كلمة العدد

مصر في :2022

عام التحوّل الرقمي وتعميم الشمول المالي

ال شك

مخصصاً للتح���وّل الرقمي
َّ
ف���ي أن الع���ام  2022بات
ف���ي البن���وك المصرية ،في ظل إتجاهه���ا لزيادة ضخ
إس���تثمارات في البني���ة التكنولوجية للوصول بالخدم���ات المصرفية إلى
م���كان العميل ،وج���ذب غير المتعاملي���ن مع الجه���از المصرفي وتحقيق
الشمول المالي .ويأتي ذلك بالتزامن مع إطالق البنك المركزي المصري
للقواع���د المنظم���ة لعمل البن���وك الرقمية في مصر خ�ل�ال العام 2022
للمرة األولى في تاريخ الجهاز المصرفي.
ف���ي هذا الس���ياق ،حقّقت مصر مس���توى مرتفعاً نس���بياً من التحول
الرقم���ي الحكومي ،ونضجاً كبيراً في مج���ال التكنولوجيا الحكومية ،في
ض���وء اإلصالح���ات التي ج���رت مؤخراً ،وف���ق البنك الدول���ي ،الذي رأى
أن ه���ذا التح���ول إنعكس بش���كل إيجابي عل���ى مجموع نق���اط البالد في
المؤش���رات الدولية التي تقيس التحوّل الرقمي في القطاع العام ،متوقعاً
أن يرتف���ع األداء ف���ي مجال الحوكمة وجودة تقدي���م الخدمات العامة إلى
مستويات أعلى.
وسام حسن فتوح
ورغم التقدم الذي تحقق في اآلونة األخيرة في مصر ،ال تزال عملية
األمين العام إلتحاد المصارف العربية
التح���وّل الرقم���ي لكل من األنظم���ة التي تُوجّ ه من الحكومة للمس���تهلك،
ومنها إلى مؤسسات األعمال ،تُواجه تحد ّياً .،إذ ال يزال يتعيّن على مصر
أن تبدأ في تطبيق حلول رقمية متكاملة ،بحيث يحدث التحوّل الرقمي في كل خطوة من خطوات أي إجراء حكومي.
وذكر البنك الدولي ،أن ما س���بق ،يتطلّب نظماً حكومية أساس���ية أكثر تبس���يطاً وترشيداً ،بحيث تقود رقمنة هذه النظم إلى تحقيق نتائج
أفضل ،وزيادة تدريجية في جهود الرقمنة لتغطي في نهاية المطاف الوظائف الرئيسية وتعمل على تشغيلها في كل المحافظات.
وبحس���ب البنك ،فإن توس���يع نطاق التغطية الجغرافية لش���بكات الجيل الرابع للهاتف المحمول ،يُس���اعد في تحقيق التوازن بين مختلف
المناطق ،نظراً إلى أنها تُع ّد ضرورية ألي حكومة رقمية تعمل بكامل طاقتها.
وبعدما ذكر البنك الدولي أن الخدمات المالية الرقمية تؤدي إلى زيادة الش���مول المالي ،أكد أن مصر إتخذت خطوات أساس���ية لتعزيز
الخدم���ات المالية الرقمية والش���مول المالي خالل الس���نوات الماضية .كما أنه خالل اآلونة األخي���رة ،كثّفت مصر من اإلصالحات القانونية
والتنظيمية التي تُعزّز الخدمات المالية الرقمية ،وال سيما مع تسليط أزمة كورونا الضوء على أهميتها .ودعا البنك الدولي مصر إلى التعجيل
بوضع تش���ريعات ولوائح ثانوية ذات صلة بأنظمة وخدمات المدفوعات ،فاإلس���راع في التحول الرقمي ،وتوس���يع نطاق الخدمات الحكومية
الرقمية باتا أمرين بالغي األهمية لتحسين تقديم الخدمات وتعزيز الطلب.
المحصل���ة ،ال ري���ب أن محوري التحوّل الرقمي والش���مول المالي يتداخالن في محاور المؤتمر المصرف���ي العربي لعام  2022الذي
ّ
ف���ي
إنعقد أخيراً في العاصمة المصرية القاهرة ،ونظمه إتحاد المصارف العربية ،برعاية محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر ،بعنوان:
«تداعيات األزمة الدولية وتأثيرها على األوضاع اإلقتصادية في المنطقة العربية» ،حيث طرح محاور عدة تتعلق بإنعكاسات األزمة المذكورة
على المصارف العربية أيضاً .وقد صبّت محاوره الخمس���ة في هذا الس���ياق على تأثيـر األزمـة الدوليـة على األمـن الغذائـي العربـي ،وإرتفـاع
أسعـار النفـط والغـاز عالميـاً والبدائـل المطروحـة ،وتفاعل األسواق المالية العربية مع األزمة وآفاق التحويالت المالية ،والمخاطر التي تواجه
النمو اإلقتصادي العالمي في ظل األزمة الجيوسياسية الدولية والتمويل األخضر وآليات تعزيز التمويل لمستقبل مستدام.
لكن تبقى المشكلة األساسية المطروحة ليس في مصر وحسب ،إنما في كل الدول العربية والبلدان النامية ،هل التحوّل الرقمي والشمول
المالي يُساعدان في تحقيق النمو اإلقتصادي ،أم أن األزمات المتالحقة دولياً ال تزال تؤخر عجلة النمو وإستمرارية اإلنتاجية؟
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موضوع الغالف

المؤتمر المصرفي العربي لعام  2022في القاهرة:

«تعزيز دور المصارف المركزية في امتصاص األزمات
ووضع خطط للتحوُّل إلى اإلقتصاد الرقمي»

المشاركون الرئيسيون في المؤتمر المصرفي العربي  2022وقوف ًا للسالم المصري
خاص -القاهرة -رجاء كموني
ش��كّ ل إنعق��اد المؤتمر المصرفي العربي لعام  2022في العاصمة المصرية -القاهرة  -بعن��وان« :تداعيات األزمة الدولية وتأثيرها على
األوض��اع اإلقتصادي��ة في المنطقة العربية» ،في توقيته وزمانه وموضوعاته ،واحد ًا م��ن أهم المؤتمرات التي يُ نظمها إتحاد المصارف
العربية بعد إنحسار جائحة كورونا ،باإلضافة إلى بروز أزمة دولية بالغة الدقة ،حيث شارك في أعماله نخبة من القيادات المصرفية
العربي��ة والدولية رفيعة المس��توى ،إضافة إل��ى محافظي بنوك مركزية عربي��ة ،ومنظمات وهيئات عربية ودولي��ة ،وبرعاية وحضور
محاف��ظ البن��ك المركزي المص��ري طارق عامر ،وبمش��اركة محافظي بن��وك مركزية عربي��ة ووزراء مال وإقتصاد ،وم��ن تنظيم إتحاد
المص��ارف العربية بالتعاون مع البن��ك المركزي المصري وإتحاد بنوك مصر ،واإلتحاد الدولي للمصرفيين العرب ،على مدار يومين في
العاصمة المصرية القاهرة ،وتزامن مع المؤتمر معرض مصاحب ألبرز المصارف المشاركة.
وتُ وِّ ج حفل إفتتاح المؤتمر بتكريم ش��خصيات مصرفية وإقتصادية لعبت دور ًا بارز ًا على الصعيدين المصرفي والتنموي وهم :الدكتور
زياد فريز ،المحافظ السابق للبنك المركزي األردني بــ «جائرة محافظ العام  ،»2021وعادل عبد الوهاب الماجد ،نائب رئيس مجلس
اإلدارة ،الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان ،الكويت ،بـ «جائزة الشخصية المصرفية العربية لعام  ،»2021والدكتور محمود محيي الدين،
المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة ،المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ،واشنطن بـ «جائزة
الرؤية القيادية للعام  .»2022علم ًا أنه جرى بث فيلم قصير عن إنجازات إتحاد المصارف العربية ،وال سيما في السنوات األخيرة.
وشارك في اإلفتتاح ،كل من :محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر ،ورئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح،
ورئي��س اللجنة التنفيذية إلتحاد المص��ارف العربية ورئيس اإلتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه ،واألمين العام لإلتحاد وس��ام
حسن فتوح ،ورئيس إتحاد بنوك مصر محمد اإلتربي ،والمبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة ،المدير التنفيذي
لصن��دوق النق��د الدولي ،واش��نطن الدكتور محمود محيي الدين .كما ش��ارك في الحضور نائب محافظ البنك المرك��زي المصري جمال نجم ،ورئيس
البنك األهلي  -مصر  -هشام عكاشة ،ونائب رئيس البنك يحيى أبو الفتوح ،وبمشاركة نحو  700شخصية قيادية ومصرفية ومالية عربية.

6

احتاد املصارف العربية (أيار/مايو )2022

)Union of Arab Banks (May 2022

المحافظ عامر
اإلس���تثمارات الضخم���ة التي قامت
وق���ال محافظ البن���ك المركزي
بها ،تفوق كل الخطط والتوقعات».
المصري طارق عامر« :إن «المركزي
وتاب���ع المحاف���ظ عام���ر« :لقد
المص���ري» ل���ن يتردد ف���ي إتخاذ كل
رك���ز البن���ك المركزي من���ذ إنطالق
اإلج���راءات الالزم���ة لكب���ح جم���اح
اإلصالح اإلقتصادي حتى اآلن على
التضخم ف���ي المس���تقبل» ،موضحاً
دعم اإلس���تقرار النقدي والمالي وال
أن «المركزي» إتخذ إجراءات خالل
س���يما قضي���ة التضخم ،حي���ث يُعد
شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان)
التضخم أم���راً مهماً ،والواضح جلياً
 2022به���دف تحقي���ق اإلس���تقرار
ف���ي العالم ،وهو األمر الذي يش���غل
للنق���د األجنب���ي» ،مش���يراً إل���ى «أن
جميع المجتمعات والشعوب وعندنا
مص���ر س���تتجاوز األزم���ة الحالي���ة
ف���ي مص���ر ،لذل���ك أعطى المش���رّع
المستوردة من الخارج بسبب إرتفاع
البنك المركزي الصالحيات إلتخاذ
محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر متحدث ًا
األسعار عالمياً بما لديها من خبرات
م���ا يُمكن من إجراءات من أجل دعم
متراكمة مع األزمات العالمية».
إستقرار األس���عار ،فمثال في عامي
المصري
المركزي
البنك
محافظ
أض���اف عام���ر« :لق���د أصبحت
 2016و 2017رف���ع البن���ك المركزي
المص���ارف العربية مفخ���رة لبالدنا
أس���عار العائ���د ب���ـ  ،% 10وقد تمت
طارق عامر:
ومجتمعاتنا وشعوبنا ،بما تمتلكه من
الس���يطرة على التضخ���م لينخفض
ويتطور
ضخم
المصرفي
جهازنا
كوادر وقيادات على مستوى عال من
من  % 33إلى  ،»% 3.5مشيراً إلى
ويدافع عن اإلستقرار النقدي
الج���دارة ،إذ مثلت تل���ك المصارف،
أن���ه «رغم مخاوف الكثيرين في ذلك
عل���ى مدار العق���ود الماضية ،صمام
الوقت على تأثي���ر ذلك على التنمية
والمالي في السوق المصرية
األم���ان واإلس���تقرار النق���دي م���ن
وخل���ق ف���رص العم���ل ،لك���ن بتقييم
خ�ل�ال دوره���ا المتميّز والمتداخ���ل في جميع نواح���ي الحياة ،جعلها الفت���رة ،إنطلقت مص���ر في التنمي���ة بأعلى المس���تويات وإنخفضت
الدافع األكبر والمحرك الرئيس���ي للتنمي���ة في بالدنا العربية بفضل معدالت البطالة إلى حوالى .»% 7.5

المحافظ طارق عامر متحدث ًا وبدا جانب من الحضور خالل جلسة اإلفتتاح
)Union of Arab Banks (May 2022
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كبار الشخصيات المصرفية والرسمية المصرية والعربية خالل اإلفتتاح

وأوض���ح المحاف���ظ عام���ر أنه «لمدة  5س���نوات ،حققت سياس���ة
اإلص�ل�اح اإلقتصادي الت���ي إعتمدها رئيس الجمهورية في العام 2016
بن���اء على توصيات البنك المركزي ،إس���تقراراً جي���داً ،وتدفقت رؤوس
األم���وال على اإلقتص���اد المصري ،وأصبح لنا مكانة كبيرة في أس���واق
الم���ال الدولي���ة الضخم���ة ،وإس���تطعنا أن نجذب تموي�ل�اً لمصر لمدد
وصل���ت إل���ى  40عاماً ،وهو ما لم يحدث قبالً .وقد مكنت هذه األموال
الحكومة من توظيفها من أجل تحقيق طموحاتها في التنمية اإلقتصادية
واإلجتماعية ،وتنفيذ خطط التنمية غير المسبوقة في مصر».
وبعدم���ا تحدث عن الس���وق المصرية تعرّضت لخ���روج كبير من
المس���تثمرين الدوليي���ن ،وإرتفاع الضغوط اإلقتصادي���ة الناجمة عن

التضخ���م ،لفت إلى أن البنك المركزي المصري «إتخذ مجموعة من
اإلجراءات اإلس���تباقية مثل إس���تخدام جزء م���ن اإلحتياطي النقدي
لدع���م األس���واق ،وأصدرنا ش���هادات بفائ���دة  ،% 18وإخترنا إتخاذ
خطوة للحفاظ على س�ل�امة وإس���تقرار السوق في مواجهة األحداث
المتصاعدة  -والتي لم تكن ذات طبيعة أو ألس���باب محلية بل كانت
ذات طابع خارجي تماماً  -حيث إحترمنا كل المستثمرين ،ومنحناهم
ح���ق الخ���روج من دون أي عوائ���ق أو تأخير ،وبعدها تحركنا س���ريعاً
لدع���م اإلحتياطيات الدولي���ة ،وأثبتنا قدرتنا على جم���ع التمويل من
أجل ضمان كفاية اإلحتياطيات لدينا».
وف���ي ما يتعلق بالضغ���وط التضخمية ،ق���ال المحافظ طارق عامر
«إتخذ البنك المركزي المصري خطوة س���ريعة لتهدئة إرتفاع األس���عار

محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر متوسِّ ط ًا كبار الشخصيات المصرفية المصرية والعربية

8

احتاد املصارف العربية (أيار/مايو )2022

)Union of Arab Banks (May 2022

محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر مستقب ًال كبار الشخصيات المصرفية والمالية العربية

الناج���م عن العوام���ل الخارجية مرة أخرى ،وذلك من خالل رفع س���عر
الفائ���دة بمقدار  100نقطة أس���اس في م���ارس /آذار  ،2022والتأكيد
على أهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة إلمتصاص الصدمات
والحف���اظ على القدرة التنافس���ية لمصر ،وقد س���اعد ه���ذا التصحيح
البسيط في سعر الصرف في زيادة إيرادات النقد األجنبي .»% 30
أض���اف عام���ر« :إن أولوي���ات البن���ك المرك���زي خ�ل�ال المرحلة
الحالي���ة تتمثل في س���رعة إتخاذ كافة السياس���ات واإلجراءات التي
تضمن اإلس���تقرار النق���دي والمالي ،بدعم من ق���وة وصالبة القطاع
المصرفي الذي تعكسه المؤشرات التالية:
 كفاي��ة رأس الم��ال :إرتف���اع معيار كفاي���ة رأس المال للجهازالمصرف���ي ،حي���ث بلغ في نهاية ديس���مبر /كان���ون األول  2021نحو

 % 22.5مقارن���ة بنح���و  % 14.7ف���ي نهاي���ة ( 2017الح���د األدنى
الرقابي المق���رر  ،)% 12.5فالقطاع المصرفي معزز برؤوس أموال
قوية .وتركز كفاية رأس المال في الش���ريحة األولى من رأس المال،
والت���ي بلغت نح���و  % 18.2م���ن إجمالي األص���ول المرجحة بأوزان
مخاط���ر (الح���د األدنى الرقابي المق���رر  ،)% 8.5وإرتف���اع الرافعة
المالي���ة للجهاز المصرفي التي تبلغ نحو  % 7.3مقابل الحد األدنى
الرقابي المقرر .% 3
 ج��ودة األص��ول :إنخفاض نس���بة القروض غي���ر المنتظمة إلىإجمالي األصول لتبلغ  % 3.5في آخر ديسمبر /كانون األول  2021مقارنة
بنحو  % 4.9في نهاية  ،2017في  2003كانت الديون المتعثرة .% 45
 -الس��يولة :إرتفاع نس���بة الس���يولة بالعملة المحلية لدى بنوك

المحافظ طارق عامر وكبار الشخصيات المصرفية المصرية والعربية والدولية
)Union of Arab Banks (May 2022

احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2022

9

كبار الشخصيات المصرفية والرسمية المصرية والعربية خالل اإلفتتاح

10

احتاد املصارف العربية (أيار/مايو )2022

)Union of Arab Banks (May 2022

كبار الشخصيات المصرفية والرسمية المصرية والعربية خالل اإلفتتاح

)Union of Arab Banks (May 2022

احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2022

11

الجه���از المصرف���ي ،حيث بلغت نح���و  % 45.4في آخر ديس���مبر/
كان���ون األول ( 2021الحد األدنى الرقابي المقرّر  ،)% 20وإرتفاع
نسبة السيولة بالعمالت االجنبية لدى بنوك الجهاز المصرفي ،حيث
بلغ���ت نح���و  % 67.9في آخر ديس���مبر /كان���ون األول ( 2021الحد
األدنى الرقابي المقرر  .)% 25وبلغت نس���بة القروض إلى الودائع لدى
الجهاز المصرفي نحو  % 48.3في آخر ديسمبر /كانون األول .»2021
وأك���د طارق عام���ر «أن جهازنا المصرفي ضخم ،ويتطور ويدافع
عن اإلس���تقرار النقدي والمالي في الس���وق المصري���ة ،ولكي نحقق
المؤش���رات الس���ابقة ،ب���ذل العاملون ف���ي البنك المرك���زي والقطاع
المصرف���ي جه���وداً كبيرة ،وفي صمت وأنا أحييه���م على ما قاموا به
لكي نصل بالقطاع المصرفي إلى الوضع القوي الذي هو عليه اآلن،
كما فقدت البنوك عدداً من زمالئنا خالل عملهم ،وس���قطوا ضحية
إنتش���ار كورونا ونحسبهم ش���هداء لخدمة الوطن» ،مشيراً إلى «أن ما
يواجهنا راهناً هو التضخم المس���تورد ،وهو ما نتعامل معه بوسائلنا،
وس���اعدنا ف���ي ذلك إنتاجن���ا الضخم من الغاز ،وه���ذا وضع ال تتمتع
به الكثير من الدول ،وس���اهم في الحماية من تضخم أس���عار الطاقة
للصناع���ة واإلنت���اج واالفراد ،وتالي���اً تمت حماية األف���راد وقطاعات
اإلنتاج والمنتجات المحلية من صدمة أسعار الوقود العالمية».
وتح���دث عامر أن���ه «في بعض البالد مدخ�ل�ات الصناعة قفزت
 ،% 122ول���م يح���دث ذلك إطالقاً لدينا ،والغاز الذي يقدم للمصانع
س���عره أق���ل بنح���و  4أو  5م���رات من أس���عار الغاز في بع���ض الدول

المتقدم���ة ،بم���ا يعكس حرص الحكومة على دع���م الصناعة ،كما تم
أيض���اً حماي���ة الصناعة بدعم أس���عار الفائدة على الق���روض ،وتالياً
الصناعة المصرية لديها فرص أعلى في المنافس���ة اآلن ،وهنا يأتي
دور رجال األعمال لتعزيز الصناعة واإلس���تفادة من المناخ المش���جع
لإلس���تثمار في الس���وق المصرية والتس���هيالت الت���ي تقدمها الدولة
لدعم القطاعات اإلنتاجية ،بهدف تحقيق مصلحة المواطن البسيط
وتحسين مستوى الحياة».
وق���ال عامر« :لقد بلغت األم���وال المخصصة إلقراض الصناعة
والتجارة والزراعة والخدمات نحو  2.5تريليون جنيه ،وهذه السيولة
الضخم���ة تتح���رك في األس���واق وه���ي روح اإلقتص���اد ،وتعكس قوة
الجهاز المصرفي» ،مش���يراً إلى أن���ه «يجب أ ّال تجعلنا هذه األحداث
الخارجية وتداعياتها ننس���ى التطور الكبير الذي ش���هدته البنوك في
مجال التكنولوجيا المالية ،وقدرة الجهاز المصرفي على التعامل مع
تريليونات العمليات المصرفية وال س���يما في المناس���بات ،مع األخذ
في اإلعتبار مراعاة كل إعتبارات التوسع في تقديم الخدمات المالية
مثل توفير األمن السيبراني الذي أنفقنا عليه إستثمارات ضخمة».
وخلص المحافظ طارق عامر إلى القول« :لقد عزّزنا نظامنا المصرفي
وإستقرارنا المالي من خالل تبني التحول الرقمي وتمكين صناعة التكنولوجيا
المالية  ،FinTecوتمت اإلستفادة من االزمات المتتالية للدفع بالتوجه إلى
مجتمع أقل إعتماداً على النقد ،حيث بلغت نس ��بة الش ��مول المالي % 56.2
في نهاية العام  2021مقارنة بنسبة  % 33في نهاية .»2017

خالل جلسة إفتتاح المؤتمر المصرفي العربي  2022وبدا كبار الشخصيات المصرفية العربية أبرزها رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد
يوسف ،ورئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي زياد خلف عبد ،والمدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب الدكتور الهادي شايب عينو
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رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح
الصباح يلقي كلمته خالل جلسة اإلفتتاح

الصباح:
نطالب صنّاع القرار بعدم اإلعتماد على
اإلستيراد ووضع خطط إستراتيجية
لإلستفادة من الثروة النفطية

وطال����ب رئي����س مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية الش����يخ محمد
الج����راح الصباح ،ص ّن����اع القرار بـ «إستش����راق المرحل����ة الراهنة ،وتعزيز
أمنها الغذائي وعدم اإلعتماد على اإلستيراد وتعزيز التعاون وال سيما في
اإلس����تثمار الزراعي بين الدول العربية» ،مشيراً إلى «أن المرحلة الحالية
تتطلب تكاتف كافة الدول العربية لتخطي هذه األزمة دون خسائر كبيرة».
أض���اف الصب���اح« :أن ثمة أزمة صامتة ق���د تنفجر في أي وقت،
مما يؤكد الحاجة إلى إستراتيجية زراعية عربية عاجلة .هذه األزمة
الدولي���ة قد تترك تداعي���ات خطرة على اإلقتص���ادات العربية ،مما
يدع���و إل���ى التعالي ع���ن الخالفات ،وإي�ل�اء القطاع���ات اإلقتصادية
أقص���ى اإلهتم���ام لمواجه���ة التحديات» ،مش���يراً إل���ى «تجربة مصر
الناجحة في ش���راء كميات غير محدودة من القمح ،وقد نمت زراعة
هذه المادة على األراضي المصرية أيضاً».
وتح���دث الصب���اح ع���ن غ�ل�اء أس���عار البت���رول والغاز ،مش���يراً
إل���ى «معان���اة المنطقة العربية في هذا الش���أن ،مما يت���رك التبعات
اإلقتصادية على الدول العربية».
وخل���ص الصب���اح إلى «إننا ف���ي إتحاد المص���ارف العربية ندعو
إل���ى إستش���راف القرارات المجدي���ة بعدم اإلعتماد على اإلس���تيراد
الزراعي ،ووضع خطط إس���تراتيجية لإلس���تفادة من الثروة النفطية
في مصر ،كما لإلستفادة من القطاعات اإلقتصادية األخرى».

