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كلمة العدد

وسام حسن فتوح
 األمين العام إلتحاد المصارف العربية

ف����ي أن األم����ل يتجدد، كلّم����ا أقبل ع����ام جديد، وما ال شك 
نا هنا هو قطاعنا المصرفي العربي، حيث نفتح  يهمُّ
صفحات جديدة من الفرح وتحقيق األمنيات، وأن تبقى مصارفنا العربية 
سنداً إلقتصاداتنا العربية ومتينة في مواجهة التحديات، فال إقتصاد من 

دون مصارف. 
في هذا الس����ياق، حققت المصارف العراقي����ة قفزات نوعية مؤخراً 
نح����و مزيد م����ن الثق����ة الداخلي����ة )المحلي����ة( والدولية، وج����ذب العمالء 
والمس����تثمرين، فض����اًل ع����ن إس����تمرار التعاون م����ع المؤسس����ات المالية 
وصن����دوق النقد الدولي IMF، حيال تغّير س����عر الصرف ما بعد جائحة 

كورونا.
وق����د وض����ع البن����ك المرك����زي العراقي، ضم����ن أولوياته ف����ي خطته 
اإلستراتيجية لألعوام 2021 – 2023، دعم الخدمات المالية والمصرفية 
الرقمية، من خالل التحضير لمشروع »إعرف عميلك إلكترونياً« إلعتماد 
إس����تخدام التعريف الرقمي لفتح حسابات مصرفية ودمج العمالء رقمياً، 

وإلزام القطاع المصرفي إستخدام التطبيقات الرقمية.
والتح����دي األب����رز ال����ذي يُواجهه »المرك����زي العراقي« حيال أس����عار 
العمل����ة، يتمث����ل في إتس����اع جوانب الطلب عل����ى العمل����ة األجنبية، نتيجة 

المصارف العراقية 
نحو مزيد من الثقة المحلية والدولية

إعتماد اإلقتصاد العراقي على اإلستيراد في سّد الكثير من إحتياجاته، مع وجود مصدر رئيس واحد للعملة األجنبية متمثاًل باإليرادات النفطية.
واقع الحال، لقد آن للنمر العراقي المتوقد أن يمضي قُدماً في طريق النجاح المرس����وم، لذا ليس����ت اإلمكانات هي التي تنقصنا في العالم العربي، حيث 
لن����ا منه����ا م����ا يزيد عن حاجات تغطية التمويل واإلئتمان للنمو المرتقب في عمليات اإلس����تثمار البيني والتبادل التجاري، وليس����ت الكفاءات البش����رية هي التي 
تنقصنا، إنما تعزيز اإلستقرار األمني والسياسي، كي نُمّهد لمناخات اإلستثمار وتفعيل العالقات اإلقتصادية البينية. فالعراق، يُشكل راهناً حالة مميَّزة ومثالية 
لإلستثمار وبناء المشاريع، وخصوصاً أن حجم اإلستثمارات الكبيرة المطلوبة لتحقيق التنمية، يتطلّب جهداً تمويلياً وتصنيعياً وتنفيذياً متعّدد اإلختصاصات، 

وال يُمكن أن يُقتصر على مصدر من دون آخر. 
وألن العراق غنّي وجاذب لإلستثمار بفضل كوادره العلمية والفنية وثرواته الطبيعية، واإلجراءات اإلدارية والتشريعات القانونية التي تكفل تسهيل عمليات 
اإلس����تثمار، وتُجيز الدخول إلى األس����واق العراقية، وتُتيح فرصاً متكافئة لإلس����تثمارات العربية واألجنبية في ظل توافر آليات التمويل ونقل العملة من العراق 

وإليه، فإنه ينبغي عدم خسارة هذه الميزات ليبقى العراق البلد األكثر جذباً لإلستثمار والمنافس في األسواق المالية العربية والدولية.
ف����ي المحصل����ة، نُع����ّول ف����ي إتحاد المص����ارف العربية على نج����اح الخطة اإلصالحية التي ترتكز في األس����اس على تفعي����ل التوّجه الرقاب����ي، وزيادة الثقة 
بالمصارف العراقية بهدف تمكينها، وتعزيز دورها اإلنمائي واإلقتصادي، وبناء العالقات مع المصارف والمؤسسات المالية الدولية، فضاًل عن دعمنا للمسائل 
البحثي����ة والتقني����ة ف����ي مجال التحول الرقمي للعمل المصرفي، وتدريب وتأهيل الموارد البش����رية في القطاع المصرفي ال����ذي يضم نخبة من الخبراء، إضافة 
الى جهاز »المركزي«، بما يُواكب التطّورات المصرفية الحديثة، والعمل في إطارها، وتفعيل دور القطاع في تقديم الدعم والمساندة اإلقتصادية واإلجتماعية 

وتحسين بيئة اإلستثمار في البالد. 
علماً أننا في اإلتحاد مس����تمرون في التعاون مع المصارف العراقية بغية إقامة أنش����طة مش����تركة من المؤتمرات والدورات التدريبية الخاصة في مجال 
اإلمتث����ال والحوكم����ة، بما يس����اهم في تحقيق الرفعة والتق����دم المصرفي، فضاًل عن وضع اإلتح����اد كل إمكاناته لدعم جهود »المرك����زي العراقي« اإلصالحية، 

وخصوصاً في مجاالت التحّول الرقمي، ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
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محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف:

خطة إستراتيجية لـ »المركزي العراقي« لألعوام 2021 – 2023
لدعم الخدمات المالية والمصرفية الرقمية

أكللد محافللظ البنللك المركللزي العراقي مصطفللى غالب مخيللف »أن التعاون مسللتمر مع المؤسسللات الماليللة من خللالل اإلجتماعات 
اإلفتراضية واإلسللتفادة من تجارب الدول والدروس المسللتفادة، حيث كان هناك إجتماعات مع صندوق النقد الدولي IMF، في شللأن 
تغّير سعر الصرف ما بعد جائحة كورونا، وذلك أن غالبية المؤسسات المالية التي قّدمت مساعدات في هذا المجال، تكون بصيغة منح 

أو قروض عن طريق وزارة المالية، كونها مسؤولة عن اإلقتراض الداخلي والخارجي«.

مصطفى غالب مخيف 
محافظ البنك المركزي العراقي

موضوع الغالف
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وخّص المحافظ مخيف »مجلة إتحاد المصارف العربية« بحديث شللامل تناول فيه مبادرات عدة أطلقها »المركزي العراقي« بالتعاون 
مللع الحكومة بغية تحفيز النشللاط اإلقتصادي، »وال سلليما في مجال تمويل المؤسسللات الصغيرة والمتوسللطة والكبيللرة، وفي مجال 
اإلسللكان والقللروض الشللخصية، وتعزيز اإلئتمان للقطللاع الخاص  من خالل تخفيللض الفوائد المفروضة على القللروض الممنوحة )1 

تريليون دينار(«.
وأوضللح المحافللظ مخيللف »أن البنك المركزي وضع ضمللن أولوياته في خطته اإلسللتراتيجية لألعللوام 2021 – 2023، دعم الخدمات 
المالية والمصرفية الرقمية من خالل التحضير لمشروع »إعرف عميلك إلكترونيًا« إلعتماد إستخدام التعريف الرقمي لفتح حسابات 
مصرفيللة ودمللج العمالء رقميًا، وإلزام القطاع المصرفي بإسللتخدام التطبيقللات الرقمية، مثل تطبيقات الهاتللف المحمول والخدمات 
المصرفية عبر اإلنترنت وفق أفضل الممارسات العالمية، ووضع إستراتيجية الدفع التي سُتساهم في تنفيذ مشاريع الخدمات الرقمية 

المختلفة المتعلقة بالدفع السريع والعمالت الرقمية ومراكز اإلبتكار وصناديق الحماية رمز اإلستجابة السريعة«.

المبنى الجديد للبنك المركزي العراقي من تصميم الراحلة المهندسة العراقية زها حديد
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وخلص المحافظ مخيف إلى »أن الهدف الرئيس إلحتفاظ البنك المركزي العراقي باإلحتياطات األجنبية، هو إستخدامها في الدفاع عن 
سللعر صرف الدينار العراقي تجاه العمالت األجنبية، عندما يتطلب األمر ذلك، كما أن اإلحتياطات األجنبية لها إسللتخداماتها الخاصة 

المعروفة )الوفاء بإلتزامات الحكومة إزاء العالم الخارجي، وتحقيق التوازن الداخلي والخارجي...إلخ(«.
وختم المحافظ مخيف قائاًل: »يستطيع البنك المركزي العراقي، وبفعل اإلحتياطات األجنبية المحتفظ بها، الدفاع عن سعر صرف 
الدينللار العراقللي، إاّل أن التحدي األبرز الذي ُيواجه البنك المركزي حيال أسللعار العملة يتمثل في إتسللاع جوانللب الطلب على العملة 
األجنبيللة نتيجللة إعتمللاد اإلقتصاد العراقي على اإلسللتيرادات في سللّد الكثير من إحتياجاتلله، مع وجود مصدر رئيللس واحد للعملة 

األجنبية متمثاًل في اإليرادات النفطية«.

رئيس مجلس الوزراء يزور دار العطاء لرعاية المسنين ويضع حجر األساس للمبنى الجديد للدار بدعم من البنك المركزي العراقي 
ورابطة المصارف، ضمن مبادرة صندوق المبادرات المجتمعية )تمكين(، وبالتعاون مع األمانة العامة لمجلس الوزراء

مس���اعدات في هذا المجال، تكون بصيغة منح أو قروض عن طريق 
وزارة المالية، كونها مسؤولية عن اإلقتراض الداخلي والخارجي.

فيم���ا أدت اإلج���راءات التي إتبعتها الحكوم���ة بالتعاون مع البنك 
المركزي العراقي إلى تحفيز النشاط اإلقتصادي، حيث أطلق البنك 
المركزي العراقي مبادرات عدة في مجال تمويل المؤسسات الصغيرة 
والمتوس���طة والكبي���رة وفي مجال اإلس���كان والقروض الش���خصية، 
س���اهمت في تحريك قطاع البناء والتشييد والمال والتأمين، إضافة 

إلى قطاع تجارة الجملة والمفرد. 
وفي إطار س���عي البنك المركزي إلى تحقيق أهدافه األساس���ية، 
وه���و اإلس���تقرار في األس���عار، ونمو مس���تدام، قام البن���ك المركزي 

في ما يلي الحديث مع محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف:

n يلعللب البنك المركزي العراقللي دورًا جوهريًا في تعزيز التعاون 

مللع المؤسسللات المالية، وإسللتمرار ذلك ضروري مللن أجل خدمة 
مسللتقبل اإلقتصاد العراقي، ما هي اإلستراتيجية الجديدة التي 
أعّدهللا البنك المركزي ما بعد جائحة كورونا في سللبيل التنمية 

اإلقتصادية وإعادة النمو إلى العراق؟
- ف���ي م���ا يخصُّ التع���اون مع المؤسس���ات المالي���ة، نُوضح بأن 
التعاون مس���تمّر من خالل اإلجتماعات اإلفتراضية واإلس���تفادة من 
تج���ارب الدول والدروس المس���تفادة، حيث كان هناك إجتماعات مع 
صن���دوق النقد الدولي IMF، في ش���أن تغّير س���عر الصرف ما بعد 
جائح���ة كورون���ا، وذل���ك أن غالبية المؤسس���ات المالي���ة التي قّدمت 
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بإجراءات عدة منها:
1- تعزي���ز اإلئتمان للقط���اع الخاص من خالل 
الق���روض  عل���ى  المفروض���ة  الفوائ���د  تخفي���ض 
الممنوح���ة ضم���ن مب���ادرة البن���ك المرك���زي )1( 

تريليون دينار كالتالي: 
- تك���ون جميع الفوائد للمصارف والش���ركات 

الضامنة متناقصة.
- تخفي���ض فائ���دة البن���ك المرك���زي العراقي 

للمشاريع الكبيرة لتكون 1 % بدالً من 2 %.
- تخفي���ض الفائدة للمص���ارف على القروض 

السكنية لتكون 2 % بدالً من 4 %.
- تعدي���ل عمول���ة البن���ك المرك���زي )القروض 

السكنية( لتكون 5 باأللف بدالً من 7 باأللف.
2- تأجي���ل إس���تيفاء األقس���اط المترتب���ة عن 
المستفيدين من مبادراته الخاصة بدعم المشاريع 

العمل بالتعاون مع صندوق النقد العربي وش���ركائهم اإلس���تراتيجيين 
من البنك الدولي والتحالف العالمي للشمول المالي AFI، والمنظمة 
األلمانية للتنمية الدولية GIZ، وضمن مبادرة صندوق النقد  العربي 
لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية FIARI، على وضع خارطة 
الطري���ق وتحدي���د األدوار للمباش���رة بإعداد اإلس���تراتيجية الوطنية 
للشمول المالي. ويهدف البنك المركزي إلى مشاركة القطاعين العام 
والخاص بإعداد وتنفيذ اإلستراتيجية من خالل تشكيل اللجنة العليا 

للشمول المالي، واللجان الفرعية المنبثقة عنها.
كم���ا قام البن���ك المركزي بتطوي���ر البنية التحتي���ة، بما في ذلك 
تحدي���ث أنظم���ة الدفع وإنش���اء المقس���م الوطني ومراك���ز البيانات 

مصطفى غالب مخيف ومحافظ مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 
خالد محمد بالعمى بعد التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون 

وتطوير العالقات المصرفية بين البلدين الشقيقين

محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف والشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان، 
وزير التسامح والتعايش، المفوض العام ألكسبو 2020 في دولة االمارات العربية المتحدة

الصغيرة والمتوس���طة لمدة س���تة أش���هر، م���ع عدم ترت���ب أي زيادة 
بالفوائد نتيجة هذا التأجيل.

3- ق���ام البنك المرك���زي بتقديم تس���هيالت مصرفية من خالل 
إعادة جدول���ة القروض المصرفية لدى القط���اع الخاص، وباألخص 
المس���تحقة على الش���ركات الصغيرة والمتوس���طة، فضاًل عن زيادة 
أجل الس���داد للقروض القائمة والمستقبلية للقطاعات األكثر عرضة 

لتداعيات الفيروس وتخفيض كلفة اإلقتراض.
4- اإلسراع في الشمول المالي من خالل منح قروض الموظفين 

الموطنين رواتبهم تبلغ 15 مليون دينار بفائدة إدارية 4 %.
5- تحفيز النمو اإلقتصادي من خالل مبادرة اإلس���كان بالتعاون 

مع المصارف المتخصصة مثل المصرف العقاري 
وصندوق اإلس���كان، من خالل منح قروض للسكن 

بفائدة إدارية )5 %(.
6- تس���هيل عملي���ة من���ح الق���روض الخاص���ة 
بمب���ادرة )1( تريلي���ون دين���ار ف���ي إقليم كردس���تان 
بإعتم���اد صيغ���ة ع���دم ممانع���ة مطلوب���ة ومقبولة 

قانونياً لصالح البنك المركزي العراقي.

n قمتللم بمبادرات متعددة مللن أجل إطالق 

الشللمول المالي في العراق، وال سيما حيال ذوي 
الدخل المحدود والمللرأة والعاطلين عن العمل، 
والحللّد من البطالة، ما هي ابللرز اإلجراءات التي 
قمتللم بها من أجللل تعزيز المشللروعات الصغير 

والمتوسطة والمتناهية الصغر؟
خطط���ه  ضم���ن  المرك���زي  البن���ك  وض���ع   -
اإلس���تراتيجية تعزي���ز الش���مول المال���ي، حيث تم 
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ومراكز التعافي من الكوارث، وتطوير البنية التحتية، وتنظيم الحوكمة 
واإلدارة المؤسسية لتقنية المعلومات واإلتصاالت في القطاع المالي 

والمصرفي، ضمن أفضل الممارسات العالمية.
ووض���ع البن���ك المركزي أيضاً ضم���ن أولويات���ه اإلهتمام باألطر 
القانوني���ة والتش���ريعية لحماية المس���تهلك المالي م���ن خالل إعادة 
مس���ودة قانون حماية المس���تهلك، حيث ش���هد الش���مول المالي في 

العراق تطوراً ملحوظاً كالتالي:
- إرتفاع الحسابات المصرفية المفتوحة من 1.361.034 حساباً 
ف���ي الع���ام 2017 إلى 7.233.356 حس���اباً للفصل الثان���ي في العام 

.2021
- إرتف���اع نقاط البيع POS م���ن 918 نقطة في العام 2017 إلى 

7.543 نقطة للفصل الثاني في العام 2021.
- إرتفاع عدد أجهزة الصراف اليلي ATM من 656 جهازاً في 

العام 2017 إلى 1.544 جهازاً للفصل الثاني في العام 2021.
- إرتف���اع البطاقات اإللكترونية 
م���ن 6.377.305 بطاق���ة ف���ي العام 
بطاق���ة   10.664.731 إل���ى   2017

للفصل الثاني في العام 2021.
المحاف���ظ  ع���دد  إرتف���اع   -
اإللكترونية م���ن 222.442 محفظة 
ف���ي الع���ام 2017 إل���ى 1.718.598 
محفظ���ة للفص���ل الثان���ي ف���ي العام 

.2021
كذلك يعم���ل البنك المركزي مع 
الجهات ذات العالقة من المؤسسات 

الدولية على تحس���ين الش���مول المالي بشكل مستدام، والوصول إلى 
الخدم���ات المالية الش���املة للمجموعات المس���تهدفة الضعيفة مثل 
النازحي���ن داخلي���اً العائدين والالجئين، وال س���يما النس���اء والرجال، 
كذلك أولئك الذين يُديرون أعماالً تجارية صغيرة ومتناهية الصغر.

كم���ا أن البن���ك المركزي في ص���دد ترخيص 4 ش���ركات لتمويل 
المش���اريع الصغيرة والمتوس���طة، إضافة إلى الشركة المجازة حالياً 
من قبل »المركزي«، وهي الشركة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة، لتكون الشركات لها دور في منح القروض إلى المواطنين 
إلنش���اء مش���اريع خاص���ة بهم، مع الع���رض أن هذا البن���ك في صدد 
تعديل التعليمات رقم 3 للعام 2010 التي تنظم عمل هذه الشركات.

أما بالنس���بة إلى الشركات التي تمارس أعمال التمويل األصغر، 
فإنها مرخصة من قبل دائرة المنظمات غير الحكومية التابعة لألمانة 
العام���ة لمجلس الوزراء، وأن هذا البنك ف���ي طور البحث مع األمانة 
العامة ووزارة التجارة والبنك الدولي إليجاد مخرج قانوني لترخيص 

هذه الشركات من قبل هذا البنك.

تعزيللز  أجللل  مللن  تعملللون   n

التكنولوجيللا الماليللة، ومكافحللة 
غسللل األموال وتمويل اإلرهاب، ما 
هي أبرز المعوقللات التي تواجهكم 
حيللال ذلللك، وال سلليما مللن أجللل 
وضع المصارف العراقية في مصاف 
الدول المتقدمة بحسللب المعايير 

العالمية؟
- يعم���ل مكت���ب مكافحة غس���ل 

مان الطلبة الموهوبين المشاركين  البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية يكرِّ
في البطولة الدولية للحساب الذهني السريع والتي أقيمت في دولة االمارات العربية المتحدة 

التحضير لمشروع 

»إعرف عميلك إلكترونياً« 

إلعتماد إستخدام التعريف 

الرقمي لفتح حسابات مصرفية

 ودمج العمالء رقمياً

ثًا في حفل  محافظ البنك المركزي العراقي متحدِّ
ج طلبة مدرسة بغداد لألعمال تخرُّ
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محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية في األمانة العامة لمجلس الوزراء أشرف الدهان، 
رئيس رابطة المصارف العراقية وديع الحنظل، وعدد من األعضاء، 

دون األعمال النهائية لتأهيل وصيانة شارع المتنبي، مركز الثقافة في العراق، واإلستعدادات إلفتتاحه يتفقَّ

التحدي األبرز لـ »المركزي« 

حيال أسعار العملة 

يتمثل في إتساع جوانب الطلب 

على العملة األجنبية 

نتيجة إعتماد اإلقتصاد العراقي 

على اإلستيرادات في سّد إحتياجاته

بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والتي تُتيح الوصول المباشر 
إليها.

n كيللف يعمل البنك المركزي علللى تحقيق التحول الرقمي، 

ومللا هي أبرز الخطط إسللتراتيجية لهذا اإلنتقال على المسللتوى 
المالي والمصرفي للبالد؟

- يضع البنك المركزي ضمن أولوياته في خطته اإلس���تراتيجية 
لالع���وام 2021 – 2023 دعم الخدمات المالية والمصرفية الرقمية 

من خالل: 
أ- التحضي���ر لمش���روع »إعرف 
عميلك إلكترونياً« إلعتماد إستخدام 
التعري���ف الرقم���ي لفت���ح حس���ابات 

مصرفية ودمج العمالء رقمياً.
ب- إل���زام القط���اع المصرف���ي 
الرقمي���ة،  التطبيق���ات  إس���تخدام 
مث���ل تطبيق���ات الهات���ف المحم���ول 
والخدمات المصرفية عبر اإلنترنت 

وفق أفضل الممارسات العالمية.
ج- وض���ع إس���تراتيجية الدف���ع 
الت���ي ستُس���اهم في تنفيذ مش���اريع 
المختلف���ة  الرقمي���ة  الخدم���ات 
المتعلق���ة بالدفع الس���ريع والعمالت 

األم���وال وتمويل اإلرهاب على تعزيز التكنولوجي���ا المالية في مجال 
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب كالتالي:

 Go-AML أ- اإلنته���اء من تنصي���ب األجهزة الخاصة بنظ���ام
الذي س���يعمل عل���ى أتمتة اإلبالغات وتب���ادل المعلومات، بما يضمن 
تطبيق المعايير الفضلى والممارس���ات العالمية، للحفاظ على سرّية 
وأمن المعلومات وتوفيرها في الوقت المناس���ب بين الجهات المعنية 

داخل منظومة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
ب- العم���ل عل���ى إس���تكمال المتطلبات المتبقية عل���ى جمهورية 
الع���راق لإلنضم���ام إلى مجموعة »إيغمونت« بما يُس���هل عملية تبادل 

المعلوم���ات م���ع الوح���دات النظيرة 
)وحدات التحريات المالية في الدول 
األخرى(، بأس���رع وقت والمحافظة 

على سّريتها.
ج- إيج���اد نظام لإلتصال اآلمن 
بين هذا المكتب والقطاع المصرفي، 
بما يُتيح الوصول المباشر إلى قواعد 
البيانات الخاصة بعمالئهم وبطريقة 
آمنة وس���ريعة، ويُع���ّزز عملية تحليل 
اإلبالغات الت���ي ترد عن المعامالت 
المشبوهة باس���رع ما يُمكن، إضافة 
إل���ى إع���داد نظ���ام يتضّم���ن قواعد 
بيانات مع مختل���ف الجهات المعنية 
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الرقمية، ومراكز اإلبتكار وصناديق الحماية رمز اإلستجابة السريعة.
د- إنش���اء منص���ة ذكاء للتهديدات TIP لتطوي���ر تقنيات اإلنذار 

المبكر للتهديدات السيبرانية في القطاعين المالي والمصرفي.
والمنّص���ات  المفتوح���ة  المصرفي���ة  الخدم���ات  تطبي���ق  ه����- 
اإللكتروني���ة لزي���ادة الكفاءة والش���فافية من الخدمات الت���ي يُقّدمها 

القطاع المصرفي.
و- دعم القطاع المصرفي لتطوير خدماته من خالل اإلهتمام بتوسيع 

الخدمات الرقمية وتنظيم عملية دخول المصارف الرقمية في السوق.
ز- إن البن���ك في صدد إصدار ضواب���ط تقديم خدمات اإللحاق 

الرقمي للمصارف الراغبة بتقديم الخدمات المالية الرقمية.

n دعوتللم إلى إجللراء إصالحللات إقتصادية سللريعة لحماية 

اإلجتماعيللة  الرعايللة  بشللبكة  المشللمولين  الهشللة  الطبقللات 
والعامليللن فللي القطللاع الخاص ومواجهللة التضم، وتوفيللر المواد 
الغذائيللة الضروريللة من خللالل البطاقللة التموينية، مللا هي أبرز 

هذه اإلصالحات؟
- أطل���ق البن���ك المركزي مب���ادرات ع���دة، بغية إنع���اش الوضع 
اإلقتصادي في البالد، وتمويل شرائح واسعة من المواطنين والمتمثلة 
في مبادرة تمويل المش���اريع الصغيرة والمتوس���طة ومتناهية الصغر، 
كذل���ك مبادرة اإلس���كان والق���روض الميس���رة للموظفي���ن المواطنة 
رواتبهم، وآخرها مبادرة أجندة المرأة واألمن والسالم ألهمية الدور 

محافظ البنك المركزي مصطفى غالب خالل تقديم الدعم المالي إلى مبادرة الحلم الذهبي، من خالل صندوق المبادرات المجتمعية »تمكين«، 
الذي يشرف عليه البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة، وبتمويل من المصارف الخاصة

n أعلنتللم عللن حزمللة إجللراءات للمحافظة على سللعر صرف 
الدينللار أمام الدوالر فللي األسللواق المحلية، ما هللي النتائج التي 
توصلتم إليها على صعيد تحسللين الوضع النقدي وال سلليما سعر 

صرف الدينار في العراق؟
- إن البن���ك المركزي من خالل إعتماده س���عر الصرف الجديد، 
إس���تطاع المحافظة على قدرته في الدفاع عن هذا السعر، كما أدت 
ه���ذه الخطوة إلى تعزيز قيمة إحتياط���ات العملية الصعبة األجنبية، 
مقاب���ل الدين���ار العراقي، إذ كان رصيد اإلحتياط���ات األجنبية يُعادل 
65.123 ملي���ار دين���ار في تش���رين الثاني/نوفمب���ر 2020، ثم أصبح 
رصي���د اإلحتياط���ات األجنبية المتوافرة يُع���ادل 80.286 مليار دينار 
ف���ي كان���ون الثاني/يناير 2021، وبذلك فإن تغيير س���عر الصرف قد 
س���اهم في إرتفاع حج���م اإلحتياطات األجنبية، وتالي���اً إرتفاع حجم 
الدين���ار العراق���ي المغطى بها، فضاًل ع���ن زيادة القدرة التنافس���ية 

للسلع المحلية، وتالياً إمكانية إنخفاض حجم اإلستيراد مستقباًل.

الفاعل للمرأة في بناء المجتمع، وتالياً فإن هذه المبادرات قد أتاحت 
فرص الحصول على هذا التمويل بشكل متساو لكافة فئات المجتمع 
)مش���اريع صغي���رة ومتوس���طة، وفي مختل���ف القطاع���ات الصناعية 
والزراعي���ة والتجارية والصحية والس���ياحية والخدماتية، ومش���اريع 

سكنية، وقروض ميسرة وصرافات آلية(.

n مللا هي أهم التحديات التي ُتواجه البنك المركزي العراقي 

حيال أسعار العملة في السوق المالية؟
- يس���تطيع البنك المركزي العراقي وبفعل اإلحتياطات األجنبية 
المحتفظ بها، الدفاع عن سعر صرف الدينار العراقي، إاّل أن التحّدي 
األب���رز ال���ذي يُواجه البنك المرك���زي حيال أس���عار العملة يتمثل في 
إتس���اع جوانب الطلب على العملة األجنبية، نتيجة إعتماد اإلقتصاد 
العراق���ي على اإلس���تيراد في س���د الكثير من إحتياجات���ه، مع وجود 

مصدر رئيس واحد للعملة األجنبية متمثاًل في اإليرادات النفطية.



13 Union of Arab Banks (January 2022)                      احتاد املصارف العربية  )كانون الثاين/ يناير 2022(

األخبار والمستجدات

إرتفاع إحتياطات المصرف المركزي العراقي  
من الذهب والعملة الصعبة

ذكر نائب محافظ المصرف  المركزي العراقي ، إحس���ان شمران 
الياسري، أّن »إحتياطات البنك المركزي من العملة الّصعبة، شهدت 
إرتفاع���اً مس���تقراً منذ أكثر من ع���ام، متأّثرًة باإلج���راءات المتوازنة 
للّسياسة النقدّية، تجاوزت معه حاجز 64 مليار دوالر مطلع شباط/ 
فبراي���ر 2022؛ كم���ا تج���اوزت موج���ودات الذهب في حي���ازة البنك 
المركزي 96 طّنًا ضمن اإلحتياطات«، مؤكداً أّن »المصرف المركزي 
مس���تمّر في منهج دعم المصارف، لتوس���يع فرص التنمية في البالد 

وتقليص فجوة التمويل«.
من جهته، أش���ار محافظ المصرف مصطفى غالب مخيف، إلى 
أّن »البن���ك المرك���زي زاد مبلغ مبادرته إلقراض المش���اريع الّصغيرة 
والمتوّس���طة، حي���ث بل���غ تريلي���ون دين���ار، ليُصب���ح إجمال���ي المبلغ 
ص لهذا الهدف تريليوني دينار«، موضحاً أّن »مبادرات البنك  المخصَّ
المركزي اإلقراضّية، أس���همت في دعم قطاعات الّصناعة والّزراعة 
واإلسكان والّتجارة، وأصبحت تشّكل ما يقرب من 30 % من إجمالي 
اإلئتمان الممنوح للقطاع الخاص، وأس���همت بنس���بة مهّمة في  الناتج 

المحلي  اإلجمالي«.

البنك المركزي العراقي ي�شارك

في موؤتمر حقوق الإن�شان في هور الچباي�ش

ش����ارك وفد البنك المركزي العراقي في مؤتمر حقوق االنسان الذي 
أقامه مركز إنعاش األهوار التابع لوزارة الموارد المائية في هور الچبايش 

في محافظة ذي قار.
وقال نائب محافظ البنك المركزي العراقي إحسان شمران الياسري: 

»إن األهوار جزء مهم من بيئة العراق التي نتشارك 
فيها، ول����كل منا حقوق التمت����ع بجمالها وثرواتها، 
وإن حمايته����ا وتطويره����ا واج����ب كل مؤسس����ات 
الدولة«، مش����يراً إل����ى »مبادرات البن����ك المركزي 
التنموي����ة الت����ي وّف����رت آالف الف����رص للش����باب 
والعاطلي����ن واألرام����ل. كما أنه من ح����ق أهلنا في 
المحافظ����ة واألهوار، اإلفادة م����ن هذه المبادرات 

وإنشاء مشاريعهم وتطوير القائم منها«.
يش����ار إل����ى  أن البنك المرك����زي العراقي قد 
س����اهم ف����ي دع����م بع����ض العائ����الت المتعّففة في 
األه����وار م����ن خ����الل الس����لّة الت����ي وزعته����ا وزارة 

الموارد المائية عليهم بعد المهرجان.

البنك المركزي العراقي يُهنّيء »التنمية الدولي« 

لمنا�شبة اإفتتاح فرعه في دولة الإمارات  

 إس����تقبل محافظ البنك المركزي العراق����ي مصطفى غالب مخيف، 
رئي����س مجل����س إدارة مصرف التنمية الدولي المهن����دس زياد خلف، مهنًئا 
إّياه والمصرف والقطاع المصرفي العراقي بهذا اإلنجاز المصرفي المهم، 

وهو إفتتاح فرع »التنمية الدولي« في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
وأع���رب المحافظ مخي���ف عن »خالص الش���كر للبنك المركزي 
اإلمارات���ي الش���قيق على ثقت���ه بالقطاع المصرف���ي العراقي، ومنحه 
هذه الفرصة ألحد مصارفنا الرائدة«، مشّدداً على »ضرورة أن يبذل 
المص���رف جهوداً ترتقي لمس���توى الثقة التي نضعه���ا فيه، ووضعها 
البنك المركزي اإلماراتي فيه أيضاً، وأن تنهج بقية المصارف المنهج 

ذاته في المستقبل«.
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البنك المركزي العراقي وضع خططه اإلستراتيجية لتعزيز الشمول المالي
وال سيما حيال ذوي الدخل المحدود والمرأة والعاطلين عن العمل

 والحّد من البطالة المرافقة مع جائحة كورونا

»المركزي« يُطلق مبادرة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
)مبادرة الـ 1 ترليون(

ويعمل على تطوير البيئة التحتية وخصوصًا تحديث أنظمة الدفع 
وإنشاء المقسم الوطني ومراكز البيانات والتعافي من الكوارث 

وتنظيم الحوكمة واإلدارة المؤسسية لتقنية المعلومات 
واإلتصاالت في القطاع المالي والمصرفي

موضوع الغالف
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تعّرض اإلقتصاد العراقي خالل العقود الماضية إلى مشاكل إقتصادية متعّددة تمّثلت بضعف كفاءة القطاع العام، وإنخفاض 
إنتاجيللة العمل ورأس المال وضعف الترابط الداخلي بين الفروع اإلقتصادية المختلفة، وعجز الموازنة العامة بسللبب عدم 
تحقللق التوازن بين إيللرادات الموازنة العامة ونفقاتها، فضاًل على العجز التجاري؛ وذلك إلعتماده على سلللعة واحدة أو عدد 
محللدود من السلللع المصّدرة، األمر الذي أدى إلللى تزايد حجم المديونيللة الخارجية وتزايد عبء خدماتهللا، وضعف البنى 
التحتية والتعليم والصحة وانخفاض مسللتوى الدخل وغياب اإلسللتراتيجيات الصحيحة وتدهور شللروط التبادل التجاري، 
وأزمللة الغللذاء العالمية التي أعقبها إرتفاع في أسللعار الغذاء، وتزامن معها إنخفاض حاد في أسللعار النفط، فضاًل عن اإلرتفاع 

العالمي في أسعار الفائدة، إذ كان لهذه اإلختالالت أثر كبير في تفاقم المشاكل اإلقتصادية في العراق.

 1- واقع اإلقتصاد العراقي

 والتحديات التي تعوق النمو واإلستدامة

بعد العام 2003 شهد العراق إرتفاع في عائدات الصادرات النفطية، 
نتيجة اإلرتفاع غير المسبوق في أسعار النفط في األسواق العالمية، 
إاّل أّن اإلخت���الالت الهيكلي���ة بقيت ه���ي الصفة الس���ائدة لإلقتصاد 
العراقي، ويُعدُّ الناتج المحلي اإلجمالي ألّي دولة أكثر المعايير أهمية 
لبيان مجمل إنتاج تلك الدولة. ومن خالل تحليل هيكل الناتج المحلي 
اإلجمال���ي نلحظ إعتماده على نش���اط وحيد، وه���و القطاع النفطي، 
���ا جعله أكثر إنكش���افاً على العالم الخارج���ي وعدم اإلعتماد على  ممَّ

نفسه.
ونلح���ظ من خ���الل تتبع النات���ج المحل���ي اإلجمالي أنه إس���تمر 
بالزي���ادة بع���د العام 2003 حتى العام 2014، إذ ش���هد في هذا العام 

إنخفاضاً نتيجة الصدمة المزدوجة )الحرب ضد داعش، وإنخفاض 
أس���عار النفط( التي تعّرض لها العراق، في ما يخص الناتج المحلي 
غي���ر النفط���ي، فإنَّ���ه يتب���ع مس���ار الناتج المحل���ي اإلجمال���ي، ولكن 
بمس���تويات أقل منه، مع تزاي���د الفجوة بينهما حتى العام 2016 التي 
ش���هدت إنخفاضاً في الناتج المحلي، عدا النفط، رغم إرتفاع الناتج 

مع النفط.  

- هيمنة ال�شادرات النفطية على ميزان المدفوعات

يُظه���ر مي���زان المدفوعات بوض���وح هيمنة الص���ادرات النفطية 
على النش���اط التصديري، فقد تجاوزت الص���ادرات النفطية 98 % 
م���ن مجموع الصادرات، وتراوح���ت باقي الصادرات بين 1 % و2 % 
ا يعني غياباً ش���به كامل لهذا النش���اط،  م���ن مجموع الص���ادرات، ممَّ
وبالمقابل ترّكز اإلس���تيراد على الس���لع اإلس���تهالكية، وغياب السلع 
اإلنتاجية ومس���تلزمات اإلنتاج، ويؤشر ذلك غياب اإلستثمار المحلي 

واألجنبي المباشر في العراق.
 إنَّ الوق���وف عل���ى حقيق���ة مي���زان المدفوعات العراق���ي للمدة 
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المذك���ورة، يُظه���ر أمراً بال���غ الخطورة، مضمونه اإلعتم���اد كلياً على 
اإلي���رادات النفطية، وأنَّ النمو في الناتج المحلي اإلجمالي المش���ار 
إلي���ه يُمّث���ل نمواً في اإلي���رادات النفطي���ة، وتكم���ن وراء ذلك دالالت 
إقتصادية عميقة أهمها أنَّ اإلقتصاد العراقي بات دالة لسوق النفط، 
وهذا ما إنعكس فعاًل منذ منتصف العام 2014، إذ إنخفضت أسعار 

النفط وعندها دخل العراق في نفق األزمة المالية.
إّن غي���اب الم���وارد المالي���ة لتموي���ل اإلقتص���اد ب���كل نش���اطاته 
وفعالياته باس���تثناء النفط قاد إلى إرتباط كل النشاطات والفعاليات 
اإلقتصادية في العراق بس���عر النفط، ولّما كانت أس���عار النفط دالة 
لمتغي���رات س���وقية وتذبذب���ات يومية، وق���د تكون تغّيرات س���نوية أو 
دورات سوقية، فإنَّ هذا يعني تذبذب اإليرادات وتقلبها في كل اآلجال 
القصيرة والمتوس���طة والطويلة، أي: إنَّ العراق سيكون أمام حالتين: 
الحال���ة األولى إيرادات متذبذبة وإلتزامات ومس���تحقات ثابتة فيقود 
إل���ى عجز في الموازنة، والحالة الثانية تراكم العجز ليقود لمش���كلة 
س���يولة تتمّثل بعدم قدرة العراق على س���داد إلتزاماته ومس���تحقاته 
يوماً بيوم، وش���هراً بشهر، وس���نة بسنة، وقد تبّين ضعف العالقة بين 
الناتج المحلي اإلجمالي، ونسب النمو اإلقتصادي، وسعر النفط، وأنَّ 
���ردة كان يقف وراءها تزايد الكميات من اإلنتاج، فضاًل  الزيادة المطَّ

عن تزايد سعر النفط في األسواق العالمية.

- الموازنة العامة والتغّيرات في اأ�شعار النفط

عن���د اإلطالع عل���ى الموازنة العام���ة بإيراداته���ا ونفقاتها يظهر 
جانبان مهمان:

- األول: إنَّ اإليرادات النفطية تحتل النس���بة األكبر من إجمالي 
إيرادات الموازنة.

- الثان���ي: إنَّ الرواتب واألُجور التي يُطل���ق عليها نفقات األفراد 
ل النس���بة األكبر واألهم في بند النفقات  العاملين في الموازنة تش���كِّ

فيها.

يتبين مما سبق، أن المشكلة تكمن في النقد وإدارة النقد نتيجة 
العجز في الموازنة، ولما كان العمل في الموازنة قائماً على التدفقات 
النقدية الداخلة والخارجة، أي بعبارة أخرى إدارة العملة في التداول، 
أي النق���د المحلي، أكثر منها مش���كلة في المت���اح من النقد األجنبي، 
ف���إن م���ا تواجه���ه الحكوم���ة الي���وم يتمثل بع���دم قدرتها على س���داد 
اإللتزام���ات بس���بب قلة النقد المتاح، وفي ظ���ل توافر النقد األجنبي 
)ال���دوالر( يُمك���ن للحكوم���ة أن تبيع المزيد من ال���دوالرات للحصول 
على النقد المحلي لس���داد إلتزاماتها، مما يعني بأّن المش���كلة التي 
تواجهها الحكومة يقف وراءها سببان هما: األول يتمثل بمشكلة إدارة 
النقد داخل العراق، والثانية قلة المتاح من العمالت األجنبية بس���بب 
إنخفاض أس���عار النفط، وهو ب���دوره يقود إلى إنخفاض الرصيد من 

العم���الت األجنبي���ة ف���ي البنك المرك���زي، ومن ه���ذا المنطلق كانت 
المعالجات بهذين اإلتجاهين. 

وبغية مواجهة هذه المشكلة سعت الحكومة للحصول على المزيد 
م���ن اإليرادات م���ن الداخل، وتمّثل هذا في س���عيها لزي���ادة التعرفة 
الخاصة بالكهرباء، ورّش���دت الحكومة بعض نفقاتها، إاّل أنها فشلت 
في الوقت نفس���ه في تطبيق نظام التعرفة الجمركية، وهو األهم في 
س���عيها، ومن هنا فقد خّفضت الحكومة اإلنفاق ليصل إلى ما نسبته 
36.2 % م���ن النات���ج المحلي اإلجمالي في الع���ام 2015، فيما بلغت 
نسبة اإلنفاق إلى الناتج المحلي اإلجمالي 38.3 % في العام 2020.

ولق���د كانت هن���اك جهود ومح���اوالت للعمل على زي���ادة مصادر 
التموي���ل، وأول تل���ك الجه���ود تمثل���ت باإلقت���راض م���ن المص���ارف 
الحكومي���ة التي تلقى الدعم والمس���اندة من البنك المركزي، وركزت 
الحكوم���ة بإتجاهات أخرى منها س���حب مبلغ من حص���ة العراق من 
حقوق السحب الخاصة خالل أزمة النفط العام 2014، كذلك الحال 
بالنس���بة إلى أزمة العام 2020، إذ تم س���حب ج���زء من مخصصات 
حق���وق الس���حب الخاص���ة في أيلول/س���بتمبر 2021 لدفع أقس���اط 
لقروض س���ابقة وتحويل المتبقي لحساب وزارة المالية لتغطية عجز 
الموازنة، كما س���اهم البنك الدولي بقرض طارئ لمواجهة األزمات، 
ورغ���م كل ذلك فإن كل ه���ذا التمويل ال يُعّد كافي���اً لمواجهة الحاجة 
المالي���ة للحكوم���ة، ومن هنا قامت الحكومة بإصدار س���ندات وطنية 
)بناء( في العام 2021، وإن ما تؤاخذ عليه الحكومة فشلها في خفض 
النفقات الجارية للموازنة، وفشلها في تطبيق نظم التعرفة الجمركية 
كذلك فشلها في جمع ما لها من مستحقات، أبسطها فواتير الكهرباء 
والخدم���ات العام���ة التي تعد ديون���اً أولية، ومن هنا تك���ون الحكومة 
عاجزة في اإلس���تفادة من مستحقاتها ومنافعها العامة بسبب فشلها 

في تطوير برامجها من الخدمات العامة .

- تحديات النمو الم�شتدام

واجه النمو المستدام العديد من التحديات كان أبرزها:
1- تراجع معظم المؤشرات اإلجتماعية واإلقتصادية

رغم أن الثروة النفطية قد سمحت للعراق ببلوغ تصنيف البلدان 
المتوس���طة األعلى للدخل، إاّل أّن مؤسساته ومحصالته اإلجتماعية 
واإلقتصادي���ة تب���دو ف���ي جوانب عدة ش���بيهة إلى حد كبي���ر بالدول 
المنخفض���ة الدخل، إذ تراج���ع نظام التعليم في الع���راق ليصبح في 
المرات���ب المتأخرة حالياً التي تضم دول الش���رق األوس���ط وش���مال 
أفريقي���ا، كم���ا يُعّد واح���داً من البل���دان األقل في معدالت مش���اركة 
النس���اء في العمل، فضاًل عن إنخفاض مس���توى رأس المال البشري 
والم���ادي في العراق للقيام بالنمو المس���تدام، كما أن���ه يعاني إرتفاع 
معدالت الفقر قياساً بالبلدان ذات الدخل المتوسط األعلى، إذ أشار 
تقرير صادر ع���ن منظمة األغذية والزراعة »الفاو« وبرنامج األغذية 
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العالم���ي والبنك الدولي إلى أن مع���دل الفقر في العراق لعام 2020 
بلغ )40 %(.

2- إقتصاد العراق الريعي وتأثره بأسعار النفط العالمية
يش���هد النم���و اإلقتص���ادي للع���راق إنخفاض���اً وإرتفاعاً بش���كل 
مفاج���ئ وح���اد أحياناً، تبع���اً لتغير أس���عار وإنتاج النفط، وال س���يما 

األربعة األخيرة، فقد ش���هد العراق حروباً عدة في فترة الثمانينيات 
)م���ن الق���رن الماض���ي( وبداي���ة التس���عينات فض���اًل ع���ن الحص���ار 
اإلقتص���ادي ألكثر من عقد وما تبعه من حروب داخلية، كل ذلك أدى 
إلى تدمير شبه كامل للبنى التحتية التي أصبحت ال تلبي إحتياجات 
الش���عب أو القيام باإلس���تثمارات المحلية، ما جعل من القيام بعملية 

أن النف���ط يش���كل أكثر م���ن )60 %( من الناتج المحل���ي اإلجمالي، 
فإرتف���اع وإنخف���اض النمو اإلقتص���ادي ناجم عن إرتف���اع وإنخفاض 
أس���عار النفط، مما يعطي ضبابية التنبؤ بالوضع اإلقتصادي المحلي 

وبالتالي صعوبة رسم خطط أو برامج تنموية مستقبلية.
3- تهالك البنى التحتية

إن تهال���ك البن���ى التحتية لم تكن وليدة اليوم، بل هي نتاج العقود 

التنمية أمراً غاية في الصعوبة دون القيام بإصالحات للبنى التحتية.
4- البيئة اإلقتصادية للعراق طاردة لرؤوس األموال

أدى ت���ردي األوضاع األمنية وعدم اإلس���تقرار في البلد نس���بياً، 
فض���اًل عن تهال���ك البن���ى التحتي���ة والتعقي���دات اإلداري���ة الخاصة 
باإلس���تثمار إلى هروب رأس المال المحل���ي إلى الخارج، للبحث عن 
أماكن أكثر أمناً وإس���تقراراً وأقل تعقي���داً لتوظيفه، فضاًل عن تدني 
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تخصيص مالي أكبر في موازنة العام 2021 للقطاع الصحي قياس���اً 
باألعوام السابقة، من جانب آخر أدى اإلغالق العام إلى زيادة الطلب 
عل���ى اإلنتاج المحلي، مما يُعّد بادرة جيدة للتنوع اإلقتصادي في ظل 
تواف���ر الجه���ود الحقيقية لذلك. وفي ضوء ذل���ك أقر مجلس الوزراء 
العراق���ي في نهاية العام 2020 آلي���ات جديدة لإلصالح اإلقتصادي 
أطلق عليها إس���م »الورقة البيض���اء«، تضّمنت إجراءات كفيلة بإحياء 
اإلقتصاد العراقي وإستثمار موارد البالد وإدارتها وتوظيفها بطريقة 
علمي���ة خ���الل فت���رة تمتد من 3 إلى 5 س���نوات مقبل���ة، بهدف إعادة 
التوازن لإلقتصاد العراقي ووضعه على مس���ار يس���مح للدولة بإتخاذ 
الخطوات المناس���بة في المس���تقبل لتطويره إل���ى إقتصاد ديناميكي 

متنوع يخلق فرص العمل، وذلك من خالل محاور عدة هي:
- تحقي���ق اإلس���تقرار المال���ي المس���تدام ومنح فرص���ة لتحقيق 

اإلصالحات الهيكلية األخرى.
- تحقي���ق إصالحات إقتصادية إس���تراتيجية وتوفير فرص عمل 

مستدامة.
- تحسين البنى األساسية التحتية.

- توفير الخدمات األساسية وحماية الشرائح الهشة أثناء عملية 
اإلصالح وبعدها.

- تطوير الحوكمة والنظم القانونية لتمكين المؤسسات واألفراد 
من تطبيق اإلصالحات.

- الدور الداعم للبنك المركزي في تحقيق النمو الم�شتدام

س���عى البنك المركزي بإس���تمرار إلى تبني سياسة نقدية كفوءة، 
تنطلق من حقيقة أن اإلستقرار العام في األسعار، يمثل شرطاً أساسياً 
لتحقيق النمو المستدام وعنصراً محورياً في اإلقتصاد الكلي وعاماًل 

اإلس���تثمارات األجنبية في العراق بإس���تثناء قطاع النفط ، فكل ذلك 
أثَّر بشكل كبير على البناء التنموي العراقي.

5- أثر التجارة الخارجية السلبي على التنمية المحلية
كان لعدم رس���م السياس���ات اإلقتصادية الهادف���ة، وفتح الحدود 
عل���ى مصراعيها أم���ام اإلس���تيراد الخارجي وبملي���ارات الدوالرات، 
وحتى ألبسط السلع والمواد الغذائية اإلستهالكية مردوداته العكسية 
عل���ى المنتج���ات المحلية، س���واء الزراعية أو الصناع���ة المحلية في 
األس���واق العراقي���ة، إذ إن غالبي���ة المنتجات المحلي���ة ال تقوى على  
منافس���ة الس���لع والمواد األجنبية المستوردة من ناحية السعر أو من 
ناحية الجودة، مما أدى إلى عزوف المواطن عن شراء السلع والمواد 
المنتج���ة والمصنعة وطني���اً، فخلق حالة من الضمور للمنتوج الوطني 
وبالتال���ي إلى توقف إنتاجه محلي���اً، فتوقفت على أثره أغلب المعامل 
والمصان���ع المحلي���ة، كما أدى إل���ى عزوف المزارعين عن ممارس���ة 
الزراع���ة، ما دفعهم إلى الهجرة من أريافهم إلى المدن لطلب الرزق، 
فض���اًل ع���ن إرتفاع معدالت البطال���ة من الرجال والنس���اء ومن ذوي 
المه���ارة والخبرة، ألن غالبية مج���االت العمل في مختلف القطاعات 

توقفت. 

- اإجراءات الحكومة لتحقيق نمو م�شتدام 

إنتشار كوفيد- 19 ودخوله إلى العراق كان بمثابة وقفة لمراجعة 
الخط���ط التنموي���ة المتبع���ة الت���ي أظه���رت ضعف القط���اع الصحي 
واإلعتم���اد الكبير على الم���ورد النفطي، ولعل إنتش���ار الجائحة دفع 
الحكومة العراقية بشكل جاد إلى إجراء إصالحات عديدة على كافة 
المس���تويات. وأُدرج���ت ضم���ن الورقة البيضاء وم���ن ضمنها إصالح 
القط���اع الصحي لمواجهة األعداد المتزايدة من المرضى، من خالل 
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رئيس���ياً ف���ي توفير بيئة مالئمة لإلس���تثمار وحماية القوة الش���رائية 
للمواطنين. لذا تضمنت الخطة اإلستراتيجية للبنك المركزي تفعيل 

دور القطاع المصرفي والمؤسسات المالية من خالل:
- تطوي���ر التنظي���م ف���ي القط���اع المصرفي وبناء إط���ار لحوكمة 

المصارف.
- تعزيز ممارسات اإلفصاح والشفافية.

- دعم وتطوير الصناعة المصرفية اإلسالمية.
- إنش���اء مؤسس���ة لضم���ان الودائ���ع والس���عي لإلنضم���ام إل���ى 
المؤسس���ة الدولي���ة لضمان الودائع )IADI(، بما يس���اعد على بناء 

مؤسسة رصينة قادرة على طمأنة المودعين على سالمة أموالهم.
- اإلسهام في تطوير األسواق المالية، من خالل وضع إطار عمل 

تنظيمي بين البنك المركزي ووزارة المالية وهيئة األوراق المالية.
- تطبيق مق���ررات بازل )III( في ما يخص المخاطر اإلئتمانية 
والمخاطر التش���غيلية ومخاطر الس���وق، وإصدار التعليمات الواجب 
اتباعها من قبل المصارف كافة بالتعاون مع مركز الش���رق األوس���ط 

للمساعدة الفنية )ميتاك(.
- إلزام المصارف بتخصيص نس���بة معينة من أرباحها الس���نوية 
بوصف���ه مخصصاً إحتياطياً لتالفي المش���اكل الت���ي قد يتعرض لها 

المصرف مستقباًل.
- السماح للمصارف اإلس���المية فقط وبشكل مبدئي بإستعمال 

عقود اإلجارة لتمويل شراء العقارات أو تمويل بناء العقارات. 
- تعزيز س���وق الدين الحكومي والطلب من وزارة المالية ضرورة 
إعداد إستراتيجية واضحة إلدارة الدين وإصدار أجندة لإلصدار في 
بداية كل سنة، واإلسهام في تعزيز وتوفير مستلزمات البنية التحتية 

السليمة في ما يتعلق بأنظمة التداول ونشر المعلومات.
- الس���يطرة على حجم الس���يولة والمحافظة على إستقرار سعر 
الصرف وضمان إدارة اإلحتياطات األجنبية، التي تُعد المؤشر لقدرة 

البلد على تحمل الديون على المدى الطويل.

- وف��ي الختام يحتاج تحقيق النمو الم�شتدام اإلى مجموعة 

مات هي: من المقومات لنجاحه وتفعيله، اأبرز هذه المقوِّ

- توافر اإلستقرار األمني، إذ إن نجاح أي مشروع تنموي يتطلب 
توافر بيئة آمنه للعمل فيها وحماية العاملين عليها.

- تواف���ر اإلس���تقرار السياس���ي واإلقتص���ادي ووض���وح الرؤي���ة 
السياسية واإلقتصادية للحكومة.

- اإلفصاح والش���فافية في إدارة الموارد اإلقتصادية، سواء منها 
النفطية أم غير النفطية واإلعالن عن تخصيص كل وزارة وأوجه هذا 

التخصيص ومجاالته.
- تشكيل لجان لإلشراف على اإلنفاق في مجاالت اإلستثمار أو 
اإلعم���ار أو أي مج���ال للصرف، وإخضاع هذه اللجان إلى اإلش���راف 

والمراقبة والتدقيق.
- تش���جيع اإلس���تثمارات اإلقليمية والعالمية وفق شروط ال تخل 
بس���يادة ومصلح���ة البلد، كاإلعف���اءات الضريبية الكلي���ة أو الجزئية 
والس���ماح بتحويل المتحقق من األرب���اح خارج البلد وفق حدود متفق 

عليها. 

2- التطورات التشريعية والرقابية 

في دائرة مراقبة الصيرفة خالل العام 2021 

 يعم���ل البن���ك المرك���زي العراق���ي بموج���ب قانون���ه المرقم 56 
لس���نة 2004 والت���ي أعطت م���واده الصالحيات المطلق���ة في إتخاذ 
اإلجراءات الالزمة كافة، والتي يراها البنك ضرورية بهدف الحفاظ 
عل���ى نظ���ام مالي مس���تقر قائ���م على أس���اس المنافس���ة، من خالل 
إل���زام المصارف المرخصة وفروعه���ا بالقوانين والتعليمات واللوائح 
التنظيمية األخرى، فضاًل عن اس���تخدام المعايير التحوطية والنسب 
االسترش���ادية والتوجيه���ات الص���ادرة عن البنك المرك���زي العراقي، 
مسترش���داً بذلك عل���ى المبادئ الص���ادرة عن المؤسس���ات الدولية 
واإلقليمي���ة ذات العالق���ة بالحفاظ على نظام مالي مس���تقر، أهمها، 
لجن���ة بازل للرقابة المصرفية، مجلس الخدمات المالية اإلس���المية 

AAOIFI، مجلس المعايير المحاسبية.
إذ تتمح���ور الرؤي���ة المس���تقبلية المقبل���ة لعمل البن���ك المركزي 
العراقي باإلس���تمرار في تحقيق أهداف يُش���ار لها خالل فترة األزمة 

التي عصفت بالعالم أجمع والمتمثلة بجائحة كورونا.
هذه الرؤي���ة منبثقة من األهداف اإلس���تراتيجية الموضوعة في 
الخط���ة 2021-2023 فض���اًل عن ذلك، المش���اريع والمبادرات التي 
تضمنته���ا الورق���ة البيضاء المقدم���ة من قبل الحكوم���ة والتي كانت 

حصة البنك المركزي ودوائره ال تقل عن 10 مشاريع.
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1- وقللد تركزت هللذا العملية بتحديث وإصللدار مجموعة من 
الضوابط الرقابية وعمل مشاريع جديدة نذكر أهمها باآلتي:

 - في مجال الش���مول المالي وتقديم الخدمات المالية للعمالء، 
تم إصدار ضوابط الس���يارات المصرفية المتنقلة وضوابط خدمات 

االلتحاق الرقمي.
- التعليم���ات المالية الخاصة بحدود وس���قوف َمحافظ الهاتف 

النقال المحدثة.
- ضوابط تنظيم عمل ش���ركات الصرافة وشركات التوسط ببيع 
وش���راء العمالت األجنبية رقم )1( لس���نة 2021 وإلغاء ضوابط رقم 

)1( لسنة 2018.
 - التعليم���ات والضواب���ط الواج���ب توفره���ا لش���غل المناص���ب 

القيادية للمصارف العاملة في العراق.
- ضوابط عمل وكالء مزودي خدمة الحواالت األجنبية.

- تعليمات بيع وشراء العملة األجنبية لسنة 2021 .
- إصدار النس���خة النهائية من الضواب���ط الرقابية / دليل إدارة 
المخاط���ر في المصارف التجارية باإلس���تناد على معايير بازل 2 و3 

.METAC بالتعاون مع مركز الشرق األوسط للمساعدة الفنية
- إصدار دليل االستدامة للمصارف المجازة كافة، والذي سوف 

يطبق فقط بصورة استرشادية وليست إلزامية.
- إصدار المس���ودة األولية مع Template لضوابط / تعليمات 

نسبة تغطية السيولة للمصارف اإلسالمية.
- إصدار دليل المصطلحات المصرفية والمالية اإلسالمية.

- إص���دار الدلي���ل الش���امل للتعاميم الصادرة ع���ن دائرة مراقبة 
الصيرفة.

- حص���ول 19 مصرف���اً عراقي���اً عل���ى تصنيفات من مؤسس���ات 
التصنيف الدولية.

مشللاريع  وطللرح  المصرفيللة  المشللاريع  فللي  اإلسللتمرار   -2
إستراتيجية جديدة:

- اإلنط���الق الحي لمش���روع منص���ة خطاب���ات الضمانات اآللية 
والسند اإللكتروني الموحد له.

 - إطالق مش���روع بطاقة األداء المت���وازن الخاصة بتطبيق دليل 
الحوكمة المؤسسية Scorecard واعتماد نظام مؤتمت له، بالتعاون 

.IFC مع مؤسسة التمويل الدولية
- االستمرار بدمج شركات الصرافة ضمن فئتي A وB  وحسب 

التعليمات المشار إليها في أعاله.
- تشكيل أقسام وشعب جديدة ضمن دائرة مراقبة الصيرفة منها 

)قسم المصارف الحكومية، قسم تدقيق مبيعات العملة األجنبية(.
- التق���دم الكبير ف���ي نظام ربط المصارف م���ع البنك المركزي 

       .BSRS العراقي

- ترخيص شركة دفع إلكتروني جديدة.

3- المشاريع قيد التنفيذ سوف تنتهي قبل نهاية عام 2021:
.D-SIBs مشروع المصارف المهمة نظاميا محليا -

- مش���روع التعليمات التنظيمية لنس���بة صافي التمويل المستقر 
.Islamic NSFR للمصارف اإلسالمية

- مش���روع قانون التأجير التمويلي بالتعاون مع مؤسسة التمويل 
الدولية.

كم���ا أن البن���ك المرك���زي مس���تمر بالتع���اون م���ع المنظم���ات 
والمؤسس���ات الدولية من خالل التعاون الثنائي والمساعدات الفنية 

في مجال تطوير األداء وتطوير التعليمات والضوابط.

3- مبادرات البنك المركزي العراقي 

أطل���ق البن���ك المركزي العراقي في نهاية الع���ام 2015 مبادرتين 
بإجمال���ي مبل���غ )6( ترليون���ات دينار عراق���ي لتمويل المش���اريع من 
أج���ل دعم القطاع اإلقتصادي العراقي والنهوض به في ظل انتش���ار 
البطالة وش���به الركود الذي يصيب القطاعات االقتصادية العراقية، 
إذ إس���تهدف البنك المركزي بهذه األداة القطاعات كافة )الصناعية 
والزراعي���ة والس���كنية والتجاري���ة والخدمية(، حيث ش���ملت مختلف 
الفئات المجتمعية، وإستهدفت كل مبادرة نوعية معينة من المشاريع 
ولكل منها ضوابط وس���قوف تمويل خاصة به���ا. وفي أدناه مبادرة 
ال� )1( ترليون دينار لتمويل المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة:
 1- مبادرة البنك المركزي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

)مبادرة ال� 1 ترليون(:
- أطلق���ت ه���ذه المبادرة من أجل تمويل المش���اريع المتوس���طة 
والصغيرة والمشاريع متناهية الصغر، إذ تم السماح لكافة المصارف 
المج���ازة بالترويج للمعامالت الخاصة بالمش���اريع الصغيرة لتمويلها 
ع���ن طريق ه���ذه المب���ادرة وخصص مبلغ وق���دره )1( ترلي���ون دينار 
عراق���ي له���ذه المبادرة، ويبي���ن ملحق رقم )1( المصارف المش���اركة 
لغاية اآلن وعدد السلف الممنوحة لكل مصرف مع إجمالي القروض 
الت���ي قام كل مص���رف بمنحها من بداية انطالق المب���ادرة في الربع 
االخي���ر م���ن عام )2015( ولغاية تاريخه، وتقس���م ه���ذه المبادرة إلى 

أقسام عدة وكاآلتي:
n س���لف عامة بس���قف أعلى يصل إلى 2 مليار دينار لكل سلفة، 
بعد أن كان سقف السلفة الواحدة لغاية 1 مليار دينار، وتكون القروض 
الممنوحة ضمن مبالغ هذا النوع من الس���لف بسقف أعلى يصل إلى 
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100 ملي���ون دينار لكل قرض وتصل مدة الس���داد على هذا النوع من 
القروض لغاية )7( سنوات.

n س���لف خاصة بس���قف أعلى يصل إلى )5( مليارات دينار لكل 
سلفة ، وتتراوح مبالغ تمويل كل قرض يتم تمويله ضمن هذا النوع من 
الس���لف من ) 100 مليون دينار ولغاية 1 مليار دينار(،  ويكون الطلب 
على هذا النوع من القروض عن طريق تقديم طلب التمويل مرفق مع 
اس���تمارة خاصة بهذا النوع من القروض وإن مدة الس���داد لهذا النوع 
من القروض تصل لغاية 7 س���نوات أيض���اً، ويمكن أن يتم تمويل هذا 
الن���وع من القروض ضمنياً من الس���لف العامة المذك���ورة في الفقرة 
رق���م )1( أعاله، ويبين الجدول أدن���اه تفاصيل الفائدة على القروض 

الممنوحة ضمن السلف العامة والخاصة وكما يلي:
 

مبلغ 
التمويل

فائد 
المصرف

فائدة 
الشركة 
الضامنة

إجمالي 
الفائدة

عمولة البنك 
المركزي 
تستقطع 
لمرة واحدة

 20 – 1
مليون

% 2.9% 0.6% 3.5% 0.5

21 مليون 
– 1 مليار

% 3.4% 0.6% 4% 0.5

n س���لف لتمويل الق���روض والتي يتجاوز مبل���غ تمويلها أكثر من 
)1( مليار دينار، تم إطالق هذا النوع من القروض في منتصف العام 
2020 بسبب توقف مبادرة ال� )5( ترليونات لنفاد المبلغ المخصص 
له���ا، إذ يك���ون الطلب على هذا النوع من القروض عن طريق إرس���ال 
طل���ب التموي���ل مرف���ق باس���تمارة خاص���ة به���ذا النوع م���ن القروض 
والمذك���ورة في الفق���رة رقم )2( أعاله، ويكون تموي���ل هذا النوع من 
الس���لف بشكل سلف منفردة وبش���روط تختلف عن السلف المذكورة 
ف���ي الفقرات أعاله، ويكون المنح بع���د توقيع عقد خاص بهذا النوع 
من الس���لف بين هذا البنك والمصرف طالب السلفة ويتضمن العقد 
كاف���ة التفاصي���ل المتعلقة بالقرض ، ويبين الج���دول أدناه التفاصيل 

الخاصة بهذا النوع من السلف وكما يلي : 

مبلغ 
التمويل

فائدة 
المصرف

فائدة 
الشركة 
الضامنة

فائدة 
البنك 
المركزي

فترة 
السداد

أكثر من 
)1( مليار

% 2  % 1.2
متناقصة

 % 2
متناقصة

 10
سنوات

n س���لف خاصة بقطاع اإلس���كان بس���قف أعلى )2( مليار دينار 
لكل س���لفة، تم إطالق هذا النوع من السلف في منتصف عام 2020 
بس���بب الطلب المتزايد على هذا النوع من القروض ويكون الس���قف 
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األعل���ى لكل قرض بم���ا ال يتجاوز )100( مليون دينار، ويبين الجدول 
أدناه التفاصيل الخاصة بهذا النوع من السلف وكما يلي:

مبلغ 
التمويل

فائدة 
المصرف

عمولة البنك 
المركزي

فترة 
السداد

سقف 
أعلى 
 )100(
مليون

 % 4
متناقصة

سنة0.7 %

n س���لف ش���خصية ميس���رة / أُطلق هذا النوع من القروض في 
الرب���ع األول من الع���ام )2021( لغرض دعم ش���ريحة موظفي الدولة 
الموطنة رواتبهم لدى أحد المصارف المجازة من هذا البنك، وكذلك 
تم ش���مول موظف���ي القطاع المصرف���ي الخاص، عل���ى أن ال يتجاوز 
الرات���ب الكل���ي للموظف مبل���غ )1( مليون دينار ويمن���ح هذا النوع من 
الق���روض ب���دون فائدة وبعمولة إدارية تس���تقطع لمرة واحدة بنس���بة 
)4 %( موزع���ة )2 %( لصال���ح البن���ك المرك���زي و )2 %( لصالح 

المصرف وبفترة سداد )5( سنوات وكاآلتي:

مبلغ 
التمويل

عمولة 
المصرف

عمولة البنك 
المركزي

فترة السداد

سقف 
أعلى )15( 

مليون

15 سنة2 2% % 

علماً بأنه صرف من هذه المبادرة أكثر من )89 %( من إجمالي 
المبل���غ المخصص له���ذه المب���ادرة والبالغ )1( ترلي���ون دينار وبمبلغ 

)890( مليار دينار.
/ المرفقات:

مرفق رقم )1(.

البيانات الخاصة بمبادرة الـ)1( 
ترليون دينار

أكثر من 40,000عدد األيدي العاملة

25عدد المشاريع الكبرى

241عدد المشاريع المتوسطة

9109عدد المشاريع الصغيرة

عدد الوحدات السكنية التي تم 
تمويلها

2818

4- مبادرة إطالق الشمول المالي في العراق 

وال سيما حيال ذوي الدخل المحدود 

والمرأة والعاطلين عن العمل، 

والحد من البطالة المرافقة

 مع جائحة كورونا

وض���ع البنك المرك���زي العراقي خطط���ه االس���تراتيجية لتعزيز 
الش���مول المال���ي، إذ ت���م العمل بالتع���اون مع صندوق النق���د العربي 
وش���ركائهم اإلس���تراتيجيين م���ن البن���ك الدولي والتحال���ف العالمي 
 GIZ والمنظم���ة األلمانية للتنمي���ة الدولية  AFI للش���مول المال���ي
وضمن مبادرة صندوق النقد العربي لتعزيز الشمول المالي في الدول 
العربية FIARI، إذ تم وضع خارطة طريق وتحديد األدوار للمباشرة 
بإعداد اإلستراتيجية الوطنية للشمول المالي، ويهدف البنك المركزي 
إلى مشاركة القطاعين العام والخاص من خالل تشكيل اللجان التي 
تس���اهم بإعداد وتنفيذ اإلس���تراتيجية، كما قام البنك بتطوير البيئة 
التحتية، بما في ذلك تحديث أنظمة الدفع، وإنش���اء المقسم الوطني 
ومراكز البيانات ومراكز التعافي من الكوارث، وتطوير البنية التحتية 
وتنظيم الحوكمة واإلدارة المؤسس���ية لتقنية المعلومات واإلتصاالت 
ف���ي القطاع المالي والمصرفي، ضمن أفضل الممارس���ات العالمية، 
ووضع البنك المركزي أيضاً ضمن أولوياته اإلهتمام باألطر القانونية 
والتشريعية لحماية المستهلك المالي من خالل إعداد مسودة قانون 

حماية المستهلك. 
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مقابالت

نسعى إلى إدخال التكنولوجيا في جميع مجاالت تطوير الخدمة المصرفية 
ويتضمن اإلستعالم عن اإللتزامات المالية الموجودة في ذّمة زبائننا

 
نعمل على تحقيق الشمول المالي وتقديم كافة الخدمات لجميع 

الزبائن وشرائح المجتمع بغية تحقيق العدالة 

المدير العام ورئيس مجلس اإلدارة لمصرف الرشيد باسم عبد علي يوسف:

ز على منح »القروض – السلف«   إستراتيجيتنا تُركِّ
للموظفين  الذين وّطنوا رواتبهم لدى المصرف

باسم عبد علي يوسف 
المدير العام ورئيس مجلس اإلدارة لمصرف الرشيد
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يُعدُّ مصرف الرشيد، ثاني أكبر مصرف حكومي في العراق، 
حيث تأسس في العام 1988 بموجب القانون رقم )52(، 
وأصبح شركة عامة بموجب قانون الشركات العامة رقم 

)22( لسنة 1997، ويخضع المصرف لرقابة البنك المركزي 
العراقي وديوان الرقابة المالية. وقد حّدد نظامه الداخلي رقم 
)7( لسنة 1998 أهدافه في دعم اإلقتصاد الوطني في مجال 

الصيرفة التجارية، وإستثمار األموال وتقديم التمويل لمختلف 
القطاعات، وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية. علمًا 

أن لدى المصرف 151 فرعًا منتشرة في أنحاء العراق كافة.
في هذا السياق تحدث المدير العام ورئيس مجلس 
اإلدارة لمصرف الرشيد باسم عبد علي يوسف لمجلة 

»إتحاد المصارف العربية« فقال: »لقد وضع المصرف، على مدى التحديات المالية والمصرفية التي مرت في 
العراق، رؤى مختلفة تتماشى مع حجم التحديات في هذا البلد بشكل خاص، والعالم بشكل عام. وكانت 
إستراتيجيات ناتجة عن دراسة وتدقيق للوضع المالي للمصرف«، مشيراً إلى »أن إستراتيجية مصرف الرشيد 
تُركز على منح »القروض – السلف« للموظفين الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف، وذلك إلنخفاض 

نسبة المخاطر الناتجة عن عدم التسديد، وغيرها من القروض«.
ولفت باسم عبد علي يوسف إلى »أن المصرف يسعى إلى إدخال التكنولوجيا في جميع مجاالت 

تطوير الخدمة، بدءاً من إستخدام نظام البنك المركزي العراقي والذي يتضمن اإلستعالم عن اإللتزامات 
المالية الموجودة في ذّمة زبائن المصرف، الذين يرومون الحصول على  القروض والسلف، بكافة أنواعها، 

وإستخدام تقنية المنصة اإللكترونية لخطابات الضمان لسرعة إنجازها وتالفيًا لحصول أي حالة تزوير«، مشيراً 
إلى »أن المصرف يعمل على تحقيق الشمول المالي، لتقديم كافة الخدمات المصرفية لجميع الزبائن 

وشرائح المجتمع، بغية تحقيق العدالة للحصول على الخدمات المصرفية، وبالشكل الذي يضمن شمول 
كافة المواطنين، وعلى نحو متنّوع، وجذب العديد من فئات المجتمع مثل المتقاعدين«.

