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كلمة العدد

وسام حسن فتوح
 األمين العام إلتحاد المصارف العربية

يجـــول المـــرء فـــي العالم، يُـــدرك حجـــم الكوارث عندما 
الطبيعيـــة أو تلـــك التي من «شـــغل البشـــر» والتي 
تركـــت تبعاتها على معظم القطاعات اإلقتصادية ومصائر الشـــعوب، 

وكأن العالم إّتحد مرة واحدة بالمصائب والنكبات. 
لكن ما يهمنا هنا هي المنطقة العربية التي تشكو، ربما أكثر من 
غيرها، جّراء «نقص الســـيولة وإرتفاع الدين»، وفق ما أكدته أخيراً، 
لجنة األمم المتحدة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)، 
وذلـــك نتيجة العقبات على مســـار التعافي. علمـــاً أن العقد الماضي 
شهد زيادة غير مسبوقة في الدين العام في المنطقة العربية. وحتى 
في دول مجلس التعاون الخليجي ذات الدخل المرتفع، حيث تضاعف 
إجمالـــي الديـــن العام نحو خمس مرات، من نحو 117 مليار دوالر في 

العام 2008، إلى زهاء 576 ملياراً في العام 2020.
وتشـــير األرقام إلى أن نحـــو نصف الديون العامـــة في المنطقة 
العربية يقع على كاهل البلدان متوسطة الدخل، حيث إرتفع إجمالي 
الديـــن العام مـــن نحو 250 مليـــار دوالر إلى 658 مليـــاراً بين عامي 
2008 و2020. علمـــاً أن جائحـــة «كـوفيـــد- 19» فاقمت إحتياجات 
البلدان في الحصول على السيولة، وأدت إلى تراجع نمو إقتصاداتها 

على نحو الفت ومؤسف. 

ماذا تطلب المنطقة العربية من العام 2022؟

وتشـــعر البلـــدان النامية بالقلق إزاء زيادة خدمة ديونها الخارجية وإحتياجاتها من الســـيولة، لكن، مـــاذا تطلب المنطقة العربية من العام 
2022، بعدما تابع العام 2021 «جرجرته» المشكالت اإلقتصادية، المصرفية والمالية، بل ربما تفاقمت أضعافاً في بعض البلدان، وال سيما 
بعدمـــا إرتفـــع إجمالي الدين العام إلى مســـتوى تاريخي بلغ 1.4 تريليـــون دوالر، ما يُمثِّل نحو 60 % من الناتج المحلي اإلجمالي للمنطقة في 

العام 2020، مقابل 25 % في العام 2008؟
 واقـــع الحـــال، ال تزال السياســـات المالية والنقديـــة المتَّبعة عاجزة عن بناء القدرة على تحّمل الديون فـــي مختلف أنحاء المنطقة. ففي 
المتوســـط، تحّولـــت موازنات بلدان مجلس التعاون الخليجي في ما يتعلق بالميـــزان األولي بعد إنخفاض عائدات النفط منذ العام 2014 من 

فائض إلى سلبي. وتفاقم العجز في الموازنات في العام 2020 بسبب «كـوفيد - 19» ليصل إلى 11 % من الناتج المحلي اإلجمالي. 
ورغم أن التحســـن اإلقتصادي خالل العام 2021 وما بعده ال يزال هشـــاً، ومحاطاً بأجواء عدم اليقين، فإنه برأينا، ســـتتم معالجة الدين 
العام في الدول العربية ووضعه في المســـار المســـتدام وتالياً إنخفاض كلفة الدين العام، إذ ســـوف تســـتطيع الحكومات العربية، تخصيص 
جزء أكبر من موازناتها لإلنفاق الرأســـمالي في البنى التحتية، ألن الحكومات عندما تقدر أن تســـيطر على الدين العام أو كلفته، عندها تبدأ 
في اإلنفاق على البنى التحتية والمدارس والمستشـــفيات، وزيادة اإلنفاق اإلجتماعي الموجه لُألســـر الفقيرة، مما يُعزز التنمية المســـتدامة 
ويرفع مســـتوى المعيشـــة للمواطن العربي، وتجعله يلج خدمات الشـــمول المالي، حيث ال تزال المنطقة العربية متأخرة عن البلدان األوروبية 

واألميركية في هذا الشأن.
فـــي المحصلـــة، إن موضـــوع المديونية والدين العـــام هما من أكبر التحديات التـــي تواجه دول المنطقة، لذا نأمل فـــي أن يتمكن صانعو 
السياســـات اإلقتصادية والمالية في العام 2022 من القيام بإجراءات تُفضي إلى تحســـين اإلقتصادات ودفعها إلى األمام، وال ســـيما ما بعد 
جائحة كورونا، وتحقيق سياســـات التعافي المطلوبة، وال ســـيما لوضع الدين العام على سكة اإلستدامة، وتعزيز التنمية المستدامة من خالل 

تطوير مبادرات التمويل، وال سيما من قبل المؤسسات المالية والمصارف.
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بعدما بات األمن الســيبراني هاجســًا لدى المصارف والمؤسســات المالية العربية والعالمية، جاء إفتتــاح «الملتقى المصرفي 
العربي لألمن السيبراني»، في دورته الثانية، في العاصمة اللبنانية  بيروت، والذي إستمر ليومين، بغية تعميق معرفة وتطوير 
مهارات العاملين في مجال األمن السيبراني في هذه المصارف والمؤسسات المالية من خالل التعّرف على التقنيات واألساليب 
الحديثــة التــي يســتخدمها قراصنة المعلوماتيــة (Hackers) وعلى التكنولوجيا المتطورة والوســائل واألدوات التي تســمح 
نهم من تعطيــل خطط القراصنة.  بمواجهــة هذه األســاليب الحديثة مــن القرصنة، ووضع أنظمة الضبــط والرقابة التي تمكِّ
ل الملتقى فرصة لإلستفادة من تبادل الخبرات بين المسؤولين والخبراء المتخصصين في هذا المجال على المستوى  كما شكَّ
اإلقليمي والدولي، مما يؤدي الى رفع كفاءة النظام المصرفي العربي ومواكبته للتطورات المتسارعة على المستوى العالمي.

وقد شــارك في إفتتاح الملتقى – في دورته الثانية، األمين العام إلتحاد المصارف العربية وســام حســن فتوح، ورئيسة الفريق 
الوطني اللبناني لألمن الســيبراني الدكتورة لينا عويدات، والمدير العام لتقييم مخاطر األمن السيبراني في البنك المركزي 
المصري محمود منعم، ممثًال وكيل المحافظ لألمن السيبراني في البنك المركزي المصري الدكتور شريف حازم (عن ُبعد).

كما شــارك في أعمال الملتقى عدد من الخبراء والمتخصصين  في مجال األمن الســيبراني من مصر، ســوريا، العراق، األردن، 
فلسطين ولبنان، وبمشاركة عدد من القيادات العسكرية واألمنية اللبنانية.

مه إتحاد المصارف العربية نظَّ
الملتقى المصرفي العربي ل�من السيبراني في دورته الثانية:

ق بمفاهيم ا$من السيبراني مواكبة التكنولوجيا المالية والتعم(
 لمواجهة القرصنة والحد منها

فت'وح: لدمج المخاطر ا#لكترونية وتطوير أطر الرقابة 
عويدات: القرصنة المالية التحدي ا-كبر ل,من السيبراني

موضوع الغالف

يف الحفل بهيج الخطيب طًا رئيسة الفريق الوطني اللبناني لألمن السيبراني الدكتورة لينا عويدات وعرِّ األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح متوسِّ
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فتوح
فــــي الكلمات، تحدث األميــــن العام إلتحاد المصارف العربية وســــام 
حســــن فتوح فقال: «إن العالم يشــــهد عملية إنتقال سريعة من «اإلقتصاد 
النقــــدي» إلى «اإلقتصــــاد غير النقــــدي»، وذلك بفضل الرقمنــــة وإعتماد 
التكنولوجيــــا المالية، وما تُوفره من أدوات وآليات لتخفيف اإلعتماد على 
 digital) النقــــود الورقية، واإلنتقال إلى اإلعتماد على النقود اإللكترونية
currency) والمشــــفرة (cryptocurrencies)   والتي هي بالمناسبة 

دت عليه  أصول (assets) وليســــت نقوداً (currencies) بحسب ما شدَّ
كريستين الغارد رئيسة البنك المركزي االوروبي».

وقال فتوح: «يُعّد التطور الرقمي من أهم ركائز مستقبل القطاع المالي 
والمصرفــــي، حيــــث يتجــــه العمالء بشــــكل متزايد نحو تنفيــــذ معامالتهم 

المصرفيــــة مــــن خــــالل اإلنترنــــت والتطبيقــــات 
اإللكترونية، والحلول الذكية. وتؤدي التكنولوجيا 
الماليــــة حقيقــــة، إلــــى تغييــــر هيــــكل الخدمــــات 
الماليــــة التقليدية لقدرتها علــــى جعل الخدمات 
المالية أســــرع، أقل كلفــــة، وأكثر أمناً وشــــفافية 
وإتاحة، وخصوصاً للشــــريحة من السكان التي ال 
تتعامــــل مع القطاع المصرفي. وقد شــــكل قطاع 
التكنولوجيــــا الماليــــة خالل الســــنوات الماضية 
ثورة فــــي األنظمة الماليــــة العالمية، حيث أثبتت 
الشــــركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية 
نجاحــــاً فــــي تقديم حزمة متنوعة مــــن الخدمات 
الماليــــة تتضمن خدمــــات المدفوعات والعمالت 
الرقميــــة، وتحويــــل األمــــوال، كذلــــك اإلقــــراض 
والتمويــــل الجماعــــي وإدارة الثــــروات، باإلضافة 
إلــــى خدمــــات التأميــــن. وقــــد أدى إنتشــــار وباء 
«كوفيد - 19» حول العالم إلى تســــارع غير مسبوق 

األمين العام إلتحاد المصارف العربية
 وسام حسن فتوح

جانب كبير من الحضور خالل افتتاح الملتقى المصرفي العربي لألمن السيبراني في العاصمة بيروت

في اإلنتقال إلى اإلقتصاد الرقمي في مختلف جوانبه».
أضــــاف فتوح: «تمثل التكنولوجيا المالية وتطبيقاتها المختلفة فرصاً 
وتحديــــات فــــي الوقت عينــــه للمصارف والمؤسســــات الماليــــة والجهات 
الرقابيــــة واإلشــــرافية. لذلك، يتوجب على المصــــارف والجهات الرقابية 
النظــــر في كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على ســــالمة ومتانة النظام 
المصرفــــي، وتطوير اإلبتــــكار في القطاع المالي والمصرفي. ومن شــــأن 
هــــذه المقاربــــة المتوازنة تعزيز ســــالمة ومتانــــة المصارف واإلســــتقرار 
المالي، وحماية المستهلك وتعزيز اإلمتثال للقوانين والتشريعات المعمول 
بهــــا، بمــــا في ذلك قوانين مكافحة غســــل األموال وتمويــــل اإلرهاب، دون 
اإلضــــرار باإلبتــــكارات النافعة فــــي الخدمات المالية وال ســــيما تلك التي 

تستهدف الشمول المالي».
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وقــــال فتوح: «يمكــــن عرض الفرص التي تتيحهــــا التكنولوجيا المالية 
كالتالي: 

 Digital) ز التمويــــل الرقمي أوًال: تعزيــــز الشــــمول المالي: فقد عزَّ
finance) إمكانيــــة حصــــول الفئــــات المحرومة على الخدمــــات المالية، 

وذلك بسبب إمكانية وصول التكنولوجيا إلى المناطق النائية في كل بلد.
ثانيــًا: توفيــــر خدمات مصرفية أفضــــل وأكثر مالءمــــة للعمالء من 
خالل تسريع عمليات التحويالت والمدفوعات، كذلك تخفيض تكاليفها.

ثالثًا: التأثير اإليجابي المحتمل على اإلستقرار المالي بسبب تزايد 
المنافســــة، إن دخول العبين جدداً ينافسون المصارف القائمة، قد يؤدي 
إلى تقســــيم  (Fragment) سوق الخدمات المصرفية، وتقليل المخاطر 
النظاميــــة المرتبطــــة بالمصــــارف الكبيــــرة، وتخفيــــف مخاطــــر النظــــام 

.Systemic Risk المصرفي
إلســــتخدام  يمكــــن   :(RegTech) الرقابيــــة  التكنولوجيــــا  رابعــًا: 
التكنولوجيا المالية تحســــين عمليات اإلمتثال في المصارف والمؤسسات 
المالية. ومن المالحظ أن الرقابة والتنظيم يزدادان تعقيداً على الصعيد 

ال لتطبيقات الـ Regtech  يخلق فرصاً عبر  العالمي، ولكن التطوير الفعَّ
.«Artificial Intelligence ما يُسمى الذكاء اإلصطناعي

وتابع فتوح: «لكن في موازاة المنافع الكبيرة التي أنتجتها التكنولوجيا 
وســــاعدت الرقمنــــة على تحقيقها، تتزايد المخاطــــر الناجمة عن التحول 
المتزايد الى رقمنة العمليات المالية، حيث إن اإلعتماد شبه الكامل على 
شــــبكات الكومبيوتــــر واإلنترنت والتطبيقــــات في عالم المــــال واألعمال، 
وبالتــــوازي مع تطور وتعقد النشــــاطات المالية، أدى الى أن أصبحت هذه 
الشبكات هدفاً مغرياً للقراصنة وزادت إحتماالت الهجمات واإلختراقات 

السيبرانية».
وأضــــاف فتوح: «إن تزايد هذه المخاطر قد يؤدي إلى تحديات جدية 
لإلســــتقرار المصرفــــي، األمر الــــذي دفع بلجنة «بازل» إلــــى التركيز على 
المخاطــــر الســــيبرانية كأحد أهــــم المخاطر التي تواجــــه المصارف على 
مســــتوى إفــــرادي وعلى مســــتوى نظامي عــــام، وخصصت لهــــا مجموعة 
ال بــــأس بهــــا مــــن األوراق والتوصيــــات. وبالتالــــي، فقد أصبحــــت قضايا 
األمن الســــيبراني شــــاغًال يومياً للمؤسســــات حول العالم، ومنها تحديداً 

ص في شؤون األمن السيبراني حضور مصرفي وأمني متخصِّ

ص خالل حفل اإلفتتاح حضور مصرفي متخصِّ
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المصــــارف، إذ تكشــــف إحصاءات األمن الســــيبراني عن زيــــادة هائلة في 
البيانات المخترقة بشكل متزايد».

ولفــــت فتوح إلى أنه «بالتوازي مع إزديــــاد اإلعتماد على التكنولوجيا، 
زادت الهجمات الســــيبرانية والخســــائر الناجمة عنها. وتشير التقديرات 
الصادرة عن أهم شــــركات الحماية اإللكترونية إلى أن الخســــائر العالمية 
الناجمة عن الجرائم اإللكترونية قد وصل الى نحو 950 مليار دوالر خالل 
العام 2020 وحده مع التوسع في اإلعتماد على التكنولوجيا بسبب جائحة 
كورونا، مقابل 500 مليار دوالر العام 2018 . وقد شــــجع إنتشــــار فيروس 
كورونــــا عدداً غير مســــبوق من عمليات اإلحتيــــال عبر اإلنترنت. من جهة 
أخرى تشير التقديرات إلى أن الخسائر اإلقتصادية الناجمة عن الجرائم 
اإللكترونية حول العالم وصلت الى 6 تريليونات دوالر خالل العام 2021، 
وهي تشــــمل تكاليف تلــــف البيانات وتدميرها، وســــرقة األموال، وفقدان 
اإلنتاجية، وســــرقة الملكية الفكرية، وسرقة البيانات الشخصية والمالية، 
واإلختــــالس، واإلحتيال، وتعطيل المســــار الطبيعي لألعمال بعد الهجوم، 

وإستعادة وحذف القرصنة».
أضــــاف فتــــوح: «لمواجهة تلــــك الهجمات، يقدر حجم االســــتثمار في 
مجال الحماية الســــيبرانية بنحو تريليــــون دوالر حتى نهاية العام الحالي! 
حيــــث  تــــرى جهــــات رقابية أنه مــــن الضــــروري وضع تنظيمــــات وقواعد 
خاصة بالمخاطر السيبرانية نظراً إلى الطبيعة الفريدة لها، وبالنظر إلى 

التهديدات المتزايدة الناتجة عن تزايد رقمنة القطاع المصرفي».
وتابــــع فتوح: «منذ ظهــــور جائحة «كوفيــــد - 19»، تصاعدت مخاوف 
األمــــن الســــيبراني حيــــث أدت إجــــراءات العمــــل عــــن بعد وزيــــادة توفير 
الخدمات المالية بإســــتخدام القنوات الرقمية إلى توســــيع نطاق الهجوم 
على المصارف. كما أظهرت الهجمات المستهدفة على مزودي الخدمات 
مــــن األطراف الثالثة فــــي المصارف، بأن تدابير األمن الســــيبراني يجب 
أن تأخذ في اإلعتبار التبعيات التشــــغيلية لمثل هؤالء المزودين، وبالتالي 

شــــمولهم إجــــراءات الحماية الســــيبرانية فــــي المصارف. وفيمــــا تتناول 
المعايير التنظيمية والممارســــات اإلشــــرافية المطبقة حالياً في عدد من 
الــــدول إدارة مخاطــــر تكنولوجيا المعلومات في المؤسســــات المصرفية، 
إال أنهــــا ال تــــزال ال تتضمن لوائح محددة أو ممارســــات إشــــرافية تغطي 
إدارة المخاطــــر اإللكترونية لوظائف األعمــــال الهامة أو الترابط أو إدارة 
مخاطر الطرف الثالث. ويزداد إهتمام وقلق الجهات الرقابية والتنظيمية 
حول العالم بالمخاطر الســــيبرانية، وتقوم بشكل مستمر بتطوير إجراءات 
األســــاليب اإلشــــرافية التي تهــــدف الى تقييم ســــالمة األمن الســــيبراني 
للمصارف، حيث يتم إدراج تقييم األمن السيبراني إلى حد كبير كجزء من 
Risk-based supervi-إطار اإلشراف المستمر القائم على المخاطر

.« sion

وشــــرح فتــــوح: «باإلضافة إلى إعتماد هذا النهج، شــــجعت لجنة بازل 
دت  للرقابــــة علــــى المصــــارف تعزيــــز «الحوكمة الســــيبرانية»، حيــــث حدَّ
التوقعات والممارسات اإلشــــرافية وشجعت على تركيزها على المجاالت 
التاليــــة ذات الصلــــة بالحوكمــــة: إســــتراتيجية األمن الســــيبراني، وأدوار 
ومسؤوليات اإلدارة العليا، وثقافة التوعية بالمخاطر السيبرانية والهندسة 
والمعاييــــر، والقــــوى العاملــــة فــــي مجال األمن الســــيبراني. ومــــن جهتنا، 
وبالتوازي مع المعايير اإلشــــرافية الخاصة باألمن الســــيبراني للمصارف 
التــــي يتم تطويرهــــا من قبل الجهات الرقابيــــة والتنظيمية الدولية، ومنها 

لجنة بازل، فإننا ندعو المصارف العربية إلى التالي: 
أوًال: دمــــج المخاطــــر اإللكترونيــــة، فــــي إطــــار إدارة المخاطــــر على 

مستوى المؤسسة، وفي متطلبات الحوكمة للمؤسسات المصرفية. 
الة للمخاطر اإللكترونية،  ثانيًا: تطوير أطر الرقابة واالستجابة الفعَّ
بمــــا في ذلــــك ضمان تنفيــــذ ممارســــات إدارة المخاطر العامة الســــليمة 

المتعلقة بالمخاطر اإللكترونية. 
ثالثًا: زيادة التركيز على تعزيز الوعي باألمن السيبراني بين 

األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح يلقي كلمته أمام الحضور
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موظفي المصرف. 
رابعــًا: المزيد من التعــــاون بين المصارف العربيــــة في تعزيز األمن 

السيبراني. 
خامســًا: الســــعي إلــــى تحقيق قــــدر أكبر مــــن التعاون مــــع الجهات 
الرقابية الدولية والمصارف المراســــلة واالتساق في األساليب التنظيمية 

واإلشرافية لتعزيز المرونة اإللكترونية في المصارف». 

عويدات
وتحدثـــت رئيســـة الفريق الوطني اللبناني لألمن الســـيبراني الدكتورة 
لينا عويدات عن اإلســـتراتيجية الوطنية لألمن الســـيبراني، وقالت: «بدأنا 

باإلستراتيجية مع فريق وطني من األجهزة األمنية 
والقضاء والمصارف وأضفنا عليه األكاديميين»

ولفتــــت عويــــدات الــــى «أن األبحاث ســــريعة 
والتطور ســــريع جداً وصارت متخمة بالمنتجات 
الخاصــــة لألمــــن الســــيبراني مــــا يعقــــد العمل»، 
مؤكــــدة «أن الوضع غير ممســــوك ســــيبرانياً كما 
دت على «أن القرصنة المالية تأخذ  يجب»، وشــــدَّ

الجزء األكبر من األمن السيبراني».
ورأت عويــــدات «أن إصدار ومتطلبات تنفيذ 
اإلســــتراتيجية الوطنية لألمن الســــيبراني تكمن 
في أهمية تضافر جهود القطاعين العام والخاص 
وتحديــــداً القطــــاع األكاديمــــي، بســــبب التطــــور 
السريع للتقنيات في مجال تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت وتوسعة إستخدام اإلنترنت».
أضافت عويــــدات: «التوعية يجــــب أن تكون 

رئيسة الفريق الوطني اللبناني لألمن السيبراني الدكتورة لينا عويدات

الدكتورة لينا عويدات تلقي كلمتها أمام الحضور وبدا األمين العام وسام حسن فتوح

على جميع المســــتويات: األوالد، القطاع العــــام، اإلدارات ومعاهد اإلدارة 
للموظفيــــن القطــــاع المصرفــــي، القطاعــــات اإلنتاجيــــة وضــــرورة تطوير 

التدريب المستمر، وتحديد المسؤوليات».
وخلصــــت عويــــدات إلــــى «أهمية إدخــــال مفاهيم جديــــدة على األمن 
الســــيبراني منها: الصحة السيبرانية والتواضع السيبراني والتنبؤ بما قد 
يحصل»، مؤكِّدة «أهمية تكثيف الدورات التدريبية المشتركة»، وداعية إلى 

«أن يكون إتحاد المصارف العربية شريكاً لتمويل التدريبات».
وختمــــت: «نحن بحاجة الى دعم المصارف لنشــــاطاتنا وتفعيل البنى 
رة على  التحتيــــة وتمكينهــــا فــــي بلداننا، كي تســــتوعب الهجومــــات المتكرِّ

مؤسساتنا المالية والمصرفية».
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ناقش عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال األمن السيبراني من الدول العربية، خالل جلسات عمل الملتقى المصرفي 
العربــي لألمن الســيبراني في دورته الثانية، والذي نظمه إتحــاد المصارف العربية في العاصمــة اللبنانية بيروت على مدى 
يوميــن، عددًا من المواضيع حول األمن الســيبراني، حيث عرضوا تجارب كل مــن مصر، واألردن، ولبنان في مكافحة الجرائم 

السيبرانية. كما تناول المشاركون في محاور عدة، التحول الرقمي وتحديات األمن السيبراني التي تواجهها المصارف.

جلسات عمل الملتقى المصرفي العربي ل�من السيبراني في دورته الثانية:
تحديات ا-من السيبراني 

والتحول الرقمي في مواجهة المصارف

اليوم األول
كلمة رئيسية أولى

في الكلمة الرئيسية األولى، تناول مدير عام إدارة تقييم المخاطر 
– قطاع األمن الســـيبراني، البنـــك المركزي المصري، محمود منعم، 
التجربـــة المصرية في مكافحـــة جرائم القرصنـــة اإللكترونية، عبر 

تقنية «زووم».

كلمة رئيسية ثانية
فـــي الكلمـــة الرئيســـية الثانية، تنـــاول رئيس وحدة اإلســـتجابة 
لحوادث األمن الســـيبراني – البنك المركزي األردني، أحمد عليان، 
التجربة األردنية في مكافحة جرائم القرصنة اإللكترونية عبر تقنية 

«زووم».

األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح ورئيسة الفريق الوطني اللبناني لألمن السيبراني الدكتورة لينا عويدات 
خالل بدء جلسات العمل وبدا مدير عام إدارة تقييم المخاطر - قطاع األمن السيبراني، البنك المركزي المصري محمود منعم متحدثًا عبر «زووم»
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الجلسة األولى
تحـــدث فـــي الجلســـة األولـــى، رئيس مكتـــب مكافحـــة الجرائم 
اإللكترونيـــة – قـــوى األمن الداخلي اللبنانـــي، المقدم باتريك عبيد، 

عن دور قوى األمن في مكافحة جرائم القرصنة اإللكترونية.

الجلسة الثانية
تحـــدث فـــي الجلســـة الثانيـــة، رئيـــس الفـــرع الفنـــي – مديرية 
المخابـــرات – قيادة الجيش اللبنانـــي، المقدم مطانيوس نصر اهللا، 

عن دور الجيش في مكافحة القرصنة اإللكترونية.

الجلسة الثالثة
تنـــاول فـــي الجلســـة الثالثـــة، المهندس الرئيســـي فـــي األمن 
الســـيبراني – شـــركة CISCO – مصـــر، ســـامح إمـــام، موضوع 

Zero Trust Basics and Tenets، عبر تقنية «زووم».

الجلسة الرابعة
تناول في الجلســـة الرابعة، رئيس األمن الســـيبراني / األســـواق 
الناشـــئة –  Palo alto Networks، اإلمـــارات العربية المتحدة، 
 steps to deploy Zero Trust for 5 حيـــدر باشـــا، موضـــوع

Financial Services، عبر تقنية «زووم».

الجلسة الخامسة
 Shadow تنـــاول في الجلســـة الخامســـة، الرئيس التنفيـــذي لـ
 The موضـــوع  كيجويســـكي،  بيوتـــر   ،Server Foundation

 Shadow server Foundation:Free Threat Feeds For

Internet Defenders، عبر تقنية «زووم».

صة جانب من الحضور المصرفي واألمني خالل جلسات العمل المتخصِّ

صة في بيروت جلسات الملتقى المصرفي المتخصِّ
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حلقة حوار
تحدث في حلقة حوار كل من مدير إدارة أمن المعلوماتية 
في مجموعة اإلعتماد اللبناني، لبنان، طوني شبلي، ومستشار 
تكنولوجيا المعلومات واألمن الســـيبراني والتسويق الرقمي 
 Zero Trust Cyber الكويت، روالند أبي نجم عن موضوع –
Security Architecture of the future، عبر تقنية «زووم».

الجلسة السادسة
تحـــدث في الجلســـة السادســـة، رئيـــس دائرة أمـــن المعلومات، 
مجموعـــة بنـــك بيبلوس، لبنان، جان ميشـــال كوكبانـــي، عن موضوع 
 Threat Intelligence and MISP (Malware Information

.(Sharing Platform

اليوم الثاني
كلمة رئيسية أولى

تحـــدث فـــي الكلمة الرئيســـية األولى، خبير األمن الســـيبراني-  
 Digital األمـــم المتحـــدة، الدكتـــور محمـــد الجنـــدي عن موضـــوع
 Transformation and Cybersecurity: The need to

transform عبر تقنية «زووم».

كلمة رئيسية ثانية
فـــي الكلمـــة الرئيســـية الثانيـــة، تحدثـــت رئيســـة لجنـــة األمـــن 
الســـيبراني، إتحاد بنوك مصر ورئيسة قطاع أمن المعلومات، البنك 
األهلي المصري، عبير خضر، عن تحديات األمن السيبراني للبنوك 

الرقمية: كيف يُمكن لمسؤولي أمن المعلومات معالجتها.

الجلسة األولى
 POTECH في الجلسة األولى، تحدث الشريك اإلداري لشركة
 Security Challenges and لبنان، طوني فغالي، عن موضوع –

.Opportunities

الجلسة الثانية
في الجلســـة الثانية، تناول المدير الرئيسي للمبيعات في الشرق 
 ،(METAP)  األوسط، وتركيا، وآسيا الوسطى، وأفريقيا وباكستان
 Risks Associated with Digital موضـــوع  ديـــاب،  شـــربل 

.Banking

الجلسة الثالثة
في الجلســـة الثالثة، تحدث الباحث األمني األول – فريق البحث 
 Tactics, techniques والتحليل العالمي ماهر يموت، عن موضوع
 and proccedures for threat actors targeting the FSI

industry عبر تقنية «زووم».

الجلسة الرابعة
فـــي الجلســـة الرابعـــة، تناول مديـــر األمن الســـيبراني 
NRD – ليتوانيـــا، وأوروبـــا الدكتـــور فيليـــوس بينيتيـــس، 

 Good practices to establish successful SOCs موضوع
and set their KPIs عبر تقنية «زووم».

ط طوني فغالي وشربل دياب  الدكتورة لينا عويدات تتوسَّ
بدا عبر تقتية «زووم» كل من عبير خضر، الدكتور محمد الجندي والدكتور شريف حازم



15 Union of Arab Banks (December 2021)                      احتاد املصارف العربية  (كانون ا	ول/ ديسم� 2021)

الجلسة الخامسة
في الجلســـة الخامسة، تحدث مستشـــار إدارة المخاطر وتدقيق 
المعلوماتيـــة – األردن، نـــادر قاحوش، عن األمن الســـيبراني 2021: 

آخر المستجدات في الهجمات والتهديدات  عبر تقنية «زووم».

الجلسة السادسة
في الجلســـة السادســـة، تحدث مدير أمن المنتجات في الشرق 
 Microsoft األوســـط – مايكروســـوفت، ريان هزيمة، عن موضوع

.zero trust and end to end security offering

الجلسة الختامية
تناولت الجلســـة الختامية مناقشـــة عامة لموضوع األمن السيبراني 
فـــي المنطقـــة العربية والعالم، شـــارك فيهـــا كل من: مديـــر إدارة تقييم 
المخاطـــر – قطاع األمن الســـيبراني، البنك المركزي المصري، الدكتور 

شـــريف حازم، عبر تقنية «زووم»، ورئيســـة قطاع أمن المعلومات، البنك 
األهلـــي المصـــري، عبيـــر خضر، عبر تقنيـــة «زووم»، ورئيـــس إدارة أمن 
المعلومات – مجموعة بنك بيبلوس، لبنان، جان ميشال كوكباني، ورئيس 
إدارة أمـــن المعلومـــات في مجموعـــة اإلعتماد اللبنانـــي – لبنان، طوني 

شبلي، والشريك اإلداري لشركة POTECH، لبنان، طوني فغالي.



Union of Arab Banks (December 2021)احتاد املصارف العربية  (كانون ا	ول/ ديسم� 2021)16

خلص عدد من المشــاركين في الملتقى المصرفي العربي لألمن الســيبراني – في دورته الثانية - في حديث لـمجلة « إتحاد 
المصارف العربية» إلى أهمية التوعية في مجال األمن السيبراني، في ظل التكنولوجيا المتسارعة، بعدما تفاقمت الهجمات 
الســيبرانية علــى البلدان دفعة واحدة، أو على المؤسســات والمصارف فــي بلد واحد، مما ُيوجب التعّمــق في فهم التحديات 

الحاضرة والمستقبلية، ومواجهتها على نحو أكثر فاعلية.

خالصات الملتقى المصرفي العربي ل,من السيبراني في دورته الثانية:
الهجمات السيبرانية قد تمتد إلى مجموعة دول

 في منطقة إقليمية واحدة 
وعلى البلدان الحذر ومواجهة تحديات التكنولوجيا

 حاضرًا ومستقبًال

شبلي  
قـــال مدير إدارة أمن المعلوماتية في مجموعة اإلعتماد اللبناني، 
لبنـــان، طونـــي شـــبلي: «إن أمـــان الثقـــة المعدومة، هو نمـــوذج أمان 
لتكنولوجيـــا المعلومـــات، إذ يتطلـــب تحققـــاً صارماً مـــن الهوية لكل 
شـــخص. علماً أن الثقة المعدومة (Zero Trust) هي نهج شـــامل 

ألمن الشبكات، يتضمن العديد من المبادئ والتقنيات المختلفة».
أضـــاف شـــبلي: «لقد أثـــار «الملتقـــى المصرفـــي العربي لألمن 

الســـيبراني» فـــي دورتـــه الثانيـــة، أهميـــة عنصر الثقة فـــي موضوع 
التكنولوجيا والتي تتســـارع على نحو غير مسبوق، في ظل التطورات 
اإلقتصادية والمالية العالمية، وإنتشار وباء «كـوفيد - 19» في معظم 
الـــدول، منذ مطلع العام 2020، مما إضطر العديد من المؤسســـات 
والشـــركات، فضًال عن المؤتمـــرات والمنتديات، إلى أن تتواصل عن 
بُعـــد بغيـــة إنجـــاز مهماتهـــا، وفي الوقت عينـــه من أجل منـــع إنتقال 

العدوى بين األشخاص».
ق بمفاهيم  ودعا شـــبلي إلى «مواكبة التكنولوجيا الماليـــة والتعمُّ
األمن السيبراني، إذ إن الهجمات السيبرانية ال تقتصر على دولة ما، 
إنما على مجموعة دول في منطقة إقليمية واحدة، مما يدفعنا إلى أن 
نكون حذرين ومتنّبهين إلى أهمية التكنولوجيا المتســـارعة ومواجهة 

التحديات الحاضرة والمستقبلية».

خضر
من جانبها، أكدت رئيس قطاع أمن المعلومات في البنك األهلي 
المصـــري عبير خضر «أهمية التعاون المشـــترك في ما بين البنوك 
حيال مشـــاركة المعلومات حول المخاطر السيبرانية، كذلك  التعاون 
في إيجاد الحلول لموضوعات اإلهتمام المشـــترك في هذا المجال، 

وال سيما في مجال التوعية الالزمة ضد مخاطر اإلحتيال».
 Zero Trust كمـــا دعت خضر إلى «أهميـــة تبني وتطبيق إطار
(الثقـــة الصفريـــة) للتأكد من ســـالمة الوصول المنطقـــي للبيانات، 
كذلك الحد من اآلثار الســـلبية ألي حدث أو مخاطر داخل الشـــبكة، 

طوني شبلي
مدير إدارة أمن المعلوماتية في مجموعة اإلعتماد اللبناني، لبنان 
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عبير خضر 
رئيس قطاع أمن المعلومات في البنك األهلي المصري

مما يُحسن من مستوى وأداء األمن السيبراني للبنوك».
ورأت عبيـــر خضـــر أنه «مـــع توجه بنوك القطـــاع المصرفي في 
مختلـــف الدول العربية نحو إطالق البنـــوك الرقمية، لكن في الوقت 
عينـــه، يجب الحرص على دراســـة المخاطر المتعلقة بها وال ســـيما 
 Security Supply Chain Risk مخاطـــر الشـــركات المـــوردة
والصيرفـــة المفتوحـــة Open Banking، واإلســـتفادة من دروس 
إختراقات وأحداث األمن الســـيبراني التي شـــهدتها البنوك الرقمية 

في العالم خالل العامين الماضيين».

جان ميشال كوكباني
 المحاضر في المعهد الوطني لإلدارة 

في مادة «أمن وحماية البيانات المعلوماتية» 
رئيس دائرة أمن المعلومات، مجموعة بنك بيبلوس، لبنان

كوكباني
من جهته، تحدث المحاضر في المعهد الوطني لإلدارة في مادة 
«أمـــن وحمايـــة البيانـــات المعلوماتية» رئيس دائرة أمـــن المعلومات، 
مجموعـــة بنك بيبلـــوس، لبنان، جان ميشـــال كوكبانـــي، والعضو في 
قائمـــة خبـــراء القطاع الخاص لــــ «مجموعة العمل المالـــي الدولية» 
(MENA FATF)، فقال: «يعاني القطاع المصرفي العربي عموماً 
واللبنانـــي خصوصاً من هجرة األدمغة، والتي تضر بســـمعة القطاع، 
وتُفقـــده مهاراته»، مشـــيراً إلى «أن هناك تفاوتـــاً باإلجراءات والبنى 
التحتيـــة ومراكز الطوارىء لألمن الســـيبراني بيـــن بلد عربي وآخر، 
وعلـــى ســـبيل المثـــال بين مصـــر ولبنان، حيث ســـبقت مصـــر لبنان 
بأشـــواط علـــى صعيد حمايـــة مؤسســـاتها الماليـــة والمصرفية من 

الهجمات السيبرانية عليها».
ودعـــا كوكباني إلـــى «التواصل بيـــن القطاعين العـــام والخاص، 
بإعتبـــار أن األخير لديه تجارب وخبـــرات غنية، وأدمغة متخصصة، 
تســـتطيع أن تُفيـــد القطاع العـــام بها»، مؤكداً «ضـــرورة وجود منصة 
معلوماتية في كل دولة، بغية تحصين المؤسسات المالية والمصرفية 
مـــن الهجمـــات الســـيبرانية التي تتعـــرض لها عادة كل دولة وبشـــكل 
يومي»، داعياً المصارف على وجه الخصوص إلى «أن تضع الضوابط 
اإلجباريـــة في ظل القوانين الحديثة، بغية التبليغ الفوري للســـلطات 
المعنيـــة عن الهجمـــات اإللكترونية. علمـــاً أن المصارف تتعرض كل 
يـــوم لهذه الهجمات. من هنـــا ينبغي التوعية في هذا المجال، ووضع 
حمايـــة مضادة لهـــذه الهجمات من خالل تبـــادل المعلومات وحماية 
القطاعين العام والخاص، ومعرفة الجهات المســـؤولة عن الهجمات، 

ومنع الخرق اإللكتروني، والتبليغ عنه في حال حصوله».
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كان للتطــور التكنولوجــي في الســنوات األخيــرة وخصوصًا في مــا يتعلق بتكنولوجيا اإلتصــاالت والتواصل، تأثيــر كبير على 
مختلف القطاعات اإلقتصادية، وكان القطاع المالي والمصرفي أحد القطاعات التي تأثرت بشكل كبير بهذا التطور، كما دخلت 
أســاليب وتقنيات جديدة للتمويل وتقديم الخدمات المالية والمصرفية لم تكن معروفة في الســنوات القليلة الماضية، إضافة 
إلى دخول العبين جدد إلى ســاحة العمل المالي والمصرفي، شــكل تحديًا كبيرًا للقطاع المصرفي، وتحديًا أكبر أمام المصارف 

المركزية للقيام بدورها كمؤسسات هدفها إدارة السياسة النقدية والحفاظ على اإلستقرار المالي والنقدي.
ومن ضمن التقنيات التي أصبحت تشكل تحديًا كبيرًا للمصارف المركزية هي تقنية البلوك تشين (Block Chain) أو ما يُعرف 
  .Digital Currency والعمالت الرقمية (DLT) Distributed Ledger Technology بـ (سلسلة الكتل) ودفتر الحساب الموزع
ظهــور هــذه التقنيات خالل العقد الماضي وتطورها عبر الزمن، فرض على المصــارف المركزية حول العالم أن تتعامل معها وأن 
تستفيد من اإلمكانات التي توفرها، لما يخدم مصالحها ويعزز من دورها في الرقابة واإلشراف والحفاظ على اإلستقرار المالي 

والنقدي.
وفي هذا الخصوص، بدأت العديد من المصارف المركزية التعامل مع تقنية البلوك تشين، ودفتر األستاذ الموزع (DLT) (ولو 
بشــيء من الخجــل) واتخذت بعض المصــارف المركزية مثل بنك إنكلترا، وهونغ كونغ، والبرازيل، ومؤسســة النقد الســعودي، 

وبنك اإلمارات المركزي .... الخ خطوات عملية في هذا اإلتجاه.
ورغــم مــا تتمتع به هــذه التكنولوجيا من مزايا ومخاطــر، إال أنها اجتاحت القطــاع المالي والمصرفي، ِلمــا قدمته من خدمات 

ومعامالت مالية ومصرفية حديثة ومبتكرة، كان لها إنعكاس كبير في تخفيض تكلفة المعامالت وسرعة تنفيذها. 
ســنحاول في هذه الورقة أن نتعرف على مكونات التكنولوجيا المالية، وكيف ُيمكن للمصارف المركزية اإلستفادة من إمكاناتها 
الكبيرة لتعزيز دورها في اإلشراف والرقابة وإدارة السياسة النقدية بكل كفاءة وفاعلية، وسيكون تركيزنا في هذه الورقة على 

موقف المصارف المركزية من تقنية البلوك تشين و دفتر الحساب الموزع.  

