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كلمة العدد

ما هو مدلول وجود ثالثة مصارف مصرية
ضمن أفضل  500عالمة تجارية مصرفية في العالم؟
ال ش � � ��ك في أن دخول البنك األهلي المصري ،وبنك مصر،
والبن � � ��ك التج � � ��اري الدولي ،ضم � � ��ن قائمة أفض � � ��ل  500عالمة
تجاري � � ��ة مصرفية في العالم لع � � ��ام  ،2022له مدلول إقتصادي
كبي � � ��ر حيال جمهوري � � ��ة مصر العربية ،وخصوص � � � ًا أن اإلقتصاد
المصري س � � �يُعادل نصف تريلي � � ��ون دوالر في العام  .2025فنمو
حجم هذا اإلقتصاد ،سينعكس على زيادة مستوى دخل الشعب
المصري ومعيش � � ��ته ،مما س � � ��يزيد من متوسط الدخل السنوي
للمواط � � ��ن المصري لنح � � ��و  92700جنيه خ �ل ��ال العام .2025
علم ًا أن القطاع المصرفي المصري ،بات يُعدُّ األول بين الدول
العربية غير النفطية بإجمالي أصول  412مليار دوالر ،وبنسبة
نمو  ،% 11والودائع وصلت إلى نحو  3.3مليارات دوالر .
فمص � � ��ر ه � � ��ي الدول � � ��ة الوحي � � ��دة ف � � ��ي المنطقة الت � � ��ي ينمو
مط � � ��رد ،وه � � ��ذا يؤك � � ��د متان � � ��ة القطاع
إقتصاده � � ��ا عل � � ��ى نح � � ��و ّ
المصرف � � ��ي المصري الذي يرف � � ��د اإلقتصاد المص � � ��ري بالنمو
والمتانة المالي � � ��ة ،وقد بلغ مجموع قيم � � ��ة العالمات التجارية
وسام حسن فتوح
في المصارف الثالثة نحو  1.1مليار دوالر ،كما بلغت الرس � � ��ملة
األمين العام إلتحاد المصارف العربية
السوقية لهذه المصارف نحو  5.8مليارات دوالر.
وحص � � ��ل البن � � ��ك األهلي المصري على لق � � ��ب العالمة التجارية المصرفي � � ��ة األعلى قيمة في مصر لع � � ��ام  ،2022كما إحتل
المرتب � � ��ة الـ 301عالمياً ،و 23عربي � � � ًا بقيمة عالمته التجارية البالغة  461مليون دوالر في نهاية العام  ،2021تاله بنك مصر في
المرتبة الثانية محلي ًا والـ 368عالمياً ،و 29عربياً ،بقيمة عالمته التجارية البالغة  335مليون دوالر ،والبنك التجاري الدولي
في المرتبة الثالثة محلي ًا والـ 381عالمياً ،والـ 31عربياً ،بقيمة عالمته التجارية البالغة  319مليون دوالر.
وأظهرت البيانات الصادرة في فبراير /شباط  2022والمتضمّ نة أفضل  500عالمة تجارية مصرفية في العالم ،دخول 40
مصرف � � � ًا عربي ًا الالئحة المذكورة ،وبلغ مجموع قيمة العالمات التجاري � � ��ة المصرفية للمصارف العربية الـ 40نحو  41.8مليار
دوالر ،وس � � ��جلت كل من المملكة العربية الس � � ��عودية واإلمارات العربية المتحدة أكبر عدد من المصارف العربية ضمن الالئحة
المذكورة بإدراج  10مصارف لكل منهما ،تلتهما قطر بستة مصارف ،فالكويت بخمسة مصارف ،فمصر والمغرب بثالثة مصارف
لكل منهما ،وأخير ًا البحرين واألردن وسلطنة عُ مان بمصرف واحد لكل منها.
في المحصلة ،من المعروف ،أن العالم يشهد مجموعة ال مثيل لها من األزمات الجيوسياسية واإلقتصادية واإلجتماعية
والصحية التي غيّرت المشهد اإلقتصادي والتجاري المحلي ،اإلقليمي والدولي .كما أن اإلنتشار الواسع ألزمة جائحة كورونا،
وإنخفاض أسعار النفط في المنطقة العربية مؤخراً ،أدّى إلى وضع األنظمة المالية العربية تحت ضغوط شديدة ،إضافة إلى
اإلنخفاض الكبير في الطلب على األسهم وأدوات الدين واألوضاع المالية الصعبة ،وإنخفاض أرباح البنوك .كل هذه التطوّرات
تعاف أس � � ��رع لألس � � ��واق المالية اإلقليمية ،وال س � � ��يما
الس � � ��لبية باتت تتطلّب تدخ ًال كبير ًا من البنوك المركزية العربية لدعم ٍ
أس � � ��واق رأس المال .لكن على الرغم من كل ما تقدم ،يبقى التفاؤل س � � � ّي َد الموقف ،وخصوص ًا في منطقتنا العربية وال س � � ��يما
لجهة إعادة تفعيل اإلقتصادات العربية ،وإستكمال مبادرات الشمول المالي وخصوص ًا دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
والمتناهية الصغر والتي ترفد هذه اإلقتصادات بالنمو الحقيقي والتنمية.
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المصارف اإلماراتية في الصدارة بقيمة  13.8مليار دوالر تلتها السعودية

أربعون مصرف ًا عربي ًا ضمن الئحة أفضل  500عالمة تجارية مصرفية في العالم

أظه��رت بيان��ات مجل��ة  The Bankerالص��ادرة ف��ي ش��هر فبراير/
ش��باط  ،2022والمتضمن��ة أكب��ر  500عالم��ة تجاري��ة مصرفي��ة
ف��ي العالم ،دخ��ول  40مصرف ًا عربي�� ًا الالئحة المذك��ورة .وقد بلغ
مجموع قيم��ة العالم��ات التجاري��ة المصرفية للمص��ارف العربية
األربعي��ن نح��و  41.8مليار دوالر .مع اإلش��ارة إلى أنه يتم إحتس��اب
ق��وة العالمة التجارية بحس��ب قوة المركز المال��ي وجودة األصول
والحصة الس��وقية والربحية للمصرف .وقد توزّعت تلك المصارف

بي��ن ال��دول العربي��ة كم��ا ه��و
مبيّ ن في الج��دول رقم  ،1حيث
س��جلت كل م��ن الس��عودية
ّ
واإلم��ارات العربي��ة المتح��دة
أكبر عدد من المصارف العربية
ضمن الالئحة المذكورة بإدراج
 10مص��ارف لكل منهم��ا ،تلتهما
قطر بس��تة مص��ارف ،فالكويت
بخمس��ة  5مص��ارف ،فمص��ر
والمغ��رب بثالثة مص��ارف لكل
منهما ،وأخير ًا البحرين واألردن
وس��لطنة ُعم��ان بمصرف واحد
لكل منها.
وتصدّ رت المص��ارف اإلماراتية المدرجة في الالئحة بالنس��بة
إل��ى مجم��وع قيم��ة العالم��ة التجاري��ة المصرفية وال��ذي بلغ نحو
 13.8ملي��ار دوالر ،تلته��ا المص��ارف الس��عودية (نح��و  12.5ملي��ار
دوالر) ،فالقطري��ة (نح��و  9.5ملي��ار دوالر) ،فالكويتي��ة (نحو 2.7
ملي��ار دوالر) ،فالمغربي��ة (نحو  1.2ملي��ار دوالر) ،فالمصرية (نحو
 1.1ملي��ار دوالر) ،فالعُ مانية ( 384ملي��ون دوالر) ،والبحرينية (369
مليون دوالر) ،فاألردنية ( 357مليون دوالر).

جدول  :1توزع المصارف العربية ضمن الئحة أكبر  500عالمة تجارية مصرفية في العالم – نهاية 2021

اإلمارات العربية المتحدة
السعودية
قطر
الكويت
المغرب
مصر
سلطنة ُعمان
البحرين
األردن
المجموع

عدد المصارف
10
10
6
5
3
3
1
1
1
40
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مجموع قيمة العالمة التجارية المصرفية
(مليون دوالر)
13,839
12,459
9,461
2,730
1,153
1,115
384
369
357
41,867

)Union of Arab Banks (April 2022

التجاري القطري الذي تقدّم  59مرتبة ،وبنك البالد الس���عودي الذي
تقدم  47مرتبة ،وبنك مس���قط العُماني الذي تقدم  46مرتبة ،وبنك
الق���رض الش���عبي للمغرب الذي تقدم  41مرتب���ة ،وبنك قطر الدولي
اإلس�ل�امي الذي تق���دم  38مرتبة ،ومصرف اإلنماء الس���عودي الذي

وعل���ى صعيد إف���رادي ،نال���ت مجموعة بنك قط���ر الوطني على
لق���ب العالمة التجاري���ة المصرفية األعلى قيمة في منطقة الش���رق
األوس���ط وأفريقيا لعام  ،2022كم���ا أنها إحتلت المرتبة  45عالمياً.
مع اإلش���ارة إلى أن قيمة العالمة التجارية المصرفية لمجموعة بنك
قط���ر الوطني ق���د زادت م���ن  6.11مليار دوالر في الع���ام  2021إلى
 7.06مليارات دوالر في العام  ،2022محققة نسبة نمو .%15.5

وق���د ح��� ّل ف���ي المرك���ز الثاني عل���ى الصعي���د العرب���ي مصرف
الراجح���ي ،وال���ذي تب���وأ المرتبة  69عالمياً من حي���ث قيمة العالمة
التجارية ،متقدماً  12مرتبة عن العام الماضي .ثم بنك اإلمارات دبي
الوطن���ي في المرتب���ة الثالثة عربياً و 83عالمياً ،فبنك أبو ظبي األول
في المرتبة الرابعة عربياً و 88عالمياً ،ثم البنك األهلي السعودي في
المرتبة الخامسة عربياً و 94عالمياً.
ونش���ير إلى أن  25مصرفاً من ضمن األربعين قد حققت تقدماً
في مرتبتها في قيمة العالمة التجارية ،كما حقق بعضها تقدماً كبيراً
على الصعيد العالمي في هذا المجال ،كالبنك األهلي المصري الذي
تقدّم  61مرتبة ،وبنك المشرق االماراتي الذي تقدّم  60مرتبة ،والبنك

تقدم  36مرتبة ،ومصرف الريان القطري الذي تقدم  32مرتبة.
وتجدر اإلشارة إلى دخول مصرفين عربيين جديدين ضمن الئحة
أكب���ر  500عالم���ة تجاري���ة مصرفية في العالم ،وهم���ا البنك األهلي
الس���عودي بقيمة عالمة تجاري���ة مصرفية بلغت قراب���ة  3.2مليارات
دوالر ،ومص���رف أفريقي���ا (المغرب) ال���ذي إحتل المرتب���ة  37عربياً
و 466عالمياً وبقيمة عالمة تجارية مصرفية بلغت  200مليون دوالر.
كما يُش���ار إلى دخول  11مصرفاً إس�ل�امياً عربية قائمة أكبر 500
عالمة تجارية مصرفية في العالم ،وتوزعت بين الدول العربية كالتالي:
أربعة مصارف إس�ل�امية س���عودية ،ثالثة مصارف إس�ل�امية إماراتية
وثالث���ة مص���ارف إس�ل�امية قطرية ومصرف إس�ل�امي كويت���ي واحد.
وبل���غ مجموع قيم���ة العالمات التجارية للمصارف العربية اإلس�ل�امية
نح���و  11.2ملي���ار دوالر ،وهو ما يش���كل نح���و  % 27من مجموع قيمة
العالمات التجارية للمصارف العربية المدرجة ضمن الالئحة.
أخيراً ،تظهر البيانات في الجدول رقم  2أن مجموع قيمة العالمة
التجارية ألول خمس���ة مصارف قد ش���كّلت نس���بة  % 51.1من مجمل
قيم���ة العالم���ة التجارية للمص���ارف األربعين ،ومجم���وع قيمة العالمة
التجارية ألول  10مصارف نسبة  ،% 69.2وأول  20مصرفاً نسبة .84
 ،%وأول  30مصرفاً نس���بة  .% 94.20وهذه األرقام تدل على الفرق
الكبير في قيمة العالمة التجارية بين المصارف المدرجة في الالئحة.

جدول  :2بيانات المصارف العربية ضمن الئحة أكبر  500عالمة تجارية مصرفية في العالم لعام 2022
الترتيب
العربي
بحسب
قيمة
العالمة
التجارية

قيمة
العالمة
التجارية
(مليون
دوالر)

الترتيب
العالمي
بحسب
قيمة
العالمة
التجارية

الترتيب
العالمي
بحسب قيمة
العالمة
التجارية في
العام السابق

التغير
في
المرتبة
العالمية

تصنيف
العالمة
التجارية

الرسملة
السوقية
(مليون
دوالر)

قيمة
العالمة
التجارية/
الرسملة
السوقية
()%

7,056

45

48

3

-AAA

52,265

14

69

81

12

-AAA

89,578

5

83

74

()9

-AAA

23,560

15

المصرف

البلد

بنك قطر الوطني

قطر

1

مصرف الراجحي*

السعودية

2

4,279

بنك اإلمارات دبي الوطني

اإلمارات

3

3,585
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بنك أبو ظبي األول

اإلمارات

4

3,312

88

77

()11

-AA

53,158

6

البنك األهلي السعودي

السعودية

5

3,172

94

جديد

0

AA

72,824

4

بنك أبو ظبي التجاري

اإلمارات

6

2,347

117

120

3

+AA

15,457

15

بنك دبي اإلسالمي*

اإلمارات

7

1,834

137

145

8

+AA

10,172

18

بنك الرياض

السعودية

8

1,236

168

185

17

AA

22,394

6

بنك الكويت الوطني

الكويت

9

1,224

169

152

()17

+AA

17,992

7

بيت التمويل الكويتي*

الكويت

10

936

199

196

()3

-AA

22,408

4

بنك أبو ظبي اإلسالمي*

اإلمارات

11

816

213

217

4

AA

6,408

13

البنك السعودي البريطاني

السعودية

12

750

223

237

14

+A

18,461

4

بنك المشرق

اإلمارات

13

747

224

284

60

+A

3,727

20

مصرف اإلنماء*

السعودية

14

726

229

265

36

+A

13,181

6

مصرف قطر اإلسالمي*

قطر

15

726

230

232

2

+A

11,661

6

البنك السعودي الفرنسي

السعودية

16

662

243

263

20

A

13,336

5

البنك التجاري

قطر

17

592

261

320

59

+A

6,064

10

بنك البالد*

السعودية

18

569

264

311

47

+A

8,448

7

البنك العربي الوطني

السعودية

19

496

285

260

()25

-A

9,262

5

القرض الشعبي للمغرب

المغرب

20

488

288

329

41

-AA

5,484

9

مصرف الريان*

قطر

21

474

294

326

32

+A

9,371

5

التجاري وفا بنك

المغرب

22

465

299

314

15

-AA

11,756

4

بنك األهلي المصري

مصر

23

461

301

362

61

+AA

غ.م.

غ.م.

بنك مسقط

سلطنة عمان

24

384

342

388

46

+AA

4,327

9

البنك األهلي المتحد

البحرين

25

369

350

359

9

-AA

9,526

4

بنك دبي التجاري

اإلمارات

26

362

351

360

9

A

3,075

12

البنك العربي

األردن

27

357

353

358

5

-A

4,513

8

بنك الدوحة

قطر

28

356

354

340

()14

-AA

2,478

14

بنك مصر

مصر

29

335

368

370

2

-AA

غ.م.

غ.م.

مصرف اإلمارات اإلسالمي*

اإلمارات

30

325

372

344

()28

+A

11,044

3

البنك التجاري الدولي

مصر

31

319

381

361

()20

+AA

5,764

6

بنك الجزيرة*

السعودية

32

305

392

383

()9

A

4,162

7

بنك رأس الخيمة الوطني

اإلمارات

33

302

394

346

()48

A

1,803

17

البنك السعودي لالستثمار

السعودية

34

264

420

379

()41

+A

3,601

7

بنك قطر الدولي اإلسالمي*

قطر

35

257

426

464

38

+A

3,986

6

بنك الفجيرة الوطني

اإلمارات

36

209

458

406

()52

A

2,592

8

بنك أفريقيا

المغرب

37

200

466

جديد

0

+A

3,999

5

بنك الخليج

الكويت

38

199

470

481

11

-AA

2,367

8

بنك بوبيان

الكويت

39

192

481

488

7

-AA

4,604

4

بنك برقان

الكويت

40

179

493

474

()19

+A

2,118

8
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الدراسات واألبحاث والتقارير

العالمات التجارية في العالم
حجر األساس لبناء عالمة الشركة وسمعتها

العالمة التجارية هي إشارة تميّ ز في السوق ،أكانت سلع ًا أو خدمات شركات أخرى .وتُ تيح للمستهلك تحديد شركة ما ،بوصفها مصدر ًا
لمنتج أو خدمة .فالعالمة التجارية هي حجر األساس من أجل بناء عالمة الشركة وسمعتها :تُ نشئ العالمة التجارية عالقة ثقة مع
المستهلكين ،وهو ما يُ مكّ ن شركة ما من كسب والء العمالء وتعزيز السمعة الحسنة للشركة ،وتسمح العالمات التجارية للمستهلكين
بأن يكونوا أساس�� ًا إلتخاذ قرارات الش��راء ،تجذب العالمة التجارية إنتباه المس��تهلك وتُ برز المنتجات ،وتساعد العالمات التجارية
على منع حدوث لبس لدى المستهلك ،وتشير العالمات التجارية إلى مصدر المنتجات ومستوى الجودة.

10

توفر حماية العالمات التجارية عن طريق تسجيلها الفوائد التالية:
 يُوف���ر التس���جيل حقوقاً إس���تئثارية للمالك المس���جل من أجلمنع أطراف ثالثة من تسويق منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة
تحمل عالمة تجارية مطابقة أو مشابهة على نحو يثير اللبس.
 اإلنفاذ:العالمات التجارية المس���جلة أس���هل لإلنفاذ ألنه���ا تنطوي عادة
عل���ى إفت���راض الملكي���ة .وإضافة إلى ذل���ك ،وضعت بع���ض البلدان
أنظمة تُمكن س���لطات الجمارك من فحص ومصادرة الس���لع المقلّدة
التي تتعدّى على عالمة تجارية مسجلة.
 العالمات التجارية من أكثر األصول التجارية إستدامةً:يُمكن أن تدوم عالمة تجارية مسجلة لوقت طويل جداً ،شريطة
إستخدامها وتجديدها.
 يُمكن بيع العالمات التجارية أو ترخيصها:يُوف���ر بيع العالمات التجاري���ة أو ترخيصها مصدر دخل محتمل
لمالك الحقوق.
 القيمة المالية:يُمكن إس���تخدام عالمة تجارية مس���جلة من أجل الحصول على
تمويل من المؤسسات المالية.
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022

«أرامكو» العالمة التجارية األكثر قيمة في المنطقة
وف���ق أح���دث تقري���ر صادر ع���ن «بران���د فاينانس» ،ش���ركة
إستش���ارات تقيي���م العالمات التجاري���ة ،صنّفت ش���ركة النفط
والغاز الس���عودية «أرامكو» توالياً بالعالمة التجارية األكثر قيمة
في منطقة الش���رق األوس���ط وش���مال أفريقيا لعام  ،2021لتبلغ
عالمته����ا التجارية قيمة  43.6ملي����ار دوالر ،بزيادة قدرها % 16
على أساس سنوي .فبعد أن شهد القطاع فترة صعبة في بداية
إنتش���ار جائحة فيروس كورونا ،إنتعشت أسعار النفط في العام
 ،2021مدعوم���ة بأزم���ة الغ���از الطبيع���ي التي أدّت إل���ى تحوّل
الشركات إلى المنتجات الخام.
م���ن جهة أخ���رى ،جاءت ش���ركة «إتص���االت» اإلماراتية في
المركز األول كالعالمة التجارية األقوى ،بدرجة  89.2نقطة من
أصل  100على مؤش���ر القوة ،حيث قدم إكس���بو  2020لش���ركة
إتص���االت المنصة إلظه���ار نفس���ها كعامل تمكين إس���تراتيجي
للتح���ول الرقم���ي لدولة اإلم���ارات ،لتتحول إل���ى واحدة من بين
أق���وى  20عالم���ة تجارية على مس���توى العال���م ،وتحتل المركز
ال عن جعلها أقوى عالم���ة تجارية لإلتصاالت على
ال���ـ  ،18فض ً
مستوى العالم.
)Union of Arab Banks (April 2022

أغل��ى  10عالم��ات تجاري��ة ف��ي العال��م
خالل 2021
إحتلت ش����ركة أب����ل األميركية المرتب����ة األولى في
قائم����ة العالمات التجارية األغل����ى عالمياً خالل العام
 2021بقيم���ة  408.251ملي���ار دوالر بنمو س���نوي
 ،% 26فيم����ا جاءت أمازون في المرتبة الثانية بقيمة
 249.24مليار دوالر بعدما حققت نمواً سنوياً بمقدار
.% 24
ووف���ق القائم���ة الص���ادرة حديث���اً ع���ن ش���ركة
«إنتربراند» األميريكي���ة ( )Interbrandألكبر 100
عالمة تجارية عالمياً ،حلّت مايكروس���وفت ف���ي المرتبة الثالثة بإرتفاع
 % 27إلى  210.191مليار دوالر .وتُمثل العالمات التجارية الثالث األولى
 % 33من إجمالي قيمة العالمات في القائمة.
وجاءت «غوغل» في المرتبة الرابعة بالقائمة مس����جلة إرتفاعاً بنسبة
 % 19على أساس سنوي إلى  196.811مليار دوالر.
وبلغت قيمة العالمة التجارية لش����ركة سامسونغ  74.635مليار دوالر
بإرتفاع س����نوي نس����بته  ،% 20ثم «تويوتا» التي إرتفعت بنس����بة  % 5إلى
 54.107مليار دوالر.
وفي المرتبة الثامنة حلّت «مرسيدس بنز» بقيمة  50.866مليار دوالر
مرتفعة  ،% 3ثم ماكدونالدز في المرتبة التاس����عة ،بقيمة  45.865مليار
دوالر بزيادة .% 7
وعاش����راً ،جاءت ديزني بقيم����ة  44.183ملي����ار دوالر بعد أن إرتفعت
بنسبة  % 8خالل العام .2021
وتعتمد مؤسس����ة إنتربراند في تصنيف العالمات التجارية على عدد
من العوامل ،من بينها قدرة الش����ركات على إجتذاب العمالء ،وقوة نشاط
العاملين بها ،واإللتزام بالمسؤولية تجاه المستهلكين.
وأف����اد التقرير أنه رغم النمو الضخم لش����ركة الس����يارات الكهربائية
«تس��ل�ا» إال أنها لم تدخل في المراكز العشرة األولى ،وجاءت في المرتبة
الـ 14بعد أن سجلت نمواً بنسبة  % 184إلى  36.270مليار دوالر.
وإرتفع����ت قيم����ة العالمات التجاري����ة في القائمة بنس����بة  % 15على
أس����اس س����نوي خالل العام  2021إلى  2.667تريليون دوالر ،من 2.326
مليار دوالر وهو أكبر معدل نمو في الـ 22عاماً الماضية ألفضل العالمات
التجارية العالمية.
وتُع ّد التكنولوجيا القطاع األسرع نمواً ،حيث بلغ متوسطإرتفاع قيمة
العالمة التجارية  % 23على أساس سنوي ،وكان القطاع األكثر قيمة من
حيث متوسطقيمة العالمة التجارية ،تليها المشروبات والسلع الرياضية.
 11عالمي ًا في قوة العالمة التجارية
 2.74ترليون درهم القيمة اإلقتصادية للهوية اإلعالمية لإلمارات

إحتل���ت الهوي���ة اإلعالمي���ة المرئية لدول���ة اإلم���ارات المرتبة الـ11
عالمي���اً ف���ي ق���وة العالم���ة التجارية ،ف���ي تقرير تصنيف ق���وة العالمة
)Union of Arab Banks (April 2022

التجاري���ة للهوي���ات اإلعالمية لل���دول لعام  2021الصادر عن مؤسس���ة
«بران���د فاينن���س» العالمي���ة ،بعد أن تقدم���ت ثالثة مراك���ز جديدة عن
تصنيفها في المؤش���ر نفس���ه العام الماضي ،مسجل ًة نمواً بنسبة % 11
في القيمة االقتصادية لهوية اإلمارات اإلعالمية والتي بلغت  749مليار
دوالر ( 2.748تريليون درهم) ،مقارن ًة بـ 672ملياراً في العام الماضي.
وتقدمت اإلمارات في المؤش���ر على دول عريقة في تصنيف أقوى
الهويات اإلعالمية على مستوى العالم ،مثل الواليات المتحدة ،والمملكة
المتح���دة ،وكانت الدولة غير الغربية الوحيدة التي وصلت إلى المراكز
األول���ى في القائمة ،إلى جانب س���نغافورة التي حلّت في المركز الرابع
ضمن المؤشر ،ما يعكس تحوالً نوعياً غيّر سيطرة عدد من الدول على
المراكز األولى في التصنيف العالمي.
يُش���كل الصعود المس���تمر ألداء الهوي���ة اإلعالمي���ة المرئية لدولة
اإلمارات مؤش���راً على نجاح إس���تراتيجيتها الوطنية للتنويع اإلقتصادي
والتنمية المس���تدامة ،ما يُعزّز موقع هويتها اإلعالمية في الصدارة في
مستوى منطقة الشرق األوسط.
وكان���ت اإلنطباعات العالمية التي رصده���ا التقرير عن كفاءة دولة
اإلم���ارات في التعليم والعلوم قد وضعتها في موقع متقدم .وقد ش���كل
ال
نجاح مهمة مشروع اإلمارات إلستكشاف المريخ «مسبار األمل» عام ً
أساس���ياً ف���ي هذا المجال .كم���ا تميّزت دولة اإلمارات على المس���توى
العالم���ي ألدائه���ا المتميّ���ز وس���رعة إس���تجابتها محلياً وعالمي���اً ألزمة
«كوفيد »-19العالمية .وس���جلت الدولة نقاطاً عالية في معايير التأثير
عل���ى الس���احة العالمية واألعم���ال والتجارة ،والتي دعمتها إس���تضافة
الدول���ة  192بل���داً على أرض إكس���بو  2020دبي من أكتوبر /تش���رين
األول 2021حتى مارس /آذار .2022
شفافية وسرعة إستجابة
ثمّن الجمهور العالمي المش���ارك في التقييم كفاءة إس���تجابة دولة
اإلم���ارات لتداعيات جائح���ة «كوفيد »19 -محلي���اً وعالمياً ،التي لعبت
خاللها اإلمارات دوراً محورياً في دعم وتعزيز الجهود الدولية للتخفيف
م ��ن ح ��دة تداعيات الجائح ��ة .وكانت اإلم ��ارات من أوائل ال ��دول الداعمة
للمبادرات اإلنس ��انية ،حيث شكّلت المساعدات التي قدمتها الدولة % 80
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022
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من حجم اإلستجابة الدولية للدول المتضررة خالل فترة الجائحة.
كم���ا ق���دّر الخب���راء القائم���ون عل���ى المؤش���ر ح���رص حكوم���ة
دول���ة اإلم���ارات ومكتبه���ا اإلعالم���ي ووزاراتها المعني���ة ،على تقديم
المعلوم���ات الدقيق���ة والش���فافة للجمهور ،وإطالعه بإس���تمرار على
مختلف اإلجراءات اإلحترازية والوقائية الصحية والقرارات المتعلقة
بالتعام���ل مع الجائحة من خالل اإلحاطات اإلعالمية الدورية ،حيث
عقدت أكثر من  70إحاطة إعالمية خالل العام .2020
بُ نية تحتية عالية الجاهزية
أبدت دولة اإلمارات وحكومتها مرونة وكفاءة وجاهزية عالية في
اإلس���تجابة الس���ريعة للتغيّرات الطارئة الت���ي فرضتها الجائحة على
أنم���اط العمل والتعلم ،ومكّنته���ا بنيتها التحتية الرقمية المتقدمة من
اإلنتقال الس���ريع إلى الحلول الرقمية التي س���هّلت العمل والتعلّم عن
بُعد وضمنت إستمراريتهما من دون إنقطاع.

أغلى العالمات التجارية للمطاعم في 2022
تربعت ش���ركة «س���تاربكس» على رأس أغل���ى العالمات التجارية
للمطاع���م في الع���ام  2022عالمياً ،بقيمة  45.7ملي���ار دوالر .تلتها
عالم���ة مطاعم ش���ركة «ماكدونالدز» بقيم���ة  39.7مليار دوالر .وفي
المركز الثالث حلّت العالمة التجارية لمطاعم ش���ركة «كي إف س���ي»
بقيمة  17.6مليار دوالر.
عالمة تجارية مستحدثة ومجددة باإلمارات
خالل يناير/كانون الثاني 2022
ش���هد سوق الس���لع والخدمات اإلماراتي أكثر من ألفي عالمة تجارية
جدي���دة كلي���اً ومجددة خ�ل�ال يناير/كان���ون الثاني  ،2022وفق مؤش���رات
رسمية عن العالمات التجارية المسجلة صادرة عن وزارة اإلقتصاد أخيراً.
وتس���ارعت وتيرة تس���جيل العالم���ات التجاري���ة الجديدة بمعدل
يومي  56عالمة ،مقارنة بـ 50عالمة يومياً على مدار العام .2021
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تنوع العالمات المستحدثة
وأظه���رت البيان���ات تنوعاً واضح���اً للعالمات المس���تحدثة خالل
كانون الثاني/يناير  2022بين عدد كبير من الش���ركات المحلية س���واء
الصناعي���ة أو التجاري���ة ،إل���ى جانب أكب���ر مزودي الس���لع والخدمات
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022

عالمياً ،مع إقبال واضح ،سواء من الشركات المنتجة أو مزودي السلع
والخدم���ات المحليين واألجانب ،على اإلس���تفادة من الزخم الس���وقي
والطلب المتنامي نحو تس���جيل المزيد م���ن العالمات لتعزيز العوائد،
مقاب���ل إرتف���اع الطل���ب وزيادة حاجة المس���تهلكين لس���لع مس���تحدثة
وجدي���دة ،إل���ى جان���ب دخول العديد من الش���ركات ال���ى بيئة األعمال
باإلمارات ،وسعيهم في المقابل لتسجيل عالماتهم في السوق المحلية.
القطاعات الحيوية
ووف���ق البيان���ات ،ت���م تس���جيل أكث���ر م���ن  1700عالم���ة تجارية
جدي���دة خالل الش���هر األول م���ن العام الج���اري ش���ملت القطاعات
الحيوي���ة األكث���ر إحتياجاً من جانب المس���تهلكين ،مث���ل :الصناعات
والس���لع الغذائي���ة واألدوية وحلول الحماية والوقاية من الفيروس���ات
والذه���ب والمجوهرات وأجهزة االتص���االت واإللكترونيات المختلفة
والمنسوجات والمالبس والسيارات وسلع أنشطة الصيانة واإلصالح
الخاصة بها والتجارة العامة ومنصات التجارة الرقمية وحزمة كبيرة
م���ن الخدمات مثل خدم���ات التعليم والخدم���ات الخاصة بالعقارات
واالستشارات وحلول الطاقة وغيرها.
التكنولوجيا واإلتصاالت
جدّدت ش���ركات ومزوّدون ذوو أعمال قائمة 326 ،عالمة تجارية
له���م خ�ل�ال كان���ون الثاني/يناير  2022تش���عّبت بدوره���ا في حلول
التكنولوجي���ا واإلتصاالت واإللكترونيات إلى جانب عالمات أنش���طة
العقارات والمقاوالت ومواد البناء ،إضافة إلى الصناعات األساس���ية
الغذائية والس���لع الخاصة بها ،كما ش���ملت عالم���ات األدوية والمواد
الصيدالني���ة والم���واد المصنع���ة ضد الفيروس���ات وخدم���ات النقل
والمالحة البحرية واللوجيستيات وتجارة الجملة والتجزئة وعالمات
المطاعم وشركات الس���يارات والسلع المختلفة الخاصة ،بالمركبات
متضمنة عالمات س���لع وأنش���طة الصيانة والتصلي���ح ،وأيضاً قطاع
صناعة وتجارة الملبوسات واألحذية ومستحضرات التجميل والزينة
وصناعة الذهب والمجوهرات ،كما ش���ملت حزمة كبيرة من عالمات
الخدمات التجارية مثل مؤسس���ات االستش���ارات والتدريب وخدمات
التعلي���م والتوظي���ف ،ومنها الم���دارس ومراكز األبح���اث والمنصات
اإلعالمية وعالمات شركات الخدمات الرياضية والجسمانية.
«هواوي» ترتقي إلى قائمة
أفضل  10عالمات تجارية في العام 2022
أعلنت «براند فاينانس» ،إنضمام شركة هواوي لقائمة أفضل 10
عالمات تجارية قيمة على مس���توى العالم لعام  ،2022وذلك بحسب
تقريرها «براند فاينانس غلوبال  »2022 500الذي نش���رته مؤخراً،
حي���ث قف���زت هواوي  6مراتب عما كانت علي���ه في العام  2021رغم
التحديات المستمرة وغير المتوقعة التي تعصف بالشركة على مدى
)Union of Arab Banks (April 2022

السنوات األخيرة.
وجاء تصنيف ش���ركة التكنولوجيا الصينية العمالقة في المرتبة
التاسعة بين أكثر العالمات التجارية قيمة في العالم لعام  ،2022ما
يُعتبر إنجازاً على مس���توى إستمرار تحس���ين قيمة العالمة التجارية
للشركة وسط الصعوبات والتدقيق الشديد الذي تُواجهه من الواليات
المتحدة وبعض الدول الحليفة لها.
وأظهر التقرير الصادر عن «براند فاينانس» ش���ركة اإلستشارات
الرائدة عالمياً في مجال تقييم العالمات التجارية واإلس���تراتيجيات
ال على أساس سنوي بنسبة  % 29في قيمة
ومقرها لندن ،نمواً مذه ً
عالمة هواوي التجارية.
عل���ى مدى  16عاماً ،تضع «براند فاينان���س» كل عام 5000 ،من
أكب���ر العالم���ات التجارية ضمن دائرة الدراس���ة والضوء ،وتنش���ر ما
يق���رب م���ن  100تقرير ،تصنّف م���ن خاللها العالم���ات التجارية في
جميع القطاع���ات والبلدان ،من بينها أفضل  500عالمة تجارية في
العالم من حيث القيمة واألقوى في التصنيف السنوي..
وبحس���ب التقري���ر ،جدّد قط���اع التكنولوجيا م���رة أخرى رصيده
بإعتباره الصناعة األكثر قيمة في التصنيف ،حيث تبلغ قيمة العالمة
التجارية التراكمية ما يقرب من  1.3تريليون دوالر.

• تمحوره���ا حول العمالء ( )Customer obsessedالعالمات
التجاري���ة الت���ي تعمل بال كلل لترس���يخ مكانتها باألنماط المعيش���ية
للمستهلكين ،حيث صنَّف المشاركون في اإلستبيان كل عالمة تجارية
اس���تجاب ًة للمطالب التالية« :ال أستطيع تخيل الحياة بدونها» ،و«تلبي
حاج���ة مهمة في حيات���ي» ،و«تجعلني س���عيداً» ،و«تتواصل معي على
الصعيد العاطفي».
• واقعية جداً ( )Ruthlessly pragmaticالعالمات التجارية
التي تفعل كل ما يتطلبه األمر لتدعم عمالءها .وإس���تطلع اإلستبيان
آراء المش���اركين به حول« :إذا ما كان���ت العالمة التجارية متاحة أين
ومتى أحتاج إليها» ،و«تجعل حياتي أسهل» ،و«تقدم تجربة متناسقة»،
و«أعلم أنه يُمكنني اإلعتماد عليها».
• درج���ة عالي���ة م���ن اإلبت���كار ()Pervasively innovative
العالمات التجارية التي تتطور بإس���تمرار لتس���تبق التغيرات التقنية
وتوجهات المستهلكين .اإلستطالعات ذات الصلة« :تعمل على تغيير
الوض���ع القائ���م» ،و«تتفاعل معي بط���رق جديدة ومبتك���رة» ،و«لديها
منتج���ات وخدمات وخبرات أفضل من منافس���يها» ،و«دائماً ما تجد
طرقاً جديدة لتلبية إحتياجاتي».
ع���ال م���ن التميّ���ز ()Distinctively inspired
• مس���توى ٍ
العالمات التجارية ذات طابع طموح وس���حري ،وتتماهى مع تطلعات
المستهلكين .اإلس���تطالعات ذات الصلة بالموضوع« :تجعلني أشعر
باإلله���ام» ،و«له���ا هدف أؤمن ب���ه» ،و«أنا أثق به���ا» ،و«كونها عصرية
ومتصلة بالعالم من حولي».
وتش���كل هذه الركائز مجتمعة ما يُش���ار إليه في مؤش���ر إرتباط
المس���تهلك بالعالم���ة التجاري���ة (،)Brand Relevance Index
بمصطل���ح «متصل���ة بعنف���وان» ( ،)relentless relevanceويؤكد
المؤش���ر أن العالمات التجارية المتصلة بعنفوان هي أكثر قدرة على
النجاح واإلزدهار في مستقبل متسارع الخطى.

مؤشر إرتباط المستهلك بالعالمة التجارية
Brand Relevance Index
لقي���اس مدى إرتباط العالمة التجارية ،ال ب ّد أن نذهب مباش���ر ًة
إلى المس���تهلك ،وهذه هي الفكرة األساس���ية من وراء مؤشر إرتباط
المس���تهلك بالعالمة التجارية  ،Brand Relevance Indexالذي
أُطلق مؤخراً .ويُصنّف المؤشر المئات من كبريات العالمات التجارية
من مختلف أنحاء العالم ،وفقاً لمدى إرتباطها بالمستهلكين الفعليين.
كي���ف نقيس مدى إرتباط العالم���ة التجارية؟ الجواب :من خالل
إع���داد أبح���اث كميّة ،تتضمّ���ن قائمة تحتوي على  50س���مة لوصف
كيف يرى المس���تهلكون العالمات التجارية .ومن خالل إجراء أبحاث
كمية دقيقة وتحليالت لمتغيرات متعددة( ،إستبيان) تم تخفيض هذه
القائم���ة األولية إلى  16س���مة تقيس مدى ارتب���اط العالمة التجارية
بالمستهلكين .وتنقسم هذه السمات إلى أربع أقسام رئيسة ،هي:

كي��ف تحافظ العالم��ات التجارية عل��ى حضورها في العصر
الرقمي؟
م���ن الض���روري أن نذك���ر أن العالم���ات التجاري���ة األق���رب من
المس���تهلكين ،هي ليس���ت تلك التي تتوقعها .في هذا الس���ياق ،بات
حد ما .وفيما تعي الش���ركات أن
مفه���وم التمييز التجاري مبهماً إلى ٍ
العالم���ة التجاري���ة قيم ٌة جداً ،إال أنها ال تس���توعب بش���كل تام اآللية
التي تعمل وفقها ،وهذا أم ٌر متوقع ،ال سيما أن األدوات المستخدمة
تاريخي���اً في قياس مدى نجاح العالمة التجارية ،تُقتصر على جوانب
معينة فقط ،مثل أرقام المبيعات ،ومدى تعرف الجمهور على العالمة،
وس���معة العالمة التجارية .وعلى الرغم من أهمية هذه الجوانب ،إال
أنها ال تروي القصة الكاملة.
ف���ي عالم الي���وم الرقمي ،يُمكننا القول إن م���دى إرتباط العالمة
التجاري���ة بالمس���تهلكين ،ه���و أكثر أهمي���ة من مدى تعرفه���م عليها.

)Union of Arab Banks (April 2022
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ف���ي الماض���ي ،ربما كان من الكافي غرس إس���م عالم���ة تجارية في
ذهن المش���تري كي يختار منتجك من بين المنتجات المنافس���ة عند
تسوّقهم من المتاجر.
من جه���ة أخرى ،تغيّر مفهوم الوالء للعالمة التجارية بش���كل كلي
تماماً في العالم الرقمي .وغدت العالمة التجارية الناجحة اليوم ،هي
تلك التي تصدر تلقائياً من ش���فاه العمالء عند قيامهم بتسوّق البقالة
األس���بوعية عبر جهاز «أليكسا» ،المساعد الرقمي من شركة أمازون،
أو إلى أصابع العمالء عند قيامهم إس���تخدام محرك البحث (غوغل)
للحصول على معلومات إضافية قبل إقدامهم على ش���راء مش���تريات
كبيرة .هذه هي النقطة المفصلية للتميّز التجاري في القرن الـ .21
وبعبارة أخ���رى ،إن العالمات التجارية ذات الصلة ال تتمتع بميزة
تنافس���ية فحسب ،لكنها أيضاً مدمجة بشكل فريد في حياة (وقلوب)
العم�ل�اء .وبش���كل عام ،يُمكن دائماً رفع إس���م عالمت���ك التجارية من
خالل ميزانية تس���ويق كبيرة بما يكفي؛ ولك���ن قرب العالمة التجارية
من المستهلكين ال يُمكن إستحداثه على نحو مماثل ،فهو يحدث بشكل
تلقائي عند وضع الزبون في مقدمة إستراتيجية العالمة التجارية.
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عالقة اإلرتباط باإليرادات
هن���اك عالقة قوية بي���ن الترابط الوثي���ق مع المس���تهلكين واألداء
المالي الممتاز .وعلى مدار السنوات العشر الماضية ،شهدت العالمات
التجاري���ة التي حققت مرات���ب متقدمة في المؤش���ر ،إرتفاعاً الفتاً في
إيراداتها بمعدل أسرع بثالث مرات من متوسط مؤشر  ،S&P 500كما
إرتفعت معدالت نمو أرباحها بمعدل  205أضعاف أسرع من نظيراتها.
ويق���ول بعض المش���ككين أن ذلك ليس مفاجئ���اً تماماً ،نظراً إلى
أن المتفوقين بحس���ب مؤشر إرتباط المس���تهلك بالعالمة التجارية،
يش���تملون على ش���ركات تُعتبر عماداً لإلقتصاد الرقمي ،مثل ش���ركة
«أب���ل» (المرتب���ة رق���م  1ف���ي ثالثة من أص���ل أربعة بل���دان) ،وغوغل
وأمازون .وتبرز هنالك فوراً قيود جليّة على المؤشر :فبدالً من سؤال
المستهلكين عن العالمات التجارية األكثر مالءم ًة لهم ،واإلنفتاح على
أي إجابة ،عرض المؤش���ر مجموعة منتقاة من المرشحين البارزين.
فف���ي الواليات المتحدة ،على س���بيل المثال ،تم تضمين  299عالمة
تجارية تمثل عشرات من الفئات ،وتالياً ال يوجد هنالك أي معطيات
مضللة في المعلومات التي يُوفرها المؤشر ،فهو يرسم صورة واضحة
المعالم للتوجهات الحالية في األسواق ،لكنه ال يكشف عن الالعبين
الناش���ئين البارزين القابعين على الهامش .لذا ،يبقى الغموض س���يّد
الموقف بالنسبة إلى المستقبل.
م���ن جه���ة أخ���رى ،تضم قائم���ة المتنافس���ين في المؤش���ر ،بعض
الشركات التي حققت أدا ًء الفتاً .فعلى سبيل المثال ،جاءت شركة ليغو
( )LEGOف���ي المراكز العش���رة األوائل في كل م���ن المملكة المتحدة
وألمانيا ،فيما حلّت في المرتبة الحادية عشرة في الواليات المتحدة.
يعتقد الخبراء أن ش���ركة ليغو إكتس���بت مكان���ة خاصة في قلوب
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022

المس���تهلكين من خالل تحقيقه���ا التوازن في مج���ال اإلبتكار (حيث
تدم���ج بين اللعب الرقم���ي والمادي) والموثوقي���ة (فهي لم تبتعد عن
منتجها األصلي) .كما تتفوق شركة ليغو أيضاً في مجال التفاعل مع
العمالء ،م���ن خالل منتديات مجتمعية تُوفر الفرصة للمس���تخدمين
لتقدي���م أف���كار لمنتج���ات جدي���دة ،وتطبيق���ات ش���بكات التواص���ل
االجتماعي اآلمنة لألطفال.
وف���ي المملك���ة المتحدة ،جاءت ش���ركة الش ( )Lushالمختصة
بمس���تحضرات التجمي���ل ،ف���ي المرتب���ة السادس���ة عش���رة ،بجانب
عالم���ات تجارية عالمية راس���خة ،مثل «نايك���ي» ،و«ديزني» ،و«أوبر»
(كما تفوقت بثالث مراتب على الشركة المنافسة لها« ،بينيفت»).
وي���رى الخب���راء أن تراب���ط «الش» بالمس���تهلكين ،يأت���ي نتيج���ة
اإلنطباع القوي الذي تتركه في المستهلكين حول مناصرتها للقضايا
الهادف���ة ،إذ تعم���ل الش���ركة ب���كل فخ���ر وبعالنية ،على دع���م قضايا
إجتماعية بارزة ،مثل حماية الحيوانات والبيئة وحقوق اإلنسان.
وف���ي الواليات المتح���دة ،تبوأت عالمة الصق الج���روح باند إيد
( )Band-Aidمرتب���ة غير متوقعة وهي رق���م  ،24كما تفوّقت على
جميع العالمات التجارية في خانة «أنا أثق».

قيمة العالمة التجارية
من المفيد أيضاً مقارنة نتائج مؤشر إرتباط المستهلك بالعالمة
التجاري���ة ،بقائم���ة أفضل العالم���ات التجارية العالمية الراس���خة،
والت���ي تهدف إل���ى تصنيف العالمات التجارية وفق���اً لقيمتها .ومن
الالف���ت أن ن���رى طيفاً م���ن العالم���ات التجارية التي تُع���د من بين
العالمات التجارية األكثر قرباً من المستهلكين ،لكنها ال تتمتع بأي
وجود يُذكر ضمن مؤشر قيمة العالمة التجارية ،مثل Pinterest
و Netflixو .Spotifyورغ���م أن هذه الش���ركات الرقمية حديثة
العه���د ،إال أنها تتمتع بجموع غفيرة من المس���تخدمين المخلصين،
إال أن قدرتها على تحقيق الربحية غير مستقرّة .وفي الوقت عينه،
فإن بعض العالمات التجارية عالية القيمة ،كش���ركتي «مرسيدس-
بن���ز» و«ك���وكا كوال» ،فإنه���ا ال تصل إلى المراتب الخمس���ين األولى
ضمن مؤشر إرتباط المستهلك بالعالمة التجارية ،مما يد ُّل على أن
هذه العالمات التجارية تلحق بالركب ببطء.
)Union of Arab Banks (April 2022

موضوع الغالف

العالمة التجارية األسرع نمو ًا في العالم
«أرامكو العالمة التجارية األعلى قيمة»

حصدت كبرى ش���ركات النف���ط والغاز أرامكو م���رة أخرى ،لقب
العالمة التجارية األعلى قيمة في الش���رق األوس���ط ،في آخر تقرير
نش���رته ش���ركة  Brand Financeاإلستش���ارية الرائدة في مجال
تقيي���م العالمات التجارية .وقد بلغت قيمة العالمة التجارية لش���ركة
النفط الوطنية الس���عودية  43.6مليار دوالر ،وس���جلت زيادة س���نوية
قدره���ا  ،% 16م���ا جعلها تحت���ل المرتبة  31بين أعل���ى  500عالمة
تجاري���ة قيمة في العالم .وبذلك تتفوق على مجموعة من  7عالمات
تجارية من المنطقة في تصنيف  Brand Financeاألخير ألفضل
 500عالمة تجارية عالمياً لعام .2022
تض���ع الش���ركة اإلستش���ارية الرائ���دة ف���ي تقيي���م العالم���ات
التجاري���ة  Brand Financeس���نوياً  5آالف م���ن كب���رى العالمات
التجاري���ة تحت اإلختبار ،وتنش���ر م���ا يقرب م���ن  100تقرير يصنّف
العالم���ات التجاري���ة في جمي���ع القطاعات والبل���دان .وتدرج أفضل
 500عالم���ة تجارية في العالم من حي���ث القيمة والقوة في تصنيف
 Brand Financeألفض���ل  500عالمة تجارية عالمياً ،الذي يُقدّم
للعام الـ  16توالياً هذا العام.
بع���د أن ش���هد القطاع فت���رة عصيبة ف���ي بداية إنتش���ار جائحة
فيروس كورونا المس���تجد ( ،)COVID-19إنتعش���ت أسعار النفط
ف���ي العام  ،2021مدعوماً بأزم���ة الغاز الطبيعي التي أدت إلى تحول
الشركات إلى منتجات النفط الخام .وقد أدت الزيادة في الطلب إلى
زي���ادة أرباح أرامكو ف���ي الربع الثالث بأكثر م���ن ثالثة أضعاف؛ مما
ساعد في رفع قيمتها السوقية إلى  2تريليون دوالر.
وفي إش���ارة إلى ثقتها وطموحها إلس���تمرار النمو ،أعلنت أرامكو
عن خطط لزيادة طاقتها اإلنتاجية من  12مليون برميل يومياً إلى 13
مليوناً في حلول العام  .2027وواصلت الشركة اإلستثمار بكثافة في
)Union of Arab Banks (April 2022

عالمتها التجارية لدعم النمو في كل من األعمال األساسية والنامية،
م���ن خالل حملة عالمي���ة باإلضافة إلى اإلس���تثمارات في الرياضة؛
بدءاً من الفورموال  1ووصوالً إلى الغولف.

«بترول �أبو ظبي الوطنية» �( -أدنوك)
حققت ش���ركة بترول أب���و
ظبي الوطني���ة (أدن���وك) ،نم���واً
مثي���راً لإلعجاب بنس���بة % 19
ف���ي قيم���ة العالم���ة التجاري���ة
لتص���ل إل���ى  12.8ملي���ار دوالر،
وه���ي األس���رع بي���ن أكب���ر 10
عالمات تجارية للنفط والغاز على مس���توى العالم ،وال تزال تحافظ
عل���ى إحتالله���ا للمرتبة الثاني���ة كأكثر العالم���ات التجارية قيمة في
المنطق���ة .تُعتبر أدنوك إحدى العالمات التجارية القليلة في القطاع
التي شهدت إرتفاعاً في درجة مؤشر قوة العالمات التجارية بمقدار
 +2.0نقطة ،مما يُظهر جليًا في س���معتها الممتازة بين المس���تثمرين
والمساهمين الدوليين وثقتهم بها.
أعلن���ت أدن���وك ،الع���ام الماض���ي ،زي���ادة إحتياطياته���ا الوطنية
بمقدار  4مليارات برميل من النفط و 16تريليون قدم مكعب من الغاز
الطبيعي ،كذلك زيادة قدرها  5مليارات دوالر في نفقاتها الرأسمالية
لتص���ل إل���ى  127ملي���ار دوالر ،به���دف تمكين خطط تعزي���ز كل من
عملي���ات التنقيب واإلنتاج والمحفظة االس���تثمارية لعمليات التكرير.
وبنظرة تتطلع إلى المستقبل ،وتماشياً مع إستراتيجية تحقيق الحياد
المناخي في حل���ول العام  2050التي تضعها قيادة اإلمارات العربية
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022
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المتحدة ،تتبنّى أدنوك سياس���ة التح���ول في مجال الطاقة من خالل
المبادرات اإلس���تراتيجية ،بما في ذلك مشروعها العالمي المشترك
للطاقة النظيفة ،بالتعاون مع ش���ركة طاقة وشركة مبادلة الذي يُركز
على الطاقة المتجددة والهيدروجين األخضر   .
وبعي���داً عن تقييم العالمة التجاري���ة ،تُحدد Brand Finance
أيض���اً الق���وة النس���بية للعالم���ات التجارية من خالل س���جل متوازن
من المقاييس يقيّم اإلس���تثمار التس���ويقي وحقوق المساهمين وأداء
األعم���ال .يجم���ع تقيي���م  Brand Financeلحقوق المس���اهمين،
الحاص���ل عل���ى إعتم���اد الج���ودة  ،ISO 20671بين بيان���ات أبحاث
الس���وق األصلي���ة من نحو  100ألف مش���ارك في أكثر م���ن  35دولة
وفيما يقرب من  30قطاعاً.

«�إت�صاالت»
وفقً���ا له���ذه المعايي���ر ،تُعد
ش���ر كة إ تصا ال ت ا لعال مة
التجاري���ة األق���وى ف���ي الش���رق
األوس���ط وإفريقيا للعام الثاني
توالياً ،بحصولها على  89.2من
 100مع تصني���ف القوة AAA
المقاب���ل له���ذه الدرج���ة .وق���د وفّر معرض إكس���بو  2020لش���ركة
إتصاالت منصة إلثبات قدراتها بإعتبارها عنصر تمكين إستراتيجياً
للتحوّل الرقمي لدولة اإلمارات العربية المتحدة .وقد س���اعد تركيز
ش���ركة إتص���االت على تعزي���ز تجربة العم�ل�اء والعمل ب���روح حملة
«ملتزم���ون معاً» العالمة التجارية في زيادة درجتها على مؤش���ر قوة
العالم���ات التجارية الخاصة بها بمق���دار  1.8+نقطة؛ وبذلك ترتفع
لتص���ل إل���ى تصنيف أق���وى  20عالمة تجارية على مس���توى العالم،
بإحتالله���ا المركز الثامن عش���ر ،فض�ل�اً عن تقلّده���ا لقب العالمة
التجارية األقوى واألولى في مجال اإلتصاالت على مستوى العالم.
باإلضاف���ة إل���ى أدائه���ا الق���وي ،وفق���اً لمؤش���ر ق���وة العالمات
التجاري���ة ،ش���هدت ش���ركة إتص���االت ،الت���ي تتمتع بأعل���ى محافظ
العالم���ات التجاري���ة اإلس���تثمارية قيم���ة في مج���ال اإلتصاالت في
الش���رق األوسط ،زيادة في قيمة عالمتها التجارية من  8.5مليارات
دوالر إل���ى  10.1ملي���ارات دوالر ،وبذلك تنضم إل���ى تصنيف أفضل
 200عالمة تجاري���ة في تصنيف  Brand Financeألفضل 500
عالمة تجارية عالمياً هذا العام.