وخلص علي يوسف إلى القول: »إن مصرف الرشيد يلتزم كافة التوجيهات التي يُصدرها البنك المركزي 
العراقي، رغم وجود بعض المعّوقات التي تحول دون إمكانية تنفيذ كافة تلك التوجيهات«.

وفي ما يلي الحوار مع المدير العام ورئيس مجلس اإلدارة لمصرف الرشيد باسم عبد علي يوسف:

n ما هي اإلسللتراتيجية المصرفية الجديدة التي ُيمكنكم 

اإلعتمللاد عليهللا راهنًا، وال سلليما في ظللل األزمللات المتالحقة 
في العالللم، وتحديدًا جائحة »كوفيللد- 19« التي عّوقت التقدم 

المصرفي واإلقتصادي في البالد؟
- لق���د وض���ع مصرف الرش���يد، على م���دى التحدي���ات المالية 
والمصرفي���ة الت���ي مرت في العراق، رؤى مختلفة تتماش���ى مع حجم 
التحدي���ات في هذا البلد بش���كل خاص، والعالم بش���كل عام. وكانت 
إس���تراتيجيات ناتجة عن دراس���ة وتدقيق للوض���ع المالي للمصرف. 
وق���د تج���اوز المص���رف أزم���ة »كوفي���د- 19«، باإلس���تمرار بتقدي���م 
الخدمات المصرفية بكادر وصل الى 25 %، وبدوام رسمي من دون 
توقف، كما منح الزبائن مهلة زمنية )فترة إمهال( لتس���ديد أقس���اط 

القروض والسلف للفئات المتضررة خالل فترة الجائحة.

n مللا هللي إسللترتيجية مصللرف الرشلليد لتحسللين بيئللة 

اإلستثمار وعوامل الجذب؟
- ال شك في أن مصرف الرشيد رّكز على عدد من اإلستراتيجيات 

للنهوض به وتقّدمه كالتالي:
1- تُرّك���ز إس���ترتيجية المصرف على منح )القروض – الس���لف( 
للموظفي���ن الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف، وذلك إلنخفاض 

نسبة المخاطر الناتجة عن عدم التسديد. 
2- من���ح صغ���ار المقترضين قروض مش���اريع صغي���رة، لما لهذه 
الخدمة من إمكانية تساعد على تجاوز األزمة اإلقتصادية، إذ إن تلك 
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المشاريع لها مرونة عالية في التحول إقتصادياً وتقليل نسبة البطالة.
3- من���ح  قروض لدعم الصناعة في البلد، وللتقليل من التحويل 
الخارج���ي بغي���ة إس���تيراد منتج���ات مش���ابهة للمنتجات الت���ي يُمكن 

صناعتها داخل البلد، دعماً للمنتج الوطني.
4- من���ح ق���روض س���كنية لتمكي���ن المواطني���ن من الش���راء في 

المجمعات السكنية، إضافة إلى القروض اإلستثمارية.

n كيللف يدعللم مصللرف الرشلليد عمللالءه؟ ومللا هللي أبللرز 

الخدمات المالية المقدمة من المصرف؟
- يس���عى مصرف الرش���يد دائم���اً الى المحافظ���ة على عمالئه، 
ومحاولة اإلس���تمرار بتقديم خدمات تت���الءم مع إحتياجاتهم المالية، 
من خالل إس���تخدام أحدث التكنولوجيا المتطورة، وتقديم الخدمات 
بس���رعة ودق���ة، قياس���اً بالخدم���ات المصرفي���ة المقدم���ة م���ن قبل 
المصارف المنافس���ة، وذلك بتقديم القروض والس���لف والتسهيالت 

اإلئتمانية مقابل متطلبات سهلة التنفيذ.

المصرفية المقدمة، وبموجب بطاقة )نخيل( اإلئتمانية. كما يس���عى 
المص���رف إل���ى تطبيق  النظام المصرفي  الش���امل، وذلك من خالل 
تعاق���ده م���ع إحدى  الش���ركات المختص���ة والرصينة إلتم���ام  عملية 

تشغيل وتفعيل النظام الشامل وتطبيقه في كافة فروع المصرف. 

n تسللعى المنطقة العربية إلى تحقيق الشمول المالي، بما 
ُيواكللب البلللدان األوربيللة واألميركيللة، كيف ُتحققون الشللمول 
المالي، وال سلليما حيال تعزيللز الخدمات المصرفية للمشللاريع 

الصغرى والمتوسطة والنساء؟
- يعم���ل مصرف الرش���يد على تحقيق الش���مول المالي، وتقديم 
كاف���ة الخدمات المصرفي���ة لجميع الزبائن وش���رائح المجتمع، بغية 
تحقي���ق العدالة للحصول على الخدمات المصرفية، وبالش���كل الذي 
يضمن شمول كافة المواطنين وبشكل متنوع، وجذب العديد من فئات 
المجتمع مثل المتقاعدين، حيث تم تحويل رواتبهم من التسلم اليدوي 
الى التس���لم ببطاقة اإلئتمان الصادرة من مصرف الرش���يد )نخيل(. 

n مللا هللو دور التكنولوجيللا الماليللة في تحسللين الخدمات 
المصرفية عبر مصرف الرشيد؟

- يس���عى  مصرف الرش���يد إل���ى إدخال التكنولوجي���ا في جميع 
مج���االت تطوير الخدمة، إبتداء من إس���تخدام نظام البنك المركزي 
العراقي، والذي يتضمن اإلس���تعالم عن اإللتزامات المالية الموجودة 
ف���ي ذّم���ة زبائن المص���رف، الذين يرومون الحص���ول على  القروض 
والس���لف بكاف���ة أنواعه���ا، وإس���تخدام تقني���ة المنص���ة اإللكترونية 
لخطابات الضمان لسرعة إنجازها، وتالفياً لحصول أي حالة تزوير، 
باإلضاف���ة إل���ى أن المصرف س���ّباق أيضاً بتوطين أكب���ر عدد ممكن 
من روات���ب الموظفين الحكوميين، لإلس���تفادة م���ن جميع الخدمات 

كما أطلق المصرف منتجاً خاصاً بشريحة النساء، 
مم���ن فق���دن أزواجه���ن من خ���الل منحهن قروض 

مشاريع صغيرة لتحسين أوضاعهن المعيشية.

الحداثللة  العراقيللة  المصللارف  ُتواكللب   n

بالتعللاون مع البنللك المركزي العراقللي، ما هي 
المعوقللات الراهنللة التللي تواجهكللم فللي هللذا 

الشأن؟ 
- يلت���زم مصرف الرش���يد بكاف���ة التوجيهات 
الت���ي يُصدره���ا البن���ك المركزي العراق���ي، ورغم 
وجود بع���ض المعّوق���ات التي تح���ول دون إمكانية 
تنفي���ذ كاف���ة تل���ك التوجيه���ات، مث���ل الحاجة إلى 
إقتناء األنظم���ة والبرمجيات الت���ي تُلّبي متطلبات 
البنك المرك���زي العراقي، كذل���ك محدودية توافر 
الصّرافات اآللية، وقلّة الوعي حيال فهم الخدمات 

المالية، وهو ما يعمل عليه المصرف.

n مللا هي التحديات المتمثلللة بالتعليمات الرقابية وتعزيز 

الشفافية؟ 
- يس���عى مصرفن���ا جاه���داً لتطبي���ق كاف���ة التعليم���ات الرقابي���ة، 
والص���ادرة عن البن���ك المركزي، وتعزيز الش���فافية بتعامالت���ه، ويُواجه 
المصرف بعض التحديات في هذا المجال، منها تركيبة النظام الداخلي 
للمص���رف، بإعتب���اره مصرف���اً حكومي���اً، وأن تطبي���ق بع���ض متطلب���ات 
الحوكمة المؤسس���اتية يتع���ارض مع نظام المص���رف الداخلي. من هنا 
يعم���ل  المصرف بالتنس���يق م���ع البنك المرك���زي العراق���ي على تعديل 

النظام الداخلي، بما يتالءم مع المتطلبات الرقابية لضمان الشفافية.
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مقابالت

رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي لإلستثمار والتمويل 

وممثِّل العراق في مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية المهندس الدكتور زياد خلف عبد كريم:

قدمنا مبادرات بالتعاون مع »المركزي العراقي« 
أبرزها مبادرة الـ 1 تريليون دينار 

لدعم قطاعات الصناعة والزراعة وشراء الوحدات السكنية

ل الحديث مع رئيس مجلس إدارة  يشكِّ
مصرف التنمية الدولي لإلستثمار والتمويل 

المهندس زياد خلف عبد كريم، قيمة 
مضافة نظرًا إلى أنه وضع مصرف التنمية 

في مقدمة المصارف العراقية العامة 
والخاصة، حيال خدماته والثقة التي حاز 
عليها من قبل العمالء والمصرفيين الكبار 

في العراق والمنطقة العربية والعالم، فضاًل 
السمعة الطيبة التي إستحقها عالميًا 

بفضل إتباعه المعايير الدولية. كما نجح 
في مجال تقديم الخدمات اإللكترونية 

وتوفير السيولة، فضاًل عن مركز مالي 
رصين. علمًا أن رئيس مجلس إدارة مصرف 

التنمية الدولي حائز على الجائزة الدولية 
لإلقتصاد وإدارة المصارف، من قبل المركز 

العربي األوروبي لحقوق اإلنسان، تقديرًا 
إلنجازاته المؤسساتية في القطاعات 

التجارية والمصرفية والمالية، وخارطة 
التوسع التي رسمها داخل العراق وخارجه، 

وتقديم الخدمات المصرفية. 
المهندس زياد خلف رئيس مجلس إدارة 

مصرف التنمية الدولي وهو أحد كبار 
المؤسسين للبنك، تمكن وفي أقل من 

عشر سنوات، من تحويل مصرف ناشىء 
إلى واحد من أهم المصارف الموثوقة في 

العراق وعلى صعيد المنطقة. علمًا أن 
مصرف التنمية الدولي ُيعّد رائدًا في العمل 

المصرفي العراقي، وقد توّسع إقليميًا 
ودوليًا بكفاءة مشهودة.

المهندس الدكتور زياد خلف عبد 
رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي لإلستثمار والتمويل
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ى المهندس زياد  ومذ تولَّ
خلف رئاسة المصرف 

في العام )2015(، حّدد 
مسار المستقبل المصرفي 

بالتحول الرقمي في 
الخدمات المصرفية 

المتطورة لتلبية تطلعات 
المودعين وحاجاتهم في 
العراق، وقد أنشأ شراكات 

إستراتيجية طويلة األمد 
مع مؤسسات عالمية في 

مجال الدفع اإللكتروني، 
كشركتي »فيزا« 

و»ماستركارد«. كما أّنه وتحت قيادته، أصبح مصرف التنمية الدولي المصرف األول في العراق الذي يفتتح مكاتب تمثيلية 
له في كل من اإلمارات العربية المتحدة ولبنان.

ز في اإلدارة الحكيمة في العام )2017(  هذا وحصل المهندس زياد خلف على عدد من األوسمة والجوائز، منها جائزة التميُّ
وجائزة المصرف األكثر إبتكارًا وتطورًا، والمقدمة من قبل إتحاد المصارف العربية في العام 2016، وجائزة مقدمة من 

شركة ماستر كارد العالمية كأفضل مصرف في نتائج األعمال المتحققة في العام )2017(، وجائزة المستثمر العربي عن 
تطبيقه معايير الحوكمة المؤسسية في العام )2019(، وجائزة المصرف األسرع نموًا في العراق من مؤسسة جوائز التمويل 

العالمية عام )2019( في دبي.
ونجاحات المهندس زياد خلف المصرفية وإدارة األعمال المالية، حملته الى عضوية مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية 

في العام 2019، ليكون بذلك أول ممثل للقطاع المصرفي العراقي الحكومي والخاص. 
وفي حديثه الذي خصَّ به مجلة »إتحاد المصارف العربية«، يقول رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي لإلستثمار 

والتمويل المهندس زياد خلف عبد كريم »إن المواطن العراقي يحتاج إلى إعادة تكوين الثقة بالقطاع المصرفي العراقي. 
علمًا أن هذه الثقة تولد من خالل ما ُيقّدمه هذا القطاع المصرفي من خدمات تفي حاجاته، وقد قدمنا في مصرف 

التنمية الدولي مبادرات بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، كان آخرها مبادرة الل 1 تريليون دينار عراقي، لدعم قطاعات 
عدة، بينها قطاعات الصناعة والزراعة، وشراء الوحدات السكنية، من خالل القروض المدعومة من »المركزي العراقي« 

وعبر المصارف العراقية الخاصة، بهدف دعم المشاريع الصناعية والزراعية، والمشاريع المتوسطة والصغيرة، داخل 
العراق، إضافة إلى منح القروض ومنتجات مصرفية عدة إلى موظفي القطاع العام وغيرهم من الموظفين«.

ال العراق بنحو  ويؤكد المهندس زياد خلف عبد كريم »أن »المركزي العراقي« والمصارف العراقية الخاصة والحكومية، موَّ
8 آالف و 700 مشروع، وتبلغ قيمتها نحو 750 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل 600 مليون دوالر. وأعتقد أن لدى التجار 
والصناعيين العراقيين  الخبرة المتوارثة واإلمكانات في بلد لديه الكثير من الموارد والثروات. لكننا نحتاج اليوم إلى 

خارطة طريق وتوافر الجهود في المرحلة المقبلة، حيث إقتصاد العراق موعود بتحقيق نهضة كبيرة جدًا«.
وخلص المهندس زياد خلف عبد كريم إلى القول: »نحتاج في العراق إلى خلق بيئة جديدة جاذبة لإلستثمار، بدل أن 

تكون بيئة غير جاذبة للمستثمرين. ولو إطلعتم على الورقة البيضاء التي صادقت عليها الحكومة العراقية وطرحتها 
وزارة المالية العراقية، فإنها تتضّمن كل الحلول التي أوردتها مجموعة الدول السبع، والتشريعات الحديثة، بما يصبُّ في 

دعم اإلستثمارات وحماية المستثمرين. علمًا أن مرحلة الصعوبة اإلقتصادية في العراق قد تم تجاوزها، وأن المرحلة 
المقبلة ستكون أفضل بكثير«.

في ما يلي الحوار مع رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي لإلستثمار والتمويل وعضو مجلس إدارة إتحاد المصارف 
العربية المهندس الدكتور زياد خلف عبد كريم:
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n مللا هي اإلسللتراتيجية التي يعمل عليهللا مصرف التنمية 

الدولي في المرحلة المقبلة، إذ من الواضح أن مسألة اإلستحقاق 
اإلجتماعللي تأخللذ حّيزًا كبيللرًا مللن اإلهتمللام والرعاية، حيث 
تنخرطللون على نحو أكثر في المجتمللع، محققين دورًا مصرفيًا 

زًا، فما هي أبرز سمات هذا الدور؟ مميَّ
- ال ش���ك في أن إتحاد المصارف العربية س���ّباق حيال التعاون 
مع القطاع المصرفي العربي، وال س���يما القطاع المصرفي العراقي 
ودعم���ه، حي���ث ش���هدنا هذا اإلهتم���ام والدع���م، وقد س���لّط الضوء 

عل���ى أب���رز التحدي���ات والنجاحات 
الت���ي حققته���ا المؤسس���ات المالية 

والمصرفية العراقية. 
أما عن مصرف التنمية الدولي، 
فهو مص���رف خاص ال يتجاوز عمره 
ال���� 10 س���نوات، لكن���ه يعم���ل وف���ق 
وصريح���ة،  واضح���ة  إس���تراتيجية 

تعتم���د ف���ي أساس���ها عل���ى أن المصرف هو مؤسس���ة مالي���ة ربحية 
حقيقي���ة. لكن تركيزنا ليس على الربح وحس���ب، إنما على المصرف 
مسؤولية إجتماعية وأخالقية حقيقية تجاه المجتمع العراقي. وعلى 
هذا األس���اس، ُوضعت إس���تراتيجيات للمصرف، مفادها كيف يحتّل 
المكان���ة األهم في القطاع المصرفي العراق���ي، من خالل ما يُقّدمه 

من دعم وخدمات إلى أبناء الشعب العراقي. 
وق���د إعتم���د مصرف التنمي���ة الدولي خالل عمل���ه، على تطبيق 
المعايير الدولية، منذ بداية تأسيس���ه وحتى تاريخه، حيث إس���تطاع 
خ���الل مراحل تطوره، أن ينتش���ر ف���ي أنحاء األراض���ي العراقية، إذ 
تبلغ فروعه نحو 22 فرعاً، من أقصى الش���مال إلى أقصى الجنوب، 

إل���ى  إضاف���ة  الب���الد،  ووس���ط 
وجوده خ���ارج العراق، من خالل 
للمص���رف  التمثيل���ي  المكت���ب 
ف���ي العاصمة اللبناني���ة بيروت، 
والمكتب التمثيلي الرس���مي في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
وم���ن الممك���ن أن يك���ون ل���دى 
المصرف ف���ي المرحلة المقبلة، 
ف���روع خارجي���ة، تخ���دم زبائننا 

خارج العراق وداخله أيضاً.
وق���د لعب مص���رف التنمية 
الدولية دوراً مهماً جداً في عملية 
التنمي���ة اإلقتصادية في العراق، 
وال س���يما من خ���الل المبادرات 
الت���ي أطلقه���ا البن���ك المركزي 
العراق���ي، حي���ث كان أمامن���ا تحديان رئيس���يان، أولهم���ا أن القطاع 
المصرف���ي العراقي لي���س قطاعاً خاصاً، حيث عم���ل مصرفنا على 
مواجهة تحديات جّمة أبرزها الشمول المالي، وقد إستطاع مصرف 
التنمي���ة أن يلعب دوراً مهماً وبارزاً في دعم عمليات الش���مول المالي 
والمصرفي، وإدخال الثقافة المصرفية إلى المجتمع العراقي، حيث 
ساهم في شكل كبير في هذا الجانب، إضافة إلى مساهمتنا في أهم 
المبادرات التي أطلقها البنك المركزي العراقي، والحكومة العراقية، 
وهي توطين رواتب ومعاش���ات موظفي الدول���ة )القطاع العام(، لدى 
المصارف ومن ضمنها مصرف التنمية الدولي، حيث يحتل مصرفنا، 
من بين المصارف العراقية، المركز 
األول حي���ال توطين وص���رف رواتب 
القطاع العام، وهكذا كس���بنا مجدداً 
ثق���ة  عراق���ي،  مصرف���ي  كقط���اع 
المجتمع العراقي، فضاًل عن تحقيق 
مسألة الش���مول المالي والمصرفي، 
والت���ي كانت ال تتجاوز نس���بة 15 % 
حيال مستوى المنضوين في القطاع المصرفي. علماً أن هذه النسبة 
تبلغ 45 % عربياً، و60 % في المملكة العربية الس���عودية، و75 % 
ف���ي دولة اإلم���ارات العربية المتحدة. أما التح���دي اآلخر، فهو كيف 

نستطيع تقديم خدماتنا إلى أبنائنا والمجتمع العراقي؟ 
n ماذا يحتاج الشعب العراقي من العمل المصرفي؟ 

- المواط���ن العراق���ي يحت���اج إل���ى أن يك���ون لديه ثق���ة بالقطاع 
المصرف���ي العراق���ي. ه���ذه الثق���ة تول���د من خ���الل م���ا يُقدمه هذا 
القط���اع المصرفي من خدمات تفي حاجاته، وقد بدأنا س���لوك هذه 
المس���ألة، حي���ث قدمنا مبادرات م���ع البنك المرك���زي العراقي، كان 
آخره���ا مبادرة ال� 1 تريليون دينار عراقي، لدعم قطاعات عدة، بينها 

ل إلى إقتصاد  التحوُّ
غير نفطي 

يستدعي نمواً إقتصادياً
 وتحوالت رقمية
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والزراعة،  الصناع���ة  قطاع���ات 
وش���راء الوحدات الس���كنية، من 
خ���الل الق���روض المدعومة من 
والمصارف  العراقي«  »المركزي 
العراقي���ة الخاص���ة، حي���ث كان 
لن���ا دور كبي���ر فيه���ا، بغية دعم 
والزراعية،  الصناعية  المشاريع 
المتوس���طة  والمش���اريع 
والصغيرة، داخل العراق، إضافة 
إل���ى من���ح الق���روض ومنتج���ات 
عدة إل���ى موظفي القطاع العام، 

وغيرهم من الموظفين. 
التللي  الثقللة  هللذه   n

خت بفضلكم بين القطاع  ترسَّ
الخللاص  العراقللي  المصرفللي 
والمواطنيللن العراقيين، كيف 
العراقللي  المواطللن  يقرأهللا 
والللذي كان للله تجارب سللّيئة 

مع هذا القطاع؟
- لقد ش���هد العراق مؤخراً تقلّبات سياس���ية كبيرة، ويا لألس���ف 
الش���ديد، إن ه���ذه التقلبات السياس���ية واإلقتصادية إنعكس���ت بأثر 
مباش���ر وعل���ى نح���و كبي���ر عل���ى الواجه���ة األمامية لإلقتص���اد وهو 
القط���اع المصرف���ي. هذا األمر كان يُمثل تحدي���اً كبيراً لدى القطاع. 
أم���ا الي���وم فأعتق���د أن القط���اع المصرف���ي العراقي بدأ يتماس���ك 

بش���كل كبير، حيث يخط���و خطوات 
إيجابي���ة، ويُحق���ق إنج���ازات كبي���رة 
وملموسة، وقد إس���تطاع أن يستعيد 
ثق���ة المجتمع العراقي، من خالل ما 
يُقّدمه من خدمات. علماً أن مصرف 
التنمية الدولي يقدم خدمات عديدة 
لقطاع األفراد والش���ركات، حيث إن 
حجم التجارة المتداول داخل السوق 
العراقي���ة راهناً، ج���زء كبير منه، يتم 
من خالل مصرف التنمية، وال سيما 

فتح اإلعتمادات المستندية.
كال علللى دور  يتللم عللن مسللألة اإلتِّ n هللذا يعنللي، هللل تخلَّ

المصللرف العراقللي للتجللارة الللذي كان ُيمسللك بمسللائل فتللح 
المستندات واإلعتمادات والتعاون الخارجي؟

- العال���م في طور التغيُّر كل يوم، وال س���يما ما بعد مس���ألة وباء 
»كورون���ا«، فموض���وع اإلت���كال عل���ى دور المصرف العراق���ي للتجارة 
يدخل في س���ياق األعمال التقليدية. أم���ا القطاع المصرفي العالمي 

فق���د دخلته ثقافة جدي���دة تتعل���ق بالتكنولوجيا الحديثة، وال س���يما 
التكنولوجي���ا المالي���ة Fintech، كم���ا أن الكثير من أبن���اء مجتمعنا 
والمجتمع���ات األخرى تنضم إلى الخدم���ات المصرفية اإللكترونية. 
فالمصرف األكثر تواجداً وقوة داخل مجتمعه، يكون ضمن ما يُقدمه 
من خدمات إلكترونية إلى أكبر شريحة من المواطنين، سواء كان في 

القطاع العام أو في القطاع الخاص.
n إذًا، المنافسللة اآلن تتعلللق 
بتقديللم الخدمات الرقمية والتي 
الدولي  التنميللة  مها مصللرف  يقدِّ
للمجتمللع  متكامللل  نحللو  علللى 

العراقي؟
- نح���ن كنَّا توجهن���ا قبل خمس 
سنوات، وضمن الرؤية اإلستراتيجية 
لمجلس اإلدارة، بأن نس���تثمر بأرقام 
عالي���ة وكبي���رة بالبن���ى التحتية، بما 
يدفع عملي���ة التكنولوجيا المصرفية 
إل���ى األمام ويُطورها، ويضعه���ا في المصاف األول للعمل المصرفي، 
وق���د بتنا في مص���رف التنمية الدولي نقدم خدم���ات مصرفية على 
 Fintech مس����توى التكنولوجيا الحديثة، وال س����يما التكنولوجيا المالية
وف���ق أرق���ى المعايي���ر الدولي���ة الموجودة ف���ي العالم، والت���ي تتبعها 
المصارف العالمية في البلدان المتقدمة، كما أننا باش���رنا بإجراءات 
إتب���اع التح���ول الرقم���ي Digital Transformation، وس���يكون 
مص���رف التنمي���ة الدولي في مقدم���ة البنوك حيال إس���تخدام تقنية 

»المركزي« 
والمصارف الخاصة والحكومية 

مّوال اإلقتصاد العراقي
بنحو 8 آالف و 700 مشروع 

وتبلغ قيمتها نحو 750 مليار دينار 
أي ما يعادل 600 مليون دوالر
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التحول الرقمي وتقديم الخدمات اإللكترونية.
ل المصرفللي العراقللي يسللير فللي مللوازاة التطللور  n التحللوُّ
العالمللي، بل ويواكبه على نحو كبير. لكللن وزير المالية العراقي 
رًا بأن العراق يحتاج إلى اإلنتقال من  ح مؤخَّ علي عللالوي كان صرَّ
اإلعتماد المطلق على النفط )اإلقتصللاد النفطي(، إلى اإلنتاج 
الصناعللي والزراعللي، لللذا بللأي مقدار أنتللم منخرطللون في هذا 

ل الجديد؟    التحوُّ
 - ال يُخف���ى، بأن الع���راق إقتصاده واعد، وغنّي، ويُصّنف الثالث 
عربي���اً والخامس عالمياً من حيث المخزون النفطي. ولدى الش���عب 
العراق���ي ف���رص واعدة ج���داً، من خالل ما يملكه من ثروات بش���رية 
وأدمغ���ة، وال س���يما ثروة الش���باب وهي: ثورة وث���روة، وهم موجودون 
ضم���ن الش���عب العراق���ي الذي يبلغ ع���دده نحو 42 مليون ش���خص. 
ويُصّنف الش���عب العراقي بأنه فتي بنح���و 70 %، من حيث األعمار 
الش���ابة والفتية. وهذا يعني أن لدينا فرصة كبيرة لإلس���تثمار داخل 
السوق العراقية بشكل كبير وفي مجاالت عدة. إنما الفترات السابقة 
التي مّرت في العراق كانت مبنية على اإلقتصاد الريعي، فيما الناتج 

القومي العراقي كان يعتمد على إنتاج النفط. 
وأعتق���د أن المرحل���ة المقبلة )وفق ما ذكر أخي���راً وزير المالية( 
س���تكون مبنية على تواف���ر الجهود بغية خلق إقتص���اد منتج، ويعتمد 
عل���ى نحو رئيس���ي على المنتجات الصناعي���ة والزراعية، وليس على 
النفط وحده. كما أن القطاع المصرفي العراقي يشكل البّوابة والقناة 
الرئيسية من أجل تفعيل سائر القطاعات اإلقتصادية، وهذا ما عملنا 

وس���نعمل عليه. علم���اً أن العراق حصل على تموي���ل البنك المركزي 
العراق���ي والمص���ارف العراقي���ة الخاصة والحكومي���ة، بنحو 8 آالف 
و700 مش���روع، وهي تبلغ نحو 750 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل 
600 ملي���ون دوالر. وأعتق���د أن لدى التج���ار والصناعيين العراقيين 
الخب���رة المتوارثة واإلمكانات في بلد لديه الكثير من الموارد،. لكننا 
نحتاج اليوم إل���ى خارطة طريق وتوافر الجهود في المرحلة المقبلة، 

حيث إقتصاد العراق موعود بنهضة كبيرة جداً.
م الذي أحرزه العللراق مصرفيللًا وتكنولوجيًا،  n رغللم التقللدُّ
ثمة تخّوف من اإلسللتثمار في العراق في ظل المشاكل القانونية 
الراهنللة، وتشللريعات ال تحمي المسللتثمرين، فهللل العراق على 

طريق وضع المستثمر في ظروف آمنة؟
- نحن في العراق، نحتاج إلى خلق بيئة جديدة جاذبة لإلستثمار 
ب���دل أن تكون بيئة غير جاذبة للمس���تثمرين. ولو إطلعتم على الورقة 
البيض���اء الت���ي صادقت عليه���ا الحكوم���ة العراقي���ة وطرحتها وزارة 
ن كل الحل���ول التي صادق���ت عليها  المالي���ة العراقي���ة، فإنه���ا تتضمَّ
ن التش���ريعات الحديث���ة بما يصبُّ  مجموع���ة الدول الس���بع، وتتضمَّ
في دعم اإلس���تثمارات وحماية المس���تثمرين، ووضعت خارطة طريق 
للسير عليها. علماً أن مرحلة الصعوبة اإلقتصادية في العراق قد تمَّ 

تجاوزها، وأن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير.

رجاء كموني
مديرة مجلة إتحاد المصارف العربية
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شّكل إفتتاح األسبوع المصرفي العراقي، 
ضمن الجناح العراقي، في »إكسللبو دبي 
2020« )اإلمللارات العربيللة المتحللدة(، 
حدثًا فريدًا من نوعه، وال سيما في ظل 
مشللاركة نخبة من المصللارف العراقية. 
مصرفللًا   40 مللن  أكثللر  إسللتحضر  وقللد 
عراقيللًا، التجربة اإلماراتيللة في مجال 
العمل المصرفي، في حضور شللخصيات 
المصرفيللة  الشللؤون  فللي  متخصصللة 
العراقيللة  واإلقتصاديللة  والماليللة 
والعربية، فضاًل عن شللخصيات رسللمية 

رفيعة المستوى.
وتضّمللن األسللبوع المصرفللي العراقللي، 
واإلقتراحللات  المحللاور  مللن  العديللد 
الهادفللة إلى تنشلليط العمللل المصرفي 
العراقللي وتطويللره وتنميته، وال سلليما 
التقنيللة  بالجوانللب  يتعلللق  مللا  فللي 
المتمثلللة بعمللل ما ُيعرف بللل »المصارف 

فعاليات األسبوع المصرفي العراقي في »إكسبو دبي 2020«

محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف:
العراق أصبح ساحة جاذبة لإلستثمارات المتنوعة 

والقطاع المصرفي الفّعال يُواكب التطورات اإلقتصادية

األخبار والمستجدات

محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف 
ورئيس صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي ونائب المحافظ د. عمار خلف

المراسلللة«، في ظل إسللتحضار أفضل نموذج وأقربه إلى الواقع العراقي، أال وهو التجربة اإلماراتية المتقدمة على نظيراتها 
في المنطقة، وإطالع الجمهور على الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف العراقية، وعقد لقاءات ثنائية بين المصارف 
العراقية، ونظيراتها في اإلمارات، بهدف تبادل الخبرات، وعقد إتفاقات وإبرام شراكات، والتعّرف على آخر مستجدات العمل 

المصرفي في العالم.

المحافظ مخيف: التو�شع الم�شرفي

وإفتتح محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، 
فعاليات األسبوع المصرفي العراقي في جناح العراق في إكسبو دبي، 
ف���ي حضور رئيس صن���دوق النقد العربي، عب���د الرحمن الحميدي، 
ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع نوري حنظل، وعدد 
من المديرين العامين في البنك المركزي، ورؤس���اء عدد من مجالس 

المصارف العراقية.

وأشار المحافظ مصطفى غالب مخيف في كلمته، إلى »أن إنطالق 
فعاليات أسبوع المصارف في جناح العراق في هذا الحدث العالمي 
الكبير، يُس���هم بش���كل كبير ف���ي إنفتاح القطاع المصرف���ي العراقي، 
عربياً ودولياً«، مش���يراً إلى »أن رقابة البنك المركزي، أسهمت بشكل 
داً على »أن  كبي���ر في تطوي���ر القطاع المصرفي ف���ي العراق«، مش���دِّ
هناك العديد من المصارف العراقية، بدأت توس���يع نش���اطها خارج 
الع���راق، ما أكس���بها تصنيف���ات جديدة من قبل المؤسس���ات المالية 
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المختصة«.
ولف���ت المحاف���ظ مخي���ف إل���ى »أن الع���راق 
أصبح ساحة جاذبة لإلس���تثمارات المتنوعة، ما 
يتطل���ب وجود قطاع مصرف���ي فّعال لمواكبة تلك 
اإلس���تثمارات«، موضح���اً »أن جمي���ع مؤش���رات 
القطاع المصرفي العراقي في تصاعد مس���تمر، 
ويُع���دُّ ذلك مؤش���راً جي���داً لنظرة العال���م للقطاع 
المصرف���ي العراق���ي«، داعياً إلى »ض���رورة فتح 
آف���اق التع���اون المتب���ادل مع القط���اع المصرفي 

العراقي«.

الحميدي: اأهمية الم�شارف العربية

من جانبه، أش���اد رئيس صندوق النقد العربي 
عب���د الرحم���ن الحميدي، بنه���ج البن���ك المركزي 
العراق���ي »حيال كيفية العمل عل���ى تطوير القطاع 
المرك���زي  البن���ك  »أن  إل���ى  الفت���اً  المصرف���ي«، 
العراق���ي، يعم���ل في الوق���ت الراهن عل���ى ضمان 
إنفت���اح القطاع المصرفي العراقي على المصارف 
الة  العربية واألجنبية«، مشيراً إلى »اإلجراءات الفعَّ

التي يتخذها البنك المركزي العراقي«.

محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، 
رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل
 ورئيس صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي

ب���دوره، ق���ال رئيس رابط���ة المص���ارف الخاصة العراقي���ة، وديع 
الحنظ���ل: »إن فعالي���ة أس���بوع المص���ارف العراقية في إكس���بو دبي، 
تُمث���ل عالمة مهمة، وبداية قوية جداً، لتنش���يط العالقات المصرفية 
م���ع العالم الخارجي«، مش���يراً إلى »أن القط���اع المصرفي يُمثل اليوم 
نقطة كبيرة في تطوير إقتصاد البلد«، معتبراً »أن مشاركة المصارف 
وشركات الدفع اإللكتروني في فعاليات أسبوع المصارف، يُمثل رسالة 
قوية وواضحة للعالم، وخصوصاً أن العراق يشهد راهناً إنفتاحاً يقوم 

به القطاع الخاص، ويجب على الدولة حمايته وتسهيل مهماته«.

تفعيل التعاون الم�شرفي

يُش���ار إلى أنه قبل إنطالق فعاليات أس���بوع المصارف العراقية، 
إجتمع الش���يخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التس���امح والتعايش، 
المف���وض الع���ام إلكس���بو دبي 2020، م���ع محافظ البن���ك المركزي 
العراق���ي مصطفى غالب مخيف، حي���ث أكد الجانبان أهمية التعاون 

بين البلدين، وال سيما في مجال العالقات المصرفية.
يُذك���ر أن أس���بوع المص���ارف العراقي���ة، في إكس���بو دبي 2020 
تضم���ن العدي���د من الفعالي���ات المصرفي���ة، وإط���الع الجمهور على 
الخدم���ات المصرفية التي تقدمها المصارف، باإلضافة إلى لقاءات 
ثنائية بين المصارف العراقية والمصارف العاملة في دولة االمارات 

العربية المتحدة.
لقاء م�شرفي عراقي – اإماراتي في دبي

لتو�شيع العالقات الثنائية وتفعيلها

وفي سياق فعاليات األسبوع المصرفي العراقي في »إكسبو دبي 
2020«، إنعق���د ملتق���ى المصارف العراقي���ة � اإلماراتية، في حضور 
محاف���ظ البنك المرك���زي العراقي مصطفى غال���ب مخيف، ورئيس 
اتح���اد مص���ارف االمارات، عب���د العزيز عبد اهلل الغري���ر وعدد من 

المصارف العراقية واالماراتية.
وقال مخيف في كلمته: »إن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز الشراكة 
والتع���اون بين الع���راق واإلمارات، إذ تُعدُّ االم���ارات المدخل الرئيس 
لس���فن الش���حن نحو الموانئ العراقية، والش���ريك المالي والتجاري 
الرئيس���ي في حركة اإلس���تيراد والتصدير نحو الع���راق«، مؤكداً »أن 
حج���م التب���ادل التجاري بين البلدين تجاوز ال���� 15 مليار دوالر خالل 
العام 2020، إلى جانب تس���وية جزء كبير من إستيرادات العراق من 
خالل المؤسس���ات التجارية في اإلمارات، مم���ا يُحّتم ضرورة تنظيم 

حركة األموال والتجارة الخارجية بين البلدين«.
وأش���ار المحاف���ظ مخي���ف إلى أن���ه »يوجد عدد م���ن المصارف 
العراقي���ة واإلماراتي���ة تعمل ف���ي البلدين، ونتطلع إل���ى تعزيز تواجد 
المص���ارف العراقي���ة واالماراتية من خالل ترخي���ص الفروع في كال 
البلدين، إلس���تقطاب العمليات المالية المتبادلة والمساهمة في دعم 

اإلقتصاد«.
وأوض���ح المحاف���ظ مخي���ف أن »القط���اع المصرف���ي العراق���ي 
م���ن القطاع���ات الواع���دة، م���ن حي���ث ف���رص النم���و وقدرت���ه على 
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إس���تقطاب العملي���ات المالي���ة، 
وتوفي���ر الخدم���ات المصرفي���ة 
للمواطني���ن«، مش���يراً إل���ى »أن 
الع���راق يس���عى الى ج���ذب 100 
قطاع���ات  ف���ي  دوالر  ملي���ار 
والزراع���ة«،  والطاق���ة  النق���ل 
»أن المص���ارف العراقية  مؤكداً 
البن���ك  م���ن  وبتوجي���ه  دأب���ت 
المركزي العراق���ي، على مواكبة 
المعايي���ر المصرفي���ة الدولي���ة، 
وتطبي���ق الحوكمة المؤسس���اتية 
والكوادر  الكفاءات  وإس���تقطاب 
المختص���ة وإعتماده���ا معايي���ر 

ة  ة، وتوماس شيف الُمدير القطري للوكالة األلمانيَّ القاضي عالء جواد الساعدي رئيس هيئة النزاهة االتحاديَّ
للتعاون الدولي يوّقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بغية مكافحة الفساد

األموال وتمويل اإلرهاب«.
يُذكر أنه على هامش إحتفائها باليوم العالميِّ لُمكافحة الفس���اد، 
عت هيئ���ة النزاهة  ، وقَّ وإنط���الق فعاليات أس���بوع النزاه���ة الوطن���يِّ
���رة تفاهٍم؛ إدراكاً  اإلتحاديَّ���ة والوكال���ة األلمانيَّة للتعاون الدولي، ُمذكَّ
منهم���ا لخط���ورة المش���اكل والتهديدات التي يُس���بِّبُها الفس���اد ألمن 
س���ات ونُُظ���م الديموقراطيَّة  وإس���تقرار الُمجتمعات، وتقويض الُمؤسَّ
وقي���م الع���دل، وتعريض حكم القان���ون والتنمية الُمس���تدامة للخطر. 
���رة، القاضي عالء جواد الس���اعدي رئيس هيئة النزاهة  ووق���ع الُمذكَّ
االتحاديَّة، وتوماس ش���يف الُمدير القط���ري للوكالة األلمانيَّة للتعاون 
الدول���ي، في حضور نائب رئيس الهيئة، وعدد من المديرين العامين 

فيها، وممثلين للسفارة األلمانيَّة واإلتحاد األوروبي في بغداد.
وته���دف مذك���رة التفاهم إلى ترس���يخ وتعزيز التع���اون بغية منع 
س���اتي للهيئة، وتنمية  الفس���اد وُمكافحته، ودعم القدرة والبناء الُمؤسَّ

وتحسين أنظمة وإستراتيجيات وسياسات ُمكافحة الفساد.

اإلمتث���ال ومكافحة غس���ل األموال وتمويل اإلره���اب، وتطبيق معايير 
المحاس���بة الدولية وزيادة اإلفصاح المحاسبي والشفافية في توفير 

المعلومات وتطبيق توصيات لجنة بازل«.
م���ن جهة أخ���رى، ق���ال رئيس إتح���اد مص���ارف االم���ارات، عبد 
العزيز عبد اهلل الغرير: »إن العراق الش���ريك التجاري السادس لدولة 
االمارات، وإننا ن���رى توجهاً كبيراً من البنك المركزي العراقي، بدعم 
العالق���ة بين قط���اع المصارف في البلدين«، مش���يراً إل���ى »أن إتحاد 
المصارف جاهز بغية تبادل الخبرات مع القطاع المصرفي العراقي«.

وأكد الغرير »أن حجم القطاع المصرفي اإلماراتي، يبلغ أكثر من 
1.65 تريليون دوالر، وهذا يجعله قوياً جداً في السوق المالية، ويدعم 
اإلقتصاد غير النفطي«، موضحاً »أن المصارف اإلماراتية مس���تعدة 

للعمل مع المصارف العراقية وتحقيق الشراكة بما يخدم البلدين«.
بدوره، قال رئي���س رابطة المصارف الخاصة وديع الحنظل: »إن 
العم���ل المصرفي العراقي في تطور مس���تمر، بإش���راف وتوجيه من 

قبل البن���ك المرك���زي العراقي، 
الذي يُطبق أعلى معايير الرقابة 
والحوكم���ة، ويُه���ّيء قاعدة قوية 
م���ن المصارف تخ���دم األهداف 
للنه���وض  واإلس���تراتيجية 
باإلقتص���اد العراق���ي«، مش���يراً 
إل���ى »أننا نطم���ح من خالل هذا 
الملتق���ى، بفتح ب���اب جديد من 
العالق���ات المصرفية المتبادلة، 
وفت���ح الحس���ابات المتبادلة بين 
الجانبين«، مؤكداً »أن المصارف 
العراقي���ة تمتل���ك أنظم���ة عالية 
إل���ى  باإلضاف���ة  المس���توى، 
تطبيقها قوانين مكافحة غس���ل 

الجناح العراقي في »إكسبو دبي 2020«
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أعلن مصدر مصرفي عراقي، أن مصرف الرافدين، المملوك 
للدولة، بدأ صرف رواتب المتقاعدين لش���هر كانون الثاني/يناير 
2022. وأف���اد »أن المصرف بدأ بآلية صرف رواتب المتقاعدين 

كش���ف التقرير الس���نوي لموق���ع »توب 10 /في ب���ي إن/« أن 
إغالقات  اإلنترنت  في العام 2021، كلّفت  اإلقتصاد العالمي  الذي 

ال يزال يعاني من الوباء، نحو 5.5 مليارات دوالر.
وبحس���ب تقرير التكلف���ة العالمية لقطع اإلنترن���ت، جاء هذا 

»الرافدين« 
يبدأ صرف رواتب المتقاعدين لكانون الثاني / يناير 2022

العالم يخسر 5.5 مليارات دوالر 
في 2021 جرّاء قطع اإلنترنت

األخبار والمستجدات

المدنيين والعسكريين لشهر كانون الثاني/يناير 2022«.
وفي وقت س���ابق أفاد مس���ؤول حكومي، أن »وزارة المالية لم 
تُطلق حتى تاريخه، التمويل الخاص برواتب المتقاعدين الى الجهة 
المعنية، وهي دائرة التقاعد العامة لغرض تمويلها الى المصارف 

الحكومية واألهلية التي تقوم بصرف رواتب المتقاعدين«.
وأضاف المس���ؤول ذاته أن »التأخر في تمويل دائرة التقاعد، 
ق���د يع���ود نتيجة إغ���الق المص���ارف بس���بب الج���رد المصرفي 
الس���نوي«، متوقع���اً أن »يُباش���ر خالل الس���اعات المقبل���ة بعملية 
التمويل بعد إعالن المصارف الحكومية من المباش���رة بإستئناف 

أعمالها بعد االنتهاء من تطبيق الجرد السنوي«.
روات���ب  بتوزي���ع  المباش���رة  أعلن���ت،  المالي���ة  وزارة  أن   يُذك���ر 
المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر كانون الثاني/يناير 2022.

التأثي���ر اإلقتص���ادي اإلجمال���ي، بن���اء عل���ى كل إنقط���اع متعّمد 
لإلنترن���ت وإغ���الق لوس���ائل التواصل اإلجتماعي ف���ي العالم في 

العام 2021.
ويش���ير الموق���ع إلى أن ه���ذا النوع من التعطي���ل المتعّمد هو 
شكل من الرقابة على اإلنترنت في أشد أشكالها تطرفاً، حيث ال 
ينتهك إنقطاع اإلنترنت الحقوق الرقمية للمواطنين فحس���ب، بل 

يُعّد أيضاً فعاًل من أفعال إيذاء النفس اإلقتصادي.
وكلّف إنقطاع اإلنترنت الحكومي في 21 دولة، والذي إس����تمر 
ألكثر من 30.000 ساعة اإلقتصاد العالمي 5.45 مليار دوالر في 
العام 2021 ، بزيادة قدرها 36 % في التأثير مقارنة بعام 2020.
وتق����دم تقارير الموقع الس����نوية التي يع����ود تاريخها إلى العام 
2019 أيض����اً تحلياًل تفصيلياً للس����نوات الس����ابقة، حيث تضمنت 
بيان����ات قطع اإلنترنت منذ العام 2020، إنتهاكات إضافية لحقوق 

اإلنسان تم إرتكابها أثناء هذه اإلضطرابات.
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المدير التنفيذي للمصرف األهلي العراقي أيمن عمران أبو دهيم:

أظهرنا نموًا كبيرًا في جميع جوانب أعمالنا
وإستحوذنا على عمليات بنك عوده في العراق

وتمكنّا من التأثير إيجابًا على محفظتنا اإلجمالية

 أيمن عمران أبو دهيم 
المدير التنفيذي للمصرف األهلي العراقي

يقللول المديللر التنفيذي للمصللرف األهلي العراقي أيمن عمللران أبو دهيم »لقد شللّكل العام 2021 إسللتمرارًا لتأثير جائحة 
»كوفيللد- 19« علللى جوانللب مختلفة. لكن رغم هللذه الحقيقة، فقد تمكن المصللرف األهلي العراقي من إظهللار نمو كبير في 
جميع جوانب أعمالنا، على كل من جانب الشللركات واالفراد، باإلضافة إلى إتمام عملية اإلسللتحواذ األولى للبنك في السوق 
المصرفيللة العراقيللة )حيث إسللتحوذنا على عمليات بنك عللوده في العراق(، تمكّنا من التأثير بشللكل إيجابللي للغاية على 

محفظتنا اإلجمالية«.

أض���اف المدي���ر التنفيذي للبن���ك أبو دهيم: »هن���اك العديد من 
المش���اريع والمبادرات، في طور اإلع���داد للمصرف األهلي العراقي، 
وكلّه���ا ته���دف إلى تعزي���ز تجربة عمالئنا، بدءاً من توس���يع ش���بكات 
الفروع وأجهزة الص���راف اآللي لدينا، وتقديم حلول مصرفية رقمية 

متقدمة، وتقديم منتجات إستثمارية تلبي إحتياجات العمالء، وإنشاء 
برنام���ج مصرفي متميز مخص���ص، وتقديم برام���ج خاصة لعمالئنا 

المهمين«.
وتاب���ع المدي���ر التنفي���ذي للبن���ك: »لقد كن���ا نش���طين للغاية في 

مقابالت
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إس���تراتيجية النمو لدينا، ونحن حالياً أول َمن عاد إلى العراق لتلقي 
التس���هيالت من المؤسس���ات الدولية )مثل مؤسسة التمويل الدولية، 
Prpoarco(، ونح���ن البنك الرائد في اإلس���تفادة من مبادرة البنك 
المرك���زي العراقي للش���ركات الصغي���رة والمتوس���طة، وإطالق أكبر 
حس���اب توفي���ر والجوائ���ز ف���ي الع���راق، حيث نق���دم مراك���ز توطين 
متخصصة لتلبية إحتياجات عمالئنا التوطين، باإلضافة إلى أن أحد 
إنجازاتنا الرئيس���ية هو توسعنا في س���وق المملكة العربية السعودية 

من خالل فتح مكتب فرعي في العاصمة الرياض«.

البيانات المالية

الم�شرف الأهلي العراقي يح�شل على رخ�شة 

لفتح فرع في المملكة العربية ال�شعودية:

المص���رف األهل���ي العراق���ي ه���و أول مصرف يقوم بفت���ح فرع له 
ف���ي اللملكة العربية الس���عودية بعد موافقة مجلس الوزراء الس���عودي 
بمن���ح الرخصة للمصرف األهلي العراق���ي التابع لمجموعة كابتل بنك 
األردني���ة، كجزء من إس���تراتيجية التوس���ع والطموح عل���ى الصعيدين 
المحل���ي واإلقليم���ي وتعزي���ز عالقات التع���اون التجاري بي���ن البلدين، 

وسيكون السيد يزيد بونيان المدير التنفيذي لفرع السعودية.

الم�شرف الأهلي العراقي ي�شارك 

في فعاليات ملتقى الأعمال ال�شعودي العراقي في الريا�ش

ش���ارك المصرف األهلي العراقي في ملتقى األعمال الس���عودي 
العراق���ي ال���ذي إنطلقت فعالياته الثلث���اء 2022/1/25 في الرياض، 
بتنظيم من إتحاد الغرف التجارية السعودية، وذلك في خطوة تهدف 
إلى الدفع قدماً بمسار العالقات اإلقتصادية بين البلدين الشقيقين، 

التي تشهد تقدماً كبيراً وعلى جميع األصعدة.
وس���يُعّزز تواج���د المصرف األهل���ي العراقي في الس���عودية، وهو 
مص���رف تابع لمجموعة كابيت���ال بنك، ويُعد أول مصرف عراقي يقوم 
بفت���ح فرع له في المملكة العربية الس���عودية، م���ن الفوائد المتحققة 
للتجار العراقيين واإلقتصاد العراقي عموماً، وذلك من خالل خدمات 
الش���ركات المتعددة، واإلستفادة من سلسلة البنوك المراسلة لتسهيل 
تعامالته���م التجاري���ة، إلى جانب  زيادة الحصة الس���وقية من إجمالي 
التعام���الت التجاري���ة بي���ن الس���عودية والعراق عبر تقدي���م الخدمات 

لعمالء الشركات اإلستراتيجيين وتسهيل تعامالتهم التجارية.
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المدير المفوض لـ »المصرف الدولي اإلسالمي« سها كفائي:

اإلعتماد على التكنولوجيا
 في كافة األعمال والنهوض بالتجارة اإللكترونية

وتوفير الخدمات المصرفية 
عبر الـ »أونالين« بإستخدام اإلنترنت والموبايل

مقابالت

تقول المدير المفوض لل »المصرف الدولي اإلسالمي« سها كفائي:
»يمللر العللراق بمرحلللة إنتقالية ما بيللن مواكبللة التحول الرقمللي العالمي 

ومحاولة تطبيق إستراتيجية البنك المركزي العامة وإستراتيجية الدفع 
اإللكتروني وبين الوضع التقليدي الحالي من إستخدام النقد والمعامالت 

المصرفية الروتينية وتناقص االعتماد عليها.

بع���د جانح���ة كورونا بدأ التوج���ه نحو اإلعتماد عل���ى التكنولوجيا في 
كافة األعمال والنهوض بالتجارة اإللكترونية والذي سيس���اهم في 

إعتم���اد خدمات الدفع اإللكتروني في المس���تقبل القريب مما 
فت���ح الب���اب للمص���ارف الخاصة ان تتنافس ف���ي ان تأخذ 

مس���احتها ف���ي تقدي���م الخدم���ات المصرفي���ة ع���ن بعد 
للمستثمرين والمس���توردين واصحاب الشركات الكبرى 

المتنوعة.
عمل���ت إدارة المصرف على توفير بعض الخدمات 
الت���ي تمك���ن ه���ذه الش���ريحة الهام���ة م���ن العم���ل مع 

المصرف Online بإستخدام االنترنت والموبايل.
يُس���اهم المص���رف الدولي االس���المي ف���ي تحقيق 

الص���دارة في التحول الرقمي نظراً إلى مواكبته كافة تعليمات 
البن���ك المركزي الص���ادرة به���ذا المجال التخصص���ي الفني 
الدقي���ق وتطبي���ق المعايير الدولية اوالً ب���أول ومتابعة التنفيذ 
إلختص���ار اإلجراءات وتبس���يطها بما يجعل العميل يس���تخدم 
الخدم���ات المصرفي���ة عن بع���د بما يوفر له الس���رعة والدقة 

واألمان وسهولة العمل.
تس���عى إدارة المصرف إلى أتمت���ه أي خدمة واإلبتعاد عن 
األس���لوب التقلي���دي والروتي���ن ولهذا الجهد ت���م إحرازنا على 
جائ���زة أفضل مص���رف من حيث جودة الخدم���ات المصرفية 
َعبَْر اإلنترنت في العراق لعام 2021 شاكرين إتحاد المصارف 
الع���رب على ه���ذا التقييم. وهذا يؤهلنا ف���ي المرحلة المقبلة 

إلفتتاح الفروع الذكية لما لها من أثر لسد حاجات الزبائن.

العمل حاليًا جاري لإنجاز: 

- الهدف األول 
تصنيف المصرف من أجل إحراز الموافقة على اجراء العمليات 
المصرفي���ة في تثبيت إعتمادات تصدير النف���ط الخام العراقي عبر 
ش���ركة تس���ويق النف���ط SOMO وهذه فرص���ة ذهبية لكس���ب ثقة 

الحكومة والمجتمع العراقي.
- الهدف الثاني 

إط���الق خدم���ة )إدف���ع بعدي���ن( وه���ي تنظي���م البيع بالتقس���يط 
للموردي���ن أصح���اب )الش���ركات التجاري���ة( إلى ش���ريحة الموظفين 

الموطنة رواتبهم والشريحة ذات الدخل المحدود.

سها كفائي 
المدير المفوض لـ »المصرف الدولي اإلسالمي« 
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- الهدف الثالث
إطالق منتج منظومات الطاقة الشمس���ية من 
مب���ادرة البنك المركزي األخيرة والذي تم تنظيمه 
م���ع ش���ركات رصينة وم���ن خالل نظ���ام الكتروني 
بحي���ث يخفف على المس���تفيد إج���راءات التمويل 
ويُس���اهم ف���ي نش���ر منظومات الطاقة الشمس���ية 
والتي ستحقق المنافع الكثيرة المعروفة للبلد على 

مس���توى الوزارات والقطاع الخاص والمواطن والتي تساهم في نمو 
اقتصادي وامتصاص البطالة وتحقيق الشمول المالي.

وه���ذا اله���دف حقق ان توج���ه الش���ركات األجنبية إلس���تخدام 
خدم���ات مصرفن���ا وال���ذي يُعتبر مؤش���راً مهم���اً على إح���راز الثقة 

المصرفية.
باإلضاف���ة الى إطالق مصرفنا منتج )س���كني( من خالل خدمة 
االج���ارة المنتهي���ة بالتملي���ك وال���ذي تم دراس���ته بعناية ك���ي يحقق 
هدفه في جذب اصحاب المجمعات الس���كنية لتمويلهم واس���تخدام 
الخدم���ات المصرفية الحديثة لنجاح مش���اريعهم وتحقيق الس���رعة 
في انجازها وتس���ليمها للمس���تفيد )العميل( ال���ذي نوفر له التمويل 
ايضاً المتالك وحدة سكنية بأقل جهد ووقت. وإمكانية تصميم هذه 

المجمعات واطئة الكلفة وتعمل بالطاقة الشمسية.

التحديات

- التحدي األول
مخاطر الخدمات االلكترونية حيث طّبق المصرف الدولي األمن 

السيبرالي من أجل حماية المنظومة االلكترونية.
- التحدي الثاني

الثقاف���ة التمويلي���ة والتوعية المصرفية في إس���تخدام الخدمات 
المصرفي���ة حي���ث وفرت إدارة المصرف التطبي���ق IMTB من أجل 
اإلطالع على كافة المعلومات المتعلقة بأغلب الخدمات والنشاطات.

وّف���ر المصرف تطبي���ق Prepaid Card من أج���ل توفير كافة 
المعلومات إلدامة عمل البطاقات عن بُعد.

- تحد آخر نشر بطاقات الدفع اإللكتروني

تعاقدت إدارة المصرف مع مجموعة وكالء في كافة المحافظات 
إلعتمادهم وال يزال العمل جار بإزدياد في أماكن رئيسية في العراق 
لبيع وتس���ويق بطاق���ات الدف���ع اإللكتروني لتحقيق التح���ول الرقمي 
والش���مول المالي والعمل جار على تطبي���ق ضوابط اإللحاق الرقمي 

وإدخال اغلب الخدمات في المنصة داخل الموبايل.

الأهداف الإ�شتراتيجية 2023-2021

1- التخطيط وإدارة الموارد.
2- تطبي���ق متطلب���ات مكافحة غس���ل األموال وتموي���ل االرهاب 

واألنظمة الخاصة ومراقبة االمتثال وإدارة المخاطر.
3- إس���تهداف زيادة عدد وحجم الودائع والتمويالت والحسابات 

الجارية والتوفير وتوطين رواتب الموظفين.
4- النمو االفقي بتنويع األس���واق والمنتجات وتحس���ين مس���توى 

وجودة الخدمة وابتكار خدمات جديدة ومنتجات جديدة.
5- تطوير وسائل الدفع اإللكتروني.

6- اإلس���تثمار في األس���هم وفي القطاعات الزراعية والصناعية 
وإطالق التداول اإللكتروني بالذهب والمعادن األخرى.

7- توثيق العمليات المصرفية ورفع الكفاءات التشغيلية.
8- التحدي���ث المس���تمر للهي���كل التنظيمي للمصرف وتش���كيلة 

األقسام والبيئة الداخلية.
9- تطوير رأس المال البشري.

10- الحف���اظ على البيئ���ة وتقلي���ل انبعاثات الكارب���ون والتنمية 
المستدامة

11- تمكين المرأة من دخولها سوق العمل في القطاع الخاص«.
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األخبار والمستجدات

 أعلن���ت الخط���وط الجوية العراقية، الناق���ل الوطني في العراق، 
عن تس���لمها أولى طائرات A220-300 الخمس من شركة إيرباص 
م���ن مدين���ة ميرابيل ف���ي كن���دا. وبمجرد دخ���ول الطائ���رة الخدمة، 
س���تُصبح الناقل���ة الجوي���ة العراقية من أولى ش���ركات طيران منطقة 

الشرق األوسط التي تشغل هذا الطراز.
وتعت���زم الخطوط الجوية العراقية اإلس���تفادة م���ن األداء التقني 
واإلقتص���ادي الممي���ز لهذه الطائرات، فضاًل عن ميزاتها المحس���نة 

التي من شأنها تقليل البصمة البيئية. 
وتض���ّم ه���ذه الطائرات مقصورات مريحة وحديثة تتس���ع ل� 132 
راكب���اً، موزعين عل���ى درجتين، 12 مقعداً في درج���ة رجال األعمال، 
و120 مقع���داً ف���ي الدرج���ة الس���ياحية. كم���ا تلعب ه���ذه الطائرات 
الحديث���ة دوراً محورياً في دعم خطة التجديد والتطوير الخاصة في 

شركة الخطوط الجوية العراقية.
يُش���ار إل���ى أن A220 ه���و الط���راز الوحيد المصم���م للرحالت 

الجوي���ة المخصصة للمس���افرين الذين ال يتج���اوز عددهم 100 إلى 
150 ش���خصاً، مع ميزاٍت إس���تثنائية تش���مل الديناميكي���ات الهوائية 
الحديث���ة والمواد المتطورة، إلى جانب أح���دث إصدار من محركات 

 .PW1500G توربوفان« من شركة »برات آند ويتني« من طراز«
وتُعد طائرات A220 الخيار األمثل لجميع الرحالت اإلقليمية أو 
الطويلة، نظراً إلى إنخفاض مستويات الضجيج الصادرة عنها بنسبة 
50 % ومعدل إس���تهالك الوقود عن كل مقعد بنسبة 25 %، مقارنًة 
بالجيل الس���ابق من طائرات ه���ذا الطراز، فضاًل عن تقليل انبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون إلى نصف القيمة المسموحة في القطاع.
وتم تسليم حتى نهاية نوفمبر )كانون الثاني( 2021 أكثر من 180 
طائ���رة م���ن طراز A220 إلى 13 من ش���ركات الخط���وط الجوية في 
آسيا وأميركا الش���مالية وأوروبا وأفريقيا والشرق األوسط، ما يثبت 
اإلمكانات المتنوعة التي يُتيحها الجيل الجديد من طائرات إيرباص 

ذات الممر الواحد.

الخطوط الجوية العراقية تضم أول طائرة إيرباص
من طراز A220-300 إلى أسطولها

إن A220 هو الطراز الوحيد المصمم للرحالت الجوية المخصصة للمسافرين الذين ال يتجاوز عددهم 100 إلى 150 شخصًا
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حائز على جائزة أفضل مصرف للتمويل التجاري

المصرف التجاري العراقي.. أرباح عالية وخدمات أعلى

األخبار والمستجدات
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تأس���س المص���رف التج���اري العراقي بصفته ش���ركة مس���اهمة 
خاص���ة ف���ي العام 1992 وهو مص���رف تجاري، حيث يُع���د من أوائل 
المص���ارف األهلية الت���ي ُرخصت في العراق من قبل البنك المركزي 

العراقي برأس مال قدره 150 مليون دينار عراقي آنذاك. 

لق���د نما رأس مال المصرف منذ تأسيس���ه ف���ي العام 1992 من 
150 مليون دينار عراقي حتى بلغ 250 ملياراً في العام 2014، وأبرز 
التطورات التي حصلت على رأس المال كانت في العام 2005 عندما 
تملك���ت مجموعة البن���ك األهلي المتحد والمصن���ف من قبل وكاالت 
 Capital Intelligence  ) -A التصنيف االئتمانية الدولية بدرجة
و S&P  BBBوFitch  +BB( لع���ام 2021 ومقره���ا البحرين حصة 
49 % م���ن أس���هم المصرف بمبلغ وق���دره 50 مليار دين���ار عراقي، 
ممّهدة الطريق لشراكة إستراتيجية بين المصرف التجاري العراقي. 
وهذه المجموعة المصرفية الرائدة والتي تعمل على إمتداد الش���رق 

األوسط وبريطانيا. 
وف���ي نهاية الع���ام 2021 بلغت مس���اهمة البن���ك األهلي المتحد 
03.80 % من أس���هم المصرف التجاري العراقي. ويمتلك المصرف 
10 اف���رع في بغ���داد والمحافظات. إضافة إل���ى األعمال المصرفية 
التجاري���ة واإلس���تثمارية، يمتلك المصرف ش���ركة تابعة هي ش���ركة 
األهل���ي المتحد للوس���اطة في بي���ع وش���راء األوراق المالية محدودة 

المسؤولية والمسجلة لدى سوق العراق لألوراق المالية.

من هي اإدارة الم�شرف؟

يُدي���ر المص���رف الس���يد فيص���ل وس���ام الهيمص وهو م���ن أبرز 
المصرفيي���ن ف���ي الع���راق والوط���ن العرب���ي، لم���ا يمتلكه م���ن خبرة 
مصرفي���ة تمتد منذ الع���ام 1995 من خالل التدرج الوظيفي في عدد 

من المصارف العراقية والعربية واألجنبية.

فريق عمل متمر�ش 

حق���ق المصرف التجاري العراقي أداًء متميزاً خالل العام 2021 
ف���ي ظل الظ���روف الصعب���ة التي م���ر بها العال���م والع���راق والقطاع 
المصرف���ي بص���ورة خاص���ة، حي���ث حاف���ظ المصرف عل���ى  تقديم 
الخدمات المصرفية الى الزبائن وممارس���ة العمليات المصرفية من 
خ���الل كادر مهن���ي ومتمرس  وبمتابعة حثيثة م���ن قبل مجلس ادارته 
والدعم الفني والتقني من قبل الشريك اإلستراتيجي المتمثل بالبنك 
االهل���ي المتح���د )ش. م. ب . البحرين���ي(. وحي���ث حق���ق المصرف 
التج���اري العراق���ي صافي أرب���اح قدرها 13 مليار دين���ار عراقي  في 
الع���ام 2021 وبذلك يكون من المصارف ذات الربحية العالية مقارنة 

بالقطاع المصرفي العراقي.

وفي الس���نة عينها، حاز المص���رف التجاري العراقي على جائزة 
افضل مصرف للتمويل التجاري في العراق لعام 2021 من قبل إتحاد 

المصارف العربية.

في ما يلي موشرات األداء للمصرف خالل العام 2021 )مليون دينار عراقي(:

عدد 
الفروع

مجموع 
الموجودات

صافي 
القروض

مجموع 
ودائع 
الزبائن

مجموع 
حقوق 
الملكية

صافي 
الربح

متوسط 
العائد 

على 
حقوق 
المليكة

متوسط 
العائد على 
الموجودات

نسبة 
الكلفة الى 

الدخل

نسبة 
كفاية راس 

المال

10512,31127,136159,654314,54213,009% 4.2% 2,0% 61.6% 98.9
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س في العام 2004 تأسَّ
Iraq stock exchange سوق العراق لألوراق المالية

األخبار والمستجدات

طه أحمد عبد السالم
المدير التنفيذي لسوق العراق لألوراق المالية
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 Iraq تأسللس سللوق العراق لللألوراق الماليللة
 74 رقللم  القانللون  بموجللب   stock exchange
لسنة 2004 كشللخصية معنوية خاصة مستقل 
ماليًا واداريًا ُيمارس نشاطه إستنادًا الى أهدافه 
الواردة في القانون وخاضع لرقابة واشراف هيئة 

األوراق المالية، مقره بغداد. 
ُينظم السوق نشاط التداول باألوراق المالية 
– أسهم الشركات المساهمة العراقية والسندات 
اإللكترونيللة  النظللم  بإسللتخدام  الحكوميللة، 
NASDAQ Technology للتداول اإللكتروني 
واإليداع المركزي منذ العام 2009 من خالل 39 
شركة وسللاطة مرخصة من الهيئة - من مقراتها 

المنتشرة في بغداد.
األحللداث  إفصللاح  بنشللر  السللوق  يقللوم 
الجوهريللة وقللرارات الهيئللات العامة للشللركات 
المسللاهمة المدرجة في السوق، ونشر اإلفصاح 
السللنوي والفصلي لبيانات الشللركات المساهمة 

من خالل المواقع اإللكترونية المحددة. 

