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وسام حسن فتوح
 األمين العام إلتحاد المصارف العربية

كلمة العدد

ه����ذا العص����ر الرقم����ي، الثق����ة هي كل ش����يء. ل����ذا يُعد في 
األمن الس����يبراني أمراً حاسماً لضمان الوصول الشامل 
والجدي����ر بالثق����ة والمنص����ف إلى اإلتص����ال. فبينما يُتيح إس����تخدام 
تكنولوجي����ات المعلوم����ات واإلتص����االت )ICT( إدارة أفضل، وزيادة 
اإلنتاجية، فإن إس����تخدام األنظمة الرقمي����ة يُولد أيضاً مخاطر. من 
هن����ا، تُثي����ر التهديدات الس����يبرانية والهجمات الس����يبرانية تحديات 
أمنية متزايدة بإستمرار لكل من القطاعين العام والخاص في جميع 

البلدان.
في هذا السياق، يأتي تنظيم إتحاد المصارف العربية ل� »الملتقى 
المصرفي العربي لألمن الس���يبراني« ف���ي العاصمة اللبنانية بيروت، 
)لم���دة يومين( به���دف توعية العاملي���ن في مجال األمن الس���يبراني 
في المصارف والمؤسس���ات المالية العربي���ة، وتعميق معرفتهم حول 
األس���اليب والتقنيات الحديثة التي يس���تخدمها قراصنة المعلوماتية 
Hackers، للول���وج إل���ى األنظم���ة المعلوماتي���ة للمصارف وس���رقة 
بياناته���ا، بغي���ة إبتزازها للحص���ول على فدية مالي���ة أو إلحاق األذى 
رة  ن المش���اركين بعمق من التعرُّف على التكنولوجيا المتطوِّ بها. ويُمكِّ

األمن السيبراني في المنطقة العربية
توعية المصارف والمؤسسات المالية إلتباع المعايير العالمية

نهم من رصد وتعطيل  والوس���ائل واألدوات التي تس���مح بمواجهة هذه األساليب من القرصنة، ووضع أنظمة الضبط والرقابة التي تُمكِّ
هذه الهجمات.

ل الملتق���ى أيض���اً فرصة لإلس���تفادة من تب���ادل الخبرات بين المس���ؤولين والخب���راء المتخصصين في ه���ذا المجال، على  ويش���كِّ
المستويين العربي والعالمي، مما يؤدي إلى رفع كفاءة النظام المصرفي العربي ومواكبته للتطورات الحاصلة على المستوى العالمي. 
علم���اً أن ه���ذه الموضوع���ات تتناولها مجموعة مميزة م���ن الخبراء والمختصين وكبار المس���ؤولين في األمن الس���يبراني من مختلف 

المصارف العربية والمؤسسات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
في المحصلة، إن تعزيز األمن السيبراني وحماية البنى التحتية للمعلومات الحيوية أمران أساسيان للتنمية اإلجتماعية واإلقتصادية 
لكل دولة. ويُمكن أن تؤثر الحوادث المتعلقة باألمن السيبراني على توافر وسالمة وسرية المعلومات التي تنتقل عبر الشبكات وتعّطل 

عمليات وأداء البنية التحتية الحيوية والرقمية والمادية، ويُمكن أن تُعّرض للخطر أيضاً أمن الناس والبلدان بأسرها. 
من هنا تأتي دعوة المصارف والمؤسس���ات المالية العربية إلى وضع أطر قانونية خاصة بمؤسس���ات الدفع التي تُسهم في تطوير 
المنتجات المالية التكنولوجية، وتُس���اعد على تعميم خدمات الش���مول عبر تمكين الش���رائح المهمش���ة من النفاذ إلى منظومة الدفع، 
فضاًل عن أهمية إرس���اء منظومة رقابية فعالة تضمن س���المة نظم المدفوعات، وتش���مل جميع المتدخلين فيها بما فيها المصارف 
والمؤسس���ات المالية، وضرورة إس���تثمار التقنيات التكنولوجية الحديثة المش���ّفرة على غرار سلس���لة الكتل النقدية في إطار تطوير 
الخدم���ات المالية اإللكترونية للتقليص من الطرق التقليدية في إس���تعمال النقد، وض���رورة إهتمام القطاع المصرفي والمالي العربي 
بتدريب موظفيه على آليات وتقنيات التكنولوجيا المالية نظراً إلى دورها في تنويع النشاط اإلقتصادي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين 
الع���ام والخ���اص في المنطقة العربية لمواجهة تحديات إس���تيعاب إبتكارات التكنولوجيا المالية، وأهمية تش���جيع المصارف المركزية 
العربي���ة عل���ى مواكبة الذكاء اإلصطناعي وتش���جيع عملية تحوُّل القطاع���ات المالية والمصرفية العربية م���ن اإلقتصاد التقليدي إلى 

l.الرقمي
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تھدف عملي��ات اإلندم��اج المصرفي إلى تأس��يس كي��انات مصرفية كبي��رة قادرة على المنافسة إقليمي��ًا وعالميًاً ومواجھة 
التحدي��ات اإلقتصادية واإلمتثال للمعايير الدولية، ومعايير مكافحة تمويل اإلرهاب وتبييض األموال، والمعيار المحاسبي 
الدولي IFRS9. كما ُتساهم عمليات الدمج بين المصارف في ترشيد اإلنفاق عبر خفض التكاليف والمصروفات، مما يساهم 
في زيادة هوامش الربح وتعزيز كفاءة ومتانة القطاع المصرفي. ويؤدي اإلندماج إلى تبادل الخبرات المصرفية بين اإلدارتين 
السابقتي��ن، والتوسع في الفرص التمويلي��ة واإلستثماري��ة والتخارج من اإلستثمارات المتعثرة، إضافة إلى تقليل التكاليف، 
ما يعن��ي زيادة في ربحية السھم وعائدات المساهمين. وبحسب وكالة موديز، فإن عمليات اإلندماج ُتعزز القوة التس��عيرية 
للمص��ارف وتخفف الضغط على تكاليفه��ا التمويلية، إلى جانب كسب ثقة المستثمرين، ما يعزز تنوع الس��يولة المالية التي 

تساهم بدورها في تمويل المشاريع التنموية.
إن إرتفاع تكالي��ف اإلمتثال مع تطبي��ق المعايير المحاسبية الجدي��دة، باإلضافة إلى تسارع وتيرة اإلبتكارات التكنولوجية 
الجدي��دة، والحاجة إلى أطر أقوى لحوكمة الشركات، ُتمث��ل عوامل مھمة من شأنھا أن تزيد من تكاليف البنوك، وُيالحظ 

تأثير ذلك بشكل أكبر على مستوى المصارف الصغيرة والمتوسطة التي تتجه نحو خيار اإلندماج أكثر من غيرها.
كم��ا إن اإلندم��اج بين المصارف م��ن األدوات النافعة لتش��كيل كيانات أكبر وتعظي��م األصول ومواجهة األزم��ات اإلقتصادية 
كالتي عصقت بالدول خالل العام الماضي، والتي تمثلت في إنخفاض أس��عار النفط عالميًا، إضافة إلى تفش��ي فيروس كورونا 

عمليات الدمج واإلستحواذ المصرفي في دول الخليج
هدفها تأسيس كيانات مصرفية كبيرة قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا

ومواجهة التحديات اإلقتصادية واإلمتثال للمعايير الدولية
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وتداعيات ذلك على اإلقتصاد العالمي. 
رغ��م األبع��اد اإليجابية لعمليات اإلندم��اج على اإلقتصاد والقط��اع المصرفي، إاّل أنه��ا ال تخلو من بعض النواحي الس��لبية 
ومنها تسريح الموظفين، وإغالق بعض الفروع، وتقّلص عدد المصارف، وعدم التكافؤ في الحصص بين المصارف المندمجة، 

واإلنعكاسات السلبية على التنافس ورفع كفاءة الخدمات واإلنتشار.

اأبرز عمليات الإندماج الم�صرفي في دول مجل�س التعاون الخليجي

»االندماج المصرفي«.. خيار البنوك الخليجية

بعد أكثر من عام على ظهور فيروس كورونا، يش���هد القطاع المصرفي 
الخليجي زيادة في عمليات اإلندماج واإلستحواذ، حيث يُواصل المقرضون 
التعامل مع التداعيات اإلقتصادية. ففي مايو/أيار من العام الماضي، توقعت 
مجموعة أكس���فورد لألعمال، أن التحدي���ات اإلقتصادية المزدوجة الناتجة 
عن إنتش���ار جائحة »كوفيد19-« وإنهيار أس���عار النفط ستُسّرع التوجه نحو 
عملي���ات اإلندماج واإلس���تحواذ بي���ن البنوك الخليجية، حي���ث تتوقع معظم 

المؤسسات ربحية مقّيدة، رغم األداء الجيد في مؤشرات المخاطر. 
وأش���ار تقرير نش���رته »س���تاندرد آند بورز« للخدمات المالية في مارس/آذار 
2021 إل���ى أن���ه من المحتمل أن تُلقي اآلثار الس���لبية الطويلة األم���د، الناتجة عن 
صدم���ة الع���ام 2020، بظالله���ا على اإلم���ارات العربية المتحدة، وس���لطنة ُعمان 
والبحرين بشكل خاص، وأن يكون الوقع أقل على المملكة العربية السعودية وقطر، 
وأن الموج���ة الثاني���ة من عمليات اإلندماج واإلس���تحواذ يُمك���ن أن تجتاح المنطقة 
بشكل أكبر، بحيث يصبح التأثير الكامل للبيئة اإلقتصادية الضعيفة أكثر وضوحاً.

وتأتي ما يُسّمى بالموجة الثانية في أعقاب سلسلة سابقة من عمليات 
اإلندماج واإلستحواذ في المنطقة، التي تم تسجيلها في اإلمارات العربية 
المتح���دة. ففي العام 2019، جاءت الش���راكة المتمثل���ة بأكبر إندماج في 

المنطق���ة العربي���ة حتى اليوم، بين بنك أبو ظب���ي التجاري وبنك اإلتحاد 
الوطن���ي ومص���رف الهالل، وأصب���ح الكيان المندمج ثال���ث أكبر بنك في 

اإلمارات العربية المتحدة بأصول تقدر بنحو 114 مليار دوالر. 
وف����ي يناير/كانون الثاني 2021، أعلن بن����ك أبو ظبي األول وبنك عوده ش م ل 
عن توقيع اإلّتفاقية النهائّية لعملّية إس����تحواذ بنك أبو ظبي األّول على 100 % من 
رأس����مال بنك عوده ش م م )مصر(. وتُعّد هذه العملّية أّول إس����تحواذ دولي لبنك أبو 
ظبي األّول، ومن  ش����أنها أن تُس����اهم في جعل بنك أبوظبي األول أحد أكبر البنوك 
الدولية العاملة في مصر، من حيث األصول التي تتجاوز قيمتها 9 مليارات دوالر.

وفي هذا الس����ياق، شهدت المملكة العربية السعودية في العام 2019 أول 
عملية إندماج مصرفي لها منذ عقدين، بين البنك السعودي البريطاني والبنك 
األول، إلنش����اء ثال����ث أكبر مؤسس����ة مالية في الب����الد بأصول بلغ����ت 71 مليار 
دوالر. وفي األول من أبريل/نيس����ان 2021، إندم����ج البنك األهلي التجاري مع 
مجموعة س����امبا المالية، وأُطلق عليه إس����م البنك األهلي السعودي. وقد أدى 
هذا اإلندماج إلى إنش����اء أكبر بنك في المملكة العربية الس����عودية، وثالث أكبر 

كيان مصرفي في المنطقة العربية بأصول بلغت حوالي 240 مليار دوالر.
في الوقت عينه، تشهد دول أصغر مثل ُعمان، والبحرين، وقطر عمليات 
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إندم���اج. ففي أبريل/نيس���ان 2020، وّقع كل من بن���ك ُعمان العربي وبنك 
العّز اإلس���المي، إتفاقي���ة إندماج بعد عامين من التف���اوض بين الطرفين، 
لتأسيس كيان مصرفي ضخم بذراعين مستقلين، أحدهما يعمل في مجال 
الصيرفة التجارية التقليدية، واآلخر يعمل في مجال الصيرفة اإلسالمية، 

ويُعتبر هذا اإلندماج هو األول من نوعه في القطاع المصرفي الُعماني. 
كما يتوقع المحللون المزيد من اإلندماج في البحرين مع تنفيذ البالد لبرنامج 
اإلصالح المالي. وتحقيقاً لهذه الغاية، وافق بنك البحرين اإلس����المي في يناير/
كانون الثاني 2020 على عرض من بنك البحرين الوطني يقضي بزيادة مساهمة 
األخي����ر في����ه من 29 % إلى 79 %، وذلك لإلس����تفادة من الطل����ب المتزايد على 
خدمات التمويل اإلس����المي. وفي أغسطس/آب 2021، أعلنت المؤسسة العربية 
المصرفية )»بنك ABC«( عن إستكمال إستحواذها على 99.5 % من بنك بلوم 

مص����ر. وسيُس����اهم اإلس����تحواذ 
في زيادة الحصة السوقية لبنك 
ABC بأكث����ر من ثالثة أضعاف 
في القطاع المصرفي المصري، 
مما يُعّزز من حجم وزخم أعمال 
البنك، وتحقيق المزيد من النمو 

في المنطقة العربية. 
كما ش����هدت قط����ر خالل 
العام 2021 أكبر عملية إندماج 
مصرف����ي ف����ي تاريخه����ا بي����ن 
كل م����ن مصرف الري����ان وبنك 
الخلي����ج التج����اري )الخليجي(، 
ليُنشئ عنها أكبر كيان مصرفي 
إسالمي في قطر بأصول تزيد 
ع����ن 47 مليار دوالر. ويُش����كل 

اإلندم����اج بين الخليج����ي والريان ثاني عملية إندماج في قطر بين مؤسس����تين 
مصرفيتين بعد اإلندماج بين بنك بروة و بنك قطر الدولي في العام 2019.

عمليات االندماج المصرفي في اإلمارات العربية المتحدة
إن دع���م سياس���ات اإلندماج بي���ن المؤسس���ات المصرفية، جاء 
إنطالقاً من رؤية اإلمارات الشمولية في تمتين القطاعات اإلقتصادية 
غير النفطية، واإلستفادة من حجم أعمال المؤسسات الكبرى لتعزيز 

قدراتها على الصمود في مواجهة األزمات المستقبلية.
ف���ي أيار/ماي���و 2019، أعلن���ت مجموعة بنك أبو ظبي التج���اري عن إتمام كافة 
نواح���ي عملي���ة االندم���اج والتكام���ل مع بنك اإلتح���اد الوطني ومص���رف الهالل قبل 
موعده���ا المح���دد، لتنتهي بذلك عملية اإلندماج بين المصارف الثالثة، والتي نش���أ 
عنها ثالث أكبر مؤسسة مصرفية في اإلمارات بأصول تقدر بنحو 114 مليار دوالر. 
وتُع���دُّ مجموع���ة بنك أبو ظبي التجاري واحدة م���ن أكبر مقدمي الخدمات 
المصرفي���ة والمنتجات المالية لألفراد في اإلمارات، حيث تبلغ قاعدة العمالء 
حوالي المليون عميل، وتبلغ حصتها السوقية، كما في 30 حزيران/يونيو 2021، 

نحو 12 % من مجمل محفظة األصول في االمارات ونس���بة 21 % من مجمل 
قروض العمالء من األفراد ونسبة 19 % من مجمل محفظة الودائع المصرفية. 
وتملك حكومة أبوظبي، من خالل مجلس أبوظبي لإلستثمار، نسبة 60.2 % من 
أس���هم مجموعة بنك أبوظبي التجاري، فيما تبلغ حّصة المساهمين اآلخرين 
ف���ي بن���ك أبوظب���ي التجاري نس���بة 28 %، والمس���اهمين اآلخري���ن في بنك 
اإلتحاد الوطني نسبة 11.8 %. وكان اإلندماج بين مصرفّي أبو ظبي التجاري 
واإلتحاد الوطني عن طريق إصدار أس���هم جديدة من بنك أبو ظبي التجاري 
لصال���ح مس���اهمي اإلتح���اد الوطني، ثم ق���ام الكيان الناتج ع���ن بنك أبوظبي 
التجاري وبنك اإلتحاد الوطني باإلس���تحواذ على مصرف الهالل مقابل 272 

مليون دوالر، وذلك بعد توقيع مذكرة إلزامية بين األطراف.
وف���ي يناير/كان���ون الثان���ي 2021، أعلن بن���ك أبو ظب���ي األّول وبنك عوده ش 
م ل عن توقيع اإلّتفاقية النهائّية 
لعملّية إس���تحواذ بن���ك أبو ظبي 
األّول على 100 % من رأس���مال 
بن���ك عوده ش م م )مصر(. وتُعّد 
هذه العملّية أّول إستحواذ خارج 
الح���دود لبن���ك أبو ظب���ي األول، 
ومن ش���أنها أن تُسهم في تسريع 
وتي���رة نمو أعمال المجموعة في 
أس���واق تتمّتع بإمكان���ات واعدة، 
وخصوص���اً أّن هذا اإلس���تحواذ 
سيُضيف خبرة واسعة وقّوة مالّية 
تدعمان مسيرة النمو واإليرادات 

المستدامة للمجموعة. 
عملي����ة  تُس����اهم  وس����وف 
زي����ادة حج����م  ف����ي  اإلس����تحواذ 
ونطاق نش����اط بنك أبو ظبي األول في مصر بش����كل كبير، وستجعل منه أحد أكبر 
البنوك األجنبية العاملة في فيها من حيث األصول التي تتجاوز قيمتها 9 مليارات 
دوالر. ومن ش����أن الخدمات المصرفّية المتمّيزة التي يقّدمها بنك عوده – مصر 
لألفراد والش����ركات، إلى جانب ش����بكة فروعه المنتشرة والبالغ عددها 53 فرعاً، 
أن تُكّم����ل العملّيات التش����غيلية لبن����ك أبو ظبي األّول في مص����ر من خالل فروعه 

البالغ عددها 17 فرعاً وحضوره المتمّيز في السوق المصرّية منذ العام 1975.

عمليات اإلندماج المصرفي في المملكة العربية السعودية
بينم���ا تركز جزء كبير من النش���اط على اإلم���ارات العربية المتحدة بعد 
عقدين، من عدم وجود إندماجات مصرفية، شهدت المملكة العربية السعودية 
أيضاً تطورين رئيسيين في اآلونة األخيرة. ففي العام 2019، تم اإلعالن عن 
إندماج البنك الس���عودي البريطاني )ساب( والبنك األول )السعودي الهولندي 
سابقاً(، وتم تقييد هذه الخطوة أخيراً في مارس/آذار من هذا العام، ما أدى 
إل���ى إنش���اء رابع أكبر بنك ف���ي المملكة العربية الس���عودية من حيث األصول 
والقيمة السوقية، بأصول تقارب قيمتها 73 مليار دوالر وقيمة سوقية متوقعة 
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 HSBC - »تص���ل إل���ى 18 ملي���ار دوالر. وأصبح مصرف »أتش أس بي س���ي
البريطاني أكبر المس���اهمين في الكيان الجديد بنس���بة 29.2 %، تليه شركة 
العليان اإلستثمارية بنسبة 18.2 %، فيما يملك إئتالف دولي يُمثله رويال بنك 

أوف سكوتالند نسبة 10.8 %، وتملك مؤسسة التأمينات 9.9 %. 
ويق���دم س���اب الي���وم أكث���ر الع���روض إكتم���االً في مج���ال مصرفية 
الش���ركات في المملكة، لدعم النمو ف���ي جميع جوانب اإلقتصاد، وحتى 
تمويل أكبر مش���اريع البنية التحتية. وس���يتمكن عمالء مصرفية األفراد 
أيضاً من الوصول إلى ش���بكة فروع أكبر ف���ي جميع أنحاء المملكة، إلى 

جانب إدخال معايير جديدة في الخدمات الرقمية بالمملكة.
وف���ي األول م���ن أبريل/نيس���ان 2021، أعل���ن البن���ك األهل���ي التج���اري 
ومجموع���ة س���امبا المالي���ة عن إتم���ام إندماجهما رس���مياً لتأس���يس عمالق 

مصرف���ي وطن���ي وق���وة مالية 
إقليمي���ة، حيث ب���دأ المصرف 
إس���م  تح���ت  عمل���ه  الجدي���د 

»البنك األهلي السعودي«. 
ومع حصة سوقية تبلغ 
30 % تقريب���اً وف���ق جميع 
اإلقتصادي���ة،  المؤش���رات 
يُعد البنك األهلي السعودي 
أكب���ر مؤسس���ة مالي���ة في 
المملكة العربية الس���عودية 
وثالث أكب���ر كيان مصرفي 
في العالم العربي بإجمالي 
أصول تتج���اوز 240 مليار 
حق���وق  وقاع���دة  دوالر، 
ملكية تبلغ 35 مليار دوالر، 

وصافي ربح مجّمع يبلغ 4.2 مليارات دوالر. ويتمتع المصرف بسيولة 
معّززة ومركز رأس���مالي قوي يُمّكنه من تمويل الخطط اإلستراتيجية 

الخاصة بدعم النمو اإلقتصادي المستدام. 
ويفتخر البنك الوطني الس���عودي بخطٍط استراتيجية موسعة، حيث 
أنه وفقاً لوكالة »س���تاندرد أند بورز« »س���يُغير بش���كٍل حاد المش���هد في 
إقراض الش���ركات« في كل من المملكة والمنطقة العربية بش���كل أوس���ع. 
وس���يقوم الكيان المصرفي الجدي���د بتمويل خطط التنمي���ة اإلقتصادية 
والمس���اهمة ف���ي تحقي���ق رؤي���ة المملك���ة 2030، باإلضافة إلى توس���يع 
وتعمي���ق التج���ارة وتدفقات رأس الم���ال بين المملكة العربية الس���عودية 
وبقية العالم. وس���يكون التركيز المهم اآلخر للبنك الوطني الس���عودي هو 
رعاية التحول نحو الخدمات المصرفية الرقمية التي تس���ارعت بس���بب 
»كوفي���د-19«، حي���ث يقدم مجموعة م���ن الخدمات والمنتج���ات الرقمية 
لألفراد والش���ركات الصغيرة والمتوس���طة الحجم والمؤسس���ات الكبيرة 
على حد سواء. وبدأ البنك األهلي السعودي التداول ككيان موّحد ُمدرج 

في السوق المالية السعودية )تداول( في أول أبريل/نيسان 2021. 

عمليات اإلندماج المصرفي في دولة قطر
شهدت قطر أيضاً نشاطاً ُمهّماً من حيث عمليات اإلندماج واإلستحواذ 
ف���ي أعقاب إنتش���ار في���روس »كوفيد-19« ف���ي جميع أنح���اء المنطقة. ففي 
أبريل/نيسان 2019، شهدت قطر إنجاز أول إندماج مصرفي في تاريخها من 
خالل صفقة اإلندماج بين كل من بنك بروة وبنك قطر الدولي والتي أسفرت 
عن إنشاء بنك ُدخان وهو أحد أكبر الكيانات المصرفية المتوافقة مع أحكام 
الشريعة اإلس���المية على الصعيدين المحلي واإلقليمي، مدعوماً بمستويات 
عالية من الس���يولة والمالءة المالية بإجمالي أص���ول تفوق 24 مليار دوالر، 

وبقاعدة عمالء تضم أكثر من 130 ألف عميل في قطر. 
وأظه���رت بيان���ات العام 2020 نجاح تجرب���ة اإلندماج من خ���الل البيانات 
المالية القوية التي أعلنها بنك دخان والتي كشفت عن تحقيقه نمو في حجم أصوله 
بنسبة 12 % في العام 2020 مقارنة 
ز  و لتتج���ا  2 0 1 9 م  بعا
مع���ّززة  دوالر  مس���توى 24 مليار 
بالنم���و في األنش���طة التمويلية 
والتي تخطت مس���توى 16 مليار 
دوالر، وبنس���بة إرتفاع 12.7 % 
مقارنة بالعام 2019. وسيُساهم 
هذا اإلندماج في إعادة تش���كيل 
القط���اع المال���ي ف���ي قطر من 
خ���الل اإلس���تفادة م���ن نق���اط 
ق���وة كال المصرفي���ن في مجال 
ع���روض الخدم���ات المصرفية 
المؤسس���ات  م���ن  للعم���الء 
والش���ركات واألفراد، باإلضافة 
إلى أنشطة أس���واق رأس المال 

المتنوعة ومحفظتهما في إدارة الثروات واألصول.
وف����ي يونيو/حزي����ران 2021، وافقت هيئة قطر لألس����واق المالية على طلب 
اإلندم����اج بي����ن مص����رف الريان وبن����ك الخليج التج����اري )الخليجي(، لينش����أ عنه 
أكب����ر كيان مصرفي إس����المي في قط����ر بأصول تزيد عن 47 ملي����ار دوالر. وكان 
المصرف����ان المدرج����ان ف����ي بورصة قطر قد أبرما في الس����ابع م����ن يناير/كانون 
الثان����ي الماضي إتفاقية إندماج يتم بموجبها إحتواء أنش����طة البنك الخليجي في 
نش����اط مصرف الريان، بما يتوافق مع أحكام الش����ريعة اإلسالمية. وسيتم تنفيذ 
اإلندم����اج بي����ن مصرفّي الري����ان والخليجي من خالل إندم����اج قانوني يتم بموجبه 
ح����ل »الخليجي« وضم جميع أصوله ولتزاماته إلى »الريان« بحكم القانون إعتباراً 
من تاريخ إتمام اإلندماج. وسيكون للكيان المندمج حضور قوي في قطر، ووجود 
دولي موس����ع، مما سيُساعد على تحقيق صدارة في السوق القطرية في ما يتعلق 
بكفاءة التشغيل، وزيادة إمكانات النمو المستقبلية بسبب زيادة قاعدة رأس المال 
واإلمكانات الكبيرة للتكامل التي بدورها ستقوم بتعظيم قيمة حقوق المساهمين. 
وبحس���ب التقدي���رات، ف���إن اإلندماج س���يؤدي إلى حزمة م���ن اإليجابيات 
أبرزها: قدرة فائقة على التحكم في تس���عير المنتجات والخدمات المصرفية، 
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وترشيد النفقات نتيجة دمج اإلدارات المتشابهة بين المصرفين، وإحتواء تكلفة 
التمويل، وطاقة إقراضية أكبر للمش���اريع التنموية الكبرى، ورس���ملة أقوى تتيح 
إمكانية التوس���ع في األس���واق االقليمية أو العالمية وتنويع قاعدة اإلستثمارات 
والدخ���ل، باإلضاف���ة الى زيادة ج���ودة األصول وإرتفاع نس���ب كفاية رأس المال 
والربحية والسيولة. كما سوف يؤدي اإلندماج إلى زيادة قدرة الكيان المصرفي 

الجديد على طرح خدمات ومنتجات تكنولوجية مصرفية ورقمية متطورة.

عمليات اإلندماج المصرفي في مملكة البحرين
يتوق����ع المحللون المزيد من اإلندماج ف����ي البحرين مع تنفيذ البالد لبرنامج 
اإلصالح المالي. وفي يناير/كانون الثاني 2020، أعلن بنك البحرين الوطني عن 
نتائج صفقته الرامية لإلس����تحواذ على ما يصل إلى 100 % من األس����هم العادية 
الص����ادرة والمدفوعة لبنك البحرين اإلس����المي، حيث تم إس����تالم الموافقات في 
ما يتعلق بحوالي 529 مليون س����هم من األس����هم العادي����ة للمصرف. وعليه أصبح 
لبنك البحرين الوطني حصة مس����يطرة حيث يمتلك ما نس����بته 79 % من أس����هم 
بنك البحرين اإلسالمي بعد أن كانت ملكيته 29 %.  وتأتي الصفقة ضمن إطار 
جهود بنك البحرين الوطني لإلستمرار في تطوير أنشطته المصرفية اإلسالمية، 
وتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية التقليدية واإلسالمية لعمالئه. 
وم����ن المتوق����ع أن تُس����اهم هذه الخطوة ف����ي تقوية العالمتي����ن التجارتين 
ل����كٍل من بن����ك البحرين الوطني وبن����ك البحرين اإلس����المي، اللذين بدورهما، 
سيس����تمران بالعمل كمصرفين مس����تقلين على الصعيدين المحلي واإلقليمي. 
وم����ن المزمع أن ينجم عن ذلك أيضاً، تضافر األص����ول واإليرادات والتكاليف 

والتشغيل وغيرها من أوجه التآزر، والتي من شأنها أن تعزز العائدات.
وف���ي أغس���طس/آب 2021، أعلن���ت المؤسس���ة العربي���ة المصرفي���ة )»بنك 
ABC«( عن إس���تكمال إس���تحواذها على 99.5 % في بنك بلوم – مصر لتوس���يع 
نطاق حضورها في منطقة الش���رق األوسط وشمال إفريقيا، وترسيخ جذورها في 
الس���وق المصري���ة. وس���يواصل بنك ABC – مصر وبنك بل���وم – مصر أعمالهما 
بشكل مس���تقل حتى اكتمال عملية اإلندماج القانوني المتوقع إستكمالها في الربع 

األول من العام 2022 بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية المعنية. 
وسيُس���اهم اإلس���تحواذ في زي���ادة حصة بنك ABC في الس���وق المصرية 
بأكث���ر من ثالثة أضعاف، كما س���يُعّزز قاعدة أصول المجموعة إلى ما يقارب 4 
مليارات دوالر. وسيحظى عمالء بنك ABC بتجربة مصرفية موسعة مع إمكانية 
الوص���ول إلى 41 فرعاً إضافياً )وهذا أكثر من ضعف عدد الفروع الحالية لبنك 
ABC ف���ي مص���ر(، باإلضافة إلى مجموع���ة متنوعة من الخدم���ات المصرفية 
الرقمي���ة، فضاًل عن اإلس���تفادة من إمكانات بن���ك ABC الرقمية المبتكرة مثل 
بن���ك »إل���ى« الرقمي المخص���ص للعملي���ات المصرفية عبر الهات���ف المحمول، 

.ABC وإمكانات الدفع الرائدة لشركة الخدمات المالية العربية التابعة لبنك

عمليات اإلندماج المصرفي  في سلطنة عمان
في أبريل/نيسان 2020، شهد القطاع المصرفي الُعماني توقيع كل من بنك 
عمان العربي وبنك العّز اإلسالمي، إتفاقية اندماج بعد عامين من التفاوض بين 
الطرفين لتأس���يس كيان مصرفي ضخم بذراعين مستقلين، أحدهما يعمل في 

مجال الصيرفة التجارية التقليدية واآلخر يعمل في مجال الصيرفة اإلسالمية، 
ويُعتبر هذا اإلندماج هو األول من نوعه في القطاع المصرفي المحلي. وتعكس 
عميلة اإلندماج توجه المصارف العمانية للبحث عن فرص توسعية وخصوصاً مع 

صعوبة إستقطاب ودائع جديدة من قبل المصارف التقليدية. 
ويس���عى بن���ك ُعم���ان الوطني من هذه الصفقة إلى التوس���ع في س���وق 
المصرفية اإلس���المية من خالل تزويد عمالئه بخدمات مصرفية إسالمية 
في الس���لطنة والتي تُعتبر من األس���رع نمواً في المنطقة. وس���يحافظ بنك 
العّز اإلس���المي على هويته اإلس���المية المستقلة، وسيتم دمج أصول نافذة 

»اليسر« اإلسالمية التابعة لبنك ُعمان العربي مع بنك العّز. 
وتن���درج ه���ذه العملي���ة أيضاً ضمن س���عي المص���ارف اإلس���المية في 
المنطقة إلى إعادة هيكلة عملياتها بخاصة مع إرتفاع التحديات التش���غيلية. 
فرغم إمتالكه لقاعدة رأسمالية متينة، كان بنك العّز يعاني تذبذباً في أدائه 
المالي، وال سيما في ما يتعلق باألرباح. وسيرتفع حجم الكيان الجديد ليحتل 
المرتبة الخامس���ة بين المصارف الُعمانية المدرجة من حيث األصول والتي 

سترتفع بنحو 29 % إلى 7.8 مليارات دوالر وفقاً لميزانيات العام 2019. 

مستقبل عمليات اإلندماج واإلستحواذ في القطاع المصرفي الخليجي
أش���ار تقري���ر ل� »س���تاندرد آند بورز« نُِش���َر في م���ارس/آذار 2021 أن 
العام 2020 ش���هد معان���اة المصارف في المنطقة العربي���ة لصدمة ثالثية 
للربحي���ة، ناجمة ع���ن إنخفاض نمِو اإلق���راض، وإنخفاض أس���عار الفائدة 
لفت���رة أط���ول، وإرتفاع تكلفة المخاطر.  ورغم أن الوضع يبدو أنه يتحس���ن 
ف���ي النص���ف الثاني من الع���ام 2021، فم���ن المرّجح أن تدف���ع التداعيات 
اإلقتصادية لفيروس كورونا العديد من المصارف لتعزيز مرونتها من خالل 
االندم���اج م���ع كيانات أخرى. وم���ن المتوقع أن تحفز الموج���ة الثانية أيضاً 
زيادة عمليات الدمج واإلس���تحواذ عب���ر الحدود. وكان تقرير وكالة »موديز« 
ف���ي العام الماضي قد أش���ار إل���ى أن الدافع نحو اإلندماج كان محسوس���اً 
بش���كل خاص من قبل المصارف األصغر التي تكابد في مزاحمتها من قبل 
 Alvarez( »المصارف األكبر. كما أش���ار تقرير لش���ركة »ألفاريز ومارسال
Marsal &( اإلستش���ارية ف���ي م���ارس/آذار 2021، أن القط���اع المصرفي 

l.اإلماراتي من المرجح أن يشهد زيادة في نشاط اإلندماج واإلستحواذ
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أعلن الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري »أن المركز يدرس إطالق المزيد من المبادرات 
النوعية الجديدة، وسيتم اإلعالن عن تفاصيلها في الوقت المناسب«. وقال: »إن المركز يقوم بدراسة منتجاته بدقة 

متناهية، ويقدم العديد من الخيارات بناًء على سجل المستثمرين ونوع أعمالهم«، مشيرًا في حديث صحافي، إلى »البيان 
اإلقتصادي«، تنشره مجلة إتحاد المصارف العربية، إلى »أن من أبرز األمثلة على المبادرات التي تم إطالقها مؤخرًا، 

ترخيص اإلبتكارات أو إطار عمل رأس المال اإلستثماري«.

عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: 

»دبي المالي العالمي« 
يستضيف 1000 شركة مالية في نهاية 2021

ويُواصل تركيزه على تعزيز مكانته 
إلحتضان وتطوير أفضل المواهب المالية في المنطقة

موضوع الغالف
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وتحدث عارف أميري قائاًل »إن المركز يَمضي قدماً نحو تحقيق 
هدفه االس���تراتيجي المقرر لعام 2024 في إحتضان 1000 ش���ركة 
مالي���ة في حل���ول نهاية 2021، ونلت���زم في هذا الس���ياق تطوير بنية 

تحتية متقدمة تساهم في بلورة مستقبل القطاع المالي«.
وق���ال أميري: »يفخر المركز بالمس���اهمة ف���ي تنفيذ خطة دبي 
2021 الرامي���ة إلى اإلرتقاء بمكانة اإلمارة وجهًة عالميًة في مختلف 
المجاالت، وقد واصل المركز تصّدر مشهد اإلبتكار في العام 2020 
ولع���ب دوراً ملحوظاً في نش���ر الحلول الرقمي���ة عبر قطاع الخدمات 
المالي���ة. وفي إطار خططه لعام 2021، يواصل المركز جهوده لبلورة 
مس���تقبل القطاع المالي والمساهمة في النمو االقتصادي المستدام 
لدبي والمنطقة عموماً، ويحتضن أكثر من 350 شركة متخصصة في 
مجاالت التكنولوجيا المالية واإلبتكار، أي أكثر من نصف الش���ركات 

العاملة في هذا القطاع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي«.
وتاب���ع أميري: »باعتباره جزءاً من »حي دبي للمس���تقبل«، يحظى 
دور المرك���ز بالدعم لتحفيز اإلبتكار وتس���ريع وتي���رة نمّو القطاعات 
المس���تقبلية واإلقتصاد الرقمي. كما يلعب »إنوفيش���ن هب« - الذي 
ت���م إطالق���ه الع���ام الماضي - ونس���عى لتطوير إمكاناته ه���ذا العام، 
يلعب دوراً رئيس���اً في حفز هذا التقدم بإعتباره منظومة التكنولوجيا 
الش���املة الوحيدة من نوعها في المنطقة. وتدعم القوى العاملة دور 
المرك���ز المال���ي في تطوير المه���ارات وإثراء تنوعن���ا الثقافي، لذلك 
س���نُواصل تركيزن���ا هذا العام على خلق بيئ���ة العمل المثلى إلجتذاب 

أصحاب الكفاءات واإلحتفاظ بها«.
وأوض���ح أمي���ري »لقد حق���ق المرك���ز أداًء إس���تثنائياً على جميع 
المقاييس، رغم التحديات التي فرضتها الجائحة على مستوى العالم، 
إذ تمّكن المركز، وآالف الشركات العاملة فيه، من التأقلم سريعاً مع 
الواق���ع الجديد وخلق فرص بديلة. وفي العام 2020، واصل المركز 
اجتذاب المواهب المالية واإلحتفاظ بها، إذ إرتفع عدد العاملين في 
المركز بمعدل س���نوي بلغ 4.4 %، ما يُجسد إنجازاً حقيقياً في ظل 

 عارف أميري
 الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي

أزم���ة الجائح���ة العالمية، فيما أضاف متعامل���و المركز 1135 وظيفة 
جديدة ليتجاوز إجمالي عدد الوظائف 26 ألفاً و770 وظيفة«.

وتاب���ع أمي���ري: »يُواصل المركز أيضاً تركي���زه على تعزيز مكانته 
إلحتض���ان وتطوي���ر أفضل المواهب المالية ف���ي المنطقة. وفي هذا 
الس���ياق، ُعقدت ش���راكات جديدة مع العديد من مؤسسات التطوير 
المهن���ي في العام 2020، بما فيه���ا المعهد القانوني لألوراق المالية 
واإلستثمار، والجمعية الدولية لإلمتثال، ويرتبط المركز بإتفاقات مع 
30 مؤسسة تعليمية وجهة حكومية في إطار مساعيه لتطوير الكوادر 
البشرية. وبطبيعة الحال، إرتكزت إستجابة المركز لتحديات »كوفيد 
19« على اإلجراءات الس���ريعة الت���ي إتخذتها الهيئات الحكومية. فتم 
إصدار توجيهات مؤقتة لدعم الموظفين وأصحاب العمل في المركز، 
وتراف���ق ذلك مع إجراءات تحفيزية ع���دة أدت إلى خروج المتعاملين 
م���ن األزم���ة أقوى مما كانوا عليه قبلها. وس���اهمت ه���ذه التوجيهات 

أيضاً في إستقرار الوظائف في الشركات التي تأثرت بالجائحة«. 
ولف���ت أمي���ري إلى أنه »ت���م تطبي���ق البرنامج لضمان إس���تمرار 
األعم���ال، والمس���اعدة على حماي���ة قطاع الخدم���ات المالية وجميع 
الشركات العاملة في المركز على مستوى التكلفة، فضاًل عن ضمان 
إمتثاله���ا للمتطلب���ات القانوني���ة المختلفة عبر منح الش���ركات مزيداً 
م���ن الوقت لتحقيق ذاك اإلمتثال، ومن���ح المزيد من المرونة لجهات 
التوظيف في المركز وتعزيز حماية الموظفين. ومع إستمرار التركيز 
على تحقيق إس���تراتيجية العام 2024، نعمل على تسريع وتيرة النمو 
م���ن خالل إطالق المبادرات المتنوعة الغتن���ام الفرص التي يحملها 

المستقبل في القطاع المالي«.

حوافز وت�صهيالت 

وق���ال أمي���ري: »يبدو تمي���ز أداء المرك���ز جلياً ف���ي النتائج التي 
حققه���ا، بع���د أن س���جل معدالت نم���و الفتة حتى في فت���رة اإلغالق 
الش���امل، وعكف عل���ى إطالق العديد من المب���ادرات في تلك الفترة 
م���ن العام الماضي. وس���يتذكر العمالء دائماً وقوف���ه إلى جانبهم في 
الفترة التي كانوا بحاجة للمس���اعدة والدع���م. وقد تمّكن من تحقيق 
تل���ك النتائج بدعم م���ن قنواته الرقمية، وكان من أوائل المؤسس���ات 
التي أظهرت جهوزيتها للتحول نحو نموذج العمل عن بعد، ومساعدة 

عمالئه وشركائه على تأمين إحتياجاتهم«.

مبادرات مبتكرة 

وق���ال أمي���ري: »ي���درس المركز منتجات���ه بدقة متناهي���ة ويقدم 
العديد من الخيارات بناًء على سجل المستثمرين ونوع أعمالهم، ومن 
أب���رز األمثلة على المبادرات المبتك���رة التي أطلقها مؤخراً، ترخيص 
االبتكارات أو إطار عمل رأس المال االس���تثماري، فيما يعتزم إطالق 
المزيد من المبادرات التي س���يتم اإلع���الن عن تفاصيلها في الوقت 

المناسب«.

موضوع الغالف
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زيادة تاريخية 

وتابع أميري: »ش���هد المركز في العام 2020 تسجيل أكبر زيادة 
س���نوية منذ تأسيس���ه في عدد الش���ركات الجدي���دة المنضمة إليه. 
وتنش���ط راهناً 2919 شركة بإرتفاع 20 % على أساس سنوي )منها 
915 ش���ركة مختص���ة بالخدمات المالي���ة واإلبتكار(، ويُس���اهم تنوع 
الش���ركات الجدي���دة في زيادة إتس���اع وعمق المرك���ز. ويقود المركز 
مس���ار النمو عبر جميع قطاعات األعمال، مما يعكس عمق وإتس���اع 
نطاق أعماله، ويُعّزز سمعة دبي العالمية قاعدًة مثلى لتطوير أنشطة 
األعم���ال في مواجه���ة تحديات الجائحة العالمي���ة. ويضطلع المركز 
أيض���اً ب���دور ريادي ف���ي تحقيق إس���تراتيجية دبي لإلبت���كار ورؤيتها 
الرامية إلى تطوير مس���تقبل القطاع المالي، إذ شهد المركز تسجيل 
189 ش���ركة جدي���دة ف���ي مج���ال التكنولوجي���ا المالي���ة واإلبتكار في 
العام 2020، وهذا أكثر من ضعف عدد الش���ركات المنضوية ضمن 

منظومتنا التقنية«.

وجهة البتكار 

وق���ال أمي���ري: »لقد تمكن المركز في الس���نوات األخيرة من ترس���يخ 
مكانته الريادية عبر خلق بيئة عمل مستقرة وداعمة ومحفزة على اإلبتكار، 
فأصبح قطباً رئيس���اً لتطوير أعمال التكنولوجيا المالية في المنطقة. وال 
يّدخر المركز جهداً في توفير مقومات النمو الس���ريع للش���ركات اإلبتكارية 
الناشئة التي ترسم مستقبل األسواق والخدمات المالية. وفي العام 2020، 
ارتف���ع عدد ش���ركات التكنولوجيا المالية واالبتكار المس���ّجلة لدى المركز 
بنحو ثالثة أضعاف ليصل إلى 303 ش���ركات، ونجحت الش���ركات الناشئة 
المس���ّجلة ضمن برنامج »فينتك هايف« في مركز دبي المالي العالمي في 
جمع أكثر من 1.1 مليار درهم )298.8 مليون دوالر( لتسريع وتيرة نمّوها«.
أض���اف أمي���ري: »لقد ش���هد الع���ام 2021 بدايًة جي���دة للمركز، وجاء 
أداؤه مدفوع���اً بتحس���ن البيئة اإلقتصادي���ة عموماً، والجه���ود التي بذلتها 
القيادة الرشيدة للتخفيف من تداعيات الجائحة العالمية، وإطالق برنامج 
التطعي���م الوطني وحزم وإجراءات الدعم اإلقتصادي. ونتطلع بتفاؤل كبير 
للعام الجاري، ويُوجه تركيزه لتحقيق المزيد من التقدم في الفترة المقبلة، 
وال س���يما مع إس���تعداد دبي الس���تضافة الحدث العالمي المرتقب »إكسبو 

2020 دبي«.

اأ�صول عاملة 

وق���ال أمي���ري: »لقد حقق المرك���ز نمواً غير مس���بوق في العام 
2020، إذ إرتف���ع إجمال���ي قيم���ة األص���ول المصرفي���ة الم���دارة 
في���ه بنس���بة 6 % إل���ى 189 ملي���ار دوالر، فيما بلغ حج���م القروض 
الممنوحة من الش���ركات الُمس���جلة في المرك���ز 64 مليار دوالر في 
الع���ام 2020. وإس���تثمر مدي���رو محاف���ظ إدارة الث���روات واألصول 
ف���ي المركز المال���ي 203.5 مليارات دوالر بزي���ادة 106 %، مقارنة 
ب����99 ملي���ار دوالر ف���ي الع���ام 2019، إذ بلغ���ت القيم���ة اإلجمالي���ة 
لقط���اع إدارة الث���روات واألص���ول 528.5 ملي���ار دوالر، بينما تجاوز 
 إجمال���ي األقس���اط المكتتب���ة لقط���اع التأمي���ن 1.7 ملي���ار دوالر.
وتجل���ت مرونة المركز في حفاظه على أرباحه التش���غيلية عند 125 
ملي���ون دوالر، بم���ا يعادل بش���كل عام أرباح���ه التش���غيلية عن العام 
2019. وبشكل عام، إرتفع الحجم السوقي ألنشطة المركز في العام 
2020 إل���ى 2.876 تريليون درهم )784 مليار دوالر(، بزيادة 12 % 

على أساس سنوي«.

