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كلمة العدد

وسام حسن فتوح
 األمين العام إلتحاد المصارف العربية

التغيُّر المناخي يُعيد إستراتيجيات
 اإلقتصادات والمصارف العربية

ف���ي أن إتح���اد المص���ارف العربي���ة معن���ي ال شك 
كغيره من المنظمات اإلقليمية والدولية في 
مواجهة تحدي���ات ظاهرة التغيُّر المناخ���ي والبناء على القرارات 
الدولي���ة، ومتابعتها ووضع اآلليات في نطاق تعزيز اإلس���تثمارات 

الداعمة للبيئة لدى مصارفنا العربية.
لق���د أّثرت هذه الظاه���رة وال تزال تؤثر في قطاعات الطاقة 
والتموي���ل والتكنولوجي���ا، مما يدفع الخب���راء والمتخصصين في 
الش���ؤون المصرفية والمالية والتقنية، وشؤون الطاقة إلى البحث 
الجدي في معالجة هذه الظاهرة، والتي دفعت دول العالم أخيراً 
إل���ى اإللتقاء في قمة المن���اخ، والمعروفة أيض���اً بالمؤتمر ال� 26 
لألط���راف في اإلتفاقية اإلطارية في ش���أن التغيُّ���ر المناخي في 
مدينة غالسكو اإلسكتلندية، خريف 2021، والتي شكلت مفترقاً 
مصيري���اً لبحث نتائج تغيُّر المناخ، وس���بل التقليل من اإلنبعاثات 
في حلول العام 2030 والمساعدة في تحسين الحياة في كوكبنا، 

في حضور وفود من نحو 200 دولة.
والحق أن البلدان النامية لم تُس���هم تاريخياً إال بنس���بة قليلة 

من اإلنبعاثات الضارة التي تقف وراء التغيُّر المناخي، فيما س���كان العالم األكثر ثراء والذين تبلغ نس���بتهم 1 % هم المس���ؤولون الرئيسيون عّما 
يزيد عن ضعف كمية اإلنبعاثات التي تنتجها نسبة ال� 50 % األكثر فقراً من سكان العالم في الوقت الراهن.

كما أن الدول األفقر، هم أكثر عرضة لآلثار الضارة لموجات الطقس المتطّرف، ألنها أكثر إعتماداً على البيئة الطبيعية في الحصول على 
الغذاء والوظائف، وليس لديها الكثير من المال الذي تستطيع أن تنفقه على تخفيف تلك اآلثار.

وخ���الل ال���� 50 عام���اً الماضي���ة، ثب���ت أن أكث���ر م���ن إثنتين م���ن بي���ن كل ثالث وفي���ات، كان���ت نتيجة »نوب���ات« الطق���س المتط���ّرف، بما 
ف���ي ذل���ك الجف���اف وحرائ���ق الغاب���ات والفياضان���ات، حيث كانت تح���دث في دول العال���م ال� 47 األق���ل نمواً. علم���اً أنه في ظ���ل إرتفاع درجة 
ح���رارة األرض بس���بب إنبعاث���ات الوق���ود األحف���وري الت���ي يُس���ّببها اإلنس���ان، ي���رى العلم���اء أن���ه يج���ب إتخ���اذ إج���راءات عاج���ة مطلوبة من 
 أج���ل تف���ادي كارث���ة مناخي���ة محّتم���ة.  م���ا يهّمن���ا ف���ي المص���ارف العربي���ة، أن���ه يمكنه���ا اإلس���تفادة م���ن الترتيب���ات اإلقليمي���ة الموج���ودة 
حالياً، ولكن ينبغي عليها أن تعمل في ما بينها بالتضامن عن كثب، للتغلب على نقاط الضعف الرئيس���ية وإعداد خطط عمل إقليمية تفصيلية 
بأهداف وإستراتيجيات واضحة وأدوار محددة للتنفيذ والمراجعة والمتابعة؛ وتبنَّي نهجاً متكاماًل إزاء تغيُّر المناخ وأهداف التنمية المستدامة 
في الحوكمة اإلقليمية؛ وتحس���ين الش���فافية حول األنش���طة ووقائع اإلجتماعات اإلقليمية حول الحوكمة؛ وحش���د مؤسس���ات التمويل اإلنمائي 

العربية لتقديم التمويل المتواصل لمبادرات المساعدات العلمية والفنية اإلقليمية وتنفيذ تدابير مواجهة تغيُّر المناخ.
ف���ي المحصل���ة، ينبغ���ي إعتماد إجراءات معيَّنة وع���دم التنصل من تعهدات، كانت قطعتها الدول المس���ّببة للتلوث ف���ي العالم مثل الواليات 
المتح���دة األميركي���ة والصي���ن، من أجل خفض التلوث ف���ي العالم أو الحّد منه. كذلك يجب اإلعتراف بالنقاط األساس���ية والتي تُحّد من إرتفاع 
درجات حرارة األرض وخفضها إلى نحو 1.5 درجة، كما ورد في قمة غالس���كو، حيث التغيُّر المناخي واحد من أكثر مش���كالت العالم إلحاحاً، 
وأن يحدث التغيير العاجل نحو تراجع درجات حرارة األرض، مما يترك آثاراً مطمئنة على حياة البشرية وإقتصاداتها، وال سيما حيال أساليب 

عيشهم وأعمالهم ومصارفهم ومؤسساتهم المالية.
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والي بنك المغرب  الدكتور عبد اللطيف الجواهري

في حديث لمجلة »إتحاد المصارف العربية«:

موضوع الغالف

       هدفنا اإلنتقال من إقتصاد يتَّسم بقيمة مضافة ضعيفة وإنتاجية منخفضة إلى 

إقتصاد متنوِّع وتنافسي يرتكز على المقاوالت القادرة على اإلبتكار والصمود

        للنه�وض بالنم�و اإلقتصادي بش�كل أكبر من خالل رفع ع�دد الفاعلين وتنويع 
آليات تمويل اإلقتصاد في السياسات النقدية والبنكية

رات التح�وُّل الرقم�ي بإهتم�ام كبي�ر ولدين�ا لجنة          بن�ك المغ�رب يتتبَّ�ع تط�وُّ
خاصة بالعمالت الرقمية للبنوك المركزي�ة بغية تحديد وتحليل المزايا والمخاطر 

المرتبطة بها
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من النادر أن يخلو محفل إقتصادي دولي أو إقليمي من حضوره الواثق ومشاركاته الدقيقة والعميقة واإلصالحية، والي بنك 
المغرب الدكتور عبد اللطيف الجواهري واجه كغيره من قيادات المصارف المركزية إن العربية أو الدولية تحديات جسيمة 
ترافقت مع انتشار وباء كورونا وانعكاس ذلك على العجلة اإلقتصادية والتنموية في البالد، وأنيط بالبنوك المركزية عمومًا 

وضع حلول كادت تكون سحرية أحيانًا بسبب عبء المشكلة وآثارها البعيدة في اإلقتصاد والتنمية اإلجتماعية.
وه��و وإن كان ق��د اختي��ر ضمن أفض��ل 10 محافظي بنوك مركزي��ة للع��ام 2021 إال أن المحافل اإلقتصادية ل��م تخُل مرة من 
الة التي لطالما عكس��ت إلتزامه المتفاني في عمليات اإلصالح اإلقتصادي وما ارتبط بها من تحديات، ولعل  مش��اركاته الفعَّ
أهمها بال شك برنامج الحماية اإلجتماعية وإدخال نظام التأمين الصحي الشامل الذي تم اإلعالن عنه في تموز/يوليو وهو 
ن المملكة المغربية من تحقيق قفزة هائلة، ليس فقط من حيث جودة الحياة والتنمية البشرية ولكن أيضًا في القدرة  ما مكَّ

التنافسية والنمو.
نه من تكريس ذلك   ولع��ل ش��عار والي بنك المغرب الدكتور الجواهري القائم على تحويل األزمات إل��ى فرص حقيقية قد مكَّ
تنفيذيًا وإعطاء زخم جديد لإلقتصاد ووضعه في مسار تنموي قوي ومستدام وشامل، وقد كاشف األكاديمي المخضرم إبان 
خطابه األخير أمام ملك المغرب محمد السادس أن تعديل المنظومة التعليمية هو من أهم اإلصالحات التي يتوجب تسريع 

إنجازها إلعداد اليد العاملة ونخب المستقبل وهو أولوية مطلقة.
ل األخضر للقطاع المالي وتعزيز  ول��م تغ��ب التحديات الدولية عن التزامات بنك المغرب الذي مضى في وضع إجراءات التحوُّ
فرص التزامه بذلك، وبناء عليه فقد أطلق الدكتور الجواهري مجموعة إجراءات هي األولى من نوعها على المستوى المالي 
قة  لجه��ة ق��رب إصدار مبادئ توجيهية للقط��اع البنكي إلجراء إختبارات أوض��اع الضغط ورفع التقارير ع��ن المخاطر المتعلِّ
ض القطاع  قة بفروع البنوك المغربية على مس��توى الق��ارة األفريقية، وإجراء تقييم��ات لتعرُّ بالمن��اخ، بم��ا في ذل��ك المتعلِّ

قة بالمناخ لإلستعداد للعقبات المحتملة. البنكي للمخاطر المالية المتعلِّ
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وف��ي مقابلة خاصة م��ع مجلة »إتحاد المصارف العربية« قال والي بنك المغرب عب��د اللطيف جواهري » إن التطبيق الناجح 
لسياس��ات الش��مول المالي يقتض��ي تعزيز التعاون بي��ن الفاعلين في القطاعين الع��ام والخاص حول الرؤي��ة عينها، والقيام 
بتحدي��د واض��ح ومش��ترك لألولويات واأله��داف. وقد قام بنك المغ��رب إيمانًا منه بأهمية الش��راكات بي��ن القطاعين العام 
والخاص ودورها وتأثيرها، بإعتماد هذا المبدأ في مختلف مشاريع الشمول المالي من أجل ضمان بلوغها ألهدافها ونجاحها«. 
وأش��ار وال��ي بنك المغرب إلى »إنط��الق برنامج للدعم والتمويل، بمب��ادرة من بنك المغرب ووزارة اإلقتص��اد والمالية وإصالح 
اإلدارة وصندوق الحس��ن الثان��ي للتنمية اإلقتصادية واالجتماعية، وبش��راكة مع القطاع البنكي الخ��اص الممثل من طرف 
التجم��ع المهني لبن��وك المغرب، ويتمحور هذا البرنامج حول تس��هيل الولوج إلى القروض البنكي��ة لفائدة أكبر عدد ممكن 
من الش��باب المؤهلين، أصحاب المش��اريع والمنتمين لمختلف الفئات اإلجتماعية، ودعم المقاوالت الصغيرة والمتوس��طة 
المتخصص��ة في األنش��طة الموجهة للتصدير، وال س��يما نحو إفريقيا، وتمكينها من إس��تخالص جزء م��ن القيمة المضافة 
لفائ��دة اإلقتص��اد الوطني، وتيس��ير الولوج إلى الخدم��ات البنكية، وفرص اإلدم��اج المهني واإلقتصادي لكاف��ة المواطنين 

بشكل عام وللعاملين في القطاع غير المهيكل بشكل خاص«.
ل اإلقتصادي الذي حدده النموذج التنموي الجديد، بتكليف من جاللة الملك   وقال والي بنك المغرب » يهدف محور التحوُّ
محمد الس��ادس، إلى» اإلنتقال من إقتصاد يتسم بقيمة مضافة ضعيفة وإنتاجية منخفضة، مع أنشطة ريعية ومحمية، إلى 

اقتصاد متنوع وتنافسي، يرتكز على نسيج كثيف من المقاوالت القادرة على اإلبتكار والصمود. 

وف��ي ما يلي الحدي��ث الذي أجرته رجاء كموني، مدي��رة إدارة مجلة اتحاد المص��ارف العربية، مع والي بنك 
المغرب عبد اللطيف الجواهري 

ما هي تفاصيل المش��اريع المتعلقة بالشمول المالي، وما هي 
النتائج المتوقعة منها؟

- إن التطبيق الناجح لسياس���ات الش���مول المالي يقتضي تعزيز 
التع���اون بي���ن الفاعلي���ن في القطاعي���ن العام والخاص ح���ول الرؤية 
عينه���ا، والقي���ام بتحديد واض���ح ومش���ترك لألولوي���ات واألهداف. 
ووعياً منه بأهمية الش���راكات بي���ن القطاعين العام والخاص ودورها 
وتأثيرها، قام بنك المغرب بإعتماد هذا المبدأ في مختلف مش���اريع 
الشمول المالي من أجل ضمان بلوغها ألهدافها ونجاحها. وفي هذا 
اإلطار، نذكر» مش���روع إنطالقة« الذي أُعطيت إنطالقته في يناير/

كانون الثان���ي 2019  تطبيقاً للتوجهات الوطنية الواردة في الخطاب 
الملك���ي ف���ي 11 أكتوبر/تش���رين األول 2019  والهادف إلى تش���جيع 
العم���ل المقاوالتي ف���ي المغرب من خالل ضمان إلتزام أقوى للقطاع 
البنك���ي. ويتعلق األم���ر ببرنامج للدعم والتموي���ل، أُعطيت إنطالقته 
بمب���ادرة من كل من بنك المغ���رب ووزارة اإلقتصاد والمالية وإصالح 
اإلدارة وصن���دوق الحس���ن الثاني للتنمية اإلقتصادي���ة واالجتماعية، 
وذلك بش���راكة مع القطاع البنكي الخ���اص الممثل من طرف التجمع 

المهني لبنوك المغرب.

ويتمحور هذا البرنامج حول المحاور الثالثة التالية:
1- تس���هيل الولوج إلى القروض البنكي���ة لفائدة أكبر عدد ممكن 
من الشباب المؤهلين، أصحاب المشاريع والمنتمين لمختلف الفئات 

اإلجتماعية.
2- دع���م المق���اوالت الصغي���رة والمتوس���طة المتخصص���ة في 

األنش���طة الموجه���ة للتصدير، ال س���يما نحو إفريقي���ا، وتمكينها من 
إستخالص جزء من القيمة المضافة لفائدة اإلقتصاد الوطني.

3- تيس���ير الول���وج إلى الخدم���ات البنكية، وإلى ف���رص اإلدماج 
المهن���ي واإلقتص���ادي لكاف���ة المواطنين بش���كل ع���ام وللعاملين في 

القطاع غير المهيكل بشكل خاص.

ويمث���ل بذلك هذا البرنامج إطاراً تحفيزياً ومندمجاً، يرتكز على 
آليات للضمان والتمويل واإلستثمار والمواكبة التقنية لفائدة الساكنة 
المس���تهدفة. وعلى المنوال عينه، يمثل النظام الوطني لألداء النقال 
)الهات���ف( عبر أحد المش���اريع الرائدة لبن���ك المغرب والمرتكز على 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 
بالفعل، ومن أجل تشجيع إستخدام األداءات اإللكترونية وتقليص 
تداول النقود وتطوير الشمول المالي، أطلق بنك المغرب بالتعاون مع 
الوكالة الوطنية لتقنين اإلتصاالت والبنوك ومؤسسات األداء وفاعلي 
اإلتصاالت، مشروعاً لتطوير نظام وطني لألداء النقال، يكون منتشراً 

على نطاق واسع وبتكلفة منخفضة. 
ويتمث���ل اله���دف المنش���ود من المش���روع هذا ف���ي تعزيز فرص 
إس���تفادة الساكنة من هذه الخدمات رغم بعدها الجغرافي أو ضعف 

مداخيلها، والمساهمة بالتالي في تحسين ظروف عيشها.
ولتس���ريع إعتم���اد ه���ذه الوس���يلة الجدي���دة ل���ألداء م���ن طرف 
المس���تخدمين، وضع بنك المغرب عدة إجراءات، ال س���يما في إطار 
أزم���ة »كوفيد-19«، تمثلت في تخفيف ش���روط فتح حس���ابات األداء 
وإعتم���اد تحفيزات ضريبية لفائدة تجار القرب المس���تعملين لألداء 
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النق���ال وتعزيز إلغاء الطابع المادي لمس���اعدات الدولة،  وال س���يما 
المس���اعدات الدراس���ية إبتداء من 10 ديسمبر/ كانون األول 2020. 
بدوره���م، إتف���ق الفاعلون في قطاع األداء النقال على وضع تس���عيرة 
جذابة لتطوير اإلس���تخدامات وتش���جيع اللجوء ل���ألداء الهاتف عبر 
النق���ال. ويتجل���ى أح���د األركان الرئيس���ية األخرى للش���مول المالي 
والمندرج ضمن التوجهات اإلس���تراتيجية لبنك المغرب بالشراكة مع 
القطاعين العمومي والخ���اص في التثقيف المالي. في هذا الصدد، 
تهدف المؤسس���ة المغربية للثقاف���ة المالية المحدثة في العام 2013 
بمب���ادرة من بن���ك المغرب إلى تحدي���د وتطبيق إس���تراتيجية وطنية 
للثقاف���ة المالي���ة تتضافر فيه���ا جهود الفاعلين ف���ي القطاعين العام 
والخ���اص، وتس���تثمر الخبرات والتجارب المكتس���بة لدى المنظمات 

الدولية.  
ف���ي هذا اإلطار، تقوم المؤسس���ة بوضع برام���ج للتثقيف المالي 
وتنس���ق م���ع كاف���ة األط���راف ذات الصلة م���ن أجل تنزيل األنش���طة 
الواردة فيها وتتبع مدى فعاليتها. وتقوم بتصميم ووضع رهن اإلشارة 
محتوي���ات بيداغوجية للثقافة المالية لفائ���دة فاعلين في القطاعين 

العام والخاص. 
ويتمث���ل آخ���ر مش���روع قيد اإلنج���از، والذي عبأ المؤسس���ة كما 
الفاعلين  في القطاع الخاص )البنوك، ومؤسس���ات األداء والمجتمع 
المدن���ي(  في مبادرة Greenback ، التي تم إطالقها بالتعاون بين 
بن���ك المغرب والبن���ك الدولي في العام 2019. وتهدف إلى تش���جيع 
إس���تعمال الخدمات المالية الرسمية لدى المستفيدين من تحويالت 

األموال.  
كما ترمي إلى تقليص تكاليف التحويالت وتحسين فعالية أسواق 
تحوي���الت األموال وال س���يما م���ن خالل إع���داد إج���راءات للتثقيف 
المالي ولحماية المستهلك. أيضاً، يجدر التذكير بأنه من أجل تقوية 
التعاون في مجال الش���مول المالي، تم تطوير اإلستراتيجية الوطنية 
للش���مول المال���ي وفق إطار تش���اركي، وهي تمثل بذل���ك ثمرة عملية 
تش���اورية وتفكيرية واس���عة بالش���راكة مع مختلف األط���راف المعنية 

العام���ة والخاصة. هكذا، ت���م تحديد رؤية وطموحات وطنية وبلورتها 
ف���ي خارط���ة طريق تفصيلية، يتم تتبع تنفيذها بواس���طة آلية خاصة 
للتسيير والتنسيق، وتشمل هذه اآللية أجهزة للحوكمة تترأسها وزارة 
اإلقتص���اد والمالية، وإص���الح اإلدارة وبنك المغرب، وتضم الوزارات 
األعض���اء، والجه���ات المكلف���ة بتقنين القط���اع المال���ي، والجمعيات 
المهنية للمؤسسات المالية واالتحاد العام لمقاوالت المغرب. ويتمثل 
الهدف المنش���ود في تقليص الفوارق من حيث الولوج إلى الخدمات 
المالية الرسمية وإستعمالها وتشجيع الشمول المالي بصفته محفزاً 

للتنمية اإلجتماعية واإلقتصادية.

يتق��دم المغ��رب بخط��ى حثيث��ة نح��و تحس��ين الظ��روف 
اإلقتصادي��ة للب��الد ف��ي أعق��اب أزم��ة »كوفي��د- 19« الت��ي 
أض��رت باإلقتص��اد العالم��ي، ف��ي ماي��و/ أي��ار 2021  أعل��ن 
المغ��رب في ه��ذا الص��دد، توصي��ات تتعلق بنم��وذج جديد 
للتنمية اإلقتصادية، وتم تحديد العام 2035 كأفق لتحقيق 
مجموع��ة من األه��داف اإلقتصادي��ة واإلجتماعي��ة. ما هو 
األف��ق المالي والنقدي ال��ذي تتوقعونه لمواجه��ة البطالة، 
وال س��يما م��ن حي��ث الش��مول المال��ي والنهوض بالش��ركات 

الصغيرة والمتوسطة؟
- عقب إلقاء جاللة الملك محمد السادس، خطاباً في 31 يوليو/

تم���وز 2019 لمناس���بة عيد العرش، كلف في نوفمبر/تش���رين الثاني 
2019 لجن���ة خاص���ة لوضع نموذج تنم���وي جديد إس���تناداً إلى جرد 
طم���وح ومنظور جديد، يس���تجيب لحاجات المواطني���ن. وقد قدمت 
اللجن���ة المذك���ورة تقريرها ف���ي 25  مايو/ أي���ار 2021 حيث تضّمن 
التقري���ر تش���خيصاً عام���اً، وح���دد إنش���غاالت وتطلع���ات المواطنين 
والفاعلي���ن، وقدم مقترحات حلول مش���تركة وما من ش���أنه أن يكون 
رافع���ة للتغيير، فض���اًل عن طرحه لنموذج جدي���د يأخذ في اإلعتبار 

عواقب أزمة »كوفيد–19«. 
ده  ف���ي هذا الس���ياق، يهدف محور التح���وُّل اإلقتص���ادي الذي حدَّ

جاللة الملك يستقبل والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري
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النموذج التنموي الجديد إلى اإلنتقال من إقتصاد يتس���م بقيمة مضافة 
ضعيف���ة وإنتاجية منخفضة، مع أنش���طة ريعية ومحمي���ة، إلى اقتصاد 
متنوع وتنافس���ي، يرتكز على نس���يج كثيف من المق���اوالت القادرة على 
اإلبتكار والصمود. ومن ش���أن هذا التح���وُّل اإلقتصادي توليد نمو أكثر 
وخلق مناصب ش���غل ذات ج���ودة، من أجل تعزيز خل���ق القيمة وضمان 
إدماج الساكنة النشيطة، وخصوصاً النساء والشباب، في سوق الشغل .

نتيج���ة لذل���ك، يش���كل تعزي���ز المق���اوالت الصغي���رة ج���داً والصغيرة 
والمتوس���طة ف���ي إط���ار إقتصادي كل���ي يهدف إل���ى خدمة النم���و، إحدى 
األولويات اإلستراتيجية لهذا النموذج. فالمغرب يتمتع من دون شك، ببيئة 
ماكرو-إقتصادية ونظام مالي مس���تقرين، ينبغ���ي المحافظة عليهما. غير 
أنه من الضروري تحسين هذا اإلطار من أجل النهوض بالنمو اإلقتصادي 
بش���كل أكب���ر، وذلك من خ���الل جملة من اإلج���راءات، بما فيه���ا رفع عدد 

الفاعلين وتنويع آليات تمويل اإلقتصاد في السياسات النقدية والبنكية .
إدراكا منها باإلشكاليات التي تواجه المقاوالت الصغيرة جداً والصغيرة 
والمتوس���طة في ما يتعلق بالحصول على التمويل، والتي تحوُّل دون تحقيق 
هذه المقاوالت لكامل إمكاناتها، تضمنت اإلس���تراتيجية الوطنية للش���مول 
المالي ضمن ركائزها األساس���ية إحداث أدوات تهدف إلى تس���هيل تمويل 
المق���اوالت الصغيرة جداً، كذلك المقاوالت الناش���ئة. تجدر اإلش���ارة في 
ه���ذا اإلط���ار إلى أنن���ا اآلن في صدد وضع آليات تمويل جديدة وال س���يما 
بالمقاوالت الصغيرة جداً من خالل أس���واق الرساميل )التمويل الجماعي، 

وصناديق التسنيد، وغيرها(. 
كما أن الفاعلين معبَّأون من أجل وضع تدابير دعم المقاوالت الصغيرة 
جداً والمقاوالت الناشئة، وال سيما من خالل اإلصالحات التي تهم مكتب 
اإلئتمان وس���جالت التأمين، والحوافز الضريبية، وتيسير اإلطار القانوني 

للشركات المساهمة المبسطة.
ع���الوة على ذلك، يمث���ل التمويل األصغ���ر رافعة إس���تراتيجية لفائدة 
المق���اوالت األصغر والمقاوالت الصغيرة جداً. وفي هذا الس���ياق، إعتمد 

قان���ون التموي���ل األصغر به���دف إنعاش القط���اع وتش���جيع تطوير عروض 
تستجيب لحاجيات الساكنة المستهدفة.

لق��د قمت��م بإط��الق مش��اريع تتعل��ق بالتموي��ل األخض��ر 
ل الرقم��ي، ما هي حيثي��ات هذه المش��اريع؟ وما هي  والتح��وُّ

النتائج التي تطمحون إلى تحقيقها من خالل ذلك؟
- يُع���د التمويل األخضر والمس���تدام ضروري���اً لمواكبة اإلنتقال 
إل���ى إقتصاد محايد الكرب���ون وصديق للبيئة. وقد أبانت أزمة كوفيد 
عن ذلك بش���كل واض���ح. ومن موقع���ه، بصفته بنكاً مركزياً وس���لطة 
تنظيمي���ة للقط���اع المالي، يُ���درك بنك المغرب دوره ف���ي تعزيز هذا 
التموي���ل األخضر، نظراً إلى التحدي���ات الناجمة عن التغيُّر المناخي 
والحفاظ على البيئة وذلك بغية تحقيق صمود اإلقتصاد واإلستقرار 
المالي.  وتجدر اإلش���ارة إلى أنه لمناس���بة الدورة الثانية والعش���رين 
لمؤتم���ر الدول األط���راف في إتفاقي���ة األمم المتح���دة اإلطارية في 
ش���أن تغيُّ���ر المن���اخ )COP22( ، المنعق���د في مدين���ة مراكش في 
العام 2016، أشرف البنك بشراكة مع الفاعلين المعنيين على إعداد 
خارطة طريق مخصصة للقطاع المالي بهدف مواءمة هذا األخير مع 
أه���داف التنمية المس���تدامة. وقد جرى وضع إطار تنظيمي إلصدار 
الس���ندات الخضراء، كما وضعت البنوك مع مانحين دوليين منتجات 

تمويل مخصصة لمشاريع التمويل األخضر .
أيضا، قام البنك المركزي بحمالت تحسيسية عدة  لدى القطاع 
البنك���ي قب���ل إصدار تعليم���ة تنظيمية تحدد إنتظارات���ه في ما يتعلق 
بأخ���ذ التحديات المناخي���ة والبيئية باإلعتبار عن���د تدبير المخاطر 
ذات الطبيع���ة المناخي���ة والبيئية. ومن خالل ه���ذه التعليمة، يتوخى 
البنك تشجيع الفاعلين على إدراج التحديات المناخية والبيئية ضمن 
إس���تراتيجياتهم التنموي���ة والع���روض التي يقدمونها م���ن المنتجات 
والخدم���ات في مج���ال التموي���ل، وتوظيف األم���وال وتدبير األصول 

مًا جائزة أفضل محافظ في واشنطن عام 2019 الجواهري مع محافظ قطر المركزي السابق  متسلِّ



11 Union of Arab Banks (November 2021)                      احتاد املصارف العربية  )تشرين الثاين/ نوفمرب 2021(

بم���ا في ذل���ك ع���ن طريق 
المتواج���دة عبر  ش���بكاتها 

القارة اإلفريقية.
أيضاً  البن���ك  ويه���دف 
إل���ى إرس���ال  م���ن ورائه���ا 
إش���ارة قوية إل���ى الفاعلين 
في الس���وق من أجل تحفيز 
ف���ي  الوطني���ة  الجه���ود 
المس���تدامة  التنمية  مجال 
والدف���ع نحو اإلنخراط في 
جدي���دة  مالي���ة  إلتزام���ات 
ترم���ي إل���ى اإلنتق���ال نحو 
اإلقتص���اد األخض���ر. ومع 

دخول هذا النص القانوني الجديد حّيز التطبيق، ينخرط بنك المغرب 
في مقاربة بّناءة مع الفاعلين في القطاع من أجل مواكبة البنوك في 
إدم���اج اإلعتب���ارات المناخية ضمن إنش���غاالتهم وتج���اوز الصعوبات 
المرتبطة بالشكوك حول إفراز العوامل المناخية لتأثيرات اقتصادية 

ومالية كذلك عدم كفاية منهجيات التحليل والمعطيات.
م���ن هذا المنطلق، أعط���ى بنك المغرب بدعم م���ن البنك الدولي 
اإلنطالق���ة لورش���تين مهيكلتين تهدف���ان إلى وضع خارط���ة للمخاطر 
المالية المناخية، وإعداد دراس���ة تحليلية لنقاط الضعف لدى البنوك 
إزاء تغيُّر المناخ. من ناحية أخرى، يعمل البنك المركزي على تس���ريع 
نم���و التمويالت البنكي���ة الخضراء بدعم من بن���وك التنمية، وذلك من 
خالل جعل تقوية قدرات الفاعلين البنكيين والعروض البنكية المرتبطة 

بالمالية البنكية الخضراء على رأس برنامج عملها للسنة المقبلة.
وف���ي إطار التنس���يق اإلقليم���ي والدولي، إنخرط البن���ك في العام 
2018 في الشبكة الدولية للمشرفين والبنوك المركزية من أجل نظام 
مالي أخضر، ويش���ارك في أش���غال الشبكة من خالل مجموعات عمل 
مختلفة. كما يساهم في مجموعة العمل التابعة لتحالف الشمول المالي  
AFI  حول المالية الخضراء الش���املة. وتهدف هذه المساهمات إلى 
إس���تثمار الخبرات لدى النظراء وتحفيز األنش���طة الت���ي يقوم بها في 

مجال المالية الخضراء وتدبير المخاطر المناخية والبيئية.
عل���ى صعي���د التحوُّل الرقمي، يس���تأثر موضوع العمل���ة الرقمية 
للبن���ك المرك���زي بإهتمام متزايد من البنوك المركزية والمؤسس���ات 
الدولي���ة نظراً إلى وعيه���ا بالتحديات المرتبطة باألصول المش���فرة 
والعم���الت الرقمي���ة والمخاطر التي ق���د تمثلها الش���ركات الرقمية 
الكبرى GAFAM حيال إس���تقرار النظ���ام المالي. وبالفعل، أظهر 
إستقصاء لبنك التسويات الدولي نشر في يناير/كانون الثاني2021 ، 
وشمل 65 بنكاً مركزياً، أن 86 % من البنوك المركزية تجري دراسات 
مستفيضة حول اإلمكانات الواعدة للعمالت الرقمية للبنوك المركزية، 
وأن 60 % منه���ا أعط���ت اإلنطالقة لتجارب في هذا المجال، مقابل 

42 %  في العام 2019، وأن 14 % شرعوا في مشاريع رائدة.
وق���د قام بن���ك المغرب بتتبع هذه التط���ورات بإهتمام كبير، قبل 
إح���داث لجن���ة خاصة بالعم���الت الرقمي���ة للبن���وك المركزية مطلع 
الع���ام 2021 من أجل تحدي���د وتحليل المزاي���ا والمخاطر المرتبطة 
بها، مع مراعاة األهداف المرتبطة بتعزيز الش���مول المالي على وجه 
الخصوص، في إطار تنفيذ االس���تراتيجية الوطنية للش���مول المالي، 
والحد من إس���تخدام النقد، ومواكب���ة اإلبتكار التكنولوجي في مجال 

األداءات وتجنب أي تأخير في هذا المجال .
ف���ي هذا الس���ياق، قمنا بتصور رؤية ش���املة مع إع���داد خارطة 
طريق تتناول الموضوع من أبعاده المختلفة. وس���يتم تنفيذ األش���غال 
المرتبطة بها بتنسيق وثيق مع كل الفاعلين المعنيين في هذا المجال، 
وال س���يما القطاع���ات الحكومية المعنية والبرلم���ان والقطاع المالي 
والهيئة المعنية بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمؤسسة 

المكلفة بأمن أنظمة المعلومات والسلطات التنظيمية األخرى .
وتأخ���ذ خارط���ة الطري���ق المواكب���ة له���ذه الرؤي���ة ف���ي اإلعتبار 
مختل���ف اإلصالح���ات التي باش���رها البنك بهدف تحس���ين وس���ائل 
الدف���ع اإللكتروني���ة وتقليل إس���تعمال النقد. ويُتوقع أن تس���مح هذه 
الخارط���ة بتحديد الخيارات الت���ي يتعين أخذها باإلعتبار والقرارات 
اإلس���تراتيجية للبنك في هذا المج���ال، عالوة على اإلطار التنظيمي 
المناس���ب القادر على ضم���ان اإلمتثال لآللي���ات المعتمدة لمكافحة 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب وحماية البيانات الخاصة واإلعتبارات 

المرتبطة بالسرية التي من الواجب الحفاظ عليها.
ع���الوة على ذلك، س���تركز اللجن���ة الخاصة بالعم���الت الرقمية 
للبن���وك المركزية أيضاً على التدابير الممكنة في ما يتعلق باألصول 
المش���فرة م���ع الحرص ط���وال مراحل هذا المش���روع على التنس���يق 
والتشاور مع مختلف الفاعلين المعنيين، وال سيما السلطة المسؤولة 
عن مكافحة غس���ل األم���وال والقطاع المالي والهيئة المس���ؤولة عن 

حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والسلطات القضائية.
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يحت��ل القط��اع المصرف��ي المغربي المرتب��ة الثامنة عربي��ًا من حيث حج��م الموج��ودات، والمرتبة الثالثة بي��ن القطاعات 
المصرفية للدول العربية غير النفطية. وقد أدرجت مجلة  The Banker الصادرة في يوليو/تموز 2021 ضمن الئحتها ألكبر 
1000 مصرف في العالم بحسب رأس المال األساسي )Tier 1 capital( أربعة مصارف مغربية وهي التالية بحسب ترتيب رأس 
المال األساس��ي: التجاري وفا بنك )إحتل المرتبة 286 عالميًا برأس��مال أساس��ي بلغ نحو 5 مليارات دوالر(، والقرض الشعبي 

القطاع المصرفي المغربي إنفتاح على الخارج 
وإندماج عميق في النظام المالي العالمي 

إنشاء مجلس وطني للشمول المالي بهدف تجاوز الفوارق الُمسجلة 
على مستوى الولوج إلى الخدمات المالية في المغرب 

بغية تطوير الشمول المالي في المملكة

موضوع الغالف
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المغربي الم�صرفي  القطاع  هيكل   .1
يبل���غ ع���دد مؤسس���ات اإلئتم���ان والهيئ���ات المعتبرة ف���ي حكمها في 
المغرب 91 مؤسس���ة. وهي تش���مل 24 مصرفاً )19 تقليدياً و5 تش���اركية(، 
و6 مصارف حرة )أوف شور(، و27 مؤسسة تمويل، و12 جمعية لإلقراض 
المتناه���ي الِصغر، و20 مؤسس���ة لتحويل األم���وال، باإلضافة إلى صندوق 

اإلي���داع والتدبير وصن���دوق الضمان المركزي. وتدير مؤسس���ات اإلئتمان 
المغربية شبكة من الفروع )أو الوكاالت( تبلغ 6,538، و7,613 جهاز صراف 
آلياً داخل المملكة، باإلضافة إلى 48 شركة تابعة و15 فرعاً في الخارج. 

يض���م الجدول رقم 1 الئحة بالمؤسس���ات المصرفي���ة التقليدية 
والتشاركية والحرة العاملة في المغرب.

جدول 1: الئحة المصارف العاملة في المغرب

البنوك الحرة )أوفشور(المصارف التشاركية )اإلسالمية(المصارف التقليدية
بنك التجاري الدولي – أوف شوربنك أمنية التجاري وفا بنك

البنك المغربي للتجارة والصناعة – أوف شوربنك األخضر البنك المغربي للتجارة الخارجية
الشركة العامة لألبناك – أوف شوربنك الصفاءبنك البريد

البنك المغربي للتجارة الخارجية – أوف شوربنك اليسرمجموعة القرض الشعبي المركزي
البنك الشعبي الدولي – أوف شوربنك التمويل واإلنماءالبنك المغربي للتجارة والصناعة

مصرف المغرب – أوف شورالقرض الفالحي المغربي
مصرف المغرب

القرض العقاري والسياحي
الشركة العامة المغربية لألبناك

البنك العربي
بنك العمل

صندوق اإليداع والتدبير رأسمال
صندوق التجهيز الجماعي
االتحاد المغربي لألبناك

MediaFinance
 Citibank   

CFG Bank
Bancosabadell

 La Caixa Bank
المصدر: بنك المغرب.

للمغرب )إحتل المرتبة 302 عالميًا، برأسمال أساسي بلغ نحو 4.7 مليارات دوالر(، والبنك المغربي للتجارة الخارجية/ بنك 
إفريقيا )إحتل المرتبة 467 عالميًا، برأس��مال أساس��ي بلغ نحو 2.5 مليار دوالر( والق��رض الفالحي للمغرب )إحتل المرتبة 

775 عالميًا برأسمال أساسي بلغ نحو مليار دوالر(.  
ُيش��ار إلى أنه وبهدف تطوير الش��مول المالي في المغرب، أعلنت الحكومة المغربية في بداية العام 2019 عن إحداث مجلس 
وطن��ي للش��مول المالي، بهدف تجاوز الفوارق الُمس��جلة على مس��توى الولوج إل��ى الخدمات المالية في المغرب، س��واء بين 

المناطق القروية والحضرية، أو الفئات الُعمرية، أو بين النساء والرجال.

في ما يلي تنش��ر مجل��ة »إتحاد المصارف العربية« تقريرًا عن النظام المصرفي المغرب��ي الذي يتميز بإنفتاحه الكبير على 
الخارج، وإندماجه العميق في النظام المالي العالمي، وهو ما يظهر من خالل التواجد الكبير للمؤسسات المصرفية األجنبية 

في المغرب وللمصارف المغربية في الخارج.
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وتنتش����ر المصارف المغربية بش����كل كبي����ر جداً في الق����ارة االفريقية، حيث 
يمتلك البنك المغربي للتجارة الخارجية أكبر إنتش����ار مصرفي عربي في أفريقيا 
عب����ر مص����ارف تابعة له ف����ي 16 بلداً أفريقياً ومكتباً تمثيلي����اً في إثيوبيا )عدا عن 

تواجده بشكل واسع في الدول العربية األفريقية(. 
كما يمتلك التجاري وفا بنك ش����بكة واس����عة من المصارف التابعة في 11 بلداً 
أفريقياً غير عربي. أما القرض الشعبي للمغرب، فهو يتواجد عبر مصارف تابعة له 
في 10 بلدان أفريقية غير عربية. وبذلك، تتواجد المصارف المغربية في 22 بلداً 
أفريقياً ما يدل على عمق التجذر المصرفي المغربي في أفريقيا جنوب الصحراء. 
تج����در اإلش����ارة إل����ى أن مجل����ة The Banker الص����ادرة ف����ي يوليو/تموز 
2021 أدرجت ضمن الئحتها ألكبر 1000 مصرف في العالم بحس����ب رأس المال 
األساس����ي )Tier 1 capital( أربعة مصارف مغربية وهي التالية بحس����ب ترتيب 
رأس الم����ال األساس����ي: التجاري وف����ا بنك )إحتل المرتبة 286 عالمياً برأس����مال 
أساس����ي بلغ نحو 5 مليارات دوالر(، القرض الشعبي للمغرب )إحتل المرتبة 302 
عالمياً، برأس����مال أساس����ي بلغ نحو 4.7 مليارات دوالر(، البنك المغربي للتجارة 
الخارجية/ بنك أفريقيا )إحتل المرتبة 467 عالمياً، برأس����مال أساس����ي بلغ نحو 
2.5 مليار دوالر( والقرض الفالحي للمغرب )إحتل المرتبة 775 عالمياً برأسمال 

أساسي بلغ نحو مليار دوالر(.  
كم����ا أدرجت المجلة المذكورة في عددها الصادر في س����بتمبر/أيلول 2021 
وضم����ن الئح����ة أكب����ر 100 مصرف عرب����ي أيضاً بحس����ب رأس المال األساس����ي 
والمستندة إلى بيانات نهاية العام 2020، تسعة مصارف عاملة في المغرب، وهي 
التالية بحس����ب ترتيب رأس المال األساسي: التجاري وفا بنك )احتل المرتبة 21 
عربياً(، القرض الشعبي للمغرب )المرتبة 26( البنك المغربي للتجارة الخارجية/
بن����ك أفريقي����ا )المرتب����ة 41(، الش����ركة العامة لألبن����اك )المرتب����ة 64(، القرض 
الفالح����ي للمغ����رب )المرتب����ة 67(، البنك المغرب����ي للتجارة والصناع����ة )المرتبة 
74(، مصرف المغرب )المرتبة 85(، القرض العقاري والس����ياحي )المرتبة 87(، 

وصندوق التجهيز الجماعي )المرتبة 96(. 
وبل����غ مجموع رأس المال األساس����ي لهذه المصارف التس����عة 17,033 مليون 
دوالر. كم����ا أش����ارت بيانات مجل����ة The Banker تحقيق تل����ك المصارف زيادة 
ملحوظة في رأس����مالها األساسي خالل العام 2020، بإستثناء بنك أفريقيا. فقد 
زاد رأس المال األساس����ي لتلك المصارف خالل العام المذكور كما يلي: الش����ركة 
العام لألبناك بنسبة 18.9 %، البنك المغربي للتجارة والصناعة بنسبة 17.7 %، 
صندوق التجهيز الجماعي بنس����بة 16.8 %، التجاري وفا بنك بنس����بة 15.7 %، 
مجموعة القرض الش����عبي بنس����بة 14.0 %، القرض العقاري والس����ياحي بنسبة 
11.6 %، الق����رض الفالحي للمغرب بنس����بة 10.4 %، ومصرف المغرب بنس����بة 

.% 10.3

المغربي  الم�صرفي  للقطاع  المجّمعة  البيانات   .2
يحت���ل القطاع المصرفي المغرب���ي المرتبة الثامنة عربياً من حيث حجم 
الموج���ودات، والمرتبة الثالثة بين القطاعات المصرفي���ة للدول العربية غير 
النفطي���ة. وق���د بلغ حجم الموج���ودات المجمعة للقط���اع المصرفي المغربي 
حوال���ي 1,612 ملي���ار درهم مغرب���ي )أي ما يوازي نح���و 181 مليار دوالر( في 
نهاية الربع الثاني من العام 2021، مسجلة زيادة 4.0 % خالل النصف األول 
من العام المذكور، مقابل نسبة نمو 6.1 % خالل العام 2020 و5.1 % خالل 
الع���ام 2019. وبلغ مجموع الودائ���ع من مختلف القطاعات 1,259 درهم )نحو 
141 ملي���ار دوالر(، بإرتف���اع 3.1 % عن العام 2020، مقابل نس���بة 7.3 % تم 

تحقيقها خالل العام 2020. 
وق����د أتت هذه الزيادة الملحوظة نتيجة نس����بة الزي����ادة الكبيرة في إيداعات 
بنك المغرب والحكومة لدى المصارف. ويدل هذا على إس����تمرار سعي الحكومة 
المغربية وبنك المغرب إلى تعزيز الس����يولة والقدرة التمويلية للمصارف المغربية 

للتخفيف من األزمة الناجمة عن إنتشار جائحة كورونا. 

جدول 2: تطور الميزانية المجمعة للمصارف المغربية

رأس المالالقروضالودائعالموجودات
للقطاع العامللقطاع الخاصبنك المغربقطاع عامقطاع خاص

مليون درهم
1,612,1991,161,58917,09380,055986,25462,086152,696الربع الثاني 2021

20201,550,7731,121,51214,80384,490957,40456,937149,643
20191,460,9471,058,44212,14867,466917,15258,746144,906
20181,385,0191,020,06416,23769,500870,61656,463133,708

مليون دوالر
180,799130,2651,9178,978110,6036,96317,124الربع الثاني 2021

2020174,150125,9451,6629,488107,5156,39416,805
2019152,290110,3331,2667,03395,6046,12415,105
2018144,793106,6401,6977,26691,0165,90313,978

المصدر: بنك المغرب. 
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من جهة أخرى، بلغت القروض المقدمة للقطاع العام والقطاع 
الخ����اص المقيم حوال����ي 1,048 مليار درهم )م����ا يعادل 118 مليار 
دوالر(، محققة نس����بة نمو 3.3 % خ����الل النصف األول من العام 
2021، مقاب����ل 4.0 % خ����الل الع����ام 2020. وه����ذا يش����ير إل����ى 
إس����تمرار المصارف بتموي����ل قطاعات اإلقتص����اد رغم التحديات 
الكبيرة التي سّببها إنتشار جائحة كورونا. أما مجموع رأس المال 
للقطاع المصرفي المغربي فقد بلغ 152.7 مليار درهم )حوالي 17 

مليار دوالر( وبزيادة 2.0 % عن نهاية العام 2020. 
أم����ا في ما خّص موجودات المصارف التش����اركية، فقد بلغت 
ف����ي نهاية الع����ام 2020 نحو 11,126 مليون دره����م )1,249 مليون 
دوالر(، وودائعه����ا 3,065 ملي����ون دره����م )344.2 ملي����ون دوالر(، 
وتمويالته����ا للقطاع الخ����اص 8,390 مليون دره����م )1,003 مليون 
دوالر(، ومجم����وع رأس����مالها 1,226 ملي����ون دره����م )137.7 مليون 

دوالر(. 

3. تطور البيانات المالية الأ�صا�صيةللم�صارف المغربية المحلية 
1.3 الموجودات: يُظهر الجدول رقم 3 موجودات المصارف المغربية وترتيبها 
كم���ا في نهاية الرب���ع الثاني من العام 2021 حيث بلغ حج���م الموجودات المجّمعة 
لهذه المصارف نحو 1,841 مليار درهم )206.5 مليار دوالر(، واحتل التجاري وفا 
بنك المرتبة األولى بينها بموجودات 579 مليار درهم )نحو 65 مليار دوالر( والتي 

شكلت نسبة 31.5 % من إجمالي موجودات تلك المصارف. 
كما جاء مصرف القرض الش���عبي في المرتب���ة الثانية بموجودات بلغت 464 
ملي���ار دره���م )نح���و 52.1 ملي���ار دوالر( والت���ي مّثلت نس���بة 25.2 % من إجمالي 
موج���ودات المصارف المغربية، تاله البنك المغربي للتجارة الخارجية في المرتبة 
الثالثة بموجودات 341.8 مليار درهم )نحو 38.3 مليار دوالر( وحصة س���وقية من 
الموجودات بنس���بة 18.6 %. مع اإلش���ارة إلى أن الموجودات المجّمعة للمصارف 
المغربية قد زادت بنسبة 7.1 % خالل العام 2019، و4.9 % خالل العام 2020، 

و3.4 % خالل النصف األول من العام 2021. 
م���ن جه���ة أخ���رى، يقارن الرس���م البيان���ي رق���م 1 الحصة الس���وقية من 

الموجودات للمصارف المغربية. 

جدول 3: تطور موجودات المصارف المغربية

الربع الثاني 2018201920202021
مليون درهم

509,926532,602568,108579,790التجاري وفا بنك
396,590431,428444,274464,361القرض الشعبي

295,547315,749331,912341,778البنك المغربي للتجارة الخارجية
104,981116,013124,018129,956القرض الفالحي المغربي

88,02896,74798,497102,537الشركة العامة لألبناك
64,95075,13489,56695,172القرض العقاري والسياحي

69,31471,20366,61068,477البنك المغربي للتجارة والصناعة
55,89759,15957,91359,187مصرف المغرب

1,585,2321,698,0361,780,8981,841,258المجموع
مليون دوالر

53,30955,51963,79865,020التجاري وفا بنك
41,46044,97249,89252,075القرض الشعبي

30,89732,91437,27338,328البنك المغربي للتجارة الخارجية
10,97512,09313,92714,574القرض الفالحي المغربي

9,20310,08511,06111,499الشركة العامة لألبناك
6,7907,83210,05810,673القرض العقاري والسياحي

7,2467,4227,4807,679البنك المغربي للتجارة والصناعة
5,8446,1676,5046,637مصرف المغرب

165,724177,004199,993206,486المجموع
المصدر: التقارير المالية للمصارف. 
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رسم بياني 1: الحصة السوقية من الموجودات للمصارف المغربية المحلية من مجمل موجودات المصارف المحلية 
)%( 2021 – الربع الثاني 

المصدر: اتحاد المصارف العربية باالستناد الى التقارير المالية للمصارف. 

2.3 الق��روض : س���جلت الق���روض المجّمع���ة للمص���ارف المحلي���ة 
المغربي���ة نمواً بنس���بة %2.2 خ���الل النصف األول م���ن العام 2021، 
مقابل 2.6 % خالل العام 2020، و6.9 % خالل العام 2019. وعلى 
صعيد كل مصرف، سجلت الشركة العامة لألبناك نسبة نمو القروض 
األعل���ى خالل العام 2019، والتي بلغت 12.8 %، فيما س���جل القرض 

العقاري والس���ياحي النسبة األعلى خالل العام 2020 )18.6 %(، في 
حين س���جل القرض العقاري والس���ياحي النسبة األعلى خالل النصف 
األول من العام 2021 )6.3 %(. نش���ير إلى س���يطرة التجاري وفا بنك 
عل���ى الحصة الس���وقية األعلى من الق���روض )30.3 %( تاله القرض 

الشعبي )23.0 %(، فالبنك المغربي للتجارة الخارجية )17.2 %(.

جدول 4: تطور قروض المصارف المغربية

الربع الثاني 2018201920202021
مليون درهم

305,060323,753333,702341,994التجاري وفا بنك
244,228258,930255,602259,831القرض الشعبي

179,303186,646194,167193,652البنك المغربي للتجارة الخارجية
74,87383,94789,68492,360القرض الفالحي المغربي

61,52369,39972,16175,303الشركة العامة لألبناك
47,35853,09762,98366,927القرض العقاري والسياحي

52,49854,86950,85652,757البنك المغربي للتجارة والصناعة
41,01344,19943,89744,819مصرف المغرب

1,005,8561,074,8391,103,0521,127,643المجموع
مليون دوالر

31,89233,74837,47438,353التجاري وفا بنك
25,53226,99128,70429,138القرض الشعبي

18,74519,45621,80521,717البنك المغربي للتجارة الخارجية



17 Union of Arab Banks (November 2021)                      احتاد املصارف العربية  )تشرين الثاين/ نوفمرب 2021(

7,8278,75110,07110,358القرض الفالحي المغربي
6,4327,2348,1048,445الشركة العامة لألبناك

4,9515,5357,0737,505القرض العقاري والسياحي
5,4885,7205,7115,916البنك المغربي للتجارة والصناعة

4,2884,6074,9305,026مصرف المغرب
105,155112,042123,872126,459المجموع

المصدر: التقارير المالية للمصارف.

3.3 الودائع: س����جلت الودائع المجّمعة للمصارف المغربية نمواً بنسبة 
3.1 % خ����الل النص����ف األول من الع����ام 2021، مقابل 5.7 % خالل عام 
2020، و5.1 % خ����الل الع����ام 2019. أم����ا عل����ى صعيد نم����و الودائع في 
المصارف المغربية، فتُظهر البيانات أن البنك المغربي للتجارة الخارجية 
ق����د حق����ق الزي����ادة األعل����ى خ����الل الع����ام 2019 )20.3 %(، والق���رض 

العقاري والس���ياحي النس���بة األعلى خالل الع���ام 2020 )20.6 %( 
وخ���الل النصف األول م���ن العام 2021 )6.8 %(. أما بالنس���بة إلى 
الحصة الس���وقية من الودائع، فقد إس���تحوذ التج���اري وفا بنك على 
النسبة األعلى )30.1 %(، تاله القرض الشعبي )27.9 %(، فالبنك 

المغربي للتجارة الخارجية )17.4 %(. 

جدول 5: تطور ودائع المصارف المغربية

الربع الثاني 2018201920202021
مليون درهم

332,006335,577356,614368,780التجاري وفا بنك
283,348309,572331,639342,281القرض الشعبي

192,474202,817207,087213,024البنك المغربي للتجارة الخارجية
74,36079,10983,98287,650القرض الفالحي المغربي

63,65164,42466,40166,623الشركة العامة لألبناك
37,05344,57953,76957,449القرض العقاري والسياحي

46,07545,03644,62044,178البنك المغربي للتجارة والصناعة
41,37743,80644,52546,058مصرف المغرب

1,070,3441,124,9191,188,6361,226,043المجموع
مليون دوالر

34,70934,98140,04741,356التجاري وفا بنك
29,62232,27037,24338,385القرض الشعبي

20,12221,14223,25623,889البنك المغربي للتجارة الخارجية
7,7748,2469,4319,829القرض الفالحي المغربي

6,6546,7167,4577,471الشركة العامة لألبناك
3,8744,6476,0386,443القرض العقاري والسياحي

4,8174,6955,0114,954البنك المغربي للتجارة والصناعة
4,3264,5665,0005,165مصرف المغرب

111,896117,262133,483137,493المجموع

المصدر: التقارير المالية للمصارف.
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4.3 حقوق الملكية: س���جلت المص���ارف المغربية نمواً في حقوق 
الملكي���ة خ���الل النص���ف األول من العام 2021 بل���غ 2.9 %، مقابل 
0.7 % خالل العام 2020 و10.8 % خالل العام 2019. مع اإلشارة 
إلى تسجيل القرض الفالحي المغربي النسبة األكبر في زيادة حقوق 

الملكية خالل العام 2019 )19.8 %(، وسجل البنك المغربي للتجارة 
الخارجية نس���بة النمو األعلى خالل الع���ام 2020 )39.4 %(، فيما 
س���جل القرض الشعبي النس���بة األكبر خالل النصف األول من العام 

.)% 6.8( 2021

جدول 6: تطور حقوق الملكية للمصارف المغربية

الربع الثاني 2018201920202021
مليون درهم

50,47153,92554,29355,997التجاري وفا بنك
38,18943,57743,22346,041القرض الشعبي

23,84227,79627,98127,994البنك المغربي للتجارة الخارجية
7,0088,3948,5798,804القرض الفالحي المغربي

10,13410,84111,34111,396الشركة العامة لألبناك
5,1225,4885,4245,501القرض العقاري والسياحي

7,2647,4987,6527,328البنك المغربي للتجارة والصناعة
5,1755,5685,7215,953مصرف المغرب

147,205163,086164,214169,013المجموع
مليون دوالر

5,2765,6216,0976,280التجاري وفا بنك
3,9924,5424,8545,163القرض الشعبي

2,4922,8973,1423,139البنك المغربي للتجارة الخارجية
733875963987القرض الفالحي المغربي

1,0591,1301,2741,278الشركة العامة لألبناك
535572609617القرض العقاري والسياحي

759782859822البنك المغربي للتجارة والصناعة
541580642668مصرف المغرب

15,38917,00018,44118,954المجموع

المصدر: التقارير المالية للمصارف.
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5.3 األرب��اح: س���جلت المص���ارف المغربي���ة أرباح���اً مجّمعة خالل 
النص���ف األول من الع���ام 2021 نحو 7.9 ملي���ارات درهم )نحو 889 
ملي���ون دوالر(، مقاب���ل نح���و 7.4 مليارات دره���م )839 مليون دوالر( 
خ���الل الع���ام 2020 بأكمل���ه، وقراب���ة 16.6 مليار دره���م )قرابة 1.7 

ملي���ار دوالر( خالل الع���ام 2019. وهكذا، فبعد نمو األرباح المجّمعة 
للمصارف بنس���بة 4.1 % خالل العام 2019، إنخفضت تلك األرباح 
بنس���بة 55.1 % خالل العام 2020، ما يعك���س تأثير جائحة كورونا 

على المصارف المغربية. 

جدول 7: تطور أرباح المصارف المغربية

الربع الثاني 2018201920202021
مليون درهم

6,7356,9513,7053,198التجاري وفا بنك
3,5433,8881,2832,037القرض الشعبي

2,8092,5761,3641,195البنك المغربي للتجارة الخارجية
372619205247القرض الفالحي المغربي

9231,075500462الشركة العامة لألبناك
45542681265القرض العقاري والسياحي

562600145246البنك المغربي للتجارة والصناعة
594512190278مصرف المغرب

15,99216,6497,4737,927المجموع
مليون دوالر

704725416359التجاري وفا بنك
370405144228القرض الشعبي

294269153134البنك المغربي للتجارة الخارجية
39652328القرض الفالحي المغربي

961125652الشركة العامة لألبناك
4844930القرض العقاري والسياحي

59631628البنك المغربي للتجارة والصناعة
62532131مصرف المغرب

1,6721,735839889المجموع

المصدر: التقارير المالية للمصارف.

المالي ال�صمول  وتطوير  المغربي  الم�صرفي  القطاع   .4
ال ت����زال المملك����ة المغربية تعاني إنخفاضاً في مس����توى الش����مول المالي 
)أو الول����وج المالي( مقارنة بالدول العربية األخرى، حيث تش����ير بيانات البنك 
الدول����ي إل����ى أن نس����بة البالغين من المغارب����ة الذين إمتلكوا حس����اباً مصرفياً 
ف����ي الع����ام 2017 )وهي آخر بيانات متوافرة( بلغ����ت حوالي 29 %، والتي هي 
أدنى من متوس�����ط منطقة الش����رق األوسط وش����مال أفريقيا والبالغة 44 %. 
باإلضاف����ة ال����ى فجوة واضح����ة بين الذك����ور )41.5 %( واالن����اث )16.8 %(. 
وبه����دف تطوير الش����مول المالي في المغ����رب، أعلنت الحكوم����ة المغربية في 
بداي����ة الع����ام 2019 عن إحداث مجلس وطني للش����مول المال����ي، بهدف تجاوز 
الفوارق الُمسجلة على مستوى الولوج إلى الخدمات المالية في المغرب، سواء 

بين المناطق القروية والحضرية، أو الفئات الُعمرية، أو بين النساء والرجال. 
مع اإلشارة إلى أن تمويل سياسات التنمية في المغرب يستند إلى برنامج 
الحكومة للس����نوات الخمس 2017-2021، ويرتكز إلى اإلس����تراتيجية الوطنية 
للش����مول المالي واإلس����تراتيجية الوطنية لتعزيز التحوُّل الرقمي. وقد حددت 
هذه اإلس����تراتيجية أربعة محاور رئيس����ية، هي: )1( تسريع تطوير نماذج بديلة 
للش����مول المالي من خالل تطوير إس����تخدام الهاتف المحمول، )2( تعميق دور 
مؤسسات التمويل األصغر والتأمين الشمولي، )3( تعزيز أدوات إدارة المخاطر 
للفئ����ات الهّش����ة عبر تطوي����ر إط����ار وأدوات تس����هيل إمكانية ول����وج المقاوالت 
الصغي����رة جداً واألفراد إلى التمويل، و)4( توفير الش����روط الالزمة لمزيد من 

إستخدام المنتجات المالية عبر زيادة كل من التثقيف المالي والرقمنة. 
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األخبار والمستجدات

المصارف المغربية 
تحتل المرتبة السابعة ضمن 

أكبر 50 مصرفًا
من حيث الموجودات 

البالغة 151.170 مليار دوالر 
في الربع األول من 2021
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يلع��ب القط��اع المصرفي ف��ي المغرب دورًا رئيس��ًا في إقتصاده، حيث ش��ّكلت األص��ول المصرفية 124 % م��ن الناتج المحلي 
اإلجمال��ي في الع��ام 2019. وقد َمَنَح هذا األمر الحكومة مجااًل كبيرًا إلطالِق إس��تجابٍة قوّية ألزم��ة »كوفيد-19« في مطلع 

العام 2020.
إحتل��ت مص��ارف المملكة المغربية المرتبة الس��ابعة ضمن أكب��ر 50 مصرفًا من حيث الموجودات والت��ي بلغت 151.170 مليار 

دوالر في العام 2021، مقارنة ب� 150.647 مليارًا في الربع األول من العام 2020.
ويأت��ي ترتيب البنوك المغربي��ة الثالثة ضمن أكبر 50 مصرفًا من حيث الموجودات في الرب��ع األول من العام 2021 كالتالي: 
التجاري وفا، بموجودات 62.970 مليار دوالر، والقرض الشعبي للمغرب، بموجودات 50.321 مليارًا، والبنك المغربي للتجارة 

الخارجية في أفريقيا بموجودات 37.879 مليارًا. 
أم��ا أحد التدابي��ر األولى الذي أدخله بن��ك المغرب المركزي في بداية جائح��ة كورونا، كان برنامج تأجيل س��داد القروض. 
وكان من األقصر مدة في المنطقة، حيث إنتهى في نهاية حزيران/يونيو 2020، بإس��تثناء قروض ِقطاَعي الس��ياحة والنقل. 
وُتمث��ل الق��روض التي تّم تجميدها 10 % فقط من إجمالي القروض اعتبارًا من كانون األول/ديس��مبر 2020، وفقًا لصندوق 

النقد الدولي.
وقد رّكز بنك المغرب المركزي أكثر جهوده نحو توفير السيولة للشركات الُمتضّررة من األزمة. فأصدر 3.3 مليارات دوالر من 
اإلنفاق الطارىء، ووّجه الدعم إلى القطاع المصرفي من خالل دعم الس��يولة للمؤّسس��ات الصغيرة والمتوّسطة الحجم، ومع 

ط القرض المضمون من الدولة. إطالق صندوق الضمان المركزي، أو ُمَخطَّ

ولَِع���َب ُمخّط���ُط الق���رِض المضمون من الدول���ة دوراً مهماً في 
دع���م القطاع المصرفي، حيث قام بن���ك المغرب بتمديد 55 مليار 
دره���م )6.1 مليارات دوالر( من القروض المضمونة من الدولة في 
الع���ام 2020 – م���ا يعادل ما بين 5 % و6 % م���ن الناتج المحلي 
اإلجمال���ي، وفق���اً لتصنيفات وكال���ة »فيتش«. وقد إس���تفادت هذه 
الق���روض م���ن ضمان���اٍت حكومّية تُ���راوح بي���ن 80 % و95 % من 
المبل���غ اإلجمالي، مع معّدالت فائدة ُمحّددة عند 3.5 % وس���داد 

على سبع سنوات، باإلضافة إلى فترة سماح لمدة عامين.
وق���د نج���ت أكب���ر المصارف ف���ي المغ���رب من األزمة بش���كٍل 
معقول، وحافظت على نموٍّ إئتماني وأرباٍح ُمتواِضعة، رغم اإلرتفاع 
الُمتزاِم���ن في القروض الُمتعّثرة. وظلت س���يولة النظام المصرفي 
ف���ي حالٍة جيدة م���ع عدم وجود تدّفقات كبي���رة للودائع أو ضغوط 
على سوق ما بين البنوك، ويرجع ذلك في الغالب إلى ضّخ السيولة 
من بنك المغرب. في حين زاد اإلعتماد على تمويل البنك المركزي 
لفت���رٍة وجي���زة في بداية الوب���اء، فقد إنخفض الحقاً مع إس���تقرار 

ظروف السوق.
وفقاً ألبحاث رأس المال في البنك المغربي للتجارة الخارجية 
إلفريقي���ا، إرتفع صافي الدخل اإلجمال���ي للمجموعات المصرفية 
الست الُمدَرجة في المغرب بنسبة 2.7 % في العام حتى نيسان/أبريل 
2021، لتصل إلى ما يزيد قلياًل عن66  مليار درهم. في المجموع، 
وّفر بنك المغرب 400 مليار درهم – أكثر من 40 % من إجمالي 
الموازن���ة العمومي���ة للقط���اع – لكي تكون ُمتاح���ة للقطاع، منها ما 

يقرب من 100 مليار درهم تم إستخدامها. 
وق���د ع���ّزز هذا األمر تحس���ينات الس���يولة، حيث أف���اد البنك 

المغربي للتجارة الخارجية ألفريقيا بأن عجز السيولة لدى البنوك 
إنخف���ض من 90 مليار درهم في آذار/مارس 2020 إلى 67 مليار 

درهم في نيسان/إبريل 2021.
ورغم تعرُّضها لضربة في العام 2020، كانت أكبر أربعة بنوك 
في المغرب ال تزال تُحّقق أرباحاً. وأفادت وكالة التصنيف »موديز« 
أن صاف���ي أرباحه���ا اإلجمالي إنخفض إل���ى 357 مليون دوالر، من 
771 ملي���ون دوالر في 2019. وتُش���ير وكال���ة التصنيف إلى أن هذا 
اإلنخف���اض ق���د ت���م تفس���يره جزئياً عل���ى األقل من خ���الل جهود 
التزوي���د ومس���اهمات البنوك في صندوق التكاف���ل الحكومي لفيروس 

»كوفيد-19«، بدالً من التدهور الشديد في أوضاعها المالية.
ف���ي المحصل���ة، إن كلف���ة اإلئتمان س���تتأثر حتم���اً بإرتفاع 
كلف���ة المخاط���ر. علم���اً أن التداعي���ات اإلقتصادي���ة لألزم���ة 
الصحية س���تمتد من العام 2020 إل���ى العام 2022، ومع ذلك، 
ف���إن اإلنخف���اض في كلفة الم���وارد، المرتب���ط باإلرتفاع القوي 
ف���ي الودائ���ع التي ال تحمل فائدة، قد س���مح بتحس���ين هامش 
الوس���اطة. عالوة على ذلك، تتمتع البنوك المغربية بوضٍع جّيد 
يس���مح لها باإلنتعاش ف���ي المدى المتوس���ط،   ألن العديد منها 

يتمّتع بوجوٍد قوي على مستوى القارة األفريقية. 
وتش���ير »موديز« إلى أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء تُشّكل 
18 % م���ن إجمالي اإلقراض للبن���وك األربعة الكبرى في المغرب. 
م���ا يقرب م���ن 40 % م���ن األنش���طة المصرفية للبن���ك المغربي 
للتج���ارة الخارجية إلفريقيا موجودة في أماكن أخرى من أفريقيا، 
بينما تُمّثل العمليات األفريقية ثلث صافي المنتوج المصرفي لبنك 

التجاري وفا.
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تؤش���ر مصادقة مجلس النواب على مش���روع قانون جديد، لتطبيق 
حد أقصى في الفوائد البنكية إلى مرحلة جديدة في القطاع المصرفي، 

الذي ال يزال يعرف نسب فائدة مرتفعة.
وتس���عى الحكوم���ة، من خالل هذا النص التش���ريعي، إلى تطوير 
وتعزي���ز المنظوم���ة القانونية للقط���اع المالي بصفة عام���ة، واإلطار 
القانون���ي لمؤسس���ات اإلئتمان والهيئات المعتب���رة في حكمها بصفة 

خاصة.
 ويبقى أبرز مقتضى يتضّمنه مش���روع القانون الجديد هو الس���ماح 
بتطبي���ق ح���د أقصى للفوائد التعاقدية، بالنس���بة إلى كل ن���وع من أنواع 
عمليات اإلئتمان بدل حد أقصى واحد يُطّبق حالياً على جميع العمليات.

ومن ش���أن تطبيق حد أقصى بالنسبة إلى كل نوع من أنواع عمليات 
اإلئتمان، س���واء كان العقار أو اإلستهالك أو المعدات، إستهداف أفضل 
لمع���دالت الفائدة وضبطها بما يُمكن حماية أكثر للمس���تهلكين، وتعزيز 

الشمول المالي.
حالي���اً، ال يُمكن للدولة تطبيق حد أقصى على الفوائد البنكية؛ لكن 
يُمكنه���ا خفض س���عر الفائدة الرئيس���ي عن طريق بن���ك المغرب. ورغم 
مرور س���نة على التخفيض غير المس���بوق لس���عر الفائدة الرئيس���ي إلى 
1,5 % لمواجهة التأثير الس���لبي لفيروس »كورونا« على إقتصاد البالد، 
فإنه لم ينعكس على الفوائد المطبقة من قبل البنوك، والتي ال تزال في 

المتوسط تناهز 4,20 %.
ويأت���ي هذا القانون الجديد في وقت تس���تعد لجنة المالية والتنمية 
اإلقتصادي���ة في مجلس النواب للمصادق���ة على التقرير النهائي للمهمة 
اإلس���تطالعية المؤقتة حول قطاع مؤسسات اإلئتمان والهيئات المعتبرة 

في حكمها التي ُشكلت العام الماضي.
ويُجيب التقرير المرتقب عن س���ؤال مدى مساهمة البنوك في دعم 
وتحفيز اإلس���تثمار وتعبئة اإلدخار في ظل تحقيقها ألرباح سنوية عالية 
ج���داً، رغم ضع���ف النم���و اإلقتصادي وتفاق���م عجز المي���زان التجاري 

وإرتفاع المديونية العمومية.

تُفيد المؤسسات الوطنية والدولية بأن اإلقتصاد المغربي سيُحقق 
نمواً قوياً برسم السنة الجارية، بعد تسجيله ركوداً ناهز أكثر من 6.3 % 

في العام 2020 بفعل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
ويؤك���د بنك المغرب في آخر أرقامه، أن النمو اإلقتصادي الوطني 
س���يناهز 6.2 % ف���ي الس���نة الجارية، في حين يتوق���ع صندوق النقد 

الدولي نحو 5.7 %، والبنك الدولي نحو 5.3 %.
وتبق���ى ه���ذه التوقعات مرتفع���ة للغاي���ة مقارنة بمعدل الس���نوات 
الماضي���ة، لكنها تخف���ي وراءها حقائ���ق تجعل منها نس���بة نمو عادية 

بالنظر إلى الركود اإلقتصادي الذي عاشه المغرب السنة الماضية.
ويشرح االقتصادي نجيب أقصبي أن »اإلقتصاد المغربي سيشهد 
الس���نة الجارية تأثي���راً ميكانيكياً يأتي بعد الركود المس���جل في العام 
2020«، موضح���اً »كلم���ا كان التراجع كبيراً كان النمو أكبر، لكنه يبقى 

غير مفاجئ«.
وباإلضاف���ة إل���ى التأثير الميكانيكي للرك���ود اإلقتصادي في العام 
2020 ف���إن الموس���م الفالح���ي الحال���ي، س���جل أداًء جي���داً مقارن���ة 
بالسنوات الماضية، إذ وصل محصول الحبوب إلى حوالي 103 ماليين 

قنطار.
وأورد اإلقتص���ادي المغرب���ي »أن تأثي���ر محص���ول الحب���وب على 
اإلقتص���اد الوطني مرتبط بكون المس���احة المزروعة تبلغ الثلثين، كما 
أن حوالي 80 % من الفالحين يزرعون الحبوب في كل موسم، فضاًل 

عن أن نحو 35 % من المغاربة يقطنون في المناطق القروية«.
ويرتب���ط قطاع الفالحة في المغرب بقطاعات أخرى عديدة، مثل 
إنتاج األس���مدة والب���ذور واآلليات الفالحية، كما تتأث���ر به الصناعات 
الغذائية والنقل واألبناك من خالل المشاريع اإلستثمارية ذات الصلة.
وأش���ار أقصبي إلى »أن السنة الجارية عرفت أيضاً تحسناً طفيفاً 
ف���ي الوضعي���ة الوبائية عل���ى المس���تويين الدولي والوطن���ي في الربع 
الثاني، ما نتج عنه تخفيف في اإلجراءات التقييدية كان له أثر إيجابي 

على مختلف القطاعات اإلقتصادية«. 

األخبار والمستجدات

إقتصاد المغرب 
يُحقق نموًا مرتفعًا في 2021

مشروع قانون جديد يهدف إلى تطبيق 
حد أقصى على فوائد البنوك في المغرب
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وبلغ المبلغ الجاري للقروض البنكية 986,3 مليار درهم في نهاية  
يوني���و/ حزيران 2021، بإرتفاع نس���بته 3,7 % مقارنة بالفترة ذاتها 
قبل سنة، وفقاً للوحة القيادة المتعلقة ب� »القروض والودائع البنكية« 

التي أصدرها بنك المغرب.
وأوضح بنك المغرب أنه »بحس���ب كل فاعل اقتصادي، فقد 
بلغ���ت الق���روض الممنوحة للمق���اوالت غير المالي���ة الخاصة 407 
ماليي���ن دره���م، بزي���ادة قدره���ا 4,2 %، الناتجة أساس���اً عن زيادة 
بنس���بة 9,5 % في تسهيالت الخزينة المغربية  الممنوحة لها. وفي 
المقابل، س���جلت قروض المعدات والعقارات إنخفاضاً بنس���بتي1,9  
% و3,6 % توالياً، وفقاً للمصدر ذاته. وسجلت القروض الممنوحة 
لألس���ر زيادة س���نوية بنسبة 5,8 %، مما يعكس بشكل أساسي زيادة 

بنسبة7,1 % في قروض اإلسكان«.
وأضاف بنك المغرب »أن التمويل التش���اركي الموجه لإلس���كان، 
أساساً على شكل )مرابحة عقارية(، بلغ ما مجموعه 14 مليار درهم 
بدالً من 9 ماليين درهم قبل س���نة. وبخصوص الودائع لدى البنوك، 
فقد سجلت زيادة بنسبة 6,7 % لتبلغ1.039,9  مليار درهم في نهاية 

يونيو/ حزيران 2021«.
وأش���ار بن���ك المغرب إلى »أن ودائع األس���ر بلغ���ت 770,6 مليار 
دره���م، بإرتفاع س���نوي نس���بته 5,1 %، منه���ا188,4  مليار درهم في 
حوزة المغاربة المقيمين في الخارح، بينما تحسنت ودائع المقاوالت 

الخاصة بنسبة 7,3 % إلى 155,3 مليار درهم«.

وتُواصل تمويالت البنوك التشاركية في المغرب نموها اإليجابي، 
رغ���م الظرفية اإلقتصادية وفي ظل إس���تمرار تأخ���ر تفعيل التأمين 

التكافلي.
وبلغ���ت تمويالت البنوك التش���اركية في إط���ار المرابحة إلقتناء 
العق���ار، حوالي 14,6 ملي���ار درهم، في نهاية آب/أغس���طس 2021، 

مقابل 9,4 مليارات درهم في نهاية آب/أغسطس 2020.
وس���جلت األش���هر الثماني���ة األولى من الس���نة الجاري���ة إرتفاعاً 
ف���ي تمويالت المرابح���ة للعقار بحوالي 5,2 ملي���ارات درهم، مقارنة 

بالمستوى المسجل في الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويُرتق���ب أن يمنح بنك المغرب قريباً التراخيص للش���ركات لبدء 
تقديم خدمات التأمين التكافلي، ليكون واجباً على كل مس���تفيد من 

التمويل التشاركي أن يسارع إلى الحصول على تأمين.
وف���ي ما يخص القروض البنكية بصفة عامة، بلغ المبلغ الجاري 
نهاية آب/أغسطس 2021 حوالي 963,6 مليار درهم، بإرتفاع سنوي 

نسبته 2,9 % مقابل الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأف���اد بنك المغ���رب »إن بحث���ه للظرفية، خالل الرب���ع الثاني من 
السنة الجارية 2021، يكشف أن 86 % من أرباب المقاوالت الصناعية 

يعتبرون الولوج إلى التمويل البنكي عادياً مع تكلفة إئتمان مستقرة«.
وتش���ير نتائ���ج البح���ث أيضاً إل���ى أن البنوك خفّفت م���ن معايير 
من���ح القروض المالية، حيث لم تس���جل هذه األخيرة تغيُّراً بالنس���بة 
إل���ى القروض ع���ن المعدات؛ فيما ش���ددت من معايي���ر منح قروض 

العقارات.
كم���ا رص���د بنك المغ���رب تخفيف���اً في ش���روط الحص���ول على 
القروض للمقاوالت الصغيرة جداً والمقاوالت الصغرى والمتوسطة؛ 
فيما لم تش���هد شروط الحصول على قروض بالنسبة إلى المقاوالت 
الكب���رى أي تغيي���ر. علم���اً أن ش���روط ق���روض اإلس���كان والقروض 
اإلس���تهالكية ش���هدت تخفيفاً. أما مع���دالت الفائدة عل���ى القروض 

الجديدة الممنوحة لألسر، فتراجعت إلى 4,26 %.

األخبار والمستجدات

بنك المغرب:
 المبلغ الجاري للقروض البنكية

 بلغ 986,3 مليار درهم 
بإرتفاع 3,7 % في 2021

تمويالت البنوك التشاركية في المغرب
 تُواصل النمو رغم غياب التأمين التكافلي  
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المغرب يتبنّى ميزانية لإلنعاش بعد تداعيات »كورونا«

صادق مجل���س النواب المغربي عل���ى ميزانية العام 2022 
الت���ي تطمح إلنع���اش اإلقتصاد المتضرر من وب���اء »كوفيد19«. 
وأك���دت وزي���رة اإلقتص���اد والمالي���ة، نادي���ة فتاح عل���وي، أثناء 
مناقشة المشروع، الذي صادق عليه المجلس باألغلبية أخيراً، 

أنه »يرتكز على 3 أولويات؛ هي: التشغيل والصحة والتعليم«.
وأش���ارت علوي إلى »برنامج لتشغيل 250 ألف شاب فقدوا 
عملهم بس���بب األزمة في مش���اريع أش���غال عمومي���ة على مدى 

عامين، ودعم 50 ألف شاب إلنشاء مقاوالت«.
ويراهن المغرب عموماً على إستثمارات حكومية خصصت 
له���ا ميزاني���ة الع���ام المقبل 245 ملي���ار درهم )نح���و 27 مليار 
دوالر( لتحري���ك عجلة اإلقتصاد. وتأمل الحكومة المغربية في 
تعافي اإلقتصاد، متوقعة نمواً بمعدل 5.2 % في العام 2021، 
و3.2 % في العام المقبل، بعدما عانت العام الماضي إنكماشاً 
 غير مس���بوق منذ 24 عاماً بلغ 7 %، بس���بب تداعيات الوباء.
كم���ا يطمح قانون مالية العام 2022 إلى خفض عجز الميزانية 
العامة من 6.2 % من الناتج الداخلي الخام هذا العام إلى 5.9 % 

في العام المقبل.
وه���ذه أول ميزانية تُعّدها حكومة عزيز أخنوش التي عيَّنها 
المل���ك محمد الس���ادس في أكتوبر )تش���رين األول( 2021 بعد 
إنتخاب���ات عامة. ويُنتظ���ر منها أيضاً البدء ف���ي تفعيل »نموذج 
تنموي جديد« أعلنته لجنة ملكية في مايو )أيار( 2021، وتراهن 
عليه المملكة لرفع مستوى النمو في أفق العام 2035 وتقليص 

الفوارق اإلجتماعية الحادة.

