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كلمة العدد

د. وسام حسن فتوح
 األمين العام إلتحاد المصارف العربية

إنعق���اد »القمة المصرفية العربي���ة الدولية 2022«  في يأتي      
فرانكفورت، تحت رعاية وزير المالية الفدرالي األلماني 
كريستيان ليندنر، بعنوان »اإلستجابة للصدمات العالمية وإدارة حالة 
عدم اليقين«، في وقت يش���هد العالم فيه فوضى عارمة تشمل جميع 
مناحي الحياة، األمنية والسياسية والصحية والمناخية واإلقتصادية، 
نتيجة الح���روب والصراعات بين القوى الدولي���ة واإلقليمية الهادفة 
إلى توس���يع مناط���ق النفوذ والس���يطرة على الثروات، ه���ذا الصراع 
الجيوسياسي يُسّبب للبشرية واإلنسانية جمعاء عواقب خطيرة تطال 

أمن وإستقرار الشعوب واألوطان على حد سواء.
ومما ال ش���ك فيه، أن األزمة الروسية - األوكرانية شّكلت ضربة 
لإلقتص���اد العالم���ي، حيث إن من أخطر تداعياتها المس���تجدة، أنها 
س���تُعّوق وتضر بالنم���و وتطّور العجلة اإلقتصادية العالمية، وس���تزيد 
نس���بة التضخم التي بدأت تش���هدها بعض الدول األوروبية، وسيكون 
له���ذه األزمة آثار س���لبية قد تتجلّى من خال ث���اث قنوات: األولى، 
إرتفاع أسعار السلع األولية، كالغذاء والطاقة، الذي سيدفع التضخم 
نح���و مزيد م���ن اإلرتف���اع وت���آكل قيمة الدخ���ول وإضع���اف الطلب. 
والثانية،  ستس���ارع اإلقتصادات المجاورة بصفة خاصة اإلنقطاعات 
في التجارة وساس���ل اإلمداد وتحويات العاملي���ن في الخارج، كما 

القمة المصرفية العربية الدولية 2022 في فرانكفورت

 اإلستجابة للصدمات العالمية وإدارة حالة عدم اليقين

ستش���هد طفرة تاريخية في تدفقات الاجئين. أما الثالثة فستش���هد تراجع ثقة مجتمع األعمال، وزيادة ش���عور المستثمرين بعدم اليقين، مما 
سيُفضيان إلى إضعاف أسعار األصول، وتشديد األوضاع المالية، وربما التحفيز على خروج التدفقات الرأسمالية من االسواق الصاعدة. 

وبما أن روسيا وأوكرانيا من أكبر البلدان المنتجة للسلع األولية، فقد أدت إنقطاعات صادرات المواد األولية إلى إرتفاع األسعار العالمية 
بصورة جنونية، وال س���يما أس���عار النفط والغاز الطبيعي والغذاء. علماً أن العقوبات الدولية على روس���يا إنعكس���ت على مجموعة واس���عة من 

القطاعات اإلقتصادية والمالية والمصرفية.
ال ش���ك في أن اإلرتفاع الحاد في أس���عار الغذاء والطاقة، س���يدفع إلى حدوث قاقل في بعض المناطق والبلدان، من أفريقيا - جنوب 
الصحراء، وأميركا الاتينية، إلى القوقاز وآس���يا الوس���طى، بينما من المحتمل زيادة إنعدام األمن الغذائي في بعض أنحاء أفريقيا والش���رق 

األوسط وخصوصاً المنطقة العربية.
في المحصلة، قد تُفضي الحرب على المدى الطويل إلى تبديل النظام اإلقتصادي والجيوسياس���ي العالمي من أساس���ه، إذا حدث إنقطاع 
في إمدادات الطاقة، وتقّطعت ساسل اإلمداد، وتجّزأت شبكات المدفوعات، وأعادت البلدان التفكير في حيازاتها من عمات اإلحتياطي. أما 
زيادة حدة التوتر الجيوسياسي فيُهدد المزيد من مخاطر التجّزؤ اإلقتصادي، وال سيما على مستوى التجارة والتدفقات المالية عبر الحدود. 
أم���ام ه���ذه التط���ورات العالمية، يدقُّ إتحاد المصارف العربية جرس اإلنذار لمواجهة التحديات المس���تقبلية على منطقتنا العربية، حيث 
س���لّط الضوء على إرتدادات هذه األزمة، وإس���تخاص األفكار العملية، وإتخاذ كل ما يلزم لتخفيف حدة األزمة على منطقتنا العربية، إضافة 
إلى التعّمق في مناقش���ة التحالفات الجيوسياس���ية واإلقتصادية الجديدة، والتطلّع نحو حقبة جديدة من التعاون العربي – األوروبي، إضافة 
إل���ى البح���ث ف���ي العقوبات الدولية وتداعياتها عل���ى إمدادات الطاقة، والتج���ارة العالمية، والتغيُّر المناخي، وتأثير األزمة على أس���واق رأس 
المال والتحويات المصرفية والتدفقات المالية العالمية، وتوقف الصادرات الغذائية من أوكرانيا وروسيا وأثره على األمن الغذائي العربي، 
والتحالفات اإلقتصادية بين الصين، الهند وروسيا، مقابل قوة الغرب اإلقتصادية، فضًا عن التحديات التي تواجه إستدامة النمو اإلقتصادي.
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ش��ّكلت القمة المصرفية العربية الدولية 2022 والتي نّظمها إتحاد المصارف العربية في مدينة فرانكفورت، ألمانيا، فرصة 
ممتازة لجمع المصارف العربية بالمصارف المراس��لة األجنبية وال س��يما مصرفي »س��تاندرد تش��ارترد«، و»جي بي مورغان« 
وغيرهما، حيث ال يزال اإلتحاد يفتح مجااًل أمام المصارف العربية من أجل التواصل والتحديث لمعلوماتها على كل الصعد. 

وهكذا كان إنعقاد القّمة - الحدث بغية تكثيف لقاءات العمل والتواصل مع المصارف المراسلة الدولية.

موضوع الغالفالدراسات واألبحاث والتقارير

نظمها إتحاد المصارف العربية برعاية وزير المالية الفيدرالي األلماني 

القمة المصرفية العربية الدولية 2022 في فرانكفورت:

تشجيع اإلستثمارات العربية البينية
والتحّوط من مخاطر تركيز إيرادات النفط

إفتتاح  القمة المصرفية العربية الدولية 2022 في  فرانكفورت
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الدول���ي KIB، الكوي���ت الش���يخ محمد الج���ّراح الصب���اح، والرئيس 
األسبق لإلتحاد، رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان 
أحمد يوس���ف، »جائزة مس���يرة طويلة من النجاحات واإلنجازات« - 

 .Lifetime Achievement Award

الإتربي

ف���ي الكلم���ات، تح���دث رئي���س مجل���س إدارة إتح���اد المصارف 
العربي���ة محم���د اإلترب���ي فق���ال: »يُواجه اإلقتص���اد العالم���ي اليوم، 
تحدي���ات إقتصادي���ة لم يش���هدها منذ زمن بعيد، حيث مّر النش���اط 
اإلقتصادي بموجة ح���ادة قادت إلى 
إغاق إقتصادي في مختلف الدول، 
وأصابت قطاعات متعددة بأزمات ال 
ت���زال آثارها كامنة على اإلس���تقرار 
اإلقتص���ادي والسياس���ي، ث���م حلّت 
الحرب الروس���ية - األوكرانية لتزيد 
المش���هد تعقيداً بس���بب إنعكاساتها 
على سوق الطاقة، الشريان الحيوي 
للنمو اإلقتصادي العالمي، حيث أدت 
هذه األزمة والعقوب���ات اإلقتصادية 
الناتجة عنها إلى تفاقم التباعد بين آفاق التعافي عبر بلدان الش���رق 
األوس���ط وآس���يا الوس���طى والدول األوروبية، ورغم الزخم اإليجابي 
الذي فاق المتوقع خال العام الماضي، تشهد البيئة اإلقتصادية في 
العام 2022 إتجاهات معاكس���ة وحالة غير مسبوقة من عدم اليقين، 
وال سيما في البلدان المستوردة للسلع األولية، نتيجة إرتفاع األسعار 
وزي���ادة تقلباتها، وتنام���ي الضغوط التضخمية، وع���ودة اإلقتصادات 

بعد غياب القمم والمؤتمرات الدولية لنحو عامين، والتي ينظمها 
عادة إتحاد المصارف العربية، ويستقطب من خالها تعزيز الحضور 
المصرف���ي العرب���ي دولي���اً، وتثبي���ت وج���ود المص���ارف العربية في 
المحافل العالمية، وال سيما تحقيق التواصل مع المصارف المراسلة 
الدولية، حيث حالت جائحة كورونا دون التنظيم الحضوري، ش���هدت 
مدين���ة فرانكف���ورت، العاصمة اإلقتصادية أللماني���ا، إفتتاح فعاليات 
»القمة المصرفية العربية الدولية للعام 2022«، بعنوان: »اإلستجابة 
للصدم���ات العالمية وادارة حال���ة عدم اليقين«، والتي نّظمها اإلتحاد 
على مدار يومين، برعاية وزير المالية الفيدرالي األلماني كريس���تيان 
ليندن���ر وحض���وره، وبمش���اركة البن���ك المرك���زي األلمان���ي وكب���رى 
Co Deutsche bank و-  المصارف المراس���لة األلمانية، مثل:

merzbank وDZ Bank وDeka Bank، بالتعاون مع مؤسس���ة 
التموي���ل الدولي���ة  - فرانكفورت، وإتح���اد البن���وك األوروبية ومعهد 

بنوك اإلدخار العالمية.
ش���ارك في القمة، عدد كبير من الشخصيات من نحو 100 دولة 
تمّثل قيادات المؤّسس���ات المصرفية والمالية العربية واألوروبية من 
محافظي المصارف المركزية، ووزراء إقتصاد وتجارة ومال ورؤس���اء 
المنظم���ات والهيئ���ات واإلتح���ادات اإلقتصادي���ة والمالي���ة العربية، 
يتقّدمه���م رئي���س مؤسس���ة فرانكف���ورت للتموي���ل، ألمانيا جيرهارد 
ويش���يو، ورئيس مجل���س إدارة إتح���اد المص���ارف العربي���ة ورئي���س 
إتح���اد بنوك مصر محمد اإلتربي، واألمي���ن العام إلتحاد المصارف 
العربية الدكتور وس���ام حس���ن فتوح، وأعضاء مجل���س إدارة اإلتحاد، 
ورئي���س اللجنة التنفيذية إلتحاد المص���ارف العربية ورئيس اإلتحاد 
الدول���ي للمصرفيي���ن العرب الدكتور ج���وزف طربيه عبر تقنية البث 

المباش���ر، والرئيس الس���ابق إلتحاد 
المص���ارف العربي���ة الش���يخ محمد 
الجّراح الصباح، والمستش���ار أحمد 
س���عيد خليل، رئي���س مجلس األمناء 
األم���وال  غس���ل  مكافح���ة  وح���دة 
وتمويل اإلرهاب ف���ي مصر، ورئيس 
مجموع���ة العم���ل المال���ي لمنطق���ة 
الش���رق األوس���ط وش���مال أفريقي���ا 
MENAFATF  الس���ابق، وعضو 
مجلس إدارة »دوتشيه بنك« جواشيم 

ويرميلينغ، وس���فير لبن���ان ف���ي ألمانيا وعميد الس���لك الدبلوماس���ي 
العرب���ي ف���ي هذا البلد مصطف���ى أديب، ووزيرة التخطي���ط والتنمية 
اإلقتصادية في مصر الدكتورة ها الس���عيد ورئيس جمعية مصارف 

البحرين عدنان أحمد يوسف.
يُش���ار إل���ى أن إتح���اد المصارف العربي���ة منح كًا م���ن الرئيس 
الس���ابق إلتحاد المصارف العربية، رئي���س مجلس إدارة بنك الكويت 

اإلتربي:
 اإلقتصاد العالمي ُيواجه تحديات

 لم يشهدها منذ زمن
والبلدان المستوردة للسلع األولية 

تأثرت نتيجة
 إرتفاع األسعار

 محمد اإلتربي 
رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية
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الدراسات واألبحاث والتقارير

المتقدم���ة إلى سياس���اتها النقدية التقش���فية بأس���رع م���ن المتوقع، 
إضافة إلى اآلثار الممتدة لجائحة كورونا، ورغم تحسن آفاق البلدان 
المصدرة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، إالَّ أنها 

بالتأكيد ستتأثر بالمخاطر اإلقتصادية على أشكالها المختلفة«.
وأض���اف اإلترب���ي: »أم���ام ه���ذا الواق���ع، تُهيم���ن الي���وم مخاطر 
التطورات الس���لبية على المستقبل، والتي تتضّمن إحتمالية إستمرار 
الحرب لوقت أطول مع زيادة الضغط على األوضاع المالية العالمية، 
وإنفات معّدالت التضخم إلى مس���تويات جدي���دة، وفي خلفية ذلك 

مخاطر تفّشي متحّورات جديدة لفيروس كورونا.
كل ه���ذه األم���ور تضع الحكومات والبنوك المركزية ومؤسس���ات 
المال واألعمال في مفترق بالغ التعقيد، نظراً إلى محدودية اآلليات 
واإلختي���ارات الُمتاح���ة لُصّن���اع السياس���ات المالي���ة واإلقتصادي���ة 
ف���ي التعامل م���ع هذه الصدمات اإلس���تثنائية وخصوص���اً مع إرتفاع 
مس���تويات الدين واإلحتياجات التمويلية، مما س���يزيد من حالة عدم 

اليقين وآثارها السلبية على معدالت النمو والتنمية.
عة، س���يكون عل���ى الدول وضع  ونظ���راً إل���ى تفاوت اآلفاق المتوقَّ
سياس���اتها العالي���ة واإلقتصادي���ة بمنته���ى الدقة، وبما يتناس���ب مع 
ظروفه���ا وإحتياجاته���ا المس���تقبلية، لتحويل حالة ع���دم اليقين إلى 
مس���ار واضح يُحافظ على إس���تقرارها ومتطلّعات ش���عبها وإدارتها، 
وبدع���م حماي���ة الفئ���ات المهّمش���ة فيها لضم���ان أمنه���ا اإلجتماعي 
واإلقتص���ادي متضّمن في ذل���ك أمن الغذاء والطاق���ة والتمويل على 

قائمة األولويات«.

وتاب���ع اإلترب���ي: »لضمان تحقق ه���ذه الطموحات، يس���توجب – 
س���ريعاً - تفعيل سبل للتعاون المشترك، يكون عابراً للقارات، وليس 
فق���ط حدود الدول، مبنّي عل���ى إدراك كامل من صّناع القرار«، الفتاً 
إلى »أن الرخاء القومي يتحقق من خال العمل الجماعي بين الدول 
واإلتفاق على المصالح المش���تركة بين مؤسساتها، ويأتي على قائمة 
تل���ك األولوي���ات، التعاون بين المؤسس���ات المالي���ة والمصرفية على 

أشكالها المختلفة.
ويُعتبر وجودنا هنا اليوم، في صميم هذا اإلنسجام، لنبحث سوياً 
آفاق���اً إقتصادي���ة جديدة، آملين في أن تتحّول مناقش���اتنا إلى حلول 
عابرة للقارات تُساهم فيها المؤسسات المالية والمصرفية في تأمين 
إحتياجاتنا من ساس���ل التوريد والسلع األساس���ية، والطاقة، وتلبية 
اإلحتياجات التمويلية، بهدف رس���م الخروج اآلمن من األزمة الحالية 

بأقل خسائر ممكنة.
ولع���ّل حج���م التبادل التج���اري بين الدول العربي���ة ودول اإلتحاد 
األوروب���ي وال���ذي يزيد عن 290 مليار يورو، نواة جيدة لتحقيق مزيد 
من الش���راكات بين الدول العربية ودول اإلتحاد األوروبي، وبما يحّث 
عل���ى إقامة مش���روعات إقتصادي���ة وإنتاجي���ة جديدة بي���ن الكتلتين 
اإلقليميتي���ن، وفتح مج���االت جديدة، مث���ل مش���روعات التكنولوجيا 
الرقمي���ة والخدمات والطاقة الخض���راء والذكاء اإلصطناعي واألمن 
الغذائي والرعاية الصحية والتعليم والطاقة، آملين في أن يمتد ذلك 
التعاون ليش���مل ش���راكات عربية أوروبية في كافة المجاالت المالية، 
كالتأمي���ن والتمويل متناه���ي الصغر والتأجي���ر التمويلي والتخصيم، 

كبار القيادات المصرفية العربية خالل حفل افتتاح القمة المصرفية العربية الدولية في  فرانكفورت
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وغيرها من مجاالت هامة.
ويُع���ّزز ذلك التع���اون، وجود 
مؤسسة عريقة في التمويل، مثل 
للتمويل،  مؤسس���ة فرانكف���ورت 
وم���ا لديها من خبرات في مجال 
التموي���ل، ويس���مح بمزي���د م���ن 
عمليات التمويل في مش���روعات 
تنموية تحقق أهداف اإلستدامة 
والحف���اظ على المن���اخ وضمان 

التحول للطاقة النظيفة«.
وأش���ار اإلترب���ي إل���ى »عدد 
هائل من الف���رص الواعدة التي 
تُش���كل آفاق���اً رحب���ة للمزيد من 

-  كذلك يجب العمل على تش���جيع اإلس���تثمارات العربية البينية 
كوس���يلة للتح���ّوط م���ن مخاطر تركيز إي���رادات النف���ط داخل الدول 
المص���درة للطاق���ة، وربطها بتحقي���ق عائد إقتص���ادي إقليمي طويل 

األجل.
- ينبغ���ي التع���اون بي���ن الدول المص���ّدرة للعمالة؛ به���دف إيجاد 
آليات مالية ومصرفية تتناس���ب مع مواطنيها المغتربين بهدف زيادة 

التحويات المالية.
-  زي���ادة اإلس���تثمار ف���ي كل أركان اإلس���تدامة المختلفة؛ ومنها 
التموي���ل األخض���ر وآلي���ات تعزيز التمويل لمس���تقبل مس���تدام كجزء 
أساس���ي من إس���تراتيجيات البنوك ومؤسس���اتها المالية، بما ينعكس 
إيجاباً على أُطر العمل واإلنتاج، والحفاظ على حقوق األجيال المقبلة.

-  إع���ادة ص���وغ السياس���ات التمويلية بالبنوك وتطوي���ر أدواتها 
ومنتجاته���ا لتصبح أكثر ماءم���ة مع القطاع���ات الغذائية والزراعية 
واألنشطة المرتبطة بتحقيق األمن الغذائي وأمن الطاقة، في ظل ما 
يشهده العالم اليوم من تحديات ستؤثر بشكل مباشر على مجتمعاتنا 

التعاون بين القطرين العربي واألوروبي، وتتبلور هذه الفرص في:
-  الس���عُي جدي���اً لتعزيز األم���ن الغذائي على المس���توى العربي 
واألوروبي، غير اإلستثمار في مشروعات زراعية مشتركة، واإلستفادة 
م���ن وجود فوائض مالية ضخم���ة لدى الجانبين العرب���ي واألوروبي، 
مع اإلستعانة باألس���اليب والتقنيات التكنولوجية األوروبية في مجال 
الزراعة، ال سيما مع توافر أراٍض شاسعة قابلة للزراعة على امتداد 

العالم العربي.
-  تصميم برامج تمويلية جديدة متوسطة وطويلة األجل تتضمن 
مس���اراً واضحاً وموثوقاً إلس���تقرار الدين العام عن���د حدوده اآلمنة؛ 
األمر الذي يس���اعد في إتاحة الحّيز الازم لتقديم الدعم المطلوب 

للدول.
-  التوس���ع في س���بل وتمويل مجاالت الطاقة المتجّددة، بما في 
ذلك الهيدروجين األخضر، وتتوّسع مصادرها وسبل تسويتها، كبديل 
أساسي خال المرحلة المقبلة في الدول المستوردة للطاقة، وأيضاً 
المصّدرة، ال س���يما وأن الدول العربية تتمّتع بالمقّومات التي تُؤهلها 

لتصدي���ر  مرك���زاً  تصب���ح  ألَن 
الهيدروجي���ن األخضر، وغيرها 

من أشكال الطاقة.
- في ظل أجواء عدم اليقين 
الس���ائدة ف���ي األس���واق المالية 
الدولي���ة، وفي ظل تخارج رؤوس 
األموال واإلستثمارات من الدول 
المتأثرة بالح���رب، هناك مجال 
إلحت���واء تل���ك التدفق���ات ع���ن 
طريق مش���روعات مشتركة بين 
دول اإلتح���اد األوروب���ي والدول 
العربية في مج���االت إقتصادية 

مختلفة.

جانب من جلسات العمل خالل القمة المصرفية العربية الدولية

شخصيات مصرفية عربية ودولية خالل القمة
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جميعا بإختاف أحجامها أو قدراتها.
-  تنش���يط التحالف���ات المالي���ة والمصرفية بين ال���دول العربية 
واألوروبي���ة، وتعظي���م الصفقات اإلس���تراتيجية، به���دف خلق كيانات 
مالي���ة كبي���رة قادرة عل���ى مواجه���ة التحديات واألزمات بش���كل قوي 

والتعامل معها بمرونة.
-  تكوي���ُن مجموع���ة إتص���ال عرب���ي- أوروب���ي تتولى التنس���يق 
المس���تمر لمتابعة وإجراء المش���اورات والمباحث���ات الازمة لتحويل 

أفكارنا المشتركة لمشروعات حقيقية على أرض الواقع.
-  التكام���ل والتعاون بين البنوك العربية على إنجاز اإلصاحات 
الهيكلي���ة، وإتمامها للوصول إلى مس���توى دولي يؤهله���ا للتواجد في 

األس���واق العالمي���ة، وفت���ح آفاق 
للتعاون مع البنوك األوروبية بما 
يسمح بنقل الخبرات وفتح فروع 
للبنوك وزيادة عدد المراس���لين 
التج���ارة  حرك���ة  ييس���ر  بم���ا 

واإلستثمار.
القطاع���ات  أن  وأؤك���د 
العربي���ة  ال���دول  ف���ي  المالي���ة 
ق���ادرة، وتس���تطيع أن تلعب دوراً 
حاس���ماً ف���ي بن���اء إقتص���ادات 
ظ���ل  ف���ي  ومزده���رة  مس���تقرة 
اإللتزام بتطبيق مب���ادئ التنمية 
المس���تدامة، م���ن خ���ال توجيه 
األنش���طة  نح���و  اإلس���تثمارات 
اإلقتصادي���ة، الت���ي تُ���وازن بين 
األه���داف اإلقتصادي���ة والبيئية 
واإلجتماعي���ة، ونؤم���ن أن الحّد م���ن أثر التحدي���ات الخاصة بالتغّير 
المناخ���ي وم���ا يتطلبه ذلك من تطوي���ر منتجات إس���تثمارية وأدوات 
مالية جديدة صديقة للبيئة والمناخ، وتّتسم باإلستدامة والمسؤولية، 
من بينها الس���ندات الخضراء وصكوك اإلستثمار الخضراء وغيرها، 

قادرة أن تضع األضرار البيئية في اإلعتبار.
فِمن هذه المنصة، ندعو إلى تكثيف مجهودات التنس���يق العربي 
- األوروب���ي؛ به���دف الوصول إلى مس���تهدفات اإلقتص���اد األخضر، 
وتحقي���ق البُع���د البيئي المس���تدام، مع الحفاظ عل���ى حقول األجيال 

المقبلة.
وفي النهاية، ال يس���عني س���وى التأكيد على الدور الذي يُمكن أن 
يلعب���ه كل من إتح���اد المصارف 
العربي���ة مع مؤسس���ات التمويل 
األوروبية، وعلى رأسها مؤسسة 
فرانكف���ورت للتموي���ل، في وضع 
إس���تراتيجيات متكاملة التوس���ع 
ف���ي تحقي���ق تنمي���ة مس���تدامة 
تضم���ن اإلس���تقرار ف���ي توفي���ر 
طاق���ة نظيف���ة، وتحق���ق األم���ن 
األكث���ر  للش���عوب  الغذائ���ي 
هشاش���ة، وتعم���ل عل���ى ضمان 
توفير الس���لع األساس���ية للدول 
العربية واألوروبية في بيئة مليئة 

بالتحديات والمستجدات.
عم���ق  أؤك���د  وأخي���راً، 
العاقات التاريخي���ة بين الدول 

شخصيات مصرفية مرموقة عربية ودولية في القمة

حضور مصرفي عربي ودولي خالل القمة المصرفية العربية الدولية
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العربي���ة ودول اإلتحاد األوروبي، 
وعلى رأس���ها جمهوري���ة ألمانيا 
الجه���ود  مثّمن���اً  اإلتحادي���ة، 
الجانبي���ن  كا  م���ن  المبذول���ة 
لتحقي���ق  والعرب���ي  األوروب���ي 

الرخاء لشعوبهما«.

فتوح

األمي���ن  ق���ال  جهت���ه  م���ن 
المص���ارف  إلتح���اد  الع���ام 
العربي���ة الدكتور وس���ام حس���ن 
القم���ة  مؤتم���ر  »إن  فت���وح: 
لي���ة  و لد ا بية  لعر ا فية  لمصر ا
أه���م  م���ن  يُع���ّد   ،2022 للع���ام 
المؤتمرات الدولية التي يعقدها 

إتحاد المصارف العربية بعد إنحس���ار جائحة كورونا، باإلضافة إلى 
بروز أزمة دولية بالغة الدقة«.

وأض���اف فت���وح: »إن إتح���اد المص���ارف العربي���ة ع���اد ليؤك���د 
حضوره عربي���اً ودولياً، وليُواكب آخر التطورات والمس���تجدات على 
الس���احة الدولية، وال س���يما في ما يتعلق بتداعيات الحرب الروسية 
- األوكراني���ة، وتأثيره���ا عل���ى األوضاع اإلقتصادية ف���ي المنطق���ة 
العربية وأوروب���ا، لنطّل على م���ا يش���هده العالم اليوم من حالة عدم 
اليقين تشمل جميع مناحي الحياة اإلقتصادية والسياسية والصحية 
والمناخي���ة نتيج���ة ه���ذه الح���روب والصراع���ات العبثي���ة. وعلي���ه، 
يج���ب علينا إس���تخاص األف���كار، ووضع اإلس���تراتجيات، والخطط 
البديل���ة لمواجه���ة هذه التحديات، وتأمين األم���ن الغذائي والصحي 
والبيئي والطاق���ة، وبح���ث ف���رص اإلعتماد على ال���ذات في كل هذه 

المجاالت«.

ليندر

وتح���دث وزير المالية الفيدرالي األلماني كريس���تيان ليندنر )زعيم 
الح���زب الديموقراط���ي الح���ّر الليبرال���ي، والنائ���ب الثاني للمستش���ار 
األلماني(، عبر الشاشة في القمة، عن »أهمية مركز مدينة فرانكفورت 
اإلقتصادي���ة، لتك���ون مح���وراً لوجود المؤسس���ات المصرفي���ة والمالية 
واألعم���ال اإلقتصادي���ة المنّوع���ة، فضًا ع���ن اإلس���تقرار اإلقتصادي  
والمالي واألمني الذي يتوافر في المدينة، في ظل وجود مقّر المصرف 
المركزّي األلمانّي، باإلضافة إلى البنك المركزّي األوروبّي«، معتبراً »أن 
إتح���اد المصارف العربية فعل خيراً حين نظم مؤتمر القمة المصرفية 
العربية الدولية لعام 2022 في مدينة فرانكفورت التاريخية العريقة«.

أض���اف الوزير ليندن���ر: »إن مدينة فرانكفورت، ه���ي مركز القرار 
المال���ي واإلقتص���ادي. علماً أن فرانكفورت ه���ي مدينة الديموقراطية 

 د. وسام حسن فتوح 
األمين العام إلتحاد المصارف العربية

فتوح: 
وضع اإلستراتيجيات 

والخطط البديلة لمواجهة 
التحديات العالمية

وتأمين األمن الغذائي والصحي 
والبيئي والطاقة واإلعتماد على 

الذات

الشيخ محمد الجراح الصباح من كبار الشخصيات المصرفية العربية والدولية في قمة فرانكفورت
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موؤ�س�سة فرانكفورت للتمويل

من جهته، رّحب رئيس مؤسسة فرانكفورت للتمويل جيرهارد ويشيو 
Gerhard Wiesheu بالحض���ور من كب���ار المصرفيين والماليين في 
البل���دان العربي���ة واألوروبي���ة، كما م���ن ألمانيا، في مدين���ة فرانكفورت، 
معتب���راً »أن إنعقاد القم���ة المصرفية 
العربية – الدولية 2022 في المدينة، 
ه���ي فرصة واع���دة لتب���ادل الخبرات 
والمع���ارف، وال س���يما عل���ى صعي���د 
التعاون المصرفي العربي – األوروبي، 

واأللماني على وجه التحديد«.
وقال ويشيو: »تحتّل فرانكفورت 
مكانة متقدمة م���ن بين مدن العالم؛ 
من حيث تمّيزها اإلقتصادّي والمالّي 
والصناع���ّي، والخدماتي والمعارض العالمّية، كما تضّم المدينة مقّر 
المصرف المركزّي األلمانّي، باإلضافة إلى البنك المركزّي األوروبّي، 
والمص���ارف األلمانّية األربعة الكبرى، وبنك إعادة اإلعمار«، مش���يراً 

تقديمه في الس���ابق لتعزيز اإلقتصاد، وإن���ه يجب على ألمانيا وأوروبا 
أن تعودا إلى اإلنضباط المالي«، داعياً إلى »تنويع الش���ركاء التجاريين 
أللماني���ا، في س���ياق التوترات الدولي���ة الحالية، ومواجه���ة التحّديات 
اإلقتصادي���ة الصعب���ة«، مؤكداً أنه »ربم���ا حان الوقت للقي���ام بأعمال 

تجاري���ة بش���كل تفضيل���ي م���ع أولئك 
الذين ليس���وا مجرد شركاء تجاريين، 
لكنهم يريدون أيضاً أن يكونوا شركاء 

من ناحية القيم«.
ورأى الوزي���ر األلمان���ي »أهمي���ة 
اإلمتث���ال ومكافح���ة عمليات غس���ل 
األم���وال وتموي���ل اإلره���اب ف���ي ظل 
التكنولوجيا المالي���ة الفائقة التطور 
والت���ي تُعّرض المص���ارف في العالم 

لألخط���ار، لكنن���ا ف���ي ألمانيا نعي ه���ذه األخط���ار ونواجهها بصابة 
وجدية، وهذا ما كان وال يزال يُنّبه إليه إتحاد المصارف العربية، كما 

اإلتحاد األوروبي وألمانيا اإلتحادية«. 

والحري���ة الش���خصية والمب���ادرة 
الفردية إلى أبعد حدود«، مشيراً 
إل���ى »أهمي���ة التب���ادل التج���اري 
والتعاون اإلقتص���ادي بين أوروبا 
عموماً وألماني���ا تحديداً، وبلدان 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
وه���و تح���د كبي���ر لبلدانن���ا ف���ي 
ه���ذه الظ���روف العالمية الصعبة 
الراهن���ة، في ظل إرتفاع أس���عار 

النفط والغاز دولياً«. 
وأوض���ح ليندن���ر إّن »الركود 
التضخمي هو سيناريو محتمل«، 
مش���يراً إل���ى »أّن أفض���ل س���بيل 
للتص���ّدي لضغوط األس���عار، قد 
يك���ون إنه���اء الدعم ال���ذي جرى 

وزير المالية األلماني: 
التبادل التجاري والتعاون 

اإلقتصادي ُيشكالن تحدياً كبيراً 
لبلداننا في ظل إرتفاع أسعار النفط 

والغاز دولياً

وزير المالية الفيدرالي األلماني كريستيان ليندنر متحدثًا عبر الشاشة

شخصيات مصرفية عربية وأجنبية خالل قمة فرانكفورت
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إلى »المش���اريع اإلس���تثمارية في فرانكفورت، وهذا يُؤّهلها بأن تكون 
ملتقى لكبار رجال المال واألعمال واإلقتصاديين والمصرفيين«.