�صراكات واإتفاقات

وأضاف أميري: »لقد عقدنا في وقت س���ابق من العام الجاري، 
C - )إتفاقية ش���راكة مع »ماس���تركارد« إلطالق برنامجها العالمي 
ber Forward(، ال���ذي يه���دف إل���ى بن���اء منظوم���ات رقمية آمنة 
بالش���راكة بي���ن القطاعي���ن الع���ام والخاص. كم���ا وقع���ت أكاديمية 
مرك���ز دب���ي المال���ي العالمي اتفاقية ش���راكة م���ع »إد آي���د« لتوفير 
تعليم رقمي عالمي المس���توى. وتتيح هذه الشراكة مساحة مشتركة 
للعمل والدراس���ة للطالب المس���جلين في البرامج التعليمية عالمية 
المس���توى عبر اإلنترن���ت. وإنضم مركز دبي المال���ي العالمي كذلك 
إل���ى التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية الذي يضّم 19 مركزاً 
عنا مؤخراً إتفاقية تعاون  مالي���اً دولياً رائداً عبر أرب���ع قارات. كما وقَّ
م���ع »إقتصادي���ة دبي« لتوحيد الجهود وتوس���يع تحالف منصة تبادل 
بيان���ات العمالء »اعرف عميلك« المعتمدة على تقنيات بلوك تش���ين 
في اإلمارات لتكون المنصة الوطنية الموحدة األولى من نوعها على 
مس���توى المنطقة. وإختارت »أدي���ن«، المنصة العالمية للمدفوعات، 

l.»مركز دبي المالي العالمي مقراً إقليمياً لعملياتها في المنطقة

موضوع الغالف
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بمباركة األمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، تم تشكيل المكتب التنفيذي لإلتحادات المتخصصة، وذلك في إطار تنفيذ 
قرارات الدورة الرابعة لملتقى اإلتحادات العربية النوعية المتخصصة التي عقدت برئاسة األمين العام للجامعة في فرع األكاديمية 
العربي��ة للعل��وم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة العلمين الجديدة في مصر.وقد إنتخب  أحمد الجروان رئيس اإلتحاد العام 

للخبراء العرب، رئيسًا للمكتب التنفيذي للملتقى، واألمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح نائبًا للرئيس.

المكتب التنفيذي لإلتحادات المتخصصة في جامعة الدول العربية 

بمباركة األمين العام أحمد أبو الغيط

وسام حسن فتوح األمين العام إلتحاد المصارف العربية 
نائبًا لرئيس المكتب التنفيذي لملتقى اإلتحادات العربية النوعية المتخصصة

األخبار والمستجدات

صة في جامعة الدول العربية  المكتب التنفيذي لإلتحادات المتخصِّ
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وإنعق���د اإلجتم���اع الثان���ي للمكت���ب التنفيذي 
لملتقى اإلتح���ادات العربية النوعي���ة المتخصصة، 
ف���ي القاع���ة األندلس���ية، حيث تم تش���كيل المكتب 
التنفيذي للملتقى، برئاسة السفير كمال حسن علي 
رئي���س القطاع اإلقتص���ادي في الجامع���ة العربية، 
وأمانته الفنية برئاس���ة الوزير المفوض محمد خير 
عب���د الق���ادر مدي���ر إدارة المنظم���ات واإلتحادات 

العربية في الجامعة العربية.

وقد ناق���ش المكت���ب التنفي���ذي، التحضيرات 
الجاري���ة إلنعقاد الدورة الخامس���ة المقبلة، لملتقى 

اإلتح���ادات العربية النوعية المتخصص���ة والمقرر عقدها في يناير/
كان���ون الثاني 2022، برئاس���ة األمي���ن العام لجامعة ال���دول العربية، 
كذل���ك ناقش أه���م الموضوعات المدرج���ة في ج���دول أعماله.  كما 
تط���رق المجتمع���ون إلى ق���رار ال���دورة الرابعة للملتقى وال���ذي يتعلق 
بإنش���اء صندوق خ���اص لإلنف���اق عل���ى المش���روعات والبرامج التي 

تشارك فيها اإلتحادات العربية المتخصصة في تنفيذها.

وحضر اإلجتماع، رؤساء واألمناء العامون ل� 11 إتحاداً عربياً نوعياً 
متخصص���اً والذين يُمثلون مجل���س إدارة المكتب التنفيذي للمنظمات 
واإلتح���ادات أعض���اء الملتق���ى. علم���اً أن المكتب التنفي���ذي لملتقى 
اإلتح���ادات العربي���ة النوعي���ة المتخصصة الذي تم تش���كيله بمباركة 

األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، جاء كالتالي:
- أحمد الجروان رئيس اإلتحاد العام للخبراء العرب، رئيساً للمكتب

التنفيذي للملتقى، ووسام حسن فتوح نائباً للرئيس. 
أما األعضاء فهم:

l الدكتور هيثم الجّفان، رئيس اإلتحاد العربي للصناعات الغذائية،

l فادي فالح جبر، أمين عام اإلتحاد العربي للصناعات الغذائية،

l الدكت���ور أش���رف عبد العزي���ز، األمي���ن العام لإلتح���اد العربي 
للتنمية المستدامة والبيئة،

l المهن���دس أحم���د الروس���ان، األمي���ن الع���ام لإلتح���اد العرب���ي 
لإلسمنت ومواد البناء،

l السفير عبد المنعم محمد محمود، األمين العام لإلتحاد العربي 
لتنمية الصادرات الصناعية،

l الدكتور إبراهيم ابو ذكرى، رئيس اإلتحاد العام للمنتجين العرب،
l الدكتورة بدرية سليمان، رئيس إتحاد قيادات المرأة العربية،
l الدكتورة هالة علي، أمين عام إتحاد قيادات المرأة العربية،

l حسن محمد بو هزاع، رئيس اإلتحاد العربي للتطّوع،

l الدكت���ورة ريهام ع���ادل محمد العاصي، رئي���س اإلتحاد العربي 
للتنمية اإلجتماعية المستدامة،

l رائد الصعوب، األمين العام لإلتحاد العربي لألسمدة،

l الدكتور علي محمد الخوري، رئيس اإلتحاد العربي لإلقتصاد الرقمي،
l.رامي إبراهيم الدكاتي، األمين العام إلتحاد البورصات العربي l

األخبار والمستجدات

صة  اإلجتماع العام للمكتب التنفيذي لإلتحادات المتخصِّ

صة  القيادة الرئيسية للمكتب التنفيذي لإلتحادات المتخصِّ
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عقد محافظ  البنك المركزي األردني الدكتور زياد فريز مع األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح 
إجتماعًا في مقر البنك المركزي في العاصمة األردنية عّمان في حضور نائبي المحافظ الدكتور عادل شركس،

 والدكتور ماهر الشيخ، وكان بحث في الشؤون المصرفية العربية والدولية، 
وال سيما تعزيز العالقات المصرفية العربية، والمحافظة على إتباع المعايير الدولية. 

وتطرق الجانبان إلى أهمية مواصلة جهود إتحاد المصارف العربية في سبيل التنسيق والتعاون مع المصارف العربية، 
ومواكبة التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، وكل ما من شأنه أن يضع القطاع المصرفي العربي 

l.في مصاف المصارف العالمية، فضاًل عن األنشطة التي ينظمها إتحاد المصارف العربية في المملكة

محافظ البنك المركزي األردني يستقبل
 األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح

 في حضور نائبيه

 محافظ  البنك المركزي األردني الدكتور زياد فريز واألمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح 
 يتوسطان نائبّي المحافظ 

األخبار والمستجدات
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ق��د تكون العمل��ة الرقمية للبن��ك المركزي هي العملة المش��فرة الصحيحة في المس��تقبل. وعليه 
ُنلق��ي الضوء على العمل��ة الرقمية للبنك المركزي م��ن مختلف الجوانب، بما ف��ي ذلك الخصائص، 
التحتي��ة،  والبني��ة  والتكنولوجي��ا،  والتش��ريعات،  التط��ور،  الرئيس��ية، ومراح��ل  واإلس��تخدامات 

والتحديات والفرص، واإلنتشار في العالم. ونختم بالتوقعات والتوجهات المستقبلية.

 العملة الرقمية للبنك المركزي:
هل هي العملة المشفرة الصحيحة؟

الخ�صائ�س والإ�صتخدامات الرئي�صية

إن العمل����ة الرقمية للبنك المرك����زي هي عملة رقمية صادرة 
عن بنك مركزي. وهي شكل جديد من أشكال النقد الصادر عن 
البن����ك المركزي. وتُعرف العمالت الرقمية للبنك المركزي أيضاً 

بالعمالت الرقمية األساسية.
إن العملة الرقمية للبنك المركزي مستوحاة من ال� »بيتكوين«، 
لكنه����ا تختلف عن ال� »بيتكوين« من ن����واٍح عديدة. فال� »بيتكوين« 
ال تصدر من قبل س����لطة معينة وتفتقر إلى التشريعات القانونية 
الحكومي����ة. ف����ي حي����ن أن العملة الرقمي����ة للبن����ك المركزي يتم 
إصداره����ا ودعمه����ا من قبل بن����ك مركزي في بل����د معين. واليوم 
نج����د أن أكثر من 80 % من البنوك المركزية حول العالم تتطلع 

إلى إصدار عملتها الرقمية الخاصة بها.

إن الميزات واإلس��تخدامات الرئيس��ية للعمل��ة الرقمية 
للبنك المركزي هي:

- األوراق النقدية الرقمية: إن العملة الرقمية للبنك المركزي 
تشبه األوراق النقدية الرقمية. ويُمكن أن يستخدمها األفراد لدفع 
رسوم األعمال والمحالت التجارية. ويمكن إستخدامها أيضاً بين 

المؤسسات المالية لتسوية العمليات في األسواق المالية.
- النوع الثالث ألموال البنك المركزي: عادًة هناك نوعان من 
أم����وال البنك المركزي هما النقد واإلحتياطات التي تحتفظ بها 
المؤسس����ات المالية المؤهلة ف����ي البنك المركزي. أما اليوم فإن 

موضوع الغالف
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العمل����ة الرقمي����ة للبن����ك المركزي 
هي النوع الثالث لألموال الصادرة 
ع����ن البن����ك المركزي، وتُس����تخدم 
كس����جل إلكتروني أو كعملة الدولة 
الرقمي����ة. ويت����م إص����دار العمل����ة 
الرقمية للبن����ك المركزي وإدارتها 
مباش����رة من قبل البنك المركزي، 
قب����ل  م����ن  إس����تخدامها  ويُمك����ن 
األفراد والش����ركات والمؤسس����ات 

المالية ألغراض عدة.

مراحل التطور والت�صريعات

يعود تاريخ العملة الرقمية إلى عقود طويلة سابقة. وفي ما 
يلي نعرض األشكال المختلفة لتطور العملة الرقمية:

- البيتكوين: تم إطالقها في العام 2009، وهي أول عملة رقمية 
مش���فرة خاصة وغير مركزية قائمة على تقنية دفتر األستاذ وسلسلة 
كتل البيانات. واليوم هناك ما يقدر بنحو 7000 عملة رقمية مشفرة. 
منذ طرحها، تميزت العمالت المش���فرة بتقلب ش���ديد في األس���عار. 
وتُس���تخدم ال� »بيتكوين« بش���كل أساسي كأداة إس���تثمار ذات مخاطر 
وعوائد محتملة عالية، إاّل أن إستخدامها كوسيلة للتبادل هو محدود.

- العملة المس��تقرة: هي عملة رقمي���ة مدعومة بعملة صادرة 
عن الحكومة. وقد تم إطالقها في العام 2014 وهي مصّممة لمعالجة 
التقلب الش���ديد في العمالت المشفرة. ومثل العمالت المشفرة، يتم 
إصدار العمالت المستقرة بشكل خاص وال تخضع للتنظيم أو الدعم 

من قبل سلطة نقدية.
- العمل��ة الرقمي��ة للبنك المركزي أو النق��د الرقمي: يتم 
إصدارها من قبل بنك مركزي، وحاملها له حق مباش���ر على الدولة. 
مم���ا يحافظ على مفهوم النقد كس���لعة عام���ة ويجعل العملة الرقمية 
للبن���ك المرك���زي مخزناً آمناً للقيم���ة. إاّل أنها قد تتس���بب في إبعاد 
البنوك مما يزعزع إستقرار القطاع المالي إذا كان األفراد والشركات 

قادرين على اإلحتفاظ بحسابات مباشرة في البنك المركزي. 

وتعم��ل البن��وك المركزي��ة األوروبي��ة والعديد م��ن البنوك 
المركزي��ة والس��لطات النقدية في جميع أنح��اء العالم على 
وضع التش��ريعات الخاصة بالعملة الرقمية للبنك المركزي. 

وتتناول هذه التشريعات العديد من القضايا بما في ذلك:
- حقوق المستخدمين.

- عمليات اإلئتمان.
- كفاية رأس المال.
- السياسة النقدية.

- غسل وتبييض األموال.
- اإلستخدامات المتعددة.

- التوفر في األسواق.
ويقوم المس���ؤولون األميركيون بتقييم قدرة العملة الرقمية للبنك 
المرك���زي على تحس���ين أنظمة الدف���ع المحلية والعالمي���ة. ويدرس 
البنك المركزي األوروب���ي إمكانية طرح اليورو الرقمي بهدف تمكين 

اإلقتصاد الرقمي ودعم السيادة األوروبية واإلستقرار.

التقنية والبنية التحتية 

تش��مل المي��زات والتصميم��ات الرئيس��ية لتقني��ة العمل��ة 
الرقمية للبنك المركزي ما يلي:

- السجل اإللكتروني: تستخدم العملة الرقمية للبنك المركزي 
سجاًل إلكترونياً وتُعتبر الشكل اإلفتراضي للعملة الورقية لبلد معّين. 
- المركزية: إن العملة الرقمية للبنك المركزي هي عملة مركزية يتم 

إصدارها وتنظيمها من قبل بنك مركزي أو سلطة نقدية في بلد معين.
- االحتي��اط: العمل���ة الرقمي���ة للبنك المركزي هي مس���ؤولية 
البن���ك المركزي، أي أنه يجب على الحكومة االحتفاظ باإلحتياطات 

والودائع لدعمها.
- النقد اإللكتروني: إن العملة الرقمية للبنك المركزي هي في 
األس���اس نق���ود إلكترونية. ومثل النقد الع���ادي، تمنح العملة الرقمية 
للبنك المركزي حامليها حق المطالبة المباش���رة من البنك المركزي 

وتسمح للشركات واألفراد بإجراء مدفوعات وتحويالت إلكترونية.
- المخاطر: تختلف العملة الرقمية للبنك المركزي عن بطاقات 
اإلئتمان إذ إن بطاقات االئتمان تُعتبر شكاًل من أشكال النقود الرقمية 
ولكنه���ا صادرة عن البنوك التجارية بن���اًء على أموال البنك المركزي 
المقيدة إلكترونياً في حس���ابات العم���الء. وتنطوي بطاقات اإلئتمان 
على مخاطر التخلُّف عن السداد إذا سقطت البنوك التجارية. وعادًة 
تؤم���ن الحكوم���ات مبلغاً معين���اً جزئياً فقط لبطاق���ات اإلئتمان. قي 
حي���ن أن العملة الرقمية للبنك المركزي مدعومة بالكامل من البنوك 
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المركزية وخالية من مخاطر التخلف عن السداد.
- االس��تخدامات: إن العم���الت الرقمي���ة للبن���ك المركزي هي 
مصمم���ة لمدفوعات التجزئة أو البيع بالجملة. وتُس���تخدم العمالت 
الرقمي���ة للبنوك المركزية بطريقة إس���تخدام األوراق النقدية عينها، 
لتس���ديد المدفوعات بين األفراد، أو في ما بين األفراد والش���ركات. 
كما وتُس���تخدم لتمكين المعامالت بين المؤسسات المالية والجهات 

التي لديها حسابات في البنوك المركزية.

 يرتكز تصميم العملة الرقمية للبنك المركزي على أمور عدة:
-الهندس��ة: وهي تحدد الدور التش���غيلي وتقسيم المسؤوليات 

بين البنك المركزي والوسطاء من القطاع الخاص.
- البني��ة التحتي��ة: وهي تقوم على قاعدة بيان���ات مركزية أو 
تقنية دفتر األس���تاذ الموزع الالمركزية لتسجيل المعامالت الخاصة 

بالعملة الرقمية للبنك المركزي.
- االستحواذ: يحدد ما إذا كان إستخدام العملة الرقمية للبنك 

المركزي يعتمد على الهوية الفردية أو مجهول الهوية.
- الوس��اطة المالي��ة: تح���دد دور البنوك وق���رارات تخصيص 

اإلئتمان مع الدولة. 
- منصات الدفع والتس��وية: هي منص���ات تتيح تداول العملة 
الرقمي���ة للبن���ك المركزي. ويجب أن تكون المنصات قابلة للتش���غيل 

المتبادل مع بعضها البعض ومع األنظمة القديمة.
- منصات التجارة العالمية: هي منصات للمدفوعات المحلية 

والعالمية عبر الحدود. 

التحديات والفر�س

تدع���م العملة الرقمية للبنك المركزي اإلقتصاد الرقمي، إذ إنها 
ش���كل جديد من العملة الرقمية ويُعتبر األكثر أماناً، مما يعزز التنوع 
في خيارات الدفع، ويجعل المدفوعات عبر الحدود أس���رع وأرخص، 

ويزيد الشمول المالي ويسهل تحويل األموال.
وتتغلب العملة الرقمية للبنك المركزي على التهديدات التي تواجه 
العمالت المشفرة مثل ال� »بيتكوين«، ألن العملة الرقمية للبنك المركزي 
تعمل تحت سيطرة السلطة التنظيمية للبلد، مثل سلطة البنك المركزي 
مم���ا يُحفز قب���ول العملة الرقمية للبنك المركزي على نطاق واس���ع من 

قبل عامة الناس ألنها تخضع للتشريعات القانونية والحكومية.

تشمل مزايا العملة الرقمية للبنك المركزي ما يلي:
- الس���ماح بالمراقب���ة والتحلي���الت في الوق���ت الحقيقي لجميع 

األموال التي تمر عبر البنك المركزي.
- رفع كفاءة أنظمة البنوك المركزية.

- تمكين المعامالت بشكل أسرع وأسهل.
- خف���ض تكالي���ف الخدم���ات المالية م���ن خالل القض���اء على 

التوزيع المادي للنقد الورقي وإتالفه.
- تعزيز الشمول المالي بحيث يمكن لمن ال يتعامل مع البنوك أن 

يستفيد بسهولة من العملة الرقمية للبنك المركزي.
- تحسين معايير الشفافية والحد من النشاط غير المشروع.

- ضمان إنسياب أسرع للسياسة النقدية.
- تقليل اإلعتماد على العمالت األجنبية مثل الدوالر.

تشمل مخاطر العملة الرقمية للبنك المركزي ما يلي:
- زعزعة استقرار البنوك: قد يقوم المودعون بسحب الكثير 
من األموال من البنوك في وقت واحد وشراء العمالت الرقمية للبنك 

المركزي مما يؤدي إلى زعزعة إستقرار البنوك.
- مخاط��ر األم��ن الس��يبراني: ق���د ينتج عن مركزي���ة النظام 

المصمم للعملة الرقمية للبنك المركزي مخاطر لألمن السيبراني.
- االفتق��ار لإلط��ار التش��ريعي: تفتقر بعض ال���دول لإلطار 

التشريعي الحديث للتعامل مع األشكال الجديدة للنقود الرقمية.
- صعوب��ة تتبع التجارة عبر الح��دود: إن الواليات المتحدة 
ق���ادرة عل���ى مراقبة وتنظي���م معظم تدفق���ات المدفوع���ات الرقمية 
بال���دوالر في جميع أنحاء العالم. إاّل أن أنظمة الدفع الجديدة يُمكن 
أن تحد من قدرة صانعي السياسات على تتبع التدفقات عبر الحدود 

بالعمالت الرقمية الجديدة.
- الشمولية: قد تؤدي زيادة الرقمنة إلى ترك جزء من المجتمع 
ف���ي الخلفية بس���بب الحواج���ز المحتمل���ة ومنها الثق���ة وخصوصية 

البيانات والهوية الرقمية والقدرة على إستخدام التقنيات الحديثة.

تهت��م البن��وك المركزية بالعمل��ة الرقمية للبن��ك المركزي 
ألسباب عدة منها ما يلي:

- تخش���ى البن���وك المركزية من فقدان الس���يطرة على إمدادات 
األموال وأنظمة الدفع للعمالت المشفرة األخرى مثل ال� »بيتكوين«.

- ق���د يؤدي إنتش���ار أش���كال الدفع التي ال تُش���رف عليه���ا أي هيئة 
مركزي���ة أو عامة إلى إضعاف قبض���ة البنوك المركزية على تداول النقد 
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واإلستقرار اإلقتصادي مع تزايد تبني العمالت المشفرة. وتساعد العملة 
الرقمية للبنك المركزي البنوك المركزية في معالجة هذا التهديد.

- تضم���ن العمل���ة الرقمية للبنك المركزي وص���ول الجمهور إلى 
أموال البنك المركزي.

- تقدم العملة الرقمية للبنك المركزي أداة جديدة للبنوك المركزية 
تساعد في وضع السياسة النقدية والحفاظ على إستقرار اإلقتصادات.

الإنت�صار في جميع اأنحاء العالم

يتزاي����د اإلهتمام بالعملة الرقمية للبنك المركزي إس����تجابة للتغيُّرات 
في المدفوعات والتمويل والتكنولوجيا، وباألخص بسبب تداعيات جائحة 
كورون����ا. إن رواد إط����الق العملة الرقمية للبنك المرك����زي هم بنك إنكلترا 
وبنك الصين الشعبي وبنك كندا والبنوك المركزية في أوروغواي وتايالند 
وفنزويال والس����ويد وسنغافورة. وتبحث الدول األخرى في إمكانية إطالق 
عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي. وتتطلع الصين إلى أن تكون أول 
بل����د يصدر عملة رقمية للبنك المركزي. ويبحث البنك المركزي األوروبي 

إمكانية إطالق اليورو الرقمي.
ويطلق مشروع الدوالر الرقمي للواليات المتحدة خمسة برامج تجريبية 
إلختبار اإلستخدامات المحتملة للعملة الرقمية للبنك المركزي األميركي.

وتُعتبر منطقة الش����رق األوسط مخولة لإلس����تفادة من إنتشار العملة 
الرقمية للبنك المركزي مع تغّير إتجاهات الطاقة والتجارة العالمية. وقد 
تس����اعد العملة الرقمية للبنك المرك����زي الكويت وُعمان والمملكة العربية 
الس����عودية واإلمارات العربية المتحدة وقطر وإيران ودول الشرق األوسط 
األخرى في تحقيق النم����و والتنويع اإلقتصادي. وتتعاون البنوك المركزية 
ف����ي المملكة العربية الس����عودية واإلم����ارات العربية المتحدة بالمش����اركة 
مع بنوك تجارية في مش����اريع تقنية تتعلق بالعملة المش����فرة وسلس����لة كتل 
البيانات ومنها مشروع آبر الذي يهدف إلى اإلصدار المزدوج بين البلدين 
لعمل����ة رقمي����ة للبنك المرك����زي تعتمد عل����ى تقنية دفتر األس����تاذ الموزع، 
وتس����اعد ف����ي إج����راء المدفوعات عبر الح����دود، وتحس����ين أنظمة الدفع 
القائم����ة حالياً عل����ى نظام س����ويفت، وتمكن البنوك المركزي����ة من تطوير 

أنظمة دفع جديدة.

العملة الرقمي��ة للبنك المركزي في العالم عل��ى موقع اإلنترنت 
التالي:

 ويمك����ن تتبع إنتش����ار  https://cbdctracker.org/ ويوفر هذا 
الموقع معلومات مرئية مفيدة لتتبع إنتشار العملة الرقمية للبنك المركزي 

في مختلف البلدان على خريطة العالم.

التوقعات والتوجهات الم�صتقبلية

أدى ظه����ور التقني����ات الجديدة وتطور أنظم����ة المعلومات إلى زعزعة 
النظ����ام المصرف����ي والمالي بش����دة. إن العمالت الرقمية ووس����ائل الدفع 
الرقمي����ة الحديث����ة بما في ذلك العمالت المش����فرة والعمالت المس����تقرة 

العالمي����ة والعمل����ة الرقمي����ة للبن����ك المركزي تُعتب����ر إبت����كارات مهمة لها 
تأثيرات كبيرة محتملة على النظام النقدي والمالي الدولي.

وتس���اعد العملة الرقمي���ة للبنك المركزي على زي���ادة الكفاءة وخفض 
التكاليف وتحس���ين الوصول إلى الخدمات المالية وزيادة ش���فافية أنظمة 
الدفع والتدفقات المالية. إال أنها تحمل في طياتها مخاطر جديدة والمزيد 
م���ن التعقيد التقن���ي والتنظيمي. وحالي���اً ال تتفوق العمل���ة الرقمية للبنك 

المركزي على العمالت المشفرة نظراً إلى محدودية المعروض منها.  
ق����د تصبح العملة الرقمية للبنك المرك����زي حقيقة واقعة قريباً. وقد 

تساعد في تعزيز إستخدام العمالت المشفرة وتسريع الشمول المالي.

إن التوجهات المستقبلية تقتضي تنظيم العملة الرقمية للبنك 
المركزي وتصميمها وهندستها على النحو التالي:

- التنظي��م: س����يكون للعم����الت الرقمية للبنك المرك����زي آثار بعيدة 
الم����دى على مس����تقبل التمويل، بما في ذلك ش����راء وبيع األصول الرقمية 
واألوراق المالي����ة، مما يس����توجب وض����ع إطار قانوني مخصص لتس����هيل 
الش����فافية وإصدار ش����كل رقمي من النقود من قب����ل الحكومات العالمية. 
واليوم نرى العديد من الهيئات التنظيمية والبنوك المركزية تتخذ خطوات 
ملموس����ة في وضع اإلطار التش����ريعي والمعايير إلص����دار العملة الرقمية 

للبنك المركزي. 
- التصمي��م: يعتم����د تصميم العمل����ة الرقمية للبن����ك المركزي على 
أولوي����ات كل دول����ة على ح����دة. إال أنه يتوجب التع����اون الدولي لوضع أطر 
تش����ريعية موحدة في شأن البيانات، وحماية الخصوصية، وتقنيات البنية 
التحتي����ة الضرورية لتحقيق فوائد العملة الرقمية للبنك المركزي بش����كل 

كامل وباألخص تسهيل إجراء المدفوعات عبر الحدود.  
- الهندس��ة: إن إنش����اء الهي����كل والبنية التحتي����ة والقواعد للوصول 
إلى العملة الرقمية للبنك المركزي س����وف يستلزم خيارات تصميم صعبة 
ومعق����دة مما يس����توجب على الس����لطات الوطنية وضع أولويات لهندس����ة 

 l.تقنيات البيانات والهوية الرقمية
بقلم الدكتورة سهى معاد
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من جزر الباهاما إلى بريطانيا، تقفز أكبر البنوك المركزي في العالم على عربة التسوق إلصدار النقد الرقمي
 في محاولة لدرء التهديدات الناشئة للنقود التقليدية، ولجعل أنظمة الدفع أكثر سالسة.

وخوفًا من إنتشار العمالت المشفرة، تقوم البنوك المركزية بالبحث عن العمالت الرقمية وتجربتها. 
إذًا فما الفارق بين العمالت الرقمية والمشفرة؟

عمالت البنوك المركزية الرقمية هي في األساس نقود إلكترونية، مثلها مثل النقد التقليدي، والتي تعطي حامليها 
مطالبة مباشرة من البنك المركزي وتسمح للشركات واألفراد بإجراء مدفوعات وتحويالت إلكترونية. وحتى تاريخه، 

إقتصر الوصول إلى أموال البنك المركزي الرقمية على المؤسسات المالية مثل البنوك. 

عمالت رقمية من بنوك مركزية 
هل يُمكنها مواجهة العمالت المشفرة؟

األم ن�صتخدم النقد الرقمي بالفعل؟

يُعد إس���تخدام بطاقة الخصم أو اإلئتمان أو تطبيق الدفع لشراء 
القه���وة أو إج���راء مدفوعات في المتاجر ش���كاًل من أش���كال النقود 
الرقمي���ة. ولكن يتم إنش���اء ذلك من قبل البن���وك التجارية، بناًء على 

أموال البنك المركزي المقيدة إلكترونياً في حساباتها.
والف���رق هو أن هذا الش���كل من النقد الرقمي لي���س “خالياً من 
المخاط���ر” مث���ل عمالت البن���وك المركزي���ة الرقمية. فف���ي البنوك 
التجارية، قد تخس���ر مدخراتك إذا فش���ل البنك ألن الحكومات عادة 

ما تؤمن فقط مبلغاً معيناً.

لماذا البنوك المركزية مهتمة جدًا؟

أوالً، تخش���ى البنوك المركزية من فقدان الس���يطرة على إصدار 
األم���وال، وأنظمة الدفع للعمالت المش���فرة، مث���ل »بيتكوين« أو حتى 

العملة الرقمية المدعومة من فيسبوك »ديم«.

وقد يؤدي إنتش���ار أش���كال الدفع التي ال تش���رف عليها أي هيئة 
مركزية أو عامة إلى إضعاف قبضة البنوك المركزية على المعروض 
من النقود، وتالياً اإلس���تقرار االقتصادي، حيث أصبح التهديد أعمق 

مع تبني العمالت المشفرة بشكل متزايد.
أما السبب الثاني فهو أننا نستخدم نقوداً مادية أقل، فإن العملة 
الرقمي���ة للبنك المركزي س���تضمن وصول الجمهور إلى أموال البنك 

المركزي.
يمكنهم أيضاً تقديم أداة جديدة للبنوك المركزية لنقل السياسة 

النقدية والحفاظ على إستقرار االقتصادات.

هل يمكنهم التعامل مع العمالت الم�صفرة؟

 Nickel يقول الش���ريك المؤس���س والرئي���س التنفيذي لش���ركة
Digital Asset Management، أناتولي كراش���يلوف، ل� »منتدى 
 CBDC رويت���رز غلوبال ماركتس«، إنه »من غي���ر المرجح أن تتفوق

األخبار والمستجدات
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على العمالت المشفرة بسبب محدودية العرض التدريجي«.
وأض���اف كراش���يلوف: »ال توجد عملة بنك مرك���زي، مهما كانت 
رقمي���ة، يُمك���ن أن توفر ندرة في هذه المرحل���ة، حيث يُمكن تضخيم 

المعروض من قبل كيان إصدار البنك المركزي المعني«.

كيف �صتبدو العملة الرقمية للبنك المركزي؟

يُمك���ن أن تتخ���ذ العملة الرقمية للبنك المركزي CBDC ش���كل 
رم���ز مميز محف���وظ على هاتف محمول أو بطاقة مدفوعة مس���بقاً. 
كما يُمكن أن توجد أيضاً في حساب يديره البنك المركزي أو البنك 

الوسيط مباشرًة.
bloc -  وال يوج���د ما يوجب اس���تخدام تقنية سالس���ل الكت���ل

chain، في العمالت المركزية كما هي الحال في العمالت المشفرة 
غير المركزية.

من جانبه، يُفيد بنك الصين الشعبي، »أن اليوان الرقمي الخاص 
به، لن يعتمد على تقنية سالسل الكتل، بينما تعتمد الكرونا اإللكترونية 

.»blockchain السويدية، التي يتم إختبارها حالياً، على

ما هي الدول التي تقود الطريق؟

ته���دف الصين إل���ى أن تصب���ح أول بنك مركزي رئيس���ي يصدر 
عملة رقمية للبنك المركزي. كما يستكشف البنك المركزي األوروبي 
إط���الق اليورو الرقمي في غضون الس���نوات الخمس المقبلة. وكثف 
بنك إنكلترا أبحاثه، فيما أطلق عليه إسم »بريتكوين« من دون تقديم 

أي تعهدات مؤكدة.
ب���دوره، ق���ال مجل���س االحتياط���ي الفيدرالي األميرك���ي إنه »لن 
يتس���رع في إصدار أي دوالر رقمي«. وقال رئيس���ه، جيروم باول، »إن 

هذا العام سيكون مهماً في تحريك الكرة«.
وحتى البنوك المركزية األصغر نشطة أيضاً، حيث أصبحت جزر 
البهاما العام الماضي أول دولة تقدم عملة رقمية للبنك المركزي على 
مستوى البالد، وأصبحت منطقة شرق الكاريبي في أبريل/ نيسسان 

2021 أول بنك مركزي إلتحاد العمالت يُصدر النقد الرقمي.

ما هي المخاطر؟

خ���الل األزم���ات اإلقتصادي���ة، يُمكن للناس التس���ّرع في س���حب 
أمواله���م. لكن العديد من عمالت البن���وك المركزية الرقمية تُخطط 

لمواجهة ذلك من خالل وضع حد أقصى للمسحوبات.
كما أن أي هجرة جماعية إلى عملة رقمية للبنوك المركزية، يُمكن 
أن تحرم البنوك التجارية من مصدر تمويل رخيص وثابت، حيث تخشى 
البن���وك التجارية في الس���ويد من أن يصبح تواف���ر الرهون العقارية أو 

قروض الشركات معتمداً على رغبة البنك المركزي في المخاطرة.
وفي الوقت نفس���ه، يُمكن لإلقتصادات الناش���ئة التي تعتمد على 
العم���الت األجنبية مثل الدوالر، كم���ا يُمكن للعمالت الرقمية للبنوك 
المركزية س���هلة اإلس���تخدام أن تُس���ّرع من تراجع العمالت السيادية 
المحلي���ة، مما يؤدي إلى تآكل تأثير السياس���ة النقدية وربما زعزعة 

 l.إستقرار اإلقتصادات المحلية

األخبار والمستجدات

المرك���زي  البن���ك  أعل���ن 
األوروب���ي، ف���ي بي���ان، إطالق 
مش���روع رائد لس���نتين لتبني 
أم���د  عل���ى  الرقم���ي  الي���ورو 
أط���ول، ُوض���ع لمواجهة تزايد 
اللجوء إلى الدفع اإلفتراضي 
وإنتش���ار العمالت المش���فرة. 
البن���ك  بي���ان  ج���اء  وق���د 
المركزي إث���ر إجتماع مجلس 

المحافظين في فرنكفورت.
وأطل���ق البنك المركزي »المرحلة اإلس���تقصائية« لمش���روع 
الي���ورو الرقم���ي ال���ذي يهدف إل���ى تقديم »الش���كل األكثر أمانا 
للعمل���ة«، وهو »أم���وال البنك المركزي«، مش���يراً إلى »أن القرار 

الحازم في شأن إطالق اليورو 
الرقمي، لن يأتي إاّل بعد هذه 

المرحلة اإلستكشافية«.
البن���ك  رئيس���ة  وقال���ت 
المركزي األوروبي كريس���تين 
الغ���ارد ف���ي بي���ان: »يه���دف 
عملن���ا إل���ى ضمان إس���تمرار 
حصول المواطنين والشركات 
ف���ي العصر الرقمي على أكثر 
أش���كال الم���ال أماناً، أم���وال البنك المركزي. وتس���تمر مرحلة 
التقصي األولية عامين وتركز على تصميم اليورو الرقمي، قبل 
إتخاذ قرار نهائي في ش���أن ما إذا كان س���يتم المضي به قدماً 

 l.»أم ال

البنك المركزي األوروبي يُطلق مشروع اليورو الرقمي
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ثّمة تقديرات من القطاع الخاص تشير إلى أن المستهلكين لديهم تقبٌل متزايٌد لفكرة قيام الحكومات والمصارف المركزية 
حول العالم بإطالق عمالت رقمية خاصة بها. قد يكون األمر عبارة عن تسويق لهذه العمالت، إذ إن هذه التقديرات مبنية 

على إستبيانات غير واضحة، وليس معروفًا، إذا ما كانت تتضمن أسئلة عن الفرق بين العمالت الرقمية التي سُتطلقها 
المصارف المركزية، والعمالت المشّفرة الرائجة حاليًا في األسواق الدولية. علمًا أن العمالت الرقمية »الرسمية« تختلف 

جذريًا عن العمالت المشّفرة »الكونية«.
وّزعت شركة »غاردتايم« األوروبية - وهي تعمل في مجال التكنولوجيا - نتائج بحث أجرته في 10 بلدان في أوروبا 

وآسيا باإلضافة إلى الواليات المتحدة واإلمارات حول إستعمال العمالت الرقمية التي سُتصدرها الحكومات والمصارف 
المركزية، وخلصت إلى التالي: 64 % من الراشدين لن يكون لديهم مانع في استعمال هذه العمالت الرقمية إذا ُوجدت.

 شركة »غاردتايم« األوروبية:
64 % من الراشدين

 لن يكون لديهم مانع في إستعمال العمالت الرقمية

هايو دي ريجر ــ هولندا

كذلك، تشير نتائج البحث إلى أن ثلث الراشدين على إستعداد أن 
يُحّولوا مّدخراتهم إل���ى العملة الرقمية الخاّصة بمصرفهم المركزي 
خالل ش���هر، وأن 26 % آخرين مس���تعدون للقيام بهذا األمر خالل 
س���تة أش���هر. وفي المقابل فقط 10 % من الراش���دين يقولون إنهم 
ل���ن يُحّول���وا مّدخراتهم إلى ه���ذه العمالت أبداً. كم���ا أن 30 % من 
األشخاص يقبلون بأن يتم تحويل أجورهم إلى هذه العمالت الرقمية 
خالل شهر، و27 % آخرون يقبلون بذلك خالل ستة أشهر، و12 % 

فقط لن يقبلوا بهذا التحويل  أبداً.
كذل���ك 86 % هي نس���بة المص���ارف المركزية الت���ي تبحث في 

إحتم���ال إط���الق عم���الت رقمي���ة خاّص���ة به���ا، و60 % هي نس���بة 
المص���ارف المركزي���ة الت���ي ب���دأت بتجرب���ة التكنولوجي���ا الخاّص���ة 
بالعمالت الرقمية، و14 % هي نس���بة المصارف التي بدأت مشاريع 

تجريبية لعمالت مشّفرة.
ف���ي الواق���ع، تُفي���د »غاردتاي���م« أن العديد من ال���دول األوروبية 
تعمل على إطالق عمالت رقمية خاّصة بها، ال بل إن »هذه العمالت 
أصبح���ت أق���رب إلى إطالقها من أّي وقت مض���ى، ألن أزمة فيروس 
كورونا س���اعدت في زيادة رقمنة جمي���ع جوانب المجتمع، وقد يكون 

إطالق أول عملة رقمية رئيسية في غضون ثالث سنوات«. 
بمعن���ى آخ���ر، قد يكون اله���دف من ه���ذا البح���ث الترويج لهذه 

الدراسات واألبحاث والتقارير
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إطالقها.  المنوي  العمالت 
إذا  تُح���ّدد  ال  فالدراس���ة 
م���ا كان األش���خاص الذين 
أس���ئلتها،  عل���ى  أجاب���وا 
يعلم���ون م���ا ه���ي طبيع���ة 
العمالت الرقمية التي تنوي 
المص���ارف  تُصدره���ا  أن 
المركزي���ة، وما الفرق بينها 
وبي���ن العم���الت المش���ّفرة 
األس���واق  ف���ي  الرائج���ة 
الدولي���ة حالياً. فمن المهم 
أن يكون لهؤالء إّطالع كاٍف 
على ه���ذا اإلختالف، لكي 
تك���ون أجوبته���م ذات داللة 

حقيقية. 
وم���ن المهم أيض���اً، أن 
يك���ون ه���ؤالء عل���ى دراي���ة 
بأن العمالت الرقمية التي 
تن���وي إصدارها المصارف 
المركزية تختل���ف جوهرياً 
ع���ن العم���الت المش���ّفرة، 

مثل ال� »بيتكوين« وغيرها من العمالت المتداولة اآلن في األس���واق. 
صحيح أن عمالت المصارف المركزية يفترض أن تعمل وفق النظام 
نفسه الذي نشأت عليه العمالت المشّفرة، أي نظام ال� »بلوكتشاين«، 
 لك���ّن هن���اك إختالفات متع���ّددة بين هذي���ن النوعين م���ن العمالت.

فعل���ى س���بيل المثال، ف���إن العمالت الرقمي���ة الخاّص���ة بالمصارف 
المركزية، س���تعمل وفق نظام »بلوكتش���اين« خ���اص غير متاحة رؤيته 
للعموم، أي أنه ال يُمكن ألٍيّ كان أن يحصل على إذن دخول إليه. وهو 
عكس ما تقوم عليه العمالت المش���ّفرة الموجودة تماماً، حيث يمكن 
ألي شخص الولوج إلى »السلسلة«. ومن ناحية أخرى تعتمد العمالت 
المشّفرة على عدم الكشف عن هوية المستخدمين، وهو أمر ال يُمكن 
أن تس���مح ب���ه المص���ارف المركزية ألن أّي مس���تخدم يجب أن يكون 
متصاًل بحس���اب مصرفي معروف من يملكه، وبالتالي س���تكون هوية 

المستخدم مكشوفة تماماً.
العم���الت الرقمي���ة الت���ي تنوي المص���ارف المركزي���ة إصدارها 
مختلف���ة جوهري���اً ع���ن العمالت المش���ّفرة مثل »بيتكوي���ن« وغيرها. 
كذلك هناك فرق أساس���ي يكمن في إعتماد العمالت المش���ّفرة على 
الالمركزي���ة، وه���و أمر لن يكون متوافراً في حال���ة العمالت الرقمية 
الخاّص���ة بالمصارف المركزية. الالمركزية في هذه الحالة، تعني أن 
عملية إصدار العملة أو تسجيل المعامالت التي تحدث فيها ال تحصل 
في مكان واحد، بل هي تُس���ّجل من قبل أس���رع جه���از »تعدين« يقوم 

بتس���جيل المعاملة على ال� 
»بلوكتش���اين« المتاح���ة في 
العل���ن. فف���ي حال���ة العملة 
مس���ؤولية  تق���ع  الرقمي���ة 
عل���ى  العملي���ات  تس���جيل 
عات���ق المص���رف المركزي 

فقط.
اإلختالف���ات  ه���ذه 
بالقواعد األساس���ية  تمّس 
التي تقوم عليه���ا العمالت 
المش���ّفرة. وهي بشكل عام 
ته���دف إلى أن يت���م التخلّي 
ع���ن الطرف الوس���يط، أي 
المص���ارف التجارية وحتى 
في  المرك���زي،  المص���رف 
ف���إن  المالي���ة.  العملي���ات 
كل الخصائ���ص التي تقوم 
عليه���ا العم���الت الرقمي���ة 
الت���ي تن���وي أن تُصدره���ا 
المصارف المركزية تنسف 

هذا الهدف.

التالعب بالعمالت الم�صّفرة: ما�صك نموذجًا؟

ش���ارك إيلون ماس���ك، مالك ش���ركة »تيس���ال«، وجاك دورس���ي، 
المدي���ر التنفيذي لموقع »تويتر«، مؤخراً، ف���ي لقاء إفتراضي بينهما 
عن العمالت المش���ّفرة. وقال ماسك إن »تيسال« ليست الوحيدة بين 
ش���ركاته الت���ي تملك ال� »بيتكوين«، بل هي تمل���ك ما قيمته 1.5 مليار 
Space- دوالر م���ن هذه العملة المش���ّفرة، باإلضافة إلى أن ش���ركة
X المملوك���ة من���ه أيضاً تحتفظ بكميات من ه���ذه العملة. كذلك قال 
إنه يملك ش���خصياً »بيتكوين« وعمالت مش���ّفرة أخرى مثل »إثيريوم« 

و»دوجكوين«. 
ف���ي الختام، أّدى هذا التصريح إلى إرتفاع أس���عار هذه العمالت 
مؤخ���راً، متأّثرة بش���كل واضح ومباش���ر بكالمه. وهذه ليس���ت المرة 
األول���ى الت���ي يتحدث فيها ماس���ك عن عمل���ة معينة به���دف التأثير 
ف���ي س���عرها. فعلها س���ابقاً مع »بيتكوي���ن« مرتين، وم���ع »دوجكوين« 
أيض���اً. هذا األمر يُبّين إحدى أهم نقاط الضعف الخاّصة بالعمالت 
المشّفرة، وهي أن ال قوانين وأنظمة تحكم سوق هذه العمالت، وتمنع 

التالعب أو حتى تُحّدد ما قد يندرج تحت عنوان التالعب. 
فق���د قام ش���خص واحد، م���رات عّدة، بالتأثير على س���عر بعض 
العمالت من خالل حديثه فقط، من دون أن يسأل حول قانونية هذا 

 l.الموضوع، أو إذا كان يستغلّه بالفعل لتحصيل أرباح خاّصة

الدراسات واألبحاث والتقارير
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قال الرئيس التنفيذي لشركة Sirar  التابعة ل�STC، فهد الجطيلي: »إن معدل اإلنفاق على قطاع األمن السيبراني في المملكة 
العربية السعودية، ُيعد أعلى من متوسط اإلنفاق العالمي، كما ُيعد األعلى في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا«.

وذكر الجطيلي »أن النمو في اإلنفاق العالمي يقدر ب�10.9 % سنويًا، قياسًا على معدل نمو بالمملكة يقدر بنسبة 13.7 %«.
وأف��اد الجطيل��ي »أن نس��بة حجم اإلنفاق م��ن قطاع األمن الس��يبراني مع حجم اإلنفاق عل��ى قطاع تقني��ة المعلومات تقدر 
بنس��بة 7 % في المملكة، قياس��ًا على 5 % عالمي��ًا، وهذا بطبيعة الحال إنعكس على المرك��ز المتقدم الذي احتلته المملكة 

في مؤشرات األمن السيبراني عالميًا«.