األخبار والمستجدات

ش���ارك البنك اإلسالمي األردني وزارة التربية والتعليم، تكريم 
نخبة م���ن المعلمين والمعلم���ات المتميِّزين م���ن مختلف مديريات 
التربية لمناس���بة يوم المعلم العالمي الذي يصادف في 5 تش���رين 
األول/أكتوب���ر من كل عام، وذلك تقديراً لجهود المعلمين المتميِّزة 

وذات األثر االيجابي على البيئة التعليمية.
 وأقيم الحفل التكريمي تحت رعاية وزير التربية والتعليم ووزير 
التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد خير أبو قديس، وفي 
حض���ور الرئي���س التنفيذي المدير العام للبنك اإلس���المي األردني 
الدكت���ور حس���ين س���عيد، واألمناء العامي���ن في ال���وزارة والجهات 

الداعمة األخرى وذلك في مبنى نادي المعلمين في عمان. 
وقال الدكتور حس���ين س���عيد »إن مش���اركة مصرفن���ا في هذا 
الحف���ل، تأتي تعزيزاً للعالقة التش���اركية والمس���تدامة التي تربط 
مصرفن���ا م���ع وزارة التربي���ة والتعلي���م، وتؤك���د تحّم���ل مصرفن���ا 
لمس���ؤولياته اإلجتماعي���ة ف���ي المج���ال التعليمي ودعم المس���يرة 
التربوي���ة والعلمية من خالل تقدي���ر الجهود الحثيثة التي تبذل من 
جمي���ع أساس���ات البناء التربوي، والذي يُع���د المعلم أحد أهم هذه 

البنك اإلسالمي األردني يُكرّم المعلمين  

األساسات التي يجب أن تقدر، ويتم دعمها«، مثّمناً للوزارة »إتاحة 
الفرصة للبنك اإلس���المي األردني للمش���اركة في تكريم المعلمين 
ف���ي يوم المعلم العالمي«، مؤكداً »إس���تمرارية تواجد البنك في أي 

نشاط يدعم القطاع التعليمي والتربوي«.
وفي نهاية الحفل تس���لم الرئيس التنفيذي للبنك درعاً تقديرية 

من الوزير، لمشاركته ودعمه للحفل. 
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نشاط اإلتحاد

إستقبل محافظ البنك المركزي السعودي )ساما( الدكتور فهد المبارك، في مقره بالعاصمة السعودية، رئيس مجلس 
إدارة إتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح، واألمين العام لإلتحاد وسام حسن فتوح، في حضور عضو 

مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، ممثل المملكة في اإلتحاد عبد المحسن الفارس، وكان بحث في شؤون التعاون المالي 
والمصرفي بين إتحاد المصارف العربية و»ساما«.

كذلك ناقش الجانبان إطالق أعمال المكتب اإلقليمي لإلتحاد في مركز الملك عبد اهلل المالي في العاصمة الرياض، وذلك 
بعد قرار مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الموافقة على إنشاء 

المكتب اإلقليمي لإلتحاد في المملكة العربية السعودية.

محافظ البنك المركزي السعودي يستعرض  
مع رئيس مجلس اإلدارة وأمين عام إتحاد المصارف العربية في الرياض

أنشطة اإلتحاد لعام 2022

محافظ »ساما« الدكتور فهد المبارك مستقباًل رئيس مجلس اإلدارة الشيخ محمد الجراح الصباح 
واألمين العام وسام حسن فتوح وعضو مجلس اإلدارة عبد المحسن الفارس 

إجتماع بين المدير اإلقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي عصام أبو سليمان وكل من الشيخ الصباح واألمين العام فتوح
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أعلن��ت »قمة مبادرة الش��رق األوس��ط األخضر« في بيان رئاس��ي، »أن القادة والمش��اركين الكبار عرضوا خ��الل أعمال القمة، 
الحزمة األولى من البرامج والمش��اريع التي أعلنتها المملكة العربية الس��عودية والتي تس��تهدف اإلس��هام في تحقيق أهداف 
مبادرة الش��رق األوس��ط األخضر الطموحة المتمثلة في دع��م الجهود والتعاون في المنطقة لخف��ض اإلنبعاثات الكربونية 

وإزالتها«.
وجمع��ت القمة، التي إنعقدت في العاصمة الس��عودية الرياض، بدعوة من ولي العه��د نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
األمي��ر محمد بن س��لمان بن عبدالعزيز آل س��عود، قادة دوليين وإقليميين بارزين، ومش��اركة مؤسس��ات حكومية ومنظمات 
وجمعي��ات أهلي��ة من أجل التوصل إلى تواف��ق حول اإلجراءات الكفيلة بتلبي��ة اإللتزامات البيئية المش��تركة، وبدء مرحلة 

القادة المشاركون ثّمنوا مبادرات السعودية في مجال البيئة والمناخ

»قمة مبادرة الشرق األوسط األخضر«: لخفض اإلنبعاثات الكربونية وإزالتها  

الرياض: مبادرة عالمية لتقديم حلول الوقود النظيف
لتوفير الغذاء ألكثر من 750 مليون شخص في العالم وإنشاء صندوق لإلستثمار 

في حلول تقنيات اإلقتصاد الدائري للكربون في المنطقة

الملتقيات والندوات

القادة المشاركون في أعمال قمة مبادرة الشرق األوسط األخضر
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جديدة من ديبلوماسية المناخ والتعاون الدولي، من أجل تعزيز العمل المناخي على نطاق واسع وسريع. 
وتضّمنت المبادرة أكبر برنامج إلعادة التش��جير في العالم، ويش��مل زراعة 50 مليار ش��جرة في الش��رق األوس��ط، وإس��تعادة 
مس��احة تعادل 200 مليون هكتار من األراضي المتدهورة أي ما يمثل 5 % من الهدف العالمي، مما ُيحقق تخفيضًا بنس��بة 5.2 % 
م��ن مع��دالت الكربون العالمي��ة، إلى جانب تخفيض 60 % من مع��دالت اإلنبعاثات الكربونية الناتج��ة عن إنتاج النفط في 
المنطقة، فضاًل عما ستحققه الجهود المشتركة من تخفيض في اإلنبعاثات بنسبة تتجاوز 10 % من المساهمات العالمية.

ولي العهد ال�صعودي

وف���ي إفتت���اح أعم���ال القمة، أطلق ول���ي العهد الس���عودي األمير 
محم���د بن س���لمان، مب���ادرات للمناخ بقيم���ة 39 مليار ري���ال )10.4 

مليارات دوالر( تساهم السعودية ب� 15 % منها.
وأعل���ن بن س���لمان في كلمت���ه »تأس���يس مركز إقليم���ي لإلنذار 
المبكر بالعواصف في المنطقة، كذلك تأسيس مركز إقليمي للتنمية 
المس���تدامة للث���روة الس���مكية، ومركز إقليمي إلس���تمطار الس���حب، 
وإنش���اء منصة تع���اون لتطبيق مفه���وم اإلقتصاد الدائ���ري للكربون، 
ومؤسس���ة المب���ادرة الخض���راء غي���ر الربحي���ة لدعم أعم���ال القمة 

مستقباًل«.

البيان الختامي

وتحدث البيان الختامي »أن القادة إتفقوا على أهمية العمل سوياً 
لتحقيق أهداف المبادرة، حيث س���تعمل المملكة على إنش���اء منصة 
تع���اون دولية لتطبيق مفه���وم اإلقتصاد الدائري للكربون، وتأس���يس 
مرك���ز إقليمي للتغّير المناخي، وإنش���اء مجمع إقليمي إلس���تخالص 
الكرب���ون وإس���تخدامه وتخزين���ه، وتأس���يس مرك���ز إقليم���ي لإلنذار 
المبكر بالعواصف لإلس���هام ف���ي تقليل المخاط���ر الصحية الناتجة 

 األمير محمد بن سلمان 
ولي العهد السعودي

عن موجات الغبار، وتأسيس مركز إقليمي للتنمية المستدامة للثروة 
السمكية لإلسهام في رفع التنوع البيولوجي البحري وخفض مستوى 

اإلنبعاثات في قطاع األسماك وغيرها الكثير«.
أض���اف البي���ان: »كما تنوي العاصمة الس���عودية الرياض إنش���اء 
مبادرة عالمية لإلسهام في تقديم حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء 
ألكثر من 750 مليون ش���خص في العالم، وإنشاء صندوق لإلستثمار 
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ف���ي حل���ول تقني���ات اإلقتص���اد 
الدائري للكرب���ون في المنطقة. 
في حين يبلغ إجمالي اإلستثمار 
ف���ي هاتين المبادرتي���ن نحو 39 
مليار ري���ال، وستُس���هم المملكة 
ف���ي تموي���ل قراب���ة 15 % منها، 
وذل���ك نظ���راً إلى أهمي���ة البيئة 

والغطاء النباتي في أفريقيا«.
ودعت القمة، بحس���ب البيان 
التنس���يق والعم���ل  إل���ى »تكثي���ف 
المشترك للمحافظة عليه وتنميته، 
تأس���يس مؤسس���ة  ال���ى  إضاف���ة 
المبادرة الخضراء كمؤسس���ة غير 
ربحية مس���تقلة لدعم القمة ورفع 

مستوى التنسيق«.
المش���اركون  الق���ادة  وثّم���ن 
ف���ي القم���ة »مب���ادرات المملكة 
البيئ���ة  مج���ال  ف���ي  وجهوده���ا 

إل���ى »زي���ادة ض���خ التمويل إل���ى الدول النامي���ة، لدف���ع تقدمها نحو 
اإلقتصاد األخضر«.

وذكر رئيس وزراء باكس���تان عمران خان، »أن 60 % من الطاقة 
في بالده س���تكون نظيفة في حل���ول العام 2030، و30 % من النقل 

والموصالت ستكون كهربائية«.
من جهته، أش����ار رئيس وزراء المغرب عزيز أخنوش إلى »أن بالده 
تستهدف خفض اإلنبعاثات الدفيئة بنسبة 45 % في حلول العام 2030، 
وغرس 500 ألف نخلة سنوياً في إطار اإلستراتيجية الفالحية الجديدة«.

مكتوم بن محمد تراأّ�س وفد دولة الإمارات 

وكان الش���يخ مكتوم بن محمد بن راش���د آل مكت���وم، نائب حاكم 
دب���ي نائب رئيس مجل���س الوزراء وزير المالية، ق���د ترأس وفد دولة 
اإلمارات المشارك في أعمال قمة »مبادرة الشرق األوسط األخضر« 

في الرياض.
وثّم���ن آل مكتوم »الجهود الت���ي تبذلها المملكة العربية الس���عودية 
بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 
ملك المملكة العربية الس���عودية، وبمتابعة األمير محمد بن س���لمان بن 
عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، 
في مختلف المجاالت وال س���يما تلك التي تعود بالنفع والمصلحة على 
الش���عوب الخليجية والمنطقة العربية عموماً، حيث تعكس قمة الشرق 
األوس���ط األخضر حرص المملك���ة وقيادتها الحكيمة على إحداث نقلة 

نوعية حقيقية في مجال الحفاظ البيئي في المنطقة«.

والتغّي���ر المناخي، ش���اكرين ول���ي العهد الس���عودي األمير محمد بن 
سلمان على قيادته هذه الجهود«.

ي »الإقت�صاد الأخ�صر« تبنِّ

وكانت ش���هدت مبادرة الشرق األوسط األخضر، توجهاً من قبل 
القادة المش���اركين ف���ي القمة، لتبّن���ي »اإلقتصاد األخض���ر«، الذي 
يه���دف إلى الحّد من المخاطر البيئية، وتحقيق التنمية المس���تدامة 

من دون أن تؤدي إلى حالة من التدهور البيئي.
وخالل كلمته بالمبادرة،  قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي: 
»إن كأس العال���م لك���رة الق���دم 2022 س���يكون أول بطولة خالية من 
البصم���ة الكربوني���ة«، مش���يراً إل���ى »زراع���ة مليون ش���جرة قبل بدء 

المنافسات و10 ماليين شجرة في حلول العام 2030«.
وذك���رت وزيرة البيئة المصرية ياس���مين ف���ؤاد »أن موازنة العام 
المال���ي الحال���ي المنتهية ف���ي يونيو/حزي���ران 2022، تتضمن 691 
مشروعاً أخضر بإستثمارات 447 مليار جنيه )28.47 مليار دوالر( 
في 12 قطاعاً«. وقالت: »نستهدف أن تشكل المشروعات الخضراء 

30 % من مشروعات الحكومة في حلول العام 2024«.
وق���ال نائ���ب رئي���س ال���وزراء العراقي  عل���ي ع���الوي: »إن بالده 
تخط���ط إلنت���اج 7.5 غيغاوات قب���ل نهاية العام 2023، لس���د فجوة 
الطاق���ة الحالية، وللوص���ول إلى 12 غيغاوات طاقة شمس���ية خالل 

السنوات العشر المقبلة«.
من جهتها، دعت رئيسة وزراء تونس نجالء بودن، الدول المانحة 

الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم
نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
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ر المناخي »حقيقة ال تقبل الجدال«.  أكد تقرير أصدره علماء في األمم المتحدة أخيرًا أن تأثير البشر الضار على التغيُّ
رًا في حدود درجات  وأفاد التقرير األممي، غير المسبوق، »أن اإلنبعاثات المستمرة للغازات الدفيئة قد تشهد أيضًا تغيُّ

الحرارة الرئيسية خالل ما يزيد قلياًل على عقد«.
وأوضح المشرفون على التقرير »أن إرتفاع مستوى سطح البحر إلى ما يقرب من مترين في حلول نهاية القرن الجاري

 »ال يمكن إستبعاده«.
بيد أن ثمة آمااًل جديدة في أن يؤدي الخفض الكبير في إنبعاثات الغازات الدفيئة إلى حدوث حالة إستقرار

 في درجات الحرارة المتزايدة.
ر المناخ، في تقرير مؤلف من 42 صفحة، جاء هذا التقييم، الذي أصدرته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّ

 تحت مسمى »ملخص لصانعي السياسات«.

أثر التغيُّّر المناخي في العالم
الجهود تتَّجه إلى تبريد حرارة األرض

موضوع الغالف
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ر المناخ في غال�صكو:  قمة تغيُّ

»لحظة اإختبار لم�صداقية العالم«

يش����كل إنطالق قمة المناخ، والمعروفة أيضاً بالمؤتمر ال� 26 
لألط����راف ف����ي اإلتفاقية اإلطارية في ش����أن التغيُّر المناخي في 
مدينة غالسكو اإلسكتلندية، في خريف 2021، مفترقاً مصيرياً 
لبحث نتائج تغيُّر المناخ، وس����بل التقليل من اإلنبعاثات في حلول 
الع����ام 2030 والمس����اعدة ف����ي تحس����ين الحياة ف����ي كوكبنا، في 

حضور وفود من نحو 200 دولة.
وفي ظل إرتفاع درجة حرارة األرض بس����بب إنبعاثات الوقود 
األحف����وري التي يُس����ّببها اإلنس����ان، يُحّذر العلماء م����ن أن إجراًء 

عاجاًل مطلوباً من أجل تفادي كارثة مناخية.
ويقول رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون: »إن 
القمة تشكل لحظة إختبار مصداقية العالم«. وقد حّض جونسون 
القادة المش���اركين في القمة، على »أن يُحققوا أكبر إس���تفادة من 
القمة«، وأضاف قائاًل: »الس���ؤال الذي يس���أله كل شخص، هو ما 

إذا كنا سنستغل هذه اللحظة أم سندعها تفلت منا؟«.
أما رئيس قمة المناخ ألوك شارما فقال: »التوصل إلتفاق 
س����يكون أصع����ب مقارنة بما حققناه في قم����ة باريس منذ خمس 
سنوات، حين وافقت تقريباً جميع دول العالم على معاهدة تهدف 
»لمتابع����ة الجه����ود« للحد من إرتفاع درجة الح����رارة العالمية إلى 

1.5 درجة مئوية«.
وأض����اف ش����ارما: »إن تحقيق هذا الهدف ه����و مهمة القادة، 
عليه����م أن يقدموا المب����ادرات، وعلينا أن نتف����ق بصورة جماعية 
عل����ى كيفية تحقيق هذا الهدف«، متوقعاً »المزيد من اإلجراءات 
م����ن دول مثل الصين، وه����ي أكبر دولة باعثة للكرب����ون«، واصفاً 

القمة ب� »الفرصة الحقيقية« للقادة إلظهار قيادتهم.

الأ�صباب والنتائج

لقد زادت حّدة الظواهر الجوية الخطرة المرتبطة بتغّير المناخ، 
بما في ذلك موجات الحر والفيضانات وحرائق الغابات. وكان العقد 
الماض���ي ه���و األكثر دفًئا عل���ى اإلطالق، وتتف���ق الحكومات على أن 

هناك حاجة إلى عمل جماعي عاجل.  

هل ت�صتطيع قمة غال�صكو فعال اإنقاذ العالم؟ 

في ظاهر األمر، ال تبدو األمور واعدة لس���بب بس���يط، فقد 
فش���لت المؤتمرات ال� 25 السابقة من هذه المؤتمرات العمالقة 

ف���ي إيق���اف غازات اإلحتب���اس الحراري التي ت���ؤدي إلى إرتفاع 
درجات الحرارة العالمية.

ورغ���م ثالث���ة عقود م���ن الحديث عن خط���ورة األمر، أصبح 
الكوك���ب راهناً أس���خن بمقدار 1.1 درجة مئوي���ة على األقل من 
مس���توى م���ا قب���ل الصناعة، وهو آخ���ذ في اإلرتف���اع. فمخاطر 
إرتفاع حرارة األرض إقتربت من المنازل، وتس���ببت الفيضانات 
ه���ذا العام 2021 في مقتل 200 ش���خص ف���ي ألمانيا، وضربت 
موج���ات الحر كندا الباردة وحتى القطب الش���مالي الس���يبيري 

كان يحترق.

وأوض���ح العلماء أكثر م���ن أي وقت مضى، أن تجنب درجات 
الح���رارة األكثر ض���رراً يعني خفض إنبعاث���ات الكربون العالمية 
إل���ى النصف في حل���ول العام 2030، وهو الموعد النهائي الذي 

يلوح في األفق بما يكفي للتركيز على هذا الهدف.
وفي مجموعة العش���رين في روما، التي إنعقدت في تشرين 
األول )أكتوب���ر( 2021، ص���درت مس���ودة بي���ان تش���ير إلى »أن 
الق��ادة س��يتعهدون بإتخ��اذ خط��وات عاجل��ة لتحقي��ق 
هدف خف��ض إنبعاثات الكربون العالمي��ة إلى النصف«. 
لك���ن التعهد الرئيس���ي بالفع���ل بتقديم 100 مليار دوالر س���نوياً 
للبل���دان النامية لتمويل مواجهة التغيُّ���ر المناخي، قد تم تأجيله 

حتى العام 2023.

اأ�صا�صيات عن قمة المناخ

ف���ي المحصلة، ينبغي إعتماد إج���راءات معينة وعدم التنصل من 
تعه���دات، ينبغ���ي أن تقطعها الدول المس���ببة للتلوث ف���ي العالم مثل 
الوالي���ات المتح���دة األميركي���ة والصين، من أجل خف���ض التلوث في 
العالم أو الحد منه. كذلك يجب اإلعتراف بالنقاط األساس���ية والتي 

تحد من إرتفاع درجات حرارة األرض وذلك كالتالي:
ر المناخي واحد من أكثر مشكالت العالم إلحاحًا:  - التغيُّ
يتعّي���ن على الحكومات أن تتعهد بتقليل طم���وح للغازات الدفيئة، إذا 

أردنا أن نمنع إرتفاعاً عالمياً لدرجات الحرارة.
- القم��ة تج��ري ف��ي غالس��كو حي��ث ُيمك��ن أن يح��دث 
التغيي��ر: نحت���اج إلى مراقبة الوعود الت���ي قطعها أكبر الملوثين في 
العالم، مثل الواليات المتحدة والصين، وما إذا كانت البلدان الفقيرة 

تحصل على الدعم الذي تحتاجه.
ر: يُمكن أن تؤثر القرارات التي تُتخذ  - حياتنا جميعًا س��تتغيُّ
عل���ى وظائف البش���ر، وكي���ف يقومون بتدفئ���ة منازلهم، وم���ا يأكلونه 

وكيف يسافرون.
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حقق��ت هيئة الرب��ط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي )GCCIA(، الت��ي تتألف من عضوية دول مجلس 
التعاون الخليجي الست، نجاحًا ضمن منتدى »تغّير المناخ وأمن الطاقة«، والذي إختتم فعالياته في جناح مجلس 
التعاون الخليجي ضمن فعاليات »معرض إكس��بو 2020 دبي« بمش��اركة مميزة من خبراء عالميين وإقليميين في 
ر المناخ على أم��ن الطاقة في  مجال الطاقة، والذين ناقش��وا بش��كل مس��تفيض التأثير المس��تقبلي لموض��وع تغيُّ

العالم والمنطقة، وأهمية التكاتف العالمي لتخفيض اإلنبعاثات الكربونية في العالم.
وش��ارك في المنتدى الذي أداره المهندس أحمد اإلبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، 
كل من فاطمة الفورة الشامسي، المديرة التنفيذية لسياسة الطاقة في دائرة الطاقة في أبو ظبي، وكريس بيترز، 
الرئي��س التنفيذي لمجموعة إليا، وبي��ار برنارد، الرئيس التنفيذي ل� »أف.أو.أس.جي��ه«، ود. لورنس جونز، نائب 
رئي��س البرام��ج الدولية في معهد إديس��ون إلكتري��ك )EEI( األميركية، ود. أنيس دالجي، مدير المش��روع ومدير 
الش��رق األوس��ط في مركز EDF لنظم الطاقة وهندسة النقل، والدكتور عمرو الش��رفاء، مستشار سياسة الطاقة 

والتكنولوجيا في مركز الملك عبد اهلل للدراسات والبحوث البترولية. 

منتدى »التغيُّر المناخي وأمن الطاقة« يختتم فعالياته 
في »إكسبو 2020 دبي« بمشاركة خبراء عالميين:

الطاقة أمر حيوي وفي صلب أجندة النمو اإلقتصادي في العالم

األخبار والمستجدات
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وقال المهندس أحم���د اإلبراهيم، الرئيس التنفيذي 
لهيئ���ة الرب���ط الكهربائ���ي الخليج���ي: »س���لّط المنتدى 
الض���وء على أهمي���ة تقييم دور قط���اع الطاقة في الحد 
من البصمة الكربونية وإنبعاثات الكربون، وأهمية تكامل 
مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. وأسعدنا في الهيئة 
اإلستجابة القوية التي تلقيناها اليوم في المنتدى الذي 
ش���ارك فيه خبراء عالميون في قطاع الطاقة«، مش���يراً 
إلى »أن قضية تغيُّر المناخ هي قضية عالمية، وتس���تلزم 
تكاتف���اً عالمي���اً لمواجهتها«، وقال: »ن���رى في الهيئة أنه 

من واجبنا المساهمة في تطوير 
حل���ول عملي���ة لمواجه���ة التغيُّ���ر 
المناخي والتخفيف من تأثيره«.

الف���ورة  فاطم���ة  وقال���ت 
الشامس���ي، المدي���رة التنفيذي���ة 
دائ���رة  ف���ي  الطاق���ة  لسياس���ة 
الطاق���ة بأبوظب���ي: »إن موضوع 
أمن الطاقة ه���و أمر جد حيوي، 
ويأت���ي في صل���ب أجن���دة النمو 

اإلقتص���ادي ف���ي العال���م. ويتعل���ق أم���ن الطاقة بش���كل 
كبي���ر بكف���اءة الطاقة التي يجب أن تكون في أولى س���لم 

األولويات لتعزيز التنمية المستدامة«. 

م���ن جهت���ه، رّك���ز المهندس كري���س بيت���رز، الرئيس 
التنفي���ذي لمجموع���ة إلي���ا عل���ى »أهمية الش���راكة بين 
هيئ���ة الربط الكهربائ���ي ومجموعة إلي���ا«، وقال: »تعود 
شراكتنا الى أكثر من عقد من الزمن، ونتطلع إلى أفضل 
النتائج المس���تقبلية، وتعتبر عملي���ة التحوُّل نحو الطاقة 
المس���تدامة أمراً جد هام لنا في أوروبا، في وقت هناك 
جهود حثيثة لتخفيض اإلنبعاثات الكربونية للحد األدنى 
المس���تطاع. علماً أن الخطوة المقبلة س���تكون بال أدنى 
شك، تبنِّي أنظمة قادرة على تأمين إستدامة في الطاقة 

من خالل اإلعتماد على موارد الطاقة المتجددة«. 

ب���دوره، دعا بيار برنارد، الرئي���س التنفيذي ل� »أف.
أو.أس.جي���ه« صانعي الق���رارات في العال���م إلى »وضع 

سياس���ات تهدف إل���ى حماية الم���وارد الطبيعية وتعزيز 
وعي كافة شرائح المجتمع، حول أهمية كفاءة إستهالك 
الطاق���ة، في وقت تتجه في الكثير م���ن دول العالم نحو 
مصادر الطاقة المتجددة لسد إحتياجاتها من الطاقة«. 
ب���دوره، دع���ا د. لورنس جونز، نائ���ب رئيس البرامج 
الدولي���ة في معهد إديس���ون إلكتري���ك )EEI(، الواليات 
المتح���دة األميركي���ة إلى »تبنِّ���ي رؤية ش���املة ومتكاملة 
لموض���وع التح���وُّل في أنظمة الطاق���ة، قوامها المكاملة 
والكف���اءة اإلقتصادي���ة والديناميكية للمض���ي قدماً في 
اإلعتماد على م���وارد الطاقة 
المتجددة بدالً من التقليدية«.

ورّك���ز د. أني���س دالج���ي، 
مدير المشروع ومدير الشرق 
 EDF األوس���ط ف���ي مرك���ز
لنظم الطاقة وهندس���ة النقل 
عل���ى »أن إحتياج���ات العال���م 
طاق���ة  مص���ادر  ه���ي  الي���وم 
وذات  ومس���تدامة  موثوق���ة 
تكلف���ة منخفض���ة، حي���ث بات م���ن الض���روري تخفيض 

إنبعثات الكربون خدمة لألجيال المستقبلية«.

ولف���ت الدكتور عمرو الش���رفاء، مستش���ار سياس���ة 
المل���ك عب���د اهلل  الطاق���ة والتكنولوجي���ا ف���ي مرك���ز 
للدراس���ات والبح���وث البترولي���ة إلى »أهمي���ة تخفيض 
اإلنبع���اث الكربوني والتخطيط  لتنوي���ع مصادر الطاقة 
بش���كل أمثل بين موارد الطاقة المتجددة وموارد الطاقة 
داً على »أهمية تعزيز موثوقية الطاقة  التقليدية«، مش���دِّ

البديلة مقارنة بالتقليدية«. 

وتخ���دم هيئة الربط الكهربائ���ي دول مجلس التعاون 
الخليج���ي وخارجها من خالل قيادة تطوير س���وق طاقة 
���ال، وتوفير التمّيز المعرفي في تكامل أنظمة الطاقة  فعَّ
مع تعزيز ثقافة اإلبتكار. كما تتيح هيئة الربط الكهربائي 
الخليج���ي بتب���ادل الطاقة في منطق���ة الخليج، وتضمن 
موثوقية الشبكة التي تعمل كمزود طاقة طارئ للمنطقة.
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ر المناخي الذي بدأ العالم يتلّمس آثاره في العقدين األخيرين، وبدأت النقاشات الجدية حول  يزداد اإلهتمام بالتغيُّ
كيفية التخفيف من هذه اآلثار بشّتى الطرق وفي كافة القطاعات. وقد أظهرت الدراسات أن القطاع المصرفي ُيمكن أن 
يكون ُمساهمًا في الحّد من تداعيات التغّير المناخي ليس فقط من خالل دعم المشاريع الصديقة للبيئة، بل أيضًا من 

خالل إصدار عمالت ُتراعي الشروط البيئية ومنها العمالت البالستيكية والرقمية.
ل من إستخدام النقود الورقية  أظهرت دراسة أجراها بنك إنكلترا المركزي على مدى 3 سنوات، حول تأثير التحوُّ

المصنوعة من القطن والكتان إلى البالستيك، تفّوق العمالت البالستيكية المصنوعة من مادة البوليمر على العمالت 
الورقية في سهولة اإلستخدام، كما أنها ُتساهم في خفض إحتماالت اإلحتباس الحراري بنسبة 32 % وهو ما يتفق مع 

األهداف العالمية لحماية البيئة.
تبدو هذه الدراسة مثيرة لإلهتمام، في ظل اإلهتمام العالمي المتصاعد بالحد من تداعيات التغّير المناخي، وقد تجّلى 

هذا اإلهتمام خالل القمة التي إنعقدت في تشرين األول/أكتوبر 2021 في غالسكو اإلسكتلندية، وضّمت قادة من 196 
ر المناخي، في ظّل  حالة الطوارئ المناخية الراهنة، من فيضانات وحرائق تعّم الكوكب. دولة إجتمعوا  لبحث قضية التغيُّ
في االطار نفسه أظهرت النقاشات، أنه ُيمكن للبنوك المركزية من خالل بعض الطرق أداء دور نشط في الحّد من مخاطر 

المناخ، مثل تقديم دعم مالي إلجراء إصالحات لحماية المناخ وإستبدال األدوات المالية التقليدية بأخرى صديقة 
للبيئة، ومنها العمالت البالستيكية والرقمية.

ر المناخي يفرض تعامالت مصرفية ومالية جديدة التغيُّ
 بينها العملة البالستيكية

مقابالت
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إذاً، هناك وسيلتان يُمكن للمصارف المساهمة فيها، في الحّد من 
التأثير الس���لبي إلس���تخدام الموارد الطبيعية على المناخ، األولى هي 
العمالت البالس���تيكية والثانية هي العمالت الرقمية. تُصنع العمالت 
البالس���تيكية م���ن مادة البوليمر، وهو بالس���تيك رقي���ق ومرن صديق 
للبيئ���ة، كما تتمّيز العمالت البالس���تيكية بعمرها اإلفتراضي الطويل 
ال���ذي يص���ل إلى 12 عام���اً، بينما العم���ر اإلفتراضي للعمل���ة الورقية 
التقليدي���ة المصنوعة م���ن القطن يصل لعامين فق���ط، باإلضافة إلى 
إمتالك ميزات أمان محّسنة مثل الصور المجسمة، ما يجعل تزويرها 

أصعب من األوراق النقدية التقليدية وتكون قابلة إلعادة التدوير.
كما تُس���اهم العمالت البالس���تيكية في تخفي���ض تكاليف طباعة 
النق���ود، وتعمل على القضاء تدريجاً على اإلقتصاد الموازي، ويس���هل 

البالس���تيكية بدل الورق، ليس هدفه فقط مراعاة الشروط البيئية ُتكافح الرهاب وتبيي�س الأموال 
الت���ي تُخفف من تأثي���رات التغيُّر المناخي، بل هدفه أيضا تخفيف 
الكلف���ة عل���ى المص���ارف المركزي���ة لطباع���ة العمل���ة، ألن العملة 
البالس���تيكية أكثر متانة وقدرة على البقاء قيد التداول من العملة 
الورقي���ة«، مش���يراً إلى أن »األه���م، أن العملة البالس���تيكية صعبة 
التقلي���د والتزوير كما هي حال العمل���ة الورقية، ويُمكن أن تتضمن 
ش���رائح خاصة تمنع التزوير والتقليد، باإلضافة إلى أن هذا النوع 
م���ن العملة يس���مح للمصارف المركزية بتعقبها من خالل ش���رائح 
معين���ة وليس فقط من خالل األرق���ام، ما يعني أن عمليات تبييض 

األموال وتمويل األرهاب تصبح أصعب«. 
ويوضح عجاقة أن »هناك أنواعاً أخرى من العمالت مثل العمالت 
الرقمية الصادرة عن المصارف المركزية والعمالت اإلفتراضية، وهذه 
األخيرة ال تملك أفقاً واضحاً أو مرجعية حقيقية في العالم إلى اآلن، 
ألن معظم المصارف المركزية في العالم ترفض التعامل معها بس���بب 

سهولة إستعمالها في عمليات تبييض األموال وتمويل اإلرهاب«.
ويخت���م عجاقة قائاًل: »العمالت الرقمي���ة الصادرة عن المصارف 
المركزي���ة هدفه���ا التقلي���ل من إس���تعمال »ال���كاش« والكتل���ة النقدية 
الموج���ودة بي���ن يدي الناس، وه���ذه التقنية مهمة جداً، ولها مس���تقبل 

واسع في اإلقتصاد العالمي«.

عجاقة: 

العملة البال�صتيكية ت�صمح للم�صارف بتعّقبها

للحّد من عمليات تبيي�س الأموال

يش���رح الخبير اإلقتصادي والمالي البروفس��ور جاس��م 
عجاق��ة لمجلة »إتحاد المصارف العربية« أن »إس���تخدام العملة 

تداول العمالت المصنوعة من»البوليمر« في ماكينات الصرف اآللي، 
وتالياً تعزز من التوجه للشمول المالي وغير قابلة للتشوه بسهولة، كما 

أنها تصنع من مواد صديقة للبيئة وقابلة إلعادة التصنيع.
وتس���تخدم أكث���ر من 30 دولة حول العال���م، النقود المصنوعة من 
البالس���تيك، أبرزها أس���تراليا، وكندا، ونيوزيلندا، ورومانيا، وفيتنام، 
وفيج���ي، وبرون���اي، ونيجيري���ا، باإلضاف���ة إلى إس���تخدام دول أخرى 
عدي���دة العمل���ة البالس���تيكية، إل���ى جانب العمل���ة الورقي���ة. ولم تلغ 

إستخدامها بشكل قاطع، ومنها بريطانيا والمكسيك وروسيا. 
تاريخي���اً، ب���دأ مفهوم إس���تخدام العمالت البالس���تيكية بدالً من 
العم���الت الورقي���ة التقليدية في الع���ام 1988، حيث بدأت أس���تراليا 

بإس���تبدال نقوده���ا باألم���وال البالس���تيكية، وأصدرت ورقة العش���رة 
دوالرات، وإستمر التطوير بإستخدام بصمات تكنولوجية على أطراف 
العمل���ة لمنع تزويرها، حتى حّولت أس���تراليا كل عمالتها الورقية إلى 

بالستيكية في العام 1996.
وف���ي ظل إنتش���ار جائحة كورونا ف���ي العالم أجمع، س���اعد ذلك 
على تشجيع الدول لتصنيع وطرح العمالت البالستيكية وإستخدامها 
كبدي���ل ع���ن العمالت النقدي���ة الورقي���ة، بإعتبارها مقاوم���ة للرطوبة 
والمي���اه والميكروب���ات، وبالتالي فهي أق���ل قابلية لنق���ل الميكروبات 
والفيروس���ات، وال س���يما في ظل إس���تمرار معاناة العالم من إنتش���ار 

الجائحة.
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الكورونا زادت اأهميتها 

�صّروع: 

زادت اأهمية العملة البال�صتيكية بعد جائحة كورونا

كما برزت الخدمات المالية الرقمية

حمود:

 الم�صتقبل هو للعملة الرقمية والحكومات الرقمية 

و�صمن اإدارة الم�صارف المركزية

توجه عالمي نحو العمالت الرقمية 

م����ن جهت����ه يوض����ح الخبي��ر المال��ي الدكتور ج��و س��روع لمجلة 
»إتح����اد المص����ارف العربية« أن »العملة البالس����تيكية، ب����دأت فكرتها من 
خ����الل بطاقات اإلئتمان منذ س����بعينيات القرن الماضي، وهدفها إنش����اء 
مجتمع����ات ال تعتم����د على »الكاش« ف����ي معامالتها المالي����ة اليومية، وقد 
زادت أهميته����ا بعد جائحة كورونا واإلجراءات التي فرضتها وإلى جانبها، 

برزت الخدمات المالية الرقمية وهذه العمالت ُوجدت لتبقى«.
ويضيف الدكتور سروع: إن »تطور العملة الرقمية في الوقت الحالي، 
هدف����ه قط����ع الطريق على تط����ور العم����الت اإلفتراضية، وال س����يما منها 
»البيتكوي����ن« وخصوصاً أن هذه العمالت ال تتمتع بش����روط الحوكمة التي 

تتمتع بها العمالت النقدية التقليدية«.

من جهته يُش���دد الرئيس الس��ابق للجنة الرقابة على المصارف في 
مصرف لبنان الدكتور س��مير حمود لمجلة »اتح���اد المصارف العربية« أن 
»هناك إتجاهاً عالمياً في عالم المصارف واألسواق المالية نحو العملة الرقمية، 
وه���ي غير العمالت اإلفتراضية )البيتكوين مث���اًل(، ألن هناك توجهاً نحو إلغاء 
األدوات المالية التقليدية، وجعل التعامالت المالية عبر)السمارت فون( وتكبير 
منظومة الدفع بالتعاون مع المصارف المركزية، وبعيداً عن التواصل المباش���ر 
بين العمالء والمصارف«، مش���يراً إلى أن »هناك إتجاهاً أن يكون الدفع رقمياً، 
وأن تكون المصارف التجارية رقمية، كذلك المصارف المركزية ستكون رقمية 
أيضاً، لإلش���راف على هذه العمليات التي ال تُقلل من دور المصارف المركزية 

أو العملة الورقية وإنما بدياًل عنها«. 
ويرى د. حمود أن »المس���تقبل هو لمواكبة المصارف المركزية للمصارف 
الرقمي���ة، والعملي���ات المصرفي���ة المفتوح���ة الت���ي تتضم���ن كل الخدمات، أما 
إستعمال العملة البالستيكية فهي لتخفيف الكلفة التي تتطلبها العملة الورقية، 
لكنه���ا لن تحل مكان التوجه العالمي لتحوي���ل العمليات المصرفية إلى عمليات 
رقمية وإلغاء البطاقات البالس���تيكية مثل »الكريدي���ت كارت« و»الدابت كارت«، 
وف���ي لبن���ان قبل األزمة، كنا على وش���ك إصدار عملة رقمي���ة بالليرة اللبنانية«، 
مشدداً على أن »المستقبل هو نحو حكومات ومصارف مركزية ومصارف عادية 
رقمي���ة وعملة رقمية، كنوع من المواجهة للعمالت اإلفتراضية التي تأخذ حّيزاً 
كبيراً من إهتمام الناس، وتش���كل قلقاً لدى الدول وال س���يما الواليات المتحدة 

التي تتخّوف أن تحتل هذه العمالت مكانة الدوالر في العالم )البيتكوين(«.
ويختم د. حمود بالقول: »أرى ش���خصياً، أن المس���تقبل هو للعملة الرقمية 

والحكومات الرقمية وضمن إدارة المصارف المركزية«.
باسمة عطوي
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االستراحات التي يأخذها العمال بسبب إرتفاع درجات الحرارة
 تؤثر على وضعهم المالي

100  مليار دوالر خسائر اإلقتصاد األميركي سنويًا جرّاء إرتفاع درجات الحرارة

ته���دد درج���ات الح���رارة المرتفعة في الوالي���ات المتحدة حي���اة العمال 
الزراعيي���ن وإقتصاد البلد على حد س���واء، فهذا الع���ام 2021 تراجع العمل 
بس���بب القيظ )الحر الش���ديد(، على ما تفيد الخبيرة في شؤون البيئة إيرما 

غوميز التي تعمل في مجال الزراعة في كاليفورنيا منذ نحو عشرة أعوام.
وت���روي غومي���ز التي فق���دت زميلة لها وعيه���ا في الحقل أم���ام عينيها 
وفارقت الحياة من شدة الحر، »األمر هائل بالفعل وهو قد يحصل ألي منا«.

وتضع هذه العاملة قناعاً يقيها من دخان الحرائق الحرجية الذي يُغطي 
المنطق���ة بضب���اب يميل إلى الحم���رة. ويؤدي العمل في حرارة ش���ديدة إلى 
إبط���اء الحركة واإلصاب���ة بالتعب واإلرتب���اك واإلغماء، فضال عن التس���بب 

بإرتفاع في حرارة الجسم قد يكون قاتاًل أحياناً.
وتش���ير التقديرات إلى أن الحرارة المرتفعة قد تتس���بب في كاليفورنيا 
وحدها باآلالف من حوادث العمل س���نوياً، على ما قال جيس���ونغ بارك عالم 

المناخ في جامعة كاليفورنيا.

األخبار والمستجدات

بدأت سلس���لة مرتقبة م���ن اإلجتماعات المهمة للبن���وك المركزية الكبرى، 
وذل���ك بإجتماعين للبنك المرك���زي األوروبي وبنك الياب���ان، واللذين أبقيا على 
سياس���تهما القائم���ة ترقب���اً لمزيد من المؤش���رات اإلقتصادية، ف���ي حين يُركز 
المس���تثمرون بش���كل أكبر على إجتماع مجل���س اإلحتياط���ي الفيدرالي )البنك 

المركزي األميركي( في نوفمبر )تشرين الثاني( 2021.
وأبقى البنك المركزي األوروبي على معدل الفائدة عند أدنى مستوى على 
اإلطالق يبلغ 0 %، كما أبقى على سياسة التخفيف النقدي رغم إرتفاع معدل 
التضخم. وأفاد البنك إنه »بالنس���بة إلى إجراءات مواجهة فيروس كورونا، فإنه 
سيس���تمر في تنفيذ عمليات ش���راء األصول وفقاً لبرنامج الشراء الطارئ حتى 
نهاية مارس )آذار( 2022 على األقل«. علماً أنه من غير المتوقع صدور بيانات 
في شأن السياسة النقدية خالل إجتماع الهيئة العليا إلتخاذ القرار في البنك. 

بداية ساكنة لسلسلة إجتماعات البنوك المركزية الكبرى

وقد تعذر على إيرما غوميز )37 عاماً( العمل لثماني ساعات في اليوم هذا 
الصيف، فكس���بت 1700 دوالر في الش���هر، أي أقل بنحو 700 دوالر من الفترة 

عينها العام الماضي. ويوازي هذا الفارق بالنسبة إليها اإليجار الذي تدفعه.
وتقول كريس���تينا دال التي ش���اركت في إعداد دراس���ة لحس���اب منظمة 
»يونيون أوف كونسرند سايينتيستس« غير الحكومية إنه »في مجاالت كثيرة 
م���ن الزراع���ة، يتلق���ى العمال أج���راً في الس���اعة أو المهم���ة، وإذا ما أخذوا 

إستراحات، ال يدفع لهم، مما يؤثر في وضعهم المالي«.
وال تقتص���ر التداعي���ات عل���ى العمال فحس���ب بل هي تط���ول اإلقتصاد 
برمته، بحس���ب دراس���تين حديثتين، فالبلد يفقد أصاًل 100 مليار دوالر في 
الع���ام، بس���بب تراجع اإلنتاجي���ة نتيجة القيظ، وفي غي���اب تدابير للحد من 
إحت���رار الكوكب، قد تبلغ هذه الخس���ائر 500 ملي���ار دوالر في العام 2050، 
بحسب تقرير صدر في أواخر آب )أغسطس( 2021 عن مركز التكيف التابع 

لمؤسسة أدريين أرشت-روكفيلر.
وتقول كاثي بوغمان ماكلود مديرة المركز »عندما يكون الش���خص أبطأ 
وتي���رة، وبحاجة إلى تناول مش���روبات منعش���ة واالحتماء ف���ي الظل، تتراجع 
اإلنتاجية من دون ش���ك«. وقد سجل البلد حرارة قياسية في بعض المناطق 
الصي���ف الماضي، ويُتوق���ع أن يتفاقم الوضع. ويعمل ثالث���ة ماليين أميركي 
أس���بوعاً واحداً على األقل في حرارة تتخط���ى 37.7 درجة مئوية، معرضين 

حياتهم للخطر.
وإذا ما إستمر األمر على هذا المنوال في حلول منتصف القرن، سيعمل 
نحو 18.4 مليون ش���خص ألكثر من أس���بوع في حر شديد، ما يستلزم مزيداً 

من اإلستراحات للحفاظ على صحتهم.

وكان���ت رئيس��ة البنك كريس��تين الغ��ارد، قد أوضحت »أن مس���تقبل 
برنامج الش���راء الطارئ، الذي يش���تري س���ندات القطاعين الخاص والعام، لن 

يتم تحديده حتى إجتماع المجلس الحاكم في ديسمبر )كانون األول( 2021«.
يش���ار إلى أن برنامج الش���راء الطارئ، الذي تم تدش���ينه ف���ي مارس/آذار 
2020 عندم���ا بدأت جائحة كورونا، يهدف إلى تعزيز إقتصاد الكتلة األوروبية، 
باإلضاف���ة إلى صد تهديد إنخفاض التضخ���م. ولكن معدل التضخم ارتفع إلى 
3.4 % ف���ي س���بتمبر )أيلول( 2021 على أس���اس س���نوي، ليرتف���ع عن الهدف 

المحدد من قبل البنك هو 2 %.
ب���دوره، أبقى البن���ك المركزي الياباني على سياس���ة التحفيز النقدية، كما 
خّف���ض م���ن توقعاته للنمو خالل الع���ام المالي الحالي، حي���ث أدت القيود على 

اإلمدادات إلى إنخفاض اإلنتاج والصادرات في ظل ضعف اإلستهالك.



Union of Arab Banks (November 2021)احتاد املصارف العربية  )تشرين الثاين/ نوفمرب 2021(38

»أوكساغون« أكبر تجمع صناعي عائم في العالم 

ونموذج إقتصادي جديد لمراكز التصنيع المستقبلية 

في المملكة العربية السعودية

األخبار والمستجدات

تُلبي طموحاتنا في تحقيق مستهدفات »رؤية 2030«

ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
ورئيس مجلس إدارة شركة »نيوم« يعلن تأسيس مدينة نيوم الصناعية:

»أوكساغون« ستكون حافزًا للنمو اإلقتصادي والتنوع في »نيوم«
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ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
 يعلن تأسيس مدينة نيوم الصناعية )أوكساغون( 

بنموذج إقتصادي للمستقبل

أعلن ولي العهد السعودي، األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة »نيوم«، إحدى كبرى ركائز مشروعات »رؤية 
المملكة 2030«، »إنشاء مدينة نيوم الصناعية »أوكساغون« التي ُتشكل خطوة ضمن مخطط »نيوم« الرئيسي الهادف إلى تقديم نموذج جديد 
لمراكز التصنيع المستقبلية، وفقًا إلستراتيجية »نيوم« المتمثلة في إعادة تعريف الطريقة التي تعيش وتعمل بها البشرية في المستقبل«.

وقال ولي العهد األمير محمد بن س�������لمان بن عبد العزيز ل� »الش�������رق األوسط« لمناسبة اإلعالن عن إنشاء المدينة: »ستكون »أوكساغون« 
حافزًا للنمو اإلقتصادي والتنوع في »نيوم« خصوصًا، والمملكة عمومًا، مما ُيلبي طموحاتنا في تحقيق مستهدفات »رؤية 2030«.

وأضاف ولي العهد السعودي: »سُتسهم مدينة نيوم الصناعية في إعادة تعريف توجه العالم نحو التنمية الصناعية في المستقبل، جنبًا 
إلى جنب مع إس�������هامها في حماية البيئة، وخلق فرص جديدة للعمل وتحقيق النمو، كما ستش�������ارك »أوكساغون« في دعم المملكة في مجال 

التجارة اإلقليمية، إضافة إلى دعم تدفقات التجارة العالمية في المنطقة«.
أضاف األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز: »ُتسعدني رؤية التطوير واألعمال قد بدأت بالفعل على أرض المدينة الصناعية، وأتطلع 

إلى رؤية التوسع السريع لها«.

الأمير فهد: المفهوم المتقدم

من جانبه، أكد األمير فهد بن س�������لطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، »أن إنش�������اء »أوكس�������اغون« ُيجّسد المفهوم المتقدم للتصنيع«، 
مشيرًا إلى »أن المدينة الصناعية ُتعّزز المشروعات التنموية، وستكون عاماًل مساعدًا في النمو اإلقتصادي الذي تشهده المملكة«.



Union of Arab Banks (November 2021)احتاد املصارف العربية  )تشرين الثاين/ نوفمرب 2021(40

أوضح المهندس الرئيس التنفيذي ل� »نيوم«، نظمي النصر »أن مدينة نيوم الصناعية »أوكس��اغون« ُصّممت لتكون فاعلة في 
تقني��ات الثورة الصناعي��ة الرابعة، من خالل اإلعتماد على إس��تخدام البيانات الضخمة بطريقة أكثر كفاءة لتحس��ين أداء 

عمليات التصنيع في مختلف المراحل«.
وأوضح النصر في حوار مع »الش��رق األوس��ط«، تنش��ره »مجلة إتحاد المصارف العربية«، »أن »أوكساغون« تمثل بوابة »نيوم« 
والس��عودية نحو أس��واق التجارة العالمية بحكم موقعها االستراتيجي قرب قناة الس��ويس على ساحل البحر األحمر، حيث 
يم��ّر نح��و 13 % من حجم التج��ارة العالمية، عطف��ًا على تميزه��ا بمنظومة متكامل��ة تجمع ميناء وسالس��ل إمداد يعمالن 
بتقني��ات حديثة عب��ر منصة رقمية واحدة، ومتصلة بش��بكة عالمية. وتط��ّرق نظمي النصر إلى عدد من عناصر المش��روع 

الجديد، وكان معه الحوار التالي:

م��ا م��دى أهمي��ة »أوكس��اغون« ف��ي نج��اح »نيوم« كمش��روع 
متكامل؟

- س���تكون »أوكساغون« محور »نيوم« الصناعي ومركز خدماتها 
اللوجيس���تية، وهي بوابة »نيوم« نحو أس���واق التجارة العالمية، فمن 
خالل موقعها اإلس���تراتيجي قرب قناة السويس على ساحل البحر 
األحمر، حيث يمرُّ نحو 13 % من حجم التجارة العالمية، س���تكون 
»أوكساغون« ش���رياناً حيوياً يصل مجتمع »نيوم«، والمملكة عموماً، 
بحركة اإلس���تيراد والتصدير عبر العالم. وتعمل »أوكس���اغون« على 
تطوي���ر منظوم���ة متكامل���ة لمين���اء وسلس���لة إمداد متصلة بش���بكة 
عالمية. وعليه، س���تتمّيز »أوكس���اغون« بأحد أكث���ر المرافق حداثًة 
للش���حن ونق���ل البضائع في العالم، وهذا س���يُوفر ق���دراً هائاًل من 
الخدم���ات ذات القيم���ة المضاف���ة، وه���ذا على المس���توى العملي، 
وبنظرٍة أش���مل تجسد »أوكس���اغون« رؤية »نيوم« األساسية القائمة 
عل���ى كونها مس���رعاً للتقدم البش���ري. وهي بذلك، تلت���زم أن تكون 
مس���رعاً للتق���دم الصناعي مع ضم���ان توفير نموذج إس���تثنائي من 
المعيش���ة، وفق مبادئ »نيوم« في اإلس���تدامة والحفاظ على موارد 
الطبيع���ة، وتحقي���ق مبادئ اإلقتص���اد الدائري، جنب���اً إلى جنب مع 

مواجهة تحدي التغيُّر المناخي«.

ستكون بوابة نحو أسواق التجارة العالمية

الرئيس التنفيذي ل� »نيوم«: نظمي النصر:

»أوكساغون« ُصّممت لتكون فاعلة

 في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

الرئيس التنفيذي ل� »نيوم« المهندس نظمي النصر

كي��ف يمكن أن تواج��ه »أوكس��اغون« تحدي توفير معيش��ة 
إستثنائية وسط مدينة صناعية؟

- هذا هو الس����بب الرئيس����ي الذي أُنش����ئت »أوكساغون« 
ألجل����ه، وه����و مس����تمد من أح����د مفاهي����م »نيوم« األساس����ية 
والمتمث����ل ف����ي دع����م توفي����ر معيش����ة إس����تثنائية. وس����تعمل 
»أوكس����اغون« على المساهمة في إعادة تعريف مفهوم وعمل 
الم����دن الصناعية، من خالل تغيير الصورة النمطية عن تلك 
المدن، عبر خلق بيئة تكاملية مس����تدامة يعيش فيها اإلنسان 
قرب المجمعات الصناعية في إنس����جام تام مع الحفاظ على 

الموارد الطبيعية. 
وتعمل »أوكس����اغون« على دعم مفهوم تعايش التصنيع مع 
الطبيع����ة وإحت����رام البيئة، وال س����يما في م����ا يخص منظومة 

المناطق الساحلية. 
وس����تثبت »أوكس����اغون« كيف يُمك����ن للصناعة والخدمات 
اللوجيس����تية، التي تعمل بالطاقة النظيفة بنسبة 100 %، أن 
تعيد تكوين عمليات التصنيع بإس����تخدام التقنيات المتقدمة، 
واإلس����تثمار األمث����ل والمبتك����ر والنظي����ف للمناط����ق البري����ة 

والبحرية، وحماية الطبيعة، وتالياً توفير حياة إستثنائية.
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ما العناص��ر التي تجعل من »أوكس��اغون« مدينة منفردة من 
نوعها على مستوى العالم؟

- ثمة أكثر من مجال تتفّرد به »أوكساغون« مثل شكلها الثماني الفريد، 
وس���عيها إلى تعزيز النمو اإلقتصادي، ومواجهة تحديات التغيُّر المناخي 
في الوقت ذاته. لذلك، نجد أن اإلستدامة ومبادئ اإلقتصاد الدائري هما 
في صميم تكوين المدينة. كما تش���كل التقنية عصب »أوكس���اغون« التي 
تعتم���د على بنية تحتية ورقمية فائقة التطور، ويجعل منها مدينة إدراكية 
تتس���ق مع مش���روع »ذا الين« ال���ذي أعلن عنه ولي العه���د، رئيس مجلس 
إدارة ني���وم، مطلع العام الجاري 2021، ضمن مخطط »نيوم« الرئيس���ي. 
وألن »أوكس���اغون« تتصف بكونها مدينة ساحلية، فهذا يدفعنا إلى جعلها 
واحدة من ضمن أكثر النماذج العالمية تميزاً، حيث ستضمُّ المدينة أكبر 
منشأة عائمة في العالم، ما يُعّزز دورها في أن تكون من رواد اإلبتكار في 
توفير مساحات إضافية لإلستثمار بدالً من اإلعتماد التام على اليابسة. 
كذلك س���تعتمد جميع مراف���ق المدينة على الطاق���ة المتجددة والنظيفة 
بنس���بة 100 %، م���ع التأكيد عل���ى خلّوها من اإلنبعاث���ات الكربونية، من 
ناحية أخرى، تتبنى »أوكساغون« رؤية مميزة لبناء إقتصاد دائري يدعمه 
قط���اع صناعي مواكب لتط���ورات الثورة الصناعية الرابع���ة القائمة على 
التصنيع الذكي، بما يُحقق أعلى مستوى من التناغم والتكامل بين مختلف 
القطاع���ات والمجتمع، للحّد من المخلّفات وللوصول إلى مرحلة متقدمة 
من إعادة التدوير، بحيث تكون سلع اليوم مواد أولية لصناعة المستقبل. 
وبهدف ضمان مواكبة احتياجات المس���تقبل، تش���تمل »أوكساغون« على 
منظومة تعليمية وبحثية وإبداعية تجعل من مجتمع المدينة مختبراً حياً 
يناف���س مراكز االبتكار واألبحاث العالمية، وتش���جع على الش���راكات بين 

الشركات الناشئة والكبرى لتطوير منتجات المستقبل. 

كم���ا أن »أوكس���اغون« تعم���ل لك���ي تكون فاعل���ة في مج���ال تقنيات 
الث���ورة الصناعي���ة الرابعة، من خ���الل اإلعتماد عل���ى البيانات الضخمة 
عبر إس���تخدامها بطريقة أكثر كفاءة لتحس���ين أداء عمليات التصنيع في 
مختل���ف مراحلها. فكلما كان المصنع ونظ���ام اإلنتاج الخاص به مطابقاً 
لتقنيات هذه الثورة، إزدادت قدرته على العمل بكفاءة أعلى وتكاليف أقل. 

وهذا بدوره يُقلّل من اإلهدار ويُحافظ على رأس المال. 
وهناك سبعة قطاعات صناعية ستُشكل أساس التنمية الصناعية في 
»أوكساغون«، وهي مدعومة بقاعدة اإلبتكار والتقنية الجديدة التي ستمثل 
ركي����زة أساس����ية وحيوية لهذه القطاعات والتي تش����مل الطاقة المتجددة، 
وحلول التنقل، وإبتكار تقنيات المياه، وإنتاج األغذية المستدامة، والصحة 

والرفاهية، والتقنية والحلول الرقمية، وطرق البناء الحديثة.

قطاع النقل والش��حن والخدمات اللوجيس��تية ُيمثل قاعدة 
رئيسية لعمل »أوكساغون«، ما الجديد في ذلك؟

- ما س���تجده في »أوكساغون« هو نمط غير مسبوق من خدمات 
النقل والش���حن والخدمات اللوجيستية المرتبطة بها. ستُوفر المدينة 
منظومة متكاملة تجمع ميناًء وسالس���ل إمداد يعمالن بتقنيات الجيل 
المقب���ل عبر منصة رقمية واحدة، ومتصل���ة عالمياً. بمعنى آخر، فإن 
التقني���ة س���تلعب دوراً مهماً ف���ي منظومة الخدمات وتش���مل الميناء، 
وسالس���ل اإلم���داد، ومراف���ق النق���ل، وه���ذا ما س���يؤدي إل���ى ضمان 
التخطيط للوقت الفعلي لعمليات النقل والشحن وتسليمها في الموعد 
المحدد دون أي تأخير، وذلك يش���مل تقليل الوقت الخاص بسالس���ل 
اإلمداد ما بين أس���بوعين إلى ثالثة أسابيع، وخدمات التوصيل اآللية 
للوجهة النهائية، والتي يتم تمكينها من خالل تقنيات تشغيل حديثة.
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»اأوك�صاغون« اأكبر هيكل عائم

في الركن الجنوبي الغربي من »نيوم«

تحتل »أوكس���اغون« منطقة كبيرة ف���ي الركن الجنوبي الغربي 
م���ن »ني���وم«، وتترك���ز البيئ���ة الحضرية األساس���ية ح���ول الميناء 
المتكام���ل ومرك���ز الخدم���ات اللوجيس���تية الذي س���يضم غالبية 
سكان المدينة الصناعية، ويُقلل التصميم الثُّماني الفريد للمدينة 
م���ن أي تأثي���رات على البيئة، حيث س���يُوفر أفضل م���ا يُمكن من 
إس���تخدامات األراضي، لدعم توجه »نيوم« ف���ي الحفاظ على ما 

نسبته 95 % من البيئة الطبيعية.
وتش���كل المدين���ة أكب���ر هيكل عائم ف���ي العالم، وتُع���د مركزاً 
لتطوي���ر »نيوم« ل� »اإلقتصاد األزرق«، وذلك باإلعتماد على البحار 
ف���ي تحقي���ق التنمية المس���تدامة، ما يعك���س تركيز »ني���وم« على 

التطوير اإلبداعي والمبتكر.

مركز لوجي�صتي عالمي

في المعلومات عن مدينة نيوم الصناعية »أوكس���اغون«، فهي 
ترتك���ز على الفلس���فة والمفاهي���م ذاتها الخاص���ة بمجتمعات »ذا 
الي���ن«، والتي تم إطالقه���ا في يناير/ كان���ون الثاني 2021، حيث 
س���تُوفر إمكانية عيش إستثنائية متجانسة مع الطبيعة، من خالل 
موق���ع مثالي على البحر األحمر بالقرب من قناة الس���ويس، التي 
يمرُّ عبرها نحو 13 % من التجارة العالمية، بينما ستكون المدينة 
واحدة من أكثر المراكز اللوجيستية تقدماً في العالم من الناحية 

التقنية بوجود أحدث ميناء متكامل وإرتباطها بمطار.

نظام بيئي متكامل

م���ن خ���الل المدينة الصناعية »أوكس���اغون« س���تتميز »نيوم« 
ب���أول نظ���ام بيئي متكامل لسلس���لة التوريد والموان���ئ في العالم، 
حي���ث س���يتم توحيد تش���غيل مرافق تس���ليم الموان���ئ والخدمات 
اللوجيس���تية والس���كك الحديدي���ة، ما يُوف���ر مس���تويات إنتاجية 
عالمية مع إنبعاثات كربونية صفرية، وستس���مح سلس���لة التوريد 
والخدم���ات اللوجيس���تية المادي���ة والرقمية المتكاملة بالتس���ليم 
اآلم���ن وفي الوقت المحدد، وضمان الكف���اءة والفاعلية من حيث 

التكلفة لشركاء الصناعة.
وتعتم���د المدين���ة الصناعية »أوكس���اغون« على أكث���ر التقنيات 
تقدم���اً مث���ل: إنترنت األش���ياء )IoT(، وتفاعل اإلنس���ان م���ع اآللة، 
والذكاء الصناعي والقدرة على التوقع، والروبوتات، وجميعها مقترنة 
بش���بكة م���ن مراكز التوزيع المس���تقلة والمؤتمت���ة بالكامل بما يخدم 

طموحات »نيوم« في إنشاء سلسلة إمداد متكاملة وذكية وفعالة.
وتش���كل المدين���ة الصناعي���ة في »ني���وم« مرك���زاً للصناعات 

النظيف���ة والمتقدم���ة، حيث س���يكون صاف���ي اإلنبعاث���ات صفراً 
»net zero«، من خالل العمل بالطاقة النظيفة بنس���بة 100 %، 
وس���تُصبح نقطة محورية لقادة الصناعة الذين يرغبون في قيادة 

التغيير إلنشاء مصانع متقدمة ونظيفة في المستقبل.

القطاعات ال�صبعة

ف���ي الوقت ذات���ه، فإن التنمية الصناعي���ة للمدينة ترتكز على 
س���بعة قطاع���ات، م���ع الحرص عل���ى اإلبت���كار، والعم���ل بالتقنية 
الجدي���دة التي تخلق قاعدة حيوية لهذه الصناعات، حيث تتمحور 
الصناعات ف���ي الطاقة المس���تدامة، والتنقل المس���تقل، وإبتكار 
حل���ول للمياه، واإلنتاج الغذائي المس���تدام، والصح���ة والرفاهية، 
والتقني���ة والتصني���ع الرقم���ي )بما ف���ي ذلك اإلتص���االت وتقنية 
الفض���اء والروبوت���ات(، وط���رق البن���اء الحديثة؛ وكله���ا مدعومة 

بالطاقة المتجددة بنسبة 100 %.

اإ�صتثنائية العي�س

وس���ينعكس كثي���ر م���ن مي���زات »ذا الي���ن« الت���ي تُوف���ر قابلية 
إس���تثنائية للعيش في المشهد الحضري، على المدينة الصناعية، 
حيث تتجس���د الرفاهية اإلستثنائية من خالل تصميم المجتمعات 
وتخصيصه���ا للمش���ي، أو التنقل من خالل اإلعتم���اد على الطاقة 
الهيدروجيني���ة صديقة البيئ���ة، كوقود حيوي يغ���ذي أنظمة النقل 
والمواصالت، وس���يتم بناء الصناعة المستدامة حول المجتمعات 
لتقلي���ل وق���ت التنق���ل وتوفير حي���اة إس���تثنائية مع دم���ج الطبيعة 

بسالسة في البيئة الحضرية.

الإقت�صاد الدائري

وتستهدف المدينة الصناعية، إنشاء إقتصاد دائري حقيقي 
م���ع بيئ���ة تعاوني���ة مبنية على البح���ث واإلبتكار، إذ س���تحتضن 
النظ���ام البيئي في التعليم والبحث واإلبتكار لمنافس���ة المراكز 
العالمية القائمة، كما يجري تطوير المدينة الصناعية بتصاميم 
لمرافق التصنيع الكبيرة؛ منها أكبر مش���روع هيدروجين أخضر 
في العالم الذي يش���مل »آير برودك���ت« و»أكوا باور« و»نيوم« في 
مشروع ثالثي مشترك؛ كذلك أكبر مصنع لبناء وحدات معيارية 
ف���ي العال���م وأكثرها تقدماً مع ش���ركة »غلف م���ودالر الدولية«، 
إضاف���ة إلى أكبر مركز بيانات فائ���ق النطاق في المنطقة، وهو 

مشروع مشترك بين »نيوم« و»فاس إنيرجي«.
يُذكر أنه من المخطط له، أن تنمو المدينة الصناعية بشكل 
س���ريع لترحب برواد التصنيع والمستثمرين وأصحاب األعمال 

في بداية العام 2022.
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أعلن���ت المملكة العربية الس���عودية عن أحدث 
ودائعها لدى البنوك المركزية في الخارج، لتُضاف 
إحداه���ا إلى ودائع س���ابقة في مص���ر، فضاًل عن 
دعم ملياري آخر لميزان المدفوعات في باكستان.

ف���ي التفاصي���ل، أعلن���ت وزارة المالي���ة في 
المملك���ة »أن الري���اض أودع���ت ثالث���ة مليارات 
دوالر ل���دى البنك المركزي المص���ري، ومّددت 

ودائع سابقة حجمها 2.3 مليار دوالر«.
وأظه���رت بيانات البن���ك المركزي المصري 
»أن الس���عودية لديها ودائع طويل���ة األجل لديه، 
وق���د بلغت حت���ى نهاية م���ارس/آذار 2021 نحو 

5.5 مليارات دوالر«.
ويش���ير البيان الس���عودي إلى »عدم حدوث 
تغيي���ر يُذكر في إجمالي الودائع الس���عودية منذ 
ذلك الحين«، موضحاً »أن المملكة أودعت ثالثة 

األخبار والمستجدات

السعودية تعلن عن أحدث ودائعها المليارية.. والمستفيد مصر وباكستان:

وديعة ل� »المركزي المصري« بثالثة مليارات دوالر إضافة إلى ودائع سابقة  
بيانات البنك المركزي المصري 

تُظهر أن المملكة العربية السعودية لديها ودائع طويلة األجل

ملي���ارات دوالر في البنك المركزي الباكس���تاني، م���ع تقديم 1.2 
مليار دوالر لتمويل التجارة لدعم ميزان المدفوعات لباكستان«.

وأض���اف البي���ان أن المملكة »تُع���د من الدول الرئيس���ة التي 
دعمت اإلحتياطات األجنبية للدول المحتاجة خالل الجائحة«.

الإحتياطات الأجنبية في »المركزي الم�صري«

وتمّكن���ت مص���ر من إس���تعادة نحو نص���ف اإلحتياط���ي للدول 
األجنبية التي أنفقتها البالد خالل ذروة توترات األس���واق العالمية 
في بداية الجائحة في العام 2020، وإرتفع إحتياطي النقد األجنبي 
للب���الد تدريجاً خالل العام الجاري، ليص���ل إلى40.8  مليار دوالر 
في نهاية س���بتمبر/أيلول 2021، بع���د أن تراجع بنحو 10 مليارات 

دوالر بين مارس/آذار ومايو/أيار 2020، ليصل إلى 36 ملياراً. 
ومع وج���ود الوديعة الس���عودية، يُمكن أن يقت���رب اإلحتياطي 
النقدي في مصر سريعاً من أعلى مستوى له قبل الجائحة والبالغ 

نحو 45.5 مليار دوالر، كما سبقت اإلشارة.

وقدمت العاصمة السعودية الرياض، دعماً مالياً كبيراً للقاهرة 
على مدار األعوام الثمانية الماضية:  قدمت الس���عودية لمصر 5 
ملي���ارات دوالر في أعقاب ثورة 30 يونيو )حزيران( 2013، والتي 

تضّمنت وديعة في البنك المركزي قيمتها مليارا دوالر. 
وحصل���ت باكس���تان أيضاً على تمويل جدي���د: ذكر البيان »أن 
المملكة أودعت 3 مليارات دوالر لدى البنك المركزي الباكستاني، 
كما قدمت 1.2 مليار دوالر إلى البالد لتمويل التجارة لدعم ميزان 
المدفوعات لديها«. وأفاد الصندوق الس���عودي للتنمية أخيراً أن 
ال� 1.2 مليار دوالر لباكستان سيجري إستخدامها في سداد قيمة 

واردات المنتجات البترولية.
يُش���ار إلى أن الدعم الس���عودي يأتي من خالل مخصصات 
حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، حيث قدمت 
الري���اض للدولتي���ن )مصر وباكس���تان( نح���و 70 % من حقوق 
السحب الخاصة التي جرى تخصيصها مؤخراً للمملكة من قبل 

الصندوق.
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أعل���ن األمي���ر محمد بن س���لمان ب���ن عبدالعزيز آل س���عود، ولي 
العهد الس���عودي نائب رئي���س مجلس الوزراء رئيس مجلس الش���ؤون 
اإلقتصادي���ة والتنمية، إطالق مش���روع »إعادة إحي���اء جدة التاريخية« 
ضم���ن برنامج تطوير جدة التاريخية، الذي يهدف إلى تطوير المجال 
المعيش���ي ف���ي المنطقة، لتك���ون مركزاً جاذب���اً لألعمال وللمش���اريع 

الثقافية، ومقصداً رئيسياً لرّواد األعمال الطموحين.

ويأتي المش���روع في س���ياق حرص وإهتمام ول���ي العهد بالحفاظ 
على المواقع التاريخية وصْونها وتأهيلها، تحقيًقا لُمس���تهدفات »رؤية 
2030« وبم���ا يعك���س العمق العربي واإلس���المي للمملك���ة كأحد أهم 

ركائز الرؤية.
وسيعمل المش����روع على إبراز الَمعالم التراثية التي تحفل بها 
المنطق����ة، وذلك بوصفها موقعاً تاريخي����اً ال مثيل له في المملكة، 
بإحتوائها على أكثر من 600 مبنى تراثي، و36 مس����جداً تاريخياً، 
و5 أس����واق تاريخي����ة رئيس����ية، إل����ى جان����ب الممّرات والس����احات 
العريق����ة، والمواقع ذات الدالالت التاريخي����ة المهمة مثل الواجهة 
البحرية القديمة التي كانت طريقاً رئيس����ة للحجاج، والتي سيُعيد 
المش����روع بناءه����ا لتحكي ل����زوار جدة التاريخي����ة القصة العظيمة 

للحج منذ بدء اإلسالم.

األخبار والمستجدات

ولّي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان 
يُطلق مشروع »إعادة إحياء جدة التاريخية«

يضم أكثر من 600 مبنى تراثي  و 36 مسجدًا تاريخيًا و 5 أسواق رئيسية

ويمت����د العمل على المش����روع إل����ى 15 عاماً 
س����يتم خالله����ا تطوي����ر ج����دة التاريخي����ة وف����ق 
مسارات متعددة تشمل البنية التحتية والخدمية، 
وتطوي����ر المج����ال الطبيع����ي والبيئي، وتحس����ين 
ج����ودة الحياة، وتعزيز الجوانب الَحضرية، وذلك 
به����دف جعل »جدة التاريخية« موقع����اً ُملهماً في 
المنطقة، وواجهًة عالمية للمملكة عبر إس����تثمار 
مواقعها التراثية وعناصرها الثقافية والعمرانية 
الفري����دة، لبناء مجال حيوي للعي����ش تتوافر فيه 
ُممّكنات اإلبداع لس����كانها وزائريها، إنطالقاً من 
رؤي����ة عصرية للتخطيط الحض����ري، ُروعي فيها 
مفه����وم الِحفاظ الطبيعي وض����رورة مواءمته مع 
إحتياج����ات اإلنس����ان وُمحّفزات النم����و التلقائي 
لإلب����داع، وبم����ا يجعله����ا حاضنًة لإلب����داع يلتقي 
فيه����ا رّواد األعمال والفنانون الس����عوديون ضم����ن مجتمع إبداعي 
خاّلق، وفي محيٍط تتألق فيه عناصر التراث الوطني والطبيعة مع 

التصاميم الهندسية المعاصرة.
ويس���تهدف المش���روع خلق بيئة متكاملة في جدة التاريخية تتوفر 
فيها مقّومات طبيعية متعددة تش���مل واجهات بحرية مطورة بطول 5 
كلم، ومس���احات خضراء وحدائق مفتوح���ة تغطي 15 % من إجمالي 
مس���احة جدة البلد، وضمن مساحة المش���روع البالغة 2.5 كلم مربع، 
وسيس���تفيد المش���روع من هذه المقّومات الطبيعية عبر تحويلها إلى 
عناص���ر داعم���ة لبيئ���ة صحية مس���تدامة تنعدم فيها أس���باب التلوث 

البيئي.
ويُراعي التصور الجديد لجدة التاريخية قيمتها في سياق التاريخ 
اإلنساني، بوصفها نقطة إلتقاء رئيسة للناس والتجارة والثقافة منذ أن 
تأسست في القرن الثالث قبل الميالد، كموقع لصيد السمك، ومروراً 
بمحط���ات نمو مفصلية منحتها حض���وراً أكبر في تاريخ المنطقة، وال 
س���يما بعد إنشاء ميناء بحري رئيسي فيها خالل عهد الخليفة عثمان 
ب���ن عفان، الذي تحّول في عهد المملكة العربية الس���عودية إلى ميناء 
جدة اإلس���المي في العام 1970، مانحاً ج���دة التاريخية فرصة للنمو 
والتطور خارج أسوار المدينة القديمة، إلى أن إستحقت التسجيل في 

قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو في العام 2014.

 األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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تتأهب البنوك السعودية لمرحلة جديدة، مع إطالق ولي العهد األمير 
محمد بن س����لمان اإلس����تراتيجية الوطنية لإلستثمار قبل أيام عدة، والتي 
تحت����اج فيه����ا الس����وق المحلية لبن����وك قوية ق����ادرة على عملي����ات التمويل 
الكب����رى، كذل����ك مواجهة تدفق العدي����د من البنوك األجنبي����ة المتوقع في 

المرحلة المقبلة إلقتناص حصتها في أكبر إقتصادات المنطقة.
ويتطل����ب على البنوك إعادة النظر في سياس����اتها اإلئتمانية والتخلي 
ع����ن التحفظ المبالغ فيه، لتلعب دوراً أكبر في المرحلة المقبلة، بحس����ب 
إقتصاديي����ن تحدثوا، أكدوا أن مش����اريع اإلس����تثمار ستُس����هم في س����حب 
الس����يولة وتحري����ك اإلقتص����اد المحل����ي، ال����ذي س����ينعكس عل����ى تخفيف 
التضخم، وال سيما أن اإلستراتيجية تهدف إلى رفع حجم صافي تدفقات 
اإلس����تثمار األجنبي المباش����ر إل����ى 388 مليار ري����ال )103.4 مليار دوالر( 
سنوياً، وزيادة اإلستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال )453 

مليار دوالر(.

وسجلت الموجودات والمطلوبات للمصارف التجارية في الربع الثاني 
م����ن الع����ام الحالي، ووفقاً لبيانات البنك المركزي الس����عودي إرتفاعا قدر 
بنح����و 3.114.2 تريلي����ون ريال )830 مليار دوالر(، مس����جاًل إرتفاعاً ربعياً 
بنس����بة 2.6 % ف����ي ح����دود 79.1 مليار ري����ال )21 ملي����ار دوالر(، مقارنة 
بالربع الس����ابق الذي سجل ما نسبته 1.9 % عند 55.5 مليار ريال )14.8 
مليار دوالر(، وسجل إرتفاعاً سنويا نسبته 10.0 % بلغ 282.3 مليار ريال 

)75.2 مليار دوالر(.
في حين س����جل إجمالي األص����ول األجنبية للمصارف التجارية خالل 

البنوك السعودية تتأهب لمرحلة جديدة  
ودعوات إلعادة النظر في السياسة اإلقراضية

الرب����ع الثاني من العام 2021 ارتفاعاً نس����بته 0.8 % 
عن����د ملياري ريال )533.3 ملي����ون دوالر( لتبلغ حوالي 
مقارن����ة  دوالر(،  ملي����ار   66.9( ري����ال  ملي����ار   251.2
بإنخف����اض نس����بته 0.3 % للرب����ع الس����ابق، وش����كلت 
األصول األجنبية للمص����ارف التجارية في نهاية الربع 
الثان����ي من العام 2021 ما نس����بته 8.1 % من إجمالي 
أصول المصارف التجارية مقارنة بما نس����بته 8.2 % 

في نهاية الربع السابق.
وق����ال رئي����س اللجن����ة المالي����ة واإلقتصادي����ة في 
مجل����س الش����ورى صالح الخلي����وي: إنه »م����ن الصعب 
تحدي����د ق����درة البن����وك لتغطي����ة الطل����ب م����ع تدف����ق 
اإلستثمارات والمشاريع الكبرى، وذلك بحسب المبالغ 
المطلوبة، إال أن المؤش����رات، تؤكد أن الموجودات في هذه البنوك عالية 
وكبي����رة ج����داً، ويتضح ذلك جلياً عندم����ا طرح عدد من الش����ركات أخيراً 
لعملي����ات اإلكتتاب جرى تغطيتها بمبالغ مالية ضخمة، وهذا يدل على أن 

هناك سيولة كبيرة جدة«.
وأضاف الخليوي: »هذه المش����اريع التي س����تنفذ م����ن الداخل أو التي 
س����تأتي من خالل مستثمرين أجانب، ستدفع بالعديد من البنوك العالمية 
إلى الدخول في الس����وق الس����عودية، وهذا س����يكون له تأثير إيجابي على 
البن����وك المحلي����ة التي ستس����عى إلى تعزي����ز موقعها، وأن تك����ون نداً لهذه 
البنوك العالمية، وهذا المنحى سيُس����هم ف����ي تقوية البنوك المحلية ورفع 

قدرتها في الخدمات المصرفية المختلفة«.
وأوض����ح الخلي����وي »أن إع����الن األمير محمد بن س����لمان ول����ي العهد 
الس����عودي، لإلس����تراتيجية سيُس����ّرع بدخول العديد من ه����ذه البنوك مع 
إعالن إندماجات وعمليات إس����تحواذ لبعض البنوك، وال سيما مع إعالن 
العدي����د من البرامج التي كان آخرها اإلس����تراتيجية الوطنية لإلس����تثمار، 
وكل ه����ذا يحت����اج إلى تموي����الت وقروض من بن����وك قوية ق����ادرة لمواكبة 

المرحلة المقبلة.
وأشار رئيس اللجنة المالية الخليوي، إلى »أن وجود مشاريع اإلستثمار 
سيُس����هم في سحب الس����يولة وبالتالي تحريك اإلقتصاد المحلي وتخفيف 
التضخم، طالما أن دور اإلستراتيجية سيجلب إستثماراً للداخل، والجانب 
اآلخر جلب اإلستثمار األجنبي الذي يُعامل معاملة المستثمر المحلي في 
جميع الميزات بما في ذلك عمليات اإلقراض من البنوك، وبالتالي يعتمد 

قدرة البنوك على حجم المبالغ المطلوبة«.