«الإت�صاالت ال�سعودية (»)stc
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واصلت شركة اإلتصاالت الس���عودية ( ،)stcالعالمة التجارية
ف���ي مجال اإلتصاالت ،تحقيق مس���توى جيد من النم���و هذا العام،
حيث زادت قيمة عالمتها التجارية بنس���بة  % 16لتصل إلى 10.6
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022

مليارات دوالر .وعلى مدار فترة
تفش���ي الجائح���ة ،كان���ت stc
العالمة التجارية األسرع نمواً
ف���ي المنطق���ة وفقً���ا لتصنيف
 Brand Financeألفض���ل
 500عالم���ة تجاري���ة عالمي���اً،
م���ع زي���ادة في قيمة العالمة التجارية بنس���بة  % 32خالل العامين
الماضيين ،وق���د إضطلعت عملية إعادة التصميم الناجحة للعالمة
التجاري���ة بدور رئيس���ي في هذا اإلنجاز .وتأت���ي النتائج القوية مع
إس���تمرار العالم���ة التجارية في اإلس���تثمار والتنوي���ع .وأعلنت هذا
العام أنها ستستثمر  400مليون دوالر لبناء أكبر مركز بيانات قائم
على الس���حابة في المنطقة ،وقد مُنحت شركة  STC Payالتابعة
له���ا واح���دة من أولى تراخي���ص الخدمات المصرفي���ة الرقمية في
المملكة العربية السعودية.
وتتمثل العالمات التجارية الثالث المتبقية من المنطقة في بنك
قط���ر الوطن���ي «( »QNBبقيم���ة  7.1ملي���ارات دوالر) ،وطي���ران
اإلم���ارات ( 5.0ملي���ارات دوالر) ،وس���ابك (بقيمة  4.7ملي���ارات
دوالر).

�إعالن  TikTokالعالمة التجارية
الأ�سرع نموًا في العالم
باإلنتق ��ال بعيداً عن منطقة الش ��رق
األوسط ،تم إعالن  TikTokالعالمة
التجاري���ة األس���رع نم���واً ف���ي
العال���م ،وفق���اً ألح���دث تقري���ر،
حي���ث زادت قيم���ة العالم���ة
التجاري���ة بمقدار ثالثة أضعاف
ال بنس���بة  ،% 215أسفر عن
في العام الماضي .وش���هدت نمواً مذه ً
زي���ادة في قيمة العالمة التجارية للتطبي���ق الترفيهي من  18.7مليار
دوالر ف���ي الع���ام  2021إلى  59.0مليار دوالر هذا العام ،وقد إحتلت
بذل���ك المرتب���ة  18بين أعلى  500عالمة تجارية قيمة في العالم ،ما
يجعلها أعلى الوافدين الجدد قيمة في تصنيف Brand Finance
ألفضل  500عالمة تجارية عالميًا لعام .2022
مع إستمرار قيود فيروس كورونا المستجد ( )COVID-19في
جميع أنحاء العالم طوال عام  ،2021شهدت وسائل الترفيه الرقمية
ووس���ائل التواص���ل اإلجتماعي وخدم���ات البث نمواً مس���تمراً ،ويُعد
ال واضحاً على كيفية تغيُّر إس���تهالك وس���ائل
صع���ود  TikTokدلي ً
التواص���ل اإلجتماعي .م���ن خالل عرضه لمحت���وى ترفيهي ولطيف،
زادت ش���عبية التطبي���ق في جميع أنحاء العال���م ،ومع ذلك ،فقد عمل
أيضاً كمنفذ إبداعي ووفر وس���يلة لألش���خاص للتواص���ل أثناء فترة
)Union of Arab Banks (April 2022

اإلغالق   .
ف���ي الوقت نفس���ه ،أدت الش���راكات اإلس���تراتيجية ،مثل رعاية
 TikTokلبطول���ة ال���دوري األوروب���ي لع���ام  ،2020إل���ى تع���رّف
مجموعات ديموغرافية أخرى عليه خارج قاعدة مستخدميه األصلية
من الجيل زد .وقد كس���ر حاجز المليار مس���تخدم ف���ي العام 2021
وأصب���ح التطبي���ق األكثر تنزي�ًل�اً على متج���ر  Google Playعلى
 Androidومتجر .Apple App Store
وبوجه عام ،تحتل العالمات التجارية في مجال وس���ائل التواصل
اإلجتماعي المراتب الثالث األولى من حيث العالمات تجارية األسرع
نمواً في التصنيف ،حيث يتبع  TikTokفي التصنيف تطبيق وسائل
التواصل اإلجتماعية ( Snapchatإرتفع���ت قيمة العالمة التجارية
 % 184لتص���ل إلى  6.6ملي���ارات دوالر) ،وعالمة اإلنترنت التجارية
بكوري���ا الجنوبية ( Kakaoالت���ي حققت ارتفاعً ا في قيمتها بنس���بة
 % 161لتصل إلى  4.7مليارات دوالر).

 Appleتحتفظ بالمركز الأول
بقيمة غير م�سبوقة
إحتفظت  Appleبلق���ب
العالمة التجارية األعلى قيمة
ف���ي العالم بعد زي���ادة قدرها
 % 35لتص���ل إل���ى 355.1
ملي���ار دوالر ،وه���ي أعل���ى
قيم���ة للعالم���ات التجاري���ة
تم تس���جيلها على اإلط�ل�اق في تصني���ف Brand Finance
ألفضل  500عالمة تجارية عالمياً.
ش���هدت شركة  Appleعاماً رائعاً في العام  ،2021ويبدو
ه���ذا واضح���اً من خالل اإلنج���از الذي حققته ف���ي بداية العام
 ،2022إذ تُع���د الش���ركة األولى التي بلغت قيمتها الس���وقية 3
تريليونات دوالر .ويكمن السر وراء سجل النجاح الطويل لشركة
التكنولوجيا العمالقة ف���ي تعزيز مكانة عالمتها التجارية ،ومع
ذلك يُعزى نموّها األخير إلى إدراك الش���ركة أنه يُمكنها تطبيق
عالمته���ا التجاري���ة بش���كل فعَّال عل���ى نطاق أوس���ع بكثير من
الخدمات.
وال تزال مبيعات هاتف  iPhoneتمثل نحو نصف مبيعات
العالم���ة التجارية .رغم ذلك ،ش���هد هذا العام اهتمام Apple
بمجموعة منتجاته���ا األخرى مع جيل جديد من أجهزة ،iPad
وتجديد شامل ألجهزة  ،iMacوتقديم أجهزة  .AirTagsكما
تطورت مجموعة خدماتها ،بدءًا من  Apple Payووصوالً إلى
 ،Apple TVإلى حد كبير وتزايدت أهميتها ودورها في نجاح
العالمة التجارية.
)Union of Arab Banks (April 2022

إضاف���ة إل���ى ذل���ك ،ت���درك  Appleأهمي���ة تواؤمه���ا م���ع
إحتياج���ات عمالئه���ا للحف���اظ على قيم���ة العالم���ة التجارية.
ونظ���راً إلى أن الخصوصية وحماية البيئة كانا المجالين األكثر
أهمي���ة ،فق���د ع���زّزت  Appleمؤهالتها على كلت���ا الجبهتين.
ويظهر ذلك جلياً في زيادة الش���فافية في سياس���ة الخصوصية
لمتج���ر التطبيق���ات ،الت���ي أدت إلى تعزيز ثقة المس���تخدم في
العالمة التجارية ،كذلك إعالنها عن إنتقال المزيد من ش���ركاء
التصنيع لديها إلى إستخدام الطاقة المتجددة بنسبة ،% 100
وأن الش���ركة ته���دف للوصول إل���ى الحياد الكربون���ي في حلول
العام .2030

  AmazonوGoogle

شهدت كل من (Amazon
 )Googleأيض���اً مس���تويات
جيدة من النمو ،حيث حافظتا
عل���ى ترتيبهم���ا ف���ي تصني���ف
 Brand Financeألفض���ل
 500عالم���ة تجاري���ة عالمي���اً
بع���د  Appleف���ي المركزي���ن
الثان���ي والثالث توالياً .وقد إنضمّت  Amazonإلى  Appleفي
تخط���ي قيمة العالمة التجارية لحاجز الـ  300مليار دوالر بزيادة
قدرها  % 38لتصل إلى  350.3مليار دوالر ،وتجاوزت مشكالت
سلس���لة التوري���د العالمي���ة ونق���ص العمال���ة ف���ي ه���ذه العملية.
وش���هدت  Googleنمواً مش���ابهاً ف���ي قيم���ة العالم���ة التجارية
بنسبة  % 38لتصل إلى  263.4مليار دوالر.

تظل التكنولوجيا ال�صناعة الأعلى قيمة

يحص���د قطاع التكنولوجي���ا من جديد لق���ب القطاع األعلى
قيم���ة في تصني���ف  Brand Financeألفض���ل  500عالم���ة
تجاري���ة عالمي���اً ،حي���ث بلغت قيم���ة عالماته التجاري���ة مجتمعة
م���ا يق���رب م���ن  1.3تريلي���ون دوالر .وق���د إكتس���بت التكنولوجيا
والعالم���ات التجاري���ة التكنولوجية مزيداً م���ن األهمية في العالم
الحدي���ث ،وزاد تفاقم ه���ذا االتجاه نتيجة لجائحة فيروس كورونا
المستجد (.)COVID-19
تنض���م  50عالم���ة تجاري���ة تكنولوجي���ة إجم���االً ف���ي
التصني���ف ،وم���ع ذلك ،تُع���زى قيم���ة العالم���ة التجارية في
ه���ذا القطاع إلى ح���د كبير إلى ثالثة ش���ركات كبرى ،وهي
 ،Appleو( Microsoftبقيم���ة عالم���ة تجاري���ة  184.2مليار
دوالر) و( Samsung Groupبقيم���ة عالم���ة تجاري���ة 107.3
ملي���ارات دوالر) الالتي يش���كلن معاً أكث���ر من  % 50من إجمالي
قيمة العالمة التجارية في القطاع.
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022
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العالمات التجارية في قطاع ال�سياحة
البيع بالتجزئة ي�ستمر في االزدهار
ع���زّز قطاع التجزئ���ة مكانته بإعتباره ثان���ي أكثر القطاعات تُظهر بوادر الإنتعا�ش

قيم���ة في تصني���ف  Brand Financeألفض���ل  500عالم���ة
تجارية عالمياً ،متجاوزاً حاجز التريليون دوالر للمرة األولى.
قبل تفش���ي الجائحة ،كان قطاع التجزئة ثالث أعلى القطاعات
قيمة بعد القطاع المصرفي ،غير أن الطفرة التي ش���هدتها التجارة
اإللكتروني���ة أدت إل���ى إزده���ار القط���اع بينما ظل قط���اع الخدمات
المصرفية كما هو .وعلى مدار فترة الجائحة ،أصبح البيع بالتجزئة
أس���رع الصناع���ات الكبرى نم���واً في تصني���ف Brand Finance
ألفض���ل  500عالم���ة تجاري���ة عالمي���اً ،مع زي���ادة قيم���ة عالماته
التجاري���ة بنس���بة  ،% 46متفوقاً بذلك على قطاع���ي التكنولوجيا
ووسائط اإلعالم اللذين نموا بنسبة  % 42و % 33توالياً.

العالمات التجارية الدوائية ت�شهد نمو ًا �صحي ًا

أصبح���ت العالمات التجارية الدوائي���ة محط اهتمام الجميع
من���ذ بداي���ة الجائح���ة ،حيث لج���أ العالم إل���ى القطاع ف���ي إنتاج
اختبارات ولقاحات فيروس كورونا المس���تجد (.)COVID-19
نتيجة لذلك ،فليس من المس���تغرب أن يش���هد القطاع نمواً أسرع
في تصني���ف  Brand Financeألفض���ل  500عالم���ة تجارية
عالمياً عل���ى م���دار العامي���ن الماضيين أكثر م���ن أي قطاع آخر.
تضاع���ف ع���دد العالمات التجاري���ة الدوائية الت���ي لحقت بركب
التصنيف من أربعة إلى ثمانية ،مع زيادة قيمة العالمات التجارية
بنسبة  % 94لتصل إلى  54.0مليار دوالر.
وق���د زادت قيمة جميع العالمات التجارية الثماني الواردة
ف���ي التصني���ف عم���ا كان���ت عليه في ع���ام  ،2020وش���هدت
العالم���ات التجاري���ة الت���ي أنتجت لقاح���ات في���روس كورونا
المستجد ( )COVID-19أكبر الزيادات.

Johnson & Johnson
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ال تزال شركة Johnson
&  Johnsonف����ي مقدم����ة
الركب م����ن حيث القيمة ،حيث
إرتفعت قيمة العالمة التجارية
بنس���بة  % 24لتص���ل إل���ى
 13.4ملي���ار دوالر .وحص���دت العالمة التجاري���ة الوافدة حديثًا على
التصنيف  AstraZenecaعلى لقب األس���رع نمواً في هذا القطاع،
م���ع إرتف���اع ملحوظ في قيمة العالمة التجارية بنس���بة  % 77لتصل
إلى  5.6مليارات دوالر ،تليها شركة  Pfizerباعتبارها ثاني العالمة
التجارية الدوائية من حيث سرعة النمو بنسبة  ،% 58حيث إرتفعت
قيمة عالمتها التجارية إلى  6.3مليارات دوالر.
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022

ال ت����زال قيم����ة العالم����ات التجاري����ة لقط����اع الس����ياحة
منخفض����ة بش����كل ع����ام عن����د مقارنته����ا بتقييم����ات م����ا قبل
الجائحة ،إذ يعوقها انخفاض عدد العالمات التجارية الواردة
في تصني����ف  Brand Financeألفض���ل  500عالم���ة تجاري���ة
عالمياً م���ن  15إل���ى  .9ومع ذلك ،ففي بادرة واع���دة على اإلنتعاش،
شهدت جميع العالمات التجارية للقطاع التي وردت في تصنيف هذا
العام نمواً إيجابياً في قيمة العالمة التجارية.
سجل قطاع الفنادق أسرع مستوى من النمو ،مع انضمام عالمتين
تجاريتين إلى التصنيف ،وهما ( Hiltonالتي إرتفعت قيمتها بنس���بة
 % 58لتص���ل إل���ى  12.0مليار دوالر) و( Hyattالتي إرتفعت قيمتها
بنس���بة  % 26لتصل إلى  5.9مليارات دوالر) ،وقد زادت اآلن قيمته
عما كانت عليه قبل انتش���ار الجائحة .وش���هدت العالم���ات التجارية
لخط���وط الطي���ران ،بما ف���ي ذلك طي���ران اإلمارات (بقيم���ة عالمة
تجاري���ة  5.0مليارات دوالر) ،إرتفاعً ا ف���ي قيمة العالمة التجارية مع
زيادة رحالت الس���فر الدولي والمحلي ،رغم عدم تعافي أي منها إلى
مستواها السابق للجائحة حتى اآلن .ويسري الوضع نفسه على منصة
الحجز عب���ر اإلنترنت ( booking.comبقيمة  8.7مليارات دوالر)
وشركة تأجير السيارات ( Enterpriseبقيمة  7.1مليارات دوالر).

 WeChatتحتفظ بلقب
�أقوى عالمة تجارية في العالم
ال ت���زال عالم��� ة W e
 Chatالتجاري���ة الصيني���ة
العالم���ة التجاري���ة األق���وى في
العال���م ،حيث إحتفظ���ت باللقب
للعام الثاني توالياً ،فقد س���جلت
الدرج���ة  93.3م���ن  100عل���ى
مؤش���ر قوة العالمة التجارية ( )BSIوتصنيف  +AAAالمقابل لهذه
الدرجة.
تضطل���ع  WeChatبدور أساس���ي ف���ي الحي���اة اليومية في
الصي���ن ،إذ تق���دم مجموعة خدمات ش���املة تتيح للعمالء إرس���ال
الرس���ائل وإجراء مكالم���ات الفيديو وطلب الطعام والتس���وق .كما
أدت دوراً أساس���ياً في معركة البالد ضد فيروس كورونا المستجد
( ،)COVID-19حي���ث يس���تخدم أكث���ر م���ن  700مليون ش���خص
خدماته���ا لحجز اللقاحات واإلختبارات .ويُس���اعد تخلل التطبيق
لجميع جوانب حياة األش���خاص ف���ي تحقيق نتائج قوية من حيث
س���معته وأهميت���ه بي���ن المس���تهلكين الصينيي���ن ،وفق���اً ألبحاث
.Brand Finance
)Union of Arab Banks (April 2022

م�ؤ�شر الأو�صياء على العالمات التجارية

ت���م توس���يع نطاق مؤش���ر  Brand Financeلألوصي���اء عل���ى
العالم���ات التجارية ليضم اآلن أفضل  250مدي���راً تنفيذياً في العالم.
وق���د كان أفض���ل وصي على العالمة التجارية لهذا العام س���اتيا ناديال
م���ن  .Microsoftيعود الفضل إلى ناديال ،الذي أصبح أيضاً رئيس���اً
للش���ركة هذا العام ،في التغيير الشامل لشركة  Microsoftمن خالل
تغيي���ر ثقافتها إلى ثقافة العمل الجماعي واإلبتكار والش���مولية وغرس
عقلية تركز على النمو في جميع أقسام الشركة.
يهيم���ن األوصياء على العالمات التجارية من قطاعي التكنولوجيا
ووس���ائط اإلعالم على المراكز العشرة األولى في الترتيب .ويحتل تيم
كوك المرتب���ة الثاني���ة الت���ي اكتس���بها ع���ن ج���دارة ،بع���د أن أش���رف
على  Appleف���ي ه���ذا الع���ام ال���ذي حطّ مت في���ه األرقام القياس���ية،
وجعله���ا أول ش���ركة تحق���ق قيمة س���وقية قدره���ا  3تريليون���ات دوالر.
ينض���م إلى كوك األوصي���اء على العالمة التجارية لعدد من األس���ماء
التجاري���ة ،حيث حصد كل من هواتنغ ما م���ن ( Tencentالترتيب
الرابع) ،وسوندار بيتش���اي من ( Googleالترتيب الخامس) ،وريد
هاستينغز من ( Netflixالسابع) أعلى الترتيبات.
على المس����توى القطري ،فإن مؤش����ر  Brand Financeلألوصياء

على العالمات التجاري����ة لعام  2022يعكس تصنيف Brand Finance
ألفض����ل  500عالم����ة تجارية عالمياً لعام  ،2022حي����ث تتصدّر الواليات
المتحدة والصين الريادة .وهناك  101مدير تنفيذي من الواليات المتحدة،
أي ما يمثل  % 40من المؤشر ،و 47من الصين ،أي ما يمثل .% 19
وقد كان الرئيس التنفيذي األعلى مرتب ًة من خارج الواليات المتحدة
والصين الوصي على العالمة التجارية أدنوك ،الدكتور س���لطان الجابر.
وقد حصد المركز الـ  15في الترتيب ،ويُعتبر أيضاً القائد األعلى مرتبة
ف���ي قطاع النف���ط والغاز .وبص���رف النظر عن دوره في أدنوك ،يش���غل
الدكتور س���لطان مناصب علي���ا في حكومة اإلم���ارات العربية المتحدة،
ويُعتبر شخصية بارزة في تعزيز التنويع والنمو في اإلقتصاد اإلماراتي.
بوجه عام ،تتمتع اإلمارات العربية المتحدة بثقل كبير في مؤش���ر
األوصي���اء عل���ى العالم���ات التجاري���ة لع���ام  .2022وإنض���م المديرون
التنفيذي���ون للعالم���ات التجارية اإلماراتية الث�ل�اث الواردة في تصنيف
 Brand Financeألفض���ل  500عالم���ة تجاري���ة عالمياً لعام 2022
إلى المؤش���ر وقد س���جلوا جميعاً درجات أعلى م���ن العام الماضي ،مع
إنضمام الش���يخ أحمد بن س���عيد آل مكتوم من طي���ران اإلمارات (في
الترتيب  )34وحاتم دويدار من ش���ركة إتصاالت (في الترتيب  )79إلى
الدكتور سلطان في تصنيف أفضل .100

بنك مصر يرفع الفائدة  % 1على القروض الشخصية والسيارات

قرر بنك مصر رفع نسبة الفائدة  % 1على القروض الشخصية
والس���يارات لألف���راد ( 23آذار/مارس  )2022بعد ق���رار «المركزي
المص���ري» برفع الفائدة  % 1بحس���ب مس���ؤول خدم���ة العمالء في
البنك.
وقرر البنك المركزي ،رفع سعر الفائدة بنسبة  % 1للمرة األولى
منذ  5سنوات ،لتصبح  % 9.25لإليداع و % 10.25لإلقراض.
وس���جلت نس���بة الفائدة على القروض الشخصية في بنك مصر
بع���د الزيادة بي���ن  % 16.85س���نوياً إلى  % 20.5س���نوياً متناقصة
)Union of Arab Banks (April 2022

حس���ب نوع البرنامج مرتبات أو مهن حرة .كما سجلت نسبة الفائدة
بع���د الزي���ادة على قروض الس���يارات المالك���ي الجدي���دة بين 17.5
 %إلى  % 19.5س���نوياً على أس���اس متناقص حس���ب نوع البرنامج
وإمكانية تحويل العميل الراتب على البنك.
وقرار زيادة الفائدة على قروض الس���يارات والش���خصية في بنك
مصر يطبق على القروض الجديدة وليس السابقة .وكان البنك األهلي
ق���رر أخي���راً رفع نس���بة الفائدة على قروض الس���يارات والش���خصية
بنسبة  % 3بعد قرار «المركزي» برفع الفائدة وطرح شهادة .% 18
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022
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الملتقيات والندوات

اإلمارات ت ُعزز مكانتها بين أضخم  20دولة في العالم
في جذب اإلستثمار األجنبي المباشر

ملتقى اإلستثمار السنوي ( 2022الدورة الـ )11

في إكسبو  2020دبي بمشاركة تخطّ ت الـ  174دولة:
«اإلستثمار في اإلبتكار المستدام من أجل مستقبل مزدهر»

نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي ،الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،وكبار رجال الدولة في اإلمارات العربية المتحدة،
خالل حضور «إكسبو  2020دبي»

تحت��ل دول��ة اإلمارات العربية المتحدة مكانتها بين أهم  20دولة في العالم ،لجذب اإلس��تثمار االجنبي المباش��ر ،وفي العام
ُّ
 2021إرتفع اإلستثمار األجنبي المباشر في الدولة إلى  % 4مقارنة بعام  .2020وتُ مثل اإلمارات نموذج ًا في تحقيقها قفزة
نوعية في سياس��تها اإلس��تثمارية بناء على نموذج أكثر مرونة وإستدامة ،وأكثر إنفتاح ًا على األسواق العالمية ،ويتواكب مع
التوجهات المستقبلية والتكنولوجيا.
في هذا الس��ياق ،برعاية الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم ،نائب رئي��س الدولة ،رئيس مجلس ال��وزراء ،حاكم دبي ،إنطلقت
فعالي��ات ملتق��ى اإلس��تثمار الس��نوي ( 2022ال��دورة ال��ـ  )11في مرك��ز دبي للمع��ارض في إكس��بو  2020دبي (ثالث��ة أيام)،
بعنوان« :اإلس��تثمار في اإلبتكار المستدام من أجل مس��تقبل مزدهر» ،والذي يُ مثّ ل مظلة عالمية لكافة المهتمين في الشأن
اإلس��تثماري ف��ي العال��م ،من ُصنّ ��اع القرار والمس��ؤولين الحكوميي��ن والمس��تثمرين ورواد األعمال ،وأصح��اب رؤوس األموال
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والخب��راء والمحللين واألكاديميين في العالم ،بمش��اركة وفود رس��مية ومش��اركين م��ن أكثر من  174دولة ف��ي العالم .وتُ وفر
فعالي��ات الملتقى تقييم ًا حقيقي ًا لفرص اإلس��تثمار في أس��واق عالمية عدة ،ولس��وق دولة اإلم��ارات العربية المتحدة التي
تُ عتبر واحدة من أكثر األقطاب اإلقتصادية حيوية في العالم .وتميّ ز اليوم األول بحضور عالمي قوي ،ما يُ عتبر مؤشر ًا مهم ًا
حيال تعافي األسواق العالمية بعد مرحلة جائحة «كوفيد .»19 -
وركز الملتقى على مس��تقبل المش��هد اإلقتصادي العالمي وإنعكاس��اته على اإلس��تثمارات األجنبية المباش��رة ،وآفاق النمو
في األس��واق الناش��ئة ،وأهمية إستقطاب اإلس��تثمارات األجنبية من خالل التحفيز اإلس��تثماري والتشريعات اإلستثمارية
والمرونة في دخول األسواق الناشئة.
إفتت���ح وزي���ر اإلقتص���اد اإلمارات���ي ،عب���د اهلل بن ط���وق المري،
فعاليات الملتقى ،وحظيت الدول المشاركة ،بفرصة عرض معلومات
ع���ن فرص وظ���روف إس���تثماراتها ،وتقدي���م ع���روض إقتصادية من
خالل جلس���ات خاصة مركّزة تُق���ام على هامش المتلقى ،إضافة إلى
إجتماعات العمليات التجارية واألعمال والحكومات.
بن طوق المري
ف���ي الكلمات ،تحدث وزير اإلقتصاد اإلماراتي عبد اهلل بن طوق
المري ،فشدّد على «أهمية اإلستثمار في المستقبل ،في وقت يشهد
فيه اإلس���تثمار العالمي تغيّرات متس���ارعة ،بفضل عوامل عدة تأتي
منها مس���يرة التح���ول الرقمي» ،مؤك���داً «أهمية اإلس���تثمار األجنبي
المباشر في تحقيق النمو اإلقتصادي واإلزدهار للدول».
مينيخانوف
م���ن جانبه ،أبدى رئيس جمهورية تتارس���تان رس���تم مينيخانوف
س���عادته بالمشاركة في ملتقى اإلس���تثمار السنوي «الذي يشهد نمواً
ومش���اركة متزاي���دة كل عام» .وق���ال« :لقد ظلت جمهورية تتارس���تان
مش���اركاً نش���طاً ف���ي ملتقى اإلس���تثمار الس���نوي منذ الع���ام .2011
وقد إس���تمعنا في الملتق���ى إلى آراء العديد من الخبراء ومناقش���ات
مس���تفيضة حول العديد من القضايا المهمة والتي تتعلق باإلستثمار
في اإلبتكار لمستقبل مزدهر».
أض���اف مينيخان���وف« :إن من أه���م السياس���ات العالمية زيادة
اإلس���تثمار في اإلنتعاش اإلقتصادي والتنمية واإلبتكار .وتقدم دولتنا
نموذجاً للنمو المستقر في كافة المجاالت» ،مشيراً إلى «أن جمهورية
تتارس���تان الحديث���ة هي واحدة م���ن البلدان الرائدة ف���ي جمهوريات
روس���يا اإلتحادية في قطاعات الصناع���ة والعلوم والتعليم .كما تولي
اإلبتكار إهتماماً خاصاً إلى جانب أنها رائدة في التحوّل الرقمي في
كافة القطاعات .وأقدم الدعوة لزيارة تتارس���تان إلستشكاف الفرص
المتوافرة في سوقنا النامية».
لوسيا راميريز
وإس���تهلت نائب���ة رئيس كولومبيا ،الدكتورة مارثا لوس���يا راميريز
كلمته���ا ،بتس���ليط الض���وء عل���ى الحاجة إل���ى «اإلبتكار المس���تدام»،
)Union of Arab Banks (April 2022

وزير اإلقتصاد اإلماراتي عبد اهلل بن طوق المري متحدث ًا

وتحسين سلسلة التوريد العالمية ،مع التركيز على حل أكثر «تكامالً»
على الصعيد العالمي.
جرينسبان
بدوره���ا ،أعرب���ت األمينة العامة لمؤتمر األم���م المتحدة للتجارة
والتنمي���ة (أونكتاد) ،ريبيكا جرينس���بان عن قلقه���ا إزاء نقص التنمية
والمس���اعدات المقدم���ة إل���ى البلدان النامي���ة .وقال���ت« :لقد إرتفع
اإلنتع���اش اإلقتص���ادي ف���ي العالم المتق���دم إل���ى  ،% 30ولكن في
البل���دان النامية ل���م يتخط حاجز الـ  % 20فق���ط .وللبلدان النامية
مجاالت كبيرة للنمو من حيث اإلستثمار في قطاعات حيوية».
سونجوي
بدوره���ا ،تقدم���ت وكي���ل األمين الع���ام لألمم المتح���دة واألمين
التنفيذي للجنة اإلقتصادية ألفريقيا فيرا سونجوي ،بتهنئة دبي على
إقامة هذا الحدث المهم ،وتطرقت إلى «التحديات التي تواجه القارة
األفريقية في فترة ما بعد الوباء».
البلوشي
وتن���اول وكيل دائ���رة التنمية اإلقتصادية في أبوظبي راش���د عبد
الكريم البلوشي «بيئة اإلستثمار المثالية التي تتّسم بالسهولة واليسر
الت���ي تُوفره���ا إم���ارة أبوظبي ودولة االم���ارات لتعزيز اإلس���تثمارات
الخارجية».
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022
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اإلجتماع اإلستثماري السنوي والتحديات التي تواجه القارة األفريقية

سيد
بدوره ،قال الرئيس التنفيذي في  Fincasa Venturesفارس
س���يد «نتطلّع إلى مقابلة الش���ركات الناشئة ورواد األعمال العالميين
ف���ي الملتق���ى ،لتزويده���م بالدع���م الالزم لدفع ش���ركاتهم الناش���ئة
واإلرتق���اء بميزاته���ا التنافس���ية ،ومنحهم ليس فقط قابلية التوس���ع،
لكن المقدار المناس���ب من التوس���ع الذي يناس���ب إمكاناتهم .كما أن
ه���ذا الملتقى يش���كل فرصة جيدة لتحقيق الش���راكة م���ع الحكومات
وش���ركات رؤوس األموال ،بغية خلق فرص إس���تثمار مش���ترك لدعم
النظام البيئي للشركات الناشئة في دبي».

تحديات اإلستثمار المباشر
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جلسات اليوم األول
ف���ي إطار المح���ور الرامي إل���ى جذب االس���تثمار األجنبي
المباش���ر إلى الدولة ،ركزت األنشطة المعدة على تمكين دخول
المزي���د من ف���رص األعمال المقبلة من مختل���ف أنحاء العالم.
وش���مل ذلك ورش العمل وجلس���ات النقاش التي تقوم بإدارتها
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022

شخصيات متخصصة رائدة في مجاالتها.
كما ش���هد اليوم األول حلقات مخصص���ة للنقاش العالمي
والتي تناولت دراس���ة وتحليل المش���هد اإلقتصادي في مناطق
معينة .كما عقدت مجموعة من إجتماعات الموائد المستديرة
لإلس���تثمار بمشاركة كبار المس���ؤولين الحكوميين من الوزراء
ورؤساء الهيئات ذات الصلة ،وذلك لخلق منصة لصناع القرار
الحكوميي���ن لمناقش���ة النم���اذج اإلس���تثمارية المجدي���ة التي
تتواف���ق م���ع المتطلبات الحكومي���ة واحتياجات المس���تثمرين
حول العالم.
وتضم���ن مح���ور مدن المس���تقبل ،مناقش���ات ح���ول المدن
الذكي���ة ،وكي���ف ينبغي التفكير ف���ي المدن الذكي���ة .كما ركزّت
الجلس���ة على مس���اعدة المس���تثمرين على تج���اوز التعقيدات
والتحديات والفرص حول المدن الذكية في المستقبل .وسلَّطت
ه���ذه الجلس���ة الضوء أيض���اً على أهمية االس���تثمار في الذكاء
االصطناعي والبنية التحتية الخضراء والزرقاء ،واالستثمار في
المدن الذكية في أفريقيا لدفع التحول االقتصادي.
وبقيادة لجنة رفيعة المستوى من الوزراء والمستثمرين والمدراء
التنفيذيي���ن الرئيس���يين من مختلف الدول ،س���لّط محور الش���ركات
الصغي���رة والمتوس���طة الض���وء على إس���تدامة الش���ركات الصغيرة
والمتوس���طة وبن���اء العالمات التجاري���ة الدائمة للش���ركات الصغيرة
والمتوس���طة ،والوصول إلى األس���واق ،وغيرها م���ن المواضيع ذات
الصلة.
جلسات اليوم الثاني
تناول���ت أعم���ال اليوم الثاني جلس���ة عمل حول الش���ركات
الناش���ئة وأداره���ا «يتر هوب���وود» ،خبير إس���تراتيجي عالمي،
)Union of Arab Banks (April 2022

تحليل المشهد اإلقتصادي في مناطق معينة

تقرير عالمي حول وكاالت ترويج اإلستثمار العالمية :2022
دول العال��م تع��رض فرصه��ا اإلس��تثمارية ف��ي خت��ام مُ لتق��ى
اإلستثمار
ركّز اليوم الختامي من الدورة الـ  11من ملتقى اإلس���تثمار
الس���نوي  ،2022على الفرص اإلس���تثمارية التي تُوفرها دول
العال���م ،حي���ث ش���هد الملتقى مش���اركات واس���عة النطاق من
دول كثي���رة ش���ملت أندونيس���يا والمغرب والكونغ���و ونيجيريا
والسعودية والصين والنيجر وكندا واألردن وقبرص وتتارستان
ودول أخ���رى غيره���ا من أمي���ركا الالتينية وأفريقي���ا وأوروبا
الشرقية.
وجرى تس���ليط الضوء على مكانة دول���ة اإلمارات العربية
المتحدة على الخارطة الدولية لإلس���تثمارات ،حيث كان الفتاً
شهية المستثمرين لإلستثمار في قطاعات حيوية متعددة في

دولة االمارات مثل القطاعات الصناعية والتجزئة والس���ياحة
والضيافة والذكاء اإلصطناعي والبلوكتشين والثورة الصناعية
الرابعة والفضاء وغيرها.
وفي السياق عينه ،قدَمت الشارقة فرصاً إستثمارية نوعية
والت���ي تُوفرها بفضل موقعه���ا الجغرافي على الخليج العربي،
كم���ا أن االمارة تُمثل إحدى الوجهات المفضلة لإلس���تثمارات
االجنبية ف���ي دولة اإلمارات .وباإلضافة إلى إمارة الش���ارقة،
كان إلم���ارة عجم���ان حضور ممي���ز ،حيث تم ع���رض الفرص
اإلس���تثمارية التي تُوفرها بفضل التكلفة المنخفضة لتأسيس
الش���ركات ومرون���ة قوانينها والبنية التحتي���ة القوية ،ما يجعل
منها وجهة جاذبة لإلس���تثمارات األجنبية ف���ي دولة اإلمارات
العربية المتحدة.
وش���هدت أعمال ملتقى اإلستثمار الس���نوي  ،2022خالل
فعالي���ات اليوم الثالث ،بعنوان اإلس���تثمار األجنبي المباش���ر،
سلس���لة من الجلسات الحوارية بمشاركة العديد من الشركات
والهيئات والتي إجتمع ممثلوها وأدلوا بآرائهم وقدموا أفكارهم
ومعرفتهم وخبراتهم في جميع المحاور.

وتح���دث فيها ج���ون وينزفين ،الرئيس التنفي���ذي لإلبتكار في
جامعة «نوفا س���اوث ايسترين» ،وآالن ليفان ،مركز «أن أس يو
براود» لإلبتكار.

جناح اإلستثمار في قبرص

من أجنحة المعرض

)Union of Arab Banks (April 2022

احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022
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مجسم حديقة شاطئ الممزر  -دبي
َّ

التقرير العالمي حول وكاالت ترويج اإلستثمار
العالمية 2022
وتم خالل الملتقى إطالق تقرير عالمي حول توجهات وكاالت
تروي���ج اإلس���تثمار العالمية ،ودار الحوار حول تطور الش���ركات
وقضاي���ا التنوي���ع اإلقتصادي التي واجهتها ،مم���ا أدى إلى زيادة
أهمي���ة اإلس���تثمار األجنبي المباش���ر .وإدراكاً منه���ا للتأثيرات
االيجابي���ة لإلس���تثمارات في دع���م النمو اإلقتص���ادي والتنمية
المس���تدامة ،قامت الحكوم���ات في جميع أنحاء العالم بإنش���اء
وكاالت ترويج اإلس���تثمار بهدف خلق الوعي بفرص اإلس���تثمار
الحالية ،وجذب المس���تثمرين ما يُس���هم ف���ي تعزيز خلق فرص
العمل وزيادة اإلنتاجية ،وتس���هيل تأس���يس ش���ركاتهم والتوس���ع
إقتصادياً .وش���ارك عدد من الخبراء ف���ي القطاع بآرائهم حول
القضاي���ا التي تواجههم ،باإلضاف���ة إلى أفكارهم حول الوكاالت
العالمية لترويج اإلستثمار.
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مشاركة سعودية مميزة في إكسبو  2020دبي
ش���هد ملتقى اإلستثمار السنوي ( ،2022الدورة الـ )11
في مركز دبي للمعارض في إكس���بو دبي  ،2020مش���اركة
س���عودية ممي���زة .وتُعتبر المملكة العربية الس���عودية ،أحد
أب���رز الدول المش���اركة ف���ي الملتق���ى .وعرض���ت أجنحة
المملك���ة العدي���د م���ن اإلس���تثمارات المتنوع���ة بخيارات
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022

متع���ددة ،لج���ذب مس���تثمرين عالميين ،في وقت تس���اهم
رؤية المملكة العربية السعودية  2030في نمو ملحوظ في
العديد من القطاعات ،ما يُقدم للمس���تثمرين فرصاً كبيرة
للنمو والنجاح.
وض���م المعرض جن���اح هيئة مناطق الم���دن الصناعية
ّ
والتقني���ة .وش���اركت «مدن» في التطوير واإلش���راف ،على
المناطق الصناعية والبنية التحتية المتكاملة منذ إطالقها
في العام  .2001وتقوم حالياً بإدارة  36مدينة صناعية في
المملكة ،باإلضافة إلى مدن صناعية خاصة ومجمعات.
وتعمل «مدن» وفق إس���تراتيجية محددة لإلستفادة من
الشراكات الخاصة .وتوظف شركات صناعية عالمية بارزة
وإس���تثمارات أجنبية تعود بالفائدة على القطاع الصناعي
الس���عودي من خ�ل�ال تقدي���م العديد من التس���هيالت في
المدن الصناعية.
كما حققت «مدن» تقدماً كبيراً في تحالفاتها الداخلية،
وجذب���ت حوال���ى  370ملي���ار ري���ال س���عودي حت���ى اليوم.
وفي خض ّم التح���وّل الصناعي العالمي المس���تمر ،وظّ فت
«م���دن» العديد من األدوات لتش���جيع الش���ركات الصغيرة
والمتوسطة والمؤسس���ات الوطنية الكبيرة ،للمساهمة في
التنمي���ة الصناعي���ة في الس���عودية ،وتالياً المس���اهمة في
تحقيق «رؤية  »2030أهداف إقتصاد مستقل ومتنوع.
)Union of Arab Banks (April 2022

األخبار والمستجدات

الحفل الختامي إلكسبو  2020دبي

اإلمارات ستبقى في تألقها وقوتها

الحفل الختامي إلكسبو  2020دبي

أكد الش��يخ محمد بن راش��د آل مكت��وم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجل��س الوزراء حاكم دبي ،أنه «خالل رحلة إكس��بو 2020
أظه��رت اإلمارات للعالم صورة مختلفة لإلبداع ،المس��ت عق��ول وقلوب جميع فئات المجتمع ،وأثب��ت أبناء اإلمارات قدرتهم
على مواجهة الصعاب والتحديات».
جاء ذلك خالل كلمة مس���جلة وجهها الشيخ محمد بن راشد إلى
الحف���ل الختام���ي إلكس���بو  2020دبي ،في حضور الش���يخ أحمد بن
س���عيد آل مكتوم ،رئيس هيئة دبي للطي���ران المدني الرئيس األعلى
لمجموعة طيران اإلمارات رئيس اللجنة العليا إلكس���بو  2020دبي،
والش���يخ منصور بن محمد بن راش���د آل مكت���وم ،رئيس مجلس دبي
الرياضي ،والش���يخة لطيفة بنت محمد بن راش���د آل مكتوم ،رئيس���ة
هيئ���ة الثقافة والفنون في دبي ،والش���يخ نهيان ب���ن مبارك آل نهيان،
وزير التس���امح والتعاي���ش المفوض العام إلكس���بو  2020دبي ،وريم
بنت إبراهيم الهاش���مي ،وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير
)Union of Arab Banks (April 2022

الع���ام إلكس���بو  2020دبي ،وأكد الش���يخ محمد بن راش���د «أن دولة
وصنع المس���تقبل في
اإلمارات س���تبقى دائماً مركزاً لتواصل العقول ُ
حكومة إس���تثنائية وقيادة الش���يخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد
أبوظب���ي نائب القائد األعلى للقوات المس���لحة ،وقال الش���يخ محمد
بن راش���د« :في كل لحظة من لحظات هذه الرحلة ،عكس���نا قِ يَم أهل
اإلمارات من محبة وضيافة ...فاليوم ليس نهاية إكسبو  2020وإنما
بداي���ة جديدة ..س���تبقى االمارات وس���تبقى دبي ف���ي تألقها وقوتها،
وصنع المس���تقبل ..بهذه الحكومة
وفي قدرتها على تواصل العقولُ ..
اإلستثنائية وقيادة أخي محمد بن زايد».
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022
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وش���ارك في «إكسبو 2020
دبي» ال���ذي إنطلقت أعماله في
األول من أكتوبر /تش���رين األول
 ،2021أكث���ر م���ن  190دول���ة،
فض�ل�اً عن مش���اركة المنظمات
والهيئات والمؤسس���ات الدولية،
والش���ركات المحلي���ة والعالمية،
كذل���ك الهيئ���ات األكاديمي���ة،
وضمن أكبر دورة إنعقاد ألضخم
معارض العال���م وأعرقها تاريخاً
وأشملها محتوى.
وأك���د ج���اي ش���ول ش���وي،
رئي���س الجمعي���ة العامة للمكتب
الدول���ي للمع���ارض «أن نج���اح
حفل ختام مبهر إلكسبو  2020دبي
إكس���بو  2020دب���ي ه���و نت���اج
الرؤي���ة التي تق���ف وراء تنظيمه
الناج���ح ،م���ع أول إنعقاد ل���ه في منطقة الش���رق األوس���ط وأفريقيا إلى محطته المقبلة ،وهي مدينة أوس���اكا اليابانية ،حيث قام الش���يخ
وجن���وب آس���يا ،كذل���ك هي الم���رة األولى التي يش���هد فيه���ا الحدث نهيان بن مبارك آل نهيان ،المفوض العام إلكسبو  2020دبي ،بتسليم
العالمي إقامة أجنحة مستقلة ألكثر من  190دولة» ،مؤكداً «أن نجاح راية إكس���بو إلى مس���ؤولي المكتب الدولي للمعارض ،الجهة العالمية
ه���ذه ال���دورة هو ثمرة جهد جماعي أساس���ه ال���دور المحوري لدولة المنظمة لمعرض إكس���بو ،والذين قاموا بدورهم بتس���ليم الراية إلى
اإلم���ارات العربي���ة المتحدة ،تكام ً
ال م���ع إس���هامات المكتب الدولي مس���ؤولي إكس���بو أوس���اكا وهما واكاميا كنجي ،وزير معرض «إكسبو
للمعارض ،بصفته الجهة المنظمة ،كذلك جميع الدول المشاركة من  2025أوس���اكا» ،وياش���يمورا هيريوفومي ،حاكم أوس���اكا ،في خطوة
مختلف أنحاء العالم».
رمزية أُس���دلت معها الس���تار على فعاليات إكسبو  2020دبي ،لتبدأ
وجرت مراسم تسليم وتس���لّم راية إكسبو ،إيذانا بإنتقال الحدث إستعدادات مدينة أوساكا إلستضافة الحدث في العام .2025

مراسم تسليم وتسلم راية إكسبو
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األخبار والمستجدات

الرصيد التراكمي لإلستثمارات األجنبية في الدولة
يتجاوز  630مليار درهم بنمو % 13.7

تدفقات اإلستثمار األجنبي المباشر الواردة لإلمارات
تسجل نمو ًا جديد ًا بنسبة  % 3.9في 2021
س���جلت تدفقات اإلستثمار األجنبي
المباش���ر ال���واردة إل���ى دول���ة اإلمارات
العربي���ة المتحدة في الع���ام  2021نمواً
بنس���بة  % 3.9مقارن���ة بع���ام ،2020
وبلغ���ت قيمته���ا نح���و  76ملي���ار دره���م
إمارات���ي ( 20.7ملي���ار دوالر) .وإرتف���ع
بذل���ك الرصيد التراكمي لإلس���تثمارات
األجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة مع
نهاي���ة العام  2021ليص���ل إلى نحو 630
مليار درهم إماراتي ( 171.6مليار دوالر)
بنمو بلغ  % 13.7مقارنة بعام .2020
وعل���ى م���دى الس���نوات العش���ر
الماضي���ة ،زادت تدفق���ات اإلس���تثمار
األجنبي المباش���ر ال���واردة إل���ى الدولة
بنس���بة  ،% 116فيم���ا حق���ق الرصي���د
التراكم���ي لتل���ك اإلس���تثمارات خ�ل�ال
الفترة نفسها نمواً بنسبة .% 113
وقال عبد اهلل بن طوق المري ،وزير
االقتص���اد« :إن ه���ذه النتيج���ة المتميزة
تمثل إنجازاً جديداً تحققه دولة اإلمارات
في ظل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة
القائم���ة على اإلس���تباقية وإستش���راف
المس���تقبل ،لتثب���ت مجدداً ق���وة ومرونة
إقتصادها الوطني وجاذبية بيئة األعمال
واإلس���تثمار لديه���ا وما توف���ره لمجتمع
اإلس���تثمار العالمي من مي���زات وحوافز
تنافس���ية متكاملة ورائدة ترسخ مكانتها
كعاصم���ة إقتصادي���ة وتجارية على مس���توى المنطق���ة والعالم ،ووجهة
مفضلة وجاذبة لإلس���تثمار األجنبي المباش���ر والمش���اريع الريادية من
مختلف األسواق الدولية».
وتنوع���ت اإلس���تثمارات األجنبي���ة المباش���رة ال���واردة إل���ى الدولة
لتش���مل كافة القطاعات واألنش���طة اإلقتصادية الحيوي���ة ،مثل الطاقة
)Union of Arab Banks (April 2022

التقليدي���ة والمتج���ددة والنف���ط والغ���از
الطبيع���ي واألنش���طة المالي���ة وأنش���طة
التأمي���ن والقط���اع العق���اري والصح���ي
ال عن
والصناعي والزراعة وغيرها ،فض ً
مجموعة من قطاعات اإلقتصاد الجديد
واالقتص���اد الرقم���ي ف���ي الدول���ة التي
نجحت بدورها في إستقطاب إستثمارات
أجنبية واسعة مثل التكنولوجيا واالبتكار
وال���ذكاء اإلصطناعي وإنترنت األش���ياء
والبل���وك تش���ين ،والتقني���ات الطبي���ة
المبتكرة ووس���ائل النقل فائقة الس���رعة
والواقع االفتراضي والمعزز والروبوتات
والسيارات ذاتية القيادة.
يش���ار إلى أن دولة اإلمارات تقدمت
م���ن حيث قدرتها على جذب اإلس���تثمار
األجنب���ي المباش���ر بمق���دار  9مرات���ب
خ�ل�ال الع���ام  2020عم���ا كان���ت علي���ه
في الع���ام  2019وحلت ف���ي المرتبة 15
عل���ى المس���توى العالم���ي ،وف���ي الوقت
عينه تقدم���ت بمقدار  6مرات���ب عالمياً
لتدفقات اإلس���تثمار األجنبي المباش���ر
الخ���ارج منه���ا وإل���ى دول العال���م لتحرز
المرتب���ة األولى عربياً و 13عالمياً ،وذلك
وفقاً لتصنيف األونكتاد من خالل تقرير
االستثمار العالمي .2021
كما حلَّت دولة اإلمارات في المرتبة
األولى عربياً وإقليمياً والخامسة عشرة
عالمياً في مؤش���ر كيرني للثقة في اإلستثمار األجنبي المباشر للعام
 ،2021متقدم���ة  4مراتب مقارنة بالعام  ،2020ومتفوقة بذلك على
ع���دد من االقتصادات العالمية الكبرى ضمن الترتيب العام للمؤش���ر
مثل س���نغافورة وأس���تراليا والبرتغال والدنم���ارك وإيرلندا والبرازيل
وفنلندا.
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022
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نشاط اإلتحاد

نظمه إتحاد المصارف العربية
منتدى «اإلستقرار المالي وتغيّر المناخ» في مقر األمم المتحدة ،جنيف
Financial Stability and Climate Change

األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح:
الحرب الروسية  -االوكرانية ستزيد من مخاطر المناخ
والطاقة وإنعدام األمن الغذائي
ف��ي س��ياق اإلنتقال العاجل نحو الطاقة المتجددة ،وتوس��يع نطاق اإلس��تثمارات التي تهدف إلى التكيّ ف وبن��اء مناخ أكثر مرونة ،يأتي
تنظيم إتحاد المصارف العربية للمنتدى المصرفي العالي المس��توى ،بعنوان «اإلس��تقرار المالي وتغيّ ر المناخ» ،عبر التواصل المرئي،
في مقر األمم المتحدة ،في جنيف ،سويس��را ،بمش��اركة األمين العام إلتحاد المصارف العربية وس��ام حس��ن فتوح ،بغية وضع األس��س
الكفيلة بإحتواء مخاطر اإلستقرار المالي ،ومناقشة إجراءات التكيّ ف مع الواقع المناخي الجديد ،نتيجة تزايد تأثيرات تغيُّ ر المناخ،
ع��د األول من نوعه الذي يعقده إتحاد
ودور المص��ارف في اإلس��تثمار في الطاقة المتجددة والتمويل األخضر .علم ًا أن هذا المنتدى يُ ّ
المص��ارف العربي��ة في مقر األمم المتحدة ،وذلك بعدما حصل اإلتحاد على «المركز اإلستش��اري الخاص» معتمد لدى األُ مم المتحدة
في جنيف ،سويسرا في العام .2019

وسام حسن فتوح
األمين العام إلتحاد المصارف العربية
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ولفت األمين العام إلتحاد المصارف العربية وس���ام حس���ن فتوح
ف���ي كلمت���ه الرئيس���ية في المنت���دى إل���ى «أن األزمة الجيوسياس���ية
الحالية والحرب الروس���ية  -االوكرانية ،سلّطت الضوء على الترابط
بي���ن النزاع���ات من جه���ة ،ومخاطر المن���اخ والطاقة وإنع���دام األمن
الغذائ���ي م���ن جهة أخ���رى» ،معتب���راً «أن العقوبات والحظ���ر اللذين
فرضتهما الدول األوروبية على روس���يا ،أدّي���ا إلى مخاوف جدية في
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022

شأن إستمرار إمدادات الطاقة إلى أوروبا ،مما دفع العديد من الدول
إلى إعادة النظر في إس���تغالل وسائل تم تقليص إستخدامها كالفحم
ومحط���ات الطاقة النووية ،لتأمين الطاقة ،باإلضافة إلى البحث عن
مصادر بديلة للنفط والغاز».
وإذ ش���كر فتوح مكتب األمين العام لألمم المتحدة على «تنسيقه
الكري���م والمفيد في تنظيم هذا الح���دث ،والذي يُعد األول من نوعه
حي���ث يعقده إتحاد المصارف العربية في مقر األمم المتحدة ،وذلك
بعدما حصل اإلتحاد على «المركز اإلستش���اري الخاص» معتمد لدى
األُم���م المتح���دة -جنيف في الع���ام  ،»2019ق���ال« :إن جدول أعمال
األم���م المتحدة للتنمية المس���تدامة لع���ام  2030يتضمّن العديد من
ال
األهداف التي عالجت الشؤون البيئية العالمية ،وقدّمت إطاراً شام ً
للمجتمع الدولي للتعامل مع تغيّر المناخ ،وإس���تغالل الطاقة والكفاءة
اإلقتصادية».
أض���اف فتوح« :بالتوازي مع ذلك ،وللتركيز على أهمية الخدمات
المصرفي���ة والتموي���ل للنمو المس���تدام ،س���لطت خط���ة العام 2030
الضوء على أهمية وجود نظام مالي مستقر ومرن لمواجهة التحديات
الناتجة عن األزمات المالية ،في تحقيق أهداف التنمية المس���تدامة
السبعة عشر».
)Union of Arab Banks (April 2022

نشاط اإلتحاد

تعزيز التعاون بين «قطر المركزي»
وإتحاد المصارف العربية

جانب من لقاء محافظ مصرف قطر المركزي برئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية وأمينه العام ووزير المالية القطري
إستقبل رئيس مجلس اإلدارة محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني ،رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية
الشيخ محمد الجراح الصباح ،واألمين العام لإلتحاد وسام حسن فتوح ،والمستشار األول لإلتحاد الدكتور زكريا حمود في حضور وزير المالية
القطري علي بن أحمد الكواري ،وجرى عرض للعالقات الثنائية بين «قطر المركزي» وإتحاد المصارف العربية ،وسبل تعزيزها وتطويرها.