وتحدث ويش���يو عن »مطار فرانكف���ورت الدولي الذي يُعتبر ثاني 
أكب���ر مط���ار في أوروب���ا، ومحوراً مهّم���اً للمواصات الدولي���ة، الفتاً 
إل���ى »البُنى التحتية المتط���ورة للبنوك والمؤسس���ات المصرفية في 
ها عن المصارف  فرانكف���ورت، ومركزية المعلومات الهائلة التي تضمُّ

والشركات المالية وغير المالية العالمية والفاعلة في المدينة«.
وبعدما تن���اول أهمية فرانكفورت التاريخي���ة، ثّمن أهمية إنعقاد 
القمة المصرفي���ة العربية الدولية 2022 في فرانكفورت، معّبراً عن 
إعجابه ل� »رؤية الوجوه المصرفية العربية واأللمانية في فرانكفورت«.

Deutsche Bundesbank
المجل���س  Joachim Wuermeling عض���و  الدكت���ور  تح���دث 
التنفيذي ل���� Deutsche Bundesbank ، ألمانيا، عن أهمية إنعقاد 
هذه القمة المصرفية العربية الدولية 2022 في فرانكفورت. وقال: »من 
الطبيعي أن نشعر باألزمة المالية العالمية بدءاً من فرانكفورت. علماً أن 
المدينة تتمتع بوجود ش���ركات مالية كبرى وس���وق مالية متينة، تساعدنا 
عل���ى تخطي المرحلة الصعبة التي يعيش���ها العالم أجم���ع«، متمنياً »أن 
تنعم بلداننا األوروبية والعربية باإلس���تقرار الدائم والس���ام، متجاوزين 
التحدي���ات الراهن���ة، وأن تخ���رج القم���ة المصرفية بتوصيات تس���اعد 

البلدان العربية كما بلدان اإلتحاد األوروبي على تخّطي المعّوقات«.

رئيس مؤسسة فرانكفورت للتمويل جيرهارد ويشيو

محمد اإلتربي 
رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية

عدنان أحمد يوسف
رئيس جمعية مصارف البحرين 

الشيخ محمد الجّراح الصباح
الرئيس السابق إلتحاد المصارف العربية 

Joachim Wuermeling الدكتور
 عضو المجلس التنفيذي لـ Deutsche Bundesbank - ألمانيا
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الم�ست�سار اأحمد �سعيد خليل

وأش���اد المستشار أحمد س���عيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة 
غس���ل األم���وال وتمويل اإلرهاب، مصر: ب� »الدور المه���م الذي يقوم به إتحاد 
المصارف العربية، بغية دعم وتوثيق أواصر التعاون بين الدول العربية لتحقيق 
مصالحها المش���تركة، فضًا عن الدور في تطوير العمل المصرفي والتمويل 
ل���دول المنطقة، مما يُس���هم في دفع عملية التنمي���ة اإلقتصادية واإلجتماعية 
ف���ي تلك الدول«، مرحباً بالحضور من المتخصصين المتابعين للمس���تجدات 
الدولي���ة والتحّوط م���ن أي مخاطر ترتبط بها، »وخصوص���اً في ظل األزمات 

الدولية وتداعياتها، والتي تكتنفها حالة من عدم اليقين«.
وأش���ار المستش���ار خليل إلى »أن العالم يش���هد تطورات عدة، نذكر منها 
األزم���ة الروس���ية – األوكراني���ة، والتحالف���ات الجيوسياس���ية – اإلقتصادية 
الجديدة والتي تترك تأثيراً كبيراً على المنطقة العربية«، مش���يراً إلى أهمية 
تداعي���ات األزم���ة الروس���ية – األوكراني���ة وآثاره���ا اإلقتصادية. وق���ال: »إن 
طرف���ي الصراع، روس���يا وأوكرانيا م���ن أكبر منتجي الحبوب ف���ي العالم، كما 
تُمث���ل دول عربي���ة عدة وفي مقدمه���ا مصر، مصدراً ال غنى عنه، إلس���تيراد 
حاجاتها الرئيسية من القمح، وأبحاث المنشآت الصحية اإللكترونية لبرنامج 
معلوم���ات أفريقي���ا، وه���و أحد برامج منظم���ة االمم المتحدة لل���دول العربية 
المتمثل���ة بالجزائر، مصر، ليبيا، المغرب، تونس والس���ودان، إلى جانب ثاث 
دول أفريقية أخرى تس���تحوذ على نس���بة 80 % من موردات هاتين الدولتين 
م���ن القم���ح، إضافة إلى أن روس���يا وأوكرانيا من منتجي ومص���ّدري المعادن 
إل���ى العديد من دول المنطقة، إذ إن العالم العربي يس���تورد كميات كبيرة من 

مستخدماته من الحديد والصلب، من هاتين الدولتين«.
أض���اف خلي���ل: »م���ن ناحية أخرى، في م���ا يخص اإلقتص���اد، من الدول 
التي تعتمد على الس���ياحة، فإن عدداً من الدول العربية يس���تند بش���كل كبير 
على عائدات الس���ياحة، من الس���ّياح ال���روس واألوكرانيين، وال س���يما مصر 
وتونس والمغرب، لذا في ضوء ما تقدم، يُمكن الجزم بأن األزمة الروس���ية – 
األوكرانية تركت آثارها السلبية على إقتصادات المنطقة العربية بشكل كبير، 

مثل تعطيل حركة التجارة، واإلرتفاع غير المسبوق في أسعار السلع، والمواد 
الغذائي���ة، والطاق���ة، والحديد والصلب، خال فترة زمني���ة قصيرة، كما تأثر 

قطاع السياحة بشكل سلبي ملحوظ«.
وخل���ص المستش���ار خليل إلى الق���ول: »إن مواجهة األزم���ات وصعوباتها 
م���ن حاالت ع���دم اليقي���ن، يتطلب التنس���يق والتع���اون مع الجه���ات المعنية، 
وتب���ادل الخبرات بين ال���دول وعلى جميع األصعدة، وفي هذا الس���ياق، أؤكد 
أهمي���ة تعزيز التعاون المالي القائ���م بين المنطقة العربية واإلتحاد األوروبي، 
وخصوص���اً في مجال التعاون في مكافحة غس���ل األموال، وتمويل اإلرهاب«، 
مش���يراً إلى »أن األزمات العالمية دائم���اً ما يُصاحبها زيادة التدفقات المالية 
غير المش���روعة، كذلك تطور اآلليات التي يتتبعها المجرمون لتنفيذ الجرائم 
المتعلقة بغس���ل األم���وال وتموييل اإلرهاب. ويمكن الق���ول إن هذه القّمة هي 
صورة من صور تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة فيها، وهو 
أمر ليس جديداً، حيث تمتد العاقات العربية – األوروبية إلى قرون عدة«.

وختم المستش���ار خليل داعياً الحضور وكافة المش���اركين في القمة إلى 
»العم���ل معاً من أجل الخروج بمجموعة من التوصيات والممارس���ات العملية 
والتي يُمكن اإلس���تفادة منها إس���تجابة لصدمات األزمات العالمية من خال 

إقتصادات أكثر مرونة والتي لديها القدرة إلدارة حالة عدم اليقين«.

 المستشار أحمد سعيد خليل 
رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

سفير لبنان في ألمانيا مصطفى أديب

ال�سفير اأديب 

وقال س���فير لبنان في ألمانيا مصطفى أديب »إننا نفخر بأن تس���تضيف 
فرانكف���ورت نخب���ة م���ن المصرفيين والخب���راء في الش���ؤون المالية من ذوي 
الكف���اءات العالي���ة، م���ن البل���دان العربي���ة واألوروبية وال س���يما م���ن ألمانيا، 
م���ن تنظي���م إتحاد المص���ارف العربية، ال���ذي يحرص على وض���ع المصارف 
والمؤسس���ات المالي���ة العربية في مص���اف المصارف والمؤسس���ات المالية 

الدولية وفق أعلى المعايير العالمية«.
وتحدث السفير أديب عن التحديات التي تواجه العمل المصرفي العربي 
واألوروبي، »لكن ليس مستحيًا تجاوز الصعوبات، ألن المستقبل يلعب دائماً 
لمصلح���ة العم���ل المخل���ص، في ظل المنافس���ة«، مش���يراً إل���ى »أن الفرصة 
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سانحة لبحث التحديات المصرفية العربية واألوروبية في الوقت الراهن، في 
ظ���ل األزمة العالمي���ة الراهنة أي الحرب الروس���ية - األوكرانية، والتي تترك 

تداعياتها على معظم دول العالم«.
وخت���م الس���فير أديب قائًا: »إن العالم تأثر س���لباً ج���راء »كوفيد – 19«، 
فضًا عن الحرب الروسية – األوكرانية والتي تركت تداعياتها على القطاعات 
الحيوي���ة المهم���ة، أبرزه���ا اإلقتصادي���ة واإلجتماعية والصحي���ة واألكاديمية 
والتأمينية وغيرها، آملين الخروج من األزمة األخيرة بأقل الخسائر«.          

اإلس����تثمار ف����ي التعاف����ي، وتحقيق أه����داف التنمية المس����تدامة على الصعيد 
العالمي«، مش����يرة إلى »أن إجمالي اإلنف����اق الحكومي العالمي على القطاعات 
المتعلق����ة بأهداف التنمية المس����تدامة، بلغ ما يقرب من 21 تريليون دوالر في 
نهاي����ة الع����ام 2019، وما بين 3.3 تريليونات دوالر إل����ى 7 تريليونات في الدول 
النامية، باإلضافة إلى زيادة قدرها 2.5 تريليون دوالر في العام 2020، نتيجة 

تأثير جائحة كورونا«.
وأوضح����ت الس����عيد »أن الحكوم����ة المصرية أطلقت المرحل����ة األولى من 
برنام����ج اإلصاح اإلقتصادي واإلجتماعي والذي يهدف إلى تحقيق إس����تقرار 
اإلقتصاد الكلي، وتعزيز القدرة التنافسية«، مؤكدة »أن اإلصاحات التشريعية 

والمؤسسية وّفرت إطاراً سياسياً مناسباً للتصّدي للتحّديات الجديدة«.
وتابعت الس����عيد »أن مصر لديها أهداف طموحة منذ إطاق إستراتيجية 
التنمي����ة المس����تدامة: رؤية مص����ر 2030 في العام 2016«، مؤك����دة »أن الدولة 
ش����رعت في ضمان حياة أفض����ل للمواطنين، من خال تعزي����ز البنية التحتية، 
وتحس����ين خدم����ات التعليم والرعاي����ة الصحية، وخلق ف����رص العمل، والتمكين 

اإلقتصادي للمرأة«.
وأكدت الس����عيد، أنه على »مدى الس����نوات الثمان����ي الماضية، فقد زادت 
مصر من إستثماراتها العامة بمقدار 3.6 تريليونات جنيه مصري بمعّدل 231 
ملي����ار دوالر«، مش����يرة إلى أنه »في إطار رؤي����ة مصر 2030، تأتي مبادرة حياة 
كريمة كأحد المش����روعات التنموية الرئيس����ية، وهو المش����روع الوطني لتنمية 
المناط����ق الريفي����ة المصرية، الذي يهدف إلى تحس����ين نوعية حياة المواطنين 
ف����ي المجتمعات الريفي����ة من خال تجديد البنية التحتية، وتحس����ين الوصول 

إلى الخدمات األساسية مثل التعليم والرعاية الصحية وخلق فرص العمل«.
وأش����ارت السعيد إلى »حرص الحكومة على الحماية اإلجتماعية والتنمية 
البش����رية، م����ع المس����اهمة في مواجه����ة التحدي����ات طويلة األجل التي تُش����كل 
تهدي����دات لإلس����تقرار، مثل التخفي����ف من حّدة تغيُّ����ر المن����اخ والتكّيف معه«، 
مش����يرة إلى »اإلجراءات التي إتخذتها الحكوم����ة المصرية، والمتضمنة األمن 
الغذائي والتدابير اإلجتماعية والمالية، في إطار اإلستجابة للتطورات العالمية 
األخي����رة، وبهدف تخفيف الضغوط التضخمية عل����ى القطاعات األكثر ضعفاً 

وتعزيز قدرة اإلقتصاد على تحمل التداعيات بعيدة المدى«.

الدكتورة هالة السعيد
 وزيرة التخطيط والتنمية اإلقتصادية )عبر الشاشة(

د. ال�سعيد 

 وقالت وزي����رة التخطي����ط والتنمي����ة اإلقتصادية الدكتورة هالة الس����عيد، 
مصر، )عبر الشاش����ة( »إن األزمة اإلقتصادية الحالية هي أسوأ أزمة يشهدها 
العال����م بأس����ره منذ عش����رينيات القرن الماض����ي، حيث لم يش����هد العالم أزمة 
مماثلة منذ ذلك الحين«، موضحة »أن خسائر األزمة الحالية في جميع أنحاء 
العال����م تُق����ّدر بم����ا يقرب من 12 تريلي����ون دوالر من النات����ج العالمي اإلجمالي، 
ويُتوق����ع أن يتباط����أ النمو العالمي م����ن 6.1 % في العام 2021 إلى 3.6 % في 

عامي 2022 و2023«.
وأضافت الس����عيد: »إن أفضل وس����يلة إلدراك التأثير اإلقتصادي الناجم 
ع����ن التوت����رات الجيوسياس����ية، تتلّخ����ص في م����ا يُطلق عليه خب����راء اإلقتصاد 
»صدم����ة الع����رض«، وه����ي الصدمة التي تدف����ع التضخم إلى اإلرتف����اع أيضاً«، 
مشيرة إلى أنه »بالنسبة إلى العام 2022، فيُتوقع أن يبلغ التضخم 5.7 % في 
اإلقتصادات المتقدمة، و8.7 % في األس����واق الناش����ئة واإلقتصادات النامية، 

1.8 و2.8 نقطة مئوية أعلى من المتوقع في يناير/كانون االثاني 2022«.
ورأت الس����عيد، »أن مدى إرتفاع معّدالت التضّخم وتباطؤ النمو، سيتوقف 
على اإلس����تعداد لإلس����تجابة والمش����اركة في إعادة البن����اء، وأن اإلضطرابات 
الجيوسياس����ية أب����رزت نق����اط الضعف اإلس����تراتيجية العميقة ف����ي العاقات 

التجارية واألمنية، التي ال يُمكن التصّدي لها إاّل بزيادة الوحدة بين الدول«.
وأكدت الس����عيد »ض����رورة معالجة تحدي����ات التمويل الس����ائدة التي تعّوق 

الدكتور وسام حسن فتوح وكورنيليا ماير 
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تكريم الصباح ويوسف
في ختام حفل إفتتاح القمة المصرفية، منح إتحاد المصارف العربية كاًل من الرئيس السابق إلتحاد المصارف العربية رئيس مجلس 
إدارة بنك الكويت الدولي KIB، الكويت، الشيخ محمد الجّراح الصباح، والرئيس األسبق لإلتحاد، رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف 

البحرين عدنان أحمد يوسف، »جائزة مسيرة طويلة من النجاحات واإلنجازات« - Lifetime Achievement Award، تقديرًا 
لعطاءاتهما المصرفية العربية وال سيما بصفة كل منهما رئيسًا سابقًا إلتحاد المصارف العربية، كذلك ألعمالهما الريادية أكان في 

الكويت، بصفة الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي KIB، أو في البحرين بصفة عدنان أحمد يوسف 
رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين.  

صورة جماعية لكبار الشخصيات المصرفية العربية والدولية المشاركة في القمة المصرفية العربية الدولية في  فرانكفورت

رمان الشيخ محمد الجّراح الصباح و عدنان أحمد يوسف المكَّ
 بمشاركة رئيس إتحاد المصارف العربية محمد اإلتربي  واألمين العام إلتحاد المصارف العربية د. وسام حسن فتوح 

ثًا عن تكريم  عدنان أحمد يوسف في حضور كبار الشخصيات المصرفية العربية والدولية األمين العام إلتحاد المصارف العربية د. وسام حسن فتوح متحدِّ
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ناقش الخبراء اإلقتصاديون والماليون المشاركون في القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2022 في فرانكفورت، على مدار 
يومين، محاور عدة أبرزها: التحالفات الجيوسياسية واإلقتصادية الجديدة، والتعاون العربي – األوروبي، والعقوبات الدولية 
ر المناخي، وتأثير األزمة على أس��واق رأس المال والتحويالت المصرفية والتدفقات  وتداعياته��ا على التجارة العالمية والتغيُّ
المالي��ة العالمي��ة، وتوقف الص��ادرات الغذائية من أوكرانيا وروس��يا وأث��ره على األمن الغذائ��ي العربي. علم��ًا أن الموضوعات 
المطروح��ة ف��ي القمة تتضّم��ن أيضًا التحالف��ات اإلقتصادية بين الصين والهند وروس��يا، في مقابل قوة الغ��رب اإلقتصادية، 
كذل��ك التحدي��ات التي ُتواجه إس��تدامة النم��و اإلقتصادي، وأهمية التعاون م��ع البنوك األوروبية إنطالقًا م��ن فرانكفورت – 

ألمانيا، مما ُيعّزز التعاون المصرفي العربي – األوروبي ويزيد من فاعلية اإلنفتاح المصرفي والثقافي العربي – األوروبي.

جلسات القّمة المصرفية العربية الدولية 2022 في فرانكفورت
ناقشت التحالفات الجيوسياسية واإلقتصادية الجديدة والتعاون العربي – األوروبي

اليوم الأول

الجل�سة الأولى

»تحالفات سياسية وإقتصادية جديدة في ظل األزمة الدولية الحالية«

ناقش���ت الجلس���ة األولى بعنوان »تحالفات 
سياس���ية وإقتصادي���ة جدي���دة في ظ���ل األزمة 
الدولي���ة الحالي���ة«، نقاط���اً ع���دة ه���ي: ع���ودة 
تكت���ات  وظه���ور  السياس���ي،  اإلس���تقطاب 
إقتصادي���ة ومالية جدي���دة والتأثي���ر على أمن 

الطاقة واألمن الغذائي وساسل التوريد.
تحدث في الجلس���ة كل من: األمين العام إلتحاد 
الغرف العربية خالد حنفي، ورئيس جمعية مصارف 
المص���ارف  إلتح���اد  األس���بق  )الرئي���س  البحري���ن 

جانب من القيادات المصرفية العربية والدولية خالل جلسات العمل في القمة

المحاضرون في الجلسة األولى
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العربية( عدنان أحمد يوسف، والرئيس التنفيذي للمؤسسة اإلسامية 
لتنمية القطاع الخاص، أيمن س���جيني، ومسؤول السياسات في جمعية 
المصارف األوروبية سيباس���تيان دو بروير. أدار الجلسة كورنيليا ماير، 
مستش���ارة أعم���ال وخبيرة ف���ي اإلقتص���اد الكلي، وخبيرة ف���ي الطاقة 
MRL Corpor -  ورئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لش���ركة
 LBV Asset ورئي���س مجل���س اإلدارة وكبير اإلقتصاديين ف���ي tion

  .Management

الجل�سة الثانية

»اإلتجاهات في التجارة الثنائية - فرص النمو«

ناقش���ت الجلس���ة الثانية بعنوان »اإلتجاهات في التجارة الثنائية 
- فرص النمو«، نقاطاً عدة هي: إنش���اء وتمويل وحدات طاقة مرنة، 
وكيفي���ة دعم الش���ركات الصغيرة والمتوس���طة - SME S في إقامة 

عاقات تجارية جديدة وإقامة شراكات مرنة.

تحدث في الجلس���ة كل من: بيتر س���ايمون مستش���ار في إدارة 
المش���اريع ومم���ارس ف���ي جميع الصناع���ات وقطاع���ات األعمال، 
والمدي���ر الع���ام لجمعي���ة WSBI – ESBG، بروكس���ل، حي���ث 
تس���اعد بنوك اإلدخ���ار والتجزئة على اإلزدهار، م���ع التركيز على 
تقديم الخدمات للمجتمعات المحلية، وتعزيز الش���ركات الصغيرة 
والمتوس���طة والتموي���ل، وHeinz Hilger رئي���س مجلس اإلدارة 
الرئيس التنفيذي ل� »بنك س���تاندرد تش���ارترد«، والدكتور أندرياس 
بريكتي���ل Andreas Prechtel المدي���ر الع���ام لجمعي���ة البنوك 
األجنبي���ة، ألماني���ا، والدكت���ور اله���ادي ش���ايب عينو األمي���ن العام 
إلتحاد المص���ارف الفرنكوفونية، والمدير الع���ام للجمعية المهنية 
 Florian Witt للبن���وك المغربي���ة، المغ���رب، وفلوري���ان وي���ت
الرئي���س التنفي���ذي وعضو اللجن���ة التنفيذي���ة للمجموعة، ورئيس 
 ،ODDO BHF ،قس���م الخدمات المصرفية الدولية والشركات

ألمانيا.

اليوم الثاني

الجل�سة الأولى

»حقب��ة جدي��دة للتعاون المال��ي العربي - األوروب��ي  واإلقتراح 
الجديد لإلتحاد األوروبي  في ش��أن منع غس��ل األموال وتمويل 

اإلرهاب«
تناولت الجلسة األولى بعنوان »حقبة جديدة للتعاون المالي 
العرب���ي - األوروب���ي واإلقتراح الجديد لإلتح���اد األوروبي في 
ش���أن منع غس���ل األموال وتموي���ل اإلرهاب«، النق���اط التالية: 
مس���تقبل البنوك المراسلة، ومكافحة غس���ل األموال وتشجيع 
اإلس���تثمار المباش���ر والتدفقات المالية بي���ن أوروبا والمنطقة 

العربية.

المحاضرون في الجلسة الثانية

خبراء مصرفيون من الدول العربية واألجنبية يتابعون جلسات العمل
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تحدث في الجلس���ة كل من: س���تيفان س���يمون، الرئيس اإلداري 
والمس���ؤول ع���ن الش���ؤون التنظيمي���ة والقانونية في دويتش���ه بنك، 
وكريستوف ش���ولت، المدير التنفيذي، وحدة اإلس���تخبارات المالية 
)FIU(، والمستش���ار عم���رو ف���اروق، رئيس المكت���ب الفني لوحدة 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب في البنك المركزي المصري، وجورج 
كنع���ان، الرئي���س التنفي���ذي لجمعي���ة المصرفيين الع���رب، المملكة 
المتحدة، وThorsten Hoche مسؤول الوحدة القانونية، جمعية 

مصارف ألمانيا.

الجل�سة الثانية

»إستدامة المستقبل«

تناول���ت الجلس���ة الثانية بعنوان »إس���تدامة المس���تقبل« النقاط 
التالية: دور مجلس معايير اإلس���تدامة الدولية - )ISSB(، والتحّول 
األخض���ر مدفوع���اً بالبيان���ات المس���تدامة، ومس���تقبل اإلئتمان في 
التحول األخضر والتمويل اإلس���امي والحوكمة البيئية واإلجتماعية 

والمؤسسية.
تح���دث ف���ي الجلس���ة كل م���ن: Michael Zimonyi مدي���ر 

المحاضرون في الجلسة الثانية

المحاضرون في الجلسة األولى

الدولي���ة  المعايي���ر  مؤسس���ة  الخارجي���ة،  والش���ؤون  السياس���ات 
إلع���داد التقارير المالي���ة IFRS Fondation، ورام���ي الدكاني، 
 Philipp أمي���ن ع���ام إتح���اد أس���واق الم���ال العربي���ة، والدكت���ور
Nimmermann، وزي���ر الدول���ة لإلقتص���اد والطاق���ة والنق���ل 
 Frank Scheidigألماني���ا، و -  Hssian واإلس���كان في والي���ة
 DZ الرئي���س العالم���ي للخدم���ات المصرفي���ة التنفيذي���ة العلي���ا
BANK AG، فرانكف���ورت، والدكت���ور أحمد فؤاد خليل نائب أول 

مدير عام، بنك مصر.
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جوائز تقديرية من إتحاد المصارف العربية
 لكبار المشاركين من القيادات المصرفية في قمة فرانكفورت
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ن���ال األمين الع���ام إلتحاد المص���ارف العربية 
وسام حسن فتوح، الدكتوراه في العاقات الدولية، 
ف���ي العل���وم اإلقتصادية والسياس���ية م���ن المعهد 
البريطان���ي للعلوم اإلقتصادية والسياس���ية، وذلك 
خ���ال حف���ل التخ���ّرج ال���ذي أُقيم ف���ي أبوظبي – 

اإلمارات العربية المتحدة.
وق���د ناق���ش األمي���ن الع���ام لإلتح���اد أهمي���ة 
العاقات الدولية، مرّكزاً على التنافس السياس���ي 
واإلقتص���ادي الحاصل، وقي���ادة الواليات المتحدة 
األميركي���ة لإلقتص���اد العالم���ي، وق���وة العقوب���ات 
الدولي���ة خصوصاً مع إعتماد التجارة الدولية على 
الدوالر األميركي الذي ش���ّكل عملة االحتياطي في 
المالي���ة لمعظم المصارف المركزي���ة، إضافة إلى 
س���يطرة الدوالر األميركي على األسواق العالمية، 
فض���ًا ع���ن خط���ورة أزم���ة الح���رب الروس���ية – 
األوكراني���ة، »وم���ا قد يس���تتبعها من حاج���ة دولية 
وإقليمية ف���ي موضوع التحكيم«، عارضاً المفاهيم 
التي تقوم عليها قوة الدوالر، والصعود اإلقتصادي 

والسياسي للصين.

األخبار والمستجدات

األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح 
ينال الدكتوراه في العلوم اإلقتصادية والسياسية

الدكتور وسام حسن فتوح 
األمين العام إلتحاد المصارف العربية  

ج الذي ضمَّ أطيافًا متعددة من الخليج العربي حفل التخرُّ
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يعاني قطاع السياحة والسفر في الدول العربية، صعوبات جّمة بسبب وباء كورونا »كوفيد – 19«، حيث تسّبب الوضع الصحي 
المتدهور في العالم في تراجع الحركة الس��ياحية الوافدة إلى المنطقة، وبعد تخفيف قيود الس��فر واإلشتراطات الصحية 
جّراء إنخفاض الموجات المتتالية من الفيروس؛ جاءت الحرب الروس��ية – األوكرانية الحالية لتثّبط اآلمال في ش��أن تعافي 

هذا القطاع، وعودته إلى مستويات ما قبل الجائحة. 

يشكل السياح الروس قبل» كورونا« رابع أكبر سوق سياحي في تونس
  ما يُمثل 7.5 % من إجمالي الحركة السياحية في البالد في 2019  

الدراسات واألبحاث والتقارير

ال شك في أنه من شأن إستمرار ركود القطاع السياحي في 
ال����دول العربية بصفة خاص����ة، والعالم بصفة عامة، والناجم عن 
األزمتين الس����ابقتين، أن يترك تداعيات س����لبية على إقتصادات 
الدول الس����ياحية في المنطقة؛ وذلك بالنظر إلى مش����اركة هذا 
القطاع بش����كل كبير في دفع مع����دالت النمو اإلقتصادي، وتوفير 

النقد األجنبي، وخلق الوظائف في هذه الدول.
قبل نش����وب الحرب الروس����ية في أوكرانيا، س����ادت حال من 
التفاؤل باألس����واق السياحية الرئيس����ية في دول الشرق األوسط 
في ش����أن إنتعاش هذا القطاع، وال س����يما مع رفع القيود الدولية 
واإلقليمي����ة عل����ى حركة الس����فر، وتحُس����ن معدالت تلقي س����كان 
العالم اللقاحات ضد فيروس كورونا؛ وهي عوامل إيجابية رفعت 

اآلمال بنمو تدفقات الس����ياح إلى اإلقليم ف����ي العام الجاري، وال 
س����يما من أسواق التصدير الرئيسية مثل روسيا وأوكرانيا، حيث 
تس����اهم الس����ياحة المقبلة من روس����يا وأوكرانيا ومنطقة ش����رق 
أوروب����ا عموماً بحصة كبيرة في الحركة الس����ياحية في عدد من 

دول المنطقة.

ال�سياحة في تون�س

ش���كل الس���ياح ال���روس قبل جائح���ة »كورونا« رابع أكبر س���وق 
س���ياحي في تونس، حيث بلغ عدد هؤالء نحو 633 ألف س���ائح؛ أي 
ما يمثل نحو 7.5 % من إجمالي الحركة الس���ياحية في الباد في 

العام 2019.

تداعيات الأزمة 

الرو�سية - الأوكرانية 

على قطاع ال�سياحة 

في الدول العربية
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المغرب

بالنس���بة إل���ى المقاصد الس���ياحية األخ���رى ف���ي المنطقة مثل 
المغرب، يس���اهم الس���ياح الوافدون م���ن روس���يا أو أوكرانيا بحصة 
ضئيل���ة في الحركة الس���ياحية في الباد، ولم يكونا ضمن األس���واق 
العش���رة األول���ى الُمص���ّدرة للس���ياحة ف���ي المغرب خال الس���نوات 
الماضي���ة. قب���ل الجائحة، بلغ أعداد الس���ياح ال���روس الوافدين إلى 
المغرب نحو 11 ألف س���ائح في العام 2019 ، وبنس���بة أقل 1 % من 

إجمالي السياح الوافدين إليها في العام نفسه.

م�سر

بلغ عدد الس���واح الروس في مصر نحو 35 ألف س���ائح روس���ي،  
وخصوص���اً في مدينتي ش���رم الش���يخ والغردقة عند نش���وب األزمة 

الحالية.

دبي

 إس���تقبلت إم���ارة دبي نحو 296 ألف س���ائح روس���ي في العام 
2020. وقد ش���هد متوس���ط مدة اإلقامة للس���ياح والزوار الروس 
إرتفاًعا على أس���اس س���نوي بنس���بة 74.5 % في الربع الرابع من 
العام 2020، حيث إرتفع إلى 8.2 ليلة من 4.7 ليلة مسجلة خال 
الفت���رة المماثل���ة من الع���ام 2019 ، حيث س���اهم تنظيم األحداث 
العالمي���ة الضخمة التي تس���تضيفها دبي مثل إكس���بو 2020 دوراً 
حاسماً في زيادة عدد الوافدين والسياح من روسيا بنسبة 170 % 

على المدى القصير.

تحديات الحرب الرو�سية - الأوكرانية

فرض���ت الح���رب الروس���ية - األوكراني���ة، جنباً إل���ى جنب مع 
جائحة كورونا، عدداً من التحديات أمام حركة الس���ياحة والس���فر 
القادمة من روس���يا وأوكرانيا إلى المقاصد الس���ياحية في الشرق 

األوسط؛ وذلك بالنظر لإلعتبارات التالية:

اإرتفاع تكاليف الرحالت ال�سياحية

الطيران إلى نقل جزء من التكاليف اإلضافية إلى المس���تهلك عن 
طريق رفع أس���عار تذاكر الطيران، ما س���يؤثر سلباً على مستويات 
الطلب الروس���ي على الس���فر، مما سيدفع السياح سواء من روسيا 

أو أوكرانيا إلى مراجعة قراراتهم في شأن السفر إلى الخارج.

اإنعكا�سات العقوبات الإقت�سادية 

�سد رو�سيا

تس���ّببت العقوب���ات الغربية 
االقتص���اد  عل���ى  الواس���عة 
الروسي في هبوط حاد وسريع 
لس���عر صرف الروبل الروس���ي 
أم���ام ال���دوالر األميرك���ي، مما 

س���يُؤثر سلباً بالتأكيد على مداخيل الس���كان الروس وعلى طريقة 
إنفاقهم وخططهم للسفر في الخارج، وال سيما  في ظل عزل عدد 
من البنوك الروس���ية من نظام »س���ويفت« المال���ي العالمي، وتعليق 
ش���ركتي »فيزا«  و»ماس���تركارد« جميع المعامات والعمليات التي 

تقدمانها في روسيا.

وق���ود  أس���عار  إرتف���اع 
الطائ���رات م���ع إرتفاع أس���عار 
النف���ط مؤخراً بس���بب األزمة، 
ترتف���ع  أن  إحتمالي���ة  كذل���ك 
التكاليف التش���غيلية لش���ركات 
بش���كل  الروس���ية  الطي���ران 
ملح���وظ في الفت���رة المقبلة؛ بالنظ���ر إلى إغ���اق المجال الجوي 
األوروب���ي أمامها، ولج���وء الطائرات إلى تحوي���ل الرحات الجوية 
الدولية لمسارات أكثر طوالً، مما قد يرجح إحتمالية لجوء شركات 

اإ�سطرابات حركة الطيران

في س���ياق إغ���اق المجال 
الج���وي ف���وق أوكراني���ا وع���دد 
من ال���دول األوروبية المجاورة، 
حذرت وكالة س���امة الطيران 
التابع���ة لإلتح���اد األوروبي من 

إحتمالية تعرض الطائرات المدنية التي تحلق بالقرب من الحدود 
األوكرانية لمخاطر أمنية. كما أغلقت أكثر من 30 دولة حول العالم 
مجالها الجوي أمام روس���يا، وفي المقابل، أغلقت روس���يا مجالها 
الجوي أمام عدد من ش���ركات الطيران في نحو 37 دولة، معظمها 

في أوروبا.