األخبار والمستجدات
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وصف أس���تاذ اإلقتصاد والعل���وم اإلدارية في 
جامع���ة اإلمام الس���عودية، الدكت���ور محمد مكني، 
اإلس���تراتيجية الوطني���ة لإلس���تثمار، التي أطلقها 
ول���ي العه���د الس���عودي، أخي���راً، بأنه���ا، »خارطة 
طري���ق ممكنة أله���داف رؤي���ة 2030 الت���ي باتت 
أكث���ر وضوحاً، م���ع تحقيق الكثير م���ن األهداف، 
والحدي���ث اآلن يج���ري عن 27 تريلي���ون ريال من 
تقديرات إجمالية لإلستثمار واإلنفاق واإلستهالك 
ستس���اعد ف���ي تحقي���ق الكثير من المس���تهدفات 

الطموحة«.

برامج الروؤية

األخبار والمستجدات

إستراتيجية االستثمار السعودية : 
نفقات مقدرة ب� 27 تريليون ريال حتى 2030

وع���رض مكني ف���ي مقابلة متلفزة أث���ر جملة من برام���ج الرؤية 
ذات العالقة مع اإلس���تثمار، وتالياً سيكون لها عوائد كبيرة جداً على 
اإلقتصاد ونموه وإستدامته، في جو عام من التوقعات اإليجابية، ومع 

خروج العالم من تداعيات الجائحة.
وقال مكني: »إن إس���تراتيجية اإلستثمار السعودية سوف تساهم 
في دعم نمو اإلقتصاد الوطني وتنويع مصادره، مما س���يُحقق العديد 
م���ن أه���داف رؤية المملك���ة 2030، بما في ذلك رفع إس���هام القطاع 
الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي إلى 65 %، وتعزيز اإلس���تثمار 
األجنبي المباش���ر لتصل إس���هاماته إلى 5.7 % م���ن الناتج المحلي 

اإلجمالي«.
وأشار مكني إلى ما تضمنته مستهدفات اإلستراتيجية، »من دعم 
زيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 6 % إلى 50 % من إجمالي 
النات���ج المحل���ي غير النفط���ي، وتخفيض معدل البطال���ة إلى 7 %، 
م المملكة إلى أحد المراكز العشرة األوائل في مؤشر التنافسية  وتقُدّ

العالمي في حلول العام 2030«.
وتبدأ المملكة، مرحلة إس���تثمارية جديدة ليكون اإلس���تثمار أحد 
الوسائل التي ستُساعد على تحقيق طموحات وتطلعات رؤية المملكة 
2030، بما في ذلك تنمية وتنويع اإلقتصاد وإستدامته، ونقل وتوطين 
التقنية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير فرص 

العمل، وصقل مهارات ثرواتنا البشرية وتعزيز قدراتها.
تمكي���ن  ح���ول  لإلس���تثمار  الوطني���ة  اإلس���تراتيجية  وتتمح���ور 
الُمس���تثمرين، وتطوير وإتاحة الفرص اإلس���تثمارية، وتوفير الحلول 

التمويلية، وتعزيز التنافس���ية. كما تُس���هم في زيادة فاعلية الش���راكة 
بين القطاعين الحكومي والخاص.

حوكمة �صاملة

تتكامل اإلستراتيجية مع برامج الرؤية، التي سبق اإلعالن عنها، 
والت���ي يمث���ل اإلس���تثمار جزءاً أساس���ياً فيها، مث���ل: برنامج صندوق 
االس���تثمارات العامة، وبرنامج تطوير الصناع���ة الوطنية والخدمات 
اللوجس���تية، وبرنامج التخصي���ص، وبرنامج تطوي���ر القطاع المالي، 
وبرنامج جودة الحياة، باإلضافة إلى اإلستراتيجيات الوطنية األخرى.
وتش���مل اإلس���تراتيجية الوطنية لإلس���تثمار وضع حوكمة شاملة 
لإلش���راف على تنفيذها، من خالل اللجنة الوطنية العليا لإلستثمار، 
الت���ي يرأس���ها ولي العه���د، ووض���ع وإق���رار الحوافز لإلس���تثمارات 

النوعية، وحصر وتطوير الفرص اإلستثمارية.
كم���ا تش���مل اإلس���تراتيجية عدداً م���ن المبادرات، منها؛ إنش���اء 
مناط���ق إقتصادي���ة خاص���ة، بتنظيم���ات تنافس���ية وحواف���ز جاذبة 
لإلس���تثمارات في القطاعات ذات األولوية؛ وبرنامج لنقل سالس���ل 
اإلم���داد اإلس���تراتيجية إلى المملكة، واإلس���تحواذ عل���ى حصة من 
الس���وق في مكونات سالس���ل اإلم���داد؛ ومبادرات للتمويل، تش���مل 
تطوي���ر حلول تمويلية جدي���دة للقطاع الخ���اص، لتعزيز تكوين رأس 
الم���ال؛ كما تش���مل، كذلك، تطوير منصة »إس���تثمر في الس���عودية« 
لتكون المنصة الوطنية لعرض وتسويق الفرص اإلستثمارية المتاحة 

في المملكة.
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إرتفع���ت موجودات مص���رف قط���ر المركزي في ش���هر أكتوبر/ 
تش���رين األول 2021 بنس���بة 2.8 % على أساس شهري إلى 274.6 

مليار ريال  .
ودع���م النمو الش���هري ألص���ول مصرف قط���ر المرك���زي، زيادة 
األرصدة لدى البنوك المحلية بنس���بة 8.9 % لتصل إلى 76.3 مليار 
ريال، وإرتفاع قيمة اإلس���تثمار في س���ندات الخزانة األجنبية بنسبة 

2.8 % وصوالً إلى 109.6 مليار ريال.
وس���جل اإلس���تثمار في الذهب، نمواً طفيفاً إلى نحو 11.9 مليار 
ريال بدعم من إرتفاع أسعار المعدن األصفر، مقابل تراجع األرصدة 

لدى البنوك األجنبية بنسبة 10 % إلى نحو 26 مليار ريال.

أصول مصرف قطر المركزي 
 ترتفع 3 % إلى 274 مليار ريال

سجل بنك قطر الوطني  QNB إرتفاعًا في األرباح في الربع الثالث من العام الجاري 2021 بنسبة 13 % 
على أساس سنوي لتصل إلى 3.5 مليارات ريال.

وكان بنك قطر الوطني قد سجل إرتفاعًا في األرباح في األشهر التسعة األولى من العام 2021 بنسبة 8 % 
لتصل إلى 10.3 مليارات ريال، وبلغت مخصصات البنك في األشهر التسعة من العام الجاري 4.5 مليارات 

ريال. وبلغت أرباح البنك  في النصف الثاني من العام 2021 نحو 3.5 مليارات ريال.

 QNB »إرتفاع أرباح »قطر الوطني
13 % في الربع الثالث من 2021

األخبار والمستجدات



Union of Arab Banks (November 2021)احتاد املصارف العربية  )تشرين الثاين/ نوفمرب 2021(48

تفاقم الفقر في لبنان إلى حّد هائل في غضون عام واحد فقط، إذ أصبح يطال 74 % تقريبًا من مجموع السكان. وإذا ما تم أخذ أبعاد أوسع 
من الدخل في اإلعتبار، كالصحة والتعليم والخدمات العامة، تصل نسبة الذين يعيشون في فقر متعدد األبعاد إلى 82 % من السكان. 

ه��ذا أب��رز ما ورد في الدراس��ة التي أصدرتها لجنة األمم المتحدة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي آس��يا )اإلس��كوا( تح��ت عنوان »الفقر 
المتعدد األبعاد في لبنان: واقع أليم وآفاق مبَهمة«.

األخبار والمستجدات

اإلسكوا تدق ناقوس الخطر: 
الفقر يطال أكثر من ثالثة أرباع السكان في لبنان

وتأتي هذه الدراس���ة بعد عام من إصدار اإلسكوا لتقديراتها حول 
إرتف���اع مع���ّدالت الفقر في لبنان في العام 2020، حيث كانت أش���ارت 
إلى أن الفقر طال 55 % من السكان تقريًبا، بعد أن كان 28 % منهم 
يعان���ون من���ه في الع���ام 2019. وحالياً، تصدر اإلس���كوا تحديثاً جديداً 
للبيانات، يُقّدر أن نسبة السكان الذين يُعانون من الفقر المتعدد األبعاد 

قد تضاعفت تقريباً بين عامي 2019 و2021 من 42 % إلى 82 %.
أمام هذا الواقع، جّددت األمينة التنفيذية لإلس���كوا روال دش���تي 
الدعوة إلى إنش���اء صندوق وطني للتضامن اإلجتماعي للتخفيف من 
وطأة األزمة اإلنس���انية. وذّكرت أنه في العام 2020، كانت اإلس���كوا 
قد َقّدرت أّنه يمكن للُعش���ر األغنى من اللبنانيين، الذين كانوا يملكون 
ث���روة قارب���ت 91 مليار دوالر آنذاك، تس���ديد كلفة القضاء على الفقر 
من خالل تقديم مساهمات سنوية ال تتعدى نسبة 1 % من ثرواتهم.

وتذّكر الدراس���ة أن الصدمات المتداخلة لس���عر الصرف، الذي 
كان ثابت���اً منذ مطلع القرن، وّلدت ضغوًط���ا هائلة، فإنخفضت قيمة 
العملة وارتفعت معدالت التضّخم في الفترة من حزيران/يونيو 2019 
إلى حزيران/يونيو من هذا العام بنس���بة 281 %. فتدنى المس���توى 

المعيشي للسكان اللبنانيين وغير اللبنانيين، وانتشر الحرمان.
أما الفقر المدقع المتعدد األبعاد، أي حالة الحرمان في بعدين 
أو أكث����ر م����ن أبعاد الفقر، فأصبح يطال 34 % من الس����كان اليوم 

بحس����ب الدراس����ة، وفي بعض المناطق اللبنانية أكثر من نصفهم. 
ونظ����راً إلى أّن جميع ش����رائح المجتمع تعاني على حد س����واء من 
األزم����ة اإلقتصادية واإلجتماعية غير المس����بوقة ف����ي البلد، فقد 
أصبحت نس����بة الفقراء من ذوي أعلى درج����ات التحصيل العلمي 
تق����ارب نس����بة الفقراء من ذوي أدن����ى الدرجات. وتجد الدراس����ة 
أيضاً أّن نس����بة األسر المحرومة من الرعاية الصحية قد إرتفعت 
إلى 33 %، كما إرتفعت نس����بة األس����ر غير القادرة على الحصول 

على الدواء إلى أكثر من النصف.
وش���ّددت دشتي على أهمية التضامن والتعاون بين جميع مكّونات 
المجتم���ع اللبناني للحد من تداعيات األزمة. ودعت إلى وضع خطط 
فّعال���ة للحماية اإلجتماعية تكون أكثر تلبي���ة إلحتياجات الفقراء، وال 
س���يما الذين يعان���ون من الفقر المدقع المتعدد األبعاد، وإلى توس���يع 

نطاقها لتشمل العاطلين عن العمل.
يُشار إلى أّنه مع تطّور مقاربات التنمية وتوّفر البيانات المفّصلة، 
إّتسع مفهوم الفقر ليأخذ في اإلعتبار جميع أوجه الظروف المعيشية 
وأنواع مختلفة من الحرمان ال تقتصر على الدخل. ويُس���ّمى المفهوم 
الجدي���د »الفقر المتع���دد األبعاد«، ويُقاس بقياس الحرمان في س���تة 
أبعاد أساس���ية، هي التعليم، والصحة، والخدمات العامة، والمس���كن، 

واألصول والممتلكات، والعمل والدخل.
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قال رئيس مؤسس���ة التمويل الدولية 
في الس���عودية وليد المرش���د »إن الحاجة 
للتمويل األخضر المتوقعة خالل السنوات 
العش���ر المقبل���ة تص���ل إل���ى 23 تريلي���ون 
دوالر«، مش���يراً إل���ى »أن منطقة الش���رق 
األوسط وشمال أفريقيا تحتاج إلى تمويل 

أخضر بقيمة 265 مليار دوالر«.

زيادة غير م�صبوقة للدين العام

 في المنطقة العربية

»التمويل الدولية«: 
العالم يحتاج لتمويل أخضر ب� 23 تريليون دوالر

ح���ّذرت لجن���ة األمم المتح���دة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي آس���يا 
)اإلس���كوا( من »زيادة غير مس���بوقة للدين العام في المنطقة العربية 
الذي ش���هد في العقد الماضي زيادة تاريخية بلغت 1.4 تريليون دوالر 

في العام 2020«.
جاء ذلك في دراس���ة جديدة للمنظمة الدولية بعنوان »نقص الس���يولة 
وإرتف���اع الدي���ن: عقبات على مس���ار التعافي في المنطق���ة العربية«، 
مؤكدة »أن العقد الماضي ش���هد زيادة غير مس���بوقة في الدين العام 
ف���ي المنطقة العربي���ة، حيث بلغ 1.4 تريلي���ون دوالر في العام 2020 

حتى في دول مجلس التعاون الخليجي ذات الدخل المرتفع«.
وأضاف���ت الدراس���ة أن »إجمال���ي الدين الع���ام تضاعف 5 مرات 
تقريب���اً، م���ن نحو 117 ملي���ار دوالر في الع���ام 2008 إلى حوالى 576 
ملي���ار دوالر في العام 2020«، مش���يرة إل���ى »أن نصف الديون العامة 
ف���ي المنطقة تقريباً يقع على كاهل البلدان المتوس���طة الدخل، حيث 
إرتفع إجمالي الدين العام من 250 مليار دوالر تقريباً إلى 658 ملياراً 

بين عامي 2008 و2020«.
وذك���ر بيان األس���كوا »أن جائحة »كوفي���د19-« فاقمت إحتياجات 
البلدان في الحصول على السيولة«، مشيرة على سبيل المثال إلى »أن 
كل من األردن وتونس ومصر إستدان في العام 2020 ما مجموعه 10 

وأوض���ح المرش���د »أن البن���ك الدولي ق���دم تمويل أكثر م���ن 80 ملي���ار دوالر خالل 
الس���نوات الخم���س الماضي���ة كقروض مباش���رة، باإلضاف���ة إلى 70 ملي���ار دوالر قروض 
مشتركة، ليصل مجموعها إلى 150 ملياراً«، الفتاً إلى »أن مؤسسة التمويل الدولية والبنك 

الدولي يهدفان إلى إستحواذ اإلستثمارات المستقبلية على 35 % للتمويل األخضر«.
وأضاف المرش���د »أن إس���تثمارات مؤسس���ة التمويل الدولية مع الشركات الخليجية 

بلغ���ت أكثر من 8 مليارات دوالر«، موضحاً 
»أن المؤسس���ة تس���تهدف أن تكون معظم 
اإلس���تثمارات ف���ي المنطقة ف���ي التمويل 

األخضر«.
وتابع المرش���د: »بلغت إس���تثماراتنا 
أكثر من 3.5 مليارات دوالر في السعودية، 
التموي���ل  ف���ي  منه���ا  كبي���ر  ج���زء  وكان 
األخضر.. آخرها التمويل المقدم لش���ركة أكوا باور والتي حصلت على 570 مليون دوالر 

لتمويل مشروعها في جنوب إفريقيا«.
وختم المرش���د: »نعمل كثيراً على موضوع الخصخصة التي تش���كل أهمية كبيرة في 
السعودية وبما يتوافق مع »رؤية 2030«، موضحاً »أن إستثمارات المؤسسة داخل المملكة 

تجاوزت ملياري دوالر خالل السنوات العشر األخيرة«

ملي���ارات دوالر«، موضحاً أنه »في البلدان المتضررة من الصراعات، 
مثل العراق وليبيا واليمن، فقد وصل الدين العام إلى 190 مليار دوالر 

في العام 2020، أي ما يقارب 90 % من ناتجها المحلي«.
ونّبهت الدراس���ة إلى أن »السياس���ات المالية والنقدية المتبعة ال تزال عاجزة 
ع���ن بن���اء القدرة على تحّم���ل الديون في مختل���ف أنحاء المنطق���ة«، الفتة إلى أن 
»موازن���ات بل���دان مجل���س التع���اون الخليج���ي في ما يتعل���ق بالمي���زان األولي بعد 
إنخفاض عائدات النفط منذ العام 2014 تحّولت من فائض إلى سلبي، فيما تفاقم 
العج���ز ف���ي الموازنات في عام 2020 بس���بب )كوفي���د19-(، ليصل إلى 11 % من 
الناتج المحلي اإلجمالي. أما في البلدان المتوسطة الدخل وأقل البلدان نمواً فقد 
ظلت على مدى العقد الماضي الموازين األولية سلبية، حيث بلغت في العام 2020 
بالترتيب نسبة 3 % و11 % من الناتج المحلي اإلجمالي، فيما أدى الميزان األولي 

السلبي إلى زيادة اإلقتراض لتمويل الديون وإلى تمديد الديون غير المسددة«.
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محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر
ضمن أفضل 10 محافظي بنوك مركزية في العالم لعام 2021

إختارت مجلة »غلوبال فاينانس« العالمية، محافظ البنك المركزي 
المص���ري طارق عامر، ضمن قائمة أفضل 10 محافظي بنوك مركزية 

على مستوى العالم لعام 2021.
وأف���ادت المجلة في بي���ان، »إن المحافظين العش���رة األوائل ومن 
بينهم طارق عامر حصلوا على تقييم »A«، وهو ما يُمثل أداًء ممتازاً«.

 »F« إلى »A« وطبق���اً للبي���ان، تُعتمد الدرج���ات على مقياس م���ن
للنجاح في مجاالت مثل التحكم في التضخم وأهداف النمو اإلقتصادي 

وإستقرار العملة وإدارة أسعار الفائدة.

»غلوبال فاينان�س«: محافظو البنوك المركزية 

في العالم تحديات من اإتجاهات متعددة

وقال ناش���ر ومدير التحرير »غلوب���ال فاينانس« جوزف جيارابوتو: 
»مع إس���تمرار إنتشار الوباء في العديد من المجاالت، وظهور التضخم 
كمجال رئيسي للقلق مرة أخرى، يُواجه محافظو البنوك المركزية في 

العالم تحديات متعددة من اتجاهات متعددة«.
أضاف جيارابوتو: »إن تقييم »غلوبال فاينانس« السنوي يُشير إلى 

قادة السياسة المالية الذين ينجحون في مواجهة الشدائد«.
وإل���ى جانب محافظ البنك المركزي المص���ري طارق عامر، يوجد 
ف���ي قائمة العش���رة األفضل كل م���ن محافظي دول البرازي���ل، وبلغاريا، 
وكن���دا، وتش���يلي، والصين، والتش���يك، والكويت، والمغ���رب، إلى جانب 

محافظ البنك المركزي األوروبي كريستين الغارد. 
يُذك���ر أن »غلوب���ال فاينان���س« تُصدر تصنيفه���ا لمحافظي البنوك 
المركزي���ة ف���ي 101 دول���ة ومنطقة رئيس���ية بما فيه اإلتح���اد األوروبي 
والبن���ك المركزي لش���رق الكاريبي، وبنك دول وس���ط أفريقيا، والبنك 

المركزي لدول غرب إفريقيا، منذ العام 1994.

رئي�س مجل�س اإدارة البنك الزراعي الم�صري عالء فاروق:

اإختيار طارق عامر اأف�صل محافظ 

اإعتراف دولي بنجاح ال�صيا�صة النقدية

 م���ن جهته، أكد رئي���س مجل���س إدارة البنك الزراع���ي المصري، 
عالء فاروق »أن إختيار محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، 
ضم���ن قائمة أفض���ل 10 محافظي بنوك مركزية على مس���توى العالم 
لع���ام 2021، ه���و تكريم في محله يليق بقيمة وقام���ة إقتصادية كبيرة، 
وله الدور األكبر في تصحيح المس���ار النق���دي للدولة المصرية بدعم 

من القيادة السياسية إلتمام سياسات اإلصالح اإلقتصادي«.
 وأض���اف فاروق: »أن ه���ذا اإلختيار يُمثل إعتراف���اً دولياً بقدرات 

اإلقتصاد القومي المصري، وقوة الجهاز المصرفي، وال سيما في ظل 
التحدي���ات الراهن���ة التي يُواجهها اإلقتصاد المص���ري والعالمي، وفي 

مقدمها مواجهة آثار تداعيات فيروس كورونا«.
 وتاب���ع ف���اروق أنه »خالل الس���نوات الس���بع الماضي���ة كان للدعم 
الذي أواله الرئيس عبدالفتاح السيس���ي للقطاع المصرفي، الكثير من 
النتائج اإليجابية التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق إستقرار الجهاز 
المصرفي، وتعظيم قدراته لخدمة اإلقتصاد المصري، وتحقيق التنمية 
اإلقتصادي���ة بمفهومه���ا الش���امل، كم���ا كان للبنك المرك���زي المصري 
برئاس���ة المحافظ طارق عام���ر وقيادته للقط���اع المصرفي المصري 
دور مح���وري ف���ي إدارة ملفات السياس���ة النقدية بنج���اح، مما إنعكس 
إيجاب���اً على مؤش���رات أداء االقتص���اد الوطن���ي ككل، نتيجة القرارات 
المهمة والجريئة التي إتخذها البنك المركزي، ومن أهمها قرار تعويم 
سعر الصرف، نظراً إلى ما ترتب عليه من آثار إيجابية على اإلقتصاد 
المصري، وأبرزها عودة تدفقات النقد األجنبي إلى الس���وق المصرية 
عقب ضبط أسواق العملة، وتجفيف منابع األسواق الموازية ما ساهم 

في وصول إحتياطي النقد األجنبي إلى مستويات قياسية«.

م�صر تت�صدر دول الأ�صواق النا�صئة 

في خف�س معدلت الت�صخم

ف���ي الس���ياق عينه، نجح���ت الدول���ة المصرية ف���ي الحفاظ على 
معدالت التضخم ضمن النطاق المس���تهدف م���ن البنك المركزي، في 

وقت تشهد فيه العديد من دول العالم موجة من إرتفاع التضخم.
وإنتهجت الدولة سياسات إقتصادية ونقدية رشيدة خالل السنوات 
الماضية، إرتكزت على دراس���ات علمية ومؤشرات وتوقعات مستقبلية، 
وضعت في اإلعتبار تحقيق اإلس���تقرار في أسعار السلع التي قد تشهد 

محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر

األخبار والمستجدات
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إرتفاعات في بعض األحيان. كما 
أسهم تحديد أس���عار الفائدة بما 
يتفق م���ع مس���تهدفات التضخم، 
ف���ي جع���ل مص���ر ف���ي ص���دارة 
الناش���ئة ف���ي خف���ض  األس���واق 

معدل التضخم. 

خف�س معدل الت�صخم

ونجح���ت مصر في تحقي���ق خفض متتاٍل لمعدل التضخم للس���نة 
الرابع���ة توالي���اً، لتتصدر دول األس���واق الناش���ئة ف���ي خفض معدالت 

التضخم، رغم أزمة كورونا وسيناريوهات إرتفاع التضخم العالمي.
 ومم���ا جاء في التقرير أن مصر تُعد الدول���ة الوحيدة التي تُحقق 
خفض���اً متتالي���اً لمعدل التضخم على مدار أربع س���نوات، لتُحقق أكبر 
إنخفاض للتضخم باألسواق الناشئة، وذلك بمقدار 19 نقطة مئوية في 

العام 2020/2021  مقارنة بعام 2016/2017.

عامًا اأف�صل م�صتوى للت�صخم منذ 15 

وأعلن التقرير تس���جيل معدل التضخم أفضل مس���توى له منذ 15 
عام���اً بفضل الس���يطرة على أس���عار الغذاء، عارضاً تطور المتوس���ط 
الس���نوي لمعدل التضخم العام خ���الل الفترة من 2006/2007 وحتى 
2020/2021، حيث س���جل 4.5 % في الع���ام 2020/2021، مقارنة 
ب���� 5.7 % في العام 2019/2020، و13.9 % في العام 2018/2019، 

و20.9 % في العام 2017/2018.
وكان مع���دل التضخ���م الع���ام ق���د س���جل 23.5 % ف���ي الع���ام 
2016/2017، و10.2 % ف���ي الع���ام 2015/2016، و11 % ف���ي عامي 
2014/2015، و10.1 % ف���ي الع���ام 2013/2014، و6.9 % في العام 
2012/2013، و8.6 % ف���ي الع���ام 2011/2012، و11 % ف���ي الع���ام 
2010/2011، و11.7 % ف���ي العام 2009/2010، و16.2 % في العام 
2008/2009، و11.7 % في الع����ام 2007/2008، و10.9 % ف���ي العام 

.2006/2007

اأ�صعار الغذاء

وج���اء في التقرير تس���جيل 
التغيُّر الس���نوي ألس���عار الغذاء 
مع���دالت س���البة ف���ي 7 أش���هر 
خالل العام 2020/2021، حيث 
سجلت إنخفاضاً بنسبة 0.3 % 
في أبريل/نيس���ان 2021، و0.5 
يناير/كان���ون  ش���هري  ف���ي   %
 ،2021 وفبراير/ش���باط  الثان���ي 
فيما س���جلت إنخفاضاً في العام 

2020 بنسبة 0.7 % في أكتوبر/تشرين األول، و2.6 % في سبتمبر/
أيلول، و4.1 %  في أغسطس/آب، و1.5 % في يوليو/تموز.

وأشار التقرير إلى نجاح الدولة في الحفاظ على معدالت التضخم 
قرب مستهدفات البنك المركزي، موضحاً أنه سجل 4,4 % في الربع 
األول م���ن الع���ام 2021، و4,6 % في الربع الثان���ي للعام ذاته، وهو ما 
يأت���ي ضمن نط���اق تحقيق مس���تهدفات البنك المرك���زي لعام 2022، 

والمقدر ب� 7 % )2± %(
 

معدل الت�صخم خالل 2021

ورص���د التقري���ر معدل التضخم خالل أش���هر ف���ي العام 2021، 
حي���ث س���جل 4.3 % ف���ي يناير/كانون الثان���ي، و4.5 % في كل من 
فبراير/ش���باط ومارس/ آذار، و4.1 % في أبريل/ نيسان، و4.8 % 
ف���ي ماي���و/ أيار، و4.9 % في يونيو/ حزي���ران، و5.4 % في يوليو/ 

تموز.
وع���رض التقرير تطور المتوس���ط الربع س���نوي لمعدل التضخم 
العام منذ الربع الثاني 2017، والذي سجل 30.3 %، و32.2 % في 
الربع الثالث، و26.1 % في الربع الرابع من العام عينه، بينما سجل 
معدل التضخم في العام 2018 في الربع األول 14.9 %، و13 % في 
الربع الثاني، و14.6 % في الربع الثالث، و15.1 % الربع الرابع، وهو 
ما إتفق مع مس���تهدفات البنك المركزي لنهاية العام 2018، والمقدر 

ب� 13 % )3±%(.
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حّلت الذكرى السنوية الخامسة )3 تشرين الثاني/نوفمبر 2021( لقرار البنك المركزي المصري، تعويم الجنيه مقابل 
رات التي شهدها اإلقتصاد المصري خالل السنوات الخمس الماضية. الدوالر، والذي تسبب في العديد من المتغيُّ

وُيعتبر تعويم الجنيه من أبرز قصص التغيير التي طالت اإلقتصاد المصري في السنوات األخيرة، إذ تم البناء عليه 
لينعكس إيجابًا على شتى مناحي اإلقتصاد، وهو ما أثبتته المؤشرات في السنوات التي لحقت هذا القرار.

األخبار والمستجدات

5  سنوات على تعويم الجنيه المصري.. كيف تأثر اإلقتصاد؟

وتكشف البيانات واألرقام، 
أن المتغّي���رات طالت إحتياطي 
الب���الد م���ن النق���د األجنب���ي، 
وحج���م الصادرات وال���واردات 
وأيض���اً تحوي���الت المصريي���ن 

العاملين في الخارج.
وقبل ص���دور ق���رار التعويم 
كان سعر صرف الدوالر مستقراً 
عن���د  المصري���ة  البن���وك  ف���ي 

مس���توى 8.88 جنيه���ات، وبمجرد صدور ق���رار التعويم، وضع البنك 
المركزي المصري س���عراً إسترشادياً لصرف الدوالر عند 13 جنيهاً، 
لتش���هد الس���وق حالة من اإلرتباك وقيام التجار بالمضاربة وتحقيق 
مكاس���ب ضخمة خالل أول فترة من التعويم لينتهي العام 2016 وقد 

قفز سعر صرف الدوالر إلى مستوى 19.60 جنيهاً.
وفي حلول العام 2017 بدأت السوق تدخل في مرحلة اإلستقرار، 
فيما يش���هد الدوالر تراجعاً ليسجل مستوى 18.30 جنيهاً، ثم واصل 
التراج���ع إلى مس���توى 17.25 جنيهاً خالل العام 2019 لينتهي س���عر 

صرف الدوالر إلى مستوى 15.64 جنيهاً في الوقت الحالي.
وتش���ير التقديرات غير الرس���مية إلى أن السوق السوداء للعملة 
كان���ت تس���يطر عل���ى ما يق���رب من 60 % م���ن إجمال���ي التعامالت 
بالدوالر قبل التعويم، وهو ما تسّبب في خسائر عنيفة وكبيرة للبنوك 
التي إبتعد عنها المتعاملون في ظل أس���عار صرف كبيرة في الس���وق 

السوداء مقارنة باألسعار التي تطرحها البنوك.
لكن مع إحكام الرقابة على س���وق الصرف وترك الدوالر للعرض 
والطل���ب، والس���يطرة على ال���واردات وتقنينه���ا بالتعاون بي���ن البنك 
المرك���زي المصري ووزارة التج���ارة والصناعة، إس���تقر الطلب على 
العملة الصعبة وزاد المعروض الدوالري في البنوك، ما تسّبب في أن 
يهوي س���عر صرف الدوالر ويتص���ّدر الجنيه المصري أفضل عمالت 

األسواق الناشئة مقابل الورقة األميركية الخضراء.

رات كبيرة في اإحتياطي النقد تغيُّ

عل���ى صعيد إحتياط���ي النقد األجنبي، فقد قفز من مس���توى 31.3 
مليار دوالر خالل العام المالي 2016 / 2017 إلى نحو 44.3 مليار دوالر 

خالل العام المالي 2017 / 2018، 
ث���م واص���ل اإلرتفاع خ���الل العام 
المال���ي 2018 / 2019 ليُس���جل 
مس���توى 44.5 ملي���ار دوالر، وهو 
أعلى رقم س���جله إحتياطي مصر 

من النقد األجنبي.
فيما تس���ّببت خطة التحفيز 
التي أطلقتها الحكومة المصرية 
الع���ام  م���ن  م���ارس/آذار  ف���ي 
الماض���ي ف���ي إطار مواجهة تداعي���ات جائحة كورون���ا، في أن يهوي 
اإلحتياطي النقدي إلى نحو 40 مليار دوالر خالل العام المالي 2019 
/ 2020، ليُع���اود اإلرتفاع إلى نح���و 40.825 مليار دوالر في الوقت 
الحال���ي. لكن بعد إعالن وزارة المالية الس���عودية ع���ن تقديم وديعة 
بقيم���ة 3 ملي���ارات دوالرات لمصر، فمن المتوق���ع أن يقفز إحتياطي 

النقد األجنبي لدى مصر إلى نحو 43.825 مليار دوالر.

تحويالت الم�صريين في الخارج دولر  مليار   128
في م���ا يتعلق بتحويالت المصريين العاملين في الخارج، تش���ير 
البيان���ات إلى أنها إرتفعت من مس���توى 18.7 مليار دوالر خالل العام 
المالي 2016 / 2017 إلى نحو 24.7 مليار دوالر خالل العام المالي 
2017 / 2018، لتصعد إلى نحو 25.5 مليار دوالر خالل العام المالي 
2018 / 2019، وواصل���ت اإلرتف���اع إلى نحو 27.8 مليار دوالر خالل 
الع���ام المال���ي 2019 / 2020، لتقفز إلى مس���توى 31.4 مليار دوالر 
خ���الل العام المالي 2020 / 2021 ليصل إجمالي التحويالت خالل 

السنوات الخمس الماضية إلى نحو 128.1 مليار دوالر.
عل���ى صعي���د الصادرات وال���واردات، تش���ير البيانات إل���ى إرتفاع 
إجمالي الصادرات المصرية من 22.5 مليار دوالر في العام 2016 إلى 
نح���و 26.3 مليار دوالر في العام 2017. وواصلت اإلرتفاع خالل العام 
2018 لتسجل 29.3 مليار دوالر، ثم 30.5 مليار دوالر في العام 2019، 

لكنها تراجعت خالل العام الماضي إلى مستوى 29.3 مليار دوالر.
بالنس���بة إلى الواردات، فقد سجلت نحو 69.6 مليار دوالر في العام 
2020، مقارنة بنحو 76.4 ملياراً في العام 2019، و81.9 ملياراً في العام 

2018، و66.6 ملياراً في العام 2017، و71.4 ملياراً في العام 2016.
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محمد معيط 
وزير المالية المصري

ق���ال وزي���ر المالي���ة المصري محم���د معي���ط، »إن بالده 
تس���تهدف خفض عجز الموازنة إلى 6.7 %، ورفع النمو إلى 
5.4 % وخف���ض الدي���ن ألق���ل م���ن 90 % في الع���ام المالي 

الحالي، الذي ينتهي في نهاية يونيو/ كانون الثاني 2022«.
ونق���ل بي���ان لوزارة المالية القول ع���ن الوزير معيط، على 
هام���ش إجتماع���ات الخري���ف للبن���ك والصن���دوق الدوليين، 
»إنن���ا نمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز هي���كل اإلقتصاد الكلي 
والحفاظ على إستدامة المالية العامة للدولة وتحسين فاعلية 

وكفاءة المصروفات واإليرادات«.

وأوض���ح البي���ان »أن الحكوم���ة تنته���ج خ���الل موازن���ة 
الع���ام المال���ي الحالي سياس���ة مالي���ة رش���يدة ترتكز على 
تحقيق التوازن بين اإلس���تقرار المالي ومس���اندة األنش���طة 
اإلقتصادية القائمة على التصنيع والتصدير، ودعم ش���بكة 

الحماية اإلجتماعية«.
وقال البيان: »إستطعنا تحقيق معدل نمو خالل العام المالي 
الماضي بنس���بة 3.3 % من الناتج المحلي اإلجمالي وتس���جيل 
فائ���ض أولي 1.45 % وخفض العجز الكل���ي للموازنة إلى نحو 
7.4 %«، الفتاً إلى أن »العام المالي الحالي سيش���هد إستمرار 
تحس���ن وتيرة التقدم اإلقتصادي، حيث نستهدف تحقيق فائض 
أولي 1.5 % من الناتج المحلي اإلجمالي، وخفض العجز الكلي 

إلى 6.7 % والوصول بمعدالت النمو إلى 5.4 %«.

مصر تستهدف رفع معدل النمو إلى 5.4 %

وأضاف البيان: »نس���تهدف إس���تدامة المسار النزولي 
لمع���دالت الدين للناتج المحل���ي اإلجمالي من خالل تبني 
تنفي���ذ اس���تراتيجية إلدارة الدين العام ترتك���ز على تنويع 
مص���ادر التموي���ل وإص���دار س���ندات دوالري���ة وس���ندات 
يوروبون���د وس���ندات خض���راء وصك���وك وس���ندات تنمية 

مستدامة وإطالة عمر الدين وخفض تكلفة التمويل«.
وتاب���ع البيان: »بل���غ معدل الدين نح���و 91 % في نهاية 
العام المالي الماضي ونستهدف خفضه إلى أقل من 90 % 
خالل العام المالي الحالي، ونس���تهدف خفض نسبة خدمة 
الدين إلى الناتج المحلي لتسجل 8.1 % خالل العام المالي 

الحالي مقارنة ب�8.8 % خالل العام المالي الماضي«.

األخبار والمستجدات
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األخبار والمستجدات

أك���د رئي���س إتحاد بن���وك مصر ورئيس مجل���س إدارة بنك مصر 
محم���د اإلترب���ي »أن البن���ك المركزي ق���ام بدور كبير ج���داً في دعم 
الدولة المصرية من خالل 23 مبادرة، مما وضع مصر في موقع قوي 
جداً، وإستطاعت الدولة تجاوز التحديات، مما عزز أن يكون إجمالي 
النات���ج المحلي اإلجمالي بالموجب، ليُس���جل أكثر من 3.5 % نمواً، 

في الوقت الذي تُحقق فيه غالبية الدول نمواً بالسالب«.
وأشار اإلتربي إلى »قيام »المركزي المصري« بدعم الصناعة والتصدير، 
من خالل المبادرات بسعر عائد مميز، باإلضافة إلى مبادرة التمويل العقاري 
بعائد 3 % لمحدودي ومتوس���طي الدخل، وقد أشادت المؤسسات العالمية 
باإلقتص���اد المصري والتط���ورات التركية حّدثت به، وق���د تّمت تغطية طرح 

السندات المصرية باألسواق الدولية عشر مرات«.
وأش����ار اإلتربي إلى تطور مؤش����رات أداء اإلقتصاد المصري »حيث إرتفع 
إجمالي الق����روض الممنوحة من القطاع المصرفي إلى 2.800 تريليون جنيه، 
مقابل 580 مليوناً في العام 2014، وإرتفاع ودائع الجهاز المصرفي إلى 5.800 
تريليون جنيه، مقابل 1.400 تريليوناً في العام 2014، إضافة إلى زيادة معدل 

رئيس إتحاد بنوك مصر محمد اإلتربي:
23 مبادرة من »المركزي« دعمت اإلقتصاد المصري في مواجهة األزمة

محمد اإلتربي 
رئيس إتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر

أطلقت الدكتورة رانيا المش���اط، وزيرة التعاون 
الدول���ي، برنام���ج التع���اون بي���ن مصر وسويس���را 
للفت���رة بين عامي 2021 و2024، وذلك بمش���اركة 
وفد سويس���ري رفيع المس���توى برئاس���ة السفيرة 
باتريشيا دانزي، رئيسة الوكالة السويسرية للتنمية 
والتعاون، والس���فير دومينيك بارافيتشيني، رئيس 
قسم التعاون االقتصادي والتنمية في أمانة الدولة 
للتعاون اإلقتصادي، والسفيرة السويسرية الجديدة 
في القاهرة إيفون باومان، وعدد من المس���ؤولين، 

إطالق برنامج التعاون الثنائي بين مصر وسويسرا  2024-2021 

وذل���ك ف���ي ض���وء س���عي وزارة التع���اون الدول���ي لتوطي���د العالقات 
اإلقتصادية مع ش���ركاء التنمية متع���ددي األطراف والثنائيين، ووضع 
خطط التعاون المستقبلية بما يُعزز أجندة الدولة التنموية التي تتسق 

مع أهداف التنمية المستدامة.
يأت���ي حفل إطالق البرنامج الثنائي الجديد للتعاون بين البلدين، 

ف���ي إط���ار الزيارة التي ق���ام بها الوفد السويس���ري لمص���ر بين أول 
تش���رين الثاني/نوفمبر و5 من���ه 2021، والتي إلتقى خاللها عدد من 
المس���ؤولين، كما قام الوفد بزيارة عدد من المشروعات التي تساهم 
سويس���را في تمويلها في مج���االت البنية التحتي���ة وإدارة المخلفات 

الصلبة، ودعم تعزيز النمو األخضر والشامل في مصر.

كفاي����ة رأس الم����ال إلى نح����و 19 %، مقابل 13.9 %، ونس����بة الديون المتعثرة 
وصلت إلى 3.5 % مقابل 8.5 % في العام 2014. كما زاد اإلحتياطي النقدي 

إلى 40.700 مليار دوالر، مقابل 16.7 ملياراً في العام 2014«.
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أعل���ن  نائ���ب وزي���ر المالي���ة للخزانة العام���ة في مص���ر، إيهاب 
أب���و عيش »أن نجاح التجرب���ة المصرية في التح���وُّل الرقمي، يرجع 
بش���كل أساس���ي إل���ى إرادة حقيقية للوص���ول إلى »مص���ر الرقمية« 
وإتخ���اذ اإلجراءات الالزمة إلنش���اء اإلطار التنظيم���ي وتوفير البيئة 

التشريعية«.

األخبار والمستجدات

ل الرقمي؟ إلى أين وصلت مصر في ملف التحوُّ

أبو عيش: بدأنا عمليًا في دعم وتبادل الخبرات في هذا المجال

وذك���ر أبو عي���ش »أن النجاح���ات تعكس مدى 
اإلهتمام باإلس���تثمار الحقيقي ف���ي البنية التحتية 
الالزمة ورأس المال البشري، مع إتخاذ اإلجراءات 
الالزم���ة للتطبيق المت���درج، وتوفي���ر الدعم الفني 
وتكثي���ف الجه���ود اإلعالمية لزيادة الوع���ي العام، 
والمتابعة الدقيقة والتدخل الفوري لتذليل العقبات 

التي تظهر في عملية التنفيذ«.
وأش���ار أبو عيش خالل مش���اركته في الجلسة 
الحواري���ة التفاعلية بعن���وان »الحكومة اإللكترونية 
– تأثي���ر اإلتجاهات الحديثة ف���ي التحوُّل الرقمي 
على مس���تقبل العمليات والسياسات المالية« التي 
نظمتها إدارة ش���ؤون المالية العامة لصندوق النقد 
الدول���ي، إل���ى »أن مص���ر ب���دأت بالفع���ل في دعم 
وتب���ادل خبرتها في هذا المجال مع ش���ركائها في 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وفي القارة األفريقية«.
وق���ال أبو عي���ش: »إن وزارة المالية تُولي إهتمام���اً كبيراً بتطوير 
النظ���م اإللكترونية إلدارة المالية العامة أو منظومة إدارة المعلومات 
اإللكترون���ي  والتحصي���ل  الدف���ع  ومنظوم���ة  الحكومي���ة،  المالي���ة 
للمس���تحقات الحكومية، وحس���اب الخزانة الموحد بش���كل مؤسسي 
ومس���تدام، على نحو يُس���هم في تعزيز حوكمة إجراءات المصروفات 
واإلي���رادات ف���ي الجه���ات اإلدارية، وضم���ان أقصى درج���ات الدقة 
والحماية للعمليات المالية، وتحصيل حق الدولة واإلس���تغالل األمثل 
للمخصصات المالية، بما يُس���اعد في تعظيم الموارد العامة وحسن 

إدارتها ورفع كفاءة األداء المالي«.
وأوض���ح أبو عي���ش »أن اإلع���داد والتنفيذ اإللكترون���ي للموازنة 
أسهم في تمكين الحكومة من مراقبة حجم إيرادات ونفقات الخزانة 
العامة للدولة بش���كل لحظي؛ بما يؤدي إل���ى تعظيم قدرة مصر على 
إتخاذ القرارات الالزمة لإلدارة الس���ليمة للمالية العامة والتدخل في 
التوقيتات المناس���بة، وقد كان ذلك أحد العوامل الرئيسية في نجاح 
التعامل مع أزمة فيروس كورونا، والحفاظ على المس���تهدفات في ما 

يتعلق باإلنفاق وعجز الموازنة والدين العام«.
وأوض���ح أبو عيش »أن التح���وُّل الرقمي للنظ���ام الضريبي الذي 
انطل���ق من���ذ يناير/كان���ون الثان���ي 2019، يُع���د مح���وراً مهم���اً آخر 
إلس���تراتيجية التح���وُّل الرقم���ي ل���وزارة المالية، مم���ا أدى إلى زيادة 
اإليرادات الضريبية بنس���بة 13 % في الس���نة المالية الماضية رغم 

تأثير أزمة كورونا«.
وأش����ار أبو عيش إلى »نجاح وزارة المالية في تنفيذ المشروع 
القوم����ي لتحدي����ث وميكنة منظوم����ة اإلدارة الضريبية الذي يرتكز 
على تبس����يط وميكنة وتوحي����د اإلجراءات الضريبية؛ مما يُس����هل 
اإلج����راءات للممولي����ن، ويُس����اعد ف����ي حصر المجتم����ع الضريبي 
بش����كل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ودمج اإلقتصاد غير 
الرس����مي، بما يُس����هم في خلق بيئة اس����تثمارية أكثر جاذبية وخلق 

المزيد من فرص العمل«.
وكش���ف أبو عي���ش »أن إس���تراتيجية التحوُّل الرقم���ي في وزارة 
المالي���ة، أولت إهتمام���اً خاصاً أيضاً لمصلحة الجم���ارك، في إطار 
جهوده���ا لتحوي���ل مصر إل���ى مركز لوجس���تي عالمي«. وق���ال: »في 
م���ارس/آذار 2019، أطلقت وزارة المالية منظومة »النافذة الواحدة« 
والمراكز اللوجس���تية، حيث يتم ربط جميع األطراف المش���اركة في 
اإلف���راج الجمركي بإس���تخدام قاعدة بيانات آلي���ة واحدة مع التوقيع 
اإللكترون���ي، ويُغط���ي هذا النظام حالياً أكثر م���ن 95 % من التجارة 

المصرية من خالل 13 مركزاً لوجستياً«.
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���ع مص���رف التنمية  وقَّ
الدولي لإلستثمار والتمويل 
تفاهم  مذك���رة  )الع���راق(، 
الس���عودية  الش���ركة  م���ع 
الصناعي���ة  للص���ادرات 
)ص���ادرات(، وذلك للتعاون 
وتقديم الحلول والخدمات 

2.2 مليون دينار أرباح »الكويت الدولي« 
في النصف األول من 2021

مذكرة تفاهم بين »التنمية الدولي لإلستثمار والتمويل«  
و»السعودية للصادرات الصناعية« لتقديم الحلول والخدمات المالية    

أعلن بنك الكويت الدولي )KIB(، عن قفزة بأرباح النصف األول 
من العام 2021 بنسبة 2047 % إلى 2.217 مليون دينار، قياساً على 

103.246 ألف دينار في الفترة المماثلة من العام 2020.
وأض���اف البنك في بي���ان لبورص���ة الكويت، »أن إرتف���اع األرباح 
يعود إلى نمو األرباح التش���غيلية بنس���بة 45.5 % خ���الل الفترة إلى 
14.82 مليون دينار، فيما زادت اإليرادات التش���غيلية بنس���بة 16 % 

إلى 34.82 مليون دينار«.
وأش���ارت البيان���ات إلى ثب���ات المصروفات التش���غيلية، وإرتفاع 

المخصصات بحوالي 2.4 مليون دينار.
وعلى صعيد نتائج الربع الثاني من العام 2021، تحّول البنك إلى 
الربحية بقيمة 1.206 مليون دينار، مقابل خسارة بقيمة 2.65 مليون 

دينار في الربع الثاني من العام 2020.

المالية المناسبة لدعم الصادرات السعودية للعراق. 
يُذك���ر أن مص���رف التنمي���ة الدولي لإلس���تثمار والتمويل والذي 
تأسس في العام 2011، ليصبح واحداً من أهم المصارف الرائدة على 
المس���تويين المحلي واإلقليمي، حيث نجح منذ تأسيسه في اإلرتقاء 
إل���ى أعلى المس���تويات في مجال اإلج���راءات الداخلي���ة والحوكمة 
المؤسسية، وهو ما نتج عنه حصول المصرف على تصنيف إئتماني 
ع مذكرة تفاهم في العام 2019، مع  عالم���ي بدرجة BB-، كان قد وقَّ

مؤسس���ة التموي���ل الدولية 
)IFC( الذراع اإلستثمارية 
للبن���ك الدول���ي وذل���ك في 
التب���ادل  تموي���ل  مج���ال 
التج���اري، مم���ا يؤك���د قوة 
وصالبة المصرف، وسعيه 

للتوسع إقليمياً ودولياً.
وكان تص���ّدر المصرف في مطلع الع���ام 2021 قائمة المصارف 
العراقية من حيث موجوداته والتي بلغت أكثر من 1.32 تريليون دينار 
عراقي، وبنس���بة نمو بلغت 19.71 % مس���تحوذاً على 10.61 % من 

إجمالي موجودات القطاع المصرفي ككل.
كم���ا يعمل المص���رف من خالل 25 فرع���اً موزعة داخل 
الع���راق م���ن الش���مال الى الجن���وب، باإلضافة إل���ى مكتبين 

تمثيليين في لبنان ودولة اإلمارات.

األخبار والمستجدات
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أعل��ن مص��رف البحري��ن المركزي مؤخ��رًا إلتحاق��ه بنظام 
ش��ركة  تدي��ره  ال��ذي  »آف��اق«،  الخليجي��ة  المدفوع��ات 
المدفوع��ات الخليجي��ة، حي��ث إش��ترك كل م��ن مص��رف 
البحرين المركزي والبنك المركزي السعودي كأول عضوين 
في النظام بتاريخ 10 ديس��مبر/ كان��ون األول 2020، وذلك 

لتبادل وتسوية التحويالت المالية بين البلدين.

 د. عدنان أحمد يوسف
رئيس جمعية مصارف البحرين

رئيس إتحاد المصارف العربية سابقًا

وشركة المدفوعات الخليجية هي شركة مساهمة مقفلة، تمتلكها 
وتُمّولها البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي )اإلمارات، 
البحرين، الس���عودية، عمان، قطر، والكويت(، وأسس���ت بموجب قرار 
المجلس األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالموافقة على 

تأسيس وبناء نظام ربط نظم المدفوعات في دول المجلس.

ونح���ن إذ نُثّمن هذه الخطوة المهمة لمصرف البحرين المركزي، 
فإنن���ا نعتبرها إنجازاً مهم���اً على طريق الوح���دة النقدية الخليجية، 
حي���ث يقدم نظ���ام المدفوعات الخليجي »آف���اق« العديد من المزايا، 
م���ن أبرزه���ا تقليص الفت���رة الزمنية التي يتطلبه���ا تنفيذ التحويالت 
العابرة للحدود، كما يُوفر النظام بيئة على قدر عال من األمن لتفادي 
المخاط���ر الس���يبرانية ومخاطر أمن المعلومات، ويُس���اهم في تقليل 
اإلعتماد على األنظمة المالية وشبكات التحويل الخارجية وتخفيض 

تكلفة التحويل على العمالء.

ولألمان���ة الق���ول، نحن تابعنا ه���ذا الموضوع من���ذ بداياته األولى، 
ب���ل وبادرنا لطرحه منذ أكثر من عش���ر س���نوات، وتحدي���داً بعد األزمة 
العالمي���ة ف���ي الع���ام 2008، والتي أب���رزت بصورة جلّية م���ا قد يُصيب 
النظام المالي العالمي من هّزات عنيفة، بما في ذلك أنظمة التحويالت 
المالي���ة، وخصوصاً بعد أن قامت البنوك العالمية بالتدقيق في أنظمة 
التحوي���الت المالي���ة إس���تجابة للمتطلبات المتش���ددة لمكافحة غس���ل 
األم���وال وتموي���ل اإلرهاب واإلمتث���ال، األمر الذي نج���م عنه تقطع في 

نظام »آفاق« والتحوُّالت الرقمية

الدراسات واألبحاث والتقارير
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شبكات التحويل المالي للعديد من البنوك الخليجية 
والعربي���ة، وه���و ما يُه���ّدد األمن اإلقتص���ادي للدول 
العربي���ة والخليجي���ة. وق���د دعونا منذ ذل���ك الوقت 
إلى تأس���يس نظام مدفوعات عربي يدعم مش���اريع 
التكام���ل اإلقتص���ادي العربي من جهة، ويُس���هم في 
تجنيب الدول العربية الهّزات التي يش���هدها النظام 
المال���ي العالم���ي من جه���ة أخرى. وق���د تبّنينا طرح 
ه���ذا الموضوع من خالل إتح���اد المصارف العربية 
في عديد م���ن المؤتمرات واإلجتماعات عندما كنت 

أترأس مجلس إدارته.
وف����ي اإلطار الخليجي، يُعتبر تأس����يس نظام 
المدفوع����ات، كم����ا ذكرن����ا، أح����د المس����تلزمات 
الضروري����ة للتهيئ����ة لقي����ام العمل����ة الموحدة من 

األكثر شيوعاً، مثل البطاقات المصرفية أو الدفع عبر اإلنترنت. 
اإلتجاه الثالث هو المخاطر المتزايدة المرتبطة بملكية البيانات 
الهامة، أو قضايا التتبع في مكافحة غس���ل األموال وتمويل اإلرهاب 

والتهرب الضريبي.

وقريباً سوف تفرض هذه التحوُّالت بروز األهمية المتنامية لليورو 
الرقم���ي الذي يدرس إص���داره البنك المرك���زي األوروبي في الوقت 
الحاض���ر، حيث من ش���أن هذه الخط���وة أن تجعل أم���وال المصرف 
المرك���زي الرقمي في متناول الجميع، غير أنه س���يُوفر الوصول إلى 
وس���يلة دفع رقمية بس���يطة وخالية من المخاطر وموثوق بها مقبولة 
ف���ي جمي���ع أنحاء منطق���ة الي���ورو. وس���يُعزز اليورو الرقم���ي رقمنة 
المدفوع���ات، مما يدعم بدوره رقمنة وتحدي���ث اإلقتصاد األوروبي. 
وإذا تم تصميمه بشكل صحيح، فإنه سيسمح للمصارف ببناء نماذج 
أعم���ال جديدة وتقديم خدمات أرخص ومبتكرة لعمالئها. وس���يُؤدي 
ذلك إلى زيادة الخصوصية في المدفوعات الرقمية بفضل مش���اركة 
المص���رف المركزي، الذي ليس لديه مصال���ح تجارية تتعلق ببيانات 

المستهلك.

إذاً، نح���ن أم���ام، لي���س فقط ض���رورة التش���غيل الكام���ل لنظام 
المدفوعات الخليجي، إس���تجابة لتحرير عناصر اإلس���تثمار والعمل 
واإلنتاج بين دول التعاون، مما يدفع إلى تنامي حجم التعاون التجاري 
والمال���ي في م���ا بينها، ويضمن اإلرتقاء بهذه العالقات إلى مس���توى 
متطلب���ات الس���وق الخليجية المش���تركة والوحدة النقدي���ة الخليجية 
فحس���ب، بل يجب أن تتس���ارع خطوات تش���غيل هذا النظام كخطوة 
ضروري���ة للتهيؤ لما ه���و آت من تطورات تكنولوجي���ة ورقمية كبيرة، 
س���وف تفرض بدورها تطوير هذا النظام في ضوء التجارب الدولية 

التي نشهدها. 
بقلم: د. عدنان أحمد يوسف

خالل إيجاد نظام موحد لتس����وية المعامالت المالية التي تتم بها 
هذه العملة، كما لو كانت تتم في بلد واحد، كما تكمن أهمية ربط 
أنظمة المدفوعات في تسريع حركة إنتقال التجارة واإلستثمارات، 
بما يخدم تفعيل بنود الس����وق الخليجية المش����تركة في المجاالت 

كافة.

وق���د إتضحت أهمية وجود نظام موحد للمدفوعات في التجربة 
األوروبية، حيث يُعتبر إحدى األدوات التي يستخدمها البنك المركزي 
األوروبي في تنفيذ السياس���ة النقدية الموحدة لنظام اليورو، فالبنك 
يستخدم عمليات الس���وق المفتوحة، حيث تكون هي األداة الرئيسية 
للعمليات النقدية في االتحاد األوروبي؛ بحيث توجه أس���عار الفائدة، 
ر الس���يولة لنظام اليورو. ويدور الحدي���ث اليوم في أوروبا حول  وتوِفّ
انعكاس���ات الموج���ة الرقمية على أنظم���ة المدفوعات، حيث تفرض 
ه���ذه الموجة تغييرات جوهرية في أنظمة المدفوعات وتأثيرها على 
طلب أشكال جديدة للدفع. فالمصارف المركزية مسؤولة في التحوُّل 
الرقم���ي للمدفوع���ات. غير أن المصارف المركزي���ة لها مصلحة في 
مرافقة التحوُّل الرقمي بحيث تظل المدفوعات آمنة وفعالة وشاملة. 
فيج���ب عل���ى المصارف أن تس���تجيب لثالث���ة إتجاه���ات تعمل على 

تشكيل مشهد المدفوعات.

اإلتجاه األول هو التفضيالت المتطورة للمس���تهلكين والشركات 
األوروبي���ة. بينم���ا ال ي���زال النق���د ه���و الطريقة الرئيس���ية لتس���ديد 
مدفوع���ات التجزئ���ة ف���ي منطق���ة اليورو، ف���إن دوره يتض���اءل لتحل 
التعام���الت غير النقدية المدفوعة بالبطاق���ات. وقد أدى الوباء إلى 
تس���ريع اإلتجاه نح���و المدفوعات غير النقدية وغير التالمس���ية في 

المتاجر. 
االتجاه الثاني هو الهيكل المتطور لس���وق المدفوعات من خالل 
حلول الدفع المبتكرة الخاصة التي يُمكن إستخدامها في التعامالت 



Union of Arab Banks (November 2021)احتاد املصارف العربية  )تشرين الثاين/ نوفمرب 2021(60

 بنك القاهرة يُكرِّم حازم حجازي 
تقديرًا إلسهاماته وجهوده المثمرة في البنك

األخبار والمستجدات

الشركات المتوسطة والصغيرة. وشغل حجازي أيضاً منصب 
الرئيس التنفيذي لش���ركة »نتورك انترناشونال«  فرع مصر، 
وهي الشركة اإلماراتية الرائدة في حلول الدفع اإللكتروني، 
حيث عمل على صوغ الخطط اإلستراتيجية للشركة وتعزيز 

كفاءة العمليات التشغيلية وتعظيم الربحية. 
وت���رأس حج���ازي قب���اًل مجموع���ة التجزئ���ة المصرفية 
والف���روع ف���ي بنك باركلي���ز مصر، وعمل خ���الل تلك الفترة 
على تطوير األعمال البنكية التي تقدمها ش���بكة فروع البنك 
للعم���الء، وإط���الق منتجات مصرفية مبتك���رة، كما عمل في 
بن���وك ع���دة ف���ي دول الخلي���ج، ومنه���ا بنك المش���رق وبنك 

ستاندرد تشارترد. 

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للبنك طارق فايد
خالل تقديمه الدرع التقديرية لنائب رئيس مجلس اإلدارة السابق حازم حجازي

م بن���ك القاهرة، نائ���ب رئيس مجلس  كرَّ
تقدي���راً  حج���ازي،  ح���ازم  الس���ابق  اإلدارة 
إلس���هاماته وجه���وده الملحوظ���ة من���ذ تولِّي 
مه���ام منصبه في بن���ك القاهرة في مارس/ 

أبريل 2018.
وخ���الل مراس���م التكري���م، أش���اد رئيس 
مجل���س اإلدارة والرئي���س التنفي���ذي للبنك، 
طارق فايد، ب� »جه���ود حازم حجازي  طوال 
فت���رة عمل���ه ف���ي البنك، وم���ا نت���ج عنه من 
إنج���ازات وأعمال ذات قيمة وأث���ر إيجابي، 
عل���ى نتائ���ج أعم���ال بن���ك القاه���رة، والتي 
الت نم���و غير  أس���فرت ع���ن تس���جيل مع���دَّ
���ة التطوير  مس���بوقة ف���ي ظ���ل تطبي���ق خطَّ
الشاملة التي إنتهجها البنك خالل السنوات 

الثالث الماضية«.
وأضاف فاي���د، »أن فت���رة تولِّي حجازي 
لمنص���ب نائب رئي���س مجل���س اإلدارة، كان 
قها بنك  له���ا بالغ األثر في المكان���ة التي حقَّ
���داً »أن القط���اع المصرف���ي  القاه���رة«، مؤكِّ
المص���ري يذخر بالقي���ادات والكفاءات ذات 
ال���رؤى والخبرة الواس���عة والتي تؤهله دائماً 

ليكون في الصدارة دائماً«.
ويتمت���ع حازم حجازي بخب���رة تربو على 

30 عاماً في القطاع المصرفي، وال س���يما أنش���طة التجزئة 
والمش���روعات الصغيرة والمتوس���طة داخل مصر وفي دول 
الخلي���ج العربي، كما يحظى بخب���رات متراكمة في مجاالت 

إدارة المخاطر والعمليات. 
ويشغل حجازي أيضاً عضوية مجلس إدارة شركة النصر 
لإلسكان والتعمير، باإلضافة إلى شغل منصب رئيس مجلس 
إدارة ش���ركة »حراس���ات« لألم���ن والحراس���ة، وه���ي إحدى 
الشركات التابعة لبنك القاهرة، وقبل إنضمامه للبنك، شغل 
حجازي منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية 
والشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك األهلي المصري. 
وضع حجازي اإلستراتيجيات للبنك، وإعادة هيكلة قطاع 
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نشاط اإلتحاد

إتحاد المصارف العربية يفوز بجائزة التميّز 

 في مجال المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف االسالمية لعام 2021  

»نحو معالجات مسؤولة للمصارف اإلسالمية 
تجاه عمالء التمويالت الشخصية المتعثر سدادها«

األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح:
يُمكن للخدمات المالية اإلسالمية التكنولوجية أن تساهم 

في تحسين مستوى المعيشة والقضاء على الفقر
للمساهمة الفاعلة في دعم مسيرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية 

وتوسيع قطاع الصيرفة االسالمية 
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ز في مجال المس��ؤولية والش��راكة المجتمعية للمؤسس��ات المالية والمصارف االس��المية  فاز إتحاد المصارف العربية بجائزة »التميُّ
2021«، خالل فعاليات جائزة ومؤتمر الشراكة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف االسالمية السادس لعام 2021، 

والذي نظمته الشبكة اإلقليمية للمسؤولية اإلجتماعية.
 وش��ارك في فعاليات المؤتمر والجائزة كضيف ش��رف األمين العام إلتحاد المصارف العربية وس��ام حس��ن فتوح، ورئيس مجلس أمناء 
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )أيوفي( الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، ورئيس مجلس ادارة الشبكة 
االقليمية للمس��ؤولية اإلجتماعية البروفيسور يوسف عبد الغفار، ونائب رئيس مجلس اإلدارة رئيس الهيئة اإلستشارية للمؤتمر – 

مملكة البحرين، الدكتور عادل بن أحمد المرزوقي، وعدد كبير من المتخصصين في مجال المسؤولية المجتمعية.

فتوح
ف����ي الكلمات، ألقى األمي��ن العام إلتح��اد المصارف العربية وس��ام 
حس��ن فتوح كلمته كضيف ش����رف، في بدء فعاليات الجائزة والمؤتمر، 
وقال: »إن اإلتحاد يُساهم بشكل كبير في تطوير وتعزيز الصناعة المصرفية 
اإلس����المية، من خالل برامجه ونش����اطاته وأبحاثه، حيث يُخصص جانباً 
كبيراً منها لدعم هذه الصناعة في كافة أبعادها اإلقتصادية واإلجتماعية 
واإلنسانية، وفي إطار الحرص على إبراز أهمية دور الصيرفة اإلسالمية 

في تعزيز المسؤولية المجتمعية في منطقتنا العربية«.
أض����اف فت����وح: »نتطلع ضم����ن إس����تراتيجيتنا للس����نوات المقبلة إلى 
المس����اهمة الفاعل����ة في دعم مس����يرة التنمية المس����تدامة ف����ي المنطقة 
العربية، وتحديداً المس����اهمة في توس����يع قطاع الصيرفة اإلسالمية عبر 
ح����ّث المصارف عل����ى تبّني تقني����ات التكنولوجي����ا المالية ف����ي خدماتها، 
واإلهتم����ام برأس المال البش����ري الق����ادر على توظيف ه����ذه التكنولوجيا 

ومنتجاتها وذلك من خالل تنمية مهارات العاملين وتطوير قدراتهم«.
ولف����ت األمي����ن العام إلتحاد المص����ارف العربية إلى »أنن����ا اليوم أمام 
موضوعي����ن هامي����ن، أحُدهم����ا يتعلّ����ق بالمؤسس����ات المالي����ة والمصارف 
اإلس����المية، واآلخ����ر يتعلّق بالش����راكة والمس����ؤولية المجتمعية، حيث من 
المه����م في هذا اللق����اء التركيز على الروابط الت����ي تجمعهما، إضافة إلى 

دور التكنولوجيا المالية اإلسالمية في تطوير منح التمويل الشخصي«.
أض����اف فت����وح: »الصيرفة اإلس����المية وعلى مدى الس����نوات الطويلة 
الماضي����ة، لعب����ت دوراً فائق األهمية في ع����دد كبير من اإلقتصادات حول 
العالم، وال س����يما في منطقتنا العربية، بس����بب التواجد الكبير للمصارف 
والمؤسس����ات المالي����ة االس����المية، وبس����بب تفضي����ل نس����بة مهم����ة م����ن 
المواطنين الع����رب التعامل بالخدمات المالي����ة والمصرفية المتوافقة مع 
الشريعة، وأصبح التمويل اإلسالمي يُمثل رافعة أساسية للنمو اإلقتصادي 
في المنطقة العربية، وفي الوقت نفسه، رافعة أساسية للتنمية المستدامة 

بسبب كونه أحد أهم مصادر تمويل التنمية«.
وتح����دث فت����وح ع����ن »أهمي����ة المس����ؤولية المجتمعي����ة الملق����اة على 
Cr - تعاتق المصارف االس����المية ومؤسس����ات األعمال ل� »إدارة االزما
sis Management « كإط����ار مفاهيم����ي يجمع بي����ن متطلبات الربحية 
وض����رورات المحافظ����ة على الت����وازن بين الم����وارد المتواف����رة، وحاجات 
المجتمع اإلقتصادية والتنموية، وما يتطلبه ذلك من توجهات إستراتيجية/ 

ومقارب����ات مختلف����ة للكثير من المس����ائل التي كانت حت����ى وقت قريب من 
المسلمات! لكنها نظرة إلى الواقع بمنظار مختلف«.

وتابع فتوح: »في ظّل التحّول الرقمي الذي يش����هده اإلقتصاد العالمي 
حالياً، وال س����يما في ظّل جائحة كورونا، وفي ظل بيئة إقتصادية معولمة 
يغلب عليها طابع المنافسة الشديدة، تجد مؤسسات األعمال والمصارف 
نفس����ها في موقف صعب لجهة الحفاظ على موقعها في السوق، وتحقيق 
مس����تويات عوائد إس����تثمار جيدة، كذلك الحفاظ على مجتمعاتها وتأدية 
واجبها الوطني تجاه المجتمع، وما لذلك من أثر جيد لإلقتصاد، والتنمية 

والبيئة في الدول والمجتمعات«.
وق����ال فتوح: »لق����د أصبح لزاماً على المصارف ومؤسس����ات األعمال 
مقارب����ة أنش����طتها اإلنتاجي����ة واإلقتصادية بطريقة مختلف����ة، حيُث أصبح 
لزام����اً عليها أن تُحدث توازناً بين األهداف المنش����ودة من جهة، والموارد 
المتاحة من جهة أخرى، ضمن إطار التنمية المس����تدامة المتمثلة بتأمين 
حاج����ات األجيال الحاضرة وحاج����ات األجيال المقبل����ة، آخذين في عين 

اإلعتبار المحافظة على المثلث الذهبي: اإلقتصاد والبيئة والمجتمع!«.
وخل����ص فت����وح إلى ط����رح األس����ئلة التالية: »كي����ف تت����م المواءمة بين 
الربحية كهدف منشود ألي مؤسسة إنتاجية، ومسؤوليته اإلجتماعية؟ وهل 
المطلوب من مؤسسات األعمال والمصارف مشاركة المجتمع همومه على 
المس����توى اإلقتصادي، واإلجتماعي، والفكري والثقافي؟ وإذا كان الجواب 
باإليجاب، فما هو الدور الذي يمكن لمؤسس����ة األعمال أن تلعبه بالعالقة 
م����ع الزبائن، والموردين، ومؤسس����ات المجتمع المدني، والدولة، واإلعالم 
ال����خ؟ وكيف يُمكن لمؤسس����ات األعم����ال أن ترى مصلحة له����ا في إحداث 
تغيير إس����تراتيجي في طرق عملها بما يُعّزز من فرص ربحيتها في الوقت 
الذي تؤدي فيه دوراً إيجابياً في مجال المسؤولية المجتمعية؟ وما هو دور 
المؤسس����ات والشركات والمصارف العربية اإلسالمية  في ترسيخ مفهوم 
المس����ؤولية المجتمعية، ودعم ثقافة وسياس����ات وممارس����ات المس����ؤولية 
المجتمعي����ة؟«. وقال: »نتمن����ى على الخبراء والمتحدثي����ن في أعمال هذا 

المنتدى الهام أن تتم المناقشة في هذه التساؤالت«.
ورأى فت����وح »أن المص����ارف اإلس����المية إس����تطاعت أن تُحقق مكانة 
متقدم����ة ف����ي األس����واق المالي����ة العالمي����ة، بع����د أق����ل من 60 س����نة على 
إنطالقتها، وأصبحت منافس����ة للنظ����ام المصرفي التقليدي، لكن مع ذلك 
ف����إن العم����ل المصرفي اإلس����المي يُواجه الكثي����ر من التحدي����ات ليُصبح 
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أض����اف فت����وح: »يُمكننا من خالل توس����يع نط����اق الخدم����ات المالية 
اإلس����المية عبر التكنولوجي����ا، أّن نُطّور مبادرات المس����ؤولية اإلجتماعية 
الش����املة للمصارف اإلس����المية، وتحدي����داً تعزيز مس����اهمتها في تحقيق 
أهداف التنمية المس����تدامة الس����بعة عش����ر، ألن التمويل اإلسالمي يرتكز 

بجوهره على قيم العدالة االجتماعية وتحسين رفاهية البشر«.

وختم األمين العام وسام حسن فتوح: »إننا في إتحاد المصارف العربية 
نح���رص عل���ى مراجع���ة أداء هذا القطاع المالي اإلس���المي بش���كل دوري 
ومستمر، وتحديد جوانب القصور لديه حتى نتمكن من إقتراح السياسات 
لتطويره ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم، وبالشكل 

الذي يُحقق األهداف اإلقتصادية واإلجتماعية التي ُوجد من أجلها«.

خليفة آل خليفة والمرزوقي
وألق����ى رئي��س مجل��س أمن��اء هيئ��ة المحاس��بة والمراجع��ة 
للمؤسس��ات المالي��ة اإلس��المية )أيوف��ي( الش��يخ إبراهي��م ب��ن 
خليف��ة آل خليف��ة، كلم����ة الراع����ي الفخ����ري لفعاليات مؤتم����ر وجائزة 
المؤسس����ات المالية والمصارف اإلسالمية السادس للشراكة والمسؤولية 
المجتمعية 2021. كما ألقى كلمة الجهة المنظمة لفعاليات المؤتمر، نائب 
رئيس مجلس إدارة الشبكة االقليمية للمسؤولية اإلجتماعية رئيس الهيئة 
اإلستشارية للمؤتمر – مملكة البحرين الدكتور عادل بن أحمد المرزوقي.

محاور أوراق عمل المؤتمر
وتن���اول مؤتم���ر وجائزة المؤسس���ات المالي���ة والمصارف اإلس���المية 
الس���ادس للش���راكة والمس���ؤولية المجتمعي���ة 2021: »نح��و معالج��ات 
مس��ؤولة للمصارف اإلس��المية تجاه عمالء التمويالت الشخصية 
المتعث��ر س��دادها«، محاور ع���دة أبرزها التمويالت الش���خصية المتعثر 
س���دادها عل���ى األفراد في المؤسس���ات المالي���ة والمصارف اإلس���المية… 
األس���باب والتبعات، والضوابط القانونية لإلس���تفادة من التمويل الشخصي 
م���ن المؤسس���ات المالي���ة والمص���ارف اإلس���المية، والمؤسس���ات المالية 
والمصارف اإلسالمية ودورها المسؤول في إيجاد الحلول الشرعية والبدائل 
الش���رعية لمشكلة التعثر في سداد التمويالت الشخصية، ودور المؤسسات 
المالية والمصارف اإلس���المية في ابتكار مواءمة تحقق مصالحها ومصالح 
عمالء التمويل الش���خصي، ونحو سياس���ات تكافلي���ة وحلول ناجحة لتفادي 
عمليات التعثر في سداد ديون األفراد لدى المؤسسات المالية والمصارف 
اإلس���المية، والبنوك المركزية ودورها في إجراءات الرقابة واإلشراف على 
المص���ارف ف���ي النظام المالي المتعلق بالتمويل الش���خصي، والمؤسس���ات 
المالية والمصارف اإلسالمية ودورها تقييم حسابات التسهيالت االئتمانية 
لألف���راد وفق المعايير العالمي���ة، ودور التكنولوجيا المالية اإلس���المية في 
تطوير أدوات منح التمويل الشخصي والحد من مخاطر التعثر في السداد، 
والمصارف اإلسالمية ودورها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

لألفراد ذات العوائد المالية والمجتمعية األكثر تأثيراً.

متكافئاً مع المصارف التقليدية، خصوصاً مع تزايد تطبيق التكنولوجيات 
المالي����ة في تقديم الخدم����ات المصرفية، حيث أصبح لزام����اً عليها تبّني 
تقنيات التكنولوجيا المالية لما لها من  تأثير على تطوير أدائها، ومواكبة 
عصر الرقمنة واإلستفادة من الخدمات التي تقدمها شركات التكنولوجيا 
المالي����ة، حي����ث توقعت وكالة »إس آند بي غلوب����ال للتصنيفات اإلئتمانية« 
أّن يُحّقق قطاع التمويل اإلس����المي نمواً يُراوح ما بين 10 % و12 % بين 
عام����ي 2021-2022، إذا حاف����ظ هذا القطاع  خالل ه����ذا العام الجاري 
على مرونته وقوة أدائه، رغم تبعات جائحة »كوفيد 19«، كما بلغت القيمة 
اإلجمالي����ة لألصول اإلس����المية عالمي����اً مع نهاية الع����ام 2020 نحو 2.9 

تريليون دوالر«.
أض����اف فت����وح: »ف����ي عالمن����ا العرب����ي، بلغ����ت موج����ودات المصارف 
اإلس����المية العربي����ة نح����و 850 ملي����ار دوالر في نهاية النص����ف األول من 
الع����ام 2021، وه����ي تمّث����ل نحو 21 % م����ن موجودات القط����اع المصرفي 
العرب����ي. ومع تفش����ي جائح����ة كورونا في بداي����ة العام 2020 ف����ي العالم، 
واجهت الشركات تداعيات الجائحة وما صاحبها من عمليات إغالق كلي 
أو جزئ����ي بتبّني ثقافة العمل عن بُعد. وعلي����ه، أصبح التحوُّل الرقمي من 
الضروريات بالنس����بة إلى كافة المؤسس����ات والمنظمات التي تس����عى إلى 

إستمرار عملياتها وتسهيل وصول منتجاتها وخدماتها للعمالء«. 
وتاب����ع فت����وح: »م����ع التوجه����ات العالمية نح����و تطبيق الرقمن����ة، إزداد 
اإلهتم����ام واإلنف����اق عل����ى البني����ة التحتي����ة التكنولوجية وتحدي����داً الذكاء 
اإلصطناع����ي كج����زء من جهود التح����وُّل الرقمي، حيث بل����غ حجم اإلنفاق 
العالم����ي عل����ى ال����ذكاء االصطناعي في الع����ام 2020 أكثر م����ن 50 مليار 
 International Data دوالر. وتوقع����ت دراس����ة صادرة ع����ن مؤسس����ة
Consultants )وه����ي مؤسس����ة عالمية( أن يس����تمر اإلنفاق على الذكاء 
اإلصطناع����ي في النمو خالل الس����نوات المقبلة ليص����ل إلى 110 مليارات 

دوالر في العام 2024«. 
وش����رح فتوح: »تس����اعد التكنولوجيا المالية المصارف اإلسالمية في 
توسيع نطاق الشمول المالي والنمو اإلحتوائي، من خالل اإلبتكارات التي 
تس����اعد على تقدي����م الخدمات المالي����ة وإتاحة مصادر التموي����ل البديلة، 
بدءاً من تمويل المؤسس����ات الصغيرة والمتوسطة، وإنتهاًء بتمويل التجارة 
الخارجية وتيس����ير التحويالت المالية، وذلك عبر آليات تكنولوجية تتسم 
بالكفاءة والس����رعة وفعالية التكلفة. كما يُمكن أن تؤّمن الخدمات المالية 
والمصرفية االسالمية لأُلسر ذات الدخل المنخفض، والتي ال ترغب في 
التعامل بالخدمات المالية التقليدية، إمكانية الوصول إلى أدوات وخدمات 
مالي����ة متوافقة مع قناعاتهم، ما يُس����اعد في زي����ادة فرصهم اإلقتصادية. 
فعلى س����بيل المثال، وبالنسبة إلى األُسر الفقيرة، يُمكن للخدمات المالية 
اإلسالمية التكنولوجية تحديداً – والتي هي أقل تكلفة من الخدمات عبر 
الفروع – أن تس����اهم في تحسين مستوى المعيش����ة والقضاء على الفقر، 
بإعتب����ار أّن تواف����ر خدم����ات مالية اس����المية بتكلفة معقول����ة وفي متناول 
اليد، تُس����اهم في مضاعفة فرص التنمية للفقراء والمجتمعات الُمهمشة، 

وتمكين المرأة، وتشجيع اإلبتكار، والمساهمة في خلق الوظائف«.
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أعلن مدير إدارة الش���رق األوس���ط وآسيا 
الوس���طى في صن���دوق النقد الدول���ي، جهاد 
أزع���ور ب���دء المحادث���ات الفنية الت���ي تجري 
بي���ن الصندوق والس���لطات التونس���ية، قائاًل: 
إنه���ا »تهدف إلى درس إمكانية إطالق برنامج 
تموي���ل جديد لفائدة تونس«، مش���يراً إلى »أن 
المحادث���ات تتعلق أساس���اً بتحديد األولويات 
والتحديات واإلصالحات التي يتعّين تنفيذها 

لتجاوز األزمة الحالية في البالد«.