من اليمين محافظ مصرف قطر المركزي ،رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية،
األمين العام والمستشار األول لإلتحاد
)Union of Arab Banks (April 2022
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موضوع الغالف

حجمه حالي ًا نحو ثمانية تريليونات دوالر وفي  2030سيصل إلى  12تريليون ًا

اإلقتصاد األخضر ليس بدي ًال من التنمية المستدامة
عام ًا بعد عام ،يتوسع الحديث حول اإلقتصاد األخضر على المستويين العالمي والعربي ،خصوص ًا أنه من المتوقع أن
يُ سهم بـ  12تريليون دوالر في حلول العام  .2030فاإلتجاه العالمي هو إليجاد إقتصاد أكثر إنسجاما مع البيئة ،وخصوص ًا
بعد التداعيات التي تركتها جائحة كورونا عليه ،لذلك فإن كثير ًا من الخبراء يعتقدون «أن الوقت قد حان ألن يتبوأ
االقتصاد األخضر ،مكانة أكثر بروز ًا في قيادة اإلقتصاد العالمي ،مع ضرورة وضع خطط دولية متكاملة لدفع اإلستثمارات
في هذا المجال ،وضرورة تعزيز اإلستثمارات في الشركات والقطاعات التي تعمل بنشاط على دعم المسؤوليات البيئية».
صحيح أن اإلستثمارات المتعلقة باإلقتصاد األخضر ،باتت تنتشر في مختلف دول العالم ومنها الدول العربية ،وتستقطب
العديد من اإلستثمارات التي تخلق وظائف في قطاعات نوعية مختلفة ،إال أن اإلقتصاد األخضر يحتاج دعم ًا ومساندة
من الحكومات ،بهدف دعم وتحفيز اإلستثمارات واإلنتاج وتقديم خدمات خضراء ،والمساهمة الفاعلة بالنمو اإلقتصادي
بشكل عام ،وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات حيوية ،وقد سجلت أكثر من دولة عربية وفي مقدمها المملكة العربية
السعودية واالمارات العربية المتحدة نشاط ًا بارز ًا في هذا المضمار ،حيث يتم العمل على ترسيخ مفهوم بناء إقتصاد
حديث متنوع مع تنمية بيئية ،وال يقف األمر عند حدود الربحية على أهميتها،
وإنما عبر تحمل المسؤولية اإلجتماعية تجاه البيئة والدفاع عنها.
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األرقام تتحدث
مس���ؤول إقتص���ادي أول في قس���م سياس���ات
بلغ���ة األرق���ام ،يق���ارب حج���م اإلقتصاد
الغ���ذاء والبيئة ،ضمن مجموع���ة تغيّر المناخ
العالمي اآلن خمسة أضعاف ما كان عليه قبل
وإس���تدامة الموارد الطبيعية ف���ي لجنة األمم
نص���ف قرن فق���ط ،وأدى هذا النمو الس���ريع
المتح���دة اإلقتصادي���ة واإلجتماعي���ة لغرب���ي
إل���ى تحقيق فوائد عديدة لإلنس���انية ،أبرزها
آس���يا «اإلس���كوا» لمجل���ة «إتح���اد المصارف
إرتف���اع مس���توى المعيش���ة لكثير من س���كان
العربي���ة» ،قائالً :إن «الحدي���ث عن اإلقتصاد
األرض ،لك���ن وفقاً لبعض الدراس���ات ،فإن ما
األخض���ر يتطلب مقارنته باإلقتصاد التقليدي
يق���در بنحو  % 60من النظم البيئية العالمية
أو االقتص���اد البُن���ي ،ال���ذي يت���كل بص���ورة
تش���هد تدهوراً ملحوظ���اً ،إضافة إلى مخاوف
أساس���ية عل���ى الوق���ود األحفوري ،وبأبس���ط
واقعي���ة ب���أن كثيراً م���ن الموارد الرئيس���ة قد
مفاهيم���ه ،ف���إن اإلقتص���اد األخض���ر يهدف
ال تك���ون متاح���ة في العق���ود المقبل���ة ،نتيجة
إلى خف���ض إنبعاثات الغ���ازات الدفيئة ،ورفع
سابيال:
اإلستهالك المفرط حالياً لها.
كفاءة المصادر الطبيعية التي هي في األصل
ن���ادرة ف���ي بالدن���ا العربي���ة ،وجم���ع وإدماج
في المقابل ،يبلغ حجم اإلقتصاد األخضر اإلقتصاد األخضر ليس
ال من التنمية المستدامة الفئات اإلجتماعية المهمّش���ة والمتضرّرة من
ف���ي العالم حالياً نحو ثمانية تريليونات دوالر ،بدي ً
وف���ي حل���ول الع���ام  2030س���يصل إل���ى 12
تده���ور البيئة» ،مش���يراً إلى أن���ه بتعبير آخر،
وإنما هو مكمّ ل لها
تريلي���ون دوالر ،موفراً فرص عمل مرتبطة به
«اإلقتصاد األخضر هو األنش���طة اإلقتصادية
لنحو  380مليون ش���خص ،كما أن هناك  3000ش���ركة عالمية لديها التي يُس���تخدم فيها الموارد الطبيعية في الدول العربية إلنتاج السلع
إرتباط به ،وتمثل حصة اإليرادات التي يجنونها من السلع والخدمات والخدمات وإس���تهالكها في الوقت الحاض���ر ،أو على المدى الطويل
الخضراء قيمة س���وقية تبلغ أربعة تريليونات دوالر أو نحو  % 6من من أجل زيادة رفاهية المواطنين».
ويرى سابيال أنه «من المهم جداً التأكيد على المدى الطويل ،أن
اإلقتص���اد العالمي .وتش���ير التقديرات المتاحة إل���ى أن القطاع نما
بق���وة بي���ن عام���ي  2009و 2018بمعدل نمو س���نوي يق���در بـ  ،% 8اإلقتص���اد األخضر هو إقتصاد مبني عل���ى توفير الرفاهية لألجيال
متج���اوزاً بكثي���ر اإلرتفاع ف���ي إجمالي الناتج المحل���ي العالمي الذي المقبل���ة ،ومن المهم جداً أن يتم أخذه���ا في اإلعتبار ،ألن األهداف
األساس���ية لإلقتصاد األخضر هي تقلي���ل المخاطر التي تتعرّض لها
إرتفع خالل الفترة نفسها بنحو .% 2.6
وتش���ير أرق���ام منظمة العمل الدولية إل���ى أن اإلقتصاد األخضر البيئ���ة ،نتيج���ة مجموعة من النظ���م األيكولوجية ،مث���ل تنقية الهواء
يُمكنه توفير حوالي  24مليون فرصة عمل في العالم في حلول العام والم���اء ..لذلك فلجنة اإلس���كوا تعم���ل مع الدول األعض���اء من أجل
 ،2034وتؤكد المؤسسات الدولية المعنية بالبيئة أنه بدأ يقود العالم التح���ول إلى إقتص���اد أخضر» ،ش���ارحاً أن «اإلقتصاد األخضر ليس
بدي�ل�اً عن التنمية المس���تدامة ،وإنما هو مكمّل له���ا ،والفوائد كثيرة
نحو إستثمارات نوعية بمئات المليارات من الدوالرات.
وبحس���ب تعريف الخب���راء ،فإن اإلقتصاد األخض���ر هو إقتصاد ومنه���ا مش���كلة اإلجه���از المائ���ي العالي ف���ي معظم ال���دول العربية.
مس���تدام يحافظ على البيئة وعناصره���ا المختلفة ،ويضمن العدالة فهن���اك دول الخلي���ج الت���ي تملك مصادر مائية ش���حيحة م���ن المياه
اإلجتماعي���ة ،ويح���د من الفق���ر والبطال���ة ،فيما يُع���رف عالمياً بأنه العذبة المخصصة لإلستعمال البشري والزراعة ،وهناك دول الشرق
إقتص���اد يه���دف إلى الحد م���ن المخاط���ر البيئية ،وتحقي���ق التنمية األوس���ط مثل األردن ،حيث المصادر المائية ش���حيحة مقارنة بعدد
المس���تدامة ،من دون أن يؤدي ذلك إلى التدهور البيئي .علماً أنه ال الس���كان وع���دد الالجئين الس���وريين على أراضيه���ا ،ودور اإلقتصاد
يزال هناك صراع أو تنافس بين النهج التقليدي لإلقتصاد ،واإلقتصاد األخض���ر هو زيادة كفاءة الري في الزراعة ،مما يُس���اعد على توفير
األخضر ،والمفاهيم الحديثة عندما يتعلق األمر باإلستثمار واألرباح المياه وتحويلها نحو حاجات أخرى».
يضيف سابيال« :المثال اآلخر ،هو إنتاج الطاقة ،حيث إن معظم
التي ستعود من دعم وتعزيز هذا النمط اإلقتصادي.
الدول العربية تدعم إنتاج الطاقة من الوقود األحفوري ،وهذا يُشكل
تجربة اإلسكوا
إجه���اداً للميزانيات العام���ة ،واإلقتصاد األخضر يُمكن أن يُنتج طاقة
كل ما س���بق ،يدف���ع إلى البحث ع���ن فوائد اإلقتص���اد األخضر الذي متج���ددة تُوف���ر على الدول إجه���اد ميزانياتها العام���ة ،وطاقة نظيفة
تس���عى العدي���د من ال���دول األجنبي���ة والعربية إل���ى التحول نح���وه ،وكيف ال تؤث���ر على البيئ���ة» ،الفتاً إلى أن «حرق الفح���م والوقود األحفوري
يت���م العمل على توس���يع أُط���ره عالمياً وعربياً ،ومن خالل دعم مؤسس���ات ينعكس س���لباً عل���ى البيئة نتيجة اإلنبعاثات التي يُس���بّبها في الهواء،
األم���م المتح���دة .وفي ه���ذا اإلط���ار ،يش���رح الدكتور رامي س���ابيال ،وعدم إستخدام هذه الطاقة والتحول نحو اإلقتصاد األخضر يُخفّض
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الفاتورة الصحية للدول ،باإلضافة إلى خلق إس���تثمارات تستند على
الطاقة المتجددة».
ويعتب���ر س���ابيال أن «من إيجابيات اإلقتص���اد األخضر هو إحياء
إس���تثمارات مباشرة ألنش���طة مثل اإلس���تثمار في الزراعة العضوية
وإدارة النفاي���ات ،مما يُوفر فرص عمل ،ومن الفوائد غير المباش���رة
إقتصادياً هو فتح مجال التعاون بين القطاع الخاص وإدارات الدولة
ال م���ن القطاع الخاص)،
م���ن أج���ل تبادل المنفعة (ش���راء الطاقة مث ً
والمش���اركة في العدالة اإلجتماعية من خالل تنمية السياحة الريفية
التي تساعد على تفعيل النشاطات التجارية في المجتمعات المحلية،
مما يُبعد التصحّ ر ،ويُثبت السكان المحليين في أرضهم».
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إستراتيجية االسكوا لإلقتصاد األخضر
ماذا عن إستراتيجية لجنة االسكوا لتشجيع التحول نحو اإلقتصاد
األخض���ر؟ يجي���ب س���ابيال« :اإلس���كوا» تعمل من خ�ل�ال خطة عمل
 2030وأهداف التنمية المس���تدامة والش���املة ،واإلدماج اإلجتماعي
والمحافظة على البيئة ،لذلك تُعقد شراكات عربية وإقليمية لتحقيق
هذه اإلستراتيجية مثل ش���راكاتنا مع منظمة األمم المتحدة وجامعة
ال���دول العربية» ،ش���ارحاً أنه «تفصيلي���اً ،ترتكز هذه اإلس���تراتيجية
على  3خطوات أساس���ية ،الخطوة األولى ه���ي تقييم الواقع الحالي،
ومدى التقدم في اإلقتصاد األخضر للدول األعضاء على المستويين
الوطني واالقليمي العربي ،والخطوة الثانية هي اإلطالع على الخطط
اإلستراتيجية لهذه الدول وأهدافها ،في ما يتعلق بالتحوّل لإلقتصاد
األخض���ر ،والخطوة الثالثة هي العمل م���ع الدول األعضاء من خالل
تقديم الدعم سواء اإلستراتيجي أو المشاركة في التخطيط من أجل
تخطي العقبات والوصول إلى أهدافها الوطنية».
ويُوض���ح س���ابيال «أن «اإلس���كوا» تُق���دم البيان���ات والمعلوم���ات
اإلحصائي���ة ،وتُحلِّله���ا لس��� ّد التقصي���ر ف���ي المعلومات ل���دى الدول
األعض���اء ،س���واء ف���ي م���ا يتعل���ق بالطاق���ة أو المياه أو اإلس���تهالك
المس���تدام ،كما أننا نُساعد الدول في صوغ السياسات والتشريعات،
من خالل الخبرات التي تكتس���بها «اإلس���كوا» على مس���توى عالمي،
ونعم���ل عل���ى تعميم الخب���رات التكنولوجي���ة الناجح���ة ،وحالياً نعمل
عل���ى برنام���ج تعمي���م التكنولوجيا الخض���راء من أجل زي���ادة وتعزيز
القط���اع الزراعي ف���ي الوطن العرب���ي» ،الفتاً إلى أن «من نش���اطات
«اإلسكوا» من أجل التقدم السريع نحو اإلقتصاد األخضر ،هو تعزيز
الخبرات من خالل التدريب على مس���توى الوزارات ،وإدارات الدولة
والبرلمانات وتعزيز الشراكات بين الدول األعضاء ،لتبادل الخبرات،
وأيضاً على مستوى الوطني أي بين القطاعين العام والخاص».
والس���ؤال ال���ذي يُطرح هنا ،ه���ل هناك عوائق تح���ول دون تنفيذ
ه���ذه اإلس���تراتيجية ،وخصوصاً ف���ي ظل األزم���ات اإلقتصادية التي
تعانيه���ا أكث���ر م���ن دولة عربية؟ يجيب س���ابيال« :صحي���ح أن الوضع
اإلقتص���ادي صعب في العديد من الدول العربية ،إ ّال أن جميع الدول
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األعضاء في «اإلس���كوا» ،ترغب في التوجه نحو اإلقتصاد األخضر.
لك���ن الق���درة تتفاوت من دولة إل���ى أُخرى ،وجميعها ق���دم التعهدات
للقي���ام بإج���راءات تُخفف من تداعي���ات التغيّر المناخ���ي الناتج عن
إنبعاث الغازات الدفيئة ،وإستخدام الوقود األحفوري .وكل عام تقدم
هذه الدول لـ «األس���كوا» تقريراً عن إنجازاتها لتحقيق هذا الهدف»،
ش���ارحاً أن «القدرة موجودة بتفاوت بين الدول األعضاء ،وهناك دول
ال األردن والدول
لديها القدرة على توليد الطاقة الصديقة للبيئة ،مث ً
الخليجي���ة لديهم���ا القدرات المالي���ة على إجراءات صديق���ة للبيئة.
وهناك دول تملك القدرة على إنجاز إحصاءات متقدمة».
يضيف س���ابيال« :ليس هناك منافسة لناحية النمو على مستوى
إقتصادي وإجتماعي وبيئي ،وبين التوجه إلى اإلقتصادات الخضراء،
ب���ل هناك تكام���ل بين هذين الهدفي���ن ،اإلقتصاد مبن���ي على مفهوم
اإلس���تثمار وإس���تثماراتنا الحالية في الدول العربي���ة موجودة ،لكنها
تص���بُّ في اإلقتص���اد التقليدي ،والس���ؤال هو هل نح���ن بحاجة إلى
التوقف عن اإلنتاج والتوجه نحو اإلقتصاد األخضر؟ الجواب هو أننا
بحاجة إلى تحويل إس���تثماراتنا من إس���تثمارات بنية إلى إستثمارات
خضراء ،وهي ستعود بأرباح بيئية وإقتصادية وإجتماعية ومادية».
ويُش���دِّد س���ابيال على أن���ه «ليس هناك خاصية المنافس���ة ،بين
التوجه نحو اإلقتصاد األخضر ،والعمل على الحلول لألوضاع الحالية،
ومن المشاكل العربية هي الحروب وتداعياتها على اإلقتصاد (اللجوء
مثالً) والتواصل مع الدول التي تعاني هذه المشاكل من أجل ترسيخ
مفه���وم اإلقتص���اد األخضر هو أمر ش���ائك» ،معتبراً أن���ه «إذا تدخل
القطاعان العام والخاص في آن واحد ،من خالل إيجاد الحلول لهذه
المش���اكل ،يُمك���ن الوصول إل���ى النتائج المرج���وة ،وخلق فرص عمل
بإيجاد المشاريع المعينة بالتوافق مع القطاع».
ويخت���م س���ابيال« :من المش���اكل األخ���رى التي تواج���ه اإلقتصاد
األخض���ر ،هو قلّة وع���ي القطاع الخاص ألهميت���ه وفائدته الربحية.
علم���اً أن اإلقتص���اد األخض���ر يفتح الب���اب أمام إس���تثمارات عديدة
وأرباح عالية».
م���ن جهته يش���رح حبي���ب معل���وف ،الكاتب والصحافي ،وأس���تاذ
الفلسفة البيئية واإلعالم البيئي المتخصص لمجلة «إتحاد المصارف
العربي���ة» الخطوات التي حققها اإلقتصاد األخضر خالل الس���نوات
الماضي���ة ،والمعوق���ات التي إعترضته بعد تبنّيه والس���ير به عالمياً،
فيق���ول« :إن اإلقتصاد األخضر مفهوم إبتدعته االمم المتحدة للبيئة
ف���ي العام  ،2008وجاء هذا المفهوم من أجل التخفيف من األضرار
التي تسبّبت بها األنظمة اإلقتصادية المسيطرة» ،الفتاً إلى أن «هذا
المفهوم لم يكن كافياً لوقف التدهور البيئي المس���تمر الذي س���بّبته
األنظمة اإلقتصادية تاريخياً ،إن لناحية ضرب التنوع البيولوجي في
العالم ،وإنقراض الكثير من األنواع أو لناحية تغيّر المناخ الذي تجاوز
كل ش���يء وبات يُطيح بكل مكتس���بات التنمية واإلقتصاد التقليدي»،
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إقتص���اد الس���وق القائم على المنافس���ة ،بل
معتبراً أن «نتائج هذا التدهور ستكون مدمِّرة
أراد أن يزي���د إلى التكنولوجي���ات الموجودة
وال س���يما بع���د إرتفاع درجة ح���رارة االرض،
تكنولوجيات خضراء» ،مش���يراً إلى أن «هذه
وبعد إزدياد حرائق الغابات ،وحصول مظاهر
المس���احة الت���ي إفتتحها منذ الع���ام 2008
مناخي���ة متطرف���ة مث���ل التس���اقطات الكثيرة
وحت���ى آخ���ر تقرير ال���ذي صدر ع���ن القمة
في أوقات قصيرة ،والتي تتس���بّب بفيضانات
ال���ـ  26لبحث التغيّر المناخي في غالس���كو،
هائلة ،ومثل ذوبان الجليد الذي س���يؤدي إلى
أظهر أن نسبة التحول نحو اإلقتصاد األخضر
إرتفاع منس���وب مياه البحار ،وغرق الكثير من
ال تتج���اوز نس���بة ال���ـ  % 2أو  % 3مقارن���ة
الجزر وش���واطئ مدن العالم .وهذه الظواهر
باإلقتص���اد التقليدي ،وإس���تخدام الطاقات
ال بكل مكتسبات التنمية
ال أم آج ً
ستُطيح عاج ً
المتجددة ال يزال أقل من إس���تخدام الطاقة
وإقتصاد الس���وق القائم على المنافسة وزيادة
المعتم���دة عل���ى الفحم الحج���ري أو النفط
اإلنتاج واإلستهالك».
معلوف:
أو الوق���ود األحفوري ،ومن ناحية إس���تخدام
يضي���ف معل���وف« :إن اإلقتصاد األخضر
ج���اء كمفه���وم منق���ذ ل���كل ه���ذه التح���وّالت التحول إلى اإلقتصاد األخضر الس���يارات الكهربائية ،هن���اك حتى اآلن 14
ال ومسايراً مليون سيارة كهربائية ،مقارنة بمليار و400
العالمية ،ولكن���ه أراد أن يحافظ على مبدأين عالمياً كان خجو ً
ملي���ون س���يارة تقليدي���ة تعمل عل���ى الوقود
أساس���يين ،لم يس���تطع تجاوزهم���ا ،األول هو
إلقتصاد السوق
األحف���وري» ،وي���رى أن «هذه األرق���ام تعني
إقتص���اد الس���وق ،فهو لم يطل���ب التراجع عن
أنن���ا في بداية هذا الموضوع ،كم���ا أن إعتماد التكنولوجيا الخضراء الحف���اظ على النم���و اإلقتصادي ،وخلق فرص العم���ل الالزمة للح ّد
يحت���اج إلى أترب���ة نادرة لصناعة األلواح الشمس���ية ،وم���راوح الهواء م���ن الفقر في مواجه���ة القيود المتزايدة على الم���وارد وأزمة التغيّر
لتولي���د الطاقة الكهربائي���ة ،وصناعة البطاريات للس���يارات ،وتزداد المناخي» ،الفتاً إلى أن «اإلقتصادات التقليدية أغفلت الجانب البيئي،
أس���عارها بش���كل كبير عندما ب���دأ اإلعتماد عليه���ا ،ويُمكن أن تزداد وال���ذي أدّى إلى تلوث البيئة متمث�ل�اً بالتغيّرات المناخية واإلحتباس
ال عن الجفاف والتصحر التي
أس���عارها أضعافاً ،بمعنى أن هذا اإلقتصاد األخضر س���يكون مكلفاً ،الحراري ،وتوس���ع طبقة األوزون ،فض ً
وس���يصطدم بهذه العوائق الجوهرية ،وهي عدم القدرة على منافسة إزدادت حدّتها مع زيادة إس���تغالل تلك الموارد والضغوط السكانية،
الوقود األحفوري .وهذا يعني تأخير الدول في اإلنتقال إلى اإلقتصاد حتى أصبح إستمرار النمو اإلقتصادي تحد ّياً لوجود اإلنسان».
يضي���ف وهبه« :في المقابل ،يُمكن بنظرن���ا أن يتكامل اإلقتصاد
األخضر طالما هو يعتمد على مبدأ إقتصاد السوق ،وفكرة الرفاهية
الت���ي تم إختراعه���ا من قبل النظ���ام اإلقتصادي الح ّر الذي يش���جع األخضر م���ع اإلقتصاد التقليدي ،مع دمجه بنظرية اإلقتصاد المتاح
في أي قطر وبلد ،فإن النمط التنموي تبعاً لنظرية اإلقتصاد المتاح،
اإلنتاج واإلستهالك لكي يبقى يعمل».
وي���رى معل���وف أن «التح���وّل إلى اإلقتصاد األخض���ر كان خجوالً ال ب���د وأن ينب���ع من داخل الوطن ،باإلعتماد على المقومات الداخلية
ومس���ايراً إلقتصاد السوق ،واآلن تبنّاه العالم ألنه شكلي ،في محاولة المتاحة ،حيث ال تكون التنمية جسماً دخيالً يجب زرعه في المفهوم
لتغطية المشكلة الحقيقية التي يتسبّبها اإلقتصاد التقليدي ،والدليل اإلجتماعي العام ،ويُمكن الحصول عليه بكلفة منافس���ة ،يُضاف إلى
هو إعتراف العالم أجمع في غالس���كو ب���أن التغيّرات المناخية باتت ذلك تعزيز إنتاج وإستخدام الطاقة المتجددة ،وغير الملوثة».
ويوض���ح وهبه أنه «كوس���يلة لتحفيز تجديد وتطوير السياس���ات
أم���راً واقع���اً ،وال يُمك���ن تجاوزها أو إيقافها .ولهذا ت���م القرار بوقف
الوطني���ة ،والتعاون الدولي ودعم التنمية المس���تدامة ،فإن اإلقتصاد
إستعمال الفحم الحجري والوقود األحفوري للمرة األولى».
األخضر يقوم على دعائم أربع رئيس���ية ال يُمكن للمس���تثمر األخضر
إغف���ال أي منه���ا في أي مرحل���ة من مراحل إس���تثماره وهي /الوعي
إهتمام عالمي متزايد
ف���ي المي���زان اإلقتصادي ،يتزاي���د اإلهتمام العالم���ي باإلقتصاد المجتمع���ي /الج���دوى اإلقتصادية /البيئ���ة التنظيمية والتش���ريعية
األخض���ر إلعتبارات عدة بيئية ومادية ،وه���ذا ما يُوافق عليه الخبير /اإلس���تدامة البيئي���ة» ،مش���يراً إل���ى أن «ه���ذه المراحل ه���ي منهج
اإلقتصادي الدكتور محمد وهبه ،أستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية ،إس���تراتيجي غائبة في مكوناتها عن معظم الدول قيد النمو ،وتحتاج
الفتا لمجلة «إتحاد المصارف العربية» إلى أن هذا اإلهتمام «بإعتبار ال���ى فت���رة بناء ثقاف���ة مجتمعية ،قد تكون صعب���ة المنال في ظروف
أن اإلقتص���اد األخض���ر هدفه تعزيز النمو اإلقتص���ادي والتنمية ،مع إقتصادي���ة صعبة وفي إطار جائحة «كوفي���د  »19 -ومتحوراته ،التي
ضمان إس���تمرارية المصادر الطبيعي���ة في توفير الموارد والخدمات طال���ت العدي���د من البنى اإلقتصادية وأّثرت عل���ى الوجهات التنموية
البيئية التي نحتاجها ،لذلك فإن التنمية الخضراء ،هي إس���تراتيجية في العديد من الدول».
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ويوضح وهبه أنه «قد تم وضع س���يناريو
ويش���رح وهب���ه الفوائ���د الت���ي يمك���ن
إمكاني���ة اإلنتق���ال إل���ى إقتص���اد أخض���ر
لإلقتصاد األخض���ر أن يُوفرها للدول مقارنة
بإس���تثمار  % 2من النات���ج المحلي اإلجمالي
باإلقتص���اد التقلي���دي بالقول« :إن إس���تنزاف
العالم���ي كل عام (والذي يبل���غ حاليا نحو 3.1
مصادر الطاقة بصورة عش���وائية ،أثّر بش���كل
تريليون���ات دوالر) لغاية الع���ام  2050للتحول
س���لبي على مناخات األرض ،ولم يعد بنظرنا
األخض���ر للقطاع���ات الرئيس���ية التي تش���مل
اإلقتص���اد األخض���ر ترفاً ،بل واقعاً ملموس���اً
الزراعة والمباني والطاقة ومصايد األسماك
بتداعي���ات خط���رة ،لي���س فقط في مس���توى
والغابات والصناعة والس���ياحة والنقل وإدارة
تحقيق األهداف اإلنمائية ،بل وعلى مس���توى
النفايات والمي���اه .ولهذا ال بد من إصالحات
إمكاني���ة الف���رص المتاح���ة لتس���عة مليارات
للسياس���ات الدولية والقومية تحفّز مثل هذه
من البش���ر في حل���ول العام  ،»2050مش���دِّداً
اإلستثمارات».
عل���ى أن «إعتماد اإلقتصاد األخضر يُس���اهم
وهبه:
ف���ي المقاب���ل ،يُلق���ي وهب���ه الض���وء على
إل���ى حد كبير ف���ي مواجهة الفق���ر وبناء قرن
إعتماد اإلقتصاد األخضر أب���رز العوائ���ق الت���ي تح���ول دون التحول نحو
 21مس���تداماً ،وال س���يما أن ه���ذا النم���وذج
اإلقتصاد األخضر ،فيق���ول« :أبرز التحديات
يُناس���ب كافة أنواع اإلقتصادات ،س���واء كانت
يُساهم إلى حد كبير
الت���ي تع���وّق عملي���ة التحول نحو اإلس���تهالك
إقتص���ادات تديرها الدول���ة أو تحكمها آليات
في مواجهة الفقر
واإلنتاج المس���تدام ،واإلقتص���اد الدائري هي
السوق».
وي���رى وهب���ه أنه «تبعاً لدراس���ات برنامج األم���م المتحدة للبيئة ،غي���اب الوع���ي والرؤية الواضحة للتح���وّل نحو إقتص���اد دائري على
فق���د تبين أن اإلنتقال إلى اإلقتصاد األخضر له مبرّراته اإلجتماعية المستوى الوطني واإلقليمي ،وتعدّد اإلستراتيجيات والجهات المعنية
واإلقتصادي���ة الس���ليمة .وأن مزاي���ا تحوي���ل إقتص���ادات العال���م إلى التي تتداخل مع إس���تدامة اإلس���تهالك واإلنتاج ،ومحدودية التمويل
خضراء ملموس���ة ومعتبرة ،وأن الوس���ائل متاحة ٍ
ل���كل من الحكومات المت���اح ،وضعف نقل وتوطين التكنولوجي���ات المالئمة لخصوصيات
والقط���اع الخاص ،مع اإلش���ارة إلى أن معظم إس���تراتيجيات التنمية المنطق���ة ،وضعف التعاون اإلقليمي ،وتب���ادل الخبرات الناجحة بين
اإلقتصادي���ة التي تعتمد في نظريتها على إقتصاد الس���وق س���اهمت الدول ومحدودية الشراكات المثمرة بين جميع الفاعلين في المجال،
بالتكديس الس���ريع لرؤوس األموال المادية ،والمالية والبشرية ،لكن و قص���ور في جم���ع وتحليل البيانات والمعلومات من أجل سياس���ات
عل���ى حس���اب تناقص رأس الم���ال الطبيعي وتده���وره» ،موضحاً أنه مبني���ة عل���ى أدل���ة ،وغي���اب مأسس���ة البرام���ج والمش���اريع الوطنية
«كان له���ذا النم���ط م���ن التنمية والنم���و تأثيرات قاتلة عل���ى رفاهية واإلقليمية المتعلقة باإلقتصاد الدائري ،وهي أمور تتطلب إس���تثماراً
ٍ
األجي���ال الحالي���ة ،وال ي���زال يفرض
تحدي���ات ومخاط���ر هائلة أمام طويل األمد ،والعالم ال يملك ترف الوقت في مواجهة التحديات التي
األجي���ال التالية؛ وذلك عن طريق إهداره لمخ���زون العالم من الثروة تهدد الوجود البشري».
الطبيعي���ة ،وعلى س���بيل المثال فقد تجاوز إجمال���ي الدعم اإلنتاجي
م���ن جهة أخرى ،يلفت وهبه إل���ى أن «العديد من الدول العربية،
والس���عري للوقود األحفوري 650 ،مليار دوالر في العام  .2008وقد إهتمت بمقوّمات اإلقتصاد األخضر مثل المملكة العربية الس���عودية،
أثّر هذا المس���توى المرتفع من الدعم س���لباً على التحول إلستخدام واإلم���ارات العربي���ة المتح���دة ،واألردن ،ومصر ،والمغ���رب ،وتونس
الطاقة المتجددة».
والجزائر ،بدرجات متفاوتة وأش���كال مختلفة ،على نحو ما عكس���ته
ويعتب���ر وهبه أنه «م���ن الناحية التقنية ،يُمك���ن أن يتضمّن إعادة جملة من الش���واهد الدالة مثل إس���تضافة اإلمارات للحوار اإلقليمي
تصمي���م أنظم���ة اإلنتاج ،إع���ادة تصمي���م المنتجات إلطال���ة عمرها للتغيُّ���ر المناخ���ي ،وتأكي���د العاه���ل الس���عودي عل���ى أن اله���دف هو
ع���ن طري���ق جعله���ا س���هلة اإلص�ل�اح ،وإلس���تعادة حالته���ا األصلية ،اإلعتماد على الطاقة النظيفة بنس���بة  % 50في حلول العام ،2030
وإلع���ادة تصنيعه���ا ،وتدويرها ،مما يش���كل أساس���اً للتصنيع بالدورة وتعزي���ز مفهوم اإلقتص���اد األخضر في برامج اإلص�ل�اح اإلقتصادي
المغلق���ة» ،الفتاً إلى أن «جميع الصناع���ات المنتمية لقطاع التصنيع واإلجتماع���ي في مصر ،وتبلور قنوات إتصال بين الكفاءات المغربية
تمتل���ك إمكانات كبيرة لتحس���ين كف���اءة الطاقة ،ولكنه���ا تتفاوت في المهاجرة ونظيراتها في الداخل ،لتعزيز التنمية المس���تدامة القائمة
الدرج���ات طبقاً لتفاوت المتطلبات اإلس���تثمارية لكل منها .وبالنظر عل���ى اإلقتص���اد األخضر ،وضخ اإلس���تثمارات اإليطالي���ة في تونس
إل���ى المس���تقبل ،نجد أن نتائج النموذج تش���ير إلى أن اإلس���تثمارات وبشكل خاص في قطاع الطاقة المتجددة».
الخض���راء في مجال كف���اءة الطاقة في العقود األربعة المقبلة ،يُمكن
ويخت���م وهبه« :هن���اك بعض الدول العربية ،وال س���يما المملكة
أن تقلل من إستهالك الطاقة الصناعي إلى النصف تقريباً».
العربية السعودية ،واإلمارات ،تعمل على تحويل التحديات المناخية
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إلى فرص مس���تقبلية للجيل المقبل ،وتتجه بعض الدول العربية إلى
تعزي���ز مكانتها في اإلقتصاد األخضر في س���ياق برامجها لإلصالح
الداخلي ،وهو ما ينطبق على مصر أيضاً ،وال س���يما في ظل إدراك
ال عن الدور
الحكوم���ة تكاليف اإلضرار بالبيئة على اإلس���تثمار ،فض ً
المح���وري للسياس���ات القائمة عل���ى تعزيز إقتصاد أكث���ر إخضراراً،

وتفعي���ل دوره ف���ي توفير فرص عمل ،األمر الذي س���لّط الضوء عليه
تقري���ر ص���ادر عن منظمة العم���ل الدولية في مايو /أي���ار  2018بأن
 24مليون فرصة عمل س���تخلق في حلول العام  2030في حال إتباع
سياسات خضراء».
باسمة عطوي

التجربة السعودية مع اإلقتصاد االخضر

تُعد المملكة العربية الس���عودية العباً أساس���ياً في قضايا حماية البيئة والتصدي لتغيّر المناخ .وتقتحم اليوم
غمار خفض اإلنبعاثات الكربونية ،المس���بّب الرئيس���ي للتغيّر المناخي من خالل مبادرة ذات ش���قين« ،الس���عودية
الخضراء» و«الش���رق األوس���ط األخضر» ،بالترابط الوثيق في العمل البيئي بي���ن المحلي واإلقليمي والعالمي ،إذ
إن التحديات المش���تركة ال تعترف بحدود .وتُنبئ المبادرة بأن الس���عودية لن تتوقف عند تحمّل مس���ؤوليتها في
المساعي الدولية وفرض موقعها كجزء من الحل.
ال تُقتص���ر أه���داف المبادرة الس���عودية على خفض اإلنبعاث���ات الكربونية المتأتية من نش���اطات جديدة ،بل
تض���ع أيضاً خطة عملية لتخفيض تركيزات ثاني أوكس���يد الكرب���ون الموجودة في األجواء ،عن طريق إمتصاصها
ف���ي الغاب���ات والبيئة البحرية .فقد تم اإلعالن عن برامج لزراعة  10مليارات ش���جرة ،ما يوازي تأهيل  40مليون
هكتار من األراضي السعودية ،ويرفع مساحة المناطق الخضراء  12ضعفاً .ويترافق هذا مع برامج لمعالجة مياه
الصرف إلستخدامها في الري بأساليب تعتمد الكفاءة.
ه���ذا التوج���ه األخضر ،ال يأتي من فراغ ،بل هو متابعة لتحول جذري في السياس���ات التنموية ،بدأ مع «رؤية
السعودية  ،»2030وهي إستراتيجية شاملة إعتُمدت في العام  .2016وكان من نتائجها إطالق السعودية في قمة
«مجموعة العش���رين» ،التي إس���تضافتها العاصمة الرياض في نوفمبر (تش���رين الثاني)  ،2020مبادرة «إقتصاد
الكربون الدائري» ذات المضمون الواقعي الجديد .ففي حين يقوم مفهوم «اإلقتصاد الدائري» التقليدي على إدارة
الموارد بإعتماد ثالثية تشتمل على تخفيف اإلستهالك ،وإعادة اإلستعمال ،وإعادة التصنيع ،فقد أدخلت المبادرة
المستحدثة الكربون في العملية الدائرية ،وجعلتها رباعية بإضافة مرحلة «اإلسترجاع».
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األخبار والمستجدات

التمويل األخضر يستحدث مليون فرصة عمل في الخليج
وي ُمكن أن يكون له أثر إقتصادي وإجتماعي عميق
تُ س��هم الهياكل واآلليات الداعمة للتمويل األخضر ،في تمكين الحكومات الخليجية من تحقيق مساهمة تراكمية في الناتج
ال عن توجيه اإلس��تثمارات
المحل��ي اإلجمال��ي ،بقيمة تصل إل��ى تريليون��ي دوالر ،وتوفير أكثر من مليون فرص��ة عمل ،فض ً
األجنبية المباش��رة نحو القطاعات المس��تدامة ،وفق ًا للتقرير الصادر مؤخر ًا عن ش��ركة «إس��تراتيجي والش��رق األوس��ط»،
وهي جزء من ش��بكة ش��ركات «بي دبليو سي» .علم ًا أن جميع الدول الخليجية ،قد بدأت بالفعل بمباشرة برامجها الطموحة
لتحقيق اإلس��تدامة ،ولكن ال يزال على صـنّ ـاع السياسات ،إتخاذ تدابير حاسمة غير معهودة للفوز بالحصة األكبر من سباق
التنمية اإلقتصادية.
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وف���ي هذا الس���ياق ،يع���رض التقرير الص���ادر بعن���وان «التمويل
األخضر :فرصة ثمينة تُضاهي تريليوني دوالر» ،التوصيات الموجهة
للحكومات ،بالتركيز على أربع أولويات ،وهي :س��� ّن السياس���ات التي
تُعزز اإلستدامة البيئية في جميع القطاعات ،وإنشاء صناديق الثروة
الس���يادية الخضراء ،وتعزيز األس���واق المالية ،وتطوير آليات موحدة
وشفافة إلعداد تقارير األداء البيئي.
وفي الس���ياق عينه ،علّق أورليان فينسنت الشريك في «إستراتيجي &
الش���رق األوسط» ،قائالً« :يُوجه المستثمرون في جميع أنحاء العالم،
رؤوس األم���وال نحو اإلس���تثمار في المش���اريع التي تُرك���ز على تعزيز
الممارسات البيئية واإلجتماعية والحوكمة الرشيدة».
وقد خلصت الدراس���ة التحليلية ،إلى أن اإلس���تثمارات الخضراء
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022

الموجهة نحو ستة قطاعات رئيسة في منطقة الخليج ،يُمكن أن يكون
لها أثر إجتماعي وإقتصادي عميق ،يكفل إس���تحداث أكثر من مليون
فرصة عمل عالية المهارة ،وتحفيز اإلس���تثمار األجنبي المباشر في
القطاعات عالية اإلستدامة.
وفي صدد الحديث عن طبيعة مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة
ف���ي المنطقة ،وفرص التموي���ل المتاحة ،علّق أنطون���ي يمين المدير
األول في «إستراتيجي & الشرق األوسط» ،قائالً« :تتميز دول الخليج
بتس���جيلها أعلى معدالت تعرض ألشعة الشمس على مستوى العالم،
حيث تُنتج األلواح الشمس���ية الكهروضوئية في دولة خليجية واحدة،
ضعف إنتاجها في ألمانيا ،أو غيرها من الدول األوروبية ،التي تتميّز
بمناخ مماثل – بمعدالت تشغيل بالحمل الكامل ،تُراوح ما بين 1750
)Union of Arab Banks (April 2022

و 1930ساعة سنوياً».
ويُمكننا كذلك تحديد الفرص الواضحة في مجال
الهيدروجين األخضر ،نظراً إلى س���هولة الوصول إلى
التقني���ات اإلنتاجية ذات الصلة ،بما يُح ّد من العقبات
والحواجز التي تحول دون دخول هذا المجال.
وأردف يمي���ن قائ�ل�اً « :إس���تناداً إلى الدراس���ة
التحليلية للعرض والطلب على مستوى العالم ،يُمكن
للدول المصدرة أن تس���تحوذ على حصة من السوق
تُع���ادل  200ملي���ون طن م���ن الهيدروجين األخضر
ف���ي حل���ول الع���ام  ،2050بقيم���ة تص���ل إل���ى 300
مليار دوالر س���نوياً .وبالتالي ،يُس���هم س���وق تصدير
الهيدروجين األخضر كذلك ،في إستحداث  400ألف فرصة عمل في
مجال العمليات التشغيلية والصيانة».
وتاب���ع يمين« :س���عياً لتحدي���د المزايا الكمية لإلس���تثمار األخضر،
من حيث التنويع والنمو اإلقتصادي ،درس���نا س���تة قطاعات رئيسة غير
نفطية في منطقة الخليج ،وهي الكهرباء والمياه والبناء والتنقل والغذاء
وإدارة النفايات .ونتوقع أن تصل المساهمة التراكمية في الناتج المحلي
اإلجمال���ي لهذه القطاعات ،إلى تريليون���ي دوالر حتى العام  ،2030ومع
التوسع في هذه القطاعات ،نتوقع إستحداث أكثر من مليون فرصة عمل
إضافي���ة في حل���ول العام  ،2050وهذه فرصة ثمين���ة ،يُمكن للحكومات
الخليجية إغتنامها ،من خالل تنفيذ أربع خطوات إستراتيجية».
تعزيز اإلستدامة البيئية
يتعيّن على الحكومات أن تعمل على س��� ّن السياس���ات التي تُعزّز
من اإلس���تدامة البيئية في جميع القطاعات ،بما يش���مل إس���تحداث
الحوافز وآليات السوق والمعايير الضرورية.
يُش���ار إلى أن آليات الس���وق ،مثل :فرض الرس���وم على إنبعاثات
الكربون وإستخدام البالستيك والمواد األخرى الضارة للبيئة ،تُشكّل
تكلفة حقيقية على األنشطة التي تزاولها الشركات أو القطاعات.
ويُمكن للحوافز المقدمة إلس���تخدام مص���ادر الطاقة المتجددة
والمركب���ات الكهربائية ،أن تُعزّز من تبني مبادئ اإلس���تدامة البيئية.
وم���ن جهة أخ���رى ،ينبغي عل���ى الحكومات أيضاً ،إج���راء التحديثات
المس���تمرة للمعايي���ر التنظيمي���ة لإلنبعاثات ،وإع���ادة التدوير وأكواد
البن���اء ،لضمان مواكبة اإلقتصاد للتق���دم والتطور المحرز في مجال
اإلبتكار والتكنولوجيا.
إنشاء صناديق الثروة السيادية الخضراء
يتعيّ���ن عل���ى كل حكوم���ة خليجية ،إنش���اء صندوق ثروة س���يادية
أخضر ،يتمتع بالمصداقية ،والقدرات الالزمة للتعامل مع المستثمرين
الدوليي���ن وإس���تقطابهم .وال ينبغ���ي أن تكون ه���ذه الصناديق مُقيدة
بالعقلي���ة الموروث���ة ف���ي المنطقة ،في م���ا يتعلق باإلس���تدامة ،والتي
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تتعامل معها على أنها عبء مكلف ،وليس فرصة ينبغي إغتنامها.
ويُس���هم إنش���اء صناديق الثروة الس���يادية الخضراء ،في تحقيق
مي���زات كبيرة لجمي���ع األطراف المعنية ،بما يش���مل القط���اع العام،
والمستثمرين والمطورين وعامة الناس.
تعزيز األسواق المالية
يتعيّن على الحكومات الخليجية ،اإلستمرار في تحقيق االنفتاح،
وتعزيز األسواق المالية في المنطقة ،بما يسمح للمستثمرين بالتخارج
بس���هولة من اإلس���تثمارات الناجحة ،ومس���اعدتهم ف���ي الوصول إلى
الصنادي���ق الخليجي���ة – مثل تل���ك التي يمتلكها األفراد واألس���ر من
أصحاب الثروات الكبيرة.
كم���ا يُمكن للحكومات ،إتخاذ العديد من التدابير لبناء األس���واق
المالي���ة المحلي���ة ،ومنه���ا زيادة ع���دد الفرص اإلس���تثمارية الجذابة
والمستدامة ،عن طريق تخصيص األصول – إما جزئياً أو كلياً ،وهو
الخيار المفضل – على مستوى المنطقة ،بما يستقطب المستثمرين
الدوليي���ن م���ن األف���راد والمؤسس���ات ،وزي���ادة الطلب على مس���توى
المس���تثمرين المحليي���ن من األف���راد ،من خالل تحفيز إس���تثمارات
أسواق األوراق المالية في المنطقة.
آليات موحدة وشفافة
يتعيّ���ن عل���ى الحكوم���ات الخليجية ،بن���اء أنظمة تقارير ش���فافة
وموح���دة وش���املة .وتُعتبر آليات القياس والتقارير الش���فافة ،تحدياً
كبي���راً لمبادرات اإلس���تدامة في جمي���ع أنحاء العال���م .فرغم حاجة
المستثمرين للحصول على معلومات أكثر كماً ونوعاً ،إلاّ أن الشركات
غي���ر مُلزمة بالكش���ف ع���ن مبادراتها ف���ي مجال اإلس���تدامة البيئية
واإلجتماعي���ة والحوكمة الرش���يدة ،وحتى في حال كش���فها عن هذه
المعلوم���ات ،فإنه���ا غالباً ما تتبنى معايير مج���زّأة ،ما يُصعّب ضمان
تحد آخر،
الموضوعية في إجراء المقارنات .ومن جهة أخرى ،يظهر ٍ
مص���دره اإلفتقار إلى موثوقي���ة البيانات ،والتحقق من مدى صحتها،
وذلك نظراً إلى إجراء التقييمات وإعداد التقارير ذاتياً.
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022
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المؤتمر العالمي لريادة األعمال في الرياض:
إتفاقيات بـ 16مليار ريال
المؤتم ��ر
ش ��هد
العالم ��ي لري ��ادة األعم ��ال
ال ��ذي تحتضن ��ه العاصم ��ة
الس ��عودية الرياض ،برعاية
األمير محمد بن س ��لمان بن
عبدالعزيز ،ولي العهد نائب
رئيس مجلس ال ��وزراء وزير
الدفاع ،توقي ��ع  33إتفاقية،
وإط�ل�اق عدد من المبادرات اإلس ��تثمارية بقيمة مالية تتج ��اوز  16مليار ريال (4.2
مليارات دوالر) .وتأتي اإلتفاقيات بهدف دعم ريادة األعمال في مختلف المجاالت،
وتعزي ��ز مكان ��ة المملكة ،كبيئ ��ة جاذبة لل ��رواد والمبتكرين والمبدعي ��ن في منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وخالل اليوم األول ،وقَّعت أرامكو السعودية  10مذكرات تعاون ،وإتفاقيتين مع
ش ��ركات محلية وعالمية في مجاالت التحول الرقم ��ي ،وتقنية المعلومات ،والتنمية
الوطني ��ة .فيم ��ا وقَّع بنك التنمي ��ة اإلجتماعية مع جهات عدة ،وه ��ي الهيئة الملكية
بينبع ،ومعهد ريادة األعمال الوطني ،وإعالن إطالق عدد من المنتجات والمبادرات
لدع ��م وتمكي ��ن رواد األعمال بأكثر من  11مليار ري ��ال ( 3مليارات دوالر) ،في حين
وقَّعت الشركة السعودية لإلستثمار الجريء  SVCإتفاقيات مع عدد من الصناديق
اإلستثمارية بقيمة إجمالية قدرها  2.4مليار ريال ( 656مليون دوالر).
وأطلقت شركة سابك صندوق «نساند  »2مع شركة األهلي المالية بقيمة 750
مليون ريال ( 200مليون دوالر) لدعم الش ��ركات الناشئة وتطوير القطاع الصناعي.
ووقع ��ت ش ��ركة  Cars24العالمية إحدى منص ��ات التجارة اإللكترونية للس ��يارات

Lenskart
وش ��ركة
العالمي ��ة أكب ��ر سلس ��لة
متاج ��ر للنظ ��ارات الطبي ��ة
اآلسيوية ،وشركة Kitopi
المتخصصة ف ��ي المطابخ
الس ��حابية ،مذك ��رات
تفاه ��م مع منش ��آت لتقديم
الدع ��م ل ��رواد األعمال في

المجاالت التخصصية.
كما أبرمت الهيئة العامة للمنش ��آت الصغيرة والمتوس ��طة «منش ��آت» ،مذكرة
تفاهم مع كلٍ من الهيئة الس ��عودية للبيانات ،والذكاء اإلصطناعي ،إلطالق وتدشين
مبادرة «روّاد» ،والهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق التنمية الصناعية الس ��عودي،
وجامع ��ة المل ��ك عبداهلل للعل ��وم والتقني ��ة للتعاون في مج ��االت البيان ��ات والذكاء
اإلصطناع ��ي ،و«س ��ابك» به ��دف التعاون ف ��ي عدد م ��ن المبادرات ل ��رواد األعمال
والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما تم توقيع إتفاقية مع ش ��ركة الجبر للتموي ��ل لتقديم منتجات تمويلية لرواد
األعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة  20مليون ريال ( 5.33مليون دوالر).
يُذكر أن المؤتمر العالمي لريادة األعمال ،ش ��هد حضوراً دولياً واس ��عاً وزخماً
ريادياً كبيراً عبر عدد من الجوالت اإلس ��تثمارية واإلطالقات ،حيث أغلقت ش ��ركة
وثيق المالية جولة إستثمارية في شركة «سبايدرز مايكرو موبيليتي» لمرحلة ما قبل
الب ��دء ،بقيمة  5.2ماليي ��ن ريال ( 1.4مليون دوالر) ،كذلك جولة إس ��تثمارية أخرى
في شركة «دارينت» لمرحلة ما قبل البدء بقيمة  3.75ماليين ريال (مليون دوالر).