كبار الشخصيات المصرفية المصرية والعربية خالل إفتتاح المؤتمر المصرفي العربي
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الإتربي
األسواق ،وموجات اإلرتفاعات بأسعار
وقال نائب رئيس إتحاد المصارف
السلع األساسية تسبّبت في ظهور شبح
العربي���ة ورئي���س مجل���س إدارة إتحاد
الركود التضخمي ،وهو ما إنعكس في
بنوك مصر ،محم���د اإلتربي« :نتناول
أس���عار الطاقة والس���لع ،وال سيما في
على مدار يومين التطورات اإلقتصادية
ظ���ل تداعي���ات الح���رب بي���ن روس���يا
العربي���ة والت���ي تؤث���ر عل���ى الخط���ط
وأوكرانيا» ،مؤكداً «أن األزمة الروسية
التنموي���ة ،وال س���يما م���ا بع���د جائحة
األوكرانية ألق���ت بظاللها على الكثير
كورون���ا ،وفي ظل الحرب الروس���ية –
م���ن الدول ،وال س���يما في ظل إرتباط
األوكرانية والت���ي أثّرت على مجريات
غالبية ال���دول بعالقات وإلتزامات مع
الحياة اإلقتصادي���ة» ،مالحظاً «زيادة
كال الطرفي���ن» ،داعي���اً إل���ى «ضرورة
أسعار الطاقة ،والتبعات السلبية على
بلورة موقف عربي موحد لتخطي هذه
رئيس مجلس إدارة إتحاد بنوك مصر محمد اإلتربي
تقلبات األس���واق المالية ،ومنذ إعالن
األزمة ،وتعزي���ز اإلصالحات الهيكلية
يلقي كلمته خالل الجلسة اإلفتتاحية
الحرب األوكرانية خيّم الركود العالمي
ف���ي ال���دول العربي���ة ،ودور القط���اع
ف���ي مجاالت متع���ددة ،وال س���يما في
المصرفي العرب���ي للخروج من األزمة
اإلتربي:
المنطقة العربية التي ترتبط بعالقات
الحالية بأقل خسائر».
إقتصادية مع أطراف الصراع».
أضاف اإلتربي« :تش���ير تقديرات
علينا توحيد الرؤى وتعزيز جهود
وأض���اف محمد اإلترب���ي« :يجب
المؤسس���ات الدولي���ة إل���ى إرتف���اع
العربي
اإلقتصادي
التكامل
العم���ل عل���ى إس���تراتيجية متكامل���ة
التضخ���م العالم���ي ،وقد ولّ���دت هذه
واإلتفاق على إجراءات رشيدة
متعددة المح���اور لمواكب���ة التطورات
العوام���ل سلس���لة تحدي���ات أبرزه���ا
إرتفاع التضخم العالمي ،وقيام البنوك
الحاصل���ة والتحدي���ات اإلقتصادي���ة بغية تعظيم اإلقتصادات العربية
لألزمة العالمية الحالي���ة ،والتنوع في
المركزي���ة بزي���ادة الفوائ���د العالمي���ة،
س���بل تمويل مجاالت الطاقة المتج���ددة ،وإعادة النظر في طرق البنوك وإرتف���اع عج���ز الحاج���ات التمويني���ة ،وعدم إس���تقرار حرك���ة المالحة
وأدواته���ا لدعم المجاالت الزراعي���ة وتحقيق األمن الغذائي» ،داعياً إلى البحري���ة والجوية ،مما يدعو إلى ض���رورة تدبير حزم تحفيزية للصمود
«تنش���يط التحالف���ات المالية والمصرفية بين ال���دول العربية ،مع تعزيز في مواجهة تبعات الحرب».
وق���ال اإلترب���ي« :علين���ا توحي���د ال���رؤى وتعزي���ز جه���ود التكام���ل
اإلس���تثمار ف���ي العنصر البش���ري ،لزي���ادة الق���درات الفني���ة ،وضرورة
اإلس���راع ف���ي مجهودات الرقمن���ة والتحول الرقمي» ،مؤك���داً «أن البنك اإلقتص���ادي العرب���ي ،واإلتف���اق عل���ى إجراءات رش���يدة ،بغي���ة تعظيم
المرك���زي المص���ري ق���ام بجهود كبيرة ف���ي التحول الرقم���ي على مدار اإلقتصادات العربية للخروج من األزمة الراهنة .علماً أننا مقبلون على
أزمة طاقة ،وعلينا تنش���يط التحالفات المالي���ة والمصرفية بين الدول
السنوات األخيرة ،ما ساهم في التغلب على تحديات «كوفيد .»19 -
وق���ال اإلترب���ي« :إن الموجات التضخمي���ة العالمية التي تش���هدها العربي���ة ،وتكوين مجموعة إتصاالت عربية لمتابعة إجراء المش���اورات
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النقدي���ة ،وعل���ى ه���ذا األس���اس ،تم
تطوي���ر منتجات إس���تثمارية وأدوات
مالية جديدة صديقة للبيئة والمناخ،
وتتس���م باإلستدامة والمسؤولية ،من
بينها الس���ندات الخضراء ،وصكوك
اإلستثمار الخضراء وغيرها».

والح��� ّد م���ن التداعي���ات ،وزي���ادة
اإلس���تثمار ف���ي الم���وارد البش���رية
العربية ،واإلس���راع في تحقيق نموذج
الرقمنة ،والتطوير واإلبداع في الذكاء
اإلصطناع���ي ،والتوس���ع ف���ي ط���رح
خدم���ات مصرفية جدي���دة ،واإلتفاق
على آلي���ات جديدة مش���تركة ،بتبادل
Vaeth
الخب���رات والمعلوم���ات ،مما يس���مح
وتناول المدير العام لمؤسس���ة
بإدارة المخاط���ر اإلقتصادية ،وزيادة
فرانكف���ورت للتموي���ل ،FMF
اإلس���تثمارات ومنها التمويل األخضر
ألمانيا  Hurbertus Vaethفي
مما ينعكس على أطر العمل واإلنتاج».
وخل���ص اإلترب���ي إل���ى الق���ول :المدير العام لمؤسسة فرانكفورت للتموي ل Hurbe r FMF
كلمته أهمية التعاون بين مؤسس���ة
 tus Vaethيلقي كلمته
«يس���تطيع القط���اع المال���ي ،متابع���ة
فرانكف���ورت للتموي���ل والمصارف
التط���ورات اإلقتصادي���ة والبيئي���ة
والمؤسس���ات المالي���ة العربي���ة،
الجديدة» ،داعياً إلى «التنسيق العربي في تعزيز اإلقتصاد األخضر» .معتب���راً «أن ه���ذا التع���اون حقق نتائ���ج مالية مزده���رة ،وإنعكس
عل���ى العالقات المتين���ة بين ألماني���ا والبلدان العربية» ،مش���دِّداً
وختم اإلتربي« :ال شك في أن أجندة أهداف التنمية المستدامة عل���ى أهمية التعاون اإلقتصادي والمالي بين الجانبين ،ومش���يداً
لع���ام  ،2030وإتفاق باريس للمناخ ،يُمثالن نقطتي تحول رئيس���يتين بأهمي���ة «إنعقاد القم���ة المصرفية العربية الدولي���ة للعام 2022
ف���ي دف���ع العم���ل العالم���ي من أج���ل تعزيز التح���ول نح���و اإلقتصاد في فرانكفورت في حضور كبار الش���خصيات المصرفية العربية
األخضر ومعالجة ظاهرة التغيُّر المناخي .وقد س���اهم تنفيذهما في واأللمانية واألوروبية ،وال���ذي يؤكد أواصر العالقات اإلقتصادية
نمو الوعي البيئي ودمج اإلس���تدامة في القطاع العالمي ،مما يُش���ير والمصرفية المتينة بين الجانبين العربي واألوروبي وال س���يما مع
إلى تحول نوعي في طريقة إدارة الوساطة المالية وهيكلة المعامالت الجانب األلماني».

متخصصة خالل جلسة إفتتاح المؤتمر المصرفي العربي 2022
ِّ
شخصيات مصرفية مصرية وعربية ودولية
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محيي الدين

وق���ال المبع���وث الخ���اص لألمين الع���ام لألمم المتح���دة لتمويل
التنمي���ة المس���تدامة ،المدي���ر التنفي���ذي لصن���دوق النق���د الدولي،
واش���نطن الدكت���ور محم���ود محي���ي الدي���ن« :إن المصان���ع والمزارع
والمتاجر يجب أن نس���تثمر فيها مس���تقبالً ،وكلم���ا إجتمعت الدول
العربية تخرج النتائج المثمرة ،لكل الشعوب العربية».
أضاف د .محيي الدين« :نواجه حروباً عدة بينها مواجهة األزمة
الصحي���ة (كورونا) والحرب الروس���ية – األوكرانية ،وأزمتنا العالمية
المتعلق���ة بالمناخ .فثمة تح���د يرتبط بالتحول الرقمي ،حيث التعامل
م���ع هذا التط���ور يُعزّز المؤسس���ات ،فض�ل�اً عن أهمية اإلس���تدامة
اإلقتصادي���ة .فإم���ا نكون ج���زءاً من الحل ،وش���ركاء ف���ي العائد ،أو
ضحايا اإلنقسام».
وتابع د .محيي الدين« :ثمة خطورة تُهدّد الحياة وسبل المعيشة،
لذا ندعو إلى اإلستثمار وإستخدام التكنولوجيا المتخصصة بالطاقة،
فيما إنخفضت تكلفة الطاقة الشمس���ية والرياح .أما اإلس���تثمار في
ال مزدهراً .فمصادر الطاقة األحفورية
مجال الطاقة فيوفر مس���تقب ً
إلى زوال».
ولف���ت د .محي���ي الدين إلى «أن التده���ور اإلقتصادي في أوروبا
جاء نتيجة عدم وجود الطاقة البديلة» ،مشيراً إلى «أهمية اإلستعداد
للتصورات اإلقتصادية بغية اإلس���تثمار في طاق���ة الرياح واإلقتصاد
ال لبرام���ج العمل
األخض���ر» .وق���ال« :يج���ب أن نتبنّ���ى منهجاً ش���ام ً
المناخ���ي ،فالمن���اخ ه���و الهدف الـ  13م���ن األهداف ال���ـ  17للتنمية،
فبع���ض الدول األوروبية تهتم بتغيّرات المناخ ،حيث دخلنا في مرحلة
غير منضبطة على صعيد تغيّرات المناخ .فال خير في عدم التعامل
م���ع تغيّرات المناخ ،حيث يزداد الفقر» ،داعياً مصر إلى «التعامل مع
مناهج تغيّرات المناخ».
وتابع د .محيي الدين« :ثمة بُعد إقليمي لتشارك حتمي في شأن
تغيّ���ر المناخ والتنمية المس���تدامة ،بغية المس���اهمة في التوفيق بين
الع���رض والطل���ب» ،متحدثاً عن «أهمي���ة تفعيل التنمية المس���تدامة

المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة لتمويل التنمية
المستدامة الدكتور محمود محيي الدين
يلقي كلمته في حفل اإلفتتاح

د .محيي الدين:
إما نكون جزءاً من الحل وشركاء
في العائد أو ضحايا اإلنقسام
حيال التنمية المستدامة
والمش���روعات المختلفة» ،مش���يراً إلى «تجربة مصر حيال مش���روع
الحياة الكريمة ،والذي يتجاوز  15مليار دوالر س���نوياً بغية اإلستثمار
في البنى األساسية التكنولوجية واإلستثمار في التنمية ،حيث يشعر
المواطنون أن هذه القمم العالمية تقوم بنتائج ضرورية وعملية».
وخت���م د .محي���ي الدي���ن متحدث���اً ع���ن «أهمي���ة اإلس���تثمار في
الزراع���ة ،والصناعة وخدمات النمو ،بخالف ما يعتقد البعض ،حيث
البن���وك العربية تقوم بالتعاون مع الحكومات العربية لتحقيق النتائج
اإلقتصادية والمالية المجدية».

متخصصة خالل جلسة إفتتاح المؤتمر المصرفي العربي
ِّ
مشاركة مصرفية مصرية وعربية
)Union of Arab Banks (May 2022
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فتوح

وألق���ى األمين العام إلتحاد المصارف العربية وس���ام حس���ن فتوح
كلمته الرئيس���ية في إفتتاح المؤتمر فقال« :نس���تكمل معاً حفل اإلفتتاح
بتكري���م نخب���ة م���ن عالم المص���ارف واإلقتص���اد ،وهم قي���ادات عربية
عمالقة برزت في موطنها والعالم .وبكل إعتزاز يُضيء إتحاد المصارف
العربية على تجربتهم ومس���يرتهم وإنجازاتهم التي كان لها األثر الكبير
ف���ي تطوير الصناعة المصرفية وتعزي���ز النم ّو اإلقتصادي في منطقتنا
العربية ،ليتعرّف العالم والمجتمع المصرفي العربي والدولي على هذه
الشخصيات التي تميّزت بروح العطاء واإلبداع والريادة».

األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح
يلقي كلمته في المؤتمر

فتوح:
إتحاد المصارف العربية يُكرّم
شخصيات مصرفية وإقتصادية عربية
لعبت دوراً بارزاً على الصعيدين
المصرفي والتنموي

أض���اف فت���وح« :ثم���ا ُر العل���مِ ال حدود له���ا في إح���داث التغيير،
وعند الس���ؤال عن السياس���ات النقدية ،والم�ل�اءة التي تحفظ الثقة،
وتنش���ر مناخ اإلطمئن���ان ،نجد الجواب في تفاصيل مس���يرة الدكتور
زياد فريز ،المحافظ الس���ابق للبنك المركزي األردني ،الذي يستريح
اليوم بعد مس���يرة عطاء غير مس���بوقة حافلة بالبرامج والهندس���ات
واآللي���ات المالي���ة والنقدية الناجحة ،بعقل راج���ح وذهنية عالية في
أمانة المسؤولية واحترام الشعور الوطني باقتصاد قويّ .
لقد تميّز عهد الدكتور زياد فريز بتطوّر البنك المركزي األردني
ف���ي العديد من المجاالت ،بينها أنظم���ة الدفع اإللكتروني والرقمي،
ودع���م قط���اع المؤسس���ات الصغي���رة والمتوس���طة ،وش���كّل المظلة
الرقابي���ة التي ش���ملت معظم المؤسس���ات المالية ،كم���ا طوّر أنظمة
التمويل الفاعلة في كل المراحل وخصوصاً في مرحلة الجائحة.

المتخصص خالل الحفل اإلفتتاحي للمؤتمر في القاهرة
ِّ
جانب من الحضور المصرفي
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إتحاد المصارف العربية يكرِّم الدكتور زياد فريز – المحافظ السابق للبنك المركزي األردني
بجائزة محافظ العام  ،2021وبدا محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر ،رئيس إتحاد البنوك المصرية محمد اإلتربي،
رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح
ورئيس اإلتحاد الدولي للمصرفيين العرب د .جوزيف طربيه

إنن���ا الي���وم نتق���دّم م���ن
المك���رّم الدكت���ور زي���اد فريز
بكلم���ة ش���كر م���ن القل���ب،
ونق���ول ل���ه :إ ّن األزم���ات
والتحدي���ات ه���ي المح���ك
الحقيق���ي للتج���ارب واألفكار
والعبقري���ات ،ومعاليك���م خير
من تصدّى لها.
ويتشرّف إتحاد المصارف
العربي���ة أن يمنحك���م جائ���زة
محاف���ظ الع���ام للع���ام 2021
تقديراً لمس���يرتكم المشرّفة
والمضيئ���ة في عال���م المهنة
المصرفية العربية».

صورة جماعية رسمية لكبار الشخصيات المصرفية المصرية والعربية

المتخصص في المؤتمر المصرفي العربي
ِّ
جانب من الحضور المصرفي
)Union of Arab Banks (May 2022
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وتحدث األمين العام إلتحاد
المص���ارف العربية قائ�ل�اً « :كما
يتشرّف إتحاد المصارف العربية
أن يُك���رّم الي���وم رائ���داً م���ن روّاد
العم���ل االقتص���ادي والتنم���وي
الدول���ي ،خبي���راً إقتصادي���اً
محنّ���كاً ،تمت���د خبرت���ه المهني���ة
ألكث���ر من ثالثين عاماً في مجال
التموي���ل الدول���ي والتنمي���ة ،إنه
الدكت���ور محم���ود محي���ي الدين،
المبع���وث الخاص لألمي���ن العام
لألم���م المتحدة لتموي���ل التنمية إتحاد المصارف العربية يكرِّم الدكتور محمود محيي الدين – المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة
لتمويل التنمية المستدامة ،ورائد قمّ ة المناخ والمدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي –
المس���تدامة ،ورائد قمّ���ة المناخ
ممثل المجموعة العربية بجائزة الرؤية القيادية لعام ،2022
والمدي���ر التنفيذي ف���ي صندوق
وبدا المحافظ طارق عامر ،محمد اإلتربي ،الشيخ محمد الجراح الصباح ،د .جوزيف طربيه
النق���د الدولي– ممثل المجموعة
العربية.
ش���غل خالل مس���يرته الحافل���ة بالعط���اء العديد م���ن المناصب الشابة المنبثقة عن المنتدى اإلقتصادي في  .2005كما عمل أستاذاً
القيادية العليا ،بينها :وزيراً لإلستثمار في مصر خالل الفترة  -2004لإلقتصاد والتمويل في كلية اإلقتصاد والعلوم السياس���ية في جامعة
 ،2010وتبوأ منصب المدير المنتدب المس���ؤول عن التنمية البشرية القاهرة ،و«أس���تاذاً زائ���راً» في العديد من الجامع���ات المرموقة في
والتنمية المس���تدامة ف���ي البنك الدولي ،والحد م���ن الفقر ،واإلدارة مصر وكوريا واإلمارات والمملكة المتحدة.
االقتصادي���ة ،وتمويل القطاع الخ���اص وتنميته ،ومبعوث رئيس البنك
ويتش���رّف اتح���اد المص���ارف العربي���ة الي���وم بتقدي���م جائزة
الدول���ي الخاص لأله���داف اإلنمائية لأللفية ،والس���كرتير التنفيذي
للجنة التنمية المنبثقة عن مجلس محافظي مجموعة البنك الدولي .الرؤي���ة القيادي���ة لع���ام  2022وتقديم الوس���ام الذهب���ي لمعالي
كم���ا عمل ف���ي العديد من مجال���س اإلدارة في البن���ك المركزي الدكت���ور محمود محيي الدين تقديراً لجهوده في تعزيز العالقات
المصري وقطاع الش���ركات ،وعضواً في مجموعة القيادات العالمية االقتصادية العربية الدولية».

كبار الشخصيات المصرفية المصرية والعربية خالل حفل إفتتاح المؤتمر المصرفي العربي 2022
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وتاب���ع فت���وح« :بكثي���ر م���ن
اإلعتزاز أيضاً ،يتش���رّف إتحاد
المص���ارف العربي���ة أن يُك���رّم
الي���وم علم���اً من أع�ل�ام المهنة
المصرفية ف���ي عالمنا العربي،
ورائ���داً م���ن رواد الصناع���ة
المصرفي���ة ،حقّ���ق خ�ل�ال
مس���يرته الرائ���دة إنج���ازات
عمالق���ة كان لها الفضل الكبير
ف���ي رف���د القط���اع المصرف���ي
إتحاد المصارف العربية يكرِّم عادل عبد الوهاب الماجد – نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي
الكويت���ي والعربي بأفكار مميّزة
لبنك بوبيان  -الكويت بجائزة الشخصية المصرفية العربية لعام ،2021
وإبتكارات عمالقة ،نقلت المهنة
وبدا المحافظ طارق عامر ،محمد اإلتربي ،الشيخ محمد الجراح الصباح ،د .جوزيف طربيه
المصرفي���ة الكويتي���ة والعربي���ة
وشخصيات مصرفية كويتية
مص���اف العم���ل المصرفي
ّ
إلى
المتمتّع بالمعايير الدولية.
إنه الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان األستاذ عادل عبد
وخل���ص وس���ام حس���ن فتوح إل���ى الق���ول« :لقد آلمن���ا رحيل
الوهاب الماجد ،الذي أسهم إسهامات كبيرة ومميّزة طوال ثالثة المصرفية القديرة الس���يدة ميرفت سلطان ،رئيسة مجلس إدارة
عقود من العمل المصرفي الكويتي ،فإضافة إلى دوره المميّز في البنك المصري لتنمية الصادرات .مس���يرة هذه الس���يدة الرائدة
تطوير بنك بوبيان ليصبح أسرع المصارف نمواً في الكويت ،فقد ش���كّلت عبر المناصب العديدة التي ش���غلتها نموذج���اً يُحتذى به
أدرك أهميّ���ة التحوّل الرقم���ي ،إذ يُمثل بنك بوبيان حالياً المركز في العزيمة واإلصرار والنجاح .لقد فقدنا بغيابها رمزاً مصرفياً
األوّل ف���ي خدم���ة العمالء والثق���ة ،واالبتكار واإلب���داع إلى جانب مثاب���راً صادق���اً ،وصنّفت بين النس���اء األكثر تأثي���راً في القطاع
احتالل تطبيقه اإللكتروني مركزاً متقدّماً بين التطبيقات األفضل المالي في الشرق األوسط وأفريقيا.
واألكثر اس���تخداماً في الكويت ،حي���ث أطلق بنك بوبيان أكثر من
 30خدم���ة ومنتجاً رقمياً جديداً على مس���توى الس���وق الكويتي،
إنن���ا في إتحاد المص���ارف العربية ،ننحني إج�ل�االً لفقيدتنا
مؤمناً بأن رقمنة الخدمات ستساعد على تحقيق الشمول المالي الغالي���ة ،ونُكرّمه���ا اليوم ب���درع إتحاد المص���ارف العربية تقديراً
في عالمنا العربي من خالل فتح الحس���ابات البنكية ،واالستفادة لمس���يرتها المش���رّفة في المهنة المصرفية العربية .رحمها اهلل
من مزاياها مع اإلطمئنان إلى توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة وإلى روحها الطاهرة السالم.
اإلسالمية الغرَّاء.
إ ّن مجل���س إدارة اتح���اد
المص���ارف العربي���ة ،يُك���رّم
الي���وم األس���تاذ ع���ادل عب���د
الوه���اب الماج���د بصفت���ه
الشخصية المصرفية العربية
لع���ام  2021تقدي���راً لجه���وده
الرائدة والمميّ���زة في التمويل
اإلس�ل�امي ،واالرتق���اء به���ذا
القط���اع الحي���وي إل���ى أفضل
المواقع عربياً ودولياً».

إتحاد المصارف العربية يقدِّ م درع ًا تذكاري ًا باسم الراحلة ميرفت سلطان،
ويتسلّم الدرع الدكتور أحمد جالل ،نائب الرئيس والعضو المنتدب  -البنك المصري لتنمية الصادرات

)Union of Arab Banks (May 2022
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جلسات المؤتمر المصرفي العربي لعام  2022في القاهرة:

تأثيـر األزمـة الدوليـة على األمـن الغذائـي العربـي
أص��در كل م��ن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ،بداية العام  ،2022توقعاتهما للنمو اإلقتصادي ،بحدوث تباطؤ في النمو العالمي
عن العام الس��ابق ،ليتراجع بنس��بة  % 1.4عن العام  2021نتيجة إستمرار أزمة كورونا ،وتناقص الدعم المالي في االقتصادات الكبرى،
وإختناقات العرض المستمرة بسبب عدم تمكن اإلنتاج من تلبية الطلب المتزايد.

كبار الشخصيات المصرفية المصرية والعربية خالل جلسات العمل في المؤتمر المصرفي العربي 2022

22

ترك���ت األزمة الروس���ية  -األوكرانية ،أثراً س���لبياً بالغ الخطورة
على المنطقة العربية والعالم بشكل ملحوظ ،حيث تحوّلت إلى حرب
واسعة النطاق داخل أوكرانيا ،لتزيد من الضغوط السلبية على النمو
العالم���ي ،ولتدف���ع المؤسس���تين الماليتين الدوليتي���ن لتضيفا مزيداً
من التخفيض لتوقعاتهما للنمو ،بس���بب التخوّف من توقف إمدادات
الطاقة إلى أوروبا بش���كل أساس���ي ،وهو ما دفع بأس���عار النفط إلى
احتاد املصارف العربية (أيار/مايو )2022

الوصول الى مستويات قياسية.
وفرض���ت الوالي���ات المتح���دة واإلتح���اد األوروب���ي وع���دد آخر
م���ن الدول الغربية ،عقوبات واس���عة وش���ديدة على روس���يا ،ش���ملت
القطاع���ات اإلقتصادية والمالية والمصرفية والتجارية ،وتتزايد هذه
العقوبات يوماً بعد يوم وبوتيرة كبيرة ،ومن أهمها قرار فصل روس���يا
عن نظ���ام التحويل المصري «الس���ويفت»  ،SWIFTومنع مصارف
)Union of Arab Banks (May 2022

روس���ية م���ن التعامل به���ذا النظام ،حيث إن هذا القرار س���يؤدي إلى
تداعيات سلبية على النظام المالي العالمي.
من جهة أخرى ،فإن الحرب المندلعة على األراضي األوكرانية ،قد
تؤدي إلى توقف صادراتها كلياً ،ومن أهمها صادرات الحبوب والزيوت.
وبالتوازي ،فإن عقوبات الدول الغربية على روسيا قد تمنعها من تصدير
إنتاجه���ا الزراعي ،ما يُفاقم من تداعيات األزمة على األمن الغذائي في
العديد من الدول وعلى رأسها الدول العربية.
وف���ي حين أن هذه األزمة تش���كل تهديداً للمنطق���ة العربية لناحية
األم���ن الغذائي ،فهي قد تؤدي الى نش���وء فرص عديدة للدول العربية،
منها إرتف���اع اإليرادات النفطية للدول المنتج���ة للنفط ،والذي ينعكس
إيجاب���اً على الدول األخرى في مجاالت وقنوات عديدة كاإلس���تثمارات
المباش���رة وتحويالت المغتربين ،وإحتمال تح���ول األموال الخارجة من
روسيا بسبب العقوبات إلى المنطقة العربية ،كذلك السعي الجدي إلى
تعزي���ز اإلكتفاء الغذائي العربي عبر اإلس���تثمار ف���ي قطاع الزراعة بين
الدول العربية.
وف���ي ض���وء كل ذلك ،س���عى إتحاد المص���ارف العربية من خالل
عق���ده مؤتمره المصرفي الس���نوي بعنوان «تداعي���ات األزمة الدولية
وتأثيره���ا عل���ى األوض���اع اإلقتصادية ف���ي المنطق���ة العربية» ،وفي
القاه���رة ،لط���رح التحدي���ات والمخاطر المتعددة الت���ي تضغط على
آف���اق التعافي اإلقتصادي العالمي والعرب���ي ،والتحديات التي تواجه
المنطق���ة العربية ف���ي ظل األزمة الجيوسياس���ية الجدي���دة ،وكيفية