وأش���ار أزعور إلى »أن تونس يتوافر فيها 
العدي���د من المي���زات التي يجب إس���تغاللها، 
عل���ى غ���رار الكف���اءات البش���رية والقرب من 
أوروب���ا والقطاع الخاص النش���ط، بم���ا يُمّكن 

وزير التشغيل التونسي واألمين العام إلتحاد الشغل في مؤتمر صحافي مشترك

تفاهمات بين الحكومة وإتحاد الشغل
صندوق النقد الدولي يدرس برنامج التمويل الجديد لتونس

األخبار والمستجدات

م���ن دعم اإلقتصاد الوطني«، داعياً إل���ى »إعطاء المزيد من الفرص 
للمس���تثمرين وتطوي���ر مناخ تنافس���ي مالئم للقط���اع الخاص، ودعم 

اإلستثمارات في القطاعات التكنولوجية«.
وأف���ادت الحكومة التونس���ية واإلتحاد العام للش���غل أنهما 
»إتفقا على تنفيذ جميع اإلتفاقات الس���ابقة، والتي تشمل رفع 

الحد األدنى لألجور«. 
وب���دأت تونس أخي���راً محادثات فنية مع صن���دوق النقد الدولي، 
به���دف الحص���ول على برنام���ج تمويل مقابل إصالح���ات إقتصادية، 
بينما تعاني البالد أس���وأ أزمة مالية في تاريخها. وكانت المحادثات 
م���ع الصن���دوق قد توقف���ت في 25 يولي���و/ تم���وز 2021 عندما علَّق 
الرئيس التونس���ي قيس س���عيد عم���ل البرلمان وأق���ال رئيس الوزراء 

وإستأثر بالسلطات التنفيذية.

المعهد التون�صي لالإح�صاء:

 تون�س �صجلت نموًا �صنويًا %0.3 من حجم الناتج المحلي 

خالل الربع الثالث من 2021 مقارنة بالعام 2020

 كش���ف المعهد التونسي لإلحصاء )حكومي( عن النتائج األولية 
للنش���اط اإلقتصادي، مؤكداً »أن تونس س���جلت نمواً س���نوياً بنسبة 
0.3 % م���ن حج���م الناتج المحلي اإلجمالي خ���الل الربع الثالث من 

السنة الحالية مقارنة بالفترة عينها من العام 2020«.
وأك���د المعه���د »أن النتائ���ج المس���جلة تبرز بش���كل ع���ام تواصل 
التدارك النس���بي لمنحى نمو النشاط اإلقتصادي خالل العام 2021 
بع���د اإلنكماش الحاد الذي عرفه اإلقتصاد الوطني في العام 2020 

والذي كان بنحو 8.8 %«.
ولفت المعه���د إلى »أن القيمة المضافة لقطاع الفالحة والصيد 
البحري س���جلت تراجع���اً 2.6 %، في حين أن النش���اط اإلقتصادي 
تمّيز في قطاع الصناعات المعملية بتراجع اإلنتاج في قطاع النسيج 
والمالب���س واألحذي���ة 2.5 %، وقطاع صناعة م���واد البناء والخزف 
4.5 %، وقط���اع الصناع���ات الفالحي���ة والغذائي���ة 2.2 %. وف���ي 
المقاب���ل تطورت القيم���ة المضافة في قطاع الصناع���ات الكيميائية 
ب���� 14 %، أما قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية فقد س���جل 

نتائج إيجابية طفيفة وزاد بنسبة تقدر ب� 1.1 %«.
أض���اف المعه���د: »في قط���اع المناجم، إرتفع اإلنت���اج 28.9 %، 
وفي قطاع إس���تخراج النف���ط والغاز الطبيعي بنس���بة 29.9 %، في 
حي���ن إنخفض اإلنتاج في قطاع البن���اء 16 %. وفي مجال الخدمات 
انخف���ض اإلنتاج في قط���اع الن���زل والمطاعم والمقاهي الس���ياحية 
بنس���بة 13.1 %. وبالتوازي تراجعت القيمة المضافة لقطاع خدمات 
النقل 3.3 %، وسجل قطاع المعلومات واإلتصاالت وقطاع الخدمات 

المالية إرتفاعاً بنسبة 5.7 % و5.4 % توالياً«.
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حققت مجموعة البنك العربي أرباحًا صافية بعد الضرائب والمخصصات بلغت 271.7 مليون دوالر للفترة المنتهية في 30 
أيلول/سبتمبر 2021 مقارنة ب� 215.2 مليونًا للفترة المقابلة للعام 2020 وبنسبة نمو بلغت 26 %. كما حافظ البنك على 
قاعدة رأسمالية متينة حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 10.4 مليارات دوالر في نهاية األشهر التسعة األولى من العام 2021.

26 % نمو أرباح مجموعة البنك العربي 
لألشهر التسعة األولى من 2021 

األخبار والمستجدات

وإرتفعت أصول المجموعة كما في 30 أيلول/سبتمبر 2021 لتصل 
ال���ى 63.7 ملي���ار دوالر، منه���ا 8.4 مليارات تخص بنك ُعم���ان العربي، 
نتيجة لقيام مجموعة البنك العربي في نهاية الربع األول من العام 2021 
بدمج القوائم المالية الموحدة لبنك ُعمان العربي بعد إنتهائه من عملية 
اإلس���تحواذ على بنك العز وهو بنك إس���المي متكامل، مقارنة ب��� 52.5 

مليار دوالر للفترة عينها من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 21 % . 
كم���ا إرتفع���ت ودائع العمالء بنس���بة 24 % لتصل ال���ى 46.6 مليار 
دوالر منه���ا7  مليارات تخص بنك ُعم���ان العربي مقارنة ب�� 37.5 ملياراً 
للفترة عينها من العام الس���ابق، في حين إرتفعت التس���هيالت اإلئتمانية 
لتص���ل الى 34.1 مليار دوالر كما في 30 أيلول 2021 منها 5.7 مليارات 
تخ���ص بنك ُعمان العرب���ي مقارنة ب�� 26.7 ملياراً للفترة عينها من العام 

السابق وبنسبة نمو بلغت 28 %. 

يق���ول رئي���س مجلس اإلدارة صبي���ح المص���ري: »إن النتائج المالية 
اإليجابي���ة للبنك تتماش���ى مع النهج اإلس���تراتيجي الش���امل الذي يتبعه 
البن���ك، والذي يرتكز حول تحقيق مس���تقبل مس���تدام م���ن خالل تعزيز 
األداء اإلقتصادي، باإلضافة إلى إيالء البنك أهمية كبيرة لدمج الرقمنة 
في عملياته األساس���ية والتجارية لدورها ف���ي إحداث تحوُّل جذري في 

القطاع المالي«.
م���ن جهته، يش���ير المدير العام التنفيذي للبن���ك العربي نعمه صباغ 

إل���ى »أن نتائ���ج البنك العربي خالل األش���هر التس���عة األول���ى من العام 
2021 تؤك���د مض���ي البنك في العمل بش���كل إس���تراتيجي وفّعال، حيث 
بلغ صافي األرباح التش���غيلية للبنك 856.9 مليون دوالر وبنمو 6 % عن 
الفترة عينها من العام الس���ابق، وحافظ البنك على رأس مال قوي حيث 
بلغت نس���بة كفاية رأس المال 16.8 % كما في أيلول/س���بتمبر 2021، 
باإلضافة إلى إحتفاظه بنسب سيولة مريحة، حيث بلغت نسبة القروض 
إل���ى الودائع 73.1 %«، الفتاً إلى »قيام البن���ك ببناء المخصصات وفقاً 
لنموذج الخسائر اإلئتمانية المتوقعة المستخدم في البنك، والتي تعكس 
التوقعات اإلئتمانية واإلقتصادية المس���تقبلية، حيث فاقت نسبة تغطية 

القروض غير العاملة 100 %«.
يضي���ف صباغ »أن البنك العربي يتبنى أح���دث التكنولوجيا المالية 
على صعيد الصناعة المصرفية، ليُقدم تجربة مصرفية متطورة وحلوالً 
مصرفية رقمية متكاملة، تتمتع بأعلى مس���تويات األمان والمرونة لتلبية 
إحتياج���ات عمالئ���ه المتجّددة، حيث قام البنك بإط���الق )ريفلكت( أول 
Neobank ف���ي األردن وال���ذي يُحاكي أس���لوب حي���اة العصر الرقمي 

الجديد، ويمنح المستخدم تجربة مصرفية بسيطة ومتكاملة«.
ويختم صبيح المصري مش���دّداً على »مواصلة البنك العربي التغلّب 
عل���ى التحديات بنجاح وتحقيق أفض���ل النتائج واإلنجازات على مختلف 
األصع���دة«، مش���يداً ب� »النهج المؤسس���ي ال���ذي تتبن���اه مجموعة البنك 

العربي وسعيها لتلبية إحتياجات عمالئها ومساهميها«
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أعلنت الش���ركة العالمية لالستثمارات البديلة »آركابيتا غروب هولدنغز« - )»آركابيتا«( و»مجموعة آردن« 
المتخصصة في اإلس���تثمارات العقارية في الواليات المتحدة، عن إنش���اء مش���روع مش���ترك لإلستحواذ على 
عقارات صناعية متعددة المستأجرين في مراكز عمرانية ضمن أسواق أميركية كبرى. وقد إستكمل المشروع 
المش���ترك كمرحل���ة أولى إغالق صفقات إس���تحواذ عل���ى عقارات بقيمة تزيد ع���ن 550 مليون دوالر، ويعمل 
عل���ى اإلس���تحواذ على عقارات إضافية في المدى القريب بقيمة 250 مليون���اً في إطار خطط لتنمية القيمة 

اإلجمالية ألصول المحفظة إلى ملياري دوالر، موزعة في أكبر 25 سوًقا صناعية أميركية.
وخّصص���ت »آركابيتا« و»آردن« للمش���روع المش���ترك، محفظة أولية تضم نحو خمس���ة ماليين قدم مربع 
موزع���ة عل���ى أكثر من 18 مجمعاً صناعياً في س���بع أس���واق أميركية في مدن أتالنتا وتش���ارلوت وكولومبوس 

وداالس وهيوستن وفيالدلفيا وإنديانابوليس.

أظهرت نتائج مؤّش���ر مدراء المش���تريات 
للبنان   BLOM PMلش���هر تش���رين األول/
أكتوبر 2021، أن مؤش���رات اإلنتاج والطلبيات 

الجديدة سجلت إنخفاضاً جديداً.
وتعليًق���ا عل���ى نتائج المؤش���ر، ق���ال كبير 
اإلقتصادي���ة  األبح���اث  مدي���ر  اإلقتصاديي���ن 

األخبار والمستجدات

مؤشر BLOM PMI عن تشرين األول/أكتوبر 2021:

إنخفاض في مؤشرات اإلنتاج والطلبيات الجديدة

»آركابيتا« و»آردن« تعلنان مشروعًا عقاريًا مشتركًا
ب� 800 مليون دوالر وتخططان لتنمية أصوله إلى ملياري دوالر

عاطف أحمد عبدالملك
الرئيس التنفيذي 
لمجموعة آركابيتا 

ف���ي بن���ك لبنان والمهج���ر لألعمال الدكت���ور علي بلبل: »ل���م يكن من 
الُمفترض أن تنخفض القراءة األخيرة لمؤش���ر مدراء المشتريات من 
46.9 نقط���ة ف���ي أيلول/س���بتمبر 2021 إلى 46.6 نقطة في تش���رين 
األول/أكتوبر 2021 ألنَّ تشكيل حكومة توافقية جديدة في لبنان وبدء 
المفاوض���ات الجدّي���ة مع صن���دوق النقد الدول���ي كان ينبغي أن يكون 
أم���ًرا مع���زًزا للثق���ة. ولكن مما يدعو لألس���ف أن ه���ذا الوضع أصبح 
طبيعياً في لبنان، حيث أفشلت األخبار واألحداث السيئة جهود تجاوز 
اإلنتكاس���ات والخس���ائر، كما ظهر بوضوح من األحداث الُمؤسفة في 
14 تش���رين األول/أكتوبر 2021. ومن غير الُمستغرب أن تنخفض في 
هذه الظروف جميع المؤش���رات الفرعية للمؤش���ر مجدداً، بإس���تثناء 
مؤش���ر التوظيف. نتيجة لذلك، يحتاج لبنان إلى قدر وافر من الحظ 
وعم���ل جاد م���ن جانب الحكومة، من أجل عكس اإلتجاهات الس���لبية 

وإيالء اإلهتمام لألولويات اإلقتصادية فوق كل اإلعتبارات األخرى«.

ف���ي ما يل���ي أب���رز النتائج الرئيس���ية خالل 
تشرين األول/ أكتوبر 2021:

ذكرت ش���ركات القط���اع الخ���اص اللبناني 
المشاركة في المسح بأنَّ ضعف الطلب المحلي 
كان العام���ل الرئيس���ي وراء تده���ور النش���اط 
التج���اري بش���كل ع���ام. وإنخفض���ت الطلبّيات 
الجديدة بأس���رع معّدل لها منذ س���بعة أش���هر بس���بب إنخفاض س���عر 
صرف الليرة اللبنانية مقابل الدوالر، ما ساهم في تآكل القوة الشرائية 
للعم���الء المحليي���ن. وَش���ِهَدْت طلبي���ات التصدير الجدي���دة إنخفاضاً، 
وواجهت الش���ركات صعوبات ف���ي تأمين مبيعات دولية جديدة بس���بب 

إنعدام اإلستقرار اإلقتصادي والسياسي في لبنان.
ونتيج���ة لضعف أداء المبيعات، إنخفض مس���توى إنتاج ش���ركات 
القط���اع الخاص اللبناني خالل تش���رين األول/أكتوب���ر 2021. وبوجه 
عام، ظلَّ معّدل انخفاض اإلنتاج قوياً واألعلى منذ آذار/مارس 2021.
وساهم إنخفاض النشاط التجاري في تخفيف الضغط على القدرة 
اإلنتاجي���ة للش���ركات اللبناني���ة، وإنخفضت األعمال غي���ر المنجزة في 
تش���رين األول/أكتوبر 2021. باإلضافة إلى ذلك، َشِهَد مؤشر التوظيف 
إرتفاعاً نتيجة تعاقد الش���ركات مع موظفين إضافيين للمرة األولى منذ 

شباط/فبراير 2018، غير أنَّ معّدل نمو الوظائف كان طفيًفا«.
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أكد محمد عبد اهلل القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، والبروفيسور كالوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى اإلقتصادي العالمي، »أن دولة اإلمارات 
لديها مهمة عالمية ضرورية ُتحّتم عليها العمل والتعاون بالشراكة مع الحكومات والمؤسسات واألفراد حول العالم لتصميم مستقبل أفضل من أجل 

اإلنسانية، ولتصبح في حلول مئويتها الدولة األفضل على مستوى العالم، تجمع على أرضها شعوبًا من مختلف أنحاء العالم يعيشون في تناغم 
وتسامح يجعلها الدولة النموذجية المستقبلية«.

جاء ذلك في إفتتاح أعمال حوار »التوجهات الكبرى للمستقبل« بالشراكة بين حكومة دولة اإلمارات والمنتدى االقتصادي العالمي، وفي حضور وزراء 
ومسؤولين من حكومة دولة اإلمارات، وأفضل العقول والمهارات والمفكرين والمختصين ومستشرفي المستقبل لوضع أهم التوجهات للمستقبل.

حوار التوجهات الكبرى للمستقبل في دبي 

بالشراكة بين حكومة اإلمارات والمنتدى اإلقتصادي العالمي

القرقاوي وشواب أكدا أهمية توحيد الجهود العالمية 
لضمان مستقبل أفضل لألجيال المقبلة

األخبار والمستجدات

وق���ال القرق���اوي »إن العالم يش���هد تحديات كثيرة مث���ل التغيُّر المناخي، 
والفجوة الرقمية واإلقتصادية بين الدول والمجتمعات، ما يؤكد أهمية توحيد 
الجه���ود العالمية لضمان مس���تقبل أفضل لألجيال المقبلة، وتحديد توجهات 
عالمية تبث اإللهام للشعوب واألمل وتحّثهم على العمل واإلنجاز«، مؤكداً »أن 
دور الحكوم���ات األه���م يتمثل ف���ي غرس األمل وتعزيزه ل���دى الناس وتصميم 
خطط واس���تراتيجيات ش���املة تلبي متطلبات 7.8 مليارات ش���خص يعيشون 

على هذا الكوكب وتُسّرع من إيجاد الحلول للتحديات العالمية«.
وأضاف محمد القرقاوي: »يُواجه العالم تحديات كبيرة تتمثل في التغيُّر 
المناخي، وخصوصاً أن العالم س���جل خالل األعوام السبعة الماضية درجات 
الحرارة األعلى في العالم، وال يُمكننا تضييع المزيد من الوقت، وبينما يمتلك 
1 % من البشر أكثر من ضعف الثروات التي يمتلكها 7 مليارات شخص حول 
العالم، يعيش نحو نصف سكان العالم على أقل من 6 دوالرات في اليوم، وقد 

وزير شؤون مجلس الوزراءمحمد عبداهلل القرقاوي متحدثًا وبدا البروفسور كالوس شواب وجانب من الحضور 
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واج���ه العالم تحديات إقتصادية هائلة تُعتبر من األكبر في التاريخ، وبحس���ب 
تقديرات صندوق النقد الدولي فقد إنخفض اإلقتصاد العالمي بنس���بة 3.5 % 
ف���ي الع���ام 2020 بس���بب تداعيات جائح���ة »كوفيد19«، وال ي���زال الكثير من 

الدول يُواجه صعوبة في العودة إلى الوضع الطبيعي قبل الجائحة«.
وأشار وزير شؤون مجلس الوزراء القرقاوي إلى »أن العالم الرقمي أصبح 
يش���كل أهمية كبرى تماماً كما العالم الواقعي، حيث تُش���كل األجهزة المتصلة 
بش���بكة اإلنترنت ضعف عدد األفراد في العالم، ويُتوّقع أن يبلغ هذا العدد 5 
أضعاف س���كان العالم ف���ي حلول العام 2025، إاّل أن نصف س���كان العالم ال 
يزالون محرومين من فرصة الوصول إلى ش���بكة اإلنترنت، و20 % فقط من 
السكان في البدان النامية، لديها إتصال باإلنترنت، وسّد هذه الفجوة الرقمية 

من شأنه أن يفتح أسواقاً جديدة ويخلق فرصاً متنوعة«.
وأكد القرقاوي »أن تعزيز جودة حياة األجيال المقبلة يُشكل هدفاً رئيسياً 
لعمل الحكومات، وال بد من إستخدام الموارد الطبيعية بإستدامة أكبر، لنترك 

عالماً أفضل تستطيع األجيال المقبلة أن تعيش فيه بشكل أفضل«.
وق���ال محمد القرقاوي: »ما س���يحدث في المس���تقبل، س���يعتمد بش���كل 
كبي���ر على ما نُصّممه الي���وم، وعلى عملنا راهناً، ونموذج الحكومات التقليدي 
ال���ذي ب���دأ منذ نح���و200  عام ال بد أن يتطور، تماماً كم���ا تطّور نموذج عمل 
المؤسس���ات والش���ركات في القطاع الخ���اص التي تمّكنت م���ن إعادة إختراع 
أسلوب عملها«، مشيراً إلى »أن دور الحكومات في المرحلة المقبلة سيتعاظم 
بن���اًء عل���ى األح���داث التي ش���هدها العال���م خ���الل الجائح���ة، وخصوصاً أن 
الحكوم���ات األكثر قدرة على إستش���راف المس���تقبل، تس���تطيع أن تطور من 

عملها، وتواجه مختلف التحديات«.
وأضاف القرقاوي أن حوار »التوجهات الكبرى للمس���تقبل« »يُشّكل بداية 
لكتاب���ة فص���ل جديد في تاريخ العالم وحياة اإلنس���انية، بحيث ينبغي أن نضع 

محمد عبد اهلل القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والبروفيسور كالوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى اإلقتصادي العالمي

مس���اراً ش���اماًل لدور الحكومات اإلس���تباقية التي تتخيل المستقبل وتصممه 
وتصنعه، تنفيذاً لرؤى وتوجهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدول���ة رئيس مجل���س الوزراء حاكم دب���ي، الذي يُركز عل���ى تمكين أصحاب 
العق���ول وإعطائه���م الفرص���ة لتحديد مس���ارات المس���تقبل، ووض���ع األفكار 
والحلول التي ترس���م مس���اراً واضحاً للتغيُّر األكبر في العالم، وتضع توجهات 

جديدة للمستقبل«.
وأك���د محمد القرق���اوي »أن الدول والحكومات بحاج���ة إلى وضع ميثاق 
عم���ل متكام���ل يمّكنه���ا من اإلس���تعداد للمس���تقبل وتصميمه، وتش���كل وثيقة 
المبادئ العش���رة للخمس���ين س���نة المقبلة مس���اراً واضحاً لحكومة اإلمارات 
يرتك���ز عل���ى تعزيز حي���اة األفراد، وتوفير مس���تقبل أفضل يق���وم على مبادئ 

السالم والتعايش والتسامح العالمي«.
وأض���اف القرقاوي »أن دولة اإلمارات تؤمن بمحورية العمل المش���ترك، 
وتُش���كل جزءاً مهماً من الرحلة البش���رية، والحراك اإلنس���اني، وتحرص على 
الت���وازن بين تحديات اليوم، وطموحات المس���تقبل، وتطلعات األفراد لتصبح 

اإلمارات من أفضل دول العالم في حلول مئويتها«.
وأك���د وزير ش���ؤون مجلس ال���وزراء »أن دولة اإلم���ارات ترتكز على كيفية 
تصمي���م حكوم���ات مس���تعدة للمس���تقبل م���ن خالل تحدي���د أه���م التوجهات 
للمس���تقبل، ويش���ّكل موقعه���ا اإلس���تراتيجي فرص���ة كبي���رة إلختب���ار ه���ذه 
الس���يناريوهات، حيث إنه���ا تعيش في أكثر المناطق التي تش���هد إضطرابات 
سياسية، وإجتماعية، وإقتصادية ودينية، إال أنها تمّكنت من بناء أسلوب حياة 
قائم على التس���امح، والتعايش والحوار المش���ترك، لتمكين 200 جنس���ية من 

العيش على أرضها«.
وق���ال القرقاوي: »طورت حكوم���ة دولة اإلمارات نموذج���اً مبتكراً ليكون 
العاملون فيها مصّممين للمستقبل بدالً من أسلوب العمل الحكومي التقليدي، 
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ونعمل بش���كل يوم���ي على تقيي���م كل ما يجري 
حولنا م���ن أح���داث، لكن دورنا األساس���ي هو 
أن نتطل���ع للمس���تقبل«، مضيف���ا: »تمتلك دولة 
اإلمارات مقومات عدي���دة، أهمها أن المجتمع 
مكّون من الشباب، ونسبة كبيرة من وزرائنا من 
الش���باب، يُطبقون األفكار الجديدة ويُصّممون 

واقعاً مختلفاً«.
حكوم���ة  »أن  القرق���اوي  محم���د  وخت���م 
اإلم���ارات عملت خالل الس���نوات الماضية على 
تس���خير مؤسس���اتها وجهاته���ا لتصب���ح مختبراً 

عالمي���اً للنماذج واألفكار الجديدة، وتبني إس���تراتيجيات مرنة يُمكن تبّنيها في 
أي م���كان، م���ا كان له األثر األكبر في تطورها لتتمكن في عامها الخمس���ين من 
الوصول إلى المريخ، وأن تجمع على أرضها 192  دولة في »إكسبو 2020 دبي«، 

والذي يمّثل إحتفاًء باإلنسانية واإلبتكار البشري، وتعاون الدول مع بعضها«.

�صواب: ريادة اإماراتية عالمية

م���ن جهت���ه، أكد البرفيس���ور كالوس ش���واب مؤس���س ورئي���س المنتدى 
االقتصادي العالمي »أن دولة اإلمارات واحدة من أكثر الدول حيوية وش���موالً 
في العالم«، وقال: »نجتمع مع المشاركين في هذه القمة لبناء حوار التوجهات 
الكبرى، ولس���رد قصة مستقبل البش���رية، وإستلهاماً من كلمات الشيخ محمد 
ب���ن راش���د آل مكت���وم، نائب رئيس الدول���ة رئيس مجلس ال���وزراء حاكم دبي، 
أن »المس���تقبل س���يكون لمن يس���تطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه«، ونحن هنا 
لنتخيل المس���تقبل ونُصّممه وننفذه«، مشيراً إلى »أن حوار التوجهات الكبرى 
للمس���تقبل يس���تقطب مجموعة من أهم الخبراء الذين من خاللهم نّطلع على 

أحدث التقنيات التي تُمكننا من صوغ المستقبل بما يخدم البشرية«.
وأضاف ش���وب: »عندما قدم المنت���دى اإلقتصادي العالمي مفهوم الثورة 
الصناعية الرابعة للمرة األولى، وكان الهدف منه مس���اعدة الدول والش���ركات 
عل���ى اإلس���تخدام الفعال للتكنولوجيا لصالح البش���رية، قّررنا إنش���اء ش���بكة 
الثورة الصناعية الرابعة حول العالم، وأسعدني جداً أن دولة اإلمارات العربية 
المتحدة كانت أول دولة في إعتماد مفاهيم ومبادئ الثورة الصناعية الرابعة، 
وإفتت���اح مركز للث���ورة الصناعية الرابعة، وهو ما يؤكد دور العلم والتكنولوجيا 

في مهمتنا اليوم«.
وتابع ش���واب: »عندما ننظر إلى العالم اليوم، نرى العديد من الصعوبات 
التي تقف ضد تصميم وبناء المستقبل، أبرزها ثالثة، األول هو أن الكثير من 
الناس إنكمشوا على أنفسهم، وهذا يُعد من أحد تداعيات الجائحة العالمية، 
ألن تش���كيل وتصميم المس���تقبل يحتاج عادة إلى العمل واإلرادة المش���تركة، 
وم���ن دونه���ا يصع���ب تصميم المس���تقبل، والصعوب���ة الثانية هي أنن���ا جميعاً 
أصبحن���ا نرّكز بش���دة عل���ى الجائحة، وال نتعامل مع التحدي���ات األخرى التي 
تهدد البشرية، وأما التحدي الثالث فيكمن في حقيقة أن العالم أصبح شديد 
التعقي���د، وقد بات من الصعب الفصل بين القضاي���ا والتحديات اإلجتماعية 

أو السياس���ية أو التكنولوجية أو البيئي���ة، فجميعها مترابطة، ولذلك فالحلول 
البس���يطة ليست كافية للتعامل مع المش���اكل المعقدة، لهذه األسباب الثالثة، 

أصبح من الصعب جداً العمل بشكل متكامل للتوصل إلى حلول سوية«.
ولفت ش���واب إلى »أن العالم يمتلك مصالح مش���تركة، وفرصاً مش���تركة 
رغ���م التحدي���ات والتوت���رات، وهنالك خطط التعاون التي أعل���ن عنها مؤخراً 
بين الواليات المتحدة والصين في ش���أن القضايا البيئية، رغم خالفاتهم في 

ملفات وقضايا أخرى«.
وأضاف ش���واب أنه »لتخطي هذه العقبات واالختالفات، يجب أاّل نتطلع 
إلى الحكومات لتؤدي هذا الدور، ولكن أيضاً إلى الشركات والقطاع الخاص، 
كذل���ك العلم���اء والمؤسس���ات األكاديمي���ة، فتعاونهم ه���و دليل عل���ى التعاون 
الدولي«، الفتاً إلى »أن الحوار يُمكن الحكومات من تحديد األطراف المعنية، 
والف���رص والتحديات الالزمة إلكمال مرحلة التحوُّل الجديدة للبش���رية، ومن 
خ���الل الحوار بين الدول والمجتمعات س���تكون البش���رية ق���ادرة على التعاون 
وإيجاد الحلول من خالل رؤية بّناءة وتأثير إيجابي لبناء مستقبل اإلنسانية«.

وق����ال كالوس ش����واب: »يُعد معرض إكس����بو 2020 دبي وال����ذي قمُت بزيارة 
ل����ه، مثاالً رائعاً للدول والمجتمعات والمؤسس����ات واألف����راد، ليس فقط لإلحتفاء 
بإنجازات البشرية في الماضي فحسب، بل تكمن أهميته في تسليط الضوء على 
م����ا يُمكن أن يفعل����ه الناس والمجتمعات من خالل العمل التش����اركي والتكنولوجيا 
الحديثة، كما هو مهم جداً لنشر الوعي حول أهم التحديات التي تواجه اإلنسانية«.
وختم شواب: »لقد تعلمنا دروسنا من الجائحة، لكن لدينا مخاطر أخرى 
يج���ب أن نكون مس���تعدين لها، فنحن نعل���م بأن العالم ليس ش���مولياً بما فيه 
الكفاية، وبأن العالم ليس مس���تداماً بما يكف���ي، والعالم ليس متعاوناً بما فيه 
الكفاي���ة، ولك���ن إذا نظرنا إل���ى قصة نجاح دولة اإلم���ارات، فنحن ندرك بأنه 
يجب أن نكون أكثر مرونة، وأكثر إس���تدامة وإس���تثماراً ف���ي العلوم والمعرفة. 
فاإلمارات هي رمز للتقدم الذي أحرزه العالم في السنوات ال� 50 الماضية«.
يُش���ار إل���ى أن حوار التوجهات الكبرى للمس���تقبل ال���ذي إنعقد في دبي، 
تضم���ن جلس���ات حوارية تفاعلي���ة، وورش عمل تخصصية تغط���ي المجاالت 
الحيوي���ة األكث���ر إرتباط���اً بالمجتمع، بمش���اركة وزراء ومس���ؤولين إماراتيين، 
ونخبة من المفكرين والمتخصصين وعلماء المستقبل، بهدف مشاركة الرؤى 
واألف���كار لمس���تقبل القطاعات الحيوي���ة بما يعود بالفائ���دة على المجتمعات 

البشرية في مختلف أنحاء العالم.

جلسة عمل لمناقشة موضوعات الشراكة
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أعلنت اإلمارات العربية المتحدة، عزمها إطالق 50 مبادرة إقتصادية جديدة لتعزيز قدرة البالد على المنافسة وجذب إستثمار 
مباشر بحجم 550 مليار درهم )150 مليار دوالر( في األعوام التسعة المقبلة، في الوقت الذي حّددت فيه المسار اإلستراتيجي 

في المجاالت اإلقتصادية والسياسية والتنموية والداخلية. علمًا أن المشروعات التي تم الكشف عن بضع منها راهنًا تشمل 
اإلستثمار في التكنولوجيا، وإستحداث تأشيرتين جديدتين لجذب أعداد من المقيمين والعمالة الماهرة.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة  الدكتور سلطان الجابر: »إن اإلمارات ومصرف اإلمارات للتنمية سيستثمران ضمن 
المشروعات خمسة مليارات درهم )1.36 مليار دوالر( في تكنولوجيا الصناعة والقطاعات التي تعتمد على التكنولوجيا بكثافة«.

اإلمارات تطلق 50 مبادرة إقتصادية إلستقطاب 150 مليار دوالر
 رؤية ال� »50 عامًا المقبلة« تهدف إلى جعل اإلمارات 

عاصمة لإلستثمار واإلبداع اإلقتصادي في العالم

ف���ي الوق���ت ذات���ه، أعلن���ت اإلمارات عن إس���تحداث تأش���يرتين 
جديدتين، األول���ى للعمل الحر والثانية للممولي���ن والعمالة الماهرة، 
لج���ذب األجان���ب ذوي المه���ارات المطلوب���ة واإلبق���اء عليه���م، وقال 
مس���ؤولون إن »التأش���يرة الخضراء« الجديدة للعمالة الماهرة »تُتيح 
مزي���داً م���ن المرونة للتكفل بأفراد األس���رة وتتيح مزي���داً من الوقت 

للعثور على وظيفة جديدة بعد انتهاء عقد العمل«.
وتتضم���ن المش���اريع المعلن���ة إط���الق بواب���ة إلكتروني���ة كمنصة 
إس���تثمارية موحدة للبالد، التي تش���مل اإلم���ارات المحلية كافة و14 
جه���ة إقتصادية وتعرض الفرص اإلس���تثمارية المتاح���ة في الدولة؛ 

إضاف���ة إلى إط���الق برنام���ج 10X10، لتنمية ص���ادرات الدولة عبر 
إس���تهداف 10 أس���واق عالمية، بحيث يعمل على تحقيق زيادة سنوية 

في الصادرات لهذه األسواق بنسبة 10 %.
وتض���م الحزمة األولى من »مش���اريع الخمس���ين« إطالق اللجنة 
العلي���ا للش���راكات اإلقتصادي���ة العالمية، بحيث تس���عى في المرحلة 
األولى إلى عقد 8 إتفاقيات ش���راكة مع 8 أس���واق استراتيجية ورفع 
حج���م التبادل التج���اري معها؛ باإلضافة إلى إعتم���اد برنامج القيمة 
الوطني���ة المضافة من خ���الل توجيه 42 % من مش���تريات الجهات 
االتحادية والش���ركات الوطنية الكبرى لألس���واق المحلية، بحيث يتم 

األخبار والمستجدات
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رف���ع المش���تريات من 35 ملي���ار درهم )9.5 ملي���ارات دوالر( إلى 55 
مليار درهم )14.9 مليار دوالر( خالل أربع سنوات.

وتش���مل »مشاريع الخمس���ين« في حزمتها األولى إطالق مشروع 
الخمسة مليارات يتم من خالله تخصيص 5 مليارات درهم )1.3 مليار 

المش���اريع  لدع���م  دوالر( 
إل���ى  الش���ابة؛  اإلماراتي���ة 
جانب إطالق »تك درايف«، 
الذي يُخص���ص 5 مليارات 
ملي���ار دوالر(   1.3( دره���م 
أخرى بالشراكة مع مصرف 
لدع���م  للتنمي���ة  اإلم���ارات 
المحلي،  الصناعي  القطاع 
للتح���وُّل نح���و التكنولوجيا 
الس���نوات  المتقدمة خالل 
وإطالق  المقبل���ة،  الخمس 
»ش���بكة الث���ورة الصناعي���ة 

الرابعة« لتنمية وبناء 500 شركة وطنية مزودة للتقنيات المتقدمة.
وأك���د وزير ش���ؤون مجل���س الوزراء محم���د القرق���اوي »أن رؤية 
القي���ادة للخمس���ين عاماً المقبلة تهدف إلى جع���ل اإلمارات عاصمة 
لإلس���تثمار واإلبداع اإلقتصادي في العالم، وحاضنة متكاملة لثقافة 
ريادة األعمال والمشاريع الناشئة، ومختبراً متطوراً لفرص االقتصاد 
الجدي���د، بم���ا فيها ف���رص اإلقتصاد الرقم���ي واإلقتص���اد الدائري 
واإلقتص���اد القائم عل���ى المعرفة واإلبت���كار والتكنولوجيا المتقدمة، 
المس���تفيد م���ن تطبيق���ات ال���ذكاء اإلصطناع���ي والث���ورة الصناعية 

الرابعة«.
وأضاف القرقاوي: »إن اإلمارات س���تدخل الس���نوات الخمس���ين 
المقبلة بتش���ريعات عالمية، وإس���تثمارات في مختل���ف أنحاء العالم، 
وعالق���ات دولي���ة اقتصادية مع خمس ق���ارات، وإتفاقيات إقتصادية 
عالمي���ة م���ع كب���رى اإلقتص���ادات، وحملة تنموي���ة إعالمي���ة عالمية 

لترسيخ موقعها بين اإلقتصادات الناجحة عالمياً«.
وذك���رت وزي���رة دولة للتكنولوجي���ا المتقدمة س���ارة األميري، أنه 
»س���يتم م���ن خالل ش���بكة الث���ورة الصناعي���ة الرابعة تطوير مؤش���ر 
جاهزي���ة الصناعة الذكية، لتمكين 200 ش���ركة صناعية في التحوُّل 
التكنولوج���ي الكامل، وذلك 
بع���د تقييم مس���توى كفاءة 
العملي���ات والتكنولوجي���ات 
إل���ى  مش���يرة  رقمي���اً«، 
أنن���ا: »س���نقوم م���ن خالل 
الش���بكة بتأهي���ل 100 من 
المديري���ن التنفيذيي���ن في 
به���دف  الصناع���ة،  قط���اع 
تعريفهم بأحدث التطورات 
والتوجه���ات التكنولوجي���ة، 
وتوفير الدعم للمؤسس���ات 
تطوي���ر  ف���ي  الصناعي���ة 

خطط التحوُّل التكنولوجي«.
وعن »برنامج 10 × 10«، المخصص لتنمية صادرات البالد، قال 
وزي���ر اإلقتص���اد عبد اهلل المري إن »اإلمارات نجحت في الس���نوات 
العش���ر األخيرة في إستهداف 451 مليار درهم )122.7 مليار دوالر( 
م���ن اإلس���تثمار األجنبي، وإس���تقطاب 550 مليار دره���م )150 مليار 

دوالر( في حلول العام 2030«.
م���ن جانب آخر، أُعلن عن مجموعة مب���ادرات خاصة باالقتصاد 
الرقمي، ش���ملت »قان���ون البيان���ات اإلماراتي«، إضافة إلى مش���روع 
»100 مبرم���ج كل ي���وم« وعق���د »قم���ة عالمية للبرمج���ة«. وقال وزير 
دول���ة لل���ذكاء اإلصطناعي واإلقتصاد الرقم���ي وتطبيقات العمل عن 
بُعد عمر العلماء: »س���يكون لإلقتصاد الرقم���ي والذكاء اإلصطناعي 
دور رئيس���ي ومحوري، لدعم جهود الدولة في التحوُّل إلى اإلقتصاد 

المعرفي الذي يُركز على قطاعات ذات قيمة مضافة عالية«.
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في ظل إرتفاع الديون السيادية المستحقة على أشد البلدان فقرًا إلى مستويات مرتفعة بشكل خطر، ثبت عدم كفاية النظم العالمية 
والوطني��ة لتتب��ع الدي��ون. ووفقًا لتقرير جدي��د للبنك الدولي، ف��إن هذه الفجوات تزيد م��ن صعوبة تقييم القدرة عل��ى تحّمل أعباء 

الديون، وعلى البلدان المفرطة في اإلستدانة إعادة هيكلة ما عليها من ديون على وجه السرعة وتحقيق إنتعاش إقتصادي دائم.
ويمث��ل التقرير المعنون »ش��فافية الديون في البلدان النامية«، أول تقييم ش��امل للنظم العالمية والوطنية لرصد الديون الس��يادية. 
ويخل��ص التقري��ر إلى أن مراقب��ة الديون اليوم تعتمد على مجموعة متنوع��ة من قواعد البيانات ذات المعايي��ر والتعاريف المختلفة 
ودرجات مختلفة من الموثوقية تجمعها معًا منظمات مختلفة. وتؤدي أوجه عدم اإلتساق هذه إلى تفاوتات كبيرة في إجمالي الديون 

المتاح للجمهور في البلدان منخفضة الدخل – أي ما يعادل نحو 30 % من إجمالي الناتج المحلي لبلد ما، في بعض الحاالت.

على البلدان المفرطة في اإلستدانة إعادة هيكلة ما عليها من ديون  

البنك الدولي يرصد »فجوات هائلة في أنظمة تتبع الديون«

األخبار والمستجدات

ويقول رئي���س مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: »س���تخرج 
أش���د البلدان فقراً من جائحة كورونا التي تحّملت أكبر أعباء للديون 
في العقود القليلة الماضية، لكن محدودية ش���فافية الديون س���تُؤخر 
التس���وية الحرجة للديون وإعادة هيكلتها، ويتطلب تحس���ين شفافية 
الدي���ون إط���اراً قانونياً س���ليماً إلدارة الدين الع���ام، وأنظمة متكاملة 
لتس���جيل الدي���ون وإدارته���ا، وإدخال تحس���ينات على رص���د الديون 

على الصعيد العالمي. وعلى المؤسس���ات المالية الدولية والمدينين 
والدائني���ن وغيرهم م���ن أصحاب المصلحة، مث���ل وكاالت التصنيف 
اإلئتماني والمجتمع المدني، جميعاً دور رئيس���ي في تعزيز ش���فافية 

الديون«.
ويخل���ص التقري���ر إل���ى أن 40 % من البل���دان منخفضة الدخل 
لم تنش���ر أي بيانات عن ديونها الس���يادية منذ أكث���ر من عامين، وأن 
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الكثير من البلدان التي تنش���رها 
تمي���ل إلى قصر المعلومات على 
الديون المستحقة على الحكومة 
المركزي���ة. ويعتم���د العديد من 
البلدان النامي���ة بصورة متزايدة 
المدعوم���ة  الق���روض  عل���ى 
فيه���ا  الت���ي تحص���ل  بالم���وارد 
الحكوم���ات عل���ى التموي���ل عن 
طريق طرح تدفق���ات اإليرادات 
المس���تقبلية كضم���ان. وش���كلت 
الق���روض المدعوم���ة بالم���وارد 
الق���روض  م���ن   %  10 حوال���ي 
الجدي���دة ف���ي منطق���ة أفريقيا 
جن���وب الصح���راء بي���ن عام���ي 
2004 و2018. ويس���تحق عل���ى 
أكث���ر م���ن 15 بل���داً مث���ل ه���ذه 
الدي���ون، لك���ن ال تق���دم أي منها 
تفاصيل عن ترتيبات الضمانات 

العينية.
وتس���تخدم البنوك المركزية 
أيضاً أدوات السياس���ة النقدية، 
الش���راء  إع���ادة  مث���ل عملي���ات 
والمب���ادالت، لتس���هيل إقتراض 
الحكومة من الدائنين األجانب. 
لي���س  اإلقت���راض  ه���ذا  لك���ن 
مح���دداً بوض���وح ف���ي القوائ���م 
المالي���ة للبن���وك المركزي���ة، وال 
يتم تس���جيله ف���ي قواعد بيانات 
المؤسس���ات المالي���ة الدولي���ة. 

كما تتس���م أس���واق الدين المحلية في أش���د البلدان فقراً بالغموض، 
إذ يخل���ص التقري���ر إل���ى أن 41 % فقط من هذه البلدان تس���تخدم 
المزادات القائمة على األس���واق بإعتبارها القناة الرئيس���ية إلصدار 
الدي���ون المحلي���ة. وتلك التي تس���تخدم الم���زادات ال تفصح إاّل عن 

معلومات متقطعة للمستثمرين.
وترى مجموعة البنك الدولي منذ مدة طويلة أن ش���فافية الديون 
خط���وة بالغ���ة األهمية ف���ي عملية التنمي���ة في البل���دان المعنية، ألن 
الش���فافية تسهل اإلس���تثمارات الجديدة وتزيد من مستوى المساءلة 
وتساعد على الحد من الفساد. وال يزال النظام العالمي لإلبالغ عن 
دي���ون البلدان المدينة هو المصدر الوحي���د األكثر أهمية للمعلومات 
الت���ي يُمكن التحق���ق منها في ش���أن الديون الخارجية عل���ى البلدان 

المنخفضة والمتوسطة الدخل.

ويتعّي���ن على جميع البلدان التي تقترض من البنك الدولي )أكثر 
من 100 بلد( اإلبالغ عن تفاصيل الديون الخارجية المس���تحقة على 
أي م���ن هيئاتها عامة. كما أن سياس���ة البن���ك الدولي لتمويل التنمية 
المس���تدامة تحفز البلدان المؤهلة لإلقتراض من المؤسسة الدولية 
للتنمي���ة عل���ى تنفيذ إجراءات ملموس���ة ل���ألداء والسياس���ات لتعزيز 

شفافية الديون، وإستدامة المالية العامة، وإدارة الديون.
وبحسب البنك الدولي، لن يكون تحقيق المراقبة الفعالة للديون 
باألمر الهّين، لكن يمكن القيام بذلك. ويضع التقرير قائمة تفصيلية 
بالتوصي���ات التي تم ترتيبها حس���ب درجة األهمي���ة واإللحاح. وأبرز 
هذه التوصيات نش���ر إحصاءات الدين العام والمضمون من الحكومة 
س���نوياً؛ والتشجيع على تنس���يق جمع البيانات واإلبالغ عنها؛ ووضع 

نظم متكاملة لتسجيل الديون وإدارتها تتسق مع المعايير الدولية.
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األخبار والمستجداتاألخبار والمستجدات

»األهلي المصري« 
األول في السوق المصرفية المصرية واألفريقية

تس���تمر القروض المش���تركة في البنك األهلي المصري في 
تحقي���ق نتائج متميزة عل���ى الصعيد المحل���ي والدولي، هذا ما 
تؤكده نتائج التقييم الذي أعدته مؤسس���ة بلومبرغ العالمية عن 
القائمة الخاصة بأداء القروض المشتركة خالل األشهر التسعة 
الماضية من العام 2021 والذي أظهر حصول البنك على المركز 
األول كأفض���ل بنك في الس���وق المصرفية المصرية واألفريقية 
عن قيامه باألدوار المختلفة وهي: وكيل التمويل ومرتب رئيسي 

ومسوق للقروض المشتركة.  
كم���ا أظه���رت النتائج أيضاً حصول البن���ك األهلي المصري 
على المركز الثالث كمرتب رئيسي والمركز الرابع كوكيل للتمويل 
والمرك���ز الخامس كمس���وق للقروض المش���تركة على مس���توى 
منطقة الش���رق االوسط وش���مال أفريقيا، وذلك بعد العديد من 
البنوك ومؤسس���ات التمويل الدولية، حيث إستطاع البنك إدارة 
38 صفق���ة تمويلية وهو أكبر ع���دد صفقات تم ترتيبها وإدارتها 
من قبل أي مؤسسة مالية على مستوى الشرق االوسط وأفريقيا 
وذلك بقيمة إجمالية تخطت 164 مليار جنيه حتى الربع الثالث 

من العام 2021. 

ت�صليم نحو 4 ماليين متر مربع

 ل�صركة بنكي الأهلي وم�صر

تنفي���ذاً لتوجيه���ات القي���ادة السياس���ية من إس���تهداف التعجيل 
بإستغالل األراضي المملوكة للمال العام، وتفعياًل لتعليمات ومبادرات 
البنك المركزي المصري برئاس���ة المحافظ طارق حس���ن عامر التي 
ترمي إلى تحفيز ومساندة إستثمارات القطاع الخاص وإقالة المتعثر 
منه���ا حتى يتكات���ف المال العام والخاص لتحقي���ق النهضة المصرية 
المنش���ودة، وحيث س���بق وأن تفاقم���ت مديونيات مجموعة ش���ركات 
»بهج���ت دريم الند« ِقبل بنكا األهلي المصري ومصر بنس���بة 83 % 
و17 % لكل منهما توالياً، والتي كانت محل إتفاقية التسوية المبرمة 
بين األطراف المذكورة في العام 2004 تحت إشراف البنك المركزي 
المص���ري برئاس���ة الدكتور ف���اروق العقدة محافظ البن���ك المركزي 
المصري األسبق، كجزء من خطة اإلصالح المصرفي لدعم العمالء 
المتعثرين وإسترداد مستحقات البنوك حفاظاً على أموال المودعين. 
ونش���بت بي���ن البنكين من جه���ة، ومجموعة الش���ركات المذكورة 
م���ن جهة أخ���رى، العديد من الدعاوى القضائي���ة والتحكيمية إنتهت 
بأح���كام لصال���ح البنكي���ن، كذلك لصالح الش���ركة المصري���ة إلدارة 
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األص���ول العقارية واإلس���تثمار بإعتبارها ذراع البنكين اإلس���تثمارية 
إلستغالل األصول العقارية.

حملة ترويجية لالإعفاء 

من الم�صاريف الإدارية لعمالء القرو�س ال�صخ�صية 

م���ن جه���ة أخرى، أطلق البن���ك األهلي المصري حمل���ة ترويجية 
إعتب���اراً م���ن بداي���ة أكتوبر/تش���رين األول 2021 تس���تهدف عم���الء 

القروض الشخصية في البنك.
  وق���ال الرئي���س التنفي���ذي للتجزئ���ة المصرفية والف���روع كريم 
س���وس  »إن الحملة تس���تهدف إعفاء العمالء من المصاريف االدارية 
الخاص���ة بالق���روض الش���خصية وذلك لفت���رة محدودة س���عياً لتلبية 
كاف���ة احتياجات العمالء المختلف���ة وهو ما يأتي تزامناً مع بدء العام 
الدراس���ي الجديد، بما يمكن العمالء من س���داد المصاريف وش���راء 
االحتياجات المدرس���ية، مش���يراً ال���ى أن الحمل���ة الترويجية يتيحها 

البنك من خالل كافة فروعه«.

المش���روعات التنموي���ة إلرتباطها بتصني���ع مواد البناء ومس���تلزماته 
والتي تُعد حجر الزاوية في كافة المش���روعات العقارية والتي توليها 
الدولة أولوية قصوى ويدعمها البنك المركزي بالعديد من المبادرات 

العقارية لمختلف فئات المواطنين«.

اأكبر مدرَّج للطلبة 

في جامعة عين �صم�س بعد تطويره

إفتتح هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك األهلي المصري، 
ود. محم���ود المتين���ي رئي���س جامع���ة عي���ن ش���مس م���درج الدكتور 
المح���الوي، أول عمي���د لكلي���ة الط���ب ف���ي جامعة عين ش���مس، في 
حضور الدكتور عوض تاج الدين مستش���ار رئيس الجمهورية للشؤون 
الصحي���ة، والدكتورعبد الفتاح س���عود نائب رئيس الجامعة لش���ؤون 
التعليم والطالب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لش���ؤون 
الدراسات العليا والبحوث، والدكتورهشام تمراز نائب رئيس الجامعة 
لش���ؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أش���رف عمر عميد 

دور اإيجابي لـ »الأهلي الم�صري«

 في دعم العمالء المتعثرين 

نج���ح البنك األهل���ي المصري في دعم عدد م���ن عمالء القطاع 
المصرف���ي المتعثري���ن وإع���ادة الحي���اة ألنش���طتهم اإلقتصادية مرة 
أخ���رى. وق���ال رئي���س مجل���س إدارة البن���ك  »إن البن���ك ق���ام بضخ 
تس���هيالت ائتماني���ة بلغت قيمته���ا نحو 3.9 مليارات جنيه لمس���اندة 
وتعوي���م 45 عمياًل، س���واء من عمالء البنك األهل���ي أو عمالء لبنوك 
أخ���رى«، مؤكداً »أن تلك الخطوة المهمة تأتي في إطار إس���تراتيجية 
البن���ك نحو الوقوف داعماً ألي مش���روع قائم حت���ى  في حالة تعثره، 
وهو ما يتم بإش���راف البنك المركزي المصري سعياً إلستمرار عجلة 
التنمي���ة والت���ي تنعك���س آثارها اإليجابي���ة على اإلقتص���اد المصري 
عموم���اً، وخصوصاً أن بعض تلك المصان���ع لها دور حيوي في نجاح 

كلية الطب، ونرمين ش���هاب رئيس التس���ويق والتنمية المجتمعية في 
البن���ك األهلي المصري، وعدد من أس���اتذة الجامع���ة وأعضاء هيئة 

التدريس وفريق عمل المسؤولية المجتمعية في البنك.

في اإطار حملته الترويجية لبطاقات »نغنغة«

»الأهلي الم�صري« ُي�صّلم الجوائز للفائزين في الحملة 

س���لّم الرئيس التنفي���ذي للتجزئة المصرفية والف���روع في البنك 
األهلي المصري كريم سوس، الجوائز للفائزين في الحملة الترويجية 
لبطاق���ات االئتمان والتي أطلقه���ا البنك في يوليو/تموز والتي حملت 
عن���وان »نغنغة«، ويبلغ عدد جوائزها 30 جائزة بواقع 30 فائزاً، وقد 
أظهرت نتيجة الس���حب الذي تم اج���راؤه فوز 30 عمياًل من مختلف 
المحافظ���ات من العمالء حاملي بطاق���ات االئتمان، حيث حصل كل 

صورة جماعية لحفل الحملة الترويجية لبطاقات »نغنغة«
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فائ���ز عل���ى جائزة قدره���ا 5000 جنيه ش���هرياً لمدة س���نة بإجمالي 
60000 جنيه مما يعكس التنوع في ش���رائح عمالء بطاقات اإلئتمان 

في بنك أهل مصر.

اإتفاقية بين »الأهلي الم�صري« و»موا�صالت م�صر«

 لزيادة راأ�صمال ال�صركة بدخول البنك كم�صاهم جديد 

ع البنك األهلي المصري إتفاقية مساهمين بغرض المساهمة   وقَّ
في شركة مواصالت مصر التي تُدير مشروع متطور للنقل الجماعي 
الذك���ي لل���ركاب، وذلك عن طريق ضخ رأس���مال جديد في الش���ركة 

يمكنه من تملك نسبة 20 % من أسهم الشركة. 
وأكد هش���ام عكاش���ه رئيس مجلس إدارة البنك األهلي المصري 
»أن االتفاقي���ة تأتي في إطار ال���دور التنموي الرائد للبنك في خدمة 
أه���داف التنمية المس���تدامة ورؤي���ة مصر 2030 في مج���ال تطوير 
منظومة نقل الركاب، حيث يستهدف البنك من اإلستثمار في الشركة 
- بوصفه���ا واحدة من أكبر ش���ركات النقل الجماعي للركاب - تنويع 

مصادر تمويل مش���روعاته طويلة األجل من خالل تمويل مش���روعات 
البنية التحتية، وال سيما في قطاعات النقل«.  

اإتفاقية م�صاهمين

 بين »الأهلي كابيتال القاب�صة« و»�صيرا«

وقعت شركة األهلي كابيتال القابضة - الذراع اإلستثماري للبنك 
األهلي المصري - إتفاقية مس���اهمين مع شركة القاهرة لإلستثمار 
والتنمية العقارية )CIRA( والتي تُعّد أكبر شركة عاملة في الخدمة 
التعليمي���ة، ومدرج���ة في البورص���ة المصرية وذلك بهدف تأس���يس 
ش���ركة األهل���ي CIRA للخدمات التعليمي���ة ش.م.م، وهي اإلتفاقية 
الت���ي تأتي لتتوافق مع األهداف المش���تركة للجانبي���ن، لتقديم تعليم 
عالي الجودة على مس���توى عالمي لجمي���ع فئات المجتمع المصري، 
وعل���ى األخ���ص فئة متوس���طي الدخل. تُع���د هذه الش���راكة نموذجاً 
للتع���اون المتكامل بي���ن أكبر البنوك العامة وأح���د أهم رموز القطاع 

الخاص في مجال التعليم.

 اإمكانية الإ�صتراك 

في خدمة الك�صف الإلكتروني 

للح�صابات والبطاقات 

 أعلن البنك األهلي المصري، إتاحة خدمة الكشف 
اإللكتروني عن تعامالت الحسابات والبطاقات لعمالئه 
الراغبي���ن في إس���تبدال الكش���وف الورقية بالكش���وف 
اإللكترونية. يأتي ذلك سعياً من البنك لتحسين مستوى 
الخدم���ة المقدمة للعمالء وللحد من إس���تهالك الورق 
والمس���اهمة في الحفاظ على البيئة، حيث يس���تهدف 
البن���ك من تلك الخدم���ة تدعيم اس���تراتيجيته للتحوُّل 

الرقمي التي يطبقها بخطط تدريجية مدروسة.

المشاركون في حفل اإلتفاقية بين »األهلي المصري« و »مواصالت مصر« 
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إفتت���ح رئيس مجل���س اإلدارة والرئيس التنفي���ذي لبنك القاهرة 
ط���ارق فايد، ورئيس مجلس إدارة »مؤسس���ة صّناع الخير« مصطفى 
زم���زم، قري���ة داوود في محافظة الفيوم، ف���ي حضور محافظ الفيوم 
الدكت���ور أحمد األنص���اري، عقب إنتهاء أعم���ال التطوير بالقرية في 
إطار مشاركة البنك بمبادرة »حياة كريمة« والتي أطلقها الرئيس عبد 

الفتاح السيسي في بداية العام 2019.
ويق���ول فايد »إن مبادرة »حي���اة كريمة« تُعد األولى من نوعها في 
تاريخ مصر بهذا الحجم الضخم من اإلنفاق واإلس���تهداف واإلدارة، 
نظ���راً إل���ى الش���راكة الكبيرة بين كافة مؤسس���ات الدول���ة والتكاتف 
والتوح���د في التنفيذ، فضاًل عن حج���م التمويل والتنفيذ والمتابعة«، 
مش���يراً إل���ى »أن المب���ادرة تؤك���د إنحي���از الدولة للمواطن البس���يط 

ومحدودي الدخل في قرى ونجوع مصر«.
وأشار فايد إلى »أن بنك القاهرة من أوائل البنوك التي إنضمت 
إل���ى مبادرة »حي���اة كريمة« من خالل الش���راكة مع »مؤسس���ة صّناع 
الخي���ر« بإعتباره���ا واحدة م���ن أهم الجه���ات التنفيذي���ة للمبادرة«، 
موضح���اً »أن حج���م مس���اهمات البنك ضمن المب���ادرة، يبلغ نحو 11 
مليون جنيه حتى اآلن، لدعم القرى والمناطق األشّد إحتياجاً، ضمن 
المب���ادرة داخل محافظ���ات الفيوم، واألقصر، وقنا، ومركز الس���نطة 
ف���ي محافظة الغربية«، مؤك���داً »أن مبادرات تنمية القرى، تُعد محور 

إهتمام رئيسي يلحظه البنك في مجال العمل المجتمعي«.
بدوره���ا، أش���ادت رئي���س قط���اع إتص���االت المؤسس���ة والتنمية 
المستدامة في بنك القاهرة هايدي النحاس، بالشراكة اإلستراتيجية 
مع »مؤسس���ة صّناع الخير«، ضمن مب���ادرة »حياة كريمة« لما لها من 
أبع���اد تنموية عدي���دة لقرى ونجوع مصر، والتي أس���فرت عن تطوير 
وإع���ادة إعم���ار المنازل المتهالكة وتس���قيف المن���ازل، ومّد وصالت 

بنك القاهرة ومؤسسة صنّاع الخير يشهدان
 إفتتاح قرية داوود في الفيوم عقب إنتهاء أعمال التطوير

األخبار والمستجدات

مي���اه الش���رب النقية، فضاًل عن جهود المب���ادرة في تحقيق التمكين 
اإلقتصادي لس���كان تلك القرى، كما ش���ملت أعم���ال التطوير ترميم 
وتجديد مصنع الس���جاد اليدوي بقرية دار الس���الم، والذي يعمل فيه 

نحو 260 أسرة«.
يُذك���ر أنه في مركز الس���نطة بمحافظة الغربية، ش���ملت أعمال 
التطوير إطالق مشروع تنموي، يتناسب مع طبيعة الظروف الحياتية 
لس���كان القرية والنش���اط الرئيس���ي لهم وتدريبه���م عليها، من خالل 
توفير مراكب صيد وثالجة لحفظ األسماك، وتوفير كافة المقومات 
الالزم���ة لنجاح المش���روع والذي يُوفر لألهالي حرف���ة دائمة ودخاًل 

مستداماً.
علماً أن نموذج العمل الذي يتبّناه بنك القاهرة في كافة مبادراته، 
يق���وم عل���ى ركائ���ز أساس���ية ع���دة تس���تهدف التمكي���ن اإلقتصادى 
لمختلف ش���رائح المجتمع، وال سيما الشباب والمرأة المعيلة في كل 
المحافظات في مصر، مع التركيز على صعيد مصر والذي يستحوذ 

على نحو 90 % من تلك المبادرات.

فايد يقّص شريط إفتتاح قرية داوودالجلسة اإلفتتاحية

دًا اإلنتاج في مصنع السجاد في القرية فايد متفقِّ
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أعل���ن الدكتور خالد ب���ن ثاني بن عبداهلل 
آل ثاني رئيس مجلس إدارة الدولي اإلسالمي 
نتائ���ج أعم���ال البنك عن الفت���رة المنتهية في 
30/9/2021، »إذ حقق الدولي اإلسالمي في 
نهاية الربع الثالث صافي ربح بلغ 840 مليون 
ريال، أي بنس���بة نم���و 7.0 % مقارنة بالفترة 
المقابل���ة م���ن العام 2020، وبل���غ العائد على 

السهم 0.55 ريال قطري«.
وق���ال الدكتور خالد بن ثان���ي: »إن هذه 
النتائج تظهر مواصلة البنك تحقيق النتائج 
المرحلي���ة  خطط���ه  وتنفي���ذ  المس���تهدفة 
واإلستراتيجية، وتسجيل أداء متميز بفضل 
البيئ���ة المالئمة وجهود اإلبت���كار والتطوير 
الت���ي يق���وم به���ا. علم���اً أن ق���وة اإلقتصاد 
القطري الذي يوفر البيئة المناسبة إلزدهار 
األعم���ال، ويحق���ق أرقام نمو كبيرة، تش���هد 
عليها النهضة الش���املة التي تعيش���ها قطر 
في جمي���ع المجاالت، بفض���ل رؤية ورعاية 
ودع���م الش���يخ تميم بن حم���د آل ثاني أمير 
البالد«، مش���يراً إلى »أننا حافظنا على قوة 
تصنيفاتنا اإلئتمانية المرتفعة عند درجات 
A2 م���ن وكال���ة »مودي���ز« وA   م���ن وكال���ة 

»فيتش«.  

األخبار والمستجدات

»الدولي اإلسالمي« يعلن نتائجه عن الربع الثالث من 2021:

إجمالي اإليرادات نحو 1.85 مليار ريال
وصافي األرباح 840 مليون ريال بنمو 7.0 %

وإجمالي األصول 58.8 مليار ريال

 بدوره، أش���ار عبدالباس��ط أحمد الش��يبي الرئيس 
التنفي��ذي للدولي اإلس��المي إل���ى »أن إجمال���ي إيرادات 
البن���ك وصل ف���ي نهاية الرب���ع الثالث إل���ى 1,851 مليون ريال 
مقاب���ل 1,837 مليون���اً خالل الفترة عينها م���ن العام الماضي، 
فيم���ا وص���ل إجمالي األص���ول إل���ى 58.8 مليار ري���ال وبلغت 

أرصدة موجودات التمويل في نهاية الفترة 37.4 ملياراً«.
وأوض���ح الرئي���س التنفي���ذي »أن أرص���دة ودائ���ع العمالء 

إرتفع���ت إل���ى 39.3 مليار ريال أي بنس���بة نمو 9.3 % مقارنة 
بنهاي���ة الرب���ع الثالث للع���ام 2020، وفي الوق���ت عينه، واصل 
الدولي اإلس���المي رفع الكفاءة التش���غيلية نس���بة التكلفة إلى 
العائد فإستقّرت عند 18.7 %، بينما كانت هذه النسبة 20.0 % 
ف���ي نهاية الفترة المقابل���ة من العام الماضي، مما يُثبت جهود 
البنك المس���تمرة في تحديث ورفع كفاءة التشغيل في أنشطته 

المختلفة«.
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أظهرت دراسة، أّن بطء حملة التطعيم ضّد »كوفيد19-« قد يؤّدي خالل السنوات الثالث المقبلة إلى خسارة 2.3 تريليون دوالر
 من الناتج المحّلي اإلجمالي العالمي.

ووفقًا للدراسة التي أجراها مركز أبحاث »ذي إيكونوميست إنتليجنس يونيت«، فإّن »الدول التي ستكون قد لّقحت أقّل من 60% 
من سّكانها في حلول منتصف العام 2022 ستسّجل خالل الفترة 2022-2025 خسارة إجمالية في الناتج المحّلي اإلجمالي

 قيمتها 2.3 تريليون دوالر«، أي ما يناهز إجمالي الناتج المحّلي السنوي لدولة كبرى مثل فرنسا.

بطء التلقيح ضد كورونا سيُكبِّد إقتصاد العالم 
خسائر ب�2.3 تريليون دوالر

ولفتت الدراس���ة إلى أّن ثلثي هذه الخس���ائر ستتكّبدها الدول 
ذات اإلقتص���ادات الصاع���دة، مّم���ا س���يؤّدي إل���ى تأّخ���ر لحاقه���ا 
إقتصادي���اً بالدول األكثر تقّدماً، وإلى زيادة الفقر ومخاطر حصول 

إضطرابات إجتماعية فيها.
بحس���ب الدراسة، فإّنه خالل الفترة 2022-2025 ستخسر دول 
إفريقيا جنوب الصحراء بس���بب بطء حمالت التطعيم فيها، 2.9 % 
من إجمالي ناتجها المحلّي مقارنة بالتوقعات السابقة، مقابل خسارة 
مقدارها 0.1 % فقط من الناتج المحلّي اإلجمالي س���تتكّبدها دول 

أوروبا الشرقية.
ومن حيث الحجم، توّقعت الدراس����ة أن تكون منطقة آس����يا والمحيط 
اله����ادئ األكثر تض����ّرراً من بطء حم����الت التطعيم، إذ إّنها ستخس����ر 1.7 

تريليون دوالر من الناتج المحلّي اإلجمالي خالل الفترة 2025-2022.
كذلك، فإّن عدم المساواة في الحصول على اللّقاحات، سيؤّدي بدوره 
إلى تأخير النهوض اإلقتصادي للدول الفقيرة التي ستس����تغرق وقتاً أطول 

بكثير من الدول الغنية للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وفي حلول نهاية أغسطس/ آب 2021، تلّقى حوالي 60 % من سّكان 
ال����دول األغن����ى في العال����م جرعة واحدة عل����ى األقّل من أح����د اللّقاحات 
المض����اّدة لفي����روس »كوفي����د19-«، مقارنة ب� 1 % فقط من س����ّكان الدول 

الفقيرة، وفقاً لهذه الدراسة.
وقال����ت مديرة التوّقعات العالمية في مركز األبحاث ومعّدة الدراس����ة 
آغاث����ي ديماري����ه: »إّن هن����اك »فرصة ضئيل����ة« بأن يتّم »س����ّد« الفجوة في 
الوص����ول إل����ى اللّقاحات ألّنه »رغ����م البيانات الصحافي����ة المخادعة، فإّن 

التبّرعات من الدول الغنية ال تغطي سوى جزء بسيط من اإلحتياجات«.
وأضاف����ت ديماري����ه: »أّن مب����ادرة »كوفاكس« الدولي����ة الرامية لضمان 
حصول الدول الفقيرة على اللّقاحات المضاّدة ل� »كوفيد19-« بشكل عادل 

»فشلت«، رغم »توقعاتها المتواضعة« أساساً«.
وأجري����ت الدراس����ة ف����ي حوالي 200 بل����د من خالل ع����رض جداول 
حمالت التطعيم المرتقبة وتوّقعات التغّيرات في الناتج المحلّي اإلجمالي. 

األخبار والمستجدات
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كشفت سلطة الرقابة على المصارف وشركات التأمين في فرنسا ACPR، في أرقامها االحديثة المقلقة في العام 2020، 
والنصف األول من العام 2021 عن معطيات واسعة تطال العمل المصرفي الفرنسي، وكيفية مواجهته لتداعيات الجائحة. 
وبّينت هذه الجهة أن قطاعي المصارف والتأمين في وضع جيد، إذا أخذنا في اإلعتبار األزمة التي عبرتها فرنسا كالعديد 

من دول العالم لمواجهة التحديات التي فرضها الوباء العالمي على مختلف القطاعات والمؤسسات.

بعد عام على الكوفيد-19
سوقا المصارف والتأمين بصحة جيدة

الدراسات واألبحاث والتقارير

س���لطة الرقابة إعتبرت أنه في مرحلة تس���ودها أزمة إقتصادية 
ناجمة عن تداعيات الجائحة الصحية تراجعت ربحية المصارف من 
دون أدنى ش���ك، وعلى نحو كبي���ر، ومع ذلك حافظ هذا القطاع على 

لعب دور المسعف والممول األساسي لإلقتصاد الوطني.
وف���ي أرقام الع���ام 2020 بّينت س���لطة الرقابة عل���ى المصارف 
والق���رارات ذات الصل���ة، أن حج���م البيان���ات المصرفية الفرنس���ية 
اإلجمال���ي تنامى بنس���بة عالية خالل العام الماض���ي، وفي عّز فترة 
الجائح���ة، مس���جاًل 9641 مليار ي���ورو، ما يُعادل نس���بة 423 % من 
الناتج الخام الداخلي لفرنس���ا، محّققاً رقماً قياس���ياً جديداً، مقارنة 

بمثيله في العام 2008.
بالنس���بة إلى سلطة الرقابة، إن القروض شّكلت قسماً كبيراً من 
هذا الحجم الهائل بإرتفاع بنس���بة 6 % لألفراد، وبحجم 77 ملياراً، 

وبنسبة 15 % للشركات غير المالية وبحجم زيادة 131 ملياراً.
هذا التوجه باألداء في العام 2020، عّزز من مكانته في النصف 
األول م���ن الع���ام 2021 مع تخصيص قروض في إزدياد، لكن بنس���بة 
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زيادة أقل من تلك التي سجلها في العام 2020.
س���لطة الرقابة لم تخف س���عادتها بهذا األداء 
للمصارف الفرنسية وشركات التأمين. ومع ذلك، 
فرض���ت مناط���ق م���ا يُس���ّمى بالحيط���ة والحذر، 
ف���ي ما يخ���ص القروض غي���ر المطابق���ة، بمعنى 
أن���ه عندما يُق���ّدم المصرف قرض���اً ألمر الزبائن 
باإلجم���ال، يُع���ّرض نفس���ه للمخاطر ب���أن ال يفي 
الزب���ون الق���رض. وأي قرض يُصب���ح غير مطابق 
 ،Non – Performing Loans NPL

وبالنسبة إلى األفراد، فإن فائض اإلّدخار لم تستفد منه حسابات 
التأمي���ن عل���ى الحياة على س���بيل المثال، حيث تراج���ع اإلقبال على 
اإلي���داع في هذا النوع من التأمين بحج���م 7 مليارات، وعدم اإلقبال 

)الق���روض المتعثرة(، عندما يتوقع البنك بأن الزبون المقترض من 
غير المحتمل أن يُسّدد قرضه أو في حالة التأخر عن السداد لمدة 

ثالثة أشهر على األقل.

عندم���ا يُصّنف الق���رض كذل���ك، يُصبح هذا 
الق���رض تالياً مصدر قلق للبن���ك، ويُهدد صالبته 
المادية، ألنه يُؤثر على الربحية، ويُسهل الخسارة 
للمص���رف. والمص���رف الذي يُعاني من مس���توى 
ع���ال من ه���ذه الق���روض، يُصبح غير ق���ادر على 
إقراض األفراد والشركات، األمر الذي يُؤدي إلى 
عدم مس���اندة اإلقتصاد الوطني، نظراً إلى تراجع 

قدرة البنك على التمويل.

على ذلك جاء نتيجة نس���بة الفائدة المتدنّية على حس���ابات التأمين 
على الحياة.

ه���ذا الواق���ع فرض عل���ى ش���ركات التأمين إع���ادة النظر بحجم 
ماليته���ا وتوظيف ذلك على المخاطر المحتملة والتي قد يتعّرض لها 

المؤّمنون على حياتهم.
مازن حمود/باريس
محلل إقتصادي ومالي 

س���لطة الرقاب���ة ACPR تعتبر أن���ه حتى اآلن، ه���ذا النوع من 
القروض ال يزال تحت السيطرة، ويُشكل نسبة 2.6 % على مجموع 

األفراد، وبنسبة 3.9 % للشركات غير المالية.
وبعدم���ا خّف���ت تداعيات الجائح���ة نتيجة إحت���واء الحاجة إلى 
التمويل، تُركز الس���لطات المصرفية اليوم على القروض المضمونة 
م���ن قبل الدول���ة PGE. وبقيت معطيات ACPR أن���ه حتى نهاية 
حزيران/يوني���و 2021 بنس���بة ضئيل���ة ج���داً م���ن ه���ذه الق���روض 
المضمونة، تحّول إلى قروض NPL، مع نسبة 3.2 %، في حين أن 
البنك المركزي الفرنس���ي كان يتوقع أن نس���بة 10 % من الشركات 
الفرنسية ستواجه صعوبة في سداد قروضها المضمونة من الدولة 

PGE، ليتبّين اليوم أن هذه النسبة تدّنت حتى 4 %.
بالنس���بة إلى األف���راد، هذا الس���يناريو غي���ر وارد، إنما إنصّب 
اإلهتمام على القروض الخاصة بالعقارات، وهذه القروض أصبحت 
تحت قرار المجلس األعلى لإلس���تقرار المالي والذي أصبح معياراً 

من المعايير المصرفية في فرنسا.
في صورة إجمالية، نجم عن أزمة الكوفيد، حاجة كبرى للقروض 
م���ن جهة، وإقبال ق���وي على اإلدخار وبحجم ودائ���ع بلغ 6959 مليار 
يورو في نهاية العام 2020، مقارنة بحجم ودائع ب� 6200 مليار يورو 

في نهاية العام 2019.
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لم تستطع سوى حفنة من عمالت األسواق الناشئة، الحفاظ على المكاسب مقابل الدوالر هذا العام،
ر دلتا شديد العدوى خط صدع جديدًا للدول النامية.  وقد تتقلص هذه القائمة مستقباًل، حيث ُيشكل متغيِّ
د القيود وقد تشعر البلدان المتأخرة في معدالت التطعيم، مثل جنوب إفريقيا وروسيا، بالضغط ألنها تشدِّ

.Credit Agricole التي ستضر بالنشاط االقتصادي، وفًقا لبنك 
 وُتعد عملتا الراند والروبل، اللتان كانتا األفضل أداًء في العام 2021،

 من بين تلك التي تسّببت في إنخفاض مؤشر عمالت األسواق الناشئة في يونيو/حزيران للمرة األولى.

ع الهوَّة ر »دلتا« يصيب عمالت األسواق الناشئة ويوسِّ متحوِّ

وقال سيباس���تيان باربي، رئيس استراتيجية األسواق الناشئة في 
Credit Agricole: »إن اإلنج���ازات م���ن حي���ث التطعيم، س���تكون 
عام���ل تمايز متزايداً بين األس���واق الناش���ئة في النص���ف الثاني من 
الس���نة«، مش���يراً إلى »أن تأثي���ر زيادة إنتش���ار متغيُّ���رات الفيروس، 
س���يختلف بش���كل كبير إعتماًدا عل���ى معدالت التطعي���م، فضاًل عن 

العوامل اإلقتصادية والسياسية«.
ويش���عر كل من الراند الجنوب إفريقي والبيزو الكولومبي باأللم 
من اإلرتفاع الح���اد في حاالت Covid-19، مما يُبقي التوقعات في 
ش���أن تش���ديد السياسة النقدية بعيداً. ويتس���بب الفيروس أيضاً في 
إح���داث فوضى ف���ي إقتصاداتها، إذ إن تش���ديد القيود يضغط على 
إقتص���اد جنوب إفريقيا الذي يعاني من أس���وأ إنكماش له منذ قرن، 
ف���ي حين أن ق���رار كولومبيا تعلي���ق خطة لزي���ادة الضرائب أدى إلى 

خفض التصنيف إلى غير مرغوب فيه من قبل وكالة »فيتش«.
عملتا جن���وب إفريقيا وكولومبيا هما األكث���ر عرضة للخطر ألن 

البنكين المركزيين ال يرفعان معدالتهما »لبناء وس���ادة س���عر حقيقي 
مقاب���ل ال���دوالر«، وفًق���ا إلد الحس���يني، محلل كبير ألس���عار الفائدة 
والعمالت في Columbia Threadneedle Investments في 
نيويورك. ومما يزيد الضغط، إحتمالية زيادة اإلنفاق المالي، وخطر 
التدفق���ات الخارجة بعد تدفق المس���تثمرين العالميين المتعطش���ين 

للعوائد على أصول الدول هذا العام.
بالمقارن���ة، فإن الريال البرازيلي والبيزو المكس���يكي س���يكونان 

أكثر مرونة مع تشديد سياسة البنوك المركزية، على حد قوله.
إنتش���ار س���اللة الدلتا كان له أثره أيضاً على جنوب شرق آسيا، 
وتتوق���ع MUFG Bank Ltd أن تؤث���ر عائدات الس���ياحة البطيئة 

على عملة الباهت التايالندية.
ف���ي غض���ون ذل���ك، تراجع���ت الروبي���ة اإلندونيس���ية إل���ى أدنى 
مستوياتها منذ أبريل/نيسان 2021، حيث فرضت البالد أشد القيود 

حتى اآلن على المراكز اإلقتصادية في جاوة وبالي.