إنفاق السعودية على األمن السيبراني
ى المعدالت العالمية   تخطَّ

ويُعد األعلى في الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 الرئيس التنفيذي لشركة Sirar  التابعة ل�STC، فهد الجطيلي

وتابع الرئيس التنفيذي لش���ركة  sirarالجطيلي: »هناك تزايد 
بالمخاطر والتهديدات الس���يبرانية وتناميها بشكل متسارع، وحجم 
الخس���ائر من الجرائم السيبرانية يُقدر ب� 6 تريليونات دوالر خالل 
العام الحالي، وفي السنوات المقبلة سيفوق 10 تريليونات دوالر«.

وقال الجطيلي »إن أسباب إرتفاع تكلفة التهديدات اإللكترونية، 
ترج���ع إل���ى تح���ول أنم���اط العمل م���ع تفش���ي الجائح���ة والتحول 
للعم���ل عن بُعد«، مش���يراً إلى »أن الهجمات تس���تهدف البيانات أو 
إس���تمرارية األعمال، ويض���اف إليها أعمال أخ���رى للمهاجمين من 
أهداف تخريبية أو س���رقة البيانات أو التأثير على س���معة الجهات 

المستهدفة«.
وع���ن مص���ادر الهجمات الت���ي تواج���ه العالم والمنطق���ة، أفاد 
الجطيل���ي أنه���ا »عادة يقوم به���ا أفراد أو جماع���ات تحركهم دوافع 

مختلف���ة، وعادة يخفي المهاجم���ون هويتهم أو المصدر الذي يأتون 
من���ه، وبذل���ك ال يُمكن تحدي���د جهة معين���ة لمن يقوم بإس���تهداف 

الضحايا«.
وأوض���ح الجطيلي أنه »في الغالب يس���تخدمون منصات أخرى 
ف���ي دول أخرى للقيام بالهجمات، والش���ك في أن الصين وروس���يا 
يتردد إسمهما بأنهما مصدر للهجمات، وبالفعل قد ال يكونا مصدر 
الهجوم«، مش���يراً إلى »أن جميع القطاعات باتت حساسة للهجمات 

ومخاطر األمن السيبراني«.
ولف���ت الجطيلي إلى »أن اإلحص���اءات ذكرت أن أكثر الهجمات 
التي حدثت في الفترة الس���ابقة، كانت هجمات منع الخدمة، وهذه 
تؤثر على إس���تمرارية األعمال، وهذه الهجمات شهدت زيادة بنسبة 

 l.»350 % قياساً على السنة الماضية

األخبار والمستجدات
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أك��د رئي��س البن��ك اإلس��المي للتنمي��ة، محمد الجاس��ر أن 
»الموارد البشرية لدى البنك ُيمكنها من خالل العمل كفريق 
واح��د، أن تص��ل إل��ى رؤى جدي��دة تس��تطيع أن تدفع عم��ل 
البن��ك في ال��دول األعضاء ال� 57 وفي دول إس��المية من غير 

أعضاء البنك«.

وقال الجاس���ر الذي تولى مهام رئاس���ة البنك مؤخراً، »إن هناك 
آم���االً كبي���رة جداً نضعها على عمل البنك، وس���نمضي في تحقيقها، 
وس���يكون اإلعالن في مرحلة مستقبلية عن هذه الرؤى«، مشيراً إلى 
»أهمي���ة إجتماع���ات البنك اإلس���المي للتنمية، في حض���ور أكثر من 
2000 مش���ارك، في طشقند األوزبكية، بالنسبة إلى األعضاء ال� 57 
بالتع���اون مع الدولة المضيفة )أوزبكس���تان(«، مؤك���داً »أن مجموعة 

الجاسر: »اإلسالمي للتنمية« قادر على تنفيذ رؤى إقتصادية جديدة
ل أكثر من 11 ألف مشروع  المصرف موَّ

بمبالغ تزيد على 155 مليار ريال خالل 46 عامًا

محمد الجاسر
 رئيس البنك اإلسالمي للتنمية، 

الدول���ة  م���ع  تمكن���ت  البن���ك 
المضيف���ة، م���ن الوص���ول إل���ى 
لإلج���راءات  متكام���ل  تص���ّور 
اإلحترازية والوقائية من جائحة 
اإلجتماع���ات  لعق���د  كورون���ا، 

حضورياً«.
وأشار الجاسر إلى »إقراض 
البن���ك على م���دى 46 عاماً من 
عمره، ألكثر من 11 ألف مشروع 
بمبال���غ تزي���د عل���ى 155 ملي���ار 
دوالر، وبس���بب الجائح���ة أصبح 
البن���ك يق���وم بنش���اطات مكثفة 

وال س���يما المس���لمين الذي���ن يش���كلون 1 م���ن كل 5 من س���كان الكرة 
األرضية«.

يُذك���ر أن مجموعة البنك اإلس���المي للتنمية، عقدت إجتماعاتها 
الس���نوية لمجالس محافظيها )مطلع أيلول / س���بتمبر 2021(،  في 
حض���ور 57 عضواً يُمثل���ون الدول األعضاء، كما يُع���د هذا اإلجتماع 
األول من���ذ جائح���ة كورون���ا، ويُتوق���ع أن تطغ���ى في���ه آث���ار الجائحة 
عل���ى أجن���دة اإلجتماعات التي يحضرها مش���اركون م���ن الحكومات 

l.واألوساط األكاديمية والقطاع الخاص

لتعزي���ز قدرة الدول األعضاء على التعافي م���ن الجائحة، إلى جانب 
دعم قدرة الدول على مواجهة تفاقم ظاهرة الفقر التي زادت بسبب 

ظروف الجائحة«.
وأكد الجاس���ر »أن البنك يُواصل عمل���ه، في محاولة إعادة النمو 
اإلقتصادي المتصالح مع البيئة )النمو األخضر( ضمن إطار متكامل 
م���ن تعزي���ز كفاءة المش���اريع، وأن تك���ون متوافقة مع خط���ط الدول، 
والمحافظ���ة على س���المة األموال وإس���تدامتها، ونعم���ل مع مجلس 
المحافظي���ن، لتحقيق الرؤى الت���ي يتطلع إليهاا جميع أعضاء البنك، 

األخبار والمستجدات
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أك��د والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري »أن اإلنتقال 
إلى نظام مالي »أخضر«، ُيش��كل إحدى أولويات بنك المغرب«. 
وقال الجواهري في كلمته التقديمية للتقرير الس��نوي حول 
اإلش��راف البنكي برس��م الس��نة المالية 2020، أنه »وعيًا منه 
بالدور الرئيس��ي الذي يضطلع به القط��اع المالي في المجال 
البيئ��ي، وإدراكًا من��ه للتهديدات التي تش��كلها مخاطر المناخ 
على اإلس��تقرار المالي، فق��د جعل بنك المغ��رب من إخضرار 

النظام المالي إحدى أولوياته«.

وق����ال الجواه����ري »إن أزم����ة »كوفي����د19-« تذكرنا، نظ����راً إلى حجم 
تداعياته����ا عالمياً، بش����كل ملّح بالحاجة إلى ضمان إنتقال س����ريع ومنظم 

إلى إقتصاد أخضر ومستدام«.
وتابع الجواهري قائاًل: »إن حالة الطوارئ المناخية والبيئية، تستدعي 
التعبئ����ة الفورية لتجنب الصدمات واس����عة النطاق الت����ي من المحتمل أن 
تُهّدد توازن النظم البيئية الطبيعية على الصعيد العالمي، والتي من شأنها 

أن تحدث تأثيرات صحية وإجتماعية وإقتصادية على حياة اإلنسان«.
وأض����اف الجواه����ري: »يلتزم بن����ك المغ����رب على المس����توى الدولي 
المس����اهمة ف����ي إجراءات ش����بكات البن����وك المركزية من أج����ل إخضرار 
النظام المالي والتحالف من أجل الش����مول المالي«، مش����يراً إلى أنه على 
المس����توى الوطني، »أطلق البنك المركزي مش����اريع عدة تهدف إلى وضع 
أس����س تدبير مخاطر المناخ على مس����توى البنوك والنهوض بدور القطاع 

البنكي في التحول نحو تمويل أخضر يراعي المتطلبات البيئية«.
من جهة أخرى، قال الجواهري: إنه »خالل العام 2020، كانت حماية 
الزبائن في صلب إهتمامات بنك المغرب في سياق األزمة«، الفتاً إلى »أن 
مؤسس����ات اإلئتمان مدعوة إلى أن تكون أكثر شفافية وسرعة في معالجة 
طلبات تأجيل القروض والقروض المضمونة، وأنه تم البدء في العديد من 
المشاريع لتجويد العالقة بين البنك والزبون، وتعزيز منافسة بنكية أكبر«.
وأوض����ح وال����ي بن����ك المغ����رب »أن ه����ذه المش����اريع تتعل����ق على وجه 
الخص����وص بوضع ُمقارن للتعريفات البنكية وتواريخ القيمة، كذلك تفعيل 
التنق����ل البنكي وإصدار اإلفراج عن رفع الحجز بعد س����داد القرض. وقد 
إضطلع����ت األزمة الناتجة عن الجائحة أيضاً، بدور المس����ّرع الرقمي في 
الخدمات المالية، سواء من جانب العرض البنكي أو في الجانب المرتبط 
بالمس����تخدمين. كما عمل البنك على تسهيل فتح حسابات الدفع عن بعد 
د قواعد فتح الحسابات عبر اإلنترنت«، مشيراً إلى أنه  أثناء الحجر، وحدَّ
»ت����م تطوير لوحة القيادة لمراقب����ة الخدمات المالية الرقمية مع الفاعلين 

لتقييم أفضل للتقدم المنجز وتدابير الدعم الالزمة«.

والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري: 

اإلنتقال إلى نظام مالي أخضر »أولوية لبنك المغرب«

بن���ك  وال���ي  وخل���ص 
»ه���ذه  أن  إل���ى  المغ���رب 
المس���بوقة  غي���ر  األزم���ة 
ع���ام،  بش���كل  تدعون���ا، 
إل���ى التكيُّ���ف م���ع النماذج 
الت���ي أوجدته���ا  الجدي���دة 
الجائح���ة، وإغتنام الفرص 
من أجل توطيد اإلس���تقرار 
المالي، مع تضافر جهودنا 
من أجل تمويل أكثر شموالً، 

وإبتكاراً وإستدامة«.

توقعات توا�صل نمو الإقت�صاد المغربي

 ليكون الأ�صرع في اإفريقيا في 2021

م����ن جهة أخرى، أكدت »غلوبال داتا« الش����ركة الدولية لالستش����ارات 
وتحليل البيانات، أن المغرب »الذي يتقدم بخطى عمالقة« يتصدر قائمة 
اإلقتصادات الخمس����ة التي ستشهد أسرع معدالت نمو في إفريقيا خالل 

العام 2021.
وتوقع����ت »غلوب����ال داتا«، ف����ي تقريرها األخير، تحقي����ق المملكة لنمو 

نسبته 5,19 %، وهو أعلى معدل على مستوى القارة في العام 2021.
وأبرز التقرير، نقال عن غارغي راوو، محلل األبحاث اإلقتصادية لدى 
»غلوب���ال دات���ا«، أن »المغرب نم���ا بخطى عمالقة في الس���نوات األخيرة«، 
مشيراً إلى أن »النمو المتوقع للمغرب بنسبة 5,19 % سيستفيد، أيضاً، من 
حملة التلقيح الفعالة، والسياسات النقدية المالئمة والحوافز الضريبية«.
وذك����ر تقرير »غلوبال دات����ا«، من جهة أخرى، »أن اإلقتصاد اإلفريقي، 
بعد أن شهد أسوأ ركود له منذ نصف قرن في العام 2020، يتوقع أن ينمو 

l.»2021 بمعدل 3,8 % في

عبد اللطيف الجواهري 
والي بنك المغرب 

األخبار والمستجدات
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أف���اد بن���ك المغرب المرك���زي، »أن التموي���الت الممنوحة حي���ال البنوك 
التش���اركية إرتفعت، على أس���اس س���نوي، بنس���بة %55.3 إلى أكثر من 15.9 
ملي���ار دره���م 1.59  )ملي���ار دوالر( خ���الل ماي���و )أي���ار( 2021«، موضحاً في 
وثيق���ة اإلحصاءات النقدية في مايو/ أي���ار 2021، »أن هذه التمويالت تتوزع 
على القطاع العقاري )13.73 مليار درهم(، واإلس���تهالك )1.06 مليار درهم(، 

والتجهيز )1.08 مليار درهم(، والخزينة )19 مليون درهم(«.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه بالموازاة مع ذلك، »إرتفعت إلتزامات البنوك 
التش���اركية إل���ى أكث���ر من 5.44 ملي���ارات درهم لدى البن���وك األخرى، وذلك 
أساس���اً على ش���كل إعادة التمويل من خالل منتوج »وكالة باإلستثمار« وودائع 

تحت الطلب من البنوك األم«.
وأضاف بنك المغرب »أن حسابات الشيك والحسابات الجارية، إرتفعت 
بنس���بة 50.3 % إلى 4.53 ملي���ارات درهم، فيما بلغت الودائع اإلس���تثمارية 

1.32 مليار درهم«.
عل���ى صعيد آخ���ر، أعلنت مديري���ة الخزينة والمالي���ة الخارجية، التابعة 
لوزارة اإلقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة، »إصدار سندات للخزينة بمبلغ 3.4  

المغرب: قفزة بتمويالت البنوك التشاركية

بل���غ المبلغ الج���اري للقروض البنكية 986,3 ملي���ار درهم في نهاية  
يونيو/ حزيران 2021، بإرتفاع نس���بته 3,7 % مقارنة بالفترة ذاتها قبل 
س���نة، وفقاً للوح���ة القيادة المتعلقة ب� »الق���روض والودائع البنكية« التي 

أصدرها بنك المغرب.
وأوض����ح بن����ك المغرب أنه »بحس����ب كل فاعل اقتص����ادي، فقد بلغت 
الق����روض الممنوحة للمقاوالت غي����ر المالية الخاصة 407 ماليين درهم، 
بزي����ادة قدره����ا 4,2 %، الناتج����ة أساس����اً ع����ن زيادة بنس����بة 9,5 % في 
تس����هيالت الخزينة المغربية  الممنوحة لها. وفي المقابل، سجلت قروض 
المع����دات والعق����ارات إنخفاض����اً بنس����بتي1,9  % و3,6 % توالي����اً، وفقاً 
للمصدر ذاته. وس���جلت القروض الممنوحة لألسر زيادة سنوية بنسبة 5,8 %، 

مما يعكس بشكل أساسي زيادة بنسبة 7,1 % في قروض اإلسكان«.
وأض���اف بنك المغ���رب »أن التمويل التش���اركي الموجه لإلس���كان، 
أساس���اً على ش���كل )مرابحة عقارية(، بلغ ما مجموع���ه 14 مليار درهم 
بدالً من 9 ماليين درهم قبل سنة. وبخصوص الودائع لدى البنوك، فقد 
سجلت زيادة بنسبة 6,7 % لتبلغ1.039,9  مليار درهم في نهاية يونيو/ 

بنك المغرب: المبلغ الجاري للقروض البنكية
بلغ 986,3 مليار درهم بإرتفاع 3,7 % في 2021

حزيران 2021«.
وأش���ار بنك المغرب إلى »أن ودائع األسر بلغت 770,6 مليار درهم، 
بإرتفاع سنوي نسبته 5,1 %، منها188,4  مليار درهم في حوزة المغاربة 
المقيمين في الخارح، بينما تحس���نت ودائع المقاوالت الخاصة بنس���بة 

 l.»7,3 % إلى 155,3 مليار درهم

األخبار والمستجدات

مليارات درهم من أصل مبلغ إجمالي بقيمة 5.47 مليارات درهم، وذلك خالل 
عملية إصدار سندات للخزينة عن طريق مناقصة جرت أخيراً«.

 وأوضحت المديرية، في بيان، »أن األمر يتعلق بسندات لمدة 52 أسبوعاً 
بمبلغ 100 مليون درهم )10 ماليين دوالر(، وبمعدل فائدة بنسبة 1.527 %. 
كما يتعلق األمر بسندات لمدة 5 سنوات، و15 سنة بمبلغي 3.2 مليارات درهم 
)320 ملي���ون دوالر(، و100 ملي���ون درهم )10 ماليي���ن دوالر(، بمعّدلي فائدة 
توالياً، 2.032 % و2.64 %«، مش���يراً إلى »أن تاريخ تس���وية هذه الس���ندات 

 l.»حدد في19  يوليو )تموز( الحالي
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ر مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون جديد، لتطبيق حد أقصى في الفوائد البنكية إلى مرحلة  تؤشِّ
جديدة في القطاع المصرفي، الذي ال يزال يعرف نسب فائدة مرتفعة.

ت الغرفة األولى للبرلمان مؤخراً، مش���روع القانون  وأقرَّ
رقم 51.20 بتغيير القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات 

اإلئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
وتس���عى الحكومة، من خالل هذا النص التشريعي، إلى 
تطوي���ر وتعزي���ز المنظومة القانونية للقط���اع المالي بصفة 
عام���ة، واإلط���ار القانوني لمؤسس���ات اإلئتم���ان والهيئات 

المعتبرة في حكمها بصفة خاصة.
 ويبقى أبرز مقتضى يتضّمنه مش���روع القانون الجديد 
هو الس���ماح بتطبيق حد أقصى للفوائد التعاقدية، بالنسبة 
إل���ى كل ن���وع من أنواع عملي���ات اإلئتمان ب���دل حد أقصى 

واحد يُطّبق حالياً على جميع العمليات.
ومن ش���أن تطبيق حد أقصى بالنس���بة إلى كل نوع من 
أنواع عمليات اإلئتمان، س���واء كان العقار أو اإلستهالك أو 
المعدات، إس���تهداف أفضل لمعدالت الفائدة وضبطها بما 

يُمكن حماية أكثر للمستهلكين، وتعزيز الشمول المالي.
حالي���اً، ال يُمكن للدول���ة تطبيق حد أقصى على الفوائد 

البنكي���ة؛ لك���ن يُمكنها خفض س���عر الفائدة الرئيس���ي عن 
طريق بنك المغرب. ورغم مرور س���نة على التخفيض غير 
المس���بوق لس���عر الفائدة الرئيس���ي إل���ى 1.5 % لمواجهة 
التأثير السلبي لفيروس »كورونا« على إقتصاد البالد، فإنه 
ل���م ينعكس على الفوائد المطبقة من قبل البنوك، والتي ال 

تزال في المتوسط تناهز 4.20 %.
ويأت���ي ه���ذا القان���ون الجديد ف���ي وقت تس���تعد لجنة 
المالي���ة والتنمية اإلقتصادية في مجلس النواب للمصادقة 
على التقري���ر النهائي للمهمة اإلس���تطالعية المؤقتة حول 
قطاع مؤسس���ات اإلئتم���ان والهيئات المعتب���رة في حكمها 

التي ُشكلت العام الماضي.
ويُجي���ب التقري���ر المرتقب عن س���ؤال مدى مس���اهمة 
البن���وك ف���ي دع���م وتحفي���ز اإلس���تثمار وتعبئ���ة اإلدخ���ار 
ف���ي ظ���ل تحقيقها ألرباح س���نوية عالية ج���داً، رغم ضعف 
النمو اإلقتص���ادي وتفاقم عجز المي���زان التجاري وإرتفاع 

 l.المديونية العمومية

األخبار والمستجدات

مشروع قانون جديد 
يهدف إلى تطبيق 

حد أقصى على فوائد البنوك 
التعاقدية في المغرب
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الس��يبراني  األم��ن 
م��ن  ب��ات  علي��ه،  واإلنف��اق 
إل��ى  بالنس��بة  الضروري��ات 
والحكوم��ات  المؤسس��ات 
حول العالم على حد س��واء، 
رأس  عل��ى  ُوضع��ت  حي��ث 
األولويات، وذلك مع التحول 
الهائ��ل، وق��د  التكنولوج��ي 
إنتش��ار  وتيرت��ه  م��ن  س��ّرع 
في��روس كورونا من��ذ بداية 
الع��ام 2020، وف��ق م��ا ذك��ر 

موقع »سي إن بي سي«.

9  مليارات دوالر.. حجم إنفاق الدول العربية على األمن السيبراني

زي���ادة الطل���ب على التقنيات بس���بب ظروف العم���ل والتعليم عن 
بُعد، وإنتشار الخدمات الذكية، ارتفع اإلنفاق على األمن السيبراني إلى 
نحو 180 مليار دوالر، ولكن لم تس���تحوذ الدول العربية س���وى على 5 % 
فق���ط، وبم���ا يوازي 9 مليارات دوالر، وذلك بحس���ب التقرير الصادر 

عن إدارة تحالف القطاع الخاص العالمي التابع لألمم المتحدة.
وإجتم���ع المئ���ات من الش���ركات من 30 دولة في مع���رض ومؤتمر 
الخليج ألمن المعلومات »جيس���يك« الذي إستضافته مدينة دبي الذي 
شكل منصة لعرض آخر المنتجات في القطاع، مع إرتفاع الطلب على 

األخبار والمستجدات

طلبت السلفادور من البنك الدولي، 
المساعدة في إقرار عملة »بيتكوين« كعملة 
قانونية، لكن سرعان ما تم رفض طلبها، 
حيث أشارت المنظمة الدولية إلى التأثير 
المناخي للعملة المشفرة وإنعدام الشفافية 

كمبّررات لقرارها.
وأصبحت الدولة الواقعة في أميركا 

الوسطى، أول دولة في العالم تصّوت على 
l.»طرح مناقصة قانونية لعملة »بيتكوين

البنك الدولي يرفض طلب أول دولة تقر »بيتكوين« كعملة رسمية

األمن السيبراني في المنطقة ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع.
علماً أن وعي العمالء وخصوصاً األفراد، يُشكل تحدياً رئيسياً حيال 
األمن الس���يبراني، ففي الوقت الذي يتس���ع فيه إنتشار التحول الرقمي، 
يُوازيه بالسرعة عينها، تطور برمجيات القرصنة والهجمات اإللكترونية.

الخسائر السنوية بسبب الهجمات السيبرانية تقدر بنحو 2 تريليون 
دوالر، وبالتال���ي ف���إن أم���ن المعلومات ب���ات ضرورة ملحة، س���واء على 
مستوى الشركات أو الحكومات، حيث إن كل دوالر واحد يتم إنفاقه على 

l.إدارة المخاطر، سيقابله 7 دوالرات خسائر إذا لم يتم إنفاقه
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وّق��ع مرك��ز الوس��اطة والتحكيم إلتح��اد المص��ارف العربية 
وغرف��ة التج��ارة الدولي��ة، أول إتفاقي��ة تع��اون م��ن نوعه��ا، 
ف��ي  الممارس��ات  أفض��ل  وتطبي��ق  تنظي��م  تتضم��ن  والت��ي 
عملي��ات التموي��ل التنم��وي، ويأت��ي ذلك ضمن إط��ار جهود 
الطرفين الرامية إلى تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية 
المستدامة، وذلك في قاعة محكمة العدل الدولية للوساطة 
والتحكي��م ف��ي مق��ر غرف��ة التج��ارة الدولية ف��ي العاصمة 

الفرنسية باريس.   

وق���ع اإلتفاقية عن جانب إتحاد المصارف العربية، كل من رئيس 
 KIB مجلس إدارة اإلتحاد ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي
الش���يخ محمد ج���ّراح الصباح، واألمين العام لإلتحاد وس���ام حس���ن 
فتوح، في حضور مدير الش���ؤون القانونية في اإلتحاد الدكتور أنيس 

عويدات.
ووقع عن جان���ب غرفة التجارة الدولية أمينها العام جون دنتون، 
ف���ي حضور رئيس���ة محكم���ة التحكيم الدولي���ة لدى غرف���ة التجارة 
الدولية كلوديا س���الومون، وأمين عام محكم���ة التحكيم الدولية لدى 
غرفة التجارة الدولية أليكساندر فيساس، وفي حضور رئيس الهيئة 
العربي���ة للتحكيم الدولي الدكت���ور عبد الحليم األحدب، وممثل لبنان 

رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية محمد جرّاح الصباح واألمين العام لإلتحاد وسام حسن فتوح  

وقعا أول إتفاقية تعاون من نوعها مع غرفة التجارة الدولية 
في مقر محكمة العدل الدولية للوساطة والتحكيم في باريس

ف���ي محكمة التحكي���م الدولية لدى غرف���ة التجارة الدولي���ة الدكتور 
ج���الل األح���دب، وت���م تقديم درع تقديري���ة إلى أمين ع���ام المحكمة 

اليكساندر فيساس، تقديراً لجهوده في سبيل توقيع اإلتفاقية.
وم���ا يُميُ���ز هذا الحدث، إنه تم بالتزامن م���ع إنطالق فعاليات اليوم 
األول من أس���بوع التحكيم الدولي التي تنظمه غرفة التجارة الدولية في 
باري���س بي���ن 20 أيلول/ س���بتمبر 2021، و27 منه، والذي يش���ارك فيه 
كبار المحكمين العالميين من الواليات المتحدة، وأوروبا والعالم العربي.

نشاط اإلتحاد

ع اإلتفاقية وبدا متوسطًا الصباح جون دنتون فتوح يوقِّ

محمد جّراح الصباح متوسطًا من اليمين د. عويدات، وجون دنتون، وكلوديا سالومون، ووسام حسن فتوح، وأليكساندر فيساس
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رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية
 ورئيس مجلس إدارة KIB، الشيخ محمد جرّاح الصباح:

 دور راسخ للمشاريع الصغيرة
 في تنويع اإلقتصادات المحلية

وأوض���ح رئي���س مجل���س إدارة اإلتحاد ورئي���س مجلس إدارة 
KIB، الش���يخ محمد جرّاح الصب���اح »أن اإلتحاد يعمل حالياً مع 
غرفة التجارة الدولية على كتابة السياس���ات واإلجراءات، ووضع 
التوصي���ات لتنظيم عملي���ة التمويل التنموي، وذل���ك بالتعاون مع 
المش���ّرعين«، الفت���اً إلى »توافق هذه اإلتفاقية مع إس���تراتيجيات 
KIB وبرامج���ه المجتمعي���ة، المرتك���زة عل���ى دع���م كل الجه���ود 
المصوب���ة نحو تمكي���ن قطاع المش���اريع الصغيرة، مؤمن���اً إيماناً 
راس���خاً بدورها وأهميتها في تنوي���ع اإلقتصادات المحلية، وخلق 
مص���ادر بديلة للدخل من أجل تحقيق تنمية وطنية وإقليمية أكثر 

إستدامة«.

نشاط اإلتحاد

األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح: 
ندعم تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة 

والتمويل األصغر في المنطقة 
وتحدث األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح 
إث���ر التوقيع، فقال: »تُعزز هذه اإلتفاقية الي���وم الثقة الدولية بإتحاد 
المصارف العربية. وكانت اللجنة التنفيذية لإلتحاد برئاس���ة الدكتور 
ج���وزف طربيه ق���د وافقت على بنود ه���ذه اإلتفاقية خ���الل إجتماع 

اللجنة التنفيذية الذي ُعقد عبر تقنية التواصل المرئي«.
 أض���اف فتوح: »يعمل إتحاد المصارف العربية مع غرفة التجارة 
الدولية على كتابة سياسات وإجراءات، بالتعاون مع المشّرعين بهدف 
دع���م تمويل المش���روعات الصغ���رى والمتوس���طة والتمويل االصغر 
ف���ي المنطقة العربي���ة، ووضع التوصيات الفاعلة لتعزيز اإلس���تقرار 
اإلقتص���ادي وتطبيق أفضل الممارس���ات في تموي���ل التنمية تحقيقأ 

l.»)SDGs( ألهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

الشخصيات الرئيسية خالل حفل توقيع اإلتفاقية
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ذكر إتحاد وكاالت األنباء العربية »فانا« في تقريره الشهري، عن الوضع اإلقتصادي في لبنان، أنه ال يخفى على أحد، بأن 
لبنان يمّر بأزمة إقتصادية ومصرفية هي األسوأ في تاريخه، 

وقد صّنفها البنك الدولي بين األزمات الثالث األسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.  
وقد عانى لبنان، وال يزال، أزمات عدة غير األزمة اإلقتصادية، مثل أزمة كورونا، وتلك التي سّببها إنفجار مرفأ بيروت، 
إال أن األزمة اإلقتصادية كان لها األثر السلبي األكبر على حياة اللبنانيين، إذ عانت الدولة خالل العام الماضي كسادًا 
إقتصاديًا، كان سببه إنكماش النمو في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 20.3 %، باإلضافة إلى وصول معّدالت التضخم 

ألكثر من 100 %، فضاًل عن أن سعر صرف الليرة اللبنانية يشهد تدهورًا غير مسبوق، ومعّدالت الفقر تتزايد
 بشكل حاد. وبات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 % من قيمتها أمام 

الدوالر، فيما إرتفعت أسعار المواد األساسية الى أكثر من 700 %.
علمًا أنه من المعروف عن الشعب اللبناني أنه شعب جّبار، ينهض من تحت الركام، وُيقاتل بصبره وإيمانه، 

حتى ينفض عنه غبار ما سّببته هذه األزمة من إنهيار على كل الصعد،
 ويبقى األمل في أن يعود هذا الوطن إلى سابق عهده منارًة للشرق. 

التقرير اإلقتصادي لـ »فانا« عن لبنان:
يعاني أزمة إقتصادية ومالية حادة 

هي األسوأ في تاريخه

مقابالت
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ولإلضاءة أكثر على الوضع اإلقتصادي، كان لنا لقاءان مع األمين العام إلتحاد المصارف العربية وس��ام حس��ن فتوح، والخبير 
اإلقتصادي البروفسور جاسم عجاقة: 

مقابالت

الأمين العام لإتحاد الم�صارف العربية و�صام ح�صن فتوح:

تدهور الأو�صاع النقدية والم�صرفية في لبنان

في ظل الف�صل في اإدارة الأزمة

وقد ش���رح األمي��ن العام إلتح��اد المصارف العربية وس��ام 
حسن فتوح قائاًل: »ال شك في أن لألزمة التي يعانيها لبنان حالياً، 
أس���باباً عدة، ومتشعبة ومتداخلة وطويلة األمد، تمتد إلى فترة نهاية 
الثمانين���ات وبداية التس���عينات م���ن القرن الماضي، والتي ش���هدت 
إنهي���اراً في قيمة اللي���رة اللبنانية، وعجزاً كبيراً ف���ي موازنة الدولة، 
وإنكماش���اً كبيراً في الناتج المحلي اإلجمال���ي، يُضاف إلى كل ذلك، 

عجز ضخم في الحساب الجاري«.
 أض���اف فت���وح: »على س���بيل المثال، س���ّجل اإلقتص���اد اللبناني 
إنكماش���اً بنس���بة 28.2 % ف���ي الع���ام 1988 وبنس���بة 42.2 % في 
العام 1989 وبنس���بة 13.4 % في العام 1990، مترافقاً مع عجز في 
الحساب الجاري بلغ نسبة 21.7 % و22.5 % و39.2 % من الناتج 

المحلي اإلجمالي في األعوام المذكورة توالياً«.
وتاب���ع فت���وح: »أما عج���ز الموازنة فقد مّثل نس���بة 30.2 % من 
النات���ج المحل���ي االجمالي ف���ي الع���ام 1990. لذلك، فإنه م���ع نهاية 
الح���رب األهلية، كان اإلقتصاد اللبناني يعاني تش���وهات كبيرة جداً، 
باإلضافة إلى دمار ش���به كامل للبني���ة التحتية والقطاعات اإلنتاجية 
االساس���ية. لذلك، كان م���ن الصعب جداً إعادة بن���اء البنية التحتية، 
وإع���ادة عجلة الدولة لل���دوران بالقدرات المحلية فق���ط. ومع إعادة 

بن���اء الس���لطة السياس���ية بع���د 

سيؤدي في النهاية إلى إعادة تسديد الدين«.
ورأى فت���وح »أن لبنان ش���هد طوال العق���ود الثالثة التي تلت نهاية 
الحرب األهلية، أحداثاُ داخلية وخارجية، أدت إلى إضعاف إقتصاده، 
ومنعه من تس���جيل معدالت نمو جيدة. وهن���ا نذكر تحديداً اإلحتالل 
اإلس���رائيلي الذي إستمر حتى مايو/أيار من العام 2000، حيث شّنت 
إسرائيل إعتداءات وحروباً متكّررة على لبنان وبخاصة في يوليو/تموز 
1993 وإبريل/نيس���ان 1996، ومن ثم ف���ي يوليو/تموز 2006، وهو ما 
أدى إل���ى دمار هائل في البنية التحتية والقطاعات اإلقتصادية، وكبّد 
الدولة تكاليف ضخمة إلعادة اإلعمار. كما ال بّد من ذكر اإلختناقات 
السياس���ية المتكّررة التي ش���هدها لبنان منذ العام 2005، باإلضافة 
ال���ى التداعي���ات الخطيرة للحرب في س���ورية بدءاً م���ن العام 2011 ، 
وتدف���ق موج���ات ضخمة م���ن النازحين الس���وريين إلى لبن���ان، وقطع 

خطوط التصدير البرّية من لبنان إلى الدول العربية عبر سوريا«.
أضاف فتوح: »كل هذه األحداث أدت الى خنق اإلقتصاد اللبناني، 
حيث إنه بإستثناء فترة 1993-1997 وفترة 2010-2008، لم يُسّجل 
الناتج المحلي اإلجمالي اللبناني نس���ب نمو س���نوية أكثر من 4 %. 
مع اإلش���ارة إلى أن النمو اإلقتصادي الملحوظ المس���ّجل بين عامّي 
1993 و1997 كان س���ببه الطف���رة اإلقتصادي���ة الكبي���رة الناجمة عن 
إطالق مش���اريع إعادة اإلعمار الشاملة، وتحديداً في البنية التحتية، 
الت���ي قام���ت بها حكومة الرئي���س رفيق الحريري، فيما كان الس���بب 
وراء النمو الكبير بين عامّي 2008 و2010 التدفقات المالية الكبيرة 
الواردة إلى لبنان، في ظل األزمة المالية العالمية، في وقت كان لبنان 

ينعم بأجواء إستقرار سياسي وثقة نقدية ومصرفية عالية«.

الح���رب، وبخاص���ة م���ع وصول 
الرئي���س رفي���ق الحري���ري ال���ى 
س���ّدة رئاس���ة الحكوم���ة، حاماًل 
بن���اء  إلع���ادة  كبي���راً  مش���روعاً 
اإلقتصاد اللبناني، وتركيزه على 
إع���ادة بناء البنية التحتية، بدأت 
الحكوم���ة اللبناني���ة باإلقتراض، 
وال س���يما من األسواق المحلية. 
وكانت تس���تند إلى فكرة أن بناء 
بني���ة تحتية متطورة هو أس���اس 
بن���اء اإلقتصاد، وداعم أساس���ي 
للقطاع الخاص، وهو ما س���وف 
ي���ؤدي إلى نم���و متس���ارع للناتج 
المحل���ي اإلجمال���ي الوطني، ما 
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وتابع فتوح: »بشكل أساسي، 
ش���هد اإلقتص���اد اللبناني خالل 
العقد الذي س���بق إنفجار األزمة 
تباط���ؤاً  الحالي���ة،  اإلقتصادي���ة 
واضح���اً ف���ي النم���و، م���ع تفاقم 
العج���ز ف���ي الحس���اب الجاري، 
نتيجة تراج���ع التدفقات المالية 
إل���ى لبنان وبدء خ���روج تدريجي 
لألم���وال من���ه. وعلي���ه، س���ّجل 
الحساب الجاري عجزاً بمتوسط 
س���نوي بلغ 24.4 % بين عامّي 
باإلضاف���ة  و2019.   2010
إل���ى ذلك، ش���هدت المؤش���رات 
تراجع���اً  األخ���رى  اإلقتصادي���ة 
ملحوظ���اً، حي���ث س���ّجل النات���ج 
المحلي اإلجمالي متوسط نسبة 
نمو س���نوي 1.2 % فقط خالل 
الفترة المذكورة، وعجز الموازنة 
متوسط نسبة سنوية 8.4 % من 
الناتج المحل���ي اإلجمالي، فيما 
زاد الدين العام كنسبة من الناتج 
المحلي اإلجمالي من 136.8 % 
في الع���ام 2010 إلى 174.3 % 

ف���ي العام 2019. أما األخطر، فه���و بداية تراجع إحتياطات مصرف 
لبنان األجنبية بدءاً من يوليو/تموز 2018، حيث س���جل للمرة األولى 
تراجعاً مستمراً ومتواصاًل، إستمر حتى تاريخ إعداد هذا التقرير«.

وق���ال األمي���ن العام إلتح���اد المص���ارف العربية: »ف���ي ما خّص 
السياس���ات اإلقتصادي���ة والمالي���ة المعتم���دة م���ن قب���ل الحكومات 
اللبنانية المتعاقبة، فال ش���ك في أنه كان ينقصها التخطيط السليم، 
وتحدي���د األولويات ووضع الخطط القصيرة، والمتوس���طة والطويلة 
األج���ل، باإلضافة إلى تفش���ي الفس���اد وضعف الحوكم���ة في اإلدارة 
العام���ة واإلنف���اق الخارج ع���ن األص���ول القانونية ال���ذي فاقم عجز 
الموازن���ة العام���ة، وأدى إلى تزاي���د الدين العام، بحي���ث أصبح لبنان 
أح���د أكث���ر الدول مديوني���ة حول العال���م. كما أن الغياب ش���به التام 
للسياس���ات المالية واإلقتصادية لم���دة ثالثين عاماً أجبرت مصرف 
لبن���ان على توس���يع نط���اق عمليات���ه، لتتخط���ى النطاق النق���دي إلى 
النطاقي���ن اإلقتصادي والمالي. وتحديداً، إعتمد مصرف لبنان ُحزم 
دعم مالية كبيرة لعدد من القطاعات اإلقتصادية، كالقطاع العقاري، 
والمش���روعات الصغيرة والمتوسطة، والش���ركات الناشئة، وشركات 
التكنولوجي���ا، وغيره���ا. باإلضافة إلى إعتماد سياس���ة تثبيت س���عر 
الصرف لدعم القدرة الشرائية للمواطنين من جهة، وتشجيع اإليداع 

والتعامل بالليرة من جهة أخرى«. 
وتاب���ع فت���وح: »كما أن التراجع المس���تمر في التدفق���ات المالية 
خ���الل العقد األخي���ر، والعج���ز المتواصل ف���ي مي���زان المدفوعات 
دفع���ت بمص���رف لبن���ان إلى إعتماد هندس���ات مالي���ة ُمكلفة، بهدف 
كس���ب الوقت وتحسن وضعية الحساب الجاري للبنان، على أمل بدء 
الحكومات بإعتماد سياس���ات تُس���اعد في تخفيف الضغط المتزايد 
عل���ى مصرف لبن���ان، الذي توجب عليه كذلك تموي���ل عجز الموازنة 
بش���كل متواصل، والقطاع المصرفي اللبناني الذي إس���تمر في ضخ 
اإلئتم���ان في اإلقتصاد، بحيث وص���ل حجم اإلئتمان المقّدم من قبل 
المص���ارف إلى القط���اع الخاص المقيم في النهاي���ة في العام 2018 
إل���ى حوال���ي 35.5 مليار دوالر، باإلضافة إلى تمويل الدولة مباش���رة 

بحوالي 33.4 مليار دوالر«.
وأض���اف فتوح: »من ناحية أخرى، فإن التدفقات المالية الكبيرة 
الى لبنان )رغم تراجعها خالل الس���نوات العشر األخيرة(، قد صّبت 
بش���كل أساس���ي لدى المصارف اللبنانية، فتضخم���ت الودائع لديها 
)م���ن المقيمين وغي���ر المقيمين( في ظل إقتص���اد صغير يفتقد إلى 
الف���رص التمويلية واإلس���تثمارية الكبيرة بس���بب النم���و اإلقتصادي 
البطيء، وضعف اإلس���تثمار المحلي واألجنبي نتيجة عدم اإلستقرار 

مقابالت
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وش���رح فتوح أنه »رغم مرور 
نحو س���نتين على إن���دالع األزمة 
الخانق���ة التي يعيش���ها لبنان، ال 
تزال الحلول الحكومية مفقودة، 
والمعالج���ات مرحلي���ة وموقت���ة 
ومجّزأة. وهكذا، لم تكن اإلدارة 
الحكومية لألزمة على مس���توى 
التح���دّي، ول���م ت���ؤد فع���اًل إل���ى 
معالج���ة تل���ك األزم���ة، وبالحّد 
األدنى، لم تؤد إلى وقف اإلنهيار 
والنقدي  والمال���ي  اإلقتص���ادي 

المستمر حتى تاريخه«.
وأك���د فتوح أن���ه »من ضمن 
تض���رراً  األكث���ر  القطاع���ات 
م���ن األزم���ة، كان���ت المص���ارف 
اللبناني���ة، بس���بب إزدياد حاالت 
تده���ور  ع���ن  الناجم���ة  التعث���ر 
األوض���اع اإلقتصادي���ة، والركود 
الكبير ال���ذي يش���هده لبنان من 
جه���ة، وإع���الن الحكوم���ة ف���ي 
م���ارس/آذار 2020 عن التوقف 
ع���ن دف���ع إس���تحقاقات الديون 
من جهة أخرى، مع اإلش���ارة إلى 

السياسي واألمني، وإستشراء الفساد، وتراجع مستوى البنية التحتية، 
والمعوق���ات العدي���دة األخ���رى. كل ذل���ك، دفع بالمص���ارف اللبنانية 
)باإلضاف���ة الى تمويل الدولة مباش���رة والقطاع الخاص المقيم( إلى 
إيداع جزء كبير من الودائع لدى مصرف لبنان. ففي اكتوبر/تش���رين 
األول 2019، بل���غ حج���م إيداعات المص���ارف اللبنانية لدى مصرف 
لبنان حوالي 154.3 مليار دوالر، والذي قام بإستثمار جزء كبير منها 

في سندات الحكومة اللبنانية بالليرة وبالدوالر«.
ولفت فتوح إلى أنه »في 17 أكتوبر/تشرين األول 2019 وما بعده، 
إنفج���رت تظاهرات ضخمة في لبن���ان إحتجاجاً على ترّدي األوضاع 
المعيش���ية واإلجتماعية أدت إلى تسارع اإلنهيار اإلقتصادي والمالي 
والنقدي، ومن ثم أتت جائحة كورونا، ومن بعدها إنفجار مرفأ بيروت 
في 4 أغس���طس/آب 2020، أوصلت البالد إلى إنهيار ش���به تام في 
األوضاع اإلقتصادية، تجلّت تحديداً في هبوط قيمة الليرة اللبنانية، 
بحيث وصل سعر الصرف حتى تاريخ إعداد هذا التقرير إلى حوالي 
20000 لي���رة لل���دوالر الواحد )مع اإلش���ارة إلى بلوغ س���عر الصرف 
25000 لي���رة ف���ي وقت س���ابق(، وف���ي التضخم المف���رط وبخاصة 
اإلرتفاع الهائل في أسعار المواد الغذائية األساسية، وفي نُدرة توافر 

المحروقات، ووصول أكثر من نصف اللبنانيين إلى حافة الفقر«.

مقابالت

اإلنكش���اف الكبير للمصارف اللبنانية على الدين العام سواء مباشرة 
)أي عبر اإلس���تثمار في الس���ندات الحكومية( أو غير مباش���رة )عبر 
إيداعاته���ا ل���دى مصرف لبن���ان(. كما واجه���ت المص���ارف اللبنانية 
إنكماش���اً كبيراً في السيولة بسبب تراجع كبير في التدفقات المالية 
من الخارج وااليداعات الداخلية. وفي الغياب ش���به التام لإلجراءات 
الحكومي���ة الهادف���ة ال���ى ح���ّل األزمة، ورغ���م المتطلب���ات اإلضافية 
لمصرف لبنان بالنس���بة إلى زيادة الرس���ملة والحس���ابات الخارجية 
لدى المصارف المراسلة، تمّكن معظم المصارف وخاصة المصارف 
األكبر من تلبية تلك المتطلبات وتعزيز السيولة لديها، عبر إجراءات 
عدة على رأسها بيع بعض فروعها الخارجية وتحويل االموال الناجمة 
عنه���ا إلى لبنان. كما ب���دأت المصارف بالعودة تدريجاً إلى تنش���يط 
عمليات الوس���اطة التي تراجعت بش���كل ملحوظ ما بعد 17 أكتوبر/

تشرين األول 2019«.
وخت���م فت���وح مؤكداً أنه »لدين���ا األمل بعودة العافي���ة تدريجاً إلى 
المصارف اللبنانية، ولعبها الدور المطلوب منها، وذلك باإلستناد إلى 
الخبرات الكبيرة في العمل، في ظل ظروف إستثنائية، والتي راكمتها 
خالل عق���ود الحرب األهلية وما بعدها، وع���ودة العافية إلى القطاع 

المصرفي اللبناني هي حتى اآلن، بمبادرة من المصارف حصراً«.
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ب���دوره، إعتب���ر الخبي��ر اإلقتص��ادي البروفس��ور جاس��م 
عجاقة »أن هذه السنة كانت األسوأ بالنسبة إلى اإلقتصاد اللبناني. 
فمنذ العام 2019 بدأت سلسلة من الكوارث على الصعيد اإلجتماعي 
واإلقتص���ادي والمال���ي والنق���دي، ويبق���ى األخط���ر عل���ى الصعي���د 
اإلجتماعي، إذ إرتفعت نس���بة الفقر بش���كل كبير ج���داً، إذ بلغت في 
الع���ام 2019 نح���و 30 %، وفي الع���ام 2020 فاقت ال� 50 %، وهذه 
الس���نة س���تصل بأقل تقدير إلى 75 %«، الفتاً إلى أن »نس���بة الفقر 
المدقع، تعني أن نس���بة الدخل اليومي أقل من 1,9 دوالر، والذي بلغ 
ف���ي العام 2019 نح���و 8 %، وفي العام الماض���ي وصل إلى 23 %، 

وفي نهاية العام الحالي ستفوق نسبة الفقر المدقع ال� 30 %«.