تحوي���ل تلك التحديات إلى فرص عبر وضع السياس���ات واإلجراءات
المناس���بة الحتوائه���ا والتقليل من تداعياتها عل���ى النمو االقتصادي
والتنمي���ة المس���تدامة ف���ي المنطق���ة العربي���ة ،وعلى آف���اق التعافي
اإلقتص���ادي العالم���ي والعرب���ي ،والتحدي���ات التي تواج���ه المنطقة
العربية في ظل األزمة الجيوسياس���ية الجدي���دة ،وكيفية تحويل تلك
التحدي���ات إلى فرص عبر وضع السياس���ات واإلجراءات المناس���بة
إلحتوائه���ا والتقلي���ل من تداعياته���ا على النمو اإلقتص���ادي والتنمية
المستدامة في المنطقة العربية.
وناقش���ت فعالي���ات المؤتم���ر عل���ى م���دى خمس جلس���ات ،آخر
المس���تجدات والتطوّرات على الس���احتين الدولي���ة واإلقليمية في ما
يتعلّ���ق بتداعيات األزمة الدولية وتأثيره���ا على األوضاع االقتصادية
ف���ي منطقتنا العربية ،وم���ن بينها التحديات والمخاط���ر التي تواجه
األمن اإلقتصادي في ظ ّل األزمة الجيوسياسية الدولية وتأثيرها على
األمن الغذائي العربي ،إضافة إلى مناقش���ة تداعيات أس���عار النفط
والغاز عالمياً والبدائل المطروحة ،وتفاعل األس���واق المالية العربية
مع األزمة وآفاق التحويالت المالية.
يُذكر أنه إنعقد مؤتمر صحافي في بداية اليوم الثاني لجلس���ات
العم���ل ،تناول اإلع�ل�ان عن القم���ة المصرفية العربي���ة الدولية لعام
 2022ف���ي فرانكف���ورت ،ش���ارك في���ه كل م���ن األمين الع���ام إلتحاد
المصارف العربية وسام حسن فتوح ،ومدير عام مؤسسة فرانكفورت
للتمويل .Hubertus Vaeth ،FMF

اليوم الأول

جلسة العمل األولى
«تأثير األزمة الدولية على األمن الغذائي العربي»

الدكتور سعد نصار ،البروفسور إبراهيم الدخيري ،الدكتور فراس ملحم ،الدكتور سليم شاهين

تناولت جلس���ة العم���ل األولى بعنوان «تأثير األزم���ة الدولية على
األمن الغذائي العربي» ،نقاطاً عدة تركزت على سيناريوهات إنقطاع
)Union of Arab Banks (May 2022

واردات القم���ح وال���ذرة والحب���وب من روس���يا وأوكرانيا إل���ى الدول
العربية ،والبدائل المتوافرة على المديين القصير والمتوسط ،واألمن
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2022
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الغذائي العربي الذاتي من خالل اإلس���تثمار في مشاريع زراعية بين
الدول العربية ،ومؤشرات األمن الغذائي للدول العربية.
وألقى الكلمات الرئيس���ية في هذه الجلس���ة كل من :مستش���ار
الوزير للسياس���ات الزراعية ،وزارة الزراعة وإس���تصالح األراضي،
مصر الدكتور س���عد نصار ،والمدير العام للمنظمة العربية للتنمية

الزراعية – جامعة الدول العربية ،البروفس���ور إبراهيم الدخيري،
ومحاف���ظ س���لطة النقد الفلس���طينية ،فلس���طين الدكت���ور فراس
ملحم ،ونائب حاكم مصرف لبنان ،الدكتور س���ليم شاهين ،والمدير
اإلقليمي  -برنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة ،برافن أغروال
.Praveen Agrawal

جلسة العمل الثانية
«إرتفاع أسعار النفط والغاز عالمي ًا والبدائل المطروحة»

الدكتور حمد الحساوي ،أسامة كمال ،أسامة أحمد بن صالح بخاري ،شريف أيوب ،الدكتور وليد علم الدين
خاص -القاهرة -رجاء كموني /هيثم العجم

تناولت جلس���ة العمل الثانية بعنوان «إرتفاع أس���عار النفط والغاز
عالمي���اً والبدائ���ل المطروحة» ،نقاط���اً تركزت على ماهية إس���تفادة
الدول العربية المصدرة للنفط حيال إرتفاع األس���عار ،وكيفية تحقيق
التوازن في أسواق النفط عبر زيادة صادرات الدول العربية ،والفرص
المتاحة لإلستثمار المصرفي العربي في الطاقة البديلة.
ترأس الجلس���ة ،األمين العام إلتحاد مصارف الكويت ،الدكتور حمد

الحس���اوي .تحدث فيها كل من :وزير البترول األس���بق ،مصر ،المهندس
أس���امة كمال ،وعض���و مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الممارس���ات البنكية،
غرفة التجارة الدولية ،المملكة العربية السعودية ،أسامة أحمد بن صالح
بخاري ،والمدير المالي الرئيسي للشركة العربية لإلستثمارات البترولية
 ،APICORPالس���عودية ،ش���ريف أي���وب ،والرئيس التنفي���ذي لـ The
 ،Amdeya Groupالواليات المتحدة ،الدكتور وليد علم الدين.

المتخصص في المؤتمر المصرفي العربي 2022
ِّ
جانب من الحضور المصرفي

24

احتاد املصارف العربية (أيار/مايو )2022

)Union of Arab Banks (May 2022

اليوم الثاني
القمة الم�صرفية العربية الدولية  2022في فرانكفورت

المؤتمر الصحافي الذي عقده األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح
و  Hubertus Vaethفي اليوم الثاني للمؤتمر المصرفي العربي في القاهرة
في سياق اإلعالن عن القمة المصرفية
العربية الدولية  2022في فرانكفورت
إتحاد المصارف العربية ومؤسسة فرانكفورت للتمويل FMF
يفتحان مجال التعاون مع البنوك األوروبية من فرانكفورت

في س���ياق المؤتم���ر المصرفي العرب���ي لعام  2022ف���ي القاهرة،
الذي إنعق���د في العاصمة المصرية القاهرة ،بعنوان« :تداعيات األزمة
الدولي���ة وتأثيرها عل���ى األوض���اع اإلقتصادية في المنطق���ة العربية»،
برعاي���ة وحضور محافظ البنك المركزي المص���ري طارق عامر ،عقد
األمين العام لإلتحاد وسام حسن فتوح ،ومدير عام مؤسسة فرانكفورت
للتموي���ل  ،Hubertus Vaeth ،FMFمؤتمراً صحافياً لإلعالن عن

وسام حسن فتوح يتلقى قميص مؤسسة فرانكفورت للتمويل
عربون محبة وتقدير وتعاون عربي  -ألماني

وسام حسن فتوح متحدث ًا خالل المؤتمر الصحافي وبدا Hubertus Vaeth

26

احتاد املصارف العربية (أيار/مايو )2022

)Union of Arab Banks (May 2022

القم���ة المصرفي���ة العربية الدولية لع���ام  ،2022فرانكف���ورت ،بعنوان
«اإلستجابة للصدمات العالمية وإدارة حالة عدم اليقين» ،والتي ستعقد
في ش���هر يونيو/حزيران  .2022علماً أن السيد Hubertus Vaeth
كان أه���دى خ�ل�ال المؤتمر الصحافي ،األمين الع���ام إلتحاد المصارف
العربية وسام حسن فتوح ،قميص مؤسسة فرانكفورت للتمويل ،كعربون
محبة وتقدير ،تعبيراً عن اإلنفتاح والتعاون بين المصارف والمؤسسات
المالية العربية واألوروبية وال سيما األلمانية منها.
فتوح

وقال وس���ام حس���ن فتوح« :إن أبرز المواضيع المطروحة على أجندة
القمة المصرفية في فرنكفورت ،والتي تتمثل في التحالفات الجيوسياسية
واالقتصادي���ة الجديدة ،والحقب���ة الجديدة من التعاون العربي – األوروبي،
هي العقوبات الدولية وتداعياتها على إمدادات الطاقة ،والتجارة العالمية،
والتغير المناخي» ،مشيراً إلى «أن القمة ستتطرّق أيضاً إلى مناقشة تأثير
األزمة على أس���واق رأس المال ،والتحويالت المصرفية والتدفقات المالية
العالمية ،وتوقف الصادرات الغذائية من أوكرانيا وروسيا وأثره على األمن
الغذائ���ي العرب���ي» ،الفتاً إل���ى «أن الموضوعات المطروح���ة تتضمّن أيضاً
التحالف���ات اإلقتصادي���ة بي���ن الصين والهند وروس���يا ،مقابل ق���وة الغرب

اإلقتصادي���ة ،كذل���ك التحديات التي تواجه إس���تدامة النم���و اإلقتصادي»،
مش���دداً على أهمية «التعاون مع البنوك األوروبية إنطالقاً من فرانكفورت
– ألماني���ا ،مم���ا يُع���زّز التعاون المصرف���ي العربي – األوروب���ي ويزيد من
فاعلية اإلنفتاح المصرفي والثقافي العربي – األوروبي».
Hubertus Vaeth

م���ن جهت���ه تحدث مدير ع���ام مؤسس���ة فرانكف���ورت للتمويل ،FMF
 Hubertus Vaethفق���ال« :لق���د أصبح صعباً التعام���ل مع التحويالت
المالي���ة في ظل التعقيدات المرتبطة بها .لكن علينا التش���ديد على أهمية
وجود األشخاص المتخصصين في قمة فرانكفورت ،كما أنكم ستلتقون في
هذه القمة المصرفية ،األشخاص المناسبين في البنوك التجارية وغيرها،
والعمل والتعاون معهم بغية الحصول على التسهيالت التجارية المناسبة».
أض���اف « :Hubertus Vaethلدين���ا ش���ركات تأمين وش���ركات
ومؤسسات رديفة تساعد البنوك العربية على توسعها الخارجي ،وذلك
وفق اإلجراءات التنظيمية المعتمدة مع أوروبا» ،مش���يراً إلى «أن هناك
أيض���اً مؤسس���ات تنظيمية مالي���ة أخرى ،كما تتواجد مؤسس���ات مالية
أميركية ويابانية ،ونش���جع البنوك العربية على المشاركة والحضور في
قمة فرانكفورت وإقتناص الفرص».

المتخصص
ِّ
جانب من الحضور المصرفي العربي
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شخصيات مصرفية مصرية وعربية خالل جلسات العمل في المؤتمر المصرفي العربي 2022
)Union of Arab Banks (May 2022
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جلسة العمل األولى
«تفاعل األسواق المالية العربية
مع األزمة وآفاق التحويالت المالية»

الدكتور رامي الدكاني متوسط ًا الدكتور محمد فريد صالح ،ومازن الوظائفي ،وأحمد شمس الدين و محمد متولي

تناولت جلس ��ة العمل األولى بعنوان «تفاعل األس ��واق المالية العربية مع
األزمة وآفاق التحويالت المالية» ،نقاطاً عدة أبرزها تحول إستثمارات وودائع
عالمية إلى األسواق والمصارف العربية ،وإنعكاسات األزمة على أسواق رأس
المال والبورصات ،وإحتماالت زيادة التضخم ورفع أسعار الفائدة.
ترأس الجلسة ،األمين العام إلتحاد أسواق المال العربية ،لبنان ،الدكتور

رام ��ي الدكاني .وتحدث فيها كل من :رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية،
مصر ،الدكتور محمد فريد صالح ،والرئيس التنفيذي لبورصة عمّان ،األردن،
مازن الوظائف ��ي ،ورئيس قطاع البحوث ،المجموعة المالية هيرميس ،مصر،
أحم ��د ش ��مس الدين ،والرئي ��س التنفيذي والعضو المنتدب – ش ��ركة إن آي
كابيتال ،محمد متولي.

المتخصص خالل جلسات العمل
ِّ
جانب من الحضور المصرفي المصري والعربي
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جلسة العمل الثانية
«المخاطر التي تواجه النمو اإلقتصادي العالمي
في ظل االزمة الجيوسياسية الدولية»

طارق فايد متوسِّ ط ًا الدكتور خالد حنفي والدكتور بهجت أبو النصر

تناولت جلس���ة العمل الثانية بعنوان «المخاطر التي تواجه النمو
اإلقتص���ادي العالم���ي في ظل االزمة الجيوسياس���ية الدولية» ،نقاطاً
عدة هي :نش���وء تحالفات وتكتالت إقتصادية ومالية جديدة ،وتراجع
النمو اإلقتصادي العالمي نتيجة األزمة ،وتأثيرات األزمة على الدول
الفقيرة وذات المديونية المرتفعة.

ترأس الجلس���ة ،رئيس مجل���س اإلدارة والرئي���س التنفيذي لبنك
القاهرة ،مصر طارق فايد .وتحدث في الجلسة كل من :األمين العام
إلتح���اد الغ���رف العربية الدكتور خال���د حنفي ،واألمي���ن العام للغرفة
التجاري���ة العربي���ة البرازيلية ،البرازي���ل ،تامر منص���ور ،ومدير إدارة
التكامل اإلقتصادي ،جامعة الدول العربية ،الدكتور بهجت أبو النصر.

ِّ
مناقشات مصرفية
متخصصة خالل جلسات العمل في المؤتمر المصرفي العربي  2022في القاهرة
)Union of Arab Banks (May 2022
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جلسة العمل الثالثة
«التمويل المستدام للتخفيف والتكيُّ ف
من آثار التغيُّ رات المناخية في المنطقة»

تتوسط الدكتور حسين أباظة ،والدكتور  ،Nepomuk Dunzوالدكتور عماد حسن ،ومحمد مرسي وكامل سالم
الدكتورة داليا عبد القادر َّ

تناولت جلس���ة العمل الثالثة بعنوان «التمويل المستدام للتخفيف
والتكيُّ���ف من آث���ار التغيُّ���رات المناخية ف���ي المنطق���ة» ،نقاطاً عدة
أبرزها دور القطاع الخاص في مكافحة التغيُّر المناخي ،واإلستثمار
في التكنولوجيا الخضراء والتمويل المس���تدام في المنطقة العربية،
واإلس���تثمار في تنمي���ة إقتصادية وإجتماعية منخفض���ة اإلنبعاثات،
ودور الصيرفة الخضراء في تحقيق التنمية المستدامة.
ترأس الجلسة ،رئيس قطاع التمويل المستدام في البنك التجاري
الدول���ي  ،CIBمص���ر ،الدكتورة داليا عبد الق���ادر .وتحدث فيها كل

م���ن :المستش���ار الدول���ي للتنمية المس���تدامة واإلقتص���اد األخضر،
المدير السابق لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،الدكتور حسين أباظة،
والمس���ؤول المتخصص ،مجموعة البنك الدولي ،واش���نطن ،الدكتور
 ،Nepomuk Dunzومدي���ر برنام���ج تمويل اإلقتص���اد االخضر،
البنك األوروبي إلعادة التعمير والتنمية ،الدكتور عماد حسن ،ورئيس
المكتب اإلقليمي ،مؤسسة  ،Finance In Motionمحمد مرسي،
ورئيس قس���م تمويل التنمي���ة ،البنك التج���اري الدولي  ،CIBمصر،
كامل سالم.

لقطات منوَّعة من جلسات العمل في المؤتمر المصرفي العربي  2022في القاهرة
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توصيات المؤتمر المصرفي العربي لعام  2022في القاهرة:

دعم القطاعات الصناعية لزيادة اإلنتاج الموجّه للصادرات

الجلسة الختامية للمؤتمر المصرفي العربي  2022في القاهرة لتالوة التوصيات النهائية
خلص��ت توصي��ات المؤتمر المصرفي العربي الذي نظم��ه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البن��ك المركزي المصري وإتحاد بنوك
مصر واإلتحاد الدولي للمصرفيين العرب ،برعاية وحضور محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر ،في العاصمة المصرية القاهرة
بعنوان «تداعيات األزمة الدولية وتأثيرها على األوضاع اإلقتصادية في المنطقة العربية» ،على مدار يومين ،وبمشاركة أكثر من 700
شخصية من قيادات القطاع المصرفي والمالي المصري والعربي والدولي ،و 30متحدث ًا في  7جلسات عمل ،إلى التوصيات التالية:
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 -1ض���رورة التوس���ع والنم���و ف���ي اإلس���تثمار في المش���روعات
الزراعية للدول العربية بهدف تعزيز األمن الغذائي العربي.
 -2تعزي���ز دور المص���ارف المركزي���ة في إمتص���اص الصدمات
الناتج���ة ع���ن تداعي���ات األزمة الدولي���ة ،وذلك من خالل إس���تخدام
األساليب غير التقليدية في إدارة السياسة النقدية.
 -3تقديم المبادرات الداعمة للقطاعات الصناعية في المنطقة
العربية بهدف زيادة اإلنتاج الموجه للصادرات.
 -4تعزي���ز ف���رص اإلس���تثمار المصرفي العربي في مش���روعات
الطاقة الجديدة والمتجددة ،بهدف خفض أثر إرتفاع أس���عار النفط
والغاز العالمية على الدول غير النفطية.
 -5تنشيط حجم الصادرات العربية للمساهمة في زيادة الموارد الذاتية
للدول من العملة األجنبية ،ومواجهة تحديات إرتفاع األسعار العالمية.
 -6تنوي���ع مص���ادر اإلم���دادات الخاص���ة بالواردات من الس���لع
اإلس���تراتيجية ،واإلس���تفادة من ف���رص التكامل اإلقتص���ادي العربي
احتاد املصارف العربية (أيار/مايو )2022

بهدف تحقيق اإلكتفاء الذاتي.
 -7اإلس���تمرار في تهيئة وتحسين بيئة اإلستثمار ،وتعزيز فرص
جذب اإلستثمار األجنبي المباشر.
 -8تعزي���ز ش���بكات الضمان اإلجتماع���ي في المنطق���ة العربية
للمس���اهمة ف���ي تخفي���ض آث���ار األزم���ة عل���ى الفئ���ات المختلفة من
محدودي الدخل.
 -9تعزي���ز مش���اركة القطاع الخ���اص في النش���اط اإلقتصادي،
والتوس���ع ف���ي اإلس���تثمار ف���ي التكنولوجيا والمش���روعات منخفضة
اإلنبعاثات.
 -10أهمي���ة وضع خطط التحول نحو اإلقتصاد األخضر ،بهدف
التخفيف من آثار التغيّرات المناخية والمساهمة في تحقيق أهداف
التنمية المستدامة.
 -11تعزي���ز دور الصيرف���ة الخض���راء ف���ي تحقي���ق التنمي���ة
المستدامة».
)Union of Arab Banks (May 2022

الرعاة المصرفيون للمؤتمر المصرفي العربي لعام  2022في القاهرة
رعى المؤتمر المصرفي العربي لعام  2022في القاهرة بعنوان« :تداعيات األزمة الدولية وتأثيرها على األوضاع اإلقتصادية في
المنطقة العربية» ،برعاية وحضور محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر ،وبمشاركة محافظي بنوك مركزية عربية ووزراء
مال وإقتصاد ،عدد من المصارف المصرية والعربية كالتالي:

الرعاة المصرفيون للمؤتمر المصرفي العربي  2022في صورة جماعية
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رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس العضو المنتدب حسين الرفاعي

رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني  QNBإيهاب رأفت

المدير اإلقليمي للبنك العربي ،مصر ،أحمد إسماعيل حسن

مدير عام مصرف الجمهورية ،ليبيا ،عبد الرزاق الترهوني

احتاد املصارف العربية (أيار/مايو )2022
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البنك األهلي المتحد – فادي زكريا

البنك الوطني األول ،مصر ،هشام ناجي

نائب الرئيس التنفيذي لبنك البركة  ،مصر ،مصطفى العروسي

بنك التعمير واإلسكان – مي أشرف

بنك اإلستثمار العربي – هبة السعيد

نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر حسام عبد الوهاب

رئيس القطاع المؤسسي في بنك  Saibعمرو عثمان

بنك الكويت الوطني ،مصر ،كريم كمال

)Union of Arab Banks (May 2022

احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2022
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المصرف التجاري الوطني ،ليبيا ،عبد الرحيم فرحان

الرئيس التنفيذي لشركة «داتا جير» أحمد السنباطي

البنك التجاري الدولي – داليا عبد القادر

رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك األهلي المصري طارق حسن

نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة ،مصر ،بهاء الشافعي

البنك المصري لتنمية الصادرات – غادة غيث

احتاد املصارف العربية (أيار/مايو )2022
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المعرض المصاحب للمؤتمر المصرفي العربي  2022في القاهرة

جانب من أجنحة المعرض المصاحب للمؤتمر المصرفي العربي في القاهرة

الدرع التذكارية من محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر
إلى مدير عام مصرف الجمهورية  ،ليبيا ،عبد الرزاق الترهوني

 ...ودرع تكريمية أخرى من الشيخ محمد الجراح الصباح
إلى الترهوني

محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر ورئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية محمد اإلتربي
والرئيس السابق لإلتحاد الشيخ محمد الجراح الصباح يتوسطون موظفين من بنك Saib
)Union of Arab Banks (May 2022

احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2022
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لقطات من أجنحة المعرض المصاحب للمؤتمر المصرفي العربي  2022في القاهرة
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لقطات من أجنحة المعرض المصاحب للمؤتمر المصرفي العربي  2022في القاهرة

)Union of Arab Banks (May 2022

احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2022
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احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2022
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لقاءات حصرية لمجلة «إتحاد المصارف العربية» مع أبرز الشخصيات المشاركة
في المؤتمر المصرفي العربي لعام  2022في القاهرة:

«تداعيات األزمة الدولية وتأثيرها على األوضاع اإلقتصادية في المنطقة العربية»

محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر مجتمع ًا بكبار الشخصيات الرئيسية في المؤتمر المصرفي العربي 2022
أجمعت أبرز الش��خصيات المش��اركة في المؤتمر المصرف��ي العربي لعام
 2022ف��ي القاه��رة بعن��وان« :تداعي��ات األزم��ة الدولي��ة وتأثيرها على
األوض��اع اإلقتصادي��ة في المنطق��ة العربية» ،على أهمي��ة التركيز على
التغيُّ ��رات المناخية والتي تدخل في تداعي��ات األزمة الدولية وتأثيرها
اإلقتص��ادي في المنطقة ،فض ًال عن تأثير األزمة الروس��ية  -األوكرانية،
عل��ى المنطقة العربية والعالم بش��كل ملحوظ ،حي��ث تحوّ لت إلى حرب
واس��عة النطاق داخ��ل أوكرانيا ،لتزي��د من الضغوط الس��لبية على النمو
العالم��ي ،ولتدف��ع المؤسس��تين الماليتين الدوليتين لتضيف��ا مزيد ًا من
التخفيض لتوقعاتهما للنمو ،بسبب التخوّ ف من توقف إمدادات الطاقة
إل��ى أوروبا بش��كل أساس��ي ،وهو ما دف��ع بأس��عار النفط إل��ى الوصول الى
مستويات قياسية.
وقد أجرت مجلة «إتحاد المصارف العربية» عدد ًا من اللقاءات الحصرية
مع ش��خصيات رئيس��ية ش��اركت في المؤتمر المصرفي العربي  2022في
العاصمة المصرية ،وذلك كالتالي:

المحافظ طارق عامر
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يُشدد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر على« :أن مصر
سددت  % 85من تخارجات األجانب في العام  ،»2021مشيراً إلى «أن
مص���ر لن تحصل على ق���رض كبير من صندوق النق���د الدولي» .ويقول
احتاد املصارف العربية (أيار/مايو )2022

عام���ر« :في زم���ن «الكورونا»
تدخ���ل «المرك���زي المصري»
ومن���ع المرون���ة بغي���ة حماية
البالد من صدمات األس���عار،
وخفّضن���ا اإلحتياط���ي ،كم���ا
إستخدمنا اإلحتياطي أيضاً.
علم���اً أن ه���ذا اإلحتياط���ي
إزداد مج���دداً ،وه���و لي���س
طارق عامر
مقدس���اً ،ويُمكن إس���تخدامه
محافظ البنك المركزي المصري
في األزم���ات .والمهم اإلبقاء
على الثقة حيال تعامالتنا الدولية».
وخل���ص المحافظ طارق عامر إل���ى الق���ول« :إن إلتزاماتنا الدولية
تُسدّد في مواعيدها ،ولم نخفق في التسديد أبداً».

الإتربي

يوض ��ح محم ��د اإلتربي رئي ��س مجل ��س إدارة إتحاد المص ��ارف العربية
(رئي ��س مجل ��س إدارة بن ��ك مصر ورئي ��س إتحاد بنوك مص ��ر) «عدم إصدار
ش ��هادات بفائ ��دة  ،»% 20مش ��يراً إل ��ى أنه «ق ��د يتم الحص ��ول على رخصة
بنك رقمي خالل ش ��هرين» .ويقول اإلتربي «إن الحرب الروس ��ية  -األوكرانية
)Union of Arab Banks (May 2022

أثّرت على السياحة في مصر،
م ��ع تراج ��ع أع ��داد الس ��ياح
ال ��روس واألوكرانيي ��ن» ،الفتاً
إلى «إستقطاب سيّاح من دول
أخرى غي ��ر روس ��يا وأوكرانيا
لتغطية العجز».
ويضي ��ف اإلترب ��ي« :أن
عائدات السياحة بلغت نحو 5.6
محمد اإلتربي
مليارات دوالر من ��ذ بداية العام
رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف
الج ��اري» ،ذاك ��راً «أن محاف ��ظ
العربية  ،رئيس مجلس إدارة بنك
البنك المرك ��زي المصري ،أكد
مصر ورئيس إتحاد بنوك مصر
أن ش ��هادة ال� �ـ % 18تُع� �وّض
المودعين الذي ��ن يعتمدون على
العائد» ،مش ��يراً في الوقت نفس ��ه إلى «عدم رفع الفوائد على الشركات الزراعية
والصناعية» ،مش� �دِّداً على «أهمية كب ��ح التضخم في مصر» ،الفتاً إلى «القرارات
اإلستباقية التي تم إتخاذها في هذا الشأن».

