كلمة العدد

مركز الوساطة والتحكيم لدى إتحاد المصارف العربية في بيروت
لبت منازعات أو تسويات بين المصارف العربية واألجنبية
ّ

ال شك

في أن توقيع مركز الوس� � ��اطة والتحكيم إلتحاد المصارف
العربي� � ��ة وغرفة التجارة الدولية أخيراً ،أكبر إتفاقية تعاون
دولية ،والتي تتضمن تنظيم وتطبيق أفضل الممارس� � ��ات في عمليات التمويل
التنم� � ��وي ،يأتي ضمن إطار جه� � ��ود الطرفين الرامية إلى تحقيق أهداف األمم
المتحدة للتنمية المستدامة ،وذلك في قاعة محكمة العدل الدولية للوساطة
والتحكيم في مقر غرفة التجارة الدولية في العاصمة الفرنسية باريس.
إن تأس� � ��يس إتحاد المص� � ��ارف العربية لمرك� � ��ز دولي للوس� � ��اطة والتحكيم
وإطالقه مؤخراً ،إلس� � ��تقبال الطلبات والملف� � ��ات الخاصة بالتحكيم في قضايا
المنازعات والتس� � ��ويات المصرفية عربي ًا ودولياً ،ش� � ��أن ف� � ��ي غاية األهمية حيال
القطاع المصرفي والمالي العربي والدولي .علم ًا أن مركز الوس� � ��اطة والتحكيم
فُ عِّ َل نش� � ��اطه بش� � ��كل رس� � ��مي وجاهز في الوقت الراهن للبتّ في أي منازعات أو
تس� � ��ويات بين المصارف العربية ،كذلك المصارف األجنبية ،في إطار من الثقة
به في حلّ النزاعات المصرفية.
وسام حسن فتوح
وقد تم إقرار النظام األساس � � ��ي للمركز الذي يتضمن في مواده جميع
األمين العام إلتحاد المصارف العربية
إجراءات وقواعد «األونسيترال» العالمية للتحكيم المعتمدة دولياً ،وتوفير
قائمة راس � � ��خة من كبار المحكمين المعتمدين دولياً .كما أن نظام المركز
يُمكنه اإلستعانة بمحكّ مين من خارج الالئحة المعتمدة لديه للتحكيم بين الفرقاء ،بموافقة المجلس األعلى للتحكيم ،إضافة إلى أن إجراءات
الوساطة والتحكيم أمام هذا المركز هي أقل تكلفة وبأسعار مدروسة.
إذاً ،تكم � � ��ن أهمية مركز الوس � � ��اطة والتحكيم لدى إتحاد المص � � ��ارف العربية ،كونه المركز األول الموثوق والمتخصص في تأمين الوس � � ��ائل
البديلة من حلّ النزاعات المصرفية ،ويعمل على تسوية كافة المنازعات المحلية والدولية في إطار متميز بالسرعة والفعالیة وبتوفير الحيدة
والعدالة بين المتخاصمين ،وذلك من خالل توفير نخبة مميزة من كبار المحكمين العرب واألوروبيين.
من جهة ثانية ،يعتمد المركز على الس � � ��ريّة في كل ما يدور خالل جلس � � ��اته التحكيمية ،وتتمثل هذه الضمانة في أن مجلسه األعلى يتمتع
بالحياد التام تجاه المصارف والمؤسس � � ��ات المالية أو األفراد ،ما يُعطي للمركز المصداقية الالزمة لعملية التحكيم .وقد تم تحديد إجراءات
الوساطة والتحكيم أمام المركز بصورة مبسّ طة جد ًا من أجل تمكين جميع المصارف والمؤسسات المالية أو األفراد من اللجوء إليه واإلستفادة
من خدماته بشكل ميسّ ر ومن دون أي تعقيدات.
من أهم خدمات المركز هو نش � � ��ر ثقافة الوس � � ��اطة والتحكيم بين المصارف والمؤسس � � ��ات والش � � ��ركات التجارية واالس � � ��تثمارية على المستوى
المحلي واالقليمي والدولي ،وحل وتسوية المنازعات المصرفية والتجارية ،وعقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث والتدريب حول الوساطة
والتحكيم ،وتقديم اإلستشارات والخدمات القانونية في مجال الوساطة والتحكيم.
المحصل � � ��ة ،إن خدمات مركز الوس � � ��اطة والتحكيم ،س � � �تُقدم إلى المصارف والمؤسس � � ��ات المالية ،األعضاء وغير األعض � � ��اء في اإلتحاد،
ّ
ف � � ��ي
ومجتمع المال واألعمال واإلس � � ��تثمار واإلقتصاد العربي واإلقليمي والدولي ،ذلك من خالل حلّ وتس � � ��وية النزاعات المصرفية والتجارية ،إضافة
إلى نشر ثقافة الوساطة والتحكيم بين المصارف والمؤسسات والشركات التجارية واإلستثمارية على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي.
علم � � � ًا أن المركز معن� � ��ي أيض ًا بعقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث والتدريب لنش� � ��ر ثقافة الوس� � ��اطة والتحكيم ،وتقديم اإلستش� � ��ارات والخدمات
القانونية في مجالي الوساطة والتحكيم ،إنطالق ًا من حرص إتحاد المصارف العربية على إحقاق الحق وتحقيق العدالة المهنية والصدقية والسمعة الطيبة
في القطاع المصرفي والمالي العربي على كل المستويات دولي ًا وإقليمياً ،ومن دون إستثناء ،وإعالء شأن المصارف العربية في المحافل الدولية.
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 حصة الدول العربية من مليارات صندوق النقد الدولي الجديدة مؤشرات السالمة المالية للبنوك الكويتية ..متينة السودان يعود إلى خارطة التحويالت الدولية بالعمالت الصعبة منذ أكثر من  20عاما ً المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقَّلة بالديون السودان البلد الـ  38الحائز على العالمة الفارقة المعروفة بإسم «نقطة إتخاذ القرار» في مبادرة «هيبيك» ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان يطلق أكبر برنامج لتنمية القدرات البشرية ماذا طلب رئيس البنك الدولي من قادة العالم في قمة المناخ؟ أهمية إصالح المؤسسات المملوكة للدولة في منطقة الشرق األوسط صندوق النقد الدولي يتوقع نموا ً عالميا ً أقل من  % 6في 2021 اإلستثمار األجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية يقفز لـ  13.8مليار دوالر في الربع الثاني من 2021 إتحاد المصارف العربية كان من أول المحذرين من التعامل بالـ «بيتكوين» فتوح :هناك سرعة إنتشار واضحة للعملة اإلفتراضية في ظل عدم وجود وعي كاف حول كيفية التعامل معها من هو «نادي باريس»؟ وكيف يؤدي مهماته؟ بتمويل مشترك قدره  152مليون يورو ..بنك القاهرة كوكيل للتمويل بمشاركة البنك األهلي المصري وبنك مصر يرتبون قرضا ً مشتركا ً لشركة تكنولوجيا االخشاب « »WOTECH بنك القاهرة يحصل على تصنيف إئتمانى بدرجة « »+Bمن «فيتش» مع نظرة مستقبلية مستقرة ويشارك بعيد الفالح «بنك قطر الوطني»  :QNBأسواق آسيا الناشئة هي األكثر تضررا ً من «دلتا» «األهلي المصري» األول في السوق المصرفية المصرية واألفريقية كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة حتى الربع الثالث من  2021بشهادة بلومبرغ العالمية بنك الكويت الدولي  KIBيحصد جائزة «أفضل صفقة تمويل على مستوى الكويت» «بوبيان» :األرباح التشغيلية تخطت الـ  50مليون دينار كويتي لستة أشهر نتيجة النمو في حجم األعمال سلطنة عُمان تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في برامج الخطة العاشرة إلى % 60 إتفاقية لتنظيم األصول المشفرة في المنطقة الحرَّة في «سلطة مركز دبي» تعيين منى الدعيج رئيسة لمجموعة متابعة اإللتزام في «بوبيان» تأكيدا ً لدعمه الكوادر النسائية بنك األمل للتمويل األصغر شمول مالي وتطور ملموس رغم األزمات المتالحقة جامعة اإلمارات عضوا ً في تعاون أطلس التابع لمركز األبحاث األوروبية ألبحاث الفيزياء والجسيمات في سويسرا البنك اإلسالمي األردني و«كريف األردن» يُجدّدان إتفاقية اإلستعالم اإلئتماني «الدولي اإلسالمي» يُطلق حملة الصيف لمدفوعات بطاقات فيزا اإلئتمانية «مشاريع الخمسين» تؤسس لدورة جديدة من جذب اإلستثمارات الخارجية اإلمارات بيئة عالمية لإلستثمار وإمتيازات تنافسية للمستثمرين جمعية مصارف البحرين :تعديالت «قانون الشركات» تلبي تطلعات القطاع المصرفي مؤشر سلطة النقد الفلسطينية للعقارات السكنية في الربع الثاني من  :2021إرتفاع في قيمة المؤشر وحركة البيع والشراء على الشقق السكنية أكثر ديناميكية إرتفاع صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري  % 83خالل  6أشهر وإجمالي األصول إرتفعت بنسبة نمو % 22 قطر تُدخل تعديالت على نسبة تملك األجانب في البنوك «التجاري الوطني» يؤكد نجاعة مشاريع تطور القطاع المصرفي في ليبيا بعد تجاوز قيمتها تريليوني دوالر «أرامكو» تتخطى «غوغل» وتُصبح ثالث أكبر شركة مدرجة في العالم تعيين علي صالح أبادي محافظا ً جديدا ً للبنك المركزي في إيران اإلسكوا تطرح رؤية تنموية جامعة لليبيا تضمن عدم اإلنتكاس مجددا ً للعنف أرباحه إرتفعت  % 2.7في الربع الثاني من  2021أكبر صندوق تقاعد في العالم يتضخَّم قيمة أصوله  1.75تريليون دوالر شهر حافل للبنوك المركزية ..والسياسة النقدية محطّ األنظار التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى المستويات وفي أميركا إلى مستويات لم يشهدها اإلقتصاد منذ األزمة المالية المصارف األميركية تعبر حقبة «كورونا» بأمان أرباح ضخمة مع تراجع المخاطر رائدات األعمال يقدن الطريق نحو اإلقتصاد الرقمي وفقًا ألبحاث «ماستركارد» في الشرق األوسط وأفريقيا  3.6تريليونات دوالر صفقات إندماج وإستحواذ والتكنولوجيا سجلت  800مليار دوالر من الصفقات كيف أصبحت الواليات المتحدة مركز تعدين «بيتكوين» الجديد في العالم؟ أخبار مصرفية وإقتصادية عربية ودولية اليوم العالمي للمساواة في األجور فجوة يحتاج ردمها إلى أكثر من  200عاممقابالت
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موضوع الغالف

الملتقى المصرفي العربي األول لألمن السيبراني في شرم الشيخ
نظمه إتحاد المصارف العربية
تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر

إنشاء مركز متخصص ومتكامل لألمن السيبراني
ليُصبح أول المراكز القطاعية من نوعها في مصر

إفتتاح الملتقى في شرم الشيخ وبدا الشخصيات الرسمية وقوف ًا للسالم المصري
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محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر يتلقى الدرع التقديرية من إتحاد المصارف العربية
وبدا محمد اإلتربي ،واللواء فودة ،وعبد المحسن الفارس ووسام حسن فتوح

فرض التطور التكنولوجي المتس��ارع ،يُ قابله تفاعل المجرمين والمقرصنين بالتزامن مع هذا التطور ،ضرورة إنعقاد الملتقى
المصرفي العربي األول لألمن الس��يبراني في مدينة ش��رم الشيخ المصرية ،والذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع
البن��ك المرك��زي المص��ري وإتحاد بنوك مصر ،لثالث��ة أيام ،من أجل مناقش��ة قواعد األمن الس��يبراني ،وتعزيز موقف األمن
الس��يبراني ف��ي البنوك ،وإدارة مخاطر تزوير البطاق��ات االئتمانية ،واإلتجاهات والتقنيات ،وجاهزية اإلس��تجابة للحوادث،

المشاركون الرسميون وقوف ًا للسالم المصري في إفتتاح الملتقى المصرفي العربي األول لألمن السيبراني في شرم الشيخ
)Union of Arab Banks (October 2021
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المشاركون الرسميون خالل إفتتاح الملتقى المصرفي العربي األول
من اليمين :محمد اإلتربي ،عبد المحسن الفارس ،المحافظ طارق عامر ،اللواء خالد فودة ووسام حسن فتوح

وإدارة مخاط��ر األمن الس��يبراني من قبل ط��رف ثالث ،والهجمات اإللكتروني��ة الحالية ،والتحوالت الرقمي��ة وتهديدات API
والضوابط.
ويه��دف الملتق��ى إلى تعمي��ق معرفة وتطوير مه��ارات العاملين في مجال األمن الس��يبراني في المص��ارف العربية بالتقنيات
واألساليب الحديثة التي يستخدمها قراصنة المعلوماتية
( )Hackersوعلى التكنولوجيا المتطورة والوسائل واألدوات التي تسمح بمواجهة هذه األساليب
الحديثة من القرصنة ،ووضع أنظمة الضبط والرقابة التي تمكنهم من تعطيل خطط القراصنة.
وش��كل الملتقى فرصة لإلس��تفادة من تبادل الخبرات بين المسؤولين والخبراء المتخصصين في هذا المجال على المستوى
اإلقليمي والدولي ،مما يؤدي إلى رفع كفاءة النظام المصرفي العربي ومواكبته للتطورات المتسارعة على المستوى العالمي.
وش��ارك ف��ي اإلفتت��اح كل من :محافظ البن��ك المركزي المصري ط��ارق عامر ،ومستش��ار رئيس الجمهورية للش��ؤون المالية
اللواء محمد أمين نصر ،ورئيس إتحاد بنوك مصر ونائب رئيس إتحاد المصارف العربية محمد اإلتربي ،ونائب رئيس اللجنة
التنفيذي��ة إلتح��اد المصارف العربية عبد المحس��ن الف��ارس ،واألمين العام لإلتحاد المصارف العربية وس��ام حس��ن فتوح،
ومحاف��ظ جنوب س��يناء اللواء خالد فودة ،وبمش��اركة أكثر من  250مش��ارك ًا من قي��ادات البنوك العربية ،وكبرى الش��ركات
اإلقليمية والدولية المتخصصة في مجال األمن السيبراني.
وش��هد الملتقى تقديم أوراق عمل وعقد جلس��ات نقاش معمّ قة ش��ارك فيها نخبة مختارة ومميزة من الخبراء والمحاضرين
المعروفين على المستوى المصري واإلقليمي والدولي.
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إفتتاح الملتقى في شرم الشيخ وبدا الشخصيات الرسمية وقوف ًا للسالم المصري

المحافظ عامر:
م�صر رائدة التحول الرقمي
ول�ضرورة �صوغ �إ�ستراتيجية متكاملة للقطاع المالي
وتعميمها في ال�سوق الم�صرية
في الكلمات ،أكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر
«أن البن���ك المرك���زي المصري إتخذ العديد م���ن الخطوات من أجل
إع���داد وصوغ إطار ومرجع إس���تراتيجي متكامل لألمن الس���يبراني
للقط���اع المال���ي (يُع��� ّد األول م���ن نوعه ف���ي مصر)؛ يُؤس���س وينظم
المنهجية ولغة مش���تركة ف���ي إدارة المخاطر األمنية وتقييمها دوریاً؛
بما يُحقق متطلبات تعزيز حوكمة ومرونة ممارسات األمن السيبراني
عل���ى مس���توى كل من الق���درات البش���رية ،السياس���ات واإلجراءات،
والتكنولوجي���ا ف���ي القطاع المال���ي ،والذي بدروه يُس���هم في تحقيق
)Union of Arab Banks (October 2021

المزي���د م���ن الجاهزي���ة على جمي���ع مس���تويات التأمي���ن ،والحماية
اإللكترونية للبنية التحتية ،واألصول المعلوماتية المالية ،ومن المقرر
أن يت���م في غض���ون الفترة المقبل���ة تعميم هذا المرج���ع على جميع
البنوك العاملة في السوق المصري».
وق���ال عامر« :في إط���ار جهود البنك المرك���زي المصري لتعزيز
األمن السيبراني في البنوك والمؤسسات المصرفية وتدعيم قدرتها
عل���ى التصدي للهجم���ات اإللكترونية ،فق���د إنتهى البن���ك المركزي
المص���ري من إنش���اء مركز متخص���ص ومتكامل لألمن الس���يبراني،
ليُصب���ح أول المراك���ز القطاعية من نوعها في مصر؛ حيث يس���اعد
باس���تخدام منظوم���ة تقني���ة غي���ر تقليدي���ة عل���ى التنب���ؤ بالهجمات
اإللكتروني���ة قبل وقوعه���ا وتحذير البنوك منها ،وإص���دار اإلنذارات
والتنبيه���ات األمني���ة المبك���رة الت���ي تحث فيه���ا البنوك عل���ى تعزيز
قدراتها لمواجهة تلك الهجمات اإللكترونية ليكون بمثابة خط الدفاع
نحو مواجهة وكش���ف التهديدات اإللكترونية في إطار نهج تش���اركي
بين البنك المركزي المصري والبنوك العاملة في مصر ،مما سيكون
ل���ه تأثير كبي���ر في تعزيز قدرة المؤسس���ات المصرفية على مواجهة
التهديدات الس���يبرانية ،خاصة مع التوسع في إستخدام التكنولوجيا
المالية لتحقيق أهداف الدولة في ما يتعلق بالشمول المالي والتحول
الرقمي».
ولف���ت المحافظ طارق عامر إل���ى «أن البنك المركزي المصري
يُواص���ل العمل عل���ى ثبات وتطوير سياس���ات الحوكم���ة الهادفة إلى
إس���تقرار أداء القطاع المصرفي المص���ري وتعزيز القدرة على إدارة
جمي���ع أنم���اط المخاطر ومنه���ا المخاط���ر اإللكتروني���ة اآلخذة في
التطور وال س���يما مع اإلعتم���اد المتزايد خالل اآلون���ة األخيرة على
ش���بكة اإلنترنت والتكنولوجي���ا المالية في الحص���ول على الخدمات
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021
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المصرفي���ة للح���د م���ن إنتش���ار كورون���ا المس���تجد ،فمع إس���تمرار
المؤسس���ات المصرفية في اإلبت���كار إليجاد وتقديم طرق تكنولوجية
متط���ورة للوصول إل���ى العمالء بمبادرات مصرفي���ة جديدة ومبتكرة،
فإن تلك المؤسسات تتعرض في الوقت نفسه لمخاطر أمنية جديدة،
حي���ث إن اإلس���تخدام الضار للتكنولوجيا يُمك���ن أن يؤدي إلى تعطيل
الخدم���ات المالي���ة الضرورية لألنظم���ة المالية الوطني���ة والدولية،
وتقويض األم���ن والثقة ،وتعريض اإلس���تقرار المالي للخطر .لذلك،
فق���د ق���ام البنك المرك���زي المصري بإتخ���اذ العديد م���ن الخطوات
واإلجراءات التنظيمية واإلش���رافية منها إنش���اء قطاع مستقل لألمن
الس���يبراني ،وإصدار قانون البنك المركزي الجديد رقم  194لس���نة
 2020إلرس���اء وتحقي���ق مس���تويات أعل���ى م���ن الحوكمة ف���ي إدارة
البنوك المصرية وترس���يخ اإلستقرار المصرفي مع تمكين االقتصاد
واألعمال من االستمرار في تحقيق نتائج إيجابية».
وأك���د محاف���ظ البنك المركزي المصري ط���ارق عامر قى طارق
عام���ر «أن التش���ارك ف���ي تنظيم ه���ذا الملتقى يعكس جلي���اً التعاون
والتنس���يق رفي���ع المس���توى بي���ن البن���ك المركزي المص���ري وإتحاد
المصارف العربية س���عياً إلى دعم وتعزي���ز البنىة التحتية المصرفية
العربية ،وإستخدام وتطويع أبرز تقنيات ووسائل الحماية اإللكترونية
المتط���ورة ،كذل���ك تعميق وتطوير مهارات العاملي���ن في مجال األمن
الس���يبراني ،وتعظي���م اإلس���تفادة م���ن تب���ادل رؤي وخب���رات أفضل
المتخصصي���ن إقليمياً ودولي���اً في األمن الس���يبراني ،والتعرّف على
أح���دث إس���تراتيجيات تمكي���ن القطاع���ات المصرفي���ة العربية من
مواجه���ة جمي���ع أش���كال التهديدات الس���يبرانية ،والت���ي باتت تأخذ
أشكالاً ً وصيغاً جديدة ومتعددة».
أضاف المحاف���ظ عامر« :يأتي حرص البنك المركزي المصري
عل���ى تعزي���ز األمن الس���يبراني في إط���ار تنفيذ الرؤي���ة والتوجيهات
اإلس���تراتيجية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيس���ي بدعم جميع
أركان منظوم���ة األمن الس���يبراني للقطاع المالي ،من خالل تزويدها
ببني���ة تحتي���ة مؤمن���ة ،كذل���ك كوادر بش���رية مؤهل���ة ،وذل���ك لتعزيز
جاهزي���ة تلك المنظوم���ة التأمينية بالجهاز المصرفي من أجل تنفيذ
إس���تراتيجية الش���مول المال���ي الوطني���ة ،األمر الذي إس���تلزم إيجاد
وتطوير خارطة طريق واضحة المعالم تتضمن كافة اإلس���تراتيجيات
والخطوات المستندة إلى رؤية متكاملة للتحول نحو االقتصاد الرقمي
والش���مول المالي؛ بهدف اإلسراع بالمجتمع المصري إلى مجتمع ال
نقدي ،يشكل األمن السيبراني فيه ركيزة أساسية ومحورية ليُعزز من
ضوابط حماية األنظمة والبرمجيات والش���بكات واألجهزة الشبكية،
ويتي���ح أعمال الرص���د والمراقبة األمنية المس���تمرة به���دف تحقيق
منه���ج فعال وكفؤ للحوكمة الس���يبرانية ،مما يس���تلزم ضرورة مواكبة
التطور المتس���ارع في أساليب مواجهة الجرائم اإللكترونية المتنوعة
م���ن خالل اإلبت���كار التكنولوجي؛ بما يح���ول دون مواجهة التداعيات
السلبية لهذه التهديدات اإللكترونية على البنية التحتية المصرفية».
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021

الإتربي:
الأمن ال�سيبراني �أ�صبح �أحد �أهم ركائز
الإقت�صاد الرقمي في العالم
ولتعزيز �إجراءات وممار�سات الحوكمة و�إدارة المخاطر
و�إلتزام خ�صو�صية البيانات
وق���ال رئيس إتحاد بنوك مصر ورئيس بن���ك مصر ونائب رئيس
إتحاد المصارف العربية محمد األتربي« :إن مفهوم األمن قد إتس���ع
ليتخط���ى نطاق مفهوم���ه التقليدي المعروف ليش���مل أنواعاً متعددة
يأت���ي في مقدمها األمن الس���يبراني الذي أصبح ض���رور ًة ملحة بعد
ظه���ور الث���ورة الصناعي���ة الرابعة أو ما يُع���رف بث���ورة البيانات ،ألن
فض���اء اإلنترنت أصبح يعج بالتعامالت والمعامالت اإللكترونية التي
تحت���اج إل���ى تش���فير وتأمين ،لكي تك���ون آمنة وبمنأى ع���ن اإلختراق
أو التهكير ،كما أن مفهوم األمن الس���يبراني يُعد أش���مل وأوس���ع من
أم���ن المعلومات ،خصوص���اً إذا أخذنا في اإلعتب���ار حماية البيانات
وتطبيقات نظم المعلومات المختلفة».
وأش���ار األترب���ي إل���ى «أن األم���ن الس���يبراني أصب���ح أح���د أهم
ركائ���ز اإلقتصاد الرقمي في العالم وه���و األمر الذي يتطلب ضرورة
رف���ع الوع���ي بخط���ورة التهدي���دات الس���يبرانية؛ وتفعي���ل منظوم���ة
األمن الس���يبراني ف���ي مختلف القطاع���ات ،وحماية البني���ة التحتية
لإلتص���االت وتكنولوجي���ا المعلوم���ات من المخاطر الس���يبرانية ،وال
سيما للمؤسسات المصرفية ،والب د أن يواكب ذلك فه ٌم حقيقي من
جمهور العمالء بما يتهدده من مخاطر في ظل ما يش���هده العالم من
نمو مس���تمر في أعداد مس���تخدمي األجهزة والنظم الذكية ،وتزايد
الهجمات اإللكترونية المتعددة».
وأك���د األترب���ي «أن إدراج المخاطر الس���يبرانية ضمن المخاطر
التش���غيلية للمؤسس���ات المالية يُعتبر غير كافي ،حي���ث إن المعايير
الرقابي���ة عل���ى المص���ارف تتطلب أهمي���ة تضمين اإلس���تراتيجيات
والسياس���ات الخاصة بتلك المصارف ج���زءاً خاصاً بإدارة المخاطر
)Union of Arab Banks (October 2021

الس���يبرانية ،يتم مراجعتها بإنتظام من قب���ل مجالس إدارات البنوك
مع زيادة حجم المخاطر الس���يبرانية ،ومن جه���ة أخرى يتعيّن تعزيز
إج���راءات وممارس���ات الحوكمة ،وإدارة المخاط���ر ،كما يجب حماية
أص���ول المعلومات واإللتزام بمتطلبات خصوصي���ة البيانات ،وتعزيز
أم���ن األنظم���ة ،وزي���ادة المراقب���ة األمني���ة لمعالج���ة أح���داث األمن
الس���يبراني ،كما يتعي���ن إتخاذ التدابير الالزمة للح���د من التأثيرات
الس���لبية وللتعافي السريع من تلك الحوادث ،كذلك يجب العمل على
تعزيز ثقافة األمن الس���يبراني لضمان اإلس���تخدام اآلمن والمناسب
للفضاء اإللكتروني والمس���اهمة في تعزيز مرونة القطاع المالي على
مختلف المستويات».

فتوح:
تهديدات القر�صنة ال�سيبرانية
باتت ت�شكّل هاج�س ًا مقلق ًا للأفراد والم�ؤ�س�سات
وطارق عامر نجح بكفاءة و�إقتدار في تنفيذ �سيا�سات
ال�سي�سي المالية والنقدية
تح���دث األمي���ن الع���ام إلتحاد المصارف العربية ،وس���ام حس���ن
فتوح فأش���اد بميزات محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر،
وق���ال :إنه «إس���تطاع الحفاظ على س���عر العمل���ة الوطنية في مصر،

ممثلو المصارف العربية الراعية في الملتقى المصرفي العربي األول لألمن السيبراني
)Union of Arab Banks (October 2021
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حضور مصرفي ومالي متخصص خالل إفتتاح أعمال الملتقى المصرفي في شرم الشيخ

ومن���ع إنهيارها ،والس���يطرة على س���وق الصرف المحلي���ة ،والقضاء
على الس���وق غير الرسمية ،الذي ساهم مس���اهمة كبيرة في برنامج
اإلص�ل�اح اإلقتص���ادي ال���ذي وضعه صن���دوق النقد الدول���ي ،ورفع
إحتياط���ات البالد من العم�ل�ات األجنبية إلى أعلى المس���تويات في
التاريخ ،حيث بلغ صافي اإلحتياطي األجنبي نحو  41مليار دوالر في
نهاية سبتمبر/أيلول .2021
وقال فتوح« :ال ننسى أبداً مبادرة المحافظ عامر بإتخاذ إجراءات
جيّ���دة وقويّ���ة إس���تباقاً لتداعي���ات في���روس كورونا عل���ى اإلقتصاد
المص���ري ،أمام هذه المس���يرة الحافلة باإلنج���ازات ،وخصوصاً في
مواجهة الشدائد والتحديات ،حيث إستحق موقعاً وازناً ضمن قائمة
أفضل 10محافظي بنوك مركزية على مستوى العالم لعام .»2021

ولف���ت فتوح إل���ى «أ ّن ملتقانا ،تحت عن���وان «الملتقى المصرفي
العرب���ي األول لألم���ن الس���يبراني» ،يأتي في زمن يكتنف���ه الكثير من
الغرابة ،حيث إن تهديدات القرصنة الس���يبرانية باتت تشكّل هاجساً
مقلق���اً لألفراد ،كما للمؤسس���ات الخاصة منها والحكومية ،وأضحى
البحث في س���بل مواجهتها يُعتبر الش���غل الشاغل للعاملين في األمن
السيبراني».
وأض���اف فتوح« :إ ّن منطقة الش���رق األوس���ط ودولنا العربية
ليس���ت بمن���أى عن ه���ذه الهجمات ،فه���ي تواجه أنواع���اً مختلفة
م���ن التهديدات ،مثل :تعطي���ل الخدمات اإللكتروني���ة ،واإلحتيال
بواس���طة بطاقات اإلئتمان ،وغيرها من التهديدات التي ش���كّلت
محاور أساس���ية سوف يناقش���ها الملتقى بعمق ،وخصوصاً لجهة

مشاركة مصرفية ومالية عربية ودولية في الملتقى
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ع���رض التج���ارب وخالصاتها ،والمب���ادرات التي ق���ام بها البنك
المرك���زي المص���ري ال���ذي أولَ���ى حرصاً ش���ديداً لتعزي���ز األمن
الس���يبراني في القطاع المصرفي ،وتأمي���ن الحماية للمتعاملين،
وأنشأ مركزاً خاصاً باإلستجابة لطوارئ الحاسب اآللي ،ولتقديم
الخدمات المتعلق���ة بأمن المعلومات للقط���اع المصرفي ،وأطلق
مبادرة «تعزيز األمن السيبراني» في القطاع لزيادة أعداد الكوادر
اإلحترافية المعتمدة دولياً في مجال األمن السيبراني».

الفار�س:
الإ�ستراتيجية الوطنية للأمن ال�سيبراني
�صدّ رت ال�سعودية ب�أعلى معدّ ل
في تبني المدفوعات عبر تقنية
«الإت�صال قريب المدى »NFC
وش���دد نائب رئي���س اللجنة التنفيذية إلتح���اد المصارف العربية
عبدالمحس���ن الف���ارس ،عل���ى «أهمية ه���ذا الملتقى عل���ى األصعدة
األكاديمية واألمني���ة واإلقتصادية والتربوية واإلجتماعية ،بإعتبار أ ّن
األمن الس���يبراني يفرض مكافحة العديد م���ن الهجمات اإللكترونية
الت���ي تط���ال البني���ة التحتي���ة والمنش���آت الحيوي���ة واألمني���ة للدولة
واألنظم���ة المالي���ة والمرافق الحكومية ،مما دف���ع بصنّاع القرار في
الدول العظمى إلى وضع مسائل الدفاع السيبراني واألمن السيبراني
ُرصد له
ف���ي رأس األولويات في سياس���اتهم الوطنية والدفاعي���ة ،وت َ
مبالغ مالية طائلة ،وإنش���اء مراكز وطنية للدفاع السيبراني ،ومعاهد
خاص���ة لألبح���اث ذات الصلة ،وتدرج العلوم األمني���ة الرقمية ضمن
المناه���ج ،بحيث أصبح الدفاع الس���يبراني جزءاً م���ن صلب مهمات
الدفاع الوطني».
وق���ال الفارس« :لقد أصب���ح لزاماً علينا في منطقتن���ا العربية أن
نعمل على تعزيز وتطوير بنية تحتية رقمية لإلندماج في البيئة الرقمية
العالمي���ة ،والتي تتّس���م بالتغيير الدائم ،وخصوصاً لجهة اإلش���كاليات
)Union of Arab Banks (October 2021

القانوني���ة الموضوعي���ة واإلج���راءات المتخ���ذة ،والتدري���ب الجامعي،
والتع���اون بين القطاعين العام والخاص ،م���روراً بالدور الرائد للقطاع
المصرف���ي العربي ،وبناء قدرات وطنية مختص���ة ،والعمل على تفعيل
التوعية ،ونشر ثقافة وطنية لألمن والدفاع السيبراني».
وسلّط عبدالمحس���ن الفارس الضوء على «جهود المملكة العربية
السعودية لبناء بيئة آمنة للبيانات والمعلومات الرقمية ،من خالل نظام
أمن���ي متي���ن ،وتطوير وتنفيذ إس���تراتيجية األمن الس���يبراني الوطني،
واإلش���راف عليها بأس���لوب متوازن بين األمان والثقة والنمو ولتحقيق
فضاء سعودي آمن وموثوق ،يُساهم في تعزيز النم ّو واالزدهار ،حيث تم
وضع إس���تراتيجية وطنية لألمن الس���يبراني ترتكز على أربعة مكونات
رئيسية ،هي :حوكمة األمن السيبراني وتعزيز األمن السيبراني وصمود
األمن السيبراني واألمن السيبراني المتعلق باألطراف الخارجية».
وق���ال الف���ارس« :لق���د أدّت ه���ذه اإلس���تراتيجية الوطني���ة لألمن
الس���يبراني إل���ى تص���دّر الس���عودية وتس���جيلها أعلى مع���دل في تبني
المدفوعات عبر تقنية «اإلتصال قريب المدى  ،»NFCبنسبة % 94
عل���ى مس���توى دول اإلتحاد األوروبي وهونغ كون���غ ،وكندا ودول منطقة
الش���رق األوسط وش���مال أفريقيا ،وإن تقدّم المملكة على هذه الدول،
ب���ات ف���ي إطار الرؤية اإلس���تراتيجية للبنك المركزي الس���عودي ،التي
إنطلق���ت من مس���تهدفات برنامج تطوي���ر القطاع المال���ي أحد برامج
«رؤي���ة المملك���ة  »2030الهادف إلى تعزيز الدف���ع اإللكتروني ،وتقليل
التعامل النقدي للوصول بنسبة المدفوعات اإللكترونية إلى  % 70من
إجمالي عمليات الدفع في حلول العام  ،2025ولتحقيق هذه األهداف
تبنى البنك المركزي الس���عودي تقنية اإلتصال قريب المدى (،)NFC
ونُف���ذت عل���ى أرض الواق���ع منذ الع���ام  2016بعد التأكد من مس���توى
األم���ان وظهور المواصفات القياس���ية العالمية له���ا ،التي كانت بمثابة
خطوة إستراتيجية لتسريع وتسهيل عمليات الدفع اإللكتروني».
أض���اف الف���ارس« :كم���ا أنش���أت المملكة أيض���اً هيئ���ة الحكومة
الرقمي���ة لتتولّى وضع المعايير الفنية لنماذج التحوّل الرقمي لألجهزة
الرقمي���ة ،وبناء الق���درات الوطنية المتخصصة وتقديم اإلستش���ارات
والخدم���ات ،وإج���راء الدراس���ات والبح���وث ،باإلضافة إلى مس���اندة
وتمكين التقنيات الحديثة ،وإقرار السياسات المتعلقة بأنشطة الهيئة،
والخط���ط والمش���اريع الالزمة لتنفيذها» ،مش���يراً إلى «أ ّن السياس���ة
الجديدة لهذه الهيئة تس���عى إلى إيجاد منظومة حكومية ش���املة تركز
على المس���تفيدين ،وتس���هّل التح���وّل الرقمي للقطاع���ات اإلقتصادية
والحكومي���ة من خالل تعزيز قدراتها ،وتحديد نماذج الحوكمة لتحقيق
أهداف الحكومة الرقمية».
وق���ال الفارس« :إننا نعوّل كثيراً على أهمي���ة هذا الملتقى العلمي
المهم ،وإن المعطيات التي نعوّل عليها تشمل مسائل عدّة؛ بينها :الدفاع
الوطن���ي ،واألنظمة المالية ،وحماية األف���راد ،والمحافظة على النتائج
العلمية ،ودورنا كمصرفيين وخب���راء وفاعليات كبير ومهم ،وخصوصاً
في مجال أمن مؤسس���اتنا المالية والمصرفية ،وتحديد مفهوم وأبعاد
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021
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األم���ن والدفاع الس���يبراني مع بروز تطورات كبيرة ف���ي هذا المجال،
بينها مخاطر س���وء إس���تغالل المعلوم���ات اإللكترونية الت���ي قد تنجم
عن خرق أنظمة المعلومات والبيانات اإللكترونية الش���خصية لألفراد
والمستهلكين ،والتنس���يق مع الهيئات الدولية المعنية ،ووضع القوانين
المتعلق���ة بحماي���ة البيان���ات اإللكترونية ،وأنظم���ة المعلومات وضبط
اس���تخدامها ،باإلضافة إلى عرض كيفية تطبيق األمن السيبراني لدى
شركات اإلتصاالت والمعلومات والمصارف».
وتاب���ع الف���ارس« :نتطلّ���ع م���ن خ�ل�ال ه���ذا الملتق���ى :أوالً :عل���ى
الصعي���د الوطني :وضع إس���تراتيجية وطنية من أجل حماية األس���س
اإلقتصادية واألمنية واإلجتماعية والوطنية تش���مل إقرار قانون حماية
المعام�ل�ات اإللكتروني���ة ،والتنس���يق بي���ن القطاعين الع���ام والخاص،
وإنش���اء تع���اون وطني بين مختل���ف إدارات وأجهزة الدولة التش���ريعية
والقضائية والعس���كرية واإلقتصادية واإلجتماعي���ة؛ لمواجهة األقطار
المحدقة بمس���تخدمي الفضاء الس���يبران ،وإنش���اء محاكم خاصة من
أجل حماية الفضاء الس���يبراني ،ولمحاكم���ة جرائم المعلوماتية ،وبناء
القدرات الوطنية في مجال األمن الس���يبراني ،وإعداد دورات تدريبية
ومؤتمرات نوعية وحمالت وطنية تتعلق بمخاطر الجريمة السيبرانية.
ثانيًا :على الصعيدين العربي والدولي :التنس���يق والتعاون مع الجهات
اإلقليمية والدولية التي تُعنَى باألمن الس���يبراني ،وتنس���يق التشريعات
الس���يبرانية ف���ي م���ا بين ال���دول العربية م���ن أجل تس���هيل التعامالت
اإللكتروني���ة والتجارة اإللكترونية بين دول المنطقة ،وتس���هيل التعاون
في مواجهة المخاطر والجرائم اإللكترونية ،وتحفيز التكامل اإلقليمي،
وبناء مجتمع معرفي عربي».
وختم الفارس قائالً« :إ ّن هذا الملتقى يُش���كّل خطوة إيجابية نحو
تحقي���ق أم���ن س���يبراني ،إذ إن إنعق���اده في ه���ذا البل���د العزيز مصر،
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021

بخبرائه���ا ،وموقعه���ا المتق���دّم على صعيد األمن الس���يبراني ،يُش���كّل
ال أساس���ياً ف���ي عملية صوغ إس���تراتيجية إقليمي���ة ،تُعنى باألمن
عام ً
السيبراني العربي ،وخصوصاً مع وجود هذا الحشد الكبير والمهم من
الخبراء العرب واألجانب».

اللواء خالد فودة
من جهته ،أكد محافظ جنوب س���يناء ،اللواء خالد فودة «أن البنك
المركزي والبنوك تقدم دعماً مس���تمراً للمحافظة ،وصناعة الس���ياحة
على مستوى الجمهورية» ،مؤكداً «حرص رئيس الجمهورية على تحقيق
التنمية الش���املة في سيناء ،بش���مالها وجنوبها والتي تشهد مشروعات
تنموية بقيمة  700مليار جنيه ،س���تُغير وجه ومعالم س���يناء» ،الفتاً إلى
«أن إنعق���اد الملتق���ى المصرف���ي العربي األول لألمن الس���يبراني على
أرض شرم الشيخ يؤكد أن المدينة أصبحت قبلة للمؤتمرات الدولية».
)Union of Arab Banks (October 2021

مشاركة مصرفية مصرية وعربية ودولية
في الملتقى المصرفي العربي األول لألمن السيبراني
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الملتقى المصرفي العربي األول لألمن السيبراني في شرم الشيخ
ي ُكرم الرعاة المشاركين ويمنحهم الدروع التقديرية
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صورة تذكارية شاملة للمشاركين في الملتقى المصرفي العربي األول لألمن السيبراني
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جولة على المعرض المصاحب
للملتقى المصرفي العربي األول لألمن السيبراني
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جلسات عمل «الملتقى المصرفي العربي األول لألمن السيبراني»
ناقشت قواعد األمن السيبراني وإدارة تزوير البطاقات اإلئتمانية

ناقشت جلسات عمل «الملتقى المصرفي العربي األول لألمن السيبراني» ،محاور قواعد األمن
السيبراني «تعزيز موقف األمن السيبراني في البنوك» ،وإدارة مخاطر تزوير البطاقات اإلئتمانية
«اإلتجاهات والتقنيات» ،والتخفيف من تأثيرات الحوادث من خالل هندسة الثقة الصفرية،
وجهوزية لإلستجابة للحوادث «ماذا تحتاج لتعرف ولتستعد له  SOCوالتحوّ ل إلى اإلستجابة
للذكاء اإلستباقي» ،والكشف عن التهديد اإلستخباري «التعاون واإلشراف» ،وإدارة مخاطر األمن
السيبراني من قبل طرف ثالث «العثور على شريك موثوق» ،والتهديدات السيبرانية ،والهجمات
إاللكترونية الراهنة وتطور مشهد التهديد والتنبؤات» ،والكشف عن البرامج الضارة واإلستجابة
لها ،وتسريع رحلتك الخالية من الثقة ،والتحوّ الت الرقمية وتهديدات  APIوالضوابط ،ومطاردة
تهديدات الويب المظلم واألمن السيبراني وفق أطر معايير األمن الدولية.

اليوم األول

الكلمة األولى
«تهديدات األمن السيبراني
وتعزي��ز وض��ع األم��ن
السيبراني للبنوك»
ف���ي الكلم���ات الرئيس���ية،
الكلم���ة األول���ى كان���ت لوكي���ل
المحاف���ظ لألم���ن الس���يبراني،
الدكتور شريف حازم
البن���ك المرك���زي المص���ري،
الدكت���ور ش���ريف ح���ازم ،ع���ن
«تهديدات األمن السيبراني وتعزيز وضع األمن السيبراني للبنوك».
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الكلمة الثانية
«سياس��ة األمن الس��يبراني القطاع��ي وأهمية الت��آزر الفعال
بين الجهات الفاعلة»
ألق���ت رئيس الفري���ق الوطني لألمن الس���يبراني ،لبنان الدكتورة
لين���ا عويدات (عبر تطبيق زوم – أونالين) ،الكلمة الرئيس���ية الثانية
عن «سياس���ة األمن الس���يبراني القطاعي وأهمية التآزر الفعال بين
الجهات الفاعلة».
الكلمة الثالثة
«المخاط��ر الس��يبراني :هجم��ات اإلس��تيالء على الحس��اب

)Union of Arab Banks (October 2021

شخصيات رسمية رئيسية في مقدم الحضور ،وبدا محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر ،ورئيس إتحاد بنوك مصر محمد اإلتربي
واألمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح وكبار الشخصيات المصرفية خالل حفل إفتتاح الملتقى

وأهمية العنصر البشري»
تحدث���ت رئي���س لجنة األمن
الس���يبراني ،إتحاد بنوك مصر،
ورئي���س قطاع أم���ن المعلومات،
البن���ك األهل���ي المص���ري،
عبي���ر خض���ر ،ع���ن «المخاط���ر
الس���يبراني :هجمات اإلستيالء
على الحس���اب وأهمي���ة العنصر
البشري».

عبير خضر

حلق��ة حوار :إدارة اإلحتي��ال ببطاقات الدف��ع – اإلتجاهات
والتقنيات
إنعق���دت حلق���ة حوار ع���ن «إدارة اإلحتي���ال ببطاق���ات الدفع –
اإلتجاه���ات والتقنيات» ،ترأس الجلس���ة نائب المدي���ر العام ،الرقابة
واإلش���راف ،البنك المركزي المصري ،مصطفى خضر .تحدث فيها
كل م���ن :رئيس مجموعة مخاطر إئتمان التجزئة المصرفية لالفراد،
البنك األهلي المصري ،محمد عيسى ،ورئيس إدارة اإلحتيال ،البنك
التجاري الدولي ،مصر ،أحمد مهران.

شخصيات مصرفية ومالية عربية مشاركة في جلسات العمل
)Union of Arab Banks (October 2021
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الدكتور Vilius Benetis

الجلسة األولى
الجي��دة
«الممارس��ات
لتأس��يس ش��ركات نف��ط
الجنوب الناجحة
وتعيي��ن  KPLsالمتعلق��ة
بها»
ينبغي التعريف أوالً بمفهوم
 ،KPIsإن���ه إختص���ار لمفه���وم

 Key Performance Indicatorsوالذي يعني :مؤش���رات األداء
الرئيس���ية .علماً أن الغاية األساسية من إستخدام  KPIsهي قياس
أداء العمل التجاري.
تح���دث ف���ي الجلس���ة الدكت���ور  Vilius Benetisالمتخصص
في إنش���اء القدرة على اإلس���تجابة للحوادث ()CSIRT / SOCs
وإستش���ارات أم���ن المعلومات ف���ي القطاع العام ،ومنصات تحس���ين
الجرائم اإللكتروني���ة إلنفاذ القانون ،والمراقبة الرقمية ()OSINT
وأتمت���ة أمن تكنولوجي���ا المعلومات ،وهندس���ة اإلتصاالت الس���لكية

مشاركة مصرفية عربية ودولية في المعرض المصاحب للملتقى
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والالس���لكية وإدارة اإلمتث���ال .وتناول في كلمته محور «الممارس���ات
الجيدة لتأس���يس ش���ركات نفط الجن���وب الناجح���ة وتعيين KPLs
المتعلقة بها».
الجلسة الثانية
«موجز التهديدات اإلستخباري للمصارف»
تن���اول «موج���ز التهدي���دات اإلس���تخباري للمص���ارف» ،الدكتور
 Gordon Loveنائب الرئيس لش���ركة  FireEyeاألميركية لألمن
الس���يبراني ،حيث تعرّضت مؤخراً لإلختراق ،وقد سُ رقت مجموعتها
م���ن قب���ل أدوات القرصنة المس���تخدمة إلختبار دفاع���ات عمالئها.

ويُع���د إختراق  ،FireEyeالتي لديها مجموعة من العقود عبر مجال
األم���ن القوم���ي في كل من الواليات المتح���دة وحلفائها ،من بين أهم
اإلنتهاكات في الذاكرة الحديثة.
وتح���دث الدكت���ور  Daniel Cabanالمدي���ر األول في ش���ركة
 FireEye/ Mandiantدب���ي ،اإلم���ارات العربي���ة المتح���دة،
(المس���ؤول عن األسواق النامية – الشرق األوسط وأفريقيا ،وتركيا)
عن منتجات  FireEyeالتي تتميز بتقييم سلوك الملفات المرسلة أو
فحص الروابط التي تزورها ،وذلك من خالل تجربة سلوك الملفات
ف���ي ثالث���ة أنظمة إفتراضية يتم فيها مراقبة س���لوك الملف أو زيارة
الرابط والتأكد من سالمة الموقع وخلوه من ملفات التجسس.

اليوم الثاني

عبير خضر تتراس حلقة الحوار ،وبدا باسل العسه ،وأحمد الربيع ،وأسامة عبد الحميد ،والدكتور  Vilius Benitiومحمد نجم
وعدد من المتخصصين في الشؤون المصرفية واألمن السيبراني

الدكتور إبراهيم مصطفى

كلمة رئيسية أولى
«التعاون القطاعي في مجال
األم��ن الس��يبراني :أه��داف
وخدمات »EGFinCIRT
تحدث في الكلمة الرئيسية
األولى مساعد وكيل المحافظ
– مدي����ر ،EG-FinCIRT
البن����ك المرك����زي المص����ري،
مص����ر ،الدكت����ور إبراهي����م
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مصطفى ،ع����ن «التعاون القطاعي في مجال األمن الس����يبراني:
أه����داف وخدم����ات  .»EGFinCIRTعلماً أن ه����ذا المصطلح
األخي����ر يعني :أنه مس����ؤول ع����ن توفير اإلس����تجابة لحوادث أمن
المعلومات والدعم والدفاع والتحليل ضد الهجمات اإللكترونية،
والتع����اون م����ع الكيانات الحكومية والمالي����ة وأي قطاعات أخرى
م����ن قطاعات البني����ة التحتية للمعلوم����ات الحيوية .ويوفر EG-
 CERTأيض����اً إن����ذاراً مبك����راً ض����د إنتش����ار البرام����ج الض����ارة
والهجم����ات اإللكتروني����ة الهائلة ضد البني����ة التحتية لإلتصاالت
في مصر.
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كلمة رئيسية ثانية
«شركة نفط الجنوب المستقلة:
الحف��اظ عل��ى مرونة األعم��ال من خ�لال التش��غيل البيني
واألتمتة»
تحدث رئيس األمن السيبراني /األسواق الناشئة – Palo alto
 ،Networksاإلمارات ،حيدر باش���ا (عبر تطبيق زوم) عن «ش���ركة
نف���ط الجنوب المس���تقلة :الحفاظ عل���ى مرونة األعم���ال من خالل
التشغيل البيني واألتمتة».
حلقة حوار
«إدارة مخاطر األمن للطرف
الثالث – العثور على ش��ريك
يُ مكنك الوثوق به»
ترأس حلقة الحوار عن «إدارة
مخاط���ر األمن للط���رف الثالث –
العثور على ش���ريك يُمكنك الوثوق
محمد نجم
به» ،رئيس لجنة األمن السيبراني،
إتحاد بن���وك مصر ،ورئيس قطاع
أمن المعلومات ،البنك األهلي المصري ،عبير خضر.
تح���دث في حلقة الحوار كل من :رئيس  InfoSecوإس���تمرارية
األعم���ال ،بنك مد ،لبنان باس���ل العس���ه (عبر تطبي���ق زوم) ،والمدير
التنفيذي لش���ركة  ،EBCمصر أحمد ربيع ،ومدير مراقبة المخاطر
الس���يبرانية  – UBS -سويس���را ،أس���امة عبد الحمي���د ،والدكتور
 Vilius Benetisالمتخص���ص في إنش���اء القدرة على اإلس���تجابة
للح���وادث (( ،CSIRT / SOCsورئي���س األم���ن الس���يبراني ،بن���ك
القاهرة ،مصر ،محمد نجم.

الجلسة األولى
«اإلس��تعداد لإلس��تجابة
للح��وادث – م��ا تحت��اج إل��ى
معرفته واإلستعداد له»
تح���دث في الجلس���ة األولى
رئيس خدمات األمن السيبراني،
أدهم فهمي
 ،CYShieldمص���ر ،أده���م
فهم���ي ع���ن «اإلس���تعداد
لإلستجابة للحوادث – ما تحتاج إلى معرفته واإلستعداد له».

حسن مراد

طوني شبلي

الجلسة الثانية
«تس��ريع رحل��ة الثق��ة
الصفرية»
تح���دث في الجلس���ة الثانية
رئي���س خدم���ات األمن ،ش���ركة
 ،IBMمصر ،حس���ن مراد ،عن
«تسريع رحلة الثقة الصفرية».
الجلسة الثالثة
«التهدي��دات الس��يبرانية
وكيفية مساعدة  SOCsفي
التخفيف منه»
تح���دث في الجلس���ة الثالثة
مدي���ر إدارة أم���ن المعلوماتي���ة
في مجموعة اإلعتم���اد اللبناني
– لبن���ان طون���ي ش���بلي ،ع���ن

عدد من المتخصصين في الشؤون المصرفية واألمن السيبراني
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«التهديدات السيبرانية وكيفية مساعدة  SOCsفي التخفيف منه».
الجلسة الرابعة
«نهج مدفوع بالمعلومات لتحديد الهوية»،
تن���اول نائب الرئي���س لألعم���ال الدولية ف���ي International
 ،Business Group – IBكن���دا Nick Palmer ،ف���ي الجلس���ة
الرابعة محور «نهج مدفوع بالمعلومات لتحديد الهوية» ،مصر.

الجلسة الخامسة
الس��يبرانية
«الهجم��ات
الحالية وتطورها والتوقعات»
تحدث في الجلس ��ة الخامس ��ة
مدير شركة كاسبرسكي ،مصر خالد
محم ��د ،عن «الهجمات الس ��يبرانية
الحالية وتطورها والتوقعات».

خالد محمد

اليوم الثالث

الدكتور شريف حازم ،عبير خضر ،أسامة عبد الحميد ،طوني شبلي ،خالد محمد ،حسن مراد ورامي شريف نجيب

الجلسة األولى
«األم��ن الس��يبراني وفق�� ًا
لمعايي��ر وإط��ار األم��ن
الدولي»
تحدث في الجلس���ة األولى،
مدي���ر إدارة أم���ن المعلوماتي���ة
طوني شبلي
ف���ي مجموعة اإلعتماد اللبناني،
لبن���ان طوني ش���بلي ،عن «األمن
السيبراني وفقاً لمعايير وإطار األمن الدولي».
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الجلسة الثانية
«التح��ول الرقم��ي والتهدي��دات والضواب��ط
الخاصة في واجهة برمجة التطبيقات»
تن���اول ف���ي الجلس���ة الثاني���ة ،رئي���س إدارة أم���ن
المعلوم���ات – مجموع���ة بن���ك بيبل���وس ،لبن���ان ج���ان
ميشال كوكباني ،عبر تطبيق زوم ،عن «التحول الرقمي
والتهدي���دات والضواب���ط الخاصة ف���ي واجهة برمجة
التطبيقات».
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الجلسة الثالثة
«إدارة مخاطر أمن الخدمات المالية الرقمية»
تن���اول عب���ر تطبيق زوم ،في الجلس���ة الثالثة ،مح���ور «إدارة
مخاط���ر أم���ن الخدم���ات المالي���ة الرقمي���ة» كل م���ن Vijay
 Maureeمنس���ق برنام���ج  ،TSBاإلتحاد الدول���ي لإلتصاالت
(تمهي���د لمختب���ر أم���ان  DFSوإط���ار ضم���ان أم���ن  ،)DFSو
 Arnold Kibuukaضاب���ط المش���روع  - TSBتدقيق أمان
اإلتحاد الدولي من .DFS
علم���اً أن نظ���ام الملف���ات الموزع���ة ( )DFSه���و نظ���ام
ملف���ات يتضم���ن بيان���ات مخزّن���ة .يتم الوص���ول إل���ى البيانات
ومعالجته���ا كم���ا ل���و كانت مخزنة عل���ى جهاز العمي���ل المحلي.
يجع���ل  DFSم���ن الس���هل مش���اركة المعلومات والملف���ات بين
المس���تخدمين على الشبكة بطريقة مسيطر عليها ومصرّح بها.
ويُتي���ح  DFSتقييد الوصول إلى نظ���ام الملفات وفقاً لقوائم أو
إمكان���ات الوصول على كل من الخ���وادم والعمالء ،إعتماداً على
كيفية تصميم البروتوكول.
أم���ا اإلتحاد الدول���ي لإلتصاالت فهو وكال���ة األمم المتحدة
المتخصص���ة ف���ي مج���ال تكنولوجي���ا المعلوم���ات واإلتصاالت
(.)ICT
الجلسة الرابعة
«مالحقة تهديد الويب المظلم»
أم���ا الجلس���ة الرابع���ة ،فتن���اول فيها الش���ريك اإلداري لش���ركة
 – POTECHلبن���ان عبر تطبيق زوم ،طون���ي فغالي ،عن «مالحقة
تهديد الويب المظلم».

الجلسة الخامسة
«تحوي��ل عقلي��ة المنظم��ة
للتعام��ل م��ع التهدي��دات
الناشئة بإستمرار».
تح���دث ف���ي الجلس���ة
الخامس���ة ،مدي���ر المبيع���ات
اإلقليم���ي ف���ي منطق���ة الش���رق
أشرف كحيل
األوس���ط وأفريقي���ا وتركي���ا
(مجموعة  ،UAE – IBأشرف
كحي���ل ،ع���ن «تحويل عقلية المنظمة للتعامل مع التهديدات الناش���ئة
بإستمرار».
حلقة حوار
«آليات التعامل مع مخاطر هجمات األمن الس��يبراني واسعة
النطاق»
تناول���ت حلقة الحوار محور «آلي���ات التعامل مع مخاطر هجمات
األمن السيبراني واسعة النطاق» ،حيث ترأس الجلسة وكيل المحافظ
لقطاع األمن الس���يبراني ،البنك المركزي المصري ،الدكتور ش���ريف
حازم .تحدث فيها كل من :رئيس قطاع أمن المعلومات ،البنك األهلي
المص���ري ،عبير خضر ،ومدير مراقبة المخاطر الس���يبرانيةUSB ،
– سويس���را ،أس���امة عبد الحميد ،ورئيس إدارة أمن المعلومات في
مجموع���ة اإلعتم���اد اللبناني – لبنان ،طوني ش���بلي ،ومدير ش���رطة
كاسبرس���كي ،مص���ر ،خال���د محم���د ،ورئيس خدمات األمن ،ش���ركة
 ،IBMمصر ،حسن مراد ،ومراقب األمن السيبراني – بنك القاهرة،
مصر رامي شريف نجيب.

حضور مصرفي وعربي متخصص في الملتقى المصرفي
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توصيات الملتقى المصرفي العربي األول
لألمن السيبراني في شرم الشيخ:

الدعوة إلى تأسيس صندوق عربي لدعم البحوث والتطوير
في مجال األمن السيبراني ولعب دور فاعل فيه

صورة تذكارية للمشاركين المصرفيين في الملتقى المصرفي العربي األول

أوصى الملتقى المصرفي العربي األول لألمن السيبراني في شرم الشيخ ،والذي نظمه إتحاد
المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري وإتحاد بنوك مصر ،لثالثة أيام ،بضرورة
«تشجيع اإلستثمار في التخصصات المرتبطة باألمن السيبراني ،وبناء القدرات في المنطقة
ال
العربية ،ومراعاة إتاحة التدريب والتأهيل المستمر والمتخصص لجميع الكوادر البشرية ،فض ً
عن مشاركة معلومات وبيانات الحوادث السيبرانية فور وقوعها بين البنوك والمؤسسات المالية،
ومراكز وفرق اإلستجابة الوطنية المخصصة للبنوك والقطاعات المالية في الدول العربية .كما
دعت التوصيات إلى تأسيس صندوق عربي لدعم البحوث والتطوير في مجال األمن السيبراني
ولعب دور فاعل فيه.
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توصل المشاركون في المنتدى في نهاية الجلسات إلى  10توصيات ،هي:
 -1قي � � ��ام البن � � ��وك والمؤسس � � ��ات المالي � � ��ة بإعتبار األمن الس � � ��يبراني ضمن أب � � ��رز بنود وعناصر إس � � ��تراتيجية
األم � � ��ن القومي للدول العربية ،والعمل الجاد على تحصين البنى التحتي � � ��ة المصرفية بالنظر للعالقة الوثيقة
بالمحافظة على اإلستقرار المصرفي.
 -2إنشاء مراكز وفرق لإلستجابة لطواريء الحاسب اآللي لجميع القطاعات الحيوية ،وفي مقدمها البنوك
والقطاعات المالية بالدول العربية.
 -3تأس � � ��يس وإنش � � ��اء مركز اس � � ��تجابة موحد لل � � ��دول العربية يقوم بالتنس � � ��يق بين جميع مركز اإلس � � ��تجابة
المخصصة للبنوك والقطاعات المالية بالدول العربية.
 -4ض � � ��رورة إنش � � ��اء مراكز لعملي � � ��ات أم � � ��ن المعلوم � � ��ات )Security Operation Centers SOCs( -؛
لتنفيذ أعمال المراقبة األمنية المس � � ��تمرة وتوفير خدمات أمن المعلومات اإلس � � ��تباقية والتفاعلية ،والتنس � � ��يق
والتواصل المستمر مع مراكز وفرق اإلستجابة بالقطاعات المصرفية والمالية.
 -5حتمية مش � � ��اركة معلومات وبيانات الحوادث السيبرانية فور وقوعها بين البنوك والمؤسسات المالية من
جان � � ��ب ،ومراكز وفرق اإلس � � ��تجابة الوطنية المخصصة للبنوك والقطاعات المالي � � ��ة بالدول العربية من الجانب
اآلخر.
 -6تطوير وتخصيص معايير وأُطر قياسية لألمن السيبراني متوافقة مع المعايير واألُطر القياسية الدولية
لألمن السيبراني ،والتأكد من توظيفها واإلستفادة منها في تحقيق مستهدفاتها على النحو الصحيح ،ومن هذه
األطر الدولية على سبيل المثال ال الحصر  ISO27001 NISTوغيرها.
 -7أهمية إنش � � ��اء وتحديث منظومة ش � � ��املة للتش � � ��ريعات الس � � ��يبرانية تتالءم مع إحتياجات البيئة الرقمية
وتطبيقاتها ،وتسمح بحماية المستخدم وتمكن من بناء الثقة باستخدام الفضاء السيبراني وخدماته.
 -8تش � � ��جيع اإلس � � ��تثمار في تخصصات األمن الس � � ��يبراني والعم � � ��ل على بناء القدرات في ه � � ��ذا المجال في
المنطقة العربية ،ومراعاة إتاحة التدريب والتأهيل المس � � ��تمر والمتخصص لجميع الكوادر البش � � ��رية ،وتوس � � ��يع
دائ � � ��رة المتخصصي � � ��ن والعاملين في مج � � ��ال األمن الس � � ��يبراني ،وإتاحة ف � � ��رص العمل والتدري � � ��ب لجميع فئات
المتخصصين (الخريجين والمتخصصين)
 -9تحسين مقومات األمن السيبراني على الشبكات الوطنية وبخاصة الحكومية والمالية.
 -10الدعوة إلى تأسيس صندوق عربي لدعم البحوث والتطوير في مجال األمن السيبراني ولعب دور فاعل
فيه.
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موضوع الغالف

ملتقى لـ «الكويت المركزي»
عن اإلستقرار المالي بمشاركة خبراء عالميين

محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل:
اإلستقرار المالي في الكويت كان مث َّق ًال بتحديات غير مسبوقة عالمي ًا
وتأثير كورونا خلق حالة انعدام اليقين
أق��ام بن��ك الكويت المركزي ملتقى موس��ع ًا ح��ول «اإلصدار
التاس��ع م��ن تقري��ر اإلس��تقرار المال��ي لع��ام  ،»2020تناول
فيه أه��م التط��ورات اإلقتصادية عل��ى الصعيدي��ن العالمي
واإلقليم��ي ،ونظ��رة عام��ة ح��ول القط��اع المال��ي ف��ي دول��ة
الكويت ،في حضور شخصيات إقتصادية وتعقيبات من بعض
المؤسسات المرموقة محلي ًا ودولياً.

المحافظ د .الها�شل

وأش���ار محاف���ظ بنك الكوي���ت المركزي الدكتور محمد يوس���ف
الهاش���ل إل���ى «أن تقرير اإلس���تقرار المالي عن الع���ام  2020يعرض
نظرة ش���املة ومركّزة حول اإلس���تقرار المالي في دولة الكويت خالل
س���نة مثقلة بتحديات غير مس���بوقة لم يعرف له���ا العالم مثيلاً على
م���دى القرن الماضي ،نتيجة جائحة فايروس كورونا ،حيث إضطرت
ال���دول لتطبيق إحترازات صارمة وصلت إل���ى حد فرض حاالت من
اإلغالق الكلي والجزئي ،أدت إلى شلل على جانبي العرض والطلب،
وه���و ما جع���ل األزمة معرك���ة على جبهتي���ن :حماية الحي���اة وحماية
المحيا».
وأوضح المحافظ الهاشل «أن تسارع مستجدات الجائحة وتوالي
موجاته���ا ،وتح���وّرات الفايروس ،وتداعيات كل ذل���ك على اإلقتصاد،
حي���ث بلغت حال���ة إنعدام اليقين مس���تويات لم نش���هدها قبالً ،حتى
في األزمة المالية العالمية ،لدرجة إضطرت معها حتى المؤسس���ات
اإلقتصادية الدولية ،مثل صندوق النقد الدولي ،إلى إخضاع توقعاتها
لمع���دل نمو الناتج العالمي لمراجع���ات وتعديالت متكررة .وصعّبت
حال���ة إنع���دام اليقي���ن مهم���ة واضعي السياس���ات المالي���ة والنقدية
واإلقتصادي���ة ف���ي إتخاذ ق���رارات فعال���ة ،ووضع خط���ط للتخفيف
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محافظ بنك الكويت المركزي
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م���ن التداعي���ات الحادة للجائح���ة التي أدت إلى تدهور في النش���اط
اإلقتصادي وخسائر فادحة في الوظائف .ويدل على ذلك اإلنكماش
في الناتج اإلجمالي العالمي بنس���بة  % 3.3أي ما يقارب  5أضعاف
اإلنكم���اش أثناء األزمة المالي���ة العالمية في العام  ،2008فيما بلغت
مستويات البطالة في الواليات المتحدة ،على سبيل المثال ،مستويات
مرتفعة وصلت إلى .»% 14.7
وذك���ر الدكتور الهاش���ل «أن األزمة على المس���توى المحلي كانت
صدمة مزدوجة ،فمن جانب كانت مواجهة تداعيات الجائحة تتطلب
مزي���داً من اإلنف���اق لتوفير إحتياجات القطاع الطبي ،وتوفير الس���لع
اإلستراتيجية ولتخفيف تداعيات اإلغالق على القطاعات المختلفة،
ودعم الشرائح األكثر إحتياجاً ،ومن الجانب المقابل كانت اإليرادات
تنخفض نتيجة تدني أس���عار النفط إلى مس���تويات غير مسبوقة بلغ
معها نفط غرب تكس���اس ( )WTIمستويات سالبة للمرة األولى في
التاريخ وذلك في أبريل/نيس���ان  .2020ولتقدير حجم هذه الصدمة
المزدوجة يجب النظر إلى أسعار النفط الخام الكويتي والتي وصلت
إلى أدنى مس���توياتها في إبريل/نيس���ان  ،2020والعجز المقدر لعام
 2021/2020ال���ذي بلغ  10.8مليار دينار ،أي ما نس���بته  % 29من
النات���ج المحل���ي اإلجمال���ي .وهي األعل���ى بتاريخ الكوي���ت من حيث
القيم���ة ،ما يس���لط الضوء مجدداً عل���ى إتكال إقتصادن���ا التام على
اإلي���رادات النفطية ،ويُعيد التذكير باإلختالالت المالية واإلقتصادية
)Union of Arab Banks (October 2021

والهيكلية المتجذرة وضرورة المسارعة إلى معالجتها».
وتناول المحافظ دور بنك الكويت المركزي وإجراءاته اإلستباقية
الت���ي بادر إلى إتخاذها منذ م���ارس/آذار  2020لمواجهة التداعيات
المحتملة للجائحة.

عبدال�سالم

وقدم���ت نائ���ب مدير مكتب اإلس���تقرار المالي ف���ي بنك الكويت
المرك���زي مريم عبد الس�ل�ام عرض���اً لتطور المرك���ز المالي للقطاع
المصرفي ،وأبرز مؤش���رات الس�ل�امة المالية للقط���اع ،موضحة «أن
تقرير اإلس���تقرار المالي ق���د ركَّز على تحليل البن���وك الكويتية على
المستوى المجمع» ،مشيرة إلى أنه على «عكس األزمات السابقة التي
كان���ت البنوك فيها بحاجة لتلقي الدعم ،وفي بعض األحيان تس���اهم
ف���ي تفاقم آثار الصدمات األولية بحكم أنها مرآة عاكس���ة للوحدات
اإلقتصادي���ة وأوضاعه���ا المالية ،لعبت البنوك خ�ل�ال الجائحة دوراً
داعماً ورئيس���ياً ف���ي التعافي اإلقتص���ادي ،ومواجهة أزمة الس���يولة
الشديدة مدعومة بالسياسات الرقابية الحصيفة المطبقة على مدار
العقد الماضي ،باإلضافة إلى التدابير التحوطية الخاصة بالس���يولة
ورأس الم���ال التي زادت من المس���احة اإلقراضي���ة المتاحة للتمويل
ومكّن���ت القط���اع من مواصل���ة دوره الحي���وي في الوس���اطة المالية،
وتقديم اإلئتمان لقطاعات اإلقتصاد المختلفة خالل األزمة».
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 %من سكان العالم بشكل كامل
حت���ى تاريخ���ه ،وهو أم���ر مقلق
ألن ال مأم���ن ألح���د بمفرده من
دون أن يصب���ح الجمي���ع بأمان»،
مؤك���داً «أهمية توخ���ي الحرص
ف���ي تحدي���د توقيت الع���ودة عن
سياس���ات الدعم ،وال سيما في
اإلقتص���ادات الكب���رى لتجن���ب
إح���داث أضرار س���واء لديها أو
ل���دى اإلقتص���ادات األخرى في
ظل ترابط األسواق العالمية».

كاندا

وفت���ح المحاف���ظ الهاش���ل
المج���ال لمداخ�ل�ات ع���دد من
الخب���راء ،حي���ث ش���ارك دانييل
الهاشل متوسط ًا هيا بندر الحميدي ومريم عبدالسالم
كان���دا من صندوق النقد الدولي
عبر اإلتص���ال المرئي ،مش���يراً
الحميدي
إل���ى «أن تقري���ر بن���ك الكوي���ت
أما مدير مكتب االستقرار المالي هيا بندر الحميدي فذكرت أنه المرك���زي لإلس���تقرار المال���ي للع���ام  2020يطرح مدخ�ل�ات قيمة
«رغم تحديات البيئة التش���غيلية م���ن إغالق وحظر وتوقف لألعمال ،لصن���ع السياس���ة ف���ي هذه المرحل���ة المهم���ة للتعاف���ي اإلقتصادي،
وتراج���ع في اإليرادات العقارية والتي بال ش���ك له���ا أثر على إنتظام ويُقدم مناقشات وتحليالت عميقة ألثر الجائحة على القطاع المالي
عم�ل�اء القطاع المصرفي وبالتبعي���ة إرتفاع التعثر ،فض ً
ال عن تأجيل ومخاطره وأداء القطاع المصرفي واألسواق العقارية والرأسمالية».
أقساط التمويل الشخصي ومعدالت الفائدة األدنى تاريخياً ،واصلت
ربنيكوف
البن���وك الكويتية تحقيق أرب���اح جيدة وأنهت العام بكفاية رأس���مالية
وش���ارك ماكس���يم ربنيك���وف ،م���ن وكالة «س���تاندرد آن���د بورز»
عالي���ة ،حيث بل���غ إجمالي األرب���اح الصافية للمس���اهمين نحو 455
ملي���ون دين���ار ،وإرتفع معي���ار كفاي���ة رأس المال ليص���ل إلى  .% 19للتصنيف���ات العالمي���ة في مداخلة عبر اإلتصال المرئي ،أش���ار فيها
ورغ���م قيام بنك الكويت المركزي باإلفراج عن المصدة الرأس���مالية إل���ى «ق���وة القط���اع المصرفي الكويت���ي مقارنة بنظرائ���ه ليس فقط
التحوطية إال أن القطاع لم يلجأ إلى إس���تخدامها وإستمر في القيام إقليمياً ولكن عالمياً» ،مشيراً إلى «أن القطاع يخضع لرقابة حصيفة
طوال تاريخه ،كما أن الوكالة تقوم دورياً بنشر تقييم لمخاطر الدولة
بدوره في اإلقتصاد المحلي».
بالنس���بة للقط���اع المصرف���ي وتصني���ف مخاطر القط���اع المصرفي
الر�ؤية الم�ستقبلية
عل���ى نط���اق من  1إلى  10حي���ث يمثل  1التقييم األق���وى و 10التقييم
في القس���م األخي���ر من العرض ،تط���رّق المحافظ الهاش���ل إلى األضع���ف .فالقطاع المصرفي الكويتي حالي���اً في المجموعة  4إلى
الرؤية المس���تقبلية في ظل مس���تويات إنعدام اليقين غير المسبوقة ،جان���ب النظم المصرفية لكل من إيرلندا وبولندا وإس���بانيا ،وتصنف
بس���بب تط���ورات الجائح���ة وموجاته���ا المتتابعة الت���ي فرضت حلقة مخاط���ر القط���اع المصرفي الكويت���ي في فئة واح���دة أعلى من تلك
مفرغ���ة م���ن اإلغالق ،وإعادة الفتح في عديد م���ن الدول ،مؤكداً «أن المخصصة لكل من أس���تراليا ،فرنس���ا ،ألمانيا ،والمملكة المتحدة،
األزم���ة صحية في المقام األول وبالتالي فال بد من معالجة جذورها وتأت���ي الوالي���ات المتحدة في المجموع���ة الثالثة .أما بالنس���بة إلى
الصحي���ة عبر التوس���ع في تقدي���م التطعيم (اللق���اح) على نحو عادل باقي دول مجلس التعاون الخليجي ،تأتي المملكة العربية الس���عودية
يحق���ق المناع���ة المجتمعية ،وم���ع أن بعض ال���دول المتقدمة تمكنت وحده���ا في المجموعة الرابعة مثل الكويت ،وتأتي النظم المصرفية
بالفع���ل م���ن تطعيم ج���زء كبير من س���كانها ،إال أنه بالكاد ت���م تطعيم  12في باقي دول المجلس الخليجي األخرى في تصنيف أقل».
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األخبار والمستجدات

محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل
ي ُكرِّم البنوك المميزة في دعم «لنكن على دراية»

ك��رّ م محاف��ظ بنك الكوي��ت المركزي الدكتور محمد يوس��ف الهاش��ل ،البنوك الكويتي��ة المتميزة في دع��م حملة التوعية
المصرفية «لنكن على دراية» ،وتوفيرها كل إمكاناتها في التواصل مع العمالء من خالل قنواتها اإللكترونية وحساباتها على
منصات التواصل اإلجتماعي ،كذلك من خالل تنظيم أنش��طة أس��همت بتقديم محتوى يناسب ش��رائح العمالء كافة ،بهدف
المس��اهمة في نش��ر مواد الحملة على أوس��ع نطاق لزيادة الوعي ل��دى الجمهور حول مجموعة م��ن الموضوعات ذات الصلة
بالثقافة المالية والمصرفية.
وأش���اد المحافظ الهاش���ل بـ «تميز الجهود التي قدمها كل من
بنك الكوي���ت الوطني ،وبيت التمويل الكويت���ي ،وبنك الخليج وبنك
وربة ،وبمس���توى التفاعل مع الحملة واإلستجابة لها من قبل جميع
البنوك الكويتية» ،مشيراً إلى «أن تضافر الجهود التي بذلتها جميع
وح���دات الجه���از المصرفي أس���همت بوض���وح في إنج���اح الحملة
وإنتشارها ألوسع شريحة من عمالء القطاع المصرفي الكويتي».
وأش���ار المحافظ الهاش���ل إلى «أن حملة التوعي���ة المصرفية
«لنك���ن عل���ى دراية» قد إنطلقت ف���ي بداية العام بمب���ادرة من بنك
الكوي���ت المركزي والبنوك الكويتي���ة ،وبالتعاون مع إتحاد مصارف
الكويت ،وتهدف إلى رفع مستوى الثقافة المالية لدى أوسع شريحة
)Union of Arab Banks (October 2021

من المجتمع ،وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي،
وكيفية اإلستفادة من الخدمات المتنوعة التي تقدمها البنوك على
الوجه األمثل».
وخت���م المحاف���ظ الدكت���ور الهاش���ل قائالً« :إن بن���ك الكويت
المرك���زي ال يدّخ���ر جه���داً ف���ي س���بيل نش���ر التوعي���ة المالي���ة
والمصرفي���ة ،وحماي���ة حق���وق العم�ل�اء في ظ���ل التط���ور الهائل
للخدم���ات المصرفي���ة وم���ا يصاحبها م���ن مخاطر ،م���ن أبرزها
اإلحتيال اإللكتروني وتنوع أساليبه ،األمر الذي يستدعي إستمرار
التوعية كنهج متواصل ،وتعزيز دور القطاع المصرفي الكويتي في
المسؤولية المجتمعية».
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الملتقيات والندوات

ملتقى اإلتحادات العربية النوعية:
إلنشاء صندوق عمل مشترك
وجهاز لشؤون الالجئين في الوطن العربي

إنعقد اإلجتماع الثالث للمكتب التنفيذي لملتقى اإلتحادات العربية النوعية المتخصصة
برئاسة رئيس المكتب التنفيذي للملتقي ورئيس االتحاد العام للخبراء العـرب ،أحمد بن محمد الجروان
في مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة.
شارك في اإلجتماع نائب رئيس المكتب التنفيذي للملتقي واألمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح،
واألمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الدكتور كمال حسن علي ،والوزير المفوض محمد خير عبدالقادر،
ورؤساء وأمناء وممثلو اإلتحادات العربية أعضاء المكتب التنفيذي.
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األمين العام إلتحاد المصارف العربية
ونائب رئيس المكتب التنفيذي لملتقى اإلتحادات العربية
وسام حسن فتوح

)Union of Arab Banks (October 2021

وأوضح أحمد بن محمد الجروان «أن اإلجتماع ناقش عدد ًا
من الموضوعات المهمة المدرجة في جدول أعماله ،من بينها
المقترحات الواردة في شأن إنشاء صندوق اإلتحادات العربية
النوعية المتخصصة ،والنظر في معايير وضوابط إنضمام أعضاء
لملتقى اإلتحادات العربية النوعية المتخصصة ،كذلك إنشاء
اللجان الالزمة لتنظيم عمل المكتب التنفيذي وتفعيل آليات عمله.
وفي ما يستجد من أعمال ،تقدم الجروان بمقترح إلنشاء كيان
أو جهاز لمتابعة شؤون الالجئين في الوطن العربي ،وتم اإلتفاق
على تقديم تصور يوضح فكرة هذا المقترح ويناقش في إجتماعات
المكتب التنفيذي المقبلة.
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األخبار والمستجدات

اإلفتتاح األكثر إبهار ًا في العالم
إكسبو  2020دبي
 192دولة ترسم مالمح المستقبل

دشن نائب رئيس دولة اإلمارات ،رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ،والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي،
َّ
حفل اإلفتتاح الرسمي لمعرض إكسبو  2020دبي ،الذي تستضيفه اإلمارات في دبي ،ضمن أول انعقاد للحدث العالمي الكبير
في منطقة الشرق األوسط ،وأفريقيا وجنوب آسيا ،وبمشاركة  192دولة من مختلف أنحاء العالم.
ويمتد المعرض ،األكبر واألعرق من نوعه في العالم ،على مدار ستة أشهر تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»،
ويُ ركز على ثالثة محاور أساسية هي اإلستدامة والتنقل والفرص من أجل رسم مالمح مستقبل العالم عبر حوار ثقافي وإبداعي،
هدفه تقديم الحلول واإلبتكارات واألفكار التي تعين على تحقيق طموحات شعوبه،
وإيجاد آليات أكثر كفاءة لتفعيل العمل المشترك نحو غد أفضل للجميع.
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وسيُ قام «أكبر عرض في العالم» ،في الفترة الممتدة ما بين  1أكتوبر/تشرين األول  2021و 31مارس/آذار  ،2022تحت شعار
«تواصل العقول وصنع المستقبل» ،بهدف إلهام الناس على مستوى العالم من خالل عرض أفضل األمثلة من التعاون واإلبتكار.
ويستهدف «إكسبو  »2020في دبي جذب  25مليون زائر خالل فترة انعقاده التي تنتهي في  31من مارس/آذار .2022
وقد تم بناء موقع إكسبو من الصفر على مساحة تتجاوز أربعة كيلومترات مربعة ،أي ما يوازي نحو  600ملعب لكرة القدم.
وأقيم المعرض العالمي األول في لندن في العام  1851في كريستال باالس الذي بني خصيص ًا لهذا الغرض .وكان أكبر حدث تم تنظيمه
خالل جائحة «كوفيد »-19أولمبياد طوكيو الذي أقيم في الصيف الماضي ،إنما من دون متفرجين للحدّ من إنتقال الفيروس.
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�سفارة الإمارات في بيروت
نظمت ندوة حول «اك�سبو  2020دبي»:
«توا�صل العقول و�صنع الم�ستقبل»
في س���ياق إنط�ل�اق فعاليات «إكس���بو  2020دبي» تحت ش���عار:
«تواصل العقول وصنع المس���تقبل» ،نظمت سفارة دولة اإلمارات في
العاصم���ة اللبناني���ة بيروت ،ندوة س���لّطت الضوء عل���ى الجهود التي
بذلته���ا دولة اإلمارات لإلعداد الناجح له���ذا الحدث الدولي الكبير،
وعلى مالمح المشاركة اللبنانية.
وتحدّث فهد الكعبي ،القائم باألعمال في س���فارة دولة اإلمارات
ل���دى بيروت ،عن «الجه���ود الكبيرة التي بُذل���ت لتنظيم هذا الحدث
العم�ل�اق ،والمي���زات اإلقتصادي���ة والتنموية الكبيرة التي س���يوفّرها
للمنطق���ة والعالم ،إلى جانب تعزيز مكانة الدولة إقتصادياً ،وموقعها
على خارطة السياحة العالمية».
وأضاف الكعبي «إ ّن إكس���بو  2020دبي يهدف إلى إنشاء جسور
التواص���ل ،وتب���ادل المعرف���ة والثقافات ،وصوغ أجن���دة عمل عالمية
للتعاون».
ب���دوره ،ق���ال محمد أب���و حيدر ،المدي���ر العام ل���وزارة االقتصاد
والتجارة اللبنانية  -المفوض العام للجناح اللبناني في إكس���بو خالل
الن���دوة اإلفتراضي���ة« :نرى في ه���ذا الحدث فرصة لتج���اوز األزمة
اإلقتصادي���ة التي تعصف بلبنان عبر الش���راكة بي���ن القطاعين العام
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والخ���اص» ،مؤكداً أن «هذه المش���اركة ما كان���ت لتحصل لوال وقوف
دول���ة اإلم���ارات إلى جانب لبن���ان عبر توفير كاف���ة اإلحتياجات لكي
يكون شريكاً في هذا الحدث العالمي».
ووج���ه أبو حي���در تحية للقيادة والش���عب اإلمارات���ي على الدعم
قائ�ل�اً « :ه���ذا ليس بغريب ع���ن أبناء حكي���م العرب ورائ���د وحدتهم
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان».
وق���دم عمر ش���حادة ،المدير التنفيذي للمش���اركات الدولية نبذة
تفصيلي���ة عن حجم المش���اركة والمواضي���ع المطروح���ة ،معتبراً أن
«نجاح إكس���بو مؤش���ر نحو تطلع العالم إلى فس���حة جدي���دة للتعاون
لتح���دي األزمات الموجودة حالياً» ،وق���ال« :إن دولة االمارات أثبتت
أن لديها المرونة الكافية إلبقاء العمل مس���تمراً وتقديم مس���اعدات
للدول لتخطي تداعيات الجائحة».
وتابع ش���حادة« :دورنا في إكس���بو  2020دبي هو توفير المنصة
ومساعدة الدول للتعرف على بعضها البعض ،وخلق فرصة لمشاركة
األف���كار مع الجمهور المتلهف لمثل هذه األنش���طة» ،مش���يراً إلى أن
«الزائرين سيس���تطيعون زيارة دول العالم كافة في يوم واحد ،وبشكل
آمن كلياً».
)Union of Arab Banks (October 2021
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مقابالت

Expo dubai 2020
توقعات بإستقطاب  25مليون شخص
وتحقيق عوائد بـ  18.7مليار دوالر

تتعدد اإلنجازات المادية والمعنوية التي حققتها دولة االمارات العربية المتحدة من خالل إستضافتها Expo dubai 2020
ّ
ال��ذي ت��مّ إفتت��اح أعماله ف��ي األول من تش��رين األول (أوكتوبر)  ،2021بعد أن ت��مّ تأجيله لمدة عام بس��بب جائحة فيروس
كورون��ا .صحيح أن إمارة دبي أنفق��ت  7مليارات دوالر للتحضير للمعرض ،إال أن دولة األمارات وضعت أهداف ًا طموحة لمعرض
إكس��بو ،وتوقعت بأن يتخطى أثره اإلقتصادي  %1.5من الناتج المحلي ،بعوائد تبلغ  69مليار درهم (نحو  18.7مليار دوالر)
في قطاع الخدمات وتنظيم الفعاليات ،و 27مليار درهم (نحو  7.3مليارات دوالر) في مجال القيمة المضافة لقطاع اإلنشاءات
و 11.4ملي��ار درهم ( 1.3مليارات دوالر) لقطاع الفنادق ،ومن المتوقع أن تس��تقبل دب��ي  25مليون زائر (يتوافد %70منهم من
خارج الدولة) مما يجعله الحدث األكثر عالمي ًا في تاريخ معارض «إكسبو» (أكثر من زوار «إكسبو ميالنو .)»2015
تاريخياً ،إكس��بو هو معرض دولي يُ قام كل  5س��نوات في بلد مختلف ،ويس��تمر لمدة أقصاها  6أش��هر ،حيث يُ ش��كل المعرض
منص��ة إس��تثنائية تتيح للمجتم��ع العالمي التع��اون مع ًا إلكتش��اف الحلول المبتك��رة والرائ��دة لتحقيق التنمي��ة العالمية.
وتتمح��ور الفكرة األساس��ية لهذا المعرض حول تبادل األف��كار واإلختراعات بين مختلف بلدان العال��م ،وتتمتع دبي بتاريخ
حاف��ل ف��ي مجال التواصل واألفكار الرائدة الجديدة ،وهو ما ستُ كرّ س��ه من خالل معرض «إكس��بو الدول��ي  »2020في أعقاب
إنكم��اش اإلقتص��اد العالمي نتيجة إنتش��ار جائحة كورونا ،حي��ث تبدو الحاجة ملح��ةً إلى نماذج عالمي��ة جديدة لتحقيق
التنمية اإلقتصادية المس��تدامة واإلس��تقرار المالي .لذلك سيُ ش��كل المعرض منصة مميزة لتكريس نماذج جديدة لتدفق
س��يركز على إكتش��اف س��بل الترابط وتحديد
المقدرات المالية والفكرية الكفيلة بتعزيز روح ريادة األعمال واإلبتكار ،كما ُ
ّ
الشراكات المحتملة ،مما يؤدي في نهاية المطاف إلى إنتاج إرث من اإلبتكارات الجديدة.
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حدث �ضخم و�إ�ستخال�ص العبر
غبريل:
النتائج الإقت�صادية للمعر�ض
�ستكون مهمة
والتقديرات �أنه خالل � 10سنوات
القيمة الم�ضافة للإقت�صاد
االماراتي �ستكون  123مليار درهم
لي���س مبالغ���ة الق���ول :إن «معرض دب���ي  »2020هو حدث
عالم���ي ضخم ،ل���ه تأثيرات���ه العالمي���ة واإلقليمي���ة والعربية،
وهذا ما يوافق عليه الخبير اإلقتصادي الدكتور نس��يب
غبري��ل الذي يش���رح لـ «مجلة إتحاد المص���ارف العربية» أن
«أهمي���ة «معرض  »2020في دبي« ،تتركز في  3نقاط ،أولها
إس���تحواذ دول���ة اإلم���ارات العربي���ة المتحدة على إس���تضافة
المع���رض ال���ذي يحصل مرة كل  5س���نوات ،وه���ذه هي المرة
األول���ى ال���ذي يُنظم في���ه المعرض في دولة عربي���ة ،وثانياً إن
دول���ة االم���ارات إس���تطاعت أن تُثب���ت أنها تتمت���ع باإلمكانات
الالزمة التي تُخوّلها تنظيم وإس���تضافة المعرض على صعيد
عالم���ي ،وثالثا إنها إس���تطاعت اإللتزام بإفتتاح المعرض رغم
جائح���ة كورونا ،وتمكنت من إنج���از كل التحضيرات الصحية
واللوجستية».
ي���رى غبري���ل أن «النتائ���ج اإلقتصادي���ة للمعرض س���تكون
مهم���ة ج���داً ،وهن���اك تقديرات تش���ير إلى أنه م���ا بين عامي
 2013و 2031فالقيمة المضافة لإلقتصاد االماراتي ،س���تكون
 123ملي���ار درهم ،وخالل العام  2022-2021س���تكون القيمة
المضاف���ة  % 1،5من الناتج المحلي في دولة االمارات ،وهذه
القيمة المضافة مقس���مة على  3مراحل :في المرحلة األولى
الممتدة من العام  2013إلى العام ( 2020التحضيرات والبنى
التحتي���ة) ،تبل���غ القيم���ة المضافة  38مليار دره���م ،والمرحلة
الثانية أي س���نة اإلفتتاح ،فالقيمة المضافة س���تبلغ  23مليار
درهم ،والمرحلة الثالثة أي بعد عشر سنوات ،القيمة المضافة
ستبلغ  62مليار درهم» ،مشدداً على أن «هذا المشروع الضخم
س���يخلق في العام ت نحو  50ألف فرصة عمل في اإلمارات،
وخالل فترة «اإلكس���بو» س���يخلق  94فرصة عم���ل ،كما تُقدّر
اإلستثمارات بالبنى التحتية بـ  40مليار درهم».
ويعتب���ر غبري���ل أن «الفوائ���د اإلقتصادية عل���ى اإلقتصاد
اإلمارات���ي كبي���رة .علماً أن المعرض أتى بع���د جائحة كورونا،
ف���كان مناس���بة لجمع الناس م���ع بعضهم واقعي���اً وليس فقط
)Union of Arab Banks (October 2021

إفتراضياً ،ويُع ّد أكبر حدث عالمي منذ جائحة كورونا .ويُتوقع
أن ي���زوره بين  20مليون ش���خص و 25مليوناً خالل  6أش���هر
(فترة المعرض)» ،مشيراً إلى «أن دولة اإلمارات قدمت للبنان
جناحاً على حسابها الخاص ،والشركات اللبنانية موجودة في
المعرض ،وهذا أمر جيد ،ألن لبنان يجب أن يعود إلى الساحة
العالمي���ة والعربية والخليجية كش���ركات ومؤسس���ات ومصانع
ومنتج���ات ،وهي فرصة لرجال األعمال اللبنانيين والش���ركات
وأصح���اب المصانع ،أن يُقدموا منتجاته���م للعالم ،ويتواصلوا
مع نظرائهم المشاركين في المعرض».
ويختم غبريل« :على المسؤولين اللبنانيين ،أن يستخلصوا
العب���رة من المع���رض ،وكيف يُمكن ألي دول���ة ،حتى ولو كانت
منتج���ة للنف���ط وتملك م���وارد كافية ،أن تُنظ���م معرضاً يجمع
العالم ،عندها يعود على شعبها بالفائدة ،وهذا األمر ال يتطلب
إ ّال اإلرادة».