مذكرة التفاهم اإلطارية للصندوق السعودي الفرنسي لدعم الشعب اللبناني
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وقّع كل من وزير أوروبا والش���ؤون الخارجية الفرنس���ي ،والوكالة
الفرنس���ية للتنمية ،ومركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية
في السفارة الفرنسية في بيروت ،مذكرة التفاهم اإلطارية للصندوق
الس���عودي الفرنس���ي لدعم الش���عب اللبناني ،والذي يرمي إلى دعم
الس���كان المس���تضعفين في لبن���ان بقيمة تناهز ال���ـ  30مليون يورو،
بهدف تنفيذ سلسلة من المشاريع في المجالين اإلنساني واإلنمائي.
وأعل ��ن الس ��فير الس ��عودي ف ��ي لبنان وليد بخ ��اري ،في كلم ��ة ألقاها،
أن «هذه الشراكة تهدف إلى دعم العمل اإلنساني واإلغاثي في البنان بأعلى
معيار الشفافية ،حيث يهدف التمويل إلى دعم ستة قطاعات رئيسية ،وهي
األمن الغذائي ،والصحة والتعليم ،والطاقة والمياه ،واألمن الداخلي».
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022

وقال الس���فير بخاري« :نؤدي واجباتنا تجاه لبنان من دون تمييز
بين طائف���ة وأخرى ،حيث كرّس���ت الس���عودية جهوداً متميزة مفعمة
بالعطاء والروح اإلنسانية التي تُقدر قيمة اإلنسان».
وأش���ار بخ���اري ،إلى أن «الس���عودية نفّذت الكثير من المش���اريع
ال للدعم
اإلنس���انية في لبنان ،وأن هذا الدعم يأتي إستمراراً وتواص ً
خالل العقود الماضية ،حيث حرصت المملكة مع شركائها على دعم
كل ما يُخفّف المعاناة اإلنسانية عن المحتاجين».
وأعلنت س���فيرة فرنس���ا ف���ي لبنان آن غريو خ�ل�ال توقيع مذكرة
التفاهم للصندوق الس���عودي الفرنس���ي« ،العمل مع الس���عودية لدعم
الشعب اللبناني في مواجهة أزماته اإلنسانية».
)Union of Arab Banks (April 2022

األخبار والمستجدات

السعودية األولى عالمي ًا
في قطاع المالية اإلسالمية بأصول  800مليار دوالر

أوضح وكيل محافظ البنك المركزي السعودي لألبحاث والشؤون
الدولية الدكتور فهد الدوس���ري« ،أن صناعة المالية اإلس�ل�امية في
المملكة العربية الس���عودية تحظى بمكانة بارزة على مستوى العالم».
وأضاف «أن مجموع أصول الصناعة في القطاع المصرفي وقطاعات
الصكوك والتأمين وصناديق اإلس���تثمار يبل���غ نحو  3تريليونات ريال
( 800ملي���ار دوالر) ،ما يجعله���ا تحتل المرتبة األول���ى عالمياً ،وفقاً
لتقرير مجلس الخدمات المالية اإلسالمية لعام .»2021
ج���اء ذل���ك خالل مش���اركة البنك المرك���زي الس���عودي في ندوة
«البرك���ة» ال���ـ 42لإلقتصاد اإلس�ل�امي بعن���وان «اإلقتص���اد الرقمي
وإستش���راف المس���تقبل… رؤي���ة إستش���رافية ف���ي ض���وء اإلقتص���اد
اإلس�ل�امي» ،الت���ي إنته���ت أخيراً ف���ي الجامعة اإلس�ل�امية بالمدينة
المنورة.
وع���ن التط���ورات الكمية ف���ي المالية اإلس�ل�امية ،أش���ار الدكتور
الدوس���ري إلى «أن صناعة المالية اإلسالمية ش���هدت نمواً كمياً جلياً
في حجم أصولها وإنتش���ارها على المس���توى الدول���ي ،فقد بلغ حجم
أصولها عالمياً نحو  2.7تريليون دوالر ،محققة نُمواً س���نوياً يزيد عن
 ،»% 10الفتاً إلى «إستمرار إستحواذ قطاع المصرفية اإلسالمية على
النس���بة األكبر من أصول صناعة المالية اإلس�ل�امية بنسبة تصل إلى
 ،% 68وفقاً لتقرير مجلس الخدمات المالية اإلسالمية لعام .»2021
وأف���اد فه���د الدوس���ري ف���ي س���ياق التط���ورات الكمي���ة لقطاع
المصرفية اإلس�ل�امية في المملكة« ،أن القطاع شهد نمواً متسارعاً،
حي���ث وصل إجمالي التمويل المتوافق مع الش���ريعة إلى ما يزيد عن
 1.7تريليون ريال ،بنس���بة نمو س���نوية بلغت  ،% 18بينما بلغ إجمالي
)Union of Arab Banks (April 2022

الودائع المتوافقة مع الشريعة ما يزيد عن  1.78تريليون ريال ،بنسبة
نمو سنوية بلغت حوالي  % 13في نهاية العام .»2021
من جانب آخر ،وقَّعت وزارة اإلس���تثمار السعودية ،مذكرة تفاهم
مع جامعة الملك سعود ،في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون وتطوير
الفرص اإلستثمارية ،وتبادل البيانات والخبرات في مجال اإلستثمار
في قطاع التعليم.
وتعم���ل المذكرة على إس���تحداث برامج دراس���ات عليا إعتيادية،
وبرام���ج ماجس���تير تنفي���ذي «مهن���ي» ،بن���اء عل���ى إحتياج���ات وزارة
اإلس���تثمار وفي مج���االت إهتماماتها ،وتطوير الفرص اإلس���تثمارية
ف���ي أصول الجامعة ،بما يخدم مس���تهدفات اإلس���تراتيجية الوطنية
لإلس���تثمار ،وتحقيق موارد جديدة للجامعة ،وتحفيز طلبة الدراسات
العلي���ا ومش���رفيهم عل���ى تبنّي البحوث ف���ي مجال األبح���اث العلمية
األساس���ية والتطبيقي���ة واإلقتصادي���ة والمالية ذات العالق���ة بالبيئة
اإلستثمارية.
وتن���ص اإلتفاقي���ة على العم���ل على إقام���ة ال���دورات والندوات،
وورش العمل لتعزيز ثقافة اإلستثمار المستدام ،ودعم فرص التدريب
والتطوير في مجال اإلستثمار وريادة األعمال.
ويأت���ي توقي���ع المذكرة في إط���ار جهود ال���وزارة لتحقيق أهداف
وزارة اإلس���تثمار ف���ي ج���ذب اإلس���تثمارات ،وتمكي���ن القطاع���ات
اإلس���تثمارية من النمو ،وتس���هيل الوصول إلى الفرص اإلس���تثمارية،
وتوطي���ن المعرفة والخبرات ،والعمل على تعزي���ز جهود التكامل بين
القطاعات الحكومية.
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022
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خالل المؤتمر العالمي لريادة األعمال GEC

«األهلي السعودي» يوقع إتفاقيات تعاون لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وقَّع البنك األهلي الس���عودي مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة (منشآت) إتفاقيات تعاون تهدف إلى دعم قطاع المنشآت
الصغيرة والمتوس���طة ورواد األعمال ،وتقدي���م منظومة متكاملة من
الخدم���ات والحل���ول التمويلية والمصرفية النوعي���ة ،وذلك في إطار
مس���اهمته في التنمية اإلقتصادية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة
 ،2030وتماش���ياً مع جهوده لدعم وتمكين قطاع المنش���آت الصغيرة
والمتوسطة.
ج���اء ذلك خالل أعمال المؤتم���ر العالمي لريادة األعمال GEC
ال���ذي عُق���د ف���ي مركز المل���ك عبد العزي���ز الدول���ي للمؤتمرات في
الري���اض ،حيث وقَّ���ع اإلتفاقية من الهيئة العامة للمنش���آت الصغيرة
والمتوس���طة (منشآت) محمد المالكي نائب المحافظ للتمويل ،ومن
جهة البنك األهلي السعودي وقَّعها كل من محمد الزيد رئيس إدارة
مصرفية األعمال وبسمة الجوهري رئيس المسؤولية المجتمعية في
البنك األهلي السعودي.
إتفاقيات تعاون بين «منشآت» والبنك األهلي السعودي
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وس���تُمكّن إتفاقيات التعاون دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
ورواد األعم���ال ف���ي المملكة ،لتُس���هّل حصولهم على حل���ول تمويلية
مُبتك���رة ،واإلس���تفادة من منظوم���ة الخدمات المصرفي���ة من خالل
«إتفاقي���ة تموي���ل اإلمتياز التجاري» ،التي تهدف إلى تأهيل وتس���هيل
وص���ول المنش���آت الصغي���رة والمتوس���طة إل���ى األس���واق والفرص
اإلستثمارية المتاحة بمبلغ تمويل مليار ريال ،باإلضافة إلى «إتفاقية
برنام���ج تمويل اإلبتكار» الخاصة بالمس���ؤولية المجتمعية في البنك،
التي تهدف إلى تقديم دعم مالي (غير مُسترد) لتمكين رواد األعمال
والمنش���آت الناش���ئة في المراحل األولية للمنش���أة للب���دء في العمل
التج���اري ،وتحفي���ز اإلبت���كار للمش���اريع النوعية ،وتغطي���ة الفجوات
التمويلية للمش���اريع الناشئة ضمن (مرحلة اإلبتكار) وفقاً لسياسات
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022

إتفاقية التعاون بين «منشآت» والبنك األهلي السعودي

وإجراءات البرنامج.
من جهته ،أوضح محمد الزيد «أن هذه اإلتفاقيات ستُس���هم في
دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد األعمال ،كما تُجسد
ش���راكة البن���ك في تنمية اإلقتص���اد الوطني لتحقيق نمو مس���تدام»،
موضحاً «أن البنك األهلي الس���عودي يس���تحوذ عل���ى الحصة األكبر
ضم���ن تموي���ل المنش���آت الصغيرة والمتوس���طة في مج���ال اإلمتياز
التج���اري ،بإجمال���ي تمويل تج���اوز  253مليون ريال ف���ي نهاية العام
 ،2021كونه شريكاً داعماً لهذا القطاع في المملكة».
من جهتها ،أكدت بس���مة الجوهري «أن البنك األهلي الس���عودي
يُعد شريكاً دائماً لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد
األعم���ال ،وذلك لتحفي���ز أداء أصحاب تلك المنش���آت وتمكينهم من
توس���يع أنش���طتهم» ،موضحة «أن هذه اإلتفاقي���ات تأتي إنطالقاً من
األهمي���ة التي يُوليها البنك لهذا القطاع ،بإعتباره أحد أهم محركات
النمو اإلقتصادي بما ينسجم مع رؤية المملكة .»2030
«األهلي السعودي» و«الخطوط السعودية»
يُ وقِّ عان إتفاقية بطاقة الفرسان اإلئتمانية المطوّ رة
وأعلن البنك األهلي الس���عودي و«الخطوط السعودية» وبالتعاون
م���ع «فيزا» العالمي���ة ،عن الهوية والمزايا المطوّرة لبطاقة الفرس���ان
اإلئتماني���ة ،والمدعوم���ة بحزمة إس���تثنائية من المزاي���ا والمكافآت،
لتق���دّم لحاملها أبعاداً مبتكرة للش���راء والرفاهية في الس���فر ،وتُتيح
فرصاً إضافية وأنشطة مزدوجة لكسب المزيد من األميال والحوافز
والمكافآت ،والحصول على الخدمات المميزة.
)Union of Arab Banks (April 2022

خالل توقيع إتفاقية التعاون بين «األهلي السعودي» و«الخطوط السعودية».

جاء ذلك خالل حفل إتفاقية الشراكة الذي أقيم مؤخراً في
مدين���ة ج���دة ،في حضور كل من عصام أخونب���اي نائب الرئيس
للتس���ويق وإدارة المنت���ج في ش���ركة الخطوط الس���عودية للنقل
الجوي ،وس���عود باجبي���ر رئيس ش���بكة األفراد بالبن���ك األهلي
الس���عودي ،حيث س���تمنح بطاقة الفرس���ان اإلئتمانية المتوافقة

م���ع الش���ريعة اإلس�ل�امية حامله���ا ،المزيد من األمي���ال الجوية
على رحالت الخطوط الس���عودية ،مقابل كل عملية ش���رائية تتم
بواس���طة البطاق���ة ،إلى جان���ب العديد من المزاي���ا والخدمات
اإلضافية.
ويوض���ح عصام أخونباي «أن ه���ذه اإلتفاقية تأتي في إطار
ح���رص «الخط���وط الس���عودية» عل���ى تقديم أفض���ل الخدمات
لألعضاء وبناء عالقات استراتيجية تنافسية وتكاملية ،مما يُعزّز
قدرة البرنامجين لإلنطالق بالريادة وتحس���ين المزايا والفوائد
المقدم���ة لعم�ل�اء الش���ركتين ،وإس���تكماالً للخط���ط التطويرية
التي تنفذها «الس���عودية» لإلرتقاء بالخدمات المقدمة ألعضاء
برنامج الفرسان من خالل حصولهم على مزايا متعددة».
من جانبه ،أعرب س���عود باجبير ع���ن إعتزاز البنك بتجديد
الشراكة مع «السعودية» من خالل هذه اإلتفاقية ،مشيراً إلى «أن
اإلتفاقية سيكون لها دور كبير في تعزيز العالقة ،وتفعيل التعاون
والشراكة البنّاءة لتحقيق األهداف اإلستراتيجية لعمالقي قطاع
الطي���ران والقط���اع المصرفي« ،الخطوط الس���عودية» و«األهلي
الس���عودي» ،وبالتالي تقديم خدمات مميّزة لعمالئهما من خالل
بطاقة الفرسان فيزا اإلئتمانية المشتركة».

تقديراً ألدائه المتميّز وريادته في حلول منتجات إدارة النقد

«غلوبال فاينانس»« :األهلي السعودي» األفضل في المنطقة للمدفوعات والتحصيالت
حصل البنك األهلي الس ��عودي على جائزة
أفض ��ل بن ��ك للمدفوع ��ات والتحصي�ل�ات في
الش ��رق األوسط لعام  2022من مجلة «غلوبال
فاينان ��س» ،المتخصص ��ة في قط ��اع الصناعة
المالية والمصرفية في األسواق العالمية ألدائه
المتم ِّي ��ز ،ودوره الري ��ادي ف ��ي حلول إدارة النق ��د المتضمنة حل ��ول المدفوعات
والتحصيالت التي يقدمها.
وتضمنت معايير الجائزة تلبية البنك إلحتياجات العمالء ،وجودة عروض
المنتجات والخدمات المقدمة وقوة الوضع المالي والمكانة السوقية ،إضافة
إل ��ى الحل ��ول المبتكرة للدفع االلكتروني التي س� �هّلت العدي ��د من الخدمات
ألعم ��ال إدارة النق ��د محلياً وإقليمياً ،بما في ذلك خدمة التجارة اإللكترونية
وبطاقة الشركات عبر اإلنترنت ،وخدمة تطبيق نقاط البيع ،ومساهمة البنك
في تمكين العمالء لإلستفادة من مبادرات المدفوعات دولياً.
وتأتي الجائزة تقديراً للجهود الكبيرة التي يُكرّسها البنك في إنجاز
معامالت المدفوعات بش���كل أس���رع وأقل تكلفة ،وإدخال خدمات نظام
المدفوعات الفورية ،تماش���ياً مع إستراتيجية البنك المركزي المتوافقة
م���ع متطلبات وأه���داف برنامج تطوير القطاع المال���ي أحد برامج رؤية
)Union of Arab Banks (April 2022

المملك���ة  ،2030الهادف���ة إل���ى إنج���از
وتعزيز رقمن���ة الخدم���ات المالية والدفع
نح���و التحول الرقم���ي وتحوي���ل المجتمع
الس���عودي إل���ى مجتمع يقل في���ه اإلعتماد
عل���ى النق���د ،كم���ا يندرج ذل���ك ضمن دور
البن���ك في تطوير الصناع���ة المصرفية من خالل إس���تمراره في تقديم
الخدم���ات المالي���ة المبتك���رة والمبادرة بط���رح الحلول الالزم���ة لتلبية
إحتياجات العمالء المتغيِّرة.
يش ��ار إلى أن البنك األهلي الس ��عودي يُعد أكبر بنك في المملكة العربية
الس ��عودية ،م ��ن حيث القاع ��دة الرأس ��مالية والحصة الس ��وقية ،وقد حصد
حُ زمة واس ��عة من جوائز األداء المتميِّز خالل الفترة الماضية إعترافاً بالدور
القي ��ادي ال ��ذي يتمت ��ع به البن ��ك في تطوير قط ��اع الصناع ��ة المصرفية في
المملكة ،ومنطقة الش ��رق األوس ��ط ،بالنظر إلى اإلمكان ��ات العالية والتجربة
العريقة التي يتمتع بها البنك .ويسعى البنك بإستمرار إلى تطوير حلول تقنية
مخصصة لعمالئه تش ��تمل على المصرفية اإللكترونية وحلول عمليات النقد
والتجارة وكل ما يخص حلول المدفوعات والتحصيالت ،وتعكس هذه الخطوة
استراتيجية البنك الرامية إلى أن يكون األفضل في الخدمات اإللكترونية.
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022
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 126مليون ..رقم قياسي لعدد الفقراء
في المنطقة العربية نتيجة الحرب في أوكرانيا
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ستكون للحرب في أوكرانيا،
التي تهز أوروبا والعالم منذ 24
ش���باط/فبراير ،2022تداعيات
إجتماعية وإقتصادية خطرة في
المنطق���ة العربية ،ال س���يما في
البلدان المنخفضة والمتوس���طة
الدخ���ل الت���ي تس���تورد الطاق���ة
والغ���ذاء ،وتواج���ه أعب���اء ديون
عالية.
ف���ي العام  ،2023س���يزداد ع���دد الفقراء بما ق���دره  3.7ماليين
ش���خص ليصل مجم���وع الفقراء في المنطقة إلى رقم قياس���ي بنحو
 126ملي���ون ش���خص .هذا من أب���رز «آثار الحرب ف���ي أوكرانيا على
المنطق���ة العربي���ة» ،التي تس���لّط الضوء عليها لجن���ة األمم المتحدة
اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي آس���يا (اإلسكوا) في دراسة تُصدرها
بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج األمم المتحدة
للبيئة وبرنامج األغذية العالمي.
وبحس���ب الدراسة ،من المرجح أن تخس���ر اإلقتصادات العربية
نح���و  11ملي���ار دوالر في الع���ام  2022و 16.9ملي���ار دوالر في العام
 ،2023وأن تخس���ر البل���دان العربي���ة المتوس���طة الدخل  % 2.3من
ناتجها المحلي اإلجمالي المتوقع لعام  ،2022بينما ستُس���جل الدول
العربية األقل نمواً خسارة نسبتها  .% 0.6وحدها البلدان المصدّرة
للطاقة ستش���هد زيادة ف���ي ناتجها المحلي اإلجمال���ي بنحو % 0.7
نتيجة زيادة الطلب على الطاقة وإرتفاع أسعارها.
وم���ن المرج���ح أن يتجاوز العجز المالي ف���ي البلدان المنخفضة
والمتوس���طة الدخل المس���توردة للنفط ما توقعته ه���ذه البلدان عند
إع���داد ميزانياته���ا لع���ام  ،2022وذلك بمع���دل يُراوح بي���ن نقطتين
مئويتي���ن وس���ت نقاط مئوية ،.وس���تُواجه البلدان المتوس���طة الدخل
زيادة في خدمة الدين بنحو  500مليون دوالر.
ونظ���راً إلى كون اإلتح���اد الروس���ي وأوكرانيا مصدري���ن مهمّين
ل���واردات الحب���وب والزي���وت النباتية ،فق���د أثارت الح���رب مخاوف
تتعل���ق باألم���ن الغذائي ،حي���ث إنخفضت إم���دادات الحبوب والنفط
إلى المنطقة بش���كل كبير ،بس���بب اإلضطرابات في سالسل التوريد
والعقوبات .وقد إرتفعت أس���عار المواد الغذائية والس���لع األساس���ية
بش���كل كبير .ففي مص���ر إرتفعت بنحو  ،% 17وفي الس���ودان زادت
أسعار الحبوب بنسبة تصل إلى  ،% 80في حين قفزت أسعار السكر
بأكثر من  % 27في سوريا .وتُهدد الحرب عمليات توزيع المساعدات
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022

من قب���ل المنظمات اإلنس���انية،
م���ا يُع���رّض ماليي���ن الالجئي���ن
والنازحي���ن في المنطقة العربية
لخطر الجوع.
وحثّ���ت األمين���ة التنفيذي���ة
لإلس���كوا روال دش���تي عل���ى
مواصل���ة تدابي���ر الحماي���ة
اإلجتماعية أو زيادتها ،وال سيما
تقديم السلع واإلعانات الغذائية
لألسر األشد فقراً واألكثر تعرّضاً للخطر ،داعية بلدان المنطقة إلى
«البح���ث فوراً في مصادر بديلة للواردات الغذائية المتأثرة بالحرب،
وتطبي���ق تدابير لحماية المس���تهلك لمنع الزيادات غي���ر المبرّرة في
أسعار المواد الغذائية».
أم���ا عل���ى صعيد الطاقة ،ف���إ ّن البلدان المس���توردة في المنطقة
ب���دأت تعاني التأثي���ر المضاعَف من إرتفاع أس���عار الطاقة والس���لع
المس���توردة ،األم���ر الذي يُهدّد أم���ن الطاقة فيها ،ويخ���ل بموازينها
التجاري���ة ،ويفرض ضغوطاً على موازناتها .وقد رفعت بعض البلدان
أس���عار الطاقة ،مثل المغرب ،حيث إرتفعت أس���عار الديزل بنس���بة
 % 15والبنزين بنس���بة  ،% 33ولبنان الذي شهد إرتفاعاً في أسعار
الس���لع نفسها بنسبة  % 13و % 14توالياً خالل األسبوع الممتد بين
 21آذار /مارس و 25منه.
من جه����ة أخرى ،حقّقت البل����دان العربية المصدّرة للطاقة مكاس����ب
غي����ر متوقع����ة نتيجة الزيادة في أس����عار الطاقة ،ومن المرجّ ح أن تس����تم ّر
ه����ذه الحالة وال س����يما إذا طالت العقوب����ات على اإلتحاد الروس����ي ،وإذا
بقيت مفروضة في األجلين المتوس����ط والطويل .وتش����ير الدراسة إلى أنه
يُمكن إستثمار هذه العائدات الجديدة في تعزيز صناديق الثروة السيادية.
وأضاف���ت دش���تي« :كم���ا أدت جائح���ة «كوفيد »-19إلى تس���ريع
التح���وّل الرقمي .علماً أن الحرب في أوكرانيا س���تؤدي إلى تحوّالت
ف���ي سالس���ل التوري���د ،وإن بوتيرة أبطأ ،وذلك بفعل رس���م تحالفات
إقتصادية ،وإعتماد طرق تجارية جديدة» ،الفتة إلى «أ ّن هذا الوضع
يفسح المجال لتعزيز التجارة بين البلدان العربية».
وتوصي الدراس���ة بض���رورة خفض الحواجز التجاري���ة واإلجراءات
والرس���وم الجمركية لتس���هيل تجارة األغذية والحبوب والمواد الغذائية
األساس���ية ف���ي ما بين ال���دول العربية ،وتدعو إلى دعم إنش���اء صندوق
عرب���ي لط���وارئ األم���ن الغذائ���ي لمواجه���ة األزم���ة الحالي���ة واألزمات
المستقبلية.
)Union of Arab Banks (April 2022
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معدَّل البطالة في مصر ينخفض إلى  % 7.4في 2021
بإنخفاض  % 0.5عن 2020

أف���اد الجهاز المرك���زي للتعبئة العامة واإلحص���اء في مصر ،أن
مع���دل البطال���ة بل���غ  % 7.4في الع���ام  2021بإنخفاض  % 0.5عن
العام  .2020وأظهرت النش���رة السنوية المجمعة لنتائـج بحث القوى
العامل���ة لع���ام  ،2021أن مع���دل البطالة بين الش���باب الذي���ن تُراوح
أعماره���م بي���ن  15و 29س���نة بل���غ  % 15من إجمالي ق���وة العمل في
الفئ���ة العمري���ة عينه���ا ،دون تغيير عن الع���ام  ،2020فيما بلغ معدل
البطالة بين الش���باب الذكور  % 10.8وبين الش���باب اإلناث % 35.9
من إجمالي قوة العمل في الفئة العمرية عينها في العام .2021
وأوضحت مؤش���رات النش���رة الت���ي أصدرها الجه���از ،أن معدل
البطال���ة للفئة العمرية ( 19 – 15س���نة) بل���غ  % 12مرتفعاً من % 11.8
في العام  ،2020وبلغ معدل البطالة للفئة العمـرية ( 24 – 20سنة)
 % 19.7مرتفع���اً م���ن  ،% 19.6ف���ي حي���ن بلغ مع���دل البطالة للفئة
العمـرية ( 29 – 25سنة)  % 12.1مقابل .% 12.5
وبخص���وص ق���وة العمل ،فقد بلغ���ت  29.358ملي���ون فـــــــرد في
العام  2021بواقع  24.296مليون فرد ذكور ،و 5.062مليون فرد من
اإلناث ،مقابل  28.458مليون في العام  2020بواقع  23.684مليون
فرد ذكور و 4.774مليون فرد من اإلناث ،بنس���بة زيادة  % 3.2على
العام  ،2020وس���جلت ق���وة العمل في الحض���ر  13.109مليون فرد،
بينما بلغت في الريف  16.249مليون فرد.
أم���ا العاطلون عن العمل ،فقد بلغ عدده���م  2.170مليون عاطل
ف���ي العام  2021بواقع  1.359مليون متعطل ذكور ،و 811ألف متعطل
إناث ،مقابل  2.259مليون عاطل في العام  2020بإنخفاض  89ألف
عاطل بنسبة .% 3.9
وسجل معدل البطالة بيـن الذكور  ،% 5.6في العام  2021مقابل
 % 6.0ف���ي الع���ام  ،2020في حين بلغ مع���دل البطالة بين اإلناث
 % 16مقابل .% 17.7
)Union of Arab Banks (April 2022

وأوضح���ت المؤش���رات أن عدد المش���تغلين بل���غ  27.188مليون
مش���تغــــــل ف���ي الع���ام  2021بواق���ع  22.937ملي���ون مش���تغل ذكور،
و 4.251مليون مش���تغل إناث ،مقابل  26.199مليون مشتغل في العام
 2020بواقع  22.271مليون مش���تغـل ذكـور ،و 3.928مليون مش���تغل
من اإلناث ،بنسبة زيادة  % 3.7على العام .2020
في األثناء ،تراجع عجز حس���اب المعام�ل�ات الجارية في البالد
إل���ى  3.8ملي���ارات دوالر في ربع الس���نة الممتد من أكتوبر (تش���رين
األول) وحتى ديس���مبر (كانون األول) ن���زوالً من  4.85مليارات دوالر
في الفترة ذاتها قبل عام ،وذلك بدعم من قفزة في السياحة.
وأفاد البنك المركزي المصري لدى نشر أرقام ميزان المدفوعات،
أن األرقام أظهرت زيادة كبيرة في التخارج من المحافظ اإلستثمارية
الت���ي تقلصت لتتحول إلى عجز ق���دره  6.1مليارات دوالر من فائض
بل���غ  3.5مليارات دوالر قبل عام .وإتس���ع العج���ز التجاري إلى 10.7
مليارات دوالر من  10.5مليارات دوالر.
وقف���زت عائ���دات الس���ياحة إلى ثالث���ة ملي���ارات دوالر من 987
ملي���ون دوالر ف���ي الفترة من أكتوبر (تش���رين األول) وحتى ديس���مبر
(كان���ون األول)  2020م���ع تعاف���ي حركة الس���فر من تبع���ات جائحة
«كوفيد – .»19
وتراجع���ت قلي�ل�اً تحويالت المصريين العاملي���ن في الخارج إلى
 7.43مليارات دوالر بين أكتوبر (تشرين األول) وديسمبر (كانون األول)
 2021م���ن  7.49ملي���ارات دوالر في الفترة عينه���ا قبلها بعام ،بينما
زادت عائدات قناة الس���ويس إلى  1.69ملي���ار دوالر من  1.52مليار.
وختم البنك المركزي «إن صافي اإلس���تثمار األجنبي المباشر تراجع
إلى  1.61مليار دوالر من  1.75مليار دوالر بين أكتوبر (تشرين األول)
وديسمبر (كانون األول) .2020
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022
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بنك القاهرة ينضمُّ إلى مبادرة
التمويل لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ()UNEP-FI
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إنض���م بنك القاه���رة رس���مياً لمب���ادرة التمويل
لبرنام���ج األم���م المتح���دة للبيئ���ة ()UNEP-FI
ليصبح البنك من أوائل البنوك الموقعة على مبادىء
الصيرفة المس���ؤولة ،بإعتبارها إطاراً واحداً لقطاع
مصرفي مس���تدام تم تطويره من خالل عقد شراكة
بي���ن البنوك في جميع أنحاء العالم ،ومبادرة التمويل
لبرنام���ج األم���م المتح���دة للبيئ���ة ()UNEP FI
لتشجيع الممارسات المصرفية المستدامة وتعزيز
مفهوم إدارة المخاطر البيئية والمجتمعية لألعمال
المصرفية.
ويتخ���ذ بن���ك القاهرة كاف���ة اإلج���راءات التي
تتواف���ق م���ع المتطلب���ات المنص���وص عليه���ا ف���ي
المبادئ ،بإعتب���اره أحد البنوك الرائدة في تطبيق
تلك الممارس���ات داخل القط���اع المصرفي ،ودمج
نموذج اإلس���تدامة كعنصر أساس���ي ضمن سياس���ات وإستراتيجيات
البنك ،بما يتوافق مع مبادئ التمويل المستدام والتي أصدرها البنك
المركزي في يوليو /تموز .2021
وق���ام بن���ك القاه���رة بإصدار تقري���ري اإلس���تدامة لعام
 2020 - 2019في إطار المبادرة العالمية إلعداد التقارير
 ،Global Reporting Initiativeوتأت���ي أهمي���ة تل���ك المبادئ
نظراً إلى دورها في تحقيق التوازن بين أهداف األمم المتحدة للتنمية
المستدامة والتمويل المستدام .ويحرص بنك القاهرة على خلق قيمة
مضافة في كافة سياسات وإستراتيجيات العمل في البنك ،مع مراعاة
البع���د المجتمع���ي والبيئي في كافة محاور العم���ل جنباً إلى جنب مع
تحقيق معدالت نمو مرتفعة وطموحة في كافة قطاعات العمل.
وتُعد مبادىء الصيرفة المس���ؤولة لمبادرة التمويل لبرنامج األمم
المتح���دة للبيئ���ة ( )UNEP FI PRBه���ي اإلط���ار ال���ذي يضمن
مدى توافق إس���تراتيجية البنوك وممارساتها مع الرؤية التي حددتها
أه���داف األمم المتحدة للتنمية المس���تدامة ،وإتفاقية باريس للمناخ،
حي���ث تلتزم البن���وك التي قام���ت بالتوقي���ع على المبادئ ب���أن تكون
طموحة في خطط وإس���تراتيجيات اإلس���تدامة الخاصة بها ،والعمل
عل���ى تطبيق معايير اإلس���تدامة ضمن ممارس���اتها لتكون في طليعة
مؤسسات التمويل المستدام.
وبموج���ب تل���ك المب���ادئ ،تق���وم البن���وك بقي���اس األث���ر البيئي
واإلجتماع���ي النات���ج عن أنش���طتها التجارية ،ووض���ع تلك األهداف
وتنفيذها ،بحيث يكون لها أكبر تأثير إيجابي ممكن ،كما تقوم بتقديم
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022

تقارير منتظمة عن مدى التقدم الذي تحرزه .كما تُوفر تلك المبادئ
إط���اراً عام���اً للبنوك إلس���تيعاب المخاطر بش���كل منهج���ي ،وإغتنام
الفرص التي تنشأ عن اإلنتقال إلى إقتصادات أكثر إستدامة.
وتكتس���ب البنوك الموقع���ة على المب���ادىء دوراً محورياً لتحقيق
الرخاء المش���ترك لألجيال الحالية والمس���تقبلية .كما تنضم البنوك
أيضاً إلى أكبر مجتمع مصرفي عالمي يُركز على التمويل المستدام،
ومش���اركة أفض���ل ممارس���ات اإلس���تدامة بم���ا يع���ود بالفائ���دة على
الصناعة المصرفية بأكملها.
تفاصيل الفائدة على شهادات اإلدخار الثالثية

من جهة أخرى ،قرر بنك القاهرة ،اإلبقاء على نس���بة الفائدة على ش���هادة
اإلدخار الثالثية ذات العائد الثابت ،رغم طرح شهادة بفائدة مرتفعة % 18
سنوياً في بنكي األهلي ومصر.
ويقدم بنك القاهرة فائدة تُراوح بين  % 10.25س���نوياً بعائد يُصرف
ش���هرياً ،و % 10.5س���نوياً يصرف العائد كل  3ش���هور ،وهي أعلى فائدة
مقدمة في البنك على الشهادات.
وق���رر بن���كا األهلي ومصر أخيراً ،طرح ش���هادة إدخ���ار جديدة بفائدة
مرتفع���ة بع���د إعالن البنك المركزي عن زيادة نس���بة الفائ���دة  % 1للمرة
األولى منذ  5سنوات ،وإنخفاض سعر الجنيه أمام الدوالر.
وعادت ظاهرة كس���ر الش���هادات في البنوك لصالح شراء الشهادة
 % 18س���نوياً في بنكي األهلي ومصر ألرتف���اع العائد المقدم عليها وعدم
وجود شهادة أعلى منها.
)Union of Arab Banks (April 2022
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«األهلي المصري»
األول في السوق المصرفية المصرية واألفريقية

أنهت القروض المش��تركة في البنك األهلي المصري ،الربع األول من العام  2022بتحقيق نتائج متميزة على الصعيد المحلي والدولي،
بحس��ب نتائج التقييم ربع الس��نوي الذي أعدته مؤسس��ة «بلومبرغ» العالمية عن القائمة الخاصة ،بأداء القروض المش��تركة ،والذي
أظه��ر حص��ول البنك على المركز األول كأفضل بنك في الس��وق المصرفي��ة المصرية واألفريقية ،عن قيامه ب��األدوار المختلفة وهي:
وكيل التمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة         .
كم��ا أظه��رت النتائج أيض ًا حصول البنك األهل��ي المصري على المركز الثالث كمرتب رئيس��ي ،والمركز الرابع كوكيل للتمويل ومس��وق
للقروض المش��تركة على مس��توى منطقة الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا ،وذلك بعد عدد من البنوك ومؤسس��ات التمويل الدولية
الكب��رى ،حي��ث إس��تطاع البنك إدارة تس��ع صفق��ات تمويلية وهو أكبر ع��دد صفقات ت��م ترتيبها وإدارتها في منطقة الش��رق األوس��ط
وأفريقيا ،وذلك بقيمة إجمالية تخطت  35مليار جنيه خالل الربع األول من العام .2022
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بروتوكول تعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات
في مصر ( )TRADEالمُ مول من الـ USAID
م���ن جهة أخرى ،أعلن البنك األهلي المص���ري ،توقيع بروتوكول
تع���اون م���ع مش���روع تطوي���ر التج���ارة وتنمي���ة الص���ادرات في مصر
( )TRADEالمُم���وّل من الوكالة األميركي���ة للتنمية الدولية (U S
 ،)AIDبهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الشركات
المُصدرة والش���ركات ذات الجاهزية للتصدير التي تستهدف تصدير
منتجاتها إلى األسواق الخارجية.
وق���د وقَّع البروتوكول يحيى أب���و الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة
البنك األهلي المصري ،ورشيد بنجلون مدير مشروع تطوير التجارة
وتنمية الصادرات في مصر ،في حضور فرق العمل من الجانبين.
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022

إفتتاح قسم أمراض الدم وزرع النخاع
في مستشفيات جامعة عين شمس (الدمرداش)
في س���ياق آخر ،إفتتح هش���ام عكاش���ه رئيس مجلس إدارة
البن���ك األهل���ي المص���ري ،والدكت���ور عل���ي األن���ور مدي���ر عام
مستش���فى عين ش���مس التخصصي ،والدكتور محمود المتيني
رئيس جامعة عين ش���مس ،قسم أمراض الدم وزرع النخاع في
مستش���فيات جامعة عين ش���مس (الدمرداش) بعد اإلنتهاء من
أعمال التطوير بالقس���م التي قام بها البنك األهلي ،في حضور
نرمين ش���هاب الدين رئيس التس���ويق والتنمي���ة المجتمعية في
البنك ،وفريق عمل المس���ؤولية المجتمعية في البنك وعدد من
المهتمين.
)Union of Arab Banks (April 2022

سيارات صراف آلي متنقلة
أطلق البنك األهلي المصري
سيارات الصراف اآللي المتنقلة
الخاص���ة ب���ه ،لخدم���ة رواد
ش���ارع المع���ز في قل���ب القاهرة
القديم���ة ،حي���ث يس���عى البنك
م���ن تل���ك المب���ادرة إل���ى تقليل
حج���م التك���دس واإلزدح���ام
عل���ى ماكين���ات الص���راف اآللي
ف���ي مختل���ف الف���روع واألماكن
المتاح���ة به���ا ،وس���عياً لخدم���ة
العمالء بتل���ك المنطقة العريقة
التي تش���هد رواج���اً كبيراً خالل
شهر رمضان المبارك.
إفتتاح أحدث فروع لـ «األهلي المصري» في مدينة حاليب
عل���ى صعي���د آخر ،أعلن البن���ك األهلي المص���ري ،إفتتاح فرعه
الجدي���د في مدينة حاليب في محافظ���ة البحر األحمر ،وذلك كأول
بن���ك يقدم خدماته في هذه المنطقة ،والتي تقع على س���احل البحر
األحمر جنوب مصر ،في حضور هش���ام عكاش���ه رئيس مجلس إدارة
البنك ،وكريم س���وس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع،
وأيمن جمجوم رئيس مجموعة الفروع وعدد من قيادات البنك.
حملة ترويجية لعمالء «محفظة األهلي فون كاش»
أعلن البنك األهلي المصري ،إطالق حملته الترويجية تحت شعار
«إشترك ،فعّل ،إكسب» ،والتي تستهدف عمالء «محفظة األهلي فون
كاش» الجدد المش���تركين بالخدمة ،وذلك عن اإلستخدامات إعتباراً
من بداية إبريل/نيس���ان  2022والتي تستمر حتى  31ديسمبر/كانون
األول  ،2022حي���ث تهدف الحملة إلى تش���جيع العمالء إلس���تخدام
المحافظ اإللكترونية.
ميسر الدفع Payment Facilitator
رخصة ّ
أعلن البنك األهلي المصري تعاقده مع ش���ركة «جيديا» للتقنية
المالي���ة ،وحل���ول الدفع اإللكترون���ي ،لتقديم أح���دث خدمات الدفع
اإللكترون���ي في مختل���ف أنواعها ،من خالل نقاط البيع اإللكترونية،
وعب���ر التجارة اإللكترونية ،كذلك من خالل تطبيق الدفع اإللكتروني
عب���ر الهاتف المحمول ( ،)Tap on Phoneوتم اإلتفاق على إتاحة
أحدث خدمات السداد بكافة انواع البطاقات البنكية ،باإلضافة إلى
قبول الدفع عبر رمز االس���تجابة السريع  ،QR Codeوذلك بعد أن
حصل���ت «جيديا» على رخصة البن���ك المركزي المصري بالتعاون مع
البنك االهلي المص���ري ،لتقديم كافة منتجات الدفع اإللكتروني في
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مصر .وبموجب هذا التعاون ،س���تُوفر ش���ركة «جيديا» خدمات قبول
المدفوع���ات اإللكترونية المتكاملة للتجار ومختلف أنواع الش���ركات،
وفق���ا لما تمتلكه «جيديا» من خبرات كبيرة في مجال خدمات الدفع
اإللكتروني في منطقة الشرق االوسط.
بروتوكول تعاون مع «تراست للتجارة والنقل»
وقع البنك األهلي المصري بروتوكول تعاون مع ش���ركة تراس���ت
للتج���ارة والنق���ل ،لدعم وتنمية المش���روعات الصغيرة والمتوس���طة
العاملة في مجال التنمية الزراعية والثروة الحيوانية .وقع البروتوكول
يحي���ى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك ،واحمد أبو خضرة
رئيس مجلس إدارة الشركة ،في حضور فرق العمل من الجانبين.
تحالف مصرفي من «األهلي المصري»
و«العربي االفريقي الدولي»
وقَّع البنك األهلي المصري والبنك العربي األفريقي الدولي ،عقد
تمويل مشترك مدته  7سنوات ونصف بقيمة  1.8مليار جنيه مصري
مع إحدى ش���ركات حس���ن ع�ل�ام العقارية ،بهدف تمويل مش���روعها
الس���كني تحت إس���م «س���وان ليك وس���ت» في منطقة «الس���ادس من
أكتوب���ر» والذي يمتد لمس���احة  173فداناً ومن المخطط أن يضم ما
يقرب من  550وحدة سكنية.
وتُعد ش���ركة حس���ن ع�ل�ام العقارية واح���دة من أكبر الش���ركات
الرائدة في قطاع التنمية العقارية في الس���وق المصرية ،والتي تتنوع
مشروعاتها بمناطق شرق وغرب القاهرة ،الجونة ،السخنة والساحل
الشمالي.
وقد قام البنك العربي األفريقي الدولي بدور المرتب الرئيس���ي
األول وضامن التغطية ووكيل التمويل وبنك الحساب ،بينما قام البنك
األهلي المصري بدور المرتب الرئيسي األول وضامن التغطية ووكيل
الضمان وبنك حساب خدمة الدين.
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موضوع الغالف

خسائر أوروبا جرَّاء الحرب الروسية  -األوكرانية
أكثر من  800مليار يورو

ش��كلت الحرب الروس��ية على أوكرانيا وتداعياتها على اإلقتصاد العالمي ،وال س��يما اإلقتصاد األوروب��ي ،صدمة لدول القارة
االوروبية ،التي بدأت منذ العام الحالي ببذل جهود مكثفة إلزالة تداعيات فيروس كورونا على إقتصاداتها ،والتي دامت لنحو
أكثر من سنتين .ويبدو أن هذه الصدمة سيكون لها مفاعيل باهظة لجهة كلفة معالجتها ،والتي يُ توقع أن تتجاوز حجم الناتج
(المقدر بنحو  175مليار يورو) على ما يتوقع الخبراء اإلقتصاديون.
ّ
المحلي اإلجمالي في اإلتحاد األوروبي في العام 2022
إذاً ،تأثي��رات الحرب الروس��ية – األوكراني��ة كبيرة ،ألنها عمّ قت الفجوة بين العرض والطلب ف��ي إقتصادات الدول االوروبية،
بس��بب إرتف��اع أس��عار الطاقة ،في الوقت الذي ال يس��تطيع البنك المرك��زي األوروبي التوفيق بين مكافح��ة التضخم ،ودعم
النش��اط اإلقتص��ادي ،لكن الخبراء ال يزال��ون يعتقدون أن اإلقتصاد العالمي س��ينمو هذا العام ،رغم الح��رب الدائرة ،حيث
تأثيرها سيكون ملموس ًا في جميع أنحاء العالم ،وتعتمد درجة الضرر بشكل حاسم على المدة التي ستستغرقها الحرب.

48

احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022

)Union of Arab Banks (April 2022

ولع َّل الخس���ارة األكبر ،والت���ي لن تتحمّلها
�إقت�صادات كبيرة باتت
تحت ال�ضغط
اإلقتص���ادات األوروبي���ة ،ه���ي خس���ارة
كل م���ا س���بق يجع���ل م���ن المش���روع
إمدادات النفط».
ويضيف د .وهبه« :إن روسيا تم ّد القارة
البح���ث عن مدى تأثير ه���ذه الحرب على
األوروبي���ة بالغ���از الطبيعي بنس���بة ،% 37
اإلقتص���اد العالمي ،وهل م���ن الطبيعي أن
وم���ن الطبيعي أن تتأثر كاف���ة القطاعات»،
تتأثر إقتصادات كبيرة في القارة االوروبية
معدّداً إياها بالقول« :كقطاعات اإلنتاج التي
(فرنس���ا/بريطانيا) بالح���رب الروس���ية -
تستخدم مستلزمات تشغيل من روسيا ،مثل
االوكرانية إلى هذه الدرجة؟
صناعة الطائرات ،والصناعات الخش���بية،
يجي���ب الخبي���ر اإلقتص���ادي الدكت���ور
وصناع���ة الكهرب���اء ،وكل الصناع���ات التي
محمد وهبه( ،أستاذ في الجامعة اللبنانية)
تس���تخدم النفط والغاز الروس���يَّين والفحم
مجل���ة «إتح���اد المصارف العربي���ة» قائالً:
الروس���ي والنحاس واأللومنيوم ،وخصوصاً
«لقد أثرت الحرب الروس���ية  -األوكرانية،
الخبير اإلقتصادي الدكتور محمد وهبه
ف���ي دول ،مث���ل ألماني���ا وفرنس���ا وإيطاليا
والتي بدأت في شباط /فبراير  2022على
وهولن���دا ،وغيره���ا م���ن ال���دول الت���ي ل���ن
مجمل القطاعات اإلقتصادية واإلجتماعية
والغذائي���ة ،وسالس���ل التوري���د في العال���م ،حيث بنتيجته���ا إرتفعت تستطيع تدبير بدائل سريعة عن الواردات الروسية».
ويتاب���ع د .وهبه« :م���ن القطاعات المتأث���رة بالحرب هي القطاع
مجمل األس���عار وخفّضت القدرة الش���رائية لألس���ر» ،الفت���اً إلى أنه
«بدأت التوقعات لنسب النمو اإلقتصادي تتغيّر في الواليات المتحدة الزراع���ي ،الذي يس���تخدم مس���تلزمات إنت���اج آتية من روس���يا ،مثل
وأوروب���ا وروس���يا وأوكراني���ا ،واإلقتص���اد العالمي أص�ل�اً كان يعاني س���ماد البوتاسيوم ،والحبوب والزيوت وزيت دوار الشمس ،باإلضافة
التضخ���م ،مم���ا دفع بمنظمة التجارة العالمية ف���ي نهاية آذار/مارس إل���ى قط���اع النق���ل الجوي ،ج���رّاء إغالق المج���ال الج���وي األوروبي
 2022إلى تخفيض توقعاتها للنمو بمقدار النصف تقريباً ،من  % 4.7أم���ام الرح�ل�ات اآلتي���ة من روس���يا ،وتل���ك األوروبية التي تس���تخدم
إلى  ،% 2.5بسبب تأثير الحرب والسياسات الغربية المرتبطة بهذه األج���واء الروس���ية ،والتي قدّرته���ا بعض المص���ادر اإلقتصادية ،في
الحرب ،رغم أن أوكرانيا وروسيا تشكالن ما ال يزيد عن  % 2.5من  ،2022/3/19بنحو  37.0مليون دوالر أسبوعياً ،أي بنحو  150مليون
صادرات التجارة العالمية».
دوالر في الشهر الواحد».
ويش���ير د .وهبه إلى أن «التجارة أصبحت أداة أساسية للضغط
الإ�ستثمارات �ستت�أثر �أي�ض ًا
عبر ما يُس���مّى العقوبات ،فنتيج���ة العقوبات
وهبة:
يلف���ت د .وهب���ة إل���ى أن «الح���رب أثّ���رت
عل���ى روس���يا الت���ي تنت���ج  % 10م���ن الطاقة
األكبر
الخسارة
أيض���اً عل���ى القط���اع المالي ،واإلس���تثمارات
العالمي���ة ،منه���ا  % 17م���ن الغ���از الطبيعي،
لها
تتحمّ
لن
التي
المالية الروس���ية في دول اإلتح���اد األوروبي،
ب���دأت المص���ارف المركزي���ة ف���ي الوالي���ات
األوروبية
اإلقتصادات
واإلس���تثمارات األوروبي���ة ف���ي اإلقتص���اد
المتح���دة وأوروب���ا برفع الفوائ���د .لكن أوروبا
الطاقة
بإمدادات
تتعلق
الروس���ي ،والتي ش���ملها الحظ���ر والمقاطعة،
تتردد في إس���تهداف قطاع الطاقة الروس���ية
مم���ا أدّى إل���ى إنهي���ار أس���عار تل���ك األصول
لمعاقب���ة موس���كو ،وه���و ال���ذي كش���ف مدى
هشاش���ة إم���دادات الطاقة للق���ارة األوروبية» ،الفتاً إل���ى أن «ألمانيا المالية ،س���واء بالنسبة إلى روسيا ،أو الشركات والمؤسسات المالية
والعدي���د من الدول األوروبية تعتمد بش���كل كبير عل���ى واردات الغاز األوروبي���ة المالك���ة لتلك اإلس���تثمارات ،وقيمتها بح���دود  100مليار
الطبيع���ي الروس���ي ،بعدم���ا قرّرت إغ�ل�اق محطات الطاق���ة النووية ي���ورو ،منذ بداية األزمة في  ،2022/2/24حتى مرور الش���هر األول
والفح���م في الس���نوات األخي���رة ،األمر الذي لم يؤد س���وى إلى زيادة من الحرب في أوكرانيا» ،مش���يراً إل���ى أن «قطاعات الخدمات ،كلُّها
معرَّضة للخسارة واإلنهيار ،وتقارب قيمتها  200مليار يورو ،وبصورة
حاجة أوروبا للطاقة ،وتالياً اإلعتماد على الغاز الروسي».
عامة ،فإن التقدير المبدئي للخس���ائر األوروبية ،طوال فترة الحرب
الت�أثر طبيعي
التي من المرجح أن تس���تمر بين ثالثة أشهر وستة أشهر ،تُرواح بين
وي���رى د .وهب���ه أنه «م���ن الطبيع���ي أن تتأثر إقتص���ادات القارة  500و 800مليار يورو ،وإذا أضفنا وقف إمدادات الغاز الروسي ،فإن
األوروبية ،وإن بنِسَ ���ب متفاوتة ،بسبب الحرب الروسية  -األوكرانية ،الرقم قد يتضاعف إلى أكثر من  1.5تريليون دوالر».
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المملكة العربية الس���عودية ودول���ة اإلمارات العربي���ة المتحدة ،ومن
قبلهما فنزويال وإيران  ،فإن ذلك سيؤدي إلى إرتفاع غير مسبوق في
تمس العصب الحس���اس للمواطنين في
أس���عار تلك المنتج���ات التي ُّ
ه���ذه الدول األوروبية ،ومنها س���وف ينتقل اإلرتف���اع إلى قطاع النقل
على نحو يؤدي إلى زيادة أس���عار هائلة وواس���عة في كل مس���تلزمات
المعيش���ة .ويُقدَّر حجم هذه الخس���ارة على إقتص���اد المواطنين في
أوروبا بأكثر من  200مليار يورو خالل الشهور الثالثة األولى ،الممتدة
م���ن بداية الحرب إلى نهاية أيار/مايو  ،2022وربما يتضاعف الرقم
في حال إستمرّت األزمة والعمليات الحربية ست َة شهور».
وي���رى د .وهب���ه أن «الح���رب الروس���ية  -األوكراني���ة س���تفتح
صفحة جديدة في تاريخ العالقات الدولية ،وس���تعيد صوغاً جديداً
للمس���رحين الجيوسياس���يي والجيوإس���تراتيجي الدول���ي ،وألعوام
طويل���ة مقبلة ،وقد ال تتضح الصورة الكاملة لبعض اآلثار لس���نوات
طويلة ،إ ّال أن هناك بالفعل عالمات واضحة ،على أن الحرب سيكون
لها إنعكاس���ات جوهري���ة» ،معتبراً أن «أهمها إعتماد روس���يا لنظام
 SPFSبع���د خروجها من نظ���ام  SWIFTالمالي والذي باإلضافة
إلى أنه قد يُس���اهم في حصول بطء ش���ديد في عمليات اإلستيراد
عالمياً ،فهو سيُساهم في المزيد من إرتفاع أسعار السلع في أوروبا
الت���ي يُتوق���ع أن ترتفع فيها مع���دّالت التضخم إلى أرقام قياس���ية،
ولكن واألهم ،قد تُعيد هيكلة النظام المالي الدولي ،والنظام المالي
العالمي بأكمله».