الدراسات واألبحاث والتقارير
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ة تو�صيع الهوَّ

وق���ام ع���دد قليل فق���ط من ال���دول النامي���ة – تش���يلي والصين 
و)إس���رائيل( واإلمارات العربية المتحدة ودول وس���ط وش���رق أوروبا 
– بتلقيح ما يقرب من نصف سكانها، وهو المستوى الذي يُنظر إليه 
على أنه ضروري للحد من إنتش���ار متغيُّر الدلتا، بحسب تقرير لبنك 

أوف أميركا.
وق���ال ديفيد هونر، رئيس إس���تراتيجية األص���ول المتقاطعة في 
بنك أوف أميركا: »إن معظم األس���واق الناش���ئة الرئيس���ية، يجب أن 
تصل إلى هذا المس���توى في حلول نهاية العام، بما في ذلك البرازيل 

والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا وتركيا«.
وأض���اف هون���ر: »إن جن���وب أفريقي���ا في وضع ح���رج، حيث تم 
تطعيم حوالي 5 % فقط من س���كانها. بالمعدل الحالي، سيس���تغرق 
األمر حتى العام 2023 لتصل البالد إلى نس���بة تطعيم 50 %. وفي 
كولومبيا، تم تلقيح 11 % فقط من الس���كان بش���كل كامل، وهي نسبة 

أقل من تلك الموجودة في تشيلي والمكسيك والبرازيل.
وتؤث���ر البيان���ات االقتصادية على ه���ذا التقس���يم، إذ إنخفضت 

مؤش���رات مديري المشتريات في روس���يا وجنوب إفريقيا ، جنباً إلى 
جن���ب مع تل���ك الموجودة في الدول اآلس���يوية ذات معدالت التطعيم 
المنخفض���ة نس���بياً، ف���ي يونيو/حزي���ران 2021. فيم���ا إرتفعت في 
الغال���ب تلك الموجودة في أوروبا الش���رقية وأمي���ركا الالتينية، حيث 

برامج التلقيح أكثر تقدماً.

�صغوط على البنوك المركزية

وق���د يؤدي ذل���ك إلى زيادة الضغ���ط على البن���وك المركزية في 
ال���دول النامية لتبقى متكيفة، وهو أمر س���لبي آخ���ر للعمالت، حيث 
يبدأ اإلحتياطي الفيدرالي في مناقش���ة تقليص التحفيز. كما أنه قد 
يُعّمق اإلنقس���ام بين األسواق الناشئة والمتقدمة. هذا يظهر بالفعل، 
حيث تغلَّب مؤش���ر »بلومبرغ« ألسهم األس���واق المتقدمة على نظيره 
في األس���واق الناش���ئة بمقدار ضعفين تقريباً منذ بداية الربع الثاني 

من السنة الجارية.
وحت���ى المزيد من الدول الصناعية، مثل المملكة المتحدة، تُكافح 
إلحتواء الفيروس، رغم القيود الصارمة نسبياً والتقدم في اللقاحات.  

تحت شعار »ربع قرن من الثقة«  
بنك التضامن يدشن فعالية »اليوبيل الفضي« لتأسيسه

يحتف���ل بنك التضامن بمرور 25 عاماً من���ذ إنطالقته في العام 1996، 
ويُمارس أعماله المصرفية واإلستثمارية المختلفة، وفق األعراف والقواعد 
المصرفي���ة المتع���ارف عليها طبق���اً للقوانين النافذة، وبم���ا ال يتعارض مع 
أحكام الشريعة اإلسالمية، إذ على مدار هذه السنوات، نجح بنك التضامن 
في تأكيد مكانته كواحد من أهم البنوك اليمنية التي إس���تطاعت أن تُحقق 

الكثير من اإلنجازات والنجاحات خالل الفترة الماضية.
إفتتح حفل التدش���ين، مؤس���س البن���ك عبد الجبار هائل س���عيد أنعم، 
حيث أش���ار إلى »مراحل التأس���يس األولى والمعوقات التي صاحبت مرحلة 
التأس���يس المختلفة، والمتمثلة في إصرار اإلدارة في المضي قدماً بتجاوز 
كل الصعاب، حتى نيل ثقة العمالء داخل الوطن وخارجه«، مؤكداً »أن النمو 

المتس���ارع ف���ي مختلف المؤش���رات المالي���ة، دليل على المس���يرة الناجحة 
والرؤية الواضحة والقيم«.

بدوره قال رئيس مجلس اإلدارة شوقي أحمد هائل: »إن عملنا الدؤوب 
والمتواص���ل، وتعاونن���ا جميع���اً م���ع الكثير من المؤسس���ات، جع���ل من بنك 
التضام���ن مؤسس���ة مصرفية رائدة موثوقة، تس���عى دوماً إل���ى تقديم حلول 
مالية مبتكرة، بغية تحس���ين أس���لوب حياة المجتمع، وتواكب المتغيُّرات في 

ظل التقدم في المجاالت الرقمية المتسارعة«.
من جانبه ثّمن المدير العام للبنك محمود عطا الرفاعي »جهود كل فرد 
من أفراد أس���رة بنك التضامن، الذين يُمثلون الركيزة األساس���ية لما وصل 
إليه البنك، من نيل ثقة الجميع أفراداً ومؤسسات ومنظمات تتعامل معه«.
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الشركات العالمية تُواجه تحّوالت عميقة
والصين مارد إقتصادي على أبواب اإلستيقاظ!

في العام 1989 كانت الواليات المتحدة األميركية، ال تزال تفتخر 
بأكب���ر إقتصاد عل���ى وجه األرض، لكن العديد م���ن األميركيين كانوا 
يخب���رون أطفالهم بتعلم اللغة اليابانية حتى يتمكنوا من التحدث إلى 
رؤس���ائهم الجدد المتوقعين، والس���بب أن أكثر من نصف 20 ش���ركة 
كبرى في العالم وفق القيمة السوقية في اليابان مقابل أقل من الثلث 

في أميركا.
ف���ي الس���يارات والصل���ب والبن���وك والسمس���رة واإللكتروني���ات 
وغيره���ا، كانت الش���ركات الياباني���ة في طريقها إلى الس���يطرة على 
المنافس���ة العالمية. لكن وبعد عقد م���ن الزمان، كان كل ذلك مجرد 
كاب���وس بعيد المن���ال لألميركيين، إذ إن اثنتي���ن فقط من أفضل 20 
شركة في العالم كان مقرهما في اليابان، و14 في الواليات المتحدة.

وبينم���ا أعاد اإلبداع األميركي وري���ادة األعمال القيادة األميركية 
ف���ي ع���دد من المج���االت، وال س���يما المج���ال الحي���وي للتكنولوجيا 
الرقمي���ة وتطبيقاتها. إصطدمت اآلن بالصي���ن، وليس اليابان، وهي 

المنافس الرئيسي وقادمة بقوة وبسرعة.
خالل الس���نوات ال� 30 الماضية ش���هدت العديد من الصناعات 
إضطراب���ات وتراجعت األس���ماء التجارية الش���هيرة وإختفى بعضها، 
بينم���ا إنفج���ر الواف���دون الج���دد على الس���احة، حيث كانت س���رعة 
التح���وُّل مذهلة، بع���د أن أصبح رواد األعمال الش���باب من أصحاب 

المليارات في غضون سنوات بدالً من عقود عديدة.

جر�س اإنذار

يقول د. س���عود الثاقب، عضو هيئة التدريس في قس���م التمويل 

ف���ي كلية العل���وم اإلدارية في جامعة الكوي���ت: »إن  المقارنة بين أكبر 
20 ش���ركة ف���ي العالم خالل ال� 30 س���نة الماضية،  تكش���ف تغيُّرات 
كثي���رة أبرزها إختفاء الش���ركات األوروبية وإنته���اء المعجزة اليابانية 
والقطاع���ات الصناعية والش���ركات النفطية، والس���يادة والس���يطرة 
للشركات األميركية،  وظهور المارد الصيني وقطاعات التكنولوجيا«. 
ويضي���ف الثاق���ب: »إن تلك التغيُّ���رات تُبين بش���كل واضح تأثير 
الحكوم���ات وقواني���ن الدول على أداء ومس���تقبل الش���ركات، وهو  ما 
يُمث���ل جرس إنذار لدول الخليج بأن اإلعتماد على النفط خطر كبير 
جداً، والسياسات اإلقتصادية غير مستدامة، ليس فقط على المدى 
الطوي���ل، لكن حتى على المدى القصير، وأن دول الخليج حالياً تقف 
أمام منعطف تاريخي يمثل جرس إنذار أخير، قد يكون فرصة مناسبة 

لمراجعة الذات والعودة لألساسيات وطرح األسئلة الجوهرية«.
وتس���اءل الثاقب: »ما أدوار ومس���ؤوليات الحكومة والشعب والقطاع 
الخاص؟ وكيف يمكنهم العمل معاً لصوغ هوية اقتصادية جديدة؟ ثم خلق 
هوية اقتصادية جديدة للمس���تقبل، مع التأكيد على عدم محاولة إصالح 

أخطاء الماضي فحسب، بل أيضاً التفكير والبناء من أجل المستقبل«.
 ويخت���م الثاقب بالقول: »إن المس���تقبل لمن يعم���ل ويُخطط ويحترم 
تغّير األسواق وتطورها اللذين ال ينتهيان، ويستغل موارده ويستثمر ثروته 
البش���رية بطريقة حصيفة وحكيمة«، ذاك���راً أننا »نعيش في زمن التطور 
السريع،  فمن لم يتغيُّر بإختياره قد يجبر لتغّير الظروف وقواعد األسواق، 
فالحكيم َمن تعلّم وإس���تفاد من تجارب غيره ممن بدأوا بعده وس���بقوه، 
 فليس من الحكمة إدارة سياسة الدولة االقتصادية بالطريقة نفسها التي 

تدار بها المؤسسات العسكرية في زمن الشفافية والحوكمة«.

األخبار والمستجدات
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التوزيعات النقدية العالمية
 تتجه إلى أعلى مستويات ما قبل كورونا في نهاية 2021

األخبار والمستجدات

 تستعد التوزيعات النقدية العالمية لتتجاوز مستويات ما قبل الوباء 
ف���ي حل���ول نهاية الع���ام 2021، وهو أبكر مما توق���ع المحللون، مدعومة 
بش���ركات التعدي���ن المس���تفيدة م���ن طف���رة الس���لع. وكان���ت مدفوعات 
المس���اهمين في الربع الثالث من الس���نة الجارية أقل بنسبة 2 % فقط 
من مستواها القياسي في أوائل العام 2020، وفقاً لمؤشر توزيع األرباح 

األخير لمدير الصندوق يانوس هندرسون.
توزيع���ات األرباح هي مص���در دخل لصنادي���ق التقاعد والجمعيات 
الخيري���ة والمؤسس���ات في جميع أنح���اء العالم، إضط���رت العديد من 
الش���ركات إلى قطع أو تعليق مدفوعاتها للمس���اهمين في األيام األولى 

للوباء للحفاظ على السيولة النقدية.
وق���ال جيم���س هاريز، كبير مدي���ري الصناديق في إس���تراتيجية 
الدخل العالمية لشركةTroy Asset Management: »إن الزيادة 
ف���ي توزيعات األرباح »أم���ر جيد بالفعل للمس���تثمرين«، ونحن نعيش 
ف���ي عالم تكون فيه التقييم���ات ممتلئة إلى حد كبير في معظم فئات 
األص���ول، إن ل���م يكن جميع فئ���ات األصول. ومن المرج���ح أن تكون 
العوائ���د المتوقعة منخفضة. وهذا يتزامن مع وقت يكون فيه الدخل 

منخفضاً للغاية في أي مكان آخر«.
وإرتفعت التوزيعات النقدية العالمية بنس���بة 22 % على أس���اس 
س���نوي على أساس أساسي، مع قيام 90 % من الشركات برفعها أو 

إبقائها ثابتة خالل الربع الثالث من السنة الجارية.
غ���ّذى قطاع التعدين معظم اإلنتعاش، مع إرتفاع أس���عار الس���لع 
األساس���ية، وحقق العديد من ش���ركات التعدين أرباحاً قياس���ية أدت 

بدوره���ا إلى زي���ادة مدفوعات المس���اهمين. ومن المتوق���ع أن تكون 
BHP أكبر دافع لألرباح في العالم هذا العام، حيث تُوزع نحو 18.9 

مليار دوالر على المساهمين.
وكان���ت التغييرات التنظيمية في القط���اع المصرفي عاماًل آخر 
وراء الطفرة العالمية. وقالت جين ش���وميك، مديرة محفظة العمالء 
ف���ي فري���ق دخل األس���هم العالمية في يانوس هندرس���ون: إن البنوك 
كانت قادرة على »االستفادة بسرعة من تخفيف القيود على توزيعات 
األرباح« ، واس���تعادة المدفوعات إلى »مس���توى أعل���ى مما كان يبدو 

ممكًنا حتى قبل بضعة أشهر«.
في الواليات المتحدة، بدأت بعض الشركات في إعادة تعيين األرباح 
السنوية، في عالمة على الحماس بين الشركات لمكافأة المساهمين.

ر  ورغم أنه من المتوقع إس���تمرار إستعادة أرباح البنوك، فقد حذَّ
المحلل���ون من أن أرباح التعدين ق���د تنخفض في العام 2022. وقال 
شوميك إنه »من غير المرجح أن تتمكن شركات التعدين من الحفاظ 
على هذا المس���توى من المدفوعات نظراً إلى إعتمادها على أس���عار 
السلع األساسية المتقلبة«. وإنخفض خام الحديد بنسبة 60 % منذ 

سجله في مايو/أيار 2021.
وشهدت أستراليا والمملكة المتحدة أكبر إرتداد بعد أن تضررت 
بش���دة ج���ّراء التخفيضات المرتبط���ة بالوباء. وإس���تفاد كال البلدين 
 Rioو BHP م���ن تعرضهما للخدم���ات المالية والتعدين، م���ع إدراج
Tinto في بورصة لندن. ورفعت الواليات المتحدة، التي ظلت مرنة 

نسبياً خالل الوباء، مدفوعاتها بمقدار الُعشر هذا الربع.
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المدرسة األوروبية للبنوك المركزية لم تعد موجودة
وولّت »الركيزة النقدية« للنهج التحليلي ل� »المركزي األوروبي«

إس���تكمل البن���ك المرك���زي األوروب���ي، مراجع���ة إس���تراتيجيته 
قب���ل الموعد المحدد، ف���ي ضجة أقل بكثير م���ن التحديث المكافئ 
لإلحتياطي الفيدرالي قبل عامين. لكن وراء هذا اإلستقبال الضعيف 

يكمن تطبيع ملحوظ لمؤسسة منطقة اليورو.
وإرت���أى بعض محللي القطاع المال���ي أنه »لم يتغيُّر الكثير«، على 
ح���د تعبير فريدري���ك دوكروزيت مراق���ب البنك المرك���زي األوروبي 
من ش���ركة »بيكتيت«. وقد س���محت كريس���تين الغارد رئيس���ة البنك 
المرك���زي األوروبي، لنفس���ها باإلختالف: فقد أص���رت في مؤتمرها 

الصحافي على أن األمر قد تغيَّر »كثيراً«.
ويُمك���ن للمرء أن يحاول التوفيق بي���ن وجهتي النظر هاتين، فالمراقبون 
المحبط���ون ض���د إعتقاد الغ���ارد وزمالئها أن هذه لحظ���ة كبيرة، من خالل 
مالحظ���ة أن المراجع���ة تلغ���ي عدي���داً م���ن الخصائ���ص التي جعل���ت البنك 
المركزي األوروبي مختلفاً بشكل كبير عن البنوك المركزية الرئيسة األخرى.
وق���د وّلى هدف »المقولة المزدوجة« المتمثل في تضخم »قريب 
ولك���ن أقل من« 2 %، وتم إس���تبداله به���دف 2 % متماثل على نحو 
واض���ح. ووّل���ت »الركي���زة النقدية« للنه���ج التحليلي للبن���ك المركزي 
األوروب���ي، الذي أول���ى إهتماماً خاص���اً لتدابير إم���دادات المال في 

تقليد لمصرف »بوندسبانك« قبل معاهدة »ماستريخت«.  
المصادق���ة واضحة أيض���اً على أن األدوات غي���ر التقليدية، التي تم 
تبنيه���ا خالل العقد الماضي، موجودة لتبقى، وينبغي إس���تخدامها طالما 
أنه من الصعب خفض أسعار الفائدة قصيرة األجل أكثر من ذلك بكثير.
وتتخل���ص المراجع���ة من أش���ياء كثي���رة، جعلت البن���ك المركزي 
األوروبي يبرز بش���كل ملحوظ جداً بين البنوك المركزية، وال س���يما 

تل���ك الس���مات التي غّذت التص���ورات بأن المؤسس���ة التي تتخذ من 
فرانكفورت مقراً لها، كان لديها ميل إنكماشي. 

ورأى ب���ن برنانكي، الرئيس الس���ابق لإلحتياط���ي الفيدرالي »أن 
البنوك المركزية يُمكنها التحوُّل من إستهداف التضخم إلى إستهداف 
مستويات األسعار، طالما أن معدالت الفائدة التي تحددها السياسة 
النقدي���ة عند أدنى حد ممكن. فقد اختار بنك االحتياطي الفيدرالي 
نفس���ه نهجاً مختلفاً: إس���تهداف متوس���ط التضخ���م والقلق أكثر في 

شأن التقصير عن الهدف بدالً من تجاوزه.
سلك البنك المركزي األوروبي طريقاً آخر، حيث أكد على تناسق 
هدف���ه، لكنه أعلن عدم التناس���ق في كيفية تحقيق���ه: لوقف توقعات 
التضخ���م م���ن االنج���راف إلى أقل م���ن 2 % عندما تك���ون معدالت 

السياسة منخفضة للغاية. 
تع���د فرانكف���ورت بإس���تخدام أدواته���ا األخ���رى بق���وة ومثاب���رة 
إضافيتي���ن، حت���ى ل���و كان ذلك يعن���ي أن التضخم قد تج���اوز 2 % 
لبع���ض الوق���ت إنه لي���س تباين كبير م���ن دون فرق. لك���ن اإلختالف 
طفي���ف فق���ط - على األقل من الناحية النظري���ة. وال يزال الكثيرون 
مش���ككين، بما في ذلك دوكروزيت الذي قال إنه »ترك بذلك الشعور 
غير المريح، بأنه سيستمر النظر إلى البنك المركزي األوروبي، على 

أنه أقل جرأة ومصداقية من اإلحتياطي الفيدرالي«.
إذاً، يتوقف الكثير على كيفية س���ماح الغارد إلستراتيجية البنك 
المرك���زي األوروبي الجدي���دة بإبالغ إتصاالتها. لق���د كافحت إلقناع 
األس���واق ف���ي الماضي ، يمكنه���ا اآلن المحاولة م���رة أخرى - وهذه 

المرة، بوعي وإحساس. 

األخبار والمستجدات
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شهدت قمة األمم المتحدة للمناخ 
المنعق����دة في غالس����كو بإس����كوتلندا 
ضغوطاً من الدول الفقيرة على الدول 
الغني����ة لدفع ثمن األض����رار المتزايدة 
االحتب����اس  ظاه����رة  ع����ن  الناجم����ة 
الح����راري. وأش����ارت هذه ال����دول إلى 

تزايد العواصف القوية واألعاصير والجفاف والفيضانات التي تؤثر على شعوبها. 
وتس����عى الحمل����ة التي تقوم به����ا هذه الدول للحص����ول على مئ����ات المليارات من 
ال����دوالرات س����نوياً لإلقتصادات المعّرض����ة لتغيُّر المناخ، رغم أنه����ا تعاني بالفعل 

للحصول على نحو 100 مليار دوالر تعهدت بها القوى العالمية قبل عام.
وتُق����دم األموال، التي تم التعهد بها في الس����ابق، إعترافاً بأن الدول الفقيرة 
أقل مس����ؤولية عن تغيُّر المناخ. وتهدف هذه األموال إلى مس����اعدة الدول النامية 
عل����ى اإلنتقال من الوقود األحفوري والتكيف مع الحقائق المس����تقبلية لعالم أكثر 

سخونة.
وق����ال هارغيت س����ينغ، المستش����ار لدى ش����بكة العمل المناخي والمش����ارك 
في المفاوضات بإس����م البل����دان النامية: »الخطوات التي إتخ����ذت للتخفيف )من 
آث����ار تغيُّ����ر المناخ( والتكيف معه����ا كانت بطيئة للغاي����ة، واآلن أصبحت لدينا هذه 

المش����كلة الكبيرة والمتنامية المتمثلة 
في الخسائر واألضرار«. وأضاف »أن 
المفاوض����ات ترك����زت حت����ى اآلن على 
إدراج كلمات مثل »الخسائر واألضرار« 
ف����ي النص الرس����مي إلتفاقي����ة القمة، 
وه����و طلب يُواجه مقاومة من الواليات 
المتح����دة واإلتح����اد األوروب����ي ودول متقدم����ة أخرى تش����عر بالقلق م����ن التكاليف 
المحتمل����ة والتداعي����ات القانونية«. ولم يرّد ممثل عن وف����د الواليات المتحدة في 

المؤتمر على طلب »رويترز« للتعليق.
ويُقّدر اإلقتصادي����ون حالياً تكاليف األضرار الناجمة عن األحداث المناخية 
المرتبطة بتغيُّر المناخ بأنها قد تصل إلى نحو 400 مليار دوالر س����نوياً في حلول 
العام 2030. في الوقت نفسة قدرت دراسة بتكليف من وكالة التنمية )كريستيان 
إي����د( أن األض����رار المناخية قد تكلف البلدان األكثر عرضة للخطر خمس ناتجها 

المحلي اإلجمالي في حلول 2050.
وق����ال س����ينغ من ش����بكة العمل المناخ����ي إنه »م����ن دون بعض المس����اعدات 
المالي����ة فإن تكاليف األضرار الناجمة عن تغيُّر المناخ يُمكن أن تؤدي إلى إفالس 

ة مما يعوق قدرتها على المساهمة في مكافحة تغيُّر المناخ«. اإلقتصادات الهشَّ

يُتوق���ع أن ينمو إقتصاد اإلتحاد 
األوروب���ي بوتي���رة أس���رع مم���ا كان 
متوقع���اً ه���ذا الع���ام، إال أن أس���عار 
وإضطراب���ات  المرتفع���ة،  الطاق���ة 
سالس���ل التوريد، وإحتمال تسجيل 
المزيد من اإلرتفاعات في إصابات 

كورونا، تُمثل مصدر قلق كبير، وفقاً ألحدث توقعات المفوضية األوروبية.
وم���ن المتوق���ع أن ينمو النات���ج المحلي اإلجمالي 5 % على أس���اس 
س���نوي، ف���ي اإلتحاد األوروبي ف���ي العام 2021، ثم ب���� 4.3 % في العام 
2022، ف���ي كل من اإلتحاد األوروب���ي ككل، وفي منطقة العملة األوروبية 

الموحدة اليورو، التي تضم 19 دولة.
وأعل���ن المفوض األوروبي لش���ؤون اإلقتصاد، باول���و جينتيلوني في 
بيان، أن »اإلقتصاد األوروبي ينتقل من مرحلة التعافي إلى النمو، إال أنه 

يواجه اآلن بعض الرياح المعاكسة«.
وقالت المفوضية، في بيان، إن »اإلختناقات واإلضطرابات في اإلمدادات 

حول العالم، تُلقي بثقلها على النشاط 
في اإلتح����اد األوروب����ي، وفضاًل عن 
ذلك، فإن����ه بعد اإلنخفاضات الحادة 
أس����عار  ترتف����ع   ،2020 الع����ام  ف����ي 
الطاقة، وال سيما في ما يتعلق بالغاز 

الطبيعي، بوتيرة مضطربة«.
وأضافت المفوضية »أن معدل التضخم السنوي، الذي يرتفع بسبب أسعار 
الطاقة إلى حد كبير، س���جل مس���توى تاريخياً عند 4.1 % في أكتوبر/تش���رين 
األول 2021 ف���ي منطقة اليورو«، مش���ددة على أن هذا كان أمراً مؤقتاً، متوقعة 
»أن يبلغ ذروته عند 2.4 % لهذا العام، ثم يتراجع إلى 2.2 % في العام 2022، 
ث���م إلى 1.4 % في الع���ام 2023، في منطقة اليورو«. وج���اءت التوقعات أعلى 

بصورة طفيفة بالنسبة إلى اإلتحاد األوروبي، الذي يضم 27 دولة.
وتصط����دم التوقع����ات الوردية عموم����اً، بالعديد من اإلحتم����االت، بما في ذلك 
إحتمال إعادة فرض إغالقات للس����يطرة على التفش����ي، وهو ما أفادت المفوضية، 
أنه »غير مستبعد«، وال سيما في الدول األعضاء ذات معدالت التطعيم المنخفضة.

الدول الغنية مطالبة ب�400 مليار دوالر لعالج »اإلحتباس الحراري«

اإلقتصاد األوروبي ينتقل من مرحلة التعافي إلى النمو

المفوضية تتوقع نمو إقتصاد منطقة اليورو ب� 5 % في 2021

األخبار والمستجدات
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األخبار والمستجدات

توقعات ببلوغ تضخم 
منطقة اليورو ذروته 

أواخر العام 2021

يرتفع التضخم في منطقة اليورو بأس���رع مما كان متوقعاً سابقاً 
ه���ذا الع���ام 2021 والعام المقبل 2022، قب���ل أن ينخفض كثيراً إلى 
م���ا دون ه���دف البن���ك المرك���زي األوروبي ف���ي الع���ام 2023، وفقاً 

إلقتصاديين إستُطلعت آراؤهم. 
وس���وف يصل إرتفاع أس���عار المس���تهلكين إلى ذروته عند 4.2 % 
ف���ي أواخ���ر الربع األخير م���ن هذا العام، وهو ما يزي���د على التوقعات 
السابقة عند 3.6 %، حسبما قال اإلقتصاديون في اإلستطالع. وبعد 
ذلك بعام، س���ينخفض المعدل بأكثر من النصف إلى 1.6 %، وهو ما 
يقل عن هدف البنك المركزي األوروبي على المدى المتوسط )2 %(.

وم���ن بين أكبر إقتصادات المنطق���ة ذات العملة الموحدة، يُنظر 
إلى التضخم اإلس���باني على أنه األسرع زيادة في نهاية الربع األخير 

من هذا العام 2021، ليصل إلى 5.3 %.
وال ي���زال الج���دل محتدم���اً ح���ول م���ا إذا كان���ت موج���ة أس���عار 
المس���تهلكين المرتفعة س���تكون عابرة أم طويلة األمد. ويُمكن القول، 
إن محافظ���ي البنوك المركزية يُمك���ن أن يتجاهلوا ضغوط التضخم 
قصيرة األجل، وأن يُحافظوا على السياس���ة النقدية التيسيرية لدعم 
التعافي اإلقتصادي من الوباء. لكن الزيادات الراس���خة في األس���عار 

من شأنها أن تضخم الدعوات إلى رفع أسعار الفائدة.

»سند« و»فاب« يُبرمان إتفاقية تمويل جديدة بقيمة 100 مليون دوالر

حصلت ش���ركة س���ند، الش���ركة العالمية الرائ���دة في مجال 
هندس���ة الطي���ران وحل���ول التأجي���ر، المملوكة بالكامل لش���ركة 
مبادلة لإلستثمار ش.م.ع )مبادلة(، على تسهيل إئتماني متجدد 
 )FAB( دائ���م بقيمة 100 ملي���ون دوالر مع بنك أبوظب���ي األول
أكب���ر بنك ف���ي دولة اإلمارات العربية المتح���دة وواحد من أكبر 
البن���وك اإلماراتي���ة، وم���ن أكبر المؤسس���ات المالية ف���ي العالم 

وأكثرها أماناً.

وإتفاقي���ة التمويل الجديدة، التي ت���م توقيعها خالل معرض 
دب���ي للطيران 2021، تُمدد عالقة »س���ند« وبن���ك أبوظبي األول 
الت���ي إس���تمرت 10 س���نوات، ومقرهم���ا ف���ي اإلم���ارات العربية 
المتحدة، حيث تبل���غ قيمة اإلتفاقات المدمجة بين الجانبين ما 
يزيد عن 950 مليون دوالر. وقد  تم تمديد التمويالت المختلفة 
لدعم محفظة »س���ند« العالمية لتأجير المح���ركات اإلحتياطية 

والوصول إلى المكّونات.
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التضخم يضرب العالم.. ويتجاوز التوقعات
إستمرار إرتفاع األسعار وفق قانون العرض والطلب

طال���ت األزم���ة اإلقتصادي���ة الناجمة عن في���روس كورون���ا، جميع 
إقتصادات العالم بال إستثناء، بمن فيها أقوى إقتصاد عالمي – الواليات 
المتحدة - التي إرتفع فيها التضخم خالل سبتمبر/أيلول 2021 بأسرع 

وتيرة منذ 30 عاماً، ما يُنذر بمخاطر على النمو والوظائف. 
ولفهم ما حدث ببس���اطة، تنش���ط اإلقتصادات وتعمل وفق طبيعة 
دورية، تبدأ بتوسع النشاط اإلقتصادي فبلوغه مرحلة الذروة ثم يبدأ 
ف���ي الركود، وبعد ذلك يص���ل إلى القاع إلى أن يبدأ في التعافي، وهو 
م���ا حدث ف���ي العالم خالل أزم���ة فيروس كورونا المس���تجد، فعندما 
ت���دور عجلة اإلنت���اج وينمو اإلقتصاد، تكون هن���اك فرص عمل أوفر، 

وبالتالي يزيد اإلنفاق.
ف���ي أثناء ذل���ك، وخالل إرتف���اع دخل الس���كان، يس���تمر إنفاقهم 
المتزاي���د، م���ع إس���تمرار األس���عار في اإلرتف���اع وفق قان���ون العرض 
والطلب، ما يزيد األمر تأزماً، حيث إنه عند مرحلة ما، قد ال تستطيع 
الش���ركات مجاراة الطلب المتنامي، وهنا تزيد األس���عار بصورة كبيرة 

ويتفاقم التضخم اإلقتصادي وتضعف القدرة الشرائية.
وزارة التج���ارة األميركية أصدرت بيانات مؤش���ر أس���عار اإلنفاق 
االستهالكي الشخصي األساسي لش���هر سبتمبر/أيلول 2021، والتي 
كان يترقبها المستثمرون، إذ إنها المفضلة لدى اإلحتياطي الفدرالي. 
وكشفت أن التضخم في سبتمبر/أيلول 2021 إرتفع في أميركا بأسرع 
وتيرة له منذ أكثر من 30 عاماً وذلك رغم إنخفاض الدخل الشخصي.

فمؤشر أس���عار نفقات اإلستهالك الشخصي بما في ذلك الغذاء 
والطاقة إرتفع 4.4 % على أس���اس سنوي في سبتمبر/أيلول 2021، 

مسّجاًل أسرع وتيرة له منذ يناير/كانون الثاني 1991.
وبعد إس���تبعاد تكاليف الغذاء والطاقة، إرتفع المؤش���ر، تماش���ياً 
م���ع توقعات داو جونز، ب� 3.6 % لفترة 12 ش���هراً، وجاءت إرتفاعات 

التضخ���م المس���تمرة م���ع إنخف���اض الدخل الش���خصي ب���� 1 % في 
سبتمبر/أيلول 2021 على أساس سنوي، أي أكثر من التوقعات ب� 0.4 %، 
بينما إرتفع اإلنفاق اإلس���تهالكي ب� 0.6 % للفترة نفسها، تماشياً مع 

توقعات وول ستريت.

القارة العجوز

ف���ي المقاب���ل، قف���ز التضخم ف���ي منطقة الي���ورو بش���كل تجاوز 
التوقعات في أكتوبر ليصل إلى أعلى مس���توياته في 13 عاماً، وهو ما 
يفاق���م أزمة البن���ك المركزي األوروبي الذي ظ���ل يُقلل من تقدير نمو 

أسعار المستهلكين خالل العام المنصرم.
وإرتف���ع معدل التضخم في 19 دولة تتعام���ل باليورو إلى 4.1 % في 
أكتوبر/تش���رين األول 2021، إرتفاع���اً من 3.4 % في الش���هر الس���ابق، 
ومتجاوزاً توقعات عند 3.7 %. وزيادة أسعار المستهلكين بمعدل 4.1 % 

تمثل أكثر من مثلي المعدل المستهدف لدى البنك المركزي األوروبي.
يُذكر أن هذا الرقم هو األعلى منذ يوليو/تموز 2008 وهو يعادل 
أسرع معّدل منذ إطالق سلسلة البيانات المعروفة بإسم مؤشر أسعار 

المستهلكين في العام 1997.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات االتحاد األوروبي )يوروس���تات( 
أن اإلرتف���اع كان مدفوع���اً بإرتف���اع أس���عار الطاقة وزي���ادات ضريبية 
وتنام���ي ضغ���وط األس���عار، نتيجة إختناق���ات العرض الت���ي تُحد من 

اإلنتاج الصناعي، وال سيما في صناعة السيارات.
وقف����زت أس����عار الطاق����ة وحده����ا بنس����بة 23 % مقارنة بعام 
مض����ى، وه����و ما يجعلها المس����اهم األكبر في التضخم. وش����هدت 
الخدم����ات تضخماً بنس����بة 2.1 %، بعدما ظل نمو األس����عار فيها 

محدوداً للغاية لسنوات.

األخبار والمستجدات
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تترقب دول العالم إرتفاع أسعار النفط بإهتمام بالغ، منذ أن بدأت موجة جائحة كورونا باإلنحسار في منتصف العام الحالي، 
وظه��ور ب��وادر التعافي على اإلقتصاد العالم��ي، فمنذ يونيو/حزيران 2021 وأس��عار النفط في تزايد مس��تمر، لكن المحطة 
الفاصلة في هذا اإلرتفاع ُس��جلت بعد األيام العش��رة األولى من أكتوبر/تش��رين األول 2021 حيث ش��هدت أس��عار النفط في 
السوق الدولية طفرة ملموسة، وتجاوزت أسعار النفط سقف 80 دوالرًا للبرميل، وثمة توقعات بأن تستمر هذه األسعار خالل 

الفترة المتبقية من العام 2021، وأن ترتفع إلى 90 دوالرًا لبرميل النفط خالل العام 2022.

الطلب في 2022 إلى 100 مليون برميل يوميًا 
وإرتفاع أسعار النفط عالميًا 

ستُعيد اإلنتعاش إلى إنتاج النفط الصخري

بلُغ���ة األرقام، تجاوزت أس���عار النفط في الس���وق الدولية خالل 
أكتوبر/تش���رين األول 2021 حاج���ز 80 دوالراً، حيث بلغ س���عر خام 
برنت 83.2 دوالراً للبرميل، وبلغ سعر الخام األميركي 80.50 دوالراً 
للبرمي���ل. وفي ضوء مقارنة تلك األس���عار بم���ا كانت عليه في يناير/

كان���ون الثان���ي 2021، نجد أن هناك فرقاً كبيراً، فخام برنت كان في 
حدود 55 دوالراً للبرميل، أي أنه في أكتوبر/تش���رين األول زاد سعره 
بنحو 28.2 دوالراً، وتبلغ هذه الزيادة 51.2 % مقارنة بين الشهرين.

أم���ا الخ���ام األميرك���ي فبلغ ف���ي يناير/كانون الثان���ي 2021 نحو 
52.4 دوالراً للبرمي���ل، وفي أكتوبر/تش���رين األول 2021 زاد س���عره 
بنحو 28.1 دوالراً، وتبلغ هذه الزيادة 53.6 % مقارنة بين الشهرين.

وتصف الوكالة الدولية للطاقة ما يجري في سوق النفط العالمية 
بأن���ه تع���اف قوي بدأ إعتباراً م���ن الربع الرابع نتيج���ة »طلب مكبوت 
قوي وتقدم مس���تمر في حمالت التطعي���م« للوقاية من »كوفيد19-«، 

مقابالت
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وتوقعت أن يصل متوسط الطلب العالمي على النفط في العام 2021 
إل���ى 96.1 ملي���ون برميل يومي���اً، وإلى 99.4 ملي���ون برميل يومياً في 
الع���ام 2022 مقاب���ل تس���جيله 90.0 ملي���ون برميل يومي���اً في العام 
2020، كم���ا توقعت »أوبك« وصول متوس���ط الطلب في الربع الرابع 

من العام الجاري إلى 99.70 مليون برميل يومياً.

اأ�صباب الإرتفاع 

كل ما سبق، يجعل البحث عن أسباب هذا اإلرتفاع وإرتداداته 
اإليجابي���ة على إقتصادات دول العالم مش���روعاً، باإلضافة إلى 
تداعياته السلبية على إقتصادات الدول المستوردة، وخصوصاً 
أن تعافيه���ا اإلقتص���ادي من إرت���دادات جائح���ة كورونا ال يزال 

بطيئاً. 

في هذا االطار، يش���رح الخبي��ر اإلقتصادي ربيع ياغي  
لمجل���ة »إتحاد المصارف العربي���ة« أن »التعافي التدريجي للعالم من 
جائحة الكورونا، إنعكس إيجاباً على نمو تدريجي للطلب على النفط 
والمش���تقات النفطية، ألن جائحة الكورونا أدت في العام 2020 إلى 
ش���به ش���لل عام في اإلقتصاد العالمي، كان���ت النتيجة تراجع الطلب 
على المشتقات النفطية والمحروقات من 99 مليون برميل في اليوم 
إلى 70 مليوناً، وهذا ما أدى إلى تراجع األس���عار في العام الماضي، 
حيث وصل سعر برميل النفط إلى 35 دوالراً«، الفتاً إلى أن »التعافي 
التدريج���ي إنعك���س إيجاباً من خالل نمو تدريج���ي أيضاً في الطلب، 
وحالياً وصل إلى 95 مليون برميل يومياً، بينما اإلنتاج تراجع، وأيضاً 
المخ���زون اإلس���تراتيجي للدول المس���تهلكة وتحدي���داً أوروبا والهند 
والصين والواليات المتحدة، وإعادة بنائها يتطلب إنتاج كميات كبيرة، 

أي أن الطلب يجب أن يزيد جداً«.
ويعتب���ر ياغي أن »زي���ادة الطلب وعدم تلبية »دول أوبك +« لزيادة 
اإلنتاج بش���كل كامل )الزيادة تتم كل فصل( ب� 400 ألف برميل، وهي 
كمية ال تكفي، ألن الطلب العالمي صار 96 مليون برميل يومياً، بينما 

اإلنتاج ال يزال في حدود 95 مليوناً«. 
يوض���ح ياغي أن »هناك ضغوطاً دولية لزيادة اإلنتاج لخلق توازن 
بين العرض والطلب، والذي يعاني حالياً خلاًل لصالح الطلب أكثر من 
الع���رض، وهذا أدى إلى إرتفاع تدريجي ولكن غير مقبول لدى الدول 

المس���تهلكة، لناحية بلوغ الس���عر 85 دوالراً للبرمي���ل، وهذا ما يخلق 
نوعاً من القلق، لجهة عدم عودة اإلس���تقرار ف���ي الحياة اإلقتصادية 
عالمياً قبل الجائحة«، مش���دداً على أن »هناك أس���باباً جيوسياس���ية 
إلرتف���اع أس���عار النف���ط، فمنظم���ة أوب���ك بقي���ادة المملك���ة العربية 
الس���عودية وروس���يا )الدول المنتجة للنفط وغير منضمة إلى أوبك( 
م���ن صالحها أن يبقى اإلنتاج أقل واألس���عار أعلى، بينما الدول غير 
المنتجة والمستهلكة فإن إرتفاع سعر النفط يُعتبر كارثة إقتصادية«، 
مش���يراً إل���ى أن »هناك نوعاً من ش���ّد الحبال حالي���اً بقيادة الواليات 
المتح���دة بإتجاه »أوبك« للضغ���ط على زيادة اإلنتاج بكميات أكبر، إذ 
يُتوقع أن يصل متوسط العرض والطلب على النفط في العام 2022 
إلى 100 مليون برميل يومياً، ويُمكن أن يس���تقر س���عر برميل النفط 

بين 70 دوالراً و75 دوالراً«.
يضيف ياغي: »إن الدول الخليجية والدول المنتجة، من صالحها 
إرتفاع أسعار النفط عالمياً، مع اإلبقاء على إنتاج أقل، لكن إستمرار 
ه���ذه الحالة ي���ؤدي إلى نوع من الخل���ل اإلقتصادي عالمي���اً، والدول 
المس���تهلكة ال تستطيع التأقلم مع أس���عار عالية جداً، ألن اإلقتصاد 
العالم���ي يتعافى ببطء، س���واء في أوروبا أو أمي���ركا أو الصين، وهي 

تحتاج إلى سنوات حتى تعود إلى كامل عافيتها اإلقتصادية«.
ويختم ياغي قائاًل: »في لبنان، س���نعاني أكثر من إرتفاع أس���عار 
النفط، ألننا بلد مستهلك ومستورد بالمطلق وفقاً لألسعار العالمية، 
فمثاًل س���عر طن الديزل 750 دوالراً، وإرتفاع األس���عار تُعتبر كارثية 
بالنس���بة إلي���ه، وهذا األمر ينطب���ق أيضاً على البنزي���ن والغاز، وهي 
يالألس���ف في صعود غير متوازن مع وضع اإلقتصاد العالمي. لذلك 

ال بد من إيجاد طريقة للتخفيف عن المواطن اللبناني«.

تناق�س مخزون النفط الأميركي 

يُوافق الخبير النفطي فؤاد األنسي على كالم ياغي، ويوضح 
لمجل���ة »إتحاد المص���ارف العربية« بأن »هناك أس���باباً عدة إلرتفاع 
أس���عار النف���ط عالمياً، الس���بب األول هو أن اإلقتص���اد العالمي بدأ 
بالتعافي مع إنحسار موجة كورونا، وهذا يعني تعافي أكثر من قطاع، 
ومن���ه قطاع الس���فر الذي يعني إس���تهالك مزيد م���ن النفط الخاص 
بالطائرات مثاًل«، الفتاً إلى أن »الس���بب الثاني أننا على أبواب فصل 

ياغي: 
الواليات المتحدة 

تضغط بإتجاه »أوبك« 
لزيادة إنتاج النفط 

بكميات أكبر

األنسي: 
تناقص مخزونات
 النفط االميركي 

يرفع سعر
 النفط عالميًا
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الش���تاء، مما يزيد الطلب على النفط نتيجة المناخ البارد، والس���بب 
الثالث هو وجود متغّيرات تتعلّق بمخزونات النفط االميركي التي كلّما 
تناقصت، يرتفع الس���عر النفط عالمياً، وهذا أمر طبيعي وسيس���تمر 

إلى نهاية فصل الشتاء المقبل«.  

ت�صخم الإقت�صاد العالمي

اأهمية النفط العربي

ال يزال النفط العربي يمثل أهمية 
إستراتيجية على الصعيد العالمي من 

حيث اإلمدادات، كذلك على صعيد 
اإلقتصادات العربية النفطية نفسها، 

فحسب بيانات التقرير اإلقتصادي 
العربي الموحد لعام 2020، تمتلك 

الدول العربية النفطية 56.5 % من 
اإلحتياطات المؤكدة من النفط على 

مستوى العالم، كما تمتلك 
نسبة 26.7 %  من إحتياطات العالم 

من الغاز الطبيعي.

أما على صعيد اإلنتاج، فُتقدم الدول 
العربية النفطية 28.4 % من حجم 
اإلنتاج العالمي من النفط، كما تقدم 
نحو 14.9 % من إنتاج الغاز العالمي. 

وتوقعت وكالة »ستاندر آند بورز« 
)Standard and Poor’s( أن ينخفض 

العجز في الميزانيات الخليجية في 
العام 2021 إلى 80 مليار دوالر، مقابل 

143 مليارًا في العام 2020.

م���ن جهته، يش���رح الخبير اإلقتصادي البروفس��ور جاس��م 
عجاق��ة لمجل���ة »إتحاد المصارف العربي���ة« أن »هناك إتفاقية بين 
دول »األوب���ك« وروس���يا أو ما يُعرف ب� »أوب���ك+« لخفض اإلنتاج، مما 
ساعد على الحفاظ على أسعار مرتفعة للنفط خالل جائحة كورونا، 
وحماها من الهبوط بش���كل دراماتيكي«، مش���يراً إل���ى أن »هذا العام 
بدأ اإلقتصاد العالمي يش���هد نشاطاً خصوصاً بعد موجة اللقاحات، 
ويُتوق���ع أنه ف���ي منتصف العام المقبل أن يعود النش���اط اإلقتصادي 

العالمي إلى ما قبل أزمة »كوفيد- 19«.
ويوض���ح عجاقة أن »هذا األمر أدى إلى زيادة الطلب على النفط 
بشكل كبير، وبما أن الدول المنتجة لم تزد من إنتاجها في إستخراج 
النفط، فهذا سيؤدي إلى إرتفاع األسعار عالمياً، كما أن هناك ضعفاً 
لصرف سعر الدوالر مقابل العمالت األجنبية األخرى، مما يؤدي إلى 
إرتفاع س���عر برميل النفط، ألن هذا األمر يدفع بالش���ركات المنتجة 
للنفط بالتعويض عن خس���ائرها، بإبقاء سعر برميل النفط مرتفعاً«، 
الفت���اً إلى أن »التداعيات الس���لبية إلرتفاع س���عر النف���ط، يؤدي إلى 
حصول تضخم في اإلقتصاد العالمي، وزيادة الكلفة على إقتصادات 
ال���دول، مما يُس���اهم ف���ي قتل النم���و، وخصوصاً أننا لم ن���زل نعاني 

تداعيات جائحة كورونا اإلقتصادية«.
ويش���ير عجاق���ة إل���ى أن »ال���دول المنتج���ة للنف���ط إس���تفادت 
م���ن إرتفاع األس���عار، ألنها عّوضت قس���ماً كبيراً من خس���ائرها في 
العامي���ن الماضيي���ن، وإس���تمرار اإلرتفاع بهذا الش���كل س���يؤدي إلى 
مش���كلة في نمو اإلقتصاد العالمي، وأعتقد أنه س���تحصل ضغوطات 
سياس���ية لك���ي تقبل دول »األوبك +« بزي���ادة إنتاجها من أجل خفض 
س���عر النفط«، مش���يراً إلى أن »الدول العربية المنتجة للنفط تش���هد 
إرتفاعاً لألس���عار، وهذا يعني محو العجز في موازناتها، ويُس���اعدها 
على مواجهة إس���تحقاقاتها الداخلية، أما الدول العربية المس���تهلكة 

للنف���ط، فالتداعيات س���لبية مثل لبنان وس���وريا واألردن أم���ا لبنانياً 
فأس���عار المحروقات تتعلق بثالثة عوامل هي أسعار النفط العالمية، 
وسعر الدوالر في السوق السوداء، وجعالة التجار والمحطات سيزيد 

التضخم«. 
ويختم عجاقة بالقول: »إن إرتفاع أس���عار النفط عالمياً، س���يعيد 
اإلنتعاش إلى إنتاج النفط الصخري في الواليات المتحدة االميركية، 
ويجعله عملية مربحة جداً، ويس���مح له بالتنافس مع النفط التقليدي 
ويُمك���ن إس���تخدامه من قبل الوالي���ات المتحدة ك���ي ال يتراجع النمو 
اإلقتصادي لديها، كونها تعتمد بشكل كبير على النفط في إقتصادها، 

ومن مصلحتها أن يبقى سعر النفط منخفضاً عالمياً«.

مجلة إتحاد المصارف العربية

عجاقة:
 ضعف صرف سعر

 الدوالر مقابل العمالت 
االجنبية أّدى 

إلى إرتفاع سعر النفط
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إذا كنت في زيارة أللمانيا، ستجد 
ومحط���ات  المط���ارات  ف���ي  ملصق���اً 
والحاف���الت  الحديدي���ة  الس���كك 
واألس���واق التجارية )الم���ول( يتضّمن 
ص���ورة لمواطن ألمان���ي، وقد كتب في 
أعاله���ا »مطلوب للعدال���ة«. المطلوب 
إس���مه بول م���ورا، لكن ال تف���زع كثيراً، 
فالرج���ل ال���ذي تطارده أي���دي العدالة 
لي���س إرهابي���اً أو قاتاًل أو س���فاحاً أو 
مس���لحاً خطراً، مع هذا فإن اإلنتربول 

األخبار والمستجدات

تنامي حركة رأس المال يفاقم أزمة التهرب الضريبي .. 
خسائر بمليارات الدوالرات للحكومات

وضعه على نش���رته الحمراء، مطالباً جميع دول العالم في المس���اعدة على تحديد 
مكانه أو إلقاء القبض عليه وتسليمه للعدالة األلمانية إن أمكن.

بول مورا لم يُحاكم بعد أو يُدان، ولكنه متهم بأنه أحد العقول المدّبرة لما بات 
يُعرف ب� »سرقة القرن«، فالرجل الذي عمل ألعوام في القطاع المصرفي األلماني 

يُعد أحد أخطر العقول وراء اإلحتيال الضريبي.
غالب���اً م���ا يتم التعامل مع التهرب الضريبي أو التحايل الضريبي بإس���تخفاف 
وإس���تهانة وإس���تهتار من قبل قطاع كبير من الرأي الع���ام، حتى من قبل فئات تُعد 
ضمن المجموعات األكثر وعياً وثقافة في المجتمع. وفي الحقيقة فإن كثيرين منا 
يغضون الطرف عن اإلحتيال أو التهّرب الضريبي الذي يُنظر إليه البعض باعتباره 

شكال من أشكال »الشطارة« في خداع الحكومة.
مبّرراٌت كثر تُس���تخدم بالطبع لتبرير ذل���ك، فإرتفاع معدالت الضريبة، وعدم 
عدال���ة النظام الضريب���ي وغيرها، مبّررات يلجأ إليها البعض لتس���ويغ ما يقوم به 
م���ن »جرائ���م« في حق مجتمعه، مس���تغاًل في ذل���ك ثغرات قانوني���ة – وإن لم تكن 
أخالقي���ة – تُس���هل علي���ه التهّرب والتحاي���ل الضريبي، كما أن تعقي���دات القوانين 
والنظم الضريبية ذاتها تتحمل أيضاً جزءاً من المش���كلة، ومع غياب الصرامة في 
القوانين العقابية في الكثير من البلدان عند تعاملها مع تلك الجرائم، وإنتهاء األمر 
ف���ي كثير من األحيان بالمصالحة وبع���ض الغرامات المالية، فإن التهرب والتحايل 

الضريبي باتا ظاهرة شديدة اإلنتشار واسعة النطاق على المستوى الدولي.
أظهرت دراسة حديثة قام بها فريق من الخبراء في جامعة مانهايم بالشراكة 
م���ع مجموع���ة كوركتيف األلمانية غي���ر الربحية، أن مخطط���ات التهرب الضريبي 
كلّفت الحكومات حول العالم ما يقدر ب� 150 مليار يورو من اإليرادات المهدورة أو 
الضائعة أو المفقودة، عبر إستغالل نقاط الضعف في قوانين الضرائب الوطنية.

مع هذا ورغم ضخامة المبلغ المشار إليه أي 150 مليار يورو، فإن بعض الخبراء 
يش���يرون إل���ى أنه أق���ل بكثير من الرقم الحقيقي الذي ُقدر ف���ي أواخر 2020 بما ال 
يقل عن 427 مليار دوالر سنوياً نتيجة اإلنتهاكات الضريبية للشركات واألشخاص.

البريطان���ي  الضريب���ي  الخبي���ر 
إل. ك. أرث���ر يش���رح قائ���اًل: »التهرب 
الضريبي بإعتباره نش���اطاً غير قانوني 
يتجّنب فيه ش���خص أو كي���ان ما عمداً 
دف���ع م���ا علي���ه م���ن إلت���زام ضريب���ي 
حقيقي، ومن ثم فإن المصطلح ينطبق 
عل���ى كل من عدم الدفع غير القانوني، 
كذل���ك الدف���ع الناقص غي���ر القانوني 

للضرائب«.
ولكن إذا تطلب التهرب الضريبي 
اللج���وء إل���ى ط���رق غير قانوني���ة لتجّنب دف���ع الضرائب المناس���بة، ف���إن التحايل 

الضريبي يستخدم وسائل قانونية لخفض إلتزامات دافع الضرائب.
الم����ال  التج����ارة اإللكتروني����ة وتنام����ي حرك����ة رأس  إل����ى »أن  آرث����ر  ويش����ير 
مش����كالت  مواجه����ة  ف����ي  الحكوم����ات  جمي����ع  تجع����ل  الدول����ي،  المس����توى  عل����ى 
الفاص����ل  الح����د  أصب����ح  بحي����ث  اإلي����رادات،  تحصي����ل  عملي����ة  ف����ي  حقيقي����ة 
متزاي����د«. بش����كل  واض����ح  غي����ر  الضريب����ي  والتحاي����ل  الضريب����ي  الته����رب   بي����ن 

ويؤث����ر الته����رب أو التحاي����ل الضريب����ي ف����ي الق����درة المالي����ة للحكومات س����لباً، إذ 
ي����ؤدي نق����ص الم����وارد إل����ى إلغ����اء البرام����ج الحكومي����ة أو تقليصه����ا أو تمويلها من 
خ����الل العج����ز، كما يعتق����د بعض الخب����راء اإلقتصاديين من أمثال جويل س����ليمرود 
ف����ي كتابه الش����هير »الغ����ش: إقتص����ادات التهرب الضريب����ي«، أنه رغم ع����دم وجود 
تي����ارات إقتصادي����ة تداف����ع بش����كل صريح ع����ن الته����رب أو التحايل الضريب����ي، إاّل 
أن أف����كار منظ����ري اليمي����ن اإلقتص����ادي المفرطين تص����بُّ في توجهاته����م اليمينية 
الداعي����ة إل����ى حكومات صغيرة ال تتدخل في النش����اط اإلقتصادي وميزانيات عامة 
مح����دودة للغاي����ة، ومعارضتهم الدائمة لتمويل المش����اريع العامة من خالل العجز أو 
الق����روض، تص����بُّ في التطبي����ق العملي في مصلح����ة التهرب واإلحتي����ال الضريبي، 
 بإعتب����اره آلي����ة تضعف ق����درة الحكوم����ات على التدخل ف����ي النش����اط اإلقتصادي.

 من المس����تبعد بالطب����ع، أن يتم القضاء التام على الته����رب والتحايل الضريبي بين 
ليل����ة وضحاه����ا، لك����ن الواقع أن تل����ك الظاهرة الس����لبية باتت مش����كلة تحتل مكانة 
مهم����ة عل����ى جدول اإلقتص����اد العالمي، ويُوحي ذل����ك بأن قادة النظ����ام اإلقتصادي 
الدول����ي أصبحوا مدركين لخطورة تلك القضية، وإنعكاس����اتها الس����لبية ليس فقط 
عل����ى النم����و أو زي����ادة المديوني����ات الحكومية أو تفاقم عدم المس����اواة س����واء على 
 المس����توى المحل����ي أو العالم����ي أو س����واء تعل����ق األم����ر باألش����خاص أو الش����ركات.

لك����ن خط����ورة القضية تكمن في أنها تمثل تهدي����داً حقيقياً لقيم الحرية اإلقتصادية 
ذاتها، التي تتضمن سهولة تنقل رأس المال والعمالة، فالتهرب أو التحايل الضريبي 
يُعزز من األفكار الشعبوية التي ترى في العولمة والحرية اإلقتصادية شراً مستطيراً.
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ال شك في أن لقطاع التأمين في العالم دورًا مهمًا جدًا في الحياة اإلقتصادية والمالية، إذ ُيعتبر العنصر الضامن واألساسي 
للخسائر التي تنجم عن خسارة األشخاص بعينهم )التأمين على الحياة( أو الممتلكات )التأمين على الممتلكات( وحتى 

الحيوان وأي شيء آخر )التأمين على حيوان بعينه(. من هنا يدخل عنصر التأمين في الحياة اإلقتصادية للشعوب كعنصر 
ال مفّر منه من أجل ضمان إستمرارية األشخاص والحفاظ على أوضاعهم المالية. علمًا أن التأمين في القرنين العشرين 

والحادي والعشرين، دخل حّيزًا مهمًا في حياة البشرية وال سيما إثر تداعيات الحروب الكونية أم الداخلية في البلد 
الواحد، فضاًل عن الحوادث الفردية التي يدخل التأمين في سياقها عاماًل أساسيًا للتعويض على المؤمن له كالحرائق 

والسرقات، أو الحوادث الطبيعية كالزالزل والبراكين والطوفان وغير ذلك.
11 يناير/كانون الثاني 1759 هو اليوم الذي شهد تأسيس أول شركة تأمين على الحياة في الواليات المتحدة األميركية 

على يد كهنة في فيالدلفيا؛ حيث حملت الشركة إسم »مؤسسة إغاثة األرامل الفقيرات والمعاقات وأبناء كهنة الكنائس 
المشيخية«. وظلت الشركة قائمة حتى العام 1988 حين تغّير إسمها إلى »صندوق كهنة المشيخية« قبل أن تستحوذ عليها 

شركة Nationwide Mutual Insurance Company  في العام 2002.

ما هو دور قطاع التأمين في العالم 
وما هي إتجاهاته المعاصرة؟

الدراسات واألبحاث والتقارير
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اإقتنا�س براءة الفكرة

وإذا كان���ت أمي���ركا نجحت ف���ي إقتناص براءة فك���رة التأمين 
لنفس���ها، ف���إن التاريخ يش���ير إلى أن بريطانيا ش���هدت تأس���يس 
ع���دد من ش���ركات التأمين المخصصة ضد الحري���ق. وكان ذلك 
في أعقاب حريق لندن الكبير في العام 1666. وبعدها بس���نوات 
كثيرة، وفي ما يُعرف ب� »عصر الفقاعة«، ظهر العديد من شركات 
التأمين، لكن غالبيتها كان قائماً على اإلحتيال والرغبة في الربح 
السريع عبر بيع أوراق الشركة المالية للعمالء. علماً أن »الفقاعة 
اإلقتصادية« تحدث حين يزيد الطلب على س���لعة أو منتج، فيزيد 

سعرها بشكل مبالغ فيه، ويؤدي إلى زيادة المضاربة عليها.

قانون حمورابي

إمعان���اً ف���ي اإلبح���ار في التاريخ، ف���إن فك���رة التأمين قديمة 
ق���دم اإلنس���ان. فالرغبة في حماي���ة األفراد م���ن األخطار رغبة 
فطري���ة. وبموجب »قانون حمورابي« الذي يعود إلى 1750 )ق.م(، 
كان التج���ار ف���ي بالد بابل والصين يضعون بضائعهم على س���فن 
مختلف���ة، ال س���يما تلك التي تُبحر في بحور ه���ادرة غادرة. وكان 
التاجر يُس���ّدد مبلغاً إضافياً من المال، إضافة إلى كلفة الش���حن 
بموجب هذه الطريقة، فإن تعّرضت ش���حنته للسرقة يحصل على 
ما س���ّدده كاماًل. وكان هذا هو الش���كل األول الموثق من أش���كال 

التأمين.
ويُحسب لإلغريق والرومان أنهم أول من وضع المعالم األولى 
لفك���رة التأمي���ن على الحي���اة والتأمين الصح، من خالل أش���كال 

مختلفة من العمل الخيري الموّجه ألُسر المتوفين.

حماية النف�س

الرغب���ة الفطرية في حماية النف���س والممتلكات تحوُّلت عبر 
التاري���خ  إل���ى مهنة وعم���ل وعمود إقتصادي متين، وال س���يما أن 
المس���ألة لم تُعد مج���ّرد وثيقة للتأمين على الحي���اة والممتلكات 
والصح���ة والتعليم، ب���ل تحّولت إلى مص���در للتمويل طويل األجل 

الخاص والعام.
وبحس���ب »ستاتيس���تا«، )الش���ركة األلمانية المتخصصة في 
بيانات التس���ويق(، وصل حجم أقس���اط التأمي���ن العالمية إلى ما 
يزي���د على س���تة تريليونات دوالر في الع���ام 2019، وهو ما يفوق 
قيم���ة النات���ج المحل���ي اإلجمال���ي لغالبية دول األرض، بإس���تثناء 
الصي���ن والوالي���ات المتحدة. وقد ش���هدت األع���وام األخيرة من 
العقد الثاني م���ن األلفية الثالثة تغّيراً كبيراً في توجهات التأمين 

بالعالم.
تاريخي���اً، كان التأمي���ن عل���ى الحياة يتربع عل���ى قائمة وثائق 
التأمين مستحوذاً على ما بين 55 % و60 % من السوق العالمية. 
لك���ن الوضع بدأ يتغيُّر في العام 2017 حين أفس���ح التأمين على 

الحياة المجال بش���كل أكبر للتأمين على الممتلكات المادية، مثل 
البيوت والس���يارات وأماكن العم���ل والممتلكات التقنية والقدرات 

الرقمية.
يُش���ير الخبراء إل���ى أن مزيداً م���ن الرقمنة يعن���ي كلفة أقل، 
مع إمكانية إس���تخدام »البيانات الضخمة« لتيس���ير إنشاء ملفات 
العم���الء، وتقيي���م المخاطر وتحلي���ل البيانات. لكن ه���ذا يُعّرض 
البيانات في الوقت نفس���ه لخطر الهجمات الس���يبرانية، وهو ما 

يعني المزيد من اإلنفاق للتأمين الرقمي.
بلغ���ة األرق���ام، تتربع ش���ركة »بيركش���اير ه���اذاواي« ومقرها 
الوالي���ات المتح���دة، عل���ى ع���رش ش���ركات التأمين ف���ي العالم، 
بإيراداتها الس���نوية الت���ي زادت على 250 ملي���ار دوالر في العام 
2019. وتليها في التصنيف ش���ركة »بينغ آن« الصينية ثم ش���ركة 

»إي أكس إي« الفرنسية.

خ�صو�صية عربية

عربي���اً، ترك���ز أحادي���ث التأمي���ن عل���ى الخصوصي���ة، حيث 
إختالف���ات وخالف���ات واضح���ة ف���ي ش���أن التأمين عل���ى الحياة 
مقارن���ة ببقي���ة العالم. الواقع يُش���ير إلى أن قط���اع التأمين على 
الحي���اة ينقصه التطوير والتحديث في منطقة الش���رق األوس���ط 

وشمال أفريقيا. 
في دراس���ة أجراها البنك الدول���ي بعنوان »قطاع التأمين في 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا« )2011( أظهرت أن قطاع التأمين 
عموم���اً، وعلى الحياة بوجه خاص، يعاني ب���طءاً، وأحياناً إنعدام 
التطوير. وتُرجع الدراس���ة ذل���ك إلى عوامل عدة منها عدم وجود 
تأمين إجباري في المجاالت الرئيس���ة، وغلبة الشركات المملوكة 
من الدولة في عدد من الدول، وضعف النظام الرقابي، والقواعد 
الضريبية غير المناس���بة، ونقص المه���ارات المهنية، إضافة إلى 

العوامل الثقافية.
وتش���ير الدراس���ة كذل���ك إلى أن عوامل مثل نس���بة الش���باب 
المرتفع���ة ف���ي دول مثل مصر واألردن وتونس ولبنان، إضافة إلى 
األوضاع اإلقتصادية، وتدني األجور وإرتفاع البطالة، تؤثر س���لباً 

في نسبة اإلقبال على التأمين على الحياة.

فتاوى وتجديد

بينم���ا يحتف���ي العالم بمرور 262 عاماً على ظهور أول ش���كل 
حدي���ث للتأمي���ن، ال ت���زال فتاوى يت���م تداولها تُفيد ب���أن التأمين 
على الحياة والممتلكات حرام ش���رعاً »لما فيه من الغرر والربا«. 
)الغرر هو عدم اليقين أو الخطر أو الفرصة أو المخاطرة ويندرج 
تحت بند بيع ما هو غير موجود في الفقه اإلس���المي(. لكن ثمة 
جهوداً دينية حديثة ترمي إلى تجديد الخطاب وتنقيحه وفتح باب 

اإلجتهاد ليُواكب الدين والمتدّينين العصر الحديث. 
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ويُمكن اإلشارة هنا إلى فتوى صادرة عن دار اإلفتاء المصرية 
مفادها، أنه ال مانع شرعاً من التأمين على األشخاص، وأنه ليس 
في ذلك ما يُخالف الش���ريعة اإلسالمية. وجاء في الفتوى نفسها 
أن »التأمي���ن أصب���ح ض���رورة إجتماعية، تُحّتمها ظ���روف الحياة 
للمحافظ���ة على العم���ال بغرض تأمين حياتهم حاالً ومس���تقباًل، 
وليس المقصود من التأمين الربح أو الكسب غير المشروع، وإنما 
ه���و التكافل والتضام���ن والتعاون في رفع م���ا يُصيب األفراد من 

أضرار الحوادث والكوارث«.

الإرهاب والتاأمين

كارث���ة اإلره���اب الت���ي ضرب���ت دوالً ع���دة أنعش���ت قط���اع 
التأمي���ن. وبحس���ب »اإلتحاد المصري للتأمي���ن«، فإنه رغم تقلّب 
موج���ات اإلرهاب بين الزي���ادة واإلنحس���ار، فإن طبيعة اإلرهاب 
المتغيُّرة تتطلب جاهزية مستمرة لدرء هذا الخطر الذي يصعب 

توقع متى وأين يضرب. 
ويُش���ير اإلتح���اد إلى أن ش���ركات التأمين بذلت جه���وداً كبيرة في 
الس���نوات الماضي���ة لتطوير وتقديم حل���ول جدي���دة ومبتكرة لألفراد 
والجهات التي تواجه المخاطر اإلرهابية سريعة التطور. ويرى اإلتحاد 
أن سوق تأمين الممتلكات ضد مخاطر اإلرهاب واعدة، حتى في أوقات 
إنحس���ار العمليات والجماعات اإلرهابية، وذل���ك للطبيعة الديناميكية 

لإلرهاب وإحتماالت ظهوره في أي وقت وبأشكال مختلفة.

جائحة »كوفيد19-«

ش���كٌل معاصر من أشكال اإلرهاب، الذي ُوجد لدى القائمين 
عل���ى منظوم���ة التأمي���ن آذان���اً صاغي���ة، وعق���والً مفك���رة، حيث 
المصلح���ة للجمي���ع هي جائح���ة »كوفي���د19-«، إذ إن العديد من 
ش���ركات التأمين يتبارى في هذه اآلونة في الترويج لمنتج تأميني 
جديد، س���واء منفص���ل أو ضمن وثائق التأمين عل���ى الحياة التي 

باتت تشمل »كوفيد19-«.
لكن في المقابل، قامت شركات أخرى بإستبعاد األوبئة بشكل 

ع���ام أو الوباء الحال���ي على وجه الخصوص م���ن التغطية بوثائق 
التأمين، خوفاً من تكبدها خس���ائر ال قبل لها بها، وال س���يما في 
ض���وء اإلنتش���ار الحال���ي الكبير للوب���اء. وكان محلل���ون تأمينيون 
ق���د حذروا م���ن أن الجائحة الحالية قد تُعّرض ش���ركات التأمين 

لخسائر كبرى لو لم تُستبعد الجائحة.

عجائب التاأمين وغرائبه

بينم���ا يحتفي العالم بمرور262 س���نة على تأس���يس التأمين، 
وقبله���ا مئات الس���نين على الجه���ود التأميني���ة اإلبتكارية، تجدر 
اإلش���ارة إلى غرائب وعجائ���ب عالم التأمين. فهن���اك َمن يبحث 
ويج���د وثائ���ق تأمين لألص���ول المعنوي���ة أو غير الملموس���ة مثل 
ب���راءات اإلختراع والعالم���ات التجارية وحقوق التأليف والنش���ر 
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وتطبيق���ات البرام���ج وغيره���ا. وهن���اك وثائق تأمين ض���د إلغاء 
المناس���بات، لحماي���ة المؤم���ن علي���ه من الش���رور المالي���ة جّراء 
إلغاء المهرجان���ات والفعاليات الرياضية والفنية الكبرى. وهناك 
التأمي���ن ضد الخطف والفدية، ال س���يما في الدول التي ينتش���ر 
فيها خطف رجال األعمال وأس���رهم لطلب الفدية. وهناك وثائق 
تأمي���ن عل���ى الحيوانات األليفة، وعل���ى والدة توائم بدالً من طفل 
واحد، والمواهب، وس���رقة الهوية على اإلنترنت، وفس���اد الطعام 

في البّراد إلنقطاع التيار أو عطب البّراد نفسه.
ويش����كل التأمي����ن عل����ى أعض����اء بعينها في جس����م اإلنس����ان 
موضوع����اً دائم����اً ما يُثير ش����هّية اإلع����الم ومتابع����ة الناس. فمن 
التأمي����ن على األصابع المصّنفة رق����م أربعة ضمن األفضل على 
العال����م في العزف على الغيتار، وه����ي أصابع العازف البريطاني 
عض����و فريق »رولينغ س����تونز« كيت ريتش����ارد، إلى لس����ان غينارو 
بيليتش����يا المتخص����ص ف����ي ت����ذوق قهوة »كوس����تا«، إل����ى حنجرة 

العندليب عبد الحليم حافظ.
وكم���ا هو متوقع، فإن أجزاء أخرى من الجس���م تحظى بعناية 
فائق���ة ألنها تمثل رأس مال صاحبه���ا أو صاحبتها. التأمين على 
الص���در منتش���ر بي���ن فنان���ات وعارضات مث���ل العارض���ة هولي 
ماديس���ون، والفنانات تينا تيرنر ودولل���ي بارتون ومادونا. وهناك 
التأمي���ن على المؤخرات وأش���هرهن كايلي مان���وغ وجنيفر لوبيز. 
وهناك التأمين على الس���يقان وأش���هرهن ماريا كاري وريانا. أما 
التأمي���ن على اإلبتس���امة فتتربع عل���ى القائم���ة الممثلتان جوليا 

روبرتس وأميركا فيرارا.

اأمثلة عن التاأمين في بع�س الدول

ماليين البريطانيين فقدوا التاأمين على منازلهم 

واج���ه عدد من الزبائن خطر إبطال مفاعيل بوليصة التأمين 
الخاص���ة بهم عند تغيير التوجيه���ات الحكومية إعتباراً من مطلع 

أغسطس/آب 2020.
في هذا السياق، واجه ماليين البريطانيين خطر إلغاء بوالص 
التأمين على منازلهم، إذا ما قّرروا مواصلة العمل منها بعد مطلع 
ش���هر أغس���طس )آب( 2020، عندم���ا مض���ت حكوم���ة المملكة 
المتح���دة في تخفيف مزيد من إجراءات اإلغالق )الحجر(، بغية 

تشجيع الناس على العودة إلى المكاتب.
وق���د تبّين من خالل بحٍث إس���تقصائي أُج���ري في بريطانيا، 
أن نح���و 26 % من األفراد، خّططوا لمواصلة العمل من منازلهم 
على نحو دائم أو شبه دائم، مع رفع الحكومة قيود اإلغالق الذي 
فرضه تفّش���ي في���روس كورونا، لكن النتائ���ج أظهرت في المقابل 
أن 7 أش���خاص م���ن كّل 10 ال يعرف���ون أن عليه���م إبالغ الش���ركة 
الت���ي تقّدم لهم خدمة التأمين، بالتغيير الذي طرأ على ظروفهم. 
ويص���ل عدد الذين قد يتأّثر التأمي���ن على منازلهم بعد األول من 

أغسطس )آب( إلى 9 ماليين و700 ألف شخص. 
وإضافًة إلى ذلك، أش���ارت الدراسة إلى أكثر من نصف عدد 
زبائن ش���ركات التأمين، وقعوا في حيرة من أمرهم أمام الطريقة 
الت���ي يمكن أن يؤّثر به���ا عملهم من المنزل ف���ي بوليصة التأمين 
المنزل���ي، بحي���ث قال نح���و 43 % إنهم لم يتلّق���وا أي إتصال أو 
بيان���ات توضيحية من ش���ركة التأمين التي يتعامل���ون معها، فيما 
أش���ار نحو 8 % آخري���ن إلى أن المعلومات الت���ي تلّقوها لم تكن 

واضحة.
 ،FCA وكانت »هيئة الس���لوك المالي« ف���ي المملكة المتحدة
قد أحالت أكبر ش���ركات التأمين في أوروبا إلى المحكمة، للنظر 
في م���ا إذا كان عليها دفع مطالبات زبائنه���ا المرتبطة بالجائحة 
وحسم النزاع في ما يتعلّق بمحاوالت قطاع التأمين تصوير إقفال 
الش���ركات مكاتبها أثناء الحجر الذي فرضه فيروس كورونا على 

أنه قرار طوعي.
 ،Direct Line Group وأوض���ح ناط���ق باس���م مجموع���ة
 ،Privilegeو Churchill التي تمتلك أيضاً ش���ركتَْي التأمي���ن
أن »التغطي���ة للزبائن الذين يعملون من مقّر س���كنهم، تظّل قائمًة 
بموج���ب بوليص���ة التأمين المنزل���ي، طالما إقتص���ر عملهم على 
مهّم���اٍت ذات طبيع���ة مكتبي���ة، مث���ل إس���تخدام الهات���ف أو جهاز 
الكومبيوت���ر المحمول. وال يحتاج هؤالء إلى إعالمنا بهذا التغيير 

في نمط عملهم«.
لكنه أضاف: »مع ذلك، إذا كان األشخاص يعملون من المنزل، 
ويقومون بمهام غير مكتبية، أو من المحتمل أن يكون لديهم عدٌد 
متزاي���د من الزائرين ضمن إط���ار العمل الذي يقومون به، فيجب 
عليه���م اإلتصال بنا للتحّقق مّما إذا كانت التغطية متاحة، ويتعّين 

إدخال التعديالت الالزمة على بوليصتهم«.
ه���ذا التركيز من ش���ركات التأمي���ن على التميي���ز بين العمل 
ذي الطاب���ع المكتب���ي واألن���واع األخ���رى م���ن المهّم���ات التي تتّم 
ممارس���تها من المنزل، إنما يتماش���ى مع خالصات البحث الذي 
أجراه موقع Finder.com، الذي الحظ تس���جيل قفزٍة بنس���بة 
57 % في مطالبات الزبائن لشركات التأمين المتعلّقة باألضرار 
العرضية للقطع الزجاجية، فيما س���ّجلت المطالبات التي ترتبط 
بأجهزة التلفزيون ذات الشاش���ات المس���ّطحة نسبة إرتفاع بلغت 

.% 22
وقد يش���ّكل إحتساب المخاطر المتأتية من التغيير الملحوظ 
في س���لوكيات المستهلك، تحّدياً لقطاع التأمين. في هذا اإلطار، 
رأى جيم ويليامز، الرئيس التنفيذي لشركة Urban Jungle، أن 
»بعض التغييرات المثيرة لإلهتمام قد طرأت على سلوك األفراد. 
وقد الحظنا أن أنواع المطالبات التي تلّقيناها أثناء فترة اإلغالق 
ها كان من نوع الشاي المسكوب من  قد تبّدلت طبيعتها كثيراً، أهمُّ

جانب المتعاقدين على جهاز الكومبيوتر المحمول«.
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فيرو�س ال�صين ُيربك الأ�صواق العالمية 

و�صط اإرتفاع تكلفة التاأمين

ذك���رت وكاالت أنب���اء أن تكلف���ة التأمي���ن على دي���ون الصين 
لخمسة أعوام، إرتفعت ثالث نقاط أساس عن آخر إغالق، لتصل 
إلى 33 نقطة أس���اس، وهو المس���توى األعلى في نحو أسبوعين. 
في حين نش���رت وس���ائل إعالم رس���مية صينية أن أكثر من 290 

شخصاً أصيبوا بالفيروس.
وق���د إنخفض���ت مؤش���رات األس���هم األميركي���ة، ف���ي بداي���ة 
التعامالت، وذلك بس���بب الهلع من إنتش���ار الفيروس المميت في 
الصي���ن، في وقت أطلق صندوق النقد الدولي مؤش���رات س���لبية 

للنمو العالمي.

التاأمين المتناهي ال�صغر 

كم���ا هي الحال بالنس���بة إلى التأمين التقلي���دي، يتمثل الهدف 
الرئيسي في تسعير منتجات التأمين المتناهي الصغر في إستنباط 
المعدالت التي ستغطي جميع  تكاليف المنتج، باإلضافة الى تحقيق 

عائد عادل لجميع الشركاء المعنيين. 
كما يجب أيضاً بالنس���بة إلى برامج التأمين التي ال تس���تهدف 
الرب���ح، أن تحق���ق فائض���اً من القس���ط المحصل لتموي���ل عمليات 
التنمي���ة والتطوي���ر المس���تقبلية للمنتجات، كذلك بن���اء إحتياطات 

لمواجهة الطوارئ والتغيُّرات غير المتوقعة في المطالبات.
وبوج���ه عام، ينبغ���ي تحديد معدالت األقس���اط، بحيث تكون 
القيمة اإلكتوارية الحالية لجميع  األقس���اط المحصلة على مدى 
فت���رة التغطية كافية لتمويل القيم���ة الحالية المتوقعة للمطالبات 

والمصروفات المستقبلية المتكبدة على األعمال عينها، باإلضافة 
الى تحقيق فائض حتى وإن كان متواضعاً. 

ومن الناحية النظرية، ينبغي أيضاً أن تكون إيرادات األقساط 
المتوقعة جزءاً من حساب القيمة الحالية. وبما أن تأثير الفائدة 
حسابياً يزيد مع مدة المنتج، فإن هذا التأثير لن يكون كبيراً  في 
حال���ة تس���عير المنتجات قصيرة األجل، وال س���يما تل���ك التي ال 

تتضمن عنصر اإلدخار.