المصارف المركزية 
ِّع  ومدى ا#ستفادة من تقنية دفتر ا-ستاذ الموز

(Block Chain) و سلسلة الكتل

الدراسات وا$بحاث والتقارير
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?ø«°ûJ ∑ƒ∏ÑdG á«æ≤J »gÉe
لعل السؤال الذي يتبادر لدى البعض، هو ماهي تقنية البلوك تشين 
أو سلسلة الكتل؟ وكيف ظهرت؟ ومما تتكون هذه التقنية؟ ولإلجابة على 
هذه التســـاؤالت، علينا أن نعرض مراحـــل تطور هذه التكنولوجيا عبر 
العقود الماضية. فقد شـــِهد العقدان الماضيان نمواً سريعاً وملحوظاً  
لتقنيـــة  blockchain (سلســـلة الكتـــل) والتي مـــرت بثالث مراحل، 
Bit- كانـــت البدايـــة بالمرحلة األولى، والتي بدأت مـــع ظهور عملة الـ

coin والتـــي تعرف بالجيـــل األول (blockchain 1.0) إلى المرحلة 

  (Blockchain 2.0) Ethereum الثانية أو ما يعرف بالجيل الثاني
  (Blockchain 3.0 :الجيل) وصوالً إلى ما يعرف اليوم الجيل الثالث
أو مـــا يُعرف بالحوســـبة الســـحابية. خالل هذه الرحلـــة، تطورت هذه 
التكنولوجيا من مجرد قاعدة بيانات إلى منصة حوسبة سحابية كاملة 

.(O'Brien 2018) ًوموزعة عالميا
تاريخيـــاً، تعود جذور تقنية blockchain إلى العام 1998 عندما 
إقترح المهندس الصيني Wei Dai نظاماً للعمالت المشـــفرة يسمى 
«b-money» حيـــث يُمكـــن لألفـــراد تكويـــن األموال مـــن خالل حل 
المعـــادالت الخوارزمية المعقـــدة. غير أن إقتراحه غـــاب عنه العديد 
مـــن تفاصيل التنفيذ العملي. في العـــام 2005 حاول عالم الكومبيوتر 
 Wei الشهير الراحل (هال فيني) التغلب على الصعوبات التي واجهت
Dai  من خالل تقديم مفهوم «أدلة العمل القابلة إلعادة اإلســـتخدام» 

إلنشـــاء مفهوم لعملة مشـــفرة تعمـــل على خلفية مركزيـــة موثوقة. في 
العـــام 2008 كان العالـــم على موعد لظهور فكـــرة مبتكرة كانت نتيجة 
لألزمة اإلقتصادية العالمية التي ضربت العالم في العام 2008، وهي 
التكنولوجيـــا المعروفة اآلن بإســـم «blockchain» من قبل شـــخص 
مجهول أو مجموعة معروفة بإسم «ساتوشي ناكاموتو». تم وصف هذه 
التقنيـــة في ورقة بحثية تحت عنـــوان  «بيتكوين: نظام نقدي إلكتروني 

يعتمد على مبدأ الند للند». 
وفقاً لذلك، تم تطوير منصة Bitcoin في العام 2009 إســـتناًدا 
إلى تقنية blockchain وعملت كدفتر األستاذ العام لجميع معامالت 
 Blockchain العمالت المشـــفرة وعـــرف بالجيـــل األول من تقنيـــة

.(Papadoopulos 2020)
فـــي العـــام 2013 ظهر الجيـــل الثاني مـــن blockchain  والذي 
 Child أو Blockchain 2.0) (Ethereum) يعرف بـ اإليثيريـــوم
 Vitalik والتـــي تـــم تطويرهـــا بواســـطة ،(prodigy Ethereum

Buterin، وهو مبرمج روســـي كندي كمنصة حوسبة موزعة مفتوحة 

المصـــدر وعامة تعتمد علـــى تكنولوجيا الـ blockchain  ولكن ليس 
إلســـتخدامها كعملة إفتراضية فقط، وإنما تســـتند على العقود الذكية 
إللغـــاء الحاجة إلى طرف ثالث. في حلول العام 2015، تم إطالق هذا 
النظـــام وجذب انتبـــاه العديد من المطورين والداعمين والمؤسســـات 

المتخصصة.
في الحقيقة، تكمن قوة منصة Ethereum في توسيع نطاق تقنية 

blockchain من مجرد قاعدة بيانات تدعم العمالت المشـــفرة إلى 

منصة أكثر عمومية يمكنها تشـــغيل العديد من التطبيقات الالمركزية 
فـــي مجـــاالت متنوعة من بينهـــا الخدمات الماليـــة وأي صناعة يمكن 
أن تســـتفيد من إســـتخدام العقـــود الذكية. تعتبـــر Ethereum، اآلن 
أكبـــر منصة وأكثرها شـــعبية لبناء التطبيقات الموزعـــة. بلغت القيمة 
الســـوقية إليثريـــوم أكثر من 100 مليـــار دوالر خالل الفتـــرة (2015-

.(Lannquist 2019) .(2018
من هنا يمكن تعريف البلوك تشـــين (سلســـلة الكتل) «بأنها قاعدة 
بيانات ال مركزية مفتوحة المصدر تعتمد على معادالت رياضية وعلم 
التشـــفير لتسجيل أي معاملة أو صفقة أو معلومة كالمعامالت النقدية 
أو نقـــل البضائـــع أو معلومـــات عامـــة أو حتى األصـــوات اإلنتخابية». 
قاعـــدة البيانـــات هـــذه مفتوحـــة المصدر للجميـــع لمراقبـــة تطورها 
وتوثيـــق المعلومات الـــواردة فيها، كما أنها غيـــر قابلة لإلختراق وغير 
قابلـــة للتعديل بأي حال من األحوال. متى تمت المعاملة فإنه ال يمكن 
تغييرها أو تعديلها. تتكون قاعدة البيانات من دفتر أستاذ موزع واحد 
مفتوح المصدر موزع على جميع المستخدمين يتم تلقائياً تحديثه عن 
طريق خوارزميات حوســـبية معقدة يقوم بعملية التحقق من صحة كل 

المعامالت والمبادالت للمستخدمين بشكل دائم (النمر 2017).

 :á«dÉªdG É«LƒdƒæμàdG ΩGóîà°SG ä’Éée
أحدث ظهور تقنية سلســـلة الكتـــل Blockchain فرصة لتطوير 
الخدمات المالية والمصرفية التقليدية، حيث توفر تقنية سلسلة الكتل 

فرًصا مختلفة للخدمات المالية التقليدية بما في ذلك:
- زيادة كفـــاءة المعامالت المالية من خالل تقليل تكلفتها وجعلها 

سريعة وآمنة ويمكن تتبعها عبر جميع أنحاء العالم.
- ضمان الشـــفافية والجدارة بالثقة وهما عنصران أساسيان في 

التعامل المالي.
- دعم وتطوير منصات التجارة اإللكترونية .

- زيـــادة الشـــمول المالـــي مـــن خـــالل توفيرهـــا بســـهولة ورقمنـــة 
المعامالت المالية بتكلفة منخفضة نسبياً لمليارات األشخاص الذين ال 
يتعاملون مع البنوك في جميع أنحاء العالم وخاصة في البلدان النامية.

- التمويل الجماعي .
- تعزيـــز اإلمتثـــال لمتطلبات قواعـــد إعرف عميلـــك، وإجراءات 

العناية بالعمالء، وتيسير التوافق مع نظم اإلستعالم اإلئتماني.

:á«dÉªdG á«æ≤àdG ∫Éμ°TCG
لقد فتحت تقنية سلسلة الكتل (البلوك تشين) آفاقاً رحبة ألشكال 
عديـــدة مـــن التكنولوجيـــا التـــي تعتمد عليها، والتي ســـنحاول بشـــكل 

مختصر التطرق إلى بعض منها: 
 distributed ledger) (DLT) تقنية دفتر الحســاب الموزع -
technology): تهدف هذه التقنية إلى القضاء على فكرة المركزية، 
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حيـــث ال توجد جهـــة واحدة أو خادم واحد أو جهـــاز واحد يتحكم في 
سلســـلة الكتلة، ويكون فيها لمنفذ التطبيق القدرة األكبر على التحكم 
بالطريقـــة التـــي تنفـــذ بها العمليـــات، بحيث يتـــم تخزيـــن كل معاملة 
وتفاصيلهـــا فـــي أماكـــن مختلفة في الوقـــت عينه مما يجعـــل إمكانية 
حدوث هجمات إلكترونية لســـرقة محتويات الســـجالت أمراً صعباً أو 

شبه مستحيل (الخير 2020).
- الــذكاء اإلصطناعــي: نموذج تقني له القـــدرة على تكرار التفكير 
البشـــري، بصورة عامة، حيث يُكســـب الـــذكاء االصطناعي اآللة صفة 

«الذكاء» بما يجعلها قادرة على محاكاة قدرات البشر الذهنية. 
- المنصــات الرقميــة: وهي عبارة عن نظام يســـهل عملية التواصل 
لمجموعـــة مـــن النـــاس لتحقيق أهـــداف معينة، قد تكـــون خدمات أو 
منتجات أو فعاليات، أو خدمات تعليمية، أو خدمات مالية ومصرفية. 
ومن أبرز الخدمات التي تقدمها المنصات الرقمية ما يعرف بالتمويل 
الجماعـــي، والذي يُعد بديًال عن التمويل التقليدي. ومنها على ســـبيل 
المثال ال الحصر، منصة التمويل الجماعي (Peer-to-Peer) والتي 
نشأت في المملكة المتحدة في العام 2005، وإنتشرت في العديد من 
دول العالم تقريباً. عربياً هناك منصة منافع (Manafa) في المملكة 

العربية السعودية. (البشير 2018).
- الحوسبة السحابية: تعتمد هذه التقنية على التخزين على شبكة 
اإلنترنت، حيـــث يتم تخزين البيانات على خوادم ظاهرية متعددة بدالً 
مـــن تخزينها علـــى خادم واحد، ويتـــم عرضها من شـــركات كبرى يتم 
تأجير الســـعة التخزينية بما يتواءم وحاجة العمالء، وتستمد الحوسبة 
 Big) الســـحابية أهميتهـــا من ســـعتها التخزينيـــة للبيانـــات الضخمة

.(Data

- العمــالت الرقميــة: وهـــي عملـــة رقميـــة مشـــفرة افتراضية غير 
ملموســـة، تم إنشـــاؤها بهدف تســـهيل عملية الدفع دون وسيط ثالث، 
وتســـوية المدفوعـــات، وإتمـــام المعامـــالت التجاريـــة، ونقـــل األموال 
وتحويلهـــا بســـرعة مـــن بلـــد آلخر مـــن دون قيـــود أو رقابـــة أو حدود 

للتحويل. (البشير 2018).

:ø«°ûJ ∑ƒ∏ÑdG á«æ≤J øe ájõcôªdG ±QÉ°üªdG ∞bƒe
لقد كان لهذه التقنية وإنتشـــارها، محفز للمصارف المركزية حول 
العالـــم لإلســـتفادة مـــن إمكاناتها المتعـــددة والمتنوعة. وفًقـــا لتقرير 
بنك التســـويات الدولية (BIS) الصادر فـــي يناير/كانون الثاني 2019 
فـــي بـــازل بسويســـرا، يقوم مـــا ال يقل عـــن 40 مصرفـــاً مركزًيا حول 
العالم حالًيا بإجراء سلســـلة تجارب وبحوث للعملة الرقمية للمصرف 
 .(CBDC)  (Central Bank Digital Currency) المركـــزي 
block- تطبيقـــاً يعتمـــد بشـــكل كبيـــر على تقنيـــة CBDC ويُعتبـــر

chain ودفتر األستاذ الموزع (DLT) حيث حاز على إهتمام القطاع 

المصرفـــي عموماً والمصارف المركزية علـــى وجه الخصوص، وذلك 
لقدرة هذا النظام على تســـهيل وتبسيط الخدمات المالية والمصرفية 

مثل الشـــمول المالي وكفاءة نُظم المدفوعات، ونظام الدفع التشـــغيلي 
والمرونـــة اإللكترونية. وتبذل المصـــارف المركزية جهوداً مضنية من 
البحـــث والتجـــارب على تقنيـــة الــــ blockchain وDLT، ومحاولة 
التعرف وإكتشـــاف الفرص الكبيـــرة التي يمكن أن تفتحها هذه التقنية 

في مجال العمل المصرفي والنقدي وتحسين العمليات.
وتعتبر تقنية دفتر األســـتاذ الموزع (DLT) قاعدة بيانات تحتفظ 
بقائمـــة متزايـــدة من الســـجالت. و الـ Blockchain هـــو مثال على 
DLT حيث يتم تجميع المعامالت في كتل، يتم تســـجيلها بالتسلســـل 

في سلســـلة مـــن الكتل. يتـــم ختـــم ســـجالت Blockchain بالطابع 
الزمني وتخزينها بطريقة مشفرة بترتيب زمني، مما يجعلها غير قابلة 
للتغييـــر وال يمكن التالعب بها، ودفتر األســـتاذ والســـجالت المضمنة 

فيه جديرة بالثقة من دون الحاجة إلى سلطة مركزية.
لكـــي تتـــم إضافة أي معامالت ، يجب على أطراف دفتر األســـتاذ 
تأكيـــد صحة هـــذه المعاملة، وتحدث عمليـــة التحقق من خالل عملية 
معقدة تُســـمى اإلجماع الذي يلغي الحاجـــة إلى طرف ثالث أو وصي. 
يمكـــن لهذا النوع مـــن قواعد البيانات اآلمنة أن يحتفظ بمتابعة ملكية 
أي أصول مادية أو رقمية أو مالية بطريقة الند للند، من دون الحاجة 
إلى سلطة مركزية. إن الشفافية واألمان والجدارة بالثقة والفعالية من 

.DLT بين مزايا منصات
فـــي هذا الخصوص، تتخـــذ المصارف المركزيـــة مواقف متنوعة 
ومتباينة في ما يتعلق بتطوير blockchain تُراوح من الموقف األكثر 
حزمـــاً فـــي كوريا الجنوبيـــة إلى األكثـــر ترحيباً في إمـــارة دبي، والتي 
تتبنـــى إســـتراتيجية لتطوير تقنية البلوك تشـــين blockchain.  في 
اآلونـــة األخيرة، حيث تعمل العديد مـــن البنوك المركزية على التحقق 
مـــن إســـتخدام تكنولوجيـــا blockchain  إلختبار مـــا إذا كانت هذه 
التكنولوجيـــا يمكـــن أن تقدم مزايا لصناعة الخدمـــات المالية. ونظًرا 
ألن هـــذا الموضـــوع معقد للغايـــة ويتطلب الكثير مـــن البحث المكثف 
والتحليل الشـــامل لآلثار اإليجابية والســـلبية الواســـعة المحتملة لهذه 
التكنولوجيـــا، فـــإن العديد من البنوك المركزية تشـــارك في مشـــاريع 
مشـــتركة مـــع أقرانهـــا وبالتعـــاون مـــع األكاديميين ومراكـــز األبحاث، 
والمجموعـــات الصناعيـــة وشـــركات التكنولوجيا المهتمـــة بتقنية  الـ 
blockchain الرائـــدة إلكتشـــاف المزايا والمخاطـــر المحتملة. في 

هـــذا المجال، يتعاون بنك اليابان والمصـــرف المركزي األوروبي بدءاً 
من العام 2016 في مشـــروع يســـمى «Stella»، وهـــو بحث تم إطالقه 
لتقييـــم إمكانية تطبيق تقنية دفتر األســـتاذ الموزع فـــي البنى التحتية 

لألسواق المالية.
وبالمثل، تتعاون ســـلطة النقد في ســـنغافورة (MAS) مع جمعية 
البنوك في ســـنغافورة (ABS)، في تطوير مجموعة جديدة من نماذج 
دفتـــر األســـتاذ المـــوزع التي تهـــدف إلى إختبار كيفية إنشـــاء نســـخة 
رقميـــة مـــن الـــدوالر الســـنغافوري للتســـوية، مـــن أجل تســـوية جميع 
أشـــكال المدفوعات بين المصارف. ســـتكون نمـــاذج البرامج هذه من 
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بيـــن أولى النماذج فـــي العالم التـــي تطبق نظام المبادلـــة الالمركزية 
اآلمنـــة للمدفوعات. تعتمـــد برامج المبادلة الحالية المســـتخدمة في 
المدفوعات بين البنوك على قائمة انتظار دفع واحدة للمشـــغل للعثور 

على المدفوعات التعويضية.
 (SARB) من جهة أخرى، إتخذ بنك اإلحتياطي في جنوب إفريقيا
خطـــوة مماثلة فـــي العام 2018 حيث أطلق برنامجاً ســـيُحاول تجريب 
إمكانـــات بلوك تشـــين في المقاصة والتســـوية بين البنوك. ستســـمح 
التجربـــة لـ SARB والصناعة بتقييم الفوائـــد والمخاطر المحتملة لـ 
DLTs بشـــكل مشترك. في الســـياق عينه، بدأ بنك إنكلترا متحمساً 

 blockchain للتكنولوجيـــا المالية في العام الماضي إســـتناداً إلـــى
ويـــرى أن هـــذه التكنولوجيـــا فرصة كبيـــرة لتمكين البنـــوك المركزية 
مـــن تعزيز األمن الســـيبراني وتحســـين نظام المدفوعـــات. في مجال 
العملة الرقمية، تهتم المصارف المركزية أكثر بفكرة العمالت الرقمية 
للمصرف المركزي (CBDC) بدالً من العمالت المشفرة الالمركزية 
(العمـــالت الخاصـــة). يمكن أن يجني النوع الســـابق مـــن التكنولوجيا 
ثمـــار جميع التطورات في تقنية blockchain من دون تعريض إدارة 

السياسة النقدية أو اإلستقرار المالي للخطر بشكل كبير.
 فـــي هـــذا الخصوص، أكد بنـــك التســـويات الدوليـــة أن صانعي 
السياســـات النقديـــة والماليـــة ال يمكنهـــم تجاهـــل تطـــور العمـــالت 
المشـــفرة،  وعليهم أن يقرروا ما إذا كانت هناك حاجة إلصدار عملة 
رقمية مستقبًال. يرى البعض من الخبراء الماليين، أن ذلك قد يحدث 
خالل الســـنوات الخمس أو العشر المقبلة، أو قد يستغرق وقتاً أطول، 
وفقاً لكينيث روغوف ، أستاذ جامعة هارفارد الشهير والمتحصل على 
جائزة نوبل، والذي أكد أن الحكومات قد تحتاج أوالً إلى إصالح بعض 

اإلجراءات األمنية والتنظيمية لتمكين التحوُّل الرقمي. 
حاليـــاً، تعمـــل بعض البنـــوك المركزية مثل بنـــك إنكلترا على فهم 
أفضل لآلثار المترتبة على إصدار المصرف المركزي للعملة الرقمية. 
يـــدرس بنـــك االحتياطـــي الهنـــدي اآلن مـــا إذا كان يمكـــن إســـتخدام 
العمالت الرقمية المدعومة من البنوك المركزية كعملة قانونية، بينما 
أشـــار كل من بنك إنكلترا وبنك الشـــعب الصيني إلى أنهما بعيدان عن 
إنشـــاء عمالت رقمية. على العكس من ذلك، ال تزال بعض المصارف 
المركزيـــة مترددة في التحـــرك نحو العمالت الرقمية مثل بنك اليابان 
ألنـــه يرى إصـــدار عملة رقميـــة للمصرف  المركـــزي للجمهور كما لو 
أن المصرف المركزي يمدُّ الوصول إلى حســـاباته ألي شـــخص. بينما 
تتعامل بعض المصارف المركزية مع فكرة إصدار العمالت المشـــفرة 
للمصارف المركزية كما هو موضح سابًقا، فإنها أقل إهتماماً وأحياًنا 
تعارض تماماً فكرة إصدار العمالت المشـــفرة الخاصة. وهذا يفســـر 
سبب إتخاذ عدد من هذه البنوك موقفاً حازماً ضد العمالت المشفرة 
الالمركزيـــة، وحظـــر تداولها، وحتى أن بعض البنـــوك المركزية تعتبر 

العمالت المشفرة نشاًطا غير قانوني.
وعلـــى ســـبيل المثـــال ال الحصر، قامـــت العديد مـــن  المصارف 

المركزيـــة للعديد مـــن الدول بخطوات عملية في هـــذا اإلتجاه، والتي 
 blockchain منها  مؤسســـات إضافية تجري مشـــاريع بإســـتخدام

تشمل التكنولوجيا ما يلي:
- يخطـــط بنك ليتوانيا إلصدار «عملـــة التجميع الرقمي» إلختبار 
blockchain في بيئة حقيقية وصغيرة الحجم. ســـيتم ربطها بقطع 

نقدية مادية يتم جمعها في خزائن بنك ليتوانيا. يرعى المصرف أيضاً 
.LBChain يُسمى blockchain صندوق رمل

- يقـــوم بنـــك تايالنـــد بإستكشـــاف عمـــالت البنـــوك المركزيـــة 
.Inthanon للمدفوعات بين البنوك وكفاءة إدارة السيولة مع مشروع

- يستكشف المصرف المركزي البرازيلي تقنية المعالجة الرقمية 
المباشـــرة (DLT) مـــن أجـــل نظام طـــوارئ للمدفوعات بيـــن البنوك 
ونظـــام المرونـــة (Project SALT) باإلضافـــة إلـــى منصـــة تبـــادل 

.(Project PIER) المعلومات الالمركزية
- يستكشـــف المصـــرف المركزي لشـــرق الكاريبي مـــدى مالءمة 
عملة شـــرق الكاريبي القائمة على DLT لمتابعة أهداف متعددة مثل 

دفع النمو اإلقتصادي، ومرونة نظام المدفوعات، والشمول المالي.
 (Deutsche Bundesbank) يقوم المصرف المركزي األلماني -
بإستكشـــاف DLT ألغـــراض متعددة بمـــا في ذلك تحســـين الكفاءة 
وتقليـــل المخاطـــر فـــي عمليـــات تســـوية األوراق المالية بيـــن البنوك 

بإستخدام نموذج BLOCKBASTER األولي والجهود األخرى.
- تُجري ســـلطة النقد في هونغ كونغ أبحاًثا وتجارب حول حاالت 
االســـتخدام المتعـــددة بما فـــي ذلك التمويـــل التجـــاري وإدارة الهوية 

الرقمية وعمليات «إعرف عميلك / مكافحة غسيل األموال».
 Aber (عابر) تُجري مؤسســـة النقد العربي الســـعودي مشروع -
مـــع اإلمارات العربية المتحدة لتجربة DLT للمدفوعات والتســـويات 
بين البنوك بين المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة.

- يقوم المصرف اإلحتياطي لجنوب إفريقيا بإستكشـــاف عمالت 
المصـــرف المركزي التجـــاري (CBDC) للدفع المحلـــي بين البنوك 

.Khokha وكفاءة التسوية مع مشروع
 (Sveriges Riksbank) يقوم المصرف المركزي الســـويدي -
بالتحقيق في «e-krona» المستندة إلى blockchain لتكون بمثابة 
نمـــوذج بديل لألموال التي يصدرها المصـــرف المركزي مع إنخفاض 
اإلســـتخدام النقـــدي في البـــالد. وتجدر اإلشـــارة إلـــى أن المصرف 
المركزي الســـويدي لم يحـــدد بعد ما إذا كان سيســـتخدم DLT، إذا 

.ekrona طبق
ورغـــم أن المصـــارف المركزيـــة تعد مـــن أكثر المؤسســـات حذراً 
وحكمـــة في العالم، إال أن المنتـــدى اإلقتصادي العالمي أًصدر تقريراً 
معتمداً جديداً يشير إلى أن المصارف المركزية وعلى عكس المتوقع 
كانت من أوائل المؤسسات التي سعت إلى تطبيق تقنية البلوك تشين.    

ولعل أنشطة المصرف المركزي التي قد تعتمد على تقنية البلوك 
تشـــين وتكنولوجيا دفتر األســـتاذ الموزع  (DLT) ليســـت معروفة أو 
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واضحة تماماً بالنسبة إلى الكثيرين. لذلك، نجد أن هناك العديد من 
التكهنات السلبية وسوء الفهم الخاطىء حولها.

É¡ØXƒJ ¿CG øμªj »àdG ä’ÉéªdG »g Ée
 ´RƒªdG ÜÉ°ùëdG á«æ≤J øe ájõcôªdG ±QÉ°üªdG 

?ø«°ûJ ∑ƒ∏ÑdGh
إنطالقاً مـــن الدور الدقيق الذي تلعبـــه المصارف المركزية في 
اإلشـــراف على السياســـة النقدية للدولة والمحافظة على اإلستقرار 
المالي واإلقتصادي للبالد، فال بد أن تبذل تلك المصارف المركزية 
غاية حرصها عند تطبيق أي تكنولوجيا لم تثبت جدارتها أو أداة قد 

تكون لها آثار سلبية العواقب.
ولكـــن ذلك الحـــرص ال يعني وقوف المصـــارف المركزية موقف 
المتفرج، من دون أن يكون لها رأي وموقف واضح من هذه التكنولوجيا. 
لهذا تسعى العشرات من المصارف المركزية حول العالم من السويد 
إلى جنوب إفريقيا لســـنغافورة، إلستكشـــاف إســـتخدامات إمكانات 
تلـــك التكنولوجيـــا في حل المشـــكالت التي تواجه مجـــال الخدمات 
المصرفيـــة حاليـــاً، مثـــل المشـــاكل المرتبطـــة بكفاءة نظـــام الدفع 
والخصوصيـــة واآلمان والمرونـــة، وتحديات الشـــمول المالي، ولكن 

بطريقة آمنة ومنظمة ومحكمة في الوقت عينه.
فـــي مـــا يلي أهم األنشـــطة والمجاالت التـــي حددتها المصارف 
المركزية حول العالم لإلســـتفادة من تقنية الحساب الموزع والبلوك 

(Lannquist 2019) :تشين من خاللها
- العملة الرقمية للمصرف المركزي بالتجزئة:

  هـــي عملة رقمية يصدرهـــا المصرف المركزي ليتم تشـــغيلها 
وتســـويتها بطريقة الند للنـــد الالمركزية أي من دون الحاجة لطرف 

ثالـــث، والتي تكون متاحـــة للبيع ولتعامالت جمهـــور العمالء، بحيث 
يمكنهم إستبدالها بعمالتهم المحلية الورقية وإستخدامها على نطاق 
واسع. ومن المفترض أن تكون تلك العمالت الرقمية المركزية مكملة 
أو بديلـــة للنظـــام النقـــدي المادي، كذلـــك بديل للودائـــع المصرفية 
التقليدية. وبالفعل شرعت المصارف المركزية في العديد من البلدان 
بتجربتها، بما في ذلك مصارف مثل (شـــرق الكاريبي، السويد، جزر 

البهاما، كمبوديا). 
- العملة الرقمية للمصرف المركزي بالجملة:

 هي أيضاً عملة رقمية يصدرها المصرف المركزي ليتم تشغيلها 
وتسويتها بطريقة الند للند الالمركزية أي من دون طرف ثالث، إال أنها 
ستخصص للبنوك التجارية ودور المقاصة فقط، وذلك إلستخدامها 
في ســـوق الجملة بين المصارف. وتعد المصـــارف المركزية في كل 
من (جنوب أفريقيا، كندا، اليابان، تايالند، السعودية، سنغافورة) من 

أبرز المصارف المركزية التي تهتم بهذه الخدمة. 
- تسوية األوراق المالية بين المصارف:

 يمثـــل نظـــام مقاصـــة وتســـوية يعمل وفـــق تطبيـــق يُركز على 
العمـــالت الرقميـــة القائمة على تقنية البلوك تشـــين، بما في ذلك 

العملة الرقمية للمصرف المركزي سواء بالتجزئة أو بالجملة.
ويهدف هذا التطبيق إلى تطوير أنظمة التســـليم مقابل الدفع 
بيـــن المصـــارف، ممـــا يتيـــح المقاصة الســـريعة بيـــن المصارف 
والتســـوية اللحظية لألوراق الماليـــة بالنقد، حيث يتبادل الطرفان 
األصل مقابل النقود آنياً لحظة تنفيذ العملية. لقد شرعت بالفعل 
بعـــض المصارف المركزية بإستكشـــاف كفاءة هـــذا النظام وعلى 
رأســـها (بنك اليابان، وهيئة النقد بسنغافورة، وبنك إنكلترا، وبنك 

كندا).
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- مرونة نظام الدفع والطوارئ وإستمرارية العمل:
من المفترض أن يُوفر إستخدام دفتر األستاذ الموزع DLT في 
نظام الدفع والتسوية المحلي األساسي أو اإلحتياطات بين المصارف 
األمان، ويضمن كذلك إستمرارية األعمال في ظل  تهديدات األعطال 
الفنية أو تعثر الشـــبكات، والكـــوارث الطبيعية، والجرائم اإللكترونية 
وغيرهـــا من التهديـــدات. وغالباً ما يقترن إســـتخدام وتنفيذ طريقة 
دفتر األستاذ الموزع باألطراف ذات الصلة والذي يُعد من أهم فوائد 
إســـتخدام دفتر االســـتاذ المـــوزع . ومن المصـــارف التي تبحث على 
فوائـــد هذه التقنية هـــي (المصرف المركـــزي البرازيلي، المصارف 

المركزية لشرق الكاريبي).
- إصدار وإدارة السندات:

إن اســـتخدام دفتـــر األســـتاذ الموزع خالل المـــزادات الحكومية 
للســـندات أو خالل عملية إصدار الســـندات أو غيرها من العمليات 
الالزمة على مدار عمر الســـندات يؤدي إلى خفض التكاليف وزيادة 
الكفـــاءة، حيث يُمكن تطبيق هذا اإلســـتخدام إلدارة الســـندات التي 
تصدرهـــا وتديرهـــا دول ذات ســـيادة أو منظمـــات دوليـــة أو جهات 
حكوميـــة. ويتمثـــل دور البنـــوك المركزيـــة أو الجهـــات التنظيميـــة 
الحكوميـــة فـــي هذه الحالـــة لمجرد «نقـــاط مراقبـــة» تراقب نزاهة 
العمليـــات عنـــد اإلقتضاء. ويُعد البنك الدولي أول من أصدر ســـنداً 
قائماً على تكنولوجيا البلوك تشـــين في أغسطس/آب 2018، وأطلق 

 .bond-i عليه إسم
- نظام إعرف عميلك  

ونظام مكافحة غسيل األموال الرقميين:
 يســـتفيد نظامـــا «إعـــرف عميلـــك» و«مكافحة غســـيل األموال 
الرقمـــي» من توظيف تكنولوجيا دفتر األســـتاذ المـــوزع DLT لتتبع 
ومشـــاركة هويـــة العميـــل ومعلومات الدفع بشـــكل مبســـط ويســـير، 
حيـــث إنه من الممكن ربط هـــذا الحل الرقمي بقاعدة بيانات الهوية 
الوطنية الرقمية أو بتوصيله بأنظمة إعرف عميلك ومكافحة غسيل 
األمول القائمة. كما أنـــه يُمكن إقترانه بالعمالت الرقمية للمصارف 
المركزية  كجزء من عملية المدفوعات ولتتبع النشاط المالي. وهذا 

ما تبحث فيه هيئة النقد في هونغ كونغ حالياً.
- أنظمة تبادل المعلومات والبيانات:

 يُمكن إســـتخدام قواعد البيانات الموزعة أو الالمركزية إلنشاء 
أنظمـــة بديلـــة لتبادل المعلومـــات والبيانات داخل أو بين مؤسســـات 
القطاعيـــن الحكومـــي والخـــاص ذات الصلـــة. ويبحـــث المصـــرف 
المركزي البرازيلي في كفاءة هذه الطريقة أيضاً إلى جانب بحثه في 

الطرق األخرى التي سبق اإلشارة إليها.
- التمويل التجاري:

أطلقـــت هيئة النقد في هونغ كونغ العام الماضي منصة للتمويل 
التجاري، تعتمد على قاعدة بيانات وتشغيل المركزيين، كتجربة رائدة 
تهدف إلى تمويل تجاري أســـرع وأكثر كفاءة وأوسع شموالً، حيث تتم 

مشـــاركة معلومـــات العمالء وتاريـــخ المعامالت بين المشـــاركين في 
قاعـــدة بيانات المركزية، تُعرض فقط لألطراف المعنية مع الحفاظ 
على الخصوصية والســـرية. ومن المفترض أن تحســـن تلك المنصة 
مـــن عمليـــات التمويل التجاري الحالية والتي غالبـــاً ما تتطلب عمًال 

مكثفاً ووقتاً مطوالً وقائمة طويلة من األوراق.
- سلسلة إمداد النقدية

 مـــن جانب آخر، يبحـــث المصرف المركزي الكاريبي الشـــرقي 
فـــي إمكانية إســـتخدام دفتر األســـتاذ المـــوزع DLT إلصدار وتتبع 
وإدارة تســـليم وحركـــة النقديـــة من مرافق اإلنتاج مـــروراً بالمصرف 
المركزي ووصوالً لفروع المصرف التجاري، وذلك لتســـهيل وتحسين 
كفاءة عملية طلب األموال أو إيداعها أو نقلها، كذلك لتبسيط عملية 

رفع التقارير الرقابية.
- توفير محدد لدرجة اإلئتمان  SEPA للعميل:

حيث تتيح المشـــاركة الالمركزية الموحـــدة والقائمة على تقنية 
البلـــوك تشـــين تعريـــف محـــددات إئتمان منطقـــة الدفـــع األوروبية 
الموحـــدة (SEPA)، والتي يُديرها المصـــرف المركزي والمصارف 
التجارية في نظام منح القروض الخاص بتلك المنطقة بشـــكل أسرع 

وأكثر بساطة، وتوفير نظام المركزي يحدد الهوية ويشاركها.

 á°UÓîdG

من العرض السابق ، يتبين لنا مما ال يدعو مجاالً للشك أن هناك 
 DLT إمكانـــات هائلـــة كامنة في تكنولوجيـــا دفتر األســـتاذ الموزع
وتقنيـــة البلوك تشـــين، ونظـــراً إلى حداثة هـــذه التكنولوجيا واآلفاق 
الالمحـــدودة لها مـــن خالل التجـــارب واألبحاث، فـــإن هناك حاجة 
إلـــى توخـــي اليقظة تجاه التحديـــات والقضايا التي قد تنشـــأ عنها. 
إن تبنـــي مثل هذه التكنولوجيا يختلف مـــن بلد إلى آخر، يعتمد على 
مدى إســـتعداد البنية التحتية وإنخراط الـــدول في التحوُّل الرقمي، 
لهـــذا نجد تبايناً بين الدول في تبنـــي هذه التقنية. أما في خصوص 
دول العالـــم الثالث، عليها أن تواكب هذه التطورات، وأن يكون هناك 
إطار تنظيمي مرن لإلشـــراف على الصناعة، وأن تحتفظ المصارف 
المركزيـــة بدورها في اإلشـــراف والرقابة والحفاظ على اإلســـتقرار 
المالـــي والنقـــدي، بمواكبتهـــا لكل تطـــور يحصل في هـــذا المجال. 
بالنظـــر إلـــى أن طبيعة التكنولوجيا تتميَّز بالصعوبة وليســـت ســـهلة 
الفهـــم، لهـــذا فاألمر يتطلب الحاجة إلى إجـــراء المزيد من األبحاث 
والدراســـات بشكل شامل ومستمر، وتطوير وتدريب الكوادر البشرية 

للمصارف المركزية على ذلك.

إعداد الدكتور عادل عبداهللا الكيالني 
محاضر في كلية اإل قتصاد
 جامعة عمر المختار 



Union of Arab Banks (December 2021)احتاد املصارف العربية  (كانون ا	ول/ ديسم� 2021)24

أعلنــت بعــض أكبر الدول المســتهلكة للطاقة في العالم، إنضمامها إلــى الجهود التي تقودها الواليــات المتحدة لإلفراج عن 
إحتياطات النفط اإلستراتيجية في محاولة لتهدئة األسعار المرتفعة وترويض التضخم.

ورغم هذا، قفزت أسعار النفط أخيرًا، بنسبة 3 %، لكنها عادت إلى الهدوء في التعامالت، إذ شهد خام برنت تراجعًا طفيفًا، 
فيما إرتفعت أسعار الخام األميركي.

ا$خبار والمستجدات

6 دول كبرى تبدأ السحب من ا#حتياطي ا#ستراتيجي للنفط
والخام ا-ميركي يرتفع

وأفـــاد البيـــت األبيض، فـــي بيـــان «أن الصيـــن واليابان 
والهنـــد وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، ســـتنضم قريباً 
إلى المناقشـــات لصوغ خطة لوقف إرتفاع األســـعار ليرتفع 
عدد الدول التي أعلنت الســـحب من اإلحتياطي إلى 6 دول 

كبرى».

وأفادت وكالة الطاقة الدولية، التي تراقب إمدادات النفط 
العالمية نيابة عن اإلقتصادات الرائدة في العالم، أنها «تحترم 
القرارات التي إتخذتها الدول الفردية في شأن «أفضل السبل 
لإلســـتجابة للتحديات والظـــروف المحددة التـــي يواجهها كل 

منها». 
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وأضافت الوكالة: «نحن ندرك أن إرتفاع أسعار النفط يُلقي بعبء 
على المســـتهلكين، وزاد من الضغوط التضخمية خالل فترة ال يزال 

التعافي اإلقتصادي فيها متفاوتاً، ويواجه مجموعة من المخاطر».
ومـــن المقرر أن تُفـــرج الواليات المتحدة عـــن حوالي 50 مليون 
برميل من إحتياطها البترولي اإلســـتراتيجي، مع توقع وصول النفط 

إلى األسواق في ديسمبر/كانون األول 2021.