حبيقة:
ي�شكل المعر�ض ملتقى
للإ�ستثمارات والأعمال
في العالم العربي
وي�ضع دبي على الخارطة العالمية
�أكثر ف�أكثر
يُوافق الخبي��ر اإلقتصادي الدكت��ور لويس حبيقة
عل���ى «أهمية المع���رض حيال دولة اإلم���ارات ودول المنطقة،
بإعتب���ار أنه مع���رض عالمي يُنظم كل  5س���نوات» ،مش���يراً لـ
«مجل���ة إتح���اد المص���ارف العربي���ة» إل���ى أن «الفت���رة الت���ي
سيستغرقها المعرض ،ستكون أساسية لجميع الدول المشاركة
وإلمارة دبي ،وخصوصاً كونها باتت العاصمة لدولة اإلمارات،
وبالتال���ي يُش���كل المعرض ملتقى لإلس���تثمارات واألعمال في
العالم العربي ،ويضع دبي على الخارطة العالمية أكثر فأكثر».
يضي���ف حبيقة« :أظه���ر اإلفتتاح والتنظي���م ،أنه فريد من
نوع���ه ،وكان الحرص عل���ى وجود تمثيل للعال���م العربي خالل
حفل���ة اإلفتتاح ،وهذا أمر جيد ،وهو خطوة إلى األمام نتيجة
جهد ،وتُعزز مركز دبي كعاصمة إقتصادية للعالم العربي».
ويختم حبيقة« :مش���اركة لبنان في المعرض ،ستعود عليه
بالفائدة وال سيما حيال القطاع الخاص والشركات والمصانع
المش���اركة ،وأهمية حض���وره يكمن في تبيي���ض صفحته بعد
الصيت السيء الذي أحاط بلبنان بعد األزمة اإلقتصادية التي
عصفت به».
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م�شاركة لبنان
�شقير:
على القطاع الخا�ص
والحكومة
تقديم �أف�ضل ما لديهم
للإ�ستفادة من الفر�ص المهمة
التي يُوفرها �إك�سبو 2020
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وش���اركت  192دول���ة في المعرض ومنها لبن���ان ،رغم الصعوبات
المادية واألزمة اإلقتصادية التي يعانيها ،حيث بادرت دولة االمارات
إل���ى تحمّل تكاليف بن���اء الجناح اللبناني في المعرض ،وتولّى القطاع
الخاص وإتحاد الغ���رف اإلقتصادية في لبنان تأمين تكاليف تجهيزه
وتنظي���م النش���اطات فيه ،وف���ي هذا االط���ار يعتبر رئي��س الغرفة
الوزير السابق محمد شقير لـ «مجلة إتحاد المصارف العربية» أن
«أهمية المش���اركة في المعرض ،هي أننا نقول للعالم والمستثمرين،
أن لبن���ان موجود ،وهو يعكس صورة لبن���ان التي نحبها والذي يعرفه
كل العال���م ،وهو سيس���تمر في اإلبداع رغ���م كل الصعوبات الراهنة»،
مش���دداً عل���ى أن «مش���اركة لبنان ه���ي بفضل ولي عهد دبي الش���يخ
محمد بن راشد الذي أص ّر على أن يكون بلدنا في قلب هذا الحدث
العالمي في دبي».
ويش���رح ش���قير أن «إتحاد الغرف اللبنانية لم يتوان لحظة واحدة
ف���ي تحم���ل المس���ؤولية ،ألننا ن���درك جي���داً أهمية وج���ود لبنان في
مختل���ف قطاعات���ه اإلقتصادية والحضاري���ة والثقافية في المعرض،
وألنن���ا ن���درك أيضاً مدى الخطر على هوي���ة لبنان في حال غاب عن
المسرح العالمي ،كذلك نُدرك أن صموده في مواجهة األزمة والعودة
إلى النهوض هو بالخروج الى العالم وليس التقوقع في الداخل».
ويرى ش���قير أن «القطاع الخ���اص والهيئات والجهات الحكومية،
مطالب���ون جميعن���ا بتقديم أفضل م���ا لدينا من منتج���ات وإبتكارات
وخدم���ات وأفضل ص���ورة للبنان لإلس���تفادة
بأقص���ى م���ا يُمكن م���ن هذه الف���رص المهمة
والكثي���رة الت���ي يوفره���ا ه���ذا الح���دث
اإلس���تثنائي» ،الفتاً إل���ى أن «القطاع الخاص
اللبنان���ي كان عل���ى الدوام س���باقاً ف���ي العمل
والمبادرة إللتقاط الفرص ،وأدعو كل سيدات
ورج���ال األعم���ال اللبنانيين ال���ى العمل بقوة
ومن دون هوادة ،إلس���تغالل الفرص وتوس���يع
العالق���ات واألعم���ال ،ألن لبن���ان بحاجة إلينا
جميعاً».
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ويوض���ح ش���قير أن «الحكوم���ة الجديدة برئاس���ة الرئيس نجيب
ميقات���ي تعي أهمي���ة أن تكون رافع���ة للقطاع���ات اإلقتصادية ،وهي
تدع���م القط���اع الخاص خصوصاً ف���ي هذه المرحل���ة» ،الفتاً إلى أن
«الجن���اح اللبنان���ي في المعرض س���ينظم أس���بوعياً حدث���اً وبرنامجاً
يُظه���ر المهارات اللبنانية ،س���واء أكان في المطب���خ اللبناني أو قطاع
المعلوماتية والش���ركات الناش���ئة ،أو الطبابة والتعليم ،إلظهار صورة
لبنان الحقيقية .علماً أن مدة إقامة المعرض ستكون ( 6أشهر) ،مما
سيُتيح إظهار هذه المهارات التي يتمتع بها اللبنانيون».

�أبي حيدر:
المعر�ض يخلق
من�صة للبنان للإطاللة
على دول العالم
لت�سويق الخدمات والب�ضائع
من خالل دبي
على ضفة وزارة اإلقتصاد ،يرى المدير العام لوزارة اإلقتصاد
والتجارة محمد أبي حيدر لـ «مجلة إتحاد المصارف العربية» أن
«أهمية مش���اركة لبنان في المعرض ،أنها من حيث الش���كل أتت من
دون أي تكلفة ،بل من خالل هبة كريمة قدمتها دولة اإلمارات للبنان
(بناء الجناح) والقطاع الخاص في لبنان ش���ارك في تمويل مش���اركة
الصناعيين والش���ركات الناشئة والمؤسس���ات الصغيرة والمتوسطة
في المعرض».
ويخل���ص أب���ي حي���در إل���ى الق���ول« :أما م���ن حي���ث المضمون،
فالمع���رض يخل���ق منصة للبن���ان لإلطاللة على دول العالم لتس���ويق
الخدم���ات والبضائ���ع اللبنانية ف���ي كل بلدان العالم ،م���ن خالل بلد
واحد هو دبي ،وأيضا لجلب العملة الصعبة على لبنان من خالل بيع
بضائع مما يُحرّك العجلة اإلقتصادية».
باسمة عطوي
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األخبار والمستجدات

أكبر عملية توزيع في التاريخ

دول تبدأ بتسلَّم مليارات الدوالرات من صندوق النقد الدولي
وتوزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة «خالٍ من التكلفة»
ب��دأ صندوق النقد الدولي ،للمرة الرابعة في تاريخه ،توزيع حقوق س��حب خاصة عل��ى أعضائه ،وتبلغ هذه المرة  650مليار
دوالر ما يعادل  456مليار وحدة  -األكبر تاريخي ًا  ،-في صورة حقوق السحب الخاصة ،والتي وافق على تخصيصها مطلع آب/
أغسطس .2021

وقالت مديرة الصندوق كرس���تالينا غورغيف���ا« :إن البلدان يجب
أن تس���تخدم هذه المخصصات على نحو مس���ؤول وحكيم بما يُحقق
صالح كل المواطنين».
يُذكر أن حقوق الس���حب الخاصة ه���و أصل إحتياطي دولي مُد ّر
للفائ���دة أنش���أه الصن���دوق في الع���ام  1969كعنص���ر مكمّل لألصول
اإلحتياطية األخرى للبلدان األعضاء.
وترتكز قيمة حق السحب الخاص على سلّة عمالت دولية تتألف
من الدوالر األميركي ،والين الياباني ،واليورو ،والجنيه اإلس���ترليني،
واليوان الصيني .وحق الس���حب الخاص ليس عملة وال مطالبة على
الصندوق ،لكنه مطالبة محتملة على عمالت البلدان األعضاء القابلة
لإلستخدام الحر.
ويُح���دّد الصندوق يومياً قيمة حق الس���حب الخاص بناء على ك ّم
العم�ل�ات الثابتة المدرجة في س���لّة تقييم حقوق الس���حب الخاصة،
وأس���عار الصرف الس���وقية اليومية بين العم�ل�ات المدرجة في هذه
السلة.
)Union of Arab Banks (October 2021

وال تُ���وزع مخصصات حقوق الس���حب الخاص���ة إ ّال على البلدان
األعض���اء التي تختار المش���اركة في إدارة حقوق الس���حب الخاصة،
وكل أعضاء الصندوق مشاركون حالياً فيها.

حيازة حقوق ال�سحب

يُمك���ن حي���ازة حقوق الس���حب الخاصة وإس���تخدامها من جانب
البل���دان األعضاء ،وصندوق النقد الدولي ،وكيانات رس���مية مختصة
محددة يُشار إليها بإسم «الحائزون المعتمدون».
وطبق���اً إلتفاقية تأس���يس الصن���دوق ،ال يج���وز اإلضطالع بدور
الحائز المعتمد لحقوق السحب الخاصة سوى للبلدان األعضاء غير
المشاركة ،والبلدان غير األعضاء ،والكيانات الرسمية .وهناك حالياً
 15حائ���زاً معتمداً ،وهي 4 :بنوك مركزية (البنك المركزي األوروبي،
والبنك المركزي لدول وس���ط إفريقي���ا ،والبنك المركزي لدول غرب
إفريقي���ا ،والبنك المركزي لمنطقة ش���رق الكاريبي)؛ و 3مؤسس���ات
نقدية حكومية دولية (بنك التسويات الدولية ،والصندوق اإلحتياطي
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021
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ألمي���ركا الالتيني���ة؛ وصن���دوق
النق���د العرب���ي)؛ و 8مؤسس���ات
للتنمية (بن���ك التنمية اإلفريقي،
وصن���دوق التنمي���ة اإلفريق���ي،
وبنك التنمية اآلس���يوي ،والبنك
الدول���ي لإلنش���اء والتعمي���ر،
والمؤسس���ة الدولي���ة للتنمي���ة،
والبن���ك اإلس�ل�امي للتنمي���ة،
وبنك اإلس���تثمار اإلسكندنافي،
والصن���دوق الدول���ي للتنمي���ة
الزراعية) .والتوزيع العام لحقوق الس���حب الخاصة هو وسيلة لتكملة
إحتياط���ات النق���د األجنبي الخاص���ة بالبلدان األعضاء ،تس���مح لها
بتقليص اإلعتماد على الدين الداخلي أو الخارجي ذي التكلفة األعلى
من أجل بناء اإلحتياطات.

ميزات توزيع مخ�ص�صات ال�سحب الخا�صة

تُمث���ل حق���وق الس���حب الخاص���ة ،تكمل���ة لألص���ول اإلحتياطية
القائمة للمساعدة في تلبية إحتياج عالمي طويل األجل ،وهي إحدى
الميزات المباش���رة إلج���راء توزيع عام لمخصصات حقوق الس���حب
الخاص���ة ،ب���ل هي بالفعل الغرض من ه���ذه التوزيعات طبقاً إلتفاقية
تأس���يس صن���دوق النق���د الدول���ي .ويؤدي ه���ذا إلى تعزي���ز هوامش
األم���ان المتوافرة ،وإكس���اب اإلقتصاد الدولي مزي���داً من الصالبة.
وتمثل حقوق السحب الخاصة أيضاً وسيلة لتقديم الدعم في الوقت
المناسب للبلدان األعضاء التي تحتاج إليه.

توزيع وحدات ال�سحب الخا�صة

ق���ام الصن���دوق بتوزيع وحدات من حقوق الس���حب الخاصة يبلغ
مجموعه���ا  204,2ملي���ار وحدة (ما يعادل  318ملي���ار دوالر تقريباً)،
بما في ذلك ثالثة توزيعات عامة وتوزيع خاص إستثنائي ،كالتالي:
 توزيع  9,3مليارات وحدة على دفعات سنوية في الفترة .1970-1972 توزيع  12,1مليار وحدة على دفعات سنوية في الفترة .1979-1981 توزي���ع  161,2مليار وحدة في  28أغس���طس /آب  ،2009وهوأكبر توزيع على اإلطالق حتى تاريخه.
 ف���ي ظ���ل توزيع خاص إس���تثنائي ،تم توزي���ع  21,5مليار وحدةمن حقوق الس���حب الخاصة في  9سبتمبر /أيلول  ،2009تصحيحاً
لع���دم حص���ول البل���دان األعضاء الت���ي إنضمت إلى الصن���دوق بعد
الع���ام  1981عل���ى أي مخصص���ات من حقوق الس���حب الخاصة منذ
التحاقه���ا بعضويته .باإلضافة إلى ذلك ،تُ���و َزّع على األعضاء الجدد
في الصندوق مخصصات من حقوق السحب الخاصة عند مشاركتها
في إدارة حقوق السحب الخاصة.
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�إ�ستخدام الدول لحقوق ال�سحب

بمج���رد إج���راء التوزي���ع ،تس���تطيع البل���دان األعض���اء حي���ازة
مخصصاته���ا م���ن حق���وق الس���حب الخاصة كج���زء مم���ا تملكه من
إحتياطات النقد األجنبي أو بيعها أو إس���تخدامها كلها أو جزء منها.
ويُمكن للبلدان األعضاء مبادلة حقوق الس���حب الخاصة بأي عمالت
قابلة لإلستخدام الحر ،سواء في ما بينها أو مع الحائزين المعتمدين،
ويُمك���ن إتمام ه���ذه المبادلة بموج���ب إتفاق طوع���ي أو خطة تكليف
إلزامية تُطبّق على البلدان التي تتمتع بمراكز خارجية قوية بالدرجة
الكافية ،وهو ما يُمثل المورد اإلحتياطي األخير لسوق حقوق السحب
الخاصة .ومنذ العام  ،1987تعمل س���وق حقوق السحب الخاصة من
خ�ل�ال اإلتفاقات الطوعي���ة ،دون الحاجة إلى تفعي���ل خطة التكليف
اإللزامية.
ويُمكن للبلدان األعضاء أيضاً إستخدام حقوق السحب الخاصة
ف���ي مجموع���ة من العمليات المص���رّح بها في ما بينه���ا ،كاإلقراض،
وس���داد اإللتزامات وتنفيذ التعهدات وفي العمليات والمعامالت التي
يكون الصندوق طرفاً فيها ،مثل دفع الفائدة على القروض أو س���داد
القروض ،أو دفع ما يتقرّر من زيادات في حصص العضوية.

التكلفة

«خ���ال من التكلفة»،
ٍ
توزيع مخصصات حقوق الس���حب الخاصة
مخصصات حقوق الس���حب
ّ
فه���و يتألف م���ن عنصري���ن :زيادة ف���ي
الخاصة (الخصوم) بالنس���بة إلى البلدان المش���اركة في إدارة حقوق
الس���حب الخاص���ة (كل البل���دان األعضاء حالياً) ،وزي���ادة مقابلة في
حيازاتها من حقوق السحب الخاصة (األصول).
وتدفع إدارة حقوق الس���حب الخاصة ل���كل بلد عضو فوائد على
حيازاته من حقوق الس���حب الخاصة ،وتُحَ ِ ّصل رس���وماً بالسعر عينه
مخصصاته منها س���عر الفائدة على حقوق الس���حب الخاصة.
ّ
عل���ى
مخصصات حقوق السحب الخاصة «خالية من التكلفة»
وبالتالي ،فإن ّ
بالنسبة إلى كل البلدان األعضاء ،ألن الفوائد تُعوّض الرسوم لتصبح
المحصل���ة النهائية صفراً في حالة عدم إس���تخدام البلدان األعضاء
ّ
لمخصصاتها من حقوق السحب الخاصة.
)Union of Arab Banks (October 2021

حصة الدول العربية من مليارات صندوق النقد الدولي الجديدة
تُ ظه��ر بيان��ات صن��دوق النقد الدول��ي أن الدول العربية األعضاء في المؤسس��ة الدولية تبلغ نس��بة حصته��م نح��و  ،% 5.72وبالتالي فإن ما
سيحصلون عليه نتيجة هذه الحصة يُ قدر بنحو  32.2مليار دوالر في صورة حقوق سحب خاصة يبلغ عددها  22.7مليار وحدة حقوق سحب.
وب��دأ صن��دوق النقد الدولي ،للم��رة الرابعة في تاريخه توزيع حقوق س��حب خاصة على أعضائه ،وتبلغ هذه الم��رة  650مليار دوالر ما
يع��ادل  456ملي��ار وحدة ،وهي األكبر تاريخياً ،على أعضائ��ه البالغ عددهم  190عضواً ،في صورة حقوق الس��حب الخاصة ،والتي وافق
على تخصيصها مطلع شهر آب  /أغسطس .2021

وتقس���م مخصص���ات التوزي���ع الع���ام لحق���وق الس���حب الخاصة على
َّ
البلدان األعضاء في الصندوق بالنس���بة المئوية عينها لحصص عضويتها
في الصندوق.
تُع��� ّد المملكة العربية الس���عودية أكبر دولة عربي���ة تحصل على حقوق
س���حب خاص���ة ب���ـ  9577.5مليون وح���دة س���حب خاصة ،وتبل���غ حصتها
التصويتية .% 2.1
وف���ي المرتبة الثاني���ة تأتي اإلمارات بـ  2125.2مليون وحدة س���حب،
وحصته���ا التصويتي���ة  ،% 0.49ث���م مص���ر بالمرتب���ة الثالثة ب���ـ 1952.5
وحصتها التصويتية.% 0.43 ،
وتأتي الجزائر في المرتبة الرابعة ،بعدد  1853.2مليون حقوق سحب
خاص���ة ،بحص���ة تصويتية  ،% 0.41ث���م الكويت ب���ـ  1853.2مليون وحدة
)Union of Arab Banks (October 2021

سحب خاصة بحصة تصويتية تبلغ .% 0.41
وحقوق الس���حب الخاصة هو أصل إحتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه
الصن���دوق ف���ي الع���ام  1969كعنصر مكم���ل لألص���ول االحتياطية األخرى
للبلدان األعضاء.
وترتك���ز قيمة حق الس���حب الخاص على س���لة عم�ل�ات دولية تتألف
م���ن الدوالر األميركي والين الياباني واليورو والجنيه اإلس���ترليني واليوان
الصيني .وحق السحب الخاص ليس عملة وال مطالبة على الصندوق ،لكنه
مطالبة محتملة على عمالت البلدان األعضاء القابلة لالستخدام الحر.
وال توزع مخصصات حقوق السحب الخاصة إال على البلدان األعضاء
الت���ي تختار المش���اركة ف���ي إدارة حقوق الس���حب الخاص���ة .وكل أعضاء
الصندوق مشاركون حالياً فيها.
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021

45

مقابالت

صندوق النقد الدولي ي ُوزع حقوق سحب خاصة
على أعضائه وحصة لبنان بـ  860مليون دوالر
فما هي الطريقة األفضل لصرفها؟
ال شك في أن قرار صندوق النقد الدولي توزيع حقوق سحب خاصة على أعضائه والتي بلغت  650مليار دوالر أي ما يعادل  456مليار وحدة ،سيكون له
صداه اإلقتصادي والمالي على دول العالم التي تملك حقوق السحب ومنها الدول العربية ولبنان ،كون هذه الخطوة هي األكبر تاريخياً ،وتأتي بعد إنتشار
جائحة كورونا التي أدت إلى خسائر باهظة على صعيد اإلقتصاد العالمي.
من الناحية التقنية إجراء التوزيع ،يعني أن البلدان األعضاء في صندوق النقد الدولي تستطيع حيازة مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة كجزء مما
تملكه من إحتياطات النقد األجنبي أو بيعها أو إستخدامها كلها أو جزء منها .ويُ مكن للبلدان األعضاء أيض ًا مبادلة حقوق السحب الخاصة بأي عمالت
قابلة لإلستخدام الحر ،سواء في ما بينها أو مع الحائزين المعتمدين ،ويُ مكن إتمام هذه المبادلة بموجب إتفاق طوعي أو خطة تكليف إلزامية تُطبّق
على البلدان التي تتمتع بمراكز خارجية قوية بالدرجة الكافية ،وهو ما يُ مثل المورد اإلحتياطي األخير لسوق حقوق السحب الخاصة.
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على صعيد لبنان ،وبسبب األزمة اإلقتصادية والمالية الخانقة التي يتخبط
فيها منذ س ��نتين ،يتم النظر إلى حصة لبنان من الس ��حوبات والتي تُقدّر بـ 860
مليون دوالر بأنها «طوق نجاة» يمنعه من الغرق أكثر فأكثر في وحول أزمته ،علماً
أن الخبراء اإلقتصاديين يعتبرون أن األزمة الحالية أس ��بابها متعددة ومتش ��عبة
ومتداخل ��ة وطويل ��ة األمد ،ويلفتون إلى أن لبنان ش ��هد طوال العقود الثالثة التي
تل ��ت نهاية الح ��رب االهلية أحداثاً داخلية وخارجي ��ة أدت الى إضعاف إقتصاده
ومنعه من تسجيل معدالت نمو جيدة.
ويُس ��جل الخب ��راء اإلقتصاديون أيضاً أن النم ��و اإلقتصادي الملحوظ الذي
س ��جله لبن ��ان بين عام ��يّ  1993و 1997كان س ��ببه الطفرة اإلقتصادي ��ة الكبيرة
الناجمة عن إطالق مش ��اريع إعادة اإلعمار الش ��املة وتحديداً في البنية التحتية
ال ��ذي قام ��ت به حكوم ��ة الرئيس رفيق الحري ��ري ،فيما كان الس ��بب وراء النمو
الكبي ��ر بين عاميّ  2008و 2010التدفقات المالية الكبيرة الواردة إلى لبنان في
ظل االزمة المالية العالمية ،فيما كان لبنان ينعم بأجواء إس ��تقرار سياس ��ي وثقة
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021

نقدية ومصرفية عالية.
ويذِّكر الخبراء أن اإلقتصاد اللبناني ش ��هد خالل العقد الذي س ��بق إنفجار
األزم ��ة اإلقتصادي ��ة الحالي ��ة تباط ��ؤاً واضح� �اً في النم ��و ،مع تفاق ��م العجز في
الحساب الجاري ،نتيجة لتراجع التدفقات المالية الى لبنان وبدء خروج تدريجي
لألم ��وال من ��ه .وبعد إحتجاجات  17أكتوبر/تش ��رين االول  2019تس ��ارع اإلنهيار
اإلقتص ��ادي والمال ��ي والنقدي ،وم ��ن ثم أتت جائحة كورونا ،وم ��ن بعدها إنفجار
مرفأ بيروت في  4أغسطس/آب  ،2020ما أدى الى إنهيار شبه تام في األوضاع
اإلقتصادي ��ة ،تجلّ ��ت تحديداً في هب ��وط قيمة الليرة اللبنانية بحيث وصل س ��عر
الصرف بتاريخ إعداد هذا التقرير إلى حوالي  20000ليرة للدوالر الواحد ،وفي
التضخم المفرط وال سيما اإلرتفاع الهائل ألسعار المواد الغذائية االساسية.
إذاً ،يتخ َّب ��ط لبن ��ان في وح ��ول أزمته اإلقتصادية والمالية منذ س ��نتين ،في
ظ ��ل إرتباك كبير لإلدارة السياس ��ية في حلّها ،وبالح ّد األدن ��ى لم تؤد الى وقف
اإلنهيار اإلقتصادي والمالي والنقدي المس ��تمر حت ��ى اآلن .وفي الوقت الحالي
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تُصّ ور الطبقة السياس ��ية للش ��عب اللبناني حقوق السحب الخاصة التي سيحصل
عليه ��ا لبن ��ان والتي تبلغ  860مليون دوالر ،على أنها العصا الس ��حرية التي تُحدث
فرقاً كبيراً في مش ��هد األزمة السياس ��ية التي نغرق فيها ،لذلك يُصبح من الجائز
البحث عن الفرق الذي سيحدثه هذا المبلغ في مشهد األزمة المالية التي يتخبط
فيه ��ا لبن ��ان ،وما هي الطريقة األمث ��ل لصرفها بما يفيد اللبنانيي ��ن لتحقيق النمو
اإلقتصادي وخصوصاً «أن هذه المخصصات ينبغي إستخدامها على نحو مسؤول
وحكيم بما يُحقق صالح كل المواطنين»؟ وفق مديرة الصندوق كرستالينا غورغيفا.

وينبّه غبريل إلى أن «السحوبات من صندوق النقد الدولي ليست ح ًال لألزمة
المالي ��ة واإلقتصادي ��ة الخانقة الت ��ي يعانيها لبنان ،بل الحل بعد تش ��كيل حكومة
وه ��و في تطوير برنامج إصالحي – إقتصادي  -مالي – نقدي متكامل ،وتقديمه
للبحث مع صندوق النقد الدولي والوصول إلى إتفاق تمويلي إصالحي معه».
ويخت����م غبريل قائالً« :إن توقيع الصندوق عل����ى هذا البرنامج يُعطي
مصداقي����ة عالمي����ة وإنضباطاً ويفتح الباب أمام ض����خ رؤوس االموال إلى
لبنان وهذا ما نحتاجه حقيقة».

غبريل:
إلستخدام هذا المبلغ في معالجة شح السيولة
وتمويل مؤسسات القطاع الخاص بكافة أحجامه وقطاعاته

عجاقة:
طريقة إنفاق هذه األموال ستضع الحكومة المقبلة
أمام إختبار والتفاوض مع صندوق النقد والمنظمات الدولية

يُجي ��ب الخبي��ر اإلقتصادي
ومدي��ر مركز األبح��اث في بنك
بيبلوس الدكتور نسيب غبريل
«مجل ��ة إتح ��اد المص ��ارف العربية»
على هذا السؤال بالقول :إن «المبلغ
الذي سيخصص للبنان من صندوق
النق ��د الدولي ل ��ن يصل إل ��ى لبنان
بس ��هولة ،ألن ��ه عبارة عن س ��حوبات
خاصة م ��ن صندوق النقد خصصها
ل ��كل البلدان األعضاء فيه بحس ��ب الكوتا التي يملكها ف ��ي الصندوق ،ولبنان
علي ��ه أن يج ��د بلداً آخر مس ��تعداً لش ��راء هذه الس ��حوبات الخاص ��ة ،مقابل
أن يحص ��ل عل ��ى  860ملي ��ون دوالر ،بمعنى آخر أن لبن ��ان حصل على حقوق
السحوبات الخاصة ،وعليه التفتيش عن بلد أو بلدان مستعدة لشرائها منه».
يُب ��دي غبريل أس ��فه لـ «ش ��هية بعض القوى السياس ��ية المفتوح ��ة على هذه
األم ��وال» ،ويق ��ول« :دعوها تصل أوالً إلى لبنان ،وبعده ��ا مصرف لبنان هو الجهة
الوحيدة المخولة إتخاذ القرار حول كيفية إستخدام هذا المبلغ» ،ناصحاً بإستخدام
ه ��ذا المبلغ «في معالجة ش ��ح الس ��يولة الذي يعان ��ي منها القط ��اع الخاص ،ومن
األج ��دى أن يتحول هذا المبلغ لتمويل مؤسس ��ات القط ��اع الخاص بكافة أحجامه
وبكاف ��ة القطاع ��ات ،وهذا يقرره مص ��رف لبنان والمص ��ارف التجارية ،ألن تمويل
الشركات اليوم يشكل معضلة وهي تعتمد على السوق الموازية لشراء الدوالرات».
ويضيف غبريل« :األولوية برأيي ،يجب أن تكون لتمويل القطاع الخاص
ف���ي لبنان ،ألن ذل���ك يُنعش القطاع الخاص الذي يعان���ي مجموعة أزمات،
وأهمها ش���ح الس���يولة بالعم�ل�ات االجنبية» ،الفتاً إل���ى أن «فتح إعتمادات
لهذه الش���ركات يسمح لها باإلس���تمرارية والحفاظ على موظفيها ويعطيها
وقتاً إلطالق العملية االصالحية ،وهذا ما يُنعش الدورة اإلقتصادية».
يُشدِّد غبريل على أن «شراء حقوق لبنان في صندوق النقد الدولي ليس أمراً
بس ��يطاً ،وعلى المسؤولين التفتيش عن دول تشتري سحوبات من صندوق النقد،
علماً أن هناك شهية من القوى السياسية على صرف هذه األموال ،لكن يجب أن
يكون هناك شفافية وحذر إلستخدامها بطريقة تفيد اإلقتصاد اللبناني».

يواف ��ق الخبي��ر اإلقتص��ادي
البروفس��ور جاس��م عجاقة على
وجهة نظر غبريل ،ويش ��رح لـ «مجلة
إتح ��اد المص ��ارف العربي ��ة» ب ��أن
«األموال التي سيمنحها صندوق النقد
الدولي للبنان ،ليس ��ت مساعدات بل
هي إش ��تراكات تدفعها الدول ،وهذا
البرنامج هدفه مس ��اعدة الدول على
مكافح ��ة تداعيات جائحة كورون ��ا اإلقتصادية واإلجتماعية» .والس ��ؤال الذي
يطرح هنا ماذا يمكن أن تفعله الدولة اللبنانية بهذه األموال؟
يجي���ب عجاقة« :من المؤكد أن كل األموال التي س���تُصرف س���تكون
ضم���ن إطار مكافحة تداعيات جائحة كورون���ا اإلقتصادية واإلجتماعية،
وحصل���ت تمنيات من قبل رئيس الصندوق الدولي والعديد من الس���فراء
المعنيي���ن باألزم���ة ،أن ال يكون اإلنفاق تش���غيلياً ،بل إس���تثمارياً» ،الفتاً
إلى أن «الرئيس نجيب ميقاتي طرح أن يس���تخدم جزءاً من هذه األموال
لإلستثمار في الكهرباء ،وهذا أمر محبّذ ألن األهم بالنسبة إلينا وبالنسبة
إلى صندوق النقد الدولي تشجيع اإلستثمار إلنعاش اإلقتصاد».
ويضي���ف عجاق���ة« :إن طريق���ة إنفاق ه���ذه األموال ،س���تكون تجربة،
وس���تضع السلطة التنفيذية أمام إختبار ومؤشر على المرحلة المقبلة ،وما
بعد تش���كيل الحكومة ،وبدء التفاوض مع صندوق النقد وأمام المنظمات
الدولي���ة» ،الفت���اً إل���ى أن «المواطن الع���ادي يُريد صرفه���ا على دعمه ألن
األوض���اع اإلقتصادية صعبة جداً ،أما المس���ؤولون اللبنانيون فأغلب الظن
أنه���م يُري���دون صرفها كرش���وة لإلنتخاب���ات النيابية المقبل���ة ،علماً أنه ال
يُمكنن���ا أن نُح���دد األض���رار التي س���بّبتها كورونا لإلقتص���اد اللبناني ،ألن
األزمات توالت ،من جائحة كورونا إلى أزمة سياسية فإنهيار إقتصادي».
ويرى عجاقة أن «الكهرباء باب ضروري لإلس���تثمار ،لما تُش���كله
من باب لإلس���تنزاف للمواط���ن وللمال العام ،وحل مش���كلة الكهرباء
بجزء من هذه األموال أمر جيد ،أما إنفاق المبلغ على اإلستيراد أمر
سيء لصورة لبنان أمام المجتمع الدولي».
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رئي�س مجل�س �إدارة جمعية م�صارف البحرين
عدنان �أحمد يو�سف:
�ستح�صل البلدان المتقدِّ مة ذات الدخل المرتفع
على ح�صَّ ة الأ�سد جرَّاء خطة �صندوق النقد الدولي لتوزيع الأموال على الدول
خ��ص رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين والرئيس
ّ
الس��ابق إلتح��اد المص��ارف العربي��ة عدن��ان أحمد يوس��ف
«مجل��ة إتحادالمص��ارف العربي��ة» ،بحدي��ث ح��ول موضوع
خط��ة صن��دوق النق��د الدولي لتوزي��ع األموال عل��ى الدول.
وهنا الحوار :
 lكيف تقرأون خطة صندوق النقد الدولي لجهة توزيع هذه
األموال؟
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 يُعتبر قرار اإلصدار العا ّم لحقوق السحب الخاصة بقيمة 650مليار دوالر ،قراراً تاريخياً بحق ،كونه األكبر منذ إنشاء هذه الحقوق
كأص���ل إحتياطي دولي في العام  ،1969وتُعادل قيمته تقريباً مجموع
جميع تدفقات اإلس���تثمار األجنبي المباش���ر ( 663مليار دوالر) التي
حصلت عليها البلدان النامية في العام  .2020وبموجب هذا القرار،
س���يقوم صندوق النقد الدولي بتعزيز السيولة العالمية بثالث مرات،
من  290مليار دوالر إلى  940ملياراً ،بهدف دعم التعافي من جائحة
«كوفيد.»19 -
وبموج���ب خط���ة التوزي���ع ،س���وف تس���تفيد جمي���ع البل���دان من
التخصي���ص الجدي���د لحق���وق الس���حب الخاصة .وطبق���اً للحصص
النس���بية في صندوق النقد الدولي ،ستحصل البلدان المتقدمة على
 % 60من حقوق الس���حب الجديدة ،بينما س���تحصل البلدان النامية
عل���ى  ،% 40بما في ذلك  % 2.4س���تُخصص للبل���دان األقل نمواً،
وعددها  46بلداً.
وبالتالي ،س���وف تحصل البلدان المتقدم���ة ذات الدخل المرتفع
على حصة األس���د ،أي  434مليار دوالر من المخصصات الجديدة،
وسيوزّع ثلثا هذا المبلغ تقريباً على بلدان مجموعة الدول الصناعية
الس���بع .وس���تحصل دول الش���ريحة الدني���ا من البل���دان ذات الدخل
المتوس���ط ،والت���ي تتضمن  % 43من س���كان العال���م ،على  65مليار
دوالر ( % 10م���ن مجم���وع المخصص���ات الجديدة) .وفق���اً للتوزيع
الجغرافي ،تس���تأثر أوروبا وآس���يا الوس���طى بأكبر حصة في حقوق
السحب الخاصة الجديدة ،ولن تحصل دول أفريقيا جنوب الصحراء
س���وى عل���ى  23ملي���ار دوالر ( )% 3.5م���ن مجم���وع المخصص���ات
الجديدة.
وهك���ذا نالح���ظ أن معظ���م األم���وال س���وف تذه���ب لل���دول
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المتقدمة ،ولكن هذا محكوم بنظام الحصص في الصندوق الذي
تهيم���ن عليه هذه ال���دول ،وبالتالي ،فإن نصيبه���ا هو أكبر .ولكن
يمك���ن للبلدان التي تتوافر لديها إحتياطات دولية كافية أن تُوجه
حق���وق الس���حب الخاصة بها غي���ر المس���تخدمة ،وذلك من دون
أي كلف���ة ،أي أن تتب���رّع بها إذا جاز التعبي���ر ،للبلدان ذات الدخل
المتوسط والمنخفض.
 lكي��ف يجب أن تُ س��تخدم هذه األموال برأيك��م ،وخصوص ًا
أنها تأتي تحت عنوان معالجة تداعيات جائحة كورونا؟
 يُمك���ن إس���تخدام الس���يولة الناتجة عن ه���ذه المقايضة لدعمتعافي البلدان من «كوفيد ،»19 -وتحصين إقتصادها ومجتمعاتها في
أعقاب الجائحة ،وتمويل أهداف التنمية المستدامة ،وتسديد فواتير
اإلستيراد القصيرة األجل ،وتسوية اإللتزامات المالية غير المسددّة،
وخدمة الديون أو سدادها.
كم���ا يُمكن أن تس���تفيد البلدان من مخصصات حقوق الس���حب
الخاصة الجديدة للتخفيف من سياسات التقييد المالية والتوسع في
اإلنفاق على المش���اريع وذلك بش���كل مدروس ،وبناء إحتياطات مالية
تيسّ ر شروط اإلقتراض التي تخضع لها.
كما يُمكن للدول التي تعاني أزمة سيولة أن تستخدم مخصصات
حق���وق الس���حب الخاصة الجديدة لتوس���يع الق���درات المالية لديها
والحيلولة دون اإلقتراض بأس���عار فائدة مرتفعة .بينما يُمكن للبلدان
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ذات الدخ���ل المتوس���ط الت���ي تواج���ه عج���زاً مس���تمراً في حس���اب
المدفوع���ات الجاري���ة إس���تخدام المخصص���ات الجدي���دة لمعالجة
اإلخت�ل�االت المالي���ة والخارجية المتكررة التي تع���وّق جهود التعافي
والنمو.
 lهل يجوز إس��تخدامها في مش��اريع إس��تثمارية ،وخصوص ًا
في البل��دان العربية الت��ي تضرّ رت جراء جائح��ة كورونا في
السنتين الماضيتين؟
 م���ن أص���ل ال���ـ  650ملي���ار دوالر المق���رّر توزيعه���ا ف���ي إطارالتخصي���ص الجديد لحقوق الس���حب الخاصة ،س���تحصل المنطقة
العربي���ة عل���ى إحتياطات دولي���ة إضافية قدره���ا  37.3مليار دوالر.
والمالح���ظ أن الدول الغنية مثل المملكة العربية الس���عودية س���وف
تحص���ل عل���ى أكبر حصة م���ن مخصصات حقوق الس���حب الخاصة
( 13.7مليار دوالر) .وس���تحصل المملكة العربية السعودية واإلمارات
العربي���ة المتح���دة ،مجتمعتَي���ن ،على ما يوازي إجمال���ي المبلغ الذي
ستحصل عليه باقي البلدان العربية األخرى مجتمعة ،حيث سيحصل
 15بل���داً عربي���اً ذات الدخل المتوس���ط والمنخفض عل���ى حوالي 15
ملي���ار دوالر ،أي أكثر من حصة المملكة العربية الس���عودية بـ % 10
فقط.
لذلك ،بالنس���بة إلى معظم البلدان سيتم إستخدام المخصصات
التي س���وف تحصل عليها مثل لبنان الذي سيحصل على  865مليون
دوالر ،وس���وريا عل���ى  390مليوناً ،واليمن على  660مليوناً ،وس���وف
تُس���تخدم ف���ي برام���ج التعاف���ي من جائحة كورونا بش���كل أساس���ي.
ومن الصعب بالنس���بة إلى هذه الدول ،الحديث عن إس���تخدامها في
مشاريع إستثمارية.
 lبعد هذه الخطوة المهمة من جانب صندوق النقد الدولي،
برأيك��م ،ه��ل المجتم��ع الدولي متج��ه إلى إعتماد سياس��ة
جديدة لدعم اإلقتصاد العالمي؟
 ن���رى في ه���ذه الخطوة ،كبرنامج دع���م إضافي لدعم التعافياإلقتص���ادي العالمي ،يُضاف إل���ى برامج التعاف���ي الموجودة حالياً
التي يُنفذها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ،إلى جانب برامج
التعاف���ي التي تبذلها الدول نفس���ها ،وال س���يما سياس���ات التيس���ير
المال���ي ،وتقديم القروض الميس���رة وخفض أس���عار الفائدة .أي إن
ال عمّا هو موجود ،وإنم���ا داعم ومتمم له،
ه���ذه الخطوة ليس���ت بدي ً
وذل���ك بغرض تحفيز التعاف���ي اإلقتصادي .وبرأيي ،إن هذه الخطوة
ت���م إتخاذه���ا بعدما إتضح أن جائحة كورونا س���وف يط���ول أمدها،
وال س���يما بعد ظهور الس�ل�االت المتحورة ،مما يُهدّد جهود التعافي
العالم���ي ،وبالتالي ب���ات لزاماً إتخ���اذ خطوات إضافي���ة لدعم هذا
)Union of Arab Banks (October 2021

التعاف���ي .ولك���ن كما نالحظ ف���إن غالبية المخصص���ات ذهبت إلى
الدول الغنية والمتقدمة على حساب الدول الفقيرة .ولم يتضح بعد
ف���ي ما إذا س���وف تقوم هذه ال���دول بالتنازل ع���ن حصصها لصالح
الدول الفقيرة.
لذل���ك ،ورغم أن التخصيص الجديد لحقوق الس���حب الخاصة
ه���ي خطوة ف���ي اإلتجاه الصحيح ،فإنه يتعيّ���ن أن تتبع هذه الخطوة
إج���راءات أخ���رى لضمان توجيه مس���تويات كافية من الس���يولة إلى
البل���دان النامية ،وذلك عبر حزمة من اإلجراءات ،منها على س���بيل
التوص���ل إلى إلتزام قوي إلع���ادة توجيه مخصصات حقوق
ّ
المث���ال،
الس���حب الخاص���ة الجديدة له���ذه البل���دان ،ووضع آلي���ات متعددة
األطراف وقابلة للتطبيق إلعادة التوجيه هذه.
 lهل س��يكون للدول العربية المتعثرة إقتصادي ًا حصة بهذا
الدعم ،ووفق ًا ألي شروط وقواعد؟
وضحنا حصص بعض الدول العربية المتعثرة من
 أعتق���د أنن���ا ّهذا الدعم .وبش���كل عام ،فإن المخصصات الجديدة التي ستحصل
عليه���ا المنطقة العربية من حقوق الس���حب الخاص���ة أقل بكثير من
إحتياجاتها التمويلية البالغة نحو  462مليار دوالر.
أما بالنس���بة إلى الش���روط والقواعد ،فإن البلدان تحصل عليها
مجان���اً ،وال س���يما وأنه���ا تق���وم بمقايضة ه���ذا األص���ل اإلحتياطي
ب���أي من العمالت الخم���س الصعبة (الدوالر ،والجنيه اإلس���ترليني،
والي���ن الياباني ،واليوان الصيني ،واليورو) لتوفير الس���يولة ،من دون
أن يحمله���ا ذلك دين���اً إضافياً .لذلك ،فإن حقوق الس���حب الخاصة
لصندوق النقد الدولي ،ال تُش���كل قروضاً يتعين سدادها ،وال تفرض
شروطاً تجارية على إستخدامها ،وال يُحدّد موعداً أو آماالً لسدادها.
كم���ا أنه���ا ال تُعتبر معونة ،لذل���ك ال يُرتب توزيعها أعب���اء مالية على
ميزانيات البلدان المانحة .غير أن إستخدام حقوق السحب الخاصة
لي���س مجاني���اً ،فعندم���ا يُصبح إحتياط بل���د ما من حقوق الس���حب
بمخصصاته
ّ
الخاصة منخفضاً بس���بب مقايضته أو تس���ييله ،مقارنة
التراكمي���ة المحدّدة من هذه الحقوق ،يتعيّن عليه أن يدفع لصندوق
النق���د فائدة بس���عر يبلغ حالياً  % 0.05بالنس���بة إل���ى البلدان ذات
الدخل المنخفض المقترضة من الصندوق اإلستئماني للنمو ،والح ّد
م���ن الفقر التابع لصن���دوق النقد .في المقاب���ل ،عندما يحوز بلد ما
حقوق س���حب خاصة تتج���اوز قيمته���ا مخصصات���ه التراكمية ،فإنه
يكس���ب فائدة بالسعر عينه ،وعندما يحصل بلد ما على مخصصات
جديدة من حقوق السحب الخاصة ،يُمكنه بيعها نقداً من أجل تعزيز
إحتياطياته من دون أي كلفة ،أو من أجل خلق الس���يولة إلستخدامها
في أماكن أخرى.
باسمة عطوي
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021
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األخبار والمستجدات

مؤشرات السالمة المالية للبنوك الكويتية ..متينة

سجلت مؤشرات السالمة المالية للقطاع المصرفي الكويتي أداء قوي ًا في نهاية الربع األول من العام  2021بعد مرور سنة من
ّ
أزمة «كورونا» ،إذا بلغ معيار كفاية رأس المال  ،% 18.7وهو أعلى بكثير من متطلبات الحدود الدنيا لتعليمات بنك الكويت
المركزي والبالغة  % 13كما أنها أعلى من متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية البالغة .% 10.5
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وف���ي ه���ذا اإلطار ،أق���دم العديد م���ن البن���وك على طرح
أدوات للدخل الثابت من س���ندات وصكوك لتدعيم مؤشراتها
المالي���ة ،بم���ا فيها معدل كفاية رأس الم���ال ،ويبدو أن البنوك
ق���ررت إقتناص فرصة التموي���ل المنخفض التكلفة في تدعيم
مصداتها المالية ،بعيداً عن المصدات التحوطية التي س���مح
به���ا بن���ك الكويت المركزي م���ع بداية األزمة ولم تس���تخدمها
البنوك.
وفي إتجاه آخر ،حصلت العديد من البنوك على موافقات
من بنك الكويت المركزي لزيادة رؤوس أموالها ،وتؤش���ر نسب
التغطيات الكبيرة ،س���واء إلصدارات الس���ندات والصكوك أو
اإلكتتابات في رأس المال ،إلى الثقة الكبيرة للمس���تثمرين في
جودة أداء القطاع المصرفي وأداء أسهم القطاع في البورصة،
علماً بأن مكاس���ب أس���هم البنوك تج���اوزت  % 23منذ بداية
العام الجاري.
وبلغت نسبة الشريحة األولى لرأس المال إلى قاعدة رأس
الم���ال ف���ي القطاع المصرف���ي  % 88.4في الرب���ع األول من
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021

الع���ام  ،2021مقارن���ة ب���ـ  % 78.4في الربع الراب���ع من العام
 ،2020في حين بلغت نس���بة الس���يولة الرقابية  ،% 25ورغم
أنه���ا واصلت التراجع منذ بداي���ة األزمة ،فإنها أكبر بكثير من
الحد األدنى المطلوب من البنك المركزي البالغ .% 18
رغ���م أن نس���بة الق���روض غي���ر المنتظم���ة إل���ى إجمالي
الق���روض ارتفعت إلى  % 2,3ف���ي نهاية الربع األول من العام
 ،2021فإنه���ا من أقل مع���دالت التعثر في المنطقة ،علماً بأن
نسبة صافي القروض غير المنتظمة إلى صافي القروض بلغت
 ،% 1.7مقارنة بـ  % 1.4في الربع األخير من العام .2020
وف���ق بيانات بن���ك الكوي���ت المركزي ،بلغت نس���بة تغطية
الق���روض غير المنتظمة في القطاع المصرفي (المخصصات
العامة والمحددة) نحو  % 195في نهاية الربع األول من العام
الج���اري ،مقارنة ب���ـ  % 222في الربع الرابع من العام ،2021
وهي من أكبر نس���ب التغطية ف���ي المنطقة ،علمأ بأن البنوك
الكويتية تحتف���ظ بأكبر رصيد للمخصص���ات بين القطاعات
المصرفية.
)Union of Arab Banks (October 2021

األخبار والمستجدات

السودان يعود إلى خارطة التحويالت الدولية بالعمالت الصعبة
منذ أكثر من  20عام ًا
أول تحويل مصرفي من السودان إلى الواليات المتحدة
أنجزه بنك قطر الوطني

جرت أول عملية تحويل مالية من السودان إلى الواليات المتحدة األميركية
بعد عقود من الحصار والعقوبات على البالد ومؤسساتها المالية.
فللمرة األولى ،منذ أكثر من  20عاماً ،جرت أول عملية تحويل مصرفي بين السودان والواليات المتحدة األميركية ،بالطرق
الرسمية ،وفق ما أعلنه السفير السوداني في العاصمة األميركية واشنطن ،نور الدين ساتي،
ال مصرفي ًا مؤخراً ،من بنك قطر الوطني في العاصمة السودانية الخرطوم
والذي قال إنه «تسلّم تحوي ً
على حسابه الشخصي في بنك «ويلز فارغو» ،في الواليات المتحدة» ،متوقع ًا «أن يتم إجراء تحويل آخر،
لكن من الواليات المتحدة إلى السودان» ،مشير ًا إلى «أن هذا التغيير ،سيُ سهّ ل عمل التحويالت من خالل المعامالت
المصرفية المباشرة بين السودان والواليات المتحدة ،بما يعود بالنفع على اإلقتصاد السوداني والشعب».

قرار رفع العقوبات عن ال�سودان في 2020

52

أعلن الرئيس األميركي الس���ابق دونالد ترامب في  19أكتوبر /تشرين
األول  ،2020س���حب الخرط���وم ،من الئح���ة العقوب���ات المفروضة عليها،
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021

والتي تعوّق اإلستثمارات الدولية» .في السياق نفسه ،أعلن وزير الخارجية
األميركية السابق مايك بومبيو أنه «تم رسمياً إلغاء تصنيف السودان كدولة
راعية لإلرهاب ،بعدما وقّع بالغاً يُلغي إعتبار السودان بلداً يرعى اإلرهاب،
)Union of Arab Banks (October 2021

ويدخل اإلجراء حيّز التنفيذ في  14ديس���مبر /كانون األول  ،»2020وقال
بومبي���و« :يُمثّ���ل ذلك تح ّوالً جذري���اً في عالقاتنا الثنائي���ة بإتجاه مزيد من
التعاون والدعم إلنتقال السودان التاريخي إلى الديموقراطية».
وكانت وزارة الخزانة األميركية قد حثّت مؤخراً ،المصارف على إجراء
معامالت مباش���رة مع الس���ودان .علماً أن محللي���ن إقتصاديين أفادوا «أن
المعامالت المصرفية المباشرة ال تزال تُشكل إشكالية بسبب «التشوهات»
في اإلقتصاد الس���وداني ،وأس���عار الصرف المتعددة والمتغيرة على نطاق
واسع للجنيه السوداني مقابل الدوالر.
وأص���درت الحكوم���ة اإلنتقالي���ة الس���ودانية ،في  20فبراير /ش���باط
 ،2021ق���راراً بتعوي���م الجنيه الس���وداني ،لس��� ّد الفجوة الهائلة بين س���عر
الص���رف الرس���مي البال���غ  55جنيهاً للدوالر ،وس���عر الصرف في الس���وق
السوداء الذي بلغ نحو  400جنيه للدوالر.
يُذك���ر أن ه���ذا التحويل هو أول تحويل أموال بين الس���ودان والواليات
المتح���دة ،يجري عب���ر القنوات الرس���مية ،منذ أن فرض���ت إدارة الرئيس
األميرك���ي األس���بق ،بي���ل كلينتون ،عقوب���ات إقتصادية على الس���ودان ،في
الع���ام  ،1997وال���ذي جرى بموجبه���ا حظ ُر جميع اإلس���تثمارات األميركية
في الس���ودان ،وغالبية المعامالت التجارية الثنائية ،وذلك بس���بب الوصف
األميركي« :إس���تمرار دعم الس���ودان لإلرهاب الدولي ،وس���جلّه السيئ في
مجال حقوق اإلنسان ،وجهوده لزعزعة إستقرار المنطقة».

تاريخ العقوبات على ال�سودان وتداعياتها

خضع السودان منذ العام  1997لعقوبات إقتصادية وتجارية ،فرضتها
إدارات أميركي���ة تعاقب���ت على البي���ت األبيض .وتُفيد الخرط���وم «أن هذه
العقوبات ألحقت بها خس���ائر إقتصادية وسياسية فادحة ،فاقت  50مليار
دوالر ،لك���ن اإلدارات األميركي���ة المتعاقب���ة ،ظلّ���ت تُج���دد ه���ذه العقوبات
عام���اً بع���د آخر ،م���ن دون أن تضع حس���اباً لنداءاتها ،وللتن���ازالت الكبيرة
التي قدمتها» .وبعد دخول المملكة العربية الس���عودية كقوة إقليمية مؤثرة،
وضغوطها المس���تمرة على اإلدارة األميركية في السنوات األخيرة ،أثمرت
باإلنفراج الحالي.

خطة الم�سارات الخم�سة

وإس���تمر الس���ودان خاضع���اً له���ذه العقوب���ات إلى أن أص���در الرئيس
األميركي السابق باراك أوباما ،قبل فترة قصيرة من نهاية فترته الرئاسية
األخي���رة ،أم���راً تنفيذي���اً رفع بموجبه ،جزئي���اً ،العقوب���ات المفروضة على
الس���ودان لمدة س���تة أش���هر« ،على أن يتم الب���ت في رفعها كلياً بعد س���تة
أش���هر ،ف���ي حال إلتزام الس���ودان تعه���دات قطعها على نفس���ه» ،عُرفت بـ
«خطة المس���ارات الخمس���ة» ،والتي تتضمن جملة م���ن القضايا المحورية
مح���ل اإلهتمام المش���ترك ،وفي مقدمه���ا :التعاون ف���ي مكافحة اإلرهاب
واألمن اإلقليمي ،والس�ل�ام في كل من السودان وجنوب السودان ،وإحترام
حقوق اإلنسان.
وقب���ل أن تنقض���ي المهل���ة ،إنتُخ���ب دونال���د ترم���ب ،رئيس���اً للواليات
)Union of Arab Banks (October 2021

المتح���دة ،ال���ذي أرجأ البت في عقوبات الس���ودان لثالثة أش���هر إضافية،
للتحقق من مدى إلتزام الخرطوم تعهداتها.
وتنقسم العقوبات المفروضة على السودان إلى نوعين ،واحدة صادرة
بقرارات رئاسية تنفيذية ،وأخرى بموجب تشريعات سنّها الكونغرس.
وكانت وزارة الخارجية األميركية ،قد أدرجت السودان ،ضمن قائمتها
لل���دول الت���ي ترعى اإلرهاب ف���ي  18أغس���طس (آب)  ،1993وإتّهمته بأنه
يس���مح بإس���تخدام أراضيه ملجأ للذين تُصنّفهم بأنه���م إرهابيون ،وتوفير
م�ل�اذات آمنة لهم .وأجرت إدارات أميركية متع���ددة ،إتصاالت مع حكومة
الخرطوم ،لكن لم تُحرز خاللها العالقات أي تقدم ،إلى أن إعتبرت سفارة
واش���نطن ف���ي الخرطوم «أن أص���ل الخالفات بين البلدين ،يس���تند إلى أن
الس���ودان يدعم اإلرهاب ،وينتهك حقوق اإلنس���ان ،ويش ّن حرباً دينية على
جنوب السودان ،ويحول دون وصول المساعدات اإلنسانية».
وأصدر الرئيس األميركي األسبق بيل كلينتون ،في  13نوفمبر (تشرين
الثاني)  ،1997أمراً تنفيذياً طبّق بموجبه عقوبات إقتصادية وتجارية ومالية
ش���املة على السودان ،تحت مبرّر دعمه لإلرهاب الدولي .وزاد الطين بلّة،
قصف الطيران األميركي لمصنع الش���فاء لألدوية في  20أغس���طس (آب)
 ،1998بعدما إتهمت «أسامة بن الدن» الذي كانت تأويه الخرطوم ،بالضلوع
في تفجير س���فارتي الواليات المتحدة في دار الس�ل�ام ونيروبي ،زاعمة أن
المصنع يتبع لبن الدن ،ويُنتج أسلحة كيمائية.
وتوالت األوامر التنفيذية ضد الس���ودان ،ففي أبريل (نيس���ان) 2006
أص���در الرئيس األميرك���ي جورج دبليو بوش ،األمر ( ،)13400الذي وسّ ���ع
بموجبه العقوبات ،لتش���مل حظر األفراد الذين تثبت مس���اهمتهم في نزاع
دارفور ،وحجز أمالكهم ،ثم األمر التنفيذي ( )13412الصادر في س���بتمبر
(أيلول) من العام ذاته ،وقضى بإس���تمرار حجز أموال الحكومة السودانية،
وكل المعام�ل�ات الت���ي قد يقوم بها أي مواط���ن أميركي مع الخرطوم ،التي
تتعلّق بصناعة النفط والبتروكيمياويات.

قانون �سالم ال�سودان

ف ��ي العام  2002أصدر الكونغرس «قانون س�ل�ام الس ��ودان» الذي رهن
رف ��ع العقوب ��ات األميركية ،بتق ��دم المفاوضات مع «الحركة الش ��عبية لتحرير
الس ��ودان» ،وألحق به في العام « 2004قانون س�ل�ام السودان الشامل» ،وفي
 13أكتوبر (تشرين األول)  2006أصدر «قانون سالم ومحاسبة دارفور» الذي
يستند إلى أن سياسات حكومة السودان تُهدد أمن أميركا وسالمها وسياستها،
ثم تاله «قانون المحاسبة ونزع اإلستثمار في السودان» في العام  2007الذي
فرض الكونغرس بموجبه عقوبات ضد األش ��خاص الذين إعتبرهم مسؤولين
عن اإلبادة الجماعية ،وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية.
بعد هجمات  11سبتمبر (أيلول)  ،2011طرأ تحسن على عالقة البلدين،
وأبرمت الخرطوم إتفاقاً مع واش���نطن ،نص على تعاون العاصمتين بالعمل
معاً لمكافحة اإلرهاب ،لكن هذا اإلتفاق لم يُؤثر على العقوبات المفروضة
على الس���ودان ،رغم إقرار واش���نطن بأن النظام السوداني ح ّل خالفاته مع
جنوب السودان ،لكنه ربط تطبيع العالقات بين البلدين بالتوصل إلى وقف
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021
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للنزاع في إقليم دارفور السودان.
بي���د أن إدارة الرئي���س ب���اراك أوباما ،أعلنت في  17فبراير (ش���باط)
 2015تخفي���ف العقوب���ات على الس���ودان ،وس���محت للش���ركات األميركية
بتصدير أجهزة إتصاالت ش���خصية ،وبرمجيات تُتيح للسودانيين اإلتصال
باإلنترنت ،وشبكات التواصل اإلجتماعي ،وهو ما عُد مؤشراً إيجابياً.

رفع جزئي للعقوبات

لك���ن إدارة أوباما مدّدت في نوفمبر (تش���رين الثاني)  2016العقوبات
لمدة عام ،وأشارت إلى «إمكانية رفعها ،في حال تحقيق السودان لتقدم في
الملف���ات التي تطالب بها واش���نطن ،الخرطوم» .ثم فاجأ أوباما المراقبين
بإصداره أمرين تنفيذيين في  13يناير (كانون الثاني)  2017أعلن بموجبهما
رفعاً جزئياً لبعض العقوبات اإلقتصادية المفروضة على الخرطوم ،بسبب
م���ا س���مّاه «التقدم ال���ذي أحرزه الس���ودان» ،لكنه أبقى علي���ه ضمن قائمة
ال���دول الداعمة لإلرهاب .وقضى األمر الرئاس���ي برف���ع العقوبات الواردة
ضمن األمرين التنفيذيين ( ،)13067و( )13412اللذين أصدرهما ،في حال
إلتزام حكومة الس���ودان ،بما أُطلق عليه «األفعال اإليجابية التي س���بق أن
إتخذتها ،خالل األشهر الستة الماضية»
ولتفعي���ل األمرين التنفيذيي���ن ،عدّلت وزارة الخزان���ة ،ومكتب مراقبة
األص���ول األجنبية «أوف���اك» لوائح عقوبات الس���ودان ،مم���ا جعل األمرين
التنفيذيين س���اريين ،بمجرد نش���رهما في الس���جل الفيدرالي ،ويسمحان
بالقي���ام بالتعام�ل�ات المالية التي كان���ت محظورة ،وفقاً للوائ���ح العقوبات
الس���ودانية ،بما يُتيح لألفراد األميركيين القيام بتعامالت مالية ،مع أفراد
وهيئات سودانية ،وبرفع حظر األصول السودانية المجمّدة
وإش���ترطت اإلدارة األميركية على الس���ودان ،ما إصطُ لح على تسميته
بـ «خطة المس���ارات الخمس���ة» ،وتضمّنت «مكافحة اإلرهاب ،والعمل على
مكافحة «جيش الرب» ،والس�ل�ام في دولة الجنوب ،والسالم في السودان،
وإكمال مس���يرته والشأن اإلنساني .وقد جاءت هذه الشروط للرفع الكامل
للعقوبات األميركية ،بعد مرور ستة أشهر من األمر التنفيذي الذي أصدره
الرئيس باراك أوباما.

كيف �سي�ستفيد ال�سودان �إقت�صادي ًا من رفع العقوبات؟
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ال ش���ك في أن الس���ودان ،س���يخرج من دوامة الفقر تدريجاً بعد إنهاء
العقوب���ات األميركية التي فُرضت مؤخراً ،وذلك سيس���مح بدمج اإلقتصاد
الس���وداني وجهاز الدول���ة المصرفي في اإلقتص���اد العالمي ،وتدفق النقد
واإلستثمارات األجنبية للبالد ،وسيُساعد السودان على حيازة تكنولوجيات
حديث���ة ،والوصول إلى الس���وق المالي���ة الدولية ،ما يُتيح له تحس���ين إدارة
صادراته ووارداته .وس���ينجم أيض���اً تضاعف قيمة المس���اعدات التنموية
واإلنس���انية التي تُقدمها واش���نطن للس���ودان ،بما في ذل���ك فائض القمح
واإلمدادات الطبية التي يحتاجها الشعب السوداني بشدة.
ويتج���ه الس���ودان راهن���اً ،إل���ى إنه���اء أكب���ر عقب���ة أم���ام اإلصالحات
اإلقتصادية ،وهي رفع إسمه من قائمة الدول الراعية لإلرهاب ،فهو إنجاز
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021

كبير يضع نهاية لواحدة من أكثر تركات النظام الس���ابق الذي خلّف دماراً
لإلقتص���اد في ه���ذا البلد ،وضياعاً لفرص التنمي���ة فيه ،إضافة إلى عزلة
دولية خانقة.
فالس���ودان بالتأكيد ،لن يُضيّع فرصته لبناء مش���روع النهضة ،والسير
ف���ي طريق التنمي���ة واإلزدهار ،ومن خلف���ه ،يصطف األصدقاء واألش���قاء
لمس���اعدته على تج���اوز هذه المرحلة الحرجة من تاريخه ،وتدش���ين عهد
جديد يعود عبره الس���ودان ،مارداً إقتصادي���اً ،وأحد أبرز الدول الغنية في
قارة أفريقيا.
ويختم الس���فير الس���وداني في واشنطن نور الدين س���اتي بالقول« :إن
الحكومة الس���ودانية ،تأمل في أن يؤدي توحيد أسعار الصرف إلى تشجيع
التجارة واإلس���تثمار المباشر في السودان ،وتسهيل التعامالت بين البنوك
التي تتخذ من السودان مقراً لها وفي العالم الخارجي ،من خالل القنوات
الرسمية» ،مؤكداً أنه «سيتم إجراء تجربة أخرى (قريباً) ،إلرسال أموال من
بنك أميركي إلى السودان ،وإذا نجحت هذه التجربة ،فسيكون السودانيون
في الواليات المتحدة قادرين على إرس���ال التحويالت إلى بلدهم األم ،من
خالل قنوات رسمية موثوقة للمرة األولى منذ عقود».

ال�سودان يحرك الدوالر الجمركي تمهيد ًا لإلغائه تدريجي ًا

من جهة أخرى ،أفادت هيئة الجمارك السودانية ،في بيان أنها «عدّلت
قلي�ل�اً س���عر الصرف الذي تس���تخدمه لحس���اب الرس���وم والضرائب على
الواردات ،وقد تلغي الدوالر الجمركي تماماً مع إستقرار الجنيه السوداني
بعد خفض حاد لقيمته».
ولفت���ت الهيئ���ة في بيان إل���ى «أن الس���عر الجديد س���يكون  20جنيهاً
س���ودانياً لل���دوالر األميركي ،بعدما كان  18جنيهاً ،وه���و تقييم أعلى بكثير
للعمل���ة المحلي���ة مقارن���ة بنحو  379جنيه���اً عُرضت مؤخراً في الس���وقين
الرسمية والسوداء».
وإس���تُثني الس���عر الجمرك���ي م���ن نظام جدي���د ،كان قد أعلن���ه البنك
المركزي الس���وداني في  21فبراير /شباط  ،2021يهدف إلى توحيد سعر
الصرف الرس���مي والس���عر في الس���وق السوداء لمس���اعدة السودان ،على
تج���اوز أزم���ة إقتصادية خانقة ،ونيل إعفاء م���ن الديون .وكان قد حُ دد في
وقت سابق سعر الصرف الرسمي للجنيه السوداني عند  55للدوالر.
يُذك���ر أنه كان التعديل الذي طلب���ه المانحون األجانب وصندوق النقد
الدول���ي ،متوقعاً في أواخر العام الماضي ( ،)2020لكنه تأجل بعدما ع َقّد
ش���ح في السلع األساس���ية وتس���ارع لوتيرة التضخم إنتقاالً سياسياً هشاً.
ويريد صندوق النقد الدولي إصالحات أيضاً لسعر الدوالر الجمركي.
وأف���ادت هيئ���ة الجم���ارك «أن ال���دوالر الجمرك���ي ،قد يُلغ���ى بالكامل
تدريج���اً ،ألن الجني���ه يش���هد راهن���اً إس���تقراراً واضح���اً مقاب���ل العمالت
األجنبية» .علماً أنه يُتوقع أن يرتفع.
وأضافت الهيئة في بيان «أن هذا التعافي للجنيه هو الدافع األساسي
الذي س���وف يؤدي إلى إلغاء الدوالر الجمركي ،والذي لم يعد لوجوده داع،
إعتماداً على المعطيات الماثلة».
)Union of Arab Banks (October 2021

األخبار والمستجدات

المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقَّ لة بالديون

السودان البلد الـ  38الحائز على العالمة الفارقة
المعروفة بإسم «نقطة إتخاذ القرار» في مبادرة «هيبيك»

أطل��ق البن��ك وصن��دوق النقد الدوليان مبادرة «هيبيك» في العام ، 1996حيث وضع إطار ًا يس��مح لكل الدائنين ،بمن فيه��م الدائنين متعددي األطراف،
تقديم مس��اعدات ،من ش��أنها أن تخفف من أعباء الديون ،ألفقر بلدان العالم وأكثرها مديونية ،بغية ضمان إس��تدامة قدرتها على تحمّ ل الدين ،حيث
تمكّ ن نحو  38بلد ًا مستوفي ًا لشروط مبادرة «هيبيك» ،بما فيها السودان ،من الوصول إلى «نقطة إتخاذ القرار» ،وبلغ منها نحو  36بلد ًا «نقطة اإلنجاز».
ته ��دف هذه المبادرة المتعددة األط ��راف ،إلى تخفيف أعباء الديون والتي
أنش ��ئت ف ��ي العام  ، 2005ف ��ي زيادة تخفيض ديون البل ��دان ،منخفضة الدخل
المؤهلة ،وتزويدها بموارد إضافية لمساعدتها في تحقيق أهدافها اإلنمائية.
وبموج ��ب ه ��ذه المبادرة ،تقوم ثالث مؤسس ��ات متع ��ددة األطراف ،هي
المؤسس ��ة الدولية للتنمي ��ة التابعة للبن ��ك الدولي ،وصن ��دوق النقد الدولي،
وصن ��دوق التنمي ��ة اإلفريقي ،بتقدي ��م تخفيف أعباء الديون بنس ��بة % 100
على الديون المس ��توفية للشروط ،حيال البلدان المؤهلة ،لدى بلوغها «نقطة
اإلنج ��از» ف ��ي ظل مب ��ادرة «هيبيك» ،حيث س ��يحصل الس ��ودان على تخفيف
إضافي ألعب ��اء ديونه ،بموجب المبادرة متعددة األطراف من مجموعة البنك
الدولي ومجموعة بنك التنمية اإلفريقي.
لكن الس ��ودان غير مس ��توف لش ��روط تخفيف أعباء الديون من صندوق
النق ��د الدول ��ي ،بموج ��ب ه ��ذه المب ��ادرة ،لعدم وج ��ود أي قروض مس ��تحقة
للصندوق تس ��توفي ش ��روط المب ��ادرة .ويُتوقع أن ينظر الصن ��دوق في إتاحة
تخفي ��ف أعباء الديون للس ��ودان إلى جانب ما تقدمه مب ��ادرة «هيبيك» ،على
غ ��رار ما حدث ف ��ي حالة ليبيري ��ا والصومال ،بما يصل إل ��ى تخفيف ألعباء
الديون بنسبة  % 100على الدين المستوفي للشروط من الصندوق.
)Union of Arab Banks (October 2021

�آلية تخفيف �أعباء الديون للدولة ال�سودانية

بلغ إجمالي الدين الخارجي العام في السودان حوالي  56,2مليار دوالر،
ومن ش ��أن تطبي ��ق اآلليات التقليدية لتخفيف أعب ��اء الديون ،أن يُخفض هذا
الدي ��ن إلى  30,9ملي ��ار دوالر .ويُقدّر التخفيف اإلضاف ��ي ألعباء الديون من
خالل مبادرة «هيبيك» المعززة بمبلغ  23,3مليار دوالر ،أكبر دائني الس ��ودان
من أعضاء نادي باريس وهي :فرنس ��ا ،والنمسا ،والواليات المتحدة ،وبلجيكا
وإيطاليا.
وق ��د واف ��ق المجلس التنفيذي لصن ��دوق النقد الدولي على مس ��اعدات
التخفيف المؤقت ألعباء الديون عن خدمة الدين التي يحل أجل إس ��تحقاقها
للصن ��دوق ف ��ي الفترة بين نقطة إتخاذ القرار ونقط ��ة اإلنجاز في ظل مبادرة
«هيبيك».
ولدى بلوغ الس ��ودان نقط ��ة اإلنجاز في ظل مبادرة «هيبيك» س ��وف يتم
سداد دينه الحالي المستحق للصندوق بعائدات المساهمات المالية الطوعية
المقدمة من أكثر من  100بلد عضو في صندوق النقد الدولي ،ومنها العديد
من البلدان منخفضة الدخل.
األمانة العامة – إدارة األبحاث والدراسات
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021
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موضوع الغالف

السودان يبدأ حزمة إجراءات إقتصادية قاسية…
وي ُحرِّر سعر صرف الجنيه

أعلنت الحكومة السودانية ،توحيد أسعار صرف العمالت األجنبية مقابل الجنيه السوداني ،وفق ًا لقاعدة «سعر
الص��رف المرن المدار» ،وذلك ضمن حزمة إجراءات إقتصادية ،لمعالج��ة األزمة الهيكلية التي تُ واجه اإلقتصاد
حددت بنوك تجارية سعر الصرف مقابل الدوالر بنحو  375جنيه ًا للدوالر الواحد.
السوداني .وفور اإلعالنَّ ،
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وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم ،في مؤتمر صحافي
مش���ترك مع محافظ البن���ك المركزي ،الفاتح زي���ن العابدين ،ووزير
التج���ارة مدن���ي عباس مدن���ي ،في العاصم���ة الس���ودانية الخرطوم،
إلع�ل�ان الخط���وة« :إن توحيد س���عر ص���رف الجنيه الس���وداني ،يُع ّد
خطوة أولى ،إلس���تفادة السودان من برنامج إعفاء الديون ،باإلضافة
إلى جذب مدَّخرات العاملين في الخارج ،وتشجيع اإلستثمارات».
وأعلن بنك الس���وداني المركزي في بيان ،أنه «إتخذ قرار توحيد
سعر الصرف في األسواق السودانية ،بناء على خطة إعادة النظر في
السياس���ات اإلقتصادية ،التي تهدف إلى تحقيق إس���تقرار اإلقتصاد
ومعالجة إختالالته الهيكلية» ،مش���يراً إل���ى أن «رأي حكومة المرحلة
اإلنتقالي���ة إس���تق َّر عل���ى تبنِّ���ي حزمة م���ن السياس���ات واإلجراءات،
تس���تهدف إصالح نظام س���عر الصرف وتوحيده ،وذلك بإنتهاج نظام
سعر الصرف المرن المدار».
ووفق���اً لبي���ان البنك المرك���زي« ،فقد رافق إعالن تحرير س���عر
الصرف إجراءات ومنش���ورات وضوابط جديدة للمصارف وش���ركات
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021

الصيرف���ة ،ته���دف إلى تنفي���ذ الرؤية اإلصالحي���ة للدولة ،من خالل
توحيد سعر الصرف في البالد».
وأف���اد البي���ان «إن اإلج���راء الذي إتُّخذ سيُس���هم في إس���تقرار
اإلقتصاد ،بتوحيد سعر الصرف ،ونقل الموارد من السوق الموازية
للسوق الرسمية ،وإستقطاب مدخرات العاملين في الخارج ،وإتاحة
الفرصة لتدفُّقات اإلس���تثمار األجنب���ي ،وتطبيع عالقات البالد مع
مؤسَّ سات التمويل اإلقليمية والدولية ،وإستقطاب المنح والقروض،
ال عن تحفيز المنتجين والمصدِّرين والقطاع الخاص ،بالحصول
فض ً
«مجز» ،مم���ا يح ّد من التهريب ،ويس��� ّد الثغرات
ٍ
على س���عر صرف
أم���ام المضاربين ،ويفتح الب���اب إلعفاء ديون الس���ودان الخارجية،
واإلستفادة من «مبادرة إعفاء الدول الفقيرة المثقلة بالديون».
يُذك���ر أن البنك المركزي وفق بيان���ه« ،فرض قيوداً على حركة
العمالت األجنبية ،بما في ذلك السماح للمسافرين بالحصول على
مبل���غ أل���ف دوالر فقط ،وأن البنوك تملك س���لطة تحريك أس���عار
الصرف وفقاً للعرض والطلب».
)Union of Arab Banks (October 2021

ترحيب �أميركي
عق���ب إع�ل�ان الحكوم���ة تحرير س���عر الصرف مباش���رة ،رحَّ بت
الس���فارة األميركية في الخرطوم بالقرار ،وأفادت بحس���ب صفحتها
على «فيس���بوك»« :أن الق���رار يُمهِّد الطريق لتخفي���ف عبء الديون،
ويزيد بش���كل ملحوظ من تأثير المساعدات الدولية ،التي كان يجب
إنفاق الكثير منها في الس���ابق بس���عر صرف رس���مي ،وهو ال يُوصل
سوى جزء من قيمته المحتملة للشعب السوداني».
وأوضحت الس���فارة« ،أن القرار سيُس���اعد الش���ركات السودانية
بش���كل كبي���ر ،ويزيد م���ن فرص اإلس���تثمار الدولي» ،الفت���ة إلى «أن
الشركات المحلية واألجنبية لن تُواجه صعوبات في ممارسة األعمال
التجارية في السودان بسبب سعر الصرف المزدوج».

الفاتح زين العابدين
محافظ البنك المركزي السوداني

السودان ي ُدرج البنوك غير اإلسالمية في النظام المصرفي
وسط مساع لجذب البنوك العالمية

وسط مس���اع لجذب البنوك العالمية وش���ركات الصرافة ،قرر
الس���ودان ،إتب���اع نظام مصرفي مزدوج يش���مل البنوك اإلس�ل�امية
وغير اإلسالمية .وفي إطار الجهود لتجاوز أزمة إقتصادية معقدة،
والحص���ول عل���ى إعف���اء دولي م���ن الدي���ن ،خفّض بنك الس���ودان
المرك���زي أيضا قيمة العملة المحلية بش���كل ح���اد ،معلناً عن نظام
جديد لـ «توحيد» سعر الصرف الرسمي ،وسعر السوق السوداء.
ويق���ول محاف���ظ بنك الس���ودان المركزي محم���د الفات���ح زي���ن
العابدين «إن الس���لطات إتخذت ق���راراً بإتباع نظام مصرفي مزدوج،
يش���مل البنوك اإلسالمية وغير اإلسالمية» ،مشيراً إلى أنه «كان في
الس���ودان النظام اإلس�ل�امي للبنوك فقط ،لكن سيكون هناك النظام
التقليدي للبنوك» ،داعياً البنوك العالمية وش���ركات الصرافة الكبرى
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إلى «العمل في السودان».
وكان بن���ك الس���ودان المركزي ،قد خفّض قيم���ة العملة المحلية
بش���كل حاد أخيراً ،معلناً عن نظام جديد لـ «توحيد» س���عر الصرف
الرس���مي ،وسعر السوق الس���وداء ،في مسعى لتجاوز أزمة إقتصادية
معقدة والحصول على إعفاء دولي من الدين.
ويُعتب���ر اإلج���راء إصالح���اً أساس���ياً ،يطلبه المانح���ون األجانب
وصن���دوق النق���د الدولي ،لكنه تأجل لش���هور في ظل نقص بالس���لع
األساسية وتضخم متسارع ،مما عقد إنتقاالً سياسياً هشاً.
وأف���ادت مصادر مصرفية ع���دة من القطاع الخ���اص «إن البنك
المركزي ،حدّد س���عر الص���رف المرجعي عند  375جنيهاً س���ودانياً
للدوالر ،من سعر الصرف الرسمي السابق البالغ  55جنيهاً».
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021

57

مقابالت

الرئيس التنفيذي لبنك فيصل اإلسالمي معاوية األمين عبدالرحمن:

قرار رفع إسم السودان من قائمة اإلرهاب
سيُعزِّز قدرة المصارف السودانية على إحداث التحوُّل الرقمي

وجود إس��م الس��ودان في قائم��ة الدول الراعي��ة لإلرهاب واقع ًا صعب�� ًا على المص��ارف العاملة في البالد بقط��ع عالقاتها مع
المؤسس��ات المالي��ة الدولي��ة .ورغ��م زوال العوائق القانونية أمام اإلس��تثمار في الس��ودان بعد أن رفعت الوالي��ات المتَّ حدة
َّ
والمؤسس��ات
َّ
ال أن المصارف
األميركي��ة ،ف��ي الع��ام  ،2017العقوبات اإلقتصادي��ة التي فرضتها لمدة عقدين من الزمن على الس��ودان ،إ ّ
المالي��ة العالمية والمس��تثمرين الدوليين كانوا ال يزالون يخش��ون القي��ام بتعامالت تجارية مع بلد تُ درج��ه الواليات المتَّ حدة ضمن
قائمتها الس��وداء .وقد أدى بقاء إس��م الس��ودان في قائمة الدول الراعية لإلرهاب البالد ،إلى حرمانه من موارد دولية كانت ستُ س��اعد
اإلقتصاد على التعافي من التدهور.
ويقول الرئيس التنفيذي لبنك فيصل اإلس�لامي معاوية أحمد األمين عبد الرحمن في حديث إلى مجلة «إتحاد المصارف العربية»:
بمعزل عن
ٍ
«تعك��س المعطي��ات الراهن��ة حاجة النظ��ام المصرفي في الس��ودان إلى إج��راء إصالحات جذرية ،ل��ن تتم بطبيعة الح��ال
اإلصالحات المطلوبة على مستوى اإلقتصاد الكلِّي ،وال سيما في ما يتعلَّق بالحرص على تسيير هذه المصارف ،وفق مقتضيات معايير
وتوخي إستقاللية الجهاز المصرفي وضمان فعالية القوانين واللوائح والرقابة».
ِّ
الحوكمة العالمية،
ويلفت الرئيس التنفيذي للبنك معاوية األمين عبدالرحمن إلى «أنَّ الفرص التي يُ مكن للمصارف السودانية اإلستفادة منها اآلن ،تبدو
المتقدمة التي تش��مل
ِّ
مقدرة من التقنيات
ومبش��رة ،فقد كان وجود إس��م الس��ودان في القائمة الس��وداء يحرمها من مجموعة َّ
ِّ
واس��عة
قواعد البيانات ،وأنظمة التشغيل واألجهزة والبرمجيات الوسيطة الالزمة لنقل المعلومات والبيانات وتبادلها وتوزيعها .ومن شأن ذلك،
تعزي��ز ق��درة المصارف الس��ودانية على إحداث التح��وُّ ل الرقمي بتطبيق التقني��ات المالية المتطوِّ رة ،وإغتنام ف��رص تقديم خدمات
مالية لم يكن بوسعها تقديمها في السابق».