تف�سي موج��ات جديدة من 

كورونا

الصح���ة  منظم���ة  ح���ذرت 
العالمي���ة مؤخراً من أن الحرب 
ف���ي  س���يما   وال  األوكراني���ة، 
ظ���ل تصاعد أع���داد الاجئين 

األوكرانيي���ن إل���ى دول الجوار، قد تؤدي إلى زيادة س���رعة إنتش���ار 
في���روس كورونا ف���ي أوروبا؛ وهو ما قد يدفع الحكومات في الدول 
المس���تقبلة لاجئي���ن إلى ف���رض قيود إغاق جدي���دة، فضًا عن 
إحتمالية إعادة فرض القيود على حركة السفر والتنقل، ما سيؤثر 
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سلباً على قطاع السياحة العالمي، ومنطقة الشرق األوسط أيضاً. 
وتش���ير بعض الترجيحات إلى أن الحجوزات الس���ياحية من روسيا 
وأوكرانيا إلى دول الش���رق األوس���ط، س���تتأثر بش���دة بعد التدخل 

العسكري الروسي في أوكرانيا.

لماذا اأطلقت المنظمةالفكرة؟

إعماالً لدورها الس���ياحي الرائد، وإستش���عاراً للمس���ؤولية التي 
تتحملها كبيت للس���ياحة العربية، والس���عي لتفعيل الس���ياحة البينية 
أق���وى رهان���ات المنظم���ة، وإيق���اظ الراف���د الس���ياحي العربي بعد 
فت���رات الركود، واإلرتقاء بمردود الس���ياحة البينية من 42 %  
إلى  60 %، والوصول لمش���روعات س���ياحية عربية ذات خدمات 
تكاملّية، وإس���تنفار حمّية القط���اع الخاص لتحقيق عوائد إقتصادية 

للبلد المضيف.
ف���ي المحّصل���ة، يُمكن القول إن الحرب الروس���ية – األوكرانية، 
س���تُزيد من متاعب قطاع السياحة في الدول العربية، وال سيما أنها 
تأت���ي بع���د األضرار التي أصابته���ا في ظل جائح���ة كورونا. وتقترح 

المنظمة العربية للسياحة لتجاوز هذه األزمة بعض التوصيات:
- إتخ���اذ تدابي���ر عاجل���ة إلحتواء آث���ار تلك الح���رب على قطاع 

السياحة، وذلك من خال مساندة المنشآت السياحية والفندقية.
- تعزي���ز الجهود لجذب الس���ياح من األس���واق الدولية األخرى، 

بخاف روسيا وأوكرانيا.
- إقامة المشروعات السياحية العربية المشتركة.

- تقديم تسهيات جاذبة للسائح العربي.
- إبتكار مبادرات وبرامج تنشيطية من قبل القطاع الخاص.

- إس���تحداث برامج تسويقية جماعية ش���املة للمنطقة العربية 
م���ن خ���ال تقديم برامج جاذبة لألس���رة والس���ائح العرب���ي لتغطية 

إجازت���ه في الدول العربية، لتنش���يط الس���ياحة البينية العربية وهي 
الماذ اآلمن لهذه الصناعة.

- اإلستعانة بالتقنيات في الترويج للمقاصد السياحية.
- توافر البرامج والخدمات ذات الجودة العالية

- تقديم باقات سياحية ذات كلفة محفزة للسائح.

تراجع الحجوزات ال�سياحية 

تداعي��ات الأزم��ة الرو�سي��ة 

على قطاع ال�سياحة

ف���ي س���ياق جه���ود المنظم���ة 
لمواجهة تداعيات األزمة الروسية 
األوكرانية: قامت المنظمة العربية 
للس���ياحة،  ومن خال فريق إدارة األزمات فور حدوث األزمة الروس���ية 
األوكرانية بالتواصل مع وزارات وهيئات السياحة بالدول العربية لمعرفة 
تأثير األزمة وتبعاتها الس���لبية على المس���توى السياسي واإلقتصادي من 
إرتفاع أس���عار الوقود وتأثيره المباشر على أسعار تذاكر الطيران، وعلى 
أسعار الخدمات السياحية عالمياً مع إحتمالية تدني الطلبات السياحية 
م���ن دول أوروبا إل���ى عالمنا العربي، وإنعكاس���اتها المباش���رة على القوة 
الش���رائية والقدرة على السفر والسياحة لتدّني أعداد السياحة الروسية 
واألوكرانية، وإضطراب الظروف األمنية في أوروبا والدول المحيطة بها.

وأع���دت المنظم���ة إس���تبياناً للتنب���ؤ بالوض���ع الحالي والمس���تقبلي 
لألزم���ة وما هي اإلجراءات والتدابي���ر المتخذة حيال إيجاد حلول بهدف 

إص���دار تقاري���ر في ش���أنها تفيد 
للتعام���ل مع ه���ذه األزم���ة عربياً. 
كم���ا أطلق���ت المنظم���ة العربي���ة 
للس���ياحة فكرة تنش���يط السياحة 
البيني���ة العربية م���ن خال إختيار 
فك���رة برنام���ج يرتب���ط بالوجدان 
العربي. وأطلق���ت عليها »إجازتك 
بالعرب���ي«، وس���عت المنظم���ة من 
خ���ال فكرته���ا إعم���االً لدوره���ا 
الس���ياحي الرائ���د،  وإستش���عاراً 
للمس���ؤولية التي تتحملها ك� »بيت 
للس���ياحة العرب���ي«، ورغب���ة ف���ي 
اإلرتقاء بمردود السياحة البينية .

»إجازت���ك  فك���رة  وت���دور 
بالعرب���ي« التي أطلقته���ا المنظمة 

بشكل حصري في قيام وزارات السياحة العربية بتقديم تسهيات جاذبة 
للسياح،  وإقامة مشروعات سياحية عربية ذات خدمات تكاملية،  وتفعيل 
دور القط���اع الخ���اص إلبتكار مبادرات وبرامج تنش���يطية تتميز بالجودة، 
من ش���أنها إس���تقطاب الس���ائح العربي. كل ذلك يُضاف إلى اإلس���تعانة 

بالتقنيات الحديثة للترويج لنقاط القوة في المقاصد السياحية .
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ال تقتص��ر تداعي��ات الحرب الروس��ية – األوكرانية على المي��دان فقط، بل تمتد إلى العالقات السياس��ية واإلقتصادية بين 
البلدان المتحاربة من جهة، وداعميها من جهة أخرى. وُيحاول كل طرف تسديد ضربات موجعة للطرف اآلخر ضمن سياسة 
ع��ض األصاب��ع، وهذا ما ُيحاول اإلتحاد األوروبي المس��اند ألوكرانيا القي��ام به من خالل قراره بوقف تدريجي لمش��ترياته 
من النفط الروس��ي ومش��تقاته، ف��ي إطار العقوبات التي ُتفرض على موس��كو على خلفية غزوها ألوكراني��ا، وكترجمة إلرادة 

سياسية لوقف شراء النفط من روسيا. 

حرب النفط والغاز تشتعل بين روسيا ودول أوروبا
 فهل يُمكن الفصل بينهما؟

مقابالت

تتحّض����ر المفوضية األوروبية لعرض إقتراح في ش����أن حظر 
ش����راء النف����ط من روس����يا »م����ع فت����رة إنتقالية تمتد حت����ى نهاية 
الس����نة«، مع عل����م الجميع أن الق����رار »ليس من الس����هل تنفيذه« 
بسبب صعوبتين، أوالهما إعتماد بلدين أوروبيين ال منفذ بحرياً 
لهما، هما المجر وسلوفاكيا، على أنابيب النفط الروسية، وهما 
غي����ر متصلين بأي أنابيب نفط أوروبية، م����ا يعني أنه إقامة بُنى 
تحتي����ة جديدة أو إيجاد بدائل، وثانيهم����ا الحرص على أالَّ تؤدي 
القرارات األوروبية إلى إرتفاع أس����عار النفط، ألنه سيُعطي نتائج 
عكس����ية لما يُريده قادة أوروبا. فهل سيتمّكنون من تجاوز هاتين 

العقبتين؟

الأرقام تتحدث 

 بلغ���ة االرق���ام في الع���ام 2021، إس���تورد اإلتح���اد األوروبي من 
روس���يا 30 % من مشترياته من النفط الخام، و15 % من مشترياته 
م���ن المش���تقات النفطية، وبلغت كمية النفط المس���تورد قبل الحرب 
عل���ى أوكرانيا 2.2 مليون برميل يومياً من النفط الخام، و1.2 مليون 
برمي���ل يومي���اً من المنتج���ات النفطي���ة المكررة وذلك حس���ب وكالة 
الطاقة الدولية. وفي منتصف إبريل/نيس���ان الماضي، أعلن مسؤول 
أوروبي أن »فاتورة إس���تيراد النفط الروسي أعلى بأربعة أضعاف من 
فاتورة إستيراد الغاز، 80 مليار دوالر مقابل 20 ملياراً«. وتُعّد ألمانيا 
وإيطاليا وهولندا وفرنس���ا أكبر الدول المس���توردة للوقود األحفوري 
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الروس���ي من غاز ونفط خام ومشتقات نفطية 
وفحم.

 ف���ي المقابل، يدخل قرار حظر إس���تيراد 
الفح���م الروس���ي ال���ذي إّتخ���ذ ف���ي 7 إبريل/ 
نيس���ان، في األول من أغس���طس/آب 2022، 
وأف���ادت ألمانيا أنها تحرز تقدماً في التخلّص 
م���ن الوق���ود األحف���وري الروس���ي، وتتوقع أن 
تكون مس���تقلة تماماً عن واردات النفط الخام 

الروسي في حلول أواخر الصيف.
وأعلنت برلين أنه���ا قلّصت إعتمادها على 
النف���ط الروس���ي، وق���د خّفض���ت وارداتها منه 
م���ن 35 إلى 12 % ، م���ع تأييدها مبدأ الحظر 
التدريج���ي، وف���ق م���ا أعلن���ه وزي���ر اإلقتص���اد 

والمناخ األلماني روبرت هابيك.
وال بد من االش���ارة أيضاً إلى أن أوروبا ال 

ياغي: 
توقف أوروبا عن إستيراد 
النفط الروسي قد يترافق 

مع عدم إستيراد الغاز
 وهي خطوة ُتشبه 

من ُيطلق النار على قدميه

تس���تورد من روس���يا النفط الخام، بل تس���تورد أيضاً منتجات النفط 
المكررة، مثل الديزل لتزويد س���يارات الركاب، وتلك المستخدمة في 
القطاع الصناعي بالوقود، ومن شأن إستيراد الديزل من مناطق أبعد 
من روس���يا زيادة تكاليف الش���حن، وتالياً رفع األس���عار في محطات 
الوق���ود. فف���ي ألمانيا، على س���بيل المثال، ج���اء 74 % من واردات 
الديزل قبل الحرب من روس���يا، وفقاً لبيانات من شركة »إف جي إي 

.)FGE Energy Consultants( »إنيرجي لإلستشارات
وتُفي���د وكالة الطاقة الدولية بأن النفط الروس���ي يُش���كل ُخمس 
النف���ط المكرر في أوروبا. وتعتمد بع���ض المصافي التي تنتج وقوداً 
مثل البنزين ووقود الطائرات وغيرهما، مثل »بي س���ي كيه ش���فيت«، 
و»لوينا« األلمانيتين، كذلك مصافي في جمهورية التش���يك، والمجر، 
وسلوفاكيا وبولندا على النفط الخام الروسي القادم عبر خط أنابيب 
»دروجب���ا«، الذي يعني )خط الصداقة(. وتس���عى س���لوفاكيا وبلغاريا 
والتش���يك إل���ى الحصول عل���ى إعفاءات من حظر اإلتح���اد األوروبي 
الوش���يك للنفط الروس���ي، في حي���ن ال تدعم المج���ر الخطط خوفاً 

على أمن طاقتها.

هل ُيمكن الإ�ستغناء فعاًل عن النفط الرو�سي؟

كل ه���ذه المعطي���ات، تدفع  إلى البحث عن م���دى قدرة اإلتحاد 
األوروب���ي اإلس���تغناء فع���ًا ع���ن النف���ط الروس���ي، وتداعي���ات هذه 
الخطوة على إقتصادات دوله وعلى روسيا أيضاً التي تحاول تعويض 
خس���ائرها التي تتكّبدها جّراء الح���رب والعقوبات، من خال إرتفاع 

أسعار النفط والغاز. 

في هذا اإلطار، يش���رح الخبير النفطي ربيع ياغي لمجلة »إتحاد 
المصارف العربية« أن هناك ترابطاً وثيقاً بين إستيراد الغاز والنفط 

الروس���ي، وال يُمك���ن ف���ك حلقاتهما بس���هولة 
بالنسبة إلى الروس، حين تدق ساعة الحقيقة، 
ويقول إن »75 % من صادرات روسيا من الغاز 
الطبيع���ي )9 تريليونات ق���دم من الغاز( تتوجه 
إلى دول اإلتحاد األُوروبي وأكبر مستورد للغاز 
هو ألمانيا. أما في ما يتعلق بالنفط، فروس���يا 
تُصدر يومي���اً 4.5 مايين برميل، ونصف هذه 
الكمية يس���توردها اإلتح���اد األوروبي. والباقي 
تستورده الصين وكوريا الشمالية، وجزء بسيط 
إل���ى الوالي���ات المتحدة )800 أل���ف برميل(«، 
معتب���راً أنه »حي���ن يُعلن اإلتح���اد األوروبي أنه 
يري���د التوقف عن إس���تيراد النفط الروس���ي، 
فهذا يعني أنه سيتبع ذلك خطوة عدم إستيراد 
الغ���از الروس���ي أيضاً. وه���ذا م���ا ال يُمكن أن 
يحصل ألن هذه الخطوة تُش���به َمن يطلق النار 

على قدميه«.
  يُضي���ف ياغ���ي: »صحي���ح أن هذا األمر س���يؤدي إلى أزمة لدى 
روس���يا، بس���بب خس���ارتها الس���وق األوروبية، لكن من ناحي���ة ثانية، 
اإلتحاد األوروبي الذي يُش���كل سوقاً إستهاكية كبيرة  للنفط والغاز، 
داً على  يُلحق الضرر بنفس���ه أيضاً، ألنه ال يملك إنتاجاً ذاتياً«، مش���دِّ
أنه »يُحاول الضغط على إقتصاد روسيا في هذا األمر، ألنه ليس من 
الس���هل عليه إيجاد أس���واق جديدة لغازها ونفطها، والصين ال يُمكن 
أن تح���ل مكان اإلتحاد األوروب���ي، ألن طلباتها الجديدة للنفط والغاز 
الروس���ي، س���تكون محدودة ألن لديها إلتزامات م���ع دول تُنتج النفط 

أيضاً«.
وي���رى ياغ���ي »أن اإلتح���اد األوروبي يُحاول إيج���اد مصادر بديلة 
للنفط الروسي خال 6 أشهر )نهاية العام 2022( وتعويضه من دول 
أوبي���ك، والواليات المتح���دة، ونرويج وبريطانيا، لك���ن إيجاد البدائل 
ليس أمراً س���هًا، وس���يؤدي إلى إرتفاع في أس���عار النفط عالمياً وال 
س���يما ف���ي دول اإلتح���اد األوروبي، مما س���ينعكس ذلك على نس���ب 
التضخم في هذه الدول وعلى أس���عار المواد الغذائية، وكل البضائع 
الت���ي تعتم���د على النفط وهذا ما يحصل حالي���اً«، الفتاً إلى أن »دول 
أوبيك باس )بما فيها روس���يا( ملتزمة  إتفاقاً، بأن ال تزيد إنتاجها 
اليوم���ي للنف���ط خال العام الحالي أكثر م���ن 400 ألف برميل، وفقاً 
لمب���دأ العرض والطلب في األس���واق العالمية، ولغاي���ة اللحظة، دول 
أوبي���ك ل���ن تزيد م���ن إنتاجها لتغطي���ة الحاجات األوروبي���ة في حال 

اإلستغناء المطلق عن النفط الروسي«. 
ويش���ير ياغي إلى أن »الطاقة اإلنتاجي���ة اإلضافية غير متوافرة 
ل���دى أوبي���ك باس، لتغطية نح���و مليونين ونصف ملي���ون برميل من 
النف���ط الروس���ي تجاه أوروبا، وال س���يما ألمانيا، وبلجي���كا، وهولندا 
والدانم���ارك. وه���ذا يعني أنها لن تك���ون عملية س���هلة، والتداعيات 
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س���تكون س���لبية على أوروبا وروس���يا التي لن 
تتمك���ن م���ن إيج���اد أس���واق جديدة بس���هولة 
لتصدي���ر الكمية الفائضة م���ن إنتاجها للنفط 

نتيجة المقاطعة األوروبية«.
د ياغي على أن »هذا الس���يناريو    ويش���دِّ
والتخبط في األس���واق النفطية، ينعكس زيادة 
في األس���عار، والخطوة االوروبية إن حصلت، 
فإن أضرارها وس���لبياتها موّزعة على كل دول 
العالم المس���توردة للمش���تقات النفطية وليس 
فق���ط على روس���يا ودول أوروب���ا، ألن كل آلة 
اإلنت���اج األوروبي تعتم���د على الغ���از والنفط 
الروس���يين«، مبدي���اً إعتق���اده أن���ه »اليُمك���ن 
لإلتح���اد األوروبي الفصل بي���ن النفط والغاز 
الروس���يين، ألن روس���يا يُمكن له���ا أن تضغط 
في ملف الغاز الذي يتم اإلعتماد عليه بش���كل 
كبير حياتياً وإنتاجياً في أوروبا، وال سيما في 

جباعي: 
أوروبا قادرة على إيجاد بديل

 عن النفط الروسي 
من دول الخليج 

لكن علينا رصد رد موسكو 
على هذا اإلجراء

فصل الش���تاء، ما يعن���ي أن تراجع اإلنتاج اإلقتص���ادي األوروبي، وال 
بديل عن الغاز الروسي«.

ف���ي المقاب���ل، يؤكد ياغي أن »اإلقتصاد الروس���ي س���يتأثر، إذا 
حصلت المقاطعة األوروبية لنفط باده، لكن أس���واق الغاز الروسي 
تبق���ى مفتوح���ة، ويُمكن أن تعّوض، وخصوص���اً أن الطلب عليها من 
الصين وباكس���تان والهند دائم، وألن األس���عار مش���جعة،  وتتضّمن 
حس���ومات كبي���رة، وعلين���ا اإلنتظار حت���ى نهاية الع���ام، لنعرف إذا 
كان األوروبي���ون جادين في التوقف عن إس���تيراد الغاز الروس���ي أم 
ال، ألن ق���راراً كه���ذا يأخذ في اإلعتبار مصالح الش���ركات المنتجة 

والُمصّدرة«.
ويخت���م ياغي قائًا: »ف���ي المحصلة، الجميع س���يعاني حتى ولو 
وجد األوروبيون مصادر جديدة للنفط، لكن األسعار ستكون خيالية، 
ألنه ال منافس ألس���عار الغ���از والنفط الروس���يين، ألن األنابيب التي 
تمت���د بي���ن دول اإلتحاد األوروبي وروس���يا لنقل النف���ط والغاز، توفر 

كثيراً من األكاف«.

الأنابيب لها الدور الأكبر

ينطلق الخبير اإلقتصادي الدكتور محمود  جباعي من اإلعتبارات 
اإلقتصادي���ة واللوجس���تية ذاتها التي تحدّث عنه���ا ياغي، لجهة عدم 
الق���درة األوروبية على اإلس���تغناء ع���ن النفط الروس���ي، من دون أن 
تدفع الثمن الحقاً في فاتورتها إلستيراد الغاز، ويوضح لمجلة »إتحاد 
المص���ارف العربية« أنه »من الصعب ج���داً على اإلتحاد االوروبي أن 
يس���تغني ع���ن الغاز الروس���ي، وذلك بن���اء على األرق���ام  والمعطيات 
الجغرافي���ة والطبيعية واإلقتصادي���ة والعمانية، وأهّمه���ا أن أوروبا 
تحصل على النفط والغاز من موسكو عبر أنابيب، مما يُصّعب عليها 

اإلستغناء عن الغاز الروسي، ألسباب متعددة، 
أبرزه���ا أن روس���يا تمّد أوروبا بي���ن 32 مليار 
متر مكعب إلى 35 ملياراً من الغاز سنوياً. أما 
حاج���ات أوروبا للغاز بين 85 مليار متر مكعب 
و90 ملياراً، أي أن الغاز الروسي يسدُّ حاجات 
40 % مم���ا يطلبه اإلتح���اد األوروبي«، الفتاً 
إلى أن »روسيا أنجزت »نورد ستيرم 2« لتؤمن 
نح���و 70 % م���ن حاج���ات اإلتح���اد االوروبي 
للغاز الطبيعي، وتالياً قرار قطع الغاز الروسي 
صعب جداً. والدليل أن هناك 10 دول أوروبية 
وافقت على  التعامل بالروبل الروس���ي، وحتى 
ألماني���ا التي تدف���ع ثمن الغاز بالي���ورو، ولكن 
ضمن المقاصة الروس���ية التي تُح���ّول اليورو 
إلى روبل. ولم يكن الدوالر وسيطاً بين روسيا 
واإلتحاد األوروبي. من هنا نفهم أن اإلستغناء 
ع���ن الغاز الروس���ي أمر صعب ج���داً في هذه 

المرحلة«.
 يضي���ف جباع���ي: »من الناحية الجغرافي���ة، كل البدائل المتاحة 
ألوروب���ا ه���ي بعي���دة جغرافي���اً ومنها الوالي���ات المتح���دة، مما يزيد 
التكالي���ف والمس���افات، كم���ا أن الجزائ���ر ال تملك كمي���ة الغاز التي 
تملكه���ا روس���يا )أكبر إحتياط في العال���م 49 تريليون متر مكعب من 
الغاز الطبيعي(، ومن بعدها تأتي إيران بنس���بة 31 % من إحتياطات 
الغاز عالمياً، وثم قطر في المرتبة الثالثة )غازها مس���ّيل يحتاج إلى 
س���فن لنقل���ه عبر البح���ر وليس عب���ر األنابيب(. كم���ا أن الجزائر ال 
يُمكنه���ا تأمين حاجات أوروبا من الغاز«، مش���يراً إل���ى أن »نقل الغاز 
الروس���ي عب���ر األنابيب يُخّف���ض الكلفة، وفي حال ت���م إعتماد النقل 
البحري فس���تقفز أس���عار الغ���از عالمياً إلى مراتب قياس���ية، والمدة 
الزمني���ة التي تحتاجها دول اإلتحاد االوروب���ي لترتيب أوضاعها هي 

سنوات مما يعطل كلياً عمليات اإلنتاج«.
وي���رى جباع���ي أنه من »الصع���ب جداً أن تعم���د أوروبا إلى قطع 
الغاز، وسترضخ للشروط الروسية وفقاً للمنطق اإلقتصادي والمالي 
والجغراف���ي والكلف���ة المتدنية، وس���يبقى س���اح الغاز الروس���ي من 

األسلحة الفتاكة في الحرب العالمية المقبلة على األبواب«.
ف���ي المقاب���ل، يرى جباعي »أن أوروبا قادرة على إيجاد بديل عن 
النفط الروس���ي من دول الخليج العربي )روس���يا ف���ي المرتبة 11 في 
التصدي���ر للخ���ارج( ولكن النفط الروس���ي يبقى مؤثراً، ألن الس���ؤال 
األهم حين يُقدم اإلتحاد األوروبي على  التوقف عن إس���تيراد النفط 
الروسي، هل ستقبل  موسكو بهذا القرار بسهولة، أم أنها ستعمد إلى 
ع���دم تصدي���ر الغاز إليه أيضاً؟ هذا الرب���ط ممكن، ألن هناك تجارة 

إستراتيجية بين النفط والغاز الروسي«.
باسمة عطوي 
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الدراسات واألبحاث والتقارير

م��ع مع��ّدل تضخم غير مس��بوق خالل العق��ود األربعة الماضية، لم يس��تطع البنك أن يبقى مكتوف األي��دي من دون أن يحمي 
مس��توى األس��عار، وهي أهم وظائفه، فإتخذ البنك قرارًا في حزيران/ يونيو رفع الفائدة من  0.5 - % حاليًا، وبدافع ربع نقطة 
في تموز/ يوليو، ونس��بة مماثلة، وربما نصف نقطة مئوية في أيلول/ س��بتمبر، وفي األش��هر التالية بحس��ب نش��اط معّدالت 

التضخم في بلدان منطقة اليورو.

البنك المركزي األوروبي بين تاريخين: 
شبح التضخم وديون إيطاليا
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رف����ُع الفائ����دة المصرفي����ة المركزي����ة األوروبي����ة، ق����د ال يمرُّ 
م����ن دون تداعي����ات وفي أولها إرتف����اع تكلفة القروض الس����كنية 
واإلس����تهاكية، وتالياً تأثير على س����عر العقارات من خال تقلب 
حركة الطلب نتيجة سرعة رفع الفائدة وتأقلم المصارف معها.

ه����ذه القضاي����ا والتداعي����ات منتظ����رة في كل بل����دان منطقة 
الي����ورو، إنم����ا الخ����وف األكب����ر للبن����ك األوروب����ي المرك����زي من 
خال رفع����ه للفائدة المصرفي����ة، يبقى وضعي����ة إيطاليا المالية 
ونس����بة ديونه����ا المرتفعة مقارنة بحجم النات����ج المحلي ووضعية 

المصارف، وتالياً الخوف من تكرار سيناريو العام 2011.
قب����ل التوق����ف عن����د تأث����ر إيطاليا بخط����وة البن����ك األوروبي 
المرتقب����ة، من الوارد جداً أاّل يس����تطيع البنك األوروبي المركزي 
وضع حّد إلرتفاع معدل األس����عار م����ن خال الرفع األول للفائدة 
بع����د س����نوات من فائ����دة س����لبية أو معدومة. ه����ذا التضخم في 
إيطاليا مس����تورد ويتعلق بس����لع خارجية، وال سيما أسعار الطاقة 
الت����ي إرتفع����ت خال أيار/ ماي����و بنح����و 40 %. البنك األوروبي 
المرك����زي وأم����ام دائ����رة تضخمي����ة غي����ر مس����بوقة، يُراهن على 
دور الش����ركات في المس����اهمة في تخفي����ض تأثير التضخم على 
الموظفين، وأن تُبادر إلى رفع نس����بة الرواتب أو عاوات شهرية 
تُساهم في تهدئة األسعار وتقّوي القدرة الشرائية للمواطن. لكن 

ليس كل الشركات قادرة على ذلك.
فرفُع الفائدة قد يكون األداة النقدية األبرز لدى كافة البنوك 
المركزية لكبح ُجماح التضخم، وغالباً ما تُصيب وغالباً ما تخيب.
فزي����ادة رفع الفائدة م����ن حيث المبدأ يزي����د عبء القروض، 
وتالي����اً على الراغبين باإلقتراض التفكي����ر ملياًّ قبل اإلقدام على 
ه����ذه الخطوة. فالهدف النهائي لرف����ع الفائدة هو تخفيف حجم 
الس����يولة النقدية داخل الس����وق، وتالياً إبطاء عجلة اإلستهاك، 

على أمل أن يُساهم ذلك بهبوط األسعار.
ولكي ينجح البنك  المركزي في سحب السيولة من األسواق، 
يج����ب أن يك����ون متأك����داً، من أن رف����ع الفائدة ال����ذي أقدم عليه، 
س����يدفع في إنتقال الس����يولة  إلى البنوك على شكل ودائع، حيث 
س����تزيد الفائ����دة المرتفعة من رغبة المودع عل����ى التوفير. وهذا 

إستثمار بحّد ذاته من خال حسابات على فوائد عالية.

- إيطاليا ومعاناتها بين رفاقها في منطقة اليورو واإلحراج 
الذي سُيسّببه رفع الفائدة للبنك المركزي االوروبي.

مجرد بدء البنك  األوروبي المركزي الحديث عن نيته إعادة 
النظر صع����وداً في أس����عار الفائدة، إّتجهت أنظار المس����تثمرين 
وحاملي سندات ديون إيطاليا إلى هذا البلد، وعلى الفور إرتفعت 
أسعار الفائدة على سندات إيطاليا بواقع 4 % للمرة األولى عند 
هذا المستوى منذ العام 2014. وهذا األمر إن دل على شيء فهو 
يدّل على تراجع الثقة بسندات إيطاليا، وتالياً تراجع ثقة األسواق 

حيال اإلس����تقرار اإلقتصادي في هذا البل����د، صاحب ثالث أكبر 
إقتصاد في منطقة اليورو، بعد ألمانيا وفرنس����ا. فإيطاليا اليوم 
عليها ديون تُس����اوي أكثر من 150 % م����ن ناتجها المحلي، وهي 

ديون تفاقمت من دون شك بسبب جائحة الكوفيد.
نس����بُة الدين المرتفعة هذه لدى إيطاليا، دّقت في األس����واق 
ج����رس العودة إلى إش����عال فتيل أزم����ة المال ف����ي منطقة اليورو 
2010 – 2011، حي����ث بلغ����ت الفائ����دة عل����ى س����ندات إيطالي����ا 
الس����يادية حينه����ا 7 %، وه����ذه النس����بة أصبحت الي����وم موضع 
مراقبة وال سيما مقارنة بنسبة الفائدة على سندات ديون ألمانيا 
لعشر سنوات عند 1.6 %، ونسبة 2.2 % بالنسبة إلى السندات 

.)Spread( الفرنسية
هنا تحديداً، برزت حال ترّقب لس����عر الفائدة على س����ندات 
الدين الس����يادية اإليطالية لعشر سنوات. وهذه الفائدة المرتفعة 
تعود بالنفع على حاملي الس����ندات اإليطالية، بينما إيطاليا تجد 
نفس����ها أمام تكلفة الفائدة عندما س����تصل إلى لحظة الس����داد. 
لكن هنا أيضاً، ثمة خش����ية من تأخر الس����داد، م����ا يُجبر حاملي 

السندات على بيعها والتخلّص من أصول معّرضة للمخاطر.
لعّل إصرار البنك المركزي األوروبي على عدم تجزئة السوق 
األوروبية بين إقتصادات الشمال، مثل ألمانيا وفرنسا، والجنوب 
مث����ل إس����بانيا وإيطاليا واليونان، دفعه للترّي����ث حتى اآلن بإتخاذ 
قرار رفع الفائدة المركزية، إذ إن التداعيات س����تكون متسارعة، 
وتالياً الوصول إلى فارق كبير في س����عر الفائدة على الس����ندات 
بين الش����مال والجنوب. وهذا الح����رص لدى البنك المركزي كان 
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سائداً منذ أزمة اليورو في العام 2011.
ه����ذا الفارق س����اهم في من����ع تطبيق السياس����ة النقدية على 
اإلقتصاد. النمو اإلقتصادي في إيطاليا هذا العام أصبح مهدداً 
نتيج����ة تداعيات الغزو الروس����ي ألوكراني����ا، ويُقّدر بنحو 2.8 % 
خال العام 2022، متراجعاً من نس����بة متوقعة قبل الحرب على 
أوكرانيا بواقع 4.7 % بعد نسبة نمو حققها اإلقتصاد اإليطالي 
في العام 2021 بواقع 6.6 %. البنك األوروبي ال يريد اليوم رؤية 
أو حتى الس����ماع بس����يناريو العام 2011 مع عاصفة يونانية نارية 
ألهب����ت منطقة اليورو وإمت����دت إلى إس����بانيا والبرتغال وإيطاليا 

وقبرص.
فالواقع الذي يعيشه اإلقتصاد اإليطالي المتقلّب ال يستطيع 
مجابهة رفع فائدة البنك المركزي األوروبي، حيث ستكون إيطاليا 
كغالبي����ة بلدان اليورو مضطرة لتتبع تداعيات هذا اإلرتفاع، وكل 
إقتصاد بحس����ب قدرته. فإيطاليا مع نس����بة ديون مرتفعة قياساً 
لناتجه����ا المحلي ونمو ضعيف مقارنة بغيرها في منطقة اليورو، 
واليوم مع فائدة مرتفعة في المنطقة، قد تكون عرضة إلهتزازات 
متكررة. وتجربة العام 2011 – 2012 دفعت بماريو دراغي رئيس 
الحكوم����ة اإليطالية الحال����ي عندما كان رئيس����اً للبنك المركزي 
األوروبي، بأن تصّرف في ذلك الوقت على أس����اس الحفاظ على 
وحدة السياسة النقدية وعدم السماح بتجزئة السوق األوروبية.