ووافقـــت الهنـــد على اإلفراج عن 5 مالييـــن برميل، على أن يتم 
توقيتها باإلتفاق مع الدول الخمس األخرى. وأفادت الحكومة الهندية 
فـــي بيان: «لقد أعربـــت الهند مراراً عن قلقهـــا إزاء تعديل إمدادات 
النفط بشـــكل مصطنع دون مستويات الطلب من قبل الدول المنتجة 
للنفط، مما يؤدي إلى إرتفاع األسعار وإلى عواقب سلبية مصاحبة»، 
مشيرة إلى «أن العديد من حكومات الواليات الهندية إتخذت بالفعل 

«خطوات صعبة» لخفض الضرائب المحلية على الوقود».

وأعلنت حكومة كوريا الجنوبية، أن حجم وتوقيت اإلفراج عن 
إحتياطياتها النفطية، ســـيتقرر من خالل التشاور مع الدول األخرى، 
لكنها أفادت أنه يُتوقع أن يكون على مستوى «مماثل لحاالت التعاون 

الدولي السابقة».

بدورهـــا، أفـــادت حكومـــة المملكـــة المتحدة في بيـــان أنها 
«ستســـمح للشـــركات «باإلفراج طواعية» عن إحتياطات نفطية تصل 
إلى 1.5 مليون برميل»، فيما وصفته بأنه «خطوة معقولة ومدروســـة 

لدعم األسواق العالمية مع خروجنا من الوباء».

فـــي مـــا أكدت الصين التـــي تعد ثاني أكبر إقتصـــاد في العالم، 
وأكبر مســـتورد للنفط، أنهـــا تعمل على إصدار نفطي اســـتراتيجي. 
وقال متحدث بإسم إدارة الغذاء واإلحتياطات اإلستراتيجية الصينية 
«إن الصيـــن تمضي قدماً في العمل المتعلق بإخراج النفط الخام في 

الوقت الحالي».

فيما قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشـــيدا: إن بالده 
«تـــدرس ما يُمكننا القيـــام به بناء على تعاوننا مع الحلفاء»، وذلك 
رداً على سؤال عن إمكانية تحرير النفط من إحتياطاتها بالتعاون 
مع الواليـــات المتحدة ودول أخرى. وكان لدى اليابان 388 مليون 
برميل من إجمالي مخزون النفط الخام اإلستراتيجي إعتباراً من 
يونيو/حزيـــران 2020، وفقاً إلدارة معلومـــات الطاقة األميركية. 
وأوضحت إدارة المعلومات «أن 76 % منها أسهم حكومية ونحو 

24 % أسهم تجارية».
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ما هو األمن السيبراني
يحتـــوي نهـــج األمن الســـيبراني الناجـــح على طبقـــات متعددة من 
الحمايـــة، تنتشـــر عبر أجهـــزة الكومبيوتـــر أو الشـــبكات أو البرامج أو 
البيانات التي يرغب المرء في الحفاظ عليها. بالنســـبة إلى األشخاص 
والعمليات والتكنولوجيا، يجب أن يُكمل كل منها اآلخر داخل المؤسسة 
ال في مواجهة الهجمات السيبرانية يُمكن لنظام إدارة  إلنشـــاء دفاع فعَّ
التهديـــدات الموحـــد أتمتـــة عمليـــات التكامـــل على مســـتوى منتجات 
Cisco Security المحددة وتسريع وظائف عمليات األمان الرئيسية: 

اإلكتشاف والتحقيق والمعالجة.

األشخاص
يجب على المســـتخدمين فهم المبادئ األساســـية ألمـــان البيانات 
واإلمتثـــال إليهـــا مثل إختيار كلمات مرور قويـــة، والحذر من المرفقات 

الموجودة ضمن البريد اإللكتروني والنسخ اإلحتياطي للبيانات. 

العمليات والتقنية
يجـــب أن تمتلـــك المؤسســـات إطـــار عمـــل حـــول كيفيـــة التعامل 
مـــع الهجمات الســـيبرانية غيـــر المكتملـــة والناجحة. علمـــاً أن توفير 
التكنولوجيـــا هو أمر ضروري لمنح المؤسســـات واألفراد أدوات األمن 

السيبراني الالزمة لحماية أنفسهم من الهجمات السيبرانية. 

ويجـــب حماية ثالثة كيانات رئيســـية: األجهزة الطرفية مثل أجهزة 
الكومبيوتر واألجهزة الذكية والموّجهات والشبكات والسحابة. وتتضمن 
أشـــكال التكنولوجيا الشائعة المستخدمة لحماية هذه الكيانات، الجيل 
التالـــي من الجـــدران النارية وتصفيـــة DNS والحماية ضـــد البرامج 

الضارة وبرامج مكافحة الفيروسات وحلول أمان البريد اإللكتروني.

ما سبب أهمية األمن السيبراني؟
فـــي عالـــم اليـــوم المتصـــل، يســـتفيد الجميع مـــن برامـــج الدفاع 
اإللكترونـــي المتقدمة. على المســـتوى الفردي، يُمكن أن يُســـفر هجوم 
األمن اإللكتروني عن الكثير من األشياء، بدءاً من سرقة الهوية ومروراً 
بمحاوالت اإلبتزاز وصوًال إلى فقدان البيانات المهمة مثل صور العائلة. 
يعتمـــد الجميـــع على بنية أساســـية حيويـــة مثل محطـــات الطاقة 
والمستشـــفيات وشـــركات الخدمات المالية. وتأمين هذه المؤسســـات 

وغيرها هو أمر ضروري للحفاظ على سير عمل المجتمع لدينا.
كمـــا يســـتفيد الجميع من عمـــل الباحثيـــن في مجـــال التهديدات 
السيبرانية، مثل فريق Talos المكون من 250 باحًثا، والذين يحققون 
في التهديدات الجديدة والناشـــئة وإســـتراتيجيات الهجوم السيبراني. 
وهـــم يعملون على كشـــف الثغـــرات األمنية الجديـــدة وتثقيف الجمهور 
حول أهمية األمن الســـيبراني ودعم األدوات مفتوحة المصدر، وتجعل 

جهودهم من اإلنترنت مكاناً أكثر أمناً للجميع.

مصطلحات مصرفية
ا-من السيبراني

ا$خبار والمستجدات
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ال شــك فــي أن حوكمة البيانات العالمية هي البوابة الرئيســية لإلقتصــاد الرقمي العالمي، وُيعتبر تطويــر البنية التحتية 
للبيانات العالمية لمنصة اإلقتصاد الرقمي العالمي من أهم المواضيع التي يتوجب على السلطات والمصارف التنبه لها.  

في ما يلي نقدم لمحة موجزة عن تطور مفهوم البيانات إلى حوكمة البيانات العالمية والبنى التحتية للبيانات العالمية. مع 
اإلشارة الى أهمية أمن البيانات وحمايتها. من ثم نعرض الخطوات لبناء البنية التحتية للبيانات، مع اإلشارة إلى التحديات 
الرئيسية التي تواجه البيانات العالمية، والبنية التحتية للبيانات العالمية، والمبادرات المختلفة من قبل السلطات الدولية 
والمنظمــات العالمية لمواجهة هذه التحديات، ومنها مبادرات مجموعة العشــرين، واألونكتــاد، واإلتحاد األوروبي. ونختتم 

بالتوصيات ووضع خارطة الطريق لحوكمة البنية التحتية للبيانات العالمية.

من سيحكم البيانات العالمية؟
البنية التحتية للبيانات العالمية لمنصة ا#قتصاد الرقمي العالمي

الدراسات وا$بحاث والتقارير

تطور مفهوم البيانات الى البنية 
التحتية للبيانات العالمية 

نقـــدم، في مـــا يلـــي، لمحة 
مفهـــوم  تطـــور  عـــن  موجـــزة 
البيانـــات إلـــى البنيـــة التحتيـــة 
ونوضـــح  العالميـــة،  للبيانـــات 
مفهـــوم المصطلحـــات التاليـــة: 
«البيانـــات»، و«إدارة البيانـــات»، 
و«البنيـــة  البيانـــات»،  و«توطيـــن 
التحتيـــة للبيانـــات»، و«البيانات 
التحتيـــة  و«البنيـــة  العالميـــة»، 
للبيانـــات العالميـــة»، و«حوكمـــة 

البيانات العالمية». 

البيانات: يشير مصطلح «البيانات» إلى المعلومات التي تم إنشاؤها 
ومعالجتهـــا وحفظهـــا وتخزينهـــا رقمياً داخل جهـــاز الكومبيوتر على 
شـــكل اآلحاد واألصفار. وتتيح الشبكات الرقمية بنقل هذه البيانات 
من جهاز إلى آخر. وتجدر اإلشارة الى التمييز بين مفهوم «البيانات» 
(اآلحـــاد واألصفـــار المقـــروءة آليـــاً) و«المعلومـــات» (مـــا تعنيه هذه 

البيانات للبشر).
- حوكمــة البيانــات: حوكمة البيانات هـــي القواعد والمعايير 
والسياســـات والقوانيـــن التـــي تضعهـــا الســـلطات المختلفـــة إلدارة 
البيانـــات بمـــا في ذلك الوصول واإلســـتخدام. وهنـــاك معاٍن عديدة 
ومختلفة لمصطلح «حوكمة البيانات». وتشـــمل المجاالت الرئيســـية 

لحوكمة البيانات ما يلي: 

- األمــن القومي وإنفاذ القانون: ويشـــمل ضمـــان الوصول إلى 
البيانات ألغراض األمن المحلي والدولي، وتجّنب إســـاءة إســـتخدام 

البيانات، وحماية البيانات من اإلستخدام غير المشروع. 
- النمــو اإلقتصادي واإلبتــكار: يتضمن ذلك إنشـــاء قواعد 
بيانات كبيرة والوصول إليها من أجل البحث وتطوير تقنيات البيانات 
الضخمة منهـــا التعلم اآللي والذكاء اإلصطناعي، ومن أجل تســـهيل 

المعامالت والتجارة اإللكترونية عبر الحدود.
- سياســات وممارســات تدفق البيانات: تدفـــق البيانات عبر 

الحدود هو مصدر قلق رئيسي يثير قضايا األمن وحماية البيانات.
- حوكمــة البيانات العالميــة: إن حوكمة البيانـــات العالمية 
هي القواعد والمعايير والسياسات والقوانين التي تحكم كيفية جمع 
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البيانـــات واســـتخدامها وتخزينها ونقلها عبر الحـــدود. إن الثقة هي 
مـــن أهم العوامل لضمان «التدفق الحـــر للبيانات». وتتضمن حوكمة 
البيانات العالمية كيفية دعم الحكومات لتدفق البيانات عبر الحدود 
أو تقييد تدفق البيانات. كما يتضمن أيضاً قدرة الشـــركات على نقل 
البيانات من المصـــادر المحلية إلى البلدان األجنبية. وتفرض بعض 
الدول وجوب تخزين نســـخة من البيانات على جهاز حاســـوب خادم 
Server داخل الدولة قبل السماح بنقلها عبر الحدود. وهناك قيود 

علـــى نقل البيانات عبـــر الحدود في مجاالت وقطاعـــات معينة مثل 
الصحة والتمويل. وعلى ســـبيل المثال، تطلب الصين من الشـــركات 
تخزين أنواع معينة من البيانات على خوادم داخل الدولة، مع السماح 
بنقلهـــا إلـــى الداخل أو الخـــارج في ظل ظروف معينـــة. كما وتفرض 
روســـيا والهنـــد التخزيـــن المحلي والمعالجـــة المحليـــة للبيانات مع 
حظر النقل الخارجـــي تماماً خاصة للبيانات المتعلقة بالمدفوعات. 
ويُعّد تدفق البيانات عبر الحدود موضوعاً رئيســـياً في إطار حوكمة 
البيانات العالمية ويشـــمل حوكمة البيانات على المســـتويات الوطنية 

العليا والدولية واالقليمية.
- البنية التحتية للبيانات: 
إن البنيـــة التحتيـــة للبيانات هي 
بنية تحتية رقمية لتسهيل تبادل 
علـــى  وإســـتخدامها.  البيانـــات 
غـــرار البنـــى التحتيـــة األخرى. 
وتُعتبـــر البنية التحتيـــة للبيانات 
واإلقتصاد  للمجتمـــع  ضروريـــة 
والمرافـــق  الخدمـــات  وقطـــاع 
الحيوية التي تستخدم البيانات. 
للبيانـــات  التحتيـــة  البنـــى  إن 
الخاصة باألبحـــاث العلمية هي 
عبارة عن شـــبكة أنظمة وأجهزة 
المعلومـــات،  لتبـــادل  وبرامـــج 
وتشـــمل الشـــبكات، والتخزيـــن، 

والمـــوارد الرقميـــة، والبرمجيات الوســـيطة، والمعلومـــات المنظمة 
داخل المجموعات، والمحفوظات، وقواعد البيانات.

- البيانــات العالميــة: إن البيانات تقود األعمال واإلقتصادات 
والبلـــدان العالمية. تعمل البنية التحتيـــة للبيانات العالمية على دمج 
البيانـــات العالمية وتوفير الوصول العالمي إليها عبر جميع البلدان. 
ويتم إنشـــاء بنى تحتية للبيانات العالمية ألغراض مختلفة. وتســـتند 
البنـــى التحتية للبيانـــات العالمية لألبحاث والدراســـات على مبادئ 
التعـــاون العالمي والموارد المشـــتركة لتشـــمل إحتياجات المشـــاركة 
في جميع أنشـــطة البحث. وتهدف البنية التحتيـــة للبيانات العالمية 
لألعمال والتمويل إلى تســـهيل التجـــارة عبر الحدود والدفع وتحويل 
األمـــوال. وتســـتفيد القطاعات االقتصادية األخـــرى أيضاً من البنى 

التحتيـــة للبيانات العالمية، وال ســـيما قطاع الرعاية الصحية، اال أن 
التدفق عبر الحدود لبيانات الرعاية الصحية الحساســـة مصدر قلق 

للسلطات الدولية.

إنشاء البنية التحتية للبيانات
إن البنية التحتية للبيانات تقدم مجموعة كاملة من الخدمات 
ومنها تخزين البيانات، وصيانتها، وتنظيمها، وتوزيعها في شــــكل 
معلومات. وتتضمن البنية التحتية للبيانات الخصائص والكيانات 
المسؤولة عن تشغيلها وصيانتها والسياسات واألدلة التي تصف 

كيفية إدارة البيانات واالستفادة منها إلى أقصى حد. 

كيف ُتحفظ البيانات ؟
- جمع البيانات النظيفة: لإلستفادة من البيانات إلى أقصى 
حّد نحتاج إلى جمع بيانات نظيفة وجيدة وصحيحة تســــاعد في 
إتخاذ قرارات صحيحة ومستنيرة. لذلك، فإن وجود نظام مبسط 
لجمع البيانات النظيفة يخفف 
اإلحصــــاءات  مخاطــــر  مــــن 

المنحرفة أو المكررة. 
- تحديــــد األهــــداف: يتم 
جمــــع البيانــــات فــــي أشــــكال 
مختلفــــة مــــن خــــالل التكامل 
اليدوي أو اآللي وعلينا تحديد 

أهداف العمل الستخدامها. 
أدوات  مــــن  اإلســــتفادة   -
المعلومــــات  وتخزيــــن  حفــــظ 
 Business األعمــــال  وذكاء 
لمعالجــــة   Intelligence

البيانات وجعلها ســــهلة الفهم 
والتحليل. 

- إعتماد منهج «إستخراج 
وتحويــــل وتحميل» لتحويل البيانات إلى معلومات قيمة. ويتضمن 
ذلك اإلســــتخراج من المصادر، والتحويل إلى تنسيقات موحدة، 

وتحميل البيانات إلى مخازن وجداول إستعالم.
- إنشاء مســــتودع البيانات: يتضمن إنشاء مستودع البيانات 

تنظيف البيانات ومعالجتها وتخزين البيانات في جداول. 
- األمـــان والمراجعـــة: يجـــب مراجعة البيانـــات بانتظام 
إلزالـــة الغموض وتأمين عمليـــة مصادقة وتفويض قوية. ومن 
وســـائل حفظ أمن البيانـــات تقييد الوصول داخل مجموعات 

البيانات. 
- الوصــــول إلــــى البيانــــات: ويشــــمل عملية تبــــادل البيانات 

وتعديلها أو نسخها أو نقلها عبر مختلف األنظمة.
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- إستيعاب البيانات: نقل البيانات من مصدر واحد أو مصادر 
عـــدة إلى مـــكان يُمكـــن تخزينها بشـــكل صحيـــح لمزيد مـــن تحليل 

البيانات. 
- واجهــة برمجــة التطبيقــات API: هـــي واجهـــة تعالـــج 
إســـتخدام البيانـــات وتعتني بالتوزيع الســـلس للمعلومـــات من خالل 
األنظمـــة، وتؤمن التفاعل والتواصل مـــع أنظمة الواجهة الخلفية إلى 

جانب التطبيقات واألجهزة والبرامج المختلفة. 
- تخزين البيانات: يشمل اإلحتفاظ الفعلي بالبيانات وتخزينها 

من خالل األجهزة والبرامج المختلفة.  
- معالجــة البيانات: هـــي واجهة للتحكم في البيانات من أجل 

التجميع الفعال والحصول على معلومات مفيدة.
- قواعــد البيانــات: قواعـــد البيانـــات هي مجموعـــة منظمة 
ومنهجيـــة للبيانـــات التـــي يُمكن الوصـــول إليها إلكترونيـــاً من خالل 

أنظمة الكومبيوتر. 
- الشــبكات: وهـــي عبـــارة عن واجهـــة لإلتصاالت بيـــن أجهزة 
الكومبيوتـــر، والخـــوادم، وأجهـــزة الكومبيوتـــر المركزية، والشـــبكة، 

واألجهزة الطرفية، وما إلى ذلك لمشاركة البيانات.
- أمن البيانات: ويشـــمل جميع األنظمـــة والتطبيقات واألجهزة 
والبرامـــج لحمايـــة البيانات من الوصـــول غير المصرح بـــه، وتقليل 
مخاطـــر تلف البيانات طوال دورة حياة البيانات، ويتضمن التشـــفير 
والتجزئة والترميز وممارســـات اإلدارة الرئيســـية للحماية الشـــاملة 

للبيانات عبر جميع األنظمة األساسية. 
- إدارة البيانــات: تتضمـــن جمـــع البيانـــات واإلحتفـــاظ بهـــا 

وإستخدامها بطريقة آمنة وفعالة من حيث التكلفة. 
- جــودة البيانــات: تُعتبر البيانات عاليـــة الجودة عندما تخدم 

الغرض المقصود وتلبية مختلف حاجات اإلقتصاد والمجتمع.
- مراكــز البيانــات: وتشـــمل المنشـــأة الماديـــة أو المســـاحة 
المخصصـــة لتخزيـــن التطبيقـــات والبيانـــات، وأنظمـــة التخزيـــن، 

والخوادم، ووحدات التحكم في تسليم التطبيقات، وما إلى ذلك.
- تحليــل البيانــات: هـــي عملية فحص مكثـــف للبيانات لدعم 

اتخاذ القرار. 
- نمذجة البيانات: يشـــير إلى تمثيل البيانات في شكل رسوم 
بيانية بما في ذلك الرسوم والخرائط مما يساعد في بناء العالقات 

بين البيانات. 
- األنظمة األساســية السحابية: تتضمن خادم تشغيل قائم 
على األجهزة يعمل كمركز بيانات على اإلنترنت للتخزين والمعالجة. 

البنية التحتية للبيانات كخدمة 
البنية التحتية للبيانات كخدمة هي بنية تحتية للحوســـبة وموارد 
حوســـبة متنوعة عبـــر اإلنترنت. وهي تنضم الى مجموعة األشـــكال 
األخرى من خدمات الحوســـبة الســـحابية جنباً إلى جنب مع البرامج 

كخدمة (SaaS) والنظام األساســـي كخدمة (PaaS). وتشمل البنية 
التحتيـــة للبيانـــات كخدمة موارد الحوســـبة، والتخزين، والشـــبكات، 
وواجهات الخدمة الذاتية، وواجهات المستخدم المستندة إلى الويب، 
وواجهات برمجة التطبيقات، وأدوات اإلدارة، والبنية التحتية للبرامج 

السحابية المقدمة كخدمات. 

التحديات التي تواجه البيانات العالمية 
تشـــير مجموعة العشرين إلى التحديات التالية التي تواجه البنى 

التحتية للبيانات والبيانات العالمية:
- اإلفتقار إلى ممارســــة حوكمة البيانــــات الموحدة: أصبحت 
البيانات بشــــكل متزايد من أهم موارد القرن الحادي والعشــــرين، 
ممــــا يُؤثــــر بشــــكل كبيــــر علــــى كيفيــــة تطــــور الصناعــــات واألمم 
والمجتمعــــات. ويتزايــــد عــــدد مســــتخدمي اإلنترنت حــــول العالم 
كما ويتزايد تدفق الســــلع والخدمــــات عبر الحدود عبر المنصات 
الرقمية بمعدل غير مســــبوق. وتختلف إدارة البيانات بشــــكل كبير 
فــــي مختلف البلدان، وحتــــى في البلدان التي توجــــد فيها قوانين 
متعلقــــة بالبيانــــات، قد ال تكون آليات التنفيــــذ قائمة. ويؤدي هذا 
اإلختــــالف في التنظيم إلــــى إختالف المعاييــــر والخبرات. وعلى 
ســــبيل المثــــال، بينما تتعامــــل بعض الدول مــــع الخصوصية كحق 
من حقوق اإلنســــان وتبذل جهــــوداً كبيرة للحفــــاظ على معلومات 
المســــتخدمين وإخفاء هويتهم، تفرض الحكومات األخرى سيطرة 
قويــــة من الدولة ورقابة علــــى المحتوى. وتطلب العديد من الدول 
تخزيــــن البيانات محلياً وتفــــرض قيوداً على عمليات نقل البيانات 
خــــارج حدودهــــا. وتســــعى الحكومات الــــى التحكم فــــي البيانات 
ألســــباب تتعلق باألمن والحماية. ويتوجب على الدول أن تشــــارك 
في اإلتفاقيات الدولية لتقريب السياســــات المتعلقة بالبيانات مع 
الحفاظ على سياسة الدول وسيادتها على حوكمة البيانات، وذلك 
من خالل إنشــــاء إطار حوكمة يســــهل تدفقات البيانات المجانية، 

مع ضمان األمن السيبراني والثقة.
- اإلفتقار إلى إمكانية التشغيل البيني interoperability على 
المســـتوى العالمـــي: ال يوجد تعريف مقبول عالمياً لقابلية التشـــغيل 
البيني للبيانات. إن قابلية التشغيل البيني للبيانات يُساعد في تقليل 
تكاليـــف المعامالت وجعل البيانات أكثر أماناً. ومع قابلية التشـــغيل 
البينـــي للبيانـــات ال يعـــود هناك حاجة لإلســـتثمار فـــي نظام جديد 
لمجـــرد «قراءة» المعلومات الجديدة، وال حاجة إلى خدمات الطرف 
الثالث لتحويل المعلومات إلى تنســـيق يُمكن قراءته بواســـطة أنظمة 
خاصـــة، مما يســـاعد في توفيـــر التكاليف ويحســـن األمن من خالل 

تبادل المعلومات مباشرة.
- القيـــود المفروضة على تدفق البيانـــات: يعد توطين البيانات، 
أي أن البيانـــات التـــي يتـــم جمعها من بلـــد ما يجـــب تخزينها داخل 
حدود ذلك البلد، تحدياً كبيراً. وفي ظل نظام التوطين الشديد يجب 
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تخزيـــن البيانـــات داخل حدود البلد وال يُســـمح تحـــت أي ظرف من 
الظـــروف بنقلهـــا إلـــى مكان آخر. أمـــا في ظل نظام الــــ «ال توطين» 
فـــال يوجد قيود في ما يتعلق بمكان تخزين البيانات التي تم جمعها. 
وتتفـــاوت البلدان في فرض الشـــدة في توطيـــن البيانات. وقد دعت 
الهند إلى توطين شـــديد نســـبياً للبيانات الشـــخصية، في حين تبنت 
الواليـــات المتحدة والمكســـيك وكندا مؤخراً حكمـــاً يرفض التوطين 
تمامـــاً. وهناك حاجة إلى توافق في اآلراء في شـــأن حماية البيانات 

التي ال تقيد أو تحد من سياسة التوطين لبلد ما.

معالجة تحديات البيانات العالمية 
نعرض في ما يلي، نظرة موجزة على المناهج المختلفة لمواجهة 
التحديـــات التـــي تواجه البيانـــات العالمية والبنيـــة التحتية للبيانات 
العالميـــة، ومنها بناء سالســـل قيمة بيانات جديدة، واإلســـتفادة من 
تقنيـــات الـــذكاء اإلصطناعي، وإعتماد أســـاليب مبتكـــرة للتحكم في 

تدفق البيانات، وبناء البنية التحتية للبيانات العالمية في أوروبا. 

سالسل قيمة البيانات الجديدة 
تضع مجموعة العشـــرين معايير لإلقتصاد الرقمي ولتطوير بنية 
لجمـــع البيانات والوصـــول إليها والتحليالت. وينظـــر قادة مجموعة 
العشـــرين إلـــى الرقمنة علـــى أنها وســـيلة لتعزيز القدرة التنافســـية 
لإلقتصاد وتحسين تقديم الخدمات. ومن أجل تحقيق رؤية مجموعة 

العشرين، هناك حاجة إلى سالسل قيمة بيانات جديدة.
وتؤكـــد مجموعـــة العشـــرين علـــى أهمية إنشـــاء سالســـل قيمة 
البيانـــات وإعتمـــاد نهج مشـــترك لتســـهيل التوحيد القياســـي لجمع 

البيانـــات والوصـــول إليهـــا، وتحليلها، ومعالجتها لتســـهيل مشـــاركة 
البيانات بين المنظمات. 

إن سالســـل قيمـــة البيانـــات التـــي تتقاطع مع المؤسســـات غير 
موجـــودة حاليـــاً. وهناك حاجـــة إلى المعاييـــر التأسيســـية لتحقيق 
الوضوح للمســـتخدمين المســـتهدفين عبر سالســـل قيمـــة البيانات 
الجديدة، وإنشـــاء معلومات مشـــتركة، والســـماح بالتشـــغيل البيني، 
ووضـــع قواعـــد إدارة البيانـــات التـــي يمكـــن التحقق منها لتأســـيس 
والحفـــاظ على الثقة بين المشـــاركين والمنظميـــن. من أجل تحقيق 
النجـــاح، يتعّيـــن على سالســـل قيمة البيانات الجديـــدة معالجة عدد 
مـــن مشـــكالت إدارة البيانـــات التـــي تعوق حاليـــاً مشـــاركة البيانات 
وتبادلها بين المؤسسات. ويتوجب وضع معايير تأطير جمع البيانات 
وتصنيفهـــا والوصول إلى البيانات وتخزينهـــا واالحتفاظ بها. وتضع 

مجموعة العشرين اإلرشادات التالية لتحقيق األهداف المتوخاة: 
الحفـــاظ علـــى الملكيـــة الفكريـــة وحقـــوق النشـــر: إن البيانات 
الضخمة تعطـــي فرصاً جديدة للشـــركات والمســـتهلكين، وتواجهها 
تحديات جديدة لألمن والخصوصية. وقد أصبح إســـتخدام البيانات 

جزءاً ال يتجزأ من نماذج األعمال. 
تأمين جودة البيانات وتقييمها 
تأمين قابلية التشغيل البيني

اإلستخدام اآلمن 
اإلستفادة من الذكاء اإلصطناعي

وتعمل مجموعة العشـــرين على تطوير سياســـات لرفع مســـتوى 
الوعـــي حول أطر حماية الخصوصية والبيانات وتعزيز اســـتخدامها 

ومراقبتها. 
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اإلستفادة من تقنيات الذكاء اإلصطناعي
يتناول تقريـــر توقعات االقتصاد الرقمي لعام 2021 الصادر عن 
منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية (OECD) جميع جوانب التحوُّل 
الرقمي بعد جائحة كورونا، ويضع تدابير إلحتواء تأثير جائحة كورونا 
علـــى عالقة دول منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية بالتكنولوجيات 
الرقميـــة. يؤثـــر اإلعتمـــاد العالمي علـــى التكنولوجيـــا الرقمية على 
جميـــع جوانـــب المجتمع مـــن التعليم إلى الصحة. وقـــد تزايد العمل 
عـــن بُعد والتعلم عن بُعد والتجارة اإللكترونية في العالم. وســـارعت 
الحكومات والشـــركات واألوساط األكاديمية إلى فهم إمكانات الذكاء 
اإلصطناعي (AI) للمســـاهمة في اإلستجابة لألزمات والوصول في 
الوقت المناسب وبشكل آمن وموثوق إلى البيانات داخل الدول وعبر 
الحدود. وقد وصلت المشـــاركة العالمية والتعاون في بيانات البحث 

إلى مستويات غير مسبوقة.

مناهج مبتكرة إلدارة تدفقات البيانات
يدعـــو تقرير اإلقتصاد الرقمـــي لعام 2021 «تدفقـــات البيانات 
عبـــر الحـــدود والتنميـــة: لمن تتدفـــق البيانات»، الذي نشـــره مؤتمر 
األمـــم المتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة (األونكتـــاد)، قســـم التكنولوجيا 
واللوجســـتيات، إلـــى مناهـــج مبتكرة للتحكـــم في تدفقـــات البيانات 
لضمـــان توزيـــع أكثـــر إنصافاً للمكاســـب مـــن تدفقـــات البيانات مع 
معالجـــة المخاطر والمخاوف. ويشـــير إلى التعقيـــدات التي تنطوي 
عليهـــا إدارة تدفـــق البيانات والبيانات عبر الحـــدود بطرق يُمكن أن 

تجلب فوائد التنمية المستدامة.
ويضـــع التقريـــر العمـــل التحليلي الموجـــه نحو السياســـات في 

شـــأن اآلثار اإلنمائيـــة لتكنولوجيا المعلومات واالتصـــاالت والتجارة 
اإللكترونيـــة، ويُعـــزز الحـــوار الدولـــي في شـــأن القضايـــا المتعلقة 
بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية، ويُساهم في بناء 
قـــدرات البلـــدان النامية في التجارة اإللكترونيـــة واإلقتصاد الرقمي 
وتصميـــم وتنفيذ السياســـات واألطـــر القانونية ذات الصلـــة، وإدارة 

مبادرة التجارة اإللكترونية للجميع.
لقد أدت جائحة كورونا إلى تسريع عملية التحوُّل الرقمي ودفع 
الحكومات لإلســـتجابة للتحديات. ويتمثل التحدي الرئيسي الذي 
تناولـــه تقرير األونكتاد فـــي كيفية التحكم في الزيـــادة الهائلة في 
البيانات الرقمية وتســـخيرها للصالح العالمي. وتشـــير التقديرات 
إلى أن حركة اإلنترنت العالمية في العام 2022 ســـتتزايد بشـــكل 
هائـــل. وأصبحت البيانات أحد األصول االســـتراتيجية الرئيســـية 
لنمـــو اإلقتصـــاد. وســـتؤثر طريقـــة معالجة هـــذه البيانات بشـــكل 
كبيـــر على قدرة العالم علـــى تحقيق أهداف التنمية المســـتدامة. 
إن البيانـــات وإســـتخدامها لها آثار كبيرة ليـــس فقط على التجارة 
والتنميـــة اإلقتصاديـــة، ولكن أيضاً على حقوق اإلنســـان والســـالم 
واألمـــن. وهنـــاك حاجة أيضـــاً إلـــى التخفيف من مخاطر إســـاءة 
إســـتخدام البيانـــات مـــن قبل الـــدول أو الجهات الفاعلـــة من غير 

الدول أو القطاع الخاص.
ويُعالج تقرير اإلقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة 
للتجـــارة والتنمية اآلثار المترتبة على تدفقات البيانات عبر الحدود، 
وال ســـيما بالنســـبة إلى البلدان النامية. ويقترح إعادة صوغ وتوسيع 
النقاش حول السياســـة الدولية بهدف بنـــاء إجماع متعدد األطراف، 

والشروع في مسار جديد للحوكمة الرقمية والبيانات. 
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للبيانــات  التحتيــة  البنيــة 
العالمية في أوروبا

يهـــدف المشـــروع األوروبي 
بنيـــة  بنـــاء  إلـــى   GAIA-X

تحتية موحـــدة للبيانات. ويضم 
المشـــروع ممثليـــن مـــن قطـــاع 
والسياســـة  والعلـــوم  األعمـــال 
على المســـتوى األوروبي لتطوير 
الجيـــل التالي من البنية التحتية 
للبيانات كنظام متحد وآمن يلبي 
أعلـــى معايير الســـيادة الرقمية 
مـــع تعزيـــز اإلبتكار، ممـــا يُمهد 
الطريق لنظام بيئي رقمي مفتوح 
وشـــفاف، حيـــث يُمكـــن إتاحـــة 
البيانـــات والخدمـــات ومقارنتها 
ومشاركتها في بيئة تتسم بالثقة.

ويُحـــدد المشـــروع متطلبـــات البنيـــة التحتيـــة للبيانـــات لضمان 
اإلنفتاح والشـــفافية والقدرة على اإلتصال بالدول المختلفة األخرى. 
وهناك حاجة إلى نظام بيئي رقمي مفتوح لتمكين الشـــركات ونماذج 
األعمال من المنافســـة عالمياً، يسمح بالسيادة الرقمية لمستخدمي 
الخدمات الســـحابية وقابلية التوســـع لمزودي الخدمات الســـحابية 
األوروبييـــن. وتربط البنية التحتية الموحدة للبيانات المفتوحة البنى 
التحتيـــة المركزية والالمركزية مـــن أجل تحويلها إلى نظام متجانس 
وســـهل اإلســـتخدام. ويُعزز الشـــكل الموحد الناتج من البنية التحتية 
للبيانات القدرة على الوصول إلى البيانات ومشاركتها بأمان وثقة. 

خارطة الطريق لقيادة البنية التحتية للبيانات العالمية
وقي الختام نخلص الى وضع خارطة طريق للمصارف والسلطات 
العربيـــة لتطويـــر وقيادة البنيـــة التحتيـــة للبيانـــات العالمية لمنصة 
اإلقتصاد الرقمي العالمي بهدف خدمة إحتياجات جميع القطاعات 
بما في ذلك التمويل، والتجارة العالمية، والمناخ، والرعاية الصحية، 
وغيرها من القطاعات االقتصادية الحيوية. وتستند خارطة الطريق 
المطروحة على المبادرات التي اقترحتها مجموعة العشرين ومنظمة 
التعـــاون والتنمية في الميدان اإلقتصادي واألونكتاد. تتضمن خارطة 
الطريق المقترحة الخطوات التالية التي يتعّين على البنوك والسلطات 
العربيـــة إتخاذها لضمـــان دور قيادي في بناء البنية التحتية العالمية 

للبيانات لمنصة االقتصاد الرقمي العالمي: 
• الخطوة رقم 1. المســـاهمة في تطوير قواعد حوكمة البيانات 

العالمية. 
• الخطوة 2. المساهمة في القواعد الدولية لحرية نقل البيانات 

عبر الحدود.

• الخطـــوة 3. إنفـــاذ القوانيـــن وآليات التعـــاون لتخزين ومعالجة 
ونقل البيانات عالمياً. يجب مراجعة إجراءات التعاون وتوحيد آليات 

التنفيذ. 
• الخطوة 4. إنشـــاء إطار قانوني لتســـهيل الوصول إلى البيانات 

المخزنة في مختلف الواليات القضائية. 
• الخطـــوة 5. التفاوض على إتفاقيـــات جديدة متعددة األطراف 
ووضـــع بروتوكوالت تعاون مع الحفاظ على ســـيادة الدول بخصوص 

تبادل البيانات. 
• الخطـــوة 6. تطوير آليات عالمية للتعـــاون الرقمي. ويعد النهج 
الشـــامل أمراً أساســـياً لالعتراف باإلعتماد المتبـــادل بين أصحاب 
المصلحـــة والقطاعـــات، وتمكين العالم من التحـــرك معاً نحو حلول 

رقمية أفضل.
• الخطوة 7. اإلســـتثمار في اإلبتـــكارات الرقمية وتدابير األمن 
الســـيبراني والتنمية اإلقتصادية وإدارة الشـــبكات وخصوصية البنى 

التحتية للبيانات العالمية. 
• الخطـــوة 8. تكييـــف منهجيـــات التقييـــم الرقمـــي للتغلب على 
العقبـــات التي تحـــوُّل دون إدارة البيانات وصنع السياســـات بكفاءة. 
إن إدخال منهجية مشـــتركة ســـيُمكن من التدفق المتساوي للبيانات 

ويضمن إتساق التدابير المتخذة في التقييم الرقمي.
• الخطوة 9. تعزيز قابلية التشغيل البيني للبيانات على المستوى 

العالمي لتحقيق األمن والكفاءة. 
• الخطـــوة 10. إســـتخدام أدوات اإلدارة الرقميـــة التـــي تدعـــم 
مشـــاركة البيانـــات عبر الحـــدود بين الشـــركات لتحـــوُّالت األعمال 

المستقبلية واإلستجابة لتحديات إ نتشار األوبئة. 

بقلم الدكتورة سهى معاد
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لــم تكــد إقتصادات الدول ومعها أســواق النفــط العالمية تتعافى من التأثيرات الســلبية لجائحة كورونا، بــدءًا من حزيران/ 
يونيو 2021 (شهدت أسعار النفط في السوق الدولية طفرة ملموسة وتجاوزت سقف الـ 80 دوالرًا للبرميل الواحد) حتى عاد 
الترقــب إلى هذه األســواق نتيجة ظهور المتحــور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون»، وســادت حالة من عدم اليقين حيال 

تأثيره، مما أدى إلى إضطراب األسواق العالمية، بعدما أعلنت أكثر من دولة أوروبية عن إغالق عام بسبب تفشي المتحور.