فرض
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الرئيس التنفيذي لبنك فيصل اإلسالمي
معاوية أحمد األمين عبد الرحمن
وفي م��ا يلي الحوار مع الرئيس التنفيذي لبنك فيصل اإلس�لامي
معاوية أحمد األمين عبد الرحمن:

 lكي��ف تأثَّ ��رت المص��ارف الس��ودانية بوجود الس��ودان في
القائمة األميركية للدول الراعية لإلرهاب؟
 لقد أس���فر إحج���ام المصارف الدولية عن إج���راء التحويالتالمالي���ة من المصارف الس���ودانية وإليها ،بس���بب وض���ع البالد على
هذه القائمة ،عن تفاقُم النقص الحاد في موارد الدولة من العمالت
األجنبي���ة ،ما نجم عنه إتِّس���اع رقعة التعام�ل�ات والمضاربات بالنقد
األجنبي في الس���وق الموازية ،وإرتفاع سعر صرف الدوالر األميركي
مقابل الجنيه السوداني بصورة هائلة ومستمرة.
 lكيف تصف مشهد الصناعة المصرفية في السودان؟
 يرتب���ط الواق���ع المعقَّد الذي تعمل فيه المصارف الس���ودانية،بش���كل عام ،بالتعقي���دات البنيوية المتداخلة التي يعيش���ها اإلقتصاد
الس���وداني .ويعك���س أداء ه���ذه المص���ارف القي���ود العدي���دة الت���ي
فرضته���ا عليها عوامل مثل تقلُّب السياس���ات النقدية والمالية وعدم
إس���تقرارها ،وتخ���وُّف المودعي���ن من ت���آكل قيمة األرص���دة المالية
نتيج���ة تزاي���د مع���دَّالت التضخُّ م بص���ورة هائلة ومتس���ارعة ،وتدنِّي
الوعي المصرفي في كثير من مناطق الس���ودان ،ما يؤدِّي إلى تداول
الق���در األكبر م���ن الكتلة النقدي���ة خارج النظ���ام المصرفي .غير أن
تجرب���ة بعض المصارف الس���ودانية الخاصة ،مث���ل تجربتنا في بنك
فيصل اإلس�ل�امي ،تدل على أن تسخير اإلبتكار في تقديم الخدمات
المصرفية الجاذبة والمنتجات المالية المتطوِّرة ،من ش���أنه أن يدفع
البنوك الس���ودانية إلى الح ِّد من آثار هذه القيود على عملياتها ،بما
يدفعها إلى اكتساب ثقة المتعاملين وتحقيق النجاح.
وتعكس المعطيات الراهنة حاجة النظام المصرفي في السودان
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بمعزل عن
ٍ
إل���ى إج���راء إصالحات جذريَّ���ة ،لن تت��� ّم بطبيعة الح���ال
اإلصالحات المطلوبة على مس���توى اإلقتص���اد الكلِّي ،خاص ًة في ما
يتعلق بالحرص على تس���يير ه���ذه المصارف ،وفق مقتضيات معايير
الحوكم���ة العالمي���ة ،وتوخِّ ي إس���تقاللية الجه���از المصرفي وضمان
فعالية القوانين واللوائح والرقابة.
 lما هي أبرز مالمح اآلثار السلبية التي ترتَّ بت على المصارف
السودانية من وجود السودان في قائمة اإلرهاب؟
 لق���د أس���ه َم وجود إس���م الس���ودان ف���ي قائمة ال���دول الراعيةلإلره���اب ،بصف���ة غير مباش���رة ،في إح���داث فجوة النق���د األجنبي
وإس���تفحالها ،األم���ر الذي نج��� َم عنه س���يطرة الس���وق الموازية في
تحديد س���عر صرف العمالت األجنبية مقابل الجنيه السوداني ،وما
تس���بَّبت به المضارب���ات في الدوالر األميركي من زعزعة إلس���تقرار
اإلقتص���اد واإلضرار به .وفض�ل�اً عن ذلك ،إنقطعت عالقات البنوك
المراس���لة مع المصارف الس���ودانية ،إال في ح���دودٍ ضيِّقة،
ِ
الدولي���ة
بس���بب تجنُّب البنوك والمؤسس���ات المصرفي���ة الدولية الدخول في
معام�ل�ات مالية مع المصارف الس���ودانية ،لم���ا يُمكن أن يترتَّب على
ه���ذه المعام�ل�ات م���ن عقوب���ات تفرضه���ا الحكوم���ة األميركية على
المؤسسات التي تتعامل مع السودان.
وكان م���ن الطبيع���ي ،ف���ي ض���وء ه���ذه المعطي���ات ،أن تتده���ور
إحتياطيات المصارف الس���ودانية من النقد األجنبي ،وهو ما كان له
بالغ األثر على قدراتها على إجتذاب التحويالت المالية للس���ودانيين
العاملين في الخارج واإلس���تفادة منها ،إلى جانب المصاعب العملية
الت���ي تُواجهه���ا ه���ذه المصارف ف���ي وص���ول حصائل الص���ادر إلى
الس���وق الرس���مية .وبطبيعة الحال ،ترتَّب على ذلك ذهاب تحويالت
الس���ودانيين العاملين في الخارج إلى الس���وق الموازي���ة ،ما أدَّى إلى
تفاقم الفجوة بين سعر الصرف الرسمي ونظيره في السوق الموازية
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وإتِّساعها بصورة متزايدة.
 lكيف يمكن أن يُ س��اهم هذا الواقع الجديد في تعزيز قدرة
المصارف السودانية على إحداث التحوُّ ل الرقمي؟
 بوس���ع المصارف الس���ودانية اآلن ،بعد رفع إس���م السودان منقائم���ة الدول الراعي���ة لإلرهاب ،العمل على ردم اله���وَّة التكنولوجية
الهائل���ة ،كي يتس���نَّى له���ا اللحاق برك���ب اإلندماج العالم���ي ،وإغتنام
مكاسب التطوُّر التقني الحديث ،إذ إن الفرص التي يُمكن للمصارف
الس���ودانية اإلستفادة منها اآلن تبدو واسعة ومبشِّ رة ،فقد كان وجود
إس���م السودان في القائمة الس���وداء يحرمها من مجموعة مقدَّرة من
التقني���ات المتقدِّمة التي تش���مل قواعد البيانات ،وأنظمة التش���غيل
واألجهزة والبرمجيات الوس���يطة الالزم���ة لنقل المعلومات والبيانات
وتبادلها وتوزيعها .ومن ش���أن ذلك ،تعزيز قدرة المصارف السودانية
عل���ى إحداث التح���وُّل الرقمي بتطبي���ق التقنيات المالي���ة المتطوِّرة،
وإغتن���ام ف���رص تقديم خدمات مالي���ة لم يكن بوس���عها تقديمها في
السابق ،إذ قطعت بعض المصارف شوطاً في هذا الجانب ،مثل بنك
فيصل اإلس�ل�امي ،الذي حصل على رخصة إصدار وتقديم بطاقات
الدف���ع العالمي���ة من الش���ركتين العالميتي���ن «فيزا» و«ماس���تركارد»،
وهو ما يُع ّد طفرة مس���تحدثة في أدوات ووس���ائل الدفع والمعامالت
المالي���ة الرقمية على الصعيد الوطني .وهكذا ،فس���يكون للمصارف
الس���ودانية القادرة على المواكبة والتطوي���ر واإلبتكار ،األفضلية في
تحقيق اإلندماج في النظام المصرفي العالمي ،بما يعود عليها بالنفع
وعلى إقتصاد البالد ككل باإلنتعاش.
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 lما المكاسب العامة التي ستجنيها المصارف السودانية من
رفع إسم السودان من قائمة اإلرهاب؟
 م���ن المؤكد أن يترتَّب على إزالة إس���م الس���ودان م���ن القائمةاألميركي���ة لل���دول الراعية لإلرهاب ،تمكين الس���ودان من إس���تعادة
عالقاته التجارية واإلقتصادية مع العالم ،وتسهيل العمليات المصرفية
وإجراءات الصادرات والواردات .كما ستس���تأنف المؤسسات المالية
في البالد تواصلها مع المؤسس���ات المصرفية واالستثمارية الدولية،
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ال سيما القطاع المصرفي الذي تأثَّر بشكل كبير بالحظر اإلقتصادي
ووجود الس���ودان في هذه القائمة ،بسبب تخوُّف المؤسسات المالية
الدولية من التعامل مع أي مؤسَّ س���ة مالية س���ودانية خش���ية العواقب
المترتِّبة على ذلك.
ومن ش���أن رفع إسم الس���ودان من هذه القائمة أن يعود بالفائدة
عل���ى المص���ارف الس���ودانية ببن���اء عالقات أق���وى مع المؤسَّ س���ات
والبن���وك الدولي���ة ،وبالتالي تس���هيل إجراء المعام�ل�ات المالية على
الصعيد الدولي ،وهو ما يعني إمكانية أن تت ّم تحويالت الس���ودانيين
العاملي���ن في الخارج عبر القنوات الرس���مية المتمثِّلة في المصارف
التجاري���ة ،ممَّا سيُس���اعد في نهاية المطاف عل���ى إنتعاش اإلقتصاد
السوداني وتجاوزه هذه الفترة الحرجة.
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األخبار والمستجدات

ألن ديونه تتجاوز  50مليار دوالر

السودان ينضم إلى مبادرة البلدان المثقلة بالديون
قال مس��ؤول في وزارة المالية السودانية« ،إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي،
قرر أن الس��ودان بل��غ نقطة أخذ القرار المطلوب��ة وفق ًا لمبادرة البل��دان الفقيرة المثقلة
بالديون ،ما يعني أن بوسعه البدء بتلقي مساعدات في شأن ديونه التي تتجاوز  50مليار
دوالر» ،فيما أفاد مسؤول في صندوق النقد الدولي أنه «بعد ربع قرن من إطالق الصندوق
المب��ادرة ،أصبح الس��ودان اإلقتصاد قبل األخير الذي يجتاز ه��ذه العملية ،وهو «الحالة
األكبر على اإلطالق بفارق كبير».
وف���ي إطار ما يُس���مّى نقطة
أخ���ذ الق���رار ،يُتوق���ع أن يعل���ن
صن���دوق النق���د الدول���ي ،ع���ن
تس���هيل إئتماني ممدد للسودان،
وهو من أكبر الدول األفريقية من
حيث المس���احة وتعداد السكان،
يحص���ل بموجب���ه عل���ى تموي���ل
جدي���د في صورة من���ح وقروض
بأسعار فائدة منخفضة.
ويق���ول محلل���ون «إن القرار
اتُّخ���ذ بوتي���رة س���ريعة غي���ر
مس���بوقة ،وهو نتيجة إبداء دولي لحسن النوايا تجاه القادة المدنيين
في البالد ،وإصالحات إقتصادية سريعة مؤلمة».
يُذك���ر أن الس���ودان عان���ى العزل���ة والعقوبات على م���دار عقود،
وشهد خالل األزمة اإلقتصادية إقتراب معدّل التضخم من ،% 400
ونقصاً في الس���لع األساس���ية والخدمات ،وتراجع���اً لألمن الغذائي.
ويُمهد تأكيد نقطة القرار الطريق إلعفاء مؤقت فوري من بعض ديون
الس���ودان ،ولكي يحصل السودان على خفض شامل ال يمكن العدول
عن���ه للدين ،ينبغي أن يفي بش���روط «نقطة اإلس���تكمال» التي يتوقع
بعضهم أن يبلغها في غضون ثالثة أعوام.
وف���ي غض���ون ذل���ك ،أدى إلغ���اء الحكوم���ة الس���ودانية لل���دوالر
الجمركي ،وتس���عيره بسعر الصرف الرسمي ،إلى ضعف اإلقبال وما
يش���به حالة الركود في األس���واق ،بعد أن أوقف كثير من التجار في
األنش���طة المختلف���ة عمليات البيع مؤقتاً ،تحس���باً ألي زيادات كبيرة
يمكن أن تطرأ على األسعار ،وال سيما السلع المستوردة ،حال دخول
القرار حيِّز التنفيذ الفعلي.
وفي موازاة ذلك ،ش���هدت قيمة الجنيه الس���وداني تحسناً طفيفاً
ف���ي الس���وق الموازية (الس���وداء) ،إذ تراجع س���عر ال���دوالر من 470
جنيه���اً إلى  465جنيهاً .وفي المقابل ،خفّ���ض البنك المركزي قيمة
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الجنيه في المنافذ الرسمية إلى  450جنيهاً مقابل الدوالر ،بدالً عن
 445جنيه���اً في األيام الماضية ،وهي خطوة يس���عى من خاللها إلى
تقليص الفارق الكبير بين السوق الرسمية والموازية.
ورغ���م أن ق���رار إلغاء ال���دوالر الجمركي أتبعته الحكومة الس���ودانية
بتخفيض الجمارك والرس���وم اإلضافية على كثير من الس���لع األساس���ية
المستوردة إلى الفئة الصفرية ،عدا رسوم ضريبة أرباح األعمال (،)% 3
م���ع تعهدات بضبط األس���عار ،ف���إن كثيراً من الس���لع الضرورية التي
يحتاج إليها المواطن في معاشه تشهد زيادة يومية.
وف���ي غض���ون ذلك ،أعلن���ت وزارة التج���ارة الس���ودانية ،إنطالق
الحمل���ة القومية للرقابة وضبط األس���واق في األول من يوليو (تموز)
 ،2021بع���د تكاث���ر ش���كاوى المواطنين م���ن إرتفاع وتعدد األس���عار
للسلعة الواحدة .وتشارك في هذه الحملة األجهزة النظامية والجهاز
القومي لحماية المستهلك.
وفي مطلع يونيو (حزيران)  ،2021أعلنت السلطات السودانية
رف����ع الدعم كلياً ع����ن الوقود (البنزين والغازولي����ن) تطبيقاً لخطة
اإلص��ل�اح اإلقتص����ادي ،وتنفيذاً لش����روط صندوق النق����د الدولي
لش����طب الديون الخارجية وجذب التمويل الدولي لإلس����تثمار في
السودان.
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021
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األخبار والمستجدات

«فيزا» تدعم عودة السودان إلى النظام المالي العالمي
وتفتح أول مكتب لها في الخرطوم
قررت ش��ركة «فيزا» األميركية أحد الرواد في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية ،إفتتاح مكتب لها في الس��ودان بعد عام واحد فقط
من إصدار أولى بطاقاتها في هذه السوق .وتُ عتبر الخطوة تحو ًال كبير ًا لبلد عانى طوال سنوات من ويالت العقوبات األميركية التي قوّ ضت
النمو اإلقتصادي ،وأدت في نهاية المطاف إلى تفجر اإلحتجاجات على نظام الرئيس األسبق عمر البشير ،وتحرك الجيش لإلطاحة به.
ولدى «فيزا» أكبر شبكة في العالم للمدفوعات اإللكترونية بين المؤسسات المالية والتجار والمستهلكين والشركات والكيانات الحكومية.
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وأف ��ادت «في ��زا» في بيان إن ��ه «جرى تعيي ��ن ليلى س ��رحان في منصب
المدير اإلقليمي ونائب رئيس مجلس اإلدارة لقيادة أعمال الشركة في شمال
أفريقيا ودول الشرق األوسط وباكستان».
وتتمتع س ��رحان بخبرة تزيد عن عقدين من الزمن في مناصب قيادية،
م ��ن بينها إكتس ��اب خبرة طويلة تمتد لعش ��رين عاماً في أح ��د عمالقة وادي
الس ��يليكون شركة مايكروس ��وفت .وتُوفر خدمة تسيير العمليات اإللكترونية
عبر خدمة «فيزا نت» عبر عمليات دفع آمنة وموثوقة حول العالم ،مع قدرتها
على إدارة أكثر من  65ألف عملية مالية في الثانية .ويُع ّد تركيز الشركة على
اإلبت ��كار حافزاً على النمو الس ��ريع للعمليات الرقمية والتجارية بإس ��تخدام
األجه ��زة اإللكتروني ��ة ،وق ��وة دافعة وراء بناء مس ��تقبل خال م ��ن التعامالت
النقدية.
وتق ��ود «فيزا» المدرجة ف ��ي بورصة نيويورك س ��وق الدفع الرقمي في
المنطقة العربية ،حيث تُدير أنش ��طة واعدة في  15دولة من خمس ��ة مكاتب
إقليمية ،بفضل مهمتها المتمثلة في تعزيز الترابط العالمي ،وتمكين األفراد
والشركات من اإلزدهار عبر شبكة دفع مبتكرة وآمنة وموثوقة.
وكان البن ��ك المركزي الس ��وداني قد أبرم إتفاقاً مع الش ��ركة األميركية
ف ��ي م ��ارس /آذار العام الماضي ،أتاح لتس ��عة بنوك محلية إس ��تخدام نظام
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021

«في ��زا» لتس ��وية المدفوعات ،من بينها بنك الخرط ��وم ويونايتد كابيتال بنك
(بن ��ك المال) .وعانى الس ��ودان من نقص في الس ��يولة النقدي ��ة بينما كانت
تخضع تحويالت العملة األجنبية ،لرقابة صارمة ما أوصل البالد إلى مرحلة
لم يتمكن فيها المسؤولون من السيطرة على إنفالت األوضاع اإلقتصادية.
ولك ��ن تخفي ��ف الوالي ��ات المتحدة الحظر على الس ��ودان ف ��ي أكتوبر/
تشرين األول  2017ثم شطبه من قائمة الدول الراعية لإلرهاب في ديسمبر
الماض ��ي ،دفع ��ا الكثير م ��ن المس ��تثمرين األجانب والبنوك لدخ ��ول البالد
وإجراء المعامالت التجارية والمالية.
كما بدأ المانحون الدوليون في مس ��اعدة الحكومة اإلنتقالية عبر عقد
مؤتم ��رات دولي ��ة لجمع تمويالت للبل ��د ،وتخفيف جبل الدي ��ون الجاثم على
اإلقتص ��اد ليُتوج المس ��ار بمنح صندوق النقد الدول ��ي الخرطوم قروضاً بال
قيود من حقوق السحب الخاصة.
وأف ��اد «المرك ��زي» إن «تخصي ��ص  858مليون دوالر م ��ن صندوق النقد
الدولي للسودان سيُعزّز اإلحتياطات بشكل كبير ،ويُساعد في اإلستمرار في
تنفيذ سياسات س ��عر الصرف المرن .وتُح ��اول الحكومة التخفيف من حدة
أزمة اقتصادية عميقة أدت إلى تضخم آخذ في النمو بش ��كل غير مس ��بوق،
ونقص في السلع األساسية على خلفية شح العملة األجنبية.
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األخبار والمستجدات

السودان يقرر رسمي ًا إنشاء بورصة للذهب والمعادن
سيد :دفعة حقيقية لإلنتاج في قطاع التعدين

أصدر وزير المالية السوداني ،جبريل إبراهيم ،قرار ًا رسمي ًا بتشكيل بورصة للذهب والمعادن ،يتوقع أن يبدأ عملها في
القريب العاجل .وتسعى الحكومة السودانية إلى تأسيس البورصة للحد من عمليات تهريب الذهب ،وتطبيق أسعار البيع
والشراء باألسعار العالمية ،لتوفير النقد األجنبي لمقابلة إحتياجات اإلستيراد الضرورية.
وبحسب القرار ،تتكون لجنة تسييرية لإلعداد لقيام سوق المال والمعادن ،برئاسة وكيل وزارة المالية ،وعضوية كل من
وكيل وزارة المعادن ،ونائب محافظ بنك السودان ،ومدير عام مصفاة السودان للذهب ،وسوق الخرطوم لألوراق المالية،
باإلضافة إلى عدد من الخبراء المتخصصين في أسواق المال العالمية والمعادن الثمينة.
تهتم اللجنة ،بوضع خطة تنفيذية لقيام «البورصة» وتصور للبنية
التحتية لس���وق مال المعادن وفق المعايي���ر العالمية المتعارف عليها
في أس���واق المال ،باإلضافة لوضع تص���ور للهيكل التنظيمي وتصوّر
للوائ���ح البورصة التنفيذي���ة وفقاً ألحدث الممارس���ات ووضع تصوّر
للمتطلبات الفنية الخاصة بنظام التداول اإللكتروني للبورصة.
وقال عضو إتحاد أصحاب العمل السوداني ،أحمد محمد سيد:
«إن إنش���اء بورص���ة الذه���ب يمثل دفع���ة حقيقية لإلنت���اج في قطاع
التعدين» ،مش���يراً إلى أنه «ش���كّل تدني س���عر الشراء س���بباً رئيسياً
لتهريب الذهب للخارج ،وتالياً يتحمل المنتج مخاطر التهريب ،وأيضاً
مخاطر اإلتجار في السوق السوداء ،وضياع نسبة مقدّرة من اإلنتاج».
وأشار سيد إلى «أن عدم وجود معمل معترف به يُصدر شهادات
معاي���رة عالمية مثّل تحدياً لإلنتاج الس���وداني من الذهب؛ إذ يذهب
للخارج في شكل خام من غير شهادة معتمدة ،وأوقع ذلك المنتج في
فخ الغش ،وخصم نسبة  % 12من قيمة الذهب المبيع ،وهذه خسارة
ضخمة لإلقتصاد السوداني».
وق���ال س���يد« :إن وج���ود بورص���ة معتم���دة تعف���ي المنتجين من
الذهاب ببضاعتهم للخارج؛ ألن المش���ترين يمكنهم الش���راء المباشر
عب���ر البورصة ،وتقليل المخاطر والفاقد بالنس���بة للمنتج ،والس���عر
)Union of Arab Banks (October 2021

المجزي».
وأض���اف س���يد« :أن البورص���ة تمك���ن م���ن إنش���اء عق���ود آجلة
بضم���ان اإلنت���اج توف���ر عائ���داً م���ن العم�ل�ات الصعب���ة للمنتجي���ن
والبن���ك المرك���زي ،وإنش���اء س���ندات ذهبي���ة بضمان الذهب نفس���ه
لإلس���تثمار ف���ي مدخ���رات المغتربي���ن الس���ودانيين؛ مم���ا يُوف���ر
تموي�ل�اُ لتطوي���ر البورص���ة وتوس���عها ،وتُوف���ر للبن���ك المرك���زي
م���ورداً م���ن العم�ل�ات الصعب���ة بهامش رب���ح أفضل م���ن اإلقتراض.
وبل���غ إنتاج الذهب خالل النصف األول من العام الحالي  30طناً من
«ش���ركات االمتياز ومعالجة المخلفات إلى جانب التعدين التقليدي».
ويُراوح إنتاج الذهب في السودان ما بين  120طناً و 200طن سنوياً،
ثلث���ه من التعدين األهل���ي «التقليدي» ،وتقدر عائدات الذهب بنحو 5
مليارات دوالر في العام».
ويطال���ب القطاع الخاص بخروج البنك المركزي والش���ركات
الحكومي���ة ،م���ن مناط���ق اإلنتاج ،وت���رك تحديد األس���عار لحركة
الع���رض والطل���ب .وكان رئي���س ال���وزراء الس���وداني ،عب���د اهلل
حم���دوك ،أصدر ف���ي مايو (أي���ار)  ،2021قراراً بإنش���اء بورصة
للذهب وتوحيد س���عره مع الس���عر العالمي ،تتبعها تدابير مشددة
للسيطرة على الصادرات.
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مقابالت

أستاذ اإلقتصاد الدولي في معهد نيويورك للعلوم المالية د .نبيل زكي:

توقف وسائل التواصل اإلجتماعي خطر جد ًا
على مستوى اإلقتصادات العالمية
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الدكتور نبيل زكي

تحدث أستاذ اإلقتصاد الدولي في معهد نيويورك
للعلوم المالية والخبير اإلقتصادي د .نبيل زكي عن
حجم الخسائر التي نجمت عن إنقطاع مواقع التواصل
اإلجتماعي (لمدة سبع ساعات) مساء اإلثنين  4تشرين
األول/أكتوبر  ،2021وقال« :إن إنقطاع مواقع «الفيسبوك»،
و«اإلنستغرام» ،و«الواتساب» ،ليس كما يعتقد الكثيرون
بأنه عطل مؤقت ،بل أخطر من ذلك بكثير ،إذ إننا نتحدث
عن توقف الـ  GPSالذي يُ ستخدم في توجيه الطائرات،
والسفن وحركة األقمار اإلصطناعية ،وأبراج المراقبة ،من
دون أن ننسى بأننا ال نتحدث عن خدمة في عينها ،إنما عن
وسائل التواصل اإلجتماعي ،التي أصبحت المصدر األول
للمعلومات في اإلعالم العالمي كما في التسويق وغيره».

أض���اف د .زكي« :أن آالف الش���ركات وال س���يما م���ا بعد جائحة
«كوفيد »-19تعتمد بنسبة  % 90على المبيعات اإللكترونية» ،مشيراً
إل���ى «أن توقف وس���ائل التواصل اإلجتماعي ترك آث���اراً مدويّة على
اإلقتص���ادات العالمي���ة وفي وقت قصير ج���داً» .وقال« :إن ما حصل
م���س أمن المعلومات ،من دون أن ننس���ى أنه حص���ل مؤخراً إختراق
ّ
أمني – تقني ،لتغيير مس���ار س���فينة نفط كانت متوجهة من تاكساس
إلى نيوجرسي (الواليات المتحدة األميركية)» ،معتبراً «أن الفرضيات
كلها متاحة في هذا الوقت ،رغم إستبعاد الفيسبوك نظرية المؤامرة،
أو الهجوم اإللكتروني ،لكننا نتحدث عن أمر ما حصل وال نس���تطيع
تقديره في الوقت الحاضر».
وتحدث د .زكي قائالً« :إن خسائر البورصة العالمية جرّاء توقف
وس���ائل التواصل اإلجتماعي ،تتعدّى الـ  60مليار دوالر» ،معتبراً «أن
خس���ائر البورصة قد تتعدّى الـ  150مليار دوالر ،فيما يعجز الخبراء
اإلقتصاديون والماليون عن إحتس���اب الخسائر المادية ،إذ إنها تفوق
التوقعات ،ألن التكهنات حيال توقف وس���ائل التواصل متعددة وعالية
التوقع���ات ،بمعنى هل هو خطأ تقن���ي؟ أو غير ذلك؟ علماً أنه يجري
التواص���ل مع البنتاغ���ون (وزارة الدفاع األميركي���ة) ،والبيت األبيض
للتص���دّي لألخط���ار أو لدرئه���ا حيال مرحلة عطل الفيس���بوك أو ما
بعده».

وتاب���ع د .زك���ي« :أن مدي���رة المحتوى في الفيس���بوك (س���ابقاً)
فرانس���يس هاوغن لديها عش���رات اآلالف من المستندات والملفات،
س���تُدلي بمعلومات أمام لجنة التجارة في مجلس الش���يوخ األميركي،
وه���ي تفيد ف���ي طبيعة الح���ال عن أس���باب توقف وس���ائل التواصل
اإلجتماع���ي .علماً أن ثمة معلومات مغرض���ة ،مضلّلة ومزيّفة ،وغير
صحيحة ،تُنش���ر يومياً وتؤثر س���لباً على المجتمع األميركي .ويُمكننا
أن نُقدّر ك ّم أثّرت س���لباً هذه المعلومات المضللة على العالم بأسره،
وخصوص���اً أن ه���ذا العال���م بات قري���ة صغي���رة ج���رّاء التكنولوجيا
المتطورة والمتسارعة».
ولفت د .زكي إلى «تصريح أخير للبيت األبيض إتس���م بالخطورة
الكبيرة جرّاء توقف وسائل التواصل .علماً أن تعطل هذه التطبيقات،
مس أمن المعلومات» ،مش���يراً إلى
م���س اإلقتص���اد العالمي كله ،كما ّ
ّ
«أن كل الفرضي���ات ح���ول أس���باب ه���ذا العطل ال ت���زال متاحة حتى
اآلن».
وخل���ص زكي إل���ى «أن قيام بعض ال���دول بالعديد من اإلجراءات
بع���د هذا العط���ل ،يُوضح مدى خطورة هذا األمر ،وتخوّف الدول من
هذا العطل» ،مش���يراً إلى «أن دولة اإلحتالل اإلس���رائيلي عادت إلى
إس���تخدام التكنولوجي���ا القديمة ،ف���ي أول إجراء له���ا ،رداً على هذا
العطل» ،محذراً من «أن هذا العطل ليس صدفة بالتأكيد».
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مديرة المحتوى في الفي�سبوك (�سابقاً)
فران�سي�س هاوغن
تدعو �إلى �ضبط �أكبر من�صة توا�صل �إجتماعي في العالم
أدل���ت مدي��رة المحت��وى الس��ابقة ف��ي موق��ع فيس��بوك
فرانسيس هاوغن ،بشهادة وُصفت بالصادمة ،في جلسة إستماع أمام
اللجن���ة الفرعية للتجارة وحماية المس���تهلك وس�ل�امة المنتجات وأمان
البيان���ات ف���ي مجلس الش���يوخ األميركي ،داعية إل���ى «التحرك من أجل
ضبط أكبر منصة تواصل إجتماعي في العالم».

وقال���ت هاوغ���ن« :إن «المارد األزرق» يعمل م���ن دون أن يخضع ألي
إش���راف» ،وحثّت الكونغرس على «جعل المنصة أكثر أمانا» ،كاشفة عن
«أمور مثيرة في شأن الطريقة التي يعمل بها موقع التواصل اإلجتماعي».
علماً أن هذه المس���ؤولة الس���ابقة هي المصدر الذي يقف وراء تسريب
اآلالف م���ن صفحات البح���وث الداخلية في موقع فيس���بوك ،لمصلحة
صحيفة «وول ستريت جورنال» األميركية.
وأثارت التسريبات مخاوف في الكونغرس في شأن تأثير «فيسبوك»
على األطفال واليافعين وصحتهم العقلية ،بينما قالت هاوغن إنها «قررت
أن تخرج عن صمتها ألنها تنظر بإرتياب إلى الموقع وتحسبه خطيراً».
وأوضح���ت هاوغن «أن جزءاً مما يقوم به فيس���بوك ال يدخل ضمن
األم���ور غير القانونية ،ألن الموقع يخفي المعلومات التي من ش���أنها أن
تتيح للمشرّعين وضع ضوابط وقوانين تعالج المشاكل القائمة».
وح���ذّرت هاوغن من «أن األطفال في الوالي���ات المتحدة يتعرّضون
للتضليل من فيسبوك» ،وقالت :إنه «في وسع الكونغرس أن يُغيّر القوانين
الت���ي يعمل موقع فيس���بوك ف���ي إطارها» ،مقترحة «إدخ���ال تعديل على
المادة  230من قانون آداب اإلتصاالت ،وهو تشريع يحمي المنصات من
تحمّل المسؤولية عمّا يقوم المستخدمون بمشاركته على صفحاتها».
)Union of Arab Banks (October 2021

يُذكر أن هاوغن كانت ذكرت في حوار س���ابق مع صحيفة «واشنطن
بوس���ت» ،ب���ـ «أن المش���رّعين األميركيين أنفس���هم ممّن يج���ري تكليفهم
بأم���ور ضبط فيس���بوك ،ال يتوفرون على المعلوم���ات الكافية التي تُتيح
له���م أن يضبطوا أض���رار المنصة» ،داعية إلى «مراجعة الش���ق المتعلق
بـالخوارزمي���ات ،وذلك حتى يك���ون الموقع إلى جانب المنصات األخرى،
مس���ؤوالً ع���ن إختيارات���ه ،وقاب�ل�اً للمقاضاة ،بس���بب ترتي���ب المحتوى
المعروض أمام المس���تخدم ،على نحو معين» ،مش���ددة على «أن الموقع
يكون على دراية ببعض األمور التي ليست على ما يرام ،لكنه يُقرر عدم
التحرك ألجل التصحيح».

تلويح بالعواقب
م���ن جهتها قال���ت عض��و مجل��س الش��يوخ األميركي ،مارش��ا
بالكبي��رن( ،الحزب الجمه���وري)« :إن موقع فيس���بوك يعطي األولوية
للمكاس���ب المالية» ،مش���يرة خالل جلسة اإلستماع لمس���ؤولة المحتوى
الس���ابقة ،إل���ى «أن الوقت ق���د حان حتى يق���وم موقع فيس���بوك بتغيير
سياسته».
من ناحيته ،قال عضو مجلس الش���يوخ األميركي ،ريتشارد بنومنثال
(الح���زب الديموقراطي) :إنه «في حال ثبت تورط فيس���بوك في تضليل
الناس ،فعليه أن يُواجه عواقب وخيمة» ،داعياً إلى «منع موقع فيس���بوك
الذي يحظى بإنتش���ار واس���ع ،من أي نش���اط يس���تغل األطفال ،وهو ما
نبّه���ت إلي���ه منظمات وجهات عدة ،خالل الس���نوات الماضية» .علماً أن
هذه الجلسة التي إنعقدت في الكونغرس األميركي ،لم تؤثر بشكل كبير
على الموقع ،ألن أسهم الشركة إرتفعت  ،% 2في تداوالت اليوم الثاني
م���ا بعد عطل الفيس���بوك ،بعدما تكبّد خس���ائر فادحة ف���ي اليوم التالي
لهذا العطل ،إلى جانب منصتي إنس���تغرام وواتس���اب المملوكتين للمارد
األزرق.
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ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان يطلق أكبر برنامج لتنمية القدرات البشرية

إستراتيجية وطنية ترتقي بتنافسية السعوديين في سوق العمل
وتلبية متطلبات شرائح المجتمع

ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان

أطل��ق األمي��ر محم��د بن س��لمان ب��ن عب��د العزيز ول��ي العهد
نائ��ب رئي��س مجل��س ال��وزراء رئي��س لجن��ة برنام��ج تنمي��ة
القدرات البش��رية ،أكبر برنامج لتنمية القدرات البش��رية في
الب�لاد ،يُ مث��ل أحد برام��ج تحقيق «رؤي��ة الس��عودية »2030
عبر إس��تراتيجية وطنية تس��تهدف تعزيز تنافسية القدرات
البش��رية الوطنية محلي�� ًا وعالمياً ،بإغتن��ام الفرص الواعدة
الناتجة عن االحتياجات المُ تجددة والمُ تسارعة
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وق���ال ول���ي العهد األمير محمد بن س���لمان« :يمث���ل برنامج تنمية
القدرات البشرية أحد برامج تحقيق (رؤية المملكة  ،)2030إستراتيجية
وطني���ة تس���تهدف تعزيز تنافس���ية القدرات البش���رية الوطني���ة محلياً
وعالمياً ،ليكون المواطن مس���تعداً لس���وق العمل الحالي والمس���تقبلي
بق���درات وطموح ينافس العالم ،وذل���ك من خالل تعزيز القيم ،وتطوير
المهارات األساسية ومهارات المستقبل ،وتنمية المعرفة».
وأض���اف بن س���لمان« :ثقتي بق���درات كل مواطن ،فق���د تم تطوير
ه���ذا البرنامج ليلبي إحتياج���ات وطموح جميع ش���رائح المجتمع ،من
خالل تطوير رحلة تنمية القدرات البش���رية بداي ًة من مرحلة الطفولة،
م���روراً بالجامعات والكلي���ات والمعاهد التقني���ة والمهنية ،وصوالً إلى
س���وق العمل ،بهدف إعداد مواطن طم���وح يمتلك المهارات والمعرفة،
ويُواكب المتغيّرات المتجددة لسوق العمل ،مما يُسهم في بناء إقتصاد
متين قائم على المهارات والمعرفة وأساسه رأس المال البشري».
وتاب���ع ولي العهد الس���عودي« :تتضمن خطة البرنام���ج  89مبادرة
بهدف تحقيق  16هدفاً إستراتيجياً من أهداف (رؤية المملكة ،)2030
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وتش���تمل إس���تراتيجية البرنامج ثالث ركائز رئيس���ية :تطوير أس���اس
تعليمي متين ومرن للجميع ،واإلعداد لس���وق العمل المس���تقبلي محلياً
وعالمياً ،وإتاحة فرص التعلم مدى الحياة».
وتش���مل مبادرات البرنام���ج الموزعة على الركائ���ز الثالث مبادرة
تعزي���ز التوس���ع في ري���اض األطفال التي ستُس���هم في تنمي���ة قدرات
األطف���ال منذ س���ن مبك���رة ،إضافة إلى تنمي���ة مهاراتهم الش���خصية،
ومب���ادرة التوجي���ه واإلرش���اد المهني للطالب لاللتحاق بس���وق العمل،
والتي تهدف إلى تمكين الطالب من تحديد توجهاتهم المهنية من خالل
تزويدهم بالمعرفة والمهارات لرسم خطة التنمية الشخصية الخاصة
بهم ،والتي سيكون لها أثر في إعدادهم لسوق العمل المستقبلي محلياً
وعالمي���اً ،باإلضاف���ة إلى عدد م���ن المبادرات التي ته���دف إلى تطوير
وتأهي���ل المهارات من خالل المس���اهمة في إتاح���ة فرص التعلم مدى
الحي���اة لزيادة معدالت التوظيف للمواطني���ن وتمكين المبدعين ورواد
األعمال من أجل بناء مواطن يمتلك القدرات والمهارات الالزمة لسوق
العمل الحالي والمستقبلي محلياً وعالمياً.
ويركز برنامج تنمية القدرات البشرية على إعداد وتأهيل القدرات
البش���رية في المملك���ة ،وتطوير منظومة تنمية القدرات البش���رية منذ
مرحل���ة الطفولة المبكرة إل���ى التعلم مدى الحي���اة ،وتطوير مخرجات
التعلي���م لمواءمتها م���ع إحتياجات س���وق العمل الحالي والمس���تقبلي،
وتوطين الوظائف عالية المهارات من خالل تأهيل وتدريب المواطنين،
تفعيل أكبر للش���راكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي،
إضاف ًة إلى ٍ
حيث يس���عى البرنامج في هذه الجوانب إلى تحقيق مس���تهدفات عدة،
من بينها زيادة فرص االلتحاق برياض األطفال من  % 23إلى ،% 90
ودخول جامعتين س���عوديتين ضمن أفض���ل  100جامعة في العالم في
حلول العام  2030بما يُعزّز مكانة المملكة عالمياً.
وتعك���س إس���تراتيجية برنام���ج تنمية الق���درات البش���رية ،حرص
حكوم���ة خ���ادم الحرمين الش���ريفين ،على إع���داد المواطن من خالل
محاور إس���تراتيجية ع���دة ،أهمها :تنمية الش���غف بالمعرفة واإلعتزاز
بالقي���م ،والنج���اح ف���ي العم���ل والري���ادة والمنافس���ة محلي���اً وعالمياً،
والتطوير المستمر للمهارات وتنمية القدرات.
ويُع���زّز البرنامج من خالل مبادراته تنمية مهارات المس���تقبل بما
ف���ي ذلك مهارات القرن الـ  ،21مثل مهارات التفكير اإلبداعي وتحليل
البيانات ،باإلضافة إلى تطوي���ر المهارات اإلجتماعية والعاطفية ،مما
يُعزز تنافسية المواطنين ،ويُحقق متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
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ماذا طلب رئيس البنك الدولي من قادة العالم في قمة المناخ؟

البنك الدولى وديفيد مالباس

ح��دد رئي��س البن��ك الدول��ي ،ديفي��د مالب��اس العدي��د من
َّ
المطال��ب والمقترح��ات من قادة العالم خ�لال كلمته مؤخر ًا
في قمة المناخ ..وهي تتلخص في  20نقطة.
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 -1تُش���كل إس���تجاباتنا الجماعية لجهود مكافحة الفقر وإنعدام
المساواة وتغيُّر المناخ خيارات حاسمة في عصرنا هذا ،إذ يجب أن
نتصدى لها معاً ،لتحقيق رسالتنا المتمثلة في الحد من الفقر وتعزيز
الرخاء المشترك.
 -2كان���ت لجائحة كورونا وما نجم عنها من خس���ائر اقتصادية
آثار مدمرة ،ولهذا فإننا نعكف على تقديم أقصى قدر من المس���اندة
للبلدان النامية كي تتمكن من التصدي لألزمة.
 -3تمكنّا من تقديم موارد مالية غير مس���بوقة بلغ إجماليها 157
مليار دوالر خالل  15شهراً.
 -4ف���ي مجموعة البن���ك الدولي ،نعمل على تفعي���ل نهج التنمية
الخضراء القادرة على الصمود والشاملة للجميع من خالل الخبرات
متعددة التخصصات والتمويل ومساندة التنفيذ.
 -5في العام  ،2020قدمت مجموعة البنك الدولي موارد تمويلية
ألنش���طة مواجه���ة تغيُّر المناخ أكثر من أي وق���ت مضى ،حيث قدّمنا
أكث���ر من نصف التموي���ل المناخي متعدد األطراف للبلدان النامية –
وأكثر من ثلثي تمويل أنشطة التكيُّف.
 -6نواص���ل في العام  2021تقديم المزيد :حيث تخصص خطة
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عملنا في ش���أن تغيّر المناخ للفترة  2025-2021ما متوسطه % 35
من التمويل.
 -7نُرك���ز على مس���اعدة البل���دان النامية على دم���ج اإلعتبارات
المناخي���ة ف���ي إس���تراتيجياتها اإلنمائي���ة؛ وتوزيع التموي���ل المناخي
بط���رق تحق���ق أكبر النتائج م���ن حيث التخفيف من آث���ار تغيُّر المناخ
والتكيُّف معها.
 -8ينت���ج عن الطاق���ة ،والزراع���ة ،والغذاء /المي���اه واألراضي،
والنق���ل ،والصناعات التحويلية ،أكثر من  % 90من إنبعاثات غازات
اإلحتباس الحراري .
 -9نواج���ه تحدي���ات كبيرة في التكيُّف مع تغيُّ���ر المناخ ،كما تُع ّد
م���ن العوامل الرئيس���ية التي تُس���هم في النمو اإلقتص���ادي والتنمية،
لذا يجب أن يكون هناك تكامل بين األهداف والسياس���ات المناخية
واإلنمائية.
 -10س���تكون التقارير القطرية عن المناخ والتنمية التي صدرت
مؤخراً ،أداة مهمة تساعدنا على تحديد أولويات اإلجراءات المناخية
في البلدان المتعاملة معنا وتسلسلها الزمني.
 -11نخط���ط ،عل���ى مدى العام المقبل ،إلس���تكمال ما يصل إلى
 25تقري���راً منه���ا ،مع التركيز ف���ي هذه الجولة األول���ى على البلدان
النامي���ة ذات اإلنبعاثات الكربونية الضخمة و /أو أوجه الضعف إزاء
تغيُّر المناخ.
 -12م���ن الض���روري أن تُحق���ق بع���ض أكب���ر البل���دان المصدرة
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لإلنبعاثات تحوالً عادالً عن إس���تخدام الفحم ،وإيجاد س���بل لخفض
اإلنبعاث���ات الصادرة من الصناعات الثقيلة من خالل تقنيات جديدة
مثل إحتجاز الكربون وتخزينه.
 -13نحت���اج إل���ى طرق منصف���ة وعملي���ة لتحقيق الت���وازن بين
ضرورات النمو وتغيُّر المناخ.
 -14س���اندنا بالفع���ل حت���ى اآلن ،أكثر م���ن  50بلداً ف���ي إعداد
مساهماتها الوطنية لمكافحة تغيُّر المناخ :من منغوليا إلى موزامبيق،
ومن الكونغو إلى شيلي.
 -15نحت���اج أيض���اً إلى جه���د م���وازٍ لحماية رأس���مالنا الطبيعي
والتن���وع البيولوج���ي ،كي تعمل الحلول لصالح كل من البش���ر وكوكب
األرض ،وتقدم الطبيعة بعضاً من أفضل الحلول ألزمة المناخ.
 -16يعتزم البنك الدولي إستثمار أكثر من  5مليارات دوالر على
مدى الس���نوات الخمس المقبلة ،للمس���اعدة في إس���تعادة األراضي
الطبيعي���ة المتدهورة وتحس���ين اإلنتاجية الزراعية ف���ي  11بلداً على
طول المنطقة الممتدة من السنغال إلى جيبوتي.
 -17يُع���زى ما يقرب من نحو  % 50من إنبعاثات ثاني أكس���يد
الكربون على مستوى العالم ،إلى قطاعي الطاقة والصناعات الثقيلة
)Union of Arab Banks (October 2021

مجتمعتين في الصين والواليات المتحدة والهند ،فكيف سيتم تحفيز
اإلجراءات التحويلية وتمويلها؟
وتحد رئيسيان يتمثالن في كيفية تغيير الحوافز
 -18ثمة مشكلة ٍ
ف���ي الضرائب والدعم ،حيث برزت ضرائب الكربون ،وخفض الدعم
بإعتبارهما أكثر أدوات تس���عير الكرب���ون الصريحة تأثيراً ،لكن ذلك
يتطلب إرادة سياسية وتوافقاً في اآلراء.
 -19عل���ى كل م���ن القطاعين الخاص والعام ،القي���ام بأدوار مهمة
ف���ي اإلجابة عن تلك األس���ئلة ،فعلين���ا التعامل مع المجاالت األيس���ر
مناالً ،مثل اإلس���تثمار في الزراعة والثروة الحيوانية المراعية للمناخ،
وتحس���ين اللوائ���ح المنظمة للمركبات المس���تعملة عالي���ة اإلنبعاثات،
وإدارة أسطول المركبات ،واإلستثمار في كفاءة استخدام الطاقة ،على
سبيل المثال ال الحصر؛ ودعم البيئة المناسبة لإلتيان بأفكار جريئة.
 -20س���تكون التحس���ينات التكنولوجي���ة ،بم���ا ف���ي ذل���ك كفاءة
إس���تخدام الطاق���ة ،وتخزي���ن الطاق���ة الكهربائي���ة بالبطاري���ات،
والهيدروجي���ن ،والمنش���آت النووية ،وتقنيات تخزي���ن الكربون وإزالة
الكرب���ون ،م���ن المح���ددات المهمة للتح���والت منخفض���ة االنبعاثات
الكربونية في جميع أنحاء العالم».
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أهمية إصالح المؤسسات
المملوكة للدولة
في منطقة الشرق األوسط
بقلم الدكتور جهاد أزعور
ف��ي الوق��ت الذي يتعافى فيه اإلقتصاد العالمي من جائحة (كوفيد –  ،)19تواجه منطقة الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا
ال وجودياً :هل تكون الجائحة إيذان ًا بعقد إجتماعي جديد من شأنه مساعدة البلدان على الخروج منها،
وآسيا الوسطى سؤا ً
بوضع أقوى وتحقيق نمو احتوائي قوي ومستدام يُ َس ِ ّهل خلق الوظائف ويُ حد من الفقر وعدم المساواة؟ أم أن البلدان ستهدر
فرصة القرن بالعودة إلى عصر اإلصالحات البطيئة؟
نظر ًا إلى الحيّ ز المحدود الذي تتيحه ميزانيات بلدان المنطقة في الغالب ،فلن يكون بمقدورها تأجيل اإلصالحات ،وينبغي
أن تكون إعادة النظر في دور المؤسسات المملوكة للدولة عنصر ًا بارز ًا في هذه اإلصالحات.
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لماذا تكتسب المؤسسات المملوكة للدولة
أهمية بالغة في المنطقة؟
س���اهمت المؤسس���ات المملوكة للدولة بدور بارز تاريخياً في ما
يخص العقد اإلجتماعي في المنطقة ،بما في ذلك دورها في توظيف
العمالة ،وتوفير الس���لع والخدمات ،وضمان اإلس���تقرار اإلجتماعي.
وتكث���ر هذه المؤسس���ات ف���ي العديد م���ن القطاعات ،بم���ا في ذلك
القطاعات التي تديرها ش���ركات خاصة في مناطق أخرى مثل إنتاج
الس���جاد أو األحذي���ة أو منتجات األلبان ،وتحتف���ظ بـأصول ضخمة
ف���ي حوزته���ا .غير أن���ه رغم إس���تفادة المنطقة من بضع مؤسس���ات
جيدة األداء ،غالباً في قطاع النفط أو الغاز أو التعدين (مثل أرامكو
السعودية) ،فإن الكثير من هذه المؤسسات يفتقر إلى الربحية بسبب
عملياته���ا غير الكفوءة أو األنش���طة غير الس���وقية الت���ي تضطلع بها
نيابة عن الحكومة.
وف���ي معظ���م الحاالت ،تف���رض هذه المؤسس���ات ضغط���اً كبيراً
على الموارد العامة الش���حيحة بالفعل ،كما تش���كل مصدراً أساس���ياً
للمخاط���ر عل���ى المالية العامة نظ���راً لتكلفتها المالية الس���نوية التي
تتج���اوز  % 2من إجمالي الناتج المحلي في المتوس���ط .وقد حدث
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ذل���ك بص���ورة مماثل���ة أثناء أزم���ة (كوفي���د –  ،)19فرغم مس���اهمة
المؤسس���ات المملوكة للدولة في المنطقة بدور أساس���ي في تخفيف
أث���ر الجائحة على اإلقتصاد ،فقد تحقق ذل���ك بفضل الدعم المالي
اإلس���تثنائي الذي قدمته الحكومات والذي كان في الغالب دعماً غير
مشروط.
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن كثيراً من المؤسس���ات المملوكة للدولة
ف���ي المنطق���ة ال تعم���ل في بيئ���ة تنافس���ية ،حيث تتمتع ف���ي الغالب
بمجموعة من المزايا وس���بل الحماية التي توفرها لها الحكومات وال
تُتاح للقطاع الخاص .فعلى سبيل المثال ،تُعفى بعض هذه المؤسسات
م���ن قانون المنافس���ة ،أو تحصل على معاملة ضريبي���ة تفضيلية ،أو
تحظى بمكانة أو إمتيازات خاصة في القواعد التنظيمية الموضوعة
ل���كل قط���اع .وه���ذه المزايا ،إل���ى جانب التوس���ع في تدابي���ر الدعم
والضمانات واإلعانات ،تخلق تش���وهات س���وقية وتعوق المس���ار نحو
قطاع خاص غني بفرص العمل.
وق���د خلص صن���دوق النقد الدول���ي في تقرير ن ُِش���ر مؤخراً عن
المؤسسات المملوكة للدولة في المنطقة (بالتعاون مع البنك األوروبي
لإلنش���اء والتعمير) إلى أن إصالح قطاع المؤسسات المملوكة للدولة
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من ش���أنه تحس���ين الكفاءة ،والمساعدة على خلق
حي���ز مال���ي  -بما في ذل���ك إتاحة م���وارد لإلنفاق
االجتماعي أو اإلنفاق على البنية التحتية  -وزيادة
الفرص أمام القطاع الخاص لالزدهار والمساهمة
تعاف قوي.
في تحقيق ٍ
ما هي اإلصالحات الضرورية في المؤسسات
المملوكة للدولة؟
الخب���ر الس���ار ه���و أن كثي���راً م���ن حكوم���ات
المنطق���ة تتفه���م الحاجة إلى إصالح المؤسس���ات
المملوكة للدولة وش���رعت بالفعل في إجراء بعض
اإلصالح���ات .فعلى س���بيل المث���ال ،وضعت بلدان
عديدة أطراً إلدارة المخاطر وتعمل على تعزيزها.
وم���ع ذلك ،فال تزال المؤسس���ات المملوكة للدولة
تعاني من ثغ���رات كبيرة في ضوء المعايير الدولية
لحوكمة الشركات والشفافية.
وفي الفت��رة المقبلة ،هن��اك خمس أولويات
ضرورية تتعلق باإلصالح:
 أوالً ،صوغ تعريف واضح للمؤسس���ات المملوكة للدولة وإعدادقائمة كاملة بهذه الكيانات سيس���اعد الحكومات على فهم ما تنطوي
علي���ه من تحديات وإمكانات ،ومن ثم تصميم اإلصالحات المالئمة.
ومن ش���أن نش���ر المعلومات ع���ن عملياتها وتمويله���ا والدعم المقدم
له���ا من الحكومة أن يعزز المس���اءلة ،ويُ َمكّن المراقبة العامة ،ويخلق
حوافز تشجّ عها على رفع الكفاءة وتحسين تقديم الخدمات.
 ثانياً ،تعزيز متابعة المؤسسات المملوكة للدولة سيُساعد فيالح���د من تعرّض الميزاني���ة للمخاطر .ولتحقيق ه���ذه الغاية ،ينبغي
تخوي���ل وزارات المالي���ة الصالحي���ات الالزم���ة لتقييم المؤسس���ات
المملوك���ة للدولة ومتابعتها وإع���داد التقارير عن تأثيرها ومخاطرها
عل���ى المالي���ة العام���ة .وينبغي مراجعة األنش���طة الت���ي تتوالها هذه
المؤسس���ات نيابة عن الحكومة ،وترشيدها ،وتقديم المقابل المالئم
نظي���ر القي���ام به���ا .وباإلضافة إلى ذل���ك ،ينبغي لصنّاع السياس���ات
توضيح المبادئ التي يس���تند إليها دعم المؤسسات المملوكة للدولة
(متى ولم وكيف).
وعل���ى وجه التحديد ،ينبغي أن يُراعَ���ى في تقديم هذا الدعم ما إذا
كان���ت المؤسس���ات المعنية تمتلك مقوم���ات البقاء ،كم���ا ينبغي أن يكون
الدعم مشروطاً بتحسن أدائها في ما يخص حوكمة الشركات والشفافية.
 ثالث��اً ،ينبغ���ي أن تُجري الحكوم���ات مراجع���ة منتظمة لمدىالحاج���ة إل���ى قي���ام المؤسس���ات المملوك���ة للدولة باألنش���طة التي
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تس���تطيع الش���ركات الخاص���ة إنجازها بكف���اءة ،وأن تح���دد أهدافاً
واضحة للملكية.
 رابع��اً ،تهيئ���ة الظ���روف للمنافس���ة العادل���ة بين المؤسس���اتالمملوك���ة للدول���ة وش���ركات القط���اع الخاص تمثل ش���رطاً مس���بقاً
أساس���ياً لتحقيق نمو احتوائي أعل���ى بقيادة القطاع الخاص .وينبغي
إلغاء المعاملة التفضيلية التي تحقق لهذه المؤسس���ات ميزة تنافسية
مقارنة بالقطاع الخاص.
 أخي��راً ،م���ن الض���روري تغيي���ر الثقاف���ة الس���ائدة في ش���أنالمؤسس���ات المملوك���ة للدولة من أجل تحس���ين كفاءته���ا والحد من
إعتماده���ا على الدع���م المالي الحكومي .وباإلضاف���ة إلى ذلك ،فإن
تعزيز الحوكمة ومكافحة الفس���اد في هذه المؤسسات يتطلب شعوراً
قوي���اً بملكي���ة اإلصالحات ل���دى اإلدارة العليا ،ووجود م���وارد كافية
لتعزيز سياسة عدم التساهل مطلقاً ،وإحكام الضوابط الداخلية.
وبالطب � � ��ع ،ف � � ��إن إصالح المؤسس � � ��ات المملوك � � ��ة للدولة يجب أن
يُصم � � ��م بما يتناس � � ��ب مع ظ � � ��روف كل بلد وبالتسلس � � ��ل المالئم لكل
بلد .وسيس � � ��تغرق األمر وقت � � �اً ،وهو يتطلب إرادة سياس � � ��ية قوية من
جان � � ��ب العديد من األطراف المعنية .غي � � ��ر أنه من خالل وضع هذه
اإلصالح � � ��ات في صدارة النقاش الدائر في ش � � ��أن السياس � � ��ات ،يأمل
الصن � � ��دوق في أن يكون ش � � ��ريك ًا ف � � ��ي تحقيق ما يل � � ��زم من إصالحات
ش � � ��املة لتيس � � ��ير التغييرات التحويلية المطلوبة لخلق فرص عمل
مستدامة وتحسين مستويات المعيشة عبر بلدان المنطقة.
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71

األخبار والمستجدات

صندوق النقد الدولي يتوقع نمو ًا عالمي ًا أقل من  % 6في 2021
غورغييفا :ن ُواجه تعافي ًا دولي ًا ت ُعوّقه كورونا وتأثيرها
حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ،كريستالينا
غورغييفا ،من «أن النمو العالمي سيتراجع «قليالً» هذا
العام» ،معربة عن قلقها «إزاء الهوّ ة المتزايدة بين الدول
الغنية المستفيدة عالمي ًا من اإلنتعاش اإلقتصادي والدول
الفقيرة المتضررة من نقص اللقاحات».
ال هذا العام عمّ ا
وتوقعت غورغييفا« :أن يتباطأ النمو قلي ً
توقعه صندوق النقد الدولي في يوليو (تموز)  ،2021ولو
عادت الدول األغنى إلى المستوى الذي كانت عليه قبل
وباء كورونا المستجد في حلول العام 2022؛ فإن البلدان
الناشئة والنامية ،ستبقى في حاجة إلى سنوات عدة
للتعافي من األزمة التي سبّ بها وباء «كوفيد.»19
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وتابع���ت غورغييفا ،في كلمة ألقتها إفتراضياً في جامعة بوكوني
في ميالنو قبل إجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين:
«نح���ن نواج���ه تعافياً عالمي���اً يُعوّقه الوباء وتأثيره» ،مش���يرة إلى أننا
«غي���ر قادرين على المضي قدماً بش���كل صحيح ،ويبدو األمر كما لو
أننا نسير وهناك حجارة في أحذيتنا!».
ولفت���ت غورغييف���ا إل���ى «أن الوالي���ات المتح���دة والصي���ن؛ القوتين
اإلقتصاديتين الرائدتين في العالم ،ال تزاالن «المحرّكين األساسيين للنمو
حتى وإن كان إنتعاش���هما يتباطأ» .ويس���تمر بعض اإلقتصادات المتقدمة
والناشئة في النمو؛ «بما فيها إيطاليا وأوروبا على نطاق أوسع».
وقالت غورغييفا« :في العديد من البلدان األخرى ،يستمر النمو
في التدهور وتعوّقه قلة الوصول إلى اللقاحات واإلستجابة السياسية
المحدودة ،وخصوصاً في بعض البلدان منخفضة الدخل».
أضاف���ت غورغييفا« :كلما طال الوقت الذي يس���تغرقه التعافي،
إزداد التأثي���ر طويل األمد في هذه البلدان ،وخصوصاً في ما يرتبط
بفقدان الوظائف الذي يؤثر خصوصاً على الش���باب والنساء والعمال
غي���ر القانونيي���ن» ،الفتة إل���ى «أن العقبة األكثر إلحاح���اً هي الفجوة
الكبي���رة ف���ي حمالت التلقي���ح العالمي���ة» ،موضح���ة أن «العديد من
البلدان التي ليس���ت لديها القدرات للحص���ول على اللقاحات ،تترك
كثيراً من األش���خاص غير محميين ضد (كوفيد ،»)-19وحضت على
زيادة إعطاء الجرعات «بشكل كبير».
وتابع���ت غورغييفا« :ينبغي للدول الغنية الوفاء بتعهداتها بش���كل
فوري» ،فيما حدد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هدفاً يتمثل
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كريستالينا غورغييفا
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي

في تلقيح  % 40من سكان العالم في حلول نهاية العام الحالي ،و% 70
في حلول النصف األول من العام .2022
إضاف���ة إل���ى مش���كلة التلقي���ح ،يُواج���ه بع���ض ال���دول الناش���ئة
واإلقتص���ادات النامي���ة إرتفاع���اً ف���ي أس���عار المعيش���ة «يُرج���ح أنه
سيستمر» وفقاً لصندوق النقد الدولي .وقالت غورغييفا «إن الزيادة
في أس���عار الغ���ذاء العالمية بأكثر من  % 30خ�ل�ال العام الماضي،
«مقلقة بش���كل خاص» .وأضافت «إلى جانب إرتفاع أس���عار الطاقة،
يضع هذا مزيداً من الضغط على العائالت األكثر فقراً».
وأوص���ت غورغييف���ا ب���أن تبق���ى المص���ارف المركزي���ة «جاهزة
للتحرك بسرعة ،إذا تعزّز اإلنتعاش اإلقتصادي بشكل أسرع ،كما هو
متوقع ،أو إذا أصبحت مخاطر التضخم ملموسة» ،داعية الحكومات
إلى «تس���ريع اإلصالحات لضمان اإلنتق���ال إلى إقتصاد أخضر يولد
وظائف جديدة».
وخلصت غورغييفا إلى «مش ��كلة الدي ��ن العام العالمي الذي وصل اآلن،
وف ��ق حس ��ابات صندوق النقد الدولي ،إلى نح ��و  % 100من الناتج المحلي
اإلجمالي لإلقتصاد العالمي».
يُذك ��ر أن ��ه كان م ��ن المقرر أن تحض ��ر غورغييفا إلى ميالنو ش ��خصياً،
ولم تحدد الناطقة بإس ��مها س ��بب إلغاء هذه الرحلة .وفي يوليو  ،2021راجع
صن ��دوق النق ��د الدول ��ي توقعاته للنمو العالم ��ي صعوداً إل ��ى  % 6في العام
 ،2021لك ّن ذلك كان قبل أن تنتشر المتحورة «دلتا» في أنحاء العالم .وسينشر
صندوق النقد الدولي الذي يتخذ من واش ��نطن مقراً له ،توقعاته اإلقتصادية
العالمية المحدثة خالل إفتتاح إجتماعاته السنوية في خريف .2021
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صندوق النقد الدولي يناشد «مجموعة العشرين»
حماية الدول األكثر فقر ًا من «ضربة مدمرة»

ناشدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ،دول العالم األغنى «بذل مزيد من الجهود لمساعدة الدول األفقر على تحمّ ل «الضربة
المزدوجة المدمّ رة» التي سددها الوباء واألضرار اإلقتصادية الناجمة عنه» ،محذرة من «تعمّ ق الهوة» بين األغنياء والفقراء ،داعية دول مجموعة
العشرين إلى «القيام بخطوات عاجلة لمنع تخلّف الدول النامية أكثر عن الركب في ما يتعلّق بالوصول إلى اللقاحات وإعادة بناء ثرواتها».
وفي مدونة نش ��رت قبيل إجتماع وزراء مالية دول المجموعة ومسؤولي
المص ��ارف المركزي ��ة ،قالت غورغييفا إن «الس ��رعة عامل أساس ��ي» فيما
التكلف ��ة صغيرة نس ��بياً .وأف ��ادت« :تواج ��ه الدولة األفقر ضرب ��ة مزدوجة
مدمّرة» ،إذ تخس ��ر ف ��ي المعركة ضد الفيروس ،وتضيّع فرصاً إس ��تثمارية
مهمة ،تؤس ��س لنموه ��ا إقتصادياً .وتابعت« :هي لحظة مفصلية تس ��تدعي
تحرّكاً عاج ًال من قبل دول مجموعة العشرين وصنّاع السياسات في العالم».
وبينم ��ا يتوقع أن تحقق الواليات المتحدة أس ��رع نم ��و منذ العام 1984
وتكتسب دول مثل الصين وتلك في منطقة اليورو زخماً ،تجد الدول النامية
نفس ��ها في الصفوف الخلفية ج� �رّاء «تدهور التعافي ثنائي المس ��ار ويأتي
ذلك مدفوعاً بتفاوتات في توافر اللقاحات ومعدّالت اإلصابة والقدرة على
تقديم الدعم للسياسات» ،وفق غورغييفا.
وأك ��دت غورغييف ��ا «أن عل ��ى دول مجموعة العش ��رين ب ��ذل مزيد من
الجه ��ود لتقدي ��م لقاح ��ات لل ��دول األفقر ،بما يش ��مل مش ��اركة الجرعات،
وتس ��ريع اإلعف ��اء م ��ن الديون ،ودعم ه ��دف تطعيم  % 40عل ��ى األقل من
الس ��كان ف ��ي كل بلد في حل ��ول نهاية الع ��ام  ،2021و % 60على األقل في
حلول النصف األول من العام .»2022
وفي ظل تلقي بالغ  % 1ش ��خص كامل جرعات اللقاحات في أفريقيا جنوب
الصح ��راء ،مقارن ��ة بـ % 30في الدول المتقدّمة ،فإن ه ��ذه البلدان تُواجه خطراً
متزايداً مع ظهور نسخ متحورة للفيروس.
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وأف ��اد صن ��دوق النق ��د الدولي ف ��ي تقدي ��رات «إن ال ��دول األقل دخ ًال
س ��تحتاج إل ��ى تخصي ��ص نحو  200ملي ��ار دوالر على مدى خمس س ��نوات
لمكافحة الوباء فحسب ،و 250ملياراً إضافياً إلجراء إصالحات إقتصادية
تتيح لها اللحاق بركب الدول األغنى».
لك ��ن غورغييف ��ا قالت إنه «ال يمكن لهذه ال ��دول القيام بذلك وحدها»،
مش ��يرة إلى «أن على ال ��دول األغنى مضاعفة جهوده ��ا ،وخصوصاً في ما
يتعلّق بالتمويل بشروط ميسرة والتعامل مع الديون».
واقترح ��ت هذه المؤسس ��ة المالية الدولي ��ة ومقرها واش ��نطن مبادرة
مش ��تركة بقيمة  50مليار دوالر مع منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي
ومنظمة التجارة العالمية لتوس ��يع الوصول إل ��ى اللقاحات ،وهو أمر «يبدّل
قواعد اللعبة عالمياً» وينقذ مئات اآلالف ويسرّع التعافي ،بحسب غورغييفا.
وف���ي المناطق التي يواصل فيها عدد اإلصابات إرتفاعه ،قالت مديرة
صن���دوق النق���د الدول���ي غورغييفا« :إن مواصل���ة منح األعم���ال التجارية
والعائ�ل�ات الدع���م المالي أمر «بال���غ األهمية» ،فيما يُمكن بعد الس���يطرة
على الوباء ،تحويل هذه األموال إلى برامج لتدريب العمال «للمس���اعدة في
مداواة الجراح الناجمة عن األزمة» ،التي أثرّت خصوصاً على النساء ،مؤكدة «أن
الصندوق يُراقب إرتفاع األسعار ،وخصوصاً في الواليات المتحدة ،لكن مع زيادة
زخ���م التعافي س���يكون من الضروري ،تجنّ���ب ردود الفعل المبال���غ فيها لإلزدياد
اإلنتقالي للتضخم».
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021
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اإلستثمار األجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية
يقفز لـ  13.8مليار دوالر في الربع الثاني من 2021
و«ستاندرد آند بورز» ت ُثبّت تصنيفها وتتوقع إنتعاش النمو حتى العام 2024

قفز صافي االستثمار األجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية إلى  51.86مليار ريال (نحو  13.829مليار دوالر) في
الربع الثاني من العام  ،2021مقارنة بنحو  3.098مليار ريال ( 0.826مليار دوالر) في الربع المماثل من العام  ،2020بزيادة
نحو  ،% 1574وفق ًا لتحليل بيانات أولية وتقديرية للبنك المركزي السعودي «ساما».
وبالمثل قفز صافي االستثمار األجنبي المباشر في السعودية بنسبة  % 664في الربع الثاني من العام الجاري ،مقارنة
بنحو  6.79مليار ريال ( 1.81مليار دوالر) صافي اإلستثمار األجنبي المباشر في الربع األول من العام الجاري.
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وكان وزير االس���تثمار الس���عودي ،خالد الفال���ح ،قال في تصريح
صحاف���ي« :إن المملكة س���تحظى بمعدالت مرتفعة جداً لإلس���تثمار
األجنبي في العام  2021واألعوام المقبلة».
وأض���اف الفال���ح :أن���ه «رغ���م جائح���ة كورون���ا وتداعياته���ا على
إقتص���ادات العال���م ،إس���تطاعت المملك���ة رفع مس���توى اإلس���تثمار
األجنبي المباش���ر بنس���بة  % 20في العام  2020و % 13في الربع
األول من هذا العام».
وتاب���ع الفالح« :ال نزال ف���ي مرحلة اإلعداد ،ولم تنطلق مس���يرة
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021

جذب اإلستثمار األجنبي بالكامل ،لكن المملكة لديها ماكينة إستثمار
داخل���ي جبّارة ،مثل صندوق اإلس���تثمار العام الذي أطلق المش���اريع
الكبرى وشركات عدة ستكون نواة لتجمعات قطاعية مختلفة».
يُذكر أن الربع الثاني من العام  ،2021شهد موافقة شركة أرامكو
الس���عودية في أبريل/نيسان  ،2021على بيع حصة أقلية في خطوط
األنابيب التابعة لها مقابل  12.4مليار دوالر إلى كونس���ورتيوم بقيادة
إي.آي.ج���ي ،وهي أكبر صفقة للش���ركة منذ طرح عام أولي قياس���ي
جمعت فيه  29.4مليار دوالر في أواخر العام .2019
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وستحتفظ أرامكو بنسبة  % 51من شركة أرامكو ألنابيب النفط
التي تم تشكيلها حديثاً مع حقوق مدفوعات رسوم لمدة  25عاماً عن
النفط الخام الذي يُشحن عبر شبكة الشركة السعودية.
وبلغ صافي اإلستثمار األجنبي المباشر في السعودية نحو 15.6
ملي���ار دوالر ف���ي النصف األول م���ن الع���ام  ،2021مقارنة بنحو 2.4
مليار دوالر في النصف األول من العام  ،2020بإرتفاع نحو .% 550
من ناحية أخرى ،أكدت وكالة «س���تاندر آند بورز» على التصنيف
اإلئتمان���ي للمملكة العربية الس���عودية عند  -Aمع نظرة مس���تقبلية
مستقرة ،متوقعة إنتعاشً ا في النمو حتى العام  2024مدفوعاً بإرتفاع
أس���عار النفط وتخفيف حصص إنتاج أوب���ك وتزايد معدالت التلقيح
في السعودية.
وأف���ادت الوكال���ة أنه بع���د أن أثّ���رت جائحة «كوفي���د  »-19على
اإلقتصاد ،عادت المملكة العربية الس���عودية إلى مش���اريع إستثمارية
طموحة مرتبطة بإستراتيجيتها لتقليل إعتماد اإلقتصاد على النفط.
يق���وم صندوق اإلس���تثمارات العام���ة ،وكيانات أخرى ف���ي القطاعين
النفطي وغير النفطي بإستثمارات كبيرة.
وأكدت «س����تاندر آند بورز» عل����ى التصنيف اإلئتماني للمملكة
العربية الس����عودية عند  -Aمع نظرة مس����تقبلية مستقرة ،متوقعة
إنتعاشً ����ا ف����ي النم����و حت����ى الع����ام  2024مدفوعاً بإرتفاع أس����عار
النف����ط وتخفيف حصص إنتاج أوبك وتزاي����د معدالت التلقيح في
السعودية.
وأف����ادت الوكال����ة إنه بعد أن أثرت جائح����ة «كوفيد  »-19على

االقتصاد ،عادت المملكة العربية السعودية إلى مشاريع إستثمارية
طموح����ة مرتبط����ة بإس����تراتيجيتها لتقليل إعتم����اد اإلقتصاد على
النف����ط .يق����وم صندوق اإلس����تثمارات العامة ،وكيان����ات أخرى في
القطاعين النفطي وغير النفطي بإستثمارات كبيرة.
وتتوق���ع وكالة التصنيف إنخفاض مس���تويات العجز في المملكة
العربية الس���عودية من  % 11.2العام الماضي إلى  % 4.3في العام
 ، 2021بينم���ا بل���غ متوس���طه  % 5.7بين هذا الع���ام والعام .2024
ويُتوقع أن يبلغ متوس���طنمو النات���ج المحلي اإلجمالي الحقيقي % 2.4
في الفترة عينها بعد اإلنكماش بنسبة  % 4.1في العام .2020
وأفادت «س���تاندرد آند ب���ورز» في مراجعة منتص���ف العام« :في
الع���ام « ،2021يُقاب���ل إرتفاع أس���عار النفط توازن���اً جزئياً من خالل
أحجام إنتاج النفط السعودي السنوية المقيدة».
وم���ع ذلك ،فإن التخفيف الش���هري للحص���ص حتى عامي 2021
و 2022س���يدعم قط���اع النف���ط الس���عودي واإلقتص���اد .وبحس���ب
«س���تاندرد آند بورز» ،إن المشاريع المس���تقبلية العمالقة مثل مدينة
نيوم والمخطط لها «ستدفع إلى األمام».
وتوقعت الوكالة أن يس���تمر إجمالي الدين في الزيادة حتى العام
 2024حي���ث يتم تمويل العجز جزئياً عن طريق إصدار الدين العام،
رغم أن المملكة العربية الس���عودية س���تظل في وضع صافي األصول
ف���ي أرصدتها المالية والخارجية .ويُتوقع أن تغطي اإلحتياطيات بين
عامي  2021و 2024ما متوس���طه  15ش���هراً من مدفوعات الحساب
الج���اري .علم���اً أن التعزيز الكبير لمركز صافي األصول أو تحس���ن
آفاق النمو ،قد يؤدي إلى رفع التصنيف اإلئتماني.

«المركزي السعودي» ي ُمدد برنامج تحفيز القطاع الخاص
أفص���ح البن���ك المرك���زي
الس���عودي (س���اما) ،عن تمديد
فت���رة برنامج تأجي���ل الدفعات،
وه���و أح���د برام���ج دع���م تمويل
القط���اع الخاص ،مدة  3أش���هر
إضافية ،تبدأ م���ن مطلع أكتوبر
(تشرين األول) المقبل إلى نهاية
العام الحالي  ،2021وذلك دعماً
للمنش���آت المتناهي���ة الصغ���ر
والصغيرة والمتوسطة التي ال تزال متأثرة من اإلجراءات اإلحترازية
المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا ،وفقاً لتقييم جهات التمويل.
ويبل���غ عدد العقود المس���تفيدة من برنام���ج تأجيل الدفعات منذ
انطالق���ه في منتصف م���ارس (آذار) من العام  2020نحو  107آالف
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عق���د ،فيما بلغت قيمة الدفعات
المؤجل���ة لتل���ك العق���ود نح���و
 174ملي���ار ري���ال ( 46.4ملي���ار
دوالر) ،بينما تجاوز عدد العقود
المس���تفيدة من برنامج التمويل
المضم���ون  6آالف عقد ،بقيمة
تمويل إجمالية تجاوزت  11مليار
ريال.
ويأتي البرنامج دعماً للقطاع
الخاص ،ولمس���تويات الس���يولة في النظام المالي ،حيث تساهم في
تمكي���ن جه���ات التمويل من القي���ام بدورها في دع���م وتمويل القطاع
الخ���اص ،وتخفيف اآلثار اإلقتصادية والمالية على قطاع المنش���آت
المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
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75

األخبار والمستجدات

إتحاد المصارف العربية كان من أول المحذرين من التعامل بالـ «بيتكوين»

فتوح :هناك سرعة إنتشار واضحة للعملة اإلفتراضية
في ظل عدم وجود وعي كاف حول كيفية التعامل معها
رغ��م التحذيرات والقيود ،التي فرضتها المصارف المركزية في دول الخليج
العربي ،تجاه اإلستثمار في عملة الـ «بيتكوين» اإلفتراضية ،وال سيما إتحاد
المصارف العربية الذي كان في طليعة المحذرين من إس��تخدام هذه العملة
وبقي��ة العمالت اإلفتراضية األخرى ،إال أن البيانات المتخصصة تش��ير إلى
أن اإلستثمار في هذه العملة شهد نشاط ًا كبير ًا مؤخراً ،لتستحوذ هذه الدول
على أكثر من  13%من إجمالي قيمة تداوالت هذه العملة عالمياً .علم ًا أن الـ
«بيتكوي��ن» هي عملة إلكترونية ،إفتراضية ليس له��ا وجود مادي ،وال يُ مكن
رصد حركتها في األس��واق المالية أو في النظام النق��دي والمصرفي ،لكونها
إفتراضية ويتم تداولها بين األشخاص والمؤسسات عن طريق اإلنترنت.
في العام  ،2008ظهرت هذه العملة اإلفتراضية ،وطالبت المصارف المركزية
العالمي��ة بض��رورة توخي الح��ذر عند إس��تخدامها ،ثم صعّ دت م��ن لهجتها،
وإعتبرت أن التعامل بها يخرج عن األطر القانونية.

�إتحاد الم�صارف العربية �أول المحذرين
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في العام  2017كان إتحاد المصارف العربية في مقدم المحذرين
من إستخدام عملة الـ «بتكوين» وبقية العمالت اإلفتراضية ،نظراً إلى
خطورته���ا وغموضها ،وقد عاد اإلتحاد إلى تحذيره البنوك المركزية
من «السماح بالتعامل بالعملة اإلفتراضية أو الرقمية «بيتكوين» ما لم
يكن هناك رقابة مصرفية صارمة ،في ظل توجه بنوك مركزية عربية
إلى التعامل بالعملة الرقمية».
ويقول األمين العام إلتحاد المصارف العربية وس���ام حسن فتوح
«إن اإلتحاد إنتهى من إعداد دراس���ة ش���املة ،هي األولى من نوعها،
تُع���د باللغ���ة العربية حول مخاطر وفوائ���د «بيتكوين» على المصارف
العربية ،في ظل توجه دول عربية للسماح لمواطنيها بالتعامل بالعملة
اإلفتراضية».
وذك���ر فت���وح« ،أن الدراس���ة ،تتن���اول تأثي���ر العمل���ة اإلفتراضية
عل���ى المص���ارف والمتعاملي���ن به���ا» ،مش���يراً إلى «أن اإلتح���اد أع ّد
الدراسة لتوضيح تأثيرات «بيتكوين» التي يُمكن أن تواجه المصارف
ف���ي حال إرتف���اع أو إنخفاض أس���عار العملة الرقمية ،وال س���يما أن
البن���وك المركزية ال يوج���د لديها رقابة مصرفي���ة ،ما يتطلب فرض
أدوات رقابي���ة جديدة على العمليات اإللكتروني���ة بعيداً عن األدوات
التقليدية».
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وسام حسن فتوح
األمين العام إلتحاد المصارف العربية

وأكد فتوح «أن اإلتحاد سيفتح قنوات تواصل مع البنوك المركزية
العربية في هذا الش���أن ،وال س���يما أن هناك س���رعة إنتشار واضحة
للعملة اإلفتراضية ،في ظل عدم وجود وعي كاف حول كيفية التعامل
معها».
وق���ال فت���وح« :إن اإلتح���اد ال يُش���جع أب���داً التعام���ل م���ع العملة
اإلفتراضي���ة ،م���ا لم يك���ن هن���اك رقابة مصرفي���ة من قب���ل البنوك
المركزي���ة ،وال س���يما أن الحس���ابات الخاص���ة ب���ـ «بيتكوي���ن» عبارة
ال عن غياب التوعي���ة الكاملة عن العملة
عن حس���ابات وهمي���ة ،فض ً
المشفرة للمواطن العربي».
وخت���م فت���وح« :أن هن���اك تواص�ل�اً ف���ي الوق���ت الحاض���ر ،م���ع
المختصي���ن والباحثين في الش���ركات المعلوماتي���ة الدولية ،للخروج
برؤية ش���املة حول «بيتكوين» ومخاطره���ا وفوائدها على المصارف
والعمالء».

تحذيرات دولية وعربية

من جهته ،قدّر موقع «كوين ديس���ك» ،األميركي ،المتخصص في
رصد س���عر العمالت الرقمية ،حج���م التجارة في الـ «بيتكوين» بأكثر
م���ن  90مليار دوالر ،وهو ما يعني أنه���ا أصبحت أكبر من موجودات
العديد من الش���ركات األميركية الكبرى التي تصنع مؤشرات األسهم
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األميركية».
وبحس���ب تقري���ر حدي���ث ص���ادر ع���ن ش���ركة
 CryptoCorpاألميركية المتخصصة في تداول
ال���ـ «بيتكوين» ،فإن حجم ت���داوالت هذه العملة في
منطق���ة الخليج يُقدر بنحو  12مليار دوالر ،وتتركز
غالبيته في إمارة دبي.
ويتزاي���د ع���دد المتعاملي���ن في ال���ـ «بيتكوين»
يومياً ،حيث إنه���ا تُحقق أرباحاً تفوّقت على جميع
أدوات اإلستثمار العالمية سواء ذات الفائدة الثابتة
أو تلك ذات الفائدة المتغيرة.
وتس���تفيد ال���ـ «بيتكوي���ن» ،ف���ي ه���ذا اإلرتفاع
الجنوني من محدودية كمياتها المتداولة ،حيث إن
الكمي���ة التي س���تطرح منها ل���ن تفوق الـ  21مليون وح���دة حتى العام
 ،2040كما تستفيد كذلك من ترويج بعض المشاهير لها.
وقال مدير عام قطاع األصول في ش���ركة الش���رق لإلستثمار في
الكويت ،يحيى كمش���اد :إن «ش���ريحة الش���باب الخليج���ي هي األكثر
إقباالً على هذه العملة ،وهذا س���بب إضاف���ي لزيادة تداوالتها ،حيث
ترتفع ش���هية اإلس���تثمار في ه���ذه العملة ،لدى المتداول األقل س���ناًّ
بإعتباره���ا مصدراً لتنامي ثروته الصغي���رة في فترة قصيرة ،ويكفيه
ف���ي ه���ذا الخصوص ،أن يس���مع إح���دى القصص األس���طورية التي
تتح���دث عن أح���د المتداولين الذي صار مليونيراً في بضعة أش���هر
بفضل تعامالته في الـ «بيتكوين».
وأضاف كمش���اد« :أن ما يزيد م���ن أهمية هذه العملة لدى بعض
المتداولين هو تشفير الـ «بيتكوين» ،حيث يكون التعامل بين شخصين
بطريقة مباشرة ،من دون الحاجة إلى هيئة أو بنك أو وسيط ،وتذهب
النقود من حساب شخص إلى آخر بشكل فوري ،من دون الحاجة إلى
رسوم تحويل أو ضرائب».
لكن نائب رئيس مجلس إدارة الش���ركة الدولية للوس���اطة المالية
ف���ي الكويت ،رياض الخولي حذَّر من «مخاطر التعامل بالـ «بيتكوين»
والعمالت اإلفتراضية عموماً» ،مشيراً إلى «إفتقادها التنظيم دولياً،
بما يكفل حقوق المتعاملين بها ،ويجعل التعامل بها محفوفاً بمعدالت
عالي���ة من المخاطر إلى الدرجة التي تُهدد معها حقوق المتعاملين»،
الفت���اً إلى «أن ما يُغذّي المخاوف أكثر ،أن أياً من البنوك أو األنظمة
الرقابية ،ال تستطيع مساعدة العميل في إسترداد أمواله».
وحذَّرت البن���وك المركزية الخليجية تباعاً أخي���راً ،من «التعامل
مع هذه العملة اإلفتراضية» ،وذكرت مؤسسة النقد العربي السعودي
(البن���ك المرك���زي)« ،أن تداول عملة الـ «بيتكوي���ن» يُعرّض متداوليها
لعواقب سلبية».
كم���ا حذَّر إتحاد مصارف الكويت ،عمالء البنوك من إس���تخدام
ال���ـ «بيتكوين» ،وذلك بعد أن الحظ «أن هذه العملة بدأت تنتش���ر في
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الكويت ،بشكل يرفع معدّالت المخاطر على متداوليها».
ف���ي اإلم���ارات العربية المتحدة ،ح���ذَّر المص���رف المركزي من
«مخاط���ر إس���تخدام العملة اإلفتراضية» ،مش���يراً إلى أنه «لم يصدر
أي تراخيص للعمل بها في الس���وق المحلية ،وال يُمكن الرقابة عليها
بشكل كاف ،وليس لها مرجع معروف».
وف���ي البحري���ن ،ح���ذَّر المرك���زي البحرين���ي م���ن «أن العم�ل�ات
اإلفتراضي���ة ال تُع��� ّد عملة قانونية ،وال يوجد أي إلتزام حيال أي بنك
مرك���زي في العالم ،أو أي حكوم���ة لتبديل قيمتها مقابل نقود صادرة
عن هذه الدول ،أو مقابل سلع عالمية متداولة أو الذهب».
وق���ال عبد العزيز الكندري أس���تاذ اإلقتصاد في جامعة الكويت:
«إن اإلش���كالية الرئيس���ية في إس���تخدام الـ «بيتكوين» ،أنها تُستخدم
للتب���ادل ،م���ن دون وج���ود س���لطة مركزي���ة أو وس���يط ،وتت���م إدارة
المعامالت وإصدار النقود بشكل جماعي عن طريق شبكة اإلنترنت،
م���ا يعني أنها منفلتة من أي س���لطة رقابة ،يُمك���ن من خاللها حماية
حقوق العمالء».
أما طارق العلي مؤسس شركة «زاد الب» في دبي ،وهي من أوائل
الش���ركات التي ب���دأت تتعامل في ال���ـ «بيتكوين» ،فق���ال« :إن العملة
اإلفتراضية تُشبه إلى حد كبير التداول في الذهب والمعادن الثمينة،
ولها قيمة ويُمكن شراؤها عبر مواقع صرافة على اإلنترنت».
ف���ي المحصل���ة ،م���ن المهم ج���داً أن يق���وم األش���خاص بالبحث
والدراس���ة ق���در اإلمكان قبل أن يس���تثمروا في ش���يء بال���كاد لديهم
أي معرفة به ،فإذا كان ش���خص ما يُخطّ ط لإلس���تثمار في العمالت
المش���فرة ،ف���إن إجراء أبح���اث كافية س���يضمن فهم���ه لكيفية عمل
السوق .كما أن اإلستثمار في العمالت المشفرة ليس باألمر السهل،
وليس آمناً أصالً ،لذلك على المس���تثمرين دائماً طلب المساعدة من
األشخاص الذين لديهم قدر كبير من المعرفة في ما يتعلق بالطريقة
الت���ي تعمل بها س���وق العم�ل�ات الرقمية ،وكيفية إج���راء التداول في
العمالت المش���فرة ،والتي باتت تشكل خطراً على السوق المالية كما
على المستثمرين.
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021

77

األخبار والمستجدات

من هو «نادي باريس»؟ وكيف يؤدي مهماته؟
بع��د اإلطاح��ة بالرئي��س
األرجنتين��ي خ��وان دومينغ��و
بي��رون ف��ي الع��ام  ،1955أراد
النظ��ام الجدي��د حينه��ا
إع��ادة هيكلة دي��ون البالد مع
الدائني��ن ،وتقدم��ت الدول��ة
الالتيني��ة بطل��ب عضوي��ة
لصن��دوق النق��د والبن��ك
الدوليي��ن م��ن أج��ل جدول��ة
الدي��ون والوف��اء باإللتزام��ات
المالية.
عقدت األرجنتي��ن إجتماع ًا مع دائنيها الرئيس��يين في  16مايو/
أي��ار  1956ف��ي العاصم��ة الفرنس��ية باري��س ،بدع��وة م��ن وزي��ر
اإلقتصاد الفرنس��ي ،وكان ه��ذا األمر بمثابة إنطالق غير رس��مي
لكي��ان «ن��ادي باري��س» ،وينعق��د حتى تاريخ��ه في مق��ره بوزارة
اإلقتصاد في بيرسي في العاصمة باريس.
في الع��ام  ،1962أصبح «ن��ادي باريس» ،إلى جان��ب صندوق النقد
والبنك الدوليين ،بمثابة أداة إس��تراتيجية للدول المتقدمة ،كي
يكون لها قبضة على اإلقتصاد العالمي.
وتشكل «نادي باريس» من  11دولة متقدمة في بادئ األمر ،وإرتفع بعد
ذلك العدد إلى  19دولة ثم إنضمت دولة مؤخر ًا ليصبح العدد .20
من أب��رز تلك ال��دول أس��تراليا ،والواليات المتح��دة ،والدنمارك،
وفرنس��ا ،وألمانيا ،وإيرلندا ،وإيطاليا ،واليابان ،وروسيا ،والسويد،
وسويس��را ،وبريطاني��ا وكن��دا ،وه��ي عب��ارة ع��ن ال��دول الدائنة،
وأحيانا ينضم لها دول أخرى غير دائمة في بعض المناسبات.

الهدف
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يلتقي أعضاء «نادي باريس» كل ستة أسابيع في بيرسي ،ويترأس
هذا اإلجتماع – الذي يحضره مس���ؤولون من الـ  20دولة – مس���ؤول
رفيع المس���توى من وزارة المالية الفرنس���ية .خلف األبواب المغلقة،
يتم مناقش���ة العديد م���ن القضايا المالية المتعلق���ة بالدول المدينة،
والت���ي أثقلت الديون كاهلها ،ربما نتيج���ة حروب أو صراعات دموية
أو أزمات إقتصادية.
ويكمن الهدف العام لـ «نادي باريس» في مساعدة الدول المدينة
على س���داد ديونها ،والخروج من أزماتها المالية ،وتحس���ين أحوالها
اإلقتصادية والحيلولة دون إفالسها.
وتتم جدولة ديون تلك الدول من قبل النادي بتوصية ضرورية من
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021

صندوق النقد الدولي ،وتالياً ،ال
ب���د أن تكون الدول���ة عضواً في
الصن���دوق ،وأبرمت إتفاقاً معه،
وقب���ل جدول���ة ديونها بواس���طة
النادي ،ستكون قد مرت بالعديد
من اإلجراءات التقشفية وبعض
اإلصالحات األخرى.
ويتم اللجوء لـ «نادي باريس»
إلعادة جدولة الديون أو شطب
جزء منها أو إلغائها بالكامل
كمالذ أخير غالباً قبل التعثر
في السداد.
كيفية أداء المهمات
عن���د تقدم دولة مدينة بطلب لجدولة ديونها أو ش���طب البعض
منه���ا كمالذ أخير ،يُرس���ل صندوق النقد الدولي برنامجه وش���روطه
الت���ي إتفق عليها مع تلك الدولة لـ «نادي باريس» لمراجعتها ومعرفة
مدى إلتزام تلك الدول بتنفيذ اإلصالحات المطلوبة.
ويتم عقد مناقشات بين مسؤولي «نادي باريس» ومندوب الدولة
المدينة لبحث كيفية الخروج من أزمتها والحيلولة دون إفالسها ،وفي
هذه األثناء ،تتم جلس���ة أشبه بإس���تجواب للدولة المدينة وهنا تكمن
قوة الدول األعضاء.
ثم يخ���رج مندوب الدول���ة المدينة من اإلجتماع ،وتنعقد جلس���ة
مغلق���ة على الدول األعض���اء للنادي لبحث كيفي���ة جدولة ديون هذه
الدول���ة ،وإخراجه���ا من أزمتها وم���دى إمكانية ش���طب ديونها ،وبعد
التوصل إلى إتفاق مشترك ،تبلغ المقترحات للمدينين لبحثها مجدداً.
ويرى بعض الخبراء أن وجود دولة مدينة في مناقشات مع «نادي
باريس» أش���به بالخضوع بالنظر إلى كيفية اإلستجواب والمفاوضات
معها وعرض الشروط والمقترحات عليها.