د .محمود محيي الدين:
خم�س �أولويات للعمل المناخي في عالم �شديد التغيُّر

يق ��ول المبع ��وث الخاص لألمي ��ن العام لألم ��م المتحدة لتموي ��ل التنمية
المس ��تدامة ،المدي ��ر التنفي ��ذي لصندوق النق ��د الدولي ،واش ��نطن الدكتور
محم ��ود محيي الدين «ف ��ي هذا العالم ش ��ديد التغيّر ،تتزاحم المس ��تجدات
الداعي ��ة إلى إتخاذ القرار في خانة األم ��ور الضرورية العاجلة ،فيتصدّى لها
األذكي ��اء م ��ن متخذي القرار بما يلزمه ��ا .وقد إجتمعت ف ��ي أيامنا تداعيات
أزمة «كورونا» ،التي لم يبرأ العالم منها بعد ،وبما لحق البشرية من أذاها في
حياتهم ومعيش ��تهم ،وما سيس ��تلزم منهم زمناً طوي ًال لس ��داد مديونياتها التي
تراكمت على نحو أعلى من جبال من ديون عامة وخاصة ،كوّنتها س ��نوات من
اإلسراف في اإلقتراض المدفوع بموجة من إنخفاض ألسعار الفائدة».
يُضي ��ف د .محي ��ي الدي ��ن« :ث ��م أتت الحرب البائس ��ة ف ��ي أوكرانيا ،في
أعق ��اب خل ��ل وإضطرابات ف ��ي النظام العالم ��ي وتصاعد حدة المش ��كالت
الجيوسياسية ،بين قوى تقليدية وأخرى صاعدة .وجاءت األزمة األخيرة بعد
ش ��كوى من إرتفاع األس ��عار تضخماً ،لعدم مالحقة سالس ��ل اإلمداد لعرض
الس ��لع والمنتج ��ات لزي ��ادة معدالت الطل ��ب .وبعد كث ��رة توقع ع ��ن التعافي
وس ��رعته وأشكال لمنحنياته ،يُواجه العالم فع ًال معدّالت تضخم لم يشهدها
منذ أربع ��ة عقود ،وتراجعاً متزامناً في معدالت النمو والتش ��غيل ،وإضطراباً
عنيفاً في البورصات ،محت في أس ��ابيع مكاس ��ب أعوام كان بعضها مستحقاً
وبعضه ��ا اآلخر مفتع�ل�اً أو منتفعاً بضخ للس ��يولة وتهاف ��ت المضاربين .ومع
ذل ��ك ،ف�ل�ا ينبغي في أي ح ��ال أن يُلقى اللوم كله على وج ��ود أزمات عالمية،
وصدمات خارجية ،فالتحقق المبيّن والتش ��خيص المنضبط مطلوبان لحسن
الع�ل�اج وإس ��تكمال التعافي ،فالدول حي ��ال هذه األزم ��ات وتعاملها معها في
تباين ،له ما بعده من تكريس للتفاوت بينها».
)Union of Arab Banks (May 2022

ويتاب ��ع د .محي ��ي الدين:
«إن التص� �دّي ألزم ��ة المن ��اخ
ضرورة عاجل ��ة ،حيث ال تزال
ميسورة الحلول ،بما يتوافر في
عالمن ��ا من مال وعلم وقدرات
تكنولوجي ��ة .فكم ��ا أفص ��ح
العل ��م ع ��ن خط ��ورة تأثي ��رات
اإلنبعاثات الض ��ارة على مناخ
الدكتور محمود محيي الدين
األرض وما يترتب على إرتفاع
المبعوث الخاص لألمين العام لألمم
درجة حرارة األرض  1.5درجة
المتحدة لتمويل التنمية المستدامة،
مئوي ��ة ف ��وق مس ��توياتها قب ��ل
المدير التنفيذي لصندوق النقد
الث ��ورة الصناعي ��ة ،فق ��د طوّر
الدولي ،واشنطن
العلم أيضاً وتطبيقاته الحلول
العملي ��ة لتخفي ��ف اإلنبعاثات
الض ��ارة والتك ّي ��ف مع آثاره ��ا .ولكن هذه الحلول تس ��توجب تموي�ل�اً ضخماً
وسياسات متكاملة ومؤسسات فاعلة تعمل على تنفيذها بكفاءة».
ويقول د .محيي الدين« :لما كانت القمة الـ  27للمناخ ،التي س ��تعقد في
نوفمبر (تش ��رين الثاني)  2022في إطار األمم المتحدة ،ستس ��تضيفها مصر
كدول ��ة ذات ش ��أن بحضارتها ذات التاريخ العتي ��د وثقافتها العربية وجذورها
األفريقية ،ولدورها ف ��ي محيط البلدان النامية وتفاعلها الدولي الممتد عبر
البحر المتوس ��ط ،وإلمتداد أواصر تعاونها بين مشارق األرض ومغاربها ،أرى
هذه القمة بانية على خبرات ما س ��بقها من قمم إحتش ��دت لها قيادات الدول
ومفاوضوه ��ا ،واألطراف غير الحكومية من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع
المدني والفاعلين من األجيال الشابة والمؤسسات والمنظمات الدولية».
وتحدث د .محيي الدين عن أولويات قمة المناخ المقبلة ،وهي كالتالي:

 أوالً ،تبنّي منهج شامل لبرامج العمل المناخي ،من خالل تدعيم التعامل معتحديّات تغيّرات المناخ ،من خالل اإلطار المتكامل للتنمية المستدامة ،وفي مقدمة
أهدافها مكافحة الفقر .ويس ��تلزم هذا المنهج الش ��امل تحقي ��ق التوازن بين جهود
تخفي ��ف اإلنبعاثات الضارة بالمن ��اخ ،والتكيّف مع آثارها وتوفير وس ��ائل تحقيقها،
والتوسع فيها ،والعمل على أن يكون ذلك في إطار عادل وفعَّال لعملية إدارة التحول.
 ثاني� �اً ،بنا ًء على األهداف والطموحات المتفق عليها في إتفاق باريس،وإس ��تناداً إل ��ى نتائج قم ��م المناخ الس ��ابقة ،س ��تكون األولوية الكب ��رى لقمة
ش ��رم الش ��يخ ،هي التركيز على التنفي ��ذ للتعهدات التي عقدته ��ا الحكومات
على نفس ��ها واإللتزامات التي قطعتها المؤسس ��ات المالية وش ��ركات القطاع
الخ ��اص والمنظم ��ات الدولية .فق ��د تبارت جهات وأطراف ش� �تّى في تقديم
وع ��ود مس ��اندة ألولويات العم ��ل المناخي لم يرق تنفيذها لم ��ا هو مأمول أو
متوق ��ع .وق ��د حان وقت الوفاء بالتعهدات ،وال س ��يما مع م ��ا تُظهره التقارير
العلمي ��ة المعتمدة من تده ��ور في أوضاع المناخ ،وأنه يزداد س ��وءاً بمعدالت
متسارعة عما كان مقدراً.
 ثالث� �اً ،تحت ��اج جهود العمل المناخي ومش ��اريعه إل ��ى تمويل ضخم ،لنتكفي ��ه تعه ��دات كوبنهاغن ذات الـ  100مليار دوالر س ��نوياً منذ العام ،2009
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2022
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وه ��ي لم يتم الوفاء بها في أي س ��نة على أي ح ��ال ،وال تكفي هذه المبالغ وال
مضاعفاتها لس� � ّد فجوات تمويل العم ��ل المناخي ،وال حتى في بند واحد من
بنوده ��ا وهو توفير الطاقة النظيفة ،بما يس ��توجب مش ��اركة القطاع الخاص
بالتمويل اإلستثماري باألساس؛ فقد وصلت المديونيات لحدود عليا تستوجب
اإلعتم ��اد على منح الحكوم ��ات واإلبتكار والتطوير في برام ��ج التمويل الذي
يعتم ��د على المش ��اركة اإلس ��تثمارية من دون زيادات أكبر ف ��ي أعباء الديون.
كم ��ا تل ��ح الحاجة إلى إتفاق لقواعد ومبادئ وأولوي ��ات تمويل العمل المناخي
لما بعد العام .2025
 رابع� �اً ،الدف ��ع بالعمل اإلقليم ��ي والتعاون في إنجاز مش ��اريع ذات بُعدجغرافي ،ونطاق يتجاوز حدود دولة بعينها ،وهو ما تتطلبه جدوى مشروعات
ع ��دة للتخفي ��ف والتكيُّف ال تكفي إمكانات دولة واح ��دة ،وخصوصاً إذا كانت
ذات إقتص ��اد صغير الحجم إلنجازها .ويُتيح التعاون مع األقاليم اإلقتصادية
الخمسة لألمم المتحدة فرصاً إلنجاز مشاركات كبرى ،ومجاالت للتعاون بين
األصول المالية المتعهد بها لمش ��روعات ،وهي أكثر من  130ملياراً وتحويلها
لتدفقات مالية إستثمارية.
 خامساً ،توطين مشروعات العمل المناخي والعمل على توافق تنفيذهامع برامج التنمية المستدامة ،من دون تنافر معها على مستوى القرى والمدن
واألقالي ��م النائي ��ة والج ��زر الصغيرة ،بما يُحق ��ق أهداف النهج الش ��امل في
التنفيذ عدالً وكفاءة».

الماجد

يوض ��ح نائ ��ب رئي ��س مجل ��س
اإلدارة الرئي ��س التنفي ��ذي لبن ��ك
بوبيان ،الكوي ��ت عادل عبد الوهاب
الماج ��د وال ��ذي ت ��م تكريم ��ه م ��ن
إتح ��اد المص ��ارف العربي ��ة بجائزة
الش ��خصية المصرفي ��ة العربي ��ة
عادل عبد الوهاب الماجد
لع ��ام  ،2021في خت ��ام حفل إفتتاح
نائب رئيس مجلس اإلدارة
المؤتم ��ر المصرفي العربي :2022
الرئيس التنفيذي
«كان ش ��رف ل ��ي ن أحص ��د ه ��ذه
لبنك بوبيان ،الكويت
الجائ ��زة التي أقدّر وأحترم من قبل
إتحاد المص ��ارف العربية .علماً أن
س ��نة  2021كانت صعبة مصرفياً ومالياً ،وقد تجاوزنا هذه المرحلة ،وأرى
كرئي ��س إلتحاد مص ��ارف الكويت ،أن التحدي كان مضاعفاً وال س ��يما في
الس ��نوات األخي ��رة .وقد تم تج ��اوز الصعوبات .وما يدل عل ��ى ذلك ،أرقام
الفصل األول للبنوك الكويتية خالل العام الجاري».

قابيل:
�أثر رفع �أ�سعار الفائدة يتباين من بنك لآخر
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يقول رئيس بنك اإلستثمار العربي ،طارق قابيل« :إن أثر رفع أسعار
الفائدة يتباي���ن من بنك آلخر» ،مش���يراً إلى أنه «لي���س من المنتظر قيام
احتاد املصارف العربية (أيار/مايو )2022

البن���وك برف���ع المخصص���ات
مجدداً في الظروف الحالية»،
الفت���اً إلى «أن البنك المركزي
المص���ري ي���رى رف���ع س���عر
الفائ���دة كإح���دى الوس���ائل
لمواجهة التضخم الذي وصل
إلى مس���تويات  ،»% 13مؤكداً
«أن «المرك���زي المص���ري»،
طارق قابيل
يتعام���ل مع تحدي���ات الحرب
رئيس بنك اإلستثمار العربي
الروسية  -األوكرانية بنجاح».
ويؤكد قابي ��ل «أن مبادرات
«المرك ��زي المص ��ري» ،س ��اهمت في دعم القط ��اع الخاص خالل الس ��نوات
الماضية ،خصوصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة».

�أبو حمور

يقول رئي ��س مجلس إدارة
بن ��ك الصفوة الدكت ��ور محمد
ناصر أبو حمور «نحن في بنك
الصفوة ،وخ�ل�ال فترة وجيزة،
رفعن ��ا عدد الفروع من  24إلى
 42فرع� �اً ،وحققن ��ا نم ��واً في
األرب ��اح على نحو كبي ��ر جداً.
الدكتور محمد ناصر أبو حمور
وتقدمن ��ا ف ��ي ترتي ��ب البنوك،
رئيس مجلس إدارة بنك الصفوة
حي ��ث تقدمنا نح ��و  5خطوات
إلى األمام ،في ظل المحافظة
على المحفظة والس ��يولة وفق
المعايير العالمية .علماً أن الوضع اإلقتصادي في األردن ،تأثر بجائحة كورونا،
أس ��وة بكل إقتصادات دول العالم .لكن ف ��ي الوقت عينه ،حاولنا التخفيف عن
معاناة المواطن ،من خالل إرجاء الكثير من األقساط ،كوننا بنكاً إسالمياً ،لذا
إن تأجيل دفع األقساط كان يتم عبر إعفاء المقترضين من أي مرابحة ،بعكس
البنوك التقليدية ،التي كانت تتقاضى األقس ��اط ف ��ي ظل اإلبقاء على الفوائد
وإستمرار إحتسابها ،حيث رفع بنك اإلحتياطي األميركي سعر الفائدة».
ويوض ��ح أبو حمور «أن التحدّي األكبر في ظل ظروف كورونا ،ورفع أس ��عار
الفائ ��دة من قبل البنك المركزي األردني ،يُحتّم علينا أن نعمل في بيئة منافس ��ة
عل ��ى نح ��و أكب ��ر ،حيث ب ��ات علين ��ا أن نرف ��ع أس ��عار الفائ ��دة للمقترضين كما
للمودعين .علماً أننا كبنك إس�ل�امي نتحدث ع ��ن المرابحة وليس عن الفوائد»،
مشيراً إلى «أننا في البنك نُدقق في إختيار عمالئنا ،ونقدم لهم خدمات على نحو
أفضل ،وفق المعايير الدولية ،ونعمل بحسب قواعد الرقمنة والحوكمة .علماً أن
البن ��ك المركزي األردني قدم قروضاً عدة للمواطنين تتعلق بالطاقة الشمس ��ية،
والقطاع ��ات الصناعية والزراعية والتجارية ،ويعمل على دعم المواطنين عموماً
بهدف المحافظة على ديمومة القطاع المصرفي األردني وإزدهاره».
)Union of Arab Banks (May 2022

محمد اإلتربي رئيس ًا لمجلس إدارة إتحاد المصارف العربية
وعبد المحسن الفارس نائب ًا للرئيس

إجتماع مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية في القاهرة على هامش في المؤتمر المصرفي العربي 2022
أعلن إتحاد المصارف العربية إنتخاب محمد اإلتربي رئيس بنك مصر ورئيس إتحاد بنوك مصر ،رئيس ًا لمجلس إدارة إتحاد المصارف العربية لمدة
 3س��نوات ،خلف ًا للش��يخ محمد الجراح الصباح الذي إنتهت فترة رئاس��ته لإلتحاد .كما إنتُ خب عبد المحس��ن الفارس (ممثل المصارف السعودية)
نائباً للرئيس .علم ًا أن باسم السالم (ممثل المصارف األردنية) وطارق فايد (ممثل البنوك المشتركة) ،عضوين لثالث سنوات إضافية.

من اليمين :وسام حسن فتوح ،الشيخ محمد الجراح الصباح ،الدكتور جوزيف طربيه ،محمد اإلتربي
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وج���اء إنتخ���اب اإلتربي (نائب رئي���س إتحاد المص���ارف العربية
وممث���ل المص���ارف المصري���ة في اإلتحاد) رئيس���اً لإلتح���اد ،خالل
إجتماع مجلس إدارته ،على هامش إنعقاد المؤتمر المصرفي العربي
لعام  2022في العاصمة المصرية القاهرة ،بعنوان« :تداعيات األزمة
الدولي���ة وتأثيرها على األوضاع اإلقتصادية ف���ي المنطقة العربية»،
عل���ى مدى يومين ،برعاية وحضور محافظ البنك المركزي المصري
طارق عامر ،وبمش���اركة نحو  500شخصية قيادية ومصرفية ومالية
عربي���ة ،ونظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي
المصري وإتحاد بنوك مصر.
وفي ختام إجتماع مجل���س إدارة إتحاد المصارف العربية ،توجه
احتاد املصارف العربية (أيار/مايو )2022

رئيس اإلتحاد السابق الشيخ محمد الجراح الصباح بالشكر واإلمتنان
إلى كل من أعضاء مجلس اإلدارة ممثلي بالدهم في اإلتحاد ،واللجنة
التنفيذية لإلتحاد وعلى رأسها الدكتور جوزف طربيه (رئيس اإلتحاد
الدول���ي للمصرفيي���ن العرب) ،واألمانة العامة لإلتحاد وعلى رأس���ها
األمين العام وسام حسن فتوح ،متمنياً التوفيق لخلفه محمد اإلتربي
«الذي يملك خبرات مصرفية رائدة تُمكنه من قيادة إتحاد المصارف
العربية على أسس مهنية رفيعة المستوى».
علماً أن مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية كان إنعقد برئاس���ة
الشيخ محمد الجراح الصباح ،رئيس مجلس اإلدارة ،وممثل المصارف
الكويتي���ة ،وفي حضور محمد اإلتربي – ممث���ل المصارف المصرية،
)Union of Arab Banks (May 2022

صورة جماعية رئيسية لمجلس إدارة إتحاد المصارف العربية
والدكت��ور جوزف طربيه – ممثل المصارف اللبنانية ،ووس��ام حس��ن
فت��وح  -األمي���ن العام إلتح���اد المص���ارف العربية ،والدكت��ور عدنان
أحمد يوس��ف ،ممثل المص���ارف البحرينية ،وعبد المحس��ن الفارس
– ممث���ل المصارف الس���عودية ،وعبداهلل مب��ارك آل خليفة  -ممثل
المص���ارف القطرية ،وعثمان بن جل��ون – ممثل المصارف المغربية،
وعدنان أل إسماعيل  -ممثل المصارف اإلماراتية ،ومحمود الشوا -
ممثل المصارف الفلس���طينية ،والدكتور عدنان بن حيدر بن درويش
 ممث���ل المص���ارف العُماني���ة ،ومحم��د العقربي – ممث���ل المصارفالتونس���ية ،والدكتور طه الطيب أحمد – ممثل المصارف السودانية،
ولزهر لطرش – ممثل المصارف الجزائرية ،وباس��م الس��الم – ممثل
المصارف األردنية ،وعبد الرزاق الترهوني – ممثل المصارف الليبية،
والحنش��ي ولد محم��د الصالح – ممثل المص���ارف الموريتانية ،ورغد
جرج��ي معص��ب – ممثل���ة المصارف الس���ورية ،وزياد خل��ف عبد –
ممثل المصارف العراقية ،وطارق فايد – ممثل المصارف المش���تركة،
والدكتور أحمد علي عمر بن سنكر  -ممثل المصارف اليمنية.

يُذك���ر أن محم���د اإلترب���ي ه���و رئي���س مجل���س إدارة بنك مصر
الحال���ي ،وقب���ل إنضمام���ه إل���ى بن���ك مص���ر ،كان العض���و المنتدب
والرئي���س التنفيذي في البنك المص���ري الخليجي منذ يناير /كانون
الثاني  2013حتى ديسمبر /كانون األول .2014
ب���دأ محمد اإلترب���ي عمله المصرفي في الع���ام  1977مع البنك
العرب���ى األفريق���ي الدول���ي ،وإنتق���ل إلى بن���ك اإلئتم���ان الدولي ،ثم
إنض���م ف���ي الع���ام  1983إلى بنك مص���ر الدولي «بن���ك قطر الوطني
حالياً» ،وقضى أكثر من  22عاماً يشغل خاللها العديد من المناصب
المصرفية العليا ،وإكتسب العديد من الخبرات المتنوعة في مجاالت
رئيسية مختلفة للعمل المصرفي.
في س���بتمبر /أيل���ول  ،2005إنضم اإلتربي إل���ى البنك العقاري
المص���ري العرب���ي كعض���و ونائب رئي���س مجل���س اإلدارة ،وفي العام
 2009ش���غل منصب العضو المنتدب لبنك اإلس���تثمار العربي ،وفي
العام  2011عاد اإلتربي إلى البنك العقاري المصري العربي ليش���غل
منصب رئيس مجلس اإلدارة.
)Union of Arab Banks (May 2022

تولى محمد اإلتربي رئاس���ة مجلس إدارة بنك مصر في يناير /كانون
الثاني  ،2015كما أصبح رئيس مجلس إدارة بنك مصر لبنان ،وعضواً في
مجلس إدارة بنك القاهرة عمان ،ورئيس مجلس إدارة أمناء مؤسس���ة بنك
مصر لتنمية المجتمع ،ورئيس إتحاد بنوك مصر.

السالم عضو ًا في إتحاد المصارف العربية
والسقاف في اإلتحاد الدولي للمصرفيين العرب
أعل���ن إتحاد المصارف
العربي���ة ،إنتخاب المهندس
باس���م الس���الم عض���واً في
مجلس إدارة اإلتحاد.
كم����ا إنتخب����ت خل����ود
السقاف عضواً في اإلتحاد
الدولي للمصرفيين العرب،
وإنتخبت أيضاً نائباً لرئيس
هيئة تمكي����ن المرأة العربية
المهندس باسم السالم
 /التابعة إلتحاد المصارف
العربي����ة واإلتح����اد الدول����ي
للمصرفيين العرب.
والس���الم ه���و إقتص���ادي أردني ووزير س���ابق ،حي���ث تولّى
مناصب حكومية عدة .ويشغل حالياً مناصب عدة ،بينها منصب
رئيس مجلس إدارة «مجموعة كابيتال بنك» التي تضم (كابيتال
بن���ك ،والمص���رف األهل���ي العراق���ي ،وكابيتال لإلس���تثمارات)
ورئيساً لمجلس إدارة جمعية البنوك.
أما الس���قاف ،فتحمل ش���هادة الماجس���تير ف���ي اإلقتصاد،
ولديه���ا خب���رة أكثرمن  25عاماً في مج���ال األعمال المصرفية
والمالي���ة والرقاب���ة المالي���ة .كما تش���غل حالياً منصب رئيس���ة
صن���دوق إس���تثمار أموال الضم���ان اإلجتماع���ي – نائب رئيس
مجلس اإلستثمار.
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2022
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على هامش المؤتمر المصرفي العربي لعام  2022في القاهرة

األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح:
نهنىء مصر برئاسة اإلتحاد ونتوقع المزيد من اإلنجازات في المرحلة المقبلة

األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح
هنّ ��أ األمي��ن الع��ام إلتحاد المص��ارف العربية وس��ام حس��ن فتوح،
اإلتحاد عموم ًا على «نجاح المؤتمر المصرفي العربي الذي إنعقد
في العاصمة المصرية القاهرة على مدار يومين ،بعنوان «تداعيات
األزمة الدولي��ة وتأثيرها على األوض��اع اإلقتصادية في المنطقة
نظم��ه اإلتح��اد بالتعاون م��ع البن��ك المركزي
العربي��ة» ،وال��ذي َّ
المصري وإتحاد بنوك مصر ،واإلتحاد الدولي للمصرفيين العرب،
قائالً« :ألف مبروك إلتحاد المصارف العربية على نجاح المؤتمر،
والذي ش��كَّ ل قيمة نوعية حيال توضيح تداعي��ات األزمة الدولية
وتأثيرها على إقتصادات المنطقة العربية».