والس���ؤال الذي يُطرح هنا ،هل هذا التأثر بس���بب إرتفاع أس���عار
النف���ط عالمي���اً فق���ط ،أو أن ه���ذه اإلقتص���ادات لم تتع���اف بعد من
تداعيات جائحة كورونا عليها؟
يجيب د .وهبة« :رغم أن فرنس���ا س���جّ لت بعد التعافي من أزمة
كورون���ا ،نمواً إقتصادياً بل���غ  % 7خالل العام  ،2021وإنخفض فيها
مع���دل البطال���ة إلى  ،% 7وهو رق���م قياس���ي ،وكان إقتصاد أميركا
وفرنس���ا أفضل إقتصادين أدا ًء في العالم بع���د كورونا ،لكن ال يُمكن
القول إن العالم كان قد تخطّ ى كلياً آثار الجائحة».
ويُوضح د .وهبه أن «األزمة األوكرانية أعادت خلط أوراق النمو
م���ن جديد .وكانت قد كش���فت الجائحة عن تصدّع���ات في الترابط
اإلقتص���ادي بي���ن دول العالم ،وتبعتها إرت���دادات الحرب في أوكرانيا
الت���ي أدّت إلى أزم���ة كبيرة في اإلمدادات الغذائية وأس���واق الس���لع
األساس���ية» ،ويُش���ير إلى أنه «مع إندالع الحرب في أوكرانيا ،ش���عر
المس���تهلكون بتداعي���ات الغزو الروس���ي ألوكرانيا من خ�ل�ال إرتفاع
أس���عار الطاقة والمنتجات الغذائي���ة ،جرّاء فرض عقوبات إقتصادية
قاس���ية عل���ى روس���يا» ،الفتاً إل���ى أن���ه «باإلضافة إلى اإلنعكاس���ات
الس���لبية على كافة القطاعات اإلنتاجية والخدمية ،فس���وف تخس���ر
دول االتح���اد األوروبي صادراتها إلى روس���يا ،والتي بلغت قبل بداية
األزم���ة األوكراني���ة نح���و  200مليار دوالر ،وفي ظ��� ّل تباطؤ معدالت
النمو ،فإ ّن أزمة إرتفاع تكاليف المعيشة ستتفاقم».
ال في هذا الس���ياق قائالً« :ف���ي ألمانيا ،بلغ
ويُق���دم د .وهب���ه مث ً
الحرب لي�ست حدث ًا عابر ًا
مع���دل التضخ���م عش���ية األزم���ة األوكراني���ة
في الميزان اإلقتصادي لتداعيات الحرب
 ،% 5.2وف���ي بريطاني���ا  .% 4.2بي���د أن���ه
الروس���ية – األوكرانية عل���ى دول أوروبا ،يرى
بعد األزمة ،وإذا إس���تمرت شهوراً عدة مقبلة،
الخبي���ر اإلقتص���ادي الدكت���ور م���روان قطب
ومع اإلجراءات الروسية المضادة والمتوقَّعة،
لمجلة «إتحاد المصارف العربية» أن «الحرب
فنح���ن إزاء مع���دالت للتضخم ق���د تزيد على
الروس���ية عل���ى أوكرانيا ليس���ت حدث���اً عابراً
 % 15ف���ي كثير من دول اإلتح���اد األوروبي»،
محص���ورة آث���اره بدولتي���ن ،بل ه���ي حرب لها
الفت���اً إلى أن���ه «تبيَّن من أح���دث اإلحصاءات
بُعد إقليم���ي ،ومنذ بدايته���ا كان الهدف منها
الروس���ية ،أن دول اإلتحاد األوروبي إستوردت
هو حياد أوكرانيا ،وعدم إنضمامها إلى حلف
م���ن الغاز الروس���ي خالل ش���هر واح���د ،بعد
«النات���و» الذي يض���م دوالً غربي���ة والواليات
الح���رب في أوكرانيا ،ما يُس���اوي  10مليارات
المتح���دة» ،الفت���اً إل���ى أن «الهجوم الروس���ي
يورو منذ  2022/2/24حتى ،2022/3/20
عل���ى أوكرانيا ،أدى إل���ى أن كل الدول الغربية
وإس���توردت أيضاً من النفط بنحو  5مليارات
الخبير اإلقتصادي الدكتور مروان قطب
واألُوروبية تتجنَّد لمس���اعدة أوكرانيا بطريقة
ي���ورو ،وم���ن الفح���م م���ا يس���اوي  450مليون
مدروس���ة ،م���ن دون أن تت���ورّط مباش���رة في
يورو».
ويُش���دّد د .وهب���ه على أن «الخس���ارة األكبر ،والتي ل���ن تتحمّلها الحرب ،وتالياً هذه الحرب هي حدث عالمي ،آثاره ليس���ت محصورة
اإلقتص���ادات األوروبي���ة ،وإن بنِسَ ���ب متفاوتة بين دول���ة وأخرى ،هي بدولتين ،إنما باإلقليم األُوروبي والعالم ،وكان له تأثير على اإلقتصاد
خسارة إمدادات الطاقة ،التي تزيد على خمسة ماليين برميل يومياً ،العالمي».
يضي���ف د .قطب« :هذه الحرب ،س���بّبت تضخماً كبيراً وإرتفاعاً
من النفط ومنتجاته» ،مشيراً إلى أنه «حتى البحث عن بدائل بوجود
الت���ردُّد ف���ي تمويل النقص لدى بع���ض الدول المنتج���ة الكبرى ،مثل في األس���عار ،ألن روس���يا ،والتي ه���ي الدولة المص���دّرة األُولى للغاز
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ف���ي العال���م ،وثاني أكبر مص���دّر للنفط في العال���م ،فُرضت عقوبات أن «ه���ذه اآلث���ار تراجعت في بداية العام الحال���ي إلى أن حصل رفع
عليها ،مما أدى إلى إرتفاع أس���عار النفط (سعر البرميل الواحد) من القيود ع���ن المجتمعات االوروبية والعالمي���ة ،وإعتماد خطط تعافي
 90دوالراً إلى  140دوالراً ،وحالياً يبلغ س���عره  108دوالرات ،كما أن للتعوي���ض عن الخس���ائر التي ألمّت بها بس���بب كورون���ا ،لكن الحرب
إرتفاع الغاز س���يؤدي إلى إرتفاع األس���عار كافة ،نتيجة إرتفاع أسعار األوكرانية عوّقت خطوط التعافي األُوروبية ،وأوقعت أوروبا في أزمة
كلفة النقل واالنتاج».
جديدة ال تقل فداحة عن أزمة كورونا».
ويوضح د .قطب أن «روس���يا وأوكرانيا تمدّان العالم بـ  % 25من
ويعتب���ر د .قط���ب أن «الق���ارة األوروبية لديها مش���اكل إقتصادية
القم���ح العالم���ي ،والحرب أدت إلى إرتفاع أس���عاره ،وهذا األمر يُهدد بنيوي���ة ،فه���ي تخلّ���ت عن دوره���ا كمصنّ���ع للعالم ،لمصلح���ة الصين
األم���ن الغذائي العالم���ي ،وهناك دول ال تملك
مختصة بصناعات
ّ
ودول ش���رق آس���يا ،وباتت
قطب:
مخزون���اً كافي���اً ،وأمنه���ا الغذائي مه���دّد ،كما
«اله���اي ت���اك» ( High Tech -تكنولوجي���ا
أن روس���يا وأوكرانيا تُنتج األع�ل�اف للدواجن الحرب األوكرانية عوّقت حديثة عالية التقنية)» ،مش���يراً إلى أن القارة
والماش���ية ،مما أدى إلى إرتفاع أسعار اللحوم .التعافي وأوقعت أوروبا
األوروبي���ة «تُعان���ي مش���كلة األم���ن المتعل���ق
بمعنى آخر حص���ل تضخم عالمي ،وهذا يعود
بالطاق���ة ،ألنه���ا تعتمد بش���كل أساس���ي على
في أزمة
إل���ى طبيعة اإلقتص���اد األُوكراني والروس���ي»،
إس���تيراد الغ���از من روس���يا ،وه���ي ال يُمكنها
ال تقل فداحة عن
مشدِّداً على أن «أوروبا تأثرت بالحرب بصورة
التخلّ���ي عن ذلك ،وألمانيا مث�ل�اً التي أوقفت
جائحة كورونا
كبي���رة ،ألنها تحصل على  % 40من إمدادات
المفاع�ل�ات النووية لديها ،إلعتب���ارات بيئية،
الطاقة من روس���يا ،وهناك دول مثل ألمانيا تس���تورد أكثر من  % 60وُجدت في مأزق ،وال بُ ّد من ح ّل أمن الطاقة في أوروبا ،وهذا سيُؤثر
م���ن إمدادات الطاقة التي تحتاجها من روس���يا ،كما أن دول تش���يك بصورة كبيرة جداً على روس���يا ،ومن بين األفكار ،اللجوء إلى النفط
وليتفي���ا يس���توردان  % 95م���ن حاجاتهما للطاقة من روس���يا ،وهذا اإليراني والغاز القطري ،وهذا سيكون له تأثير على روسيا ،وتكاليف
يعني أن اإلعتماد كبير عليها ،كما أن روسيا لم تتوقف عن مد أوروبا باهظة على أوروبا».
بالغاز والنفط ،ألنها بدورها تحتاج إلى هذا المردود المالي من أوروبا
ويختم د .قطب قائالً« :إن إستمرار الحرب ،سيستنزف اإلقتصاد
( 700مليون دوالر من أوروبا) أي أن المصالح مشتركة بينهما».
األوروب���ي ،وس���يُكبّده خس���ائر وأعباء ،ومنه���ا الدعم إلع���ادة إعمار
وي���رى د .قط���ب أن «كل ه���ذه العوام���ل ،جعل���ت اآلث���ار للح���رب أوكراني���ا ،ألن هناك مس���ؤولية أخالقية على أوروب���ا ،كونها الداعمة
الروس���ية على أوروبا ش���ديدة ج���داً ،وفي ما خص آث���ار كورونا على لها سياس���ياً ،وهذا التأثير س���يمتد إلى روس���يا أيضاً ،وهذا يعني أن
أوروبا ،حيث تعرّضت لخس���ائر في اإلنتاج وتراجع إقتصادي ،نتيجة الحرب سيكون لها تأثير سلبي على كل األطراف».
هذه الجائحة ،وعرقلة سالسل اإلمداد وإنكماش النمو» ،مشيراً إلى
باسمة عطوي
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البنك األوروبي المركزي ي ُحذّر:

البنوك قد ت ُضيّق الخناق على القروض للشركات في الفصل الثاني 2022
الق��روض أو خط��وط
اإلعتم��اد للش��ركات ف��ي
منطقة اليورو على المحك،
نتيجة إتب��اع البنوك داخل
دول المنطق��ة ،سياس��ة
اإلحتي��اط م��ن اآلت��ي م��ن
تبعات ناجمة عن التضخم،
وع��ن تداعي��ات الن��زاع
الروس��ي  -األوكران��ي .لك��ن
النتيجة على مَ ن ستقع؟
البن��وك األوروبي��ة ف��ي
منطق��ة الي��ورو تعتم��د
معايير للتش��دد في سياسة
القروض للش��ركات ،بحسب
البن��ك األوروب��ي المرك��زي
ال��ذي أصدر دراس��ة حديثة
حول الق��روض للمؤسس��ات
أيض��اً :ح��ول تطور ش��روط
الموافقة على قروض لألفراد.
الدراس��ة أو البحث الذي توصل إليه البنك المركزي األوروبي لفتت إلى مالحظة حركة عامة تدور في أفق العمل اليومي في
المنطقة.
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ه���ذه الحرك���ة تتّج���ه نح���و
التشدّد في سياسة القروض في
الفصل الثاني من العام الجاري،
ويُضيّق المجال أمام الش���ركات
للحص���ول عل���ى إعتم���ادات
مفتوح���ة أو ق���روض ألج���ل في
الفترة ذاتها.
البن���وك في منطق���ة اليورو
تخش���ى م���ن تفاقم ح���دّة النزاع
بين روسيا وأوكرانيا ،وتداعيات
هذا النزاع على إقتصادات دول
المنطق���ة ال���ـ  19والت���ي تعتم���د
العملة الموحدة.
إن ما تخشاه البنوك بالتحديد هو تأزّم سالسل إمدادات السلع،
وتضرّر قطاع اإلنتاج ،وتعثّر عجلة التصنيع ،وتالياً إرتفاع أسعار السلع
المتوافرة ،ما قد يزيد طين التضخُّ م بلّة من أسعار سلع وطاقة .وفي
الوقت ذاته ،لم تس���تبعد البنوك ذاتها من أن يتدخل البنك المركزي
األوروبي لمواجهة التضخم ويتصرّف كنظيره األميركي.
يُواج���ه إرتفاع التضخ���م التاريخي رفع س���عر الفائدة المصرفية
أو حت���ى إع���ادة النظر في سياس���ة ش���راء البنك االوروب���ي ،يرى في
البح���ث الذي أنج���زه حيال سياس���ة البنوك للقروض للش���ركات ،أن
ه���ذه الخطوة التي تنوي عليها البنوك في منطقة اليورو للتحوّط من
المخاطر ،وأن هذا التحوّط قطع ش���وطاً بين الفصلين األول والثاني
من العام الجاري .ونتوقع توقعاً عمّا كانت عليه سياسة القروض ،وأن
هذا التوجه س���يُعوّق إستثمارات الشركات ،وسيُح ُّد من قدرة األفراد
على مواجهة تداعيات فوران األس���عار التي س���تتخطّ ى قدرة رواتبهم
المتوافرة.
رغ���م ذلك ،يق���ول البن���ك اللمرك���زي األوروب���ي ،إن الطلب على
الق���روض لم يضعف ،بل على العكس س���يُواصل الحركة التصاعدية
التي بدأها في الفصل األول من قبل الشركات.
أما بالنسبة إلى الزبائن األفراد ،فإن الطلب على القروض لشراء
عق���ارات وقروض إس���تهالكية ،إزداد هو أيضاً ف���ي الفصل األول من
 ،2022وباألخ���ص الق���روض العقارية التي إس���تفادت م���ن معدّالت
فائدة متدنية جداً ومشجعة للطلب.
لكن في الفصل الثاني ،ومع إقتراب موعد تشديد البنك المركزي
األوروب���ي لسياس���ته النقدية ،ورفع الفائدة ،وال س���يما إذا إس���تمرت
مع���دّالت التضخُّ ���م باإلرتفاع ،م���ن المتوقع أن يتراج���ع طلب األفراد
على القروض العقارية مقابل البقاء على القروض اإلس���تهالكية على
النمط ف���ي الفصل األول ،وخصوصاً بعد فترة إغالق دامت ش���هوراً
طويلة في ع ّز أزمة الجائحة ،وخالل األزمة هذه عرفت األسعار كبتاً،
وه���ا هي تنفرج بعد اإلنتهاء من اإلجراءات للح ّد من الوباء ،ووصلت
)Union of Arab Banks (April 2022

إلى ح ّد تضخّ م غير مسبوق منذ عشرات السنين ،إن كان في أوروبا
أم في أميركا.
أمام ظاهرة التضخم المتفاقمة عالمياً ،ال يس���ع البنك األوروبي
المركزي إ ّال اللحاق بس���لفه األميركي ،ورفع س���عر الفائدة ،ولو بربع
نقطة مئوية ،ترفعها عن الـ  ،% 0ألن األمور لم تعد تُحتمل ،وإزدادت
خطورة مع تداعيات الغزو الروسي ألوكرانيا.

فمنطقة العملة الموحدة أمام مشكلتين اليوم ،وحل كل منها معاكس
لآلخ���ر .البنك المركزي األوروبي حالياً يس���تعد لما يُس���مى «تضخماً
مرتفع���اً ج���داً» ()Hyperinflation - Inflation Galopantes
وهو أمام إحتمال حدوث إنكماش إقتصادي في منطقة اليورو.
عل���ى أي ح���ال ،ال مه���رب من رف���ع الفائ���دة المصرفي���ة لوضع
ح��� ّد لظاه���رة التضخم ه���ذه ،كم���ا أن البنك األوروب���ي يتطلّع لوقف
سياس���ة ش���راء الس���ندات في الفصل الثال���ث من هذا الع���ام ،وأمام
هذه التطورات تبني البنوك في منطقة اليورو تصوّراتها وسياس���اتها
المتعلّقة بالقروض.
مازن حمود
محلل إقتصادي ومالي /باريس
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روسيا وإحتمال العجز
عن سداد الديون بالدوالر

إستطاعت روسيا على مدى األسابيع األولى التي رافقت غزوها ألوكرانيا أن تتفادى ،رغم العقوبات الدولية ،خطر العجز عن
س��داد الديون .لكن هذه المرّ ة وبعد قرار أميركي ينص على عدم قبول دوالرات تعود إلى موس��كو داخل البنوك األميركية،
مهددة من جديد بعدم قدرتها على الس��داد .وهذا ما أكّ دته وحدة اإلستثمار الخاصة في وكالة التصنيف العالمية
فروس��يا ّ
«موديز» ،بأن روسيا يُ مكن أن تُ علن عدم القدرة على السداد في حال لم تلتزم إستحقاقين للدفع بالدوالر لغاية فترة السماح
التي تنتهي في  4أيار /مايو .2022
وزير المال الروس���ي كان قد أكد مطلع نيس���ان /أبريل  2022أن
بالده س���دّدت بالعمل���ة المحلية (الروبل) ما قيمت���ه  650مليون دوالر
س���ندات ديون للدائنين الدوليين ،لكن هذا اإلحتمال قد يتوقف أيضاً
مع تشديد العقوبات ،وال سيما من جهة وزارة المال األميركية التي لم
تعد تسمح بأن تستخدم روسيا أموالها بالدوالر في الواليات المتحدة.
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وهنا تجد روسيا نفسها بين أمرين :إيجاد مخرج سياسي لغزوها
ألوكراني���ا ،والحف���اظ على م���اء الوجه في حال لم تص���ل إلى هدفها
بالس���رعة التي توقعتها ،ألن األمور عل���ى ما يبدو قد تأخذ حيّزاً من
الزمن .وبالتوازي مع هذا الس���يناريو ،كم بمقدور موسكو التحمّل مع
عقوبات تزداد أس���بوعاً بعد أس���بوع عليها ،وك���م يكفها المخزون من
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دون الحدي���ث عن إحتم���ال أن يُعلق اإلتحاد األوروبي إس���تيراد الغاز
الروسي وحرمان روسيا من العملة الصعبة.
وكالة التصنيف «موديز» أكدت في بيان ،أن ما قامت روسيا بتسديده
في  4نيسان /أبريل بالعملة المحلية (الروبل) ،عبارة عن إستحقاقين،
األول ف���ي  2022والثان���ي في  .2024وأن الدفع بالروبل ليس بالدوالر
يُخالف ويُغيّر شروط العقود األساسية التي إستدانت موسكو بموجبها،
وبالتال���ي فه���ذا األمر بحد ذات���ه ،يُعتبر تخلّفاً عن الس���داد في حال لم
تستطع روسيا سداد إستحقاقاتها في  4أيار /مايو.
فالعق���ود الموقع���ة بين روس���يا ودائنيها في الخ���ارج ،ال تنص
عل���ى س���داد الدي���ون بعملة غير ال���دوالر .علماً أن بعض س���ندات
اليوروبوندز التي أُدرجت بعد العام  ،2018تس���مح بحسب «موديز»
أن يتم الس���داد بعملة الروبل ،لكن ضمن ش���روط .بينما السندات
التي تم إدراجها قبل العام  ،2018فالعقود الخاصة بهذه السندات،
إما ال تنص على السداد بالروبل ،وإما تسمح بالسداد بعملة بديلة،
لكن بإحدى العمالت التالية :فرنك سويسري ،الجنيه اإلسترليني،
اليورو وطبعاً الدوالر وهي العملة األساسية التي صدرت السندات
على أساسها.
فال ش����ك في أن روس����يا الي����وم في وضع إقتص����ادي ونقدي
ال تُحس����د علي����ه .باإلضافة إل����ى تخفيض تصنيف موس����كو في
 9نيس����ان  /أبري����ل من قبل وكال����ة التصنيف المالي «س����تاندرد
أن����د ب����ورز»  ،S&P – Global Ratingoمن قدرتها على س���داد
م���ا يتوجب عليه���ا من مدفوعات دولية بالعمل���ة الصعبة ،وباتت
عالمة روس���يا في خانة العجز عن الس���داد في مجاالت معينة
 ،defaut de paiement selectifوه���ذه المرحلة تس���بق مرحلة
العج���ز عن الس���داد التام أو العام .وه���ذه المرحلة التي وصلت إليها
روسيا هي تفسير لما قامت به من سداد بالعملة المحلية.
نظرياً ،إن روس���يا ليس لديها مشكلة في تسديد ديونها ،وال سيما
أن ديونه���ا ال تتع���دى نس���بة الـ  % 18من ناتجه���ا المحلي .حتى أرقام
نهاي���ة الع���ام  2020وف���ي العام  2012لم تتع َّد ديونها نس���بة الـ % 10
من الناتج نفسه .وتملك  630مليار دوالر إحتياطي من عمالت صعبة
ودوالر .لكن العقوبات طاولت نصف هذه اإلحتياطات تقريباً ،وال سيما
التعامل بالدوالر المملوك للدولة الروس���ية من بنوك الخارج ،كما جاء
في تشديد العقوبات األميركية على موسكو نتيجة غزوها ألوكرانيا.
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مدى تأثير تخلّف روسيا عن الديون
إن حصل على اإلقتصاد العالمي
إذا وقع���ت روس���يا في عج���ز عن س���داد ديونها ،لن يك���ون لذلك
الص���دى البعيد على اإلقتص���اد الدولي ،ألن اإلقتصاد الروس���ي يزن
نس���بة ضئيلة بالنس���بة إلى إقتص���اد العالم واإلقتص���اد الريعي الذي
يعتم���د على العائدات من مبيع���ات النفط والغاز .وصادراتها تش���كل
نسبة  % 3من صادرات العالم .علماً أن الحرب الروسية – االوكرانية
تركت بصماتها على أسعار المحروقات والحبوب والزيوت ،وكل ما هو
م���واد غذائية مصدره���ا أوكرانيا .بعض اإلقتصاديي���ن يقول في هذا
الموضوع ،وهم بالغالب مختصون باإلقتصاد الروس���ي ،إن روسيا إذا
تخلّفت عن السداد قد تشهد تصعيداً في سعر مواد الطاقة والحبوب.
وم���ن جان���ب اإلس���تثمارات المالية ،نالحظ أن���ه ومنذ أن ضمّت
روس���يا ش���به جزيرة القرم في العام  ،2014فإن غالبية اإلستثمارات
الدولية قد غيّرت وجهتها عن روسيا ،في خطوة تهدف إلى التخفيف
من التعرّض للمخاطر الناجمة عن تطورات غير منتظرة ،كما حصل
مؤخراً مع أوكرانيا.
ف���ي اإلجم���ال ،إن وض���ع روس���يا الي���وم مختلف عن فت���رة العام
 ،1998عندما عصفت بروس���يا أزمة مالية حادة هزّت أسواق العالم،
وإنعكس���ت س���لباً عل���ى العملة المحلي���ة التي تأثرت وتدن���ت قيمتها،
ووقعت روسيا في محظور عجز السداد عن الديون.
وال أحد اليوم يتوقع سيناريو متشائماً نظراً إلى ترابط األسواق في
أيامنا هذه ،والمختلفة عن تلك الفترة ،نظراً إلى تطور السوق المصرفية
العالمية واألدوات المنيعة والتي تأخذ في اإلعتبار مخاطر الدول.
إنطالقاً من هنا ،قد ال يكون لتخلّف روسيا إذا حصل ،إرتدادات
قوي���ة ،ول���ن تكون هن���اك بح���دود اإلف�ل�اس والتخلّف في األس���واق
العالمية ،وال حتى مخاطر على سوق المال أو سوق البنوك.
إن دول���ة تُصنّف في عجز عن الس���داد ،عندم���ا تكون غير قادرة
عل���ى الوفاء باإلس���تحقاق المتوج���ب عليها بإتجاه دائنيه���ا ،وهم إما
دول أو مؤسس���ات مالي���ة ،مث���ل صن���دوق النقد والبن���ك الدوليين أو
مستثمرون في السوق المالية ،والعجز قد يكون جزئياً عندما تتخلّف
الدولة عن سداد جزء من سنداتها.
مازن حمود
محلل إقتصادي ومالي /باريس
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الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دخان خالد يوسف عبداهلل السبيعي:

حققنا زيادة في إجمالي األصول تصل إلى  110.7مليارات ريال قطري
مسجلة نمو ًا بأكثر من  % 28في 2021
تحدث الرئي��س التنفي��ذي لمجموعة بنك دخان خالد يوس��ف
عب��داهلل الس��بيعي لمجل��ة «إتح��اد المص��ارف العربي��ة» ،مؤكد ًا
«أن الوص��ول إل��ى مراك��ز ريادية متقدم��ة في الس��وق المصرفية
ل��ن تكون ممكن��ة من دون فك��ر طموح يواك��ب روح العص��ر ،ويضع
التحوّ ل الرقمي على رأس أولوياته ،وال س��يما أننا في ظل التطور
التكنولوج��ي الهائ��ل» ،وق��ال« :لقد حقق بنك دخ��ان خالل العام
 2021زي��ادة ف��ي إجمال��ي أصوله لتصل إل��ى  110.7ملي��ارات ريال
قطري ،مس��جلة نمو ًا بأكثر من  % 28مقارنة بالعام الذي س��بقه
بفضل زيادة األصول التمويلية واألوراق المالية اإلستثمارية».
وخلص الس��بيعي إلى القول« :نحن نسعى إلى تحقيق عوائد أكبر
لمس��اهمينا ،وف��ي الوقت ذات��ه ،ضمان تجرب��ة مصرفية عصرية
س��هلة ومتميّ ��زة لجميع عمالئن��ا .ومن ه��ذا المنطلق ،س��نُ واصل
المساهمة بشكل أكثر فعالية في قيادة القطاع المصرفي القطري
خالد يوسف عبداهلل السبيعي
عد أحد أهم ركائز الدولة والبنك
نحو تعزيز الشمول المالي ،والذي يُ ّ
الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دخان
المركزي ،وتعزيز مبدأ اإلستدامة في مختلف أنشطة البنك ،والسعي
والتوس��ع ف��ي المنتج��ات المصرفية
ّ
نحو مس��تقبل أكث��ر إس��تدامة،
الصديق��ة للبيئ��ة ،وذلك على غرار إطالقنا ألول بطاقة بنكية مس��بّ قة الدفع صديقة للبيئة في قطر ،بما يتماش��ى مع إس��تراتيجية
التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية .»2030
في ما يلي الحوار مع الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دخان خالد يوسف عبداهلل السبيعي:
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 uحص���ل بن���كُ دخ���ان على جائزتَ���ي أفضل بنك في مج���ال التحوّل الرقمي على رأس أولوياته ،وال سيما أننا في ظل التطور التكنولوجي
الرقم���ي في قطر لع���ام  ،2021وأفضل منصة جديدة للدفع دون لمس في الهائل.
قط���ر لعام  2021عن منصته ( )D-Payمقدّمتين من مجلة إنترناش���ونال
ويأت���ي حص���ول بنك دخان عل���ى جائزتَي أفض���ل بنك في مجال
فاينانس .هاتان الجائزتان تمثالن ش���هادة على إلتزام بنك دخان الراس���خ التح���وّل الرقمي في قطر لعام  ،2021وأفض���ل منصة جديدة للدفع
ال لجهوده
بدمج أحدث إبتكارات التكنولوجيا الرقمية ،والعمل على توس���يع محفظته دون لمس في قطر لعام  2021عن منصته ( ،)D-Payتكلي ً
من المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة ،في إطار استراتيجية البنك الحثيثة في مجال التحوّل الرقمي.
للتحوّل الرقمي الشامل .هل يُمكن أن نطلع على أهمية
وقد قام بن���ك دخان بزيادة محفظة المنتجات
منتجاتك���م المصرفي���ة الت���ي تتواف���ق م���ع التكنولوجيا نسعى إلى تحقيق عوائد والخدمات المصرفية اإللكترونية ،وأبرزها إطالق
أكبر لمساهمينا
الرقمية وفق المعايير العالمية؟
منص���ة لخدم���ات الدف���ع دون لم���س ()D-Pay
 نح���ن نؤمن بأن الوصول إل���ى مراكز ريادية وضمان تجربة مصرفية الت���ي تُتيح إجراء جميع المعام�ل�ات عبر اإلنترنتمتقدمة في السوق المصرفية ،لن تكون ممكنة من عصرية سهلة ومتميّزة بس���هولة وأمان ،والخدمات المصرفية للش���ركات
دون فك���ر طموح يُواكب روح العصر ،ويضع التحوّل
عبر اإلنترنت ،وخدمة المحفظة اإللكترونية لنظام
لجميع عمالئنا
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022
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قطر للدفع عبر الهاتف الجوال ( )QMPالوس���يلة الجديدة واآلمنة
للدف���ع الف���وري ،وطبع���اً ،يبقى الح���دث األبرز للع���ام  ،2021إطالق
«راشد» ،المساعد اإلفتراضي المتواجد على مدار الساعة للرد على
مختلف إستفس���ارات العمالء عبر اإلنترنت بكل سرعة وسهولة ،عبر
موق���ع البنك اإللكتروني وتطبيق الجوال الخاص به .مدعوماً بالذكاء
اإلصطناعي والتكنولوجيا السحابية والتعلم اآللي ،يُقدم راشد حلوالً
سريعة وإجابات فورية لمختلف إستفسارات العمالء باللغتين العربية
واإلنكليزية.
 uمن���ذ اإلع�ل�ان عن إس���تراتيجيته للتحوّل الرقم���ي في أوائل
العام  ،2020كشف بنك دخان عن العديد من المنتجات والخدمات
الجديدة المدعومة بأنظمة ومنصات رقمية وبنية تحتية تكنولوجية
قوي���ة ،تتكامل معاً من أجل تحس���ين تجربة العم�ل�اء ،منها؛ تحديث
خدم���ات وميزات تطبي���ق الجوال وإطالق خدمة «أس���همي» لتداول
األس���هم م���ن خالل تطبيق الج���وال البنكي الخاص ب���ه بالتعاون مع
المجموعة لألوراق المالية ،وتدش���ين منصة ( )D-Payللدفع دون
لم���س ،التي تواصل تقديم حل���ول عصرية لمعامالت الدفع من دون
لم���س .ماذا حققت هذه الخدمات من تط���ور على صعيد النمو في
األرباح ،وبماذا خدمت اإلقتصاد في بلدكم؟

 حق���ق بنك دخان خ�ل�ال العام  2021زي���ادة في إجماليأصول���ه لتصل إلى  110.7مليارات ريال قطري ،مس���جلة نمواً
بأكث���ر من  % 28مقارنة بالعام الماضي ،بفضل زيادة األصول
التمويلية واألوراق المالية اإلستثمارية ،بينما إستمرت األصول
التمويلي���ة ف���ي النمو لتصل إل���ى  75.2مليار ري���ال قطري في
نهاية  31ديسمبر /كانون األول  2021مسجلة إرتفاعاً ملحوظً ا
بنس���بة  .% 29كذل���ك ،نجح بنك دخان في تج���اوز التحديات
التي فرضتها البيئة اإلقتصادية ،محققاً نمواً كبيراً في صافي
الربح بنس���بة  % 17على أس���اس س���نوي .تعكس هذه األرقام
المناخ اإلس���تثماري الواع���د وقوة القطاع المال���ي والمصرفي
الذي تتمتع به دولة قطر ،كما أنها تش���ير إلى جهود البنك في
دعم النمو اإلقتص���ادي للدولة ككل ،وتعزيز القطاع المصرفي
القط���ري عل���ى وج���ه الخص���وص ،بم���ا يتوافق م���ع رؤية قطر
الوطنية .2030

المنتج���ات والخدمات المصرفية الحائزة جوائز على كافة الصعد؛
المحلي���ة واإلقليمية والعالمية .وقد نجح بنك دخان في كس���ب ثقة
العديد من الكيانات العالمية المعنيّة بتقييم المؤسسات المصرفية
المتميّزة ،منها :جوائز غلوب���ال فاينانس ،ومجلة وورلد إيكونوميك،
وبيزنيس ماغازين ،وغلوبال بزنس آوتلوك ،وإنترناش���ونال فاينانس
 .2020م���ا ه���و جديد إنجازاتك���م المصرفية اإلس�ل�امية في العام
2022؟

 بالنسبة إلى الخطط المستقبلية ،نحن نسعى إلى تحقيقعوائ���د أكب���ر لمس���اهمينا ،وف���ي الوق���ت ذاته ،ضم���ان تجربة
مصرفي���ة عصرية س���هلة ومتميّزة لجميع عمالئن���ا .ومن هذا
المنطلق ،س���نُواصل المس���اهمة بش���كل أكثر فعالية في قيادة
القطاع المصرفي القطري نحو تعزيز الش���مول المالي ،والذي
يُع���د أحد أه���م ركائز الدول���ة والبنك المرك���زي ،وتعزيز مبدأ
اإلس���تدامة في مختلف أنش���طة البنك ،والسعي نحو مستقبل
أكثر إس���تدامة والتوسّ ���ع ف���ي المنتجات المصرفي���ة الصديقة
للبيئ���ة ،وذل���ك على غ���رار إطالقنا ألول بطاقة بنكية مس���بقة
الدف���ع صديقة للبيئة في قطر ،بما يتماش���ى مع إس���تراتيجية
التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية .2030
من دون ش���ك ،س���يظل تعزي���ز التحوّل الرقمي ،وتحس���ين
تجربة العمالء الرقمية ركيزة محورية بالنسبة إلى بنك دخان،
وبم���ا يتالءم م���ع التطورات الس���ريعة والمتالحقة ف���ي الذكاء
 uإن الحل���ول المصرفي���ة الواس���عة الت���ي يُقدمه���ا بنك دخان اإلصطناعي ،حيث سيش���هد العام  2022الكشف عن خدمات
إلرضاء العمالء في قطر مبنية على إس���تراتيجية
مبتكرة سيتم اإلعالن عنها في حينه.
البنك ف���ي التحول الرقمي والتوجّ ه المس���تقبلي ،سيظل تعزيز التحوّل
كذلك ،س���نواصل تطوير مهارات وقدرات
م���ا يجعله أحد الكيانات الرائدة في هذا المجال .الرقمي وتحسين تجربة فري���ق العم���ل ف���ي البن���ك ،من خ�ل�ال برامج
العمالء الرقمية
وم���ن ناحية أخ���رى ،يتمتّع بنك دخ���ان بكونه بنكًا
تدريبية في مختلف تخصصاتهم ،واإلستغالل
يق���دم خدم���ات ومنتج���ات متوافقة مع الش���ريعة ركيزة محورية بالنسبة األفضل لموارد البنك بما ينعكس على أهدافه
اإلس�ل�امية ،إل���ى جان���ب مجموع���ة متنوع���ة من
وخططه المستقبلية.
إلى بنك دخان
)Union of Arab Banks (April 2022
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من الخطر تعويم الليرة قبل حيازة الثقة بها وإعادة هيكلة المصارف
ال خالف على الحلول ...إنما على األولويات وتطبيق اإلصالحات!

د .عدنان أحمد يوسف :ال بد من إعتماد أولويات
في العملية اإلصالحية للخروج من األزمة في لبنان

توصي��ف األزم��ات المالية والنقدي��ة واإلقتصادية ...التي نتخبّ ط ف��ي قعرها لم تعد محط جدل وتباي��ن .فجوهر الحلول ال خالف
حدد صن��دوق النقد الدولي اإلصالحات التي يجب الش��روع بها
حول��ه ،وباتت النقاط األساس��ية معروف��ة ومعمّ مة ،وخصوص ًا بعدما ّ
للتوقي��ع عل��ى اإلتفاق الذي حصل «على مس��توى الموظفين» مع الس��لطات اللبنانية .لكن النقطة األبرز من أي��ن نبدأ طالما الطبقة
الحاكمة هي نفسها التي تتخبّ ط في خالفاتها السياسية؟
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طرح صندوق النقد الدولي جملة من النقاط األساس���ية لس���ير
الس���لطات اللبناني���ة على س���كة اإلصالحات ،وبالتالي ب���دء التمويل
الخارجي المحدد من الصندوق بـ 3مليارات دوالر لفترة  4س���نوات،
منه���ا إعادة هيكلة المصارف ،إقرار الموازنة ،إقرار مش���روع قانون
الـ «كابيتال كونترول» ،توحيد سعر صرف الليرة إزاء الدوالر ،تعديل
قوانين السرية المصرفية ،إعادة هيكلة الدين...
وكان س���بق ل���دول عربية عدة في المنطق���ة أن تعاونت وال تزال
م���ع صندوق النقد الدولي ،مث���ل األردن ومصر وتونس وغيرها قبل
الوص���ول إلى مرحلة اإلرتطام الكبير ال���ذي وصل لبنان الى حافته.
م���ن هنا ومن وجهة نظر الرئيس الس���ابق إلتحاد المصارف العربية
ورئيس جمعية مصارف البحرين د .عدنان أحمد يوس���ف ،ال بد من
إعتماد أولويات في العملية اإلصالحية للخروج من األزمة في لبنان.
قب���ل الش���روع ف���ي تفاصيل تل���ك األولي���ات ،أوضح يوس���ف أن
«أزم���ة لبن���ان اإلقتصادي���ة كم���ا يتف���ق الكثي���ر م���ن الخب���راء الذين
أصدروا دراس���ات ع���دة حول الموضوع ،في جوهره���ا أزمة حوكمة
وخالفات سياس���ية وبنيوية أثّرت على مجمل النشاط اإلقتصادي».
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022

مظاهر األزمة
وإعتبر يوس���ف أنه مع م���رور الوقت« ،أدّت الزي���ادة الكبيرة في
الدي���ن ،بص���ورة حتمية ،إل���ى إرتفاع متزايد في مج���ال خدمته ،كما
جعل���ت اإلحتياجات التمويلية الس���نوية الضخم���ة في البالد عرضة
إل���ى التأثُّر بالصدمات الخارجي���ة واإلقليمية .فمع تباطؤ التدفقات
المالي���ة الخارجي���ة إلى لبنان ،وتراجع النش���اط الداخلي وال س���يما
الس���ياحة ،إضطُ ّر مصرف لبنان إلى ب���ذل جهود باهظة التكلفة من
أجل إستقطابها ،وفي نهاية المطاف ،ثبُت أن هذه السياسة المالية
غير مس���تدامة ،مما أفقد الثقة كلي���اً بالعملة ،وقاد إلى تضخم غير
مس���بوق نتيجة اإلعتماد الكبير لإلقتصاد اللبناني على المستوردات
م���ن الخ���ارج» .وبذلك ي���رى «أننا الي���وم أمام مظاهر ع���دة لألزمة:
األول���ى ،أزمة في ميزان المدفوعات والعمل���ة ،حيث يُتوقع أن تصل
الفج���وة بين ع���رض الدوالر األميركي والطلب علي���ه إلى  8مليارات
دوالر ف���ي الع���ام  .2020وف���ي ح���ال ع���دم ردم هذه الفج���وة ،فإن
اإلقتص���اد اللبنان���ي س���يُواجه صعوبة في س���داد الدي���ن الخارجي؛
ونقص���اً في الس���لع المس���توردة؛ وتراجعاً في قيمة اللي���رة اللبنانية؛
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وإنكماشاً إقتصادياً.
األزم���ة الثانية هي تل���ك التي لها عالقة ف���ي المالية العامة ،إذ
إن���ه بعد بلوغ العجز نس���بة  % 10من النات���ج المحلي اإلجمالي في
الع���ام  ،2019بدأت اإلي���رادات الحكومية حالياً باإلنهيار تحت وطأة
الركود واألزمة المصرفية .كما يتهاوى اإلنفاق المعدّل الحقيقي ،أي
اإلنفاق المحسوب بعد التضخم».
وأضاف يوسف« :نتوقّع أن تكون البالد أمام عجز أساسي يصل
إلى  3مليارات دوالر (بإستثناء مدفوعات الفوائد) في العام .2020
وفي ظل الوضع الراهن ،سيصعب تمويل هذا العجز».
وبالنس���بة ال���ى األزم���ة الثالث���ة ،وه���ي تل���ك المتعلق���ة بالنظام
المصرفي اللبناني ،أشار يوسف إلى أن «القطاع المصرفي يستثمر
نصف موجوداته تقريباً في الديون الس���يادية اللبنانية ،بما في ذلك
مص���رف لبن���ان ،وربع���اً آخر في ق���روض القطاع الخ���اص محفوفة
بالمخاطر».
ولفت يوس���ف ال���ى أن «المصارف تعاني فعلي���اً ،عدم المالءة
والش���حّ في الس���يولة ،رغم اإلجراءات غير الفعَّال���ة التي و ُِضعت
أخي���راً لتقييد حركة األم���وال والتعامالت المصرفية ،إذ تش���هد
المص���ارف إقداماً كثيفاً على س���حب الودائع .وف���ي ظ ّل تجارب
عالمي���ة مش���ابهة ،يُقدم المص���رف المركزي عاد ًة عل���ى التدخّ ل
وتزوي���د المص���ارف بالس���يولة الضروري���ة .بي���د أن مص���رف
لبن���ان يج���د نفس���ه مقيّ���داً بإحتياط���ات مح���دودة م���ن ال���دوالر
األميرك���ي ،كذل���ك بس���بب مخ���اوف م���ن فائ���ض ف���ي الس���يولة
باللي���رة اللبناني���ة م���ن ش���أنه إضع���اف العمل���ة المحلي���ة أكثر».
الشروع في اإلصالحات
ح���ول األولوي���ة ف���ي الب���دء باإلصالح���ات ،ش���دّد يوس���ف على
«ض���رورة الش���روع ف���ي عملي���ة إصالحي���ة مالي���ة ذات صدقي���ة،
إذ ينبغ���ي إح���داث تح���وّل ف���ي اإلنف���اق الع���ام ،األم���ر غي���ر
المتواف���ر حالي���اً ويتّس���م باله���در وعرض���ة إل���ى التأثُّ���ر بالفس���اد.
إلى ذلك ،تبرز الحاجة إلى إصالح واسع إليرادات الدولة ،من شأنه
التركي���ز بدرج���ة أقل على رفع الضرائب والتط���رّق بصورة أكبر إلى
معالجة ضعف التحصيل واإلعتماد المفرط على قطاعات محددة».
بالنس���بة إلى الحل���ول إليفاء ديون القطاع الخ���اص الذي يُواجه
أزم���ة حادة ،رأى يوس���ف أنه «من المفيد أن تُعقد طاولة مس���تديرة
تض���م الدائنين والمدينين لإلتفاق على خطوات اإلغاثة المالية التي
ته���دف إلى صون الش���ركات القابلة للصمود وتصفي���ة تلك المتعثّرة
بشكل منظّ م».
ويوصي يوس���ف بـ «إقرار سريع لمسودة مشروع قانون في شأن
إفالس الش���ركات وإع���ادة هيكلتها ،كم���ا معالج���ة الميزانية العامة
لمصرف لبنان وديونه للحكومة وخاصة زيادة إحتياطياته من خالل
الدعم اإلقليمي والدولي وإستعادة سالمة القطاع المصرفي كشرط
)Union of Arab Banks (April 2022

د .عدنان أحمد يوسف
الرئيس السابق إلتحاد المصارف العربية
رئيس جمعية مصارف البحرين

مسبق لتنشيط اإلقتصاد».
إعادة هيكلة الدين
ويلفت يوس���ف إل���ى أن «إعادة هيكلة الدين الع���ام وارتفاع قيمة
القروض المتعثّرة قد يؤديان إلى إنعدام مالءة العديد من المصارف.
وم���ا يزيد األمور تعقيداً ،أن المصارف منكش���فة إلى حد كبير على
مصرف لبنان الذي إنخفضت ميزانيته العمومية».
الى تلك النقاط المذكورة آنفاً ،رأى يوسف أنه «ال ب ّد من إعادة
النظ���ر ف���ي مزيج س���عر الصرف /السياس���ة النقدية ،حيث تس���بّب
تثبيت س���عر الص���رف وتحديده بأعل���ى من قيمته الفعلي���ة إلى ح ّد
كبي���ر بحدوث عجوزات كبيرة في الحس���اب الجاري ،وألحق الضرر
بالقطاعات الموجّ هة للتصدير ،وأجبر مصرف لبنان على المحافظة
على معدالت فائدة مرتفعة».
سعر صرف أكثر مرونة
م���ن هن���ا ،تبقى في المرحل���ة المقبلة ،توصية الخبراء بحس���ب
يوسف «أن تكون سياسة سعر الصرف أكثر مرونة وتتركز حول ليرة
أضعف .لكن ،إلى أن تعود الثقة بالليرة اللبنانية ،سيكون من الخطر
الس���ماح بتعويم العملة .لذا س���يتعيّن الحفاظ على شكل من أشكال
إدارة العمل���ة على المدى المتوس���ط» .أما العب���رة أو التحدي األكبر
فيب���رز في بدء الحكوم���ة الحالية باإلصالح���ات ،وإنجازها من قبل
الحكومة المقبلة إن ت ّم تعيينها خالل فترة زمنية قصيرة؟
(باتريسيا جالد « -نداء الوطن»  -لبنان)
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022
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هيئة أسواق المال جاهزة لتلبية كل متطلبات مجموعة العمل المالي

تقييم الكويت في شأن مكافحة غسل األموال في 2023

تواج��ه هيئة أس��واق المال إل��ى جانب العديد من الجه��ات األخرى المعنية تحدي�� ًا مهم ًا في المرحلة المقبل��ة ،وهي عملية
التقييم المتبادل التي س��تخضع لها دولة الكويت في مجال مكافحة غس��ل األموال وتمويل اإلرهاب من قبل مجموعة العمل
المالي (فاتف) ،المتوقعة في نهاية عام .2023
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وأك����دت مصادر رقابية ،أن هيئة أس����واق الم����ال جاهزة لتلبية
كل متطلبات مجموع����ة العمل المالي (فاتف) لتقييم دولة الكويت
ف����ي ش����أن مكافحة غس����ل األم����وال وتمويل اإلرهاب ف����ي ،2023
بإعتباره����ا إحدى الجهات الرقابية المعنية بتطبيق قانون مكافحة
غس����ل األموال وتموي����ل اإلرهاب ،الفت����ة إلى أهمية ه����ذا التقييم
للوضع االقتصادي المستقبلي للدولة.
وأوضح����ت المص����ادر أن «الهيئ����ة» تق����وم بأعم����ال التنظي����م
والرقاب����ة واإلش����راف في م����ا يتعلق بإلتزام األش����خاص المرخّ ص
له����م بالقواع����د ذات الصل����ة ،والمتعلق����ة بمكافحة غس����ل األموال
وتمويل اإلرهاب المنصوص في القانون رقم  106لسنة  2013في
ش����أن مكافحة غس����ل األموال وتمويل اإلرهاب والئحته التنفيذية،
والق����رارات الوزاري����ة ،وتعليمات الهيئة الصادرة في الش����أن عينه،
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022

والمتمثلة بالكتاب الس����ادس عشر (مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلره����اب) م����ن الالئحة التنفيذية للقانون رقم  7لس����نة  2010في
ش����أن إنش����اء هيئة أس����واق المال ،وتنظيم نش����اط األوراق المالية
والئحته التنفيذية الصادرة في  09/11/2015وتعديالتهما ،وذلك
به����دف تعزيز نزاهة الس����وق المالية ومصداقيته����ا ،كذلك حماية
األش����خاص المرخص لهم وعمالئهم م����ن العمليات غير القانونية
الت����ي ق����د تنطوي على غس����ل لألم����وال أو تمويل لإلره����اب أو أي
نشاط إجرامي آخر.
يُذكر أنه في إطار التعاون الدولي في ش����أن تبادل المعلومات
والبيان����ات ،وقع����ت هيئ����ة أس����واق الم����ال مذك����رة تفاه����م متعددة
األطراف ( )MMoUتختص بتنس����يق التعاون وتبادل المعلومات
بين أعضاء المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية (.)IOSCO
)Union of Arab Banks (April 2022
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رئيس إتحاد مصارف الكويت أحمد الدعيج:
نستهدف أرباح ًا تتجاوز مليار دينار في 2022

توق���ع رئيس اتح���اد مصارف الكوي���ت ،أحمد الدعيج« ،تحس���ن
هوام���ش الربحية واإليرادات لدى البن���وك الكويتية ،على خلفية رفع
أس���عار الفائدة» ،مرجحاً تجاوز األرب���اح المليار دينار في نهاية العام
.2022
وق���ال الدعيج« :إن النم���و ٍآت من إنتعاش اإلقتصاد ككل ،وأداؤنا
كان ممي���زاً ف���ي العام  ،2021إذ كان لدينا س���لة تس���هيالت بنحو 56
مليار دينار ،وأرباحنا تقارب مليار دينار ،وكل هذا يرجع إلى قرارات
البنك المركزي بأخذ الحيطة والحذر في القرارات اإلئتمانية».
ولفت الدعيج إلى «أن جميع مؤشرات البنوك في الكويت جيدة،
ونس���بة القروض المش���كوك في تحصيلها س���تنخفض بش���كل أكبر،
وكف���اءة رأس الم���ال مرتفعة مقارنة بالبن���وك األخرى ،وهذا يعني أن
البنوك الكويتية قادرة على التصدي ألي إنقالبات مستقبلية» ،مشيراً
إلى «أن الحكومة لديها خطة  ،2035ويُتوقع أن يكون للبنوك الكويتية
فرصة أكبر في السنوات المقبلة مع توسيع مشاركة القطاع الخاص
في اإلقتصاد».
وتوقع الدعيج «أن يؤدي إرتفاع أس���عار الفائدة إلى نمو إيرادات
البنوك ،وقد تصل أس���عار الفائدة إلى نس���بة  ،% 2.5ومن دون شك
)Union of Arab Banks (April 2022

أحمد الدعيج
رئيس اتحاد مصارف الكويت

س���تنمو اإلي���رادات ،واإلقتصاد ق���ادر على تحمل الزيادة في أس���عار
الفائدة».
وحققت البنوك الكويتية قفزات بمؤشرات عدة في العام ،2021
ش���ملت الميزانية المجمع���ة والتي نمت بنس���بة  % 6.5إلى نحو 91
مليار دينار ،وهو أعلى مس���توى تاريخياً .ونمت التسهيالت اإلئتمانية
بنسبة  % 8إلى نحو  56مليار دينار ،وبلغت القروض غير المنتظمة
بنسبة  ،% 1.4وهي النسبة األدنى تاريخياً.
وبلغت المخصصات للقروض غير المنتظمة  ،% 310عند أعلى
مستوى تاريخياً ،ومعدل كفاية رأس المال حقق نسبة  ،% 19.2أعلى
من المتطلب���ات الدولية .وحققت البنوك الكويتية صافي أرباح تصل
إلى نحو  961مليون دينار ،لتُناهز مستويات ما قبل الجائحة.
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022
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رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي  KIBالشيخ محمد الجراح الصباح:
خطط إستراتيجية لرقمنة العمليات المصرفية
البيئ���ة التش���غيلية ،كذل���ك لتطوي���ر
خدم���ات رقمية فري���دة لعمالئنا في
القطاع العقاري ،وأيضاً بناء باقة من
الحل���ول المصرفية المعدة خصيصاً
لتت�ل�اءم م���ع إحتياج���ات المبادرين
والش���ركات الصغي���رة والمتوس���طة،
حتى نصبح الوجهة األولى للمبادرين
ورواد األعمال في الكويت».

قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي  ،KIBالشيخ محمد
الج���راح الصب���اح ،إنه «رغم حالة ع���دم اليقين الت���ي أفرزتها تبعات
الجائح���ة خ�ل�ال فترات متفاوتة من العام  ،2021فإن البنك نجح في
تجاوز تلك األزمة ،حيث تمكن من تحقيق نتائج قوية ومستدامة ،ومن
تحس���ين مؤش���رات أدائه المالي» ،الفتاً إلى «تحقي���ق البنك لصافي
أرب���اح تبل���غ  11مليون دينار للس���نة المنتهية في  31ديس���مبر /كانون
األول  ،2021بربحية  5.66فلوس للسهم ،في حين سجلت اإليرادات
التشغيلية نحو  66.8مليون دينار».
وأش���ار الش���يخ الصباح خالل إنعقاد الجمعي���ة العمومية العادية
وغي���ر العادي���ة للبنك ،في حضور  % 77من المس���اهمين ،إلى «نمو
أصول البنك بنسبة  % 12لتصل إلى نحو  3.14مليارات دينار تقريباً
مقارن���ة ب���ـ  2.80مليار دينار في نهاية الع���ام الماضي» ،موضحاً «أن
هذا النمو جاء نتيجة إرتفاع حجم محفظة التمويل بمبلغ  285مليون
دين���ار لتبل���غ  2.27مليار دينار مقارنة بنحو  1.99مليار دينار كما في
نهاي���ة الع���ام الماضي ،محققة بذل���ك نمواً بل���غ  .% 14كما إرتفعت
اإلستثمارات بنحو  111.5مليون دينار وصوالً إلى  295.8مليون دينار
مقارن���ة بنحو  184.4ملي���ون دينار في العام الماض���ي ،نتيجة إرتفاع
اإلستثمارات في صكوك عالية الجودة».

62

الرقمنة في العمليات
وأض���اف الش���يخ الصب���اح« :قمن���ا بتطوي���ر وإعتم���اد خطتن���ا
اإلستراتيجية لألعوام  ،2024 – 2022التي تعتمد على الرقمنة في
معظ���م عمليات البنك ،وذلك من خالل تطوي���ر بنية تكنولوجية قوية
ومرنة ،قادرة على إتمام العمليات وإدارتها بفعالية واإلستجابة لتغيُّرات
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022

إنجازات إستثمارية
م���ن جانب���ه ،ق���ال نائ���ب رئيس
مجل���س اإلدارة والرئي���س التنفي���ذي في بنك الكوي���ت الدولي ،رائـد
جواد بوخمس���ين« :تمكن  KIBخالل العام  2021من تنويع محفظة
التمويل واإلستثمارات عبر الفرص اإلستثمارية المتنوعة والناجحة،
حي���ث ش���ارك البنك في العدي���د من الصفقات والمعام�ل�ات المالية
الب���ارزة في جميع قطاعات التمويل اإلس�ل�امي ،متضمنة اإلتصاالت
والبتروكيماوي���ات والصحة واألنش���طة التجاري���ة وغيرها ،وذلك عن
طري���ق المنتجات اإلس�ل�امية المختلفة ومنها المرابحة والمس���اومة
والمضاربة وغيرها».
وأض���اف بوخمس���ين «إرتفعت حس���ابات المودعي���ن بنحو 420
مليون دينار ،بنسبة نمو  % 25لتصل إلى  2.06مليار دينار مقارنة بـ
 1.64مليار دينار للعام الماضي ،في حين بلغت حقوق الملكية العائدة
لمس���اهمي البنك  263مليون دينار .وقد إس���تمر  KIBفي الحفاظ
على مؤش���رات جي���دة لمعيار كفاية رأس المال طبق���اً لتعليمات بنك
الكويت المركزي بخصوص بازل  ،3حيث بلغت النسبة.»% 19.21
يُش���ار إلى أن عمومية البنك أقرّت توزيع أرباح نقدية بواقع % 4
من القيمة االس���مية للس���هم (أي بما يمثل  4فلوس للس���هم الواحد)،
باإلضافة إلى توزيع أس���هم منحة بواقع  % 4من رأس المال المصدر
والمدف���وع ،كم���ا وافقت بتفويض مجلس اإلدارة بتوزيع األرباح بش���كل
نصف س���نوي ،الذي س���يكون وفق توصية مجل���س اإلدارة ،وإتباع ذات
اإلجراءات والمعايير المتبعة للموافقة على التوزيعات السنوية لألرباح.
وإنتخب���ت الجمعية العامة للمس���اهمين  11عض���واً لمجلس إدارة
 KIBلل���دورة المقبل���ة ،البالغة مدتها  3س���نوات حت���ى العام ،2024
م���ن بينهم  7أعضاء عاديين ،وأربعة أعضاء مس���تقلين ،وفق القانون
والنظام األساسي للبنك وتعليمات الجهات الرقابية.
)Union of Arab Banks (April 2022

األخبار والمستجدات

بنك الكويت الدولي KIB
يناقش مستقبل الخدمات الرقمية في «»Mendix

عبداهلل العوضي

ف���ي إط���ار تعاونه المس���تمر مع أفضل مزودي خدم���ات الرقمنة
لترقية بنيته التحتية التكنولوجية ،كجزء من سياس���ة التحول الرقمي
الت���ي يتبنّاها ،إنضم بن���ك الكويت الدولي ( )KIBمؤخراً كمش���ارك
رئيس���ي ف���ي ن���دوة تفاعلية م���ن إع���داد وتقديم ش���ركة Mendix
الرائدة في الس���وق ،في مج���ال تطوير برمجيات الك���ود المنخفض،
بعنوان «تس���ريع التحول الرقمي :مس���تقبل تطوي���ر الكود المنخفض
للخدم���ات المالي���ة» ،حيث قدم فيها البنك نبذة عن ش���راكاته معها،
مناقشاً الحلول الذكية والسريعة التي طورت من خالل هذه الشراكة
ألتمتة عمليات  KIBالتشغيلية ،ورقمنة خدماته لتصبح أكثر إبتكاراً
وسهولة التعامل معها من قبل المستخدمين.
ال من ش���ركتي ( Mendixتُمكن الش���ركات
كما أهدى البنك ،ك ً
م���ن إنش���اء تطبيقات الوي���ب والهات���ف المحمول ،ودمجها ونش���رها
بشكل أسرع وبنتائج أفضل ،مما يؤدي إلى زيادة عائد اإلستثمار) ،و
( Kuwait Application Service Provider – KASPعضو
ف���ي مجموعة ش���ركات بودي التجارية ،إحدى الش���ركات الرائدة في
تقديم حلول إدارة معلومات األعمال وأداء المؤسسات واإلستشارات
اإلداري���ة) ،درع���اً تقديري���ة ،تُعبّر عن م���دى إمتنانه وتقدي���ره العميق
لشراكة التحول الرقمي المتميزة التي جمعت كليهما مع .KIB
وأش���ار عب���داهلل العوضي (ضمن إدارة بن���ك الكويت الدولي)،
إل���ى «الوتي���رة الس���ريعة للتطور والتق���دم التكنولوجي ف���ي العالم،
وتأثي���ر ذل���ك على القط���اع المالي والمصرفي ،وال���ذي نتجت عنه
الحاج���ة الملحة للمؤسس���ات المالية إلى تس���ريع عملي���ة التحول
)Union of Arab Banks (April 2022

جانب من تكريم شركتي  MendixوKASP

الرقم���ي لتعزي���ز تجربته���ا المصرفية ،من خالل أتمت���ة خدماتها
للعمي���ل بكام���ل دورته���ا ،وذلك من أج���ل تحقيق اإلس���تمرارية في
س���وق اليوم ،وخصوص���اً بعد تأثي���ر جائحة «كوفي���د »-19أيضاً»،
موضح���اً «أن الح��� َّل األمث���ل لتحدي���ات الرقمن���ة ه���ي اإلس���تعانة
بمنص���ات برمجية تُقدم خدمات عالية الجودة تعمل على تحس���ين
تجرب���ة المس���تخدمين والعم�ل�اء ،م���ع خف���ض التكلفة ،وتحس���ين
مرون���ة األعم���ال ،وزي���ادة س���رعة الوص���ول إل���ى الس���وق» ،مؤكداً
«أن التع���اون المش���ترك م���ع كل من ش���ركتي  MendixوKASP
أدى إل���ى تحقي���ق تل���ك النتائ���ج بالفعالي���ة والكف���اءة المطلوبين».