األخبار والمستجدات

أمللا عللن مؤشللرات تللداول أسللهم الشللركات 
المسللاهمة فللي سللوق العللراق لللألوراق الماليللة 
فللي العام 2021، فهي نظم سللوق العللراق لألوراق 
الماليللة )226( جلسللة تللداول في العللام 2021، 
مسللاهمة  شللركة   )80( أسللهم  علللى  والتللداول 
عراقيللة مللن أصللل )105( شللركة مسللجلة، وقد 
بلغ عدد األسللهم المتداولة )930( مليار سللهم. 
وبلغللت قيمللة االسللهم المتداولللة )812( مليللار 
دينللار. وبلغ عللدد العقللود والصفقللات المنفذة 
)114467( عقللد. وأقفل مؤشللر أسللعار األسللهم 
المتداولللة ISX60 علللى )569( نقطللة في آخر 

جلسة من العام 2021.
وقياسللًا بمؤشللرات فللي العللام 2020 الللذي 
تضمللن فتللرة قللوة قاهللرة – Covid-19، إرتفع 
عدد األسللهم المتداولة في العام 2021 بنسللبة 
المتداولللة  األسللهم  قيمللة  وإرتفعللت   ،%  131
بنسللبة 146 % وإرتفللاع مؤشللر أسللعار األسللهم 

المتداولة بنسبة 12 %.
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األخبار والمستجدات

صدر لألكاديمي والخبي���ر المالي والمصرفي 
الدول���ي الدكت���ور ص���ادق راش���د الش���مري، كتاب 
جدي���د بعن���وان »أساس���يات التمويل اإلس���المي«، 
ومم���ا يقول في���ه: »إن عمليات التمويل اإلس���المي 
أثبتت للقاصي والداني صالحية النهج اإلس���المي 
والتنم���وي  واإلجتماع���ي  واإلقتص���ادي  المال���ي 
كبدي���ل أصيل للمص���ارف التجاري���ة التقليدية، إذ 
إن التعام���ل عب���ر صيغ تموي���ل تُبعد ش���به تعاطي 
الفائ���دة )أخذاً وعط���اء(، فإنها بالتأكيد س���تُحقق 
أهداف المس���اهمين والمودعي���ن دون أي أضرار، 
حيث إن هذه الصيغ تُتيح التعامل بما يُحقق لهؤالء 
األرب���اح المجزي���ة من هذه المعام���الت، بعيداً عن 
اإلحتي���ال والتدليس أو ما يلحق أية أضرار بجميع 

أثبت أنه بديل أصيل من المصارف التجارية التقليدية
»أساسيات التمويل اإلسالمي« للدكتور صادق الشمري

الدكتور صادق راشد الشمري

ذوي المصال���ح، ويُحقق المعامل���ة العادلة لجميع أصحاب األس���هم، 
بغ���ض النظ���ر عن عدد أس���همهم، ويُحافظ على أس���همهم وحقوقهم 
وفق���اً لقاعدة الغنم بالغرم )ربحاً أو خس���ارة(، طبقاً لمفهوم الخراج 
بالضم���ان، أي م���ا معن���اه تحميل الف���رد من واجبات بق���در ما يأخذ 
الميزات والحقوق، أي ال تشتغل إحداهما على حساب األخرى، وهما 
يُعّدان أصدق تعبير على أن الش���ريعة اإلس���المية الس���محاء أس���اس 
العدل والمساواة في حاالت الحياة اإلنسانية اإلعتيادية وبما يضمن 
حق���وق أو إذكاء دور أكبر لذوي المصالح، وبما يؤكد الحرص الكافي 
والمطلق على إبعاد أي نش���اط يُؤدي إلى العداوة والبغضاء والحس���د 

والتحاسد، أو إلى خلق طبقات مترفة على حساب اآلخرين، وبالتالي 
التنازع وتسبب مشكالت كثيرة، وعليه إن إلتزام المصارف اإلسالمية 
عملها وفقاً لما يُريده اهلل تعالى، عندها ال يكون هناك إستغالل وال 
إنخف���اض في اإلنتاجية أو في كفاءة إس���تخدام الموارد، كما ال تُهدد 
اإلمكان���ات اإلقتصادية وال وجود إلختالالت أو مش���كالت إقتصادية 
وال إس���تثراء أو جم���ع ث���روات على حس���اب اآلخرين، وتالي���اً تحقيق 
تنمية مس���تدامة بالحفاظ على الم���وارد الطبيعية، بما يضمن حقوق 
جميع األجيال واألجيال الالحقة منها خصوصاً، ويُحقق التوازن بين 

اإلستهالك واإلنتاج وعدم اإلفراط في اإلستهالك«.
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أعلن األمين العام إلتحاد المصارف العربية وس���ام حس���ن فتوح 
»أن اإلتحاد وضع خارطة الطريق لتحس���ين المرونة الس���يبرانية في 
المص���ارف العربية«، داعي���اً المصارف األعضاء ف���ي الدول العربية 
إل���ى »القيام بدور حاس���م لبن���اء ثقافة المرونة الس���يبرانية، وتدريب 
وتعليم الكوادر البشرية عليها«. علماً أنه كان قد عقد اإلتحاد مؤخراً 
مؤتمري���ن في ه���ذا الس���ياق، األول ف���ي العاصمة اللبناني���ة بيروت، 

والثاني في شرم الشيخ، مصر.
وقال فت���وح: »إن التهديدات الس���يبرانية بات���ت حقيقة مؤلمة ال 
يُمكن التغاضي عنها، ألنها قد تكون مدّمرة على السواء، مثل مخاطر 
اإلره���اب واألح���داث والك���وارث. ويتوج���ب على المص���ارف العربية 
وضع إط���ار عمل لتعزيز مرونتها ضد الهجمات الس���يبرانية، ووضع 
إس���تراتيجية قوية لتحقيق المرونة الس���يبرانية إلكتش���اف المخاطر 
الناش���ئة، والتصدي للهجمات الس���يبرانية. كم���ا ويتوجب وضع إطار 
عمل لتنفيذ إس���تراتيجية المرونة الس���يبرانية وتس���هيل بناء النظام 
البيئي الس���يبراني اآلمن، ليش���مل كاًل من البنية التحتية األساس���ية 
واألنظم���ة والعملي���ات، ويتضم���ن ذلك إط���ار عم���ل إلدارة المخاطر 
الس���يبرانية، وبرام���ج وآلي���ات مش���اركة المعلوم���ات، كم���ا ويتوجب 

األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح: 

التنبّه ألهمية الصمود حيال الهجمات السيبرانية في المصارف العربية

األخبار والمستجدات

 وسام حسن فتوح 
األمين العام إلتحاد المصارف العربية

رف���ع كف���اءات الكوادر البش���رية 
والمس���اهمة ف���ي وض���ع معايير 
المرونة السيبرانية التي ال تزال 

قيد التطوير«.
وأش���ار فت���وح إل���ى »أهمية 
الصم���ود ف���ي وج���ه الهجم���ات 
السيبرانية، وذلك برفع مستوى 
لضم���ان  الس���يبرانية  المرون���ة 
اإلس���تدامة والنم���و واإلزده���ار، 
والمض���ي ف���ي مس���يرة التحول 
وإس���تمرارية  بأم���ان،  الرقم���ي 
العمل رغم الهجمات السيبرانية 
الت���ي باتت توازي حجم الحروب 
والك���وارث  الكب���رى  العالمي���ة 
إلى »أن  والجائح���ات«، مش���يراُ 
األمانة العامة إلتحاد المصارف 
العربية تض���م صوتها إلى صوت 
لجن���ة بازل للرقاب���ة المصرفية، 
بالدعوة الى إدراك أهمية المرونة السيبرانية، إذ إن األمن السيبراني 
لم يعد كافياً في ظل الهجومات الس���يبرانية المستمرة والمتصاعدة 
والمتج���ددة يوم���اً بع���د يوم، وعليه ت���رى األمانة العام���ة لإلتحاد أنه 
لمن واجبها توضيح الرؤية حول ماهية المرونة الس���يبرانية، بما في 
ذلك تعريف لمفهوم المرونة الس���يبرانية، واإلس���تراتيجية لتحقيقها، 
ومراح���ل التنفي���ذ، والتقني���ات، والفوائ���د، والنظام البيئ���ي للمرونة 
الس���يبرانية، مع التنويه إل���ى الفرق بين المرونة الس���يبرانية واألمن 
الس���يبراني، واإلش���ارة إل���ى أن األمن الس���يبراني لم يع���د كافيًأ، بل 
وهناك حاجة ملحة لرفع مس���توى المرونة الس���يبرانية، مع اإلحاطة 
باإلرشادات التي وضعتها لجنة بازل للرقابة المصرفية حول المرونة 
الس���يبرانية بن���اًء عل���ى دراس���ة ممارس���ات المرونة الس���يبرانية في 

مجموعة من البنوك في واليات قضائية مختلفة«.
وخت���م فت���وح قائ���اًل: »إن المرونة الس���يبرانية هي الق���درة على 
اإلس���تعداد والتعامل مع التهديدات السيبرانية والتعافي منها، إذ إن 
المؤسس���ة الت���ي تمتاز بالمرونة الس���يبرانية تس���تطيع أن تتكّيف مع 
األزمات والتهديدات والمحن، والتحديات السيبرانية المعروفة منها 

وغير المعروفة«.
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في العام 2021 ، دعت لجنة بازل للرقابة المصرفية البنوك إلى تحسللين قدرتها على الصمود أمام التهديدات السلليبرانية، 
ورفع مسللتوى المرونة السلليبرانية. في ما يلي عرض لماهية المرونة السيبرانية يشمل تعريفًا لمفهوم المرونة السيبرانية، 
واإلستراتيجية لتحقيقها، ومراحل التنفيذ، والتقنيات، والفوائد، والنظام البيئي للمرونة السيبرانية، مع توضيح الفرق بين 
المرونة السلليبرانية واألمن السلليبراني. وبعد هذا العرض الشامل لماهية المرونة السيبرانية، نسّلط الضوء على اإلرشادات 
التي وضعتها لجنة بازل للرقابة المصرفية، حول المرونة السلليبرانية، بناًء على دراسللة ممارسللات المرونة السلليبرانية في 
مجموعة من البنوك في دول مختلفة. ونختتم بالتوصية بخارطة الطريق في المسلليرة نحو زيادة المرونة السلليبرانية في 

المصارف في الدول العربية على ضوء إرشادات بازل.

المرونة السيبرانية وفق بازل

ماهية المرونة ال�شيبرانية

تعريف
المرونة السيبرانية هي قدرة المؤسسة على اإلستعداد والتعامل 
م���ع التهديدات الس���يبرانية والتعافي منها. علماً أن المؤسس���ة التي 
تمتاز بالمرونة السيبرانية تستطيع أن تتكّيف مع األزمات والتهديدات 
والمح���ن والتحدي���ات الس���يبرانية المعروف���ة وغي���ر المعروفة. كما 
وتس���اعد المرون���ة الس���يبرانية المؤسس���ات على مواجه���ة األزمات 

والوباء والتقلبات المالية.
إن المرونة المؤسسة هي قدرة المؤسسة على معالجة المخاطر 
اإلستراتيجية والمالية والتشغيلية والمعلوماتية )السيبرانية(، لضمان 

نمو األعمال والربحية والتحول الرقمي المستدام.
لقد تس���ّببت جائحة كورونا في إح���داث تغيير جذري في تفاعل 
المؤسس���ات مع بعضها البعض على جميع األصعدة، وكان لها تأثير 
كبير على القوى العاملة في المؤسس���ة، وسالسل التوريد، والسيولة، 

الدراسات واألبحاث والتقارير



49 Union of Arab Banks (January 2022)                      احتاد املصارف العربية  )كانون الثاين/ يناير 2022(

واإلستجابة للمخاطر.
تلع���ب المرون���ة الس���يبرانية دوراً مهم���اً في دفع عجل���ة التحول 
الرقمي مما يس���اعد على إستمرارية المؤسسة.  إن التحول الرقمي 
الش���امل يتطلب درج���ة عالية من المرونة الس���يبرانية وتكامل األمن 
السيبراني بإس���تمرار لحماية األعمال، وإكتشاف المخاطر، وتطوير 

القدرة على التعامل مع التهديدات السيبرانية.

اإ�شتراتيجية المرونة ال�شيبرانية

تس���تند إستراتيجية المرونة السيبرانية الجيدة على ثالث ركائز 
هي: الحماية والكشف وضمان الخصوصية.

الركيللزة األولللى إلسللتراتيجية المرونللة السلليبرانية - 
الحمايللة: وذل���ك يش���مل حماية األنظم���ة والتطبيق���ات والبيانات، 
مم���ا يضم���ن أن المس���تخدمين المصّرح لهم فق���ط يُمكنهم الوصول 
إلى األنظمة، ويُس���اعد في تتبع المس���تخدمين بمج���رد دخولهم إلى 

األنظمة والوصول إلى خدماتها. 
الركيللزة الثانيللة إلسللتراتيجية المرونللة السلليبرانية - 
الكشللف: وذلك يش���مل إكتش���اف نق���اط الضعف ف���ي التطبيقات، 

وإيجاد أي نقاط ضعف يمكن إستغاللها في المؤسسة. 
الركيللزة الثالثللة إلسللتراتيجية المرونللة السلليبرانية - 
ضمللان الخصوصيللة: وذلك يش���مل خصوصية البيان���ات، بما في 

ذلك المعلومات حول العمالء والموظفين والملكية الفكرية.

مراحل المرونة ال�شيبرانية

يُمكن تحقيق المرونة السيبرانية على سبع مراحل:
	•المرحلللة األولللى - وضللع اإلسللتراتيجية: تش���مل ه���ذه 
المرحلة اإلدارة الس���يبرانية والهيكلية والقدرة على اإلستشعار لتوقع 

ومعالجة األعمال السلبية أو األحداث السيبرانية.
	•المرحلة الثانية - الصمود: تشمل وضع إطار دفاع إلكتروني 
متكّيف يُحافظ على المهام، ويُس���اعد ف���ي التصدي للتهديدات التي 

تتعرض لها المؤسسة.
	•المرحلللة الثالثللة - الدفاع: تش���مل الدف���اع ضد األحداث 
الس���يبرانية التخريبي���ة والتح���ّوط بمناعة رقمية قوية ذاتية الش���فاء 

ودفاع إلكتروني نشط.
	•المرحلللة الرابعللة - الفحللص: تش���مل مراقب���ة الش���بكات 
االلكتروني���ة واإلنترن���ت في الوقت الفعلي للكش���ف ع���ن التهديدات 

السيبرانية في الوقت الفعلي.
	•المرحلللة الخامسللة - المالحظللة: تش���مل اإلعتماد على 

األتمتة والتعلم اآللي لمواجهة التهديدات السيبرانية المستقبلية.
	•المرحلللة السادسللة - اإلسللترداد: تش���مل الق���درة عل���ى 
إس���تعادة المنصات الرقمية بس���رعة، والتكييف، وإس���تعادة األنظمة 
ذات المه���ام الحرج���ة، لتجنب إنقطاع األعمال ف���ي حال حصول أي 

إعتداءات سيبرانية.
للف: وتش���مل التقيي���م الذات���ي  	•المرحلللة السللابعة - التكيُّ
المس���تمر وقي���اس األداء الس���يبراني والتحس���ين المس���تمر لدع���م 

األعمال التجارية.

تقنيات المرونة ال�شيبرانية

تشمل تقنيات المرونة السيبرانية ما يلي:
	•الذكاء اإلصطناعي والتعلم اآللي: يُعّد الذكاء اإلصطناعي 
ال���ة لتحقيق المرونة  والتعل���م اآللي )AI / ML( م���ن التقنيات الفعَّ
الس���يبرانية. وتس���اعد تقنيات الذكاء اإلصطناعي والتعلم اآللي في 
تحليل الس���لوكيات، والمخاطر، وأتمتة اإلس���تجابة للمخاطر، وزيادة 
ق���درة المؤسس���ة بش���كل كبير عل���ى التكيُّف ب���ذكاء لمعالج���ة نقاط 

الضعف والتصدي للهجمات.
	•البيانللات الضخمللة: إن ضم���ان أم���ن البيانات ه���و من أهم 
األمور لتحقيق األمن الس���يبراني والمرونة الس���يبرانية. وذلك يشمل 
البيان���ات والتنس���يقات المهيكل���ة وغي���ر المهيكل���ة. وتس���اعد تقنية 
البيانات الضخمة على تحليل البيانات للتأكد من اإللتزام بخصوصية 

البيانات والتشريعات األخرى المتعلقة بالبيانات.
	•تقنيات إدارة الهوية الرقمية: تس���اعد تقنيات إدارة الهوية 
الرقمية على تحديد إمكانية وصول الموظفين والعمالء الى األجهزة 
والخدم���ات واألنظم���ة والبيانات. وتش���مل تقنيات الهوي���ة الرقمية، 
تطوي���ر هويات رقمية موثوقة تتضمن الوصول الس���ليم الى األنظمة 

والخدمات االلكترونية.
	•تقنيات األمن السلليبراني: تشمل تقنيات األمن السيبراني 
التطبيق���ات الرقمي���ة الت���ي تس���اعد على تحس���ين إنتاجي���ة الموارد 
واالمن السيبراني. وتُعد أنظمة التنسيق األمني   واألتمتة واإلستجابة 
 )SIEM( وأنظم���ة إدارة األح���داث والمعلوم���ات األمنية )SOAR(

جانبين مهمين لضمان األمن السيبراني.

فوائد المرونة ال�شيبرانية

يشهد األمن السيبراني أحداث وتطورات متزايدة بإستمرار، بما 
في ذلك تزايد المتسللين، وتضخم حجم الكوارث السيبرانية. وعليه 
فإن نهج األمن الس���يبراني الذي يّتسم بالمرونة والقدرة على التكيُّف 

هو أفضل وسيلة إلستمرارية األعمال. 
وتشمل مزايا المرونة السيبرانية ما يلي:

- تقليل الحوادث: تزيد المرونة السيبرانية من قدرة المؤسسة 
على تحديد أولويات المخاطر واالستجابة لها. 

الس���يبرانية  المرون���ة  إن  والعقوبللات:  الغرامللات  تقليللل   -
تُس���اعد في تحديد وحماية البيانات وفي الرقابة واإلمتثال لألنظمة 
والتش���ريعات الحكومية، مما يس���اعد في تقليل الغرامات والعقوبات 

ويُقلل من مخاطر الدعاوى القضائية.
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- تقليللل مخاطللر خروقللات األمللن السلليبراني: يُمك���ن أن 
تس���اعد المرونة الس���يبرانية القوية في تقليل مخاطر إختراق األمن 
الس���يبراني، إذ إن ه���ذه اإلختراقات قد تؤدي ال���ى إيقاف العمليات 

التجارية الحيوية وإلحاق الضرر بسمعة المؤسسة.
- تحسللين السللمعة: يتخ���وف عم���الء المص���ارف راهن���اً من 
العب���ث ببياناتهم إزاء الهجمات الس���يبرانية، مما يُزعزع ثقة العمالء 
بالمص���ارف. تس���اعد المرون���ة الس���يبرانية عل���ى تحس���ين س���معة 
المص���ارف وترفع ثقة العم���الء بخدمات المص���ارف والحفاظ على 

خصوصية بيانات العمالء.

النظام البيئي للمرونة ال�شيبرانية

يرتكز النظام البيئي للمرونة الس���يبرانية على 
بنية منهجية تتألف من عناصر متعددة تشمل:

- الموظفين
- اإلدارة العليا

- األنظمة التقنية
- البرامج

- المنهج المعتمد
- العمليات

- الثقافة اإلدارية
- اإلستراتيجية
- هيكل التنظيم

- الرؤية المستقبلية
 

الفرق بين المرونة ال�شيبرانية

 والأمن ال�شيبراني

هناك إختالفات مهمة بين المرونة السيبرانية واألمن السيبراني. 
األمن الس���يبراني هو قدرة المؤسس���ة على الحماية وتجنب التهديد 
السيبراني المتزايد والجرائم السيبرانبة. أما المرونة السيبرانية فهي 
قدرة المؤسسة على تخفيف الضرر الذي يلحق باألنظمة والعمليات 
والسمعة والقدرة على اإلستمرار في العمل في حال تعّرض األنظمة 
أو البيانات للخطر الس���يبراني. وتشمل المرونة السيبرانية التحسب 
للتهديدات السيبرانية العدائية من قبل المتسللين والجهات الخبيثة، 

والتهديدات غير العدائية مثل الخطأ البشري البسيط.
كم���ا وهناك إرتباط وثيق بين مفهوم األمن الس���يبراني والمرونة 
الس���يبرانية، فكالهم���ا ش���كل من أش���كال الحماية ض���د التهديدات 
الس���يبرانية، إاّل أن المرونة الس���يبرانية تأخذ في اإلعتبار بأن خط 
الدفاع األول قد ال يعمل، وعليه تس���اعد المؤسس���ة على اإلس���تمرار 
في العمل في حالة فشل تدابير األمن السيبراني. وعليه فإن المرونة 
السيبرانية هي أفضل من األمن السيبراني، ألنها تتكيَّف مع مستوى 
الخط���ر وتعط���ي الق���درة على تقلي���ل أي ضرر ناجم ع���ن الهجومات 

السيبرانية. إن المرونة السيبرانية هي مهمة جداً وخصوصاً بالنسبة 
إلى المؤسس���ات التي تتعّرض بإس���تمرار للهجمات السيبرانية، فهي 
تضم���ن عدم إيق���اف العمل، رغ���م الهجومات الس���يبرانية وتُحد من 

العواقب الوخيمة الناجمة عن هذه الهجمات.

الأمن ال�شيبراني ل يكفي 

ي���رى المنتدى اإلقتصادي العالمي، أن األمن الس���يبراني لم يعد 
كافي���اً لحماي���ة المؤسس���ات من الهجومات الس���يبرانية المس���تمرة. 

وهناك حاجة ملحة الى المرونة السيبرانية. 
ويدع���و المنت���دى اإلقتصادي العالم���ي إلى إقامة ش���راكات بين 

القطاعين العام والخاص إلجراء التغييرات الجذرية الالزمة لحماية 
البنى التحتية الس���حابية الهجينة، وتطوير أط���ر عمل قابلة للتطوير 

وتحقيق المرونة السيبرانية.

دعوة »بازل« الى رفع المرونة ال�شيبرانية 

ف���ي س���بتمبر )أيل���ول( 2021، أص���درت لجن���ة »ب���ازل« للرقابة 
المصرفي���ة، نش���رة إخبارية تدعو فيها البنوك إلى تحس���ين قدراتها 
عل���ى الصم���ود أم���ام التهدي���دات الس���يبرانية. وتذّكر لجن���ة »بازل« 
الش���ركات والمؤسس���ات بأن ترتيب���ات العمل عن بُعد وزي���ادة توفير 
الخدم���ات المالية بإس���تخدام القنوات الرقمية قد أدى إلى توس���يع 

نطاق الهجمات السيبرانية على البنوك.
وف���ي العام 2018، نش���رت لجنة بازل للرقاب���ة المصرفية تقرير 
»المرونة الس���يبرانية: الممارس���ات المختلفة«، ال���ذي يصف ويقارن 
نطاق ممارس���ات المرونة الس���يبرانية في العديد من البنوك القائمة 

في واليات قضائية مختلفة.
كم���ا وأصدر بنك التس���ويات الدولي���ة، ومجل���س إدارة المنظمة 
الدولي���ة لهيئات األوراق المالية، ولجن���ة المدفوعات والبنية التحتية 
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للسوق، إرش���ادات حول المرونة الس���يبرانية للبنى التحتية لألسواق 
المالية. 

كم���ا وأص���درت لجنة »ب���ازل« وثائق تتن���اول مواضي���ع المخاطر 
التش���غيلية والمرون���ة التش���غيلية، وتض���ع المبادئ لإلدارة الس���ليمة 
.)POR( ومبادئ المرونة التشغيلية )PSMOR( لمخاطر التشغيل

وترى لجنة »بازل« أنه على جميع الس���لطات المصرفية الرقابية 
الة  تش���جيع المصارف على تبني األدوات والممارس���ات واألطر الفعَّ
لتحقي���ق المرون���ة الس���يبرانية، وإختب���ار فعاليته���ا وإعتم���اد معايير 
موحدة على نطاق واس���ع للمرونة الس���يبرانية، مما يس���اعد البنوك 
بش���كل أفضل على تحديد وتقييم وإدارة وتخفيف تعرضها للمخاطر 
السيبرانية، بما في ذلك المخاطر الناشئة عن مزودي الخدمات من 

األطراف الثالثة. 

اإر�شادات »بازل« لتحقيق المرونة ال�شيبرانية

تقترح لجنة »بازل« للرقابة المصرفية مجموعة من اإلرشادات 
تُساعد البنوك في تعزيز قدراتها على الصمود في وجه الهجمات 

السيبرانية. وتتضمن هذه االرشادات البنود التالية: 
- التنظيم واإلشللراف: يجب على البنوك مواجهة المخاطر 
الس���يبرانية، س���واء على صعيد إدارة المخاط���ر أو أطر عمل أمن 
المعلومات، أو على صعيد إستراتيجيات األمن السيبراني الخاصة 
به���ا. وتش���مل اإلس���تراتيجيات المتطلب���ات المتعلق���ة بالحوكم���ة، 
والرقاب���ة، والملكي���ة، والمخاط���ر، والمس���اءلة، وأم���ن المعلومات، 
والتقييم الدوري، ومراقبة ضوابط األمن الس���يبراني، واإلستجابة 
للحوادث، وإستمرارية األعمال، والتخطيط لإلنتعاش من الحوادث. 

وعلى البنوك اإللتزام بالمعايير الدولية للمرونة السيبرانية. 
- اإلستجابة للحوادث السيبرانية والتعافي منها: يجب 
عل���ى البنوك أن تضع إطاراً لإلس���تجابة للح���وادث والتعافي منها، 
مما يضمن إس���تمرارية األعمال والتعافي من الكوارث. ولمساعدة 
المؤسسات المالية على تعزيز ممارساتها في هذا المجال، أصدر 
مجلس اإلس���تقرار المال���ي FSB في الع���ام 2020 تقريراً بعنوان 
الة لإلس���تجابة لحوادث اإلنترنت والتعافي منها  الممارس���ات الفعَّ

بالتركيز على سبعة بنود هي:
- الحوكمة

- التخطيط واإلعداد
- التحليل

- التخفيف
- التعافي

- التنسيق واالتصال
- التحسين

- التعامللل مللع الطرف الثالللث: يجب على البن���وك مراعاة 
إس���تمرارية األعمال وس���رية المعلومات ونزاهتها عند التعامل مع 

أط���راف ثالثة. ويجب أن تتوافق كيفية التعامل مع األطراف الثالثة 
م���ع إحتياجات وسياس���ات البن���ك، بما في ذلك س���رية المعلومات 
وس���المتها، ومتطلب���ات حماية البيانات العام���ة، ومتطلبات األمان 
المح���ددة لحماي���ة معلوم���ات البن���ك والعمالء. وتش���مل متطلبات 
حماي���ة البيانات موقع البيانات، وفصل البيانات، وقيود إس���تخدام 
البيان���ات، وأمن البيانات، ومعالجة البيانات في حالة إنتهاء العمل 

مع الطرف الثالث. 
- ترتيبللات تبللادل المعلومللات: يُحدد تقري���ر لجنة »بازل« 
للرقابة المصرفية خمسة أنواع من الترتيبات لمشاركة المعلومات:

- المشاركة بين البنوك
- مشاركة البنوك مع الجهات الرقابية

- المشاركة بين المنظمين
- مشاركة الجهات الرقابية مع البنوك

- المشاركة مع األجهزة األمنية
- مقاييللس المرونة السلليبرانية: ال تزال مقاييس المرونة 
السيبرانية وجودتها قيد التطوير. وتركز المقاييس السائدة حالياً 
على إستخدام المعلومات، واإلستطالعات، والرقابة. إاّل أن هناك 

حاجة ملحة إلى تطوير المزيد من مقاييس المرونة السيبرانية.

خارطة طريق لتح�شين المرونة ال�شيبرانية

 في الم�شارف العربية 

عل���ى البنوك والحكومات في جميع أنح���اء العالم، القيام بدور 
حاس���م لبناء ثقاف���ة المرونة الس���يبرانية وتدريب وتعلي���م الكوادر 
البش���رية عليه���ا. إن التهدي���دات الس���يبرانية بات���ت حقيقة مؤلمة 
ال ًيمك���ن التغاضي عنه���ا، ألنها قد تكون مدمرة على الس���واء مثل 
مخاط���ر اإلرهاب واألح���داث والكوارث. ويتوج���ب على المصارف 
العربية وضع إطار عمل لتعزيز مرونتها ضد الهجمات السيبرانية.
إن وس���ائل األمن السيبراني لم تعد كافية، بما في ذلك الطرق 
التقليدي���ة لحماي���ة البيانات خل���ف جدار الحماي���ة. وعليه يتوجب 
إبت���كار وس���ائل تقنية جدي���دة لضم���ان المرونة الس���يبرانية وتتبع 
المعلوم���ات وحمايتها أثن���اء إنتقالها عبر الش���بكات. هناك حاجة 

ملحة للتحول من المرونة التقليدية إلى المرونة السيبرانية.
وعلي���ه يتوج���ب وض���ع إس���تراتيجية قوي���ة لتحقي���ق المرون���ة 
الس���يبرانية إلكتش���اف المخاط���ر الناش���ئة، والتص���ّدي للهجمات 
الس���يبرانية. كم���ا ويتوجب وضع إط���ار عمل لتنفيذ إس���تراتيجية 
المرونة الس���يبرانية وتس���هيل بناء النظام البيئي السيبراني اآلمن، 
ليش���مل كاًل م���ن البنية التحتية األساس���ية واألنظم���ة والعمليات. 
ويتضم���ن ذلك إط���ار عم���ل إلدارة المخاطر الس���يبرانية، وبرامج 

وآليات مشاركة المعلومات.

بقلم الدكتورة سهى معاد
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التكنولوجيللا  أحدثللت 
الرقميللة تحللّوالت جذريللة 
وجوهريللة فللي المجتمعات 
العالم  حللول  واإلقتصللادات 
خللالل عقديللن مللن الزمن. 
ومع تفشللي جائحة فيروس 
 )COVID-19( كورونللا 
في مطلللع العللام 2020، برز 
التحّول الرقمي كطوق نجاة 
الدور الحيوي، الذي  وأصبح 

التحوُّل الرقمي في المنطقة العربية طوق نجاة 
والقدرات والمهارات الرقمية ضرورية لضمان مرونة وإستمرارية النمو

الدراسات واألبحاث والتقارير

تلعبلله التقنيللات الرقمية فللي حياتنا اليومية، أكثر أهمية مللن أي وقت مضى، وأضحت القدرات والمهللارات الرقمية ضرورية 
لضمان مرونة وإستمرارية النمو اإلقتصادي.

ف���ي المنطق���ة العربية، يُمث���ل اإلقتصاد الرقم���ي نحو 4 % من 
إجمال���ي النات���ج المحلي فق���ط، وتُعتب���ر المنطقة العربي���ة من أكثر 
المناطق إختالفاً من حيث مس���توى التطّور الرقمي، حيث تقود دول 
مجلس التعاون الخليجي المنطقة في العديد من مؤشرات تكنولوجيا 
المعلومات واإلتصاالت وبمستويات متقدمة يُمكن مقارنتها بمستويات 
ال���دول المتقدم���ة، فيما ال���دول العربي���ة األخرى األقل نم���واً تواجه 
تحدي���ات كبيرة في مس���اعيها لتبن���ي وتطوير التكنولوجي���ا الرقمية. 
ويعود ذلك إلى عدد من المعوقات الهيكلية المستمرة، ومنها العوامل 
اإلقتصادي���ة واإلجتماعية والصراع���ات، باإلضافة إلى عوائق أخرى 

مثل الكثافة السكانية وإمكانية الوصول إلى الموارد. 
م���ن جهة أخرى، تتمتع ال���دول العربية بمجموعة من الخصائص 
الفريدة التي تتيح لها فرصة أن تكون قدوة ومثال في كيفية إستخدام 
التح���ّول الرقمي لمواجهة التحديات اإلقليمي���ة األكثر إلحاحاً، حيث 
يمث���ل الش���باب نح���و 60 % من إجمالي الس���كان وتش���هد المنطقة 
إنتش���اراً واس���عاً لثقافة اإلنترنت وزيادة كبيرة في معدالت إستخدام 

الهواتف الذكية والتطبيقات الرقمية. 
وم���ن أب���رز التحدي���ات الت���ي يُمك���ن لل���دول العربي���ة مواجهتها، 
إعتم���اد التكنولوجي���ا الرقمية، والبطالة الُمستش���رية وال س���يما بين 
الش���باب، وتفاقم معدالت الفقر وعدم المساواة، وتباطؤ وتيرة النمو 
االقتص���ادي، والتق���ّدم البطيء في ما يتعل���ق بتحقيق أهداف التنمية 
المس���تدامة، وجهود تنويع اإلقتصادات العربي���ة والتخفيف من حّدة 

تأثرها بالصدمات في أسواق السلع العالمية.
وتُقس���م المنطق���ة العربية من حي���ث التطور الرقم���ي الى ثالث 
مجموع���ات: المجموعة األولى وتضم دول مجلس التعاون الخليجي، 
والمجموع���ة الثاني���ة تض���م األردن، تون���س، لبنان، المغ���رب، مصر، 
والجزائر، والمجموعة الثالثة تضم الدول األخرى وهي )أقل البلدان 
العربي���ة نم���واً(. كما تُعتبر المنطقة العربي���ة واحدة من أكثر األقاليم 
إس���تقطاباً من حيث التحول الرقمي على أس���اس كل بلد على حدة، 
إذ تُعد دول مجلس التعاون الخليجي رائدة في مؤشراتها لتكنولوجيا 

المعلومات واإلتصاالت والتي تماثل تلك في الدول المتقدمة. 
ف���ي المقابل، ف���إن بعض الدول العربية، ال تزال تكافح في مجال 
التنمي���ة الرقمية بس���بب العوائ���ق الهيكلية، بما في ذل���ك المتغيِّرات 
اإلقتصادية األساسية، والهيكل اإلجتماعي واإلقتصادي والصراعات 

المستمرة، باإلضافة إلى مستوى التحضر والوصول إلى الموارد.
كما تش���هد المنطقة العربي���ة فجوة رقمية بين الجنس���ين )جدول 
رق���م 1(. ورغم أن إس���تخدام اإلناث لإلنترنت ف���ي 10 دول عربية هو أعلى 
من المتوس���ط   العالم���ي البالغ 48.3 %، إال أن إس���تخدام اإلنترنت من قبل 
الذكور ال يزال أعلى من إستخدام اإلنترنت من قبل االناث في غالبية الدول 
العربية بإس���تثناء البحرين، والكويت، وسلطنة ُعمان، والسعودية، واإلمارات. 
وتوجد أكبر فجوة بين الجنس���ين في العراق بفارق 30.7 %. وإجماالً، 
ف���إن 61.3 % من الذكور العرب يس���تخدمون اإلنترنت مقابل 47.3 % من 

اإلناث، مما يجعل هذه الفجوة ثاني أكبر فجوة في العالم بعد إفريقيا.
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جدول رقم 1: الفجوة الرقمية بين الجنسين في الدول العربية – األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت )%(

إناثذكورالسنة
201855.142.9الجزائر
202099.499.8البحرين
201759.951.6جيبوتي

202073.270.5مصر
201764.533.8العراق
202098.598.7الكويت
202087.381المغرب

202094.497.2سلطنة ُعمان
201972.368.9فلسطين

202010099.3قطر
202097.598.4المملكة العربية السعودية

201616.911السودان
201972.561.1تونس

2020100100اإلمارات العربية المتحدة
المصدر: قاعدة بيانات االتحاد الدولي لإلتصاالت العالمية لمؤشرات اإلتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 2021.

وعل���ى صعيد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية في 
المنطق���ة العربي���ة، فإن 99.9 % م���ن المناطق الحضري���ة في العالم 
العربي مغطاة بشبكة خلوية متنقلة و99.8 % على األقل بشبكة جوال 
م���ن الجي���ل الثال���ث. إاّل أن 12 % م���ن المناطق الريفي���ة ال تزال غير 

مغطاة بشبكة خلوية متنقلة و22.3 % غير مغطاة بشبكة جوال الجيل 
الثالث. عالوة على ذلك، فإن أكثر من 66.8 % من األس���ر الحضرية 
لديه���ا إمكاني���ة الوص���ول إل���ى الحاس���وب و74.0 % لديه���ا إتص���ال 

باإلنترنت، مقارنة ب� 34.0 % و%38.4، توالياً في األسر الريفية. 

رسم بياني 1: الفجوة الرقمية الحضرية / الريفية في المنطقة العربية – 2020 )%(

المصدر: قاعدة بيانات اإلتحاد الدولي لإلتصاالت العالمية لمؤشرات اإلتصاالت / تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت، 2021. * بيانات 2019.
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الوضع الحالي لتكنولوجيا المعلومات
 واإلتصاالت في الدول العربية

حقق���ت المنطق���ة العربي���ة خط���وات كبيرة ف���ي تطوي���ر تكنولوجيا 
المعلوم���ات واإلتص���االت على مدى الس���نوات الخم���س الماضية، حيث 
تُعتب���ر تكنولوجي���ا المعلوم���ات واإلتص���االت العمود الفق���ري لإلقتصاد 
الرقم���ي، ومّكنه���ا من إجراء تح���والت رقمية ملحوظة عب���ر إقتصاداتها 
ومجتمعاته���ا وقطاعاته���ا العامة. ومع ذلك، ال ي���زال حوالي 194 مليون 
ش���خص في المنطقة العربية غير قادري���ن على اإلتصال باإلنترنت، وال 
تزال اإلمكانات غير المستغلة قائمة في التحول الرقمي للبلدان العربية. 
وتش���ير البيانات إلى زيادة إش���تراكات النط���اق العريض الجوال 
)Active mobile broadband(  م���ن 42.4 % في العام 2015 
إلى 60 % في العام 2020، لكنها ال تزال أقل من المتوسط   العالمي 
 Fixed( البالغ 75 %. كما زادت إشتراكات النطاق العريض الثابت
broadband( م���ن 4.7 % ف���ي العام 2015 إل���ى 8.1 % في العام 
2020، إاّل أنها ال تزال أقل وبش���كل ملحوظ من المتوس���ط   العالمي 
البالغ 15.2 %، وهي واحدة من أدنى معدالت االشتراك في النطاق 

العريض الثابت لكل 100 شخص في العالم. 
كما تشير البيانات الى أن أكثر من 60 % من البالغين في العالم 
العرب���ي لديهم اش���تراك ف���ي الهاتف المحم���ول، إاّل أن 66 % منهم 
فق���ط يمتلكون هواتف ذكية. وفي العام 2020 تمت تغطية 90.8 % 
من السكان العرب على األقل من خالل شبكة جوال من الجيل الثالث 
)أق���ل من المعدل العالمي البال���غ 93.1 %(، مقارنة ب� 74.6 % في 
العام 2015، وحوالي 9 % يعيش���ون فقط خارج نطاق شبكة النطاق 

العريض المتنقل )3G( أو أعلى.

رسم بياني 2: مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت – مقارنة إقليمية لعام 2020 % )لكل 100 شخص(

المصدر: قاعدة بيانات اإلتحاد الدولي لإلتصاالت العالمية لمؤشرات اإلتصاالت / تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت، 2021. * بيانات 2019.

من جهة أخرى، إرتفعت نسبة العائالت التي لديها جهاز حاسوب 
من 44 % في العام 2015 إلى 52.8 % في العام 2019، وهو أعلى 
م���ن المتوس���ط   العالمي البال���غ 47.1 %. كم���ا زادت العائالت التي 
لديه���ا إمكانية الوصول إلى اإلنترنت م���ن 45.5 % في العام 2015 إلى 
58.9 % في العام 2019، وهي أيضاً أعلى من المتوسط   العالمي البالغ 
57.4 %. وإرتفع إنتشار اإلنترنت بين األفراد من 38.2 % في العام 
2015 إلى 54.6 %، وهو أعلى من معدل إنتش���ار اإلنترنت العالمي 
البال���غ 51.4 %. علم���اً أن المنطقة العربي���ة حققت أعلى معدل نمو 
من���ذ الع���ام 2015 عبر المناط���ق من حيث ملكية أجه���زة الكومبيوتر 

المنزلية، والوصول إلى اإلنترنت المنزلي، وإنتشار اإلنترنت. 
وبحسب دراس���ة أجراها اإلتحاد الدولي لإلتصاالت لعام 2019 
ح���ول »المس���اهمة اإلقتصادية للنط���اق العريض والرقمن���ة وتنظيم 
تكنولوجي���ا المعلومات واإلتص���االت: النمذج���ة اإلقتصادية لمنطقة 
الدول العربية«، فإن زيادة بنس���بة 10 % في إنتشار النطاق العريض 
المتنقل والثابت في المنطقة العربية سيؤدي إلى زيادة بنسبة 1.81 % 

و0.71 % توالياً في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي.

من اأبرز التحديات العربية 

اإعتماد التكنولوجيا الرقمية 

والبطالة الُم�شت�شرية ول �شيما بين ال�شباب 

وتفاقم معدلت الفقر وعدم الم�شاواة

وتباطوؤ النمو والتقّدم البطيء 

لتحقيق اأهداف التنمية الم�شتدامة

األمركيتين
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نظرة عامة على التجارة اإللكترونية
 والمدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية

 والعمالت الرقمية في المنطقة العربية

- التجارة اإللكترونية في المنطقة العربية
بحس���ب تقري���ر التنمية الرقمية العربية لع���ام 2019 الصادر عن 
لجنة األمم المتحدة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، 
ف���إن تطبيقات وس���ائل التواص���ل اإلجتماعي هي األكثر إس���تخداماً 

عبر البل���دان العربية، بينما كان 
التج���ارة  تطبيق���ات  إس���تخدام 
اإللكتروني���ة أقل من المتوس���ط   

وإستخدام الحكومة اإللكترونية 
والخدم���ات المالي���ة إل���ى ح���د 
مح���دود للغاي���ة، م���ع إنخفاض 
تكالي���ف  تحم���ل  عل���ى  الق���درة 
خدم���ات اإلنترن���ت ف���ي العديد 
أن  إال  العربي���ة.  البل���دان  م���ن 
عمليات اإلغالق المتكررة خالل 
جائح���ة Covid-19 أدت إل���ى 
ازدهار غير مسبوق في التجارة 

اإللكترونية. 
 ،Maze Insights �ووفقاً ل

من المقّدر أن عائدات سوق التجارة اإللكترونية بلغت في نهاية العام 
2021 نح���و 7.5 ملي���ارات دوالر في اإلمارات العربية المتحدة، و7.1 
مليارات دوالر في المملكة العربية الس���عودية، و2.0 مليار دوالر في 

قطر، و1.2 مليار دوالر في الكويت، و796 مليون دوالر في لبنان. 
وبحس���ب تقري���ر ص���ادر ع���ن ومض���ة ومعه���د ماساتشوس���تس 
للتكنولوجيا، نما س���وق التس���وق عبر اإلنترنت ف���ي المنطقة العربية 
بنس���بة تزي���د عن 30 %، لتصل إلى قيم���ة إجمالية قدرها 30 مليار 
دوالر ف���ي نهاي���ة الع���ام 2021، مقارنة ب���� 22 ملي���ار دوالر في نهاية 
العام 2020، بدعم من المتسوقين عبر اإلنترنت من المملكة العربية 
الس���عودية ومصر واإلمارات العربي���ة المتحدة والذين يمثلون 80 % 

من إجمالي سوق التجارة اإللكترونية في المنطقة.

- المدفوعات الرقمية في المنطقة العربية
رغ���م إنتش���ار اإلنترنت المرتفع ف���ي المنطقة العربي���ة واألفراد 
المتمرس���ين رقمي���اً، إال أن المدفوع���ات ال تزال تعتمد بش���كل كبير 
عل���ى النق���د، ويتم إج���راء حوالي ثلث معام���الت التجزئ���ة إلكترونياً 
فقط، وذلك بس���بب عوامل مثل البنية التحتية وخدمات المدفوعات 
الرقمية المتخلفة، وش���رائح المس���تهلكين المصرفي���ة، والميل تجاه 
إستخدام النقد في معظم البلدان العربية. ورغم أن أكثر من 50 % 

م���ن البالغين لديهم إمكانية الوصول إلى الهاتف المحمول واإلتصال 
باإلنترن���ت، إال أن 29 % فق���ط من البالغين في العالم العربي قاموا 
ب����، أو تلق���وا مدفوعات رقمية في العام 2020، منهم 66 % في دول 
مجل���س التعاون الخليجي و14 % ف���ي دول غير دول مجلس التعاون 
الخليجي. وحتى في األس���واق التي تكتسب فيها التجارة اإللكترونية 
زخم���اً )كاإلم���ارات العربي���ة المتحدة والمملك���ة العربية الس���عودية 
ومص���ر(، يبق���ى النقد طريق���ة الدفع المفضلة، حي���ث يفضل 51 % 
م���ن البالغين في المنطقة الدفع عند اإلس���تالم لمش���تريات التجارة 

اإللكتروني���ة )44 % ف���ي اإلم���ارات العربية المتح���دة، و57 % في 
المملكة العربية السعودية، و85 % في مصر(.

وم���ع ذلك، ف���إن المبادرات الحكومية والتنظيمي���ة الجديدة، إلى 
جان���ب دخول مقدمي خدم���ات دفع جدد، تعمل بس���رعة على تغيير 
مش���هد المدفوعات في المنطقة العربية، وال س���يما في دول مجلس 
التعاون الخليجي. على سبيل المثال إرتفع عدد معامالت المدفوعات 
الرقمية للمس���تهلكين ف���ي اإلمارات العربية المتحدة بمعدل س���نوي 

يزيد عن 9 % بين عامي 2014 و2019.

- التكنولوجيا المالية في المنطقة العربية
 ،)CGAP( بحس���ب المجموع���ة االستش���ارية لمس���اعدة الفق���راء
إنتش���رت حل���ول التكنولوجي���ا المالية ف���ي المنطقة العربي���ة على مدى 
الس���نوات القليلة الماضية. وإعتباراً من نوفمبر/تش���رين الثاني 2020، 
حددت CGAP 400 حاًل للتكنولوجيا المالية في 22 دولة عربية )مع 
أكثر من 20 حاًل جديداً للتكنولوجيا المالية سنوياً بين 2012 و2019(، 
84 % من حلول التكنولوجيا المالية يقدمها مقدمو خدمات مستقلون، 
و44 % يعملون في المدفوعات والتحويالت. علماً أن 66 % من حلول 
 ،)B2C( التكنولوجيا المالية هذه تعتمد على نموذج من شركة إلى عميل
و75 % من حلول B2C هذه تركز على عمالء التجزئة األفراد )وتتطلب 
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معظ���م ه���ذه الخدم���ات إمتالك 
هاتف ذكي من قبل المستخدمين، 
ما قد يكون عائقاً محتماًل أمام ذوي 
الدخ���ل المنخف���ض(، و20 % يلبي 
إحتياج���ات الش���ركات الصغي���رة 
والمتوس���طة، م���ع التركي���ز عل���ى 
والتموي���ل  المدفوع���ات  رقمن���ة 

والعمليات التجارية. 
التكنولوجيا  وتترك���ز حل���ول 
المالي���ة في البل���دان التي مكنت 
القانوني���ة  التغيي���رات  فيه���ا 
وعززت���ه.  النم���و  والتنظيمي���ة 
وتوج���د 75 % م���ن الحلول في 
6 دول عربي���ة: اإلمارات العربية 
المتحدة، مصر، المغرب، تونس، 

األردن، ولبن���ان. وف���ي المقاب���ل اعتم���د عدد م���ن البل���دان )كمصر، 
والع���راق، واألردن، ولبنان، والمغ���رب، وتونس، واليمن( لوائح تمكينية 
للتكنولوجيا المالية، وس���محت بتشغيل خدمات النقود اإللكترونية أو 
ش���ركات الدفع. وتجدر اإلشارة إلى أن البحرين هي األسرع نمواً في 

تطوير حلول التكنولوجيا المالية ونشرها.

رسم بياني 3: توزع حلول التكنولوجيا المالية 
في المنطقة العربية

كما يمك���ن مالحظة التطور الذي تق���وده التكنولوجيا المالية في 
أنظمة المدفوعات عبر األمثلة التالية. فعلى سبيل المثال، ومنذ العام 
2010، س���مح األردن لمص���دري النق���ود اإللكترونية غي���ر المصرفية 
بالعم���ل. وف���ي عام���ّي 2015 و2016 توالي���اً، أدخ���ل كل م���ن المغرب 
وتون���س قوانين مصرفية فتحت أس���واقهما لفئات جديدة من مقدمي 
الخدم���ات، في محاول���ة لرقمنة اقتصاداتها بش���كل أكبر. كما أصدر 

األردن قان���ون المعامالت اإللكترونية ف���ي العام 2015، وجعلت مصر 
الدف���ع غي���ر النقدي إلزامياً في ع���ام 2019. وأصدر العراق مثل هذا 
القانون في العام 2014 وقام مؤخراً بترخيص مقدمي خدمات الدفع.

العمالت الرقمية للمصارف المركزية في العالم العربي 
ع���ززت جائحة Covid-19 الحاج���ة إلى الدفع من دون تالمس 
ورقمن���ة أنظمة الدفع، وال س���يما في البلدان التي تس���عى إلى تعزيز 
الش���مول المال���ي، وه���و ما أدى الى نش���وء ما بات يع���رف بالعمالت 
الرقمي���ة للبن���ك المرك���زي )CBDCs( والت���ي ه���ي ن���وع جديد من 
العم���الت الرقمية تديرها وتنظمها الس���لطة النقدية لبلد ما، وتظهر 
بالتالي كمكون رئيس���ي لالقتصادات الرقمية وموضوع رئيس���ي يثير 
إهتم���ام البنوك المركزي���ة حول العالم بما في ذلك المنطقة العربية. 
ووفًقا لبنك التس���ويات الدولية، فإن 85 % من البنوك المركزية في 
العال���م تقوم حالياً إما بدراس���ة أو تجريب عم���الت البنوك المركزية 

الرقمية. 
وفي ما يتعلق بالعمالت الرقمية للمصارف المركزية في المنطقة 
العربية، أعلنت اإلمارات في يوليو/تموز 2021 أنها س���تطلق عملتها 
الرقمي���ة Govcoin في حلول الع���ام 2026، لدفع التحول الرقمي 
ف���ي قط���اع الخدمات المالية في اإلمارات، من خالل اإلس���تفادة من 

أحدث حلول الذكاء اإلصطناعي والبيانات الضخمة. 
وفي الع���ام 2019، أعلنت المملكة العربية الس���عودية واإلمارات 
العربية المتحدة عن مرحلة إختبار لعملة مشفرة مشتركة للمعامالت 
عب���ر الحدود، حيث أطل���ق البنك المركزي في كال البلدين مش���روع 
»عابر« الذي سعى إلى تقييم جدوى إصدار عملة رقمية لإلستخدام 
بي���ن المصرفي���ن، بهدف تطوير نظ���ام دفع عبر الحدود ومن ش���أنه 

تقليل أوقات التحويل وتكاليفه. 
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حّث���ت مدي���ر عام صن���دوق النق���د الدول���ي كريس���تالينا غورغييفا 
صّناع السياس���ات على تجّنب »تجزئة اإلقتصاد الرقمي«، أو المجازفة 
بالتع���رض لضربة للنات���ج اإلقتصادي العالمي بنس���بة 6 % على مدار 

العقد المقبل.
وقالت غورغييفا في تصريحات، معّدة مسبقاً لمنظمة التعاون والتنمية 
اإلقتصادي����ة، مقره����ا باري����س، »إن العالم ق����د يُواجه قريب����اً »جدار برلين 
رقمياً«، وفيه س����وف تتبنى الواليات المتحدة األميركية واإلتحاد األوروبي 
والصي����ن معايي����ر تكنولوجية متباع����دة«. وقالت: »إن مثل ه����ذا اإلقتصاد 
الرقمي المنقس����م قد أجبر ال����دول الفقيرة على »إختي����ار جوانب«، وهذا 

ستتبّنى الواليات المتحدة واإلتحاد األوروبي والصين معايير تكنولوجية متباعدة

صندوق النقد الدولي يُحّذر من »جدار برلين الرقمي«

األخبار والمستجدات

س����وف يُس����فر عن إرتفاع األسعار 
وخفض اإلبتكار والخدمات«. 

»أن  غورغييف���ا:  أضاف���ت 
الفص���ل يُمك���ن أن يتس���ّبب ف���ي 
تراجع بنسبة 3 % إلى 6 % في 
الناتج المحلي اإلجمالي العالمي. 
وقد يزي���د هذا الس���يناريو أيضاً 
م���ن هيمن���ة عمالق���ة تكنولوجيا 
الي���وم، ويجعل م���ن الصعب على 
والمبتك���رة  األصغ���ر  الش���ركات 

المنافسة«.
رت غورغييفا من »أن إشتداد اإلتجاهات المناهضة للمنافسة  وحذَّ
خ���الل جائحة »كوفيد – 19« يُمكن أن تُخّفض مس���توى إجمالي الناتج 
المحلي في اإلقتصادات المتقدمة بنسبة 1 % على المدى المتوسط«.

وكان���ت غورغييفا قالت أخيراً خالل مؤتمر »رويترز نكس���ت«، »إن 
توقع���ات الصن���دوق للنمو اإلقتصادي العالمي س���تنخفض على األرجح 
بس���بب ظهور س���اللة »أوميكرون« من فيروس كورونا«، مش���يرة إلى أن 
»ظهور ساللة جديدة قد تكون قادرة على اإلنتشار بسرعة كبيرة يُمكن 
أن يُقّوض الثقة، لذلك؛ سوف نرى على األرجح بعض التخفيضات في 

توقعاتنا للنمو العالمي«.
وكان صن���دوق النق���د الدولي ق���د توقع في أكتوبر )تش���رين األول( 
2021، »نمو اإلقتصاد العالمي بنس���بة 5.9 % هذا العام و4.9 % في 
الع���ام 2022«، مش���يراً في ذلك الوقت إلى »خطر الس���الالت الجديدة 
من فيروس كورونا، بإعتباره يزيد حالة الغموض في شأن موعد التغلب 
عل���ى الجائحة«، محذراً من »زيادة الضغوط التضخمية، وخصوصاً في 
الوالي���ات المتحدة«، قائاًل إنه »يجب على مس���ؤولي مجلس اإلحتياطي 
الفيدرالي )البنك المركزي األميركي( التركيز بدرجة أكبر على مخاطر 

التضخم«.
رت كبيرة خبراء اإلقتصاد في الصندوق غيتا غوبيناث، ورئيس  وحذَّ
قس���م النقد وأس���واق رأس المال في الصندوق توبياس أدريان، من »أن 
ع���ودة ظهور الوباء وس���اللة »أوميكرون« أدتا إلى زي���ادة حالة الغموض 
إزاء اآلف���اق اإلقتصادية العالمية بش���كل كبير«. لكنهما أضافا، »أن قوة 
التعافي وحجم الضغوط التضخمية الكامنة تباينا على نطاق واسع عبر 
البلدان، وأنه يُمكن ضبط سياسات التعامل معهما مع الظروف الفريدة 

لكل إقتصاد على حدة«.
وف���ي الواليات المتحدة، حيث س���جلت أس���عار المس���تهلكين أعلى 
مس���توى له���ا ف���ي 31 عام���اً ف���ي 
 ،2021 األول  أكتوبر/تش���رين 
بحس���ب قولهم���ا، »توجد أس���س 
للسياس���ة النقدي���ة إلعط���اء وزن 
أكب���ر لمخاطر التضخ���م مقارنة 
األخرى،  المتقدمة  باإلقتصادات 

ومنها منطقة اليورو«.
وأضاف���ا، أن���ه »س���يكون من 
المناس���ب لمجل���س اإلحتياط���ي 
الفيدرالي تس���ريع عملية تقليص 
وتمهي���د  األص���ول  مش���تريات 
الطري���ق لزي���ادة أس���عار الفائدة«، ف���ي تأكيد لما قال���ه رئيس المجلس 

جيروم باول مؤخراً. 
يُش���ار إل���ى أن خبراء اإلقتصاد ف���ي مجموعة »غولدمان س���اكس« 
كان���وا خّفضوا توقعاتهم لإلقتصاد األميركي في العام 2021 وفي العام 
2022، بعدم���ا توّصل���وا إلى أن إنتش���ار س���اللة »أوميك���رون« لفيروس 

كورونا، سيؤدي إلى »جانب سلبي بسيط« يؤثر على النمو.
وأفادت وكالة »بلومبرغ« »توقع المجموعة راهناً أن يصل إجمالي الناتج 
المحل���ي األميرك���ي إلى 3.8 % ف���ي العام 2021، بإنخف���اض من 4.2 %. 

وقلّصت المجموعة تقديرها لعام 2022، إلى 2.9 % من 3.3 %«.
وأضاف���ت الوكال���ة »بينم���ا ال ت���زال الكثير من التس���اؤالت من دون 
إجابات، نعتقد اآلن أنه س���يكون هناك سيناريو لجانب سلبي متوسط، 
حيث ينتشر الفيروس بسرعة أكثر، لكن على األرجح أن تضعف المناعة 
ضد المرض الخطير، بش���كل طفيف، ربما تُحدث س���اللة )أوميكرون( 
تأثي���راً بس���يطاً على اإلنف���اق على الخدم���ات، وربما ت���ؤدي إلى تفاقم 
نق���ص اإلمدادات، وق���د تؤخر أيضاً العودة للعمل، عندما يش���عر بعض 

األشخاص بالرغبة في ذلك«.
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قان���ون  م���واد  كش���فت 
الذي  المالية  التكنولوجي���ا 
الن���واب  مجل���س  أق���ره 
أن  مؤخ���راً،  المص���ري 
القانون يستهدف األنشطة 
المصرفية،  غي���ر  المالي���ة 
حي���ث يعم���ل على توس���يع 
قاع���دة المس���تفيدين م���ن 
ورف���ع  األنش���طة،  ه���ذه 
التكاليف  وخفض  كفاءتها، 
الالزمة لالستفادة من تلك 

األنشطة والخدمات.
ومؤخراً، قال أمين سر 
لجنة الخطة والموازنة في 

قانون التكنولوجيا المالية في مصر.. 

حبس وغرامات ضخمة للمخالفين

األخبار والمستجدات

مجل���س الن���واب، عبدالمنعم إمام، »إن إقرار مش���روع قانون تنظيم 
التكنولوجيا المالية سيس���اعد كثيراً على ضبط مس���ألة الخلل في 
الس���وق المالية اإللكترونية، الناتج عن غياب التش���ريعات س���ابقاً«، 
موضحاً »أن القانون ينص على أسبقية التحقق من الهوية الرقمية، 

باإلضافة إلى عقوبات تصل للحبس وغرامات على مخالفيه«.
ويُتوقع أن يساهم القانون الجديد في توسيع قاعدة المتعاملين، 
وس���هولة التعام���الت عب���ر العالم، كما يُس���اهم في تعزيز الش���مول 
المال���ي والق���درة على إتمام الصفقات والتحويالت وس���هولتها عبر 
وسائل اإلتصال من كل مكان دون تكلفة مما يزيد من حيويتها، ورفع 
الكفاءة والقدرة وزيادة التعامالت البنكية، كما يجعل اإلشراف على 

كل البيانات الرقمية بتحليل المؤشرات البرمجية.
ويُقص���د باألنش���طة المالي���ة غي���ر المصرفية، بأنها األس���واق 
واألدوات المالية غير المصرفية الخاضعة إلش���راف ورقابة الهيئة 
بما فيها أس���واق رأس المال، وأنش���طة التأمين، والتمويل العقاري، 
والتأجي���ر التمويل���ي والتخصيم، وتمويل المش���روعات المتوس���طة 

والصغيرة والمتناهية الصغر، والتمويل االستهالكي.
أم���ا تعريف التكنولوجي���ا المالية وفق القانون، فهي إس���تخدام 
التقني���ات التكنولوجية الحديثة والمبتكرة ف���ي القطاع المالي غير 
المصرفي لدعم وتيس���ير األنش���طة والخدمات المالي���ة والتمويلية 
والتأميني���ة، من خالل التطبيق���ات أو البرامج أو المنصات الرقمية 

أو الذكاء اإلصطناعي أو السجالت اإللكترونية.
وحدد القانون ش���روطاً للحصول على ترخيص مزاولة األنشطة 

المالي���ة غي���ر المصرفي���ة 
التكنولوجي���ا  بإس���تخدام 
المالي���ة والت���ي تضمنته���ا 
)4(، حي���ث  رق���م  الم���ادة 
قصرت عمل الشركة على 
مزاولة األنشطة المرخص 
لها، وتحديد هيكل الملكية 
المباش���ر  وغير  المباش���ر 
المرتبط���ة  واألط���راف 
بش���كل محدد، وأن يتوافر 
ل���دى الش���ركة التجهيزات 
التكنولوجي���ة  والبني���ة 
المعلوم���ات  وأنظم���ة 
والتأمين  الحماية  ووسائل 
الالزمة لمباش���رة النش���اط، وفقاً للمتطلبات الت���ي يصدر بها قرار 
من مجلس إدارة الهيئة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص 

بمزاولة النشاط للشركة بما ال يجاوز 50 ألف جنيه.
ويعاق���ب مش���روع القانون في الم���ادة )18( بالحبس مدة ال تقل 
عن س���تة أش���هر، وبغرامة ال تقل عن 200 ألف جنيه وال تزيد على 
ملي���ون جني���ه، أو بإح���دى هاتي���ن العقوبتين، كل من زاول أو أنش���أ 
أو أدار أح���د األنش���طة الواردة به���ذا القان���ون، دون الحصول على 
ترخيص أو موافقة، على النحو المنصوص عليه بهذا القانون، وفي 

حالة العود، يُحكم بالحبس والغرامة معاً.
ويستهدف القانون إستخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من 
اإللت���زام بالقواني���ن والقواع���د المقررة بما يعمل على تيس���ير قيام 
الهيئة بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها في شأن اإللتزام 
بمعايير الش���فافية والحوكمة. كما يعمل على حماية المتعاملين في 

األسواق المالية غير المصرفية.
ويعتم���د القان���ون أدوات تكنولوجي���ة حديث���ة ومبتكرة لتيس���ير 
التعام���ل مع القط���اع المالي غي���ر المصرفي في مجال إس���تخدام 
التكنولوجيا المالية. كما يتضمن إستخدام التطبيقات التكنولوجية 
به���دف جمع البيانات رقمي���اً والتحقق منها وتحليل مؤش���راتها من 
خ���الل برامج مع���دة لهذا الغرض. وأخيراً، إس���تخدام آليات الذكاء 
اإلصطناع���ي وغيره���ا م���ن النماذج الرقمية للكش���ف ع���ن الوقائع 
الت���ي تُش���كل مخالف���ات للقواني���ن المنظمة لألنش���طة المالية غير 

المصرفية.
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األخبار والمستجدات

»المركزي المصري« 
يُطلق مركزًا متكاماًل ألمن المعلومات يتنبأ بالهجمات السيبرانية

  ف���ي إط���ار جه���ود البن���ك المرك���زي المصري لتعزي���ز األمن 
الس���يبراني في البنوك والمؤسس���ات المصرفي���ة، وتدعيم قدرتها 
عل���ى التص���دي للهجم���ات اإللكتروني���ة، إنته���ى البن���ك المرك���زي 
المصري من إنش���اء مركز متكامل ألمن المعلومات، يُس���اعد على 

التنبؤ بالهجمات اإللكترونية قبل وقوعها وتحذير البنوك منها.
ويقول جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي »إن المركز 
ال���ذي تم إنش���اؤه يُؤكد ري���ادة القط���اع المصرف���ي المصري، 
فه���و األول م���ن نوعه ف���ي مصر، وس���يكون له تأثي���ر كبير في 
تعزي���ز قدرة المؤسس���ات المصرفية عل���ى مواجهة التهديدات 
الس���يبرانية، وال س���يما مع التوسع في إس���تخدام التكنولوجيا 
المالي���ة لتحقيق أهداف الدولة في ما يتعلق بالش���مول المالي 

والتحول الرقمي«.
م���ن جانب���ه يوضح الدكتور ش���ريف حازم وكي���ل المحافظ 
لقط���اع األمن الس���يبراني »أن المركز الجدي���د يُمثل طفرة في 
أمن المعلومات بالمؤسس���ات المصرفية، وذلك ضمن منظومة 
متكامل���ة يتبنَّاه���ا البنك المرك���زي لتعزيز األمن الس���يبراني، 
وتتضم���ن إنش���اء إدارة لمراجعة إس���تعدادات البنوك وقدرتها 
على التصدي للهجم���ات اإللكترونية، والتأكد من مطابقة أمن 
المعلومات بالبنوك للمعايير العالمية على مس���توى 3 محددات 
رئيس���ية وه���ي اإلمكان���ات البش���رية، والقواع���د واإلج���راءات 

الحاكمة، واألجهزة والتقنيات التكنولوجية المتوافرة«.

وفي اإلطار عينه، تم إعداد 
أول مرج���ع م���ن نوع���ه ألم���ن 
المعلومات تحت إس���م »اإلطار 
اإلس���تراتيجي والتنظيمي ألمن 
المعلوم���ات« بالتعاون مع كبرى 
الشركات العالمية المتخصصة 
م���ع  الس���يبراني،  األم���ن  ف���ي 
المعايي���ر  تك���ون  أن  مراع���اة 
ف���ي  المتضمن���ة  والمح���ددات 
المرج���ع والت���ي يبل���غ عدده���ا 
حوالي 400 محدد متوافقة مع 
نظيرته���ا الدولي���ة، وفي الوقت 
عين���ه عملي���ة وقابل���ة للتنفي���ذ 

والتطبيق على أرض الواقع.
وإس���تعداداً إلط���الق اإلط���ار الجديد الذي س���يتم تطبيقه في 
القط���اع المصرف���ي ويُع���د األول من نوع���ه في مصر، ق���ام البنك 
المركزي بتنظيم دورة تدريبية لمسؤولي أمن المعلومات في جميع 
البن���وك العاملة في الس���وق المصرية، حيث قام كل بنك بترش���يح 
ش���خصين من مسؤولي أمن المعلومات لإللتحاق بالدورة التدريبية 
التي يُش���ارك فيها خبراء من اإلستشاري العالمي المتخصص في 
األمن الس���يبراني، وتس���تمر فعالياتها لمدة 5 أي���ام )3 أيام تدريب 
عملي تفاعلي ويومين تدريب إفتراضي عبر اإلنترنت( وذلك بهدف 

شرح المعايير والمحددات التي يتضمنها اإلطار.
وعقب نهاية الدورة التدريبية، س���يتم بأس���لوب علمي مدروس 
قي���اس مدى جاهزي���ة البنوك للتصدي للهجمات الس���يبرانية على 
مس���توى المحاور الثالثة الرئيسية )اإلمكانات البشرية - القواعد 
واإلجراءات الحاكمة - األجهزة والتقنيات التكنولوجية المتوافرة(، 
حيث س���يتم تقس���يم البن���وك إلى ث���الث فئات A وB وC حس���ب 
جاهزيتها للتصّدي للهجمات الس���يبرانية، مع التفاعل الس���ريع مع 
البنوك األكثر حاجة لتدعيم قدراتها في مجال األمن السيبراني.

وم���ن المقرر أن يتم توزي���ع »اإلطار اإلس���تراتيجي والتنظيمي 
ألمن المعلومات« على المؤسس���ات المصرفي���ة، مع مراعاة األخذ 
بمالحظ���ات وتوصيات كبرى البنوك العاملة في الس���وق المصرية 

والمتعلقة باإلطار الجديد.
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رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف:

مصرف رقمي إسالمي بالكامل يُبصر النور مطلع العام 2022
وسنشهد تغيُّرات كبيرة جدًا في السنوات العشر المقبلة 

على صعيد تأسيس البنوك الرقمية بما يتالءم و التكنولوجيا المتسارعة
أعلن رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان 
أحمد يوسللف في حديث لموقللع »فوربس« 
عللن تأسلليس مصرف رقمللي إسللالمي، حيث 
سللُيبصر النور، مطلللع العللام 2022، موضحًا 
»أن الحياة تبّدلت وال سلليما في ظل »كوفيد 
– 19«، إذ حصلللت تغّيرات عالمية وال سلليما 
حيال خدمات القطاع المصرفي والقطاعات 

اإلقتصادية األخرى في العالم«.

وقال يوس���ف: »عندما كن���ُت الرئيس التنفيذي 
لمجموع���ة البرك���ة المصرفية، وكرئي���س لمجلس 

وق���ال يوس���ف: »من الطبيعي أن رأس مال البن���ك الرقمي هو أقل 
م���ن البنك التج���اري التقليدي، كم���ا أن مصاريفه أق���ل، كذلك تركيب 
أقسامه يكون عادة مختصراً، إذ ال داع لوجود كامل الفريق اإللكتروني 
في البنك الرقمي )IT(، أو وجود قس���م نظام مكافحة غس���ل األموال 
 ،Compliance - )وتمويل اإلرهاب، أو قسم نظام اإلمتثال )اإللتزام
فهذه األقس���ام يُمكن أن تكون عملياً ضمن البنوك الرقمية، ومشتراة 

من الشركات القائمة المتخصصة في هذا الشأن«.

أضاف عدنان يوسف: »إن تكلفة األقسام المشار إليها، هي قليلة 
ف���ي البنوك الرقمي���ة، كما أن تكالي���ف مصاريف الزبائ���ن هي قليلة 
أيض���اً، إضاف���ة إل���ى أن رأس مال البنك الرقم���ي ال يتخطى ال� 200 

مليون دوالر«.
وأش���ار يوسف إلى »أن البنك الرقمي اإلسالمي المنوي تأسيسه 
مطلع العام 2022، س���يكون األول من نوعه دولياً، وس���يقدم خدماته 
إل���ى دول عدة، مثل دول ق���ارة أفريقيا التي تفتق���د للبنوك الرقمية. 
علم���اً أن البن���وك الرقمية س���ابقاً ه���ي محلية، إذ تعم���ل ضمن البلد 

الموجودة فيه«.
وتاب���ع يوس���ف: »أما المس���تفيدون من خدمات البن���وك الرقمية 
اإلس���المية فهم مس���لمون، وهم األكثر معرفة بالمنتجات المصرفية 
اإلس���المية. لكن بعدما يُحق���ق هذا البنك الرقمي اإلس���المي دولياً 
النج���اح المرج���و واإلنتش���ار الذي نأمل���ه، فمن المؤك���د أن منتجات 

األخبار والمستجدات

إدارة بن���ك البرك���ة تركي���ا، نمت لدين���ا فكرة تأس���يس البنك الرقمي 
اإلس���المي في العام 2014، وإخترنا في حينه مدينة برلين )ألمانيا( 
لتكون مقراً لهذا البنك، نظراً إلى وجود عدد كبير من األخوة األتراك 
على األراضي األلمانية )3.5 مليون تركي موجودين في ألمانيا، بينهم 

10 % في برلين وحدها(«.
أضاف يوس���ف: »وهكذا تم تأسيس البنك الرقمي اإلسالمي في 
برلي���ن، بغية تلبية حاجات الزبائن األتراك حي���ال خدمات التجزئة. 
وقد نجح البنك في أعماله، محققاً الربحية المرجوة. ثم نمت لدينا 
فكرة التوس���ع في أوروبا عن طريق تأسيس البنك الرقمي اإلسالمي 
أيضاً. وفي هذا الس���ياق سنش���هد تغّيرات كبيرة جداً في الس���نوات 
العش���ر المقبل���ة على صعيد تأس���يس البنوك الرقمي���ة، كذلك حيال 
تطوي���ر األعمال المصرفية وتحديثها، بما يتالءم والمس���تقبل، حيث 

تتسارع فيه التكنولوجيا وتتقدم على نحو مذهل«.
ولف���ت يوس���ف إلى »أن المس���تثمرين في البن���ك الرقمي هم من 
القطاع الخاص وال سيما من دول الخليج، وسنقوم بتقديم الخدمات 
ف���ي ال���دول الت���ي تس���مح بالعملي���ات المصرفي���ة الرقمي���ة، وتقديم 
الخدمات الرقمية عن بُعد. علماً أن هناك عدداً من الدول، قوانينها 
ال تس���مح بالتواجد عل���ى صعيد البنوك الرقمي���ة. لكن معظم الدول 
في الخليج وفي العالم، لديها الرغبة في أن تفتح الباب واس���عاً أمام 
تأس���يس البنوك الرقمية، نظراً إلى فوائدها وربحيتها حيال القطاع 

المصرفي واإلقتصادات العالمية«.
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ه���ذا البنك الرقمي، س���تكون ُمتاحة لجميع الن���اس بغّض النظر عن 
إنتماءاتهم الدينية«.

وقال يوس���ف: »يس���تهدف البنك الرقمي اإلس���المي، بداية، دول 
القارة األوروبية، نظراً إلى أن األنظمة والمعايير المصرفية العالمية 
موجودة ومّتبعة في معظم أو كل البلدان األوروبية. بعد ذلك، سننطلق 
إلى دول قارة آس���يا، حيث يعيش نحو 200 مليون مس���لم في الهند، 
والعدد عينه في باكس���تان، كما في إندونيس���يا والصين أيضاً، حيث 
يُمكن تقديم الخدمات المصرفية اإلسالمية إلى مسلمي هذه الدول 

عن طريق البنوك الرقمية«.

وخلص يوس���ف إلى الق���ول: »باتت الناس ملّم���ة بمعرفة البنوك 
الرقمية وخدماتها وميزاتها، بعدما كانت الفكرة غير مقبولة من معظم 
الناس بمن فيهم أنا، وكنُت سابقاً ال أتوقع لها النجاح، وخصوصاً في 
ظل التحوط من عمليات غس���ل األم���وال وتمويل اإلرهاب، واإلمتثال 
وغيره���ا، لكن اليوم وبعدما لمس���نا نجاح البنوك الرقمية في العالم، 
وخصوصاً حيال التحوط من غس���ل األم���وال واإلمتثال، والتي كانت 
من أصعب األمور التي واجهها القطاع المصرفي س���ابقاً، بات لدينا 
عنصر األمان )معرفة إس���م الزبون ونظافته من أي ش���بهة أو جريمة 
مالية(، وتالياً تأكدنا من نجاح العمليات المصرفية الرقمية، وتلبيتها 

لحاجات ومتطلبات الزبائن«.   