وع���ن الخطة المس���تقبلية إلتح���اد المص���ارف العربية ،في ظل
قيادته الجديدة برئاس���ة محم���د اإلتربي ،قال فت���وح« :بداية ،نُهنّىء
األستاذ محمد اإلتربي برئاسة مجلس إدارة اإلتحاد ،وهو خير خلف
للش���يخ محمد الجراح الصباح الرئيس السابق ،ونحن على ثقة حيال
إس���تمرار اإلنجازات ،رغم التحديات التي كانت تفرض نفس���ها ،وال
س���يما في ظل جائح���ة كورونا ،حي���ث حقق اإلتحاد إنج���ازات عدة،
منه���ا اإلنضم���ام إل���ى المجلس اإلقتص���ادي واإلجتماع���ي في األمم
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المتح���دة ف���ي نيويورك ،كما أصب���ح معتمداً في األم���م المتحدة في
جنيف ،ووقَّع «إتفاقية مقرّ» مع المملكة العربية السعودية لفتح مكتب
إقليمي ،كذلك وقَّع إتفاقية مع حكومة السودان ،باإلضافة إلى إنشاء
المعهد العربي إلدارة المخاطر المالية والمصرفية في األردن ،ونبدأ
ديبلومات مهنية حول المخاطر وغسل األموال وغيره».
وأم���ل األمين العام إلتح���اد المصارف العربية خيراً في رئاس���ة
مصر لإلتحاد في الفترة المقبلة ،أوالً ألن لمصر عالقات دبلوماسية
جيدة مع جميع الدول العربية ،وثانياً أن بنك مصر له توسع كبير في
المنطقة العربية وخارجها ،وال س���يما في المملكة العربية السعودية،
واإلم���ارات العربية المتح���دة ،ولبنان ،والعاصمة الفرنس���ية باريس،
وفي دول أوروبية عدة».
وقال فتوح« :إن وجود محمد اإلتربي رئيس بنك مصر في رئاسة
إتح���اد المص���ارف العربية ،يُعطي دفع���اً كبيراً للعالق���ات المصرفية
العربي���ة – العربي���ة ،مم���ا ينعكس إيجاب���اً على عمل اإلتحاد ويُس���هل
مهمته ،ويُيسّ ر عالقات اإلتحاد مع المصارف األوروبية .ونتطلع اليوم
إل���ى إس���تمرارية ه���ذه اإلس���تراتيجية .علماً أن ما ت���م تحقيقه خالل
الس���نوات الس���ت الماضية في ظل جائحة كورونا ،يُع ُّد إنجازاً كبيراً،
حي���ث ش���ارك فيه محمد اإلترب���ي بإعتباره نائباً لرئي���س اإلتحاد في
ه���ذه الفترة» ،مبدياً إعتق���اده بـ «أن إس���تراتيجية اإلتربي وخصوصاً
بعد إنحس���ار الجائحة بش���كل كبير ،ستركِّز على إس���تمرار العالقات
القوية مع المجتمع الدولي والعالم العربي ،وتكثيف نشاط اإلتحاد من
جديد ،وأكبر دليل على ذلك هو ما شهدناه أخيراً حيال إفتتاح المؤتمر
المصرفي العربي في حضور أكثر من  600شخصية مصرفية من 20
دولة عربية ،وربما يكون أكبر مؤتمر مصرفي لهذه السنة».
عن القمة المصرفية العربية الدولية لعام  2022في فرنكفورت؟
يوضح فتوح« :يعقد إتحاد المصارف العربية سنوياً ،مؤتمراً في دولة
أوروبي���ة .وق���د نظمنا العام الماضي القم���ة المصرفية في العاصمة
اإليطالية روما .أما مؤتمر هذا العام ( )2022فس���يكون مهماً للغاية،
وعل���ى م���دار يومين (بين  20يونيو /حزي���ران  2022و 21منه) ،وهو
)Union of Arab Banks (May 2022

جانب من كبار الشخصيات المصرفية المصرية والعربية خالل حفل إفتتاح المؤتمر المصرفي العربي  2022في القاهرة

بعنوان« :اإلستجابة للصدمات العالمية وإدارة حالة عدم اليقين».
ويضي���ف فت���وح« :ثم���ة مش���اركة م���ن وزي���ر المالي���ة الفيدرالي
األلماني ،إضافة إلى مش���اركة رئيس الوزراء البلجيكي األسبق .علماً
أن القمة المصرفية العربية الدولية ستناقش موضوعات مهمة ،منها
التحالف���ات الجيوسياس���ية ،والتحالفات بين الصين والهند وروس���يا
مقاب���ل القوة اإلقتصادية ألوروبا ،وأس���واق رأس الم���ال التي تغيّرت،
والعقوبات اإلقتصادية الدولية التي تؤثر على التجارة العالمية».
ويتابع فتوح قائالً« :ستش���رح القمة ،أنه عندما توضع قيود على
دولة ما ،ليس معناه تضرّر هذه الدولة وحس���ب ،لكن الضرر سيلحق
ب���دول العال���م الت���ي تتعامل معه���ا ،ألنها ستخس���ر التب���ادل التجاري
والتصدير واإلس���تيراد .وقد نشأ تضخم جديد في أوروبا لم تشهده
منذ عقود ،وربما اآلتي أعظم ،ألن موضوع واردات البترول ،يأتي في
وقت ،أن القارة العجوز ليس���ت مس���تعدة إلس���تخدام الطاقة البديلة،
إضافة إلى مشاكل تغيّر المناخ».
وش���دَّد فت���وح على «أن العال���م العربي عليه أن يس���تفيد من هذه
ُحصن نفسه بنفسه ،إذ لدينا دول عربية نفطية ،لكن في
الدروس ،وي ّ
المقاب���ل نع���ول على موضوع األمن الغذائي نظراً إلى أهميته ،كما أن
)Union of Arab Banks (May 2022

إنشاء منصة للتحويالت المصرفية العربية مهم أيضاً ،وهناك منصة
عربية موجودة بالفعل أنشأها صندوق النقد العربي تُدعى «بُنى».
وه����ل الح����رب األوكراني����ة  -الروس����ية ستُس����فر ع����ن وجود
نظامين إقتصاديين في العالم ،بمعنى هل سيولد «سويفت» آخر،
وعمل����ة أخرى غير الدوالر؟ وما هو إس����تعداد المصارف العربية
حي����ال ذلك؟ يقول فت����وح« :نعم ،ثمة منص����ة للتحويالت موجودة
في الش����رق ،ويس����تخدمها الصينيون ،وقد إنضمت روسيا إليها،
وهي في مقابل الـ «س����ويفت» الذي يُع ُّد منصة دولية معترف بها
عالمياً».
ويخلص فتوح إلى القول« :أما بالنسبة إلى الدوالر ،فسيظل
عملة التجارة الدولية بنسبة الـ  ،% 60حتى ولو كانت في الشرق.
وقد ناقشنا هذا األمر في مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية
أخي����راً ،وقد خرجت توصيات ب����أن تتولى األمانة العامة لإلتحاد
دراس����ة هذا الموضوع ،وأن تطرح البدائل في ش����أن التحويالت.
وس����نتواصل مع صندوق النقد العربي ،ألنه أس����س منصة رائعة،
ال من المصارف إش����ترك فيها ،وس����نبحث كيف
إ ّال أن عدداً قلي ً
نُفعّل هذهالمنصة مستقبالً».
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2022
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رئيس إتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح
إثر لقائه رئيس الوزراء المصري:

مصر إستطاعت التعامل مع األزمات العالمية بنجاح..
ووفَّرت السلع األساسية لمواطنيها في أصعب األوقات

وفد إتحاد المصارف العربية برئاسة الشيخ محمد الجراح الصباح مجتمعاً مع رئيس الوزراء المصري في القاهرة.
أكد رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح ،أنه «رغم األزمات العالمية المتعاقبة ،إستطاعت الدولة المصرية التعامل مع هذه
األزمات بنجاح ،وإستطاعت توفير السلع األساسية لمواطنيها في ظل أصعب األوقات» ،مشير ًا إلى متابعته الوضع في مصر ودعمه المتواصل لجهود الحكومة.
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ج���اء كالم الصب���اح خالل إس���تقبال رئي���س مجلس ال���وزراء الدكتور
مصطف���ى مدبول���ي في مقر مجل���س الوزراء في القاهرة ،الش���يخ محمد
الج���راح الصباح ،ومحمد اإلتربي نائ���ب رئيس إتحاد المصارف العربية،
ووس���ام حس���ن فتوح األمين العام لإلتحاد ،وهاني علي عبداهلل ،المدير
اإلقليم���ي لإلتحاد ،وذلك عش���ية إفتتاح المؤتم���ر المصرفي العربي لعام
 2022ف���ي العاصمة المصرية القاهرة بعنوان« :تداعيات األزمة الدولية
وتأثيرها على األوضاع اإلقتصادية في المنطقة العربية».
وث ّم ��ن الصب ��اح خ�ل�ال اللقاء ،حركة التنمي ��ة الكبيرة التي تش ��هدها مصر
حالي� �اً ،مش ��يداً بالمؤتم ��ر الصحف ��ي العالم ��ي المهم ال ��ذي عقدت ��ه الحكومة
المصرية أخيراً« ،إلطالع الش ��عب المصري والعالم على خطة الدولة المصرية
للتعامل مع األزمة اإلقتصادية العالمية ،بما يُع ّد خير شاهد على تطبيق معايير
الشفافية ،ويقدم صورة واضحة لجهود الحكومة المبذولة في هذا الشأن».
بدوره ،أكد رئي ��س مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي «أن الدولة
دوم� �اً حريص ��ة على إطالع المواطن المصري والعال ��م على حقائق الصورة،
وخط ��ط العم ��ل الحالي ��ة والمس ��تقبلية ،وأن الدول ��ة تعمل على قدم وس ��اق
للتخفي ��ف قدر اإلمكان من تداعيات األزمات العالمية على المواطنين ،رغم
ضخامة التحديات وتسارع حدوثها» ،الفتاً إلى «توجيهات الرئيس عبدالفتاح
احتاد املصارف العربية (أيار/مايو )2022

السيسي ،بإستمرار بذل مزيد من الجهود لدعم المواطنين في ظل الظروف
اإلستثنائية الحالية ،بما في ذلك إستمرارية إقامة منافذ بيع السلع لتوفيرها
للمواطنين بأسعار أرخص من سعر السوق ،للتخفيف من حدة غالء األسعار»،
مرحباً بقيادة إتحاد المصارف العربية وتنظيمها فعاليات المؤتمر المصرفي
العربي السنوي لعام  ،2022على مدار يومين في القاهرة.
وش���كر مدبول���ي إتحاد المص���ارف العربي���ة «إلختي���ار مصر لعقد
المؤتم���ر ،فض�ل�اً عمّ���ا س���يتطرق إلي���ه المؤتمر م���ن التعري���ف بواقع
اإلقتص���اد المصري ،وفرص اإلس���تثمار ،واإلمكان���ات اإلقتصادية التي
تمتلكه���ا مص���ر ،بما يدع���م ج���ذب المزيد م���ن اإلس���تثمارات العربية
واألجنبي���ة» ،مش���يراً إلى «ما نتج عن األزمة الروس���ية  -األوكرانية من
ضغ���وط وتحديات كبيرة على دول العالم أجمع بما فيها المتقدمة ،كما
ضاعفت من الضغوط على موازنة الدولة المصرية».
وأع���رب رئيس ال���وزراء عن تطلع���ه «لمزيد من التعاون والتنس���يق مع
إتحاد المصارف العربية» ،متمني���اً إلجتماعاته المرتقبة النجاح والتوفيق،
مشيراً إلى «تطلُّعه ألن تمثِّل زيارة وفد اإلتحاد الحالية فرصة لإلطّ الع من
أرض الواقع على حجم التنمية التي تشهدها مصر في مختلف المجاالت».
)Union of Arab Banks (May 2022

محافظ البنك المركزي المصري
يترأس اإلجتماعات السنوية
لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين في أكتوبر 2022
إخت���ارت مجموعة البن���ك الدول���ي طارق عام���ر،
محافظ البنك المركزي المصري ،ليترأس اإلجتماعات
الس���نوية المقبلة
لمجموعة البنك وصندوق النق���د
الدوليي���ن ،المق���رر عقده���ا في أكتوبر /تش���رين األول
 ،2022وذلك ف���ي حضور محافظي البن���وك المركزية،
ووزراء المالية للدول المشاركة.
وسيُلقي المحافظ عامر كلمة اإلفتتاح لإلجتماعات،
ومع���ه رئيس البن���ك الدول���ي ،ومديرة صندوق النق���د
الدول���ي ،كم���ا س���يترأس مجلس محافظي البن���ك
الدولي ،وصندوق النقد الدولي ،والبنك األوروبي إلعادة
اإلعمار والتنمية.

طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري

تجديد الثقة بالدكتور سنكر عضو ًا
في مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية
وممث ًال للبنوك والقطاع المصرفي اليمني
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إختي���ر الدكت���ور أحمد علي عم���ر بن س���نكر ،مدير عام
البنك األهلي اليمني عضواً في مجلس إدارة إتحاد المصارف
ال للبنوك والقطاع المصرفي اليمني للمرة الثانية
العربية ،ممث ً
توالياً ،بعد تجديد الثقة به في مجلس اإلدارة في العام .2022
علماً أن الدكتور بن س���نكر كان قد ش���ارك في أعمال المؤتمر
المصرف���ي العرب���ي لع���ام  2022بعــن���وان« :تداعي���ات األزمة
الدولي���ة وتأثيره���ا عل���ى األوض���اع اإلقتصادية ف���ي المنطقة
العربية» ،والذي إستمر على مدار يومين في القاهرة.
كذل���ك كان بن س���نكر قد ش���ارك ف���ي إجتماعات مجلس
إدارة إتح���اد المص���ارف العربية المنتهي واليته في مايو /أيار
 ،2022حيث ترشح ممثلون للبنوك والمصارف العربية لتمثيل
بلدانهم في مجلس إدارة اإلتحاد للفترة المقبلة.
احتاد املصارف العربية (أيار/مايو )2022

الدكتور أحمد علي عمر بن سنكر ،مدير عام البنك األهلي اليمني

)Union of Arab Banks (May 2022

منحه «العربي األوروبي لحقوق االنسان» «الجائزة الدولية لإلقتصاد وإدارة المصارف»

زياد خلف عبد ممث ًال للقطاع المصرفي العراقي في إتحاد المصارف العربية لوالية ثانية
أعل ��ن إتحاد المص ��ارف العربية المنضوي تحت مظلة العمل المش ��ترك في جامعة
ال ��دول العربي ��ة ،إختيار رئيس مجلس إدارة مصرف التنمي ��ة الدولي المهندس زياد خلف
عبد ممث ًال للقطاع المصرفي العراقي في عضوية مجلس إدارة اإلتحاد لوالية ثانية ،تمتد
لثالث سنوات ،باإلضافة إلى إنضمامه إلى عضوية اإلتحاد الدولي للمصرفيين العرب.
وذكر اإلتحاد في بيان ،أن زياد خلف عبد ،كان قد ش ��ارك في أعمال الجلس ��ة
األول ��ى لمجل ��س اإلدارة الجديد إلتحاد المصارف العربية برئاس ��ة محمد اإلتربي،
رئيس إتحاد بنوك مصر ،وذلك خالل أعمال المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022
والذي إنعقد أخيراً على مدار يومين في العاصمة المصرية القاهرة.
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وأعرب خلف ،عن ش ��كره لتجديد الثقة التي منحه إياها اإلتحاد ،مؤكداً «إس ��تعداده
العمل على توفير إمكانات إتحاد المصارف العربية في خدمة القطاع المصرفي العراقي».
من جهة أخرى ،أعلن المركز العربي األوروبي لحقوق االنس ��ان منح رئيس مجلس إدارة
مصرف التنمية الدولي لإلستثمار والتمويل زياد خلف عبد كريم« ،الجائزة الدولية لإلقتصاد
وإدارة المص ��ارف» ،تقدي ��راً إلنجازات ��ه المؤسس ��اتية في القطاع ��ات التجاري ��ة والمصرفية
والمالية ،وخارطة التوسع التي رسمها داخل العراق وخارجه ،وتقديم الخدمات المصرفية.
وه ��ذه الجائ ��زة الدولية ،تُمنح للم ��رة األولى في الع ��ام  ،2021وقد أعلن عن
منحها المركز العربي األوروبي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي ،والذي يُكرّم فيها
أصحاب المبادرات والبرامج التنموية واإلقتصادية والتي تتبنّى خدمة اإلنسان.
وق ��د من ��ح المركز جوائزه لقيادات سياس ��ية وإقتصادي ��ة عربية ودولية،
نذك ��ر منه ��ا الملك عبد اهلل بن عبد العزيز آل س ��عود ،والس ��لطان قابوس بن
سعيد والرئيس اللبناني العماد ميشال عون.
وتُضاف هذه الجائزة الدولية إلى عدد من األوس ��مة والجوائز التي حصدها
زياد خلف ،تقديراً لجهوده الدؤوبة والمثمرة ،في القطاع المالي والمصرفي وهي:
 جائزة «التميز في اإلدارة الحكيمة» في أكتوبر /تش ��رين األول ،2017من إتحاد المصارف العربية.
 جائ ��زة «نتائ ��ج وريادة األعمال المحققة» ف ��ي العام  ،2017مقدمة منشركة «ماستر كارد» العالمية.
 جائ ��زة من إتح ��اد المصارف العربية إلى زياد خل ��ف ،لجهوده المثمرةوتعاونه ودعمه لإلتحاد في العام .2018
 جائ ��زة «المصرف األكثر إبتكاراً وتطوراً» من إتحاد المصارف العربيةفي أكتوبر /تشرين األول .2016
 جائزة «المستثمر العربي» تحت مظلة اليونسكو ،التابع لألمم المتحدةف ��ي باري ��س ،عن تطبي ��ق المصرف للحوكم ��ة المؤسس ��ية واإلدارة الحكيمة،
وتعزيز معايير العمل المصرفي في العام .2019
 جائزة «المصرف األسرع نمواً في العراق ،إلى جانب التمويل التجار ي Co r »porate Bankingمن «المؤسسات المالية العالمية» وقد تسلّمها زياد خلف عبد
كريم في حفل أُقيم في دبي ،دولة االمارات العربية المتحدة في نهاية العام .2019
احتاد املصارف العربية (أيار/مايو )2022

أما أهم اإلنجازات المصرفية
التي س ��اهم في نجاحه ��ا زياد خلف
عب ��د كري ��م ،رئي ��س مجل ��س إدارة
مص ��رف التنمية الدولي لإلس ��تثمار
والتموي ��ل ،من ��ذ الع ��ام  ،2015فه ��و
يُعتبر أحد أكبر مؤسس ��ي المصرف
الذي تأس ��س في الع ��ام  ،2011وكان
وال ي ��زال ل ��ه دور ب ��ارز ف ��ي قي ��ادة
المهندس زياد خلف عبد
المص ��رف ف ��ي األوق ��ات المزدهرة،
كم ��ا في األوق ��ات الصعب ��ة والمليئة رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي
بالتحديات ،وص ��والً إلى ما هو عليه
كمصرف عراقي وإقليمي رائد ،وبات متعارفاً عليه دولياً ،وقد إمتدت مش ��اريع اإلستثمار
التي قام بها إلى الصين ،كما نسج عالقات تعاون وطيدة مع صندوق النقد الدولي .IMF
ويتولّى زياد خلف عبد كريم حالياً رئاسة مجلس إدارة شركة الشرق للتأمين،
وأحد أكبر المس ��اهمين لعدد من الشركات في مختلف القطاعات ،بما في ذلك
تجارة السيارات وخدمات الدفع اإللكتروني والصناعة والبناء والمقاوالت.
عم ��ل زي ��اد خلف ،ومنذ تس ��لمه لمهام رئي ��س مجل ��س إدارة مصرف التنمي ��ة الدولي
على بناء إس ��تراتيجية متكاملة مبنية على أس ��س وضوابط رصينة ،بما يتماش ��ى مع الوضع
اإلقتصادي والسياس ��ي في العراق ،وحيث ترتكز هذه اإلس ��تراتيجية على تطبيق المصرف
لنظ ��ام تكنولوجي ��ا المعلوم ��ات المتطورة ،في كافة النش ��اطات والخدم ��ات المصرفية التي
يقدمها المصرف .وقد نجح في وضع مصرف التنمية الدولي في مقدمة المصارف العراقية
في مجال تقديم الخدمات اإللكترونية وتوفير السيولة ،فض ًال عن مركز مالي رصين.
وعُرفت رئاس ��ته لمصرف التنمية الدولي منذ العام  2015بـ «الفترة الذهبية»،
حيث أدخل التكنولوجيا المتقدمة إلى المصرف ،وأنشأ شراكات إستراتيجية طويلة
األجل مع شركات عالمية في مجال الدفع اإللكتروني (،)Master Card & Visa
باإلضافة إلى كبرى شركات التدقيق العالمية منها شركة «إرنست آند يونغ» (،)EY
العالمية ،كمدقق حسابات خارجي وشركة KPMGلتدقيق األصول.
وجع ��ل زي ��اد خلف عبد كريم ،مص ��رف التنمية الدولي ،كأول مص ��رف في العراق،
يفتتح مكاتب تمثيلية له في اإلمارات العربية المتحدة ولبنان ،باإلضافة إلى تأسيس بنية
تحتية شاملة ومتطورة وضوابط تقنية المعلومات في العمليات المصرفية الواسعة .علماً
أن زي ��اد خل ��ف ومنذ مايو /أيار  ،2019أصبح عضواً ف ��ي مجلس إدارة إتحاد المصارف
العربية ،ليكون بذلك أوّل ممثل للقطاع المصرفي العام والخاص للعراق في اإلتحاد.
وقام زياد خلف عبد كريم بتنفيذ عدد كبير من المش ��اريع اإلس ��تثمارية،
وه ��و يملك أكثر من  20عاماً من الخبرة في المقاوالت والتجارة العامة .علماً
أن ��ه ب ��دأ حياته المهنية في األعم ��ال المصرفية في العام  ،2011وركز بش ��كل
خاص ومباشر على التخطيط اإلستراتيجي والحوكمة المؤسسية الرشيدة.
)Union of Arab Banks (May 2022

األخبار والمستجدات

أرباح بنك القاهرة تقفز  % 20إلى  5.8مليارات جنيه في 2021

طارق فايد :ال نزال نحتفظ بقاعدة رأسمالية ومركز مالي قوي

طارق فايد
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
لبنك القاهرة
لفت��ت نتائ��ج أعمال بن��ك القاهرة لعام  ،2021إلى إرتفاع األرب��اح قبل الضرائب إلى  5.8مليارات جنيه بنس��بة نمو  % 20مقارنة بالعام
المالي  ،2020كما واصل البنك تحقيق نتائجه اإليجابية وتسجيل معدالت نمو قوية للعام المالي .2021

وقفز صافي أرباح بنك القاهرة إلى  3.6مليارات جنيه ،مقارنة بـ
 3.2مليارات جنيه في العام  2020بنسبة نمو  ،% 15وإرتفع إجمالي
اإليرادات التش���غيلية إلى  12.8مليار جنيه مقارنة بـ  11.9ملياراً في
نهاي���ة  2020بنس���بة نمو  % 8والتي تُع ّد م���ن أعلى معدّالت الزيادة
في القطاع المصرفي.
وبلغ صافي الدخل من العائد  10.5مليارات جنيه مقارنة بـ 10.1
ملي���ارات ف���ي نهاية العام المالي  2020بنس���بة نمو بلغت  ،% 4كما
إرتفع صافي الدخل من األتعاب والعموالت بنسبة  % 24ليرتفع إلى
 2ملي���ار جني���ه مقارنة بـ  1.6مليار جنيه للع���ام المالي  2020ويأتي
ذلك إس���تمراراً للنتائج المتميزة التي حققها بنك القاهرة على مدار
السنوات الماضية.
وأعل���ن طارق فايد رئي���س مجلس اإلدارة والرئي���س التنفيذي
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لبنك القاهرة «إحتفاظ البنك بقاعدة رأسمالية ومركز مالي قوي،
حيث بلغ معدّل معيار كفاية رأس المال المجمع  ،% 15.20وحافظ
البن����ك على مع����دّل العائ����د على متوس����ط حقوق الملكية بنس����بة
 ،% 20ومع����دّل عائ����د على متوس����ط األص����ول  % 1.6في نهاية
ديس����مبر/كانون األول  ،2021حيث قفز إجمالي األصول ليس���جل
 255مليار جنيه بنس���بة نم���و  % 24مقارنة بـ  205مليارات جنيه
في نهاية العام .»2020
وأش���ار فايد إل���ى «أن نمو األرب���اح واإليرادات التش���غيلية للبنك
تحق���ق ،رغم زيادة حجم اإلنفاق واإلس���تثمار ف���ي البنية التحتية ،وال
س���يما التكنولوجية والبشرية والتي إس���تحوذت على أهمية بالغة من
قب���ل مجلس ادارة البنك» ،الفتاً إلى «تس���جيل مصروفات رأس���مالية
بلغت نحو  3.7مليارات جنيه حتى نهاية العام المالي .»2021
)Union of Arab Banks (May 2022

مقابالت

رئيس مجلس إدارة البنك األهلي المصري هشام عكاشة:

لدينا إستراتيجية تحوّل رقمي واضحة مع خارطة طريق محددة ومدروسة
ونقدم خدمات مالية جديدة ذات قيمة مضافة ضمن التوجّه نحو الرقمية

يعود

نجاح البنك األهلي المصري
إلى إهتمام البنك المتنامي
بالعنصر البشري ،وإستقطاب أفضل الكوادر
البشرية لإللتحاق به ،وهو ما يتم بالتنسيق
والتعاون مع أفضل الجهات المتخصصة
في هذا الشأن ،من خالل تبادل الخبرات مع
تلك الجهات تحقيق ًا ألعلى درجات اإلستفادة
والتأثير ،وهو يُعد أحد أهم استراتيجيات
البنك ،حيث يقوم بتأهيل وتطوير كوادره
منذ اللحظة األولى إلنضمامها لفريق عمل
البنك من خالل الدورات التدريبية والبرامج
المتخصصة ،حيث تم تدريب أكثر من  21ألف
موظف في مختلف المستويات الوظيفية
والتخصصات ،وذلك إيمان ًا من البنك بأهمية
اإلستثمار في تطوير مهارات كافة الموظفين
وتحسين بيئة العمل ،بإعتبارهم ثروته
هشام عكاشة
البشرية ،مما سينعكس بشكل إيجابي وفعال
رئيس مجلس إدارة البنك األهلي المصري
على البنك واإلقتصاد القومي ومعدالت
التنمية ،إضافة الى سعي البنك المستمر
إلى تحسين بيئة العمل وصو ًال إلى أفضل الظروف التي تتيح للعاملين بذل أفضل ما لديهم واإلبتكار في
مجاالت عملهم.
ويقول رئيس مجلس إدارة البنك األهلي المصري هشام عكاشة «خالل العام  2017-2016إستطاع
القطاع المصرفي المصري أن يلعب دوراً بارزاً في إنجاح برنامج اإلصالح اإلقتصادي الوطني الشامل بالتعاون
مع صندوق النقد الدولي بعد إصدار البنك المركزي المصري قرار تحرير سعر الصرف ،في نهاية العام ،2016
قام القطاع المصرفي المصري بتلبية الطلب المتزايد من العمالء على العملة األجنبية باألسعار الرسمية،
مما ساهم في ضبط سوق الصرف والقضاء على سوق العملة الموازية بشكل نهائي مع تحسن ملحوظ
في المراكز المالية بالعمالت األجنبية لدى البنوك والبنك المركزي وتحوّ ل صافي األصول األجنبية إلى رصيد
فائض» ،مشيراً إلى أن لدى البنك األهلي المصري «إستراتيجية تحوّ ل رقمي واضحة للغاية مع خارطة طريق
محددة ومدروسة ،بما في ذلك التوسع على مستوى كافة القنوات ،باإلضافة إلى تقديم خدمات مالية
جديدة على الخدمات الحالية بهدف تفريغ عدّادات الفروع ومركز اإلتصال من المعامالت ذات القيمة المضافة
المنخفضة وتوجيهها إلى الرقمية ،مما يترك مجالًا لفرق خدمة العمالء في الفروع للتركيز أكثر على إدارة
العالقات واألدوار اإلستشارية وإجتذاب مزيد من فرص التعاون والشراكات».
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في ما يلي الحديث مع رئيس مجلس إدارة البنك األهلي المصري هشام عكاشة:
 nما هو واقع العمل في القطاع المصرفي المصري حالي ًا في
ظل التحديات ،وما هي إس��تراتيجيتكم المس��تقبلية إلس��تمرار
النمو وتوسع األعمال؟