�أمثلة على مهام «نادي باري�س»

أب���رم «الن���ادي» إتفاق���اً ف���ي أبري���ل /نيس���ان ع���ام 2003
م���ع إندونيس���يا إلع���ادة جدول���ة دي���ون بقيم���ة  5.4ملي���ارات
دوالر ،كم���ا أع���اد جدول���ة دي���ون بقيم���ة  12.5ملي���ار دوالر م���ع
باكس���تان ف���ي الع���ام  2001عل���ى م���دار فت���رة تمت���د ل���ـ 38عام���اً.
ف���ي الع���ام  2001أيضاً ،ت���م جدولة ديون يوغوس�ل�افيا بقيمة ثالثة
مليارات دوالر ،ويُحدد جدول السداد بحسب مدى قدرات تلك الدولة
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وإمكاناتها اإلقتصادية بناء على توصيات صندوق النقد الدولي.
قدم «نادي باريس» توصيات للتعامل مع األزمات ،ففي العام ،1999
إتجه وفد من النادي إلى كوبا لبحث ديونها المقدرة بـ  11.2مليار دوالر.
ومنذ العام  ،1956أبرم «نادي باريس» مئات اإلتفاقيات مع عش���رات
الدول المدينة حول العالم من دول إفريقيا وآس���يا وأميركا الجنوبية،

وتج���اوزت الديون التي ت���م التفاوض عليها نصف تريليون دوالر حتى
تاريخه.
وق���دم «ن���ادي باريس» تس���هيالت مالي���ة للبل���دان المتضررة من
ال���زالزل والك���وارث الطبيعية من أجل س���داد إلتزاماتها المالية على
غرار ما حدث بعد زلزال المحيط الهندي في العام .2004

قمة مرتقبة لألمم المتحدة لمواجهة تزايد الجوع في العالم

مع جائحة «كوفي���د –  »19عاد الجوع ليلقي بظالله على العالم،
م���ا يجعل «التحول» ف���ي األنظم���ة الغذائية العالمي���ة موضوعاً أكثر
إلحاحاً بالنسبة إلى األمم المتحدة .لكن في أي اتجاه؟
م���ن المق���رر أن تعق���د قم���ة لألمم المتح���دة مخصص���ة للنظم
الغذائية في س���بتمبر (أيلول)  2021في نيوي���ورك إلقتراح مجموعة
من «الحلول» لمواجهة تزايد الجوع في العالم ،وهي مشكلة لوحظت
للسنة الخامسة توالياً.
وكان أعل���ن األمين العام لألمم المتح���دة أنطونيو غوتيريش عن
عقد القمة حول النظم الغذائية العالمية في أكتوبر (تش���رين األول)
 ،2019وبع���د فترة وجي���زة ،ظهر فيروس كورونا ف���ي الصين قبل أن
ينتشر في كل أرجاء العالم.
ال على طريق القضاء على
وقبل ظهوره بوقت طويل« ،لم نكن أص ً
الج���وع وس���وء التغذية في العالم في حلول نهاي���ة العام  ،»2030وهو
هدف حددته األمم المتحدة ،لكن «الوباء جعل المهمة أكثر صعوبة»،
بحسب ما ورد في تقرير حديث لألمم المتحدة.
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وكتب���ت أنييس كاليبات���ا ،المبعوثة الخاصة لألمي���ن العام لألمم
المتح���دة لهذه القم���ة ،في بيان« :ه���ذا يجعل كل أنظمتن���ا الغذائية
مس���ؤولة ع���ن الوضع (…) ففي الع���ام  2020وحده لم يكن لدى ما ال
يقل عن  811مليون رجل وامرأة وطفل ما يكفي لسد الرمق».
وأضاف���ت كاليبات���ا :هذه الوزيرة الس���ابقة للزراعة ف���ي رواندا:
«نح���ن نحتاج إلى تحول منهجي ،وهذا هو هدف القمة» ،لكن «األمر
مت���روك للدول األعضاء من أجل تمهيد الطريق أمام التغييرات التي
نحتاج إليها بشكل عاجل».
وك���ون هذه العالمة رئيس���ة تحالف الثورة الخض���راء في أفريقيا
(أغرا) ،يُثير إستياء بعض المنظمات غير الحكومية التي أفادت «إن
التحالف شاركت في تأسيسه مؤسسة «بيل وميليندا غيتس».
وبهدف اإلعداد لقمة نيويورك التي تستمر يوماً واحداً ولم يعلن
موعده���ا المح���دد بعد ،جم���ع منظموها نحو  2500فك���رة ،مجمعة
ف���ي « 50مجموعة م���ن الحلول» ،يمكن تنفيذها م���ن قبل الحكومات
والجهات الفاعلة المختلفة.
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مقابالت

لبنان يفتح نافذة لحل أزمته
في توليد الطاقة
عبر إستجرار الغاز المصري والكهرباء األردنية

منذ أن أعلنت الس��فيرة األميركية في لبنان دوروثي ش��يا في  19آب/أغسطس  2021أن بالدها ستسمح للبنان بإستيراد الغاز
حظر التعامل
الطبيعي من مصر عبر األردن وس��وريا عبر «خط الغاز العربي» ،من دون التعرّ ض لعقوبات قانون قيصر الذي يُ ّ
التج��اري واإلقتصادي مع س��وريا ،حتى ع��اد النقاش الجدي عن الفوائ��د اإلقتصادية لهذه الخطوة لي��س على لبنان فقط
الذي س��يصله الغاز المصري إلى معمل (دير عمار) لتوليد الطاقة الكهربائية ،بل أيض ًا على باقي الدول المش��تركة في هذا
الخ��ط ،وخصوص ًا أن هذا اإلس��تثمار س��يتبعه إس��تجرار لبنان للكهرباء من االردن عبر س��وريا مما يخفف ج��زء ًا إضافي ًا من
أعباء فاتورة توليد الطاقة التي يتكبدها منذ سنوات طوال.
بلغ��ة االرق��ام يحت��اج لبنان إلى  600مليون مت��ر مكعب من الغاز لتولي��د  450ميغاوات من الكهرباء ،وم��ن المفترض أن يغطي
لبن��ان نفقاته��ا بالتف��اوض مع البنك الدولي لتوفير تكاليف إس��تيراد الغ��از المصري التي تبلغ  400مليون دوالر س��نويا دون
إغفال تبدالت أس��عار الغاز عالمياً .أما تاريخي ًا فيعود «خط الغاز العربي» إلى عام  ،2003حيث نُفذ على مراحل وإس��تطاعت
مصر تصدير الغاز الطبيعي إلى لبنان عبره بين عامي 2009و .2011علم ًا أن مفاعيل القرار االميركي االخير بالس��ماح للغاز
المص��ري بالوص��ول إلى لبنان عبر س��وريا دون عقوبات  ،فقد تُ رج��م بإجتماع ضم وزراء الطاقة لل��دول المعنية بهذا الخط
في االردن بعد أربعة أيام على إطالق القرار االميركي ،لتعلن بعدها وزارة الطاقة الس��ورية أن خط الغاز العربي جاهز داخل
سوريا لنقل الغاز المصري إلى لبنان.
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�ضرورات تقنية

من الناحية التقنية ،يقسّ ���م الخبراء المش���روع إلى شقين :األول،
يحتاج خط الغاز ،ورصد أضرار األنابيب ،وخصوصاً من جهة حمص
وتحديد طبيعتها ونسبتها ،وإن كانت تستوجب إعادة تأهيل أم إعمار
عل���ى أن تتحمل كل دولة التكاليف عل���ى أراضيها ،مع ضرورة تأهيل
لبن���ان معمل دير عمار إلس���تقبال الغاز الطبيعي بعد س���نوات طوال
م���ن إس���تخدام الفيول في تولي���د الطاقة ،وإذا تمّ���ت اإلجراءات بال
عقبات ،يحتاج إنجاز المشروع نحو  5أشهر .أما الشق الثاني فيتعلق
بإستجرار لبنان للكهرباء من األردن عبر سوريا ،وهذا يتطلب فحص
شبكة النقل وأعمدة التوتر العالي من الجهة السورية ألنها تصل من
األردن إلى درعا في سوريا ثم عبورها إلى لبنان.
ف���ي ه���ذا اإلط���ار ،يوض���ح
الخبي���ر النفط���ي ربي���ع ياغي لـ
«مجلة إتحاد المصارف العربية»
أن «إس���تجرار الغ���از م���ن مصر
عب���ر األردن وس���وريا إلى معمل
دي���ر عمار في لبنان هو جزء من
خ���ط الغاز العرب���ي ،والذي كان
ياغي:
يربط صادرات الغ���از المصري
إستجرار الكهرباء
باألردن والعقبة وس���وريا ولبنان،
من األردن خطوة مهمة
وهدفه توليد الطاقة الكهربائية،
ألنها الطريقة األوفر
وتبلغ الوصلة الت���ي تربط لبنان
واألسرع لزيادة التغذية
بس���وريا  35كلم» ،الفت���اً إلى أن
«الغ���از المص���ري كان يصل إلى
حمص فقط وليس إلى لبنان فكانت س���وريا تعمد عبر هذه الوصلة
إلى ضخ الغاز السوري إلى دير عمار بعد أن تحصل على حصة لبنان
من الغاز المصري» ،ويشير ياغي إلى أن «هذه اآللية سيتم إعتمادها
م���ن جدي���د ،وقد إس���تمرت في الع���ام  2010نحو  6أش���هر ،وبعدها
حصلت تطورات سياس���ية في مص���ر ،وباتت تعاني نقصاً في كميات
الغاز لديها مما أدى إلى توقف الضخ عبر أنبوب الغاز العربي».
ويوض���ح ياغ���ي أن���ه «بع���د اإلكتش���افات الجديدة الت���ي حصلت
ف���ي مص���ر لحق���ول الغاز وتوف���ر كمي���ات للتصدير ،س���تتمكن مصر
م���ن تأمين كميات لتغذي���ة معمل دير عمار فقط والق���ادر على إنتاج
 450ميغاواط» ،مش���يراً إلى أن «الكلفة س���تكون أقل ،والجميع يعلم
أن معمل���ي ديرعمار والزهراني ق���ادران على إنتاج الكهرباء من الغاز
والفي���ول معاً ،وهذا يعني أنن���ا أمام فرصة إلنتاج الكهرباء بكلفة أقل
بع���د إجراء الصيانة للخط الذي يربط لبنان بس���وريا ،ش���رط تأمين
الحماية العسكرية لهذا الخط وحمايته من أي عمليات تفجير يُمكن
أن تستهدفه ،بمعنى آخر يجب تأمين الحماية التقنية واألمنية للخط
)Union of Arab Banks (October 2021

يُولّد لبنان الكهرباء من  7معامل حراريةُ ،شيّدت تباع ًا
منذ السبعينيات من القرن الماضي ،وآخرها معمل دير
عمار في العام  ،1998وتشكو هذه المعامل من تقادمها،
وتنتج الكهرباء (تنقطع حاليا بمعدل  20س � � ��اعة يومي ًا
في كل المعامل على األراضي اللبنانية) ،بكلفة تتجاوز
 3أضع � � ��اف كلفة المعام � � ��ل الجدي � � ��دة ،إلعتمادها على
المشتقات النفطية الثقيلة بدل الغاز الطبيعي.
الذي يربط بين لبنان وسوريا».
يش���رح ياغي أن «لبنان بحاجة إلى إنتاج إلى  3500ميغاواط من
الكهرب���اء ،وه���ذا يعني أن معمل دي���ر عمار لن يتمكن م���ن إنتاج ربع
الكمية التي نحتاج إليها (  450ميغاواط فقط) وال يمكننا زيادة كمية
الغ���از المطلوبة ،ألننا ال نملك ش���بكة إمدادات لتوصيل الغاز إ ّال إلى
دير عمار» ،الفتاً إلى أن «كلفة بناء إمدادات شبكة جديدة كبيرة جداً
واإلنته���اء منها يتطلب  3س���نوات على األقل (إس���تمالكات األراضي
وبناء الش���بكة) واألفضل لنا أن نعمد إلى بناء محطات كهرباء بغض
النظر عن المادة المستخدمة (الفيول أو ديزل أو غاز) علماً أنه يؤيد
إس���تعمال الغاز ألنه األوفر واألقل ضرراً على البيئة» ،ويشير إلى أن
«كلفة إنشاء محطة كهرباء تنتج ألف ميغاواط هي أقل من كلفة إنشاء
ش���بكة االمدادات بين لبنان وس���وريا ،كما أن مصر ال تملك الفائض
الكافي من الغاز كي تبيعنا المزيد عبر هذه الشبكة».
يرى ياغي أن «االهم بالنسبة إلى لبنان هو إستجرار الكهرباء من
األردن ( 400ميغاواط) ألنها الطريقة األوفر واالسرع لزيادة التغذية
بالتي���ار الكهربائ���ي ،ويُمكن أن تغطي حاج���ة منطقة البقاع وجزء من
محافظ���ة جبل لبنان ،إذا تم تأمي���ن الصيانة الالزمة لخطوط التوتر
العالي بين لبنان وسوريا واألردن خالل شهرين على األكثر».
ويخت���م ياغي قائالً« :كل هذه الحلول ال يُمكن أن تتم من دون أن
يكون هناك ترانزيت بين لبنان وس���وريا ،وبهذا نكون حققنا أهدافنا
وأرحنا البلد قليالً».

�إ�ستثناءات قانون قي�صر

م���ن الناحي���ة القانونية ،يجم���ع الخبراء أن قانون قيصر كس���ائر
قوانين العقوبات األميركية يتضمن إعفاءات أو إجازات ،تُخوّل بعض
الدول اإلس���تفادة من اإلس���تثناء للقانون ،ويعود اإلستثناء إلى تقدير
وتس���اهل اإلدارة األميركي���ة ،وبحس���ب بن���ود قانون قيص���ر يُمكن أن
يتن���ازل عن تطبيق أح���د أحكامه باإلتفاق مع الكونغ���رس األميركي،
بإعتبار أنه يصب في مصلحة األمن القومي لواش���نطن ،واإلس���تثناء
يمن���ح لفت���رة محدودة ال تتجاوز  180يوماً ،قابل���ة للتجديد إذا ارتأت
اإلدارة األميركية ذلك.
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إذاً ،إنطالق���اً م���ن ه���ذه
الحيثي���ات القانوني���ة ،أعطت
واش���نطن إس���تثناء إلستفادة
لبن���ان ،وت���م تبليغ���ه بكاف���ة
الط���رق ألصح���اب العالق���ة،
وف���ي ه���ذا اإلط���ار يوض���ح
الخبي���ر الدس���توري الدكت���ور
س���عيد مالك ل���ـ «مجلة إتحاد
مالك:
المصارف العربية» أن «قانون
لو إستجرّ لبنان الغاز
قيص���ر يض���ع عقوب���ات على
المصري من دون اإلتفاق
كل م���ن يتعاطى مع اإلقتصاد
مع الحكومة األميركية
السوري س���واء أكان إستيراداً
لتعرّ ض لعقوبات
أو توري���داً ،وتالي���اً أي عالقة
هو في غنى عنها
إقتصادية مع النظام السوري
يرت���ب عقوبات قد نص عليها
القان���ون» ،موضح���اً أن «قان���ون قيص���ر ليس القان���ون الوحيد
الذي يفرض عقوبات ،وهناك أيضاً قانون ميغنيس���كي وقوانين
أخرى ،لكن إس���تناداً إلى قانون قيصر يح���ق لإلدارة األميركية
أن تعطي إس���تثناء لدولة من أج���ل أن تتجاوز هذا القانون ،من
دون أن يترتب عليها أي عقوبات ،وهذا األمر حاصل بالنس���بة
إل���ى الياب���ان وكوريا وغيرها من الدول التي تس���تفيد من هكذا
إعفاءات».
يضيف مالك« :إن لبنان إستفاد من هذا اإلعفاء واإلستثناء
عل���ى قانون قيص���ر ،وتالياً بإمكانه إس���تجرار الغ���از المصري
بمبارك���ة أميركية عبر األردن وس���وريا ،وه���ذه الجزئية تحديداً
تمن���ع من فرض أي عقوب���ة على الحكوم���ة اللبنانية وتجيز لها
اإلستفادة من الغاز الطبيعي الذي تصدره مصر».
ويخت���م مالك« :لو كنا ذهبنا خالف هذا المس���ار ،ومن دون
اإلتفاق م���ع الحكومة األميركي���ة لكانت الحكوم���ة اللبنانية قد
عرّضت نفسها لعقوبات هي بغنى عنها».
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ت�أثيرات الأو�ضاع االمنية

والسؤال الذي يُطرح هنا ،ماذا
ع����ن الجانب األمني وتأثيراته على
هذا الخط ،وخصوصاً أنه يقع في
مناط����ق نفوذ مختلفة في س����وريا،
ولي����س فق����ط ف����ي األراض����ي التي
يسيطر عليها النظام السوري؟
في هذا اإلطار يسأل الخبير
عبد القادر:
العسكري العميد نزار عبد القادر
أنبوب الغاز المصري يقع
لـ «مجلة إتحاد المصارف العربية»
في مناطق نفوذ عدة
عن «مدى جهوزية نقل هذا الخط
في سوريا
لنق���ل الغاز من مص���ر إلى األردن
فمّ ن يضمن أمنه
وس���وريا تقني���اً وأمني���اً» ،فالش���ق
وحسن إدارته؟
األمني ،برأي���ه ،يتعلق بمدى قدرة
النظام الس���وري عل���ى إدارة األمن
ف���ي المناط���ق الخارجة عن س���يطرته العس���كرية واإلداري���ة ،ويمر فيها
األنبوب ،ألنه يمر بمناطق نفوذ عسكري عدة في سوريا».
يضيف عبد القادر« :الس���ؤال اآلخر ،هل س���يقبل النظام بنقل الغاز
إل���ى لبن���ان م���ن دون أي ش���روط تعجيزية لتس���هيل وتوفي���ر  130مليون
دوالر علي���ه ،ه���ذا الس���ؤال يحتاج إلى مزيد من البحث م���ع المعنيين من
المس���ؤولين اللبنانيي���ن ،الذين يتولون المفاوضات مع الجانب الس���وري،
وهذا األمر أيضاً ينطبق على خط التوتر العالي الذي س���يوصل الكهرباء
من األردن ولبنان».
يرى عبد القادر أن «حاجة اللبنانيين للغاز المصري والكهرباء األردنية
كبيرة جداً ،وعلينا أن ننتظر الخطوات التي س���تتخذها الحكومة الجديدة
في هذا اإلطار إلعادة تصويب العالقة مع الجانب الس���وري ،وال س���يما أن
الخالف بين اللبنانيين ال يزال موجوداً حول طبيعة العالقة مع النظام».
ويخت���م عب���د القادر قائ�ل�اً « :حكوم���ة الرئيس نجي���ب ميقاتي عليها
تنظيم هذه العالقة ضمن األطر الدولية».
باسمة عطوي
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األخبار والمستجدات

بتمويل مشترك قدره  152مليون يورو..

بنك القاهرة كوكيل للتمويل بمشاركة البنك األهلي المصري وبنك مصر
يرتبون قرض ًا مشترك ًا لشركة تكنولوجيا االخشاب « »WOTECH

نجح تحالف مصرفي مكون من بنك القاهرة كوكيل للتمويل و البنك االهلي المصري وبنك مصر بترتيب قرض مشترك بقيمة  152مليون
يورو لصالح ش��ركة تكنولوجيا االخش��اب «  »WOTECHالتابعة للش��ركة القابضة للبتروكيماويات ،حيث يهدف التمويل إلنش��اء مصنع
إلنتاج أخشاب الـ « »MDFباستخدام قش األرز كمادة خام.
حض��ر التوقي��ع قيادات البنوك وفرق العمل المش��اركة ف��ي التمويل ،إضافة الى قيادات كل من الش��ركة القابضة للبتروكيماويات وش��ركة
تكنولوجيا االخشاب « .»WOTECH
يأتي دور البنك األهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي األولي ومسوق التمويل ووكيل الضمان والمنسق العام للتمويل ،وبنك مصر بصفته
المرتب الرئيسي األولي ومسوق التمويل والبنك الفني وبنك القاهرة بصفته المرتب الرئيسي األولي ومسوق ووكيل التمويل.
ومن جانب���ه صرح طارق فايد رئيس مجلس االدارة والرئيس
التنفي��ذي لبن��ك القاهرة ،أن التحالف المصرف���ي نجح في اقتناص
ترتيب التمويل وتس���ويقه في ظل منافس���ة مع تحالفات ضمت مؤسسات
وبنوك محلية وأجنبية تقدمت لتمويل المش���روع في ضوء قيام التحالف
بتقدي���م ش���روط تمويلي���ة تنافس���ية بع���د مناقش���ات اس���تهدفت اإللمام
بالتفاصيل الفنية للمش���روع إلمكان تقديم العرض بما يتس���ق معها وذلك
كأح���د توجهات البنوك نحو تمويل المش���روعات ذات األهداف التنموية
لالقتصاد والمجتمع.
وأض���اف «فايد» أن تمويل المش���روع يأت���ي في ضوء توجهات بنك
القاهرة والبنوك المرتبة نحو اإلسهام في دفع عجلة التنمية االقتصادية
انطالق���اً م���ن ال���دور الوطني ال���ذي تقوم به البنوك لتش���جيع ومس���اندة
المش���روعات ذات القيم���ة المضاف���ة في ظ���ل التغيرات الجدي���دة التي
يشهدها مناخ اإلستثمار في مصر.
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وعقب التوقيع صرح هش��ام عكاشه رئيس مجلس ادارة البنك
األهل��ي المص��ري أن المش���روع يع���د م���ن المش���روعات القومية التي
تس���تهدف الح���د من التل���وث البيئي الناتج ع���ن حرق كمي���ات كبيرة من
قش األرز وتحويل هذه المش���كلة إلى فرصة استثمارية تتمثل في تطوير
مش���روعات البتروكيماوي���ات في مص���ر بما ينعكس بش���كل ايجابي على
االقتصاد الوطني من خالل تعظيم القيمة المضافة من زيادة الصادرات
المصرية وتقليل الضغط على العمالت األجنبية ،مشيراً الى دور البنك
االهل���ي المص���ري المتنامي ف���ي مجال تموي���ل المش���روعات والقروض
المشتركة بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية بما
يعكس ثقة تلك الجهات في البنك ،وهو ما منحه مركزاً متقدماً في هذا
المجال على الصعيد المحلي واالقليمي لسنوات متوالية.
كم���ا أك���د محمد االترب��ي – رئي��س مجل��س ادارة بنك مصر
ح���رص البنك عل���ى دعم المش���روعات الداعم���ة للبيئة النظيف���ة والتي
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تتماشى مع حرص الدولة لوضع حلول نهائية لمشكلة « ظاهرة السحابة
السوداء « التي تتكرر بشكل سنوي حيث إن التمويل يهدف إلنشاء مصنع
إلنتاج أخش���اب الـ  MDFبس���عة إنتاجية قدرها  205ألف متر مكعب/
سنوياً بمدينة إدكو  -محافظة البحيرة ،وذلك بتكلفة إستثمارية إجمالية
ف���ي حدود  217مليون يورو ،مش���يراً الى تقديم بنك مصر الدعم الكامل
لمختلف المشروعات القومية على اختالف توجهاتها والتي تنعكس بشكل
مباشر وغير مباشر على المواطن ،الفتاً الى فرص العمل التي سيوفرها
مش���روع مصنع األخش���اب والتي تصل إلى نحو  2000فرصة عمل ،كما
تس���تهدف الش���ركة تصدير حوال���ي  % 50من اإلنتاج المس���تهدف مما
سيس���اهم ف���ي توفير جانب من تدفق���ات العملة األجنبي���ة للدولة ،حيث
يش���ارك كل بن���ك بحصة في ح���دود  51مليون ي���ورو وتبلغ الم���دة الكلية
للتمويل  9اعوام تتضمن عامان تمثل الفترة المتاحة للشركة للسحب من
التمويل ،على أن يبدأ السداد بعد انتهاء تلك الفترة.
وم���ن الجدير بالذكر أن مش���روع ش���ركة تكنولوجيا األخش���اب يعد
األول من نوعه في الش���رق األوسط إلنتاج أخشاب الـ  MDFباستخدام

تكنولوجي���ا ألماني���ة وال���ذي يس���تهدف إنتاج ذل���ك النوع من األخش���اب
باس���تخدام ق���ش األرز من مخلف���ات زراعة األرز التي إعت���اد المزارعون
حرقها للتخلص منها ،األمر الذي كان يعد من أحد أهم أس���باب ملوثات
البيئة لس���نوات طويلة ،وبذلك يكون المش���روع إضافة إلى كونه مش���روع
اقتص���ادي تنم���وي فإنه أيض���اً ذو قيمة بيئية إيجابية حيث سيس���هم في
تحويل إحدى المش���كالت البيئية المزمنة في مصر إلى منتج ذات قيمة
مضافة تطم���ح الدول���ة خالل الفترة المقبلة إلى تطبيقه في مش���روعات
مثيلة.
وبه���ذا يكون التمويل المزم���ع منحه ألول مصنع إلنتاج هذا النوع من
األخش���اب باستخدام قش األرز نتاجاً لتالقي الخبرات المالية من جانب
البن���وك والخبرات الفنية التي تمتلكها الش���ركة القابضة للبتروكيماويات
والمناقش���ات التي بدأت بي���ن التحالف المصرفي مع الش���ركة القابضة
للبتروكيماويات في المراحل األولى للمشروع بغرض الوصول إلى عرض
تمويلي وتقني لمش���روع س���يكون فخراً للصناعة الوطنية لمصر بين دول
الشرق األوسط.

بهاء الشافعي نائباً لرئيس مجلس إدارة بنك القاهرة
أعل��ن بن��ك القاه��رة ع��ن إنضمام به��اء الش��افعي نائب�� ًا لرئيس
مجل��س إدارة البنك ،عقب موافقة البنك المركزى وذلك إعتبار ًا
من أول أكتوبر/تش��رين األول  ،2021جاء إختيار بهاء الش��افعي
لتولي تلك المس��ؤولية نظر ًا إلى ما يتمتع به من خبرة مصرفية
كبي��رة تص��ل إلى  30عام�� ًا في مجال��ي إئتمان الش��ركات الكبرى
واإلستثمار.
ش���غل بهاء الش���افعي على مدار الس���نوات العش���ر الماضية منصب
رئي���س قطاع اإلئتمان واإلس���تثمار في بنك قط���ر الوطني األهلي (البنك
االهلي سوس���يتيه جنرال سابقاً) إلى جانب توليه رئاسة وإدارة محفظة
إئتمان الش���ركات الكبرى في البنك ،كما تولى إدارة محفظة إس���تثمارات
البنك وصناديق اإلستثمار ،وإدارة أمناء الحفظ ،كما شغل أيضاً عضوية
لج���ان عدة في بنك قطر الوطني األهلي وكان عضواً في لجنة اإلئتمان،
ولجن���ة إدارة األصول والخص���وم ،ولجنة مراجعة مخاطر اإلئتمان ولجنة
اإلستثمار.
كم���ا قام بتمثيل بن���ك قطر الوطني االهلي كعض���و مجلس إدارة في
ع���دد من الش���ركات التي تعمل ف���ي مجال الس���ياحة والفندقة ،والبترول
وإدارة األصول .وقض���ى س���نوات عدي���دة كرئي���س لتمويل المش���روعات
والتموي���ل الهيكل���ي ف���ي بنك قطر الوطن���ي االهلي ،ق���ام خاللها بترتيب
وإدارة العدي���د م���ن الق���روض المش���تركة الضخمة لكبرى المش���روعات
ف���ي مختلف القطاع���ات اإلقتصادية في مصر ،ومنه���ا قطاعات البترول
والبتروكيماوي���ات ،واإلتصاالت ،وم���واد البناء وغيرها من المش���روعات
)Union of Arab Banks (October 2021

القومي���ة العمالق���ة والت���ي
تطلب���ت التنس���يق بي���ن ع���دد
كبي���ر م���ن البن���وك المصرية
واألجنبية في آن واحد ،حيث
قام بقي���ادة فريق العمل لتولي
أدوار وكال���ة متع���ددة ومنه���ا
المرت���ب الرئيس���ي ،ووكي���ل
التموي���ل ،ووكي���ل الضم���ان
الوكي���ل المحل���ي للبن���وك
األجنبية وغيرها في العديد من القروض المشتركة الضخمة.
وإشترك بهاء الشافعي كأحد أعضاء اإلدارة التنفيذية في اإلستحواذ
ودمج بنك مصر الدولي بالبنك االهلي سوسيتيه جنرال ،كذلك إستحواذ
بنك قطر الوطني على البنك األهلي سوسيتيه جنرال.
وخ�ل�ال مس���يرته المهني���ة ،إجت���از دورات تدريبي���ة متخصصة عدة
ف���ي مجال اإلئتمان واإلس���تثمار ،والمخاطر ،وإع���داد القادة ومن أبرزها
دورة اإلئتم���ان ودورة إدارة محاف���ظ اإلس���تثمار في الجامع���ة األميركية
ف���ي القاهرة ،ودورة متخصصة في تقييم مخاطر اإلس���تثمار في جامعة
هارف���رد ف���ي الواليات المتح���دة ،وبرنامج قادة المس���تقبل ف���ي المعهد
المصرف���ي المص���ري ،وبرنامج إعداد القادة ف���ي جامعة لندن لألعمال،
وبرنام���ج إع���داد الق���ادة التنفيذيي���ن في جامع���ة هارفرد ف���ي الواليات
المتحدة والعديد من الدورات األخرى في بنك سوسيتيه جنرال ،فرنسا.
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021
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بنك القاهرة يحصل على تصنيف إئتمانى بدرجة «»+B
من «فيتش» مع نظرة مستقبلية مستقرة
ويشارك بعيد الفالح
أعلن��ت وكالة فيتش للتصنيف اإلئتماني العالمية ،FITCH
تأكي��د التصنيف طوي��ل األجل ( )IDRلبن��ك القاهرة عند
درجة « »+Bمع نظرة مس��تقبلية مس��تقرة ،والذي يُ عد أعلى
تصنيف إئتماني تمنحه الوكالة لبنك مصري.
وأك���د رئي��س مجل��س اإلدارة والرئي��س التنفي��ذي لبنك
القاه��رة ،ط��ارق فاي��د «أن تصني���ف وكالة فيتش يعكس وبش���كل
واض���ح ،مواط���ن الق���وة التي يتمت���ع بها البن���ك ،ومن أبرزه���ا كفاءة
اإلدارة وتنوع األنش���طة ،إلى جانب نج���اح البنك في تحقيق معدالت
ربحي���ة مرتفعة ،وإرتفاع معدل العائ���د على األصول ،وقاعدة الودائع
الكبيرة التي يمتلكها البنك والتي توفر الس���يولة الكافية في مواجهة
المخاطر».
وقال فايد «إن التصنيف يعكس أيضاً مدى نجاح خطط التطوير
المتواصل���ة ،وإس���تراتيجية العم���ل ف���ي البنك ،رغ���م التحديات التي
يش���هدها العالم أجمع نتيج���ة أزمة كورونا» ،مؤكداً «إس���تمرار تطلع
البنك لتحقيق مزيداً من التطور والنمو من خالل سياس���ات حكيمة،
ونهج ش���ديد التركي���ز على إدارة المخاطر واإلبق���اء على قوة المركز
المالي للبنك».
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وإستندت الوكالة في تقييمها على تمتع البنك القاهرة بإستقالل
تش���غيلي قوي ،إلى جانب تمتع البنك بإمتياز قوي في قطاع التجزئة
المصرفية ،حيث تمثل قروض التجزئة  % 44من إجمالي القروض
ف���ي نهاي���ة الربع األول م���ن العام  ،2021وودائ���ع التجزئة  % 68من
إجمال���ي ودائع العمالء ،إلى جانب تمتع البنك بحصة س���وقية جيدة
تبلغ  % 35من القروض الشخصية المقدمة لموظفي القطاع العام.
كما ذكر التقرير أن بنك القاهرة يُع ّد أكبر سادس بنك في مصر
م���ن حي���ث إجمالي األصول بحصة س���وقية تبل���غ  % 3من القروض
والودائ���ع ،ويمتل���ك البن���ك ثالث أكبر قاع���دة عمالء م���ع أكثر من 3
ماليين عميل مدعومين بواحدة من أكبر ش���بكات الفروع للبنوك في
مصر.
وأش���ادت الوكال���ة بتمتع بن���ك القاهرة بواحد م���ن أكثر تدفقات
الدخل تنوعاً بين البنوك المصنفة محلياً ،حيث يُمثل صافي الرسوم
والعموالت  % 14من الدخل التشغيلي في العام  2021ويتم دعم تنويع
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021

طارق فايد
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة،

الدخل بعيداً عن الفوائد المكتس���بة عل���ى األوراق المالية الحكومية
عبر مس���اهمة أعلى للقروض في الميزانية العمومية بنس���ببة % 41
ف���ي نهاي���ة الربع االول من الع���ام  2021إرتفاعاً من  % 28في نهاية
العام  2017وقاعدة عمالء كبيرة.

 ...وي�شارك في عيد الفالح

م���ن جهة أخرى ،نظم بنك القاهرة ع���دداً من اللقاءات التوعوية
في عدد من محافظات الجمهورية ،تزامناً مع إحتفال البنك بمبادرة
الش���مول المال���ي التي أطلقه���ا البن���ك المركزي المصري لمناس���بة
اإلحتفال بعيد الفالح في الـ  15يوماً األولى من ش���هر سبتمبر/أيلول
.2021
وق���د حرص البنك عل���ى تقديم ميزات وع���روض حصرية خالل
فعالي���ات اإلحتف���ال بعيد الفالح ومن أبرزه���ا ،اإلعفاء من مصاريف
فتح الحس���اب ،والحد األدنى للحس���اب الجاري ،ومن���ح بطاقة ميزة
للخصم المباش���ر مجاناً للحسابات الجارية الجديدة فقط ،واإلعفاء
م���ن المصاريف اإلداري���ة الخاصة بالق���روض متناهي���ة الصغر مثل
الج���رار الزراع���ي ،وتج���ارة األدوات والمع���دات الزراعي���ة ،وتج���ارة
األعالف والحبوب ،واألنشطة اليدوية والحرفية ،والترويج للمبادرات
الس���ارية للبطاقات المدفوع���ة مقدماً مجاناً س���واء لعميل جديد أو
عميل قائم ،والترويج للمبادرات الس���ارية لمحفظة قاهرة كاش سواء
لعميل جديد أو عميل قائم.
)Union of Arab Banks (October 2021
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 ...ويطلق �أول م�ؤ�س�سة مالية
لمنح القرو�ض متناهية ال�صغر
رقمي ًا في م�صر

وتاب���ع فايد «أن بن���ك القاهرة يعمل على إط�ل�اق حلول وخدمات
مصرفية رقمية مبتكرة لعمالء المشروعات متناهية الصغر ،من خالل
إتاحة خدمات القبول اإللكتروني عبر خدمة رمز اإلستجابة السريعة
 QR Codeوتوفي���ر خاصي���ة
تحصي���ل األقس���اط ع���ن طريق
محفظ���ة الهات���ف المحم���ول»،
مؤكداً «أن المشروعات متناهية
الصغر تستحوذ على أهمية بالغة
ضمن خطط وسياس���ات البنك،
حي���ث تُتي���ح تل���ك المش���روعات
ف���رص عمل عدي���دة وتعمل على
زيادة اإلنتاج والدخل بما ينعكس
على تحس���ين الحياة المعيش���ية
ألصحاب المشروعات والعاملين
فيه���ا» ،مش���يراً إل���ى «أن الدولة
المصري���ة تب���ذل جه���وداً عديدة
تحقيقاً ألهداف الشمول المالي
ودعم منظومة التحول الرقمي».

أعلن بنك القاهرة إط�لاق أول خدمة بالقطاع المالي إلتاحة
التموي�لات للمش��روعات متناهي��ة الصغ��ر رقمي ًا ف��ي مق��ار
أنش��طة العم�لاء في أقل من س��اعة ،م��ن دون حاج��ة العميل
لزي��ارة مقر الفرع ،في خطوة غير مس��بوقة تُ ع��زز دور البنك
ف��ي دع��م منظوم��ة التح��ول الرقم��ي مما يُ س��هم ف��ي توفير
الوقت والجهد المبذول من العمالء وتيسير إجراءات حصول
العمالء على القروض.
وأك��د رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة
طارق فايد «أهمية تلك الخطوة بما يتوافق مع رؤى وسياسات
بنك القاهرة لمنح أولوية للمشروعات متناهية الصغر لما لها
من أثر في تحقيق أهداف الش��مول المالي ،وذلك إستناد ًا إلى
الخب��رة التي يتمتع بها البنك والتي تمتد ألكثر من  20عاماً،
والتي س��اهمت في توفير نحو  1.3مليون فرصة عمل ومشروع
إنتاجي مس��تدام ،يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب
والمرأة المعيلة».

وأوضح رئي��س قطاع التجزئة المصرفية في بنك القاهرة
محمد ثروت «أن الخدمة الجديدة تأتي في إطار حرص البنك على
طرح باق���ة متنوعة من المنتجات والخدم���ات الرقمية لعمالء البنك،
وم���ن أبرزها خدمات الموباي���ل واإلنترنت البنك���ي ،ومحفظة الهاتف
المحمول «قاهرة كاش» وخدمات الس���داد اإللكتروني عن طريق رمز
اإلس���تجابة الس���ريعة  ،QR-Codeكم���ا حصل البن���ك على رخصة
البنك المركزي المصري للسداد اإللكتروني عبر ماكينات نقاط البيع
ال عن تأس���يس ش���ركة للمدفوعات الرقمية واإللكترونية،
 ،POSفض ً
بما يُسهم في دعم خطط التوسع في مجال التحول الرقمي والشمول
المالي».

أض���اف فاي���د« :كم���ا تم من���ح قروض ل���ـ  500أل���ف عميل خالل
الس���نوات الث�ل�اث األخي���رة ،منهم نح���و  % 45يتعاملون م���ع القطاع
المصرف���ي للم���رة األولى ،ويأت���ي تميُّز البنك في ه���ذا المجال بحكم
اإلنتش���ار الجغرافي ،وال سيما في محافظات الصعيد والتي تستحوذ
عل���ى نح���و  % 55من عدد العمالء ،كما تس���تحوذ المرأة على % 35
و % 40للشباب».
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وفى س���ياق متصل ،قال مدي��ر عام قط��اع التمويل متناهي
الصغ��ر توفي��ق الس��مري« :إن تل���ك الخطوة تُمثل نقل���ة نوعية في
مجال التمويل متناهي الصغر ،بما يتوافق مع توجهات البنك المركزي
وإستراتيجية الدولة في مجال التحول الرقمي والشمول المالي ،حيث
يت���م اإلنتهاء م���ن كافة اإلجراءات الخاصة بمن���ح التمويل في أقل من
س���اعة بمقر أنش���طة العمالء وإستقبالهم رس���ائل نصية على الهاتف
تفيد بتأكيد إضافة مبلغ القرض بحساب العميل».
وأش���ار الس���مري إل���ى «أن البن���ك يس���تهدف إفتت���اح  100وحدة
جديدة متخصصة في مجال التمويل متناهي الصغر خالل الس���نوات
الثالث المقبل���ة لخدم���ة أصحاب المش���روعات متناهي���ة الصغر في
مختلف أنحاء مصر وال سيما في قرى الدلتا وصعيد مصر».
)Union of Arab Banks (October 2021
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«بنك قطر الوطني»  :QNBأسواق آسيا الناشئة
هي األكثر تضرر ًا من «دلتا»

كش��ف أحدث تقرير اقتصادي لبنك « ،QNBأن أس��واق آسيا
الناشئة هي المنطقة األكثر تضرر ًا حتى تاريخه من الزيادة
ف��ي ع��دد اإلصاب��ات الناجم��ة عن متح��ور «دلت��ا» لفيروس
كورون��ا (كوفي��د ،»)19 -معتبر ًا «أن العام الماضي ش��هد إتباع
العديد من الدول اآلس��يوية إس��تراتيجيات للقضاء بالكامل
على «كوفيد» م��ن خالل عمليات اإلغ�لاق المحلية التي تم
فرضها بس��رعة ،والتتبع الفعّ ��ال للمخالطين ،وفرض القيود
عل��ى الس��فر الدول��ي للحف��اظ عل��ى ع��دد حاالت التفش��ي
المجتمع��ي للفي��روس قريب��ة م��ن الصف��ر ،ما س��مح لمعظم
االقتص��ادات اآلس��يوية باإلس��تمرار ف��ي تحقي��ق النم��و،
وتس��جيل بعض أقوى معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي
على مستوى العالم في العام .»2020
وأض���اف البنك «أن الوضع مختل���ف تماماً في العام  2021حيث
إنتش���ر متحور «دلتا» بس���رعة ف���ي جميع أنحاء العال���م ،وقد تأخرت
حمالت التطعيم في آس���يا بسبب عدد من العوامل منها :النجاح في
إدارة الجائح���ة خالل العام الماضي ،والتردد في ش���أن تلقي اللقاح،
والقيود المفروضة على إمدادات اللقاحات ،كما يُعتبر متحور «دلتا»
أسرع إنتشاراً من فيروس «كوفيد »-19األصلي ،مما مكّنه من تخطي
دفاعات آس���يا الناش���ئة ،ونتيجة لذلك ،حدثت زي���ادة كبيرة في عدد
اإلصابات الجديدة التي بدأت تتراجع حالياً».
وقيّم التقرير األوضاع المرتبطة بالجائحة في آس���يا الناش���ئة من
خ�ل�ال النظر ف���ي عدد الح���االت الجدي���دة لإلصابة ب���ـ «كوفيد،»-19
)Union of Arab Banks (October 2021

ووض���ع عملي���ات ف���رض القيود،
والتق���دم في حمالت التطعيم ،ثم
تطرق إل���ى اآلث���ار المترتبة على
التوقع���ات اإلقتصادي���ة اإلقليمية
والعالمي���ة ،موضح���اً «أن ع���دد
الح���االت الجدي���دة لإلصاب���ة
بفيروس «كوفي���د »-19بلغ ذروته
في آس���يا الناش���ئة وهو آخذ في
التراجع حالياً ،فقد إنخفض عدد
الحاالت الجديدة بشكل كبير في
إندونيسيا ليصل إلى حوالي ثلث
العدد المسجل أثناء فترة الذروة،
بينما يبدو أن أعداد الحاالت في
ماليزيا وتايالند قد بدأت أيضاً في اإلنخفاض .ولعل اإلستثناء الوحيد
هو أن أعداد الحاالت في الفلبين ال تزال في إرتفاع».
وأوض���ح التقري���ر أنه «بفض���ل التقدم في التطعيم وإس���تقرار أو
تراج���ع أع���داد حاالت اإلصابة بوتيرة ثابتة ،ب���دأت بعض الحكومات
اآلن ف���ي تخفيف قيود اإلغ�ل�اق وإعادة فتح إقتصاداتها ،حيث بدأت
ماليزي���ا في رفع القيود بحذر ،وش���رعت إندونيس���يا ف���ي إعادة فتح
مراكز التس���وق والمطاعم والمساجد في األس���ابيع الماضية ،وعلى
غرار س���نغافورة ،تعمل تايالند حالياً على تغيير نهجها إلى «التعايش
مع الفيروس» ،مع خطط لتخفيف القيود خالل سبتمبر/أيلول ،2021
وفتح البالد بأكملها للس���ياح الذين ت���م تطعيمهم إعتباراً من أكتوبر/
تش���رين األول  ،2021ومع ذلك ،هناك مخاط���ر بإعادة فرض القيود
ال في بعض البلدان التي ال يزال لديها مس���توى منخفض من
مس���تقب ً
التطعيم».
وخل���ص التقري���ر إل���ى أنه «م���ع إس���تمرار إرتفاع ع���دد الحاالت
الجديدة وإنخفاض مس���تويات التطعيم في بعض البلدان اآلس���يوية،
سيستمر التخفيف الحذر لقيود اإلغالق الذي سيواصل تقييد الطلب
المحلي ،وإلى جانب تالش���ي الدعم الناتج عن الطلب الخارجي على
الس���لع المصنعة ،والتأثير السلبي جرّاء تباطؤ النمو في الصين ،فإن
ذلك من شأنه أن يزيد الرياح المعاكسة للنشاط اإلقتصادي في آسيا
الناشئة» ،متوقعاً «أن يكون لمتحور «دلتا» تأثير سلبي كبير على آسيا
في العام الحالي ،وأن يستمر هذا التأثير في العام المقبل ما سيؤثر
أيضا على توقعات اإلقتصاد العالمي».
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021
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«األهلي المصري» األول في السوق المصرفية المصرية واألفريقية
كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة
حتى الربع الثالث من  2021بشهادة بلومبرغ العالمية

تس��تمر الق��روض المش��تركة في البن��ك األهلي المص��ري في تحقي��ق نتائج متمي��زة على الصعي��د المحلي
والدول��ي ،هذا م��ا تؤكده نتائج التقييم الذي أعدته مؤسس��ة بلومب��رغ العالمية عن القائم��ة الخاصة بأداء
القروض المش��تركة خالل األش��هر التس��عة الماضية من العام  2021والذي أظهر حص��ول البنك على المركز
األول كأفض��ل بن��ك في الس��وق المصرفية المصري��ة واألفريقية عن قيام��ه باألدوار المختلف��ة وهي :وكيل
التمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة.
كما أظهرت النتائج أيضاً حصول البنك األهلي المصري
عل���ى المركز الثالث كمرتب رئيس���ي والمرك���ز الرابع كوكيل
للتمويل والمركز الخامس كمس���وق للقروض المشتركة على
مس���توى منطقة الش���رق االوس���ط وش���مال أفريقي���ا ،حيث
إس���تطاع البن���ك إدارة  38صفق���ة تمويلي���ة وه���و أكبر عدد
صفق���ات ت���م ترتيبه���ا وإدارتها م���ن قبل أي مؤسس���ة مالية
على مس���توى الشرق االوسط وأفريقيا وذلك بقيمة إجمالية
تخطت  164مليار جنيه حتى الربع الثالث من العام .2021
وأك���د رئيس مجلس إدارة البن��ك األهلي المصري
هش��ام عكاش��ه «أن نتائ���ج التقيي���م تُعتبر بمثابة ش���هادة
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م���ن مؤسس���ة دولية ذات ثقل عل���ى ريادة البن���ك في مجال
الق���روض المش���تركة في مصر ومنطقة الش���رق األوس���ط
وأفريقيا» ،مشيراً إلى «أن هذا النجاح يأتي إنعكاساً لسعي
البنك المس���تمر لتوفير اإلحتياجات التمويلية للمشروعات
الكب���رى من خالل ترتيب وإدارة وتس���ويق صفقات القروض
المش���تركة ذات الج���دارة اإلئتمانية والج���دوى اإلقتصادية
التي تس���اهم في خلق قيم���ة مضافة في مختلف القطاعات
الحيوي���ة باإلقتص���اد المص���ري ،باإلضافة إل���ى دفع عجلة
التنمي���ة وتوفير مزيد من فرص العمل وزيادة معدالت النمو
اإلقتص���ادي ،رغ���م التحدي���ات الكبيرة التي ش���هدتها مصر
والعالم خالل الفترات األخيرة».
)Union of Arab Banks (October 2021
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بنك الكويت الدولي  KIBيحصد جائزة
«أفضل صفقة تمويل على مستوى الكويت» من «»ABF
تقدي��ر ًا لمس��اهمته ف��ي تنمي��ة قط��اع التموي��ل
اإلس�لامي ،ودوره الفع��ال ف��ي س��وق رأس الم��ال
اإلقليم��ي ،يُ واص��ل بنك الكوي��ت الدولي  KIBحصد
المزيد من الجوائز المرموقة والعالمية لنجاحه في
اإلصدارات الرأس��مالية والصكوك الرفيعة المستوى
في السوقين المحلية واإلقليمية.
وأعل��ن  KIBفوزه بجائزة «أفض��ل صفقة تمويل على
مس��توى الكوي��ت لع��ام  »2021م��ن مجل��ة «الصيرفة
جمال البراك
والتموي��ل اآلس��يوية (& ABF) Asian Banking
المدير العام إلدارة اإلستثمار في KIB
 ،»Financeوذل��ك عن إص��داره لصكوك بقيمة 300
مليون دوالر ضمن الش��ريحة الثاني��ة ،وقد جاء هذا
التكريم العالمي ضمن حفل توزيع جوائز «الخدمات المصرفية للش��ركات للعام  »2021الذي نظمته المجلة
مؤخر ًا عبر منصة إفتراضية ،وفي حضور نخبة من أبرز ممثلي المؤسس��ات المصرفية والمالية على مس��توى
العالم.
وتأت���ي جوائز مجل���ة  ABFالس���نوية لتكرم البن���وك التي
تعامل���ت بنج���اح مع صفقات مهمة أو أطلق���ت مبادرات مبتكرة
لتقدي���م خدم���ات اس���تثنائية لعمالئه���ا ،فقد ت���م إختيار KIB
للحصول على هذه الجائزة بعد ترشيحه ضمن فئة «الصفقات»
وإس���تيفائه لمعايير رئيسية عدة شملت أبرز إنجازات الصفقة
وفعاليتها وأهدافها ،ومدى تأثيرها على البنك وعمالئه .علماً
أن الصفقة المرشحة كانت حققت أنسب تسعير في دول الخليج
العربي ،إلى جانب اإلقبال الكبير عليها من جانب المستثمرين،
حي���ث تم تس���عير تلك الصكوك بمعدل ربح س���نوي،% 2.375
والتي قد وصل مجموع المشاركة فيها إلى ما يقارب  2.7مليار
دوالر ،أي ما يمثل  9أضعاف حجم الصكوك المصدرة.
وق���ال المدي���ر الع���ام إلدارة اإلس���تثمار ف���ي  ،KIBجمال
الب���راك« :نح���ن س���عداء به���ذا الفوز ال���ذي يُعد إضاف���ة بالغة
األهمي���ة لس���جلنا الحاف���ل بالتكريم���ات والجوائ���ز المرموقة،
مما يؤكد إلتزامنا تعزيز مكانتنا التنافس���ية في القطاع المالي
والمصرف���ي ،وعزمن���ا لإلس���تمرار ف���ي تنمية محفظ���ة البنك
اإلس���تثمارية والمس���اهمة في النمو المس���تدام وتطوير البنية
التحتية االستثمارية في المنطقة».
)Union of Arab Banks (October 2021

وأضاف الب���راك «أن جائزة مجلة  ABFاألخيرة هي واحدة
م���ن بي���ن جوائ���ز عدة حصده���ا  KIBله���ذه الصفق���ة المميزة،
حي���ث كان البن���ك قد نال جائ���زة «صفقة الكوي���ت للعام »2020
من مجلة إس�ل�اميك فاينانس نيوز ( )IFNضمن جوائز صفقات
العام الس���نوية ،مما يؤكد اتباع البنك للنهج السليم وتبنيه ألنجح
المفاهيم في ما يتعلق باإلصدارات الرأس���مالية والمش���اركة في
الصفقات والمعامالت المالية البارزة».
يُذك���ر أن مجلة  ABFالعالمية تُعتبر من أش���هر المنصات
اإلعالمي���ة التي تخ���دم صناعة الخدم���ات المالية والمصرفية
في آس���يا ،بم���ا فيها إقلي���م الش���رق األوس���ط ،وجوائزها تُعد
األرق���ى بي���ن الجوائ���ز العالمي���ة الت���ي تحتفل بإنج���ازات قادة
البن���وك ف���ي المنطق���ة ،وق���د ت���م تنظيم حف���ل توزي���ع جوائز
«الخدمات المصرفية للش���ركات للع���ام  »2021إفتراضياً وفق
التدابي���ر الصحية العالمية ،وبمش���اركة أكثر من  40بنكاً حول
العالم ،حيث تم تس���ليم الجوائز عبر العروض المرئية الرقمية
للفائزي���ن ،الذين تمت مقابلتهم أيضاً في الفترة من  29يوليو/
تموز إلى  31أغس���طس/آب لمش���اركة أفكاره���م وآرائهم حول
الفوز بأهم جوائز الخدمات المصرفية للشركات واإلستثمار.
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021
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«بوبيان» :األرباح التشغيلية تخطت الـ  50مليون دينار كويتي
لستة أشهر نتيجة النمو في حجم األعمال

عبد السالم الصالح

أكد الرئي���س التنفيذي للخدمات
المصرفي���ة للش���ركات ف���ي بنك
بوبي���ان عبد الس�ل�ام الصالح «أن
إط�ل�اق البن���ك الرقم���ي الجديد
م���ن المملك���ة المتح���دة ،والتاب���ع
لمجموع���ة بن���ك بوبي���ان تح���ت
العالم���ة التجاري���ة «nomo
 »bankيُعتب���ر إنج���ازاً لمرحل���ة
رئيس���ية ف���ي إس���تراتيجية البنك
الخاصة بالتوسع دولياً».

 ...ويُعرّف عمالءه ب�أهداف حملة «لنكن على دراية»
عبر قنواته الرقمية
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أعل���ن المدي���ر التنفيذي في
إدارة االتص���االت والعالق���ات
المؤسس���ية ف���ي بن���ك بوبي���ان
قتيبه البس���ام «إس���تمرار البنك
ف���ي دع���م الحمل���ة التوعوي���ة
(لنكن على دراي���ة) التي أطلقها
مؤخ���راً بن���ك الكوي���ت المركزي
قتيبه البسام
وإتحاد مص���ارف الكويت بهدف
توعية عمالء البن���وك بتطورات
المنتجات المالية ،وتعزيز الثقافة اإلئتمانية والمصرفية لدى عمالء
القطاع المصرفي».
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021

 ...ويُطلق م�سابقة «هكاثون» داخلية لموظفيه
بالتعاون مع  Plug & Playالعالمية
م���ن جهة أخرى ،إختتم بنك بوبيان مس���ابقة «هكاثون» لموظفيه
التي تهدف إلى دعم أفكار مبتكرة للمنتجات والخدمات بالتعاون مع
منص���ة  Plug & Playالعالمية وذلك ف���ي إطار حرص اإلدارة على
اإلرتقاء بمس���توى جميع العاملين ،وبما ينعكس إيجابياً على مس���توى
منتجات وخدمات البنك وخدمة العمالء.

 ...ويدرِّب  92موظف ًا جديد�أ في الربع الثالث من 2021
لتعزيز مهاراتهم المهنية

إختت���م بنك بوبيان ،مجموعة من البرامج التعريفية لـ  92موظفاً
جديداً تم تعيينهم في الربع الثالث من العام الحالي  ،2021في إطار
إس���تراتيجية البنك الهادفة إلى إستقطاب حديثي التخرج واصحاب
الخبرات المصرفية من الكوادر الوطنية الشابة ،وتمكينهم من معرفة
طبيعة العمل والنظم الخاصة داخل إدارات البنك.
)Union of Arab Banks (October 2021

 ...ويطلق Boubyan Digital Academy
لتعزيز المهارات الإبداعية والتقنية
لحديثي التخرج من تخ�ص�صات علوم الكومبيوتر

«بيتك تكافل» 30 :ألف يورو
تغطية «كوفيد» حتى عمر  85سنة

قتيبة النصف

أعل���ن بن���ك بوبي���ان ع���ن إط�ل�اق «أكاديمي���ة بوبي���ان الرقمي���ة»
 Boubyan Digital Academyللتكنولوجي���ا الرقمية التي تُعد
ثان���ي أكاديميات مش���روع  Boubyan Business Schoolوذلك
بالتع���اون مع ش���ركة  Pegaالعالمية ،بهدف إتاح���ة فرصة التدريب
والتوظي���ف لحديث���ي التخرج من تخصص���ات عل���وم الكومبيوتر من
الكوادر الوطنية الشابة ،تمهيداً لبدء حياتهم المهنية وتأهيلهم للعمل
في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.

 ...ويُطلق برنامج القادة من جامعة ديوك الأميركية
ك�أولى فعاليات Boubyan Business School

أعلن بنك بوبيان إطالق البرنامج التدريبي الخاص بإعداد القادة
داخلياً لتعزيز مهاراتهم القيادية بالتعاون مع جامعة ديوك األميركية،
والذي يأتي في إطار توقيع ش���راكته اإلستراتيجية التي جاءت سعياً
لتحفيز كوادره البش���رية وتبنّي أفضل الممارس���ات الرائدة في سبيل
تطوير موارده البشرية.
)Union of Arab Banks (October 2021

ق ��ال عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لش ��ركة بيتك للتأمين
التكافل ��ي «بيت ��ك تكاف ��ل» قتيبة النص ��ف« :إن تقديم خدمة ش ��راء وثائق
تأمي ��ن الس ��فر من خالل موقع الش ��ركة عل ��ى اإلنترن ��ت kfhtakaful.
 ،comوعب ��ر تطبيق للش ��ركة وكذلك الخدمة الهاتفي ��ة ،يتميز إصدارها
بالس ��هولة واألم ��ان ،فيما تم تحديث مي ��زات الوثائق لتحق ��ق المزيد من
المي ��زات للف ��رد وعائلته ،مع أس ��عار تناس ��ب إمكانيات ش ��رائح العمالء،
وذلك تعزيزاً لجهود التطوير المس ��تمر واإلرتقاء بمس ��توى األداء وتسهيل
الحصول على الخدمة».
وأضاف النصف :أنه «يمكن للعمالء ش ��راء الوثيقة «أونالين» وذلك بتعبئة
البيان ��ات ودف ��ع قيمة وثيقة التأمين ،ليظهر ج ��دول المنافع الخاص بها ،وذلك
لتس ��هيل تحميلها على الجهاز ،ما يُوفر الجهد والوقت ،ويناس ��ب موسم السفر
والعطالت».
واش ��ار النصف إلى «أن الش ��ركة تقدم مختلف التغطيات التأمينية:
البالتيني  -الذهبي – الفضي  -األساسي ،ما يؤكد حرص «بيتك تكافل»
على توفير الحلول الس ��هلة والعملية لتلبي ��ة إحتياجات عمالئها وتوظيف
التكنولوجيا الحديثة لخدمتهم ،كذلك التغطيات التأمينية تصل لغاية 30
أل ��ف يورو ،ومتاحة لم ��ن هم أعمارهم من يوم واحد (م ��ن تاريخ الوالدة)
ولغاية  85سنة ،وتغطي الوثائق معظم دول العالم ،وهي متعددة مما يُوفر
مرون ��ة للعمي ��ل إلختيار خطة التأمي ��ن الخاصة به ،ويتناس ��ب مع طبيعة
الرحلة وحسب مدتها».
يُذك ��ر أن ��ه تم تحدي ��ث أس ��عار الوثائ ��ق لتحقي ��ق المزيد من التنافس ��ية
والمالئم ��ة ،مع إمكانات ش ��رائح العمالء المختلفة ،وتتمت ��ع كل وثيقة بتغطية
كوفي ��د المتكامل ��ة خالل الس ��فر ،باإلضافة إلى ميزات م ��ن حيث المصاريف
الطبي ��ة ،والح ��وادث الش ��خصية ،وفق ��دان وتأخي ��ر األمتعة ،وتأخي ��ر الرحلة
وغيرها ،ما يجعلها تواكب الوضع الصحي الحالي الذي يمر به العالم ،ويُخفف
على حامليها ،ويكفل لهم األمان والراحة بشكل ملموس خالل الرحلة.
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021
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اإلسكوا :المنطقة العربية إلى التعافي اإلقتصادي
والبطالة إلى اإلنخفاض بشكل طفيف ما بعد «كورونا»
توق ��ع الع ��دد الجدي ��د من ملخ ��ص «مس ��ح التطورات
اإلقتصادي ��ة واإلجتماعي ��ة ف ��ي المنطقة العربي ��ة» ،الذي
أصدرت ��ه لجن ��ة األمم المتح ��دة االقتصادي ��ة واالجتماعية
لغربي آس ��يا (اإلس ��كوا) س ��نوياً ،بعد الرك ��ود العميق الذي
ش ��هده العالم ومعه البل ��دان العربية في العام  2020بس ��بب
جائح ��ة «كوفي ��د ،»-19أن «تتعاف ��ى إقتص ��ادات المنطقة في
الع ��ام  ،2022مس ��جلة نمواً قد تصل معدالت ��ه إلى .% 4.3
وستس ��جل جمي ��ع البل ��دان العربي ��ة تحس ��ناً ملحوظ� �اً في
معدالت النمو في العام  ،2021إال لبنان حيث س ��تظل المعدالت س ��البة ،قدرها
.»% -4.6
كما يتوقع المسح أن «تنخفض البطالة بشكل طفيف في المنطقة ككل ،نتيجة
للعودة التدريجية للنشاط اإلقتصادي بعد مرحلة «بطالة إجبارية» سبّبتها الجائحة،
من  % 12تقريباً في العام  2020إلى  % 11.3في العام  .2021إال أن البلدان التي
تعاني الصراعات أو عدم اإلستقرار ستستمر في تسجيل معدالت بطالة مرتفعة».
وف ��ي هذا اإلطار ،لفت المش ��رف عل ��ى فريق إعداد التقرير من اإلس ��كوا محمد
الهادي بش ��ير إلى أن «التعافي س ��يطال عدداً من القطاع ��ات الحيوية مثل قطاع
النف ��ط ،م ��ا سيُحس ��ن النم ��و في بل ��دان مجل ��س التع ��اون الخليج ��ي ،إال أنه لن
يك ��ون س ��ريعاً في القطاعات المرهون ��ة بالتقدم في حم�ل�ات التلقيح من جائحة
«كوفيد ،»-19والتي لن تنتهي قبل العام  ،2022مثل قطاعي الطيران والس ��ياحة.
وهذا س� �يُؤثر بش ��كل خاص على البلدان العربية المتوسطة الدخل ،حيث سيكون

اإلنتع ��اش ناتجاً عن الرجوع التدريجي والجزئي لألنش ��طة
اإلقتصادي ��ة التي تعطلت على نح ��و كبير في العام .»2020
وبحس ��ب المس ��ح« ،س ��تبقى نس ��بة الفق ��ر مرتفعة بش ��كل
ملح ��وظ ف ��ي العدي ��د م ��ن البل ��دان العربي ��ة ف ��ي الع ��ام
 ،2021وال س ��يما ف ��ي البل ��دان المتأث ��رة بالصراع ��ات ،إذ
س ��يطال فق ��ر الدخ ��ل  % 88و % 83من الس ��كان تقريباً
ف ��ي س ��وريا واليم ��ن توالي� �اً .وف ��ي البل ��دان العربي ��ة األقل
نم ��واً ،س ��تفوق نس ��بة الفق ��ر  ،% 40أم ��ا ف ��ي البل ��دان
العربي ��ة المتوس ��طة الدخ ��ل ،فم ��ن المتوق ��ع أن تنخف ��ض قلي�ل�ا إل ��ى .»% 19
ويش ��ير المس ��ح إل ��ى «ضي ��ق الح ّي ��ز المال ��ي المت ��اح ل ��دى الحكوم ��ات العربية
ف ��ي الع ��ام  2021بس ��بب الح ��زم التحفيزي ��ة التي ضخته ��ا للتخفيف م ��ن األثر
اإلقتص ��ادي واإلجتماع ��ي للجائح ��ة ،وم ��ا رافقه ��ا من زي ��ادة كبيرة ف ��ي اإلنفاق
ف ��ي القط ��اع الصح ��ي ،وتراج ��ع في أس ��عار النف ��ط في الع ��ام الماض ��ي .وبناء
علي ��ه ،يُتوق ��ع أن يرتف ��ع العجز المالي ف ��ي المنطقة إلى نس ��بة  % 11من الناتج
المحل ��ي اإلجمال ��ي ،وأن ترتفع نس ��بة الدين إل ��ى هذا الناتج لتص ��ل إلى % 68
إذا م ��ا إس ��تقرت أس ��عار النفط عل ��ى معدل ق ��دره  53دوالراً للبرمي ��ل الواحد».
وأوض ��ح بش ��ير أن «المنطق ��ة العربي ��ة ال ت ��زال تواج ��ه العدي ��د م ��ن التحدي ��ات
اإلجتماعية ،على رأس ��ها تلك التي يعاني منها  6ماليين من الالجئين و 11مليوناً
من النازحين ،الذين فاقمت الجائحة أوضاعهم ،والفجوة بين الجنس ��ين ،التي ال
تزال األكبر في العالم».

ناصر الشعالي رئيس ًا لمجلس إدارة بنك « – HSBCمصر
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ُعيّن ناصر الشعالي رئيساً لمجلس إدارة بنك « HSBCإتش
إس بي س���ي» ،مصر ،إعتب���اراً من س���بتمبر/أيلول  ،2021خلفاً
لديفيد إلدون ،الذي شغل هذا المنصب لنحو خمس سنوات.
وس���يُضيف تعيين ناصر ،الذي يش���غل حالي���اً منصب عضو
مجلس إدارة عدد م���ن المجالس التنفيذية الخاصة والحكومية
ف���ي المنطق���ة ،الكثي���ر من الخب���رة عل���ى المس���توى التنفيذي
ومس���توى مجلس اإلدارة ،باإلضافة إل���ى فهمه العميق للمنطقة
ف���ي دوره الجديد كرئيس مجل���س إدارة « HSBCإتش إس بي
سي» ،مصر.
وش���غل ناصر منصب الرئيس التنفي���ذي لمركز دبي المالي
العالمي ،وعضو منتدب لشركة «سابيرتيا كابيتال بارتنرز» ،وهو
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021

حالياً المدير التنفيذي لشركة
«سترا -تيكال أسوشيتس» في
دبي.
وفي تعليق على تعيينه في
منص���ب رئيس مجل���س إدارة
« HSBCإتش إس بي س���ي»
مصر ،قال ناصر« :يس���عدني
أن أنض���م إلى مجلس إدارة « HSBCإتش إس بي س���ي» مصر
كرئيس في مثل هذا الوقت المهم من مسيرة التنمية لمصر ،وأن
أدعم البنك في مرحلة النمو المقبلة ،واإلس���تمرار في مساعدة
عمالئنا في تقديم عالم من الفرص ألعمالهم».
)Union of Arab Banks (October 2021
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«فيتش» :اإلمارات الثانية عالمي ًا في التحفيز اإلقتصادي

إحتلت اإلمارات العربية المتحدة المركز الثاني عالمياً ،محتفظة أيض ًا بصدارتها اإلقليمية في التحفيز اإلقتصادي،
وفق ًا آلخر تحديث لمؤشر «مرصد التحفيز لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا»
الصادر عن مؤسسة «فيتش سوليوشنز» العالمية للدراسات.
وأصدرت المؤسس���ة تقريراً يتضم���ن التحديث ،ويمنح كل دولة
م���ن دول المنطق���ة درجة لتقييم جهود التحفي���ز اإلقتصادي لديها،
إستناداً إلى مقومات عدة ،ومن أبرزها الجوانب المالية والضرائب،
والسياس���ات النقدية ،وأوضاع العمالة ،والبيئة اإلستثمارية والمناخ
التجاري.
وحصل���ت اإلم���ارات ف���ي الرب���ع الثان���ي عل���ى  7.5درجات في
التحفي���ز االقتصادي ،ما جعلها تحصل عل���ى المركز الثاني عالمياً
وتحتف���ظ بصدارته���ا اإلقليمي���ة ،بحس���ب التقرير ،ال���ذي توقع أن
تحتف���ظ اإلم���ارات بهذا الرصي���د عينه ف���ي الربع الثال���ث .ونالت
السعودية المركز الثالث عالمياً والثاني إقليمياً ،حيث حصلت على
 6.5درجات.
وأفادت المؤسس���ة بأن إحتفاظ اإلم���ارات بصدارتها اإلقليمية
ف���ي التحفي���ز يأت���ي في ظ���ل الجه���ود التي تبذله���ا الدول���ة لتهيئة
)Union of Arab Banks (October 2021

اقتصادها للتجاوب مع المتغيرات الجديدة التي فرضتها الجائحة.
وذك���ر أن اإلمارات تواصل تحقيق تقدم هائل على صعيد تحس���ين
بيئ���ة األعمال التجاري���ة ،والتي تتميز بالفعل بقوة التأس���يس ،بُغية
تعزيز جاذبيتها للمستثمرين األجانب.
ورصد التقري���ر أحدث المحفزات التي أعلن���ت عنها اإلمارات
حديث���اً ،ومنه���ا البدء في إص���دار تصاريح العم���ل للمقيمين الذين
منحتهم اإلقامة الذهبية.
وأض���اف التقري���ر أن األجان���ب بات���وا بالفع���ل قادرين على
تأس���يس ش���ركاتهم الخاصة من دون كفيل .كم���ا تطرق التقرير
إل���ى جهود اإلمارات على المس���توى المحلي في التحفيز ،فذكر
أن حكومت���ي دبي وأبوظبي تواصالن إتخ���اذ المبادرات الرامية
إلى إس���تقطاب المزيد من اإلس���تثمارات األجنبية في حقبة ما
بعد «كوفيد .»19
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021
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سلطنة عُمان تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص
في برامج الخطة العاشرة إلى % 60
تس��تهدف الخطة الخمس��ية العاش��رة لس��لطنة ُعمان ،رفع معدل االس��تثمار ليصل إلى  % 27من النات��ج المحلي اإلجمالي
وزيادة مس��اهمة القطاع الخاص في البرامج اإلس��تثمارية إلى  % 60كمتوس��ط س��نوي خالل فترة الخطة مع السعي لجذب
اإلس��تثمار األجنبي المباش��ر في القطاعات النفطية وغير النفطية إلى ما يعادل  % 10,9في نهاية الخطة ،ولتحقيق هذه
األهداف تس��عى الس��لطنة إلى تعزيز مكانتها كوجهة إستثمارية قادرة على إستقطاب اإلس��تثمار األجنبي وتشجيع القطاع
الخاص لضخ المزيد من اإلستثمارات المحلية.

95

وف���ي ه���ذا اإلطار ش���هدت الفت���رة الماضي���ة جه���وداً متواصلة
ومتكاملة لزيادة تنافس���ية إقتصاد الس���لطنة وزيادة جاذبيتها وتشمل
ه���ذه الجهود تحديث العديد من القوانين والتش���ريعات ذات العالقة
باإلقتصاد واإلس���تثمار ،ومنه���ا قانون إس���تثمار رأس المال األجنبي
وقانون الش���راكة بي���ن القطاعين الع���ام والخاص وقانون الش���ركات
التجارية ،مع تحس���ين مس���تمر في بيئة األعمال مما أسفر عن تقدم
ف���ي ع���دد من المؤش���رات الدولية منها مؤش���ر التنافس���ية ومؤش���ر
الحرية اإلقتصادية ومؤشر اإلبتكار العالمي ،ومؤشر مدركات الفساد
الصادر عن منظمة الشفافية الدولية ،كما توجت جهود إدارة المالية
العام���ة وخفض الدين العام والعجز المالي للس���لطنة خالل العامين
األخيرين بتحسن وإستقرار التصنيف اإلئتماني للسلطنة والذي يعد
أحد العوامل الرئيسية التي ينبغي توافرها لتعزيز ثقة المستثمرين.
وخ�ل�ال الع���ام الج���اري ،أق���ر مجل���س ال���وزراء خط���ة التحفيز
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021

اإلقتص���ادي وتضمن���ت عدداً م���ن الحوافز المحس���نة لبيئة األعمال
واالس���تثمار والتي تدع���م جهود التعاف���ي االقتص���ادي وتعالج اآلثار
اإلقتصادي���ة الناتجة عن جائحة كورونا عب���ر وضع آليات وإجراءات
مناس���بة تضمن س���رعة عودة األنش���طة اإلقتصادية لضمان تحقيق
معدالت نمو اقتصادي بش���كل متس���ارع ،كما تستهدف الخطة تعزيز
جل���ب اإلس���تثمارات ،وتتضم���ن الحوافز الس���ماح بمزاول���ة األعمال
واألنش���طة التجارية واإلس���تثمارية من خالل الحصول على ترخيص
مبدئي يتيح للمس���تثمرين مزاولة النش���اط من دون إنتظار الحصول
على موافقة نهائية ،ومعاملة الشركات المسجلة وفق قانون إستثمار
رأس المال األجنبي معاملة الش���ركات المملوك���ة للمواطنين ،إضافة
إلى تسهيالت أخرى تتعلق بإستقدام القوى العاملة وتملك األراضي.
وس���عياً لتنفي���ذ مبادرات خط���ة التحفيز اإلقتص���ادي تم إطالق
خدم���ة الموافق���ة التلقائية للتراخيص التي تس���هم في تحس���ين بيئة
)Union of Arab Banks (October 2021

األعمال واالستثمار وسهولة بدء ممارسة األعمال التجارية تنفي ًذاً لـ
«رؤية عمان  »2040مما يُس���اهم في إحداث نقلة نوعية في مجاالت
ممارس���ة األنش���طة اإلقتصادي���ة بتراخي���ص تلقائية تتي���ح ألصحاب
األعم���ال والمس���تثمرين ب���دء أنش���طتهم اإلقتصادية مباش���رة للمرة
األولى في السلطنة عبر نافذة إلكترونية واحدة ،وتهدف الخدمة إلى
إيجاد بيئ���ة أعمال معززة للنمو والتنويع اإلقتصادي ،وممكنة للقطاع
الخاص كشريك في التنمية ويقود اإلقتصاد العُماني إلى التنافسية،
إضافة إلى تش���جيع ريادة األعمال وتأس���يس المؤسس���ات الصغيرة
والمتوس���طة ،وتعزيز مؤشرات الس���لطنة الدولية فيما يتعلق بسهولة
بدء ممارسة األعمال.
وفق خدمة التراخيص الفورية أصبح بإمكان المستثمر الحصول
على ترخيص تلقائي ألكثر من  1500نش���اط إقتصادي والتي تش���كل
 % 88من مجموع األنش���طة اإلقتصادية ،وتش���مل قطاعات الزراعة
واإلنتاج الحيواني وصيد األس���ماك والصناع���ات التحويلية وإصالح
وتركي���ب اآلالت والمعدات واألجهزة واإلم���دادات الكهربائية والمياه
والتش���ييد والبناء ،إضاف���ة إلى قطاعات صيان���ة وإصالح المركبات
والبي���ع بالجملة والتجزئة واألنش���طة التجارية والنقل والتخزين ،كما
ت���م خالل العام الجاري إلغاء ش���هادة عدم الممانع���ة تعزيزاً لجاذبية
وتنافسية سوق العمل وتصحيحاً ألوضاعه.

ويعم���ل فري���ق عم���ل ش���كّلته وزارة اإلقتص���اد مع الجه���ات ذات
العالقة على وضع السياس���ات والبرام���ج الداعمة لتحفيز اإلقتصاد
العُمان���ي وإقت���راح سياس���ات وبرام���ج إقتصادية تعمل عل���ى تحفيز
نش���اط اإلقتصاد الوطني ،وتحفيز اإلقتصاد الكلي في ظل تحديات
وتداعي���ات الجائح���ة ،وتس���تهدف المبادرات والمش���روعات وبرامج
التحفي���ز االقتص���ادي زي���ادة الطل���ب الكلي وزي���ادة الع���رض الكلي،
وتحديد السياس���ات المالية التوس���عية الهادفة إلى خفض الضرائب
وتش���جيع اإلنف���اق ،والسياس���ات النقدية الهادفة إلى خفض أس���عار
الفائ���دة ،وكذل���ك النظر في بعض الرس���وم واإلعفاءات التي تس���هل
تدفق اإلستثمار ومس���اعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحد
م���ن تعثّرها وإنعاش س���وق األعم���ال وتهيئة البيئة االس���تثمارية فيما
يخص سهولة مُمارسة األعمال والحصول على التراخيص.
ويُتوق���ع أن تس���اهم هذه اإلجراءات في إنعاش الس���وق المحلية،
وتحفيز المؤسس���ات الصغيرة والمتوس���طة ،وتعزيز الجهود الرامية
إلى تحسين بيئة األعمال ،وجذب المزيد من اإلستثمارات ،باإلضافة
إلى حفز المؤسس���ات الناشطة في قطاعات التنويع اإلقتصادي التي
ت ّم تحديدها في الخطة الخمس���ية العاشرة ( ،)2021-2025وحماية
العدي���د من المؤسس���ات م���ن التعثر ج���رّاء التداعي���ات اإلقتصادية
والمالية العارضة.

هل تشهد أميركا حقبة «ركود تضخمي» على غرار سبعينيات القرن الماضي؟
قال رئيس مجلس اإلحتياطي
الفيدرال����ي األميركي جيروم باول:
«إن إنه����اء «التوت����ر» بين التضخ����م
المرتفع والبطالة التي ال تزال عند
مس����تويات مرتفع����ة هو المش����كلة
األكث����ر إلحاحاً الت����ي تواجه البنك
المركزي األميركي».
وأبل����غ ب����اول منت����دى للبن����ك
المركزي األوروبي ،بأن «هذا ليس
الوض����ع الذي واجهناه لفترة طويلة جداً م����ن الزمن ،وهو وضع يوجد فيه
توتر بين هدفينا ..التضخم مرتفع وأعلى كثيراً من المستوى المستهدف،
وم����ع هذا يبدو أن هناك ركوداً في س����وق العمل» ،في إش����ارة في ما يبدو
إلى حقب����ة «الركود التضخمي» التي ش����هدتها الواليات المتحدة في عقد
الس����بعينيات م����ن القرن الماضي ،والتي إتس����مت بإرتف����اع البطالة وزيادة
سريعة في األسعار.
عدد الوظائف في الواليات المتحدة منخفض بأكثر من خمس���ة
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ماليين وظيفة عما كان عليه قبل
الجائح���ة .وفي أح���دث إجتماع
له���م ،رف���ع صانع���و السياس���ة
النقدي���ة لمجل���س االحتياط���ي
الفيدرال���ي توقعاته���م للتضخ���م
هذا العام إلى  ،% 4.2أي أكثر
من ضعفي المستوى المستهدف
البالغ  .% 2وهم يتوقعون أيضاً
أن تتراجع تلك الوتيرة في العام
ال من توقعاتهم الس���ابقة
 2022إلى  ،% 2.2وهو مس���توى أعلى قلي ً
في يونيو/حزيران .2021
وفي إجابة عن س����ؤال حول آفاق اإلقتصاد األميركي ،قال باول« :إنه
لشيء محبط اإلعتراف بأن تطعيم الناس والسيطرة على متحور دلتا بعد
مرور  18شهراً ال يزال السياسة اإلقتصادية األكثر أهمية لدينا».
وأضاف باول قائالً« :من المحبط أيضاً أ ّال نرى تحسناً في اإلختناقات
ومشاكل سالسل اإلمداد ،بل إنها في الواقع تزداد سوءاً بعض الشيء».
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021
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ماض في طريق اإلصالح اإلقتصادي
الكاظمي :العراق ٍ

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

أكد رئيس ال���وزراء العراقي مصطفى الكاظمي ،تصميم العراق،
رغ���م كل التحديات« ،على المضي في طري���ق اإلصالح اإلقتصادي،
وفق رؤى طويلة األمد تعتمد على حلول ناجعة».

وقال الكاظمي ،خالل لقائه في بغداد نائب رئيس مجموعة البنك
الدولي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،فريد بلحاج ،والوفد
المراف���ق ل���ه« :إن الحكومة تضع نصب أعينها مصال���ح العراق أوالً،
وإحتياجات الش���عب العراقي ،باإلضافة إلى اإلس���تفادة من المشورة
التي تقدمها المؤسسات المالية الرصينة مثل البنك الدولي».
بدوره ،أش���اد بلحاج بـ «العالقات التاريخية واإلستراتيجية للبنك
م���ع الع���راق ،ورصانة الورق���ة اإلصالحي���ة (البيضاء) الت���ي قدمتها
الحكوم���ة ،والت���ي تنط���وي على رؤية متماس���كة للتنمي���ة اإلقتصادية
الطموحة بما يُعزز من أهداف الحكم الرشيد».
وبحس���ب بيان للحكومة العراقية؛ فإنه جرى خالل اللقاء البحث
ف���ي «س���بل تعزيز التع���اون بين الع���راق والبنك الدول���ي في مختلف
البرام���ج والمج���االت ،وفي ما يتعلق بآليات مكافحة الفس���اد وإعادة
بن���اء هيكلي���ة الخدمة العام���ة؛ يرفع من الكف���اءة ،ويُؤس���س للتنمية
المستدامة واإلستثمار األمثل للثروة البشرية».
كما ناقش الجانبان بعض مش���اريع البن���ك الدولي المتأخرة في
العراق ،واإلتفاق على السبل الكفيلة بإعادة تفعيلها.

البنك المركزي العراقي يدعم إنشاء صندوق سيادي
للتخفيف من حجم المخاطر المحتملة في ظل تقلّبات أسعار النفط
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أكد البنك المركزي العراقي ،دعمه إنش��اء صندوق س��يادي
لألجي��ال المقبلة ،وذكر بيان للبن��ك المركزي أن «المحافظ
مصطفى غالب مخيف ،ش��ارك في معرض الخدمات المالية
والمصرفية المنعقد في بغداد إلى جانب وزير المالية وعدد
من ممثلي القطاع المصرفي والمالي».
وأكد مخيف في كلمته أن «البنك المركزي له دور مهم في تحقيق
التوازن اإلقتصادي الكلي من خالل أدوات السياسة النقدية المختلفة،
وال سيما بعد التحديات المالية واإلقتصادية التي واجهها العراق».
ولف���ت مخي���ف إلى أن «ه���ذا البنك وم���ن أجل تحفيز النش���اط
اإلقتص���ادي ،والح���د م���ن البطالة ،أطل���ق مبادرة بمبل���غ تزيد عن 5
تريليون���ات دينار إلى جانب المبادرة الس���ابقة التي أطلقت في العام
 ،2015فض�ل�اً عن قي���ام البنك المركزي بخصم حواالت الخزينة في
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021

العامي���ن  2020و 2021للتموي���ل ال�ل�ازم لوزارة المالي���ة ،رغم زيادة
الدين واألثر السلبي ،ولكن الضرورة التاريخية تتطلب ذلك».
وذك���ر مخيف أن «البنك المركزي يدعم إنش���اء صندوق س���يادي
لألجيال المقبلة ،تُسهم فيها مؤسسات الدولة وعائدات النفط» ،موضحاً
أن «وجود هذا الصندوق يُخفف من حجم المخاطر المحتملة في ظل
تقلبات أسعار النفط ،ويُسهم في بناء مستقبل آمن لألجيال المقبلة».
)Union of Arab Banks (October 2021
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مؤشرات اإلقتصاد الكلي لدول مجلس التعاون الخليجي:
اإلقتصادات الخليجية تستعد لنمو  % 14.51خالل 2021
توقّع تقرير «مؤش ��رات االقتصاد الكلي لدول مجلس التعاون الخليجي
 »2021عودة الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي للدول الخليجية الست ،والتي
شكّلت مجتمعة نحو  % 60من الناتج المحلي اإلجمالي للعالم العربي خالل
العام  ،2020إلى مس ��ار النمو اإليجابي خالل العام  .2021وكشف التقرير
الص ��ادر حديثاً عن «مجموعة أورين ��ت بالنيت لألبحاث» ( ،)OPRالوحدة
المعنية بأبحاث الس ��وق والتابعة للمجموعة ،بالتعاون مع الباحث المس ��تقل
وخبير تكنولوجيا اإلتصال والمعلومات عبد القادر الكاملي ،عن التقديرات
بأن تش ��هد اإلقتصادات الخليجية نمواً ملموساً بمعدّل يصل إلى % 14.51
خالل العام الجاري ،بالنظر إلى عوامل عدة أبرزها اإلس ��تعدادات الجارية
إلستضافة عدد من الفعاليات العالمية الكبرى مثل «إكسبو  2020دبي».
وتض ّم ��ن التقري ��ر تقدي ��رات تفيد بأن يبل ��غ الناتج المحل ��ي اإلجمالي
اإلس ��مي لمجلس التعاون الخليجي  1.61تريليون دوالر خالل العام الجاري،
مقارن� � ًة ب� �ـ  1.41تريلي ��ون دوالر خالل الع ��ام الماضي ،وذلك إس ��تناداً إلى

توقع ��ات صن ��دوق النقد الدول ��ي بحدوث تحول إقتص ��ادي إيجابي في دول
مجل ��س التعاون الخليجي ،بعد أن س ��جلت نمواً س ��لبياً ف ��ي الناتج المحلي
اإلجمال ��ي اإلس ��مي بنس ��بة  % 14.18خالل العام الفائ ��ت نتيجة تداعيات
األزم ��ة العالمي ��ة الناجمة عن جائح ��ة «كوفيد ،»19-وال س� �يّما على صعيد
اإلنخفاض الحاد في أسعار النفط.
يُذك ��ر أن ��ه كان لـ«إكس ��بو» أثر كبير ف ��ي تعزيز القطاع ��ات ذات الصلة
باإلس ��تدامة والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات المس ��تقبلية المهمة
لإلمارات والمنطقة .وقد ركّز «إكس ��بو  2020دبي» في هذا اإلطار بش ��كل
خ ��اص على الش ��ركات الصغي ��رة والمتوس ��طة ،إنطالقاً م ��ن إدراكه أهمية
الش ��ركات األساس ��ية في تحقيق النمو في المس ��تقبل وخل ��ق فرص عمل،
وخص ��ص المع ��رض العالمي ما قيمت ��ه  % 20من نفقاته المباش ��رة وغير
المباشرة للشركات الصغيرة والمتوسطة ،التي يرى أنها أساس ألي إزدهار
مستقبلي في دولة اإلمارات والمنطقة.

البنك الدولي يتوقع تعافي ًا «متفاوتاً» في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
أعل��ن البن��ك الدول��ي ،أن منطقة الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا
تشهد تعافي ًا إقتصادي ًا محدود ًا ومتفاوت ًا في العام  2021مع إستمرار
أزم��ة فيروس كورونا .وأكد البنك «أن جائحة «كوفيد –  »19تس��بّ بت
بإنكم��اش إقتصادات المنطقة بنس��بة  % 3.8خ�لال العام ،»2020
عازي�� ًا ذل��ك بش��كل جزئي إل��ى «ع��دم جاهزي��ة أنظمته��ا الصحية
للتعامل مع األزمة التي تسبب بها الفيروس».
وتوق ��ع البنك الدول ��ي «نمو اقتص ��اد المنطقة بنس ��بة  % 2.8في العام
 ،2021مع تقديرات بأن تصل الخسائر التي تسببت بها الجائحة إلى حوالي
 200ملي ��ار دوالر في حلول نهاية العام الحالي .ويُتوقع أن ينمو نصيب الفرد
م ��ن الناتج المحلي اإلجمالي بنس ��بة  % 1.1هذا الع ��ام بعد أن تراجع نحو 5
 %في الس ��نة الماضية .وتس ��ببت أزمة الوباء بخس ��ائر فادحة في الوظائف
وزيادة كبيرة في عدد األش ��خاص الذين يعيش ��ون تحت خ ��ط الفقر (أي أقل
من  5.5دوالر يومياً)».
وأض ��اف التقرير« :أدى تضافر الضغ ��وط التي تعانيها األنظمة الصحية
مع العوامل اإلقتصادية العالمية مثل التقلبات في أسعار السلع األساسية وال
)Union of Arab Banks (October 2021

�اف متفاوت وتوقعات محدودة» ،الفت� �اً إلى أن «أداء كل
س ��يما النفط ،إلى تع � ٍ
إقتصاد يعتمد بشكل كبير على تأثره بتقلبات أسعار السلع األساسية وطريقة
إدارت ��ه للوب ��اء» ،محذراً من «أن التعافي س ��يعتمد أيضاً على الطرح الس ��ريع
والمنصف للقاحات «كوفيد –  ،»19وخصوصاً مع ظهور متحورات جديدة».
وقال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا فريد بلحاج إن «تأثير الوباء المدمر على النشاط اإلقتصادي
في المنطقة هو تذكير مؤلم بأن التنمية اإلقتصادية والصحة العامة ترتبطان
وحض الدول على تحس ��ين األنظمة الصحية بهدف «تس ��ريع
بش ��كل وثيق»ّ .
تعافي المنطقة واإلستعداد لحاالت طوارئ صحية عامة مستقبالً».
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021
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إتفاقية لتنظيم األصول المشفرة
في المنطقة الحرَّة في «سلطة مركز دبي»

أعلنت هيئة األوراق المالية والسلع عن توقيع إتفاقية مع سلطة مركز دبي التجاري العالمي؛ وذلك بهدف
تنظيم عمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول األصول المشفرة ،ومزاولة األنشطة المالية المتعلقة بها
في المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي.
وقّ ع اإلتفاقية كل من الدكتورة مريم السويدي ،الرئيس التنفيذي لهيئة األوراق المالية والسلع باإلنابة
 ،وهالل المري ،مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي.
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وقالت الدكتورة مريم الس���ويدي ،إنه «بمقتضى اإلتفاقية س���وف
تتول���ى الهيئ���ة مس���ؤولية اإلش���راف التنظيم���ي على عملي���ات طرح
وإصدار وإدراج وتداول األصول المشفرة ،وترخيص األنشطة المالية
ذات الصل���ة بها ضمن حدود اختصاص س���لطة مرك���ز دبي التجاري
العالم���ي ،كما س���تقوم الهيئة كذلك باإلش���راف والرقاب���ة والتفتيش
والتحقيق على الجهات العاملة ضمن حدود إختصاص سلطة المركز
والحاصلة على ترخيص أو موافقة من الهيئة بموجب هذه اإلتفاقية».
من جانبه ،قال هالل المري« ،إن س���لطة مركز دبي التجاري العالمي
تحرص من خالل توس���يع نطاق خدماتها على تعزيز مكانتها لتصبح
م���ن المناط���ق الحرة المفضل���ة لمجتمع اإلس���تثمار الدولي ومجتمع
ريادة األعمال ،ومع إستمرار دبي في سعيها نحو تبني إقتصاد رقمي
قائم على اإلبتكار ،تسعى سلطة مركز دبي التجاري العالمي إلى دعم
الشركات القائمة على تقنيات البلوك تشين والتشفير».
وتتيح هذه اإلتفاقية إصدار الموافقات والتراخيص الالزمة لعمليات
ط���رح وإصدار وإدراج وتداول األصول المش���فرة ،ومزاولة األنش���طة
المالية ذات الصلة بها من قبل الجهات العاملة ضمن حدود إختصاص
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021

س���لطة مرك���ز دبي التجاري العالمي وبما يتواف���ق مع طبيعة المركز.
وتن���ص ه���ذه اإلتفاقي���ة عل���ى تقيّ���د الجه���ات العاملة ضم���ن حدود
إختص���اص المرك���ز والحاصلة عل���ى ترخيص أو موافق���ة من الهيئة
بموجب هذه اإلتفاقية باألنظمة والسياس���ات والقرارات ذات الصلة
المتعلق���ة بعمليات طرح وإص���دار وإدراج وتداول األصول المش���فرة
ومزاولة األنشطة المالية ذات الصلة بها.
كما يتضمن اإلطار التنظيمي المُطوّر الذي أرسته اإلتفاقية ،تقديم
خدمات مهنية متميزة من خالل ش���راكة استراتيجية تحدد مسؤوليات
والتزام���ات الجانبي���ن ،وتقديم دع���م موثوق في الوقت المناس���ب لكل
طرف في شأن أي أمور تقع ضمن نطاق تطبيق هذه اإلتفاقية.
وستُسهم اإلتفاقية في دفع عجلة النمو في عمليات طرح وإصدار
وإدراج وتداول األصول المش���فرة وتعزيز اس���تخدامات البلوك تشين
ف���ي اإلمارات ،وس���يتبادل الطرفان الخبرات والممارس���ات المتعلقة
بالمش���روع بما يحقق األهداف االستراتيجية والتنظيمية لكل منهما،
فض�ل�اً عن تب���ادل الدعم الفني لتعزيز ق���درة الطرفين على التفاهم
المشترك واإللمام باألنظمة المالية لدى كل منهما.
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تعيين منى الدعيج رئيسة لمجموعة متابعة اإللتزام في «بوبيان»
تأكيد ًا لدعمه الكوادر النسائية
أعل��ن بن��ك بوبي��ان في
بي��ان إس��ناد منص��ب
رئيس مجموعة متابعة
اإللت��زام إل��ى من��ى
عبداللطي��ف الدعي��ج
والت��ي كان��ت تش��غل
منص��ب نائ��ب رئي��س
المجموع��ة ،وذل��ك
ف��ي إط��ار ح��رص إدارة
منى الدعيج
البنك على دعم الكوادر
الوطني��ة النس��ائية،
ومنحها الفرصة للوصول إلى أعلى المناصب في البنك.
وق ��ال نائ ��ب رئيس مجل ��س اإلدارة والرئيس التنفيذي لمجموع ��ة بنك بوبيان
ع ��ادل الماجد ،تعقيباً على هذا اإلختيار« :تول ��ي إدارة بنك بوبيان إهتماماُ خاصاً
بالكوادر الوطنية ،وتش ��جيعها على الترقي وإكتساب الخبرات الالزمة ،حيث يُعتبر
بنك بوبيان من أعلى مؤسس ��ات القطاع الخاص على مس ��توى الكويت ،س ��واء في
توظيف العمالة الوطنية او منحها فرص الوصول ألعلى المراتب».