عدُم اليقين حيال آفاق الطلب على النفط
يبدو أنه سيستمر في الربع ا-ول من 2022

مقابالت

عـــدُم اليقيـــن حيال آفاق الطلب على النفط، يبدو أنه سيســـتمر 
فـــي الربع األول من العام 2022. علماً أنه قبل ظهور المتحور، أعلن 
البيـــت األبيض أن كًال من الهند واليابـــان وكوريا الجنوبية وبريطانيا 
ســـتنضم للواليات المتحدة األميركية في أول تحرير طارئ لمخزون 
النفـــط اإلحتياطي منـــذ عقد من الزمن، في تحالـــف يُحاول تطويق 
اإلرتفاع المســـتمر لســـعر برميـــل النفـــط، عبر إســـتخدام الواليات 
المتحدة ودول أخرى، بينها الصين، المخزون النفطي اإلستراتيجي. 
أما وفي ظل نهاية العام الجاري 2021، تستعد اإلقتصادالت الكبرى 
والدول المنتجة للنفط للتعامل مع الســـؤال األكثر صعوبة، وهو كيف 

ل الطلب على النفط في العام  لمتحور «كـوفيد - 19» الجديد أن يُشكِّ
.2022

إذاً، تمر أســـواق النفط بمـــأزق لم يكن من الممكن تصّوره خالل 
الصيـــف الماضي، ففـــي نهاية العام 2021 هناك إحتماالت شـــديدة 
الغمـــوض حـــول مدى إمكانيـــة إســـتمرار تعافي الطلب علـــى النفط 
فـــي العـــام 2022، والذي كان متوقعاً أن يعود إلى مســـتويات ما قبل 
الجائحة. فكيف يقرأ الخبراء واإلقتصاديون مســـتقبل ســـوق النفط 

العالمية في العام 2022؟
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يُجيـــب الخبير النفطي 
ربيـــع ياغي لمجلـــة «إتحاد 
المصـــارف العربيـــة قائًال: 
«إن معادلة العرض والطلب 
هي التي ستتحكم في سوق 
النفط العالمية، واألســـعار 
اليوم ترتفـــع خالل الفصل 
الرابع من العام 2021، ألن 
الطلب على النفط بعد فترة 
التعافي من وباء كورونا كان 
كبيـــراً، وإنتـــاج «األوبيك+» هو بزيـــادة 400 ألف برميل كل شـــهرين، 
للحفـــاظ على األســـعار المرتفعة»، الفتاً إلى «أن هذه السياســـة التي 
تنتهجهـــا «أوبيك+» يبدو أنها ستســـتمر في العام 2022، وســـنُالحظ 

أنه سيحصل نوع من النقص في العرض مقابل إزدياد في الطلب».
يضيـــف ياغـــي: «إن معـــدل ســـعر البرميـــل 86 دوالراً ســـنبقى 
نراهـــا في العـــام المقبل في حال تّمت الســـيطرة على وبـــاء كورونا، 
وســـيحصل إزدياد في الطلب، وخصوصاً أن دوالً إستعملت مخزونها 
اإلستراتيجي خالل الفترة الماضية، مثل الواليات المتحدة األميركية 
واإلتحاد االوروبي»، مشـــيراً إلى أن «هذه الدول ســـتعمد إلى تعويض 
وبنـــاء هذا المخـــزون، مما يعني زيادة في الطلب على النفط عالمياً، 
لذلك أتوقع في العام 2022 أن يُســـجل متوســـط الطلب على النفط 
بنحـــو 100 مليـــون برميل يوميـــاً، بينما اإلنتاج الحالـــي يبلغ نحو 97 
مليـــون برميل يوميـــاً، لذلك، لن تنهـــار األســـعار إّال إذا حصل تطور 

صحي نتيجة كورونا».
ويـــرى ياغـــي أن «الضغوطـــات الجيوسياســـية الحاصلة من قبل 
الواليـــات المتحـــدة والصين على الـــدول المنتجة للنفـــط، لها تأثير 
على األســـعار، لكن التأزم الحاصل ما بين روسيا والواليات المتحدة 
والصيـــن يعنـــي أن هذا الصراع الجيوسياســـي قد يُســـاهم في رفع 
أســـعار النفط وليس تخفيضها، ألن الواليـــات المتحدة تُنتج نحو 14 
مليـــون برميل نفطاً صخرياً يومياً من أرضها، وإســـتهالكها يبلغ نحو 
20 مليونـــاً»، مشـــيراً إلـــى أنه «بســـبب توقف إعطـــاء رخص جديدة 
إلستخراج النفط الصخري، فهذا يعني أن كًال من الواليات المتحدة 
والصين باتتا بلدان مســـتوردان للنفط، والنمو اإلقتصادي في هذين 

البلدين سيُحدد إتجاهات األعوام المقبلة في سوق النفط».
د ياغـــي علـــى «أن الواليـــات المتحدة والصيـــن هما أهم  ويشـــدِّ
بلدين مســـتوردين للنفط، وإذا تّمت الســـيطرة علـــى كورونا وحاولتا 
بنـــاء مخـــزون إســـتراتيجي جديد للنفط مـــع المحافظـــة على النمو 
اإلقتصـــادي، فهذا يعني أن هناك إرتفاعاً في ســـعر النفط قد يصل 

ربيع ياغي

إلى نحو 100 دوالر للبرميل». 
 ويختم ياغي: «إن الخالفات الجيوسياسية بين روسيا والواليات 
المتحدة من جهة وروسيا وأوكرانيا من جهة أخرى، ستؤثر على إنتاج 
الغاز في العالم، وأي خالف حول أنابيب الغاز التي توصله من أوروبا 
وإليهـــا عبـــر ألمانيا، يعني اللجـــوء إلى النفط والفحـــم الحجري في 
أوروبا، وســـيزداد الطلب خالل فصل الشتاء، وكلها عناصر ستُساعد 
على رفع أسعار النفط الخام، وإذا إستمرت هذه الصراعات يعني أن 

سعر برميل النفط سيصل إلى نحو 100 دوالر».

QÉ©°SC’G ≈∏Y ôKDƒj ídÉ°üªdG ÜQÉ°†J

 الدكتور إيلي يشوعي 

من جهته، يشرح الخبير 
اإلقتصـــادي الدكتـــور إيلـــي 
«إتحـــاد  لمجلـــة  يشـــوعي 
بـــأن  العربيـــة»  المصـــارف 
«هنـــاك تضارب مصالح بين 
منتجي النفط والمستهلكين، 
فالمســـتهلك ســـواء أكانـــت 
دوالً أو شـــركات كبـــرى، من 
مصلحتهـــا تخفيض الســـعر 
إلـــى أدنى حد ممكـــن، ومن 

مصلحـــة المنتجين أّال يُبـــاع النفط التي تُنتجه الدول أو الشـــركات، 
وبســـعر يُعتبر بالنسبة إليها بخساً أو ضمن ربحية غير كافية»، الفتاً 
إلـــى أن «هنـــاك كلفة إســـتخراج وتكرير، أي أن هنـــاك أكالفاً ترتفع 
دوريـــاً، وتضارب مصالح، وهو ما يجعل ســـعر برميـــل النفط مرتفعاً 
حاليـــاً، وحين إنخفض إلى حدود 30 دوالراً، كان الســـبب إنحســـاراً 
وركوداً إقتصادياً عالمياً تسّبب به وباء كورونا، وحصل تدهور في كل 

القطاعات اإلقتصادية، ومنها الطلب على النفط».
ويشـــير يشوعي إلى أن «الواليات المتحدة االميركية مع المملكة 
العربيـــة الســـعودية تلعبـــان دور الوســـيط للوصول إلى تســـوية تُبقي 
األســـعار مقبولة للمنتجين والمستهلكين، بمعنى أن أي حّل ينبغي أّال 
يُؤثر ســـلباً على اإلقتصاد العالمي، وعلى كلفة اإلنتاج واإلســـتهالك، 
وعلى ربحية كافية معقولة ومنطقية بالنســـبة إلى الشـــركات والدول 

المنتجة للنفط».
 ويـــرى يشـــوعي أنه «منذ فترة، يشـــهد ســـعر البرميـــل نوعاً من 
اإلســـتقرار النفطي، وهذا يدل على أن هذا السعر أقرب إلى السعر 
التوازنـــي الوســـط بيـــن المصلحتيـــن المتناقضتيـــن، أي أن أّي تغّير 
فـــي المعطـــى الدولي، ســـواء أكان عودة إنتشـــار فيـــروس كورونا أو 
إتفـــاق الـــدول المنتجة على تخفيض العرض مقابل الطلب، ســـيؤدي 
داً علـــى أنه «في ظل المعطيات الســـائدة  إلى تغير األســـعار»، مشـــدِّ
والتنســـيق الحاصـــل بيـــن الواليات المتحـــدة ودول الخليـــج المنتجة 
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للنفط (وال ســـيما المملكة العربية السعودية التي تمتلك القدرة على 
زيادة إنتاجها)، كل هذه المعطيات، يُثّبت ســـعر البرميل على الســـعر 
المتوازن الذي نشهده حالياً، ولكن هذا ال يعني أن هذا السعر دائم، 

بل إن هناك متغيرات كثيرة تلعب دوراً في إرتفاع سعر البرميل». 
ويختم يشـــوعي قائًال: «مبدئياً في العام 2022، يُمكن لهذا السعر 
الوسطي أن يستمر، أي نحو 70 دوالراً و80 دوالراً للبرميل الواحد، إّال 
إذا حصل حدث كبير سياسي أو بيئي أو وبائي، ولكن طالما أن العرض 
والطلب على حاله، والنفوذ األميركي مســـتمر، فســـتكون أسعار النفط 

في العام 2022 شبيهة بتلك التي تّم تسجيلها في العام 2021».

 »°SÉ«°Sƒ«édG πeÉ©dG ô«KCÉJ

أما الخبير اإلقتصادي البرفســـور جاسم عجاقة فيوضح لمجلة 
«إتحاد المصارف العربية» أن «هناك عوامل عدة، قد تؤثر في ســـعر 
برميـــل النفـــط، منها لها بُعد إقتصادي، وأخرى ذات بُعد سياســـي»، 
شـــارحاً أن «العامـــل الصحي، بمعنى أن عودة إنتشـــار متحور جديد 
من فيروس كورونا بشـــكل كبير وخطير، ســـيؤدي إلى إقفال في دول 
العالم، ما يعني ركوداً إقتصادياً عالمياً وإنخفاضاً في أسعار النفط، 

ولجوء منظمة «األوبيك +» إلى خفض اإلنتاج».
ويضيـــف عجاقة: «إن العامل الجيوسياســـي يتعلق بشـــّد الحبال 
بين الواليات المتحدة والصين من جهة، وروســـيا من جهة ثانية، وال 

البرفسور جاسم عجاقة

ســـيما أن هناك ترابطاً بين 
أسواق النفط والغاز والفحم 
الحجـــري، بمعنـــى أنـــه إذا 
قررت روســـيا كنوع من الرد 
علـــى التهديـــدات األميركية 
في أوكرانيـــا، أن تُبقي على 
إنتاج النفط منخفضاً، فهذا 
يعنـــي زيادة الســـعر بشـــكل 
كبيـــر والعكس هـــو صحيح، 
فـــي حال تـــم الوصـــول إلى 

تســـوية»، الفتاً إلـــى أن «هناك عوامل إقتصاديـــة بحتة قد تؤثر على 
ســـعر النفـــط، وهـــي ضعف صرف ســـعر الـــدوالر مقابـــل العمالت 
األجنبية األخرى، مما يؤدي إلى إرتفاع ســـعر برميل النفط، ألن هذا 
األمر يدفع بالشركات المنتجة للنفط بالتعويض عن خسائرها بإبقاء 

سعر برميل النفط مرتفعاً».
ويختم عجاقة: «إن إقتصادات الدول لم تنشـــط كلياً، وسيشـــهد 
العام 2022 تأرجحاً في ســـعر برميـــل النفط بين الـ 70 دوالراً و80 
دوالراً، إلـــى حين حصـــول التعافـــي اإلقتصادي الكامـــل، أما الدول 
العربيـــة التي تســـتورد النفـــط، فيتوجـــب عليها اإلســـتثمار بالطاقة 

المتجددة لتجنّ ب تداعيات سوق النفط المتقلب عالمياً».
باسمة عطوي
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الصيرفة ا#سالمية العربية و العالمية
 تشهد نموًا سريعًا

نتيجة ا#ستثمارات الكبيرة في قطاعات البنية التحتية
 وإصدارات الصكوك

الدراسات وا$بحاث والتقارير
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شهدت صناعة التمويل اإلسالمي العالمي نموًا سريعًا خالل 
الســنوات القليلة الماضية نتيجة اإلســتثمارات الكبيرة في 
قطاعــات البنيــة التحتيــة وإصــدارات الصكوك، وال ســيما 
بإســتنادها إلى التطــورات التكنولوجية وإعتماد األســاليب 
اإللكترونيــة في تقديــم المنتجــات والخدمــات. كما قادت 
العوامل الدافعة لنمو ســوق التمويل اإلسالمي اإلستثمارات 

نحو فرص النمو الهائلة في القطاعات اإلسالمية الواعدة. 

بلغت القيمة اإلجمالية لصناعة التمويل االســـالمي، والمتضمنة 
المصارف وأســـواق رأس المال والتأمين التكافلي، نحو 2.9 تريليون 

دوالر فـــي نهايـــة العـــام 2019. وقد 
شـــّكل قطـــاع الصيرفة اإلســـالمية 
العالمية المســـاهمة األكبر في سوق 
بلغـــت  حيـــث  االســـالمي،  التمويـــل 
دوالر  تريليـــون   2 نحـــو  موجوداتـــه 
في نهاية العام 2019، مســـجلة نمواً 
بنسبة 14 % عن نهاية العام السابق. 
كما مثلّت الصيرفة االسالمية نسبة 

69 % مـــن مجمل موجـــودات التمويل االســـالمي العالمي، و6 % من 
 The مجمـــل األصـــول المصرفيـــة العالميـــة، وذلك بحســـب مجلة
Banker. أما بالنســـبة إلى الصكوك (الســـندات اإلســـالمية)، فقد 

بلغت قيمتها حول العالم نحو 540 مليار دوالر في نهاية العام 2019، 
نتيجـــة اإلصـــدارات الســـيادية والمؤسســـات متعـــددة األطراف في 

أسواق التمويل اإلسالمي الرئيسية. 

وشمل ذلك دخول، للمرة األولى 
فـــي ســـوق الصكوك الســـيادية، كًال 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  مـــن 
ونيجيريا، باإلضافة إلى مؤسســـات 
تمويـــل إقليميـــة متعـــددة األطراف. 

علماً أن أكبر ثالثة أسواق للصيرفة االسالمية، وهي إيران والمملكة 
العربية السعودية وماليزيا، شكلت نسبة 63 % من أصول الخدمات 

المصرفية اإلسالمية العالمية في نهاية العام 2019. 
فـــي مقابل ذلك، كان المغرب أســـرع األســـواق نمـــواً في أصول 
الخدمات المصرفية اإلسالمية، التي تضاعفت خالل العام 2019. 

أمـــا بالنســـبة إلى العام 2020، فقد كان نمـــو القطاع المصرفي 
اإلسالمي العالمي ضعيفاً في ظل تفشي جائحة كورونا، حيث مالت 
المصـــارف اإلســـالمية في مختلـــف أنحاء العالم الـــى الحفاظ على 
قواعدها الرأسمالية بدالً من توسيع عملياتها، فيما تراجعت أرباحها 
في األســـواق األساســـية. كما كان نمو أصول المصارف اإلســـالمية 

أبطأ بشكل ملحوظ مقارنة بالقطاع 
المصرفي ككل، حيث أظهرت بيانات 
The Banker نمواً بنســـبة 16 % 

فـــي إجمالـــي األصـــول المصرفيـــة 
اإلســـالمية العالميـــة خـــالل العـــام 

 .2020

حققـــت  ذلـــك،  مقابـــل  وفـــي 
المصـــارف اإلســـالمية ربحيـــة أعلى بشـــكل ملحوظ مـــن نظيراتها 
التقليديـــة، حتى مع إنخفاض األربـــاح في كال القطاعين خالل العام 

2020 ، بسبب إرتفاع مخصصات القروض المعدومة. 

أما بالنســـبة إلى العام الحالي، فقد ســـّجلت المصارف اإلســـالمية 
وحظيـــت بتصنيفات  ملحوظاً  تعافيـــاً 
أفضـــل مـــن العـــام الماضي، عاكســـة 
مواجهـــة  فـــي  العالميـــة  المرونـــة 
الناجمـــة  اإلقتصاديـــة  التحديـــات 
عـــن جائحـــة كورونا. ورغم إســـتمرار 
تراجـــع األربـــاح خـــالل العـــام 2021، 
إّال أن التوقعـــات اإليجابيـــة للتعافـــي 
اإلقتصادي لدول منطقة الشرق األوسط وآسيا الرئيسية تحديداً، تبشر 
بالخير بالنسبة إلى أكبر المصارف المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية. 

وعليـــه، يُتوقع أن يســـجل القطـــاع نمواً بنســـبة 10 % في نهاية 
 S&Pالعام الحالي، وبنســـبة 12 % خالل العام 2022 وفقاً لتوقعات
Global Ratings ، حيـــث ســـيكون هـــذا النمو مدفوعاً بالتحســـن 

فـــي النمو اإلقتصادي في األســـواق الرئيســـية مثـــل المملكة العربية 
الســـعودية واإلمـــارات العربية المتحـــدة وماليزيا وإندونيســـيا. ومع 
تعافـــي اإلقتصادات العالميـــة المتوقع خالل الســـنوات المقبلة، من 
المتوقـــع أن تصل أصول الخدمات المصرفية اإلســـالمية إلى 2.45 

تريليون دوالر في حلول العام 2024.

شّكل قطاع الصيرفة اإلسالمية العالمية 
المساهمة األكبر

 في سوق التمويل اإلسالمي
 وموجوداته بلغت نحو 2 تريليون دوالر

 في نهاية 2019 مسجلة نموًا 14 % 

ُيتوقع أن يشهد قطاع الصيرفة اإلسالمية
 في دول مجلس التعاون الخليجي 
عمليات إستحواذ وإندماج عديدة
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»é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO
É«≤jôaCG ∫Éª°Th §°ShC’G ¥ô°ûdGh 

تســـاهم دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشـــرق األوسط 
وشـــمال أفريقيا بنســـبة 70 % مـــن الصيرفة اإلســـالمية العالمية، 
حيـــث تمثل األصول المتوافقة مع الشـــريعة اإلســـالمية جزءاً كبيراً 
مـــن إجمالـــي األصـــول المصرفية فيهـــا. علماً أن أصـــول الخدمات 
المصرفيـــة اإلســـالمية تشـــّكل نســـبة 14 % مـــن إجمالـــي األصول 
المصرفيـــة في منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيـــا، أما في 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجي فتتجاوز الحصة الســـوقية للخدمات 
المصرفية اإلســـالمية عتبة 25 %. وقـــد زادت األصول المصرفية 
اإلسالمية في منطقة الشرق االوسط وشمال أفريقيا بنسبة 9.8 % 
خـــالل العام 2020، لتصل إلى حـــدود 1 تريليون دوالر، مقارنة بنمو 

بنسبة 12 % في العام 2019. 

وال تزال المملكة العربية السعودية أكبر سوق للتمويل اإلسالمي 
في كل من منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا وخارجها، مع 
وجـــود أربعة مصارف ضمن التصنيـــف العالمي ألفضل 10 مصارف 
إسالمية بحسب تصنيف مجلة The Banker. وواصلت المصارف 
االسالمية السعودية تحقيق مكاسب كبيرة خالل العام 2020، بفضل 
طفرة الرهون العقارية المتوافقة مع الشـــريعة اإلسالمية، ومدفوعة 

بسياسة الحكومة لزيادة ملكية المنازل للمواطنين السعوديين. 

وقد سجلت المصارف السعودية األربعة ضمن المراكز العالمية 
العشـــرة األولى (وهي مصـــرف الراجحي والبنك الوطني الســـعودي 
ومصـــرف اإلنماء وبنك الرياض) إرتفاعـــاً في األصول المتوافقة مع 
الشريعة اإلسالمية بأكثر من 15 %، مدعومة بإرتفاع أسعار النفط. 
كما حقق مصرف الراجحي، وهو أكبر مصرف إســـالمي في العالم، 
نســـبة نمو في موجوداته بلغت 22 % خالل العام 2020، لتصل إلى 

125 مليار دوالر. 

كما شـــهد البنك األهلي التجاري زيـــادة في موجوداته المتوافقة 
مع الشريعة اإلسالمية بنسبة 27 %. من جهة أخرى، شهد بنك دبي 
اإلســـالمي نمواً في موجوداته بنسبة 25 % بعد عملية إندماجه مع 
نـــور بنك، التي إكتملت في بداية العـــام 2020، لتصل موجوداته الى 

نحو 79 مليار دوالر. 

فـــي مقابـــل ذلـــك، إنخفضـــت األصـــول المتوافقة مع الشـــريعة 
اإلســـالمية الموجـــودة في النوافذ اإلســـالمية للمصـــارف التقليدية 
اإلماراتيـــة، مثـــل بنك اإلمارات دبـــي الوطني وبنك أبـــو ظبي األول، 
وذلـــك بنســـبة 2.4 % خـــالل العـــام 2020، وفقـــاً لبيانـــات البنـــك 

المركزي االماراتي. 

أمـــا في ســـلطنة ُعمان، فقد شـــهد بنك ُعمـــان العربي زيادة في 
أصوله المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية بنسبة تزيد عن 400 % لتصل 
إلى 2.3 مليار دوالر في نهاية العام 2020، وذلك بعد إستحواذه على 
بنك العز اإلســـالمي في يونيو/حزيران 2020، األمر الذي خّوله أن 
يحقق أسرع نمو في العالم لموجودات متوافقة مع الشريعة، يُديرها 

مصرف تقليدي. 

ومـــن بين أبرز المصارف االســـالمية في المنطقـــة العربية بنك 
فيصل اإلســـالمي المصري، الذي شـــهد نمواً في موجوداته بنســـبة 
14.1 % خالل العام 2020 لتصل إلى 7.3 مليارات دوالر. كما سّجل 
المصرفان اإلسالميان الفلسطينيان، البنك اإلسالمي العربي والبنك 
اإلســـالمي الفلسطيني، نمواً في األصول بنسبة 22.5 % و14.6 % 
تواليـــاً خالل العام 2020. بينما ســـجل بنك الزيتونة التونســـي نمواً 

بنسبة 20 % تقريباً. 

ويُتوقـــع أن يشـــهد قطـــاع الصيرفة اإلســـالمية فـــي دول مجلس 
التعاون الخليجي عمليات إســـتحواذ وإندماج عديدة بهدف تأســـيس 
كيانات مصرفية كبيرة قادرة على المنافســـة محلياً، إقليمياً وعالمياً، 
ومواجهـــة التحديـــات اإلقتصادية، واإلمتثـــال للمعاييـــر الدولية، كما 
يُتوقع أن تشـــهد الصناعـــة المصرفية اإلســـالمية المزيد من التطور 
والنمـــو في الدول العربية األخرى، وال ســـيما في ما يتعلق بتحســـين 
نوعية الخدمات وإبتكار منتجات جديدة للوصول إلى قاعدة أوسع من 

الزبائن وتعزيز الشمول المالي وتبنِّي إبتكارات التكنولوجيا المالية.

 :kÉ«HôY kÉ«eÓ°SEG kÉaô°üe 50 ôÑcCG
»aGô¨édG QÉ°ûàf’Gh á©ªéªdG äÉfÉ«ÑdG

باإلســـتناد الـــى البيانات المالية المتوفرة للمصارف اإلســـالمية 
العربية، تشير تقديراتنا إلى أن مجموع الموجودات ألكبر 50 مصرفاً 
إســـالمياً عربياً قد بلغ نحو 771 مليار دوالر في نهاية الفصل الثاني 
مـــن العام 2021، وأن مجموع الودائع قـــد بلغ نحو 566 مليار دوالر، 
ومجمـــوع القـــروض لهـــذه المصارف قد بلـــغ نحو 513 مليـــار دوالر 
والقاعدة الرأسمالية لها نحو 91 مليار دوالر. أما بالنسبة إلى صافي 
األرباح المجّمعـــة لهذه المصارف، فمن المقّدر أنها وصلت الى نحو 

5.2 مليارات دوالر خالل األشهر الستة األولى من العام 2021. 

وبالنسبة إلى توزع أكبر 50 مصرفاً إسالمياً بين الدول العربية، 
إحتلـــت الســـودان المركـــز األول بالنســـبة إلـــى عدد المصـــارف (9 
مصارف)، تلتها البحرين (7 مصارف)، فاإلمارات (6 مصارف)، فكل 
مـــن قطر والكويت (5 مصارف)، فالســـعودية (4 مصارف)، وكل من 
مصر واألردن وســـلطنة ُعمان والجزائر وســـوريا والعراق (مصرفان 

لكل منهما)، ومصرف لكل من تونس واليمن.
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جدول 1: التوزع الجغرافي لموجودات أكبر 50 مصرفًا إسالميًا عربيًا بحسب البلد – الفصل الثاني 2021

ويتركـــز العـــدد األكبـــر من المصـــارف اإلســـالمية العربيـــة، كذلك 
موجوداتها في دول الخليج العربية، حيث يتواجد 29 من أكبر 50 مصرفاً 
إسالمياً عربياً فيها (أي نسبة 58 % من العدد)، تدير موجودات بقيمة 

732 مليار دوالر (أي نسبة 94.8 % من مجموع الموجودات). 
وعلـــى صعيـــد كل دولـــة، شـــكلت موجـــودات المصارف اإلســـالمية 

السعودية نسبة 31.5 % من إجمالي موجودات أكبر 50 مصرفاً إسالمياً 
عربيـــاً، والمصارف اإلســـالمية اإلماراتية نســـبة 20.6 %، والمصارف 
اإلســـالمية الكويتية والقطرية نســـبة 16.9 % لـــكل منهما، والمصارف 
اإلسالمية البحرينية نسبة 8.1 %، فيما تتوزع النسبة الباقية (5.9 %) 

على الدول العربية األخرى. 

رسم بياني 1: توزع موجودات أكبر 50 مصرفًا إسالميًا عربيًا بين الدول العربية – نسبة مئوية  

المصدر: إتحاد المصارف العربية، إدارة األبحاث والدراسات، باإلستناد إلى بيانات المصارف.

إجمالي الموجودات عدد المصارف
(مليون دوالر)

متوسط حجم المصرف
(مليون دوالر)

99,8181,091 السودان
762,2088,887البحرين

6158,64826,441اإلمارات العربية المتحدة 
5130,71626,143الكويت
5130,64226,128قطر

4243,66460,916السعودية
212,2156,108مصر
210,4205,210األردن

25,6812,841سلطنة ُعمان
23,5741,787الجزائر
21,242621سوريا
2775388العراق
11,4171,417تونس
1263263اليمن
50771,28415,426المجموع

المصدر: المواقع اإللكترونية للمصارف. 
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 kÉ«HôY kÉ«eÓ°SEG kÉaô°üe 50 ôÑcCG Ö«JôJ
á«°SÉ°SC’G á«dÉªdG äÉfÉ«Ñ∏d ¢VôYh äGOƒLƒªdG Ö°ùëH

يُظهر الجدول رقم 2 ترتيب أكبر 50 مصرفاً إســــالمياً عربياً بحسب 
الموجــــودات في نهاية الفصل الثانــــي من العام 2021. كما يُظهر الجدول 

رقم 3 البيانات المالية األخرى لتلك المصارف. 
بالنســــبة إلى أكبر عشــــرة مصارف إسالمية (بحســــب الموجودات)، 
فهــــي مصــــرف الراجحي، بنك دبي اإلســــالمي، بيــــت التمويــــل الكويتي، 

مصرف قطر اإلســــالمي، مصرف اإلنماء، مصرف أبو ظبي اإلســــالمي، 
مصــــرف الريان، بنك البــــالد، مجموعة البركة المصرفيــــة، وبنك ُدخان. 
وقد بلغ مجموع موجودات هذه المصارف نحو 546 مليار دوالر في نهاية 
الفصل الثاني من العام 2021. كما بلغ مجموع موجودات أكبر 20 مصرفاً 
إســــالمياً عربياً حوالي 698 مليار دوالر، وأكبر 30 مصرفاً إســــالمياً نحو 
750 مليــــار دوالر، وأكبر 40 مصرفاً إســــالمياً نحو 768 مليار دوالر. أما 

مجموع موجودات المصارف الخمسين فقد بلغ قرابة 771 مليار دوالر.

جدول 2: ترتيب أكبر 50 مصرفًا عربيًا إسالميًا بحسب الموجودات (مليون دوالر)

حجم الموجوداتالبلدالمصرفالترتيب
الفصل الثاني 20202021

125,020145,637السعوديةمصرف الراجحي1
78,83479,984اإلماراتبنك دبي اإلسالمي2
71,05371,424الكويتبيت التمويل الكويتي3
47,90050,501قطرمصرف قطر اإلسالمي4
41,83443,748السعوديةمصرف اإلنماء5
34,79935,559اإلماراتمصرف أبو ظبي اإلسالمي6
33,27334,357قطرمصرف الريان7
25,53428,707السعوديةبنك البالد8
28,25028,474البحرينمجموعة البركة المصرفية9

23,70827,997قطربنك دخان10
510,205546,388مجموع أكبر 10 مصارف

24,55725,572السعوديةبنك الجزيرة11
21,23123,073الكويتبنك بوبيان12
19,21418,525اإلماراتمصرف اإلمارات اإلسالمي13
16,84417,010قطربنك قطر الدولي اإلسالمي14
14,59314,932اإلماراتمصرف الشارقة اإلسالمي15
14,41314,742الكويتالبنك األهلي المتحد16
11,46211,880الكويتبنك وربة17
9,2409,597الكويتبنك الكويت الدولي18
8,2318,990البحرينبنك اإلثمار19
7,3047,304مصربنك فيصل اإلسالمي *20

657,294698,014مجموع أكبر 20 مصرفًا
6,5877,057البحرينبيت التمويل الخليجي21
6,0147,005البحرينمصرف السالم22
6,8336,833األردنالبنك اإلسالمي األردني *23
5,8555,804اإلماراتمصرف عجمان24
3,8453,845اإلماراتبنك الهالل *25
4,8014,911مصربنك البركة – مصر26
4,6694,691البحرينبيت التمويل الكويتي – البحرين27
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4,6444,644السودانبنك الخرطوم *28
3,5873,587األردنالبنك العربي اإلسالمي الدولي *29
3,1333,432سلطنة ُعمانبنك نزوى30

707,263749,823مجموع أكبر 30 مصرفًا
3,2223,222البحرينبنك البحرين اإلسالمي31
2,7012,768البحرينالمصرف الخليجي التجاري32
2,2912,291الجزائربنك البركة – الجزائر ****33
2,2492,249سلطنة ُعمانبنك العز اإلسالمي *34
1,6761,676السودانبنك أمدرمان الوطني ***35
1,4171,417تونسمصرف الزيتونة ***36
1,3381,338السودانبنك فيصل اإلسالمي السوداني ***37
1,2831,283الجزائرمصرف السالم *38
530964سوريابنك سورية الدولي اإلسالمي39
780777قطربنك قطر األول40

724,750767,808مجموع أكبر 40 مصرفًا
534534العراقالمصرف الوطني العراقي **41
691691السودانبنك البركة السوداني *42
447447السودانبنك التضامن اإلسالمي *43
369369السودانبنك النيل األزرق *44
158279سوريابنك الشام **45
268268السودانالبنك السوداني الفرنسي ***46
263263اليمنمصرف اليمن البحرين الشامل *47
318241العراقمصرف ايالف اإلسالمي48
210210السودانمصرف الثروة الحيوانية ***49
174174السودانالبنك العربي السوداني *50

728,183771,284المجموع العام
المصدر: المواقع اإللكترونية للمصارف.  مالحظة: * نهاية عام 2020، ** الفصل الثاني 2020، *** نهاية 2019، **** نهاية 2018.

رسم بياني 3: مقارنة موجودات مجموعات المصارف اإلسالمية – مليون دوالر 

المصدر: اتحاد المصارف العربية، إدارة األبحاث والدراسات، باإلستناد إلى بيانات المصارف.
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جدول 3: البيانات المالية ألكبر 50 مصرفًا إسالميًا عربيًا (مليون دوالر)
ض
القرو

الودائع
حقوق الملكية

األرباح
صرف

الم
البلد

2020
صل الثاني 

الف
2021

2020
صل الثاني 

الف
2021

2020
صل الثاني 

الف
2021

2020
صل الثاني 

الف
2021

1
صرف الراجحي 

م
السعودية

84,190
104,079

102,035
119,335

15,498
15,912

2,825
961

2
بنك دبي اإلسالمي 

اإلمارات
53,550

52,897
56,065

59,436
11,743

10,761
860

507
3

بيت التمويل الكويتي 
الكويت

44,484
45,949

50,511
52,405

6,930
7,514

607
452

4
صرف قطر اإلسالمي

 م
قطر

32,712
34,902

32,457
34,452

6,375
6,517

831
440

5
صرف اإلنماء 

م
السعودية

29,652
31,899

31,854
33,567

6,514
6,720

524
361

6
صرف أبو ظبي اإلسالمي

م
اإلمارات

22,709
22,788

27,573
28,630

5,217
5,319

437
302

7
صرف الريان

م
قطر

23,622
25,056

18,933
20,859

4,009
3,979

599
316

8
بنك البالد

السعودية
18,697

21,101
19,615

22,858
2,864

3,044
157

215
9

صرفية
مجموعة البركة الم

البحرين
16,548

17,425
18,306

17,778
2,222

2,133
166

94
10

بنك دخان
قطر

16,082
21,588

14,803
19,526

3,161
3,185

156
161

صارف 
م مجموع أكبر 10 

342,246
377,684

372,152
408,846

64,533
65,084

7,161
3,809

11
بنك الجزيرة 

السعودية
14,390

15,174
18,134

18,851
3,030

3,682
9

153
12

بنك بوبيان 
الكويت

15,908
17,115

16,846
17,998

2,067
2,411

111
70

13
صرف اإلمارات اإلسالمي 

م
اإلمارات

11,111
11,286

14,808
13,786

2 ,286
2,138

-131
155

14
بنك قطر الدولي اإلسالمي 

قطر
11,130

11,164
10,692

11,374
2,287

2,271
258

149
15

صرف الشارقة اإلسالمي
م

اإلمارات
7,969

7,975
9,150

9,527
2,082

2,073
111

79
16

البنك األهلي المتحد
الكويت

10,269
10,538

9,922
10,186

1,660
2,285

98
60

17
بنك وربة

الكويت
8,237

8, 243
7,762

7,650
924

913
19

20
18

بنك الكويت الدولي 
الكويت

6,527
7,006

5,425
5,905

1,162
1,174

0
4

19
بنك اإلثمار 

البحرين
4,515

4,703
5,151

5,546
133

144
-36

5
20

صل اإلسالمي *
بنك في

صر
م

3,598
3,598

6,162
6,162

915
915

131
131

صرفًا 
مجموع أكبر 20 م

435,899
474,486

476, 204
515,831

81,077
83,089

7,730
4,635

21
بيت التمويل الخليجي 

البحرين
1,267

1,253
1,298

1,372
1,186

1,175
49

44
22

صرف السالم
م

البحرين
3,212

3,502
4,817

5,655
748

784
24

28
23

البنك اإلسالمي األردني *
األردن

4,805
4,805

5,902
5,902

669
669

74
74
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24
صرف عجمان 

م
اإلمارات

4,618
4,356

3,873
3,778

681
701

15
17

25
بنك الهالل *

اإلمارات
2,384

2,384
2,735

2,735
447

447
4

4
26

صر 
بنك البركة – م

صر
م

2,376
2,341

4,225
4,316

320
351

80
40

27
بيت التمويل الكويتي – البحرين 

البحرين
2,673

2,839
2,924

3,061
445

478
41

28
28

بنك الخرطوم *
السودان

713
713

4,122
4,122

342
342

21
21

29
البنك العربي اإلسالمي الدولي *

األردن
2,279

2,279
3,165

3,165
345

345
43

43
30

بنك نزوى 
سلطنة ُعمان

1,791
2,755

2,401
2,723

415
426

29
16

صرفًا 
مجموع أكبر 30 م

462,018
501,714

511,667
552,660

86,675
88,808

8,109
4,948

31
بنك البحرين اإلسالمي 

البحرين
2,029

2,029
1,816

1,816
255

255
-33

-33
32

صرف الخليجي التجاري 
الم

البحرين
1,513

1,594
1,279

1,342
377

384
21

16
33

بنك البركة – الجزائر ****
الجزائر

1,491
1,491

1,303
1,303

197
197

44
44

34
بنك العز اإلسالمي *

سلطنة ُعمان
1,835

1,835
1,882

1,882
261

261
-20

-20
35

بنك امدرمان الوطني ***
السودان

370
370

1,292
1,292

164
164

33
33

36
صرف الزيتونة ***

م
س
تون

1,210
1,210

1,127
1,127

124
124

9
9

37
بنك فيصل اإلسالمي السوداني ***

السودان
449

449
1,168

1,168
61

61
2

2
38

صرف السالم *
م

الجزائر
803

803
871

871
149

149
24

24
39

بنك سورية الدولي اإلسالمي
سوريا

245
321

225
424

34
67

20
28

40
بنك قطر األول

قطر
130

121
338

337
193

153
-61

12
صرفًا 

مجموع أكبر 40 م
472,092

511,937
522,968

564,223
88,491

90,624
8,147

5,063
41

صرف الوطني العراقي **
الم

العراق
329

329
241

241
226

226
غ.م

غ.م
42

بنك البركة السوداني *
السودان

228
228

547
547

45
45

26
26

43
ضامن اإلسالمي *

بنك الت
السودان

182
182

329
329

38
38

12
12

44
بنك النيل األزرق * 

السودان
369

369
4

4
99

99
53

53
45

بنك الشام ** 
سوريا

40
66

58
78

25
45

13
19

46
البنك السوداني الفرنسي ***

السودان
123

123
222

222
13

13
9

9
47

مصرف اليمن البحرين الشامل *
اليمن

153
153

206
206

31
31

7
7

48
صرف ايالف اإلسالمي

م
العراق

69
54

44
21

202
187

-0.6
1.2

49
صرف الثروة الحيوانية *** 

م
السودان

71
71

155
155

6
6

6
6

50
البنك العربي السوداني *

السودان
27

27
144

144
13

13
3

3
المجموع العام

473,684
513,539

524
,917

566
,169

89,190
91,326

8,274
5,198

المصدر: المواقع اإللكترونية للمصارف.  مالحظة: * الفصل األول 2020، ** نهاية 2019، *** نهاية 2018، **** نهاية 2017.
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البنوك ا#سالمية تطلق برنامجًا تدريبيًا متقدمًا
 لخريجي الجامعات لدعم خطة التعافي ا#قتصادي

ا$خبار والمستجدات

عدنان أحمد يوسف
 رئيس مجلس إدارة

 جمعية مصارف البحرين

 الدكتور وحيد القاسم 
الرئيس التنفيذي لجمعية 

مصارف البحرين

إتفق عدد من البنوك اإلسالمية في البحرين على إطالق برنامج 
تدريبـــي متقدم لخريجـــي الجامعات من البحرينييـــن، بغية تمكينهم 
من الحصول على وظائف مناسبة في المجاالت المصرفية والمالية 

وغيرها، وذلك بالتعاون مع جمعية مصارف البحرين. 
ويأتـــي إطالق هذا البرنامج إســـتجابة لمبـــادرات خطة التعافي 
اإلقتصـــادي التـــي أطلقتهـــا مملكة البحريـــن، وتهدف إلـــى توظيف 
20 ألـــف بحرينـــي، وتدريـــب 10 آالف بحرينـــي ســـنوياً لغايـــة العام 
2024. وشـــارك فـــي إطـــالق هـــذه المبـــادرة كل مـــن بنـــك اإلثمار، 
اإلســـالمي،  البحريـــن  وبنـــك  التجـــاري،  الخليجـــي  والمصـــرف 
وبيـــت التمويـــل الكويتـــي، وبنـــك البركة اإلســـالمي وبنك الســـالم.