- تأثير التضخم على سندات الديون
بسبب إرتفاع األسعار، تتعّرض قيمة األصول للتراجع، وتالياً 
يطالب حاملو الس����ندات أي المقرضون للحكومات بنسبة فائدة 
أعلى على الس����ندات التي يحملونها، وهذا ما يُفّس����ر المضاربة 
على أس����عار س����ندات الدين وهبوط مؤش����ر البورص����ات، ويقوم 
المستثمرون ببيع أسهمهم غالباً لإلستثمار في أماكن أكثر أماناً 
وأحياناً في الواليات المتحدة خوفاً من تكرار س����يناريو 2011 – 

.2012
ف����ي ذلك الوقت، وبع����د أزمة مالية عالمي����ة )2008(، قامت 
غالبي����ة ال����دول باإلقت����راض على نطاق واس����ع لمس����اندة بنوكها 

وحمايتها م����ن اإلنهيار. بعض الدول مثل اليونان تعّرضت ديونها 
لإلنفج����ار وتخّوف����ت جه����ات إس����تثمارية عالمية وحت����ى منطقة 
اليورو، من أن تصبح اليونان عاجزة عن الس����داد، وتنس����حب من 
ع الخوف ليطاول إحتمال  منطقة اليورو وتعود إلى عملتها، وتوسَّ

دخول إسبانيا في حقل ألغام الديون والتعثر.

- لماذا إيطاليا ُتثير المخاوف اليوم؟
إيطالي���ا الي���وم هي العنص���ر األضعف في منطق���ة اليورو، 
حي���ث ينم���و إقتصادها بنس���بة متدني���ة على الم���دى الطويل، 
وتعاني من ديون بنس���بة 153 % من الناتج المحلي ومرش���حة 
لإلرتفاع. وإستدانت إيطاليا بأحجام كبيرة خال فترة جائحة 
الكوفيد لتزيد على الديون ديوناً. وتس���تدين اليوم على نس���بة 
مرتفعة مقارنة بنس���بة ديون ألمانيا وفرنسا على سبيل المثال 

ال الحصر.
ومنذ مطلع العام 2022 يقوم المس����تثمرون بحملة لبيع ديون 
إيطاليا، متوقعين مستقبًا مظلماً ومطّبات لإلقتصاد اإليطالي، 

وال سيما مع تضخم غير مسبوق.
إيطاليا متضّررة أيضاً من سياسة البنك المركزي األوروبي، 
فإضاف����ة إلى رفع����ه للفائدة، ينوي بنك أوروب����ا المركزي التوقف 
عن الدعم المادي للحكومات في منطقة اليورو في تموز/ يوليو 
2022، من خال سياس����ة التمويل المعروفة بالتيس����ير النقدي، 
وما يزيد وقف هذه السياس����ة عدم شراء ديون الحكومات. وهذا 
يُش����كل ضربة موجع����ة إليطاليا التي تُعتبر من أب����رز المحتاجين 

لهذا اإلجراء. 
علم����اً أن البنك ترك الباب مفتوح����اً لحاالت خاصة ولبلدان 
معّين����ة في إج����راء مناقض للقرار الذي إتخ����ذه. َمن يدري، ربما 

يكون هذا القرار باباً تستطيع إيطاليا من خاله تلقي الدعم.

مازن حمود
محلل إقتصادي ومالي
باريس
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لم تنكر وزيرة الخزينة األميركية إحتمال دخول اإلقتصاد األميركي 
حالة الركود، نتيجة اللجوء للسياسة النقدية في عاج التضخم، ومعها 
رئيس اإلحتياطي الفيدرالي، رغم أن الرئيس األميركي أشار إلى أنه ال 
يعتقد بحتميته، إاّل أن هناك من المس���تثمرين واإلقتصاديين يُبالغ في 
توقعاته، ويمضي إلى أبعد من ذلك والحديث عن حالة كس���اد، بس���بب 
التخ���وف أصًا من أن اإلحتياط���ي الفيدرالي ينوي القيام بعكس كامل 

تداعيات التيسير الكّمي الذي حصل ولن يقف إاّل بعد اإلنتهاء منه.
القلق من الكس���اد كال���ذي حصل في ثاثيني���ات القرن الماضي 
جدلي���ة مك���ّررة ومبال���غ فيها، إعتم���اداً على ق���وة وضخامة وظروف 
اإلقتصاد األميركي، فقد حصل مرة واحدة في أوائل القرن الماضي 
– وه���ي الحالة الوحيدة ف���ي تاريخ الواليات المتحدة – وأثير الكام 
ع���ن إحتمالية حدوثه أثناء ركود العام 2000 عندما تهاوت ش���ركات 
التقني���ة، وأيض���اً في العام 2008 مع إنهيار س���وق الدي���ن، بل وأثناء 
جائح���ة »كوفي���د-19« في الع���ام 2020، والتي بالفعل ه���َوت بأرقام 
الناتج المحلي األميركي س���ريعاً، ولكن بدت األمور متماس���كة في ما 

بعد، ومن ثم تحّركت مع التيسير الكّمي.
أم���ا الرك���ود في اإلقتص���اد األميركي فتوقعه أق���وى من ذي قبل 
هذه األيام، بسبب المعطيات الداخلية، وتأخر عملية عاج التضخم، 
والظروف الجيوسياسية الحرجة ووضع إقتصادي أوروبي على حافة 
هاوي���ة وضع���ف النمو في إقتص���ادات عالمية عديدة، ولكن تس���تمر 
المبالغة في التوقعات مثل أن الركود ربما قد تخّطى مرحلة أن يكون 
ضحًا أو معتدالً، وس���يكون تضخمياً بآثار مؤلمة ومتسارعة وطويلة 
على ش���رائح المجتمع األميركي الضعيف���ة وقطاعات األعمال وعلى 

رأس القائمة المنظومة المالية واإلستثمارية.

لكن هناك ما يلتمس العذر لهم في تخوفهم المتعاظم وخصوصاً 
على أس���واق األوراق المالي���ة في الواليات المتح���دة، بعد أن ظهرت 
نتائ���ج آخر ي���وم من النص���ف األول للعام بجملة من الخس���ائر بلغت 
حوالي 15 % لمؤش���ر »داو جونز«، و20 % لمؤش���ر »س���تاندرد اند 

بورز«، و30 % لمؤشر »ناسداك«، ومتوقع هبوط إضافي.
وهناك أيضاً تخّوف من ضعف معّمق للطلب على الس���لع بس���بب 
وس���ع مس���احة العنصر الش���اب الذي ال يمتلك النقد اإلس���تهاكي، 
وش���يخوخة ش���ريحة عريض���ة ف���ي المجتم���ع األميرك���ي بمحدودية 
إحتياجاتها على األساس���يات الحياتية فقط، كما أن التطور المذهل 
في التكنولوجيا المساهم في رفع كفاءة التشغيل التجاري والصناعي 
– الذي من المفترض أن يدعم خفض أس���عار الس���لع – يُعتبر عامًا 
في زيادة نسبة البطالة بسبب إستبدال القوى البشرية باآللة الذكية.
ويظل الخوف من أن السياسة النقدية )رفع معدل الفائدة( ربما 
غير كافية كوس���يلة العاج الوحيدة للتضخم الحالي، لوجود إشارات 
تدل على أن النقص الحاصل في المعروض بس���بب عجز في اإلنتاج 

هو نتيجة مشاكل عميقة في ساسل اإلمداد في المقام األول.
مهارة اإلحتياطي الفيدرالي في إدارة المشهد هي َمن ستدحض 
الجدلي���ات والتخوف القائم حالياً من الدخول في الركود التضخمي 
المط���ّول، ولك���ن ه���ذا يتطلب ظه���ور أرق���ام هبوط معتب���رة لمنحنى 
التضخ���م وبتأثيرات مقبولة على معدالت النم���و والبطالة قبل نهاية 
هذا العام 2022، وإاّل ستكون الواليات المتحدة على موعد مع ركود 
تضخم���ي تتباطأ فيه معّدالت النمو المصحوبة بتصاعد التضخم أو 
البقاء في مستويات مرتفعة بدءاً من العام 2023، مما سيتسّبب في 

إحداث تحديات صعبة لإلقتصاد األميركي والعالمي.

األخبار والمستجدات

القلق من الكساد كما في ثالثينيات القرن الماضي جدلية مكرّرة ومبالغ فيها

اإلقتصاد األميركي.. بين الركود التضخمي المطّول والكساد
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الرئيس الفرنس��ي إيمانويل ماكرون، لي��س الرئيس الوحيد الذي 
تعان��ي ب��الده إرتفاعًا لألس��عار، ألن أزم��ة التضخ��م وتراجع وفرة 
المواد الغذائية اآلتية من أوكرانيا، وال س��يما الحبوب، وصلت إلى 
كل بل��د. وُيدير كل بلد األزمة عل��ى طريقته الخاصة، إاّل أن ذلك 
ُيش��كل تحديًا صعبًا لرئي��س ُأعيد إنتخابه، وُيواج��ه أيضًا عبء 
تراج��ع النمو والق��درة الش��رائية للمواط��ن، حيث أصب��ح ينقص 
المستهلك الفرنسي نحو 490 يورو شهريًا، كمعّدل وسطي لُيكمل 
 ،Cofidis بطلب م��ن CSA Research الش��هر، بحس��ب إس��تطالع

وذلك بزيادة 23 يورو شهريًا على مدى سنة مقارنة بالعام 2021.

وبإنتظار معرفة مس���توى األس���عار في ش���هر يونيو/ حزيران عن 
ش���هر مايو/أيار 2022، أك���دت هيئة اإلحص���اءات الوطنية )المعهد 

ر ونمو يتراجع:  تضخم يتفجَّ

التحّدي األكبر لحكومة الرئيس الفرنسي في واليته الثانية

الدراسات واألبحاث والتقارير

الوطن���ي لإلحصاء والدراس���ات اإلقتصادية INSEE(، أن مس���توى 
األس���عار سجل في شهر أبريل/ نيسان 2022 معدل 4.8 % األعلى 
من���ذ الع���ام 1985، مدعوماً بإرتفاع أس���عار المواد الغذائية، والس���لع 
األساسية، وفي طليعتها المحروقات التي تُشكل وحدها زيادة قريبة 
م���ن 27 %، والخدم���ات 3 %+، والمواد الغذائي���ة عرفت زيادة في 

أبريل/ نيسان بنحو 4 % مقارنة بالشهر السابق.
وأمام تسارع وتيرة اإلرتفاع، لم يشهد INSEE إرتفاعاً لألسعار 
في حزيران/ يونيو بمعدل 5.4 %، مقارنة بنية تضخم تخطت 7.5 % 

في منطقة اليورو ككل.
وبلغ���ت مع���ّدالت التضخم في فرنس���ا توالي���اً 4.5 % في آذار/ 
مارس 2022، ونسبة 3.6 % في شباط/ فبراير. من هنا ومع نسب 
كه���ذه، تبقى فرنس���ا، ورغم التحّدي الذي فرضه مس���توى األس���عار 
وتراجع توافر الس���لع كما قبًا، ضمن نط���اق أوروبي معقول، مقارنة 
بجيرانها األوروبيين مثل ألمانيا التي س���جلت معدل تضخم عند 7.4 % 
في أبريل/ نيس���ان، وإس���بانيا مع نس���بة 8.4 % بعد نس���بة 9.8 % 

عرفتها في آذار/ مارس.
فالعامل األساس���ي في إرتفاع األسعار فرنسياً، وعموماً أوروبياً، 
يبقى س���عر المحروقات الذي عرف���ت زيادة قدرها 46 % منذ العام 
2015، والمواد الغذائية في المرتبة الثالثة مع 13 % بعد التبغ الذي 

زاد سعره نحو 56 % والخدمات 9 % منذ العام 2015.
ثمة من يضع مس���ؤولية إرتفاع األسعار على إعتماد اليورو عملة 
موحدة في فرنسا. لكن إذا ُعدنا إلى األرقام االوروبية، نجد أن نسبة 
التضخم على مدى فترة عامي 2002، و2012، إستقرت عند 1.7 % 
وذلك على مدى 10 س���نوات ال يُعتبر مرتفعاً وهو طبيعي. إنما اليوم 
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فالغ���اء يلف العالم على مختلف عماته، والطلب على اإلس���تهاك 
يزداد، وعدد س���كان البش���رية كذلك، فضًا عن الحواجز التي تقف 
ف���ي وجه اإلمدادات كالحروب، وال س���يما الحروب ف���ي بلدان تُعتبر 

مصدراً للمواد الغذائية والحبوب مثل أوكرانيا.
السلطات الفرنسية كغيرها مضطّرة لمواجهة آفة التضخم. لكن 
ليس في إمكانها التحّكم بس���عر الفائدة األوروبي، وهو من مس���ؤولية 
البن���ك المركزي والذي س���ينظر بدوره بذلك مطل���ع الصيف المقبل 

.)2022(
الفرنس���يون معتادون أن يتأقلموا مع الظروف، حتى ولو إرتفعت 
األس���عار مثل السفر، والمابس والخدمات. فهناك نسبة 55 % من 
الفرنس���يين س���تصرف النظر عن بعض الخدمات والتس���لية، ونسبة 
45 % عن ش���راء المابس، ونس���بة 41 % عن الس���فر، وغير ذلك، 
حتى الخروج من األزمة، كما قالت Cofidis، مؤسسة تمويل األفراد 

والمشتريات.
ه���ذا القان���ون المرتقب يحتاج إل���ى تمويل من خ���ال الموازنة. 
والتح���ّدي المالي عرف ضغوطاً غير مس���بوقة خال فترة الجائحة، 
حي���ث خّصصت الحكومة الفرنس���ية الس���ابقة ملي���ارات اليوروهات 
كدع���م للقطاعات اإلقتصادية والش���ركات والقطاعات الموظفة، مع 
فترة ضعف إقتصادي إتسمت بإنكماش غير مسبوق. علماً أن األمور 

عادت إلى األفضل على مراحل. 
أما اليوم، فنسبة النمو اإلقتصادي في فرنسا لم تسجل أي نسبة 
 INSEE حس���ب ،)% Zero( 2022 ف���ي الفص���ل األول من الع���ام
نتيجة تراجع اإلس���تهاك كرد مباش���ر على إرتفاع األسعار المخيف، 
وال���ذي قد يس���تمر في األش���هر المقبل���ة، ويتطلّب مواكب���ة حكومية 
للمس���تهلك، لكن ذلك لم يمنع الدولة الفرنس���ية م���ن التدخل لتوفير 
الظ���روف المواتية للمواط���ن، ومواكبته في ش���راء حاجاته وتخفيف 
الضغ���ط عنه. لكن كل ذل���ك يحتاج إلى صرف موازن���ات، وتالياً إلى 

التمويل المقابل لسّد المصاريف في ما بعد. 
وف���ي وعوده اإلنمائية، تحدث الرئي���س ماكرون عن قانون يحمل 

إس���م القدرة الش���رائية، ويتم التحضير له، ويتعلق بدعم أسعار الغاز 
نتيج���ة الضغ���ط على هذه الس���لع لتداعي���ات الحرب الروس���ية على 
أوكرانيا، ويتعلق بربط رواتب المتقاعدين والمس���اعدات اإلجتماعية 
بمس���توى التضخم، وزيادة الدع���م لهؤالء لمواجهة إرتفاع األس���عار. 
ويتعل���ق القان���ون أيض���اً، بدع���م البنزين، وص���رف ش���يكات غذائية 

للعائات متدنية الدخل.
فنسبة النمو المعدومة في الفصل األول، جاءت مخالفة لتوقعات 
INSEE نفس���ها، عندما تدفقت في السابق بنسبة 0.3 %، والبنك 
المركزي الفرنسي كان توقع للفصل األول بنسبة نمو عند 0.25 %. 
وجاء النمو المعدوم في األش���هر الثاثة األولى من العام 2022 بعد 

نمو بنسبة 0.8 % في الفصل األخير من العام 2021.
وبما أن اإلستهاك عامل أساسي في النمو الفرنسي اإلقتصادي، 
س���يبقى الره���ان عليه حتى تحقيق النمو. والنم���و يُراهن على تراجع 
التضخ���م، وتراجع التضخم يُراهن على التط���ورات العالمية. وهكذا 
ستبقى الحلقة تدور والتطلع إلى اآلتي بات يحتاج إلى نظارات بعيدة 

المدى وأعصاب قوية.
مازن حمود
محلل إقتصادي ومالي/ باريس
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»المص��ارف العربية اليوم ال تتمتع بالمرونة الكافية لإلس��تيعاب 
والتصدي للتحديات المتتالية التي ُتواجهها يوميًا، سواء من آثار 

الحروب أو الوباء أو مخاطر الركود اإلقتصادي أو التضخم«.
ه��ذا الكالم لألمي��ن العام إلتحاد المصارف العربية وس��ام حس��ن 
فت��وح في حدي��ث ل��� »إيكونومي ميدل إيس��ت« تزامنًا م��ع إصدار 
اإلتحاد دراس��ة تناولت »الركود التضخمي في العالم«، وتوقعه ب� 
»أاّل تستمر هذه الطفرة التضخمية ألكثر من عامين، إذا ما نشأت 

أزمات غير متوقعة«.
وي��رى إتح��اد المص��ارف العربي��ة »أن توق��ف الرك��ود التضخمي 
الحال��ي يعتم��د عل��ى عاملي��ن أساس��يين: األول، التفاع��ل بي��ن 
إس��تمرار ضي��ق األوض��اع في أس��واق العم��ل، وإختناقات سالس��ل 
اإلمداد وطبيعة إستجابة المصارف المركزية لمعّدالت التضخم 
المرتفع��ة من خالل رفع الفائدة الذي إعتمدته كس��الح أساس��ي 
ف��ي مواجهة التضخ��م. وثانيًا، مدة األزمة الروس��ية – األوكرانية 

مقابالت

الحرب والنفط سينعكسان على المصارف في الدول الغنية والفقيرة

األمين العام إلتحاد المصارف العربية د. وسام حسن فتوح: 
على مصارفنا العربية رفع مرونتها إلمتصاص التحديات

وتداعياتها على أسعار الطاقة وإمدادات الغذاء والنمو العالمي«.
إزاء ه��ذا الواق��ع، يح��ض األمي��ن العام د. وس��ام حس��ن فتوح المص��ارف العربي��ة على »رف��ع مرونتها بس��رعة فائقة من أج��ل إمتصاص 
اإلنعكاس��ات الس��لبية واإلس��تفادة من تلك اإليجابية«. علمًا أن إتحاد المصارف العربية كان عقد مؤخرًا مؤتمره الس��نوي في القاهرة 
بعن��وان »تداعي��ات األزمة الدولي��ة وتأثيرها على األوض��اع اإلقتصادية ف��ي المنطقة العربية«، ناق��ش تداعيات أس��عار النفط والغاز 
عالمي��ًا، والبدائل المطروحة، وتفاعل األس��واق المالية العربية مع األزمة وآفاق التحويالت، وتداعي��ات األزمة الدولية وتأثيرها على 

األوضاع اإلقتصادية في المنطقة العربية.

وكان ل� »إيكونومي ميدل إيست« الحوار مع األمين العام إلتحاد المصارف العربية د. وسام حسن فتوح، تنشره مجلة اإلتحاد كالتالي:

د. وسام حسن فتوح 
األمين العام إلتحاد المصارف العربية

n برأيكم ما هي أبرز التحديات التي تواجه مصارفنا العربية 
جّراء التطورات المتسارعة عالميًا؟

- ع����دم المرونة ه����ي أبرز التحدي����ات التي تُواج����ه مصارفنا 
العربي����ة حالي����اً. إن مصارفن����ا اليوم ف����ي العالم العرب����ي ال تتمتع 
بالمرونة الكافية لإلس����تيعاب والتص����دي للتحديات المتتالية التي 
نواجهها يومياً، سواء من آثار الحروب أو الوباء أو مخاطر الركود 
اإلقتص����ادي أو التضخ����م. إن المرون����ة تحتاج إلى إس����تراتيجيات 
وسياسات وتقنيات مبتكرة لدعم إستمرارية وإستدامة المصارف، 

ورفع قدرتها على المنافس����ة مع المؤسسات غير المصرفية، التي 
تق����دم الخدم����ات المصرفية لربما بج����ودة ومرونة وس����رعة أكبر 
وتكلف����ة أقل. ال يُمكننا التغاضي عن المؤسس����ات غير المصرفية 
الت����ي تأخذ دور المصارف، وذلك بس����بب مرونتها وس����رعتها في 
اإلبتكار وهيكليتها الرش����يقة agile structure  وإعتمادها على 
أح����دث التقنيات بس����رعة فائق����ة وتطويرها أيض����اً. لقد أصبحت 
مصارفن����ا العربي����ة مث����ل الرج����ل المريض أم����ام التحدي����ات التي 

نواجهها.
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n كيف ُيمكن ألس��عار النفط أن تس��اهم في تحسين وضعية 
المصارف العربية وتعزيز سيولتها؟

-كما نس����مع يومياً، إن الحرب الروسية – األوكرانية وتقلبات 
س����عر النفط، س����يزيدان الدول الفقي����رة فقراً، وس����يزيدان الدول 
الغني����ة غنًى، وذلك س����ينعكس عل����ى المصارف في ال����دول الغنية 
وال����دول الفقي����رة. فف����ي ال����دول المنتجة للنفط س����ترتفع س����يولة 

المص����ارف، وس����وف تتمكن م����ن تطوي����ر بنيتها التحتي����ة ومواكبة 
التط����ور التكنولوجي واالس����تثمار ف����ي االبت����كار التكنولوجي. أما 
ف����ي ال����دول غي����ر المنتج����ة للنفط، ف����إن وضعها س����يزداد س����وءاً 
ولربما تفتقد القدرة على اإلس����تدامة واإلس����تمرار. وسوف تسعى 
الس����لطات في ال����دول الفقيرة إلى دمج وإع����ادة هيكلة المصارف 
الصغي����رة. المصارف القوية س����تصبح أقوى والمصارف الضعيفة 

سوف تنقرض.

n طالبت��م في خت��ام مؤتمركم بوجوب تعزي��ز دور المصارف 
المركزي��ة في إمتص��اص الصدمات الناتجة ع��ن تداعيات األزمة 

الدولية، كيف برأيكم ُيمكن أن يكون ذلك؟
- م���ن خال وض���ع السياس���ات النقدية المرنة والرش���يدة 
س���بيل  عل���ى   .resilient and wise monetary policy
المث���ال، عانى لبنان من سياس���ات نقدية غي���ر مرنة. ولو أدرك 
المصرف المركزي في لبنان خطورة السياس���ة النقدية المتبعة 
وقام بتعديلها بمرونة فائقة، لربما إس���تطعنا أن نتجّنب الكارثة 

المالي���ة. وعلي���ه أدع���و المص���ارف المركزية إلى رف���ع مرونتها 
وترش���يد السياس���ات النقدية. وال يُمكن التغافل عن دور العملة 
 central bank  الرقمي���ة الص���ادرة عن المصارف المركزي���ة
digital currency  . عل���ى المصارف العربية رفع الكفاءات 
التقني���ة والتع���اون لمواكب���ة التط���ور التكنولوجي ف���ي العمات 

الرقمية.

n سيقوم اإلحتياطي الفدرالي بالمزيد من اإلرتفاعات في سعر 
الفائدة هذا العام، كيف ينعكس هذا األمر على المصارف العربية؟

- كما ذك���رت آنفاً، إذا رفعت المصارف العربية مرونتها وذلك برفع 
مرونة كل أنظمتها وبنيتها التحتية، سوف تتمكن من إمتصاص اإلنعكاسات 
السلبية واإلستفادة من اإلنعكاسات اإليجابية. على المصارف في الدول 

العربية رفع مهاراتها لكسب مرونة أكبر بسرعة فائقة.

المع��دالت  ُتواج��ه  أن  العربي��ة  للمنطق��ة  ُيمك��ن  كي��ف   n
المرتفعة للتضخم؟

- نعاني يومياً مشكلة التضخم، سواء على الصعيد الفردي أو العائلي 
أو المجتمع ككل والمؤسس���ات.  يُمكن للمؤسس���ات رف���ع مرونتها، إنما 
تكمن المش���كلة في رفع مرونة قدرات األف���راد والعائات والمجتمعات 

.2F Food and Fuel �التي باتت تعاني الجوع وفقدان الطاقة ال
المش���كلة تتع���ّدى نط���اق القطاع المصرف���ي، والح���ل يكمن في 
التعاون بين القطاعات واألفراد والمؤسس���ات، س���واء عبر تحالفات 

أو إتفاقيات أو عاقات ودية.
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»أوكراني��ا، أوكرانيا، ثم أوكرانيا«، هكذا لخص مش��ارك مخضرم في المنتدى اإلقتصادي العالم��ي محاور الملتقى للعام 2022. »الحرب 
في أوكرانيا ال تهدد أمن وحدود أوروبا فحس��ب، بل يلمس العالم تداعياتها المدمرة راهنًا، من الخطر المحدق باألمن الغذائي وتس��ريع 

التوجهات الحمائية، إلى بوادر الركود اإلقتصادي الذي ُيهدد كبرى اإلقتصادات«.
لقي هذا التحذير صدى واس��عًا في المنتدى، إذ اعتبر »مجتمع كبار اإلقتصاديين«  في دافوس أن العالم »يس��ير بثبات نحو أس��وأ أزمة 

غذاء في التاريخ الحديث«، وأن حرب أوكرانيا تهدد بتفاقم الجوع العالمي وأزمة غالء معيشة غير مسبوقة.
كما دق الخبراء في تقريرهم السنوي ناقوس الخطر من قيام »ستار حديدي« إقتصادي وإرتفاع كبير في األسعار، جّراء توجه الشركات 

العالمية إلعادة تحديد سالسل اإلمداد وفق الخطوط الجيوسياسية.

الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث 
عبر الفيديو أمام منتدى دافوس

»دافوس« يُحّذر من »ستار حديدي« إقتصادي 
وأزمة غالء غير مسبوقة

�سيف �سرف

ل���م يكن م���ن المفاجئ تخصيص مؤس���س المنت���دى، كاوس 
ش���واب، ترحيب���اً خاص���اً بوف���د أوكراني���ا ورئيس���ها فولوديمي���ر 

زيلينسكي، الذي حل ضيف شرف على »دافوس« هذا العام.
وفّياً ألس���لوب »الرئيس الجندي« الذي تميز به منذ أن ش���ّنت 
روس���يا »عمليته���ا العس���كرية الخاصة« في 24 فبراير )ش���باط( 
2022 ضد باده، خاطب زيلينس���كي جموع »دافوس« مرتدياً زياً 
أخضر »ش���به عس���كري« ومحاطاً بأعام أوكرانيا. وقال متحدثاً 
من وراء الشاش���ة: »يمّر التاريخ بنقطة تحول... هذه هي اللحظة 
الت���ي يتقّرر فيه���ا ما إذا كانت القوة الغاش���مة س���تحكم العالم«. 
وتاب���ع: »الق���وة الغاش���مة ال تناقش –  إنها تقتل. وه���ذا ما تفعله 

روسيا في أوكرانيا اليوم«.

الملتقيات والندوات

كبار الشخصيات المشاركة في المنتدى اإلقتصادي العالمي
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إل���ى جانب تطلّع���ات قطر من إس���تضافة كأس 
العالم.

وقال الش���يخ تميم إنه »يجب علينا أن نوازن 
بحكمة بين الحاجة إلى اإلهتمام بالبيئة، وتوفير 
أمن الطاقة للعالم في الوقت نفسه«، ما يتطلّب 
تنسيقاً وتعاوناً مكثفاً بين الحكومات والشركات 
وأصح���اب المصلح���ة، معتب���راً أن »الحرب في 
أوروب���ا عّمقت أزمة الطاقة ح���ول العالم«، الفتاً 
إل���ى أن ب���اده تُطّب���ق أح���دث التكنولوجي���ا في 
إس���تخراج الطاق���ة للحفاظ عل���ى البيئة وتقليل 

إهدار الغاز.
إل���ى ذل���ك، دع���ا أمير قط���ر إل���ى »مراجعة 
وإصاح وتعزيز إطار عملنا من أجل الس���ام«، 

فيم���ا عّبر ع���ن إمتنانه للدع���م الذي تحظى ب���ه باده من 
طرف حلفائها، ناش���د زيلينس���كي بإرسال المزيد من األسلحة 
وف���رض عقوب���ات »قصوى« على موس���كو. وق���ال: »أعتقد أنه 
ليس���ت هناك عقوبات من هذا النوع على روس���يا حتى اآلن«، 
داعياً إلى إس���تبعاد موس���كو تماماً من نظ���ام التجارة الدولي، 
وحظ���ر نفطها، وفرض عقوبات على جمي���ع مصارفها، ووقف 
أي تبادل تجاري معها. واعتبر زيلينس���كي أن الس���بيل الوحيد 
لتف���ادي صراع جديد في المس���تقبل هو عبر »معاقبة روس���يا 
بشكل كامل«. وقال: »إذا خسر المعتدي كل شيء، فإنه سيفقد 

الحماس لشن حرب«.
وبينم���ا تحرك���ت الواليات المتح���دة وبريطاني���ا وكندا لحظر 
النفط والغاز الروس���يين، تس���ود إنقس���امات في صفوف اإلتحاد 
األوروبي في ش���أن فرض إجراءات مماثلة، وال س���يما مع إعتماد 
دول مثل ألمانيا والمجر بشكل كبير على واردات الغاز الروسية.

وفيم���ا عّبرت وزيرة اإلقتصاد األوكرانية لوليا س���فيريدينكو، 
ع���ن تفهمها لموقف أوروبا وأهمية تقدي���ر التكلفة التي يُمكن أن 
تترت���ب عن عقوبات من هذا النوع على إقتصادها، إاّل أنها ذكرت 
أن باده���ا تعيش »حرب���اً حقيقية«. وتابعت »تريد روس���يا تدمير 
أوكراني���ا وتُهّدد العالم بمجاعة، علينا أن نعزل روس���يا تماماً عن 

العالم المتحضر«.

ال�سيخ تميم: الوحدة اأ�سا�س حل ال�سراعات

إلى جانب زيلينس���كي، حظي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثان���ي بترحيب خ���اص من طرف كاوس ش���واب. وألقى كلمة 
سلّط فيها الضوء على الجهود التي تبذلها باده لتقريب وجهات 
النظر، وضرورة تحقيق التوازن بين حماية البيئة واألمن الطاقي، 

مضيفاً »نحن بحاجة إلى إرسال رسالة تُعيد الطمأنينة للناس في 
جمي���ع أنحاء العالم، مفادها أنه: فق���ط من خال الوحدة يمكننا 

التغلب على الصراع الذي يقسمنا«.
وفيما لفت الشيخ تميم إلى أن العقود الماضية شهدت تهميش 
دور األمم المتحدة، وإنتهاك س���يادة حك���م القانون في العاقات 
الدولي���ة، ع���ّد الجلوس عل���ى طاولة الحوار »أفض���ل طريقة لحل 
الخافات«، مس���تدالًّ بما ت���م إنجازه في أفغانس���تان، ومؤكداً أن 
قطر تشجع عودة إيران والمجتمع الدولي للمفاوضات واإلتفاق.