وأضاف الماجد« :كجزء من إستراتيجية اإلستدامة للبنك ،فإن تمكين المرأة
يأتي في مقدمة األولويات التي يحرص عليها بنك بوبيان ،سعياً منه لزيادة مشاركة
الزمي�ل�ات ف ��ي البن ��ك ،وترقيتهم ومنحهم الفرص ��ة للوصول إلى أعل ��ى المراكز»،
مؤكداً «أن الدعيج تُعتبر نموذجاً لنجاح المرأة في تولي المناصب الرئيسية وتأكيد
إستراتيجية اإلستدامة التي ينتهجها البنك».
وتُعتبر منى الدعيج من كوادر بنك بوبيان التي إنضمت إليه في مراحله األولى
منذ التأس ��يس ،كما تُعتبر من الكوادر النسائية المميزة في البنك من خالل جميع
الوظائف والمناصب التي تولتها في البنك على مدار السنوات الماضية .وإكتسبت
الدعي ��ج خبرته ��ا منذ تخرجها م ��ن جامعة الكويت في الع ��ام  – 2005كلية العلوم
اإلداري ��ة ،م ��ن خالل عملها في إدارات البنك المختلف ��ة والفروع ،حتى وصلت إلى
منص ��ب المدير التنفيذي إلدارة دعم الفروع والمبيع ��ات المركزية ،ودعم القنوات
المباشرة قبل إختيارها كنائب لرئيس مجموعة اإللتزام في فبراير /شباط 2021
ثم رئيساً للمجموعة.
وخ�ل�ال ه ��ذه الفترة ش ��اركت من ��ى الدعي ��ج ف ��ي العديد من ال ��دورات
التدريبي ��ة المتخصص ��ة س ��واء داخل الكوي ��ت وخارجها في أكب ��ر الجامعات
والمعاهد المعروفة ،وهو ما أكس ��بها خبرات ممي ��زة في العديد من مجاالت
العمل المصرفي.

تعيين عمرو ثروت عضو ًا منتدب ًا ورئيس ًا تنفيذي ًا جديد ًا لبنك  ABCمصر
أعلنت المؤسسة العربية
المصرفي��ة (ش.م.ب)
بن��ك ، )ABCع��ن
تعيي��ن عمرو ث��روت ،في
منصب العض��و المنتدب
والرئي��س التنفي��ذي
لبن��ك  ABCمص��ر بع��د
موافق��ة مجل��س إدارة
البنك على ذلك.
ويملك ث ��روت أكثر من
عمرو ثروت
 26عاماً من الخبرة المحلية
واإلقليمي ��ة في مجال الخدمات المصرفية اإلس ��تثمارية وخدمات الش ��ركات
التي إكتس ��بها بتقلده مجموعة متنوعة من المناصب العليا في منطقة الش ��رق
األوسط وشمال إفريقيا وتركيا ،وينتقل ثروت إلى منصبه الجديد آتياً من بنك
«إت ��ش إس بي س ��ي» ،حيث أمض ��ى  15عاماً مع البنك ،قضى منها  7س ��نوات
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كرئيس للخدمات المصرفية الدولية في مصر ،والس ��نوات المتبقية عمل فيها
لتغطية المنطقة من دبي ،وش ��غل مؤخراً منصب العضو المنتدب ونائب رئيس
الخدمات المصرفية الدولية ورئيس الخدمات المصرفية للشركات في منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا وتركيا لبنك «إتش إس بي سي» في دبي.
ويحمل عمر شهادة ماجستير في العلوم المالية من «كاس بيزنس سكول»
في لندن ،وتخرج من الجامعة األميركية في القاهرة ،وتخصص في اإلقتصاد،
ودرس تخصصاً فرعياً في العلوم السياسية.
ويأتي إنضمام ثروت إلى بنك  ABCمصر في مرحلة نمو فارقة بالنسبة
إل ��ى البن ��ك ،حيث ت ��م إتمام عملية اإلس ��تحواذ عل ��ى بنك بلوم مص ��ر في 11
أغس ��طس /آب  ،2021ويعم ��ل البن ��ك اآلن عل ��ى دمج أعمال بن ��ك بلوم مصر
ضمن بنك  ABCمصر.
وق ��ال يوس ��ف العوضي ،رئيس مجل ��س إدارة بن ��ك  ABCمصر« :يمتلك
عم ��رو ث ��روت س ��ج ًال مهني� �اً متمي ��زاً ،وسيش ��كل تنوع رؤيت ��ه اإلس ��تراتيجية
والتشغيلية مصدر دعم كبير لبنك  ABCمصر .ونحن واثقون من أنه سيشكل
إضافة قيّمة لفريقنا في مصر».
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بنك األمل للتمويل األصغر
شمول مالي وتطور ملموس رغم األزمات المتالحقة
يُ عتبر بنك األمل للتمويل األصغر في اليمن،
أول بن��ك للتموي��ل األصغ��ر ف��ي المنطق��ة
العربي��ة ،بداء ممارس��ة نش��اطه ف��ي يناير/
كانون الثاني  .2009ويُ عد انشاؤه ثمرة لجهود
الصن��دوق اإلجتماع��ي للتنمي��ة وبرنام��ج
الخلي��ج العرب��ي للتنمي��ة ()AGFUND
ومس��اهمة من القط��اع الخاص ،ويأتي إنش��اء
البنك من أجل تحقيق أهداف الشمول المالي
والتمكين اإلقتصادي لذوي الدخل المحدود
وإشراك الفقراء ومحدودي الدخل في عجلة
التنمية بدل البق��اء على هامش الحياة عالة
عل��ى المجتمع ،وليؤك��د بأنه بنك من ال بنك
له.
ع��د بنك األمل من أحدث البنوك تأسيس�� ًا
ويُ ّ
يتعدى الـ  13عام ًا لم تخلو
ف��ي اليمن بعمر ال ّ
من أزمات متالحقة بدأت في أحداث ما يُ سمى
بالربيع العربي في العام  .2011وإستمرت لعام
ونصف تقريباً ،ثم الحرب التي بدأت في العام
 ،2015والتي ال تزال تلقي بضاللها على اليمن
حتى اليوم ،متس��بّ بة في أكبر كارثة إنسانية
أضرت بأكثر من  % 90من السكان.
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ويُعتبر التحدي األكبر للبنك في ظل هذه األزمات هو إستهدافه بشكل
رئيس ��ي لش ��ريحة الفقراء ومحدودي الدخل ،والتي تُعتبر الشريحة األسرع
واألكث ��ر تضرراً في ظل االح ��داث األمنية واإلقتصادي ��ة المتالحقة ،والتي
تس� �بّبت في إرتفاع مؤش ��رات المخاطرة لمحفظة التموي�ل�ات إلى نحو 55
 ،%وتسبّبت في شلل شبه تام لمصدر االيراد الرئيسي للبنك ،بعد أن كان
قد إس ��تطاع تحقيق اإلستدامة التش ��غيلية في نهاية العام  2014من عوائد
محفظ ��ة القروض التي تخ ��دم نحو  % 40من عمالء التمويل األصغر على
مستوى اليمن.
األزم ��ات المتالحقة التي تمر في اليمن كانت تُمثل إلدارة البنك تحدياً
كبي ��راً في إيجاد الس ��بل الكفيلة بإس ��تمرار نش ��اطه من خالل اإلس ��تجابة
الس ��ريعة لمعطي ��ات األزمة عبر تنويع الخدمات المالي ��ة وغير المالية التي
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021

تركز بش ��كل كبير على ش ��ريحة الفق ��راء وأصحاب المش ��روعات الصغيرة
والصغرى ،لكنها في الوقت ذاته ،ش ��كلت س� �لّة متنوع ��ة من مصادر الدخل
الت ��ي تتكامل في ما بينها في تغطية نفقات البنك وتمويل أنش ��طة التوس ��ع
الجغراف ��ي والبش ��ري والعملياتي إليص ��ال خدمات البنك إل ��ى كافة أنحاء
اليمن من دون إستثناء.
مع أول تحدي واجه البنك جرّاء أحداث العام  ،2011ولجوئه إلى تقليص
أنشطة اإلقراض وال سيما في المحافظات التي شهدت إضطرابات أمنية،
ق ��ام البن ��ك بتوجيه بوصلة اإلنتاجي ��ة ناحية الخدم ��ات المصرفية األخرى
كالح ��واالت الداخلي ��ة والخارجي ��ة والصراف ��ة ،وط� �وّر خالل الع ��ام 2012
خدم ��ة التحوي�ل�ات النقدية االجتماعي ��ة التي يقدمها للمنظم ��ات المانحة
لمس ��اعدتها في إيصال المساعدات النقدية المش ��روطة وغير المشروطة
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إلى المس ��تحقين من األس ��ر الفقيرة والمتضررة من الحرب ،وبذلك إنقلب
تهديد الحرب إلى فرصة لتنويع أنش ��طة وخدمات البنك وتوس ��يع عالقاته
مع العديد من المنظمات المانحة العاملة في المجال التنموي واإلنس ��اني،
وحصول ��ه عل ��ى العديد من الجوائ ��ز المحلية والدولية واختي ��اره واحد من
أنجح خمس مؤسسات تمويل أصغر حول العالم من قبل مجلة The New
 Economyالبريطانية.
الع ��ام  2012ه ��و بداي ��ة اإلنطالقة الحقيقي ��ة للبنك كمؤسس ��ة مالية
مصرفي ��ة متنوع ��ة الخدم ��ات ال تركز فقط على التمويل كباقي مؤسس ��ات
التمويل األصغر في المنطقة العربية ،وعام تلو اآلخر إس ��تمر هذا التوس ��ع
والتطوي ��ر لكاف ��ة خدمات البنك يصاحبه توس ��ع كبير ف ��ي الهيكل اإلداري
واإلنتش ��ار الجغراف ��ي ال ��ذي يغطي  8محافظ ��ات يمنية عبر ف ��روع البنك،
وش ��بكة واس ��عة من الوكالء وصل قوامها إلى قرابة أربعة ألف نقطة خدمة
تخ ��دم كل محافظ ��ات ومديريات اليمن ،ثم إنش ��اؤه ألول مؤسس ��ة تدريبية
(مؤسس ��ة األم ��ل للتدري ��ب وري ��ادة األعم ��ال -ري ��ادة) وهي معني ��ة بتقديم
الخدم ��ات غير المالي ��ة للش ��باب ورواد األعمال وعم�ل�اء التمويل األصغر
وربطهم بالخدمات المالية التي يقدمها بنك األمل خصوصاً والمؤسس ��ات
المالية األخرى عموماً.
قس ��اوة الحرب التي عصفت باليمن مع بداية  2015كانت أكبر من كل
التوقع ��ات وجعل ��ت البنك يعود خط ��وات عدة للخلف نتيج ��ة تجميد خدمة
التموي ��ل بش ��كل كل ��ي وتراج ��ع محفظة اإلدخ ��ار ،وتوقف حرك ��ة الحواالت
الداخلي ��ة ،كذلك الخارجية نتيج ��ة القيود المالية التي فرضت على القطاع
المصرف ��ي عموم� �اً ،وإغالق بعض الف ��روع في مناطق الص ��راع ،وعند أول
نقط ��ة في تراج ��ع منحنى حدة القتال بدأ البنك في تلمس الفرص المواتية
م ��رة أخرى مع بداية  ،2016وقام خالل الس ��نوات الثالث الالحقة بتحقيق
قفزة نوعية في خدماته المصرفية من خالل:
 lتطوي ��ر منتج ��ات تموي ��ل لتغطية إحتياج ��ات األفراد والمش ��روعات
الصغيرة من الطاقة البديلة نتيجة اإلنقطاع الكلي لخدمة الكهرباء.
 lتطوير منتجات التمويل لألنشطة الزراعية التي زاد اإلعتماد عليها في
رفع معدالت األمن الغذائي الداخلي نتيجة القيود المفروضة على اإلستيراد.
 lتوس ��يع آليات تقديم خدم ��ة التحويالت االجتماعية لتش ��مل الفروع
وال ��وكالء وفرق الص ��رف الميدانية وحتى المنزلي ��ة ،وتطويرها من الناحية
التقني ��ة ألدوات الصرف في وضعية االتص ��ال وعدم اإلتصال لتصل قدرته
اإلنتاجي ��ة إلى صرف أكثر من  200أل ��ف حوالة يومياً عبر أكثر من 3000
مس ��تخدم يعمل ��ون بش ��كل لحظي في أكثر م ��ن  1000موقع دف ��ع في 333
مديرية و 22محافظة.
 lفت ��ح حس ��ابات ل ��دى  3بن ��وك خارجي ��ة مراس ��لة إلس ��تقبال أموال
المانحي ��ن م ��ن خ ��ارج اليم ��ن والمخصص ��ة لتنفيذ مش ��اريع المس ��اعدات
اإلنس ��انية ،والتنسيق مع السلطات الرقابية لإلستفادة من هذه األموال في
دعم إستيراد المواد الغذائية والدوائية األساسية.
 lتطوي ��ر خدم ��ة النق ��ود اإللكتروني ��ة  PYesوالت ��ي أصحبت تُش ��كل
أح ��د الحلول التي فرضتها أزمة الس ��يولة التي عصفت بالقطاع المصرفي
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اليمني ،نتيجة الحرب وقيود ترحيل العملة إلى الخارج ،وبدأ البنك وبشكل
تدريجي مدروس في اإلعتماد عليها في تقديم معظم الخدمات المصرفية
األخ ��رى كالتموي ��ل واالدخار وتوزيع المس ��اعدات النقدية وال س ��يما خالل
جائحة كورونا.
 lتطوي ��ر منتج التموي ��ل اإللكتروني ال ��ذي أعاد البنك إلى المنافس ��ة
عل ��ى ص ��دارة قطاع التمويل األصغ ��ر ،وهو منتج تمويل عب ��ر خدمة النقود
اإللكترونية  PYesلتوس ��يع أنش ��طة المش ��روعات التجاري ��ة والخدمية في
تقديم خدمات الدفع اإللكتروني وس ��داد فواتي ��ر الخدمات ،إذ حصد هذا
المنت ��ج اإلبت ��كاري  5جوائز دولية في مجال اإلبت ��كار في الخدمات المالية
والشمول المالي.
 lتغلّب ��ه عل ��ى أزمة الس ��يولة من خالل عق ��د التحالفات مع ش ��ركات
الصراف ��ة والبن ��وك وكبار التجار لتوفير الس ��يولة الالزمة لتغطية أنش ��طة
البن ��ك ،وفي مقدمتها خدمة التحويالت اإلجتماعية والتي مكنت البنك من
توزيع أكثر  100مليار ريال يمني سنوياً.
 lالتطوي ��رات المهني ��ة والفنية في إبراز دور البنك في تعزيز الش ��مول
المال ��ي ف ��ي اليم ��ن من خ�ل�ال توزي ��ع قراب ��ة  155أل ��ف تموي ��ل ألصحاب
المش ��روعات الصغيرة والصغرى والمشاريع الزراعية وتشجيع قرابة 205
ألف مدّخر على فتح حسابات بنكية والكترونية ،بإجراءات ميسرة متناسبة
م ��ع إمكانات الفئ ��ات الفقيرة ،وم ��ن الناحية الجغرافي ��ة أصبحت خدمات
البن ��ك متاحة لس ��كان المناطق الريفية والحضرية عب ��ر خدمة التحويالت
اإلجتماعية وخدمة النقود اإللكترونية والتي إستفاد منها أكثر من  8ماليين
مستفيد من المساعدات النقدية المقدمة من المنظمات المحلية والدولية،
ساهمت في توفير فرص عمل مؤقتة ألكثر من  3000شاب وشابة من سكان
المناطق المستهدفة وتشغيلهم ضمن فرق الصرف والتقييم والمراقبة على
مشاريع التحويالت االجتماعية .
تقي ��س البن ��وك نجاحاتها بم ��ا تحققه من أرباح صافية نهاية كل س ��نة
مالية ،لكن بنك األمل للتمويل األصغر وإدارته يقيس ��ان النجاح بمعيار آخر
تماماً يتمثل بنجاح مقترض أو متدرب في تجاوز مرحلة اإلعالة واإلنطالق
نحو اإلعتماد على النفس في واقع غير مس ��تقر ،وترتكز خطط بنك األمل
للتموي ��ل األصغ ��ر في تحقيق الش ��مول المالي واإلنتش ��ار وإبت ��كار منتجات
جدي ��دة تصل إلى عمق الريف اليمني المحروم من الخدمات المالية ،حيث
إن البنوك التجارية الربحية التي تقتصر خدماتها على ما نس ��بته  % 5من
سكان اليمن فقط كلها في المناطق الحضرية.
في المحصلة ،حتى اليوم ال تزال الحرب مس��تمرة ،وال تزال عجلة
التطوي��ر ف��ي بن��ك األمل أيضا مس��تمرة ،ويس��عى خ�لال العامين
المقبلين إلى التركيز على توس��يع العالقة مع المؤسس��ات المالية
خ��ارج حدود اليمن ،لتقديم خدمات مصرفية الكترونية لتوس��يع
ش��ريحة عمالء البنك وتعزيز مساهمة البنك في تحقيق الشمول
المالي في اليمن.
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اإلسكوا ومنظمة العمل الدولية:

المنطقة العربية أعلى مستوى بطالة في العالم
والمناهج التربوية ال تتماشى مع إحتياجات سوق العمل
س��جلت المنطقة العربية أعلى مس��توى بطالة في العالم ،وال س��يّ ما بين النساء والشباب ،حيث بلغ عدد األفراد العاطلين
ّ
عن العمل  14.3مليون ،وهذا من دون احتساب تداعيات جائحة «كوفيد .»-19هذا الواقع يكشف عن عدم قدرة سوق العمل
ف��ي المنطق��ة ،وباألخص القطاع النظامي ،عل��ى خلق فرص عمل عادلة وكافية ،كما ورد ف��ي تقرير لجنة األمم المتحدة
االقتصادية واإلجتماعية لغربي آس��يا (اإلس��كوا) والمكتب اإلقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدوليّ ة تحت
عنوان «نحو مسار مُ نتج وشامل للجميع :إيجاد فرص عمل في المنطقة العربية».
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ويُظه���ر التقري���ر األعداد المرتفع���ة للعاملين ف���ي القطاع غير
النظام���ي الت���ي تبل���غ حوالي ثلث���ي إجمالي الي���د العامل���ة العربية،
جرّاء التغيّرات الديموغرافية وعدم اإلس���تقرار السياس���ي وتراجع
اإلستقرار المالي والنقدي.
في هذا الس���ياق ،سلّطت األمينة التنفيذية لإلسكوا روال دشتي
الضوء على عدم المس���اواة بين الجنسين في أسواق العمل العربية
ال���ذي يتجلّى بش���كل خاص في إنخف���اض حصة النس���اء كرائدات
أعمال ،وفي ندرة المناصب اإلدارية العليا التي يشغلنها بشكل عام.
وش���ددت على «ضرورة التص���دي للتصورات اإلجتماعي���ة الثقافية
والتمييزية السائدة ،من أجل تعزيز قدرة المرأة العاملة على التنقل
في حياتها المهنية واإلستفادة من مستواها التعليمي المتقدم».
بدوره���ا ،أوضحت المدير اإلقليمي لل���دول العربية في منظمة
العم���ل الدولي���ة رُب���ا ج���رادات «أن «كوفيد »-19س���لّط الضوء على
ال في س���وق العمل في
ض���رورة معالجة أوجه العجز الموجودة أص ً
المنطقة قبل الجائحة ،وال س���يما تلك التي تؤثر على العمال األكثر
ضعفاً وتهميشاً».
وأوضح���ت قائل���ة« :كان تأثير األزمة مدمِّراً بش���كل خاص على
الش���باب واألش���خاص ذوي اإلعاقة والنس���اء والعاملين في القطاع
غير الرس���مي والمهاجري���ن والالجئين .ومن المهم ج���داً أن نطور
خارطة طريق عملية لتعزيز التعافي الذي يُركز على اإلنسان ،ولبناء
مس���تقبل أفضل يُوفر األم���ن اإلقتصادي وتكاف���ؤ الفرص والعدالة
اإلجتماعية».
ويُفي���د التقري���ر أ ّن عدد األفراد العاملين ف���ي قطاعات حُ ددَت
بأنه���ا األكثر عرض���ة للمخاط���ر ،كالصناعة والضياف���ة والعقارات
واألعم���ال واألنش���طة اإلدارية ،يبلغ  39.8مليون ش���خص يُواجهون
خط���ر التس���ريح أو تخفي���ض األج���ر و/أو س���اعات العمل بس���بب
الجائحة.
ولفت التقرير إلى «أن النظام والمناهج التربوية ال تتماش���ى مع
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021

إحتياجات سوق العمل ،ما يؤدي إلى عدم تطابق المهارات مع هذه
اإلحتياج���ات ،إذ يُعتب���ر  % 40م���ن أصحاب الش���ركات أن التعليم
غير المناس���ب يُش���كل عقب���ة كبيرة أم���ام ملء الوظائف الش���اغرة
باألشخاص المناسبين».
ويكش���ف التقرير عن تناقضات صارخة في سوق العمل« .فعلى
س���بيل المثال ،في حين يروّج صانعو السياسات للمشاريع الصغيرة
عل���ى أنه���ا تُس���اهم في خلق ف���رص العم���ل ،أبرزت الدراس���ات أن
معدالت التوظيف في هذه المش���اريع تش���هد في الواقع أدنى نسبة
نمو مقارنة بالمشاريع األخرى وقدرها  % 1سنوياً».
وش���كلت الصراع���ات واإلضطراب���ات السياس���ية بالمنطق���ة
عقبة رئيس���ية تعوّق أداء الش���ركات ،وال س���يما أنه���ا تؤثر على ثقة
المس���تثمرين والمس���تهلكين عل���ى ح���د س���واء ،وتح��� ّد بالتالي من
اإلستثمار واإلستهالك.
وأكدت جرادات «أهمية العمل س���وية مع الحكومات والش���ركاء
اإلجتماعيي���ن ف���ي المنطقة العربية إلج���راء اإلصالحات المطلوبة
بش���كل عاجل» ،وقالت« :من خالل المزيج الصحيح من السياسات
وأط���ر التنس���يق الصحيح���ة والمش���اركة الفعال���ة لممثل���ي العمال
وأصحاب العم���ل ،يُمكننا ضمان التعافي الناج���ح واإلنتقال الفعال
نحو مستقبل عمل أكثر شموالً».
م���ن جهته���ا ،قالت دش���تي «إ ّن "ك ّل أزمة تمهّ���د لفرصة .لذلك،
يج���ب التغلب على التحديات الحالية والمضي قدماً بش���كل أفضل
عب���ر الحرص ،على أن توفّر أس���واق العمل العربية في المس���تقبل
الرخاء ألجيالها الش���ابة وحماية شعوبها من الفقر والح ّد من أوجه
عدم المساواة».
ويقدم التقرير إرش���ادات لواضعي السياس���ات ،للمس���اعدة في
خلق فرص عمل مستدامة ،وال سيما في القطاع النظامي ،وتطوير
ه���ذا القط���اع ليصبح المحرك الرئيس���ي للنم���و اإلقتصادي وخلق
فرص عمل الئقة في المنطقة.
)Union of Arab Banks (October 2021

األخبار والمستجدات

«الوطني لإلحصاء العُماني»
نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030

أصدر المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات في س���لطنة عُمان،
تقريره الجديد من سلس���لة (نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة
2030م) حيث تم تخصيصــه لعرض مؤش���ــرات الهــدف التاسع مــن
أهــ���داف التنميــ���ة المس���ــتدامة 2030م وين���ص عل���ى إقامة هياكل
أساس���ية ق���ادرة عل���ى الصمود ،وتحفي���ز التصنيع الش���امل للجميع،
وتشجيع اإلبتكار.
وتنــ���درج تحــ���ت هــ���ذا الهــ���دف  8غايــات تقاس بـ  12مؤش���ــراً
ضمــ���ن إطــار المؤش���ــرات العالميــة لألمــم المتح���دة الــذي طــوره
فريــ���ق الخب���راء المش���ــترك بـيـ���ن الــ���وكاالت المعـنـية بمؤش���ــرات
أهــ���داف التنميــة المس���ــتدامة ،وتقتصــر نتائــج هــذا التقريــر علــى
المؤش���ــرات التــ���ي تتوفــ���ر عنهــا بيانــ���ات كافيــة وفقــ���اً للمنهجيــة
الدوليــة المتبعــة باألمــم المتحــدة.
وت���م اإلعتمــاد في إعــ���داد هــذا التقريــر علــ���ى بيانــات الفتــرة
( )2020 - 2015وتمثلــت في السجالت اإلدارية للجهات المصدرية
للبيانــات مــن الــوزارات والمؤسس���ــات الحكوميــة ومصــدر بيانــات
التعــ���داد لعــ���ام 2020م ومس���ــوح متخصص���ة كالمس���ــح الش���ــامل
األســري.
ومن خالل نهج مس���وحات األس���ر المعيش���ية يتوافر بالس���لطنة
مؤش���ر يقيس بعد المس���افة أو قربها بالكيلومت���ر ويتم تقدير الوقت
بالدقائق بين مس���كن األس���رة والخدمات األساسية حيث بلغت نسبة
األسر القاطنة في المناطق القروية على مستوى السلطنة ،% 21.6
وأن  % 96.9من س���كان القرى تتوافر لهم س���بل الوصول إلى شارع
معب���د في حدود مس���افة  5كم أو أقل ،و % 97.4من س���كان القرى
)Union of Arab Banks (October 2021

يتمتعون بالوصول إلى الشوارع المعبدة خالل  14دقيقة حسب أحدث
البيانات المتوافرة من مسح نفقات ودخل األسرة لعام 2019م.
أما النقل الجوي فيعتبر عصب الحياة المعاصرة لخدمة الحركة
الداخلية والخارجية ويُس���هم في تنمية اإلقتصاد ،وقد شهدت حركة
النق���ل الج���وي بالس���لطنة تط���وّراً ملحوظاً خ�ل�ال الفت���رة (- 2015
2019م) ،حيث ارتفع عدد المسافرين من حوالي  11.3مليون مسافر
عام 2015م إلى حوالي  17.9مليون مس���افر عام 2019م أي بنس���بة
زيادة تقدر بنحو .% 58.4
أم���ا في ما يخص الش���حن الجوي ،فقد إزدادت عمليات ش���حن
البضائع بنس���بة  % 74بين عامي 2015م و2019م .في حين ش���هد
مؤشر القيمة المضافة للصناعة التحويلية كنسبة من الناتج المحلي
اإلجمالي بالس���لطنة إرتفاعً ا بنس���بة  % 18.4خ�ل�ال الفترة (2015
 2019م) ،وبن���ا ًء علي���ه إرتف���ع نصيب الف���رد من القيم���ة المضافةللصناعة التحويلية في السلطنة من  1564.2دوالراً عام 2015م إلى
 1756.9دوالراً عام 2019م.
يذك���ر أن المرك���ز الوطني لإلحص���اء والمعلوم���ات يُعتبر الجهة
المس���ؤولة عن رصد مؤش���رات أهداف التنمية المس���تدامة 2030م
بالتع���اون م���ع الجه���ات ذات العالقة في الس���لطنة ع���ن طريق توفير
البيان���ات والمؤش���رات الالزمة حس���ب المعايي���ر الدولي���ة ،علماً أن
العالم بدأ رسمياً مطلع العام 2016م تنفيذ خطة التنمية المستدامة
لع���ام 2030م ،وهي خطة عمل تحويلية تس���تند إل���ى أهداف التنمية
المستدامة الـ 17التي ترمي إلى التصدي للتحديات العالمية العاجلة
حتى 2030م.
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الخبير المصرفي علي عمران:

المصارف اإلماراتية األولى في المنطقة
في تقديم مفهوم فرق المبيعات
ما رسّ خ ريادتها إقليمي ًا
دع��ا الخبي��ر المصرف��ي المتخص��ص ،والش��ريك المؤس��س
والرئي��س التنفيذي للش��ؤون التجارية ف��ي «»GoFinance
علي عم��ران إلى «اإلس��تفادة القص��وى من التح��ول الرقمي
الحاص��ل حالي ًا في قطاع البنوك في دول��ة اإلمارات العربية
المتح��دة ،م��ن خ�لال تعزيز الش��راكات بين كل م��ن البنوك
والوس��طاء الماليين وشركات التكنولوجيا المالية ،مما ينتج
عنه تس��ريع عملي��ة تحول تبنِّ ��ي الحلول الرقمي��ة من قبل
المص��ارف ،عل��ى نح��و أوس��ع ضمن جه��ود الدولة ف��ي مجال
رقمنة اإلقتصاد».

علي عمران
الخبير المصرفي المتخصص ،والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي
للشؤون التجارية في «»GoFinance
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وأش���ار عل���ي عمران ،ال���ذي كان من بي���ن أوائل ف���رق المبيعات
الخارجية للخدمات المصرفية للمستهلكين األفراد في الدولة« :قادت
موجة التحول والرقمنة العديد من المصارف والوس���طاء ،وش���ركات
التأمين ومديري اإلس���تثمار نحو تبني الحلول الرقمية بش���كل واسع،
مما أثمر في دفع عجلة الش���راكات مع ش���ركات التكنولوجيا المالية.
وم���ع بداية التس���عينات من الق���رن الماضي ،ومع النم���و اإلقتصادي
والس���كاني في اإلمارات ،ش���هدت المصارف فرصة إلطالق منتجات
تجزئة مبتكرة للحس���ابات الش���خصية وبطاقات اإلئتمان ،والقروض
الشخصية ،وقروض السيارات لتلبية المتطلبات المصرفية».
أضاف عمران« :لقد مثلت هذه المنتجات قفزة نوعية ،وحصدت
إس���تجابة كبيرة م���ن قبل موظفي القطاعين الع���ام والخاص .وتزايد
الطل���ب على منتجات التجزئة المصرفية ،مما دفع البنوك إلى تنمية
شبكة التوزيع الخاصة بها ،وتوسيع رقعة وجودها المادي ،باإلضافة
إلى إستكش���اف ط���رق أخرى لإلس���تفادة القصوى من ف���رص النمو
المتاح���ة .ونتج ع���ن هذا ،ظهور فك���رة المبيع���ات الخارجية ،وكانت
بنوك اإلمارات األولى في المنطقة في تقديم مفهوم فرق المبيعات،
حي���ث يقوم موظف المبيعات بزيارة صاحب العمل أو الش���ركة ،بدالً
م���ن قي���ام العمالء بزيارة ف���رع المصرف .وخالل ه���ذه الفترة يتكرر
سيناريو شبيه ،لكن هذه المرة في الفضاء الرقمي».

)Union of Arab Banks (October 2021

األخبار والمستجدات

جامعة اإلمارات عضو ًا في تعاون أطلس
التابع لمركز األبحاث األوروبية ألبحاث الفيزياء والجسيمات في سويسرا

خطت جامعة اإلمارات العربية المتحدة خطوة كبيرة نحو اإلستثمار المتميز في البحوث األساسية
مع مركز األبحاث األوروبي ألبحاث الفيزياء والجسيمات (سيرن) في جنيف في سويسرا.
كعضو في أطلس في نظام التصادم الجزيئي (الهادرون) الكبير
ٍ
وقد إنضمّ ت جامعة اإلمارات
التابع لمركز األبحاث سيرن في يوليو/تموز .2021
وهذا النظام هو عبارة عن تصادم لجزيئ بروتون-بروتون (وأيونات ثقيلة)،
حيث يُ ستخدم هذا الجهاز نفق ًا طوله  27كلم ،يقع تحت األرض بين عمق  50متر ًا إلى  175متراً،
والذي تمّ بناؤه من العام  1985إلى العام ،1989
تخصصة ،مما يجعله أكبر تجربة في فيزياء الجسيمات عالمياً.
ّ
ويُ دير هذا التعاون الدولي 180مؤسسة مُ
وق���د إنضمت جامعة اإلمارات إلى برنامج تعاون أطلس
بالتع���اون مع جامعة الش���ارقة وجامعة نيوي���ورك أبوظبي،
حي���ث يق���ود الجهود العلمي���ة في جامعة اإلم���ارات الدكتور
صالح نصري ،أس���تاذ الفيزياء في كلية العلوم مع مجموعة
فيزي���اء الطاقة العالية البحثية ،والتي ستش���ارك في نماذج
المادة المظلمة لمجال هيغز (مجال هيجز من الطاقة غير
المرئي���ة الذي يُعتقد بأنه موج���ود في كل مكان في الكون)،
باإلضاف���ة إلى النمذجة الفيزيائية والحوس���بة ،التي تهدف
إلى تطوير المسرعات نحو مصادم الهادرونات الكبير عالي
اإلضاءة.
وأوضح الدكتور محمد حسن علي ،نائب مدير الجامعة
للشؤون األكاديمية باإلنابة «أن هذا التعاون يُعتبر األول من
نوعه في المنطقة من خالل التعاون المثمر بين الجامعات
)Union of Arab Banks (October 2021

الثالث ،والذي سيعمل على تشجيع التعاون العلمي ،متطلعاً
إل���ى نتائج مهمة ،تؤدي إلى فه���م أفضل لكوننا والتطبيقات
التكنولوجية المهمة بغية أن تؤدي إلى آفاق أفضل للبشرية».
م���ن جهت���ه ،أوض���ح الدكتور أحم���د علي م���راد ،النائب
المش���ارك للبح���ث العلم���ي ف���ي الجامعة «أن ه���ذا التعاون
العلمي والبحثي ،سيُس���اهم في تطوي���ر وتعزيز المخرجات
البحثي���ة في مج���ال فيزياء الجس���يمات والطاق���ة العالية،
كما أن هذا التعاون سيُس���اهم في بناء ش���راكات بحثية بين
الباحثي���ن الدوليين المتخصصين ،والذي بدوره سيُس���اهم
في تعزيز س���معة الجامع���ة البحثية ومكانتها الدولية وزيادة
اإلنت���اج البحث���ي للجامعة» ،مؤكداً «أن الجامعة س���تُوفر كل
الممكن���ات للباحثي���ن والطلب���ة لتعزي���ز مش���اركتها في هذا
التجمع الدولي».
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البنك اإلسالمي األردني و«كريف األردن»
ي ُجدّدان إتفاقية اإلستعالم اإلئتماني
أعلن البنك اإلسالمي األردني ،وشركة
المعلومات اإلئتمانية – «كريف األردن»،
تمديد العمل بإتفاقية خدمة اإلستعالم
اإلئتماني لفترة جديدة ،والتي بدأت منذ
العام  2016لتستمر الشركة بتزويد البنك
بخدمات اإلستعالم اإلئتماني والخدمات
الجديدة التي تستحدثها.
وقَّ ع اإلتفاقية ،الرئيس التنفيذي المدير
العام للبنك االسالمي األردني الدكتور
حسين سعيد ،والمدير العام لشركة «كريف
األردن» أحمد عامودي.
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ويقول الدكتور حس��ين سعيد« :يأتي توقيع
اإلتفاقي���ة ،ضم���ن حرصن���ا وإيمانن���ا العميق ،بأن
تب���ادل المعلوم���ات اإلئتماني���ة بين جمي���ع مزوّدي
اإلئتمان ،بغية حماية األصول البنكية ،وفي الوقت
ذاته حماية العمالء من اإلغراق في المديونية ،كما
أن���ه يُعتبر من أه���م أدوات تعزيز الش���مول المالي
والوص���ول إلى ش���رائح أكب���ر من العم�ل�اء ،وتلبية
إحتياجاتهم المختلفة ،كما أثبتت خدمة اإلستعالم
اإلئتمان���ي مصداقيتها وإعتماديته���ا العالية طوال
الفت���رة الماضي���ة ،ومن���ذ إنطالقه���ا من���ذ خم���س
سنوات».
ويؤكد الدكتور حس���ين سعيد «أهمية البيانات
في عصرنا الحالي في بناء ،وإتخاذ القرارات ،وأن
البنك يعتز بش���راكته مع «كريف األردن» ،حيث وفّرت الشركة قاعدة
بيان���ات إئتمانية ذات إعتمادية عالية يتم تحديث بياناتها من مصادر
مختلفة ،مما ساعد البنك في عملية إتخاذ القرار اإلئتماني السليم،
وفق أس���س ومنهجية واضحة لتقديم التمويالت وفق أحكام ومبادئ
الشريعة اإلسالمية».
ويُعتب���ر البنك اإلس�ل�امي األردني م���ن أكبر البنوك اإلس�ل�امية
العامل���ة في الس���وق األردني���ة ،وأقدمها ويتمتع بقاع���دة عريضة من
المتعاملي���ن مع���ه ،وتس���عى إدارة البنك لكل ما ه���و جديد في تطوير
عملياته���ا ،وإدخ���ال التكنولوجي���ا المالية إل���ى أنظمته���ا بهدف رفع
مستوى الكفاءة والقدرة على التنافسية وإختصار الوقت.
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021

م���ن جهت���ه ،أب���دى عام���ودي «إعتزازه بهذه الش���راكة م���ع البنك
اإلس�ل�امي األردني ،وأن خدمة اإلستعالم اإلئتماني منذ إنطالقتها،
ق���د م���رت ف���ي مراحل تط���ور عديدة ،من خ�ل�ال دخ���ول العديد من
البنوك ،وش���ركات التمويل إلى الخدمة ،مما س���اعد على زيادة حجم
ونوعي���ة البيانات اإلئتمانية التي تحتويها قاعدة بيانات «كريف» ،مما
تُوفر المعلومات الالزمة في إتخاذ القرار اإلئتماني السليم ،ويساعد
ف���ي تطوي���ر وحماية أنش���طة البنك المختلف���ة ،وزيادتها مس���تقبالً،
إضافة إلى إطالق الشركة مجموعة خدمات جديدة مضافة للخدمة
األساس���ية (التقرير اإلئتماني) ،وهي خدمة التقييم بالنقاط ،وتقرير
مؤشر تنبيهات المحفظة واإلستعالم الجماعي.
)Union of Arab Banks (October 2021
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«الدولي اإلسالمي»
يُطلق حملة الصيف لمدفوعات بطاقات فيزا اإلئتمانية

المير :تلبي حاجات العمالء في مجال المدفوعات وبطرق سهلة وآمنة وسريعة
أعلن البنك الدولي اإلسالمي
«إطالق حملة الصيف الخاصة
ببطاقات فيزا اإلئتمانية،
والتي تتيح لجميع حاملي هذه
البطاقات ،إمكانية الفوز بثالث
جوائز يومية قيّ مة ،بين أول
يوليو/تموز  2021و 31أغسطس/
آب .»2021

عمر عبد العزيز المير
رئيس قطاع تطوير األعمال والقنوات البديلة في «الدولي اإلسالمي»

وطوال فترة الحملة ،ستكون الفرصة متاحة أمام حاملي بطاقات فيزا
اإلئتمانية من «الدولي اإلسالمي» للفوز بالجوائز الثالث اليومية التي هي
عب���ارة عن س���اعات ذكية م���ن  FitBitو  Garmiو Appleعند تس���ديد
مدفوعاتهم عبر بطاقاتهم اإلئتمانية سواء داخل دولة قطر أو خارجها.
وال يتطلب فوز العميل القيام بأي تسجيل أو إجراء ،بل فقط إستخدام
بطاقة فيزا اإلئتمانية من «الدولي اإلسالمي» في المدفوعات اليومية التي
يقوم بها س���واء محلياً أو في الخارج ،حيث س���يكون عدد مرات اإلستخدام
اليومي للبطاقة هو العامل الحاسم للفوز بالجوائز اليومية.
)Union of Arab Banks (October 2021

وحس���ب المعايي���ر المعتم���دة حيال الف���وز بعرض الصي���ف للبطاقات
االئتماني���ة من «الدولي اإلس�ل�امي» ،فإنه س���يتم إحتس���اب كل عملية دفع
محلية بمثابة فرصة واحدة للفوز ،وكل عملية دفع خارجية بمثابة فرصتين
للف���وز ،وعليه فإن من حاملي البطاق���ات الثالث التي أجرت أكبر عدد من
عمليات الدفع اليومية س���وف يفوزون بشكل تلقائي بالجوائز الثالث ،علماً
أن���ه عند تس���اوي عدد الحركات بي���ن بطاقتين ،فإن إجمال���ي المبلغ الذي
دفع���ه كل منهما ف���ي جميع عمليات الدف���ع اليومية التي قام بها س���يحدد
الفائز.
ويق���ول عمر عبد العزيز المير رئيس قط���اع تطوير األعمال والقنوات
البديلة في «الدولي اإلس�ل�امي»« :يُس���عدنا أن نُضف���ي بعضاً من الحماس
عل���ى ه���ذا الصيف ،مع عرضن���ا لبطاقات فيزا اإلئتماني���ة ،وخصوصاً مع
ب���وادر إنفراج جائحة كورون���ا ،وزيادة عدد الدول التي ب���دأت تفتح أبوابها
أمام حركة الس���فر والس���ياحة ،وتالياً فإن بطاقات فيزا اإلئتمانية تساعد
عمالءن���ا على إنجاز مدفوعاتهم ،وفق ما اعتادوه من س���هولة وأمان محلياً
وخارجياً».
وأض���اف« :لق���د حرصنا على أن تك���ون جوائز هذا الصيف إنعكاس���اً
للطفرة التي ش���هدها «الدولي اإلسالمي» في مجال التحول الرقمي ،حيث
أطلقن���ا منصة  QIIB Payالتي تدعم حل���ول الدفع من دون لمس ،والتي
تتضم���ن العديد من القن���وات ذات المزايا الرائعة ،والتي تناس���ب مختلف
فئات العمالء وتلبي إحتياجاتهم في مجال المدفوعات وبطرق سهلة وآمنة
وسريعة».
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البنك الدولي واألردن ي ُنجزان  112مشروع ًا
ويدرسان الموافقة على  7مشاريع جديدة

109

أنج ��ز األردن والبن ��ك
الدول ��ي  112مش ��روعاً م ��ن
أصل  157مشروعاً وبرنامجاً
تمويلي� �اً منذ بدء تعاونهما في
الع ��ام  ،1961فيما ال يزال 25
مشروعاً قيد التنفيذ ،بحسب
بيان ��ات المؤسس ��ة الدولي ��ة،
الت ��ي وصل ��ت محفظته ��ا في
األردن إل ��ى  3.25ملي ��ارات
دوالر حتى نهاية آب /أغسطس .2021
ووف ��ق بيان ��ات للبن ��ك الدولي ،فإن  13مش ��روعاً لم يت ��م تنفيذها ،وتم
إلغاؤها ،فيما بقيت  7مشاريع قيد اإلنشاء والتقييم في مجاالت عدة.
ووقَّع البنك واألردن منذ مطلع العام ولغاية أواخر شهر آب /أغسطس،
 3برامج ومش ��اريع ،بلغ إجمالي قيمتها الملتزم بها نحو  1.567مليار دوالر،
 840مليون دوالر منها من البنك الدولي.
وش ��ملت اإلتفاقي ��ة األول ��ى ،تموي ًال إضافي� �اً بقيم ��ة  290مليون دوالر
لمش ��روع التحوي�ل�ات النقدي ��ة لإلس ��تجابة لتفش ��ي جائحة كورون ��ا والذي
يه ��دف إلى تمويل إجراءات تخفيفية تُعزّز الحماية اإلجتماعية أعلنت عنها
الحكوم ��ة ،تض ��م برنامج دعم تكميلياً للمعونات الش ��هرية لصندوق المعونة
الوطنية بواقع  100مليون دينار لعام  ،2021وتمويل مس ��اهمة الحكومة في
برنام ��ج إس ��تدامة حتى نهاية العام بكلفة  115ملي ��ون دينار ،إضافة إلى 50
مليون دينار ،إلس ��تهداف  60ألف أسرة إضافية لإلنتفاع من برنامج الدعم
النقدي المؤقت (تكافل .)3
أما اإلتفاقية الثانية ،فش ��ملت قرضاً ميس ��راً بقيم ��ة  64مليون دوالر،
لمساعدة الحكومة في تمويل شراء لقاحات ضد فيروس كورونا ،منه منحة
بقيمة  14مليون دوالر مقدمة من آلية التمويل الميسر العالمية.
وتبلغ قيمة اإلتفاقية الثالثة  500مليون دوالر ،لتنفيذها على  5سنوات،
بهدف تحفيز اإلس ��تثمار العام والخاص في األردن من أجل تحقيق التعافي
من جائحة فيروس كورونا ،وتس ��ريع التعاف ��ي اإلقتصادي وخلق المزيد من
فرص العمل من خالل اإلس ��تفادة من إمكاناته اإلقتصادية وال سيما فرص
النمو األخضر.
ووقَّع البنك مع األردن في العام الماضي ،مش ��اريع عدة ،أولها مشروع
الش ��باب والتكنولوجيا والوظائف بقيمة  200مليون دوالر لتحس ��ين فرص
تحقي ��ق الدخ ��ل المتاحة من خالل التكنولوجيا الرقمية للش ��باب وتوس ��يع
نطاق الخدمات الحكومية الرقمية في األردن.
المشروع الثاني ،مشروع اإلستجابة الطارئة لمواجهة كورونا بقيمة 20
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ملي ��ون دوالر للمس ��اعدة في
الوقاية من كورونا ،وإكتش ��اف
ح ��االت اإلصاب ��ة والتص ��دي
لتهديد هذه الجائحة ،وتقوية
نظ ��ام الرعاي ��ة الصحي ��ة في
األردن لتعزي ��ز التأه ��ب ف ��ي
مجال الصحة العامة.
أم ��ا الثال ��ث ،بقيمة 200
ملي ��ون دوالر ،لدع ��م إص�ل�اح
قطاع التعليم في األردن ،يعمل على توسيع سبل الحصول على التعليم في مرحلة
الطفولة المبكرة ،وتحس ��ين ظروف التعلُّم لألطف ��ال األردنيين وأطفال الالجئين
السوريين.
ووقَّعا مشروع التحويالت النقدية الطارئة في األردن بقيمة  374مليون دوالر
لمواجهة تداعيات كورونا ،وتوفير المساندة المالية لألسر الفقيرة والمستضعفة
واألولى بالرعاية المتضررة من هذه الجائحة ،ومش ��روعاً إضافياً لتعزيز الفرص
اإلقتصادية لألردنيين والالجئين السوريين بقيمة  100مليون دوالر.

�صندوق متعدد المانحين

ل ��دى األردن صن ��دوق إتئمان ��ي متع ��دد المانحي ��ن ،وه ��و الصن ��دوق
اإلستئماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص اإلقتصادية في األردن،
حي ��ث تبلغ قيمة المس ��اهمات الت ��ي جرى التعهد بتقديمه ��ا لهذا الصندوق
 52.4ملي ��ون دوالر م ��ن وزارة الخارجية وش ��ؤون الكومنول ��ث والتنمية في
المملكة المتحدة وكندا وهولندا.
ويُموّل هذا الصندوق  18منحة ينفذها البنك الدولي والجهات المتلقية
لها ،وتتركز على المضي قدما بأجندة اإلصالح في األردن.
م ��ن جهت ��ه ،يؤكد البن ��ك الدولي ،أنه «س ��ارع في بداية ظه ��ور جائحة
كورونا ،إلى تعبئة الموارد لمساعدة األردن على التغلب على آثارها الصحية
واإلقتصادي ��ة واإلجتماعي ��ة عن طريق اإلس ��تفادة من محفظة مش ��روعاته
الكبيرة الحالية وتجهيز العديد من المش ��روعات الجديدة .وإنصب تركيزه
على اإلغاثة عن طريق المساعدة لتدعيم االستجابة الصحية وحماية األسر
األكثر إحتياجاً من خالل برامج الحماية اإلجتماعية والمشاريع الصحية».
وير ّك ��ز البن ��ك أيض� �اً عل ��ى «التعاف ��ي عن طريق مس ��اندة الش ��ركات
ومنش ��آت األعم ��ال الصغيرة والمتوس ��طة ،وبناء القدرة عل ��ى الصمود عن
طريق المس ��اعدة في تحدي ��د أولويات اإلج ��راءات التدخلية /اإلصالحات
لتحقي ��ق إنتعاش القط ��اع الخاص ،كذل ��ك تعزيز النمو ،وإيج ��اد الوظائف،
وتعاف قادر على الصمود في وجه تقلبات المناخ».
ٍ
)Union of Arab Banks (October 2021
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 8توصيات لدفع اإلستثمار المصري  -البحريني
في القطاعين المالي والمصرفي

علي عيسى
رئيس جمعية رجال األعمال

خلص منتدى األعمال المصري  -البحريني في القطاع المالي والمصرفي ،والذي نظمته جمعية رجال األعمال المصريين
بالشراكة مع جمعية رجال األعمال البحرينية والسفارة المصرية والبحرينية في البلدين ،إلى إصدار ثماني توصيات لدفع
اإلستثمار المشترك في القطاع المالي والمصرفي في البلدين.
وأف���ادت جمعية رج���ال األعم���ال المصريين ،في بي���ان «لقد أوصى
المنت���دى بترتيب زي���ارة عمل للبنوك المصرية والصندوق الس���يادي
والمؤسس���ات المالية إل���ى مملكة البحرين قبل نهاي���ة العام ،»2021
داعياً إلى «التعاون في إنش���اء كيان مالي ضخم غير مصرفي ،يضم
ش���ركات التمويل العقاري ،والتأجير التمويلي ،والتمويل اإلستهالكي،
والتموي���ل متناهي الصغر ،والتكنولوجيا المالية  ،Fintechوغيرها»
في مجموعة واحدة ،وهي إحدى الفرص اإلس���تثمارية الواعدة ،وبما
يه���دف إلى جذب إس���تثمارات القطاع المال���ي والمصرفي البحريني
إلى مصر.
كم���ا أوصى المنت���دى بتعزيز التعاون بي���ن جمعية رجال األعمال
المصريين وصندوق مصر السيادي في البحث عن شركاء لإلستثمار
ف���ي القطاع���ات الت���ي يُوليه���ا الصن���دوق الس���يادي األولوي���ة مث���ل
المشروعات الصغيرة والمتوس���طة ،واإلستثمار في التعليم والصحة
ومشروعات البنية التحتية.
ودع���ت جمعية رج���ال األعم���ال المصريين ،الصنادي���ق المالية
البحرينية لإلس���تثمار في السندات الدولية المصرية بالدوالر بنسبة
فائدة تصل إلى  % 4 –% 3وآلجال تصل إلى  30عاماً ،والتعاون مع
الصندوق البحريني الذي تم تأسيس���ه بغرض اإلس���تثمار في الشرق
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األوس���ط وال س���يما في مص���ر بما ي���ؤدي إلى المصلحة المش���تركة
للبلدين ،واإلس���تفادة من رخصة بنك القاهرة في الس���وق البحرينية،
مع قيام الس���فارة المصرية بالمملكة بالتنس���يق م���ع البنك المركزي
البحريني ووزارة المالية ،إلى جانب التواصل بين الجانبين لمناقش���ة
إنشاء بنك رقمي مصري بحريني.
ورك���زت التوصيات على عق���د لقاء تفاعلي بي���ن بورصتي مصر
والبحري���ن لبحث كيفية اإلس���تفادة من مذكرة التفاه���م الموقعة بين
البورصتين ،وبمش���اركة الس���فارتين ،وذلك بهدف طرح بيانات بشكل
موثق لتوزيعها على قطاعي األعمال في البلدين.
يُش���ار إل���ى أن منتدى الفرص اإلس���تثمارية ف���ي القطاع المالي
والمصرف���ي ف���ي مصر والبحري���ن إنعقد رقمياً مؤخ���راً ،عبر (تقنية
الفيديو كونفرانس) برئاسة رئيس جمعية رجال األعمال المصريين،
المهندس علي عيسى ،ورئيس جمعية رجال األعمال البحرينية ،أحمد
بن هندي ،وبمش���اركة الس���فير المصري في البحرين ياس���ر شعبان،
والسفير البحريني في مصر هشام بن محمد الجودر ،ورئيس مجلس
إدارة جمعية مصارف البحرين ،عدنان أحمد يوس���ف ،ورئيس قطاع
اإلس���تثمار في صن���دوق مصر الس���يادي ،عبداهلل اإلبي���اري ،ونائب
رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ.
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«مشاريع الخمسين» تؤسس لدورة جديدة من جذب اإلستثمارات الخارجية

اإلمارات بيئة عالمية لإلستثمار وإمتيازات تنافسية للمستثمرين

تتب��ع دول��ة اإلمارات العربية المتحدة ،سياس��ات إس��تثمارية ،منحته��ا مكانة متميزة عالمي��اً ،وجعلتها وجهة لإلس��تثمارات
األجنبية المباش��رة الباحثة عن بيئة إس��تثمارية متكاملة وفرص نمو إنطالق ًا من سياساتها القائمة على المرونة واإلنفتاح
على اإلستثمار الخارجي ،والبحث عن أسواق صاعدة لإلستثمار فيها ،حيث يُ مكن للمستثمرين ورواد األعمال األجانب إنشاء
الشركات بملكية كاملة في معظم القطاعات في دولة اإلمارات.
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ويأتي اإلعالن عن «مشاريع الخمسين» ،في هذا التوقيت ،ليُعزز
ه���ذه الميزات اإلس���تثمارية ،ويمنح المزيد من الزخم لإلس���تثمارات
الداخلي���ة ،ويس���تقطب مزي���داً من اإلس���تثمارات الخارجي���ة ،حيث
تش���هد اإلمارات تغيرات وتسهيالت تش���ريعية إضافية جديدة ،دعماً
لإلس���تثمارات ،م���ع تغيي���ر مجموعة م���ن القوانين وتوفي���ر مزيد من
المزاي���ا للمس���تثمرين ،باإلضافة إلى حملة تنموي���ة إعالمية عالمية
لترس���يخ موقع دولة اإلمارات بي���ن اإلقتصادات الناجحة عالمياً ،في
س���ياق تكريس س���معة دولة اإلم���ارات العربية المتح���دة كبلد جاذب
لإلستثمارات العالمية.
وم���ع تخصيص  58ملي���ار درهم ضمن الموازن���ة العامة لإلتحاد
ف���ي العام  2021كمصروفات من أجل إس���تكمال المش���اريع الوطنية
الحيوية ،وتهيئة بيئة تش���ريعية محفزة للنم���و واإلزدهار اإلقتصادي،
تحظ���ى دول���ة اإلمارات بإس���تقرار إقتصادي كبير ،وبيئة إس���تثمارية
واعدة ،بس���بب الموقع اإلس���تراتيجي ،واإلحتياطيات المالية القوية،
وصنادي���ق الث���روة الس���يادية الكبي���رة ،واإلنف���اق الحكوم���ي الق���وي
والمستمر ،عالوة على توفير الطاقة بأسعار تنافسية.
وحقق���ت اإلس���تثمارات األجنبي���ة المباش���رة ال���واردة إل���ى دولة
اإلمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة  % 44.2خالل العام الماضي
 2020مقارن���ة بعام  ،2019حيث بلغت  88.19مليار دوالر وذلك رغم
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تداعيات جائحة «كوفيد »19-التي ألقت أثرها على حجم اإلس���تثمار
والتج���ارة وإقتص���ادات العالم ،وإرتف���ع الرصيد التراكم���ي لتدفقات
اإلس���تثمار األجنبي المباش���ر الداخل لنحو  174مليار دوالر ،محققاً
نمواً بنسبة  % 12.9خالل الفترة ذاتها.
وتوزع رصيد اإلس���تثمارات األجنبية المباش���رة الواردة إلى دولة
اإلم���ارات حت���ى مطلع العام  2020بحس���ب القارات وفق���اً لحجمها
كالتالي :آس���يا ،التي أتت منها النس���بة األكبر من اإلس���تثمارات ،ثم
أوروبا ،تلتها أميركا الشمالية ،ثم أفريقيا.
أم���ا على صعيد الدول ،فتأتي في مقدم���ة الدول التي أتت منها
اإلس���تثمارات األجنبية ،المملك���ة المتحدة وآيرلندا الش���مالية ،وفي
المرتب���ة الثاني���ة الهن���د ،والثالث���ة الصي���ن ،والرابعة الج���زر العذراء
البريطانية ،والس���عودية خامس���اً ،ثم سويس���را ،وفرنس���ا ،وهولندا،
وأميركا ،واليابان.
أما عن القطاعات التي توزع فيها رصيد اإلستثمارات المباشرة
ال���واردة إل���ى الدولة حتى مطلع العام  ،2020فج���اءت تجارة الجملة
والتجزئ���ة والمركب���ات في المرتب���ة األولى ،واألنش���طة العقارية في
المرتب���ة الثانية ،فيما جاءت األنش���طة المالية وأنش���طة التأمين في
المرتبة الثالثة ،والتعدين وإستغالل المحاجر في المرتبة الرابعة ،ثم
الصناعة التحويلية في المرتبة الخامس���ة ،تالها قطاع التش���ييد ،ثم
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األنش���طة المهنية والعلمية والتقنية ،ث���م قطاعات إمدادات الكهرباء
والغاز وتكييف الهواء ،والنقل والتخزين ،ثم المعلومات واالتصاالت.
وتش���جع دولة اإلمارات االستثمار األجنبي المباشر الداخل إليها
بتهيئة بيئة أعمال مشجعة ،ذات تنافسية عالمية ،تمتلك كل مقومات
الجذب والتمكين ،والعمل على تطويرها والترويج للفرص واإلمكانات
اإلستثمارية لزيادة حجم اإلستثمارات األجنبية ،وإستقطابها من دول
بعينه���ا ،وفي قطاع���ات معينة ،بما يضمن إس���تدامتها وتحقيق قيمة
مضافة لإلقتصاد الوطني.
وتتبنى اإلمارات منظوراً مس���تقبلياً ،س���يكون في���ه إقتصاد دولة
اإلمارات إقتصاداً عالمياً مبنياً على المعرفة واإلبتكار ،تقوده كفاءات
وطنية ومهارات وخبرات عالية التأهيل ،ويتمتع بأعلى معايير التفوق

والتنافس���ية إلس���تقطاب أفضل اإلس���تثمارات من كل أنح���اء العالم،
ضم���ن مقارب���ة تق���وم على تمكي���ن وترس���يخ المنظوم���ة اإلقتصادية
لدولة اإلمارات العربية المتحدة وتوس���يع آفاقه���ا ،واإلنتقال بها إلى
مس���تويات غير مس���بوقة ،لتكون األس���رع نمواً وتط���وراً في المنطقة
واألكثر إس���تقراراً وإس���تدام ًة واألكثر مرون ًة وجذباً محلي���اً وإقليمياً
ودولي���اً ،بحي���ث يك���ون اإلقتصاد الوطن���ي في مص���اف اإلقتصادات
الكب���رى ذات التأثي���ر ف���ي العالم ،وذل���ك من خالل تفعي���ل الخطط
والسياس���ات والحواف���ز والتش���ريعات لخل���ق بيئة اقتصادي���ة جاذبة
لإلس���تثمارات ،بحيث يش���كل التنويع اإلقتصادي أحد أهم مرتكزات
المنظومة اإلقتصادية اإلنتاجية ،وعماد إستراتيجيتها الوطنية ضمن
مئوية اإلمارات .2071

جمعية مصارف البحرين:
تعديالت «قانون الشركات» تلبي تطلعات القطاع المصرفي
ش��كرت جمعي��ة مص��ارف
البحري��ن ،المل��ك حم��د بن
عيس��ى آل خليف��ة عاه��ل
الب�لاد لمناس��بة إص��داره
المرس��وم رق��م  20لس��نة
 2021بتعدي��ل بعض أحكام
قان��ون الش��ركات التجاري��ة
الص��ادر بالمرس��وم بقان��ون
عدنان أحمد يوسف
رق��م ( )21لس��نة  ،2001وال
رئيس مجلس إدارة جمعية
سيما المادة  188من القانون.
مصارف البحرين
كما ش��كرت الجمعية األمير
س��لمان بن حمد بن عيس��ى
آل خليف��ة ،ول��ي العهد رئي��س مجل��س ال��وزراء ،إزاء حرصه
عل��ى دعم القطاع اإلقتصادي في جمي��ع مجاالته ،بما فيها
المج��ال المال��ي والمصرف��ي ،وتوجيهات��ه لمواصل��ة تطوير
منظوم��ة التش��ريعات والقواني��ن به��دف مواكب��ة متطلبات
التنمية الوطنية في مختلف أبعادها.

وقال رئيس مجل��س إدارة
جمعي��ة مص��ارف البحري��ن
عدن��ان أحم��د يوس��ف« :إن
تفض���ل جالل���ة المل���ك بإص���دار
المرس���وم رقم  20لس���نة ،2021
يُحق���ق طموح���ات وتطلع���ات
الصناع���ة المصرفي���ة في مملكة
البحري���ن ،ويُع���زز وتي���رة نموه���ا
الدكتور وحيد القاسم
ودوره���ا التنموي الرائد ،ويُس���هم
الرئيس التنفيذي لجمعية
ف���ي الوق���ت ذات���ه ف���ي تطوي���ر
مصارف البحرين
التشريعات المصرفية والتجارية،
لمواكب���ة جه���ود المملك���ة ف���ي
إستقطاب اإلستثمارات وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل».
وش���كر عدنان أحمد يوس���ف كاف���ة الجهات الحكومي���ة والتجارية
«التي وقفت إلى جانب الجمعية ،وفي مقدمها وزارة التجارة والصناعة
والس���ياحة ومجل���س التنمية اإلقتصادية ،ومص���رف البحرين المركزي
وغرقة تجارة وصناعة البحرين وغيرها من الجهات الداعمة».

وأفادت الجمعية في بيان «أن إصدار مرسوم تعديل بعض أحكام
قانون الش���ركات التجارية يُلبي الدعوات والمناش���دات التي أطلقتها
جمعي���ة مص���ارف البحرين والمجتم���ع التجاري لتعدي���ل المادة 188
من قانون الش���ركات التجارية وذلك حفاظا على المناخ اإلس���تثماري
العالم���ي الذي تتمتع به مملكة البحرين وتوفير بيئة مش���جعة لجذب
المستثمرين والشركات الكبرى».

من جهته أشار الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين
الدكت��ور وحي��د القاس��م إل���ى دور هذا المرس���وم «ف���ي توفير بيئة
محف���زة لجذب المس���تثمرين والش���ركات الكبرى إلى مملك���ة البحرين
ودع���م اإلقتصاد الوطني ف���ي مختلف قطاعاته بما فيها القطاع المالي
ال عن تعزيز الش���راكة بين القطاعين العام والخاص،
والمصرف���ي ،فض ً
وتطوير المنظومة التجارية واإلستثمارية في مملكة البحرين».
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مؤشر سلطة النقد الفلسطينية للعقارات السكنية في الربع الثاني من :2021

إرتفاع في قيمة المؤشر
وحركة البيع والشراء على الشقق السكنية أكثر ديناميكية

أصدرت س��لطة النقد الفلس��طينية نتائج «مؤشر سلطة النقد ألسعار العقارات الس��كنية في فلسطين» للربع الثاني من العام
 .2021وتش��ير النتائج إلى إرتفاع قيمة المؤش��ر الكلي ،الذي يضمّ مؤشرات أسعار المنازل والشقق في فلسطين ،بنحو % 2.7
مقارنةً بالربع األول لهذا العام ،ليصل إلى  113.1نقطة ،مدفوع ًا باألساس بتواصل إرتفاع مؤشر أسعار المنازل وبنحو ،% 3.8
ال إلى  118.9نقطة ،فيما كانت الزيادة في مؤشر الشقق السكنية محدودة وبنسبة  ،% 0.9إلى  104.6نقطة.
وصو ً

113

وتُعتب���ر حرك���ة البي���ع والش���راء عل���ى الش���قق
الس���كنية أكثر ديناميكي���ة من مثيلتها عل���ى المنازل
في ضوء التصاعد المس���تمر ف���ي التطوير العقاري
له���ذا الن���وع م���ن الوح���دات الس���كنية ف���ي مراك���ز
الم���دن تحدي���داً ،وذلك نظراً إل���ى إنخفاض تكلفتها
على المواط���ن مقارنة بالمنازل ،ف���ي ظل محدودية
األراض���ي المتوافرة للبناء الس���كني .ويُالحظ خالل
الربع الثاني إرتفاع مؤش���ر أسعار الشقق في الضفة
الغربية ،مقابل تراجعها في قطاع غزة.
وتتأثر أس���عار العق���ار المُعلنة عموم���اً بالعديد م���ن العوامل ،منها
س���عر األرض المُقام عليها العقار ،والموقع الجغرافي والحي الس���كني؛
باإلضافة إلى المواصفات الخاصة بالعقار نفسه كنوع العقار (شقة أو
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021

منزل)؛ وطبيعة العقار (جديد أم مستخدم)؛ ومساحة العقار؛ ومساحة
األرض المق���ام عليها العقار فيما يتعل���ق بالمنازل؛ وعمر العقار؛ وعدد
غرف الن���وم وعدد الحمّامات؛ والخدمات الملحق���ة بالعقار مثل توافر
تدفئة مركزية؛ ومصف للسيارات؛ ومصعد (في حالة الشقق) ،وغيرها.
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ور�شة عمل للن�ساء الرياديات
عن م�صادر تمويل الم�شاريع

من جهة أخرى ،نظمت سلطة النقد ،في رام اهلل ،وبالتعاون مع هيئة
األمم المتحدة للمرأة ومنتدى سيدات األعمال ،ورشة عمل ضمن حملتها
التوعوية للنساء الرياديات حول مصادر تمويل المشاريع ،وذلك بدعم من
هيئة األمم المتحدة للمرأة.
وهدفت ورش����ة العمل ،التي ش����ارك فيها عدد من النس����اء الرياديات
وصاحبات المش����اريع من مختلف محافظات الوط����ن في الضفة الغربية،
وممثلي����ن للمصارف وش����ركات خدمات الدفع ،إلى رف����ع القدرات المالية
واإلدارية للنس����اء ،وتمكينهن من الوصول إلى مصادر التمويل المستدامة،
بم����ا فيه����ا صندوق إس����تدامة ،لضم����ان تطوي����ر أعمالهن وإس����تمراريتها،
وللتخفي����ف م����ن اآلث����ار اإلقتصادي����ة ألزمة فاي����روس كورون����ا (كوفيد )19
عل����ى األنش����طة والمش����اريع االقتصادية ،وال س����يما المش����اريع الصغيرة
والمتوسطة.

الخدمات المالية الإلكترونية
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على صعيد آخر ،نظمت س����لطة النقد الفلس����طينية لقاء مع المؤثرين
ف����ي مواق����ع التواصل اإلجتماعي م����ن مختلف المناطق ومج����االت العمل،
به����دف تعريفه����م بمهات وأهداف س����لطة النقد بش����كل ع����ام ،والخدمات
المالي����ة اإللكترونية بش����كل خ����اص ،وذلك لدورهم المهم في المس����اهمة
بنشر الوعي والثقافة المالية لدى الفئات المختلفة من المجتمع.
وق����دم إياد زيت����اوي المدير التنفي����ذي لمجموعة االس����تقرار المالي،
لمحة تعريفية عن س����لطة النقد ،بما يش����مل مهام س����لطة النقد واألنظمة
التي تديرها ،ورؤيتها وأهدافها في تعزيز الشمول المالي من خالل توفير
الخدم����ات المالي����ة المبتكرة التي تلب����ي إحتياجات كافة فئ����ات المجتمع،
وال س����يما الفئات غير المخدومة مصرفياً ،بالجودة والتكلفة المعقولتين،
وف����ي المقابل العمل على تعزيز مس����تويات الوع����ي والمعرفة المالية لدى
المواطنين.
كما ق����دم زيتاوي لمحة عن حملة التوعية بخدمات الدفع اإللكتروني
الت����ي تم إطالقها مؤخ����راً ،والتي تهدف إلى تعري����ف المواطنين بخدمات
الدف����ع اإللكترون����ي وأهميتها مع التركي����ز على خدمة
المحفظ����ة اإللكتروني����ة ،وذلك عبر إنتاج ونش����ر عدة
فيديوهات ومواد توعوية بلغة بس����يطة وأسلوب شيق،
بدعم من المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي الـ .GIZ
بينم����ا قدمت رن����ا الحنبلي من مؤسس����ة الـ GIZ
لمح����ة ع����ن دورها في دعم اإلقتصاد الفلس����طيني وال
س����يما أهمية نش����ر المعرفة في التكنولوجي����ا المالية
م����ن أج����ل خلق ف����رص عم����ل والمس����اهمة ف����ي النمو
اإلقتصادي ،حيث س����يتم إنتاج مواد توعوية وال سيما
فيديوهات ،وعمل ورش تدريبية لتتمكن المؤسسة من
نشر المحتوى بشكل مبسط ومفهوم لمتابعيها.
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« »GoFinanceتعتزم إطالق
منصة مصرفية ذكية شاملة لخدمة قطاع المستهلكين األفراد
ف��ي خطوة تُ عتب��ر منعطف ًا نوعي ًا لقط��اع الصيرف��ة اإللكترونية في العالم ،م��ن المقرر إطالق
منص��ة « ،»GoFinanceالمش��روع الري��ادي الجدي��د ،وال��ذي يُ عد أول س��وق ذكية ش��املة من
نوعه��ا ف��ي العال��م لخدمة القط��اع المصرف��ي للمس��تهلكين األف��راد باإلعتماد عل��ى تقنيات
ال��ذكاء اإلصطناعي .وتُ وفر التقني��ة المالية الجديدة حلو ًال مدعومة بمحرك إنجاز متكامل
يش��مل البحث عن المنتجات المالي��ة وإجراء المقارنات واإلختي��ار وتقديم الطلب والحصول
على المنتج بش��كل فوري عبر المنصة .تعتزم « »GoFinanceإطالق خدماتها في حلول الربع
الثالث من العام .2021
وتُش����ير األبح����اث إل����ى أن قط����اع الخدم����ات المصرفي����ة والتأمي����ن
للمس����تهلكين األفراد في اإلمارات ينمو ويزدهر عاماً بعد عام بإس����تخدام
األدوات الرقمي����ة الت����ي تلعب دوراً مهم����اً في هذا التط����ور .ووفقاً لتقرير
لمؤسس����ة البيان����ات الدولي����ة ( )IDCفإنه م����ن المقرر أن يص����ل اإلنفاق
عل����ى مب����ادرات التح����ول الرقم����ي إل����ى  40ملي����ار دوالر في حل����ول العام
 2022ف����ي منطق����ة الش����رق األوس����ط وتركي����ا وأفريقيا .أما ف����ي منطقة
الش����رق األوسط وش����مال إفريقيا ،فإن بعض العوامل مثل تغير تفضيالت
العم��ل�اء ،والمع����دالت المرتفعة النتش����ار األجهزة المحمولة ،والمنافس����ة
المتزاي����دة ما بين ش����ركات التكنولوجيا المالية تس����هم ف����ي التغيير .ومع
وج����ود العديد من المنصات الرقمي����ة المتاحة لمقارنة المنتجات المالية،
فإن قطاع الخدمات المصرفية لألفراد والتأمين يفتقر إلى حلول ش����املة
لتلبي����ة إحتياجات العمالء وتقديم كافة المنتج����ات المصرفية والتقييمية
والتأمينية تحت سقف واحد.
ويق���ول علي عمران ،الش���ريك المؤس���س والرئي���س التنفيذي
للش���ؤون التجاري���ة ف���ي منص���ة « :GoFinanceيش���هد القط���اع
المصرف���ي اإلقليم���ي تح���والً رقمياً مم���ا يدفع البن���وك إلى إعادة

النظر في إس���تراتيجيتها
علي عمران،
المصرفي���ة الش���املة
الشريك المؤسس
المتعلقة في حلول التحول
والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية
الرقم���ي ومنتجاته���ا عبر
في منصة GoFinance
قنوات توزيع .في حين أن
معظم قطاع���ات األعمال
تق���دم خدم���ات ذكية ش���املة لعمالئه���ا وخدمات اإلس���تيفاء عبر
اإلنترن���ت ،ف���إن المنصات الحالية المتاح���ة للتجزئة المصرفية ال
تقدم س���وى جزء بس���يط من الحل مثل إجراء المقارنة أو االختيار
أو مجرد الحصول على معلومات عامة.
ل����ذا س����تكون منص����ة  GoFinanceبمثاب����ة الس����وق الش����املة التي
ستُس����اهم في س����د هذه الفجوة .ونتطلع إلى إطالق أول منصة من نوعها
للخدم����ات المصرفية اإلستش����ارية المحايدة لألفراد ف����ي دولة اإلمارات
والتي س����ترتقي بتجرب����ة العميل من خالل إتاحة البح����ث ،وإختيار المنتج
البنكي وملء اإلس����تمارات البنكية المطلوبة ،والتوقيع عليها إلكترونياً في
خطوة متكاملة تستغرق بضع دقائق فقط».

البنك الدولي يوافق على قرض للمغرب بـ  450مليون دوالر
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أعلن المدير اإلقليمي لدائرةالمغرب العربي فيالبنك الدولي ،جيس ��كو هنتش ��يل ،موافقة البنك
على قرض للمغرب بقيمة  450مليون دوالر ،لتعزيز إمكانية الحصول علىالخدمات المالي ة والرقمية.
ولفت هنتش ��يل ،في بيان ،إلى «أن القرض هو الثاني لتمويل سياس ��ات التنمية للش ��مول المالي
والرقم ��ي ،ضمن سلس ��لة من ثالثة قروض ،يهدف إلى التوس ��ع في توفير الخدم ��ات المالية والبنية
التحتي ة الرقمية لألفراد ومؤسسات األعمال».
أضاف البيان« :لقد تركت أزمة فيروس كورونا تأثيراً غير متناسب على الفئات األولى بالرعاية
واألكثر إحتياجاً ،بما في ذلك النساء والشباب والعمالة غير المنتظمة ومؤسسات األعمال األصغر حجماً .وقد أثبت التحسن في إمكانية الحصول على الخدمات
المالية والرقمية ،حيال تلك الشرائح من المجتمع ،أهميته البالغة للحد من إقصائها اإلجتماعي خالل األزمة».
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021
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البنك اإلسالمي األردني
يرعىمؤتمرين لجمعية أطباء الطب الطبيعي
والتأهيل األردنية

شارك البنك اإلسالمي األردني في تقديم الرعاية لمؤتمري جمعية أطباء الطب الطبيعي
وأمراض المفاصل والتأهيل األردنية في نقابة األطباء األردنية تحت رعاية األمير مرعد
بن رعد ،رئيس المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،حيث إنعقد المؤتمر الـ
 14إلتحاد الطب الطبيعي وطب التأهيل لدول حوض البحر األبيض المتوسط بالتزامن
مع المؤتمر األردني الثامن لجمعية أطباء الطب الطبيعي وأمراض المفاصل والتأهيل
تحت شعار «التأهيل وما بعده» لمدة أربعة أيام ،وبمشاركة أطباء مختصين من دول عربية
واجنبية ،للتعرف على أحدث المستجدات في طب التأهيل وأمراض المفاصل في العالم
وتبادل التجارب والخبرات بين المختصين ،باإلضافة إلى عقد ورش عمل ومحاضرات
علمية مختصة ومتنوعه تستهدف األطباء والمهن الطبية المساندة لتقديم أفضل
خدمات التأهيل الصحي للمرضى وذوي اإلعاقة.
وق��ال الرئي��س التنفي��ذي المدي��ر الع��ام للبنك اإلس�لامي األردني الدكتور حس��ين س��عيد
«إن تواج��د مصرفن��ا ضم��ن هذه النش��اطات ه��و تأكي��د لتحمّ ل��ه مس��ؤولياته اإلجتماعية
ف��ي القط��اع الصحي وخدم��ة ذوي اإلعاق��ة ،وتأكي��د ًا على أهمية الش��راكة ما بي��ن مصرفنا
وقطاع��ات المجتم��ع المحلي ،ومنها نقابة األطب��اء األردنية في مختل��ف جمعياتها الطبية
ال لدع��م كافة الجهود الرس��مية التي
الت��ي تجمعن��ا معها عالقة مس��تدامة ،وتأتي إس��تكما ً
ته��دف إلى االرتق��اء بأداء القطاع الصحي خدم��ة ألبناء المجتمع المحل��ي وذوي اإلعاقة».

)Union of Arab Banks (October 2021
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تمويالت البنوك التشاركية في المغرب
ت ُواصل النمو رغم غياب التأمين التكافلي

تُ واصل تمويالت البنوك التشاركية في المغرب نموها اإليجابي ،رغم الظرفية اإلقتصادية وفي
ظل إستمرار تأخر تفعيل التأمين التكافلي.
وبلغت تمويالت البنوك التشاركية في إطار المرابحة إلقتناء العقار ،حوالي  14,6مليار درهم ،في
نهاية آب/أغسطس  ،2021مقابل  9,4مليارات درهم في نهاية آب/أغسطس .2020
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وسجلت األشهر الثمانية األولى من السنة الجارية
إرتفاع���اً ف���ي تموي�ل�ات المرابحة للعق���ار بحوالي 5,2
مليارات درهم ،مقارنة بالمس���توى المسجل في الفترة
نفسها من السنة الماضية.
ومنذ بداية عملها في العام  ،2017ش���هدت البنوك
التش���اركية إقباالً متواضعاً؛ لكن ما إنفك يُس���جل نمواً
مس���تمراً ،رغم عدم إكتمال المنظومة القانونية بشكل
كامل.
ويُرتق���ب أن يمن���ح بنك المغرب قريب���اً التراخيص
للشركات لبدء تقديم خدمات التأمين التكافلي ،ليكون
واجباً على كل مستفيد من التمويل التشاركي أن يسارع
إلى الحصول على تأمين.
وف���ي م���ا يخ���ص الق���روض البنكية بصف���ة عامة،
بل���غ المبلغ الجاري نهاية آب/أغس���طس  2021حوالي
 963,6ملي���ار دره���م ،بإرتفاع س���نوي نس���بته % 2,9
مقابل الفترة نفسها من السنة الماضية.
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021

وأفاد بنك المغرب «إن بحثه للظرفية ،خالل الربع
الثان���ي م���ن الس���نة الجارية  ،2021يكش���ف أن % 86
م���ن أرباب المق���اوالت الصناعية يعتب���رون الولوج إلى
التمويل البنكي عادياً مع تكلفة إئتمان مستقرة».
وتش���ير نتائج البحث أيضاً إل���ى أن البنوك خفّفت
من معايير منح القروض المالية ،حيث لم تس���جل هذه
األخيرة تغيراً بالنسبة إلى القروض عن المعدات؛ فيما
شددت من معايير منح قروض العقارات.
كم���ا رص���د بن���ك المغ���رب تخفيف���اً ف���ي ش���روط
الحص���ول عل���ى الق���روض للمق���اوالت الصغي���رة جداً
والمق���اوالت الصغ���رى والمتوس���طة؛ فيم���ا لم تش���هد
ش���روط الحصول على قروض بالنسبة إلى المقاوالت
الكب���رى أي تغيير .علماً أن ش���روط قروض اإلس���كان
والقروض اإلس���تهالكية ش���هدت تخفيفاً .أما معدالت
الفائ���دة على الق���روض الجدي���دة الممنوحة لألس���ر،
فتراجعت إلى .% 4,26
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المغرب يناقش إصالح ًا هيكلي ًا للمؤسسات العامة
تش���ر ُع لجن���ة المالي���ة ف���ي
مجلس النواب المغربي (الغرفة
األول���ى ف���ي البرلم���ان) ،ف���ي
مناقش���ة مش���روع قان���ون إطار
يتعل���ق بإص�ل�اح المؤسس���ات
والمق���اوالت العمومي���ة ،بعدم���ا
ص���ادق علي���ه مجل���س وزاري
برئاس���ة العاهل المغربي الملك
محمد السادس أخيراً.
ويستهدف المش���روع إدخال إصالحات هيكلية على المؤسسات
والمقاوالت العمومية ،ومعالج���ة إختالالتها ،والتقليل من التمويالت
الضخم���ة الت���ي توفرها لها الدول���ة ،وذلك من خ�ل�ال حل مجموعة
من المؤسسات اإلدارية التي إستنفدت أغراضها ،ودمج المؤسسات
التي لها مهام متداخلة ،وتحويل المؤسس���ات العمومية ذات الطبيعة
التجارية إلى شركات مساهمة ،ووضع آلية جديدة لمراقبة مساهمات
الدولة في مالية هذه المؤسس���ات عن طريق مؤسس���ة جديدة تسمى
«الوكالة الوطنية للتدبير االستراتيجي لمساهمات الدولة».

ويأتي هذا اإلصالح ،إثر خطاب للعاهل المغربي لمناس���بة عيد
الجل���وس ف���ي  29يوليو (تموز)  ،2020دعا في���ه إلى «إصالح عميق
للقط���اع الع���ام من أج���ل معالجة اإلخت�ل�االت الهيكلية للمؤسس���ات
والمق���اوالت العمومي���ة» ،كما دع���ا إلى إحداث وكال���ة وطنية مهمتها
«التدبير اإلس���تراتيجي لمساهمات الدولة» ومواكبة أداء المؤسسات
العمومية.
ومن أبرز االختالالت في عمل هذه المؤسس���ات ،حس���ب مقدمة
مش���روع القان���ون اإلط���ار« ،تكاث���ر ع���دد المؤسس���ات والمق���اوالت
العمومي���ة ،وتداخل مهامه���ا ،وإعتماد بعضها عل���ى الميزانية العامة
للدولة» ،وإنعدام اإلستراتيجية لمساهمات الدولة فيها.
ويرم���ي مش���روع القانون اإلط���ار إلى معالجة ه���ذه الوضعية من
خ�ل�ال إع���ادة هيكل���ة المؤسس���ات والمق���اوالت العمومي���ة ،وعقلنة
إحداثها ،وتحسين حكامتها ،وإعتماد تقييم أداء عملها.
وس���تتولى «الوكال���ة الوطني���ة للتدبير اإلس���تراتيجي لمس���اهمات
الدولة» تتبع أداء المؤسسات والمقاوالت العمومية ،وهي وكالة ستتخذ
شكل مؤسسة عمومية ،وسيتم تحويلها إلى شركة مساهمة ،في أجل 5
سنوات بدءاً من تاريخ دخول النص المحدث لها حيِّز التنفيذ.

«المركزي البرازيلي» يُقنّن العمالت المشفرة:
خُلقت لتبقى جنب ًا إلى جنب مع منصات الدفع الفوري
ق��ال رئي��س البن��ك المرك��زي
البرازيلي ،روبرتو كامبوس نيتو:
«إن القواني��ن البرازيلي��ة بحاجة
إل��ى تلبي��ة حاجة المس��تثمرين
بش��كل أفض��ل ،ف��ي م��ا يتعل��ق
بـ« العم�لات المش��فرة» ،والت��ي
«خلق��ت لتبقى جنب�� ًا إلى
يراه��ا ُ
جنب مع منصات الدفع الفوري».
وأض ��اف محاف ��ظ المرك ��زي
البرازيل ��ي ،ف ��ي حدث نظم ��ه مجلس
األميركيتي ��ن« :يأتي هذا نتيجة حاجة الناس ألن تكون المدفوعات س ��ريعة جداً
ومفتوحة وآمنة ،وتتمتع بالشفافية بكل معنى الكلمة».
منذ توليه منصبه في العام  ،2019سعى كامبوس نيتو لجعل القطاع المالي
البرازيل ��ي أكث ��ر ذكا ًء من الناحية التكنولوجية ،وال س ��يما أن ��ه األكبر في أميركا
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الجنوبي ��ة ،حيث تعقد الدولة ورش عمل مع خبراء إقتصاديين وأكاديميين للعمل
على نسخة رقمية من الريال البرازيلي.
وكان البن ��ك ق ��د ط ��رح منصت ��ه الخاص ��ة للدفع الف ��وري ،Pix ،ف ��ي العام
الماض ��ي ،والت ��ي تض ��م اآلن أكثر من  96مليون مس ��تخدم في عدد س ��كان يبلغ
 213مليوناً.
وق ��ال كامب ��وس نيت ��و« :إن هناك محادث ��ات جارية مع لجنة تب ��ادل األوراق
المالي ��ة المحلي ��ة للتكيف مع بيئة جديدة ،تتواجد فيها العمالت المش ��فرة جنباً
إلى جنب مع منصات مثل .»Pix
يُذكر أنه سجلت أداة الدفع هذه رقماً قياسياً بلغ  40مليون معاملة في يوم
واحد فقط .ويش ��عر صانعو السياس ��ة في الوقت نفس ��ه ،بالقلق من أن العمالت
المشفرة أظهرت ،حتى تاريخه ،نمواً أكبر كأداة إستثمار بدالً من نظام دفع عام.
وخت ��م كامب ��وس نيتو قائ�ل�اً « :نحن بحاج ��ة إلى اإلنتباه إلى ذلك ،فالس ��وق
المالي ��ة تتغي ��ر كثيراً لدرجة أنه ��ا أصبحت كلها بيانات .نح ��ن بحاجة إلى إعادة
تشكيل عالم التنظيم».
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«مصطلحات مصرفية»

الشمول المالي
تلق��ي مجلة «إتحاد المصارف العربية» بدء ًا من هذا العدد الضوء على مجموعة من المصطلحات المصرفية ،حيث ستنش��ر
ف��ي كل عدد مصطلح ًا مصرفي�� ًا يُ عرّ ف القراء عن ماهيته وأهميته في اإلس��تخدامات المصرفية المتعارف عليها .في ما يلي
مصطلح «الشمول المالي»:
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ماذا يعني الش��مول المالي؟ وما أهميته للمواطن ومحدودي
الدخل؟
إنتش����ر مفهوم الش����مول المال����ي ،ف����ي الس����نوات األخيرة في
البلدان العربية كما في معظم دول العالم .وللشمول المالي فوائد
إجتماعية تتمثل في اإلهتمام بالفقراء والمهمّشين ،وهو ما يتوافق
مع توجهات الدولة ورؤية  ،2030كما أن له فوائد إقتصادية وهي
اإلهتم����ام بالش����ركات الصغي����رة والمتناهي����ة الصغر والمتوس����طة
مثل المب����ادرات التي تبنته����ا البنوك المركزي����ة كالتمويل العقاري
لمحدودي الدخل.
وتحقي���ق الش���مول المالي ،يدع���م الجهود التي تق���وم بها الدول
لتطوي���ر البني���ة التحتية ،وتش���جيع اإلس���تثمار ،وتحقيق اإلس���تدامة
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021

المالي���ة لمواجه���ة تحدي���ات البطالة ،وال س���يما أن تعزيز الش���مول
المال���ي ،ينعكس إيجاباً بين الش���باب ،باإلضافة إل���ى تعميق القطاع
المالي والمصرفي وتعزيز إستقراره وسالمته وتقوية دوره في خدمة
مساعي النمو اإلقتصادي الشامل.
ويس���اهم الش���مول المالي ،في مواجهة تحديات الفقر والبطالة
والتنمية ،ويُمثل حلقة مهمة لتوليد فرص العمل والتخفيف من تأثير
التقلبات اإلقتصادية والمالية.
ماهية الشمول المالي
يعن���ي الش���مول المال���ي ،أن يكون لكل مواطن حس���اب مصرفي،
وتقديم خدمات مالية تش���مل جميع فئات المجتمع بأس���عار مناسبة،
باإلضاف���ة إلى إتاحته���ا في جميع المناطق الجغرافي���ة بجودة عالية
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وضمان حق المستهلك.
ويقوم الشمول المالي ،على  3ركائز أساسية هي إتاحة الخدمات
المالية ،وإستخدام الخدمات المالية للمواطنين والشركات الصغيرة
والمتوس���طة ومتناهية الصغر؛ والركيزة الثالثة هي الجودة المناسبة
واألسعار المقبولة للخدمات المالية.
ويضمن الش���مول المالي ،الحماية المالية للمستهلك والشركات
الصغي���رة والمتوس���طة؛ كم���ا أنه يش���مل التثقيف والتوعي���ة المالية؛
ويتضمن الشمول المالي أيضاً الخدمات المالية الرقمية .
إذاً ،الش���مول المال���ي ،ه���و أن يج���د كل ف���رد أو مؤسس���ة ف���ي
المجتمع منتجات مالية مناس���بة إلحتياجاتها مثل :حسابات التوفير،
والحس���ابات الجارية ،و خدمات الدفع والتحويل ،والتأمين ،والتمويل
واإلئتمان وغيرها.