وق���ال عدنان يوس���ف: »من الطبيع���ي أن أجه���زة اإلمتثال قائمة 
ف���ي البنوك التقليدي���ة وفق  القوانين والتعليمات التي تضعها البنوك 
المركزي���ة، لك���ن عل���ى صعيد البن���ك الرقمي المنوي تأسيس���ه، فإن 
أجه���زة اإلمتثال تكون عادة موجودة خارج البنك، وُمصادق عليها من 
قب���ل البن���وك المركزية في أوروبا، كما في مملكة البحرين«، مش���يراً 
إلى »أن الهيئات الشرعية مستخدمة في بنك البركة تركيا، فبمجرد 
أن يُعط���ى البن���ك الرقمي اإلس���المي إج���ازة بإس���تخدام المنتجات 
المصرفية، فهذا يعني موافقة الهيئات الشرعية ومصادقتها عليها«.
وأوضح يوس���ف »أن البنوك الرقمية اإلس���المية تُقدم التمويالت 
المصرفي���ة لقطاع التجزئة والقطاع المتوس���ط، تح���ت رقابة البنك 
المرك���زي والهيئ���ة الش���رعية. علم���اً أن البنك الرقم���ي ال يقدم في 
الوقت الحاضر خدمات للقطاعات أو الش���ركات الكبيرة والمش���اريع 
الضخمة«، مشيراً إلى »أن العامين األخيرين )في ظل جائحة كورونا( 
كانا صعبين على الش���ركات واألفراد وسائر القطاعات اإلقتصادية، 
لك���ن م���ن اإليجابي���ات خالل ه���ذه الفترة، ه���و التواص���ل األكاديمي 
والمصرف���ي واإلعالم���ي ع���ن بُعد )ع���ن طريق ال���زوم(، والذي قّرب 
المس���افات البعي���دة جداً وأغنان���ا عن التنقل، وخفف م���ن التكاليف 
المالية، من أجل إجراء مقابلة إعالمية، أو التعلّم األكاديمي، أو حتى 
إج���راء العملي���ات المصرفية الرقمية، التي نح���ن في صدد الحديث 
عنه���ا، فضاًل عن المش���اركة في المؤتمرات والن���دوات وورش العمل 

التي بات معظمها ينعقد عن بُعد«.  
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رغم ما شهده العام 2021 من تحديات على الصعيد اإلقتصادي واإلجتماعي، إال أن بنك الكويت الدولي )KIB( قد نجح في 
إثبات جدارته، والتمكن من تجاوز جميع الصعوبات ليستمر في تقديم أفضل مستوى من األداء في كل مجاالته، سواء كانت 
من ناحية تقديم المنتجات والخدمات المصرفية والتمويلية المبتكرة، أو تنظيم برنامجه الرائد للمسؤولية اإلجتماعية.

األخبار والمستجدات

نجح في إثبات جدارته وتجاوز جميع الصعوبات 

ليستمر في تقديم أفضل مستويات األداء في كل مجاالته

»الكويت الدولي« »KIB«  في 2021.. عام التواصل والتعاون المجتمعي

ج���اء ذلك م���ن خ���الل تطبي���ق إس���تراتيجية البن���ك المتكاملة 
والموضوعة بفكر ورؤية تطلعية، ونظرة مستقبلية ثاقبة ومتمرسة، 
أساس���ها خبرة تمتد ألكثر من 4 عقود، ما أس���هم في تعزيز مكانته 
التنافس���ية والريادي���ة بي���ن المؤسس���ات المصرفي���ة وق���ت األزمة 
وبعدها، وأّهله أيضاً للترشيح والفوز بالعديد من الجوائز واأللقاب 
من مؤسس���ات مرموقة ووجه���ات تكريمية معروفة على المس���توى 
العالم���ي، والتي أضافت لس���جله الحافل بالنجاح���ات والتكريمات 

المشرفة.
وضم���ن إطار مس���اهمته ف���ي تنمي���ة مجتمعه وتفعي���ل دوره في 
المس���ؤولية اإلجتماعي���ة، بإعتباره���ا ركيزة رئيس���ية الس���تراتيجيته 

المتكامل���ة، واصل »KIB« خالل العام 2021 توس���يع نطاق برنامجه 
المجتمعي الرائد والمتعدد األركان، وذلك بغية إس���تهداف والوصول 
للمزيد من ش���رائح المجتمع، س���واء موظفين أو عمالء، أو أفراد من 
المجتمع، بما يش���مل الشباب، واألطفال، ورواد األعمال، والعائالت، 

والنساء، والمتعففين، والرياضيين، وغيرهم.
ورغ���م تنظي���م برنامجه المجتمعي بش���كل إس���تباقي في بدايات 
العام، مع وضع خطة سديدة لتنفيذه، إال أن إستراتيجية البنك قائمة 
على مبادئ المرونة والتكيف مع التغّيرات واإلستعداد للتفاعل مع أي 
مس���تجدات تطرأ على المجتمع في أي وقت، والتعاون مع مؤسسات 

الدولة والجهات الخاصة للتعامل مع أي حدث مستجد.

الشيخ محمد الجراح ورائد جواد بوخمسين ود. هالل الساير في لقطة جماعية خالل التعاون مع جمعية الهالل األحمر الكويتي 
إلطالق مبادرة إنسانية لتأمين إجراء فحوصات PCR مجانا لغير المقتدرين
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من بين سلس���لة األنش���طة والفعالي���ات التي ش���ارك فيها خالل 
العام 2021 ودعمها تحت مظلة مسؤوليته اإلجتماعية، كانت الحملة 
الوطني���ة التوعوية المصرفية: »لنكن عل���ى دراية«، التي ينظمها بنك 
الكويت المركزي س���نويا بهدف نش���ر الثقافة المالية ورفع مس���توى 
الوعي بالقطاع المصرفي، حيث ناقش البنك فيها، وعلى مدار العام، 
كاًل من س���بل اإلس���تفادة من خدمات البنوك وكيفية إدارة الحسابات 
المصرفي���ة، مع بعض من اإلرش���ادات إلتم���ام المعامالت المصرفية 
عبر اإلنترنت دون أخطار، والتوعية بمخاطر التعامل واالستثمار في 

األصول أو العمالت االفتراضية.
كم���ا س���لط الضوء عل���ى نظم األمن الس���يبراني ف���ي البنوك وال 
س���يما  KIB وتطرق البنك أيضا إلى الحلول التمويلية وتعدد أنماط 
التمويالت، حس���ب الغرض، وكيفية التفريق بين التمويل اإلس���المي 

واإلقتراض من البنوك التقليدية وغيرها.
م���ن جانب آخ���ر، ووفقا إللتزامه القضاي���ا المجتمعية من حوله، 
إستمر البنك في تدعيم جهود الدولة المتواصلة إلحتواء وباء فيروس 
كورونا، حين إزداد إنتش���اره مجدداً في أوائل العام 2021، حيث قام 
KIB بالتع���اون مع كل من أبراج مزايا الطبية وجمعية الهالل األحمر 
الكويت���ي لتنظيم وإطالق مبادرة إنس���انية لتأمين إج���راء فحوص ال� 

PCR مجاناً لغير المقتدرين.
وفي السياق ذاته، وإنطالقا من مسؤوليته لضمان سالمة كل من 
العاملين في البنك وعمالئه، أطلق البنك حملة »تطعم« في منتصف 
العام 2021 إلس���تكمال تطعيم موظفيه ضد فيروس كورونا بالتعاون 

مع وزارة الصحة.
وشهد برنامج KIB المجتمعي خالل العام 2021 توسعاً أكبر في 
نطاق حملته الرمضانية الس���نوية، حيث شملت سلسلة من الفعاليات 
المميزة التي جمعت بين الترفيه والمعرفة والمس���اهمات اإلنس���انية 

في آن واحد.
ومن أبرز مبادراته في رمضان والفريدة من نوعها على اإلطالق، 
كانت إنتاج وعرض مسلس���ل الرس���وم المتحركة: »عائلةKIB « على 
مواق���ع التواصل اإلجتماعي للبنك طوال الش���هر الكري���م، والذي تم 

رائد جواد بوخمسين في لقطة مع بطل العالم الكويتي في الدراجات 
المائية )الجيت سكي( يوسف العبدالرازق

إنتاج���ه ف���ي إط���ار كوميدي جدي���د، وكان يُعّد أول عم���ل فني تبتكره 
مؤسسة مالية بهدف نشر التوعية والمعرفة المصرفية.

كأحد أهم األركان الرئيس���ية لبرنامج البنك المجتمعي الشامل، 
حرص KIB خالل العام 2021 على مواصلة اإلستثمار في الطاقات 
الشبابية الكويتية، كونها من الشرائح األكثر تأثيراً في مستقبل البالد، 
حيث قدم رعايته لنادي الش���باب الخاص بقس���م العلوم اإلدارية في 
جامع���ة الكويت لتطوير مجاالتهم العلمية، أما في المجال الرياضي، 
فقام البنك برعاية بطل العالم الكويتي في الدرجات المائية )الجيت 

سكي(، يوسف العبدالرزاق.
يقوم KIB كل عام، وخالل فترات متقاربة طوال الس���نة بتنظيم 
أو رعاية األنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة في الكويت، وكانت 
من أبرزها خالل العام 2021 هي مسابقة Flare Fitness  السنوية 

للياقة البدنية، كذلك، ولعامين توالياً
 Food برعاية مهرجان  KIBفي مشاركة مجتمعية مماثلة، قام
Buzz لمش���روعات األطعم���ة والمش���روبات الصغي���رة، والمش���اركة 
ضم���ن فعالياته، حيث أقام فريق البنك، جن���اح خاص، به طوال أيام 

المهرجان يضم سلسلة من األلعاب والمسابقات المسلية.
أم���ا رعاية المهرجان، فقد أت���ت ضمن ضمن جهود البنك لدعم 
المش���اريع الكويتية الصغيرة والمتوس���طة لما تُس���هم ب���ه من تحقيق 

مستهدفات التنمية المستدامة وتنويع اإلقتصاد المحلي.
في إطار س���عيه للحفاظ على صحة فريقه، موظفين وموظفات 
عل���ى حد س���واء، وس���المتهم عل���ى المس���توى الش���خصي والعملي 
والنفس���ي والجسدي، قام KIB خالل أكتوبر/تشرين األول 2021، 
وتزامنا مع فعاليات الشهر العالمي لسرطان الثدي، بإطالق وتنظيم 
برنامج توعوي متكامل لموظفاته، تحت ش���عار »#صورة_تغير_
حياتج«، لنش���ر ثقافة الوقاية من س���رطان الثدي وتعزيز الوعي به، 
م���ع توضي���ح كيفي���ة التعامل مع مصابيه ومس���اندتهم خ���الل رحلة 

العالج والشفاء.
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ف���ي إط���ار التط���ور الكبي���ر 
الخدم���ات  تش���هده  ال���ذي 
وتوجه���ه  عالمي���اً،  المصرفي���ة 
نح���و التح���ول الرقم���ي وتحقيق 
س���مح  الس���يبرانية،  المرون���ة 
بنك الكوي���ت المرك���زي للبنوك 
المحلية بالتحول نحو الخدمات 
البيان���ات  لتخزي���ن  الس���حابية 
وهو ما يعن���ي توجه البنوك نحو 

»الرقمنة« الكاملة.
وأش���ار تعمي���م موجه للبنوك المحلية وش���ركة »كي ن���ت« إلى أن 
القرار يُس���اهم في رفع كفاءة مس���توى الخدم���ات المصرفية، ضمن 
إطار واضح لمواجهة التحديات السيبرانية، التي يشهدها العالم على 

وجه العموم، والقطاع المصرفي على وجه الخصوص.
ودع���ا »المركزي« البن���وك إلى إس���تيفاء كل المتطلبات الخاصة 
بأمن الخدمات الس���حابية في طلبات التحول للخدمات الس���حابية، 

مع األخذ باإلعتبار وجود ملخص تنفيذي يوضح التالي:
1- تصني���ف البيان���ات: بي���ان تصني���ف كل البيان���ات المخزن���ة 
والمعالجة في الخدمات السحابية، أخذاً باإلعتبار أنه يتعين تصنيف 
البيانات المصرفية والبيانات الشخصية المعرفة في وثيقة على أنها 
س���رية، وإعتبارها بيانات حساس���ة، وال يجوز تخفيض تصنيفها إلى 

أقل من ذلك.
2- تش���فير البيان���ات: بيان حالة تش���فير كل البيان���ات المخزنة 
والمعالجة في الخدمات الس���حابية، أخذاً باإلعتبار أنه يتعّين العمل 
على تش���فير البيانات الس���رية / الحساس���ة المخزنة والمعالجة في 
الخدمات السحابية، بشكل يضمن عدم إطالع غير المخولين عليها، 
متى ما سمحت التكنولوجيا السحابية بذلك، وفي حال تعذر إمكانية 
التش���فير المطلوب، فإنه يتعّين على مصرفكم بيان الضوابط األمنية 

والتعاقدية، األساسية والتعويضية، المناسبة لتحقيق ذلك.
3- تحليل المخاطر: يتوجب على مصرفكم تقييم مخاطر التحول 
الس���حابي بإستخدام أحدث مصفوفات التقييم الصادرة من الجهات 

المعتمدة في مجال تقييم مخاطر الحوسبة السحابية.
4- الموق���ع الجغرافي للبيان���ات: بيان الموقع الجغرافي لتخزين 
ومعالج���ة البيان���ات، مع األخذ باإلعتبار أنه م���ن الضروري أن تتمتع 
المواق���ع الجغرافي���ة المخت���ارة لتخزي���ن ومعالجة البيان���ات بقوانين 

وتشريعات واضحة تنظم حماية وخصوصية البيانات.
وشدد »المركزي« على المصارف بضرورة المتابعة الدورية لمزود 
الخدمات الس���حابية، في ضوء سياس���ات أمن الخدمات السحابية، 

وقي���اس أدائه ومراجع���ة تقارير 
التدقي���ق الص���ادرة عنه بش���كل 
مس���تمر، وإتخ���اذ م���ا يل���زم في 
ح���ال تبي���ن أن م���زود الخدمات 

السحابية غير ملتزم بها.

الإطار الإ�شتراتيجي

وكان بن���ك الكويت المركزي 
قد إنته���ى مطلع العام الماضي، 
م���ن بن���اء اإلطار اإلس���تراتيجي 
لألمن الس���يبراني للقطاع المصرفي، وال���ذي يهدف إلى وضع إطار 

متكامل للتعامل مع المخاطر السيبرانية.
ووضع���ت المبادئ األساس���ية للتعامل مع المخاطر الس���يبرانية، 
الت���ي تش���مل تحديد متطلب���ات الحوكمة وإدارة المخاط���ر واإلمتثال 
وإدارة األزم���ات واإلس���تجابة للح���وادث الس���يبرانية والتعافي منها، 
كذلك التعاون وتبادل المعلومات السيبرانية، باإلضافة إلى التحسين 
والتطوير المس���تمر ورفع مستوى النضج المؤسسي في مجال األمن 

السيبراني.
ووض���ع اإلط���ار اإلس���تراتيجي خط���ة إلدارة األزم���ات المرتبطة 
بالهجمات السيبرانية في القطاع المصرفي وآلية لتنفيذها وإدارتها، 
وذل���ك بهدف رفع كفاءة الجه���ات الخاضعة لرقابة »المركزي« وتعزيز 
مرونتها في اإلستجابة للمخاطر السيبرانية، كما يتضمن كذلك تصوراً 
ش���اماًل لخطة إدارة األزمات الس���يبرانية وآلي���ة التبليغ عن الحوادث 
الس���يبرانية المس���ببة لتلك األزم���ات، واإلجراءات الواج���ب إتخاذها 
لإلس���تجابة لتلك الهجمات الس���يبرانية، ووضع مصفوفة لقياس أثر 
المخاطر المحتملة لالسترش���اد بها عند تنفيذ آلية التعامل، واإلبالغ 

والتنسيق بين البنوك في ما يتعلق بالحوادث السيبرانية.

اإ�شدار رخ�ش البنوك الرقمية 

أف���ادت مص���ادر مصرفية، أن بن���ك الكويت المركزي س���يصدر 
األطر والتعليمات الفنية والتش���غيلية الالزمة لتأس���يس بنوك رقمية 
ف���ي الكويت قريب���اً، بما يؤدي إلى فتح المجال أمام ش���ركات جديدة 
لتقديم الخدمات المالية، إستقامة مع أهداف برنامج تطوير القطاع 

المالي.
وتتمت���ع البن���وك الرقمي���ة بمي���زات ع���دة، أبرزها توفي���ر الجهد 
والوق���ت عل���ى العمي���ل، فض���اًل عن تخفيض أس���عار الخدم���ات، إال 
أنه���ا في المقابل تنطوي على تحدي���ات، أهمها مخاطر إختراق نظم 

الحماية واألمن المعلوماتي.

بنوك الكويت تتجه نحو »الرقمنة« الكاملة
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تتعامل مع النزاعات المتعلقة بالتقنيات الُمعّقدة الحالية والمستجدة

»محاكم مركز دبي المالي العالمي« 
تُطلق محكمة تخصصية لإلقتصاد الرقمي

أعلن����ت »محاكم مركز دبي المالي العالم����ي«، إطالق »محكمة متخصصة 
لإلقتص����اد الرقم����ي« الهادف����ة إلى تبس����يط وتس����وية كافة النزاع����ات المدنية 

والتجارية الُمعّقدة ذات الصلة باإلقتصاد العالمي الرقمي.
وتخت����ص المحكم����ة الجدي����دة بالتعامل م����ع النزاعات الوطني����ة والدولية 
المعقدة المتعلقة بالتقنيات الحالية والمستجدة في مجاالت متعددة، بدءاً من 
البيانات الضخمة إلى تقنيات »البلوك تشين« والذكاء اإلصطناعي، والخدمات 
الس����حابية وصوالً إلى النزاع����ات المتعلقة بالمركبات الجوي����ة غير المأهولة، 

وتقنيات الطباعة ثالثية األبعاد والروبوتات.
وأكد الش����يخ مكتوم بن محمد بن راش����د آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس 
مرك����ز دبي المالي العالم����ي »أن إطالق محكمة اإلقتصاد الرقمي، يُمثل خطوة 
ل إقتص����اد رقمي عالمي متكامل، تقوده موارد بش����رية ذات  رائدة تواكب تش����كُّ
كفاءة عالية وبنية تحتية قوية، وأبحاث وتطوير مستدام في قطاع التكنولوجيا«، 
مش����يراً إل����ى »أن البنية التحتي����ة لمحاكمنا في دبي، س����تبقى مواكبة لتطلعاتنا 
اإلقتصادية المستقبلية«، موضحاً »أن إطالق محكمة اإلقتصاد الرقمي يدعم 
جه����ود تطوير منظومة دعم قضائي جديدة قادرة على الوفاء بمتطلبات عملية 
التحول الرقمي، وتبني أحدث تقنياتها«، معتبراً »أن منظومة القضاء والمحاكم 
في دبي هدفها سيبقى دائماً ترسيخ عدالة ناجزة وسريعة في دولة القانون«.
وأوضح الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أنه »مع تنامي التحول 
الرقمي في التجارة والخدمات، وزيادة ترابط وتشابك اإلقتصادات المختلفة، 
أكث����ر م����ن أي وق����ت مضى، فإن م����ا يتم إبرامه م����ن إتفاقيات تجاري����ة متنوعة 
تتطل����ب نظاماً قضائياً مبتكراً، من أجل مواكبة هذا التطور وتقديم الضمانات 

والموثوقي����ة لدعم وحماية ش����ركات 
ودوائر األعمال«.

وأك����د رئيس مركز دب����ي المالي 
العالمي����ة  المحكم����ة  »أن  العالم����ي 
الجديدة تأتي كخطوة منس����جمة مع 
رؤية دولة اإلمارات وإستراتيجيتها ل� 
50 عام����اً مقبلة، لما لإلس����تفادة من 
قط����اع اإلقتصاد الرقم����ي والتقنيات 
المتقدمة من دور محوري وفاعل في 
تعزيز مس����ار التنمي����ة وتحقيق جودة 

الحياة«.
وتس����تهدف محكم����ة اإلقتص����اد 
الرقم����ي تبس����يط تس����وية النزاعات 
المدني����ة والتجارية المعق����دة المتعلقة باإلقتصاد الرقمي، فيم����ا يجري حالياً 
توظي����ف نخبة م����ن خبراء القضاء الدوليين لتش����غيل واإلش����راف عل����ى البنية 
التحتي����ة الرقمي����ة والق����درات الخدمي����ة المتطورة الت����ي تتمتع به����ا المحكمة 
المتخصص����ة، والمزم����ع أن تب����دأ في تقدي����م خدماتها خالل الرب����ع األول من 
لة لمجموعة أقس����ام المحاكم القائمة  الع����ام 2022، لتكون هذه المحكمة مكمِّ
المختصة، والتي تش����مل قسم التكنولوجيا واإلنشاءات وقسم التحكيم، اللذين 
أطلقتهما محاكم مركز دبي المالي العالمي، لتلبية الطلب المتزايد على الخبرة 

القضائية في قضايا كل قطاع بعينه.
وم����ن المقرر أن تؤس����س محاكم المركز أيضاً، في مس����تهل العام 2022، 
هيئ����ة عالمية من المحامين والخبراء لصوغ وإق����رار قواعد جديدة مخصصة 
لمحكمة اإلقتصاد الرقمي، سيتم إصدارها بعد ذلك بناء على حملة مشاورات 

عامة مدتها 30 يوماً.
من جهة أخرى، وّقعت س����لطة مركز دب����ي التجاري العالمي اتفاقية تعاون 
م����ع »بينانس« Binance، الم����زود العالمي الرائد للبنية التحتية لتقنية »بلوك 
تش����ين« والعمالت المشفرة، بهدف تأس����يس منظومة متكاملة لقطاع األصول 
اإلفتراضي����ة تُس����هم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالم����ي رائد في هذا القطاع 

الواعد، وتحقيق نمو إقتصادي طويل األجل من خالل اإلبتكار الرقمي.
وتأتي هذه الخطوة عقب اإلعالن عن تحويل مركز دبي التجاري العالمي 
إلى منطقة متكاملة لدعم تنظيم والرقابة على األصول اإلفتراضية والمشفرة 
ومنتجاته����ا وتبادالتها الرقمية ومش����غليها في اإلمارة، التي تس����عى بإس����تمرار 

لتبني التوجهات والتقنيات المبتكرة في مختلف القطاعات.
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تماشيًا مع رؤيته لتحسين تجربة العمالء من أجل حلول دفع وتسوية آمنة وفّعالة، أعلن مصرف البحرين 
 Onyx by JP Morgan »المركزي، اإلنتهاء بنجاح من إختبار الدفع عن طريق منصة »أونكس من جي بي مورغان

إذ يُعّد هذا، أول إختبار من نوعه لنظامJP Morgan Coin   في المنطقة.  ،Coin System
وقد مّكن اإلختبار بنك ABC من بدء عمليات الدفع اللحظية لشركة ألمنيوم البحرين »ألبا«  لصالح نظرائها 

في الواليات المتحدة، واإلستفادة من نظام JP Morgan Coin، وهو نظام مرخص للدفع والتسوية، يُمكن 
الكيانات المشاركة من تحويل الدوالر المودع لدى »جي بي مورغان«. 

وتدل النتائج الواعدة إلختبار الدفع، التي أشرف عليها مصرف البحرين المركزي، على إلتزام المملكة اإلرتقاء 
بالتكنولوجيا المالية، والسعي لتقديم أعلى مستويات الجودة من الخدمات، وأفضل تجربة للعمالء لمواصلة 

قيادة رحلة التحّول التكنولوجي المالي في المنطقة.

»البحرين المركزي« و»ألبا« و»ABC«  و»أونكس« 
التابعة لـ »جي بي مورغان« 

 JP Morgan Coin يختبرون »الدفع الرقمي« عبر نظام
القائم على »البلوكتشين« بنجاح
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مص���رف  محاف���ظ  ويق���ول 
رش���يد  المرك���زي  البحري���ن 
المع���راج: »يس���رنا اإلعالن عن 
نجاح هذا اإلختبار الذي يتماشى 
مع رؤيتنا وإستراتيجيتنا لتطوير 
وإث���راء الق���درات المقدم���ة إلى 
أصح���اب المصلح���ة ف���ي قطاع 
الخدمات المالية ف���ي المملكة، 
الناش���ئة  التقني���ات  بإس���تخدام 
والرائ���دة. ومن خ���الل عملنا مع 
»ألبا« وبنك ABC و»أونكس من 

رشيد المعراج 
محافظ مصرف البحرين المركزي

ج���ي بي مورغان«، نطمح إلى القضاء عل���ى أوجه القصور الموجودة 
راهناً في مجال المدفوعات التقليدية عبر الحدود ومعالجتها«.

علي البقالي
 الرئيس التنفيذي لشركة ألبا

الرئي���س  يلف���ت  ب���دوره، 
عل���ي  ألب���ا  لش���ركة  التنفي���ذي 
البقال���ي إلى »أهمية مش���اركتنا 
ومس���اهمتنا في إج���راء إختبار 
التكنولوجي���ا  له���ذه  ناج���ح 
المتط���ّورة، والتي نحن متأكدون 
من أنها ستُحس���ن أنش���طتنا في 
مج���ال إدارة النق���د. وقد كانت 
»ألبا« في طليعة المستفيدين من 
الحلول المالية المبتكرة واآلمنة 
والموثوقة الجدي���دة التي تجلب 
السرعة والكفاءة السلسة في عملياتنا المالية. كما أننا فخورون بأن 
نك���ون جزءاً من هذه المب���ادرة الرائدة في مملكة البحرين، وأن نعمل 
مع ش���ركاء مصرفيين أقوي���اء ذي ثقة وتحت رعاية مصرف البحرين 

المركزي«.

أما نائب الرئيس التنفيذي 
لمجموع���ة بن���ك ABC صائل 
الوعري، فيؤكد أننا »متحّمسون 
للغاي���ة لتحقي���ق ه���ذا اإلنجاز 
المه���م بالتع���اون م���ع مصرف 
و»ألب���ا«  المرك���زي،  البحري���ن 
و»أونكس من جي بي مورغان«، 
إلنش���اء  مهمتن���ا  م���ن  كج���زء 
»بنك المس���تقبل«، حيث تمكّنا 
م���ن اإلس���تفادة م���ن الق���درات 
لبن���ك  الرقمي���ة  المصرفي���ة 
ABC، لتس���هيل المدفوع���ات 

صائل الوعري
 نائب الرئيس التنفيذي
ABC لمجموعة بنك 

السلس���ة عب���ر الحدود، بإس���تخدام واجه���ات برمج���ة التطبيقات 
لدينا جنباً إلى جنب مع ش���بكة »بلوكتش���ين جي بي مورغان«. وقد 
تم إس���تخدام ال���دوالر في هذا اإلختبار، وس���وف تس���مح لنا هذه 
التكنولوجي���ا بزيادة خدماتنا الحالي���ة وإدخال المزيد من العمالت 

في المستقبل«.
وتوق���ع الوع���ري »تغّي���رات كبي���رة ف���ي جمي���ع أنح���اء العال���م 
م���ع العم���الت الرقمي���ة، والتي س���تلعب دوراً حاس���ماً ف���ي تمكين 
اإلقتصادات الرقمية في المس���تقبل. ونحن ال نزال ملتزمين دورنا 
كمساهم رئيسي في دعم طموح البحرين لقيادة اإلبتكار في مجال 

التكنولوجيا المالية في المنطقة«.

علي موسى 
الرئيس التنفيذي لبنك جي بي 

مورغان البحرين

م���ن جهت���ه يق���ول الرئي���س 
التنفي���ذي لبنك جي بي مورغان 
البحري���ن عل���ي موس���ى: »تلتزم 
ش���ركة أونك���س التابع���ة لبن���ك 
ج���ي ب���ي مورغ���ان بقي���ادة بناء 
الجيل المقبل من البنية التحتية 
ونح���ن  والتس���وية،  للمقاص���ة 
س���عداء بالعمل مع بنك مركزي 
رائ���د مث���ل مص���رف البحري���ن 
المركزي، ومؤسس���ة تُركز على 
اإلبتكار مثل بنك ABC لقيادة 
ه���ذا المش���روع ف���ي المنطقة. 

وسيس���اعد اإلختب���ار المكتم���ل مع »ألب���ا« وبنك ABC عل���ى إثراء 
المزيد من التطوير ألنظمة العملة الرقمية JPM، إلستخدامها في 

المستقبل من قبل شركائنا المصرفيين«.
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إعتم���د مجل���س إدارة غرف دبي إس���تراتيجية الغرف للس���نوات 
الثالث المقبلة )2022-2024(، والتي تقوم على 4 ركائز أساس���ية، 
تشمل تحسين وتطوير بيئة األعمال في دبي، وإستقطاب اإلستثمارات 
الخارجية والشركات العالمية إلى اإلمارة، وتحفيز التوسع الخارجي 
في األسواق العالمية للشركات العاملة في دبي، باإلضافة إلى تطوير 

وتنمية اإلقتصاد الرقمي في دبي.
ج���اء ذلك خالل إجتماع المجلس األول ف���ي العام 2022 والذي 
ُعق���د أخيراً في مقر غرفة دبي برئاس���ة عبدالعزيز عبداهلل الغرير، 
رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وبمشاركة عمر سلطان العلماء، رئيس 
مجلس إدارة غرفة دبي لإلقتصاد الرقمي، وسلطان بن سليم، رئيس 
مجل���س إدارة غرفة دب���ي العالمية، وأعضاء مجلس إدارة غرف دبي، 
وهم الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، وبطي سعيد الكندي، وخالد 
جمعة الماجد، وفيصل جمعة بالهول، وباتريك شلهوب، وهالل سعيد 
الم���ري، والدكت���ورة أمينة الرس���تماني، وطارق حس���ين خانصاحب، 
وغسان الكبس���ي وفي حضور حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة 

دبي.
وإعتمد المجلس كذلك موازنة الغرفة للس���نة الجارية، وتأسيس 

3 لج���ان جدي���دة من أعضاء المجلس، وهي لجنة اإلس���تثمار، ولجنة 
التدقيق والمخاطر، ولجنة الترشيحات والمكافآت.

وناقش أعضاء المجلس، خطط وآليات اإلس���تراتيجية الجديدة، 
ومواءمتها مع الخطط التنموية إلمارة دبي، وذلك وصوالً إلى تحقيق 
مستهدفات خطة دبي للتجارة الخارجية التي إعتمدها الشيخ محمد 
بن راش���د آل مكتوم، نائب رئي���س الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دب���ي، برفع قيمة تج���ارة دبي الخارجي���ة إلى تريليون���ي درهم خالل 

السنوات الخمس المقبلة.
ويق���ول عب���د العزيز الغرير، رئيس مجل���س إدارة غرف دبي: »إن 
اعتماد إس���تراتيجية الغرف للس���نوات الثالث المقبلة، يعكس إلتزام 
الغرف تحقيق رؤية الش���يخ محمد بن راش���د آل مكتوم، نائب رئيس 
الدول���ة رئي���س مجلس الوزراء حاك���م دبي، بأن تك���ون الغرف الذراع 
اإلقتصادي���ة األهم إلمارة دب���ي«، مؤكداً »أن عجلة العمل قد إنطلقت 
لتواكب طموحات اإلمارة بصناعة مس���تقبل اإلقتصاد«، مش���يراً إلى 
»إعتماد إستراتيجية متكاملة للمرحلة المقبلة تُعزز شراكة القطاعين 
العام والخاص، وتعكس الدور المستقبلي الذي ستُمارسه غرف دبي 
في رس���م مالمح مس���تقبل اإلقتصاد باإلمارة، وتحقيق أهداف ورؤية 

4 ركائز تدعم دبي
 كعاصمة إقتصادية ورقمية عالمية

تشمل إستقطاب اإلستثمارات الخارجية والشركات العالمية

األخبار والمستجدات

خالل اجتماع المجلس األول في عام 2022 في مقر غرفة دبي برئاسة عبدالعزيز الغرير ومشاركة عمر العلماء وسلطان بن سليم وحمد بوعميم
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القي���ادة الرش���يدة. وهذه اإلس���تراتيجية س���تكون إنطالق���ة متجددة 
في مس���يرة العمل الجاد لدعم قطاع األعمال واإلرتقاء بتنافس���يته. 
وس���يكون لدورنا المس���تقبلي في مراجع���ة التش���ريعات اإلقتصادية 
أهمية قصوى في تعزيز ش���راكة القطاعين العام والخاص، وتحديث 

نظمنا التشريعية بما يتوافق مع أهدافنا التنموية االقتصادية«.
ولفت الغرير إلى »أن اإلس���تراتيجية تشكل حجر األساس لتعزيز 
موقع وسمعة اإلمارة كعاصمة إقتصادية وإستثمارية وتجارية ورقمية 
ف���ي العال���م«، مش���يراً إلى »أن ج���ذب اإلس���تثمارات النوعي���ة ودعم 
اإلقتص���اد الرقمي، وتعزيز التج���ارة الخارجية، واإلرتقاء بتنافس���ية 
القطاع الخاص هي ركائز ستحرص الغرفة على تنميتها لرسم معالم 
المستقبل، مع المحافظة على إستدامة التميُّز في خدمة المتعاملين 

واألعضاء والقطاع الخاص«.
وأش���ار الغرير إلى »أن الغرفة هي مكّون رئيس���ي في خطة دبي 
للتجارة الخارجية التي إعتمدها الش���يخ محمد بن راش���د آل مكتوم، 
نائ���ب رئيس الدولة رئي���س مجلس الوزراء حاكم دب���ي، لرفع قيمتها 
م���ن 1.4 تريليون درهم إلى 2 تريليون درهم خالل األعوام الخمس���ة 
المقبل���ة. ونح���ن ماضون ف���ي جهودنا لتك���ون دبي عاصم���ة التجارة 
واإلس���تثمار، ووجهة أعمال المس���تقبل وقطاعاته المبتكرة الجديدة، 

وسنُضاعف إلتزامنا ونشاطنا لنحافظ على مكانتنا وسمعتنا في قلب 
منظومة التجارة العالمية«.

وأوضح الغرير »أن اإلقتصاد الرقمي هو لغة العصر المستقبلية، 
والغرفة عازمة في إس���تراتيجيتها الجديدة على ترسيخ مفهوم ريادة 
األعم���ال والتح���ول الرقم���ي، وما يش���مله ذلك من دع���م للقطاعات 
التقني���ة الجديدة ومفهوم الثورة الصناعية الرابعة، وإنترنت األش���ياء 
والذكاء اإلصطناعي والبلوك تشين، لتحفيز التحول الرقمي في بيئة 
األعم���ال، وإس���تقطاب أهم الش���ركات التقنية العالمي���ة إلى اإلمارة، 

وترسيخ مكانة دبي كعاصمة لإلقتصاد الرقمي«.
وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجل���س ال���وزراء حاكم دب���ي، قد أقّر ف���ي م���ارس/آذار 2021 إعادة 
هيكل���ة الغرفة، وتش���كيل ثالث غ���رف لإلمارة، تش���مل: غرفة تجارة 
دب���ي، وغرفة دبي العالمي���ة، وغرفة دبي لإلقتص���اد الرقمي، بهدف 
تمكين مجتمع األعمال بدبي، ودعم القطاعات اإلقتصادية التقليدية 
والمس���اهمة الفاعلة في تحفيز وتوسيع تجارة دبي الخارجية، ودعم 
مصالح الش���ركات اإلقليمية والعالمي���ة التي تتخذ من دبي مقراً لها، 
وتطوير قطاعات اإلقتصاد الرقمي الجديد وخلق فرص إس���تثمارية 

جديدة فيه، والدفع نحو التحول الرقمي الشامل.
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 قال العاهل السللعودي الملك سلللمان بللن عبدالعزيز، خالل 
الخطاب الملكي السللنوي أمام مجلس الشللورى عبر اإلتصال 
المرئللي، »إن »رؤيللة المملكللة 2030« إنطلقت مللن أجل وطن 
مزدهر يتحقق فيه ضمان مستقبل أبنائنا وبناتنا، بتسخير 
منظومللة متكاملللة من البرامللج؛ لرفع مسللتوى الخدمات من 
تعليم وصحة وإسللكان وبنية تحتية، وإيجللاد مجاالت وافرة 
مللن فللرص العمللل، وتنويللع اإلقتصللاد، ليتمتللع بالصالبللة 
للرات عالميًا، لتحتللل المملكة  والمتانللة في مواجهللة المتغيِّ

مكانتها الالئقة إقليميًا وعالميًا«.

وأضاف الملك س���لمان أنه »من أجل الوصول إلى هذا المستوى 
الالئ���ق ببالدنا، فق���د عملت الحكوم���ة على تطوير الجه���از اإلداري 
للدول���ة، بحي���ث يش���مل جميع المؤسس���ات والخدمات والسياس���ات 
الحكومية، مما يُس���هم ف���ي اإلرتقاء بالقدرات التنافس���ية لإلقتصاد 
الوطن���ي، واإلرتقاء بجودة الخدم���ات ورفع كفاءتها، ليكون التمّيز في 

األداء هو أساس تقويم مستوى كفاءة األجهزة العاملة في البالد«.
وأكد العاهل الس���عودي »أن اإلقتصاد الس���عودي نجح في إجتياز 
الكثير من العقبات والتحديات التي واجهها العالم هذا العام )2021(، 
والعام الماضي بس���بب الجائحة، وهذا ما أش���ار إليه صندوق النقد 
الدول���ي بتأكيد إس���تمرار التعافي في إقتص���اد المملكة، مما يعكس 
الدور البارز لإلصالحات اإلقتصادية والهيكلية التي نُِفذت في إطار 

 الملك سلمان: 
»رؤية 2030« إنطلقت لتنويع اإلقتصاد 

في مواجهة المتغيِّرات العالمية

األخبار والمستجدات

 العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز

»رؤية المملكة 2030«.
وأوضح الملك س���لمان »أن سياسات اإلستدامة المالية إنعكست 
إيجاب���اً عل���ى التعاف���ي التدريجي لإلقتص���اد المحلي، كم���ا واصلت 
اإلس���تثمارات الجديدة ف���ي المملكة نموها المّط���رد، وذلك ما ظهر 
جلياً في أداء األنش���طة حتى نهاية الربع الثالث من العام 2021، مع 
توقعات بتحقي���ق فوائض مالية في الميزانية العامة للدولة في العام 
2022، وإنخف���اض مؤش���رات الدي���ن العام إل���ى 25.9 % من الناتج 
المحل���ي، مقاب���ل 29.2 % في العام 2021. أم���ا برامج التخصيص 
ع من جودة  التي بدأ العمل بها منذ العام 2018 فإنها س���تزيد وتس���رِّ
ز القدرة على إس���تدامة  الخدم���ات، وتولد الفرص اإلس���تثمارية وتُعزِّ

إقتصاد المملكة وقدرته التنافسية«.
ولف���ت الملك س���لمان إل���ى »أن النجاحات التي ت���م تحقيقها في 
مج���ال التعليم كثيرة ومميزة، حيث يس���تمر العمل في برنامج تطوير 
الجامعات ومؤسس���ات التعليم العالي، وقد حصل عدد من جامعاتنا 
عل���ى مراك���ز متقدمة ف���ي المؤش���رات العالمي���ة، كما تس���ير برامج 
اإلبتعاث إلى الخارج في التخصصات التي تخدم سوق العمل وتتواءم 

مع »رؤية المملكة 2030« بشكل مميَّز«.
ومؤخراً، تم اإلعالن عن إطالق مدينة األمير محمد بن س���لمان 
غي���ر الربحي���ة في عرقة، والتي س���تكون أول مدينة غي���ر ربحية في 
العال���م، ممكنة للتعليم وحاضن���ة لألكاديميات والكلي���ات والمتاحف 

ومراكز المؤتمرات، باإلضافة إلى مراكز اإلبداع ومدارس مسك.
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وخل���ص الملك س���لمان إلى 
»أن المرحل���ة الثاني���ة من »رؤية 
المملكة 2030« بدأت منذ مطلع 
العام 2021 وستس���ير  إلى العام 
2025، مس���تهدفة دف���ع عجل���ة 
اإلنجاز، والمحافظة على الزخم 
المطلوب؛ لمواصلة اإلصالحات 
وتلبية تطلعات وطموحات وطننا 

الغالي«.

الإ�شتثمار الأجنبي 

المبا�شر لل�شعودية 

يقفز 393 % في 9 اأ�شهر  

من جه���ة أخرى، جذبت المملكة العربية الس���عودية إس���تثمارات 
أجنبية مباشرة بنحو 6.58 مليار ريال )1.75 مليار دوالر( خالل الربع 
الثال���ث 2021، مقابل 4.1 مليار ري���ال )1.1 مليار دوالر( خالل الفترة 

نفسها من العام الماضي، مرتفعة 61 % وقيمة 2.5 مليار ريال.
وف���ق بيانات البنك المركزي الس���عودي »س���اما«، بلغ اإلس���تثمار 
األجنبي المباشر 65.2 مليار ريال )17.4  مليار دوالر(، مقابل 13.2 
ملي���ار ريال )3.5 مليارات دوالر( في الفت���رة عينها من العام 2020، 
بزي���ادة 393 %. وس���جل صاف���ي اإلس���تثمارات األجنبية المباش���رة 
المتدفقة إلى المملكة العربية السعودية خالل الربع الثاني من العام 
2021، أعل���ى قيمة على اإلط���الق وفق البيانات المتاحة، بنحو 51.9 
مليار ريال )13.8 مليار دوالر(، بس���بب الصفقة التي أتّمتها »أرامكو« 
الس���عودية مع إئتالف دولي من المس���تثمرين في شأن بيع حصة من 

شركة تابعة بقيمة 12.4 مليار دوالر.
وتس���تهدف السعودية زيادة صافي اإلس���تثمار األجنبي المباشر 
المتدفق إلى البالد بنس���بة 1816 % خالل عش���رة أعوام )من العام 
2021 حتى العام 2030(، ليبلغ 388 مليار ريال )103.5 مليار دوالر( 
س���نوياً في حل���ول الع���ام 2030، فيم���ا كان 20.2 ملي���ار ريال )5.4 

مليارات دوالر( في العام 2020.
وإرتف���ع صافي اإلس���تثمارات األجنبية المباش���رة المتدفقة إلى 
السعودية خالل العام 2020، بنسبة 18.3 %، ليبلغ نحو 20.2 مليار 
ري���ال )5.4 ملي���ارات دوالر(، مقابل 17.1 مليار ري���ال )4.6 مليارات 
دوالر( ف���ي الع���ام 2019. وتُع���د اإلس���تثمارات األجنبي���ة المباش���رة 
المتدفقة إلى السعودية خالل العام 2020 هي األكبر في أربعة أعوام 
)منذ العام 2016 عندما بلغت 27.95 مليار ريال( رغم تفشي جائحة 
 كورونا، التي أدت إلى تهاوي اإلستثمارات األجنبية المباشرة عالمياً.

وإخت���ارت 44 ش���ركة عالمي���ة الرياض مق���راً إقليمياً لها، إس���تجابة 
لمكانة الرياض كأكبر إقتصادات مدن المنطقة.

ج���اء ذل���ك نتيجة إتخ���اذ المملكة ع���دداً من اإلج���راءات لجذب 

اإلستثمارات األجنبية وتسهيل تدفقها لإلقتصاد السعودي، ما جعلها 
تتقدم بشكل كبير في مؤشرات مناخ وبيئة وتنافسية األعمال عالمياً.
وم���ن بين تلك الخطوات، عزُم الس���عودية إيق���اف التعاقد مع أي 
ش���ركة أو مؤسس���ة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في 
غي���ر المملكة إعتب���اراً من مطلع العام 2024، ويش���مل ذلك الهيئات 

والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.
ويأتي ذل���ك لضمان أن المنتجات والخدمات الرئيس���ة التي يتم 
شراؤها من قبل األجهزة الحكومية المختلفة، يتم تنفيذها على أرض 

المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
ولن يؤثر القرار في قدرة أي مستثمر على الدخول في اإلقتصاد 
الس���عودي أو اإلس���تمرار ف���ي التعامل م���ع القطاع الخاص، وس���يتم 

إصدار الضوابط المتعلقة بذلك.
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شللّكل اإلعالن عن توحيد أرقام الخسللائر بين الحكومة ومصرف لبنان في نهاية العام 2021 بارقة أمل للبنانيين، كونها أحد 
المداخل األساسللية لبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وهذا أمر إنتظروه منذ إشللتداد االزمة المالية مع قرار حكومة 
الرئيس حسان دياب التوقف عن دفع لبنان لمستحقاته المالية في آذار العام 2020. لكن رغم خسارة الوقت وتضييع الفرص 
أمللام التدقيللق الجنائي والتفاوض مع الصنللدوق، توصلت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إلى تحديد قيمة الخسللائر، وأعلن 
نائب رئيس الحكومة سللعادة الشللامي خالل الشللهر االخير من العام أن »رقم الخسللائر الذي تم التوصل له، هو في حدود 68 

مليار دوالر أو 69 مليارًا، وهذا الرقم قابل للتعديل«، موضحًا أن »ال خالف على هذه األرقام«.

هللذه العبللارة االخيرة قد تكللون المفتاح الذي لم تتمكللن حكومة الرئيس دياب من إيجللاده لفتح باب الحل أمللام اللبنانيين 
وإخراجهم من المأزق اإلقتصادي الذي يتخبطون فيه منذ نحو ثالث سللنوات، إذ شللكل اإلختالف حول االرقام بين حكومة 
ديللاب ومصللرف لبنان عائقللًا أمام بدء المفاوضات مللع صندوق النقد الدولي التللي ينتظرها اللبنانيون علللى أحّر من الجمر، 
إلخللراج بللالد االرز من أسللوأ أزماتها منذ الحللرب األهلية التي دارت رحاهللا بين عامي 1975 و1990. وهذا مللا يبدو أن حكومة 
الرئيللس نجيللب ميقاتي قد نجحت فيه، إذ أعلن الشللامي أن »أبرز خطللوط خطة التفاوض مع صنللدوق النقد الدولي، تقوم 
على حماية المودعين الصغار أواًل، أما َمن إسللتفاد من المودعين من الفوائد العالية سللابقًا فقد يتحّملون أكثر بموضوع سّد 

الفجوة الحاصلة«.

مقابالت

الحكومة ومصرف لبنان 
يتفقان على حجم الخسائر في القطاع المصرفي 
تمهيدًا لبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي
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ت�شاطر لتحديد حجم الخ�شائر

بأخرى، ألنها المسؤول األول عن سوء اإلدارة المالية واإلنهيار«. 
يلف���ت أفيوني إلى أن »المعضل���ة األخرى التي يجب التصّدي لها 
ه���ي كيف تتحّمل الدولة مس���ؤوليتها ف���ي توزيع الخس���ائر، وبرأيي، 
هذا األمر من خ���الل آلية تعويض المودع اللبناني بالتحديد بطريقة 
خاص���ة وإضافي���ة، كونه تكّبد خس���ائر ول���م يكن لديه الخيار س���وى 
وضع مّدخراته في المصارف اللبنانية، ألن هذا األمر يُشكل مشكلة 
داً على أنه في »عملية توزيع الخس���ائر، على  إجتماعية كبيرة«، مش���دِّ
الدولة تحّمل مسؤوليتها، وهذا يتم عبر آلية معينة يتم اإلتفاق عليها  
لتعويض المودعين مباش���رة من الدولة لتجن���ب الكارثة التي ضربت 
الم���ودع والمّدخر اللبناني، عكس المس���تثمر األجنب���ي أو المضارب 

الذي إتخذ مخاطر وعليه تحمل المسؤولية«.

الحل بفتح الأفق ال�شيا�شي والحوكمة

حمود:
 خسارة الناس أموالها 
ُيصيب لبنان بسمعته 
وبقطاعه المصرفي 
ومن غير المسموح 

أن يخسر المودع
 و يبقى المصرف

إذاً، اإلتف���اق على حجم الخس���ائر خطوة أولى ضرورية للحكومة 
اللبنانية مع س���عيها للتف���اوض على برنامج دعم م���ن الصندوق، ألن 
التوصل إلى إستراتيجية للتعامل مع هذه الخسائر يحتاج إلى توليفة 
تتضمن توحيد أرقام الخس���ائر وتنفيذ إصالحات ش���املة إلس���تعادة 

الثقة وتقوية حوافز اإلستثمار وتعزيز الحوكمة والشفافية.
يُقدم الخب���راء اإلقتصاديون قراءات متع���ّددة لهذه الخطوة التي 
قامت بها الحكومة اللبنانية، لكنهم يُجمعون على أنها ضرورية للبدء 
برحل���ة الع���الج المال���ي واإلقتصادي ال���ذي يحتاجه لبن���ان والقطاع 
المصرفي. في هذا اإلطار، يشرح الوزير السابق والخبير المصرفي 
عادل أفيوني لمجلة »إتحاد المصارف العربية«، أن »تحديد الخسائر 
خط���وة مهمة جداً، وهذه العملية كان يج���ب أن تحصل منذ أكثر من 
عامي���ن. ويا لألس���ف حصل تعطي���ل لهذه العملية م���ن دون أي مبّرر 
علم���ي، وجرت محاوالت »تش���اطر في تحديد الخس���ائر« مما أضاع 

على لبنان الوقت وسّبب المزيد من اإلنهيار باإلقتصاد والبلد«. 
وي���رى أفيوني أنه »حالياً يب���دو أنه تم اإلتفاق على هذه الخطوة، 
ولكن األهم هو كيفية توزيعها، وهذا هو الخطأ الذي إرتكبته حكومة 
الرئيس حسان دياب )رغم تحديد الخسائر بطريقة علمية(، إال أنها 
داً على أنه »من المهم في هذه  أخفقت  في توزيع الخس���ائر«، مش���دِّ
الخطة الجديدة  أن يكون توزيع الخس���ائر عادالً وعلمياً وموضوعياً، 
ويتب���ع المبادئ المالية األساس���ية بالتراتبية، ألن���ه في خطة الرئيس 
حسان دياب تم تحميل المودعين نحو 40 مليار دوالر كخسائر وهذا 
أم���ر غير مقب���ول، ووعدوهم بأنهم س���يُخّففون من ه���ذا العبء عبر 

إسترجاع األموال المنهوبة وهذه مجرد وعود«. 
يضي���ف أفيوني: »في الخط���ة الجديدة، يجب أن يحصل تخفيف 
م���ن الع���بء عل���ى المودعين ق���در المس���تطاع، عبر تحمي���ل الدولة  
أوالً المس���ؤولية، وبعده���ا المص���رف المركزي والمص���ارف، وأخيراً 
المودعي���ن، بمعنى آخر أن يكون هناك تراتبية في تحديد الخس���ائر 
وعل���ى الدول���ة أن تتحّمل قس���ماً مهماً من هذه الخس���ائر بطريقة أو 

أفيوني:
 لتوزيع الخسائر

 بشكل عادل 
وعلمي وموضوعي 

وفق المبادئ
 المالية األساسية 

بالتراتبية

ينطلق الرئيس السابق  للجنة التحقيق الخاصة في مصرف 
لبنان الدكتور س����مير حمود في مقاربته ملف تحديد الخس����ائر، 
إنطالق����اً من مبدأ الحفاظ عل����ى حقول المودعين، ويعتبر لمجلة 
»إتحاد المصارف العربية« أنه »ال يُمكن فرز المودعين اللبنانيين 
بي����ن مودع كبير ومودع صغير، وعندم����ا نُفكر بحقوق المودعين، 
علينا أن نس����لك إتجاه����اً مزدوجاً وهو أن حق����وق الناس وتعبهم 
س����ة«، الفتاً إلى أنه »يج����ب أن نأخذ في  ورزقه����م ه����ي أمور مقدَّ
اإلعتب����ار أن خس����ارات الن����اس ألمواله����ا يُصيب لبنان بس����معته 
وبقطاعه المصرفي، ألنه غير مسموح بأي منطق مالي محاسبي 
وقانوني أن المودع يخسر والمصرف يبقى«، ويُشير إلى أنه »إذا 
المودع خس����ر أمواله، فالمصرف يج����ب أن يختفي عن الخارطة 
المصرفية حتى ولو كانت الخسارة 1 % من الوديعة، ألن الودائع 
قبل الرس����اميل، والمودع ال يخس����ر إاّل بعد خس����ارة الرأس����مال، 

وحين يختفي الرأسمال يختفي المصرف أيضاً«.
ويضي����ف الدكت����ور حم����ود: »في ح����ال كانت الخس����ائر على 
حس����اب المودعي����ن، يجب أاّل يبقى أي مص����رف، وهذا أمر غير 
مط����روح، ولغة الخس����ائر هي لغة مّطاطة، وهناك فعاًل خس����ائر 



Union of Arab Banks (January 2022)احتاد املصارف العربية  )كانون الثاين/ يناير 2022(74

لكنها لم تنتج عن تآكل موجودات المصارف والمصرف المركزي 
أو الدولة، بل من تأثير سعر الصرف على العملة األجنبية وعدم 
وجوده����ا في مص����رف لبن����ان والمصارف، وه����ذا النقص هو ما 
داً على أن »مشكلتنا الحقيقية هي العملة  يشكل الخسائر«، مشدِّ
األجنبية بمخزونها، والطلب عليها، أي ما هو الحجم الذي يملكه 
القطاع المصرفي من العملة األجنبية وكدولة وما هي إلتزاماتهم 

بالعملة األجنبية«. 
يرى حمود أنه »إذا كنا نعتبر أن 69 مليار دوالر هي خس����ائر 
القط����اع المصرفي، علينا أن نُح����ّدد إلتزامات بالعمالت الصعبة 
وه����ي من وج����ه نظري نح����و 140 ملي����ار دوالر، تُمث����ل نحو 105 
ملي����ارات دوالر ودائ����ع بالعمل����ة األجنبية، وتمث����ل 35 مليار دوالر 
كق����روض مباش����رة م����ع المؤسس����ات المالية إلى جانب س����ندات 
اليوروبن����دز«، موضح����اً أن »الموج����ود  ه����و 14 ملي����ار دوالر في 
المصرف المركزي، وموجودات الذهب بنحو 16 ملياراً، والقطاع 
المصرفي بإس����تثماراته وودائعه في الخارج 6 مليارات، والسلف 
الممنوح����ة للقطاع الخاص بالعملة االجنبية بحدود 10 مليارات، 
ما يعني أن الفرق هو ما بين 95 مليار دوالر و105 مليارات، وهو 
الفج����وة أكثر مما هي خس����ارة، ألن موج����ودات البلد تُغطي 100 
ملي����ار دوالر، ودي����ن الدولة ه����و 35 ملياراً، باالضاف����ة إلى فجوة 

مصرف لبنان«.
يضي����ف حمود: »أنا من الحرص����اء على حقوق المودع والبلد 
والقط����اع المصرف����ي، وفت����ح الباب عن هذه الفج����وة ال يعني أنه 
سيتم تغطيتها من قبل صندوق النقد الدولي في حال تم اإلتفاق 
مع����ه عل����ى خط����ة إنق����اذ، ب����ل س����يغطي 5 % منها عل����ى األكثر، 
ومس����اعدات مؤتمر »س����يدر« والدول العربي����ة والمجتمع الدولي 
داً عل����ى أن »اإلنقاذ يتم من خالل  لن تغطي هذه الفجوة«، مش����دِّ
برمجة هذه اإللتزامات على األمد الطويل، وإعادة هيكلة القطاع 
المصرف����ي وإع����ادة فتح البلد على العمل، وه����ذا ال يُمكن أن يتم 
إاّل من خالل الحل السياسي،  ومن دون ذلك هو ضياع في لعبة 

األرقام وإهدار في الوقت، وزيادة في الفجوة المالية«. 
ويخت����م حمود: »ال ح����ل إاّل من خالل ش����مولية الحركة، بدءاً 
من الحل السياسي، وفتح األفق السياسي والحوكمة واإلقتصاد. 

أما لغة األرقام ال تُفيد إذا لم تستند إلى هذا الحل الصحيح«.

�شطو غير م�شّلح على القطاع الم�شرفي 

يُس����جل الخبي����ر اإلقتصادي والمالي ورئي����س مركز األبحاث 
ف����ي بنك بيبل����وس الدكتور نس����يب غبريل مالحظ����ات عدة على 
خطوة تحديد الخس����ائر التي قامت بها حكومة الرئيس ميقاتي، 
إذ يقول لمجلة »إتحاد المصارف العربية« إن »ال شك في أن أداء 
الحكومة الحالية مختلف عن أداء حكومة الرئيس حس����ان دياب 

الت����ي إتخ����ذت قراراتها في ش����أن القطاع المصرف����ي، في غرفة 
مغلقة مع مستش����اريها، ولم تتباحث باألمر مع االطراف المعنية، 
وأصدروا ما يس����مى بمش����روع اإلنقاذ المالي، ليتبين في ما بعد 
أنه س����طو غير مسلّح على القطاع المصرفي في لبنان، وتحميله 
كل ما يُس����ّمى بالخس����ائر وإس����تبداله ب� 5 مص����ارف جديدة غير 

واضحة المعالم«.
ويرى الدكتور غبريل أن »ما يحصل اليوم، أن حكومة الرئيس 
ميقات����ي تتبع مقاربة مختلفة لجهة التعاون مع األطراف المعنية، 
وال س����يما مصرف لبنان، وتأخذ برأيه����م، واألهم أنها مدركة أن 
التعاف����ي اإلقتص����ادي ال يُمك����ن أن يتم من دون قط����اع إقتصادي 
س����ليم والهدف هو إس����تمرارية القطاع المصرفي«، الفتاً إلى أن 
»تحدي����د الفج����وة المالية ب����� 69 مليار دوالر، ه����ي برأيه  »خطة 
ب«، ألن����ه يرى أن هن����اك خياراً آخر يتمثل في تعهد الدولة بدفع 
إلتزاماتها بالكامل وديونها، ولكن هذا الخيار ال يتم نقاشه. علماً 
أن الدول����ة اللبناني����ة لديها مق����درات كافية وأص����ول للقيام بهذه 
الخطوة، والجميع يتفهم أن مدة الدفع لن تكون في فترة قصيرة 
أو م����ع فوائد، ولكن المطل����وب هو اإللتزام بدف����ع ديونها عندها 
ينتق����ل النقاش من البحث في الخس����ائر الت����ي حصلت والفجوة 

المالية الموجودة إلى نقاش آخر«. 
يضيف غبريل: »الرقم الذي طرحه نائب رئيس مجلس النواب 
ل����م يناقش بع����د مع المصارف أو الجمعي����ة، وال علم لي كيف تم 
التوصل إلي����ه أو كيفية توزيعه، وليس صحيحاً أن صندوق النقد 
الدول����ي كان قاباًل بالخطة التي طرحتها حكومة الرئيس دياب«، 
داً على أن »مصرف لبنان والحكومة متفقين على أن يذهبوا  مشدِّ
إلى طاولة المحادثات مع صندوق النقد بأرقام موحدة، واألخير 
يؤيد الخطوة التي وصلت إليها الحكومة في شأن الفجوة، بغض 

النظر عن التعديالت التي يمكن أن تحصل«.
ويختم غبريل: »األهم أن هناك تواصاًل يحصل بين األطراف 
المعني����ة، أي الحكوم����ة ومصرف لبنان وصن����دوق النقد الدولي، 

صحيح أنه غير رسمي ولكنه مؤشر جيد«. 
باسمة عطوي

غبريل: 
إلتزام الدولة بدفع 

ديونها ينقل النقاش 
من البحث في الخسائر 

والفجوة المالية 
الموجودة

 إلى نقاش آخر
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حافظت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في 
منطقة الش���رق األوس���ط وإفريقيا، على لقب العالمة 
التجاري���ة المصرفية األعلى قيمة في منطقة الش���رق 
األوس���ط وإفريقي���ا بقيم���ة 7,056 ملي���ار دوالر وفقاً 

للتقييم السنوي الصادر عن وكالة »براند فاينانس«.
وق���د إرتفعت قيمة العالم���ة التجارية المصرفية 
ل���� QNB إل���ى 7,056 مليار دوالر مقارن���ة ب� 6,107 

ملياراً في العام الماضي.
وإحتل���ت عالمة QNB التجاري���ة المركز ال� 45 
ضمن أفضل 50 عالمة تجارية مصرفية حول العالم، 
متقدمة بثالث مراكز عن تصنيفها في العام الماضي، 
حي���ث كانت في المركز ال� 48، كما إرتفع مؤش���ر قوة 
العالم���ة التجارية للمجموعة م���ن 82 إلى 83 مقارنة 

بمؤشر العام 2021.
ورغ���م التحديات التي فرضته���ا جائحة »كوفيد- 
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QNB العالمة التجارية المصرفية األعلى قيمة 
في الشرق األوسط وإفريقيا بقيمة 7,056 مليار ات دوالر

19«، فق���د نجح البنك في تعزيز ريادته عبر تقديم مجموعة متكاملة من 
الخدمات المصممة لتلبية متطلبات عمالئه عبر شبكة فروعه المتنامية 

إقليمياً ومحلياً.
يعك���س هذا اإلنج���از األداء المال���ي القوي والتوس���ع الدولي الناجح 

لعالمة QNB التجارية في أكبر األسواق المالية حول العالم.
وتق���ول هبة علي التميمي، مدير ع���ام إدارة اإلتصاالت في مجموعة

QNB : »نجح���ت مجموع���ة QNB   ه���ذا الع���ام ف���ي تعزي���ز ريادتها 
اإلقليمي���ة كأعل���ى عالم���ة تجارية مصرفية قيمة في الش���رق األوس���ط 
وإفريقي���ا، رغ���م التحدي���ات الناجمة عن جائحة »كوفيد- 19«. وال ش���ك 
ف���ي أن هذا اإلنجاز يعكس األداء المالي القوي والتوس���ع الدولي الناجح 

لعالمة  QNB التجارية في أكبر األسواق المالية حول العالم«.
 وأضافت التميمي: »لم يكن هذا النجاح المستمر ليتحقق لوال جهودنا 
المتواصل���ة لتعزيز هوية البنك وترس���يخ عالمته التجارية، باإلضافة إلى 
حرصن���ا عل���ى تقديم أعلى مس���تويات الخدمة لعمالئنا واإلس���تثمار في 

تطوير حلولنا الرقمية، تماشياً مع االستراتيجية الناجحة للمجموعة«.
وق���ال ديفيد هاي الرئيس التنفيذي ل���� »براند فايننس«: »تجاوز نمو 
QNB متوس���ط   أفض���ل 50 عالمة تجارية مصرفي���ة، مما يعكس العمل 
الج���اد ال���ذي تم بذله لتعزي���ز العالم���ة التجارية وتنمي���ة األعمال خالل 
الس���نوات الماضي���ة. وتلع���ب العالم���ة التجارية لمجموع���ة QNB دوراً 
رئيسياً لتوحيد عملياتها التي إستفادت من اإلستثمار الكبير في الخدمات 
الرقمية لعمالئها من األفراد والش���ركات، كما ساهمت في ترسيخ مكانة 

QNB ضم���ن أفض���ل 50 عالمة تجاري���ة مصرفية من تصني���ف »براند 
فاينانس« ألفضل 500 عالمة تجارية مصرفية في العالم«.

وأضاف ديفيد هاي: »في القطاع المصرفي، تتمثل مؤش���رات األداء 
الرئيس���ية لق���وة العالمة التجارية ف���ي رؤية أصح���اب المصلحة لتطوير 
المنتج���ات والخدمات المصرفي���ة وجودة المنصات الرقمية، ومس���توى 
خدم���ة العم���الء، إلى جان���ب إمكانية الوص���ول إلى العم���الء. وقد تفوق 
QNB في جميع هذه المؤش���رات خ���الل العام الماضي، وهو ما إنعكس 
في نمو قيمة عالمته التجارية المصرفية وإرتفاع مؤشر قوتها على مدار 

ال� 12 شهراً الماضية«.
وتُصدر »براند فاينانس«، الوكالة اإلستشارية المستقلة والمتخصصة 
ف���ي تقيي���م العالمات التجارية، س���نوياً قائمة أق���وى 500 عالمة تجارية 
مصرفي���ة في العالم وذل���ك بالتعاون مع مجلة »ذا بانكر« العالمية، إحدى 
إصدارات »فايننشال تايمز« التي تُعد مصدراً أساسياً للبيانات والتحاليل 

المالية والبنكية.
وتتواج���د مجموع���ة QNB، التي تفخر بمش���اركتها كداعم رس���مي 
ل���كأس العال���م FIFA 2022™ في الش���رق األوس���ط وإفريقيا، في أكثر 
م���ن31  بل���داً وثالث ق���ارات حول العال���م، حيث تقدم أح���دث الخدمات 

المصرفية لعمالئها.
ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 27,000 موظف يخدمون أكثر من 
20 ملي���ون عميل في أكثر من 1000 ف���رع ومكتب تمثيلي، باإلضافة إلى 

شبكة واسعة من أجهزة الصراف اآللي تزيد عن 4,500 جهاز.
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حققت دولة قطر عددًا من اإلنجازات الالفتة في تقرير المرصد العالمي لريادة األعمال لدولة قطر لعام 2020 – 2021، الصادر 
بالتعللاون بيللن التحالف الدولي للمرصللد العالمي لريادة األعمال بقيادة جامعة بابسللون في أميللركا، وكلية لندن لألعمال، 
وبنك قطر للتنمية الذي ُيعد ممثل دولة قطر في إصدار هذا التقرير. وقد عكسللت نتائج التقرير نموًا مسللتمرًا في مختلف 
زة في بعض المجاالت التي يتناولها التقرير، رغم التبعات اإلقتصادية التي  المجاالت التي تم قياسها، مع إحراز نتائج متميِّ

جلبتها جائحة »كوفيد – 19«.
وُيقّدم التقرير صورة شاملة عن نشاط ريادة األعمال على مستوى أصعدة عدة، باإلضافة إلى تحليل خصائص رواد ورائدات 
األعمللال، موضحًا دوافعهللم وطموحاتهم وتوجهاتهم الريادية المسللتقبلية، ومسللتمدًا نتائجه من إسللتطالعات الرأي التي 

ُأجريت ألكثر من 3000 مشارك ومشاركة، من مختلف الجنسيات في دولة قطر من الفئة العمرية بين 18 – 64 عامًا.

األولى في المنطقة والرابعة عالميًا في أفضل السياسات الضريبية  

المرصد العالمي:
 قطر تقفز إلى المركز الـ 13 عالميًا بنشاط ريادة األعمال
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به����ا، وهو المؤش����ر الذي نالت في����ه دولة قطر المرتب����ة األولى عالمياً من 
حيث فعالية الموظفين في تطوير المؤسسات التي يعملون بها.

ومن بين أهم المؤشرات التي يتناولها التقرير ما يتعلق بمستوى بيئة 
ري����ادة األعمال المحلية، من خالل رص����د آراء عدد من الخبراء المحليين 
حول 14 محوراً مختلًفا تغطي البنية األساس����ية والداعمة لريادة األعمال 
مث����ل تموي����ل رواد األعم����ال، والسياس����ات الحكومي����ة الحالي����ة، والبرامج 
الداعم����ة لرواد األعمال. علماً أن دولة قطر حلّت في المرتبة الثالثة على 
الش����رق األوس����ط وشمال أفريقيا والثامنة على مس����توى العالم في مؤشر 

بيئة ريادة األعمال.

المحاور الفرعية

وعلى مس����توى المحاور الفرعية لمؤش����ر بيئة ري����ادة األعمال، جاءت 
دول����ة قط����ر في المرتب����ة األولى على الش����رق األوس����ط وش����مال أفريقيا 
والرابع����ة عالمي����اً ف����ي أفضل السياس����ات الحكومي����ة الداعم����ة المتعلقة 
بالضرائ����ب واإلجراءات البيروقراطية. كذلك حلت دولة قطر في المرتبة 
التاس����عة عالمياً في دعم الحكومة للش����ركات الجديدة والنامية لمواجهة 
أزمة »كوفيد – 19«، والثالثة على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا.
أما على صعيد محور تنمية القدرات والمهارات الريادية، فنالت دولة 
قطر المرتبة األولى على الشرق األوسط وشمال أفريقيا والخامسة عالمياً 
ف���ي تعليم وتدريب ريادة األعمال في المراح���ل الجامعية والتعليم المهني، 
في إنعكاس للمبادرات الوطنية العديدة التي تطلقها المؤسس���ات القطرية 
مث���ل مس���ابقة »الفك���رة« التي ينظمها بن���ك قطر للتنمية، إل���ى جانب حزم 
التدريب واإلرشاد المتنوعة بالتعاون مع المؤسسات الداعمة والجامعات.

النتائج البارزة

وف����ي تعلي����ق له عل����ى النتائج الب����ارزة الت����ي حققتها دول����ة قطر، قال 
عبدالرحمن بن هش����ام الس����ويدي، الرئيس التنفي����ذي باإلنابة لبنك قطر 
للتنمي����ة: »يُقدم تقرير المرصد العالمي صورة لمش����هد ريادة األعمال في 
دول����ة قطر واآلث����ار اإليجابية والس����لبية التي جلبتها الجائح����ة على ريادة 
األعم����ال في جميع أنحاء العالم، وقد كان بن����ك قطر للتنمية بالتعاون مع 
الشركاء المحليين في طليعة داعمي رواد األعمال والمبتكرين والشركات 
المتوس����طة والصغيرة المحلية، س����واء قبل الجائحة أو بعد تفش����يها، كما 
يح����رص البن����ك بإس����تمرار على دعمه����م ومس����اندتهم للتأقلم م����ع الواقع 

الجديد، واألخذ بأيديهم إلقتناص الفرص اإلقتصادية الناشئة«.
ويعك����س أحد مؤش����رات التقرير الخاص بنش����اط ري����ادة األعمال في 
المراحل المبكرة تحس����ناً كبيراً في الس����نوات األخيرة؛ حيث إس����تطاعت 
دول����ة قط����ر أن تقف����ز 37 مرتب����ة ف����ي أقل من أربع س����نوات، م����ن المركز 
الخمسين على العالم في العام 2016 إلى المركز ال� 13 في 2020، حيث 
إرتفع����ت قيمة المؤش����ر م����ن 14.7 % في العام 2019 إل����ى 17.2 % في 

العام 2020.