« »KIBيوقع �إتفاقية جديدة مع «كايكو»

م���ن جه���ة أخرى ،وف���ي س���ياق مواصل���ة إطالق���ه المزيد من
الع���روض اإلس���تثنائية لعمالئ���ه عل���ى تموي���ل ش���راء الس���يارات،
يق���دم بن���ك الكوي���ت الدول���ي ( )KIBعرض���ه الجدي���د ،بالتعاون
م���ع الش���ركة الكويتية إلس���تيراد الس���يارات «كايكو» ،على س���يارة
م���ازدا  CX9مودي���ل 2020ـ ،2021وال���ذي يقدم���ه البنك للعمالء
لمناس���بة ش���هر رمض���ان المب���ارك ،حي���ث يُمكّنه���م الحص���ول
عل���ى تموي���ل م���ن دون أرب���اح وعل���ى فت���رة س���داد  5س���نوات ،مع
منحه���م اإلختي���ار الكامل على تقدي���م الدفعة األولى ،كما يش���مل
الع���رض خدم���ة صيانة مجاني���ة لمدة س���نتين أو كل  40000كلم.
وقد جاء عرض التمويل هذا من  KIBضمن إتفاقية إس���تراتيجية
جديدة تم توقيعها مع الشركة الكويتية إلستيراد السيارات «كايكو»،
به���دف تقدي���م ع���روض متمي���زة لعم�ل�اء الجانبين تش���مل ميزات
وخصومات خاصة على هذا الطراز الفريد من السيارات.
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022
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األخبار والمستجدات

«بوبيان» يختتم برنامج تحدي «فكرة لإلبتكار» بين موظفيه

إختتم بن���ك بوبيان برنامجه «تحدي فك���رة لإلبتكار» للموظفين،
الذي يهدف إلى دعم وتحفيز أفكارهم المبتكرة لمنتجات وخدمات
جديدة ،تبرز مهاراتهم اإلبداعية وتطويرها ،بما ينعكس إيجابياً على
مستوى منتجات وخدمات البنك وخدمة العمالء.
وق���ال المتخصص ب���إدارة االبتكار والش���راكات ف���ي بنك بوبيان
س���ليمان الرومي« :يأتي اإلعالن ع���ن برنامج «تحدي فكرة لإلبتكار»
للموظفين ،إنطالقاً من شخصية البنك القائمة على اإلبتكار ،وإيماناً
م���ن إدارت���ه العليا ،بأن التعاون بين مختل���ف إدارات البنك قادر على

خل���ق وإبتكار مجموع���ة من األفكار ،واقتراح الحل���ول التي تُعد مثاالً
إلعتماد خطط التطوير العالمية في تنمية مواهب مواردنا البشرية»،
مؤك���داً «ح���رص إدارة البنك على البحث عن ط���رق لتطوير مواهبنا،
وإظهار هذه المواهب ونش���ر ثقافة االبتكار لديهم ،من خالل منحهم
األدوات والمنصات التي تس���اعدهم على اإلبت���كار والنمو ،كما نُركز
عل���ى قدرتن���ا على رعاي���ة ودعم تطور ه���ذه المواهب على مس���توى
مختل���ف إدارات البنك ،حيث يمثل العنصر البش���ري نواة هذه الروح
اإلبتكارية».

المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية في بغداد
نظَّ م ندوة إفتراضية عن نظام التأمين على الودائع
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نظَّ م قسم الدراسات المالية في المعهد العالي للدراسات المحاسبية
والمالي���ة في جامعة بغداد ،ندوة علمية إفتراضية بعنوان «نظام التأمين
على الودائع لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي» عبر تطبيق«زوم» بإشراف
عميد المعهد العالي للدراس���ات المحاس���بية والمالي���ة الدكتورة فيحاء
عب���داهلل يعقوب ،وحاضر في الندوة األس���تاذ المس���اعد الدكتور حمزة
فائق وهيب التدريسي في قسم الدراسات المالية في المعهد ،والدكتور
صادق راش���د حس���ين رئيس مجلس إدارة مصرف الناس���ك اإلسالمي،
وشارك في الندوة عدد من األساتذة والخبراء في مجال اإلختصاص.
وهدف���ت الندوة إلى معرفة نظ���ام التأمين على الودائع لتعزيز الثقة
بالقط���اع المصرفي .علماً أن الهدف األساس���ي م���ن نظام التأمين على
الودائ���ع المصرفية ،هو ضمان تعويض أصحاب الودائع في حالة يعجز
المصرف عن رد قيمتها إلى الزبون.
وق���د خلصت الندوة إل���ى توصيات أهمها إعادة النظر في نس���ب
إحتس���اب التعويض ،لتك���ون كامل مبلغ الوديعة لمن تق���ل ودائعهم عن
مئ���ة مليون دين���ار ،ونصف مبلغ الوديع���ة لمن تصل وديعته���م الى مئة
مليون فأكثر ،وإعطاء المودعين األس���بقية في الحصول على ودائعهم
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022

عن���د تصفي���ة المصرف الم���ودع لدي���ه ،وتنوي���ع مصادر إس���تثمارات
ش���ركة ضمان الودائع بما يؤدي إلى تنمي���ة مواردها المالية من خالل
إس���تثمارات مضمونة ،وتنمية الوعي المصرف���ي لدى الجمهور لتعزيز
ثقتهم بالجهاز المصرفي لإلقبال على اإليداع لدى المصارف ،وإعطاء
ضمان���ات للمودعي���ن تضمن لهم حق إس���ترجاع ودائعهم ،مما يُش���جع
المودعي���ن على إيداع أموالهم في المصارف ،وضرورة توعية المجتمع
وإس���ناد ودعم نظام تأمين الودائع ،وتسليط اإلعالم المرئي والمكتوب
على نش���اط مثل هذه الشركات من أجل تعزيز ثقة الجمهور ،وقيامهم
بإي���داع مدخراتهم بالجهاز المصرفي بدالً من إكتنازها في دورهم مع
زيادة سقف التعويض الحالي.
)Union of Arab Banks (April 2022
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شرعية العز اإلسالمي:
اإللتزام بأحكام ومبادئ الشريعة أساس التعامل في األعمال المصرفية اإلسالمية

عق���دت هيئة الرقابة الش���رعية ببنك العز اإلس�ل�امي إجتماعها
األول لعام  ،2022في مقر البنك في الحي التجاري بروي ،في حضور
الش���يخ الدكتور إبراهيم الصوافي عضو الهيئة الجديد ،إضافة إلى
حضور المراجع الش���رعي الداخلي عيس���ى بن سالم الريامي ،رئيس
إدارة اإللت���زام والتدقيق الش���رعي والمديرين المختصين في قس���م
الشريعة.
وقدم الرئيس التنفيذي لبنك العز اإلس�ل�امي س���ليمان بن حمد
الحارث���ي عرضاً مرئياً ،ناقش في���ه أداء البنك خالل الربع األول من
الع���ام الحالي ،وأهم التطورات التي حصل���ت في قطاعات بنك العز
اإلس�ل�امي التي جاء أداؤها متس���قاً مع الخطة اإلس���تراتيجية ،رغم
التحديات التي ش���هدتها معظم ش���هور هذا العام .ويرجع الفضل في
ذل���ك إل���ى الجهود الحثيث���ة التي تم بذلها على صعي���د إعادة مواءمة
األعم���ال ،وترش���يد التكلف���ة ،واإلنضب���اط المال���ي ،وتحس���ين جودة
األصول.
وناقش���ت الهيئ���ة أيض���اً ،تقاري���ر التدقي���ق واإللتزام الش���رعي،
والمخاط���ر الش���رعية للرب���ع األول م���ن الع���ام الجاري ،وع���دداً من
المنتج���ات الجدي���دة والموافقة عليه���ا ،وإتخاذ القرارات المناس���بة
حياله���ا ،كذلك عدداً م���ن الطلبات المتعلقة بإعادة الجدولة الخاصة
بالتمويالت المتعلقة بالش���ركات واألفراد والوقوف على حيثياتها من
أجل التيسير على أصحابها ،وإتخاذ اإلجراءات والقرارات المناسبة
له���ا بم���ا يضمن نفاذ ه���ذه الق���رارات .كم���ا عرضت الهيئ���ة ،خطة
)Union of Arab Banks (April 2022

التدري���ب الداخلية وأنش���طة منار العز الموجهة للجمهور ،وأنش���طة
قسم الشريعة خالل شهر رمضان المبارك.
وأكد عيس���ى بن س���الم الريام���ي رئيس إدارة اإللت���زام والتدقيق
الش���رعي ببنك العز اإلسالمي« :أن اإللتزام بأحكام ومبادئ الشريعة
اإلس�ل�امية هو أس���اس التعامل في األعمال المصرفية اإلس�ل�امية،
ويج���ب على البنك التأك���د من أن جميع منتجات���ه وخدماته متوافقة
مع أحكام الش���ريعة اإلسالمية ،ولتحقيق ذلك ،قام المؤسسون للبنك
ممثلين ف���ي جمعيتها العمومية بتعيين مجموعة من علماء الش���ريعة
البارزي���ن المتخصصي���ن في فق���ه المعام�ل�ات المالية اإلس�ل�امية،
كأعضاء لهيئة الرقابة الشرعية للبنك لإلشراف على جميع تعامالت
البنك».
وأنشأ البنك إدارة اإللتزام والتدقيق الشرعي منذ تأسيسه ،وقد
أدت  -إدارة اإللت���زام والتدقي���ق الش���رعي  -أدواراً متع���ددة ومهمة
في س���بيل تحقيق الهدف النهائي للبنك ،وهو توافق جميع معامالت
البن���ك ومنتجاته وخدماته مع أحكام ومبادئ الش���ريعة اإلس�ل�امية.
وتقوم هيئة الرقابة الش���رعية بمراجعة عقود ومس���تندات وإجراءات
ومنتج���ات ومعامالت البن���ك وجميع التقارير التي ترف���ع إليها ،كما
أصدرت الهيئة تقريرها السنوي إلى المساهمين في إجتماع الجمعية
العمومي���ة للبنك وأب���دت فيه رأيها في ش���أن إلتزام البنك أنش���طته
وإستثماراته وأعماله المختلفة بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022
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الملتقيات والندوات

نظمه «نادي دبي للصحافة»

منتدى اإلعالم اإلماراتي ناقش متطلبات التطوير اإلعالمي

إفتتاح النسخة السابعة من منتدى اإلعالم اإلماراتي

برعاية الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم ،نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،وفي
حضور الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم ،رئيس مجلس دبي لإلعالم ،ناقش منتدى اإلعالم اإلماراتي ،الذي ينظمه
بصف��ة دورية «ن��ادي دبي للصحافة» موضوعات عدة إنصبّ ��ت على تحليل متطلبات تطوير منظوم��ة العمل اإلعالمي خالل
المرحلة المقبلة ،بما يُ واكب سرعة المتغيّ رات المحيطة سواء على مستوى المنطقة أو العالم.
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وخالل الجلسة اإلفتتاحية للنسخة السابعة من المنتدى ،تحدث
الدكتور أنور بن محمد قرقاش ،المستش���ار الدبلوماسي لرئيس دولة
اإلم���ارات ،المتح���دث الرئيس للدورة الس���ابعة للمنت���دى ،أمام جمع
م���ن قيادات المؤسس���ات اإلعالمية وعدد م���ن األكاديميين وال ُكتّاب
والمفكرين وصنّاع الرأي ،حول دور اإلعالم اإلماراتي خالل المرحلة
المقبلة في ضوء المتغيّرات اإلقليمية والعالمية المحيطة.
وأك���د أنور قرقاش ،المتحدث الرئيس للدورة الس���ابعة للمنتدى،
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022

«أهمية امتالك الس���رد في التناول اإلعالم���ي لإلنجازات المتحققة
على أرض اإلم���ارات» ،وقال« :اإلمارات قصة نجاح كبيرة نحتاج إلى
أن نمل���ك س���رد تفاصيلها» ،مش���يراً إل���ى «الدور المح���وري لإلعالم
اإلمارات���ي في نقل رس���الة الدولة إل���ى العالم والتعبي���ر عن مواقفها
الواضحة».
وشدد أنور قرقاش على «دور اإلعالم المحلي في الفترة المقبلة
التي تستعد فيها دولة اإلمارات لمرحلة جديدة في مسيرتها التنموية
)Union of Arab Banks (April 2022

الطموح���ة خ�ل�ال ال���ـ  50عاماً
المقبل���ة ،مودع ًة عقداً ش���هدت
في���ه المنطق���ة العربي���ة العديد
من التحديات الصعبة» ،مش���يراً
إل���ى «أن تقدم دولة اإلمارات هو
أس���اس مه���م من أس���س النجاح
لمش���روع اإلس���تقرار واإلزدهار
في المنطقة ،والذي ال يُمكن أن
تكتمل أركانه م���ن خالل إزدهار
ج���زر منفصل���ة ومعزول���ة ،ولكن
ال ب���د من إيج���اد إط���ار تكاملي
يكف���ل نش���ر ه���ذا النج���اح على
جانب من الحضور في منتدى اإلعالم اإلماراتي
مس���توى المنطقة» ،مش���يراً إلى
«أن العن���وان العري���ض للمرحلة
المقبلة في المنطقة هو التنمية وم ّد جسور التعاون ،وتغليب األدوات عل���ى الخارط���ة الدولية ب���كل ما تقدمه م���ن إس���هامات ،هدفُها بناء
السياسية على خالفات الماضي».
مستقبل أفضل لشعب اإلمارات وشعوب المنطقة والعالم».
وش���هد المنت���دى نقاش���اً مهني���اً حول آف���اق تطوي���ر القطاع
بدوره���ا ،قال���ت من���ى غان���م الم���رّي ،نائب���ة الرئي���س والعض���و اإلعالم���ي في دولة اإلم���ارات ،من خالل ثالثة مرتكزات رئيس���ية
المنت���دب لمجلس دبي لإلعالم رئيس���ة نادي دب���ي للصحافة« :تقف هي المحتوى والشباب وأدوات ووسائل توصيل الرسالة اإلعالمية،
دول���ة اإلم���ارات راهناً عل���ى أعتاب مرحلة جديدة تس���تع ُّد فيها لبدء حيث إتفق الحضور على أهمية إيجاد رؤى جديدة يُمكن من خالل
مس���يرة تنموية طموحة ،في وقت يموج فيه العالم بمتغيّرات س���ريعة النه���وض بصناعة محتوى إعالمي محلي بمواصفات عالمية ،وفق
ومتالحقة بأبعاد متش���عبة ،ما يجعل من تطوير رسالة إعالمية قوية معطي���ات العصر والمحركات األساس���ية التي تتحكّم في مس���توى
ومؤثرة تُواكب الطموح اإلماراتي في التقدم المستمر ضمن مؤشرات نجاح الوس���يلة اإلعالمية ،ومعايير هذا النجاح وفي مقدمها مدى
التنافس���ية العالمية مطلباً أساس���ياً ،لتأكيد حضور اإلمارات الفاعل اإلنتشار والتأثير.

المقترضون الخليجيون يراجعون محافظهم
لتحديد خطوط التمويل المتأثرة بالفائدة المتغيرة للدوالر
أف���اد عامل���ون ف���ي قط���اع اإلقراض
المصرفي الخليجي أن أصحاب القروض
الدوالري���ة يراجع���ون محفظ���ة قروضهم،
لتحدي���د نس���بة خطوط التموي���ل المتأثرة
بالفائ���دة المتغي���رة الت���ي ترتب���ط بحركة
الليبور .وتأتي هذه المراجعات على خلفية
إرتفاع «مؤشر تكلفة اإلقتراض الدوالري» ،بأكثر من  ،% 800من أدنى
قاع له ،حيث سجل  ،% 1.01في نهاية الربع األول من العام الجاري.
وج���اء اإلرتف���اع الدراماتيك���ي لليب���ور ف���ي خ�ل�ال س���تة أش���هر من
القاع الذي س���جله في وقت س���ابق م���ن العام الماض���ي ،وكان «المرجع
)Union of Arab Banks (April 2022

التس���عيري لصفقات التموي���ل الدوالرية»
ق���د بل���غ أدنى مس���توى له عن���د ،% 0.11
ف���ي أيل���ول (س���بتمبر)  2021بحس���ب
بيان���ات منصة «س���ي بون���دز» .Cbonds
وبحس���ب منص���ة «ري���د»  REDDف���إن
صفق���ات القروض المجمعة في الخليج ال
تزال مستمرة على نحو طبيعي منذ بداية العام حتى تاريخه.
معلوم أن منصة «ريد» ،التي تتخذ من نيويورك وسنغافورة مقراً لها،
متخصصة في متابعة أخبار جهات اإلصدار المتعسرة والمثقلة بالديون،
مع إحاطة المستثمرين مسبقاً بالمخاطر المحتملة قبل وقوعها.
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022
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أرباح بنك اإلمارات دبي الوطني  2.7مليار درهم تقفز بنسبة % 18

أداء قياسي يشهده الربع األول من  2022حيال قروض األفراد
ونمو الودائع ومعامالت العمالء

68

حق���ق بنك اإلمارات دبي الوطني
أعلى أرباح ربع س���نوية منذ العام
 .2019وقفزت األرباح بنسبة % 18
لتصل إلى  2.7مليار درهم ،حيث
كان الرب���ع األول من العام 2022
فترة قياسية بالنسبة إلى أنشطة
ق���روض األف���راد ونم���و الودائ���ع
ومعام�ل�ات العم�ل�اء .وال ت���زال
ج���ودة اإلئتمان عب���ر كافة مواقع
هشام عبداهلل القاسم
تواجد المجموعة ،تُظهر تحس���ناً
نائب رئيس مجلس اإلدارة
مع تراجع معدل انخفاض القيمة
بنس���بة  .% 20وق���د إس���تندت والعضو المنتدب لمجموعة بنك
هذه النتائج على زخم اإلنتعاش
اإلمارات دبي الوطني
اإلقتص���ادي ف���ي الع���ام .2021
وتُعتبر المجموعة اليوم ،نظراً إلى قوة ربحيتها وميزانيتها العمومية،
ف���ي وضع جيد جداً تحس���باً إلرتفاع متوقع في أس���عار الفائدة ،كما
أنها س���تُواصل اإلستثمار في توسعها الدولي وقدراتها الرقمية لدعم
فرص النمو المس���تقبلي .كما يفخر بن���ك اإلمارات دبي الوطني بأنه
لعب دوراً بارزاً في عملية الطرح األولي العام لهيئة كهرباء ومياه دبي،
حيث قدم للعمالء منصة رقمية ش���املة بدءاً من التسجيل واإلكتتاب
وصوالً إلى سداد الدفعات.
من جهة أخرى ،إرتفع إجمالي الدخل للربع األول من العام 2022
بنس���بة  % 3مقارن���ة بالفترة ذاتها من العام الس���ابق ليصل إلى 6.4
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022

مليارات درهم .كما إرتفع صافي
دخل الفائدة بنسبة  % 4مقارنة
بالفترة ذاتها من العام الس���ابق،
نتيج���ة تحس���ن مزي���ج القروض
والودائ���ع ،كم���ا كان للمؤش���رات
األولية على رفع أس���عار الفائدة
أثر واضح على تحسن الهوامش.
وس���اهمت أرص���دة الحس���ابات
الجاري���ة وحس���ابات التوفي���ر
باتريك ساليفان
القياس���ية ف���ي تحسّ ���ن تكاليف
المسؤول الرئيسي للشؤون التموي���ل ،وب���رزت الميزاني���ة
المالية للمجموعة
العمومي���ة ف���ي وض���ع جي���د
لإلس���تفادة من إرتفاع األس���عار.
كم���ا إرتفع الدخل غير الممول بنس���بة  % 2مقارنة بالفترة ذاتها من
العام الس���ابق ،بسبب زيادة حجم أعمال البطاقات المحلية والدولية،
إلى جانب النمو في دخل صرف العمالت األجنبية والمشتقات.
وإس ��تمرت الرقابة على النفقات والتحكم بها بش ��كل جيد ،وهي التزال
ضمن الحدود المس ��تهدفة .كما أن نمو الدخل الناتج عن الزيادات المتوقعة
في أسعار الفائدة ،يجعل من الممكن تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل
إلى الحدود طويلة األجل المس ��تهدفة س ��ابقاً ضمن نسبة  .% 33وإرتفعت
تكاليف الموظفين مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ،مما دفع إلى زيادة
في األرباح األساس ��ية والنمو المس ��تقبلي .في حين كانت التكاليف األخرى
أقل نتيجة األثر الموسمي للحمالت الترويجية التي تم طرحها سابقاً.
)Union of Arab Banks (April 2022
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بنك أبوظبي التجاري ينضم
إلى منصة التجارة الرقمية «تريد كونكت اإلمارات»

إنضم بنك أبوظبي التجاري إلى منصة «تريد كونكت اإلمارات»،
المعروف���ة إختصاراً  ،UTCوهي تحالف من البنوك اإلماراتية التي
تس���تخدم منص���ة « »UTCالقائمة على تقنية البلوك تش���ين بهدف
تقليص مخاطر التمويل التجاري.
ومنص���ة التكنولوجي���ا المالي���ة التابعة لمجموع���ة  &eالمعروفة
س���ابقاً بإس���م «مجموع���ة إتص���االت» ،ه���ي أول منص���ة تجارية في
اإلمارات تستخدم تقنية البلوك تشين في مختلف تعامالتها .وتطمح
ألن تكون منصة التمويل التجاري الرائدة على مس���توى الدولة ،وهي
تعم���ل حالياً عل���ى تعزيز قدراته���ا لتوفير التحليالت ح���ول العناصر
المشبوهة للفواتير المقدمة للتمويل.
وأُقي���م حف���ل توقي���ع إنضمام بن���ك أبوظبي التج���اري إلى منصة
التج���ارة الرقمي���ة ف���ي مكات���ب مجموع���ة  &eفي دب���ي ،في حضور
نخبة من كبار المس���ؤولين م���ن الجانبين .وبهذا ،يُصبح بنك أبوظبي
التجاري تاس���ع بنك ينضم رس���مياً إلى عضوية المنصة بالتزامن مع
إحتفالها بالذكرى السنوية األولى لتأسيسها.
وقال ذو القرنين جافيد ،الرئيس التنفيذي لشركة « UTCيمثل
إنضم���ام بنك أبوظبي التج���اري إلى منصة التج���ارة الرقمية إنجازاً
مهماً ،يعكس تقدم جهود الش���ركة إلنش���اء أول منص���ة تجارية قائمة
على تقنية البلوك تش���ين في دولة اإلم���ارات ،واإلنتقال إلى منظومة
تموي���ل تجاري رقمية بالكامل .ويس���عدنا للغاي���ة أن ينضم البنك إلى
)Union of Arab Banks (April 2022

تحالفن���ا ،فيما نعمل جاهدين لتعزيز إس���تقرار المنظومة المالية في
الدولة .ومع إنضمام المزيد من البنوك إلينا ،نثق بقدرتنا على توسيع
نط���اق خدماتن���ا في مجال مكافح���ة اإلحتيال ،فيما نس���عى لمواكبة
إحتياجات غالبية سوق التمويل التجاري».
وأض���اف جافيد« :إلتزام أعضائن���ا الحاليين من البنوك بتقليص
مخاط���ر المعام�ل�ات المش���بوهة ،بات واضح���اً ،حي���ث قدمت هذه
البن���وك فواتي���ر بقيمة  28ملي���ار درهم عبر منظومتن���ا خالل الـ 12
شهراً الماضية».
وأك���د بن���ك أبوظب���ي التج���اري مواصلت���ه العم���ل عل���ى توظيف
التكنولوجيا ،واإلبتكار كوس���يلة لتمكين العمالء ودعم خدمات البنك
المتمي���زة .وبإعتب���اره من أوائل البن���وك التي أطلق���ت وقادت جهود
رقمن���ة خدمات التمويل التجاري في اإلمارات ،يواصل البنك البحث
عن ش���راكات قيّمة تنس���جم مع مس���اعيه لتنفيذ المبادرات الوطنية
اإلستراتيجية .وستتيح هذه الشراكة للبنك فرصة التعاون الوثيق مع
ش���ركة  UTCوبنوكها األعضاء لبناء منظوم���ة تمويل تجاري رقمية
في اإلمارات.
كان���ت منص���ة التج���ارة الرقمية حص���دت جوائز عدة ف���ي العام
الماض���ي ،من بينه���ا «أفضل ش���ركة تكنولوجيا مالية ناش���ئة للعام»،
و«أفضل حلول البلوك تش���ين للع���ام» ،و«اإلبتكار المتميز في التمويل
التجاري» ،و«أفضل مبادرة في مجال البلوك تشين».
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022
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«اإلقتصاد» اإلماراتية ت ُطلق برنامج لتطوير البيئة الداعمة لريادة األعمال
والشركات الصغيرة والمتوسطة SkillUp Start
أطلق���ت وزارة اإلقتص���اد
(اإلم���ارات العربي���ة المتح���دة)
برنام���ج SkillUp Start
بالش���راكة مع مؤسسة اإلمارات
للتعلي���م المدرس���ي والمنظم���ة
العالمية لتدري���ب مهارات ريادة
األعم���ال  ،Bizworldحي���ث
يأتي البرنامج ف���ي إطار مبادرة
«أكاديمي���ة بن���اء مه���ارات ريادة
األعم���ال «( ،)SkillUpإح���دى
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مب���ادرات «موط���ن ري���ادة األعم���ال» ال���ذي أطلقت���ه وزارة اإلقتصاد
مؤخراً ليش���كل منصة وطنية متكاملة تس���تهدف إحداث نقلة نوعية
في منظومة ريادة األعمال والمش���اريع الناش���ئة والشركات الصغيرة
والمتوس���طة في دولة اإلمارات ،عبر تطوير البيئة الداعمة لها ،ومن
ش���راكات اس���تراتيجية هي األكب���ر من نوعها بي���ن القطاعين
ٍ
خالل
الحكومي والخاص.
ويؤكد الدكتور أحمد بالهول الفالسي ،وزير دولة لريادة األعمال
والمش���اريع الصغيرة والمتوسطة ،خالل الجلسة اإلفتتاحية لبرنامج
« SkillUp Startأن البرنام���ج يُعط���ي دفع��� ًة قوية لري���ادة األعمال
والش���ركات الصغيرة والمتوسطة ،عبر توفير السبل الضامنة لتطوير
البيئ���ة الداعم���ة له���ذه القطاع���ات الحيوية ،بما في ذل���ك حاضنات
األعم���ال وصنادي���ق التموي���ل المحلية وغ���رف التج���ارة ،ومن خالل
ش���راكات إس���تراتيجية تُعد األكبر واألوسع نطاقاً بين القطاعين
ٍ
بناء
الحكومي والخاص».
أض���اف الفالس���ي« :يُس���عدنا أن نطل���ق البرنام���ج التعليم���ي
المتكام���ل  SkillUp Startضم���ن حزم���ة مب���ادرات موط���ن ريادة
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022

األعم���ال الت���ي أطلقته���ا وزارة
االقتصاد ،بالشراكة مع مؤسسة
اإلم���ارات للتعلي���م المدرس���ي،
وبالتع���اون م���ع المنظم���ة
العالمية لتدري���ب مهارات ريادة
األعم���ال ()Bizworldإيذان���اً
بدخ���ول مرحل���ة جدي���دة م���ن
نم���اء وإزده���ار قطاع���ات ريادة
األعم���ال والمش���اريع الصغي���رة
والمتوس���طة ،والتي تُمثل روافد

حيوي���ة تُعزّز تنوع ومرونة وإس���تدامة اإلقتصاد الوطني .ويس���رنا أن
نش���هد المش���اركة الواس���عة للمتقدمين من الصف الثامن إلى الثاني
عش���ر ،وأولياء األمور والمعلمين س���فراء موطن ري���ادة األعمال على
مس���توى مدارس الدولة ،بم���ا يعكس قدراً كبيراً م���ن الوعي بأهمية
كأدوات
ٍ
إكتس���اب وتنمية مهارات ريادة األعم���ال والمعلومات المالية
أساس���ية لتحقي���ق النج���اح المهن���ي والمؤسس���ي ،وتوس���يع اآلف���اق
المستقبلية المتاحة ألبنائنا الطلبة ،ترجم ًة لرؤية قيادتنا الرشيدة في
دعم وتمكين الناش���ئة وجيل الش���باب وتعزيز مساهمتهم وحضورهم
في المش���هد االقتصادي الوطني باعتبارهم محركاً أساسياً لمسيرة
التنمية المستدامة وقاد ًة إلقتصاد المستقبل».
ع���رض ش���امل ح���ول البرنام���ج،
ٌ
وتخل���ل الجلس���ة اإلفتتاحي���ة
وأساس���يات ريادة األعمال ومهاراتها ومصطلحاتها ،وسُ بُل اإلستفادة
م���ن الحلول والخدم���ات التي يوفرها ( ،)SkillUp Startال س���يما
ورش العمل والتدريب العملي التفاعلي المصمم لتمكين المش���اركين
من إنشاء شركات افتراضية تحاكي الواقع.
)Union of Arab Banks (April 2022

األخبار والمستجدات

اإلسكوا وشركاؤها يدعون إلى إصالح الحماية اإلجتماعية في المنطقة العربية

دشتي تشدد على ضرورة تنفيذ إصالحات تشريعية والمتعلقة بالضرائب

في ظ ّل معاناة أنظم���ة الحماية اإلجتماعية في المنطقة العربية
م���ن الضعف والتجزئة ،وإفتقارها إلى الش���مولية والش���فافية ،تقدم
اإلس���تجابات لجائحة «كوفيد »19 -فرصة لمواجهة هذه التحديات،
وتحويل هذه النظم بطريقة مس���تدامة .ه���ذا أبرز ما جاء في تقرير
عنوان���ه «جائح���ة كوفيد »19 -في المنطق���ة العربية :فرصة إلصالح
نُظُ م الحماية اإلجتماعية» ،أصدرته لجنة األمم المتحدة اإلقتصادية
واإلجتماعية لغربي آس���يا (اإلسكوا) بالش���راكة مع المكتب اإلقليمي
للتربية في الدول العربية التابع لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم
والثقاف���ة (اليونيس���كو) ومطبع���ة  Policy Pressالتابع���ة لجامع���ة
بريستول في المملكة المتحدة.
ويؤك���د التقري���ر أنه قبل تفش���ي الجائحة ،كان���ت برامج الحماية
اإلجتماعية مموّلة بمعظمها من الميزانيات الحكومية أو المساعدات
الخارجي���ة ،ب���دالً من مس���اهمات المس���تفيدين أو أصح���اب العمل.
باإلضاف���ة إل���ى ذلك ،عانت البرام���ج من طرق تمويلي���ة مكلفة وغير
مس���تدامة حي���ث واجهت عوائ���ق متع���ددة كالنقص في اإلس���تثمار،
باإلضافة إلى عدم شمول الفئات السكانية المعرّضة للمخاطر.
وسلّطت األمينة التنفيذية لإلسكوا روال دشتي الضوء على اإلرادة
السياسية القوية التي كشفتها اإلستجابة لجائحة «كوفيد »19 -والتي
تجلّ���ت في توجيه ق���در كبير من األموال نحو تلبية إحتياجات الفئات
المعرّضة للمخاطر وش���مول شريحة «الوسط المفقود» ،مثل العمال
غي���ر النظاميين الذي���ن لم يحصلوا في غالبي���ة األحيان على أي من
إستحقاقات الحماية اإلجتماعية قبل تفشي الجائحة.
ويؤكد التقرير أ ّن إس���تجابات التخفيف من آثار الجائحة تنوعت
بي���ن البل���دان العربية ،وال س���يما على صعيد مس���توى اإلنفاق ،حيث
أنفق���ت دول مجلس التعاون الخليجي حوالي  70مليار دوالر ،مقارنة
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بال���ـ  25ملي���ار دوالر الذي أنفقته البل���دان العربية األخرى مجتمعة.
ومع ذلك ،فإ ّن معدل إنفاق المنطقة البالغ  % 3.9من الناتج المحلي
اإلجمالي فيها ،ظ ّل أقل بكثير من المستوىالعالمي البالغ .% 22.6
إل���ى ذل���ك ،إختلفت مص���ادر اإلنفاق بي���ن بلد وآخ���ر ،إذ أعادت
غالبي���ة ال���دول العربي���ة ترتيب أولوي���ات إنفاقها الوطني أو أنش���أت
صناديق تمويل خاصة ،في حين إعتمدت البلدان المتأثرة بالنزاعات
على المعونة اإلنس���انية وتمويل المانحين .أم���ا في تونس والمغرب،
فلعب القطاع الخاص دوراً أساسياً في اإلستجابة للجائحة.
ورغ���م الظروف الصعبة ،خل���ص التقرير إلى أن ال���دول العربية
تفوّق���ت في إس���تخدام التكنولوجي���ا المبتكرة ،وال س���يما التحويالت
ُرسلَت إلى المستفيدين في غضون أيام قليلة من خالل
النقدية التي أ ِ
منافذ أُنش���ئت حديثًا لهذه الغاي���ة ،إضافة إلى المحافظ اإللكترونية
والتس���جيل الرقم���ي .وقد ألهم���ت القيود اإلس���تثنائية التي فرضتها
الجائح���ة اإلبتكارات في تصميم خدم���ات التعليم والصحة والحماية
اإلجتماعية وتقديمها ،ما أمّن الوصول إلى هذه الخدمات في ظروف
صعبة للغاية ،وسهّل توسيع نطاق التغطية بهذه الخدمات.
ونظراً إلى أن معظم تدابير اإلستجابة للجائحة مؤقتة بطبيعتها،
فهي لن تس���اهم في تحوي���ل أنظمة الحماية اإلجتماعي���ة ،ما لم يتم
تنفيذ إصالحات كبرى .في هذا السياق ،شددت دشتي على ضرورة
تنفي���ذ إصالحات تش���ريعية ،وخصوص���اً تلك المتعلق���ة بالضرائب،
وتوسيع قاعدة اإلشتراكات وغير ذلك من مصادر التمويل.
وأضافت دش���تي« :س���تكون هن���اك حاجة إلى فت���رة إنتقالية بين
ال
النُظُ ���م الحالي���ة وتلك التي ت���م ّ إصالحها ،وقد يتطل���ب ذلك تموي ً
تضامنياً لس ّد الفجوة .وفي الوقت نفسه ،يُمكن أن يساعد التخطيط
للطوارئ في التصدّي لألزمات المحتملة مستقبالً».
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022
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نشاط اإلتحاد

ورشة مصرفية متخصصة إلتحاد المصارف العربية
عن «بناء نظام فعّال لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب»
نظم إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مصرف س��ورية المركزي ،ورشة عمل مصرفية متخصصة بعنوان «بناء نظام فعَّ ال
َّ
لمكافح��ة غس��ل األموال وتمويل اإلره��اب في عصر التكنولوجيا الحديث��ة  ،»Fintechعلى مدار ثالثة أي��ام (بين  31كانون
الثاني /يناير  2022و 2شباط /فبراير» ،في العاصمة السورية دمشق.
حاضر في الورشة كميل
بارخو (مستش���ار أعمال في
شركة «أكيومن لإلستشارات
والحل���ول المعلوماتي���ة ف���ي
القط���اع المال���ي والتج���اري
والع���ام» – لبن���ان ،أُس���تاذ
أكثر م���ن  20عاماً في عالم
المص���ارف والمعلوماتي���ة،
حي���ث كان يش���غل منص���ب
رئي���س إدارة اإلمتث���ال ف���ي
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أحد المصارف اللبنانية المرموقة).
شارك في ورشة العمل 24 ،مشاركاً من  10مصارف هي :مصرف
س���ورية المركزي ،وس���ورية والخليج ،وبيمو السعودي الفرنسي ،والبنك
العربي ،وبنك بيبلوس سورية ،وبنك البركة سورية ،وبنك سورية الدولي
اإلسالمي ،وبنك الشرق ،والبنك الدولي للتجارة والتمويل وبنك الشام.
ترمي الورش���ة إلى عرض ش���امل ومبس���ط للجرائ���م المالية في
مختل���ف أنواعه���ا ،وع���رض العقوب���ات اإلقتصادي���ة ومخاط���ر عدم
اإلمتث���ال ،وتعمي���ق معرفة المش���اركين ف���ي كيفية وضع نظ���ام فعَّال
لمكافحة الجرائم المالية ،والتعرف على التكنولوجيا المالية الحديثة
 ،Fintechوكيفي���ة إس���تخدامها في جرائم غس���ل االم���وال وتمويل
اإلرهاب وسبل مواجهتها.
وتستند خلفية الورشة إلى موضوع اإلمتثال في المصارف والمؤسسات
المالية والذي لطالما كان يش���كل تحدياً كبيراً نظراً إلى المخاطر الناجمة
ع���ن ع���دم اإلمتثال وعدم وج���ود سياس���ات ،وإج���راءات وضوابط موحدة
وهادف���ة ف���ي هذا الش���أن .علم���اً أنه رغ���م الجه���ود الكبيرة الت���ي تبذلها
السلطات الرقابية في مختلف أنحاء العالم لمكافحة غسل االموال وتمويل
اإلره���اب ،ال تزال هذه الجرائم المنظمة تأخذ حيّزاً واس���عاً عالمياً وذات
تأثير عابر للحدود ،حيث يتم اللجوء إلى أس���اليب ش���ائكة ومعقدة بس���بب
إبت���كارات التكنولوجيا المالية  ،Fintechوتنامي الخدمات المصرفية من
جهة ،وظهور وإنتشار منظمات إرهابية جديدة من جهة أخرى.
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022

«تطوير مهارات ودور �سكرتير مجل�س الإدارة في الم�صارف
والم�ؤ�س�سات المالية غير الم�صرفية»
كذل ��ك نظ ��م إتح ��اد
المص ��ارف العربية بالتعاون مع
بنك الس ��ودان المركزي ،ورشة
عم ��ل بعنوان« :تطوي ��ر مهارات
ودور س ��كرتير مجل ��س اإلدارة
ف ��ي المص ��ارف والمؤسس ��ات
المالي ��ة غير المصرفي ��ة» ،في
العاصمة السودانية ،الخرطوم،
عل ��ى مدار ثالثة أي ��ام( ،بين 21
ش ��باط /فبراي ��ر  2022و23
منه) ،حاضر فيها مازن بو ملحم( ،سكرتير مجلس اإلدارة في جمال ترست بنك،
لبنان ،سابقاً) .شارك في الورشة  53مشاركاً من  36مصرفاً وشركة ومؤسسة.
ترمي الورشة إلى تعريف سكرتير مجلس اإلدارة بماهية وأهداف عمله،
والتعريف بدور سكرتير مجلس اإلدارة في إطار الحوكمة ،والتعريف باألعمال
اإلداري ��ة واإلس ��تراتيجية الت ��ي يق ��وم بها س ��كرتير مجل ��س اإلدارة ،وتعريف
سكرتير مجلس اإلدارة بأنظمة العمل الالزم إتباعها ،وتمكين سكرتير مجلس
اإلدارة من إعداد التقارير ومحاضر اإلجتماعات والمذكرات السرية.
وتس ��تند خلفية هذه الورش ��ة إلى أن وظيفة «سكرتير مجلس اإلدارة» أو
«أمين س ��ر مجلس اإلدارة» من الوظائف المهمة واألساس ��ية في الش ��ركات،
والت ��ي ال ب ��د م ��ن المحافظة عليها نظ ��راً إلى دورها الحس ��اس في تيس ��ير
أعم ��ال مجل ��س اإلدارة ،وتس ��هيل قيامه بمهماته ،ولما يحمل ��ه من أهمية من
حيث التأكد من وجود حوكمة رش ��يدة للش ��ركات ،وأن يكون ملماً باإلجراءات
والسياس ��ة المتبعة في البنك الذي يعمل به لكي يتمكن من لفت نظر مجلس
اإلدارة إلى أي أمر يتعلق بالحوكمة أو تضارب المصالح أو مخالفة اإلجراءات
والسياسات المعتمدة في البنك.
ونظراً إلى تعاظم وتطور العمل المصرفي في العالم ،وكبر حجم المسؤوليات
التي تترتب على مجلس إدارة أي مصرف ،وال سيما اللجان المتخصصة المنبثقة
)Union of Arab Banks (April 2022

عنه ،فقد أضحى من المهم أن يتمتع سكرتير مجلس اإلدارة بمعرفة واسعة في
مختل ��ف الجوانب المالية والمحاس ��بية ،والقانوني ��ة واإلدارية .وإنطالقاً من دور
إتحاد المصارف العربية في نش ��ر الثقاف ��ة المصرفية المتطورة ،ونقل التجارب
العالمي ��ة إلى بنوكن ��ا العربية ،عُقد هذا البرنام ��ج التدريبي في مدينة الخرطوم
بغية تعريف المش ��اركين بالمس ��ؤوليات الجديدة المترتبة على س ��كرتير مجلس
اإلدارة وأهميتها وإرتباطها بالحوكمة الرشيدة.

«�إختبارات ال�ضغط ،التخطيط للتعافي
والإنقاذ في �ضوء جائحة كورونا»
ونظ ��م إتح ��اد المصارف
العربي ��ة ورش ��ة عم ��ل بعنوان
الضغ ��ط،
«إختب ��ارات
التخطي ��ط للتعاف ��ي واإلنقاذ
ف ��ي ض ��وء جائح ��ة كورونا»،
على م ��دار أربعة أيام ،حاضر
فيها كل من ربيع نعمة (رئيس
إدارة تقيي ��م المخاط ��ر ل ��دى
لجن ��ة الرقابة على المصارف
– لبنان) وعبير خضر (رئيس
قط ��اع أمن المعلومات في البنك األهل ��ي المصري ،وهي تتمتع بخبرة تزيد
عن  20عاماً في مجال تكنولوجيا وأمن المعلومات في البنك).
وترمي الورش ��ة إلى معرفة أنواع إختبارات الضغط وتطبيقاتها العملية،
وتحدي ��د وظيفة وآليات إختبارات الضغط الكلية أو الش ��املة ،وتوضيح دور
إختبارات الضغط ضمن اإلدارة الشاملة للمخاطر ،ومناقشة كيفية اإلستفادة
من طريقة محاكاة إحتمال حصول سيناريوهات معاكسة على النشاط اليومي
للمصارف ،وشرح المكونات األساسية لخطط التعافي واإلنقاذ.
وتوجه ��ت الورش ��ة إل ��ى موظف ��ي إدارة الرقابة عل ��ى المص ��ارف ،والمدراء
الرئيس ��يين ف ��ي المصارف ومعاونيهم الرئيس ��يين ،والمدراء ف ��ي إدارة المخاطر
ومعاونيهم الرئيسيين ،والموظفين الرئيسيين في إدارة المحاسبة والرقابة المالية،
والمدققين الداخليين ،ومسؤولي اإلمتثال ،ومدققي الحسابات الخارجيين.
ش ��ارك في ورش ��ة العمل  41مش ��اركاً من  12مصرفاً هي :بنك اليمن
الكويت ،وبنك مصر لبنان  ،BMLواإلعتماد اللبناني ،لبنان ،وبنك المشرق
 الكوي ��ت ،وبي ��ت التموي ��ل الكويت ��ي ،الكوي ��ت ،والبنك األهل ��ي المصري،مص ��ر ،وبنك أب ��و ظبي التجاري –  ،ADCBمصر ،وبن ��ك العمال الوطني
– السودان ،والبنك المصري الخليجي –  ،EGمصر ،وبنك السالم ،مصر،
والبنك المركزي المصري ،مصر وبنك تنمية الصادرات –  ،EBEمصر.
وتس ��تند خلفية الورش ��ة إل ��ى أن إختبارات الضغ ��ط ،أصبحت عنصراً
أساسياً في إدارة المخاطر لدى المصارف ،وهي تُستعمل كأداة إنذار لإلدارة
العلي ��ا لمعرف ��ة النتائج غير المتوقعة والمعاكس ��ة لعدد كبي ��ر من المخاطر
المرتبطة بمجمل النش ��اط المصرفي عموماً .كما تساعد هذه اإلختبارات،
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إدارات المصارف والس ��لطات الرقابية ف ��ي معرفة حجم اإلمكانات المالية
الواجب توافرها إلستيعاب الخسائر حال حصول صدمات كبيرة.
يُشار إلى أنه على المصارف إستعمال هذه اإلختبارات كجزء من التخطيط
للتعاف ��ي واإلنقاذ بالش ��كل ال ��ذي يزيد من مناعة هذه المص ��ارف في مواجهة
الس ��يناريوهات الضاغطة ،وتقدم لها خيارات بديلة تكون جاهزة للتطبيق عند
تعرّضها لصدمات قياسية .علماً أن بناء وتطوير خطط التعافي يجب أن يكون
جزءاً من برنامج اإلدارة الس ��ليمة للمصرف ،وليس فقط إس ��تجابة لمتطلبات
الس ��لطات الرقابية الت ��ي صارت تنظر إلى آليات التخطي ��ط للتعافي واإلنقاذ
كركي ��زة أساس ��ية لمرحلة ما بع ��د جائحة كورونا ،حيث إنه ��ا تزيد من قدرات
المصارف في مواجهة الصدمات وتُقلل من إحتمال حصول حاالت اإلفالس.
Cyber Security In Banks:
Methods And Techniques
ونظ ��م إتح ��اد المصارف
العربية ورشة تدريبية بالتعاون
مع مصرف البحرين المركزي،
بعنوان cyber security in
banks: Methods and
 ،techniquesعل ��ى م ��دار
ثالثة أيام (بين  6آذار /مارس
 2022و 8من ��ه) ،ف ��ي المنامة
عاصم ��ة مملك ��ة البحري ��ن.
حاض ��ر فيه ��ا ج ��ان ميش ��ال
كوكباني (مدير أمن المعلوماتية لدى بنك بيبلوس – لبنان).
ش���ارك في الورشة  39مش���اركاً من  17مصرفاً هي :بنك البحرين
للتنمية ،البحرين ،و ،Bahrain Creditالبحرين ،وبنك الكويت الدولي
–  ،KIBالكوي���ت ،وبل���وم بنك قط���ر ،قطر ،وبنك مص���ر ،لبنان ،وبنك
الكوي���ت الوطني –  ،NBKالبحرين ،وبي���ت التمويل الكويتي ،الكويت،
وأميركان إكسبرس ،البحرين ،والبنك األهلي المتحد – البحرين ،وبنك
التمويل الكويتي ،البحرين ،وبنك البحرين والكويت –  ،BBKالبحرين،
وبن���ك  ،ABCالبحري���ن ،وبنك الخلي���ج الدول���ي –  ،GIBالبحرين ،و
 ، BNP Paribasالبحري���ن ،وبن���ك القاه���رة – عم���ان ،األردن ،وبنك
اليوباف العربي الدولي ،البحرين وبنك السالم ،البحرين.
وترم���ي الورش���ة إل���ى المس���اهمة في تطوي���ر المه���ارات الفنية
لمتخصصي األمن الس���يبراني التي تحتاج البحرين لتوسيعها ،حيث
تلعب دوراً حاس���ماً في تقليص الفج���وة بين المتخصصين في مجال
األمن والمهاجمين ،وتُس���لط الضوء على التهديدات األمنية في العام
 2021وأه���م المخ���اوف في الع���ام  .2022علم���اً أن مملكة البحرين
تحتل المرتبة العاش���رة في مؤش���ر األم���ن الس���يبراني العالمي لعام
 2020في منطقة الدول العربية ،وتتصدّر اإلجراءات القانونية.
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022
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عق���دت مجموع���ة البرك���ة
المصرفي���ة ش.م.ب ()ABG
جمعيته���ا العام���ة العادي���ة وغي���ر
العادي���ة برئاس���ة نائ���ب رئي���س
مجلس اإلدارة محمد الش���روقي،
وعبر خدم���ة إجتماعات الجمعية
العامة الس���نوية اإللكترونية وذلك
بنصاب قانون (،) 76.41%
عبداهلل صالح كامل
ف���ي حض���ور م���ازن من���اع،
رئيس مجلس إدارة
الرئي���س التنفي���ذي للمجموع���ة،
مجموعة البركة المصرفية
وأعض���اء مجل���س اإلدارة وفري���ق
اإلدارة التنفيذي���ة ،وبمش���اركة
المس���اهمين وممثل���ي هيئ���ة الرقاب���ة الش���رعية ومدقق���ي الحس���ابات
الخارجيين والجهات الرقابية.
صادق المجتمعون عل���ى محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
الس���ابق ،وم���ن ث���م تمت مناقش���ة تقري���ر مجلس اإلدارة عن نش���اط
المجموع���ة للس���نة المالي���ة المنتهية ف���ي  31ديس���مبر/كانون األول
 2021والمصادقة عليه ،بعدها تم اإلس���تماع الى تقرير هيئة الرقابة
الشرعية وتقرير مدققي الحسابات الخارجيين.
كما تمت مناقش���ة البيانات المالية للس���نة المالي���ة المنتهية في
 31ديس���مبر/كانون األول  2021والمصادق���ة عليه���ا والموافقة على
العملي���ات مع األط���راف ذات العالقة ،كما هو مبين في اإليضاح رقم
 25بالبيانات المالية بما يتماشى مع المادة  189من قانون الشركات
التجاري���ة ،وم���ن ث���م ت���م مراجعة تقري���ر تطبي���ق متطلب���ات حوكمة
المصارف للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر/كانون األول 2021
طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي.
بعدها وافقت الجمعية العامة على توصية مجلس اإلدارة في ما
يتعلق بتحويل  % 10من صافي الدخل العائد على حقوق المساهمين
الش���ركة األم إل���ى اإلحتياط���ي القانون���ي وذلك بواق���ع 11,274,985
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022

دوالراً ،والتبرع بمبلغ 346,967
دوالراً ك���زكاة نياب���ة ع���ن جميع
المس���اهمين وترحي���ل مبل���غ
 101,474,868دوالراً لألرب���اح
المستبقاة.
كما وافق المس���اهمون على
صرف مكاف���أة ألعضاء مجلس
اإلدارة بمبلغ إجمالي وقدره 1.5
مازن مناع
ملي���ون دوالر عن الس���نة المالية
عضو مجلس اإلدارة والرئيس
المنتهي���ة ف���ي ،2021/12/31
التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية وعل���ى ص���رف مبل���غ إجمال���ي
المزاي���ا والمكاف���آت ألعض���اء
هيئ���ة الرقابة الش���رعية الموحدة وقدره  105,000دوالر عن الس���نة
المالية المنتهية في  31ديسمبر/كانون االول .2021
كما تمت الموافقة على إلغاء إدراج أس���هم المجموعة من بورصة
ناس���داك دبي ،باإلضافة إلى إلغاء تس���جيل أسهم المجموعة العادية
من القائمة الرئيسية لدى سلطة دبي للخدمات المالية وذلك خاضع
لموافق���ة الجهات التنظيمي���ة ذات العالقة ،باإلضاف���ة إلى الموافقة
على تفويض مجلس اإلدارة أو مَن يفوضه إلتخاذ اإلجراءات الالزمة
ولتنفي���ذ أي مس���تندات ضروري���ة أو تحريره���ا ،به���دف تنفيذ قرار
الجمعي���ة العامة العادية في ه���ذا الخصوص ،بما في ذلك توقيع أي
نماذج أو مستندات تقتضيها الجهات الرقابية المعنية.
كم���ا تم إب���راء ذمة أعض���اء مجل���س اإلدارة من المس���ؤولية عن
تصرفاتهم خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر/كانون األول
 ،2021وبعدها وافق المس���اهمون على تعيين «برايس ووتر هاوس
كوب���رز» كمدققين لحس���ابات البنك للس���نة المالي���ة المنتهية في 31
ديس���مبر /كانون األول  ،2022وتفويض مجلس اإلدارة ومنحه الحق
ف���ي تفويض من يراه مناس���باً لتحديد أتعابهم ،وذل���ك بعد الحصول
على موافقة مصرف البحرين المركزي.
)Union of Arab Banks (April 2022
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 QNBللخدمات المالية :QNBFS
 % 0.9نمو إجمالي أصول القطاع المصرفي المحلي
أف���اد تقرير صادر ع���ن  QNBللخدمات المالي���ة « :QNBFSفي
فبراير /ش���باط  ،2022إرتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري
بنس���بة  % 0.9مقارنة بالش���هر السابق مسجلاً نس���بة قدرها % 0.5-
في العام  2022ليصل إلى  1.818تريليون ريال قطري» ،موضحاً «أن في
فبراير/شباط  ،2022إنخفض إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي
القطري على نحو طفيف نسبته  % 0.2مقارنة بالشهر السابق ليسجل
نس���بة قدرها  % 0.5-في العام  ،2022فيما إرتفعت الودائع بنس���بة
 % 0.4مقارنة بالش���هر الس���ابق لتسجل نس���بة قدرها % 1.0-
ف���ي العام  .2022وق���د دفع القطاع العام االئتمان���ات إلى االنخفاض إذ
انخفاضا نس���بته  % 1.5مقارنة بش���هر فبراير/شباط السابق،
ً
س���جلت
ومع إرتفاع الودائع بنس���بة  % 0.4في فبراير/ش���باط ،إنخفضت نسبة
الق���روض إلى الودائع إلى  % 125.5في مقابل  % 126.4في يناير/
كانون الثاني .»2022
وإرتفع���ت ودائ���ع القط���اع الخ���اص بنس���بة  % 2.7مقارن ًة بالش���هر
الس���ابق لتسجل نس���بة  % +3.5في العام  2022لشهر فبراير /شباط،
مما نتج عنه مكاسب عامة في الودائع.
وعلى صعيد القطاع الخاص ،س���جل قطاع الش���ركات والمؤسس���ات
زياد ًة نس���بتها  % 4.2مقارنة بالشهر السابق ليسجل  % +3.9في العام
 ،2022وس���جل قطاع المستهلكين زيادة نس���بتها  % 1.5مقارن ًة بالشهر
السابق ليسجل  % +3.1في العام .2022
وق���د إنخفض���ت ودائع القطاع العام بنس���بة قدره���ا  % 0.4مقارنة
بالش���هر الس���ابق لتس���جل  % -3.2ف���ي  .2022وبالنظر إل���ى تفاصيل
القط���اع ،يُالحظ أن القطاع الحكومي ال���ذي يمثل نحو  % 30من ودائع
القط���اع الع���ام س���جل إنخفاضاً بنس���بة قدرها  % 9.7مقارنة بالش���هر
الس���ابق ليسجل نس���بة بنحو  % -15.5في  ،2022بينما إنخفض قطاع
المؤسسات شبه الحكومية بنسبة  % 3.5مقارنة بالشهر السابق ليسجل
 % -1.9في .2022
مع ذلك ،إرتفع قطاع المؤسسات الحكومية الذي يمثل حوالي % 57
من ودائع القطاع العام بنس���بة  % 6.2مقارنة بالش���هر الس���ابق ليسجل
نس���بة قدرها  % +4.7في  .2022وق���د إنخفضت ودائع غير المقيمين
بنسبة  % 2.1مقارنة بالشهر السابق لتسجل نسبة  % -5.2في .2022
وف���ي فبراير /ش���باط  ،2022إنخف���ض إجمالي محفظ���ة القروض
بنسبة  .% 0.2فقد إنخفضت قروض القطاع العام المحلي بنسبة % 1.5
مقارن ًة بالش���هر الس���ابق لتسجل نس���بة قدرها  % -2.8في  ،2022كما
إنخفاضا بنسبة % 4.4
ً
سجل إجمالي محفظة قروض القطاع الحكومي
مقارنة بالشهر السابق ليسجل نسبة قدرها  % -9.0في .2022
)Union of Arab Banks (April 2022