ورأى عجاق���ة أنه »بس���بب تآكل القدرة الش���رائية، لم يعد هناك 
ق���درة لدى المواطنين على اإلس���تحصال على الم���واد الغذائية التي 
إرتفعت أسعارها بشكل جنوني، وحسب تقرير ل� »يونيسيف« أن أكثر 
م���ن 77 % من العائ���الت اللبنانية ليس لديها الق���درة على اإلكتفاء 
غذائي���اً، و30 % من األطفال ينام���ون وأمعاؤهم خاوية، وهذا األمر 
يعن���ي أن الوض���ع متدهور، ويجعلن���ا على الخارط���ة اإلجتماعية في 
المنطق���ة الحم���راء، ونعاني نقصاً ح���اداً في الم���واد الغذائية، وهذا 

أمر كارثي«.
وأش���ار عجاق���ة إل���ى أنن���ا »مه���ددون إجتماعي���اً بأم���ور اخ���رى 
كالمحروقات التي هي عنصر أساسي في الحياة، باإلضافة إلى أزمة 
الكهرباء والغاز. وعلى الصعيد اإلقتصادي، فإن الماكينة اإلقتصادية 
تُقس���م إلى قس���مين، األول يضم َمن يُصّدرون إلى الخارج، وتش���مل 
الصناعيي���ن، وجزء م���ن المزارعين، والثاني، يضم المس���توردين من 
الخارج، أي التجار. ويا لألسف، معظم ما نُنتجه من صناعة وزراعة 
وال���ذي يُق���ّدر نحو 3,5 مليارات دوالر يُصّدر إلى الخارج، في وقت ال 

نسّد حاجاتنا، وفي المقابل نستورد كل شيء تقريباً«. 
وق���ال عجاق���ة: »بعد م���رور عامين تقريب���اً على ب���دء األزمة، لم 
نس���تطع أن نُخّفف من إس���تيراد المواد الغذائية وغيرها، وهذا أمر 
كارث���ي، فال أحد يس���تثمر، والكثير م���ن المواطنين فق���دوا أعمالهم 
بس���بب إقفال الش���ركات وأزمة المحروقات، وبالتالي إرتفعت نس���بة 

البطالة بشكل كبير، وهذا يؤدي إلى إرتفاع نسبة الهجرة«.
ولف���ت عجاقة إلى أنه »على الصعيد المالي، التجارة تتم عبر ال� 
Cash، )ال���كاش( وتالي���اً، فإن مداخيل الدولة من الضرائب، س���واء 
 ،TVA كانت مداخيل الش���ركات، أو الضريبة على القيمة المضافة

مقابالت

عجاقة: هذه ال�صنة كانت الأ�صواأ

 لالإقت�صاد اللبناني

واإ�صتمرار الأزمة م�صّر جدًا للبنان
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»يوني�صيف« اأكثر من 77 % 
من العائالت اللبنانية 
لي�س لديها القدرة على 

الإكتفاء غذائيًا 
و30 % من الأطفال 

ينامون واإمعاوؤهم خاوية
 والو�صع متدهور

الت���ي تُدف���ع على الس���عر الرس���مي لل���دوالر أي 1500 لي���رة للدوالر 
الواحد، وتُباع من التجار بس���عر الس���وق الس���وداء، ه���ذه المداخيل، 
تؤدي إلى الته���ّرب الضريبي بأرقام هائلة، وهذا يُخّفف من مداخيل 
الدول���ة اللبنانية، وبالتال���ي العجز المالي، رغم توقف الدولة عن دفع 

سندات الدين، سواء بالليرة اللبنانية او باألوروبوندز«.
ورأى عجاق���ة »أن إس���تمرار ه���ذه األزمة أمر مضّر ج���داً للبنان 
وخط���ر، فالمالي���ة العامة ال يُمكنها حل هذه المش���كلة من دون خطة 
بمش���اركة صندوق النقد الدولي، وهذا األمر يتطلب تأليف حكومة«. 
وق���ال: »على الصعيد النقدي، ثم���ة تراجع كبير للعملة الوطنية، التي 
أصبحت رهينة الس���وق السوداء، التي تديرها عصابات عابرة للمهن 
والطوائف«، مش���يراً إلى »أن حي���اة المواطن اللبناني أصبحت رهينة 
الليرة في الس���وق الس���وداء، التي هي عبارة ع���ن تطبيقات«، متوقعاً 
»وجود خلفيات سياسية وراء تلك التطبيقات، باإلضافة إلى عمليات 
اإلحت���كار وعملي���ات التهريب التي تنق���ل الدوالرات خ���ارج الماكينة 
اإلقتصادية اللبنانية. أما عن السينياريوهات المطروحة لحل األزمة، 
فتتمثل باإلس���راع ف���ي تأليف حكومة أوالً، وإعطاؤها الثقة مباش���رة 
لتض���ع خطته���ا، وتقوم بمفاوض���ات مع صندوق النق���د الدولي الذي 
يقوم بدعمها، وعندها يستعيد اإلقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي 
عافيتهما«، مش���يراً إلى أن »هذا األمر س���يتم بسرعة كبيرة، وبالتالي 

سيشعر المواطن بالفرق في فترة قليلة قد تُقاس باألشهر«.
وتابع عجاقة: »هذا السيناريو اإليجابي والتفاؤلي، يُمكن تحقيقه 
تقنياً، أما اذا لم تتألف الحكومة، فنحن ذاهبون إلى وضع إقتصادي 
وإجتماعي، ومالي ونقدي كارثي، وهذا س���يؤدي إلى ردات فعل على 

األرض، كإحتجاجات ش���عبية، وس���طو مس���لّح، وهذا األمر ليس من 
مصلحة أحد«.

وع���ن الحلول لألزم���ة، رأى عجاقة »أن خط���ة الطريق واضحة، 
فإجتماعياً، يجب أن يكون هناك شبكة أمان إجتماعي، وعلى الدولة 
أن تتحّم���ل مس���ؤولياتها تجاه مواطنيه���ا، وتعمل عل���ى تأمين المواد 
الغذائية والحياة الكريمة التي تنص عليها شرعة حقوق االنسان. أما 
إقتصادياً، فيجب أن نبدأ من خالل إستثمارات خارجية في اإلقتصاد 
والبُن���ى التحتي���ة بالدرجة األولى، كما يجب تش���جيع القطاعات عبر 
خطة إقتصادية للتخفيف من التعلق بالخارج، من خالل إنتاج السوق 
المحلية، كما علينا تش���جيع الس���ياحة. وعلى الصعيد المالي، يجب 
أن يكون هناك إعادة هيكلة لديون الدولة من دون إقتطاع، ألن جزءاً 
كبيراً من هذا الدين هو داخلي، ووقف دفع س���ندات األوروبوندز كان 

خطًأ كبيراً«.
وختم عجاقة قائاًل: »ال ش���ك في أن الليرة اللبنانية هي العنصر 
األساس���ي في اإلس���تقرار اإلجتماعي، وإذا لم نفرض الثبات النقدي 
المصطنع، أقلّه في هذه المرحلة، إلى أن يستعيد اإلقتصاد عافيته، 
فيُصب���ح لدين���ا ثبات نق���دي طبيعي من خالل اإلقتص���اد، فاألزمة ال 
يُمك���ن أن تُحل، وه���ذا األمر يتطلّب إج���راءات تقنية لضمان حصول 
تثبيت س���عر العملة الوطنية. فكل الدول التي عانت أزمات إقتصادية 
مماثل���ة لألزم���ة اللبناني���ة، تخطته���ا بتضاف���ر عوامل كثي���رة، أهّمها 
محاربة الفس���اد، وإيجاد خطة ورؤية إقتصادية واضحة، تتفق عليها 
األط���راف كاف���ة. عّل اإلس���راع في تألي���ف حكومة في لبن���ان، يُعّجل 

 l.»الحلول، فيستعيد لبنان دوره اإلقتصادي الرائد في الشرق
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ُتش��به العالقة التي تربط البنوك المراس��لة مع المصارف العربية واللبنانية بالعالقة بين القلب والشرايين التي تنقل 
الدماء إليه لكي يتمكن من ضخ النش��اط في كافة أعضاء الجس��م، وبهذا المعنى ُتش��كل المصارف المراس��لة الش��ريان 
الحي��وي للعديد من المصارف ف��ي عمليات التحويالت المالية، وفت��ح اإلعتمادات إلبقاء إقتص��ادات الدول والعمليات 

النقدية لألفراد على قيد الحياة.
إذًا، تلعب المصارف المراسلة دورًا محّوريًا في عالم المال واإلقتصاد، إذ إنها توفر وسيلة عملية للمصارف المحّلية للعمل، 
عندم��ا ال يك��ون لهذه األخي��رة فروع في الخارج، وبما أن العنصر األساس��ي ف��ي عملية التعاون بي��ن المصارف المحلية 

أفيوني: المصارف المراسلة تُحّدد قرارها بالتعامل وفقًا لسمعة المصرف 
والمخاطر   وهذه العوائق مع المصارف اللبنانية

حمود: العالقة بين المصارف العربية والمصارف المراسلة ممتازة  
ال والسيما الخليجية منها ومتوافرة في منطقة الخليج بشكل فعَّ

قطب: حاول التعميم 154 تعزيز العالقة بين المصارف المراسلة 
والبنوك اللبنانية ولم ينجح ونحتاج إلى خطوات أخرى
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والمصارف المراس��لة مبني على التحاويل 
المالي��ة، يت��م تنفي��ذ ه��ذه التحاوي��ل من 
خالل ش��بكة اإلتصاالت المالي��ة العالمية 

 .SWIFT بين المصارف المعروفة بنظام
علم��ا أن العقب��ة  األساس��ية ألي مص��رف 
محّل��ي لفت��ح حس��اب لدى مصرف مراس��ل 
المص��رف  ش��روط  إس��تيفاء  ف��ي  تكم��ن 
المراس��ل، نظ��رًا إل��ى أن قس��مًا م��ن ه��ذه 
بالمص��رف  عالق��ة  )ل��ه  ذات��ي  الش��روط 
المحّل��ي مث��ل إج��راءات مكافح��ة تبييض 
األموال وتمويل اإلرهاب(، والقس��م اآلخر 
Cou - )له عالقة ببلد المصرف المحّلي 

try Risk(، وتاليًا يأتي تصنيف البلد المحّلي لُيشّكل العقبة األساسية بحكم أن القاعدة في العالم المصرفي تنّص على 
أنه ال ُيمكن ألي مصرف أو مؤسسة مالية أن يتمّتع بتصنيف إئتماني أعلى من  التصنيف اإلئتماني  للبلد. 

وتف��رض القوانين في العديد من البلدان على المصارف المراس��لة أن يكون التصني��ف اإلئتماني لبلد المصرف المحّلي 
أعلى من تصنيف ُمحّدد يختلف بحسب القوانين، ويكون خاضعًا لموافقة ُمسبقة من قبل السلطات الرقابية المصرفية.

ف��ي لبن��ان، إن العالق��ة بين المصارف المراس��لة والمصارف اللبنانية ش��هدت نكس��ة كبيرة بعد إع��الن حكومة الرئيس 
حس��ان دياب في 7 آذار/ مارس 2020 تعليق تس��ديد س��ندات الدين بالعمالت  األجنبية )اليوروبوندز(، علمًا انه كانت 
هناك إمكانية إلرجاء التفاوض مع الدائنين حتى أيلول/ س��بتمبر 2020. هذا الموقف س��اهم إلى حد كبير في إنتزاع 
الثق��ة الدولية ليس فقط بالنظ��ام المالي والمصرفي اللبناني، ال بل بلبنان كدولة قادرة على اإليفاء بإلتزاماتها والتي 

تستحق أي مساندة دولية. 
وف��ي 9 آذار/ م��ارس 2020 أوقف بعض المصارف المراس��لة تعامله مع عدد من المصارف المحلي��ة، كما تم تعليق معظم 
الخطوط اإلئتمانية التي حصلت عليها، ما أفقدها أي دعم خارجي، تبعه تراجع في أي مساندة من قبل  البنك الدولي 
. وبعدم��ا كان لبن��ان ق��ادراً على فتح إعتم��ادات في جميع أنح��اء العالم، أصبح مُلزم��ًا تأمين التغطي��ة النقدية لمعظم 

العمليات المصرفية في الخارج سواء كانت كفالة، أو إعتماد أو حوالة.

تعريف تقني 

ف���ي التعريف التقني له���ذه العالقة فان المصرف المراس���ل 
)Correspondent Bank( هو عبارة عن مصرف أو مؤسسة 
مالية في بلد أجنبي، يُقّدم خدمات مالية ومصرفية إلى مؤسسة 
مالي���ة أو مصرف محلّي. وتنّص ُمهّمة المصارف المراس���لة على 
العم���ل كوس���يط أو وكيل عن المص���رف المحلّي، وتالياً تس���هيل  
التحوي���الت  اإللكتروني���ة وإج���راء المعام���الت التجاري���ة وقب���ول 
الودائع، وتجميع الُمس���تندات وغيرها م���ن الخدمات المصرفية 

والمالية. 
ال ش���ك ف���ي أن عم���ل المصارف المراس���لة أساس���ي، ويؤثر 
عل���ى األم���ن الغذائ���ي في البل���دان الت���ي تعتمد على اإلس���تيراد 
لتلبي���ة حاجات الغذاء المحلي، كما هي حال لبنان. كما يتّم عادة 
إس���تخدام خدم���ات المصارف المراس���لة للوصول إلى  األس���واق 

المالية  وأس���واق السلع والبضائع بدالً من قيام المصرف المحلّي 
بفتح فروع له في البلدان األخرى.

وم���ن أهّم الخدمات التي تقّدمها المصارف المراس���لة ويبلغ 
عددها 30 مصرف���اً، تحويل األموال، ودفع األموال، والتحّقق من 
المقاصة، والتحاويل اإللكترونية، وش���راء وبيع العمالت، وش���راء 
وبي���ع أدوات مالية، والتحّوط، وتأمي���ن األموال لعمالء المصارف 
المحلية في حال س���فرهم إل���ى الخ���ارج، وإدارة المحافظ. هذه 
العملي���ات تت���ّم من خالل  حس���ابات مصرفية  تفتحه���ا المصارف 
No -  المحلّية لدى المصارف المراسلة، وتُسّمى هذه بحسابات
 Vostroحس���اب البنك المحلي لدى المصرف المراسل، و tro
حساب البنك المراسل لدى المصرف المحلّي، حيث يحتفظ كل 
من المصرفين بحس���ابات لبعضهما البعض بهدف تتبع العمليات 

المصرفية و الديون  واإلئتمانات بين الطرفين.
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بالتعامل مع المصارف وفقاً لس���معة المصرف والش���بهات التي 
تدور حوله،  أو المخاطر التي يتعرض لها نتيجة التعاون. واليوم 
المص���ارف المراس���لة لديها هاتان المش���كلتان م���ع المصارف 
اللبناني���ة، ألن أخب���ار الفس���اد وس���معة لبنان تؤثر على س���معة 
المص���ارف، وتالي���اً ه���ذه الس���معة ليس���ت بّراقة ف���ي الخارج، 
باإلضاف���ة الى العقوبات التي طالت أكث���ر من مصرف لبناني«، 
الفت���اً إل���ى أن »المش���كلة الثانية هي المخاط���ر، ألن المصارف 
المراس���لة ترف���ض التعامل م���ع مصارف مفلس���ة، وهي ال تقبل 
التعام���ل مع المصارف اللبنانية إال إذا كان الخطر صفراً، وبعد 
تأمين المبالغ التي يُ���راد تحويلها إلى »كاش« وبضمانة مصرف 
لبن���ان، ول���و على يوم أو يومي���ن، وهذا يُصّع���ب المعامالت التي 

تجريها المصارف«. 
ويلف���ت أفيون���ي إل���ى أن »العديد م���ن المصارف المراس���لة 
أوقف���ت التعامل مع المصارف الصغي���رة، وإقتصر تعاملها على 
المص���ارف الكب���رى والمص���رف المركزي، لذل���ك تعتمد بعض 
المص���ارف عل���ى التع���اون مع مص���ارف ف���ي المنطق���ة، للقيام 
بتحويالته���م إلى الخارج.  واعتقد ان النظام المصرفي اللبناني 
بات معزوالً عن المصارف المراسلة في العالم بسبب المخاطر 

والسمعة«. 
ع���ن الحل للخروج من هذا الواقع، يجيب أفيوني: »إن إعادة 
هيكل���ة القطاع المصرفي، فمن ناحي���ة المخاطر كل المصارف 
اللبناني���ة الي���وم مفلس���ة، وه���ذا أمر مع���روف ل���دى المصارف 
المراس���لة، وال ح���ل خ���ارج إس���تعادة الثق���ة عبر إع���ادة هيكلة 
صادقة وش���فافة وإعتماد ميزانيات مقنعة، ومن ناحية الس���معة 
يجب العمل على إس���تعادة الثق���ة بالمصارف اللبنانية عبر إزالة 
المخاط���ر، وإجتذاب مس���اهمين، لديهم مصداقي���ة في النظام 

المصرفي العالمي، وهذا ما نفقده اليوم يا لألسف«. 

عالقة ممتازة 

على ضفة الخبير المصرفي والرئيس السابق للجنة الرقابة 
عل���ى المص���ارف في مصرف لبنان س���مير حم���ود، فإنه يرى ل� 
»مجل���ة إتح���اد المص���ارف العربي���ة« أن »آلية عم���ل المصارف 
المراس���لة ف���ي لبن���ان طبيعي���ة وإعتيادية، في ظ���ل األزمة التي 
يتعّرض لها القطاع المصرفي في لبنان، الذي ال يس���تطيع تلبية 
حاجة الناس إلستعادة أموالهم، وفي ظل الحاجات التي يضطر 
البنك المركزي إلى تلبيتها لدعم الحاجات األساس���ية، من دون 
أن تك���ون هذه المهمة من مهماته األساس���ية«، مش���دداً على أن 
»الموقف الس���لبي للمصارف المراس���لة تجاه القطاع المصرفي 
في لبنان ليس القصد منه إستهداف القطاع المصرفي اللبناني، 
بل المحافظ���ة على مصالحه، لجهة ض���رورة اإللتزام باإلمتثال 
الكام���ل مع قطاع مصرفي يتعّرض لعمليات غير صحيحة وغير 

عادل أفيوني
 وزير الدولة السابق لشؤون اإلستثمار والتكنولوجيا

 والخبير المصرفي

عالقة ع�صوية

كل ما س���بق يعني إذاً، بأن العالقة بين الجانبين هي عالقة 
عضوي���ة، وال يُمكن اإلس���تغناء عنها أو تهميش���ها أو التقليل من 
أهميتها على مدى المراحل والظروف السياس���ية واإلقتصادية 
الت���ي تم���ر في الب���الد العربية ولبن���ان، لذلك م���ن المفيد إلقاء 
الض���وء عل���ى اآللية الت���ي تحكم هذه العالقة ف���ي ظل الظروف 

والتطورات الراهنة.
 في هذا اإلطار، يشرح وزير الدولة السابق لشؤون اإلستثمار 
والتكنولوجي���ا والخبير المصرفي ع���ادل أفيوني ل� »مجلة إتحاد 
المص���ارف العربية« أن »أي مصرف في لبنان أو الدول العربية 
يحت���اج إلى التعامل مع مصرف مراس���ل أميرك���ي أو أوروبي كي 
يُتم عملياته النقدية«، الفتاً إلى أن »هذا يعني أن مبدأ المصرف 
المراسل مهم جداً ألي مؤسسة مصرفية، كما أنه يمنح نوعاً من 
النفوذ أو القوة للمصارف المراسلة، ألنها تختار المصارف التي 
تريد التعامل معها، وهذا ما يُفس���ر ق���وة الدوالر كعملة أجنبية، 
وتترج���م عب���ر الس���لطات االميركي���ة بفرضها عل���ى المصارف 
المراسلة اإللتزام بقوانين أو عقوبات، كونها  مفتاح أي مصرف 

عميل للتحويل بالدوالر عبر دول العالم«.
 يضيف أفيوني: »صحيح أن العالقة بين المصارف المراسلة 
والمص���ارف العربية مرت بصعوبات، نتيجة س���معة أو مش���كلة 
واجه���ت بعض المص���ارف العربية، ك���ون المصارف المراس���لة 
تتجّن���ب التعام���ل م���ع المصارف االجنبي���ة لس���ببين، األول، إما 
بس���بب السمعة السيئة للمصرف االجنبي، والثاني هو المخاطر 
الت���ي يمكن أن تنج���م عن هذا التعاون، وم���دى قدرة المصارف 
المراس���لة على تحملها«، مش���يراً إلى أن »في الدول العربية لم 
يكن هناك مش���كلة في المخاطر بل بالدعاوى، والمش���اكل التي 

تعرض لها بعض المصارف الكبيرة«. 
يوض���ح أفيون���ي أن »المص���ارف المراس���لة تُح���دد قرارها 
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سمير حمود 
الخبير المصرفي 

والرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان

سليمة  وغير طبيعية«. 
يضيف حم���ود: »رغم كل ذلك، ال ت���زال المصارف اللبنانية 
ق���ادرة عل���ى إج���راء التحاوي���ل ف���ي كافة أنح���اء العال���م، وفتح 
إعتمادات، وأن تحافظ على عالقة مع مصارف مراس���لة كبيرة  
ومتوسطة، والتعامل بين المصارف العربية والمصارف اللبنانية 
يخضع للمعايير الدولية عينها«، مش���يراً إلى أنه »ال مشكلة لدى 
المغتربي���ن اللبنانيي���ن بالتحويل إلى داخل لبنان، لكن ال يقومون 
بذلك بس���بب تراجع عائداتهم نتيجة األزمة التي تمّر في الدول 

بعد جائحة كورونا«.
 ويش���رح حمود إن »ما س���اعد على إس���تمرارية العالقة بين 
المص���ارف اللبنانية والبنوك المراس���لة هو التعميم 154 وحفظ 
أرصدة لها مع المصارف المراسلة، لكن الوضع دقيق وال يُمكن 
الرهان كثيراً على هذه األرصدة في ظل الظروف الدقيقة التي 
تمّر في البلد، وسنستمر بالمنحدر الذي نهوي إليه، وكلما طال 
الوق���ت س���تظهر صعوب���ات إضافية، وتك���ون النتيج���ة هو وقف 

العجلة اإلقتصادية والمالية عن الدوران«.
ع���ن العالقة بين المصارف المراس���لة والمصارف العربية، 
يجي���ب حم���ود: »إن العالقة بين المص���ارف العربية والمصارف 
المراس���لة ممتازة،  وال س���يما الخليجية منها، وهي موجودة في 
منطقة الخليج بش���كل فع���ال وقوي،  وكل المصارف المراس���لة 
الكبي���رة لديها مكاتب تمثي���ل في الدول الخليجي���ة، وخصوصاً 
أن ل���دى هذه الدول فائض في مي���زان المدفوعات لديها حركة 
إس���تيراد وتصدي���ر كبيرة جداً«، ش���ارحاً أن »المش���كلة تحصل 
بين المصارف المراس���لة والبلدان التي تعاني العجز في ميزان 
مدفوعاتها أو حجم إقتصاداتها كبيرة، أو تعاني من وباء االموال 
الوس���خة، لذلك نجد أن كل عمالت الدول العربية ثابتة، وتفتح 
عالقات مع البنوك الصينية والروسية، باإلضافة إلى األميركية 

والبلدان التي تواجه صعوبات هي اليمن والعراق وسوريا«.

 الدكتور مروان قطب
 الخبير اإلقتصادي

محاولت التعميم 154

يص���ف الخبير اإلقتص���ادي الدكتور مروان قط���ب العالقة التي تربط 
المص���ارف المراس���لة م���ع المص���ارف اللبناني���ة بالق���ول ل� »مجل���ة إتحاد 
المص���ارف العربية« إن���ه »بعد األزمة المالية والنقدية التي بدأت في لبنان 
منذ تش���رين األول/ أكتوبر 2019، تبّين أن رصيد الحساب بين المصارف 
اللبناني���ة والبن���وك المراس���لة ليس إيجابي���اً، وهذا يُؤثر عل���ى العالقة بين 
الطرفين«، الفتاً إلى أن »أهمية البنوك المراس���لة بالنس���بة إلى المصارف 
اللبنانية في أنه  من خاللها يتم التحويالت إلى الخارج، وفتح اإلعتمادات 
المالي���ة وخصوص���اً المصارف المراس���لة الكبرى الموج���ودة في الواليات 
المتح���دة االميركي���ة وأوروب���ا، وق���د ح���اول التعميم 154 ال���ذي صدر عن 
مصرف لبنان  أن يُعّزز هذه العالقة، وأن يحصل تكوين إلحتياطي بقيمة 3 
% من قيمة الودائع بالعمالت االجنبية للمصارف اللبنانية لدى المصارف 
المراس���لة، مما يُعّزز مكانتها، ورغم ذلك فإن تنفيذ هذا التعميم لم يتمكن 
م���ن جع���ل رصيد المص���ارف الللبنانية لدى المصارف المراس���لة إيجابياً، 

لذلك يُمكن أن نحتاج إلى خطوات أخرى«. 
يُضي���ف قط���ب: »عندم���ا ص���در التعمي���م 158 فإن���ه س���مح مص���رف 
لبن���ان للمصارف اللبنانية إس���تعمال إحتياطي 3 % ال���ذي تم تكوينه لدى 
المصارف المراس���لة لرد ودائ���ع الناس، وهنا يبرز الس���ؤال، طالما أنه تّم 
الس���ماح للمصارف وفقاً للتعميم 158 إس���تعمال اإلحتياطي 3 %، فلماذا 
تّم تكوينه من األس���اس، وخصوصاً أنه أّثر على وضع السيولة بالدوالر في 
الس���وق اللبنانية، وأّثر على قيمة  الليرة اللبنانية، وأدى إلى إرتفاع الدوالر 

في السوق السوداء«.
ويشير قطب إلى أن »هناك الكثير من المصارف المراسلة أعلنت توقف 
تعاملها مع  النظام المصرفي اللبناني، إما إلعتبارات سياس���ية، وإما بسبب 
وضعي���ة المصارف التي بات���ت في تصنيف إئتماني متراج���ع جداً. أما على 
صعي���د الدول العربية، فليس لديها إضطراب في العالقة بينها وبين البنوك 
المراس���لة بس���بب مالءتها المالي���ة الكبيرة. علم���اً أن المصارف المراس���لة 

 l.»ًتحرص على هذه العالقة لزيادة إحتياطاتها، وتعزيز سيولتها عالميا
 باسمة عطوي

مقابالت
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إطلعُت مؤخرًا على مقالة غنية ألخي العزيز
 الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي

 للبنك اإلسالمي األردني، حول الصكوك اإلسالمية ودورها 
التنموي اإلستثماري، وودُت المشاركة
 في بعض األفكار إلثراء هذا الموضوع،

 نظرا إلى أهميته الحاضرة والمستقبلية.
نحن نرى أن الصكوك اإلسالمية باتت ُتمثل أحد المالمح 

الرئيسية لتوسع الصيرفة اإلسالمية، 
ليس في الدول اإلسالمية فحسب، بل في العديد من الدول 
األوروبية واآلسيوية التي بادرت حكوماتها بإستخدام هذه 

األداة، للحصول على ما تحتاجه
 من تمويالت من األسواق المالية. بل إن إزياد اإلقبال 

على هذه األداة، لم يكن بإعتبارها اداة تمويل فحسب، بل 
أداة من أدوات إدارة السياسة النقدية وإدارة السيولة في 

المؤسسات المالية اإلسالمية  وتمويل برامج التنمية.

الدراسات واألبحاث والتقارير

الصكوك اإلسالمية 
ودورها التنموي

 عدنان أحمد يوسف
رئيس جمعية مصارف البحرين

رئيس إتحاد المصارف العربية سابقًا

وتُمث����ل الصكوك حصة ش����ائعة في الملكية، وتُع����د أداة ملكية 
وليس����ت ديناً لحامل الصك على ُمصدره. وتستخدمها المصارف 
اإلس����المية لتحس����ين نس����بة كفاي����ة رأس الم����ال س����واء من خالل 
الش����ريحة األولى أو الش����ريحة الثانية، من رأس المال التنظيمي. 
فه����ي إذاً، تلبي متطلب����ات تنظيمية وتنموية وإس����تثمارية عدة في 

الوقت عينه.
وإذا كنا ال نريد هنا التوس����ع في جانب المتطلبات التنظيمية 
التي تُس����تخدم فيها الصكوك اإلس����المية بإعتبارها جوانب تقنية 
بالنس����بة إلى البنوك والمصارف المركزية، فإننا نوُد التركيز على 
الجوانب التمويلية واإلس����تثمارية والتنموي����ة التي باتت هذه األداة  
تلع����ب دوراً هام����اً فيها، وه����ي جوانب مرتبط����ة بتحقيق األهداف 
األممية للتنمية المس����تدامة 2030، وال سيما بعد أن نجحنا أثناء 
ترؤس����ي لفريق التمويل التابع لمجموعة العشرين في العام 2015 
ف����ي وضع مقترح����ات لتطوي����ر دور التموي����ل في تحقي����ق أهداف 

التنمية المستدامة. 

وق����د كان أح����د المقترح����ات األساس����ية التي خرجن����ا بها هو 
اإلق����رار ب����دور التموي����ل اإلس����المي أو التش����اركي، بم����ا في ذلك 
الصكوك اإلس����المية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد 
أق����ّرت قمة العش����رين ه����ذا المقترحات، مما ع����ّزز من اإلنطالقة 
العالمية للتمويل اإلس����المي، بكونه يُقدم معالجات وحلول ناجحة 

للتحديات التي يواجهها تحقيق هذه األهداف. 
وفي دراس����ة غني����ة أيضاً لمجموع����ة باحثين ح����ول الصكوك 
اإلس����المية كأداة للتمويل وأثرها عل����ى النمو اإلقتصادي، فإن كل 
ن����وع من أنواع الصكوك يُمكن أن يكون له دور تنموي وإس����تثماري 

فّعال.
فعلى س����بيل المث����ال، تلعب صكوك المش����اركة دوراً كبيراً في 
عملي����ات التمويل، حيث تُعتبر هي األس����اس الذي يجعل اإلقتصاد 
قادراً على ربط إنتاج الس����لع والخدمات، أي دورة اإلقتصاد بدورة 
النقود، وبذلك يجعل اإلقتصاد حقيقياً يعتمد على اإلنتاج، كما أنها 

تُساهم في الحد من التضخم وبالتالي الحّد من زيادة األسعار.
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كم����ا تُعتب����ر صك����وك المش����اركة م����ن أفض����ل أدوات التموي����ل 
المتوسط والطويل األجل وذلك لمواجهتها لمشكلة انخفاض قيمة 
العملة، وهذه ميزة للبلدان التي تعاني إنخفاض قيمة عملتها أمام 
العمالت األجنبية، كما أنها يُمكن أن تعالج مش����كلة عجز الموازنة 
فتس����تطيع الدول����ة إصداره����ا لتمويل المش����روعات اإلس����تثمارية 

الكبرى.
أما صكوك المضاربة، فيُمكن إستخدامها في التمويل الطويل 
والمتوس����ط األجل لتمويل المش����روعات اإلقتصادية الكبرى، مثل 
إنش����اء الدولة لمشروعات بنية تحتية أو تنموية، حيث يكون عائد 
الص����ك جزءاً من ربح المش����روع. وتُعتبر صك����وك المضاربة حلقة 
وصل بين رؤوس األموال وذوي الخبرات اإلقتصادية وهما أساس 

التنمية اإلقتصادية.
تُعتب���ر صك���وك االج���ارة من أه���م أس���اليب التمويل اإلس���المي 
بالنس���بة إلى مصادر التمويل التقليدية، وأش���كال التمويل اإلسالمية 
األخ���رى، ومن ميزاتها أنها تخضع لعوامل الس���وق من عرض وطلب، 
حي���ث ترتفع قيمته���ا إذا إرتفعت القيمة الس���وقية لألصول والمنافع 
وتنخف���ض قيمتها إذا إنخفضت القيمة الس���وقية لألصول والمنافع. 
وهك���ذا ل���كل نوع من الصك���وك أهمية خاصة للبن���وك وعمالئها من 
الشركات والبنوك والمؤسسة تؤدي وظائف تنموية وإستثمارية هامة.

الدراسات واألبحاث والتقارير

أم����ا إذا تحدثنا عن األهمية اإلقتصادية للصكوك اإلس����المية 
بالنس����بة إلى اإلقتصاد الكلى، فهي م����ن خالل قدرتها على تمويل 
برامج التنمية في مختلف أنواعها تُس����اهم مس����اهمة حقيقية في 
زي����ادة الطاق����ة اإلنتاجية الفعلية للبلد، وذلك لقدرتها على حش����د 
الموارد المالية لتمويل المش����روعات اإلستثمارية الكبرى، كما أن 
الصكوك اإلسالمية تكون قادرة على تحقيق التوزيع العادل للثروة، 

فهي وسيلة لتحقيق عدالة توزيع األرباح والخسائر.
وللصك����وك دور كبير في معالجة العجز ف����ي الموازنة العامة، 
وح����ل مش����كلة المديونية، وذل����ك ألنها تعطي الفرص����ة لكل أفراد 
المجتم����ع لس����د اإلحتياج����ات التمويلي����ة الالزمة لدع����م الموازنة 
العام����ة، فيُمك����ن للدول����ة أن تُص����در صك����وك بأنواعها إلس����تثمار 
حصيلتها في المش����اريع الم����دّرة للدخل والرب����ح، وبالتالي تُخفف 

الحمل على ميزانيتها.
وللصك����وك اإلس����المية دور كبي����ر أيض����اً في تدعي����م وتطوير 
وتنش����يط س����وق األوراق المالي����ة بش����كل ع����ام، وس����وق األوراق 
اإلس����المية بش����كل خ����اص، وذل����ك من خ����الل دورها في توس����يع 
قاعدة األوراق المالية في س����وق المنتجات اإلس����المية من ناحية، 
وإجتذاب المزيد من المتعاملين ورؤوس األموال إلى تلك الس���وق 

 l.من ناحية أخرى



Union of Arab Banks (September 2021)احتاد املصارف العربية  )أيلول/ سبتمرب 2021(50

المفوضية األوروبية خّططت وقّررت، وبدأ التنفيذ في س��بيل دعم المنطقة في مواجهة أكبر كارثة صحية في الزمن الحديث 
)كوفي��د19-( ومتحوراته��ا. الخطة األوروبي��ة رأت النور في صيف الع��ام 2020، وإتفقت دول المنطقة على ق��رار يقضي بدعم 
الحكومات األوروبية بمبالغ طائلة، وتوصلت إلتفاق على تخصيص مبلغ 750 مليار يورو موزعًا على 390 مليارًا، عبارة عن مبالغ 
دعم لمشاريع تخدم لمساعدة الحكومات على تخطي تداعيات الجائحة الصحية، ومبلغ 360 مليارًا عبارة عن قروض ميسرة.

الدراسات واألبحاث والتقارير

المفوضية األوروبية
 تُخطط إلنعاش دولها من كورونا ومتحوراتها
وتهدف لجعل إيطاليا محرِّكًا للنمو في أوروبا

ه���ذا المخطط يت���م تمويله م���ن خالل فرض ضرائ���ب جديدة، 
وم���ن خالل طرح س���ندات دين مش���تركة، ويُنتظر ف���ي مقابل  توزيع 
الدعم والقروض على الدول، أن تُبادر األخيرة إلى إصالحات جدية 
وضرورية من أجل العودة بالقطاعات اإلقتصادية التي تأزمت بفعل 

تداعي���ات جائحة كورونا، إلى س���ابق عهدها وتوزي���ع الثروة ومواكبة 
المجتمع.

الُمخّط���ط األوروب���ي يقع في التوازي م���ع مخّططات محلية في 
كل دول���ة، وضع���ت خطة إنق���اذ إلقتصادها بتموي���ل محلي من أجل 
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الدراسات واألبحاث والتقارير

إستعادة الخس���ارة التي تكّبدها 
من النات���ج المحل���ي اإلجمالي، 
والذي هبط إلى ما دون الصفر 
بأش���واط في بعض الدول والتي 
س���جلت إنكماش���اً )نمو سلبي( 

غير مسبوق.

التركيز على اإيطاليا

األوروبي���ة  المفوضي���ة 
الدع���م  مبال���غ  وبتوزيعه���ا 
والقروض على بل���دان المنطقة 
بحس���ب إتفاقي���ات ت���م التوصل 
إليها في هذا الش���أن، نجد أنها 

خصص���ت الحصة الكب���رى إليطاليا التي إس���تفادت من نحو 191.5 
ملي���ار يورو عبارة ع���ن )68.9 ملياراً كدع���م و122.6 ملياراً قروضاً 
ميّس���رة(، وحصلت على أول دفعة من المبلغ اإلجمالي وتُساوي منه 

13 % )24.9 مليار يورو(.
وحلّ���ت إيطاليا زمنياً في المرتبة الرابعة بالحصول على المبالغ 
بع���د البرتغال، وبلجيكا، ولوكس���مبورغ واليونان، وفي المرتبة األولى 
من حيث الحجم، وتلتها فرنس���ا في خالل أسبوع. وشهد شهر آب/ 
أغسطس 2021 توزيعاً كريماً من المفوضية على بعض الدول تنفيذاً 
لإلتفاقية. وبعد إيطاليا بفترة أس���بوع، إس���تفادت فرنسا من الدفعة 

األولى 5.1 مليارات من أصل 39.4 ملياراً.
المبل���غ اإلجمال���ي الذي تقّرر إليطاليا، س���يتم صرفه على مدى 
ست سنوات، وتريد من خالله رئيسة المفوضية أورسوال فاندرالين 
أن تجعل من إيطاليا نقطة إرتكاز ومحركاً أساسياً للنمو اإلقتصادي 
لكافة بلدان أوروبا، وتأمل في أن يكون برنامج إيطاليا لإلنقاذ على 

قدر المسؤولية.

رئي���س الحكوم���ة اإليطالية 
ماريو دراغ���ي، أخذ على عاتقه 
للعال���م ول���كل م���ن  يُبره���ن  أن 
يُش���كك بق���درة إيطالي���ا، عل���ى 
أن ب���الده ق���ادرة عل���ى النجاح، 
وس���تصرف المبال���غ األوروبي���ة 
من دع���م وقروض ف���ي مكانها، 
وإنج���اح اإلصالح���ات الت���ي تم 
اإلتف���اق عليه���ا. وأك���د دراغ���ي 
أن حكومت���ه تتطل���ع لتنفيذ 106 
مش���اريع ستس���تفيد من الدعم 
والقروض األوروبية، وال س���يما 
ف���ي  التحتي���ة  البن���ى  مش���اريع 
الط���رق وس���كك الحديد والم���دارس، واإلس���تثمار ف���ي اإلتصاالت 

ووسائل التعيينات الحديثة.
إيطالي���ا لم تس���تبعد من هذه المبالغ م���ن دون مقابل. فمطلوب 
منه���ا أن تُبّي���ن نهاي���ة العام 2021 م���اذا حققت من المش���اريع التي 
ذكرناه���ا حت���ى تحصل عل���ى الدفع���ة الثانية من المبل���غ اإلجمالي. 
وتبّن���ت الخزانة العامة ف���ي إيطاليا إدارة األم���وال. والمهمة األولى 
للحكومة اإليطالية، ال شك، تبقى النجاح في تنفيذ اإلصالحات من 
خالل صرف األموال في مكانها، وأن تكون عند حس���ن ظن رئيس���ة 
المفوضي���ة األوروبي���ة فاندرالي���ن التي تنتظر من روم���ا الكثير، وأن 
تُواصل إصالحاتها وال س���يما تحديث اإلدارة العامة وتحسين البيئة 

l.الضريبية للشركات

مازن حمود
 محلل إقتصادي ومالي
باريس
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ق��ال المدي��ر التنفيذي في صندوق النق��د الدولي، محمود محيي الدين، في حدي��ث إعالمي: »إن الصندوق 
خصص مؤخرًا مبلغ نحو 650 مليار دوالر كوحدات حقوق س��حب خاصة، وهي نقود دولية تصدر من صندوق 
النق��د الدول��ي إلى الدول األعضاء البالغ عددهم 190 دولة، وتبلغ حصة كل دولة ما نس��بته 95 % من حصة 

مشاركتها داخل الصندوق«.

صندوق النقد الدولي: 
ال برنامج إقتصادي مع لبنان

من دون حكومة كاملة الصالحيات واإلصالحات

وأض���اف المدي���ر التنفيذي ف���ي الصن���دوق، أنه »تم 
اإلتف���اق ف���ي مجل���س إدارة صن���دوق النق���د، في ش���أن 
التح���رك الفعل���ي لصرف هذه األموال، وس���تكون أمواالً 
س���ائلة لدى البنوك المركزية يُمك���ن تحويلها تلقائياً إلى 
عم���الت صعبة، وتكون في ملكية البن���وك المركزية فور 

تسلمها«.
وأوض���ح محيي الدي���ن، أنه »يُمكن للبن���وك المركزية 
تحوي���ل تلك األموال إلى عمالت حرة تُضاف تلقائياً إلى 
اإلحتياط���ي األجنب���ي ل���دى البنوك، وتحص���ل عليها كل 
الدول من دون إس���تثناء، وذلك في نهاية أغس���طس/ آب 

أو بداية سبتمبر/ أيلول 2021.
وق���ال المدي���ر التنفيذي في صن���دوق النقد الدولي، 
إن���ه »قب���ل تقديم تلك األموال البالغ���ة 650 مليار دوالر، 
س���يعرض الصندوق قواعد في ش���أن التصرف في هذه 
األم���وال حول العالم، كورقة إرش���ادية، تتضّمن اإلفصاح 
والش���فافية في التعامل مع هذه األموال، وكيفية تصرف 
البن���ك المركزي داخل كل دولة فيها، وذلك باإلتفاق بين 

البنك المركزي والحكومة عبر تدبر أمورهم«.
وأوضح محي���ي الدين، »أن بعض الدول يُمكنها زيادة 
اإلحتياط���ي به���ذه األم���وال، أو س���داد دي���ون قديمة، أو 

األخبار والمستجدات
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تأخذها بالمقابل المحلي«، مشيراً إلى »أن هذه األموال 
خرجت إلى العالم بسبب وجود الجائحة، لمساندة الدول 
في التعامل مع أزمات الديون والسيولة الدولية والتعامل 

مع المتطلبات الرئيسية في شأن الجائحة«.
وذكر محمود محي الدين، »أن الش���أن اللبناني ش���أن 
خاص جداً، ونس���بة 95 % من الحصة التي هي أساساً 
وحدات حقوق الس���حب الخاصة مقومة بالدوالر سوف 
تترجم أس���عار الصرف المتغيرة، وهي ليس���ت قرضاً أو 
منح���ة أو مكافأة على أداء، بل حصة ثابتة في الصندوق 
محكومة بنسبة 95 % من حصة الدولة لدى الصندوق، 
وقيمتها متغيرة وفقاً لس���عر الصرف في توقيت تسلمها، 
وبع���ض التقديرات تش���ير إل���ى أنها بقيم���ة 850  مليون 

دوالر«.
وقال المدي���ر التنفيذي في الصن���دوق، »إن صندوق 
النق���د الدول���ي ال يُجري أي نوع من التفاوض في ش���أن 
برنام���ج إصالحي م���ع لبنان، ألن الصندوق ال يس���تطيع 
التعامل في حالة وجود فراغ حكومي أو حكومة تصريف 
أعم���ال أو حكومة مؤقت���ة، ويوجد تع���اون فني فقط مع 

لبنان ألنه عضو في الصندوق«.
وأوض���ح محيي الدين، »أن مقابالت���ه في لبنان تأتي 
في إطار صفته كممثل للبنان والدول العربية في صندوق 
النقد الدولي، وحتى يس���تطيع الدف���اع عن مصالح تلك 
الدول«، مش���يراً إلى أن���ه »كان لدي رغب���ة لمقابلة كافة 
المس���ؤولين اللبنانيي���ن المعنيي���ن بالمل���ف اإلقتصادي، 
وتناول���ت تلك اللقاءات نقطتين، األولى أنه ال برنامج من 
دون حكوم���ة كاملة وش���املة الصالحي���ات، كذلك حصة 

لبنان في هذا التمويل«.
وأش���ار محيي الدي���ن إلى »أن كل األرق���ام المتداولة 
في ش���أن مديونيات البنوك وغيرها، ليست محل تدقيق 
وال تعّب���ر عن وقائع إال برؤية األوراق الرس���مية، وهناك 
أم���ور مرتبطة بالسياس���ات المالية العامة والسياس���ات 
النقدية وس���عر الصرف والحوكم���ة، وعند وجود حكومة 
س���تبدأ التف���اوض م���ن البداي���ة«، موضح���اً أن���ه »يُمكن 
للحكوم���ة المؤقت���ة أن تقوم بقدر صالحيتها بالس���يطرة 
على تدفقات األموال وإدارتها في إطار برنامج لإلصالح 
تتبن���اه الدولة، ومن دون حكومة فإن أي نوع من الحديث 

عن برنامج مع الصندوق ليس له محل«.
يُذك���ر أنه كان المدي���ر التنفيذي في صن���دوق النقد 
الدول���ي محم���ود محيي الدي���ن، قد أعل���ن أن الصندوق 
س���يُخصص 860 مليون دوالر للبنان م���ن ضمن برنامج 

قيمته 650 مليار دوالر توزع على 190 دولة«. 