ريادة الأعمال

وال ينحص����ر التقرير على قياس مس����توى ريادة األعمال بين الس����كان 
من حيث مراحل عمر المشاريع المحلية، سواء في مرحلة ما قبل تأسيس 
المش����روع أو المرحلة المبكرة للمشروعات أو حتى بين الشركات القائمة 
ذات الخب����رة األطول، بل يقيس التقرير كذلك مس����توى ريادة األعمال بين 
الموظفين الذين ش����اركوا كموظفين في تطوير أو إطالق س����لع أو خدمات 
جديدة أو إنش����اء فروع أو وحدات أعمال داخل المؤسس����ات التي يعملون 
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نش���رت مجموعة البنك األهلي السعودي، المجموعة المصرفية 
الكب���رى ف���ي المملك���ة العربية الس���عودية، ف���ي وقٍت س���ابٍق، اإلطار 
الع���ام للتمويل المس���تدام، مما يُعطي المجموعة الس���بق بين البنوك 
الس���عودية، لتكون أول مجموعة تضع إطاراً عاماً للتمويل المس���تدام 
بالقطاع المصرفي الس���عودي، وبما يعك���س إلتزام البنك دعم أجندة 
النمو الش���امل للمملكة، إنس���جاماً مع »رؤية المملكة 2030« ومبادرة 

السعودية الخضراء.
يرتكز اإلطار العام للتمويل المستدام في البنك األهلي السعودي 
على أربع دعائم رئيسية، تستهدف عدة مجاالت، مثل تعزيز التمويل 
المس���تدام، والمحافظة عل���ى البيئة، وتمكين األف���راد والمجتمعات، 

باإلضافة إلى تعزيز مبادئ الحوكمة األخالقية.
وفي ه���ذا الصدد، يق���ول العض���و المنتدب والرئي���س التنفيذي 
للمجموعة في البنك األهلي الس���عودي س���عيد ب���ن محمد الغامدي: 
»إن رحلتنا نحو مستقبل أكثر إستدامة، بما يتوافق مع »رؤية المملكة 
2030« تُمثِّ���ل مرتك���زاً ُمهم���اً للبن���ك األهلي الس���عودي، ب���ل للقطاع 
المصرفي بأكمله. وقد شرعنا في هذه الرحلة بدافع إلتزامنا الكامل 
نحو المساهمة في تحقيق رؤية المملكة، ويُمثل اإلطار العام للتمويل 

المستدام خطوة كبرى نحو مشاركة رحلتنا مع أسواق رأس المال«.
من جانبه، يوضح الرئيس التنفيذي للمصرفية التجارية الشاملة، 
ط���الل بن أحم���د الخريجي: »إن هذا تطوٌر مهم وإنج���اٌز كبير للبنك 
األهلي الس���عودي والقط���اع المصرفي في المملك���ة؛ ومع النظر إلى 
األه���داف الطموح���ة لرؤية المملك���ة 2030، فإن وض���ع هذا اإلطار 

األخبار والمستجدات

سعيد بن محمد الغامدي 
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة

 في البنك األهلي السعودي

مجموعة البنك األهلي السعودي 
تُؤسس أول إطار عام للتمويل المستدام في المملكة

يرس���م طريقاً واضحاً نحو تحقيق مس���تقبل أكثر إس���تدامة للمملكة 
والمنطقة، بل نأمل في أن يكون للعالم أجمع«.

وق���د إس���تعان البن���ك األهلي الس���عودي ب���آراء وكال���ة التصنيف 
العالمي���ة »س���تاندرد آند بورز« عن مدى توافق اإلط���ار العام للتمويل 
المس���تدام مع المبادئ التوجيهية للرابطة الدولية لس���وق رأس المال 
ورابطة س���وق اإلقراض. كما إس���تعان البنك األهلي الس���عودي ببنك 
HSBC، كمستشار لهيكلة الممارسات البيئية واإلجتماعية وحوكمة 

الشركات عند إنشاء اإلطار العام للتمويل المستدام.



79 Union of Arab Banks (January 2022)                      احتاد املصارف العربية  )كانون الثاين/ يناير 2022(

األخبار والمستجدات

أعلن البنك األهلي الس���عودي، أكبر مؤسس���ة 
مالي���ة في المملكة العربية الس���عودية، اإلنتهاء من 
إج���راءات اإلندم���اج بين البن���ك األهل���ي التجاري 
ومجموعة س���امبا المالية، التي تُعّد أضخم وأسرع 
عملي���ة إندم���اج ف���ي تاري���خ المنطق���ة، والت���ي من 
شأنها تأس���يس قوة مالية بقدرات تنافسية محلية 

سعيد بن محمد الغامدي 
العضو المنتدب

 والرئيس التنفيذي للمجموعة 
في البنك األهلي السعودي

بعد إتمام المرحلة األخيرة لنقل حسابات العمالء من »سامبا«

»األهلي السعودي« يحتفي بإنجاز أضخم وأسرع إندماج بنكي في المنطقة

وإقليمية، وترسيخ مكانة القطاع المصرفي السعودي على المستوى العالمي.
ولف���ت البن���ك األهلي ف���ي بيان أنه »ق���د أتم بنجاح إنج���از كافة مراحل 
خارطة الطريق لعملية اإلندماج، التي أفضت إلى تأسيس أكبر كيان مصرفي 
ف���ي المملكة بأصول تجاوزت 900 مليار ريال، وقاعدة رأس���مال قدرها 44 

مليار ريال سعودي«.
وعل���ى م���دى 15 ش���هراً، تمّك���ن البن���ك بفريق���ه االس���تراتيجي والمالي 
والقانوني، إل���ى جانب أجهزة الدعم التقني ومختلف قطاعات األعمال لدى 
البن���ك، من إس���تكمال كافة اإلس���تحقاقات القانونية والنظامي���ة واإلجرائية 
المتعلق���ة بعملي���ة اإلندم���اج. وبعد توقي���ع اإلتفاقي���ة اإلطاري���ة الملزمة في 
أكتوبر/تشرين األول 2020، حصل المصرفان على الموافقات الالزمة، ليتم 
في ضوئها اإلعالن عن هوية الكيان الجديد، وإنطالقة مسيرة البنك األهلي 
الس���عودي، تمهي���داً للبدء برحلة اإلندم���اج ونقل حس���ابات عمالء مجموعة 

سامبا المالية.

100 % م���ن العم���الء من فئة الش���ركات الصغيرة 
والمتوس���طة، في حين إس���تكمل البنك فتح وتفعيل 
حس���ابات 100 % من فئة الشركات الكبرى. وفي 
المقاب���ل إس���تكمل »األهل���ي« جميع إج���راءات نقل 
قط���اع الخزين���ة واألهل���ي المالية و»س���امبا كابيتال« 
والقطاعات اإلدارية األخرى والفروع بنسبة 100 %.

وهّنأ رئيس مجلس إدارة البنك األهلي الس���عودي عّمار بن عبد الواحد 
الخضي���ري، مس���اهمي البن���ك وإدارت���ه التنفيذي���ة بقيادة العض���و المنتدب 
والرئيس التنفيذي للمجموعة س���عيد بن محمد الغام���دي، وكوادره العاملة، 
وعمالئ���ه على نج���اح عملية اإلندماج وإس���تكمال مراحلها عل���ى هذا النحو 
الممي���ز وفي وقت قياس���ي، مما أس���هم في تقديم تجرب���ة مصرفية تاريخية 

تستحق أن تُوثق كنموذج يُحتذى في اإلنجاز واألداء المتمّكن.
وق���ال الخضي���ري: »إن الوص���ول إل���ى خ���ط النهاي���ة ألجن���دة عملية 
اإلندم���اج، يُمهد نحو مرحل���ة جديدة من العمل ومس���تقبل واعد للصناعة 
المصرفية الس���عودية، فالكيان الجديد، مدعوم بحصة س���وقية تصل إلى 31 % 
وثروت���ه الحقيقي���ة المكون���ة من 12 ألف موظف في المملك���ة، وأكثر من 4 
آالف موظف في ش���ركاته التابعة، س���يدعم اإلزدهار اإلجتماعي والتحول 
اإلقتص���ادي ف���ي المملكة، ويُس���هم بتمكي���ن المواطن والش���ركات الوطنية 

وتعزيز فرصها للنمو، بالتوازي مع مستهدفات »رؤية المملكة 2030«.

عّمار بن عبد الواحد الخضيري
رئيس مجلس إدارة 

البنك األهلي السعودي

وأنجز البنك األهلي الس���عودي 
المرحل���ة األخيرة من مراحل عملية 
اإلندم���اج بنج���اح، خالل 9 أش���هر، 
من���ذ ب���دء العملي���ة الت���ي إنطلق���ت 
عقب اإلنطالق���ة القانوني���ة للكيان 
أبريل/نيس���ان  أول  ف���ي  الجدي���د 
2021. وتضّمن���ت عملي���ة اإلندماج 
خمس���ة مح���اور أساس���ية، ش���ملت 
نقل حس���ابات عمالء قطاع األفراد 
وعمالء قطاع الشركات، إضافة إلى 
نق���ل عمالء قط���اع الخزينة وعمالء 
ش���ركة األهل���ي المالي���ة و»س���امبا 

كابيتال«، باإلضافة إلى نقل القطاعات اإلدارية األخرى ودمج الفروع من كال 
البنكين، حيث قام البنك بفتح حس���ابات ألكثر من 1.4 مليون حس���اب جديد 
للعمالء األفراد، تش���كل 100 % من إجمالي العمالء األفراد. وبالنس���بة إلى 
عمالء الش���ركات، قام البنك بفتح حسابات ألكثر من 11,000 عميل يشكلون 

م���ن جهت���ه أب���دى س���عيد بن 
محمد الغام���دي العضو المنتدب 
والرئيس التنفيذي للمجموعة في 
البنك األهلي الس���عودي، إعتزازه 
به���ذه اللحظ���ة التاريخي���ة »الت���ي 
تُس���جل نقط���ة تحول ف���ي القطاع 
بأكمل���ه«،  الس���عودي  المصرف���ي 
اإلندم���اج  عملي���ة  »إن  وق���ال: 
المتع���ددة  بمراحله���ا ومحطاته���ا 
ومتطلباته���ا المعّقدة، م���ا كان لها 
أن تت���م بهذا المس���توى من التمّيز 
والدق���ة والس���رعة والمرون���ة لوال 
الحال���ة التش���اركية الفري���دة التي 
جمع���ت كاف���ة األطراف من مس���اهمين، وف���رق تنفيذية وإداري���ة وتقنية 
ولوجس���تية، فضاًل عن التفاعل اإليجابي من قبل عمالء البنك وتجاوبهم 

مع توجيهات البنك وإرشاداته«.
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كأفضل تجربة عميل لعام 2021 وأفضل جهة تمويلية لمنتج الوحدات 
تحت اإلنش���اء للم���رة الثالثة توالي���اً، وتقديراً لدوره الري���ادي ضمن قطاع 
التمويل العقاري، ودعمه لتنمية قطاع اإلسكان، كرّم كل من األمير سعود بن 
طالل بن بدر وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان لتجربة العميل 
وخدمة العمالء، والمش���رف العام على اإلدارة العامة للشراكات المؤسسية 
والتع���اون الدولي، ومنصور بن ماضي الرئي���س التنفيذي لصندوق التنمية 
العقاري���ة، البن���ك األهلي الس���عودي لفوزه بجائزتين خالل ملتقى س���كني، 
كأفضل تجربة عميل لعام 2021، باإلضافة إلى تكريمه بجائزة أفضل جهة 

تمويلية لمنتج الوحدات تحت اإلنشاء للمرة الثالثة توالياً. 
م���ن جانبه، ثّم���ن الرئيس التنفي���ذي لمصرفية األف���راد في البنك 
األهل���ي الس���عودي ماجد بن حم���دان الغامدي، تكري���م البنك »كأفضل 
جه���ة تمويلي���ة لمنتج الوحدات تحت اإلنش���اء للمرة الثالث���ة توالياً، إلى 
جانب منحه جائزة أفضل تجربة عميل لعام 2021«، مؤكداً »إس���تمرار 

دعم البنك للقطاع السكني في المملكة«.
وأشار الغامدي إلى »أن البنك األهلي السعودي، كونه أكبر مؤسسة 
مالية في المملكة، فإنه يلعب دوراً ريادياً في دعم جهود التنمية الوطنية 
من خالل مس���اهماته في المبادرات والبرام���ج والخطط التنموية التي 
ستُسهم في تحقيق النمو المستدام وإزدهار إقتصاد المملكة، وال سيما 
أن قطاع اإلسكان أحد أهم القطاعات التي توليها »رؤية المملكة 2030« 
إهتماماً خاصاً، بهدف تمكين كافة ش���رائح المجتمع من الحصول على 

المسكن المالئم، ورفع نسبة التملك بين السعوديين«.

كأفضل تجربة عميل في 2021 

وأفضل جهة تمويلية لمنتج الوحدات تحت اإلنشاء للمرة الثالثة تواليًا

»األهلي السعودي« يفوز بجائزتين خالل »ملتقى سكني 2022«

األخبار والمستجدات

األمير سعود بن طالل ومنصور بن ماضي وشخصيات مصرفية خالل تكريم البنك األهلي السعودي

وإس���تندت معايي���ر حص���ول 
البنك على جائ���زة أفضل تجربة 
عميل لعام 2021 ضمن فئة تجربة 
العميل وخدمة المستفيدين التي 
تمت عبر اإلستبيانات والمتسوق 
الخفي، على خمسة معايير وهي: 
قنوات اإلس���تماع للعمي���ل، وعدد 
ش���كاوى المس���تفيدين، والتفاعل 
مع العمالء، والمواءمة مع أهداف 
ال���وزارة وبيان���ات العق���ود وعدد 
المس���تفيدين. كما تمّثلت معايير 
حص���ول البنك على جائزة أفضل 
جه���ة تمويلية لمنت���ج وحدة تحت 
اإلنش���اء ف���ي إجمالي عدد عق���ود التمويل الموقعة خ���الل العام 2021 

بواقع 7296 عقداً.  
جاء ذلك خالل فعاليات »ملتقى س���كني 2022« الذي ُعقد مؤخراً 
ف���ي الرياض، إثر الش���راكة الفاعلة بين البنك ووزارة الش���ؤون البلدية 
والقروي���ة واإلس���كان وصندوق التنمي���ة العقارية، والتي عكس���ت قدرة 
البن���ك على تقدي���م حلول وخي���ارات تمويلية متع���ددة لمواكبة تطورات 

سوق التمويل العقاري وتيسير تملك المواطنين للسكن. 
يُش���ار إلى أن محفظ���ة التمويل العقاري في البنك األهلي الس���عودي، 
ش���هدت نم���واً كبيراً خ���الل العام 2021، م���ن خالل تقديم برام���ج تمويلية 
متنوعة تتناسب وإحتياجات األُسر السعودية في مختلف مناطق المملكة.

»الأهلي ال�شعودي« اأول بنك �شعودي 

�شمن البيئة التجريبية للم�شرفية المفتوحة

من جهة أخرى، وفي س���ياق جهود البنك األهلي السعودي المستمرة 
ف���ي تحقي���ق األه���داف اإلس���تراتيجية لبرنام���ج تطوير القط���اع المالي 
المنبثق���ة م���ن »رؤية المملك���ة 2030«، أعلن »األهلي الس���عودي« أنه أول 
بن���ك ف���ي المملكة يمتلك بنية تحتية جاه���زة لتقديم خدماته تحت مظلة 
البيئ���ة التجريبي���ة للمصرفي���ة المفتوح���ة، مم���ا يؤكد قدرت���ه على تبني 
التقني���ات المالية الجديدة والتوس���ع ف���ي نطاق الخدم���ات التي يقدمها 
للعمالء، إنسجاما مع أهداف البنك المركزي السعودي في دعم منظومة 

المصرفية المفتوحة.
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األخبار والمستجدات

كّرمت وزارة الش���ؤون البلدية 
والقروية واإلسكان، البنك األهلي 
الس���عودي لجه���وده ف���ي خدم���ة 
قط���اع اإلس���كان ضم���ن الجهات 
المانح���ة، وذل���ك بع���د أن أعل���ن 
البن���ك إكتم���ال تس���ليم مبادرت���ه 
المجتمعية لإلسكان التي أثمرت 
ع���ن تقدي���م 500 وحدة س���كنية 
لصال���ح المس���تفيدين من برنامج 
اإلس���كان التنموي خ���الل الفترة 
2021، منه���ا 361  م���ن 2017 – 

وزير الشؤون البلدية والقروية واإلسكان أثناء تكريمه 
رئيس مجلس إدارة البنك األهلي السعودي خالل الحفل

»األهلي السعودي« يُطلق المرحلة الثانية
من ُمبادرته المجتمعية لإلسكان التنموي بـ 300 وحدة سكنية

وحدة سكنية مؤثثة بالكامل و139 وحدة سكنية مدعومة ببطاقات 
ش���رائية، ج���رى توزيعها عل���ى المس���تفيدين لتمكينهم من ش���راء 
المستلزمات األساسية لتجهيز الوحدات، في مبادرة تُعد األضخم 

من نوعها على مستوى القطاع الخاص.
ج���اء ذل���ك خ���الل ملتق���ى القط���اع غي���ر الربحي والمش���اركة 
المجتمعي���ة ال���ذي نّظمت���ه وكال���ة اإلس���كان التنم���وي والمش���اركة 
المجتمعي���ة مؤخ���راً، تحت رعاية وزير الش���ؤون البلدي���ة والقروية 
واإلس���كان ماج���د بن عب���داهلل الحقيل، في حض���ور رئيس مجلس 

إدارة البنك األهلي السعودي عمار 
ب���ن عبدالواح���د الخضيري، الذي 
تسلّم درع التكريم إثر إعالن البنك 
إكتمال تس���ليم المرحلة األولى من 

مبادرته المجتمعية لإلسكان.
وشارك وزير الشؤون البلدية 
والقروية واإلسكان ورئيس مجلس 
إدارة البن���ك األهل���ي الس���عودي؛ 
إب���رام إتفاقية تفاهم بي���ن البنك 
األهلي الس���عودي ووزارة الشؤون 
واإلس���كان،  والقروي���ة  البلدي���ة 
تتضمن إطالق المرحلة الثانية من مبادرة البنك األهلي السعودي 
المجتمعي���ة لإلس���كان، والتي يتكفل البن���ك بموجبها بتقديم 300 
وحدة س���كنية إضافية موزعة على 3 س���نوات لصالح مس���تفيدي 
برنامج اإلس���كان التنموي، إلى جانب تقديم قسائم شرائية لشراء 
المس���تلزمات األساسية لتجهيز الوحدات، في خطوة يتطلع البنك 
من خاللها إلى توس���يع قاعدة المس���تفيدين م���ن مبادرته، وتعزيز 
أبعاده���ا بالنظر إل���ى مس���اهمتها الفاعلة في دعم جه���ود تمكين 

المواطنين من تملك السكن الكريم.

وفف���ي س���بيل توفير حل���ول المصرفي���ة المفتوحة ف���ي المملكة 
ضم���ن البيئة التجريبية، وعل���ى نطاق محدود ف���ي المرحلة األولية، 
عمل البنك األهلي الس���عودي مع ش���ركة »رابط المالية«، وهي إحدى 
ش���ركات التقني���ة المالية المش���اركة ف���ي البيئ���ة التجريبي���ة لحلول 
الخدم���ات المالية وم���ن أول ش���ركات التكنولوجي���ا Fintech التي 

حصلت على التصاريح المطلوبة من البنك المركزي. 
وأوض���ح نائب أول الرئيس التنفيذي ورئيس المصرفية الرقمية في 
البنك األهلي الس���عودي عمر ياس���ين »إن التطور الس���ريع الذي يشهده 
القط���اع المالي ف���ي المملكة العربية الس���عودية، مدفوع���اً برؤية البنك 
المركزي السعودي ودوره اإلستراتيجي في برنامج تطوير القطاع المالي 
ف���ي إطار »رؤية المملك���ة 2030« لتحقيق التحول الرقمي في الخدمات 
المالي���ة«، موضحاً أنه »من ضمن ذلك التطور وضع األس���اس إلحتضان 
التقني���ات المالية في إطالق البيئة الالزمة للتطوير، واإلختبار والتخرج 
ف���ي نهاي���ة المطاف، ليكونوا جزءاً من منظوم���ة القطاع المالي كالعديد 

من شركات التقنية المالية التي تكتسب نطاًقا واسعاً في خدماتها«.
وأض���اف رئي���س المصرفية الرقمية ف���ي »األهلي الس���عودي« أن 

»القطاع المالي سيش���هد وتيرة أس���رع من التطور بعد إطالق منظومة 
المصرفي���ة المفتوح���ة، وما س���يتم إتاحت���ه من مجموع���ة متنوعة من 
الخدمات والتقنيات المتطورة للعمالء، ورفع مستوى التنافسية، وخلق 
بيئ���ة لدع���م اإلبت���كار والتمّيز والتعاون بي���ن البنوك وش���ركات التقنية 

المالية بهدف تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي«. 
يُش���ار إلى أن ه���ذه المبادرة في المصرفي���ة المفتوحة تؤكد إلتزام 
البن���ك األهلي الس���عودي، تقدي���م منتجات وخدمات عالمية المس���توى 
تحت مظلة مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، ويأتي ذلك ضمن 

إلتزامه بريادة التغيير المبتكر والتحول الرقمي في المملكة. 
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أفادت منظمة مؤتمر األم���م المتحدة للتجارة والتنمية »أونكتاد« 
أن اإلس���تثمار األجنبي المباش���ر المتدفق إلى الس���عودية قد بلغ 23 

مليار دوالر )86.25 مليار ريال( خالل العام 2021.
وف���ق بيانات »أونكت���اد« والبن���ك المركزي الس���عودي، تضاعفت 
اإلس���تثمارات األجنبية المباش���رة المتدفقة إلى الس���عودية في العام 
2021 بأكث���ر م���ن 4 مرات، مقارنة بعام 2020 البالغة اإلس���تثمارات 
خالله 5.4 مليارات دوالر )20.2 مليار ريال( والذي تزامن مع تفشي 

جائحة كورونا.
يأت���ي ذل���ك في ظ���ل الجهود الت���ي تبذله���ا الدولة لتذلي���ل عقبات 
اإلستثمار األجنبي في المملكة والفرص اإلستثمارية الضخمة المتاحة.
وكان صاف���ي اإلس���تثمارات األجنبي���ة المباش���رة المتدفق���ة إلى 
الس���عودية، قد إرتفع خالل العام 2020، بنس���بة 18.3 %، ليبلغ نحو 
20.2 مليار ريال )5.4 مليارات دوالر(، مقابل 17.1 مليار ريال )4.6 

مليار دوالر( في العام 2019.
وتُعّد اإلس���تثمارات األجنبية المباش���رة المتدفقة إلى السعودية 
خ���الل العام 2020 ه���ي األكبر في أربعة أع���وام )منذ 2016 عندما 
بلغت 27.95 مليار ريال(، رغم تفش���ي جائحة كورونا، التي أّدت إلى 

تهاوي اإلستثمارات األجنبية المباشرة عالمياً.
وإختارت 44 ش���ركة عالمية الرياض مقراً إقليمياً لها، إستجابة 

لمكانة الرياض كأكبر إقتصادات مدن المنطقة.
ج���اء ذل���ك نتيجة إتخ���اذ المملكة ع���دداً من اإلج���راءات لجذب 
اإلس���تثمارات األجنبية، وتس���هيل تدفقه���ا لإلقتصاد الس���عودي، ما 
جعلها تتقدم بش���كل كبير في مؤشرات مناخ وبيئة وتنافسية األعمال 

عالمياً.
وم���ن بين تلك الخطوات، عزم الس���عودية إيق���اف التعاقد مع أي 
ش���ركة أو مؤسس���ة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في 
غي���ر المملكة إعتب���اراً من مطلع العام 2024، ويش���مل ذلك الهيئات 

والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.
ويأتي ذل���ك لضمان أن المنتجات والخدمات الرئيس���ة التي يتم 
شراؤها من قبل األجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض 

المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
ولن يؤثر القرار في قدرة أي مستثمر على الدخول في اإلقتصاد 
الس���عودي أو اإلس���تمرار ف���ي التعامل م���ع القطاع الخاص، وس���يتم 

إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خالل العام الجاري.

تضاعف االستثمار األجنبي المباشر للسعودية 4 مرات في 2021
ليبلغ 23 مليار دوالر

األخبار والمستجدات
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السعودية تتصّدر مستويات النمو بين دول مجموعة العشرين 
في الربع األخير من 2021

األخبار والمستجدات

توق���ع مؤش���ر »أي إت���ش إس« مارك���ت أن يُس���ّجل اإلقتص���اد 
السعودي خالل الربع األخير من العام 2021، أعلى مستويات النمو 
بين دول مجموعة العش���رين عن���د 11.1 %، وبفارق كبير عن أقرب 
منافسيها إيطاليا بنحو 4.5 %، في أرقام تعكس كفاءة اإلصالحات 

اإلقتصادية التي إتخذتها المملكة منذ إطالق »رؤية 2030«.
وتأت���ي هذه األرق���ام اإليجابية؛ ف���ي ظل الدع���م الكبير غير 
المحدود واإلش���راف المباش���ر الذي تحظى به برامج »رؤية « من 
األمير محمد بن س���لمان بن عب���د العزيز ولي العهد، نائب رئيس 
مجل���س الوزراء، رئي���س مجلس الش���ؤون اإلقتصادي���ة والتنمية، 
لتُبره���ن على قوة وكفاءة اإلصالح���ات اإلقتصادية التي إتخذتها 
الس���عودية منذ العام 2016؛ والت���ي كان لها بالغ األثر في تخطي 
تبع���ات جائح���ة »كوفيد 19« بأق���ل األضرار، رغ���م اإلنخفاضات 
الح���ادة في أس���عار النفط، حي���ث تأتي مس���تويات نمو اإلقتصاد 
الس���عودي، في وقت ال تزال فيه العديد من دول العالم ومن بينها 
إقتص���ادات كب���رى تُكابد عن���اء تخطي التداعي���ات التي فرضتها 
جائح���ة كورون���ا، التي ال تقل ف���ي تأثيراتها ع���ن تأثيرات الحرب 

العالمية الثانية.

وتض���ع تلك اإلحص���اءات الس���عودية متصّدرة ل���دول مجموعة 
العشرين، كأعلى نمو إقتصادي في الربع األخير لعام 2021، يعكس 
كف���اءة وقوة اإلصالحات اإلقتصادية التي إتخذتها البالد بإش���راف 
ومتابعة من ولي العهد، وهو ما جعلها تتفّوق على كبرى إقتصاديات 

العالم، رغم تحديات جائحة كورونا.
وتُعزى قصة نجاح السعودية في تحقيق معدالت نمو إقتصادي 
كب���رى تفّوق���ت فيها على دول مجموعة العش���رين، في المقام األول 
للنظ���رة اإلقتصادية لألمير محمد بن س���لمان ولي العهد، التي كان 
لها دور رئيس���ي في تجاوز كل التحديات والعقبات التي أّثرت على 
بقي���ة دول العال���م وف���ي مقدمها تح���دي جائحة كورون���ا وإنخفاض 

أسعار النفط.
وحّقق اإلقتصاد الس���عودي خالل الربع الثالث من العام 2021، 
نمواً في الناتج المحلي بلغ 7 %، وأعلى معدل نمو سنوي منذ العام 
2012، مما يعكس قدرات المملكة اإلقتصادية في التعافي السريع 
م���ن آثار جائح���ة كورونا، وعودة األنش���طة اإلقتصادية، مس���تفيدة 
بذل���ك م���ن الجهود اإلس���تثنائية التي قامت بها حكوم���ة البالد في 

التصّدي لتحديات الجائحة والتحفيز المقدم لإلقتصاد الوطني.
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األخبار والمستجدات

في إطار فعالية جائزة الكويت لإلبداع 2021
»بيتك« يحصد 5 جوائز عن فئة اإلبداع والتميُّز 

للسنة السابعة تواليًا

يوسف الرويح
 نائب المدير العام للعالقات العامة

 واإلعالم للمجموعة في »بيتك«

التموي���ل  بي���ت  حص���د 
الكويت���ي »بيت���ك« 5 جوائ���ز 
ع���ن فئ���ة اإلب���داع والتميُّ���ز 
للس���نة الس���ابعة توالياً، في 
الدورة التاس���عة م���ن فعالية 
لإلب���داع  الكوي���ت  جائ���زة 
نظّمه���ا  الت���ي   2021 لع���ام 
العربي،  الملتقى اإلعالم���ي 
برعاي���ة وزير اإلع���الم وزير 
الدولة لش���ؤون الشباب عبد 
المطي���ري وجامعة  الرحمن 
وحض���ور  العربي���ة،  ال���دول 
في »بيتك«، يوس���ف الرويح إل���ى »أن الجوائز الخمس التي حصدها وكي���ل وزارة اإلع���الم منيرة 

البن���ك تؤك���د إبداعه ف���ي تنوع وش���مول حم���الت العالق���ات العامة 
واالع���الم والحم���الت التس���ويقية والترويجي���ة، والتميُّ���ز بالمحتوى 
المبتك���ر، إضاف���ة إلى قوة تأثيره���ا، واألداء المهني العالي في تعزيز 
العالمة التجارية للبنك طوال األشهر ال� 12 الماضية، وما حظيت به 

من تقدير وإهتمام من كافة فئات المجتمع«.
ولفت الرويح إلى »أن البرامج التي قدمها البنك هذا العام، عبر 
وس���ائل التواصل اإلجتماعي وحمالت اإلعالن والتس���ويق لمنتجات 

الهويدي، وعدد من كبار الشخصيات.
وفاز »بيتك« بجائزة اإلبداع في العالقات العامة، وجائزة اإلبداع 
 ،KFH TALK ف���ي التواص���ل اإلجتماعي ع���ن التميُّز في برنام���ج
وجائ���زة اإلبداع في اإلعالن عن حملة »تمويلك أس���هل« من »بيتك«، 
واإلبداع في المحتوى عن إعالن »نرجع نبتسم«، واإلبداع في التأثير 

عن إعالن قرقيعان.
وأش���ار نائب المدير العام للعالق���ات العامة واإلعالم للمجموعة 
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عبد الوهاب عيسى الرشود 
الرئيس التنفيذي

 للمجموعة بالتكليف

الحضور في صورة جماعية

م إحدى الجوائز  خالل تسلُّ

البن���ك وخدمات���ه، حققت تأثيراً قوياً وع���ززت التواصل مع الجمهور 
وتفوق���ت على صعي���د الصناع���ة المصرفية والمج���ال اإلعالني، إذ 
إس���تحوذت أثناء بثها ونشرها عبر مختلف وسائل اإلعالم والتواصل 
اإلجتماع���ي عل���ى تفاع���ل ونس���ب مش���اهدة كبي���رة، ونال���ت أفضل 

التقييمات من المشاهدين والمتابعين«.

من جهة أخرى، في سياق إنعقاد المؤتمر التحليلي لتقييم أداء 
مجموع���ة بي���ت التمويل الكويت���ي »بيتك« في نهاي���ة النصف األول 
م���ن العام 2021، تح���دث الرئيس التنفي���ذي للمجموعة بالتكليف 

عيس���ى  الوه���اب  عب���د 
الرش���ود قائ���اًل: »إن بي���ت 
التموي���ل الكويت���ي »بيتك«، 
حق���ق صاف���ي رب���ح ق���دره 
102.2 ملي���ون دينار كويتي 
لمس���اهمي بي���ت التموي���ل 
قدره���ا  بزي���ادة  الكويت���ي، 
79.5 % مقارن���ة بالفت���رة 

عينها من العام السابق«.
الرش���ود:  وأض���اف 
»أن ربحي���ة الس���هم بلغت 
بزي���ادة  فلس���اً،   12.21
قدره���ا 79.3 % مقارنة 

بالفترة عينها من العام الس���ابق، فيما إستقر إجمالي المصاريف 
التش����غيلية لتصل إل����ى 152.1 مليون دينار كويتي عند المس����توى 
عين����ه للفترة المقارن����ة. وبلغت ذمم التمويل المدين����ة 11.1 مليار 
دينار، بزيادة قدرها 338.8 مليون دينار أو 3.2 % مقارنة بنهاية 
العام 2020. وبلغ اإلستثمار في الصكوك نحو 2.7 مليار دينار، 

بزيادة قدرها 0.2 % مقارنة بنهاية العام 2020«.
وذكر الرشود »أن إجمالي األصول بلغ نحو 21.5 مليار دينار، 
بينما بلغت حس����ابات المودعي����ن نحو 15.8 ملي����ار دينار، بزيادة 
قدره����ا 459 ملي����ون دينار بنس����بة 3.0 % مقارن����ة بنهاية العام 

.»2020
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توقع البنك المركزي لدولة اإلمارات، نمو اإلقتصاد 4.2 %، في 
العام 2022، محققاً زيادة عن معدل النمو في العام الماضي والذي 
بلغ 2.1 %. وتُعد توقعات البنك المركزي التي وردت في تقريره ربع 
السنوي األخير عن اإلقتصاد، أكثر تفاؤالً من توقعات صندوق النقد 

الدولي التي أشارت إلى نمو إقتصاد اإلمارات 3 % هذا العام.
كما توقع البنك المركزي، أن يرتفع الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 

توقعات صندوق النقد الدولي بالنمو 3 %

»المركزي اإلماراتي« يتوقع نمو اإلقتصاد 4.2 % في 2022

األخبار والمستجدات

بس���بب   ،%  3.9 النفط���ي  غي���ر 
إس���تمرار الزي���ادة ف���ي اإلنفاق 
الع���ام والتوقعات اإليجابية لنمو 
اإلئتم���ان، وزيادة ف���رص العمل، 
األعم���ال،  معنوي���ات  وتحس���ين 
وسط معرض »إكس���بو« الدولي 
ف���ي دبي، مش���يراً إل���ى أن ينمو 
الناتج المحلي اإلجمالي النفطي 
5 % في العام 2022، ما يعكس 
الزيادة المتوقعة في الطلب، بعد 
تطعيم غالبية إقتصادات العالم.

وكان المصرف المركزي قد 
أعل���ن أخي���راً، أن ع���رض النقد 
»ن1« إرتف���ع بنس���بة 2.1 % من 
 182.8( دره���م  ملي���ار   671.6
ملي���ار دوالر( ف���ي نهاي���ة أكتوبر 
)تش���رين األول( 2021 إلى 686 

ملي���ار درهم )186.7 مليار دوالر( في نهاية نوفمبر )تش���رين الثاني( 
.2021

وأش���ار المصرف المركزي إلى إرتفاع عرض النق�د »ن2« بنسبة 
1.3 % م���ن 1.498.3 تريلي���ون درهم )407 مليارات دوالر( في نهاية 
أكتوب���ر )تش���رين األول( الماض���ي إلى 1.517.1 تريلي���ون درهم )413 
ملي���ار دوالر( في نهاية نوفمبر )تش���رين الثاني( 2021، الفتاً إلى أن 
عرض النقد »ن3« إرتفع أيضاً بنس���بة 0.6 % من 1.819.6 تريليون 
دره���م )495 مليار دوالر( في نهاي�ة أكتوبر )تش���رين األول( الماضي 
2021 إلى 1830.1 مليار درهم )498.2 مليار دوالر( في نهاية نوفمبر 

)تشرين الثاني( 2021.
ويُع���زى اإلرتفاع ف���ي عرض النقد »ن1« لزي���ادة بمقدار 0.6 مليار 
دره���م )163.3 مليون دوالر( في النق���د المتداول خارج البنوك، وزيادة 
بمقدار 13.8 مليار درهم )3.7 مليار دوالر( في الودائع النقدية. ويعود 

اإلرتف���اع في ع���رض النقد »ن2« إلى إرتف���اع »ن1« وزيادة بمقدار 4.4 
ملي���ار درهم )1.1 مليار دوالر( في الودائع ش���به النقدي���ة، بينما يُعزى 
اإلرتف���اع في عرض النقد »ن3« إل���ى إرتفاع عرض النقد »ن1« و»ن2«، 
رغ���م إنخفاض الودائع الحكومية بمق���دار 8.3 مليار درهم )2.2 مليار 

دوالر(.
ويش���مل »ن1« النق���د المتداول خ���ارج البنوك والودائ���ع النقدية - 

الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك - بينما يُعّرف 
»ن2« بأنه يش���مل »ن1« + الودائع شبه النقدية -الودائع ألجل والودائع 
االدخاري���ة للمقيمين بالدره�م، وودائع المقيمين بالعمالت األجنبية - 
وأما »ن3« فيش���مل ن2 + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة، كذلك لدى المصرف المركزي.
وأش���ار بي���ان المص���رف المركزي إل���ى إرتفاع القاع���دة النقدية 
بنس���بة 1.5 % وذل���ك م���ن 455.1 مليار دره���م )123.8 مليار دوالر( 
في نهاية أكتوبر )تشرين األول( 2021 إلى 461.7 مليار درهم )مليار 
دوالر( ف���ي نهاي���ة نوفمبر )تش���رين الثاني( 2021. ج���اء ذلك نتيجة 
إرتفاع بنس���بة 2.6 %، و9.8 %، في النقد المصدر وفي ش���هادات 
اإلي���داع واألذون���ات النقدي���ة، بينم���ا إنخف���ض حس���اب اإلحتياط���ي 
والحس���ابات الجاري���ة واإليداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسس���ات 

المالية األخرى، بنسبة 5.4 %، و8.1 % توالياً.
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»دبي لصناعات الطيران«: 
إرتفاع إيرادات 

قسم الهندسة 45 %

أعلن���ت »دبي لصناع���ات الطيران المح���دودة« نتائجها المالية لألش���هر 
التس���عة المنتهية في 30 س���بتمبر/أيلول 2021، حيث بلغ إجمالي اإليرادات 
نح���و 925.3 ملي���ون دوالر، في مقابل 984.1 مليون���اً في العام 2020. وبلغت 
األرباح المعدلة قبل الضريبة نحو 134.4 في 2021 مقابل نحو 178.8 مليوناً 
في العام 2020. وبلغ التدفق النقدي التش���غيلي نحو 799.7 مليون دوالر في 

العام 2021 في مقابل نحو 602.7 في العام 2020.
 وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لش���ركة دبي لصناعات الطيران: 
»تُظهر نتائجنا المالية لألشهر التسعة األولى من العام 2021 تركيزنا المستمر 
في قس���م التأجير على اإلس���تثمار في التكنولوجيا الجديدة والطائرات ذات 
الجس���م الضي���ق الموفرة للوق���ود، ومبيعات محفظ���ة الطائرات في الس���وق 
الثانوي���ة، وتقديم المزيد من اإلعفاءات لعمالئنا من ش���ركات الطيران. ومنذ 
بداية الجائحة، قمنا بتخصيص ما يقرب من 2.6 مليار دوالر من اإللتزامات 
الرأس���مالية لميزانيتنا العمومية وبالنيابة عن ش���ركائنا من المس���تثمرين في 
مجال الطائرات. وزادت إيرادات قسم الهندسة لدينا بنسبة 45 % مع عودة 

الطاقة التشغيلية لمنشأتنا إلى وضعها الطبيعي«.

أعل���ن مصرف اإلم���ارات للتنمية تقديم تس���هيل إئتماني متجدد 
بقيم���ة 165 ملي���ون دره���م بالتع���اون مع بن���ك أبوظبي األول لش���ركة 
»المبريل«، م���زّود الخدمات لقطاع الطاقة الدولي، مصّمم خّصيصاً 
لتلبي���ة إحتياج���ات الش���ركة التمويلي���ة، ويحظى بدعم حل���ول حماية 

اإلئتمان من اإلتحاد إلئتمان الصادرات.
ويأتي توفير التس���هيل تماشياً مع استراتيجية المصرف الهادفة 
إلى دعم الش���ركات الكبيرة التي تعمل ف���ي القطاعات ذات األولوية، 

مصرف اإلمارات للتنمية و»أبوظبي األول«
يوّفران تسهياًل إئتمانيًا بقيمة 165 مليون درهم لـ »المبريل«

وتعزيز مساهمتها في النمو 
الصناع���ي للدول���ة. وس���يتم 
إس���تخدام التس���هيل لدع���م 
جه���ود »المبري���ل« الهادف���ة 

إلى تس���ليم منصتين بحريتين إلنتاج النفط تبنيهما الش���ركة العالمية 
للصناع���ات البحرية في أحواض البن���اء التابعة لها بمنطقة الحمرية 

في الشارقة.

الش���ركات  للصرافة، إح���دى  الف���ردان  أعلنت ش���ركة 
الرائدة في تقديم الخدم���ات المالية في اإلمارات العربية المتحدة، 
إبرام ش���راكة م���ع »منصة ريبل«، المزّود الرائد لتقنيات البلوكتش���ين 

والعمالت الرقمية »الكريبتو« في المدفوعات العالمية.
بموج���ب اإلتفاقي���ة، تنضم ش���ركة الف���ردان إلى ش���بكة »ريبل نت« 
الس���حابية، وهي ش���بكة تكنولوجية مالية عالمية تابعة ل� »منصة ريبل«، 
م���ا يس���مح للعمالء بإجراء التحوي���الت اليومية خالل زمن قياس���ي إلى 
مختل���ف أنح���اء العال���م على مدى س���اعات اليوم خالل العام. وتُس���اهم 
الش���بكة الس���حابية الخاصة ب���� »ريبل«، ف���ي دعم المؤسس���ات المالية 
للتخلص من البنية األساسية التقليدية والمكلفة للمدفوعات التي تتطلب 
الجهد والوقت، وإس���تبدالها بطرق تتميز بالس���رعة والمرونة والحوسبة 

السحابية بكلفة األقل، وتالياً اإلبتعاد عن عبء إدارة األجهزة«.
وتساهم الشراكة بإثراء منظومة التحويالت في دولة اإلمارات، 
وتوف���ر تجربة سلس���ة وآمنة بنس���بة 100 % لعم���الء الفردان في 

منطقة الشرق األوسط.

شراكة بين »الفردان للصرافة«
 و»منصة ريبل« لتوفير 

وصول لحظي للحواالت المالية

األخبار والمستجدات
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األخبار والمستجدات

التقرير السنوي للبنك المركزي 

حول الوضعية اإلقتصادية والنقدية والمالية في العام 2020

والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري:
اإلقتصاد تأثر بظروف مناخية غير مالئمة إنكماشًا بنسبة 6,3 % 

وفقدان 432 ألف منصب شغل

عرض والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أمام الملك محمد السادس، التقرير السنوي للبنك 
المركزي حول الوضعية اإلقتصادية والنقدية والمالية في العام 2020، مؤكداً »أن العام 2020 إتسم 

بإنتشار جائحة كورونا التي ال زال المغرب كباقي بلدان العالم، يُعاني من إستمرارها وتبعاتها،
 وأنه تنفيذاً للتعليمات السامية لجاللته، تعبأت جميع األطراف للتصدي لها والتخفيف من آثارها«.

أما أبرز العناصر اإلقتصادية والنقدية والمالية التي إتسم فيها المغرب فخلصت إلى »أن اإلقتصاد الوطني 
تأثر بظروف مناخية غير مالئمة، مما نتج عنه إنكماش بنسبة 6,3 % وفقدان 432 ألف منصب عمل. 
ونتيجة تراجع الموارد الجبائية ومجهود اإلستثمار الذي بذلته الخزينة، تفاقم عجز الميزانية إلى 7,6 % 

من الناتج الداخلي اإلجمالي، وتزايدت نسبة الدين العمومي إلى 76,4 % من هذا الناتج.
ي لآلثار اإلقتصادية للجائحة، فقد بادر بنك المغرب إلى تخفيض   أما في إطار الجهود المبذولة للتصدِّ
سعر الفائدة الرئيسي مرتين ليستقر على 1,5 %، كما حرّر بشكل كامل حساب اإلحتياطي اإللزامي، 

ورفع إمكانات إعادة تمويل البنوك ثالثة أضعاف، مع اإلستجابة لكافة طلباتها من السيولة، 
كما أحدث خطوط إعادة تمويل جديدة لفائدة البنوك التشاركية وجمعيات القروض الصغرى، ووسع 

برنامجه المخصص للمقاوالت الصغيرة والمتوسطة، كما خّفف بصفة مؤقتة بعض القواعد اإلحترازية«.

 والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري 
يستعرض تقرير الوضعية اإلقتصادية والنقدية أمام الملك
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وأوض���ح وال���ي بنك المغ���رب »أن مجموع ه���ذه اإلج���راءات مّكنت من 
ضمان تمويل مالئم لإلقتصاد، حيث شهدت على الخصوص أسعار الفائدة 
إنخفاضاً ملموساً، وحافظت القروض البنكية على وتيرة نمو ثابتة«، موضحاً 
أن���ه »بفضل القيادة الحكيمة لجاللة المل���ك وتتبعه الصارم، يجتاز المغرب 
م واضح على مستوى التلقيح وإنتعاش ملموس  هذه األزمة تدريجياً، مع تقدُّ
لإلقتص���اد، وذلك رغم المخاوف الت���ي تحيط بتطور الجائحة«، متوقعاً »أن 

يُعطي تفعيل صندوق محمد الس���ادس لإلس���تثمار وتش���جيع الشراكات بين 
القطاعي���ن العام والخ���اص، إلى جانب تنفيذ خطة اإلق���الع المقدرة بمبلغ 

120 مليار درهم، زخماً لإلستثمار ولخلق فرص الشغل«.
م���ن جهة أخرى، ذكر الجواهري »أن ال���ورش التنموية العديدة هي 
قيد التنفيذ، وقد أُطلق العديد منها بتعليمات من جاللته، حيث تساهم 
في اإلنتعاش وتسريع وتيرة النمو على مدى أبعد«، موضحاً »أن التحّدي 

األكبر اليوم هو نجاح تنفيذها بشكل متسق وفي اآلجال المحددة«.
ومن أهم اإلصالحات التي يتوجب تس���ريع إنجازها، وفق والي بنك 
المغرب، »تعديل المنظومة التعليمية، حيث ال تزال كافة التقييمات تؤكد 
مدى ضعفها، في الوقت الذي تستلزم فيه التحديات الراهنة جعل تكوين 
اليد العاملة، ونخب المس���تقبل، األولوية المطلقة«، موضحاً »أن إصالح 
القطاع العام الذي يعرف تقدماً مهماً على بعض المستويات، يحتاج إلى 

تسريع وتيرة تنزيل جميع مكّوناته وفقاً لألهداف المحددة له«.
ومن أجل تقوية النس���يج اإلنتاجي الوطني، شدد والي بنك المغرب 

على أنه »ينبغي مضاعفة الجهود الرامية للتصّدي لبعض الممارس���ات 
التي تؤثر س���لباً على تنافس���ية اإلقتصاد الوطني. ويتعلق األمر أساساً 
بالمنافس���ة غي���ر المش���روعة، والته���رب الضريبي، والدع���م العام غير 
المج���دي. كما ينبغي الح���رص على التطبيق الص���ارم للقانون المتعلق 

بالهيئة المكلفة بمحاربة الرشوة«.
ويبقى أن الورش األبرز بالنسبة إلى مرحلة ما بعد الجائحة، حسب 

الجواهري، »هو تعميم الحماية اإلجتماعية الذي أعلن عنه جاللة الملك 
في خطاب العرش لسنة 2020. فبالنظر إلى إنعكاساته المتوقعة على 
المس���توى المعيشي للس���اكنة والتماس���ك اإلجتماعي وإدماج األنشطة 
غي���ر المهيكل���ة، يُنتظر أن تُمّك���ن المغرب من تحقيق قف���زة نوعية في 
مجال التنمية البش���رية، كذلك من حيث التنافس���ية والنمو. لذا، يجب 

على الجميع التعبئة من أجل إنجاحه في اآلجال المحددة له«.
وأك���د والي بن���ك المغرب »أن إنج���از وتتميم مجموع ه���ذه الورش 
التنموية، يس���توجب حش���د كافة الموارد والطاقات الت���ي يتوافر عليها 
المغ���رب، ويحت���اج إلى نخبة تتوافر فيها س���مات القي���ادة الالزمة. كما 
ال���ة لكافة األطراف في إطار حوكمة ش���فافة  يقتض���ي المس���اهمة الفعَّ

تُكّرس باألساس مبادئ الكفاءة العالية«.
وخل���ص الجواهري إلى أنه »بإس���تكمال الورش التنموية، س���يكون 
المغ���رب ق���د حّول األزمة إل���ى فرصة حقيقية، تُمكن���ه من إعطاء زخم 

جديد إلقتصاده ووضعه في مسار تنموي قوي ومستدام وشامل«.
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حّققت مجموعة البنك العربي أرباحًا صافية بعد الضرائب والمخصصات بلغت 314.5 مليون دوالر في نهاية العام 2021 
مقارنة بل  195.3مليونًا في نهاية العام 2020، وبنسبه نمو بلغت 61 %. كما حافظ البنك على قاعدة رأسمالية متينة حيث 

بلغ إجمالي حقوق الملكية 10.3 مليارات دوالر. وبناًء على نتائج البنك المالية،
 فقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20 % للعام 2021.  

»مجموعة البنك العربي« تُحقق نموًا باألرباح 61 %

وتوزيع األرباح 20 % للعام 2021 

صبيح المصري: سالمة نهجنا عزّزت نتائجنا المالية
نعمة صباغ:  نُواصل توسيع قاعدة اإلستثمار في الحلول اإللكترونية

األخبار والمستجدات
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أم���ا المدير العام التنفي���ذي للبنك العربي نعمه صباغ فيوضح 
»أن اإلقتص���اد العالمي خ���الل العام 2021 أظهر بعض المؤش���رات 
اإلقتصادي���ة اإليجابي���ة، تُعّبر عن بدء التعافي م���ن جائحة كورونا«، 
مش���يراً إلى »أن النتائج المالية للبنك وال سيما بعد توحيد البيانات 
المالية لبنك ُعمان العربي، أظهرت نمواً ملحوظاً في مصادر الدخل 
نت���ج عن تحس���ن اإليرادات من مص���ادر البنك األساس���ية، بما فيها 
صافي إيراد الفوائد والعموالت وبنس���بة نمو بلغت 15 % عن العام 
الس���ابق، في حين بلغ صافي األرباح التش���غيلية للبنك 108,1 مليون 
دوالر وبنسبة نمو بلغت 8 % عن العام السابق، باإلضافة إلى متانة 
المرك���ز المالي للبنك وقوة قاعدته الرأس���مالية، حيث بلغت نس���بة 
كفاية رأس المال 16.5 % كما في 31 كانون األول/ديس���مبر 2021، 
كما واصل البنك المحافظة على التنوع الجيد في مستويات السيولة 
المدعومة بقاعدة عريضة من المودعين، حيث بلغت نسبة القروض 
الى الودائع 73.4 %، كما واصل البنك الحفاظ على جودة محفظته 
اإلئتمانية من خالل إس���تمراره في تجني���ب المخصصات اإلئتمانية 

حيث فاقت نسب تغطية الديون غير العاملة 100 %«.
من جانب آخر، يُش���ير نعمة صباغ إلى »مواصلة مجموعة البنك 
العربي توس���يع قاعدة اإلس���تثمار ف���ي الحلول البنكي���ة اإللكترونية، 
وتوفي���ر العديد م���ن الخدمات والمنتج���ات الرقمي���ة الجديدة التي 
تتج���اوز التعامالت المصرفية األساس���ية، وتتمتع بأعلى مس���تويات 
األم���ان والمرون���ة لتحس���ين تجرب���ة العم���الء وتلبي���ة احتياجاته���م 
المتج���ّددة، باإلضافة إل���ى إطالق (ريفلك���ت( أول Neobank في 
األردن يُحاكي أسلوب حياة العصر الرقمي الجديد يمنح المستخدم 

تجربة مصرفية سلسة وفريدة«.
يُش���ار إل���ى أن البن���ك العرب���ي كان ق���د حصل عل���ى العديد من 
الجوائ���ز العالمّية خالل العام المنص���رم، أبرزها جائزة أفضل بنك 
في منطقة الش���رق األوس���ط من مجلة »غلوبال فاينانس« العالمية، 
مقّره���ا نيويورك وذلك للعام الس���ادس توالياً. علم���اً أن هذه النتائج 

أولية، وهي خاضعة لموافقة البنك المركزي األردني.

نعمه صباغ المدير العام التنفيذي للبنك العربي صبيح المصري رئيس مجلس اإلدارة

وإرتفع���ت أص���ول المجموعة كم���ا في نهاية الع���ام 2021 لتصل 
ال���ى 63.8 مليار دوالر، منها 8.4 ملي���ارات دوالر، تخصُّ بنك ُعمان 
العرب���ي نتيج���ة قيام مجموع���ة البنك العربي في نهاي���ة الربع األول 
م���ن العام 2021 بدمج القوائم المالية الموّحدة لبنك ُعمان العربي، 
بعد إنتهائه من عملية اإلس���تحواذ على بنك العز وهو بنك إس���المي 
متكام���ل، مقارن���ة ب��� 54.4 مليار دوالر للعام الس���ابق، وبنس���بة نمو 

بلغت 17 %. 
كما إرتفعت ودائع العمالء بنس���بة 22 % لتصل الى 47.1 مليار 
دوالر، منه���ا 7.3 ملي���ارات دوالر، تخص بنك ُعم���ان العربي مقارنة 
ب����� 38.7 مليار دوالر بالعام الس���ابق، في حين إرتفعت التس���هيالت 
اإلئتماني���ة لتصل الى 34.6 مليار دوالر كم���ا في نهاية العام 2021، 
منه���ا 7.5 مليارات دوالر تخصُّ بنك ُعم���ان العربي مقارنة ب�� 26.5 

مليار دوالر بالعام السابق وبنسبة نمو بلغت 30 %.
ويق���ول رئي���س مجل���س اإلدارة صبيللح المصري: »لقد إتّس���م 
الع���ام 2021 بالتحدي���ات والتقلبات بش���كل كبير حي���ال إقتصادات 
معظم مناطق ودول العالم، إاّل أن س���المة النهج اإلستراتيجي للبنك 
العربي المرتكز على أساس���يات العمل المصرفي السليم وسياساته 
المحافظ���ة في التس���ليف واإلس���تثمار وتوظيف األم���وال وإحتفاظه 
بالس���يولة العالي���ة، باإلضافة إلى المرونة الت���ي إعتمدها البنك في 
التعامل مع المستجدات والتعاطي مع تحديات األزمة واثارها، كانت 

من ضمن عوامل القوة التي عّززت من نتائجه المالية«.
ويختم صبيح المصري، معرباً عن ثقته ب� »قدرة مجموعة البنك 
العرب���ي على تحقيق النمو المس���تدام، مس���تندين ف���ي ذلك إلى قيم 
وممارس���ات مصرفية س���ليمة«، مؤكداً »إس���تمرارية النهج الشمولي 
إلدارة الحاكمية المؤسسية، واإلستدامة ضمن أولويات ثقافة البنك 
المؤسس���ية م���ن خالل تعزيز مس���اهمته الفاعلة ف���ي حماية البيئة، 
ودوره الري���ادي ف���ي مجال المس���ؤولية المجتمعية، ع���ن طريق دعم 
وتطوير قدرات المجتمع والمساهمة في خلق قيمة مضافة لمواجهة 

التحديات اإلقتصادية واإلجتماعية المتنامية«.
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فاز البنك اإلسالمي األردني بجائزة أقوى بنك إسالمي لخدمات 
التجزئة في األردن لعام 2021 وللمرة الرابعة، ضمن جوائز الخدمات 
المصرفية اإلس���المية لألفراد )IRBA( في نسخته السابعة، والتي 
تمنحه���ا مؤسس���ة »كامبري���دج أي أف أنا التيكا« ومقره���ا بريطانيا، 
وذل���ك خ���الل حف���ل توزي���ع الجوائز الذي أقي���م في دبي وبمش���اركة 
وحضور ش���خصيات مصرفية ودولي���ة وجاهياً، وبواس���طة اإلتصال 

المرئي.
وج���اء إختي���ار البن���ك االس���المي األردن���ي تقدي���راً لإلنجازات 
والمس���اهمة الفاعل���ة ف���ي خدمة االفراد والمؤسس���ات ف���ي القطاع 
المال���ي والتميُّز ف���ي خدمات مصرفي���ة التجزئة اإلس���المية، وذلك 
إعتماداً على دراسة قامت بها مؤسسة »كامبريدج أي اف أنا التيكا«، 
وهي مؤسس���ة بحثية متخصصة بتقديم اإلستش���ارات اإلستراتيجية 
ف���ي مج���ال الخدمات المالي���ة وإجراء البح���وث األكاديمي���ة المهنية 
للمؤسس���ات المالي���ة، حي���ث يعتمد منح ه���ذه الجوائز للمؤسس���ات 
المصرفي���ة اإلس���المية المميزة ف���ي هذه الخدمات بن���اًء على تقييم 
لجنة تحكيم من خبراء مس���تقلين وتحليل أكاديمي محكم، وإس���تناداً 
لنموذج الكفاءة المطور من المؤسسة ألداء كفاءة الخدمات المصرفية 

اإلسالمية العالمية.  
وأبدى الرئيس التنفيذي والمدير العام للبنك اإلس���المي األردني 
الدكتور حس���ين س���عيد ترحيب���ه وإعتزازه ب� »الجه���ود التي تبذل في 

األخبار والمستجدات

»اإلسالمي األردني« 
»أقوى بنك إسالمي لخدمات التجزئة في 2021«

البن���ك إلس���تمرارية تطوي���ر الخدمات المصرفية اإلس���المية لقطاع 
التجزئة لألفراد، والحرص على تلبية إحتياجاتهم، إلى جانب السعي 
الدائ���م لتطوير مختلف الخدمات األخرى الت���ي يقدمها البنك، رغم 
مختل���ف التحديات ومنها جائحة كورونا، ليحظى البنك بإس���تمرارية 
إهتمام كبرى المؤسس���ات التي تُعنى بتسليط الضوء على النجاحات 
المتحققة كمؤسس���ة »كامبريدج أي أف أن���ا التيكا«، مؤكداً »مواصلة 

السعي لتحقيق المزيد من اإلنجازات«.

الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي والمدير العام للبنك اإلسالمي األردني
مًا الجائزة   متسلِّ
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أطلق���ت الكاتبة والباحثة في الدراس���ات اإلعالمية، الدكتورة ندى 
أحم���د جابر كتابه���ا الجديد، الصادر عن دار الكتاب الجامعي في دولة 
اإلمارات العربي���ة المتحدة، بعنوان »اإلعالم الدولي والتواصل الثقافي 
– اإلعالم الدولي الموجه للمنطقة العربية«، وذلك في حفل توقيع أقيم 

ضمن فعاليات الدورة ال� 40 من »معرض الشارقة الدولي للكتاب«.

ندى جابر توقع كتابها الجديد

ندى جابر تُطلق كتابها الجديد
»اإلعالم الدولي والتواصل الثقافي«

األخبار والمستجدات

وتتن���اول الباحث���ة ف���ي كتابها ال���ذي جاء من 21 فص���اًل موزعة 
عل���ى 577 صفحة من القطع الكبير، موضوعاً يش���غل ذهن القارئ 
والمهت���م باإلع���الم، وتُجيب من خالله عن س���ؤال كبي���ر حول منهج 
وأدوات ووس���ائل اإلعالم الموجهة لمخاطبة الجمهور في المنطقة 

العربية.
وتع���رض الكاتبة ف���ي الجزء األول من كتابها األش���كال المختلفة 
لوس���ائل اإلعالم الدولية الموجهة نحو الجمهور العربي، من وكاالت 
األنب���اء والصحف والقن���وات الفضائي���ة والمواق���ع اإللكترونية، إلى 
الس���ينما وأش���هر األف���الم التي تناول���ت بعض الش���خصيات العربية 

التاريخية.
وتتط���رق المؤلفة في الجزء الثاني من الكتاب إلى تاريخ وس���ائل 
اإلع���الم الدولية، بم���ا فيها الصح���ف واإلذاعات الت���ي تهتم بأخبار 
المنطق���ة العربية، وإنتهاًء بالجزء الثالث م���ن الكتاب الذي إعتمدت 
في���ه الكاتبة على المنه���ج التحليلي لبحث مالم���ح التواصل الثقافي 
ومعوقات���ه، وأثر ظهور اإلنترنت ووس���ائل التواص���ل اإلجتماعي على 
ثقافة المجتمعات، في ضوء تحليل مؤش���رات الفجوة الرقمية عربياً 

وأجنبياً.

قال باس���م السالم رئيس مجلس 
إدارة »كابيت���ال بن���ك« األردن���ي »إن 
المجل���س وافق على ع���رض إلزامي 
لإلس���تحواذ عل���ى بن���ك سوس���يتيه 
جن���رال األردن«، مش���يراً إل���ى أن���ه 
»خ���الل إجتم���اع إس���تثنائي لمجلس 
اإلدارة إنعق���د أخي���راً، واف���ق أيضاً 
عل���ى إصدار س���ندات دائم���ة بقيمة 
100 مليون دوالر، مما يعني أنه ليس 
لها آجال إس���تحقاق، للمساعدة في 

دفع النمو«.

رئيس مجلس إدارة »كابيتال بنك« األردني: 
نعتزم اإلستحواذ على »سوسيتيه جنرال األردن«
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ق���رر مجلس الوزراء األردني، برئاس���ة بش���ر الخصاون���ة، تعيين 
عادل شركس محافظاً للبنك المركزي، خلفاً للدكتور زياد فريز.

في هذا الس���ياق، أعرب الخصاونة عن ش���كره وإمتنانه للدكتور 
فري���ز عل���ى »الجهود الكبيرة الت���ي بذلها خالل خدمته، ومس���اهمته 
الفاعلة في ترس���يخ مبدأ اإلس���تقرار النقدي، وإدارته الكفوءة للبنك 
المرك���زي، ف���ي ظ���ل ظ���روف إقتصادية دقيق���ة، وإصالح���ات مالية 

وإقتصادية تتطلب أعلى درجات المسؤولية«.

فيت���ش  وكال���ة  أعلن���ت 
ع���ن  اإلئتماني���ة،  للتصنيف���ات 
محاي���دة  مس���تقبلية  نظ���رة 
للش���ركات الخليجي���ة ف���ي العام 
2022، بدعم من أس���عار النفط 
لمعظم  الس���ليمة  واألساس���يات 
الخاص���ة  الش���ركات  قطاع���ات 
ف���ي المنطقة، متوقعة »أن يدعم 
اإلنف���اق من الجه���ات الحكومية 
وشبه الحكومية النمو في قطاع 

تعيين عادل شركس محافظًا للبنك المركزي األردني

»فيتش«: نظرة مستقبلية محايدة للشركات الخليجية في 2022

األخبار والمستجدات

وأض���اف الخصاون���ة »أن الجه���ود التي بذلها د. فري���ز »تكاملت 
مع اإلصالحات المالية واإلقتصادية األردنية، وس���اهمت في تحقيق 
اإلستقرار النقدي الذي هو متطلب رئيس لنجاح هذه اإلصالحات«.
يُذكر أن صندوق النقد العربي كان قد أعلن، في ديسمبر/كانون 
األول 2021 ع���ن تقديمه قرضاً جديداً ل���ألردن بقيمة 13.29 مليون 

دينار عربي حسابي )ما يُعادل 56 مليون دوالر(.
وتسعى اإلتفاقية التي وقعها وزير المالية األردني محمد محمود 
العس���عس، ورئي���س مجل���س إدارة الصن���دوق عبد الرحم���ن بن عبد 
اهلل الحمي���دي، إلى توفير الم���وارد المالية لدعم برنامج بيئة أعمال 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأف���اد الصندوق أنه »يتاب���ع عن كثب تطورات اإلقتصاد األردني، 
والتحدي���ات الت���ي تواجهه جّراء الظروف الراهن���ة، ويعمل من خالل 
ش���راكة مثمرة م���ع الحكومة األردني���ة لتوفير أنجع الس���بل لمواجهة 

التحديات المختلفة«.

الشركات غير النفطية في الخليج في العام 2022«.
وتوقع���ت وكال���ة التصنيف ف���ي تقرير »أن يفوق مس���توى الدعم 
المال���ي للش���ركات الخليجي���ة أكثر من 3 أضعاف ف���ي العام 2022، 
مدعوم���اً بإحتياطات وافرة من الس���يولة لمعظم الكيانات المرتبطة 
التصني���ف  ذات  الخاص���ة  والش���ركات  المنطق���ة  ف���ي  بالحكوم���ة 

اإلستثماري القوي«.
وأف����ادت الوكال����ة: »أن معظم ش����ركات دول الخلي����ج تخطط للحفاظ 
على رس����اميل مرتفعة، تتماش����ى م����ع العام 2021 لدع����م تعافيها من أزمة 

كورونا في العام 2020«، نافية »أن 
تتعافى أرباح أسهم معظم شركات 
المنطق����ة الى مس����تويات م����ا قبل 
الجائح����ة، وال س����يما في قطاعات 
فرعية، نظراً إلى الضغط المستمر 
على التدفق النق����دي لديها وتقلّب 
رساميل ونفقات. وستبقى هوامش 
الرب����ح النقدي الس����ريع متقلّبة في 
الخليجي����ة  الش����ركات  قطاع����ات 

المعتمدة على السياحة«.
وأضاف���ت الوكالة: »إن وتيرة اإلنف���اق الحكومي الخليجي، ومنح 
عق���ود لمش���اريع جديدة قد يُمّه���دان طريق اإلنتعاش للش���ركات في 
المنطق���ة، وبالعكس من ذل���ك، فإن التأخير في اإلنفاق الحكومي قد 
يضغط على تصنيف الش���ركات الخليجي���ة في قطاعات أكثر ضعفاً، 
من خالل تقليل التدفقات النقدية المتاحة لتس���ديد ديون«، موضحة 
»أن قطاعات قليلة من الش���ركات الخليجي���ة تتعّرض إلى تقلبات في 
التكالي���ف ومخاطر تتعل���ق بالقيود اإلقتصادي���ة واإلجتماعية، ما قد 

يؤثر في تعافيها«.
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أش���اد  الرئي���س   التنفيذي   لجمعي���ة   مصارف   البحري���ن الدكتور  
 وحيد   القاسللم  ب� »إختيار   الشبكة   اإلقليمية   للمسؤولية   اإلجتماعية  
 عدن���ان   أحمد   يوس���ف   رئي���س   مجل���س   إدارة   الجمعية،  ضم���ن   قائمة  
 »  الش���خصيات   العربية   األكثر   تأثيراً   في   مجال   المسؤولية   اإلجتماعية  
 لع���ام « 2021   ،   وذلك   وفق   التصنيف   المهن���ي   العربي   لعام   2021   الذي  

 أصدرته   وتشرف   عليه   الشبكة   اإلقليمية   للمسؤولية   اإلجتماعية .  

وقال   الدكتور   القاسم »إن   حصول   عدنان أحمد يوسف   على   هذه  
 الجائزة ،  يُعتبر   إنجازاً   مستحقاً   بكل   جدارة،   لكونه   يمتلك   سجالً   حافالً  
 ورفيعاً  من   الجوائز   العالمية   في   مجال   المسؤولية   اإلجتماعية،   حيث  
 ُمنح   في   العام   2015   لقب »    السفير   األممي   للمسؤولية   اإلجتماعية « .  
أض���اف د. القاس���م: »في   الع���ام   2016   ُمنح   لقب   » مفوض   س���امٍ  
 للتبش���ير   بأهداف   األمم   المتحدة   للتنمية   المس���تدامة2030   «. كما   
 فاز   بالجائزة   الذهبية   للتنمية   المستدامة،   وذلك   تقديراً   لدوره   الكبير  
 ف���ي   برامج   الخدم���ة   والمس���ؤولية   اإلجتماعية   وطني���اً   ودولياً،  وذلك  
 ف���ي   مؤتمر   عمان   الدولي   للمس���ؤولية   اإلجتماعية2016   .  وفي العام  
   2017 فاز   عدنان أحمد يوس���ف    بجائزة   المال   واألعمال   اإلسالمية 
ال� 12  نظير   إس���هامه   المتميِّز   في   مجال   المس���ؤولية   اإلجتماعية   في  

 الصيرفة   اإلسالمية«.

»مصارف البحرين« تشيد باإلنجاز 

عدنان أحمد يوسف ضمن الشخصيات
 األكثر تأثيرًا في مجال المسؤولية اإلجتماعية

األخبار والمستجدات

 الدكتور   وحيد   القاسم 
 الرئيس   التنفيذي   لجمعية   مصارف   البحرين

وتاب���ع القاس���م »في   الع���ام   2019   حصل   على   جائ���زة »    التمّيز   في  
 مجال   تمكين   الش���ركاء   لع���ام    « 2019   التي   منحتها   الش���بكة   اإلقليمية  
 للمس���ؤولية   اإلجتماعي���ة   بالتعاون   مع   منظمة   س���وق   األم���م   المتحدة  
 العالمي   والمعهد   العربي،   وذلك   خالل   الملتقى   الثامن   لشركاء   الشبكة  
 اإلقليمية   للمس���ؤولية   المجتمعية   في   الدول   العربية،   والذي   ُعقد   في  
 الكويت   في   يناير/كانون الثاني2019.   كما   حاز   أيضاً   جائزة »    شخصية  
 العام   اإلقتصادية   العربية   المس���ؤولة   مجتمعي���اً    « لعام2018   ،  من   قبل  
 الش���بكة   اإلقليمية   للمس���ؤولية   المجتمعية   وذلك   خالل   حفل   التكريم  

 الذي   أقيم   في   مملكة   البحرين   في   يناير/كانون الثاني2019   «.