وقـــد تم تصميـــم البرنامج التدريبي، الذي يمتد لمدة ســـتة شـــهور، 
بصـــورة متطورة، بحيـــث يركز على الجوانـــب التطبيقية، عالوة على 
إكتســـاب المهارات القيادية واإلبداعية تحت إشراف كوادر مصرفية 
مؤهلـــة. ويمنح للمتـــدرب فرصة التدريب على مســـارات مهنية عدة 
ضمن البرنامج مع تدريبه على التطبيقات الرقمية واإلســـتدامة في 

كافة هذه المسارات.  
ويقـــول عدنان أحمد يوســـف رئيس مجلـــس إدارة جمعية مصارف 
البحريـــن «تحـــرص البنوك في البحرين دومـــاً وبتوجيهات من مصرف 
البحريـــن المركزي على تقديم كل الدعم لبرامـــج التنمية اإلقتصادية، 
وخلـــق الوظائف للبحرينيين، حيث شـــهدنا ومنـــذ إطالق خطة التعافي 
اإلقتصادي، إطالق البنوك العديد من المبادرات التي تصّب في تحقيق 

هذه األهداف».
أضـــاف يوســـف: «نحن في جمعيـــة المصارف نقـــدم كل الدعم 
لكافـــة هـــذه المبـــادرات، حيث تولينا التنســـيق مع عدد مـــن البنوك 
اإلســـالمية إلطالق برنامـــج تدريبي متقدم لخريجـــي الجامعات من 

الطلبة البحرينيين».
  مـــن جانبـــه، أبـــدى الدكتور وحيد القاســـم الرئيـــس التنفيذي 
للجمعيـــة تقديره للقطـــاع المصرفي في البحرين «الـــذي يؤكد دوماً 
دعمه لبرامج تنويع اإلقتصاد، وخلق الوظائف في إطار خطة التعافي 
اإلقتصادي، ومن الطبيعي أن يكون هذا القطاع في مقدم  الداعمين 
لهـــذه البرامـــج. ونعمل على توســـيع هذه المبادرة لتضـــم المزيد من 

البنوك الراغبة في المشاركة فيها»
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محمد الخطيب رئيسًا شريكًا لمجموعة عمل ا#بتكار والتكنولوجيا 
التابعة للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية ا#سالمية

أعلنت شـــركة Azentio Software إختيار محمد الخطيب 
 (ITWG) رئيســـاً شـــريكاً لمجموعة عمل اإلبتـــكار والتكنولوجيا
التابعـــة للمجلس العـــام للبنوك والمؤسســـات المالية اإلســـالمية 

(CIBAFI) لفترة 2021 - 2022.
ويُعتبر تأسيس مجموعة عمل اإلبتكار والتكنولوجيا،  إستكماالً 
للخطـــة اإلســـتراتيجية التـــي إعتمدهـــا المجلـــس العـــام للبنـــوك 
والمؤسسات المالية اإلسالمية لفترة 2019 - 2022، والتي تهدف 
إلـــى إعداد مبـــادرات جديدة تســـعى الى تعزيز تبنـــي التكنولوجيا 
الماليـــة لدفـــع اإلبتـــكار في نمـــو الخدمـــات المالية اإلســـالمية. 
كمـــا تهـــدف إلى تشـــجيع اإلبتكار وتطويـــر المنتجات بمـــا يتوافق 
مـــع مقاصد الشـــريعة وتطـــورات القطاع، والتعاون مع مؤسســـات 
ماليـــة أخرى في قطاع التمويل اإلســـالمي لدعم التكامل الشـــامل 
إلتجاهات التكنولوجيا األكثر إنتشاراً، وتشجيع الشراكات والتعاون 
مـــع الجهات الفاعلة الرئيســـية في المنظومة العامـــة للتكنولوجيا 

المالية.
ويؤكـــد الدكتـــور عبداإلله بلعتيق، األمين العـــام للمجلس العام 
للبنوك والمؤسســـات المالية اإلســـالمية «أهمية الدور الذي تلعبه 
التكنولوجيا في إســـتمرارية نجاح أي مؤسســـة في الوقت الراهن، 
وعليـــه فإننـــا نتطلع للعمـــل البنَّاء مع مجموعة العمـــل لتنفيذ عدد 

محمد الخطيب

من األنشـــطة والمبادرات التي تركز علـــى تعزيز تبني التكنولوجيا 
المالية بين أعضاء المجلس العام وأصحاب المصلحة».

وكان محمد الخطيب، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
الســـابق لـPath Solutions، «قد ُعّين رئيســـاً لمنطقة الشـــرق 
األوسط وأفريقيا ومدير عام لقسم الخدمات المصرفية اإلسالمية 
لـAzentio، بعد إســـتحواذها على شـــركة البرمجيات المصرفية 
اإلســـالمية الحائزة على جوائز عدة. وما هـــذا المنصب إال داللًة 
واضحًة عما ســـيقدمه هذا الرجل المخضرم من إسهامات واسعة 
النطـــاق في مجـــال الخدمات المصرفية، فضـــًال عن خبراته التي 
 Azentio إكتســـبها خالل ســـنوات، بغية مســـاعدة قاعدة عمالء
المتنوعة على وضع إســـتراتيجيات تكنولوجيا الجيل الجديد التي 

تلبي توقعات العمالء الرقمية وتدعم نمو األعمال».
أمـــا محمـــد الخطيـــب فقـــال: «لقد كنُت مشـــاركاً نشـــطاً في 
إجتماعات المجلس العام للبنوك والمؤسســـات المالية اإلسالمية 
لســـنوات عدة، ويشـــرفني أن يتّم اختياري هذا العام رئيساً شريكاً 
لهـــذه المجموعة ذات األهـــداف المهمة والمميـــزة. وكان التوقيت 
الذي إختير خالله تشـــكيل  مجموعة عمل اإلبتـــكار والتكنولوجيا 
هـــو األفضـــل، في حين يُحـــاول قطاع التمويل اإلســـالمي أن يُثبت 
مكانتـــه ويُصـــّوب دوره في ظل منظومة متكاملة ناشـــئة في خضم 
ثـــورة الصناعة. وكان من المهـــم أن يضطلع المجلس العام للبنوك 
والمؤسســـات المالية اإلســـالمية بدوٍر أساسي يقوم على مساعدة 
أو في بعض األحيان حتى توجيه البنوك اإلســـالمية في إبتكاراتها 

للتكنولوجيا ليحول دون إنجرافها نحو عدم المالءمة».

ا$خبار والمستجدات
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أعلن رئيس الهيئات اإلقتصادية الوزير الســـابق 
محمـــد شـــقير عـــن إنشـــاء «إتحـــاد مجالـــس رجال 
األعمـــال اللبنانية – الخليجية»، في إجتماع موســـع 
عقـــد فـــي مقر غرفـــة بيـــروت وجبل لبنان وشـــارك 
فيه عـــدد من األعضاء الموجودين فـــي الخارج عبر 
تقنيـــة Zoom، بهدف تنميـــة العالقات اإلقتصادية 
بيـــن لبنـــان وهذه الـــدول الشـــقيقة وتعزيـــز التعاون 
والشـــراكة بين القطاع الخـــاص اللبناني والخليجي، 
والحفـــاظ على أفضـــل العالقات بين لبنـــان وعمقه 
العربي وروابطه اإلنســـانية واإلجتماعية مع المجتمع 

إنشاء إتحاد مجالس رجال ا-عمال اللبنانية – الخليجية 
وإنتخاب سمير الخطيب رئيسًا له

الخليجي وعلى مصالحه اإلقتصادية اإلستراتيجية العليا.
ويضم اإلتحاد كل من: الوزير الســـابق محمد شـــقير، رئيس جمعية 
الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص 
االمتياز يحيى قصعة، رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، 
رئيـــس غرفـــة التجارة الدولية - لبنان وجيه البزري، رئيس جمعية تجار 
بيـــروت نقوال الشـــماس، رئيـــس نقابـــة المقاولين مـــارون الحلو، رئيس 
المجلس اللبناني - العماني شادي مسعد، رئيس مجلس العمل اللبناني 
في أبوظبي ســـفيان الصالح، رئيس المجلس اللبناني - السعودي رؤوف 
أبو زكي، رئيس المجلس اللبناني – القطري فادي صعب، رئيس المجلس 
اللبناني – الكويتي، رئيس المجلس اللبناني – البحريني، النائب ميشال 
ضاهر، جوزف طربيه، بيار األشقر، صالح عسيران، وسام فتوح، سمير 

الخطيب، سليم الزعني، إيلي رزق، مروان صيداني، وسام العريس.
وأجـــرى إتحاد مجالـــس رجال األعمـــال اللبنانيـــة – الخليجية في 
جلسة عقدت برئاسة شقير إنتخابات إلختيار هيئة مكتب اإلتحاد، التي 
جاءت كاآلتي: سمير الخطيب رئيساً، جاك صراف نائباً للرئيس، وسام 
فتوح أميناً للمال، ونقوال شـــماس وصالح عســـيران أعضاء. وتم تعيين 

الفونس ديب أمين سر اإلتحاد.

Ö«£îdG
وبعد إتمام عملية االنتخاب، تحدث رئيس اإلتحاد ســـمير الخطيب 

شاكراً جميع األعضاء على ثقتهم ومحبتهم. 
ورحـــب الخطيـــب بإســـتقالة وزيـــر االعالم جـــورج قرداحـــي، التي 
إعتبرهـــا ضروريـــة لفتح البـــاب أمـــام المعالجات التي تعيـــد العالقات 
األخويـــة بين لبنان ودول الخليج وخصوصاً المملكة العربية الســـعودية، 

إلى نصابها الطبيعي.

وأكـــد أنـــه آن األوان إلعطـــاء األمـــور بعدهـــا الحقيقـــي خصوصاً 
عالقات لبنان االخوية وعالقاته اإلجتماعية واإلنســـانية وعمقه العربي 
داً على أن العالقة مع دول الخليج والســـعودية يجب  واإلقتصادي، مشـــدِّ
أن تكـــون في أعلى ســـلم أولويات الدولة اللبنانية لـــكل هذه االعتبارات 

مجتمعة.
وإذ اعتبـــر الخطيب أن لبنان، مع إســـتقالة قرداحي وزيارة الرئيس 
الفرنســـي ايمانويل ماكرون الى الخليج والسعودية، أمام فرصة حقيقية 
د على أن االلتزام بالمسؤولية الوطنية يوجب  إلعادة وصل ما انقطع، شدَّ
على القوى السياســـية والســـلطة، القيام بكل الخطوات التي من شـــأنها 
إعـــادة ثقة هـــذه الدول الشـــقيقة بلبنـــان، مؤكداً في الوقـــت عينه على 
ضـــرورة تنفيذ ورقة الهيئات اإلقتصادية في أســـرع وقت ممكن لضبط 
عمليات تهريب الممنوعات الى المملكة العربية الســـعودية، إفساحاً في 
المجـــال إلعـــادة تصدير منتجاتنا الزراعية وبعـــض الصناعات الغذائية 

الى أسواق المملكة.
وأكد الخطيب أن اإلتحاد ســـيكون حاضـــراً للتصدي لكل محاوالت 
النيل من عالقات لبنان األخوية، وللدفاع عن هويته ومصالحه ومصالح 
اللبنانيين، داعياً الجميع، وخصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة والخطرة 
فـــي تاريخ لبنان، الى توخي أقصى درجات العقالنية، والى إعالء شـــأن 

لبنان واللبنانيين فوق كل اعتبار.
وختـــم الخطيب قائًال: أنا متأكد أنـــه كما كانت العالقات بين لبنان 
ودول الخليـــج على أفضل حال طوال الســـنوات الماضيـــة، فإنني أيضاً 
متأكد من أن هذه العالقات األخوية ستعود الى ما كانت عليه، إنطالقاً 
مـــن محبة هذه الـــدول للبنان وشـــعبه وإنطالقاً من حرصهـــا التاريخي 
الشـــديد علـــى كيانه وســـيادته وإســـتقالله، ال ســـيما المملكـــة العربية 

السعودية التي كانت في طليعة الداعمين لنشأة لبنان وإستقالله.

ا$خبار والمستجدات
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عـــت «فودافـــون»، الشـــركة الرائـــدة فـــي مجـــال تكنولوجيـــا  وقَّ
اإلتصاالت، إتفاقية شـــراكة مع وكالـــة اإلتصاالت اإلبداعية «ميماك 
أوغلفي» ووكالة اإلتصاالت التسويقية العمانية المتخصصة «العالمة 
للتسويق»، التي تتخذ من مسقط مقراً لها، لتحقيق التميُّز التسويقي 
علـــى مســـتوى عالمي في ســـلطنة ُعمـــان؛ حيث ســـتتعاون الوكالتان 
معـــاً إلطالق وبناء عالمة فودافون التجارية في الســـلطنة مع تطوير 

مهارات العمانيين العاملين بقطاع التسويق في الوقت نفسه.
وتؤكـــد إتفاقيـــة الشـــراكة إيمـــان «فودافون» بقدرات الشـــركات 
الصغيرة والمتوســـطة في ســـلطنة عمـــان، وإلتزامها اإلســـتثمار في 

القيمة المحلية المضافة.

في ســـياق جهـــود بنك 
الكويـــت المركـــزي وهيئـــة 
للتوعيـــة  المـــال  أســـواق 
المســـتمرة للعمـــالء بهدف 
الماليـــة  الثقافـــة  تعزيـــز 
المجتمع،  والمصرفية لدى 
وفي ضوء إنتشـــار التعامل 
أو اإلســـتثمار فـــي األصول 
اإلفتراضيـــة أو ما يُســـمى 
بـ «العمـــالت اإلفتراضية»، 

 محافظ البنك المركزي، د. محمد يوسف الهاشل: 
التداول في ا-صول ا#فتراضية مجازفة خطرة

 «فودافون» تدعم قطاع ا#تصاالت التسويقية 
في عُمان بعقد  شراكة مع «أوغلفي» و«العالمة»

عـــن إحتمالية تعّرضهم لعمليات اإلحتيـــال، وبالتالي فإن التداول في 
األصـــول اإلفتراضية يُعد مجازفة خطرة مـــن قبل األفراد على وجه 

الخصوص».
وأشـــار المحافظ د. الهاشـــل إلى «أن هذه الحملة التوعوية هي 
الحملـــة الثانية، التي يقيمها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع هيئة 
أســـواق المال»، مؤكداً «إســـتمرار التعـــاون بين الجانبين في ســـبيل 
تقديم مزيد من التوعية حول المواضيع المتعلقة باإلستثمار واإلدخار 

والثقافة المالية، بما يعود بالنفع على أوسع شريحة من المجتمع».
مـــن جانبـــه، قـــال رئيس مجلـــس مفوضـــي هيئة أســـواق المال، 
المديـــر التنفيـــذي الدكتور أحمـــد الملحم: «إن الحملة ســـتركز على 
نشر عدد من القضايا، منها ما يتعلق باألصول اإلفتراضية واألدوات 
اإلستثمارية العالية الخطورة، كذلك اإلستثمار عبر المواقع الوهمية 
أو المضللـــة»، مؤكـــداً «أهمية إدراك الجمهور للتحوالت المســـتجدة 
بفضـــل تطـــور التقنيـــات المالية وســـهولة الحصول علـــى الخدمات 
المالية، وإجراء التحويالت والشـــراء عبر اإلنترنت، مما يمثل فرصة 
للتطـــور ويســـهل المبـــادالت التجارية، مع عدم إغفـــال ما تخلقه من 
ضغوط وتهديدات ومخاطر يجب أن يتحسب لها المتعاملون، خاصة 
مـــع تطور وســـائل التواصل وتحولها إلى قناة أساســـية للتســـويق قد 

تُستغل للترويج لتلك االستثمارات العالية المخاطر».

ا$خبار والمستجدات

 الدكتور محمد يوسف الهاشل

أطلق بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال في هذا الصدد حملة 
توعوية مشتركة حول مجموعة من الجوانب المتعلقة في هذا الشأن.
جـــاء ذلك في تصريح مشـــترك لـــكل من بنك الكويـــت المركزي 
وهيئة أســـواق المال، حيث أشـــار محافظ البنـــك المركزي، الدكتور 
محمد يوســـف الهاشـــل، إلى «أن الحملة تأتي من منطلق المسؤولية 
المجتمعيـــة تجـــاه جمهور العمـــالء، وتهدف إلى التوعيـــة بالمخاطر 
المصاحبة للتعامل باألصـــول اإلفتراضية، نظراً إلى التذبذب الحاد 
في أسعارها، إضافة إلى عدم خضوعها ألي جهة رقابية أو تنظيمية 
فـــي الكويـــت، مما يُعـــّرض المضاربين فيها لخســـائر كبيـــرة، فضًال 
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إستكمال ا#ندماج القانوني
 بين مصرفي «الريان» و«الخليجي»   

ا$خبار والمستجدات

 أعلن مصرف الريان، إستكمال إندماجه القانوني مع بنك الخليج التجاري (الخليجي)، بحيث بات المصرفان ُيعتبران كيانًا 
واحدًا بصفة قانونية، تحت إسم «مصرف الريان».

ومع إكتمال اإلندماج القانوني في دولة قطر، تتركز جهود اإلدارة على تسريع التكامل التشغيلي لكافة المنتجات والمنصات 
والخدمات في أسرع وقت، بحيث يتم دمج نقاط قوة المؤسستين ضمن منصة موحدة جديدة لمصرف الريان، لتقديم خدمات 
ذات قيمة مضافة لقاعدة عمالء البنكين المجّمعة. في هذا الوقت، سيتمكن العمالء من اإلستمرار في معامالتهم المصرفية 
كالمعتاد طبقًا ألحكام الشريعة. وُيتوقع أن ُينجز تكامل المنتجات والخدمات خالل العام 2022، تحت إشراف مجلس اإلدارة 
وفريق القيادة الجديدين، على أن يتم إطالع العمالء وأصحاب المصلحة بطريقة تدريجية حول كيفية تأثير الدمج عليهم.

وســيكون مصرف الريان أحد أكبر البنوك المتوافقة مع الشــريعة اإلســالمية في المنطقة، مع أصول إجمالية تفوق الـ 182 
مليار ريال قطري. ومن خالل ســيولته ومركزه المالي القوي، ســيكون مصرف الريان في وضع مثالي لتســريع رحلة قطر نحو 

ز قاعدة مواهبه.  تحقيق رؤية 2030 باإلستفادة من إتساع نطاقه، وجاذبية خدماته ومنتجاته، وتميُّ

محمد بن حمد بن قاسم العبداهللا آل ثاني
 رئيس مجلس إدارة مصرف الريان

حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني
 نائب رئيس مجلس إدارة مصرف الريان

فهد بن عبداهللا آل خليفة
 الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان
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ويُعتبـــر اإلندماج نقطة تحـــول في القطـــاع المصرفي في دولة 
قطـــر، حيث سيُســـاعد في دعم نمو الشـــركات وتســـهيل الصفقات 
البـــارزة، وتعزيز تنميـــة الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة وتمويلها، 
ودعم إزدهار عمالء القطاع الخاص إلدارة وتنمية ثرواتهم، وتحقيق 
أقصـــى إمكانـــات عمـــالء التجزئـــة. علمـــاً أن مصرف الريـــان بعد 
اإلندمـــاج ســـيكون له تواجد فـــي كل من فرنســـا والمملكة المتحدة 

واإلمارات العربية المتحدة.
ويقـــول الشـــيخ محمد بـــن حمد بن قاســـم العبـــداهللا آل ثاني، 
رئيـــس مجلـــس إدارة مصرف الريان: «يبشـــر إكتمـــال هذه الصفقة 
التاريخيـــة ببداية حقبة جديدة من التميُّز المصرفي في دولة قطر. 
وبصفتنـــا أحد أكبر البنوك المتوافقة مع الشـــريعة اإلســـالمية في 
قطـــر والمنطقـــة، فإننا نلتـــزم دعم النمـــو اإلقتصـــادي لدولة قطر 
وطموحاتها، حيث سيُســـاعد مصرفنـــا الجديد في دفع نمو القطاع 
المصرفـــي واإلقتصاد الوطني بما يتماشـــى مع رؤيـــة قطر الوطنية 
2030، باإلضافة إلى أنه ســـيصبح شريكاً إستراتيجياً للقطاع العام 

في الدولة».
من جهته، يوضح الشـــيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، نائب 
رئيـــس مجلـــس إدارة مصرف الريان «مـــع اإلكتمـــال الناجح لعملية 
اإلندمـــاج، يُمكننا اآلن تركيـــز جهودنا على إندماج العمليات لضمان 

تحقيـــق أكبر فائـــدة لمصرفنا ودولتنا، باإلضافة إلـــى زيادة قدراتنا 
وفعالية عملياتنا. وسنستفيد من القوة الجديدة وقاعدة رأس المال 
المعززة لمصرفنا في ســـبيل تزويد مســـتثمرينا وعمالئنا بخدمات 
تنافســـية وتجربـــة مصرفية أفضـــل، تحت مظلة العالمـــة التجارية 

الجديدة لمصرف الريان».
أمـــا فهد بـــن عبداهللا آل خليفـــة، الرئيس التنفيـــذي لمجموعة 
مصـــرف الريان فرأى: «أن هذا اإلندماج إنجـــاز تاريخي لـ «الريان» 
و«الخليجـــي» ودولـــة قطـــر، حيـــث يمثل بدايـــة رحلتنا تحـــت مظلة 
«مصـــرف الريـــان»، وهو بنك رائد متوافق مع الشـــريعة اإلســـالمية 
جاهـــز لقيادة مســـتقبل الخدمـــات المصرفية، ويلتـــزم تقديم قيمة 
أكبر للوطن والشـــعب. وســـيبقى عمالؤنا علـــى رأس أولويتنا، فيما 
نتطلع لضمان إنتقال ســـلس مع بدء نقل عملياتنا إلى منصة الريان 

الجديدة كمرحلة تالية من رحلتنا».
يُذكـــر أنه من خالل اإلندماج، إرتفع رأســـمال «مصرف الريان» 
من 7.5 مليارات ريال قطري إلى 9.3 مليارات، وقد حصل بنتيجته 
مســـاهمو الخليجـــي على 0.5 ســـهم عـــادي في «مصـــرف الريان»، 
مقابـــل كل ســـهم عادي فـــي «الخليجي». وسيســـتمر التـــداول على 
أســـهم «مصرف الريان» مع زيادة رأس المال، بينما تم شطب أسهم 

الخليجي من بورصة قطر.
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فــاز رئيس مجلــس إدارة بنك مصــر محمد اإلتربــي بجائزة 
«فخر العرب الدولية للقيادات المصرفية 2021»، والتي يتم 
منحهــا للشــخصيات األكثر تأثيــرًا في اإلقتصــاد والتنمية 

الشاملة، والمسؤولية المجتمعية. 
جــاء هذا التكريم في إطار فعاليات اإلحتفالية التي أقامتها 
أكاديمية جوائز التمّيز – دبي، أخيرًا، إلختيار الشــخصيات 
زين، وتقدير أصحاب  زًا بهدف دعم جهود المتميِّ األكثــر تميُّ
المبــادرات واإلنجازات التــي تحدث فرقًا في حيــاة األفراد، 
حيــث يتم إختيــار المرشــحين ضمــن القائمة من مؤسســة 
ــز الدوليــة وفقــًا لمعاييــر عــدة، أهمهــا: قيــاس مدى  التميُّ
تأثيرهــم فــي مجتمعاتهــم، ومــدى المســاهمة فــي تحقيق 

األهداف على مستوى الدولة والمجتمع.

محمد اإلتربي 
رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس ادارة بنك مصر

رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد ا#تربي
يحصد جائزة «فخر العرب الدولية للقيادات المصرفية 2021»

ا$خبار والمستجدات

 وحصــد محمــد اإلتربــي العديد مــن الجوائــز التكريمية، 
نظرًا إلى دوره البارز فــي خدمة اإلقتصاد الوطني، ومن تلك 
الجوائــز: حصولــه على جائــزة «فخر العــرب 2020» – فئة 
زة، كمــا إختارته األمانــة العامة  القيــادة المصرفيــة المتميِّ
لجائــزة «أفضــل العــرب» ضمــن قائمــة أفضــل 100 رئيــس 
تنفيــذي عربــي لعــام 2020، باإلضافــة إلــى حصولــه على 
جائزة أفضل شخصية قيادية لعامي 2020 و2021 من مجلة 
«آســيا وان»، وجائزة BT 100 للشــخصيات األكثــر تأثيرًا في 
اإلقتصــاد المصــري لعــام 2019 وذلــك للعــام الثالــث تواليًا 
مــن مجلــة «بيزنس توداي»، كمــا حصل علــى «جائزة أفضل 
مصرفي في العام 2018» من مجلة «ذا يوروبيان» البريطانية.

وفاز بنك مصر مؤخراً بقيادة محمد اإلتربي، بالعديد من الجوائز 
في مختلف قطاعات األعمال عن الفترة الســـابقة، وذلك من العديد 
من المؤسســـات الدولية تتويجاً إلنجازاته المحققة وجهوده المبذولة 
في مختلف القطاعات؛ فقد تم تتويج بنك مصر هذا العام بأكثر من 
60 جائـــزًة ومركـــزاً مرموقاً خالل العـــام 2021 في مختلف مجاالت 
العمـــل المصرفي، مثل التجزئـــة المصرفية، واألموال والمراســـلين 
والخزانـــة، وإدارة النقـــد، والتحوُّل واإلبتكار الرقمي، والمشـــروعات 
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإدارة صناديق أسواق النقد، 
والمســـؤولية المجتمعية، واإلســـتدامة من مؤسسات عالمية مرموقة 
مثل مجلتي «ذا يوروبيان»، و«يوروموني»، ومؤسسة «فاينانشال تايمز»، 
ومجـــالت «ذا ديجيتال بانكر»، و«غلوبال فايناناس»، و«إنترناشـــيونال 

إنفيستور»، و«آسيا وان»، و«ذا غلوبال إيكونوميكس».
وعلـــى ســـبيل المثال، في مجـــال التحوُّل الرقمـــي، حصل البنك 
علـــى العديـــد مـــن الجوائز منهـــا؛ «جائزة البنـــك األكثر إبتـــكاراً في 
مصر» في العام 2021 من مجلة «إنترناشـــيونال إنفيستور»، و«جائزة 
البنـــك األكثر تميُّزاً في التحـــوُّل الرقمي للمدفوعات – مصر2021» 
مـــن مجلـــة «ذا ديجيتال بانكر»، و«جائزة أفضـــل بنك مقدم للقروض 
الرقمية الجديدة – مصر»، في العام 2021 من مجلة «وورلد بيزينس 

أوت لوك».
وفـــي مجال ترتيب وتســـويق وإدارة القروض المشـــتركة وتمويل 
المشـــروعات وفًقـــا للتقييـــم الذي تُعده مؤسســـة بلومبـــرغ العالمية 
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للبنـــوك، حصل بنك مصر على المركز األول في الســـوق المصرفية 
المصرية في ترتيب القروض المشـــتركة حتى نهاية الربع الثالث من 
العام 2021، وذلك نتيجة إهتمام البنك بتمويل المشروعات الصغيرة 
والمتوســـطة والتمويل متناهي الصغر من خالل فروعه المنتشرة في 
جميـــع المحافظات، وذلك بإعتبارها قاطرة النمو اإلقتصادي، حيث 
يُعـــد البنك من أوائـــل البنوك التي إلتزمت متطلّبات البنك المركزي، 
ووصلت بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 27 % 
مـــن كامل المحفظـــة االئتمانية في يونيو/حزيـــران 2021 بما له من 

تأثير إيجابي على اإلقتصاد القومي.
 كذلـــك قـــام البنك بتوقيع العديد من المبـــادرات والبروتوكوالت 
التي تهدف إلى التوســـع في تمويل تلك المشـــروعات، باإلضافة إلى 
تقديـــم خدمات االستشـــارات الفنيـــة والمالية وغيـــر المالية لعمالء 
المشـــروعات الصغيرة والمتوســـطة، ونتيجة لكل تلـــك المجهودات، 
حصـــد البنك على العديد من الجوائـــز منها: «جائزة أفضل بنك في 
مجال المشـــروعات الصغيرة والمتوســـطة – مصـــر» لعام 2021 من 
مجلـــة «وورلـــد بيزينس أوت لـــوك»، و«جائزة أفضل بنـــك في مجال 
المشـــروعات الصغيـــرة والمتوســـطة – مصـــر 2021» مـــن مجلـــة 
«كوزموبوليتـــان ذا دايلـــي»، و«جائزة البنك األكثر إبتـــكاراً في تمويل 

و2021» مـــن مجلـــة «ذا بانكر» العالمية - مؤسســـة «فاينانشـــيال 
تايمـــز»، و«جائزة أفضل بنك للمعامالت المصرفية اإلســـالمية – 
مصـــر لعامـــي 2019 و2020» مـــن مجلة «إنترناشـــيونال بيزنس»، 
كما حصـــل البنك على «جائزة أفضل بنـــك للمعامالت المصرفية 
اإلســـالمية – مصـــر لعامـــي 2019 و2020» مـــن مجلـــة «غلوبال 

بانكينغ آند فاينانس ريفيو».
وفي مجال المسؤولية المجتمعية حصل البنك على «جائزة أفضل 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2021» من مجلة «غلوبال 
بيزنس أوت لوك».

وفي مجال التجزئة المصرفية، حصد البنك العديد من الجوائز منها 
«جائـــزة أفضل بنك في خدمات التجزئة المصرفية – مصر 2021»، من 
جوائـــز «وورلد فاينانس للبنوك»، و«جائزة أفضل عالمة تجارية للتجزئة 

المصرفية – مصر 2021» من مجلة «غلوبال براندز».
وفي مجال الصيرفة اإلسالمية، نجح بنك مصر في الحصول 
علـــى العديد مـــن الجوائز منهـــا؛ «جائزة أفضل بنك فـــي التمويل 
اإلســـالمي مصر لعام 2021» من مجلة «وورلد بيزنس أوت لوك»، 
و«جائـــزة عمليـــة العـــام (التمويـــل اإلســـالمي) إفريقيـــا – 2020 

بنك في مجال المسؤولية المجتمعية – منطقة الشرق األوسط لعام 
2021»، مـــن مجلة «آســـيا موني» «يوروموني»، وجائـــزة «أفضل بنك 
في مجال المســـؤولية المجتمعية – مصر» من مجلة «إنترناشـــيونال 
بيزنـــس لألعـــوام 2018 و2019 و2020»، كمـــا حصـــل البنـــك على 
«جائزة أفضل بنك في مجال المسؤولية المجتمعية – مصر» ألعوام 
2019 و2020 و2021 من مجلة «إنترناشـــيونال فاينانس»، باإلضافة 
إلـــى جائـــزة «أفضل بنك في مجال المســـؤولية المجتمعية – مصر» 
لعامي 2019 و2020 من مجلة «غلوبال بانكينغ آند فاينانس ريفيو»، 
و«جائزة أفضل بنك في مجال المسؤولية المجتمعية – مصر 2020» 

من مجلة «كوزموبوليتان ذا دايلي» العالمية.
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شارك بنك مصر في فعاليات 
لإلتصاالت  الدولي  المعرض 
المعلومــات  وتكنولوجيــا 
«كايــرو آي ســي تــي 2020» 
فى دورته الـ 24 للعام 2021، 
والذي ُأقيمت فعالياته على 
الدوليــة  المعــارض  أرض 
بيــن  الجديــدة  بالقاهــرة 
22 نوفمبر/تشــرين الثانــي 

2021 و25 منه.
علــى  مصــر  بنــك  وعــرض 
قــرض  الفعاليــات،  هامــش 
الصغيــرة  المشــروعات 

بنك مصر يعرض أول قرض ديجيتال للمشروعات الصغيرة في «كايرو آي سي تي»

ا#تربي: نخطط لطرح الجيل الجديد من خدمة ا#نترنت والموبايل البنكي

ا$خبار والمستجدات

«اكســبريس»، والــذي ُيعد أول قــرض ديجيتال في مصر، وُيعد هذا المنتج هو أول منتج رقمــي متكامل ُيطلق من خالل قطاع 
ل الرقمي المصرفــي، وُيمّكن المنتج عمــالء بنك مصر من  ل الرقمــي في بنك مصر الــذي ُيعد األول من نوعــه للتحوُّ التحــوُّ
تقديــم طلب تمويل مشــروعاتهم الصغيرة «أونالين» مــن خالل موقع بنك مصر اإللكتروني مــن دون الحاجة للذهاب للفرع، 

كذلك متابعة خطوات القرض خطوة بخطوة من خالل الموقع وذلك بأبسط الخطوات وأقل اإلجراءات.

ويُعـــّد قرض تمويل المشـــروعات الصغيرة «أونالين» هو أســـرع 
قـــرض في مصر، حيث يتـــم الحصول عليه خـــالل 5 أيام من تقديم 

طلب العميل، في ظل تطبيق الشروط واألحكام المنظمة لذلك.
وشـــارك البنك في المعـــرض عبر جناح رقمي، قـــّدم من خالله 
جميع المعلومـــات للزائرين عن خدمات ومنتجـــات البنك المختلفة، 
مســـتعيناً بفريـــق عمـــل مدرب علـــى أعلى مســـتوى، وذلـــك للترويج 
لمنتجـــات التجزئـــة المصرفيـــة وغيرها مـــن الخدمـــات المصرفية 
الرقميـــة ومنها محفظة بنك مصر BM Wallet، وخدمة اإلنترنت 

.BM Online والموبايل البنكي

»HôJE’G
ويقـــول رئيـــس مجلس إدارة بنـــك مصر، محمد اإلتربـــي «إن مصرفه 
 BM يُخطـــط لطرح الجيل الجديد من خدمـــة اإلنترنت والموبايل البنكي
Online، وذلك عبر تقديم أحدث التطورات واإلبتكارات التكنولوجية في 

المجاالت المصرفية والتي تتيح تجربة أفضل للعمالء، وبنية تحتية لتعزيز 
أداء الخدمات المصرفية للعمالء».

أضـــاف اإلتربي: «أن البنك يمتلك شـــبكة متطـــورة من آالت الصراف 

اآللـــي ATM تصل إلى نحو 3 آالف آلة تقدم خدمات الســـحب واإليداع، 
وإستبدال العمالت، وسداد الفواتير، والتبرعات، وغيرها، كما يتيح البنك 
لعمالئـــه إمكانيـــة التواصـــل معه على مدار الســـاعة من خـــالل صفحات 
بنك مصر الرئيســـية على وســـائل التواصل اإلجتماعي منها «الفيســـبوك» 

و«تويتر» و«إنستغرام».
وأشـــار اإلتربي إلى «أن البنك إستخدم للمرة األولى تكنولوجيا الذكاء 
اإلصطناعي، لتقديم خدمة Chat Bot  المساعد اآللي من خالل موقعه 
اإللكترونـــي، كذلـــك يُعـــد بنـــك مصر األول فـــي مصر الـــذي يُطلق خدمة 
WhatsApp for business، وذلك لخدمة العمالء على مدار الساعة، 

وتُعـــد تلـــك الخدمـــات التفاعلية خطـــوة نحو المضـــي قدماً فـــي التحوُّل 
الرقمي، حيث يتمكن العمالء من إجراء حوار تفاعلي في كل األوقات دون 
إنتظار، وتُســـاهم هذه التكنولوجيا في تنويع سبل التواصل مع العمالء بما 
ينعكس على سرعة ومرونة الخدمة المقدمة لإلرتقاء بكفاءتها وسرعتها».

ويُعـــد بنك مصر األول حيال توفير تكنولوجيا الشـــراء من نقاط البيع 
والمواقع اإللكترونية برمز اإلستجابة السريع QR Code لعمالء محافظ 
الهاتـــف المحمـــول، كذلك قام البنـــك للمرة األولى بميكنـــة الحصول على 

تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر لتقديم الخدمة فورياً.
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ا$خبار والمستجدات

«إن  كورمـــان  ماتيـــاس  والتنميـــة  اإلقتصـــادي  التعـــاون  لمنظمـــة  العـــام  األميـــن  قـــال 
اإلتفـــاق الدولـــي لتحديـــث نظـــام الضرائـــب الدوليـــة، ســـيُحقق المزيـــد مـــن اليقيـــن، ويُحســـن 
بهـــا». تعمـــل  التـــي  الـــدول  فـــي  العـــادل  نصيبهـــا  العالميـــة  الشـــركات  دفـــع  ويضمـــن  العدالـــة، 

وكان وزراء ماليـــة مجموعة الســـبع الكبرى قد إتفقوا في يونيو (حزيـــران) 2021، على إتفاق إطاري 
لتحديث نظام الضرائب الدولية، يشمل حداً أدنى من ضرائب الشركات في العالم ال يقل عن 15 %.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» لألنباء عن كورمان قوله في الخطاب الذي ألقاه أمام المؤتمر أخيراً، إنه 

«يتوقع أن يُوفر هذا المعدل 150 مليار دوالر عائدات ضريبية جديدة كل عام».

