمي 

للتنمية.
وأعـــرب المجلس عن شـــكره لخادم الحرمين الشـــريفين، الملك 

سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولحكومة المملكة العربية السعودية 
م للبنك منذ إنشـــائه»، معبراً عن  علـــى «الدعم المتواصـــل الذي يُقدَّ
تقديـــره، للدكتور بندر بن محمـــد حجار على «خدماته المتميزة التي 
قدمها للبنك منذ إنتخابه، وللمؤسسات األعضاء في مجموعة البنك، 
وعلـــى ما حققته المجموعة في الفترة الماضية من نجاح باهر، رفع 

مكانتها بين البنوك واألسواق الدولية».
وأوصـــت لجنـــة إجـــراءات مجلس محافظـــي البنك اإلســـالمي 
للتنمية، برئاسة سردار عمر زاقوف، ومشاركة المحافظين األعضاء 
في اللجنة، بـ «الموافقة على مشـــروع قرار إنتخاب الدكتور الجاســـر 
رئيســـاً جديداً للبنك خالل السنوات الخمس المقبلة، وعلى مشروع 
قرار آخر يتعلق بتوجيه خطاب شكر وتقدير للدكتور حجار، وأوصت 
اللجنة بعرض مشـــروع القرارين على أعضاء مجلس محافظي البنك 

من أجل الموافقة عليهما بالتمرير».● 
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أكد وزير الطاقة السعودي األمير عبدالعزيز بن سلمان، في ختام 
إجتماع «تحالف أوبك+»، «العمل على إنهاء مستويات الخفض في إنتاج 
النفط المعمول بها عند 5.8 ماليين برميل يومياً في نهاية ســـبتمبر/ 
أيلول من العام2022  إذا سمحت ظروف السوق النفطية»، مشيراً إلى 
«تلقيه خطاباً من نائب رئيس الوزراء الروســـي ألكســـندر نوفاك، يؤكد 
فيه دعم روســـيا قرار «مجموعة أوبك+» التـــي أعلنت «تمديد إتفاقية 

إنتاج النفط حتى نهاية العام 2022 بدالً من أبريل/ نيسان».
وأكد بن ســـلمان «أن المملكة تتشارك مع اإلمارات الرؤية نفسها 
في مجال الطاقة»، مشيراً إلى «أن الدولتين تعمالن معاً في مجاالت 
الطاقة المتجددة والدائرة الكربونية». وقال إنه «قد يتم أيضاً تعديل 
مستوى األساس لكل من نيجيريا والجزائر»، مشيراً إلى «أن «أوبك+» 

ستعدل سياستها إذا عاد النفط اإليراني إلى السوق».

وزير الطاقة السعودي ا>مير عبد العزيز بن سلمان: 

سننهي خفض إنتاج النفط في سبتمبر/ أيلول 2022 
إذا سمحت ظروف السوق النفطية

وتقّرر رفع خط األســـاس إلنتاج «أوبك+» من 43.8 مليون برميل 
إلـــى 45.5 مليوناً يومياً إعتباراً مـــن مايو/ أيار 2022. وكان إجتماع 
«أوبك+» قد إنطلق، بعد فشل المفاوضات السابقة التي جرت بداية 

يوليو/ تموز.

وجرى التوافق على زيادة تدريجية لإلنتاج، إعتباراً من أغسطس/ 
آب، مع رفع خط األساس إلنتاج السعودية وروسيا بمقدار 500 ألف 
برميل لكل منهما من مســـتوى 11 مليون برميل إلى 11.5 مليوناً يومياً 

إعتباراً من مايو/ أيار 2022.● 

 األمير عبدالعزيز بن سلمان
 وزير الطاقة السعودي

ناقـــش محافظ مصـــرف ليبيا المركزي الصديـــق عمر الكبير 
Abdou-) وفريـــق األمـــم المتحـــدة برئاســـة أبدواليـــا باثيلـــي

laye Bathily) والوفـــد المرافـــق لـــه المعنـــي بتقييـــم أداء بعثة 

األمـــم المتحـــدة للدعـــم فـــي ليبيــا، في حضـــور عدد مـــن مدراء 

اإلدارات والمستشـــارين بمصـــرف ليبيا المركـــزي، تقييم مصرف 
ليبيـــا المركـــزي ألداء بعثة األمـــم المتحدة للدعم فـــي ليبيا خالل 
السنوات الماضية، والتوصيات حيال كيفية تطوير أداء عمل البعثة 

وتحسينه.● 

محافظ مصرف ليبيا المركزي وفريق ا>مم المتحدة
قيّما أداء البعثة الدولية لدعم ليبيا
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في إضافــة جديدة إلى رصيــد البنك المتنامي مــن الجوائز، حصل 
مديــر عــام تقنيــة المعلومات فــي البنــك األهلي المتحــد عبداهللا 
يوسف جراغ على جائزة «أفضل رئيس تقنية المعلومات المصرفية» 
بالكويــت للعــام 2021 مــن مجلــة «غلوبــال بانكينــغ آنــد فاينانس 
ريفيو»، وذلــك تقديرًا لرؤيته وإســتراتيجيته، وقيادته القوية في 
مجــال تقنيــة المعلومات المصرفيــة، وإنجازاته التــي مكنت البنك 

 في إضافة جديدة إلى رصيد البنك المتنامي من الجوائز

عبدا{ يوسف جراغ مدير عام تقنية المعلومات في البنك ا>هلي المتحد
يُتوج «أفضل رئيس تقنية المعلومات المصرفية»

بالكويت للعام 2021 من «غلوبال بانكينغ آند فاينانس ريفيو»

عبداهللا يوسف جراغ 
مدير عام تقنية المعلومات في البنك األهلي المتحد

األهلــي مــن التعامل مع الظروف غيــر المؤاتية الناجمة عن تداعيات جائحة فيروس كورونا المســتجد،  وما قام به من دعم 
إعداد تقنية المعلومات.

 كمــا إســتطاع عبداهللا جراغ على مدار ســنوات عملــه في البنك األهلي المتحــد، أن ُيحقق العديد مــن اإلنجازات في بنية 
تقنيــة المعلومــات، ثــم في توفير البنيــة المعلوماتية الالزمة لمســاندة البنك فــي رحلته نحو تقديــم خدمات ومنتجات 

رقمية إلى جانب خدماته المعتادة.
وتُ منح هذه الجائزة على أســاس ســنوي من قبل مجلة «غلوبال بانكينغ آند فاينانس ريفيو». وقد حصل عبداهللا جراغ هذا 
العام على أعلى تقييم عند التصويت على إختياره «أفضل رئيس تقنية المعلومات المصرفية» في الكويت للعام 2021، حيث 
قــام فريق البحــث المصرفي والمالي العالمي من المجلة بتقييم المرشــحين للجائزة، والتأكد من إســتيفائهم  للمعايير 
المطلوبــة للفوز في الفئة المختارة، ثــم قامت لجنة التحكيم التي تتألف من فريق البحث والمحرر والناشــر، بالتقييم 

النهائي.

وتعليقـــاً علـــى هذه الجائـــزة، قالـــت الرئيس التنفيـــذي بالوكالة 
فـــي البنك األهلي المتحد الســـيدة جهاد ســـعودالحميضي: «إن هذا 
النجـــاح هو تقديـــر لرحلة نجاح وانجازات عبـــداهللا جراغ على مدار 
سنوات عديدة عمل فيها في البنك األهلي المتحد، وإستطاع خاللها  
بمســـاندة فريق عمل تقنية المعلومات في البنك أن يحققوا إنجازات 

ملموسة في إستخدام تقنية المعلومات لتطوير العمل المصرفي».
وأضافت الحميضي: «إن التكريم واإلعتراف بالثروات البشـــرية 
المتميزة التي تعمل بالبنك األهلي المتحد هي إعتراف بتميز البنك 
وقدرته على تحقيق النجاح المستمر، وأتقدم بخالص التهنئة للسيد 
عبـــداهللا جراغ وفريـــق العمل في إدارة تقنية المعلومات بالبنك على 
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التميُّز».
وعلـــق عبـــداهللا جـــراغ قائًال: «أتشـــرف بشـــكل شـــخصي بهذا 
التكريـــم كأفضل رئيس في قطاع تقنية المعلومات في الكويت للعام 
2021، وأنظـــر لهذه الجائزة بإعتبارهـــا تكريماً حقيقياً لفريق عمل 
تقنية المعلومات بالبنك بأكمله. وأتوجه إلدارة البنك األهلي المتحد 
بخالص الشكر على إتاحتها بيئة عمل ال تضاهى، كان لها أبلغ األثر 

في ما قمت به من عمل إستحق اإلشادة».

وأضـــاف جـــراغ: «إن هـــذه الجائـــزة المرموقة هـــي إعتراف 
بعملنا الدؤوب، وسعينا المستمر نحو تلبية اإلحتياجات المتغيرة 
لعمالئنا الكـــرام من خالل توفير بنية جيدة من تقنية المعلومات 
المتطورة، وتقديم الحلول المبتكرة والفعالة للتماشـــي مع أحدث 
التطـــورات التـــي تشـــهدها تقنيـــة المعلومـــات في مجـــال العمل 

المصرفي».

... ويطلق بنجاح حملة لتطعيم موظفيه ضد فيروس«كورونا»

 نقيب أمين 
مدير عام الموارد البشرية في البنك األهلي المتحد

إنطالًقا من دوره 
الســـّباق  المجتمعـــي 
في التصدي لجائحة 
كورونـــا،  فيـــروس 
وحرصه على سالمة 
وعمالئـــه  موظفيـــه، 
عمـــل  بيئـــة  وتوفيـــر 
نظم  مالئمة،  صحية 
البنك األهلي المتحد 
وبالتعـــاون  مؤخـــراً 
الصحـــة  وزارة  مـــع 
حملـــة  الكويتيـــة، 
تطعيم ضـــد فيروس 
كورونـــا للموظفين من غير الحاصلين على اللقاح. وقد القت الحملة 
تفاعًال كبيراً من موظفي البنك، وإســـتمرت على مدار يوم كامل في 
المبنى الرئيســـي للبنك، حيث تم تطعيم 300 موظف، وكانت بمثابة 
دعـــم لجهـــود وزارة الصحة الكويتية فـــي توفير اللقاحـــات للجميع، 
وتســـريع العودة للحياة الطبيعية بعـــد تأمين الوقاية المجتمعية وفقاً 

للخطط واالستراتيجيات الموضوعة.
وفي تعليقه حول هذه المبادرة، أفاد مدير عام الموارد البشـــرية 
فـــي البنـــك األهلـــي المتحد نقيب أميـــن «لقد أطلقنا هـــذه المبادرة 
تعزيـــزاً لدور البنك  الريادي في مجال المســـؤولية المجتمعية، وقد  
أكـــدت حملتنا  لتطعيـــم موظفي البنك مجدداً، أن ســـالمة موظفينا 
تأتـــي علـــى رأس أولويات البنك، وال شـــك ســـوف ينعكس نجاح هذه 

الحملـــة باإليجاب على تعميق شـــعور موظفينا بالـــوالء للبنك، وعلى 
زيادة قدرتهم على  أداء عملهم ومهامهم على أكمل وجه، وفي الوقت 
عينـــه، فإن توفير بيئة عمل صحية ســـوف تُســـهم فـــي تعزيز األمان 

والوقاية لعمالء البنك».
وأضاف أمين: «نحرص على إطالق  المبادرات التي تهتم بالحياة 
الصحية وسالمة الفرد بإستمرار، فمنذ بداية تفشي جائحة «كوفيد 
- 19»، قدم البنك نموذجاً يُحتذى في التعامل مع تداعيات الجائحة، 
حيـــث قـــام  البنك بإتخاذ كافـــة اإلجراءات االحترازية واإلرشـــادات 
الصحيـــة التي طالبت بها وزارة الصحة والجهات المســـؤولة، بهدف 
المواءمـــة بيـــن اإللتـــزام باإلشـــتراطات الصحية، وحمايـــة موظفيه 
وعمالئـــه مـــن جهة، ودفع عجلة التنمية من جهـــة أخرى. كذلك قدم 
البنك العديد من الرســـائل التوعوية التـــي تحض على الحفاظ على 
الصحـــة العامة من خالل قنـــوات البنك للتواصل االجتماعي، وإلتزم 
بالشـــفافية التامـــة في اإلعالن عـــن اإلصابات بيـــن موظفي الفروع 
فـــي حال حدوثهـــا، وكانت جهـــود المتطوعين من فريق المســـؤولية 
المجتمعية في البنك الذين إســـتمروا في أداء عملهم وخدمة عمالء 
البنك أثناء جائحة فيروس كورونا المســـتجد محل إشـــادة من إدارة 

البنك».
وأعرب أمين عن  شـــكره وتقديره لكافة المســـؤولين والموظفين 
فـــي وزارة الصحـــة  الكويتيـــة، ولكافة األطقم الطبيـــة على «دعمهم 
المميز لحملة تطعيم موظفي البنك، كذلك على الجهود اإلســـتثنائية  
المبذولـــة مـــن كافة األطقـــم الطبية في الـــوزارة منـــذ بداية جائحة 
كورونـــا، للحد من إنتشـــار الفيـــروس، وتأمين اللقاحـــات لكل أفراد 

المجتمع وتقديم الرعاية الطبية للمرضى».● 



Union of Arab Banks (August 2021)احتاد املصارف العربية  (آب/ أغسطس 2021)124

حصد البنك األهلي المتحد جائزة أفضل بنك في الخدمات المصرفية الخاصة في الكويت في العام 2021» من مجلة 
مة سنويًا من قبل مجلة  «إنترناشيونال بيزنس. ”(International Business Magazine). تمنح هذه الجائزة القيِّ

انترناشيونال بيزنس، حيث جاءت هذه الجائزة تقديرًا لنجاح البنك في ابتكار نموذج خدمات ناجح لعمالء الخدمات 
المصرفية الخاصة وإدارة الثروات ـ والذي تحقق من خالل تقديم خدمات متميزة، وورش عمل ناجحة لرفع وعي العمالء، 

فضًال عن القدرة على إدارة األزمات الخاصة بالعمالء و التعاون في إطار التحول الرقمي.

البنك ا>هلي المتحد يحصد جائزة أفضل بنك 
في الخدمات المصرفية الخاصة في الكويت لعام 2021»

وفـــي إطار منح هذه الجائزة قامت مجلة «إنترناشـــيونال بيزنس 
(International Business Magazine)، بإجراء عملية تقييم 
شـــاملة من خالل إشـــراف دقيق وتدقيق من قبل فريـــق من الخبراء 
الرئيســـيين في هذا المجال، باإلضافة إلى لجنة تحكيم يتألفون من 
خبـــراء في البحوث ومحررين للقيام باإلختيـــار النهائي للفائزين من 
بين المرشـــحين، وحصل البنك األهلي المتحد على أعلى درجة من 

التصويت.
وبهذه المناســـبة أفـــادت الرئيـــس التنفيذي بالوكالـــة في البنك 
األهلي المتحد جهاد الحميضي: «ســـعدنا جـــًداً بحصولنا على هذه 
الجائزة المرموقة، والتي تضاف إلى سجل البنك الحافل بالجوائز مما 
يؤكد مجدداً اســـتمرار النمو والريادة والتميز الذي حققته الخدمات 

جهاد الحميضي
 الرئيس التنفيذي بالوكالة في 
البنك األهلي المتحد

وإدارة  الخاصـــة  المصرفية 
الثروات. 

الحميضـــي  وأضافـــت 
لهـــذه  البنـــك  حصـــد  أن 
الجائـــزة في ظـــل الظروف 
اإلســـتثنائية التـــي مـــا زالت 
تحيط بالمشهد اإلقتصادي 
جائحـــة  تداعيـــات  بســـبب 
فيروس كورونا، تعد مؤشـــراً 
قويـــاً على نجـــاح البنك في 
التكيف مع مختلف الظروف 

ا9خبار والمستجدات
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والنجـــاح في طرح وتقديم المزيد من الحلـــول المصرفية، ومواصلة 
تطويـــر الخدمـــات والمنتجات التـــي تحظى بثقة العمـــالء واعتراف 
الجهـــات الدولية المتخصصة. وأعربت الحميضي عن شـــكر البنك 

وامتنانه لفريق عمل إدارة الثروات ألدائهم المتميز وتفانيهم.

وفي تعليقه، أفاد نائب 
مدير عـــام إدارة الخدمات 
وإدارة  الخاصة  المصرفية 
األهلـــي  بالبنـــك  الثـــروات 
المتحد، مشـــاري شـــهاب: 
لقد وضعنا رضاء عمالئنا 
فـــي بـــؤرة نهـــج الخدمات 
الخاصـــة  المصرفيـــة 
نحـــو إدارة الثـــروات. وقد 
اســـتطعنا تحقيق مســـتوى 
عـــال مـــن رضـــاء العمـــالء 
اســـتفادتهم  خـــالل  مـــن 
مـــن الخدمـــات المصرفية 

المتميـــزة التي قدمها البنـــك األهلي المتحد لتلبيـــة تطلعاتهم. وفي 
هذا اإلطار قدمنا لهم خدمات حصرية مصممة خصيصاً.