وعن الدور الذي لعبته قطر في أعقاب اإلنس���حاب األميركي 
من أفغانس���تان، قال الشيخ تميم: »إننا نجحنا في جهود اإلجاء 
من أفغانستان، لكن ال يزال أمامنا أمور بحاجة إلى الحل هناك«، 
داً على »أننا نعمل مع حلفائنا في مهمات تس���هيل الس���ام  مش���دِّ

واإلغاثة اإلنسانية ومكافحة اإلرهاب«.
أم���ا عن المفاوضات القائم���ة بين الدول الغربية وإيران حول 
إحي���اء االتف���اق الن���ووي، ق���ال: »إن الدوحة ال تقوم بدور رس���مي 
للوس���اطة، وه���ي تحاول المس���اعدة وحّث جمي���ع األطراف على 

العودة إلى االتفاق النووي المبرم في العام 2015.
إل���ى ذلك، رأى أمي���ر قطر أن الع���دوان العالمي في تصاعد، 
وبلغ ذروته في أوكرانيا. وقال إن قطر مستعدة للمساهمة في كل 
جهد إقليمي ودولي إليجاد حل س���لمي فوري للصراع بين روس���يا 
وأوكراني���ا، داعي���اً الق���ادة إلى تذكر أزم���ات العالم »المنس���ية أو 
المهمل���ة«، وإيائها القدر عين���ه من اإلهتمام والجهد الذي يبذله 
العالم لحل أزمة أوكرانيا، »ألن الناس جميعاً يس���تحقون الس���ام 

واألمن والكرامة«.
واعتبر أمير قطر، فلس���طين جرحاً مفتوحاً منذ إنشاء األمم 
المتح���دة، »فق���د ظلّت ه���ذه العائات ترزح تح���ت اإلحتال منذ 
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عق���ود، بينم���ا ال يل���وح أي مخرج ف���ي األفق. وتوق���ف عند مقتل 
الصحافي���ة ش���يرين أبو عاقلة، التي قال إنه���ا »ُحرمت من جنازة 
تص���ون كرام���ة الموت���ى«، وإن مقتله���ا »ال يق���ل رعب���اً ع���ن مقتل 
الصحافيي���ن الس���بعة في أوكرانيا، وال�18 في فلس���طين منذ عام 

.»2000
وع���ن تنظي���م كأس العالم في قطر، قال الش���يخ تميم: »نعمل 
ب���كل جه���د حتى يتيح ه���ذا الح���دث الرياضي الكبي���ر لمنطقتنا 
بأكمله���ا فرص���ة إلس���تضافة العالم. إن الش���رق األوس���ط يعاني 
التميي���ز منذ عق���ود، معتبراً أن مثل ه���ذا التمييز ينطلق إلى حد 
كبي���ر من أش���خاص ال يعرفوننا، وفي بعض الح���االت، يرفضون 

محاولة التعرف علينا«.

عواقب ب�سرية وخيمة

إلى جانب الدعوات إلى إقرار األمن واالس���تقرار، شهد اليوم 
األول م���ن أعمال »دافوس« تحذيراً صارماً من العواقب البش���رية 

المدّمرة لتفكك اإلقتصاد العالمي.
ودق مجتم���ع كب���ار اإلقتصاديين التابع للمنت���دى االقتصادي 
العالم���ي، ناق���وس الخطر ج���ّراء إنخفاض النش���اط اإلقتصادي 
وإرتفاع التضخ���م وإنخفاض األجور وزيادة إنعدام األمن الغذائي 

على مستوى العالم في العام 2022.
وتوق���ع المنتدى أن يُواجه كل م���ن قطاع األعمال والحكومات 
خي���ارات صعب���ة، قد تقود إل���ى مزيد من التف���كك وتحّوالت غير 

مسبوقة في ساسل التوريد، محذراً من أن هذه األنماط ستخلق 
أج���واًء متقلب���ة وحال���ة من عدم اليقي���ن، وتحمل تكاليف بش���رية 

»صادمة«.
ر المنتدى ف���ي تقريره حول التوقع���ات اإلقتصادية، من  وح���ذَّ
»س���تار حدي���دي« إقتصادي وإرتفاع كبير في األس���عار، مع إعادة 
الش���ركات العالمي���ة تحدي���د ساس���ل اإلم���داد لتتماش���ى وف���ق 

التصدعات الجيوسياسية الجديدة.
ورب���ط خبراء المنت���دى تراجع األم���ن الغذائ���ي بالحرب في 
أوكراني���ا، متوقعي���ن أن ت���ؤدي ه���ذه الح���رب إل���ى تفاق���م الجوع 
وأزمة غاء معيش���ة غير مس���بوقة، مع زيادة متوقعة في أس���عار 
القمح تتجاوز 40 % هذا العام، وإرتفاع أس���عار الزيوت النباتية 

والحبوب واللحوم إلى أعلى مستوياتها على اإلطاق.
وتوق���ع كب���ار اإلقتصاديي���ن أن يك���ون إنعدام األم���ن الغذائي 
أكثر حدة في أفريقيا جنوب الصحراء والش���رق األوسط وشمال 
أفريقي���ا على مدى الس���نوات الث���اث المقبل���ة، محذرين من أنه 
وفق المس���ار الحالي، يس���ير العالم بثبات نحو أس���وأ أزمة غذاء 
ف���ي التاريخ الحديث، مصحوب���ة بضغط إضافي ناجم عن ارتفاع 

أسعار الطاقة.
وخلص المنتدى إل���ى أن اإلقتصادات النامية تواجه مقايضة 
بي���ن مخاطر أزمة الديون م���ن جهة، وتأمين الغ���ذاء والوقود من 
جهة أخرى، فيما ستس���تمر األجور في التراجع في اإلقتصادات 

ذات الدخل المرتفع والمنخفض على حد السواء.
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الملتقيات والندوات

نستعّد إلطالق 

بنك عربي مفتوح 

كمنّصة مجتمعّية 

تسمح ببناء القدرات

 وفق المعايير العالمية

مؤتمر »الثورة المصرفية الثانية في الشرق األوسط« في دبي

األمين العام إلتحاد المصارف العربية د. وسام حسن فتوح:
التحوُّل الرقمي أولوية قصوى ومستقبل جميع األنشطة اإلقتصادية 

وال سيما الصناعة المصرفية
تحدث األمين العام إلتحاد المصارف العربية 
د. وس��ام حس��ن فت��وح ف��ي مؤتم��ر »الث��ورة 
المصرفي��ة الثاني��ة ف��ي الش��رق األوس��ط«، 
وال��ذي ُأقي��م ف��ي دب��ي )اإلم��ارات العربي��ة 
 CS Events »ُنهّن��ىء  فق��ال:  المتح��دة(، 
Management  عل��ى تنظي��م ه��ذا الحدث 
المه��م ال��ذي ُيس��لط الض��وء على أح��د أكثر 
الموضوع��ات الس��اخنة في الوق��ت الحاضر، 

وهو رقمنة الخدمات المصرفية«.
أض���اف فت���وح: »تش���هد الخدم���ات المصرفية 
تح���والً ملحوظاً وإس���تثنائياً، وتتغير بش���كل كبير في 
جمي���ع أنحاء العالم، بما في ذل���ك المنطقة العربية، 

َمن يُشارك في تقديم خدمة مالية للعميل«.
الحديث���ة  اإلتجاه���ات  »إن  فت���وح:  وش���رح 
للخدم���ات المالي���ة، أوصلتن���ا إل���ى دراس���ة متأنية 
لإلمتثال ومكافحة التمويل غير المشروع، والتنمية 

المستدامة، والتركيز على العماء«.
أض���اف فتوح: »ف���ي إتحاد المص���ارف العربية 
-UAB ، كان وب���اء كورون���ا، نقطة تحول بالنس���بة 
إلين���ا، إذ حّولن���ا الخط���ر إلى فرص، وش���رعنا في 
مهم���ة لرف���ع الش���عور نحو التوج���ه الرقم���ي. وقد 
عملنا جدي���اً لتمهيد الطريق أمام إعتماد اإلقتصاد 
الرقمي، بغية التعافي والنمو في قطاعنا المصرفي 

في المنطقة العربية«.
وتاب���ع فتوح: »في العامين الماضيي���ن، كان إتحاد المصارف العربية، من 
خال قيادته، وتحت مظلة األمانة العامة، ذراع التحول الرقمي للنظام البيئي، 
من خال الوحدة الرقميةUABdigital ، حيث يعمل عن كثب، بالتعاون مع 
المحللي���ن العالميين واإلقليميين والبنوك المركزي���ة العربية والعاملين في ال�
UAB ، باإلضاف���ة إل���ى العديد من مراكز التكنولوجي���ا المالية في المنطقة، 
لي���س لفه���م الوضع الحال���ي للنظام البيئي وحس���ب، لكن كمهن���دس معماري 
ق���وي وتنافس���ي لمواجهة الوضع المس���تقبلي للنظام البيئ���ي حيال الخدمات 
المصرفية والمالية في المنطقة العربية، في سياق اإلقتصاد الرقمي العربي، 

كنظام بيئي تعاوني شامل ومبتكر ومستدام، وفق المعايير العالمية«.
وخل���ص فتوح إلى القول: »لقد قمنا ف���ي إتحاد المصارف العربية بصوغ 
أجندة للخدمات المصرفية الرقمية العربية بعناية فائقة، مما يضمن التقدم 
والمرونة والنمو المس���تدام. فالعصر الحاضر يتمّيز باإلبداع 
المش���ترك بين المش���اركين، بما في ذلك المنظمين ومقدمي 
الخدم���ات المالي���ة والتكنولوجي���ا. ويتضمن ج���دول أعمالنا 
لع���ام 2022: إطاق البنوك الرقمي���ة، والخدمات المصرفية 
المفتوح���ة، والعم���ات الرقمي���ة للبن���ك المرك���زي، وإط���اق 
البن���وك الرقمية. ونق���وم بأفضل الممارس���ات لتطوير نموذج 
بن���ك رقم���ي عربي وفق المعايي���ر العالمية، مم���ا يُوّفر الوقت 
الازم للتس���ويق. ونح���ن في صدد إطاق بن���ك عربي مفتوح 

كمنصة مجتمعية تسمح ببناء القدرات المهنية«.

وسام حسن فتوح
 األمين العام إلتحاد المصارف العربية

ورغ���م أن البن���وك بدأت تعتم���د على التكنولوجيا منذ س���نوات عدي���دة، إال أن 
إنتشار جائحة COVID-19 أدى إلى تسريع اإلنتقال من الخدمات المصرفية 
التقليدي���ة إل���ى الخدمات المصرفي���ة الرقمية. علماً أننا ف���ي إتحاد المصارف 
العربي���ة، نعتب���ر التحول الرقمي أولوية قصوى، ونؤم���ن بأن التحول الرقمي هو 

مستقبل جميع األنشطة اإلقتصادية، وال سيما الصناعة المصرفية«.
وأوض���ح فتوح: »إني على ثقة بأن إقتصاداتنا ومؤسس���اتنا المالية بدأت 
بداي���ة رائعة في الع���ام 2022، إذ يُتوقع أن نُصادف العديد من التخصصات، 
والتط���ورات واإلختراق���ات ف���ي مج���ال الخدم���ات المالية.  فخ���ال العامين 
الماضيي���ن وخ���ال الجائح���ة تحدي���داً، تناولن���ا الوضع الطبيعي المس���تجد 
والمقب���ل، وكم���ا في كل م���رة، توّصلت المؤسس���ات المالية إلى ط���رق معينة 

للتكّيف وتحويل المخاطر إلى فرص«.
أضاف فتوح: »رغم تخّيل المستقبل 
والتنبوءات بأنه���ا دائماً جيدة، ومع ذلك، 
لدينا م���ا يكفي من األعم���ال المتراكمة، 
بغي���ة تلبية تطلعات أصح���اب المصلحة. 
لذل���ك، س���وف نتحدث عن »إستكش���اف 
مس���تقبل الخدمات المصرفية في العالم 
الرقمي«، وأعتقد أن رسم صورة للحاضر 
المصرفي هو أكث���ر أهمية حيال البنوك 
والشركات المالية والوافدين الجدد، وكل 
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على هامش اإلجتماع السنوي للمنتدى اإلقتصادي العالمي، رسم تقرير جديد صدر أخيرًا عن مركز »ديلويت للتقدم 
المستدام« صورة قاتمة عن مستقبل كوكب األرض جّراء التغّير المناخي.

ر المناخي  وأكد التقرير »أن إستمرار تقاعس دول العالم عن إتخاذ إجراءات فاعلة للحّد من اآلثار السلبية لظاهرة التغيُّ
سوف ُيلحق خسائر فادحة باإلقتصاد العالمي بقيمة 178 تريليون دوالر خالل السنوات ال� 50 المقبلة، أو إنخفاض بنسبة 

7.6 % في الناتج المحلي اإلجمالي العالمي في العام 2070 لوحده.
وحذر التقرير نفسه من أن وصول درجة حرارة سطح األرض إلى 3 درجات مئوية نتيجة ظاهرة االحتباس الحراري سوف 

يودي بحياة أعداد كبيرة من البشر، معظمهم من الفئات الفقيرة والمحرومة، كما سيؤدي إلى فقدان القدرة اإلنتاجية 
وفرص العمل، وزيادة في ندرة الموارد الغذائية والمائية، وتدهور خطير في مستويات الصحة والرفاهية، مما سيؤدي إلى 

إنخفاض كبير في مستوى المعيشة العام على مستوى العالم.
ويستند تقرير »ديلويت« العالمي حول نقطة التحول المناخية إلى بحث أجراه معهد ديلويت لإلقتصاد شمل تحلياًل 

غّطى 15 منطقة جغرافية في كل من آسيا المحيط الهادئ، وأوروبا، وأميركا الشمالية والجنوبية، وخلص إلى نتيجة تبعث 
على التفاؤل، وتشير إلى أن اإلقتصاد العالمي قد يجني مكاسب جديدة بقيمة 43 تريليون دوالر خالل العقود الخمسة 

المقبلة، كما سيشهد إرتفاعًا في الناتج المحلي اإلجمالي العالمي 3.8 % في العام 2070، غير أن التقرير رهن ذلك بإتفاق 
دول العالم على االنتقال المنتظم نحو صافي اإلنبعاثات الصفري.

األخبار والمستجدات

»ديلويت«: 
178 تريليون دوالر 
خسائر اإلقتصاد 

العالمي 
في حلول 2070 

بسبب التغيّر 
المناخي

خطوات �سريعة

وش����دد بوني����ت رينغ����ن، الرئي����س التنفي����ذي لش����ركة ديلويت 
العالمي����ة، على »ضرورة التوقف عن المناقش����ات واإلجتماعات، 
واإلنتق����ال إلى إتخاذ خطوات س����ريعة وجريئة وواس����عة النطاق، 
تش����مل جميع القطاع����ات بغية الحّد من اآلثار الس����لبية لظاهرة 

التغيُّ����ر المناخ����ي«، وتس����اءل قائ����ًا: »أال تس����تدعي مث����ل ه����ذه 
الخطوات القيام بإستثمارات ضخمة من قبل الشركات العالمية 
والحكوم����ات والمنظمات غير الربحية؟ اإلجابة با ش����ك )نعم(، 
ألن التقاع����س ع����ن إتخاذ هذه الخطوات س����يكون خي����اراً باهظ 
الثم����ن عل����ى العالم بأس����ره، وهذا ما تؤك����ده كل البيان����ات. إزاء 
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ذل����ك، ال توج����د أمامنا س����وى فرص����ة واحدة فقط ف����ي كل جيل 
إلع����ادة توجيه مس����ار اإلقتص����اد العالمي، وخلق نم����و إقتصادي 
طويل األجل يتسم بمستويات أعلى من اإلستدامة، والقدرة على 

الصمود والمساواة«.

م�ستقبل م�ستدام

وأف����اد معتصم الدجان����ي، الرئيس التنفيذي لش����ركة ديلويت 
الش����رق األوس����ط، أن »األرقام تتحدث عن نفس����ها، ويجب على 
الش����ركات إعادة تصور ممارساتها للمس����اعدة في بناء مستقبل 
أكثر إس����تدامة للجمي����ع. إن إتخاذ خطوات صغي����رة في اإلتجاه 

الصحيح سيُؤتي بثماره في المستقبل«.
وأضاف الدجان����ي: »لقد أصبح من الواضح، أنه إذا لم تعِط 
الش����ركات األولوية لإلستدامة، وفهمت تأثيرها على البيئة، فقد 

تضيع المواهب القيمة واإليرادات وحصة السوق«.
وأش����ار الدكتور براديب فيليب، من معهد ديلويت لإلقتصاد، 
إلى أهمية نهوض اإلقتصاد العالمي نحو مواجهة التحديات التي 

يفرضها التغّير المناخي.
 وأض����اف فيليب: »لقد أظه����رت نتائج التحليل الذي أجريناه 
ف����ي معهد ديلويت أن اإلنتقال إلى مس����تقبل منخفض اإلنبعاثات 
الكربوني����ة، ال يمث����ل ضرورة إجتماعية فحس����ب، ب����ل إقتصادية 

أيض����اً. وما يجعل من مثل هذا اإلنتقال أم����راً ممكناً، أنه تتوافر 
لدين����ا باألصل التقني����ات الازمة، ونماذج األعم����ال والمقاربات 
السياس����ية، ما يدفعنا للعمل في آٍن واح����د لمحاربة أزمة التغّير 
المناخ����ي وإطاق العنان لمعدالت نم����و إقتصادي مرتفعة، لكننا 
نحتاج لهذا الغرض إلى توافق الحكومات والشركات والمجتمعات 
في العالم على مس����ار مح����دد يفضي بالعالم في نهاية األمر إلى 

مستقبل إنبعاثات صفري«.

حلول دائمة

وق����ال الدكت����ور بيرنه����ارد لورينت����ز، مؤس����س ورئيس مجلس 
إدارة مركز ديلويت للتقدم المستدام، ومسؤول قطاع إستشارات 
اإلس����تدامة وإس����تراتيجية المناخ في ديلويت العالمية: »إن األمر 
برمته يتعلق اآلن بس����رعة هذا اإلنتقال ونطاقه«، مشيراً إلى »أن 
إيج����اد حلول جديدة ودائم����ة لهذه التحدي����ات المجتمعية، يُحتِّم 
علينا صوغ نماذج جديدة من التعاون، وإعتماد مقاربات ش����املة 
ومتع����ددة القطاع����ات«، الفتاً إلى »أن التحلي����ل الذي أجريناه في 
ر لن����ا حجة قوي����ة إلعتماد  ش����أن نقط����ة التح����ول المناخي����ة، يوفِّ
الخي����ارات الصحيح����ة اآلن، م����ن أج����ل تحفي����ز المناف����ع والنمو 
اإلقتص����ادي الذي س����يؤدي إلى اإلزدهار على المس����توى الفردي 

والجماعي«.
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بالتزامن مع زيارة رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى العاصمة الفرنسية باريس، »زيارة الدولة«، ولقائه نظيره 
الفرنس��ي إيمانوي��ل ماكرون، وفي حضور الش��يخ عبداهلل بن زاي��د آل نهيان، وزير الخارجية والتع��اون الدولي اإلماراتي، وكاتري��ن كولونا، وزيرة أوروبا 

والشؤون الخارجية الفرنسية، وقع »مركز محمد بن راشد للفضاء« و»المركز الوطني للدراسات الفضائية – فرنسا«، مذكرة تفاهم وخطاَبي نوايا. 
تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال إستكش��اف القمر، بينما ينص خطاب النوايا األول على تأس��يس فريق عمل مشترك 
يدرس مهمات جديدة لرصد األرض، وُيحدد خطاب النوايا الثاني آفاق التعاون حول مهمات الفضاء المأهولة، وإجراء تجارب جديدة على متن محطة 

الفضاء الدولية.
��ع اإلتفاقيات، س��الم حميد المري، بصفته مدير عام »مركز محمد بن راش��د للفضاء«، وفيليب بابتيس��ت، الرئيس التنفي��ذي ل� »المركز الوطني  ووقَّ
للدراسات الفضائية – فرنسا«. ويأتي اإلعالن عن اإلتفاقيات الجديدة بالتزامن مع التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات 

العربية المتحدة، إلى فرنسا.

على هامش زيارة رئيس دولة اإلمارات إلى فرنسا

»مركز محمد بن راشد للفضاء«
 و»المركز الوطني للدراسات الفضائية – فرنسا«

 يُوقّعان 3 إتفاقيات جديدة

األخبار والمستجدات

 وأك���د س���الم حمي���د الم���ري أن »األهمي���ة اإلس���تراتيجية لهذه 
اإلتفاقيات تكمن في كونها تشمل جوانب وأنواعاً عديدة من المهمات 

الفضائية، ما يجعلها تحقق بالمقابل أهداًفا متنوعة«.
وأضاف المري: »إن التعاون في مجال إستكشاف القمر ومهمات 

الفضاء البش���رية، يفتح آفاًقا جديدة، ويقدم بيانات قيِّمة تُس���هم في 
التأس���يس لتواجد بش���ري خارج كوك���ب األرض في المس���تقبل. أما 
التع���اون ف���ي مجال رص���د األرض فيُس���اعد على تحقي���ق األهداف 
العالمية المشتركة لمكافحة التغّير المناخي والحفاظ على البيئة«.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعقيلته و رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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وق���ال الم���ري: »نثّم���ن ش���راكتنا المتميزة م���ع المرك���ز الوطني 
للدراس���ات الفضائية – فرنس���ا القائمة منذ س���نوات«، الفًتاً إلى أن 
»ه���ذه اإلتفاقي���ات الثاث تأت���ي إمت���داداً للتعاون ال���ذي يجمعنا مع 
فرنسا في مجال إستكشاف الفضاء، كما تؤكد أهمية تبادل المعارف 
ونشرها، وتسريع وتيرة تقدم برامجنا لتحقيق طموحاتنا المشتركة«.

وتن���ص مذكرة التفاهم على تعزي���ز التعاون بين »مركز محمد بن 
راشد للفضاء«، و»المركز الوطني للدراسات الفضائية – فرنسا« في 
مجال إستكش���اف القمر وإطاق مهمات جديدة تقدم بيانات علمية 

تدفع قدماً نحو إنجازات علمية جديدة.
ووفق���اً لخط���اب النوايا األول، س���يتولى فريق العمل المش���ترك 
مناقش���ة األنش���طة والمش���اريع التعاوني���ة ف���ي مجال رص���د األرض 
واإلستش���عار عن بُعد، إلى جانب دراسة المفاهيم المختلفة لمهمات 
مراقب���ة األرض، بما في ذلك الحمول���ة، واألجهزة والمنصات، وعمل 

المحطات األرضية، وتطوير المهمات. 
أم���ا خط���اب النوايا الثان���ي، فينص على تحضي���ر مهمات لرواد 
الفضاء مستقبًا، حيث يُركز على إعداد تجارب سيتم إنجازها على 
متن محطة الفضاء الدولية. تش���مل التجارب دراس���ة المواد القابلة 
لإلنس���ياب Fluidics، وإس���تخدام برنام���ج EveryWear لجم���ع 

.Luminaو Dreams البيانات الطبية وتجربتي

يُش���ار إلى أن »مركز محمد بن راشد للفضاء« و»المركز الوطني 
الفرنس���ي للدراس���ات الفضائية« يمتلكان برامج خاصة بهما لرصد 
األرض، وس���بق أن عم���ا ف���ي تطوي���ر أقم���ار إصطناعي���ة ألغراض 
متع���ددة، كم���ا يُوليان إهتمام���اً خاصاً لرص���د البيئة وتغيُّ���ر المناخ. 
ويتع���اون المرك���زان حالي���اً عل���ى تطوير المستكش���ف راش���د، الذي 
سيخوض أول مهمة عربية إلى سطح القمر ليُقدم بيانات هي األولى 

من نوعها للمجتمع العلمي عالمياً.

مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال استكشاف القمر

خطاب نوايا في شأن أنشطة مهمات الفضاء البشريةخطاب نوايا حول مهمات رصد األرض

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرحبًا برئيس دولة اإلمارات رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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أكد الش��يخ س��يف بن زاي��د آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن »ثمرة رؤية الش��يخ محمد ب��ن زايد آل نهيان، رئيس 
الدول��ة تحققت، م��ن خالل الجهود التكاملي��ة لتعزيز التنمي��ة اإلقتصادية ودعمه الالمح��دود للرؤية العربية المش��تركة لإلقتصاد 
الرقم��ي، حي��ث تصّدرت اإلمارات الدول العربية كقائد في تقرير مؤش��ر اإلقتصاد الرقمي 2022، ال��ذي ُأطلق في مؤتمر تكنولوجيات 

اإلقتصاد الرقمي »سيملس« في دبي.

الملتقيات والندوات

مؤتمر تكنولوجيات اإلقتصاد الرقمي »سيملس« في دبي:

محمد بن زايد يدعم بال حدود الرؤية العربية لإلقتصاد الرقمي
وإطالق »المؤشر العربي لإلقتصاد الرقمي 2022«

وقال الش���يخ س���يف بن زايد آل نهيان: إنه »في إطار رؤية الش���يخ 
محمد بن زايد رئي���س الدولة، بأهمية الجهود التكاملية لتعزيز التنمية 
اإلقتصادية العربية، شهد إفتتاح مؤتمر ومعرض تكنولوجيات اإلقتصاد 
الرقم���ي 2022 ف���ي دب���ي، وإط���اق اإلص���دار الثال���ث لتقرير مؤش���ر 

اإلقتصاد الرقمي«. 
ج���اء إنطاق المؤتمر والمعرض، ف���ي مركز المؤتمرات والمعارض 

في دبي، في حضور أندريه راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر.
ويأتي تنظيم المؤتمر في س���ياق مش���روع الرؤية العربية لإلقتصاد 
الرقمي، الذي تم إعانه في أبوظبي في ديسمبر/ كانون األول 2018، 
بدعم ورعاية الش���يخ محمد بن زايد، رئيس الدولة، وش���ارك في رس���م 
الرؤية، عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية، مثل جامعة »هارفرد« 

األميركية، وخبراء من األمم المتحدة والبنك الدولي.

الشيخ سيف بن زايد آل نهيان متوسطًا كبار الشخصيات خالل افتتاح مؤتمر تكنولوجيات اإلقتصاد الرقمي »سيملس« في دبي
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الشرق األوس���ط في موضوعات اإلقتصاد الرقمي، حيث شارك فيه 
أكث���ر م���ن 300 متحدث في 200  جلس���ة ومحاض���رة، وأكثر من 10 
آالف مس���ؤول من القطاعين العام والخاص، يمثلون أكثر من 5 آالف 

مؤسسة، وبمشاركة أكثر من 5 آالف مشارك من خارج الدولة.
وُوّقع����ت إتفاقية تعاون بين اإلتحاد العربي لإلقتصاد الرقمي، ووزارة 
التحول الرقمي في مدغش����قر في مجال التحول الرقمي، واإلس����تفادة من 
الرؤي����ة العربي����ة لإلقتصاد الرقمي، به����دف تعزيز التع����اون بين الطرفين 
لإلرتق����اء بمش����روعات التحول الرقم����ي، بما يضمن اإلس����هام في تحقيق 

التنمية والتطور.
ووص���ف رئيس مدغش���قر، في كلمت���ه، اإلمارات بأنه���ا »من الدول 
المتقدم���ة عل���ى جمي���ع الُصعد بنموذجه���ا العصري الحدي���ث«، واصفاً 
تجربته���ا في مجاالت التحول الرقم���ي بالريادية. فيما أعرب أحمد أبو 
الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، عن سعادته بالمشاركة، ولو عن 
بُعد، في إفتتاح »سيملس الشرق األوسط 2022«، الحدث المهم، »الذي 

دأبت القيادة اإلماراتية على تنظيمه بش���كل مستمر«، مشيراً إلى »بعض 
جه���ود جامعة الدول العربية في مج���ال التحول الرقمي بصفته المجال 
األشمل، إذ يضم باإلضافة إلى ملف اإلقتصاد الرقمي، موضوعات رسم 

السياسات، واألمن السيبراني والذكاء اإلصطناعي وغيرها«.
وج���رى خ���ال الح���دث، إط���اق اإلص���دار الثالث م���ن تقرير 
»المؤش���ر العرب���ي لإلقتص���اد الرقمي 2022«، وق���ال الدكتور علي 
محم���د الخ���وري، رئيس االتحاد العربي لإلقتص���اد الرقمي، رئيس 
اللجنة العليا الُمعّدة للتقرير: »إن المؤشر العربي لإلقتصاد الرقمي 
2022 يأت���ي ف���ي وق���ت دقيق، وال س���يما م���ع اإلضطراب���ات التي 
يشهدها اإلقتصاد العالمي، بعد تفشي جائحة »كوفيد 19«، واألزمة 
األوكرانية، والتحوالت الجيوسياس���ية والجيوإقتصادية، فيما يقدم 
تحلي���ًا توصيفي���اً لتقييم وضع االقتصاد الرقم���ي العربي، ومعرفة 
مدى تقدم ال���دول العربية، وقدرتها على مواكبة التحوالت وتحقيق 

اإلستفادة القصوى منها«.

المعرض المصاحب لمؤتمر تكنولوجيات اإلقتصاد الرقمي

جولة رسمية في أنحاء المعرض المصاحب لمؤتمر تكنولوجيات اإلقتصاد الرقمي

وحض���ر الش���يخ س���يف ب���ن زايد 
الجلس���ة اإلفتتاحية للمؤتمر، وش���هد 
إط���اق اإلصدار الثالث من المؤش���ر 
العرب���ي لإلقتص���اد الرقم���ي 2022، 
ال���ذي يُعّد أول مؤش���ر عرب���ي لقياس 
تطور ممارسات اإلقتصاد الرقمي في 
المنطقة العربية، بعد إصدار نسختي 

المؤشر لعامي 2018 و2020.
وجال رئيس جمهورية مدغشقر، 
والشيخ سيف بن زايد، في المعرض 
تكنولوجي���ات  لمؤتم���ر  المصاح���ب 
اإلقتصاد الرقمي »س���يملس الشرق 
األوس���ط 2022«، حي���ث إطلعا على 
أحدث ما توصل���ت إليه التكنولوجيا 
ف���ي مج���االت الحكوم���ة الرقمي���ة، 
والمدفوع���ات  الرقم���ي،  واألم���ن 
التج���ارة  ومنص���ات  اإللكتروني���ة، 
اإللكتروني���ة، وتكنولوجي���ات قط���اع 
المالي���ة،  والتكنولوجي���ا  التجزئ���ة، 
والهوي���ة  المصرفي���ة،  والخدم���ات 

الرقمية، والخدمات اللوجستية.
مس���توى  المش���اركون  وثّم���ن 
الش���ركات والمؤسس���ات العارض���ة، 
الت���ي تج���اوز عدده���ا 350 ش���ركة 
و100 ش���ركة ناش���ئة، ويُعد المؤتمر 
مس���توى  عل���ى  األكب���ر  والمع���رض 
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ليس س��ّرًا، أن القطاع المصرفي في لبنان في حالة إنتظار، وال س��يما حيال  إقرار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي خطة التعافي للخروج 
م��ن األزمة الحالي��ة التي يتخّبط لبنان بها، وتوقيع إتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدول��ي، والذي يقضي بإجراء إصالحات جوهرية 
ف��ي بنية اإلقتص��اد اللبناني، أبرزها إعادة هيكلة القطاع المصرفي تمهيدًا لتوقيع إتفاق نهائي، ُيمّكن الصندوق من مّد يد المس��اعدة 

للبنان.
س��بُب هذا اإلنتظار هو ضرورة تش��كيل حكومة جديدة ُتكمل ما بدأته الحكومة الحالية، وأن ُيقّر مجلس النواب الجديد كل القوانين 
والتش��ريعات التي تس��مح بتنفي��ذ اإلصالحات التي ُيطالب بها صن��دوق النقد الدولي، وهذا ما ُتعّول عليه جمعي��ة المصارف اللبنانية 
حيال عدم حدوثه، كونها من أبرز المعترضين على خطة الحكومة إلعادة هيكلة القطاع ألنها ُتحّمل برأيها، جزءًا كبيرًا من الخس��ائر 

للمصارف والمودعين، وليس لمصرف لبنان والدولة اللبنانية، مما ينعكس سلبًا على صورة القطاع ودوره المستقبلي.
أم��ام هذا التباين في وجهات النظر حول تش��خيص المش��كلة وُس��بل حّلها، ُتحاول مجل��ة »إتحاد المصارف العربي��ة« إظهار وجهة نظر 
الجانبين، أي المؤيدين لإلجراءات التي يطلبها صندوق النقد الدولي والمعارضون لها، لس��بب أساس��ي مفاده أن القطاع المصرفي كان 
العمود الفقري لإلقتصاد اللبناني والش��رايين األساس��ية التي ُتغذي الدولة اللبنانية، وتنّمي قطاعاتها، وتاليًا، فإن الضرر الكبير الذي 

أصابه منذ بداية األزمة، إنعكس على كل مناحي الحياة وتفاصيل عيش المواطن اللبناني.

القطاع المصرفي اللبناني في حالة إنتظار...