«التعاون ا#قتصادي والتنمية» تستهدف تنفيذ «الضرائب العالمية» في 2023

مصر تحقق أعلى نمو ربع سنوي منذ عقدين بـ 9.8 %
السعيد: إرتفاع معدل مشاركة ا-فراد في النشاط ا#قتصادي إلى 43.7 %

قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة الســـعيد: «إن اإلقتصاد المصري 
حقـــق معـــدل نمو بلغ 9.8 % خالل الربع األول من المالي الحالي 2021 – 
2022، وهـــو أعلى معدل نمو ربع ســـنوي على إمتـــداد العقدين الماضيين، 
مقارنة بمعدل نمو 0.7 % خالل الربع األول من العام المالي 2021/2020.
وعرضت الســـعيد، خالل إجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور 
مصطفى مدبولي، المؤشـــرات األولية ألداء اإلقتصاد المصري خالل 
الربـــع األول من العام المالي الحالـــي 2022/2021، متوقعة «تواُصل 
إرتفـــاع معـــدل النمو الســـنوي ليُراوح بيـــن 5.5 % و5.7 % في نهاية 
العـــام المالي الحالـــي، مدفوعا بالطفرة الُمحققة فـــي معدالت النمو 
في الربع األول»، مشـــيرة في الســـياق ذاته، إلى «أن مختلف األنشـــطة 
االقتصادية نجحت في تحقيق معدالت نمو موجبة خالل الربع األول».
وتابعت الســـعيد: «أن قطاع المطاعم والفنادق حقق أعلى معدل نمو 
ربع سنوي بنحو 181.8 % بما يعكس التعافي الملحوظ لهذا القطاع بعد 
تداعيات جائحة كورونا. كما حققت قناة السويس معدل نمو بلغ 20 % 
خالل الربع األول من العام المالي 2022/2021، بتعاف ملموس مقارنة 
بالربـــع المماثل من العام الســـابق، ويرجع ذلك إلى زيادة إيرادات القناة، 
وعدد الســـفن والحمولة، كما حافظ قطاع اإلتصاالت على معدالت نمو 
مرتفعة حيث حقق معدل نمو 16.3 % نتيجة لزيادة مستخدمي اإلنترنت 
فائق الســـرعة، والمشـــتركين في الهاتف الثابت، وزيادة إيرادات خدمات 

البيانات نتيجة اإلستثمار في البنية التحتية الرقمية».
وأوضحت الوزيرة الســـعيد «أن قطاع الصناعات التحويلية حقق 
أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 15.2 % خالل العقدين الماضيين، 
بعد إنكماشـــه بنحو 12.7 % خالل الربع المماثل من العام السابق، 
وذلك نتيجة التحســـن في أنشطة صناعات الورق، والمستحضرات 
الدوائية، والمشـــروبات والمالبس، كما حقق قطاع التشـــييد والبناء 

معدل نمـــو بلغ 10.5 % مقارنة 
بــــ 2.6 % فـــي الربـــع المناظر 
من العام المالي 2021/2020؛ 
وذلـــك نظـــراً إلـــى زيـــادة قيمة 
المجتمعات  هيئـــة  إســـتثمارات 
العمرانية الجديدة التي أدت إلى 
زيادة اإلنتاج في قطاع التشـــييد 
وزيـــادة االســـتثمارات الموجهة 

إلى األنشطة اإلقتصادية».
وفي غضـــون ذلك، عرضت 

وزيرة التخطيط هالة السعيد 

الســـعيد، مســـاهمات األنشـــطة اإلقتصاديـــة المختلفـــة فـــي الناتج 
المحلـــي اإلجمالي خالل الربع األول للعـــام المالي الحالي، موضحة 
«أن القطاعات األكثر إســـهاماً هي قطاعـــات: الصناعات التحويلية، 
والزراعة، والتجارة، واألنشـــطة العقارية»، مشيرة إلى «إرتفاع معدل 
مشـــاركة األفراد في النشـــاط اإلقتصادي إلى 43.7 % خالل الربع 
األول مقارنـــًة بنحـــو 41.1 % فـــي الربع المماثل من العام الســـابق، 

نتيجة إرتفاع معدل المشاركة لكل من اإلناث والذكور».
وفـــي ما يتعلق بمؤشـــرات أداء القطـــاع المالي والنقـــدي، ألمحت 
الوزيرة الســـعيد إلـــى «إرتفاع معـــدل التضخم خالل ســـبتمبر (أيلول) 
2021، ليصل إلى 8.0 % على أســـاس ســـنوي، فيما بلغ 1.6 % على 
أساس شـــهري، نتيجة إرتفاع األسعار العالمية للطاقة والسلع الغذائية 
والمعادن، بينما شـــهد ســـعر الصرف إنخفاضاً مستمراً منذ سبتمبر/
أيلول 2019، حتى وصل إلى 15.7 جنيه/دوالر في سبتمبر/أيلول 2021، 
وإســـتمرت إحتياطات النقد األجنبي في اإلرتفاع للشهر السادس عشر 

توالياً لتصل إلى 40.8 مليار دوالر في سبتمبر/أيلول 2021».
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بنك اليمن والكويت للتجارة وا#ستثمار..
الثبـــات والريـــادة في زمـــن الحـــرب

الدراسات وا$بحاث والتقارير

ُيعدُّ الثبات من أهم مقومات النجاح ألية مؤسسٍة إقتصادية، 
ســواًء كانت مصرفية أو صناعية أو تجارية، أو خالفها، وذلك 
لكونه من أهم معايير التقييم لتلك المؤسسة، كما أنه يعطي 
لهــا قابلية المتانــة والثقة، بل وُيحّقق لهــا التطور والنهوض 
المســتمرين؛ وهــذا هو واقــع بنك اليمــن والكويــت للتجارة 
واإلســتثمار؛ فهو ثبت فــي مواجهة كل األحداث السياســية 
والصعــاب اإلقتصادية التي مّرت بها البــالد، وأبرزها الحرب 

المستعرة منذ عام 2014م وحتى يومنا هذا. 

وأنـــا هنا لســـُت في صدد ســـرد أوجـــاع وآالم 
تلـــك الحـــرب الملعونة؛ لكنني في صـــدد الحديث 
عن نجـــاٍح كبير لبنك اليمن والكويت والذي تجاوز 
ق ثباتـــاً كبيراً في  تلـــك الحـــرب وآثارها، بـــل وحقَّ
مواجهتها، رغم تعّرض العديد من البنوك المماثلة 
لخســـائر كبيرة، نتيجة عوامل عدة؛ أبرزها فقدان 
الُمودعيـــن لعامل الثقـــة في البنـــوك اليمنية؛ مما 
أدى إلـــى ســـحب ودائعهم المالية والعـــزوف أيضاً 
عـــن عمليات اإليداع بتلك البنـــوك، وبالطبع فبنك 

اليمن والكويت أحد ضحايا إنعدام تلك الثقة. 
ولـــم يقـــف األمـــر عند هـــذا الحد فقـــط، بل 
وأفشلت تلك الحرب لمعظم خططه اإلستراتيجية؛ 
ولكنه لم يتوّقف مكانه، بل حاول إمتصاص كل تلك 
العراقيل والصعوبات، وقـــام بالعمل على تجاوزها 
ليحقـــق بذلـــك إنجـــازاٍت وأرقاٍم كبيـــرة تتمثل في 
النـمـــو بـمركزه المالي، والتطـــور في حجم ودائعه 
البنكيـــة، بل وفي توزيع األرباح الســـنوية الُمحّققة 
خـــالل الفتـــرة (2014 – 2020م)؛ تلك الســـنوات 
الســـبع الِعَجـــاف التـــي عصفـــت بالبلـــد، وبكيانه 
واقتصاده، بل وبكل شـــيٍء جميٍل فيه، وحرص على 
التزود بأحـــدث النظم البرمجيـــة المصرفية، كما 
ـــذ البنك تعليمـــات البنك المركـــزي اليمني في  نفَّ
ما يخص غســـل األموال ومكافحـــة اإلرهاب، عبر 
إتباعـــه للعديد من الخطـــوات المصرفية الدقيقة 
والســـليمة، ويأتـــي علـــى رأســـها تطبيـــق المعايير 
العالميـــة للعمل المصرفي وفقاً إلتفاقيات (بازل1، 
بازل2، بازل3) وســـيطبق إتفاقية (بازل4) حال صدورها، وعمل على 
تمتين قاعدته الرأســـمالية، وتوسيع خدماته، وتطوير منتجاته، ورفع 
كفاءة العنصر البشـــري لديه، وزيـــادة قدراته التقنيـــة والمعلوماتية، 
وااللتزام بتطبيق معايير الجودة الشـــاملة العالمية من خالل وســـائل 
عمل حديثة ومتطورة يضطلع بها مسؤولون أكفاء وذوو خبراٍت كبيرٍة 

ومتطورة.
محـمــد علــي ثــامـــر
كاتب وباحث مـــن اليمــن
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 أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، توقيع شـــراكة إســـتراتيجية 
مـــع مبادرة ســـدرة وفريق «حلم أخضـــر» التطوعي التـــي تأتي تحت 
مظلة حملة (KFH is Green) وجهوده لحماية البيئة والدعوة إلى 

تشجير وتخضير الكويت في إطار برنامج المسؤولية المجتمعية.
وتهدف الشراكة اإلستراتيجية إلى التوعية بأهمية الحفاظ على 
البيئة والزراعة، وتتضمن أنشـــطة ومشـــروعات بيئية عدة في مجال 

التشجير والحد من اإلنبعاثات الكربونية.
وتمثل هذه الشراكة توحيداً للجهود الرامية إلى زيادة المساحات 
الخضراء في الكويت، وتشـــجيع المبـــادرات الصديقة للبيئة، إضافة 
إلـــى أنه مـــن خالل هذا النوع مـــن مبادرات المســـؤولية المجتمعية، 
يُمكن لـ «بيتك» أن يدعم أهداف التنمية المســـتدامة (SDGs) التي 

وضعتها األمم المتحدة وتماشياً مع رؤية الكويت 2035. 
وقال فهد السعد، مساعد مدير العالقات العامة وإدارة الفعاليات 
في «بيتك»: «تشـــكل هـــذه اإلتفاقية جزءاً ال يتجزأ من إســـتراتيجية 
«بيتـــك» الهادفـــة إلـــى المضي قدماً فـــي جهود تحقيق أثر مســـتدام 
للمســـاهمات والمبادرات المجتمعيـــة التي تعكس إهتمام البنك تجاه 

مختلف القضايا وال سيما البيئية». 
أضاف الســـعد: «من خالل هذه المبادرات، نســـعى إلى أن يكون 

«بيتك» يدعم إنشاء أول منصة Carbon Offset في الكويت

ا$خبار والمستجدات

قـــال محافظ البنـــك المركزي 
الســـعودي (ساما) فهد المبارك في 
منتدى مالي في العاصمة السعودية 
ســـتمنح  المملكـــة  «إن  الريـــاض: 
تراخيص تشغيل للمزيد من البنوك 
إلى «أن المملكة  الرقمية»، مشـــيراً 
أصدرت هذا العام 2021، تراخيص 

محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) فهد المبارك:

السعودية ستسمح بالمزيد من البنوك الرقمية
المملكة أصدرت في 2021 تراخيص أول بنوكها الرقمية«إس.تي.سي» والبنك السعودي الرقمي

ألول بنوكها الرقمية وهما بنك «إس.تي.سي» والبنك السعودي الرقمي».
وقال المحافظ المبارك: «تســـعى المملكة العربية الســـعودية إلى 
الخـــروج ببنك مركـــزي رقمي منخفـــض التكاليف، يُحاكـــي العمليات 
الرقمية، ويكون لديه تحوط من الســـيولة الحقيقية المحتفظ بها في 

البنوك المركزية».

 وأشـــار المبارك إلى «أن بعض الدول بدأت تُجّرب هذه األنظمة، 
ولدى المملكة تجربة مشروع عابر للعملة الرقمية مع اإلمارات العربية 
المتحدة، ويوجد مشـــروع كبير للتقنية المالية في السعودية»، موضحاً 
أنـــه «يوجـــد عملة موّحدة لنظـــام المقاصة بين البنـــوك في المنطقة، 
وفي منطقة الخليج توجد سياسة تبادل عمالت مشابهة جداً للعمالت 
الرقميـــة، وتعتمـــد كثيراً على الدوالر، لذلـــك لدينا القدرة أكثر من أي 

منطقة أخرى لإلنتقال للعملة الرقمية على مستوى المنطقة».
وقـــال المبـــارك: «إن لدينـــا تجربة مع شـــركاء آخرين فـــي العمالت 
الرقميـــة للبنوك المركزية»، مؤكداً «أن العمالت الرقمية ســـتكون ضمن 
النظـــام المصرفي»، مؤكداً «أن المملكة لديها في الوقت الراهن نحو 32 
شـــركة تقنية مالية، تعمل في قطاعات مختلفة سواء المدفوعات المالية 
أو التأمين أو غيرها من األنشطة، ولدينا برنامج المصرفية المفتوحة».

«بيتـــك» داعماً أساســـياً  للحفـــاظ على بيئة الكويـــت وتعزيز الثقافة 
البيئية لدى أفراد المجتمع وتشجيعهم على حمايتها».

 ويهـــدف «بيتك» إلى مواصلة المزيد من الجهود خالل المراحل 
المقبلـــة لزراعة المزيد من األشـــجار وتنظيم المبادرات المشـــابهة. 
وقـــد دعا موظفيـــه إلى جانب فريقـــه التطوعي، إلى المشـــاركة في 
حملة زراعة األشجار في محمية العبدلي التي حددتها الهيئة العامة 

لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
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على هامش المعرض ا-فريقي للتجارة البينية في جنوب أفريقيا
بروتوكول تعاون بين «ا-هلي المصري» و«أفريكسيم بنك»

ا$خبار والمستجدات

العام 1993 في جوهانســـبرغ، في دعم تلك العالقات اإلقتصادية مع 
الدول األفريقية وال ســـيما جنـــوب أفريقيا التي تُعد أحد أهم الدول 
األفريقية، ومن أكثرها تحقيقاً لمعّدالت النمو في مختلف المجاالت 

اإلقتصادية والذي جعلها من أهم األسواق األفريقية».
يُشـــار إلى أن المعرض األفريقي للتجارة البينية، والذي يشـــارك 
فيه البنك األهلي المصري، شـــهد فرصاً إستثمارية فريدة من خالل 
تواجـــد قوي من العديد مـــن الدول العربية واألفريقية، حيث تشـــير 
التقاريـــر المبدئية إلى تواجد أكثر من 1100 عارض من أكثر من 59 
دولـــة في العالم فـــي المعرض، من بينها أكثر من 40 عارضاً مصرياً 
فـــي مختلف المجاالت، باإلضافة الى حضـــور أكثر من 11 ألف زائر 
للمعرض، وهو ما شـــجع البنك على التواجد في المعرض، سعياً إلى 
ال، في ظل تعزيز ســـبل  تحقيـــق مزيد من الشـــراكات والتواصل الفعَّ
التعاون وتبادل الخبرات مع البنوك األفريقية المشـــاركة بغية توسيع 

قاعدة اإلستفادة. 

ـــع البنـــك األهلي المصـــري، بروتوكول تعاون مع «أفريكســـيم  وقَّ
بنـــك» على هامش المعـــرض األفريقي للتجارة البينية الذي أُقيم في 
مدينة ديربان في جنوب أفريقيا، ونظمه «أفريكســـيم بنك» بالتعاون 

مع اإلتحاد األفريقي.

ويقول رئيس مجلس إدارة البنك األهلي المصري هشـــام عكاشه 
«إن توقيـــع البروتوكـــول يأتـــي بهـــدف توثيق العالقـــات، ووضع إطار 
للتعاون وتنســـيق الجهود المبذولة لدعـــم القطاعين العام والخاص، 
وتحديـــد وإعداد المشـــروعات المزمـــع تمويلها، وتوفيـــر التمويالت 
الالزمة للعديد من المشـــروعات اإلســـتثمارية للشـــركات المصرية، 
وتوفيـــر المناخ اإلســـتثماري المالئـــم لها، ومســـاعدتها على إقتحام 
السوق األفريقية الواعدة، مع إتاحة الخدمات اإلستشارية والتدريبية 
والمعامـــالت الدولية لتلك الشـــركات بما يضمن لهـــا أفضل عوامل 
النجـــاح، وبمـــا يتيح لها اإلســـتفادة من الفرص اإلســـتثمارية الكبيرة 
فـــي القارة األفريقيـــة في مختلـــف المجاالت الصناعيـــة والزراعية 
ومجـــاالت الطاقة، وهو الدور الذي يأخذه البنك على عاتقه بوصفه 
أكبـــر البنـــوك المصرية وأكثرها دعماً للشـــركات الناشـــئة والكبرى، 

سواء محلياً أو على الصعيد اإلقليمي والدولي».
الة   وأضاف عكاشـــه «أن مشـــاركة البنك األهلي المصـــري الفعَّ
فـــي هذا المعـــرض المهم، تأتـــي إيماناً مـــن البنك بأهميـــة التعاون 
االقتصادي والتجاري مع مختلف الدول، وإســـتثماراً لنجاح المعرض 
في دورته في العام 2018 التي إستضافتها مصر، وشارك فيها البنك 
أيضا بفاعلية»، مشـــيراً إلى «دور مكتب تمثيل البنك الذي إفتُتح في 

 zô°üe äÓ°UGƒe{h z…ô°üªdG »∏gC’G{ ø«H á«bÉØJEG
ójóL ºgÉ°ùªc ∂æÑdG ∫ƒNóH ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ IOÉjõd

ع البنك األهلي المصري إتفاقية مساهمين  من جهة أخرى، وقَّ
بغرض المســـاهمة في شركة مواصالت مصر التي تدير مشروع 
متطـــور للنقـــل الجماعي الذكي للـــركاب، وذلك عـــن طريق ضخ 
رأســـمال جديـــد في الشـــركة يُمّكنه من تملك نســـبة 20 % من 

أسهم الشركة. 
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ا$خبار والمستجدات

وأكـــد هشـــام عكاشـــه رئيـــس 
مجلس إدارة البنك األهلي المصري 
«إن اإلتفاقيـــة تأتي في إطار الدور 
التنمـــوي الرائـــد للبنـــك في خدمة 
أهداف التنمية المســـتدامة و«رؤية 
مصـــر 2030» فـــي مجـــال تطويـــر 
حيـــث  الـــركاب،  نقـــل  منظومـــة 
يســـتهدف البنك من اإلستثمار في 
الشـــركة - بوصفها واحدة من أكبر 
شـــركات النقـــل الجماعـــي للركاب 
- تنويـــع مصادر تمويل مشـــروعاته 
طويلـــة األجـــل مـــن خـــالل تمويـــل 
مشروعات البنية التحتية، وال سيما 

في قطاعات النقل».

 á«≤jôaC’Gh ájô°üªdG á«aô°üªdG ¥ƒ°ùdG »a ∫hC’G
»°ù«FQ ÖJôeh πjƒªà∏d π«cƒc
ácôà°ûªdG ¢Vhô≤∏d ¥ uƒ°ùeh 

äÉahô°üe OGó°S áeóN ≥∏£ oj z…ô°üªdG »∏g C’G{
á«ÑæLC’G äÓª©dÉH øjóaGƒdG ÜÓ£∏d ájô°üªdG äÉ©eÉédG

تستمر القروض المشتركة في البنك األهلي المصري في تحقيق 
نتائـــج متميـــزة على الصعيـــد المحلي والدولي، هذا مـــا تؤكده نتائج 
التقييـــم الذي أعدته مؤسســـة بلومبرغ العالمية عن القائمة الخاصة 
بأداء القروض المشـــتركة خالل التســـعة أشـــهر الماضيـــة من العام 
2021، والـــذي أظهـــر حصول البنـــك األهلي المصـــري على المركز 
األول كأفضل بنك في الســـوق المصرفيـــة المصرية واألفريقية عن 
قيامه باألدوار المختلفة وهي: وكيل التمويل ومرتب رئيســـي ومسوِّق 

للقروض المشتركة.  
كما أظهـــرت النتائج أيضاً حصول البنـــك األهلي المصري على 
المركز الثالث كمرتب رئيسي والمركز الرابع كوكيل للتمويل والمركز 
الخامس كمســـوق للقروض المشـــتركة على مســـتوى منطقة الشرق 
االوســـط وشـــمال أفريقيا، وذلك بعد العديد من البنوك ومؤسسات 
التمويل الدولية، حيث إســـتطاع البنـــك إدارة 38 صفقة تمويلية وهو 
أكبر عدد صفقات تم ترتيبها وإدارتها من قبل أي مؤسسة مالية على 
مســـتوى الشرق األوسط وأفريقيا، وذلك بقيمة إجمالية تخطت 164 

مليار جنيه حتى الربع الثالث من العام 2021.

 أطلق البنك االهلي المصري خدمة جديدة بهدف سداد مصروفات 
الجامعــــات المصرية للطالب الوافديــــن بالعمالت األجنبية، وهو ما يأتي 
تماشــــياً مع المبادرة الرئاســــية «أدرس في مصر»، وضمن مبادرات وزارة 

التعليم العالي بالتعاون مع البنك المركزي. 
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك األهلي المصري يحيى 
أبــــو الفتــــوح «إن تلك الخدمة تأتي في إطار الدعــــم الدائم والمتنامي من 
البنــــك األهلي للمبادرات القومية، وحرصاً على تســــهيل كافة المعامالت 
المصرفية للطلبة الوافدين الالزمة لسداد مصروفاتهم الجامعية بالعمالت 
األجنبية، فضًال عن جذب وتســــهيل إجــــراءات قيد الطالب الوافدين في 
الجامعــــات والمعاهد العليــــا المصرية، من خالل إتاحة مختلف الخدمات 
التي قد يحتاج اليها الطلبة، وهو ما يُســــهم في إنجاح مبادرة «أدرس في 
مصر»، ويأتي ذلك في ضوء التكليفات الرئاسية الخاصة بتطوير منظومة 
الطالب الوافدين، وتقديم خدمات ممّيزة لهم لتذليل الصعوبات، وتيسير 

اإلجراءات الالزمة للتقدم للدراسة في مصر».
مــــن جهته، أكــــد الرئيس التنفيــــذي للتجزئة المصرفيــــة والفروع في 
البنك كريم سوس «أن الخدمة ستُتيح للطالب الوافدين اإليداعات النقدية 
لســــداد المصروفات بالعمالت األجنبية داخل فروع مصرفنا في مختلف 
المحافظات، والتي تزيد عن  570 فرعاً أو خصماً من حســــاب الطالب، 
ن الطــــالب الوافدين في كافــــة الجامعات  وذلــــك كمرحلــــة أولى بمــــا يُمكِّ
الحكومية واألهلية في جميع أنحاء مصر من سداد المصروفات بسهولة، 
واإلســــتفادة من باقــــة الخدمات والمنتجات المصرفيــــة للبنك األهلي من 
حســــابات وبطاقــــات مدفوعة مقدمــــاً وتحويالت وغيرها مــــن الخدمات 

المصرفية المتميِّزة».
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لمناسبة اليوم العالمي للمصارف، وتفاعًال مع الحملة الوطنية للتشجير «ُدمت خضراء»، الداعمة للجهود التي تبذلها مملكة 
البحرين محليًا وإقليميًا ودوليًا من أجل الحفاظ على المناخ، نّفذت المبادرة الوطنية بالتعاون مع جمعية مصارف البحرين، 
مشــروع تشــجير الســوق المركزية بتكلفة إجمالية بلغت 21 ألف دينار، وذلك من خالل زراعة أشــجار الظل بشكل ُيسهم في 

تلطيف درجات الحرارة، وتنقية الهواء من الملوثات البيئية بما يعود بالفائدة على رواد السوق ومناخ البحرين عمومًا.
وقد أجريت مراســم بدء تشــجير الســوق المركزية فــي محافظة العاصمة، في حضــور محافظ مصــرف البحرين المركزي 
رشــيد المعــراج، وأمين عام المبــادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي الشــيخة مرام بنت عيســى آل خليفة، ورئيس مجلس 

إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف، وعدد من الرؤساء التنفيذيين الراعين لهذه المبادرة.

لمناسبة اليوم العالمي للمصارف

«مصارف البحرين»  تدعم تشجير السوق المركزية
بأشجار الظل ضمن الحملة الوطنية للتشجير

المشاركون في إحتفال «ُدمت خضراء»

وشـــرح المتخصصون أهداف الحملة لجميع الرؤساء التنفيذيين 
للبنـــوك، والمصـــارف المســـاهمة فـــي التشـــجير، والمواقع التي تم 
تنفيذهـــا فـــي مرحلة الحملـــة األولـــى والنتائج اإليجابيـــة المتحققة 
مـــن تكثيف عمليات التشـــجير، بما يعود بالنفع علـــى المناخ والحياة 
الفطريـــة في مختلـــف المناطق فـــي المملكة، ومســـاهمتها في كبح 
اآلثـــار الناتجـــة عن التغيُّرات المناخية الناتجة عـــن زيادة اإلنبعاثات 
الكربونيـــة، بشـــكل يُعـــزز من جـــودة الهـــواء، ويُحافظ علـــى الرقعة 
الخضراء في مملكة البحرين، وخصوصاً أن السوق المركزية تُعد من 

أشـــّد المناطق حرارة في البحرين، وقد تم غرس عدد من الشـــتالت 
لتُعّبر عن إنطالق عملية التشجير في السوق.

مـــن جانبه، أشـــاد محافـــظ مصـــرف البحرين المركزي رشـــيد 
المعـــراج بـ «المســـاهمة الفاعلـــة من قبل جمعية مصـــارف البحرين 
والبنـــوك والمؤسســـات المالية فـــي حملة التشـــجير الوطنية، والتي 
تعكـــس إلتـــزام القطـــاع المالـــي والمصرفـــي بالتوجهـــات الوطنيـــة 
الراميـــة إلى زيادة المســـاحة الخضراء في البحريـــن وتعزيز التنمية 

المستدامة».

ا$خبار والمستجدات
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«حـــرص  المعـــراج  وأكـــد 
مصرف البحرين المركزي على 
تطويـــر التوجيهـــات ذات الصلة 
بالبيئـــة والمناخ، وزيـــادة الوعي 
حول المخاطر المتعلقة بالمناخ 
الماليـــة  المؤسســـات  داخـــل 
والمصرفية في البحرين، إضافة 
إلـــى تضمين هـــذه الموضوعات 
في الخطط التدريبية الســـنوية 

لتلك المؤسسات».

من جهته، قال رئيس مجلس 
إدارة جمعيـــة مصارف البحرين 

عدنان أحمد يوســـف «إن مشاركة الجمعية في هذه الحملة الوطنية، 
تأتـــي في إطار عـــدد من المبادرات ذات الصلة بالمناخ والبيئة والتي 
تنفذها الجمعية، بالشـــراكة مع مؤسســـات ماليـــة ومصرفية أعضاء 
بالجمعية، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك لتعظيم أثر 
مســـاهمة القطاع المالي والمصرفي في مبـــادرات حماية البيئة في 

مملكة البحرين».
وأكـــد يوســـف «أن عمل الجمعية في هذا اإلطـــار يهدف إلى رفع 
مســـاهمة مملكـــة البحرين في دعـــم القضايا البيئية محليـــاً وإقليمياً 
وعالميـــاً، كما أنه يواكب توجيهات المنظمات الدولية ذات الصلة مثل 
لجنة «بازل» للرقابة المصرفية، والرابطة الدولية لمشـــرفي التأمين، 
والمنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية، ومجلس اإلستقرار المالي».
من جانبها أكدت الشـــيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، أمين عام 

المبـــادرة الوطنية لتنميـــة القطاع الزراعي  «أن التعـــاون المثمر بين 
المبـــادرة الوطنية وجمعية مصارف البحرين، يُعزز الجهود الحكومية 
التـــي بـــرزت بشـــكل واضح فـــي اإلطـــار البيئـــي والزراعـــي، نتيجة 
التوجيهـــات الملكية الســـامية من الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
عاهل البالد المفدى، وإهتمام األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الوزراء، بضـــرورة تحقيق نمـــوذج بيئي غذائي 
يقـــوم على اإلســـتدامة والقدرة على مواجهـــة مختلف التحديات، وال 
ســـيما مع إزدياد المخاطر البيئية والمناخية المحدقة في العالم في 
العقود المقبلة»، مشيرة إلى «إعالن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
بتوجـــه مملكة البحرين باإللتزام بهدف الوصول إلى الحياد الصفري 
للكربون في حلول العام 2060، جعل من واجب الجميع التعاون بغية 

مكافحة تلك التحديات العالمية».
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كشفت البحرين عن عزمها تشييد خمس مدن جديدة ومشروعات 
في قطاعات السياحة والتجارة والنقل والبنية التحتية في إطار خطة 

لتحقيق النمو االقتصادي والتوازن في المالية العامة.
وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد 
يوسف، في لقاء مع CNBC  عربية، إلى «أن خارطة اإلستثمار في 
البحرين تُعد جاذبة للمســـتثمرين الخليجيين»، الفتاً إلى «أن جاهزية 

البنى التحتية واألنظمة في الدولة تجذب اإلستثمارات األجنبية».
وذكر يوســـف «أن المصارف ســـتقوم بدعم تمويل اإلســـتثمارات 

بقطاعات عديدة أبرزها قطاع الصحة في البحرين».
 مـــن جهة أخـــرى، أفادت وكالـــة التصنيف اإلئتماني «ســـتاندرد 
أنـــد بـــورز» Standard and Poors- S&P في بيان أنها «عّدلت 
نظرتهـــا المســـتقبلية لتصنيـــف البحرين اإلئتماني من «ســـلبي» إلى 
«مســـتقر» على خلفيـــة إصالحات مالية جديدة تهدف إلى تحســـين 

اإليرادات غير النفطية وخفض اإلنفاق الحكومي».
وإرتبطـــت هذه األموال بمجموعة من اإلصالحـــات المالية، غير 
أنـــه بعـــد التداعيات الســـلبية ألزمة فيروس كورونـــا أرجأت البحرين 
فـــي ســـبتمبر/ أيلول 2021 خططهـــا لتحقيق التوازن بيـــن اإليرادات 

رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف:

المصارف البحرينية ستدعم تمويل ا#ستثمارات بقطاعات عد ة  

ا$خبار والمستجدات

عدنان أحمد يوسف 
رئيس مجلس إدارة 
جمعية مصارف البحرين

موازنتها  فـــي  والمصروفات 
عامين وأعلنت خططاً لزيادة 

ضريبة القيمة المضافة.
«أن  الوكالـــة  وأضافـــت 
أعلنـــت  البحريـــن  حكومـــة 
مؤخراً عن إصالحات مالية 
إضافيـــة لتعزيـــز اإليرادات 
وترشـــيد  النفطيـــة  غيـــر 
اإلجراءات،  وهـــذه  اإلنفاق. 
إلـــى جانـــب أســـعار النفط 
الداعمة، من شأنها تحسين 

الموقف المالي السيادي».
«أن  الوكالـــة  وتوقعـــت 

تســـتفيد الحكومة من دعم مالي إضافي من دول الخليج المجاورة إذا 
تطلـــب األمر»، مبدية إعتقادها «بأن هناك مخاطر تنفيذ أعلى في ما 
يتعلق بترشيد اإلنفاق، نظراً إلى الوضع السياسي واإلجتماعي الدقيق 

الذي ال يزال قائماً على الجزيرة وهو ما كان يُقيِّد جهود الحكومة».

أطلـــق بنـــك «إلـــى»، البنـــك الرقمي 
األسرع نمواً في البحرين، والذي يتوافر 
علـــى الهواتـــف الذكيـــة فقـــط، أســـلوباً 
والـــذي  االئتمانيـــة،  للبطاقـــات  فريـــداً 
ـــم ليلبـــي إحتياجـــات عمـــالء اليوم  ُصمِّ
بطابعهـــا الدقيق، وليُثـــرَي حياتهم بعالٍم 
والعـــروض  والمكافـــآت،  المزايـــا،  مـــن 
الحصريـــة، عبر تجربة رقميـــة بالكامل 
ضمن تطبيق «إلى» المصرفي. وتماشياً 
مـــع نموذجـــه اإلبداعـــي، وتركيـــزه على 
العميـــل، تأتـــي بطاقة «إلـــى» اإلئتمانية 

«إلى» يُطلق جيًال جديدًا من «البطاقات ا#ئتمانية» 
بميزات إستثنائية ضمن تجربة رقمية بالكامل

بطاقات إئتمانية بمزايا فريدة

الفريدة على شكلين: «إلى بلو» و«إلى سويتش»؛ إستجابًة إلحتياجات 
الحياة المتنوعة، وســـلوكيات اإلنفاق لدى جميع فئات المستخدمين، 

وإلتزامـــاً بوعـــد هويته التجاريـــة بتقديم: 
«بنك يعّبر عنك».  

إدارة  رئيـــس  طـــرادة،  نـــدى  وتقـــول 
«إلـــى»:  بنـــك  لـــدى  والزبائـــن  األعمـــال 
«يسعدنا أن نقّدم للسوق بطاقات إئتمانية 
متنوعـــة وال مثيل لهـــا، مصممة خصيصاً 
لتحـــّول أنماط حياة جيل اليوم الذي يهتم 
للتجربـــة في المقام األول. فقد إســـتمعنا 
إلـــى إحتياجات العمالء ورغباتهم، وقّيمنا 
ســـلوكياتهم فـــي اإلنفاق من أجـــل تقديم 
بطاقة إئتمانية إستثنائية تمنح المستخدم 
قـــدراً أكبـــر من الراحة، وشـــفافيًة مطلقة، وتحكًمـــا كامًال من خالل 

التطبيق، وعالماً من المزايا والمكافآت المذهلة».
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اإلدارة العليا لـ «بوبيان» تتوسط الموظفين المتدربين

»ÑjQóàdG ¬éeÉfôH ΩÉàN
≈£°SƒdG äGQGOEÓd zIôKDƒªdG IOÉ«≤dG á«Lƒdƒμ«°S{

«بوبيان» يعرض أهمية حملة «لنكن على دراية» لرفع درجة الوعي في المعامالت المصرفية
هـــذه الفـــرص إلى مشـــاريع 
يتـــم العمل عليها، ويكون لها 
تأثيـــر إيجابي علـــى تطوير 
وتســـريع آليـــة العمـــل التي 
تنعكس إيجابياً على العمالء 

والموظفين».

 أعلـــن بنـــك بوبيان، تخصيص جنـــاح خاص لحملـــة «لنكن على 
درايـــة» التي أطلقها مؤخراً بنك الكويت المركزي، بالتعاون مع اتحاد 
مصـــارف الكويـــت في «مهرجان الكويت للقهوة» حيث ســـيتم خاللها 
عـــرض أهمية الحملة التي تهـــدف إلى رفع درجة الوعي لدى عمالء 

البنوك في كافة أنواع المعامالت واإلجراءات المصرفية.
وأكـــدت مدير إدارة العالقـــات العامة في اتحاد مصارف الكويت 
شـــيخة العيســـى «أهمية الدور الذي تلعبه البنـــوك المحلية للتوعية 
فـــي مختلف االنشـــطة والعمليات المصرفية التـــي تقوم بها بالتعاون 
مـــع بنك الكويـــت المركزي وإتحاد مصارف الكويـــت من أجل حماية 
العمالء من أية مخاطر يُمكن أن يتعّرضوا لها أثناء قيامهم بعملياتهم 

المصرفية اليومية». 
يُذكر أن المهرجان يُقام في مروج بين 10 ديســـمبر/كانون األول 
2021 و11 منـــه، ويُعتبـــر من الفعاليات التي تشـــهد إقبـــاالً كبيراً من 

الجمهور، وال سيما مع مشاركة الكثير من المقاهي وصّناع القهوة.

íFGô°ûdG ™«ªL øe ¬FÓªY áeóîd áª°UÉ©dG z∫ƒe{ »a ójóL ´ôa
مـــن جهة أخرى، أعلن بنك بوبيـــان إفتتاح فرعه الجديد في «مول 
العاصمـــة» أحـــدث المجمعات التجاريـــة في الكويـــت، ليُضيف بذلك 
تجربـــة مصرفيـــة مميزة وجديـــدة لعمالئه من مختلف الشـــرائح، من 
خالل خدماته المتنوعة التي يُقدمها الفرع على مدار فترتين صباحية 

ومسائية من 10 صباحاً إلى األولى ظهراً، ومن 5 إلى 8 مساًء.
ويقول مســـاعد المدير العام للخدمات المصرفية الشـــخصية في 
بنك بوبيان بشار الدوب «يأتي إفتتاح فرعنا الجديد في «مول العاصمة» 
كخطوة مهمة لمواكبة التطورات العمرانية الســـريعة التي تشهدها دولة 

الكويت لنكون دوماً األقرب إلى عمالئنا وفهم إحتياجاتهم».
 

 …ƒæ°ùdG ¢Vô©ªdG  
 lean  á«é¡æe ≥ah »∏NGódG ôjƒ£àdG ™jQÉ°ûªd

في ســـياق دعم أفكار ومبادرات موارده البشرية، لتحسين األداء 
بمـــا ينعكس علـــى خدمة العمالء، نظم بنك بوبيان معرضه الســـنوي 
.  Lean لمشاريع التطوير الداخلي المطبقة على طريقة ومنهجية

ويقـــول المديـــر التنفيـــذي إلدارة التغييـــر والتطويـــر عبـــداهللا 
الحسينان «يســـعى بنك بوبيان دائماً إلى تطوير بيئة العمل الداخلية 
التي تطلق قوى اإلبداع واإلبتكار لدى جميع العاملين في البنك وبما 

يحقق األهداف الرئيسية للبنك». 
وأضاف الحســـينان: «تعتمد منهجية Lean  على خلق بيئة عمل 
تشـــجع الموظفين على تحديد فرص التطويـــر، من خالل التحديات 
التـــي يواجهها الموظفون خـــالل أداء مهام وظائفهم اليومية، وتحويل 

ا$خبار والمستجدات

مـــن جهـــة أخـــرى، أعلـــن بنـــك بوبيـــان، ختـــام برنامجـــه التدريبي 
«سيكولوجية القيادة المؤثرة» الذي أطلقه مؤخراً، مواكبًة مع إستراتيجيته 
الهادفة إلى تطوير مهارات قياداته في مختلف اإلدارات، بما يمكنهم من 
فهم موظفيهم بشـــكل أعمق، والتحليل النفسي للمواقف المتنوعة بهدف 

تقديم حلول مناسبة تُحدث تأثيراً إيجابياً في بيئة العمل.
وقـــال المديـــر العام لمجموعة الموارد البشـــرية في بنـــك بوبيان عادل 
الحماد: «إن فكرة برنامج «ســـيكولوجية القيـــادة المؤثرة»، وتحديد محاوره، 
إستهدفت مساعدة عدد كبير من القادة على فهم قدرات موظفيهم، واإلرتقاء 

بمعنوياتهم حرصاً على تحقيق النمو المناسب وخلق بيئة عمل إيجابية».
وأضـــاف الحماد: أنه «بعد النجاح الكبير الـــذي حققه البرنامج في 
مرحلتـــه األولـــى لتطوير مهارات قـــادة الفرق في مركـــز خدمة العمالء، 
قررنا توسيع دائرة التجربة بشكٍل أكثر إحترافية على نطاق مجموعة من 
اإلدارات الداخليـــة لبنك بوبيان»، مؤكداً «أن البرنامج أســـهم في تحقيق 
النمـــّو المطلـــوب، وخلق بيئة عمل إيجابية ســـاعدت على زيادة مســـتوى 

رضى العمالء، وأثرت إيجابياً على دينامية فريق العمل وأدائه عموماً».
  وأوضـــح الحماد «أن المشـــاركين في البرنامـــج من مختلف إدارات 
بنك بوبيان خضعوا على مدار ســـتة أشهر للبرنامج الذي تضمن جزأين، 
أولهما جزء تدريبي واآلخر تنفيذي، بهدف إستخدام مهارات المشاركين 
للوصـــول إلى أفضـــل الحلـــول للتحديـــات المطروحة والمســـاعدة على 

تنفيذها لتحسين بيئة العمل وخلق أجواء إيجابية فيها».
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 واصلت أرباح بنك القاهرة إرتفاعها في نهاية الربع الثالث من 
العام 2021 لتصل إلى 2.7 مليار جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه 
مقارنــة بالفترة عينها من العام 2020 بمعــدل نمو 7 %، وتعود 
تلــك الزيــادة إلى إرتفاع صافــي الدخل مــن العائد ليتخطى 
الـــ 7.7 مليارات جنيه مقارنة بـــ 7.5 مليارات جنيه في نهاية 
الربــع الثالــث من العــام 2020 بمعــدل نمــو 3 %، كما إرتفع 
صافــي الدخل من األتعاب والعموالت بنحو 24 % ليســجل 
1.4 مليــار جنيه مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خالل الربع الثالث 
مــن 2020، مما أدى إلى نمو اإليرادات التشــغيلية لتصل الى 
9.5 مليــارات جنيه مقارنة بـ 8.9 مليارات جنيه خالل الفترة 

عينها المقارنة بمعدل نمو 6 %.