لمحة عن �صناعة اإعادة التاأمين

إن إع���ادة التأمين ه���و ترتيب تتمكن بموجبه ش���ركة التأمين 
من الدخول بعقد مع معيد التأمين بغرض تعويض شركة التأمين 
 عن كامل أو بعض األخطار التي تكتتبها الش���ركة بش���كل مباشر.
إن عملي���ة إع���ادة التأمين تُوفر لش���ركات التأمين س���عة إكتتابية 
إضافية من خالل السماح لها بقبول المزيد من األخطار، وإكتتاب 
ق���در أكب���ر من األعم���ال دون اللجوء إلى زي���ادة رؤوس أموالها أو 
فوائضها المالية. إال أن إعادة التأمين في الوقت نفس���ه ال تعفي 

شركة التأمين من مسؤولياتها تجاه حَملة الوثائق.

في المحصلة، إن ش���ركات التأمين تعتمد على إعادة التأمين 
لغرض المحافظة على إس���تقرار نتائج اإلكتتاب من خالل تحقيق 
ضب���ط التأثير الس���لبي لتقل���ب المطالبات، وحماي���ة رأس المال 
والفائ���ض المال���ي، وزيادة الطاقة اإلس���تيعابية، والمس���اعدة في 
تحقيق متطلبات المالءة المالية، والتقليل من حّدة تركز األخطار، 

واإلستفادة من القدرات الفائقة وخبرات معيدي التأمين.
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بدعوة من الرئيس التنفيذي لبنك نزوى خالد الكايد

د. عدنان أحمد يوسف: إعادة صوغ نظرية وممارسات الصيرفة اإلسالمية 
والتمويل اإلسالمي في أوقات الوضع الطبيعي الجديد

تحدث رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف، 
بدعوة م����ن الرئيس التنفيذي لبنك ن����زوى، خالد الكايد، وبدعم 
من هيئة المحاس����بة والمراجعة للمؤسس����ات المالية اإلسالمية 
)AAOIFI(. فق����ال: »أن����ا واثق م����ن أن الخدم����ات المصرفية 
اإلس����المية ف����ي س����لطنة ُعم����ان الش����قيقة ستش����هد المزيد من 
التوس����ع واإلزدهار في الفترة المقبلة، بسبب زيادة قبول العمالء 
له����ا وقدرتها على تقدي����م خدمات ومنتج����ات ذات قيمة مضافة 

عالية«.
وش����رح يوس����ف »منذ بداي����ة صناعة التمويل اإلس����المي في 
السبعينيات من القرن الماضي، كان هناك نمو مّطرد في الطلب 
عل����ى المنتجات والخدمات المتوافقة مع الش����ريعة اإلس����المية. 
وبلغ إجمالي أصول الصناعة المصرفية اإلسالمية 2.5 تريليون 
دوالر عل����ى مس����توى العال����م ف����ي الع����ام 2019. ولكن نظ����راً إلى 
التحدي����ات الت����ي تفرضه����ا جائح����ة COVID-19 والتقلب في 
أسعار النفط وبيئة اإلقتصاد الكلي غير المؤكدة، تُواجه صناعة 
التمويل اإلسالمي تحدياً غير مسبوق خالل السنوات المقبلة«.

 COVID-19 وتابع يوسف: »في حين أنه من المعروف أن جائحة
س����يكون لها تداعيات في جميع األس����واق المالية، فإن التأثيرات 
المحتملة على س����وق التمويل اإلس����المي س����وف تكون أكثر وقد 
تح����دث تأثيراً أعمق. ويرجع ذلك أساس����اً إلى حقيقة أن األزمة 
الحالية تؤثر بش����كل كبير على الش����ركات الصغيرة والمتوس����طة 
)SMEs( كذل����ك األف����راد ذوي الدخل المنخف����ض. وبالمقارنة 
مع الخدمات المصرفية التقليدية، فإن التمويل اإلس����المي لديه 
تعّرضات أكبر بكثير للش����ركات الصغيرة والمتوس����طة، والتمويل 

األصغ����ر، واإلقراض لألفراد، مم����ا يُعّرضهم لمخاطر أكبر جّراء 
تخلف العمالء عن السداد أو زيادة المطالبات.

ومع ذلك، فقد أثبت التمويل اإلس����المي قدرته على الصمود 
نظ����راً إل����ى طبيعة هي����اكل منتجات����ه وخدماته. وتمّكن����ت البنوك 
اإلس����المية م����ن إظهار هذه المرون����ة في التغلّب عل����ى تداعيات 
األزم����ة المالي����ة العالمية لع����ام 2008 بأقل الخس����ائر الممكنة. 
والس����بب في ذلك يعود إلى أن البنوك اإلس����المية تقدم خدمات 
قائمة على المش����اركة في المخاط����رة، وتحظر تنفيذ المعامالت 

غير األخالقية وعالية المخاطر والمشتقات المالية.
كم����ا يش����جع النظ����ام المصرف����ي اإلس����المي الش����فافية بين 
المؤسس����ات وعمالئه����ا. باإلضاف����ة إل����ى ذلك، يتم رب����ط جميع 
التدفق����ات النقدية باألصول الحقيقية في اإلقتصاد، وهذا يعني 
أنه من الصعب جداً إنش����اء مس����تويات غير عالية من المديونية، 
من دون أن تكون مدعومة بأصول حقيقية، في حين أن الخدمات 
المصرفية التقليدية يُمكن أن تُنشئ مستويات عالية من الديون، 
م����ن دون غطاء من األص����ول الحقيقية. وقد عملت هذه المبادئ 
على تجنيب مؤسس����ات التمويل اإلسالمي مخاطر اإلفالس التي 

واجهتها العديد من البنوك التقليدية خالل األزمة الماضية«.
وقال يوسف: »نحن نؤمن بأن نظرية التمويل اإلسالمي تمتلك 
العدي����د من المنطلق����ات واألدوات التي تمك����ن العمل المصرفي 
اإلسالمي من مواجهة تداعيات األزمة الجديدة، كما تُمكنها من 
تكييف صيغ المنتجات والخدمات المصرفية اإلسالمية لتحقيق 

نفس الغرض.
وف����ي الع����ام 2005، عندم����ا ترأس����ت فري����ق التموي����ل التابع 

األخبار والمستجدات
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د. عدنان أحمد يوسف
 رئيس جمعية مصارف البحرين

لمجموع����ة العش����رين، وال����ذي كان يه����دف إلى وض����ع مقترحات 
لتطوير دور التمويل في تحقيق أهداف التنمية المس����تدامة، كان 
أح����د المقترح����ات األساس����ية التي خرجنا بها ه����و اإلقرار بدور 
التموي����ل اإلس����المي أو التش����اركي ف����ي تحقيق أه����داف التنمية 
المس����تدامة، وق����د أقرت قمة العش����رين هذا اله����دف، مما عزز 
من اإلنطالقة العالمية للتمويل اإلس����المي بكونه يقدم معالجات 
وحل����والً ناجحة للتحديات التي يواجهه����ا تحقيق هذه األهداف. 
وها نحن اليوم نضع التمويل اإلسالمي في موضع التحدي لنرى 
مدى قدرته على المس����اهمة في برام����ج التعافي االقتصادي من 

جائحة كورونا، وفي تحقيق التنمية المستدامة«.
وأوضح يوس����ف »في المدى القصير، يُمكننا القول إن الزكاة 
يُمكن أن تُسهم بدور أساسي في برامج التعافي اإلقتصادي على 
المس����توى الوطني. إن قدرة ال����زكاة على تحقيق المنفعة الفورية 
للمتضررين هو أسلوب مناسب تماماً لإلستجابة لألزمات. وتقدم 
الزكاة لكل من األشخاص والمجتمعات الضعيفة إقتصادياً، وهو 
مج����ال يحظ����ى بإهتمام متزايد ف����ي أوقات الوب����اء. لذلك، أدعو 
المؤسس����ات المالية اإلس����المية إل����ى إطالق مب����ادرات جماعية 
بالتعاون مع الش����ركات الكبرى واألش����خاص المحس����نين لتوجيه 

أموال الزكاة لدعم برامج التعافي في دولها.
أم����ا عل����ى المدى المتوس����ط، ف����إن تموي����ل التجارة وش����راء 
المع����دات الصحي����ة واألدوي����ة والغ����ذاء، كذلك تموي����ل المعدات 
والم����وارد ومص����ادر ال����رزق األخ����رى تُعتب����ر آلية رئيس����ية يُمكن 
للبنوك والمؤسس����ات المالية اإلسالمية من خاللها دعم التعافي 
اإلقتص����ادي واإلجتماع����ي. وه����ي كان����ت بالفعل ترك����ز على هذه 

الجوانب، والمطلوب هو تعزيز هذه التمويالت والتوسع فيها«.
أضاف يوس����ف: »م����ن أجل التعاف����ي والصمود عل����ى المدى 
الطوي����ل، يُمك����ن أن يكون لألوقاف مس����اهمة كبيرة رئيس����ية في 

برامج التعافي. من خالل الوقف، يتم تخصيص األصول المالية 
أو غي����ر المالية مثل األراضي أو المباني بش����كل دائم لألغراض 
اإلجتماعي����ة. ويُمك����ن أن يك����ون ه����ذا وس����يلة مهم����ة ألصح����اب 
المصلحة للمس����اهمة في البني����ة التحتية اإلجتماعية التي تخدم 
أهداف التنمية المستدامة والتعافي على المدى الطويل. وسوف 
ي����ؤدي COVID-19 إلى تغيير الديناميكي����ات التي تقوم عليها 
الصناع����ة المصرفي����ة اإلس����المية. ولقد خلق����ت تدابير الصحة 
العام����ة الحاجة لدى الش����ركات إلى تغيير مس����ار عملها ونماذج 
أعماله����ا والنظ����رة العام����ة للمس����تقبل م����ن الناحيتي����ن النظرية 

والتطبيقية.

وفي ما يلي مناقشات موجزة للجوانب الرئيسية المتوقع 
أن تشهد تغييرات أو تطورات، والتي يتطلب عناية خاصة 
بها من أجل ضمان إس��تدامة التمويل اإلسالمي في فترة 
م��ا بعد الجائحة والت��ي يجب أن يأخذها ق��ادة التمويل 

اإلسالمي في اإلعتبار:

1. إل����ى جان����ب اآلث����ار اإلقتصادية المباش����رة، يخلق فيروس 
كورونا فرصاً جديدة من خالل إجبار صناعة التمويل اإلسالمي 
عل����ى التكيُّف مع ظروف الس����وق س����ريعة التطور وتس����ريع وتيرة 
اإلتجاهات الناشئة في اإلستثمار المسؤول إجتماعياً واإلستدامة 
والرقمن����ة للتخفيف م����ن تأثير تفش����ي الجائحة. وأُول����ى المهام 
المطروحة عليها هي مواصلة تطوير العنصر البشري والكفاءات 

البشرية والمهارات القيادية بما يواكب اإلحتياجات الجديدة.
2. على خلفية جائحة COVID-19، ستستمر التكنولوجيا 
المالي����ة ف����ي لع����ب دور مهم في تطوي����ر الصناعة في الس����نوات 
المقبل����ة م����ن خالل تحس����ين الوص����ول إل����ى الخدم����ات المالية 

خالد الكايد
 الرئيس التنفيذي لبنك نزوى 
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والتمويل اإلجتماعي اإلسالمي. 
3. هناك تحديات أخرى يجب أن تواجهها البنوك اإلسالمية 
م����ن أج����ل تعزيز النم����و. ال ي����زال التمويل اإلس����المي يفتقر إلى 
مجموع����ة عالمية من المعايي����ر المقبولة من قبل جميع أصحاب 
المصلح����ة، بما في ذلك الصكوك. عندما تصبح الصكوك قابلة 
للمقارنة ب����األدوات التقليدية، من منظور التكلفة والجهد، يُعتقد 
أن الصك����وك س����وف تجد مكاناً أكث����ر بروزاً في النظ����ام المالي 

العالمي.
4. من المجاالت المهمة األخرى هي اإلس����تدامة في القطاع 
المصرفي اإلس����المي، حيث إن هناك قلقاً متزايداً على الصعيد 
الدول����ي من أن المصارف يجب أن تس����اهم ف����ي أهداف التنمية 

المستدامة الطويلة األجل.
5. في س����ياق التنمية، هناك العديد م����ن الفجوات التمويلية 
التي تحدث في المجتمع، تُراوح من تمويل تطوير البنية التحتية 
إلى تمكين المش����اريع الصغرى والصغيرة والمتوس����طة. ال يمكن 
تموي����ل أجن����دة التمويل فقط من األم����وال الحكومية، ولكن يجب 
أيض����اً دعمه����ا بتمويل مبتكر م����ن جميع األطراف بم����ا في ذلك 

القطاع الخاص.
6. يجب أن تتبنى البنوك اإلس����المية إس����تراتيجيات حكيمة 
في بناء المخصصات، مع إدراك أنه في ظل وقف برامج الدعم 
الحكومية، من المحتمل ظهور المزيد من حاالت فش����ل األعمال 

وحاالت التخلُّف عن السداد الفردية.
7. يج����ب أن تُخطط البنوك اإلس����المية لإلس����راع في وتيرة 
الرقمن����ة، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول على وجه 
الخص����وص، مع مراعاة الحاجة على األقل لمواكبة المنافس����ين. 
بالنس����بة إلى بع����ض البنوك، ق����د يعني هذا ش����راء التكنولوجيا، 
وقد تكون هناك عمليات اإلس����تحواذ أو التحالفات مع ش����ركات 
التكنولوجيا. وعلى الصيرفة اإلسالمية أن تواكب هذه التطورات 
م����ن خالل رقمنة المنتج����ات التي تقدمها والعق����ود التي تتعامل 

معها.
8. يج����ب عل����ى البنوك اإلس����المية إع����ادة النظر ف����ي إدارة 
المخاطر التشغيلية والتخطيط للطوارئ في ضوء تجربة الوباء. 
ومع ذلك، يجب أن تدرك هذه البنوك وهي تخطط لسيناريوهات 
المس����تقبل أنه من غير الضروري أن تكون األزمات المس����تقبلية 

متطابقة مع األزمات الحالية.
9. تحتاج البنوك اإلس����المية إلى تبن����ي اإلتجاه نحو التمويل 
القائ����م عل����ى توليد القيم����ة المضافة للمجتم����ع واإلقتصاد، وأن 
تع����د وتنف����ذ إس����تراتيجياتها أعماله����ا األساس����ية القائم����ة على 
القيم المس����ؤولة إجتماعياً، وال س����يما في مج����االت مثل التنمية 

المستدامة.
10. تحتاج السلطات إلى النظر في تطوير التمويل اإلسالمي 

ضمن والياتها القضائية من حيث النظام اإليكولوجي، ويجب أن 
تأخذ اإلستراتيجيات في اإلعتبار كيف ومتى يجب أن يتطور كل 

جانب من جوانب النظام البيئي.
11. ف����ي الواليات القضائية التي ال توجد فيها إس����تراتيجية 
لتطوير التمويل اإلس����المي، يجب على المؤسس����ات اإلس����المية 
أن تجتمع معاً إلقتراح مبادرات إس����تراتيجية بمس����اعدة الهيئات 

الدولية ذات الصلة، عند اإلقتضاء.
-12 ينبغي أن تس����تند إس����تراتيجيات األعم����ال الجديدة إلى 
المعايير الدولية، وينبغي تش����جيع الجهات الرقابية المحلية على 
أن تصب����ح الصناعة المصرفية اإلس����المية ف����ي بلدانها أعضاء 

فاعلين في المؤسسات الدولية.
13. بالنسبة إلى اآلثار واألولويات المحتملة للجهات الرقابية 
C -  والتنظيمية للبنوك اإلس����المية إستجابة لتداعيات الوباء

VID-19، فإن عليها التركيز على الجوانب التالية: 
- ضم����ان الش����فافية اإلش����رافية والوض����وح ف����ي التدخالت 

التنظيمية وتكافؤ الفرص أمام البنوك اإلسالمية.
- إيج����اد التوازن الدقيق بين متطلبات رأس المال التنظيمي 

والنمو اإلقتصادي.
- إدارة جودة أصول البنوك اإلس����المية ومعالجة التمويالت 

المتعثرة.
- التعام����ل بحكم����ة مع أزمة الس����يولة وتقديم دعم للس����يولة 

متوافق مع أحكام الشريعة وتسهيالت إقراض المالذ األخير.
- تقدي����م الدعم الرقابي إلصدار الصكوك الس����يادية للعجز 

المالي.
- تقييم إختبار الضغط وجودة اإلئتمان. 

- مراجعة شبكات األمان المالي وأنظمة اإلفالس للمصارف 
اإلسالمية.

وأخيرا، فإن على قيادات الصناعة المصرفية اإلسالمية، أن 
تعي جيداً دروس أزمة الوباء. فهذه األزمة أعادت تسليط الضوء 
وبق����وة على نظرية التمويل اإلس����المي، كما س����لَّطت الضوء على 
ممارسات التمويل اإلسالمي، اللذين يُركزان على تمويل اإلقتصاد 
الحقيقي وإعمار األرض. ففي أوقات األزمات، المجتمعات التي 
ش����ّيدت بنى تحتية وخدماتية قوية لألم����ن اإلجتماعي والغذائي 
والصحي والتعليمي، هي التي تمكنت بش����كل أفضل من مواجهة 
تداعيات الوباء. على الصناعة المصرفية اإلس����المية أن تنطلق 
من األس����س عينها التي إنطلقت منها في تطوير منتجات وصيغ 
تمويل وإس����تثمار إس����المية أو تطويع القائم منها بما يرتقي إلى 
حقيقة أن الواقع الجديد الذي خلَّفته أزمة الوباء س����وف يستمر 
معنا لس����نوات عديدة وطويلة مقبلة، وقد يُصب����ح جزءاً إعتيادياً 

من حياتنا الجديدة«.
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منذ إبتكارها في العام 2009 وهي تنمو وتتوس��ع من بين غالبية العمالت الرقمية األخرى، متجهة نحو 70 ألف دوالر وأكثر 
في سعر تخطى سعر كيلو الذهب )59 ألف دوالر(. وينظر إليها المستثمرون على أنها السالح المتوقع ضد التضخم، وتتمتع 

بميزات في هذا المجال أكثر من ميزات الذهب، وهو أيضًا إستثمار ملجأ من التضخم.
رغ��م تقّلبه��ا وبأحجام كبيرة نحو الهبوط، إاّل أنها عندما تس��تعيد نش��اطها، فتنمو بنس��ب خيالية، حيث تضاعف س��عرها 
في غضون األش��هر الثالثة األخيرة، مقتربة من 70 ألف دوالر، وال س��يما في أجواء إقتصادية عالمية تش��هد موجة تضخم 

مرتفعة في أميركا وأوروبا وباقي بلدان العالم، التي عانت جّراء تداعيات وباء الكوفيد، حيث عادت األسواق. 
أسعار المواد تنتعش بعد فترة إغالق وتعطل المحرك اإلقتصادي العالمي. فبدت عملة البتكوين على أنها ملجأ للمستثمرين 

في زمن األزمات، وهروبًا من قصف التضخم الذي قد يطال رؤوس أموالهم.

سرعة العملة الرقمية البتكوين
 ال تعرف حدودًا وال حواجز

ورغم الحذر الذي أبداه المستثمرون والسلطات النقدية العالمية 
من هذه العملة في البداية، ومن غالبية العمالت الرقمية التي تتقلب 
وبشكل كبير، ال تزال الصناعة المصرفية تُواصل في وضع بصماتها 
ف���ي العالم النق���دي الرقمي، وهو اآلتي بصمت، ويكس���ب مواقع في 
األسواق العالمية، رغم منع السلطات الصينية )الصين ثاني إقتصاد 
ف���ي العال���م(، تصني���ع وإنتاج ه���ذه العملة عل���ى أراضيه���ا، وهي أي 
البتكوي���ن، التي ت���م إبتكارها في عّز األزمة المالية العالمية في العام 

2009 الناجمة عن أزمة الرهن العقاري في الواليات المتحدة.
عملة البتكوين تفرض نفس���ها اليوم األقوى واألبرز )وهي كذلك( 
من بين العمالت الرقمية األخرى في عالم إفتراضي من المعامالت 
والمص���ارف. فه���ي عملة ال تخضع لرقابة الس���لطات المصرفية وال 

لمراقبة من البنك المركزي للبلد الذي يتعامل فيها.

وبحسب مواقع العمالت الرقمية، سجلت عملة البتكوين إرتفاعاً 
بأكث���ر م���ن 20 % خالل ش���هرين )أكتوبر/تش���رين األول ونوفمبر/

تش���رين الثاني 2021(، كما سّجلت تحّسناً بنسبة 450 % منذ بداية 
العام 2021. فال ش���يء يُمكن أن يقف في وجهها أو على األقل يُحّد 

من تقدمها السريع.
- فه���ذه العملة وبالتحديد في الوالي���ات المتحدة وأوروبا، آخذة 
بالتم���دد. علم���اً أن الس���لطات ف���ي هذا الم���كان من العال���م تطالب 
بتنظيم وضبط تحرك هذه العملة الرقمية، التي تخضع للمعلوماتية. 
فأصبحت عملة البتكوين تتمركز في ثروات مالية لمس���تثمرين كبار، 
وتاُلق���ي رغب���ة متزايدة في إقتنائها من قبل األف���راد، وتُعزز مواقعها 
أيضاً في مالية الش���ركات والمؤسس���ات، وتج���ذب عمالقة الصناعة 
المصرفية وعلى رأسها عمالقة الدفع مثل »ماستركارد« و»فيزاكارد«.

الدراسات واألبحاث والتقارير
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- فعمل���ة البتكوي���ن تتق���دم، وال ينف���ع معها رفض بع���ض الدول 
التعام���ل فيها، وال تتوقف بعض المؤسس���ات الكبرى عن إس���تعمالها 

مثل Tesla، وباتت تُنافس الذهب كإستثمار ملجأ.
إن التأل���ق الذي تش���هده هذه العمل���ة الرقمية، يتزامن مع أس���وأ 
ركود إقتصادي يش���هده العالم منذ العام 1930. وقد بدأ المستثمرون 
ينظ���رون إليها على أنه���ا الحماية الممكنة من منظوم���ة مالية مهّددة 
نتيج���ة تداعي���ات األزمة الصحي���ة الناجمة عن وب���اء الكوفيد، والتي 
إس���تفاد منها معدن الذهب أيضاً، وس���جل قفزات جديدة، إنما باتت 
عملة البتكوين تنافس هذا المعدن، ألنه وبنظر المختصين يعاني رغم 
تألقه معوقات مثل: إرتفاع تكلفة تخزينه، وسهولة التصرف به. ويكفي 
أن���ه يتعرض لتقلب العم���الت العالمية، حيث ينخفض ويرتفع س���عره 
مع تقلب س���عر صرف العم���الت هذه. بينما عمل���ة البتكوين موجودة 
ضمن منظومة معلوماتية وسهلة الوصول أينما كان، من خالل مفاتيح 
مشّفرة في سجل حسابات غير قابل للتالعب فيه. وأكثر من ذلك إن 

عملة البتكوين مستقلة كلياً عن السلطات الحكومية والنقدية.
لك���ن ومع ذل���ك، ال يُمكننا حتى اليوم وبعد 12 عاماً على والدتها، 
أن ندفع ثمن فنجان قهوة في مقهى بواسطتها، كما قالت جانيت يلن 
وزيرة المال األميركية الحالية ورئيسة اإلحتياطي الفدرالي السابقة.

فالذه���ب معترف به في كل زاوية على وجه الكرة األرضية، فيما 
البتكوي���ن ال تس���تند قيمتها على ش���يء واضح، وبعي���دة كل البعد من 
اإلعت���راف بها على صعيد كافة بلدان العال���م، وإن كان التعامل فيها 
يُس���جل مس���تويات خيالية بين المس���تثمرين واألفراد، لكنها ال تزال 
منب���وذة م���ن قبل البن���وك المركزية وغير مس���تحب تبّنيها في الوقت 
الحاض���ر، وال تخض���ع لمبادل���ة العمالت عل���ى ش���بابيك الصّرافين 

والبنوك، ومرفوضة من الغالبية الكبرى لدى التجار.
نقط���ة مش���تركة واحدة ربم���ا تجمع بي���ن معدن الذه���ب وعملة 
البتكوين وهي أن كال اإلثنين مرغوب بالحصول عليهما، وأنه مما ال 
ش���ك فيه بأن عملة البتكوين س���ينتهي األمر بها لتصبح عملة فعلية 
م���ع مرور الزمن، رغم الترّدد الي���وم الذي نراه في بعض البلدان، وال 
سيما الصين التي تُعتبر أرضاً معدنية خصبة لصك البتكوين، لتكون 

في جيب المستهلكين.
إن حسنة البتكوين اليوم أنه يُمكن أن ننقل مئات المليارات منها 
من بلد إلى آخر حول العالم بواس���طة المعلوماتية، مثلما نحتاج إلى 

شاحنات تنقل أوراقاً نقدية.
مازن حمود/باريس
محلل إقتصادي ومالي 
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في وقت تتأهب فيه 
أذربيجان  باكو عاصمة 
مصدر  بأكبر  لإلحتفاء 
طاقة رياح على مستوى 
 240 بق���وة  المنطق���ة 
كإح���دى  ميغ���اواط، 
بي���ن  التع���اون  ثم���رات 
وأذربيجان،  الس���عودية 
خ���الل األي���ام المقبلة، 
الطاق���ة  وزي���ر  أك���د 
اآلذري برويز شهبازوف 
»أن مستقبل العالم في 
مشدداً  الطاقة«،  مزيج 

جهود »أوبك بلس« 
عززت التوازن ونظمت األسواق العالمية

األخبار والمستجدات

اأوبك ُتبقي على توقعات نمو الإقت�صاد العالمي

 دون تغيير في 2021 و2022

أظه���ر التقري���ر الش���هري لمنظم���ة أوب���ك أن المنظم���ة »أبق���ت 
عل���ى توقع���ات نمو اإلقتص���اد العالم���ي دون تغيير عن���د 5.6 % في 
الع���ام 2021، وعن���د 4.2 % ف���ي الع���ام 2022«. وبحس���ب التقرير، 
»خّفضت المنظمة توقع���ات نم���و الطلب العالمي عل���ى النفط ب� 160 
ألف ب/ي في العام 2021. كما أبقت على توقعات نمو الطلب العالمي 

على النفط دون تغيير عند 4.2 مليون ب/ي في العام 2022«.
وأبقت المنظمة على توقعات نمو اإلمدادات من خارج أوبك دون 
تغيير عند 700 ألف ب/ي في العام  2021. كما أبقت على توقعات 
نم���و اإلم���دادات من خ���ارج أوبك دون تغيير عن���د 3 مليون ب/ي في 

العام 2022.
وبحسب التقرير، »فقد تم خفض لتوقعات نمو الطلب على نفط 

أوبك بشكل طفيف ب� 100 ألف ب/ي لعامي 2021 و2022«.

ترجمتها على أرض الواقع 
في المدى القريب«.

ش���هبازوف  وأوض���ح 
»أن التع���اون بي���ن البلدين 
في قط���اع النف���ط والغاز 
ج���داً  وحي���وي  مه���م 
إلس���تقرار أس���واق النفط 
والغاز العالمية«، مش���دداً 
عل���ى »أن المملكة حملت 
لعق���ود  عاتقه���ا  عل���ى 
اإلس���هام بقوة ف���ي تعزيز 
الس���وق  ف���ي  الت���وازن 
العالمية من أجل إستقرار 

عل���ى »أن النف���ط س���يظل مص���در الطاقة الرئيس���ي لعق���ود مقبلة«، 
الفتاً إلى »أن جهود )أوبك+( عززت التوازن ونظمت أس���واق الطاقة 

العالمية«.

وأكد شهبازوف في حديث صحافي »عزم بالده التعاون إستراتيجياً مع 
الس���عودية، خالل الفترة المقبلة في مجاالت إقتصادية متعددة، بغية تطوير 
العالق���ة اإلقتصادية إل���ى أقصى حد ممكن وخصوصاً ف���ي قطاع الطاقة«، 
الفتاً إلى »حزمة من المشروعات التي سيتعاون فيها الطرفان وال سيما في 

الطاقة المتجددة«.
أض���اف ش���هبازوف: »كنا ق���د وّقعنا إتفاقية م���ع ش���ركة )أكواباور( في 
الس���عودية، لتنفيذ عقد لتأس���يس محطة إنتاج طاقة الري���اح في أذربيجان، 
بقوة 240 ميغاواط، وهذه تعد سعة جوهرية وأساسية كبيرة جداً ليس فقط 
لمص���ادر الطاق���ة المتجددة في بالدنا فحس���ب، بل ل���كل دول اإلقليم، ولكن 
لدين���ا أيض���اً رغبة للتعاون في قطاع الغاز وتولي���د الطاقة الغازية والذي من 
المؤكد س���يكون إحدى قنوات التوسع في التعاون بين البلدين في المستقبل 

القريب«.
وتابع شهبازوف متوقعاً »زيارة وفد سعودي خالل تشرين الثاني/نوفمبر 
2021، لإلحتفال معاً بإطالق محطة طاقة الرياح سعة 240 ميغاواط، ونتطلع 
أيضاً خالل الزيارة لفرصة جديدة لبحث سبل توسيع تعاوننا االقتصادي مع 
الوفد السعودي الزائر قريباً«، مشيراً إلى إتفاقيات عدة أخرى سابقة لزيادة 
التبادل التجاري، إلى جانب إتفاقيات سياس���ية ودبلوماس���ية«، مش���دداً على 
»ض���رورة تفعيلها بش���كل أقوى مع مزيد من المباحثات واإلستش���ارات، بغية 

أس���عار الطاق���ة، وهي كان���ت دائماً تأخذ بزم���ام المبادرة والقي���ادة في هذا 
الس���وق والقطاع«، الفت���اً إلى» أن أذربيج���ان إنضّمت إل���ى منظمة )أوبك+( 
والتي خرجت بصيغة تُعد إحدى أهم قنوات ضبط السوق ودعم ودفع العمل 
المش���ترك ل� )أوبك+( والدول غير المنضوية في المنظمة، من أجل تحقيق 

إستقرار سوق الطاقة العالمية والحصول على نقطة توازن«.
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تحمل األسر األميركية مبالغ 
قياس���ية م���ن الديون م���ع إرتفاع 
والس���يارات،  المن���ازل  أس���عار 
وإستمرار عدوى فيروس كورونا 
في اإلنخف���اض، وع���ودة الطلب 
اإلس���تهالكي إل���ى اإلرتف���اع من 
جدي���د، م���ا يزي���د أعب���اء دي���ون 

بطاقات اإلئتمان.
وكشف اإلحتياطي الفيدرالي 
األميركي )البنك المركزي(، عن 
إرتفاع ديون األسر األميركية بين 
يوليو/تموز وس���بتمبر/ ش���هري 

أيلول 2021، إلى مستوى قياسي 
جديد بلغ 15.24 تريليون دوالر، 
بزي���ادة قدره���ا 1.9 %، أو 286 
مليار دوالر، عن الربع الثاني من 

العام الجاري.

ديون األميركيين تصل إلى مستوى قياسي جديد
في ظل عودة الطلب اإلستهالكي إلى اإلرتفاع

األخبار والمستجدات

وقال مسؤول األبحاث في »نيويورك فيد«، دونغون لي: »مع 
إنته���اء جه���ود اإلغاثة من الوباء، بدأنا نش���هد إنعكاس���اً لبعض 
إتجاه���ات رصيد بطاقات اإلئتمان التي ش���وهدت أثناء الوباء، 
والمتمثلة في إنخفاض اإلنفاق لصالح سداد أرصدة الديون«.

وعاد المستهلكون إلى طرقهم القديمة في اإلنفاق بإستخدام 
بطاقاتهم اإلئتمانية. وإرتفعت أرصدة بطاقات اإلئتمان بمقدار 

17 مليار دوالر، تماماً كما ارتفعت خالل الربع الثاني.
وإرتفع���ت الره���ون العقاري���ة، وه���ي أكبر عنص���ر في ديون 
األسر، بمقدار 230 مليار دوالر في الربع األخير وبلغ إجماليها 
10.67 تريلي���ون دوالر. وزادت ق���روض الس���يارات وأرص���دة 
ق���روض الط���الب، حيث إرتفع���ت بمقدار 28 ملي���ار دوالر و14 

ملياراً توالياً.
ورغم أن ديون بطاقات اإلئتمان لم تعد إلى مستوى ما قبل 
الوب���اء، إال أن إجمالي الدين إرتف���ع بالفعل بمقدار 1.1 تريليون 

دوالر عما كان عليه في نهاية العام 2019.
وبل���غ التضخ���م أعلى مس���توياته منذ س���نوات ع���دة بفضل 
إضطرابات سلسلة التوريد التي أدت إلى زيادة تكاليف الشحن 

والمواد الخام. في الوقت نفس���ه، فإن طلب المس���تهلكين يصل 
إلى أعلى مستوياته.

وأظه���رت أحدث بيانات التضخم، أن األس���عار التي حصل 
عليها المنتجون لمنتجاتهم إرتفعت بنسبة 0.6 % في أكتوبر/

تش���رين األول 2021، مع تعديلها وفقاً للتقلبات الموس���مية، أو 
8.6 % خالل األش���هر ال� 12 الس���ابقة. ويرج���ع جزء كبير من 

الزيادة إلى إرتفاع تكاليف الطاقة.
وبع���د إس���تبعاد أس���عار الطاق���ة والغ���ذاء، باإلضاف���ة إلى 
الخدم���ات التجاري���ة، إرتفع مؤش���ر أس���عار المنتجي���ن بتعديل 
موسمي بنسبة 0.4 % الشهر الماضي، أو 6.2 % خالل فترة 

12 شهراً.
وقفز مؤش���ر األس���عار الذي يتتبع الطلب الوسيط – السلع 
والخدمات المباعة للش����ركات – للسلع المصنعة بنسبة 2.1 %، 
وه���و أكبر تقدم ل���ه منذ مايو/أي���ار 2021، مدفوعاً في الغالب 
بإرتف���اع تكالي���ف الطاق���ة. وخالل ال���� 12 ش���هراً المنتهية في 
أكتوبر/تش���رين األول 2021، إرتفع المؤش���ر بنسبة 25.4 %، 

وهي أكبر زيادة منذ يناير/كانون الثاني 1975.
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في قراءة للتقرير نصف الس��نوي ال��ذي قدمه بنك اإلحتياطي الفيدرالي للكونغ��رس األميركي في 2021/7/9 عن األوضاع 
اإلقتصادية األميركية خالل النصف األول من العام 2021 ومتطلبات السياسة النقدية، تبّين لي أن مسار التعافي اإلقتصادي 
األميركي قد ش��هد خالل النصف األول من العام 2021 تحس��نًا في أعداد فرص العمل التي خلقتها قوى الس��وق األميركية، 
حي��ث إنخفض مع��دل البطالة من 6.7 % في ديس��مبر/كانون األول 2020 إلى 5.9 % في يونيو/حزي��ران 2021، ورغم هذا 

التحسن النسبي، ظل المعروض من قوة العمل يقل عن الطلب، مما تسّبب في إرتفاع نسبي في متوسطات األجور.
كما تبّين من التقرير أيضًا أن اإلقتصاد األميركي قد شهد خالل النصف األول من العام 2021 نموًا ملحوظًا بلغ 4.6 % بسبب 
زيادة اإلنفاق الخاص واإلس��تثمار الممولين من زيادة مس��تويات اإلئتمان منخفض التكلفة، بس��بب إقتراب مستويات أسعار 

الفائدة من حدودها الدنيا التاريخية.

إتجاهات التضخم 
عالميًا ومحليًا

الدكتور محمود أبو العيون

ورغم هذا التحس���ن في مؤش���رات البطالة والنم���و، كانت الضغوط 
التضخمية واضحة، حيث إرتفع معّدل تغيُّر مؤش���ر أس���عار المستهلكين 
من 1.2 % في ديسمبر/كانون األول 2020 إلى 3.9 % في نهاية مايو/
أيار 2021، وإرتفع مؤشر التضخم األساسي حتى بلغ 3.4 % في التاريخ 
عينه. وقد أكد التقرير أنه من المحتمل إرتفاع معدل التضخم مستقباًل 
بسبب إس���تمرار مشاكل سالس���ل التوريد التي تواجه مختلف قطاعات 

اإلنتاج وتقلّل من إمكانات زيادة اإلنتاج لمواجهة الطلب المتزايد.
وف���ي إجتماع اللجنة الفيدرالية للس���وق المفتوحة FOMC )لجنة 
السياس���ة النقدية األميركية( في 22 سبتمبر/أيلول 2021 أكدت اللجنة 
أن تعافي االقتصاد األميركي مرهون بسلوكيات وباء »كوفيد-19«، ورغم 
ذلك أعادت اللجنة التأكيد على هدفها الرامي إلى تحقيق أعلى مستوى 
من التوظيف لقوة العمل األميركية، وإلى ضمان إستقرار األسعار. وفي 
ما يتعلق باألس���عار، أش���ارت اللجنة إلى أنها ستس���تمر ف���ي العمل على 
تحقي���ق هدفه���ا لتحقيق مع���دل »معتدل« للتضخم الس���نوي يفوق 2 % 
»لفترة لم تحددها«، وأن تظل توقعات معدل التضخم في األجل األطول 

حول 2 % أيضاً.
وج���اء تقرير صن���دوق النقد الدولي الصادر هذا الش���هر عن »آفاق 
اإلقتص���اد العالم���ي« مؤكداً أن »عدم التأكد« في ش���أن مس���تقبل تعافي 
إقتصادات العالمين المتقدم والنامي، هو الش���يء الوحيد المؤكد. فقد 
زادت معدالت عدم التأكد بس���بب سرعة إنتشار ساللة »دلتا« ومخاطر 
ظهور س���الالت متحورة جديدة، مما ترك صّناع السياسات اإلقتصادية 

يقفون حائرين أمام اإلختيار بين بدائل السياس���ات التي تحقق التعافي 
اإلقتصادي. فزخم التعافي أصابه الضعف بس���بب إس���تمرار الجائحة، 
وبس���بب مش���اكل سالس���ل التوريد التي تُقّيد اإلنتاج، وفي الوقت ذاته، 
إرتفع���ت مع���دالت التضخم بدرج���ة ملحوظة، وخصوصاً ف���ي الواليات 
المتح���دة وبع���ض إقتصادات األس���واق الصاع���دة بعد تس���ارع معّدالت 

الطلب، وبطء إستجابة العرض.
واق���ع األم���ر، أن توقع���ات التضخم، وإن كانت تتس���م بع���دم التأكد 
أيض���اً، إاّل أن اإلتج���اه التصاعدي للتضخم يبدو ش���به مؤكد. فضغوط 
جانب الطلب واضحة بس���بب إس���تمرار تطبيق الدول سياسات التيسير 
الكّمي التي تتيح سيولة كبيرة في األسواق، المصحوب بإنخفاض تكلفة 
الحص���ول على التموي���ل المصرفي وخصوص���اً في البل���دان المتقدمة، 
والميسر أيضاً بسبب تعويضات البطالة السخية في بعض البلدان، مما 
يصّب في النهاية في زيادة القوة الشرائية، والطلب الذي ال تقابله زيادة 

في المعروض بسبب مشاكل سالسل التوريد التي أشرنا إليها.
وم���ن المتوقع أن تظ���ل ضغوط جانب التكلفة عل���ى التضخم قائمة 
لفت���رة طويلة مس���تقباًل. فنحن نش���هد حالي���اً إرتفاعاً كبيراً في أس���عار 
البترول والغاز بشكل غير مسبوق، فقد تجاوز سعر البرميل من البترول 
الخام حاجز 80 دوالراً للبرميل للمرة األولى منذ ثالث سنوات. وشهدنا 
إرتفاعاً في أس���عار عقود الغاز الطبيع���ي ألكثر من الضعف خالل العام 
2021، ناهي���ك عن إرتفاع أس���عار النحاس واأللومني���وم وعدد كبير من 
المع���ادن عالمي���اً خالل ه���ذا العام. وكل ه���ذا يُمكن أن ينتقل بس���هولة 

الدراسات واألبحاث والتقارير
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للضغ���ط عل���ى أس���عار الس���لع والخدمات. لذل���ك كله، س���تظل توقعات 
التضخ���م عالمي���اً مرتفعة، وم���ن المرجح في رأينا، أن تس���تمر مخاطر 

تسارع التضخم قائمة.
أما محلياً فقد إرتفع المعدل السنوي للتضخم العام خالل سبتمبر/

أيل���ول 2021 ألعل���ى معّدل ل���ه، متخطياً حاجز 6 % للم���رة األولى منذ 
يناير/كانون الثاني 2020، بس���بب إرتفاع أسعار السلع الغذائية لحوالي 
10.6 %، وإرتف���اع مع���دل التضخ���م األساس���ي إل���ى 8.4 %. فإرتف���ع 
المعدل الس���نوي للتضخ���م العام في إجمالي الجمهورية ليس���جل 8 % 
في سبتمبر/أيلول 2021، وفق تقرير البنك المركزي المصري الشهري 

عن معدالت التضخم.
ومعن���ى ذل���ك أن الضغ���وط التضخمي���ة ف���ي مص���ر تأخ���ذ منحى 
اإلرتف���اع، وربم���ا يزيد من تل���ك الضغ���وط إرتفاع أس���عار المحروقات، 
وبع���ض الم���واد البترولية إس���تجابة إلتجاه���ات إرتفاع أس���عار البترول 
والم���واد البترولي���ة عالمي���اً، وإرتفاع أس���عار بعض الم���واد األولية التي 
تس���توردها مص���ر من الخ���ارج. وال يُمك���ن أن نتجاهل أيضاً س���لوكيات 
بع���ض تج���ار تجزئ���ة بعض الس���لع المعم���رة )كالس���يارات على س���بيل 
المث���ال ال الحص���ر( الت���ي ترفع أس���عار البيع بس���بب إختناق���ات توافر 
 ال���واردات الت���ي ذكرنا أنها بس���بب مش���اكل سالس���ل التوري���د عالمياً.

فم���ا ه���و العمل؟ وم���ا هي توجه���ات السياس���ات االقتصادي���ة لمواجهة 
الضغوط التضخمية المحتملة؟

م���ن غير الممكن، بل من غير المقبول ضغط أو كبت أو حتى تأجيل 
اإلنفاق اإلستثماري الحالي لتحديث البنية التحتية إلقتصاد مصر، فنحن 
في أش���ّد الحاجة لبنية تحتية قوية تس���توعب الزيادة السكانية السنوية، 

وتُوفر األساسيات الضرورية لجذب اإلستثمارين المحلي واألجنبي.

وم���ن غير الممك���ن أيضاً أو المقب���ول، العودة لسياس���ة »الخدمات 
المجاني���ة«، ولعلّ���ي أس���تحضر هن���ا رؤية القيادة السياس���ية ب���أن تقدم 
الخدم���ات بتكلفتها للمواطن وال يوجد ش���يء »ببالش«. فقد إنتهينا من 
كل ذل���ك إل���ى غير رجعة، رغم ما قد يُس���ببه ذلك م���ن أعباء مالية على 
ميزانيات بع���ض المواطنين، ورغم وجود بعض المغاالة في تلك التكلفة 

من بعض الجهات.
كذل���ك م���ن غير الممك���ن، منع تس���لل إرتفاع األس���عار العالمية إلى 
أس���عارنا المحلية إلتباعنا سياس���ة اإلقتصاد الحر المفتوح غير المشّوه 

بتسعيرة جبرية كما كنا في الماضي.
وال أرى مج���االً – ف���ي ظ���ل توجه���ات التضخ���م المتوقع���ة - ألن 
يُخّف���ض البن���ك المرك���زي المصري أس���عار الفائ���دة، رغ���م الرغبة في 
حف���ز األنش���طة اإلقتصادية اإلنتاجي���ة الممولة من القط���اع المصرفي 
 المص���ري. )ثّب���ت »المرك���زي« س���عر الفائدة فع���اًل بعد كتاب���ة المقال(،

لكن هل يُمكن أن تركز السياس���ة المالية على إعمال قدر من التقش���ف 
في بعض مجاالت اإلنفاق الجاري غير األساس���ي؟ وهل يُمكن التخفيف 
التدريجي من سياسة التيسير التي تُوفرها مبادرات البنك المركزي كأداة 
من أدوات السياس���ة النقدية التوسعية المطبقة حالياً للخروج من براثن 
وتواب���ع وباء »كوفي���د-19« بهدف الحّد من تضخ���م الطلب، والتأثير في 
 توجهات التضخم المستقبلية مع الحفاظ على الهدف التضخمي المستقر؟

مجرد أسئلة ربما قد يُساهم أحدهم من المهتمين في الشأن اإلقتصادي 
في طرح رؤاهم فيها.

الدكتور محمود أبو العيون
أستاذ اإلقتصاد في جامعة الزقازيق 
ومحافظ البنك المركزي األسبق.
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كان للتطور الحاصل في التكنولوجيا المالية أثر واضح وجلي على كافة مناحي الحياة اإلقتصادية والمالية، تمثلت في 
سرعة إنجاز المعامالت وتخفيض تكاليفها. وُتعتبر العمالت الرقمية إحدى التطبيقات التي أفرزتها هذه التكنولوجيا 

والتي شكلت تحديًا كبيرًا للمصارف المركزية. ومنذ ظهور هذه العمالت اإلفتراضية خالل العقدين الماضيين، وال تزال 
األسئلة ُتثار حول إمكاناتها وقدرتها على التأثير على اإلقتصاديات المحلية والدولية، وإيجابياتها وسلبياتها، األمر الذي 
دفع المصارف المركزية والمنظمات اإلقتصادية إلى إجراء الدراسات والبحوث لتحديد هذه السلبيات والمخاطر التي من 

المتوقع أن يفرزها تداول هذا النوع من العمالت خارج سيطرة المصارف المركزية. 
من  هذه المخاطر والتي يجب اإلستعداد لها مخاطر التزييف والتزوير وغسيل األموال، إضافة إلى تأثيرها على السياسة 
النقدية والتي ُتعتبر من أهم أدوات المصرف المركزي لتحقيق اإلستقرار اإلقتصادي، إذ ُتعتبر السياسة النقدية إحدى 

الدعامات الرئيسية في بناء السياسة اإلقتصادية الكلية، ولما للعمالت اإلفتراضية من تأثير على أدوات السياسة النقدية 
وأهدافها، لهذا من الضروري أن تضع المصارف المركزية إطارًا موحدًا لتنظيم النقود اإلفتراضية

 ووضع ضوابط إصدارها وتداولها.
سنحاول في هذه الورقة، التعرف على العمالت اإلفتراضية وأثرها على السياسة النقدية للمصارف المركزية، وموقف 

المصارف المركزية تجاه هذا النوع من التكنولوجيا المالية.

تأثير العمالت الرقمية على السياسة النقدية للمصارف المركزية

مفهوم العملة الإفترا�صية 

النق���ود اإلفتراضي���ة ويطل���ق عليها أيضاً )العم���الت الرقمية أو 
المش���فرة( هي عبارة عن تمثيل للممتلكات رقمية، وهي تستند على 
التشفير من أجل حماية المعامالت والبيانات. وتتميز بكونها تسمح 
بتنفي���ذ المعامالت فوراً ومن دون قيود أو وس���يط ثالث. وقد ش���اع 
إنتش���ار هذه العمل���ة اإلفتراضية في العقدي���ن الماضيين، في كثير 
من الدول إلنخفاض تكلفتها، وس���هولة إستعمالها، وسرعة إنجازها. 
تعتمد هذه العمالت المشفرة على تقنية تسمى »بلوك تشين« أو ما 

يعرف بسلسلة الكتل )البنك المركزي األردني، 2020(.
 ب���دأت فكرة هذه العملة ف���ي أواخر العام 2008، وبدأ التطبيق 
الواقع���ي له���ا ف���ي بداي���ة العام 2009 م���ن قبل ش���خص مجهول أو 
مجموعة معروفة بإس���م »ساتوشي ناكاموتو«. تم وصف هذه التقنية 
في ورقة بحثية تحت عنوان  »بيتكوين: نظام نقدي إلكتروني يعتمد 
عل���ى مب���دأ الن���د للند«، وتس���تند هذه العمل���ة في آلي���ة عملها على 
تقني���ة البلوك تش���ين. كان الهدف من فكرة العمل���ة اإلفتراضية هو 
تقليص س���يطرة العمالت التقليدية، وإلغاء وجود طرف ثالث، تتمتع 

الدراسات واألبحاث والتقارير
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بالخصوصي���ة وال تتحك���م 
المركزية  المص���ارف  به���ا 
والحكوم���ات، يت���م التعامل 
به���ا م���ن خ���الل بروتوكول 
 )Peer Peer to( الند للند
مع إعتماد تقنية التش���فير 
إلضف���اء مزيد م���ن األمان 
بها )عبدالمنعم ، 2020(.

م���ن  العدي���د  هن���اك 
التعريفات للعملة اإلفتراضية، منها تعريف البنك األوروبي المركزي 
عل���ى أنها هي »أحد أن���واع النقود الرقمية غير المركزية )غير تابعة 
لجه���ة إقتصادية محددة(، والتي يتم إصداره���ا والتحكم فيها عادًة 
م���ن قبل مطوريها، كما يتم إس���تخدامها وقبولها بين أعضاء مجتمع 
فها صندوق النقد  إفتراض���ي محدد على ش���بكة اإلنترنت«. كم���ا عرَّ
الدولي بأنها »تمثيل رقمي للقيمة، يصدر بواسطة مطورين خاصين 
بإعتباره وحدة حساب، ويمكن الحصول عليه وتخزينه والوصول إليه 
والتعام���ل به إلكترونياً، ويس���تخدم لمجموع���ة متنوعة من األغراض 
عند إتفاق طرفين على إستعماله )البنك المركزي األردني، 2020( 

.
ال نري���د الخوض ف���ي التعريفات المتع���ددة والمتنوعة، ولكن ما 
يهمن���ا هو أن هذه العملة ه���ي عملة إفتراضية )ليس لها كيان مادي 
ملم���وس، أو وج���ود فزيائي( يتم إنتاجها بواس���طة برامج حاس���وبية 
متط���ورة، وال تخضع لس���يطرة وتحك���م المص���ارف المركزية أو أي 
س���لطة مركزية، يتم ع���ن طريقها تنفيذ العديد م���ن المعامالت عن 

طريق اإلنترنت، ولها قبول إختياري بين المتعاملين.

الم�صارف المركزية وال�صيا�صة النقدية

يُعتب���ر المص���رف المركزي من أهم المؤسس���ات المالية في أي 
دول���ة، بل ويقف عل���ى قمة الهرم للقطاع المال���ي والمصرفي، حيث 
يُعتبر الدعامة األساسية للقطاع النقدي والمالي في كل دول العالم 
نظراً إلى المهام والمس���ؤوليات المناطة به، وتأتي في مقدمها إدارة 
السياس���ة النقدية لتحقيق اإلس���تقرار النقدي والمصرفي والمالي، 
وم���ن ث���م اإلس���تقرار اإلقتص���ادي للدولة. م���ن هنا يب���رز دور هذه 
المؤسس���ة وأهميتها في إدارة السياس���ة النقدي���ة، ونظراً إلى الدور 
ال الذي يقوم به المصرف المركزي، فإن ذلك يتطلب أن  الهام والفعَّ

يتمتع بدرجة عالية من اإلستقاللية  )محمد ، 2013(.
لن أسترس���ل كثيراً في سرد نش���أة، ومفهوم وأهداف، ووظائف، 
وأهمي���ة المصرف المرك���زي، ولكن ما يهمني في ه���ذه المقالة هو 

التعرض لتأثير العمالت الرقمية على السياسة النقدية.
فكم���ا نعل���م جميعاً أن السياس���ة النقدية تحت���ل مكانة الصدارة 
ف���ي هي���كل السياس���ات اإلقتصادية الكلي���ة. ويتم اللجوء للسياس���ة 

لمعالج���ة  النقدي���ة 
اإلخت���الالت اإلقتصادي���ة، 
فهي آلية مهمة تستخدمها 
المعاص���رة  اإلقتص���ادات 
بالش���كل ال���ذي يمكنها من 
تحقي���ق أهداف السياس���ة 
كتخفي���ض  اإلقتصادي���ة 
البطال���ة، وزي���ادة اإلنت���اج، 
وإستقرار األس���عار، وذلك 
بإس���تخدام العدي���د م���ن األدوات لتحقيقها. إن التحكم في وس���ائل 
الدفع وتنظيمها في الدولة تحتل أهم أهداف السياس���ة النقدية في 
اإلقتص���اد، فالمص���رف المركزي بإمكانه إمتص���اص النقود الزائدة 
ع���ن إحتياجات التداول أو عملي���ة التمويل وبإمكانه أن يُوفر أرصدة 
نقدية جديدة حسب األوضاع اإلقتصادية السائدة )أبوبكر ، 2019(. 
ومن ه���ذه األدوات النقدية التي يس���تخدمها المصرف المركزي ما 

يلي:

اأدوات ال�صيا�صة النقدية 

يق���وم المص���رف المركزي من خ���الل أدوات السياس���ة النقدية 
بالس���يطرة عل���ى المع���روض النقدي مث���ل زيادة أو تقلي���ل اإلصدار 
النق���دي، كذلك الرقابة عل���ى المصارف التجاري���ة وذلك من خالل 
مجموعة من األدوات النقدية التي منها. )فتان و بوشنتوف، 2017( 

)ماطي م.، 2009(: 

أواًل: األدوات الكمية:
عملي���ات الس���وق المفتوح���ة: حيث يق���وم المص���رف المركزي 
بشراء وبيع أذونات الخزانة والسندات الحكومية، أو المضمونة من 
الحكوم���ة، واألوراق المالي���ة بصفة عامة، قصي���رة أو طويلة األجل، 
س���واء مباش���رة أو من خالل س���وق رأس المال، وذل���ك بالتعامل مع 
المصارف واألفراد والش���ركات. وتهدف هذه السياس���ة إلى التأثير 
عل���ى حجم اإلحتياطات الفائضة لدى المص���ارف التجارية بالزيادة 
أو النق���ص مما يؤث���ر على كل من حجم اإلئتم���ان وحجم المعروض 
النقدي والطلب على اإلس���تثمار بالش���كل الذي يتمشى مع األهداف 
اإلقتصادي���ة للدولة، إضافة إلى محاولة إيجاد عالقة مس���تقرة بين 

سعر الفائدة في السوق النقدية.
سياس���ة س���عر الخصم: يُعتبر س���عر الخصم من األس���لحة التي 
يلجأ إليها المصرف المركزي للتأثير على حجم اإلئتمان المصرفي، 
وبالتال���ي عل���ى حجم المع���روض النقدي، وذلك ف���ي إطار األهداف 
المرس���ومة للسياس���ة النقدية التقليدية. وس���عر الخصم هو السعر 
الذي يخصم به المصرف المركزي األوراق التجارية التي تقدم إليه 
م���ن المص���ارف التجاري���ة، أو الذي يعي���د به خصم أوراق س���بق أن 
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خصمتها هذه المصارف لعمالئها من المستثمرين، وتتحدد العالقة 
بين هذا الس���عر وقدرة المصارف المركزي���ة على التحكم في حجم 
المع���روض النقدي في إطار تأثير هذا الس���عر عل���ى تكلفة عمليات 
اإلئتم���ان التي تقدمه���ا المص���ارف التجارية إلى عمالئه���ا. وتوجه 
البنوك المركزية عن طريق هذه السياسة رسالة للمصارف التجارية 
عن السياس���ة النقدية المس���تهدفة، فإرتفاع معدالت الخصم يُعتبر 
رسالة تفصح عن السياسة النقدية، فإرتفاع معدل الخصم تعني أن 
المصرف المركزي ينوي إتباع سياس���ة إنكماش���ية بخصوص النقود 

المتداول���ة، وهذا من ش���أنه أن يدفع المص���ارف التجارية إلى الحد 
من إستثماراتها واإلحتفاظ بمزيد من الموارد في صورة نقدية حتى 
ال تقع في ضائقة مالية يصعب مواجهتها في ظل السياسة الجديدة 

المتوقعة والعكس صحيح. 
نس���بة اإلحتياط���ي القانون���ي: يطال���ب المص���رف المركزي من 
المص���ارف التجاري���ة باإلحتفاظ بنس���بة من النق���ود الحاضرة لدى 
المص���رف المرك���زي م���ن دون مقابل. ويتح���دد هذا الق���در بصفة 
أساسية معينة من إجمالي أرصدة الودائع تحت الطلب التي يحتفظ 
به���ا العم���الء ل���دى المص���ارف التجاري���ة. وتأتي مق���درة المصرف 
المرك���زي ف���ي التحكم في حج���م اإلئتمان وإدارة السياس���ة النقدية 
باس���تخدام ه���ذه األداة عن طري���ق تغيير نس���بة اإلحتياطي بالزيادة 
أو التخفي���ض، ال���ذي ينعكس على حج���م اإلحتياطات الفائضة لدى 
المص���ارف التجاري���ة، والتي قد تزيد من ق���درة المصارف التجارية 
عل���ى اإلق���راض في حالة تخفيض نس���بة اإلحتياط���ي، أو أنها تقلل 
م���ن قدرة المص���ارف التجارية على اإلقراض في حالة زيادة نس���بة 

اإلحتياطي.

ثانيًا: األدوات النوعية: 
يس���تخدم المصرف المركزي األدوات النوعية للتأثير على إتجاه 
اإلئتم���ان وليس حجم���ه الكلي، أي التأثير على حجم اإلئتمان وتكلفة 
القط���اع أو بعض األنش���طة اإلقتصادية المح���ددة والتي تريد الدولة 
تش���جيعها أو الحد منها دون غيره���ا، وتعمل هذه األدوات عن طريق 
تحديد األس���عار أو الحد منها )معدالت الفائدة(، أو تحديد الكميات 
وذل���ك عن طري���ق اللوائ���ح وس���لطاته التنظيمية بما يخ���دم أهداف 

السياسة االقتصادية العامة، والتي منها مالي: )محمد، 2013(.

الرقابة الكمية على الإئتمان

وتهدف هذه السياس���ة إلى تحديد الحجم اإلجمالي لإلئتمان 
ف���ي اإلقتصاد الوطني من خالل وضع حد أقصى لمعدل الزيادة 
السنوية لالئتمان ال يجب تجاوزه، ويقوم المصرف المركزي بوضع 
هذا الحد بطريقة تتالءم مع حالة النمو لإلقتصاد القومي، ويقوم 
المص���رف المرك���زي بتحديد حجم اإلئتم���ان وتوجيهه لقطاعات 

إقتصادية معينة.

تغيير هام�س ال�صمان 

يُقص���د بهام���ش الضم���ان تحدي���د النس���بة الواج���ب مراعاته���ا 
بي���ن قيم���ة الق���رض وقيمة الضمان عل���ى ذلك الق���رض، حيث تقوم 
المصارف التجارية بتقديم القروض لبعض األفراد مقابل أس���هم أو 
س���ندات أو عق���ارات، وعادة فإن���ه ال يتم تقديم تل���ك القروض لتلك 
األصول بما يس���اوي قيمتها الس���وقية وإنما تحدد قيمتها أوالً ونسبة 
المخاطرة فيها، ثم تحدد بنس���بة معين���ة وعادة تكون أقل من قيمتها 
السوقية. ويستخدم المصرف المركزي هذه األداة للسيطرة والرقابة 
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على نش���اط المصارف التجارية، من خالل التغيير في نس���بة هامش 
الضمان )تقليص الس���يولة المتداولة(، إضافة إلى إستخدامها للحد 
من إستيراد السلع االستهالكية أو الكمالية غير الضرورية، وذلك من 
خالل توجيه المصارف التجارية بعدم تقديم التس���هيالت اإلئتمانية 
للتجار، إاّل بعد توافر ضمان ال يقل عن 50 % من قيمة فتح اإلعتماد.

الحد الأدنى لل�صيولة

وتستخدم هذه الوس���يلة كأداة للسياسة النقدية عن طريق إلزام 
المصارف التجارية باإلحتفاظ بجزء من األصول في ش���كل س���يولة 
وع���دم توجيهها ألغ���راض اإلقراض قصد حماية حق���وق المودعين، 

وخوفاً من تهاون المصارف بسيولتها من أجل تحقيق أرباح. 
وضع حد أعلى لسعر الفائدة الممنوح للودائع الجارية: 

وذل���ك م���ن خ���الل قيام المص���رف المرك���زي بوضع ح���د أعلى 
ألس���عار الفائ���دة عل���ى الودائ���ع الجاري���ة أو ألج���ل، وال يج���ب على 
المصارف التجارية أن تتعداه، ويتم تغيير هذا الحد حسب الظروف 

اإلقتصادية.

الإقناع الأدبي

يقوم المصرف المركزي بتبني سياس���ة النصح واإلرشاد وتقديم 
المش���ورة إلى المصارف التجارية، والتي تُعتبر جزءاً من سياسته في 
توجي���ه اإلئتم���ان، والتي تهدف إلى تحقيق أه���داف معينة لها عالقة 
باإلئتم���ان المصرف���ي، وه���ذه التوجيهات والتعليم���ات تتم عن طريق 
إجتماعات دورية تضم ممثلين للمصرف المركزي والبنوك التجارية، 

كما يُمكن أن تتم عن طريق المراسالت والكتب الرسمية.

العملة الإفترا�صية ووظائف الم�صرف المركزي 

العمالت الرقمية تعتمد على نظام ال مركزي كما ذكرنا س���ابقاً، 
حيث ال توجد س���لطة نقدية مركزية تتحكم في إنش���ائها، كما يمكن 
الحص���ول عليه���ا من منص���ات مختلف���ة، وبالتالي فه���ي تُعتبر خارج 
أنظم���ة الدف���ع المنظم المتعارف عليها. وبالتال���ي فإن عرض النقود 
اإلفتراضي���ة ال يخض���ع للسياس���ة النقدي���ة المعتم���دة للمص���ارف 
المركزية، بل يتطور بناء على نش���اط المستخدمين في عملية تعدين 
العملة الرقمية. وهذا قد يشكل تحدياً للمصارف المركزية، حيث إن 
سياستها النقدية ال يُمكن أن تؤثر على العملة الرقمية الخاصة على 
نحو فعال. فعلى سبيل المثال، من الصعب على المصارف المركزية 
أن تحقق أهداف السياس���ة النقدية من إس���تقرار األسعار والسيطرة 
عل���ى التضخم عند إزدياد العرض النقدي من العمالت الرقمية التي 
خارج س���يطرتها. وإذا لم تتعامل المصارف المركزية بش���كل عملي، 
فإنها س���تفقد س���يطرتها على الع���رض النقدي وتفق���د وظيفتها في 
تحقي���ق اإلس���تقرار المالي، مع إنتش���ار التعامل بالعم���الت الرقمية. 
أيضاً وجود العملة الرقمية خارج سيطرة المصرف المركزي سيكون 

له���ا تأثير س���لبي على أنظمة الدفع، التي س���تخرج ف���ي مجملها عن 
س���يطرة المص���رف المركزي، وم���ا ينعكس ذلك  م���ن مخاطر كبيرة 
س���تؤثر عل���ى اإلقتصاد القومي، وغس���يل األموال واإلره���اب )بدر ، 

.)2020
كم���ا أن العم���الت الرقمية س���تؤثر س���لباً على وظيف���ة اإلصدار 
للمصرف المركزي، حيث يتأثر الطلب على النقود الورقية التقليدية 
بس���بب تعدد اإلصدارات م���ن العمالت الرقمي���ة، وبالتالي إنخفاض 
عوائ���د المص���رف المركزي من عمليات اإلصدار. أم���ا في ما يتعلق 
بوظيف���ة المصرف المركزي كمصرف المصارف، فإن دور المصرف 
المركزي س���يتأثر بش���كل كبير، ويتراجع دوره كمقرض أخير للقطاع 
المصرفي، حيث س���تجد المصارف العاملة وسيلة أخرى تُبعدها عن 

اللجوء للمصرف المركزي )علي ع.، 2020( . 
أما دور المصرف المركزي في توجيه اإلئتمان وضبط السياسة 
اإلئتماني���ة فإن العمالت الرقمية س���تُضعف دور المصرف المركزي 
في توجيه اإلئتمان وتوجيهه نحو القطاعات المستهدفة من السياسة 
اإلئتمانية، وسيصبح دور المصرف المركزي بال جدوى، ألن العمالت 

الرقمية خارج سيطرة المصرف المركزي وال حدود لها.

تاأثير العملة الرقمية على اأدوات ال�صيا�صة النقدية

إن تط���ور العم���الت الرقمية وحلوله���ا محل النق���ود القانونية أو 
الورقي���ة تؤث���ر عل���ى األدوات التي تس���تخدمها المص���ارف المركزية 

لتطبيق السياسة النقدية ومنها :

تاأثير العمالت الرقمية على عمليات ال�صوق المفتوحة

تقوم سياس���ة السوق المفتوحة على تدخل المصرف المركزي 
ف���ي بيع وش���راء االوراق المالي���ة الخاصة والحكومية في الس���وق 
النقدية،  ويقصد من هذه الوس���يلة هو ضمان اإلس���تقرار المالي، 
والس���يطرة على مع���دالت التضخ���م، وعليه فإن تعام���ل الوحدات 
اإلقتصادي���ة بالعمل���ة الرقمي���ة يدفعه���م تدريجاً إل���ى التخلي عن 
النقود القانونية مما يؤدي الى قيام البنوك التجارية بإعادة النقود 
الزائ���دة عن حاجتها الى البنك المركزي وذلك بهدف زيادة نس���بة 
اإلحتياط���ي النقدي لديها وهذا يؤدي إل���ى الحد من قدرة البنوك 
المركزي���ة على القيام ببيع األوراق المالية من أجل إمتصاص جزء 
من الس���يولة الموجودة لدى البنوك التجاري���ة ومن ثم التأثير على 
قدرته���ا عل���ى منح اإلئتمان، هذا يعتمد على مدى إنتش���ار التعامل  
بالعم���الت الرقمي���ة من قب���ل الوح���دات اإلقتصادي���ة ،فكلما كان 
التعام���ل بالعمل���ة الرقمية كبي���راً يكون تأثيرها كبي���راً على فعالية 
سياس���ة الس���وق المفتوحة والعكس صحيح. وكم���ا نعلم أن تدخل 
المص���رف المركزي في عمليات الس���وق المفت���وح يؤثر أيضاً على 
إتجاهات أس���عار الفائدة، وهذا له تأثيرات على حجم اإلس���تثمار 

وغيرها من المتغيُّرات اإلقتصادية )علي ش.، 2019(.
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تاأثير العملة الرقمية على الإحتياطي القانوني

إنتش���ار التعام���ل  بالعملة الرقمية يؤدي ال���ى زيادة حجم الودائع 
ث���م اإلحتياط���ي الفائض، وهذا يؤدي الى زيادة نس���بة الس���يولة لدى 
المص���ارف التجاري���ة، عندها يتقلص الطلب عل���ى اإلحتياطات لدى 
المصرف المركزي، من هنا فإن إنتشار التعامل بالعملة الرقمية يؤثر 

تأثيراً سلبياً على فاعلية سياسة اإلحتياطي القانوني.

تاأثير العملة الرقمية على �صعر اإعادة الخ�صم

يس���تطيع األف���راد ش���راء وبيع العم���الت الرقمية مقاب���ل العملة 
القانوني���ة الصادرة عن المصرف المرك���زي، وتدخل هذه النقود الى 
خزين���ة البنوك التجاري���ة ألن مصّدري العملة الرقمية يقومون بإيداع 
األم���وال التي حصلوا عليها جّراء بي���ع العملة الرقمية في المصارف 
التجاري���ة، وتق���وم األخيرة بزي���ادة إحتياطاتها لدى البن���ك المركزي 
بس���بب زيادة الس���يولة لديه، مم���ا يؤدي إلى زي���ادة إحتياطي البنوك 
التجاري���ة بما يزيد عن الحجم المرغ���وب فيه، وفي هذه الحالة فإن 

البنوك تختار بين أمرين :

أواًل: ش��راء األص��ول م��ن المؤسس��ات غي��ر البنكية ومنح 
المزيد من القروض .

ثانيًا: شراء مزيد من األصول من البنك المركزي .

إن زيادة الطلب على األصول في أس���واق المال س���وف يؤدي 
إلى إنخفاض س���عر الفائدة، ولهذا الس���بب فإن البنوك التجارية 
تُفض���ل الخيار الثان���ي، وما دامت البن���وك المركزية تقوم بتثبيت 
س���عر فائ���دة عل���ى بعض األص���ول قصي���رة األجل، ف���إن البنوك 
التجاري���ة تقوم بش���راء تل���ك األصول من البن���ك المركزي، وبهذا 
الشكل تقوم البنوك بإستخدام األموال الزائدة لديها في تخفيض 
خصومه���ا في مواجه���ة البنك المركزي، وف���ي حالة عرض مزيد 
م���ن العمالت الرقمية دون تخفيضها في مكان آخر، س���يكون من 

الصعب على البن���ك المركزي 
أن يتحك���م في مس���توى س���عر 
الفائدة. لذلك يمكن القول إن 
سعر إعادة الخصم لن يكون له 
تأثير كبير في الس���يطرة على 
حج���م اإلئتم���ان وذلك بس���بب 
إرتف���اع الس���يولة النقدية لدى 
البنوك التجارية، ما سيُخفض 
م���ن حاجته���ا إل���ى المص���رف 

المركزي: )أبوبكر، 2019( .

الإجراءات المطلوبة من الم�صارف المركزية للتعامل

 مع العمالت الإفترا�صية

كم���ا س���بق أن ذكرن���ا، إن السياس���ة النقدية تهدف إل���ى تحقيق 
الت���وازن النقدي من أجل تالفي ح���دوث اآلثار التضخمية، وذلك من 
خالل الس���يطرة عل���ى المعروض النقدي والطلب عل���ى النقود. وبما 
أن العم���الت اإلفتراضية أصبحت واقعاً، ويزداد إنتش���ارها والتعامل 
بها يوماً بعد يوم على مستوى المتعاملين، وتنفيذ المعامالت العابرة 
للحدود، وبعيداً عن رقابة المصارف المركزية وس���لطتها. لهذا على 
المصارف المركزية أن تتعامل مع هذا العمالت بكل مهنية، بحيث ال 
تصبح المصارف المركزية في موقع المتفرج ، وحالة ردود األفعال. 
م���ن هن���ا يتوج���ب عل���ى المص���ارف المركزي���ة أن تتعام���ل م���ع 
التكنولوجي���ا المالي���ة، وتس���تخدم أدواتها عينها، عل���ى أن تعمل على 
ضبطها وتنظيمها بما يحافظ على اإلس���تقرار المالي للدولة، وحتى 
ال تصب���ح المص���ارف المركزية في موقف المتف���رج. وعليه فإن على 
المصارف المركزية أن تعمل على إصدار عمالت رقمية خاصة بها، 
تكون تحت إش���رافها ورقابتها، وتطوير تكنولوجيا س���جالت األستاذ 
 Block Chain والتعام���ل بتقني���ة سلس���لة الكت���ل ،DLT الم���وزع
لتخزي���ن البيان���ات والمحافظ���ة عليها، ه���ذه الخطوات س���يكون لها 
تأثي���ر كبي���ر في تعزيز دور المصارف المركزي���ة وقدرتها على القيام 

بوظائفها وسيطرتها على أدوات السياسة النقدية. 
إضاف���ة إلى ما س���بق، فإن المصارف المركزي���ة مطالبة بتطوير 
التش���ريعات والنظ���م الخاص���ة بالعملي���ات المس���تندة للتكنولوجي���ا 
المالي���ة FinTech، بحيث يضمن قيام المصارف المركزية بدورها 
في االش���راف والرقابة على العمليات المس���تحدثة والمس���تندة على 

التكنولوجيا المالية.

الدكتور عادل عبداهلل الكيالني
عضو هيئة التدريس ��� 
قسم التمويل والمصارف �
 جامعة عمر المختار
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أعلن الوزير البريطاني المكلف بملف الخروج من اإلتحاد األوروبي 
ديفيد  فروست »أن بريطانيا تُخطط لتمديد آخر لفترات السماح بعد 
»بريكس���ت« لبعض واردات البضائع إلى أيرلندا الش���مالية، في خطوة 
تس���تهدف إعطاء لندن وبروكسل مزيداً من الوقت لمحادثات في شأن 
التجارة مع اإلقليم«. علماً أن مصير أيرلندا الشمالية الخاضعة للحكم 
البريطان���ي كان أكثر القضايا المثيرة للخالف في مفاوضات بريطانيا 
في ش���أن خروجها من اإلتحاد األوروبي، الذي إكتمل في 31 ديسمبر/ 

كانون األول 2020.
ولتف���ادي فرض حدود صارمة على جزيرة أيرلندا، وافقت بريطانيا على 
اإلبق���اء عل���ى بعض قواع���د اإلتحاد األوروبي س���ارية في أيرلندا الش���مالية، 
وقبل���ت تفتيش البضائ���ع التي تصل إلى اإلقليم من مناطق أخرى في المملكة 

المتحدة.
وأف���ادت الس���لطات البريطانية منذ ذل���ك الحين، أن ه���ذا الترتيب غير 
ناج���ح، وإنها تريد تغييره، في حين يرف���ض اإلتحاد األوروبي إعادة التفاوض 

على المعاهدة.
وق���ال فروس���ت: »إلتاحة مج���ال لمزيد م���ن المناقش���ات المحتملة )مع 
اإلتحاد األوروبي(، وإلعطاء اليقين واإلس���تقرار للشركات أثناء إجراء أي من 

األخبار والمستجدات

بريطانيا واإلتحاد األوروبي.. جهود متبادلة لتفادي حرب تجارية شاملة

أف���ادت أعل���ى هيئ���ة لتنظيم 
األوراق المالي���ة ف���ي الصين، أن 
ثان���ي أكب���ر إقتصاد ف���ي العالم، 
س���يُواصل فت���ح أس���واقه ل���رأس 
المال أمام المستثمرين األجانب، 
وأنها س���تنتهج تعاوناً عملياً عبر 
الش���ركات  لتنظي���م  الح���دود 

الصينية المدرجة في الخارج.
وأصاب الذعر المستثمرين العالميين في األشهر الماضية، بسبب 
موجة م���ن اللوائح التنظيمية الصينية التي تس���تهدف قطاعات تُراوح 
من التكنولوجيا إلى التعليم الخاص. كما أثارت خطط أميركية إلخراج 

الشركات الصينية غير الملتزمة من البورصات األميركية قلقاً.
وأبل���غ رئي���س لجنة تنظي���م األوراق المالية الصيني���ة يي هويمان، 
مؤتم���راً نظمه اإلتحاد العالمي للبورص���ات، أن »اإلنفتاح والتعاون هو 
اإلتجاه الحتمي في التطوير المتكامل ألسواق رأس المال العالمية«.

وقال هويمان: »إن الصين تدرس مزيداً من اإلجراءات، بما يشمل 

الصين تمضي قدمًا في فتح أسواق المال أمام األجانب
توس���يع نطاق الربط بين أسواق 
األس���هم في الصين وهونغ كونغ، 
وتحس���ين برنامج ربط بورصتي 

شنغهاي ولندن«.
وأوض���ح هويم���ان »أن لجنة 
تنظي���م األوراق المالية الصينية 
س���تنفذ في الوقت نفس���ه تعاوناً 
عملي���اً ف���ي مجاالت اإلش���راف 
على الشركات الصينية المدرجة في الخارج والمحاسبية عبر الحدود 

وإنفاذ القانون«.
وأض���اف هويم���ان، من دون أن يذكر الوالي���ات المتحدة، أنه »ينبغي 
للمراكز المالية العالمية أن تُسهل التمويل عبر الحدود بدالً من أن تصبح 

المنصات واألدوات التي تستخدمها حكومات لمعاقبة دول أخرى«.
وج���اءت كلم���ة هويمان بعد ي���وم من تقدي���م فانغ ش���ينغاي نائب 
رئيس لجنة تنظيم األوراق المالية الصينية تعهدات مماثلة لمزيد من 

تخفيف القواعد المنظمة لألسواق الصينية.

مثل هذه المناقشات، فإن الحكومة ستواصل تنفيذ البروتوكول على األساس 
الحالي«، مش���يراً إلى »أن هذا يش���مل فترات الس���ماح والتخفيفات الس���ارية 

حالياً«.
من جانبه، أفاد اإلتحاد األوروبي في بيان أنه »على علم بخطط بريطانيا، 

وأنه ليس في صدد إتخاذ مزيد من الخطوات القانونية ضد لندن«.
ويح���اول مس���ؤولون في لندن وبروكس���ل منع النزاع م���ن أن يتصاعد إلى 
حرب تجارية شاملة. ووافقت المفوضية األوروبية في يوليو/ تموز 2021 على 
تجمي���د إج���راءات قانونية ضد بريطانيا إلدخالها تغيي���رات على البروتوكول، 

حيث تفيد السلطات في بروكسل أنها »تنتهك معاهدة بريكست«.
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ب��دأت الجريم��ة، ب��كل أس��ف، من��ذ بداي��ة 
الخليق��ة، حي��ث اقتت��ل األخوي��ن واعتركا، 
وكان أحدهم��ا الضحي��ة المقتولة. ومن علم 
إتض��ح   ،Criminologie والعق��اب  اإلج��رام 
أن جين��ات الجريمة موجودة في كل إنس��ان 
وبدرج��ات مختلفة من ش��خص آلخر، ولكن 
الغالبي��ة تتغل��ب عليه��ا أو ال ترتك��ب جرائم 
تص��ل لدرج��ة أنها تك��ون مض��رة باآلخرين، 

وحمانا اهلل وحماكم. 