مع ذلك ،إرتفع قطاع المؤسس���ات ش���به الحكومية بنسبة قدرها
 % 1.0مقارن ًة بالش���هر الس���ابق ليسجل نسبة  % +2.3في  ،2022كما
إرتف���ع قطاع المؤسس���ات الحكومية الذي يمثل نح���و  % 60من قروض
القطاع العام إرتفاعاً طفيفًا مقارنة بالش���هر الس���ابق ليس���جل نسبة
 % +0.8في .2022
بنك  QNBيوقع إتفاقية تعاون مع «كابيتر»
إلتاحة تمويالت ميسرة للتجار
وقَّعت ش���ركة كابيتر لخدمات التجارة اإللكترونية ،إتفاقية تعاون
مع بنك األهلي قطر الوطني  QNBإلتاحة تمويالت ميس���رة للتجار
على منصتها.
وقالت رش���ا نج���م ،وكيل محافظ البن���ك المرك���زي للتكنولوجيا
تمس إحدى ركائز إس���تراتيجية
المالية« :إن الش���راكة بين الجانبين ُّ
البن���ك المرك���زي الصادر الت���ي أطلقها في الع���ام  2019للتكنولوجيا
المالي���ة واإلبتكار ،وف���ي مقدمها إتاحة حل���ول تكنولوجية تتوافق مع
حجم الطلب داخل السوق المصرية».
وأوضح���ت رش���ا نجم «أن «المرك���زي القطري» يس���عى للوصول
إل���ى مجتم���ع ال نق���دي ،وتحوي���ل مصر إل���ى مركز إقليم���ي لصناعة
التكنولوجيا المالية في أفريقيا والوطن العربي».
وق���ال محم���د بدير الرئيس التنفيذي لبن���ك  QNBاألهلي« :إن
ش���ركة كابيتر من الشركات الواعدة في مصر والتي تُسهم في تنظيم
حركة التجارة الداخلية» ،مشيراً إلى «أن القطاع المصرفي المصري
يش���هد حالياً طف���رة نوعية في حل���ول التكنولوجي���ا المصرفية ،مما
ينعكس باإليجاب على نمو حجم أعمال الشركات وزيادة أرباحها في
إطار توجيهات الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي» ،مؤكداً
«أن إجمال���ي قيمة التحصي�ل�ات اإللكترونية خ�ل�ال العام  2021من
خالل بنك  QNBبلغت  5.5مليارات جنيه».
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022

75

األخبار والمستجدات

ورشة عمل حول «بناء بيانات النوع اإلجتماعي»
سلطة النقد و«شراكة» ومجموعة البنك الدولي
ت ُطلق برنامج تعزيز دور المرأة في قطاع اإلقراض المتخصص
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أطلق���ت س���لطة النق���د واالتحاد الفلس���طيني
لشركات اإلقراض «شراكة» وبالتعاون مع مجموعة
البن���ك الدولي ،برنامج تعزيز دور المرأة في قطاع
اإلق���راض المتخصص ،وذلك بإفتت���اح أولى ورش
عمل البرنامج لمؤسس���ات اإلق���راض المتخصص
ح���ول «بناء بيانات الن���وع اإلجتماعي» ،في حضور
محافظ س���لطة النق���د د .فراس ملح���م ،والممثل
المقي���م لمؤسس���ة التموي���ل الدولي���ة ف���ي الضفة
الغربي���ة وقط���اع غ���زة يوس���ف حبش ،ممث�ل�اً عن
مجموع���ة البن���ك الدول���ي ،ورئي���س مجل���س إدارة
محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور فراس ملحم خالل الورشة بمشاركة يوسف
«ش���راكة» رش���ا القواس���مي ،وممثلين لمؤسس���ات
حبش ورشا القواسمي وبدا جانب من الحضور
اإلقراض المتخصص ،وموظفي قسم الرقابة غير
المصرفية في سلطة النقد.
وق���ال محافظ س���لطة النقد د .ف���راس ملح���م« :إن إطالق هذا الت���ي يقدمه���ا قط���اع اإلقراض المتخص���ص لتحقيق طموح النس���اء
البرنام���ج يأت���ي ف���ي س���ياق العم���ل على تحقي���ق أحد أه���م أهداف الرياديات ،وس���يدات األعم���ال وصاحبات المش���اريع الصغيرة جداً
اس���تراتيجية إط���ار عمل قطاع اإلق���راض المتخصص  2023-2019ومتناهي���ة الصغ���ر والصغي���رة ،وتمكينه���ن من اإلنخ���راط في عملية
والذي يتمحور حول وصول النس���اء لما نس���بته  % 50من مستفيدي التنمية اإلقتصادية».
قطاع اإلقراض المتخصص» ،موضحاً «أن نسبة النساء المستفيدات
من قطاع اإلقراض المتخصص بلغت  ،% 34وأن  % 27من محفظة
من جهتها أش���ارت رش���ا القواس���مي إلى «أهمية ه���ذا البرنامج
قط���اع اإلق���راض ممنوحة للنس���اء ،وأن  % 19من المس���تفيدين من في الخروج بسياس���ات تعمل على تحس���ين أداء مؤسسات اإلقراض
صندوق إستدامة من النساء».
المتخصص والوصول في خدماتها المالية لفئات أكبر من المجتمع،
وأوض���ح د .فراس ملحم أنها «نس���ب متواضعة يجب العمل على وتطوي���ر آليات عملية لتحفيز إش���راك النس���اء في القط���اع المالي،
رفعها ،وال سيما من خالل التسريع في عملية تسجيل المشاريع لدى وتحديد الفجوة الموجودة في أس���واق النس���اء ،والمس���اعدة في س ّد
وزارة اإلقتص���اد الوطني ،وخصوصاً المش���اريع التي تملكها النس���اء تلك الفجوة عبر تسهيل وصولهن لمصادر التمويل وتعزيز مساهمتهن
لتمكينهن من الوصول للخدمات المالية والحصول على التمويل عبر في تطوير اإلقتصاد الفلسطيني».
مؤسسات اإلقراض والمصارف».
وأش���اد المحافظ ملحم بمؤسسات اإلقراض المتخصص التسع
م���ن جهته ،قال يوس���ف حبش «إن الهدف من ه���ذا البرنامج هو
العاملة في فلس���طين ومالءته���ا المالية ،موضحاً أن���ه «بهدف تقليل تعزي���ز البني���ة التحتية الالزمة لتحقيق الش���مول المالي للنس���اء ،من
التكلفة المفروضة على مؤسس���ات اإلقراض وإس���تفادة المواطن من خالل تطوير مس���توى الفهم والمعرفة إلحتياجاتها المالية ،وتحسين
تلك المؤسس���ات بفوائد تنافس���ية ،تم تعديل قانون سلطة النقد ليتم قدرة المؤسس���ات المالية على تقديم خدماتها للنساء بشكل أفضل،
إقراض مؤسسات اإلقراض مباشرة من أموال سلطة النقد».
وزيادة نسبة تمثيل المرأة في محافظها».
وأك���د المحافظ ملحم «أهمية تكثيف جه���ود الجهات التنظيمية
وتناول���ت ورش���ة العمل الت���ي قدمها خبراء من مؤسس���ة التمويل
والمؤسس���ات العامل���ة في هذا القطاع على وض���ع الخطط واآلليات الدولي���ة أهمي���ة بيانات الن���وع االجتماع���ي في المؤسس���ات المالية
لتصويب مس���ار مش���اركة المرأة ،وإس���تفادتها من الخدمات المالية وكيفية بنائها واإلستفادة منها ،والتحديات المتوقعة أمام تطبيقها.
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022
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مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة آذار/مارس :2022

تحسُّ ن في الضفة الغربية وقطاع غزة
أظه���رت نتائج «مؤش���ر س���لطة النق���د لدورة
األعم���ال» تحس���ناً ملحوظ���اً ف���ي المؤش���ر الكلي
لفلس���طين ،وال���ذي إرتف���ع م���ن  -11.2نقطة في
شباط /فبراير إلى  -0.4نقطة في آذار /مارس،
وذل���ك عطف���اً عل���ى إرتفاع���ه في كل م���ن الضفة
الغربية وقطاع غزة.
وإرتفع المؤش���ر الكل���ي في الضف���ة الغربية،
بش���كل ملح���وظ من حوال���ي  -6.6نقطة خالل ش���باط /فبراير إلى 5.8
نقطة خالل آذار /مارس .وقد جاء مؤشر الصناعة على رأس المؤشرات
التي إرتفعت (من  -5.8إلى  ،)2.5تبعه تحس���ن مؤش���ر االنش���اءات (من
 -1.9إل���ى  ،)1.2ومؤش���ر النقل والتخزين (من  0.6إل���ى  .)1.9في حين
ش���هدت باقي المؤشرات إس���تقراراً نسباً ،وذلك بواقع  3.6نقطة لمؤشر
الزراع���ة ،و 0.5نقطة لمؤش���ر الطاق���ة المتجددة ،و -4.1نقطة لمؤش���ر
التجارة ،و 0.3نقطة لمؤشر االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية إلى
تحس���ن مستوى اإلنتاج بش���كل أكبر منه في المبيعات ،وهو ما أسفر عن

زيادة المخزون .وقد جاءت توقعاتهم إيجابية إزاء
مس���تويات اإلنتاج والتوظيف في األش���هر الثالثة
المقبلة.
كم���ا إرتف���ع المؤش���ر الكل���ي لقط���اع غزة من
 -34.7نقط���ة خالل ش���باط /فبراير إلى -32.6
تباين في
نقطة خالل آذار /مارس ،وذلك حصيلة ٍ
جانب ،ارتفع مؤشر
أداء المؤشرات الفرعية .فمن ٍ
الطاقة المتجددة (من  -3.2إلى  ،)-1.6ومؤش���ر الزراعة (من  -1.2إلى
 .)0.0أما على الجانب اآلخر ،فقد تراجع مؤش���ر اإلنشاءات (من -7.2
إل���ى  ،)-8.2ومؤش���ر الصناع���ة (من  -5.3إلى  .)-5.8في حين إس���تقر
مؤش���ر التجارة بشكل نس���بي عند  -15.4نقطة ،ومؤشر النقل والتخزين
عند  ،-1.5ومؤشر االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عند  -0.2نقطة.
وأفاد أصحاب المنش���آت المستطلعة آراؤهم في قطاع غزة بإرتفاع
مس���توى المبيعات بش���كل أكب���ر منه في اإلنتاج ،وهو م���ا أدى إلى تراجع
المخزون التراكمي .في حين إنعكس���ت التطورات اإليجابية الس���ابقة في
توقعاتهم ،بما يتعلق باإلنتاج والتوظيف في المستقبل القريب.

البنك اإلسالمي األردني
يرعى المؤتمر الدولي للجمعية األردنية للعلوم التربوية
ق���دّم البن���ك اإلس�ل�امي األردن���ي
الدع���م للمؤتم���ر الترب���وي الدول���ي
الس���نوي الس���ادس المحك���م بعن���وان
«إتجاه���ات معاصرة إلص�ل�اح التعليم
ف���ي الوطن العربي ف���ي ظل التحديات
المعاص���رة» ،وال���ذي إس���تمر على مدار ثالث���ة أيام ،وذل���ك برعاية
من���دوب وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي رئيس الجامعة
األردني���ة الدكتور نذي���ر عبيدات ،وبتنظيم الجمعي���ة األردنية للعلوم
التربوي���ة ،وبالتعاون مع جامع���ة الطفيلة التقنية ،وبمش���اركة خبراء
دوليي���ن ومتخصصين وباحثين ومفكري���ن وأكاديميين وتربويين في
مجال التربية والتعليم العالي من األردن والدول العربية والجامعات
األردنية.
وق���ال الرئي���س التنفيذي المدير العام للبنك اإلس�ل�امي األردني
الدكتور حسين سعيد «يسعى مصرفنا للتواجد المستمر في مختلف
)Union of Arab Banks (April 2022

النش���اطات التي تُعنى بالمجال البحثي
والعلم���ي والترب���وي ،فمس���اهمته ف���ي
دع���م هذه التظاه���رة التربوي���ة الكبيرة
(المؤتم���ر العلمي المحكّم) يأتي تأكيداً
ل���دور البن���ك في تحمل���ه لمس���ؤولياته
اإلجتماعي���ة ودع���م المفكرين والباحثي���ن واألكاديميي���ن والتربويين،
لتقديم أفكار ومقترحات تُس���اهم في تحسين األداء التربوي والنظام
التعليمي محلياً وعربياً».
م���ن جانبه قدم الدكتور راتب الس���عود رئي���س الجمعية األردنية
للعل���وم التربوية الش���كر والتقدير للبنك اإلس�ل�امي األردني «لدعمه
المس���تمر لنش���اطات الجمعي���ة المتع���ددة ورعايته للمؤتم���ر العلمي
الدولي الس���نوي السادس للجمعية» معرباً عن إعتزازه بالبنك الرائد
في دعم قضايا التربية والتعليم العالي ،ومختلف نشاطات مؤسسات
المجتمع المدني في األردن.
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022
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أرباح نقدية على المساهمين في البنك العربي بنسبة  % 20عن 2021
وإنتخاب مجلس إدارة جديد برئاسة صبيح المصري

78

عقدت الهيئة العامة العادية لمس���اهمي البنك العربي إجتماعها
بواس���طة وس���يلة االتص���ال المرئ���ي واإللكترون���ي ،برئاس���ة صبي���ح
المص���ري رئيس مجلس اإلدارة ،وف���ي حضور أعضاء مجلس اإلدارة
والمدي���ر العام التنفيذي ومس���اهمين يحملون أس���هماً «أصالة وإنابة
ووكال���ة» يش���كلون حوال���ي  % 78.75من رأس الم���ال ،ومراقب عام
الش���ركات الدكتور وائ���ل العرموطي .وتم إقرار البن���ود المدرجة في
جدول أعمال الهيئة العامة العادية.
وأقرت الهيئة العامة خالل إجتماعها ،توصية مجلس إدارة البنك
العربي بتوزيع أرباح نقدية على المس���اهمين بنسبة  % 20عن العام
.2021
وخ�ل�ال إجتم���اع الهيئة العام���ة ،تم إنتخاب مجل���س إدارة جديد
ال من :صبيح طاهر المصري
للبنك العربي لمدة أربع سنوات ،ضم ك ً
والمؤسس���ة العامة للضمان اإلجتماعي ووزارة مالية المملكة العربية
الس���عودية ،وهبة عبداهلل تماري ،والمهندس ع�ل�اء عارف البطاينة،
وخالد صبيح المصري ،وش���هم منيب الور ،وشريف مهدي الصيفي،
والدكتور نبيل هاني القدومي ،وعمر منذر الفاهوم ،وماجد قسطندي
س���فري .وإجتم���ع مجل���س اإلدارة الجديد وإنتخ���ب صبيح المصري
رئيساً لمجلس اإلدارة ،وخالد المصري نائباً للرئيس.
وأش���ار صبيح المصري إلى «أن اإلقتصاد العالمي ش���هد خالل
الع���ام  2021بداي���ة ملحوظة للتعاف���ي من آث���ار ﺟﺎﺋﺤﺔ كورونا ،رغم
وج���ود تقلب���ات كبيرة ف���ي مؤش���رات األداء عب���ر مختل���ف المناطق
والقطاع���ات اإلقتصادية ،حيث س���اهمت عوامل عدة في ظهور هذا
التعافي من بينها التوسع في حمالت التلقيح ضد الفيروس ،وتحرك
عجل���ة العملي���ات اإلنتاجية واإلس���تهالكية إلى جانب إس���تمرار تبني
الدول ،وال سيما المتقدمة ،للسياسات المالية والنقدية التوسعية».
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022

أض���اف المص���ري« :لق���د تراف���ق ذل���ك ،مع تحس���ن ف���ي حجم
التجارة الدولية ،في ظل إرتفاع الطلب العالمي سواء اإلستهالكي أو
اإلس���تثماري .غير أن اإلختالالت في سالس���ل التوريد ،وما صاحبها
م���ن إرتف���اع في كل���ف الش���حن العالمية ألق���ت بظاللها عل���ى النمو
والتجارة الدولية .وقد س���اهمت هذه اإلختالالت ،المقرونة باإلرتفاع
الكبي���ر في الطلب العالم���ي ،في زيادة حادة في الضغوط التضخمية
والت���ي تعمّقت خ�ل�ال العام .وقد تباطأ زخم نم���و االقتصاد العالمي
م���ع نهاية العام  2021بفعل اإلنتش���ار الس���ريع للمتح���ورات الجديدة
للفي���روس ،كما ب���دأت بعض البن���وك المركزية بالحد من سياس���تها
النقدية التوس���عية لكبح جماح التضخم ،مما أثّر على أداء األس���واق
المالية العالمية وجعله أكثر تذبذباً».
وأوض���ح المصري «أن الدول العربية دخل���ت خالل العام مرحلة
التعافي اإلقتصادي التدريج���ي ،وإعادة فتح القطاعات اإلقتصادية.
كما واصلت الحكومات والبنوك المركزية العربية خالل العام ،تقديم
الدعم بش���قيه المالي والنقدي لمساعدة وتيرة التعافي اإلقتصادي.
وقد شهدت المنطقة تحسناً ملحوظاً في الطلب المحلي واإلستثمار
وتدفقات الس���ياحة وتحويالت العاملين والصادرات وأس���واق المال،
بالتزامن مع التحس���ن الكبير في أس���واق النفط العالمية ،وال س���يما
ف���ي النصف الثان���ي من العام .وقد كان هذا التعافي متبايناً بين دول
المنطقة تبعاً لمس���توى اإلصالحات أو لدرجة إعتمادها على النفط
أو على قطاع السياحة العالمية والذي يشهد بدوره تعافياً بطيئاً».
وأش���ار المص���ري الى «األث���ر اإليجابي للتعاف���ي اإلقتصادي في
المنطقة خالل العام  2021في تعزيز مصادر دخل القطاع المصرفي
العرب���ي ،وتقليل مخاطره وخف���ض مخصصات هذه المخاطر» ،الفتاً
الى «مساهمة سياسات البنوك المركزية العربية في تعزيز مستويات
الس���يولة ،وبقاء نسب التس���هيالت غير العاملة ضمن حدود مقبولة،
حي���ث حاف���ظ القط���اع المصرف���ي العربي على نس���ب م�ل�اءة مالية
مرتفع���ة ومس���تويات س���يولة جيدة ،رغ���م التحديات ،كذل���ك تمكنت
البن���وك العربية من مواصلة ج���ذب الودائع ،مما يعكس الثقة العالية
ف���ي القطاع المصرفي .كل هذه العوامل س���اهمت في تحس���ن أرباح
القطاع المصرفي العربي عموماً خالل العام».
من جانبها ،عرض���ت رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك
العرب���ي ،األداء المال���ي لمجموع���ة البن���ك العرب���ي مش���يرة الى «أن
المجموعة حققت أرباحاً صافية بعد الضرائب والمخصصات بلغت
 314.5مليون دوالر في نهاية العام  2021مقارنة بـ 195.3  مليوناً في
نهاية العام  2020وبنسبة نمو بلغت .»% 61
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البنك العربي يطلق حملة خاصة ببطاقة فيزا «معــاً» اإلئتمانية البالتينية
أطل���ق البن���ك العرب���ي مؤخ���راً حمل���ة خاصة
عل���ى بطاقة في���زا «معــ���اً» اإلئتماني���ة البالتينية،
لمناس���بة ش���هر رمض���ان المب���ارك .وتُعتب���ر هذه
البطاق���ة اإلئتمانية األولى م���ن نوعها على صعيد
المنطقة ،حيث تُمك���ن حامليها من دعم مجموعة
من المؤسس���ات غي���ر الربحية عند إس���تخدامهم
لهذه البطاقة في تس���ديد قيمة مش���ترياتهم ،مم���ا يُمكنهم ،بالتعاون
مع البنك العربي ،من المس���اهمة في دعم المجتمع المحلي بش���كل
مباش���ر .وتأتي هذه الحملة في إطار حرص البنك العربي على دعم
الجهات التي تُس���هم في تحقيق تنمية إجتماعية مستدامة ،ال سيما
في شهر رمضان المبارك ،وباإلضافة إلى الميزات المتعددة لبطاقة
في���زا «معــ���اً» اإلئتمانية البالتينية م���ن البنك العرب���ي ،فإنها تنفرد
بميزة إضافية تُتيح لمس���تخدميها تقديم الدعم والمس���اهمة بشكل
مس���تمر في خدمة المجتمع ،من خالل التبرع بش���كل تلقائي في كل
مرة يس���تخدمون فيها البطاقة لمش���ترياتهم ،حيث يتم إقتطاع نسبة
بس���يطة مقدارها  % 0.5من قيمة المش���تريات المس���ددة بواسطة
البطاقة ليتم التبرّع بها بالتس���اوي للجهات المش���اركة والتي تشمل:
مؤسس���ة الحسين للسرطان ،تكية أم علي ،صندوق األمان لمستقبل

األيتام والجمعية الملكية لحماية الطبيعة.
ويت���م إظه���ار قيم���ة التب���رع من خالل كش���ف
حس���اب البطاقة الش���هري ،وفي مقاب���ل كل تبرع،
يق���وم البن���ك العربي بالتب���رع بنس���بة مماثلة 0.5
 %يتم توزيعها بالتس���اوي على هذه المؤسس���ات،
إل���ى جان���ب تبرع البنك بـ  % 50من قيمة رس���وم
البطاقة الس���نوية لهذه المؤسس���ات .وتتيح الحملة فرصة الحصول
على  300نقطة ترحيبية مجانية ضمن برنامج «نقاط العربي» عند
إصدار بطاقة «معاً» اإلئتمانية البالتينية خالل شهر رمضان.
يُش���ار إلى أن البنك العربي يتبنى إس���تراتيجية شاملة ومتكاملة
عل���ى صعي���د اإلس���تدامة ،تعك���س ح���رص البن���ك على تعزي���ز أثره
اإلقتص���ادي واإلجتماع���ي والبيئي من خالل العمل بش���كل وثيق مع
مختلف الجهات ذات العالقة وصوالً إلى تحقيق التنمية المستدامة.
ويُمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية اإلجتماعية «معاً» ،أحد ثمار
ه���ذا التوجه ،وهو برنامج متعدّد األوجه يرتكز على المس���اهمة في
تطوي���ر وتنمية جوان���ب مختلفة م���ن المجتمع ،من خ�ل�ال مبادرات
ونش���اطات متنوعة تُس���هم ف���ي خدمة قطاعات ع���دة وهي الصحة،
ومكافحة الفقر ،وحماية البيئة والتعليم ودعم األيتام.

صبيح المصري :متفائل بالفترة المقبلة
ومستمرون باإلستثمار في األردن لقناعتنا بجدوى اإلستثمار فيه
أك ��د رج ��ل اإلقتصاد واألعمال صبي ��ح المصري ثقته التام ��ة باإلقتصاد
األردني والفرص اإلستثمارية في المملكة ،مشيراً إلى «أن التعافي من جائحة
كورون ��ا يُش ��كل بداي ��ة دوران العجلة اإلقتصادي ��ة والع ��ودة التدريجية للحياة
واألنش ��طة اإلقتصادية» ،مشدداً على «أن التحديات لم تكن يوماً جديدة على
األردن الذي يتميّز بقدرته على تحويل التحديات الى فرص».
وق ��ال المصري «إننا نواصل اإلس ��تثمار ف ��ي األردن ،لقناعتنا التامة بجدوى
اإلستثمار فيه» ،معرباً عن تفاؤله بالفترة المقبلة «رغم األحداث العالمية الراهنة»،
مشيراً الى «أن األردن مر عليه ما هو أصعب من ذلك وتجاوزناه بنجاح».
وعلى صعيد قطاع السياحة ،والذي يُعتبر المصري من أكبر المستثمرين
فيه ،قال« :إن إقبال العالم على المنتج السياحي األردني في تزايد مضطرد،
نظ ��راً إلى م ��ا تمتلك ��ه المملكة م ��ن مقومات ومي ��زات س ��ياحية فريدة على
مس ��توى العالم» ،الفتاً إلى «ضرورة توظيف كافة الجهود من أجل اإلس ��تفادة
م ��ن هذا اإلقبال لخدم ��ة اإلقتصاد الوطني ،وخلق المزي ��د من فرص العمل،
وزيادة التدفقات المالية» ،مؤكداً «أننا مس ��تمرون في اإلس ��تثمار بالس ��ياحة
)Union of Arab Banks (April 2022

ف ��ي المملكة م ��ع ش ��ركائنا في هذا
القطاع».
وشدَّد المصري على «أن األردن
بفض ��ل قيادت ��ه الحكيم ��ة ،يحظ ��ى
بإحترام إقليمي وعالمي واس ��ع ،وأن
عالق ��ات األردن الدولي ��ة وإنفتاحه
عل ��ى العالم ،تش ��كل نقطة ق ��وة له،
وتُس ��هم في تعزيز إستقرار إقتصاده
صبيح المصري
وزيادة منعته».
وخت ��م المص ��ري مش ��يراً إل ��ى
«أن اإلصالح ��ات اإلقتصادية في األردن جادة ،وأن ورش ��ة العمل اإلقتصادية
الوطنية ،تُمثل فرصة ذهبية لكافة القطاعات من أجل العمل بش ��كل جماعي
متناس ��ق ،إلستش ��راف الفرص المتاحة ووضع اإلقتصاد الوطني على مساره
الصحيح للفترة المقبلة».
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022
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«الجمهورية» ي ُوقِّع إتفاقية شراكة مع «فيزا» العالمية

شركة «فيزا» توقع اتفاقية شراكة مع مصرف الجمهورية

وقَّ ع��ت ش��ركة فيزا الش��ركة العالمية ،الرائدة ف��ي مجال تكنولوجي��ا المدفوع��ات الرقمية ،إتفاقية ش��راكة مع مصرف
الجمهورية (الليبي) للمساعدة في خدمات التحول الرقمي وتوسيع قاعدة العمالء.
وتأت���ي هذه اإلتفاقية مع مصرف الجمهورية بغية بناء منظومة
مس���تدامة للدفع عبر قن���وات وقطاعات متعددة ،واإلس���تفادة من
أفض���ل الخدم���ات والمنتج���ات االلكترونية لش���ركة في���زا لعمالء
المصرف.
وحضر توقيع اإلتفاقية ،نائب المدير العام لمصرف الجمهورية
ن���وري أبوفليج���ة ،ومدي���ر البطاق���ات والخدم���ات اإللكترونية في
المصرف أس���امة بن علي ،ورئيس ش���ركة في���زا والمدير اإلقليمي
لمنطق���ة ش���مال أفريقيا أحمد محيي ،ونائب رئيس الش���ركة ليلى
سرحان ،ومدير عام فرع الشركة في ليبيا والسودان.
وتُركز اإلتفاقية ،بش���كل أساس���ي على أعمال اإلصدار ،حيث
توف���ر اإلتفاقية الدعم للمصرف للدخول في خدمات اإلس���تحواذ
وقب���ول المدفوعات من حاملي بطاقات فيزا ،س���واء المواطنين أو
األجانب.
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ويقول نائب المدير العام لمصرف الجمهورية نوري أبوفليجة:
«إن «الجمهورية» يُع ّد أكبر مصرف تجاري في ليبيا ،حيث يستحوذ
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022

على نس���بة  % 45من الس���وق الليبية ،وينتش���ر في مختلف أرجاء
الب�ل�اد» ،مؤك���داً «حرص المص���رف على تقديم أفض���ل الخدمات
لعمالئ���ه وتطويرها ،وإدخال المنتجات الجديدة مع مواكبة التطور
ف���ي عالم الصيرف���ة وإدخال أفضل المنظوم���ات للعمل المصرفي
المواكبة لتطور التكنولوجيا والتحول الرقمي».
وأش���ار أبوفليج���ة إل���ى «ح���رص إدارة المصرف عل���ى إدخال
المدفوع���ات الرقمي���ة ،وذل���ك لخدم���ة العمالء ،س���واء األفراد أو
الش���ركات ،وأن المص���رف حري���ص عل���ى التعاون مع ش���ركة فيزا
الرائ���دة في ه���ذا المجال ،حيث تُعتبر اإلتفاقية تجس���يداً للعالقة
اإلس���تراتيجية بي���ن الجانبي���ن» ،معتب���راً «أن اإلتفاقي���ة ه���ي نقلة
للمص���رف لتطوير خدماته وتلبية إحتياج���ات العمالء ،إضافة إلى
تدريب موظفي المصرف والحصول على الخدمات اإلستشارية».
م���ن جه���ة أخ���رى ،هنأ مص���رف الجمهوري���ة ،الش���عب الليبي
لمناس���بة حلول شهر رمضان الكريم ،سائال اهلل العلي القدير «أ ْن
يعمٌن���ا باألمن والصحة والعافية ،وأ ْن يمُ���نّ علينا من رزقه وبركاته
وخيراته».
)Union of Arab Banks (April 2022

األخبار والمستجدات

البنك الدولي ي ُخفّض توقعاته للنمو العالمي إلى % 3.2
والدول الفقيرة ت ُواجه زيادات مفاجئة في أسعار الطاقة والغذاء
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خفّض البن���ك الدولي توقعاته للنمو العالمي للعام الحالي ،من
 % 4.1إل���ى  ،% 3.2بس���بب تداعي���ات الغزو الروس���ي ألوكرانيا.
وق���ال رئيس البنك ،ديفي���د مالباس« :إن البنك الدولي يس���تجيب
للضغوط اإلقتصادية اإلضافية الناتجة عن الحرب ،بإقتراح تمويل
طارئ بقيمة  170مليار دوالر ،مدته  15ش���هراً ،ويستهدف تعهدات
بنح���و  50ملي���ار دوالر من هذا التمويل على مدار األش���هر الثالثة
المقبل���ة» ،موضحاً «أن أكبر مكوّن في خفض توقعات البنك للنمو،
كان إنكماش���اً بنس���بة  % 4.1في منطقة أوروبا وآس���يا الوسطى،
الت���ي تش���مل أوكراني���ا وروس���يا وال���دول المحيطة بهم���ا .ويجري
أيض���اً خفض التوقعات إلقتصادات متقدمة ونامية كثيرة ،بس���بب
الزيادة الحادة في أسعار الغذاء والطاقة الناجمة عن تعطالت في
اإلمدادات مرتبطة بالحرب».
وق���ال مالب���اس« :م���ع إنط�ل�اق إجتماع���ات الربي���ع للبنك
وصن���دوق النق���د الدوليين (ربي���ع  ،)2022إن البن���ك الدولي
وصن���دوق النق���د سيناقش���ان مس���اعدات جدي���دة ألوكرانيا،
ويُتوق���ع تعهدات مح���ددة من عدد من ال���دول المانحة .ونحن
نس���تعد إلس���تجابة مس���تمرة ،بالنظر إلى األزم���ات المتعددة
ح���ول العال���م» ،مش���دداً عل���ى «أن ه���ذه األزم���ات المرتبط���ة
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022

بتداعي���ات الح���رب تُبط���ئ بش���كل كبي���ر النم���و العالم���ي».
وأع���رب مالباس عن قلقه خصوصاً في ش���أن مديونية الدول
الفقي���رة ،وق���ال« :إذ إنه���ا تواج���ه زيادات مفاجئة في أس���عار
الطاقة واألس���مدة والغ���ذاء ،وإرتفاع أس���عار الفائدة» ،متوقعاً
«أن يش���عر كل من البنك وصندوق النقد الدوليين بالقلق إزاء
عدد البلدان التي تُواجه مش���كالت في الس���داد لدائنيها ،في
وقت يتباطأ فيه النمو ،وترتفع فيه أسعار الفائدة العالمية».
وتس���تمر إجتماع���ات الربيع لصندوق النق���د والبنك الدوليين،
الت���ي إنطلق���ت في واش���نطن أخيراً ،ف���ي الوقت ال���ذي يُواجه فيه
اإلقتص���اد العالم���ي تداعي���ات جمّ���ة ،نتيجة الح���رب ،إضافة إلى
التضخ���م والتش���ديدات المالية وعمليات اإلغالق واس���عة النطاق
والمتكررة في الصين ،والتي تُس���بّب إختناقات جديدة في سالسل
التوريد العالمية وللنشاط اإلقتصادي بشكل كلي.
وم���ن المقرر أن يُص���در صن���دوق النقد الدول���ي تقريره حول
آف���اق النم���و العالمي ،حيث عبّر الخبراء ع���ن إختالفات كبيرة في
توقعات النمو ،بس���بب الخس���ائر اإلقتصادي���ة الناجمة عن الحرب
في أوكرانيا ،وإنكماش اإلقتصاد الروس���ي ،وتداعيات الحرب على
بقية الدول.
)Union of Arab Banks (April 2022
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المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا
ترحب بإنشاء الصندوق اإلستئماني للصالبة واإلستدامة
لمساعدة البلدان الضعيفة على التصدي لتحديات المدى األطول

كريستالينا غورغييف
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي

رحب���ت المدي���رة العام���ة لصن���دوق النق���د الدولي ،كريس���تالينا
غورغييف���ا ،بإنش���اء الصن���دوق اإلس���تئماني للصالب���ة واإلس���تدامة
( )RSTلمس���اعدة البلدان الضعيف���ة على التصدي لتحديات المدى
األط���ول ،معلنة ف���ي بي���ان ،موافقة المجل���س التنفيذي على إنش���اء
الصن���دوق المذكور ،على أن يدخ���ل حيّز التنفيذ في األول من مايو/
أيار .»2022
ويه���دف الصندوق اإلس���تئماني إلى مس���اعدة البلدان منخفضة
الدخل ومتوس���طة الدخل عل���ى معالجة التحدي���ات الهيكلية األطول
أج�ل�اً  ،والتي تُش���كل مخاطر عل���ى اإلقتصاد الكلي ،وال س���يما تغيّر
المناخ والجوائح المستقبلية.
وقال���ت غورغييفا« :نحن جميعاً منخرطون في مكافحة صدمات
عالمي���ة متعاقبة ،وال يُمكننا النجاح إ ّال بالعمل معاً لمس���اعدة بلداننا
األعض���اء األكثر ضعفاً .إنها ض���رورة إقتصادية وواجب أخالقي في
الوقت ذاته».
أضافت غورغييفا« :س���يُضاعف الصندوق اإلستئماني الجديد،
)Union of Arab Banks (April 2022

تأثير حقوق الس���حب الخاص���ة الموزعة على البل���دان األعضاء في
العام الماضي ،بقيمة  650مليار دوالر ،عن طريق تحويل الموارد إلى
البلدان األشد إحتياجاً .وما نتطلع إليه هو بناء صندوق إستئماني ال
تقل موارده عن  45مليار دوالر».
وتابعت غورغييفا« :سيكون الصندوق اإلستئماني عنصراً ثالثاً
ف���ي مجموع���ة أدوات اإلق���راض المعتمدة لدى الصن���دوق ،يُضاف
إلى حس���اب الموارد العامة والصندوق اإلستئماني للنمو والحد من
الفقر  .وس���يُقدم تموي�ل�اً منخفض التكلفة بأجل إس���تحقاق أطول
(  20عام���اً) ،م���ع فترة س���ماح مدتها عش���رة أع���وام ونصف العام،
للمس���اعدة عل���ى بناء الصالبة في مواجه���ة المخاطر طويلة األجل
التي تهدّد إستقرار ميزان المدفوعات .وسيكون حوالي ثالثة أرباع
البل���دان األعض���اء في الصن���دوق ،مؤهلين للحصول عل���ى التمويل
من الصندوق اإلس���تئماني الجديد ،بما ف���ي ذلك البلدان األعضاء
منخفضة الدخل ،كذلك معظم البلدان متوس���طة الدخل وكل الدول
النامية الصغيرة».
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022
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الغرفة التجارية العربية البرازيلية تفتتح مكتبها الجديد في العاصمة اإلتحادية برازيليا
إفتتح���ت الغرف���ة التجاري���ة
العربي���ة البرازيلي���ة مكتبه���ا
الجدي���د ف���ي العاصم���ة اإلتحادية
برازيلي���ا ،خالل حفل ش���اركت فيه
ش���خصيات ديبلوماس���ية ورج���ال
أعم���ال ،ومس���ؤولين حكوميي���ن،
يتقدمهم باولو ألفي���م ،وزير العلوم
والتكنولوجيا واإلبتكار البرازيلي؛ وجواكيم ليتي ،وزير البيئة البرازيلي.
كما ش���هد اإلفتتاح حضور كل من تامر منصور ،األمين العام والرئيس
التنفي���ذي للغرف���ة التجارية العربية البرازيلية؛ ومحم���د مراد ،نائب رئيس
الغرفة للعالقات الدولية؛ وس���عادة إبراهيم الزبن ،عميد مجلس الس���فراء
الع���رب في البرازيل؛ ودانييال اليتي ،مديرة قس���م األعم���ال الجديدة لدى
الغرف���ة؛ ورافائيل س���وليميو ،مدير المكتب الدولي للغرف���ة في دبي ،دولة
اإلمارات العربية المتحدة.

وساهم إفتتاح المكتب الجديد في تعزيز مستوى التعاون والتنسيق بين
الغرفة وش���ركائها في العاصمة البرازيلية ،والتي س���تُصبح وجه ًة للندوات
الحوارية والنقاش���ات ،وفعاليات التعاون والتواصل بين الش���ركات .ويشكل
المكتب إضاف ًة نوعية لش���بكة مقرات وفروع الغرفة ،والتي تش���مل مقرها
الرئيس���ي في س���او باولو ،ومكاتبها في إيتاجاي وسانتا كاتارينا بالبرازيل،
فض ًال عن مكاتبها الدولية في دبي والقاهرة.
ويشكل مكتب الغرفة الجديد دفع ًة قوية لجهود تعزيز التبادل التجاري
الثنائ���ي ،وال س���يما ص���ادرات األغذي���ة البرازيلي���ة إلى األس���واق العربية،
وصادرات األس���مدة م���ن الدول العربية إل���ى البرازيل .وس���يتولى المكتب
تقديم الدعم للس���فارات العربية في س���بيل زيادة سالس���ة عمليات توثيق
الصادرات ،إلى جانب تسليط الضوء على أبرز العواقب والتحديات والعمل
على حلها .كما سيشكل المكتب حلقة وصل تربط بين الوكاالت الحكومية
والمؤسسات التجارية في برازيليا ،وأدا ًة لتطوير العالقات مع الشركات في
وسط وغرب وشمال البرازيل وتوسيع آفاق أعمالها في األسواق العربية.

خبر سار من البنك الدولي إلقتصادات المنطقة في :2022
النمو بنحو  % 5وهو أسرع معدل نمو منذ 2016
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رجَّ ح البنك الدولي في تقرير حديث
ص ��در أخيراً ،أن تنمو إقتصادات منطقة
الش ��رق األوسط وش ��مال أفريقيا بنسبة
 % 5.2ف ��ي الع ��ام  ،2022وه ��و أس ��رع
مع ��دل للنم ��و من ��ذ الع ��ام  ،2016وذلك
بفضل العائدات غير المتوقعة من إرتفاع
أسعار النفط والتي تصب في مصلحة البلدان المصدرة للنفط في المنطقة.
لكن الحالة المتنامية من عدم اليقين تُحيط بهذه التوقعات بسبب الحرب
الدائرة في أوكرانيا والتهديدات المستمرة من متحورات فيروس كورونا.
وتوق ��ع البن ��ك الدولي في تقريره ع ��ن أحدث المس ��تجدات اإلقتصادية
الصادر بعنوان «مراجعة الحقائق ..تنبوءات النمو في منطقة الشرق األوسط
وش ��مال إفريقيا في أوقات عدم اليقين» ،أن «تُس ��جل المنطقة تعافياً متفاوتاً
حيث تخفي المتوسطات في المنطقة فوارق كبيرة».
ورجَّ ��ح البن ��ك الدول ��ي أن تس ��تفيد البل ��دان المنتجة للنفط م ��ن إرتفاع
األسعار إلى جانب زيادة معدالت التطعيم من فيروس كورونا ،في حين تتأخر
البلدان التي تعاني أوضاع الهشاشة.
لك ��ن مخاط ��ر التضخ ��م تتنامى في المنطقة بأس ��رها بس ��بب تش ��ديد
السياس ��ة النقدية على الصعيد العالمي ،وعدم الق ��درة على التنبؤ بتطورات
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022

جائح ��ة كورونا ،وإس ��تمراراإلضطرابات
ف ��ي سالس ��ل اإلم ��داد ،وإرتفاع أس ��عار
المواد الغذائية.
وأش ��ار التقرير إلى أن ��ه «رغم توقع
إرتف ��اع مع ��دل النم ��و إل ��ى  ،% 5.2فإن
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي،
وهو مؤشر لمستويات المعيشة ،سيتجاوز بالكاد مستويات ما قبل الجائحة».
وتشير التقديرات إلى أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي سينمو
بنسبة  % 4.5في العام  2022في دول مجلس التعاون الخليجي ،ويُتوقع أن
ينم ��و نصيب الفرد م ��ن إجمالي الناتج المحلي في البلدان متوس ��طة الدخل
المصدرة للنفط بنس ��بة  ،% 3وبنسبة  % 2.4في البلدان المستوردة للنفط
بالمنطقة.
وأف ��اد البن ��ك الدولي ،أنه «إذا تحققت هذه التنب ��وءات ،فإن  11إقتصاداً
من بين  17في منطقة الش ��رق األوس ��ط وش ��مال إفريقيا ،قد ال تتعافى إلى
مستويات ما قبل الجائحة في نهاية .»2022
وخت ��م البن ��ك الدول ��ي متوقعاً أن ��ه «حتى  4نيس ��ان /أبري ��ل  ،2022بلغ
متوسط معدالت التطعيم في دول الخليج بنسبة  ،% 75.7وهي نسبة أفضل
بكثير من نظيراتها في الدخل».
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األخبار والمستجدات

التضخم ينهش جيوب فقراء العالم

لق��د ع��اد التضخم مرة أخ��رى ،وهو يلحق الض��رر بالجميع ،إذ أدى تزايد النش��اط اإلقتصادي ،وإضطراب سالس��ل اإلمداد،
واإلرتفاع الحاد في أس��عار الس��لع األولية في آن واحد في العام  2021إلى دفع التضخم العالمي إلى أعلى مستوياته منذ العام
 .2008وفي إقتصادات األس��واق الصاع��دة واإلقتصادات النامية ،بلغ التضخم أعلى معدالته من��ذ العام  ،2011حيث يتجاوز
اليوم المستويات المستهدفة في أكثر من نصف هذه اإلقتصادات التي لديها إطار لتحديد أهداف التضخم.

86

تضخم أسعار المستهلك
م���ع إندالع الحرب ف���ي أوكرانيا ،تتجه األمور بوتيرة متس���ارعة من
س���يئ إلى أس���وأ أو مروع .فقد شهدت أس���عار المواد الغذائية والوقود
إرتفاع���اً حاداً ،إذ تُعد روس���يا وأوكرانيا مصدّرين رئيس���يين للعديد من
الس���لع األساس���ية بما في ذلك الغاز والنفط والفحم واألسمدة والقمح
وال���ذرة والزي���وت النباتية .وتعتم���د العديد من اإلقتص���ادات في أوروبا
وآس���يا الوس���طى والش���رق األوس���ط وأفريقيا إعتماداً ش���به كامل على
روسيا وأوكرانيا للحصول على وارداتها من القمح.
وف���ي ما يتعلق بالبلدان األقل دخالً ،قد يؤدي إضطراب اإلمدادات،
باإلضافة إلى إرتفاع األس���عار ،إلى زيادة التعرض لخطر الجوع وإنعدام
األم���ن الغذائ���ي .وق���د يتس���بّب إضطراب سالس���ل اإلمداد ف���ي تفاقم
الضغوط التي تنجم عن التضخم على نطاق واسع.
أم���ا في م���ا يتعلق بالكثير من األس���ر في جميع أنح���اء العالم ،فإن
إرتفاع معدالت التضخم يش���كل تحدياً كبيراً .فاألس���عار المرتفعة يُمكن
أن تؤدي إلى تآكل قيمة األجور والمدخرات الحقيقية ،مما يجعل األسر
أكثر فقراً .إال أن الش���عور به���ذه اآلثار يتفاوت من فئة إلى أخرى :حيث
تكون األس���ر منخفضة ومتوس���طة الدخل أكثر عرض���ة لمخاطر إرتفاع
مع���دالت التضخم م���ن األس���ر األكثر ث���راءً .ويعكس هذا األم���ر تركيبة
دخلهم ،وما لديهم من ممتلكات ،وأنواع س���لة سلعهم اإلستهالكية .ورغم
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ذلك ،قد يكون تأثير التضخم على األس���ر األشد فقراً التي تعيش تحت
خط الفقر العالمي غير مباشر على نحو أقل .ويُعزى ذلك األمر إلى أن
األسر األشد فقراً لديها ح ّد أدنى من الدخل من األجور ،أو الممتلكات.
وه���ي تعتمد ف���ي العادة على الدخ���ل غير النقدي  -مث���ل الزراعة التي
تحق���ق ح���د الكفاف ،أو المقايضة  -التي قد تكون أقل عرضة لمخاطر
التضخم.
تركيبة الدخل
ف���ي االقتص���ادات المتقدم���ة ،تعتمد األس���ر منخفضة ومتوس���طة
الدخ���ل ف���ي العادة على الدخل من األج���ور ومدفوعات التحويالت على
نحو أكبر من اعتماد األس���ر األكثر ثرا ًء عليها .وغالباً ما يتجاوز تضخم
األسعار النمو في األجور والتحويالت ،في حين قد يكون من األرجح أن
يُواكب الدخل من العمل الحر والدخل من اإلس���تثمار معدالت التضخم.
وعلى هذا النحو ،يُمكن للتضخم أن يقلل من دخل األسر األفقر مقارنة
بدخل األس���ر األكثر ثراءً .ويتش���ابه هذا الوضع بين إقتصادات األسواق
الصاعدة واالقتصادات النامية .ففي البرازيل ،على سبيل المثال ،يُمثل
الدخل من العمل الح ّر ومن اإلستثمار نسبة أكبر من دخل األسر مرتفعة
الدخل مقارنة بنسبته في دخل األسر منخفضة ومتوسطة الدخل .رغم
ذلك ،تعتمد األسر األشد فقراً أيضاً على الدخل غير النقدي.
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تركيبة الممتلكات المالية
غالب���اً ال تتمكن األس���ر األفقر من الحصول
عل���ى األدوات المالي���ة الت���ي يُمك���ن أن تُوفر لها
الحماية من تداعيات التضخم ،ألن هذه األدوات
قد تكون لها تكاليف أولية أو تكاليف مس���تمرة،
وم���ن ث���م ال يمك���ن تحملها .على س���بيل المثال،
لدى جميع األس���ر تقريباً ف���ي الواليات المتحدة
حسابات معامالت أو حسابات جارية في إحدى
المؤسس���ات المالي���ة .ومع ذل���ك ،يوجد عدد أقل بكثير من األس���ر لديه
مدخ���رات أو أدوات إس���تثمارية .باإلضاف���ة إلى ذلك ،ف���إن التوزيع غير
مت���وازن إل���ى حد كبي���ر :فإحتمال أن يكون ل���دى األكثر ثرا ًء من األس���ر
األميركي���ة ش���هادات إيداع يبلغ خمس���ة أضعاف اإلحتمال بالنس���بة إلى
األسر األشد فقراً ،وستة أضعاف إحتمال حيازة سندات االدخار ،واثني
عشر ضعفاً إحتمال إمتالك صناديق إستثمار.
بإختص���ار ،ي���ؤدي إرتف���اع مع���دالت التضخ���م إل���ى تفاق���م عدم
المس���اواة أو الفقر ،ألن تأثيره على دخل األس���ر األفقر أو متوس���طة
الدخل ومدخراتها يكون أشد مقارنة بما يلحق باألسر الثرية .وربما
تجد األس���ر التي تمكن���ت من اإلفالت من الفقر ف���ي اآلونة األخيرة
نفسها تسقط مرة أخرى في براثنه بسبب ارتفاع معدالت التضخم.
تركيبة سلة االستهالك
قد تعاني األسر األفقر من معدالت تضخم أعلى مما تتعرّض له األسر
الثرية .ويتم حس ��اب مقاييس تضخم أس ��عار المس ��تهلك بإس ��تخدام سلة
السلع التي تمثل إستهالك الشخص العادي .إ ّال أن التركيبة الفعلية لإلنفاق
تختلف اختالفاً كبيراً حسب شرائح الدخل .على سبيل المثال ،تنفق األسر
األقل دخ ًال في بلدان األسواق الصاعدة واإلقتصادات النامية نحو  % 50من
دخلها للحصول على المواد الغذائية .أما األس ��ر األعلى دخالً ،فال تتجاوز
نس ��بة إنفاقه ��ا على المواد الغذائي ��ة  % 20من دخله ��ا .ويمكن أن تُحدث
الزيادة األخيرة في أس ��عار الغذاء والطاقة تأثيراً غير متناس ��ب على األسر
األشد فقراً .وفي أوقات األزمات اإلقتصادية ،يُمكن لألسر مرتفعة الدخل
التحول بس ��هولة من س ��لع أعلى جودة إلى س ��لع أقل ج ��ودة .ويُمكنها أيضاً
اإلس ��تفادة على نحو أكبر من الخصومات على عمليات الش ��راء والمبيعات
بالجملة .وبطبيعة الحال ،ال تتاح هذه الخيارات لألسر الفقيرة.
في بعض اإلقتصادات الصاعدة والنامية ،ينطوي إرتفاع أسعار المواد
الغذائي����ة عل����ى إحتمال تحقيق فائدة لش����ريحة كبيرة م����ن الفقراء  .ففي
اإلقتص����ادات النامي����ة المتوس����طة ،يعم����ل أكثر من خُ مس عدد األس����ر –
الت����ي توج����د حول خ����ط الفقر أو تحته  -ف����ي مجال بيع الم����واد الغذائية
وال يش����ترونها .وم����ن ث����م ،ف����إن إرتفاع أس����عار المواد الغذائي����ة قد يصب
ف����ي مصلحته����م .ورغم ذل����ك ،ال تزال الغالبي����ة العظمى م����ن الفقراء في
اإلقتص����ادات النامية مش����ترين للمواد الغذائي����ة وال يبيعونها ،لذلك تؤدي
الزيادات الحادة في أسعار الغذاء إلى زيادة معدالت الفقر بصفة عامة.
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ما يمكن لواضعي السياسات عمله
دأب���ت الحكوم���ات منذ فترة عل���ى اللجوء إلى تقديم الدعم لألس���ر
لتخفي���ف تأثي���ر التضخ���م عليها .في بع���ض الحاالت ،يُمك���ن أن يصبح
الدع���م أداة انتقالية فعَّالة للتخفيف م���ن تأثير الصدمات .إ ّال أن عملية
تقديم الدعم تستمر لفترة طويلة للغاية ،مما يؤدي دائماً إلى حدوث آثار
س���لبية .فس���رعان ما قد ينتقص الدعم من اإلنفاق على البنية التحتية
والصح���ة والتعلي���م .ويذهب دعم الطاق���ة غالباً إلى األس���ر األكثر ثرا ًء
مقارنة باألسر األفقر ،ومن ثم ،يشجع االستهالك الزائد عن الحاجة.
ومما يثير القلق أن حكومات عديدة تدرس حالياً اللجوء إلى القيود
عل���ى التجارة وحظر التصدي���ر لحماية عمليات توريد الم���واد الغذائية
المحلية .ويجب على تلك الحكومات االمتناع عن هذا األمر .فسياسات
م���ن ه���ذا القبيل التي تبدو مناس���بة على مس���توى بلد ما ق���د تكون لها
عواق���ب عالمي���ة وخيم���ة .ففي ظ���ل اإلرتفاع الح���اد في أس���عار المواد
الغذائي���ة في  ،2011-2010أدت القي���ود التجارية إلى تفاقم الزيادة في
األس���عار العالمية ودفعت ماليين األشخاص إلى براثن الفقر ،رغم أنها
قللت من إرتفاع األسعار المحلية.
وم���ن ث���م ،يتعيّن على واضعي السياس���ات بدالً من ذلك اإلس���تعانة
بسياسات الرعاية اإلجتماعية لحماية األشخاص األشد فقراً من إرتفاع
األس���عار .ومن الممكن أن تشمل هذه السياس���ات شبكات أمان موجهة
مثل التحوي�ل�ات النقدية ،والمواد الغذائية ،والتحويالت العينية ،وبرامج
التغذية المدرس���ية ،وبرامج األش���غال العامة .ويُوفر حس���اب مؤش���رات
التضخم لش���رائح الدخل المختلفة معلوم���ات أفضل عن التضخم الذي
يعان���ي من���ه الفق���راء بالفع���ل ،ويجب أن يوج���ه تصميم ش���بكات األمان
اإلجتماع���ي .وس���تكون هناك حاجة إل���ى تعاون وتواص���ل على الصعيد
الدولي لتجنب أي إجراءات انتقامية.
باإلضاف���ة إلى ذلك ،ف���إن البنوك المركزية في األس���واق الصاعدة
واإلقتصادات النامية تحركت بسرعة لكبح جماح التضخم .وعند إتخاذ
أي ق���رار في ش���أن ما يج���ب فعله بعد ذل���ك ،يجب على مس���ؤولي تلك
البن���وك أن يضع���وا في إعتباره���م اآلثار المحتملة عل���ى معدالت الفقر
وعدم المس���اواة .ويُمكن للحكومات أيضاً تحسين قدرتها على الحصول
على األدوات المالية التي قد تحمي القيمة الحقيقية لممتلكات األس���ر
الفقيرة من التضخم  -وسيُساعد تحفيز مزيد من المنافسة في القطاع
المالي على تحقيق هذه النتيجة.
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الدراسات واألبحاث والتقارير