أرباح بنك القاهرة تسجل إرتفاعًا لتصل إلى 2.7 مليار جنيه 

في نهاية الربع الثالث من 2021 بمعدل نمو 7 %

فايد: أداء تشغيلي قوي 
تدعمه خطط وإستراتيجيات طموحة

ا$خبار والمستجدات

طارق فايد
 رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي  لبنك القاهرة

وقـــال طارق فايد رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي  لبنك 
القاهرة: «إن التقدم المستمر في نتائج أعمال البنك، يفرض علينا 
دومـــاً أن نواصل ما بدأناه من إســـتراتيجيات طموحة وخطة عمل 
دؤوبـــة، قوامها األساســـي هـــو التطوير المســـتمر لتقديم األفضل 
دائمـــاً لعمالئنـــا»، مشـــيراً إلى أنه «يتـــم عقد إجتماعات موســـعة 
لمناقشـــة رؤى وسياســـات العمل خالل الســـنوات الثـــالث المقبلة 
2022-2024 للحفـــاظ علـــى ما حققناه، واإلســـتمرار في تحقيق 
معـــدالت نمـــو إيجابية تليق بحجـــم ومكانة بنك القاهـــرة بالقطاع 

المصرفي المصري».
ولفـــت فايد إلى «إحتفاظ البنك بقاعدة رأســـمالية ومركز مالي 
قـــوي، حيث بلغ معـــدل معيار كفاية رأس المـــال المجمع 15.68 %، 
علـــى  عائـــداً  البنـــك  وحقـــق 
متوســـط حقوق الملكية بمعدل 
20 %، وعائـــد على متوســـط 
نهايـــة  فـــي   %  1.6 األصـــول 
حيـــث   ،2021 ســـبتمبر/أيلول 
بلغ إجمالي األصول 243 مليار 
جنيـــه مقارنة بــــ 205 مليارات 
جنيـــه فـــي نهاية العـــام 2020 

بنسبة نمو بلغت 18 %».
وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة 
بنـــك القاهرة: «إن تصاعد معدالت نمو األرباح جاء رغم زيادة حجم 
اإلنفاق واإلســـتثمار في البنية التحتية، وبصفـــة خاصة التكنولوجية 
والبشـــرية والتي إســـتحوذت علـــى أهمية بالغة مـــن إدارة البنك منذ 
العام 2018»، مشـــيراً إلى «أن قيمة المصروفات الرأســـمالية خالل 

تلك الفترة بلغت 3.5 مليارات جنيه».
وفي مـــا يتعلق بإجمالي محفظة القروض للعمالء والبنوك، فقد 
إرتفعـــت بنحـــو 12.6 مليـــار جنيه لتصل إلى 105 مليـــارات جنيه في 
نهاية سبتمبر/أيلول 2021 بمعدل نمو 14 %، وقد حافظ البنك على 
تعزيـــز مخصصاتـــه خالل الفترة الحالية بهـــدف الحد من المخاطر 
المحتملة لخســـائر اإلئتمـــان والمتعلقة بالتأثيرات الســـلبية لجائحة 

كورونا على النشاط اإلقتصادي.
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أعلن بنك الخليج الدولي – الســعودية، فوزه بجائزة «أفضل بنك لتمويل الذمم المدينة المتوافق مع الشــريعة اإلســالمية 
ز  لعــام 2021»، وذلــك خالل حفل توزيع جوائز القمة الســعودية للتمويل التجاري، حيث تعكس هــذه الجائزة األداء المتميِّ
الذي حققه البنك العام الماضي، وال ســيما تطوره الرائد في الســوق، وإســتخدامه حلول الدفع والتمويل اآللي لعمالئه من 

الشركات.

بنك الخليج الدولي – السعودية يفوز بجائزة 
تمويل الذمم المدينة المتوافق مع الشريعة ا#سالمية

ا$خبار والمستجدات

وللســـنة التاســـعة تواليـــاً، تحتفي جوائز القمة الســـعودية 
للتمويل التجاري برواد اإلبتكار في قطاع الخدمات المصرفية، 
وتسعى إلى تكريم مساهماتهم في تطوير القطاع، وتشجيعهم 
علـــى إحراز المزيد من التقدم في تنفيذ إســـتراتيجيات النمو 
المالي األوسع في البالد باإلنسجام مع رؤية السعودية 2030.

ويقول عبدالعزيز الحليســـي، الرئيس التنفيذي لمجموعة 
بنك الخليج الدولي: «يُســـعدنا أن يستمر البنك في السعودية 
بالحصول على التكريم والتقدير لقيادته في مجال توفير حلول 
التمويل اإلســـالمي في المملكة. ونحن فخورون بشكل خاص 
بخدماتنـــا ومنتجاتنا الرقمية الرائدة في هذا المجال، وأتمتة 
حلول التمويل التي توفر لعمالئنا المزيد من الدعم، وتتيح لهم 

إجراء المعامالت المالية بطريقة أسهل وأقل تكلفة».
وأقيم حفل توزيع جوائز القمة السعودية للتمويل التجاري، 
بالتزامـــن مـــع القمة التي عقدت هذا العـــام على مدار يومين 
فـــي مدينـــة الرياض. وتنـــاول المشـــاركون خاللها عـــدداً من 
القضايـــا والتحديـــات والفرص التي ســـّببتها الجائحة لقطاع 
تمويـــل التجـــارة في الســـعودية، بما فـــي ذلك إدارة الســـيولة 
المثلى للمصّدرين والموردين الســـعوديين والشركات الصغيرة 
والمتوســـطة الســـعودية، وتمويل سلســـلة التوريـــد، واإلعتماد 
الســـريع للرقمنـــة واإلبتـــكارات التقنيـــة لتحســـين التمويـــل 
التجـــاري، وإدارة المخاطـــر إلـــى جانـــب التنمية المســـتدامة 

الشاملة للقطاع.
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كـــّرم بيـــت التمويـــل الكويتـــي 
«بيتـــك» أول دفعة لمجموعة طالب 
من ذوي اإلحتياجـــات الخاصة من 
الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين، 
شـــاركت في برنامـــج تدريبي كجزء 
مـــن إتفاقيـــة شـــراكة، هـــي األولى 
مـــن نوعهـــا علـــى صعيـــد القطـــاع 
المصرفـــي الكويتي، وقّعهـــا البنك 

«بيتك» كرَّم أول دفعة متدربين من الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين

الرشود: الدور ا#جتماعي لـ «بيتك» 
يخدم شرائح المجتمع وقضاياه الرئيسية

 المرزوق والعازمي بعد توقيع االتفاقية

ا$خبار والمستجدات

صورة جماعية

جانب من حفل تكريم المتدربين

هـــذه المبـــادرات المجتمعيـــة تعكس النظـــرة اإليجابية ألهميـــة تعزيز دور 
القدرات البشرية في المساهمة في جهود التنمية، ومساندة الدولة لتحقيق 

التقدم في كافة المجاالت».
 

 á«∏ªY ôjóJh º¶æJ z∫Éà«HÉc ∂à«H{
zá«dhôàÑdG äÉjhÉª«μdG áYÉæ°üd øjô≤dG{ øe º¡°S ø«jÓe 110 ™«H

مـــع الجمعيـــة، كما يُعد البرنامج التدريبي أيضـــاً، األول من نوعه لمثل هذه 
الشريحة من ذوي اإلحتياجات الخاصة. 

وتتضمن اإلتفاقية مبادرات مختلفة وبرامج تدريبية مخصصة لطالب من 
ذوي اإلحتياجات الخاصة تشمل زيارات ميدانية للفروع واإلدارات في «بيتك».
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» بالتكليف 
عبد الوهاب عيســـى الرشود: «إن «بيتك» يحرص على رعاية ودعم وتأهيل 
مختلـــف شـــرائح المجتمع من ضمنهم فئـــة ذوي اإلحتياجات الخاصة، وأن 
البرنامج التدريبي إتسم بخصوصية وتضافرت فيه جهود جهات عديدة من 

«بيتك» كون المتدربين من ذوي اإلعاقة الذهنية». 
د الرشـــود على «األهميـــة التي يوليهـــا «بيتك» نحـــو تعزيز دوره  وشـــدَّ
المجتمعي بشكل متكامل يغطي معظم فئات المجتمع ويقدم أبرز األنشطة 

والخدمات التي تهم أبناءه».
وأضـــاف الرشـــود «أن المســـاهمات اإلجتماعية لـ «بيتـــك» من عوامل 
دعم مســـيرة التنمية واإلرتقاء بقدرات المجتمـــع الكويتي ومواجهة قضاياه 
الرئيســـية وتعزيز الجهود لتحقيق مســـتقبل أفضل للجميع»، الفتاً إلى «أن 

مـــن جهة أخرى، وقعَّت شـــركة «بيتك كابيتال» لإلســـتثمار، الذراع 
اإلستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، إتفاقية إستشارات 
مع شـــركة صناعة الكيماويات البترولية، وذلك للعمل كمستشار ومدير 
صفقة لبيع أســـهم شـــركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية. وتبلغ 
الصفقـــة 10 % مـــن رأســـمال الشـــركة المدرجة في بورصـــة الكويت 
(الســـوق األول) بمـــا يعـــادل 110 ماليين ســـهم، في إحـــدى أكبر وأهم 
صفقات بيع األسهم التي تشهدها بورصة الكويت في الفترة األخيرة. 
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تشرفُت مؤخراً بمنحي الجائزة الدولية للتمّيز في مجال المسؤولية 
اإلجتماعية 2021 وذلك في إطار فعاليات الكونغرس الدولي للمسؤولية 
المجتمعية لعام 2021  برعاية رئيس وزراء جمهورية قيرغيزيا والذي 

نظمته الشبكة اإلقليمية للمسؤولية اإلجتماعية.
في البداية، أود أن أُشـــيد بجهود الشـــبكة اإلقليمية للمســـؤولية 
المجتمعية، التي أخذت على عاقتها مهمة التوعية بأفضل ممارسات 
المســـؤولية المجتمعيـــة، وتشـــجيع وتحفيـــز كافـــة أطـــراف العملية 
اإلنتاجيـــة والمجتمع على تبنيها، حيث تتضاعف أهمية هذه المهمة 
في الوقـــت الحاضر لمواجهة تداعيات جائحـــة كورونا، كذلك نظراً 
إلـــى دورهـــا علـــى المدى البعيـــد في المســـاهمة في خلـــق إقتصاد 

مستدام يحافظ على النسق والقيم اإلجتماعية والثقافية.
ونؤكـــد هذا الدور للمســـؤولية المجتمعية، لكـــون مفهومها اليوم 
لم يعد يقتصـــر على الجوانب الخيرية واإلنســـانية واإلجتماعية، بل 
بات يشـــمل جوانب عديدة مثـــل البيئة والتوظيف وجـــودة الخدمات 
والمنتجات المقدمـــة، وتحويل األموال والمنافســـة والضرائب ونقل 
التكنولوجيا والشـــفافية ومحاربة األمراض واالوبئة والتعليم والطاقة 

والمرأة والفئات غير القادرة في المجتمع. 
لذلـــك، فإن نجـــاح المجتمع في تعظيم أثر المســـؤولية المجتمعية 

يعتمد أساســـاً على إلتزامه المعايير األخالقيـــة والحوكمية الضرورية 
مثل اإلحترام والمسؤولية تجاه العاملين وأفراد المجتمع، وحماية البيئة 
ســـواًء من حيث اإللتـــزام بتوافق المنتج الذي تقدمه الشـــركة للمجتمع 
مـــع البيئة، أو من حيـــث المبادرة بتقديم ما يخدم البيئة، ويُحّســـن من 

الظروف البيئية في المجتمع ومعالجة المشاكل البيئية المختلفة. 
وعنـــد الحديـــث عن المســـؤولية اإلجتماعية للشـــركات في دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، يجـــب أن نالحظ أوالً أننـــا نتحدث عن 
مجتمعات إســـالمية. ولعل هناك من اآليات واألحاديث الكثيرة التي 
تدل على التراحم والتصدق على األقارب والفقراء، وإغاثة الملهوف، 
ولعـــل أبـــرز ما فـــي هذا هو موضـــوع الزكاة الذي يدخـــل في صميم 
التكافل اإلجتماعي، بحيث تم إجبار القطاع الخاص على دفع الزكاة 

حسب نوع المنتج أو ما يملكه الشخص في هذا المجال. 
وقـــد قام عـــدد من الـــدول الخليجية بإعتماد المعاييـــر العالمية 
الجديـــدة المتضمنة معايير المســـؤولية االجتماعية، بتضمين أربعة 
جوانـــب أساســـية للمســـؤولية اإلجتماعيـــة وهـــي الجانـــب الثقافي 
والجانب اإلجتماعي الحضاري، والجانب البيئي والقانوني وشـــروط 

أخرى متعلقة بالتنمية اإلقتصادية.  
وعلى صعيد القطاع الخاص، فقد تواصلت المساهمات التنموية 

المصارف تلعب دورًا أساسيًا في
 المسؤولية المجتمعية

ا$خبار والمستجدات
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واإلجتماعية لألفراد والشركات.  ويمكن اليوم مالحظة مئات اآلالف 
من المســـاجد والمدارس والمراكز الطبية وآبار المياه والمشروعات 
اإلغاثية والتنموية ومراكز رواد األعمال ومراكز تمكين المرأة ومراكز 

حماية البيئة بتمويل مجتمعي فردي ومؤسسي خليجي.
ولكونـــي أتحـــدث هنا كرجل مصرفي، يجب أن أنـــّوه بأن البنوك 
تلعب دوراً أساســـياً في المســـؤولية المجتمعية، بل فاقت القطاعات 
األخـــرى نظـــراً إلى دورها الحســـاس فـــي التأثير علـــى البيئة وخلق 
اإلقتصـــاد األخضر والطاقة النظيفة، وتمويل المؤسســـات الصغيرة 

والمتوسطة وحماية حقوق اإلنسان والمجتمع.
ويجب أن نشـــيد هنـــا أوالً بدور مصرف البحريـــن المركزي في 
حـــث وتوجيـــه البنوك في البحرين لإلرتقاء بممارســـات المســـؤولية 

أعلـــى  إلـــى  اإلجتماعيـــة 
المســـتويات وإلزامهـــم توضيـــح 
فـــي  بالتفصيـــل  الـــدور  هـــذا 

تقاريرها السنوية.
كمـــا يجـــب أن نشـــيد أيضـــاً 
فـــي  للبنـــوك  الســـخي  بالـــدور 
برامـــج  فـــي  ككل  البحريـــن 
مـــن  المجتمعيـــة،  المســـؤولية 
حيث التبـــرع، إلنشـــاء الكثير من 

المدارس والمستشفيات ودور الرعاية وحاضنات رواد األعمال وغيرها.
كمـــا بـــرز دور البنـــوك فـــي البحريـــن بشـــكل متميز وبـــارز خالل 
جائحـــة كورونـــا، حيث بـــادرت إلى تأجيـــل أقســـاط المقترضين، مما 
مكن المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة من مقاومة التداعيات السلبية 
للجائحـــة، كذلـــك حرصـــت علـــى تطويـــر الخدمـــات االلكترونية عبر 
اإلنترنت والموبايل وذلك لحماية المجتمع من إنتشار الجائحة، وتسهيل 

وتحسين جودة الخدمات المقدمة، والمساهمة في الشمول المالي.

كمـــا لعبـــت جمعيـــة مصـــارف البحريـــن أيضـــاً دوراً كبيـــراً في 
المســـؤولية المجتمعيـــة، ال ســـيما وأن أهـــداف الجمعيـــة تقوم على 
ربـــط هذه األهـــداف بالمســـؤولية اإلجتماعية، مثل تشـــجيع أفضل 
الممارســـات بين البنوك وتحسين مناخ اإلســـتثمار وخدمة المجتمع 

المصرفي وغيره.
كمـــا بذلـــت الجمعية جهوداً كبيـــرة في تشـــجيع تطبيق األنظمة 
المصرفيـــة لـــذوي اإلحتياجات الخاصة في البنوك حســـب تعليمات 
مصرف البحرين المركزي. وشـــكلت الجمعية لجنة دائمة للمسؤولية 
اإلجتماعية وهي حالياً تجتمع لتطوير أفضل ممارســـات المســـؤولية 

اإلجتماعية لدى البنوك.
وفـــي الختـــام، نود أن نشـــير إلى أن مســـؤولية القطـــاع الخاص 
المســـؤولية  تجـــاه  ومهماتـــه 
ننظـــر  أن  يجـــب  المجتمعيـــة، 
لهـــا مـــن منظـــار واســـع، منظار 
يؤخـــذ فيـــه باإلعتبـــار األبعـــاد 
القيمية واألخالقية اإلســـالمية، 
والمصالـــح المجتمعيـــة العليـــا، 
مصلحـــة  عينـــه،  الوقـــت  وفـــي 
القطـــاع الخـــاص نفســـه. فهذا 
العيـــش  يســـتطيع  ال  القطـــاع 
والنمو وسط مجتمع ضعيف إجتماعياً وإقتصادياً. فمن مصلحته أن 
يرى المجتمع ســـليماً، واإل قتصاد معافى، والطلب متنامياً لكي يحقق 

أهداف الشركة، وفي الوقت نفسه يحقق أهداف المجتمع.

بقلم عدنان أحمد يوسف
رئيس جمعية مصارف البحرين
رئيس إتحاد المصارف العربية سابقًا
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ســـاهم البنـــك اإلســـالمي األردنـــي بتقديـــم 
الرعايـــة الفضية للمنتدى األردنـــي الدولي الثاني 
للســـالمة والصحـــة المهنيـــة بتنظيـــم مـــن نقابـــة 
المهندســـين األردنيين وجمعية مهندسي السالمة 
والصحة المهنية، وبالشـــراكة مـــع أكاديمية األمير 
الحســـين بن عبـــد اهللا الثانـــي للحمايـــة المدنية، 
وبدعم من المعهد العربي لعلوم السالمة والجمعية 
األميركية لمحترفي السالمة – فرع مصر، والذي 
إفتتح برعاية وزير العمل نايف إستيتية، وبمشاركة 
باحثين وأكاديميين ومهندســـين عاملين في مجال 
الســـالمة والصحـــة المهنيـــة مـــن مختلـــف أنحاء 

«ا#سالمي ا-ردني» 
الراعي الفضي للمنتدى ا-ردني الدولي الثاني 

للسالمة والصحة المهنية

ا$خبار والمستجدات

العالم.
ويقـــول الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك اإلســـالمي األردني 
الدكتـــور حســـين ســـعيد «إنطالقاً من تحمـــل مصرفنا لمســـؤولياته 
اإلجتماعية، وإلتزامه بتوفير بيئة عمل ســـليمة وآمنة ومنتجة، جاءت 
رعايـــة مصرفنا لهذا المنتدى الذي يعكس إهتمام مصرفنا باإلطالع 
على أهم مســـتجدات أمور الســـالمة والصحة المهنية، والعمل على 
تطوير وتنفيذ أنظمة وخطط ومتطلبات الســـالمة والصحة المهنية، 
وإتخاذ كافة التدابير الالزمة للتقليل من إحتمال حدوث أي إصابات 
ناتجة عن بيئة العمل، التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية 

من المخاطر للعنصرين البشري والمادي».
  وأشـــاد نقيـــب المهندســـين األردنيين أحمد ســـمارة الزعبي بـ 

«تميُّز البنك في دعم البحث العلمي والمؤتمرات الهندسية والمهنية»، 
ومؤكـــداً «أهميـــة المحاور التي يســـلط المنتدى الضـــوء عليها حول 
تشـــريعات الصحة والسالمة المهنية (المحلية واإلقليمية) وفعاليتها 
فـــي حماية القوى العاملة، ورفع مســـتوى الوعي بالصحة والســـالمة 

المهنية».
وشـــمل المنتدى الذي عقد عن بُعد، موضوعات تهدف إلى رفع 
المســـتوى العام في مجال الســـالمة والصحة المهنية لجميع عناصر 
اإلنتاج، وزيادة فهم أصحاب العمل والعمال وجميع شـــرائح المجتمع 
لفوائـــد اإلســـتثمار في مجـــال الســـالمة، وتطوير وتفعيل وتنشـــيط 
التواصل والتنســـيق والمشـــاركة بين جميع الجهات ذات العالقة في 

مجال السالمة والصحة المهنية».
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أظهـــرت البيانـــات الماليـــة غيـــر المدققة لبنك 
عوده تســـجيله لخسائر صافية بقيمة 107.33 مليون 
دوالر خالل األشـــهر التسعة األولى من العام 2021، 
في حين لم يُســـجل أي أرباح أو خسائر خالل الفترة 

عينها من العام 2020.
وأشار المصرف إلى «أن هذه النتائج أتت نتيجة 
حالة عدم اليقين المحيطة باألزمة المالية في لبنان 
منـــذ العـــام 2019 والتي أدت جميعها إلى إســـتحالة 
تقديـــر إدارة المصـــرف لتأثير األزمـــة الحالية على 

بيانات المصرف المالية».

بنك عوده في ا-شهر التسعة ا-ولى من 2021:

تحسن صافي ا#يرادات من الفوائد
 بنحو 26 % على أساس سنوي

ا$خبار والمستجدات

فـــي هذا الســـياق، أعلـــن المصرف أنـــه «قد إتخذ إجـــراءات عدة 
لتدعيم وضعه المالي كزيادة أمواله الخاصة بنسبة 20 % والتي وافق 
عليهـــا مصـــرف لبنـــان مؤخراً، باإلضافـــة إلى بيع عملياتـــه في كل من 

األردن والعراق ومصر».
باألرقام، تحســـن صافي اإليرادات من الفوائد بنســـبة 26.63 % 
على أســـاس ســـنوي إلى 800.10 مليون دوالر خالل األشـــهر التســـعة 
األولـــى من العـــام 2021، في حين بلغ صافي اإليـــرادات من العموالت 

3.62 ماليين دوالر.
وقد ســـجل بنك عوده صافي خسائر على محفظة األدوات المالية 
واإليرادات التشغيلية األخرى بقيمة 600.79 مليون دوالر، مقابل أرباح 
بقيمـــة 114.81 مليون دوالر حتى أيلول/ســـبتمبر 2020، وهي تتضمن 
خسائر عمليات األدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة مقابل حساب 
األرباح أو الخســـائر FVTPL بقيمة 617.04 مليون دوالر، وخســـائر 

اإلستثمارات المالية الصافية بقيمة 5.95 ماليين دوالر.
وقـــد تراجعت مؤونات الخســـائر اإلئتمانيـــة المتوقعة من 110.00 
مالييـــن دوالر في األشـــهر التســـعة األولى من العـــام 2020 إلى 7.44 

ماليين دوالر في الفترة عينها من العام 2021.
وبالتالـــي، إنخفض صافـــي اإليـــرادات التشـــغيلية للمجموعة إلى 
195.49 مليـــون دوالر حتى أيلول/ســـبتمر 2021، مـــن 321.25 مليون 
دوالر فـــي الفتـــرة عينهـــا مـــن العـــام 2020، كمـــا وإنكمشـــت األعباء 

التشغيلية بنسبة 2.92 % إلى 349.88 مليون دوالر.
بحســـب اإليضاحات علـــى البيانات المالية، ذكـــر المصرف أنه في 

حـــال تم تعديـــل النتائج لألخذ فـــي اإلعتبار اإلقتطاعـــات لمرة واحدة 
والمتعلقـــة باألزمـــة المالية التي تمر فـــي البالد، والتدفقـــات المتعلقة 
فـــي هذا الشـــأن، باإلضافة إلى نتائج العمليـــات المتوقفة، وذلك بهدف 
التمكن من إجراء مقارنة سنوية على أسس واحدة، فإن األرباح التشغيلية 
المعدلة Normalized Operating Profit، تصبح 553.23 مليون 
دوالر في األشهر التسعة األولى من العام 2021، مقارنة بأرباح تشغيلية 

معدلة عند 340.96 مليون دوالر في الفترة عينها من العام 2020.
أما لجهة الميزانية المجمعة، فقد إنكمش مجموع أصول المصرف 
بنسبة 21.08 % في األشهر التسعة األولى من العام 2021 إلى حوالي 
28 مليـــار دوالر نتيجـــة تجزئـــة المصـــرف Deconsolidation بعد 

التفرغ عن مساهمته في األردن والعراق ومصر.
كمــــا وتراجع رصيــــد الصندوق ومؤسســــات اإلصدار بنســــبة 
4.78 % إلـــى 12.31 مليار دوالر، ترافقاً مع إنخفاض التســـليفات 

بنسبة 14.23 % إلى 5.26 مليارات.
كذلك إنخفضت ودائع الزبائن لدى المجموعة بنسبة 3.19 % خالل 
األشهر التسعة األولى من العام الحالي إلى حوالي 20.84 مليار دوالر.

فـــي هذا الســـياق، تقلص معـــدل التســـليفات الصافية مـــن ودائع 
الزبائـــن إلـــى 25.25 % مـــع نهايـــة أيلول/ســـبتمبر 2021، مع تراجع 
األموال الخاصة للمصرف بنسبة 7.41 % إلى نحو 2.73 مليار دوالر.

أخيـــراً، لفـــت المصرف إلى أنه قـــد نجح في زيادة نســـبة المالءة 
اإلجمالية المحتسبة على أساس معايير بازل 3 إلى 14.80 % مع نهاية 
أيلول/سبتمبر 2021 ونسبة كفاية الرأسمال األساسي إلى 10.50 %.  
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ا$خبار والمستجدات

إستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في السرايا الحكومي، رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية 
الشيخ محمد الجراح الصباح، واألمين العام لإلتحاد وسام حسن فتوح، وكان بحث في الشؤون المصرفية والمالية العربية، 

في ظل األزمات الراهنة التي تعترض أوضاع عدد من البلدان العربية. وتطرق المجتمعون إلى أهمية التعاون وتبادل 
الخبرات العربية مما يصّب في مصالح الشعوب العربية وتقدمها، وتجاوز الصعوبات التي تعترضها.

عقد بنك البركة سورية، جمعية عمومية في مقر البنك، 
برئاسة رئيس مجلس اإلدارة عدنان أحمد يوسف، والمدير العام للبنك محمد الحلبي،

 وكان بحث في أداء المصرف والنتائج المالية السنوية، وتأكيد نجاح اإلدارة في تجاوز التحديات المالية والمصرفية.

الصباح وفتوح بحثا ورئيس مجلس الوزراء اللبناني
في الشؤون المصرفية والمالية العربية

جمعية عمومية لـ «البركة سورية»
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ع بنك القاهرة مذكرة تعاون مع شركة تمويلي، والتي تستهدف تقديم وسائل دفع وتحصيل إلكترونية لعمالء الشركة من  وقَّ
أصحاب المشروعات متناهية الصغر، حيث تتيح الخدمة الجديدة صرف التمويل الخاص للمستفيدين من أصحاب القروض 

متناهية الصغر عبر محفظة «قاهرة كاش»، كذلك اإلستعالم عن قيمة قسط التمويل وسداده بإستخدام المحفظة.

مذكرة تعاون بين بنك القاهرة و«تمويلي» 
لتقديم خدمات رقمية جديدة لعمالء الشركة

ا$خبار والمستجدات

ويؤكــــد رئيس مجلس اإلدارة والرئيــــس التنفيذي لبنك القاهرة طارق 
فايد «أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص البنك على ميكنة المدفوعات 
والتحول لمجتمع ال نقدي، ودعم جهود الدولة في مجال تحقيق الشــــمول 
المالــــي، مع منح أولوية للمشــــروعات متناهية الصغر، لما لها من أثر في 
تحقيــــق أهــــداف التنمية»، مؤكــــداً «أن البنك يقوم بطــــرح حلول وخدمات 
مصرفية تكنولوجية مبتكرة في مجال المدفوعات اإللكترونية، بما يُسهم 

بشكل كبير في توفير الوقت والجهد المبذول للمستفيد بالخدمة».
ويوضــــح فايــــد «أن المذكرة تشــــمل أوجه تعاون عديــــدة، ففي مجال 
المدفوعات يقوم بنك القاهرة بتقديم خدمة المدفوعات اإللكترونية التي 
تُمكن شــــركة تمويلي من سداد التمويل المســــتحق للمستفيدين إلكترونياً 
عبــــر محفظة «قاهرة كاش»، وفي مجال المتحصالت يقوم البنك بتمكين 
الشــــركة من التحصيل المباشــــر عبر محفظة «قاهرة كاش» والتي تسهل 

على الشركة تحصيل مستحقاتها بطريقة سريعة وفعالة».
من جهته، يرى نائب رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي والعضو المنتدب 
لشــــركة تمويلي عمرو أبــــو العزم «أن اإلتفاقية مع بنــــك القاهرة تأتي في 
إطار إســــتراتيجية تنويع الخيارات أمام عمالء الشــــركة، سواء في صرف 
القروض أو ســــداد األقســــاط»، مشــــيراً إلى «أن هذه اإلستراتيجية ترتكز 
على التوسع في إستخدام أدوات التكنولوجيا المالية ومنتجاتها المتنوعة 

في الفترة المقبلة».
 ويوضــــح أبو العــــزم «أن التعاون مع المؤسســــات المالية الكبرى مثل 
بنــــك القاهرة في إعتمــــاد المحافظ الرقمية لصــــرف القروض وتحصيل 
أقســــاط التمويل متناهي الصغر، من شــــأنه أن يُعزز من كفاءة الخدمات 
المقدمــــة لعمالء الشــــركة، ودعم خطــــط الدولة في رقمنــــة المدفوعات، 

ونشر الشمول المالي».
ويؤكد رئيس قطاع التجزئة المصرفية في بنك القاهرة محمد ثروت 
«أن الخدمة الجديدة تأتي في إطار جهود البنك للتوســــع في المدفوعات 
اإللكترونيــــة للمحفظة اإللكترونية «قاهــــرة كاش»، باإلضافة إلى مختلف 
الخدمــــات األخرى التــــي تتمتع بهــــا المحفظة من إمكانية شــــحن رصيد 
«الموبايــــل»، ودفع فاتــــورة اإلنترنت و«الموبايــــل» والهاتف األرضي - دفع 
التبرعــــات وســــداد فواتيــــر الكهربــــاء والمياه والغــــاز - ودفع إشــــتراكات 
النقابــــات والنــــوادي - خدمــــات الدفــــع أوناليــــن - وحجــــز التذاكر ودفع 
QR Code  أقســــاط التأمين، باإلضافة إلى إمكانية الشــــراء عن طريق
وإتاحتهــــا لمختلف فئــــات المجتمع للتيســــير على المســــتفيدين، وتقديم 
خدمــــة مميزة لهم، مما يُســــهم في تحقيق أهداف الشــــمول المالي كأحد 
األهداف القومية للدولة وتماشــــياً مع سياســــات البنــــك المركزي لتحفيز 

إستخدام قنوات الدفع اإللكترونية».
أما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي أحمد خورشيد 
فيعتبــــر «أن التعاون مــــع بنك القاهرة إلى جانب إتفاقيات مع مؤسســــات 
مالية أخرى، من شأنه أن يدعم تواجد الشركة في سوق التمويل متناهي 
الصغر، بما تتيحه هذه اإلتفاقية من زيادة اإلنتشــــار الجغرافي للخدمات 
المقدمة للعمالء، وتســــهيل صرف التمويل وسداد األقساط»، مشيراً إلى 
«أن إعتماد محفظة «قاهرة كاش» ضمن أدوات العمل في شــــركة تمويلي، 
يُســــهم في خفض تكلفة الخدمة للعميل مع ســــرعة وكفاءة إنجاز المعاملة 
المالية على مدار الســــاعة، كما أن إتاحة وســــائل دفــــع إلكترونية متعددة 
أمام عمالء الشركة، من شأنة أن يُعزز من كفاءة عمليات التحصيل وإدارة 

السيولة، مما ينعكس ذلك إيجاباً على نتائج أعمال الشركة».
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جولــة  ضمــن  قطــر،  دولــة  إلــى  العزيــز  عبــد  بــن  ســلمان  بــن  محمــد  األميــر  الســعودي  العهــد  ولــي  زيــارة  مــع  تزامنــًا 
تجــارة  وغرفــة  الســعودية  التجاريــة  الغــرف  إتحــاد  نظــم  والكويــت،  والبحريــن  واإلمــارات  ُعمــان  شــملت  خليجيــة 
الجهــات  مــن  كبيــرة  بمشــاركة  القطــري،  الســعودي  األعمــال  ملتقــى  فعاليــات  الدوحــة،  فــي  قطــر،  وصناعــة 
التعــاون  فــرص  علــى  االقتصاديــة  المباحثــات  تركــزت  إذ  البلديــن،  فــي  األعمــال  وأصحــاب  والخاصــة  الحكوميــة 
قطــر. ودولــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  بيــن  المتاحــة  واإلســتثمارية  اإلقتصاديــة  المجــاالت  فــي  المشــتركة 

قطاعا ا-عمال السعودي والقطري 
إفتتحا مباحثات التعاون ا#قتصادي وا#ستثماري

ا$خبار والمستجدات

وكشـــف إتحاد الغرف الســـعودية، كذلك غرفة قطر، عن توجهاتهما 
إلعادة تشـــكيل وتفعيـــل مجلس األعمال الســـعودي القطري ليعمل على 
تقريب وجهات النظر، وتعزيز التعاون اإلقتصادي والتجاري واإلستثماري 

بين البلدين، ورفع حجم التبادل التجاري في المرحلة المقبلة.
وقـــال رئيس اتحاد الغرف التجارية الســـعودية عجالن العجالن: 
«إن الملتقى يمثل إضافة مميَّزة في تعزيز العالقات بين البلدين التي 
نأمـــل في أن تصل فـــي القريب العاجل إلى درجة عالية من التكامل، 
مدعومة بكل ما يربطها من أواصر الدين واألخوة والجوار والمصالح 

اإلقتصادية المشتركة».
وأوضـــح العجـــالن قائـــًال: «نتطلـــع نحو إعـــادة تشـــكيل وتفعيل 
مجلس األعمال السعودي القطري، ليعمل على تقريب وجهات النظر 
وتبادل المعلومات حول الفرص اإلســـتثمارية بين البلدين، وال ســـيما 
أن هنالـــك العديـــد من الفرص التي تضمنتهـــا ُكل من «رؤية المملكة 
2030» و«رؤية قطر الوطنية 2030»، حيث بإمكان أصحاب األعمال 
لـــدى البلدين اإلســـتثمار فيها، مثـــل إنتاج الغذاء والـــدواء الخدمات 
اللوجيســـتية والتقنية والرقمنة، كذلك الفـــرص الواعدة التي تضمن 

تنوع وتنافسية اإلقتصادين واإلرتقاء بمستوى المعيشة لديهما».
وأضـــاف العجالن أنه «رغم وجود مقومات وميزات نســـبية لدى 

البلديـــن للتكامل اإلقتصادي في صناعـــات كثيرة، فإن حجم التبادل 
التجـــاري ال يـــزال دون الطموح، حيث تشـــير اإلحصاءات الرســـمية 
الســـعودية إلى أن حجم التبادل التجاري بيـــن البلدين بلغ نحو 1.67 
مليـــار ريـــال (426 مليار دوالر) في الربع الثالـــث من العام الجاري»، 
موضحـــاً «أن معـــدات النقل والمعـــادن والكيماويات أهـــم المنتجات 

المتبادلة بين البلدين».
ولفـــت العجالن إلى «أن تقرير منتـــدى اإلقتصاد العالمي 2020 
يشـــير إلى أن ترتيب إقتصاد المملكة في التنافســـية العالمية بلغ 36 
مـــن 141 إقتصـــاداً، فيمـــا جاء اإلقتصـــاد القطري فـــي المرتبة 29، 
وهـــو ما يؤكد قوة تنافســـية البلدين إقتصادياً على مســـتوى العالم»، 
مشـــيراً إلـــى أنه «يزداد حجم عاتق المســـؤولية للقطـــاع الخاص في 
كال البلديـــن، ويســـتلزم تفعيل دورهما الحقيقـــي لدفع عجلة التنمية 
اإلقتصادية إلى أعلى مســـتوياتها مقابل ما هو عليه اليوم وما يطمح 

له للمستقبل».
من ناحيته، أوضح النائب األول لرئيس غرفة قطر محمد الكواري 
«أن الملتقى يجمع نُخبة من أصحاب األعمال القطريين والســـعوديين 
ويتطلعون إلى إستكشـــاف آفاق للتعاون المشترك في ما بينهم، وفتح 

قنوات جديدة للشراكة الفاعلة بين الشركات من كال الجانبين».
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ا$خبار والمستجدات

قطـــر  مصـــرف  حصـــل 
علـــى  «المصـــرف»  اإلســـالمي 
جائـــزة «أفضـــل بنك فـــي قطر» 
للعـــام  وذلـــك   ،2021 لعـــام 
الثانـــي تواليـــاً، في حفـــل توزيع 
جوائـــز بنـــك العـــام مـــن مجلـــة 
«ذا بانكـــر» التابعـــة لمجموعـــة 
العالميـــة. تايمـــز»  «فايننشـــال 
ويتـــم منـــح جوائـــز «ذا بانكـــر» 

«المصرف» يحصد جائزة «أفضل بنك في قطر» للعام الثاني تواليًا
ويشهد إطالق خدمات مهمة من خالل قنواته الرقمية

ألفضـــل بنـــك في العام، مـــن قبل لجنـــة تحكيم مختصـــة تركز على 
التمّيز والنمو المســـتدام، للمؤسســـات المالية التـــي تظهر مبادرات 
إســـتراتيجية ونمواً قويـــاً في األداء المالي، مع الوفـــاء باإلحتياجات 

المصرفية اليومية لعمالئها.
وتـــم تكريم «المصرف» إلنجازاته، فـــي حضور كبار رواد القطاع 
المصرفـــي العالمي، والمحررين التنفيذيين لمجلة «ذا بانكر». ويأتي 
هـــذا التكريم تقديراً لـــألداء المتميز لـ «المصرف» وإلطالقه العديد 
من المنتجات والخدمات الجديدة والرقمية المبتكرة التي قدمها في 

العام الماضي.
وفـــي العام 2021، شـــهد «المصرف» إطـــالق خدمات مهمة من 
خـــالل قنواته الرقمية، مثل المنتجـــات الرقمية الجديدة والحصرية 

علـــى تطبيـــق جـــوال المصرف، 
العّمـــال  حســـاب  تشـــمل  التـــي 
التحويـــل  وخدمـــة  المنزلييـــن، 
الرقمية  والمحفظـــة  المباشـــر، 
QMP بالتعـــاون مـــع مصـــرف 

قـــام  كمـــا  المركـــزي.  قطـــر 
تجربـــة  بتطويـــر  المصـــرف 
عمالئه من الشركات، وذلك من 
خالل إطالق تطبيـــق المصرف 
للشـــركات. كمـــا يُعتبر «المصـــرف» أول مصرف إســـالمي في قطر 

يطلق حل H2H الرقمي إلدارة مدفوعات الشركات رقمياً.
وأطلـــق «المصـــرف» مؤخراً خدمـــة Apple Pay لعمالئه وهي 
وسيلة دفع سهلة وآمنة عبر الجوال. كما أن «المصرف» هو أول بنك 
فـــي قطر يطلق الخدمات المصرفية عبـــر الفيديو من خالل تطبيق 
جـــوال «المصرف» كجـــزء من جهوده وإســـتراتيجيته للتحول الرقمي 
الكامـــل لمنتجاتـــه وخدماته. كما يُعّد أيضـــاً أول بنك في قطر يُطلق 
خدمة المســـاعد اإلفتراضي التي تعتمد الذكاء اإلصطناعي والتعلم 
اآللـــي، ليكون «المصرف» أول بنك فـــي قطر يطلق خدمة رقمية من 
هذا النوع، كجزء من جهوده المســـتمرة لتوفيـــر حلول رقمية مبتكرة 

لتمكين عمالئه وتلبية إحتياجاتهم المصرفية المتغيرة.

أفـــاد بيت التمويـــل الكويتي «بيتك»، أنه مجـــدداً في صدد درس 
اإلســـتحواذ على البنـــك األهلي المتحد البحرينـــي، مع إتجاه لرصد 

األثر المالي المتوقع للصفقة.
وجـــرى تأجيـــل الصفقة أكثر مـــن مرة منذ اإلعـــالن عنها للمرة 
األولـــى في العام 2018 بفعل تداعيات الجائحة، وكانت المرة األولى 
فـــي مايو/ أيار 2020، وتم تأجيلها مرة أخرى في ديســـمبر/ كانون 

األول 2020.