وأكد شهاب على الدور الحاسم لجهود التحول الرقمي التي قام 
بهـــا البنك في التصدي للتحديـــات المتزايدة التي تطرحها متطلبات 
األعمـــال المتنامية للعمالء، كما تزامنت هذه الجهود تماماً مع تطور 

للخدمات المصرفية الرقمية.

zájGQO ≈∏Y øμæd{ á∏ªëd ¬ªYO QÉWEG »a
 ájQÉªãà°SE’G ôWÉîªdG øe Qòëj óëàªdG »∏gC’G ∂æÑdG

á«°VGôàaE’G ∫ƒ°UCÓd

مشاري شهاب
نائب مدير عام إدارة الخدمات 

المصرفية الخاصة وإدارة الثروات 
بالبنك األهلي المتحد

وخاصة أن تلك العمالت ال يمكن تتبعها، وليس لها وجود ملموس مما 
يجعلهـــا تمثل خطراً على متداوليها نظراً لكونها ال تخضع إلشـــراف 
أي جهة رقابية على مستوى العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان 
والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العمالت الرسمية الصادرة 
عن البنوك المركزية.. كما تمثل هذه العمالت واألصول االفتراضية 
تحديـــاً يواجه النظـــام المالي العالمي، وخاصـــًة أن التداول فيها قد 
يتـــم عبر صناديـــق وهمية تعرض ثروات األفـــراد للضياع عن قواعد 
التعامل الرســـمية، فضًال عن إمكانية استخدام هذه العمالت لغسيل 
األمـــوال وتمويل اإلرهاب، وغيرها من األنشـــطة اإلجرامية المتصلة 

التي ال يمكن تتبعها كونها تتم من مجهولين عبر اإلنترنت..
وفي هذا اإلطار أكّدت الرئيس التنفيذي بالوكالة في البنك األهلي 
المتحد الســـيدة / جهـــاد الحميضي في تصريـــح صحفي أن البنك 
األهلي المتحد يلفت إلى أهمية وعي العمالء بمخاطر االستثمار في 
المنتجـــات عالية المخاطر التي يتم ترويجها عبر االنترنت مثل هذه 
العمـــالت االفتراضيـــة والتي يغلُب عليها عدم االســـتقرار والتذبذب 
الشـــديد في قيمة أســـعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير 

الُمراقبة التي تتم عليها.
وأشـــارت الحميضـــي: أن العمـــالت النقديـــة تصدر عـــن الدول 
وتعتبـــر بمثابـــة رمز ســـيادي لها، تحافـــظ عليها وعلى اســـتقرارها، 
وتربطها بسياســـة تضمن لها الثبات النســـبي في سعر الصرف أمام 
العمالت الرئيســـية وبالتالي فإن العمالت النقدية تعد مخزناً للقيمة 
وأداة إبراء مما يجعلها تحظى بالقبول كوســـيط موثوق للتبادل، وهو 
مـــا ال يتوفـــر في العمـــالت اإلفتراضية.. وحذرت مـــن أن التطورات 
المتسارعة التي تشهدها التقنيات المالية على مستوى العالم بما لها 
من جانب إيجابي يتمثل في سهولة ومرونة إتمام المبادالت التجارية 
وإجراء التعامالت المالية وإجراء التحويالت والشراء عبر اإلنترنت، 
لها أيضاً جانب ســـلبي يتمثل في تعدد وســـائل التواصل وتحولها إلى 
قناة أساســـية للتســـويق مما قد يجعلها نافذة للترويج لالســـتثمارات 

عالية المخاطر.
 الجديـــر بالذكـــر أن البنـــك األهلـــي المتحـــد يواصـــل جهـــوده 
التوعويـــة فـــي إطـــار حرصـــه علـــى توفيـــر الحماية لمختلـــف فئات 
المجتمع،وكذلـــك في إطـــار دعمه لحملة التوعيـــة المصرفية «لنكن 
علـــى درايـــة»، التي أطلقها بنـــك الكويت المركـــزي، واتحاد مصارف 
الكويـــت والتي اســـتطاعت أن تلفت اإلنتباه لدورها الفعال في نشـــر 
الثقافـــة الماليـــة بين أكبر عـــدد من أفراد المجتمـــع، وزيادة وتعميق 
الــتــوعــيــة الـمـصـرفـيـة، والـثـقـافـة، حيث تعد هذه الحملة أحد أبرز 
مـــــبــــــــادرات بنك الكويت المركزي الـرامـيـة إلـى تعزيز مـــســــــتـــوى 
الــــوعـــــــي الـــمـــالـــي، مما ينعكس باإليجاب على ز يـادة حــــمــــايــــة 
الـــــعـــــمــــالء ضــــــد أي مـــخـــاطـــر مــحــتــمــلــة مرتبطة بتعامالتهم 
المصرفيـــة، وزيادة اســـتفادتهم من الخدمـــات المصرفية المتنوعة، 

وتـــعـــزيـــز ثـقـتـهـم بالبنوك.●
ر البنـــك األهلي المتحد من اســـتخدام ما يعـــرف بالعمالت  حـــذَّ
االفتراضيـــة ومن أشـــهرها (بتكويـــن، إيثريوم، دوغ كويـــن وغيرها)،، 
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في ســياق الجهود المســتمرة لتطوير وتحســين األنظمة والبنية التحتية، نجح البنك األهلي السعودي في تطوير وتوحيد 
قواعــد البيانــات واالنظمــة في الكيان المندمج «مجموعة ســامبا المالية» مــن بيئة تقليدية الى بيئــة تقنية عالية األداء 

وآمنة من المخاطر، بالتعاون مع شركة أوراكل العالمية الرائدة في هذا المجال.

البنك ا>هلي السعودي ينجح في تطوير وتوحيد البنية التحتية 
صالح: المشروع سيُسهم في رفع مستوى ا>نظمة التقنية لدى البنك

وتُعـــد هـــذه الخطوة، نقلـــة نوعية تحســـب للكيان 
الوطني الجديد البنك األهلي الســـعودي، ضمن جهوده 
فـــي رفـــع قدرات مســـتوى أنظمته التقنيـــة، إلى جانب 
تحقـــق وجود عال وآمـــن ألنظمته على مدار الســـاعة، 

مقدماً للعمالء تجربة مصرفية متميزة.
وقال مدير عام شــركة أوراكل في الســعودية  
فهد الطريف: «إن المرحلة األولى من مشروع تطوير 
وتوحيد قواعد البيانات، تم إنجازها في زمن قياســـي، 
حيـــث يُعد األول من نوعه فـــي القطاع المصرفي على 
مستوى الشرق األوسط، كما نتج عنه إستخدام أحدث 
بيئـــة قواعـــد بيانـــات (Exadata X8) حيث شـــهدت 
هذه المرحلة تطويـــر وتوحيد قواعد البيانات من بيئة 
تقليدية إلى بيئة تقنية عالية األداء وآمنة من المخاطر.

من جانبه، أوضح رئيس مجموعة تقنية المعلومات 
للبنك األهلي الســـعودي صالح صالح «أن نجاح البنك في هذا المشـــروع، 
سيُسهم في رفع مستوى األنظمة التقنية لدى البنك، مما ينعكس على ثبات 
وتحسين فعالية األنظمة في بيئة تقنية متطورة، تُوفر األمان والقدرة على 

مراقبة األداء على مدار الساعة».
جاء ذلك، خالل حفل تكريم شركة أوراكل، فريق عمل منسوبي البنك 
األهلـــي الســـعودي، الذي ســـاهم فـــي إنجاز المشـــروع، من خـــالل تقديم 

شهادات التقدير والدروع.

ا9خبار والمستجدات
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 ådÉãdG õcôªdG πàëj …Oƒ©°ùdG »∏gC’G ∂æÑdG
§°ShC’G ¥ô°ûdG »a ácô°T 100 iƒbCG øª°V

مـــن جهة أخـــرى، وفـــي تأكيد جديـــد على قـــوة مركـــزه المالي 
علـــى كافة المســـتويات وطنياً وإقليمياً ودوليـــاً، ُصنف البنك األهلي 
الســـعودي، أكبر مؤسسة مالية في المملكة العربية السعودية، ضمن 
قائمة فوربس الســـنوية ألقوى 100 شـــركة في الشـــرق األوسط لعام 
2021، ليحتـــل المرتبـــة الثالثة على مســـتوى المنطقـــة والثانية على 
مســـتوى المملكة العربية السعودية بعد شركة أرامكو السعودية التي 

جاءت في المرتبة األولى في القائمة.
وتستند فوربس في القائمة السنوية إلختيار أقوى 100 شركة في 
الشرق األوسط من بين الشركات المدرجة في أسواق المال وأكثرها 
ربحيـــة وقيمـــة فـــي المنطقة، على سلســـلة من المعايير ومؤشـــرات 

القياس المرتبطة بالمبيعات واألرباح واألصول والقيمة السوقية.

ويعكـــس تصنيـــف فوربـــس للبنك ضمـــن قائمة أقوى الشـــركات 
وأكثرهـــا ربحية مكانته وقوة وضعه المالي، كما يؤكد موقعه الريادي 
ليـــس فقـــط في الصناعـــة المصرفية فـــي المملكة بـــل ضمن أقوى 
الشـــركات على الصعيدين اإلقليمي والعالمي، حيث إن قوة البنك ال 
تقتصر على المالءة المالية وحجم األصول فحســـب بل على جودتها 

ونوعيتها.
وســـجل قطاع البنوك والخدمات المالية تمثيًال قوياً في القائمة 
بواقع 42 بنكاً من أصل 100 شركة ضّمتها القائمة، في الوقت الذي 
بلغت فيه القيمة الســـوقية اإلجمالية ألقوى 100 شـــركة في الشـــرق 
األوســـط بحســـب التصنيف األخير نحو 3  تريليونات دوالر، هيمنت 

فيها المملكة العربية السعودية على 37 شركة مصّنفة.
يشـــار إلى أن البنك األهلي الســـعودي كان قد كشـــف عن شعاره 
وهويته الجديدة مؤخراً تحت شعار «معاً نصنع الغد» إثر نجاح عملية 

اإلندماج التاريخية مع مجموعة سامبا المالية.● 

البنــــك  محافــــظ  قــــال 
المركــــزي فــــي تونــــس مــــروان 
العباســــي: «إن خفــــض وكالــــة 
«فيتــــش»، تصنيف ديــــون البلد 
الواقع في شمال إفريقيا «خبر 
ســــيء»، وهــــو ناجم عــــن عدم 
اإلســــتقرار السياســــي»، داعياً 
إلى «قــــرارات حكومية واضحة 
فــــي شــــأن إصالحــــات الدعم 

واألجور».

«المركزي التونسي» يحث على ا3صالحات 
بعد خفض «فيتش» تصنيف البالد

 ( B )  من  ( B-  ) وخفضــــت وكالــــة «فيتش» تصنيف تونس إلى
مع نظرة مســــتقبلية ســــلبية. وذكرت الوكالة أن المشهد السياسي 
المــــأزوم والمعارضــــة اإلجتماعية المترســــخة، يُحــــّدان من قدرة 

الحكومة على سن تدابير لضبط أوضاع المالية العامة.
وشـــرعت تونس فـــي محادثات مع صنـــدوق النقد الدولي 
في شأن حزمة مساعدات مالية، وإرتفع عبء الدين وإنكمش 
اقتصاد البالد 8.8 % في العام 2020، فيما بلغ العجز المالي 
11.4 %  مــــن الناتج المحلي اإلجمالي. باإلضافة إلى المشـــاكل 
التـــي يواجههـــا اإلقتصـــاد، تعاني تونس أزمة سياســـية حادة بين 
الرئيس قيس ســـعيد ورئيس الوزراء هشام المشيشي، مما يُعقد 

خطط اإلصالح.
ودعـــا محافـــظ البنـــك المركـــزي إلـــى «التّقـــدم فـــي برامج 
اإلصالحـــات مع صندوق النقـــد الدولي، وإتخاذ قرارات واضحة 

خاصة في شأن كتلة األجور والدعم».
وتفيد تونس إنها ستُقلص فاتورة أجور القطاع العام، وستقدم 
دعماً مباشـــراً لمن يحتاجونـــه، بدالً من نظام الدعـــم التقليدي، 
وفقـــاً لخطة إصالح قدمتها الحكومة إلى صندوق النقد الدولي. 
لكن أكثر نقابات العمال في البالد نفوذاً رفضت تلك المقترحات 

اإلصالحية.● 

 مروان العباسي 
محافظ البنك المركزي التونسي

ا9خبار والمستجدات
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يحلُّ اإلحتفال بعيد ميالد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة االمارات العربية المتحدة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، الـ 72، في 15 يوليو/ تموز من كل عام، وهو المولود في العام 1949، واإلبن الثالث بين أربعة إخوة.

العيد الـ 72 للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس دولة ا3مارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

صورة دبي المشرقة والعالمية

2021 äGQÉe’G ájDhQ
من أبرز أهداف رؤية اإلمارات 2021 بأن تكون 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، ضمن أفضل دول 
العالم، مـــن حيث التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية 
في حلول اليوبيل الذهبي لإلتحاد في العام 2021. 
ســـاهمت العديـــد مـــن مبـــادرات وخطط دبي 
التي يُشرف عليها الشيخ محمد بن راشد، وجهود 
القيادة الرشـــيدة، في ســـير الدولة علـــى الطريق 
الصحيـــح الذي ســـيأخذ اإلمـــارات نحـــو التنمية 

المستدامة. 
تراكمت إنجازات الشـــيخ محمد بن راشد في 

دبـــي والنجاحـــات الواحـــدة تلو األخرى منـــذ اإلعالن عن خطط وأهـــداف رؤية اإلمـــارات 2021، وتمكنت الحكومة من تحقيـــق كل البرامج 
والشعارات التي تم اإلعالن عنها بشكل مبكر، والتي لفتت األنظار إلى رؤية الشيخ محمد بن راشد، اإلستشرافية وعقليته المستنيرة وقراءاته 

الصائبة للواقع والمستقبل.

 الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

ا9خبار والمستجدات
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 Ωƒàμe ∫BG ó°TGQ øH óªëe ô«eC’G ï«°ûdG ô°üY »a äGQÉeE’G

منـــذ تولي الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتـــوم حكم إمارة 
دبـــي في العـــام 2006، أحدث تغييرات جوهرية في أســـاليب 
العمـــل الحكومي وتســـارعت وتيرة اإلنجـــازات وتعددت أوجه 

المبادرات.  
نشأ الشيخ محمد بن راشد في بيت جده الشيخ سعيد بن 
مكتـــوم آل مكتوم، والذي كان يصحبه معه في مجالســـه ليكون 

مدرسته األولى في الحكم.
تدّرب محمد بن راشـــد منذ صغـــره على الصيد بالصقور، 
والفروســـية والرماية والسباحة، وتعلّم اللغة اإلنكليزية وقواعد 
اللغـــة العربية والجغرافيـــا والتاريخ والرياضيات في مدرســـة 
األحمدية في العام 1955، ثم إنتقل وهو في ســـن العاشرة إلى 

مدرسة الشعب، ثم الثانوية وتخّرج منها في العام 1965.
إتجه بن راشـــد إلى الحياة العســـكرية حيـــث التحق بكلية 
مونز العسكرية البريطانية في آلدرشوت في لندن بعد دراسته 

لإلنجليزية في مدرسة بل للغات في كامبريدج.
وأصدر الشـــيخ راشـــد مرســـوماً في نهاية فترة الستينيات 
من القرن الماضي بتعيين إبنه محمد بن راشد رئيساً للشرطة 
واألمن العام في دبي، وفي العام 1971 صدر مرسوم آخر أوكل 
فيه له بتشـــكيل قوة دفاع دبي، التـــي إندمجت في العام 1975 
في القـــوات المســـلحة اإلماراتية، ليصبح حينهـــا أصغر وزير 

للدفاع في حكومة الدولة اإلتحادية.
وفـــي 3  ينايـــر/ كانون الثانـــي 1995، عّين الشـــيخ محمد 
بن راشـــد رســـمياً كولي عهد إمارة دبي، ليُحّولها ألول حكومة 

إلكترونية بشكل كامل في العالم 11 مايو/ أيار 1999.
توّلى الشـــيخ محمد بن راشـــد حكم والية دبي، بعد رحيل 
أخيه الشيخ مكتوم بن راشد في 4 يناير/ كانون الثاني 2006، 
ومنـــذ توليـــه الحكـــم في إمـــارة دبي أخـــذ على عاتقـــه القيام 

بإصالحات رئيسية جعلته رمزاً للسعادة في اإلمارات.
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Ωƒàμe ∫BG ó°TGQ øH óªëe ï«°ûdG äGRÉéfEG RôHCG

Ωƒàμe ∫BG ó°TGQ øH óªëe ï«°ûdG IÉ«M »a äÉ£ëe

- في منزل عائلة آل مكتوم على ضفاف خور دبي، في هذا الفناء 
الكبيـــــــر للمنزل، حيث أصبـــــــح اآلن نصبًا تاريخيًا، نشـــــــأ نائب رئيس 

دولة اإلمارات ورئيس الوزراء مع إخوته ووالده الشيخ راشد. 
- بيت الشيخ سعيد آل مكتوم، حيث ولد الشيخ محمد بن راشد 

عام 1949، ويضم اآلن متحفًا. 
- كان الشيخ محمد يراقب من منزل العائلة، الحفارات الضخمة 
التي كانت تقوم بنحت قناة مياه عميقة في الخليج العربي، للسماح 

للسفن الكبيرة بدخول الخور مرة أخرى.
- مع نمو الشيخ الشاب نحو سن الرشد، توسعت مدينته، إفُتتح 

المطار الجديد في العام 1960.     
- شهد الشيخ محمد إكتمال جسر آل مكتوم، األول فوق الخور.
- في حلول عيد ميالده التاسع عشر، في العام 1968، كان الشيخ 

محمد قد تدّرب في كلية عسكرية بريطانية، وكان بالفعل إلى جانب 
والده، حيث بدأت المفاوضات مع الشيخ زايد لتشكيل دولة اإلمارات 

العربية المتحدة.
- عندما بلغ الشيخ محمد سن الثالثين، كان أفق المدينة يتغير 
مع إفتتاح مركز التجارة العالمي، أطول مبنى في الشـــــــرق األوسط، 

في حين رحب فندق متروبوليتان بأول ضيوفه في ذلك العام.
- أصبحـــــــت المدينـــــــة وجهـــــــة دولية مزدهـــــــرة مع إنشـــــــاء طيران 

اإلمارات في العام 1985. 
- بطولـــــــة دبـــــــي التـــــــي أقيمت في أول ملعب عشـــــــبي في الشـــــــرق 

األوسط، في ملعب اإلمارات للغولف، الذي إفتتح في العام 1988.
- تسارعت وتيرة التوسع في دبي في ظل حكمه، كمنافس لبرج العرب، 
أطول مبنى في العالم، حيث تم اإلنتهاء من برج خليفة في العام 2009.●  

- إطالق إستراتيجّية الحكومة اإلتحادّية في العام 2008 ورؤية اإلمارات 2021
- إطالق عدد من المبادرات كمهرجان دبي للتسوق

- حكومة دبي اإللكترونّية
- تعبيرًا عن حّبه للخيول والســـــــباقات وتحقيًقا الهتماماته الرياضّية، قام بتأســـــــيس «غودلفين»، مجموعة إســـــــطبالت مجّهزة لسباقات 

الخيول العالمّية، وإسطبالت «دارلي» لرعاية الفحول.

ا9خبار والمستجدات





Union of Arab Banks (August 2021)احتاد املصارف العربية  (آب/ أغسطس 2021)132

  إرتفــع صافــي أرباح بنــك اإلمارات دبي الوطني بنســبة 17 % نتيجة إســتقرار الهوامش وإجراءات ضبــط التكاليف الفعالة، 
واإلنخفاض الكبير في تكلفة المخاطر، وهو ما عكس التحسن الملحوظ في بيئة األعمال. كما ُتظهر النتائج القوية للنصف 
األول المرونــة المالية الكبيرة للمجموعة والجدوى من نهج أعمالهــا المتنوع. ويواصل البنك دعم عمالئه ومتعامليه خالل 
رحلة التعافي من تداعيات الوباء العالمي، في حين ُيواصل تســريع وتيرة اإلســتثمار في مبادرات التحول الرقمي وشــبكته 
الدوليــة لدعــم النمو المســتقبلي. من جهة ثانية ســجلت قــروض األفراد نتائج ربعية غير مســبوقة، تتضمــن إصدار عدد 

قياسي من بطاقات اإلئتمان ومبالغ القروض الشخصية وقروض السكن.