األخبار والمستجدات

الأردن اأظهر اأداًء قويًا 

في تنفيذ برنامجه الإ�صالحي 

وتحقيق الإ�صتقرار المالي

من جهة أخرى، توقع الصندوق في تقرير، المراجعة 
الثاني���ة لبعثته للمملكة، أن ينمو اإلقتصاد األردني العام 
الحالي بنس���بة 2 %، مع إعادة فتح القطاعات الش���به 
الكامل���ة في هذا الصيف لتنخف���ض بذلك توقعاته عن 
المراجع���ة االول���ى والت���ي توقع بها أن يص���ل النمو الى 

.% 2.5
وأكد التقرير أن إستجابات السياسة المالية والنقدية 
ف����ي الوق����ت المناس����ب والفعالة، س����اعدت عل����ى إحتواء 
اإلنكم����اش ف����ي النش����اط  إلى 1.6 % ف����ي العام 2020، 
وهو أقل من نسبة 3 % المتوقعة في المراجعة األولى.

وأوض����ح التقري����ر أن الحكوم����ة بذل����ت جه����وداً كبيرة 
لحماية الوظائف واألكثر ضعفاً، ومع ذلك قفزت البطالة 
إلى مستوى قياسي بلغ 25 % في الربع الرابع من العام 
2020 مش����يراً إلى أن تأثير جائحة كورونا على الموازين 
المالي����ة والخارجي����ة كان كبيراً، حيث وص����ل الدين العام 
إل����ى 88 % من الناتج المحل����ي اإلجمالي في نهاية العام 

.2020
وأكد التقرير أن الدعم المالي الذي يُقدمه الصندوق 
لألردن، سيُساعده على مواجهة التحديات، وتقوية ميزان 
مدفوعاتها، وتحفيز الدعم من ش����ركاء التنمية اآلخرين، 
والتي ستكون حاسمة لتمكين األردن من التعامل مع األثر 

اإلقتصادي واإلجتماعي لفيروس كورونا.
ورأى التقري����ر أن األردن أح����رز تقدماً قوياً للغاية في 
عدد كبير م����ن اإلصالحات الهيكلي����ة المهمة، باإلضافة 
إل����ى تس����ريع برنام����ج التطعي����م، موضح����اً أن االردن من 
أوائ����ل الدول في العالم التي نّفذت برامج تطعيم لتغطية 

الالجئين.
وأش����اد التقرير باإلصالحات الت����ي أجرتها الحكومة 
على السياسة المالية والمتمثلة بسد الثغرات الضريبية، 
وتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز قدرة اإلدارة الضريبية، 
مش����دداً على ضرورة إستمرار اإلصالحات عالية الجودة 

لتعزيز كفاءة المالية العامة.
وف���ي ما يتعلق بالسياس���ة النقدية، وصفها التقرير 
بأنه���ا »مالئم���ة« بش���كل مناس���ب، منذ ظه���ور الوباء، 
مش���دداً عل���ى ض���رورة المرونة، وتحقيق الت���وازن بين 
الحاجة إلى ترس���يخ اإلنتع���اش والحفاظ على النقدية 

l.والمالية
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حصلت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق األوسط وأفريقيا، على جائزتي »التميز في تقديم التمويل 
المستدام في األسواق الناشئة«، و»الريادة والتميز في إصدار السندات الخضراء« في منطقة الشرق األوسط وذلك 

تقديرًا لجهودها كمؤسسة رائدة على المستوى العالمي واإلقليمي في تقديم التمويل المستدام 
في النسخة اإلفتتاحية من برنامج الجوائز. 

ويأت���ي برنام���ج الجوائز الجدي���د من مجلة »غلوب���ال فاينانس« 
لإلعتراف بالريادة العالمية واإلقليمية في التمويل وإطالق مبادرات 
مخصصة لتقليل التأثيرات السلبية للتغير المناخي والمساعدة في 

بناء مستقبل مستدام. 
وق���د حص���ل QNB مؤخراً عل���ى تصنيف »AA« ف���ي التقييم 
الذي أجرته ش���ركة MSCI ألبحاث الحوكمة البيئية واإلجتماعية 
وحوكم���ة الش���ركات، وه���و البن���ك األول ال���ذي يحص���ل عل���ى هذا 
التصني���ف في المنطقة. وجاءت جائزة »التمويل المس���تدام« لتؤيد 
ه���ذا التصني���ف إعتراف���اً بق���درة البنك عل���ى تطوير إس���تراتيجية 
مس���تدامة مؤثرة عبر تحديد البيئ���ة المادية واإلجتماعية ومخاطر 

الحوكمة )ESG(، واإلستثمار والعمل عليها. 
وتأتي جائزة »الريادة والتميز في إصدار الس���ندات الخضراء« 
المرموق���ة لترس���خ مكان���ة QNB لم���ا يُقدم���ه ضم���ن خطته 
المس���تدامة. كم���ا يأتي حص���ول البن���ك على جائ���زة الريادة 
والتميز في إصدار السندات الخضراء مع أفضل الممارسات 
الدولي���ة ليدعم جه���ود إنتقال QNB إل���ى إقتصاد منخفض 

الكربون وتحقيق اإلستدامة البيئية. 
يُذك���ر أن »غلوب���ال فاينان���س« ه���ي مجل���ة دولي���ة رائ���دة تقوم 
بتحلي���ل القطاع المصرف���ي، وتقييم ومنح الجوائ���ز ألفضل البنوك 
ومقدم���ي الخدمات المالية اآلخرين األفضل أداًء على المس���تويين 
العالم���ي واإلقليم���ي، ف���ي فئ���ات التكنولوجي���ا والري���ادة والعالمة 
 ،QNB التجارية واإلس���تدامة والفئات األخ���رى. وتفخر مجموعة
الحائ���زة على لقب العالم���ة التجارية المصرفي���ة األعلى قيمة في 
منطقة الشرق األوس���ط وأفريقيا، بمشاركتها كداعم رسمي لكأس 
العال���م FIFA 2022™ ف���ي الش���رق األوس���ط وأفريقي���ا، والبنك 
 القطري الرس���مي ل���كأس العال���م لألندية FIFA قط���ر 2020™.

وتتواج���د مجموع���ة QNB حالياً في أكثر م���ن 31 بلداً وثالث 
ق���ارات ح���ول العال���م، حي���ث تق���دم أح���دث الخدم���ات المصرفية 
لعمالئه���ا. ويعمل في المجموع���ة 28,000 موظف يخدمون حوالي 
20 ملي���ون عميل عب���ر 1,000 فرع ومكتب تمثيل���ي، باإلضافة إلى 
 l.شبكة واسعة من أجهزة الصراف اآللي تزيد على 4,600 جهاز

مجموعة QNB تنال جائزتين من جوائز التمييز في التمويل المستدام
تقديرًا لجهودها كمؤسسة رائدة على المستويين العالمي واإلقليمي

األخبار والمستجدات
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منحت مجلة »غلوبال فاينانس Global Finance« العالمية، مقرها نيويورك، البنك العربي مؤخرًا جائزة 
»أفضل بنك في الشرق األوسط لعام 2021«، وذلك للعام السادس تواليًا.  

البنك العربي للعام السادس تواليًا 
»األفضل في الشرق األوسط  في عام 2021« 

ويأت���ي هذا التقدير العالم���ي المرموق بناًء على تقييم 
ش���امل من قبل مح���رري المجلة المتخصصين، وإس���تناداً 
إلى آراء مجموعة مختصة من المدراء الماليين التنفيذيين 
والمصرفيي���ن والمستش���ارين المصرفيي���ن، ونخب���ة م���ن 

المحلّلين على الصعيد المالي واإلئتماني في العالم. 
وإس���تندت المجل���ة ف���ي إختياره���ا إل���ى مجموعة من 
المعايير، ش���ملت نم���و الموج���ودات والربحية واإلنتش���ار 
الجغرافي وقوة العالقات اإلس���تراتيجية، وتطوير األعمال 

واإلبتكار في المنتجات.  
 Global ويُغطي نطاق جوائز مجلة »غلوبال فاينانس
Finance« العالمي���ة م���ا يق���ارب 150 دول���ة ومنطقة في 
العالم تشمل مناطق أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي ودول 
الكاريبي، وأميركا الوسطى ووسط وشرق أوروبا، وأميركا 
الالتينية والشرق األوسط، وشمال أميركا وأوروبا الغربية.
وف���ي تعليق���ه على ه���ذا اإلنجاز، ق���ال المدي���ر العام 
التنفيذي للبنك العربي نعمة صّباغ: »يُش���ّكل حصول البنك 
العرب���ي على هذا التقدير العالمي وللعام الس���ادس توالياً، 

تأكي���داً على متانة نموذج أعمال البنك وقدرته على تقديم 
مس���تويات أداء قوي���ة عبر ش���بكة فروع���ه اإلقليمية، رغم 
الظ���روف اإلس���تثنائية والتحدي���ات الت���ي فرضتها جائحة 

كورونا  العالمية«. 
الحل���ول  تقدي���م  البن���ك  »يواص���ل  وأض���اف صّب���اغ: 
المصرفي���ة المتكامل���ة لعمالئ���ه، من مختل���ف القطاعات 
محلي���اً وإقليمي���اً، إلى جان���ب تركيزه عل���ى مواكبة أحدث 
التط���ورات التكنولوجية على صعي���د الصناعة المصرفية، 
إنطالق���اً من إس���تراتيجيته الش���املة ورؤيته المس���تقبلية 

الطموحة«. 
يُش���ار إلى أن البن���ك العربي والذي يتخ���ذ من عّمان، 
األردن مقراً له، تأسس في العام 1930 وهو يمتلك واحدة 
من أكبر الشبكات المصرفية العربية والعالمية، والتي تضم 
م���ا يزيد عن 600 فرع موزعة عبر خمس قارات. ويحظى 
البنك بحضور بارز في األسواق والمراكز المالية الرئيسية 
ف���ي العالم مث���ل لندن، وس���نغافورة، وش���انغهاي، وجنيف، 

 l.وباريس، وفرنكفورت، وسيدني، ودبي والبحرين

األخبار والمستجدات
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أعل��ن مص��رف الجمهوري��ة اإلدارة العام��ة في 
العاصمة الليبية طرابلس، إرس��اله ش��حنة من 
الس��يولة النقدية إلى منطقة الجفرة قيمتها 
30 مليون دينار، حيث تم توزيع 9 ماليين لفرع 
الجمهورية ه��ون، و5 ماليين لفرع الجمهورية 
زلة، أم��ا فرع الجمهوري��ة ودان 8 ماليين، وفرع 
الجمهوري��ة س��وكنة 8 ماليي��ن، وذل��ك لتلبية 

 l.إحتياجات الزبائن في المنطقة

أعل��ن بنك الكويت الدولي )KIB(، ع��ن قفزة بأرباح النصف 
األول م��ن الع��ام 2021 بنس��بة 2047 % إل��ى 2.217 ملي��ون 
دينار، قياس��ًا على 103.246 ألف دينار بالفترة المماثلة من 

العام 2020.
وأض��اف البنك ف��ي بيان لبورص��ة الكويت، أن ارتف��اع األرباح 
يع��ود إل��ى نم��و األرب��اح التش��غيلية بنس��بة 45.5 % خالل 
اإلي��رادات  زادت  فيم��ا  دين��ار،  ملي��ون   14.82 إل��ى  الفت��رة 

التشغيلية بنسبة 16 % إلى 34.82 مليون دينار.
وأش��ارت البيانات إلى ثب��ات المصروفات التش��غيلية وإرتفاع 

المخصصات بحوالي 2.4 مليون دينار.
وعل��ى صعيد نتائج الربع الثاني من العام 2021، تحول البنك 
إل��ى الربحي��ة بقيم��ة 1.206 ملي��ون دين��ار، مقابل خس��ارة 
 l.2020 بقيمة 2.65 مليون دينار في الربع الثاني من العام

األخبار والمستجدات

»الجمهورية« يعلن إرساله
 30 مليون دينار 

من السيولة النقدية لمنطقة الجفرة

2.2  مليون دينار أرباح الكويت الدولي 
في النصف األول من 2021
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النق��د  صن��دوق  أص��در 
العربي، في إطار حرصه على 
البحثي��ة،  أنش��طته  تطوي��ر 
العدد ال� 21 من سلس��لة موجز 
سياس��ات بعن��وان: »تحديات 
البني��ة  تموي��ل  وخي��ارات 

التحتية في الدول العربية«.
وأشار الموجز إلى »إرتفاع 
إحتياجات تمويل إستثمارات 
البنية التحتية على مس��توى 
العال��م وف��ي ال��دول العربية، 

»النقد العربي« يُصدر موجز تمويل البنية التحتية لُدوله:

إرتفاع إحتياجات تمويل إستثمارات البنية التحتية عالميًا وعربيًا
في ظل تنامي الطلب على الخدمات

عل��ى خلفي��ة تنام��ي الطل��ب عل��ى الخدم��ات العام��ة، مدفوعًا 
بالعوامل الديموغرافية، والحاجة إلى تلبية متطلبات تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة في نهاية العام 2030، وتعزيز النمو 

الشامل والمستدام«.
كما نّوه الموجز بالتواضع النس��بي في المستويات الراهنة 
لإلنف��اق الرأس��مالي ف��ي ال��دول العربي��ة م��ع تباينه م��ن دولة 
ألخ��رى، قياس��ًا بإحتياجات اإلس��تثمار ف��ي البني��ة التحتية، 
والتحديات التي تواجهها الدول العربية بدرجات متفاوتة على 
صعيد توفير مزيد من الموارد لزيادة مس��تويات االستثمار في 
البنية التحتية، س��واًء نتيجة ضيق الحّيز المالي بسبب إرتفاع 
عجز الموازنات العامة ومس��تويات الدين الحكومي، أو الحاجة 
إلى تطوير أس��واق التموي��ل المحلية، وتعزيز مش��اركة القطاع 

الخاص في تمويل البنية التحتية.

موارد اإ�صافية

وع���رض الموجز الفرص المتاحة أمام ال���دول العربية لتعبئة موارد 
إضافية لتمويل إحتياجات البنية التحتية، بإطار أربعة خيارات تضمنت: 
تعبئة الموارد المحلية من خالل التركيز على الفرص المتاحة في مجال 
اإلص���الح الضريب���ي، وإع���ادة ترتيب أولوي���ات اإلنفاق الع���ام بعيداً عن 
أش���كال اإلنفاق األقل إنتاجية ورفع كفاءته بما يحقق وفورات توجه نحو 
االس���تثمارات العامة، وتعزيز االس���تفادة من ف���رص االقتراض الداخلي 

والخارجي مع مراعاة اعتبارات االستدامة المالية.
إضاف���ة إل���ى فتح آفاق لمش���اركة أكب���ر للقطاع الخ���اص في تمويل 

البنية التحتية م���ن خالل التركيز 
على تقلي���ل مس���تويات المخاطر 
المرتبطة بالش���راكة م���ع القطاع 
الوس���ائل  وإبت���كار  الخ���اص، 
المس���تثمرين  لج���ذب  المالئم���ة 
لدخول سوق تمويل البنية التحتية 
وتعزي���ز الحوكمة وبن���اء القدرات 

البشرية والمؤسسية.

نقاط رئي�صة

علي��ه  اش��تمل  م��ا  وأب��رز 
موجز سياس��ات »تحديات وخيارات تمويل البنية التحتية في 
ال��دول العربي��ة«، الصادر ع��ن صن��دوق النقد العرب��ي النقاط 

التالية:
)1(  ال ت���زال مس���تويات النفاذ إلى الخدمات العامة األساس���ية في 

عدد من الدول العربية، دون مستويات الطلب المتنامي.
)2(  إرتف���اع إحتياج���ات تموي���ل البنية التحتية في ع���دد من الدول 
العربية، يفرض تحديات تتعلق بتدبير الموارد اإلضافية المناسبة لزيادة 

اإلستثمارات العامة واإليفاء بمتطلبات التنمية الشاملة والمستدامة.
)3(  في ضوء تحديات تمويل البنية التحتية في الدول العربية، تُبرز 
الحاج���ة إلى تبني مقاربة تُوازن بين متطلبات زيادة اإلنفاق الرأس���مالي 

وضمان اإلستدامة المالية.
)4(  تُع���د تعبئ���ة الم���وارد المحلية أح���د الخي���ارات المتاحة للدول 
العربي���ة لخلق حّي���ز مالي مناس���ب لتمويل اإلس���تثمارات العامة، وتلبية 

متطلبات تطوير وزيادة أصول البنية التحتية.
)5(  هن���اك حاجة إلعادة ترتيب أولويات اإلنفاق بعيداً عن أش���كال 
اإلنف���اق األق���ل إنتاجية وتحس���ين كف���اءة اإلنف���اق، بما يُحق���ق وفورات 

تخصص لزيادة اإلستثمارات العامة في البنية التحتية المعّززة للنمو.
)6(  تنمية أسواق التمويل المحلية من خالل تطوير أسواق السندات 
طويل���ة األجل وإبتكار منتج���ات مالية متوافقة مع الش���ريعة، تُمثل بُعداً 

مهماً في توجيه المدخرات المحلية لتمويل مشروعات البنية التحتية.
)7(  فت���ح آفاق جديدة لتعزيز مش���اركة القط���اع الخاص في تمويل 
البني���ة التحتي���ة رهي���ن بمدى الق���درة على تقلي���ل المخاط���ر المرتبطة 

l.بمشاريع الشراكة ورفع العائد على اإلستثمار

األخبار والمستجدات
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إنطلقت أعمال الدورة الخامس��ة من معرض الصين والدول العربية المنظم في مدينة ينتش��وان في منطقة نينغشيا بالصين في 
19 آب/ أغسطس 2021 حتى 22 منه، والتي استمرت أربعة أيام، وكانت اإلمارات والمغرب ضيف شرف دورة هذا العام من المعرض.

وأقيم المعرض هذا العام بطريقة تجمع بين المعرض الميداني والمعرض السحابي عبر اإلنترنت، حيث إستخدم جناح اإلمارات 
اللون األصفر الصحراوي بإعتباره اللون الرئيسي لخلق جو من التواجد بين الرمال والبحر، مما يعكس الموقع الجغرافي الفريد 
واألس��لوب الصح��راوي لدول��ة اإلمارات العربية المتحدة، كما ُيس��لط جناح اإلمارات الضوء على إكس��بو دب��ي العالمي 2020 من 

خالل وسائل عالية التقنية.

ثاني الزيودي يدعو إلى مواصلة إستكشاف المجاالت التي تُعزِّز النمو اإلقتصادي

اإلمارات تُسلِّط الضوء على إكسبو 2020 في معرض الصين والدول العربية

وقد ألقى وزير الدولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد 
د  الزي���ودي كلمة عب���ر تقنية الفيديو في حفل افتتاح المعرض ش���دَّ
فيه���ا على »أهمية معرض الصين وال���دول العربية لدولة اإلمارات، 
وه���ي تش���ارك هذا العام كضيف ش���رف، حيث تُع���زز هذه المنصة 
العالقة التجارية واإلقتصادية مع الصين، وال سيما وأن الصين تُعد 

من أكبر الشركاء التجاريين لإلمارات«.
وبل���غ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 74.4 مليار دوالر 
ف���ي العام 2020، منها واردات بقيمة 39.3 مليار دوالر، وبلغ حجم 
الص���ادرات غير النفطية 2.7 مليار دوالر، كما أن الصين هي ثالث 
أكبر مس���تثمر في اإلمارات، حيث بلغ حجم اإلستثمار الصيني في 

اإلمارات حتى العام 2020 أكثر من 5.4 مليارات دوالر. 
وأض���اف الزي���ودي: »إن اإلمارات س���تواصل خل���ق بيئة لتطوير 
اإلس���تثمار والتج���ارة، وس���تدفع نم���و التج���ارة العالمي���ة من خالل 
تعزيز إقامة البنى التحتية وال سيما في مجال النقل واللوجستيك. 
فاإلم���ارات تتوف���ر على أكث���ر المرافق والتقنيات تقدم���اً في العالم 
ف���ي مجال النق���ل واللوجس���تيك«، داعياً إلى »مواصلة إستكش���اف 
المج���االت الت���ي تعزز النم���و اإلقتصادي في البلدي���ن بما في ذلك 

مج���االت الطاقة والبني���ة التحتية والموانئ، والنقل وتجارة الس���لع 
والمشاريع التقنية والتجارة اإللكترونية والزراعة والرقمنة وغيرها 

من المجاالت الحيوية«.
وختم الزيودي »إن اإلمارات تشهد تحوالً نحو نموذج أكثر مرونة 

وإستدامة وتخلق فرصة مهمة لمختلف المجاالت«.
يُش���ار إلى أن جميع مناطق المعرض عبارة عن أكش���اك خاصة 
خض���راء وصديقة للبيئة، مع إس���تخدام مكث���ف لتفاعل المعلومات 
والتقني���ات وط���رق العرض الرقم���ي، لتحقيق ع���رض متزامن عبر 
اإلنترن���ت وعل���ى المي���دان، ويُس���لط التصمي���م العام الض���وء على 
المستوى الدولي ومفهوم التصميم الحديث والعصري ويعكس تنوع 

أساليب زيارة المعارض.
وقد إس���تخدم معرض ه���ذا العام أح���دث تقني���ات المعلومات 
لتحقيق مش���اهدة المعرض عبر تقنية الجي���ل الخامس G5، حيث 
يُمكن للجمهور مشاهدة موقع المعرض في الوقت الفعلي من خالل 
مناظ���ر بانورامي���ة بزاوي���ة 360 درجة، ومن خالل نظ���ارات الواقع 
اإلفتراض���ي الموج���ودة ف���ي الموقع، مما يؤدي إل���ى إقامة معارض 

  l.متزامنة عبر اإلنترنت وعلى الميدان

األخبار والمستجدات
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أعلنت اإلمارات أنها مددت خطة الدعم اإلقتصادي الشاملة الموجهة حتى 30 يونيو )حزيران( 2022 مع توقع إستمرار 
دعم البنوك لتعافي إقتصاد اإلمارات من خالل مواصلة إقراض العمالء ذوي الجدارة اإلئتمانية.

اإلمارات تُمدِّد حتى صيف 2022 
خطة الدعم اإلقتصادي الشاملة

وأك���د خال���د بالعم���ى، 
محافظ مص���رف اإلمارات 
المرك���زي، »ال���دور الحيوي 
للبن���وك ف���ي دع���م التعافي 
لإلم���ارات،  اإلقتص���ادي 
وذل���ك م���ن خ���الل ضم���ان 
إستمرارية تدفق المعامالت 

اإلئتمانية في اإلقتصاد«.
»إن  بالعم���ى:  وق���ال 
عمليات التقييم والبيانات 
اإلقتصادي���ة األخيرة تش���ير إل���ى حدوث إنتع���اش في إقتص���اد البالد في 
مرحلة ما بعد جائحة »كوفيد 19«، الفتاً إلى »أن القطاع المصرفي يواصل 
مرونت���ه، ويَظه���ُر ذلك من خالل برنامج خطة الدعم اإلقتصادي الش���املة 
الموجهة، حيث س���تظّل تدابير خطة الدعم المذكورة من جانب المصرف 
س���ارية حت���ى منتصف العام المقب���ل«، متوقعاً من البن���وك »بذل مزيد من 
الجهود لدعم اإلقتصاد، وضمان إس���تمرار التدفق النقدي إلى العمالء من 

الشركات واألفراد ذوي الجدارة اإلئتمانية«.
ج���اء حدي���ث المحافظ خالد بالعمى خالل إجتماع عقده مع الرؤس���اء 
التنفيذيين لجميع البنوك العاملة في البالد، لمناقشة بيئة اإلقتصاد الكلي، 

واإلط���الع عل���ى تقييم المصرف المركزي لإلس���تقرار المال���ي، كذلك على 
المبادرات الرقابية واإلشرافية المتواصلة التي ينّفذها المصرف المركزي.

وناقش الحضور المتطلبات األساس���ية وعوام���ل التمكين الجوهرية 
للقط���اع المصرف���ي لزيادة دعم���ه إلقتصاد البالد بالنظ���ر إلى اإلنتعاش 
اإلقتصادي التدريجي والنمو الس���ليم للتمويل، وال س���يما خالل المراحل 

األولى لتعافي اقتصاد الدولة. 
وناقش المجتمعون اإلتجاهات في سوق العقارات، وإطار العمل المقترح 
للرقابة واإلش���راف عل���ى حاالت التع���ّرض للمخاطر الت���ي يواجهها القطاع 
العقاري، مع النظر لمعالجة تلك المخاطر المرتبطة باإلقراض لهذا القطاع. 
وإّطلع محافظ المصرف المركزي والرؤس���اء التنفيذيون على نتائج 
تقيي���م المصرف المركزي لإلس���تقرار المالي في دول���ة اإلمارات، حيث 
أظه���رت تل���ك النتائج إس���تقرار النظام المال���ي للدولة، وكفاية الس���يولة 
وإحتياط���ي رأس المال لدى البنوك، بدعٍم من الودائع المس���تقرة والنمو 
ف���ي تموي���ل س���وق رأس الم���ال. وناقش الحض���ور المج���االت الخاضعة 
للمراقب���ة الوثيق���ة من المص���رف المركزي، ومنها ج���ودة األصول وحالة 
االئتم���ان. وأك���د محافظ المصرف المرك���زي دور القطاع المصرفي في 
إستمرار تدفق العمليات االئتمانية إلى القطاع الخاص، مدعومًة بأجزاء 
مختلف���ة م���ن خطة الدع���م اإلقتصادي الش���املة الموجه���ة التي طرحها 

l.المصرف المركزي

خالد بالعمى 

األخبار والمستجدات
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إعتم���دت مجموعة العم���ل المالي )فاتف( الدكت���ورة مريم بطي 
الس���ويدي الرئيس التنفي���ذي لهيئة األوراق المالية والس���لع باإلنابة، 
كأول إماراتي���ة ت���م إختيارها كخبي���ر مقي���م معتم���د ف���ي تقييم نظم 
مواجه���ة غس���ل األم���وال وتموي���ل اإلره���اب، وفاعلي���ة تل���ك النظم، 
بإس���تخدام منهجي���ة التقييم الصادرة في الع���ام 2013 عن مجموعة 

العمل المالي ضمن الجولة الثانية.
وبناء على هذا اإلعتماد سوف تستعين مجموعة )فاتف( بالرئيس 
التنفي���ذي للهيئة باإلناب���ة في عمليات التقييم المتبادل التي تقوم بها 

المجموعة، ضمن الجولة الثانية للتقييم.
وتعليقا على القرار قالت الدكتورة مريم الس���ويدي: »يعكس هذا 

مريم السويدي أول إماراتية تُعتمد كخبير دولي 
في مجال مواجهة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

األخبار والمستجدات

اإلعتم���اد، الجهود المتواصل���ة لهيئة األوراق المالية والس���لع بقيادة 
رئي���س مجل���س إدارتها عب���د اهلل بن ط���وق المري وزي���ر اإلقتصاد، 
وحرصها على المساهمة الفاعلة في أنشطة ومبادرات دولة اإلمارات 
في مواجهة غس���ل األم���وال وتمويل اإلرهاب، وذل���ك في إطار الدور 
المنوط بها في تنفيذ اإلس���تراتيجية الوطنية لمواجهة غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب، كما أنه يعكس تقدير المجتمع الدولي للمكانة التي 

تتمتع بها دولة اإلمارات على الصعيد العالمي«.
 Financial Action يُش���ار إل���ى أن مجموعة العم���ل المال���ي
Task Force تُع���رف إختص���اراً ب���� »فات���ف« FATF وهي منظمة 
حكومي���ة دولي���ة مقرها باريس، تأسس���ت في الع���ام 1989م، وتدرس 
المجموع���ة أس���اليب غس���ل األم���وال وتموي���ل اإلره���اب وتبحث في 
اإلتجاه���ات والتقنيات ذات الصلة بهذه األنش���طة والتدابير الالزمة 
لمكافحته���ا. كم���ا تتولى مهمة إع���داد وتطوير السياس���ات المتعلقة 

بمكافحة أساليب غسل األموال وتمويل اإلرهاب محلياً ودولياً.
وترك���ز المجموعة جهودها على إعتماد وتنفيذ تدابير ترمي إلى 
حماية النظام المال���ي، ومتابعة التقدم الذي أحرزته الدول األعضاء 
ف���ي تنفيذ اإلجراءات الالزمة في هذا الص���دد، وتتعاون مع الهيئات 
الدولي���ة األخرى المعنية ف���ي مجال مكافحة غس���ل األموال وتمويل 
اإلره���اب، وتش���جع »فاتف« إعتم���اد وتنفيذ كافة التدابير المناس���بة 

l.لتحقيق أهدافها على الصعيد العالمي

أفاد معه���د التمويل الدول���ي في تقرير 
»أن اإلصدار العالمي من الديون المستدامة، 
يتجه لتجاوز تريليون دوالر في العام 2021، 
مع هيمنة السندات الخضراء«، موضحاً »أن 
مبيعات الديون المستدامة إرتفعت بأكثر من 

الضعف لتس���جل 680 مليار دوالر في النص���ف األول من هذا العام، مقتربًة 
من إجمالي المسجل في العام الماضي عند 700 مليار دوالر«.

واتج���ه ع���دد متزايد م���ن الش���ركات والمؤسس���ات المالية وال���دول لضغوط 
متزايدة لإلهتمام بالبيئة والحوكمة، ما دعم إصدار سندات لجمع أموال لمشاريع 

متعلقة بالمناخ والمش���اريع اإلجتماعية وأهداف 
اإلستدامة.

والت���ي  الخض���راء  الس���ندات  وش���كلت 
تستخدم لتمويل المش���اريع المتعلقة بالمناخ 
أو البيئة نصيب األسد من جميع اإلصدارات 

الجديدة بنسبة 35 %، بقيادة دول ألمانيا والصين وفرنسا.
وكان معه���د التموي���ل الدول���ي قد أوض���ح في تقرير س���ابق أن إجمالي 
حجم س���وق السندات المستدامة سيصل إلى 3 تريليونات دوالر خالل هذا 

 l.العام

معهد التمويل الدولي: 
إصدارات الديون المستدامة ستتجاوز تريليون دوالر في 2021
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أعلن��ت مجموع��ة البرك��ة المصرفي��ة، المجموعة المصرفية اإلس��المية الرائ��دة التي تتخذ م��ن مملك��ة البحرين مقرًا 
لعملياتها، عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2021. فقد حققت المجموعة صافي دخل عائد لمس��اهمي الش��ركة 
األم قدره 27 مليون دوالر مقارنًة ب� 23 مليونًا للفترة عينها من العام 2020 وبإرتفاع قدره 19 %. وقد بلغ النصيب األساسي 
والمخفض للسهم في األرباح 0.94  سنتًا للربع الثاني من العام 2021 مقارنة ب� 0.57 سنتًا للفترة عينها من العام الماضي.

مجموعة البركة المصرفية: 
صافي األرباح العائدة للمساهمين

53 مليون دوالر في النصف األول من 2021

وق����د بل����غ مجموع صافي دخ����ل المجموع����ة 53 مليون دوالر 
للرب����ع الثاني من العام 2021 مقارنًة ب� 50 مليون دوالر وبإرتفاع 
ق����دره 5 %. وج���اءت الزيادة في صافي الدخ���ل مدعومة بإنخفاض 
مس���تويات المخصصات نتيجة التحسن التدريجي لظروف اإلقتصاد 

الكلي في البلدان التي تعمل فيها وحدات المجموعة.
وإنخف���ض صافي الدخل للفترة قب���ل صافي عالوة المخصصات 
لمخاطر اإلئتمان والضرائب للمجموعة بنسبة 26 % إلى 128 مليون 
دوالر خ���الل الربع الثاني من العام2021  مقارنة ب� 173 مليوناً للفترة 
عينها من العام الماضي. وإنخفض إجمالي الدخل التش���غيلي بنس���بة 
11 % ليص���ل إل���ى 265 مليون���اً خ���الل الربع الثاني م���ن العام 2021 

مقارنة ب� 298 مليوناً في الفترة عينها من العام الماضي.
في ما يتعلق بالنتائج المالية للنصف األول من العام 2021، 

بلغ صافي دخل المجموعة العائد لمس���اهمي الش���ركة األم 53 
ملي���ون دوالر، مقاب���ل 47 مليوناً للفترة عينه���ا من العام 2020، 
بزي���ادة قدره���ا 12 %. وقد بلغ النصيب األساس���ي والمخفض 
للس���هم في األرباح 3.05 س���نتاً للنصف االول م���ن العام 2021 

مقارنة ب� 2.54 سنتاً للفترة عينها من العام الماضي.
وبلغ إجمالي صافي الدخل 94 مليون دوالر مقارنة ب� 90 مليوناً، 
بزيادة قدرها 4 %. وتعود الزيادة في إجمالي صافي الدخل بش���كل 
رئيسي إلى الضبط القوي للنفقات وانخفاض المخصصات مدعومة 

بتحسن تدريجي في الظروف اإلقتصادية.
وإنخف����ض إجمال����ي الدخل التش����غيلي بنس����بة 11 % من 553 
مليون دوالر خالل النصف االول من العام 2020 إلى 494 مليوناً 
خ����الل الفترة عينها من العام 2021. وقد نتج هذا اإلنخفاض عن 

األخبار والمستجدات
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ف���ي لق���اء ودي جمع بينهم���ا للبحث عن 
مج���االت التع���اون، جامعة المملك���ة وجمعية 
مص���ارف البحري���ن أك���دا »أهمي���ة التع���اون 
لرب���ط الجان���ب األكاديمي بالجان���ب العملي 
التطبيق���ي، وإحتياجات س���وق العمل«. وقال 
رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين 
عدن���ان أحمد يوس���ف »إن الجمعي���ة مهتمة 
بالعمل مع المؤسسات التعليمية واألكاديمية 
ف���ي مملك���ة البحري���ن؛ من أجل مس���اعدتها 
عل���ى تطوير مخرجاتها التعليمية من الكوادر 
الوطنية القادرة على شغل الوظائف النوعية 

المجزية التي يوفرها القطاع المصرفي«.

مجموع����ة م����ن العوامل بم����ا في ذلك اإلنخف����اض الكبير في قيمة 
العمل����ة في بعض األس����واق، والزيادة الكبي����رة في معدالت الفائدة 
األس����اس في بعض األس����واق، وبن����ود الدخل اإلس����تثنائية التي تم 

تسجيلها خالل الفترة عينها من العام الماضي.
وق���د بلغ مجم���وع الحق���وق العائ���د لمس���اهمي الش���ركة األم 
والصك���وك 1.39 ملي���ار دوالر ف���ي نهاي���ة يونيو/ حزي���ران 2021 
مقارنة ب� 1.42 مليار دوالر في نهاية ديسمبر/ كانون األول 2020، 
وبإنخف���اض قدره 2 % وذلك بس���بب التغيير في فروق إحتياطات 
تقيي���م العمالت والبال���غ 75 مليون دوالر. فيما بلغ مجموع الحقوق 
2.13 مليار دوالر مقارنًة ب� 2.22 مليار دوالر في نهاية ديس���مبر/ 

كانون األول 2020، وبإنخفاض قدره 4 % وذلك للسبب عينه.
وإرتفع مجموع األصول بنس���بة 1 %  ليبلغ 28.47 مليار دوالر 
ف���ي نهاية يونيو/ حزيران 2021 مقارنة م���ع ما كان عليه في نهاية 
ديس���مبر/ كان���ون األول 2020 والبال���غ 28.25 ملي���اراً. وواصل���ت 
المجموع���ة خ���الل النصف األول من الع���ام التركيز على اإلحتفاظ 

بنسبة كبيرة من هذه األصول في شكل أصول سائلة.

وتعقيباً عل���ى أداء ونتائج المجموعة خالل النصف األول من العام 
2021، ق���ال رئيس مجل���س إدارة مجموعة البرك���ة المصرفية عبداهلل 

صال���ح كامل »واصلنا جهودنا 
لتعزيز األداء المالي وتحسين 
التش���غيلية،  العمليات  كف���اءة 
وف���ي الوق���ت نفس���ه العم���ل 
على إحتواء تداعيات تفش���ي 
جائح���ة كورونا على مس���توى 
المجموعة ووحداتنا التابعة. 
وق���د أثم���رت ه���ذه الجهود، 
عن تحقيق نتائ���ج جيدة عبر 
المجموع���ة ونم���و في صافي 

عبداهلل صالح كامل

الدخ���ل بالمقارن���ة مع الع���ام الماضي، بينما حافظنا في الوقت نفس���ه 
على جهودنا لدعم المجتمعات التي نعمل فيها«.

وقال عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة 
المصرفي���ة م���ازن من���اع، إنه »رغم بيئ���ة اإلقتصاد الكل���ي الصعبة 
الت���ي نواص���ل العمل فيها كمجموعة، فقد تمكنَّ���ا من تحقيق زيادة 
مرضية في صافي الدخل مدعوماً بضبط المصروفات وإنخفاض 
���ن التدريجي في النظرة المس���تقبلية  ص���ات نتيجة للتحسُّ المخصَّ
والبيئة. وقد س���مح ذلك لنا بزيادة العائد على حقوق المس���اهمين 

 l.»إلى 8.6 % من 8 % في العام السابق

جامعة المملكة وجمعية مصارف البحرين تناقشان أسس تهيئة الطالب لسوق العمل

 من جهته أكد الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور وحيد القاسم 
»أن الجمعي���ة أخ���ذت على عاتقه���ا مهمة التواصل م���ع العديد من 
القطاع���ات ذات الصلة بالقط���اع المصرفي، بما يُس���هم في تعزيز 
العمل المش���ترك في س���ياق رؤية الدولة نحو تس���ريع وتيرة التنمية 

الوطنية في مختلف أبعادها«.

من جانبه، صرح نائب رئيس الجامعة  أ.د. نادر البستكي »كان 
اللقاء مثمراً جداً، ونش���كر جمعية مصارف البحرين على الترحيب 
الكبير، وس���وف تكون هذه بداية طيبة للتعاون المش���ترك في سبيل 
تطوي���ر العملي���ة التعليمي���ة ف���ي كلي���ة إدارة األعمال ف���ي الجامعة، 

 l.»لتتواكب بصورة أفضل مع متطلبات سوق العمل

األخبار والمستجدات
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تمّكن اإلقتصاد المصري من تجاوز أخطر محطة في تاريخه خالل السنوات الخمس الماضية، بعد نجاح الحكومة في تحقيق أرقام ومؤشرات أكثر 
من جيدة، رغم المخاطر التي تواجه اإلقتصاد العالمي بسبب تفشي جائحة كورونا.

ن خالل األعوام من العام 2016 وحتى العام 2020 من النمو بنسبة 126 %  وكشفت دراسة إستندت إلى بيانات رسمية أن اإلقتصاد المصري تمكَّ
بمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 25.2 %، وذلك بعدما قفز من مستوى 2500 مليار جنيه في العام 2016 إلى نحو 5651 مليار جنيه في 2020، بقيمة 

زيادة تبلغ نحو 3151 مليار جنيه، وبمعّدل زيادة سنوية تبلغ قيمتها نحو 630.2 مليار جنيه، فيما بلغ الرقم اإلجمالي للناتج المحلي خالل 
السنوات الخمس الماضية نحو 18.9 تريليون جنيه.

الرق���م الثاني يتعلق بالتضخم الس���نوي الذي ش���هد خالل الس���نوات الخمس 
الماضية تغيرات كبيرة، حيث إرتفع من 13.8 % في العام 2016 إلى نحو29.5 % 
في العام 2017، ثم عاود النزول إلى مستوى 14.4 % في العام 2018، ثم 9.5 % 

في العام 2019، وواصل النزول ليسجل مستوى 5 % خالل العام 2020.
أما على صعيد إحتياطي النقد فس���جل نمواً بنس���بة 129 % محققاً متوسط 
نمو سنوي يبلغ 25.8 %. وتشير البيانات إلى إرتفاع اإلحتياطات من مستوى 17.5 

مليار دوالر في العام 2016 إلى نحو 40.1 مليار دوالر في العام 2020.
في ما يتعلق بملف الرواتب واألجور، بلغ إجمالي مخّصصات هذا البند خالل 
الس���نوات من العام 2016 وحتى العام 2020 نحو 1381 مليار جنيه، وش���هدت نمواً 
بنسبة 65.6 % بمتوسط زيادة سنوية تبلغ نحو 13 %، حيث إرتفعت مخصصاتها 
م���ن مس���توى 218 مليار جنيه ف���ي العام 2016 إلى نحو 361 ملي���ار جنيه في العام 

.2020
أم���ا الدع���م النق���دي، فقد بلغ���ت قيمته اإلجمالي���ة خالل الس���نوات الخمس 
الماضية نحو 91 مليار جنيه، مسجاًل نمواً خالل الفترة بنسبة 8.5 % بعدما صعد 

من مستوى 17.5 مليار جنيه في 2016 إلى نحو 19 مليار جنيه في العام 2020.
وش���هد ملف الصادرات تطوراً كبيراً خالل الس���نوات الخمس الماضية، حيث 
س���ّجلت القيم���ة اإلجمالي���ة للص���ادرات المصرية نح���و 136.2 ملي���ار دوالر خالل 
الفترة من العام 2016 وحتى العام 2020. وتؤكد البيانات إرتفاع حجم الصادرات 

المصرية خالل هذه الفترة بنس���بة 22.5 % بعدما قفزت من مستوى 22.5 مليار 
دوالر في العام 2016 إلى نحو 27.6 مليار دوالر في العام 2020.

كم���ا بلغ���ت القيمة اإلجمالي���ة لتحويالت المصريي���ن العاملي���ن بالخارج نحو 
126.3 مليار دوالر، حيث زادت بنس���بة 58.3 % خالل السنوات الخمس الماضية 
بمتوس���ط زيادة س���نوية يبلغ نحو 11.6 %، وذلك بعدما قفزت من مس���توى 18.7 

مليار دوالر في العام 2016 إلى نحو 29.6 مليار دوالر خالل العام الماضي.
وشهد عجز الميزان التجاري تراجعاً بنسبة 14 % بمتوسط إنخفاض سنوي 
يبل���غ نح���و 2.8 %، حيث تراجعت قيمة العجز من مس���توى 48.9 مليار دوالر في 

العام 2016 إلى نحو 42 مليار دوالر في العام 2020.
وربما يشير تحرك سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدوالر إلى أنه تمكن 
من الحفاظ على أفضل أداء مقارنة بعمالت األسواق الناشئة. ففي العام 2016 بلغ 
سعر صرف الدوالر نحو 18.38 جنيه، ثم قفز في العام 2017 إلى مستوى 19.60 

جنيهاً، لكنه بدأ يتراجع في العام 2018 ليُسجل مستوى 17.96 جنيه.
وفي العام 2019 إنخفض س���عر صرف الدوالر إلى مس���توى 16.09 جنيه، ثم 

واصل اإلنخفاض ليُسجل في الوقت الحالي مستوى 15.62 جنيهاً.
على صعيد عائدات السياحة، وقبل تفشي الجائحة، فقد بلغ العائد اإلجمالي 
للقط���اع خالل الس���نوات الخمس الماضية نحو 41.1 ملي���ار دوالر، وكان أعلى رقم 
 l.سجله خالل العام 2019 حينما بلغ إجمالي عائدات العام نحو 13 مليار دوالر

األخبار والمستجدات

هكذا نجا إقتصاد مصر من أخطر مرحلة في تاريخه:

النمو 126 % بين 2016 و 2020 بمعدل سنوي 25.2 %
وإرتفاع الصادرات 22.5 % والتحويالت 126.3 مليار دوالر
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أعلن بنك القاهرة عن القوائم المالية المس��تقلة للبنك خالل النصف األول من العام 2021 والتي كش��فت عن إس��تمرار تسجيل معدالت نمو قوية، 
حي��ث بل��غ صافى الرب��ح 1.8 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار جني��ه خالل الفترة عينها من العام 2020 بنس��بة نمو7 %، وتعود تل��ك الزيادة إلى إرتفاع 
صافي الدخل من العائد ليتخطى ال� 5 مليارات جنيه بالمقارنة ب� 4.9 مليارات جنيه في نهاية النصف األول من العام 2020  وبنسبة نمو بلغت 3 %.

أرباح بنك القاهرة تسجل 1.8 مليار جنيه 

خالل النصف األول من 2021 

فايد: أداء تشغيلي قوي ونموذج أعمال متطور
تعكسه نتائج أعمال البنك...  ومستمرون في تقديم األفضل لعمالئنا

 كم���ا إرتفع صاف���ي الدخل من األتعاب والعموالت بنحو  18% ليُس���جل 
886 مليون جم مقارنة ب� 754 مليون جم خالل النصف األول من العام 2020 
مما أدى إلى نمو اإليرادات التش���غيلية بنس���بة 4 %  لتصل الى 6.1 مليارات 

جنيه مقارنة ب� 5.9 مليار جنيه خالل الفترة عينها المقارنة.
وقال رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة طارق فايد: 
»إن نتائ���ج أعمال البنك المحققة خالل النصف األول من العام 2021 تعكس 
أداء تش���غيلياً قوي���اً ف���ي مختلف مجاالت العم���ل المصرفي، ونم���وذج أعمال 
متط���ور لتقديم خدمة مصرفية متميزة للعمالء«، مؤكداً »إس���تمرار البنك في 
نهج أعماله بما يضمن مزيداً من التوسع، وبما يدعم خطط وتوجهات الدولة 

في مجاالت التحول الرقمي والشمول المالي«. 
وتاب���ع فايد »أن المؤش���رات المالي���ة للبنك، أظهرت اإلبق���اء على قاعدة 
رأس���مالية قوي���ة، حيث بلغ معدل معيار كفاي���ة رأس المال 15.48 % ، وحقق 
البنك عائداً على متوسط حقوق الملكية بمعدل 21 % ، وعائداً على متوسط 
األص���ول 1.7 %  في نهاية يونيو/ حزيران 2021، حيث بلغ إجمالي األصول 

227 ملي���ار جنيه مقارنة ب� 205 مليارات جنيه في نهاية العام 2020 بنس���بة 
نمو بلغت 11 % «.