 TikTokفي المصارف والمؤسسات المالية
نستكش��ف إس��تخدام تيك ت��وك  TikTokفي األعم��ال المصرفية والتموي��ل ،وذلك بعرض خصائص تي��ك توك ،TikTok
وميزاته الرئيس��ية ،وكيفية تنزيله ،وكيفية إستخدامه ،ونمو سوق تطبيق تيك توك  TikTokوشعبيته المتزايدة ،ونماذج
إلس��تخدام تيك توك  TikTokفي المصارف في مختلف أنحاء العالم .من ثم يتم التركيز على إس��تخدام تطبيق تيك توك
 TikTokف��ي المصارف ،وفي التس��ويق المالي ،وفي الجذب الرقم��ي  .Digital attractionكما نلقي الضوء على تأثير تيك
ت��وك  TikTokعلى العالم ،وآفاق مس��تقبله .ونختتم بالتوصيات للمصارف العربية بإستكش��اف اإلس��تخدامات المحتملة
واإلستفادة من الفرص التي يتيحها تيك توك  TikTokمع تجنب اإلستخدام المسيء.
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ما هو تيك توك؟
تي���ك ت���وك  TikTokه���و أح���د التطبيقات الش���هيرة للوس���ائط
اإلجتماعية ويتيح للمس���تخدمين إنش���اء مقاطع فيدي���و مدتها  15ثانية
ومش���اهدتها ومش���اركتها على الهواتف المحمول���ة .من خالل موجزاته
الش���خصية لمقاط���ع الفيدي���و القصي���رة م���ع الموس���يقى والمؤث���رات
عال من المش���اركة.
الصوتية ،يتميّز التطبيق بجودته العالية ومس���توى ٍ
يُمك���ن للمس���تخدمين إضاف���ة تأثيرات مثل المرش���حات والموس���يقى
والملصق���ات إلى مقاط���ع الفيديو الخاصة بهم .ويمكن للمس���تخدمين
التعاون مع بعضهم البعض إلنشاء مقاطع فيديو ثنائية الشاشة مقسمة
حتى ولو كانوا في مواقع مختلفة.
إنض���م تيك ت���وك  TikTokإلى صفوف عمالقة وس���ائل التواصل
اإلجتماعي في وقت قياس���ي .وكان لديه حوالي مليار مستخدم شهرياً
نش���طاً ف���ي جميع أنحاء العالم في حلول بداي���ة العام  2021وتم تنزيله
في الواليات المتحدة بما ال يقل عن  200مليون مرة.
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وعلى غرار جميع الش���ركات التي تصدر تطبيقات وسائل التواصل
اإلجتماعي ،فقد أثارت ش���ركة تيك توك  TikTokمخاوف في ش���أن
االس���تخدام المحتمل وإساءة إستخدام المعلومات حول المستخدمين.
إ ّال أن غالبية شركة تيك توك  TikTokمملوكة من قبل الصين.
ويش���ير إس���م تيك ت���وك  TikTokإلى التنس���يق القصير لمقاطع
الفيديو .وقد تم إطالق تطبيق تيك توك  TikTokفي العام  2016من
قبل شركة بايت دانس  ByteDanceالصينية ،وبدأ نمو إستخدام تيك
توك  TikTokفي أواخر العام  ،2017عندما إس���تحوذت ش���ركة تيك
توك  TikTokعلى تطبيق منافس لها هو ميوزيك.لي ،Musical.ly
مما ساعد في نقل أكثر من  200مليون حساب مستخدم لميوزيك.لي
 Musical.lyإلى تيك توك  .TikTokواليوم تبلغ قيمة ش���ركة تيك
توك  TikTokحوالي  50مليار دوالر.
ال يزال التس���ويق بواسطة تيك توك  TikTokفي مراحله األولى،
إ ّال أن���ه ع���دد متزايد من ال���وكاالت حريص���اً على مس���اعدة العالمات
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التجارية في اإلستفادة من تيك توك  TikTokفي التسويق.
وعل���ى غرار العديد من مواق���ع التواصل اإلجتماعي األخرى ،تربح
شركة تيك توك  TikTokأيضاً األموال من عمليات الشراء المتوافرة
كخدمة داخل التطبيق ،حيث يُمكن للمستخدمين شراء عمالت معدنية
تُراوح أسعارها من دوالر واحد إلى  99.99دوالراً ،وإعطاؤها للمبدعين
المفضلين لديهم على منصة تيك توك .TikTok
وقد حققت ش���ركة تيك ت���وك  TikTokأرباح���اً بقيمة  80مليون
دوالر م���ن عمليات الش���راء داخل التطبي���ق على مس���توى العالم ،وفقاً
لتقري���ر ص���در في أبريل/نيس���ان  2019عن سانس���ور ت���اور Sensor
 .Towerوف���ي الرب���ع األول من العام  ،2019بلغ إنفاق المس���تخدمين
م���ا يق���در بنحو  18.9مليون دوالر على مس���توى العالم على تطبيق تيك
توك .TikTok
يًع���د تي���ك ت���وك  TikTokاليوم أحد أش���هر تطبيقات الوس���ائط
االجتماعي���ة ف���ي العالم وهو متوافر في أكثر من  150س���وقاً و 75لغة.
وق���د حقق التطبيق ما يقارب م���ن ملياري عملية تنزيل في مارس/آذار
 ،2020م���ع  104.7ملي���ون عملي���ة تنزيل فقط ف���ي يناير/كانون الثاني
 ،2020وفق���اً إلحص���اءات تحلي���ل الس���وق الصادرة عن سانس���ور تاور
.Sensor Tower
أبرز الخصائص الديموغرافية للتطبيق هي:
•  % 69من المستخدمين تُراوح أعمارهم بين  13و 24عاماً.
•  % 60من المستخدمين هم من اإلناث.
• يقض���ي مس���تخدمو تيك توك  TikTokمع���دل  46دقيقة يومياً
على التطبيق.
• ربع تنزيالت التطبيق هي في الهند ،حيث يتواجد أكثر من 200
مليون مستخدم نشط.
• يتزايد اس���تخدام تي���ك توك  TikTokفي تايالن���د ،حيث يقوم
واحد من كل سبعة أشخاص بتنزيل التطبيق.
• هن���اك حوال���ي  96مليون عملية تنزي���ل لتيك توك  TikTokفي
الواليات المتحدة.
وعلى غرار معظم مواقع التواصل االجتماعي ،تيك توك TikTok
محصنة م���ن المحتويات الش���ائكة .فقد تم حظ���ر تطبيق تيك
ليس���ت ّ
ت���وك  TikTokوالعديد من التطبيقات الصينية األخرى في الهند في
منتصف العام  2020بإعتبارها خطراً على س���يادة األمة .وجاءت هذه
الخطوة وس���ط تصاعد التوترات بين البلدين الصين والهند .كما وأن
تيك توك  TikTokمحظور في بنغالديش .كما تم حظره لفترة وجيزة
في إندونيسيا بسبب المواد اإلباحية والمحتوى غير المناسب.
في فبراير/ش���باط  ،2019دفعت ش���ركة تيك توك 5.7 TikTok
ماليين دوالر للواليات المتحدة لتسوية ألنها جمعت معلومات شخصية
بشكل غير قانوني من األطفال.
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في يوليو/تموز  ،2020ش���نَّ الرئيس دونال���د ترامب هجوماً علنياً
عل���ى تيك ت���وك  ،TikTokوه���دّد بمنعها من الوالي���ات المتحدة على
أس���اس أن الحزب الشيوعي الصيني يُمكنه إستخدام البيانات التي تم
جمعها عن مس���تخدمي تي���ك توك  TikTokللتجسّ ���س على مواطني
الوالي���ات المتحدة .وطالب ببيع تيك توك  TikTokلمصالح الواليات
المتحدة إللغاء التهديد.
بعض األسباب الرئيسية وراء تزايد شعبية
تطبيق تيك توك  TikTokهي:
• تأيي���د المش���اهير :التطبيق محبوب ويس���تخدم م���ن قبل العديد
من المش���اهير .لقد أدى التطبيق إلى إنش���اء ش���راكات مع العديد من
المشاهير الذين يُروّجون للتطبيق في مناطق مختلفة.
• المحتوى المترجم :هناك عامل رئيس���ي آخر في ش���عبية تطبيق
تيك توك  TikTokوهو التركيز بشدة على المحتوى المترجم.
• س���هولة إنش���اء المحتوى ومش���اركته وعرضه :لقد س���هّل تطبيق
تي���ك توك  TikTokإنش���اء مقاطع الفيديو ومش���اركتها .كل ما يتعين
على المس���تخدمين فعله هو تس���جيل أي شيء وكل شيء من نشاطاتهم
الروتيني���ة اليومي���ة ونش���رها على الف���ور .نظراً إلى الصيغ���ة القصيرة
المعتمدة في تيك توك  ،TikTokال يستغرق إنشاء الفيديو وال عملية
المشاهدة الكثير من الوقت أو الجهد .كما ويتم تشغيل محتوى الفيديو
القصي���ر بمج���رد أن يفتح المس���تخدم التطبيق .من الس���هل جداً على
األشخاص اإلستمرار في مشاهدة مقاطع الفيديو لساعات.
ويؤك ��د إنتش ��ار إس ��تخدام تيك ت ��وك  TikTokمبادرة رئي ��س الواليات
المتح ��دة ،ج ��و باي ��دن ،خ�ل�ال لقائه م ��ع نجوم تي ��ك ت ��وك  TikTokلوضع
إس ��تراتيجية لمكافحة المعلوم ��ات المضللة المحيطة بغزو روس ��يا ألوكرانيا
خالل برنامج البث المباشر يوم السبت على السي.ن.نCNN Saturday .
 Night Liveالذي تم بثه في  12مارس/آذار .2022
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إستخدام تيك توك  TIKTOKفي المصارف
ال يُمك���ن للبنوك تجاه���ل أهمية تيك توك  TikTokفي أي خدمة
تتعل���ق بالعم�ل�اء .يجب على البنوك التي تس���عى إلى ج���ذب العمالء
في المس���تقبل اإلستفادة من النطاق الواس���ع لمستخدمي تيك توك
 TikTokف���ي جميع أنح���اء العالم .إن أي بنك في طور عملية التحول
الرقم���ي يجب أن يتطل���ع الى جذب العمالء التي تُراوح أعمارهم بين 9
أعوام و 24عاماً وذلك يُمكن أن يتم باإلس���تفادة من حجم مس���تخدمي
تيك توك  TikTokالفتيان.
يقدم تيك توك  TikTokمجالين من الفرص
للبنوك:
 .1المجال األول هو إس���تخدام تيك توك TikTok
لنش���ر الوع���ي المصرف���ي والثقاف���ة المصرفية .إن
ف���رص محتوى تيك توك  TikTokال حدود لها بما
في ذلك نشر الوعي والثقافة.
 .2المجال الثاني للفرص يتعلق بإدارة االموال.
يُمكن للبنوك مس���اعدة الش���باب على تطوير عادات
جيدة إلدارة األم���وال منذ بداية حياتهم العملية مما
ي���ؤدي إلى زي���ادة قيمة العمالء المحتملين .س���يكون
إس���تخدام تيك توك  TikTokلنقل المبادئ الثالثة
ل�ل�إدارة الس���ليمة لألم���وال (تتبع إنفاقك ،وس���داد
الديون ،واإلدخار للمستقبل) نقطة انطالق جيدة.

نماذج إستخدام تيك توك  TikTokفي المصارف
ف��ي ما يلي عرض لكيفية إس��تخدام المصارف في العالم لتيك
توك :TikTok
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نيو بنك أب  Neobank Upفي أستراليا
إن ني���و بن���ك أب  Neobank Upيرتق���ي باإلبتكار إلى مس���توى
جدي���د من خالل الش���راكة مع تيك توك  TikTokإلنش���اء أول منصة
تيك توك  TikTokلأللعاب اإللكترونية المالية في أستراليا لمساعدة

«مليار مستخدم نشط شهريًا» ..تيك توك ينافس عمالقة التواصل االجتماعي

بعض االرش��ادات لمس��اعدة البن��وك في إس��تخدام تيك توك
:TikTok
• إنشاء محتوى يتوافق مع خصائص تيك توك .TikTok
ال للتواصل ومس���لياً لمناشدة الجمهور
• جعل المحتوى مفيداً وقاب ً
المستهدف.
• الش���راكة م���ع المؤثري���ن الذين لديه���م بالفعل مجتمع راس���خ من
المتابعين ويفهمون أهداف البنوك في إستخدام المنصة.
• تش���جيع المحتوى الذي يُنش���ئه المس���تخدم لزيادة المشاركة مع
العمالء وفهم إحتياجاتهم المالية.

البنك المجتمعي إف.إن.ب FNB Community Bank
وص���ل البنك المجتمعي إف.إن.ب FNB Community Bank
عب���ر تي���ك ت���وك  TikTokإل���ى ماليين األش���خاص .وقد ق���ام البنك
المجتمع���ي إف.إن.ب  FNB Community Bankفي ميدويس���ت
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022

س���يتي في أوكال بخطوة مبكرة وناجحة بشكل خاص في إنشاء مقاطع
فيديو حول اإلستشارات المالية .وتتلقى مقاطع الفيديو القصيرة هذه
التي تصل إلى  60ثانية بضع مئات أو آالف عدة من المشاهدات ،وهي
أرقام مشجعة لمسوقي خدمات البنوك المجتمعية.

المستخدمين في أستراليا بإنشاء فيديو تيك توك  TikTokألنفسهم،
وه���م يلعبون تحدي التمويل الس���هل  .UpEasyMoney#وقد تعاون
ني���و بن���ك أب  Neobank Upم���ع تيك ت���وك  TikTokف���ي حملته
إلط�ل�اق عالمت���ه التجارية الجديدة التمويل الس���هل .Easy Money
إن م���ن أه���داف نيو بن���ك أب  Neobank Upتغيي���ر تجربة اإلدخار
واإلنف���اق بأكملها إيمان���اً منه بأنه كلّما زاد تفاع���ل العميل وترابطه مع
أمواله أصبح من األسهل التحكم في الحياة وبناء الحياة التي يريدها.
التحديات التي تواجه البنوك في استخدام
تيك توك TikTok
رغم اإلمكانات الهائلة ،قد تواجه البنوك العديد من التحديات في
إستخدام تيك توك  .TikTokوتشمل هذه التحديات:
• اإلس���تراتيجية :يتمث���ل التحدي الذي يواجه البن���وك في تحديد
اإلس���تخدام المحتمل لعمالئها لكل منصة من منصات وسائل التواصل
اإلجتماعي ،ووضع إس���تراتيجية تعطي نتائج مجدية .بالنسبة إلى تيك
ت���وك  TikTokف���إن اإلس���تراتيجية يمك���ن أن تركز عل���ى التفاعل مع
العميل.
• المحتوى :يجب أن يكون المحتوى مناس���باً وفي الوقت المناسب
)Union of Arab Banks (April 2022

للعمالء وأن يكون دقيقاً لتلبية إحتياجات العمالء المختلفة.
• التنظي���م وأم���ن البيانات والحماية :تطبي���ق تيك توك TikTok
قد يكون غير مناس���ب لإلستش���ارات المالية أو المبيعات الخاصة ،وال
س���يما في األسواق شديدة التنظيم مثل المملكة المتحدة .من األفضل
إستخدام تيك توك  TikTokلتقديم النصائح واالرشادات التي تبني
التفاعل مع المحتوى المالي وتُشجع على إتخاذ قرارات أفضل من قبل
العم�ل�اء .كما تحتاج البنوك إلى النظر ف���ي المخاطر التي تتعرّض لها
عالمتها التجارية بس���بب مشاكل منصات التواصل اإلجتماعي وأهمها
الخصوصية.
• قواع���د تيك توك  :TikTokيتمت���ع تطبيق تيك توك TikTok
بإمكانية أن يُصبح أداة تسويق قوية ،مما يُساعد في نشر الوعي المالي
لقاع���دة واس���عة من العم�ل�اء المحتملي���ن .ولكن لتحقيق ذل���ك ،تحتاج
البنوك إلى فهم قواعد تيك توك .TikTok
تسويق الخدمات المالية عبر تيك توك TIKTOK
يق���وم مس���وّقو محت���وى الخدمات المالي���ة بتقييم وتحس���ين وجود
عالمتهم التجارية على وس���ائل التواصل اإلجتماعي بإستمرار ،بما في
ذلك إغتنام الفرص فور ظهورها.
هناك ثالثة إعتبارات يُمكن أن تساعد في تحديد ما إذا كان يُمكن
إستخدام تيك توك  TikTokفي إستراتيجية التسويق:
• مس���تخدمو تيك توك  TikTokاألساسيون :هناك تصوّر شائع
حول تيك توك  TikTokوهو أن مستخدميه هم من الجيل الفتي .رغم
أن أكب���ر مجموعة ديموغرافية لـ تي���ك توك  TikTokتُراوح أعمارهم
م���ن  16عام���اً إل���ى  24عام���اً ،إ َّال أن إس���تخدام تيك ت���وك TikTok
لي���س محظوراً عل���ى البالغين الذي���ن تزيد أعمارهم ع���ن  30عاماً .إذ
إن تيك توك  TikTokيحظى بش���عبية خاصة بين المس���تخدمين في
األربعينيات من العمر.
• إتجاهات وس���ائل التواصل اإلجتماعي :يجب األخذ في اإلعتبار
الطريقة التي يس���تهلك بها الناس وس���ائل التواصل اإلجتماعي .هناك
تح���وّل حالي���اً عن الترويج الذاتي والتحرك نحو بن���اء المجتمع ،ويتعيّن
عل���ى جهات التس���ويق التكيف وفقاً لذلك .يُعتب���ر تيك توك TikTok
مؤثراً على المجتمع بطرق جديدة ومبتكرة ،بما في ذلك كيفية إستجابة
األشخاص للمحتوى والتفاعل معه .على سبيل المثال ،تُعزّز دويتو تيك
توك  TikTokالتعاون عبر الفيديو بين المستخدمين ،كما أن تحديات
الهاشتاغ تلهم المستخدمين للمشاركة من خالل إنشاء وتحميل مقاطع
الفيديو الخاصة بهم حول موضوع معين.
• إس���تخدام العالمة التجارية :يجب أن تتجنب العالمات التجارية
التي تنش���ر وتعل���ن على تيك ت���وك  TikTokأن تحافظ على عالمتها
التجاري���ة .يجب أن تكون البنوك مبدعة ف���ي كيفية قدرتها على البقاء
وفيّ���ة لعالماته���ا التجارية أثن���اء بناء المجتمع ضمن أن���واع اإلتصاالت
والتعاون المختلفة.
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تتضمّ ��ن أمثلة كيفي��ة قيام البنوك بالتس��ويق على تيك توك
 TikTokالتالي:
• إنشاء قناة خاصة بالبنك وتحميل مقاطع الفيديو عليها.
• العمل مع المؤثرين لنشر المحتوى لجمهور أوسع.
• اإلعالن على تيك توك .TikTok
• تسويق الخدمات المصرفية عبر تيك توك .TikTok
تيك توك  TIKTOKللجذب الرقمي Digital Attraction
في البنوك
يُمكن أن يكون لتيك توك  TikTokتأثير على جذب المستخدمين
ال���ى البن���وك .إذ إنه يُمك���ن لتيك توك  TikTokأن يكون أداة تس���ويق
رقمية قوية .وقد تكتس���ب مقاطع الفيديو المنشورة على التطبيق آالف
وماليين المشاهدات.
ومن األمور المهمة لجذب العمالء إلى البنوك رقمياً فهم متطلبات
العميل .لذلك ،فإن معرفة المزيد عن العمالء هو مفتاح لجذبهم رقمياً.
تتكوّن عملية الجذب الرقمي من ثالث ركائز أساسية هي:
ال لمشاكله.
• التعاطف :إظهار للعميل أن هناك فهماً كام ً
عال من اإلهتمام برفاهية العميل.
• التعاطف :إظهار مستوى ٍ
• السهولة :تهدئة مخاوف العمالء من خالل توفير حلول سهلة.
يُمكن للبنوك إس���تخدام ثالثة أنواع رئيس���ية من التس���ويق الرقمي
لجذب العمالء:
• تس���ويق المحتوى :وذلك بإس���تخدام كلمات رئيسية للتعريف عن
المحتوى لتسهيل وصول العمالء الى المحتوى.
• حمالت البريد اإللكتروني :تس���اعد حم�ل�ات البريد اإللكتروني
في تعزيز العالقات مع العمالء.
• اإلع�ل�ان :يُمك���ن لإلعالنات أن تس���تهدف الجماهي���ر والتركيبة
السكانية بشكل كبير.
وتش���مل إس���تراتيجية الج���ذب الرقمي القوية للبن���ك مجموعة من
أس���اليب التس���ويق ،كما أن تحديد اإلحتياجات للعم�ل�اء أمر ضروري.
وتس���اعد عملية الجذب الرقم���ي على تكوين عمالء ج���دد واإلحتفاظ
بالعم�ل�اء الحاليين .كما يتطلب الجذب الرقمي اإلنتباه إلى اإلتجاهات
المستمرة في هذا المجال ومنها:
• س���هولة إس���تخدام األجه���زة المحمول���ة والتصميم���ات البديهية،
ُحس���ن
عنص���ران مهم���ان للجذب الرقمي .يُوفر وجود نظام أساس���ي م َّ
إلستخدام األجهزة المحمولة قيمة هائلة للعمالء.
• العالم���ة التجاري���ة :تُعتبر الطريقة التي يُصنف بها البنك نفس���ه
أم���راً مهم���اً .تُس���اعد العالمة التجارية ف���ي جعل العمل أكث���ر إرتباطاً
بالعميل.
• التواجد على وسائل التواصل اإلجتماعي :تعتبر وسائل التواصل
االجتماعي أداة قوية للتس���ويق وتساعد على الربط المباشر بالعمالء.
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022
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هن���اك الماليين من المس���تخدمين عب���ر العديد من
المنص���ات االجتماعية مما يجعل وس���ائل التواصل
االجتماعي مكاناً للبحث عن العمالء.
• محت���وى الفيديو :في حي���ن أن النص المكتوب
مفي���د ،إال أن المحتوى المرئ���ي يُمكن أن يكون أكثر
فعالي���ة .ويتطور محتوى الفيدي���و جنباً إلى جنب مع
ال للجذب
التقنيات المتغيرة ،مما يجعله عنصراً مكم ً
الرقمي.
• المش���اركة :المش���اركة أم���ر بال���غ األهمي���ة
للتواصل مع العمالء .وتس���اعد زيادة المش���اركة في
جذب المزيد من العمالء الجدد.
إس���تخدام تي���ك ت���وك  TikTokكأداة تس���ويق
رقمي له فوائد عديدة منها:
• بناء العالقات والحفاظ عليها.
• زيادة اإليرادات.
• إنشاء سمعة رقمية.
• اإلستمرار في وجه المنافسة.

 7مليارات دوالر ..إيرادات الشركة مالكة تطبيق «تيك توك» الصيني

اإلعتب��ارات الهام��ة إلس��تخدام تي��ك ت��وك  TikTokللجذب
الرقمي هي:
• التس���ويق المؤثر :على غرار جميع وس���ائل التواصل االجتماعي،
ف���إن تي���ك ت���وك  TikTokيُس���اعد ف���ي اإلس���تفادة من الش���راكة مع
المؤثرين للترويج لألعمال التجارية .وتساعد الشركة في الوصول إلى
جمهور أكبر بكثير.
• التركيب���ة الس���كانية ل���ـ تي���ك ت���وك  :TikTokديموغرافي���ة
المس���تخدمين أم���ر مهم في تي���ك توك  TikTokلج���ذب العمالء من
مختلف األعمار.
• إعالنات تيك توك  :TikTokيقدم تيك توك  TikTokأنماطاً
مختلفة عدة من اإلعالنات .يُمكن أن يس���اعد إس���تخدام إعالنات تيك
ت���وك  TikTokالبن���وك في اإلس���تعداد للمس���تقبل مع إس���تمرار نمو
التطبيق.
• تعلي���م صغير الحجم :يُمكن تقديم محتوى فيديو قصير وبس���يط
يتمحور حول التعليم .ويُساعد توفير موارد تعليمية مفيدة حول األعمال
المصرفية والتمويل على بناء الثقة عند العمالء.
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آفاق مستقبل تيك توك TIKTOK
ي���رى الخبراء أن تطبيق تيك توك  TikTokيُغيّر معالم الكون .إن
الش���عبية الحالية لتطبيق تيك توك  TikTokمدهشة .وللحفاظ على
عليها ،سيتعيّن على تيك توك  TikTokاإلستمرار في اإلبتكار وإيجاد
طرق جديدة إلش���راك قاعدة مستخدميه ،وجعل النظام األساسي أكثر
مالءمة للتس���ويق للعالم���ات التجارية .مع وج���ود المزيد من العالمات
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022

التجارية التي تتطلع إلى إس���تخدام تيك توك  TikTokلتوس���يع نطاق
التس���ويق عبر وس���ائل التواصل اإلجتماعي ،ف���إن تيك توك TikTok
س���يزداد أهمية وس���يكون ق���ادراً عل���ى التنافس مع منصات الوس���ائط
اإلجتماعية األخرى.
التوصيات للمصارف العربية
يتمتع تطبيق  Tik Tokبإمكانية أن يصبح منصة تس���ويق ووسيلة
تواصل إجتماعي مهمة جداً.
في ما يلي بعض النصائح والتوصيات للمصارف العربية لإلستفادة
من إمكانات تيك توك :TikTok
• البح���ث عن العمالء :البحث عن العمالء الجدد بين مس���تخدمي
تيك توك .TikTok
• تخصي���ص المحت���وى :يُمك���ن إع���ادة تصميم محتوى الوس���ائط
اإلجتماعي���ة األخرى لدى البنوك ووضعها في مقاطع فيديو مخصصة
لتطبيق .Tik Tok
• وض���ع اإلس���تراتيجية :يج���ب على المص���ارف العربي���ة أن تضع
إس���تراتيجيتها الخاص���ة إلس���تخدام تي���ك ت���وك  TikTokحس���ب
إحتياجاتها وتكييف اإلستخدام مع أهدافها.
• إس���تهداف الجمهور األصغر س���ناً :يجب على المصارف العربية
إثارة إهتمام الجمهور األصغر سناً وتعريفهم بأمور التمويل.
• اإلس���تفادة م���ن أفض���ل مي���زات تي���ك ت���وك  :TikTokعل���ى
المصارف العربية اإلس���تفادة من أفضل مي���زات تيك توك .TikTok
ويُعد التواصل مع المؤثرين في مجال التمويل وتوفير الموارد التعليمية
طريقتين لجذب العمالء.
• الجذب الرقمي :في خضم المس���ار نحو التحول الرقمي ،تتزايد
أهمية الجذب الرقمي بغية إس���تخدامه بحكمة ،مما يساعد المصارف
في العثور على جماهير جديدة وتحقيق النجاح في المستقبل.
الدكتورة سهى معاد
)Union of Arab Banks (April 2022

نشاط اإلتحاد

السفارة السعودية في لبنان تكرِّم الهيئات االقتصادية واالجتماعية
أقام السفير السعودي في لبنان وليد البخاري ،حفل إفطار في دارته باليرزة ،على شرف شخصيات مالية وإقتصادية،
حيث جرى عرض لألوضاع اإلقتصادية اللبنانية والعربية،
وأبدى اهتمام المملكة والتزامها المستمر في دعم الشعب اللبناني وتطلعاته.
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األخبار والمستجدات

اإلقتصاد العربي 2022
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م��ا هي توقعاتن��ا ألداء اإلقتص��اد العربي في الع��ام 2022؟ لقد
حق��ق النات��ج المحل��ي اإلجمالي العرب��ي نمو ًا بمع��دل ،% 4.4
ليتج��اوز  2,8تريلي��ون دوالر ف��ي الع��ام  ،2021وفق��ا لتقديرات
المؤسسة العربية لضمان اإلستثمار وإئتمان الصادرات (ضمان).
في رأينا ،إن هذا التحسن يعود إلى اإلنحسار النسبي لتداعيات
أزمة كورونا ،واإلرتفاع الكبير في أسعار النفط ،والتحسن الذي
ش��هده اإلقتص��اد العالم��ي ونموه بمع��دل  % 5.9خ�لال العام
.2021
ووفقا لتقرير المؤسسة ،فإن معظم مؤشرات أداء االقتصاد العربي
ش���هدت تحس���ناً ،إذ إرتفع نصي���ب الفرد من الناتج في ال���دول العربية
بمع���دل  % 13ليبل���غ  6375دوالراً في المتوس���ط ،ونحو  15445دوالراً
بمعيار تعادل القوة الشرائية .ويُتوقع تحسن نصيب الفرد من الناتج في
ال���دول العربية ليصل إلى  6612دوالراً في المتوس���ط في العام 2022
رغم إرتفاع عدد السكان من  443مليون شخص إلى  452مليوناً خالل
الفترة عينها.
كم���ا حققت التج���ارة الخارجي���ة العربية إنتعاش���اً ملحوظاً بنموها
كمحصل���ة لنمو الصادرات
ّ
بمع���دل  ،% 21.7لتبل���غ  2,2تريليون دوالر
العربي���ة بمعدل  ،% 31.1كذلك ال���واردات العربية بمعدل  % 12.6مع
توقع���ات بإرتفاعه���ا خ�ل�ال الع���ام  2022لتصل الى نح���و  2,4تريليون
دوالر .كم���ا إرتف���ع اإلحتياطي العرب���ي من العم�ل�ات األجنبية ليتجاوز
ح���دود التريلي���ون دوالر ،ليكف���ي لتغطية ال���واردات العربية من الس���لع
والخدمات لمدة أكبر من  5أشهر.
هذه التطورات تنس���جم مع توقعاتنا مطلع العام الماضي ،بتحس���ن
أوض���اع اإلقتص���ادات العربي���ة عموماً ،نتيجة تحس���ن أس���عار البترول
والم���واد الخ���ام والزراعية المص���درة ،عالوة على التق���دم المُحرز في
مكافحة وباء كورونا ،كذلك تحسن الطلب العالمي.
ومما أس���هم كذلك في التحس���ن اإلقتصادي ،ه���و قيام الحكومات
العربية بتكثيف جهودها خالل العام  2021لتسريع وتيرة تنفيذ حمالت
التلقي���ح الوطنية ،لزيادة مس���تويات الجاهزية الصحية لمواجهة الوباء،
مما ساهم في إرتفاع أعداد المُلقحين في عدد من الدول العربية ،إلى
ما يُراوح بين  % 40و % 86من السكان ،ومن ثم إقتراب عدد من هذه
ال���دول من تحقيق المناعة المجتمعية ضد الوباء .س���اهم هذا اإلنجاز
على صعيد برامج التلقيح الوطنية ،في تشجيع بعض الحكومات العربية
على تخفيف القيود على ممارس���ة األنشطة االقتصادية ،وهو ما ساعد
عل���ى تعاف���ي عدد من القطاع���ات اإلقتصادية التي له���ا ترابطات قوية
مباشرة وغير مباشرة مع باقي القطاعات األخرى بداي ًة من الربع الثاني
من العام  ،2021ولع ّل من أهمها قطاعات التصدير والسياحة والتشييد
والبن���اء واألش���غال العام���ة والتجارة الداخلي���ة والصناع���ات التحويلية
احتاد املصارف العربية (نيسان /أبريل )2022

واألدوي���ة واإلتصاالت وتقنية
المعلومات.
وس���اهمت عوام���ل عدة
أخ���رى ف���ي دع���م التعاف���ي
اإلقتصادي للدول العربية في
العام  ،2021يأتي في مقدمها
تعافي الطلب العالمي ونشاط
التج���ارة الدولي���ة ،وإنتع���اش
الطلب العالمي على الطاقة،
عدنان أحمد يوسف
وح���رص البن���وك المركزي���ة
رئيس جمعية مصارف البحرين
ووزارات المالية العربية على
مد العمل بع���دد من التدابير رئيس اتحاد المصارف العربية سابق ًا
التحفيزي���ة الداعم���ة للطلب
الكلي ،في سياق حزم للتحفيز المالي بلغ إجماليها  341.5مليار دوالر،
منذ بداية الجائحة في العام  2020وحتى نهاية سبتمبر/أيلول .2021
وإن كنا شهدنا خالل الفترة األخيرة بعض التخوف من إنتشار المتحور
الجديد لكورونا ،لكن أعتقد أنها فترة مؤقتة سوف تزول.
وتب���رز األولويات أمام اإلقتصادات العربية في العام  2022على
صعيد السياس���ات في ضرورة اإلستمرار في إحراز التقدم المنشود
عل���ى صعي���د برام���ج التلقي���ح الوطنية لتعزي���ز الجاهزي���ة الصحية،
لمواجه���ة الوب���اء والس�ل�االت المتح���ورة من���ه ،وتبنّ���ي التدابير التي
م���ن ش���أنها تعزيز الحيِّز المال���ي الالزم لدعم التعاف���ي اإلقتصادي،
ومواصل���ة اإلصالحات الهيكلية الهادفة إلى زيادة مس���تويات المُنعة
اإلقتصادي���ة ،وخلق الوظائف للمواطنين .عالوة على تبني سياس���ات
كفيلة بمواجهة المخاطر المش���تركة التي تواجه اإلقتصادات العربية
حالي���اً ،ممثل ًة في دعم قدرة الحكوم���ات على تحقيق أهداف التنمية
المس���تدامة ،والوفاء باإللتزامات الدولية ف���ي إطار خفض إنبعاثات
الكرب���ون ،ومواجهة المخاطر المرتبطة بإرتفاع مس���تويات المديونية
والهشاشة المالية.
كم���ا يتطلّب تحفيز النمو في إقتصادات الدول العربية ،وخصوصاً
تلك التي تعتمد في دخلها على عائدات صادرات الطاقة ،وزيادة وتيرة
التنويع في اإلقتصاد وتنويع مصادر الدخل وموارد الميزانيات العامة.
كم���ا أن هن���اك تقدي���رات كثيرة ب���أن اإلس���تثمار ف���ي التكنولوجيا
الرقمي���ة وقط���اع تناول وتحليل المعلومات ،س���يكون النهج الس���ائد في
الفت���رة المقبلة .لكن يج���ب أ ّال يُقتصر األمر على تكنولوجيا المعلومات
والتح���ول الرقمي فحس���ب ،عل���ى أهميتهما .ب���ل تحت���اج منطقتنا إلى
إس���تثمارات ضخم���ة ،حكومية وخاصة ،في مج���االت البحث والتطوير
في كل فروع العلم من هندسة وبيولوجيا وغيرهما.
)Union of Arab Banks (April 2022

continues to be a major obstacle to
the 2030 Agenda’s implementation
for sustainable development.
By transitioning to a more resilient,
inclusive, and green economy, the
financial industry is anticipated to
play a critical role in financing the 2030
Sustainable Development Agenda.
Financial institutions and markets
would contribute to the continuing
global structural transition toward sustainable
development by efficiently mobilizing public and
private resources to more socially, ecologically,
and economically sustainable activities. The Arab
countries' finance gap for achieving the SDGs is
anticipated to be at least 230 billion USD each year,
highlighting the region's urgent need for action
(UNEP FI 2021).

Meeting Flow:

The meeting started on Wednesday 13th of
April 2022 with an opening remark from Dr.Joseph
Torbey, Chairman of the World Union of Arab
Bankers, and Mr. Wissam Fattouh, Secretary
General of UAB, followed by a key note speech
of Mr.Peter Simon, Managing director of World
Savings and Retail Banking Institute WSBI and
European Savings and Retail Banking Group ESBG.
Dr. Joseph Torbey, Chairman of the World
Union of Arab Bankers emphasized the banking
sector’s great responsibility as the primary financier
of economic sectors and activities in most countries
– to be strict in financing projects or investments
that are harmful to the environment, and to include
environmental considerations and standards
among the conditions for providing credit. Dr.
Torbey stressed on the prominent role of the
Union of Arab Banks in promoting an Arab green
economy, by encouraging investments and lending
that support the environment, and by organizing
Union of Arab Banks (April 2022)

relevant conferences and seminars, which aim
at spreading the awareness on “environmental
economics” and “environmental banking”, and to
shed light on the close relationship between the
economy, finance and the environment.
Mr. Wissam Fattouh, Secretary General of UAB,
highlighted the vital role of the banking systems in
addressing the SDG’s challenges in order to ensure
economic welfare, environmental quality, social
cohesion and prosperity for future generations,
and play important role in promoting sustainable
development as an integral pillar and enabler of
economic development.
In addition , Mr.Fattouh shed the light on the
current geopolitical crisis and the war taking place
in Ukraine that has highlighted the interconnection
between conflicts on one hand, and climate risks
and energy and food insecurity on the other hand.
Mr.Peter Simon , Managing Director , World
Savings and Retail Banking Institute WSBI and
European Saving and Retail Banking Group ESBG
, stated that Climate change, the protection of
our environment and the fight against growing
inequalities are global problems that can only be
solved through a combination of local and global
action.Only an economic system that provides equal
participation for all layers of society can assure a
transformation to more sustainable business models.
We reached a point of no return on the journey
that takes us from polluting the planet to cleaning
)2022  أبريل/احتاد املصارف العربية (نيسان
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Forum Repport

Forum on financial stability and climate change
Resilient Economy for better planet
Meeting Rationale:

Climate change has considerable consequences on
our planet, economy, and financial systems. As
a result, climate change is crucial to the Union of
Arab Banks ‘objective of ensuring financial stability
among its member banks, while also promoting
economic growth throughout the Arab region.
Therefore, the Union of Arab Banks (UAB)
organized its first time conference in UN Office
Geneva after being accredited special consultative
status in 2019 to create awareness and understanding
within the financial industry on climate change
impacts. The forum has brought together regional
and international experts, practitioners, bankers
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and regulators to explore the impact posed by
climate risk on financial stability and supervision.

Background Information:

Climate change has become one of the biggest
challenges faced by both the policymakers and the
business community (Carney, 2015; Mercer climate
change study, 2015; WEF, 2017) and is threatening
the implementation of the SDGs, especially in
developing countries.
At best, prospects of achieving the 2030 Agenda
will be delayed without a strong structural
implementation of the SDGs, particularly in
developing countries (UNCTAD, 2015).Financing
Union of Arab Banks (April 2022)

action on climate mitigation and adaptation to
meet global climate goals , but event if we lower
risks that some impacts remain unavoidable .
He concluded by noting that banks should look
beyond supporting big infrastructure projects, but
also support SMEs with concessional loans to allow
them to undertake micro and stepwise adaptation
actions and build resilience.
Mr.Martin Dasek , Senior Climate Financing
Specialist and Climate Advisory Expert at the IFC,
discussed avenues through which the financial
sector , including central banks, private banks and
regulatory authorities, can incorporate climate
change consideration in their operations and
sustainability plans, and move from business
as usual to sustainable banking and net zero.
Innovative opportunities exist for increasing
financing and investment in Blue Economy sectors,
as supported by the IFC’s new blue Finance
guidelines that are setting the standard for the blue
bond market and investments in oceans and waterfriendly projects such as manufacturing, water
treatment, shipping, fisheries, tourism and waste
flows generated by chemicals and plastics. He also
highlighted the importance of climate risk as a pillar
in the transformation towards green banking and
the need for banks to make strategic commitments,
manage climate risks, provide green product and
services, and support eco-efficient supply chains .
Union of Arab Banks (April 2022)

SESSION I RECOMMENDATIONS

- The need for more climate finance for adaptation
is thus necessary to respond to the region’s water
and food security challenges.
- More concessional finance is needed for highly
indebted countries as well as innovative climate
finance tools for meeting climate goals.
- More efforts and awareness should be done in
the Arab region especially in the banking system
which have limited awareness of risks associated
with climate change.
- Recognizing the importance of climate risk
on financial systems , the Union of Arab banks is
ready to collaborate with AFED, ESCWA, IFC and
UNCTAD to issue an awareness report to guide the
banking and financial institutions to build consistent
and forward-looking information on the financial
impacts of climate-related risks and opportunities.
- DAY I SESSION 2:
CLIMATE RISKS: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES
FOR THE BANKING INDUSTRY.

Risks of climate change to the banking sector
are prone to grave challenges, but might also create
opportunities if well accounted for and managed.
This needs cooperation between private banks,
development funds and central banks, as had been
demonstrated in session 2 of the UAB Forum in
Geneva. Panelists included senior representatives
from the Islamic Development Bank (IsDB), central
)2022  أبريل/احتاد املصارف العربية (نيسان
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it. For the banks, sustainable finance
is no longer just a virtue-signalling
additional option in the corporate
toolbox. It is a core part of a broader
purpose - building a better and
sustainable future, through responsible
and innovative financial solutions.

Session Details:
- DAY 1 (82022/4/) SESSION 1:
RESPONDING TO A NEW ERA OF CLIMATE RISKS
AND ASSESSING CLIMATE CHANGE IMPACTS IN
ARAB REGION.

The first session, responding to a new era of
climate risks and assessing climate change impacts
in Arab region, focused on climate change impact
on the Arab region, The moderator of this session,
Mrs.Carol Chouchani Cherfane, Director -Arab
Center for Climate Change Policies, Cluster Leader,
of the Climate Change and Natural Resource
Sustainability Cluster, at UN –ESCWA , opened the
session by giving a brief outline of climate finance
to the Arab region and type of climate finance
needed to support a resilient green recovery and
inclusive sustainable energy transition within the
regional context. Mrs Chouchani added that Escwa
has assessed the bilateral and multilaterals flows
coming to the region , and noted that the Arab
region received only 5 to 10% of global bilateral
assistance for climate , furthermore, the Arab region
received 3.5 times more support for mitigation than
adaptation, and 8.5 times more debt than grant
support. She concluded by saying that increasing
debt burdens and recovery from the COVID-19
pandemic have reduced the fiscal space available
to pursue green and resilient recovery and thus,
governments cannot do this alone.
It was necessary to engage the private sector. In
this regard the banking sector has the opportunity
to leverage it’s resources and knowledge to support
and mobilize climate action in the region.

99

)2022  أبريل/احتاد املصارف العربية (نيسان

During this session,AFED . UNCTAD, and
the IFC shared their experiences and discussed
the new era of climate risks, vulnerabilities and
impacts facing the Arab region. This includes
increasing temperatures, water scarcity and sea
level rise, which are affecting cities, coastal areas,
water security, food security and rural livelihoods,
as highlighted by AFED and UNCTAD.
Mr.Najib Saab , Secretary General of the
Arab Forum for Environment and Development
(AFED), focused his presentation on climate
change impacts affecting the Arab region, mainly
based on the findings of AFED’s annual State of
Arab Environment report. He highlighted the
significant economic damages that unmitigated
climate change will have on human health, food
production, sea level rise, coastal areas, the tourism
sector as well as on buildings and infrastructure . In
doing so, Mr.Saab,also shared options for pursuing
a sustainable energy transition in the region, such
as through carbon markets as well as through
energy efficiency and investments in renewable
energy projects, such as solar , wind and hydrogen.
Mr.Robert Hamwey, Economics Affairs Officer,
UNCTAD, focused his presentation on how projected
climate change and increasing temperatures are
affecting trade and competitiveness and driving the
need for green finance and investment ,. In doing so,
he highlighted that climate risks require mobilizing
Union of Arab Banks (April 2022)

alongside strict rules to avoid green washing.
- Enhance cooperation among private banks,
development funds and central banks to manage climate
change risks and transform them into opportunities.
- Develop guiding rules for climate risk
assessment for financial institutions, starting from
project evaluation and selection, to monitoring
proper execution.
- Urge Central Banks and national financial
regulatory authorities to support green finance,
by introducing incentives and facilitating access to
soft loans and partnerships between national and
international financial institutions.
-DAY 2 SESSION I:
FINTECH AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT:
BENEFITS AND CHALLENGES .

The United Nations has defined 17 Sustainable
Development Goals (SDGs) to achieve by 2030. By
introducing technologies into the financial sector,
fintechs contribute directly to Goal 9, “Build resilient
infrastructure, promote inclusive and sustainable
industrialization, and foster innovation,” but they
can play a broader role.
Mr.Ibrahim AbdelShafi El Sherbini , CIO
&Acting Head of Digital Transformation ,
Banque Misr , Egypt , focused his presentation on
the role of innovation within the financial industry ,
emphasizing the need of collaborating with fintech
and technology firms that are entering the financial
sector . In his perspective, traditional banks and
financial service companies no longer necessarily
look at fintech as intruders in the field but instead
should consider them valuable partners when these
traditional companies want to reach new goals or
increase engagement with their clients.
In addition Mr. Sherbini emphasized on the
role of innovation in sustainability, citing financial
inclusion as the main driver of innovation.
He concluded his presentation by saying that
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the banking industry is responding very well to the
challenges coming from Fintech and that financial
institutions that take the time to define their fintech
strategy and align it to their business goals will be best
positioned to help forge the future of financial services.
Mrs.Nouran Youssef, DBA Senior Financial
Sector Specialist, Arab Monetary Fund, in her
presentation addressed opportunities to benefit from
digital financial solutions in achieving sustainable
development goals through the distribution of
material and in-kind assistance, remote customer
enrollment, facilitating microfinance, enhancing
the efficiency of government revenue management,
confronting climate change and assessing the
carbon surplus through various digital platforms.
On the other hand, the presentation referred
to hedging against the risks surrounding the
activation of modern financial technology activities
to preserve the integrity of the financial sector
through a flexible and balanced legislative and
regulatory environment, protecting consumers of
digital financial services, and raising the efficiency
of electronic security frameworks.
The presentation also touched on the added
value through partnership and integration between
the banking sector and modern financial technology
companies through the establishment of companies
that take into account the interests of customers
first, and work on integration, not competition,
between the advantages of both banking financial
institutions and modern financial technology
companies with the support of public institutions .
SESSION I RECOMMENDATIONS

- The customer journey should always be top-ofmind. Fintech- Banks partnerships can play a role in
growing the bottom line and facilitating innovation.
- Enhancing data, establishing national data base
for the industry including investments, financing,
startups...
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Bank of Morocco (Bank Al-Maghreb), Central Bank
of Jordan and the Financial Regulatory Authority
(FRA) in Egypt.
All panellists agreed on the need for a strong
regulatory framework to catalyse action, and
attract private and institutional sectors to support
green investments. Climate action has to be
mainstreamed in bank operations, to promote
climate resilience and transition to green economy.
However, this implies putting in place strict rules
to avoid green-washing.
Mr. Daouda Ndiaye, OIC Head of Climate
Change Practice at Islamic Development Bank
Group (IsDB) highlighted IsDB strategies to attract
investments, including public-private partnerships
(PPPs) and innovative Green sukuks (bonds
adhering to Islamic Sharia). Driving green economic
growth should go together with tackling poverty and
building resilience. The climate risk management
process encompasses screening, impact assessment,
adaption, and implementation. Guiding rules for
climate risk assessment need to be developed for
financial institutions, starting from project evaluation
and selection, to monitoring proper execution.
Mrs Najwa Mouhaouri, Head of Green Finance
Unit, Central Bank of Morroco and Mr. Mohamad
Amaireh, Executive manager , Financial Stability
Department at the Central Bank of Jordan discussed
in their presentation the responsibility of the Central
Banks and national financial regulatory authorities
to support green finance by introducing incentives
and facilitating access to soft loans and partnerships
between national and international financial
institutions, as well as between private banks and
development funds. Central Banks have to endorse
directives that enforce private financial institutions
to take into account climate and environmental
imperatives. This starts with including the
environment and climate footprint as integral part
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of standard assessments required to approve loans.
Establishing a regulatory and supervisory
framework for climate-related risks and capacity
building in the domain of climate risks and green
finance is of paramount importance, as demonstrated
by Mrs.Ragheda Sayed Magdi, training manager
of the Regional Center for Sustainable Finance the
training arm of the FRA in Egypt.
The Financial Regulatory Authority (FRA) is
diligently working on preparing the Egyptian NonBanking financial Sector to face climate risk, promote
stabilization and the adoption of sustainable finance
products, and responsible investments through the
Regional Center for Sustainable Finance aims to
raise awareness and initiate community stakeholder
dialogue.The FRA took an unprecedented step
towards sustainability and climate-related
disclosures by issuing decrees 107& 108 of 2021 in
an effort to align the local market companies with
the international trends and requirements.
FRA evaluation of the companies’ ESG and
TCFD disclosure is very significant in scoping
green-washing with keeping balance between
encouraging companies to endorsed different
forms and aspects of green finance and at the same
time not scaring them with very stringent settings
for green-washing at this early stage thus assuming
a more educational and mentoring role while
regulations will come at the consequent phase.
SESSION II RECOMMENDATIONS

- Integrate climate action in bank operations, to
promote climate resilience and transition to green
economy, and include the environment and climate
footprint as integral part of standard assessments
required to approve loans, besides advancing
capacity building within banks in the domain of
climate risks and green finance.
- Call upon governments to enact a strong
regulatory framework to attract private and
institutional sectors to support green investments,
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- Continue efforts related to policies &
regulations to foster innovation within a balanced
environment, including the Fintech firms.
- More initiatives are needed to support access
to capital and raising funds.
- Enhance collaboration among all stakeholders
at the national level , and cooperation between
banks & fintechs.
–DAY 2 SESSION II :
THE ROLE OF THE FINANCIAL SECTOR IN
DEVELOPING A SOLID APPROACH TO SUSTAINABLE
FINANCE IN THE MENA REGION

This session was moderated by MrPaul Smith,
Lead Climate Change Consultant at UNEP FI
, And focused on MENA banks & Sustainable
development, Funding Mega Projects to micro
finance And Women and youth access to finance.
Dr Dalia Abdel Kader, Chief Sustainable Officer,
Commercial International bank (CIB) Egypt Climate
change, in her presentation stated that combined
with wider social and environmental challenges,
will require considerable investment to transform
the regional economy if the Middle East and North
Africa are to avoid potentially devastating impacts.
The Principles for Responsible Banking provide
a framework for identifying areas where banks
could scale their impact in responsible financing,
however, membership is limited in the region.
Scaling sustainable finance from the private sector
will also require more ambitious public policy such
as the green bond framework developed by the
Financial Regulatory Authority (FRA) in Egypt.
In his presentation , Mr.Gaby Tayoun , President
, Europtima Build Solutions, said that Despite the
economic challenges facing the region, sustainable
finance can provide a long-term development
pathway by opening up considerable opportunities
not only in major investment projects but across
the economy if awareness is expanded across the
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business community, public policy is aligned and
data is more widely available – this will also require
greater engagement between the private sector and
academia in the region.
Ms.Manar Korayem, Senior Operations Officer,
Advisor Services, IFC, Africa , in her presentation
focused on Business and financial opportunities
that must be expanded to under-served sections
of the population. Women in the MENA region in
particular face the largest gap in access to finance
for women of any region in the world. Given the
untapped potential of women-led businesses and
the higher propensity to save of women businessowners and consumers, the potential for developing
this share of the market is huge, bringing both
financial and social benefits as demonstrated by the
IFC in pilot projects across the region.
SESSION II RECOMMENDATIONS

- Invite everyone to look into the women’s
markets to value the business that can be driven
from and what value can we bring to the women’s
market in relation , summing up all SDGs and the
interrelation between all efforts , how we can pillar
propositions that would bring value to the women
market .
- The need to find a common platform between
Academia and financial industry to increase the
focus on climate change in order to reach the target
of saving the earth’s generosity and building a safe
environment.
- UAB and UNEP FI are called to join efforts in
order to focus on raising awareness and initiating
action-driven capacity building on responsible
banking and TCFD for the banking sector in MENA
region as well as the North Africa region.
- The call for establishment of sustainable
finance governance mechanisms for MENA and the
North Africa region in order to face the challenges
imposed by climate change.
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