أرباح «ا3مارات دبي الوطني» ترتفع 17 %  
 لتصل إلى 4.8 مليارات درهم للنصف ا>ول من 2021

2021 ΩÉ©dG øe ∫hC’G ∞°üæ∏d á«dÉªdG èFÉàædG RôHCG

- أداء تشـــغيلي قـــوي نتيجة إرتفـــاع حجم المعامـــالت، وهو ما 
يعكس التحســـن في الظروف اإلقتصادية والذي ترافق مع إجراءات 

ضبط التكاليف الفعالة.
- إرتفع إجمالي الدخل بنسبة 9 % مقارنة بنصف العام السابق 
نتيجة اإلرتفاع الملحوظ في حجم المعامالت وإستقرار صافي دخل 

الفائدة.
- إنخفضـــت التكاليـــف بنســـبة 6 % مقارنـــة بالفتـــرة ذاتها من 
العـــام الســـابق لتصل إلى 3.8 مليارات درهـــم نتيجة إجراءات ضبط 

التكاليف الفعالة.
- إنخفضت مخصصات إنخفاض القيمة بنســـبة 38 % مقارنة 

بالفترة ذاتها من العام الســـابق، فيما تحّسنت تكلفة المخاطر بشكل 
كبير لتصل إلى 114 نقطة أســـاس، وهو أدنى مســـتوى لها منذ العام 
2019 قبـــل الجائحـــة، في حيـــن التزال تحافظ على نســـب التغطية 

األفضل في فئتها.
- إرتفـــع صافي األرباح بنســـبة 17 % مقارنـــة بالفترة ذاتها من 
العـــام الســـابق ليصل إلـــى 4.8 مليـــارات درهم نتيجة التحســـن في 

الظروف اإلقتصادية.
- وبقـــي صافـــي هامش الفائدة مســـتقراً عند نســـبة 2.45 %، 
فيمـــا إنخفضـــت تكلفـــة التمويل نتيجـــة النمو القياســـي في أرصدة 
الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وهو ما قلّل من تأثير العائدات 

المنخفضة للقروض واألصول السائلة.
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133 Union of Arab Banks (August 2021)                           احتاد املصارف العربية  (آب/ أغسطس  2021)

- إن قاعـــدة رأس المـــال والســـيولة القويـــة إلـــى جانـــب التنوع 
الســـليم فـــي مزيج الودائع مـــع إرتفاع األرباح، تمّكـــن المجموعة من 
تقديم الدعم إلى عمالئها وتمكينهم من إغتنام فرص اإلســـتفادة من 

اإلقتصاد المتنامي.
- بقي إجمالي األصول مســـتقراً خالل النصف األول عند 694 

مليار درهم مع الحفاظ على قاعدة أصول قوية.
- بلغت قروض العمالء 438 مليار درهم مع تســـجيل ربع قياسي 
مـــن ناحية نمـــو الطلب على القروض الشـــخصية وبطاقات اإلئتمان 

وتمويالت الرهن العقاري.
- شـــهد مزيـــج الودائـــع أعلـــى مســـتوى على اإلطـــالق ألرصدة 
الحســـابات الجارية وحسابات التوفير، حيث إرتفعت بواقع 25 مليار 

درهم وهو ما جعل المجموعة في وضع جيد جداً تحسباً ألي ارتفاع 
غير متوقع في أسعار الفائدة. 

¿ÉªàFE’G IOƒL

- تحّســـنت نسبة القروض منخفضة القيمة بواقع 0.1 % لتصل 
إلى 6.3 % في النصف األول من العام 2021 وتعّززت نسبة التغطية 
لتبلـــغ 122.5 % ممـــا يعكـــس نهجنا التحوطي تجـــاه انخفاض قيمة 

اإلئتمان.
- رأس المـــال والســـيولة: تعكس نســـبة تغطية الســـيولة البالغة 
158.8 % ونســـبة الشـــق األول من األســـهم العادية البالغة 15.6 % 

نسبة الشق األول من 
األسهم العادية

% 15.6

نسبة القروض 
المتعثرة 

% 6.3

نسبة التكلفة إلى 
الدخل

% 32.6

صافي هامش الفائدة

% 2.45

إجمالي الدخل
11.540 مليار درهم

 5 9 % مقارنة 
بالنصف الثاني 
من العام 2020 
 6 9 % مقارنة 

بالفترة ذاتها 
من العام السابق

المخصصات
2.614 مليار درهم

6 30 % مقارنة   
بالنصف الثاني
 من العام 2020

 
6 38 % مقارنة 

بالفترة ذاتها 
من العام السابق

 صافي الربح
4.784 مليار درهم
 5  66 % مقارنة 
بالنصف الثاني
 من العام 2020
5  17 % مقارنة
 بالفترة ذاتها

      من العام السابق

التكاليف
3.764 مليار درهم

      2 % مقارنة 
بالنصف الثاني 
من العام 2020

      6 % مقارنة 
بالفترة ذاتها
من العام السابق

6

6
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مراكز القوة األساسية للمجموعة، وهو ما يُمّكنها من مواصلة تقديم 
الدعم إلى العمالء والمجتمع ككل.

ويواصل بنك اإلمــارات دبي الوطني تقديم الدعم إلى عمالئه 
والتكّيف مع إحتياجاتهم وخياراتهم التي تتغير بإســتمرار، مما 
يتيح لهم خدمات مصرفية آمنــة من خالل العديد من القنوات 
الرقميــة المبتكرة. كما عّززت المجموعة إلتزامها اإلســتدامة 
واإلستثمار بمســؤولية، في حين تقوم بتوسيع نطاق تواجدها 

الدولي. 
- تقديـــم الدعـــم للعمـــالء: قـــدم البنـــك دعمـــه إلـــى أكثـــر مـــن 

120,000عميل بقيمة 10.7 مليار درهم.
- تســـهيالت ســـداد الدفعـــات للعمـــالء: تعكس الدفعـــات المؤجلة 
الدفع بقيمة 6.8 مليارات درهم الجهود الناجحة التي بذلتها المجموعة 
للتخفيـــف مـــن وطأة التأثيـــر المالي علـــى العمالء والناتـــج عن جائحة 

«كوفيد19-».
- المســـؤولية المجتمعية: نالت فرق الخدمات المصرفية الخاصة 
شـــهادات تدريب معتمدة في اإلســـتثمار المستدام والمسؤول، مما يُعّزز 

إلتزام بنك اإلمارات دبي الوطني بتبني الممارسات المستدامة.
- الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسســـية: إن بنك اإلمارات دبي 
الوطني هو األول في دولة اإلمارات العربية المتحدة الذي يطرح بطاقة 

خصم صديقة للبيئة مصنوعة من البالستيك المعاد تدويره.
- الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسســـية: إن بنك اإلمارات دبي 
الوطنـــي هـــو أول بنك في منطقة الخليج يجمع قرضاً مشـــتركاً مرتبطاً 
بالحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسســـية. وتعتمد تكلفة القرض البالغ 

1.75 مليار دوالر على أهداف بيئية ومجتمعية.
- الخدمات المصرفية اإلســـتثمارية: تمكنت شـــركة اإلمارات دبي 
الوطنـــي كابيتال من تحقيق أداء قياســـي للنصـــف األول من العام، حيث 
قادت 68 معاملة للســـندات والقـــروض، وجمعت 50 مليار دوالر لعمالء 

من 15 دولة بعمالت متعددة.
- دينيزبنـــك: تمكـــن دينيزبنك من تحقيق نجاح فـــي إصدار قرض 
مجمـــع متعـــدد العمالت بقيمـــة 410 مليون دوالر أمريكـــي، ليصبح أول 
قرض مشـــترك من بنك تركي يتضمن شريحة مقومة بعملة الرينمينبي، 
ممـــا يعكـــس مســـتوى القبـــول الـــذي يحظى بـــه دينيزبنك في أوســـاط 

المستثمرين الدوليين.
- القنـــوات الرقمية: تواصل «.Liv»، منصـــة الخدمات المصرفية 
الرقمية التابعة لبنك اإلمارات دبي الوطني، نجاحها في توســـيع قاعدة 
مستخدميها لتشمل خدماتها أكثر من 470,000 عميل في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة و75.000 عميل في المملكة العربية السعودية.
- التوســـع الدولـــي: توّســـعت شـــبكة الفروع فـــي المملكـــة العربية 
الســـعودية ليصـــل عددها إلى ســـبعة فروع مع افتتاح الفـــرع الثالث في 

الرياض.

يقول نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لمجموعة 
بنك اإلمارات دبي الوطني هشام عبداهللا القاسم:

- «تمّكن بنك اإلمارات دبي الوطني 
من تحقيق نمو في األرباح بنسبة 17 % 
للنصـــف األول مـــن العـــام 2021 لتصل 
إلى 4.8 مليارات درهم نتيجة التحســـن 

المستمر في بيئة األعمال».
- «تُظهـــر النتائـــج القويـــة للنصف 
األول المرونـــة الماليـــة التـــي تتمتع بها 

المجموعة وجدوى نهج أعمالها المتنوع».
- «ال يـــزال إقتصـــاد دولة اإلمـــارات العربية المتحـــدة مفتوحاً بفضل 
ســـرعة ونجاح برنامج التطعيـــم الذي أطلقته حكومتنا الرشـــيدة. وتواصل 
الدولـــة حفاظها على مكانتها كوجهـــة آمنة وجذابة للمقيمين والزوار، حيث 
إن 70 % من السكان قد تلقوا اللقاح بالكامل، باإلضافة إلى أنها من الدول 

األعلى على مستوى العالم في نسبة إجراء فحص «كوفيد- 19».
تحـــدي  المجموعـــة  أطلقـــت  المبـــارك،  رمضـــان  شـــهر  «خـــالل   -
«#شاركوهم_صيامهم» عبر وسائل التواصل اإلجتماعي في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، بهدف التقريب بين الناس من مختلف الثقافات واألديان، 
وتشـــجيعهم على المشـــاركة في تجربة الصيام، وتقديراً لهذه الجهود، كان 

من دواعي سرورنا التبرع بمبلغ 500,000 درهم إلى مؤسسة الجليلة».

يشرح الرئيس التنفيذي للمجموعة شاين نيلسون:

- «إرتفع صافي أرباح بنك اإلمارات 
دبـــي الوطنـــي بنســـبة 17 % ألن تأثيـــر 
إنخفاض أســـعار الفائـــدة قد تم تعويضه 
الفعالـــة،  التكاليـــف  ضبـــط  بإجـــراءات 
والتحسن الكبير في تكلفة المخاطر التي 

قاربت مستويات ما قبل الوباء».
- «إننـــا فخورون بمواصلة تســـخير 

الميزانية العمومية القوية للمجموعة لدعم عمالئنا وتمكينهم من اإلســـتفادة 
من االقتصاد المتنامي».

- «قامت المجموعة بتوسيع شبكة فروعها في المملكة العربية السعودية، 
ليصل عددها إلى سبعة فروع مع إفتتاح الفرع الثالث لها في الرياض».

- «لقد عّززنا إلتزامنا اإلســـتثمار المســـتدام والمســـؤول من خالل طرح 
بطاقـــة خصم صديقة للبيئة، مصنوعة من البالســـتيك المعاد تدويره، والتي 

تُعتبر األولى من نوعها في دولة اإلمارات العربية المتحدة».
- «فـــي الربع الثاني، قمنا بترقية نظام الدفـــع العالمي الخاص بنا، مما 
أتـــاح عمليـــات دفع أســـرع عبر الحـــدود وآليات تتبع أكثر دقـــة، مما أدى إلى 

تحسين تجربة العمالء».●

ا9خبار والمستجدات
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ناقشت جمعية مصارف البحرين خالل  لقاء عن ُبعد، مع ممثلي عدد من الهيئات اإلقتصادية والمالية والمصرفية 
التركية، تعزيز التعاون واإلستثمارات المتبادلة في قطاع البنوك والتمويل بين البحرين وتركيا،

 إضافة إلى إستكشاف الفرص اإلقتصادية الناشئة خالل وبعد جائحة (كوفيد-19)، وسبل توفير التمويل المستدام، 
وتفعيل دور البنوك في تعزيز التعاون اإلقتصادي بين البلدين.

جمعية مصارف البحرين
 ناقشت تطوير الصناعة المصرفية مع تركيا

وأكـــد عدنان أحمد يوســف، رئيس مجلــس إدارة جمعية 
مصارف البحرين، «أهمية تشجيع تبادل اإلستثمارات بين البلدين، 
والبناء على ما تحقق حتى اآلن على هذا الصعيد، وال ســـيما بعد أن 
وصلت تدفقات اإلســـتثمار األجنبي المباشـــر من تركيا للبحرين في 
العـــام 2018 إلى 297 مليون دوالر، ممـــا جعل تركيا المصدر الثالث 
لإلســـتثمار األجنبي المباشر للمملكة، كما أن البحرين موطن لتسعة 

بنوك تركية بارزة».
 وتوجد حالياً 5 شركات تصنيع تركية رئيسة تعمل في البحرين، 

وبلغ حجم التبادل التجاري 500 مليون دوالر في العام 2019. 

مجلــس  إدارة  مجلــس  عضــو  لبليبــي،  أوميــت  وأكــــد 
العالقــات اإل قتصاديــة الخارجيــة فــي تركيــا «حــــرص 
المجلس على تشــــجيع التعــــاون في اإلســــتثمارات المتبادلة في 
القطــــاع المصرفــــي والمالي بيــــن تركيا والبحرين»، كاشــــفاً «أن 
المجلــــس الــــذي يضم في عضويتــــه 146 مؤسســــة أعمال كبرى 
وأكثــــر مــــن 2000 من رجال ورواد األعمال األتــــراك قام مؤخًرا 
بتأســــيس مجموعــــة عمــــل مصرفية وماليــــة لمســــاعدة القطاع 
الخاص التركي في الحصول على التمويل من خالل بنوك محلية 

وإقليمية وعالمية».●

ا9خبار والمستجدات
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ال تقــف دول العالــم واالنظمة المصرفية مكتوفة األيدي، أمام إســتمرار عمليات غســل األمــوال، بل تبذل ُقصــارى جهدها لتطويقها 
والحد منها قدر اإلمكان عبر سن المزيد من القوانين لوقف تدوير األموال القذرة الناتجة عن أعمال مشبوهة أو جرائم مالية. وليس 
من المبالغة القول: إن جرائم غســل األموال وتمويل اإلرهاب ُتمثل هاجســًا ُيقلق معظم إقتصادات العالم، وال سيما مع دخول التقنيات 
الرقميــة الحديثة في القطاع المالي، وأنشــطة التجارة واإلســتثمار ومزاولة األعمال، مما وّفر لغاســلي األمــوال أدوات جديدة وأنظمة 
ول بالتعاون مع المنظمات العالمية ذات الصلة، على وضع تشــريعات وأنظمة تضمن  معقــدة لمحاولــة إرتكاب جرائمهم، فيما تعمل الــدُّ

التصّدي لهذه الجرائم بأفضل الصور الممكنة، ومتابعة فعاليتها.

تعديالت أميركية جديدة على قانون مكافحة غسل ا>موال 
والتكنولوجيا المالية بالمرصاد لتطويقها

إذاً، رغـــم كل ما تبذله الســـلطات الرقابية فـــي مختلف دول العالم من 
جهود لمكافحة غســـل األموال وتمويل اإلرهاب، فإن خطورة هذه الجرائم 
العالميـــة المنظمة والعابرة للحدود، ال تزال تتعاظم وتتحدى التشـــريعات، 
بل تســـتثمر اإلبتكار في القطاع المصرفـــي لصالحها، لذلك يجد الخبراء 
ضرورة أن تتالءم وظيفة إدارة مخاطر غســـل األموال وتمويل اإلرهاب مع 
اإلطـــار الكلي إلدارة المخاطر فـــي البنوك، والنظر في تحقيق التوازن بين 
الحفاظ على ســـالمة ومتانة النظم القانونية، وتطوير اإلبتكار في القطاع 

المالي والمصرفي، وتعزيز اإلمتثال للقوانين والتشريعات المعمول بها.
مصـــدُر هذا التشـــدد في مكافحة جرائم غســـل األمـــوال يعود إلى أن 
لها تأثيراً شـــديد الســـلبية على اإلقتصاد، فتصنيف دولـــة ما، بأنها عالية 

المخاطـــر فـــي ما يخص غســـل األموال، لـــه تأثيرات طائلة على ســـمعتها 
ومكانتهـــا الدوليـــة، ويحدُّ من وصولها إلى النظام المالي العالمي، إذ تؤدي 
إلـــى إنخفاض معّدالت النمو الحقيقي وزعزعة النظام المالي والمصرفي، 
وعدم إســـتقرار األســـعار، وإضعاف القطاعات الحيويـــة واإلنتاجية، وخلل 
فـــي تركز الثـــروة وتوزيع الدخـــل القومي، وزيادة تكلفـــة ووقت المعامالت 
المالية وسوء سمعة اإلقتصاد، وبالتالي إنخفاض تنافسية األسواق وتراجع 
التجارة والتصدير، وإنخفاض اإلســـتثمار األجنبي، وإنســـحاب الشـــركات 
والمؤسســـات الماليـــة العالميـــة من الســـوق، وزيـــادة العبء علـــى األفراد 
والمؤسســـات في التعامـــالت المالية والتجارية واإلســـتثمارية مع الخارج، 

وقد يؤدي إلى العقوبات واألزمات المالية واإلقتصادية.

موضوع الغالف
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»æ≤J ∞jô©J 
فـــي التعّريـــف التقنـــي، فـــإن 
هـــي  األمـــوال،  غســـل  جريمـــة 
مجموعـــة عمليـــات ماليـــة تهـــدف 
إلى إخفاء المصدر غير المشـــروع 
لألمـــوال، وإظهارهـــا فـــي صـــورة 
مصـــدر  مـــن  متحصلـــة  أمـــوال 
محاولـــة  كل  وخلـــف  مشـــروع. 
غســـل األمـــوال جنحـــة أو جريمة 
ترقـــى  قـــد  جرائـــم  مجموعـــة  أو 
إلـــى مســـتوى الجريمـــة المنظمة، 
حصل مـــن خاللها المجرمون على 

تلـــك األمـــوال، ويُحاولـــون أن يدخلوها في النظام المالي الرســـمي للدولة 
المســـتهدفة بعمليات، تهـــدف إلى إخفاء مصدرها، ومـــن ثم إضفاء صفة 

المشروعية عليها.
ويُمكـــن القـــول: إن جريمة غســـل األموال أوالً وقبل كل شـــيء، فعل ال 
أخالقـــي، مرتبط بجرائـــم وفظائع تُدّمر اإلنســـان والمجتمعـــات، كتجارة 
المخدرات وتهريب البشـــر، واإلتجار بهم، وتجارة الســـالح غير المشـــروع 
وإستغالل األطفال، وغيرها من الجرائم التي يبلغ عددها نحو 21 جريمة، 
بحسب تصنيف مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)، وأي دعم أو تسهيل 

لعمليات غسل األموال هو دعم للجريمة والمخدرات والعنف والفساد.