إستحواذ «بيتك» على «ا-هلي البحريني»
 تعود للطاولة بعد توقفها مرتين

مـــن جهته، أفاد البنك األهلي «أن أي قرار مســـتقبلي في شـــأن 
الصفقة، يخضع لموافقة الجهات الرقابية في البلدين».
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فـــي إطـــار الجهود التـــي تبذلها ســـلطة النقد الفلســـطينية لتعزيز 
التوعيـــة المصرفيـــة وإســـتخدام خدمات الدفـــع اإللكترونـــي، نظمت 
بالتعاون مع شركات خدمات الدفع اإللكتروني وبعض المصارف حملة 
للتعريف بالمحافظ اإللكترونية، وذلك بإستضافة الحديقة التكنولوجية 

الفلسطينية الهندية Techno Park - بير زيت.
وتخلـــل الحملة، تعريف عن الشـــركات والخدمـــات التي تقدمها 
عبـــر المحفظة اإللكترونية، ونقاش من المتابعين، حيث تم الســـحب 
على مبلغ عشـــرين ألف شـــيكل، لــــ 100  متابع ، ممولـــة من مزودي 
خدمـــات الدفع اإللكتروني، بواقع 200 شـــيكل لـــكل فائز كاش على 

المحفظة اإللكترونية. 

وقال محافظ ســـلطة النقد الدكتـــور فراس ملحم «إن إطالق هذه 
الفعالية يهدف إلى نشـــر الثقافة والتوعية بخدمات الدفع اإللكتروني، 
وال ســـيما المحفظـــة اإللكترونية، وهو ما ينســـجم مع إســـتراتيجيات 
ســـلطة النقد لتطوير وسائل الدفع اإللكتروني واإلستراتيجية الوطنية 
للشـــمول المالـــي، والتي تهـــدف إلى مواكبـــة التطـــورات التكنولوجية 

مجموعـــة  عـــت  وقَّ
موانـــئ أبوظبـــي وصنـــدوق 
الثـــروة الســـيادي التركـــي، 
إستراتيجية  شراكة  إتفاقية 
الفـــرص  إلســـتطالع 
اإلستثمارية لتطوير وتشغيل 
الموانـــئ وتنســـيق الجهـــود 
عـــدٍد  لدراســـة  المشـــتركة 
االستثمارية  المشـــاريع  من 
في القطاع اللوجســـتي في 

 سلطة النقد الفلسطينية وشركات خدمات الدفع ا#لكتروني 
تنظمان حملة للتعريف بالمحافظ ا#لكترونية

شراكة إستراتيجية بين «موانئ أبوظبي» وصندوق الثروة السيادي التركي

المتســـارعة وتدعم التحول إلى إستخدام التكنولوجيا في فلسطين وال 
سيما الخدمات المالية والمصرفية والدفع اإللكتروني وتقليل اإلعتماد 

على الدفع النقدي بما يعود بالمنفعة على اإلقتصاد الوطني ككل».

إيرمـــت،  وأرادا  أبوظبـــي، 
لصندوق  التنفيذي  الرئيس 
الثـــروة الســـيادي التركـــي، 
وتنّص على تعاون الجانبين 
في إســـتطالع ودراسة عدد 
مـــن الفـــرص اإلســـتثمارية 
فـــي تركيـــا، باإلضافـــة إلى 
توجيهيـــة  لجنـــة  إنشـــاء 
مشتركة لتقييم تلك الفرص 
والروابط  العالقات  وتعزيز 

ا$خبار والمستجدات

تركيا، في حضور الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات المســـلحة رئيس المجلس التنفيذي إلمارة 

أبوظبي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. 
عها  وجـــرت مراســـم التوقيع علـــى اإلتفاقية فـــي تركيا، حيـــث وقَّ
الكابتن محمد جمعة الشامســـي، الرئيـــس التنفيذي لمجموعة موانئ 

التجارية بين الطرفين. 
وترســـخ اإلتفاقيـــة مـــن مكانة مجموعـــة موانئ أبوظبـــي بصفتها 
مؤسســـة متكاملة عاملة في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجســـتية، 
كمـــا تُعزز من مســـتوى التبـــادل التجاري بيـــن دولة اإلمـــارات العربية 

المتحدة وتركيا.
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صنــــدوق  أعلــــن 
توقيعــــه  العربــــي،  النقــــد 
مــــع  تفاهــــم  مذكــــرة 
«ماســــتركارد»  شــــركة 
مــــن  كل  بموجبهــــا  يقــــوم 
ومنصــــة  «ماســــتركارد» 
للمدفوعــــات  «بُنــــى» 
العربية التابعة للمؤسســــة 

مذكرة تفاهم بين صندوق  النقد العربي  و«ماستركارد»
 لدعم نمو المدفوعات عبر الحدود

ا$خبار والمستجدات

لمنح المؤسسات المشاركة قنوات تمتاز باألمان والكفاءة وتمكن 
مستخدميها من تعزيز حضورهم في قطاع المدفوعات.

وقال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، 
عبدالرحمــــن بن عبداهللا الحميدي «إن تحقيق الترابط التوافقي 
بيــــن منصة «بُنــــى» للمدفوعات العربية وشــــركة «ماســــتركارد»، 
يشكل إنجازاً رئيساً في إطار تنفيذ «بُنى» لخطتها اإلستراتيجية 
الهادفــــة إلى المســــاهمة في تنميــــة المبادالت البينيــــة، وتعزيز 
الروابــــط اإلســــتثمارية بيــــن الــــدول العربية ومع كافة األســــواق 

العالمية».
وستمنح الشــــراكة بين كل من «بُنى» و«ماستركارد» الطرفين 
قــــدرة إضافية علــــى تقوية نمــــاذج أعمالهما، عبــــر التعاون على 
توفير المزيد من الحلول المبتكرة والمتنوعة والفّعالة في مجال 
المدفوعــــات عبــــر الحــــدود بُعمالت متعــــددة، والعمــــل معاً على 
توفيــــر خدمات ومنتجات منخفضة المخاطر، قادرة على مواكبة 
االحتياجــــات الماليــــة واالســــتراتيجية المتزايــــدة فــــي المنطقة 

العربية وخارجها.

عبدالرحمن بن عبداهللا الحميدي

اإلقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل 
الصنــــدوق، بالعمل على تحقيق الترابط التوافقي اإلســــتراتيجي 
بيــــن أنظمــــة الدفــــع التابعة لهمــــا، بما يعــــزز نمو وكفــــاءة تنفيذ 
المدفوعات عبر الحدود في المنطقة العربية واألسواق العالمية.

ويُعزز قيام منصة «بُنى» للمدفوعات العربية و«ماســــتركارد» 
في وضع أســــس متينة للشــــراكة والترابــــط التوافقي بينهما، من 
قــــدرة الطرفيــــن علــــى توظيــــف إمكاناتهما واإلســــتفادة من بنية 
التقنية المتطــــورة والمرونة التي تمتاز بها أنظمة الدفع لديهما، 

إختـــار قائد الجيـــش اللبناني العماد جـــوزف عون العميد 
الركـــن المغوار عمـــاد خريش مديراً لمكتبه، وهـــو الذي يتمتع 
بمناقبية عالية، وحاصل على العديد من األوســـمة والتنويهات 
العســـكرية، ويتمتع بأعلى ميزات الكفاءة العســـكرية واإلدارية 

والمهنية.

العميد الركن المغوار عماد خريش 
مديرًا لمكتب قائد الجيش اللبناني
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ا$خبار والمستجدات

حّثــت مدير عــام صندوق النقــد الدولي 
السياســات  صّنــاع  غورغييفــا  كريســتالينا 
علــى تجنــب «تجزئــة اإلقتصــاد الرقمــي» 
للناتــج  لضربــة  بالتعــرض  المجازفــة  أو 
اإلقتصادي العالمي بنســبة 6 %، على مدار 

العقد المقبل.
وقالت غورغييفا في تصريحات لمنظمة 
مقرهــا  اإلقتصاديــة،  والتنميــة  التعــاون 
باريــس: «إن العالم قد يواجــه قريبًا «جدار 
برلين رقميــًا»، وفيه ســوف تتبنى الواليات 
المتحــدة واإلتحاد األوروبي والصين معايير 

صندوق النقد الدولي 
يُحّذر من «جدار برلين الرقمي»

تكنولوجية متباعدة»، وفق وكالة «بلومبرغ» لألنباء.
أضافـــت غورغييفا: «أن مثـــل هذا اإلقتصاد الرقمي المنقســـم 
قـــد أجبر الدول الفقيرة على «إختيار جوانب»، وهذا ســـوف يُســـفر 
عـــن إرتفاع األســـعار وخفض اإلبتـــكار والخدمات»، مشـــيرة إلى «أن 
الفصل يُمكن أن يتسّبب في تراجع بنسبة 3 % إلى 6 % في الناتج 
المحلي اإلجمالي العالمي. وقد يزيد هذا السيناريو أيضاً من هيمنة 
عمالقة تكنولوجيا اليوم، ويجعل من الصعب على الشـــركات األصغر 

والمبتكرة المنافسة». 
وحذرت غورغييفا أيضاً من «أن إشـــتداد اإلتجاهات المناهضة 
للمنافســـة خـــالل جائحة «كوفيـــد – 19» يُمكن أن تُخفض مســـتوى 
إجمالـــي الناتج المحلي في اإلقتصادات المتقدمة بنســـبة 1 % على 

المدى المتوسط».
وكانت غورغييفا قالت خالل مؤتمر «رويترز نكست»، «إن توقعات 
الصندوق للنمو اإلقتصادي العالمي ســـتنخفض على األرجح بســـبب 
ظهور ســـاللة «أوميكرون» من فيروس كورونا»، مشيرة إلى أن «ظهور 
ســـاللة جديدة قد تكون قادرة على اإلنتشـــار بسرعة كبيرة يمكن أن 
يقوض الثقة، لذلك؛ ســـوف نرى على األرجح بعض التخفيضات في 

توقعاتنا للنمو العالمي».
وكان صنـــدوق النقـــد الدولي قـــد توقع مؤخراً، «نمـــو اإلقتصاد 
العالمـــي 5.9 % هـــذا العـــام (2021)، و4.9 % فـــي العـــام المقبل 
(2022)»، مشـــيراً إلى «خطر السالالت الجديدة من فيروس كورونا 
بإعتباره يزيد حالة الغموض في شـــأن موعد التغلب على الجائحة»، 
محـــذراً من «زيـــادة الضغوط التضخميـــة، وخصوصاً فـــي الواليات 
المتحـــدة»، داعيـــاً مســـؤولي مجلـــس اإلحتياطي الفيدرالـــي (البنك 
المركزي األميركي) إلى «التركيز بدرجة أكبر على مخاطر التضخم».

 
zá«Ø«μàdG á°SÉ«°ùdG{

مـــن جهة أخرى، حـــّث صندوق النقـــد الدولي، البنـــك المركزي 
األوروبي، على «اإلبقاء على سياســـته النقدية فائقة المرونة، ما دام 

اإلرتفاع الحالي ألسعار المستهلك في منطقة اليورو يبدو مؤقتاً».
 ونقلـــت وكالـــة «بلومبرغ» لألنباء عن بيان للصنـــدوق قوله: «في 
ظـــل التوقعات ببقـــاء آليات التضخم األساســـية ضعيفة على المدى 
المتوســـط، يجب على البنك المركزي األوروبي التعامل مع الضغوط 
التضخمية الحالية بإعتبارها مؤقتة، واإلبقاء على سياســـته النقدية 

التكيفية». 
وتتوافـــق تعليقـــات خبـــراء صنـــدوق النقـــد مـــع موقف رئيســـة 
الصندوق كريســـتين الغارد التي تقول: «إن ارتفاعات األسعار حالياً 
نتيجة عوامل مثل إرتفاع أســـعار الطاقة ومشـــكالت سالسل التوريد 

لن تستمر».
في المقابل، قال جيروم باول رئيس مجلس اإلحتياطي الفيدرالي 
(البنك المركزي) األميركي أخيراً، «إن كلمة «مؤقتة» لم تعد مناســـبة 

لوصف اإلرتفاع الحالي في األسعار».
في الوقت نفســـه، حـــذر صندوق النقد الدولـــي من «أن مخاطر 
التضخم في منطقـــة اليورو «تميل إلى اإلتجاه الصعودي»، وأنه على 
المسؤولين األوروبيين مراقبة ضغوط األجور»، مشيراً إلى أنه «ينبغي 
مراقبـــة مفاوضـــات األجور بين العمال وأصحـــاب العمل في منطقة 
العملـــة األوروبية الموحدة، بشـــدة، وخصوصاً أن هـــذه المفاوضات 
ســـتكون أكثر مما كانت عليه الحال في الســـنوات السابقة، نظراً إلى 
تعليق مفاوضات تجديد كثير من عقود العمل خالل العامين الماضي 

والحالي، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد».
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ر المصــارف المركزية وجهتها في العام 2022 بعد الدعم الكثيف الــذي وّفرته خالل الجائحة؟ يناقش اإلحتياطي  هــل تغيِّ
الفيدرالي األميركي والبنك المركزي األوروبي هذه المسألة على خلفية تضخم قوي والمتحورة «أوميكرون» المثيرة للقلق. 
وســتقوم لجنة السياســة النقدية لمجلس اإلحتياطي الفيدرالــي األميركي بإعالن نواياها، قبــل أن يحذو البنك المركزي 
األوروبي حذوها بعد إجتماع مجلس حكامه. وسيتعين على المؤسستين دراسة ما ستعلناه بعناية: إذا قامتا بتشديد سياسة 
التيســير قبل األوان، فإنهما تخاطران بشــّل اإلنتعاش. أما إذا إنتظرتا لفترة طويلة، فستجدان صعوبة في ترويض التضخم 

الذي يعود بقوة بعد عقد من ركود األسعار.
وخرجــت الواليــات المتحدة مــن الركود ولكــن التوظيف لم يعد بعد إلى مســتويات ما قبــل الوباء. وُيثير ظهــور المتحورة 
أوميكــرون مخاوف من تفاقم المشــكالت اللوجيســتية التي تراجعت أخيــرًا، مثل التخفيف التدريجــي لإلحتقان في ميناء 
لوس أنجلوس في كاليفورنيا. لكن الزيادة في أســعار المواد اإلســتهالكية في الواليات المتحدة بمعدل غير مســبوق منذ ما 

يقرب من 40 عامًا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، والذي بلغ 6.8 %، من المرجح أن يكون لها وزن كبير.

التضخم و«أوميكرون» 
في قلب نقاشات البنوك المركزية الكبرى

 √óeCG ∫ÉW âbDƒe ™°Vh ™e »dGQó«ØdG
تترقب األسواق أخبار تسارع الحّد من برنامج شراء األصول 
من جانــــب مجلس اإلحتياطي الفيدرالي. فقــــد بدأ ذلك بالفعل 
أخيــــراً بتغيير واضح فــــي الوتيرة: من 120 مليار دوالر شــــهرياً، 

يجــــب تخفيض المشــــتريات بمقدار 15 ملياراً كل شــــهر، وصوالً 
إلى الصفر في منتصف يونيو (حزيران) 2022.

يقــــول المحلل إلمار فولكر مــــن بنك LBBW األلماني: «إذا 
كانــــت هناك حاجة إلى حجة أخرى إلقناع اإلحتياطي الفيدرالي 

ا$خبار والمستجدات
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األميركي بالحاجة إلى الخروج 
بوتيــــرة أســــرع من السياســــة 
النقدية التيســــيرية جداً، فقد 
وّفرها التضخــــم في نوفمبر/ 

تشرين الثاني 2021.
ومن شــــأن تسريع الوتيرة، 
أن يفتح الباب أمام رفع واحد 
أو أكثــــر مــــن أســــعار الفائــــدة 
.2022 العــــام  مــــن  إعتبــــاراً 

لكن كاثي بوستانســــيك، كبيرة 
اإلقتصادييــــن في «أكســــفورد 

إيكونوميكس»، تحذر من أن رفع أســــعار الفائدة «أسرع مما كان 
متوقعاً قد يمثل خطأ في السياسة» ويضر بالنمو.

وإذا لّمــــح اإلحتياطــــي الفيدرالــــي إلــــى إحتمال رفع أســــعار 
الفائــــدة فــــي العام 2022، فســــوف يــــزداد الضغط علــــى البنك 
المركزي األوروبي. وال يزال حراس اليورو مترددين حتى تاريخه 
في مناقشــــة جدول زمنــــي لتطبيع سياســــتهم النقدية. وال تتفق 
المؤسستان أيضاً في ما يتعلق بتحليل التضخم، فقد أقّر جيروم 

باول مؤخراً بأنه لم يعد من الممكن إعتباره «مؤقتاً».
ومؤخراً قالت كريســــتين الغارد إنها «مقتنعة» بأن إرتفاع 
التضخــــم مؤقت، وأنه ســــينخفض في العــــام 2022، وعزت 
ذلك على وجه الخصوص إلى اإلنخفاض المتوقع في أسعار 

الطاقة.
وإرتفعــــت األســــعار في منطقــــة اليورو بنســــبة 9.4 % على 
أســــاس ســــنوي فــــي نوفمبر/ تشــــرين الثانــــي 2021، وهو أعلى 
مســــتوى لها منذ 30 عاماً، وتكرار الحديث عن طبيعتها المؤقتة 

لم يعد مقنعاً.

™°VGƒàdG øe π«∏bh z»HhQhC’G …õcôªdG{
المتحـــورة  لكـــن 
«أوميكرون» حملت متغيرات 
وعقـــدت  األمـــور  أفســـدت 
المعادلة من خالل التشكيك 
الخـــروج  توقعـــات  فـــي 
الوشـــيك مـــن األزمـــة. ففي 
صرامـــة  األكثـــر  أن  حيـــن 
البنـــك  إدارة  مجلـــس  فـــي 
المركـــزي األوروبـــي يؤيدون 
«خروجـــاً متهـــوراً إلـــى حـــد 
مـــا مـــن السياســـة النقديـــة 
التيسيرية»، فإن «أوميكرون» 

قـــد تضطرهم إلى التحلي بـ «القليل من التواضع»، كما يتوقع 
لودوفيك سوبران، كبير اإلقتصاديين لدى شركة أليانز.

ات عدة «إن شراء  وقال مسؤولو البنك المركزي األوروبي مرَّ
األصــــول في إطــــار برنامج الطــــوارئ الوبائي ســــيتوقف كما هو 
مخطط له إعتباراً من الربع الثاني من العام 2022. وتجري هذه 
المشتريات حالياً بمعدل حوالي 80 مليار يورو شهرياً، بإجمالي 

1850 ملياراً».

هل هناك حاجة، وال ســــيما في مواجهة أوميكرون، لتعويض 
اإلنخفاض الحاد في الشراء بعد إنتهاء برنامج الطوارئ الوبائي، 

وكيف؟
يتمثــــل أحــــد الخيارات فــــي تمديــــد برنامج شــــراء األصول 
القديــــم من خالل تضخيــــم حجمه الذي يبلغ حاليــــاً حوالي 20 
مليار يورو شــــهرياً. وقال مراقبون إن مثل هذا اإلعالن ال يُمكن 
أن يصدر ســــوى عن اإلجتماع التالي في أوائل فبراير (شــــباط) 
2022. وأكدت الغارد في مناســــبات عدة «أن رفع سعر الفائدة 
فــــي منطقــــة اليورو يظل غيــــر محتمل إلى حد كبيــــر في العام»، 

متحدثة عن مخاطر إضعاف اإلنتعاش في القارة العجوز.



Union of Arab Banks (December 2021)احتاد املصارف العربية  (كانون ا	ول/ ديسم� 2021)84

بعــد ســنوات من معانــاة الواليات المتحدة من معدل تضخم متدن جدًا، إســتمر لفترة ما دون المعدل الوســطي 2 %، وهّدد 
في وقت من األوقات اإلقتراب من معدالت تركت إنطباعًا أن البالد تقترب من التجربة اليابانية. كذلك األمر عاشت منطقة 
اليورو الكابوس نفسه قبل أن ُتعاود معدالت دول المنطقة لتلتقي عند المعدل الوسطي، والذي إتخذ كل من البنك المركزي 
األوروبي واإلحتياطي الفدرالي األميركي على عاتقه مسؤولية إستقرار معدالت التضخم بإستخدام سياسة نقدية ساهمت 

برفع األسعار إلى حد ما وإلى المستوى المنشود.

الدراسات وا$بحاث والتقارير

إرتفاع معدل التضخم في الواليات المتحدة
خطر حقيقي يُهدِّد ا#قتصاد ا-قوى في العالم

لكـــن تطـــورت األمور فـــي الواليات المتحـــدة أبعد ممـــا تصوره 
اإلحتياطي الفدرالي، الذي وصف عودة إرتفاع األســـعار في األشهر 

األخيرة من العام 2021 باألمر المرحلي وغيمة صيف وتزول.
لكن هذه الغيمة تكبر وتحجب نور الشـــمس عن اإلقتصاد األول 
عالميـــاً، ليصـــل معدل التضخم إلى أكثر مـــن 6 % في خريف العام 
2021، ليسجل أعلى نسبة في 31 عاماً في البالد، مما أثار مخاوف 
عكســـية للمخاوف الســـابقة من الهبوط الكبير لألسعار. وبات حاكم 
اإلحتياطي جيروم باول يقول: إن المســـتوى المرتفع لمعدل التضخم 

لم يعد مرحلياً ومخاطر هذا اإلرتفاع تتفاقم.
وإذا عدنـــا إلـــى المرحلـــة التـــي شـــهدتها الواليـــات المتحدة في 
السنوات الماضية من هبوط لألسعار، وأيضاً في منطقة اليورو، األمر 
الـــذي إســـتدعى حينها فـــي كال المنطقتين، تخفيضاً حـــاداً لمعدالت 

الفائـــدة المركزية بهـــدف إقراض البنوك على فائـــدة متدنية، وصلت 
أحياناً إلى الـ 0 %، وتالياً أن تقوم البنوك بإقراض الشركات واألفراد 
بهدف رفع اإلســـتثمار والتوظيف، ورفع حركة اإلســـتهالك كي تشـــهد 
السلع زيادة على الطلب، وعليه تعود األسعار إلى المستوى الذي يعمل 

البنك المركزي على الحفاظ عليه بنسبة 2 % معدل وسطي.
موقف حاكم اإلحتياطي الفدرالي من حقيقة الواقع وإعترافه بأن 
ظاهرة التضخم المرتفع قد تطول، يُحرج موقف رئيسة البنك المركزي 
األوروبي كريســـتين الغارد، التي ال تزال تقول إن معدل التضخم الذي 
شهد في العام 2021 زيادة كبيرة وصلت إلى حد الـ 5 %، هو تضخم 
مرحلي وســـيزول. فـــي وقت، أن معدل التضخم الوســـطي في منطقة 
اليـــورو يجب أن يكـــون 2 %، ويتدخل البنك األوروبي المركزي عندما 

يتدنى المعدل عن ذلك أو يرتفع عن هذا المستوى.
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جيـــروم بـــاول يـــرد اإلرتفاع 
األخير لألســـعار إلـــى اإلنتعاش 
بعـــد  اإلقتصـــاد  شـــهده  الـــذي 
اإلنكمـــاش الحاد كنتيجـــة لوباء 
الكوفيـــد، الـــذي عطـــل العجلة 
اإلقتصاديـــة ليـــس فقـــط فـــي 

أميركا بل في العالم كله.

»dGQóØdG »WÉ«àME’G óªà©j GPÉe ≈∏Y
?QÉ©°SC’G »a áfƒî°ùdG ójôÑàd 

بعدما إشـــتدت حرارة األجواء اإلستهالكية واإلزدياد في الطلب، 
ومـــا نتج عن ذلك من إرتفاع كبير للتضخم، بدأ اإلحتياطي الفدرالي 
إعتباراً من نوفمبر/ تشـــرين الثاني، وديســـمبر/ كانون األول 2021، 
يلّوح بنيته تخفيض حجم التيســـير الكمي الذي عاد وإعتمده بســـبب 
الكوفيـــد، بعدمـــا كان قرر التوقف عن هذه السياســـة التي إعتمدها 
في الســـنوات التي تلت األزمـــة المالية. فقـــرر اإلحتياطي الفدرالي 
تخفيض حجم هذا التيسير بمعدل 15 مليار دوالر في الشهر، وذلك 

بحسب تطور األوضاع اإلقتصادية.
قرار تخفيض حجم الدعم من خالل التيسير الكمي خطوة تسبق 
خطـــوة أخـــرى أال وهي العودة إلى رفع الفائـــدة المصرفية المركزية 
والمرتقبـــة في العام 2023 بحســـب المتابعين لسياســـة اإلحتياطي 

الفدرالي النقدية، وبحسب البعض اآلخر في الصيف المقبل.
بالنســـبة إلى المراقبين من «غولدمان ســـاكس»، فإن اإلحتياطي 
األميركـــي الفدرالي قد يكـــون مضطراً لمواجهة هذه الســـخونة في 
معدل التضخم لتخفيض التيسير الكمي بمعدل 30 ملياراً في الشهر 
إعتباراً من العام الجديد 2022، على أن يُعلن التخلص منها كلياً في 

آذار/ مارس من العام نفسه.
 Quantitative Easing وللتذكير، سياســـة التيســـير الكمـــي
التـــي إتبعتها الواليات المتحـــدة بين فترة األزمة المالية حتى ما قبل 
ظهور الكوفيد بقليل، كانت تهدف إلى شراء سندات الدين الحكومية 

المتعثرة، وضخ السيولة في المقابل بنية دعم اإلقتصاد.
وبســـرعة إتبعت السياســـة النقدية األوروبية فـــي منطقة اليورو 
بقيـــادة الحاكـــم الســـابق للمركـــزي ماريو دراغـــي السياســـة عينها، 
وإشـــترت ســـندات حكومية متعثرة وأتبعتها بشـــراء سندات شركات 
متعثرة أيضاً، وضخ ســـيولة في األســـواق إلنعـــاش اإلقتصاد المتعثر 
في المنطقة. النتيجة، أدت هذه الســـيولة إلى تحســـين األوضاع إلى 
حد بعيد، وقرر البنك المركزي األوروبي وأيضاً اإلحتياطي الفدرالي 
األميركـــي التوقف عن هـــذا الدعم. لكن وباء الكوفيد قضى على كل 
مـــا تحقق من إنتعاش إقتصـــادي، فعاودت منطقة اليـــورو والواليات 
المتحدة إلى إحياء هذا النهج من المســـاعدة، والنتيجة ســـخونة في 

األسعار باتت تحتاج إلى جبل جليد قبل فوات األوان.
وبالنســـبة إلى أســـعار الفائدة، لم يخف بنك اإلستثمار األميركي 
«غولدمـــان ســـاكس» توقعاته بأن اإلحتياطـــي الفدرالي األميركي قد 
يجد نفســـه مرغماً ويُقرر رفع الفائـــدة المصرفية على ثالث دفعات 
فـــي العام 2022 بهدف الحّد من شـــهية اإلقتـــراض وتالياً الحد من 

اإلقبال على كل ما يُلهب األسعار من جديد.
مازن حمود
محلل إقتصادي ومالي/ باريس
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إن التطـــورات اإلقتصاديـــة التـــي تشـــهدها الصيـــن حيال منافســـة 
الواليات المتحدة، تُثير العجب للبعض، وطبيعية بالنسبة إلى البعض 
اآلخر. لكن هذا اإلقتصاد الثاني عالمياً بات عرضة لما تعّرضت له 
إقتصادات كبرى أخرى حول العالم من أزمات وفقاعات، بعدما كانت 
الصيـــن صاحبة نمو إقتصادي من رقمين، ثم تعّرضت لوباء الكوفيد 
بين خريف وشـــتاء 2019 الذي إنتشـــر عالمياً، وفعل الوباء فعله في 
كل إقتصادات العالم ورماها في اإلنكماش. لكن المستغرب بالنسبة 
إلـــى الكثيريـــن أن اإلقتصاد الصينـــي كان أول المتضررين من الوباء 
الـــذي ظهر من ووهان الصينية، وكان أول اإلقتصادات المتعافية من 
الوبـــاء، وحقق نمواً بنســـبة 2.3 % من الناتـــج المحلي اإلجمالي في 

العام 2020. 

له  بالنسبة إلى الكثيرين، فإن اإلقتصاد الصيني يتمتع بدينامية تُخوِّ
بأن يكون من أسرع اإلقتصادات تأقلماً مع الواقع وتعافياً من األزمات. 
مـــع ذلك، فإن هذا اإلقتصاد، وغيره مـــن اإلقتصادات، ال يزال عرضة 

لتداعيات وباء الكوفيد ومتحوراته المتعددة، وجديدها أوميكرون.
وأمام هذا الواقع، هناك حقيقة أن اإلنتعاش واضح في الشركات 
الحكوميـــة، وأن موجة إعادة تنظيم المســـيرة اإلقتصادية المســـتمرة 

طوال العام 2021، هي ليســـت األولى. فمنذ اإلصالحات الكبرى التي 
تشـــهدها البالد منـــذ العام 1970، باتـــت تطال مجـــاالت التكنولوجيا 
والبيئـــة، والقطـــاع الصحي، والقطاع اإلســـتهالكي، وال ســـيما عندما 
قـــررت الصين، بعد األزمة المالية العالميـــة التي ظهرت في الواليات 
المتحـــدة، كأزمـــة عقارية في البداية، أن تتبع نهجـــاً في تحقيق النمو 
اإلقتصادي واإلعتماد أكثر على اإلستهالك الداخلي بدالً من التصدير.
هـــذه اإلصالحـــات طاولت أيضـــاً سياســـة اإلقراض، وتســـهيل 
الحصـــول علـــى إعتمادات اإلســـتثمار وشـــراء العقـــارات، لكن هذه 
التطـــورات أدت خـــالل الســـنوات الماضيـــة إلـــى إعـــادة النظر لدى 
المستثمرين، كتخفيف حجم إستثماراتهم في الصين ضمن المحفظة 
اإلســـتثمارية الدوليـــة لديهـــم، ما أدى إلـــى تراجع قيمة أســـهم هذه 
اإلســـتثمارات في السوق العالمية وال سيما أسهم الشركات الصينية 

التي تعّرضت لمديونية كبيرة.

á«æ«°üdG äGQÉ≤©dG á≤dÉªY ø«H IójóL ájQÉ≤Y á«ë°V
الصيـــن تتعـــّرض ومنذ فترة لســـخونة غير مســـبوقة في ســـوق 
العقـــارات، وأســـعار الشـــقق، وإرتفاع الطلـــب عليها نتيجة سياســـة 
مصرفية مشجعة. وكنا تحدثنا في عدد سابق عن أزمة لدى عمالق 

الدراسات وا$بحاث والتقارير

هل الصين ال تزال جاذبة لzستثمار؟
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.Evergrande «العقارات في الصين «إيفرغراند
واليوم إنضمت «مجموعة سانشـــين Sunshine 100 «100، إلى 
الئحة الشـــركات والمقاوالت العقارية في الصين، في ظاهرة جديدة 
في هذه الســـوق، دفعت بالســـلطات في البداية إلى تشـــديد شـــروط 
الحصول على اإلعتمادات وقواعد عمل المقاولين، كي ال يكون مصير 

السوق العقارية الصينية كمصير أزمة الرهن العقاري األميركية.
ومع ذلك، إستدركت السلطات المصرفية أنه يجب تفادي سياسة 
عدم قدرة الزبائن على السداد، فإتخذ البنك المركزي الصيني قراراً 
بخصوص ودائع البنوك الصينية اإللزامية لديه، وخّفض نســـبة هذه 

الودائع بنصف نقطة مئوية.
والهدف من ذلك، اإلفراج بشكل أكبر عن القروض السكنية، كي 
يســـتطيع الزبائن سداد ما تبقى من ثمن شراء الممكن، وتفادياً تالياً 
من أن تنهار الشـــركات العقارية. علماً أن قطاع العقارات في الصين 
مـــن إعمـــار ومقاوالت يُشـــكل أكثر من ربع الناتـــج المحلي اإلجمالي 
لثانـــي إقتصـــاد في العالم. ويُعتبر الحجر األســـاس لقطاعات أخرى 

مثل قطاعي الصلب والمفروشات.
بالنسبة إلى البنك المركزي الصيني، فإن إجراء تخفيض إلزامي 
للودائـــع، لديـــه نقطة مئوية، من شـــأنه أن يدخـــر للبنوك نحو 1200 
مليـــار يـــوان أو ما يعادل 166 مليار يـــورو، وتالياً ضخ هذا المبلغ في 
العجلـــة اإلقتصاديـــة. وهذه هي المرة الثانية فـــي العام 2021 الذي 

يقرر خالله البنك المركزي الصيني إجراء مماثًال.

äGAÉ°ûfE’G ´É£b ≈∏Y É¡æ«Y á«æ«°üdG äÉ£∏°ùdG
رغـــم اإلجراءات التي إعتمدتها الســـلطات مـــن أجل التعافي من 
د اإلقتصاد من  تبعات كورونا، إال أن ســـوق العقارات والمســـكن يتهدَّ
جديـــد، مع انضمـــام مجموعة Sunshine 100 إلى مســـيرة معاناة 

هذا القطاع.

فبعدمـــا تداعت مجموعة إيفرغراند التي ترزح تحت ديون تُقدر 
بنحو 260 مليار يورو، وتكافح منذ أشـــهر لتسليم الشقق ألصحابها، 
ودفـــع مـــا يتوجب عليها من مســـتحقات، ها هي مجموعة سانشـــين 
100 (رغم أنها ليســـت بحجم إيفرغراند)، تُحذر من أنها غير قادرة 
على ســـداد قروض ألصحابهـــا وبحجم 170 مليـــون دوالر، والفوائد 
المترتبـــة على ذلـــك. وأطلقت مفاوضات مـــع الدائنين إلعادة هيكلة 
الديـــون، إضافة إلى هذه المجموعة، هناك شـــركة أخرى للمقاوالت 
العقارية تُدعى «كايسا» Caisa، وهي إحدى أكثر الشركات مديونية 
أيضاً وتصارع لسداد 400 مليون دوالر عبارة عن فوائد على الديون.
فهل تســـتطيع السلطات الصينية تجنُّب فقاعة قد تكون مؤلمة إذا 
وقعت في قطاع العقارات، لما لهذا القطاع من وزن في الناتج المحلي؟
أمام هذا الواقع، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ شخصياً، 
بعد ترؤســـه إجتماعاً للحزب الشـــيوعي الحاكم في ديســـمبر/كانون 
األول 2021، أنـــه مـــن الضـــروري دعم ســـوق العقارات والمســـاكن، 
ومواكبـــة نمـــو نشـــط لهـــذا القطـــاع بعيداً عـــن األزمـــات. لكن هذا 
الخطـــاب مغايـــر كلياً لخطـــاب العام 2020 عندما أبدت الســـلطات 
قلقها من إحتمال فقاعة من ديون الســـوق العقارية والمســـكن، حيث 
إتخـــذت إجـــراءات قاســـية بحق المقاولين األساســـيين فـــي البالد، 
وفرضـــت معايير إحترازية لتحقيق اإلقبـــال على اإلقتراض من أجل 

شراء عقارات.
وهـــذا اإلجـــراء كان أول رحلة الرعـــب التي إســـتغلتها مجموعة 
إيفرغرانـــد Evergrande قبـــل أن تصطـــدم بحائـــط العجـــز عن 
السداد، وتُشعل شعلة الخوف من فقاعة سوق عقارات الصين األكبر 

في العالم نتيجة الطلب على السكن.
مازن حمود
محلل إقتصادي ومالي
باريس
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ا$خبار والمستجدات

إحتفـــى بنـــك أبوظبـــي التجـــاري فـــي مقـــره 
الرئيســـي في أبوظبي بذكرى يوم الشهيد، تخليداً 
ووفاًء لتضحيـــات أبناء اإلمارات من حماة الوطن. 
ووقف المشـــاركون أمام العلم دقيقة صمت ودعاء، 
إجـــالالً وإكبـــاراً لتضحيـــات شـــهداء الوطـــن، في 
حضور الرئيس التنفيـــذي لمجموعة بنك أبوظبي 
التجاري، عالء عريقـــات وعدد من أعضاء اإلدارة 
العليـــا ومجموعة مـــن موظفي البنـــك، وقام برفع 
العلم المدير اإلقليمي فـــي بنك أبوظبي التجاري، 
محمد علي حســـن البلوشي وهو من ذوي الشهداء 

«أبوظبي التجاري» إحتفى بـ «يوم الشهيد»

لدولة اإلمارات العربية المتحدة، والذي يأتي تأكيداً على حب الوطن 
والتضحيـــة من أجله وتعبيراً عن اإلمتنان والتقدير للشـــهداء األبرار 
من أبناء اإلمارات، الذين ستظل أسماؤهم مضيئة في تاريخ الوطن».

تتوقـــع منظمـــة «أوبـــك» أن يـــؤدي تحـــرك كبار 
المســـتهلكين للســـحب من المخزونات النفطية إلى 
زيادة كبيرة في الفائض العالمي في األشهر المقبلة، 
وذلـــك قبـــل إجتماع إلتخاذ قرار في شـــأن سياســـة 
اإلنتـــاج. وقـــد يُعّقـــد ذلك عمليـــة صنع القـــرار في 
منظمة البلدان المصـــدرة للبترول وحلفائها، التكتل 
المعـــروف بإســـم «أوبـــك+»، رغـــم أن مصـــادر عدة 
أفادت أنه «لم يجر نقاش حتى اآلن في شـــأن وقف 

زيادات اإلنتاج المزمعة».
وإجتمع مجلـــس اللجنة االقتصادية لـ «أوبك»، 
وهو فريق من الخبراء يقدم المشـــورة للوزراء، قبل 

«أوبك»: خطط السحب من مخزونات النفط
 قد تؤدي إلى زيادة كبيرة في الفائض العالمي

ديســـمبر/كانون األول 2021، ويصل إلى 2.3 مليون برميل يومياً في 
يناير/كانون الثاني 2022، و3.7 ماليين في فبراير/شـــباط 2022، 
إذا مضت الدول المستهلكة قدماً في عمليات السحب. وكانت وكالة 
Bloomberg قـــد نشـــرت فـــي وقت ســـابق نتائج إجتمـــاع مجلس 

اللجنة اإلقتصادية لـ «أوبك».

اإلجتمـــاع الوزاري المقبل لـ «أوبـــك+». وأفاد مصدر في «أوبك» «أن 
المجلـــس يتوقع أن يؤدي الســـحب مـــن مخزونات النفـــط إلى زيادة 
الفائض في السوق العالمية بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً». وحذرت 
«أوبك» مؤخراً مـــن فائض المعروض المتوقع في العام 2021. وذكر 
المصدر «أن المجلس يتوقع فائضاً بواقع 400 ألف برميل يومياً في 

األبرار. 
وقال عـــالء عريقات، الرئيس التنفيـــذي لمجموعة بنك أبوظبي 
التجـــاري: «يمثل يوم الشـــهيد يوم الفخر والعزة والكرامة والشـــرف 