أثر التصنيف القانوني لجريمة غسل األموال

والجريم���ة كانت تقليدية وفي الغالب تنحص���ر في القتل واألذى 
الجس���دي والمش���اجرة والس���رقة والنهب والس���لب والغ���ش والتلف 
والتزوير والتزييف وغيره من الجرائم المعروفة الموصوفة المحددة 
في القانون والجميع من العامة يعلم بها، بل ويعرف من يرتكبها ومتى 

وكيف ولماذا؟ 
م���ع مرور الزم���ن تبّدلت األوض���اع، وتغّيرت الجريم���ة، وتحّورت 
وتع���ّددت لدرجة أن حصرها صار أم���راً صعباً بل تعريفها قانوناً قد 
يك���ون مس���تحياًل، وأصبح العالم مليء بالجرائ���م ومرتكبيها، وأصبح 
األمن واألمان من األمنيات الصعبة المنال، وليس هناك قالع مشّيدة 

نلجأ إليها لتحمينا من الجريمة وأصحابها. 
أصبح���ت الجرائم اآلن غير تقليدية بل حديثة ومعظمها بس���بب 
وسائل التقنيات المتقدمة التي نتشدق بها صباح مساء. وفي كل يوم 
نتعرض جميعن���ا للدغات الجرائم الس���برانية اإللكترونية، وليس لنا 
عاص���م منها ألنه���ا الطوفان. وهناك نوع من الجرائ���م الحديثة التي 
تتم بصورة تقليدية وتقنية معاً ويستفيد المجرم من مثل هذا الوضع 

ويستغله حسب الظروف لتحقيق مآربه. 
ومن هذه النوعية نذكر، غسل األموال. وبصفة عامة فإن جريمة  
»غسل األموال« تُعتبر من الجرائم الحديثة التي ظهرت وإنتشرت في 
اآلونة األخيرة عبر فئات معينة، غالبيتهم من مرتكبي اإلجرام الذين 
يُعرفون ج���وازاً بمجرمي »الياقة البيضاء« أو عبر منظمات »اإلجرام 
الجماعي والكارتيالت اإلجرامية« أو مستخدمي »اإلنترنت األسود«. 
وهنا تتعدد األش���كال والط���رق والجريمة واح���دة، تنخر في إقتصاد 
ال���دول وتهدد النم���و اآلمن والرفاهية للمجتمع���ات واألفراد من دون 

فرز. 
ومع تطور الزمن وتطور الجريمة وآثارها الس���لبية المدمرة، كان 
ال ب���د من التحرك، وتطورت التش���ريعات التي تكاف���ح هذه الجريمة 

الوبائية التي تدخل كل دولة من دون إس���تئذان لتنفيذ مراميها لغسل 
المتحص���الت »الق���ذرة« وتلوي���ث األج���واء ف���ي كل اإلتجاه���ات ومن 

حواليها. 
وكلما إزدهرت الجريمة وإنتشى المجرمون بنتائجها، كلما زادت 
وتعّمقت آثارها الس���لبية في المجتم���ع مما يؤدي بالتالي إلى صعوبة 
إجتث���اث وجودها، ألنها تجّذرت وتعّمقت وإنتش���رت في كل األطراف 

وعّمت كل اآلفاق والربوع. 
وف���ي بداي���ة األمر وعن���د ظهور ه���ذه الجريمة الخطي���رة، كانت 
التش���ريعات الخاصة بمكافحة جريمة غسل األموال وتوابعها خاصة 
تموي���ل اإلره���اب، تقوم بتحدي���د خاص لتلك الجرائ���م التي يأتي من 
صلبها »المتحصالت« المالية المخالفة للقانون وغير الشرعية. ومن 
هذا التحديد التش���ريعي، فإن جريمة غس���ل األموال كانت ال تتم أو 
تنشأ إاّل بعد إرتكاب تلك الجرائم التي يحصرها ويحددها التشريع. 
وبس���بب هذا النمط الفك���ري ظلت هذه التش���ريعات تتبارى في 
ذكر الجرائ���م التي تعتبر »المتحصالت« الناتج���ة منها »قذرة« وغير 
شرعية ومخالفة للقانون، وبالتالي فإن العمل على »غسلها« وتنظيفها 
لنقلها لمرحلة الش���رعية يعتبر جريمة »غس���ل أموال«. ومن دون ذكر 
للتش���ريعات التي تحص���ر الجرائم الت���ي تأتي منه���ا »المتحصالت« 
اإلجرامية، نشير إلى أن بعض األنظمة والقوانين الخاصة كانت تنص 
ف���ي أحكامها ويتم تصنف وتحديد الجرائم التي تش���كل متحصالتها 
جريمة غسل األموال وكانت هذه الجرائم، في بداية األمر، ال تتعدى 

عشرة )10( أنواع من الجرائم. 
ولك���ن في الفترة األخيرة وصل التصنيف إلى خمس���ة وعش���رين 
)25( نوع���اً م���ن الجرائ���م الت���ي تعتب���ر متحصالتها مصدراً لغس���ل 
األم���وال. ومن أبرز هذه الجرائم، والت���ي تُعتبر مصادر جديدة وغير 
تقليدية، نذكر تقليد الس���لع، التس���تر التجاري، الغش في األس���عار، 

الدراسات واألبحاث والتقارير
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التهرب الجمركي والضريبي، وغيره من الجرائم المتعلقة باألنش���طة 
التجاري���ة كالغش في األصناف واألوزان واألنواع، الرش���وة، التزييف، 
التزوي���ر، القرصنة واإلبت���زاز، اإلختطاف وحج���ز الرهائن، الدعارة 
والرق األبيض وممارسة الفجور واإلستغالل الجنسي، السطو المسلح 
والس���لب، النصب واإلحتيال، جرائم البيئ���ة، إختالس األموال العامة 
والخاصة، الس���رقة، ممارسة الوساطة في أعمال األوراق المالية من 
دون ترخي���ص أو اإلهمال في أعمال الوس���اطة ف���ي عدم التبليغ عن 
العمليات المشبوهة لغسل األموال، مزاولة األعمال المصرفية بطريقة 
غير مش���روعة أو اإلهمال في التبليغ عن العمليات المشبوهة لغسل 
األم���وال، تمويل اإلرهاب بكافة أش���كاله، تهريب األس���لحة والذخائر 
والمتفجرات أو تصنيعها أو االتجار بها، تهريب الخمور والمسكرات 
أو تصنيعه���ا أو المتاجرة بها أو ترويجها... بل إن التبرع في صندوق 
التبرعات ووضع »الفكة المعدنية« المتبقية من حس���اب الس���لع التي 
يش���تريها المس���تهلكون م���ن متاجر الم���واد الغذائي���ة وغيرها تندرج 

الش���بهة  مؤش���رات  ضم���ن 
لغسل األموال، وهكذا توسع 
التش���ريع وأيض���اً سيتوس���ع 
أكث���ر وأكثر في المس���تقبل، 
إذا ظللنا عل���ى هذا النمط، 
ألن  الن���وم  نس���تطيع  ول���ن 
الوض���ع س���يكون ل���ه ش���أن 
مع كل ي���وم جدي���د ويصبح 
التش���ريع جزءاً من التاريخ، 

ليس إاّل...
ولق���د س���ار عل���ى هذا 

النه���ج الكثير من الدول التي أصبحت تتس���ارع م���ع الزمن في تعديل 
تش���ريعاتها م���ن حي���ن آلخ���ر لزي���ادة »قائم���ة« جرائم جدي���دة تعتبر 
متحصالته���ا من جرائم غس���ل األم���وال. ويتم زي���ادة قوائم الجرائم، 
ألنه من دون هذه الجرائم وإثباتها ال يُمكن محاربة مجرمي الجريمة 
أو غاس���لي األموال لعدم وجود الجريمة في األس���اس وتالياً ال توجد 
متحصالت قذرة وغير مشروعة، وتالياً ال يوجد غسل أموال، أو حتى 
لو وجد غس���ل األم���وال فإنه ال يُعاقب ألن جريمت���ه غير مذكورة في 

التشريع، »وال جريمة من دون نص«. 
ولكن، وكما يبدو، فإن مثل هذا الس���باق المحموم لتوسيع قاعدة 
الجرائ���م سيس���تمر إلى ما ال نهاية ألن ه���ذا المجرم الخاص في كل 
يوم سيكتشف سباًل وطرقاً جديدة إلرتكاب جريمة غسل األموال مع 
متعة التلذذ في تحويل األموال »القذرة« إلى أموال نظيفة »ش���رعية« 

تدور في دائرة اإلقتصاد الشرعي وعلى رؤوس األشهاد. 
ولهذا، بدأت بل جنحت العديد من التشريعات في اآلونة األخيرة، 
نحو التوجه إلى عدم ذكر أو حصر الجرائم التي تش���كل متحصالتها  
جريمة غس���ل األموال. وبمقتضى هذا التوجه الحديث للتش���ريعات، 

الذي تبنته في البداية المحاكم االنجليزية ووجهت بإتباعه، س���تكون 
مكافحة غسل األموال أكثر فعالية وال تحدها أي حدود البتعادها عن 

حصر »قائمة« معينة للجرائم. 
ولتحقي���ق ه���ذا التوجه، فإن تش���ريعات مكافحة غس���ل األموال 
يج���ب أاّل تدخل في تحديد وذكر تفاصيل أن���واع الجرائم التي تعتبر 
متحصالتها تش���كل جريمة غس���ل األموال. ولهذا يكتفي بالنص، أن 
متحّصالت أي جريمة، ومهما كانت الجريمة، فإنها تعتبر متحصالت 
جريمة غسل أموال. وبهذه الكيفية الحديثة فإن متحّصالت أي جريمة 
ومن دون حصر أو »قوائم جاهزة« تعتبر، ومهما كانت، تُشكل جريمة 
غسل أموال خاصة عندما يبدأ المجرم تنظيفها عبر أي من المراحل 
األساسية لغسل األموال والتي تتطور في العادة من مرحلة »اإلحالل« 
عبر اإليداع في البنوك مثاًل أو ش���راء األس���هم والشركات والعقارات 
واليخ���وت والذهب والمجوه���رات واألناتيك، إل���ى مرحلة »التغطية« 
والتموي���ه ثم في نهاي���ة المطاف إلى مرحلة »الدم���ج« واإلندماج في 
المالي  اإلقتص���ادي  النظام 

النظيف الشرعي. 
وضحاه���ا  ليل���ة  وبي���ن 
الق���ذرة  النق���ود  تتح���وُّل 
اإلجرامي���ة  والمتحّص���الت 
إلى نقود نظيفة ومتحّصالت 
قانونية شرعية، وكلنا نعشق 
جمعه���ا والتعامل معها وبها 
وأصلها أتى من جرائم قذرة 
محرم���ة قانون���اً وش���رعاً.. 
وف���ي إعتقادنا، أن���ه وبإتباع 
هذا التوس���ع في التش���ريع، فإن متحّص���الت كل الجرائم ومهما كان 
نوعه���ا أو أصله���ا أو فصلها تقع تحت طائلة المس���اءلة القانونية عن 

جريمة غسل األموال. 
وبإتب���اع هذا األس���لوب، ال يُمكن ألي غاس���ل لألم���وال أن يهرب 
بجريرت���ه فقط، ألن الجريم���ة التي إرتكبها ليس���ت من ضمن قائمة 
الجرائ���م »الجاه���زة – ردي مي���د« التي تعام���ل متحصالتها كجريمة 
غس���ل أم���وال.. وم���ن ش���مولية التش���ريع وع���دم تحدي���ده للجرائ���م 
س���يتم إحكام وتوس���يع المكافحة في مواجهة جريمة غس���ل األموال 
ومرتكبيها، وهذا قطعاً سيؤدي إلى إنكماشها حتى الضمور والهالك 
ول���و بعد حين.. وهذا في نظري، هو عي���ن الهدف المقصود لتفعيل 

وتوسيع المكافحة حتى اإلجتثاث التام. 
ولعم���ري، هذا طم���وح ممكن وتفاؤل مش���روع، ونأمل في أن يتم 
إتباع���ه ف���ي كل الدول، ألن ه���ذه الجريمة تهدد العال���م في كل مكان 
وفي كل وقت وكل زمان، لذا، وكرد فعل طبيعي فإن توس���يع مواعين 

المكافحة أمر ضروري بل حتمي. 
بقلم د. عبد القادر ورسمه غالب
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في إطار الجه���ود التي يبذلها مصرف البحرين المركزي لتعزيز 
التح���وُّل الرقمي وطرح الخدمات المالي���ة المبتكرة، أطلق المصرف 
خدم���ة الش���يكات اإللكتروني���ة )e:cheque( كوس���يلة دف���ع مكملة 
للش���يكات التقليدية، لتمثل انطالقة نحو مس���يرة التحوُّل إلى مجتمع 
غي���ر نقدي، حي���ث تتمت���ع الش���يكات اإللكترونية، والتي ت���م تفعيلها 
في 19 أكتوبر/تش���رين األول 2021، بمي���زات خاصة، باإلضافة إلى 
إحتفاظها في جميع الوظائف األساسية والصالحيات القانونية التي 

تحملها الشيكات التقليدية.
ووجه مصرف البحرين المركزي، ش���ركة بنفت لتطبيق وتش���غيل 
نظ���ام البحرين للش���يكات اإللكتروني���ة )BECS( وذلك باإلس���تفادة 
م���ن أحدث التقني���ات لتقديم خدم���ات الدفع اإللكترون���ي، حيث إن 
ش���ركة بنفت هي الشركة المشغلة لنظام البحرين لمقاصة الشيكات 

اإللكتروني منذ إطالقه في العام 2012.
يُذك���ر أن القوانين الحديث���ة والمتعلقة بالمعامالت والس���جالت 

»البحرين المركزي«
 يُطلق خدمة نظام البحرين للشيكات اإللكترونية

حصة عبداهلل الساده
 المدير التنفيذي للعمليات المصرفية في مصرف 

البحرين المركزي

األخبار والمستجدات

اإللكترونية قد مّهدت األساس القانوني 
المطلوب للتعامل بالشيكات اإللكترونية 
ف���ي مملكة البحرين، وم���ن أهمها قانون 
اإللكتروني���ة  والمعام���الت  الخطاب���ات 
الص���ادر بالمرس���وم رق���م )54( لس���نة 
2018 والمرس���وم رقم )55( لسنة 2018 
في شأن الس���جالت اإللكترونية القابلة 

للتداول. 
وق���د ج���اء في المرس���وم رق���م )45( للع���ام 2021 أن تكون هيئة 
تنظيم االتص���االت هي الجهة اإلدارية المختص���ة بقانون الخطابات 
والمعام���الت اإللكتروني���ة. وعلي���ه، فق���د تيس���ر لمص���رف البحرين 
المركزي إطالق نظام البحرين للشيكات اإللكترونية )BECS( ضمن 

إطار قانوني مالئم وضمن ضوابط الحماية القانونية السليمة.
ويُعتبر نظام البحرين للش���يكات اإللكترونية )BECS( أول نظام 
ش���يكات إلكتروني متكام���ل في العالم، والذي يق���دم خدماته لعمالء 
بن���وك التجزئ���ة م���ن األفراد والش���ركات.  كم���ا يوفر النظ���ام خدمة 
الش���يكات اإللكترونية عبر التطبيقات الخاصة بالخدمة على الهاتف 
 e:chequeوتطبيق BenefitPay المحم���ول للعمالء مث���ل تطبي���ق

.App
تتضّمن خدمات الش���يكات اإللكترونية خدمة طلب دفتر شيكات 
إلكتروني���ة من بنوك التجزئة، باإلضافة إلى خدمات إصدار الش���يك 
مث���ل التحري���ر والتوقيع واإلي���داع، حيث يتم ذل���ك إلكترونياً من دون 

حاجة العميل لزيارة البنك للقيام بهذه الخدمات.
ويُمكن لألفراد التسجيل إلكترونياً في خدمة الشيك اإللكتروني 
من خالل تطبيق BenefitPay . أما الش���ركات فيُمكنهم التس���جيل 
 )e:cheque( عن طريق بن���وك التجزئة وذلك للحصول على تطبيق
المخصص لإلس���تفادة من خدمات الش���يكات اإللكترونية عبر رابط 
خ���اص لإلنترنت. ويس���مح تطبيق الش���يكات اإللكترونية للش���ركات 
بتعّدد األش���خاص المخّولين بالتوقيع على الشيكات اإللكترونية عبر 

الرابط مع تطبيق القيود المفروضة على كل مخول بالتوقيع.
وقالت المدير التنفي���ذي للعمليات المصرفية بمصرف البحرين 
المرك���زي حصة عبداهلل الس���اده: »يعكس هذا اإلنج���از مدى إلتزام 
المص���رف تقدي���م أحدث التقنيات ف���ي الصناعة المالية وتش���جيعه 
لإلبتكار والتحوُّل الرقمي. ويُعّزز المش���روع التقدم نحو مجتمع غير 
نقدي يتمتع بإمكانية الوصول إلى حلول الدفع اإللكتروني المبتكرة«.
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األخبار والمستجدات

البنك الدولي: 
إرتفاع ديون البلدان منخفضة الدخل إلى 860 مليار دوالر في 2020

أعلن البنك الدولي، إرتفاع ديون البلدان منخفضة الدخل على 
مس���توى العالم، بنسبة 12 % ليصعد إلى مستوى قياسي بلغ 860 

مليار دوالر خالل العام 2020.
وأف���اد تقري���ر إحص���اءات الدي���ون الدولي���ة لع���ام 2022 »بأن 
إس���تجابة الحكومات في جميع أنح���اء العالم لجائحة »كوفيد-19« 
بح���زم ضخم���ة م���ن الحواف���ز المالي���ة والنقدي���ة والمالي���ة، التي 
تس���تهدف تلبية إحتياجات حالة الط���وارئ الصحية والتخفيف من 
تأثير الجائحة على الفقراء واألشخاص األكثر ضعفاً، أسهمت في 

زيادة عبء الديون الناتج عن الدول المنخفضة الدخل عالمياً«.
وأوض���ح التقرير أنه حتى قبل تفش���ي الجائحة، »فقد إرتفعت 
أرص���دة الدي���ون الخارجي���ة للبل���دان منخفضة ومتوس���طة الدخل 
مجتمعة بنسبة 5.3 % في العام 2020 لتصل إلى 8.7 تريليونات 
دوالر، وذلك بس���بب الوضع الضعيف للعديد من البلدان منخفضة 
ومتوسطة الدخل، بسبب تباطؤ النمو اإلقتصادي وإرتفاع مستويات 

الدين العام والخارجي«.
وشدد التقرير على أنه »أصبحت هناك حاجة ماسة لتبني نهج 
ش���امل إلدارة الدي���ون، وذلك من أجل مس���اعدة البلدان منخفضة 
ومتوس���طة الدخ���ل عل���ى تقيي���م المخاط���ر والحد منه���ا وتحقيق 

مستويات الديون المستدامة«.
م���ن جانبه، أكد رئيس مجموعة البن���ك الدولي ديفيد مالباس 
»نحن بحاجة إلى نهج ش���امل ألزمة الديون، بما في ذلك تخفيض 

الديون، وإعادة الهيكلة السريعة، وتحسين الشفافية«.
وكش���ف التقري���ر »أن مؤش���رات الدي���ون تده���ورت عل���ى نطاق 
واس���ع، وتس���ّببت في آثار قوية على البلدان في جميع المناطق، ففي 

البل���دان منخفض���ة ومتوس���طة 
الدخل، تجاوز إرتفاع المديونية 
الدخ���ل  إجمال���ي  الخارجي���ة 
القومي ونم���و الصادرات، حيث 
إرتفعت نس���بة الدي���ن الخارجي 
إل���ى إجمال���ي الدخ���ل القوم���ي 
للبل���دان منخفض���ة ومتوس���طة 
الصي���ن(  )بإس���تثناء  الدخ���ل 
إل���ى 42 % ف���ي الع���ام 2020 
م���ن 37 % ف���ي الع���ام 2019، 
بينم���ا إرتفعت نس���بة الدين إلى 
الصادرات إلى 154 % في العام 2020 من 126 % في العام 2019«.
ونتيجة التداعيات الس���لبية التي تس���ّببت فيه���ا الجائحة، فقد 
أطلقت مجموعة العش���رين في أبريل/نيس���ان 2020 مبادرة تعليق 
خدمة الديون لتوفير دعم س���يولة مؤقت للبلدان منخفضة الدخل، 
كم���ا وافق���ت بلدان مجموعة العش���رين على تمديد فت���رة التأجيل 
حتى نهاية العام 2021. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وافقت 
مجموع���ة العش���رين على إطار مش���ترك لمعالج���ات الديون، وهي 
مب���ادرة إلعادة هيكلة ح���االت الديون غير المس���تدامة والفجوات 

التمويلية الممتدة والمؤهلة لمبادرة تعليق خدمة الديون.
ومن���ذ بداية الجائحة، فق���د خصصت مجموع���ة البنك الدولي 
أكث���ر من 157 ملي���ار دوالر لمكافح���ة اآلثار الصحي���ة واإلقتصادية 
واإلجتماعية للوباء، وهي أسرع وأكبر إستجابة لألزمات في تاريخها.
ويُساعد التمويل أكثر من 100 دولة على تعزيز التأهب لألوبئة 
وحماي���ة الفقراء والوظائف والبدء في التعافي المالئم للمناخ، كما 
يدعم البنك أكثر من 50 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل، أكثر من 
نصفها في إفريقيا، من خالل ش���راء وتوزيع لقاحات »كوفيد-19«، 
ويتيح 20 مليار دوالر كتمويل لهذا الغرض حتى نهاية العام 2022.
وقالت كارمن راينهارت، نائب الرئيس األول وكبير اإلقتصاديين 
ف���ي مجموع���ة البن���ك الدول���ي: »تواج���ه اإلقتصادات ف���ي جميع 
أنح���اء العال���م تحدياً هائاًل، تفرضه مس���تويات الدي���ون المرتفعة 
والمتسارعة«. أضافت: »يتعين على صانعي السياسات اإلستعداد 
إلحتم���ال حدوث أزم���ة في الدي���ون عندما تصبح ظروف الس���وق 
المالية أقل اعتداالً، وال س���يما في األسواق الناشئة واإلقتصادات 

النامية«.
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األخبار والمستجدات

أعلنت مجموعة البركة المصرفية )»المجموعة«(، 
المجموعة المصرفية اإلسالمية الرائدة التي تّتخذ من مملكة البحرين 

مقرًا لعملياتها، نتائجها المالية للربع الثالث من العام 2021، 
محققة صافي دخل عائد لمساهمي الشركة األم قدره 37 مليون دوالر 

للربع الثالث من العام 2021، مقارنة ب� 20 مليون دوالر للفترة عينها 
من العام 2020 وبإرتفاع قدره 85 %. وقد بلغ النصيب األساسي

 والمخفض للسهم في األرباح 3.04 سنتًا للربع الثالث من العام 2021
 مقارنة ب� 1.62 سنتًا للفترة عينها من العام الماضي.

مجموعة البركة المصرفية تُحقق زيادة 34 % 
في صافي الدخل العائدة للمساهمين 

ليبلغ 89 مليون دوالر لألشهر للتسعة األولى من 2021

وبل���غ مجموع صاف���ي دخل المجموع���ة 53 ملي���ون دوالر للربع 
الثال���ث من الع���ام 2021 مقارنة ب� 42 مليون دوالر للفترة عينها من 
الع���ام الماضي، وبإرتف���اع قدره 25 %. وتعود ه���ذه الزيادة جزئياً 
إلى إنخفاض مس���تويات المخصصات خالل الفترة نتيجة التحسن 
التدريج���ي ف���ي ظ���روف اإلقتصاد الكلي ف���ي معظم البل���دان التي 
تعم���ل فيها وحدات المجموعة، حيث إنخفض صافي المخصصات 
لخس���ارة اإلئتم���ان المتوقعة بنس���بة 65 % ليبل���غ 32 مليون دوالر 
خالل الربع الثالث من العام 2021 مقارنة ب� 91 مليون دوالر خالل 

الفترة عينها من العام الماضي.
وإنخفض إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 20 % ليصل إلى 230 
ملي���ون دوالر خ���الل الربع الثالث من العام 2021 مقارنة ب� 287 مليون 
دوالر للفت���رة عينه���ا من الع���ام الماضي، ويعود ذلك إل���ى تأثير تدهور 
قيمة العمالت المحلية مقابل الدوالر في بعض الدول التي تعمل فيها 
وح���دات المجموعة، ع���الوة على إرتف���اع تكلفة التموي���ل والناجم عن 

الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة األساس في بعض األسواق. 
وحّققت المجموعة صافي دخل عائد لمس���اهمي الش���ركة األم 
قدره 89 مليون دوالر لألشهر التسعة األولى من العام 2021 مقارنة 
ب� 67 مليوناً للفترة عينها من العام 2020، وبزيادة قدرها 34 %. 

وبلغ النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح 6.09 سنتاً 
لألش���هر التس���عة األولى من العام 2021 مقارنة ب� 4.15 سنتاً للفترة 
عينه���ا م���ن العام الماضي. وبل���غ إجمالي صافي الدخ���ل 146 مليون 

دوالر خالل األش���هر التس���عة األولى من الع���ام 2021 مقارنة ب� 132 
مليوناً خالل الفترة عينها من العام الماضي، بزيادة قدرها 11 %. 

وتعود هذه الزيادة بش����كل رئيسي إلى الضبط القوي للنفقات 
وإنخف����اض المخصص����ات، مدعوم����ة بالتحس����ن ف����ي الظ����روف 
اإلقتصادية. وقد إنخفض صافي المخصصات لخس����ائر اإلئتمان 
المتوقع����ة بنس����بة 47 % ليبل����غ 115 ملي����ون دوالر خالل األش����هر 
التس����عة األولى من العام 2021 مقارنة ب� 217 مليوناً خالل الفترة 
عينها من العام الماضي، بينما إرتفع العائد السنوي على متوسط 
حقوق الملكية لألش����هر التسعة المنتهية في سبتمبر/أيلول 2021 
ليبل����غ 8.9 % مقارن����ة ب����� 7.9 % خ����الل الفترة عينه����ا من العام 

الماضي. 
وعل���ى نحو مماثل، إرتفع العائد الس���نوي على متوس���ط حقوق 
المساهمين لألشهر التسعة المنتهية في سبتمبر/أيلول 2021 ليبلغ 

8.4 % مقارنة ب� 6.2 % خالل الفترة عينها من العام الماضي.
وبل����غ إجمال����ي الدخ����ل التش����غيلي 724 ملي����ون دوالر خالل 
األش����هر التس����عة األولى من الع����ام 2021 مقارنة ب����� 839 مليوناً 
خ����الل الفترة عينها م����ن العام 2020، بإنخف����اض قدره 14 %. 
علم����اً أن اإلنخف����اض في مجموع الدخل التش����غيلي ناتج بش����كل 
رئيس����ي ع����ن تدهور قيم����ة العمالت المحلية مقاب����ل الدوالر في 
بع����ض ال����دول التي تعمل فيه����ا وحدات المجموع����ة، عالوة على 

إرتفاع تكلفة تمويل بعض األسعار.

عبد اهلل صالح كامل
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األخبار والمستجدات

تتطلع دبي لتسهيل وتوفير الحصول على التمويل لشريحة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد األعمال في اإلمارة، 
وذلك لما تستطيع هذه المؤسسات تقديمه من تنمية االقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر، حيث أطلقت مؤخرًا منصة 

»دبي نكست« التي تقوم على مفهوم التمويل الجماعي، عبر جذب مجموعة من رؤوس األموال صغيرة الحجم من المجتمع 
للمشاركة في تمويل مشروع تجاري واحد.

دبي تُحّفز المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمنصة تمويل مجتمعية
الجناحي: التمويل من رجال األعمال والحكومة والمستثمرين والمجتمع

الباس���ط  عب���د  وق���ال 
التنفي���ذي  المدي���ر  الجناح���ي، 
لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة: 
»إن حكوم���ة دب���ي أدركت أهمية 
الدور الذي يلعبه قطاع المشاريع 
الصغيرة والمتوس���طة في تنمية 
اإلقتصاد، إذ وجه الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 

عبد الباسط الجناحي

دول���ة اإلم���ارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإنش���اء »مؤسس���ة 
محمد بن راش���د لدعم مش���اريع الش���باب« في العام 2002، لتتولى 

قيادة مسيرة دعم رواد األعمال.
وأض���اف الجناح���ي: »أن منص���ة »دبي نكس���ت« ه���ي أول منصة 
تمويل جماعي أطلقها الش���يخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، 
ول���ي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتمكين الش���باب وأصحاب 
األفكار اإلبداعية والطموحة من عرض أفكارهم إلس���تقطاب رؤوس 
األم���وال الالزمة لتنفيذه���ا إعتماداً على مفه���وم التمويل الجماعي. 
وه���ي منصة غي���ر ربحية متاحة لجميع الجنس���يات والفئات العمرية 

المقيمة في اإلمارات«.
وعن العوامل التي يُمكن أن تساعد المنصة، قال الجناحي: »يقوم 
مفه���وم التموي���ل الجماعي عل���ى جذب مجموعة م���ن رؤوس األموال 
صغي���رة الحج���م من المجتمع للمش���اركة في تمويل مش���روع تجاري 
واح���د، ويتمّيز هذا النوع من التمويل بس���هولة الوصول إلى ش���ريحة 
كبيرة م���ن المجتمع ورواد األعمال عن طريق الش���بكات االجتماعية 

ومواقع التمويل الجماعي«.
وأض���اف الجناح���ي: »بإمكان أي ش���خص لديه أفكار أو مش���روع 
مبتكر، سواء كان فرداً أو شركة، تحضير أو تنظيم حمالت عن الفكرة 
أو المش���روع لطل���ب الدع���م مباش���رة من منص���ة )دبي نكس���ت(. وكل 
األفكار مؤهلة للتمويل على المنصة، بإستثناء األنشطة غير المتوافقة 

مع الشريعة اإلسالمية. ويجب أن يكون موقع المشروع في دبي«.
وأوض���ح المدي���ر التنفيذي لمؤسس���ة محم���د بن راش���د لتنمية 
المش���اريع الصغيرة والمتوس���طة »وجود كثير من المش���روعات التي 
مّولتها منصة »دبي نكس���ت«، ومنها مش���روع »تكوين«، وهو عبارة عن 
لعب���ة مبتكرة لتعلّم األبجدي���ة العربية بطريقة ممتع���ة«، وقال: »نحن 
نعمل على تمكينه من أن يكون واحداً من الشركات الناشئة المبتكرة، 
وهو حالياً جزء من )إكس���بو 2020 دبي(. كذلك مشروع »بادل 26«، 
وه���و عب���ارة عن 4 مالع���ب داخلية في »بادل«، وه���ي رياضة تتطلب 
مس���احة أصغر من ملعب التنس العادي، وتم دعم المش���روع من قبل 
»صندوق محمد بن راش���د لدعم مشاريع الشباب بقيمة مليون درهم 
)272 ألف دوالر(، ليكون أول مشروع يجمع رأس مال بنسبة 100 %«، 
إضافة إلى مشروع »فيمودرا«، وهو موقع يضم المؤسسات التعليمية، 
كذل���ك مش���روع »فولنتير س���ييك«، وهو موق���ع إلكترون���ي للمبادرات 

واألعمال التطوعية«.
وق���ال الجناح���ي: »إن تموي���ل المنص���ة يأتي من رج���ال األعمال 
والحكومة والمستثمرين والمجتمع ككل«، الفتاً إلى أنها »مفهوم جديد 
ال يزال بحاجة إلى إنتش���ار«، آماًل خ���الل الفترة المقبلة في »أن نرى 
وعياً أفضل بما تُوفره هذه المنصة، وحجم المش���اريع التي يُمكن أن 
تُمّولها وتجعلها ترى النور على أرض الواقع«، معتبراً أنه »من الضروري 
أن يس���تمر المجتمع في المس���اهمة بأعداد كبيرة في )دبي نكست(. 
ونحن نس���عى جاهدين لتعزيز الوعي بالمنصة من خالل شراكاتنا مع 

الجهات الحكومية والخاصة، كذلك المؤسسات التعليمية«.
وأك���د الجناحي أن »دبي نكس���ت« »ش���هدت إط���الق 543 حملة، 
وتم���ت الموافقة على 44 منها بالفعل، وتتضمن المش���اريع المعتمدة 
أف���كاراً مبتك���رة في قطاع���ات متنوعة، وقد تج���اوز إجمالي التمويل 
المطل���وب حتى اآلن 27.7 ملي���ون درهم )7.5 ماليين دوالر(، وتلقت 
المش���اريع 72 مس���اهمة من 58 داعماً«، مشيراً إلى أن »دبي نكست« 
»تُرك���ز حالياً على تمويل األفكار والمش���روعات داخل دبي، وال نزال 

ندرس تمويل مشاريع خارج اإلمارة«.



Union of Arab Banks (November 2021)احتاد املصارف العربية  )تشرين الثاين/ نوفمرب 2021(122

أعل���ن بنك اإلمارات دب���ي الوطني عن تحقيق نتائ���ج مالية قوية 
للرب���ع الثال���ث من الع���ام 2021، حيث إرتفع صافي األرباح بنس���بة 29 % 
لتصل إلى 7.3 مليارات درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، 
وه���و ما يعكس مس���توى المرون���ة المالية الكبيرة للبن���ك ونجاح نهج 

أعماله المتنوع. 
وبقي���ت أس���عار الفائدة عند مس���تويات منخفضة قياس���ية، ومع 
ذلك ال تزال األعمال األساس���ية تكتسب زخماً متنامياً، وال سيما مع 
تسجيل طلب قوي على قروض األفراد. وإكتسبت الميزانية العمومية 
للمجموعة مزيداً من الدعم نتيجة التحسن في مزيج الودائع وجودة 
اإلئتمان ورأس المال والس���يولة. ويواصل بنك اإلمارات دبي الوطني 
دع���م عمالئ���ه وش���ركائه خالل رحل���ة التعاف���ي من تداعي���ات الوباء 
العالم���ي، في حي���ن يُواصل تس���ريع وتيرة اإلس���تثمار ف���ي مبادرات 

التحوُّل الرقمي وشبكته الدولية لدعم النمو المستقبلي.
وإرتف���ع إجمالي الدخل بنس���بة 7 % عن الرب���ع الثاني من العام 
2021 نتيجة تحسن الهوامش على خلفية الطلب الكبير على قروض 
األف���راد، وتوافر قاع���دة تمويل أكث���ر كفاءة وإرتفاع حجم مس���اهمة 
دينيزبنك. فيما إنخفض إجمالي الدخل بنس���بة 5 % مقارنة بالفترة 

األخبار والمستجدات

أرباح »اإلمارات دبي الوطني« إرتفعت 29 % 
لتصل إلى 7.3 مليارات درهم للربع الثالث من 2021

إرتف���ع صافي أرباح اإلمارات اإلس���المي بق���وة إلى 804 ماليين 
دره���م لفترة األش���هر التس���عة األولى من العام 2021 نتيجة تحس���ن 
الدخل غير الممول، واإلنخفاض الكبير في تكلفة المخاطر، وهو ما 

يعكس تحسن بيئة األعمال. 
وإرتفع إجمال���ي الدخل بنس���بة %14 مقارنة بالفت���رة ذاتها من 
العام الس���ابق، وبنس���بة 43 % مقارنة بالربع الثالث من العام 2020 

على خلفية إرتفاع الدخل غير الممول.
وإرتفعت التكاليف بنس���بة 1 % مقارن���ة بالفت���رة ذاتها من العام 

السابق، وإرتفعت بنسبة 8 % مقارنة بالربع الثالث من 2020. 
وإنخفضت مخصص���ات إنخفاض القيمة بنس���بة 83 % مقارنة 
بالفترة ذاتها من العام السابق، والذي ترافق مع إنخفاض في صافي 

تكلفة المخاطر لتقف عند 73 نقاط أساس.
كما إرتفعت األرباح التشغيلية بنسبة 28 % مقارنة بالفترة ذاتها 

أرباح »اإلمارات اإلسالمي« إرتفعت إلى 804 ماليين درهم
في األشهر التسعة األولى من 2021

ذاتها من العام الس���ابق حتى تاريخه بس���بب اإلنخفاض القياسي في 
أسعار الفائدة.

وإنخفضت التكاليف بنس���بة 2 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام 
الس���ابق حتى تاريخه، فيما بلغت نس���بة التكلفة إلى الدخل 33.1 % 

وهي ضمن الحدود المستهدفة من قبل اإلدارة.
وإنخفضت مخصصات إنخفاض القيمة بشكل كبير بلغت نسبته 
42 % مقارن���ة بالفت���رة ذاتها من العام الس���ابق حت���ى تاريخه، فيما 
إنته���ت تكلف���ة المخاط���ر عند 106 نقطة أس���اس وهي ف���ي الطرف 

األدنى للنطاق المسجل لفترة ما قبل الجائحة.

من العام السابق، وبنسبة 94 % مقارنة بالربع الثالث من 2020. 
وحقق صاف���ي الربح قفزة نوعية ليصل إل���ى 804 ماليين درهم 
عل���ى خلفي���ة إرتف���اع الدخل غي���ر المم���ول وإنخف���اض مخصصات 
إنخف���اض القيمة. وبلغ صافي هامش مع���دل الربح 2.59 %، وذلك 
في أعقاب إس���تقرار أسعار معدالت الربح في األشهر التسعة األولى 

من 2021.
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���ع برنامج الخليج العرب���ي للتنمية »أجفن���د«، والبنك المركزي  وقَّ
العراق���ي، مذك���رة تفاهم  ف���ي مقر أجفن���د في العاصمة الس���عودية 
الري���اض، تش���مل أوجه التعاون والعمل  في مجاالت الش���مول المالي 

والتثقيف المالي والرقمنة المالية.
ج���اء ذلك، خالل إس���تقبال رئي���س أجفند األمي���ر عبدالعزيز بن 
ط���الل ب���ن عبدالعزيز، محاف���ظ البنك المرك���زي العراقي، مصطفى 
غالب الكاتب في مقر البرنامج في العاصمة السعودية الرياض، حيث 

ناقشا عدداً من اإلهتمامات التنموية.
يُذكر أن بنوك »أجفند« للش���مول المالي بلغ عددها تس���عة بنوك، 
وتعم���ل في تس���ع دول هي: األردن، اليم���ن، البحرين، س���وريا، لبنان، 
الس���ودان، فلسطين، موريتانيا وسيراليون، وتقدم جملًة من المنتجات 
البنكية للفئات المستهدفة، ومن بين تلك المنتجات: التمويل األصغر، 
اإلدخ���ار، التحوي���الت، التأمين، حيث بلغ عدد المس���تفيدين من هذه 
البن���وك  أكث���ر من 6 ماليين مس���تفيد ومس���تفيدة، فيم���ا ناهز عدد 
العاملين في تلك البنوك 1,357 موظفاً وموظفة في كافة الدول التسع.

أعلنت شركة UPS، في بيان، وصول إجمالي إيراداتها في الربع 
الثالث من العام 2021 إلى نحو 23.2 مليار دوالر، في إرتفاع بنسبة 

9.2 % مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي. 
وبحس���ب التقاري���ر المالية، وص���ل إجمالي قيمة أرباح الش���ركة 
التشغيلية إلى 2.9 مليار دوالر خالل الربع الثالث من العام 2021، ما 
يش���كل زيادًة بنسبة 22.6 % قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي، 
وزيادة بنسبة 23.4 % على أساس معدل. ووصلت األرباح المخففة 
للس���هم الواحد في الربع الثالث من العام إلى 2.65 دوالر، ما يعادل 
زي���ادة بنس���بة 18.3 % مقارن���ًة بالفترة نفس���ها من الع���ام الماضي، 

وبزيادة 18.9 % على أساس معدل. 
وتتضمن نتائج المعايير المحاسبية المقبولة عموماً خالل الربع 
الثال���ث م���ن العام 2021 مصاريف تنفيذ عملي���ة التحّول وغيرها من 
النفقات بعد خصم الضرائب بقيمة 54 مليون دوالر، ما يعادل 0.06 
دوالر للس���هم الواحد. ووصلت قيمة اإليرادات التش���غيلية منذ بداية 
العام وحتى اليوم إلى 11.8 مليار دوالر، ما يش���كل زيادًة بنس���بة 26.7 % 
مقارن���ًة بالفترة نفس���ها من العام 2020، م���ع تدفق نقدي حر بقيمة 
9.3 مليارات دوالر، بزيادة بنسبة 52.3 % عن األشهر التسعة األولى 

األخبار والمستجدات

رئيس أجفند األمير عبدالعزيز بن طالل بن عبدالعزيز، مصافحًا
 محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب الكاتب

»أجفند« يوقع مذكرة تفاهم مع »المركزي العراقي«
حول التعاون في مجاالت الشمول المالي والرقمنة

2021 UPS تعلن عن مكاسبها للربع الثالث من 

من العام 2020.
يُش���ار إل���ى أن الش���ركة تواصل خ���الل العام 2021 رف���ع هدفها 
إلجمال���ي هام���ش الرب���ح التش���غيلي المع���دل إلى حوال���ي 13.0 %، 
وتتوق���ع تحقيق مكاس���ب إيرادات معدلة على رأس المال الُمس���تثمر 
بنسبة تقارب 29 %. كما تخطط الشركة لوصول نفقات رأس المال 
إلى حوالي 4.2 مليارات دوالر، ومعدل الضرائب الفعلية إلى حوالي 

.% 22.5
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حققت مجموعة بنك ABC تحسناً في األرباح خالل األشهر التسعة 
األول���ى من العام 2021، مس���تفيدة م���ن األداء القوي عبر األس���واق 

األساسية بالتركيز على تنفيذ خطط النمو والتحّول الرقمي.
ف���ي 11 آب/أغس���طس 2021، حقق���ت المجموعة إنج���ازاً مهماً من 
خالل إس���تكمال عملية اإلس���تحواذ بنجاح على بن���ك بلوم مصر ش. 
م. م. )BBE(، حي���ث ت���م دم���ج نتائج���ه بالكامل مع نتائ���ج مجموعة 
بن���ك ABC للمرة األولى خالل الرب���ع الثالث من العام 2021. ويُعد 
بن���ك بلوم مصر م���ن البنوك الرائدة في مصر م���ع تواجد محلي من 
خ���الل 41 فرع���اً، وأصواًل بقيم���ة 3.1 ملي���ارات دوالر، وودائع بقيمة 
2.7 مليار دوالر، ونحو 1000 موظف وذلك إعتباراً من 30 سبتمبر/

أيلول 2021. 
ويُتوقع أن تعزز قوة بنك بلوم مصر في التواصل مع العمالء، وتوس���ع 
م���ن قوة نموذج أعمال بن���ك ABC مصر دولياً، باإلضافة إلى تعزيز 
اإلندم���اج القانوني بين البنكين، وال���ذي من المتوقع إتمامه مع نهاية 
الربع األول من العام 2022، بش���رط الحصول على موافقة الجهات 
التنظيمي���ة، والذي س���يؤدي إلى تعميق وجود بن���ك ABC في مصر 
بش���كل كبير لبناء مركز نفوذ في هذه السوق ذات األهمية الجوهرية 

لطموحات البنك في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

بنك ABC يعلن عن النتائج المالية للربع الثالث 
واألشهر التسعة األولى من 2021:

أرباح صافية لمساهمي الشركة األم بلغت 80 مليون دوالر

األخبار والمستجدات

من جهة أخرى، أعلن بنك »إلى« البنك الرقمي األس���رع نمواً في 
 Apple عن بدء تزويد عمالئه بخدمة ،ABC البحرين والتابع لبنك
Pay للدف���ع اإللكتروني، والتي تُعّد الوس���يلة األكثر أمناً وخصوصية 
للدف���ع. وتس���اعد هذه الخدم���ة العمالء على تُجّن���ب مناولة بطاقات 
الدفع الخاصة بهم ألي شخص لتفادي الضغط على أي زر أو الدفع 
نقداَ، فضاًل عن اإلس���تفادة من قدرة  هواتف اآليفون لحماية جميع 

عمليات الدفع.
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عق���د بنك الخلي���ج التج���اري، »الخليجي«، جمعيت���ه العامة غير 
العادية إلكترونياً بنجاح، والتي وافق خاللها المس���اهمون على تمرير 
خمس���ة ق���رارات تاريخية تتعلق باإلندماج م���ع مصرف الريان، ونص 
البن���د األول في ج���دول األعمال على ح���ّل »الخليجي« بغرض دمجه 
مع مصرف الريان عن طريق الضم، مع مراعاة كافة أحكام القوانين 
والتش���ريعات المنطبقة. ونتيجة ذلك، س���يتم وقف التداول في سهم 
»الخليج���ي« بأثر فوري إلى حين إنجاز عملية الدمج أو تاريخ النفاذ، 

وعندها سيتلقى مساهمو »الخليجي« عدداً من أسهم الريان.
كما وافق المس���اهمون عل���ى اإلندماج المقترح بي���ن »الخليجي« 
و»الري���ان«، وذل���ك عن طري���ق الضم وفقاً ألحكام الم���ادة )278( من 
القان���ون رقم )11( لس���نة 2015 بإص���دار قانون الش���ركات التجارية 
القط���ري وتعديالته الالحقة، وأح���كام قانون مصرف قطر المركزي 
رقم )13( لس���نة 2012. وس���يتم ذلك من خالل إصدار أسهم جديدة 
في مصرف الريان لصالح مساهمي الخليجي، على أساس 0,5 سهم 
في الريان مقابل كل سهم واحد في »الخليجي« »نسبة التبادل«، وذلك 
بع���د الحصول على جمي���ع الموافقات التنظيمية وتحقيق الش���روط 
المس���بقة الموضحة في إتفاقية اإلندماج الموقعة في 7 يناير/كانون 

الثاني 2021 بين »الخليجي« و»الريان« »إتفاقية اإلندماج«.
ف���ي هذا الس���ياق، قال رئي���س مجل���س اإلدارة والعضو المنتدب 
ل���� »الخليجي« الش���يخ حمد بن فيص���ل بن ثاني آل ثان���ي: »كان هذا 
إجتماع���اً بناًء ل���� »الخليجي« وإحدى الخطوات الرئيس���ية نحو إتمام 
عملي���ة اإلندم���اج. فبعد حصولنا عل���ى موافقة المس���اهمين، يُمكننا 
المض���ي قدماً في جهودنا إلنجاح هذا الدمج التاريخي إلنش���اء أحد 
ز النمو  أكبر المصارف اإلس���المية ف���ي قطر والمنطقة، وال���ذي يُعزِّ
اإلقتصادي لدولة قطر ومبادرات التنمية المالية فيها، بما يتماش���ى 

مع رؤية قطر الوطنية 2030«.
أم���ا الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي فهد آل خليفة، فقال: 
»يُعتب���ر تنظيمنا الناج���ح لهذه الجمعية العامة خط���وة مفصلية تجاه 
نج���اح اإلندم���اج م���ع »الريان«. وم���ع حصولنا على دعم مس���اهمينا، 
يُمكنن���ا الس���ير ف���ي العمل نحو تكوين مؤسس���ة مالي���ة موحدة تتمتع 
بقاعدة مالية صلبة ستعود بالفوائد الكبيرة على عمالئنا ومستثمرينا 

ودولة قطر«. 
وأض���اف فه���د آل خليفة: »مع موافقة المس���اهمين التي حصلنا 
عليها، سيتس���ّنى لنا إس���تكمال الحصول عل���ى المتطلبات التنظيمية 

األخبار والمستجدات

مساهمو »الخليجي« يُوافقون على اإلندماج مع »الريان«
حمد بن فيصل: إلنشاء أحد أكبر المصارف اإلسالمية في قطر والمنطقة

برج البنك الخليجي

التي ستُمهد الطريق إلكمال الدمج بين البنكين«.
ون���ص البند التالي الذي تمت الموافقة عليه في الجمعية العامة 
غي���ر العادية على تمديد والية مجلس اإلدارة الحالي وذلك إلى حين 
إتمام عملية الدمج. كما وافق المس���اهمون أيضاً على تقرير التقييم 
الذي أعّدته شركة باركليز المعتمدة حول عدالة نسبة التبادل، والذي 
خلُص إلى أن تحديد قيمة بنك الخليجي ب� 1,800,000,000 س���هم 
جديد في رأس���مال مصرف الريان، يمثل من وجهة نظر مالية، نسبة 

تبادل عادلة بالنسبة إلى حملة أسهم »الخليجي«.
وأكد المجتمعون »أن اإلندماج مشروط بالحصول على موافقات 
الجه���ات التنظيمي���ة، عل���ى أن يس���تمر المصرفان في العمل بش���كل 

مستقل حتى تاريخ نفاذ الدمج«.
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 مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة األعمال في أيلول/سبتمبر 2021:

تحّسن في الضفة الغربية وقطاع غزة

 أظهرت نتائج »مؤش���ر سلطة النقد لدورة األعمال« خالل أيلول/
س���بتمبر 2021، تحّس���ناً في المؤش���ر الكلي في فلس���طين ليبلغ 5.3- 
نقط���ة مقارنة م���ع 11.9- نقطة في آب/أغس���طس، وذلك على خلفية 
التعافي الملحوظ في قطاع غزة، إلى جانب تحسنه في الضفة الغربية.
في الضفة الغربية، تحسن المؤشر الكلي ليبلغ حوالي 7.1 نقطة 
خالل أيلول/س���بتمبر، مقارنة بنحو 6.5 نقطة خالل الشهر السابق. 
وق���د جاء هذا التحس���ن نتيجة إرتفاع مؤش���ر الزراع���ة )من 3.1 إلى 
7.2(، وإرتفاع مؤش���ر النق���ل والتخزين )من 0.4 إلى 1.1(، ومؤش���ر 
اإلنش���اءات )من 0.2- إلى 0.3(. في حين ش���هد مؤش���ر االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات إس���تقراراً نس���بياً مع نزعٍة إيجابية عند 0.4 
نقطة، فيما إس���تقر مؤش���ر الطاقة المتجددة عن���د 0.0 نقطة. على 
الجانب اآلخر، تراجع مؤشر التجارة )من 0.7 إلى 2.1-(، باإلضافة 

إلى تراجع مؤشر الصناعة )من 2.1 إلى 0.2(. 
أم���ا ف���ي قطاع غ���زة، فقد س���اهم تخفي���ف القيود اإلس���رائيلية 
المفروضة على القطاع، من خالل توس���يع مساحة الصيد المسموح 
بها وإس���تئناف إس���تيراد مواد البناء، في دعم عجلة اإلقتصاد، ودفع 
المؤش���ر لإلرتفاع إلى 34.5- نقطة في أيلول/سبتمبر، مقارنة بنحو 
55.2- نقطة في الش���هر الس���ابق. وقد ش���مل ه���ذا اإلرتفاع غالبية 
المؤش���رات الفرعية، وفي طليعتها مؤش���ر التج���ارة )من 36.1- إلى 
27.1-( ومؤش���ر الصناعة )من 9.0- إل���ى 1.7-(، إلى جانب إرتفاع 
مؤش���ر النقل والتخزي���ن )من 1.9- إلى 0.5(، ومؤش���ر الزراعة )من 
5.0- إل���ى 3.5-(، ومؤش���ر اإلنش���اءات )2.8- إل���ى 2.4-(. فيم���ا 
ش���هد مؤش���ر االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة 

استقراراً نسبياً عند 0.3- و0.1-، توالياً. 
وبشكل عام، أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في كل 
من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى تحسن ملحوظ في مستوى اإلنتاج 
والمبيعات، إلى جانب توقعات اإليجابية بإرتفاع مس���تويات التوظيف 

واإلنتاج خالل األشهر الثالثة المقبلة.   

ور�صة عمل للن�صاء الرياديات

 حول م�صادر تمويل الم�صاريع

وعق���دت س���لطة النق���د، ف���ي رام اهلل، وبالتعاون م���ع هيئة األمم 
المتحدة للمرأة ومنتدى س���يدات األعمال، ورش���ة عمل ضمن حملتها 
التوعوية للنس���اء الرياديات حول مصادر تمويل المشاريع، وذلك بدعم 

من هيئة األمم المتحدة للمرأة.

األخبار والمستجدات

م���ن جهة أخ���رى، أعلنت س���لطة النق���د الفلس���طينية »أن البنك 
العربي األول في خدمةApple Pay  لمعتمديه في فلسطين، للدفع 
بتقني���ة الالتالمس���ية، والتي تتي���ح لمعتمديه الدفع بطريقة بس���يطة 
وآمن���ة وأكثر خصوصية، ومن خاللها س���يتمكن معتمدو البنك الذين 
 ،Apple Watch ،iPhone والتي تشمل Apple  يمتلكون أجهزة
iPad وMac من إتمام عمليات الشراء بإستخدام هذه الخدمة لدى 
نق���اط البيع، أو الكترونياً عبر التطبيقات والمواقع االلكترونية وذلك 
من خالل ربط بطاقات البنك العربي مع محفظة Apple المتوافرة 

على أجهزتهم بشكل سلس وسريع. 

 المن�صة الإلكترونية الأولى في فل�صطين »من�صاأتي« 

لدعم وتنمية الم�صاريع

أطلق���ت س���لطة النقد الفلس���طينية، منصة »منش���أتي« 
)www.monshati.ps(، وه���ي المنص���ة اإللكتروني���ة األولى 
في فلس���طين التي تقدم خدمات نوعية لدعم القدرات المالية 
واإلدارية ألصحاب المش���اريع متناهي���ة الصغر والصغيرة جداً 

وهدفت ورشة العمل، التي شارك فيها عدد من النساء الرياديات 
وصاحبات المشاريع من مختلف محافظات الوطن في الضفة الغربية، 
وممثلي���ن للمص���ارف وش���ركات خدم���ات الدف���ع، إلى رف���ع القدرات 
المالية واإلدارية للنس���اء، وتمكينهن م���ن الوصول إلى مصادر التمويل 
المس���تدامة، بم���ا فيها صن���دوق إس���تدامة، لضمان تطوي���ر أعمالهن 
وإس���تمراريتها، وللتخفيف من اآلثار اإلقتصادية ألزمة فايروس كورونا 
)كوفيد 19( على األنشطة والمشاريع االقتصادية، وال سيما المشاريع 

الصغيرة والمتوسطة.

البنك العربي الأول 

في خدمة Apple Pay لمعتمديه
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والصغيرة والمتوسطة، وتمّكنهم من الوصول لمصادر التمويل، 
وذل���ك من خ���الل ب���ث فعالي���ة اإلطالق مباش���رة عب���ر قنوات 
التواصل االجتماعي، بمش���اركة محافظ س���لطة النقد الدكتور 
ف���راس ملح���م ونائب���ه محمد مناص���رة، ورئيس إتح���اد الغرف 
التجارية الصناعية الزراعية الفلس���طينية عمر هاش���م، وأمين 

عام اإلتحاد جمال جوابرة.
وأوضح محافظ س���لطة النقد فراس ملحم »أن إطالق هذه 
المنصة ي�أتي لدعم التنمية اإلقتصادية المس���تدامة بالش���راكة 
م���ع الحكومة، وذلك بتوفير التموي���ل من خالل إطالق صندوق 
إستدامة، وستساعد هذه المنصة أصحاب المشاريع واألعمال 
ف���ي تنمية قدراتهم في إدارة مش���اريعهم وإيجاد فرص تمويلية 

وإستثمارية لها«.

 دورة تدريبية لل�صحفيين

 الإقت�صاديين في غزة 

م���ن جه���ة أخ���رى، نظم���ت س���لطة النق���د، دورة تدريبي���ة 
للصحافي���ات والصحفيي���ن العاملي���ن ف���ي مج���ال الصحاف���ة 
اإلقتصادي���ة ف���ي غ���زة، بعن���وان »ق���راءة البيانات م���ن الموقع 
اإللكتروني لسلطة النقد - المؤشرات المصرفية والمالية« في 

مقرها في غزة بالتعاون مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين.
وحاض���ر ف���ي ال���دورة الدكتور س���يف الدين ع���ودة رئيس 
قس���م السياس���ة النقدية واألس���واق المالية في دائرة األبحاث 
والسياس���ة النقدية، مقدماً تعريفاً عاماً بسلطة النقد ومهامها 
والقطاع���ات الت���ي تش���رف عليها. ث���م تناول كيفية إس���تخراج 

البيان���ات واألرقام من موقع س���لطة النق���د، وكيفية الربط بين 
تل���ك البيان���ات واألرق���ام، وع���رض الموج���ودات والمطلوبات 
والودائع والتسهيالت ومالية الحكومة، وإحصاءات ومنشورات 

وإصدارات سلطة النقد.

�صركة MEPS تطلق خدمة اإ�صتخدام 

بوابة الدفع الإلكترونية

عل���ى صعي���د آخ���ر، برعاي���ة ومش���اركة محاف���ظ س���لطة النقد 
الدكت���ور ف���راس ملح���م، أطلقت ش���ركة الش���رق األوس���ط لخدمات 
الدف���ع – فلس���طين، ف���ي مقر س���لطة النقد، خدمة إس���تخدام بوابة 
الدفع اإللكترونية في فلس���طين، في حض���ور نائب المحافظ محمد 
مناص���رة، ورئي���س مجل���س إدارة الش���ركة صالح هدم���ي، والرئيس 
التنفيذي للش���ركة محمد حلس، ورئيس مجلس إدارة جمعية البنوك 
ماهر المصري، ورئيس بلدية البيرة عزام إسماعيل، ومديري البنوك 

ومؤسسات اإلقراض وشركات خدمات الدفع. 

  الخدمات المالية الإلكترونية

كما عقدت سلطة النقد الفلسطينية في مقرها في مدينة رام اهلل، لقاء 
مع المؤثرين في مواقع التواصل اإلجتماعي من مختلف المناطق ومجاالت 
العمل، بهدف تعريفهم بمهمات وأهداف سلطة النقد بشكل عام، والخدمات 
المالية اإللكترونية بشكل خاص، وذلك لدورهم المهم في المساهمة بنشر 

الوعي والثقافة المالية لدى الفئات المختلفة من المجتمع.
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أك���ّد محافظ البنك المركزي المصري، طارق 
عام���ر »أن ق���رار من���ح الم���رأة مقعدي���ن بمجالس 
إدارات البن���وك، يأت���ي ف���ي إطار تنفي���ذ توجيهات 

األخبار والمستجدات

»المركزي المصري«
 يمنُح مقعدين للمرأة في مجالس إدارات البنوك

الت���ام بين مس���ؤوليات ومه���ام منصبي كل من رئي���س مجلس اإلدارة، 
والرئي���س التنفي���ذي )العض���و المنت���دب(، وع���دم ج���واز تول���ي ذات 
الشخص رئاسة مجلس إدارة البنك ومهام الرئيس التنفيذي، على أن 
يتم تحديد إختصاصات ومس���ؤوليات كل منهم���ا، وتوثيق ذلك كتابياً 
وإعتم���اده م���ن مجلس اإلدارة، عل���ى أن يكون رئي���س مجلس اإلدارة 

عضواً غير تنفيذي.
وأوض���ح »المركزي المصري« أن »التعديالت ش���ملت أن يتضمن 
تش���كيل المجل���س عضوي���ن تنفيذيين عل���ى األكثر، وأن يك���ون باقي 
األعض���اء م���ن غي���ر التنفيذيي���ن، ويك���ون م���ن بينهم���ا عضوين غير 
تنفيذيي���ن مس���تقلين عل���ى األق���ل، ويقع عل���ى عاتق األعض���اء غير 
التنفيذيين مسؤولية اإلشراف على أداء اإلدارة العليا، مع مراعاة أاّل 
تزي���د مدة عضوية مجلس اإلدارة للعضو غي���ر التنفيذي عن دورتين 
وبمدة حّدها األقصى س���ت سنوات متصلة أو منفصلة، ويجوز مّدها 
دورة واحدة )ثالث س���نوات( إضافي���ة بمبّررات قوية وبموافقة البنك 

المركزي.
وتضّمنت التعديالت أيضاً ضرورة مراعاة أن يتولي لجان مجلس 
اإلدارة أعض���اء غير تنفيذيين، ويُفّض���ل أن يكونوا من األعضاء غير 
التنفيذيين المستقلين، بحيث يجوز للعضو المستقل الواحد أن يتولى 
رئاس���ة أكث���ر من لجنة، ف���ي ما عدا لجنة المراجع���ة، بحيث ال يجوز 
للعضو غير التنفيذي المستقل الذي يتولى رئاسة لجنة المراجعة أن 

يتولى رئاسة لجنة أخرى.

طارق عامر 
محافظ البنك المركزي المصري 

الرئيس عبدالفتاح السيس���ي بضرورة تمكين المرأة ومش���اركتها في 
المناصب القيادية ومراكز صنع القرار«.

 وأل���زم مجلس إدارة البنك المرك���زي البنوك ضرورة منح المرأة 
مقعدي���ن على األق���ل في جميع مجال���س إدارات البن���وك، وذلك في 
إط���ار توجهات الدول���ة المصرية لتعزيز مكانة الم���رأة والتأكيد على 
مش���اركتها الفعال���ة في صنع الق���رار، مؤكًدا »أن القط���اع المصرفي 

يزخر بالعديد من الكفاءات النسائية«.
 وأص���در البنك المرك���زي تعليم���ات للبنوك بتعدي���ل بعض بنود 
حوكمة البن���وك الصادرة في 23 أغس���طس/آب 2011 والتي تناولت 
تشكيل مجالس إدارات البنوك، من بينها الفصل بين مهام ومسؤوليات 

رئيس مجلس اإلدارة، والرئيس التنفيذي )العضو المنتدب للبنك(.
 وأف���اد »المرك���زي المصري«، ف���ي الكتاب الدوري الذي أرس���له 
للبن���وك »أن ه���ذه التعديالت تأتي ف���ي إطار الح���رص على ضرورة 
وج���ود ع���دد مالئم من األعض���اء المؤهلي���ن لمناصبهم م���ع مراعاة 
التن���وع المناس���ب ف���ي الق���درات والمه���ارات والخب���رات والمعرفة، 
ولتحقيق التوازن واإلستقاللية بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير 
التنفيذيي���ن، كذلك األعضاء غير التنفيذيين المس���تقلين، مع مراعاة 

أن يكون غالبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين«.
 وشملت التعديالت ضرورة مراعاة وجود عضو في مجلس إدارة 
البنك لتمثيل األقلية من المس���اهمين، إذا كان إجمالي مس���اهماتهم 
يُمثل 5 % أو أكثر من إجمالي المس���اهمات، كما نّصت على الفصل 
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 150 عامًا على دخول المصارف إلى اليمن

الدراسات واألبحاث والتقارير

العم���ل  اليم���ن  عرف���ت 
عام���اً،   150 قب���ل  المصرف���ي 
حيث ش���هد الع���ام 1871م إفتتاح 
وه���و  أال  في���ه؛  مص���رٍف  أول 
)بنك عدن(؛ التابع لش���ركة لوك 
توماس المحدودة، وس���رعان ما 
نافسته شركة قهوجي دنشا التي 
إفتتحت مكتباً للصرافة والتجارة 
في مس���تعمرة ع���دن البريطانية 
حينذاك، وقد مارست الوكالتان 
تحوي���ل  وقهوج���ي(  )توم���اس 
والجن���ود  الضب���اط  مدخ���رات 

البريطانيي���ن إلى ذويهم في الهند وبريطانيا، والتعامل مع الش���ركات 
التجارية والمالحية األجنبية المتواجدة في عدن.

وف���ي العام 1872 ت���م إفتتاح فرع للبنك الس���لطاني العثماني في 
مدين���ة الحديدة )أقفل في بداية الحرب العالمية األولى(، وفي العام 
يت  1892م إفتت���ح »ين���و أوبينت���ل بانك ك���ورب ليمتد« في ع���دن )ُصفَّ
أعمال���ه في مرك���زه الرئيس���ي بلندن في العام ذاته بس���بب مش���اكل 
مالية(، ليتلوه إفتتاح فرعي البنك األهلي الهندي المحدود في اليمن 
ف���ي الع���ام 1894م بكريت���ر، و1895م بالتواهي، وبع���د إنتهاء الحرب 
العالمي���ة الثانية )1939– 1945م( إفتتح بنك األندوش���ين الفرنس���ي 
فرعاً له في الحديدة في العام 1949م )أنهى أعماله في عام 1951م(.
أما في عدن فخالل خمسينيات وستينيات القرن الماضي، فقد 
إفتت���ح العديد من المصارف العربية واألجنبي���ة، أولها كان في العام 
1951م، وآخره���ا ف���ي العام 1956م، ثم افتت���ح البنك األهلي التجاري 
السعودي فروعاً له في العام 1959م، في مدن الحديدة، تعز، صنعاء، 
وإستمر عمله حتى نهاية العام 1962م، أي بعد قيام الثورة السبتمبرية، 
التي قامت بإنشاء البنك اليمني لإلنشاء والتعمير، وإلى جانبه عملت 
ف���روع بنك مصر ف���ي مدن صنعاء، وتعز، والحديدة إلى العام 1967م 
حيث أغلق بنك مصر لفروعه. وفي عدن تأسس بنك الجنوب العربي 
م ودمج م���ع فروع البنوك العربية واألجنبية في  ف���ي العام 1966م )أُمِّ

كيان جديد هو البنك األهلي لليمن الجنوبية عام 1969م(.
 أما في الش���طر الش���مالي م���ن اليمن، فقد صدر قانون إنش���اء 
البن���ك المرك���زي اليمني في الع���ام 1971م، تاله إفتت���اح فروع لبنوك 
عالمية كالبنك البريطاني للش���رق األوس���ط، ويونايتد بنك المحدود، 
وحبي���ب بنك الباكس���تانيين، والبنك العربي المحدود، وس���يتي بنك. 

وف���ي الع���ام التالي )1972م( صدر قانون إنش���اء مص���رف اليمن في 
جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية.

وبع���د إع���ادة تحقيق الوح���دة اليمني���ة المباركة بين الش���طرين، 
وقي���ام الجمهورية اليمنية في 22 مايو/أي���ار 1990م، ت�مَّ دمج البنك 
المرك���زي اليمن���ي ومص���رف اليمن في مؤسس���ٍة مصرفي���ٍة واحدة، 
دت إختصاصاتها ب�موجب قانون البنك المركزي رقم )21( لسنة  وُحدِّ
1991م، وص���در قان���ون البنوك رقم )36( لس���نة 1991م والقانون رقم 
)21( لعام 1996م في شأن المصارف اإلسالمية والقانون رقم )40( 
لسنة 2006م في ش���أن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية 
اإللكترونية لتصبح اليمن من أوائل الدول التي بدأت في إستخدامات 

األنظمة اإللكترونية في األعمال المصرفية.
وم���ن كل ما س���بق، فبعد مرور 150 عاماً عل���ى دخول المصارف 
لليم���ن )1871 – 2021م( ياُلح���ظ في���ه تاري���ٌخ متكامل م���ن األعمال 
المصرفي���ة، س���واًء أثن���اء اإلحت���الل البريطاني أو الوج���ود العثماني 
أو ف���ي عه���د المملكة المتوكلي���ة اليمنية أو في عه���د إتحاد الجنوب 
العرب���ي، مروراً بعهد الثورتي���ن والجمهوريتين وإنته���اًء بعهد الوحدة 
المبارك���ة وحت���ى ما وصل إلي���ه القطاع المصرفي حالي���اً في اليمن، 
حيث ت�مَّ نقل البنك المركزي اليمني من مقره في العاصمة )صنعاء( 
إل���ى العاصمة المؤقتة )ع���دن(، نتيجًة للحرب وظروفها، وال ننس���ى 
بأن لليمن تجربٌة وحيدة في إنش���اء مصرف خارجي وهو )كاك بنك 
انترناشيونال( – فرع جيبوتي، والذي يملكه تجار ي�منيون، باإلضافة 

إلى مساهمة بنك التسليف التعاوني والزراعي )كاك بنك(.
مح�م��د عل��ي ث��ام���ر
كاتب وباحث م���ن اليم��ن
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أوض���ح الرئي���س التنفي���ذي 
للخدمات المصرفية للش���ركات 
ف���ي بن���ك بوبي���ان عبدالس���الم 
الصال���ح أن���ه »رغ���م التحديات 
الجائح���ة،  وس���ط  المس���تمرة 
إس���تمر إلتزام »بوبي���ان« بالعمل 
اإلس���تراتيجية  تنفي���ذ  عل���ى 
الخمسية الثالثة »بوبيان 2023« 
التي ترتكز على األسس المحلية 
الحض���ور  تعزي���ز  م���ع  القوي���ة 

الدولي«.
وأك���د الصال���ح »أن إط���الق 

بنك بوبيان: »Nomo Bank« إنجاز رئيسي في إستراتيجية التوسع

عبدالسالم الصالح 
الرئيس التنفيذي للخدمات 

المصرفية للشركات
 في بنك بوبيان

األخبار والمستجدات

البنك الرقمي الجديد م���ن المملكة المتحدة، والتابع لمجموعة بنك 
بوبي���ان تحت العالمة التجارية nomo bank يُعتبر إنجازاً لمرحلة 

رئيسية في إستراتيجية »بوبيان« الخاصة بالتوسع دولياً«.
وق���ال الصالح، في إطار مش���اركته ف���ي مؤتم���ر المحللين للربع 
الثان���ي لع���ام 2021 والخاص بتحلي���ل النتائج المالية ل���� »بوبيان« أن 
»البن���ك الجديد يعمل وفق أحكام الش���ريعة اإلس���المية، ويُعد األول 
م���ن نوعه على مس���توى العالم، إذ س���يقدم مجموعة م���ن الخدمات 
المصرفية وخدمات إدارة الثروات في المملكة المتحدة بشكل رقمي 
بالكام���ل، بما يُعّزز من طموح بنك بوبيان اإلس���تراتيجي على المدى 
الطويل في التوس���ع الدولي، مع اإلس���تفادة من قدرات البنك الرائدة 

في مجال الخدمات المصرفية الرقمية«.

م الجائزة  عادل عبدالوهاب الماجد يتسلَّ

»غلوبل فاينان�س العالمية« 

تمنح الماجد من »بوبيان«

»جائزة الم�صاهمة المميزة في التمويل ال�صالمي«

على صعيد آخر، منحت مؤسس���ة غلوبل فاينانس العالمية، نائب 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل 
عبدالوهاب الماجد جائزة المساهمة المميزة في التمويل االسالمي  
 Outstanding Contribution to Islamic Finance
تقدي���راً لجه���وده ف���ي ه���ذا القطاع االقتص���ادي الحي���وي على مدار 
السنوات االخيرة، وتحديداً منذ وصوله إلى منصبه القيادي في بنك 

بوبيان في العام 2009.
وتس���لم الماج���د الجائزة في اإلحتف���ال الذي أقامته المؤسس���ة 
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بدرية الحميضي

ف���ي دبي، في حض���ور نخبة من المصرفيي���ن والقياديين في مختلف 
القطاعات اإلقتصادية لتكريم المؤسس���ات الفائزة بجوائز المؤسسة 

على مستوى الشرق األوسط.
وعرض رئيس مؤسسة غلوبل فاينانس جوزيف غياررابتو إنجازات 
ونجاحات الماجد طوال مسيرته المصرفية التي تقترب من 40 عاماً 
وق���ال: »إن ه���ذه الجائزة المميزة التي تُمنح للمرة األولى لش���خصية 
فردي���ة، تُعتب���ر بمثاب���ة تكريم خ���اص للقيادي الذي كان ل���ه أثر كبير 

ومساهمة مميزة في تطوير مجال التمويل والصيرفة اإلسالمية«.
وأضاف غياررابتو »أن الماجد إنتقل إلى بنك بوبيان اإلس���المي 
ف���ي وقت النم���و المتصاعد للخدم���ات المالية اإلس���المية، وإرتفاع 
حدة المنافس���ة في المنطقة«، مش���يراً إلى »أن الماجد إنضم للبنك 
ف���ي وقت عصيب كان يعاني فيه من الكثير من المش���كالت، ويواجه 
تحدي���ات ع���دة في الع���ام 2009 وهو ما وضعه أمام معضلة س���رعة 

إعادة البناء مع ضرورة الحفاظ على وحدة المؤسسة وقوتها«.

»بوبيان كابيتال« ُتطلق مجموعة 

من الحلول الإ�صتثمارية الرقمية

م���ن جهة أخ���رى، أعلنت ش���ركة بوبيان كابيتال لإلس���تثمار )الذراع 
اإلس���تثماري لبن���ك بوبي���ان( عن إط���الق مجموع���ة مميزة م���ن الحلول 
اإلستثمارية الرقمية، والتي قامت بتطويرها مؤخراً لبعض من خدماتها 
ومنتجاتها اإلستثمارية المتوافقة مع الشريعة االسالمية، والتي تتناسب 

مع األهداف المالية للعمالء.
وقالت المدير التنفيذي األول في إدارة األصول والتداول في شركة 
بوبيان كابيتال بدرية حمد الحميضي: »لقد نجحنا في تطوير وإطالق 
مجموع���ة من الحلول الرقمية، وذلك يرجع إلى س���عينا الدائم لمواكبة 
التط���ورات والبح���ث ع���ن تقديم حل���ول مختلفة، تهم عم���الء »بوبيان« 

وتُمكنهم من الحصول على تجربة شاملة ومتكاملة لإلستثمار«.
وأوضحت الحميضي »أن م���ن أبرز هذه الحلول الرقمية، منصة 
»بوبيان إنفست« والتي تم إطالقها مؤخراً للراغبين باإلستثمار، حيث 
تقدم المنصة خدمات إستش���ارية إس���تثمارية آلية للعمالء، وتستثمر 

أموالهم في مختلف األصول عن طريق محفظة ذكية مبنية خّصيصاً 
على أهدافهم المالية ودرجة تحّملهم للمخاطر«.

وأضاف���ت الحميضي: »لق���د قمنا في »بوبيان كابيتال« بتس���هيل 
التجربة اإلستثمارية لعمالئنا، حيث إنه ليس شرطاً أن يتمتع العميل 
بالخبرة الكبيرة المس���بقة في مجال اإلس���تثمار، بل قمنا بتغيير هذا 
المفه���وم، حي���ث يُمكن للعميل عن طريق منصة »بوبيان إنفس���ت« أن 
يحصل على خطة إستثمارية مخصصة في غضون دقائق، كما يُمكنه 
متابعة وإدارة إستثماراته المتعددة عبر ال� »أونالين« بكل سهولة ومن 

أي مكان وفي أي وقت«.

في �صياق دعم »بوبيان« لحملة »لنكن على دراية«

البراك: الإ�صتخدام المتزايد ل�صبكات التوا�صل 

الجتماعي اأدى اإلى كثير من المخاطر 

بينها الجرائم المعلوماتية 

أكد المدير األول في إدارة الرقابة الشرعية في بنك بوبيان الشيخ 
محمد البراك »أن اإلس���تخدام المتزايد واإلنتش���ار السريع لشبكات 
التواص���ل اإلجتماعي، أدى إل���ى كثير من المخاط���ر، إذ أفرز أنواعاً 
جدي���دة من الجرائ���م وهي الجرائم المعلوماتي���ة، كجرائم اإلختالس 
والتزوير التي تتم بالوس���ائل اإللكترونية، وإطالق الحسابات الوهمية 

بقصد إرتكاب أنواع مختلفة للجرائم اإللكترونية«.
وأضاف البراك: »إتس���عت في العصر الحديث دائرة إس���تخدام 
الش���بكات الدولي���ة للمعلومات كوس���يلة لالتصال في ش���ّتى مجاالت 
الحي���اة لتحقي���ق م���ا تصب���و إلي���ه اإلنس���انية م���ن إختص���ار للوقت 
والمس���افات والجه���د البدني والذهني، وأصبحت ش���بكات وس���ائل 
التواصل اإلجتماعي، تحوي معلومات ال تقع تحت حصر تتعلق بكافة 

ميادين الحياة الشخصية واإلقتصادية والعلمية وغيرها«.
م���ن جهة أخ���رى، أكد البراك »دع���م البنك لمب���ادرة »لنكن على 
دراية« التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع إتحاد مصارف 
الكوي���ت والبن���وك المحلي���ة، م���ن أجل رف���ع الوعي ل���دى المواطنين 

والمقيمين باألنشطة المصرفية المختلفة«.

الشيخ محمد البراك
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»بنك المشرق« يتوّصل إلى تسويات بقيمة 100 مليون دوالر 
مع دائرة الخدمات المالية في نيويورك  

األخبار والمستجدات

أعلن بنك المشرق توصله إلى تسويات بقيمة 100 مليون دوالر مع دائرة 
الخدم���ات المالية ف���ي نيويورك )DFS(، ومكتب مراقب���ة األصول األجنبية 
)OFAC( التاب���ع لوزارة الخزانة األميركي���ة ومجلس اإلحتياطي الفيدرالي 

وبنك اإلحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
وتتعل���ق التس���ويات ببعض اإلجراءات التي تضمن���ت معامالت بالدوالر، 
والتي حدثت قبل أكثر من عشر سنوات. وأفاد البنك في بيان: »يحرص بنك 
المش���رق على إمتثاله بكافة القواني���ن واألنظمة الحاكمة للقطاع المصرفي، 

وعلى تعاونه الكامل مع الجهات الحكومية الرقابية«.

اإمتثال بال�صوابط

وبموجب التسويات، س���يقوم بنك المشرق بدفع 100 مليون دوالر 
إلى دائ���رة الخدمات المالية لوالية نيوي���ورك. وأقّرت دائرة الخدمات 
المالي���ة لوالي���ة نيوي���ورك أن برنام���ج اإلمتثال الخ���اص بالبنك والذي 
يُراقبه مكتب مراقبة األصول األجنبية، يُوفر القدر الكافي من اإلمتثال 
بالضوابط. وبالتالي ل���م تطالب البنك بإتخاذ أي إجراءات تصحيحية 
إضافي���ة. كما أقّرت دائرة الخدمات المالي���ة لوالية نيويورك بالتعاون 
المستمر للبنك، وأظهرت إلتزامه بناء برنامج إمتثال فّعال ومستدام.