äÉjóëàdG ÖcGƒJ IóëàªdG äÉj’ƒdG
فـــي مقابل كل هذه المحاذير والتطورات الحاصلة في عمليات غســـل 
األمـــوال فـــي العالم، تعمـــل المؤسســـات الدولية المختصـــة على تحديث 
المعاييـــر والتشـــريعات الالزمة لمواكبـــة التحديات الجديدة، كما تســـعى 
إلـــى تعزيز إجراءات الضبـــط الداخلي المرتبطة بمكافحة غســـل األموال 
وتمويل اإلرهاب، وتفادياً للتعّرض للعقوبات تمتثل المصارف بدورها لتلك 
التشـــريعات والمعايير. آخُر هذه الخطوات في هذا اإلطار هو التعديالت 
التي حصلت والتشريعات الجديدة التي أقرتها الواليات المتحدة األميركية 
أواخر العام الماضي على قانون مكافحة غســـل االموال لعام 2020 الذي 
ســـّنه الكونغرس االميركي كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني للســـنة 
الماليـــة2021، والـــذي تضّمن مجموعة إلتزامات جديدة  لمكافحة غســـل 
األموال AML على البنوك والمؤسســـات المالية األُخرى، لذلك ستحاول 
مجلة «إتحاد المصارف العربية» إلقاء الضوء على هذه التعديالت، وتبيان 
أهميتهـــا مـــع مختصيـــن، إضافة إلى شـــرح العالقة بين تطـــور تكنولوجيا 

المالية وغسل األموال. 

É¡à«ªgCGh äÓjó©àdG
يشـــرح مدير اإلمتثال لمجموعة بنك بيروت الدكتور داني نصار، 
لمجلـــة «إتحاد المصـــارف العربية»، العوامل التي إســـتوجبت حصول هذه 

 :QÉ°üf
 á«cô«eC’G ø«fGƒ≤dG

 áëaÉμªd kÉªFGO Qƒ£àJ
 ∫GƒeC’G ¢†««ÑJ
 ÜÉgQE’G πjƒªJh
 ±QÉ°üª∏d qôØe ’h

 ∫ÉãàeE’G øe á«fÉæÑ∏dG
Égò«ØæJh

الدكتور داني نصار 

التعديالت على القانون االميركي بالقول: «يُعتبر القانون األميركي الجديد 
الـــذي صدر في نهاية العام الماضي، وأدخـــل تعديالت جديدة على قانون 
مكافحة غسل االموال، أهم قانون صدر منذ العام 1970 وحتى العام 2001 
(صـــدور قانون مكافحـــة تبييض األموال وتمويل اإلرهـــاب بعد أحداث 11 
أيلول 2001)»، شارحاً أنه «أضاف 8 تغييرات أساسية لم تلحظها القوانين 
الســـابقة، أولُها خلق ما يُســـّمى «الحق اإلقتصادي» الذي يُجبر الشـــركات 
والمؤسسات المالية والمصارف على التصريح أمام هيئة مالية خاصة في 
الواليات المتحدة تُســـّمى (Fincen) وهي شبيهة بهيئة التحقيق الخاصة 
في لبنان عن معلومات عن صاحب الحق اإلقتصادي أو العميل (إســـمه /

عنوانه/أو أي معلومة أخرى) شرط أن يمتلك أكثر من 25 % من الشركة»، 
الفتاً إلى أن هذا التعديل «يُطّبق على الشـــركات األميركية وغير األميركية 
التي تعمل في الواليات المتحدة، وهذا أمر جديد، كما أن هذه المعلومات 
المطلوبـــة تطلـــع عليها الهيئـــة الخاصة (Fincen) لمســـاعدة المصارف 
االميركية على تأمين الشفافية المطلوبة، والعناية الالزمة لمكافحة غسل 

األموال وتمويل اإلرهاب». 
يُشـــير نصار إلى أن «التغيير الثاني الذي حصل في القانون هو وضع 
«صافـــرة إنـــذار» تُمّكـــن الموظفيـــن من إبـــالغ الجهات المعنية باإلشـــتباه 
بعمليـــات تبييـــض أموال، وهذا البرنامج تم تحديثـــه وتطويره عّما كان في 
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مـــن األزمـــة التي نعيشـــها، ألنه رغـــم كل الصعوبـــات التي تحصـــل، يُمكن 
للمصـــارف اإلســـتمرار لمدة 20 عامـــاً على هذا الوضع، فـــي حين أن أي 
مصـــرف خالف هـــذا القانون ســـيخضع لعقوبـــات أميركيـــة، أي أنه عليه 
اإلقفال خالل 24 ساعة»، الفتاً إلى أن «هذا القانون هو نتيجة الميزة التي 
تتمتـــع بها الواليات المتحدة، وهي فـــرض قوانينها خارج الحدود الخاصة 
بهـــا، وهذا ما ال تســـتطيع القيام به أي دولة أخرى فـــي العالم، وهنا علينا 
المحافظـــة على المصارف األميركية المراســـلة من خـــالل اإلمتثال لهذه 

القوانين».
 ويختم نصار: «القوانين االميركية تتطور دائماً لمكافحة غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب وال مفر من اإلمتثال، وأن تكون المصارف اللبنانية مطلعة 
علـــى كل تعديـــالت جديـــدة، كـــي  تتمكن مـــن تعديل أنظمتها وسياســـاتها 

الداخلية ليُتاح لها تنفيذ هذه القوانين».

∫Gƒe’G π°ùZh á«dÉªdG É«LƒdƒæμàdG

:ô«Ñ°T
 zø«°ûdG ∑ƒ∏ÑdG{ á«æ≤J 

 π¡°ù oj ∫hódG áææμeh
 á«∏ªY …CG ™ÑàJ

 á«aô°üe πjƒëJ
 ºgÉ°ùj Éªe ºdÉ©dG »a

 äÉ«∏ªY ≥jƒ£J »a
∫GƒeC’G π°ùZ

المحامي شربل شبير

القوانين الســـابقة، فـــي حين أن التغيير الثالث هو في توســـيع صالحيات 
المشـــّرع األميركي حتـــى يتمكن من طلب وثائق ومعلومـــات من المصارف 
األجنبية، ســـواء قام عمـــالء هذه المصارف بعمليـــات مصرفية من خالل 
النظـــام المصرفي األميركي أم ال، وبات يُمكن للمشـــّرع أن يســـأل عن أي 

حساب حتى ولو بالعملة المحلية».
يُوضـــح نصـــار أن التغييـــرات األُخرى تشـــمل «تحديثاً بكل مـــا يتعلق 
باألســـواق المالية، وزيادة العقوبات المادية على كل شـــخص أو مؤسســـة 
تُخالـــف هـــذه القانون، والســـماح بتبادل اإلبالغ عن عمليات مشـــبوهة، أو 
تقاريـــر عن عمليات مشـــبوهة بين الفروع األجنبيـــة للمصارف األميركية، 
وتحديد األولويات التي ستحكم مكافحة تبييض االموال وتمويل اإلرهاب، 
أما التغيير األخير فهو خلق حلقة تبادل لتقارير دورية تصدر عن الكونغرس 
تتضّمـــن كل الخطوات التي قامت بهـــا وزارة العدل االميركية، والتي تتعلق 

بقانون مكافحة تبييض االموال وتمويل االرهاب».
في المقابل يشرح نصار أن «أهم تأثيرات هذا القانون على المصارف 
االجنبية هي التعديل األول (الحق اإلقتصادي)، وتوسيع صالحيات المشّرع 
االميركي والســـلطات االميركية، لطلب معلومات من مصارف أجنبية حول 
أي عميـــل لديهم، حتى لو كان يجري عمليـــات بالعملة المحلية»، الفتاً إلى 
أنه «قبل التعديل كان القانون السابق يسمح  للسلطات األميركية باإلّطالع 
علـــى العمليـــات المصرفية ألي عميـــل بالعملة األميركيـــة فقط، كون هذه 
العمليـــات كانت تمّر عبر البنوك المراســـلة»، و يشـــدد علـــى أنه بعد هذا 
التعديـــل «ال يُمكن ألي مصرف التذّرع بالســـرّية المصرفية لتجّنب إعطاء 
معلومات في حال طلب منه ذلك، وإال يتعّرض للعقوبات، والحل هو إجراء 
تعديالت على العقود الموقعة بينه وبين عمالئه لتأمين تنفيذ هذا الشرط 

في حال طلب منه ذلك». 
ويضيـــف نصـــار: «فـــي لبنان يُمكـــن تخطـــي الســـرّية المصرفية، من 
خـــالل تعديـــل عقود فتح الحســـابات الخاصة، والتي تتضّمـــن رفع العميل 
الســـرية المصرفيـــة تجاه أي ســـلطات رقابيـــة، مما تمكـــن المصرف من 

إعطـــاء معلومـــات عـــن العميـــل»، 
موضحـــاً أنهـــا «الطريقـــة الوحيدة 
التـــي تُتيح للمصارف االجنبية غير 
األميركيـــة ومنهـــا اللبنانية، تخطي 
الســـرّية المصرفيـــة، وإال ال مفـــّر 
من إقفال المصرف في حال إمتنع 
عن تطبيـــق هذا القانـــون، وتطلب 
الســـلطات الرقابيـــة األميركية من 
المصـــارف المراســـلة األميركيـــة، 
مصـــرف  أي  مـــع  التعـــاون  إنهـــاء 

يُخالف هذا القانون».
ويـــرى نّصار أن «المشـــكلة مع 
القانـــون األميركـــي في حـــال عدم 
تنفيـــذه في لبنان، هـــي أكبر بكثير 

علـــى ضفة العالقة بيـــن التطورات التي تُســـجلها التكنولوجيا المالية 
ومحاولـــة غاســـلي األمـــوال إســـتغاللها لصالحهـــم، يشـــرح مقــرر مركز 

موضوع الغالف
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يُشــــجع على إســــتعمالها، لكن هذه التقنية غير مســــتعملة في كل األنظمة 
المصرفية في العالم، والعملة المستعملة في «البلوك تشين» غير معترف 

بها في كل دول العالم».

 áªjôédGh É«LƒdƒæμàdGh ø«fGƒ≤dG ø«H ¥ÉÑ°S

:»æjOQÉe
 »aô°üªdG ΩÉ¶ædG 

 äÉ«∏ªY áÑbGôe ¬æμª oj
 Iô«ÑμdG ∫Gƒe C’G π°ùZ
 z¢TÉμdG{ äÉ«∏ªY ÉeCG

 Éªe É¡àÑbGôe øμª oj Óa
Iô¨K íàØj

∫GƒeC’G ¢†««Ñàd 

تكنولوجيــا المعلومات واإلتصاالت في نقابة المحامين المحامي 
شربل شبير لمجلة  «إتحاد المصارف العربية» أن «جريمة غسيل األموال 
قانونياً هي جريمة تباعية وإقتصادية بإمتياز، تضّر بإقتصاد البلدان وتؤدي 
إلى زعزعة اإلســـتقرار الوطني والمالي، وال سيما في القطاع المصرفي»، 
الفتاً إلى أن «غاسلي األموال باتوا يستعملون الوسائل التكنولوجية لتسهيل 
هذه العملية، في حين أنه في الفترات السابقة كان اإلعتماد على «الكاش» 
أو تجارة الشـــنطة لتحويل األموال غير الشـــرعية إلى أموال شـــرعية، مثل 
تجـــارة المخدرات وتســـهيل الدعارة، واإلتجـــار بالبشـــر، وبالتالي تبييض 

األموال هي الجريمة التباعية المرتبطة بهذه الجرائم».
يضيف شــــبير: «حالياً يتم إســــتعمال التكنولوجيــــا المالية في جريمة 
تبييض األموال، متل إستعمال الشيك اإللكتروني، وهي وسيلة من الصعب 
تتبعهــــا لمعرفة مصــــدر االموال األصلية، باإلضافة إلى إنشــــاء شــــركات 
وهمية وتحويل أموال عبر حســــابات تابعة لهذه الشــــركات، وهكذا يُمكن 

تهريب األموال من دون أدلة واضحة».
والسؤال الذي يُطرح هنا، ما هي اإلمكانات اإللكترونية للحد من هذه 
التجاوزات؟ يُجيب شــــبير «إســــتعمال تقنية «البلوك الشــــين»، والتي تتمتع 
بمتابعــــة دقيقة من كل مكاتب مكافحــــة جرائم تبييض االموال في العالم، 
وباتــــوا ينصبــــون الكمائن  لمنع أي نوع من هذه الجرائم، وأيضاً من خالل 
مكننة الدول (ســــنغافورة مثًال)، مما يُسهل تتبع العميل الذي يقوم بإجراء 
أي عملية تحويل مصرفية في العالم»، الفتاً إلى أنه «كلما إستطعنا قوننة 
هذيــــن النوعيــــن من األدوات المصرفيــــة، كلّما إســــتطعنا تطويق عمليات 

تبييض األموال وغيرها من العمليات غير القانونية».
يضيف شــــبير: «صحيح أنــــه ال يُمكننا القضاء على هــــذه التجاوزات 
بــــأي إطار أو تشــــريع قانوني، ألن التكنولوجيا تســــبق التشــــريعات دائماً، 
لكــــن  يُمكننــــا وضع  إطار قانوني يســــمح بإدخال تعديــــالت على القانون، 
لكي تتماشــــى مع هذه التطــــورات التكنولوجية، وتُحقق الهدف المنشــــود 
أي مكافحــــة هــــذه الجرائــــم»، الفتــــاً إلى أنه مــــن «الخطوات التشــــريعية 
التي تســــمح بتطويق غســــيل األموال هو التعاون الدولي إلنشــــاء شــــبكات 
تعــــاون إلكترونيــــة، وظيفتُها تلّقي «الداتا»، وتحليلهــــا لإلضاءة على األمور 
المشــــبوهة، مما يسمح للدول برصدها مما يُسّهل في عملية تطويق هذه 

التجاوزات».
ويشدد شبير على أن «الدول العربية قادرة على تكوين هذه الشبكات، 
لتســــهيل تعقــــب المعامالت التــــي تحصل، ومالحقــــة المجــــرم، وكلّما تم 
التشــــدد فيها وإعتبارهــــا جريمة بدل جنحة، كلّما كان هذا األمر وســــيلة 

للحد من خطورتها».
وســــؤال آخر، كيف تعمل تقنية «البلوك التشين» على مكافحة تبييض 
األموال؟ يُجيب شــــبير: «نظام «البلوك تشــــين» هــــي حلقات تواصل مالية 
يتــــم مــــن خالل نقــــل معلومة نحــــو حلقة أخــــرى، ومن المســــتحيل أن يتم 
تزويــــر «داتا» المعلومات التي تدخلها للتحويالت المالية ولذلك هي آمنة، 
ويُمكــــن معرفة بداية التحويالت ونهايتها بشــــكل واضــــح من قبل الهيئات 
المختصة بمكافحة الجرائم المالية، كما يُمكن رصدها بسهولة، وهذا ما 

الدكتور باتريك مارديني

ع  بعد كل ما تقدم، يُمكن اإلســـتنتاج، بأن هناك ســـباقاً دائماً بين المشرِّ
القانونـــي وتكنولوجيـــا المال من جهة، ومرتكبي الجرائم المالية، وال ســـيما 
غاســـلي األموال، ومن المرّجح أن يستمر هذا السباق في السنوات المقبلة، 
وهذا ما يُوافق عليه الخبير المالي واإلقتصادي الدكتور باتريك مارديني 
الـــذي يشـــرح لمجلة «إتحاد المصارف العربيـــة»، أن «عملية تبييض األموال 
هي غالباً ما يكون مصدرها غير شرعي، وتكون بين أيدي الجهة التي جنتها 
بشكل «كاش»، فإما عليها صرف هذه المبالغ أو تخزينها، وهذا يعني محاولة 

إدخالها إلى النظام المصرفي، وهنا تحدث عملية تبييض األموال».
يضيـــف د. ماردينـــي: «الطريـــق المســـتخدمة إلدخالهـــا إلـــى النظـــام 
المصرفـــي، يكون عبر شـــركات تعمـــل بالتجزئة، أي المطاعـــم والمجمعات 
التجارية (الموالت)، ومشـــاريع اإلعمار، وكل هذه األنواع من التجارة، يُمكن 
عبرها غسل األموال، ألن هناك إمكانية للشراء بـ «الكاش»، ويُمكن التصريح 
بأنـــه باع، أو قدم خدمات بمبلـــغ معين من المال»، الفتاً إلى أن «كل الجهات 
التي تحاول القيام بتبييض األموال، تســـعى إلى تقســـيمها إلى مبالغ صغيرة  
وتمريرها عبر مؤسســـات شرعية تتعاطى بـ «الكاش» (ثياب /طعام ) لتبرير 
الدخل من خالل حجم المبيعات وإدخالها إلى النظام المصرفي وتشريعها».

ويشـــدد د. مارديني على أن «النظام المصرفي، يُمكنه مراقبة العمليات 
الكبيـــرة، أمـــا عمليات الـ «كاش» ال يُمكـــن  مراقبتها، مما يفتح ثغرة لتبييض 
األمـــوال»، الفتـــاً إلى أنه «ال يُمكن إيقاف الـ «كاش»، وهناك فئة من الناس ال 
تريد إدخال أموالها في القطاع المصرفي، إما ألنها ال ثقة لديها بالمصارف، 
أو ألنهـــا ال تريد دفع الرســـوم علـــى التحويل والقبـــض، وال يُمكن منعهم من 
ذلـــك، وهم يقومون بأعمال شـــرعية، وال غبار عليهـــا، لذلك التكنولوجيا لن 

تتمكن من ضبط عمليات تبييض األموال بشكل كلي».●  

باسمة عطوي 
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ُيعدُّ ملف الديون المتعثرة في الســودان من أكثر الملفات اإلقتصادية التي ُتشــكل تحديًا للبالد، وال ســيما في الحقبة التي 
تلت إســقاط النظام، حيث ُيقارب حجم الديون الخارجية الســتين مليار دوالر، أي ما ُيقارب نســبة 90 % من الناتج المحلي 
اإلجمالي، وتعاني البالد من أزمة إقتصادية خانقة مع مستويات مرتفعة ألسعار السلع، ُيرافقها إصدار فئات ورقية من العملة 
الوطنية بأرقام عالية، تسّببت بمزيد من إنهيار للجنيه. وبات السودان البلد الغني بالنفط أمام مفترق طرق في شأن ديونه، 
إمــا ُيفاوض الدائنين إلعادة هيكلة الديون، وإما يطلــب اإلعفاء منها، فضًال عن المحاصرة حول إمكانية حصوله على ديون 

جديدة، من الجهات المانحة عينها.
أمام هذا الواقع، ســارعت الدول الصديقة الراغبة في مســاعدة السودانيين في الفترة اإلنتقالية بالحكم، ونظمت مؤتمرات 
دوليــة، علــى مدى عامي 2020 و2021، تم خاللها إتخاذ قرارات بحق هذا البلد من قبل المؤسســات الدولية كصندوق النقد 

والبنك الدوليين، والدول التي مّدت السودان بقروض.