 يُع��� ُّد الجه���از المصرف���ي المص���ري رائ���داً ف���ي قي���ادة التط���وراإلقتص���ادي الذي تش���هده الب�ل�اد ،حيث إس���تطاع الجه���از المصرفي
مواجه���ة كاف���ة التحدي���ات السياس���ية واإلقتصادية المحلي���ة والدولية
بمنتهى الصالبة والقوة ،وتصدّي لها بكفاءة وفاعلية من خالل إجراءات
إستباقية ،مكّنته من الصمود وحققت له اإلمتياز بأن يُصبح من أفضل
القطاع���ات المصرفي���ة التي تص���دّت لهذه األزم���ات .ويأتي ذلك محل
إش���ادات مؤسس���ات التموي���ل والتقيي���م الدولية والتي ش���هدت لمصر
بالتفوق والريادة في تحقيق معدالت نمو تفوق النمو بدول المنطقة.
وخالل العام  2017-2016إس���تطاع القطاع المصرفي المصري
أن يلع���ب دوراً بارزاً في إنج���اح برنامج اإلصالح اإلقتصادي الوطني
الش���امل بالتع���اون م���ع صن���دوق النقد الدول���ي ،بعد إص���دار البنك
المركزي المصري قرار تحرير س���عر الصرف في نهاية العام ،2016
ق���ام القطاع المصرفي المصري بتلبي���ة الطلب المتزايد من العمالء
على العملة األجنبية باألس���عار الرسمية ،مما ساهم في ضبط سوق
الصرف والقضاء علي سوق العملة الموازية بشكل نهائي ،مع تحسن
)Union of Arab Banks (May 2022

ملح���وظ في المراكز المالي���ة بالعمالت األجنبية لدى البنوك والبنك
المركزي ،وتحوّل صافي األصول األجنبية إلى رصيد فائض.
وتتجلّ���ى قوة ومتانة القطاع المصرف���ي خالل  2021/2020في
تطبيق السياسة النقدية التيسيرية التي أطلقها «المركزي» لمساندة
القطاعات اإلقتصادية في مواجهة التداعيات الس���لبية التي خلّفتها
جائحة كورونا وإتخاذ كافة اإلجراءات اإلحترازية وعلى سبيل المثال:
مساعدة العمالء عن طريق تأجيل اإلستحقاقات اإلئتمانية لمدة
 6شهور.
مب���ادرات البن���ك المرك���زي المص���ري لدع���م فئات الش���عب من
متوس���طي ومحدودي الدخل حيث خصص البنك المركزي نحو 100
مليار جنيه من خالل مبادرة التمويل العقاري.
كم���ا ق���ام المرك���زي بدع���م مب���ادرات المش���روعات الصغي���رة
والمتوسطة بنحو  200مليار جنيه منذ العام .2016
وقد ق���ام البنك األهلي المصري بوضع خطة إس���تراتيجية لعام
 2022إس���تكماالً لم���ا حقق���ه من إنج���ازات خالل الع���ام  2021في
مختلف مجاالت العم���ل المصرفي ،وبمعدالت نمو مرتفعة ومتميزة،
وذل���ك من خالل دوره الداعم للتنمية اإلقتصادية والوس���اطة المالية
في إطار السياسات النقدية ة المالية في مصر.
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2022
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وتتلخص إستراتيجية البنك في محاور رئيسية عدة وهي :قيادة جميع البنوك المصرية ،حيث حقق البنك صافي أرباح قدره  15مليار
القطاع المصرفي في مصر نحو تعزيز الش���مول المالي ،والذي يُعد جنيه في يونيو /حزيران  2021مقارنة بـ  13.06مليار جنيه في يونيو
أه���م ركائز الدولة والبنك المركزي ،والتوجه بقوة نحو ترس���يخ مبدأ  ،2020بمعدل نمو .% 15
ال لرؤي���ة مصر ،2030
اإلس���تدامة في مختلف أنش���طة البن���ك تفعي ً
كم���ا حقق البنك األهلي المصري إنجازاً غير مس���بوق في تاريخ
وتفعي���ل مب���دأ العميل مح���ور إهتم���ام البنك من أجل رف���ع معدالت البن���وك المصري���ة من خالل الوصول إلى حجم أص���ول يتجاوز 2.6
تقدي���م الخدم���ة المصرفي���ة ودراس���ة
تريلي���ون جني���ه مص���ري ،مم���ا يجعله من
إحتياجات العمالء الحاليين والمرتقبين
بي���ن أكبر  10بنوك في القطاع المصرفي
2022
إستراتيجية
وضعنا
لتوفي���ر منتج���ات وخدم���ات تف���ي بتلك
العربي.
ال لما تحقق من
إستكما ً
وفي م���ا يخص محفظة الق���روض ،بلغ
اإلحتياج���ات ،وتحقي���ق رض���ى العمالء
إنجازات خالل 2021
إجمالي محفظ���ة القروض أكثر من تريليون
من خالل تعزيز التحول الرقمي وتجربة
مجاالت
مختلف
في
جنيه في نهاية يونيو /حزيران  2021مقارنة
العمالء الرقمية في مختلف أوجه العمل
المصرفي
العمل
ب���ـ 719.89مليون جنيه ف���ي يونيو /حزيران
المصرف���ي ،وبم���ا يتالءم م���ع التطورات
 2020بحص���ة س���وقية بنحو  .% 37.7كما
الس���ريعة والمتالحق���ة ف���ي ال���ذكاء
بلغ إجمالي الودائع نحو  2.1تريليون جنيه
اإلصطناع���ي ،واإلس���تمرار ف���ي تطوير
الكفاءة والمهارات للعاملين في البنك من خالل برامج تدريبية وافية في نهاية يونيو /حزيران  2021مقارنة بـ 1.5تريليون في نهاية يونيو/
ف���ي مختل���ف تخصصاتهم واإلس���تمرار ف���ي أداء دور البنك القومي حزيران  2020بحصة سوقية بنحو .% 37.1
ويع���ود ه���ذا النج���اح الكبي���ر إل���ى تقدي���ر البن���ك ألهمي���ة دوره
كأحد أهم دعائم الدولة ومبادرات البنك.
المحوري في دعم اإلقتصاد الوطني من خالل دعم مبادرات الدولة،
 nالبنك األهلي المصري أكبر وأشمل البنوك المصرية ،إلى باإلضاف���ة ال���ى أهمية تقديم تجرب���ة فريدة للعم�ل�اء واللذين يُعدّان
ماذا نعزو هذا النجاح واإلنتشار؟
م���ن أهم محاور إس���تراتيجيته ،حيث يهدف البن���ك األهلي المصري
 البنك األهلي المصري هو أقدم بنك تجاري في مصر ،وعلى مدار إل���ى التحديث المس���تمر لمنتجاته ومواكبة التطورات التي تش���هدهاتاريخه الطويل ،تطورت وظائف وأدوار البنك األهلي المصري بإس����تمرار الس���وق المصرفية المصرية من أجل تقدي���م خدمة أفضل لعمالئه،
لتتوافق مع المراحل اإلقتصادية والسياسية المختلفة في مصر.
وإلجتذاب مزيد من العمالء الجدد المرتقبين من خالل توفير مزيد
ويمتلك البنك األهلي المصري ش���بكة واسعة من  588فرعاً في من المنتجات ذات القيمة التنافسية المرتفعة سعياً للوصول إلى كافة
نهاية ديس���مبر /كانون األول  2021تخدم نحو  17.8مليون عميل في الش���رائح وتلبية إحتياجاتها ،ودعماً من البنك ألصحاب المشروعات
ديس���مبر /كانون األول  2021ومدعومة بش���بكة صراف آلي واس���عة الصغيرة والمتوس���طة ورواد األعمال ،لما تمثله تلك المشروعات من
منتش���رة في جميع المحافظات المصرية لتصل إلى  5392في نهاية دور حيوي في س���د إحتياجات السوق المحلية ودعم الشمول المالي
ديسمبر /كانون األول .2021
كأحدى إستراتيجيات الدولة والبنك المركزي.
كم���ا يحتف���ظ البنك بحض���ور دولي
كم���ا يعود ه���ذا النجاح إل���ى إهتمام
فعَّال من خالل البن���ك األهلي المصري
البن���ك المتنام���ي بالعنص���ر البش���ري،
واسعة
شبكة
نمتلك
(المملك���ة المتح���دة) ،والبن���ك األهل���ي
وإس���تقطاب أفض���ل الك���وادر البش���رية
نحو
تخدم
ً
ا
فرع
588
من
المص���ري (الخرط���وم)  -الس���ودان
لإللتح���اق ب���ه ،وه���و م���ا يتم بالتنس���يق
 17.8مليون عميل ومدعومة
ونيوي���ورك وش���نغهاي (ف���ي الوالي���ات
والتعاون مع أفضل الجهات المتخصصة
بشبكةصراف
المتحدة والصي���ن) ،والمكاتب التمثيلية
ف���ي ه���ذا الش���أن ،م���ن خ�ل�ال تب���ادل
جميع
في
منتشرة
واسعة
آلي
ف���ي جوهانس���بورغ  -جن���وب إفريقي���ا،
الخبرات مع تلك الجهات تحقيقاً ألعلى
لتصل
المصرية
المحافظات
دبي  -اإلمارات العربية المتحدة وأديس
درج���ات اإلس���تفادة والتأثير ،وه���و يُع ّد
إلى  5392في 2021
أباب���ا  -إثيوبي���ا ،باإلضاف���ة إلى ش���بكة
أح���د أهم إس���تراتيجيات البن���ك ،حيث
بنوك مراسلة واسعة حول العالم (أوروبا
يقوم البنك بتأهي���ل وتطوير كوادره منذ
 أميركا  -أوس���تراليا  -كندا  -الشرقاللحظ���ة األول���ى إلنضمامها إل���ى فريق
األقصى  -إفريقيا  -الخليج العربي).
عم���ل البنك من خ�ل�ال ال���دورات التدريبية والبرام���ج المتخصصة،
وقد أدى هذا اإلنتش���ار وثقة العمالء إلى تحقيق أعلى أرباح بين حي���ث ت���م تدريب أكثر م���ن  21ألف موظف في مختلف المس���تويات
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الوظيفية والتخصصات وذلك إيماناً من البنك بأهمية اإلستثمار في
تطوير مهارات كافة الموظفين ،وتحس���ين بيئة العمل لهم بإعتبارهم
ثروته البش���رية ،مما س���ينعكس بش���كل إيجاب���ي وفعَّال عل���ى البنك
وعل���ى اإلقتصاد القومي ومعدالت التنمية ،إضافة إلى س���عي البنك
المس���تمر إلى تحس���ين بيئة العمل وصوالً إل���ى أفضل الظروف التي
تتي���ح للعاملين ب���ذل أفضل م���ا لديهم
واإلبتكار في مجاالت عملهم.
 nكي��ف تعمل��ون عل��ى الحفاظ
عل��ى قاع��دة عم�لاء البن��ك وس��ط
التحدي��ات الكبي��رة والت��ي تواج��ه
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وال����ذكاء اإلصطناع����ي في تطوي����ر األعمال المصرفي����ة لألفراد
وللش����ركات ،وتقدي����م الخدمات الذكي����ة وغيرها م����ن الخدمات
المصرفية واإلس����تثمارية ،بحيث تُمكن البنك من الحصول على
رؤية مناس����بة ودقيق����ة لبياناته مع مس����توى منخفض من الخطأ
بإستخدام الذكاء اإلصطناعي.

نعد عمالءنا بالتطوير المستمر
لمنصاتنا اإللكترونية وتوفير كافة
المنتجات والخدمات اإللكترونية
ومواكبة التطور التكنولوجي
اإلقليمي والعالمي

 nتعزي��ز تج��ارة التجزئة لدعم
رواد األعم��ال والمش��اريع عل��ى
إختالفه��ا ،كي��ف نجح��ت؟ وكي��ف
تس��اعد في تذليل مصاع��ب أصحاب
األعمال وكيف تشجع المستثمرين؟

اإلقتصادات في كل العالم؟
 ف���ي إط���ار جه���ود البن���ك األهلي ق����ام البن����ك األهل����ي المصريالمص���ري لدع���م وتموي���ل الش���ركات
بوضع محاور إستراتيجية جديدة من
الناش���ئة ،وتشجيع رواد األعمال إلطالق
العام  2021وحتى العام  2023ومنها تفعيل مبدأ «العميل محور مش���روعاتهم الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجاالت ،قام البنك
إهتم����ام البنك» ،من أجل رفع معدالت تقديم الخدمة المصرفية بالتعاون مع جامعة النيل األهلية المشاركة في مبادرة رواد األعمال،
ودراسة إحتياجات العمالء الحاليين والمرتقبين لتوفير منتجات والتي تهدف إلى رفع الوعي المصرفي وتأهيل المش���روعات الناشئة
وخدمات تفي بتلك اإلحتياجات وتحقيق رضى العمالء من خالل ورواد األعم���ال والش���ركات القائمة بإختالف أنش���طتها اإلقتصادية
تعزيز التحول الرقمي وتجربة العمالء الرقمية في مختلف أوجه (القطاع���ات الصناعي���ة والزراعي���ة والخدمي���ة والتجاري���ة) للعم���ل
العمل المصرفي ،وبما يتالءم مع التطورات السريعة والمتالحقة تحت مظلة القطاع الرس���مي ،ولإلس���تفادة من الخدمات المصرفية
في الذكاء اإلصطناعي.
م���ن خ�ل�ال مراكز خدمات تطوير األعمال بغي���ة تقديم خدمات دعم
ويق����وم البن����ك األهل����ي المصري بتطوي����ر منصات����ه الرقمية محددة قائمة على معايير عالمية ومعرفة فنية لإلحتياجات المحلية
بش����كل مستمر لتشمل كل الخدمات المصرفية المقدمة للعمالء بشكل متسق باإلستعانة بمتخصصين فنياً.
كما يقدم البنك األهلي المصري بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات
وتوفيره����ا بكل س����هولة ويس����ر م����ن خ��ل�ال الف����روع االلكترونية
ومنص����ات  Phone cash & Al Ahly Netب����دالً م����ن الفروع المتوس���طة والصغيرة ومتناهية الصغر ،خدمة التدريب وبناء القدرات
ألصحاب المش���روعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم برامج متخصصة
التقليدية.
كما يس����عى البنك األهلي المصري إلى تعزيز تجربة العمالء إلكس���اب أصح���اب المش���روعات والعاملين فيه���ا المعرف���ة والمهارة،
الرقمية من خالل إس����تخدام األدوات التنبؤية والتحليلية لتحليل ليصبحوا كفاءات تُس���هم في نجاح المش���روعات وتطويرها ،باإلضافة
إلى برامج ريادة األعمال التدريبية (معرفة
س����لوك العم��ل�اء وتقدي����م أفض����ل
ق���درات  -مه���ارات ريادية  -توليد أفكار -
المنتج����ات والخدم����ات ل����كل عمي����ل
مسبوق
غير
ً
ا
إنجاز
حققنا
بدء مشروعات).
م����ن عم��ل�اء البنك .كما يعت����زم البنك
المصرية
البنوك
تاريخ
في
كم���ا يق���وم البن���ك األهل���ي المصري
إس����تخدام روبوت����ات المحادثة وآليات
من خالل الوصول إلى حجم
بعق���د إتفاقيات مع البنوك والمؤسس���ات
ال����ذكاء اإلصطناع����ي اإلفتراضي����ة
أصول يتجاوز  2.6تريليون جنيه المالي���ة العالمي���ة بغ���رض الحص���ول
.chat bot
بين
من
يجعله
مما
عل���ى تموي�ل�ات لتوجيهه���ا للمش���روعات
وفي اآلون����ة األخيرة ،تمكن البنك
القطاع
في
بنوك
10
أكبر
الصغي���رة والمتوس���طة ،وكافة المش���اريع
األهل����ي المصري م����ن تقديم تطورات
المصرفي العربي
الخاصة بالبيئة والتي تس���اهم في تحقيق
تقني����ة جدي����دة م����ن آلي����ات ال����ذكاء
اإلستدامة ورؤية مصر  2030ومنها:
اإلصطناع����ي ،س����اهمت في الحد من
 حصول البنك األهلي المصري علىمخاط����ر اإلئتمان وزي����ادة القدرة على
تفه����م إحتياج����ات العم��ل�اء الخاص����ة ،وتلبية ه����ذه اإلحتياجات قرض من البنك اآلسيوي وصندوق أوبك للتنمية الدولية بقيمة 200
بشكل أفضل ،وفي هذه المرحلة تم إستخدام البيانات الضخمة ملي���ون دوالر ،لتعزي���ز نمو اإلس���تثمارات في مختلف مج���االت البنية
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التحتية المستدامة في مصر.
 حص���ول البن���ك األهل���ي على ق���رض بقيم���ة  100مليون دوالرم���ن البنك األوروبي إلعادة اإلعم���ار والتنمية  EBRDبهدف تمويل
إس���تثمارات الشركات الصغيرة والمتوسطة في تكنولوجيات تخفيف
آثار تغير المناخ.
ف���ي الع���ام  ،2020حصل البن���ك األهلي على تموي���ل بنحو 800
مليون يورو من بنك اإلس���تثمار األوروبي بغرض تمويل المش���روعات
الصغيرة والمتوس���طة .وجاء ذلك التمويل تداركاً من البنك األوروبي
لآلث���ار الس���لبية الناتج���ة ع���ن جائحة «كوفي���د  »19كما وق���ع البنك
األهلي والوكالة الفرنس���ية للتنمية ( )AFDإتفاقية تس���هيل إئتماني
بنحو  100مليون يورو بهدف التوس���ع في فرص تمويل المش���روعات
المتعلقة بالحفاظ على المناخ والتنمية المستدامة في مصر.
 nم��ا هو القطاع األكثر طلب�� ًا للتمويل والذي تحرصون على
دعم تنميته والتوسع في إستقراره؟

 يُع��� ّد البنك األهلي المصري أكبر مس���اهم في مبادرات البنكالمرك���زي (مبادرة التمويل العقاري ،الصناعة ،الس���ياحة ،الش���ركات
الصغيرة والمتوس���طة) حيث يساهم البنك األهلي بشكل مستمر في
توفير التمويل الالزم للعمالء إيماناً منه بأهمية دعم هذه القطاعات
لتحقيق اإلستقرار في األسواق.
وق���د منح البن���ك األهلي المصري نح���و  11.53مليار جنيه ،فمن
خ�ل�ال مب���ادرة التموي���ل العق���اري لنح���و  105أالف عميل ف���ي نهاية
ديسمبر /كانون األول  2021ونحو  74مليار جنيه في مبادرة الشركات
الصغيرة والمتوس���طة لنحو  87ألف عميل في نهاية ديسمبر /كانون
األول  2021ونحو  3مليارات جنيه في المبادرة السياحية لـنحو 122
عمي�ل�اً كم���ا منح البنك األهل���ي المصري نحو  18.1ملي���ار جنيه في
مبادرة الصناعة لـنحو  1353عميالً.
كما يُولي البنك األهلي إهتماماً كبيراً بتمويل المشروعات القومية
الحيوية ،مس���تهدفاً تنمية مختل���ف القطاعات اإلقتصادية والتي يُعد
م���ن أهمها قط���اع الصناعة وال���ذي يمثل  % 38م���ن حجم محفظة
قروض المش���روعات الصغيرة والمتوسطة في نهاية ديسمبر /كانون
األول  2021بإجمالي تمويالت تصل الى  40مليار جنيه.
كم���ا يح���رص البنك على توفي���ر الف���رص التمويلية المس���تدامة،
بم���ا يتكامل مع التوجه الع���ام للدولة لزيادة مس���احة الرقعة الزراعية
وإستخدام أساليب الري الحديث ،حيث يستحوذ القطاع الزراعي على
نحو  % 23من إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في
نهاية ديسمبر /كانون األول  2021بإجمالي مبلغ  24.49مليار جنيه.
 nأي��ن دور البنك األهلي في تعزيز البني��ة اإلجتماعية وال
سيما في األرياف؟
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-ق���ام البنك األهلي المصري بزي���ارة العديد من القرى في إطار
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مب���ادرة حياة كريمة ،وذلك بالتنس���يق مع القطاع���ات المعنية والبنك
المرك���زي المصري .وقام البنك بعق���د العديد من الندوات التثقيفية
ألهال���ي القرى في مختلف محافظات الجمهوري���ة ،وتقديم عدد من
الخدمات المالية (حس���ابات  /بطاقات ميزة  /البطاقات المدفوعة
مقدماً) باإلضافة إلى تقديم بعض الخدمات غير المالية بالتنس���يق
م���ع وح���دات تطوير األعمال لتش���جيع األهالي عل���ى إقامة عدد من
المش���اريع الصغي���رة والمتوس���طة ،حيث يس���عى البن���ك األهلي إلى
تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ،ونشر مفهوم الشمول المالي
في جميع قرى مصر.
كم���ا إفتت���ح البنك األهل���ي المصري في اآلونة األخي���رة ،العديد
م���ن الف���روع في مختل���ف محافظات وقرى مصر ،منه���ا فرع حاليب
للوصول إلى كل المواطنين ،وتوفير الخدمات المصرفية ،وال س���يما
للمناطق غير المشمولة مصرفياً بالشكل الكافي.
وفي إطار دور البنك المس���تمر في المس���ؤولية المجتمعية ،وصل
إجمالي مس���اهمات البنك نحو  8.2مليارات جنيه في السنوات الست
األخيرة ،حيث تم التعاون مع مختلف المستشفيات التعليمية في أنحاء
الجمهوري���ة ،كما أنش���أ البنك وطوّر العديد م���ن المدارس والجامعات
والمستشفيات في مختلف أنحاء الجمهورية ،باإلضافة إلى مساهمات
البنك في تطوير العشوائيات بشكل كامل في مختلف المحافظات.
 nم��ن المع��روف أن البن��ك األهل��ي المص��ري رائ��د التحوّ ل
الرقم��ي ف��ي مص��ر وداع��م للش��مول المالي ،بم��اذا تع��دون أهل
مصر في س��بيل تقديم المزيد من التطور على صعيد الرقمنة؟
والتكنولوجيا المالية؟ ومحاربة عمليات غس��ل األموال وتمويل
اإلرهاب؟

 لدى البنك األهلي المصري ،إستراتيجية تحول رقمي واضحةللغاية مع خارطة طريق محددة ومدروس���ة ،بما في ذلك التوسع على
مس���توى كافة القن���وات ،باإلضافة إلى تقديم خدم���ات مالية جديدة
على الخدمات الحالية ،بهدف تفريغ عدّادات الفروع ومركز اإلتصال
م���ن المعام�ل�ات ذات القيم���ة المضاف���ة المنخفض���ة وتوجيهها إلى
الرقمي���ة ،مم���ا يترك مجالاً لفرق خدمة العم�ل�اء في الفروع للتركيز
أكث���ر عل���ى إدارة العالقات واألدوار اإلستش���ارية وإجتذاب مزيد من
فرص التعاون والشراكات.
يعد البنك األهلي المصري عمالءه بالتطوير المس���تمر لمنصاته
اإللكتروني���ة ،وتوفير كافة المنتجات والخدمات اإللكترونية ،ومواكبة
التط���ور التكنولوجي العالمي واإلقليمي ،ويُعتبر أمان بيانات األعمال
والعمالء ذات أهمية قصوى ،لذلك يعمل قطاع أمن المعلومات دائماً
عل���ى المواءمة م���ع فرق اإلدارة واألعم���ال ،والمش���اركة المبكّرة في
مراح���ل بدء المنتج خالل التصميم والتطوي���ر واإلختبار ،لضمان أن
يتم دمج األمان بش���كل صحيح ولتوفير الحماية الالزمة للمتعاملين،
وبناء المزيد من الثقة في المعامالت المالية الرقمية.
)Union of Arab Banks (May 2022

الدراسات واألبحاث والتقارير

المصارف المصرية تشهد توسُّ ع ًا في الشمول المالي واإلندماج
بشكل أكبر في اإلقتصاد
وإزدياد العمليات اإللكترونية في ظل تفشي جائحة كورونا
القطاع المصرفي المصري يتبوأ المرتبة الثالثة
بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الموجودات

والمرتبة األولى
بين القطاعات
المصرفية
للدول العربية
غير النفطية

يضم القطاع المصرفي المصري  38مصرفاً ،تدير شبكة من الفروع بلغت  4,640في نهاية العام  ،2021باإلضافة إلى 19,014
ماكينة صرف آلي .كما بلغ عدد العاملين في القطاع المصرفي المصري  130,385موظف ًا في نهاية العام  2020بحسب البنك
المركزي .وقد شهد القطاع توسع ًا كبير ًا في عدد الفروع وماكينات الصرف اآللي ،كذلك عدد الموظفين العاملين خالل
ّ
السنوات الخمس الماضية .فمع إستقرار عدد المصارف على  38بين
عامي  2017و ،2021زاد عدد الفروع المصرفية بـ  631فرع ًا
وبنسبة  ،% 16وزادت ماكينات الصرف اآللي بـ  8,313ماكينة وبنسبة  ،% 78وزاد عدد الموظفين بـ  18,824وبنسبة .% 17
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هيكلية القطاع الم�صرفي

زاد ع���دد بطاق���ات الخص���م المص���درة م���ن قب���ل المص���ارف
م���ن  17,562,134ف���ي الع���ام  2017إل���ى  21,551,072ف���ي الع���ام
( 2021بزي���ادة بنس���بة  ،)% 23والبطاق���ات المدفوعة مس���بقاً من
 10,052,093إل���ى ( 26,068,892زي���ادة بنس���بة  ،)% 159ونق���اط
البي���ع م���ن  68,630إل���ى ( 177,350زي���ادة بنس���بة  .)% 159وت���دل
كل ه���ذه األرق���ام على التوس���ع الكبير في اإلنتش���ار المصرفي الذي
ش���هده القط���اع المصرف���ي المص���ري مدفوع���اً بسياس���ات داعم���ة

ومش���جعة من قبل البنك المركزي المصري لتوسيع الشمول المالي،
واإلندماج بش���كل أكبر في اإلقتصاد المصري .مع اإلش���ارة الى قيام
المصارف المصرية بتوسُّ ���ع كبير في نطاق عملياتها اإللكترونية عبر
اإلس���تثمار في البني���ة التحتية التكنولوجية ،وعبر عقد ش���راكات مع
ش���ركات تكنولوجيا مالية لتطوير الخدم���ات المصرفية اإللكترونية،
وتنوي���ع خيارات الدفع للعمالء .وبنتيج���ة ذلك ،إزداد حجم العمليات
المصرفية االلكترونية لدى المصارف المصرية بشكل كبير وال سيما
في ظل تفشي جائحة كورونا.