وال تتضمن تس���وية مكتب مراقبة األصول األجنبية أي غرامة أو 
إج���راءات إضافية. ويرجع ذلك إلى إعتراف المكتب بالتعاون الكبير 
الذي أبداه البنك، واإلجراءات الشاملة لبرنامجه الخاص باإلمتثال.

الإحتياطي الفيدرالي

كما ال تتضمن تس���وية اإلحتياط���ي الفيدرالي أي غرامات، وقد 
أق���ّر بإلت���زام بنك المش���رق باإلمتث���ال لقوانين الوالي���ات المتحدة، 
وتعزي���ز برنامج���ه لإلمتث���ال ال���ذي يراقب���ه مكتب مراقب���ة األصول 
األجنبية. وتتطلب التس���وية من بنك المش���رق تقديم برنامج مقبول 
لضم���ان اإلمتثال بلوائح مكتب مراقب���ة األصول األجنبية، باإلضافة 
إلى إجراء مراجعات س���نوية تركز عل���ى مخاطر مدفوعات الدوالر، 
وإشراك طرف ثالث مستقل إلجراء مراجعات للسياسات وإجراءات 
مكتب مراقبة األصول األجنبية. وبعد موافقة اإلحتياطي الفيدرالي 
عل���ى برنامج اإلمتثال الخاص ببنك المش���رق، س���يتعّين على البنك 
إس���تكمال التقييم العالمي للمخاطر لصال���ح مكتب مراقبة األصول 

األجنبية.
وأوق���ف بن���ك المش���رق ه���ذه النوعية م���ن التعامالت ف���ي العام 
2009. كم���ا ق���ام في الع���ام 2015 بتعيين مستش���ار خارجي إلجراء 
تحقيق ش���امل، بعد أن أصبح على علم بتلك اإلجراءات. وأقّر مكتب 
مراقب���ة األص���ول األجنبية في تس���ويته بأن بنك المش���رق كان ينوي 

اإلمتثال لمتطلبات العقوبات األميركية المفروضة.
وخصص بنك المش���رق موارد كبيرة لتعزيز سياس���ات وإجراءات 
اإلمتث���ال الخاصة به، لضم���ان إدارة أعماله وف���ق القوانين واللوائح 

المعمول بها في كافة مناطق وجوده.
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رئيس مجلس إدارة البنك األهلي السعودي 
عمار بن عبد الواحد الخضيري

في سياق جهوده في دعم برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 
FII األهلي السعودي« شريك إستراتيجي لمبادرة مستقبل اإلستثمار«

األخبار والمستجدات

تفعي����اًل ل����دوره الرائ����د والمس����تمر بالمس����اهمة ف����ي 
دع����م التنمية، أعل����ن البنك األهلي الس����عودي، ش����راكته 
اإلستراتيجية مع مؤسسة مبادرة مستقبل اإلستثمار لمدة 
 FII عام، ومن ضمنها منتدى مبادرة مس����تقبل اإلستثمار
ف����ي دورته الخامس����ة  في العاصمة الس����عودية الرياض، 

تحت شعار »اإلستثمار في اإلنسانية«. 
وناق����ش المنت����دى، مبادرة مس����تقبل اإلس����تثمار هذا 
الع����ام، ومج����االت مختلف����ة، منه����ا ال����ذكاء اإلصطناعي 
وعلوم الروبوت والتعليم والرعاية الصحية واإلس����تدامة، 
باإلضاف����ة إلى الفرص اإلس����تثمارية التي س����تعود بالنفع 

على البشرية.
ويق����ول رئيس مجل����س إدارة البنك األهلي الس����عودي 
عّم����ار ب����ن عبدالواح����د الخضيري: »تأتي ش����راكة البنك 
اإلس����تراتيجية لفعالي����ات المبادرة، تأكي����داً على حرصه 
وإلتزام����ه دع����م برامج مب����ادرات رؤي����ة المملك����ة 2030 
ومش����اريعها الواعدة بغية إحداث تغيير إيجابي مس����تدام 
في واق����ع ومس����تقبل الخارطة االس����تثمارية. كما تعكس 
شراكة البنك المردود اإليجابي الذي يُحققه على مختلف 

القطاعات اإلقتصادية لتحقيق نمو مستدام«. 
وتش����هد مب����ادرة مس����تقبل اإلس����تثمار، م����ن خالل ما 
تطرح����ه م����ن رؤى إس����تراتيجية بعي����دة الم����دى، توافق����اً 
وإنس����جاماً مع ما يُمثله البنك األهلي الس����عودي من قوة 
مالي����ة ومصرفية محلية وإقليمي����ة مؤثرة، وما يضطلع به 
م����ن دوٍر فاعل على صعيد دعم المبادرات اإلس����تثمارية 

واإلقتصادية.

... ويحقق اأرباحًا 3.8 مليارات ريال 

في الربع الثالث من 2021 بنمو 19.9 %

م���ن جهة أخ���رى، أعلن البنك األهلي الس���عودي، بيانت���ه المالية 
للرب���ع الثالث من العام 2021 وذلك في ثان���ي إعالن لنتائجه المالية 

بعد إتمام عملية اإلندماج. 
وش���هد البنك خالل الربع الثالث من الع���ام الحالي، إرتفاعاً في 
صاف���ي األرباح بعد الزكاة وضريبة الدخل العائدة لمس���اهمي البنك 

بمبل���غ 3,785 مليون ريال مقاب���ل 3,158 مليوناً خالل الفترة المماثلة 
من العام الماضي، وذلك بزيادة قدرها 627 مليون ريال، ونمو نسبته 

 .% 19.9
كما ش���هد البنك خالل األش���هر التسعة األولى من العام الحالي، 
إرتفاع���اً ف���ي صاف���ي األرباح بع���د ال���زكاة وضريبة الدخ���ل العائدة 
لمساهمي البنك بمبلغ 9,311 مليون ريال مقابل 8,080 مليوناً خالل 
الفت���رة المماثلة من العام الماضي، وذلك بزيادة قدرها 1,231 مليون 

ريال، ونمو نسبته 15.2 %. 
وق���د بلغ���ت موجودات البنك 903 مليار ري���ال مقابل 577 ملياراً 
ف���ي نهاية الفترة المماثلة من العام الس���ابق، كم���ا بلغ إجمالي حقوق 
المس���اهمين من دون حقوق األقلي���ة 160 مليار ريال مقابل75 ملياراً 
وذل���ك بإرتفاع قدره 112 %. وقد إرتفعت محفظة التمويل والس���لف 
إل���ى 504 ملي���ارات ري���ال مقاب���ل 336 ملي���اراً، وإرتفع���ت محفظ���ة 
اإلستثمارات إلى 236 مليار ريال مقابل 144 ملياراً، كما بلغت ودائع 
العم���الء 589 مليار ريال مقابل 408 ملياراً في نهاية الفترة المماثلة 

من العام السابق.  
وتتضم���ن النتائ���ج المالي���ة خ���الل األش���هر التس���عة األولى من 
الع���ام 2021 نتائ���ج البنك األهلي التجاري منذ مطل���ع العام الحالي، 
ومجموعة س���امبا المالية لفترة ستة أش���هر فقط من تاريخ اإلكتمال 
2021. كذل���ك  أبريل/نيس���ان   1 ي���وم  لعملي���ة اإلندم���اج  الرس���مي 
مخصصات خسائر ائتمانية متعلقة باإلندماج وهي مخصصات غير 

متكررة ولمرة واحدة فقط.
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األخبار والمستجدات

سعيد بن محمد الغامدي
 العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة

 في البنك األهلي السعودي

البنك األهلي السعودي يستأنف برنامج الرُوَّاد 
في حلّة تنافسية جديدة وشراكات إستراتيجية

اد في نسخته المطورة،  أطلق البنك األهلي السعودي برنامج الُروَّ
والفريده من نوعها إلس���تقطاب وتدريب الكف���اءات الوطنية الواعدة 
لقيادة القطاع المصرفي بالشراكة مع كل من »هارفارد« و»كابالن«.  

اد للمتميزين من الخريجي���ن في مختلف  وُصّم���م برنام���ج ال���ُروَّ
التخصصات للعمل في البنك األهلي السعودي والتدرج الوظيفي في 
مناصب قيادية، حيث تم إعداده بالتعاون مع الشركاء اإلستراتيجيين 
بإس���تخدام أحدث نظريات وأساليب التعليم والتدريب المهني لبناء 
المع���ارف والمه���ارات والجدارات المتقدم���ة المطلوبة من مصرفي 
الغد. كما يُس���هم البرنامج بتزوي���د المتدربين باألدوات التي تُمكنهم 
م���ن التأثي���ر والتغلب على التحدي���ات المعاص���رة المتزايدة، والفهم 
الش���امل لألعم���ال المصرفي���ة بما يُمّكنه���م من النمو ف���ي مختلف 
اإلدارات داخ���ل البنك والقيام بأدوار قيادية وإس���تراتيجية أكبر في 

المستقبل. 
وأّكد العضو المنتدب والرئي���س التنفيذي للمجموعة في البنك 

ويُس���اهم البنك في تقدي���م تجربة جديدة ونطاق أعمال أوس���ع 
وخدم���ات متميزة، مدعومة بأحدث التقنيات المتطورة وفقاً ألفضل 
المعايي���ر والممارس���ات العالمي���ة. ويتمتع البنك األهلي الس���عودي 
بميزاني���ة قوية ونموذج أعمال متوازن ذي مس���توى عالمي وس���يولة 
كبيرة تعزز من قدرته التنافسية على الصعيدين المحلي واإلقليمي.
وأضاف الغامدي أن البنك »وضع رؤيته لكي يُقدم مجموعة من 
الخدمات المالية والمصرفية الرائدة محلياً وإقليمياً، ووضع أهدافاً 
إس���تراتيجية تُمكن���ه من تحقيق ه���ذه الرؤية، فهو يس���عى ألن يكون 
أفضل بنك في الدخل واألرباح، واألفضل في الخدمات اإللكترونية 

وخدمة العمالء، والخيار األول للموظفين«.

األهل���ي الس���عودي س���عيد بن محم���د الغام���دي أن »البن���ك األهلي 
الس���عودي يؤم���ن ب���دوره الوطني في دع���م اإلقتص���اد وتحقيق رؤية 
المملكة 2030 وتطوير أبناء الوطن للمنافس���ة على مس���توى إقليمي 
وعالمي«، مش���يراً إلى أن البنك »يس���عى بش���كل مس���تمر لبناء بيئة 
عم���ل خصبة ومحف���زة على اإلنج���از واإلبتكار والتط���ور بما يجعله 
الخي���ار األول للخريجين المتمييزين لب���دء حياتهم المهنية، والتدرج 
في المناصب القيادية بكل جدارة وفاعلية لتمكين البنك من تحقيق 
دوره ف���ي رحلة التحوُّل اإلقتصادي للمملكة وإحداث نقلة نوعية في 
القطاع المصرفي الس���عودي، إذ تتوافق إستراتيجية البنك مع رؤية 

المملكة 2030 وبرامجها«.
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أجرى رئيس الوزراء األردني بش���ر الخصاونة، تعدياًل وزارياً، هو 
الرابع على فريقه الوزاري شمل 9 حقائب وزارية، من بينها الصناعة 
والتج���ارة واإلع���الم والطاق���ة والث���روة والمعدنية والعمل والش���ؤون 

القانونية.
وص���درت اإلرادة الملكي���ة بالموافقة عل���ى التعديل، وفقا لما 
أعلنه الديوان الملكي األردني أخيراً، وأدى الوزراء الجدد اليمين 
القانوني���ة أم���ام العاه���ل األردني المل���ك عبداهلل الثان���ي، ويأتي 
التعدي���ل على حكومة الخصاونة بعد عام واحد فقط على تكليف 
الخصاون���ة خلف���اً لعمر الرزاز بتش���كيل الحكومة ف���ي 7 أكتوبر/ 
تش���رين األول 2020، والت���ي أدت يمينها آن���ذاك في 12 أكتوبر/ 

تشرين األول 2020.
كم���ا أن التعديل، يأتي بعد أس���بوع واحد، من تس���ليم اللجنة 
الملكي���ة لتحدي���ث المنظومة السياس���ية مخرجاتها إل���ى العاهل 
األردني، وقد وضعت مش���روع قانون جديد لإلنتخاب في البالد، 
ومش���روع قانون جديد لألحزاب، بالتوازي مع إقرار 22 مقترحاً 
كتعديالت دستورية بموجب مشروعي القانون، بناء على توجيهات 
ملكي���ة. ول���م تط���رأ تعديالت عل���ى حقائ���ب س���يادية كالداخلية 

والخارجية والمالية.
وتس���لّم الصحافي فيصل الشبول حقيبة اإلعالم، وهو الوزير 
الرابع الذي يتس���لم هذه الحقيبة في عهد الخصاونة، فيما دخل 
الحكومة سيدتان إثنتان لكل من حقيبة الثقافة وهي العين السابقة 
هيفاء النجار، والبرلمانية الس���ابقة المحامية وفاء بني مصطفى 
لموقع وزير الدولة للش���ؤون القانونية، وهي أول سيدة تتولى هذه 

تعديل وزاري رابع على الحكومة األردنية خالل عام

الصحافي فيصل الشبول تسلّم حقيبة اإلعالم

 وزير اإلعالم األردني فيصل الشبول

الموقع، وقد خرجت للتو من لجنة التعديالت الدستورية الملكية.
ف���ي مقابل ذلك، خرجت كل من وزيرة الصناعة والتجارة مها 
العلي، ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، وإحتفظ وزير 
المالي���ة األردني محمد العس���عس بحقيبته، كذلك وزير الش���ؤون 
البرلمانية والسياسية موسى المعايطة األطول مدة في تولي هذ 

الحقيبة عبر 5 حكومات.
ويُعد إس���تحداث حقيبة وزارية لإلس���تثمار السمة األبرز في 
التعدي���ل، وتُعد حكومة الخصاونة من أق���ل الحكومات التي تولي 
إهتمامها بزيادة حصة النساء من الحقائب الوزارية منذ مجيئها. 

األخبار والمستجدات

قال وزير المالية الس����وداني جبريل إبراهيم »إن بالده تتوقع العودة إلى النمو اإلقتصادي هذا 
العام عند نس����بة نحو 1 % من الناتج المحلي اإلجمالي«. وأش����ار خالل فعالية إس����تضافها صندوق 
النق����د الدول����ي إلى »أن الحكومة تتوقع زيادة النمو تدريجًي في الس����نوات المقبلة«، عازياً ذلك إلى 
إصالحات إقتصادية قال إنها »بدأت تؤتي ثمارها«. ويعاني الس����ودان من نقص في الوقود والقمح 

بسبب إغالق ميناء بورتسودان. 
وكان أعلن زير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف »أن إغالق ميناء بورتسودان 
الرئيس����ي في شرق البالد على يد محتجين قبليين، يُسّبب نقصاً في إمدادات القمح وزيت الوقود، 

ما يُهدد إمدادات الكهرباء المتعثرة بالفعل في البالد«. 

السودان يتوقع عودة قريبة للنمو اإلقتصادي

جبريل إبراهيم
 وزير المالية السوداني
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تعيين جهاد الحميضي نائبًا للرئيس التنفيذي
البنك األهلي المتحد يحقق 27.1 مليون دينار كويتي في 9 أشهر من العام 2021

الدكتور أنور المضف

األخبار والمستجدات

جهاد الحميضي

أعلن البنك األهلي المتحد عن نتائج أعماله خالل التسعة أشهر األولى من العام الحالي، حيث بلغت أرباح البنك 27.1 مليون 
دين��ار كويت��ي بما يزيد عن أرباح نف��س الفترة من العام الماضي، والتي بلغت 23.1 مليون دينار كويتي وبنس��بة زيادة تبلغ 
17.1 %. ونم��ا إجمال��ي الموجودات إلى ما قيمته 4.48 مليار دينار كويتي بنهاية الربع الثالث من عام 2021، مرتفعًا بنس��بة 
3.9 % ع��ن إجمالي موجودات الفترة نفس��ها من العام الماضي التي بلغ��ت 4.31 مليار دينار كويتي .)بلغ إجمالي الموجودات 
4.37 مليار دينار كويتي في نهاية ديس��مبر من عام 2020(. كما نما صافي محفظة التمويل وودائع العمالء ليصل إلى 3.26 

مليار دينار كويتي، و3.13 مليار دينار كويتي على التوالي.

وق����د أف����اد الدكت����ور أن����ور 
المضف، رئيس مجلس اإلدارة 
أنه على الرغم من ازدياد حالة 
التفاؤل بعد عودة جزء كبيرمن 
الحياة واألنش����طة اإلقتصادية 
إل����ى طبيعته����ا، م����ا زال البنك 
يق����وم بإتخاذ تدابي����ر احترازية 
منه����ا المخصصات االحترازية 
بهدف الحفاظ على مستويات 
جي����دة لج����ودة أصول البن����ك، وهو ما يؤك����د كفاءة خط����ط البنك 
الحصيف����ة ف����ي إدارة المخاط����ر وذلك بما يتفق م����ع توجهات بنك 

الكويت المركزي في هذا الصدد.
ه����ذا وأعل����ن البنك األهل����ي المتحد عن موافق����ة بنك الكويت 
المرك����زي على تعيين جهاد س����عود الحميضي في منصب الرئيس 

التنفيذي للبنك وذلك اعتباراً من 1 أيلول/سبتمبر2021.
تع����د جهاد الحميضي كف����اءة وطنية متميزة لم����ا تتمتع به من 
خب����رة كبيرة ومتنوع����ة تج����اوزت 36 عاماً في العم����ل المصرفي، 
حيث نجحت من خالل ما تتمتع به من مهارات قيادية وإشرافية، 
باإلضافة إلى رؤية اس����تراتيجية واضحة ف����ي قيادة أعمال البنك 
وهو ما س����اهم في تحقيق أداء تشغيلي قوي ومؤشرات نمو جيدة 

خ����الل ع����ام 2020 والنص����ف 
االول م����ن 2021 رغم الظروف 
الت����ي  والتحدي����ات  الصعب����ة 

خلفتها جائحة كوفيد 19.
وتش����غل جه����اد الحميضي 
عضوية مجل����س اإلدارة ونائب 
رئي����س مجل����س اإلدارة في كل 
من شركة الخدمات المصرفية 
اآللية )كي نت( وش����ركة شبكة 

المعلومات االئتمانية )س����اي ساي نت( والهالل للتأمين التكافلي، 
واله����الل اليف. وتحم����ل الحميضي درجة بكالوري����وس العلوم في 
الرياضي����ات وتخص����ص مس����اند باالقتص����اد من جامع����ة الكويت 

بتقدير امتياز. 
وق����د حصلت جه����اد الحميضي على جائزة »الم����رأة المبادرة« 
للع����ام )Woman Entrepreneur of the year 2017( في 
Intern -  مجال التكنولوجيا من مجلة »إنترناش����ونال فاينانس«

tional Finance، وذلك تقديراً لمس����يرتها المتميزة في العمل 
المصرف����ي، ودورها الرائد في تنفيذ خطة البنك للتحوُّل الرقمي، 
ال الذي س����اهم في حصول البنك على  باإلضاف����ة إلى دورها الفعَّ

عدة جوائز مرموقة.
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BABB بنك األمل للتمويل األصغر و
يستعدان إلطالق خدمة مالية جديدة 

في اليمن

إفتتح رئيس مجلس إدارة البنك اليمني لإلنشاء والتعمير حسين فضل 
هرهرة، بمش���اركة مدير عام البنك مدين عبدالجليل مس���عود، فرع البنك 

في منطقة الحوبان في محافظة تعز.
وف���ي حف���ل اإلفتتاح، قال رئي���س مجلس إدارة البنك حس���ين هرهرة: 
»إن إفتت���اح ف���رع البنك في منطقة الحوبان في تعز، يأتي ضمن إهتمامات 
البنك بإيصال خدماته إلى مختلف مناطق اليمن، وبما يس���هل على عمالء 
البنك الوصول إلى هذه الخدمات«، مش���يداً ب� »كوادر البنك التي لها األثر 
البالغ في تحقيق التقدم للبنك، والتميُّز في خدمة عمالئه والمساهمة في 

خدمة اإلقتصاد الوطني«.
وأكد هرهرة »أن البنك اليمني لإلنشاء والتعمير يشهد تغيُّرات، تواكب 
التط���ورات المصرفية محلي���اً وإقليمياً ودولياً«، مبدياً ثقته بأن »هذا الفرع 

سيكون إضافة نوعية إلى شبكة فروع البنك في مختلف مناطق اليمن«.
ولف���ت هرهرة إلى »أن إنضمام فرع الحوبان في تعز إلى ش���بكة فروع 
ف���ي مختل���ف المحافظات اليمنية، يعكس حرص البن���ك على الوصول إلى 
عمالئه في مختلف المناطق اليمنية، ويترجم التحوُّالت التي يشهدها البنك 
في تطوير أدائه وتنويع خدماته المالية والمصرفية«، مشيراً إلى »أن البنك 
سيش���هد الكثير من التطورات والتي يضعه���ا البنك ضمن خططه الحالية 
والمستقبلية، وبما يتناسب مع عراقة البنك اليمني لإلنشاء والتعمير الذي 

يُعد البنك المؤسس للسياستين النقدية والمالية في اليمن«.
ب���دوره أش���ار مدير ش���ؤون المنظم���ات وخدمات التس���ويق في البنك 
معمر الهاش���مي إلى »أن البنك يقّدم خدمات لعمالئه من خالل الحس���اب 
النقدي، وباقة خدمات إلكترونية أخرى، منها خدمة »الموبايل« المصرفي 
كالتحويل إلى بنك آخر عبر الموبايل المصرفي، وخدمات سداد الفواتير، 
وش���حن الرصيد ألي شبكة اتصال والتسوق وخدمات الصراف اآللي، كما 
يقّدم البنك مجموعة من الخدمات الخاصة بمس���تفيدي الدعم اإلنس���اني 

بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية«.

البنك اليمني لإلنشاء والتعمير 
يفتتح فرعًا له في الحوبان في 

محافظة تعز

 Babb Remit ع بن���ك األم���ل للتموي���ل األصغ���ر وش���ركة��� وقَّ
البريطاني���ة، إتفاقي���ة ش���راكة لتقديم خدم���ات مالي���ة رقمية تهدف 
إل���ى تعزيز الش���مول المالي في اليمن، بإس���تخدام أح���دث التقنيات 

المتطورة في تقديم الخدمات المالية.
وتُعد Babb، ش���ركة مالية مسجلة في المملكة المتحدة، أسسها 
ويديره���ا ش���باب يمني���ون من���ذ الع���ام 2016، وعملت منذ تأسيس���ها 
عل���ى تطوير منصة BABB للخدمات المالية، تتس���م بمس���توى عال 
م���ن الحماية واألم���ان والمرونة، التي تُمّكن أي ش���خص من أي مكان 
في العالم من إس���تخدامها، واإلس���تفادة من ميزاتها المتعددة، وذلك 
تحقيق���اً لرؤيته���م ف���ي المس���اهمة في تحقي���ق الش���مول المالي على 
مس���توى العالم، وتخ���دم حالياً أكثر من 127 ألف مس���تخدم من أكثر 

من 130 دولة في العالم.
ويؤك���د المدي���ر العام التنفيذي لبنك األم���ل، محمد صالح الالعي، 
سعي الجانبين إلى »تقديم خدمة النقود اإللكترونية Babb في اليمن، 
إنس���جاماً مع رؤيتهما إلى تعزيز الش���مول المالي للمجتمع اليمني، عبر 
إبت���كار وتطوي���ر الخدم���ات المالية الت���ي تعتمد عل���ى التكنولوجيا في 
إيص���ال الخدمات المالية لألف���راد اليمنيين في داخل اليمن وخارجه«.
وتوقع الرئيس التنفيذي للبنك في اليمن محمد نعمان »أن تمثل خدمة 
Babb نقل���ة نوعية في تقديم الخدم���ات المالية عبر الهاتف المحمول 
ف���ي اليم���ن، لما تتمتع به م���ن خصائص وخدمات تجع���ل منها الخدمة 
المثالي���ة لتحوي���ل األم���وال وإدارتها داخ���ل اليمن وخارج���ه، وأن هناك 
خطة طموحة لتنويع مجاالت إس���تخدامها في عمليات الدفع والتحويل 
اإللكترون���ي، وخدمات أخرى متميزة س���يتم اإلعالن عنها مس���تقباًل«. 
ويوض���ح نعمان »أن الخدمة مصممة بتقني���ة Blockchain، التي تُعد 
م���ن أح���دث التقني���ات التكنولوجية التي ب���دأ إس���تخدامها مؤخراً في 

العالم، في مجاالت متعددة أهمها الخدمات المالية الرقمية«. 
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�صروط البنوك الأميركية

 لعودة العمل من المكاتب

أخبار مصرفية عربية ودولية
ال�صعودية لإحت�صان اأكبر تجمع

 لمناق�صة التمويل الإ�صالمي والتحّول الرقمي 

في وقت س���جلت فيه س���يولة السوق المالية الس���عودية لألسهم 
قفزة في التداوالت مؤخراً، أعلن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية 
عن إستضافة البنك المركزي السعودي )ساما(، أكبر تجمع للخدمات 
المالية اإلسالمية، لبحث التمويل اإلسالمي والتحوُّل الرقمي. وأفاد 
المجلس، أن فعاليات القمة ال� 15 للخدمات المالية اإلسالمية، التي 
س���تُعقد في نوفمبر )تش���رين الثاني( 2021 في السعودية )محافظة 
جدة(، تحت ش���عار »التمويل اإلس���المي والتح���ّول الرقمي... موازنة 
اإلبتكار والمرونة«؛ س���تناقش س���بل تعزيز اإلبتكار في النظام المالي 
اإلس���المي، واإلس���تفادة م���ن خدمات���ه، وإعتم���اد التقني���ة وضم���ان 
اإلس���تدامة؛ من أجل دفع عجلة النمو، وتحقيق فرص التنمية ضمن 

هذا القطاع.

�صندوق النقد الدولي:

 اأداء قوي لالأردن في برنامجه الإ�صالحي

أعل���ن صن���دوق النقد الدولي أن »األردن ق���د أظهر أداء قوياً في 
تنفي���ذ برنامجه اإلصالحي الهادف إلى تعزيز النمو الش���امل وزيادة 
فرص العمل، مع الحفاظ على س���المة اإلقتصاد الكلي واإلس���تقرار 

المالي«.
وعق���ب خت���ام مجلس���ه التنفي���ذي المراجع���ة الثاني���ة للبرنام���ج 
اإلصالح���ي م���ع األردن في إطار تس���هيل الصن���دوق الممدد، وطلب 
المملكة زيادة اإلس���تفادة م���ن البرنامج لمعالجة آثار فيروس كورونا، 
أعل���ن صندوق النقد الدولي »أن المجل���س وافق على تعديل أهداف 
البرنامج للس���ماح بحّيز مالي كاف لحماية اإلنتعاش، وتوس���يع شبكة 

األمان اإلجتماعي، ومعالجة معدالت البطالة المرتفعة«.
وأش���ار الصندوق إلى أن »البرنامج سيس���تمر إلستيعاب اإلنفاق 
اإلضاف���ي على الصحة والحماية اإلجتماعية، حيث كان المجلس قد 
وافق في وقت سابق على زيادة إستفادة األردن من البرنامج في إطار 
تس���هيالت التمويل الدولية بحوالي 200 مليون دوالر، فيما س���يكون 
الدع���م المتزاي���د من الجهات المانحة عاماًل رئيس���ياً في مس���اعدة 
األردن على مواجهة تأثير الوباء في الش���عب األردني الذي إستضاف 

1.3 مليون الجئ سوري«.
وأف���اد التقري���ر الموس���ع لصندوق النق���د الدولي بنج���اح األردن 
المبك���ر في إحتواء إنتش���ار في���روس كورونا، لكن ه���ذا النجاح واجه 
تح���ّدي موجتين متتاليتين م���ن الجائحة، الفتاً إلى أنه »من المخاطر 
المتوقعة، هو أن إنتشار متحورات فيروس كورونا الجديدة، أو نقص 
اللقاحات المضادة لهذا الفيروس، سوف يؤدي إلى تأخير التعافي«.

يُخّطط »س���يتي غروب« لرفع الطاقة اإلستيعابية في مكاتبه في 
هونغ كونغ إلى أعلى مستوى منذ بداية أزمة كورونا، بحيث يعود كامل 

الموظفين قريباً.
وتتداف���ع العديد من البنوك األميركي���ة لتغيير خطط العودة إلى 
العم���ل بفع���ل متحور دلت���ا، إذ أظهر مس���ح ل���� PwC أن 30 % من 
المدراء التنفيذيين ينصحون بفرض اللقاحات على موظفي البنوك.

وفرض »جي بي مورغ���ان« مجدداً على موظفيه الملقحين وغير 
الملقحين إرتداء الكّمامات، كما س���يُصبح فرض تلقي اللقاح ش���رطاً 

لدخول الموظفين للمكاتب بدءاً من 13 سبتمبر/أيلول 2021.
م���ن جهته أرجأ »ويلس فارغوWells Fargo « عودة الموظفين 
إل���ى المكات���ب من 7 س���بتمبر/ أيلول إل���ى 4 أكتوبر/ تش���رين األول 
2021. ويشترط »غولدمان ساكس« إظهار شهادة التلقيح لدخول أي 

شخص لمكاتب البنك إبتداء من 7 سبتمبر/ أيلول 2021.

م�صادر م�صرفية: دبي في محادثات مبكرة 

مع بنوك اإ�صتثمار حيال اإ�صدار محتمل لديون دولية

أفادت مصادر مصرفية، إن إمارة دبي بدأت مفاوضات مع عدد 
من بنوك اإلس���تثمار العالمية في ش���أن إصدار محتمل لديون دولية 

سيتم على األرجح في غضون األشهر المقبلة.
وأضافت المصادر أن اإلمارة بدأت جولة إستشكافية مع البنوك، 
للوق���وف على تكلفة التمويل الذي س���تحصل علي���ه اإلمارة والوصول 

إلى أفضل األسعار واآلجال.
وس���يكون تاريخ إصدار السندات الجديد حال إكتماله، هو األول 
من���ذ س���بتمبر/ أيلول من العام الماضي، حينم���ا جمعت اإلمارة نحو 
ملي���اري دوالر في خضم جائحة كورونا، التي ضربت اإلقتصاد بقوة، 
م���ع تعطل حركة الس���ياحة إليه���ا، بفعل إجراءات اإلغ���الق لمواجهة 
كورونا، باإلضافة إلى قطاع عقاري واهن، وسط وفرة في المعروض 
وتراج���ع في الطلب. علماً أن حجم اإلصدار لن يتخطى على األرجح 

ما تم إصداره العام الماضي.

األخبار والمستجدات
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العدل ال�صعودية ت�صيف 7 بنوك جديدة البنوك الرقمية تفر�س نف�صها 

لهذه الخدمة العقارية 

أعلنت وزارة العدل السعودية، التوسع في خدمة اإلفراغ العقاري اإللكتروني، 
بإتاحة الخدمة عبر 7 بنوك إضافية، لتشمل المتعاملين مع هذه البنوك.

وأوضحت الوزارة أن هذه المصارف ضمت كاًل من البالد، والرياض، 
والسعودي البريطاني، والجزيرة، والسعودي لإلستثمار، والعربي الوطني، 

والسعودي الفرنسي.
وأش���ارت الوزارة إلى أن هذه المصارف تُضاف إلى اإلنماء، والراجحي، 

والبنك األهلي السعودي، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.
وأكدت الوزارة أن التوسع في إجراء الخدمة يهدف إلى خدمة شريحة 
أكبر من المستفيدين. واشترطت الوزارة لنقل ملكية العقار إلكترونياً، أن 

يكون الطرفان سعوديين، ولدى كٍلّ منهما حساب مفعل في »أبشر«.

ديون العالم لـ »نادي باري�س« 350 مليار دولر 

ن�صيب الدول العربية 7 %

ش���هدت دي���ون دول العالم ل� »ن���ادي باريس« إرتفاع���اً خالل عام 
جائح���ة كورونا 2020 بنح���و 32.3 مليار دوالر، بزيادة قدرها 10 % 
لتصل إل���ى 349.558 مليار دوالر من دون الفوائد المتأخرة، مقارنة 

ب�317.25  مليار دوالر في العام 2019.
ويض���م تجم���ع »ن���ادي باريس« حالي���اً 22 عض���واً دائم���اً مانحاً 
للق���روض، ويُمكن لل���دول الدائنة األخرى المش���اركة في إجتماعات 
التفاوض على أس���اس كل حالة على حدة، بش���رط إس���تيفاء شروط 
معين���ة. ويُمكن دعوة ممثلي المؤسس���ات المالي���ة الدولية أو البلدان 
األخ���رى لحض���ور إجتماعات الن���ادي بصفة مراقب. وتنقس���م ديون 

»نادي باريس« إلى مساعدات تنموية رسمية، وديون غير تنموية.
وأكب���ر دول العال���م المحّملة بديون ل� »ن���ادي باريس« هي اليونان 
ب���� 62.173 ملي���ار دوالر في نهاي���ة العام 2020، مقارن���ة ب� 57.732 
مليار دوالر في العام 2019، وبنس���بة زيادة قدرها 7.7 %، ثم الهند 
الت���ي لديه���ا ديون ب� 30.8 مليار دوالر مرتفعة ب� 12 %، وإندونيس���يا 
ب���� 21.6 مليار دوالر بنس���بة زيادة 15 %، والصي���ن لديها ديون بنحو 
15.2  مليار دوالر في نهاية العام الماضي متراجعة بنسبة 1.5 %.

وتشير األرقام الصادرة حديثاً عن النادي، إلى أن الدول العربية 
الت���ي لديها ديون لصال���ح »نادي باريس« وعدده���ا 18 دولة، تُمثل ما 

يقارب من 7 % من إجمالي ديون دول »نادي باريس«.
وإرتف���ع إجمال���ي ديون ال���دول العربية ل� »ن���ادي باريس« بنس���بة 14.8 % لتصل إلى 
50.246 مليار دوالر في نهاية العام 2020، مقارنة ب� 43.772 مليار دوالر في العام 2019.
وكان���ت نس���بة الزيادة األكبر لصال���ح تونس التي إرتفع���ت ديونها بنحو 
16.9 % لتص���ل إل���ى3.781 ملي���ار دوالر مقارنة ب���� 3.235 مليار دوالر في 
الع���ام 2019، تلتها المغرب التي إرتفعت ديونها بنس���بة 16.8 % لتصل إلى 
6.125 مليار دوالر، ثم األردن بنسبة 14.38 % إلى 3.42 مليار دوالر. وفي 
المرتبة الرابعة جاءت الصومال بنسبة 10.5 % لتصل إلى 1.8 مليار دوالر.

لفت���رة طويلة، تس���امح المس���تهلكون م���ع النقص ف���ي التكنولوجيا 
المتط���ورة عند البنوك التقليدية، لكن مع الصع���ود الكبير للتكنولوجيا 
المالي���ة FinTech، تكافح البنوك لمواكب���ة تقديم اإلبتكار الذي يتوق 
إليه العمالء. لكن، هل ستدخل المصارف الرقمية وشركات التكنولوجيا 
المالي���ة ف���ي مواجهة مع البنوك التقليدي���ة؟ أم يُمكنهما توحيد الجهود 

لبناء الخدمات المالية التي يبحث عنها المستهلك المعاصر؟
وفق���ا لش���ركة »ستاتيس���تا للبيان���ات«، تضاع���ف عدد ش���ركات 
التكنولوجي���ا المالي���ة في منطقة أوروبا والش���رق األوس���ط وأفريقيا 
ثالث مرات تقريباً بين عامي 2018 و2021. وفي العام 2018 وحده، 
تم إس���تثمار ما مجموعه 254 مليار دوالر على مستوى العالم في ما 
يقرب من 18 ألف ش���ركة ناش���ئة في مج���ال التكنولوجيا المالية من 

خالل صناديق رأس المال اإلستثماري.
وفقا ل� »ماكينزي«، خالل األشهر القليلة األولى من الجائحة، زاد 
إستخدام القنوات المصرفية عبر الهاتف المحمول بنسبة من 20 % 
إلى 50 %، ويُتوقع أن يظل على هذا النحو حتى بعد إنتهاء الجائحة.

وتشير دراسة أخرى من »ماكينزي« إلى أن المستهلكين يُطالبون 
بمرون���ة أكث���ر عندما يتعل���ق األمر بالخدم���ات المصرفي���ة الرقمية، 
ويفض���ل 71 % منه���م التفاع���الت متعددة القن���وات و25 % يريدون 
خدمة مصرفية خاصة رقمية بالكامل مع توفير المس���اعدة البشرية 

عن بُعد عند الحاجة.
وم���ن أجل تلبية طل���ب العمالء على الس���رعة والكف���اءة وتجربة 
مس���تخدم أفض���ل، يتعّي���ن عل���ى مقدم���ي الخدم���ات المالي���ة دم���ج 
التكنولوجي���ا ف���ي خدماته���م. وس���يُمّكنهم ذلك من تقدي���م ما أصبح 
المستهلكون يتوقعونه، وهي تجربة خالية من اإلحتكاك، فإذا سمحت 
شركات البيع بالتجزئة العمالقة، مثل »أمازون« للعمالء بإكمال عملية 
شراء في ثوان، فال ينبغي أن يتطلب األمر إجتماعاً وجهاً لوجه لفتح 

حساب مصرفي جديد.
وتعمل المصارف الرقمية والتكنولوجيا المالية على س���ّد الفجوة 
بي���ن م���ا تقدمه البنوك التقليدية وما يتوقعه المس���تهلك الحديث، إذ 
ش���هدت الصناعة نمواً هائاًل. فبحس���ب شركة »بيزنيس ريسيرتش«، 
بلغ���ت قيمة س���وق التكنولوجيا المالية العالمي���ة حوالي 127.6 مليار 
دوالر ف���ي الع���ام 2018، ويُتوق���ع أن تنمو إل���ى 309.9 مليارات دوالر 

بمعدل نمو سنوي يقارب 25 % حتى العام 2022.
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)من اليمين(: األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، 
والدكتور فؤاد زمكحل والدكتور زكريا حمود

لع األمين العام إلتحاد المصارف العربية وس���ام حس���ن فتوح  إطَّ
ووزي���ر التربية والتعلي���م العالي اللبناني عباس الحلبي على مش���روع 
نش���ر الثقافة المالية وبرامجه حكومياً لتالمذة الش���هادة المتوسطة 

والتعليم الثانوي بالتعاون مع منظمات دولية تنموية.
وقد أكد الوزير الحلبي أن الوزارة على إستعداد لدرس المشروع 
والتعاون في تنفيذه لما له من فوائد في التثقيف المالي واإلقتصادي 

للتالمذة.

نشاط اإلتحاد

األمين العام إلتحاد المصارف العربية
 يعرض ووزير التربية اللبناني التدريب على الثقافة المالية

األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح
 مجتمعًا مع وزير التربية اللبناني عباس الحلبي

وإس���تقبل األمي���ن العام إلتحاد المصارف العربية وس���ام حس���ن 
فت���وح،  الدكتور فؤاد زمكحل عميد كلية األعمال واإلدارة في جامعة 
القديس يوس���ف )USJ(، وأس���تاذ اإلس���تراتيجيات اإلداري���ة وريادة 
األعم���ال والقي���ادة في الجامعة، ف���ي حضور مستش���ار األمين العام 
الدكت���ور زكري���ا حم���ود، وكان عرض لألوض���اع اإلقتصادي���ة العامة 

وفرص التعاون بين الجانبين.

من جهة أخرى، إستعرض األمين العام إلتحاد المصارف العربية 
وس���ام حس���ن فتوح في مكتبه بمق���ر اإلتحاد في بي���روت، والدكتورة 
لينا عويدات رئيس���ة الفريق الوطني لألمن السيبراني التابع لرئاسة 
الحكومة اللبنانية البرامج الرقمية التي يعمل عليها إتحاد المصارف 

العربية مع خبراء دوليين في مجال األمن السييراني.

وف���ي س���ياق آخر، إس���تقبل األمي���ن العام إلتح���اد المصارف 

فتوح وفريق األمن السييراني الحكومي في لبنان

العربية وس���ام حسن فتوح، في مقر األمانة العامة في العاصمة 
بي���روت، الرئي���س التنفي���ذي لبنك البركة اإلس���المي في مملكة 
البحرين حمد عقاب، وجرى بحث س���بل التعاون المشترك، كما 
جرى التش���ديد على الدور التنموي لمجموعة البركة المصرفية 

والمصرفية اإلسالمية تحديداً.

فتوح وحمد عقاب
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The Union of Arab Banks represented by 
Secretary General Mr. Wissam H.Fattouh, 
and the World Savings and Retail Banking 
Institute represented by Managing 
Director Mr.Chris De Noose have signed a 
memorandum of understanding (MOU) at a 
virtual ceremony. 

The two parties aim to jointly drive 
economic development and business 
growth on both global and regional level, 
and to support the financial services 
industry in the countries that are home 
to UAB’s members as well as WSBI 
members.

The MOU coverage is focused on the 
areas of, among others: Exchanging the 
expertise between WSBI and UAB, in retail 
and saving banking, financial inclusion, 
and digital banking transformation, 
coordinating research at a global, regional, 
and national level, about retail banking, 

VIRTUAL SIGNING CEREMONY
OF MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 

BETWEEN UAB AND WSBI

organizing events on local, regional, and 
international levels, developing joint 
policy recommendations. 

Wissam H.Fattouh , Secretary General 
of  UAB said : “ this collaboration paves 
the path for an important stage for the 
future of retail and saving banks in the 
Arab region, as the banking industry is 
adapting with the New Normal, and in 
light of Covid-19 that continues to change 
retail banking, which is moving towards 
more digitalzation and further adoption of 
financial technology.

Chris De Noose, Managing Director 
of WSBI said : The WSBI has over 100 
members with a presence in almost 80 
countries.However, the WSBI’s footprint 
in the Middle East region is limited. 
The collaboration with UAB would help 
bringing the expertise of WSBI member 
banks to the region.

نشاط اإلتحاد
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األخبار والمستجدات

أطل���ق بن���ك بوبي���ان حمل���ة 
جديدة تمن���ح جميع عمالئه من 
اإلئتماني���ة  البطاق���ات  حامل���ي 
وبطاقات الدفع المسبق، فرصة 
الدخول في الس���حب، وإمكانية 
ربح أميال للسفر على الخطوط 
الجوية الكويتية وقسائم شرائية 
الدف���ع  عن���د  وذل���ك  وغيره���ا، 
»بوبي���ان«  بإس���تخدام بطاق���ات 
أو  الكوي���ت  داخ���ل  اإلئتماني���ة 
خارج���ه أو م���ن خالل التس���وق 

عبر اإلنترنت.

»بوبيان« يُطلق حملة جديدة لعمالئه
من حاملي بطاقاته اإلئتمانية

 يوسف الماجد
المدير التنفيذي إلدارة البطاقات في بنك بوبيان

 وق���ال المدي���ر التنفي���ذي إلدارة البطاقات ف���ي بنك بوبيان 
يوس���ف الماجد »نس���عى دائماً إلى تقديم كل ما يجعل عمالءنا 
ممّيزي���ن، وذل���ك نظ���راً إلى م���ا ننفرد ف���ي تقديمه إل���ى جميع 
الش���رائح، ومحاولة فهم إهتماماتهم وإحتياجاتهم وتقديمها لهم 
ف���ي صورة منتج أو ع���رض ممّيز، وهو ما يجعلن���ا دوماً األقرب 

لهم«.
وع���ن حملة »إرب���ح مع بطاق���ات بوبيان اإلئتماني���ة«، أوضح 
الماج���د أنه���ا »ج���اءت إنطالق���اً م���ن فه���م البن���ك إلحتياجات 
ومتطلب���ات هذه الش���ريحة من العمالء، حي���ث تتمّيز بمجموعة 

متنوع���ة وقيِّمة من الجوائز الش���هرية التي تص���ل إلى 37 فائزاً 
م���ن عمالء »بوبيان« من حاملي بطاقات���ه اإلئتمانية، وذلك بدءاً 

من نوفمبر/تشرين الثاني 2021 وحتى فبراير/شباط 2022.
  وأض���اف الماجد أن الحملة »تتميز بمضاعفة فرص الربح 
ومنح العم���الء فرصاً كثيرة لدخول الس���حب، بمعنى أن العميل 
يُمكنه أن يحظى بأكثر من فرصة للمش���اركة في السحب، وذلك 
بعد التسجيل في الحملة عبر الموقع اإللكتروني لبنك بوبيان«.

بطولة للعبة البادل للفتيات 

في مجمع تالل بال�صويخ    

من جهة أخرى، أعلن بنك بوبيان، تنظيم بطولة للعبة البادل 
للفتي���ات وذل���ك بعد النج���اح الكبير الذي حققت���ه بطولة البنك 
االولى للش���باب التي أُقيمت في سبتمبر/أيلول 2021، وحققت 

أصداء إيجابية للعبة التي بدأت في اإلنتشار في الكويت. 
يُش���ار إل���ى أن البطولة االولى التي نظمه���ا البنك، كانت قد 
ش���هدت منافسات قوية بين الفرق الشبابية التي بلغ عددها 64 
فريقاً، حيث إعتُبرت أول وأكبر بطولة على مس���توى الكويت في 
ظل حرص »بوبيان« على متابعة التطورات في ما يتعلق بأنشطة 
الش���باب، إذ لوح���ظ اإلقب���ال الكبير على اللعب���ة التي بدأت في 

اإلنتشار محلياً.
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قد تكون الروبوتات التي تتجّول في موقع معرض إكسبو العالمي 
في دبي، دلياًل على تطور كبير آت إلى منطقة الخليج، حيث يتم بناء 

مدن جديدة من الصفر محورها الرئيسي الذكاء اإلصطناعي.
تمت���د مدينة إكس���بو على مس���احة تبلغ ضعف مس���احة إم���ارة موناكو، 
ضمن مش���روع ضخم بلغت تكلفته نحو س���بعة مليارات دوالر، ويعتمد على 

أحدث التقنيات ومن بينها شبكة الجيل الخامس.
كانت وزيرة الدولة اإلماراتية لش���ؤون التعاون الدولي ريم الهاش���مي 
التي تتولى اإلدارة العامة لمكتب »إكسبو 2020 دبي« أكدت قبيل افتتاح 
المعرض العالمي أخيراً، أّن الموقع سيتحّول إلى »مدينة جديدة« دائمة 

ومركز لصناعة التكنولوجيا.

ليس���ت هذه المدين���ة الذكية التي تضّم روبوت���ات ترّحب بالزوار 
ويمكن إس���تخدامها لطلب الطعام، الوحيدة في منطقة الخليج، حيث 

يتم إستثمار إيرادات النفط بكثافة لضمان مستقبل ما بعد الخام.
فالس���عودية تس���عى إلى تحصيل إس���تثمارات بقيم���ة 500 مليار 
دوالر ف���ي »ني���وم«، المدينة الحديث���ة التي تبنيها ف���ي البحر األحمر 
لتوفير معيشة ذكية لسكانها الذين سيبلغ عددهم مليون شخص، قد 

تشمل مستقباًل سيارات أجرة طائرة.
يُشّكل الذكاء اإلصطناعي محور المشاريع السعودية األخرى، بما في 
ذلك مش����روع البحر األحمر، المنطقة السياحية الجديدة التي ستستخدم 

أنظمة ذكية لرصد اآلثار البيئية وتحّركات الزوار.

األخبار والمستجدات

دول الخليج تراهن على الذكاء اإلصطناعي 
لمرحلة ما بعد عصر النفط

ي���رى خبراء أن دول الخليج مس���تعدة للمراهنة بش���كل 
كبير عل���ى الذكاء االصطناعي، مع إبتعادها مس���تقباًل عن 
صناع���ات الوق���ود األحف���وري، وإنخراطه���ا ف���ي قطاعات 

التكنولوجيا والسياحة والخدمات وغيرها.
يق���ول كافيه فيس���الي من ش���ركة »براي���س ووترهاوس 
كوبرز« الشرق األوسط للخدمات المهنية: »تملك الحكومات 
)في الخليج( القدرة على أن تكون أكثر إستراتيجية«، مشيراً 
إل���ى أن خطط التطوير على مدى 20 عاماً وحتى 50 عاماً 

تُعتبر إحدى سمات حكومات منطقة الخليج.
يضيف فيسالي: أن هذه اإلستراتيجية »ليست إعتيادية 
ف���ي القطاع الخاص وال ف���ي الغرب«، وي���رى »أن القيادات 
اليوم ف���ي الخليج تتمتع برؤية مس���تقبلية، تحب المخاطرة 

وتدرك الحاجة إلى التحوُّل«.
ويش���ير فيس���ال ال���ى »أّن معظ���م ش���ركات الذكاء 
اإلصطناع���ي ف���ي دول الخليج حكومية بالكامل، أو على األقل ش���به 
حكومية، ولذا فإّنها ال تتعّرض لضغوط كبرى لتوليد إيرادات قصيرة 

األجل«.

ذاتية القيادة

أصب���ح الذكاء االصطناعي جزءاً من منه���اج التعليم في مدارس 
البحري���ن اإلبتدائية، وتخّطط اإلمارات إلس���تخدام طائرات من دون 
طي���ار للتوصي���ل اآلل���ي، وتطم���ح دب���ي ألن تصب���ح 25 % من جميع 
وسائل النقل فيها ذاتية القيادة في حلول العام 2030، وهذه جميعها 

مؤشرات إضافية على تطلعات الخليج التكنولوجية.
يُتوقع أن تبلغ حصة الشرق األوسط من اإلقتصاد العالمي للذكاء 
اإلصطناع���ي الذي يُقدر ب���� 15.7 مليار دوالر في حلول العام 2030، 

نحو 2 % فقط، وفًقا لشركة »برايس ووترهاوس كوبرز«.
لك���ّن محللي���ن يقولون إن دول الخليج، البحري���ن والكويت وُعمان 
وقط���ر والس���عودية واإلم���ارات، تضع خطط���اً طويلة األم���د لتتجاوز 

الالعبين العالميين الرئيسيين في هذا المجال في المستقبل.
وأف���ادت »براي���س ووترهاوس كوب���رز« في تقري���ر مؤّخراً »أن مع���دل النمو 
السنوي لسوق الذكاء اإلصطناعي في الشرق األوسط يُراوح بين 20 % و34 %، 
تقوده اإلمارات والسعودية«، متوّقعة »أن يُسهم الذكاء اإلصطناعي بأكثر من 10 % 

من الناتج المحلي اإلجمالي لكل من البلدين في حلول العام 2030«.
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طروحات بـ 5.6 مليارات دولر 

في ال�صوق المالية ال�صعودية 

تحدثت هيئة الس���وق المالية السعودية عن قفزة 
في عدد الش���ركات التي تم طرحها حتى الربع الثالث 
من الع���ام 2021 بعدد 12 طرح���اً مقابل 4 طروحات 
فق���ط للفت���رة عينها من الع���ام 2020، م���ا يمثل نمو 

حجم اإلكتتابات الموافق عليها بنسبة 200 %.
وأفادت الهيئة، أن إرتفاعاً في الطروحات العامة 
لألس���هم خالل الرب���ع الثالث وصل إل���ى 7 طروحات 
بقيم���ة إجمالي���ة بلغ���ت نح���و 21 ملي���ار ري���ال  )5.6 
ملي���ارات دوالر(، مؤكدة أن إرتف���اع وتيرة الطروحات 
يتماش���ى مع إستراتيجية الهيئة التي تستهدف تعميق 
الس���وق المالي���ة وتعزي���ز دوره���ا ف���ي تكوي���ن رؤوس 

األموال.  

»الأونكتاد«: اإرتفاع اأ�صعار ال�صحن

 ُيهدد التعافي

أف���اد مؤتم���ر األمم المتح���دة للتج���ارة والتنمية 
)أونكتاد( أن إرتفاع أس���عار ش���حن الحاويات يش���كل 
تهدي���داً للتعاف���ي اإلقتص���ادي العالم���ي، ويُتوق���ع أن 
تتض���ّرر ال���دول الصغي���رة الت���ي تعتمد على الش���حن 
البحري أش���د من غيرها من إرتفاع أسعار الواردات. 
وقد أدت زيادة الطلب على الس���لع االستهالكية خالل 
جائح���ة »كوفي���د – 19« إل���ى إختناق���ات كبي���رة ف���ي 
اإلم���دادات ح���ول العالم، مم���ا أّثر على توافر س���فن 
الحاوي���ات وصنادي���ق نقل البضائع. ويتوقع مس���ؤولو 
الش���حن والموان���ئ أن تس���تمر إضطرابات سالس���ل 

التوريد العالمية في العام 2022.

»الفاو«: اأ�صعار الغذاء العالمية 

ُت�صجل اأعلى م�صتوياتها في 10 �صنوات  

أعلنت منظمة األغذي���ة والزراعة التابعة لألمم 
المتح���دة )فاو(، أن أس���عار الغ���ذاء العالمية إرتفعت 
للش���هر الثالث توالياً في أكتوبر/تش���رين األول 2021 
لتصل إلى ذروة جديدة في 10 س���نوات، مدفوعة مرة 

أخرى بالزيادات في الحبوب والزيوت النباتية . 

التجارة  حجم  دولر  مليار   185
بين ال�صين واإفريقيا خالل 9 اأ�صهر

س���جلت معدالت التجارة بين الصي���ن وإفريقيا، 
رقماً قياس���ياً، من يناير/كانون الثاني إلى س���بتمبر/

أيل���ول 2021، ف���ي ض���وء حف���اظ الجانبي���ن عل���ى 
تع���اون إقتص���ادي وتجاري قوي، رغم تفش���ي جائحة 
»كوفيد19-«. وقال نائب وزير التجارة الصيني تشيان 
ك���ه مينج »إن التج���ارة بين الصي���ن وإفريقيا إرتفعت 
بنسبة 38.2 % على أساس سنوي، لتصل إلى 185.2 
مليار دوالر بين يناير/كانون الثاني وس���بتمبر/أيلول، 
وهو أعلى مستوى تاريخي لها للفترة عينها«، موضحاً 
»أن إس���تثمارات الصين المباش���رة في إفريقيا بلغت 
2.59 مليار دوالر في األش���هر التسعة األولى، بزيادة 

9.9 % على أساس سنوي«.

البنك الرقمي الألماني 

ين�صحب من الوليات المتحدة 

أغلق البنك الرقم����ي األلماني N26 عملياته في 
الواليات المتحدة، بعد أقل من عامين ونصف عام من 
إطالق����ه في البالد. وأفاد البنك ف����ي بيان »أن عمالء 
N26  األميركيي����ن ل����ن يكونوا قادرين على إس����تخدام 
التطبي����ق الخاص به ب����دءاً م����ن 11 يناير/كانون الثاني 
   FinTech 2022. وأفادت شركة التكنولوجيا المالية
الت����ي تتخذ من برلين مقراً لها، والتي ُقدرت قيمتها ب� 
9 ملي����ارات دوالر في جولة تموي����ل حديثة، أنها »تريد 

تحويل التركيز إلى أعمالها األساسية في أوروبا«.

البنوك الم�صرية نحو زيادة تمويل

 ال�صركات تجاه اإرتفاع الأ�صعار عالميًا

وجه البن���ك المركزي المص���ري، البنوك العاملة 
بالس���وق المصري���ة بض���رورة زي���ادة تموي���ل عمليات 
التش���غيل للش���ركات والمصان���ع ال س���يما الصغي���رة 
والمتوس���طة التي يتجاوز عدده���ا أكثر من 126 ألف 
شركة ومصنع، وذلك من خالل ضخ تمويالت إضافية 
بهدف مساعدتها في مواجهة زيادة األسعار العالمية 

والحفاظ على معدالت التشغيل واإلنتاج.

ل اإلى بنك �صامل »هيرمي�س« تتحوُّ

أعلنت المجموع���ة المالية هيرمي���س القابضة، 
التح���وُّل إل���ى بن���ك ش���امل ف���ي الس���وق المصري���ة، 
بع���د إتم���ام صفقة اإلس���تحواذ عل���ى 51 % في بنك 
اإلس���تثمار العربي. وأف���ادت المجموعة »أن الصفقة 
تُعد أح���د المحاور اإلس���تراتيجية نح���و الدخول في 
قط���اع الخدم���ات المصرفي���ة الواع���د ف���ي الس���وق 
س���تتولى  الصفق���ة،  ه���ذه  وبموج���ب  المصري���ة«. 
المجموع���ة المالي���ة القابض���ة قيادة بنك اإلس���تثمار 
العربي مع إستحواذ صندوق مصر الفرعي للخدمات 
المالية والتحوُّل الرقمي، وهو صندوق فرعي مملوك 
بالكام���ل لصن���دوق مصر الس���يادي، الش���ريك البارز 
للمجموع���ة المالي���ة هيرميس القابض���ة، على حصة 

قدرها 25 % في البنك.

تحويالت المغتربين في العالم 

نحو م�صتوى قيا�صي خالل 2021

ع البنك الدولي أن تسجل التحويالت المالية  توَقّ
م���ن المغتربي���ن ح���ول العالم إل���ى بلدانه���م األصلية 
مس���توى قياس���ياً هذا العام 2021، بدعم من الزيادة 
الكبيرة بتحوي���الت المهاجرين في الواليات المتحدة 
إل���ى دول أمي���ركا الالتينية. وأفاد البن���ك الدولي »أَنّ 
عات بنم���و التحويالت لل���دول المنخفضة  هن���اك توقُّ
والمتوس���طة الدخل بنسبة 7.3 % هذا العام مقارنة 

بالعام الماضي«.

خ�صائر العمالت الم�صفرة �صادمة

واصل���ت العم���الت الرقمية موج���ة النزيف التي 
ب���دأت خ���الل الجلس���ات الماضي���ة لترتفع خس���ائر 
الس���وق خالل تداوالته���ا األخيرة إلى أكث���ر من 395 
مليار دوالر. وكانت توقعت صحيفة »ديلي إكس���برس« 
البريطاني���ة، أن يتجاوز س���عر بيتكوين مس���توى 100 
أل���ف دوالر قريب���اً، وأن تصب���ح منافس���اً قوياً للذهب 
كأحد المالذات اآلمنة التي يُقبل عليها المس���تثمرون 
لحماي���ة أنفس���هم وأمواله���م م���ن التضخ���م وتقلبات 

العمالت التقليدية.

األخبار والمستجدات

أخبار مصرفية عربية ودولية
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جائزة »اأف�صل بنك محلي في البحرين«

لبنك ال�صالم من مجلة »اآ�صيا موني«

أعلن بنك السالم نيله جائزة »أفضل بنك محلي 
ف���ي البحرين« لع���ام 2021، وذلك ضمن جوائز مجلة 
»آس���يا موني« ألفضل بنوك ومصارف منطقة الشرق 
األوس���ط. وتأتي هذه الجائزة تقديراً لألداء المتميز 
للبن���ك ولمبادراته لتوفير منتجات وخدمات مصرفية 

متنوعة ومبتَكرة.

�صندوق النقد الدولي:

 ت�صارع نمو اإقت�صاد الأردن في 2022

توق���ع صن���دوق النقد الدول���ي، أن يتس���ارع نمو 
إقتص���اد األردن ف���ي الع���ام 2022 مس���جاًل 2,7 %، 
فيم���ا أبق���اه عل���ى 2 % ف���ي نهاي���ة الع���ام الحال���ي. 
ج���اء ذلك، ف���ي ختام بعث���ة الصندوق مناقش���اتها مع 
الحكوم���ة األردنية، حيث توص���ل الطرفان إلى إتفاق 
على مس���توى الخبراء في شأن مراجعة األداء الثالثة 
ف���ي ظل برنام���ج اإلصالح اإلقتص���ادي الذي وضعته 
   .»EFF السلطات ويدعمه »تسهيل الصندوق الممدد

ورشة لمكافحة الفساد
أع���ّد فريق م���ن خبراء صن���دوق النق���د الدولي 
دراس���ة بعن���وان »إصالح الحوكم���ة اإلقتصادية لدعم 
النمو اإلحتوائي في الش���رق األوسط وشمال إفريقيا 
وآس���يا الوس���طى«. ويدع���م الصندوق بل���دان منطقة 
الش���رق األوسط وآس���يا الوس���طى، من خالل إسداء 
المش���ورة في شأن السياس���ات وتنمية القدرات بغية 
تعزيز الحوكمة، وال سيما في مجاالت حوكمة المالية 
العام���ة، والرقاب���ة عل���ى أنش���طة البن���وك المركزي���ة 
والقط���اع المال���ي، ومكافحة غس���ل األم���وال وتمويل 

اإلرهاب، واإلحصاءات.  

�صوق الخدمات المالية الإ�صالمية 

ينمو اإلى 44 تريليون دولر

أعل���ن األمين الع���ام لمجلس الخدم���ات المالية 
اإلس���المية الدكت���ور بيل���و الوال دانبات���ا، أن س���وق 
الخدم���ات المالي���ة اإلس���المية في ال���دول األعضاء 
حقق نمواً بش���كل ع���ام ُقّدر بنح���و 44 تريليون دوالر 
خ���الل الس���نوات الماضي���ة، معتم���داً ف���ي ذلك على 
األصول المالية اإلس���المية التي لعبت دوراً مهماً في 
السوق، في حين بلغ النمو في العام 2020 أكثر 2.70 

تريليون دوالر.

اأكبر اإتفاق تجاري في العالم في 2022 

س���تدخل أكبر صفقة تجارية في العالم حّيز 
التنفي���ذ ف���ي يناير/كان���ون الثان���ي 2022، والتي 
ستش���ارك فيها الصين، فيما إستُبعدت الواليات 
المتح���دة. ويأتي ذلك في وقت أعلنت أس���تراليا 
ونيوزيالندا عن تصديقهما اإلتفاقية. وتم التوقيع 
على الش���راكة اإلقتصادية اإلقليمية الش���املة أو 
RCEP ف���ي الع���ام 2020، من قب���ل 15 دولة في 
منطقة آس���يا والمحيط اله���ادئ، هذه الدول هي 
األعض���اء العش���رة ف���ي رابطة دول جنوب ش���رق 
آس���يا، وخمس���ة من أكب���ر ش���ركائها التجاريين: 
الصي���ن والياب���ان وكوري���ا الجنوبي���ة وأس���تراليا 

ونيوزيالندا.  
 

اإرتفاع �صادرات الدول العربية من الغاز 

حافظ����ت ال����دول العربي����ة على مس����تويات 
مرتفعة م����ن ص�ادرات الغاز الطبيعي المس�����ال 
خالل الرب����ع الثالث من العام 2021، بعد األداء 
اإلس�����تثنائي ال����ذي حققت����ه خالل الرب����ع األول 
والرب����ع الثان����ي، حيث بل����غ إجمال����ي ص�ادراتها 
نحو 26.5 مليون طن مقابل 25.7 مليوناً خالل 
الربع المماثل من العام 2020، بنس����بة نمو على 
أس�����اس س�����نوي بلغت حوالي 3.2 %، لكنه أقل 
من النمو الذي تحقق في الربع الثاني والذي بلغ 

حوالي 11.1 %.

اليون�صكو تطلق م�صروع 

»تو�صيات اأخالقيات الذكاء الإ�صطناعي«

أقّرت منظمة اليونسكو في مؤتمرها العام في 
دورته ال����� 41 وبالتوافق الدولي م����ع دول أعضائها 
توصي����ات  مش����روع  دول����ة،   193 عدده����م  البال����غ 
أخالقي����ات الذكاء اإلصطناعي، ال����ذي يهدف إلى 
تزوي����د ال����دول األعض����اء بالمب����ادئ التوجيهية من 
أجل تنفيذ تش����ريعاتها بما يخدم البش����رية بأسس 
وقواع����د أخالقي����ة عالمي����ة راس����خة. وقد س����اهم 
وف����د من خبراء الهيئة الس����عودية للبيانات والذكاء 
اإلصطناع����ي »س����دايا« بدعم من اللجن����ة الوطنية 
الس����عودية للتربية والثقافة والعل����وم والوفد الدائم 
بالمندوبي����ة ل����دى اليونس����كو، بقيم����ة ذات تأثي����ر 
ف����ي صنع الق����رار الدولي، مما ع����ّزز مكانه وريادة 

المملكة العربية السعودية.

الريا�س ت�صت�صيف اأ�صخم حدث تقني عالمي 

تس����تضيف المملك����ة العربية الس����عودية بين 1 
و3 ش����باط )فبراي����ر( 2022 في الري����اض، مؤتمر 
LEAP، ال����ذي يُع����د الح����دث التقن����ي األضخ����م 
عالمياً، ليش����كل ملتق����ى لمجتمع التقني����ة العالمي 
لمناقش����ة أبرز التحدي����ات اإلجتماعي����ة والثقافية 
الت����ي تواجه العالم، ويس����تقطب نحو 700 ش����ركة 

ناشئة.

ر. �صيتارامان: 263 مليار دولر 

الثروة المالية في قطر بنمو 4 %

تفاعلي���ة  ن���دوة  الدوح���ة  بن���ك  إس���تضاف 
نوعي���ة م���ع العمالء عب���ر اإلنترنت بعن���وان »آفاق 
اإلس���تثمار«، وذل���ك بمش���اركة متحدثي���ن دوليين 
من ش���ركتي »بالك روك« و»كانت���ور فيتزجيرالد«، 
ف���ي حض���ور أكثر من 500 مش���ارك عب���ر قنوات 

إفتراضية مختلفة.
لبن���ك الدوح���ة  التنفي���ذي  الرئي���س  وتوق���ع 
الدكتور ر. سيتارامان »أن ينمو اإلقتصاد العالمي 
بنس���بة 5.9 %، واإلقتصادات المتقدمة 5.2 %، 
واإلقتص���ادات الناش���ئة والمتقدمة 6.4 % خالل 
العام 2021«. أضاف: »لقد شهدت الثروة المالية 
في قطر نمواً على أساس نمو سنوي مركب بنسبة 
3.6 % لتص���ل إل���ى 263 مليار دوالر خالل اعوام 
2020-2015 ويُتوقع أن تنمو بنس���بة 3.1 %، أي 

ما يعادل 306 مليارات دوالر في العام 2025«.

»بيتك« اأف�صل موؤ�ص�صة مالية اإ�صالمية 

في العالم

فاز بي���ت التموي���ل الكويتي )بيت���ك(، بجائزة 
»أفضل مؤسس���ة مالية إس���المية ف���ي العالم لعام 
2021« م���ن مجموعة »غلوبل فاينن���س« العالمية، 
وذلك ضمن النس���خة ال����14 للجوائز التي تمنحها 
المجل���ة س���نوياً. كم���ا منح���ت »غلوب���ل فايننس«، 
»بيتك« جائزة أفضل مزود تمويل مشاريع إسالمي 
في العالم، إضافة إلى منحها شركة بيتك للتأمين 
التكافلي )بيتك تكافل( جائزة أفضل شركة تأمين 
تكافلي في العال���م، و»بيتك �� تركيا« جائزة أفضل 
مؤسس���ة مالي���ة إس���المية ف���ي تركي���ا، و»بيتك – 
ألماني���ا«، جائزة أفضل مؤسس���ة مالية إس���المية 

في أوروبا.
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ورشة عمل تدريبية إلتحاد المصارف العربية
عن »التخطيط المالي وإعداد الموازنات التقديرية«

نشاط اإلتحاد

نظم إتحاد المصارف العربية ورشة عمل تدريبية بعنوان »التخطيط المالي وإعداد الموازنات التقديرية« لمدة ثالثة أيام، 
حاضر فيها الدكتور خليل القصاص )يحمل ش��هادة دكتوراه في المحاس��بة(، وتوجهت إل��ى موظفي اإلدارات المالية وإدارات 

التخطيط، وموظفي إدارات التدقيق والمراجعة الداخلية والمحللين الماليين.

وق���د هدف���ت الورش���ة إلى 
تعريف المش���اركين على مفهوم 
للمنش���آت  المال���ي  النظ���ام 
مهارات  وإكس���ابهم  وعناص���ره، 
فه���م البيان���ات المالي���ة للبن���ك 
إكس���ابهم  كذل���ك  ومكوناته���ا، 
والتنب���ؤ  التخطي���ط  مه���ارات 
الموازن���ات  وإع���داد  المال���ي، 
التقديري���ة في البنوك، ومهارات 
التقديرية  الموازنات  إس���تخدام 
كأدوات للرقاب���ة وقي���اس تحليل 

اإلنحرافات.
يُش���ار إلى أن هذه الورش���ة 
التدريبية ج���اءت، في ظل حالة 
من ع���دم اإلس���تقرار والتقلبات 
الظ���روف  ف���ي  المس���تمرة 
حي���ث  والمالي���ة،  اإلقتصادي���ة 
بات���ت عملي���ة التنبؤ وإس���تقراء 
األح���داث المس���تقبلية في غاية 
الصعوب���ة، وف���ي غاي���ة األهمية 
في الوق���ت عينه. فكل منظمات 
األعم���ال تحتاج إل���ى التخطيط 
والتنبؤ المالي لتتمكن من رس���م 
سياس���اتها المالية والتش���غيلية، 
القابل���ة  المس���تهدفات  ووض���ع 
إس���تمرار  لضم���ان  للتحقي���ق 

المنشأة وتطورها.
م���ن هن���ا ف���إن التخطي���ط 

والتنبؤ المالي الذي يس���تند على معلومات تاريخية موثوقة المصادر 
وأس���اليب تقدي���ر كفوءة، هو م���ا تتطلع منظمات األعم���ال لتحقيقه. 
وقد تمكن المشاركون في هذا البرنامج التدريبي من فهم التخطيط 

المال���ي وأهميت���ه ومراحله المختلف���ة، وصوالً إلى إكتس���اب مهارات 
إع���داد موازن���ات تقديرية تتمتع بدرجة عالية م���ن الدقة والموثوقية 

بإستخدام الطرق واألساليب المتعارف عليها دولياً.
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ور�صة عن »الجوانب التطبيقية للخدمات المالية الرقمية« 

م���ن جهة أخ���رى، نظ���م اإلتحاد ورش���ة عم���ل تدريبية عن 
»الجوان���ب التطبيقية للخدم���ات المالية الرقمي���ة« لمدة ثالثة 
أيام، حاضر فيها المستشار في إدارة المخاطر وأمن المعلومات 
لع���دد من مجالس إدارات مؤسس���ات مصرفية محلية وإقليمية 

نادر قاووش. 
وتوجه���ت الورش���ة إلى موظف���ي البنك في مس���توى اإلدارة 
العلي���ا، وإل���ى موظفي قطاع���ات تكنولوجيا المعلوم���ات وإدارة 
المخاط���ر والقن���وات اإللكترونية واإلبتكار الرقم���ي والعمليات 

والخدمات المصرفية وخدمات العمالء واإلمتثال والتدقيق.

ورم���ت الورش���ة التدريبي���ة إل���ى فهم 
التقنيات التي تحوُّل الخدمات المصرفية 
والمالية، وتعمل على تطوير اإلستراتيجية 
الخاصة بالبنك، لوضع حلول التكنولوجيا 
 ML للعم���ل، وفه���م تطبيق���ات  المالي���ة 
)التعلي���م اآلل���ي(، ودفتر األس���تاذ الرقمي 
الم���وزع، والتكنولوجي���ا المالي���ة في إدارة 
المخاطر وتقيي���م مخاطر اإلئتمان، وفهم 
متطلبات القواني���ن المتعلقة بالتكنولوجيا 
قواني���ن  عل���ى  التركي���ز  م���ع  المالي���ة 

الخصوصية.
الرئيس���ية  الموضوع���ات  وش���ملت 
للورش���ة: التع���رف عل���ى تط���ور التقنيات 
المالية في الخدمات المالية، وإقتراح حل 
تكنولوج���ي للمص���ارف الحالية لتحس���ين 
أوجه القص���ور، والتعرف عل���ى تطبيقات 
ال���ذكاء اإلصطناع���ي والتعل���م اآلل���ي في 
تطوي���ر الخدم���ات المصرفي���ة، ودراس���ة 
المتطلبات والعمليات والتحديات والفرص 
داخل أسواق اإلقراض، ومناقشة تطبيقات 
التعل���م اآلل���ي ف���ي التكنولوجي���ا المالية، 
وإدارة المخاطر وتسجيل اإلئتمان، وشرح 
طبيع���ة وتطبي���ق دفت���ر األس���تاذ الم���وزع 
الرقم���ي: بلوكش���ين والعمالت المش���فرة، 
والتعرف على القواني���ن الموجودة بالفعل 
داخل التكنولوجي���ا المالية، وكيف تختلف 
عبر البل���دان، باإلضافة إلى التعرف على 
مخاطر اإلعتماد على التكنولوجيا المالية 

ومخاطر الخصوصية. 
يُش���ار إل���ى أن التكنولوجي���ا المالي���ة 
FinTech تعم���ل عل���ى تحوي���ل س���ريع 
للخدم���ات المالية، كما تقوم بتغيير نماذج 
األعم���ال الحالي���ة والنماذج المصرفية إلى نم���اذج تختلف عّما 
هي عليه في الوقت الراهن. وتشير التوقعات اإلحصائية حيال 
الس���وق من قبل Industry Arc إلى معدل نمو س���نوي يُراوح 
بي���ن 10 % و20 % حت���ى العام 2025 ف���ي الخدمات المالية 
الرقمي���ة. لذلك فإن محركات الس���وق والتحديات واإلتجاهات 
وذوي المصلح���ة الرئيس���يين أم���ر ض���روري لجمي���ع الجوانب 
اإلس���تراتيجية والتشغيلية بما في ذلك أدوات التمويل الرقمي، 
والخدمات المصرفية الش���خصية، وبلوكشين والعملة المشفرة 

.AI والذكاء اإلصطناعي ،ML والتعلم اآللي
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واصل البنك االسالمي األردني تقدمه المهني المعهود من خالل 
ف���وزه بجائزة أفضل بنك إس���المي ف���ي األردن لعام 2020 من مجلة 
 ISLAMIC FINANCE أخبار التمويل االس���المي« الماليزي���ة«
NEWS IFN الرائ���دة ف���ي القط���اع المصرفي اإلس���المي، وذلك 
خالل الحفل الس���نوي إلعالن أس���ماء البنوك والمؤسس���ات المالية 
اإلس���المية التي حققت نجاحات في بلدانها، وفازت بجوائز المجلة 

البنك اإلسالمي األردني
»أفضل بنك إسالمي في األردن للعام 2020«

لعام 2020 والذي أقيم أخيراً في دبي.
وحص���ل البنك على ه���ذه الجائزة، حاصداً المرتب���ة األولى بين 
المص���ارف اإلس���المية العامل���ة في األردن، إس���تناداً لم���ا حّققه من 
إنجازات على مستوى األداء المالي والتشغيلي، والتمّيز في الخدمات 
والمنتج���ات واإلبت���كار واإلبداع وتلبية إحتياج���ات المتعاملين، وذلك 
بن���اًء على اإلس���تفتاء الس���نوي من خ���الل التصويت المباش���ر لقّراء 

المجلة من مس���تثمرين ووس���طاء ماليين ورجال أعم���ال وخبراء في 
القط���اع المصرف���ي االس���المي، ومن مختل���ف القطاع���ات حول َمن 
يس���تحق الفوز، حيث يخضع اإلس���تفتاء الذي يتم إجراؤه إلى معايير 
صارمة عند التصويت، تأكيداً لمبدأ الش���فافية والتنافس���ية السليمة 
الذي تنتهجه المجلة، حيث ال يس���مح للش���ركات والبنوك بالتصويت 

لنفسها، وإنما تخضع لحكم اآلخرين. 

محافظ  وكي���ل  ق���ال 
مس���اعد قط���اع البحوث 
البنك  ف���ي  اإلقتصادي���ة 
المص���ري،  المرك���زي 
عب���د  ع���ادل  الدكت���ور 
تحوي���الت  »أن  العظي���م 
العاملي���ن  المص�ريي���ن 
س���جلت  الخ���ارج،  ف���ي 
أغس���طس/آب  خ���الل 
بمع���دل  إرتفاع���اً   2021
أس���اس  )عل���ى   %  11.6

ُعّي���ن الدكت���ور حس���ن 
اللقي���س رئيس���اً للجامع���ة 
اإلسالمية في لبنان، خلفاً 

للدكتورة دينا المولى.
اللقي����س  الدكت����ور 
الذي هو من مواليد بلدة 
بوداي، قض����اء بعلبك في 
الع����ام 1965، ومتأهل من 
الدكتورة والء أحمد دياب 
ولهما 3 أوالد، هو أس����تاذ 
محاضر في كلية الهندسة 

21.4    مليار دوالر تحويالت المصريين 
العاملين في الخارج خالل 8 أشهر من 2021

دكتور عادل عبد العظيم 

الدكتور حسن اللقيس
 رئيسًا للجامعة اإلسالمية في لبنان

 الدكتور حسن اللقيس

س���نوي( لتسجل نحو 2.7 مليار دوالر مقابل نحو 2.4 مليار خالل 
أغسطس/آب 2020«.

أض���اف عبد العظيم »يكون بذل���ك بلغ إجمالي التحويالت خالل 
يناير – كانون الثاني/أغس���طس - آب 2021 نحو 21.4 مليار دوالر، 
بزيادة نحو 2.0 مليار دوالر، وبمعدل 10.4 % مقارنة بالفترة عينها 

من العام 2020 أي يناير – كانون الثاني/أغسطس - آب«.

ضمن مالك الجامعة اللبنانية منذ العام 2000، ويحمل دكتوراه 
ف����ي هندس����ة الميكانيك من جامعة INSA – تولوز – فرنس����ا، 
وديبلوم الدراس����ات المعّمقة DEA م����ن الجامعة عينها، وديبلوم 
في هندس����ة الميكانيك من جامعة تشرين – الالذقية – سوريا. 
وأعّد عشرات األبحاث والدراسات العلمية والهندسية تم نشرها 

في الخارج.