السودان ينجح بإعادة تموضعه داخل المجتمع الدولي
ومع المؤسسات المالية العالمية 

ويحصل على شطب ديون وقروض جديدة

2020 ¿GôjõM /ƒ«fƒj ø«dôH ôªJDƒe
بـــادرت ألمانيـــا العام الماضي، لمســـاعدة الســـودان مادياً، على 
بلوغـــه أهدافـــه الديموقراطية، وتحقيـــق سياســـات إقتصادية تُلبي 
حاجات الشـــعب، في ظل غالء فاحش لســـعر الســـلع وعملة منهارة، 
وتعهدت المستشـــارة أنغيال ميركل بإنتشـــال هذا البلد من مســـتنقع 

يغرق فيه كل يوم، مع تفاقم األزمة اإلقتصادية والنقدية.
فبعدما توصل الســـودان إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي في 
شأن اإلصالحات الهيكلية لسياسات اإلقتصاد الكلي، والتي ستدعم 

الدراسات وا9بحاث والتقارير
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برنامجـــاً مدته عام، ويخضع لمراقبة الصندوق، تفاءل الســـودانيون 
خيراً بالمؤتمر الذي دعت إليه المستشـــارة األلمانية، وشـــاركت فيه 

حكومات عربية ومؤسسات مالية ودولية ودول خليجية.
وكان المانحـــون إمتنعـــوا عن تقديم مســـاعدات، وأرجأوا مؤتمر 
أصدقاء الســـودان أكثر من مرة للمطالبة بإصالحات مثل إلغاء دعم 

الوقود الذي تُقدر كلفته بأكثر من 3 مليارات دوالر سنوياً.
فالســـودان بحاجة إلى تمويل جديد، وهذا التمويل تعّثر بســـبب 
الحاجـــة لتســـوية متأخرات مســـتحقة لصندوق النقـــد الدولي منذ 
عقود. كذلك بســـبب إدراج الواليات المتحدة، الســـودان على قائمة 
الدول الراعية لإلرهاب، إبان حكم البشـــير. وعادت وشـــطبت هذا 
البلد من الالئحة ليتحرر مجدداً في مســـاعيه المالية واإلقتصادية 
الدوليـــة. فإنعقـــد مؤتمر برلين صيـــف 2020، بمشـــاركة 50 دولة 
وجهـــة تمويلية، وخـــرج المؤتمر بتقديم مبلـــغ 1.8 مليار دوالر لدعم 
الحكومـــة اإلنتقالية في الســـودان، لتحفيز إقتصـــاده الهش، وتوفير 
العملـــة األجنبيـــة بهدف منع تدهور أكبر في أســـعار صرف الجنيه، 
وإعتبـــرت ألمانيـــا أن هذا الحـــدث فتح فصًال جديـــداً للتعاون بين 

السودان والمجتمع الدولي.
فاإلتحاد األوروبي إلتزم خالل هذا المؤتمر بتوفير 346 مليون دوالر 
للســـودان خالل العام 2020 دعماً لتحقيق اإلستقرار والسالم، والتنمية 
اإلقتصاديـــة واإلجتماعيـــة، وحماية األُســـر. كما قدمـــت ألمانيا تمويًال 

بقيمة 166 مليون دوالر لعام 2020 و35 مليوناً للمساعدات اإلنسانية.
ومـــن جملة المبالغ التي تم تقديمها للســـودان في مؤتمر برلين: 
الواليـــات المتحـــدة قدمت 356 مليـــون دوالر، وبريطانيا قدمت 186 
مليوناً، وفرنسا 111 مليون دوالر. أما البنك الدولي فقدم 400 مليون 

دوالر لسداد أقساط ديون مستحقة على البالد.
ويبقى المســـعى األساســـي للســـودان، كيفية ســـداد المتأخرات 
المســـتحقة لصنـــدوق النقـــد الدولـــي، وبالنســـبة إلى األخيـــر، فإن 
الســـودان بحاجة إلى إتخاذ قرارات وإصالحات جريئة وشاملة حتى 
يســـتقر اإلقتصاد، ويقـــوى النمو المتراجع في البـــالد، وأن أوضاعه 
اإلقتصادية ال تزال صعبة على خلفية إســـتمرار عجز المالية العامة 
والتضخـــم المرتفـــع، وضعف فرص الحصـــول علـــى التمويل، ودعا 
صنـــدوق النقد الدولي الســـودان إلى تحرير ســـعر الصرف واإللغاء 

التدريجي لدعم الوقود.
صنـــدوق النقـــد الدولي قدم في بيان له  فـــي نهاية العام 2019، 

صورة شـــاملة للوضع اإلقتصادي في السودان، تتلخص بإنكماش في 
اإلقتصاد وإختالالت كبيرة في المالية العامة والحسابات الخارجية، 
والتضخـــم فـــي إرتفاع قارب هـــذه األيـــام 100 %، إضافة إلى قدرة 

تنافسية ضعيفة مع عملة وطنية قيمتها مبالغ فيها.
أمام هذا الواقع، على الســـودان التحرك وتبيان النوايا الصادقة 
للحصـــول على الدعـــم الدولي، وعلى رضى صنـــدوق النقد، إذا كان 

يُريد اإلستفادة في الفترات المقبلة.
د صندوق النقد الدولي أن تُركز اإلصالحات في الســـودان  شـــدَّ
على إجراءات مكافحة الفســـاد، وتحســـين الحوكمـــة وبيئة األعمال 
من أجل المحافظة على اإلســـتقرار اإلقتصادي الكلي، وتعزيز النمو 

اإلحتوائي.

 πjƒªJ á£N ≈∏Y ≥aGƒ oj »dhódG ó≤ædG ¥hóæ°U
 ¿GOƒ°ùdG ¿ƒjO AÖY ∞«ØîJ ≈dEG ±ó¡J

 ¢ùjQÉH ôªJDƒe øe ´ƒÑ°SCG πÑb

قبـــل أيام من إنعقاد مؤتمر باريس لمســـاعدة الســـودان بمبادرة 
فرنســـية في أيار/ مايو 2021، أعلن صندوق النقد الدولي موافقته 
علـــى خطة تُســـاعد في تعبئة الموارد الالزمة لكـــي يُغطي الصندوق 
حصته في تخفيف عبء ديون الخرطوم. الخطة بالنســـبة إلى مديرة 
الصنـــدوق كريســـتالينا غورغيفـــا «تعتمد على جهود موســـعة للدول 
األعضاء في الصندوق، بما يشـــمل منحاً نقدية ومســـاهمات مشتقة 
مـــن المـــوارد الداخلية للصندوق، وإعتبرت أن هذا األمر يؤشـــر إلى 
خطوة مهمة في مساعدة السودان بعملية تطبيع عالقاته مع المجتمع 



Union of Arab Banks (August 2021)احتاد املصارف العربية  (آب/ أغسطس 2021)142

الدولي، وتحقيق تقدم نحو تنفيذ تخفيف للدين في ظل مبادرة الدول 
الفقيرة المثقلة بالديون».

صنـــدوق النقد الدولـــي يُفيد أنه توصل إلى إتفاق على مســـتوى 
الخبراء مع الســـودان في شـــأن إكمال المراجعة الثانية واألخيرة في 
ظـــل برنامجه الذي يُراقبه خبراء الصندوق، وهي خطوة لألمام نحو 

تخفيف ديونه.
وبحســـب تعبير بيان الصندوق، فإن من شأن خطة التمويل التي 
وافـــق عليها صندوق النقد، أن تُســـاعد الســـودان على تحرير موارد 
ماليـــة جديـــدة كبيرة تتدفق علـــى خزينته لتلبية إحتياجـــات التنمية، 

والحد من ظاهرة الفقر.
وقبل إنعقاد مؤتمر باريس في أيار/ مايو 2021 قال ديبلوماســـي 
فرنســـي: إن بالده مستعدة لمنح السودان قرضاً يصل إلى 1.5 مليار 
دوالر لســـداد متأخرات السودان المستحقة لصندوق النقد، وتقريب 
هـــذا البلـــد خطـــوة من تأميـــن تخفيف لمعظـــم ديونه، حيث تســـعى 
الخرطوم إلى تخفيف يشمل ما ال يقل عن 50 مليار دوالر من الديون 
الخارجية التي يدين بها الســـودان لمؤسســـات ماليـــة دولية ودائنين 

ثنائيين رسميين ودائنين تجاريين.

2021 ƒjÉe/QÉjCG ¿GOƒ°ùdG IóYÉ°ùªd ¢ùjQÉH ôªJDƒe
بمبـــادرة مـــن الرئيس الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون، نظمت باريس 
مؤتمـــراً دوليـــاً حضـــره رئيس مجلس الســـيادة الســـوداني عبـــد الفتاح 
البرهـــان، ورئيـــس الحكومة الســـودانية عبـــد اهللا حمدوك، والرؤســـاء 
المصري، واإلثيوبي والرواندي، كما حضره أيضاً رؤســـاء صندوق النقد 
الدولـــي، والبنـــك الدولي، واإلتحـــاد اإلفريقي ووزراء خارجيـــة إيطاليا 
وألمانيا والمملكة العربية الســـعودية، والكويـــت، وممثلو األمم المتحدة 
واإلتحاد األوروبي، وبريطانيا والواليات المتحدة، في حدث يُبرز أهمية 
ما يُمثله السودان لتلك الجهات من إهتمام مشترك بمستقبل هذا البلد. 
الرئيس الفرنســـي أشاد في كلمته اإلفتتاحية بما رّدده السودانيون 
فـــي إنتفاضتهـــم التـــي أطاحـــت بالنظـــام  الســـابق «الحرية والســـالم 

والعدالة» كما أشاد بالعملية اإلنتقالية.
وكان الحدث األبرز في مخرجات مؤتمر باريس قيام فرنسا بشطب 

أو إلغاء كامل لخمســـة مليارات دوالر من ديون الســـودان. وقال الرئيس 
الفرنســـي «نحن نؤيد إلغاء كامل لدين الســـودان الـــذي كما تعلمون هو 
األهـــم لباريس». طبعاً هذا، باإلضافة إلى تقديم فرنســـا قرضاً بـ 1.5 

مليار دوالر للسودان ذكرناه آنفاً.
وفي هذا المؤتمر، قررت ألمانيا أيضاً مســـاعدة السودان بماليين 
اليوروهـــات لتخفيف ديونه، ودعمه في عمليـــة اإلنتقال الديموقراطي، 
وقالـــت الخارجيـــة األلمانية إن برلين ستشـــطب ما قيمتـــه 360 مليون 
يـــورو مـــن الديـــون الثنائية مع الخرطوم، كما ســـتقدم برلين مســـاعدة 
للخرطوم بقيمة 90 مليون يورو تســـاعدها على سداد متأخرات ديونها 

مع صندوق النقد الدولي.
وقالـــت الخارجية األلمانية: إن الســـودان بحاجة إلى هامش مالي 
ضروري لتنفيذ اإلصالحات السياسية واإلقتصادية وإلى تخفيف عبء 
الديون، وتنفيذ الخرطوم البرنامج اإللزامي الذي وضعه صندوق النقد 
الدولـــي، والذي يلعب دوراً محورياً في الخروج من األزمة نحو اإلنفراج 

لهذا البلد.
وقبل مؤتمر باريس، إســـتطاع رئيس الحكومـــة اإلنتقالية عبد اهللا 
حمـــدوك، مـــن تخفيف ديون بالده مـــع البنك الدولي بفضل مســـاعدة 
قدمتها واشـــنطن بقيمة مليار ومئة وخمسين مليون دوالر غداة قيامها 

بشطب هذا البلد من الئحة الدول الراعية لإلرهاب.

الدراسات وا9بحاث والتقارير
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وقبل مؤتمر باريس بأســـبوعين، أعلنـــت الخرطوم أنها حصلت 
علـــى قـــرض بقيمة 425 مليـــون دوالر ممول مـــن بريطانيا وإيرلندا 
والســـويد، ويهـــدف إلـــى تســـديد متأخـــرات ديون مســـتحقة للبنك 

اإلفريقي للتنمية.
وبالنســـبة إلى الديون الثنائية ألعضاء نادي باريس، حيث إن ديون 
هذه الدول للســـودان، تُشـــكل نســـبة 40 % من ديون السودان، فبعدما 
أعلنت فرنسا شطب 4.1 مليارات يورو (حوالي 5 مليارات دوالر)، ديون 
تعود لها مســـتحقة على الســـودان، شـــكلت هذه الخطوة رســـالة للدول 
األخـــرى في عضوية نادي باريس، حيث إن المملكة العربية الســـعودية 
أفادت أنها مســـتعدة لمناقشـــة خطوة مماثلة، كما أعلنت كل من النروج 

والسويد أنها ستناقش األمر أيضاً.
هـــذه الخطـــوات من شـــأنها أن تســـاعد الســـودان للحصـــول على 
قـــروض جديـــدة، وتُعيـــد ثقـــة المجتمع الدولـــي به، كدولة قـــادرة على 
القيام بإصالحات، وتفي بتعهداتها، وتســـتعيد إستقطاب اإلستثمارات 

األجنبية من جديد وتُنشط اإلستثمارات المحلية.
صحيفـــة «لوموند» الفرنســـية أجـــرت مقابلة مع رئيـــس الحكومة 
الســـودانية عبد اهللا حمدوك غداة قمة شـــطب ديون السودان، ورحب 
حمدوك في المقابلة بإلتزام فرنســـا إلغاء ديون بالده، وبالدعم الدولي 
لإلنتقـــال السياســـي الـــذي عّبـــرت عنه القمة، مشـــيراً إلـــى اإلنتعاش 

اإلقتصـــادي، وهـــو أكبـــر التحديات التي قـــد يُواجهها الســـودان. وأكد 
حمـــدوك «أن نتائـــج مؤتمـــر باريـــس فاقـــت توقعاتنا إذ لـــم يكن مجرد 
عالمة على عودة بالده إلى حظيرة المجتمع الدولي فحســـب، بل سمح 
لنـــا بالتبادل مع الفاعلين اإلقتصاديين في شـــأن الفـــرص التي يُتيحها 
الســـودان الجديـــد. ولقـــد أحرزنا الكثير مـــن التقدم وفـــي فترة زمنية 

قصيرة جداً».
وقال حمدوك: «إن فرنســـا أرسلت إشارة إيجابية جداً وللغاية، في 
ما يتعلق بالديون الثنائية، آمًال في أن يحذو اآلخرون حذوها ألن تسوية 
المتأخرات واإلعفاء الذي نأمل في الحصول عليه في االشهر المقبلة، 
سيُمكننا من الحصول على قروض جديدة، وإيجاد بيئة مؤاتية لألعمال 

وجذب اإلستثمار».
وفي حصاد مؤتمر باريس تعهد 15 من القادة األفارقة واألوروبيين 
والعـــرب، والمنظمـــات الدوليـــة، تقديـــم القـــروض للســـودان لتغطيـــة 
متأخراتها من المدفوعات المستحقة للمانحين الدوليين وللسماح لهذا 
البلد بتحرير نفســـه من جزء من ديونه الهائلة. وفي إشـــارة حسن نية، 
وافق صندوق النقد الدولي مؤخراً على قروض جديدة للسودان بقيمة 

2.47 مليار دوالر، وشطب ديون بمقدار 1.4 مليار دوالر.●  

مازن حمود/ محلل إقتصادي ومالي/ باريس
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أن فكرة تأســـــــيس بنوك رقمية تعود  رغم 
إلـــــــى مطلع العقـــــــد الماضـــــــي، فإن 
الكثيـــــــر من العوامل تضافرت طوال هذه الســـــــنين؛ 
لتدفـــــــع نحو بروز البنك الرقمي خيارًا مســـــــتقبليًا 
أمـــــــام بنـــــــوك العالـــــــم كافـــــــة. والبنـــــــوك الرقميـــــــة؛ 
هـــــــي عبارة عـــــــن بنـــــــوك تقـــــــوم بتقديـــــــم الخدمات 
والعمليـــــــات المصرفية عن طريق اإلنترنت بشـــــــكل 
إلكتروني؛ حيث ُتقدم ما ُتقّدمه البنوك في شكلها 
التقليـــــــدي؛ لكنهـــــــا تقّدمهـــــــا بشـــــــكل إلكتروني عن 
طريق شـــــــبكة اإلنترنت. وتحتفظ البنوك الرقمية 
بمركـــــــز إداري ُيزاول فيه الموظفون تســـــــيير أعمال 
البنـــــــك اإللكترونية مع التقّيد بضوابط الحوكمة، 

واإلمتثال والمخاطر وغيرها.
ومن القضايا الرئيســـــــية التي أبـــــــرزت الحاجة 
للبنوك الرقمية، تطور الشبكات الرقمية، وتوفرها 
على نطـــــــاق واســـــــع منذ مطلـــــــع تســـــــعينات القرن 
الماضـــــــي، كما ظهـــــــرت الخدمـــــــات المصرفية عبر 
اإلنترنت كخيار قابل للتطبيق، مع ظهور ما نعرفه 

عن الخدمات المصرفية الرقمية الحديثة. 
كما يذكر تقرير اإلســـــــتثمار المصرفي الرقمي 
العالمـــــــي للربـــــــع األول مـــــــن العـــــــام 2021 الصـــــــادر 
من شـــــــركة تشـــــــالنجر إنســـــــايدر، أن تقدم وإنتشـــــــار 
الهواتـــــــف الذكية في األلفيـــــــة الجديدة، فتح الباب 
أمام المزيد من المعامـــــــالت المتقدمة، وأصبحت 
صناعـــــــة الخدمـــــــات المصرفية الرقميـــــــة متقدمة 
جـــــــدًا، وُيعتقد أن 76 % من األفراد يســـــــتخدمون 
الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت بانتظام اعتبارًا 

من عام 2020.
ويتبين هذا النشـــــــاط غير المســـــــبوق في حركة 
البنـــــــوك الرقميـــــــة عالميـــــــًا؛ حيـــــــث تجـــــــاوز المبلغ 
اإلجمالي لإلســـــــتثمارات في البنوك الرقمية على 
مســـــــتوى العالم خالل الربع األول من العام 2021، 
الــــــــ 5 مليـــــــارات دوالر. وبلغ حجم ســـــــوق الخدمات 
المصرفية الرقمية العالميـــــــة 2.89 تريليون دوالر 
في العـــــــام 2018، ومن المتوقـــــــع أن يصل إلى 5.79 
تريليون دوالر في حلول العـــــــام 2027، بمعّدل نمو 

بنك رقمي إسالمي عالمي

 "رغم أن فكرة تأسيس بنوك رقمية تعود إلى مطلع   
العقد الماضي، فإن الكثير من العوامل تضافرت     
طوال هذه السنين؛ لتدفع نحو بروز البنك الرقمي 

خيارًا مستقبليًا أمام بنوك العالم كافة".