إعادة الهيكلة تمهيدًا لإلتفاق مع صندوق النقد الدولي

مقابالت
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اأفيوني: ل نحتاج باأن تلعب الم�سارف 

دور الو�سيط بين المودع والدولة

لش���ؤون  الس���ابق  الدول���ة  وزي���ر  يُش���ّدد 
اإلس���تثمار والتكنولوجي���ا والخبير المصرفي 
ع���ادل أفيون���ي لمجل���ة »إتح���اد المص���ارف 
العربية« عل���ى أنه »ينظر إل���ى صندوق النقد 
الدولي وفق���اً لمقولة »آخر دواء الكي«، والتي 
غالب���اً م���ا تكون حلول���ه موجع���ة وأحياناً غير 
ناجح���ة، لكن عندما يُصب���ح المصدر الوحيد 
للحصول على التمويل والسيولة بالعمات هو 
صن���دوق النقد، فهذا أهون الش���ّرين«، ويؤكد 
ف���ي المقاب���ل أن »أي مقارب���ة أو إتف���اق مع���ه 
يج���ب أن تحف���ظ حقوق المودعين وال س���يما 

صغارهم«.

»اليوروبون���دز«، الفتاً إلى أن���ه »تطبيقاً لذلك، 
يج���ب إصدار س���ندات من الدولة تُس���جل كل 
ه���ذا اإلنفاق من اإلحتي���اط، نيابة عن الدولة 
كدي���ن ع���ام، ويس���تفيد م���ن ه���ذه الس���ندات 
المودعون مباشرة )وليس المصارف( لتعويض 
بعض خسائرهم الناتجة عن إستعمال الدولة 

لإلحتياط لتلبية مسؤولياتها من أموالهم«.

يضيف أفيون���ي: »ال يجوز معاملة حاملي 
»اليوروبون���دز«، وه���م الذين أقرض���وا الدولة 
مباش���رة، بطريق���ة أفضل م���ن معاملة حاملي 
س���ندات البن���ك المرك���زي، الذي���ن أقرض���وا 
»المرك���زي« وعب���ره الدول���ة، وخصوص���اً أن 
حامل���ي س���ندات البن���ك المرك���زي يُمثل���ون 

عادل أفيوني
 وزير الدولة السابق لشؤون اإلستثمار 

والتكنولوجيا والخبير المصرفي

كي���ف ذلك؟ يُجيب أفيوني: »نعاني في لبنان عجزاً مزدوجاً ومنذ 
س���نوات: عجزاً قياس���ياً في الموازنة، وعجزاً قياس���ياً في الحس���اب 
الجاري. وقد أمعنت الس���لطات طوال سنوات في تجاهل هذا العجز 
المزدوج، ومّولت كًا منهما من أموال المصارف، أي عملياً من أموال 
إس���تدانتها م���ن المودعين وبا حدود وال مس���ؤولية وحتى اإلنهيار«، 
الفت���اً إلى أنه »عندما جلس���ت الدول���ة اللبنانية أم���ام صندوق النقد 
الدول���ي، كان يج���ب أن تُوّفق بي���ن دورين، األول يتمث���ل بدولة متعّثرة 
تس���عى إل���ى الدعم في مقابل إعادة هيكلة ديونه���ا وتخفيف أعبائها، 
والثان���ي يتمّثل بمصلحة مئ���ات اآلالف من العائ���ات اللبنانية، فيما 
صنادي���ق التقاعد خس���رت أمواله���ا وتقاعدها وجن���ى عمرها وعمر 

المواطنين، وهذه كارثة إجتماعية ال يُمكن تجاهلها«.
يرى أفيوني أنه »كان على الطرف اللبناني أن يدخل المفاوضات 
م���ع صندوق النقد الدول���ي حامًا لواء الدفاع عن الم���ودع اللبناني، 
ومتمسكاً بخصوصيات األزمة اللبنانية، ألنه أهم دائن وأكبر ضحية، 
وه���ذه قضية حق وعدالة، وهذا أم���ر ممكن من خال مبادئ وأفكار 
لتحس���ين موقع���ه في أي إتفاق م���ع صندوق النقد، وه���ذا ليس أمراً 

س���هًا أب���داً، لكن من الض���روري المحاولة 
مج���دداً. ألن األخطر م���ن عدم اإلتفاق هو 
أن نُواف���ق على برنامج ق���اس وغير واقعي، 
يكون مصيره الفشل وتداعياته قاسية على 

الشعب«.
ويؤك���د أفيون���ي أن »الدول���ة مس���ؤولة 
ع���ن ديونها، كذلك ع���ن البن���ك المركزي. 

وخصوص���اً الدي���ون المترتب���ة على »المرك���زي«، ج���ّراء حلوله محل 
الدولة في اإلنفاق، مثل تس���ديد »اليوروبوندز« في الماضي، وُس���لف 
الخزين���ة والكهرباء، واإلنفاق على الدعم... الخ. هذه الديون س���ببُها 
الدول���ة، ويج���ب أن تتحّمل مس���ؤوليتها تماماً، كما تتحّمل مس���ؤولية 

أم���وال المودعي���ن أي عام���ة الش���عب اللبناني، بينم���ا غالبية حاملي 
»اليوروبوندز« اليوم هم مس���تثمرون محترفون وكثير منهم مؤسسات 
داً على  أجنبية متمّرسة بالمخاطر، وتستثمر عن دراية ومعرفة«، مشدِّ
أن���ه »يجب نقل أي حقوق للمصارف عل���ى الدولة أو البنك المركزي 
إل���ى المودعي���ن مباش���رة. أي ال نحتاج إلى أن تلع���ب المصارف دور 
الوس���يط بين المودع والدولة. فالمصارف يُديرها المساهمون، وهي 
أثبت���ت أنها تُداف���ع أوالً عن حقوقهم، ال عن حق���وق المودعين، وهي 
عملياً أفلس���ت بكل األحوال. وهذا بديهي حسب مبادئ التراتبية في 

توزيع الحقوق والخسائر«.
وي���رى أفيون���ي أنه »يجب على الدولة أن تُنش���ئ صندوق تعويض 
مالي���اً مس���تقًا لضحاي���ا اإلنهيار المال���ي، ولتخفيف وط���أة الكارثة 
اإلجتماعي���ة على المودع اللبناني، واله���دف من الصندوق أن تتحّمل 
الدولة مس���ؤولياتها تجاه المودعين العاديين، وعلى األخص المواطن 
اللبناني الذي خس���ر مّدخراته، إذا كان مصدرها شفافاً ونظيفاً، وال 

يستفيد من الصندوق إاّل َمن يستحق ذلك حسب معايير واضحة«.
 في المقابل، يُشّدد أفيوني على أنه »ليست خطة صندوق النقد 
الدول���ي وال خطة حكوم���ة الرئيس ميقاتي 
ه���ي الت���ي أدت إل���ى الح���ال الس���يئة التي 
يعيش���ها القطاع المصرفي، ب���ل إن إنهياره 
بدأ منذ تشرين األول/ أكتوبر 2019 وحتى 
قب���ل ذلك، ألنه توقف ع���ن دوره في تمويل 
اإلقتص���اد، وفي رد ودائع المودعين«، الفتاً 
إل���ى أن »األزم���ة الحالية س���ببُها خس���ائر 
المص���ارف وخط���ة صندوق النقد لم يتم إختراعه���ا، بل هي موجودة 
باألرق���ام، وال يُمكن التهّرب من هذه الحقيق���ة، بمعنى أن المصارف 
حين أودعت المصرف المركزي نحو 85 مليار دوالر أي أكثر من 60 % 
م���ن ودائع الناس، كان���ت تتجاهل مبادئ بديهية ف���ي إدارة المخاطر 

أفيوني:
 ليست خطة صندوق النقد 

وحكومة ميقاتي
المسؤولة عن الحال السيئة 

التي يعيشها القطاع المصرفي
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والتن���وع والح���ذر، وه���ذا يعن���ي أن سياس���ة المصارف اإلس���تثمارية 
متهّورة. علماً أن أرقام المصرف المركزي كانت واضحة، وتدّل على 

أن المخاطر كانت عالية بدليل الفوائد العالية«.
ويش���ير أفيوني إلى أن »المصارف سّجلت أرباحاً من خال هذه 
اإلس���تثمارت، ألنها تتقاضى من »المركزي« فوائد عالية جداً، وبدالً 
من اإلحتفاظ بهذه األرباح كمؤونة، ألن المخاطر كانت كبيرة، وّزعت 
جزءاً كبيراً منها على المس���اهمين«، معتبراً أن »تذّرع المصارف بأن 
الدولة هي السبب، وعليها تعويض الخسائر بالمصرف المركزي عبر 

إستخدام أصول الدولة، هو مركز الخاف اليوم«.
ويؤكد أفيوني أن »الجواب على هذا الطرح، هو ال يحق إستخدام 
أص���ول الدول لتعويض خس���ائر المصارف بدل إس���تخدامها لخدمة 
الش���عب اللبناني ككل، وليس هناك س���بب قانوني وعدالة إجتماعية 
داً على أن »كل ذلك ال يمن���ع من أن تتحّمل الدولة  تُب���ّرر ذلك«، مش���دِّ
اللبناني���ة مس���ؤوليتها تجاه الم���ودع اللبنان���ي الُمحتاج فع���ًا، وليس 
المس���تثمر ال���ذي كان يُضارب من أجل اإلس���تفادة م���ن فوائد عالية 
أو األجنب���ي ال���ذي كان يس���تخدم المص���ارف لتحقيق فوائ���د عالية، 
لذل���ك، إن الدولة مس���ؤولة ع���ن المواطن اللبناني الذي خس���ر جنى 
عم���ره ومس���تقبله، وعليها تعويضه بش���كل أو بآخر. أم���ا المصارف 
فخس���رت عن س���ابق علم ودراية، وقبل الخس���ائر واإلنهيار، حققت 

أرباحاً طائلة«.

مص���رف لبنان المرك���زي والمص���ارف، واإلعتراف بهذه الخس���ائر، 
وإحتسابها فوراً على كل من المصارف والمودعين«. 

يُضي���ف غبري���ل: »يعتب���ر صن���دوق النق���د الدولي، أن رأس���مال 
المص���ارف، ل���ن يك���ون كافياً لس���داد ه���ذه الفجوة، ويج���ب أن تُلغى 
الس���ندات المصرفية، وعل���ى المودعين تحّمل ما تبّقى من خس���ائر 
ه���ذه الفجوة، وعل���ى المصارف التي ستس���تمر في القط���اع، القيام 
بإعادة رسملة بأموال جديدة«، الفتاً إلى أن »المشكلة هي في تحميل 
المودعي���ن الج���زء األكبر من الخس���ائر، فكيف يُمك���ن أن تعود الثقة 
بالمصارف بحيث تدفع مس���تثمراً حالياً أو مودعاً حالياً أو محتمًا، 

إلى أن يستثمر مجدداً في القطاع المصرفي؟«.
ويس���أل غبريل: »أي���ن هي اإلصاحات الباقي���ة، إذا كان العنوان 
العريض ألي خطة إصاحية هي إس���تعادة الثقة؟ وإذا دّمرنا القطاع 
المصرف���ي، فكي���ف يُمك���ن أن نس���تعيد مج���دداً ثق���ة المس���تثمرين 
والمودعي���ن  لإلس���تثمار في القط���اع؟«، معتبراً أن���ه »ال يُمكن تدمير 
القط���اع وتحميل���ه هذه الخس���ائر، ألن هن���اك ترابطاً بي���ن ميزانيتي 
مص���رف لبنان المركزي والمصارف، وبدل أن تتعّهد الدولة تس���ديد 
إستحقاقاتها ودفع ديونها، قامت خطة الحكومة بشطب هذه الديون 
)60 ملي���ار دوالر م���ن ميزانية مصرف لبنان، و60 ملياراً من ميزانية 
المصارف التجارية بش���كل خس���ائر(، على أن يت���م إعطاء المودعين 

أسهماً في هذه المصارف«.

غبريل:

 اإ�ست�سهال حل الم�سكلة وعمل محا�سبي

عل���ى ضف���ة القط���اع المصرفي، يش���رح 
رئيس مركز األبحاث في بنك بيبلوس نس���يب 
غبري���ل لمجل���ة »إتح���اد المص���ارف العربية« 
أن »الخط���ة اإلنقاذية الت���ي قدمتها الحكومة 
اللبناني���ة لصن���دوق النق���د الدول���ي تمهي���داً 
لتوقيع إتفاق معه، تتضّمن 9 إجراءات مسّبقة 
على لبنان تطبيقه���ا، واإللتزام بها حتى يمنح 
الصن���دوق قرض���اً بقيمة 3 ملي���ارات دوالر«، 
الفت���اً إل���ى أن ثم���ة »8 من أص���ل 9 نقاط لها 
عاقة مباش���رة بالقط���اع المصرفي اللبناني، 
ومنه���ا إق���رار الحكوم���ة إس���تراتيجية إلعادة 

وي���رى غبري���ل أن »ه���ذه الخط���وات هي 
إستس���هال لح���ل المش���كلة وعمل محاس���بي، 
ولي���س إعادة هيكلة للقط���اع بهدف تنظيمه«، 
داً عل���ى أنه »ليس به���ذه الطريقة يُمكن  مش���دِّ
إع���ادة الثق���ة للقط���اع، ألن مص���رف لبن���ان 
ه���و مؤسس���ة عام���ة، وحس���ب قان���ون النقد 
والتس���ليف، إن الدولة اللبنانية هي المسؤولة 
قانون���اً ع���ن إع���ادة رس���ملة مص���رف لبن���ان 
كمؤسس���ة عامة، وإعادة الم���اءة له. من هنا 
يج���ب أن تب���دأ الحكومة، ومن ث���م يتم البحث 
في الحاج���ة للوصول إلى المصارف التجارية 
والمساهمين والمودعين أخيراً، ولكن بطريقة 

ال تُحّملهم القسم األكبر من الخسائر«.
ويعتب���ر غبري���ل أنه »ال يُمك���ن التعامل مع 

نسيب غبريل 
رئيس مركز األبحاث في بنك بيبلوس

هيكل���ة القطاع وموافقة مجل���س النواب على 
ه���ذه اإلس���تراتيجية،  وتكلي���ف ش���ركة دولية 
مختص���ة لتقييم أكبر 14 مصرفاً في الس���وق 
اللبناني���ة، وقياس ماءتها وتمّتعها بالس���يولة 
الازمة، وتوحيد أس���عار ص���رف الدوالر في 
الس���وق اللبناني���ة، وإق���رار قان���ون »الكابيتال 
الكونت���رول«، وتحدي���د الفج���وة المالي���ة بين 

هيكل���ة القط���اع المصرف���ي به���ذه الطريق���ة، 
بإعتب���ار أن الدولة ال يُمك���ن أن تُوفر األموال 
الازمة، وال تمل���ك أُصوالً. ال أحد يطلب من 
الدول���ة أن تدفع ف���وراً كل الودائ���ع الموجودة 
ف���ي القط���اع المصرفي، لكنه���ا تملك أصوالً، 
وس���وء إدارة هذه األص���ول وإهمالها هو الذي 
أوصلن���ا إلى األزمة«، مش���يراً إل���ى أنه »يُمكن 

غبريل:
رنا القطاع المصرفي   إذا دمَّ

كيف ُيمكن إستعادة 
ثقة المستثمرين والمودعين 

لإلستثمار فيه؟
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حبيقة: ال مفرَّ من دمج المصارف
ي��رى الخبير اإلقتصادي الدكتور لويس حبيقة »أن إعادة هيكلة قطاع المصارف 
ف��ي لبنان، ال يزال أمامها طريق طويل، ألن��ه ال خطة واضحة حتى تاريخه، لكن 
ال مفرَّ من دمج المصارف وتقليص عددها«، مشيرًا إلى أن »أي خطة إلعادة هيكلة 
المصارف، يجب أن يكون هدفها إعادة بناء مصارف قوية وقادرة على المنافس��ة. 
صحيح أن المصارف لن تكون مؤيدة لخطة هيكلتها، لكن ال مفرَّ من القبول بها«.

للدول���ة اللبنانية أن تتعّهد تس���ديد إلتزاماتها واإليفاء بتعهداتها على 
فترات زمنية طويلة، بعد جدولة الدين العام ومن دون فوائد، عندها 
يُمكنه���ا أن تدفع للمصرف متوجباته، ومن ثم يُمكنه أن يُعيد األموال 

للمودعين«.
ويُش���ّدد غبريل على أن »إعادة الهيكلة، يجب أن تحصل بطريقة 
تُعيد الثقة للمودعين والمس���تثمرين، ألن تطبيق الخطة كما هي، لن 
يُعيد القطاع المصرفي، وصندوق النقد الدولي أبلغ جمعية مصارف 
لبن���ان، أن���ه على المصارف أن تُعيد رس���ملتها بأموال جديدة، فكيف 
يُمك���ن تش���جيع المس���تثمرين عل���ى إعادة اإلس���تثمار ف���ي لبنان من 
جدي���د؟«، معتبراً أنه »رغ���م أهمية إعادة هيكل���ة القطاع المصرفي، 
فإن���ه يج���ب أاّل يك���ون هذا األم���ر في المرتب���ة االولى، ب���ل يجب أن 
تُراف���ق الهيكل���ة، إصاحات ف���ي القطاعات التي تعاني س���وء إدارة، 
مث���ل الكهرباء واإلتصاالت، ومعالجة حجم القطاع العام ودعم النمو، 

وتحسين مناخ اإلستثمار وتطوير بيئة األعمال«.
ويلف���ت غبريل إل���ى أن »القيام بهذه الخط���وات بجدية، يُمكن أن 
يُس���ّهل عملية هيكل���ة القطاع المصرفي بطريقة تدريجية، وبحس���ب 

تسلسل المسؤوليات، أي الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف، 
ولي���س ع���ن طري���ق تحمي���ل المودعي���ن الج���زء األكب���ر مما يُس���ّمى 

بالخسائر«.
ويش���رح غبري���ل أن »مجلس النواب الجديد، علي���ه إقرار قوانين 
له���ا عاق���ة بالخط���ة )»الكابيتال كونت���رول«، وتعديل قانون الس���رية 
المصرفية ومش���روع قان���ون موازن���ة 2022( وعلى اللج���ان النيابية 
إتخ���اذ القرار في ش���أنها. كما أن هناك مش���روع قان���ون في مجلس 
الن���واب إلع���ادة هيكلة القط���اع المصرفي لم يصل بع���د إلى اللجان 
النيابية. وهذه القوانين هي ش���روط مس���ّبقة حتى يقبل بها صندوق 

النقد الدولي بغية توقيع اإلتفاق مع لبنان«.
 ويختم غبريل قائًا: »إن أي خطة إنقاذية يجب أن يكون عنوانها 
األساس���ي وهدفها الُمطلق هو إعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وهذا 
األم���ر ال يحصل بتهرُّب الدولة من مس���ؤولياتها، أو باإلس���تمرار في 
ممارس���ة السياس���ة التدميرية عينها التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه. 

وأعتقد أن الذهنية السياسية في مجلس النواب لم تتغّير«.
مجلة إتحاد المصارف العربية
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م��ّر أكثر من عامين على األزمة المالية والنقدية واإلقتصادية غير المس��بوقة الت��ي ُيعانيها لبنان، من دون أن يظهر بصيص 
أمل في كيفية إستعادة أموال المودعين، وخصوصًا أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ال تزال تتخّبط، ولم تتوّصل إلى خطة 
ناجزة للتعافي، وُتحاول تالفي اإلصالحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي إلنقاذ الوضع اإلقتصادي، كونها موجعة 

للشعب اللبناني، وهذا أمر ال ُيريد المسؤولون السياسيون تحّمل تبعاته الشعبية على أبواب اإلنتخابات النيابية المقبلة. 

إستعادة الودائع الهمُّ األكبر للمودعين 
والحلول ال تزال غير متوافرة بعد مرور عامين على األزمة

مقابالت

إذاً، ُج���ّل م���ا يحصل عليه المودع���ون اللبنانيون من ودائعهم منذ 
بداي���ة األزمة، ه���و بضع مئات من ال���دوالرات نتيجة تعاميم مصرف 
 Fresh �لبنان التي تسمح لهم بأخذ جزء من ودائعهم، إما بالدوالر ال
)مبل���غ مح���دود( أو بالليرة اللبنانية على س���عر 12 أل���ف ليرة للدوالر 
الواح���د، وبمبلغ مح���دود أيضاً. ويبدو أن هذه اإلجراءات ستس���تمر 
بعد رفض صندوق النقد الدولي الخطة )غير الرسمية( التي قّدمتها 
حكومة الرئيس ميقاتي إلعادة ودائع المودعين بالليرة اللبنانية تجّنباً 
للتضخم، وتالياً على مجلس الوزراء مجتمعاً إيجاد البديل، وهذا أمر 

ال يبدو أنه متوافر إلى اآلن.
هذه الحلقة المفرغة التي يدور فيها المودعون، تجعل البحث مع 
الخبراء وأهل اإلختصاص عن المخرج الس���ليم إلس���تعادة المودعين 

ا إذا كان هذا األم���ر يُمكن أن يتحقق  أمواله���م، أمراً مش���روعاً، وعمَّ
بش���كل منفصل ع���ن إيجاد حل ش���امل لألزمة اإلقتصادي���ة والمالية 
التي تتخّبط فيها باد األرز. علماً أن السؤال األكثر إلحاحاً بالنسبة 
إليه���م، هل هذه الودائع ال تزال موجودة أم تبّخرت، وأيضاً هل يُمكن 

للطرق القانونية أن تكون وسيلة إلستعادة هذه الودائع؟
يُقارب المختصون الجواب على هذه األس���ئلة من زوايا مختلفة، 
لكنه���ا غنية ويُمكن أن تش���كل حًا للحكوم���ة اللبنانية إذا كانت تريد 
إنصاف المودعين، وعدم تحميلهم الجزء األكبر من الخس���ائر )على 
غ���رار الخطة التي قّدمتها لصندوق النقد الدولي وتّم رفضها(، علماً 
أن النقط���ة الت���ي ينطلق منه���ا هؤالء المختصون ه���ي أاّل وجود لحل 
س���حري إلنق���اذ الودائ���ع والقط���اع المصرفي ككل، نظ���راً إلى حجم 



53 Union of Arab Banks (July 2022)                      احتاد املصارف العربية  )متوز/ يوليو 2022(

الخس���ائر غير المسبوق، بل من خال  القيام بإصاحات إقتصادية 
وإع���ادة هيكلة القط���اع المصرف���ي. ويعتبرون أن ب���اب الحل العادل 
ال )في الش���ق المتعل���ق بإعادة هيكلة المص���ارف( يبدأ بفصل  والفعَّ
نش���اط المص���ارف التجارية عن محفظته���ا اإلس���تثمارية، ومعالجة 
كل ج���زء على حدة ألنهما مختلف���ان، ألن دمجهما في مصرف واحد 
كان الخطيئ���ة األكب���ر، بمعنى آخر، المطل���وب عملية إصاحية تعيد 
القطاع إلى أساس العمل المصرفي األصيل ودوره الحيوي في تمويل 

اإلقتصاد، ال اإلستثمار في المخاطر السيادية.

هل تبخرت الودائع؟

يرى الخبي���ر المصرفي الدكتور باتري���ك مارديني لمجلة »إتحاد 
المص���ارف العربية« أن اإلجابة على الس���ؤال »ه���ل تبخرت الودائع« 
معق���د، ألن المواط���ن حين يض���ع ماله في المص���رف، فإنها ال تبقى 
في���ه، بل يس���تخدمها لمنح ق���روض بفوائد، وأي مص���رف في العالم 
يتع���ّرض لعمليات س���حب مكثف���ة للودائ���ع ال يمكنه ردها بس���رعة«، 
الفتاً إلى أن »الفرق إذا كان إس���تخدام هذه القروض بطريقة جيدة، 
ويُمكن تسديدها فهذا يعني أن المصرف يُمكن رّدها للمودعين، وفي 
المحّصلة، فإن أموال المودعين ليست موجودة في المصارف،  ولكن 
الج���واب على س���ؤال عّما إذا كانت تبخ���رت مرهون بنوعية القروض 
الت���ي أعطته���ا المصارف، وهل يُمك���ن إس���ترجاعها أم ال،  فإذا كان 
بإمكان المصارف إس���ترجاعها فهذا يعني أنه���ا لم تتبّخر، ولو كانت 
غي���ر موج���ودة، ولكن في حال تبين أن ه���ذه المصارف لن تتمكن من 
إس���ترجاع ه���ذه القروض، فه���ذا يعن���ي أن هناك مش���كلة ماءة في 

المصارف«.
 يضي���ف ماردين���ي: »المص���ارف اللبناني���ة لديها مش���كلة ماءة، 
ألن الق���روض التي منحته���ا هي للقطاع العام بش���قيه مصرف لبنان 
والحكومة اللبنانية، وهما غير قادرين على رد هذه القروض بالدوالر 
اليوم، ما يعني أننا نعاني مش���كلة ماءة«، مش���يراً إلى أنه »إذا أردنا 
معرف���ة إذا كانت هذه الودائع س���تُرد للمودعي���ن، علينا أن نعرف إذا 
كان المصرف المركزي سيرد الودائع للمصارف بالدوالر أو سيستمر 
برّده���ا باللي���رة اللبنانية،  وهل  س���تدفع الحكومة اللبنانية س���ندات 
اليوروبوندز أم أنها ستستمر في التخلف عن الدفع؟«، ويرى أنه »إذا 
ردت هذه السندات، فهذا يعني أن جزءاً من أموال المودعين ستعود 

إليهم، وفي حال ُشطبت فهذا يعني أنه لن تعود أموال المودعين«.
 ويوض���ح مارديني أن »مصرف لبنان إس���تعمل ودائ���ع اللبنانيين  
قبل األزمة من أجل الحفاظ على إس���تقرار سعر صرف الليرة، وبعد 
األزمة عاد يس���تعملها في التعميم 161 من أجل  إس���تمرار إس���تقرار 
س���عر صرف الليرة على 20 ألفاً، وال نزال نس���تخدم األس���لوب عينه 
ال���ذي أدى إلى اإلنهيار المالي الحاصل، وقب���ل األزمة وحتى صدور 

مارديني: 

HairCut دفع الودائع بالليرة اللبنانية

 مقّنع رف�سه �سندوق النقد الدولي

 لأنه �سيزيد الت�سخم

التعميم 161 حصل إهدار كبير جداً لهذه األموال من خال سياس���ة 
الدعم العش���وائية التي اس���تُعملت ف���ي بداية األزمة، وج���زء منها تم 

تهريبها من قبل النافذين إلى الخارج«.

كيف نحل الم�سكلة؟

يعتبر مارديني أنه »ال يمكن حل مش���كلة الودائع بعيداً عن الحل 
الش���امل لألزم���ة اللبنانية، وعل���ى الدول���ة اللبنانية ومص���رف لبنان 
إتخ���اذ القرار إذا كانا س���يتمكنان م���ن رد الديون بال���دوالر، وبعدها 
يج���ب أن تحصل جدولة لهذه الديون. وعلى الدولة اللبنانية أن يكون 
لديه���ا فائض في الموازنة يُمّكنها من تقس���يط خدمة الدين العام أو 
الحل اآلخر وهو ش���طب الودائع أي ال� HairCut )الهيركات( على 
داً عل���ى أن »دفع الودائع بالليرة اللبنانية هو  أموال المودعين«، مش���دِّ
»هي���ركات« مقّن���ع، وهو ما رفضه صندوق النق���د الدولي، ألن تحويل 
م���ا يزيد عن 50 مليار دوالر من الودائع إلى الليرة اللبنانية، س���يزيد 
التضخ���م بش���كل كبير ج���داً. وعلى الدول���ة أن تق���رر إذا كانت تريد 

التوصل إلى حل أم ال، وتغيير هذه الخطة المرفوضة«.
 ويخت���م مارديني: »إذا كانت المصارف تملك فروعاً خارج لبنان، 
يُمكن رفع دعاوى قضائية عليها، ويُمكن حجز ممتلكاتها في الخارج، 
أما إذا لم يكن لهذه المصارف فروع في الخارج فإس���ترجاع األموال 

سيزداد صعوبة.  

ل يمكن الف�سل 

يتش���ارك الخبير اإلقتص���ادي والمالي الدكتور م���روان قطب مع 
ماردين���ي الرأي، في أنه »من المس���تحيل الفصل بي���ن خطة التعافي 
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ودائ���ع الن���اس، وال يُمكن فصل أزمة الودائع ع���ن األزمة اإلقتصادية 
الموجودة، وهي مفتاح أساس���ي إلس���تعادة القطاع المصرفي لدوره، 
وتالياً ال يمكن لإلقتصاد بالنهوض، إاّل إذا كان لدينا قطاع مصرفي. 
إذاً، هن���اك تراب���ط بي���ن القط���اع المصرفي واإلقتص���اد وخطة 

التعافي وصندوق النقد الدولي، وال يمكن فصلها عن بعضها«.
ويشرح قطب أن »المشكلة هي تحميل القسم األكبر من الخسائر 
للمودعي���ن عبر إج���راء »هي���ركات« بطريقة أو بأخرى، عبر تقس���يم 
وتصنيف الودائع إلى شرائح. المشكلة أن هناك أربعة أطراف معنية 
بتوزيع الخس���ائر هي: الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعون، 
وهن���اك تحمي���ل الجزء األكب���ر منه���ا للمودعين، وإج���راء »هيركات« 
ق���اس عليه���ا ألن »ليل���رة« الودائع هي من دون ش���ك، ن���وع من إجراء 
داً على أنه »يجب أاّل نتناسى أن هناك سبباً  »هيركات« عليها«، مش���دِّ
رئيس���ياً للخس���ائر الحاصلة، وهو إهدار األموال، ألن أصل المشكلة 
ه���و إقتراض الدولة لألموال من القط���اع المصرفي من خال ودائع 
الن���اس، وعندم���ا توقفت الدولة ع���ن الدفع، فإن القط���اع المصرفي 
توقف عن رد الودائ���ع، وفقاً لألصول المصرفية، لذلك هناك أموال 
أُهدرت، وال بد من تحميل مسؤولية إهدارها للطبقة السياسية، وكل 
من س���اهم في إهدارها، وهذا يتطلب وجود قانون إلستعادة األموال 

المهدورة وإنشاء صندوق لألموال المستعادة«.
 يضيف قطب: »البعض يعتبر، أن ما نقول هو من الخيال، لكن 
ال يُمكن إصاح األوضاع اإلقتصادية، إال وفقاً لهذه الطريقة، ألنه 
ال ب���د من إجراء تدقيق مالي في كل المؤسس���ات العامة والمرافق 

قطب:

 ل ُيمكن اإ�ستعادة القطاع الم�سرفي لدوره 

اإّل اإذا تمت معالجة الودائع

 التي ل ُيمكن ف�سلها عن الأزمة الإقت�سادية

وإس���تعادة المودعي���ن ألمواله���م«، الفت���اً لمجل���ة »إتح���اد المصارف 
العربية«، أن »صندوق النقد الدولي يمنح قروضاً ميسرة للدول، وهي 

مشروطة بإجراء إصاحات هيكلية في إقتصاداتها الوطنية«، ويوضح 
أن���ه في »لبنان هناك أزم���ة إقتصادية ومالية ونقدية ومصرفية، ومن 
آثار أزمة المصارف هو عدم قدرتها على رد أموال المودعين، وتعطل 
دورها كممّول لإلقتصاد، وكنظام للمدفوعات على المستوى الداخلي 
والخارج���ي«، معتب���راً أنه »ال يمكن للمصارف أن تس���تعيد دورها في 
اإلقتص���اد الوطن���ي إال إذا قامت بإج���راءات إلصاح ه���ذا القطاع، 
وال يُمك���ن إس���تعادة القطاع المصرف���ي ل���دوره، إاّل إذا تمت معالجة 
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قرم: 

الو�سع يحتاج اإلى تغيير جوهري في الأداء ال�سيا�سي

 ليتم بعدها البحث في خطة التعافي 

وكيفية اإ�ستعادة الودائع

العامة، ورفع الس���رية المصرفية عن حساباتها، 
والتدقي���ق الجنائ���ي ال���ذي يتركز عل���ى مصرف 
لبن���ان غي���ر كاف، ألنه ال يش���مل كل مؤسس���ات 
الدولة«، داعياً أيضاً إلى »رفع السرية المصرفية 
ع���ن الش���خصيات العامة التي توّلت المس���ؤولية 
ف���ي المؤسس���ات العامة خال العق���د الماضي، 
ل���ت إلى الخارج،  والتدقي���ق ف���ي األموال التي ُحوِّ
وبيان أس���باب ه���ذه التحويات كي يت���م تحديد 
مواطن اإلهدار، وإس���تعادة ه���ذه األموال. وهذا 
أم���ر يتطلب تعاوناً وتنس���يقاً دولياً، عندها يمكن 
تكوين صن���دوق لألموال المنهوب���ة وإعادتها إلى 

المودعين بشكل أساسي«.
 ويعتب���ر قط���ب أنه »ال يمكن تحمي���ل المودعين الجزء األكبر من 
الخسائر، مهما كانت المبّررات، ومن الطرق األخرى إلستعادة أموال 
المودعي���ن، ه���ي تحويل الودائع إلى أس���هم في رأس���مال المصارف، 
على أن تكون قابلة لتس���ييلها بعد مرحلة زمنية معينة«، الفتاً إلى أن 
»الطريقة الثالثة هي إنشاء صندوق سيادي يُدرج فيه أسهم الشركات 
الت���ي تتولى إدارة المؤسس���ات العامة من إتص���االت وكهرباء، ويُمكن 
لهذه الش���ركات الت���ي تُدير هذه المرافق وفقاً لطريقة الش���راكة بين 
القطاعين العام والخاص، وهذه األسهم يكتتب فيها المودعون الذين 
أُهدرت أموالهم، بدالً من إجراء »هيركات« قاس كما هو مطروح،  بل 
يتم إكتتابهم في هذه االس���هم لق���اء هذه األموال التي لم ترد لهم في 

الحال، وهذا إجراء يُعيد لهم جزء من حقوقهم ولو لفترة طويلة«. 
 ويرى قطب أن »القطاع المصرفي يُحاول أن يتحمل الجزء األقل 
من المسؤولية، والدولة اللبنانية  تُحاول التنصل من المسؤولية أيضاً، 
وأي شخص أقرض الدولة يُمكنه رفع دعاوى أمام المحاكم االجنبية 
والمطالبة بحقه، وخصوصاً بالنس���بة إلى س���ندات اليوروبوندز التي 
تم اإلصدار باإلس���تناد إليها«، مش���يراً إلى أن »االشكالية الكبرى هي 
أن القس���م األكبر م���ن المكتتبين هم من المص���ارف، وهذا األمر لن 
يتم، ولو حدث لكان تأثيره سلبياً على الوضعية المالية للدولة. هناك 
مص���ارف تقوم ببيع هذه الس���ندات بأس���عار منخفض���ة، ويُمكن لمن 
يش���تريها أن يقوم الحقاً برفع دع���اوى قضائية، وحجز أموال الدولة 

اللبنانية في الخارج«.