وأبدى  عدنان   أحمد   يوسف »إعتزازه   وتقديره   لهذا   التشريف  
 المهني   الكبير   من   قبل   الشبكة«،  مؤكداً » عزمه   على   مواصلة   جهوده  
 ف���ي   تقديم   كل   الدعم   للبرام���ج   المجتمعية   واإلنس���انية   التي   تنهض  
 بها   الش���بكة   اإلقليمية   للمس���ؤولية   اإلجتماعية،   وذلك   بهدف   حشد  
 الجه���ود   العربي���ة   والدولي���ة   في   س���بيل   تحقيق   أهدافها   الس���امية«،  
 مشيداً   ب� »الدعم   الكبير   الذي   يقدمه   مصرف   البحرين   المركزي   في  
 خلق   بيئة   متقدمة   إلضطالع   البنوك   بمسؤولياتهم   اإلجتماعية،   حيث  
 تُنفذ   البنوك   في   البحرين   برامج   مجتمعية   عديدة   وواس���عة،   تُجّس���د  
 أهمي���ة   دوره���ا   اإلقتص���ادي   واإلجتماعي   في   دعم   نه���وض   وإزدهار  

 مملكة   البحرين«.
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أكد رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك 
مص���ر الدكتور محم���د العنتبلي »أن مب���ادرة رواد النيل؛ إحدى 
مب���ادرات البن���ك المرك���زي المص���ري، هي جزء مكم���ل للعمل 
المصرف���ي الذي كان يُقتصر على تقديم التمويالت والخدمات 
المالي���ة، ليش���مل التوس���ع ف���ي توفي���ر الخدمات غي���ر المالية 
وتحقيق التكامل بين األنشطة المصرفية، المالية وغير المالية 
مع تحقيق الش���مول المالي والتح���ول الرقمي، مما يعزز مفهوم 

البنك الشامل«.
وقال العنتبلي إنه »في ظل اإلتجاه المتزايد للدولة المصرية 
والبن���ك المرك���زي نحو دعم أنش���طة ريادة األعم���ال وأصحاب 
األفكار والمشروعات الناشئة والصغيرة، فإن مبادرة رواد النيل 
تع���د أداة مهمة لدعم الش���باب وأصحاب المش���روعات وتقديم 
خدم���ات ما قبل التمويل لهم، ومس���اعدتهم ف���ي جميع مراحل 

مشروعاتهم بداية من الفكرة ،وحتى اإلنتاج والتوسع«.
وأضاف العنتبلي: »أن بنك مصر يُعد من أوائل البنوك العاملة 
في الس���وق المصرية التي سارعت للمش���اركة في مبادرة رواد 
النيل وبرامجها المختلفة الداعمة لرواد األعمال والمشروعات، 
سواء برنامج مراكز خدمات تطوير األعمال والذي يصل عدده 
إل���ى 3 مراك���ز قدمت أكثر من 15 ألف���ا و620 خدمة غير مالية 

األخبار والمستجدات

بنك مصر يقدم أكثر من 15 ألف خدمة 
غير مالية لرواد األعمال في 2021

الدكتور محمد العنتبلي
رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

في بنك مصر

لرواد األعمال استفاد منها قرابة 8 آالف مشروع ورائد أعمال، 
كم���ا يش���ارك البنك في برنامج بيت التصمي���م الذي يعمل على 
دع���م الصناعة المحلية، وزيادة تنافس���يتها والعمل على إحالل 

الصناعة المحلية بديال للمنتجات المستوردة«.
وأوض���ح العنتبلي »أن مش���اركة بنك مصر ف���ي مبادرة رواد 
الني���ل تأتي إنطالقا م���ن دور البنك الريادي في تنمية المجتمع 
والمس���اهمة في تعزيز االقتص���اد المصري، وحرصاً على دعم 
المش���روعات الصغيرة والمتوس���طة ومتناهية الصغر لمحاربة 
البطال���ة وزيادة الناتج المحل���ي، وتحقيق التنمية المس���تدامة، 
وإدراكا ألهمي���ة دع���م عم���الء القط���اع المصرف���ي ليس فقط 

بالحلول المالية بل أيضا بالخدمات غير المالية«.
ولف���ت العنتبلي إل���ى »أن الخدمات غي���ر المالية باتت على 
الق���در عينه م���ن األهمية لدوره���ا في دعم المش���روعات على 
مختلف حجمها في التطور والنمو، وال سيما مع تثبيت الصورة 
الذهني���ة للعم���ل المصرفي ليتعّدى كونه مج���رد جهات تمويلية 
إلى جهات تعمل بش���كل مباش���ر على خلق فرص العمل، والحد 
م���ن البطالة وتحس���ين دخ���ل األس���رة المصرية، مم���ا ينعكس 
عل���ى اإلقتص���اد القومي، كل ذلك تماش���يا م���ن توجهات البنك 

المركزي«.
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األخبار والمستجدات

أعل���ن المجلس القومي لألجور في مصر، أن���ه إعتباًرا من أول يناير/
كانون الثاني 2022، سيتم تطبيق الحد األدنى لألجور في القطاع الخاص.
كم���ا إتفق المجلس في إجتماعه على تحدي���د قيمة العالوة الدورية 
بم���ا قيمت���ه 3 % م���ن األجر التأمين���ي، أي 70 جنيهاً ح���داً أدنى، والتي 
تُطبق على كل منش���آت القطاع الخاص بشكل متوازن، وفقاً للعام المالي 

المحاسبي لكل منشأة.
وبن���اًء على ق���رار المجلس القومي لألجور، ت���م تحديد الحد األدنى 
لألجور للعاملين في القطاع الخاص بواقع 2400 جنيه، وسيكون إلزامياً 
لمنشآت القطاع الخاص إعتباًرا من يناير/كانون الثاني 2022، بعد أن تم 
منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط اإلقتصادية التي فرضتها جائحة 
كورونا مساحة من المرونة للتقدم بطلبات للمجلس، بهدف إستثنائها من 

تطبيق الحد األدنى لألجور إلى حين تحسن ظروفها اإلقتصادية.
ووص���ل للمجل���س 3090 طلباً فردي���اً، و2855 طلباً م���ن 22 قطاعاً 

خ���الل فترة تلقي الطلبات، والتي بدأت من يوليو/تموز 2021 حتى نهاية 
أكتوبر/تش���رين األول من العام ذاته، وس���يتم تأجيل تطبيق الحد األدنى 
لألجور على المنش���آت التي تقدمت بطلبات إس���تثناء، بس���بب الظروف 
اإلقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا حتى نهاية منتصف فبراير/شباط 

.2022
وتقول هالة الس���عيد، وزيرة التخطيط والتنمية اإلقتصادية ورئيسة 
المجلس القومي لألجور: »إن المجلس حاول من خالل لجانه المختلفة، 
تحقيق التوازن بين حقوق العمال في الحصول على أجر مناس���ب يضمن 
مس���توى معيشياً مناس���باً، وفي الوقت عينه مراعاة الظروف اإلقتصادية 

الصعبة التي تمر بها قطاعات عدة وال تستطيع تحمل أعباء جديدة«.
وتضيف السعيد »أن قرارات المجلس القومي لألجور ستكون ملزمة 
وفق���اً لقان���ون العمل الجديد، الذي تمت مناقش���ته في مجلس الش���يوخ، 

وسيناقش في مجلس النواب في وقت قريب«.

مصر تعلن تطبيق الحد األدنى لألجور للقطاع الخاص للمرة األولى

أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عالء فاروق، 
»أن المب���ادرة الت���ي أعل���ن عنها البن���ك والتي تتيح تس���وية كاملة ل� 4 
مليارات جنيه من الديون المتعثرة في البنك، يس���تفيد منها أكثر من 
45 ألف عميل، جزء منها إس���قاط كامل والجزء اآلخر إسقاط ل� 50 

% من المديونية«.
وأض���اف عالء ف���اروق: »أن هذا األمر يتم وفق���اً لتعليمات البنك 
المرك���زي، بقيادة المحافظ طارق عامر، والذي يدعم البنوك دائماً، 
ويعمل على تس���هيل حي���اة المصريين والمبادرة خي���ر دليل على هذا 

 رئيس البنك الزراعي المصري عالء فاروق:
 إسقاط 4 مليارات جنيه مديونية عن المتعثرين

األم���ر، حي���ث أس���قطت المب���ادرة بش���كل كام���ل مديوني���ات األفراد 
المتعثرين من عمالء التجزئة المصرفية، ممن تبلغ مديونياتهم حتى 
100 ألف جنيه، بإجمالي مديونيات نحو400  مليون جنيه، ويستفيد 

منها نحو 7500 عميل«.
وخلص فاروق إلى القول: إنه »سيتم إسقاط المديونية على أهالي 
العم���الء المتوفي���ن، والتي تبل���غ قيمتها 63  مليون جنيه، كما س���يتم 
إس���قاط النهائي لكامل المديونية بالنس���بة إلى العم���الء المتعثرين، 

ممن يبلغ أصل مديونياتهم حتى 25 ألف جنيه«.
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كشفت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، أن ودائع البنوك العاملة 
في الس���وق المحلية المصرية، س���جلت مس���توى قياس���ياً يُق���در بنحو 6.191 
تريلي���ون جنيه ف���ي نهاية أكتوبر/تش���رين األول 2021، مقارن���ة بنحو 5.374 
تريليون جنيه، وذلك في نهاية فبراير/شباط 2021، بزيادة بلغت قيمتها 817 

مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت نحو 15.2 %.
وأعلن »المركزي المص���ري« أخيراً، أن صافي إحتياطات النقد األجنبي 
إرتف���ع إلى مس���توى 40.935 ملي���ار دوالر، ف���ي نهاية ديس���مبر/كانون األول 
2021، مقارن���ة بنح���و 40.909 مليار دوالر في نهاية نوفمبر/تش���رين الثاني 

2021، بإرتفاع قدره نحو 26 مليون دوالر.
وكش���فت مصادر مصرفية مطلع���ة، أن اإلرتفاع القوي ف���ي الودائع يعود 
بش���كل مباش���ر إلى حال���ة الركود التي تش���هدها الس���وق، بس���بب التداعيات 
الخاصة بفيروس كورونا والتي تسّببت في تهاوي جميع األنشطة اإلستثمارية 

عالمياً.
وذك���رت المص���ادر أن المش���روعات القومي���ة الت���ي تنفذه���ا الحكوم���ة 

المصرية، س���اهمت بش���كل كبير في تقليص نسبة الركود، وال سيما أن عدداً 
ضخماً من الش���ركات الخاصة يعمل في هذه المش���روعات، ومع حالة الركود 
التي خلفتها جائحة كورونا، فإن عدداً كبيراً من الش���ركات الخاصة أصبحت 
تُفّضل العمل مع القطاع الحكومي وخصوصاً في تنفيذ المشروعات القومية.
في الوقت نفس���ه، كش���ف مصدر مس���ؤول في البنك المركزي المصري، 
أن المس���تثمرين األجانب عادوا بقوة إلى الس���وق المصرية منذ بداية يناير/

كانون الثاني 2022.
وق���ال المص���در، وف���ق بي���ان أص���دره البن���ك المرك���زي المص���ري، إن 
المس���تثمرين األجان���ب قاموا بضخ نح���و 970 مليون دوالر من���ذ بداية العام 
2022 وحتى 16 يناير/كانون الثاني منه، في اإلستثمارات المالية من سندات 

طويلة األجل وأذون خزانة.
وأوض���ح أن اإلقتص���اد المص���ري يتج���اوز تداعي���ات السياس���ة النقدية 
الدولية، وهذا تعزيز جديد ال يُستهان به، مشيراً إلى أن رصيد اإلستثمارات 

في السندات طويلة األجل يتجاوز رصيد أذون الخزانة القصيرة األجل.

ودائع المصريين تتجاوز كورونا.. قفزة ضخمة ومستويات قياسية

األخبار والمستجدات

  وقع البنك األهلي المصري وبنك مصر وشركة فوري دهب، 
ف���ي مق���ر الديوان العام ل���وزارة الكهرباء في العباس���ية، بروتوكول 
تعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، يهدف إلى تفعيل منظومة 
الس���داد اإللكتروني لفواتي���ر الكهرباء، كذلك أعمال المقايس���ات 
ومصاري���ف التصالح، في حضور الدكتور المهندس محمد ش���اكر 
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وقيادات كال البنكين، والش���ركة 
القابضة لكهرباء مصر وشركة فوري دهب للخدمات اإللكترونية.

وق���ال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك األهلي 

المصري »إن بروتوكول التعاون، يُعّزز التوجه اإلستراتيجي للبنك، 
كون���ه من أهم البنوك الرائدة في مجال التحصيل وعمليات الدفع 
اإللكترون���ي ال���ذي يه���دف إلى نش���ر ثقاف���ة إس���تخدام الخدمات 
المصرفي���ة اإللكترونية، كذلك دوره الفع���ال والمتنامي في تفعيل 
مبدأ الش���مول المال���ي، حيث إن تقديم خدم���ات الدفع من خالل 
قن���وات التحصيل الخاصة بالبنك األهلي المصري يأتي في إطار 
التع���اون المش���ترك بين البنك والش���ركة القابض���ة لكهرباء مصر 
لميكنة جميع معامالت الشركة دعماً لمنظومة التحول الرقمي«.

تعاون بين »األهلي« و»مصر« و»القابضة للكهرباء« و»فوري دهب«
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ق���ال رئيس قطاع التجزئة المصرفية في بنك القاهرة، 
محم���د ث���روت: »إن مصرف���ه يُخطط لض���خ 2 مليار جنيه 
تمويالت في القرض الرقمي لتمويل المشروعات متناهية 

الصغر خالل العام الجاري 2022«.
وكان بن���ك القاه���رة أعلن ف���ي أكتوبر/ تش���رين األول 
إلتاح���ة  المال���ي  بالقط���اع  خدم���ة  أول  إط���الق   ،2022
التموي���الت للمش���روعات متناهية الصغ���ر رقمياً في مقار 
أنشطة العمالء في أقل من ساعة دون حاجة العميل لزيارة 

مقر الفرع.
وأوض���ح ث���روت »أن البنك عمم الق���رض الرقمي على 
مستوى 115 فرعا تابعين للبنك بعد إطالقه خالل 3 شهور 
الماضية، بحيث ال تس���تغرق الموافقة على التمويل ساعة 

الذي يشهد اقبال واسع من العمالء«.
وأض���اف محمد ثروت »أن محفظ���ة القروض متناهية 
قف���زت إل���ى 5.7 ملي���ارات جنيه ف���ي نهاية الع���ام 2020 
مخططا تصل إلى 7.7 مليارات جنيه خالل العام الجاري«.
وس���عى بن���ك القاهرة إل���ى تمهيد كافة الس���بل إلنجاح 

بنك القاهرة يُخطط لضخ 2 مليار جنيه بالقرض الرقمي
 للمشروعات متناهية الصغر في 2022

الق���رض الرقم���ي للتموي���ل 
تش���مل  الصغ���ر،  متناه���ي 
موظ���ف  أل���ف  تخصي���ص 
مت���درب عل���ى التعام���ل مع 
ش���ريحة العمالء ف���ي هذا 
المنت���ج، ومرونة في مقابلة 
العميل مكان محل عمله أو 
أقامته لمس���اعدة الحصول 
على الق���رض عقب تقدمه 
بطلب من على موقع البنك 

اإللكتروني.
القرض  قيم���ة  ويُ���راوح 
الرقمي لتمويل المشروعات 
متناهي���ة الصغ���ر بي���ن 25 
أل���ف جنيه إل���ى 400 ألف 
جنيه حداً أقصى على فترة 
س���داد من 18 ش���هراً إلى 3 

سنوات.
ويُعط���ي بن���ك القاه���رة أولوي���ة للمش���روعات متناهية 
الصغر إس���تنادا الى الخب���رة التي يتمتع به���ا البنك والتي 
تمت���د ألكثر م���ن 20 عاماً، والتي س���اهمت في توفير نحو 
1.3 مليون فرصة عمل ومش���روع إنتاجي مس���تدام، يخدم 
مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة، لما 
لها من أثر في تحقيق أهداف الشمول المالي بحسب بيان 

سابق للبنك.

وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، »إن 
البن���ك منح قروضاً لعدد 500 ألف عميل خالل الس���نوات 
الث���الث األخيرة، منه���م نحو 45 % يتعامل���ون مع القطاع 
المصرف���ي للم���رة األول���ى، ويأت���ي تمّيز البن���ك في مجال 
المش���روعات متناهية الصغر بحكم اإلنتش���ار الجغرافي، 
وال س���يما في محافظات الصعيد والتي تستحوذ على نحو 
55 % من عدد العمالء، كما تس���تحوذ المرأة على 35 % 

و40 % للشباب«.
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النتائج المالية لـ »الدولي اإلسالمي« في 2021:

إستقرار في معّدالت النمو ونجاح في تجاوز التحديّات

األخبار والمستجدات

الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد 
اهلل آل ثاني

رئيس مجلس إدارة الدولي اإلسالمي  

عبد الباسط أحمد الشيبي 
الرئيس التنفيذي
 للدولي اإلسالمي

أعل����ن رئيس مجلس إدارة الدولي اإلس����المي الش����يخ الدكتور 
خالد بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني، النتائج المالية الختامية للبنك 
عن  العام 2021، موضحاً »أن البنك واصل تحقيق اإلستقرار في 
مع����ّدالت النمو، والنج����اح في تجاوز التحدّي����ات التي برزت خالل 

العام 2020«.
 وج����اء إع����الن النتائ����ج بع����د إجتم����اع لمجل����س إدارة الدولي 
اإلس����المي، ُخصص لمناقش����ة البيان����ات الختامية للس����نة المالية 
المنتهي����ة ف����ي 31/12/2021، حي����ث حقق البنك صاف����ي ربح بلغ 
1,003 ملي����ون ري����ال، أي بنس����بة نمو 7 % مقارن����ة بالعام 2020، 

وبلغ العائد على السهم 0.59 ريال قطري.
 ورف����ع مجلس إدارة الدولي اإلس����المي توصي����ة إلى الجمعية 
العام����ة للمس����اهمين بتوزي����ع أرباح نقدي����ة بقيم����ة 0.375 ريال /
للس����هم، )أي نس����بة  37.5 %من القيمة األس����مية للسهم(، وذلك 
بع����د موافق����ة مصرف قطر المرك����زي، وإعتماد البيان����ات المالية 

للبنك عن العام 2021.
وأك����د الش����يخ الدكتور خال����د بن ثاني، »أن الدولي اإلس����المي 
حق����ق نتائ����ج متمي����زة خالل الع����ام 2021، وكان منس����جماً مع قوة 
اإلقتصاد القطري الذي يس����ير بخط  إزدهار تصاعدي بالنس����بة 
إلى مختلف قطاعاته ومؤش����راته، وذلك في ضوء رؤية وتوجيهات 

ورعاية الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد«.

وأض����اف بن ثان����ي: »لقد كان 2021 عاماً مثم����راً آخر للدولي 
اإلس����المي، حيث إستطاع خالله تعزيز مؤشراته المالية، وتحقيق 
النمو المس����تهدف، رغ����م التحديات الماثلة، والتي ش����كلت تحدياً 
م����ن نوع خاص، بالنظر إلى أنها تحديات ذات طابع عالمي أرخت 
بظالله����ا على األس����واق، وأثرت في القط����اع المصرفي الذي كان 

عليه بذل جهود إستثنائية من أجل التواؤم معها والتغلب عليها«.
ب����دوره، أوض����ح الرئي����س التنفي����ذي للدول����ي اإلس����المي عبد 
الباس����ط أحمد الش����يبي أن »إجمالي اإلي����رادات وصلت في نهاية 
الع����ام 2021 إل����ى 2.46  ملي����ار ريال، فيما إرتف����ع إجمالي أصول 
الدول����ي اإلس����المي ليصل 61.8 ملي����ار ريال، كما إس����تقر صافي 
موج����ودات التمويل للبنك في نهاية العام 2021 عند 37.03 مليار 
ريال، مع نمو ودائع العمالء لتصل إلى 38.65 مليار ريال وبمعدل 

نمو 6.3 %«

»موديز« تثّبت ت�شنيف »الدولي الإ�شالمي«

 )A2 / Prime-1(  عند درجة

مع نظرة م�شتقبلية م�شتقرة

من جهة أخرى، أعلنت وكالة موديز للتصنيف اإلئتماني، تثبيت 
تصنيفها للدولي اإلس����المي عند درجة )A2( مع نظرة مس����تقبلة 
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مستقرة، مش����يرة إلى »أن الدولي اإلسالمي يتمتع بميزات كثيرة، 
تُرّجح كّفة قّوة مركزه المالي، وإستحقاقه لهذه الدرجة المرتفعة«.

وأك����دت »موديز« في حيثيات تصنيفها ل� »الدولي اإلس����المي« 
أن تصنيفه يس����تند إلى أنه أحدى المؤسسات المالية  اإلسالمية 
الرائدة في دولة قطر، وتعافي مس����تويات الربحية، وجودة أصول 
البن����ك، والس����يولة العالي����ة والمس����توى الجيد لكفاي����ة رأس المال 
للبن����ك، باإلضافة إلى إحتمالية عالية ج����داً للحصول على الدعم 
الحكوم����ي – عن����د الحاج����ة – وخصوصاً مع التصني����ف المرتفع 

لدولة قطر عند مستوى  Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة. 
وأش����ارت »موديز« إل����ى أن »الدولي اإلس����المي« يتمتع بجودة 
أصول عالية مدعومة بش����كل كبير من خالل التعّرضات لألصول 
الحكومية والهيئات ش����به الحكومية، والت����ي تتمتع بجودة إئتمانية 

عالية، وأظهرت تاريخياً معّدالت تخلّف عن السداد صفرية.
وأوضح����ت الوكالة في تحليلها لمركز »الدولي اإلس����المي« أن 
البن����ك يتمتع بملف تمويل مرن مدعوم بإمتياز بأن له حصة كبيرة 
ف����ي قط����اع التجزئة تزيد عل����ى 9 % من الس����وق المحلية، وهذه 

القاعدة تُوفر له أيضاً قاعدة قوية من الودائع«.
والحظ����ت الوكال����ة »أن نس����بة كفاية رأس الم����ال »بازل 3« في 
»الدولي اإلس����المي« ال تزال مرتفعة عند مس����توى 16.6 %، وهو 
مس����توى أعلى بكثير من الحد التنظيمي البالغ 10,5 %«، متوقعة 
»أن يظ����ل مرك����ز رأس م����ال البنك قوي����اً عند مس����تويات أعلى من 

المتوسطات المحلية والعالمية«.
وأوضح����ت »موديز«: أنه »من العوام����ل التي تدعم رأس المال 
الق����وي للبن����ك ربحيته القوي����ة والمدعومة، بهام����ش صافي الربح 
الذي ظل مس����تقراً عند مس����توى 2.2 % خالل األش����هر التس����عة 
األولى من العام 2021، كما يتم دعم ربحية  »الدولي اإلس����المي« 
من خالل معدل التكلفة إلى الدخل المنخفض بإس����تمرار )بنسبة 

20 % في نهاية سبتمبر/أيلول 2021(.
وأش����ارت وكال����ة مودي����ز إل����ى »أن »الدولي اإلس����المي« يتمتع 

بإمتياز قوي، في ما يخص الودائع اإلسالمية، حيث حافظ البنك 
تاريخي����اً على أقل نس����بة صاف����ي التمويل إلى ودائ����ع العمالء بين 
نظرائه من البنوك القطرية منذ العام 2011، كما يحافظ  »الدولي 
اإلس����المي« على سيولة عالية، بحيث ظلت نسبة األصول السائلة 
للبن����ك إل����ى إجمال����ي األصول قوية عند نس����بة 32 % ف����ي نهاية 
س����بتمبر/أيلول 2021، وهو ما يقارن بش����كل إيجابي مع متوس����ط   

النسبة في القطاع المصرفي والبالغة 22 %«.
ويقول الدكتور عبد الباس����ط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي 
ل� »الدولي اإلس����المي«: »يعك����س التصنيف المرتف����ع من »موديز« 
ق����درة »الدولي اإلس����المي« عل����ى مواكبة قوة اإلقتص����اد القطري 
الذي يُحقق إزدهاراً ونمواً في مختلف قطاعاته، وال سيما القطاع 
المصرف����ي، وثاني����اً ألن هذا التصنيف يؤكد بأننا نس����ير قدماً في 

الطريق الصحيح في تنفيذ خططنا المرحلية واإلستراتيجية«.
وأضاف د. الش����يبي: »أن تقرير »موديز« وما يحمله من نقاط 
إيجابية كثيرة، تؤكد قوة مركز »الدولي اإلسالمي«، ويؤشر إلى أن 
البنك إس����تطاع بنج����اح مواجهة الظروف الطارئة التي إس����تجدت 
في الس����وق، وال س����يما في م����ا يتعل����ق بتداعيات إنتش����ار جائحة 
كورونا، حيث واءم البنك عمله سريعاً بما يتوافق وحاجات السوق 
ومتطلبات العمالء، مما إنعكس بش����كل إيجابي في تحسين األداء 

وإرتفاع المؤشرات المختلفة«.
وتاب����ع د. الش����يبي: »ف����ي ه����ذا المج����ال، كان هن����اك تنفي����ذ 
إلستراتيجية واسعة النطاق في مجال التحول الرقمي رّكزت على 
اإلنتق����ال بالعمليات المصرفية الكالس����يكية، لتصبح رقمية. وكان 
حج����م اإلنجاز في المرحل����ة الماضية كبيراً، والنتائج إس����تثنائية، 
ولعّل أهمها تعزيز الكفاءة التش����غيلة بش����كل ملم����وس، فضاًل عن 
توسيع قاعدة عمالء البنك، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، 
مع رصد إرتفاع مس����توى الرضى من قبل العمالء، عما تّم إنجازه 
ف����ي هذا الجانب، الذي نعمل على تعزيزه، وصوالً إلى اإلس����تفادة 

من جميع ما يُمكن أن تُوفره التكنولوجيا من خدمات رقمية«.
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 Hunting مع Jindal SAW الشرق األوسط يستفيد من شراكة
لخدمات الطاقة إلنشاء أول منشأة توصيل حديثة ومتميزة في الهند

األخبار والمستجدات

أب���رم مص���رف عجم���ان مؤخراً إتفاقي���ة مع ش���ركة أراَد، يق���ّدم للمطّور 
العقاري بموجبها 152 مليون درهم إماراتي، لتمويل مش���روعين رئيس���يين في 
مجتمع الجادة المتنامي، والذي يُمثل بدوره أكبر مشروع متعدد اإلستعماالت 
في تاريخ الش���ارقة. ويش���مل التمويل مبلغ 37 مليون درهم إماراتي لتش���ييد 
مجّمع للفيالت، و115 مليون درهم لبناء المرحلة الثانية واألخيرة من مدرسة 

سابيس الدولّية – الجادة.
ويق���ول الرئي���س التنفيذي لمصرف عجمان محمد أميري: »يس���عدنا أن 
نقدم دعمنا لش���ركة أراَد، والتي تُعد واحدة من أهم شركات التطوير العقاري 
في المنطقة، ومن أكثرها تقدماً وتطوراً، إذ إنها تُركز في نطاق أعمالها على 
إنشاء مجتمعات سكنية عصرية ومتكاملة. وإنطالقاً من األهمية الكبيرة التي 
تش���كلها عملية الحصول على التمويل لضمان سير عملية التطوير والنمو في 
كافة المجاالت، فإن سياستنا في مصرف عجمان تهدف إلى دعم رؤية دولة 
اإلم���ارات العربي���ة المتحدة الرامية إلى تس���هيل أعمال الش���ركات في جميع 
فئاتها وأحجامها، والتركيز على إستقطابها للقيام بأعمال تجارية في الدولة، 
وال شك في أن تسهيالت التمويل تشكل جانباً أساسياً من سبل هذا الدعم«. 

مصرف عجمان يمنح »أراَد« تموياًل بقيمة 152 مليون درهم إماراتي 
إلستئناف األعمال اإلنشائية في مشروع الجادة العمالق في قلب الشارقة   

محمد أميري 

صحاف���ي  مؤتم���ر  ف���ي 
 JINDAL ش���ركة  عقدت���ه 
SAW المح���دودة الرائ���دة في 
صناع���ة األنابيب، حول تش���كيل 
م���ع  جدي���د  مش���ترك  مش���روع 
لخدم���ات   Hunting ش���ركة 
الطاقة، لفتت إلى أنها »الشركة 
الرائ���دة عالمياً في تطوير حلول 

التوصي���ل المتميزة، وذلك إلنش���اء أول مصنع توصيل متمي���ز ألنابيب النفط 
بأنواعها OCTG على أحدث طراز في الهند، في ناشيك، في شراكة بنسبة 
51 % / 49 % مع Jindal SAW كمس���اهم. وس���يكون اإلس���تثمار األولي 
في هذا المشروع المشترك نحو 20-25 مليون دوالر، وحجم السوق السنوية 
المحتمل���ة للس���لع األنبوبية المتمي���ز في الهند بنح���و 200 مليون دوالر. ومن 
ش���أن هذا المشروع المشترك أن يفتح أبواب اإلتصال المتميز لشركة السلع 
األنبوبية من الهند إلى أجزاء مختلفة من العالم مع الشرق األوسط على وجه 

بمثاب���ة  وس���يكون  الخص���وص، 
بدي���ل لإلس���تيراد في أنش���طة 

التنقيب عن النفط والغاز«.
وبموج���ب ش���روط إتفاقية 
المش���روع المش���ترك، س���تقوم  
 JINDALو  Hunting
ببناء منش���أة مخصص���ة لربط 
التوصي���ل المتمي���ز في مقاطعة 
ناش���يك، بالق���رب م���ن عمليات مصنع الصل���ب الحالية ف���ي JINDAL، مع 

بصمة تصنيع مقترحة تبلغ مساحتها 130,000 قدم مربع.
وف���ي حلول 2022، من المقرر أن يبدأ تش���غيل المنش���أة، باإلضافة إلى 
تشغيل ثالثة خطوط توصيل التي مع مرور الوقت، تكون مكلفة بطاقة إنتاجية 
سنوية تبلغ 50000 طن متري. ويُتوقع أن يُوظف المشروع ما يقرب من 100 
موظف، بمجرد تش���غيله بالكامل، وس���يُحقق ما يقرب من 70 % من الس���عة 

في العام الثاني.

يُش���ار إل���ى أن ه���ذه اإلتفاقي���ة 
عجم���ان  مص���رف  بي���ن  الجدي���دة 
عجل���ة  بدف���ع  ستُس���اهم  و»أراَد«، 
الج���ادة  مجتم���ع  ف���ي  اإلنش���اءات 
المتكام���ل، »مش���روع أراَد الثان���ي«، 
والذي سيُساهم عند إكتماله بتغيير 
المشهد العمراني في إمارة الشارقة، 
حيث يضم بين جنباته باقة واس���عة 
م���ن المراف���ق الس���كنية والترفيهية 
والتجارية والفندقية والتعليمية على 

مس���احة تزيد ع���ن 24 مليون قدم مربع في منطقة مويل���ح في قلب المدينة. 
وس���يتم إس���تخدام مبلغ التمويل بشكل أساس���ي إلتمام األعمال اإلنشائية في 
مدرس���ة س���ابيس الدولّية – الجادة، وبطاقة إس���تيعابية إجمالية تبلغ 4,000 
طالب وطالبة، حيث س���تُصبح إحدى أكبر المدارس في الش���ارقة عند إفتتاح 
مرحلتها األخيرة إستعداداً للعام األكاديمي الجديد في أغسطس/آب 2022. 
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المجموع���ة  أعلن���ت 
المالي���ة هيرمي���س القابضة 
»نجحت  أنه���ا  للمس���اهمين 
في التحول إلى بنك ش���امل 
في السوق المصرية، فضاًل 
ع���ن كونه���ا بنك االس���تثمار 
الرائ���د باألس���واق الناش���ئة 

والمبتدئة«.
المجموع���ة  أضاف���ت   
صفق���ة  إتم���ام  »يُع���ّد 
 %  51 عل���ى  اإلس���تحواذ 
ف���ي بنك اإلس���تثمار العربي 
)aiBANK(  بمثاب���ة أحد 

األخبار والمستجدات

الرئيس التنفيذي كريم عوض: 
المجموعة المالية هيرميس القابضة تحولت إلى بنك شامل

الصفق���ة الب���ارزة م���ع ش���ريكنا 
الس���يادي  مص���ر  صن���دوق 
سيُس���اهم في تحوي���ل عملياتنا 
ف���ي مصر إلى منص���ة مصرفية 
شاملة، وذلك من خالل العمليات 
المصرفي���ة التجارية، باإلضافة 
إل���ى خدماتن���ا م���ن خ���الل بنك 
اإلس���تثمار ومنصة التمويل غير 
المصرف���ي، وه���و ما يع���زز من 
قدرتن���ا عل���ى تقدي���م مجموعة 
شاملة من المنتجات والخدمات 
المالية لكل من عمالئنا األفراد 
والش���ركات على حد س���واء في 

السوق المحلية«.

كريم عوض
 الرئيس التنفيذي للمجموعة 

المالية هيرميس القابضة

المحاور اإلس���تراتيجية نحو الدخول في قطاع الخدمات المصرفية 
الواع���د في الس���وق المصرية. وبموجب هذه الصفقة، س���وف تتولى 
المجموع���ة المالية هيرميس القابضة قيادة بنك اإلس���تثمار العربي 
)aiBANK(، مع إستحواذ صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية 
والتحول الرقمي، وهو صندوق فرعي مملوك بالكامل لصندوق مصر 
السيادي، الشريك البارز للمجموعة المالية هيرميس القابضة، على 

حصة قدرها 25 % في البنك.
وتعليًق���ا عل���ى إتمام ه���ذه الصفقة، ق���ال كريم ع���وض، الرئيس 
التنفي���ذي للمجموع���ة المالي���ة هيرمي���س القابض���ة: »إن إتمام هذه 

وأش���ار عوض إلى أنه »بالنس���بة إلى األسواق الناشئة والمبتدئة، 
فسنس���تمر في تقديم خدمات بنك اإلس���تثمار الرائدة في مصر و12 
دولة أخرى، وسنواصل الحفاظ على ريادتنا في جميع األسواق التي 
نعمل بها بتأمين أحجام تداول متميِّزة، ونفتخر بالدور الحيوي الذي 
لعبته الش���ركة في إتمام مجموعة من أبرز الصفقات اإلقليمية بدول 
مجل���س التعاون الخليجي مؤخراً، مثل الطرح األولي لكل من ش���ركة 
أكوا باور في الس���وق الس���عودية »تداول« و»فيرتيغلوب« في سوق أبو 

ظبي لألوراق المالية، وغيرها من الصفقات المؤثرة«.
وأضاف عوض »أن إتمام اإلستحواذ على حصة الغالبية في بنك 
اإلس���تثمار العربي )aiBANK(  يُع���د بمثابة خطوة أخرى نحو بناء 
بنية مؤسسية قوية للمجموعة، تساعدنا في مواجهة التقلبات الدورية 
ألس���واق رأس المال، وتعزي���ز إمكانية التضافر بين مختلف قطاعات 
الش���ركة، لتقديم باقة ش���املة م���ن المنتجات والخدم���ات لعمالئنا«، 
مؤك���داً »أن الجهود التي تبذلها الش���ركة لتنوي���ع باقة الخدمات التي 
تقدمها أثمر عن تنمية تواجدها المباش���ر في 13 دولة، مما يُتيح لها 
القدرة على تقديم خدمات مالية ألكثر من مليار ش���خص، يعيش���ون 
ويمارس���ون أعماله���م ف���ي مجموعة من أس���رع األس���واق نم���واً حول 
العال���م«، مش���يراً إلى »أن إضافة الخدم���ات المصرفية إلى خدماتنا 
الت���ي نقدمه���ا في الس���وق المصرية يؤك���د قدرة المجموع���ة المالية 
هيرميس القابضة، من خالل ش���ركاتها التابع���ة والعالمات التجارية 
المميَّزة التي تمتلكها المجموعة، على تزويد عمالئها بحلول متكاملة 

من الخدمات المالية من خالل منصة واحدة«.
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األخبار والمستجدات

مع نهاية العام 2021، استمرت مجموعة بنك بوبيان في رحلة النجاح 
التي بدأت في العام 2009، ومع التغيُّرات التي شهدها البنك، سواء على 
مستوى الملكية أو اإلدارة، والتي أدت إلى وصوله إلى موقعه المميز بين 
البن���وك المحلية ودخوله دائرة المنافس���ة إقليمياً، وهي اإلنجازات التي 
تُوجت بحصول نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة 
بنك بوبيان عادل عبدالوهاب الماجد  على جائزة »المس���اهمة المميزة 
في التمويل اإلس���المي« من مؤسسة »غلوبل فاينانس« العالمية، تقديراً 

لجهوده في هذا القطاع اإلقتصادي الحيوي.
يُش���ار إل���ى أن الماج���د وفريق عمله إس���تطاعا تحويل البن���ك من مجرد 
مص���رف عادي إلى واحد من أبرز بنوك الكويت والمنطقة، من خالل صعوده 
من المرتبة االخيرة محلياً قبل 10 أعوام  إلى المركز الثالث بين بنوك الكويت 

جميعاً، وإرتفاع األصول من 4 مليارات دوالر إلى 24 مليار دوالر حالياً. 
ويق���ول الماجد: »بع���د 12 عاماً م���ن مرحلة التغيير ل���� »بوبيان« 
أصبحنا مجموعة تضم 3 بنوك هي: »بوبيان«، و»بنك لندن والش���رق 
األوس���ط« والبن���ك الرقم���ي Nomo bank، وش���ركتين للتأمي���ن 

التكافلي واإلستثمار وشركة للخدمات.
من جهة أخرى، إختتم بنك بوبيان دورة تدريبية لمجموعة من موظفي 
بنك اإلئتمان الكويتي حول كيفية تبسيط اإلجراءات والخطوات، وإختصار 
 Lean Management ال����دورة المس����تندية، وذلك من خ����الل برنام����ج

Program بهدف التأثير اإليجابي على تطوير آلية العمل  وتسريعها.

»بوبيان تكافل« تطرح برنامج 

Boubyan Drive )بوبيان درايف(

من جهة أخرى، أطلقت ش���ركة بوبيان تكافل )عضو مجموعة بنك بوبيان( 

»مجموعة بوبيان« تضم 3 بنوك و 3 شركات للتأمين التكافلي واإلستثمار والخدمات
والماجد يحصد »جائزة المساهمة المميُّزة في التمويل اإلسالمي« 

من »غلوبل فاينانس« العالمية

عادل الماجد
 وجائزة اإلنجاز المصرفي

أول برنامج من نوعه على مس���توى الكويت، يكافىء السائقين الملتزمين جوائز 
  Boubyan Drive )وهدايا ومزايا عديدة،  أطلقت عليه إسم )بوبيان درايف
في إطار حرص الشركة على المساهمة في الحفاظ على سالمة وأمان الجميع.
ويقول الرئيس التنفيذي للشركة ابراهيم الخزام »سعداء بإطالق البرنامج 
ضمن تطبيقنا للهواتف الذكية في إطار مسؤوليتنا اإلجتماعية، حرصاً مّنا على 
س���المة الجميع من المواطنين والمقيمن في الكويت، وال سيما مع إرتفاع عدد 
الحوادث اليومية خالل القيادة في السنوات األخيرة وإرتفاع أعداد الضحايا«. 
وأض���اف الخ���زام »أب���رز م���ا يُمّيز البرنام���ج أنه مفتوح للمش���اركة 
للجمي���ع س���واء كانوا عمالء للش���ركة أو غيره���م، ألن الهدف هو تعميم 
الفائدة للجميع، وأن يحصل الجميع على فرصة للمشاركة في البرنامج 

بما يحقق السالمة واألمان على الطرق«.

�شراكة اإ�شتراتيجية مع جامعة دووك الأميركية

  Duke  University 

عل����ى صعيدآخر، أعلن بنك بوبيان، توقيع ش����راكة إس����تراتيجية بالتعاون 
م����ع جامع����ة دووك DUKE  األميركية إلط����الق البرنام����ج التدريبي الخاص 
بإع����داد القادة داخلياً في البن����ك، وتعزيز مهاراتهم القيادية لمواكبة التطورات 

والتحديات في المرحلة الحالية التي تُعّزز الخدمات اإللكترونية والرقمية. 
 Career يش���ار إل���ى أن »بوبيان« أطل���ق برنامج���ه التدريبي الجدي���د
PRIME وال���ذي يأت���ي في إطار إس���تمرار إس���تراتيجيته نح���و دعم ورفع 
كفاءات كوادره البش���رية من الموظفين الجدد، وصقل مهاراتهم، وال س���يما 

في الخدمات المصرفية في مختلف إدارات البنك.
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مؤشر سلطة النقد الفلسطينية للعقارات السكنية في الربع الثاني من 2021:

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

األخبار والمستجدات

أصدرت س���لطة النقد الفلس���طينية نتائج »مؤش���ر س���لطة النقد 
ألس���عار العق���ارات الس���كنية ف���ي فلس���طين« للربع الثاني م���ن العام 
20211. وتش���ير النتائج إلى إرتفاع قيمة المؤش���ر الكلي، الذي يضّم 

مؤشرات أسعار المنازل والشقق في فلسطين، بنحو 2.7 % مقارنًة 
بالرب���ع األول لهذا العام، ليصل إلى 113.1 نقطة، مدفوعاً باألس���اس 
بتواص���ل إرتفاع مؤش���ر أس���عار المنازل وبنح���و 3.8 %، وصوالً إلى 
118.9 نقطة، فيما كانت الزيادة في مؤش���ر الشقق السكنية محدودة 

وبنسبة 0.9 %، إلى 104.6 نقطة.
وتُعتبر حركة البيع والش���راء على الشقق السكنية أكثر ديناميكية 
م���ن مثيلتها على المنازل، في ضوء التصاعد المس���تمر في التطوير 
العقاري لهذا النوع من الوحدات الس���كنية في مراكز المدن تحديداً، 
وذل���ك نظراً إلى إنخف���اض تكلفتها على المواط���ن مقارنة بالمنازل، 
في ظل محدودية األراضي المتوافرة للبناء السكني. وياُلحظ خالل 
الربع الثاني إرتفاع مؤش���ر أسعار الش���قق في الضفة الغربية، مقابل 

تراجعها في قطاع غزة.
وبشكل عام، تتأثر أسعار العقار الُمعلنة بالعديد من العوامل، منها 
سعر األرض الُمقام عليها العقار، والموقع الجغرافي والحي السكني؛ 
باإلضافة إلى المواصفات الخاصة بالعقار نفس���ه كنوع العقار )شقة 
أو من���زل(؛ وطبيع���ة العقار )جديد أم مس���تخدم(؛ ومس���احة العقار؛ 
ومس���احة األرض المق���ام عليها العقار في م���ا يتعلق بالمنازل؛ وعمر 
العق���ار؛ وعدد غ���رف النوم وع���دد الحّمامات؛ والخدم���ات الملحقة 
بالعق���ار مثل توافر تدفئة مركزية؛ ومصف للس���يارات؛ ومصعد )في 

حالة الشقق(، وغيرها.
وتس���عى س���لطة النقد من خالل إصدار هذا المؤش���ر إلى رصد 
التغيُّ���رات والتقلب���ات في أس���عار العقارات الس���كنية، وإس���تخدامه 
َكُمدخل من مدخالت السياس���ات االقتصادية، وخصوصاً السياسات 
اإلحترازي���ة الكلي���ة، وذل���ك لم���ا ل���ه م���ن دور أساس���ي في ق���رارات 

اإلستهالك واإلدخار واإلستثمار.
م���ن جهة أخ���رى، عق���دت اللجنة الوطني���ة للش���مول المالي في 
فلس���طين إجتماعها الخامس في مقر س���لطة النقد، برئاسة الدكتور 
فراس ملحم محافظ سلطة النقد، وفي حضور الدكتور نبيل قسيس 
رئي���س هيئ���ة س���وق رأس الم���ال، وبمش���اركة األعضاء م���ن الجهات 
الش���ريكة ف���ي تنفي���ذ اإلس���تراتيجية الوطني���ة للش���مول المالي من 
ال���وزارات والمؤسس���ات ذات العالقة، بهدف مناقش���ة مجموعة من 

المواضيع المدرجة على جدول أعمال اللجنة. 
وأدار الجلس���ة د. نبيل قسيس مشيراً إلى »أهمية تعزيز الشمول 
المالي في تحقيق اإلستقرار المالي والتنمية المستدامة، ودمج كافة 
ش���رائح المجتم���ع المختلفة ف���ي النظام المالي الرس���مي، وبالجهود 
المبذولة في س���بيل تحقيق أهداف اإلس���تراتيجية الوطنية للش���مول 
المال���ي«، موضح���اً »أن الجه���ود تصبُّ في تحقيق الهدف الرئيس���ي 
للش���مول المالي في اإلس���تراتيجية، وهو زيادة نسبة الشمول المالي 

لتصل حداً أدنى إلى 50 % في نهاية العام 2025«.
وأطل���ع محافظ س���لطة النق���د د. فراس ملحم الحض���ور على آخر 
التطورات التي أنجزتها سلطة النقد خالل العام المنصرم وحتى تاريخه، 
في مجال تعزيز الش���مول المالي في فلسطين، والشراكة اإلستراتيجية 
الفاعلة مع هيئة سوق رأس المال، والتعاون مع جميع المؤسسات ذات 
العالقة في ترس���يخ مفهوم الش���مول المالي بما يخ���دم المنفعة العامة 
لتحقيق نمو مس���تدام لإلقتصاد الوطني، وبما يشمل إستكمال مشروع 

تنفيذ خطة عمل اإلستراتيجية الوطنية للشمول المالي. 
وع���رض المجتمع���ون األهداف اإلس���تراتيجية األربعة للش���مول 
المال���ي، وتتمث���ل في زي���ادة نس���بة الق���درات المالية لدى الش���رائح 
المس���تهدفة م���ن المجتمع، وتعزي���ز الوصول إلى الخدم���ات المالية 
الرس���مية وإس���تخدامها م���ن قبل الش���رائح المس���تهدفة التي تعاني 
نس���باً متدنية من الش���مول المالي، وتعزيز وحماية حقوق مس���تهلكي 
الخدم���ات والمنتجات المالية، واإلس���تغالل األمثل ل���دور تكنولوجيا 
المعلومات، واإلتصاالت في توس���يع نطاق إنتش���ار الخدمات المالية 

الرسمية، وبما يشمل تعزيز إستخدام خدمات الدفع اإللكتروني«.
كما ناقش المجتمعون مؤش���رات الش���مول المالي للقطاع المالي 
الت���ي تم تطويرها والبدء في احتس���ابها وما لها م���ن أهمية في تتبع 
وقي���اس التط���ورات الحاصلة في أوجه الش���مول المال���ي المختلفة، 
وعملي���ة إعادة تقييم الش���مول المالي في فلس���طين وتنفيذ دراس���ة 
منتصف المدة )2022( والمس���ح الميداني من جانب الطلب باعتبار 
عملي���ة إع���ادة التقيي���م إحدى أه���م مرتكزات خطة الش���مول المالي 
للع���ام 2022، باإلضاف���ة إلى عملية إعادة تش���كيل مجموعات العمل 
المتخصص���ة من خ���الل دمج المجموعات الحالية الس���ت الى ثالث 
مجموع���ات عمل هي  مجموعة عمل »المش���اريع الريادية والصغيرة 
والمتوس���طة«، ومجموع���ة عم���ل »المنتج���ات المالي���ة المبتك���رة«، 

ومجموعة عمل »تمكين المستهلك«.
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إرتفعت إيرادات الجزائر من صادرات المحروقات بنس���بة 57.3 % 
في الفترة بين سبتمبر/أيلول 2020 إلى سبتمبر/أيلول 2021، بسبب 
ارتفاع أس���عار النفط، ما أدى إلى تراجع العجز التجاري الجزائري، 

على ما أعلن محافظ بنك الجزائر رستم فاضلي أخيراً.
وتتأث���ر الجزائر، رابع أكبر قّوة إقتصادّية ف���ي القاّرة اإلفريقّية، 
بتقلّبات أس���عار النفط، بسبب إعتمادها على العائدات النفطّية التي 

تمّثل أكثر من 90 % من إيراداتها الخارجّية.
ويقول المحافظ رس���تم فاضلي: »إّن متوّس���ط س���عر البترول قد 
س���ّجل خالل األش���هر التس���عة األولى من العام 2021 إرتفاعاً بنسبة 
66.6 %، منتِقاًل من 41.365 دوالراً للبرميل خالل الفترة عينها من 
السنة المنقضية، إلى 68.917 دوالراً للبرميل )…(، وتالياً فإّن القيمة 
اإلجمالّية لصادرات المحروقات قد س���ّجلت إرتفاعاً ُمعتبًَرا بنس���بة 

.»% 57.3
وأش���ار المحافظ فاضلي إل���ى »أّن القيم���ة اإلجمالّية لصادرات 
المحروقات إرتفعت من 14.868 مليار دوالر في نهاية سبتمبر/أيلول 

2020 إلى 23.387 ملياراً في نهاية سبتمبر/أيلول 2021«.
وأض���اف محافظ بن���ك الجزائر »أّن عجز المي���زان التجاري قد 
إنتق���ل من 10.504 مليار دوالر في نهاية س���بتمبر/أيلول 2020 إلى 

1.571 ملياراً في سبتمبر/أيلول 2021«.
وق���ال فاضل���ي: »هذا التراج���ع المهم يعود أساس���اً إلى اإلرتفاع 
الكبي���ر لصادرات الّس���لع، التي إنتقلت م���ن 16.240 مليار دوالر في 
نهاية س���بتمبر/أيلول 2020 إلى 26.402 ملياراً في نهاية سبتمبر/

أيلول 2021، أي ب� 62.3+ %«.
وقد س���مح تحّس���ن س���وق النفط خالل األش���هر األخيرة، ألكبر 
إقتص���اد في المنطقة المغاربّية، بإبط���اء إنخفاض إحتياطات البالد 

من النقد األجنبي.
وأش���ار فاضل���ي إلى أّن »إحتياط���ات الصرف، خ���ارج الذهب، بلغت 
44.724 ملي���ار دوالر في نهاي���ة س���بتمبر/أيلول 2021، بفضل التراجع 
الكبير في عجز الميزان التجاري«. وهي كانت تبلغ 48.2 مليار دوالر في 
نهاي���ة العام 2020 في مقابل 62 ملياراً ف���ي نهاية العام 2019، و79.88 

ملياراً في نهاية العام 2018 و97.22 ملياراً في نهاية العام 2017.
يُش���ار إل���ى أن صن���دوق النق���د الدول���ي، كان ق���د دع���ا الجزائر 
أخي���راً إلى »إعادة ضبط« سياس���تها اإلقتصادّية وتنفيذ »إصالحات 
هيكلّية«. كما كان النّواب الجزائرّيون قد صادقوا على قانون المالّية 
لع���ام 2022، الذي يُلغي نظ���ام الدعم المعّمم للمنتجات األساس���ّية 

القائم منذ عقود.

الجزائر تسجل تراجعًا في عجزها التجاري إلى 1.57 مليار دوالر
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بن���ك  اإلثم���ار،  بن���ك  ق���دم 
التجزئة اإلسالمي الذي يتخذ من 
البحرين مقراً له، الجائزة الكبرى، 
وقدره���ا ملي���ون دوالر إلى فاطمة 
العل���وي، وهي أم بحرينية إلبنتين، 
حيث ربحت جائزة شهر ديسمبر/
كانون األول 2021 لحساب ثمار. 

وق���د نُظم الس���حب ع���ن بُعد 
ف���ي المق���ر الرئيس���ي للبن���ك في 
برج الس���يف، تحت إشراف وزارة 

بنك اإلثمار يُعلن عن المليونير لحساب »ثمار«

عبد الحكيم المطوع نائب 
الرئيس التنفيذي في بنك اإلثمار

أطلق����ت »س����يتي« أول برنام����ج لتموي����ل سلس����لة 
التوري����د المرتب����ط باإلس����تدامة )SSCF( في منطقة 
الش����رق األوسط وش����مال أفريقيا في الجزائر، يهدف 
إل����ى دعم جهود العم����الء لتحقيق مزيد من التقدم في 
أولويات الحوكم����ة البيئية واإلجتماعية والمؤسس����ية، 
وتحس����ين ق����درات درء المخاطر لدى سلس����لة التوريد 

الخاصة بهم وإدارة إحتياجات رأس المال العامل.
وتع����ود برام����ج تمويل سلس����لة التوري����د المرتبط 
باالس����تدامة بالنفع عل����ى كل من الش����ركات ومورديها 
ف����ي وقت واحد، وذلك من خ����الل تمكينهم من إعطاء 
األولوي����ة لدع����م مراكز رأس الم����ال العامل. مثال ذلك 
أنه عند إس����تخدام برنامج تمويل سلس����لة التوريد من 
»سيتي«، سيقدم البنك التمويل لموردي العميل إعتباراً 
م����ن تاريخ إس����تالم الس����لع أو تقديم خدم����ات محددة 
وحتى التاريخ الذي تصبح فيه الدفعة مستحقة لهؤالء 

»سيتي« أطلقت برنامج تمويل سلسلة التوريد 
المرتبط باإلستدامة في الجزائر

ديف ألدريد، رئيس حلول الخزينة والتجارة في »سيتي« لمنطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، وبولينت بيليفان، الرئيس اإلقليمي للشؤون المالية في الهند والشرق األوسط 

وأفريقيا  في »هينكل«، ودانيال لوبيز ويزمر، أمين الخزينة اإلقليمي للهند والشرق األوسط 
وإفريقيا وتركيا )بجانب ديف(، ومارسيل هانين، الرئيس اإلقليمي لمجموعة الشركات 

التابعة لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان وتركيا في »سيتي«.

الموردي����ن. ويتحم����ل الم����وردون تكلفة هذا التمويل بمع����دل أقل من تكلفة 
اإلقت����راض المعت����ادة. نتيجة لذلك، يس����تفيد الموردون م����ن توفر التدفق 

النقدي بوتيرة متسارعة والسداد السريع وتحسين تكاليف التمويل. 
وقد تم تطبيق أول برنامج تمويل لسلسلة التوريد المرتبط باإلستدامة 

لمنطق����ة الش����رق األوس����ط وش����مال أفريقيا لصال����ح ش����ركة »گهينكل« 
أأللماني����ة للم����واد الكيميائية واإلس����تهالكية. وقد أُطلق البرنامج بش����كل 
مبدئي مع الموردين في الجزائر، وس����يتم توس����يع نطاقه ليش����مل أسواًقا 

وموردين إضافيين مستقباًل.

 BDO الصناع���ة والتجارة والس���ياحة، وكذل���ك المراقبي���ن الخارجيين

البحرين، والمراقبين الداخليين للبنك. 
وق���ال نائب الرئي���س التنفيذي في بنك اإلثمار عبد الحكيم المطوع: 
»لقد تمّكنا من إدخال السعادة إلى العديد من العائالت في البحرين، إذ 
إن حس���اب ثمار لم يعد فقط مصمماً لتش���جيع األفراد على إتباع سلوك 
يتس���م بالمس���ؤولية المالية، من خالل إعطاء المزيد من المكافآت على 
اإلدخار، ولكن يُمكن للجوائز التي يقدمها البنك أن تُغّير حياة الرابحين«. 
يُشار إلى أن حساب ثمار قدم خالل العام 2021 ما مجموعه 2،271 
جائزة، وهو أكبر عدد من الجوائز، يُقدمه أي بنك في البحرين. وقد قدم 
البن���ك للعمالء فرصاً لربح الجائزة الكبرى وقيمتها مليون دوالر، وس���تة 
جوائز ربع س���نوية قيمة كل منها 100،000 دوالر، باإلضافة إلى العديد 

من الجوائز النقدية طوال العام. 
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»جونس���ون  ش���ركة  ف���ازت 
كونترولز«، الدولية المتخصصة 
في مجال توفي���ر حلول المباني 
بعق���د  والمس���تدامة،  الذكي���ة 
ترش���يد الطاقة من شركة الدار 
العقاري���ة )»ال���دار«(. وستش���هد 
»جونس���ون  قي���ام  الصفق���ة 
برنامجه���ا  بتقدي���م  كونترول���ز« 

»جونسون كونترولز« تفوز بعقد ترشيد الطاقة

دش���نت ليبيا، عملي���ة إعادة 
توحي���د مصرفها المركزي، وفق 
بيان للبنك ص���در أخيراً. وأفاد 
أن���ه »ج���رى توقيع عق���د لتقديم 
خدم���ات إستش���ارية مع ش���ركة 
للخدمات المهنية الرائدة، لدعم 
تنفي���ذ خارط���ة إع���ادة التوحيد 

المتفق عليها«.
ومنذ س���نوات، تعان���ي ليبيا 

إنقس���اماً حاداً، ش���مل كافة القطاعات س���واء المالي���ة واإلقتصادية 
وحتى العس���كرية، التابعة لمؤسسات الدولة، والتي إنهارت في العام 
2011، وباتت منذ ذلك الحين ترزح في دوامة من الفوضى واإلقتتال. 
لكن مجيء السلطة الجديدة ووقف إطالق النار، والمساعي األممية 
المكثفة من أجل توحيد البالد ومؤسساتها، بدأت على ما يبدو تؤتي 
ثمارها. علماً أن توحيد البنك المركزي من شأنه أن يُعطي دفعة، كما 
يُتوقع أن يُس���اعد في تحسين الثقة بين المشترين للنفط الليبي، في 

وقت ترتفع فيه أسعار سلعة التصدير الرئيسية للبالد.

وغالب���اً ما تذه���ب إيرادات 
صادرات النف���ط إلى المصرف 
المرك���زي في طرابل���س، والذي 
يدفع روات���ب الكثير من موظفي 
إل���ى  س���ابقاً  أدى  م���ا  الدول���ة، 
إعت���راض عدد من المؤسس���ات 
النفطي���ة في ش���رق الب���الد، ما 
أدى إل���ى إغالقه���ا م���رات عدة 

العام الماضي.
يُذكر أنه بمساعدة من األمم المتحدة، تم وضع اللمسات األخيرة 
العام الماضي على عقد مع ش���ركة »ديلويت للمحاس���بة الدولية« من 
أج���ل إجراء مراجع���ة مالية للمؤسس���ات التي إنقس���مت في أعقاب 

إنقسام البالد منذ العام 2014 .
ومن���ذ أع���وام عكفت األم���م المتحدة على إطالق مس���اعيها، من 
أج���ل إعادة التوافق واإلس���تقرار إلى البالد، وفق مس���ارين سياس���ي 
وإقتصادي، بهدف تعزيز حكومة الوحدة الوطنية وتس���وية النزاعات 

حول موارد وإيرادات وديون البالد.

رغم اإلنقسام الحاد في القطاعات المالية واإلقتصادية
ليبيا تبدأ عملية توحيد المصرف المركزي

األخبار والمستجدات

إس���تهالك الطاقة والمياه داخل 
هذه المدارس.

رونال���د  ق���ال  جهت���ه،  م���ن 
فيرلون���غ، نائب الرئيس والمدير 
الع���ام لحل���ول التقني���ات والبناء 
األوس���ط  الش���رق  لمنطق���ة 
وإفريقي���ا: »سنس���تخدم خبرتنا 
مج���ال  ف���ي  رائ���دة  كش���ركة 

الش���امل OpenBlue الرقمي المتخّصص بكف���اءة الطاقة لتحقيق 
توفير في إس���تهالك الطاقة بنس���بة 20 % على األقل في مجموعة 

من مدارس الدار. 
ويش���مل العقد إس���تبدال وتعديل معدات التهوي���ة وتكييف الهواء 
)HVAC( واإلض���اءة واألنظم���ة األخ���رى المس���تهلكة للطاقة. كما 
س���تقوم الش���ركة بطرح تقنيات OpenBlue الرقمية الخاصة بها، 
ليتم دمجها في البنية التحتية للمدارس بهدف المساهمة في ترشيد 

التكنولوجي���ا واإلبت���كار ألكثر من 135 عاماً لمس���اعدة ش���ركة الدار 
العقارية في مسيرتها الخاصة في اإلستدامة والتحول الرقمي«.  

يُذك���ر أن »جونس���ون كونترولز« إلتزمت تحقي���ق صافي إنبعاثات 
كربونية في النطاق الصفري 1 و 2 قبل العام 2040، وذلك قبل عشر 
س���نوات من أه���داف إتفاقية باريس للمناخ. ويُع���د هذا اإللتزام أكثر 
أهمية راهناً في ضوء نتائج تقرير صدر مؤخراً عن الفريق الحكومي 

الدولي المعني بتغّير المناخ. 
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األخبار والمستجدات

دع���ت جامعة الدول العربية، مقرها القاهرة، إلى ضّخ مزيد من 
اإلس���تثمارات في قطاع اإلتصاالت وتقنية المعلومات، لتطوير البنى 
التحتي���ة ورفع مس���توى اإلمكانات التي تتيحها ش���بكات اإلتصاالت، 
خصوصاً ش���بكات الجيل الخامس، ورأب الفجوة الرقمية بين المدن 
والمناط���ق النائي���ة في المنطق���ة العربي���ة، وإتمام عملي���ات التحول 

الرقمي، واإلهتمام بأنظمة اإلتصاالت في حاالت الطوارئ.
ج���اء ذلك خ���الل كلم���ة مدي���ر إدارة تنمي���ة االتص���االت وتقنية 
ألقاه���ا،  الت���ي  وال���ي،  العربي���ة خال���د  الجامع���ة  ف���ي  المعلوم���ات 
أم���ام أعم���ال ال���دورة ال���� 25 لمجل���س ال���وزراء الع���رب لإلتصاالت 
والمعلوم���ات الت���ي عق���دت ع���ن بُع���د، برئاس���ة وزي���ر اإلتص���االت 
طلع���ت. عم���رو  الدكت���ور  المص���ري  المعلوم���ات   وتكنولوجي���ا 

وأوض���ح وال���ي »أن التطور التكنولوجي ماٍض ف���ي فرض أعبائه على 
عاتق قط���اع اإلتصاالت وتقنية المعلومات في ال���دول العربية، نظراً 
إل���ى م���ا بات يُمثله قط���اع اإلتصاالت وتقني���ة المعلومات من محرك 

رئي���س للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية، ورابط ضروري بين مختلف 
قطاعاتها؛ وخصوصاً في ظل وباء فيروس كورونا المستجد«.

وأش���ار وال���ي إل���ى »دور تقني���ة المعلوم���ات واإلتص���االت كأحد 
المح���اور المهمة لمس���اعي الحفاظ على الصح���ة العامة، ومواصلة 
العمل على تحقيق اإلس���تقرار اإلجتماع���ي واإلقتصادي في العالم«، 
داً عل���ى »أهمية التح���ول الرقمي لجميع القطاع���ات، من أجل  مش���دِّ
مواجهة الوباء والوفاء بجميع األعباء واإللتزامات التي تقع على عاتق 

الدول والحكومات«.
ولفت مدير إدارة تنمية االتصاالت وتقنية المعلومات في الجامعة 
العربي���ة إل���ى »أهمي���ة إزدياد ثق���ة المواطنين في إس���تخدام تقنيات 
اإلتص���االت الحديث���ة، واإلهتمام بأم���ن المعلومات م���ن حيث تأمين 
الخدمات وسّن القوانين والتش���ريعات التي تحمي المستخدمين من 
الجرائم اإللكترونية التي يمكن لها أن تهدد األش���خاص والحكومات 

وأمنها القومي والسياسي«.

دعوة إلى ضخ مزيد من اإلستثمارات 
في قطاع اإلتصاالت العربية
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صندوق النقد العربي 
يرفع توقعاته لنمو المنطقة في 2022 إلى 5.2 %

األخبار والمستجدات

أطل���ق صندوق النقد العربي، اإلصدار ال� 15 من تقرير »آفاق 
االقتص���اد العرب���ي«، ال���ذي يتضمن تحديث���اً للبيئ���ة االقتصادية 
الدولي���ة، وإنعكاس���اتها عل���ى ال���دول العربي���ة، وتوقع���ات النم���و 
اإلقتص���ادي، والتضخ���م في ال���دول العربية خ���الل عامي 2021 

و2022.
���ع الصندوق أن تتعزز وتيرة التعافي اإلقتصادي للدول  وتوقَّ
العربي���ة في 2022، ليرتفع مع���دل النمو االقتصادي لمجموعة 
ال���دول العربّية إلى 5.2 % نتيجة عدد م���ن العوامل، يأتي في 
مقدمه���ا، اإلرتف���اع المتوقع ف���ي كمّيات اإلنت���اج النفطي لعدد 
م���ن ال���دول العربية الرئيس���ة المنتجة للنفط، ف���ي إطار إتفاق 
»أوب���ك+«، بداية م���ن مايو/أيار 2022، األمر ال���ذي يُتوقع في 
ضوئه، نمو إقتصادات مجموعة الدول العربية المصدرة للنفط 

بنسبة 5.5 %.
كذلك يُتوقع إرتفاع مواٍز لمعدل نمو اقتصادات الدول العربية 
المس���توردة للنف���ط ف���ي الع���ام 2022، ليصل إل���ى 6.4 %، بما 
يُع���زى إلى إس���تمرار إنتعاش الطل���ب العالم���ي، والتوقعات بعودة 
ال���دور الرئيس لعدد من القطاع���ات اإلقتصادية المهمة في هذه 
الدول، وفي مقدمها الس���ياحة والص���ادرات، نتيجة مواصلة فتح 
إقتصاداته���ا، في ظل توقع حدوث تقدم أكبر على صعيد حمالت 

التلقيح في 2022.
نم���و  الصن���دوق،  وتوق���ع 
اإلقتص���ادات العربية مجتمعًة 
الع���ام  ف���ي   %  2.7 بنس���بة 
2021، وأن تُختت���م إقتصادات 
العربي���ة  ال���دول  مجموع���ة 
الُمصدرة للنف���ط، في 2021، 
محقق���ًة نمواً بنس���بة 2.8 %، 
حيث إستفادت دول المجموعة 
من عدد من المح���ددات، لعل 
م���ن أهمه���ا، إرتفاع األس���عار 
العالمي���ة للنف���ط بنحو 63 % 
من���ذ بداية العام 2021، وحتى 
منتصف أكتوبر/تش���رين األول 
التق���دم  جان���ب  إل���ى   ،2021
مجل���س  دول  ف���ي  المح���رز 
التعاون ل���دول الخليج العربية، 
عل���ى صعيد حمالت التلقيح الوطنية، واإلس���تمرار في تبني حزم 

سخية للتحفيز المالي.
فيما يُتوقع نمو إقتصادات مجموعة الدول العربية المستوردة 
للنفط بنسبة2.5 %، خالل العام 2021، بفعل عدد من العوامل، 
يأت���ي في مقدمها، تحس���ن الطلب الخارج���ي، وإرتفاع تحويالت 
العمال���ة، والتعاف���ي النس���بي للقطاع الس���ياحي، م���ع التقدم في 
حم���الت التطعيم، وع���ودة فتح اإلقتص���ادات. كما إس���تفاد عدد 
م���ن دول المجموع���ة كذل���ك من اآلث���ار اإليجابي���ة لإلصالحات 
اإلقتصادي���ة المتواصل���ة ف���ي هذه ال���دول، إلحت���واء اإلختالالت 

الداخلية والخارجية.
ويُتوق���ع أن يبلغ مع���دل التضخم للدول العربية - بما يش���مل 
لبنان والس���ودان، اللذين يش���هدان خالل العام 2021 مس���توياٍت 

مرتفعٍة نسبياً من التضخم - نحو 13.2 %.
أما بالنس���بة إلى العام 2022، فيُتوقع إنحس���ار نسبي لمعدل 
التضخ���م، ليصل إلى 6.1 %، بفع���ل زوال جانب من اإلختناقات 
الحالي���ة المؤث���رة ف���ي سالس���ل اإلم���داد، م���ع تخفي���ف القي���ود 
المفروض���ة لمواجهة الجائحة، وإرتفاع مس���تويات المعروض من 
الس���لع والخدمات، إضافة إلى التأثير اإليجابي المتوقع لتحس���ن 

األوضاع الداخلية في بعض الدول العربّية.



113 Union of Arab Banks (January 2022)                      احتاد املصارف العربية  )كانون الثاين/ يناير 2022(

وتيرة اإلنتعاش ستختلف بين البلدان بحسب سرعة حمالت التلقيح

»اإلسكوا«: المنطقة العربية ستشهد إنتعاشًا إقتصاديًا في 2022 و 2023

األخبار والمستجدات

رغ���م المخاط���ر الت���ي ال ي���زال 
اإلقتص���اد العالم���ي يُواجهه���ا بع���د 
م���رور س���نتين عل���ى تفش���ي جائحة 
اآلف���اق  تب���دو   ،»19 »كوفي���د- 
العربي���ة  للمنطق���ة  اإلقتصادي���ة  
إيجابّي���ة، حي���ث يُتوق���ع أن يس���تمر 
اإلنتعاش اإلقتص���ادي الذي بدأ في 

العام 2021 ليرتفع الناتج المحلي اإلجمالي للمنطقة بنسبة 3.7 % في العام 
2022 و3.6 % ف���ي الع���ام 2023. ولك���ن وتيرة االنتعاش س���تختلف بطبيعة 
الح���ال بين البلدان بحس���ب س���رعة حم���الت التلقيح، والعائ���دات من النفط 

والسياحة، وحجم التحويالت المالية، وتدفقات المساعدات اإلنمائية. 
ه���ذا أب���رز ما ورد في »مس���ح التط���ورات اإلقتصادي���ة واإلجتماعية في 
المنطقة العربية 2020–2021« الصادر عن لجنة األمم المتحدة اإلقتصادية 

واإلجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(.
وإستهلت »اإلسكوا« العام بتقديم لمحة عن مؤشرات التنمية اإلقتصادية 
واإلجتماعي���ة ف���ي المنطقة العربية، وتعرض كذلك آلف���اق العامين المقبلين. 
وتعتم���د توقعاتها على س���يناريوهين، يفترض أّولهما، وهو س���يناريو محافظ، 
بأن وتيرة التطعيم تس���تمّر على بطئها، وأن بعض البلدان س���تفرض عمليات 

إغالق جزئية لمنع تفّشي المتحورات الجديدة. 
وف���ي ه���ذا الس���يناريو، يبلغ متوس���ط س���عر النف���ط 60 دوالراً للبرميل. 
ف���ي حين يفترض الس���يناريو الثاني، وهو األكثر تف���اؤالً، أن حمالت التطعيم 
س���تتقدم بثبات، وأن الطلب على النفط س���يرتفع عالمياً، وأن متوس���ط سعر 
النف���ط س���يكون 80 دوالراً للبرمي���ل، وق���د يص���ل إل���ى مس���توى  100 دوالر 
للبرميل أحياناً. وفي حال نجاح التطعيم في إحتواء فيروس كورونا، ستس���لك 
اإلقتص���ادات مس���ار التعافي من خالل زيادة الطلب على الس���لع وإس���تئناف 

األنشطة السياحية.
في هذا الس���ياق، قال أحمد مومي، المش���رف على فريق إعداد التقرير: 
»إن مع���دالت الفق���ر ف���ي المنطقة العربية س���تنخفض من نس���بة 27 % من 
مجم���وع الس���كان في العام 2021، إلى نح���و 26 % في العام 2023 ولكن مع 

إستمرار وجود تفاوت بين مجموعات البلدان«. 
أضاف مومي: »من جهة أخرى، ستظل معدالت البطالة في المنطقة 
من  أعلى المعدالت في العالم، وال سّيما بين النساء والشباب، رغم التوقع 
بإنخفاضه����ا لتصل  نس����بتها إلى 10.7 % في الع����ام 2023 بعد أن كانت 

11.8 % في العام 2021«. 
وح���ذر موم���ي من أن���ه »رغم التحس���ن الطفيف في تضيي���ق الفجوة بين 
الجنس���ين ف���ي المنطقة، سيس���تغرق تحقيق التكافؤ بين الجنس���ين ما يقرب 

من 150 عاماً في ظّل أوجه القصور 
الح���ادة التي تش���وب نظ���م الحماية 

االجتماعية«.
وتوقع التقري���ر أن ينمو الناتج 
المحل���ي اإلجمال���ي ف���ي البل���دان 
المتأث���رة بالنزاع���ات، بنس���بة ق���د 
تص���ل إلى 4.5 % في العام 2022 
و6.9 % في العام 2023. غير أن هذه التوقعات قد تتأثر بشدة من تداعيات 
متح���ّور أوميكرون في ضوء ضعف الق���درة على التعامل مع األزمات الصحية 
الطارئة، لتحقق معدالت نمو ال تزيد عن 2.8 % في العام 2022، وذلك قبل 
أن تس���تعيد عافيتها مج���دداً في العام 2023 لتصل مع���دالت النمو فيها إلى 
6.4 %. وبصورة مماثلة، وبسبب التحديات اإلقتصادية واإلجتماعية الكبيرة، 
يُتَوقع أن ينمو الناتج في أقل البلدان العربية نمواً بنحو 2 % في العام 2022 
و2.6 % في العام 2023. ولكن قد يؤّدي تفّشي متحّور أوميكرون إلى إبطاء 

النمو، بحيث يرتفع بنسبة 1.7 % فقط في العام 2022.