وق���ال رئيس مجل���س إدارة بنك القاهرة فاي���د: »إن تصاعد معدالت نمو 
األرباح جاءت رغم زيادة حجم اإلنفاق واإلس���تثمار في البنية التحتية وبصفة 
خاصة التكنولوجية والبش���رية، والتى إس���تحوذت على أهمية بالغة من إدارة 
البنك منذ العام 2018«، مشيراً إلى »أن قيمة المصروفات الرأسمالية خالل 

تلك الفترة بلغت 3.1 مليارات جنيه«.
وف���ي ما يتعلق بإجمالي محفظة القروض للعمالء والبنوك والتى إرتفعت 
بنح���و 7 مليارات جني���ه لتصل إلى 100 مليار جنيه ف���ي نهاية يونيو/حزيران 
2021، فقد حافظ البنك على تعزيز مخصصاته خالل الفترة الحالية بهدف 
الحّد من المخاطر المحتملة لخس���ائر اإلئتمان والمتعلقة بالتأثيرات السلبية 

لجائحة كورونا على النشاط اإلقتصادي.
وفي الس���ياق عينه، إرتفعت محفظة إئتمان الشركات والبنوك لتصل إلي 
نحو 8.48 مليار جنيه في نهاية النصف األول من العام الجاري بزيادة قدرها

األخبار والمستجدات
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5.2 مليارات جنيه بنسبة زيادة 12 %  عن ديسمبر/كانون األول 2020.
كم���ا ق���ام بنك القاهرة خالل النصف االول من العام 2021 بدور المرتب 
الرئيس���ي، ومس���ّوق للتموي���ل ف���ي عمليات تمويلي���ة قدرها 2.8 ملي���ار جنيه، 
باإلضافة الى دوره كمرتب رئيس���ي ومش���ارك بعمليات تمويلية اخرى قدرها 

2.4 مليار جنيه.
وإنطالقاً من الدور الحيوي الذي تُمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
فى تحقيق أهداف التنمية، حقق البنك نتائج متميزة في تمويل هذا القطاع، 
حيث بلغ إجمالي محفظة القروض من  التس���هيالت المباشرة  9.6 مليارات 
جنيه في نهاية يونيو/حزيران 2021 مقابل 9 مليارات جنيه في ديسمبر/كانون 
األول 2020 بنس���بة زي���ادة 6 % ، باإلضافة إلى زي���ادة عدد مراكز ووحدات 
األعمال المتخصصة في خدمة عمالء الش���ركات الصغيرة والمتوسطة ليبلغ 

38 مركزاً ووحده أعمال تغطي كافة أنحاء لبنان.
وق���د إرتفعت محفظة قروض التجزئة بنح���و 1.4 مليار جنيه بمعدل نمو 
4 %  عن العام المالي 2020 لتصل إجمالي المحفظة إلى نحو 35.9 مليار 
جني���ه في نهاي���ة الربع الثاني من الع���ام الجاري، كما بلغ���ت محفظة التمويل 

متناهي الصغر 5.3 مليارات جنيه.
وفي م���ا يتعلق بمحفظة ودائع العمالء، فقد حققت المحفظة نمواّ قدره 
10 %  لتص���ل إل���ى 178 ملي���ار جنيه في نهاية يونيو/حزي���ران 2021، نتيجة 
قيام البنك بتقديم محفظة متنوعة بأسعار فائدة تنافس���ية، حيث بلغت ودائع 

األفراد 117 مليار جنيه بينما بلغت ودائع الشركات 61 مليار جنيه.
وقد شهد الربع الثاني من العام 2021 طفرة في عدد العمالء المشتركين 
ف���ي خدمتي »الموباي���ل البنكي«، و»اإلنترن���ت البنكي« وص���والً إلى 162 ألف 
عمي���ل بنس���بة نمو بلغ���ت 118 %  في نهاي���ة الربع الثان���ي 2021. كما إرتفع 
إس���تخدام العمالء لمحفظة »قاهرة كاش« ليصل إلى أكثر من 240.6 مليون 
جم، باإلضاف���ة إل���ى نمو قاع���دة العمالء بنحو 24 %  لتص���ل إلى 654 ألف 
عمي���ل ففي نهاي���ة الربع الثاني من الع���ام 2021 مقارنة بنهاي���ة العام 2020 
وبنس���بة إس���تخدامات تتخطى 10 %  والتي تُعد أعلى من المستهدفات التي 

حددها البنك المركزي. 
كم���ا ش���هدت خدمات القب���ول اإللكترونى عبر رمز اإلس���تجابة الس���ريع 
QR-Code تحقي���ق مع���دل نمو يص���ل إلى 100 %  تقريب���اً بإجمالي عدد 

تجار يصل إلى 69 ألف تاجر في نهاية الربع الثاني من العام 2021.
وفي مجال بطاقات اإلئتمان، بلغ إجمالى عدد البطاقات في نهاية الربع 
الثان���ي من الع���ام 2021 نحو 147 ألف بطاقة بزي���ادة قدرها 8 %  وبرصيد 
يُق���در بنحو 624 مليون جنيه بنس���بة زيادة قدره���ا 8 %  مقارنة بنهاية العام 
2020، فيم���ا بلغ���ت إجمال���ي محفظة بطاق���ات الخصم والمدفوع���ة مقدماً 
بأنواعها في نهاية الربع الثاتي من العام 2021 نحو 2.7 مليون بطاقة بزيادة 
مقداره���ا 11 %  مقارن���ة بنهاي���ة العام 2020 وتزايد اإلقبال على إس���تخدام 
البطاق���ات الالتالمس���ية ل���دى التجار، وبلغ���ت أجمالي قيم���ة المعامالت 53 

مليون جنيه في الربع الثاني من العام الجاري.
كما تم البدء في نش���اط ش���ركة المدفوعات الرقمية واإللكترونية، والتي 
قام البنك بتأسيس���ها خالل العام الحالي، مما يُس���هم في دعم خطط التوسع 

فى مجال التحول الرقمي والشمول المالي.
وف���ي مج���ال التوس���ع الجغراف���ي وتطوي���ر الف���روع القائمة، ق���ام البنك 
خ���الل النصف األول من الع���ام الجارى بإفتتاح فرعي���ن جديدين، إلى جانب 
تطوير فرعين  فى إطار خطة تطوير الفروع القائمة لتصل شبكة فروع البنك 
ف���ي نهاية النصف األول من العام 2021 نحو 243 فرعاً ووحدة مصرفية في 
مختلف محافظات مصر، للوصول إلى العمالء أينما كانوا، وتقديم الخدمات 
المصرفية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة بما يُواكب أحدث المعايير 
المطّبقة عالمياً، حيث تم إضافة 29 فرعاً بالهوية المستحدثة والتي أطلقها 
البنك منذ العام 2019 إلى جانب  تطوير 4 فروع قائمة ليصل بذلك إجمالي 

عدد الفروع إلى 33 فرعاً في نهاية النصف األول لعام 2021.
وإرتكزت سياس���ات بنك القاهرة خالل النص���ف األول من العام الجاري 
عل���ى اإلس���تمرار في تعظي���م دوره المجتمع���ي، ليعلن عن إنضم���ام مبادرات 

مجتمعية جديدة تغطي مختلف المجاالت تحقيقاً ألهداف اإلستدامة.  
ف���ي مج���ال التدريب والتأهيل وخل���ق فرص العمل، واص���ل البنك تقديم 
ق���روض حس���نة دوارة يت���م منحها م���ن دون فوائ���د للمس���تحقين بالتعاون مع 
جمعية األورمان. كما إستكمل البنك مشروع تطوير قرية سمطا في محافظة 
قن���ا، بالتع���اون مع مؤسس���ة صّناع الخي���ر للتنمية، إلى جانب اإلس���تمرار في 
إط���الق وتنظي���م قوافل الخي���ر، والقوافل الطبية لمح���دودي الدخل في كافة 
المحافظات، وال س���يما صعيد مصر، كما ق���ام البنك بالتبرع لصندوق »تحيا 

مصر« لصالح المشروعات التي يقوم بتمويلها الصندوق.
 ودعم���اً للقط���اع الطبي قام البنك بتوجيه التبرع���ات لصالح العديد من 
المستش���فيات، كم���ا واصل البنك إط���الق مبادرت���ه bGreen  للحفاظ على 
البيئة، مع اإلس���تمرار في دعم ومس���اندة ذوى اإلحتياج���ات الخاصة لتقديم 
حي���اة أفضل لهم، كما ح���رص البنك على توجيه مس���اهماته لصالح صندوق 

دعم أسر الشهداء.  
وف���ي مجال دعم وترس���يخ الهوية المصري���ة، قام البن���ك برعاية مبادرة 
»إتكل���م عربي« الت���ي أطلقتها وزارة الهج���رة للحفاظ على الهوي���ة المصرية، 
كم���ا واصل البنك دعم القطاع الرياضي من خالل جهود عديدة، أبرزها دعم 

أبطال مصر في مختلف الرياضات بما يرفع إسم مصر عالمياً.
وق����د حصد بن����ك القاهرة العديد م����ن الجوائز والمراك����ز المتقدمة للعام 
2021 م����ن كب����رى مؤسس����ات التقييم العالمي����ة، والتي تض����ع معايير وضوابط 
مح����ددة إلختيار المؤسس����ات األفض����ل في العالم، ومن أهمه����ا القطاع المالي 
والمصرفي، ومنها حصول بنك القاهرة على جائزة »أفضل أمين حفظ محلي 
لعام 2020« وفقاً لما أعلنته مجلةGlobal Finance Magazine، و»أفضل 
بن����ك مصري ف����ي إدارة الخزان����ة«، و»معام����الت الصرف األجنب����ي«، و»أدوات 
الدخ����ل الثابت«، و»إدارة الس����يولة«، وفقاً لمجل����ةThe European العالمية 
للعام الثاني توالياً، و»البنك األكثر إستدامة في مصر لعام 2021«، وفقاً لمجلة 
International Business، و»األفض����ل في المعام����الت الصرفية الدولية 
ف����ي مصر لعام 2021«، وفقاً لتصنيف مجلةInternational Finance بما 
يعك����س ما حققت����ه خطة التطوير المتكاملة التي ينتهجها البنك، وما حققه من 

إداء متميز في مختلف قطاعات العمل المصرفي في البنك.

األخبار والمستجدات
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بنك القاهرة الأول يح�صل على رخ�صة »المركزي« 

للتوقيــع الإلكترونــي لجميــع النمــاذج البنكيــة الخا�صــة 

بمنتجات المعامالت الم�صرفية الدولية

في خط��وة تؤك��د ريادته في مج��ال الخدم��ات المصرفية 
الرقمي��ة، حصل بنك القاهرة عل��ى رخصة البنك المركزي 
الش��ركات  م��ن  لعمالئ��ه  اإللكترون��ي  للتوقي��ع  المص��ري 
التوقي��ع  يس��تخدم  بن��ك  كأول  المالي��ة،  المؤسس��ات  و 
البنكي��ة  والمس��تندات  النم��اذج  جمي��ع  ف��ي  االلكترون��ي 
المتعلق��ة بخدم��ات ومنتج��ات إدارة التدفق��ات النقدي��ة، 
وعملي��ات التج��ارة الخارجي��ة ومنتج��ات األوراق المالية، 
باإلضافة إلى نموذج اإلشتراك في خدمة اإلنترنت البنكي 

للشركات.

وأك���د رئيس مجل���س اإلدارة والرئيس التنفي���ذي لبنك القاهرة  
طارق فايد »أهمية تلك الخطوة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات 
المصرفية لعمالئنا من الش���ركات، بما يتوافق مع رؤئ وسياس���ات 
البنك التوس���عية فى مجال التحول الرقمي، والتوسع في إستخدام 
الوس���ائل اإللكتروني���ة، وحرص���اً منه على تقديم أفض���ل المنتجات 
والحل���ول الرقمي���ة، وإدراكاً لقيم���ة الوقت والراح���ة والفاعلية التي 

يحتاج اليها العمالء من أصحاب األعمال«.
م���ن جهته، ذكر رئيس مجموع���ة المعامالت المصرفية الدولية 
أس���امة النج���ار »أن الرخص���ة تُتي���ح العدي���د من المي���زات لعمالء 
الش���ركات، وم���ن أبرزه���ا التوقي���ع والمصادق���ة على المس���تندات 
والنم���اذج البنكي���ة، وإرس���الها إلى البن���ك إلكترونياً بأعل���ى معايير 
األم���ان، حيث يضم���ن التوقيع اإللكتروني أن الموقع هو الش���خص 
المقصود، كما يُس���اعد التوقي���ع اإللكتروني على ضمان عدم تغيير 
المحتوى أو التالعب به من لحظة إتمام التوقيع اإللكتروني، فضاًل 
عن ميزات الخصوصية والس���رية التي يتمتع بها عمالء الش���ركات 

من خالل إستخدام نظام ترميز قوي«.
يُذكر أن بنك القاهرة يُواصل اإلستمرار في طرح حلول مصرفية 

طارق فايد وقيادات مصرفية خالل افتتاح فرع »مدينة نصر«

األخبار والمستجدات

مبتكرة للعمالء في مجاالت عديدة، من خالل حلول ومنتجات بغية 
تطوير دورة العمل لدى العمالء.

... ويفتتح فرع »مدينة ن�صر« 

عقب اإنتهاء اأعمال التطوير

إحتفل بنك القاه��رة بإعادة إفتتاح فرع »مدينة نصر« عقب 
اإلنته��اء من أعم��ال التطوير ف��ي إطار اإلس��تراتيجية التي 
يتبعها البنك منذ بداية العام 2018 لتحديث وتطوير شبكة 
فروع��ه في مختلف أنحاء الجمهوري��ة، والتي تصل إلى 243 
فرعًا ووحدة مصرفية، وذلك بمشاركة رئيس مجلس اإلدارة 
والرئي��س التنفي��ذي لبن��ك القاهرة، طارق فاي��د، وعدد من 

قيادات البنك.

وق����ال فايد: »نحرص على تطوير وتحديث ش����بكة فروع بنك 
القاهرة، وفقاً ألحدث النظم والمعايير المطبقة عالمياً، كما يتم 
تجهي����ز الفروع وتزويده����ا بكافة اإلمكانات الت����ي تُوفر لعمالئنا 
الس����رعة والراحة والس����هولة ألداء الخدمة المصرفية المتميزة، 
بما يتواكب مع هوية البنك المس����تحدثة«، مش����يراً إلى »أن خطة 
التوس����ع التي ينتهجها البنك خالل العام 2021 تستهدف إضافة 
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10 ف����روع جديدة، وتغيير مواق����ع 12 فرعاً قائمة إلى مواقع أكثر 
تمي����زاً وتطوي����ر 10 فروع، وهي اإلس����تراتيجية التي مّكنت البنك 
من إس����تقطاب ش����رائح جديدة من العمالء تسعى للحصول على 

خدمات أكثر تميزاً«.
ب����دوره، أش����اد نائب رئيس مجل����س اإلدارة ح����ازم حجازي ب� 
»المظه����ر الخاص بف����روع بنك القاه����رة عق����ب تطويرها، حيث 
نس����تهدف الوصول بشبكة فروعنا لمس����توى تنافسي، يجمع بين 
حداثة التصميم، والمس����توى المتميز م����ن الخدمة المصرفية«، 
مش����يراً إلى »أن عمليات التحديث والتطوير ش����ملت كل من فرع 

البنك ومجموعة من اإلدارات المتواجدة بالمبنى«. 
وذكر رئيس مجموعة ش����بكة الفروع في البنك محمد حسني 
»أن عمليات التطوير في المبنى إستغرقت نحو24  شهراً، ليُعاود 
الفرع فتح أبوابه إلس����تقبال العمالء، وتقديم الخدمات للجمهور 
بأعلى مس����توى من الكفاءة والجودة، م����ن خالل تقديم مجموعة 
متنوعة ومنتقاة من المنتج����ات والخدمات المصرفية«، موضحاً 
أنه »وفقاً للخطة المقررة س����تبلغ ش����بكة ف����روع بنك القاهرة في 
نهاي����ة الع����ام 2021 نح����و 250 فرعاً ووحدة مصرفي����ة في كافة 

أنحاء الجمهورية«.

بنك القاهرة م�صارك رئي�صي في فعاليات الإحتفال 

بيوم ال�صباب العالمي بعرو�س ت�صجيعية عديدة

ش��ارك بنك القاهرة فى فعاليات اإلحتفال بيوم الشباب 
العالم��ي، في إط��ار مبادرة البن��ك المركزي المص��ري، دعمًا 
للش��مول المالي بهدف زيادة الوعي والثقافة المصرفية بين 
كافة ش��رائح المواطنين وال س��يما الش��باب، وسهولة حصول 
األفراد على الخدمات المالية، وإس��تمرت مشاركة البنك في 

فعاليات اإلحتفال بين أول أغسطس/ آب و15 منه 2021.

وأكد طارق فايد رئيس مجلس االدارة والرئيس التنفيذي »أهمية 
»مب���ادرة الش���مول المال���ي« في تعزيز ونش���ر الوع���ي المصرفي بين 
مختلف ش���رائح المجتمع وال سيما الشباب، ويُعّد المدخل األساسي 
له���م في التعام���ل مع البنوك ه���و الخدمات الرقمي���ة«، موضحاً »أن 
تعزيز الش���مول المالي والتحول الرقمي يتصدّران إستراتيجية البنك 

كأحد أهداف التنمية المستدامة نحو تحقيق رؤية مصر2030«.
وتابع فايد »إن مشاركة البنك في المبادرة تأتي من خالل تقديم 
باقة متنوعة من العروض التش���جيعية التي تس���تهدف جذب شريحة 
واسعة من العمالء وال سيما الشباب، من خالل فتح حسابات التوفير 
للعم���الء الج���دد م���ن دون مصاريف وال حد أدنى، إل���ى جانب القيام 
بإص���دار مجان���ي لبطاقة ميزة للخصم المباش���ر من بن���ك القاهرة، 
وإص���دار أي م���ن بطاق���ات بن���ك القاه���رة المدفوعة مقدم���اً مجاناً  

وإصدار المحفظة اإللكترونية »قاهره كاش« من دون مصاريف«.
م���ن جهت���ه، أوضح حازم حجازي نائب رئي���س مجلس اإلدارة »أن 
خطة البنك تس���تهدف بصورة أساس���ية التوس���ع في الشمول المالي، 
وضم ش���رائح عمالء جديدة عبر محاور عدة أهمها تطوير المنتجات 
والخدمات المصرفية المقدمة للعمالء والعمل على تحديثها لس���هولة 
الحصول على الخدمات بكفاءة عالية في وقت قصير، مع اإلس���تمرار 
ف���ي تطبيق إس���تراتيجية البن���ك التوس���عية بإفتتاح الف���روع الجديدة 
وتقديم أفضل مس���توى من الخدمات المصرفية للعمالء، مع التوس���ع 
في شبكة ماكينات الصراف اآللي على مستوى الجمهورية، باإلضافة 
إل���ى التوس���ع في عدد مس���تخدمي خدمات الس���داد اإللكتروني عبر 
رمز اإلس���تجابة الس���ريع QR-Code في مختلف محافظات مصر، 
وهو ما يُعزز س���عي البنك لتفعيل منظومة الش���مول المالي، والتحول 

 l.»لمجتمع ال نقدي
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أفادت الحكومة المصرية في 
بي����ان، إن صافي اإلس����تثمار 
األجنبي المباش����ر في مصر 
قفز 47.3 % بمقدار 1.429 
مليار دوالر م����ن يناير/كانون 
الثاني إلى نهاية مارس/آذار 
2021 مقارنة بالفترة نفسها 

من العام الماضي.
ولف���ت البي���ان إلى أن 
اإلستثمار  تدفقات صافي 

األجنب���ي في القطاعات غير البترولية على مدار تلك الفترة، وهي 
الرب���ع الثالث من الس���نة المالي���ة 2020-2021 ف���ي مصر، زادت 

21.72 % على أساس سنوي، وبمقدار 1.911 مليار دوالر.
تأت���ي هذه المؤش���رات متوافقة م���ع تقديرات صن���دوق النقد 
الدولي، بتحقيق اإلس���تثمارات األجنبية المباش���رة في مصر نمواً 

سنوياً خالل األعوام األربعة المقبلة.
كما حقق صافي التدفقات خالل الربع الثالث من السنة المالية، 

معدل نمو بنحو 25.72 % 
التدفقات  مقارن���ة بحج���م 
خالل الربع المالي السابق 

له من العام المالي عينه.
وفي م����ا يتعل����ق بمقارنة 
صافي اإلستثمارات األجنبية 
بغ����رض  ال����واردة  المباش����رة 
والتوس���عات  التأس���يس 
للش���ركات فى القطاعات 
غير البترولية، فقد إرتفع 
صاف���ي هذه اإلس���تثمارات خ���الل الربع الثالث م���ن العام المالي 
2021/2020 بنس���بة 32.73 % مقارن���ة بالفت���رة عينه���ا م���ن العام 
المال���ي الس���ابق. كم���ا حقق صافي هذه اإلس���تثمارات نم���واً بمعدل 

23.65 % مقارنة بالربع الثاني من العام المالي عينه.
وسجلت اإلستثمارات األجنبية المباشرة الواردة بغرض تأسيس شركات 
جدي���دة، إتجاه���اً تصاعدي���اً خالل الرب���ع الثالث م���ن العام المال���ي الحالي 
 l.2021/2020، بنسبة إرتفاع 85 % مقارنة بالربع األول من العام عينه

حج���ازي  ح���ازم  ُعّي���ن 
بن���ك  رئي���س  نائ���ب 
القاهرة الحالي، رئيساً 
تنفيذي���اً لبن���ك البرك���ة 
ألش���رف  خلفاً  مص���ر، 
المقرر  الغمراوي. ومن 

مصر: صافي اإلستثمار األجنبي المباشر يقفز 47.3 % في الربع الثالث من 2020 - 2021

حازم حجازي رئيسًا تنفيذيًا لبنك البركة مصر
ويتسلم مهماته في أول أكتوبر/ تشرين األول 2021

أن يب���دأ حج���ازي مهمات���ه ف���ي أول أكتوبر/ تش���رين األول 2021 بعد 
تقديم إستقالته من بنك القاهرة.

 ويتمتع حازم حجازي بخبرة مصرفية تتخطي 30 عاماً في القطاع 
المصرفي، وال سيما أنشطة التجزئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة 
داخ���ل مص���ر، وف���ي دول الخلي���ج، كما يحظ���ى بخب���رات متراكمة في 

مجاالت إدارة المخاطر والعمليات.
كم���ا عمل ح���ازم حجازي في منص���ب رئيس مجلس إدارة ش���ركة 
حراس���ات لألم���ن والحراس���ة، وه���ي إحدى الش���ركات التابع���ة لبنك 
القاهرة، بالمشاركة مع إحدى الجهات السيادية بهدف توفير خدمات 

األمن للمؤسسات المالية وغير المالية.
وقب���ل إنضمام���ه لبن���ك القاهرة، ش���غل حجازي منص���ب الرئيس 
التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والش���ركات الصغيرة والمتوسطة 
ف���ي البنك األهلي المصري لمدة عامي���ن، حيث وضع حجازي خاللها 
اإلس���تراتيجيات للبن���ك، وإع���ادة هيكلة قطاع الش���ركات المتوس���طة 

والصغيرة.
وكان حازم حجازي في منصب الرئيس التنفيذي لش���ركة »نتورك 
إنترناش���ونال« فرع مصر، وهي الش���ركة اإلماراتي���ة الرائدة في حلول 
الدف���ع اإللكترون���ي، حي���ث عم���ل على ص���وغ الخطط اإلس���تراتيجية 

للشركة، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتعظيم الربحية.
يُذك���ر أن حج���ازي كان ق���د ت���رأس مجموعة التجزئ���ة المصرفية 
والف���روع ف���ي بنك باركليز مصر، وعمل خالل تل���ك الفترة على تطوير 
األعم���ال البنكي���ة التي تُقدمها ش���بكة ف���روع البنك للعم���الء، وإطالق 
منتج���ات مصرفي���ة مبتكرة، كما عمل في بنوك ع���دة في دول الخليج، 

 l.ومنها بنك المشرق وبنك ستاندرد تشارترد

األخبار والمستجدات
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تماش��يًا م��ع توجهات الدولة، وبالتنس��يق مع البنك المركزي المصري، ت��م توقيع عدد من بروتوكوالت التعاون المش��ترك بين 
كل م��ن البن��ك األهلي المصري وبنك مصر من جهة، ووزارة الدفاع من جهة أخرى، وذلك بهدف إس��تغالل عدد من قطع األراضي 
المملوك��ة ملكي��ة مش��تركة في ما بين بنك مص��ر والبنك األهلي المصري، إضاف��ة الى قطع أراض مملوكة لبنك مصر وش��ركاته 

التابعة، وهي جميعها في محافظة اإلسكندرية، والتي تأتي ضمن مشروع تطوير محور التعمير »محور المحمودية«.
   

بروتوكوالت تعاون 
بين وزارة الدفاع المصرية والبنك األهلي المصري وبنك مصر

البروتوك���والت  وقّ���ع   
كل م���ن نائ���ب رئي���س الهيئة 
المسلحة،  للقوات  الهندسية 

اللواء أحمد
ورئي���س  الع���زازي،   
مجل���س إدارة البن���ك األهلي 
المص���ري هش���ام عكاش���ة، 
ورئي���س مجل���س إدارة بن���ك 
مصر محم���د اإلتربي، حيث 

تستهدف تلك البروتوكوالت تطوير األصول العقارية المملوكة للبنكين، 
مع ضرورة العمل على إستثمار تلك األصول على نحو أمثل، وتذليل كافة 
العقبات والتحديات التي تواجه تطوير تلك األصول، بما يأتي إتس���اقا 
مع نهج الدولة في دفع عجلة التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية، وجذب 
إس���تثمارات جديدة، وتوفير المزيد من فرص العمل، كما تجري حاليا 
دراس���ة عدد من البروتوكوالت تباعاً لتحقيق اإلس���تغالل األمثل لباقي 
األراض���ي المملوك���ة للبنكين، وهو ما يأتي إيمانا م���ن البنوك الوطنية 
بدوره���ا الحيوي في المس���اهمة ف���ي تحقيق األهداف اإلس���تراتيجية 

ف���ي  ومؤسس���اتها  للدول���ة 
م���ا يتعل���ق بتحقي���ق التنمية 
واإلقتصادي���ة  اإلجتماعي���ة 

للمواطن المصري.
  يُش���ار إل���ى أنه س���يتم 
إس���تغالل بع���ض م���ن تل���ك 
مش���روعات  ف���ي  األراض���ي 
بمحدودي  المتعلقة  اإلسكان 
الدخ���ل، وف���ي إط���ار ال���دور 
الرائ���د الذي يقوم به بنك مصر في مجال المس���ؤولية المجتمعية، إذ 
ساهم البنك وشركاته التابعة بحوالي 30  فداناً من األراضي الخاصة 
به لمشروع »بشاير الخير« المخصص إلسكان محدودي الدخل، ويأتي 
ذلك إنطالقا من إيمان البنك بضرورة تضافر الجهود للمس���اهمة في 
خل���ق حياة أفضل للمواطن المصري، وتوفير الس���كن المالئم لألفراد 
به���دف التخفي���ف عن كاه���ل الش���رائح المجتمعية األكثر إس���تحقاقا، 
واإلرتق���اء بمس���توى معيش���تها، وذلك ف���ي إط���ار دعم خط���ط الدولة 

l.لتحقيق التنمية الشاملة

األخبار والمستجدات
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أعل��ن البنك األهلي المتحد في بيان عن موافق��ة بنك الكويت المركزي 
عل��ى تعيي��ن هش��ام زغل��ول ف��ي منص��ب نائ��ب أول الرئي��س التنفيذي- 
مجموع��ة األعم��ال المصرفي��ة بالبن��ك إعتب��ارًا م��ن األول م��ن أيلول/

سبتمبر 2021 بعد أن كان يشغل المنصب نفسه بالوكالة. 
يتمتع هش���ام زغلول بخبرة واس���عة تزي���د عن 20 عاماً م���ن العمل في مجال 
الخدمات المصرفية للش���ركات، والخزين���ة، والتمويل التجاري. وقد عِمل في عدة 
بن���وك ومؤسس���ات مالية، منها بن���ك بي أن بي باريب���ا )BNP Paribas(، والبنك 

التجاري الدولي في مصر، والمصرف المتحد للتجارة واالستثمار في ليبيا. 
يش���غل هش���ام زغلول عضوية مجالس إدارات عدد من البنوك والمؤسس���ات 
المالي���ة ف���ي الش���رق االوس���ط وهي: المص���رف التج���اري العراقي ف���ي العراق، 
المصرف المتحد للتجارة واالس���تثمار في ليبيا وشركة الشرق األوسط لالستثمار 

المالي )ميفيك( في المملكة العربية السعودية.
والجدير بالذكر أن هش���ام زغلول، ومن���ذ إنضمامه إلى البنك األهلي المتحد 
ع���ام 2007، نج���ح في تطوير أعمال الخدمات المصرفية وهو ما انعكس على نمو 
حجم محفظة التسهيالت اإلئتمانية وتوسيع قاعدة العمالء، باإلضافة إلى التطور 
المس���تمر الذي تش���هده المنتجات المقدمة لعمالء البنك وذلك ضمن رؤية البنك 
األهلي المتحد كبنك رائد في العمل المصرفي اإلس���المي، وكذلك أسهمت جهود 
زغل���ول ف���ي حصول البنك على عدة جوائز مرموقة كأفضل بنك في الكويت ضمن 

قطاعات وخدمات مصرفية متنوعة على مدار السنوات السابقة.

األخبار والمستجدات

البنك األهلي المتحد يعلن عن تعيين هشام زغلول 
في منصب نائب أول للرئيس التنفيذي- مجموعة األعمال المصرفية

درج���ة  عل���ى  حاص���ل  وزغل���ول 
بكالوري���وس ف���ي اإلقتص���اد م���ن كلية 
اإلقتصاد والعلوم السياس���ية - جامعة 

القاهرة.
وبه���ذه المناس���بة، علَّق���ت جه���اد 
س���عود الحميضي، الرئي���س التنفيذي 
في البنك األهلي المتحد، قائلة: »منذ 
انضمامه إلى فريق عمل البنك األهلي 

المتح���د أثبت زغل���ول قدراته القيادية واس���تطاع أن يحقق إنجازات ملموس���ة في 
مسيرة نجاح البنك، حيث يمتلك سجاًل مهنياً متميزاً يجعله خبرة مصرفية نفتخر 
بها بين كوكبة القيادات التنفيذية في البنك، فضاًل عن رؤيته المس���تقبلية لتطوير 
مجموعة األعمال المصرفية بما يتناسب مع إستراتيجية البنك لتعزيز اإلبتكار في 

الحلول الجديدة التي نقدمها للسوق«.
م  وم���ن جانب���ه، علّق زعلول على قرار تعيينه في منصب���ه الجديد قائاًل: »أتقدَّ
بالش���كر لمجل���س إدارة البن���ك األهل���ي المتحد، وعلى رأس���هم الدكت���ور أنور علي 
المض���ف، رئي���س مجلس إدارة البن���ك، واإلدارة التنفيذية في البنك وعلى رأس���هم 
جه���اد الحميضي، وأش���كر كل زمالئي في مجموعة األعم���ال المصرفية الذين لم 
يأل���وا جهداً خالل الفترة الماضية لتوفير كل الدعم لتوفير خدمات مصرفية وفق 

l.»مستويات ومعايير عالمية ترقى إلى مستوى تطلعات عمالئنا الكرام

ق���ال نائ���ب رئيس مجل���س اإلدارة 
والعض���و المنت���دب لبن���ك االس���تثمار 
القومي، أشرف نجم إنه »ال صحة لما 
يتم تداوله حول تصفية بنك اإلستثمار 
القومي«، مؤك���داً أنه »يتم العمل حالياً 
عل���ى تنفيذ خطة إلع���ادة هيكلة البنك 
والتي أعلنتها الحكومة قبل 3 سنوات«.

وأش���ار نجم إلى »أن المحاور األساس���ية لخطة إع���ادة هيكلة البنك 
تتمرك���ز ف���ي العمل على جدولة التزامات البنك، وس���دادها خالل الفترة 

زمن���ي  ج���دول  وف���ق  المقبل���ة، 
وف���ض  علي���ه،  ومتف���ق  واض���ح 
التش���ابكات المالي���ة بي���ن البن���ك 
والت���ي  الحكومي���ة  والمؤسس���ات 
ت���م إنج���از ج���زء منه���ا بالفعل مع 
عدد م���ن المؤسس���ات الحكومية 
وحص���ل البن���ك بمقتضاه���ا على 
ع���دد من األصول ذات القيمة العالي���ة، باإلضافة إلى تعظيم العوائد من 

l.»اإلستثمارات القائمة

بنك اإلستثمار القومي:
ال تصفية للبنك .. وهناك خطة إلعادة الهيكلة
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تحدثت رئيس قط��اع أمن المعلومات في البنك األهلي المصري عبير 
خض��ر عن حماية البيانات والحس��ابات البنكية من اإلحتيال، وقالت: 
»إن البنك األهلي حريص دائم��ًا على توعية عمالئه، ومواكبة إصدار 
أي من المنتجات المصرفية الرقمية الجديدة، بدءًا من التوسع بفروع 
الخدمة اإللكترونية، وإطالق خدمة الموبايل البنكي عن طريق نشر 
فيديوهات توعية على الموقع الرسمي، أو عن طريق الرسائل النصية 
للتأكي��د على ض��رورة عدم اإلفص��اح عن البيانات الش��خصية، حرصًا 

على اإلستخدام اآلمن لهذه للخدمات المصرفية«.
وأك���دت عبير خضر »أن أموال المودعي���ن في البنوك آمنه تماماً، 
وتلت���زم البنوك إجراءات العناي���ة الواجبة لتأمين البني���ة التحتية التي 
تق���دم من خاللها الخدمات الرقمية، وتقوم بإتباع القواعد والضوابط 
 ISOالتي ين���ص عليها البنك المركزي، وتطب���ق المعايير الدولية مثل
.»PSI DSS 2701  ومعايير تأمين بطاقات الدفع اإللكتروني الدولية
ولفتت خضر إلى »عدم اإلستجابة على أي روابط مجهولة أو رسائل 

رئيس قطاع أمن المعلومات في البنك األهلي المصري عبير خضر:

البنك األهلي حريص على توعية عمالئه وأموال المودعين آمنه تمامًا

األخبار والمستجدات

من صفحات م���زّورة للبنوك، أي 
غي���ر موثق���ة بالعالم���ة الزرقاء، 
على مواقع التواصل اإلجتماعي، 
اإللكترون���ي  البري���د  عل���ى  أو 
المزي���ف ال���ذي يُق���دم عروض���اً 
مغري���ة للحصول عل���ى بياناتك، 
مما يحمي حساباتك المصرفية 

من التعرض لإلحتيال«.

تعيين راجية سمير نائبًا أول للرئيس ورئيسًا لقطاع التسويق في بنك المشرق مصر

أعلن بنك المش��رق - مصر عن تعيين راجية سمير نائبًا أول للرئيس 
ورئيسًا لقطاع التسويق. 

وتول���ت راجي���ة خالل رحلته���ا المهنية العديد م���ن المناصب في مختلف 
الش���ركات العالمي���ة، حي���ث تمتلك أكثر م���ن 20 عاماً من الخب���رة في مجال 
التس���ويق ف���ي العدي���د م���ن القطاع���ات في مص���ر وش���مال افريقي���ا، والتي 
تتضم���ن قطاع���ات تكنولوجي���ا المعلوم���ات والتس���ويق اإللكترون���ي والرقمي 
وقطاع اإلتصاالت، إضافة إلى الس���لع االس���تهالكية سريعة الحركة واألجهزة 

اإللكترونية.
وم���ن جانبه عل���ق عمرو البه���ي، الرئيس التنفيذي لبنك المش���رق مصر 
قائال: »إن قطاع التسويق يمثل أهمية استراتيجية لبنك المشرق- مصر، لما 
له من دور في التواصل مع العمالء من الشرائح المختلفه، ذلك باإلضافة الي 
ترس���يخ اسم بنك المشرق- مصر في الس���وق المصري مما يترتب عليه نمو 

البنك في جميع القطاعات«.
وتعليق���اً على التعيين، قال���ت إيمي بترز، رئيس المجموعة للتس���ويق في 
بنك المش���رق: »نس���عد بانضمام راجية لقيادة قطاع التسويق في مصر؛ فإن 
خبرتها التس���ويقية الواس���عة في مص���ر وخارجها تعد بمثاب���ة إضافة جديدة 

وخلص���ت خضر إل���ى أنه »ال يُقتص���ر دور تأمين بيان���ات العمالء 
فق���ط على البنوك، حيث إنها تُوفر البيئ���ة التكنولوجية اآلمنه لحماية 
بيان���ات العمالء، وتقوم بإختبارات اإلخت���راق الالزمة، للتأكد من عدم 
وج���ود أي ثغرات بالخدمات التي تقدمها قبل إطالقها، بل يجب أيضاً 
على األفراد حماية بياناتهم، وعدم مش���اركتهم مع أحد لضمان تجربة 

l.»متميزة وآمنه للخدمات المصرفية الرقمية

لبنك المشرق- مصر.. أتطلع للعمل 
معها على تحقيق خططنا الطموحة 
للنمو في هذا القطاع، والتأكيد على 
االتص���ال الفعال م���ع جميع عمالئنا 

في مصر«.
وعلقت راجية قائلة: »يس���عدني 
االنضمام لفريق عمل بنك المشرق– 
مصر. يش���هد القطاع المصرفي في 

الوقت الراهن تحوالت جذرية تعّظم دور التحول الرقمي والتس���ويق الرقمي. 
كما يس���هم قطاع التس���ويق بشكل رئيسي في تمكين البنك من تقديم منتجات 
وخدم���ات البنك الرقمية بطريقة س���هلة وفّعالة إلى كاف���ة العمالء من خالل 

قنوات التسويق المختلفة«.
والجدير بالذكر، أن راجية سمير قد تولت العديد من المناصب في قطاع 
التس���ويق في مختلف الش���ركات العالمية، مثل أمازون وسامس���ونج وفودافون 
وبريتش أمريكان توباكو شمال أفريقيا )BAT(، وكان آخر منصب لها رئيس 

l.قطاع التسويق بشركة أمازون قبل انضمامها لبنك المشرق - مصر
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وص��ف الخبي��ر المصرف��ي، محمد 
البالس��تيكية  العم��الت  الع��ال،  عب��د 
الجديدة في مصر، بأنه��ا »أكثر قبواًل، 
وُتواك��ب التطور الحاصل في مجال رفع 

تأمين العملة من التزوير«.
 وأض���اف عب���د العال: »أن س���حب العملة القديمة س���يكون بالتدريج، 
ولن يجري ش���طب العمالت القديمة مرة واحدة«، معتبراً »أن طبعة العملة 
البالستيكية الجديدة، تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، بما تتمتع به 
من الجمال التصميمي، وتأمين عناصر تحمي العملة من مخاطر التزوير«.
ويعت���زم البن���ك المركزي المصري إص���دار أوراق البنكن���وت الجديدة 
»العملة البالس���تيكية« من فئة 10 جنيهات، مطلع نوفمبر/ تش���رين الثاني 
2021، وس���تكون البداية ف���ي فئة 10 جنيهات وهي ف���ي المراحل النهائية 
لتحضي���رات الطباعة. وس���تكون جمي���ع العمالت الورقية األخرى، س���اري 

العمل بها، بالتوازي مع بدء إصدار العملة البالستيكية الجديدة.
يُذكر أن تصميم العمالت البالس���تيكية المصرية الجديدة، شارك فيه 
بي���ت تصمي���م عالمي بالتعاون مع البنك المرك���زي، علماً أن بيت التصميم 

العالمي ساهم في تصميم 90 % من عمالت الدول عالمياً.
وأكد البنك المركزي المصري في بيان »أن النماذج المتداولة للعمالت 
الجدي���دة المصنوعة من »البوليمر« من فئتي العش���رة جنيهات والعش���رين 

جنيهاً، لم يتم إعتمادها بشكل نهائي، وأنها 
ال تزال في طور التطوير والتعديل«.

البن���ك المرك���زي »أن األل���وان  وأف���اد 
المتع���ددة الموج���ودة عل���ى إح���دى نم���اذج 
العمالت المتداولة، ليست جزءاً من تصميم 
العمل���ة وال تظهر عليها ف���ي الطبيعة، لكنها عالمة مائي���ة حديثة متعارف 
عليه���ا عالمياً كواحدة من أحدث تقني���ات تأمين العمالت المطبوعة، وأنه 
عن���د تحري���ك العملة الجديدة في ضوء الش���مس يظهر فقط لون واحد أو 
لون���ان م���ن األلوان المدرجة ف���ي العالمة المائية بما يجع���ل تزويرها أمراً 

شديد الصعوبة«.
وأض���اف »المركزي المص���ري«: »أن العمالت الجديدة تُصنع من مادة 
»البوليمر«، وتتمتع بالعديد من الميزات مقارنة بالعمالت الورقية التقليدية 
مث���ل طول عمرها اإلفتراضي، وقوة تحّملها، وأنها تصنع من مواد صديقة 
للبيئ���ة وقابلة إلعادة التصني���ع، باإلضافة إلى أنها مقاومة للرطوبة والمياه 

والميكروبات وبالتالي فهي أقل قابلية لنقل الميكروبات والفيروسات«.
وذكر »المركزي« أن العمالت الجديدة »تتوافق مع أعلى معايير 
األم���ان المس���تخدمة في طباع���ة النقود في العالم، م���ا يجعل من 
الصع���ب للغاية تزويرها، وال س���يما مع العالمات المائية المتطورة 

l.»التي يستحيل تزويرها

لماذا ستُصدر مصر جنيهات بالستيكية جديدة؟

لمناس���بة »يوم الش���باب الدول���ي« الذي 
ف���ي 12 آب/ المتح���دة  األم���م  ب���ه  تحتف���ل 
أغس���طس من كل عام، أص���درت لجنة األمم 
المتح���دة اإلقتصادي���ة واإلجتماعي���ة لغربي 
آس���يا )اإلس���كوا( كت���اب »حكايات اإلس���كوا« 
المص���ّور، الذي يروي مغام���رات 6 مراهقين 
ومراهق���ات م���ن المنطق���ة العربّي���ة يجمعهم 

إيمانهم بغٍد مشرق لكل إنسان. 
ويه���دف الكتاب إلى نش���ر الوعي بالدور 
األساس���ي الذي يُمكن أن يلعبه الش���باب في 

تحقيق خّطة التنمية المس���تدامة لعام 2030. ويحكي في خمس���ة أقس���ام 
م���ا يقومون به لتحقيق العدالة والمس���اواة ومكافح���ة الفقر وحماية البيئة 

ونشر اإلزدهار. 
ف���ي ه���ذا اإلطار، قال���ت األمينة التنفيذية لإلس���كوا روال دش���تي »إن 
الش���باب هم الحاضر والمستقبل، وهم قادة وشركاء أساسيون في الجهود 

في »يوم الشباب الدولي«: »حكايات اإلسكوا« في كتاب مصّور
الرامي���ة إل���ى تحقي���ق التنمي���ة المس���تدامة، 
وإيج���اد حلول للقضايا الحياتّية في المنطقة 

اليوم«. 
وأضاف���ت دش���تي أن���ه »يج���ب إش���راك 
الش���باب بش���كل كام���ل ف���ي مس���ار التنمية، 
وتوفي���ر الدع���م ال���الزم له���م م���ن أج���ل بناء 

المستقبل على أسس قوّية ومستدامة«. 
وأحداث الكتاب وش���خصياته مستوحاة 
م���ن مهم���ات اإلس���كوا وطريق���ة تعاملها مع 
التحدي���ات التي تواجهها المنطقة. تس���ردها 
"َوْرد"، فتاة في سّن التاسعة، وجّدها، اللذان يمّثالن جيلَين مختلفين وصلة 
وصل بين الحاضر والمستقبل، في حارة إفتراضّية تمّثل المنطقة العربّية.  
وبالتوازي مع كتاب »حكايات اإلس���كوا«، تُعَرض أس���بوعّيًا سلس���لة من 
الرسوم المتحّركة، ويوزع الكتاب على مختلف المدارس في البلدان العربية 

 l.ليستمتع الطالب بالقصص ويناقشوا مواضيعها

األخبار والمستجدات
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اإلسكوا: السالم في ليبيا 
ق مكاسب تصل إلى 162 مليار دوالر سيُحقِّ

»سيؤّدي إحالل السالم في ليبيا إلى تحقيق مكاسب إقتصادية كبيرة، ليس فقط لليبيا، إنما لدول الجوار أيضًا، تصل 
قيمتها إلى 162 مليار دوالر حتى العام 2025«، هذا ما تُبرزه الدراسة الجديدة الصادرة عن لجنة األمم المتحدة 

اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( بعنوان »السالم في ليبيا: فوائد للبلدان المجاورة والعالم«. 