جدول  :1الئحة المصارف العاملة في مصر
المصارف التجارية في مصر

المصارف اإلسالمية في مصر

البنك الزراعي المصري

مصرف أبو ظبي اإلسالمي – مصر

البنك األهلي المتحد – مصر

بنك البركة – مصر

البنك األهلي الكويتي – مصر

بنك فيصل اإلسالمي المصري

البنك العربي اإلفريقي الدولي
بنك المؤسسة المصرفية العربية – مصر
البنك العربي – مصر
المصرف العربي الدولي
بنك االستثمار العربي
التجاري وفا بنك – مصر
بنك اإلسكندرية
بنك القاهرة
بنك مصر
بنك بلوم – مصر
سيتي بنك – مصر
البنك التجاري الدولي
بنك كريدي أجريكول – مصر
البنك العقاري المصري العربي
البنك المصري الخليجي
بنك اإلمارات دبي الوطني – مصر
البنك المصري لتنمية الصادرات
بنك التعمير واإلسكان
بنك اتش اس بي سي – مصر
بنك التنمية الصناعية والعمال المصري
بنك المشرق
بنك مصر إيران للتنمية
بنك ابو ظبي األول – مصر
)Union of Arab Banks (May 2022
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البنك األهلي المصري
البنك األهلي اليوناني
بنك الكويت الوطني – مصر
بنك قطر الوطني األهلي
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
بنك قناة السويس
المصرف المتحد
بنك أبو ظبي التجاري

المصدر :البنك المركزي المصري.

تطور بيانات القطاع الم�صرفي الم�صري

أظهر القطاع المصرفي المصري مرونة متميزة في وجه التحديات
اإلقتصادية والمالية التي شهدها العالم ومصر في ظل إنتشار جائحة
كورون���ا ،وكان أحد أهم الركائز التي إس���تند اليها اإلقتصاد المصري
لمواجهة تداعيات الجائحة والخروج منها في وقت قياسي.
وق���دد حق���ق القط���اع المصرف���ي المصري نم���واً كبي���راً خالل
الس���نوات الثالث الماضية ،حي���ث أصبح يتبوأ المرتب���ة الثالثة بين
القطاع���ات المصرفية العربية من حيث حجم الموجودات ،والمرتبة
األول���ى بين القطاعات المصرفية لل���دول العربية غير النفطية .كما
تج���در اإلش���ارة إلى أنه فيما ش���كلت موجودات القط���اع المصرفي

المص���ري نس���بة  % 8.1م���ن مجمل موج���ودات القط���اع المصرفي
العرب���ي في العام  ،2017زادت هذه النس���بة تدريجاً إلى  % 8.8في
الع���ام  ،2018و % 9.8في الع���ام  ،2019و % 11.2في العام ،2020
لتصل الى  % 13.1في نهاية العام .2021
أما بالنس���بة إلى موج���ودات القطاع المصرف���ي المصري ،فقد
بلغ���ت نحو  8,627ملي���ار جنيه (نحو  542.3ملي���ار دوالر) في نهاية
الع���ام  ،2021محقق���ة زيادة بنس���بة  % 22.9خالل الع���ام المذكور،
مقاب���ل نس���بة  % 19.9ف���ي العام  2020و % 7.8ف���ي العام .2019
وعليه ،تك���ون الموجودات المجمعة للمص���ارف المصرفية قد زادت
بأكثر من  % 50خالل ثالث سنوات فقط.

جدول  :2تطور بيانات القطاع المصرفي المصري – نهاية العام

2018
األصول

5,432,657

2019

2020

مليون جنيه
7,022,145
5,856,146

2021
8,627,173

أرصدة اإلقراض
والخصم للعمالء

1,814,575

1,890,567

إجمالي الودائع
رأس المال واالحتياطات

3,802,591
353,431

األصول

303,287

4,222,476
401,084
مليون دوالر
445,616
364,996

2,493,370

3,099,031

5,177,817
500,536

6,433,111
623,887
542,259

أرصدة اإلقراض
والخصم للعمالء

101,302

117,833

158,226

194,789

إجمالي الودائع

212,286
19,731

263,174
24,998

328,577
31,763

404,351
39,214

رأس المال واالحتياطات
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كما بلغت الودائع نحو  6,433مليار جنيه (نحو  404.4مليار دوالر)
في نهاية العام  ،2021محققة زيادة بنسبة  % 24.2مقابل زيادة بنسبة
 % 22.6ف���ي الع���ام  ،2020وبنس���بة  % 11في الع���ام  .2019وهكذا،
تكون الودائع اإلجمالية للمصارف المصرية قد زادت بنس���بة % 57.9
خالل الفترة  .2021-2019أما بالنسبة إلى أرصدة اإلقراض والخصم
للعم�ل�اء ،فقد وصل���ت إلى نحو  3,099مليار جني���ه (نحو  194.8مليار
دوالر) في نهاية العام  ،2021محققة زيادة بنسبة  % 24.3خالل العام
المذك���ور ،مقاب���ل نس���بة  % 31.9في العام  2020ونس���بة  % 4.2في
العام  .2019وعليه ،تكون المصارف المصرية قد زادت حجم االئتمان
المق���دم للعم�ل�اء بنس���بة  % 60.4خالل ثالث س���نوات ،م���ا يد ُّل على

سعيها الى التوسع الكبير في تمويل اإلقتصاد الوطني.
خ���ص رأس المال واالحتياط���ات ،فقد بلغا نحو
ّ
أخي���راً ،وف���ي ما
 623.8ملي���ار جني���ه (نحو  39.2مليار دوالر) ف���ي نهاية العام ،2021
محققي���ن زي���ادة بنس���بة  ،% 24.6مقاب���ل نس���بة  % 24.8في العام
 2020ونس���بة  % 13.5ف���ي الع���ام  .2019وتدل الزي���ادة الكبيرة في
رؤوس األم���وال المجمع���ة للقط���اع المصرف���ي المصري على س���عي
المصارف المصرية إلى دعم قواعدها الرأسمالية بشكل كبير نتيجة
للمتطلب���ات اإلضافية الت���ي يفرضها البنك المرك���زي المصري على
المص���ارف بزيادة رؤوس أموالها ولكي تتمكن المصارف من التوس���ع
في تقديم اإلئتمان.

رسم بياني  :1تطور بيانات القطاع المصرفي المصري (مليار جنيه)

المصدر :إتحاد المصارف العربية ،إدارة األبحاث باإلستناد الى بيانات البنك المركزي المصري.
من جهة أخرى تشير بيانات توزع التسهيالت االئتمانية المقدّمة
م���ن المص���ارف المصري���ة للعم�ل�اء ،إل���ى أن القط���اع الحكومي قد
إس���تحوذ على نس���بة  % 38.2من تلك التس���هيالت ف���ي نهاية العام

 ،2021تاله القطاع العائلي بنسبة  ،% 19.9فقطاع الصناعة بنسبة
 ،% 17.6فقطاع الخدمات بنس���بة  ،% 15.8فقطاع التجارة بنس���بة
 ،% 6.7فالزراعة بنسبة .% 1.5

رسم بياني  :2توزّع التسهيالت االئتمانية المقدمة للعمالء من المصارف المصرية – نهاية العام )%( 2021

المصدر :إتحاد المصارف العربية ،إدارة األبحاث باإلستناد الى بيانات البنك المركزي المصري.
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تطور �أداء القطاع الم�صرفي الم�صري

يُع ُّد القطاع المصرفي المصري أحد أكثر القطاعات المصرفية
العربية متانة ،ويحوز معدّالت سيولة وجودة أصول وقاعدة رأسمالية
جيدة جداً .وتُش���ير مؤش���رات الس�ل�امة المالية للقط���اع المصرفي
المصري إل���ى متانة مالية مرتفعة ،وتعكس مرونة القطاع المصرفي
في التعامل مع كافة المتغيّرات المالية واإلقتصادية.
وفي هذا المجال ،أظهرت بيانات البنك المركزي المصري إرتفاع
معيار كفاية رأس المال – القاعدة الرأسمالية إلى األصول المرجحة
ب���أوزان مخاط���ر – من  % 14.7في الع���ام  ،2017إلى  % 22.5في
الع���ام  ،2021أي بزي���ادة  7.8نقط���ة مئوية (وبنس���بة  )% 53خالل
خمس سنوات فقط ،ما يدّل على دعم المصارف المصرية لقواعدها
الرأسمالية ومالءتها بشكل كبير جداً خالل الفترة المذكورة.
وف���ي م���وازاة ذلك ،إرتفعت نس���بة الش���ريحة األول���ى من رأس
الم���ال إلى األصول المرجحة بأوزان مخاطر من  % 11.7في العام
 2017إل���ى  % 18.2ف���ي العام  ،2021أي بزي���ادة  6.5نقطة مئوية
وبنس���بة  .% 55.6وإرتفعت نس���بة رأس المال األساسي المستمر
إل���ى األصول المرجحة ب���أوزان المخاطر من  % 9.2إلى % 12.9
خالل الفترة المذكورة ،أي بواقع  3.7نقطة مئوية وبنسبة .% 40.2
خص نسبة الرافعة المالية ،فتشير البيانات الى زيادتها
أما في ما ّ
من  % 6.3في العام  2017الى  % 7.3في العام  ،2021أي بواقع
نقطة مئوية واحدة وبنسبة .% 15.9

أما بالنسبة إلى جودة األصول ،فتشير البيانات إلى تحسّ ن كبير
في نوعية اإلئتمان المصرفي والذي يعكس تحسن البيئة اإلقتصادية
ف���ي مص���ر ،وتالياً البيئة التش���غيلية للمص���ارف المصرية .وفي هذا
الس���ياق ،إنخفض���ت نس���بة الق���روض غي���ر المنتظمة إل���ى إجمالي
الق���روض من  % 4.9في الع���ام  2017إلى  % 3.5في العام ،2021
أي بواقع  1.4نقطة مئوية وبنسبة .% 28.6
مخصصات القروض ال���ى القروض غير
ّ
وبالت���وازي ،إنخفض���ت
المنتظمة بـ  6.1نقطة مئوية وبنس���بة  ،% 6.2فيما تراجعت نس���بة
الق���روض المقدمة للقطاع الخاص إل���ى إجمالي القروض الممنوحة
للعمالء بواقع  6نقاط مئوية وبنس���بة  ،% 9.4خالل الفترة نفس���ها،
ما يد ُّل على إعتماد سياس���ات متحفظ���ة نوعاً ما من قبل المصارف
المصرية بشكل عام.
ف���ي المقابل ،تُظه���ر بيانات البن���ك المركزي المص���ري تراجعاً
في مؤش���رات ربحية المصارف بش���كل عام خالل السنوات الخمس
الماضي���ة ،نتيج���ة إنخف���اض الفوائ���د وتزاي���د المنافس���ة بي���ن تلك
المص���ارف ،والتوس���ع الكبير ال���ذي قامت به خالل تل���ك الفترة ،في
موازاة الس���عي إلى تعزيز الس���يولة ،ما تبيّن من نس���ب الس���يولة في
الج���دول رق���م  .3وعلي���ه ،إنخفض العائد على متوس���ط األصول من
 % 1.5إلى  % 1.2بين عاميّ  2017و ،2021والعائد على متوس���ط
حقوق الملكية من  % 21.5الى  ،% 14.9وصافي هامش العائد من
 % 3.9الى .% 3.7

جدول  :3تطور مؤشرات السالمة المالية للقطاع المصرفي المصري ()%

2017
القاعدة الرأسمالية إلى األصول المرجحة
بأوزان مخاطر

2018

كفاية رأس المال

14.7

15.7

2019
17.7

2020
20.1

2021
22.5

الشريحة األولى من رأس المال إلى األصول
المرجحة بأوزان مخاطر

11.7

12.7

14.9

17.7

18.2

رأس المال األساسي المستمر الى األصول
المرجحة بأوزان المخاطر
الرافعة المالية
القروض غير المنتظمة
إلى إجمالي القروض

10.4
9.2
6.3
6.3
جودة/نوعية األصول
4.9

4.1

12.7
7.1

4.2

14.6
7.7

4.0

12.9
7.3

3.5

مخصصات القروض
إلى القروض غير المنتظمة
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98.3

98.0

97.6

95.2

92.2
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القروض المقدمة للقطاع الخاص
إلى إجمالي القروض الممنوحة للعمالء

63.6

العائد على متوسط األصول

1.5
21.5
3.9

61.6
الربحية
1.4
19.2
3.0
السيولة

47.1

40.3

العائد على متوسط حقوق الملكية
صافي هامش العائد
متوسط نسبة السيولة الفعلية
بالعملة المحلية

62.1

63.0

57.6

1.8
23.4
4.1

1.2
14.9
3.7

1.2
14.9
3.7

44.4

53.8

45.6

متوسط نسبة السيولة الفعلية
بالعمالت االجنبية

66.4

67.7

67.7

71.5

67.9

نسبة تغطية السيولة ()LCR
بالعملة المحلية

889.0

749.0

757.2

1017.4

1006.8

نسبة تغطية السيولة ()LCR
بالعمالت األجنبية

252.7

238.6

200.7

169.6

186.9

نسبة صافي التمويل المستقر ()NSFR
بالعملة المحلية

249.2

252.0

279.4

260.6

261.7

نسبة صافي التمويل المستقر ()NSFR
بالعمالت االجنبية

163.8

164.3

171.0

165.9

202.1

إجمالي الودائع
إلى األصول

72.6

74.9

77.4

78.6

74.7

إجمالي القروض
إلى الودائع

المصدر :البنك المركزي المصري.
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46.0

أخي����راً ،وبالنس����بة إل����ى مع����دالت الس����يولة ،تش����ير البيانات
ال����ى تطبيق المصارف المصرية لنس����بتيّ بازل لقياس الس����يولة
قصيرة وطويلة األجل ،كذلك سعيها الى زيادة تلك النسب بشكل
متواصل خالل الس����نوات الخمس الماضية .وتحديداً ،يَظهر من
الجدول رقم  3إرتفاع نسبة تغطية السيولة بالجنيه من % 889
إل����ى ( % 1006.8أي بنس����بة  ،)% 13.3ونس����بة صافي التمويل
المستقر بالجنيه من  % 249.2إلى ( % 261.7أي بنسبة ،)% 5
ونسبة صافي التمويل المستقر بالعمالت األجنبية من % 163.8
ال����ى ( % 202.1أي بنس����بة  .)% 23.4وال ب ّد من اإلش����ارة إلى
أنه ال تزال لدى المصارف المصرفية إمكانية التوسع في اإلقراض،
كما تبيّن نس���بة إجمالي القروض إلى الودائع ،والتي بلغت % 48.3
ف����ي نهاية العام  .2021وعليه ،يُمك����ن للمصارف المصرية زيادة
ضخّ اإلئتمان في اإلقتصاد المصري مع المحافظة على معدالت
سيولة جيدة.
احتاد املصارف العربية (أيار/مايو )2022

46.2

46.7

46.4

48.3

بيانات �أكبر ع�شرة م�صارف م�صرية

بل���غ حجم الموجودات المجمعة ألكبر  10مصارف مصرية قرابة
 6,058ملي���ار جنيه ف���ي نهاية العام  .2021كما بلغ���ت الودائع قرابة
 4,811ملي���ار جني���ه ،والق���روض قراب���ة  2,236مليار جني���ه .كما بلغ
إجمال���ي رأس المال واالحتياط���ات لها نحو  461مليار جنيه واألرباح
المجمعة نحو  58.3مليار جنيه في نهاية العام .2021
وتسيطر المصارف العشرة المذكورة على حصة سوقية تبلغ نحو
 % 70.2م���ن مجم���ل موجودات القطاع المصرف���ي ،و % 74.8من
مجمل ودائعه ،و % 72.2من مجمل قروضه ،و % 73.9من مجموع
رأس المال واالحتياطات التابع له.
م���ن جه���ة أخرى ،بلغ ع���دد العاملين في تل���ك المصارف حوالي
 78,448موظ���ف أي نس���بة  % 60.2من ع���دد العاملين في القطاع
المصرفي ،ولديها  15,103ماكينة صرف آلي ( % 79.4من إجمالي
ماكينات الصرف اآللي للقطاع المصرفي) في نهاية العام .2021
)Union of Arab Banks (May 2022
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المصرف

البنك األهلي المصري*

بنك مصر*

البنك التجاري الدولي

بنك قطر الوطني األهلي

بنك القاهرة

البنك العربي اإلفريقي الدولي*

بنك فيصل اإلسالمي

بنك اتش اس بي سي مصر**

بنك اإلسكندرية
بنك الشركة المصرفية
العربية الدولية

المجموع

البنك األهلي المصري*

بنك مصر*

البنك التجاري الدولي

بنك قطر الوطني األهلي

بنك القاهرة

2020

2021

2020

الموجودات

2021

القروض

2021

2,018,442
1,227,772
427,842
285,458
205,327
209,158
114,912
116,494
102,238

الودائع

2020

2,818,984
1,464,836
498,236
359,569
255,353
227,402
130,982
116,193
114,899

حقوق الملكية

2021
682,651
335,392
119,570
164,962
85,020
69,488
11,933
36,315
47,964

األرباح
2020
1,048,085
560,973
145,575
172,828
98,677
79,236
10,256
36,876
51,413

2021
2,216,759
1,171,549
407,241
295,492
198,278
162,022
109,560
91,871
95,720

2020
مليون جنيه
1,595,517
927,813
341,169
233,321
162,777
152,648
96,945
90,220
85,011

122,065
89,942
59,476
38,636
17,582
31,165
14,388
14,997
11,536

13,067
11,053
10,236
7,491
3,155
960
2,085
3,607
2,485

135,219
106,465
68,848
46,375
19,414
33,397
17,043
15,294
13,722

4,077
21,466
13,268
7,626
3,631
1,712
2,683
817
2,750

141,115
74,579
25,923
18,810
12,621
10,314
6,974
5,850

69,717
4,777,360

7,759
5,573
3,779
2,444
1,118
1,981
915
953

6,093

71,228
6,057,682

5,498
461,276
8,608
6,777
4,383
2,952
1,236
2,126
1,085
974
733

26,331
1,579,626

315
54,454
831
685
651
463
201
61
133
229
873

32,456
2,236,375

314
58,344
260
1,366
845
485
231
109
171
52
158

5,522
405,309

6,499

175

3,961
306,239

128,301
76,078
27,196
18,145
13,052
13,295
7,304
7,404
7,314

4,346

351
25,606

179,451
93,249
31,715
22,888
16,254
14,476
8,338
7,398
3,049

4,534

350
29,364

43,392
20,782
7,600
10,486
5,404
4,417
758
2,308
3,273

1,674

20
3,432

66,719
35,711
9,267
11,001
6,281
5,044
653
2,348
5,404

2,066

20
3,714

62,226
59,688
4,810,718
3,745,109
مليون دوالر
101,418
57,491
21,686
14,867
10,347
9,703
6,162
5,734

جدول  :4بيانات أكبر عشرة مصارف مصرية

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1
2
3
4
5
6

البنك العربي اإلفريقي الدولي*

7
8

بنك فيصل اإلسالمي

بنك اتش اس بي سي مصر**

10

9

بنك اإلسكندرية
بنك الشركة المصرفية
العربية الدولية

3,794

236,606
142,362
99,870
385,618
301,620
المجموع
المصدر :المواقع اإللكترونية للمصارف المذكورة * .لغاية الفصل الثالث  ** .2021لغاية الفصل األول 2021

ال�صيرفة الإ�سالمية في م�صر

يعمل في مصر ثالثة مصارف إسالمية ،وهي:
بنك فيصل اإلس�ل�امي ،وبنك البركة ،ومصرف أبو
ظبي اإلس�ل�امي ،إلى جانب بنك ناصر االجتماعي
المملوك من الدولة المصرية .كما يملك  14مصرفاً
تجاري���اً رخص���اً لمزاولة الصيرفة اإلس�ل�امية إلى
جانب النش���اط المصرفي التقلي���دي ،إضافة إلى
 11مصرفاً لديها فروع إس�ل�امية إلى جانب الفروع
التقليدي���ة .وبحس���ب الجمعية المصري���ة للتمويل
اإلس�ل�امي ،فقد بلغ عدد الف���روع المصرفية التي
تق���دم خدم���ات متوافقة مع الش���ريعة اإلس�ل�امية
 248فرعاً في نهاية العام  ،2021ما يمثل % 5.6
من عدد فروع القط���اع المصرفي المحلي ،وتقدم خدماتها إلى نحو
 3.2ماليين عميل.
وبل���غ حجم الصيرفة اإلس�ل�امية ف���ي مصر ف���ي نهاية العام
 2021نحو  429مليار جنيه ،بمعدّل نمو قدره  % 17.4عن نهاية
الع���ام  ،2020بحيث أصبحت الصيرفة اإلس�ل�امية تمثل حوالي
 % 5.3م���ن إجمال���ي أصول القط���اع المصرفي .كم���ا بلغ حجم

ودائع عمالء الصيرفة اإلسالمية نحو  350.4مليار جنيه ،لتشكل
 % 7من إجمالي ودائع عمالء القطاع المصرفي المصري .وبلغ
حجم التمويالت المتوافقة مع الشريعة نحو  328مليار جنيه في
نهاية العام  ،2021بنس���بة نمو قدرها  % 12.2عن العام .2020
وعلي���ه ،أصبح���ت تُش���كل نس���بة  % 5.4م���ن أرص���دة اإلقراض
والخصم للعمالء.