بقلم عدنان أحمد يوسف
رئيس جمعية مصارف البحرين ورئيس إتحاد المصارف العربية سابقًا
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سنوي مركب قدره 8.9 % خالل الفترة المتوقعة.
كما أســـــــهمت األزمـــــــة المالية فـــــــي العام 2008 
فـــــــي زيادة الحاجـــــــة للبنوك الرقميـــــــة؛ كوُنها تمتاز 
بشـــــــفافية أكبر فـــــــي معامالتها، وفـــــــي الوقت عينه، 
ُيمكـــــــن التحكـــــــم فـــــــي مخاطـــــــر اإلقـــــــراض بصورة 
إلكترونيـــــــة. وأيضًا نظـــــــرًا إلى حاجـــــــة البنوك إلى 
إعـــــــادة بنـــــــاء محافظهـــــــا التمويلية واإلســـــــتثمارية 

بكلف أقل.
لكـــــــن جائحـــــــة «كورونـــــــا» كان لهـــــــا قوة كاســـــــحة 
للبنـــــــوك  ليـــــــس  الُملّحـــــــة  الحاجـــــــة  إبـــــــراز  علـــــــى 
الرقميـــــــة فحســـــــب؛ بـــــــل ولإلقتصاد الرقمـــــــي ككل. 
فقـــــــد تلّمـــــــس العالم لمـــــــس اليد، وســـــــط إجراءات 
اإلقفـــــــال والتباعد اإلجتماعي، وتعطل األنشـــــــطة 
اإلقتصاديـــــــة واإلجتماعيـــــــة والترفيهيـــــــة، الحاجة 
الملحة والفوريـــــــة إلبتكار قنوات بديلة لممارســـــــة 
هـــــــذه األنشـــــــطة، والوقت عينـــــــه المحافظـــــــة على 
ســـــــالمة وأمن المجتمع والفرد، ولم تكن هذه سوى 
القنوات الرقمية التي توســـــــع إستخدامها في كافة 
المجـــــــاالت. لكـــــــن األهم مـــــــن ذلك، أن اآلراء شـــــــبه 
ُمجمعـــــــة على أن اإلعتمـــــــاد المتزايد على القنوات 
الرقمية، ســـــــوف يســـــــتمر حتى مع إفتراض إنتهاء 
الجائحـــــــة؛ حيث بـــــــرزت الفوائد والمزايـــــــا الكثيرة 

إلستخدامها لكافة األطراف المعنية بها.
ويوجـــــــد حاليًا أكثـــــــر من 400 بنـــــــك رقمي في 
جميع أنحاء العالم، وال تزال السوق تنمو بسرعة؛ 
مـــــــن حيث العـــــــدد والحجم في ظل ظـــــــروف تحّول 
إســـــــتثنائي قّلما مّر بها العالم من قبل؛ حيث يرى 
المراقبون أن الفـــــــرص المصرفية الرقمية ال تزال 
وافرة في مجاالت وأسواق جغرافية ناشئة عدة في 

جميع أنحاء العالم.
أما في شأن البنوك الرقمية اإلسالمية، فقد 
شـــــــهدت هي األخـــــــرى إقباًال كبيرًا، وتم تأســـــــيس 
عـــــــدد منهـــــــا فـــــــي البحريـــــــن والـــــــدول الخليجية 
والعربيـــــــة وحتى األوروبية. وبطبيعة الحال، فإن 
تجربتها ال تزال في بدايتها، وتركز على أسواقها 

المحلية.
لكن وكالة فيتـــــــش للتصنيف اإلئتماني، تتوقع 
أن يكـــــــون لجائحـــــــة كورونـــــــا والتباعـــــــد اإلجتماعي 
الناجم عنها دافعًا لتســـــــريع إستراتيجيات التحول 
الرقمـــــــي فـــــــي البنوك اإلســـــــالمية فـــــــي العديد من 
الـــــــدول التـــــــي ينشـــــــط فيهـــــــا التمويل اإلســـــــالمي؛ 

حيث إن الشـــــــمول المالي ُيعد مشـــــــكلة رئيسية في 
الكثيـــــــر منهـــــــا. وتذكـــــــر الوكالة أن ســـــــوق الصيرفة 
الرقميـــــــة اإلســـــــالمية ينطوي على فرص واســـــــعة؛ 
حيـــــــث إن هناك 1.8 مليار مســـــــلم فـــــــي العالم أو ما 
يقـــــــرب من 24 % من ســـــــكان العالم. كما تحتضن 
الدول األوروبية عشـــــــرات الماليين من المسلمين 

والجاليات اإلسالمية.
وُيمكن أن تدعم البنـــــــوك الرقمية ظهور طبقة 
وسطى متنامية متمّرسة بالتكنولوجيا، إضافة إلى 
معّدالت إختراق عالية للهاتف المحمول واإلنترنت 
في العديد من البلدان التي ينشـــــــط فيها التمويل 
اإلســـــــالمي. وُيمكن أن تســـــــتفيد أســـــــواق الصكوك 
أيضًا من كفاءات السوق التي ُتوفرها التكنولوجيا 
الماليـــــــة؛ كاإلنخفـــــــاض المتوقـــــــع فـــــــي التكاليف، 
وإختصار الوقـــــــت، والوصول إلى مجموعة أكبر من 
المستثمرين؛ من خالل زيادة إستخدام التقنيات. 
عالوة على أنه ســـــــيكون لها تأثير واضح على نجاح 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة األعمال 
في الدول النامية بشـــــــكل خاص؛ حيـــــــث ُتتيح لهم 
الحصول على التمويل بُكلفة أرخص، كذلك تتبع 
مبيعاتهم ومخزونهم وإيراداتهم اليومية بســـــــهولة 

من خالل الدفع الرقمي.
وصحيح أن تطور البنوك الرقمية اإلســـــــالمية 
ســـــــوف يواجه المشـــــــاكل عينها التي تواجه البنوك 
الرقميـــــــة التقليديـــــــة في جوانب عـــــــدة، عالوة على 
تطوير التشـــــــريعات المالية اإلسالمية التي تسمح 
وتسهل تقديم الخدمات المصرفية الرقمية بكافة 
أنواعهـــــــا، فإن هذا ال يمنع من دعوتنا في ختام هذا 
المقال إلى التفكير في إطالق بنوك رقمية إسالمية 
على المســـــــتوى العالمي؛ تقتـــــــدي بتجربة البنوك 
اإلسالمية العالمية التي شهدنا نجاح الكثير منها 
طوال العقود األربعة الماضية، وأثبتت جدواها في 
ربط أسواق دول المنطقة باألسواق والمستثمرين 
العالميين. كما يمكن للبنوك الرقمية اإلســـــــالمية 
العالميـــــــة أن تتوجـــــــه لتلبيـــــــة إحتياجات عشـــــــرات 
الماليين من المســـــــلمين والجالية اإلسالمية في 
األســـــــواق األوروبية، عالوة علـــــــى تنامي الطلب من 
قبل الحكومات والشركات واألفراد في هذه األسواق 
علـــــــى المنتجـــــــات المصرفيـــــــة اإلســـــــالمية. ولعلنا 
نعود إلى مناقشـــــــة هذه الفكرة بتفاصيل أوسع في 

مقاالت آتية  إن شاء اهللا.●
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نظــم إتحاد المصارف العربية، ورشــة عمل عبر التواصل المرئي (عن ُبعد) لثالثة أيــام، (بين 5 تموز/يوليو و7 منه 2021)، 
بعنوان: «إدارة ومعالجة الديون المتعثرة بإستخدام مؤشرات اإلنذار المبكر».

شــارك في الورشــة نحو 44 شــخصًا مــن 8 مصــارف كاآلتي: مصــرف الريان – قطــر، وبنك ســورية والخليــج، والبنك األهلي 
الكويتي، وتسهيالت البحرين، ومصرف السالم – البحرين، وبنك الكويت الصناعي، وبنك بوبيان – الكويت وبنك مصر لبنان 

اللبنانية.  – الجمهورية 

رّكـــز البرنامـــج علـــى كيفية المحافظـــة على نوعية جيـــدة ومنتجة 
مـــن الديون، والقدرة على التصرف بشـــكل إســـتباقي، وإتخاذ التدابير 
الوقائيـــة لتخفيـــف المخاطـــر، وإيجاد وإســـتخدام نظام إنـــذار مبكر، 
يُســـاعد على تحديـــد المخاطر عند نشـــوئها، وتاليـــاً تخفيف مخاطر 
بروز ديـــون غير منتجة، وكيفية تعزيز فعالية أنظمة اإلنذار المبكر في 

تخفيف اإلنعكاسات السلبية على ربحية المصارف المالية.

ورشة عمل 3تحاد المصارف العربية
عن «إدارة ومعالجة الديون المتعثرة بإستخدام مؤشرات ا3نذار المبكر»

نشاط اCتحاد

وقـــد حاضر في الـــدورة الخبير أحمـــد كنعان، 
رئيـــس إدارة معالجـــة المديونيات لـــدى بنك البحر 
المتوســـط، لبنـــان، وشـــارك فيهـــا مـــدراء وموظفو 
إدارات اإلئتمان، وإدارات مخاطر اإلئتمان، وإدارات 
معالجـــة الديون المتعثرة، ومدراء الفروع المصرفية 

والتدقيق الداخلي. 
وفي نهاية الدورة، سيُصبح المشارك على معرفة 
معّمقة بكيفيـــة المحافظة على نوعية جيدة ومنتجة 
من الديون، والقدرة على التصرف بشـــكل إستباقي 
وإتخاذ التدابير الوقائية لتخفيف المخاطر، وإيجاد 
وإســـتخدام نظـــام إنذار مبكر، يُســـاعد على تحديد 
المخاطر عند نشـــوئها، وتالياً تخفيف مخاطر بروز 
ديـــون غيـــر منتجـــة، وكيفية تعزيـــز أنظمـــة اإلنذار 
المبكر في تخفيف اإلنعكاســـات السلبية على ربحية 

المصارف.
في خلفية الـــدورة التدريبية، تُعتبر التســـليفات 
والقروض العمود الفقري للعمليات المصرفية، حيث 
إنها تستحوذ على الغالبية العظمى من هذه العمليات، 
وتشـــكل محفظة التســـليفات على إختالف أنواعها، 
النســـبة االكبر من موجـــودات المصرف، وهي تُعتبر 
أحد أهم مصادر أرباح المصارف، كما أنها تُســـاهم 
بفعالية في خدمة ونمو اإلقتصاد الوطني، حيث إنها 
تشـــارك في تمويل مختلـــف القطاعات اإلقتصادية. 
كما أن الديون المتعثرة والمســـماة أيضاً الديون غير 
المنتجـــة أو المتعثرة أو المشـــكوك في تحصيلها، ظاهـــرة طبيعية في 
ســـوق إئتماني، تسوده المنافســـة وتقلّبات األســـواق ومخاطر التشغيل 

وعدم إنتظار السداد.
فالديون المتعثرة هي من المشاكل الرئيسية التي تواجه المصارف 
فـــي جميع الدول، وقـــد وضعت لجنة بازل، األســـس المصرفية لعملية 
 IFRS9 التسليف، وقياس إدارة مخاطر اإلئتمان. كما أن المعيار الدولي
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نظم إتحاد المصارف  العربية ورشــة عمل عبر التواصل المرئــي، (12 – 2021/7/14)، لمدة ثالثة أيام، عن «القواعد العامة 
 .«GDPR & CRS لحماية البيانات الشخصية ومعيار التبادل التلقائي للبيانات الضريبية

... وورشة عن «القواعد العامة لحماية البيانات الشخصية»

شـــارك فـــي الورشـــة نحـــو 33 مشـــاركاً مـــن 
8 مصـــارف كالتالـــي: مـــن لبنـــان: «بلـــوم بنـــك»، 
و«اإلعتمـــاد اللبناني»، و«بنك البركة لبنان»، و«بنك 
التمويـــل»، كذلك «بنـــك التضامن» اليمـــن، و«بنك 
برقـــان» الكويـــت، و«البنـــك المركـــزي العراقـــي»، 

العراق و«بنك الدوحة»، قطر. 
رّكز برنامج  الورشـــة على إطالع  المشـــاركين 
بعمق، علـــى التعريفات والمصطلحـــات التي تعود 
إلـــى القواعد العامة لحماية البيانات الشـــخصية، 
وعناصـــر المعيـــار الموحـــد للتبليغ. وقـــد حاضر 
ACU- في الورشـــة، مستشار أعمال لدى شركة

MEN  لإلستشـــارات والحلـــول المعلوماتيـــة في 

القطـــاع المالي والتجـــاري والعـــام – لبنان، كميل 
برخو.

عـــرض  كان   (GDPR) األول  المحـــور  فـــي 
لتفاصيـــل القانـــون األوروبي، وفهـــم وتحليل مدى 
إنطبـــاق مـــواد هـــذا القانـــون علـــى األوروبييـــن، 
كمـــا على غير األوروبيين، وال ســـيما فـــي القطاع 
المصرفي، واإلدارة السليمة للمخاطر الناتجة عن 
األنظمـــة العامة لحماية البيانات الشـــخصية، من 
خـــالل فهم كيفيـــة التعّرض لهـــذه القواعد وكيفية 

معالجتها والتعامل معها.
في المحور الثاني (CRS) تعّمق المشـــاركون 
في الورشـــة في تفاصيل برنامج «إعرف عميلك»، 
وكل المتطلبات منه، والمعرفة المعّمقة بالتوجهات 

والتوقعات الجديدة، وفق هذا المعيار.●  

(المعيـــار الدولـــي لتقارير اإلبالغ المالي رقم 9) عـــدّ د معايير تصنيف 
الديون ضمن ثالث مراحل، مؤكداً ضرورة تبويب التعّرضات اإلئتمانية، 
وإعتماد التصنيف والقياس ونظام التصنيف اإلئتماني الداخلي، بهدف 
تحديـــد الخســـائر اإلئتمانيـــة المتوقعـــة، وتالفي األعبـــاء الناتجة عن 
الديون، نظراً إلى إنعكاساتها على األموال الخاصة للمصرف، وأرباحه 

وقدرته على اإلقراض ودوره في التنمية اإلقتصادية.
لذلـــك فـــإن معالجة أوضاع العمـــالء المتعثرين، تجنبـــاً للجوء إلى 
القضـــاء لتحصيل الديـــون، وإعالن اإلفالس وتصفية األعمال، يُشـــكل 
أحـــد الخيارات المتاحة للمدين ودائنيـــه للوصول إلى إتفاقات جديدة، 

تسمح بتعديل خصائص الديون وشروطها وتجبر للمدين متابعة أعماله.
ورغـــم أن العملية المصرفية خاضعة لسياســـات ومعايير محلية 
وعالميـــة، تهدف إلـــى تخفيف المخاطر اإلئتمانيـــة المحتملة، ورغم 
الدراســـات التي تقوم بها المصارف قبل منح التسهيالت المصرفية، 
إال أن التعّثر وعدم القدرة على الســـداد، يبقى قائماً بســـبب إحتمال 
وقوع أحداث قد تؤدي إلى اإلخالل بالسداد، وخصوصاً أن  العملية 
اإلئتمانيـــة تعتمـــد في الدرجـــة األولى على تدفقـــات نقدية متوقعة. 
وهذا ما تشهده المصارف في مختلف أنحاء العالم في وقتنا الراهن 

نتيجة تداعيات جائحة «كوفيد – 19».   
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نظم إتحاد المصارف العربية ورشــة عمل 
عن «الحوكمة، إدارة المخاطر واإلمتثال»، 
أغســطس  آب/   2-4) أيــام  ثالثــة  لمــدة 
المديــر  مســاعد  فيهــا  حاضــر   ،(2021
التنفيذي/ إدارة اإلشــراف على المصارف 
– البنــك المركزي األردني، عدنان ناجي، 
متوّجهــًا إلــى الموظفيــن والعامليــن فــي 
والمراجعــة  واإلمتثــال  المخاطــر  إدارات 
اإلدارة،  مجالــس  وســكرتارية  الداخليــة، 
وأعضاء مجالــس اإلدارة وإدارات اإلئتمان 

والخزينة ومسؤولي إدارات األعمال.

شـــارك فـــي الورشـــة 55 شـــخصاً مـــن 13 
مصـــرف كالتالـــي: البنـــك المركـــزي المصري، 
مصـــر، ومصرف المـــزارع التجاري، الســـودان، 
ومصرف السودان المركزي، السودان، ومصرف 
الجمهوريـــة، ليبيا، وبنك فلســـطين، فلســـطين، 
والبنـــك اإلســـالمي العربي، فلســـطين، والبنك 
والبنـــك  األردن،  الدولـــي،  اإلســـالمي  العربـــي 
القاهـــرة  وبنـــك  األردن،  األردنـــي،  اإلســـالمي 
عّمان، األردن، بنك اإلســـكان للتجارة والتمويل، 
األردن، والبنك األردني الكويتي، األردن، والبنك 
األهلي األردني، األردن، وبنك ABC في األردن 
(بنك المؤسسة العربية المصرفية – األردن).   

ورشة عمل 3تحاد المصارف العربية 
عن «الحوكمة، إدارة المخاطر وا3متثال»

نشاط اCتحاد

إلى الحفاظ على ســـالمة ومتانة المركز المالي للمؤسســـات من 
خـــالل التأكيـــد على تعريف المشـــاكل والمخاطـــر المتوقعة، وال 
ســـيما مخاطر األمن الســـيبراني قبل حدوثها، ووضع المخففات 

المناسبة للتعامل مع تلك  المخاطر والحّد من آثارها.
وفــــي الســــياق عينه، من المعــــروف أن مفهــــوم الحوكمة يُمثل 
المدخل الشــــمولي إلدارة المؤسسات بشكل أساسي، في حين أن 
إدارة المخاطر هي في حّد ذاتها جزء من العمل يهدف إلى تعريف 

وقياس المخاطر، ومن ثم أدائها والتعامل معها والحد منها.
أمـــا اإلمتثـــال فهـــي عملية تهدف إلـــى التحقق مـــن األعمال 
والعمليات في المؤسسات تُنفذ ضمن اإلطار الرقابي والتشريعي، 
الذي يحكم عمل المؤسســـات باإلضافة إلى السياسات الداخلية 

الموجودة في كل مؤسسة.●  

يهـــدف برنامـــج الدورة إلى تأهيـــل ورفع كفـــاءة العاملين في 
إدارات المخاطـــر واإلمتثال والمســـؤولين عن تطبيـــق الحوكمة، 
كذلـــك العامليـــن فـــي إدارات التدقيـــق الداخلـــي حـــول أفضـــل 
الممارســـات في آليات تنســـيق أعمـــال تلـــك اإلدارات وتناغمها 
معـــاً بشـــكل يضمن عدم تكـــرار األدوار وعدم تضـــارب األهداف 
والعمليات بما يؤدي إلى رفع الكفاءة والفعالية، وتحقيق اإلستفادة 
القصوى من الموارد المتاحة ضمن هيكل حوكمة سليم وشمولي.

يُذكـــر أن مصطلـــح الحوكمـــة وإدارة المخاطـــر واإلمتثال هو 
مصطلـــح يُســـتخدم لوصـــف ثالثة مـــن المحاور المهمـــة في أية 
مؤسسة، والتي هي في مضمونها محاور رقابية. وهذا المصطلح 
أخذ في  اإلنتشـــار في اآلونة األخيرة للتأكد من أن المؤسســـات 
تقوم بأعمالها بكفـــاءة وفاعلية عالية. كما يهدف هذا المصطلح 
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قـــال األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بـــن 
«إن  الســـعودي،  العهـــد  ولـــي  عبدالعزيـــز 
الصنـــدوق الســـعودي للتنميـــة يعمل بشـــكل 
ـــال فـــي إفريقيا منـــذ أربعة عقـــود، قدم  فعَّ
خاللهـــا قروضـــاً ومنحاً عددهـــا 580 ألكثر 
من 45 دولة إفريقية بقيمة تتجاوز 50 مليار 

ريال أي ما يقارب 13.5 مليار دوالر».