»الإ�شكوا« وغرفة التجارة الدولية 

نّظمتا المنتدى الإقليمي الإقت�شادي الأول 

للدفع برقمنة ال�شركات ال�شغيرة والمتو�شطة

من جهة أخرى، لم تستخدم بعد اإلقتصادات في المنطقة العربية سوى 
8 % م���ن إمكاناته���ا الرقمّي���ة، وتتمّتع نس���بة أقل من 2 % فق���ط من القوى 
العامل���ة فيها بمهارات رقمّية. وللرقمنة أثر إيجابي كبير على أداء الش���ركات 
الصغيرة والمتوسطة ونموها، وال سّيما أنها تُتيح لها أدوات لجمع بيانات في 
ش���أن المنتجات والعمالء واألس���واق، كما تُبّس���ط عملياتها اليومية، وتُزّودها 
بالوس���ائل الالزم���ة إلتخ���اذ الق���رارات المناس���بة. له���ذا نظمت لجن���ة األمم 
المتحدة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي آس���يا )اإلس���كوا( بالتعاون مع غرفة 
التج���ارة الدولية، المنت���دى اإلقليمي اإلقتصادي األول ف���ي المنطقة العربية 

إفتراضياً لمدة يومين حول هذا الموضوع.
في الجلس���ة االفتتاحية للمنتدى، أشارت األمينة التنفيذية لإلسكوا روال 
دش���تي إلى »إلتزام المنظمة العمل مع  الش���ركات العربية الصغيرة ومتوسطة 
الحج���م بدع���م من غرف���ة التجارة الدولي���ة لرقمنتها، من أجل توس���يع نطاق 
عمله���ا وتزويدها ب���األدوات والبرامج التدريبية الالزمة، لكس���ب عمالء جدد 

واإلستفادة من المزيد من الفرص«.
وإتف���ق المش���اركون في المنت���دى على »أّن اإلبت���كار أمٌر أساس���يٌّ أيًضا 
لتطوي���ر تمويل التجارة في المنطقة، بما أن التكنولوجيات تلعب دوراً محورياً 

في سّد الفجوة بين الممّولين والمقترضين. 
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أصدرت شللركة ريفينيتف، إحدى شللركات مجموعة بورصة لندن، تقرير الخدمات المصرفية اإلسللتثمارية في الشللرق 
األوسللط وشمال أفريقيا لعام 2021. وفقًا للتقرير، بلغت رسوم الخدمات المصرفية اإلستثمارية في منطقة الشرق األوسط 
وشللمال إفريقيللا نحو 1.4 مليللار دوالر خالل العام 2021 بكامله، بزيللادة 3 % عن الفترة عينها من العام السللابق، وهو ما ُيعّد 

ثاني أعلى إجمالي على اإلطالق.
 وجمعت أسللواق رأس المال في الشللرق األوسط وشمال إفريقيا نحو 14.5 مليار دوالر من 42 عرضًا في العام 2021، بزيادة 
قدرهللا 193 % فللي العائدات عن العام السللابق، وهو ما ُيعدُّ أعلى مسللتوى منللذ 13 عامًا في عدد صفقات أسللواق رأس المال. 
وبلغ إجمالي اإلصدارات في أسللواق الديون في المنطقة نحو 107.5 مليارات دوالر، ضمنها 152 إصدارًا في العام 2021، وذلك 

بإنخفاض 12 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
 ويقول سايم جليل، مسؤول قسم األبحاث، في »ريفينيتيف«: »رغم الشكوك المحيطة للجائحة والتوقعات المستقبلية 
لعام 2021، فقد إنتعشت عمليات اإلندماج واإلستحواذ في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بقوة، حيث بلغت عائداتها 
نحو 109 مليارات دوالر، بزيادة 57 % عن العام السللابق. وكان العام 2021 هو العام األول لعمليات اإلندماج واإلسللتحواذ التي 

تجاوزت فيها عمليات اإلندماج واإلستحواذ في المنطقة نحو 1000 صفقة، مما يدل على تزايد التفاؤل في المنطقة«.

» ريفينيتف«: إجمالي عمليات اإلندماج واإلستحواذ 
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
بلغت 109 مليارات دوالر في 2021 

األخبار والمستجدات

اإلمارات تتصّدر إقليميًا في إصدارات الدين بـ32.4 مليار دوالر
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 الر�شوم الم�شرفية الإ�شتثمارية

بلغ إجمالي رس���وم الخدمات المصرفية اإلستثمارية في الشرق 
األوس���ط وش���مال إفريقي���ا 1.4 مليار دوالر في الع���ام 2021 بأكمله، 
بزي���ادة 3 % ع���ن الفت���رة عينها من العام الس���ابق، وه���و ثاني أعلى 
إجمال���ي عل���ى اإلط���الق. وإنخفضت رس���وم اإلندماج واإلس���تحواذ 
المكتملة بنس���بة 26 % لتصل إلى 317.2 مليون دوالر، وهو ما يُمثل 
22 % من إجمالي رسوم الخدمات المصرفية اإلستثمارية. وسجلت 
أس���واق رأس المال أقوى عام لها منذ 13 عاماً، حيث حققت 334.4 
مليون دوالر في الرس���وم، بزيادة قدرها 251 % عن العام الس���ابق. 
وش���كلت رس���وم إكتتاب حق���وق الملكية 23 % م���ن إجمالي مجموع 

الرسوم، وهي أعلى نسبة منذ العام 2008.
 وبلغت رس���وم إكتتاب الس���ندات 271.6 مليون دوالر، بإنخفاض 
7 %، وم���ع ذل���ك ال ت���زال تمثل ُخم���س إجمالي رس���وم االكتتاب في 
الش���رق األوسط وشمال إفريقيا. وبلغ إجمالي الرسوم المكتسبة من 

اإلقراض المشترك 525 مليون دوالر. 
وواص���ل القطاع المالي هيمنته ف���ي العام 2021، وإحتل مورغان 
س���تانلي المرك���ز األول في المنطقة عن العام الس���ابق، حيث كس���ب 
143.7 ملي���ون دوالر ف���ي الرس���وم وهو ما يع���ادل 9.9 % من حصة 
الس���وق. وإحت���ل »إتش إس بي س���ي« و»مورغان س���تانلي« المركزين 

الثاني والثالث بحصة سوقية تبلغ 8 % و6.2 % توالياً.
 

عمليات الإندماج والإ�شتحواذ

بلغ إجمالي عمليات اإلندماج واإلستحواذ المعلنة مع أي مشاركة 
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 109.1 مليار دوالر خالل 
الع���ام 2021، بزي���ادة قدره���ا 57 % عن العام الس���ابق، وهو ما يعد 
الع���ام الثالث، حي���ث تجاوز حجم عمليات اإلندماج واإلس���تحواذ في 
المنطقة نحو 100 مليار دوالر. وتم تسجيل ما مجموعه 1141 صفقة 
ف���ي الع���ام 2021، بزي���ادة قدره���ا 40 % ع���ن الع���ام 2020 وأعلى 
إجمالي س���نوي منذ بدء الس���جالت في العام 1980. وبلغت عمليات 
اإلندماج واإلستحواذ التي تستهدف الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
نح���و 72.9 ملي���ار دوالر، وهو م���ا يُعدُّ أقوى األع���وام من حيث عدد 

الصفقات، حيث بلغ 863 صفقة في العام 2021.
 وصل���ت عملي���ات اإلندماج واإلس���تحواذ الواردة إلى مس���تويات 
قياس���ية، حي���ث بلغت قيم���ة هذه العملي���ات 45.4 ملي���ار دوالر، من 
نشاط اإلندماج واإلستحواذ في العام 2021، بزيادة 88 % وهو أعلى 
مستوى منذ العام 1980. وبلغ إجمالي عمليات اإلندماج واإلستحواذ 
الص���ادرة 30.2 مليار دوالر في الع���ام 2021، بزيادة قدرها 198 % 

عن العام 2020 وأعلى مستوى لها في ست سنوات. 
وكانت أكبر صفقة إندماج وش���راء في الش���رق األوس���ط وشمال 
إفريقي���ا لعام 2021 هي ش���ركة »أرامكو« ألنابي���ب الغاز، في صفقة 
بقيم���ة 15.5 ملي���ار دوالر ح���ول عق���د إيج���ار وإعادة تأجير لش���بكة 

خط���وط أنابيب الغ���از الخاصة به���ا. وكان قطاع الطاق���ة هو األكثر 
نش���اطاً حيث بلغ حجم نش���اط الصفقات 38.8 ملي���ار دوالر، بزيادة 

قدرها 189 % عن العام السابق.
 وكانت المملكة العربية السعودية الدولة األكثر إستهداًفاً، حيث 
بلغ نش���اط اإلندم���اج واإلس���تحواذ 27.3 ملي���ار دوالر، أي ما يُعادل 
نص���ف عملي���ات اإلندماج واإلس���تحواذ المس���تهدفة المس���جلة في 
المنطق���ة. وتص���ّدرت »جي بي مورغ���ان« الئحة متص���ّدري عمليات 
اإلس���تحواذ لعام 2021 وذلك بقيمة 43.3 مليار دوالر في األنش���طة 
ذات الصلة أو حصة 40 % من السوق. وجاء »غولدمان ساكس« في 

المرتبة الثانية بحصّة 37 % من السوق.
  

اأ�شواق راأ�ش المال

وجمعت أسواق رأس المال في الشرق األوسط وشمال إفريقيا 14.5 
ملي���ار دوالر م���ن 42 عرضاً في العام 2021، بزي���ادة قدرها 193 % في 
العائدات عن العام الس���ابق وهو أعلى مس���توى في 13 عاماً في عدد 
الصفق���ات. وجمعت الطروح���ات العامة األولي���ة 8.2 مليارات دوالر 
ف���ي العام 2021، وهو ما يمث���ل 56 % من إجمالي العائدات، بزيادة 
قدره���ا 341 % عن العام 2020. وبلغ إجمالي اإلصدارات الالحقة 
5.1 ملي���ارات دوالر في الع���ام 2021، بزيادة قدرها 65 % عن العام 

السابق وهو أعلى مستوى لها منذ 13 عاماً.
  

اأ�شواق الديون

وبل���غ إجمال���ي إصدارات أس���واق الدي���ون في منطقة الش���رق 
األوس���ط وش���مال إفريقيا 107.5 مليارات دوالر م���ن 152 إصداراً 
ف���ي الع���ام 2021، بإنخف���اض 12 % في العائ���دات مقارنة بالفترة 
نفس���ها من العام الس���ابق. وسجلت ديون الش���ركات ذات التصنيف 
اإلستثماري ما مجموعه 65.7 مليار دوالر، أي ما يُعادل 61 % من 
إجمالي عائدات إصدارات أسواق الديون وهو أعلى إجمالي سنوي 

منذ العام 1980.

 وإحتل���ت اإلم���ارات العربية المتحدة المرتبة األولى في نش���اط 
إصدارات أسواق الديون، حيث بلغت 32.4 مليار دوالر من العائدات 
ذات الصلة، تليها المملكة العربية السعودية بقيمة 25.3 مليار دوالر. 
وكان���ت الصناعة المالية ه���ي الصناعة األفضل أداًء في العام 2021 
حيث بلغت عائداتها 44.3 مليار دوالر. وكانت أكبر صفقة للعام هي 
بيع السندات من شركة الطاقة المملوكة للدولة قطر للبترول، والتي 
جمعت 12.4 مليار دوالر في يونيو/حزيران 2021. وإحتل »ستاندرد 
تش���ارترد« المرك���ز األول في الئحة متصّدري عملي���ات اإلصدارات  
ألسواق الديون لعام 2021 وذلك بقيمة 13.5 مليار دوالر في األنشطة 
ذات الصلة، وهو ما يعادل 13 % من حصة الس���وق. وجاء »إتش اس 

بي سي« في المرتبة الثانية بحصة 11 % من السوق.
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يق���ول فرنس���وا فيلي���روي دي غالو، محاف���ظ »البن���ك المركزي 
الفرنس���ي« عضو مجل���س محافظي »البنك المرك���زي األوروبي«، إن 
توقعات »البنك األوروبي« في ش���أن التضخم ليس���ت »إيماناً أعمى«؛ 
وإن البن���ك س���يتحرك، إذا تأك���د أن األس���عار المرتفع���ة حالياً أكثر 

إستمرارية. 
وف���ي حين فوج���ئ البنك المركزي األوروب���ي باإلرتفاع في معدل 
التضخم، والذي جاء أعلى وأطول من التوقعات األولية خالل الشهور 
األخيرة، يُكّرر مسؤولو البنك المركزي األوروبي وبينهم فيليروي، أنهم 
ال يزالون يتوقعون تراجع الضغوط التضخمية خالل العام الحالي. 

وقال فيليروي: إنه وزمالءه في البنك المركزي األوروبي »سيبقون 
»مفتوحي األعين« على البيانات اإلقتصادية المنتظر صدورها«. 

وكان مارتن���س كازاكس، عض���و مجلس محافظي البنك المركزي 
األوروبي، قال أخيراً »إن البنك المركزي مستعد للتحرك إذا إزدادت 

إحتماالت إرتفاع معّدل التضخم في منطقة اليورو«. 
وأضاف كازاكس، رئي���س البنك المركزي الالتفي، أنه »في حين 
ي���رى البنك المركزي األوروبي أن معدل التضخم س���يتراجع إلى أقل 
من الرقم المس���تهدف؛ وهو 2 %، مع حل مشكالت سالسل التوريد 

وإرتفاع س���عر الطاقة، فإنه س���يظل يقظاً في ظل الخطر المس���تمر 
الناجم ع���ن وباء فيروس »كورونا« المس���تجد وإزدياد حالة الغموض 

اإلقتصادي«.
وكانت رئيس���ة البن���ك المركزي األوروبي، كريس���تين الغارد، قد 
قال���ت في وقت س���ابق »إن البن���ك يتوقع تراجع مع���دل التضخم في 
منطق���ة اليورو خ���الل العام الحالي، وس���يصل إلى أق���ل من المعدل 

المستهدف وهو 2 % خالل عامي 2023 و2024«.
 وأضاف���ت الغ���ارد: أن األمر »يتطلب مزيداً من العمل، وس���وف 
نقوم بذلك، وس���نظل مس���تعدين للعمل بطريقة أو بأخرى«، من أجل 
تحقيق أهداف التضخم، مش���يرة إلى »وجود بعض الرياح المعاكس���ة 
خ���الل الفت���رة المقبلة، مثل أس���عار الطاق���ة المرتفع���ة، وإختناقات 

سالسل التوريد التي تدفع بمعدل التضخم إلى اإلرتفاع«.
من جهته، يتوقع »بنك فرنسا المركزي« إنخفاض معّدل التضخم 
في ثاني أكبر إقتصاد في منطقة اليورو إلى أقل من 2 % في نهاية 
الع���ام الحالي. من جهة أخ���رى، أكدت الحكومة والبنك المركزي في 
فرنس���ا، آلية لتمديد مهلة س���داد القروض المضمونة من الدولة إلى 

10 سنوات بدالً من 6 سنوات سابقاً.

األخبار والمستجدات

رغم توقع تراجع الضغوط التضخمية خالل 2022

»المركزي األوروبي« متأهٌب للتحرّك إذا إستمر إرتفاع التضخم
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رغم تحديات اإلقتصاد العالمي بينها إرتفاع معدالت التضخم وأسعار الشحن

صادرات مصر تسجل أعلى مستوى في تاريخها.. 31 مليار دوالر

األخبار والمستجدات

س���جلت ص���ادرات مص���ر زيادة مقداره���ا 27 % لتبل���غ نحو 31 
ملي���ار دوالر خ���الل العام 2021، وهو حجم الص���ادرات األضخم في 
تاري���خ اإلقتصاد المصري. وكانت وزارة التجارة والصناعة المصرية 
ق���د توقع���ت، أن تتخطى الص���ادرات المصري���ة حاجز ال���� 31 مليار 
دوالر خالل العام 2021، لتُسجل أعلى قيمة على اإلطالق في تاريخ 
الص���ادرات الس���لعية المصرية، متجاوزة أعلى رق���م حققته في العام 

2019 وبلغ 25.6 مليار دوالر في العام 2019.
وكش���فت الوزارة »أن مصر تمكنت من تحقيق إرتفاع ملحوظ في 
حجم الصادرات، بعدما س���جلت قيمتها اإلجمالي���ة نحو 29.1 مليار 
دوالر خالل ال�11 ش���هراً األولى من العام الماضي، بنس���بة نمو بلغت 

نحو 27 % بفارق 6.2 مليار دوالر عن العام قبل الماضي«.
وتُثب���ت ه���ذه الزي���ادة في حج���م الص���ادرات، ق���درة القطاعات 
التصديري���ة عل���ى التعامل م���ع األزم���ة العالمية الت���ي فرضتها أزمة 
إنتش���ار في���روس كورونا المس���تجد منذ بداية الع���ام الماضي، وذلك 
رغم التحديات التي يش���هدها اإلقتصاد العالمي، والتي تؤثر بدورها 
على اإلقتصاد المصري، ومن بينها إرتفاع معدالت التضخم وأسعار 

الشحن.
وتص���ّدرت القطاع���ات المرتفع���ة، قطاع الصناعات الهندس���ية، 
والذي حقق صادرات بقيمة 2.6 مليار دوالر خالل أول 10 شهور من 

العام الماضي بنسبة نمو 45 %، وحقق شهر أكتوبر )تشرين األول( 
2021 وح���ده أعلى حجم صادرات ش���هرية منذ الع���ام 2009 بقيمة 

351.5 مليون دوالر.
في المركز الثان���ي، حل قطاع الصناعات الكيماوية، الذي يتوقع 
أن يتخط���ى حج���م صادراته 6 ملي���ارات جنيه بنس���بة 40 % خالل 
العام 2021، كما إرتفعت صادرات المالبس الجاهزة بالنس���بة عينها 

لتقترب من 2 مليار دوالر.
وتُش���ير البيانات المصرية الرسمية إلى نجاح الحكومة في ملف 
الصادرات بنسبة كبيرة منذ صدور قرار تعويم الجنيه، وإعادة هيكلة 
اإلقتص���اد وفق البرنامج اإلصالحي، الذي أعلنته الحكومة في بداية 

شهر نوفمبر )تشرين الثاني( من العام 2016.
وتمكن���ت الحكومة المصري���ة من زيادة حجم الصادرات بنس���ب 
كبيرة، معتمدة في ذلك على عدد من اآلليات، والتي تس���ّببت في أن 
تقفز القيمة اإلجمالية للصادرات المصرية خالل السنوات الماضية 
من العام 2016 وحتى ش���هر نوفمبر )تش���رين الثاني( 2021 إلى نحو 

165.3 مليار دوالر.
وتُش���ير البيان���ات إلى أن حج���م الصادرات المصري���ة بلغ 22.5 
ملي���ار دوالر خالل العام 2016، مقابل نح���و 29.1 مليار دوالر خالل 

أول 11 شهراً من العام 2021، مسجلة زيادة بنسبة 29.3 %.
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قبل أن ُيصبح اليورو عملة فعلية مطلع عام 2002، بدأت مسيرته المعنوية في مطلع عام 1999 عندما تقّرر في معاهدة 
سة للمشروع، تخّلي عدد من الدول المشاركة في المشروع، عن عملتها الوطنية، واإلنخراط في  ماستريخت األوروبية، المؤسَّ

نظام نقدي أوروبي موّحد يقوُده بنك مركزي مقّره في فرانكفورت، لُيصبح هذا البنك، المخّول الوحيد لصك العملة الموّحدة، 
وحماية النظام المصرفي، في ما بات ُيعرف بمنطقة اليورو، كذلك السهر على مستوى معّدل التضخم، عند معّدل وسطي 2 %. 

الدراسات واألبحاث والتقارير

 2 يناير/كانون الثاني 2002 – 2 يناير/كانون الثاني 2022

عشرون عامًا من مسيرة العملة األوروبية الموّحدة )اليورو(: 
ما لها وما عليها

وق���د عم���ل على ت���رؤس البن���ك حتى الي���وم أربعة ح���كام، وهم: 
الهولن���دي، فيم دويس���نبيرغ، أول حاك���م لمصرف أوروب���ا المركزي، 
والفرنس���ي جان كلود تريش���يه وهو الثاني بعد الهولندي، واإليطالي 
ماري���و دراغ���ي، وحالي���اً رئي���س وزراء إيطاليا، واليوم تت���رأس البنك 

المركزي األوروبي، الفرنسية كريستين الغارد، مديرة صندوق النقد 
الدولي السابقة.

وإس���تمرت التب���ادالت والتعامالت بين بلدان ه���ذه المنطقة على 
أساس عملة يورو معنوية، مقّومة على أساس عدد معّين من عملة كل 
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بل���د منخرط في اإلتحاد النق���دي، قبل أن تختفي 
عمالت هذه البلدان وعددها في البداية 11 دولة.

بع���د مطلع العام 1999 بثالث س���نوات، أصبح 
اليورو عملة ورقية ومعدنية في جيوب المواطنين، 
وعملة دف���ع وتعامالت في األول م���ن يناير/كانون 
الثان���ي 2002، وزاد ع���دد الدول الت���ي تتعامل به 

حتى اليوم ليصل إلى 19 دولة.
إذا عدن���ا ف���ي التاري���خ قلي���اًل، نج���د أن فكرة 
اليورو لم تنشأ في التسعينيات من القرن الماضي، 
بل تع���ود إلى الس���بعينيات من الق���رن عينه، وهي 
الس���نوات الت���ي ش���هدت نهاية العمل على أس���اس 
مع���ّدالت ص���رف ثابت���ة. لك���ن التقلّ���ب بالعمالت، 
ش���ّكل ف���ي مرحلة ما، في تلك الفت���رة، عائقاً أمام 
السوق االوروبية المشتركة، وتالياً رأت المجموعة 
اإلقتصادي���ة األوروبي���ة آنذاك، ض���رورة وضع حّد 
لهذه التقلبات في مس���تويات العمالت بين بعضها 

الناتج الفرنسي اإلجمالي. وإذا ُعدنا إلى موضوع سعر الصرف، لكن 
هذه المرة بين اليورو والعمالت العالمية، وال س���يما الدوالر، نالحظ 
أن خ���روج اليورو إلى النور، رافقته نس���بة تُّحدد س���عر صرفه مقابل 

الدوالر عند الوالدة عند مستوى يورو، مقابل 1.18 من الدوالر.
لكن هذه النسبة، سرعان ما شهدت إنهياراً نتيجة المضاربة على 
العمل���ة حديثة الوالدة، وما رافق ذلك من تكهنات من أنها عملة قد ال 
تنجح بين صفوف الكبار. فهبط اليورو من 1.18 دوالر إلى حدود 80 
س���نتاً من الدوالر، ما إس���تدعى حينها تدخاًل مشتركاً من بنك أوروبا 
المرك���زي وبنك الواليات المتحدة المركزي، وتم ضخ دوالرات بكثافة 
في األس���واق التي تش���هد إقب���االً عليه، لخلق نوع من الت���وازن وإعادة 
إعتبار اليورو، وتحس���ين صورته في الس���وق العالمية، وخصوصاً أنه 
منذ ذلك الحين، يخضع اليورو للعرض والطلب، نتيجة أداء اإلقتصاد 

البعض، وقّررت وضع ما يُسمى بنظام نقدي أوروبي SME في العام 
1979. ومع ذلك، ظلّت أسعار الصرف تتنافس في مستوياتها، وشهد 

الفرنك الفرنسي إنهياراً حاداً أمام المارك األلماني آنذاك.
فإستمرت المساعي المسّهلة ليرى مشروع اليورو النور، والمضّي 
نحو س���وق العملة الموحدة، والتي عرفت دعماً بمعاهدة ماستريخت 
ف���ي العام 1992 ال���ذي حّدد معايير إلزامي���ة ألي دولة تريد الدخول 
ف���ي عضوية الس���وق الموّحدة ه���ذه، واإلنضمام إلى عمل���ة موّحدة، 
مث���ل اإللتزام بعجز موازنة ال يتخطى نس���بة 3 % من الناتج المحلي 
للدولة، ونسبة ديون ال تتخطى هي أيضاً ال� 60 % من الناتج نفسه. 
لكن يا لألس���ف، هذه النس���ب تم خرقها في العديد من بلدان اليورو 

بما فيها ألمانيا وفرنسا، أكبر إقتصادين في المنطقة.  
وعلى س���بيل المثال، ديون فرنس���ا اليوم تُمثل نس���بة 115 % من 
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العام في منطقة الدول األعضاء في منطقة العملة 
الموّحدة.

اليورو والأزمات الأوروبية

ف���ي الع���ام 2010، عرف���ت بلدان ف���ي منطقة 
الي���ورو تصّدع���اً داخلي���اً، زاد م���ن ح���ّدة تداعيات 
أزم���ة العق���ارات االميركي���ة عليها، والت���ي إندلعت 
في الع���ام 2008 في الواليات المتح���دة، وتحّولت 
ف���ي ما بعد مالية على صعيد العالم، ما إس���تدعى 
إتخاذ إجراءات دفاعية في أميركا وفي الدول التي 

تضّررت من األزمة.
ف���ي منطق���ة الي���ورو، الح���ت في األف���ق أزمة 
مصارف وعقارات في إس���بانيا، األم���ر الذي دفع 
المفوضي���ة األوروبي���ة إلى التفكي���ر، إليجاد آليات 

دف���ع ودعم مالي، من أبرزه���ا اإلتحاد المصرف���ي األوروبي، وجاءت 
أزم���ة إيطاليا وبنوكه���ا واألصول المعدومة، وأيض���اً تضّرر اإلقتصاد 
القبرص���ي، وما نت���ج عن ذلك من قرارات وطنية لص���ّد تأثير األزمة 

عن الوطن والمواطن.
أما اليونان، فكانت »ش���علة أولمبياد« الكوارث األوروبية، وهّددت 
أزمتها المالية في العام 2010 مشروع العملة الموحدة، ونشوة سمعة 
إتحاد نقدي مضى على والدته أقل من 10 سنوات. لكن أزمة اليونان، 
من حيث ديونها المرتفعة جداً وتواجدها على حافة اإلفالس، جعلت 
الكثير من بلدان المنطقة تتوقع س���يناريو أن ينهار هذا البلد، ويخرج 
من عضوية اليورو، ويُثير حاالت مش���ابهة لبلدان أخرى متضّررة مثل 
ل  اليون���ان. لكن كل دولة بحس���ب قدرتها وق���درة إقتصادهاعلى تحمُّ
الك���وارث، حي���ث إن اإلقتص���اد اليونان���ي يُش���كل أقل م���ن 2 % من 

إقتصاد اليورو. 
لكن من حسن حظ اليونان، أنها عضو في منطقة اليورو. وهناك 
إدارة أوروبي���ة نقدية مع مصرف مركزي قوي، بإدارة اإليطالي ماريو 
دراغ���ي، الذي أُعلن في العام 2012 عن إس���تعداد  المصرف للقيام 

ب���كل م���ا يلزم إلنقاذ منطق���ة العملة الموّحدة. وف���ي الوقت عينه، إن 
أزم���ات بلدان العملة الموّحدة الت���ي تكّررت، ال تعكس على اإلطالق، 
قوة العملة الموّحدة. ألن مش���اريع المنطق���ة الموّحدة كانت ناقصة، 
بمجّرد أنه تم اإلتفاق على سياسة نقدية موّحدة، بينما لم يتم اإلتفاق 
عل���ى سياس���ة مالية موّحدة تضب���ط المالية في كل بل���د من أعضاء 
الي���ورو، ما يس���اهم بتف���ادي أزمات مالي���ة ناتجة عن حرّي���ة إعتماد 

الموازنات، كل بلد على هواه.

اليورو وم�شتوى الت�شخم

منذ إعتماد اليورو عملة أوروبية موّحدة، ش���هدت األسعار للسلع 
عموماً تقلّباً، كما كانت الحال قبل إعتماده، لكن تدوير األسعار ترك 

إنطباعاً إلرتفاعها بحّجة اليورو مع مستوى مرتفع.
نحن لسنا في صدد الدفاع عن العملة الموّحدة األوروبية، إنما إذا 
عدنا إلى أرقام المعهد الوطني لإلحصاءات والدراس���ات اإلقتصادية 
ف���ي فرنس���ا INSEE لفت���رة 2002 – 2016، أي بع���د 15 عام���اً من 
التعامل باليورو، نالحظ وعلى س���بيل المثال ال الحصر، س���عر الخبز 
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اليوم���ي في فرنس���ا، أنه ش���هد إرتفاع���اً في معدل 
وس���طي بنسبة 1.4 % خالل السنوات ال� 15، فيما 
س���عر الخبز نفسه كان يشهد إرتفاعاً سنوياً بنسبة 

1 % و2 %. 
كما عرفت منطقة اليورو في السنوات الممتدة 
بين الع���ام 2010 والع���ام 2020 مع���ّدالت تضخم 
متدني���ة، وأحياناً إس���تقراراً في األس���عار، وقاربت 
العتب���ة الس���لبية للمرة األولى ف���ي تاريخ المنطقة، 
ما دفع الس���لطات المختصة إلى التصّرف وإحتواء 
ظاه���رة كادت تُصيب منطقة اليورو بعدما أصابت 
 .Deflation �اليابان لعشرات السنين ظاهرة ال

هذه الظاهرة المتدنية لألس���عار، س���رعان ما 
تحّولت إلى تصاعدية، وبس���رعة، بعد التعافي من 
تداعي���ات جائح���ة الكوفي���د لتُقارب ال���� 5 % في 

منطقة اليورو في نسبته األعلى منذ 25 عاماً، أي قبل إعتماد اليورو، 
في ظاهرة لم تضرب منطقة اليورو فقط، بل ظاهرة عالمية، حيث إن 
كل الدول تقريباً شهدت تراجعاً في حركة الشراء، وتالياً اإلستهالك، 
ما جعل من المستهلك ُمّدخراً، إلى أن تحّسنت األوضاع، وُفتح عنان 
الش���راء، والنتيجة إرتفاع مخيف لألسعار.  كما أن الواليات المتحدة 
أيضاً عرفت معدالت تضخم في األشهر األخيرة، قاربت ال� 7 %، لم 
تشهدها منذ العام 1982. إذاً، اليورو ليس مسؤوالً عن التضخم، كما 

كان شائعاً، غداة إعتماده وبروز أسعار تم تدويرها.

إضافة إلى ما س���بق، نش���ير إلى أن اليورو إس���تطاع منذ والدته، 
أن يتبوأ عرش ثاني عملة عالمية بتش���كيله نسبة فاقت ال� 21 % من 
التعام���الت واإلحتياطي، في حين هبطت س���لطة الدوالر كإحتياطي 
عالم���ي إلى ح���دود ال� 59 %، وما تبقى للعم���الت األخرى األوروبية 
والياباني���ة والصينية. علماً أن مكانة الي���ورو الثاني عالمياً، متعارف 

عليها اليوم من خالل ثالثة معايير كبرى.
- فاليورو يُشكل اليوم وسيلة دفع بين الشركات واألفراد المقيمين 
في مختلف بلدان منطقة اليورو. وفي العام 2020، وعلى سبيل المثال، 
فإن نس���بة 60 % من الصادرات من السلع إنطالقاً من منطقة العملة 
الموّحدة مقّومة بهذه العملة، وتالياً تُش���كل هذه العملة وحدة حسابات 
في الس���وق العالمية من أجل تحديد قيمة بعض الس���لع والخدمات أو 
حتى بع���ض األصول المالية التي يتم مبادلتها خارج الس���وق الموّحدة 

األوروبية، ما يجعل من اليورو عملة عالمية بعد الدوالر.
- أيُّ عمل���ة لكي تحت���ل مركزاً عالمياً، يجب أن تُش���كل إحتياطاً 
قّيماً، وأن تتمتع بثقة كبيرة وعالية من قبل األفراد الراغبين باإلدخار 
به���ذه العمل���ة، أو ش���راء أصول وأس���هم مقّوم���ة بالي���ورو أو إحتياط 

الصرف.

فالي���ورو اليوم يُش���كل 21 % من عمالت العالم، ونس���بة 22 % 
من المخزون العالمي من أصول الدين، وبنس���بة 15 % من القروض 
العابرة للحدود، وبنسبة 18 % من الودائع حول العالم بحسب أرقام 

تعود إلى العام 2020.
- العمل���ة األوروبي���ة الموّح���دة تكتس���ب أكث���ر فأكث���ر موقعها 
العالمي، ليس فقط بفض���ل القوة اإلقتصادية الضاربة التي تتمتع 
به���ا الدول األوروبي���ة التي إعتمدته���ا، لكن أيض���اً ألن هذه الدول 
تربطها عالقات إقتصادية قوية مع دول أوروبية أخرى في اإلتحاد 
ل���م تعتمد اليورو عملة لها، مثل الدانمارك والس���ويد، والجمهورية 
التش���يكية، كما هي الح���ال في عالقات مترابطة بي���ن دول اليورو 
ودول مثل النروج وسويس���را وبلدان البلق���ان. وهذا كلّه يعكس قوة 
الثق���ة بالي���ورو ومدى إقب���ال هذه ال���دول على إعتم���اد اليورو بين 

عمالت اإلحتياطي لديها. 
وعلى سبيل المثال، يُشكل اليورو اليوم نحو 87 % من إحتياطي كرواتيا 
من العمالت الصعبة، وإجمالي إحتياطي بلغاريا تقريباً من العمالت الصعبة.
هذا أوروبياً، أما على الصعيد اإلقليمي، فقد إس���تطاعت العملة 
االوروبي���ة الموّح���دة أن تُهيمن على أجزاء كثيرة من أس���واق أفريقيا 

.CFA النقدية، وال سيما في منطقة الفرنك
أم���ا على الصعيد المس���تقبلي، فتش���هد العمل���ة األوروبية أيضاً 
أوراق���اً نقدية جدي���دة في الع���ام 2024، كما يعمل البن���ك األوروبي 
المركزي حالياً على مشروع طرح اليورو الرقمي Numerique، أو 
Euro Digital، يعيش جنباً إلى جنب مع  اليورو الورقي والمعدني، 
 Bitcoin »وقد يشكل وجهاً لوجه مع عمالت رقمية مثل ال� »بتكوين

أو »إيثير« Ether أو »ديم« Diem أو غيرها من هذا الصنف.
مازن حمود
محلل إقتصادي ومالي - باريس
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في الوقت الذي ال تزال إقتصادات كثيرة حول العالم، ُتجاهد إلسللتعادة ما خسللرته العام األول بسللبب جائحة الكوفيد، ها 
هي الصين ُتحقق نموًا في العام 2021 لم تكن تتوقعه أصاًل ليبلغ نسبة 8.1 %. فالصين أول الدول التي هّبت في فضائها رياح 

الكورونا، قبل أن تتوسع غربًا لتجتاح في ما بعد العالم بأكمله، وهي اليوم أول الدول تستعيد عافيتها وبسرعة هائلة.

الدراسات واألبحاث والتقارير

»سرعة اإلقتصاد الصيني نحو النمو
 تسبق سرعة كورونا نحو الركود

لكن ماذا ينتظر هذا اإلقتصاد؟

اإلقتص���اد الصين���ي ال���ذي إعت���اد أن ينم���و ويكب���ر بفضل زخم 
الص���ادرات، يعتمد منذ س���نوات قليلة على التخفي���ف من التصدير، 
والتركيز على اإلس���تهالك الداخلي في إطار إصالحات عملت عليها 

السلطات.
ونس���بة النم���و الت���ي حققها اإلقتص���اد الثاني عالمي���اً، في العام 
2021 بنح���و 8.1 %، جاءت مدفوعة بتحس���ن حجم الطلب الداخلي 
والخارجي. كذلك بفضل تس���ارع وتيرة التعافي من جائحة الكوفيد. 
وش���كلت نسبة النمو هذه، مفاجأة للس���لطات التي كانت تتوقع نسبة 
نمو بأحس���ن االح���وال عند 6 %. وتجدر اإلش���ارة إلى أن اإلقتصاد 
الصيني حقق نمواً خجوالً في العام 2020 بنسبة 2.3 %، لكن هذه 
النسبة الخجولة كانت مفاجئة لدول عديدة حول العالم، حققت نسب 

نمو س���لبية في إنكماش العام 2020 نتيجة س���رعة وباء الكوفيد في 
ضربه لقطاعات عدة إلقتصادات كثيرة على سطح الكرة األرضية.

نسبة 8.1 % التي جناها إقتصاد الصين في العام 2021 تحققت 
كالتالي: نمو نس���بة 18.3 % في الربع األول منه، ونسبة 7.9 % في 
الربع الثاني، ونس���بة 4.9 % في الربع الثالث، لكن تباطأ النمو إلى 

4 % في الربع األخير.
وبناء على نس���بة النم���و المرتفعة للع���ام 2021 ككل، بلغت قيمة 
النات���ج المحلي اإلجمالي للصين بأكثر م���ن 114 ألف مليار يوان، أي 
أكث���ر من 18 ألف مليار دوالر. وأس���هم اإلس���تهالك الداخلي النهائي 
الصيني بحجم النمو بأكثر من 65 % في الناتج الداخلي اإلجمالي، 

فيما ساهمت الصادرات بمعدل 21 %.
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فيما كان المتوقع أن يشهد هذا القطاع نمواً بنسبة 3.6 %.
البنك المركزي الصيني لعب، وال يزال يلعب دوراً ريادياً في دفع 
العجلة اإلقتصادية في البالد من خالل تخفيضه، وبش���كل مفاجيء، 
لتكلف���ة قروض���ه الممنوح���ة للبنوك، وذل���ك للمرة األول���ى منذ ربيع 
2020، األمر الذي يُؤشر على خطوة قد يقوم بها البنك في سياسته 
النقدية، في إطار تبسيط معدالت الفائدة لتخفيف الصدمة التي قد 

تحدث من أي تباطؤ إقتصادي محتمل.
في اإلجمالي، ورغم س���رعة اإلستهالك الداخلي، ومعدالت نمو 
غير مس���بوقة، في زمن أزم���ات األوبئ���ة، إال أن ديناميكية اإلقتصاد 
الصيني المنافس الرئيس���ي لإلقتصاد األميرك���ي، ال تزال باإلجمال 
ضعيف���ة في أجواء تس���عى إلى إحت���واء تداعيات الوب���اء، وفي أجواء 
عقارية، جاءت نتيجة فقاعة قطاع عرف إقباالً غير مس���بوق، إنتهى 

بعجز سداد ديون متفاقمة على الشركات.
مازن حمود
 محلل إقتصادي ومالي/ باريس

فرحة ال�شين بنمو 8.1 % لم تكتمل

اإلقتص���اد الصين���ي الم���رن المتنامي بأحجام مرتفع���ة كما نرى 
اليوم، يُواجه بالحقيقة ضغوطاً، ومن إتجاهات عدة منذ الربع األخير 
م���ن العام 2021 مرتبط���ة بعودة إنكماش الطلب، وضغوط سالس���ل 
التوريد، وخفض التوقعات في ش���أن معّدالت النمو واألزمة التي تمر 

بها أشهر شركات العقارات واإلنشاءات الصينية »إيفرغراند«.
بالنس���بة إلى المكتب الوطني لإلحصاء: الصين الذي يُركز على 
الضغوط التي أش���رنا إليها، فإن الصي���ن عادت ووقعت على قدميها 
بعد الصدمة األساسية من ظهور الوباء في ووهان، وإستمرت قرابة 
العامي���ن. لك���ن بعض البؤر الصغيرة من الوباء ال ت���زال تُواصل إلقاء 
حالة ضبابية على النشاط اإلقتصادي، وتُؤثر تالياً على األداء العام.

فالصي���ن عملت منذ ظهور الوباء على أن تصل إلى مرحلة صفر 
وب���اء، وهذا األمر س���اعدها على الوصول إلى هدفه���ا على مراحل، 
لكن تكّب���دت من أجل ذلك تكلفة إجتماعية وإقتصادية مرتفعة جداً، 
وال ت���زال قطاع���ات مثل الس���ياحة والتس���لية، والفن���ادق والمطاعم 

والمواصالت متعّثرة، ولم تعرف مستواها ما قبل الجائحة.
إنطالق���اً م���ن هن���ا، يتوقع مس���ؤولون ف���ي الس���لطات الصينية أن 
تس���تمر الضغوط في العام 2022، لكنهم س���يفعلون كل ما في وسعهم 
لمساندة تعافي اإلقتصاد، وال سيما أن مبيعات التجزئة شكلت صدمة 
للس���لطات، وس���جلت في العام 2021 إرتفاعاً خجوالً بنس���بة 1.7 %، 
بينما كانت السلطات ذاتها تتوقع لهذا القطاع نمواً بنسبة 3.7 %، ما 
عدا اإلنتاج الصناعي الذي ش���هد نمواً بنس���بة 4.3 % في نهاية العام 
2021 مقارن���ة ب���� 3.8 % في نوفمبر/ تش���رين الثاني م���ن العام ذاته، 
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البنك األهلي يفتتح أكبر مدرج للطلبة 
في جامعة عين شمس بعد تطويره

األخبار والمستجدات

إفتت���ح هش���ام عكاش���ه، رئي���س مجل���س إدارة البن���ك األهل���ي 
المص���ري، ود. محم���ود المتيني، رئيس جامعة عين ش���مس، مدرج 
الدكتور المحالوي، أول عميد لكلية الطب في جامعة عين ش���مس، 
ف���ي حضور الدكتور عوض تاج الدين مستش���ار رئي���س الجمهورية 
للش���ؤون الصحية، والدكتورعبد الفتاح س���عود نائب رئيس الجامعة 
لشؤون التعليم والطالب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة 
لش���ؤون الدراس���ات العلي���ا والبحوث، والدكتورهش���ام تم���راز نائب 
رئي���س الجامعة لش���ؤون خدمة المجتم���ع وتنمية البيئ���ة، والدكتور 
أش���رف عم���ر عميد كلي���ة الطب، ونرمين ش���هاب رئيس التس���ويق 
والتنمية المجتمعية في البنك األهلي المصري، وعدد من أس���اتذة 
الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وفريق عمل المسؤولية المجتمعية 

في البنك.

ع البنك األهل���ي المصري، بروتوكول تعاون  م���ن جهة أخرى، وقَّ
مع شركة »فاست كاب للتكنولوجيا« للبدء في تنفيذ مشروع تشغيل 
سيارات بإستخدام تكنولوجيا المعلومات في مجال النقل التشاركي 

والذكي، والذي أطلق عليه تجارياً »أصيل«.
ويهدف المش���روع إلى المشاركة في خطط الدولة التنموية في 
مج���ال نق���ل الركاب، وذلك ف���ي حضور رئيس مجل���س إدارة البنك 
هش���ام عكاش���ة، ونائ���ب رئي���س مجل���س اإلدارة يحي أب���و الفتوح، 
والعضو المنتدب لشركة »فاست كاب للتكنولوجيا« - »أصيل« عادل 

عبد السالم مهنا.
وتق���وم الفكرة األساس���ية للمش���روع عل���ى قيام البن���ك األهلي 
بتمويل األفراد بغية ش���راء س���يارات مالكي، ثم العمل تحت تشغيل 

وإدارة الشركة المنفذة »أصيل«.

وف���ي س���ياق غير متصل، أعلن كريم س���وس الرئي���س التنفيذي 
للتجزئ���ة المصرفية والفروع »أن البنك األهلي المصري س���لّم 150 
دراجة هوائية لعمالء البنك الفائزين في المرحلة الثانية من الحملة 
الترويجي���ة لبطاق���ات »ميزة« التي أطلقها البن���ك مؤخراً، وذلك عن 
إس���تخدامات العمالء، حيث أظهرت نتائج الس���حب فوز عمالء من 
مختل���ف محافظات مصر، في ما يعكس التنوع في عمالء البنك في 
مختلف المحافظات المصرية«، مؤكداً »أن تلك الحملة تأتي تشجيعاً 
وتحفي���زاً للعمالء م���ن حاملي بطاق���ات الدفع الوطني���ة »ميزة« في 
مختلف أنواعها التي يصدرها البنك، س���واء بطاقات ميزة للمرتبات 
الحكومي���ة، أو بطاق���ات ميزة للخصم المباش���ر المصدرة ألصحاب 
الحس���ابات المصرفية. علماً أن بطاقات ميزة مسبقة الدفع تشجع 
التعامل ببطاقات الدفع اإللكترونية »ميزة« في المشتريات، والتعامل 
من خالل إستخدام  نقاط البيع المنتشرة وتقليل المعامالت النقدية 
وت���داول النقد بي���ن األفراد«، مؤك���داً »أن إطالق تل���ك الحملة يأتي 
تزامن���اً م���ع عملية تحوي���ل بطاقات المرتب���ات الحكومي���ة للعاملين 

بالقطاع الحكومية لبطاقات الدفع الوطنية »ميزة«.
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ي�شتمر في اإ�شتراتيجيته 

لدعم ذوي الهمم  

نج���ح تحالف من البن���ك األهلي المصري كوكيل للتمويل، وكل من 
بن���ك مص���ر، والبنك التجاري الدول���ي، وبنك الكوي���ت الوطني، وبنك 
القاهرة، وكريدي أغريكول مصر، والبنك المصري لتنمية الصادرات، 
وبنك اإلس���كندرية، وبنك قناة الس���ويس، والمص���رف المتحد، وبنك 
االس���تثمار العرب���ي في توفير قرض مش���ترك متوس���ط األجل، بمبلغ 
قيمت���ه 12.3 مليار جنيه لصالح ش���ركة الغرابلي لألعمال الهندس���ية 
المتكامل���ة، لتموي���ل جانب م���ن العملية المس���ندة من جان���ب القوات 
البحري���ة لتنفي���ذ عملي���ة تطوي���ر ميناء أبو قي���ر الجدي���د، من خالل 
التوسعات الشمالية والجنوبية للميناء، وتطوير مدينة أبوقير الجديدة 

والبالغ إجمالي قيمتها نحو 19.06 مليار جنيه.
حض���ر التوقيع كل من رئيس مجلس إدارة البنك األهلي المصري 
هشام عكاشه، ونائب رئيس مجلس إدارة البنك األهلي المصري يحيى 
أب���و الفتوح، ونائ���ب رئيس مجلس إدارة بنك مص���ر  عاكف المغربي، 
ورئي���س مجل���س إدارة بنك القاه���رة طارق فايد، والرئي���س التنفيذي 
للقطاع المؤسس���ي في البنك التجاري الدولي عمرو الجنايني، ومدير 
عام أول رئيس قطاعات األعمال لبنك الكويت الوطني عمرو األلفي، 
والعض���و المنت���دب لبنك كري���دي أغريكول مصر ج���ون بيير، ورئيس 
مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات مرفت سلطان، ورئيس 
مجلس إدارة بنك قناة السويس حسين الرفاعي، ورئيس مجلس إدارة 
المص���رف المتحد أش���رف القاض���ي، والرئي���س التنفي���ذي والعضو 
المنتدب لبنك اإلسكندرية دانتي كامبيوني، ومساعد العضو المنتدب  

في بنك اإلستثمار العربي هشام عبد العال. 
كما حضر من جانب شركة الغرابلي لألعمال الهندسية المتكاملة 
كل م���ن رئي���س مجل���س إدارة الش���ركة المهن���دس معتص���م الغرابلي، 
باإلضافة إلى أعضاء مجلس اإلدارة وفرق العمل من كافة األطراف.

 وصّرح هش���ام عكاشه »أن عقد التمويل يدعم خطط الدولة في 
تطوير الموانئ المصرية، من أجل تنش���يط حركة التجارة بشكل عام، 
لما تمثله من عنصر أساس���ي ومحرك للصادرات والواردات، وهو ما 
يُسهم في زيادة الناتج القومي«، مؤكداً »حرص البنك األهلي المصري 
عل���ى تدعيم المش���روعات القومية الكبرى، بغي���ة اإلرتقاء باإلقتصاد 

المصري«.

من جهة أخرى، يح���رص البنك األهلي المصري من خالل تنفيذ 
خططه في دعم المجتمع على الحفاظ على  الحرف التراثية القديمة 
في مصر، حيث يساهم في تطوير قرية صناعة الفخار »الفواخير« في 
منطقة الفسطاط،  والتي إفتُتحت بعد اإلنتهاء من أعمال التطوير، في 
حضور وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، ووزير السياحة 
واآلث���ار الدكت���ور خالد العنان���ي، ووزيرة التج���ارة والصناعة الدكتورة 
نيفين جامع، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، ونائب محافظ 
القاهرة للمنطقة الجنوبية الدكتور جيهان عبد المنعم، ورئيس مجلس 
إدارة البنك األهلي المصري هش���ام عكاشة، ورئيس مجموعة الدعم 

اإلداري في البنك حسام الحجار.

ويس���تمر البن���ك األهل���ي المص���ري ف���ي إس���تراتيجيته الهادف���ة 
إل���ى خدم���ة المجتم���ع، حيث يُعد دع���م ذوي الهمم أح���د أهم محاور 
تل���ك اإلس���تراتيجية، ويتضح ذلك في حرص البنك على التوس���ع في 
مختلف الخدمات التي يتيحها لعمالئه من ذوي الهمم، بحيث يمكنهم 
اإلس���تفادة التامة من كافة الخدمات والمنتجات المصرفية بس���هولة، 
من دون الحاجة إلى المساعدة، وال سيما أن البنك يسعى إلى خدمة 
عمالئ���ه في مختل���ف متطلباتهم لتفي بإحتياجاتهم اليومية، إس���تناداً 
إلى الدراسات التي تقوم بها فرق العمل في البنك لتلك اإلحتياجات.     

ُي�شاهم في تطوير 

قرية �شناعة الفخار »الفواخير«

قر�ش م�شترك ل�شركة الغرابلي لالأعمال الهند�شية المتكاملة

من البنك الأهلي الم�شري كوكيل للتمويل

 وبم�شاركة بنك م�شر والبنك التجاري الدولي وبنك القاهرة

وتحالف م�شرفي ي�شم 7 بنوك اأخرى



Union of Arab Banks (January 2022)احتاد املصارف العربية  )كانون الثاين/ يناير 2022(126

األخبار والمستجدات

من جانبه، أش���ار المعتصم الغرابلي إلى »أن الشركة، أصبحت 
محل ثقة حيال إس���ناد المشروعات الكبرى من جانب الدولة، نظراً 
إلى س���ابقة أعمالها المتميزة في إنهاء المش���روعات القومية التي 
تُس���ند إليه���ا، وهو ما ش���جعها عل���ى  وضع خط���ة تتضّمن تحديث 
أس���طول معداته���ا القائ���م حالي���اً، كما قام���ت بإس���تقطاب العديد 
م���ن الكفاءات الهندس���ية العاملة في س���وق العمل م���ن داخل مصر 
وخارجها، لإلنضمام إلى فريق عمل الشركة الحالي، بما يسمح لها 
بتنفيذ كافة األعمال التي تُسند اليها بأعلى مستويات الجودة، وفقاً 
للمعايي���ر التي تُطلب منها، في إطار الخطط الزمنية المخطط لها 
من جانب جهات اإلس���ناد«، مؤكداً »أن هذا التمويل س���يكون بداية 
للعدي���د من التعام���الت المثمرة والش���راكة اإليجابية بين الش���ركة 
والبنوك، وال س���يما لما تُمثله تلك المش���روعات القومية من أهمية 
قصوى، ليس فقط بالنسبة إلى الشركات المنفذة، وإنما لإلقتصاد 

الوطني ككل«.
يُش���ار إل���ى أن حص���ص البن���وك المش���اركة ف���ي التموي���ل هي 
3.250 ملي���ار جنيه للبنك األهلي المصري، و3 مليارات جنيه لبنك 
مص���ر، و1,022 مليار جني���ه للبنك التجاري الدول���ي، ومليار جنيه 
لبن���ك الكوي���ت الوطني، و750 ملي���ون جنيه لكل من بن���ك القاهرة 
وبن���ك كريدي أغريكول، و700 ملي���ون جنيه للبنك المصري لتنمية 
الصادرات، و500 مليون جنيه لكل من بنك اإلس���كندرية وبنك قناة 
الس���ويس والمص���رف المتحد، و300 مليون جنيه لبنك اإلس���تثمار 

العربي.

»اإفتح ح�شابك وانت في مكانك«

أعلن البنك األهلي المصري، إتاحة خدمة جديدة تُمّكن الراغبين 
في اإلنضمام إلى أُس���رة بنك أهل مصر من فتح حسابات جديدة عن 
طري���ق الموقع اإللكتروني الخاص بالبنك، حيث تحمل الخدمة إس���م 

»إفتح حسابك وانت في مكانك«.
ويقول رئيس مجلس إدارة البنك األهلي المصري هشام عكاشة: 
»إن الخدم���ة الجدي���دة تأت���ي إيماناً م���ن البنك بأهمي���ة تحقيق أعلى 
مس���توى من الخدمات المقدمة لعمالئه الجدد، بش���كل متطور يواكب 
إحتياجاته���م، ويُتيح أيس���ر الس���بل للحصول على تل���ك الخدمات، مع 
توفي���ر أعلى معدالت األمان، وهي تُعد أولى خطوات البنوك الرقمية 
م���ن البنك األهل���ي المصري، وه���و ما يأت���ي تدعيماً إلس���تراتيجيته 
للتح���ول الرقمي التي بدأها البنك بإفتت���اح أول فرع خدمة الكترونية 
ف���ي مصر »مميك���ن« مطلع العام 2019، وإمتداداً للتوس���ع في تحقيق 
الشمول المالي، والذي يُعد أحد أهم ركائز الدولة والبنك المركزي. 
وأض���اف عكاش���ه »أن الخدمة تأتي بعد دراس���ات ش���املة قامت 
به���ا ف���رق العم���ل المتخصصة ف���ي البنك أله���م إحتياجات الس���وق، 
لضم���ان إس���تمرار تحقيق البنك ألفضل مع���دالت رضى العمالء، بما 
يُعّزز تجربة العمالء الرقمية في مختلف أوجه العمل المصرفي، وبما 
يتالءم مع التطورات العالمية الس���ريع، ال س���يما وأن البنك يستهدف 
الوصول بالخدمات المصرفية المختلفة إلى عدد أكبر من المواطنين 

في شتى محافظات مصر«.
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وافق الوزراء العرب المعنيون بشؤون الثروة المعدنية على مقترح 
المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، بإعداد نظام 
إسترش���ادي لل���دول العربية لمس���ايرة اإلتجاهات العالمي���ة الراهنة، 
وتبّني أفضل الممارس���ات المتعلقة بالصناعة، وذلك خالل اإلجتماع 
التش���اوري الثام���ن ال���ذي نظمت���ه وزارة الصناعة والث���روة المعدنية 
عل���ى هامش مؤتمر التعدين الدول���ي الذي أقيم مؤخراً في العاصمة 
الري���اض، وال���ذي إنعق���د برعاية خ���ادم الحرمين الش���ريفين الملك 

سلمان بن عبد العزيز بعنوان »مستقبل المعادن«.

وأك���دت وزارة الصناع���ة والثروة المعدني���ة أن المؤتمر نجح في 
إبراز دور الس���عودية ورؤيتها المس���تقبلية في ريادة هذا القطاع على 
المستويين اإلقليمي والدولي، وتمثل في مشاركة 15 وزيراً من خارج 

البالد، وممثلي أكثر من 32 دولة في مختلف أنشطته.
وأك���د الوزراء أهمي���ة المبادرة العربية للمعادن المس���تخدمة في 
مج���ال الطاقة النظيفة، التي إقترحتها المنظمة تماش���ياً مع الجهود 
الدولية نحو الوصول إلى نُظم طاقة أنظف وأقل إنبعاثات، والحد من 
التغيُّ���ر المناخي، مؤكدين ضرورة مواكبة التطورات التقنية وتوظيفها 
لتحقيق التنمية المستدامة في الصناعة لدى الدول العربية، وتعزيز 
مكان���ة المعادن وتعظيم قيمتها وُحس���ن إس���تغاللها، وتعزيز سلس���لة 

القيمة الخاصة بها.
كما تطرق الوزراء إلى أهمية إطالق أول منصة رقمية متخصصة 
لطلب���ات وعروض المنتجات الصناعي���ة والتعدينية العربية بدعم من 

السعودية، مبّينين أن هذه الخطوة مهمة وتساعد على تطوير القطاع 
في الدول العربية.

وذك���رت ال���وزارة أن المؤتمر ش���هد حضوراً مميَّزاً على مس���توى 
الحكومات والمنظمات الدولية وشركات التعدين الكبرى والمؤسسات 
المالية واألكاديميين والباحثين والمهتمين في السعودية والعالم، كما 
���ز بنوعية المتحدثين من ال���وزراء والخبراء والمختصين في هذا  تميَّ

المجال من عدد من الجهات الحكومية.
وأوضحت أن أنش���طة المؤتمر شهدت نقاشات ومداخالت ثرية 
ش���ارك فيها أكثر من 100 من القيادات الحكومية وش���ركات التعدين 
العالمية خالل 40 جلس���ة حوارية حول مستقبل القطاع ومساهماته 
ف���ي تنمية المجتمعات، وتعزيز أنظمة االس���تدامة والطاقة النظيفة، 
وجذب اإلس���تثمارات المباشرة للتعدين في المنطقة. وشهد المؤتمر 
حض���وراً كبي���راً وصل إلى 3500 مش���ارك في مق���ر إنعقاده و4000 
إفتراض���ي من 100 دولة، إضافة إلى الماليين الذين تابعوه من البث 

المباشر ووسائل التواصل اإلجتماعي.
وأشارت الوزارة إلى أنه وعلى هامش المؤتمر، ُعقدت إجتماعات 
الطاول���ة المس���تديرة التي ش���ارك فيها الوزراء الع���رب، والعديد من 
المس���ؤولين عن قط���اع التعدين في 32 دولة، به���دف إتاحة الفرصة 
للمس���تثمرين وش���ركات التعدين، واألط���راف المعني���ة بالقطاع على 
مس���توى العال���م، لإللتقاء واإلطالع على كل م���ا يهّمهم حول إمكانات 
وفرص التعدين في الس���عودية وفي مناطق الش���رق األوس���ط وآسيا 

الوسطى وأفريقيا.

»التعدين الدولي« يدعو لمواكبة التقنيات 
في تحقيق التنمية المستدامة في الصناعة العربية
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من الخدمات المهمة التي تقدمها البنوك، التس���هيالت المصرفية 
الت���ي تتم عبر فتح خطاب���ات اإلعتماد المس���تندية بأنواعها المختلفة، 
لتس���هيل تعام���الت الزبون وفت���ح نافذة للتعامل م���ع أي جهة يرغب في 
التعامل معها. ولوال توافر خطابات اإلعتماد المستندية، لما تم التعامل 
التجاري خصوصاً مع العالم الخارجي بالقدر الذي نعيشه اآلن. ويجوز 
لن���ا أن نق���ول إن خطاب���ات اإلعتماد المس���تندية التي تقدمه���ا البنوك 
التجاري���ة لزبائنها هي األس���اس الداعم للتج���ارة الدولية. ولهذا قامت 
غرفة التجارة الدولية بإصدار القواعد واألعراف الموّحدة لإلعتمادات 
المس���تندية ش���املة خطابات اإلعتماد. وإصدار هذه القواعد الموحدة 
يُعتب���ر م���ن أهم إنج���ازات غرفة التج���ارة الدولية، وال س���يما أن أثرها 
واضح في ترقية وتس���هيل النش���اط والتبادل التجاري بين المستوردين 

والمصدرين مما يؤدي إلى تنشيط التجارة.
وفي تنظيم العمل في النش����اطات، تلعب القواعد واألعراف الموحدة 
لإلعتم����ادات المس����تندية دور التجاري����ة الدولي����ة بموج����ب اإلعتم����ادات 
المس����تندية، ولقد ُس����ميت هذه القواعد ب� »القواع����د الموّحدة« نظراً إلى 
أنه����ا تنطبق على كل الدول بمفهوم موّحد، وتُطّبق على جميع اإلعتمادات 
المستندية، ويجري العمل وفق هذه القواعد واألعراف الموحدة منذ فترة 
طويل����ة. وقامت غرف����ة التجارة الدولية بإجراء العديد من التعديالت لهذه 
القواع����د، وذلك وفقاً لمس����تجدات التجارة الدولي����ة والبينية. مع العلم أن 

هذه التعديالت يتم نشرها تباعاً وأوالً بأول حتى يعلمها الجميع.
 والسؤال هو، ما هو المقصود بخطابات اإلعتماد المستندية؟ وفي 
إيجاز نقول: إن هذا النشاط المصرفي، يشمل العمل أو الترتيبات التي 
يق���وم بموجبها بنك معي���ن بإصدار اإلعتماد المطلوب، ويُس���مى البنك 
مص���در اإلعتماد، وذل���ك وفقاً لتعليم���ات وتوجيهات الزب���ون أو طالب 
الخدمة، أو القيام بالعمل أو الترتيبات لحس���اب البنك الخاص. ويقوم 
البنك »مصدر اإلعتماد« بموجب خطاب اإلعتماد بتنفيذ أحد البدائل، 
ومنها، القيام بدفع المبلغ المطلوب للمستفيد، وربما ال يدفع للمستفيد 
مباش���رة ب���ل ألمره، أو قي���ام البنك بدف���ع أو قبول كمبي���االت أو أوراق 
تجارية مس���حوبة من المس���تفيد، أو أن يطلب من بنك آخر، ويُصّرح له 
القي���ام بتنفيذ ما ورد في البديل األول، وه���ذا لعدم تمكن البنك، وألي 

سبب، من التعامل مباشرة مع المستفيد. 
وعل���ى البن���ك المعّين التصّرف، وفق���اً للتعليمات الت���ي وصلته من 
البن���ك مصدر اإلعتماد ألن���ه من الناحية القانونية يُعتبر وكياًل له. ومن 
الناحي���ة القانونية والفني���ة، فإن العمليات المصرفية المذكورة في هذه 
البدائل هي التي تش���كل خدمة خطابات االعتماد التي تقدمها البنوك 

يومياً للزبائن، وذلك حسب طلبهم أو حسب الحال المطلوبة.
وإس���تناداً إلى القواعد واألعراف الموحدة لإلعتمادات المستندية، 

فإن الشخص المستفيد يُمثل أحد أركان اإلعتماد األساسية. ومن الناحية 
القانونية، ونظراً إلى خصوصية عقد خطاب اإلعتماد وإس���تقالليته عن 
العقد التجاري، يجب على الش���خص المس���تفيد أن يحصر نفسه فى ما 
ورد ف���ي عقد خط���اب اإلعتماد فقط. وال يجوز ل���ه أن يجني أية فوائد 
إضافية لنفس���ه نظير العالق���ات التعاقدية القائمة بي���ن الزبون والبنك 
المص���در لإلعتماد، أو مع أية بنوك أخرى لها عالقة بخطاب اإلعتماد، 
ألن���ه ليس طرف���اً فيها. وال بد م���ن أن نذكر أن من القواعد األساس���ية 
المتعلق���ة باإلعتمادات المس���تندية تعام���ل جميع األط���راف، المرتبطة 
بخطاب اإلعتماد، مع المستندات فقط، وليس مع البضائع أو الخدمات 
أو غيرها. ولهذا ُس���ميت ب���� »اإلعتمادات المس���تندية« وذلك إلرتباطها 
بالمستندات دون غيرها. وإستناداً إلى هذه  القاعدة، أي قاعدة التعامل 
مع المستندات فقط، فإن على البنوك التجارية التي تقدم هذه الخدمة 
توخ���ي الحذر ف���ي فحص المس���تندات والتأك���د من أنها ف���ي ظاهرها 

مطابقة لشروط ومتطلبات خطاب اإلعتماد.
 وبعد فحص المس���تندات يتوجب على البنك، وفي جميع األحوال، 
أن يدف���ع للمس���تفيد أو ألم���ره م���ا دام قد تبين له، أن المس���تندات في 
ظاهره���ا صحيحة، وليس على البنك اإلنتظار حتى يتأكد من إس���تالم 
البضاع���ة أو تقديم الخدمة، وذلك ألنه يتعامل ب� »المس���تندات فقط«، 
وال عالقة له بالبضائع أو الخدمات التي تش���ير إليها المستندات. ويتم 
تقدي���م المس���تندات للبنك المعني على حس���ب الح���ال، وقد يكون هذا 
البن���ك هو البنك مصدر خطاب اإلعتم���اد أو البنك المعزز له أو البنك 
المعين الذي يعينه البنك مصدر اإلعتماد كوكيل له. والتعليمات الواردة 
ف���ي خط���اب اإلعتماد يجب أن تكون كامل���ة ودقيقة في جميع األحوال، 
وه���ذا أيض���اً ينطبق على أية تعديالت تطرأ، ويت���م إدخالها في خطاب 
اإلعتماد. والغرض من هذا تجّنب حدوث أي لبس أو سوء فهم أو تباين 
في التفسير واآلراء، بحيث تكون التعليمات الواردة في خطاب اإلعتماد 

قاطعة وواضحة لجميع األطراف. 
وم���ن المستحس���ن تجن���ب إضافة أي���ة تفاصي���ل زائ���دة أو كلمات 
»حّمال���ة أوجه« في اإلعتم���اد أو التعديالت الالحقة له. علماً أن معظم 
المنازع���ات أو الخالفات القانونية قام���ت أو تقوم بين األطراف، نظراً 
إل���ى عدم الوضوح في التعليمات، واألمثلة كثيرة والحذر واجب حتي ال 

يقع سوء الفهم الحقاً.
وقد يُش���كل خط���اب اإلعتماد إعتم���اداً »قابل لإللغ���اء« أو إعتماداً 
»غي���ر قابل لإللغ���اء«، ونظراً إلى أن المس���ؤولية القانونية تختلف وفقاً 
لن���وع اإلعتماد، فال بد من توضيح صفة اإلعتماد، وهذا يعنى،  هل هو 
إعتم���اد قاب���ل لإللغاء أو اعتماد غير قابل لإللغ���اء، وإذا لم يتم توضيح 
الصفة ألي س���بب من األس���باب، يُعتبر اإلعتماد م���ن الناحية القانونية 

إجراءات خطابات اإلعتمادات المستندية
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غير قابل لإللغاء. 
وفي الواقع، إن اإلعتمادات غير القابلة لإللغاء، تمثل ضماناً كافياً 
للمتعاملي���ن، ألن البنك يلتزم ضمان حقوقهم، وفقا لما ورد في خطاب 
اإلعتم���اد. وغن���ي عن القول إن اإلعتمادات القابل���ة لإللغاء تفتقر لهذا 
الضمان البنكي المهم، ولذا فاإلعتمادات غير القابلة لإللغاء لها قصب 
الس���بق في ه���ذا المضمار، مما يجعله���ا تلعب دوراً كبي���راً في التجارة 

الدولية.
كما نش���ير إلى ضرورة قيام مراقب الحس���ابات أو من يقوم مقامه 
بمضاه���اة التوقي���ع للتأك���د من صحته، وقد يس���تدعي األم���ر مضاهاة 
التوقي���ع ل���دى بنك آخر يتعام���ل معه الزب���ون أو اإلتصال مباش���رة مع 
الزب���ون لمزي���د من الح���رص. وهناك قضاي���ا أمام المحاك���م محورها 
التوقيع ومدي صحته، ولذا يجب على  البنوك أخذ الحيطة وكل الحذر 
والتأكد من التوقيع وصحته، وال سيما أن هناك من يستغل عمليات فتح 
اإلعتمادات المستندية إلرتكاب جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 
حماك���م اهلل م���ن هذه الطغمة االجرامية الت���ي تتحّين الفرص إلختراق 

الصناعة المصرفية وتدنيسها لتنفيذ أغراضها اإلجرامية.
وبعد التأش���ير علي صحة البيانات وس���المة المستندات والتأشير 
على  مضاهاة التوقيع يرفع الملف إلى رئيس قس���م اإلعتمادات ليقوم 
بالمراجعة النهائية مس���تفيداً من خبرته التراكمية في هذا الخصوص. 
وبعد هذا يتم تعبئة طلب تصديق اإلس���تيراد الذي يتم إرس���اله للجهات 
األعلى في البنك للتصديق بفتح خطاب اإلعتماد، مع ذكر إس���م البنك 
المراس���ل في الخارج وتحديد الهامش النقدي المطلوب دفعه بواسطة 
الزبون الذي طلب فتح اإلعتماد والتصديق على  عمليات النقد األجنبي 
)ف���ي بع���ض البلدان( أو تحديد س���عر العمالت األجنبي���ة وفق األحكام 

المتبعة والتعليمات ذات العالقة. 
وبع���د ذلك يقوم الموظف المس���ؤول بإع���داد خطاب اإلعتماد وفق 
الش���روط والمس���تندات المطلوب تقديمها كما ورد ف���ي طلب العميل. 
كل ه���ذه اإلج���راءات، يجب أن تت���م وفق األحكام واألص���ول المصرفية 
واألع���راف الموح���دة التي تنظ���م خطابات اإلعتماد وذلك فق نش���رات 
غرف���ة التجارة الدولية بباريس النافذة المفع���ول. والعاملون في مجال 
اإلعتم���ادات المس���تندية يعرفونه���ا جي���داً م���ن أرقامها الت���ي تحملها، 

وآخرها )يو سي بي 600(.
نذّك���ر أنه ووف���ق اإلجراءات المتبع���ة في كل البن���وك، فإن خطاب 
اإلعتماد المستندي يتم فتحه بوسائط ووسائل إتصال عدة كالبريد أو 
التلغ���راف أو التلكس  أو الفاكس، ومن وس���ائل اإلتصال أيضاً نظام ال� 
»س���ويفت«. وفي كل هذه الحاالت يتم طباعة خطاب اإلعتماد، ويعطي 
رقماً متسلس���اًل وتت���م مراجعته مرات عدة، بواس���طة الموظف ورئيس 
القسم المختص، ويتم التوقيع عليه بواسطة إثنين من الموظفين، ممن 
لديهم س���لطة التوقيع نيابة عن البن���ك. وبعد هذه الخطوات الروتينية، 
يُرفع الخطاب مع المس���تندات الضروري���ة للمراجعة النهائية مع وضع 
التوقيع النهائي إيذانا بإرسال الخطاب لعمل »الشيفرة« أو إرساله عبر 

وس���ائط اإلتصال األخرى. ويجب أن يكون هناك توقيع من الدرجة )أ( 
عل���ي األقل، ألن حام���ل هذا التوقيع يكون لديه خب���رة كافية تضمن أن 

اإلجراءات المتبعة والمستندات المقدمة سليمة وصحيحة.
وجميع المس���تندات الخاصة بخطاب اإلعتماد المستندي والصور 
المكتبية الخاصة بالقيود المحاس���بية، يجب أن تُحفظ في ملف خاص 
له���ذا الغرض، وذلك حتى يس���هل الرجوع إليه، كلّم���ا ُدعي الحال وعند 
الضرورة. وجرت العادة، في البنوك، أن تتم كتابة البيانات الموجزة علي 
ظاهر الملف، مع توضيح ما تم من إجراءات وفق التسلس���ل المطلوب، 
وف���ي الع���ادة، يتم تثبي���ت ورقة في داخ���ل الملف تتضم���ن كل البيانات 
التاريخي���ة عن خط���اب اإلعتماد والقيود التي أنش���ئت وتاريخ تمريرها 
وأي مالحظات هامة خاصة باإلعتماد. مع العلم أن هذا الملف قد يمّر 
عل���ى الدائرة القانونية لإلدالء بالرأي القانوني عند الضرورة ولتوضيح 
بع���ض النق���اط القانونية، لذا يجب عل���ى  القانونيي���ن بالبنوك اإللمام 
باإلحكام المنظمة إلص���دار خطابات اإلعتماد لتقديم النصح القانوني 
الس���ليم، بما يخدم مصلحة الزبائن م���ع صيانة حقوق البنك القانونية، 
كما يجب التأكد من وضع السياس���ات الس���ليمة الت���ي تحكمها اللوائح 

الواضحة في التعامل مع هذه الخدمة المصرفية الهامة. 
ه���ذه اإلج���راءات والخطوات، رغ���م أنها تبدو س���هلة وغير معقدة، 
إاّل أن التنفي���ذ تكتنفه العديد من المش���اكل والصعوبات العملية، وهذا 
ق���د ينجم من ع���دم إدراك أي من األطراف ب���دوره المناط به، أو عدم 
التدقيق في المستندات عند تقديمها أو عدم وضوح شروط التصديق، 
أو الموافق���ة النهائية أو اللب���س في الفهم ولغير هذا وذاك. وفي جميع 
األحوال فإننا ننصح كل من يعمل في مجال اإلعتمادات المستندية ببذل 
كل الحرص وممارس���ة كل اإلجراءات، وفق متطلبات الممارسة المهنية 
المصرفية واألعراف الموحدة وسالمة الضمير والوجدان السليم حتى 
تتكل���ل العملية بالنج���اح وبما يُرضي طموحات جمي���ع اإلطراف، وهذا 

بيت القصيد.
يُش���ار إل���ى أن البنوك يومي���اً تفتح أع���دادا كثي���رة وال تحصي من 
خطاب���ات اإلعتم���اد، وف���ي ه���ذا فوائد عدي���دة للبن���وك، أهمها خدمة 
الزبائن  وتلبية طلباتهم، إضافة إلى تحصيل رسوم ثابتة مقابل إصدار 
الخطابات، وهذه الرس���وم متكررة يومياً، وتساهم كثيراً في دخل البنك 
وأرباح���ه. وقبل كل هذا، فالبنوك عبر هذه الخدمة المصرفية الهامة، 
تس���اهم وبإيجابي���ة ف���ي تنمية ودع���م التج���ارة الدولي���ة، ألن خطابات 
اإلعتم���اد لتغطي���ة الصادر وال���وارد من كل أرجاء المعم���ورة. والواضح 
أن البن���وك بتقديمه���ا لهذه الخدمة الهامة، تق���وم بخدمة المجتمع في 
تذليل العمل التجاري على المستويين المحلي والدولي. ولو إنقطع هذا 
الدور الهام، س���يتوقف دوالب التج���ارة مما يضعف الحركة اإلقتصادية 
والتجاري���ة  ويض���ّر عل���ى نحو بلي���غ بمتطلبات المس���تهلكين. ومن هذه 
الخدم���ة، وغيرها، تس���مو الصناع���ة المصرفية وت���زداد أهمية دورها 

يومياً وعلى مدار الساعة.
 المستشار د. عبد القادر ورسمه غالب



Union of Arab Banks (January 2022)احتاد املصارف العربية  )كانون الثاين/ يناير 2022(130

توقللع خبللراء أن يكون اإلقتصاد العالمي في وضع أفضل خالل العام الجديد، حيث سللينمو بمعدالت كبيرة، في حين ُيرجح 
آخرون أنه لن يكون في وضع أفضل، ومعدالت النمو ستكون منخفضة، وال يتوقع خروجه من عنق الزجاجة.