هذه المنتجات يجب تقديمها من خالل القنوات الش���رعية ،مثل
البنوك وهيئة البريد والجمعيات األهلية وغيرها ،كما يجب أن تكون
أس���عارها مناسبة للجميع ،ومن الس���هل الحصول عليها ،كما تراعي
حماية حقوق المستهلك.
ما هي أشكال تطبيق الشمول المالي؟
تق���وم البن���وك المش���اركة بفتح حس���ابات للعم�ل�اء الج���دد ،وتقديم
منتج���ات مصرفي���ة جذابة لج���ذب المواطنين ممن ال يملكون حس���ابات
مصرفية لوضع أموالهم في البنوك؛ بمصروفات بس���يطة ،باإلضافة إلى
إبتكار أدوات مالية جديدة تعتمد على اإلدخار والتأمين ووس���ائل الدفع،
وليس فقط على اإلقراض والتمويل؛ لتلبية إحتياجات كل فئات المجتمع.
ويش���مل تطبيق الشمول المالي ،تواجد البنوك خارج مقارها في
المناطق النائية والمهمش���ة ،كما في النوادي ،والجامعات ،مع عرض
المنتجات المصرفية المالئمة لهذه الشريحة من المتعاملين.
ما أهمية الشمول المالي للمواطن؟
الش���مول المال���ي مه���م للمواط���ن ،فتطبيق���ه يعن���ي أن كل فئات
المجتمع تكون لديها فرص مناس���بة إلدارة أموالها ومدخراتها بشكل
س���ليم وآمن؛ لضمان عدم لجوء الغالبية للوسائل غير الرسمية ،التي
ال تخض���ع ألية رقابة وإش���راف ،حت���ى ال يتع���رّض المواطن لحاالت
نصب أو تفرض عليهم رسوم مُبالغ فيها.
في المحصلة ،الش���مول المالي ،س���بب رئيسي للنمو اإلقتصادي
للدولة ،ويعمل على تحقيق اإلس���تقرار المال���ي ،فالحالة اإلقتصادية
للدولة لن تتحسن ،في ظل وجود عدد كبير من األفراد والمؤسسات
مستبعدين مالياً من القطاع المالي الرسمي .ويضمن الشمول المالي
قيام المؤسس���ات المالية بتطوير منتجاتها ،والمنافس���ة في ما بينها
لتقديم منتجات مالية منخفضة التكلفة ،ومن السهل الحصول عليها،
كما تراعي مصلحة المستهلك.
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إرتفاع صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري  % 83خالل  6أشهر
وإجمالي األصول إرتفعت بنسبة نمو % 22
حق���ق بن���ك أبوظبي التجاري – مص���ر ( )ADCBنتائج أعمال
هائل���ة في نهاي���ة النصف األول من العام الجاري  ،2021حيث إرتفع
صافي أرباح البنك بنس���بة  % 83في نهاية النصف األول من العام
الج���اري ،مقارن���ة بالنص���ف األول من الع���ام  2020ليصل إلى 358
ملي���ون جني���ه ،مم���ا يعكس نج���اح إدارة األعمال وخط���ط البنك في
ه���ذه المرحل���ة المهمة ،رغم تبعات جائحة كورون���ا والتي أكدت قوة
اإلقتصاد المصري وقدرته على التعافي بسرعة لمواصلة النمو مرة
أخرى».
وس���جل بنك أبوظبي التجاري – مص���ر ( )ADCBإرتفاعاً في
إجمال���ي األصول بنس���بة نمو قدرها  ،% 22لتص���ل إلى  41.9مليار
جني���ه في نهاية يوني���و /حزيران  ،2021مقابل  34.3ملياراً في نهاية
ديس���مبر /كانون األول  ،2020وإرتفع إجمالي القروض والتسهيالت
اإلئتماني���ة للعمالء إلى  19.8ملياراً في نهاية النصف األول من العام
الج���اري ،بمع���دل نمو ق���دره  ،% 20مقاب���ل  16.6ملي���اراً في نهاية
.2020
وس���جلت محفظ���ة ودائ���ع عمالء البن���ك إرتفاعاً بنس���بة % 20
لتسجل نحو  34.9مليار جنيه في نهاية يونيو /حزيران  2021مقابل
 29.1ملياراً في نهاية ديسمبر /كانون األول .2020

«�أبوظبي التجاري» �أبرم بروتوكول تعاون
بـ  10ماليين جنيه لدعم م�ست�شفى �أهل م�صر

م���ن جهة أخ���رى ،أبرم بنك أبوظب���ي التجاري مص���ر ،بروتوكول
تعاون لمدة ثالث سنوات ،لتقديم دعم قيمته  10ماليين جنيه لصالح
مستش���فى أه���ل مصر ،وذل���ك في إط���ار حرصه الدائم عل���ى تعزيز
أنشطته الداعمة للمجتمع ،وإفادة المواطنين.
وأف���اد البن���ك في بيان ،أن���ه تم توقيع البروتوك���ول خالل إجتماع
بين رئيس مجلس أمناء مؤسس���ة أهل مصر للتنمية هبة الس���ويدي،
والرئي���س التنفيذي للمؤسس���ة نيڤين المس���يري ،م���ن جهة ،والعضو
المنت���دب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظب���ي التجاري – مصر إيهاب
السويركي ،من جهة أخرى.

قطر تُدخل تعديالت على نسبة تملك األجانب في البنوك
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وافق��ت قطر على رفع نس��بة تملك األجانب في عدد م��ن البنوك إلى
 ،% 100في خطوة تهدف إلى تش��جيع بيئة اإلستثمار .وأعلن مجلس
الوزراء القطري ،الموافقة على زيادة نس��بة تملك غير القطريين في
رأس م��ال كل م��ن مجموعة بنك قط��ر الوطن��ي  ،QNBومصرف قطر
اإلسالمي «المصرف» ،والبنك التجاري ،ومصرف الريان.
وبهذا القرار تصل نسبة تملك غير القطريين إلى  ،% 100وفقاً
ألح���كام القان���ون القطري الخاص بتنظيم إس���تثمار رأس المال غير
القطري في النشاط اإلقتصادي.
تسعى قطر إلى إستقطاب رؤوس األموال األجنبية ،في األنشطة
والقطاعات اإلقتصادي���ة والتجارية ،من خالل تعديل بعض القوانين
التي تتيح جذب اإلستثمار األجنبي.
وف���ي أبريل /نيس���ان  2021وافق مجلس ال���وزراء القطري ،على
مش���روع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم استثمار رأس المال
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021

غير القطري ،والذي س���مح للمس���تثمرين األجانب بتملك نسبة تصل
إلى  % 100من رأس مال الش���ركات المس���اهمة القطرية المدرجة
ف���ي بورصة قطر .كم���ا نظمت الدولة الخليجية تملك غير القطريين
للعقارات ،الذي سمح بحق اإلنتقاع لغير القطريين لمدة  99عاماً.
وحقق���ت قط���ر ،وه���ي أكبر مصدر للغ���از الطبيعي المس���ال في
العالم ،إيرادات بقيمة  50.1مليار ريال (13.7مليار دوالر) من أبريل/
نيس���ان إلى يونيو /حزيران  ،2021بنس���بة إرتفاع بلغت  % 10.7عن
الفترة نفسها قبل عام.
وس���جلت اإلي���رادات غير النفطي���ة  19.3مليار ري���ال ( 5.3مليار
دوالر) بنسبة إرتفاع  % 1.8على أساس سنوي.
وتوقعت وزارة المالية القطرية نمو الناتج المحلي اإلجمالي % 2.2
ه���ذا الع���ام ،بعد إنكماش اإلقتصاد بنس���بة  % 3.7في العام 2020
بسبب جائحة فيروس «كوفيد.»-19
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األخبار والمستجدات

«التجاري الوطني» يؤكد نجاعة مشاريع
تطور القطاع المصرفي في ليبيا

أكد المدير التنفيذي لقطاع األعمال في المصرف التجاري الوطني الليبي علي الخويلدي على هامش إجتماع مصرف ليبيا
المركزي في العاصمة طرابلس مع المصارف الليبية «أن األفكار والمشاريع التي وردت في اإلجتماع ،ستؤدي إلى تطور القطاع
المصرفي ،وستُ بعدنا عن المعامالت النقدية ،وسيكون الوضع أفضل ،وثمة حل على مدى طويل ومستمر لمشكلة السيولة».
وأش���ار الخويلدي إلى «أن الس���يولة ممتازة جداً مع إستمرار بيع
األغراض الش���خصية في المدة الماضية» مش���يراً إلى أن الس���يولة
متوافرة في كامل فروع البنك وبكامل الوسائل».
وقال الخويلدي «إن عملية قبول الصكوك يجب أن تكون متكاملة،
يعني عندما يعزف المصرف عن قبول صكوك يؤدي إلى المش���اركة
ف���ي الدائرة ،ونحن نخ���اف من المصارف المعروفة بها مش���كلة في
)Union of Arab Banks (October 2021

الصكوك ،وعندما تكتمل الدائرة وتحل المشكلة سنكون في المشهد
وستصبح عملية قبول وحل إشكالية المقاصة».
ولف���ت الخويل���دي إلى «أن تج���اوز مبيعات البن���ك من األغراض
الش���خصية ملي���ار و 200مليون دينار ليبي ،يعن���ي أن مصرفنا يُعتبر
أكب���ر مصرف م���ن ضمن المصارف الخمس���ة الذي ق���ام بييع النقد
األجنبي متمثل في األغراض الشخصية خالل العام الجاري».

) 122

احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر 2021

الدراسات واألبحاث والتقارير

الصيرفة اإلسالمية في العراق
إلى أين؟
بقلم البروفسور الدكتور صادق راشد الشمري

 المصرفية اإلس�لامية (أو الصيرفة اإلس�لامية) ويُ قصد بها النظام أو النشاط المصرفي المتوافق مع الشريعة اإلسالمية،فالصيرفة اإلس�لامية تختلف عن الصيرفة التقليدية في مبادئه��ا وتصوراتها ومنتجاتها ،وهذا الغرض ال بد أن ينعكس في
معالجاتها الحسابية بصورة واضحة وتتفادى فيها األخطاء وتطبيقها العملي.
 إذ إن الفائدة التي تدفعها المصارف عن الودائع أو تأخذها عن القروض (تدخل في حكم الربا) الذي يُ عد من الكبائر. تم إنشاء أول مصرف إسالمي في دبي أوائل سبعينيات القرن الماضي تم إنشاء العديد من المصارف اإلسالمية بعد ذلك بلغت حوالي ( )700مصرف في جميع أنحاء العالم ومن أشهرها مصرففيصل اإلسالمي – مصرف دبي اإلسالمي.
 -وفي العراق بدأت في العام  1992في المصرف اإلسالمي العراقي وأصبحت حالي ًا ( )32مصرفاً.

ما هي الصيرفة اإلسالمية؟
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الصيرفة اإلس�لامية هي إحدى صور الصيرفة المعتمدة في
المقام األول التي تتمثل في قواعدها وفقاً لحكم الشريعة اإلسالمية
ف���ي ما يتعلق بالمعامالت المالية ،على س���بيل المث���ال في الصيرفة
اإلس�ل�امية ال يج���وز أن تت���م عمليات البيع والش���راء بإعتماد نس���بة
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021

ال عن ذل���ك النمط ما
فائ���دة ربوي���ة بي���ن المتبايعين وإنم���ا يحل بدي ً
يعرف بنس���بة هامش األرباح بروز (قاعدة الغُن���م بالغُرم) فالصيرفة
اإلس�ل�امية تنظ���م عملية اإلس���تثمار بم���ا يتوافق مع أح���كام ومبادئ
الشريعة اإلسالمية في هذا الصدد.
 تتركز المعامالت من تراث ثابت من اإلبداع المؤسسي واإلدارةالمبني���ة على الفكر اإلقتصادي المتطور م���ن جعل أحد أهم الركائز
التي تس���عى إلى تحقيقها الصيرفة اإلس�ل�امية ،وأن تُس���هم بش���كل
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حيوي وفعال في نمو وتطور اقتصاديات الدول.
 إذ ترتك���ز قواعد المصرفية اإلس�ل�امية عل���ى قواعد التعاملالمالي اإلس�ل�امية والمس���تمدة من أحكام الشريعة اإلسالمية ،فعلى
س���بيل المثال يُحرّم اإلسالم وبشكل قاطع التعامل بالفائدة (ال أخذاً
وال عط���اءً) وهو م���ا يطلق عليه (الربا) ،ومنطق اإلس�ل�ام هنا هو أن
المال ال يجب إعتباره (س���لعة) يتربح من خاللها ،وإنما وس���يلة للربح
من خالل إستثماره أو تقديم خدمات مختلفة والحصول على المقابل
المالي نظير تقديم الخدمة ،لذا فالمال وس���يلة للربح وليس (سلعة)
جالبة للربح ،ويس���تمد أخالقية العمل المصرفي جانب أساسي وهو
الطريق إلى جمع المال ،ال بد وأن يكون من خالل أدوات اإلس���تثمار
المباح���ة .علم���اً أن أهم البنود المطلوبة لكون اإلس���تثمار مقبول من
الناحية الش���رعية ه���و أن تُغطي عائدات األرباح تكاليف اإلس���تثمار
الفعلية ،وذلك من ش���أنه أن يُمكن المؤسسات المصرفية اإلسالمية
م���ن دراس���ة وتوق���ع األرب���اح المس���تقبلية .وتعتمد مب���ادئ الصيرفة
اإلس�ل�امية على إدراج مبادئ الش���ريعة في (أنظمة وقوانين القطاع
المصرفي التقليدي).

لماذا تأسست الصيرفة اإلسالمية؟
منذ بدايات القرن الثامن عش���ر ،إتب���ع القطاع المصرفي نظاماً
يعتمد على أس���اس الفائدة إلقراض األموال لمن يحتاجها ،ومن دون
أي ح���ل بديل متوافر .ل���م يكن أمام المجتمعات خي���ار آخر من دون
إقتراض األموال بمعدالت فائدة عالية في العادة ،وقد أدى ذلك إلى
تكوين منظومة غير عادلة جلبت للمجتمعات المزيد من المش���كالت
والمشاق التي هي في غنى عنها.
ومن هذا المنطلق فقد نش���أت الصناعة المالية اإلس�ل�امية في
الواق���ع المعاصر ،ونمت حتى بلغت مكانة واس���عة ،وحققت نمواً في
جميع القطاعات المالية األخرى ،وسبب نجاحها يُعزى إلى إنضباطها
وإلتزامها باألحكام الشرعية.
– وق���د أدت الحاجة إلى نظام مالي عادل إلى ميالد المعامالت
المصرفية اإلس�ل�امية في منتصف السبعينيات من القرن الماضي،
كذل���ك الف���ورة النفطية ف���ي الخلي���ج العربي ،لذلك ب���دأ البحث عن
م�ل�اذات آمن���ة تعم���ل وفق أح���كام الش���ريعة ،وتحديداً فكرة إنش���اء
بنك دبي اإلس�ل�امي ،كذل���ك إجتماع وزراء الم���ال والخارجية للدول
اإلس�ل�امية في جدة بإنشاء البنك اإلسالمي للتنمية وهذا البنك هو
إلقراض لغايات تنموية.
وق���د كان هدفه���ا يتمحور ح���ول توفير بديل مالي يتس���م بالعدل
والش���فافية ،واأله���م من ذلك أن يكون مص���دراً لإلرتقاء اإلقتصادي
للمحتاجين ورفاهيتهم.
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 إذ إعتمدت على أن المال (عقيم) ال يلد.كيف لنا أن نفسر أن المال عقيم ال يلد
 ذكره���ا أرس���طو وأفالطون قب���ل أربعة آالف س���نة ،بأن النقدعقيم ال يلد إ ّال بالعمل (هذا بماله وذاك بجهده).
كيف للدينار أن يصبح دينار ًا وخمسين فلس ًا
مث��ال /إن ش���خصاً أقرض ش���خصاً آخر مبل���غ  10آالف دينار،
وبع���د فترة زمنية يُعيدها اليه  11ألف دينار إذا تم توليد (ألف دينار)
م���ن الـ ( )10أالف دينار ،وه���ذا هو (الربا) المحرّم أو الفائدة ،لذلك
فإن المادة ( )6من قانون المصارف اإلس�ل�امية رقم  43لسنة 2015
قد حض���رت (منعت) على المصارف التعام���ل بالفائدة (ال أخذاً وال
عطاءً).
 والحل هو أن يكون ثمة عقد شراكة أو مشاركة بين الطرفين،أحدهم���ا يمتل���ك المال واآلخر يُعطيه الم���ال ،ليتاجر به لفترة زمنية
لتثمي���ره ،ويكون الرب���ح بينهما إما مناصفة ،أو الثل���ث ،أو الربع .أما
الخس���ارة إن وقع���ت فيتحملها (رب الم���ال) صاحب المال إن لم يكن
هناك تقصير أو إهمال ،أما المضارب (العامل) فيخسر جهده ووقته
...هذا تفسير بسيط للعملية
 رب سائل يسأل بقول :إذا عملت المصارف أي بمنحها للقروضأو األموال إذا كانت (من دون فائدة) مإذا ستكسب أو تجني؟
نقول إن البعض قد يعتقد بأن المعامالت المصرفية اإلس�ل�امية
والمنظومة المصرفية التقليدية (التجارية هما وجهان لعملة واحدة)
أو تعتقد أنه ال وجود لنظام مصرفي (من دون فوائد).

ما الذي جعل الصيرفة اإلسالمية ومعامالتها
تتميز على غيرها؟
 عندم���ا إعتم���دت المص���ارف بداية تأسيس���ها ونش���وئها على(الفائ���دة) كوس���يلة لتوليد األرب���اح أي إعتبرت أن النقد هو س���لعة،
ووصل���ت إلى ما وصلت إليه في س���بعينيات الق���رن الماضي ،وظهور
ووالدة الصيرف���ة اإلس�ل�امية ب���دأت بتميزه���ا في أس���لوب تقديمها
المنتج���ات الجدي���دة (ف���ي المش���اركات ،المضارب���ات والمرابحات،
عقود ،السلم ،عقود اإلستصناع).
كذلك في أس���لوب مس���اعدتها لألفراد واألعمال على حد سواء
في تأس���يس ممتل���كات موجودات ملموس���ة ومرتقبة ف���ي محافظها
اإلس���تثمارية ،أي أن محافظه���ا اإلس���تثمارية محمي���ة بموج���ودات
حقيقية ومرتقبة.
 عملياتها التشغيلية ذات مردود جيد لإلقتصاد من خالل عقودالسلم واإلستصناع بإنتاج سلع وتوفير فرص عمل لشرائح واسعة من
المجتمع.
 -ومش���اريعها اإلقتصادي���ة مبني���ة عل���ى دراس���ات ج���دوى فنية
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وإقتصادية.
 كم���ا أن ذل���ك لم ي���ؤد إلى رخ���اء وإنتعاش يعتمد على أس���اسإقتص���ادي متي���ن فحس���ب ،وانم���ا يش���جع عل���ى روح المب���ادرة عبر
المتعاملين.
 إذ إعتم���دت المصارف اإلس�ل�امية على (مبدأ المش���اركة فيالربح والخسارة) (أي قاعدة الغُنم بالغُرم) مع عمالئها ومع جمهورها
ع���ن طري���ق العديد م���ن المنتج���ات واألدوات المالية واإلس���تثمارية
المتنوع���ة والمتوافق���ة م���ع أح���كام الش���ريعة اإلس�ل�امية من خالل
أهدافها.
(اله���دف الداخل���ي في تدريب وتطوير العاملي���ن ببرامج تدريبية
بحيث تجعلهم متفقهين في المعامالت المصرفية).
 والهدف المالي في كيفية إس���تقطاب وج���ذب الودائع وخدمةعمالئه���ا وتقدي���م الخدم���ة األفضل وإس���تثمارها بأس���اليب وطرق
مشروعة.
 إبتكار منتجات متطورة تؤدي إلى تقديم الخدمة األمثل لتحقيقعوائد مثلى ،كل ذلك من أجل خدمة جمهورها.

مإذا نعني بأن المعامالت التي تقدمها
المصرفية اإلسالمية (شرعية)؟
– اإلجاب���ة عن���ه ،إذ تخضع جمي���ع منتجاتها وخدماته���ا المالية
للمبادئ المصرفية اإلسالمية ،ويتم مراجعتها بشكل دوري والموافقة
عليه���ا من قبل هيئات الرقابة الش���رعية ف���ي المصارف ،لضمان أن
اإلس���تثمارات تحتكم وتتبع وتتوافق مع الش���ريعة اإلسالمية كما تتم
مراجعة الحسابات الشرعية سنوياً.
وق���د ورد ف���ي الم���ادة ( )8الفق���رة األولى من قان���ون المصارف
اإلس�ل�امية رق���م ( )43لس���نة  ،2015تتول���ى هيئة الرقابة الش���رعية
مراقبة أعمال المصرف وأنش���طته ومدى إلتزامه بأحكام الش���ريعة
اإلس�ل�امية ،واإلط�ل�اع عل���ى تقاري���ر قس���م التدقي���ق الش���رعي في
المص���رف ،كما تقوم بإعداد التقارير عن األمور التي تحال اليها من
مجلس اإلدارة.

هيكــــــــــــــــل الجهــــــــــــــــــاز المصـــــــــــــرفي العـــــــــــــــــراقي
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أهداف ومزايا النظام المصرفي اإلسالمي
أوالً - :األهداف
 أه���داف تنموية وتطويري���ة وإبداعية ،بإعتب���ار أنه المال ليسسلعة ،وإنما وسيلة لجني الربح وإعمار األرض وتحقيق المنفعة.
 أهداف إجتماعية تُحقق عدالة التوزيع أي أن الثروة (األموال)يت���م تداولها وعدم تركيزه���ا بأيدي فئة قليل���ة وإعتمادها على جهد
البشر.
ثانياً - :مزاياها
 -1إس���تبعدت الفائ���دة (الربا) من نش���اطها ال أخ���ذاً وال عطاء،
وحس���ب المادة ( )6من قانون المصارف اإلس�ل�امية رقم ( )43لسنة

.2015
 -2إعتم���دت على أن الم���ال ال يلد المال ،وإنما يلد المال العمل
بنظرية الشراكة بين المال والعمل.
 -3له���ا مق���درة على اإلبت���كار ألدوات للتوظيف واإلس���تثمار من
خالل المشاركة ،المضاربة ،المرابحة واإلجارة.
 -4له���ا مقدرة عل���ى تجاوز األزم���ات ،لكونها تعم���ل بموجودات
حقيقي���ة ومرتقبة ودراس���تها للمش���اريع االقتصادي���ة وتوزيع الموارد
المتاحة ،وبالتالي لدافع النشاط اإلنتاجي نحو النمو إلعتمادها على
نوايا صادقة والقيم األخالقية.
 -5التوس���ع ف���ي زيادة س���كان المس���لمين مما يولد له���م الرغبة
الش���ديدة أن تك���ون عوائده���م وأرباحهم متأتية عن طريق إس���تثمار
(حالل) ومشروع.
 -6إعتم���دت على أُجرة العمل أو رس���وم كتابي���ة من كتابة وثيقة
الدين وفقاً آلية الدين من سورة البقرة.

أهداف ومزايا النظام المصرفي اإلسالمي
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المشكالت التي تعوّ ق عمل
المصارف اإلسالمية في العراق
 lتشريعية تنبع من خالل اإلختالف في اإلجتهادات والفتاوى
الشرعية.
والح��ل يفترض أن يتم تطويع المس���ائل الفقهي���ة بما يتالءم مع
األعمال بحيث ال يخرج عن النص الشرعي.
 lالقانوني��ة والتش��غيلية وإداري��ة وإقتصادي��ة البن���ك
المركزي يعم���ل بنهج الصيرفة المركزية والتجارية ،وإعتمد األس���اليب
واألدوات عينها التي يس���تخدمها كأدوات رقابية مع المصارف التجارية
(السيولة ،اإلحتياطي القانوني ،أدوات السوق المفتوحة ،إعادة الخصم،

127

المالذ األخير ،سقوف اإلئتمان) .علماً أن المودع يُعتبر شريكاً في الربح
والمخاطر مع المصرف اإلسالمي.
 نسبة السيولة إلى إجمالي الموجودات .% 30 النسبة اإلئتمانية إلى الودائع  ،% 70إذ إن المادة ( )6من قانونالمص���ارف اإلس�ل�امية حظّ ر (منع) على المصارف اإلس�ل�امية التعامل
بالفائ���دة ال أخذاً وال عطاءً ،وعدم توفير م�ل�اكات وظيفية كفوءة إلدارة
وتنوع أدوات اإلستثمار.
 كذل���ك ف���ي إج���راءات المراقبة والتأس���يس والتفتيش وس���قوفاإلئتمان.
 مشكالت إلتزام تعليمات البنك المركزي وتعليمات هيئات الرقابةاحتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021

الش���رعية وبمعايي���ر الرقابة المصرفي���ة لجنة ب���ازل ،وبمعايير الحوكمة
واألنظمة المصرفية ،وزيادة حدة المنافسة ،إذ دخلت المصارف التجارية
والبنوك األجنبية للتأسيس وفتح نوافذ للصيرفة اإلسالمية ،وعدم وجود
سوق مالي إسالمي ينظم عمليات تداول أسهمها وحاجتها للسيولة.
للحي���اة اإلقتصادية  -ضرورة التنس���يق بين كافة إدارات المصارف
اإلس�ل�امية لغرض صوغ ورسم سياسات التمويل واإلستثمار ،من شأنها
أن تعمق الثقة بالعمل المصرفي اإلس�ل�امي وترس���خه ،باعتباره العمود
الفق���ري للحي���اة اإلقتصادية ،وما يجعلها أن تحق���ق التوازن اإلجتماعي
بإقام���ة وتوظيف القي���م التربوية بالحفاظ على النف���س والمال والدين،
وبالتالي يحقق السمات األساسية في السيولة والربحية واألمان.
 وض���ع إج���راءات تخطي���ط مخاط���ر س���لف الس���لع أو إنخف���اضأس���عارها أو تقادمها أو مخاطر عدم التسديد ومخاطر مماطلة المدين
عند العسر.

مؤشرات السالمة المالية
 -1مؤشر نسبة كفاية رأس المال:
يُعد مؤش���ر نس���بة كفاي���ة رأس الم���ال من أهم المؤش���رات التي
تس���تخدم للتعرف على مالءة المصرف وقدرته على تحمل الخسائر
المحتملة أو اإلعس���ار ،إذ كلما زاد رأس المال قلت إحتمالية العس���ر
المال���ي ،وترتفع تبع���اً لذلك درجة مالءته المالي���ة ،والعكس صحيح،
لذل���ك أولى البنك المرك���زي العراقي عناية خاص���ة لتعزيز المراكز
المالي���ة للمصارف م���ن طريقة زي���ادة رؤوس أمواله���ا ،بوصفه خط
)Union of Arab Banks (October 2021

الدف���اع األول لجعلها أكثر قدرة على تجاوز المخاطر المحتملة ،وتم
اإلعتماد على معيار (بازل) لقياس كفاية رأس المال.
وكانت في العام  2020نسبة  % 367متجاوزة للنسبة المعيارية
المحددة من قبل بازل والبنك المركزي العراقي وهي .% 12
إن عدد المصارف الخاصة أكثر من المصارف الحكومية ،إذ يبلغ
عدد األولى ( )66مصرفاً ،في حين أن عدد المصارف الحكومية ()7
مصارف حتى العام .2019
 -2مؤشرات السيولة:
أدخل���ت (بازل) إط���اراً جديداً لتنظي���م الس���يولة ،إذ ركزت على
رؤوس األم���وال ذات الج���ودة العالية (األس���هم العادية) ،حيث يتألف
المعيار الجديد للس���يولة من نس���بة تغطية الس���يولة ( )LCRاألمر
الذي يتطلب م���ن المصارف أن تحتفظ بكمية كافية من الموجودات
الس���ائلة عالية الجودة ،تمكنها من مواجهة الحاالت الضاغطة لمدة
ال تق���ل ع���ن ( )30يوم���اً ،كذلك من نس���بة صافي التمويل المس���تقر
( ،)NFCRالذي يُع ّد أداة رقابة بنيوية في قياس مستوى السيولة.

أوالً :نسبة تغطية السيولة :LCR
ب���دأ البن���ك المرك���زي العراقي بتطبي���ق  LCRإبت���دا ًء من العام
 2017بنس���بة ( ،)% 80وتتم بش���كل تدريجي حتى تصل إلى (،)% 100
ويج���ب أ ّال تقل عن هذه النس���بة ،من أجل أن يك���ون المصرف قادراً
عل���ى ضمان تلبية إلتزاماته وحاجته من الس���يولة لم���دة ( )30يوماً،
األمر الذي يحول دون الوقوع في مش���اكل إعس���ار مالي خالل األجل
القصير.
بلغت النسبة في العام .% 247 2020
ثانياً :نسبة التمويل المستقر المتاح :NSFR
تعكس هذه النس���بة قدرة المصرف على توفير الس���يولة الالزمة
لمواجه���ة إلتزامات���ه ف���ي االج���ل المتوس���ط ،وحددت لجن���ة (بازل)
هذه النس���بة بما ال تق���ل عن ( ،)% 100التي تمث���ل مصادر التمويل
ل���دى المصارف (الخصوم) نس���بة إلى إس���تخدامات ه���ذه المصادر
(األصول).
بلغت النسبة في العام .% 207 2020

مؤشرات مالية للجهاز المصرفي العراقي لعام 2020

النسبة%

التفاصيل

المبلغ مليون دينار

الموجودات

138,468,947

المصارف الحكومية

108,665,212

78.5

المصارف الخاصة

29,803,735

21.5

الودائع

84,924,168

المصارف التقليدية

82,197,894

96.8

المصارف اإلسالمية

2,726,274

3.2

رؤوس األموال

16,778,264

رأس مال المصارف الحكومية

4,147,600

24.7

رأس مال المصارف الخاصة

12,630,664

75.3

االئتمان المصرفي

75,267,893

االئتمان النقدي

49,817,737

66.2

االئتمان التعهدي

25,450,156

33.8
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ثب ��ت بالملموس ،أن نش ��اط الصيرفة اإلس�ل�امية في الع ��راق وتحقيق نمو
متس ��ارع في العدد ،حيث أصبحت  32مصرفاً أثبتت لها حضوراً فاع ًال ومتميزاً،
وهذا إن دل على شي ،فإنما يدل على مستوى جودة الخدمة التي تقدمها واإلبداع
في تقديم منتجات متوافقة مع الش ��ريعة اإلس�ل�امية والثقة العالية التي إمتازت
بها ،إضافة إلى قيام البنك المركزي بإصدار تش ��ريع خاص بها برقم  43لس ��نة
 2015ينظم أعمالها ،لكن ثمة تحديات كثيرة وقفت أمام توسعها ،وسنذكر بعضاً
م ��ن الحلول لغرض أن تتس ��م هذه الصناعة الوليدة النش ��اط إل ��ى أن تنافس في
خدماتها ومنتجاتها المصارف المتطورة والتي سبقتها بأكثر من أربعة قرون ،كما
يتطلب تضافر الجهود مع هيئات الرقابة الشرعية للتكيُّف مع ما جاء في معايير
ب ��ازل  1،2،3لتالئم طبيعة الصيرفة اإلس�ل�امية وذلك بالوص ��ول إلى صيغ معينة
م ��ن أجل التكيُّف معها وإدخال بعض التعديالت على هذه االتفاقيات ،وخصوصاً
بعدم ��ا قدمت ��ه هيئ ��ة الرقاب ��ة الش ��رعية والمحاس ��بة والمراجع ��ة للمؤسس ��ات
المالي ��ة اإلس�ل�امية (األيوف ��ي) م ��ن
تعدي�ل�ات وتكييف للمعايير الش ��رعية
والمحاس ��بية ،وبذلك تعتب ��ر المعايير
والمب ��ادئ اإلرش ��ادية الص ��ادرة ع ��ن
مجل ��س الخدمات المالية اإلس�ل�امية
بدي�ل� ًا متجانس� �اً ومكم�ل� ًا للمعايي ��ر
الرقابية الدولية التي تُمكن مؤسسات
الخدم ��ات المالي ��ة اإلس�ل�امية
المصرفي ��ة من المنافس ��ة العادلة مع
المص ��ارف التجاري ��ة ،وه ��ذا يتطل ��ب
تهيئ ��ة م�ل�اكات وظيفي ��ة للمص ��ارف
اإلسالمية قادرة على اإلبداع واالبتكار
في العمل المصرفي اإلسالمي.
 عليه يتطلب تضافر الجهود ولترس����يخ ثقافة الصيرفة اإلس��ل�امية،بما تحقق المزيد من التوس����ع والمنافس����ة ،وفق أس����س منهجية وشفافية
مبنية على قيم وسلوك أخالقية مستمدة قيمتها من الشريعة اإلسالمية.
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 على البنك المركزي أن ينظر إلى خصوصية المصارف اإلس�ل�امية ،وأن يأخذف ��ي اإلعتبار خصوصيتها عند ممارس ��ة الرقابة عليه ��ا ،بعد أن أصبحت ( )32مصرفاً
ومتوق ��ع زيادته ��ا إلى ( )50مصرفاً مطلع العام  ،2025من حيث عدم مقدرة المصارف
اإلس�ل�امية من اإلس ��تفادة م ��ن التس ��هيالت التي يقدمه ��ا البنك المرك ��زي للمصارف
التجارية عند حاجة المصارف اإلس�ل�امية إلى السيولة ،إذ في المقابل فإن المصارف
التجارية عندما تستثمر فوائضها المالية في أذونات الخزينة فإنها تُستفاد من ناحيتين
ناحي ��ة الوص ��ول على عائد مجزي ،وأيضاً تس ��تطيع أن تس ��تلمها متى ما ش ��اءت .أما
المصارف اإلسالمية فإن المادة ( )6من قانون المصارف اإلسالمية قد (حظّ ر) عليها
التعام ��ل بالفائدة (ال أخذاً وال عطاء) وعليه ال تس ��تطيع أن تُس ��تفاد م ��ن هذه الميزة.
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021

كذلك الحال في عدم حصولها على مقابل على اإلحتياطي المودع لدى البنك المركزي.
بنا ًء عليه ،فإن البنك المركزي ،وطالما أنه يُعتبر الراعي واألب لجميع المصارف
دون إستثناء ،عليه أن يراعي ذلك ،وأن يُعوض المصارف اإلسالمية بتخفيف القيود
عليه ��ا ،في ما يتعلق بس ��قوف اإلقراض والتخفيف م ��ن القوانين المقيدة لتعامالت
الصيرفة اإلسالمية لغرض تشجيعها على اإلستثمارات في القطاعات كافة ،وعدم
إخضاع بعض الحس ��ابات وخصوصاً اإلس ��تثمارية منها إلحتساب نسبة اإلحتياطي
القانوني ،إذ إن معظم ودائع المصارف اإلس�ل�امية هي حس ��ابات إس ��تثمارية آجلة،
وأن الحس ��ابات الجارية فيها تكاد تكون قليلة ،إذا ما قورنت مع الحسابات الجارية
لدى المصارف التجارية ،وهذا ما يحصل مضاعف اإلئتمان في المصارف التجارية
كبيراً ،أما في المصارف اإلس�ل�امية فيكون ضعيفاً ،مما يمكن المصارف التجارية
في إتقاء اآلثار الس ��لبية لإلحتياطي اإللزام ��ي القانوني المودع في البنك المركزي
على عكس وضعية المصارف اإلسالمية.
 ضرورة قيام البنك المركزيالنظ ��ر ف ��ي تعدي ��ل والنظ ��ر إل ��ى
التعليمات وخصوصاً الفقرة (ثانياً)
م ��ن الم ��ادة ( )13الفص ��ل الثامن،
بم ��ا يتعلق بدفع رس ��وم التس ��جيل
المترتب ��ة عل ��ى عق ��ود التعام�ل�ات
المتعلق ��ة بش ��راء وبي ��ع العق ��ارات
واألراضي والسيارات في معامالت
بي ��ع المرابح ��ة واالج ��ارة المنتهية
بالتملي ��ك والمش ��اركة ،أي إعف ��اء
زبائ ��ن المص ��ارف اإلس�ل�امية من
تك ��رار دف ��ع رس ��وم التس ��جيل في
حالة ش ��راء السيارات ،مث ًال لتصبح المصارف اإلسالمية قادرة على القيام
بنشاطاتها بشكل منافس وعلى قدم المساواة مع المصارف التجارية.
 أن يقوم البنك المركزي بإصدار التعليمات الخاصة والتي تُسهل تنفيذأحكام القانون رقم  43لس ��نة  2015وفقاً للمادة  ،15أس ��وة بتعليمات تس ��هيل
تنفيذ قانون المصارف رقم  94لس ��نة ( 2004تعليمات رقم  4لس ��نة )2010
الصادرة في الوقائع العراقية في العدد  4172في  3كانون الثاني .2011
 بالنظ ��ر إلى ضعف وع ��دم اإلهتمام بتأهيل وتدريب الم�ل�اكات ،وضعف اإلهتمامبالبح ��ث العلمي الخاص بعمليات التمويل اإلس�ل�امي ،أن يقوم البنك المركزي بالتنس ��يق
وعقد إتفاقات مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،بتش ��جيع وإقامة وتأس ��يس أقسام
للدراس ��ات العلي ��ا في العلوم اإلقتصادية والمحاس ��بية والش ��رعية (معاً) ف ��ي الجامعات
العراقي ��ة لترفد المصارف اإلس�ل�امية بمالكات مصرفية قادرة عل ��ى المهنية في اإلفتاء
والصيرف ��ة ،وتهيئ ��ة عقول وموارد بش ��رية ذات ثقاف ��ة عالية في المعامالت اإلس�ل�امية،
وحثّ علماء الش ��ريعة واإلقتصاد والمحاسبة بإقامة دورات تدريبية بالمعامالت الشرعية
(كالمشاركة ،المضاربة ،عقود السلم ،عقود اإلستصناع ،اإلجارة ،المرابحة  )...مع إبتكار
أدوات وصي ��غ إس ��تثمارية جديدة تلب ��ي إحتياج ��ات ومتطلبات مختلف ش ��رائح المجتمع
والمتعاملين .وقد الحظنا دوالً أوروبية كفرنسا وإنكلترا بدأت تمنح شهادات عليا بعمليات
التمويل اإلس�ل�امي ،مع تغاضي الجامعات العربية اإلس�ل�امية ،وع ��دم إعطائها اإلهتمام
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الكبير ،مما جعل المصارف اإلسالمية تستعين بخبرات أجنبية في مؤسساتها المالية.
 قي���ام البنك المركزي بإعادة النظ���ر بهيكل دائرة الصيرفة ،وماتتحمله هذه المديرية من أعباء جسيمة أمام قطاع مصرفي ألكثر من
 73مصرفاً مع شبكة فروعها المنتشرة في جميع أنحاء البلد.
 تش ��كيل (دائرة خاصة) بالمصارف اإلسالمية ضمن الهيكل التنظيميللبنك المركزي بدالً من قسم المصارف اإلسالمية ،وتعزيزها بمالكات وكوادر
ق ��ادرة ومتمكنة ف ��ي العمل المصرفي اإلس�ل�امي طالما أن ع ��دد المصارف
اإلسالمية حالياً ( )32مصرفاً ،ونتوقع أن يصبح عددها بحدود ( )50مصرفاً
مطلع العام  ،2025وأن يتم تش ��جيع المصارف اإلس�ل�امية بإقامة تجمع (أو
إتح ��اد خاص بها) لغرض تأهيل وتدري ��ب الكوادر والمالكات المصرفية لدى
المصارف اإلسالمية ،إذ إن تهيئة العقول وإيمان العاملين الكامل بالتمويالت
المصرفية ،يؤهلهم للعمل المصرفي اإلسالمي بعيدة عن الفكر الربوي.
 القي ��ام بمراجعة السياس ��ات واإلج ��راءات الخاص ��ة بالعمل المصرفياإلسالمي ،بحيث تتمكن إدارات المصارف اإلسالمية من العمل ببيئة مناسبة،
وأج ��واء تنافس ��ية في ظل العولمة المالية والتح ��ول الرقمي ،إذ إن قيام البنك
المركزي بإخضاع المصارف اإلس�ل�امية لمعايير الرقابة نفسها المطبقة على
المص ��ارف التجارية ،س ��يؤدي بالضرورة إل ��ى عدم فاعلية العم ��ل المصرفي
اإلسالمي ،وعدم مقدرة اإلدارات المصرفية اإلسالمية على إستغالل سيولتها
بشكل مالئم (عندما يقوم البنك المركزي بتطبيق المؤشرات في ما يخص):
 نسبة السيولة  % 30منإجمالي الموجودات
 عمليات السوق المفتوحة اإلحتياطي القانوني ،هو% 10ـــــــ.% 15
 إعادة خصم الكمبياالت. نسبة اإلئتمان الممنوحإلى الودائع .% 70
 المالذ أو المسعف األخير. عمليات اإلستثماروالسقوف اإلئتمانية.

إليجاد بدائل متعددة
بعيدة عن الفائدة
وأن تتالءم مع العمل
المصرفي اإلسالمي

 تخفي���ف قيود وإجراءات تأس���يس ش���ركات تابع���ة للمصارفاإلسالمية – (من قبل البنك المركزي ووزارة التجارة).
 ض ��رورة قي ��ام هيئات الرقابة الش ��رعية وبالتنس ��يق م ��ع إدارات المصارفاإلسالمية وتحت إشراف ورقابة البنك المركزي العراقي بإستحداث أدوات وتطوير
بدائل إستثمارية في التمويالت اإلسالمية وعدم إخضاعها للمعايير التقليدية ذاتها،
بحي ��ث تكون هذه التمويالت (متوس ��طة األج ��ل وطويلة األجل) ب ��دالً من القصيرة
األمد واإلهتمام بوضع أدلة للعمل واإلجراءات والسياسات واإلستراتيجات الخاصة
بالتمويالت اإلسالمية وتحديد اإلختصاصات والمستويات.
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 ض ��رورة إع ��داد بدائ ��ل من قب ��ل هيئات الرقابة الش ��رعية بالتنس ��يق معاالدارات المصرفية اإلسالمية لمعالجة حاالت المدينين (المماطلين) وتميزهم
عن المدين المعس ��ر .في حالة التأخير في تس ��ديد ما عليهم من إس ��تحقاقات
وعدم التس ��اهل معهم كي ال يتمادوا في التس ��ديد مس ��تندين إلى اآلية (فنظرةٌ
إلى ميس ��رةٍ ) إذ إنه عدم إمكانية المصرف اإلسالمي في الحصول على (عوض
مالي) بدل التأخير أو المماطلة بالتسديد ،وهذا قد جعل بعض زبائن المصارف
اإلس�ل�امية أن تس ��تغل وتس ��تخدم أس ��اليب تحايل في التالعب على المصارف
اإلس�ل�امية من حيث التأخير في الس ��داد أو تحويله لخدمة لغير أغراضها (مما
يُع� �رّض المص ��رف إلى مخاط ��ر إس ��تئمانية) ،وعليه يتطلب من هيئ ��ات الرقابة
الش ��رعية والبن ��ك المرك ��زي ،وبالمقاب ��ل ف ��إن اإلدارات المصرفية اإلس�ل�امية
عليه ��ا أن تتح� �رّى وتتخذ إجراءات العناية الواجبة ف ��ي إختيار زبائنها ومن ذوي
النواي ��ا الحس ��نة من منطلق الحديث النبوي الش ��ريف (ال ض ��رر وال ضرار) أي
على إدارات المصارف اإلس�ل�امية توخ ��ي الدقة والحرص في التعامل مع أمثال
هؤالء ،وأيضاً ذوي الفئات الباحثة عن الثروات الس ��ريعة والراغبة في إس ��تغالل
المصارف اإلس�ل�امية لتعظيم ثرواتهم ،ومما يُقلل من أهمية المتأخرات ،إذ إن
اإلدارات المصرفية مدعوة إلى تحقيق عوائد منافس ��ة للمودعين والمس ��تثمرين
والمساهمين ضمن الحفاظ على حقوق حملة األسهم جميعاً ،وتحقيق الشفافية
في تقديم البيانات المالية واإلفصاح عن عملياتها وتحقيق التوازن المجتمعي.
مع ضرورة إدراك العاملين في المصارف اإلسالمية اإلختالف الكبير بين
منتج ��ات الخدمات التي تقدمها المصارف اإلس�ل�امية ،وما تقدمه المصارف
التجاري ��ة (التقليدي ��ة) إذ أحيان� �اً أن عقلي ��ة الصيرفة التجاري ��ة المبنية على
(الفائدة) لم تخرج من عقولهم ،وهذا نابع من عدم متابعتهم وعدم قناعتهم أو
إيمانهم بالمعامالت المصرفية اإلس�ل�امية ،كذلك ضعف التدريب على عقود
التمويالت اإلس�ل�امية ،وهذا ما جعل أن المتعاملين مع المصارف اإلس�ل�امية
لم يفهموا حقيقة التعامل في التمويالت اإلس�ل�امية ،كذلك إستغاللهم لبعض
المزايا التي تمنحها المصارف اإلسالمية لمنافعهم الشخصية الضيقة..
 تحديث التعليمات والقوانين الصادرة وتوحيد الفتاوى الصادرةمن هيئات الرقابة الشرعية لفسح المجال أمام المصارف اإلسالمية
بالتطور وفقاً للتطورات العالمية والمنافسة الدولية.
 رفع كفاءة وتنمية مهارات العاملين بالمصارف ،قادرة على قيادةالعمل المصرفي اإلس�ل�امي والنهوض به لإلرتقاء بمس���توى الخدمة
األفض���ل ،ليكون ذات ميزة تنافس���ية من خالل األرب���اح التي يحققها
وتقليل المخاطر ،وإيجاد فرص عمل لشرائح واسعة من خالل تمويل
المش���روعات وإعمار األرض ،مع ضرورة تصميم نماذج وإس���تمارات
خاص���ة للبيان���ات الدوري���ة المطلوبة م���ن المصارف اإلس�ل�امية يتم
اإلتفاق عليها بين البنك المركزي وإدارات المصارف اإلسالمية.
 العم���ل وب���كل الوس���ائل عل���ى رف���ع وزي���ادة الوع���ي بالصيرفةاإلسالمية من خالل وسائل اإلعالم المختلفة.
البروفسور الدكتور صادق راشد الشمري
إستشاري وخبير مالي دولي
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مقابالت

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لـ «باث سوليوشنز  »Path Solutionsمحمد خطيب:

بدأنا التركيز على تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة
في «باث سوليوشنز» في وقت مبكر
من خالل اإلستثمار في تطوير منصتنا
الثورة التكنولوجية المتطورة أعطت القدرة
على رسم خريطة لسالسل المعامالت
مما ي ُمكن إنشاء إتصاالت والكشف عن األنماط في البيانات
ال ش��ك ف��ي أن العال��م اليوم يش��هد ث��ورة تكنولوجي��ة غير
مس��بوقة ،وال س��يما حيال المؤسس��ات المصرفي��ة والمالية
الت��ي تواك��ب كل ه��ذه التطورات م��ن أجل أن تق��دم لزبائنها
أفضل الخدمات والتي تلبي حاجاتهم المستجدة.
في هذا الس��ياق ،إلتق��ت «مجلة إتح��اد المص��ارف العربية»
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لـ «باث سوليوش��نز
 »Path Solutionsمحم��د خطي��ب ،الذي أوض��ح «أن الثورة
التكنولوجي��ة ف��ي قط��اع التمويل اإلس�لامي هي ج��زء مما
يُ س��مّ ى بالثورة الصناعية الرابعة التي يعيشها العالم ألكثر
من عش��ر س��نوات ،هذه الث��ورة لها تأثير ملح��وظ على كافة
القطاع��ات وليس عل��ى القطاع المالي فقط ،وه��ذا له تأثير
مباشر في حياتنا اإلجتماعية ،فالموضوع أوسع من أن يكون
له تأثير على القطاع المالي» .وقال« :لقد بدأنا التركيز على
ه��ذه التكنولوجيا في «باث سوليوش��نز» ف��ي وقت مبكر ،أي
من��ذ نحو  12عاماً ،من خالل اإلس��تثمار في تطوير منصتنا،
محمد خطيب
إذ قمن��ا بإع��ادة تصميم نظامنا األساس��ي ،كي يك��ون نظام ًا
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
مفتوح��اً ،إس��تناد ًا إلى معايي��ر عالمية مفتوح��ة ،ونحن كنّ ا
لـ «باث سوليوشنز»
عل��ى علم في ذل��ك الوقت ،بأن منصتنا يج��ب أن تكون جزء ًا
م��ن النظام البيئ��ي ،الذي هو أكبر بكثير مم��ا تُ زوّ ده منصتنا
ال تكون منصتنا نظام ًا مغلقاً».
من خدمات ،ويجب أ ّ
وأش��ار خطيب إلى «أن هذه التكنولوجيا المتطورة ،أعطت القدرة على رس��م خريطة لسالس��ل المعامالت ،مما يُ مكن إنش��اء
إتصاالت والكش��ف عن األنماط في البيانات .وهذا طبع ًا يس��مح للمؤسس��ة بتتبع المصادر األصلية للنش��اط غير المش��روع
بس��هولة أكبر .فال��ذكاء اإلصطناعي ،لديه القدرة عل��ى تحديد أنماط المعامالت والس��لوكيات واإلنحرافات بس��رعة ،مما
يس��مح للمهنيين المعنيين باإلمتثال للقضاء على نحو أفضل ،في تحليل النتائج ،والتحقيق في األسباب الجذرية ،والتعاون
في النتائج التي تمّ التوصل إليها مع المؤسسات والسلطات المالية األخرى».
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ف��ي م��ا يلي الح��وار الذي أجرت��ه «مجلة إتح��اد المص��ارف العربية» م��ع رئيس مجل��س اإلدارة والرئي��س التنفي��ذي لـ «باث
سوليوشنز» محمد خطيب.
 nماذا يمكن لـ «باث سوليوش��نز» أن تقدم للمصارف اإلسالمية
الحديث��ة في ظ��ل ث��ورة تكنولوجي��ة تُ عي��د تحدي��د متطلبات
العمالء وتطلعاتهم بالتزامن مع نشوء مشهد تنافسي جديد؟
 لقد بدأنا التركيز على هذه التكنولوجيا في «باث سوليوش����نز» فيوقت مبكّر ،أي منذ نحو  12عاماً ،من خالل اإلستثمار في تطوير منصتنا،
إذ قمنا بإعادة تصميم نظامنا األساسي ،كي يكون نظاماً مفتوحاً ،إستناداً
إل����ى معايي����ر عالمي����ة مفتوحة ،ونحن كن����ا على علم في ذل����ك الوقت ،بأن
منصتن����ا يج����ب أن تكون جزءاً من نظام بيئي ،وهو أكب����ر بكثير مما تُزوّده
منصتنا من خدمات ،ويجب أ ّال تكون منصتنا نظاماً مغلقاً.
لقد أدركنا مبكراً جداً أن التحول الرقمي س����يكون القوة المؤثّرة التي
هي عليه اآلن ،بل إن توقعاتنا لما هو مقبل س����يكون أكثر بكثير ،وس����وف
تُهيمن تقنيات الذكاء اإلصطناعي ،والتحليالت الذكية على هذه الصناعة.
وقد عملنا على تحويل إستثماراتنا إلى أنظمة ذكية ورقمية متكاملة.
خ��ل�ال ه����ذا التحوّل ،على مر الس����نين ،ل����م نغفل للحظ����ة عن أهمية
كفاءاتنا الرئيس����ية ،وهي قدرتنا على تقديم حلول تُركز بش����كل أساس����ي
عل����ى تمكين الصيرفة اإلس��ل�امية تقنياً ،ونحن نعمل جاهدين بإس����تمرار
مع المؤثرين الرئيس����يين وواضعي المعايير لصناعة الصيرفة اإلسالمية.
فمث��ل� ًا نحن عضو في هيئة المحاس����بة والمراجعات للمؤسس����ات المالية
اإلسالمية  -أيوفي ( ،)AAOIFIونحن شركة البرمجيات الوحيدة التي
تم إعتماد منصتها المصرفية األساسية من قبل أيوفي .ونحن أيضاً عضو
في المجلس العام للبنوك والمؤسس����ات المالية اإلس��ل�امية ()CIBAFI
ونعمل عن كثب مع مجلس الخدمات المالية اإلسالمية ( ،)IFSBوالبنك
اإلس��ل�امي للتنمية ( ،)IsDBوالمؤسسات األخرى ذات الصلة .ونُقيم كل
ه����ذه العالق����ات كي نبقى على ش����راكة دائمة حيال ه����ذه الصناعة ،وفهم
وإس����تيعاب التط����ورات في جمي����ع األس����واق المتعلقة به����ذه الصناعة ،بل
ولع����ب الدور الفعَّال فيها ،وهذا يس����اعدنا على التأكد بأن أنظمتنا تتطور
بإستمرار في خدمة هذه الصناعة.
 nكيف يُ مكن للتمويل اإلس�لامي أن يُ شكل دعامة لمنظومة
التكنولوجي��ا التنظيمي��ة الش��املة والت��ي تض��م المص��ارف
والباحثين وخبراء التكنولوجيا والهيئات التنظيمية؟
 كم ��ا ه ��ي الحال في أي ث ��ورة صناعية ،تنش ��أ أنظم ��ة بيئية جديدةوش ��ركات ومنظم ��ات جديدة ،والعبي ��ن جدد ،ونحن في «باث سوليوش ��نز»
نؤمن بشدة بأن التمويل اإلسالمي في هذه الثورة المذهلة مرة أخرى ،هدفه
الحص ��ول على نظ ��ام بيئي متقدم ومنافس .والحق ،أن ه ��ذا النظام البيئي
يتطور بس ��رعة كبيرة في جميع أنحاء العالم .وس ��يكون ه ��ذا النظام فريداً
وناجحاً بس ��بب مبادئه العالية ،وال س ��يما مع تركيز العالم على نظام مالي
مستدام يُوثق به ،وألن مبادئ اإلستدامة تتطابق مع الصيرفة اإلسالمية.
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وستس����مح ثورة التكنولوجيا الجديدة للتمويل اإلسالمي بتوسيع نطاق
المس����تخدمين لها ،ومس����تخدمين آخرين لم يكن في اإلستطاعة الوصول
إليه����م قبالً .ويجب أن تعمل جميع العناصر المختلفة لهذا النظام البيئي،
مث����ل البن����وك ،والمنظمي����ن ،والخب����راء ،والبنوك المركزية ،والمؤسس����ات
األكاديمية ،والباحثين ،في آن واحد ،لضمان بناء هذا النظام البيئي على
أسس قوية وحماية تفرّده ،وأ ّال يكون إستنساخاً عن الصيرفة التقليدية.
 nكيف يُ مكن إلبتكارات التكنولوجيا التنظيمية أن تزيد من
فعالية أنظمة مكافحة غسل األموال لدى المصارف اإلسالمية؟
 الموضوع مهم جداً .لقد جعلت التكنولوجيا مثل الذكاء اإلصطناعي،والتعلي����م اآلل����ي ،والبيان����ات الضخم����ة ،معالج����ة الجرائ����م المالي����ة ،على
نحو أس����رع وأرخص ،وس����محت للش����ركات بإعتماد نهج أكث����ر ذكاء ،وفي
إس����تطاعتها اآلن أن تقوم المؤسس����ات المالية بإس����تبدال النهج التقليدي
للقواع����د الت����ي تحكمها ،ببرام����ج أكثر تركي����زاً من الناحي����ة التكنولوجية،
والمرونة والشمولية ،وهي قادرة على إكتشاف الحاالت اإلستثنائية بكفاءة
أكب����ر من الس����ابق .أما العمليات اليدوية البطيئ����ة مثل رصد المعامالت،
فه����ي اآلن تجري بإس����تخدام ال����ذكاء اإلصطناعي ،والتعلي����م اآللي ،حيث
يملكان القدرة على مس����ح كميات هائلة من البيانات ،وبس����رعة أكثر مما
يُمكن أن يقوم به البشر.
هذه التكنولوجيا المتطورة أعطت القدرة على رسم خريطة لسالسل
المعام��ل�ات ،مم����ا يُمك����ن إنش����اء إتص����االت والكش����ف ع����ن األنم����اط في
البيانات .وهذا طبعاً يس����مح للمؤسس����ة بتتبع المصادر األصلية للنش����اط
غير المش����روع وبس����هولة أكبر .فال����ذكاء اإلصطناعي ،لدي����ه القدرة على
تحديد أنماط المعامالت والس����لوكيات واإلنحرافات بس����رعة ،مما يسمح
للمهنيي����ن المعنيين باإلمتثال للقضاء على نحو أفضل ،في تحليل النتائج،
التوصل إليها
والتحقيق في األسباب الجذرية والتعاون في النتائج التي ت ّم ّ
مع المؤسسات والسلطات المالية األخرى.
ويُمكن لهذه التكنولوجيا أن تقدم تح ّوالً على جبهات عدة ،مثل الفحص،
وتقيي����م مخاطر العميل ،وتصفية المعامالت ،والمراقبة الجماعية ،وليس
الرصد الفردي كما تقوم به الشركات في الوقت الراهن ،والتعليم اآللي.
 nيهدف إدخال العقود الذكية ( )Smart Contractsوتقنية
البل��وك تش��ين ( )Blokchainف��ي القطاع المالي اإلس�لامي إلى
تطوي��ر الخدم��ات لجعله��ا أكثر كفاءة ف��ي مواجه��ة التحديات،
وإقتن��اص الفرص الحالية في هذا القطاع .ما هي الطرق الفعالة
لبلوغ هذه األهداف؟
 تمتلك تقنية البلوك تشين القدرة على تغيير العمليات التجارية ،منخالل إعادة تعريف تفاعالت الفاليو تش����ين ( ، )Value Chainوتقليل
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التعقي����د التش����غيلي ،وتكالي����ف المعامالت .تس����تلزم تقنية البلوك تش����ين
قاعدة بيانات موزعة ،تحتفظ بش����كل مس����تقل بقائمة متزايدة بإستمرار،
من المعامالت المسجلة في وحدات تُسمّى «الكتل» وحمايتها من التالعب
والمراجعة.
هن����اك تطاب����ق كبير بين م����ا يُمكن أن تحققه ه����ذه التكنولوجيا ،وبين
حماية قواعد التمويل اإلسالمي .ومن أمثلة التطبيقات الحالية استخدام
البلوك تشين في إدارة وتشغيل العقود الذكية .لكن ما هي العقود الذكية؟
هي سلسلة من اإلتفاقيات الرقمية بما في ذلك الشروط واألحكام ،والتي
وُعد بها المش����اركون في العقد .كما نعلم أن هذه العقود تُس����تخدم بغزارة
ف����ي الصيرفة اإلس��ل�امية .لذل����ك هناك تطاب����ق رائع بين البلوك تش����ين
والعقود الذكية .وس����وف تساعد العقود الذكية على الحد من عدم اليقين
والمضاربات ،ودور هذين العنصرين مهم جداً في الصيرفة اإلسالمية.
هن����اك أنواع مختلفة من العقود المتاحة في التمويل اإلس��ل�امي ،من
ش����أنها أن تساعد في إدارة إتفاقيات تقاس����م األرباح ،وترتيبات الوكاالت
والشراكات .وستساعد البلوك تشين في الخدمات اإلسالمية المصرفية
عل����ى التخلّص من س����عر الفائدة في نظام العمل����ة الرقمية ،وهذا يعني أن
إدارة الخدمات ستصبح أسهل لمقدمي الخدمات.
إن حل����ول البلوك تش����ين تُس����اعد البنوك على خف����ض تكلفة الصفقة
والمعالجة ،وسيكون هناك إنخفاض كبير في الوقت والورق ،والتي ستكون
قيّم����ة ومُربحة للبنوك عل����ى المدى الطويل .علماً أن أكب����ر فوائد البلوك
تش����ين في الخدمات المصرفية اإلس��ل�امية هي أن البنوك ستحصل على
إمكانية الوصول إلى التخزين السحابي.
إن عملية التشفير المتاحة في البلوك تشين مهمة جداً ،وسوف توفر
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021

الوصول إلى جميع المعلومات ،كما سوف تخزّن جميع المعلومات المهمة،
التي يُمكن الوصول إليها من قبل البنوك والعمالء لتجنب أي مشاكل.
طبعاً من المؤكد أن البلوك تش����ين في التمويل اإلس��ل�امي ،واألعمال
المصرفية ستساعد البنوك اإلسالمية والمؤسسات المالية على النجاح،
وسيتمكن النظام المصرفي اإلسالمي من تحقيق إنتاجية أكبر ،وستصبح
إدارة القروض والخدمات األخرى ذات الصلة سهلة جداً.
 nيت��م التداول مؤخر ًا خبر نجاح مصارف إس�لامية إقليمية
مختلف��ة ف��ي تنفي��ذ معام�لات توزيع أص��ول التموي��ل التجاري
بإس��تخدام تقني��ة البل��وك تش��ين ،إل��ى أي م��دى تلع��ب ه��ذه
التكنولوجي��ا دور ًا رئيس��ي ًا ف��ي تحويل العملي��ات التقليدية إلى
رقمية بهدف إنشاء وتوزيع األصول التجارية؟
 إنه من الممكن أن تُعزز تكنولوجيا البلوك تشين شفافية المعامالتوتتب����ع سلس����لة التوريد ،واإلنتقال إل����ى التجارة الالورقية ،والتي س����تكون
مفي����دة للغاي����ة ف����ي دع����م سلس����لة التوريد ،من خ��ل�ال خف����ض التكاليف،
والتوثيق الخالي من األخطاء ،والنقل السريع للمستندات مع العمالء .بناء
عليه ،س����تُحقق البنوك المزيد من اإليرادات من أنشطة التمويل التجاري،
من خالل جذب الش����ركات التي ال تش����ارك في الوق����ت الحاضر بالتجارة
عبر الحدود ،والتحول اإلنتقائي للش����ركات من الحس����ابات المفتوحة إلى
المعامالت اإلئتمانية المستندية ،للسعي إلى تخفيف أكبر للمخاطر.
من المفترض أن تقنية البلوك تش����ين يُمكنه����ا معالجة أوجه القصور
في نظام التمويل التجاري التقليدي المس����تند إلى الورق عن طريق رقمنة
عملي����ة التموي����ل التج����اري ،وتحس����ينها وتقصيرها وجعلها أكثر ش����فافية
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وفعالي����ة ،م����ن حيث التكلف����ة وإمكانية الوص����ول إليها .ومن ش����أن رقمنة
المس����تندات في البنوك والشركات التقليل من الحاجة إلى جمع البيانات
ومسحها ضوئياً ،وإعادة إدخالها ،مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة في عمليات
التموي����ل التج����اري .باإلضاف����ة إلى ذلك ،يس����مح البلوك تش����ين بالوصول
المتزامن إلى المس����تندات المهمة ،من قبل جميع األطراف المصرح لهم
ف����ي أي وق����ت ،أو في أي مكان ،وق����د يؤدي ذلك إلى القض����اء على التتبع
اليدوي ،والتوثيق بين المسارات الورقية ،وحتى رسائل البريد اإللكتروني.
أما بالنس����بة إل����ى العقود الذكية ،فإنها تُوف����ر الثقة بين األطراف في
تداول الحس����ابات المفتوحة ،وتُعزز الش����فافية ف����ي المعامالت التجارية،
وتضمن موثوقية البيانات ،وتقلل من مخاطر األخطاء أو اإلحتيال ،وتُسهل
تبادل المدفوعات.
ينصب على الع��راق في هذا العدد ،نالحظ
ُّ
 nبم��ا أن تركيزنا
أن البن��ك المرك��زي العراق��ي ،ف��ي العديد م��ن بيانات��ه ،يواصل
التش��جيع عل��ى إنش��اء المصارف اإلس�لامية ونموها ف��ي البالد،
حي��ث تمكنت «باث سوليوش��نز» من تطبيق منصته��ا المصرفية
االساس��ية وتش��غيلها لدى عدد كبير من العم�لاء .كيف تطوّ رت
هذه السوق على مر السنين؟
 نح����ن معجب����ون جداً بما يحدث في العراق الي����وم ،علماً أن القطاعالمصرفي العراقي مر بمراحل عدة ،بعضها كان صعباً في البداية ،لكني
أعتقد أن السوق المصرفية قد نضجت بشكل كبير ،حتى أن بعض البنوك
ق����د أصبح����ت العب����اً متقدماً جداً ،ليس فق����ط مقارنة بالبن����وك العراقية
األخرى ،لكن على المستوى الدولي.
إن قي����ادة وتركي����ز البنك المرك����زي العراقي على التمويل اإلس��ل�امي
جدي����ر بالثناء ،وقد حقق نجاحاً كبيراً في الس����نوات الماضية ،وال س����يما
حيال النهوض بالقطاع المصرفي .أعتقد أن القطاع المالي العراقي يبرز
حالياً كرائد ومس����اهم رئيس����ي في القطاع المالي الدولي وخصوصاً في
التمويل اإلسالمي.
نحن في «باث سوليوش����نز» فخورون جداً كوننا الش����ريك التكنولوجي
الرئيسي لعدد كبير من البنوك في العراق ،من خالل كوننا المزود للنظام
المصرفي األساس����ي لهذه البنوك .وقد بدأ إهتمامنا بهذا الس����وق مبكراً
جداً ،وال نزال مهتمين جداً به ،وتالياً إننا نستثمر بكثافة في العراق .ولقد
ت���� ّم إفتتاح فرع لش����ركتنا ف����ي العراق في س����بتمبر/أيلول  ،2021كي نكون
أقرب إلى عمالئنا ونقدّم لهم أفضل الخدمات.
 nما هي الفرص المستقبلية للخدمات المصرفية المفتوحة،
وماذا توفرون في هذا المجال؟
 الخدم���ات المصرفي���ة المفتوحة هي طريق���ة إتصال مفتوحلتوصيل البيانات بين المؤسسات المختلفة .ويسمح ذلك للمؤسسة
الواح���دة بإس���تخدام بيانات مؤسس���ة أخرى ،بنا ًء عل���ى إتفاقية تم
صوغها بين المؤسس���تين .على س���بيل المثال ،يُمكن للبنك أن يفتح
)Union of Arab Banks (October 2021

بياناته ليتم الوصول إليها من قبل التكنولوجيا المالية (،)Fintech
في المقابل أن تقدم األخيرة خدمات فريدة لعمالء البنك.
تُع���د الخدم���ات المصرفية المفتوح���ة تطوراً مهم���اً جداً ،وقد
كانت إس���تجابة لنمو قطاع التكنولوجيا المالية على مدى السنوات
العشر األخيرة في جميع أنحاء العالم .لقد أدرك العديد من البنوك
المركزية المنظمة ،واألطراف األساسية للنظام البيئي المالي ،بما
في ذلك البنوك ،أن مش���اركة البيانات بين األطراف المختلفة يزيد
م���ن الفرص لجميع الالعبي���ن ،ويزيد من حجم «الكعكة» كما يُقال.
وقد وجد المنظمون أن مش���اركة البيانات مع ش���ركات التكنولوجيا
المالية ستُنش���ط القطاع المالي ،وتالياً اإلقتصاد .وقد دعموا هذا
التطور وشجعوه ،بل وفرضوه في بعض الجغرافيات من خالل وضع
المعايير للخدمات المصرفية المفتوحة.

إنه���ا في الحقيقة ،ليس���ت تكنولوجيا مس���تقبلية ،لكنها حقيقة
ال في
واقع���ة ف���ي العديد م���ن المناط���ق الجغرافية في العال���م .مث ً
اإلتح���اد األوروب���ي ،لديه توجي���ه  ،PSD2وهي نس���خة جديدة في
خدم���ات الدفع ،وفي المملكة المتح���دة لديها الخدمات المصرفية
المفتوح���ة ،وثمة مب���ادرات مماثلة في أُس���تراليا ،وجنوب أفريقيا،
والعديد من البلدان األخرى .أما في منطقتنا العربية ،فثمة العديد
من الدول لديها مبادرات مصرفية مفتوحة مثل البحرين ،السعودية،
اإلمارات وغيرها.
ف���ي «ب���اث سوليوش���نز» ،لقد قمن���ا بتطوير نظام ب���اث للحلول
الرقمي���ة ( ،)Path Digitalإذ يقوم ه���ذا األخير بتمكين أي بنك
لفت���ح بياناته كواجه���ة برمجة تطبيقات مصرفية مفتوحة بس���هولة
وسالس���ة .نح���ن بنين���ا ه���ذه التكنولوجي���ا لتمكي���ن عم�ل�اء آيمال
أيضا بتوس���يع نطاق نظامنا ليش���مل
( )iMALلدين���ا ،كم���ا قمن���ا ً
بنوك ال تستخدم آيمال .يمكن ألي مؤسسة مالية اآلن أن تستخدم
الخدمات المصرفية المفتوحة باث للحلول الرقمية لعرض بياناتها
عل���ى أنها واجهة برمجة تطبيق���ات مفتوحة اس���تنادًا إلى المعايير
الدولية المعمول بها.
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بعد تجاوز قيمتها تريليوني دوالر
«أرامكو» تتخطى «غوغل»
وت ُصبح ثالث أكبر شركة مدرجة في العالم
تجاوزت القيمة الس���وقية لـ «أرامكو السعودية» ،أكبر شركة نفط
في العالم ،تريليوني دوالر خالل التداوالت األخيرة في سوق األسهم
السعودية لتصل إلى  2.026تريليون دوالر ( 7.6تريليونات ريال).
وتقدمت «أرامكو الس���عودية» على ش���ركة غوغل ( 1.783تريليون
دوالر) لتصبح ثالث أكبر ش���ركة مدرجة ف���ي العالم من حيث القيمة
الس���وقية بعد أن كانت رابعاً قبالً .وبذلك ال يس���بق ش���ركة «أرامكو
الس���عودية» من حيث القيمة السوقية عالمياً سوى شركتي أبل بقيمة
س���وقية  2.333تريليون دوالر ،ومايكروس���وفت البال���غ قيمتها 2.17
تريليون دوالر.
وتزامن إرتفاع س���هم ش���ركة أرامكو الس���عودية مع قفزة أس���عار
النفط متجاوزة  83دوالراً للبرميل ،وهي أعلى مس���تويات للخام منذ
أكتوبر/تش���رين األول  .2018ووص���ل س���هم «أرامكو الس���عودية» إلى
مس���توى  38رياالً ،وهو أعلى مس���توى منذ  17ديس���مبر/كانون األول
 2019البالغ حينها  38.05رياالً .فيما أعلى سعر تاريخياً للسهم هو
 38.7رياالً والمس���جل في ثاني يوم تداول له في الس���وق الموافق 12
ديسمبر/كانون األول .2019

تعيين علي صالح أبادي
محافظ ًا جديد ًا للبنك المركزي في إيران
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عيّنت الس���لطات اإليرانية ،علي صالح أبادي محافظ ًا للبنك
المركزي ،وذلك في الوقت الذي يرزح فيه اإلقتصاد اإليراني تحت
وطأة العقوبات األميركية.
وقال الرئيس اإليراني إبراهيم رئيس���ي بعد تعيين صالح أبادي:
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021

«إن دور البن���ك المرك���زي ف���ي الحفاظ عل���ى قيمة العمل���ة الوطنية
والسيطرة على التضخم ،أساسي للغاية».
وصال���ح أبادي حاصل على درجة الدكت���وراه في اإلدارة المالية
من جامعة طهران ،وشغل منصب رئيس بورصة طهران.
)Union of Arab Banks (October 2021

األخبار والمستجدات

اإلسكوا تطرح رؤية تنموية جامعة لليبيا
تضمن عدم اإلنتكاس مجدد ًا للعنف

ف��ي إطار جهود تعزيز مس��ار الس�لام المس��تدام في ليبي��ا والحيلولة من دون اإلنت��كاس مجدد ًا للعنف ،أطلق��ت لجنة األمم
المتح��دة اإلقتصادي��ة واإلجتماعية لغربي آس��يا (اإلس��كوا) «رؤية لليبيا :نحو دول��ة اإلزدهار والعدالة والمؤسس��ات» ،هي
األشمل واألعمق من حيث تناولها للسياسات اإلقتصادية واإلجتماعية والمؤسسية الالزمة لرسم المسار المستقبلي لليبيا.
تس���تند الرؤي���ة إل���ى إط���ار حقوقي يضم���ن الحفاظ عل���ى ليبيا
موحدة ،تحترم التنوع الثقافي ،وتعزز الالمركزية المتوازنة ،وتستفيد
من الثروة البش���رية الليبية لبناء مؤسس���ات قادرة عل���ى إدارة عملية
التنمي���ة ،وم���ن الم���وارد الطبيعية لتحقي���ق النمو المس���تدام والرفاه
للمواطنين .وتسلط الرؤية الضوء على العالقة التكاملية بين الحقوق
المدنية والسياس���ية والحقوق اإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية من
ناحية ،وعمليّة التنمية من ناحية أخرى ،وال سيما خالل مرحلة إعادة
بناء الدولة.
وتق���دّم الرؤي���ة خطوطاً عام���ة لعقد إجتماعيّ جدي���د يُوازن بين
حق���وق أف���راد المجتم���ع وواجباته���م ،ويرس���م صالحيات الس���لطة
ومسؤوليّاتها ،ويقوم على ركائز هي :دولة العدالة والمواطنة والهوية،
والعدال���ة والحماي���ة اإلجتماعي���ة ،ونم���وذج إقتصادي متن���وّع بديل،
واإلصالح المؤسسي والشفافيّة والحوكمة الرشيدة.
ف���ي هذا اإلطار ،أش���ارت األمينة التنفيذية لإلس��كوا روال
دش��تي إلى أ ّن «ه���ذه الرؤية تعكس توافق مكوّن���ات المجتمع الليبي
المختلف���ة وطموحات���ه ،كم���ا تأتي في توقي���ت دقيق لمس���تقبل ليبيا
)Union of Arab Banks (October 2021

لتعضد ما تم تحقيقه حتى اآلن على المسار السياسي».
وأضافت دش���تي« :تطرح الرؤية سياسات وبدائل لصانعي القرار
في ليبيا هي األعمق واألش���مل في ما يضمن عدم اإلنتكاس مجددًا
للعنف ،وتحقيق الس�ل�ام المس���تدام والتنمية الش���املة التي ال تهمل
أحداً».
وتأتي الرؤية ضمن مش���روع الحوار اإلقتصادي واإلجتماعي في
ليبيا ،الذي يهدف إلى دعم اإلنتقال من مرحلة وقف النزاع إلى بناء
السالم المستدام .وقد شارك في الحوارات التي بلورت الرؤية أكثر
من  10آالف مواطن ليبيّ من كافة فئات المجتمع.
وكان���ت اإلس���كوا توقّعت ف���ي حزيران/يونيو  2021ب���أ ّن إحالل
السالم في ليبيا قد يؤدّي إلى تحقيق مكاسب إقتصادية كبيرة ،ليس
فق���ط لليبيا ،إنما ل���دول الجوار أيضاً ،تصل قيمته���ا إلى  162مليار
دوالر حت���ى العام  .2025وس���بق أن أصدرت دراس���ة بعنوان «الكلفة
اإلقتصادي���ة للص���راع في ليبي���ا» حذّرت فيه���ا من تفاقم الخس���ائر
اإلقتصادية التي تسبّبت بها الحرب في ليبيا ،حيث فاقت  576مليار
دوالر منذ بدء النزاع حتى العام .2020
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أرباحه إرتفعت  % 2.7في الربع الثاني من 2021
أكبر صندوق تقاعد في العالم يتضخَّم
قيمة أصوله  1.75تريليون دوالر
سجل صندوق إستثمار معاشات
التقاعد الحكومي في اليابان (،)GPIF
مكاسب ربع سنوية للفصل الخامس
توالي ًا من إستثماراته ،حيث ساعدت
العائدات من األصول الخارجية في
تعويض الخسائر في األسهم المحلية.
وأعلن الصندوق المعروف كأكبر صندوق
معاشات تقاعدية في العالم ،أن أرباحه
إرتفعت بنسبة  % 2.7في الربع
المنتهي في يونيو /حزيران  ،2021مما
رفع األصول الخاضعة إلدارته بمقدار
 4.98تريليونات ين ( 45.4مليار دوالر)
إلى مستوى قياسي بلغ  191.6تريليون
ين ( 1.75تريليون دوالر).
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وكانت األس���هم األجنبية هي األفضل أداءً ،حيث كسبت ،% 8.6
بينما خس���رت األسهم المحلية  .% 0.3وإرتفعت السندات األجنبية
 % 1.9والسندات اليابانية .% 0.5
كذل���ك كانت األس���هم في الخ���ارج ،األصول األفض���ل أدا ًء لدى
صندوق  GPIFمنذ أبريل /نيس���ان من العام الماضي ،عندما بدأ
ف���ي تقليل إعتم���اده على س���ندات الحكومة الياباني���ة للتركيز على
األس���هم والدي���ون الخارجي���ة .وخ�ل�ال يوليو /تموز  ،2021س���جل
 GPIFعائ���داً قياس���ياً للس���نة المالي���ة المنتهية في م���ارس /آذار
.2021
في المقابل ،س���جل صندوق إستثمار معاشات التقاعد الحكومي
اليابان���ي ،إنخفاضاً قياس���ياً في وزن س���ندات الخزانة األميركية في
محفظته في العام المالي الماضي ،حيث قادت األصول األكثر أماناً
في العالم إلى عمليات بيع للديون العالمية.
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021

وخفّض GPIFس���ندات الحكومة األميركية وأذون الخزانة إلى
 % 35من حيازاته من الديون الخارجية في  12ش���هراً المنتهية في
مارس /آذار  ،2021من  % 47سابقاً ،وفقاً لتحليل أجرته «بلومبرغ»
ألحدث البيانات .فيما تمّت زيادة إس���تثمارات الصندوق الياباني في
الديون السيادية األوروبية.
وق���ال رئيس صندوق  GPIFماس���اتاكا ميازونو في بيان« :لقد
ش���هد الربع من أبريل /نيس���ان إلى يونيو /حزيران  ،2021إرتفاعاً
ف���ي األس���هم العالمية عل���ى خلفية التوقعات في ش���أن ط���رح لقاح
«كوفي���د »-19وإع���ادة فت���ح اإلقتص���ادات ،باإلضافة إلى إس���تمرار
السياس���ة النقدية الميسرة من قبل الدول الرئيسية .وعلى الصعيد
المحلي ،تراجعت األس���هم اليابانية بسبب المخاوف من عودة ظهور
العدوى».
)Union of Arab Banks (October 2021

وإرتفع مؤشر  MSCIالعالمي لألسهم العالمية بنسبة % 7.3
في الربع األول من الس���نة الجارية ،بينما إنخفض مؤشر Topix
اليابان���ي بنس���بة  .% 0.5وتراجع���ت عائ���دات س���ندات الخزان���ة
األميركية ألجل  10س���نوات بمقدار  27نقطة أساس إلى ،% 1.468
ال عند
في حين لم تتغير عائدات س���ندات الخزانة اليابانية إ ّال قلي ً
 .% 0.05وإرتفع الدوالر بنسبة  % 0.4مقابل الين خالل الربع.
ومنذ نهاية يونيو /حزيران  ،2021إنخفض مؤش���ر  Topixبنسبة
.% 0.7
م���ن جانبه ،ق���ال ناوكي فوجي���وارا ،مدير الصناديق في ش���ركة
 Shinkin Asset Management Coلوكال���ة «بلومب���رغ»« :قد
يكون لدى  GPIFمجال لش���راء األس���هم اليابانية في الربع المقبل
من الس���نة الجاري���ة (أي حتى نهاية أيلول  /س���بتمبر  ،)2021حيث
إنخفضت المؤش���رات قليالً ..أساس���يات األس���هم اليابانية ليس���ت
سيئة أيضاً».

�صناديق تقاعد بـ  2تريليون دوالر
في �أ�ستراليا المت�أهبة لغزو �أ�سواق الأ�سهم
تتأه���ب أس���واق األس���هم إلس���تقبال إس���تثمارات جديدة من
صنادي���ق تقاع���د أس���ترالية تُق���دّر أصوله���ا بأكثر م���ن تريليوني
دوالر ،ف���ي وقت تعمل في���ه الصناديق على تغيير إس���تراتيجيتها
اإلس���تثمارية من خالل التحول إلى الرهان على أس���هم الشركات
الكبرى المدرجة.
وتش���هد صناديق التقاعد في أس���تراليا فورة خالل الس���نوات
األخي���رة مع تبن���ي تلك الصنادي���ق لخطط إس���تثمارية قوية أهّ لت
ع���دداً منها ف���ي نهاية المطاف نحو التحول إل���ى صناديق عمالقة
تبح���ث عن المزيد م���ن الفرص اإلس���تثمارية بما يحق���ق لها نمواً
مطرداً.
ولطالما كانت صناديق التقاعد األسترالية تميل نحو قنص
الفرص اإلستثمارية في الداخل إال أن تلك الصناديق في صدد
تغيير إس���تراتيجيتها في الوقت الحالي مع العمل على توظيف
مديري صناديق إس���تثمارية جدد من أجل التوسع في األسواق
الخارجي���ة وض���خ إس���تثمارات طويل���ة األجل في أس���هم النمو
عل���ى غرار السياس���ة الت���ي تنتهجها صنادي���ق التقاعد الكندية
والمعروف عنها بناء مراكز طويلة األجل في الش���ركات الكبرى
حول العالم.
ويق���ول كبي���ر موظف���ي االس���تثمار ل���دى صن���دوق Statewide
 ،Superوه���و صندوق للتقاعد يدي���ر أصوالً بنحو  8مليارات دوالر:
«خالل الس���نوات العشر المقبلة لن أُصاب باإلندهاش إذا ما وجدت
صنادي���ق التقاع���د األس���ترالية العب���اً فاع�ل�اً في مش���هد األس���واق
العالمية».
)Union of Arab Banks (October 2021

وتركزت اس���تراتيجية الصناديق األس���ترالية خالل عقود مضت
عل���ى إختيار مديري إس���تثمار من الش���ركات الكب���رى من أجل قنص
الفرص الخارجية ،وهو أمر باهظ التكلفة لتلك الشركات التي عدلت
من إس���تراتيجيتها وقرّرت زيادة موظفيها ف���ي الداخل ،والبحث عن
ذوي الخبرة في مجال اإلستثمار وهو أقل كلفة مما كانت تتكبده تلك
الشركات في السابق.
وبعد سلسلة من اإلندماجات بين صناديق التقاعد األسترالية،
ف���إن نحو  13صن���دوق تقاعد في الس���وق تبلغ أصوله���م المدارة
أكثر من  50مليار دوالر أس���ترالي ،تتبنى حالياً نهجاً توس���عياً في
األس���واق الخارجية يق���وم على بناء حصص في كبرى الش���ركات
حول العالم.
وعلى مدار عقد من الزمان ،كانت صناديق التقاعد الكندية هي
المهندس لتلك السياس���ة اإلس���تثمارية ،إذ تشير بيانات Dealogic
إل���ى أن تلك الصناديق أنفقت نحو  180مليار دوالر خالل الس���نوات
العش���ر الماضي���ة ،لبن���اء حصص إس���تثمارية ف���ي كبرى الش���ركات
العالمي���ة المدرج���ة وغير المدرجة م���ن مطار هيثرو ف���ي لندن إلى
كبرى الشركات في أميركا الجنوبية.
وف���ي نهاي���ة الرب���ع األول من الع���ام الجاري ،بلغ حج���م األصول
الم���دارة م���ن قبل صنادي���ق التقاع���د األس���ترالية  3.1تريليون دوالر
أس���ترالي ،م���ا يُوازي نح���و  2.3تريليون دوالر ،ف���ي وقت نجحت فيه
تل���ك الصناديق في تحقيق أفضل العوائد من إس���تثماراتها الداخلية
في إنتظار نتائج تحول بوصلتها نحو األسواق الخارجية في السنوات
المقبلة.
وتتضم���ن صنادي���ق التقاع���د األس���ترالية التي تخطط للتوس���ع
ف���ي الوق���ت الحال���ي  Aware Supe Aware Superوهو أكبر
صن���دوق تقاعد في أس���تراليا ،وتبلغ حجم أصول���ه المدارة نحو135
مليار دوالر.