الصعي���د الدولي، س���توّلد مكاس���ب اقتصادي���ة للش���ركاء التجاريين 
الرئيس���يين لليبي���ا كإيطاليا وألمانيا وفرنس���ا وتركيا، حيث يُتوقع أن 
تصل المكاس���ب في ه���ذه الدول إلى 13 ملي���ار دوالر، و7.5 مليارات 

دوالر، و6 مليارات دوالر، و5.5 مليارات دوالر، توالياً.
وأضاف العلمي »أن الدراسة تُحلل األثر الكمي للسالم من خالل 
مجموعة من المؤش���رات الرئيس���ية، منها النمو المتوق���ع إثر عملية 
إعادة اإلعمار، والنتائج المرجوة على اإلس���تثمارات وعلى إس���تئناف 
الصادرات لليبيا، إضافة إلى أثر كل هذا على مستويات التشغيل في 
دول الجوار«، مشدداً على »إمكانية أن تنخفض البطالة في السودان 
بنس���بة 14 % حتى العام 2025، وبنسبة 9 % في مصر، و6 % في 

تونس، و2 % في الجزائر.
 وترك���ز الدراس���ة على نتائج المرحلة الثانية من مش���روع اإلس���كوا 
المعني بقياس أثر السالم في ليبيا على إعادة اإلعمار في البالد، والذي 
يص���ّب ف���ي إطار الح���وار اإلجتماعي واإلقتص���ادي الليبي ال���ذي تُنّفذه 
اإلس���كوا لمناقش���ة األطر اإلجتماعي���ة واإلقتصادية البديل���ة المطلوبة 
لتحقي���ق التنمي���ة المس���تدامة في ليبيا، إذ س���بق أن أصدرت اإلس���كوا 
دراس���ة بعنوان »الكلف���ة اإلقتصادية للصراع في ليبي���ا« حّذرت فيها من 

l.تفاقم الخسائر اإلقتصادية التي تسبّبت بها الحرب في ليبيا

وتؤكد هذه الدراس���ة »أهمية التط���ورات اإليجابية األخيرة التي 
تش���هدها الب���الد، والت���ي س���تُترجم إل���ى إرتف���اع في مع���دالت النمّو 
اإلقتص���ادي، وزيادة في اإلس���تثمارات، وخلق فرص عمل داخل ليبيا 
وفي البلدان المجاورة، وال س���يما مصر وتونس والجزائر والسودان، 
إذ إن إحالل السالم في ليبيا سيُطلق جهود إعادة اإلعمار، ما سيُولد 
مكاس���ب إقتصادي���ة كبيرة لهذه الدول في ض���وء إرتباط إقتصاداتها 

باإلقتصاد الليبي. 
ف���ي هذا اإلطار، قال طارق العلمي، المش���رف على فريق إعداد 
الدراس���ة، »إن اإلس���كوا س���لّطت الضوء منذ إندالع النزاع على آثاره 
اإلجتماعي���ة واإلقتصادي���ة من خالل تقييم األث���ر الكمي، ليس فقط 
للدمار الذي نتج عنه، ولكن أيضاً بحس���اب العائد من إحالل السالم 
عل���ى ليبي���ا وال���دول المج���اورة، بهدف تعزي���ز الحوار بي���ن األفرقاء 

الليبيين والفاعلين اإلقليمين والدوليين«.
وتشير الدراسة إلى أنه في حلول العام 2025، ستصل المكاسب 
اإلقتصادية في مصر إلى حوالي 100 مليار دوالر، وفي السودان إلى 
حوال���ي 22 ملي���ار دوالر، وفي تونس إلى حوال���ي 10 مليارات دوالر، 

وفي الجزائر إلى حوالي 30 مليار دوالر.
وتضي���ف الدراس���ة أّن الس���الم في ليبي���ا، س���يطرح فرصاً على 

األخبار والمستجدات
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تح��ت رعاية رئيس الوزراء الدكتور محمد اش��تية، أطلقت س��لطة النقد الفلس��طينية، وإتحاد الغ��رف التجارية والصناعية 
والزراعي��ة، وبرنام��ج األمم المتحدة اإلنمائي UNDP، اإلطار الوطني إلس��ناد وتطوير المنش��آت متناهية الصغر والصغيرة 

يف وتعزيز قدرتها على الصمود واإلنتعاش، في فلسطين. والمتوسطة »منشأتي« لتحفيز قدرة هذه المنشآت على التكُّ

إطالق اإلطار الوطني إلسناد وتطوير 
المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة »منشأتي«

في فلسطين  

ويدعم هذا المش���روع، خطط الحكومة الفلسطينية وإستجابتها 
لإلحتياجات الناش���ئة، وتعزي���ز قدرة المش���روعات اإلقتصادية على 

التعافي بعد أزمة كورونا. 
وس���يوفر اإلطار الوطني خدمات دعم متكاملة للشركات متناهية 
الصغر والصغيرة ومتوس���طة الحجم، بهدف الوصول إلى المعلومات 
التي تساعد في إتخاذ قرارات اإلستثمار، أو طلب التوجيه في شأن 
تطوي���ر الخدمات وعمليات اإلنتاج لتلبية إحتياجات الس���وق المحلية 
والدولي���ة، وخدم���ات التس���ويق واإلدارة المالي���ة، وف���رص التموي���ل، 
والخدم���ات اإلستش���ارية القانونية، من خالل اإلنتش���ار في خمس���ة 
مواق���ع ف���ي غرف التجارة )نابل���س والخليل وأريح���ا وبيت لحم ودير 
البلح(، ومنصة إفتراضية مرتبطة بش���بكة كبيرة من الجهات الفاعلة 

في مجال تطوير القطاع الخاص ونخبة من الخبراء.
وستقوم سلطة النقد بإدارة منصة »منشأتي« اإلفتراضية، والتي 
س���تكون بمثابة مركز معلومات للش���ركات متناهية الصغر والصغيرة 
ومتوس���طة الحجم، لتلقي خدمات مماثلة لتل���ك التي تقدمها مكاتب 
المس���اعدة المحلي���ة، بما في ذل���ك تقييمات المش���روعات متناهية 

الصغ���ر والصغيرة والمتوس���طة الكترونياً، وورش العم���ل التدريبية، 
واإلحالة إلى المؤسس���ات الشريكة، ولن يقتصر عمل اإلطار الوطني 
على نش���ر المعلومات فحس���ب، بل س���يقوم أيضاً بجمعها، من خالل 
تمكين أصحاب المصلحة من تحديث معلوماتهم، وهو ما سيسهم في 

تطوير خدمات مخصصة بناًء على االحتياجات الحالية.
وأكد محافظ س���لطة النقد الفلس���طينية الدكت���ور فراس ملحم، 
»أهمية قطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم 
في التنمية اإلقتصادية«، مشيراً إلى أنها »تُسهم بنسبة أكثر من 95 % 
من النشاط اإلقتصادي، وتوظف حوالي 85 % من القوى العاملة في 
دولة فلس���طين، فهي تخلق فرص العمل، وتح���د من البطالة والفقر، 
وتُس���هم ف���ي التنوي���ع اإلقتص���ادي واإلنتاجي وتدعم صم���ود الناس. 
ويأتي ذلك في إطار التوجه اإلس���تراتيجي لسلطة النقد المتمثل في 

تطوير قطاع اإلقراض المتخصص والشمول المالي«.
وخت���م د. ملح���م قائالً: »م���ن خالل منصة »منش���أتي« س���نكون 
قادري���ن عل���ى تقديم خدم���ات مالية خاص���ة للمش���روعات متناهية 

 l.»الصغر والصغيرة والمتوسطة

األخبار والمستجدات
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في إطار الجهود الرامية إلى مواجهة أزمتي جائحة كورونا وتغير المناخ، أعلن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، 
تدشين مجموعة إستشارية رفيعة المستوى معنية بالتعافي والنمو المستدام والشامل للجميع للمساعدة في تحقيق 

ي إلى تنمية خضراء قادرة على الصمود وشاملة للجميع خالل السنوات العشر القادمة.  تعاٍف قوي ورسم مسار يؤِدّ

البنك وصندوق النقد الدوليان 
نان مجموعة إستشارية رفيعة المستوى يدشِّ

 معنية بالتعافي والنمو المستدام والشامل للجميع

ويش����ارك في قيادة المجموعة كل من ماري بانغيستو المديرة 
المنتدبة لشؤون سياس����ات التنمية والشراكات في البنك الدولي، 
وجيال بازارباش����يوغلو مديرة إدارة اإلس����تراتيجيات والسياس����ات 
والمراجع����ة في صن����دوق النقد الدولي، واللورد نيكوالس ش����تيرن 

من كلية لندن لإلقتصاد. 
وته����دف المجموع����ة إل����ى اإلرتقاء بفه����م القضايا الرئيس����ية 
المتصل����ة بالسياس����ات والمؤسس����ات س����عياً لتحقي����ق إس����تجابة 
مس����تنيرة للتحدي����ات المتع����ددة والمترابطة، وال س����يما األزمتين 
اللتين تتس����ّببان ف����ي تفاقم أوضاع الفقر وعدم المس����اواة، كذلك 

مواطن الضعف الهيكلية التي كانت قائمة قبل الجائحة. 
وتتألَّ����ف المجموعة من خبراء من مؤسس����ات بحثية والقطاع 
الخ����اص وحكوم����ات باإلضاف����ة إل����ى موظفي����ن رفيعي المس����توى 
ف����ي مجموع����ة البنك الدولي وصن����دوق النقد الدولي، وس����تقترح 
المجموع����ة أف����كاراً وأُطراً للتح����رك اإلس����تراتيجي والعملي على 

المستويين الوطني والعالمي. 
ويُتوق����ع أن تُس����هم ه����ذه األف����كار واألطر في العم����ل من أجل 

تحقيق تعاٍف مس����تدام وش����امل للجميع، وتحدي����د األجندة لتحُوّل 
مستدام يقوم على أساس منظورات ونماذج جديدة للنمو والتنمية. 
ويق����ول ديفيد مالباس رئي����س مجموعة البن����ك الدولي: »لقد 
تض����ررت الفئ����ات الفقي����رة واألكثر إحتياجاً بش����ّدة ج����ّراء جائحة 
في����روس كورون����ا المس����تجد )كوفي����د19-(، كذل����ك بس����بب تغي����ر 
المن����اخ والتحديات األخرى، وأتطل����ع إلى أن تقدم هذه المجموعة 
اإلستش����ارية رفيعة المس����توى أفكاراً جديدة للقي����ام بتحرك ُمؤِثّر 
على مس����توى البلدان والعالم من أجل تحقيق تنمية خضراء قادرة 
عل����ى الصمود، وش����املة للجميع ومس����اعدة البل����دان النامية على 

العودة إلى المسار المؤِدّي إلى تقليص الفقر وعدم المساواة«.
ب����ت كريس����تالينا غورغييف����ا، المدي����رة العام����ة لصندوق  وعَقّ
النق����د الدول����ي بقولها: »يُواج����ه العالم أزمتين هائلتي����ن، الجائحة 
����قة.  وتغي����ر المناخ، ويتطلّب التصّدي لهما بذل جهود جذرية ُمنَسّ
وم����ن خالل تحلي����ل السياس����ات والمقترحات العملية، س����تّضطلع 
المجموع����ة اإلستش����ارية رفيعة المس����توى بدور رئيس����ي في هذه 

l.»الجهود

األخبار والمستجدات
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حّذر المبعوث الخاص لألمم 
المتح���دة إل���ى ليبيا ي���ان كوبيش، 
م���ن أن النظام المصرف���ي الليبي 
»س���ينهار عل���ى األرج���ح« إذا ل���م 
يتوح���د فرع���ا البن���ك المرك���زي 

المتوازيين في البالد.
وليبيا الغنية بالنفط منقسمة 
من���ذ الع���ام 2014 بي���ن حكوم���ة 

معت���رف به���ا دولي���اً في الغرب، وحكومة منافس���ة في الش���رق أنش���أت 
مؤسساتها الخاصة.

وقال كوبيش لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة »إن إنقسام البنك 
المرك���زي، المصحوب باإلفتقار إل���ى ميزانية موحدة، أدى إلى أن يُراكم 

كال الفرعين ديوناً لكي يُمول كل منهما حكومته المعنية«.
وق���ال كوبي���ش »إن إدارة هذا الدي���ن ممكنة فق���ط إذا توحد البنك 
المرك���زي، بعب���ارات واضحة، س���ينهار النظ���ام المصرف���ي الليبي على 

األرجح في غياب التوحيد«.
وأوصى تدقيق محاسبي دولي لفرعي البنك المركزي المتوازيين في 
ليبيا أخيراً بخطوات قد تؤدي إلى إعادة توحيدهما في نهاية المطاف.

وأبل���غ كوبيش مجل���س األمن 
»أن النتيج���ة الرئيس���ية ه���ي أن 
الوح���دة ل���م تعد ببس���اطة يوصى 

بها بل هي أمر مطلوب«.
يُتوق���ع أن يس���اعد أي توحيد 
تحس���ين  ف���ي  المرك���زي  للبن���ك 
الثقة بين مش���تري النفط الليبي، 
في وقت ترتفع فيه أس���عار سلعة 

التصدير الرئيسية للبالد.
وتتدف���ق إيرادات النفط عبر البنك المرك���زي الذي مقره طرابلس، 
وال���ذي يُس���دد روات���ب العديد م���ن موظف���ي الدولة في ش���تى الجبهات 

األمامية.
وتض���ررت ص���ادرات ليبيا من النف���ط جّراء حص���ار فرضته قوات 

متمركزة في الشرق العام الماضي، أدى إلى فقد إيرادات.
وأسفرت عملية السالم التي تقودها األمم المتحدة إلى التوصل لوقف 
إلطالق النار العام الماضي ومن ثم تش����كيل حكومة وحدة. لكن محادثات 
أُجري����ت في وقت س����ابق، تهدف إلى تمهيد الطري����ق إلجراء إنتخابات في 

 l.ليبيا في أواخر ديسمبر/ كانون األول 2020، كانت قد تعثرت

األمم المتحدة تحذر من أن النظام المصرفي في ليبيا مهدد باإلنهيار

يت���م  م���ا  كل  وس���ط 
اإلع���الن عن���ه ف���ي ش���أن 
إعادة البناء بش���كل أفضل، 
فق���ط   %  11 نح���و  ف���إن 
م���ن ح���زم التحفي���ز الت���ي 
ت���م اإلع���الن عنه���ا إلحياء 
العال���م  إقتص���ادات  أكب���ر 
المتض���ررة بس���بب الوب���اء 

سوف تساعد البيئة، وفقاً لتقرير عن مؤسستي »فيفيد إيكونوميكس« 
و»فاينانس فور بيوديفرسيتي«.

وذك���ر التقرير ب���أن »نحو 8. 1 تريلي���ون دوالر من إجمالي 2. 17 
تريلي���ون دوالر ت���م ضخه���ا في 30 إقتصاداً، س���وف يك���ون لها تأثير 

إيجابي فقط على المناخ والطبيعة«.
وأف���اد التقرير »أن الواليات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج 
ه���ي م���ن بين 17 دولة حّس���نت الطاب���ع األخضر لح���زم التحفيز في 

األشهر األخيرة«.

باي���ر  جيف���ري  وق���ال 
ف���ي »فيفي���د  اإلقتص���ادي 
إيكونوميك���س« الت���ي تتخذ 
م���ن لندن مقراً لها »لس���وء 
المس���تحيل  م���ن  الح���ظ، 
أم���وال  تبري���ر حقيق���ة أن 
التحفيز العام ضررها أكثر 
من نفعه���ا لمناخنا وتنوعنا 

البيولوجي، الذي يدعم إقتصادنا«.
وأش���ار التقرير إل���ى »الطابع األخض���ر« نظراً إلى اإلنف���اق الحكومي 
عل���ى القطاعات بما في ذلك الطاقة والزراعة والنفايات يهدف إلى تقليل 
إنبعاثات غازات اإلحتباس الحراري، ومساعدة الطبيعة والتنوع البيولوجي.
ويس���تند التحليل إل���ى النتائج الواردة في مؤش���ر »غرينيس أوف 
س���تيمولوس« لمراك���ز األبح���اث، والذي ب���دأ العام الماض���ي لقياس 
م���دى فعالية ح���زم التحفيز الوبائي في تعزيز جهود اإلس���تدامة عبر 

 l.اإلقتصادات

معظم حزم التحفيز اإلقتصادي بعد كورونا تضر بالبيئة

األخبار والمستجدات
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أص��در الش��يخ مكت��وم بن محمد ب��ن راش��د آل مكتوم، نائ��ب حاكم 
دب��ي رئيس مركز دبي المالي العالمي، ق��رارًا بتعيين القاضي عمر 
المهيري، مديرًا لمحاكم مركز دبي المالي، حيث سيتولى مسؤولية 
اإلش��راف العام على الش��ؤون اإلدارية لمحاك��م المركز، وبما يتفق 
م��ع قواعد الحوكمة المعتمدة واإلختصاص��ات والصالحيات التي 
حّدده��ا القانون 5 لعام 2021 في ش��أن مركز دب��ي المالي العالمي، 

إضافة إلى مهام منصبه كنائب لرئيس محاكم المركز.

وأع���رب القاضي زكي عزمي، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، 
ع���ن بال���غ الش���كر والعرفان للش���يخ مكتوم ب���ن محمد بن راش���د آل مكتوم 
لتوجيهاته ومتابعته المس���تمرة، »ولما يُوليه من إهتمام دائم بتطوير المركز 
واإلرتق���اء بمكانته، عب���ر إتاحة الفرص أمام الكوادر الوطنية المش���هود لها 

بالكفاءة العالية للمشاركة بصورة أكبر في دفع مسيرة التنمية في دبي«.
وقال عزمي: »تشرفُت بالعمل مع نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي 
العالمي، لما يقرب من 8 سنوات، أدى خاللها دوراً محورياً في تبّوؤ محاكم 
مرك���ز دب���ي المالي العالمي مكانته���ا المرموقة، كإح���دى المحاكم التجارية 
الرائ���دة، فيم���ا كان إلس���هاماته بال���غ األث���ر ف���ي التعامل بمهني���ة عالية مع 
التحديات غير المسبوقة التي فرضتها الجائحة، وأتطلُّع إلى مواصلة العمل 
م���ع القاضي عمر المهيري لضمان إس���تمرار مس���اهمة محاكم المركز في 

تعزيز مكانة دبي ودولة اإلمارات وجهة عالمية ألنشطة المال واألعمال«.
وأع���رب القاض���ي عمر المهيري عن خالص الش���كر واإلمتنان للش���يخ 
مكت���وم ب���ن محمد ب���ن راش���د آل مكت���وم، »للثقة الغالي���ة الت���ي منحها إياه 
بالتكلي���ف الجديد«، مؤكداً إعتزازه بتول���ي مهامه كمدير لمحاكم مركز دبي 

مكتوم بن محمد يُعّين عمر المهيري مديراً لمحاكم »دبي المالي العالمي«

المهيري: نجحنا في تحقيق الريادة في توظيف 
أحدث التقنيات لتسريع عملية التقاضي

المال���ي العالمي »ومواصلة العم���ل على رفع مكانة محاكم المركز من خالل 
اإللتزام الراس���خ بأعلى المعايير، وتقديم أرق���ى الخدمات وأفضلها جودة، 
بم���ا يُوف���ر البيئة الالزمة م���ن الطمأنين���ة واليقين الداع���م لتوجهات تنويع 
اإلقتصاد والمس���اهمة في دفع مس���يرة التنمية المس���تدامة في دبي ودولة 

اإلمارات عموماً«.
وأضاف المهيري: »إكتس���بُت خالل عملي في محاكم مركز دبي المالي 
العالم���ي ألكث���ر من 16 عاماً خبرة ال تقدر، وإنه لش���رف وفخر لي أن أتولى 

مسؤولياتي كمدير لمحاكم المركز«.
وتابع المهيري: »نجحنا في تحقيق هدفنا في الريادة في توظيف أحدث 
التقنيات لتسريع عملية التقاضي، والفصل في القضايا في محاكم المركز، 
ونُواص���ل العمل على رصد وتبّني أفضل الممارس���ات العالمية المتوفقة مع 

متطلّباتنا نحو مزيد من التطوير واإلرتقاء بكفاءة األداء«.

م�صيرة قانونية

يُذك���ر أنه كان القاضي عمر المهي���ري، وهو عضو في كل من المجلس 
اإلستشاري لمحاكم دبي واللجنة العليا للتشريعات في دبي، قد بدأ مسيرته 
القانوني���ة في ش���رطة دب���ي، كما عمل وكي���اًل للنيابة لدى نياب���ة دبي، فيما 
إمت���دت خبرته المهنية الطويلة في الوظائف القضائية واإلدارية على مدار 
30 عام���اً، أمضاه���ا ف���ي العمل في دوائ���ر محاكم دبي ومحاك���م مركز دبي 
المال���ي العالمي التي إلتحق بها منذ إنطالق أعمالها في العام 2005، فيما 
تنّوع���ت خبرته القضائية لتش���مل نظم���اً قضائية متع���ددة كالنظام المدني 

l.والنظام األنكلوسكسوني

 القاضي عمر المهيري

األخبار والمستجدات
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أعلن مصرف  أبوظبي اإلس���المي ترقي���ة أحمد عتيق الظاهري إلى منصب رئيس 
ف���روع المص���رف في اإلم���ارات العربية المتح���دة. وتم ترش���يح المصرف���ّي اإلماراتي 
المخضرم الذي يمتلك خبرات طويلة تناهز العقدين، بعد عملية تنافسية للغاية لقيادة 
المنصب الذي أنش���أه المصرف حديثاً. ومن خالل منصبه الجديد، س���يقود الظاهري 
أكث���ر من 70 فرع���اً للمصرف موزعة على كل أنحاء اإلمارات الس���بع، وس���يعمل تحت 
إشراف مباشر من سامح عوض اهلل، رئيس شبكات التوزيع لألفراد في دولة اإلمارات.
كم���ا س���يتم تكليف الظاه���ري بتطوير آلية عم���ل جديدة لتمكين مص���رف أبوظبي 
اإلسالمي من إدارة برنامج تحسين التكاليف وقيادة التحول الرقمي عبر شبكة فروعه، 

واإلرتقاء بمستوى التجربة المصرفية للعمالء عند زيارتهم أحد الفروع.
وخالل فترة توليه لمنصبه الس���ابق كمدير لفروع الخدمات المصرفية لألفراد في 

 أصدر الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
رئي��س مجل��س ال��وزراء، بصفت��ه حاكم��ًا إلمارة دب��ي، عددًا 
من التش��ريعات التنظيمي��ة لجهات تابع��ة لحكومة اإلمارة، 
وذل��ك ضمن إط��ار مخرجات خطة تطوي��ر القطاع الحكومي 
التي إعتمدها الش��يخ محمد بن راش��د لتعزيز كفاءة القطاع 

الحكومي ومرونته.
في هذا الس���ياق، أصدر الش���يخ محم���د بن راش���د قانوناً ألغى 
بموجبه المعهد الدولي للتس���امح، ونص على أن تتولى دائرة الشؤون 
اإلس���المية والعم���ل الخيري كاف���ة المهام واإلختصاص���ات المنُوطة 
بالمعه���د، وقانون���اً بإلغاء »مرك���ز دبي لتطوير االقتصاد اإلس���المي« 
عل���ى أن تحل دائرة التنمية اإلقتصادية محل المركز في كافة المهام 

واإلختصاصات.
وأصدر الشيخ محمد قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون »مؤسسة 
محمد بن راش���د آل مكتوم للمعرفة«، ومرس���وماً بتعديل بعض أحكام 

مرسوم جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
كما أصدر مرس���وماً في شأن لجنة التظلمات المركزية لموظفي 
حكومة دبي، والذي نصّ على توسيع نطاق إختصاصها، لتتولى النظر 
والب���ت ف���ي التظلمات الُمقدمة إليها من موظف���ي 44 جهة حكومية. 

محمد بن راشد يُصدر تشريعات تنظيمية في دبي

 الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

وأصدر مرس���وماً بإلغاء »مجلس دبي للتصميم واألزياء«، بعد إتمامه 
l.للمهام المنوطة به

»أبو ظبي اإلسالمي« يُعين المصرفي اإلماراتي
 أحمد عتيق الظاهري رئيسًا لشبكة فروعه

 أحمد عتيق الظاهري

منطق���ة العي���ن، حق���ق المصرف تحت قيادة الظاهري توس���عاً كبيراً في قاعدة العمالء، ونمواً قوياً في حجم األصول الُمدارة بنس���بة 54 %، 
ونمواً في محفظة اإللتزامات بنسبة 128 %، مع الحفاظ على سالمة اإلجراءات الداخلية للحد من المخاطر واإلدارة الجيدة للتكاليف. كما 

l.شارك الظاهري في مشاريع بارزة عدة تم تنفيذها ضمن قطاع الخدمات المصرفية لألفراد
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ك األجانب في عدد من البنوك إلى 100 %، في خطوة تهدف إلى تشجيع بيئة االستثمار. وأعلن  وافقت قطر على رفع نسبة تملُّ
ك غير القطريين في رأس مال كل من مجموعة بنك قطر الوطني   مجلس الوزراء القطري أخيرًا، الموافقة على زيادة نسبة تملُّ
ك غير القطريين،  QNB، ومصرف قطر اإلس��المي »المصرف«، والبنك التجاري، ومصرف الريان. وبهذا القرار تصل نس��بة تملُّ

إلى 100 %، وفقًا ألحكام القانون القطري الخاص بتنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط اإلقتصادي. 

قطر رفعت نسبة تملُّك األجانب في البنوك إلى 100 %
وتستقطب رؤوس األموال األجنبية إقتصاديًا وتجاريًا

وتسعى قطر إلى إستقطاب رؤوس األموال األجنبية، في األنشطة 
والقطاعات اإلقتصادي���ة والتجارية، من خالل تعديل بعض القوانين 

التي تتيح جذب اإلستثمار األجنبي.
وفي أبريل/ نيس���ان 2021، وافق مجل���س الوزراء القطري، على 
مش���روع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم استثمار رأس المال 
غير القطري، والذي س���مح للمس���تثمرين األجانب بتملك نسبة تصل 
إلى 100 % من رأس مال الش���ركات المس���اهمة القطرية المدرجة 
ف���ي بورصة قطر. كم���ا نظمت الدولة الخليجية تملك غير القطريين 

للعقارات، الذي سمح بحق اإلنتفاع لغير القطريين لمدة 99 عاماً.
وحقق���ت قط���ر، وه���ي أكبر مصدر للغ���از الطبيعي المس���ال في 

العالم، إيرادات بقيمة 50.1 مليار ريال )13.7 مليار دوالر( في الفترة 
من أبريل/ نيس���ان 2021 إلى يونيو /حزيران 2021، بنس���بة إرتفاع 

بلغت 10.7 % عن الفترة نفسها قبل عام .
وس���جلت اإلي���رادات غير النفطية 19.3 ملي���ار ريال )5.3 مليارات 
دوالر( بنسبة إرتفاع 1.8 % على أساس سنوي. وتوقعت وزارة المالية 
القطرية نمو الناتج المحلي اإلجمالي 2.2 % هذا العام، بعد إنكماش 
اإلقتصاد 3.7 % في العام 2020 بسبب جائحة فيروس »كوفيد19-«.

وتأم���ل قط���ر ف���ي نج���اح اللقاح���ات س���ريعاً، حت���ى تتمك���ن من 
إس���تضافة »كأس عالم طبيعي وناجح« لك���رة القدم عام 2022، بعد 

 l.إنفاق مليارات الدوالرات على التجهيز للبطولة
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ُيعاني اليمن من صراعات منذ مطلع العام 2015، وُيعتبر هذا البلد أفقر البلدان وأقلها نموًا في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا على مدى سنوات. وُيواجه اليمن في الوقت الراهن، أسوأ أزمة إنسانية عرفها العالم، وقد دمر القتال 

إقتصاده، مما أدى إلى إنعدام األمن الغذائي الذي أوشك أن يكون مجاعة ودمر البنية التحتية الحيوية.

البنك الدولي: اليمن أفقر البلدان وأقلَّها نموًا في المنطقة
ومنحة دولية بـ 840 مليون دوالر لدعم »برنامج النقد مقابل العمل« 

قّدم���ت المؤسس���ة الدولية للتنمي���ة التمويل الالزم، منح���اً لتقديم 
الخدم���ات الحيوي���ة، فض���اًل ع���ن الحفاظ عل���ى رأس المال البش���ري 
وقدرات المؤسسات الوطنية، وقد إستهدفت المساعدات التي تقدمها 
المؤسس���ة الدولي���ة للتنمية األس���ر المعيش���ية، والمجتمع���ات المحلية 
اليمني���ة األش���ّد فق���راً وضعف���اً في البالد، مما س���اعدها عل���ى تجاوز 
آث���ار األزمة م���ن خالل دعم الدخل، والتحوي���الت النقدية، واإلجراءات 
التدخلي���ة المعني���ة بالصحة والتغذي���ة، والتصدي للكوليرا، وإس���تعادة 

اإلنتاج الزراعي.
وم���ن خ���الل دع���م ف���رص كس���ب العي���ش بالش���راكة م���ع برنامج 
األمم المتح���دة اإلنمائي والمؤسس���ات المحلية، وتحدي���داً الصندوق 
االجتماعي للتنمية ومش���روع األش���غال العامة، تدعم منحة المؤسسة 
الدولي���ة للتنمي���ة التابعة للبن���ك الدولي التي تبلغ قيمته���ا 840 مليون 

دوالر، ف���ي إطار المش���روع الطارئ لإلس���تجابة لألزم���ات في اليمن، 
برنامج النقد مقابل العمل واإلس���تثمار القائم على أساس المجتمعات 
المحلي���ة، وق���د وّفر المش���روع فرص عمل بأجر ألكث���ر من 422 ألف 
مس���تفيد مباش���ر، وبات بمقدور5.10  ماليين شخص، الحصول على 
خدمات مجتمعية على سبيل المثال: )خدمات المياه، والري، وتحسين 
الط���رق(، كم���ا وّفر 10.74 مليون يوم عمل، وتلق���ى أكثر من 674500 
أم وطفل خدمات غذائية. وتلقت تس���ع من مؤسسات التمويل األصغر 
المس���اندة، وت���م تدعيم أكثر م���ن 5101 من عمالء مؤسس���ات التمويل 

األصغر.
وف���ي إطار اإلس���تجابة لخطر المجاع���ة، أنجز مك���ون التحويالت 
النقدي���ة الطارئ���ة بقيم���ة 472.14 ملي���ون دوالر ف���ي إطار المش���روع 
الط���ارئ، لإلس���تجابة لألزم���ات في اليم���ن الذي تنف���ذه منظمة األمم 
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المتح���دة للطفول���ة )اليونيس���ف(، 9 دورات من مدفوع���ات التحويالت 
النقدية الطارئة إلى األس���ر المعيش���ية الفقي���رة، واألولى بالرعاية، في 
أنح���اء مديري���ات اليم���ن البال���غ عدده���ا 333، ووصل���ت دورة الصرف 
األخيرة، التي أُنجزت في 11 فبراير/شباط 2021 إلى نحو 1.44 مليون 

أسرة معيشية )9 ماليين شخص(. 
ويت���م تمويل البرنامج الط���ارئ للتحويالت النقدية جزئياً من خالل 
ناف���ذة التصدي لألزمات التابعة للبنك الدولي، كما ش���اركت في تمويل 
البرنام���ج وزارة التنمية الدولي���ة البريطانية ووزارة الخارجية األميركية 

من خالل الصندوق اإلستئماني الطارئ متعدد المانحين لليمن. 
وقد وجدت جهود الرصد بعد التوزيع، أن 91 % من المس���تفيدين 
إستعملوا التحويالت النقدية لشراء األطعمة، وتشكل المرأة نحو 45 % 

من المستفيدين المباشرين.
ولتقدي���م خدمات الصحة والتغذية األساس���ية، س���اعد المش���روع 
الطارئ للرعاية الصحية والتغذية، باإلش���تراك مع اليونيسف ومنظمة 
الصحة العالمية، ما يزيد على 23 مليون شخص في جميع المحافظات 
اليمنية. وبات بمقدور أكثر من 2.6 مليون شخص، الحصول على مياه 
الش���رب المحس���نة، ونحو 2.2 مليون ش���خص على خدم���ات الصرف 
الصحي المحسنة، كما حصل أكثر من 2.6 مليون شخص في المديريات 
التي يرتفع فيها خطر اإلصابة بالكوليرا على التطعيم بلقاحات الكوليرا 
ى حوالي 4.3 ماليين إمرأة وطفل خدمات تغذوية  عن طريق الفم، وتلقَّ

أساسية، وتم تطعيم 7.5 ماليين طفل باللقاحات. 
وتلق���ى م���ا يصل إل���ى 32 ألف عامل صحي تدريب���اً، وتم دعم أكثر 
من 4200  منشأة صحية بالتجهيزات والمعدات واللوازم الطبية وغير 
الطبية. وعادت حوالي 230 منشأة صحية كانت متوقفة عن العمل قبل 

الع���ام 2017 إلى العمل بكامل طاقتها، بفضل الدعم 
ال���ذي حصلت عليه من المش���روع الط���ارئ للصحة 

والتغذية.
ويُس���اند البنك الدولي في الوقت الراهن أيضاً 
أنش���طة للتخفيف من المخاطر الناجمة عن جائحة 
كورون���ا في اليمن والتصدي لها، من خالل مش���روع 
التصدي لجائحة كورونا في اليمن، )في إطار منحة 
بقيم���ة 26.9 مليون دوالر لمنظمة الصحة العالمية( 

منذ أبريل/نيسان 2020. 
ويس���اعد ه���ذا المش���روع عل���ى تنفي���ذ خط���ة 
التأهب واإلستجابة الوطنية التي وضعتها السلطات 
الصحية اليمنية ومنظمة الصحة العالمية وش���ركاء 
آخرون. وقد تم تدريب أكثر من 1400 عامل صحي 
عل���ى الوقاية من الع���دوى ومكافحته���ا، وتدعيم 32 
وح���دة عزل و6 مختب���رات مركزية للصح���ة العامة، 
وتم إنش���اء نظام للرصد والمتابع���ة والتقييم لرصد 

أنشطة التصدي لجائحة كورونا.
وإلس���تعادة الخدمات في المناطق الحضري���ة، دخل البنك الدولي 
في ش���راكة مع مكتب األمم المتحدة لخدمات المش���اريع والمؤسسات 
المحلي���ة ف���ي المدن المتأث���رة بالصراع م���ن خالل المش���روع الطارئ 
للخدم���ات الحضرية المتكاملة، بهدف توفي���ر الخدمات الحيوية ألكثر 
من 3 ماليين مس���تفيد. وقد وّفر المشروع ل� 2.8 مليون يمني، إمكانية 
الحص���ول على الخدم���ات الحضرية الحيوية، ويش���مل ذل���ك إمدادات 
المي���اه وخدم���ات الصرف الصح���ي، والنقل، والطاق���ة وإدارة النفايات 

الصلبة.
وم���ن أجل زيادة س���بل الحص���ول عل���ى الكهرباء للس���كان على نحو 
مس���تدام، يش���ترك المش���روع الط���ارئ لتوفي���ر الكهرب���اء ف���ي اليمن مع 
مؤسس���ات التمويل األصغر)MFIs(  المحلية لمس���اعدتها على إنش���اء 
نواف���ذ تموي���ل، لحلول الطاقة الشمس���ية عالية الج���ودة وصغيرة الحجم 
لألسر المعيشية، وتقديم منح جزئية لجعل هذه األنظمة ميسورة التكلفة. 
ويس���تعين المش���روع بالش���ركات العاملة في مج���ال توريد وتركيب 
لة م���ن المنحة إلى  أنظم���ة الطاقة الشمس���ية لتقديم أنظمة كهذه مموَّ
مراف���ق الخدمات الحيوية، بما في ذلك العيادات والمدارس وآبار مياه 

الشرب في المناطق الريفية وشبه الحضرية. 
وحتى فبراير/ش���باط 2021، ش���اركت 6 مؤسس���ات من مؤسسات 
التمويل األصغر في هذا البرنامج، وحصل نحو 35148 أس���رة معيشية 
تض���م أكثر من 235 ألف مس���تفيد على خدم���ات الكهرباء، وتم تركيب 
الكهرب���اء ف���ي 289 منش���أة )119 منش���أة صحية، و149 مدرس���ة، و25 
بئ���راً للمياه(، مم���ا أدى إلى إعادة الخدمات الحيوي���ة إلى أكثر من 1.7 
مليون مس���تفيد. وتتس���م جميع حلول الكهرباء المدعومة في إطار هذا 

l.المشروع بأنها من مصادر طاقة متجددة بالكامل
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األخبار والمستجدات

أصدر وزير المالية الس���عودي، محمد بن عبداهلل الجدعان قراراً بتعيين 
عبداهلل بن فهد بن زرعه رئيس���اً للمكتب التنفيذي للمملكة العربية السعودية 

في صندوق النقد الدولي.
وقد ثّمن الجدعان جهود ماهر مؤمنة الرئيس الس���ابق للمكتب التنفيذي 

في الفترة التي قضاها في هذا المنصب، متمنياً له التوفيق والسداد.
ج���اء تعيي���ن عب���داهلل بن فهد ب���ن زرعه، إس���تناداً إلى خبراته الواس���عة 
ومعرفت���ه العميقة في عدد من المجاالت المالية واالس���تثمارية وإدارة الدين 

عبداهلل بن زرعه رئيسًا للمكتب التنفيذي للسعودية في صندوق النقد الدولي

المكتب يضم 24 مديرًا تنفيذيًا يمثلون 190 دولة عضوًا في الصندوق

العام، وإدارة اإلئتمان واألصول، وتمويل الشركات والخزينة.
وكان آخر منصب ش���غله هو الرئيس التنفيذي للعمليات وكبير اإلداريين 
التنفيذيي���ن ف���ي المركز الوطني إلدارة الدين، ليُش���رف على مجموع محفظة 
الدي���ن عبر مختلف عمالتها، ومواعيد إس���تحقاقها وخدمة الدين، باإلضافة 
إل���ى إدارة عملية التصنيف االئتماني الس���يادي للمملكة، وعلى جميع وظائف 

الدعم في المركز.
م���ن جهته، أبدى بن زرع���ه تقديره للقيادة الس���عودية ووزير المالية على 
»الثق���ة الكريم���ة التي تُع���د حافزاً لبذل المزي���د من العط���اء والجهد لخدمة 
الوط���ن، والمس���اهمة ف���ي تعزيز دور المملك���ة القيادي مالي���اً وإقتصادياً في 
المنطقة بش���كل خاص، وفي العالم بشكل عام، وتحقيق أهدافها اإلقتصادية 

والتنموية في ظل رؤية 2030«.
يُذكر أن المكتب التنفيذي للمملكة هو عضو دائم في المجلس التنفيذي 
لصندوق النقد الدولي، حيث يُمثل المملكة العربية الس���عودية بشكل مستقل، 
وه���و يض���م 24 مديراً تنفيذياً يُمثلون ال���دول األعضاء التي يصل عددها إلى 
190 دول���ة، تهدف إل���ى العمل على تعزي���ز التعاون النق���دي العالمي، وتأمين 
اإلس���تقرار المال���ي، وتس���هيل التجارة الدولي���ة، وتعزيز فرص العم���ل العالية 

l.والنمو اإلقتصادي المستدام، والحد من الفقر في جميع أنحاء العالم

يواجه الصين حالياً التفش���ي األكبر لفيروس »كورونا« منذ بداية 
الوب���اء في العام 2020، حيث وّجه اإلغالق ضربة لنمو اإلس���تهالك 
وسط تباطؤ الصادرات وتضرر قطاع الصناعة من الفيضانات ونقص 
الرقائ���ق اإللكتروني���ة. ويُتوق���ع أن يظهر تأثير ذلك عل���ى اإلقتصاد، 
عندم���ا يت���م إصدار بيان���ات اإلنتاج الصناعي ومبيع���ات التجزئة في 
يولي���و )تموز( 2021. وم���ن المحتمل أن تكون الفيضانات التي وقعت 
ف���ي وقت س���ابق من الش���هر، باإلضافة إل���ى اإلغ���الق والقيود على 
الحرك���ة التي توس���عت منذ منتصف يوليو/تموز قد أضّرت بالس���فر 
واإلنفاق أثناء العطالت، وربما أضرت أيضاً بالتصنيع. ومن المرجح 
أن يقدم البنك المركزي مؤش���راً إلى ما إذا كان تفش���ي الفيروس قد 

تسبب في تغيير موقف سياسته النقدية.
وواج���ه إنت���اج المصانع ف���ي الصين قيوداً عدة ف���ي يوليو/ تموز 

اإلقتصاد الصيني في خطر بعد تفٍش جديد لـ »كورونا«

2021، م���ع صدمات بس���بب األمط���ار الغزي���رة والفيضانات ونقص 
الرقائ���ق اإللكتروني���ة، وتعثر الطل���ب والقيود البيئي���ة. وال يزال نمو 
اإلستثمار بطيئاً، حيث لم تنتعش وتيرة إصدار سندات البنية التحتية 
الحكومي���ة المحلي���ة، كما تس���تمر بيجينغ في موقفها المتش���دد إزاء 

سوق العقارات.
ويُس���جل االقتص���اد الصيني تباط���ؤاً في معدل النم���و في الربع 
الثاني ليبلغ 7.9 % على مدى عام، بينما يتأخر اإلستهالك الداخلي 
ف���ي التعافي من وباء )كوفي���د – 19( وال يزال فيروس »كورونا« يُهّدد 
اإلقتصاد العالمي، وذلك مقارنة بالربع األول الذي سجل فيه إجمالي 
الناتج المحلي للبالد زيادة بنس���بة 18.3 % خالل عام واحد بس���بب 
األس���اس الضعيف مقارنة ببداية العام 2020 عندما أصيب النشاط 

l.بالشلل بسبب الوباء
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الغ��رف  التنفيذي��ة لنظ��ام  الس��عودية الالئح��ة  أص��درت 
التجاري��ة الجدي��د الت��ي تعف��ي المنش��آت التجاري��ة م��ن 
االش��تراك لثالث��ة أعوام، م��ع تخفي��ض إش��تراك العامين 
التاليي��ن، وإلغ��اء تع��دد اإلش��تراكات واإلكتفاء بإش��تراك 
واح��د مهم��ا تعّددت الف��روع، وذل��ك في خط��وة لدعم رواد 
األعمال والمنش��آت الصغيرة والمتوسطة، ليأتي تزامنًا مع 

اليوم العالمي لرواد األعمال.
ويؤك��د مختص��ون أن حوكمة الغ��رف وقي��اس أدائها بداية 
تصحي��ح أوضاعه��ا ورف��ع كفاءته��ا، وأن دع��م المنش��آت في 
األع��وام األولى من إنش��اء مش��اريعها مهم، نظ��رًا إلى بعض 

التحديات المالية التي تواجهها عند البدء في المشروع.
بالترش��ح  الس��عوديين  لغي��ر  الجدي��د  النظ��ام  ويس��مح 
لعضوية مجالس إدارة الغرف، وُيحّدد 6 فئات للمش��تركين 
والمقاب��ل المالي، وف��ق رأس المال وع��دد الموظفين وعمر 
الس��جل التجاري، كما يس��مح بالتصويت لفرد أو مجموعة 
مترش��حين لإلنتخاب��ات مع مؤش��رات أداء واضح��ة لتقييم 

الغرف التجارية.

الئحة سعودية جديدة 
تدعم رواد األعمال والمنشآت الصغيرة

بيئة اإ�صتثمارية

وأعلن وزير التجارة الس���عودي الدكتور ماجد 
القصب���ي عن ص���دور الالئحة الجدي���دة، قائاًل: 
الصغي���رة  والمنش���آت  األعم���ال  ل���رواد  »دعم���اً 
والمتوس���طة، وفي ظل التح���وُّل الرقمي. أصدرنا 
الالئحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية مشتملة 
على إعفاء جميع المنشآت التجارية من إشتراك 
الغرفة للثالثة أعوام األولى من عمرها، وتخفيض 
إش���تراك العامين التاليين، إضافة إلى إلغاء تعّدد 
اإلش���تراكات في نطاق الغرفة التجارية، واإلكتفاء 
بإش���تراك واحد مهما تعّددت الفروع، كما أقررنا 
ضوابط لحوكمة الغرف التجارية، وتعزيز شفافية 

أعمالها، وآلية لقياس أدائها وتقويمه«.
م���ن ناحيت���ه، أوض���ح محافظ الهيئ���ة العامة 
للمنش���آت الصغيرة والمتوسطة »منشآت« صالح 
الرشيد »أن الالئحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، وما إشتملت 
عليه من تس���هيالت كبي���رة تأتي إمتداداً لح���رص الدولة على دعم 
رواد األعم���ال والمنش���آت الصغيرة والمتوس���طة، وتعزي���ز جاذبية 

البيئة االستثمارية في المملكة«.

حوكمة الأعمال

من جانبه، ذكر رئيس إتحاد الغرف السعودية عجالن العجالن، 
»أن إص���دار الالئح���ة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، يُس���هم في 
تعزيز دورها وحوكمة أعمالها وقياس مؤشرات األداء، كما تضّمنت 
إعفاء المنشآت التجارية من إشتراك الغرفة للثالثة األعوام األولى 
من تأسيس���ها، وإلغاء تعّدد رس���وم اإلش���تراكات للف���روع، واإلكتفاء 

بإشتراك واحد في نطاق الغرفة«.
م���ن جهته، أوضح عضو مجل���س اإلدارة رئيس اللجنة التجارية 
ف���ي الغرفة التجارية الصناعية بالرياض كريم العنزي، »أن اإلعفاء 
من رس���وم االش���تراك ألول ثالثة أعوام من بدء النش���اط التجاري، 
يُسهم في دعم األعمال الصغيرة، ويُمكنها من اإلستفادة من خدمات 
الغرف، دون تحّمل تكاليف اإلش���تراك، وأن إلغاء تعّدد اإلشتراكات 
ف���ي نط���اق الغرفة واإلكتفاء بإش���تراك واحد مهما تع���ّددت الفروع 

  l.»يساعد على التوسع باإلستثمارات ويُشجع على نموها

األخبار والمستجدات
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شاءت الصدف أن تتكرر أفالم الرعب اإلقتصادية في العالم في أيلول/سبتمبر، أقّله بالنسبة إلى إفالس أكبر بنوك 
اإلستثمار العابر للقارات، األميركي »ليمان برازرز« في العام 2008، وما تبعه من كوارث الرهن العقاري، وأيلول/سبتمبر 

2021، مع تلويح ثاني عمالقة العقارات في الصين »إيفرغراند« المثقل بالديون والعجز عن سداد ديون قروض مستحقة 
عليه، وإحتمال إفالسه، إن لم يتم إنقاذه، وما قد ينتج عن اإلفالس، إذا وقع من تداعيات كبيرة، أقّله على اإلقتصاد 

الصيني مباشرة، الثاني عالميًا والمنافس لإلقتصاد األميركي.
هذا المشهد لم يمر وحيدًا في أيلول/سبتمبر، وفي هذا الشهر أيضًا، ومن الجانب األميركي، علت صرخات وزيرة الخزانة 
جانيت يلين )رئيسة اإلحتياطي الفدرالي السابقة( وحذرت الكونغرس الذي ُيسيطر عليه الجمهوريون على غالبيته، 
إن لم ُيصّوت لصالح زيادة حجم الدين، وإاّل كارثة إقتصادية تتربص بالواليات المتحدة بعد 13 عامًا، على إنهيار سوق 

العقارات األميركية وأكبر بنوك هذا البلد.