يقللول عللدد مللن الخبللراء: »إذا أردت أن تعرف ما الذي سلليحدث لإلقتصاد الدولي العللام الجديد، فإنك سللتجد عند خبراء 
اإلقتصللاد جميللع التوقعات اإليجابية وعكسللها، وسللتجد لكل فريق حججه ومنطقلله وأرقامه«. لكن أيللًا كانت تلك الحجج 
ومنطقهللا، فللإن الغالبية العظمللى من الخبراء يتفقون على وجود إتجاهات عامة سللُتحّدد مالمح اإلقتصاد العالمي ومسللاره 

خالل العام 2022.
وفي إسللتطالع للرأي، في محاولة لمعرفة أهم المالمح والقضايا التي سترسللم وتهيمن على تفاصيل المشللهد اإلقتصادي في 
العللام 2022، ضللم عددًا من خبراء اإلقتصاد في المملكللة المتحدة، لمعرفة رؤيتهم ألبرز مالمللح اإلقتصاد الدولي في العام 
2022، يبقى السللؤال األهم حاليًا في ما بين صّناع السياسللات اإلقتصادية على مستوى العالم، يدور حول معدالت التضخم 
المتوقعة في العام 2022، وهل سللتظل قضية التضخم وإرتفاع مستويات األسعار دوليًا، من أبرز تحديات العام الجديد، كما 
هو الوضع في الربع األخير من العام 2021، أم أننا أمام شللبح زائل يسللهل التعامل معه والسلليطرة عليه، حتى وإن ظهر مفزعًا 

األخبار والمستجدات

اإلقتصاد العالمي يستقبل 2022 بمزيد من الندبات  
وإنفجار أزمة الديون أبرز المخاوف
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ومخيفًا للبعض؟ وهل سيفلح محافظو البنوك المركزية في ترويض التضخم والتحكم فيه خالل العام 2022، أم أنه سيكون 
بداية إنفالت التضخم من عقاله ليصب غضبه على الجميع؟

البروفيس����ور توم مارك اإلستشاري الس����ابق في بنك إنكلترا 
يعتق����د »أن مع����دالت التضخ����م على المس����توى الدولي، ش����هدت 
مس����يرة هبوطية بطيئة منذ ثمانينيات القرن الماضي حتى العام 
2020، وأن محافظي البنوك المركزية أفلحوا في إبقاء ضغوط 
األس����عار تحت السيطرة«، مبدياً تفاؤله بقدرتهم على كبح جماح 
التضخم مجدداً، لكن هذا ال ينفي من وجهة نظره أنهم »سيظلون 

واقفين على أطراف أصابعهم حتى ينجحوا في ذلك«.
ويق����ول م����ارك: »إن مع����دالت التضخم س����تتجاوز ف����ي العام 
الجديد أهداف البنوك المركزية، إال أنها ستتالش����ى في النهاية 
بإعتبارها مصدر قلق لإلقتصاد الكلي، وقد تتس����بب مش����كالت 
الش����حن في إطالة أمد التضخم بعض الوقت، وتعوق الس����يطرة 
الس����ريعة علي����ه، لكن في نهاي����ة المطاف ونتيج����ة تخلي البنوك 
المركزية الرئيس����ة عن سياسة التحفيز المالي، واإلتجاه الراهن 
إل����ى رفع أس����عار الفائ����دة، وإرتفاع مع����دالت التطعي����م، ومن ثم 
ع����ودة مزيد م����ن العمال إلى العم����ل، وبالطبع زي����ادة اإلنتاج، كل 
هذا سيس����اعد على التخفيف من نقص السلع ومن ثم إنخفاض 

األسعار«.
ويعتق����د البروفيس����ور توم م����ارك »أن العوام����ل الهيكلية التي 
أدت إل����ى إنخفاض التضخ����م منذ ثمانينيات الق����رن الماضي ال 
ت����زال قائمة، حيث إن الش����يخوخة ظاهرة متنامي����ة في كثير من 
المجتمع����ات المتقدم����ة، ما يُخّفض معدالت اإلس����تهالك لديها، 
بينم����ا أضعف����ت العولمة م����ن دور النقابات العمالي����ة وتهديداتها 
بالقي����ام بإضراب����ات والتأثير س����لباً ف����ي معّدالت اإلنت����اج ومدى 
توافر السلع«، مشيراً إلى أنه »يُرجح أن ينخفض معدل التضخم 
ف����ي الوالي����ات المتحدة م����ن 6.2 % في أكتوبر )تش����رين األول( 
2021 إل����ى 1.8 % في نهاية العام 2022، أما في منطقة اليورو 
فسينخفض من 4.1 % إلى 1.2 %، وفي اإلقتصادات الصاعدة 
م����ن 6.8 % ف����ي العام 2021 إلى 4 % خالل 2022، بينما على 
المس����توى العالمي س����ينخفض من 6.6 % ف����ي العام 2021 إلى 

2.7 % في نهاية العام 2022«.

من جهتها، ترى الدكتورة تيلدا وينتور أستاذة االقتصاد الدولي 
في جامعة أكس����فورد »أن 2022 سيتس����م بكثير من التحديات«، 
لكنها تعتقد »أن التحدي األكبر الذي س����يُواجه اإلقتصاد الدولي 
ه����ذا الع����ام يرتبط باإلقتص����ادات الناش����ئة، التي س����تعاني نمواً 
محدوداً وإنخفاض الرغبة في المخاطرة نتيجة التش����دد النقدي 
العالمي، ما يجعل قضية ديون اإلقتصادات الناش����ئة في مقدمة 

التحديات في العام الجديد«.
وتق����ول وينت����ور: »إن األس����واق الناش����ئة راكم����ت مس����تويات 
عالي����ة وغي����ر مريح����ة من الدي����ون، نتيج����ة إقتراضها ف����ي العام 
2020 لمواجه����ة األوض����اع اإلقتصادية المتردية بس����بب جائحة 
كورونا، وتُقّدر ديون األس����واق الناش����ئة بأكثر م����ن 8.34 تريليون 
دوالر بالعم����الت األجنبي����ة أو نح����و 30 % م����ن النات����ج المحلي 
اإلجمال����ي للعالم النامي حتى نهاية الربع األول من العام 2021، 
وهن����اك 29 دولة فقي����رة معرضة لخطر كبير بع����دم القدرة على 
الس����داد، وم����ا ال يق����ل ع����ن 478 ملي����ار دوالر م����ن أص����ل الدين 
 المقوم بالعمالت األجنبية يس����تحق الس����داد ف����ي العام 2022«.
يتفق وات����س بالنت الباح����ث اإلقتصادي مع تقدي����رات الدكتورة 
تيلدا وينتور. ويقول: »رغم أن تلك اإلقتصادات الناش����ئة ليس����ت 
الفعل الرئيس في اإلقتصاد العالمي، إال أن إنفجار أزمة الديون 
لديها إذا ما حدث في العام 2022، سيجعل المشهد اإلقتصادي 
العالم����ي مليئ����اً بمزيد من الندبات، وس����يحد من قدرة اإلقتصاد 

العالمي على النهوض«.

الدكت����ور بروك دريفر، أس����تاذ التاريخ اإلقتصادي في جامعة 
كامبري����دج، يرى »أن التجربة التاريخية تش����ير إل����ى أن المالمح 
اإلقتصادي����ة النهائي����ة، ألي عام من األع����وام، تتعلق في كثير من 
األحي����ان بطبيع����ة العالق����ة القائمة في م����ا بين الق����وة المهيمنة 
عل����ى اإلقتصاد الدولي«، مش����يراً إل����ى أنه من األهمي����ة »إدراك 
أن الظواه����ر اإلقتصادية الرئيس����ة التي س����تصبغ العام الجديد، 

سترتبط بطبيعة العالقة بين الواليات المتحدة والصين«.

ويعتق����د الباح����ث جيم����س هنل����ي الخبير في مج����ال التجارة 
الدولية »أن التكلفة المرتفعة للنزاع العس����كري المباشر وصعوبة 
تحدي����د مرتكب����ي الهجم����ات اإللكتروني����ة عبر اإلنترن����ت، يجعل 
الح����روب اإللكترونية ببُعدها اإلقتصادي أحد أبرز المالمح التي 
س����تواجه اإلقتصاد العالمي في العام 2022«، مؤكداً »أن إغالق 
الشبكة الوطنية لدولة ما، من شأنه أن يُعطل العمليات التجارية 
بش����دة، ما يُوجد عدم يقين وبما يؤثر في معنويات المستثمرين، 
وه����ذا الوض����ع ال يُمكن اإلس����تهانة به ف����ي ظل الع����داء المتزايد 
بي����ن أوروبا وروس����يا من جه����ة، والصين والوالي����ات المتحدة من 
جه����ة أخرى«، متوقعاً »تصاعد الحروب الس����يبرانية ذات الطابع 
اإلقتص����ادي خالل الع����ام 2022، وس����تكون له����ا تداعياتها على 

اإلقتصاد العالمي والخسائر التي ستلحق به«.
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األخبار والمستجدات

بعد نش����ر توم����اس بيترف����ي إعالن����اً على صفح����ة كاملة في 
صحيف����ة »وول س����تريت جورنال« ف����ي العام 2017، مح����ّذراً من 
المخاطر التي تش����كلها عقود »بيتكوين« اآلجلة على أسواق رأس 
الم����ال، تحّول موق����ف الملياردير النرويجي المولد بش����كل كبير، 
حي����ث بات يرى أنه من الحكمة إمتالك 2 % إلى 3 % من ثروة 

األفراد في العمالت المشفرة.
 Interactive Brokers Group ش����ركته  وعرض����ت 

أثرياء يُبّدلون رؤيتهم للعمالت المشّفرة  

تآكل قيمة النقود فلسفتهم الجديدة

مؤخ����راً للعم����الء، القدرة على 
و»إيثريوم«،  تداول »بيتك����ون«، 
و»اليتكوي����ن« و»بيتكون كاش«، 

بعد إلحاح عمالئها.
ويقول بيترف����ي، البالغ من 
العم����ر 77 عاماً: »إن ش����ركته 
س����تُوفر القدرة عل����ى تداول 5 
عمالت إلى 10 عمالت أخرى 
أو نح����و ذل����ك بدءاً م����ن كانون 

الثااني )يناير( 2022«.
الملياردي����ر  ويضي����ف 
 25 البالغ����ة  الث����روة  صاح����ب 

مليار دوالر، أنه »من الممكن أن تجني العمالت المش����فرة عوائد 
غير عادية، حتى لو كان العكس هو الصحيح أيضاً«.

وصرح في مقابل����ة مع »بلومبرغ«: »أعتقد أنه يُمكن أن تصل 
العمالت المشفرة إلى الصفر، ويُمكن أن تصل إلى مليون دوالر«.  
ويُس����لّط موقفه من العمالت المش����فرة الضوء على الموقف 
المتغير من قبل المستثمرين، والذين سخروا من الرموز الرقمية 
أو كانوا حذرين منها، لكنهم أدركوا، وال س����يما في العام 2021، 
»أنهم ال يستطيعون تحّمل تفويت إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة«.
ب����دوره، كش����ف المؤس����س ألكبر صن����دوق تحوط ف����ي العالم 
بري����دج ووتر، راي داليو مؤخراً أن����ه »كان يحتفظ ببعض عمالت 
»بيتك����ون« و»اإليثريوم« على األقل في محفظته بعد أش����هر فقط 

من التشكيك في فائدة العملة المشفرة كمخزن للثروة«.
وش����ّبه داليو اإلس����تثمارات في العمالت المش����فرة على أنها 
»أموال بديلة في عالم يُعّد فيه النقد هو سلة المهمالت، ويؤدي 

التضخم إلى تآكل القوة الشرائية«.
يأت����ي ذل����ك، فيما كانت نص����ف المكاتب العائلي����ة التي تعمل 

معها ش����ركة غولدمان ساكس، مهتمة بإضافة العمالت المشفرة 
إلى محافظها االستثمارية، وفقاً لمسح مصرفي حديث.

وعلى صعيد األس����عار، توقع مدير غاالكسي ديجيتال، مايكل 
نوفوغراتز، »إمكانية إنخفاض العمالت المشفرة بشكل هامشي، 
عل����ى أاّل تنخفض عملة »بيتكوين« إلى ما دون مس����توى 42000 

دوالر«.
وق����ال نوفوغرات����ز: »يت����م ضخ الكثي����ر من األم����وال في هذا 
م����ن  يك����ون  فل����ن  الفض����اء، 
المنطق����ي أن تنخفض أس����عار 
العمالت الرقمية إلى أقل من 

ذلك بكثير«.
وال تبدو توقعات المحللين 
عل����ى ص����واب، حي����ث  دائم����اً 
التنفي����ذي  الرئي����س  إعت����رف 
كراكي����ن،  كريبت����و  لبورص����ة 
جيس����ي باول، بخطئه السابق، 
بعدما توقع أن تصل »بيتكوين« 
إل����ى 100 ألف دوالر في العام 
2021، إال أن����ه ال ي����زال ي����رى 
صعوبة في تحرك العملة المشفرة أدنى مستوى 40 ألف دوالر، 

معتبراً »أن أي إنخفاض تحت هذا المستوى فرصة للشراء«.
 Ark ولم يكن وحده، حيث ال تزال الرئيسة التنفيذية لشركة
Investment Management، كاث����ي وود، تتوق����ع »أن تصل 

عملة »بيتكوين« إلى 500000 دوالر«.
وال يزال هناك الكثير من الش����كوك في »وول ستريت« وحتى 
بي����ن الملياردي����رات، والبراغماتيي����ن، حيث وصف مدير ش����ركة 
صنادي����ق التح����وط Citadel، كين غريفي����ن، اإلندفاع نحو تبني 
العمالت المش����فرة بأنه »دعوة ضد الدوالر األميركي«. لكنه في 
الوقت نفسه قال »إن شركته ستتداول في العمالت المشفرة إذا 

كان هناك المزيد من التنظيمات«.
وأظهر الرئيس التنفيذي ل� »جي بي مورغان«، جيمي ديمون، 
تناقضاً هو اآلخر، فعندما قال في أكتوبر )تشرين األول 2021( 
إن »بيتكوي����ن عديم����ة القيمة«، كانت ش����ركته العمالقة تكثف من 
عملي����ات التوظي����ف لمس����اعدة عمالئه����ا على ت����داول العمالت 

الرقمية.
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األخبار والمستجدات

ح���ذر صن���دوق النقد الدولي من أن���ه »يتعّين عل���ى اإلقتصادات 
الناش���ئة اإلس���تعداد »لفترات من اإلضطراب اإلقتص���ادي« مع قيام 
البن���ك المرك���زي األميركي برفع معدالت الفائدة األساس���ية وتباطؤ 
النم���و العالمي بس���بب المتح���ورة أوميكرون«، معتب���راً »أن اإلنتعاش 

العالمي في الوقت الحالي، سيستمر هذا العام والعام المقبل«.
وذك���ر خب���راء إقتصاديون في الصن���دوق، هم س���تيفان دانينغر، 

في ظل تباطؤ النمو العالمي بسبب المتحورة أوميكرون

صندوق النقد الدولي: إضطرابات مرتقبة لإلقتصادات الناشئة

وكينيث كانغ وهيلين بوارس���ون، 
ف���ي مدون���ة، أن »المخاطر التي 
تُه���دد النم���و ال ت���زال مرتفع���ة 
بس���بب ع���ودة التفش���ي القوي���ة 

للوباء«.
ديس���مبر  منتص���ف  ومن���ذ 
تنتش���ر   ،2021 األول(  )كان���ون 
المتح���ورة »أوميكرون« بس���رعة 
ف���ي جمي���ع أنح���اء العال���م، مع 
م���ن  قياس���ي  ع���دد  تس���جيل 
اإلصاب���ات خالل ه���ذه الموجة 
إن  وإذ  الوب���اء.  م���ن  الرابع���ة 
المتحورة »أوميك���رون« تُعد أقل 

فت���كاً من »كوفي���د – 19« والمتحورات الس���ابقة، إال أنها إس���تلزمت 
فرض قيود تُقّوض النمو.

وكتب مس���ؤولو صندوق النقد الدولي: »نظراً إلى مخاطر تزامن 
د البنك اإلحتياطي الفيدرالي )المركزي األميركي( في  ذلك مع تشدُّ
ضبط أس���عار الفائدة بشكل أسرع، يتعّين على اإلقتصادات الناشئة 
اإلس���تعداد لفترات من اإلضطراب اإلقتصادي«، وال س���يما أن هذه 
البل���دان تواجه بالفعل »تضخماً مرتفع���اً« إلى جانب »دين عام أعلى 
بكثير«. علماً أن بنك اإلحتياطي الفيدرالي األميركي كان أش���ار إلى 
رغبته في رفع أس���عار الفائدة األساس���ية بش���كل أس���رع وأكثر قوة 
مم���ا كان متوقعاً، إلحتواء التضخم المتس���ارع في الواليات المتحدة 
الذي يُثقل كاهل األس���ر ويُؤثر على اإلستهالك، أبرز محركات النمو 
األميرك���ي. كما أن إرتفاع أس���عار الفائدة األساس���ية يعني زيادة في 
تكالي���ف إع���ادة تمويل دي���ون عدد من البلدان الناش���ئة المس���تحقة 
بال���دوالر. بي���د أن ه���ذه البلدان متخلِّف���ة أيضاً عن رك���ب اإلنتعاش 
اإلقتص���ادي، وبالتال���ي فه���ي أقل قدرة عل���ى تحّمل ه���ذه التكاليف 

اإلضافية.
وأوضح صندوق النقد الدولي أنه »بينما تظل تكاليف اإلقتراض 

بال���دوالر منخفضة بالنس���بة إلى الكثيرين، فإن المخاوف في ش���أن 
التضخم المحلي، دفعت العديد من األس���واق الناش���ئة، بما في ذلك 
البرازي���ل وروس���يا وجنوب أفريقي���ا، العام الماضي إلى رفع أس���عار 

الفائدة«. 
وأش���ار مؤلفو المدونة إلى »أن الزيادات المتس���ارعة في أس���عار 
فائ���دة االحتياطي الفيدرالي قد تؤدي إلى »زعزعة األس���واق المالية 
المالي���ة  الش���روط  وتش���ديد 
المخاط���ر  وتتمث���ل  عالمي���اً«. 
ف���ي ح���دوث تباطؤ ف���ي الطلب 
والتجارة في الواليات المتحدة، 
باإلضافة إلى تسرب رأس المال 
وانخف���اض قيم���ة العمل���ة ف���ي 

األسواق الناشئة. 
وحث صندوق النقد الدولي 
األس���واق الناش���ئة عل���ى إتخاذ 
إج���راءات »من���ذ اآلن… لتقلي���ل 
وأوص���ت  الضع���ف«.  مواط���ن 
الهيئة، مقرها واشنطن، بإعتماد 
ومتماس���ك«  واض���ح  »تواص���ل 
لخطط السياس���ة النقدية من أجل »تحس���ين إدراك ضرورة الس���عي 

إلى استقرار األسعار«.
وبالتزام���ن م���ع تحذي���رات صندوق النق���د االس���تباقية، قال جو 
ويمين، رئيس صندوق الثروة الس���يادي الصيني »تش���اينا إنفستمنت 
ك���ورب« )س���ي آي س���ي(، إن الصندوق يتوق���ع تباطؤ نم���و اإلقتصاد 
العالمي خالل العام الحالي في ظل اس���تمرار جائحة فيروس كورونا 
المس���تجد، وتصاعد التوترات بين الدول الكبرى مما يفرض المزيد 

من الغموض حول اإلقتصاد.
ونقلت »وكالة بلومبرغ لألنباء« عن جو ويمين قوله خالل المنتدى 
المالي اآلسيوي الذي إنعقد أخيراً: »إن العالم يُواجه تضخماً مرتفعاً 
لألس���عار نتيجة إختناقات سالس���ل التوريد وإرتفاع أس���عار الطاقة، 
وإتس���اع الفجوة بين اإلقتصادات الصاعدة م���ن جهة، واإلقتصادات 
المتقدم���ة من جهة أخرى«، مح���ذراً من »تأثير الق���رارات المنتظرة 
لمجل���س اإلحتياط���ي الفيدرال���ي األميرك���ي بزي���ادة س���عر الفائدة، 
والت���ي ق���د تؤدي – إس���تناداً إلى الخب���رات التاريخي���ة – إلى خروج 
رؤوس األموال من األس���واق الصاعدة، وتراجع قيمة العملة في هذه 

اإلقتصادات، مع إضطراب أسواق المال الدولية«.
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14 تريليون دوالر 

خسائر عالمية متوقعة 

جرّاء وباء كورونا

صندوق النقد الدولي: 
تخفيض التوقعات للنمو في الصين عام 2022

األخبار والمستجدات

ش���دد صندوق النقد الدولي مجدداً على أن الس���يطرة على وباء 
كورونا مهمة للغاية بالنس���بة إلى التوقع���ات اإلقتصادية، وحض على 
توس���يع نطاق التطعيم ف���ي الدول النامية؛ المتخلف���ة عن الركب في 
هذا الصدد، ف���ي وقت تُعطي فيه الدول ذات اإلقتصادات المتقدمة 
جرعات معّززة لسكانها الذين تلقوا في األساس اللقاحات على نطاق 

واسع.
وقال���ت غيت���ا غوبيناث، النائب���ة األولى للمدير الع���ام للصندوق: 
»يج���ب أن يضمن التعاون الدولي الجريء والفعال أن العالم س���ينجو 
م���ن قبضة الوب���اء«. ولفت���ت إلى أن مجم���وع الخس���ائر اإلقتصادية 
المتراكمة المتوقعة التي سيتس���ّبب فيها الوباء على مدى 5 س���نوات، 
سيبلغ نحو 14 تريليون دوالر حتى نهاية العام 2024، مقارنة بتوقعات 

ما قبل الوباء.
م���ن جانبه���ا، قللت بيجينغ م���ن أهمية تحذي���رات صندوق النقد 
الدول���ي ف���ي ش���أن التداعي���ات اإلقتصادي���ة لسياس���تها المتش���ددة 
لمكافح���ة »كوفي���د19«، مؤكدة أن الصين حقق���ت »نتائج مهمة« وتُعّد 

محركاً رئيسياً للنمو العالمي.
وخّف���ض صندوق النقد الدولي توقعات���ه للنمو في الصين وباقي 
دول العالم، ولفت إلى أن سياسة بيجينغ القائمة على »صفر إصابات 
ب� )كوفيد(« والتي جرى بموجبها إغالق مدن بأكملها إثر رصد بضع 
إصابات بالفيروس، أحدثت تباطؤاً في ثاني أكبر إقتصاد في العالم.
وقال���ت غوبين���اث إن الوقت لربما حان لبيجين���غ »إلعادة النظر« 
ف���ي موقفها م���ن أجل تخفيف الضغط على سالس���ل اإلمداد والنمو 
اإلقتصادي، لكن الناطق بإسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان 
أكد أن »موقع الصين بوصفها محركاً مهماً للنمو اإلقتصادي العالمي 
ل���م يتغي���ر«، مضيف���اً أن بيجينغ حقق���ت »نتائج مهمة« في إنتعاش���ها 
اإلقتصادي، وأنها عّززت تعافي اإلقتصاد العالمي. وقال: إن »الصين 

لطالما تبنت تدابير وقاية ومكافحة علمية وشاملة وفعالة«.
وخّف���ض صن���دوق النقد توقعات���ه لنمو اإلقتص���اد الصيني العام 
الحال���ي ب���� 0.8 نقط���ة، إل���ى 4.8 %، وذلك في التحدي���ث الفصلي 
لتقري���ره »آف���اق االقتص���اد العالمي«. وج���رى خفض توقع���ات النمو 
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العالمي بنصف نقطة مقارنة بتقديرات أكتوبر )تشرين األول( 2021.
ورغم تعافي اإلقتصاد الصيني بشكل سريع بعدما ظهر الفيروس 
أول مرة في مدينة ووهان وسط البالد، فإن النمو تباطأ في األشهر 
الثالث���ة األخي���رة من العام الماضي إلى 4 %، فيما ش���كلت سلس���لة 

صدمات هّزة لإلقتصاد في حلول أواخر العام 2021.
وس���جلت الصي���ن 24 إصابة محلية بالفي���روس مؤخراً، أكثر 
م���ن نصفها في العاصمة بيجينغ. ورغم أن األرقام تعد منخفضة 
بالمقارن���ة مع تلك المعلنة في دول أخرى، فإن بيجينغ؛ التي تتبع 
سياس���ة »صفر إصاب���ات كوفيد«، تفرض تدابي���ر إغالق صارمة 
رداً على إكتش���اف بضع حاالت فقط. وفرضت العديد من القيود 
ف���ي مدن تضم موان���ئ ومراكز تصنيع أو تحمل أهمية مالية، مما 
أح���دث إختناقات ف���ي نقاط مهمة في سالس���ل اإلمداد واإلنتاج 

الصينية.
ول���م تُقتص���ر تحذي���رات صن���دوق النقد عل���ى مخاط���ر الوضع 
الصين���ي؛ إذ قال���ت غوبيناث »إن الصندوق يتوق���ع أن يصل التضخم 
األساس���ي في الواليات المتحدة إلى ذروت���ه في الربع األول من هذا 
الع���ام، وأن يتراج���ع إلى 3.4 % في حل���ول نهاية 2022، ويهبط إلى 
المس���توى الذي يس���تهدفه »مجلس اإلحتياطي اإلتحادي« والبالغ 

2 % في العام 2023. 
وأضاف���ت »أن منطق���ة الي���ورو ستش���هد على األرج���ح زيادة في 
التضخم في الربعين األول والثاني، لكنه سيصل إلى مستويات قريبة 
م���ن هدف »البن���ك المركزي األوروب���ي« البالغ نح���و 2 % في حلول 

نهاية العام«.
وخّف���ض الصندوق، ف���ي تقرير له، توقعاته لنم���و إجمالي الناتج 
الداخل���ي العالم���ي لع���ام 2022 إلى 4.4 %؛ أي أق���ل بنصف نقطة 
مئوي���ة ع���ن تقديراته التي نش���رت ف���ي أكتوبر/تش���رين األول، جّراء 
»العراقي���ل« التي تس���ّببت فيه���ا آخر موجة »كوفي���د«، رغم التوقعات 
بأنها س���تبدأ في التالش���ي في الربع الثاني من العام 2022، مؤكداً 
أن »اإلقتص���اد العالم���ي يدخل الع���ام 2022 في وض���ع أضعف مما 
كان متوقعاً«، مضيفاً أن »ظهور المتحّورة )أوميكرون( أواخر نوفمبر 

)تشرين الثاني( 2021 يُهدد بإنتكاسة في مسار التعافي المبدئي«.
وال تزال التوقعات تواجه مخاطر؛ بما فيها التوتر الجيوسياس���ي 
وموج���ة إرتفاع���ات في األس���عار تؤثر عل���ى المس���تهلكين واألعمال 

التجارية، يُتوقع أن تستمر لفترة أطول مما كان يعتقد سابقاً.
وبعد التعافي القوي العام الماضي عندما حقق اإلقتصاد العالمي 
نمواً قدرت نسبته ب�5.9 %، خّفض صندوق النقد توقعاته لكل دولة 
تقريباً. وكان إستثناء الهند من هذا اإلتجاه الفتاً بدرجة كبيرة، بينما 
كان لخفض التوقعات بالنسبة إلى كل من الواليات المتحدة والصين 
التأثي���ر األكبر، متوقعاً »أن تؤثر هذه المعوقات س���لباً على النمو في 

الربع األول من العام 2022«. 
وأض���اف: »يُنتظ���ر أن يتالش���ى التأثير الس���لبي بدءاً م���ن الربع 
الثاني من الس���نة الجاري���ة، إذا فرضنا أن إرتفاع ع���دد اإلصابات ب� 
)أوميكرون( عالمياً تراجع، ولم يتحّور الفيروس لتظهر نس���خ جديدة 

تستدعي قيوداً إضافية على التنقل«.
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يُوّجه متغير أوميكرون من فيروس كورونا ضربة جديدة لإلقتصاد 
العالمي، في وقت يدخل الوباء عامه الثالث بإعتباره عبئاً على النمو 

ومحّركاً للتضخم.
وفق���اً آلخ���ر نش���رات وكال���ة »بلومب���رغ«، فق���د نما اإلقتص���اد 
العالمي بنس���بة 0.7 % فقط في األش���هر الثالثة األخيرة من العام 
2021، أي بنصف وتيرة الربع السابق وأقل من المعدل البالغ حوالي 

1 % الذي شهده اإلقتصاد العالمي قبل األزمة مباشرة.
وتُظهر المؤشرات، أن إقتصاد منطقة اليورو في طريقه للنمو بنسبة 
0.8 % في الربع الرابع عن األش���هر الثالثة الس���ابقة، وهو أقل بمقدار 

أوميكرون يعصف بنمو اإلقتصاد العالمي
سينخفض للنصف في الربع األخير من 2021

األخبار والمستجدات

0.3 نقطة مئوية مما كان متوقعاً في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، فيما 
عّززت الواليات المتحدة نموها بشكل طفيف عند معدل 1.2 %.

بالنسبة إلى األسواق الناشئة، حيث تستند القراءات إلى البيانات 
الس���نوية، تراجع���ت الصين إل���ى معدل 4.5 % ه���ذا الربع )2021(، 
والبرازيل إلى 0.2 %، كما تراجعت روسيا والهند وجنوب إفريقيا.

ويق���ول كبي���ر اإلقتصاديي���ن ف���ي »بلومب���رغ إيكونوميك���س«، توم 
أورلي���ك: »م���ع إقت���راب الع���ام 2021 م���ن نهايت���ه، يُخاط���ر التعافي 
اإلقتص���ادي العالمي بالخروج عن المس���ار الصحيح، بس���بب متغّير 

أوميكرون لفيروس كورونا«.
ويُضي���ف أورلي���ك: »تبدو أوروبا بش���كل خ���اص معّرضة للخطر، 
حيث عمليات التعافي في ألمانيا وفرنس���ا وإيطاليا تتعّرض لضغوط 

متزايدة من زيادة عدد الحاالت«.
وعلى أس���اس ش���هري، كان���ت منطقة الي���ورو والياب���ان على حد 
س���واء أضعف في ديس���مبر/كانون األول 2021 من نوفمبر/تش���رين 
الثان���ي من العام ذاته، في حين أن الواليات المتحدة وكندا والمملكة 

المتحدة عّززت نموها.
وعلى أساس فصلي، فإن الواليات المتحدة عادت إلى النمو، بعد 
أن تباطأ إقتصادها في الربع الثالث من العام 2021 ليُسجل 4.9 % 
ف���ي الرب���ع الرابع من العام ذاته م���ن 2.1 %. ورغم عودة النمو، فال 
يزال التضخم المتسارع يُلقي بظالله على اإلقتصاد العالمي أيضاً.

وأش���ارت المؤش���رات إل���ى أن مقي���اس التضخ���م الفيدرالي في 
الواليات المتحدة إرتفع بنس���بة 5 % هذا الربع )2021( من 4.3 % 
في األش���هر الثالثة الس���ابقة. كما أن أسعار المس���تهلك في منطقة 
الي���ورو والمملك���ة المتح���دة كالهما تق���دم 4.4 %، ف���ي حين إرتفع 

مؤشر التضخم في الصين بنسبة 2.1 %.

�شيا�شات البنوك المركزية

أصبحت البنوك المركزية أكثر حزماً في مواجهة ضغوط األسعار، 
حيث رفع بنك إنكلترا أخيراً سعر الفائدة الرئيسي للمرة األولى منذ 3 
سنوات، في حين مّهد بنك اإلحتياطي الفيدرالي الطريق لعام 2022 
برفع مس���تهدف لسعر الفائدة الرئيسي من مستوياته الحالية بالقرب 

من الصفر، بعد إنهاء برنامج شراء األصول في مارس/آذار 2021.
وتتوقع »بلومبرغ إيكونوميكس« أن تكون البنوك المركزية لكل من 
البرازيل والمكس���يك والنرويج ونيوزيالن���دا وجنوب إفريقيا، من بين 
تلك التي سترفع تكاليف اإلقتراض في الربع األول من العام 2022.

ومع إستمرار إنتشار الوباء كقوة رئيسية، يُقّدر اإلقتصاديون في 
»بلومب���رغ« أن الواليات المتحدة وإقتص���ادات منطقة اليورو، ال تزال 
أصغ���ر مما كان يُمك���ن أن يكون عليه الحال م���ن دون الجائحة. ومع 

ذلك، فقد إستعادت الصين بالفعل إتجاهها السابق.
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بحم���اس بال���غ، تمّث���ل في 
للمؤش���رات  كب���رى  إنتعاش���ة 
العالمية الكبرى، قفزت أسعار 
األسهم مؤخراً، بعد أن حّسنت 
إيجابي���ة،  إقتصادي���ة  توقع���ات 
اإلحتياط���ي  مجل���س  أصدره���ا 
المرك���زي  )البن���ك  الفيدرال���ي 
األميركي(، اإلقبال على الش���راء، 
البن���ك  إجتم���اع  نتائ���ج  كذل���ك 

المركزي األوروبي.
»الفيدرالي«،  مجل���س  وأعل���ن 
سياس���ة ط���ال انتظاره���ا إلنه���اء 
برنام���ج التحفي���ز النق���دي ف���ي 
مش���يراً   ،2022 )آذار(  م���ارس 
إل���ى إحتم���ال رف���ع الفائ���دة 3 

واقعية البنوك المركزية تثير حماسة سوقية

م���رات العام المقبل، وبخالف ذلك أصدر توقعات إيجابية في ش���أن 
اإلقتصاد.

وتوقع مس���ؤولو مجلس »اإلحتياطي« أن التضخم سيبلغ 2.6 % 
العام المقبل، مقارنة ب� 2.2 كانت متوقعة في سبتمبر )أيلول( 2021، 
وأن معدل البطالة س���يهبط إل���ى 3.5 %، قرب التوظيف الكامل، إن 

لم يكن يتجاوزه.

نتيج���ة ذلك، يتوقع مس���ؤولو مجل���س »االحتياطي« أنه س���تكون 
هناك حاجة لرفع س���عر الفائدة القياس���ي لليلة واحدة، من المستوى 
الحال���ي ال���ذي يقترب من الصفر إلى 0.90 % في حلول نهاية العام 
2022. وس���يطلق ذلك دورة زيادات س���يرتفع فيها س���عر الفائدة إلى 

1.6 % في العام 2023 وإلى 2.1 % في العام 2024.

وأفاد البنك المركزي األميركي »إن توقيت الزيادة األولى للفائدة 
سيتوقف فقط على مسار سوق الوظائف، التي من المتوقع أن تواصل 
التحسن في األش���هر المقبلة«. وخال بيان السياسة النقدية لمجلس 
»اإلحتياطي« من أي إش���ارة إلى التضخم على أنه »عابر«، وبدالً من 
ذلك إعترف المجلس بأن زيادات األس����عار تجاوزت هدفه، البالغ 

2 % »لبعض الوقت«.

وف���ي األش���هر الماضية، بلغ التضخم الس���نوي أكث���ر من ضعفي 

المس���توى الذي يس���تهدفه مجلس »اإلحتياطي«. ولفت���ح الباب أمام 
زيادات في أسعار الفائدة، أعلن المجلس مضاعفة تقليص مشترياته 
من الس���ندات، وهو ما يضع البرنامج في مسار نحو إنهائه في حلول 
مارس/ آذار 2022. وبلغ حجم مش���تريات الس���ندات في بادئ األمر 

120 مليار دوالر شهرياً.

ورغم أن مجلس »اإلحتياطي« جعل أي زيادة في أس���عار الفائدة 
مرهون���ة بمزي���د من التحس���ن ف���ي س���وق الوظائف، ف���إن التوقعات 
الجدي���دة للسياس���ة النقدي���ة لم تترك ش���كوكاً تذكر ف���ي أن تكاليف 
اإلقتراض س���ترتفع في العام 2022، ما لم تحدث صدمة إقتصادية 
كبيرة. وأشار األعضاء ال� 18 في لجنة السياسة النقدية جميعهم إلى 

أن زيادة واحدة على األقل ستكون مالئمة قبل نهاية العام 2022.
وأف���اد المجل���س أن نم���و أكب���ر اقتصاد ف���ي العالم ال ي���زال من 
المتوق���ع أن يبل���غ 4.0 % في العام 2022، إرتفاعاً من 3.8 % التي 
كانت متوقعة في سبتمبر/ أيلول، وأكثر من ضعفي اإلتجاه األساسي 

لإلقتصاد.

ب���دوره، أعل���ن البنك المرك���زي األوروبي، تخفي���ض نظام الدعم 
اإلقتص���ادي الذي يعتمده، رغم إنتش���ار المتح���ور »أوميكرون«، وفي 
الوق���ت نفس���ه إس���تعداده للرد عل���ى التضخ���م المرتف���ع، مثلما فعل 

»اإلحتياطي الفيدرالي األميركي«.
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ف���ي خط���وة فاجأت الكثي���ر من الخب���راء والمراقبي���ن، رفع بنك 
إنكلترا س���عر الفائدة الرئيس���ي المنخفض للغاية من 0.1 % إلى 0.25 % 
لمواجه���ة التضخم البريطاني، الذي بلغ أعلى مس���توياته في عش���ر 

سنوات، وحذر من أنه قد يقر مزيداً من الزيادات.
وف���ي حين أن اإلحتياطي الفيدرالي األميركي قد حد بالفعل من 
برنام���ج إعادة ش���راء األصول، ف���إن بنك إنكلترا ه���و أول المصارف 
المركزية في مجموعة الس���بع التي ترفع أسعار الفائدة. وهذه المرة 
األول���ى الت���ي يرفع فيها بنك إنكلترا أس���عار الفائدة منذ صيف العام 
2018، وقد خّفضت إلى 0.1 % في بداية الوباء، وهو أدنى مس���توى 

لها تاريخياً.
وعلى المدى المتوس���ط »من المحتمل أن يكون تشديد السياسة 
النقدي���ة ضروري���اً« كما حذر بن���ك إنكلترا في بيان���ه، في حين وصل 
التضخم في بريطانيا إلى 5.1 % في نوفمبر )تشرين الثاني( 2021 

على أساس سنوي، وهو أعلى بكثير من الهدف المحدد ب�2 %.
وأوض���ح المص���رف: »تتوقع ف���رق البنك أن يبق���ى التضخم عند 
حوالي 5 % خالل الشتاء، على أن يبلغ ذروته بنسبة 6 % في أبريل 

)نيسان( 2022« وخصوصاً بسبب إرتفاع تكاليف الطاقة.
وفي نوفمبر )تشرين الثاني( 2021، أبقى بنك إنكلترا على سعر 
الفائ���دة دون تغيي���ر، وكان ينتظ���ر مزيداً من المعلومات حول س���وق 

العم���ل بعد انتهاء المس���اعدة الحكومية للتوظيف في نهاية س���بتمبر 
)أيلول( 2021. وإس���تمر معدل البطال���ة في بريطانيا في اإلنخفاض 
في أكتوبر )تش���رين األول(، ويعتقد بنك إنكلترا أن »الش���روط )لرفع 

سعر الفائدة( قد تحققت«.
وكان المس���تثمرون توقعوا أن يكون بنك إنكلترا حذراً مع إنتشار 
المتح���ور أوميكرون في المملكة المتحدة، لكن صندوق النقد الدولي 
ح���ذر بن���ك إنكلترا أخيراً بش���كل خاص من التقاع���س عن إتخاذ أي 

إجراء في شأن التضخم.
وتوقع بنك غولدمان س���اكس األميركي أن يرفع بنك إنكلترا 
أسعار الفائدة ثالث مرات خالل العام 2022، أولها في فبراير 
)ش���باط( 2021، وذل���ك للح���ّد م���ن إرتف���اع التضخ���م. ونقلت 
»بلومب���رغ« عن مجموعة الخب���راء، بقيادة س���تيفان بول، قولهم 
في تقريرهم إن بنك إنكلترا لديه »رغبة في تش���ديد السياس���ة 
المالية«، وأضافوا: »نعتقد راهناً أن البنك سيرفع سعر الفائدة 
بواقع 25 نقطة أس���اس على األرجح خالل شهري فبراير ومايو 
)أي���ار( 2022، حس���ب اآلث���ار اإلقتصادية لمتح���ور أوميكرون. 
ونتوق���ع بعد ذلك أن تتوق���ف لجنة السياس���ة المالية في البنك 
لمدة س���تة أشهر، قبل أن ترفع سعر الفائدة مجدداً في نوفمبر 

)تشرين الثاني( 2022«.

»بنك إنكلترا« يأخذ المبادرة عالميًا في رفع الفائدة
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تسارعت وتيرة نمو االقتصاد األميركي في الربع الرابع من العام 
2021، م���ع إتج���اه الش���ركات إلى إع���ادة ملء مخزوناتها المس���تنفدة 
لتلبية الطلب القوي على السلع، مما ساعد البالد العام الماضي على 

تحقيق أفضل أداء لها منذ ما يقرب من أربعة عقود.
وأف���ادت وزارة التج���ارة األميركية، في تقديرها المس���بق لنمو 
النات���ج المحلي اإلجمال���ي إن الناتج المحل���ي اإلجمالي زاد بمعدل 
سنوي 6.9 % في الربع األخير من العام الماضي. ويأتي ذلك في 

أعقاب وتيرة نمو 2.3 % في الربع الثالث من العام الماضي.
وكان إقتصادي���ون ق���د توقع���وا زيادة معدل نم���و الناتج المحلي 
اإلجمال���ي 5.5 %. وتراوح���ت التقديرات من معدل منخفض يصل 

إلى 3.4 % إلى معدل مرتفع يصل إلى 7 %.
ونم���ا اإلقتصاد 5.7 % في العام 2021، وهو النمو األقوى 

من���ذ الع���ام 1984. وكان اإلقتصاد قد إنكمش 3.4 % في العام 
2020، وهو أكبر إنخفاض منذ 74 عاماً.

ونمو العام الماضي مدفوع إلى حد كبير بحوافز مالية ضخمة، 
باإلضافة إلى خفض أس���عار الفائدة بش���كل كبي���ر. ومع ذلك، يبدو 
أن الزخ���م تالش���ى في حلول ديس���مبر )كان���ون األول( 2021 جّراء 
موج���ة جديدة م���ن عدوى »كوفي���د – 19« يُغذيها إنتش���ار المتحور 
أوميك���رون من فيروس كورونا، وهو ما س���اهم في تقويض اإلنفاق، 

كذلك إضطراب أنشطة المصانع وشركات الخدمات.
وأظهر تقري���ر منفصل صادر عن وزارة العمل أخيراً، إنخفاض 
عدد طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة األولى 30 ألف 
طلب إلى مستوى معدل، في ضوء العوامل الموسمية عند 260 ألفا 

في األسبوع المنتهي في 22 يناير )كانون الثاني( 2022.

اإلقتصاد األميركي يُحقق أفضل نمو منذ 1984

األخبار والمستجدات

أعلنت ش���ركة »نابيير«، مزّودة الحلول الرائدة لإلمتثال لمكافحة 
الجرائم المالية، إنضمام كيفن أونيل إلى شركة التكنولوجيا التنظيمية 
سريعة النمو، لتولي منصب الرئيس التنفيذي لشؤون اإليرادات بهدف 

المساعدة في تحقيق المزيد من النمو عبر عملياتها العالمية. 
وبع���د أكث���ر م���ن 25 عام���اً من الخب���رة ف���ي مج���ال التكنولوجيا 
والخدمات المالية، إس���تُقدم أونيل إلى »نابيير« بعد أن ش���غل منصب 
الرئي���س العالم���ي إلدارة األص���ول، وخدم���ة األصول ورئيس ش���ؤون 
المبيعات في ش���ركة »فينيرجو« في منطقة أوروبا والش���رق األوس���ط 
وأفريقيا. كما تولى أيضاً مناصب قيادية عليا في ش���ركة »بي إن واي 

ميلون« و»رويال بنك أوف كندا«.
وبصفت���ه الرئي���س التنفيذي لش���ؤون اإلي���رادات، س���يكون أونيل 
مس���ؤوالً عن قيادة خطط نمو األعمال الجديدة في ش���ركة »نابيير«، 
وتوفي���ر حلول البرمجيات كخدمة من الجيل التالي لمكافحة الجرائم 
المالي���ة إلى ش���ركات الخدمات المالي���ة الرائدة في العال���م، وتقديم 
تج���ارب عم���الء عالية الج���ودة، وإحياء الزخم الذي س���يتيح لش���ركة 

»نابيير« تحقيق أهدافها الطموحة في النمو خالل األعوام المقبلة.
وق���ال جولي���ان ديكس���ون، المؤس���س والرئيس التنفيذي لش���ركة 
»نابيير«: »يُس���عدنا أن يش���غل كيفن منصب الرئيس التنفيذي لشؤون 
اإلي���رادات، إذ إن معرفت���ه العميق���ة بقط���اع الخدم���ات المالي���ة إلى 

بهدف تحقيق المزيد من النمو عبر عملياتها العالمية

»نابيير« تُعيّن رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لشؤون اإليرادات
جان���ب خبرت���ه الهائل���ة ف���ي 
تحقي���ق النمو في اإليرادات، 
تحقي���ق  عل���ى  ستس���اعدنا 
المتمثلة  الطموح���ة  خططنا 
ف���ي توس���يع نط���اق أعمالنا 
ه���ذا الع���ام لتش���مل جمي���ع 

األسواق«.
أوني���ل  أوض���ح  ب���دوره 
الخدم���ات  قط���اع  »يُ���درك 

كيفن أونيل

المالي���ة، الفوائ���د الهائلة لحلول ال���ذكاء اإلصطناع���ي والبرمجيات 
كخدم���ة من الجي���ل التالي على تحديث العملي���ات لمكافحة الجرائم 
المالي���ة، إذ إّن الركائ���ز الصلب���ة التي تق���وم عليها »نابيي���ر« وقاعدة 
عمالئه���ا الواس���عة وتقنياتها الت���ي تقود التحول ف���ي القطاع، تجعل 
منه���ا الح���ل المفضل للعديد م���ن المؤسس���ات المالي���ة الرائدة في 
العال���م. ويُمكننا أن نتنبأ بإس���تمرار نمّون���ا العالمي بفضل قوة حلول 
اإلمتثال الذكية التي نقدمها، بما في ذلك مراقبة المعامالت وفحص 
المعام���الت وف���رز العمالء وبطاقة الدرج���ات القائمة على المخاطر 
ومراجع���ة أنش���طة العم���الء، الت���ي تضطلع ب���دور مهم ف���ي مكافحة 

الجرائم المالية«.
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يللؤدي المصللرف المركللزي دورًا أساسلليًا فللي تحقيق اإلسللتقرار اإلقتصللادي، من خللالل إدارة السياسللة النقديللة على وجه 
الخصوص، وذلك من خالل إسللتخدام أدوات لها تأثير مباشللر على اإلسللتقرار النقدي، باإلضافة إلى دوره كمصرف المصارف 
فللي مللا يتعلق باإلصدار النقدي واإلشللراف والرقابة علللى القطاع المصرفي والمالي . كما نعلم أن السياسللة النقدية تسللعى 
إلى تحقيق اإلسللتقرار على المسللتوى اإلقتصادي والمسللتوى النقللدي من خالل فعاليتها في مكافحللة التضخم، وأن فعالية 
السياسة النقدية تتوقف في األساس على فاعلية األدوات التي يستخدمها المصرف المركزي ودرجة إستقالليته ومستوى 

شفافيته.
شللهد عقد التسللعينات من القرن الماضي تطورًا مهمًا على صعيد السياسللة النقدية، وهو ما ُيعرف بإسللتراتيجية إستهداف 
التضخم )Inflation Targeting(، والتي حظيت بإهتمام المصارف المركزية حول العالم، حيث تشللكل هذه اإلستراتيجية 
إلتزامًا من قبل المصرف المركزي بتحقيق اإلسللتقرار السللعري، وتقليص معدالت التضخم من خالل تبّني تحقيق معدالت 
مسللتهدفة للتضخم . لقد إنتقلت السياسللة النقدية من سياسللة إنتقائية إلى سياسة القاعدة النقدية، بحيث ظهر مصطلح 
جديدة كإطار تسللعى من خالله السياسة النقدية إلى تحقيق إستقرار األسعار، وأصبح عنصرًا أساسيًا من السياسة النقدية 
الحديثة، من خالل إعطاء إدارة السياسللة النقدية إلى مصرف مركزي مسللتقل، وجعل سعر الفائدة األداة الرئيسية في هذه 

السياسة، من منطلق أن إستقرار األسعار يجب أن يكون هو الهدف طويل المدى للسياسة النقدية.

المصارف المركزية
م  وإستراتيجية استهداف التضخُّ

الدراسات واألبحاث والتقارير
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إن سياس���ة إس���تهداف التضخ���م هي أس���لوب حديث ف���ي إدارة 
المصارف المركزية لسياساتها النقدية، ترتكز على إستهداف معدل 
تضخم بش���كل مباش���ر، إضافة إل���ى الوصول إلى ه���دف نهائي وهو 
إس���تقرار األس���عار في األج���ل الطويل، بحيث يتم إنج���ازه من خالل 
ثالث خطوات هي )تحديد السياسة النقدية الكفيلة بمعدل التضخم 
المستهدف، تنبؤ المصرف المركزي بمعدل التضخم في المستقبل، 
ومقارنة المعدل المس���تهدف بالمتوقع، فإذا كان المعدل المستهدف 
أقل من المتوقع تم إتباع سياسة نقدية إنكماشية والعكس صحيح(.

لقد أصبح استهداف التضخم استراتيجية مهمة من صلب عمل 
المص���ارف المركزية، ومن خاللها يتأكد المصرف المركزي بش���كل 

دوري من تحرك مس���تويات األسعار في مس���ارات مستقرة ويحرص 
عن���د خروجها عن مس���ارها عل���ى تبن���ي اآللي���ات واألدوات النقدية 
الكفيلة بعودتها لمسارها المستهدف مرة أخرى. لقد أخذ إستهداف 
التضخم زخماً كبيراً بين المصارف المركزية واألكاديميين منذ العام 
1990، حي���ث كان أول تطبيق لهذه السياس���ة ف���ي نيوزيلندا في العام 
1990، عندها تعهد المصرف المركزي، بإعتبار هدف السيطرة على 
تقلبات األس���عار، وتخفيض التضخم محور إرتكاز للسياسة النقدية. 
يُعّد إطار سياس���ة إستهداف التضخم جزءاً من السياسة اإلقتصادية 
التي تتسم بالشفافية وتخضع لقواعد تقنية، ويُعتبر النواة األساسية 

لخفض عجز الموازنة والسيطرة على التضخم. 

هذا الجدول ُيوضح الفرق بين السياسة النقدية التقليدية وإستراتيجية إستهداف التضخم.  

سياسة استهداف التضخمالسياسة النقدية التقليدية

في أوائل التسعينات من القرن العشرين في القرن التاسع عشرتاريخ التطبيق

هدف إستقرار األسعار في المدى الطويلأهداف متعددة الهدف

معدل أو مدى مستهدف للتضخم إستهداف المجاميع النقدية وسعر الصرف نوع االستهداف

توفر شروط أولية ومؤسسية ال توجد شروط محددة الشروط

مباشر غير مباشر للتضخم )ادوات وسيطة( طبيعة االستهداف 

مبنية على النظرة المستقبلية غير مبنية على توقعات مستقبليةالتوقعات 

ممكنة التنبؤ وفق نماذج تنبؤية متطورةغير ممكنة إال بعد حدوثهامدى التنبؤ بالصدمات

ضرورية ليست ضرورية االستقاللية

قويةضئيلة الشفافية 
المصدر: يوسفي كريمة، رسالة دكتوراه غير منشورة

ما هو اإ�شتهداف الت�شخم؟ 

يُعرف إستهداف التضخم بأنه النظام النقدي الذي ال يكون 
ل���ه هدف وس���يط، وإنما يتم إس���تهداف معدل التضخم بش���كل 
  Liedman et Svensson مباش���ر، وفي هذا المجال، يقترح
تعريفاً واسعاً لسياسة إستهداف التضخم، إعتماداً على خبرات 

كل م���ن نيوزيلن���دا وكن���دا وفنلن���دا وانكلترا، هو »أن إس���تهداف 
التضخ���م هو عب���ارة عن نظام يتميَّز بتواف���ر هدف صريح كمي 
ورقم���ي لمعدل التضخم من خالل تحديد المؤش���ر، المس���توى 
المس���تهدف، مجال التغيي���ر، األفق الزمن���ي، وتعريف الحاالت 
الممكنة التي تس���مح للس���لطات النقدية من تغيير الهدف، عدم 
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وجود أهداف وسيطة مثل إستهداف المجمعات النقدية أو سعر 
الصرف«.

ويتأث���ر األف���ق الزمن���ي لإلس���تهداف بعاملي���ن هم���ا )قدرة 
السياسة النقدية على مواجهة صدمات الطلب أو العرض الكلي 
قصيرة األجل. إضافة إلى نوع نظام إستهداف التضخم صارماً 
أو مرن���اً، المطب���ق من قبل المصرف المرك���زي(. كل التعريفات 
تتف���ق عل���ى ه���دف واح���د إلس���تهداف التضخم وهو إس���تقرار 

األسعار. 

وفي هذا الخصوص، ُيمكللن التمييز بين ثالثة أنواع من 
إستهداف التضخم حسب ترومان )2004( وهي: 

- اإلس���تهداف التام )الكامل( للتضخم: ويخص هذا النظام 
النق���دي البلدان التي تتمتع بمس���توى من متوس���ط إلى عال من 
المصداقية والوضوح، مع إطار من الش���فافية تس���مح للمصرف 

المركزي بتحقيق الهدف. 
- نظام شبه إستهداف التضخم: ويخص هذا النظام البلدان 
الحساس���ة الناش���ئة إلى حد كبي���ر من الصدم���ات االقتصادية 
)المالي���ة والدورية( وذات الوضع المالي غير المس���تقر وضعف 
نظامها المؤسسي ذي الدرجة المنخفضة نسبياً من المصداقية، 
وتتميز بعدم قدرة المصرف المركزي إلستكمال هدف إستقرار 

األسعار، ويقع عدد كبير من الدول النامية ضمن هذا النظام.
- إس���تهداف التضخم اإلنتقائي: يتضمن هذا النظام سلوكاً 
للنظرة المس���تقبلية، بحي���ث يكون هناك رصد دقيق إلش���ارات 
التضخم المس���تقبلي، أي ال بد من إس���تخدام أدوات السياس���ة 
النقدي���ة ف���ي الوق���ت الحال���ي للحد م���ن الضغ���وط التضخمية 
المس���تقبلية، حت���ى وإن كان مع���دل التضخم الحالي مس���تقراً. 
ينطب���ق هذا النظ���ام على البلدان التي تمر ف���ي مرحلة إنتقالية 

ذات مصداقية عالية جداً وتتميز باإلستقرار المالي. 
وحس���ب دراس���ة صن���دوق النق���د العرب���ي، فإن الدراس���ات 
اإلقتصادي���ة تعزو ثالثة أرباع التطور اإلقتصادي الذي إتس���مت 
ب���ه حقبة التس���عينات من الق���رن الماضي، المتمث���ل في تراجع 
مس���تويات التضخ���م، والزيادة ف���ي معدالت النم���و اإلقتصادي 
العالم���ي، إل���ى تحس���ن السياس���ات النقدية خالل تل���ك الفترة، 
وإتج���اه ع���دد من المصارف المركزية على مس���توى العالم، إلى 
تبني إس���تراتيجية إس���تهداف التضخم كمحور أساس���ي إلرتكاز 
السياس���ة النقدية، فيما يعزو الربع المتبقي إلى إستقرار البيئة 
اإلقتصادي���ة العالمية، حي���ث كان من نتائج هذه اإلس���تراتيجية 
إنخف���اض مع���دل التضخم في الواليات المتح���دة من 6 % في 
بداي���ة الثمانينيات من القرن الماضي، إلى 2 % في نهاية عقد 
التس���عينيات. دراسات أخرى أظهرت أن إستراتيجية إستهداف 
التضخم ساعدت العديد من الدول الناشئة على تجاوز أزماتها 

اإلقتصادية المتمثلة في إرتفاع مس���تويات التضخم لمس���تويات 
ح���ادة تف���وق 20 %، وأن ذل���ك س���اعد باإلضاف���ة إل���ى خفض 
مس���تويات التضخ���م إل���ى تحقي���ق المزيد م���ن اإلس���تقرار في 
مس���تويات التضخم خالل الفترة التي إتبعت فيها الدول النامية 

هذه اإلستراتيجية. 

البنوك المركزية هي الم�شوؤولة 

عن تحديد الت�شخم الم�شتهدف:

ي���رى العدي���د من المهتمي���ن أن ليس من الض���رورة أن يقوم 
المص���رف المرك���زي بتحديد التضخ���م المس���تهدف، أي ليس 
بالضرورة أن يكون له إستقاللية الهدف فقط، بل يجب أن يكون 
للمصرف المركزي اإلس���تقاللية التش���غيلية، بمعنى أن الشرط 
األساس���ي إلس���تهداف التضخ���م أن يكون المص���رف المركزي 

متمتعاً باإلستقالل التشغيلي. 
فالمص���رف المركزي يجب أن يلت���زم صراحة الوفاء بمعدل 
تضخ���م مح���دد، أو إلتزامه تح���رك معدل التضخ���م في حدود 
معينة خالل فترة زمنية محددة، واإلعالن الدوري عن مستهدف 
التضخ���م للجمهور، ووجود ترتيبات مؤسس���ية لضمان ُمس���اءلة 
المص���رف المركزي عن تحقيق هذا اله���دف. بمعنى أن يتحلّى 
المصرف المركزي باإلستقاللية في تحديد الهدف، وإستقاللية 
في تحديد األدوات، وأن يتمتع أيضاً بمستوى عال من الشفافية، 

والخضوع للمساءلة.
ويت���م ذلك من خ���الل اإلعالن العام أله���داف رقمية لمعدل 
التضخم المس���تهدف متوس���ط األجل، بحيث يشير هذا الهدف 
العددي للتضخم لمؤش���ر محدد الس���عر. عل���ى أن يكون تحقيق 
مس���توى التضخم المس���تهدف هو الهدف الرئيس���ي للسياس���ة 
النقدي���ة. إضافة إل���ى إعتماد المصرف المركزي على أس���لوب 
النظرة المستقبلية في تقدير معدل إستهداف التضخم المتوقع 
في المستقبل، أي أن إستهداف التضخم هي عملية صنع القرار، 
بمعن���ى أن توقع���ات المصرف المركزي للتضخ���م لها دور مهم، 
حيث يتم تعيين أدوات السياس���ة النقدي���ة التي تتفق مع الهدف 
ف���ي تقدي���ر الضغوط التضخمية في المس���تقبل، وه���ذا بتوافر 
نموذج تس���تخدم كاف���ة البيانات والمعلوم���ات المتاحة والدقيقة 
للتنب���ؤ بالتضخم ووجود القدرة الفنية الالزمة لصوغ السياس���ة 
النقدي���ة، باإلعتم���اد على مجموعة من المؤش���رات الرائدة مثل 
)الطلب والعرض الكلي، س���عر الفائدة، مع���دل التضخم، معدل 

سعر الصرف والمجاميع النقدية(.
 كما يس���تلزم على  المصرف المركزي زيادة الش���فافية في 
إس���تراتيجية تنفي���ذ السياس���ة النقدية من خ���الل التواصل مع 
الجمهور واألس���واق ح���ول خطط وأهداف وقرارات الس���لطات 
النقدي���ة، وزيادة مس���اءلة المصرف المرك���زي لتحقيق أهداف 
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التضخم من خالل تصريح السياسة النقدية ألهدافها ومعدالتها 
الرقمية المس���تهدفة، إصدار البيان���ات االقتصادية، والتنبوءات 
والنماذج التي يستخدمها المصرف المركزي وشرحها للجمهور. 
من ش���روط نجاح استراتيجية اس���تهداف التضخم مساءلة 
المصرف المركزي في إنجاز معدل التضخم المستهدف كهدف 
رئيس���ي، أي تقديم تفس���يرات مقبولة في ح���ال إنحراف معدل 
التضخم عن معدله المس���تهدف. إرساء مبدأ اإلتصال المفتوح 
بين المص���ارف المركزية التي تس���تهدف التضخ���م والجمهور، 
المصارف والمس���تثمرين، األكاديميين، وسائل اإلعالم، المراكز 
البحثية والمؤسس���ات الدولية، وهو ما يعرف بالش���فافية، وهذا 

الذي بدوره يُعزز المصداقية. 
كما يتطلب لنجاح إستراتيجية إستهداف التضخم، أن يتمتع 
المص���رف المرك���زي بدرجة عالي���ة من اإلس���تقاللية، بل ويراه 
العديد من المهتمين أنه من أهم الشروط التي تساعد المصرف 
المرك���زي للوص���ول إل���ى اله���دف النهائ���ي، بحيث يت���م إعطاء 
المص���رف المركزي إس���تقاللية كاملة بتوجيه أدوات السياس���ة 
ال وع���دم تمويله لعجز ميزاني���ة الحكومة إال  النقدية بش���كل فعَّ
وفق ش���روط صارمة.  فاإلس���تقاللية تعطي المصرف المركزي 
ق���دراً أكبر من الحرية في إس���تخدام سياس���ته النقدية وتوجيه 

ال لبلوغ أهداف معينة.  أدواته بشكل فعَّ

من جانب آخر يحتاج نجاح سياس���ة استهداف التضخم إلى 
وجود أس���واق نقدية ومالية متطورة، حتى يتم من خاللها تمرير 
توجهات السياسة النقدية إلى القطاع الحقيقي. فنقطة البداية 
تتمث���ل في وجود س���عر فائدة السياس���ة النقدية ال���ذي يعتمده 
المصرف المركزي كأساس لنقل توجهات السياسة النقدية إلى 
القطاع المالي، مثل فائدة عمليات اإلقراض لليلة واحدة من قبل 
المصرف المركزي في س���وق التعامالت م���ا بين المصارف، أو 
سعر فائدة عمليات إعادة الشراء في عمليات السوق المفتوحة، 
وهذا يستلزم تبني سياسة تطوير أدوات للسياسة النقدية قادرة 
على نقل أثر السياسة النقدية إلى القطاع الحقيقي )عبدالمنعم 

وطلحة 2020(.
إذاً من خالل العرض الس���ابق، فإن المصرف المركزي يقع 
علي���ه الدور األكبر في إدارة إس���تراتيجية إس���تهداف التضخم، 
فه���و المس���ؤول األول عن تنفي���ذ هذه السياس���ة، وهو المعرَّض 
للمس���اءلة من قبل الشعب والسلطة التشريعية ووسائل اإلعالم. 
على أن يتمتع المصرف المركزي باإلس���تقاللية الكافية لتحقيق 

معدل مستهدف للتضخم.

د. عادل عبداهلل الكيالني
محاضر في كلية اإلقتصاد - جامعة عمر المختار
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األخبار والمستجدات

���ع مص���رف الجمهورية وش���ركة معامالت للخدم���ات المالية،  وقَّ
إط���الق خدمة المنصة التجارية لزبائن مص���رف الجمهورية. وجرى 
توقي���ع العقد في مق���ر اإلدارة العامة في المصرف، في حضور نائب 
المدير العام للمصرف، ومدير شركة معامالت ومجموعة من مديري 

اإلدارات واألقسام.
ن المنصة من تقديم خدم���ة لزبائن مصرف الجمهورية  وس���تتمكَّ
م���ن الش���راء بواس���طة البطاقة المحلية م���ن المواق���ع التجارية عبر 
ر هذه المنصة الوقت  ���ال حيث تُوفِّ اإلنترن���ت، وتطبيقات الهاتف النقَّ

واألمان والجهد للعمالء.
ويق���ول نائب المدير الع���ام لمصرف الجمهورية نوري أبو فليجة: 
»إن إطالق خدمة منصة التجارة اإللكترونية، ستس���اهم بش���كل كبير 
ج���داً في ترس���يخ ثقافة اإلقتصاد الرقمي بدالً من النقدي وتس���هيل 
���داً »أن مص���رف الجمهورية مهت���م بتطوير  حي���اة المواطني���ن«، مؤكِّ

مصرف الجمهورية وشركة معامالت يُدشنان خدمة المنصة التجارية

إس���تراتيجياته للرف���ع من مس���توى الخدم���ات اإللكتروني���ة، لمواكبة 
التطوُّر التقني والس���عي الدائم إلرضاء الزبائن والحصول على حصة 

سوقية أفضل«.

اللجنة الت�شّيرية

 لم�شروع ترقية المنظومة الم�شرفية في ليبيا

من جهة أخرى، ناقشت اللجنة التسّيرية لمشروع ترقية المنظومة 
المصرفي���ة، في ليبي���ا، في حضور رئيس اللجنة نائ���ب المدير العام 
لمصرف الجمهورية، نوري أبو فليجة، وأعضاء اللجنة رؤساء الفريق 
ذة  في مش���روع ترقية المنظومة، ومدير المش���روع في الشركة المنفَّ
»فينونكس«، س���بل تحديث أنظم���ة العمل المصرف���ي، والتطوير في 
مس���توى تقديم الخدم���ات للزبائن من خالل إس���تعدادات المصرف 

رة. للعمل بالمنظومة المصرفية »فليكس كيوب«، النسخة الُمطوَّ