�صناديق التقاعد في الدول
س���جل صندوق التقاع���د الحكومي في النروج ،أص���والً بمقدار
 1.289ملي���ار دوالر ،وش���ركة الصي���ن لإلس���تثمار ،الصي���ن1.045 ،
ملي���ار دوالر ،والهيئ���ة العام���ة لإلس���تثمار ،الكوي���ت 692.9 ،مليون
دوالر ،وجه���از أبو ظبي لإلس���تثمار ،اإلم���ارات  649.1مليون دوالر،
ومحفظ���ة اإلس���تثمار التابعة لمؤسس���ة النقد ،هون���غ كونغ580.8 ،
ملي���ون دوالر ،وصن���دوق «جي آي س���ي» ،س���نغافورة 453.2 ،مليون
دوالر ،وصندوق اإلس���تثمارات العامة ،السعودية 430 ،مليون دوالر،
وتماس���يك القابض���ة ،س���نغافورة 417.3 ،ملي���ون دوالر ،والمجل���س
الوطن���ي لصندوق الضمان اإلجتماعي ،الصي���ن 372 ،مليون دوالر،
وصندوق مؤسس���ة دبي لإلس���تثمارات الحكومية ،اإلمارات302.3 ،
مليون دوالر.
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شهر حافل للبنوك المركزية ..والسياسة النقدية محطّ األنظار
التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى المستويات
وفي أميركا إلى مستويات لم يشهدها اإلقتصاد منذ األزمة المالية
تتطلّع األس��واق خالل ش��هر س��بتمبر/أيلول  2021إل��ى إجتماعات البن��وك المركزية ،ولع��لّ أهمّ ها «الفدرال��ي» و«المركزي
سجل التضخم في منطقة اليورو أعلى مستويات خالل  10أعوام ،في أغسطس/آب  ،2021فيما قفز التضخم
األوروبي» ،حيث ّ
في أميركا إلى مستويات لم يشهدها اإلقتصاد منذ األزمة المالية العالمية من الفترة عينها .فهل تُ غيّ ر البنوك المركزية من
سياستها التوسعية خالل سبتمبر/أيلول 2021؟
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ف���ي التفاصي���ل ،منذ نحو ش���هرين (تموز /يوليو وآب/أغس���طس
 ،)2021كانت البيانات اإلقتصادية في العالم تُش���ير إلى نمو متس���ارع.
لك���ن منذ ذلك الوقت ،بدأنا نش���هد تدهوراً في البيان���ات اإلقتصادية،
إن كان على صعيد الصناعة ،أو الخدمات أو الوظائف ،بدءاً من آس���يا
وصوالً إلى الوالي���ات المتحدة األميركية .وقد أصبح التركز اليوم على
ماذا ستكون إستجابة البنوك المركزية؟
ثم���ة إجتماعات ع���دة للبنوك المركزية في س���بتمبر/أيلول ،2021
بينه���ا إجتماع البنك المركزي األوس���ترالي ،والبنك المركزي األوروبي،
واأله���م في هذه اإلجتماعات إلتآم البن���ك الفدرالي األميركي .لكن ما
ه���ي القرارات التي س���تتخذها هذه البنوك المركزي���ة؟ علماً أننا بدأنا
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021

نش���هد تغيراً في خطابه���ا حيال التوقع���ات وتجديد السياس���ة المالية
والنقدية.
واقع الحال« ،المركزي األس���ترالي» لم يرف���ع معدالت الفائدة منذ
نح���و  11عام���اً .فمنذ األزمة المالي���ة – اإلقتصادية ف���ي العام ،2008
ش���هدنا رفعاً بس���يطاً لمعدالت الفائدة ،ومن ثم منذ العام  2010بدأنا
نشهد تخفيضاً لمعدالت الفائدة.
تركي��� ُز البن���وك المركزي���ة عموم���اً ،س���يكون ح���ول موضوع ش���راء
األصول .علماً أن البنك المركزي األس���ترالي ،يبدو أن سياسته ستكون
مختلف���ة ع���ن البنك المركزي النيوزيلندي ،ال���ذي كان من المفترض أن
يرفع معدالت الفائدة ،في آغس���طس /آب  ،2021لكن لم يفعلها .علماً
)Union of Arab Banks (October 2021

أن «المركزي األس���ترالي» لم يرفع مع���دالت الفائدة ،إذ ترك الموضوع
إلى ما بعد العام  .2023لكن ماذا عن برنامج شراء األصول؟
يُتوق���ع أن يس���تمر «المرك���زي األس���ترالي» ف���ي ش���راء األص���ول،
بأربع مليارات جنيه أس���ترليني أس���بوعياً ،حيث س���تتغير هذه الخطة،
وخصوصاً أننا شهدنا العديد من اإلغالقات خالل الفترة الماضية في
مدن أُسترالية عدة.
أبر ُز األس���باب التي قد تؤث���ر على قرارات «المركزي األس���ترالي»
هو هب���وب موجة جديدة من
الكورونا ،وال سيما متحور الـ
«دلتا» ،فيما التوقعات تش���ير
إلى هبوط في الناتج المحلي
اإلجمال���ي في الرب���ع الثالث
م���ن الس���نة الحالي���ة ،نتيجة
اإلغالقات التي شهدناها.
بالنس���بة إلى «المركزي
األوروب���ي» ،فس���يكون هناك
أيضاً إجتماع مهم جداً لهذا
«المركزي» ،فيما سياس���اته لم تتغير حيال معدالت الفائدة .لكن الذي
تغيّر على نحو كبير ،هو التضخم ،وهو بنس���بة  ،% 3وهي المس���تويات
األعل���ى من���ذ األزمة المالي���ة العالمية المش���ار إليها ف���ي العام ،2008
وتالياً ،نش���هد الكثير من الخالف���ات في ما بين أعضاء البنك المركزي
األوروبي ،وال سيما بين مَن يريد تقليص شراء األصول ،إذ لدينا شراء
سندات بـ  80مليار يورو ،وفق البرنامج الطاريء ،ومَن يتخوف من عودة
بع���ض اإلغالق���ات والتأثير على البيانات اإلقتصادية ،حيث قد نش���هد
ضعفاً في النمو في دول اإلتحاد األوروبي.
أم���ا على صعيد «الفدرالي األميركي» ،لن نش���هد تغيّراً في معدّالت
الفائدة ،حيث س���تبقى في مس���تويات التضخم ،وهي مستويات صفرية.
هذه المعدالت هي األعلى بين الدول المتقدمة (فوق مستويات الـ ،)% 5
ولدينا برنامج ش���راء أصول قائم بـ  80مليار دوالر ش���هرياً ،و 40ملياراً
لألصول المرهونة على صعيد العقار.
بم���اذا يُفك���ر «الفدرال���ي األميرك���ي»؟ وف���ق تصريح���ات رئي���س
«اإلحتياطي الفدرالي» جيروم باول ،فقد أش���ار إلى «أن البدء بتقليص
شراء األصول في نهاية العام .»2021
في خضم إرتفاعات نسب التضخم األميركية المتواصلة ،لم يتردد
رئيس االحتياطي الفدرالي جيروم باول في تأكيده موقفه الس���ابق «أن
الفدرالي سيستمر في تقديم «دعم قوي» إلستكمال التعافي اإلقتصادي
األميركي من جائحة فيروس كورونا».
وخالل شهادة باول أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب،
أكد أنه «واثق من أن اإلرتفاعات األخيرة في األس���عار ،مرتبطة بإعادة
فت���ح اإلقتص���اد بعد الجائحة» ،مش���يراً إلى أنها «س���وف تتالش���ى مع
الوقت».
)Union of Arab Banks (October 2021

وأض���اف رئيس االحتياط���ي« :أن البن���ك المركزي س���يصبُّ كامل
تركي���زه على إعادة أكبر عدد ممك���ن من الناس إلى العمل» ،معتبراً «أن
أيّ تح���رّك لتقليل الدع���م لإلقتصاد ،عن طريق تقليص برنامج ش���راء
األصول الش���هرية ل���ـ «الفدرالي» البالغ  120ملي���ار دوالر ،ال يزال بعيد
المنال ،حيث ال تزال  7.5ماليين وظيفة مفقودة».
وف���ي تصريح���ات في ش���أن مع���دل التضخم أش���ار ب���اول إلى «أن
اإلرتفاع���ات تأتي بش���كل أساس���ي م���ن الس���لع والخدم���ات المرتبطة
بش���كل مباش���ر بإعادة فتح
اإلقتصاد» ،مش���يراً إلى أنه
«ال يرى ضرورة للتس���رّع في
التحول نحو سياس���ة ما بعد
الجائحة».
وس���جل اإلقتص���اد
األميرك���ي خ�ل�ال ش���هر
يونيو/حزي���ران  2021أعلى
ضغ���وط تضخمية منذ أكثر
من عقد ،حيث إرتفع مؤشر
أسعار المستهلكين للشهر الخامس توالياً ،بنسبة  % 5.4ليُسجل أعلى
مس���توى منذ أغس���طس/آب  ،2008فيما لو إس���تثنينا الغذاء والطاقة،
حي���ث قفز المؤش���ر إلى أعلى مس���توياته من���ذ س���بتمبر/أيلول ،1991
مرتفعاً للشهر الرابع توالياً بنسبة .% 4.5
وهك���ذا بعدما كانت التوقعات بنمو الوظائف في الواليات المتحدة
بنحو الـ  750ألف وظيفة ،حقّقت الوظائف نمواً بنحو  275الف وظيفة.
لك���ن إذا نظرن���ا إلى مع���دل الثالثة أش���هر الماضية ،فقد ش���هدنا
الوظائ���ف تنم���و بـ  750ألفاً .بن���اء عليه ،هل س���يُصرّح «الفدرالي» بأن
هذا النمو س���يكون لمرة واحدة؟ ومن ثم ،هل س���تعود بيانات التوظيف
إلى اإلرتفاع مجدداً ،أم أنه سيتخوف من هذه األرقام ،وتالياً يُقرر عدم
تجديد السياسة النقدية في سبتمر /أيلول 2021؟ (هنا ال نتحدث عن
رفع معدّالت الفائدة إنما عن برنامج شراء األصول).
غولدم���ان س���اكس The Goldman Sachs Group, Inc
(مؤسّ س���ة خدمات ماليَّة وإس���تثماريَّة أميركيَّة متعددة الجنسيَّات ،تُع ّد
من أش���هر المؤسس���ات المصرفيَّة في الواليات المتَّح���دة والعالم ،يقع
مقره���ا في مبنى غولدمان س���اكس) ،تتوق���ع «أن «الفدرالي األميركي»
س���يُقلص برنامج شراء األصول ،بـ  15مليار دوالر ( 10مليارات سندات
خزينة و 5مليارات لألوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري)».
لكن بدأنا نشهد إختالفات حتى في توقعات «الفدرالي األميركي»،
متى سيبدأ في التقليص؟ هل في سبتمبر/ايلول 2021؟ أم في نوفمبر/
تشرين الثاني أو في ديسمبر/كانون األول 2021؟
الكثير من األمور التي تهتم بها األسواق المالية ،من أسواق األسهم،
الس���ندات والعمالت ،يُمكن ان تتضح على نحو أكثر خالل اإلجتماعات
المشار إليها.
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المصارف األميركية تعبر حقبة «كورونا» بأمان

أرباح ضخمة مع تراجع المخاطر

حقق��ت المص��ارف األميركي��ة الكب��رى أرباح�� ًا كبي��رة ف��ي
الربع الثان��ي من العام  ،2021بينما يش��هد إقتصاد الواليات
المتح��دة تحس��ن ًا تدريجي�� ًا بع��د توقف��ه المرتب��ط بوباء
«كوفيد ،»19في حين ينفق العمالء بسخاء لكنهم ال يزالون
مترددين في االقتراض بكثافة.
وف��ي ذروة إنتش��ار «كوفي��د »19الع��ام الماض��ي ،خصص��ت
مؤسس��ات «وول س��تريت» عش��رات المليارات م��ن الدوالرات
لتغطي��ة مدفوع��ات محتمل��ة ألف��راد وش��ركات ...لك��ن ل��م
تُ س��جل حاالت إفالس كبي��رة ،وتمكنت المصارف من اإلفراج
ع��ن إحتياط��ات في الربع الثان��ي ،بلغت  2.4ملي��ار دوالر في
مجموع��ة «س��يتي غ��روب» ،و 2.2مليار دوالر ف��ي «بنك أوف
أميركا» ،و 1.6مليار دوالر لدى «ويلز فارغو».
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وقال الرئيس التنفيذي لـ«بنك أوف أميركا» ،براين موينيهان «إن
حمالت التطعي���م التي يرافقها الدعم المس���تمر لإلجراءات المالية
والنقدي���ة ع���ززت اإلنتع���اش الكامل والس���ريع وإس���تعادة اإلقتصاد
عافيته» .وأش���ار تش���ارلي ش���ارف ،المدي���ر اإلداري لمجموعة «ويلز
فارغ���و» ،إل���ى أن «ج���ودة اإلئتمان ال تزال متينة بش���كل إس���تثنائي».
وأضاف« :رغم أننا نتوقع زيادة الديون غير المس���ددة في مرحلة ما،
فإننا ال نزال نرى إتجاهات قوية في جميع أعمالنا».
وأدى تحس���ن اإلئتم���ان إل���ى زيادة أرب���اح المص���ارف التي بلغت
 6.2مليارات دوالر لـ«س���يتي غروب» ،و 9مليارات دوالر لـ«بنك أوف
أميركا» ،و 6مليارات دوالر لـ«ويلز فارغو».
أم���ا مجموعتا «ج���ي بي مورغان تش���يس» و«غولدمان س���اكس»
اللت���ان أعلنتا نتائجهما أخي���راً فقد حققتا أرباح���اً بلغت  11.9مليار
دوالر و 5.3مليارات توالياً.
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021

وعل���ق جيم���ي ديم���ون ،الرئي���س التنفي���ذي لـ«جي ب���ي مورغان»
قائ�ل�اً « :أصبح الوباء وراءن���ا إلى حد ما» .وأضاف أن المس���تهلكين
«متش���وقون» لإلنفاق ،بدافع من إرتفاع قيم���ة منازلهم وزيادة دخلهم
ومدخراتهم .وأضاف ديمون أن الشركات تبدو في الوقت نفسه «في
حالة جيدة» و«ال تعاني من مديونية غير عادية».
ويبقى أن نرى ما إذا كان العمالء سيبدأون في إقتراض المزيد.
وينفق األفراد بش���كل ع���ام المزيد على بطاقات الس���حب واإلئتمان
للذهاب إلى المطاعم أو الس���فر أو ش���راء المالبس ،لكنهم يسددون
األموال بسرعة أكبر قبل أن تتمكن البنوك من فرض رسوم عليهم.
فل���دى «بن���ك أوف أميركا» مث�ل�اً زاد اإلنفاق ببطاق���ات اإلئتمان
م���ن قبل األفراد بنس���بة  ،% 46لك���ن المبالغ التي لم يتم س���دادها
على هذه البطاقات انخفضت بنس���بة  .% 15وقال جيريمي بارنوم،
المدير المالي لمصرف «جي بي مورغان تش���يس»« :إنه وضع صحي
للمستهلكين ،لكنه أبطأ نمو قروضنا».
ف���ي الوقت نفس���ه؛ ال تزال أس���عار الفائدة منخفض���ة بقرار من
«اإلحتياط���ي الفيدرال���ي» األميركي لتحفيز اإلنتع���اش ،نتيجة لذلك؛
تكس���ب المؤسس���ات المالي���ة مبالغ أقل م���ن القروض الت���ي تمنحها
لعمالئها؛ مما يؤثر على دخلها.
وإنخفض���ت عائدات «بنك أوف أميركا» بنس���بة  ،% 4وعائدات
«س���يتي غ���روب»  ،% 12و«ج���ي بي مورغان تش���يس» بنس���بة .% 8
وأشار موينيهان إلى أنه من المتوقع أن يتعزز هذا التوجه؛ وال سيما
أن «الش���ركات بحاجة إلى زي���ادة مخزوناتها والتوظيف لتلبية الطلب
المتزايد للمستهلكين».
وعلى صعيد اإلس���تثمار ،شهدت المجموعات العمالقة في «وول
ستريت» بشكل عام تراجع الدخل الناتج عن وسطائها مقارنة بالفترة
نفسها من العام 2020التي إتسمت بتقلبات كبيرة .وقد بلغت % 28
في «جي بي مورغان تشيس» ،و % 32لدى «غولدمان ساكس» ،و% 12
لـ «بنك أوف أميركا».
لك���ن الطل���ب كان كبيراً على المصرفيين المس���ؤولين عن تقديم
المش���ورة للشركات في ش���أن عمليات إندماج وإستحواذ أو إكتتابات
عامة أولية ،خصوصاً في «جي بي مورغان» و«غولدمان ساكس».
وعبّر مس���ؤولو المص���ارف األميركية عن تفاؤله���م ،لكنهم أكدوا
أنهم يبقون مس���تعدين لمواجهة «كوفي���د  ،»19 -وقالت جين فريزر،
رئيس���ة «سيتي غروب» ،إنه «يجب أن ندرك أن اإلنتعاش اإلقتصادي
ف���ي العالم غير منتظم» ،مش���يرة قبل كل ش���يء إل���ى الصعوبات في
توزيع اللقاحات.
)Union of Arab Banks (October 2021
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الكونغرس ي ُحاول الحد من قوة
شركات التكنولوجيا األميركية العمالقة

ناقش���ت إحدى لجان مجل���س النواب األميركي مؤخراً ،تش���ريعاً
يستهدف الحد من قوة ونفوذ شركات التكنولوجيا األميركية العمالقة،
ف���ي أول تحرك مه���م من جانب الحزبين الجمه���وري والديموقراطي
للحد من نفوذ منصات اإلنترنت ،رغم عدم وضوح المسار اإلجرائي
للوصول بهذا المشروع إلى مرحلة القانون القابل للتطبيق.
وأش���ارت وكالة «بلومب���رغ» إلى «أن غالبية القوانين الس���تة التي
تناقش���ها اللجن���ة القضائي���ة ف���ي مجلس الن���واب ،هي نت���اج عملية
تحقيق قامت بها لجنة فرعية لمكافحة اإلحتكار مع ش���ركات «أبل»،
و«فيس���بوك» ،و«ألفابي���ت» ،و«أم���ازون» وإس���تمرت  16ش���هراً بهدف
التعامل مع سيطرة هذه الشركات على األسواق.
وأف���ادت «بلومبرغ» أن���ه «في حين من غي���ر المحتمل ،أن تتحوّل
هذه المقترحات التي تُهدد شركات التكنولوجيا العمالقة إلى قوانين
بنصوصها الحالية ،فإنها تُظهر رغبة أعضاء الكونغرس في الوصول إلى
طريقة للح ّد من سيطرة شركات التكنولوجيا العمالقة على األسواق،
وتظهر رغبتهم في تعزيز قوة مكافحة االحتكار في الواليات المتحدة.
وم���ن ه���ذه المقترحات ،مش���روع قانون قدمه النائ���ب الديموقراطي
ديفيد سيسليني رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة اإلحتكار في مجلس
النواب ،س���يمنع الش���ركات من منح خدماتها مزايا على حس���اب أي
خدمة منافس���ة على منصاتها ،ويُمكن أن يُكبّد هذا قطاع اإلعالنات
في «غوغل» خسائر تبلغ  23مليار دوالر».
ويُحظّ ر مش���روع القانون ال���ذي اقترحته النائب���ة الديموقراطية
)Union of Arab Banks (October 2021

برامي�ل�ا غاياب���ال م���ن والية واش���نطن ،على الش���ركات تقديم بعض
الخدم���ات ،ويُمك���ن أن يُجبر «أمازون» على بيع ش���بكة مس���تودعات
الجملة ،ومراكز توصيل الطلبات إلى العمالء التي تحقق لها عائدات
جيدة.
ومن ش���أن حزمة مكافحة االحتكار التي كش���ف عنها الكونغرس
األميرك���ي وتس���تهدف كبري���ات ش���ركات التكنولوجي���ا أن تؤثّر ،حال
إقراره���ا ،بش���كل كبير على كيفية إس���تخدام الن���اس لإلنترنت وعلى
الشركات األميركية األكبر واألنجح.
وقد تمهّد مش���اريع القوانين المطروحة للتصويت ،إلعادة تنظيم
أو تفكي���ك ش���ركات عمالق���ة مث���ل «غوغ���ل» ،و«فيس���بوك» ،و«أبل»،
و«أمازون» مع إعادة تش���كيل النظام البيئي لإلنترنت برمّته .وستمنع
اإلج���راءات عمالق���ة التكنولوجيا من تش���غيل منصة ألط���راف ثالثة
وع���رض خدمات تنافس���ية على تل���ك المنصات في الوق���ت ذاته ،ما
يعني ضربة كبيرة لشركات على غرار «أبل» و«أمازون».
كما يس���عى النواب إلى منع ش���ركات التكنولوجيا من منح أولوية
لمنتجاته���ا وخدماته���ا ،ف���ي خط���وة تس���تهدف «غوغ���ل» عل���ى وجه
الخصوص .ويطلب إجراء آخر «نقل» البيانات و«التوافق التش���غيلي»،
ال مع اإلبقاء
وهو ما سيُسهّل على الناس االستغناء عن «فيسبوك» مث ً
على بياناتهم وعناوين اإلتصال .وبموجب الحزمة ،س���تُمنع ش���ركات
التكنولوجي���ا األكبر من اإلس���تحواذ على المنافس���ين ،التي تُخصص
أمواالً إضافية لتطبيق إجراءات مواجهة اإلحتكار.
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خسائر مالية فادحة
تتكبّدها الشركات في العالم
جرّاء التقييم السلبي لعمالئها على اإلنترنت
ش��دد الخبير المتخصص في قطاع األعمال،
ّ
المؤس��س والرئي��س التنفي��ذي لتطبي��ق
 Raayiس��تيفان طوبي��ا( ،أول تطبيق ش��امل
لمراجع��ات األعم��ال ف��ي اإلم��ارات) عل��ى
«ال��دور ال��ذي يلعب��ه تقيي��م العم�لاء عب��ر
اإلنترن��ت ف��ي نجاح األعم��ال ،وزي��ادة فرص
نم��و إيراداته��ا وأرباحه��ا» ،داعي�� ًا الش��ركات
إل��ى «تعزي��ز دور تقيي��م العم�لاء والتغذي��ة
الراجعة من المتعاملين ،وتبنّ يها في الخطط
اإلس��تراتيجية لها ،كونها أداة أساسية ،يجب
أن تُ وليه��ا الش��ركات اإلهتمام ال�لازم لتعزيز
أرباحها واإلحتفاظ بقاعدة عمالئها».
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وق���ال طوبيا« :ب���ات مؤكداً األهمي���ة المحورية لتقيي���م العمالء عبر
اإلنترنت في نجاح العالمات التجارية وتحقيقها العوائد ،حيث تشير
الدراس���ات إل���ى أن حوال���ي  % 95م���ن العمالء يق���رأون التقييمات
قبل إتخاذ قرار ش���راء أية س���لعة أو منتج أو خدمة ،مما يؤكد أنه ال
يُمك���ن إغفال الدور الذي يلعب���ه التقييم عبر اإلنترنت في المحافظة
عل���ى المتعاملي���ن الحاليي���ن ،وإكتس���اب عمالء جدد .وف���ي ضوء أن
ال للغاية ،أصبحت
اإلنترن���ت جعل الوصول إلى هذه المعلومات س���ه ً
هذه المعلومات ذات تأثير مضاعف على أعمال الش���ركات وسمعتها
التجارية في الوقت عينه».
وأظه���رت دراس���ة حديث���ة من كلي���ة هارف���ارد لألعم���ال «أن كل
ال حالياً،
تقييم س���لبي على اإلنترنت يُكبّد الش���ركات خسارة  30عمي ً
باإلضاف���ة إلى أن كل تقييم بنجمة إضافية ،يرتبط بنس���بة زيادة في
العائد تُراوح بين  % 5إلى  ،% 9كما تُظهر األرقام أن المتس���وقين
عل���ى اإلنترنت يُودون إنفاق نس���بة  % 31إضافية على ش���ركة لديها
تقييمات «ممتازة» ،وترغب نس���بة  % 92منهم إختيار ش���ركة محلية
طالما لديها تقييم  4نجوم».
وخ�ل�ال فت���رة جائحة «كوفي���د  ،»-19إزداد ع���دد العمالء الذين
يبحث���ون ف���ي التقييم���ات والمراجع���ات عل���ى اإلنترنت ع���ن تجارب
العمالء السابقين حول المنتجات أو الخدمات .وفقًا لنتائج إستبيان
لتقييمات العمالء ،أكد نحو  % 31من العمالء أنهم قرأوا المزيد من
التقييمات في العام الماضي نتيجة الجائحة.
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021

ستيفان طوبيا
المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق Raayi

وقال طوبيا« :إن هذه النتائج تُثبت أكثر من أي وقت مضى ،كيف
أصب���ح العمالء ف���ي هذا الوقت يعتمدون بدرج���ة كبيرة على التقييم
إلرشادهم في قرارهم الشرائي ،وهذا يُشير في األمر عينه لقوة آراء
العمالء ،والتي يُمكنها التأثير على معدالت الربحية للشركة».
وتتمح���ور فك���رة  Raayiح���ول تقدي���م منص���ة ش���املة متعددة
القطاعات ،تُتيح مش���اركة المراجعات الموضوعة من قبل مستهلكين
ومتعاملين حقيقيين .ويهدف التطبيق إلى ربط األعمال التجارية من
كل المجاالت مع المستهلكين عبر مكوّنات ثالثة أساسية.
العنص���ر األساس���ي للتطبيق هو دليل األعم���ال التجارية ،والذي
يُق���دم رؤى عن القطاعات المتنوعة الت���ي تعمل في الدولة .والمكون
الثان���ي هو الس���ماح للعمالء بتقيي���م ومراجعة مدى أداء الش���ركات،
ويس���مح التطبيق من خالل هذه الخاصية لألفراد تقديم آرائهم عن
الش���ركات المحلية في أكثر من  17مجاالً ،مما يُسهم في توفير وقت
وجهد كل المستهلكين من خالل توفير طريقة سهلة لهم ،للعثور على
الش���ركة المناس���بة إلحتياجاتهم .وأخيراً ،خاصية التنظيم الخاصة
للتطبي���ق والتي تتيح للمس���تخدمين بمش���اركة المعلومات عبر قوائم
متخصصة بحسب كل قطاع.
خت���م طوبي���ا متوقعاً «أن تكتس���ب مراجعات العم�ل�اء المزيد من
القوة خالل فترة ما بعد الجائحة ،وال سيما أن الشركات تُولي المزيد
من اإلهتمام ،لدمج آراء المستهلكين في عملياتها ضمن سعيها لرفع
مستويات خدمة المتعاملين ورضاهم».
)Union of Arab Banks (October 2021
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«أمازون» تستثمر أكثر من مليار جنيه
وتمتلك أكثر من  15محطة توصيل في مصر

افتتح��ت ش��ركة «أم��ازون» ،مس��تودع ًا في مدينة العاش��ر م��ن رمضان ف��ي محافظة الش��رقية في مص��ر ،ليصل بذلك
إستثمارات الشركة إلى مليار جنيه.
وقال نائب رئيس الش��ركة لمنطقة الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا ،رونالدو مش��حور« :إن هذا المس��تودع ،الذي تم
تجدي��ده ،يق��ع على مس��احة  28ألف متر مربع ،ويُ عد ُجزء ًا من إس��تثمارات الش��ركة في مجال الخدمات اللوجس��تية
بالسوق المصرية».
واإلبت���كارات اللوجس���تية للمنطق���ة ،والت���ي من ش���أنها النهوض
وأش���ار مش���حور خ�ل�ال إحتفالي���ة حضره���ا رئيس ال���وزراء بمستوى قطاع التجارة اإللكترونية وازدهاره».
المصري مصطفى مدبولي ،إلى «أن المس���تودع يس���تهدف توفير
من ناحيته ،أش���ار المدير العام لشركة «أمازون» و«سوق دوت
تجربة تس���وق وتوصيل أكثر س���رعة لتلبية طلبات عمالء التسوق
عبر اإلنترنت ،كما أنه سيُس���هل تقديم المزيد من المنتجات إلى كوم» في مصر عمر الصاحي إلى «أن هذا المس���تودع يُعد األول
ش���ريحة أكب���ر من العم�ل�اء في مص���ر ،وذلك أكثر م���ن أي وقت من نوعه في قارة أفريقيا» ،الفتاً إلى «أن إستثمارات «أمازون» في
البنية التحتية الحديثة ،والتكنولوجيا المتقدمة ،والخدمات رفيعة
مضى».
وتعت���زم «أم���ازون» إط�ل�اق منصته���ا اإللكتروني���ة لدعم رواد المس���توى ،تتوافق مع برنامج عمل الحكومة المصرية» ،الفتاً إلى
األعمال في مصر .وفي الوقت نفسه ،أشار نائب رئيس الشركة «أن الش���ركة تعمل على دعم الش���ركات الصغيرة والمتوسطة في
مش���حور إلى «أن الشركة تستثمر أكثر من مليار جنيه في مصر ،مصر لتوسيع نطاق أعمالها عبر اإلنترنت».
وأك���د الصاح���ي «أن «أمازون» تدعم مس���يرة التحول الرقمي
وتوف���ر ما يزي���د على  3000وظيفة ،وتمتل���ك أكثر من  15محطة
توصيل على مستوى الجمهورية ،وتحتل السوق المصرية المرتبة ف���ي مصر ،عبر سلس���لة م���ن التحديثات المتط���ورة على مختلف
العمليات في مس���تودعها» ،مشيراً «أن إس���تثمارات «أمازون» في
األولى من حيث إستثمارات «أمازون» في القارة اإلفريقية.
وأش���ار مشحور إلى «أن إس���تثمارات «أمازون» الجديدة تؤكد مج���ال الخدم���ات اللوجس���تية أدت إل���ى زيادة الس���عة التخزينية
إلتزام الش���ركة الراس���خ والمتواص���ل تجاه دعم وتعزي���ز القطاع لمس���تودعها ف���ي مدين���ة العاش���ر من رمض���ان ،وذلك ف���ي إطار
اإلقتص���ادي ،إذ تح���رص الش���ركة عل���ى جل���ب أفض���ل التقنيات التحضير إلطالق موقع «أمازون» مصر اإللكتروني».
)Union of Arab Banks (October 2021
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رؤية دولية قاتمة آلفاق اإلقتصادات الفقيرة:
«البلدان األقل نمواً» تواجه التراجع
بدرجة أكبر من البلدان المجاورة األكثر ثراء
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أعرب مس��ؤولو التجارة في منظمة األمم المتحدة عن إعتقادهم
أن جائح��ة كورون��ا زادت التوقعات اإلقتصادي��ة «القاتمة» للدول
األكثر فقر ًا في العالم ،وم��ن المرجح أن «تغرق» العديد من الدول
في أزمات لسنوات عدة مقبلة.
وحذر مؤتم��ر األمم المتح��دة للتجارة والتنمي��ة (األونكتاد) من
أن «التعاف��ي العالم��ي الذي ب��دأ يظهر على مرحلتي��ن» من الوباء
والقيود المرتبطة به ،واللذين تس��ببا الع��ام الماضي في إنكماش
إقتص��ادات معظم الدول يُ مك��ن أن «يعكس مكاس��ب التنمية التي
تحققت بصعوبة».
وأف���اد األونكتاد في تقرير لمناس���بة مرور نصف قرن على إس���تخدام
صنّ���اع السياس���ات لمصطلح «البل���دان األقل نمواً» أن نحو مليار ش���خص
يعيشون في  % 46من «البلدان األقل نمواً» يواجهون التراجع بدرجة أكبر
عن البلدان المجاورة األكثر ثراء.
وقال���ت ريبيكا غرينس���بان األمين الع���ام لألونكت���اد إن «البلدان األقل
نمواً» التي لديها ناتج محلي إجمالي مجمع يبلغ  1.2تريليون دوالر ،تقريباً
مثل المكسيك أو إندونيسيا «في منعطف خطير».
وبالتزام ��ن ،خفّض البنك الدولي توقعات ��ه للنمو اإلقتصادي للكثير من
دول ش ��رق آس ��يا والمحيط الهادي .وبحسب أحدث تقرير صادر عن البنك
الدول ��ي ،فإن ��ه يُتوقع نمو إقتصادات المنطقة الت ��ي تضم  18دولة ليس من
بينها الصين ،بمعدل  % 2.5من إجمالي الناتج المحلي خالل العام الحالي،
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ولي ��س بمع ��دل  % 4.4كم ��ا كان يُتوقع ف ��ي أبريل (نيس ��ان) الماضي ،قبل
إرتفاع أعداد اإلصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في المنطقة.
وذكر البنك أن الصورة األقل بريقاً إلقتصادات ش���رق آسيا والمحيط
اله���ادي تع���ود إلى القيود التي تم فرضها بس���بب تفش���ي في���روس كورونا
المستجد والتي كبحت النشاط اإلقتصادي.
وأضاف البنك أن الساللة دلتا المتحورة من فيروس كورونا المستجد
ومحاول���ة تقليل إنتش���ارها أدت إلى «إضطراب اإلنت���اج» وبددت إحتماالت
تعافي قطاع السياحة الذي يمثل حوالي  % 10من إجمالي الناتج المحلي
في ماليزيا وتايالند ودول أخرى في المنطقة.
وحذر البنك من أن بعض الدول تواجه تداعيات إقتصادية أطول مدى
لما يعرف بإسم «كورونا الممتد» حيث ستؤدي تأثيرات الجائحة إلى «تقليل
النمو وزيادة عدم المساواة بين قطاعات المجتمع».
ويُتوق ��ع أن تك ��ون ميانم ��ار أش ��د دول المنطقة تضرراً م ��ن التداعيات
اإلقتصادية للجائحة ،حيث سيطر الجيش على السلطة في فبراير (شباط)
 .2021وج ��اء تحذي ��ر البنك ليؤكد توقع ��ات بنك التنمية اآلس ��يوي ،ومقره
ف ��ي العاصم ��ة الفلبينية مانيال والصادرة أخيراً في ش ��أن إنكماش إقتصاد
ميانمار بنحو  % 20من إجمالي الناتج المحلي خالل العام الحالي.
في الوقت نفس���ه ،يتوقع البنك الدول���ي نمو إقتصاد الصين وهو ثاني
أكب���ر إقتص���اد في العالم ،بمعدل  % 8.5من إجمالي الناتج المحلي خالل
العام الحالي.
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«شنغهاي بودونغ للتنمية»  SPDBو«هواوي» ي ُطلقان مستودعات
ذات خدمات مالية لألول بدمج التمويل الرقمي في التخزين

قدم بنك ش��نغهاي بودونغ للتنمية (بنك  )SPDوش��ركة هواوي حل مس��تودعات ذات خدمات مالية لبنك ش��نغهاي بودونغ
للتنمية لدى هواوي كونكت  .2021الحل هو أحد أكبر المعالم في اإلبتكار المشترك للرقمنة المالية .إنها أيض ًا خطوة نحو
ال
توحيد بنك األش��ياء ،حيث يس��تخدم الحل إنترنت األش��ياء لتأمين تعهدات الممتلكات المنقولة ،مما يجعل كل كائن قاب ً
للتعريف ،وكل إنذار يُ مكن تتبعه ،وكل عنصر جدير بالثقة.
في العام الماضي ،أصدر بنك شنغهاي بودونغ للتنمية و«هواوي»
الورقة البيضاء لبنك األش���ياء ،والتي تقت���رح نموذجاً ونظاماً جديداً
للخدم���ات المالية .بعد ذلك ،بدأ بنك ش���نغهاي بودون���غ للتنمية في
تطبيق التقنيات الرقمية المبتكرة للترويج لبنك األش���ياء ،بالش���راكة
م���ع «ه���واوي» من أج���ل «الغوص ف���ي الرقمية» .المس���تودعات ذات
الخدم���ات المالي���ة لبن���ك ش���نغهاي بودون���غ للتنمية ه���ي واحدة من
المبادرات المهمة التي نتجت عن هذه الشراكة والتوجيه.
الحل مصمم لسالس���ل التوري���د الصناعية وه���و طريقة مبتكرة
إلدارة التعه���دات لخصائ���ص التخزي���ن المنقولة .في الس���ابق كانت
منطق���ة الخدم���ات المالي���ة الت���ي لم تش���هد رقمنة واس���عة النطاق،
تمثل العقارات المنقولة مس���احة س���وق إبتكارية تبلغ قيمتها مليارات
اليوانات.

حل الم�ستودعات من بنك �شنغهاي بودونغ للتنمية:
�إدارة �آمنة و�سهلة للممتلكات المنقولة

ف���ي كثير من األحيان ،تخض���ع الممتلكات المنقول���ة للعديد من
المخاطر .على سبيل المثال ،قد ال تكون الملكية واضحة ،لذلك يتم
رهن الممتلكات مرات عدة .في الوقت نفس���ه ،قد ال تكون ش���ركات
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اإلشراف دائماً أخالقية تماماً ،وهذا هو سبب إحتمال حدوث الغش،
حتى إن كان اإلش���راف دقيقاً ،فإنه مكلف من دون الوسائل الرقمية،
ومن دون منصة التخلص ،من الصعب تحقيق الدخل من السلع.
إس���تجابة لهذه المش���كالت ،صمم بنك ش���نغهاي بودونغ للتنمية
ح�ل�اً أكث���ر دق���ة وجدي���راً بالثقة .يس���تخدم بن���ك ش���نغهاي بودونغ
للتنمي���ة مس���تودعات  RFIDوأجهزة الوزن وأجهزة سالس���ل الكتل
 PDAلتس���جيل المعلوم���ات الموضوعية مباش���رة في المس���تودع.
تتوافق البضائع الواردة مع التمويل واإلقراض ،بينما ترتبط البضائع
الصادرة بالس���داد .هذا يجع���ل مراقبة البضائع أس���هل بكثير وأكثر
فعالية.
يس���اعد الح���ل أيض���اً ف���ي تحدي���د قيم���ة البضائع بدق���ة .فهو
يدم���ج التجارة التي ت���م التحقق منها ،واإلدراك ،ومعلومات الس���وق،
ويس���تخدمها لتحدي���د الملكي���ة ،والتقييم ،والتخلص الفعال .بش���كل
أساس���ي ،تصب���ح التدفق���ات اللوجيس���تية والتجاري���ة ورأس الم���ال
والمعلوم���ات مركزي���ة ،مما يوفر البيان���ات الالزم���ة لتقييم األصول
المنقولة بش���كل صحيح .يمكن في الوقت الراهن ،لمؤسسات المنبع
والمص���ب ،الوصول إلى خدمات مالية دقيقة تغطي سلس���لة التوريد
بأكملها.
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«المركزي األوروبي» يختار شركة «نيكسي» لتطوير اليورو الرقمي
بيرتولوزو :العمالت المشفرة يصعب اإلعتماد عليها في المعامالت العابرة للحدود
تعمل شركة نيكسي اإليطالية  Nexiالعمالقة للمدفوعات مع البنك المركزي األوروبي إلصدار عملة رقمية للبنك .وقال
الرئيس التنفيذي لشركة نيكسي ،باولو بيرتولوزو« :نحن نتعامل مع البنك المركزي األوروبي ،ونساهم في تصميم اليورو
الرقمي المستقبلي ،ألننا نعتقد أنه يُ مكن أن يكون قوة إيجابية في تطور المدفوعات الرقمية».
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وحدد البنك المركزي األوروبي خططه لنس����خة رقمية من اليورو في
يوليو/تم����وز  ،2021حيث يتصوّر البن����ك المركزي اليورو الرقمي على أنه
عمل����ة مكملة لنظامه النقدي الحالي ،بدالً من إس����تبدال النقد المادي أو
تقليص دور المقرضين التجاريين.
وتعم����ل البن����وك المركزية في جمي����ع أنحاء العالم بنش����اط (على أو)
إستكش����اف العم��ل�ات الرقمي����ة لبنوكه����ا المركزي����ة ،أو عم��ل�ات البن����وك
المركزية .يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه إستخدام النقد إنخفاضاً
متزاي����داً ف����ي العديد من اإلقتص����ادات المتقدمة ،ووس����ط إهتمام متزايد
بالعمالت المشفرة مثل «بيتكوين».
كم����ا يُنظ����ر إلى الصين على أنها الالعب الرئيس����ي في الس����باق نحو
العم��ل�ات الرقمية للبن����وك المركزية ،بعد أن إختب����رت اليوان الرقمي مع
ماليين المواطنين في عدد من المناطق.
وف����ي وقت س����ابق من هذا الع����ام ،قال مجلس اإلحتياط����ي الفيدرالي
األميرك����ي إنه «س����يصدر قريباً ورق����ة بحثية تستكش����ف إحتمالية إطالق
ال����دوالر الرقمي ،بينما يدرس بن����ك إنكلترا أيضاً إمكانات النقود الرقمية
التي يصدرها البنك المركزي.
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وي����رى بيرتول����وزو «أن العمالت الرقمي����ة مثل «بيتكوي����ن» و«إيثر» من
غير المرجح أن تلعب دوراً في المدفوعات العابرة للحدود» ،مش����يراً إلى
«التقلبات الشديدة في أسعار هذه األصول».
وصنّفه����ا على أنه����ا فئة أصول ،حيث تتقلب صعوداً وهبوطاً بنا ًء على
آخر بيان صادر عن شخص ما في وادي السيليكون« ،وهو بالضبط عكس
ما تحتاجه في المدفوعات .أنت بحاجة إلى يقين القيمة التي تتبادلها».
وق����ال بيرتولوزو« :اليوم هذه األنواع من العمالت المش����فرة ليس لها
تأثير أساسي في المدفوعات» ،مشيراً إلى أنه يُعتقد «أن عمالت البنوك
المركزية والعمالت المس����تقرة المصممة لتجنب التقلبات التي تظهر في
العمالت المشفرة األخرى ستلعب دوراً أكبر بكثير».
مع قيمة سوقية تزيد عن  20مليار دوالر ،تُعد  Nexiواحدة من أكبر
ش����ركات الدفع ف����ي اإلتحاد األوروبي .في العام الماضي ،وقَّعت الش����ركة
عمليتي إس����تحواذ كبيرتين ،ووافقت على ش����راء المنافسين  SIAوNets
بمبلغ إجمالي بنحو 14.5مليار دوالر ،وهي تتنافس على األعمال التجارية
ف����ي مجال المدفوعات اإللكترونية مع ش����ركة  Adyenالهولندية و«ورلد
الين» الفرنسية.
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رائدات األعمال يقدن الطريق نحو اإلقتصاد الرقمي
وفقً ا ألبحاث «ماستركارد» في الشرق األوسط وأفريقيا

رغ��م الفج��وة بين الجنس��ين والتحدي��ات اإلجتماعية ،ف��إن رائدات األعم��ال في جميع أنحاء العالم وفي الش��رق األوس��ط
وأفريقيا ( )MEAتقدن الطريق في اإلستفادة من قوة اإلقتصاد الرقمي لتحقيق النجاح والنمو.
في بحث أجرته ش���ركة « - Mastercardماس���تركارد» ،تعتقد
الش���ركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء ( )SMEsأن هناك
خال من النقد ألعمالهن.
فوائد ضخمة إلقتصاد ٍ
وفقاً لمؤشر ثقة الش���ركات الصغيرة والمتوسطة نمنMaste r
 ، card MEAفإن  % 81من س���يدات األعمال في المنطقة لديهن
حض���ور رقمي ألعمالهن التجارية ،مقارنة بـ  % 68من نظرائهن من
الرجال.
م���ن حيث البصمة الرقمية لرائ���دات األعمال في المنطقة ،فهن
يتصدرن وس���ائل التواصل اإلجتماعي ( ،)% 71يليها موقع الش���ركة
 % 57ف���ي منطقة الش���رق األوس���ط وش���مال أفريقي���ا ،حيث عدد
رائ���دات األعم���ال الالتي لديهن موقع على ش���بكة اإلنترنت ()% 71
أكثر من وجودهن على وسائل التواصل اإلجتماعي (.)% 55
وتتواف���ق ه���ذه النتائج مع إلتزام ماس���تركارد العالمي بربط 25
مليون سيدة أعمال باإلقتصاد الرقمي في حلول العام  ،2025كجزء
من هدفها لبناء عالم أكثر إستدامة وشمولية.
وكش���ف مؤش���ر ثقة الش���ركات الصغيرة والمتوسطة م ن Ma s
 tercard MEAأن أكث���ر م���ن  % 80م���ن رائ���دات األعمال لديهن
إس���تعداد رقم���ي ألعمالهن مقارن���ة بنظرائهن من الرج���ال ،لكن قلة
قليلة منهن يحصلن على التمويل الالزم لنمو أعمالهن.
عل���ى الصعيد العالم���ي ،يتم تمثيل الش���ركات المملوكة للنس���اء
بش���كل جي���د في مجال ري���ادة األعمال ،ومع ذلك فم���ن المقدّر ،أنها
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تص���ل فق���ط إلى ما بي���ن  % 2و % 10من تمويل البن���وك التجارية.
وه���ذا يعك���س اإلمكان���ات الهائل���ة التي تتمت���ع بها س���يدات األعمال
من الش���ركات الصغيرة والمتوس���طة عندما يقمن بتس���ريع وصولهن
إل���ى األدوات المالية والرقمية التي س���تُتيح المزي���د من التكافؤ بين
الجنسين في النظام البيئي لألعمال.
ووفقً���ا إلس���تطالع  ، Mastercardفإن مس���تويات الثقة حول
المعامالت الرقمية مرتفعة حيث ال تواجه  % 30من رائدات األعمال
ف���ي الش���رق األوس���ط وأفريقي���ا أي تحدي���ات في قب���ول المزيد من
المدفوعات رقمياً ،مقابل المدفوعات النقدية ،وال سيما المدفوعات
عبر الهاتف المحمول ( )% 62والمدفوعات عبر اإلنترنت ()% 57
ومدفوعات البطاقات (.)% 45
وترتبط مس���تويات الثقة المتزايدة في المجال الرقمي كضرورة
لألعمال التجارية بفهم أعمق وإعتراف أوسع بين الشركات الصغيرة
والمتوسطة بالميزات التي تنتج عن اإلقتصاد الرقمي المتنامي.
وتسلط رائدات األعمال الضوء على زيادة كفاءة المعامالت عبر
قن���وات متعددة ( )% 60وس���هولة عدم التعامل م���ع األموال النقدية
أو معالجته���ا ( .)% 60كم���ا يُعربن عن تقديرهن لوجود طريقة أكثر
مالءم���ة للدف���ع للموردين والموظفي���ن ( ،)% 59والوصول األس���رع
لإليرادات ( ،)% 55وإحتمالية أقل لإلحتيال ( )% 53والوصول إلى
فرص نمو األعمال الجديدة (.)% 50
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أوبك بلس» ت ُبقي على سياستها من دون تغيير
وبرنت يبلغ  82دوالر ًا للبرميل

وزير الطاقة السعودي األمير عبد العزيز بن سلمان خالل ترؤسه اجتماع «أوبك بلس» االفتراضي

إرتفعت أس��عار النفط ،وتخطت مس��توى  80دوالر ًا للبرميل ،للمرة األولى منذ العام  ،2018وبلغت خالل الجلس��ة  82دوالراً،
بعدم��ا أقرت الدول األعضاء في تجمع «أوبك بلس» ،اإلبقاء على سياس��تها اإلنتاجية الحالي��ة ،أي زيادة اإلنتاج بواقع 400
ألف برميل يومياً ،بدء ًا من نوفمبر (تشرين الثاني) .2021
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وإبقاء مستوى اإلنتاج من دون تغيير ،ال يُلبي زيادة الطلب الكبيرة
في األس���واق ،وهو ما إنعكس على األس���عار الفورية بش���كل ملحوظ.
وصع���د س���عر خام القي���اس برنت بأكثر م���ن  % 50عمّ���ا كان عليه
ف���ي بداية الع���ام .ويُعزّز اإلتجاه الحالي لـ «أوبك بلس» مع المعطيات
الحالية للس���وق ،توقعات إرتفاع أس���عار النفط لمستويات  100دوالر
للبرميل.
وإتفق���ت المجموع���ة في يوليو (تموز)  ،2021عل���ى زيادة اإلنتاج
 400أل���ف برميل يومياً كل ش���هر حتى أبريل (نيس���ان)  ،2022على
األقل للتخلص تدريجاً من تخفيضات تبلغ  5.8ماليين برميل يومياً.
وجاء قرار «أوبك بلس» أخيراً ،بعد أن أوصت اللجنة الفنية باإللتزام
بخطة اإلنتاج التي أقرّها التحالف مسبقاً.
وق���رر التحالف عق���د اإلجتماع المقب���ل في  4نوفمبر/تش���رين
الثاني  ،2021لمناقشة خطة إنتاج ديسمبر/كانون األول  ،2021التي
تعتمد على مراقبة أسواق الطاقة.
وتتع���رّض منظم���ة البل���دان المص���درة للبترول (أوبك) وروس���يا
وحلف���اء آخ���رون ،في ما يُطل���ق عليه «أوبك بلس» لضغ���وط من كبار
المستهلكين مثل الواليات المتحدة والهند لزيادة اإلمدادات من أجل
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021

تهدئة إرتفاع األسعار.
وكانت الهند ،وهي مس���تهلك كبير آخ���ر للنفط ،تضغط من أجل
زيادة اإلمدادات .وقال متحدث بإسم الكرملين« :إن الرئيس الروسي
فالديمير بوتين لم يُجرِ أي مناقشات عبر الهاتف في اآلونة األخيرة
في ش���أن إتف���اق إنتاج النف���ط العالمي الذي تتبن���اه مجموعة «أوبك
بلس» لكبار المنتجين».
أضاف المتحدث دميتري بيس���كوف أيضاً «إن الكرملين ال يريد
إس���تباق نتائج إجتماع «أوبك بلس» ،وإمتنع عن الخوض في تفاصيل
النتائج المحتملة له .بينما علق نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر
نوفاك على قرار «أوبك بلس» ،بأنه سيُساعد في إستقرار السوق»
وكان���ت مجموعة «فيتول غ���روب» الهولندية لتجارة النفط( ،أكبر
مجموع���ة مس���تقلة لتج���ارة النفط ف���ي العالم) ،أفادت «أن سياس���ة
اإلنتاج الخاصة بتحالف «أوبك بلس» س���تكون العامل الرئيسي الذي
يؤثر على أس���عار النفط خالل األش���هر المقبلة» ،موضحة «أن هناك
فرصة ضئيلة لعودة النفط اإليراني إلى األسواق العالمية هذا العام،
وأن منتج���ي النف���ط الصخري ف���ي الواليات المتحدة ال يس���تثمرون
بالشكل الكافي لزيادة اإلنتاج سريعاً».
)Union of Arab Banks (October 2021

األخبار والمستجدات

األمم المتحدة تمنح دبي جائزة «المدينة النموذجية»
وتصنّفها المركز األول للمرونة على مستوى العالم
أك���د الش���يخ حم���دان
ب���ن محم���د ب���ن راش���د آل
مكت���وم ،ول���ي عه���د دب���ي
رئي���س المجل���س التنفيذي
«أن م���ا تحقق���ه دب���ي م���ن
إنج���ازات عالمي���ة م���ا هي
إال ثمار رؤية الشيخ محمد
بن راش���د آل مكتوم ،نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم دبي ،وتوجيهاته الدائمة بمضاعفة العمل لترسيخ ريادة
دبي كنموذج لمدن المستقبل بتبني حلول ومشاريع نوعيه ننطلق فيها
من حيث إنتهى اآلخرون ،باإلعتماد على طاقات وطنية تُش���كل عماد
منظوم���ة العمل ،وكفاءات عالمية وجدت في دبي المس���احة الرحبة
واألجواء المشجعة على التميز واإلبداع ،وأطر عمل ذكية ومستدامة
تضمن أعلى مس���تويات األداء وأس���رع معدالت اإلنجاز ،حيث تجتمع
كل تلك العوامل في تأكيد مكانة دبي كالمدينة األفضل للحياة والعمل
في العالم.
جاء ذلك لمناسبة فوز دبي بجائزة «المدينة النموذجية في مجال
المرونة والذكاء واإلستدامة» المقدمة من مكتب األمم المتحدة للحد

م���ن المخاطر والك���وارث،
وه���ي الجائ���زة الت���ي تُمنح
ألفضل المدن العالمية في
كفاءة اإلجراءات التي تُعزز
م���ن المرون���ة والح���د م���ن
المخاطر ،حيث تم تصنيف
دب���ي كأول مرك���ز للمرونة
على مس���توى العالم ،وهي
المدين���ة الوحي���دة الت���ي
حصل���ت على هذا التكري���م ،من بين  56مدينة ت���م تصنيفها و4357
مدينة تنافست على نيل هذه الجائزة.
والتقى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ،في حضور
الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ،رئيس هيئة دبي للطيران المدني
النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي ،بقيادات الدوائر والهيئات
والمؤسس���ات الحكومية التي ش���اركت في تحقيق هذا اإلنجاز بما
تقدمه من مش���اريع فريدة وما تطبقه من نظم وآليات عمل تتناغم
م���ع خطط دبي اإلس���تراتيجية ،الرامية إلى تعزي���ز مقومات البيئة
الذكية وترس���يخ أسس اإلس���تدامة ،وتؤكد أعلى مستويات المرونة
في األداء.

تمويل أوروبي للدول األكثر تضرر ًا جراء «بريكست»
وافق���ت حكوم���ات اإلتح���اد
األوروب���ي ،بش���كل نهائ���ي أخي���راً،
عل���ى تقديم تمويل ط���ارئ قدره 5.4
مليارات ي���ورو ( 6.3مليارات دوالر)
لل���دول األعض���اء المتض���ررة م���ن
التداعيات اإلقتصادية لـ «بريكست»،
عل���ى أن يُخص���ص القس���م األكب���ر م���ن المبل���غ آليرلن���دا وفرنس���ا.
وس���تحصل آيرلن���دا ،الدول���ة الوحي���دة في اإلتح���اد األوروب���ي التي
تتش���ارك ح���دوداً برية مع المملكة المتح���دة ،على  1.1مليار يورو من
الصندوق لمس���اعدتها في التعويض عن معظم األضرار التي لحقت
بها جرّاء «بريكست».
أما فرنس���ا ،فس���تحصل على  735مليون يورو ،يُخصص القس���م
)Union of Arab Banks (October 2021

األكب���ر منه���ا لقطاع صيد الس���مك،
علم���اً أن قدرته���ا عل���ى الوصول إلى
مياه المملكة المتحدة تقلصت بنسبة
 % 25بموجب بنود إتفاق اإلنفصال.
وتوصل���ت لن���دن وبروكس���ل في
اللحظ���ة األخي���رة في  24ديس���مبر
(كان���ون األول)  2020إل���ى إتفاق تجاري لمرحلة ما بعد «بريكس���ت»
يضمن عدم فرض رس���وم جمركية على معظم البضائع بين المملكة
المتحدة واإلتحاد األوروبي .لك���ن القواعد الجمركية الجديدة زادت
التكاليف والبيروقراطية بالنس���بة إلى الشركات من الجانبين .كذلك
أدخل���ت الحكومة البريطانية برامج دعم لش���ركات المملكة المتحدة
المتأثرة بتداعيات «بريكست».

) 150

احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر 2021

األخبار والمستجدات

 3.6تريليونات دوالر صفقات إندماج وإستحواذ
والتكنولوجيا سجلت  800مليار دوالر من الصفقات
أف��ادت ش��ركة ريفينيتف للبيان��ات ،أن عمليات
اإلندماج واإلس��تحواذ تتزاي��د حول العالم هذا
الع��ام ،بس��بب تعاف��ي األس��واق واإلقتص��ادات
وثباتها م��ن اإلنتكاس��ات الناجمة ع��ن جائحة
كورون��ا ،موضح��ة أن��ه «ت��م تس��جيل صفق��ات
بقيم��ة  3.6تريليون��ات دوالر من��ذ بداية العام
الحال��ي ،أي أكث��ر م��ن ضع��ف (  )% 117قيم��ة
صفق��ات اإلندم��اج واالس��تحواذ خ�لال الفترة
نفسها من العام الماضي.
وأوضحت الشركة أن قيمة الصفقات التي تم تسجيلها هذا العام حطمت
الرقم القياس����ي الذي تم تس����جيله بـ 2.9تريليون دوالر المسجل في العام
 2007بإرتفاع نسبته .% 22
أضاف����ت الش����ركة« :تج����اوزت قيمة صفق����ات اإلندماج واإلس����تحواذ
ف����ي أقل من  8أش����هر إجمالي العام الماضي بأكمله ،والذي س����جل 3.59
تريليون����ات دوالر ،وتم اإلعالن عن صفقات بقيمة  730مليار دوالر خالل
الربع الثالث الحالي».

وصنّفت إندماج ش����ركة «وارنر ميديا» مع «ديس����كفري» على أنها أكبر
صفق����ة لهذا العام حت����ى تاريخه ،ويُتوقع إنتهاء ذلك اإلندماج في منتصف
الع����ام  2022بعد إزالة بع����ض العقبات التنظيمية ،وان أميركا تُهيمن على
نش����اط صفق����ات اإلندماج واإلس����تحواذ عالمياً مع ما يُق����رب من النصف
( )48حت����ى تاريخ����ه ،تليها الصين بـ % 9وبريطانيا بـ ،% 6الفتة الى «أن
التكنولوجيا شكلت القطاع الرائد في مجال اإلستثمار وصفقات اإلندماج
واإلس����تحواذ على مس����توى العالم ،وإس����تحوذت على حص����ة بـ % 22من
نشاط الصفقات منذ بداية العام.

�صفقات الإندماج

 800مليار دوالر �صفقات تكنولوجية

بالنس����بة إلى عدد الصفقات التي تم اإلع��ل�ان عنها منذ بداية العام،
أشارت «ريفينيتف» الى أنها «حققت أعلى رقم قياسي على اإلطالق بأكثر
من  35ألف صفقة ،أي بزيادة  % 23عما تم تسجيله من صفقات خالل
الفترة نفسها من العام الماضي ،عندما تم تسجيل  28ألف صفقة حينها.

وختمت «ريفينيتف» للبيانات« ،إن قطاع التكنولوجيا سجل  800مليار
دوالر من صفقات االندماج واالس����تحواذ من����ذ بداية العام ،أي أكثر من 3
أضعاف مما تم تس����جيله في العام الماضي وأعلى مس����توى على اإلطالق
منذ بداية العام».

«البتكوين» ترتفع إلى أعلى مستوى منذ مايو /أيار  2021بأكثر من  50ألف دوالر
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إرتف ��ع س ��عر العملة الرقمية «بتكوين» لتص ��ل إلى  50,000دوالر أخيراً ،وهو أعلى مس ��توى في
أكث ��ر من  3أش ��هر ،وذلك مع إس ��تمرار إنتعاش العملة المش ��فرة األش ��هر عالمياً ،وف ��ق بيانات موقع
.CoinDesk
ووصلت عملة «البتكوين» إلى أعلى مستوى لها بأكثر من  64,000دوالر في أبريل /نيسان ،2021
لكنها بيعت بكثافة في يونيو /حزيران ويوليو /تموز  ،2021حتى إنخفضت إلى أقل من  30ألف دوالر.
وكان أحد األس ��باب الرئيسية هو تجديد التدقيق التنظيمي من جانب السلطات الصينية والذي
أجبر عمليات تعدين «البيتكوين» على اإلغالق واإلنتقال إلى مكان آخر خارج الصين.
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021
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موافقة سعودية للبنك األهلي المصري
على إفتتاح فرع جديد في المملكة
وافق مجلس الوزراء
عل��ى
الس��عودي
من��ح البن��ك األهلي
المصري الترخيص
إلفتتاح ف��رع للبنك
في المملكة العربية
الس��عودية ،بع��د
أن كان ق��د حص��ل
البنك عل��ى تصريح
البنك المركزي المصري بإتخاذ اإلجراءات الالزمة
للتواجد في المملكة لمزاولة أعماله.
ووج���ه رئي���س مجل���س إدارة البن���ك األهل���ي المصري
هشام عكاشة الش���كر واإلمتنان للسلطات السعودية ممثلة
بمجل���س ال���وزراء والبنك المرك���زي الس���عودي «الذي قام
بكاف���ة التيس���يرات في كاف���ة المراحل وص���والً إلى مرحلة
الحصول عل���ى الترخيص ،وهو ما يعك���س حرص المملكة
وإهتم���ام مس���ؤوليها بتواجد البنك األهل���ي المصري بفرع
في السعودية».
وأضاف عكاش���ة« :أن إفتتاح فرع للبنك في الس���عودية
يُعدّ خطوة إستراتيجية مهمة ،تخدم خطط البنك الطموحة
للتوسع واإلنتشار الخارجي في أهم المراكز الحيوية خارج
مص���ر في مختلف أنحاء العالم» ،مش���يراً إلى «أن التوس���ع

في ال���دول العربية هو
إح���دى إس���تراتيجيات
ه���ذا اإلنتش���ار ،وال
س���يما ف���ي الب�ل�اد
الت���ي تش���هد حرك���ة
تجاري���ة وإس���تثمارات
بيني���ة نش���طة ،حي���ث
تأت���ي المملك���ة العربية
الس���عودية ف���ي مقدمة
تل���ك البالد ،س���واء م���ن جانب العالق���ات التاريخي���ة التي
تربط الش���عبين ،أو من خالل التعاون اإلقتصادي والتبادل
التجاري الممتد الذي س���يدعمه تواجد فرع من البنك في
المملكة».
وأكد عكاش���ة «أن الجالية المصرية في الس���عودية تُعدّ
إح���دى أكب���ر وأه���م الجاليات حي���ث يف���وق تعدادها ثالثة
ماليين مصري ،يعملون في مختلف المجاالت الحيوية التي
تخدم إقتصاد المملكة» ،مشدداً على «أن السوق السعودية
م���ن أكثر األس���واق الواعدة في منطق���ة الخليج العربي ،بل
وفي قارة آس���يا بأكملها ،وأن حرص البنك على أن يتواجد
بها يأتي اس���تناداً الى احتياج���ات المصريين العاملين بها.
علماً أن السعودية تُعد ثاني أكبر الدول إستثماراً في مصر
بحجم إستثمارات تخطى الـ  6مليارات دوالر».

«األهلي المصري»
يطلق حسابات الشمول المالي
للشركات وأصحاب المهن الحرة والحرفيين
أطلق البنك االهلي المصري للمرة األولى في السوق المصرفية المصرية
نوعين جديدين من الحس ��ابات الجارية التجارية تحت مسمى «الشمول المالي
للش ��ركات واألنش ��طة اإلقتصادي ��ة» ،حي ��ث يس ��تهدف البن ��ك من إط�ل�اق تلك
الحس ��ابات التيس ��ير على الفئات التي تُمارس نش ��اطاً تجارياً أو مهنياً ،وترغب
)Union of Arab Banks (October 2021

في فتح حس ��ابات تجارية للمنشآت متناهية الصغر بأقل مستندات ،باإلضافة الى
ش ��ريحة العمالء من أصحاب الحرف واألعمال ومنها على سبيل المثال الحرفيين
في مختلف تخصصاتهم.
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كيف أصبحت الواليات المتحدة
مركز تعدين «بيتكوين» الجديد في العالم؟

قبل أن تقرر الصين طرد جميع ش��ركات تعدين «بيتكوين» ،كانت الش��ركات تغادر بالفعل بأعداد كبيرة ،حيث تظهر بيانات
جديدة من جامعة كامبريدج أنهم كانوا على األرجح متجهين إلى الواليات المتحدة.
وحتى إبريل /نيسان  2021كانت الواليات المتحدة ثاني أكبر مناطق تعدين العمالت المشفرة عالمياً ،كما كانت تمثل % 17
من إجمالي حجم تعدين «بيتكوين» عالمياً ،حيث مثلت تلك الحصة زيادة بنسبة  % 151عن سبتمبر /أيلول .2020
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من جانبه ،ق���ال مؤس���س  Blockcapو ،Core Scientificدارين
فينش���تاين« :على مدار الـ  18ش���هراً الماضية ،شهدنا نمواً جاداً في
البنية التحتية للتعدين في الواليات المتحدة .وقد الحظنا زيادة هائلة
ف���ي عمليات التعدين التي تتطلع إلى اإلنتقال إلى أميركا الش���مالية،
ومعظمها في الواليات المتحدة».
وال تتضم���ن مجموع���ة البيانات هذه الهجرة الجماعي���ة للتعدين من
الصي���ن ،مم���ا أدى إلى توقف نصف ش���ركات تعدي���ن «بيتكوين» في
العالم عن العمل.
ووفق���اً لبيانات كامبري���دج التي تم إصدارها حديث���اً ،قبل بدء حظر
التعدي���ن الصين���ي ،كانت الصي���ن تمثل  % 46م���ن إجمالي عمليات
التجزئ���ة ف���ي العالم ،وهو مصطلح يس���تخدم لوصف قوة الحوس���بة
الجماعية لشبكة «بيتكوين» .ويُمثل هذا إنخفاضاً حاداً من % 75.5
في س���بتمبر /أيلول  ،2019ومن المرجح أن تكون النس���بة أقل بكثير
بالنظر إلى الهجرة الجماعية الجارية راهناً.
بدوره ،قال فريد ثيل من ش���ركة ماراثون ديجيتال« :يبحث 500000
م���ن ش���ركات تعدي���ن «بيتكوين» الصينيي���ن عن موطن ف���ي الواليات
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021

المتحدة» ،مش���يراً إل���ى أنه «إذا وجدت موضع ق���دم لها ،فهذا يعني
أن أمي���ركا الش���مالية س���يكون لديها ما يقرب م���ن  % 40من معدل
التجزئة العالمي في حلول نهاية العام .»2022

هيمنة �أميركية

الهيمن���ة األميركية المتصاعدة ،هي حالة بس���يطة من التحضير
والتي صادفها الق���رار الصيني .حيث تعمل الواليات المتحدة بهدوء
على بناء قدرتها على اإلس���تضافة لس���نوات .وقبل أن تبدأ ش���ركات
تعدي���ن «بيتكوين» بالفعل في القدوم إلى أميركا ،قامت ش���ركات بيع
أجهزة التعدين بمغامرة ،مبنية على أن وجود البنية التحتية المناسبة
سيجعل الواليات المتحدة سوقاً عليه طلب.
ومع تراجع بيتكوين في أواخر العام  2017ودخول السوق األوسع
في ش���تاء تش���فير متعدد الس���نوات ،ومع عدم وجود طلب كبير على
مزارع «بيتكوين» الكبيرة ،رأى مش���غلو التعدين في الواليات المتحدة
إفتتاحهم وإنتهزوا الفرصة لنش���ر أموال رخيصة لبناء نظام التعدين
البيئي في الواليات المتحدة.
)Union of Arab Banks (October 2021

دور «كوفيد»

يقول الرئيس التنفيذي لش���ركة العمالت الرقمية ،Foundry
الت���ي س���اعدت في جل���ب أكثر م���ن  300ملي���ون دوالر من معدات
التعدي���ن إل���ى أمي���ركا الش���مالية ،مايك كولي���ر« :لق���د كان عمال
المناج���م الكبار والمتداول���ون علناً قادرين على زي���ادة رأس المال
للقيام بعمليات شراء كبيرة».
وقد إس���تمرت شركات مثل شركة التعدين المشفرة في أميركا
الش���مالية  Core Scientificفي بناء مس���احة إس���تضافة طوال
فترة شتاء التشفير ،بحيث يكون لديها القدرة على توصيل معدات
جدي���دة ،وف���ق كولي���ر .ويضيف« :لقد تم ش���حن غالبي���ة المعدات
الجدي���دة المصنعة بين مايو /أيار  2020وديس���مبر /كانون األول
 2020إلى الواليات المتحدة وكندا».
ورغ���م أن الوب���اء العالم���ي ،ق���د أغل���ق قطاع���ات كبي���رة من
االقتص���اد ،إال أن برام���ج التيس���ير الكمي من البن���وك المركزية،
كان���ت نعمة لش���ركات التعدين األميركية ،حي���ث باتت الرغبة في
اإلس���تثمار والمخاطرة مرتفعة ما ق���اد فترة نعيم جديد للعمالت
المشفرة.

لماذا �أميركا؟

ي���رى فينش���تاين« ،أن نق���ل مئات الماليي���ن من ال���دوالرات ،من
ش���ركات التعدين إلى خ���ارج الصين ،يتطلب تأكيداً على اإلس���تقرار
السياسي والقانوني للوجهة التي سيتم نقل تلك األصول إليها».
وم���ن المفيد أيضاً أن الواليات المتحدة هي أيضاً موطن لبعض
م���ن أرخص مصادر الطاقة على ه���ذا الكوكب ،وكثير منها يميل إلى
أن يك���ون متج���دداً .نظ���راً إلى أن عم���ال المناجم على نطاق واس���ع
يتنافسون في صناعة ذات هامش ربح منخفض ،حيث تكون تكلفتهم
المتغي���رة الوحيدة هي الطاقة عادةً ،يت���م تحفيزهم على الهجرة إلى
أرخص مصادر الطاقة في العالم.
ويتوق���ع ثيل «أن يتم تش���غيل معظم عم���ال المناجم الجدد الذين
ينتقل���ون إلى أميركا الش���مالية بمصادر الطاقة المتج���ددة ،أو الغاز
الذي يتم تعويضه عن طريق إعتمادات الطاقة المتجددة».
بينما يش���ير الشريك المؤسس لشرك ة Castle Island Ve n
 ،turesني���ك كارت���ر ،إل���ى «أن التعدين ف���ي الوالي���ات المتحدة ليس
متج���دداً بالكامل» ،إال أنه يق���ول «إن عمال المناجم هنا أفضل كثيراً
في إختيار مصادر الطاقة المتجددة وشراء التعويضات».

إحتياجات السيولة لدى البنوك المغربية
تتجاوز  69مليار درهم
أف��اد بنك المغ��رب المركزي
أن إحتياجات الس��يولة لدى
البن��وك إرتفع��ت إل��ى 68.5
ملي��ار دره��م في المتوس��ط
األس��بوعي ف��ي يوني��و/
حزي��ران  ،2021مقاب��ل
 67.8مليار درهم في الش��هر
السابق.
ولفت بنك المغرب في نش���رته الش���هرية عن الوضع اإلقتصادي
والنقدي والمالي ،إلى أنه «ضخ  78.1مليار درهم ،منها  30.6ملياراً
على شكل سلف لمدة سبعة أيام و 18.6مليار درهم على شكل عمليات
إعادة ش���راء ،وتك���رار  29مليار درهم على ش���كل قروض مضمونة»،
مش���يراً إل���ى أنه «ف���ي ظل هذه الظروف ،إس���تقر س���عر الفائدة بين
البن���وك بمتوس���ط ،% 1.5وإرتفع حجم الصرف م���ن  7.6مليارات
درهم إلى 9.5مليارات درهم».
وأوض���ح البنك المركزي «أن الس���ندات الحكومية في األس���واق
األخرى ،ش���هدت إس���تقراراً في الجزأين األول والثاني» ،مشيراً إلى
«أن أس���عار الفائ���دة على الودائع ألجل تراجعت  8نقاط أس���اس إلى
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 % 2.13لمدة س���تة أشهر و25
نقط���ة أس���اس ف���ي ماي���و /أيار
بنسبة  % 48لمدة عام».
كم���ا أف���اد المصدر نفس���ه
بأن الحد األدنى لس���عر الفائدة
عل���ى الحس���ابات الدفترية ،قد
ت���م تحدي���ده عن���د  % 1.03في
النص���ف الثاني من العام ،2021
بإنخفاض قدره  24نقطة أساس عن األشهر الستة السابقة.
وبخصوص معدالت اإلقراض ،تظهر نتائج الدراس���ة التي أجراها
بن���ك المغرب م���ع البنوك في الربع األول من العام  ،2021أنه إس���تقر
عند قرابة  % 4.45بعد زيادة قدرها  8نقاط أساس في الربع السابق.
وبحس���ب القطاع المؤسس���ي ،إرتفع س���عر الفائ���دة على قروض
المق���اول بمق���دار  31نقطة لتغطي���ة الزيادة في الحس���ابات المدينة
والقروض اإلستهالكية وإستقرار سعر الفائدة على قروض اإلسكان.
من ناحية أخرى ،إنخفض س���عر الفائدة على قروض الش���ركات
بمق���دار  5نق���اط أس���اس ،مم���ا يعك���س إنخفاض���اً ق���دره  24نقطة
للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
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األخبار والمستجدات
التضخ���م في الوالي���ات المتحدة من خ�ل�ال زيادة
أس���عار ال���واردات وإرتف���اع الصادرات ،ب���ل وربما
توقعات مواطني منطقة اليورو في شأن التضخم.
وأضافت« :غير أن التأثير على المؤش���ر المنس���ق
ألس���عار المس���تهلك (الذي يقيس التضخم) يُتوقع
أن يكون معتدالً في مجمله».
وقالت الغارد« :إن تقدير «المركزي األوروبي»
لألث���ر التراكمي لحزم���ة التحفي���ز األميركية على
التضخم هو  0.15نقط���ة مئوية و 0.3نقطة مئوية
عل���ى النمو بي���ن عام���ي  2021و 2023في منطقة
اليورو» ،مؤكدة مجدداً توقعات البنك التي صدرت
في مارس (آذار) .2021
وقال���ت الغ���ارد« :إن وباء في���روس «كورونا» ال
ي���زال يؤثر عل���ى إقتص���اد منطقة الي���ورو ،لكن ال
ي���زال من الممك���ن أن ينتعش النمو بخطى أس���رع
من المتوقع حالياً ،مع بدء المستهلكين في اإلنفاق
مجدداً» ،مش���يرة إلى أنه «في حين ال يزال إنتشار
قالت رئيسة البنك المركزي األوروبي ،كريستين الغارد« ،إن منطقة
س�ل�االت متح���ورة من الفي���روس (كورونا) يُش���كل
اليورو والواليات المتحدة في وضعين مختلفين بشكل واضح» ،في ما يتعلق مصدراً للمخاطر ،فقد تؤدي توقعات أكثر إشراقاً
بتوقعات التضخم ،مقللة من شأن أي تأثير عبر «األطلسي».
للطلب العالمي وزيادة أسرع من المتوقع في إنفاق
المستهلكين ،إلى إنتعاش أقوى».
وأضاف���ت الغ���ارد :أن «الوق���ت ل���م يحن بعد
للسماح بزيادة أسعار الفائدة ،لذلك سيُبقي البنك
المركزي األوروبي على شروط تمويل مواتية».
وجددت التأكيد أن «زيادة مس���تمرة في أسعار
الفائدة في الس���وق ،قد تؤدي إلى تش���ديد شروط
التموي���ل األوس���ع ذات الصلة باإلقتص���اد بأكمله،
إذ إن مث���ل هذا التش���ديد س���يكون س���ابقاً ألوانه،
وسيش���كل خطراً على التعافي اإلقتصادي الحالي
ومع إعادة فتح اإلقتصاد األميركي وإنتعاش األسعار سريعاً ،بدأ وتوقعات التضخم».
يُذكر أنه قال روبرت هولتس���مان ،عضو مجلس محافظي البنك
مس���ؤولو مجل���س اإلحتياطي الفيدرالي (البن���ك المركزي األميركي)
بحث إنهاء برنامج شراء السندات ،وقدموا الموعد المتوقع ألول رفع المرك���زي األوروب���ي ،في بيان للبنك المركزي النمس���اوي« :إن البنك
األوروبي س���يحتاج إلى مراجعة سياس���ته النقدي���ة ،إذا تجاوز معدل
لسعر الفائدة منذ بداية وباء فيروس «كورونا».
وأثار ذلك تكهنات في األس���واق في شأن زيادة التضخم وتشديد التضخ���م في منطقة اليورو مس���توى  % 3س���نوياً» .علم���اً أن معدل
السياس���ة النقدي���ة في أنحاء العال���م .لكن الغارد رفض���ت المقارنة التضخم المستهدف لمنطقة اليورو في حدود .% 2
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن هولتس���مان ،محافظ البنك المركزي
بي���ن االقتصادين ،قائل���ة« :إن تعافي الواليات المتحدة أس���رع بكثير
م���ن تعاف���ي منطقة الي���ورو» .وقالت للبرلم���ان األوروب���ي« :الواليات النمس���اوي ،الق���ول :إن���ه «م���ن المبك���ر الحدي���ث عما س���تكون عليه
مغر ،تداعيات السياس���ة النقدية» ،مشيراً إلى أن مجلس محافظي البنك
المتحدة وأوروبا في وضع مختلف بش���كل واضح ،المقارنة أمر ٍ
لكنها تفتقر إلى الحكمة بش���دة بالنظر إلى اإلختالفات العديدة بين المرك���زي األوروبي يُراقب آثار اإلرتفاع الس���ريع لمعدل التضخم في
الواليات المتحدة .وفي الوقت نفسه؛ فإن تأثيرات التغيُّر في أسعار
اإلقتصادين».
وس���لّمت الغارد بأنه س���تكون هناك بع���ض «التداعيات» إلرتفاع مستلزمات اإلنتاج على معدالت التضخم ،أقل مما كان منتظراً».

الغارد ترفض مقارنة إقتصادَي

منطقة اليورو والواليات المتحدة
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األخبار والمستجدات

«مجموعة العشرين» توافق على «اإلتفاق التاريخي» للضرائب

بينما وافق وزراء المال في دول مجموعة العشرين ،على «اإلتفاق التاريخي حول هندسة ضريبية دولية أكثر إستقرار ًا
وإنصافاً» ،تلحظ فرض ضريبة عالمية «ال تقل عن  »% 15على أرباح الشركات متعددة الجنسية ،وفق ما أعلنوا في بيان.
وحذروا من «سلسلة أخطار» ترخي بثقلها على نهوض اإلقتصاد العالمي
بسبب «تفشي متحورات جديدة من «كوفيد  »19 -ووتيرات متفاوتة لعمليات التلقيح».
كان وزراء المال في مجموعة السبع ،قد توصلوا إلى إتفاق «تاريخي» ،في أوائل يونيو (حزيران) ،2021
يقضي بفرض ضريبة عالمية حدها األدنى % 15على أرباح الشركات متعددة الجنسيات.
ووج ��ه وزراء الم ��ال ،نداء إلى الدول المت ��رددة ،إذ لم يوقع اإلتفاق حتى اآلن
س ��وى  131عضواً م ��ن  139عضواً في مجموعة العمل ،في إط ��ار منظمة التنمية
والتعاون اإلقتصادي التي تضم الدول المتقدمة والناشئة.
وجاء في البيان« :ندعو كل األعضاء» في هذه المجموعة المس ��ماة «اإلطار
الش ��امل» ف ��ي منظمة التنمية والتع ��اون االقتصادي ،الذين «ل ��م ينضموا بعد إلى
اإلتفاق الدولي إلى القيام بذلك».
وقالت وزيرة الخزانة األميركية جانيت يلين ،في بيان« :على العالم أن يتحرك
اآلن س ��ريعاً للمصادقة على اإلتفاق» ،مش ��يرة إلى «تفاهم واسع» لـ 131دولة على
إحداث ضريبة عالمية «ال تقل عن  »% 15على أرباح الشركات متعددة الجنسية.
ورح ��ب وزير اإلقتصاد اإليطال ��ي دانييل فرانكو الذي تترأس بالده مجموعة
العش ��رين ،ب� �ـ «اتفاق بالغ األهمية وصفه بعض الزم�ل�اء بأنه تاريخي» ،معتبراً أن
«موافقة (مجموعة العشرين) على العناصر الرئيسية في ركني اإلصالح» تجعلها
«تُسهم في إرساء إستقرار النظام الضريبي الدولي في األعوام المقبلة».
وأوض ��ح بي ��ان ل ��وزراء المجموع ��ة أن «الرك ��ن األول» لإلتف ��اق ين ��ص عل ��ى
إع ��ادة تخصي ��ص ج ��زء م ��ن ضريب ��ة األرب ��اح الت ��ي تدفعه ��ا الش ��ركات متعددة
الجنس ��ية لم ��ا يس ��مى بلدان «الس ��وق» ،أي حيث تمارس أنش ��طتها ،م ��ا يعني أن
الضرائ ��ب ل ��ن تع ��ود متوجبة حص ��راً للدول التي تض ��م مقرات هذه الش ��ركات.
ويستهدف الركن األول الشركات التي يتخطى إجمالي إيراداتها عالمياً  20مليار
ي ��ورو وتتخط ��ى أرباحها  .% 10والهدف منه تجنّب ضآل ��ة الضرائب المفروضة
عل ��ى ش ��ركات متع ��ددة الجنس ��ية ،وخصوص� �اً عمالق ��ة اإلنترن ��ت ،أي «غوغل»،
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و«أمازون» ،و«فيسبوك» وآبل ،التي إستفادت كثيراً من الجائحة وتدابير اإلغالق،
مقارنة بمداخيلها.
أما الركن الثاني فيش ��مل فرض حد أدنى من معدل الضريبة الفعلي بنس ��بة
« % 15على األقل» على أرباح الشركات متعددة الجنسية.
وس ��يكون متاحاً للدول فرض ضرائب على أرباح خارجية لش ��ركاتها الوطنية
التي تس ��دد رس ��وماً أقل في الخارج ،بغية تعويض الف ��ارق .وعلى صعيد مخاطر
الوباء ،حذر وزراء المال في مجموعة العشرين ،من «سلسلة أخطار» تُرخي بثقلها
على نهوض اإلقتصاد العالمي بسبب «تفشي متحورات جديدة من «كوفيد ،»19 -
ووتي ��رات متفاوتة لعملي ��ات التلقيح» .ومنذ بدء أزمة في ��روس كورونا ،قامت دول
مجموعة العشرين بضخ نحو  16تريليون دوالر إلنعاش اقتصاداتها ،وفق صندوق
النقد الدولي.
وأوص ��ى تقري ��ر للمجموعة بض ��رورة أن يضاعف العالم إس ��تثماراته لتجنب
جائحة مماثلة لـ « كوفيد –  ،»19محذراً من «أن الكارثة الصحية التالية يُمكن أن
تقع في غضون عشر سنوات».
وأفاد تقرير «اللجنة المس ��تقلة عالية المستوى» التي أنشأتها المجموعة في
يناير (كانون الثاني)  2021بهدف إيجاد حلول لتمويل مكافحة أي جوائح جديدة،
إن «العالم بعيد عن أن يكون مجهزاً لمنع أو وقف الجائحة المقبلة».
وأوصت اللجنة المس ��تقلة الحكومات بااللت ��زام جماعياً بزيادة تمويل برامج
الوقاي ��ة والجاهزي ��ة بما ال يق ��ل عن  75مليار دوالر على مدى الس ��نوات الخمس
المقبلة.
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الدراسات واألبحاث والتقارير

إجراءات التشفير لحماية العمليات المصرفية

تتعرض الشركات الكبيرة والبنوك وبعض المؤسسات الحكومية الحساسة للهجمات االلكترونية على مدار الساعة،
وهذا يُ سبّ ب مشاكل كثيرة لخصوصية المعلومات اإللكترونية ،إضافة إلى الخسائر المادية والمعنوية.
وباإلطالع على العديد من البحوث والدراسات ،يتضح أن موضوع خصوصية المعلومات من المسائل ذات األهمية القصوى
في كافة العمليات اإللكترونية ،لذا فإن من متطلبات األنظمة التقنية اإللكترونية ،ضرورة العمل والحرص على حماية
الخصوصية في جميع األوقات ،وقفل الباب تمام ًا في وجه «الهاكرز» (المقرصنين) ،وكل أنواع المتطفلين .وهذا اإلجراء
في العادة يتم عبر وسائل تقنية واجراءات أمنية عدة ،تشمل تشفير المعلومات وغيرها من البيانات المتداولة،
والذي يتم عن طريق تشفير الرسائل أو الملفات الخاصة بالبيانات والمعلومات التقنية.
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ويعتمد التش���فير «س���ايفر» من الناحية الفنية التقنية على تغيير
محتوى الرس���الة ،وذلك بإس���تخدام أس���لوب محدد أو برنامج محدد
يُس���مّى مفتاح التشفير «سايفر كي» ،وذلك قبل إرسال الرسالة .على
أن يكون لدى مس���تقبل الرسالة القدرة والمقدرة الفنية على إستعادة
محتوى الرس���الة ،أي بإعادتها إلي صورتها األصلية قبل التش���فير،
وذلك بإستخدام عملية عكسية لعملية التشفير ،وهذه العملية تُسمّى
الحل أي «حل الشفرة».
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021

ل���دى البنوك التجارية عملية قديمة مش���ابهة لهذا اإلجراء ،ويتم
إتباعها بعد تسلم برقيات وفاكسات التحويالت المالية عبر البنوك.
ويوج���د «كود» محدد يُس���تخدم بي���ن البنوك ،وال بد من إس���تخدامه
بطريق���ة صحيحة وبالعدم ،لن تتم العملية المصرفية ولن يتم صرف
النقود وذلك حماية ألموال العمالء والمودعين وغيرهم.
ف���ي الع���ادة ،ومن أج���ل توفير الحماي���ة لخصوصي���ة المعلومات
المرس���لة عب���ر الوس���ائل التقني���ة ،يت���م إع���داد «وثيق���ة خصوصية
)Union of Arab Banks (October 2021

المعلوم���ات والبيانات» ،ويجب أن تتضمن ه���ذه الوثيقة ،من الناحية
الفني���ة« ،المس���تويات» التي يتم التش���فير بناء عليه���ا وهي تتمثل في
خطوات عدة منها ،مس���توى تش���فير وصالت اإلتص���االت ،وفي هذه
الحال���ة يتم تش���فير كل المعلوم���ات التي تمر بمم��� ّر اإلتصاالت عند
نقطة اإلرس���ال ،وهنا يتم حل الشفرة عند نقطة اإلستقبال .وهناك،
مس���توى تش���فير التصفح ،وفي هذه الحالة يتم تشفير البيانات التي
يت���م تداولها بين برنامج تصفح البيانات ومق���ر المعلومات الذي يتم
تصفحه.
وهن���اك ،مس���توى التطبي���ق المس���تخدم ف���ي تنفي���ذ المعامل���ة
اإللكتروني���ة ،وف���ي ه���ذه الحال���ة يُس���تخدم تطبي���ق خاص لتش���فير
البيان���ات ،ويت���م إس���تخدامه ف���ي التش���فير الجزئي .وأيض���اً هناك،
مستوى الملفات ،وفي هذه الحالة ،فإن التشفير يرد على الملفات أو
ال نظام
الرس���ائل التي يتم تبادلها ضمن النظام اإللكتروني ،ومنها مث ً
الحكومة اإللكترونية الذي يهدف أساسا إلى أن تتم كافة المعامالت
إلكتروني���اً ف���ي كل الدواوي���ن الحكومية وغيرها ،للوص���ول الي عالم
التقنية المتكامل ،وتفعيل برامج الحكومة اإللكترونية بصورة س���ليمة
ومتكامل���ة وصحيح���ة .وعبر نش���اط الحكوم���ة اإللكترونية يس���تفيد
المواطن المستقبل للخدمات الحكومية في سرعة وسالسة.
ويُمكن القول ،إن تش���فير الرس���ائل وكافة البيان���ات «داتا» أثبت
أن���ه من اإلج���راءات المهم���ة الالزمة لتأمين الش���بكات ضد مخاطر
التع���دي واإلختراق ال���واردة عن طري���ق اإلنترنت وغيره من وس���ائل
الث���ورة التقنية .ولتحقيق هذا يجب توفير ش���فرات قوية بإس���تخدام
مفاتي���ح خاصة ال يتم إس���تخدامها إ ّال برخصة خاص���ة ،ألنها تحتاج
إلى الرعاية ،والمزيد من األمن والحماية أيضاً.
م���ن هذا نق���ول ،إن وثيقة الخصوصية الخاص���ة بنظام الحكومة
)Union of Arab Banks (October 2021

اإللكترونية ،يجب أن تتضمن اإلجراءات المحددة التي يتم إتخاذها،
حت���ى يت���م تش���فير الرس���ائل والبيان���ات في نط���اق عم���ل الحكومة
اإللكتروني���ة .وه���ذه اإلج���راءات الموثقة ضمن وثيق���ة الخصوصية
تختلف عن عملية التش���فير ذاتها ،وتتم بصفتها كوس���يلة حماية فنية
لبيانات ومعلومات الحكومة اإللكترونية أو غيرها من الجهات.
بعد توضيح إجراءت التش���فير ،نش���ير إل���ى أن وثيقة خصوصية
المعلوم���ات والخاصة بمعامالت التقني���ة اإللكترونية ،يجب أيضاً أن
تتضمن وتنص صراحة على إجراءات إزالة التش���فير ،ذلك ألنه ومن
دون ح���ل للش���فرة ،ف�ل�ا فائدة من الش���فرة ذاتها ،إذ تبقى الرس���ائل
والبيان���ات مجرد رموز وأرقام وح���روف صمّاء ليس لها داللة معينة.
م���ن هن���ا تأتي الحماي���ة ألنها تظه���ر كرموز وحروف فق���ط ،ال تنقل
معلومة كاملة وواضحة ،ألنها «مشفرة».
وتجدر االش���ارة الي أن برمجة التش���فير «ذا سايفر بروقرامنق»،
تتضمّ���ن نوعي���ن م���ن اإلج���راءات ،حيث يق���وم األول بنق���ل البيان أو
المعلوم���ة إل���ى رم���ز ،ثم يق���وم ثانية بإع���ادة هذا الرمز م���رة أخرى
ف���ي صورة معلوم���ة أو بيان ،وذل���ك عن طريق إج���راءات الحل (فك
التشفير).
ويج���ب مراع���اة أن العملية الفنية للتش���فير م���ن طرفين ،أولهما
يرجع إلى المستخدمين الذين يلتزمون النظام المعلوماتي ،ويتبادلون
الرس���ائل ،وفيها البيان���ات او المعلومات موضوع الرس���الة ،وثانيهما
يرجع إلى مس���تخدمين الذين من ضمنهم المتطفلين الذين يقاطعون
الرس���ائل ويرتكب���ون أفع���اال مش���ينة ،وغي���ر قانوني���ة يك���ون هدفها
التجسس وس���رقة المعلومات الخاصة ألي أغراض ،منها اإلجرامية
أو الش���خصية أو خالف���ه .لذل���ك يُق���ال إن هدف التش���فير وكعملية
تقنية محضة ،أن يجعل من المس���تحيل ،او على األقل ،أن يجعل فهم
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الرسائل المفتوحة المتداولة أمراً صعباً جداً ،بل مستحيالً ،وكل هذا
لتوفر الحماية التقنية المطلوبة.
م���ن خالل المعامالت اإللكترونية ،هناك رس���الة قد تُرس���ل من
خ�ل�ال قن���اة غير أمن���ة ،ويُحاول المخت���رق كل جه���ده للحصول على
المعلوم���ات المتضمن���ة ف���ي الرس���الة ،وإرس���ال رس���الة أخ���رى إلى
الشخص المستقبل تم التالعب في مضمونها أو منع وصول الرسالة
أو عدم وصولها بالش���كل المطلوب .وهنا ،تُس���تخدم طرق التش���فير
لتحويل الرس���الة األصلية إلى رسالة مشفرة وذلك بواسطة المرسل،
وبعد التقاط الرسالة المشفرة يتم إعادتها إلى الرسالة األصلية عن
طريق الحل أو فك الشفرة «دي سايفرنق».
لذا وكما بيّنا ،فإن برمجة التش���فير ،ال بد أن تحتوي على عملية
التش���فير ،كذلك عملي���ة الحل ،لهذا فإن وثيق���ة الخصوصية في أي
نظ���ام إلكترون���ي ،يجب أن تتضمن إجراءات فك هذه الش���فرة ،و إال
فإن التشفير يُصبح عبئاً وال يخدم الغرض المنشود.
ونشير إلى أن طرق التشفير التقنية تعتمد على ما يُعرف بالمفاتيح
العامة «جنرال كيز» ،وللعلم فإن من أشهر طرق التشفير إستخداماً هو
(آر إس أ) وذلك إختصارا لألحرف األولى من أسماء مخترعيها وهي:
(ريفست وسامير وأدلمان) ،ولها الفضل في هذا المجال.
وطريقة التش���فير هذه ،تقوم أساس���ا عل���ى مجموعة من األفكار
والعملي���ات الرياضية والحس���ابية ،وهي ال ت���زال أكثر الطرق فاعلية
في مجال تش���فير الرسائل والمعلومات ،وتستخدم على نطاق واسع،
وبالطب���ع المجال مفت���وح مع مرور الزم���ن ،بدأ التفكي���ر في المزيد
م���ن البح���ث .ومن أجل حماي���ة الخصوصية ،للمعلوم���ات والبيانات،
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021

عبر التش���فير يجب الحرص على وضع الضوابط الفنية الكافية ،مع
الحرص أيضا في الوقت عينه على وضع اللوائح واألنظمة الضرورية،
لتقني���ن هذه العمليات ،م���ع وضع العقوبات الرادع���ة للمخالفين في
شتى أشكالها ومراميها.
إن الجرائم اإللكترونية «الس���برانية» تش���كل اآلن نسبة كبيرة من
الجرائ���م المعقدة ذات األبعاد الخطيرة على المجتمعات والحكومات
والش���ركات .وبالطب���ع كلّما تطورت التقني���ة اإللكترونية كلما تطورت
الجريم���ة أيضاً وصارت هاجس���اً مخيفاً لكل ف���رد ،ألن الجميع ليس
بمع���زل عنها في هذا العصر التقني اإللكتروني الذي يُس���يطر علينا
عبر آلياته وبرامحه المغرية.
وللتقلي���ل من هذه الجرائم وللحد منها ،هناك مس���ؤوليات كبيرة
تق���ع على عات���ق «أمن العملي���ات اإللكترونية» ومن يق���وم بهذا األمن
المه���م لتوفي���ر األمان اإللكتروني ألبعد ح���دود للتقليل من آثاره غير
الحمي���دة ،وألع���ادة الطمأنين���ة واله���دوء للنفوس المضطرب���ة ،وإ ّال
سنفقد الكثير المثير.
إن التش���فير وغيره من الوس���ائل األمنية من الوسائل المهمة لنا
ف���ي هذه المرحلة ،ونحت���اج إلى تطويرها ورفدها بالمزيد من الدعم
والعناي���ة المادي���ة والبش���رية ،ألن المعركة خطي���رة وأبعادها أخطر.
إضاف���ة إلى اإلهتم���ام التقني بأمن المعلوم���ات والبيانات وكل األمن
اإللكتروني ،نحتاج إلى وضع تش���ريعات حديثة ومتطورة للوقوف في
وجه الجرائم الس���برانية المتط���ورة وردع مرتكبيها .وكل هذا يحتاج
إلى وقفة جريئة وشديدة من الجميع وبيد الجميع.
بقلم المستشار د .عبد القادر ورسمه غالب
)Union of Arab Banks (October 2021
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بنك اليمن الدولي ينفي
شائعات إدراجه ضمن الئحة العقوبات األميركية
نف��ى بنك اليم��ن الدولي م��ا تداولت��ه بعض مواق��ع التواصل
اإلجتماعي من ش��ائعات حول إدراجه ضمن الئحة العقوبات
األميركية.
وأوض���ح بن���ك اليمن الدولي ف���ي بيان ص���ادر «أن تلك المزاعم
والش���ائعات التي تحم���ل معلوم���ات مغلوط���ة ،اله���دف منه���ا اإلثارة
واإلنج���رار وراء أه���داف خاص���ة من قب���ل بع���ض المنتفعين بغرض
تش���ويه س���معة ومكان���ة البنك الذي إس���تطاع أن يصم���د أمام كافة
الظ���روف اإلقتصادية الصعبة ،وعمل على خدمة عمالئه ،والوصول
إليهم في أصعب األماكن وفي أحلك الظروف.
وق���ال البيان« :إنن���ا في بن���ك اليم���ن الدولي ،نؤك���د بأننا نعمل
وفق���اً ألنظمة ولوائح قانونية ،ووفقاً للتعليم���ات الصادرة عن البنك
المركزي اليمني والجهات المختصة ،كما أننا نطبق أفضل المعايير
الدولي���ة في العمل المصرفي ،وهو م���ا جعلنا نحوز على ثقة غالبية
المنظمات الدولية والمحلية».
وأض���اف البي���ان« :ألن البنك يمارس عمله بش���فافية ،فهو يفتح
أبواب���ه للرد على أي أس���ئلة أو إستفس���ارات س���واء عب���ر الهاتف أو
وس���ائل التواصل اإلجتماعي ،في ما يتعل���ق بإجراءاته المتبعة ،بدالً
م���ن إس���تقاء المعلومات من مصادر مضللة ال تخ���دم الحقيقة ،وقد
نف���ى البن���ك المركزي اليمن���ي صحة تلك األخب���ار التي تتحدث عن
إدراج بنك اليمن الدولي ضمن الئحة العقوبات األميركية».