ø«°üdG øe á©Lƒe áHô°V
 ôãcCG zøjƒμà«H{ `H …ƒ¡J 

äÉYÉ°S »a % 13 øe

تراجعــــت العملــــة المشــــفرة األكثر شــــهرة 
«بيتكويــــن» بحــــدة، لتواصل عمليــــات بيع كبيرة 
بــــدأت مؤخراً، وهوت بنســــبة تزيــــد عن 13 % 
لتصل إلى أدنى مســــتوى لها خــــالل يوم واحد، 
عنــــد 38585 دوالراً. ويُعد ذلك، أدنى مســــتوى 
لهــــا منذ 9 فبرايــــر/ شــــباط 2021، وهي آخر 
مــــرة ينخفض فيها ســــعر «بيتكوين» إلى ما دون 

40 ألف دوالر.

 ¿Éª oY áæ£∏°S ∞«æ°üJ ócDƒJ z¢ûà«a{
(BB)  óæY »fÉªàFE’G

أّكــــدت وكالة «فيتــــش» العالميــــة للتصنيف 
اإلئتمانــــي تقييم ســــلطنة ُعمــــان اإلئتماني عند 
(BB)، وهو التقييم السابق عينه للوكالة. ويأتي 
هــــذا التقييــــم نظراً إلــــى التحديــــات المحيطة 
بتطبيــــق إجــــراءات الضبــــط المالــــي فــــي ظــــل 
األوضــــاع الراهنــــة، المتمثلــــة بإنتشــــار جائحة 

«كوفيد19-» وتأثيرها على اإلقتصاد المحلي.

 äÉHÉ°ùM íàa ΩCÓd í«à oj zÉeÉ°S{
 á«Yôa á«μæH

ô q°ü o≤dG É¡FÉæHC’ ¢ù«FôdG É¡HÉ°ùM øY

أتاح البنك المركزي السعودي «ساما»، 
تمكين األم من فتح حســــابات بنكية فرعية 
ر.  عــــن حســــابها الرئيــــس ألبنائهــــا القصَّ
فــــي  الســــعودي،  المركــــزي  وأفاد البنــــك 
تعميــــم، إنــــه «إنطالقــــاً مــــن حرصــــه على 
أن تُقــــدم البنــــوك والمصــــارف خدمــــات 
مصرفيــــة مختلفــــة تُلبي كافــــة إحتياجات 
العمــــالء، وبهدف المســــاهمة فــــي تمكين 
العمالء األمهات من إدارة شــــؤون أبنائهن، 
يؤكــــد البنــــك المركــــزي علــــى إتاحــــة فتح 
حســــابات بنكية فرعية عن حســــاب األم»، 
مؤكداً «تســــمية الحســــاب بإســــم القاصر 

ولمصلحته».

kÉ«ªdÉY π°†aC’G »dhódG »HO QÉ£e
حصد مطـــار دبي الدولـــي لقب المطار 
األفضل عالمياً خالل فترة جائحة «كورونا»، 
وذلك في حفل توزيع جوائز «بيزنس ترافيلر 
الشرق األوســـط». وتغلب مطار دبي الدولي 
فـــي المنافســـة الشـــديدة مقارنـــة بالمراكز 
العالميـــة األخـــرى بمـــا فـــي ذلـــك «مطـــار 
ســـنغافورة شـــانغي»، و«مطار حمد الدولي» 
و«مطـــار إســـطنبول الدولي»، ليفـــوز بجائزة 

أفضل مطار في العالم.
كمـــا إحتفظ مطـــار دبي الدولـــي بلقب 
أفضل مطار في الشـــرق األوســـط، وأفضل 
مطار للتســـوق في السوق الحرة. وتم تكريم 
والمطـــارات  والفنـــادق  الطيـــران  شـــركات 
الرائدة وغيرها من مقدمي خدمات الســـفر 
التجـــاري عبر 33 فئة في حفل حصري عبر 

اإلنترنت.

 ¿Gô£«°ùJ äGQÉeE’Gh ájOƒ©°ùdG
 äÉ©«Ñe »dÉªLEG øe % 75 ≈∏Y

á«fhôàμdE’G IQÉéàdG
نجح قطــــاع التجــــارة اإللكترونية فــــي 
اإلمــــارات العربيــــة المتحــــدة فــــي تحقيق 
مكانة بــــارزة بإعتباره القطــــاع اإلقتصادي 
األســــرع نمــــواً فــــي الشــــرق األوســــط من 
حيــــث قيمــــة المبيعــــات، مدعومــــاً بإرتفاع 
اإلتصال الرقمــــي والبنيــــة التحتية والنمو 
الكبير في قطــــاع اإللكترونيات والمالبس 
واألحذية، وذلك وفق تقرير «قطاع التجارة 
اإللكترونية في اإلمارات والشرق األوسط 

وشمال إفريقيا 2020».
نمــــو  «أن  التقريــــر  نتائــــج   وكشــــفت 
التجارة اإللكترونية في الشــــرق األوســــط 
يعتمــــد بشــــكل أساســــي علــــى مــــا تحققه 
والمملكــــة  المتحــــدة  العربيــــة  اإلمــــارات 
العربية السعودية اللتين تمثالن 75 % من 
إجمالــــي مبيعات التجــــارة اإللكترونية في 

العام 2020».

 `H z»≤jôaC’G á«ªæàdG{ ™e ájô°üe á«bÉØJEG
hQƒj  ¿ƒ«∏e  145

وّقعـــت وزيرة التعـــاون الدولي المصرية 
الدكتورة رانيا المشاط إتفاقية تمويل تنموي 
مع بنك التنميـــة األفريقي بقيمة 145 مليون 
يورو، لتحســـين عوامل الكفـــاءة واألمان في 
منظومة السكك الحديدية، وتزويد الخطوط 
الرئيسة للهيئة بنظام التحكم اآللي األوروبي 
الحديـــث ETCS-L1 للتحكـــم فـــي مســـير 
القطارات، مشـــيرة إلـــى «أن اإلتفاقية تأتي 
في إطـــار جهودها لتنميـــة وتدعيم عالقات 
التعـــاون االقتصـــادي بيـــن مصـــر والـــدول 
والمنظمـــات الدوليـــة واإلقليميـــة، وتوفيـــر 
التمويـــالت للمشـــروعات التنموية المختلفة 
لتعزيـــز الجهـــود الوطنية المبذولـــة لتحقيق 
رؤيـــة مصر 2030، ودعم خطط وزارة النقل 

لتحديث منظومة السكك الحديدية».

أخبار إقتصادية ومالية عربية ودولية

ا9خبار والمستجدات
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 % 69 á«Hô¨ªdG áMÉ«°ùdG äGóFÉY ™LGôJ
2021 øe ∫hC’G ™HôdG »a

ÉfhQƒc ÖÑ°ùH
وزيـــرة  العلـــوي،  فتـــاح  ناديـــة  قالـــت 
الســـياحة والنقل الجـــوي المغربية، خالل 
جلســـة لألســـئلة الشـــفوية فـــي مجلـــس 
النواب (الغرفة األولـــى في البرلمان) «إن 
قطاع السياحة «تأثر كثيراً» بسبب جائحة 
«كوفيد – 19»، حيث لم يتعد عدد السياح 
الوافديـــن علـــى البالد حتـــى نهاية مارس 
(آذار) 2021، نحـــو 430 ألف ســـائح، أي 
بتراجـــع نســـبته 78 % مقارنـــة بالفتـــرة 

نفسها من السنة الماضية».

 hQƒ«dG á≤£æe äGOÉ°üàbEG OƒcQ
2021 øe ∫hC’G π°üØdG »a

أظهـــرت البيانـــات، تراجـــع إقتصـــاد 
منطقة اليورو 0.6 % في الربع األول من 
2021 لتؤكد حدوث ركود بالتعريف الفني، 
فـــي ظل إنكماش الناتج المحلي اإلجمالي 
في جميـــع الـــدول الكبيرة؛ عدا فرنســـا. 
وقـــال مكتب إحصـــاءات اإلتحاد األوروبي 
«يوروستات»: «إن الناتج المحلي اإلجمالي 
للـــدول الـ 19 المشـــتركة في بلدان اليورو، 
في العـــام 2021 إنخفض 0.6 % مقارنة 
بالربع السابق من يناير (كانون الثاني) إلى 
مارس (آذار)، وبنســـبة تراجع سنوي بلغت 
1.8 %. وتتماشـــى األرقـــام مـــع التقديـــر 

األولي الصادر في 30 أبريل (نيسان).

 ≥∏£ oj áØ«∏N ¥hóæ°U
z∫ÉªYCÓd »ÑXƒHCG á°üæe{

أطلق صندوق خليفة لتطوير المشـــاريع؛ 
ريـــادة  وتطويـــر  بتنميـــة  المعنيـــة  الجهـــة 
األعمـــال التابعـــة لحكومة أبوظبـــي، منصة 
أبوظبي لألعمال لدعم المشـــاريع الصغيرة 
والمتوســـطة فـــي اإلمـــارات، بهـــدف تعزيز 
بيئة األعمال للشـــركات الناشـــئة والصغيرة 
والمتوســـطة، وإتاحة الفرصة لرواد األعمال 
للتواصـــل مـــع مختلـــف الشـــركاء المحليين 

والدوليين.

 ±ó¡à°ùj »Ñ«∏dG …OÉ«°ùdG ¥hóæ°üdG
 ≈dhC’G Iôª∏d á«dÉe äÉfÉ«H QGó°UEG

أبلغت المؤسســــة الليبية لإلســــتثمار، 
أنها تأمل في نشــــر بيانــــات مالية مجمعة 
للعــــام 2020، وذلــــك بعــــد إعالنهــــا عــــن 
أصــــول تبلــــغ 68 مليــــار دوالر، معظمهــــا 
مجمــــدة إثر تقييــــم داخلي هــــو األول لها 

منذ سنوات. 

 kÉªî°V kÉéeÉfôH ≥∏£J zƒμeGQCG{
RÉ¨dGh §ØædG áYÉæ°üH »ªbôdG øeCÓd

قالـــت شـــركة النفط الوطنيـــة العمالقة 
«أرامكـــو »الســـعودية، إنها أطلقـــت برنامجاً 
لألمـــن اإللكترونـــي بصناعة النفـــط والغاز، 
بالتعـــاون مـــع المنتدى االقتصـــادي العالمي 
وشركة ســـيمنس إنرجي. وأضافت «أرامكو» 
«أن البرنامج يضم أكثر من 40 العباً رئيسياً 
فـــي القطـــاع، ويســـتهدف «تطويـــر مرجـــع 

ألفضل الممارسات السيبرانية».

 »dhódG ™ªàéª∏d ájô°üe IƒYO
 É«≤jôaE’ ΩRÓdG ºYódG ô«aƒJ á«¨H

ÉfhQƒc á¡LGƒeh
شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
في فعاليــــات «قمة دعم اإلقتصــــادات اإلفريقية»، 
وذلــــك على هامش زيارته إلى العاصمة الفرنســــية 
باريس، مؤكداً «أن الدعم الموجه للتنمية في القارة 
اإلفريقية، يقــــل كثيراً عن إحتياجاتها الفعلية، وأن 
أبرز مظاهر ذلك حالياً هو ضعف وصول مواطني 
الدول اإلفريقية إلــــى اللقاحات المضادة لفيروس 
كورونــــا المســــتجد »، داعياً المجتمــــع الدولي إلى 
«توفيــــر الدعــــم الــــالزم الــــذي تحتاج إليــــه الدول 
اإلفريقيــــة في ضــــوء إعتبارات العدالــــة والتكاتف 
فــــي مواجهــــة الجائحة، التي لن يتمكــــن العالم من 
تجاوزهــــا من دون نفاذ الــــدول كافة إلى اللقاحات 

الالزمة إلعادة إطالق الحياة اإلقتصادية».

 ¥hóæ°U AÉ°ûfEG
 ô°üe »a záeGóà°S’Gh ádƒ«°ùdG{
 »WÉ«àMEG øe Q’hO QÉ«∏e 30 `H

z»dhódG ó≤ædG{
أكـــد الدكتـــور محمد معيط وزيـــر المالية 
المصـــري، «أن القـــارة األفريقية تمتلك فرصاً 
تنمويـــة ضخمة جـــداً، تحتـــاج إلى تســـهيالت 
إئتمانيـــة وتمويليـــة؛ بمـــا يُســـهم في تمكيـــن 
مـــن  التعافـــي  األفريقية مـــن  اإلقتصـــادات 
«كورونـــا»، وإســـتعادة معـــدالت النمـــو ما قبل 
«الجائحـــة»، الفتـــاً إلى «أننا نتطلـــع إلى إيجاد 
«آليات مســـاعدة» لتوفير ســـيولة نقدية للدول 
األفريقية بتكلفة مخفضـــة، وهناك مقترحات 
بإنشـــاء صندوق «السيولة واإلســـتدامة بـ 30 
مليـــار دوالر مـــن اإلحتياطـــي» فـــي صنـــدوق 
النقـــد الدولي، بحيـــث يمد الـــدول األفريقية 
بتمويالت ذات فوائد منخفضة لسداد ديونها، 
وإنشـــاء صندوق «خفض الفقر وزيـــادة النمو» 
بــــ 100 مليار دوالر لتعزيز البرامج واألنشـــطة 
اإلقتصاديـــة المحفـــزة للنمـــو، إضافـــة إلـــى 
تخصيـــص 10 مليـــارات دوالر لتمويـــل شـــراء 
اللقاحـــات المضـــادة لفيـــروس «كورونـــا» في 

القارة األفريقية».

 π°UGƒj z∞jÉg ∂àæ«a{
á«dÉªdG É«LƒdƒæμàdG äÉcô°T ø«μªJ

يواصـــل برنامـــج «فينتـــك هايـــف» التابع 
لمركز دبي المالي العالمي؛ أول وأكبر مســـّرع 
لألعمال ضمن قطـــاع التكنولوجيا المالية في 
منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، 
مســـاهمته الرائدة علـــى صعيد تمهيد الطريق 
أمام مستقبل القطاع المالي عبر إطالق صيغة 
إفتراضية جديدة لدورة هذا العام من «برنامج 
مســـّرعات أعمال التكنولوجيـــا المالية» الذي 
حققت دوراته السابقة نجاحاً منقطع النظير. 
وتنطلـــق دورة هذا العام مـــن البرنامج بهيكلية 
هجينـــة تفتـــح باب المشـــاركة أمام الشـــركات 
الناشـــئة فـــي مجـــال التكنولوجيـــا المالية من 
مختلف أنحـــاء العالم، الراغبة دخول أســـواق 
الشرق األوسط واإلستفادة من المكانة الرائدة 

التي يتمتع بها مركز دبي المالي العالمي.
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 âjƒμdG äGOGôjEG IOÉjR ™bƒàJ z¢ûà«a{
2021 »a % 3.2 ÉgOÉ°üàbEG ƒªfh

قالــــت شــــركة «فيتــــش سلوشــــنز» التابعــــة 
لوكالة التصنيف اإلئتماني العالمية «فيتش» «إن 
اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفســــاد الملموس، 
وإصدار قانون دين جديد لتمويل العجز المالي، 
ســــيبقى علــــى رأس جــــدول أعمــــال الحكومــــة 
الكويتية في األشهر المقبلة». وتوقعت «فيتش» 
أن يحقــــق اإلقتصــــاد الكويتــــي تعافيــــاً معتــــدالً 
فــــي العــــام 2021، علــــى أن يبلــــغ النمو 3.2 % 
مقارنــــة بإنكماش 5.5 % وفق تقديراتها  للعام 
2020. من جهة أخــــرى، بدأت وحدات القطاع 
المصرفي الكويتي إعالن نتائجها المالية للربع 
األول من العام 2021، والتي أظهرت مؤشــــرات 
إيجابيــــة ومطمئنــــة حيــــال تجاوز هــــذا القطاع 
الحيــــوي تداعيــــات جائحــــة كورونــــا، وأثبتــــت 
صوابية إجراءات وتدابير بنك الكويت المركزي 
المتخذة منــــذ بداية األزمة في أبريل/ نيســــان 

2020 بواقع 43 تدبيراً وإجراء وتعميماً.

 »aÉ°VEG  πjƒªJ  Q’hO  QÉ«∏e  1.1
¿OQCÓd »dhódG ∂æÑdG øe

قامـــت مجموعـــة البنك الدولـــي، بتعبئة 
تمويـــل إضافي بأكثـــر من 1.1 مليـــار دوالر، 
باإلضافة إلى مشـــاريع جديـــدة وأخرى قيد 
اإلعـــداد لدعم األردنيين فـــي مواجهة اآلثار 
الناجمـــة عـــن جائحـــة كورونـــا وإعـــادة بناء 
االقتصـــاد األردني بشـــكل أفضل. ويشـــمل 
التمويـــل اإلضافـــي، دعم التدابيـــر الخاصة 
اللقاحـــات  وتوفيـــر  الصحيـــة،  بالطـــوارئ 
المضادة لفيروس كورونا، وبرامج التحويالت 
النقديـــة لدعم األســـر والعمال مـــن الفئات 
األولـــى بالرعايـــة، ودعـــم منشـــآت األعمال 
والحفاظ على الوظائف وسبل كسب العيش، 
والدعـــم الالزم لتعزيز اإلســـتثمارات العامة 
والخاصـــة تحقيقـــاً للتعافي الشـــامل القادر 

على الصمود في وجه التغيُّرات المناخية.