الدراسات واألبحاث والتقارير

بين أزمة ديون عمالق العقارات الصيني »إيفرغراند«
وتحذير الخزانة األميركية من كارثة إقتصادية في أميركا

العيون على أكبر إقتصاديَن في العالم

-البداية من الم�صهد في ال�صين:

بدأت س���وق العق���ارات في الصي���ن تتألق منذ الع���ام 2016، 
م���ع زيادة ش���هية الراغبين في إقتناء مس���كن، مدعومين بظروف 
من أهمها تس���هيل اإلقتراض بمع���دل فائدة مغرية، وباتت غالبية 

المشترين يدفعون ثمن شققهم نقداً.
المصارف الصينية إس���تفادت من اإلقتراض من بنوك غربية 

عل���ى فوائد متدني���ة، وتُقرض في الداخل عل���ى فوائد مغرية في 
إطار بحثها عن العموالت.

البنوك الصينية التي إقترضت من الغرب، ركزت على السوق 
المصرفية األميركية التي تتوافر فيها نس���بة فائدة شبه معدومة 
بي���ن صفر و0.25 %، منذ أزمة المال العالمية في العام 2008، 
وتبحث عن عوامل مرتفعة في األسواق النامية كالسوق الصينية.
س���وق العق���ارات الصيني���ة ش���هدت ف���ورة غير مس���بوقة في 
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الس���نوات األربع الماضية، وبلغ حجمها بين صيف 2019 وصيف 
2020 بش���كل خ���اص 1,4 ترليون دوالر. وس���بقت بحجمها فورة 

العقارات األميركية التي تسجل سنوياً 900 مليار فقط.
ويش���غل س���وق العقارات الصيني اليوم أكثر م���ن 50 تريليون 
دوالر، أي أكثر من ثالثة أضعاف حجم اإلقتصاد الصيني، والذي 
يُق���در بنح���و 13 ترلي���ون دوالر، وتالياً بات النش���اط العقاري في 
الصين يس���اوي ضعفي س���وق الس���كن األميركي، وحتى أكبر من 
س���وق السندات األميركية والتي يُقّدر حجمها بقرابة 40 تريليون 

دوالر.
وأم���ام الطلب على ش���راء العق���ارات في الصي���ن، حيث بات 
أصحاب المداخيل المتوسطة يُقدمون على شراء شقة أو شقتين 
أو أكثر نتيجة اإلقتراض الس���هل، باتت حصة الصين من إجمالي 
الزي���ادة العالمية في القروض العائلية تس���اوي حوالي 12 ترليون 
دوالر مرتفع���ة في العام 2019 بنحو 57 % مقارنة ب�19 % فقط 
بالنس���بة إلى المواطنين األميركيين في الواليات المتحدة بحسب 

بيانات بنك التسويات الدولية.
إنطالقاً من هنا، باتت المنافس���ة على أش���ّدها بين ش���ركات 
العق���ارات الصيني���ة على التش���ييد لمواكبة الطل���ب المتزايد في 
الداخ���ل، وأخذت هذه الش���ركات تُكثر من اإلقتراض لإلس���تثمار 
لتصل ثاني كبرى شركات العقار الصيني، »إيفرغراند« مع تراكم 
305 ملي���ارات دوالر دي���ون إل���ى مرحلة عاجزة فيها على س���داد 

المليارات المستحقة عليها للبنوك والدائنين.
فسوق العقارات الصينية، شهدت إرتفاعاً في سعر المبيعات 
صيف العام 2020 بنس���بة 5 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام 
2019، ورفع���ت ش���ركة »إيفرغران���د«، بي���ت القصي���د، من حجم 
مبيعاته���ا المس���تهدفة بنح���و 23 % ف���ي يونيو/حزي���ران 2020 

مقارنة بما كانت عليه مطلع العام نفسه.
ه���ذا الواقع دفع بالس���لطات وعلى رأس���ها الرئاس���ة للتدخل 
وإنتق���اد فورة البيع، والتعثر عن الس���داد، مؤكدة أن البيوت تُبنى 
للسكن وليس للمضاربة. لكن ما حصل كان أقوى من كل التحاليل 
والمواقف وباتت ش���ركة إيفرغراند تواجه إنهياراً أثار الزعر في 

الدراسات واألبحاث والتقارير

األسواق والبورصات العالمية، مع رزوحها تحت ديون ضخمة، وال 
سيما أن قطاع العقارات في الصين يُعتبر أحد المحّركات المهمة 
لإلقتصاد الصيني، وتالياً فإن إعالن إفالس هذه المجموعة، إن 
لم تقم السلطات المالية بإنقاذها كما فعلت السلطات األميركية. 
فبنك ليمان برازرز سيكون له الوقع الكبير على اإلقتصاد الصيني 

بالدرجة األولى. 
وبات المس���تثمرون الدوليون يتخّوفون من تكرار ما حدث 
للبنك األميركي الش���هير وسط تحذيرات من تمدد مشكالت 
القط���اع العقاري والمصرفي برمته، وم���ا لذلك من تداعيات 
عل���ى هبوط الطلب الصيني على س���لع لها عالقة بالنش���اط 

العقاري.
مجموعة إيفرغراند التي تعمل في مجال العقار وتعبئة المياه 
في الصين، أفادت في ش���كل مفاجيء في أيلول/سبتمبر 2021، 
أنه���ا لن تك���ون قادرة على س���داد قروض مس���تحقة عليها نتيجة 
تراج���ع  حاد ف���ي المبيعات من العقارات، وتعثر مش���اريع أخرى، 
وس���ط إس���تمرار الحاجة إلى اإلقتراض لتلبية متطلبات النفقات 
الجاري���ة. وبات���ت هذه المجموعة صاحبة أكبر قروض مس���تحقة 
عليها في العالم. وق���د تواجه البورصات العالمية إرتباكات حادة 
في إعالن الشركة إفالسها أو تخلي الحكومة عنها كعدم إنقاذها.
هذا التس���ونامي العقاري الذي حل بالصين، إذا صح التعبير، 
وصلت أمواجه حتى حدود القارات األخرى، وباتت تهدد متعاملين 
أميركيين مس���تثمرين بالعقارات الصيني���ة، وتملك أصوالً تتجاوز 
قيمتها 350 مليار دوالر أي أن األصول تفوق الديون، وتُشّغل أكثر 
من 200 ألف موظف في الشركات التابعة لها، وتعمل على 1300 

متر سكني حالياً كلها على المحك اليوم.
وكاالت التصني���ف العالمية أجمعت عل���ى أنه من غير المرّجح 
الي���وم أن تك���ون مجموعة ال� »فيراغراند« قادرة على س���داد جميع 
ديونها المستحقة عليها لصالح البنوك وحاملي السندات اآلخرين، 
وأن م���ا يعني أزمة هذه المجموعة العقارية هو التراجع المتواصل 
لس���عر أس���همها في البورصات المحلية والعالمية بأكثر من 85 % 

كمعدل وسطي خالل الشهور الماضية نتيجة تقلب األداء.
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الم�صهد الأميركي 

جاء في وقت غير منا�صب 

تزامن مع الم�صهد ال�صيني.

وكأن صدى أزمة العقارات الصينية 
لم يكن كافياً إلثارة الرعب في األسواق 
العالمي���ة ف���ي مرحل���ة ل���م يم���ر فيها 
اإلقتص���اد العالمي من التعافي، بعدما 
ضربت���ه كورونا بالصمي���م. فاإلقتصاد 
األميرك���ي وبحس���ب وزي���رة الخزان���ة 
جانيت يلين مهدد بأزمة مالية تاريخية 

وإضطراب���ات مالي���ة أخ���رى، حي���ث أُعيد 
تطبي���ق س���قف الرت���ب ال���ذي ال يمكن إال 
للكونغرس زيادته في مطلع آب/أغسطس 
بع���د تعليق���ه لعامي���ن، إذ إن س���قف الدين 
الحال���ي يُحظ���ر، م���ا ل���م يتم رفع���ه، على 
الوالي���ات المتح���دة أن تس���تدين أكثر من 

الحد األقصى 28.4 تريليون. 
إل���ى جان���ب ذل���ك، ح���ذرت الخزان���ة 
األميركية م���ن أن الواليات المتحدة إن لم 
تُس���دد ديونها م���ع حلول المه���ل المحددة 
نتيجة عدم رفع سقف الرتب، فإن ماليين 
األميركيين س���يفتقرون للنقود، ومعاش���ات 

الدراسات واألبحاث والتقارير

ف���ي حال لم يُص���ّوت الكونغرس على رفع س���قف الدين الحالي 
المس���موح بها للوالي���ات المتحدة والمقدر بنح���و 28.4 تريليون 

دوالر.
وزيرة الخزانة ذهبت بتحذيرها إلى حّد التذكير بأزمة ديون 
ف���ي العام 2011، الفتة إلى أن سياس���ة وض���ع الواليات المتحدة 
على حافة الحد األقصى للدين، دفعت بالبالد إلى ش���فير أزمة 
مش���ددة على أن التحرك في أسرع وقت ممكن، سيُمّكن أميركا 

من تجنيب النتائج األسوأ التي عرفتها في العام 2011.
في األسبوع ما قبل األخير من أيلول/سبتمبر 2021 حذرت 
يلين من أن التخلف عن الس���داد في الواليات المتحدة في حال 
حدوث أزمة نتيجة عدم الس���ماح برفع س���قف الدين، س���يؤدي 
عل���ى األرجح إلى أزمة مالية تاريخية في البالد، وتالياً إلى رفع 
معدالت الفائدة، وإلى تراجع في أس���عار األس���هم بش���كل حاد، 

الضم���ان اإلجتماع���ي س���تنقطع عن نحو 50 مليون مس���ن، وأن 
رواتب العسكريين قد تتوقف.

ه���ذا التحذير الذي أطلقت���ه وزيرة الخزانة األميركية تزامن 
مع إشتعال شرارة أزمة العقارات الصينية، وصب النار )من دون 
قصد(، على أسواق األسهم العالمية في اليوم ذاته الذي إنهارت 
في���ه األس���هم نتيجة كارث���ة ال� »فيرغران���د« الصيني���ة العقارية، 
ليصب���ح اإلقتص���اد األقوى ف���ي العالم في منظ���ار اإلقتصادات 
الت���ي تعتمد على قائدي طائ���رة التعافي اإلقتصادي بعد كوارث 
إقتصادية ضربت العالم. فماذا لو تكرر سيناريو بنك اإلستثمار 

l.األميركي ليمان برازرز في الصين؟

مازن حمود
محلل إقتصادي ومالي - باريس
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العربي��ة  المنطق��ة  تلق��ت   
أخيرًا نح��و 37.3 مليار دوالر 
م��ن توزي��ع صن��دوق النق��د 
لحق��وق  الجدي��د  الدول��ي 
البالغ��ة  الخاص��ة  الس��حب 
قيمته 650 مليار دوالر، وهو 
التوزي��ع األكبر من��ذ إصدار 
كإحتياط��ي  الحق��وق  ه��ذه 
دولي من العمالت األجنبية. 
التمويلي��ة  الفرص��ة  وه��ذه 
غي��ر المس��بوقة تس��تدعي 
تبن��ي مقارب��ات جدي��دة من 

اإلسكوا: المنطقة أمام فرصة تمويلية غير مسبوقة

 37 مليار دوالر إضافية من صندوق النقد الدولي تستدعي قرارات جريئة

ه���ذا ما تلقي عليه الضوء دراس���ة أطلقتها لجن���ة األمم المتحدة 
اإلقتصادي���ة واإلجتماعي���ة لغرب���ي آس���يا )اإلس���كوا( بعن���وان »حقوق 
السحب الخاصة والدول العربية: تمويل التنمية في عصر »كوفيد19-« 

وما بعده«.
بموج���ب هذا القرار، يُقدم صندوق النقد الدولي الدعم من أجل 
التعاف���ي من جائحة »كوفيد19-« وتعزي���ز المنعة في وجه الصدمات. 
ع حقوُق الس���حب الخاصة على البلدان بالتناس���ب مع حصصها  وتُوزَّ
فيه. وتش���مل التوزيع���ات جميع البلدان العربية، إال فلس���طين التي ال 
ت���زال خارج عضوية الصندوق. وبحس���ب الدراس���ة، حصلت المملكة 
العربية الس���عودية على أكبر حصة بين بلدان المنطقة من التوزيعات 
الجدي���دة، قيمته���ا 13.7 ملي���ار دوالر. وعند إضافة توزي���ع اإلمارات 
العربية المتحدة عليها، تتس���اوى الحصتان مع توزيعات سائر البلدان 

العربية مجتمعة. 
وقالت األمينة التنفيذية لإلسكوا روال دشتي إن »القرار في شأن 
إس���تخدام حقوق الس���حب الخاصة ف���ي يد البل���دان المتلّقية لها في 
نهاي���ة األم���ر، غير أّن الحاج���ة ملحة راهناً إلى النظ���ر في مقترحات 
جريئ���ة إلعادة توجيهه���ا للبلدان األكث���ر إحتياجاً لوضع ح���ّد للحلقة 

ين وقصور التنمية«. المفرغة من الدَّ
وألقت الدراسة الضوء على اإلحتياجات التمويلية لبلدان المنطقة 
التي تمر بأزمات إقتصادية ونزاعات. فرغم اإلضطرابات السياس���ية 
واإلقتصادية التي يعيشها لبنان، حصل على 865 مليون دوالر، أي ما 
يعادل نس���بة ضئيل���ة قدرها 2 % من إحتياطياته التي تش���ارف على 

النف���اد. وم���ع ذلك، قد توّفر التوزيعات الجديدة ش���ريان حياة تش���تد قبل الحكومات لتعظيم اإلستفادة منها. 
الحاجة إليه في هذا البلد المنهك إقتصاده.

أم���ا س���وريا، التي بات 80 % من س���كانها يعيش���ون ف���ي الفقر، 
فحصل���ت عل���ى 390 مليون دوالر. واليمن، حي���ث يحتاج أكثر من 20 
مليون ش���خص إلى شكل من أشكال المس���اعدة اإلنسانية والحماية، 
حصل على 660 مليون دوالر، يُمكن أن تس���اهم في س���ّد 20 % من 
إجمالي اإلحتياجات الالزمة لتمويل إستراتيجية اإلستجابة اإلنسانية 

للبلد.
وتفس���ر الدراس���ة أن���ه بإم���كان البل���دان مبادلة حقوق الس���حب 
الخاصة بعدد من العمالت الصعبة، ويُمكن إستخدام السيولة الناتجة 
عن هذه المبادلة لتسديد فواتير اإلستيراد القصيرة األجل، أو تسوية 
اإللتزامات المالية غير المسدّدة، أو خدمة الديون أو سدادها. ويُمكن 
أيض���اً للبل���دان العربية ذات الدخ���ل المرتفع أن تس���تفيد من التوزيع 
الجديد إلتباع سياس���ات مالية أقل صرام���ة. أما البلدان ذات الدخل 
المتوس���ط، فيُمكنها إس���تخدام التوزيع لمعالج���ة اإلختالالت المالية 

التي تعّوق جهود التعافي والنمو.
ودعت دشتي البلدان التي تتوافر لديها إحتياطات دولية كافية إلى 
»توجيه حقوق الس���حب الخاصة غير المستخدمة، وذلك من دون أي 
كلفة، للبلدان المنخفضة والمتوس���طة الدخل، وال سّيما في المنطقة 
العربي���ة التي تض���م 37 % من النازحين ونصف ع���دد الالجئين في 
العال���م«. وكّررت دعوتها إلى إعتماد صندوق التضامن الذي إقترحته 
اإلسكوا في إطار إس���تراتيجية اإلستجابة ل� »كوفيد19-« كأداة لدعم 
إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة الجديدة، وتلك غير المستخدمة 

 l.»لصالح التحديات التنموية التي تواجهها المنطقة العربية

األخبار والمستجدات
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ق 30 % نموًا في اإليرادات في الربع األول من 2021 »هيرميس« تحقِّ

ف���ي س���ياق األخب���ار المتداولة ع���ن البن���وك العربية، ُعل���م أن بنك 
ُعم���ان العرب���ي في صدد جمع 250 ملي���ون دوالر في أول مغامرة له في 
أس���واق الدي���ن الدولي���ة، من خالل إصدار س���ندات إضافي���ة دائمة من 
المستوى األول. وقد أصدر البنك السندات بعائد 7.625 %، بعد سعر 

بنك ُعمان العربي يُطلق سندات بربع مليار دوالر

أعلن��ت المجموع��ة المالي��ة »هيرمي��س«، المؤسس��ة المالي��ة 
واإلس��تثمارية ف��ي األس��واق الناش��ئة والمبتدئة، ع��ن النتائج 
المالي��ة والتش��غيلية للرب��ع األول م��ن الع��ام 2021، حيث بلغت 
اإلي��رادات 1.3 ملي��ار جني��ه بمعدل نم��و س��نوي 30 %، وذلك 
بفض��ل األداء اإليجاب��ي لمعظ��م القطاعات التش��غيلية خالل 

الفترة عينها.
وأك���د كريم ع��وض الرئي��س التنفيذي للمجموع��ة المالية 
»هيرمي��س القابض��ة«، أنه »رغم العديد من التحدي���ات التي ال يزال 
يفرضه���ا الوباء، ف���إن المجموعة المالية »هيرميس« مس���تمرة في جني 
ثمار تنوع نموذج أعمالها الذي نجحت في إنش���ائه على مدار س���نوات. 
فق���د س���اهم نم���وذج األعم���ال الفريد في التأقلم بس���رعة وس���هولة مع 
ه���ذه األوضاع دائم���ة التطور، حيث تمكنت المجموع���ة من تحقيق هذه 
النتائ���ج القوي���ة في جميع القطاعات التش���غيلية خ���الل الربع األول من 
العام 2021، وهو ما س���اهم في ترس���يخ المكانة الرائدة التي تحظى بها 
المجموع���ة المالية »هيرميس« كمؤسس���ة مالية وإس���تثمارية رائدة في 

األسواق الناشئة والمبتدئة«.
وس���اهم قطاع التمويل غير المصرفي بش���كل كبير في نمو إيرادات 
المجموع���ة خالل الرب���ع األول من العام 2021، حي���ث إرتفعت إيرادات 
القط���اع بمعدل س���نوي 22 % لتبلغ 441 مليون جنيه، كما بلغت نس���بة 

مساهمته في إيرادات المجموعة المالية »هيرميس« 35 % خالل الفترة 
عينها، مدعوماً بنمو نتائج أنشطته التابعة، حيث إرتفعت إيرادات شركة 
»تنمي���ة« بمعدل س���نوي 9 % لتبلغ 321 مليون جني���ه، وذلك على خلفية 
إرتف���اع مبيعات الش���ركة خالل الفت���رة عينها، بينم���ا تضاعفت إيرادات 
ش���ركة »ڤالي���و« للتموي���ل اإلس���تهالكي بمع���دل يقترب من ث���الث مرات 
لتسجل 56 مليون جنيه، وذلك على خلفية نمو محفظة القروض وقاعدة 
عمالء الش���ركة. وإرتفعت إيرادات خدمات التأجير التمويلي والتخصيم 
التي يتم تقديمها من خالل ش���ركة »المجموعة المالية هيرميس للحلول 
التمويلية« بنس���ب سنوية 30 % و110 % توالياً خالل الفترة عينها، بما 
يع���ادل 56 ملي���ون جني���ه و8 ماليين جنيه توالياً، بفض���ل إرتفاع األتعاب 

l.2021 والدخل من الفائدة خالل الربع األول من العام

إسترشادي أولي في النطاق المنخفض البالغ 8 % للسندات اإلضافية، 
من المس���توى األول بعدما حصل على طلبات ش���راء بأكثر من 1.1 مليار 

دوالر.
وتحم���ل س���ندات المس���توى األول اإلضافية أعلى ق���در من أخطار 
إصدارات ديون البنوك. وهي دائمة في طبيعتها، ولكن بوسع المصدّرين 
إس���ترجاعها بعد فترة محددة، ولن يتس���نى إسترداد سندات بنك ُعمان 

العربي قبل خمس سنوات.
يُشار إلى أن هذه الصفقة هي األحدث في سلسلة إصدارات سندات 
إضافية من المستوى األول في منطقة الخليج الغنية بالنفط هذا العام، 
مع إستغالل البنوك تدني أسعار الفائدة لتعزيز رأس مالها من المستوى 
األول بع���د أن تعّرضت إقتصادات المنطقة لصدمة مزدوجة من جائحة 

l.كوفيد 19« واإلنخفاض التاريخي في أسعار النفط العام الماضي«

األخبار والمستجدات
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ق��ال الرئيس التنفي��ذي المدير العام للبنك اإلس��المي 
األردن��ي الدكت��ور حس��ين س��عيد »إن إجراء الدراس��ات 
اإلس��المية،  المص��ارف  صعي��د  عل��ى  المس��تقبلية 
ُيس��اعدها على النهوض ومواصلة النم��و، وهي ضرورية 
لش��رح موضوعات الصيرفة اإلس��المية وبيان حقيقتها 
ومرتكزاته��ا للَعاَل��م، س��واء المتخصصي��ن أو المثقفين، 
فاألزم��ات المالي��ة العالمي��ة المتتالي��ة في ظ��ل صمود 
المؤسس��ات  بع��ض  وإنهي��ار  اإلس��المية،  المص��ارف 
التقليدي��ة، جعل��ت الَعاَل��م ينظ��ر ِجّدي��ًا إل��ى التمويل 
المالي��ة  ع��رض  إل��ى  الس��عي  يج��ب  ل��ذا  اإلس��المي، 

 في إفتتاح المؤتمر العلمي لرابطة علماء األردن حول

 »الدراسات المستقبلية في العلوم الشرعية«

مدير عام البنك اإلسالمي األردني الدكتور حسين سعيد:
الدراسات المستقبلية تُساعد المصارف اإلسالمية على مواصلة النمو

اإلس��المية بلغ��ة معاصرة وواضح��ة ومقنعة للَعاَلم، ال��ى جانب حاجة الصناعة المصرفية اإلس��المية في ظ��ل التكنولوجيا 
والعولم��ة لمنتجات ُتواكب التغيرات واإلحتياجات المالية المتج��ددة، ألن المتعاملين يتطلعون دائمًا إلى منتجات جديدة 

أو متطورة«.

تحدث الدكتور حس���ين س���عيد في حفل إفتت���اح المؤتمر العلمي 
الدول���ي لرابط���ة علم���اء األردن بعنوان »الدراس���ات المس���تقبلية في 
العلوم الشرعية«، وبرعاية ذهبية من البنك اإلسالمي األردني، حيث 
ُعق���د عن بُعد، وبمش���اركة نخبة من علم���اء األردن، ومن دول عربية 

وإسالمية وفي مختلف التخصصات الشرعية.
وأك���د الدكت���ور س���عيد »أهمية أن تكون الدراس���ات المس���تقبلية 
متماس���كة علمياً ومفيدة عملياً، وتُواكب التطورات في الوقت نفسه، 
وبحاج���ة إل���ى درس المعض���الت والمعّوق���ات التي تعترض مس���يرة 
الصيرفة اإلسالمية، والتحديات التي تنتظرها مع التحوالت العالمية 
السريعة والمتالحقة، وما يحمله المستقبل من مشكالت، والتي يجب 
أن تك���ون حاضرة في أعمال وأوراق كل الندوات والمؤتمرات، وال بد 
م���ن بلورة أفكار جديدة، والفقه بحاجة إلى أْن يُواِكب التطورات، وأْن 

يُلَّبي الحاجات اإلنسانية«.
وأض���اف الدكتور س���عيد »أن اإلس���الم ال يرفض اإلستش���رافات 
ْجَم بالغي���ب، والكالَم اإلعتباطي  العلمي���ة، وإنما يرف���ض الكهانَة، والرَّ
اإلرتجال���ي ال���ذي ال يَْس���تَِند إلى أس���س علمي���ة، وال يق���وم على دليل 
وبرهان، أما اإلستشرافات التي تُبنى على معلومات صحيحة، وبيانات 

دقيقة، وتجارب سابقة، وإحصاءات مؤكدة، فهي إعداد وتخطيط، إما 
لتحقيق أهداف منش���ودة أو لتفادي مش���كالت متوقعة، واإلسالم دين 
واقعي يُوجب علينا أْن نَْحِسَب حساب المخاطر والتغيرات والظروف 
واألزم���ات التي ق���د تطرأ، وقياس تأثيراته���ا، وأْن نهيئ لها من المال 

والموارد، ما يُساعد على إحتوائها وإمتصاص صدماتها«.
م���ن جانبه، قدم كل من الدكتور عب���د اهلل الصيفي رئيس رابطة 
علم���اء األردن، والدكتور عبد اهلل مناور وردات عميد كلية الش���ريعة 
في جامعة جرش، الش���كر للبنك اإلس���المي األردني، ممثاًل بالدكتور 
حس���ين س���عيد الرئيس التنفيذي المدير العام، »لما له من دور كبير 
في دعم مسيرة اإلجتهاد والنهوض بالفكر العلمي والبحثي، من خالل 
دعم���ه لهذا المؤتم���ر، والعديد من اللقاءات المتخصصة واألنش���طة 

العلمية في مختلف المجاالت«.
وناق���ش المؤتم���ر لم���دة يومي���ن، محاور ع���دة، منها الدراس���ات 
المس���تقبلية: المفاهي���م والضوابط والتكامل المعرف���ي، والتحديات 
والحل���ول والدراس���ات المس���تقبلية ف���ي العقيدة والفكر اإلس���المي 
الش���رعية، والفق���ه  القرآني���ة، والتفس���ير والسياس���ة  والدراس���ات 

 l.واإلقتصاد اإلسالمي، والمصارف اإلسالمية والتربية واالعالم

األخبار والمستجدات
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كش��ف المدي��ر التنفيذي ف��ي صندوق النق��د الدولي، ممث��ل المجموعة العربي��ة، الدكتور محمود 
محي��ي الدي��ن، تفاصيل كتابه الجديد »في التقدم: مربكات وسياس��ات« الذي س��يتم إصداره خالل 
ش��هور قليلة، مش��يرًا إلى أنه »يتحدث فيه عن أس��باب تخلف الدول عن التقدم حول العالم، كذلك 
األس��باب التي تجعل الدول أكبر قدرة على التطور والتقدم من خالل اإلس��تثمار في البش��ر والبنية 

التحتية والبنية األساسية والبنية التكنولوجية«.
وأضاف محيي الدين، في مداخلة إعالمية »أن مفهوم المربكات هو المعوقات التي قد تكون موجودة ألسباب 
داخلية أو إقليمية أو دولية مثل جائحة فيروس كورونا »كوفيد 19«، التي عطلت مس���يرة التنمية في كثير من دول 

المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي الدكتور محمود محيي الدين:
يصدر كتابه الجديد »في التقدم: مربكات وسياسات« 

األخبار والمستجدات

إختي��ر عدن��ان بن حي��در بن درويش الرئي��س التنفيذي لبنك اإلس��كان الُعمان��ي وهو عضو 
مجل��س إدارة إتحاد المصارف  العربية، كأبرز رئيس تنفيذي ُعماني لعام 2021، ضمن قائمة 

مجلة اإلقتصاد واألعمال السنوية.  
وجاء إختيار عدنان بن حيدر بن درويش ضمن أبرز الرؤس���اء التنفيذيين الُعمانيين تتويجاً لمس���يرة 
عملية طويلة تمتد ألكثر من 38 عاماً في بنك اإلس���كان الُعماني، حيث إلتحق بالعمل في بنك اإلس���كان 
الُعمان���ي ف���ي العام 1983، وش���غل فيه مناصب ع���دة، تقلّد فيه���ا مناصب عدة، آخُره���ا منصب الرئيس 

التنفيذي للبنك منذ العام 2000 حتى تاريخه.

إختيار عدنان بن حيدر بن درويش 
الرئيس التنفيذي لبنك اإلسكان الُعماني - عضو مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية

ضمن قائمة أبرز 100 رئيس تنفيذي عماني للعام 2021

 وإستطاع عدنان بن حيدر خالل سنوات ترؤسه لبنك اإلسكان الُعماني تحقيق نقلة نوعية في مسيرة البنك عبر تطوير خدماته، ويتصّدر 
بنك اإلسكان العماني البنوك الُعمانية من حيث نسبة التعمين )تعيين الموظفين الُعمانيين( والتي تبلغ 99 %. 

وإس���تطاع البن���ك منذ تأسيس���ه ف���ي العام 1977 وحتى نهاية 2020 أن يُق���دم حوالي 47 ألف قرض بقيمة إجمالي���ة تزيد عن مليار ريال 
ُعماني، وقد حقق البنك في العام 2020 أرباحاً صافية بلغت 17.9 مليون ريال ُعماني بزيادة نسبية مقدارها 6.5 % عن العام 2019. وبذلك 

l.يكون البنك في طليعة البنوك الرئيسية العاملة بالسلطنة من حيث نسبة نمو األرباح

العالم، وقد تكون المربكات شكلها إيجابي من الوهلة األولى، مثل الرقمنة والتحول الرقمي، فحال عدم اإلستعداد لها بشكل كاٍف تتحول ألمر مربك«.
وأش���ار محيي الدين إلى أنه »يجب اإلس���تعداد للرقمنة بش���كل كاٍف في اإلس���تثمار بالقاعدة التكنولوجية، وتعليم المواطنين بشكل جيد، 
وتطوير كل النظم المتبعة، فهي اآلن إيجابية باألساس، وتسمح لنا بالتواصل، لكن قد تكون مربكة وتُسبب الفقر وتتسبب في التوزيع السيء 

للدخل، إذا لم تستعد الدول لتطورات الثورة الصناعية الرابعة، التي تعتمد باألساس على البيانات وتكنولوجيا المعلومات«.
وأضاف محيي الدين: »علينا فهم كيف تدور التنمية، ودور أسواق المال ودور القطاع المالي والمصرفي في هذه التنمية، وهناك 
مش����اكل ف����ي الم����ال المتوافر في اإلس����تثمار، وكل ما يرتبط بالتنمية، حي����ث إن هناك حالة من التباعد بين حركة أس����واق المال وما 
تحتاجه الدول من إس����تثمار، لذلك فالكتاب يناقش أيضاً التعامل مع التطورات اإلقتصادية الدولية في آخر ثالث س����نوات، ويرصد 
تناول تطورات اإلقتصاد العربي في الفترة نفس����ها، وإدارة األزمات وغيرها من الموضوعات التي تهم كل ش����خص معني، ليس بتطور 

 l.»دولته سواء إقليمياً أو إقتصادياً، لكن أيضاً تطور نظم وأعمال الشركات
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افتت��ح الش��يخ منص��ور ب��ن محمد 
أعم��ال  مكت��وم،  آل  راش��د  ب��ن 
مع��رض  م��ن  التاس��عة  النس��خة 
ومؤتم��ر الخليج ألم��ن المعلومات 
»جيسيك«، الفعالية األكثر أهمية 
ف��ي قطاع األم��ن الس��يبراني على 
مس��توى منطقة الش��رق األوس��ط 
وأفريقي��ا، والتي إس��تضافها مركز 
عل��ى  العالم��ي  التج��اري  دب��ي 
م��دار ثالث��ة أي��ام، لمناقش��ة أهم 
مج��ال  ف��ي  العالمي��ة  التط��ورات 
وإستكش��اف  الس��يبراني،  األم��ن 
الجي��ل التال��ي من أح��دث الحلول 
الس��يبرانية  الجرائ��م  لمكافح��ة 

اآلخذة في الزيادة عالميًا.

منصور بن محمد يفتتح معرض »جيسيك 2021« ألمن المعلومات

180  خبيرًا عالميًا يرسمون في دبي إستراتيجيات التحوُّل الرقمي

ف���ي  منص���ور  الش���يخ  وج���ال 
أرج���اء المعرض، حي���ث هناك عدد 
م���ن األجنح���ة المحلي���ة والعالمي���ة 
ال���ذي  المع���رض،  ف���ي  المش���اركة 
إستضاف مشاركة أكثر من 30 دولة، 
وتضمن���ت األجنحة أح���دث الحلول 

األم���ن الس���يبراني في أكثر من 30 دولة، ونح���و 180 من أبرز خبراء 
قطاع األمن الس���يبراني الذين يرس���مون إستراتيجيات مبتكرة تُسهم 
ف���ي التع���ّرف على أح���دث الحل���ول والتقني���ات التي تطرحه���ا أكبر 
الش���ركات العالمي���ة المتخصص���ة في ه���ذا المجال الحي���وي، الذي 

 l.تتزايد أهميته في عصر الثورة الصناعية الرابعة

والتقني���ات، التي تطرحها كبرى الش���ركات العالمية المتخصصة في 
المجال الذي تتزايد أهميته في عصر الثورة الصناعية الرابعة، وقد 
تزاي���د اإلعتماد على التقنيات والش���بكات الرقمي���ة، بعدما أصبحت 
تشكل الركيزة األساسية للحياة العصرية، وعصب اإلقتصاد الحديث.

يُش���ار إلى أن المعرض ضم نحو أكثر من 150 من أهم ش���ركات 

األخبار والمستجدات
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CERTIFIED   ISO/  - نظ��م إتح��اد المصارف العربي��ة دورة تدريبية لمدة أربعة أيام )12-9 آب/ آغس��طس 2021(، بعنوان
IEC 27032 FOUNDATION. وقد جاءت هذه الدورة، بعدما أدى ظهور أهمية الفضاء السيبراني خالل الثورة الرقمية، 

إلى ظهور التهديدات السيبرانية واألمن السيبراني.

دورة تدريبية تأسيسية إلتحاد المصارف العربية
عن المفاهيم والمتطلبات الرئيسية لبرنامج األمن السيبراني

CERTIFIED  ISO/IEC 27032 FOUNDATION 

  ISO / IEC 27032 وتق���دم ال���دورة التدريبي���ة التأسيس���ية 
المفاهي���م والمتطلبات الرئيس���ية لبرنامج األمن الس���يبراني، بما في 
ذل���ك أصح���اب المصلح���ة في الفض���اء الس���يبراني وآلي���ات الهجوم 

ومشاركة المعلومات والتنسيق.
ويتب���ع ال���دورة التدريبية إمتحان الش���هادة، ويمكن المش���ارك في 
PECB Cert - دالدورة، التقدم بطل���ب للحصول على بيانات إعتما

fied ISO / IEC 27032 Foundation ، والت���ي توض���ح معرفته 
بالمفاهيم والمبادئ والتقنيات األساسية لألمن السيبراني.

حاض���ر في ال���دورة الخبير طوني ش���بلي، المتخصص في مجال 

نشاط اإلتحاد

 ISO 27001 LA,( حماي���ة بيانات القان���ون العام، ومخاط���ر اإلدارة
.)ISO 27005

وتضّمن���ت مح���اور ال���دورة التدريبي���ة فه���م المفاهي���م والمبادئ 
 ISO / IEC األساسية لألمن السيبراني، واإلعتراف باإلرتباط بين
27032 وإط���ار عم���ل األم���ن الس���يبراني NIST والمعايي���ر واألطر 
األخرى، وفهم األساليب والتقنيات المستخدمة في األمن السيبراني.

 ... وور�صة عن

 »فعالية مكافحة غ�صيل الأموال وتمويل الإرهاب«

من جهة أخرى، نظم إتح���اد المصارف العربية بالتعاون مع 
اإلدارة العام���ة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي الس���وداني، في 
العاصم���ة الس���ودانية الخرط���وم، ولثالثة أيام، فعاليات ورش���ة 
العمل المتخصصة بعنوان »فعالية مكافحة غسل األموال وتمويل 

اإلرهاب للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية«.
وأك���د نائب محافظ بنك الس���ودان المرك���زي فاروق محمد 
النور خالل الجلس���ة اإلفتتاحية »أهمية مثل هذه الدورات بغية 
أن تُس���هم في تأهيل المصارف لإلس���تعداد للمرحلة الثانية من 
برنام���ج التقيي���م الدولي الخ���اص بالمعايير الدولي���ة لمكافحة 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب«.
بدوره أشاد وكيل محافظ البنك المركزي المصري الدكتور 
عصام بركات ب� »مستوى التقرير الذي رفعه السودان في المرحلة 
األول���ى من برنام���ج التقيي���م الدول���ي لمكافحة غس���ل األموال 
وتمويل اإلرهاب«، مش���يراً إلى »أن الهدف من هذه الورش���ة هو 
تفعيل إجراءات المكافحة حس���ب الضواب���ط والمعايير الدولية 
للمكافحة، إضافة إلى إلقاء الضوء على مناطق المخاطر، األمر 
الذي يتطل���ب التحقق والتدقيق، وذلك عب���ر اإللتزام بمتطلبات 

l.»مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
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نشاط اإلتحاد

نظم إتحاد المصارف العربية، دورة تدريبية لمدة ثالثة أيام )8-6 س��بتمبر/أيلول 2021(، عن ُبعد، بعنوان »حوكمة تقنية 
المعلومات في زمن جائحة »كوفيد19-« وما بعدها«، حيث حاضر فيها نائب المدير التنفيذي للخدمات المهنية لتكنولوجيا 

المعلومات والتطوير المؤسسي EPMO في شركة Path Solutions المهندس عبدو شلهوب.   

... ودورة تدريبية عن »حوكمة تقنية المعلومات
 في زمن جائحة كوفيد 19 وما بعدها«

أدى ه����ذا األمر إل����ى ضرورة إعتم����اد هيكلية واضحة 
وموث����وق به����ا لجه����ة ضم����ان الحص����ول عل����ى القيمة 
المرجوة من العائدة على إستثمارات الشركة المتعلقة 
بتكنولوجيا المعلوم����ات، والحّد من التعّرض للمخاطر 
الناش����ئة، ووجوب أن يكون كل ذلك بأقل تكلفة ممكنة، 
وهذا ما يُشّكل األهداف الرئيسية من التطبيق الفّعال 

لحوكمة تقنية المعلومات.
ته����دف ه����ذه ال����دورة إلى نش����ر الوعي وإكس����اب 
المش����اركين المعرفة المعّمقة حول كيفية بناء حوكمة 
صلب����ة على المعلومات والتكنولوجيا، من خالل ش����رح 
األس����س والمعايير وأفضل التطبيقات المعتمدة حالياً 
ف����ي مجال الحوكم����ة، كذلك عرض ح����االت تطبيقية، 
والتوج����ه للتح����ّول الرقم����ي من خالل إعتم����اد هيكلية 
موث����وق بها لحوكمة تقني����ة المعلومات، والخروج برؤية 
واضح����ة ع����ن حوكم����ة تقني����ة المعلومات تس����اعد في 

إعتمادها ووضع ضوابط منظمة في هذا المجال.
كذل����ك تهدف ال����دورة إلى رفع الوع����ي في مجال 
الحوكم����ة الرش����يدة ل����دى أعض����اء مجال����س اإلدارات 
واإلدارات التنفيذية في المص����ارف، واإللمام بمعايير 
الحوكم����ة وتطبيقاتها، مما يس����اعد مجالس اإلدارات 
واإلدارة التنفيذي����ة على القي����ام بأدوارها وفقاً لمبادئ 
الحوكم����ة، ومش����اركة ومناقش����ة وظائ����ف تكنولوجي����ا 
المعلوم����ات األكثر تضرراً ج����ّراء جائحة »كوفيد19-«، 
وال����دروس المس����تفادة م����ا بعده����ا وال س����يما حي����ال 
إس����تمرارية العم����ل، وأم����ن المعلوم����ات وتطوي����ر نظم 

في خلفية الموضوع، بعد مرور عام ونصف عام على إنتش����ار جائحة 
»كوفي����د 19-« تأث����رت جميع األعم����ال التجارية في العال����م تقريباً، إن من 
ناحي����ة اإلعتماد على العمل من المنزل، أو حيال ضرورة تقديم الخدمات 

عبر اإلنترنت، باإلضافة إلى تخفيض كبير للنفقات. 
وق����د كان م����ن البديه����ي، أن يترت����ب ع����ن ه����ذا األم����ر تس����ريع تبني 
إستراتجيات التحّول الرقمي، واإلعتماد الكلّي على تكنولوجيا المعلومات 
ف����ي إدارة أعمال الش����ركات، وطبعاً زيادة مخاطر األمن الس����يبراني، وقد 

المعلومات.
وتوجه����ت الورش����ة إلى م����دراء الدوائر ورؤس����اء األقس����ام، والعاملين 
ف����ي مج����ال إدارة المعلومات والحاس����وب، ومدراء وكوادر دوائر التش����غيل 
وخدم����ة العم����الء، ومش����رفي المواق����ع اإللكتروني����ة والمعنيين ف����ي إدارة 
المعرف����ة واإلدارة اإللكترونيه، والعاملين في إدارات أمن المعلومات، وفي 
اإلدارات القانوني����ة، وإدارة اإلمتث����ال، والعاملين ف����ي إدارة المخاطر وفي 

l.إدارة التدقيق الداخلي
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أطل��ق بن��ك اإلعتم��اد اللبنان��ي بالش��راكة م��ع 
وه��ي   ،  Cash Xpressخدم��ة   BoB Finance
خدم��ة ُتتيح ألي عميل يحم��ل بطاقة »دولية« 
أو بطاق��ات Fresh Money اإلئتمانية اللبنانية 
لس��حب األوراق النقدية الجديدة بالدوالر، من 
BoB F -  خالل توافر أجهزة نقاط البيع في مقر
nance كذلك في فروع البنك أو من خالل أجهزة 

الصراف اآللي الخاصة به.

 يعم���ل »اإلعتم���اد اللبنان���ي« عل���ى اإلس���تفادة من 
70 موقع���اً مخت���اراً من BoB Finance من ش���بكته، 
باإلضاف���ة إل���ى 60 فرع���اً للبن���ك، و91 ماكينة صراف 
آلي تُش���كل شبكة كبيرة منتشرة في جميع أنحاء لبنان، 
لتزويد حاملي البطاقات الذين يحملون بطاقات دولية 
م���ع س���هولة الوص���ول إل���ى األوراق النقدي���ة الجديدة 

خدمة Cash Xpress الجديدة من »اإلعتماد اللبناني«:

منح حاملي البطاقات الدولية حق الوصول إلى األوراق النقدية الجديدة بالدوالر 
في فروع BoB Finance ونقاط اللمس األخرى

األخبار والمستجدات

بالدوالر.
يُتي���ح هذا الحل الش���امل للزوار اآلتين إلى لبن���ان تقليل مخاطر 
فق���دان أو س���رقة أموالهم أثن���اء عبورهم عبر المط���ارات المختلفة. 
وسيس���مح برنامج Cash Xpress لحاملي البطاقات هؤالء بسحب 

المبلغ المطلوب من بطاقتهم الدولية، في الوقت الذي يناسبهم.
وقال���ت رن���دا بدي���ر، نائ���ب المدي���ر الع���ام ورئيس قس���م الدفع 
اإللكترون���ي في »اإلعتم���اد اللبناني«: »لقد إحتضنَّا هذا المش���روع، 
ألنن���ا نؤم���ن بتكام���ل األدوار والمهام بين المؤسس���ات، والحاجة إلى 

شراكات فعالة تُعّزز المنافع المتبادلة«.
 أضاف���ت بدي���ر: »في ه���ذه األوق���ات غي���ر المؤك���دة والمتغيرة 
بإس���تمرار، يُع���ّد التناغم م���ع العم���الء وإحتياجاتهم أم���راً ضرورياً، 
وبالتال���ي، ف���إن Cash Xpress يتماش���ى م���ع إس���تراتيجية البنك 
للتكيف مع ظروف السوق المتغّيرة، وستُسهل حياة الزوار اآلتين إلى 
لبنان، من خالل مبالغ كبيرة من المال، مع إتاحة وصول سهل لحاملي 

بطاقات األموال الجديدة للبنك لسحب األوراق النقدية بالدوالر«.
 BoB وتابع���ت بدير: »نحن أيضاً متحمس���ون جداً للش���راكة مع
Finance لتطوير هذه الخدمة، وتغطية جميع المناطق اللبنانية، مع 

اإللتزام بشعار البنك »قريب منك«.
 BoBب���دوره أوضح مايكل عبد النور - العضو المنتدب لش���ركة

»نح���ن   :  Finance
حرص���اء على تس���هيل 
النق���د  إل���ى  الوص���ول 
واألجان���ب  للمغتربي���ن 
الذي���ن ي���زورون لبنان. 
وق���د قّررنا تقديم هذه 
خ���الل  م���ن  الخدم���ة 
70 فرع���اً م���ن فروعنا 
ت���م إختياره���ا بعناي���ة 
األراضي  كامل  لتغطية 
اللبنانية، ويُس���عدنا أن 
نتع���اون م���ع »اإلعتماد 
له���ذا  اللبنان���ي«. 
الغ���رض، لطالما كانت 
 BoB Finance

جسراً بين المغتربين وعائالتهم في لبنان، فإن هذه الخدمة الجديدة 
لن تؤدي إاّل إلى تعزيز الروابط التي كّنا نبنيها على مدار ال� 12 عاماً 

l.»الماضية

 رندا بدير 
نائب المدير العام ورئيس قسم الدفع 

اإللكتروني في »اإلعتماد اللبناني«