ودع���ا البنك وس���ائل اإلعالم إلى «التحلي بالمس���ؤولية ،وتحري
الدق���ة والمصداقي���ة عن���د نق���ل األخب���ار والتثبت م���ن المعلومات،
وإس���تقائها م���ن مصادره���ا والتواصل المباش���ر مع البن���ك» ،مؤكداً
«إحتفاظ���ه بكام���ل حق���ه القانوني في مقاضاة أي ش���خص أو جهة،
قام���ت بنش���ر أخبار كاذبة بغية التش���هير بس���معة البن���ك أو القطاع
المصرفي اليمني».
وأك���د البي���ان «أن بنك اليمن الدولي س���يبقى البن���ك األول في
اليم���ن ،وفق آخ���ر التقارير الص���ادرة عن البنك المرك���زي اليمني،
ومح���ل ثق���ة كافة عمالئه من أفراد وش���ركات ومنظم���ات والقطاع
المصرفي اليمني عموماً ،تجس���يداً لرؤية ورس���الة البنك التي على
أساس���ها يعمل منذ تأسيسه قبل  40عاماً ،وسيبقى شعارنا الدائم
«هدفنا واحد».

«الكريمي» ال يتأخر في صرف مساعدات برنامج الغذاء العالمي
أش���اد ع���دد من المواطنين المس���تفيدين من الح���واالت النقدية
لبرنام���ج الغ���ذاء العالمي ،بتعام���ل موظفي بنك الكريم���ي (المملكة
العربية الس���عودية) ،في صرف مس���تحقاتهم ،وأشاروا إلى «ما يبذله
الموظفون من تعاون مش���هود في تس���هيل عملية صرف مستحقاتهم
من دون تأخير وبكل سالسة».
يُذكر أن «الكريمي» يتولى صرف حواالت مش���روع  CBTالتابع
لبرنامج الغ���ذاء العالمي بصورة منتظمة ،مس���تخدماً تقنية البصمة
للتحق���ق م���ن بيان���ات المس���تفيدين ،ووص���ول المس���اعدات النقدية
لمس���تحقيها ،وبش���كل يح ُّد م���ن التالعب بعملية الص���رف ،ويضمن
إستفادة المستحقين الحقيقيين.
)Union of Arab Banks (October 2021
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أخبار مصرفية وإقتصادية عربية ودولية
 تؤك���د مدي���رة صن���دوق التمويل لدى«إم آن���د ج���ي لإلس���تثمارات» إيف���ا س���ان -
واي ،أن���ه «ال مفر من س���حب الدعم النقدي
والمالي .يأتي ذل���ك في الوقت الذي خفّض
فيه اإلحتياط���ي الفيدرالي والبنك المركزي
األوروبي ونظراؤهما ف���ي اليابان وبريطانيا
وغيره���ا مع���دالت الفائدة ،وأطلق���ت برامج
ضخم���ة لش���راء األص���ول لمنع وق���وع كارثة
إقتصادية».
إلتقت وزيرة التعاون الدولي ،الدكتورةراني���ا المش���اط ،المديرة اإلقليمي���ة للتنمية
البش���رية ف���ي البن���ك الدول���ي كيك���و ميواه،
في حض���ور المدير القط���ري لمصر واليمن
وجيبوت���ي في البن���ك الدول���ي مارينا ويس،
وكان بحث في الش���راكة اإلس���تراتيجية بين
مص���ر ومجموع���ة البنك الدولي ،وال س���يما
حيال تنفيذ األخير ،العديد من المشروعات
وتعزي���ز جه���ود الدول���ة لإلرتق���اء بحي���اة
المواطنين ،حيث يُمول مشروع تطوير التعليم
بقيم���ة  500مليون دوالر ،باإلضافة إلى دفع
جهود تطوير قطاع الصحة من خالل مشروع
ال عن برامج
التأمين الصحي الش���امل ،فض ً
الحماية اإلجتماعية واإلسكان اإلجتماعي.
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 نم���ت ص���ادرات القط���اع الخ���اصالقط���ري بنس���بة  % 56خ�ل�ال النص���ف
األول م���ن الع���ام الج���اري ،حي���ث بلغ���ت ما
قيمت���ه  12.3ملي���ار ري���ال ،مقاب���ل % 7.9
خ�ل�ال الفت���رة عينه���ا م���ن الع���ام الماضي.
وتظه���ر البيان���ات مؤش���رات قوي���ة لتعاف���ي
ص���ادرات قطر غير النفطية م���ن التأثيرات
اإلقتصادي���ة لجائح���ة كورون���ا «كوفيد،»-19
حيث سجلت الصادرات خالل النصف األول
من هذا الع���ام إرتفاعاً مطرداً على أس���اس
شهري أو ربع سنوي.
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021

 في وقت تنطلق فيه الشبكة المحليةلالتف����اق العالم����ي لألم����م المتح����دة ف����ي
الس����عودية رس����مياً ،لتنضم إلى  69شبكة
محلية أخرى تابعة للميثاق العالمي لألمم
المتح����دة ،أفصح����ت المنس����قة المقيم����ة
لألمم المتحدة في المملكة نتالي فوستيه
«أن الس����عودية ممثل����ة بقطاعها الخاص،
قادرة عل����ى تنفيذ إس����تراتيجيتها للتنمية
المس����تدامة» ،متطلع����ة لجع����ل «الش����بكة
المحلي����ة ف����ي الس����عودية مرجع����اً إقليمياً
وعالمياً».

 واصل���ت دبي ترس���يخ مكانتها المتميزةعل���ى خارطة الس���ياحة اإلقليمية والدولية مع
ريادته���ا لجهود تس���ريع وتيرة تعاف���ي القطاع
على مس���توى العالم ،حيث كش���فت إحصاءات
دائرة الس���ياحة والتس���ويق التج���اري في دبي
(دبي للسياحة) عن إستقبال اإلمارة ألكثر من
 2.85مليون زائر دولي خالل األش���هر السبعة
الماضية من العام الجاري (منذ يناير /كانون
الثاني وحتى يوليو /تموز  ،)2021لتُعزز بذلك
الزخم المتس���ارع ف���ي هذا العام االس���تثنائي
ال���ذي سيش���هد إنطالق «إكس���بو  2020دبي»
ف���ي أكتوبر/تش���رين األول  ،2021وإحتفاالت
دولة اإلمارات بيوبيلها الذهبي.
 أعل���ن المعه���د الوطن���ي الفرنس���يلإلحص���اءات والدراس���ات اإلقتصادي���ة «أن
إجمالي النات���ج الداخلي للبالد إرتفع بنس���بة
 % 1.1ف���ي الرب���ع الثان���ي م���ن الع���ام ،2021
وبذل���ك رفع معهد اإلحص���اء تقديراته األولية
للربع الثاني التي كانت .»% 0.9

 في وقت س���جلت فيه س���يولة الس���وقالمالية السعودية لألسهم قفزة في التداوالت
أخي���راً ،أعل���ن مجل���س الخدم���ات المالي���ة
اإلس�ل�امية عن إس���تضافة البن���ك المركزي
الس���عودي (س���اما) ،أكب���ر تجم���ع للخدمات
المالية اإلسالمية ،لبحث التمويل اإلسالمي
والتح���ول الرقمي ،وذلك ف���ي محافظة جدة،
تح���ت ش���عار «التموي���ل اإلس�ل�امي والتحوّل
الرقم���ي ...موازن���ة االبت���كار والمرون���ة»،
ف���ي تش���رين الثان���ي /نوفمب���ر  ،2021حيث
س���يناقش س���بل تعزي���ز اإلبتكار ف���ي النظام
المالي اإلس�ل�امي ،واإلس���تفادة من خدماته،
وإعتماد التقنية وضمان اإلستدامة؛ من أجل
دف���ع عجل���ة النم���و ،وتحقيق ف���رص التنمية
ضمن هذا القطاع.
 أقر مجل���س الوزراء الك���وري الجنوبيموازنة قياس���ية للعام المقب���ل ،بقيمة 604.4
تريليونات وون ( 519مليار دوالر) ،حيث يعتزم
اإلبقاء على اإلنفاق النقدي التوسعي لترسيخ
التعاف���ي اإلقتص���ادي ،وتقلي���ص الف���وارق
اإلجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا.
 إختتم فريق من صندوق النقد الدولي،بقي���ادة علي عب���اس ،مناقش���اته التي عُقدت
عن بُعد ،مع الس���لطات األردنية ،وتوصل إلى
إتفاق على مس���توى الخب���راء حول المراجعة
الثاني���ة ألداء برنام���ج اإلص�ل�اح اإلقتصادي
ال���ذي وضعت���ه الس���لطات ،ويدعم���ه إتف���اق
«تسهيل الصندوق المُمدّد».
)Union of Arab Banks (October 2021

 أعلنت الحكومة الكوبية أنها ستعترفوتنظم العمالت المشفرة للمدفوعات ،وسط
تزايد سريع إلستخدامات العمالت المشفّرة
ف���ي العال���م ،وتوجه بع���ض الدول إلى س��� ّن
قوانين لتنظيم السوق.

ال
 أف���ادت وكالة األنب���اء الجزائرية ،نق ًع���ن رئي���س ش���ركة س���وناطراك المملوك���ة
للدولة« ،أن الجزائر تتوقع أن تصل إيرادات
النف���ط والغاز هذا العام  2021إلى  33مليار
دوالر».

 نف���ت وزي���رة التخطي���ط والتنمي���ةاإلقتصادي���ة المصري���ة ،الدكت���ورة هال���ة
الس���عيد ،وج���ود مخط���ط لتصفي���ة بن���ك
اإلس���تثمار القومي ،وإنما يجري العمل على
إع���ادة هيكلت���ه .وأفادت الس���عيد ،أنه جرى
«تش���كيل لجنة من مؤسس���ات محلية ودولية
إلعادة هيكلة البنك وجدولة مديونياته».

 أف���اد البن���ك الدول���ي «أن النم���واإلقتص���ادي في الكويت ،يُع��� ّد محرّكاً لخلق
ف���رص العمل للبلدان المص���دّرة للعمالة في
منطق���ة الش���رق األوس���ط وش���مال أفريقيا
ومنطق���ة جن���وب آس���يا» ،الفت���اً إل���ى «أن
الكوي���ت تُموّل عملي���ات التنمية في المنطقة
والعال���م من خالل الصندوق الكويتي للتنمية
اإلقتصادية العربية وغيره من آليات التمويل
الثنائية والمتعدّدة األطراف».

 أك���د رئيس البنك اإلس�ل�امي للتنمية،محم���د الجاس���ر أن «الموارد البش���رية لدى
البن���ك يُمكنه���ا م���ن خ�ل�ال العم���ل كفري���ق
واحد ،أن تصل إلى رؤى جديدة تس���تطيع أن
تدفع عم���ل البنك في الدول األعضاء الـ 57
وفي دول إسالمية من غير أعضاء البنك».

 إفتتحت ش���ركة «أمازون» ،مس���تودعاًفي مدينة العاش���ر من رمضان في محافظة
الشرقية في مصر ،ليصل بذلك إستثمارات
الشركة إلى مليار جنيه.
 كش���فت ش���ركة أرامك���و الس���عودية،أضخم مجموعة نفط وطاقة في العالم ،عن
توس���عات كبيرة في برنامجها لإلس���تثمارات
الصناعي���ة ،الت���ي تطل���ق علي���ه «نم���اءات
أرامك���و» ،بتوقي���ع  22مذك���رة تفاهم جديدة
وإبرام إتفاقية مش���روع مش���ترك بقيمة 90
ملي���ار ريال ( 24مليار دوالر) ،تركز على بناء
القدرات في أربعة قطاعات هي اإلستدامة،
والتقني���ة ،والخدم���ات الصناعي���ة ،والم���واد
المتقدمة.
)Union of Arab Banks (October 2021

 أش���ار نائ���ب المدير الع���ام للخدماتالمصرفي���ة لألعم���ال وتموي���ل الش���ركات
الصغي���رة والمتوس���طة ف���ي بي���ت التموي���ل
الكويتي (بيتك) يوسف إبراهيم المطوع ،إلى
أن «بيتك» «يُقدم مجموعة واسعة من الحلول
المصرفية والتمويلية المتوافقة مع الشريعة
اإلس�ل�امية ،وه���و ركي���زة أساس���ية في دعم
اإلقتصاد الوطني ومساندة خطة التنمية في
الكويت والمنطقة عبر المش���اركة في تمويل
المشاريع».

 قالت رئيسة البنك المركزي األوروبيكريس���تين الغارد« :إن التحدي األكبر الذي
يُواج���ه تعافي اإلقتصاد األوروبي يتمثل في
ما إذا كانت الس���لطات س���تُطبق التغييرات
المطلوب���ة لك���ي ينطلق اإلقتصاد» ،مش���يرة
إلى «أن السياس���ة النقدية ،والمس���اعدات
المالي���ة غي���ر المس���بوقة ،وإنتش���ار برامج
التطعي���م ضد فيروس «كورونا المس���تجد»،
أمور أدت إلى تعافي اإلقتصادات األوروبية
بأس���رع م���ن التوقع���ات» ،متوقع���ة «ع���ودة
إجمالي النات���ج المحلي لمنطقة اليورو إلى
مس���تويات ما قبل وب���اء «كورونا» قبل نهاية
العام الحالي».

 أعلن معه���د التمويل الدولي ،أن حجمالدي���ون العالمي���ة قد إرتفع لمس���تويات غير
مس���بوقة ليقترب م���ن  300تريلي���ون دوالر،
بعدما س���جل  296تريلي���ون دوالر في نهاية
الرب���ع الثان���ي من الع���ام  ،2021وه���و أعلى
مس���توى له في تاريخ���ه ،وبزيادة قدرها 4.8
تريليونات دوالر عن الربع السابق وبنحو 36
تريليون دوالر قبل جائحة «كورونا».

 ذك���رت صحيف���ة «فايننش���ال تايم���ز»أن «اإلم���ارات العربي���ة المتح���دة تعهّ���دت
بزي���ادة إس���تثماراتها في بريطاني���ا إلى نحو
عش���رة مليارات إس���ترليني على مدى خمس
س���نوات» .علم���اً أن اإلمارات وقع���ت إتفاقاً
أخي���راً إلتزم���ت بموجب���ه اإلس���تثمار ف���ي
قطاعات البنية األساس���ية والطاقة النظيفة
والتكنولوجيا في بريطانيا.

 أف���اد البن���ك المركزي المص���ري ،أنتحوي�ل�ات المصريي���ن العاملين ف���ي الخارج
إرتفع���ت  % 13.2س���نوياً لتس���جل مس���توى
قياس���ياً عن���د  31.4ملي���ار دوالر في الس���نة
المالية المنتهية في يونيو (حزيران) .2021

 ق���ال نائ���ب رئي���س البن���ك المرك���زياألوروب���ي لوي���س دي غين���دوس ،إن البن���ك
يدرس تطبيق سياس���ته النقدية التوس���يعية
عل���ى خلفية التعافي اإلقتص���ادي القوي في
منطقة اليورو.
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احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر 2021

 توقع مؤتم���ر األمم المتحدة للتجارةوالتنمي���ة «األونكتاد» ،نم���و الناتج المحلي
اإلجمال���ي للمملك���ة العربي���ة الس���عودية
بنس���بة  % 2.7ف���ي  ،2021و % 3.3ف���ي
العام .»2022

 سجل اإلس���تثمار الصيني في األصولالثابتة إرتفاعاً بـ % 8.9على أس���اس سنوي،
خالل األشهر الثمانية األولى من العام .2021

 إعتم ��دت غرفة دب ��ي لإلقتص ��اد الرقمي،خريط ��ة طري ��ق مؤلفة م ��ن ثالث ركائز ،س ��تكون
محور اإلستراتيجية ،التي ستطلقها الغرفة لتعزيز
مكانة دبي عاصمة عالمية لإلقتصاد الرقمي.
 إرتف���ع إجمال���ي األص���ول األجنبي���ةوالسبائك المملوكة للسلطنة إلى  6,6مليارات
ريال في نهاي���ة يوليو/تموز من  2021مقارنة
بـ  5,7مليارات ريال في نهاية العام الماضي،
كم���ا إرتف���ع إجمال���ي أصول البن���ك المركزي
العمان���ي م���ن  7ملي���ارات و 38ملي���ون ري���ال
عماني في نهاية  2020إلى  7مليارات و430
مليون ريال في نهاية يوليو/تموز .2021

 أص���در مص���رف البحري���ن المرك���ز يتعميماً في ش���أن المرحلة الثاني���ة من إطار
العم���ل الخ���اص بالخدم���ات المصرفي���ة
المفتوح���ة .وق���د وج���ه المص���رف بن���وك
التجزئة والمؤسسات المالية لتبني متطلبات
المرحل���ة الثاني���ة للخدم���ات المصرفي���ة
المفتوحة واإلمتثال لإلطار بشكل نهائي ف ي
 30يونيو/حزيران.2022
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 إرتفعت مس���اهمة القطاع الخاص فيالناتج المحلي السعودي باألسعار الثابتة إلى
 % 42.9خالل الربع الثاني من العام ،2021
مقاب���ل  % 39.4في الفترة نفس���ها من العام
الماضي أي الربع الثاني من العام .2020
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021

 دعا مجلس الش���ورى الس���عودي ،هيئةالسوق المالية إلى العمل على تفعيل األنظمة
واللوائ���ح واإلجراءات ،وتعزي���ز الرقابة على
التداوالت وأداء وعمليات اإلدراج للش���ركات
الجدي���دة ،لحماي���ة المس���تثمرين والس���وق،
كذلك تعزيز اإلس���تثمار المؤسس���ي المحلي
والدول���ي ،مطالب���اً الهيئ���ة وش���ركة الس���وق
المالية السعودية (تداول) بمراجعة متطلبات
الط���رح واإلدراج ،لتصبح محفزة للمنش���آت
الصغيرة ومتناهية الصغر.
 أعلن الجه���از المركزي لإلحصاء فيالسودان ،إنخفاض التضخم في البالد خالل
أغس���طس (آب)  2021إل���ى ،% 387.56
بواق���ع  35.22نقطة عن الش���هر الس���ابق له
الذي س���جل  ،% 442.78ويُعد ذلك تراجعاً
قياس���ياً في معدالت التضخم ،يحدث للمرة
األول���ى في ظل األزم���ة اإلقتصادية الخانقة
التي تواجه البالد.
 بدأت الكويت ف���ي خف���ض روات���بوتقليص ميزات مالي���ة للعاملين في الهيئات
الحكومي���ة ،بغرض تقليص مصروفات الباب
األول في ميزانية الدولة.
 كبّ���دت الك���وارث الطبيعي���ة اإلقتصادالعالمي أكثر من  3.640تريليون دوالر خالل
خمس���ة عق���ود ،بما يعادل نح���و  202مليون
دوالر يومياً.

 توقع���ت اللجن���ة الفنية المش���تركة بـ«أوب���ك بلس» أن تظل س���وق النفط في عجز
يبلغ  0.9مليون برميل يومياً هذا العام ،لكنها
ستس���جل فائضاً  2.5مليون برميل يومياً في
العام  2022مع زيادة المجموعة لإلنتاج.
 أثم���رت الش���راكة القوي���ة التنموي���ةالمتميزة مع مجموعة البنك االسالمي على
مدار أربع���ة عقود ونصف عقد ،تمويل 344
مش���روعاً بقيمةٍ تتجاوز  13مليار دوالر ،منها
 292مش���روعاً مكتمالً ،و 56مشروعاً جاري
تنفيذها ،تبلغ قيمتها  3مليارات دوالر تُغطي
مختلف مج���االت التنمية ،أهمه���ا قطاعات
الطاقة والبني���ة التحتية والصناعة والتمويل
والزراعة والصحة والتعليم.

 ق���ال الرئيس األميرك���ي جو بايدن «إنالظواهر الجوية المتطرّفة ،ستكلف الواليات
المتح���دة أكثر من  100مليار دوالر في العام
 ،»2021وذلك لدى زيارته كولورادو لتسليط
الضوء على أوضاع الجفاف وحرائق الغابات
المستعرة في غرب الواليات المتحدة.
 أكّ���د وزير الصناع���ة والث���روة المعدنيةالسعودي ،رئيس لجنة برنامج تطوير الصناعة
الوطني���ة والخدم���ات اللوجس���تية بن���در ب���ن
إبراهيم الخريف« ،أهمية قُرب جهات منظومة
الصناع���ة والتعدي���ن م���ن القط���اع الخ���اص،
والمس���تثمرين في القطاع ،بم���ا يُحقق المعنى
الحقيق���ي للش���راكة معهم ،ويُس���هم في جذب
اإلس���تثمارات النوعية التي تعود بالفائدة على
إقتص���اد الوطن» ،موضح���اً «أن جميع أطراف
منظومة الصناع���ة تعمل بتناغ���م وتكامل كبير
لخدمة هذا الهدف اإلستراتيجي المهم».
)Union of Arab Banks (October 2021

 أف ��ادت رئاس ��ة الجمهوري ��ة «إن الجزائ ��رس� �تُنفذ إصالح ��ات لتحس ��ين من ��اخ األعم ��ال،
وإجتذاب إس ��تثمارات في إطار سعي البلد العضو
ففي منظمة «أوبك» لتقليل إعتماده على النفط.

 حص���ل مص���رف قط���ر اإلس�ل�امي«المص���رف» عل���ى جائزتي���ن مرموقتين في
حفل توزي���ع جوائز مجلة «ذا آش���يان بانكر»
للشرق األوس���ط وأفريقيا لعام  .2021وتُع ّد
المجلة المصدر العالم���ي الرائد للمعلومات
اإلس���تراتيجية في قط���اع الخدمات المالية.
وف���از المص���رف بجائزت���ي «أفض���ل بن���ك
لألف���راد» ،و«أفض���ل بنك رقم���ي» في قطر
خ�ل�ال حفل توزيع الجوائ���ز اإلقليمية لمجلة
«ذا آش���يان بانكر» للشرق األوسط وأفريقيا
لعام  ،2021والذي أقيم عن بُعد.

 أف���اد مرك���ز دبي المال���ي العالمي أنهواصل تس���جيل نمو ق���وي في النصف األول
م���ن الع���ام الحال���ي ،مش���يراً إلى أن���ه حقق
أهداف���اً «إس���تراتيجية  »2024قب���ل ث�ل�اث
س���نوات من موعدها المق���رر ،موضحاً «أن
عدد الشركات المسجلة النشطة في المركز
المالي  3292ش���ركة ،بزيادة قدرها % 27
على أساس س���نوي» ،الفتاً إلى «أن إجمالي
الش���ركات الجديدة المسجلة خالل النصف
األول م���ن الع���ام الحال���ي بلغ  492ش���ركة،
بزي���ادة  % 59على أس���اس س���نوي ،مقابل
 310ش���ركات في النصف األول  ،2020في
المقاب���ل يحتض���ن  1025ش���ركة عاملة في
مجال القطاع المالي واإلبتكار ،بزيادة % 25
عن العام الماضي.
)Union of Arab Banks (October 2021

 فازت الس����عودية ،ممثلة في الديوانالع����ام للمحاس����بة ،بعضوي����ة المجل����س
التنفيذي للمنظمة اآلسيوية لألجهزة العليا
للرقابة المالية والمحاس����بة (اآلسوساي)،
بع����د حصوله����ا عل����ى  36صوت����اً ،محقق����ة
المركز األول.
 توق����ع تقري����ر لمؤسس����ة األبح����اثالبريطاني����ة «كابيت����ال إيكونوميك����س» أن
يُحقق اإلقتصاد الس ��عودي نمواً بنس ��بة % 4.8
الع����ام الج����اري ،و % 6.3الع����ام المقب����ل.
ويُع����د ه����ذا التوق����ع أكث����ر بنح����و  % 2من
إجماع المحللين حول توقعات نمو إقتصاد
المملك����ة ،ال����ذي يدور ح����ول  % 2.4العام
الجاري و % 4.6العام المقبل.

 أعلن مصرف الش����ارقة اإلس��ل�امي،إط��ل�اق خدمات����ه المصرفي����ة الرقمي����ة
للش����ركات ،بحل����ة جدي����دة تتي����ح لعم��ل�اء
المص����رف م����ن الش����ركات الحص����ول على
الخدم����ات المصرفي����ة الرقمي����ة المتنوعة
عب����ر الموق����ع اإللكترون����ي والتطبيق����ات
الذكية ،مع توفير تجربة مصرفية متكاملة
تتميّز بالسرعة والمرونة واألمان.
 زادت صناديق المؤشرات األجنبية منقيمة أصولها في س���وق األس���هم الس���عودية
لتبلغ  10.97مليارات دوالر في نهاية النصف
األول ،ف���ي ظ���ل إنخف���اض مع���دل الفائ���دة
وإرتفاع األس���هم وأس���عار النف���ط ،وتوقعات
تعاف���ي إقتص���اد أكب���ر دول���ة منتج���ة للنفط
الخ���ام ،إذ كش���فت بيانات منص���ة «مورنينغ
س���تار» وجود تدفق���ات نقدية مقبلة من 148
صندوقاً من فئة صناديق المؤشرات.

 حص���د البنك التج���اري ،البنكالرائد في المجال المصرفي الرقمي
في قطر ،خم���س جوائز مرموقة من
قِ بل مجلة «غلوبال فاينانس» العالمية
عل���ى صعيدي الخدم���ات المصرفية
لألف���راد وللش���ركات للع���ام .2021
فعلى مس���توى الخدم���ات المصرفية
لألف���راد ف���ي قط���ر ،حص���د البن���ك
التج���اري الجوائ���ز التالي���ة :أفض���ل
تطبيق جوال مصرفي ،وأفضل نظام
ألم���ن المعلوم���ات وإدارة عملي���ات
اإلحتي���ال ،وأفض���ل خدمات تس���ويق
وش���بكات التواص���ل اإلجتماعي .أما
على مس���توى الخدم���ات المصرفية
للش���ركات ف���ي قط���ر حص���د البنك
التج���اري الجوائ���ز التالي���ة :أفض���ل
خدمة تمويل تج���اري ،أفضل تطبيق
جوال مصرفي.

 كلّف بنك الكويت الوطني ،بنوكاًعالمية ترتيب إصدار سندات دوالرية
لمدة  6س���نوات من دون الكشف عن
قيمتها ،إذ تم تفويض كل من «س���يتي
بنك» ،و«جي ب���ي مورغان» و«NBK
كابيتال» كمنسقين عالميين رئيسيين
للبي���ع ،باإلضافة إلى «س���يتي غروب
» ،و«غولدم���ان س���اكس» ،و«إتش إس
بي س���ي» ،و«مي���رل لن���ش » و«وام يو
اف ج���ي س���يكيوريتيز » كمديري���ن
مشتركين لإلصدار.
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 ق����دّ م البن����ك الدول����يّ وصف����اًدقيق����اً ع����ن حال����ة لبن����ان اإلقتصادية،
بعب����ارة مقتضبة ،فيه����ا «أنّ أزمة لبنان
اإلقتصادية هي من أش����دّ ثالث أزمات
عالمي����ة من����ذالق����رن الماض����ي ،وهذه
األزم����ة الت����ي ح����ذّ ر منه����ا الجميع في
بدايات العام 2019مع فش����ل لبنان في
إحتض����ان مؤتم����ر «س����يدر» ،وأدّت الى
أزماتمتالحق����ة ،وصوالً الى «ثورة 17
تش����رين»  ،2019التي كش����فت األخطاء
والفساد فيالنظام اللبناني».
 أ ُفي���د أن الجزائر ألغ���ت ديون 16دولة أفريقية وعربي���ة بقيمة  1.4مليار
دوالر م���ا بي���ن عام���ي  2010و.2014
وكش���فت وكال���ة األنب���اء الجزائري���ة
الرس���مية ،أن ه���ذه الدي���ون تخص 14
بل���داً أفريقياً بقيم���ة  902مليون دوالر،
وبلدي���ن عربيي���ن بقيم���ة  504ماليي���ن
دوالر.
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 وقَّع���ت مصر عق���داً بقيمة 4.45مليار دوالر لتشييد خط سكك حديدية
كهربائي فائق الس���رعة ،يربط س���احلي
البح���ر األحم���ر والبح���ر المتوس���ط،
وسيش���يده كونس���ورتيوم يضم سيمنس
األلمانية التي وصفته بـ «قناة الس���ويس
على قضبان» وشركات أخرى.
احتاد املصارف العربية (تشرين األول /أكتوبر )2021

 أظه���رت بيان���ات أن مبيع���ات التجزئةاأللماني���ة تراجع���ت أكثر م���ن المتوقع بكثير
ف���ي يولي���و (تم���وز)  ،2021بعد ش���هرين من
الزي���ادات الكبي���رة ،في أول مؤش���ر على أن
التعافي ال���ذي يقوده المس���تهلكون في أكبر
إقتص���اد أوروبي قد يفقد بع���ض الزخم في
الربع الثالث من العام الجاري.

 -دعت هيئ���ة الحكوم���ة الرقمية الس���عودية،

كافة الجهات الحكومية إلى تس���جيل منصاتها
الرقمي���ة ومواقعه���ا اإللكتروني���ة القائم���ة عبر
موق���ع الهيئ���ة خ�ل�ال  90يوم���اً ،وذل���ك بهدف
تنظيم أعمال الحكومة الرقمية وتحسين تجربة
المس���تفيد ،وضمان الجودة وتعظيم اإلستفادة
م���ن األص���ول القائم���ة ،وكفاءة اإلس���تثمار إلى
جانب تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية.

 ضخت البن���وك المحلية في دبي أكثرمن  88.8مليار درهم لتمويل  13.755صفقة
رهن خالل األش���هر الثمانية األولى من العام
الج���اري ،ويُظهر س���وق الرهون���ات العقارية
نم���واً الفتاً مقارن���ة بالفترة ذاته���ا من العام
الماضي ،وبلغ معدل النمو .% 47

 إس���تأنفت البن���وك المركزي���ة ح���ولالعالم ش���راء كميات كبرى م���ن الذهب بحثاً
ع���ن أداء أفضل ،إذ أوض���ح تقرير لصحيفة
«ليزيكو» الفرنس���ية «أن المس���تثمرين تخلوا
للم���رة األولى منذ الع���ام  2014عن صناديق
اإلس���تثمار المتداول���ة ،بينم���ا إرتف���ع س���عر
األونصة إلى نحو  1800دوالر».

 أك���د رئيس مجل���س ال���وزراء الكويتيالش���يخ صب���اح خال���د الحمد الصب���اح« ،أن
حكومته لن تتوانى في محاس���بة أي مسؤول،
وتقديم���ه للمحاكم���ة إذا ثب���ت تورط���ه ف���ي
المساس بمكتس���بات الدولة واإلعتداء على
المال العام».

 أك���د البنك اإلس�ل�امي للتنمية إعتماد 4.5مليارات دوالر لمساعدة الدول األعضاء
( 57دولة إس�ل�امية) على مواجهة تداعيات
جائح���ة كورون���ا (كوفي���د  ،)19 -تُرك���ز على
التص���دّي والدع���م واإلنعاش ،وبن���اء القدرة
على الصمود وتحقي���ق اإلزدهار للجميع في
مرحلة ما بعد الجائحة.
 أكّ���د األمي���ن العام لجامع���ة الدولالعربي���ة أحم���د أب���و الغي���ط «أهمي���ة
إس���تكمال مس���ار اإلندم���اج اإلقتصادي
العربي للقضاء على البطالة ،وإس���تغالل
الموارد العربية بش���كل أفض���ل وبأيادي
عربية ،كذلك أهمية سد الفجوة التنموية
بين الدول العربية».
 رفع بن���ك «أوف أميركا س���يكيوريتيز»توقعاته لنمو وتضخم منطقة اليورو ،متوقعاً
بأن «ينم���و إقتصاد التكتل لنحو  % 4.8في
العام الجاري ،إرتفاعاً من توقع سابق بنسبة
 ،% 4.2بفض���ل إنتع���اش أكبر م���ن المتوقع
إلعادة فتح األنشطة».
 تراجع���ت القاعدة النقدية في قطرخالل شهر أغس���طس/آب  2021بنسبة
 % 1على أساس ش���هري إلى نحو 111.8
ملي���ار ريال ،وف���ق بيان���ات مصرف قطر
المركزي.
)Union of Arab Banks (October 2021

 رحّ ب���ت س���لطنة عُم���ان ،ف���ي تقري���رلصن���دوق النق���د الدول���ي يتوقع في���ه تراجع
الدين العام للس���لطنة في حلول العام 2026
إلى نحو  % 47من الناتج المحلي اإلجمالي،
كما يُتوقع أن يس���هم الضبط المالي وإرتفاع
أس���عار النف���ط في تخفيض عجز الحس���اب
الجاري إلى .% 0.6
 حصدت «ريفينيتيف» ،الشركة التابعةلمجموعة بورصة لندن ،جائزة أفضل مزوّد
بيانات إس�ل�امي لع���ام  2021م���ن قبل «ثا
آسيت» ،النشرة المالية الرائدة للمصدرين
والمس���تثمرين في آس���يا .وتُع���د جوائز «ثا
آس���يت» الثالثي���ة للتموي���ل اإلس�ل�امي من
الجوائ���ز المرموق���ة ف���ي مج���ال الصناعة
المالية اإلسالمية.

 أعل���ن بن���ك الش���عب الصين���ي (البنكالمرك���زي) أن عملي���ات الدف���ع غي���ر النقدي
الت���ي تعامل���ت معه���ا البن���وك الصينية خالل
الرب���ع الثاني من العام الجاري ،حافظت على
زيادة ثابتة ،بينما واصلت عمليات الدفع عبر
الهواتف الجوالة المحافظة على زخم النمو.

 يُخطّ ���ط بن���ك «س���يتي غ���روب» لرفعالطاق���ة اإلس���تيعابية في مكاتب���ه في هونغ
كون���غ إل���ى أعل���ى مس���توى منذ بداي���ة أزمة
كورونا ،بحيث يعود كامل الموظفين قريباً.
)Union of Arab Banks (October 2021

 أش���اد تقرير التنمية البش���رية ،مصر 2021بتراج���ع معدّالت الفقر في مصر إلى
 % 29.7في الع���ام  2019/2020مقارنة بـ
 % 32.5في الع���ام  ،2017/2018الفتاً إلى
أنها المرة األولى التي تنخفض فيها معدالت
الفقر منذ  20عاماً.

 أف���ادت وكال���ة مودي���ز للتصني���فاإلئتمان���ي ،أن إص���دارات دول الخلي���ج من
الصكوك ،تراجع���ت في النص���ف األول من
العام  2021بنسبة  % 19على أساس سنوي
إلى  35.3مليار دوالر ،بس���بب إرتفاع أسعار
النفط.

 إتفق���ت الوالي���ات المتح���دة واإلتحاداألوروب���ي على هدف لخف���ض إنبعاثات غاز
الميثان ،الذي يتس���بّب في رفع درجة حرارة
الكوك���ب ،بنحو الثلث في حل���ول نهاية العقد
الحالي ،ما يدفع���ان إقتصادات كبيرة أخرى
إلى اإلنضمام إليهما.
 نج���ت المصارف السويس���رية البالغة 243مصرف���اً م���ن جائح���ة «كوفي���د ،»19 -
حتى تاريخه .وفي العام  2020أكدت قوتها،
وإرتفع دخلها الموحد إلى  69.9مليار فرنك
( 78.5ملي���ار دوالر) أو ( .)% 5.8 +هذا ما
أعلنه المؤتمر الس���نوي لرابطة المصرفيين
السويس���ريين في جني���ف ،في حضور رئيس
المصرف المركزي.

 توقّع���ت وكال���ة مودي���ز للتصني���فاإلئتمان���ي ،إرتف���اع أرب���اح كب���رى البن���وك
اإلماراتي���ة خالل  12ش���هراً إلى  18ش���هراً،
م���ع تقلي���ص مخصصات خس���ائر القروض،
وم���ع تعافي اإلقتصاد م���ن تداعيات كورونا.
وتوقع���ت أن تع���ود أرب���اح أكب���ر  4بنوك إلى
مس���تويات ما قبل الجائحة في العام 2022
أو العام .2023

 أك���د خب���راء ومحلّل���ون ف���ي قط���اعالطاق���ة ،تربّ���ع قط���ر عل���ى ع���رش الطاقة
النظيفة عالمياً ،بفضل إستثماراتها النوعية
والرائ���دة في القط���اع والتكنولوجيا الحديثة
الت���ي أدخلتها الس���وق للمرة األول���ى .وفيما
أعلنت مصادر في قطاع الطاقة الباكستاني
فوز شركة قطر للبترول بأكبر صفقة لتوريد
الغ���از إلى باكس���تان ،أفادت نش���ر ة Nat u
 ral Gas Intelligenceالمتخصص���ة
في أس���واق الطاق���ة «إن دولة قطر تتجه ألن
تصب���ح كأكبر دول���ة مصدّرة للغ���از الطبيعي
المسال في العالم».

 قال الرئيس التنفيذي لبنك س���تاندردتش���ارترد ف���ي منطق���ة أفريقي���ا والش���رق
األوسط س���ونيل كاوش���ال «إن البن���ك يتطلّع
لتعيي���ن مصرفيي���ن للتركي���ز عل���ى التموي���ل
المس���تدام ،وتمويل المش���روعات ،وأس���واق
المال في السعودية ،وهي سوق يتوقع البنك
أن تصبح في صدارة أنش���طته بالمنطقة في
السنوات المقبلة».
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الدراسات واألبحاث والتقارير

فرنسا رؤية 2030
خطة إستثمارية بـ  30مليار يورو للرئيس إيمانويل ماكرون

على بُ عد  7أش��هر من اإلنتخابات الرئاس��ية في فرنس��ا ،وفي
مناخ تنافس��ي بين المرشحين ،عرض الرئيس ماكرون خطة
إس��تثمار من ش��أنها بحس��ب نظره ،أن «تُ عيد لفرنس��ا طريق
اإلستقالل».
وتتضمن خطة الرئيس الفرنس��ي  10نقاط تتعلق بمجاالت
الطاق��ة والن��ووي ،والصناع��ة ،والصحة ،والفض��اء ،والبحار،
والثقافة واإللكترونيات...
الرئيس الفرنس���ي يعتبر أن عناصر الخطة س���تُعيد أيضاً طريق
اإلس���تقالل لإلتح���اد األوروبي ،وتش���كل إجابة عل���ى التحديات التي
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تتربص في الزمن الحالي ،وفي الس���نوات المقبلة ،وال س���يما تحدي
المناخ والتغيّرات الكونية ،التي تؤثر على وسائل اإلنتاج واإلستهالك
في مجتمعنا ،وتفرض بحس���ب رأيه ،ضرورة إلعادة النظر في نموذج
التغذية الجماعي.
هناك أيضاً تحد ديموغرافي مع تنامي عدد الس���كان على الكرة
األرضية ،وال سيما تزايد ظاهرة الشيخوخة ،وتراجع عنصر الشباب،
باإلضافة إلى تفاقم ظاهرة الهجرة .يُضاف إلى ذلك بحسب الرئيس
ماكرون ،تحدي الالمس���اواة بين قنوات اإلقتصاد العالمي ،وال سيما
م���ن خالل تداعي���ات األزمة الصحي���ة الكونية (الكوفي���د ،)-19التي
فرض���ت تحديات جمّة على مختلف إقتص���ادات العالم وكل إقتصاد،
بحسب وضعيته.
بالنس���بة إل���ى الرئي���س ماك���رون ،فإن اإلس���تثمارات الت���ي يُعلن
عنه���ا ،من ش���أنها أن تُس���اند مواطن الضعف الت���ي أصابت النموذج
اإلقتصادي الفرنس���ي ،كتراجع حجم اإلستثمار في األبحاث ،مشدداً
على أهمية إس���ترجاع حجم اإلس���تثمار العقلي في هذا المجال ،كي
تقض���ي على الالمس���اواة التي ب���رزت في اآلونة األخي���رة بين عديد
القطاعات .وعلينا أن ننتج أكثر فأكثر يقول.
الرئي���س الفرنس���ي يؤكد لزوم تحس���ين القدرة ف���ي المصاريف
المجتمعي���ة ،والمض���ي في اإلصالح���ات الضرورية م���ن أجل تعزيز
اإلنتاج وبلوغ هدف «اإلبتكار واإلنتاج».
الهدف األساسي بالنس���بة إلى الرئيس ماكرون من خالل خطته
اإلس���تثمارية ،يكمن في حل مشكلة العجز الفرنسي الثالثي األبعاد:
عج���ز في النم���و اإلقتصادي المفت���رض أن يكون قوي���اً ،والعجز في
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الحسابات العامة والعجز في التجارة الخارجية لفرنسا.
يري���د الرئي���س ماك���رون م���ن خ�ل�ال ط���رح خط���ة  2030وضع
حجر األس���اس إلنش���اء «دورة وهمية» تس���تطيع من خاللها القنوات
األساس���ية تقديم إس���تراتيجية تس���مح باإلبتكار واإلنتاج والتصدير،
وتالي���اً المس���اهمة ف���ي تمويل نم���وذج فرنس���ا اإلجتماعي .ويش���دِّد
الرئي���س الفرنس���ي ف���ي إط���ار
عرض���ه للخطة بأن فرنس���ا لن
تك���ون رائ���دة ف���ي كل المجاالت
ألننا في منافس���ة مفتوحة ،إنما
يج���ب علينا كفرنس���يين البحث
ع���ن القطاع���ات الت���ي يُمكن أن
نكون فيها ف���ي الطليعة ،معترفاً
ب���أن ب�ل�اده س���جّ لت تأخ���راً في
قطاع���ات مختلف���ة ،م���ا يش���كل
تهديداً حقيقياً لها على األصعدة
التي نتح���دث عنها ،وليس علينا
أن نتخلى عن ه���ذه القطاعات،
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بل علينا دعمها ومعالجة نقاط الضعف.
من أجل كل هذا العرض ،طرح الرئيس الفرنسي  10نقاط في
خطته (رؤية  )2030كالتالي:
 -1إستثمار مليار يورو في النووي
في الوقت الذي أصبح فيه الموضوع النووي في فرنس���ا عنصراً
أساسياً في الجدل والسباق نحو
الرئاسة ،وإنتخابات  ،2022بات
ُفضله
واضح���اً أن النهج ال���ذي ي ّ
الرئي���س ماك���رون يتج���ه إل���ى
تفضي���ل الذرّة عل���ى غيرها من
أن���واع الطاقة ،حيث إن نحو ربع
مليون فرنس���ي وفرنسية يعملون
ف���ي المج���ال الن���ووي ،ويؤك���د
الض���رورة في إعادة اإلس���تثمار
ف���ي ه���ذا المج���ال ،لنواكب كل
اإلبتكارات الحديثة في القطاع،
الفت���اً إل���ى مفاع�ل�ات صغي���رة
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ومتوسطة ،حيث تعمل شركة الكهرباء الفرنسية على نموذج سيشهد
الن���ور في العام  ،2030مش���دداً على ض���رورة تعزيز وتنمية التقنيات
الحديث���ة التي تُح���د من حجم النفاي���ات في قطاع الن���ووي من أجل
الطاقة.
 -2التوج��ه لتصبح فرنس��ا الرائدة في إعتم��اد الهيدروجين
األخضر في العام 2030
ف���ي ه���ذا المج���ال ،تتطلع فرنس���ا إل���ى أن يك���ون اإلعتماد على
الهيدروجين األخضر أحد أهم الرهانات لمخطط  ،2030مس���تفيدة
من األبحاث في هذا المجال ،ومن الش���ركات الداعمة لهذه الطاقة،
وال س���يما  Au liquideوإنتاجه���ا للكهرب���اء الخالي���ة م���ن الكربون
بفضل النووي.
وتتطلع فرنسا لتكون السبّاقة والرائدة في الهيدروجين األخضر
ف���ي حل���ول  2030يق���ول الرئيس الفرنس���ي ،ويؤكد أن ه���ذا القطاع
جزء من القطاعات ،حيث إن فرنس���ا بإمكانها أن تكون رائدة ،داعياً
المس���تثمرين الكبار إلى اإلقبال على اإلستثمار فيها وبكثافة ،لتكون
فرنس���ا قادرة على اإلعتماد على البنى التحتية هذه من الهيدروجين
ومجمل التقنيات التي تصلح إلستخدامها.
 -3اإلسراع في تخفيف تواجد الكربون في الصناعات
هذا الجانب يُش���كل أيض���اً أحد أبرز الرهان���ات لإلنتقال البيئي
وال���ذي يه���دف إلى تقليل إنبعاثات الغازات الس���امة م���ن الصناعات
ف���ي فترة أع���وام  ،2035 – 2015حيث يُفترض بفرنس���ا أن تُخفّض
اإلنبعاثات هذه بنس���بة  .% 35واليوم فرنس���ا ال تزال عند نسبة % 4
فق���ط من ه���ذا التخفي���ض ،ومطالبة بحصص بنس���بة  % 31خالل
األعوام الـ  15المقبلة في كلفة كبيرة ،حيث يتطلب كل موقع من هذه
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التعبئة مئ���ات آالف اليوروهات.
الرئي���س الفرنس���ي وف���ي ه���ذا
المجال ،يُق���دّر بنحو  8مليارات
ي���ورو كلف���ة تموي���ل المس���اعي
لتخفي���ض اإلنبعاث���ات وتحقي���ق
األهداف الثالثة األولى.
 -4الطم��وح اآلخ��ر للرئيس
الفرنس��ي م��ن أج��ل ب�لاده،
إنت��اج مليون��ي س��يارة تعمل
عل��ى الكهرباء ،وأخرى هجينة
في حلول العام  ،2030والهدف
أن تحل هذه الصناعات الجديدة
محل السيارات التقليدية الملوّثة
للبيئة ،مشدداً على أنه يجب أ ّال
تك���ون بلداً يعتمد على س���يارات
صديق���ة للبيئ���ة بصناع���ة غي���ر
فرنس���ية ،داعي���اً المصنّعين إلى
التعاون كي يتحقق هذا الهدف ،مؤكداً أنهم أي المصنعين ،إن فشلوا
أو ل���م يخوضوا هذه المس���يرة ،فلن تنجح فرنس���ا ف���ي هذا المجال،
معتبراً أن هذا ممكن جداً تحقيقه.
 -5التوص��ل في العام  2030إلنت��اج أول طائرة بأقلّ إنبعاثات
من الكربون
دائماً في مجال المواصالت تتطلع فرنس���ا إلى إنتاج أول طائرة
مع إنبعاثات أقل من الكربون بعد  10سنوات .علماً أن خبراء أشاروا
للرئي���س ماك���رون بأن ذلك غير ممكن حتى حل���ول العام  .2035لكن
الرئيس الفرنسي قال إنه متفائل للتوصل إلى ذلك في العام ،2030
متمني���اً أن تتخ���ذ هذه الخط���وة توجهاً أوروبياً ،ليس فرنس���ياً فقط،
معتبراً أن صناعة الطيران تحظى بإهتمام فرنسا كما تحظى صناعة
السيارات بإهتمامها ،متحدثاً عن حجم إستثمارات للقطاعين بقيمة
 4مليارات يورو.
 -6اإلسراع في رقمنة وآلية وسائل الزراعة
له����ذه الخطوة خصص الرئيس الفرنس����ي ملي����اري يورو لجعل
قطاع الزراعة أكثر تنافس����ية في إس����تثمارات تهدف إلى توس����يع
التقنيات الرقمية واآللية والوراثية ،من أجل محاصيل أفضل بأقل
إستخدام للمواد المعدلة ،للحصول على منتج صحي مستدام ومن
دون كربون.
 -7الوص��ول إل��ى تصني��ع  20نوع�� ًا م��ن األدوي��ة المض��ادة
للسرطان
ينظر الرئيس الفرنس���ي ف���ي خطته أيضاً إل���ى أن يكون القطاع
الصحي في أحس���ن األح���وال ،معلن���اً تخصيص  7.5ملي���ارات يورو
لإلس���تثمار في ه���ذا القطاع من أجل جعل فرنس���ا في طليعة الطب
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المبتك���ر والحدي���ث ،داعي���اً إلى
الثورة في مجال الطبابة وتصنيع
أدوي���ة  Bioمض���ادة للس���رطان
واألمراض الناشئة والموسمية.
 -8إع��ادة وض��ع فرنس��ا ف��ي
طليع��ة حماي��ة المحت��وى
الثقافي واإلبداعي
ف���ي ه���ذا المج���ال ،تتطل���ع
فرنسا بحسب الرئيس ماكرون،
إل���ى أن تك���ون ف���ي الصف���وف
األمامية كما هي الحال بالنسبة
إلى شركات أميركا مث ل Am a
 zonو ،Netflixوغيره���ا ،وأن
تداف���ع ع���ن إبداعه���ا الخ�ل�اّ ق
ف���ي ه���ذه المج���االت الثقافية،
وأن تض���ع في الواجه���ة ثقافتها
وتاريخه���ا وقيمه���ا ف���ي معرك���ة
حضارية ،داعياً إلى اإلس���تثمار
ف���ي ه���ذا المج���ال وبق���وة ،وال
س���يما ف���ي ال���دورات التأهيلية
للتقنيي���ن ،وكتّ���اب الس���يناريو،
وتكوين إس���توديوهات للممثلين،
وأن تكون فرنس���ا قادرة على جذب المس���تثمرين من القطاع الخاص
لجعل هذا المجال خالّقاً ،وإبراز الخيال الفرنسي واألوروبي للغد.
 -9اإلستثمار في الفضاء
تتطل���ع خط���ة «رؤية فرنس���ا  »2030أيض���اً إلى دعم اإلس���تثمار
في المجاالت التي تُوصل فرنس���ا إلى الفضاء ،بواس���طة السباق في
القدرات الجديدة لدى الش���ركات الخاصة مثل  .Space Xالرئيس
الفرنسي يأمل كما يقول في رؤية فرنسا أن تكون من بين المغامرين
ف���ي معرف���ة الفض���اء ،من خالل المس���عى في أن يك���ون العالم الذي
نعتق���د أنه يس���تحيل الوصول إليه ،س���هل الوصول ،وأس���رع مما كنّا
نتصوّر ،وذلك ال يتحقق إ ّال في إستثمار أكبر في الصناعة الفرنسية،
ودعم هذه الصناعة في توس���يع مجاالت األدوات التي تُس���تخدم في
الولوج إلى التقنيات الفضائية.
 -10اإلستثمار في مجال البحار
الرئيس الفرنسي يسعى أيضاً في الرؤية التي يعرضها إلى تعزيز
اإلستثمار في مجاالت األبحاث المتعلقة في عمق البحار ،داعياً ليس
فقط إلى إستغالل هذه المنطقة ،بل إلى إكتشافها أيضاً ،معتبراً أنه
م���ن غي���ر المنطقي أن تبقى هذه المنطقة ف���ي عمق البحار مجهولة
بالنس���بة إلينا ،ويجب إكتش���اف المزيد منه���ا ،والوصول إلى معادنها
النادرة واإلستفادة في مجال الصحة.
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الرئيس الفرنس��ي وم��ن أجل تعزي��ز وتحقيق أه��داف رؤيته للعام
 ،2030خص��ص أيض ًا  6مليارات يورو لإلس��تثمار ف��ي اإللكترونيات
كحماي��ة الم��واد األولية المكوّ نة ل��كل ما هو فيزي��اء وإلكترونيات
من أج��ل مضاعفة اإلنتاج اإللكتروني م��ن اآلن وحتى العام ،2030
وتأمين كميات كافية من القطع المعدنية المشفّ رة كتلك المتوافرة
على بطاقات اإلعتماد أو بطاقات مشابهة.
الرئيس ماكرون يأمل في الختام ،بأن يأخذ المش��روع الذي عرضه
التوصل إليه بدعم ومس��اعدة م��ن أوروبا،
ّ
بُ ع��د ًا أوروبي��اً ،وأن يت��م
كاش��ف ًا أن اإلج��راءات األولى للرؤية س��يتم وضعها حيّ ��ز التطبيق
إعتبار ًا من مطلع العام الجديد .2022
ال شك في أن مبلغ  30مليار يورو لتحقيق رؤية فرنسا  2030كبيراً،
ويُ ش��كل مصروف ًا هائ ًال على كتف الدولة والخزانة الفرنس��ية ،إنما
الرئيس الفرنس��ي يعي تمام ًا أهمية المش��روع ،ويقول إنه يتحمّ ل
مس��ؤولية مش��روعه ،وإن هذه المصاريف مهمة م��ن أجل أن تُ حقق
فرنس��ا رؤيتها ،مؤكد ًا أن عدم تطبيق هذه الخطة يعني أن فرنس��ا
س��تبقى تُ س��جل المزيد من العجز في الميزان الخارجي ،وأن تظل
بطيئة في خلق فرص العمل الجديدة وال سيما لجيل الشباب.
مازن حمود
إقتصادي ومحلل مالي  -باريس
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نشاط اإلتحاد

دورة تدريبية إلتحاد المصارف العربية
عن «التحليل المالي والتقني للشركات»
نظ��م إتح��اد المص��ارف العربي��ة دورة تدريبي��ة
ع��ن بُ ع��د (ثالث��ة أي��ام) ع��ن «التحلي��ل المالي
والتقن��ي للش��ركات»  -تحلي��ل معمّ ��ق للوض��ع
المال��ي للش��ركات به��دف مش��اركة المخاطر من
خ�لال التموي��ل أو اإلس��تثمار .حاض��ر خالله��ا
مدير تطوي��ر األعمال العالمي��ة ،بنك اإلعتماد
اللبنان��ي – لبنان جورج حمصي( .ماجس��تير في
إدارة األعم��ال التنفيذية  -جامعة ESA-ESCP
– لبن��ان ،وماجس��تير ف��ي اإلقتصاد م��ن جامعة
القديس يوسف  ،USJلبنان).
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ش ��ارك في ال ��دورة كل من مجموع ��ة قطر الوطني
 ،QNBوبن ��ك القاه ��رة ،ومص ��رف الجمهوري ��ة،
والمصرف التجاري الوطني ،وبنك مصر.
ته ��دف الدورة إل ��ى التعرف على أس ��اليب تحاليل
البيان ��ات المالية للش ��ركات من خالل فهم وإس ��تيعاب
مك ّون ��ات الميزانيات العمومية والقوائ ��م المالية ،وذلك
بإستخدام نهج مبتكر يكشف أدوات ونسب مالية مثيرة
لإلهتمام ومتاحة لهذا الغرض.
يس ��تخدم التحلي ��ل التقن ��ي (دراس ��ات الرس ��وم
البيانية) والنس ��ب المالي ��ة للوصول إلى إتخ ��اذ القرار
األنسب لإلستثمار في األسواق والبورصات المالية .إن
ذلك يُتيح تغطية ش ��املة إلتق ��ان التحليل المالي لتمويل
الشركات واإلستثمارات.
ويه ��م التحليل المالي والتقني للش ��ركات ش ��ريحة واس ��عة من األفراد
الذي ��ن لديه ��م خلفي ��ات منوعة ،ويُمارس ��ون مختلف األعم ��ال اإلقتصادية.
علماً أن الذين يُثيرون أعمالهم بش ��كل مباش ��ر ويملكون أو يديرون شركات
ومؤسس ��ات أعم ��ال ،يتحتّم عليه ��م القيام ب ��اإلدارة المالية الس ��ليمة لهذه
المؤسس ��ات ،من خالل التحليل الس ��ليم للوضع المالي للشركة والعمل على
تحسينه بإستمرار.
أما أولئك األفراد الذين يقومون بدراسة الوضع المالي للشركات بغية
منحها قروضاً بناء على الدراسات والتحاليل التي تساعد على التوصل إلى
القرار المناسب للتمويل أو اإلستثمار سواء في األسواق األولية أو الثانوية،
فينبغي عليهم وضع تلك الدراسات في خدمة قرار التسليف أو اإلستثمار.
وفي هذه الحال ،ينبغي القيام بالتحليل الصحيح للوضع المالي للشركة
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به ��دف تقيي ��م المخاطر المتعلقة بها لتأمين مش ��اركة آمنة ف ��ي متطلباتها
المالي ��ة من خ�ل�ال قروض قصيرة األج ��ل أو طويلة األج ��ل .لهذا الغرض،
وباإلضافة إلى التحليل التقليدي ،سيُوفر التحليل التقني أو دراسات الرسم
البياني والنس ��ب المالية والتدفقات المربحة في الوقت المناس ��ب ،إستناداً
إلى أس ��اليب مجرّبة ،تُطبقها الغالبية العظمى من األفراد أو الش ��ركات في
مختلف أنحاء العالم.
يُذك ��ر أن ه ��ذه ال ��دورة التدريبي ��ة تغط ��ي التحلي ��ل المال ��ي والتقن ��ي.
وتتوجه إلى محللي الش ��ركات ،ومدراء العالقات ،والقطاع الخاص ،ومدراء
البن ��وك ،ومدراء المحافظ ،والوس ��طاء ،والمس ��تثمرين من القطاع الخاص
والمؤسس ��ات ،والمصرفيي ��ن اإلس ��تثماريين ،ومدي ��ري المخاط ��ر ومحللي
البحوث ،ومنظمي مدراء المنتجات ومديري الصناديق ،وإدارة مستشارين.
)Union of Arab Banks (October 2021

ورشة عن «فعالية مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في السودان»
النور حسين :ت ُسهم في تأهيل المصارف إلتباع المعايير الدولية
نظ���م اإلدارة العامة لتنظيم وتنمي���ة الجهاز المصرفي بالتعاون
م���ع إتحاد المصارف العربية وإتحاد المصارف الس���وداني( ،لثالثة
أيام) فعالي���ات ورش���ة العمل المتخصصة بعن���وان «فعالية مكافحة
غس���ل وتموي���ل اإلره���اب للمص���ارف والمؤسس���ات المالية غي���ر
المصرفية».
تح���دث في الجلس���ة اإلفتتاحي���ة نائب مجافظ بنك الس���ودان
المركزي فاروق محمد النور حسين فأكد «أهمية مثل هذة الدورات
التي من ش���أنها أن تُسهم في تأهيل المصارف لإلستعداد للمرحلة
الثاني���ة م���ن برنام���ج التقيي���م الدولي الخ���اص بالمعايي���ر الدولية
لمكافحة غس���ل األم���وال وتمويل اإلرهاب» ،داعياً المش���اركين إلى
«اإلستفادة من مادة الورشة التي تم إعدادها بعناية فائقة ،ويقدمها
الخبير وكيل محافظ البنك المركزي المصري د.عصام بركات».
من جانبه أشاد د .عصام بركات بـ «مستوى التقرير الذي رفعه

الس���ودان في المرحلة األولى من برنام���ج التقييم الدولي لمكافحة
غس���ل وتموي���ل اإلره���اب ،إذ تميز بأن���ه كان على درج���ة عالية من
الكفاءة».
وأض���اف بركات «أن هذة الورش���ة تهدف إل���ى تفعيل إجراءات
المكافحة حس���ب الضوابط والمعايير الدولية للمكافحة ،باإلضافة
إلق���اء الضوء على مناطق المخاطر ،مم���ا يتطلب التحقق والتدقيق
وذلك عبر اإللتزام بمتطلبات مكافحة غسل وتمويل اإلرهاب».
يُش���ار إلى أن الورش���ة هدفت إلى تمكين المش���اركين فيها من
معرف���ة المخاط���ر المتوقعة عن ع���دم تطبيق المتطلبات الس���ليمة
لمكافح���ة غس���ل وتموي���ل اإلرهاب ،بما يش���مل وض���ع النظم التى
توف���ر القدرة عل���ى إدراك المخاطر الخاصة بالعم�ل�اء والمنتجات
المصرفي���ة والمالية ،باإلضافة إلى تزويد المش���اركين باألس���اليب
واإلجراءات الحديثة المعتمدة عالمياً.

البنك الدولي ي ُخصّ ص ملياري دوالر لدعم مشروعات التنمية في السودان
يب���دأ الس���ودان قب���ل نهاية الع���ام الحالي في تلق���ي منح وقروض
ميسرة من «مؤسس���ة التنمية الدولية» التابعة للبنك الدولي مقدارها
ملي���ارا دوالر ،تغط���ي نصف العجز التج���اري ،وتخصص تلك األموال
لتنفيذ مش���روعات ف���ي مجاالت الطاقة وال���ري والزراعة ،إلى جانب
دعم مقدر سيُوجه لتأهيل قطاعي الصحة والتعليم.
ويؤك���د مس���ؤول في مجلس الوزراء الس���وداني «أن ه���ذه األموال
س���تُوجه للتدخالت العاجلة لدعم الكثير م���ن القطاعات االقتصادية
والخدمية المهمة ،وس���يكون لها أثر ملموس يُس���هم في فك الضائقة
اإلقتصادية وتحسّ ن األوضاع المعيشية».
وأضاف المس���ؤول نفسه «س���يبدأ صرف أموال المنح والقروض
رسمياً في ديسمبر (كانون األول) المقبل ،حيث خُ صصت  700مليون
دوالر لدعم مش���روعي الطاق���ة ،و 500مليون دوالر لل���ري والزراعة،
ونح���و  100مليون دوالر للصح���ة ومواجهة تداعيات جائحة «كورونا»،
ومثلها إلحتياجات الالجئين» ،متوقعاً «أن تُسهم هذه المنح والقروض،
إل���ى جانب التدخالت الحكومي���ة العاجلة في صرف هذه األموال في
تطوير البنى التحتية والكثير من مشروعات التنمية اإلقتصادية».
وأش���ار المس���ؤول الس���وداني ،إلى «أن الحكومة وضع���ت تصوراً
لمش���روعات تنموية كبرى ،وتتوقع دخول إس���تثمارات أجنبية ضخمة،
)Union of Arab Banks (October 2021

من دونها لن تس���تطيع البالد حل إش���كاالت اإلقتص���اد المزمنة ،وأن
اإلتفاق���ات الت���ي وقعته���ا الحكومة الس���ودانية مع البن���ك الدولي في
الفت���رة الماضية ،س���تنفذ م���ن خالل صرف أموال الق���روض والمنح،
وسيُسهم البنك الدولي تقنياً وفنياً في كل المشروعات».
وحُ ���رم الس���ودان ،وه���و م���ن أوائل ال���دول األفريقي���ة التي
إنضمّت لمؤسس���ة التنمية الدولية ،اإلس���تفادة من نحو ملياري
دوالر س���نوياً ،تُخصصها المؤسس���ة الدولية للدول األقل نمواً،
لتموي���ل مش���اريع البن���ى التحتية ،بس���بب ع���دم إلت���زام النظام
المعزول بتسديد متأخرات البنك الدولي.
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األخبار والمستجدات

اليوم العالمي للمساواة في األجور

فجوة يحتاج ردمها
إلى أكثر من  200عام
نعمت بيان

يُمث��ل اليوم الدولي للمس��اواة ف��ي األجور ،الذي يُ حتفل به في  18أيلول/س��بتمبر م��ن كل عام ،الجه��ود الطويلة األمد نحو
تحقي��ق المس��اواة في األجر عن العمل المتس��اوي القيمة .كم��ا أنه يُ بنى على إلت��زام األمم المتحدة بحقوق اإلنس��ان وضد
ضد الم��رأة ،التي ال تزال حتى اليوم تتقاضى أجر ًا أقل من أجر الرجل في العديد
جمي��ع أن��واع التمييز ،بما في ذلك التمييز ّ
من الدول.
وتُ قدر فجوة األجور بين الجنسين بنسبة  % 23على مستوى العالم .ورغم التأييد الدولي الواسع للمساواة في األجور بين
النساء والرجال ،ورغم السعي الدؤوب على مدى عقود لتحقيق المساواة في األجور ،وصدور عشرات القوانين في هذ الشأن،
إال أنها واقعي ًا لم تً طبق بشكل كامل .وال تزال المرأة في جمع أنحاء العالم تعاني عدم المساواة في األجر.
ووفق�� ًا لهيئ��ة األمم المتحدة للم��رأة ،الوكالة المعنية بالمس��اواة بين الجنس��ين وتمكين المرأة ،أنه رغ��م التقدم الكبير في
س��د فجوة األجور بين الجنسين
تعليم المرأة وإرتفاع معدالت مش��اركة اإلناث في س��وق العمل في العديد من البلدان ،إال أن ّ
كان بطيئ ًا للغاية .ووفق ًا للتقارير والدراس��ات الدولية ،فقد يس��تغرق تحقيق التكافؤ اإلقتصادي بين الجنس��ين ما بين217
عام ًا إلى  257عاماً .وقد أزدادت فجوة األجور سوء ًا بسبب جائحة «كوفيد »-19وتداعياتها ،ألن الكثير من النساء يعملن في
مجال الخدمات والضيافة وقطاع الصحة ،إضافة إلى القطاعات الرسمية التي تضررت بشكل كبير.
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تعريف المفاهيم والم�صطلحات المتعلق بعبارة
«الم�ساواة في الأجور»
 الفرق بين «األجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة»واإلنصاف في األجور
حس���ب تعريف منظمة العمل الدولي���ة لهذا المفهوم ،فإن «األجر
المتس���اوي عن العمل المتس���اوي القيمة» هو المبدأ الكفيل بتحقيق
«اإلنص���اف ف���ي األج���ور» .واإلنصاف ف���ي األجور معن���اه دفع أجور
عادلة ،لكن في الكثير من األحيان ،يُستعمل التعبيران من دون تمييز
بينهما .ويسمح كل من هذين المفهومين بتصحيح القيمة المنقوصة
المنسوبة للوظائف التي تطغى عليها النساء ،وتحقيقاً لإلنصاف في
األجور ينبغي الحرص على:
المساواة في أجر الوظائف المطابقة أو المماثلة.المساواة في أجر الوظائف المختلفة ولكنها متساوية في القيمة. العمل المتساوي القيمةإن مبدأ األجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة ،ال يُقتصر
ال مطابقاً أو متش���ابهاً ،بل
عل���ى العام�ل�ات والعمال الذين يؤدون عم ً
ال مختلفاً ،وهو الحالة األغلب.
يش���مل أيضاً أولئك الذين يؤدون عم ً
فعندم���ا يؤدي الرجال والنس���اء عم�ل�اً مختلفاً من حي���ث المضمون
والمسؤوليات ،يتطلب مهارات أو كفاءات مختلفة ،ويُزاول في شروط
مختلف���ة ،لكن���ه مع ذلك يبقى متس���اوياً في القيم���ة اإلجمالية ،ال بد
من مس���اواتهم في األجر .وأهمية هذا المفهوم حاس���مة في القضاء
على التمييز والنهوض بالمس���اواة ،ألن العمال والعامالت يمارس���ون
ف���ي أغلب األحيان وظائ���ف مختلفة في ظ���روف مختلفة وحتى في
منشآت مختلفة.
 إتفاقية المساواة في األجوراإلتفاقي���ة (رقم  )100الخاصة بمس���اواة العم���ال والعامالت في
األج���ر لدى تس���اوي قيم���ة العم���ل ،والت���ي إعتمدها المؤتم���ر العام
لمنظمة العمل الدولية في  29حزيران/يونيو  ،1951في دورته الرابعة
والثالثين .تاريخ بدء النفاذ 23 :أيار/مايو  ،1953طبقاً ألحكام المادة
 ،6والتي أُطلق عليها إس���م :إتفاقية المس���اواة في األجور لعام ،1951
وتنص المادتين ( )1و( )2على التالي:
المادة (:)1
في مصطلح هذه اإلتفاقية:
(أ) تش���مل كلم���ة «أج���ر» األجر أو الرات���ب العادي ،األساس���ي أو
األدنى ،وجميع التعويضات األخرى ،التي يدفعها صاحب العمل للعامل
)Union of Arab Banks (October 2021

بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،نقداً أو عيناً ،لقاء إستخدامه له،
(ب) تش���ير عبارة «مس���اواة العم���ال والعامالت ف���ي األجر لدى
تس���اوي قيم���ة العمل» إلى مع���دالت األجور المحددة م���ن دون تمييز
بسبب إختالف الجنس.
المادة ()2
 -1على كل عضو أن يعمل ،بوس���ائل تُوائم الطرائق المعمول بها
لدي���ه في تحدي���د معدالت األج���ور ،على جعل تطبيق مبدأ مس���اواة
العم���ال والعام�ل�ات في األجر لدى تس���اوي قيمة العم���ل يعم جميع
العاملي���ن ،وأن يكف���ل هذا التطبيق في حدود ع���دم تعارضه مع تلك
الطرائق.
 -2يمكن تطبيق هذا المبدأ بإحدى الوسائل التالية:
(أ) القوانين أو األنظمة الوطنية ،أو
(ب) أي نظام لتحديد األجور يقرره القانون أو يقره ،أو
(ج) اإلتفاقات الجماعية بين أصحاب العمل أو العمال ،أو
(د) أي مزيج من هذه الوسائل.

الأ�سباب الم�ؤدية �إلى فجوة الأجور بين الجن�سين
رغم التقدم الكبير الذي أُحرز على طريق المساواة بين الجنسين
ف���ي عالم العمل ،إال أن عوامل عدة تمنع تس���ريع هذه العملية ،وهذه
العوامل تبرّر فجوة األجور بين الجنسين ،مع العلم أن أهميتها النسبية
تختلف بإختالف البلدان .فحسب دراسة مشتركة بين منظمة العمل
الدولي���ة ومؤسس���ة غال���وب لع���ام  ،2016يقيّم تقري���ر «التوظيف في
العالم واآلفاق اإلجتماعية – إتجاهات المرأة لعام  »2017مدى تأثير
التفضي�ل�ات الش���خصية والقيود االجتماعية ومواءم���ة أدوار المرأة
والرجل على سد الفجوات بين الجنسين في سوق العمل.
وخل��ص تحلي��ل أج��راه إقتصاديو منظم��ة العم��ل الدولية،
وشمل  142بلد ًا وإقليماً ،إلى التالي:
 -1اإلخت�ل�اف ف���ي التحصي���ل العلم���ي وف���رص التدري���ب بي���ن
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الجنسين.
 -2إختالف الخبرات المهنية بين الجنسين.
 -3الفصل المهني على أس���اس الن���وع اإلجتماعي ،أي أن المرأة
تعم���ل في مهن وقطاع���ات محدودة ومتدنية األج���ر مقارنة بالرجل،
م���ا يُعرف بالفصل المهني األفقي .مثالً ،المرأة تعمل كس���كرتيرة أو
ممرض���ة ـ و حاضنة أطفال ،وهي النظرة النمطية لنوع األعمال التي
«تناس���ب» المرأة .كم���ا أن المرأة ممثلة تمثي�ل�اً ناقصاً في الوظائف
المرتفع���ة األج���ر ،وتبق���ى محص���ورة بالوظائف البس���يطة ،وهذا ما

الفجوة في معدالت المشاركة هي األعلى ،فإن إحتمالية بلوغ النسبة
إلى .% 12.9
 -7على الصعيد العالمي ،يؤثر عدم توافر رعاية ميسورة التكلفة
لألطفال أو أفراد األسرة تأثيراً سلبياً على مشاركة النساء.
كما أش���ارت الدراسة إلى أنه يُس���مح بوجود إختالف في األجور
عن���د وجود إختالف موضوعي في قيمة العم���ل الذي يتعين إنجازه.
فمفه���وم األجر المتس���اوي للعمل المتس���اوي القيم���ة يقضي بتقييم
وظائ���ف مختلف���ة والمقارنة بينها باإلس���تناد إل���ى معايير موضوعية

يُع���رف بالفصل المهني العمودي الذي ينطب���ق حتى على القطاعات
التي تغلب عليها النساء ،مثل قطاع الصحة والتعليم.
 -4العم���ل بدوام جزئ���ي مقابل العمل بدوام كام���ل (إن العاملين
بدوام جزئي معظمهم من النساء).
 -5إن وجود زوج أو ش���ريك يُقلل من إحتمال مشاركة المرأة في
س���وق العمل في البلدان الناش���ئة والمتقدمة والدول العربية وبلدان
شمال أفريقيا.
 -6إحتمالية مشاركة النساء اللواتي يعانين من فقر مدقع ،أعلى
بصرف النظر عن معايير النوع اإلجتماعي .في البلدان النامية ،تزيد
إحتماالت مش���اركتهن في س���وق العمل بنس���بة  ،% 7.8وفي البلدان
الناشئة بنسبة  ،% 6.4أما في الدول العربية وشمالي أفريقيا حيث

كالمهارات وشروط العمل والمسؤوليات والطاقة المبذولة في العمل.
وتش���دد التوصية رقم  90المرافقة لإلتفاقي���ة رقم  100على أهمية
الش���ركاء اإلجتماعيين في مجال تقييم الوظائف ،وتنص على أن كل
دول���ة عضو ،باإلتفاق مع منظم���ات العمل وأصحاب العمل المعنيين،
عليها أن تضع أو تش���جع على وضع طرائق تكفل التقييم الموضوعي
للعمل الذي يتعين إنجازه.
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من هم العمّ ال المعنيون باإلتفاقية؟
تُطبق اإلتفاقية رقم  100على نطاق واسع حيث تشير إلى «جميع
العاملين» من دون إستثناء ،فهي ال تقبل بأية إستثناءات أو تحفظات.
وتشمل العمال المهاجرين ،سواء بصورة دائمة أو مؤقتة ،وسواء كانت
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أوضاعه���م نظامية أو غير نظامية .كما يس���تفيد منه���ا العاملون في
الزراعة والمنش���آت العائلية والخدمات المنزلية ،وتالياً ينبغي تطبيق
هذه المبدأ على أوس���ع نطاق ممك���ن ،بحيث يغطي فئات العمال في
القطاع���ات كافة ،وهو ينطبق على القطاعين العام والخاص ،بما في
ذل���ك الصناعة والخدم���ات والزراعة ،وفي اإلقتص���اد المنظم وغير
المنظم على حد سواء.

�إ�ستراتيجيات ومقترحات كفيلة
بتحقيق الإن�صاف في الأجور/
و�/أو تقلي�ص فجوة عدم الم�ساواة في الأجور
حس����ب منظمة العمل الدولية ،تس����مح اإلتفاقية رقم  100لكل
دولة بتعزيز وضمان المساواة في األجور ،بما يتناسب مع ظروفها
الوطني����ة .وم����ع العلم أن اإلتفاقي����ة تتوخى المرونة في أس����اليب
التطبي����ق ،إال أنه����ا تقضي بالمقاب����ل بإحترام مبدأ المس����اواة في
األج����ور وإتخ����اذ التدابي����ر الفعالة في ش����أنه .وفي ه����ذه الصدد،
تذكر اإلتفاقية التقييم الموضوعي للوظائف والتعاون مع الشركاء
اإلجتماعيي����ن ،بإعتبارهم����ا عناص����ر أساس����ية ألي إس����تراتيجية
يُ����راد منه����ا تحقيق اإلنصاف ف����ي األجور .وأهم ه����ذه اإلجراءات
الممكن إتخاذها لتعزيز المساواة في األجور هي القوانين ،والتي
إعتمدته����ا بلدان عدة عبر تش����ريعاتها لتش����جيع أو إلزام أصحاب
العم����ل بتقدي����ر فجوة األج����ور بين الجنس����ين ،وإزال����ة اإلنتهاكات
لمبدأ األجر المتس����اوي عن العمل المتس����اوي القيمة .ويُمكن أن
تختل����ف طبيعة هذه التش����ريعات من بلد آلخر بحس����ب السياس����ة
التي يختارها المُش����رع بالتش����اور مع الشركاء االجتماعيين .ولكن
ال بد من سن تشريعات تتماشى مع ما حددته اإلتفاقية رقم 100
وسائر الصكوك ذات الصلة ،مثل إتفاقية التمييز (في اإلستخدام
والمهنة)( 1958 ،رقم .)111
وحسب تقرير لصندوق النقد الدولي ،فإن سياسة اإلقتصادات
المتقدم����ة تتضم����ن إج����راءات قد تس����اعد على تقلي����ص فجوات
األجور ،منها:
 -1اعتم����اد نظ����م ممولة م����ن الحكومة لمنح إج����ازات األبوة/
األموم����ة :فالغي����اب الطويل ع����ن العمل لرعاية األطف����ال يمكن أن
يؤدي إلى إنخفاض األجر المكتس����ب عن����د العودة إلى العمل ،إلى
جانب تأثيره على مجموعة المهارات التي يتمتع بها العاملون.
 -2إلغاء العبء الضريبي الذي يتحمله أصحاب الدخل الثاني
في األس����رة (غالباً النس����اء) :ويت����م ذلك بإح��ل�ال ضرائب الدخل
الفردي محل الضرائب على دخل األسرة.
 -3من����ح أصح����اب األج����ور المنخفض����ة خصوم����اً أو مزاي����ا
ضريبي����ة :حيث من ش����أن ه����ذه الخص����وم الضريبي����ة أن تخفض
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اإللتزامات الضربية الصافية وترفع الكسب الصافي الذي يُحققه
قبول الوظيفة.
المساواة في األجور على الصعيد العالمي
عالمي���اً ،كل اإلحصاءات والدراس���ات تُبين أن���ه ال يزال التمييز
وعدم المساواة المبنية على النوع اإلجتماعي موجودان في المجاالت
اإلجتماعي���ة والسياس���ية واإلقتصادي���ة ،رغم التدابي���ر واإلتفاقيات
والتشريعات الوطنية والدولية التي تدعم المساواة المبنية على النوع
اإلجتماع���ي ،باإلضاف���ة إلى دور المجتمع المدن���ي ومنظمات حقوق
المرأة.
أش���ار التقرير العالمي لس���د الفجوة بين الجنسين عن المنتدى
اإلقتص���ادي العالم���ي ( )WEFف���ي الع���ام  ،2017إل���ى أن الفجوة
بين النس���اء والرجال قد إتس���عت للمرة األولى منذ عش���ر س���نوات،
وس���وف يس���تغرق  217عاماً للوصول إلى التكافؤ اإلقتصادي ولس���د
الفجوة اإلقتصادية بين الرجال والنساء ،إستناداً إلى معدالت التقدم
الحالية.
كم���ا يقوم التقرير بقياس الفجوة بين الرجال والنس���اء في أربعة
مجاالت رئيسية (المؤشرات الفرعية) وهي:
 -1الفرص اإلقتصادية
 -2المشاركة في سوق العمل
 -3إتاحة التعليم والصحة
 -4التمكين السياسي
وق���د ش���مل التقري���ر  144بل���داً في ش���أن التقدم المُح���رز نحو
تحقي���ق المس���اواة المبني���ة عل���ى الن���وع اإلجتماعي ف���ي المجاالت
األربع���ة المذك���ورة أعاله .ووفقاً للتقرير ،تصدرت أيس���لندا مؤش���ر
الفجوة العالمية بين الجنس���ين ،حيث إنها الدولة األكثر مس���اواة في
العالم لمدة تس���ع س���نوات على التوالي ،بعد أن س���ددت نحو % 88
م���ن فجوتها ،ثم تليه���ا النرويج ،فنلندا ،رواندا ،الس���ويد ،نيكاراغوا،
سلوفينيا ،أيرليندا ،نيوزيلندا والفليبين.
المساواة في األجور في المنطقة العربية
دوماً تأتي الدول العربية وشمالي أفريقيا في مرتبة تراجعية
أو متدنية في كل تقييم دولي معني بحقوق اإلنس���ان ،وال س���يما
بما تعلق بحقوق المرأة .فوفقاً للتقرير العالمي لس���د الفجوة بين
الجنس���ين من قِ ب���ل المنتدى االقتصادي العالم���ي ،حازت منطقة
الش���رق األوسط وش���مالي أفريقيا على أدنى ترتيب في المؤشر،
حيث بلغ متوسط الفجوة بين النساء والرجال .% 40
وق���د إحتلت تونس المرك���ز األول بين الدول العربية والمرتبة
 117عالمياً ،تليها اإلمارات العربية المتحدة  ،120البحرين ،126
الجزائر  ،127الكويت  ،129قطر  ،130مورتانيا  ،132مصر ،134
األردن  ،135المغ���رب  ،136لبن���ان  ،137الس���عودية  ،138س���ورية
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 ،142واليمن .144
كم���ا تُس���لط دراس���ة
لمنظم���ة العم���ل الدولية
الض���وء عل���ى التحدي���ات
العديدة التي تواجه دخول
المرأة ف���ي القوى العاملة
والبقاء فيه���ا ،كاألعراف
النمطي���ة
والقوال���ب
األبوي���ة ،واإلفتق���ار إل���ى
مراف���ق رعاي���ة األطفال،
وع���دم وج���ود ف���رص،
والتح���رش في م���كان العمل ،وع���دم كفاية وس���ائل النقل ،وتدني
األج���ور ،والقيود القانونية المفروضة عل���ى حقوق العمال .ولكل
من تلك التحديات دور في ذلك.
وتعمل منظمة العمل الدولية في الدول العربية على التصدي
لمجموعة واسعة من التحديات التي تواجه المرأة في عالم العمل
بهدف وضع سياس���ات إجتماعية وإقتصادية تُعزز المس���اواة بين
الجنسين وتكافؤ الفرص في مكان العمل.
حس���ب إحصاءات وتقارير المكتب اإلقليمي للمنظمة في الدول
العربية ،يبلغ معدل مشاركة المرأة العربية في القوى العاملة ،% 18.4
وه���و األدن���ى عالمياً مقارنة بالمتوس���ط العالمي ال���ذي يبلغ .% 48
وعل���ى النقيض من ذلك ،تتجاوز معدالت مش���اركة الرجل في القوى
العاملة  % 77بينما المتوسط العالمي .% 75

من إس���تمرار فج���وة األجور
بين الجنسين.
ه���دف التحال���ف ه���و
تحقيق المس���اواة في األجور
بي���ن النس���اء والرج���ال ف���ي
كل م���كان ،من خ�ل�ال الجمع
بي���ن مجموع���ة متنوع���ة
م���ن الجه���ات الفاعل���ة ذات
مج���االت وخب���رات مختلفة.
يدع���م التحال���ف الحكومات
وأصح���اب العم���ل والعم���ال
ومنظماته���م لتحقي���ق تق���دم ملموس ومنس���ق نحو الهدف ،أي الش���راكة
الوحي���دة بين أصحاب المصلح���ة المتعددين التي تعمل على تقليل فجوة
األجور بين الجنسين على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية.
ولهذا الغرض إجتمع التحالف في األردن في س���بتمبر/أيلول 2017
بمش���اركة  10دول عربي���ة عبر ممثلي���ن عن الحكومات وقط���اع األعمال
والمجتمع المدني .وقد قطع ممثلو الحكومات ومنظمات أصحاب العمل
والعمل تعهدات بالعمل الحثيث للحد من إتس���اع فجوة إختالف األجور.
فالع���راق إلت���زم تحديد الحد األدن���ى لألجور في القطاع���ات التي تكون
نس���بة النساء العامالت فيها عالية ،كما تعهدت مصر وفلسطين المحتلة
بإجراء حوار إجتماعي تعزيزاً لسياسات العمل المنصفة ،ومنها المساواة
ف���ي األجور .كما إلتزمت اإلمارات العربية المتحدة تعزيز القانون النافذ
في ش���أن المس���اواة في األجور ،فيما أعربت تونس عن عزمها اإلنضمام
إلى اإلئتالف الدولي للمساواة في األجور.
يبل���غ عدد أعضاء اإلئت�ل�اف على الصعيد العالم���ي  14حكومة ،بما
فيه���ا األردن م���ن المنطق���ة العربية .وق���د أطلق اإلئتالف ف���ي المنطقة
العربية بفضل الدعم الذي قدمته كل من السويد والنرويج.
خالص � � ��ة ،يُمك � � ��ن التأكي � � ��د عل � � ��ى أن عدم المس � � ��اواة بالحق � � ��وق بين
الجنسين ُيس � � ��بب خل ًال كبير ًا في البنيان اإلقتصادي واإلجتماعي ،كون
الطرفين (المرأة والرجل) مع ًا يش � � ��كالن اللُبنة األساس � � ��ية لهذا البنيان،
والمس � � ��اواة في األجور هو إحدى هذه الحقوق المرتبطة إرتباط ًا مباشر ًا
بعدم توزيع الدخل بش � � ��كل عادل ،الذي بدوره يقوض التقدم اإلقتصادي
و ُيه � � ��دّ د اإلس � � ��تقرار اإلجتماع � � ��ي ،وهو ما يُمك � � ��ن أن يؤدي إل � � ��ى إضعاف
إستدامة النمو في أي بلد.
كما يتطلب تخفيض عدم المس � � ��اواة وتقلي � � ��ص فجوات الدخل بين
الجنسين ،التركيز على السياسات التي تحسن التعليم والصحة والبنية
التحتية ،مما يزيد من الشمول المالي ويدعم المساواة في الحقوق.

يقود التحالف الدولي للمس���اواة في األج���ور ،منظمة العمل الدولية
وهيئ���ة األم���م المتحدة للم���رأة ومنظمة التع���اون االقتص���ادي والتنمية،
كمنتدى عالمي لحش���د إلتزام المجتمع العالمي وضمان عمله نحو الحد

بقلم نعمت بيان
مستشارة المرأة والطفل في المنظمة العربية
لحقوق اإلنسان في الدول االسكندنافية

النسب واألرقام حس��ب المكتب اإلقليمي لمنظمة العمل
الدولية في الدول العربية
 تبلغ نس���بة بطالة المرأة في الدول العربية  ،% 15.6وهيثالثة أضعاف المعدل العام.
مت���دن في
ٍ
 تواج���د النس���اء ف���ي المناص���ب اإلداري���ة العلياالمنطقة ،إذ إن  % 11فقط منهن يش���غلن مناصب إدارية مقارنة
بالمتوسط العالمي الذي يبلغ .% 27.1
 إن العم���ل غير المأج���ور في رعاية األطف���ال يجعل المرأةتنف���ق عدداً من الس���اعات يزيد بنح���و خمس مرات عمَّ���ا يُنفقه
الرجل في أعمال غير مأجورة.

دور التحالف الدولي للم�ساواة في الأجور
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