الطبقة ال�سيا�سية م�سوؤولة

م���ن جهت���ه، يرى وزير المال الس���ابق الدكتور ج���ورج قرم لمجلة 
»إتحاد المصارف العربية« أن »المش���كلة في لبنان، هو وجود الطبقة 
الحاكمة عينها التي كانت س���بباً في حجز أم���وال المودعين، وعليها 
إيجاد حل لهذه الودائع، وهذا أمر غير ممكن، ألنها مس���ؤولة عن كل 

مأس���اتنا، وهذا م���ا نّبهنا له على مدى الس���نوات الماضية، بأن هذا 
النمط اإلقتصادي سيُوصل إلى التهلكة«.

د قرم على أن »المص���ارف اللبنانية هي من بّخرت ودائع   ويش���دِّ
اللبنانيي���ن، وبنظ���ري الوض���ع يحتاج إل���ى  تغيير جوه���ري في األداء 
السياس���ي، ليت���م بعدها البحث في خط���ة التعافي وكيفية إس���تعادة 
الودائع«، معتبراً أن »المهم هو اإلنطاق من نقطة أساسية، هي كيف 

وإلى أين تبّخرت الودائع، وَمن هو المسؤول«.
 ويختم قرم: »يجب البدء بالتحقيق أين وضعت أموال المودعين 
م���ن قبل المص���ارف في المص���ارف الخارجية، والحل هو إس���تعادة 

االموال التي تم تهريبها على مدار سنوات«.

مجلة إتحاد المصارف العربية
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توق���ع تقرير حدي���ث أن تنمو تحويات المصريي���ن العاملين في 
الخارج بوتيرة أسرع هذا العام )2022( إلى 8 %، مقارنة بنمو قدره 

6.4 % العام الماضي.
ووف���ق التقرير الصادر عن البنك الدولي، فإن تدفقات تحويات 
المصريين في الخارج س���ترتفع بسبب »التجاوب اإليثاري« من جانب 
المهاجري���ن تجاه الصعوبات التي يش���هدها اإلقتصاد المحلي والنمو 
اإلقتص���ادي ف���ي الخ���ارج، والذي رغ���م التوقعات ب���أن يتباطأ، لكنه 

سيظل داعماً للتحويات.
ف���ي المقاب���ل، رّجح البنك إنخفاضاً ف���ي التحويات إلى البلدان 
النامية في منطقة الش���رق األوسط وش���مال إفريقيا إلى 6 %، هذا 
العام )2022( من 7.6 % العام الماضي، وس���ط األزمة االقتصادية 

الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
وكانت مصر واحدة من أكبر وجهات للتحويات من الخارج العام 
الماض���ي. حي���ث تلقت الحكوم���ة المصرية تحويات بم���ا يقرب من 

31.5 مليار دوالر.

وإس����تفادت مصر، التي تُعد أكبر متلق للتحويات في المنطقة وأحد 
أكب����ر 5 دول متلقي����ة للتحوي����ات على مس����توى العالم، من إرتفاع أس����عار 
النف����ط والتحويات من المصريين العاملين ف����ي دول الخليج، فضًا عن 
النشاط اإلقتصادي القوي في أوروبا والواليات المتحدة، بحسب التقرير.
وقد أصبحت تحويات المغتربين مصدراً حيوياً على نحو متزايد 
للعمل���ة الصعبة لمصر، ال س���يما ف���ي أعقاب تض���ّرر عائدات قطاع 
الس���ياحة بس���بب فيروس جائحة كورونا. وإرتفعت قيمة التحويات 
بشكل مطرد منذ إنتشار الجائحة، كما سجلت إرتفاعاً قياسياً خال 

العام المالي 2021/2020، لتصل إلى 31.4 مليار دوالر.
ويُتوق���ع وفق البنك الدولي، أن تنمو التحويات إلى البلدان ذات 
الدخل المنخفض والمتوس���ط بنس���بة 4.2 % لتصل إلى 630 مليار 
دوالر خ���ال الع���ام الحال���ي، بعد تس���جيل نمو بنس���بة 8.6 % العام 

الماضي عندما بلغت التحويات 605 مليارات دوالر.
ورّج���ح التقري���ر إرتفاعاً قياس���ياً في التحويات إل���ى أوكرانيا، التي 
تُعتبر أكبر متلق للتحويات في أوروبا وآسيا الوسطى، بأكثر من 20 %.

الحكومة المصرية تلّقت تحويالت بنحو 31.5 مليار دوالر في 2021

البنك الدولي: تحويالت المصريين ستقفز إلى 8 % في 2022

األخبار والمستجدات

إخت���ارت مجل���ة »إف دي آي انتليجينس« البريطاني���ة دبي، كأفضل 
وجه���ة عل���ى مس���توى منطقة الش���رق األوس���ط وأفريقيا لتأس���يس أية 

مشروعات جديدة تعتمد باألساس على الذكاء اإلصطناعي. 
ونش���رت المجل���ة المتخصص���ة في ش���ؤون اإلس���تثمارات األجنبية 
المباش���رة ح���ول العالم تصنيفاً على أس���اس إقليمي ألفض���ل الوجهات 
لتأس���يس مكاتب ومشروعات جديدة للذكاء اإلصطناعي في كل منطقة 

من مناطق العالم.
وإعتمد التصنيف باألساس على عدد مشروعات االستثمار األجنبي 
المباشر في الذكاء اإلصطناعي القائمة بالفعل في كل مدينة. وبحسب 
البيان���ات الُمدرج���ة بالتصني���ف، فقد بلغ عدد مش���روعات االس���تثمار 
األجنبي المباش���ر في الذكاء اإلصطناعي القائمة بالفعل في دبي حتى 
اآلن 36 مشروعاً، وهو أعلى عدد من المشروعات من هذه الفئة في أي 
مدينة في منطقة الش���رق األوس���ط وأفريقيا على اإلطاق، ما منح دبي 
الص���دارة اإلقليمية في أفضل الوجهات لتأس���يس مكت���ب جديد للذكاء 
اإلصطناعي. وبلغت درجة التنافسية لدى دبي في مشروعات اإلستثمار 

تفوقت على عدد من ُمُدن العالم البارزة

دبي األفضل إقليميًا لتأسيس مشروعات الذكاء اإلصطناعي
المباش���ر في  األجنب���ي 
اإلصطناع���ي  ال���ذكاء 
44.95 م���ن أص���ل 100 

درجة.
دب���ي  وتفوق���ت 
عل���ى ع���دد م���ن ُم���ُدن 
العالم الب���ارزة في عدد 
اإلس���تثمار  مش���روعات 
المباش���ر في  األجنب���ي 
اإلصطناع���ي  ال���ذكاء 

القائم���ة بالفع���ل لديه���ا، ومنها ُم���ُدن ديترويت »3 مش���روعات«، داالس 
وشيكاغو »مش���روعان لكل منهما«، وبوسطن »6 مشروعات« األميركية، 
ومونتري���ال »27 مش���روعاً« وفانكوف���ر »4 مش���روعات«، و»ملب���ورن10  
مشروعات« وسيدني »9 مشروعات« األوستراليتان، برلين »25 مشروعاً« 

و»ميونخ 16 مشروعاً« األلمانيتان، وهونغ كونغ »20 مشروعاً«.
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أعلن البنك األفريقي للتنمية، إختيار البنك المركزي المصري، 
رئيس���اً جديداً لمجل���س المحافظين في البنك ف���ي دورته الجديدة 

تحدث الس���فير نادر س���عد، المتحدث الرس���مي لرئاسة مجلس 
ال���وزراء المص���ري، قائًا: »إن »اإلجتماع بين رئي���س الوزراء الدكتور 
مصطف���ى مدبولي ومحافظ البنك المرك���زي المصري طارق عامر،  
يأت���ي في إطار التنس���يق المس���تمر في ش���أن توفي���ر التمويل الازم 
لش���راء السلع اإلستراتيجية، في ظل التحديات التي تشهدها أسواق 

السلع عالمياً، جّراء تداعيات األزمة الروسية - األوكرانية«.
وأض���اف نادر س���عد: أنه »جرى ع���رض جهود تيس���ير إجراءات 
إس���تيراد مس���تلزمات اإلنت���اج، وتوفيرها لقط���اع الصناع���ة، تنفيذاً 
لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيس���ي، رئيس الجمهورية«، مش���يراً 
إلى »أن هناك تنسيقاً ومتابعة مستمرة من الحكومة والبنك المركزي 

حيال هذه الملفات«.

األخبار والمستجدات

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 
وطارق عامر، محافظ البنك المركزي

رئيس الوزراء ومحافظ »المركزي المصري«  
يُناقشان التنسيق حيال شراء السلع ودعم الصناعة

طارق عامر يؤكد أهميته حيال التنمية في القارة اإلفريقية

»المركزي المصري« رئيسًا لمجلس محافظي »اإلفريقي للتنمية«
 تعيين طارق عامر رئيسًا لمجلس محافظي البنك اإلفريقي للتنمية

طارق عامر 
محافظ البنك المركزي المصري

لمدة عام.
ويترأس مجلس المحافظين للبنك اإلفريقي للتنمية طارق عامر، 
محافظ البن���ك المركزي المصري، خلفاً لوزير المالية الغاني كينيث 

أوفوري آطا، رئيس مجلس محافظي البنك المنتهية واليته.
وذكر البن���ك األفريقي للتنمي���ة ف���ي بي���ان »أن إختيار البن���ك 
المركزي المصري رئيساً لمجلس المحافظين في البنك، إتُخذ في 
اإلجتماعات السنوية التي ُعقدت في العاصمة الغانية أكرا أخيراً، 
وض���م المكت���ب الجديد لمجل���س المحافظين، البرازي���ل نائباً أول 

للرئيس، وأوغندا نائباً ثانياً للرئيس الثاني«.
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، 
»إن اإلجتماع���ات  للبن���ك:  العام���ة  الجمعي���ة  أم���ام  كلمت���ه  ف���ي 
أي���ار/   22 الش���يخ بين  في ش���رم  س���تُعقد  الس���نوية المقبلة، 
ماي���و 2023، و26 من���ه«، مؤك���داً »دع���م مصر للبن���ك اإلفريق���ي 
للتنمية بإعتباره مؤسس���ة متميزة، تلع���ب دوراً كبي���راً ف���ي التنمية 

في القارة األفريقية«.
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لف��ت محم��د اإلترب��ي، رئيس بنك مص��ر، ورئيس إتحاد المص��ارف العربية ورئي��س إتحاد بنوك مص��ر إلى »أن بنك مص��ر في المراحل 
األخي��ره لفت��ح فرعه في دولة جيبوتي بعد الحصول على موافقة البنك المركزي الجيبوتي منذ وقت قريب بهدف التوس��ع في القارة 
األفريقي��ة«، موضح��ًا »أن بن��ك مصر يعتزم التواجد ف��ي 3 دول أفريقية خالل الفترة المقبلة وهي الصوم��ال وكينيا وكوت ديفوار على 

شكل فروع أو مكاتب تمثيلية، ما ُيساهم في تعزيز العالقات التجارية بين مصر وبقية الدول اإلفريقية«.

األخبار والمستجدات

بعد جيبوتي

بنك مصر يعتزم التواجد في الصومال وكوت ديفوار وكينيا

اإلتربي: هدفنا تعزيز العالقات التجارية بين مصر وبقية الدول اإلفريقية

 محمد اإلتربي
 رئيس بنك مصر

ويس����تهدف بنك مصر التواجد في فروع في الصومال وكوت ديفوار، 
حي����ث يُحّول مكتب تمثيل بنك مص����ر لبنان إلى فرع، باإلضافة إلى مكتب 

تمثيل البنك في كينيا، والذي يُحوّل أيضاً إلى فرع بأسرع وقت.
وقد جاء كام اإلتربي خال توقيع إتفاقية إدارة صندوق لتسوية 
منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية حيث ستُس���هل أمانة منطقة 
التج���ارة الح���رة القاري���ة األفريقي���ة )AfCFTA( وبن���ك التصدير 
واالس���تيراد األفريقي )أفريكسيم بنك( تسوية منطقة التجارة الحرة 
القاري���ة األفريقية. علماً أن ثمة خططاً لدخول بنوك حكومية أخرى 
في دول مثل مدغشقر، جزر القمر، الكونغو الديموقراطية، وأوغندا.

ويمتلك بنك مصر 5 فروع تابعة له في دولة اإلمارات، وفرع في مدينة 
باريس، ومكاتب تمثيل في روسيا والصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا.

ويق���دم بن���ك مصر خدم���ات المؤسس���ات والتجزئ���ة المصرفية 
واإلس���تثمار، باإلضاف���ة إلى خدمات الصيرفة اإلس���امية من خال 
739 فرعاً، ووحدات مصرفية في مصر، وهو أعلى إنتش���ار جغرافي 

على مستوى الجهاز المصرفي.

ويبل���غ رأس���مال بنك مص���ر المدفوع 15 مليار جني���ه، فيما يصل 
رأسماله المرخص به إلى 30 مليار جنيه، بحسب قوائم البنك.

في الس���ياق عينه، تُواصل البنوك المصرية خطتها التوسعية في 
إفريقي���ا، بعد إفتتاح البنك األهلي المصري، ش���ركة تابعة للبنك في 

دولة جنوب السودان، تحت مسّمى البنك األهلي المصري »جوبا«.
وحص���ل البنك األهلي عل���ى تصريح البنك المرك���زي المصري، 
وبنك جنوب الس���ودان المركزي بإتخاذ اإلج���راءات الازمة للتواجد 

في جنوب السودان لمزاولة أعماله.
ويُعتبر البنك التجاري الدولي أول َمن أنهى إستحوذاً على وحدة 
أفريقية في أبريل/ نيس���ان 2020، بعدما إقتنص نس���بة 51 % من 
Bank Mayfair الكين���ي، ف���ي مقاب���ل 35.35 مليون دوالر، س���يتم 

إستخدامها في زيادة رأسمال البنك الكيني.
كما إستحوذ بنك القاهرة، على 100 % من أسهم بنك القاهرة – 
أوغندا،  كمباال، الذي يُعّد أكبر إستثمارات البنك في الخارج، ليُصبح 

أول بنك مصري حكومي يمتلك بنكاً بالكامل في شرق أفريقيا.
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حص��د بن��ك مص��ر العديد من 
الجوائ��ز والمراكز في مختلف 
قطاع��ات األعم��ال ع��ن العام 
2022، وذل��ك م��ن العدي��د من 
المؤسس��ات الدولي��ة تقدي��رًا 
وتتويج��ًا إلنجازاته المحققة 
وجهوده المبذولة في مختلف 

القطاعات. 
في مجال تمويل المش��روعات 
الصغي��رة والمتوس��طة، حصل 
بن��ك مص��ر عل��ى لق��ب أفض��ل 
بنك ف��ي مج��ال المش��روعات 
 – والمتوس��طة  الصغي��رة 
مجل��ة  م��ن   2022 مص��ر 
دايل��ي«،  ذا  »كوزموبوليت��ان 

األخبار والمستجدات

بنك مصر يحصل على 43 جائزة ومركزًا متقدمًا
من كبرى المؤسسات العالمية عن النصف األول من 2022

ولق��ب أفضل بنك ف��ي مجال المش��روعات الصغيرة والمتوس��طة 
– مصر 2022 من مجلة »إنترناش��يونال إنفيس��تور«، ولقب أفضل 
بن��ك في مجال المش��روعات الصغيرة والمتوس��طة – مصر 2022 

من مجلة »وورلد إيكونوميك«.

وق���د ح���از بنك مصر مؤخراً على جوائ���ز عالمية عدة في مجال 
المس���ؤولية المجتمعية منها جائزة أفضل بنك في مجال المسؤولية 
المجتمعي���ة - مصر 2022 م���ن مجلة »ذا غلوبال إيكونوميكس«، كما 
حصل البنك على جائزة أفضل بنك في مجال المسؤولية المجتمعية 
– مص���ر 2022 من مجلة »غلوبال بيزن���س«، وجائزة أفضل بنك في 
مجال المسؤولية  المجتمعية – مصر 2022 من مجلة »ذا يوروبيان« 
البريطانية، وجائزة أفضل بنك في مجال المس���ؤولية  المجتمعية – 
مصر 2022 من مجلة »إنترناش���يونال فاينانس«، وجائزة أفضل بنك 
في مجال المس���ؤولية المجتمعي���ة – مصر 2022 من مجلة »غلوبال 

بيزنس أوت لوك«.
وفي مجال قطاع المنتجات المصرفية للش���ركات والمؤسس���ات 
المالي���ة، فقد حصل البن���ك على جائزة أفضل بن���ك لتمويل التجارة 
– مص���ر 2022 م���ن مجلة »غلوبال بيزنس«، كم���ا حصل البنك على 

لتموي���ل  بن���ك  أفض���ل  جائ���زة 
م���ن   2022 مص���ر   – التج���ارة 
مجلة »غلوبال تريد ريفيو«، وفي 
إس���تقصاء تمويل التجارة لمجلة 
»يورومون���ي« ح���از البن���ك عل���ى 
المراكز التالية عن العام 2022: 
أح���د رواد األس���واق العالمي���ة، 
رائداً للس���وق اإلفريقية، ورائداً 
للسوق المصرية، وأفضل مقدم 
للخدمة – إفريقيا، أفضل مقدم 

للخدمة – مصر.
التجزئ���ة  مج���ال  وف���ي 
المصرفي���ة، فقد حص���ل البنك 
عل���ى جائ���زة أفض���ل بن���ك في 
 – البنك���ي  الموباي���ل  خدم���ات 
مص���ر 2022 من مجل���ة »كوزموبوليتان ذا دايل���ي«، كما حصل البنك 
عل���ى جائ���زة أفضل بن���ك لمدفوع���ات البطاق���ات اإللكترونية وآالت 
الدفع وماكينات الصرف – مصر 2022 من مجلة »غلوبال بيزنس«، 
وجائ���زة أفضل تطبي���ق للموباي���ل البنكي – مص���ر 2022 من مجلة 
»غلوب���ال بيزن���س«، وجائزة أفضل بنك للتجزئ���ة المصرفية – مصر 
2022 م���ن مجل���ة »غلوبال بيزن���س«، وجائزة أفض���ل عامة تجارية 

للتجزئة المصرفية – مصر 2022 من مجلة »غلوبال براندز«.
وفي مجال اإلبتكار الرقمي، فقد حصل البنك على جائزة أفضل 
بنك رقمي– مصر 2022 من مجلة »كوزموبوليتان ذا دايلي«، وجائزة 
أفضل تطبيق بنكي في العام – مصر 2022 من مجلة »إنترناشيونال 
إنفيس���تور«، وجائزة أفضل بنك مق���دم للقروض الرقمية الجديدة – 

مصر 2022 من مجلة »وورلد بيزنس أوت لوك«.
وف���ي مجال إدارة األموال والمراس���لين، فقد حص���ل البنك على 
جائزة أفضل بنك في إدارة الخزانة – مصر 2022 من مجلة »وورلد 
بيزن���س أوت ل���وك«، وجائزة أفضل بن���ك في إدارة الخزانة وش���بكة 
المراس���لين – مص���ر 2022 م���ن مجل���ة »ذا غلوب���ال إيكونوميكس«، 
وجائ���زة أفضل بن���ك إلدارة النقد – مصر 2022 م���ن مجلة »وورلد 
إيكونومي���ك«، وجائ���زة بنك العام ف���ي إدارة النق���د المحلي – مصر 
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2022 من مجلة »آس���يان بانكينج أن���د فاينانس«، 
كم���ا حصل البنك على جائزة أفضل بنك في إدارة 
الخزانة – الشرق األوسط وشمال إفريقيا 2022، 
وجائ���زة أفضل بنك في إدارة الس���يولة – الش���رق 
األوس���ط وش���مال إفريقي���ا 2022، وجائزة أفضل 
بنك في إدارة النقد – مصر 2022 وجائزة أفضل 
بن���ك في إس���تبدال العم���ات األجنبية – الش���رق 
األوس���ط وش���مال إفريقي���ا 2022 م���ن مجلة »ذا 
يوروبيان« البريطانية، وجائزة البنك األكثر إبتكاراً 
ف���ي خدم���ات الخزان���ة – مص���ر 2022 من مجلة 

»إنترناشيونال بيزنس«.
وفي مجال التمويل اإلسامي وتمويل الشركات 
الكبيرة والقروض المش���تركة، حاز بنك مصر على 
جائزة عملية العام »التمويل اإلسامي« – إفريقيا 
Leveraged F 2022، وجائ���زة عملية العام   -

nance – إفريقي���ا 2022، وجائزة بنك العام في 
التمويل اإلس���امي – مص���ر 2022 من مجلة »ذا 
بانكر« العالمية التابعة لمؤسسة »فايننشال تايمز«، 
وجائ���زة أفضل عامة تجارية للش���ركات – مصر 

2022 من مجلة »غلوبال براندز«
وف���ي مج���ال اإلس���تثمار واألس���واق المالي���ة، 
حاز بن���ك مصر على جائزة أفض���ل بنك في إدارة 
صناديق أسواق النقد واإلستثمارات قصيرة األجل 
في الش���رق األوس���ط 2022 م���ن مجل���ة »غلوبال 

فاينانس«.
كما حصد البنك على جائزة أفضل اس���تجابة 
متمي���زة أثن���اء جائحة كورونا – مص���ر 2022 من 
مجلة »وورلد بيزن���س أوت لوك«، وجائزة المبادرة 
المحلي���ة للع���ام – مصر 2022 من مجلة »آس���يان 
بانكين���غ أند فاينان���س«، وجائزة أكث���ر البنوك ثقة 
في القط���اع المصرفي – مص���ر 2022 من مجلة 
»غلوبال براندز«، كما حاز البنك على شهادة األيزو 
الج���ودة  إدارة  مج���ال  ف���ي   »ISO 9001:2015«

الرئيس السيسي: بنك مصر خطوة إضافية 
لتعزيز اإلستثمار المصري في الصومال

ف���ي س���ياق تعزيز العاق���ات المصرية – الصومالي���ة، أوضح الرئيس 
المص���ري عبد الفتاح السيس���ي، إنه »تابع خال المش���اورات مع الرئيس 
الصومال���ي، التق���ّدم المحرز ف���ي مش���روعات التعاون الثنائي بين بلدينا، 
وإتفقنا على أهمية العمل المشترك، لتعزيز جهود التنمية اإلقتصادية في 
الصوم���ال، وجهود إفتت���اح فرع بنك مص���ر، الت���ي تكلّل���ت بالنج���اح ف���ي 
مستهل ش���هر يولي���و )تم���وز( 2022، م���ن خ���ال منح البنك المرك���زي 

الصومالي، رخصة التشغيل النهائية لبنك مصر«.
وأضاف الرئيس السيس���ي، خال مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره 
الصومال���ي في قص���ر اإلتحادية: »نتطلع إلى أن يُمثل خطوة إضافية، نحو 
تعزي���ز التواجد التجاري واإلس���تثماري المصري في الصومال، بما يُحقق 
مصال���ح الجانبي���ن، باإلضافة إل���ى تعزيز التع���اون ف���ي مجاالت التعليم، 
ومكافح���ة اإلره���اب والفكر المتط���رف من خال توفي���ر التدريب الازم، 

لبناء قدرات الكوادر الصومالية في مختلف المجاالت«.

القانونية من ِقبَل TUV southwest -  »تي يو في س���اوث وست« 
الرائ���دة دولًيّاً المتخصصة في مجال اإلختب���ار والتفتيش والتدقيق، 
والمعت���رف بها من ِقبَل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، 
كأول قط���اع قانون���ي ف���ي بن���وك مص���ر وإفريقيا يحص���ل على تلك 
الش���هادة المرموقة. كما جاء البنك ضمن أفضل 15 مؤسس���ة للعمل 
طبق���اً لتصنيف »لينكي���د إن« في مصر للع���ام 2022، وحصد البنك 
جائ���زة أفضل بنك في مجال المراجعة الداخلية – مصر 2022 من 

مجلة »إنترناشيونال بيزنس«.
ويُع���د حص���ول البنك على تلك الجوائز ش���هادة إس���تحقاق لثقة 
عمائه التي تُعد محور إهتمامه دائماً، حيث إنهم شركاء النجاح في 
كافة األعمال، ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تمّيز خدماته والحفاظ 
عل���ى نجاحه طويل المدى، والمش���اركة بفاعلية ف���ي الخدمات التي 
تلبي إحتياجات عمائه، حيث إن قيم وإستراتيجيات عمل بنك مصر 

تعكس دائماً إلتزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

عبد الفتاح السيسي 
رئيس الجمهورية
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حص���ل بن���ك القاهرة عل���ى الموافق���ة النهائية من 
البن���ك المرك���زي المص���ري إلط���اق بطاق���ة »تيل���دا« 
المدفوع���ة مقدماً بالتعاون مع ش���ركة تيلدا، الش���ركة 
المصري���ة المتخصصة في تطوي���ر التطبيقات المالية 

والتكنولوجية.
ويق���ول طارق فايد رئي���س مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفي���ذي لبن���ك القاه���رة »إن تلك الخط���وة تأتي بما 
يتوافق مع توجيهات البنك المركزي المصري، وس���عي 
البن���ك الدائم لط���رح وإبت���كار حلول مصرفي���ة رقمية 
تلب���ي إحتياج���ات وتطلعات مختلف الش���رائح، تحقيقاً 
ألهداف الش���مول المالي، ونشر الوعي المصرفي بين 
كافة فئات المجتمع، سواء عماء البنوك وغير العماء 
 Fintech عبر إس���تخدام خدمات التكنولوجيا المالية
بطريقة آمنة لتش���جيعهم وحّثهم على إستخدام الحلول 

التكنولوجية المبتكرة وال سيما فئة الشباب«.
وف���ي س���ياق متص���ل، أش���ار محمد ث���روت رئيس 

مجموع���ة التجزئ���ة المصرفي���ة في بن���ك القاهرة »أن 
بطاق���ة »تيل���دا« المدفوعة مقدماً تُع���ّد إضافة جديدة 
لباق���ة المنتج���ات الت���ي يطرحه���ا البنك، حيث س���يتم 
إس���تخدام البطاقة عن طريق ربطها على منصة شركة 
»تيل���دا« الرقمي���ة المتواف���رة عل���ى هوات���ف المحمول 
الذكية، لتيس���ير إجراءات وخدم���ات الدفع، إلى جانب 
م���ا تقدمه البطاقة من مزايا إس���تخدامها في عمليات 
التس���وق اإللكترون���ي ودف���ع المش���تريات بطريقة آمنة 

وسهلة«.
فيم���ا أوض���ح أحم���د صب���اح الرئي���س التنفي���ذي 
والش���ريك المؤسس لش���ركة تيلدا إعتزازه بالتعاون مع 
بن���ك القاهرة إلطاق بطاقة »تيل���دا«، »بإعتباره واحداً 
من أكبر البنوك العاملة المتخصصة في مجال التحول 
الرقم���ي، ويمتل���ك مكان���ة مهم���ة ورائ���دة ف���ي القطاع 
المصرف���ي، كذلك ثق���ة كبيرة لدى المس���تخدمين في 

هذا المجال«.

بنك القاهرة وشركة تيلدا يحصالن على الموافقة النهائية 
من »المركزي المصري« إلطالق بطاقة »تيلدا«

األخبار والمستجدات
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»األهلي المصري« يوقع بروتوكول تعاون
مع »ميناء دمياط« لتوفير حلول رقمية للمدفوعات

األخبار والمستجدات

���ع البن���ك األهلي المص���ري بروتوك���ول تعاون مع هيئ���ة ميناء  وقَّ
دمياط، بهدف تسهيل تحصيل كافة مستحقات الهيئة نظير الخدمات 
واألنشطة المقدمة لعمائها من أرضيات وإيجارات وغرامات، وذلك 
من خال توفير الخدمات والقنوات المصرفية اإللكترونية المختلفة 

والتي سيتم تعميمها على كافة أماكن التحصيل داخل الميناء.   

قر�س م�سترك بين »الأهلي الم�سري« و»الزراعي الم�سري« 

ل�سالح »م�سروعات التعمير والتنمية الزراعية« 

بنحو 3 مليارات جنيه 

ع البنك األهلي المصري بصفته وكيل للتمويل،     من جهة أخرى، وقَّ
والبن���ك الزراعي المص���ري بصفته وكيل الضمان، عقد قرض مش���تركاً 
لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بإجمالي مبلغ 
ثاثة مليارات جنيه، بغية توفير التمويل الازم لتنفيذ المرحلة التجريبية 
م���ن منظومة الري الحديث في محافظتي بني س���ويف والقليوبية، وذلك 

كمرحلة أولية ليتم تطبيقها بعد ذلك في كافة المحافظات.

... وُي�سارك في الإ�ستثمار المبا�سر والتمويل وال�ست�سارات 

المالية لأكبر م�سروع زراعي و�سناعي

  قام البنك األهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي األولي 
ووكيل التمويل، وبمش����اركة البنك اإلفريقي للتصدير واإلستيراد 
– أفريكس����يم، بن����ك قطر الوطني األهلي )وكي����ل الضمان(، بنك 
القاهرة، بنك قناة الس����ويس، المصرف المتحد، بنك اإلس����تثمار 
العرب����ي، البنك الزراعي المصري، بنك التعمير واإلس����كان، بنك 
التنمية الصناعية، بإس����تيفاء الشروط المسّبقة للسحب وتفعيل 
التمويل المش����ترك طويل األجل بمبل����غ 12.5 مليار جنيه لصالح 
ش����ركة القن����اة للس����كر، وذلك بغ����رض تمويل جانب م����ن التكلفة 
االستثمارية لمش����روع إستصاح وتطوير مساحة 181 ألف فدان 
بغرب محافظة المنيا في نطاق البرنامج الرئاس����ي إلس����تصاح 
1.5 مليون فدان والذي يقع منه نحو 600 ألف فدان في منطقة 
غرب المنيا، إلى جانب تأس����يس وتش����غيل مصنع إلنتاج الس����كر 
بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 900 ألف طن س����كر س����نوياً، حيث جاء 
إع����ان اإلغ����اق المالي للتموي����ل بعد إكتمال الحزم����ة التمويلية 
وإس����تيفاء كافة عقود ومس����تندات التمويل والش����روط المسبقة 

للسحب.       