 ≥«ª©àd »aô°üe ∑GôM
ájOƒ©°ùdG »a πjƒªàdGh ∫ƒ°UC’G IQGOEG

فـــي وقت حقق فيه قطاع المصرفية في 
الســـعودية نمواً ملحوظاً، أفصحت مجموعة 
«إتش إس بي ســـي» أنها تترقـــب نقل ملكية 
أنشـــطتها في العـــام 2022 لتعزيز خدماتها 
االستثمارية بالسعودية، معلنة زيادة تركيزها 
في نشاط الخدمات المصرفية اإلستثمارية، 
للمؤسســـات،  الوســـاطة  خدمـــات  ونشـــاط 
لتلبيـــة  الماليـــة  األوراق  حفـــظ  ونشـــاط 
إحتياجـــات عمالئها من خالل إبرام إتفاقية 
نقل نشـــاط إدارة األصول ونشاط الوساطة 
للعمالء األفراد ونشـــاط اإلقراض بالهامش 
للعمالء األفراد إلى شركة األول لإلستثمار، 
وهي شـــركة تابعـــة ومملوكـــة بالكامل للبنك 

السعودي البريطاني «بنك ساب».
مـــن جهـــة أخـــرى، تواصـــل الســـعودية 
حصـــد الجوائز العالمية علـــى الصعد كافة، 
وتحقـــق تقدمـــاً كبيراً في جميع المؤشـــرات 
الدولية؛ ما يؤكد مضي الدولة نحو تطلعاتها 
المســـتقبلية، حيث أعلنت أخيراً عن تحقيق 
جائـــزة القمـــة العالمية لمجتمـــع المعلومات 
WSIS 2021 التـــي يمنحها اإلتحاد الدولي 
لإلتصاالت، وذلك عـــن مبادرة نقاط «الواي 
فاي» المجانية الســـاعية إلى تحســـين جودة 
الحياة ونشـــر خدمات اإلنترنت في األماكن 

العامة.
 Q’hO QÉ«∏e 11 ¢ü°üîJ ø«°üdG

Iôã©àªdG É¡JÉcô°T á∏μ«¡d
تتخـــذ الصيـــن خطـــوة أخرى لتحســـين 
تأســـيس  عبـــر  الحكوميـــة  الشـــركات  أداء 
صنـــدوق جديـــد يهـــدف إلى إصـــالح قطاع 
أصبـــح أكبر مصـــدر لمخاطـــر االئتمان في 
البـــالد. وأطلقت «تشـــاينا ريفـــورم هولدنغز 
كورب»، وهي شركة إستثمار تديرها الدولة، 
ومجموعـــة من الجهـــات التنظيمية لألصول 
الحكوميـــة المحلية، مجموعـــة من صناديق 
اإلســـتثمار في األسهم، بقيمة 70 مليار يوان 
(11 مليـــار دوالر) للمســـاعدة على تحســـين 
حوكمة الشـــركات المملوكة للدولة وتحويلها 

للعمل وفق آليات السوق.

 z»æWƒdG{ :z¢ùfÉæjÉa πHƒ∏Z{
»dÉªdG QÉμàHÓd ôÑàîe π°†aCÉc ê qƒà oj

لمجموعـــة  الرقمـــي  «المكتـــب  حصـــد 
بنـــك الكويت الوطني» جائـــزة أفضل مختبر 
لإلبتكار المالي في الكويت لعام 2021، وذلك 
من خالل اإلســـتبيان الســـنوي، الذي أجرته 
مجلة «غلوبل فاينانس» العالمية، وشارك فيه 
مئات الخبراء والمحللين وكبار المستشارين 
والمديرين التنفيذيين لكبرى الشركات حول 
العالـــم. ويُعد «الوطني» أول بنك في الكويت 
يفـــوز بهـــذه الجائـــزة المرموقـــة، التي تمثل 
إعترافاً بنجاح المبادرات التي يطلقها البنك 
في مســـار التحول الرقمي، الذي ينتهجه من 

أجل تقديم أفضل الخدمات لعمالئه.

 »æWƒdG øjôëÑdG áYƒªée 
ø«ØXƒªdG ÉjGõe Qƒ£J

أعلنـــت مجموعة بنـــك البحرين الوطني 
(NBB) بأن عملية إســـتحواذ بنك البحرين 
اإلســـالمي  البحريـــن  بنـــك  علـــى  الوطنـــي 
مزايـــا  توفيـــر  فـــي  ســـاهمت   ،(BisB)
وظيفيـــة ُمطورة لكافة منتســـبي المجموعة، 
وقـــد شـــمل ذلـــك حصولهـــم علـــى خدمات 
التأميـــن الصحـــي والتأميـــن علـــى الحياة.

وتأتـــي هـــذه الخطوة فـــي إطار اإلســـتحواذ 
الـــذي تم من قبـــل «البحريـــن الوطني» على 
«البحرين اإلسالمي»، حيث أتاح لكافة أفراد 
فريق عمل المجموعة في مختلف المناصب 
والمستويات من اإلستفادة من حزمة موّحدة 
تضـــم أفضل المزايا الوظيفيـــة المتاحة في 

قطاع التأمين.  

ا9خبار والمستجدات
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z»æWƒdG »HO äGQÉeE’G{ 
äGóæ°S QGó°UE’ kÉcƒæH ø q«©j 

أعلن بنك اإلمارات دبي الوطني أنه عّين بنوكاً 
لترتيـــب بيع ســـندات إضافية من المســـتوى األول 
مقّومـــة بالدوالر غير قابلة لإلســـتدعاء قبل ســـت 
ســـنوات. ونُقل عن أحد البنوك بأنه من المقرر أن 
يرتـــب اإلمارات دبـــي الوطني لكل مـــن: «كابيتال»، 
و«بنك أبوظبي األول»، و«جيه.بي مورغان»، و«إتش.
و«ســـتاندرد  كابيتـــال»،  و«األهلـــي  إس.بي.ســـي»، 
تشـــارترد» مكالمـــات، مـــع مســـتثمرين فـــي أدوات 
الدخـــل الثابـــت. وســـيعقب ذلـــك إصـــدار بالحجم 
القياسي غير مصّنف إعتماداً على أوضاع السوق.

 ¢Vhôbh  íæe  Q’hO  ¿ƒ«∏e  954
 ÉfhQƒc á¡LGƒªd ¿OQC’G É¡©bh

بلغت قيمـــة المســـاعدات الخارجية التي 
تعاقـــدت عليهـــا الحكومـــة لمواجهـــة جائحـــة 
العـــام  خـــالل  المســـتجد  كورونـــا  فيـــروس 
2020، نحو 954 مليون دوالر، بحســـب وزارة 
التخطيط والتعـــاون الدولي. وأفـــادت الوزارة 
لإلســـتجابة  ُقّدمـــت  التـــي  المســـاعدات  «أن 
لجائحة كورونا تشـــمل 189 مليون دوالر منحاً؛ 
(منها الدعم الموجه لقطاع الصحة بقيمة نحو 
21 مليـــون دوالر وقطاع الحمايـــة اإلجتماعية 
بقيمـــة 113 مليـــون دوالر وحمايـــة الالجئيـــن 
والمجتمعـــات المســـتضيفة بقيمـــة 55 مليون 

دوالر)».

 IõFÉéH RƒØj »fOQC’G »eÓ°SE’G ∂æÑdG
¿OQC’G »a á«eÓ°SEG á°ù°SDƒe π°†aCG

البنـــك اإلســـالمي األردنـــي يفـــوز بجائزة 
أفضل مؤسســـة مالية إسالمية في األردن لعام 
2021 للعـــام الــــ 13 توالياً، من مجلـــة «غلوبال 
فايننـــس» في نيويـــورك المتخصصة في مجال 
البنوك والمؤسســـات المالية المصرفية، والتي 
تمنـــح جوائزهـــا ســـنوياً للبنـــوك والمصـــارف 
اإلســـالمية التـــي تمتلـــك مـــالءة ماليـــة قوية، 
وتســـاهم فـــي نمـــو التمويـــل اإلســـالمي وتلبي 
إحتياجـــات متعامليها من خالل تقديم منتجات 
متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، 

ومن خالل قنوات تكنولوجيا حديثة وفعالة.

 á«ªdÉY õFGƒL 5 ó°üëj z∂à«H{
z¢ùææjÉa πHƒ∏Z{ øe

حصـــد بيـــت التمويـــل الكويتـــي (بيتك) 
جائزة «أفضل مؤسســـة مالية إســـالمية في 
العالـــم لعـــام 2021» مـــن مجموعـــة «غلوبل 
فايننـــس» العالميـــة، وذلـــك ضمن النســـخة 
الــــ14 للجوائز التي تمنحها المجلة ســـنوياً. 
كمـــا منحت «غلوبل فايننـــس» «بيتك» جائزة 
أفضـــل مـــزود تمويل مشـــاريع إســـالمي في 
العالـــم، إضافـــة إلـــى منحهـــا شـــركة بيتك 
للتأمين التكافلي (بيتك تكافل) جائزة أفضل 
شـــركة تأميـــن تكافلي في العالـــم، و«بيتك ــ 
تركيا» جائزة أفضل مؤسسة مالية إسالمية 
فـــي تركيا، و«بيتـــك – ألمانيا» جائزة أفضل 

مؤسسة مالية إسالمية في أوروبا.

¿GOƒ°ùdG ºYód ¢ùjQÉH ôªJDƒe á∏«°üM
حظي مؤتمر باريس لدعم الســـودان الذي 
عقد مؤخراً في العاصمة الفرنســـية بمشـــاركة 
واسعة من المجتمع الدولي، إهتماماً كبيراً من 
األوســـاط العربية والدولية، سعياً إلى مساعدة 
الســـودان في الخـــروج من عقوبـــات اقتصادية 
وعزلة دولية دامت عقوداً. وشارك في المؤتمر 
نحـــو 15 شـــخصية مـــن رؤســـاء دول أفريقيـــة 

وأوروبية وخليجية ومنظمات دولية.  
وحصل الســـودان من خالل مؤتمر باريس 
علـــى العديـــد مـــن الفوائـــد علـــى الصعيديـــن 
السياســـي واإلقتصادي، من حيث إعادة تقديم 
السودان للمجتمع الدولي بشكل جديد، إضافة 
إلـــى تعهـــدات دوليـــة بمنـــح وقـــروض ميســـرة 
والتزامـــات دوليـــة بمعالجـــة ديـــون الســـودان، 
كذلـــك تســـويق الفـــرص اإلســـتثمارية الكبيرة 
التـــي يمتلكهـــا في العديد مـــن المجاالت، التي 
يُمكـــن مـــن خاللهـــا دعـــم المرحلـــة اإلنتقالية 
في الســـودان، وتيســـير إندماجه في اإلقتصاد 

العالمي.
من جهته، كشـــف وزير المالية الســـوداني، 
جبريـــل إبراهيـــم، عن منحـــة تقدم بهـــا البنك 
الدولي للحكومة السودانية بمبلغ ملياري دوالر، 
«ستذهب للصرف على أولوياتنا في مشروعات 

المياه والزراعة والطرق والتعليم والصحة».

 ∑ƒæÑdG ∫GƒeCG ≈∏Y ßØëàdG
 ºFGôL »a áWQƒàªdG

øjôëÑdG »a ∫GƒeCG π°ùZ
صـــرح رشـــيد المعـــراج، محافظ مصرف 
البحريـــن المركـــزي، أنـــه «بالنســـبة إلـــى 
القضايا الجنائية والتي سبق وأن صدرت 
أحكام نهائية في شأنها، كذلك التي ال تزال 
تنظرها المحاكم والمتعلقة ببنوك تورطت 
في جرائم غســـل أموال، فإن األموال التي 
تخـــص تلك البنـــوك كان قد تـــم التحفظ 
عليهـــا ســـابقاً بموجـــب قـــرارات قضائية 
صـــادرة مـــن النيابـــة العامـــة، وسيســـتمر 
هذا التحفظ إلـــى حين الفصل في جميع 
الدعـــاوى المتعلقة بتلك البنـــوك»، مؤكداً 
«أن مملكـــة البحرين تولـــي إهتماماً كبيراً 
بمكافحة غسل األموال وإتخاذ اإلجراءات 
الالزمـــة للحفـــاظ على الثقة فـــي النظام 

المصرفي البحريني».

 z¿ÉNO{
 »ªbôdG ∫ qƒëàdG á£N ΩÉªJEG ƒëf

فـــي الوقت الذي تشـــهد فيـــه دولة قطر 
تحـــوالً ملموســـاً فـــي توّجـــه العمـــالء نحـــو 
إستخدام الخدمات الرقمية، كان بنك دخان 
حاضـــراً وبقـــوة في المشـــهد الـــذي تتزاحم 
فيـــه التغيرات المتســـارعة، متســـلحاً ببنيته 
التحتية من التكنولوجيا المتطورة، ومحفظة 
خدماته، ومنتجاته المصرفية المبتكرة التي 
تســـّهل مواكبتـــه التحـــّول الرقمـــي لعمليات 
وخدمـــات البنـــك. ويمضـــي بنـــك دخان في 
إتمام خطة التحّول الرقمي بخطى ثابتة عبر 
تعزيـــز محفظته مـــن الخدمـــات المصرفية 
اإللكترونيـــة بمزايا جديدة مـــن أجل تمكين 
عمالئـــه من األفراد والشـــركات مـــن إجراء 
جميـــع معامالتهـــم عبـــر اإلنترنت بســـهولة 

شديدة وفي أمان تام.
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 kÉjò«ØæJ kÉ°ù«FQ Ö∏îdG  
…Oƒ©°ùdG OGô«à°SE’Gh ôjó°üàdG ∂æÑd

أعلن مجلس إدارة بنك التصدير واإلستيراد 
الســـعودي برئاســـة وزيـــر الصناعـــة والثـــروة 
المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، تعيين سعد 
بـــن عبد العزيـــز الخلب رئيســـاً تنفيذياً للبنك. 
ن الخلب لوزيـــر الصناعة والثروة المعدنية  وثمَّ
هذه الثقة الغالية، سائًال القدير «أن يكون عند 
حســـن ظن والة األمـــر، وأن يُعينه على بذل كل 
ما يســـتطيع لخدمة البالد، وأن يُسهم في دعم 
مســـيرة العمل لإلرتقاء بمســـتوى أداء منظومة 

الصناعة السعودية».

 ƒªf  %  7.1 :Rójƒd ∂æH
 …ô£≤dG …QÉédG ÜÉ°ùëdG ¿Gõ«e

توقـــع تحديـــث إقتصـــادي لبنـــك لويدز 
اإلســـتثماري، «أن يرتفـــع رصيـــد الحســـاب 
الجـــاري لدولة قطر إلـــى 7.1 % هذا العام، 
و7.9 %، فـــي العـــام 2022 مســـجًال بذلك 
نمواً عكســـياً مـــن حالة إنكمـــاش في حدود 
3.4- % مـــن الناتج المحلـــي اإلجمالي في 
العام 2020»، مشيراً إلى «أن صندوق النقد 
الدولي يتوقع خفض الديون في العام 2021، 
وفـــي العـــام 2022، وذلك بمســـتويات تُقدر 
بنحـــو 59.8 % من الناتج المحلي اإلجمالي 
في العام 2021 و53.9 % في العام 2022».

 ôãcCG É«æ«ch ÉfÉZh ô°üeh É«≤jôaCG ÜƒæL
QÉ©°SCG ´ÉØJQE’ á°VôY

…OÉ«°ùdG ¢VGôàbE’G IóFÉa 
بـــورز»  آنـــد  «ســـتاندرد  وكالـــة  دت  حـــدَّ
للتصنيفات اإلئتمانية، جنوب أفريقيا ومصر 
وغانـــا وكينيـــا بإعتبارها األســـواق الناشـــئة 
األكثر عرضة إلرتفاع أسعار فائدة اإلقتراض 
السيادي، وقّدرت أن تلك الدول ستشهد زيادة 
تُـــراوح بيـــن 0.9 % إلـــى 1.3 % في تكاليف 

الفائدة خالل العام األول من اإلقتراض.

∑ƒæÑdG ¢ù∏ée
 á«eÓ°SE’G á«dÉªdG äÉ°ù°SDƒªdGh 

للبنــــوك  العــــام  المجلــــس  أعلــــن 
والمؤسســــات المالية اإلسالمية في ختام 
أعمال إجتماعاته السنوية، موضوع جائزة 
المجلــــس لعــــام 2023، التــــي ُخصصــــت 
لـــــ «التنميــــة المســــتدامة»، وهــــي تشــــمل 
الحوكمة البيئية واإلقتصادية والمؤسسية، 
لمنح األعضاء الفرصة الكافية لإلستعداد 
وتحســــين أدائهم للترشــــح للجائزة 2023. 
وشــــهدت اإلجتماعــــات الســــنوية للمجلس 
العام تقييم ومراجعة الخطة اإلستراتيجية 
إجتمــــاع  جانــــب  إلــــى   ،2022  -  2019
الجمعيــــة العمومية الـــــ 21، وإعالن الفائز 
بجائــــزة المجلــــس للعــــام 2021 حول تبني 
التكنولوجيــــا الماليــــة وقــــت إحتــــواء أزمة 

«كوفيد19-».

 :z»fOQC’G äÉ«é«JGôà°S’G ióàæe{
äGOGôjE’G QOÉ°üe ™jƒæàd

اإلســـتراتيجيات  «منتـــدى  أصـــدر 
األردني» ورقة سياسات بعنوان «السياسة 
الماليـــة في األردن: نحو مقاربة جديدة»؛ 
حيـــث عرضـــت الورقة حالة السياســـات 
المالية في األردن ومواطن الضعف فيها، 
إضافـــة إلى تقديم بعض التوصيات حول 
ما يجب معالجته وما يجب أن ترمي إليه. 
وفي ما يتعلق بعملية رسم السياسات 
الماليـــة، أشـــارت الورقة إلـــى أنها يجب 
أن تتـــم وفقـــاً إلطار يضـــم ثالثة مبررات 
كفـــاءة  تحســـين  فـــي  تتمثـــل  رئيســـية؛ 
تخصيـــص المـــوارد مـــن خالل تحســـين 
سياسات اإلنفاق وإعادة توزيع الضرائب 
مســـتويات  لتعزيـــز  حصيفـــة  بطريقـــة 
الكفاءة، ومعالجة التفاوتات في مستويات 
الدخـــل بما يســـاهم فـــي الحفـــاظ على 
التـــوازن اإلجتماعـــي، وتعزيـــز إســـتقرار 
اإلقتصاد الكلي مـــن خالل الحفاظ على 
إستقرار بعض المؤشـــرات مثل التقلبات 
الســـنوية فـــي الناتـــج المحلـــي اإلجمالي 

وعجز الموازنة والدين العام.

 ÉfhQƒc øe ≈aÉ©àJ zá«ªdÉ©dG IQÉéàdG{

إرتفعت تجارة الســـلع العالمية في الربع 
األول من العام 2021 إلى مســـتوى أعلى مما 
كانـــت عليه قبـــل أزمـــة كورونا، لكـــن تجارة 
الخدمـــات ال تـــزال دون المتوســـط، وفقـــاً 
لتقريـــر صـــادر عن مؤتمـــر األمـــم المتحدة 
للتجـــارة والتنمية (أونكتاد). وأشـــار التقرير 
إلى «أن التجار العالمية إرتفعت بنسبة 10 % 
خـــالل الربع األول من العام الجاري، مقارنة 
بالفتـــرة ذاتها من العام الماضي، كما حققت 
إرتفاعاً بنسبة 4 % مقارنة بالربع الرابع من 

العام الماضي».

»HhQhC’G OÉëJE’G ∫hO
¢TÉ©fEÓd á£N ≈∏Y ¥OÉ°ü oJ 

hQƒj QÉ«∏e 672 `H 
أنجـــزت دول اإلّتحـــاد األوروبـــي الــــ27 
عمليـــة المصادقة على خطـــة إنعاش بقيمة 
672 مليـــار يورو، أقّرهـــا التكّتل للتغلّب على 
العواقب اإلقتصادّيـــة لجائحة «كوفيد19-»، 
وذلك بعد أن صادق برلمانا النمســـا وبولندا 

على هذا المشروع التاريخي.

 »ªbôdG OÉ°üàbE’G ºYój »dhódG ∂æÑdG
ø«£°ù∏a »a áªcƒëdGh

وافــــق البنــــك الدولــــي علــــى منحــــة لتعزيز 
دوالر،  مليــــون   30 بقيمــــة  التنميــــة  سياســــات 
لتدعيم األسس الرقمية لإلقتصاد الفلسطيني، 
وتعزيز التعافي والقدرة على الصمود في ما بعد 
جائحة فيروس كورونا (كوفيد ــ 19)، وتحســــين 

الحوكمة والشفافية في القطاع العام.●

ا9خبار والمستجدات