جدول  :5البيانات المالية للمصارف اإلسالمية

الموجودات
المصرف

2020

2021

القروض
2020

2021

بنك فيصل
اإلسالمي

114,912

130,982

56,596

67,611

الودائع
2021
2020
مليون جنيه
96,945

109,560

حقوق الملكية
2020

14,388

2021

17,043

األرباح
2020

2,085

2021

2,683

مصرف أبو ظبي
اإلسالمي

72,769

89,450

40,225

45,354

62,825

75,803

5,159

6,463

1,151

1,380

بنك البركة –
مصر

المجموع

21,031 19,565 82,232 75,533
133,996 116,386 302,664 263,214

بنك فيصل
اإلسالمي

7,303

8,338

3,597

4,304

72,569
66,471
257,932 226,241
مليون دوالر
6,161

6,974

5,028
24,575

914

6,004
29,510

1,085

1,247
4,483

133

1,132
5,195

171

مصرف أبو ظبي
اإلسالمي

4,625

5,694

2,557

2,887

3,993

4,825

328

411

73

88

بنك البركة –
مصر

4,801
16,729

5,234
19,266

1,243
7,397

المجموع
المصدر :المواقع اإللكترونية للمصارف المذكورة.
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1,339
8,530

4,225
14,379

4,619
16,419

320
1,562

382
1,878

79
285

72
331
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مقابالت

رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري عالء فاروق:

لدينا ثقة كبيرة بقدرة «المركزي المصري»
على إستخدام أدوات إدارة السياسة النقدية بكفاءة
للحفاظ على إستقرار اإلقتصاد القومي لمواجهة المتغيّرات العالمية
البنك الزراعي المصري هو مؤسس��ة تمويلية تنموية تعمل
على مس��اندة ودعم جهود الدولة لتحقيق النهضة الزراعية
الش��املة من خالل إتاح��ة برامج تمويلية بتيس��يرات كبيرة
لصغ��ار المزراعي��ن وفت��ح آفاق جدي��دة لإلس��تثمار وتحفيز
ال عن مس��اهمة
اإلنتاج في المناطق التنموية الجديدة فض ً
البنك ف��ي دعم وتموي��ل المب��ادرات والمش��روعات القومية
لدعم اإلنتاج الزراعي والحيواني تنفيذ ًا لتوجيهات الرئيس
عبد الفتاح السيس��ي رئي��س الجمهوري��ة ،لتحقيق التنمية
الش��املة وتعظي��م اإلس��تفادة م��ن القط��اع الزراع��ي لتعزيز
مساهمته في اإلقتصاد الوطني.
ويق��ول رئي��س مجلس إدارة البن��ك الزراع��ي المصري عالء
فاروق «لدينا ثقة كبيرة ف��ي قدرة البنك المركزي المصري
عالء فاروق
على إستخدام أدوات إدارة السياسة النقدية بكفاءة وإقتدار
رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري
للحف��اظ عل��ى إس��تقرار اإلقتص��اد القومي ف��ي مواجهة أي
تحدي��ات طارئة نتيجة المتغي��رات العالمية .علم�� ًا أن قرار
رف��ع س��عر الفائدة هو واح��د من القرارات اإلس��تراتيجية الهامة الت��ي إتخذها البن��ك المركزي المصري برئاس��ة المحافظ
طارق عامر ألس��باب عدة ،من بينها أن هذا القرار يُ واكب إتجاه البنوك المركزية العالمية إلتخاذ سياس��ة نقدية برفع أسعار
فائدتها في ظل موجة التضخم المتسارعة بسبب وضع اإلقتصاد العالمي ،وإرتفاع أسعار السلع األساسية الدولية الناتج عن
المزيد من اإلضطرابات في سلس��لة التوريد ،وحرص ًا على الحفاظ على اإلس��تقرار اإلقتصادي الكلي الذي تحقق ،حيث كان
ال بد من تحقيق مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة إمتصاص للصدمات للحفاظ على القدرة التنافسية لمصر».
ويخل��ص عالء ف��اروق إلى القول« :إن اإلقتصاد الزراعي في مصر قائم بش��كل كبير على المش��روعات الصغيرة والمتوس��طة
ومتناهي��ة الصغر ،وهي هدفنا المباش��ر في تقديم خدماتنا المالية والتمويلية له��ذا القطاع نظر ًا إلى أهميتة .كما أن حجم
التمويل الموجه لألنش��طة المتوسطة والصغيرة بلغ نحو  % 73من محفظة القروض ،حيث بلغ أجمالي عدد الشركات التي
نقوم بتمويلها حالي ًا بنحو  8753ش��ركة صغيرة ومتوس��طة ومتناهية .كما أن البنك يُ كثّ ف جهوده لدعم وتمويل الش��ركات
الناش��ئة لتشجيع رواد األعمال إلطالق مش��روعاتهم الصغيرة والمتوسطة في مجاالت التصنيع والزراعة واإلبتكار الرقمي
والتكنولوجي بإتاحة التمويل الالزم لدعم مش��روعاتهم والدخول في شراكات معهم لتعزيز فرص نجاح مشروعاتهم ،عالوة
على توفير كافة اإلمكانات والتيس��يرات بما في ذلك تزويدهم بالخدمات غير المالية لتحس��ين بيئة عملهم ،بما يُ سهم في
توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة في محيط مجتمعاتهم».
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في ما يلي الحوار مع رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري عالء فاروق:
 nأنتم تس��تعدون لتأهي��ل مناطق واعدة زراعي��اً ،ما هي آفاق
هذا المشروع؟ وكيف ستتجاوز مصر أزمة القمح العالمية؟ وهل من
خطة إستراتيجية طويلة األمد من أجل ذلك؟

 ف���ي البداي���ة أود أن أؤك���د ،أن البنك الزراع���ي المصريهو مؤسس���ة تمويلي���ة تنموية تعم���ل على مس���اندة ودعم جهود
الدول���ة لتحقي���ق النهض���ة الزراعية الش���املة من خ�ل�ال إتاحة
برام���ج تمويلية بتيس���يرات كبيرة لصغ���ار المزراعين وفتح آفاق
جدي���دة لإلس���تثمار ،وتحفي���ز اإلنت���اج ف���ي المناط���ق التنموية
ال عن مساهمة البنك في دعم وتمويل المبادرات
الجديدة ،فض ً
والمشروعات القومية لدعم اإلنتاج الزراعي والحيواني ،تنفيذاً
لتوجيه���ات الرئيس عب���د الفتاح السيس���ي رئي���س الجمهورية،
لتحقيق التنمية الشاملة وتعظيم اإلستفادة من القطاع الزراعي،
لتعزيز مس���اهمته في اإلقتصاد الوطني ،وتالياً نحن في المقام
)Union of Arab Banks (May 2022

األول جهة تمويلية لكافة المشروعات الزراعية ،ندعم المنتجين
لتعزي���ز قدراتهم اإلنتاجية ،وفي الوقت نفس���ه نعمل على توفير
التموي���ل ال�ل�ازم للمش���روعات الزراعي���ة الكب���رى للدول���ة مثل
مش���روعات مس���تقبل مصر والدلت���ا الجديدة وغ���رب العوينات
وتوشكي وغيرها.
أم���ا في م���ا يتعلق بأزم���ة القمح العالمية ،فه���ي أزمة يعاني
منه���ا دول كثيرة وأس���بابها معروفة للجميع ،وه���و ما ترك أثاره
على الموس���م الحالي بش���كل كبير ،فهو موسم إس���تثنائي نظراً
إلى الظروف العالمية الراهنة ،وما سبقها من تداعيات فيروس
كورونا ،بيد أن الدولة إتخذت العديد من اإلجراءات والسياسات
اإلس���تباقية الت���ي تعك���س رؤية القيادة السياس���ية المس���تقبلية
بضرورة التوسع في زراعة القمح لزيادة اإلنتاج وتقليل اإلعتماد
على اإلس���تيراد من الخارج ،من خالل التوسع في زراعة القمح
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2022
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ف���ي األراضي المس���تصلحة الجدي���دة والمش���روعات الزراعية
الكب���رى مث���ل توش���كي ،والعوينات والدلت���ا الجدي���دة وغيرها،
وزيادة إنتاجية الفدان وهو ما س���نحصد ثماره قريباً ،وإن كانت
بشائره قد ظهرت هذا العام من خالل ما شاهدناه من بدء إنتاج
محصول القمح للمرة األولى في الكثير من تلك المشروعات.
كم���ا أن البن���ك الزراعي المصري ش���ريك رئيس���ي للدولة
ف���ي تلك السياس���ات ،م���ن خالل دع���م المزارعين وتش���جيعهم
على التوس���ع في زراعة القمح ،وذلك من خالل مضاعفة الفئة
التس���ليفية الت���ي يحص���ل عليه���ا المزراعون لمحص���ول القمح
بفائدة بسيطة بنسبة  % 5لمساعدتهم على الزراعة ،ومواجهة
اإلرتفاع في تكاليف مس���تلزمات ومدخالت اإلنتاج ،عالوة على
دع���م صغار المزراعين بق���روض إنتاجية وفق المب���ادرات التي
أطلقه���ا البنك المركزي برئاس���ة المحافظ ط���ارق عامر لدعم
الفالحين والمنتجين وتشجيعهم على العمل واإلنتاج.
وتؤك���د المؤش���رات األولي���ة أن الموس���م الحالي سيش���هد
إرتفاع���اً في كميات القمح الموردة هذا العام ،حيث إن الكميات
الم���وردة في هذا الموس���م تش���ير إلى إرتفاع مع���دالت التوريد،
مقارنة بالتوقيت عينه من الموس���م الماضي،على سبيل المثال،
بل���غ إجمال���ي الكمي���ات الموردة م���ن القم���ح المحل���ي للمواقع
التخزيني���ة للبنك نح���و  740ألف طن بزي���ادة قدرها نحو 200
ألف طن في الفترة عينها خالل الموسم الماضي.
 nأعلنت��م مؤخ��ر ًا أن ق��رار البن��ك
المرك��زي المص��ري برف��ع أس��عار الفائ��دة،
يُ مث��ل إس��تجابة إيجابي��ة وخط��وة مهم��ة
ف��ي مواجه��ة األوض��اع العالمي��ة الراهن��ة
وتأثيراته��ا عل��ى اإلقتص��اد العالم��ي ،وم��ا
خلفته من إرتفاع معدالت التضخم وأس��عار
الفائدة في كافة دول العالم ،هل يُ مكن شرح
ذل��ك؟ وما تاثي��ر هذا القرار عل��ى اإلقتصاد
المصري؟

الدولة إتخذت العديد
من اإلجراءات والسياسات
اإلستباقية
بالتوسع في زراعة القمح
لزيادة اإلنتاج
وتقليل اإلعتماد
على اإلستيراد من الخارج

 لدين���ا ثقة كبيرة في قدرة البن���ك المركزي المصري علىإستخدام أدوات إدارة السياسة النقدية بكفاءة وإقتدار ،للحفاظ
على إستقرار اإلقتصاد القومي في مواجهة أي تحديات طارئة،
نتيج���ة المتغي���رات العالمية ،وقرار رفع س���عر الفائدة هو واحد
من القرارات اإلستراتيجية المهمة التي إتخذها البنك المركزي
المصري برئاس���ة المحافظ طارق عامر ألسباب عدة من بينها
أن ه���ذا الق���رار يُواكب إتجاه البنوك المركزي���ة العالمية إلتخاذ
سياس���ة نقدي���ة برفع أس���عار فائدته���ا في ظل موج���ة التضخم
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المتس���ارعة بس���بب وض���ع اإلقتص���اد العالمي ،وإرتفاع أس���عار
الس���لع األساس���ية الدولية الناتج عن المزيد م���ن اإلضطرابات
ف���ي سلس���لة التوري���د ،وحرصاً عل���ى الحفاظ على اإلس���تقرار
اإلقتص���ادي الكل���ي الذي تحق���ق ،كان ال بد م���ن تحقيق مرونة
س���عر الصرف لتكون بمثاب���ة إمتصاص للصدمات للحفاظ على
القدرة التنافسية لمصر.
أض���ف إلى ذلك ،إن الق���رار يُعطي إش���ارة إيجابية لوكاالت
التصني���ف اإلئتماني والمؤسس���ات المالية الدولي���ة ،بأن مصر
تُواك���ب وتتكي���ف م���ع ما يح���دث بالعالم بق���رارات ف���ي اإلتجاه
السليم ،وهذا يُحافظ على تصنيف مصر اإلئتمان .ولع ّل إختيار
مجموع���ة البنك الدولي ،طارق عام���ر ،محافظ البنك المركزي
المص���ري ،ليت���رأس اإلجتماعات الس���نوية المقبل���ة لمجموعة
البن���ك وصندوق النق���د الدوليين ،المقرر عقده���ا في أكتوبر/
تش���رين األول  ،2022هو بمثابة تكري���م لقيمة وقامة إقتصادية
كبيرة .كما أنه يمثل إعترافاً دولياً جديداً بنجاح البنك المركزي
المصري في قيادة القطاع المصرفي المصري ،لدعم اإلقتصاد
القومي في مواجهة التحديات ،ودوره الكبير في قيادة السياسة
ال عن أن البنك المركزي
النقدية للدولة بكفاءة وإحترافية ،فض ً
نجح خالل الفترة الماضية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا
المستجد ،وتأثيرها على اإلقتصاد القومي ،وهو ما يجعلنا نؤكد
ثقتن���ا في نجاح البنك المركزي في مواجهة هذه التحديات ،من
دون أي تأثير على اإلقتصاد القومي.
 nم��اذا تحقق من إنج��ازات على صعيد
البن��ك الزراع��ي المص��ري ف��ي ظ��ل برنامج
اإلصالح اإلقتصادي ،وما يحدث من تطوير
في كافة قطاعات البنك؟

 من���ذ الي���وم األول ،نح���ن نعمل علىتطوي���ر البن���ك ف���ي كاف���ة قطاعات���ه وفق
إستراتيجية شاملة للتطوير ،تشمل تطوير
النبية التحتية والتكنولوجية ،وتطوير شامل
للف���روع ،وف���ي الوقت نفس���ه نعمل على تنمية العنصر البش���ري
وتأهيل���ه وف���ق برامج تدريبية عل���ى أعلى مس���توى ،ليكون كافة
العاملي���ن في البنك مؤهلين لتقدي���م خدمات مصرفية وتمويلية
على أعلى مستوى من الجودة ،إلى جانب وضع سياسات جديدة
للعم���ل المصرفي لتلبي���ة كافة إحتياجات عمالئن���ا .وحتى اآلن
نفخ���ر بكل م���ا حقّقناه من إنجازات ونجاحات ،كما أننا نس���عى
جاهدي���ن لمواصلة مس���يرة التطوير ،واضعين مس���تقبل الوطن
نص���ب أعينن���ا ،ومس���تندين إلى مجموع���ة من الركائ���ز المبنية
)Union of Arab Banks (May 2022

على األس���س الس���ليمة للعمل المصرفي ،وأفضل الممارس���ات
المصرفي���ة ،م���ع التركي���ز على تحقي���ق النمو المس���تدام ،حيث
يعم���ل البنك حالياً عب���ر كل خدماته ومنتجاته المصرفية ليكون
بن���كاً لكل المصريين ،ومن ث���م أطلقنا ش���عاراً للمرحلة الحالية
«راعي أرض مصر» ،ليُترجم مس���اعينا بان يقدم البنك خدماته
المصرفية لنحو  % 60من س���كان الريف في مصر ،وال س���يما
العاملين ف���ي القطاع الزراعي ،والمجاالت الصناعية والتجارية
المرتبط���ة به ،وفي الوقت نفس���ه يكون البنك بيت���اً للفالح يلبي
كافة إحتياجاته التمويلية.
واذا تحدثن���ا بلغة األرقام ،نؤكد بأن حجم محفظة القروض
في  31مايو /أيار  2022بلغت نحو  60مليار جنيه ،بنس���بة نمو
بلغ���ت  ،% 55مقارن���ة بحجم المحفظة ،ف���ي التوقيت عينه من
العام الماضي ،فيما ش���هدت محفظة الودائ���ع إرتفاعاً ملحوظاً
بنسبة  % 45لتقفز من  63.6مليار جنيه في  30يونيو /حزيران
 2020لتص���ل إل���ى أكث���ر من  112ملي���ار جنيه ف���ي نهاية مايو/
أي���ار ،2022بم���ا يُترجم ثقة العمالء في ق���درة البنك على إدارة
مدخراتهم ،وتيسير معامالتهم ،وفق أحدث النظم المصرفية.
ووفق���اً لتصنيف محفظة القروض ،ف���إن القروض الموجهه
لتمويل األنش���طة المتوس���طة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت
نس���بتها  % 73م���ن محفظ���ة الق���روض ،وفي الوقت نفس���ه لم
يتجاه���ل البنك أهمية تمويل المش���روعات والش���ركات الكبرى
لتعظيم دورها في دعم وتنمية اإلقتصاد الوطني ،وقدرتها على
توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لقطاع عريض من
س���كان الريف ،حيث إرتفع عدد الش���ركات الكبرى التي يُمولها
البنك من  14شركة في  30يونيو /حزيران  2020بحجم تمويل
نحو  713مليون جنيه إلى  99ش���ركة حالياً ،حجم تمويلها يفوق
 7.5مليارات جنيه.
 nأص��در البن��ك الزراعي حس��اب توفير وكارت مي��زة ،وخصم
مباش��ر مجان�� ُا لمدة ش��هرين ،هل يدخ��ل ذلك في خطة الش��مول
المال��ي؟ وما هي إس��تراتيجيتكم بغية دعم المش��روعات الصغيرة
والمتوسطة على الصعيد الزراعي؟

 هدفنا هو أن نكون بنك الشمول المالي في مصر ،ولدينام���ن اإلمكان���ات ما يؤهلنا لذلك ،حيث يمتل���ك البنك نحو 1150
فرعاً منتش���رة ف���ي كافة قرى ومدن الجمهوري���ة ،ونمتلك حالياً
 1180ماكين���ة ص���رّاف آلي���ة ،أغلبه���ا ف���ي الريف ،ونس���عى إلى
أن نمتل���ك أكب���ر ش���بكة صراف آلية ف���ي الق���رى لخدمة قطاع
عريض من س���كان الري���ف .كما أن البنك يعم���ل وفق توجيهات
البنك المركزي المص���ري بالعمل على جذب وتحفيز أكبر عدد
)Union of Arab Banks (May 2022

م���ن فئات المجتم���ع ،للتعامل من خالل النظ���ام المصرفي ،ألن
تحقق الش���مول المالي بدوره يُساعد في تحسين معدالت النمو
اإلقتصادي ،وسالمة اإلستقرار المصرفي والتنمية اإلجتماعية
في الدولة.
ويعم���ل البن���ك عل���ى تحقي���ق الش���مول المالي ،م���ن خالل
تنظيم لقاءات ومؤتم���رات جماهيرية للتثقيف المالي ،والتوعية
بالخدمات المصرفية ،لتعزيز الوعي المصرفي لدى المواطنين،
وال س���يما فئتي المرأة الريفية والش���باب من س���كان القرى ،في
حض���ور المحافظي���ن ون���واب البرلم���ان والقي���ادات التنفيذي���ة
والشعبية في المحافظات ،وإطالق قوافل توعوية تجوب القرى
للتوعي���ة ببرام���ج البنك وخدماته التمويلي���ة والمصرفية ،عالوة
على إتاحة التمويل من خالل القروض متناهية الصغر والقروض
اإلنتاجي���ة للقطاع الزراعي والريفي .كما أن البنك يُش���ارك في
كاف���ة الفعاليات التي يُطلقها البن���ك المركزي المصري لتحقيق
الشمول المالي ،ويقدم خدماته للعمالء بالمجان في توقيت تلك
الفعاليات ،وم���ن بنيها إتاحة كروت «ميزة» بالمجان أمام الكثير
م���ن الفئات ،ما يُس���اعدها في تنفي���ذ كافة معامالته���ا المالية
ومدفوعاتها من الكارت ،لتحقيق التحوّل من المعامالت النقدية
للمعام�ل�ات الالنقدي���ة ،عالوة على تش���جيع ه���ذه الفئات على
التعام���ل مع ماكينات البيع إلنجاز كاف���ة معامالتها ومدفوعاتها
من دون تخوف.
 nم��اذا ع��ن تموي��ل المش��روعات الصغيرة والمتوس��طة على
الصعيد الزراعي؟

 اإلقتص���اد الزراع���ي ف���ي مص���ر قائم بش���كل كبي���ر علىالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ،وهي هدفنا
المباش���ر في تقديم خدماتن���ا المالية والتمويلي���ة لهذا القطاع،
نظ���راً إل���ى أهميتة .وكم���ا ذكرت ،ف���إن حجم التموي���ل الموجه
لألنش���طة المتوس���طة والصغيرة ،بلغ نحو  % 73من محفظة
الق���روض ،حيث بلغ أجمالي عدد الش���ركات التي نقوم بتمويلها
حالياً بنحو  8753ش���ركة صغيرة ومتوس���طة ومتناهية .كما أن
البنك يُكثف جهوده لدعم وتمويل الش���ركات الناش���ئة لتشجيع
رواد األعم���ال إلطالق مش���روعاتهم الصغيرة والمتوس���طة في
مج���االت التصني���ع والزراعة واإلبت���كار الرقم���ي والتكنولوجي،
باتاحة التمويل الالزم لدعم مشروعاتهم ،والدخول في شراكات
معه���م لتعزيز فرص نجاح مش���روعاتهم ،عالوة على توفير كافة
اإلمكانات والتيس���يرات بما في ذل���ك تزويدهم بالخدمات غير
المالية ،لتحسين بيئة عملهم ،بما يُسهم في توفير فرص العمل
وتحسين مستوى المعيشة في محيط مجتمعاتهم.
احتاد املصارف العربية (أيار /مايو )2022
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األخبار والمستجدات

رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف:
نظام الظل المصرفي يتَّسم بالتعقيد وحجمه بنحو  54تريليون دوالر في 2020
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أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف لصحيفة «الوفد»
أن «نظ���ام الظ���ل المصرفي ه���و مجموعة من الوس���طاء الماليين غي���ر المصرفيين ،الذين
يُقدم���ون خدمات مماثلة للبنوك التجارية التقليدية .ويش���مل النظ���ام كيانات مثل المحافظ
الوقائية ،ومحافظ أسواق المال ،وأدوات االستثمار المهيكلة ومحافظ اإلستثمار اإلئتمانية،
وتبادل األموال المتداولة ،ومحافظ اإلئتمان الوقائية ،ومحافظ األس���هم الخاصة ،ومقدمي
التأمين على اإلئتمان ،والتوريق وشركات التمويل» ،موضحاً «أن شركة «سوثبي» Sotheby
لتج���ارة األعمال الفنية تمثِّل نموذج���اً للظل المصرفي ،إذ تُقرِ ض ماليين الدوالرات للعمالء
الذين يش���ترون مقتني���ات فنية ،وتزدهر تجارته���ا خارج نطاق النظ���ام المصرفي التقليدي،
وغالباً ما تكون بعيدة عن أنظار الجهات الرقابية».
وق���ال يوس���ف« :إن مصطلح بنوك الظ���ل إبتكره الخبير اإلقتصادي ب���ول مكولي Paul
 McCulleyف���ي الع���ام  ،2007إال أن اإلقراض خارج نط���اق النظام المصرفي التقليدي،
كان موج���وداً منذ قرون ع���دة .وألن المصارف هي الركيزة األساس���ية للتمويل؛ فقد طبَّقت
عدنان أحمد يوسف
الحكومات أنظمة حماية مدّخرات األشخاص ،والح ّد من المخاطر التي تتح َمّلها المصارف.
رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين
وقد ظهرت طرق عدة إلستغالل وجود مصارف الظل خارج نطاق النظام التقليدي مراراً ،إذ
جذبت صناديق سوق المال ،المدّخرين األميركيين مع إرتفاع معدالت التضخم في سبعينيات
القرن الماضي ،من خالل تقديم معدالت فائدة أعلى من المصارف التي ت َّم تحديد س���قف معدالت الفائدة التي تقدمها .كما لجأ المس���تثمرون في
الصين إلى منتجات إدارة الثروات للحصول على عوائدها العالية ،مُعتقدين أ َّن المصارف تكفلها ضمنيًا .وعلى الصعيد العالمي ،أس���همت الش���ركات
الصغيرة المتعطشة للقروض المصرفية في تعزيز هذا الوضع ،إذ كانت تلك الشركات تعاني القيود التي تفرضها المصارف على تمويلها».
عن مدى خطورتها على البنوك؟ قال عدنان أحمد يوسف« :في حين تُطالب مقررات «بازل –  »3المصارف الدولية برفع سيولتها المالية ،وتبنّي
نظام تعامل شفافاً مع الجهات كافة ،سعى النظام المالي األوروبي والعالمي للتهرب من هذه المقررات ،من خالل نظام الظل المصرفي ،ألن مقررات
اللجنة لن تنطبق على مؤسس���ات الظل المالية ،وتالياً ،نالحظ هنا أنه في حين أن مؤسس���ات الظل تأخذ ودائع المودعين ،بداعي أنها س���وف تقدم
فوائ���د أعل���ى م���ن البنوك ،وتالياً تقوم بتوظيفها في أصول أكثر خطورة ،فإنه ال تخضع لما تخضع له البنوك من إش���تراطات ومتطلبات ،وهو ما يؤثر
على إستقرار ليس البنوك فحسب ،بل مجمل النظام المصرفي والمالي» ،مشيراً إلى «أن الخبراء يؤكدون أن هذا النظام ساهم في السنوات الماضية
في زيادة األخطار المصرفية في العالم».
وفي رده على سؤال حول مدى خطورتها على اإلقتصاد؟ قال رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين ،عدنان أحمد يوسف« :وفقاً للوضعية
الحالية لبنوك الظل ،يظل العالم بإس���تمرار مهدّد بس���يناريو خطير يتمثل في إحتماالت إنهيار كيان آخر من كيانات النظام المالي ،وهو األمر الذي
قد يؤدي إلى ش���لل التجارة العالمية ،كما حدث في العام  .2008فحتى اآلن ،لم تنجح إتفاقية «بازل  »3 -في ش���أن كفاية رأس المال وغير ذلك من
اإلصالح���ات الحديث���ة في حماي���ة التمويل التجاري من هذه الصدمات المحتملة .كما يتس���م نظام الظل المصرفي بالتعقيد ،ألنه يش���مل خليطاً من
المؤسس���ات واألدوات ،وتمثل صناديق اإلس���تثمار  % 29من اإلجمالي ،في حين تمثل أدوات اإلس���تثمار المهيكلة نحو  ،% 9ولكن نظام الظل يش���مل
أيضاً مؤسس���ات مالية عامة (مثل ش���ركات إقراض الرهن العقاري المدعومة من قِ بل الحكومة كش���ركة «فاني ماي» في الواليات المتحدة) ،وهي تُع ّد
من بين أضخم األطراف المقابلة للنظام المصرفي العادي ،وقد يُمثل مجموع إنشائها لإلئتمان والملكية التجارية والتحوط قسماً كبيراً من تدفقات
السيولة العالمية ،التي تجعل ضمان اإلستقرار المالي أمراً بالغ الصعوبة».
وأضاف يوس���ف :أنه «من خالل تحليل األدوار الرئيس���ية التي لعبتها مؤسس���ات الظل مثل األدوات اإلستثمارية المهيكلة ،وصناديق أسواق المال
في إنهيار العام  ،2008يتضح حجم خطورة هذه المؤسس���ات ،حيث يُبيّن تقرير اإلس���تقرار العالمي أن حجم نظام الظل المصرفي إزداد بمقدار 33
تريليون دوالر أثناء الفترة ما بين العام  2002والعام  2007ليبلغ  50تريليون دوالر ،ثم إنخفض إلى  47تريليون دوالر في العام  ،2008إال أنه إرتفع
إلى  60تريليون دوالر في العام  2013وعاود اإلنخفاض إلى نحو  54تريليون دوالر في العام .»2020
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