)AL AHLY WhatsApp( اإطالق خدمة

أطل���ق البنك األهلي المصري خدمة جديدة لعمائه تحت إس���م 
)AL Ahly WhatsApp( والت���ي يت���م إتاحته���ا م���ن خال الرقم 
المختص���ر لإلتص���االت الهاتفي���ة 19623، أو م���ن خ���ال رابط على 
الموقع الرس���مي للبنك، وذلك بهدف الرد على إستفس���ارات العماء 
على مدار اليوم بوس���ائل ميسرة ومتطورة، مع إتاحة كافة المعلومات 

الخاصة بالخدمات المصرفية والمالية التي يقدمها البنك. 

عان البروتوكول كريم سوس وأحمد عبد المعطي يوقِّ
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... واأف�سل اأمين حفظ  في م�سر للعمالء الأجانب في 2021

  أضاف البنك األهل���ي المصري، جائزة جديدة لقائمة الجوائز 
المتتابع���ة الت���ي حصدها خال العام من كبرى مؤسس���ات التصنيف 
الدولي���ة، حيث منحت مجلة Global Custodian العالمية، البنك 
األهل���ي المص���ري تصني���ف أفضل أمين حف���ظ في مص���ر للعماء 
األجان���ب، وذلك وفق إس���تطاع المجلة، وال���ذي أوضح تقديم البنك 
خدم���ات الحف���ظ للعم���اء األجان���ب المتعاملين في الس���وق بأعلى 

معدالت الجودة في خدمة العماء في مختلف شرائحهم.

إس���تمراراً ل���دور البن���ك األهلي المص���ري في تقدي���م خدماته، في 
إط���ار تنمية الدولة وتحقيق الش���مول المالي، إفتت���ح أحدث فروعه في 
قل���ب العاصمة اإلدارية بالحي الحكومي، وذلك كأول بنك يقدم خدماته 
للعاملين والمترددين بالعاصمة اإلدارية، وإستكماالً لتواجد البنك فيها، 
بعد أن كان قد أطلق وحدته المصرفية المتنقلة في مارس/ آذار 2021.
   ويقول رئيس مجلس إدارة البنك األهلي المصري هش���ام عكاشة: 
»إن ف���رع البن���ك يُع���دُّ تواجداً مبك���راً للقط���اع المصرفي ف���ي العاصمة 
اإلدارية«، مش���يراً إلى »أن إهتم���ام البنك بهذا التواجد في تلك المنطقة 
اإلس���تراتيجية في فرع رئيس���ي، يخدم توجهات الدولة في نقل الجهات 
الحكومي���ة والخدمي���ة والمصرفي���ة إليه���ا، لتصب���ح مركزاً إس���تراتيجياً 
متكام���ًا للم���ال واألعمال، أس���وة بالنم���اذج الناجحة لتل���ك المراكز في 
مختل���ف العواص���م العالمي���ة الحيوية، وليُوّفر س���بل الدع���م اإلقتصادي 
والخدمات���ي إلقليم قناة الس���ويس، حيث س���يتولى الف���رع تقديم مختلف 
الخدمات المصرفية لس���اكني العاصمة اإلدارية أو العاملين فيها، كذلك 
الش���ركات والجه���ات الحكومية«، الفت���اً إلى »أن الفرع يُع���دُّ ضمن نمط 
الفروع المزدوجة للبنك التي تتضمّن فرعاً تقليدياً إلى جانب فرع خدمة 
إلكترونية، وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التي يقدمها«.

ته بالبنك الفريقي »الأهلي الم�سري« يرفع ح�سّ

)AFREXIM Bank( للت�سدير والإ�ستيراد

شارك البنك األهلي المصري في اإلكتتاب في زيادة رأس مال البنك األفريقي 
للتصدير واإلستيراد )AFREXIM Bank( وذلك بمبلغ 326.6 مليون دوالر، مع 

... ويفتتح فرعًا متكاماًل 

في حي البنوك بالعا�سمة الإدارية

س���داد نس���بة ال� 40 % المطلوبة حالياً بقيمة 130.6 مليوناً. يأتي ذلك بعد توجيه 
البنك األفريقي الدعوة للمس���اهمين للمشاركة في زيادة رأس ماله المصدر بقيمة 

6.5 مليارات دوالر يُسدد منها حالياً 40 % بقيمة 2.6 مليار دوالر.
ويقول هش���ام عكاش���ه رئيس مجلس إدارة البنك األهلي المصري، »إن 
non-so - )إس���تمرار البنك كأكبر مس���اهم في البنك األفريقي فئة »ب« 

ereign shareholder(، يأت���ي نتيج���ة العاقة الممت���دة والتعاون المثمر 
مع البنك االفريقي للتصدير واإلستيراد منذ تأسيسه في العام 1993 أي ما 
يزيد عن ربع قرن، حيث يحرص البنك األهلي على إس���تغال كافة إمكاناته 
وشبكة عاقاته للمساهمة في النهوض باإلقتصاد األفريقي«، مؤكداً »أن تلك 
المشاركة تأتي في إطار إستراتيجية البنك الداعمة لتوجهات الدولة والبنك 
المركزي لتنمية التعاون المش���ترك بين دول القارة االفريقية وخصوصاً في 

القطاع المصرفي، كذلك دعم حركة التجارة البينية بين دول القارة«.

اإعادة اإفتتاح فرع »ثروت« ل� »الأهلي الم�سري« 

بعد انتهاء اأعمال تطويره 

من جهة أخرى، إفتتح هش���ام عكاش���ه رئيس مجلس إدارة البنك 
األهل���ي المص���ري فرع البنك »ث���روت« بعد اإلنتهاء م���ن كافة اعمال 
التطوي���ر الش���املة للفرع، في حض���ور يحيى أبو الفت���وح نائب رئيس 
مجلس إدارة البنك وقيادات مناطق فروع البنك وفريق عمل الفرع.

وأعرب هش���ام عكاشه عن »إعتزازه بتطوير فرع »ثروت«، كونه يُعّد 
من أقدم فروع البنك األهلي المصري في القاهرة، حيث تم إفتتاح مبنى 
الف���رع في العام 1964، وهو ما ش���جع إدارة البنك على إدراج مبنى فرع 
»ثروت« في خطة التطوير الش���امل في أحد أكثر الش���وارع حيوية، حيث 
يتوس���ط ش���ارع عبد الخالق ثروت، ويتمّيز بتصميمه الهندس���ي الفريد 

وطابعه المميز الذي يتماشى مع المباني العريقة في وسط القاهرة«.

اإحتفالي��ة متميزة ل��� »الأهلي الم�س��ري« لإفتتاح عر�س��ه للمقتنيات 

ا لالإعالن عن الفائزين في الم�سابقة الفنية لر�سم البورتريه ومعر�سً

عل���ى صعي���د آخ���ر، أق���ام البنك األهل���ي المص���ري إحتفالي���ة متميِّزة 
الفتتاح عرضه للمقتنيات بالمركز الرئيس���ي ومعرضاً لإلعان عن أس���ماء 
الفائزين في مس���ابقته الفنية لرس���م رؤس���اء مجلس اإلدارة السابقين، في 
حضور رؤساء مجلس إدارة البنك السابقين، إضافة إلى خالد العناني وزير 
السياحة واآلثار، وأعضاء مجلس إدارة البنك السابقين والحاليين وعدد من 
قياداته، وتأتي اإلحتفالية تزامناً مع عيد تأسيس البنك ومرور 124 عاماً. 
وأوضح هشام عكاشة »أن عرض المقتنيات بالمركز الرئيسي للبنك 
ة وأوراق  ه من وثائق وس���جات تاريخي���ة مهمَّ ل���ه قيمة خاصة، لما يضمُّ
نقدية نادرة وعمات تذكارية، وأعمال فنية متميِّزة لرواد الفن التشكيلي 
المصري«، مشيراً إلى »أن تلك المبادرة تأتي ضمن مشروع البنك إلحياء 
ن���ت أيضاً إعان البن���ك األهلي المصري في  تراث���ه العري���ق، والتي تضمَّ
أبريل/نيس���ان الع���ام الماض���ي عن إطاق مس���ابقة البنك الفنية لرس���م 

البورتريه لرؤساء مجلس إدارته السابقين«.  
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وفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن التدهور البيئي الناتج عن تلوث الهواء ُيكلف مصر نحو 5 % من الناتج القومي اإلجمالي السنوي، 
أو حوالي 2.4 مليار دوالر سنويًا. وقد عانت مصر خالل السنوات الماضية من زيادة التلوث، ما دفع الحكومة إلى إتخاذ مجموعة من 

اإلجراءات لمنع األزمة من التدهور والحفاظ على البيئة.
وبحسب صحيفة Daily News Egypt، تم التخّلص التدريجي من العديد من المواد المستنفدة لألوزون التي كانت تستخدم في 
 )HCFCs( المنتجات اإلستهالكية والصناعية والزراعية. كذلك تم إعداد إستراتيجية وطنية لوقف إستخدام مركبات الكربون

المستخدمة في العديد من القطاعات المختلفة، وأهمها صناعة الرغوة والعزل الحراري والتبريد وتكييف الهواء.

التلوّث يُكلّف مصر 5 % من ناتجها اإلجمالي.. هذه خطة الحكومة لتطويق األزمة

مصر تُخّطط لرفع تمثيل الطاقة المتجددة إلى 42 % 
من قدراتها الكهربائية في 2035

ويُعتب���ر االقتص���اد األخض���ر فرصة لتخط���ي مراحل التنمي���ة وتطبيق 
التقني���ات المتقدم���ة لتحقيق األم���ن الغذائي، وتوفير الطاق���ة في المناطق 
الريفية، فض���ًا عن إمدادات المياه النظيفة، واإلس���كان، ومرافق الصرف 
الصح���ي، والمواصات العامة، والتي يُمكن أن تخلق فرص عمل وتس���اهم 

في القضاء على الفقر.
وتتضّم���ن إس���تراتيجية مصر لإلنتقال إلى اإلقتصاد األخضر، توس���يع 

األه���داف المحددة لقطاعات معينة، مثل قطاعي الطاقة والنقل، باإلضافة 
إلى التركيز على اإلس���تراتيجيات واإلس���تثمارات والسياس���ات العامة التي 

يُمكن أن تُعّزز مسار التحّول اإلقتصادي األخضر.
وقد بدأت الحكومة في مراجعة وإعادة تصميم السياس���ات الحكومية، 
لتحفي���ز التحّوالت في أنماط اإلنتاج واإلس���تهاك واإلس���تثمار. كما إتبعت 
الحكومة خطة متكاملة لإلهتمام بالتنمية الريفية، بهدف التخفيف من حدة 

األخبار والمستجدات
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الفقر في الريف، وزيادة الموارد، وتحسين نوعية المياه وضبط إستخدامها 
وترشيدها ومنع التلوث عنها.

وتعم���ل الحكومة أيض���اً على جذب اإلس���تثمارات في مجال كف���اءة الطاقة 
واإلس���تدامة من خال مش���اريع في مختل���ف المجاالت. كما تعم���ل على تطوير 
إستراتيجيات منخفضة الكربون للتنمية الصناعية وإعتماد تقنيات إنتاج أنظف.
ويق���ول مدي���ر مكت���ب اإللتزام البيئ���ي والتنمية المس���تدامة ف���ي إتحاد 
الصناع���ات، أحمد كمال، إنه تم »تنفيذ برنامج وطني لتعزيز تنمية المناطق 
 Daily News الصناعية إلى مناطق صناعية خضراء وصديقة للبيئة«، وفق
Egypt. كم���ا ت���م فرض تعويض بيئي على كل منش���أة صناعية أو تجارية أو 

خدمية تنتهك القواعد والقوانين البيئية وتتسبب في اإلضرار بالبيئة.
ويُضي���ف كمال أنه »يجري التنس���يق م���ع الجهات المعني���ة للعمل على 
اإلستخدام األمثل للموارد وترشيد إستهاكها، باإلضافة إلى برنامج مشروع 
اإلنارة الشمسية لبعض مرافق الوزارة، ضمن برنامج التنمية المستدامة«.

م���ن جانبها، وضع���ت وزارة الكهرباء والطاق���ة المتجددة خطة متكاملة 
لزيادة مس���اهمة الطاقة المتجددة من إجمال���ي الطاقة الكهربائية المنتجة 
على الش���بكة الوطنية، حيث تصل النس���بة حالياً إل���ى 20 %، ومن المقرر 

زيادتها إلى أكثر من 42 % في العام 2035.
وقد أتاحت الفرصة للش���ركات العالمية والعربية لإلستثمار في مجال 
إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كذلك اإلستثمار 
في إنتاج الهيدروجين األخضر وتحلية المياه بإستخدام الطاقة المتجددة.

وتقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية و»بنك ناصر«، بتنفيذ مش���روع 
إلستبدال سيارات األجرة في القاهرة الكبرى، إذ يهدف هذا المشروع إلى 
تقليل 264000 طن من إنبعاثات ثاني أوكس���يد الكربون س���نوياً مع تحقيق 

عائدات إقتصادية وإجتماعية.
كما تقوم وزارة البيئة بتنفيذ برنامج طموح لتحويل السيارات الحكومية 
للعمل بالغاز الطبيعي بدالً من البنزين. وتتعاون مع وزارة التجارة والصناعة 
لحظ���ر إنت���اج وإس���تيراد الدراج���ات النارية ثنائية األش���واط وإس���تبدالها 

بدراجات بخارية رباعية األشواط للحّد من تلوث الهواء.
وقد س���اهمت في إعداد مش���روع قانون في ش���أن مش���اركة القطاعين 
الع���ام والخ���اص في مش���اريع البني���ة التحتية، م���ن أجل ج���ذب المزيد من 
اإلس���تثمارات، بم���ا في ذل���ك في قطاع الطاقة، للس���ماح بالتكي���ف مع آثار 

تغير المناخ.
كما تقوم وزارة البيئة بتنفيذ برامج مكافحة التلوث الصناعي، وحماية 
البيئ���ة للقط���اع الخاص وقطاع األعمال الصناعي العام، والتي تش���مل 120 

مشروعاً للحّد من التلوث الصناعي.
كما تم تش���جيع التحّول نحو الصناعات الرش���يدة التي تستهلك المواد 
الطبيعي���ة، وتش���جيع اإلنتاج الصناع���ي األنظف، وإعادة إس���تخدام المياه، 

والتحكم في الصرف الصحي الصناعي.
وف����ي الوقت نفس����ه، في القطاع الزراع����ي، تم التركيز على أس����اليب اإلدارة 
الزراعي����ة المتكاملة، ورفع كفاءة إس����تخدام المياه في الزراعة، وتحس����ين أنظمة 
الري والصرف، وتعديل بنية المحاصيل لصالح المحاصيل األقل إستهاكاً للمياه.

أص���در البن���ك المرك���زي المص���ري، مؤخ���راً، ع���دداً من 
الق���رارات تعمل على دعم التح���ول الرقمي في مصر، على أن 
يسري تنفيذها بين أول يوليو/ تموز و31 ديسمبر/ كانون األول 
2022. وتشمل القرارات، إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً 

للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات التامسية.
وتتضّم���ن القرارات أيضاً، حيال ماكين���ات الصراف اآللي 
ATM، أن تت���م معامات الس���حب النقدي مجان���اً من خال 
الماكين���ات التابع���ة للبنك عين���ه، الخاص بالعمي���ل، وأن الحد 
األقص���ى للرس���وم والمصروف���ات الت���ي يتحّمله���ا العميل ألي 
عملية سحب نقدي من ماكينات الصراف اآللي التابعة للبنوك 
األخ���رى هى 5 جنيهات فقط حداً أقص���ى لتلك المصروفات، 
وأن الح���د الخ���اص بالس���حب النق���دي للمعامل���ة الواحدة من 
ماكينات الصراف اآللي الخاصة بالبنوك األخرى 4000 جنيه.

وتش���مل الق���رارات أيض���اً، إلغ���اء كافة رس���وم تفعي���ل خدمات 
التحصيل اإللكتروني عبر اإلنترنت )E-Commerce(، للشركات 

التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة المالية الرقمية للمرة األولى.
كما تش���مل القرارات عينها، إعفاء األفراد من مصروفات 
وعم���والت التحويات البنكية التي تت���م بالجنيه المصري من 
خ���ال القنوات االلكترونية فق���ط واإلنترنت والموبايل البنكي 

وتطبيقات شبكة المدفوعات »اللحظية«.
وتتضّم���ن الق���رارات، اإلس���تمرار ف���ي إلغ���اء كاف���ة الرس���وم 
والعموالت التي يتحّملها تجار القطاع الخاص من خال نقاط البيع 
اإللكترونية التي تتم بإس���تخدام أدوات الدفع الاتامسية الصادرة 

من البنوك العاملة في مصر ومن دون إدخال الرقم السري.
وتش���مل القرارات أخيراً، اإلستمرار في إصدار المحافظ 
اإللكتروني���ة مجان���اً، واإلعفاء م���ن مصروف���ات التحويل ألول 
معاملة ش���هرياً، وأن الحد األقصى للمصروفات التي يتحّملها 
العمي���ل ألي معامل���ة تحويل أخ���رى تتم بين محاف���ظ الهاتف 

المحمول التابعة لمقدم الخدمة ذاته، )1( جنيه واحد فقط.

قرارات »المركزي المصري« 
لدعم التحّول الرقمي:

إصدار البطاقات المدفوعة 
مقدمًا »التالمسية« 
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إفتت��ح مفتي الجمهوري��ة اللبنانية الش��يخ عبد 
اللطي��ف دريان المؤتمر العلم��ي الدولي بعنوان: 
وبن��اء  إعم��ار  ف��ي  المس��تدامة  التنمي��ة  »دور 
م��ن  وتطبيقه��ا  تفعيله��ا  س��بل   – المجتمع��ات 
منظ��ور أخالقي وإنس��اني« الذي ُأقي��م في قاعة 
حض��ور  البقاع، ف��ي  أزه��ر  مؤسس��ات  مؤتم��رات 
ومش��اركة األمين العام إلتحاد المصارف العربية 
وسام حس��ن فتوح، وش��خصيات سياسية ودينية 
وفكرية وعلمية وعسكرية وإجتماعية وتربوية.

التنمي���ة  »عرف���ت  دري���ان:  المفت���ي  وق���ال 
المستدامة بأنها األعمال التي تْهدف إلى إستثمار 
الموارد البيئي���ة، بالقدر الذي يُحقق التنمية ويحد 
من التَل���وث، ويصون الم���وارد الطبيعية ويطورها، 
بدالً من إستنزافها ومحاولِة السيطرِة عليها. وهي 
تنمي���ة تراع���ي حق األجي���ال المقبلة ف���ي الثرواِت 
الطبيعيِة للمجاِل الحيويِّ لكوكِب األرض، كما أنها 
تََضُع اإلحتياجاِت األساس���يَة لإلنس���اِن في الَمقاِم 
ل، فأولويَاتُها هي تلبيُة إحتياجاِت اإلنساِن من  األوَّ
الِغذاِء والَمْس���كِن والَملْبَِس، وحق العمل والتعليم ، 
والحص���ول على الخدمات الصحية، وكل ما يتصل 
بتحس���ين نوعيِة حياِته الماديِة واإلجتماعية. وبما 
يضمُن حقوَق األجياِل الُمقبلِة في الموارِد البيئية. 
وتتمث���ل أهداف التنمية المس���تدامِة في تحس���ين 
ظ���روف المعيش���ِة لجميع س���كان الَعال���م، وتوفير 
أس���باب الرفاهية والصحِة واالستقراِر لكل فرد«، 

الملتقيات والندوات

إفتتح مؤتمر »دور التنمية المستدامة في إعمار وبناء المجتمعات 

وسبل تفعيلها وتطبيقها من منظور أخالقي وإنساني«

مفتي الجمهورية اللبنانية: ال تنمية بفوضى تشريعية 
وال بإستباحة األقوياء حقوق الشعوِب الكادحة  

معتب���راً »أن مفه���وم التنمي���ِة ف���ي اإلس���ام ينطلُق من مبدأ تس���خيِر 
ُق  الكوِن لإلنسان، ليْعُمَر األرَض ُوْفَق َمبَادِئ الحكمِة اإللهيِة، بما يَُحقِّ
الِخافَة في األرِض، مع الحفاِظ على ُحْس���ِن أداِء األمانِة فيها، وهو 

مفهوٌم شامٌل لنواحي التَّْعِميِر في الحياةِ كافة«.  
والح���ظ المفت���ي دري���ان »أن عولمَة القي���ِم إتجهْت نح���َو َفْرِض 

أحاديٍة في مجاِل حقوِق اإلنس���ان، وف���رِض معاييَر معينة، ال تُراعي 
كِر واألنثى  التعددي���َة الثقافيَة والدينيَة في الَعالم، فإلغ���اءُ ثنائيِة الذَّ
تح���ت ِمَظلَّةِ الن���وِع اإلجتماعي، وإنكاُر التَماي���ِز الفطري في األدواِر 
بيَن الجنسين، ونشُر ثقافِة الفوضى الجنسية، وتعدُد هياكِل األسرة، 
وتش���ريُع الش���ذوِذ الجنس���ي وحمايِته، وتش���ريُع الزن���ى واإلجهاِض 

مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان 
ط الحضور في مؤتمر دور التنمية يتوسَّ
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بإس���ِم الجن���ِس اآلمن، وإط���اُق مصطلِح الُعنِْف عل���ى كلِّ ما يَُخالُف 
د الِخَطَط الدوليَة من ِحيَاِدَها،  مضموَن هذه المفاهيم، كلُّ ذلَك يجرِّ
بعَد تفريِطها بحقِّ الش���عوِب اإلساميِة والمس���يحيِة في الَعالم، من 
اإلعت���راِض عل���ى إْكَراَهاِتها التش���ريعية«، داعياً الجمي���ع إلى »وضِع 
األموِر في نصاِبها الش���رعي والحقوقي الس���ليم، فا تنميَة بفوضى 
تش���ريعية، وال تنمي���َة بفوض���ى أخاقية، وال تنميَة بفوضى أس���رية، 
وال تنميَة بإس���تباحِة األقوياِء في نفوِذهم حقوَق الش���عوِب الكاِدحِة، 
واإلستياِء على موارِدها الطبيعية، ألننا سنكوُن بالطبع، أماَم كوارَث 

مستدامة«.
وتح���دث ف���ي المؤتم���ر كل من األمي���ن العام إلتح���اد المصارف 
العربي���ة وس���ام حس���ن فتوح، ووزي���ر البيئ���ة اللبناني الدكت���ور ناصر 
ياس���ين، ومدير عام مؤسس���ات أزهر البقاع – لبنان الش���يخ الدكتور 
عل���ي محم���د الغ���زاوي، واألمي���ن الع���ام لإلتح���اد العرب���ي للتنمي���ة 
المس���تدامة والبيئ���ة – مصر، الدكتور أش���رف عب���د العزيز، ورئيس 
اإلتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، مصر، نادر جعفر، ورئيس 
جامعة مدينة السادات، مصر، الدكتور أحمد بيومي، ورئيس محكمة 
بر إلياس الش���رعية وعضو المجلس الش���رعي اإلس���امي األعلى – 
لبنان القاضي  الش���يخ عبد الرحمن ش���رقية، ومدير عام األكاديمية 
الديبلوماس���ية في وزارة الخارجية – جمهورية كوسوفا، الدكتور بكر 
إس���ماعيل، ورئيس األكاديمية اإلس���امية – النمس���ا الدكتور حسن 
موسى، ومدير مركز البحث العلمي في أزهر البقاع – لبنان، الدكتور 

نادر جميل جمعة.

األمين العام إلتحاد المصارف العربية د. وسام حسن فتوح متحدثًا في المؤتمر

مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان مصافحًا
األمين العام إلتحاد المصارف العربية 
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ي��ؤدي المص��رف المرك��زي دورًا أساس��يًا ف��ي تحقي��ق اإلس��تقرار اإلقتص��ادي من خ��الل إدارة السياس��ة النقدي��ة على وجه 
الخصوص، وذلك من خالل إس��تخدام أدوات لها تأثير مباش��ر على اإلس��تقرار النقدي، باإلضافة إلى دوره كمصرف المصارف 
ف��ي م��ا يتعلق باإلصدار النقدي واإلش��راف والرقابة عل��ى القطاع المصرفي والمالي . كما نعلم أن السياس��ة النقدية تس��عى 
إلى تحقيق اإلس��تقرار على المس��توى اإلقتصادي والمس��توى النق��دي من خالل فعاليتها في مكافح��ة التضخم، وأن فعالية 
السياسة النقدية تتوقف في األساس على فاعلية األدوات التي يستخدمها المصرف المركزي ودرجة إستقالليته ومستوى 

شفافيته.
ش��هد عقد التس��عينات من القرن الماضي تطورًا مهمًا على صعيد السياس��ة النقدية وهو ما ُيعرف بإس��تراتيجية إس��تهداف 
التضخم )Inflation Targeting( والتي حظيت بإهتمام المصارف المركزية حول العالم، حيث تش��كل هذه اإلس��تراتيجية 
إلتزامًا من قبل المصرف المركزي بتحقيق اإلس��تقرار الس��عري، وتقليص معدالت التضخم من خالل تبّني تحقيق معدالت 
مس��تهدفة للتضخم . لقد إنتقلت السياس��ة النقدية من سياس��ة إنتقائية إلى سياسة القاعدة النقدية، بحيث ظهر مصطلح 
جديدة كإطار تس��عى من خالله السياسة النقدية إلى تحقيق إستقرار األسعار، وأصبح عنصرًا أساسيًا من السياسة النقدية 
الحديثة من خالل إعطاء إدارة السياس��ة النقدية إلى مصرف مركزي مس��تقل، وجعل س��عر الفائدة األداة الرئيسية في هذه 

السياسة، من منطلق أن إستقرار األسعار يجب أن يكون هو الهدف طويل المدى للسياسة النقدية.
  

قلق التضخم القادم.. هل فقدت البنوك المركزية السيطرة؟

المصارف المركزية وإستراتيجية استهداف التضخم

الدراسات واألبحاث والتقارير
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إس���تهداف  سياس���ة  إن 
التضخم هي أس���لوب حديث 
في إدارة المصارف المركزية 
لسياستها النقدية، ترتكز على 
إس���تهداف مع���دل التضخ���م 
بش���كل مباش���ر، إضاف���ة إلى 
الوصول إلى هدف نهائي وهو 
إس���تقرار األس���عار في األجل 
الطوي���ل، بحي���ث يت���م إنجازه 
من خال ثاث خطوات هي: 
)تحدي���د السياس���ة النقدي���ة 
التضخ���م  بمع���دل  الكفيل���ة 
المس���تهدف، تنب���ؤ المصرف 
المركزي بمعدل التضخم في 
المس���تقبل، ومقارن���ة المعدل 
فإذا  بالمتوق���ع،  المس���تهدف 
كان المعدل المس���تهدف أقل 
من المتوقع تم إتباع سياس���ة 
والعك���س  إنكماش���ية  نقدي���ة 

صحيح(.
لقد أصبح استهداف التضخم استراتيجية مهمة من صلب عمل 
المص���ارف المركزية، ومن خالها يتأكد المصرف المركزي بش���كل 
دوري من تحرك مس���تويات األس���عار في مسارات مستقرة، ويحرص 
عن���د خروجها عن مس���ارها عل���ى تبن���ي اآللي���ات واألدوات النقدية 
الكفيلة بعودتها لمسارها المستهدف مرة أخرى. لقد أخذ إستهداف 
التضخم زخماً كبيراً بين المصارف المركزية واألكاديميين منذ العام 

1990، حي���ث كان أول تطبيق لهذه السياس���ة ف���ي نيوزيلندا في العام 
1990 عندها تعهد المصرف المركزي بإعتبار هدف الس���يطرة على 
تقلبات األس���عار، وتخفيض التضخم محور إرتكاز للسياسة النقدية. 
يُعّد إطار سياس���ة إستهداف التضخم جزءاً من السياسة اإلقتصادية 
التي تتسم بالشفافية وتخضع لقواعد تقنية، ويُعتبر النواة األساسية 

لخفض عجز الموازنة والسيطرة على التضخم. 

هذا الجدول الذي ُيوضح الفرق بين السياسة النقدية التقليدية وإستراتيجية إستهداف التضخم.  

سياسة استهداف التضخمالسياسة النقدية التقليدية
في أوائل التسعينات من القرن العشرين في القرن التاسع عشرتاريخ التطبيق

هدف إستقرار األسعار في المدى الطويلأهداف متعددة الهدف
معدل أو مدى مستهدف للتضخم إستهداف المجاميع النقدية وسعر الصرف نوع االستهداف

توفر شروط أولية ومؤسسية ال توجد شروط محددة الشروط
مباشر غير مباشر للتضخم )ادوات وسيطة( طبيعة االستهداف 

مبنية على النظرة المستقبلية غير مبنية على توقعات مستقبليةالتوقعات 
مدى التنبؤ 

بالصدمات
ممكنة التنبؤ وفق نماذج تنبوئية متطورةغير ممكنة إال بعد حدوثها

ضرورية ليست ضرورية االستقاللية
قويةضئيلة الشفافية 

المصدر: يوسفي كريمة، رسالة دكتوراه غير منشورة



Union of Arab Banks (July 2022)احتاد املصارف العربية  )متوز/ يوليو 2022(72

ما هو إستهداف التضخم؟ 
يُعرف إستهداف التضخم بأنه النظام النقدي 
الذي ال يكون له هدف وسيط، وإنما يتم إستهداف 
معدل التضخم بش���كل مباش���ر، وفي هذا المجال، 
تعريف���اً    Leidman et Sevensson يقت���رح 
واس���عاً لسياسة إس���تهداف التضخم إعتماداً على 
خب���رات كل م���ن نيوزيلندا وكندا وفنلن���دا وانكلترا 
ه���و: »إن إس���تهداف التضخم هو عب���ارة عن نظام 
يتمي���ز بتوافر ه���دف صريح كمي ورقم���ي لمعدل 
التضخ���م من خ���ال تحديد المؤش���ر، المس���توى 
المستهدف، مجال التغيير، األفق الزمني، وتعريف 
الحاالت الممكنة التي تسمح للسلطات النقدية من 

تغيير الهدف، عدم وجود أهداف وس���يطة مثل إستهداف المجمعات 
النقدية أو سعر الصرف«.

ويتأثر األفق الزمني لإلس���تهداف بعاملين هما )قدرة السياس���ة 
النقدي���ة عل���ى مواجهة صدم���ات الطل���ب أو العرض الكل���ي قصيرة 
األج���ل. إضاف���ة إلى نوع نظام إس���تهداف التضخم صارم���اً أو مرناً، 
المطبق من قبل المصرف المركزي(. كل التعريفات تتفق على هدف 

واحد إلستهداف التضخم وهو إستقرار األسعار. 

وفي هذا الخصوص، ُيمكن التمييز بين ثالثة أنواع
 من إستهداف التضخم حسب ترومان )2004( وهي: 

اإلستهداف التام )الكامل( للتضخم: ويخص هذا النظام النقدي 
البلدان التي تتمتع بمس���توى من متوس���ط إلى ع���ال من المصداقية 
والوضوح، مع إطار من الش���فافية تسمح للمصرف المركزي بتحقيق 

الهدف. 
نظ���ام ش���به إس���تهداف التضخم: ويخص ه���ذا النظ���ام البلدان 
الحساسة الناش���ئة إلى حد كبير من الصدمات االقتصادية )المالية 
والدوري���ة(، وذات الوض���ع المال���ي غي���ر المس���تقر وضع���ف نظامها 
المؤسس���ي ذي الدرجة المنخفضة نس���بياً م���ن المصداقية، وتتميز 
بعدم قدرة المصرف المركزي إلس���تكمال هدف إس���تقرار األسعار، 

يقع عدد كبير من الدول النامية ضمن هذا النظام.
إس���تهداف التضخ���م اإلنتقائ���ي: يتضم���ن ه���ذا النظام س���لوكاً 
للنظرة المس���تقبلية، بحيث كون هناك رصد دقيق إلشارات التضخم 
المستقبلي أي ال بد من إستخدام أدوات السياسة النقدية في الوقت 
الحال���ي للح���د من الضغ���وط التضخمية المس���تقبلية، حتى وإن كان 
معدل التضخم الحالي مستقراً. ينطبق هذا النظام على البلدان التي 
تمر في مرحلة إنتقالية ذات مصداقية عالية جداً وتتميز باإلستقرار 

المالي. 
وحسب دراسة صندوق النقد العربي، فإن الدراسات اإلقتصادية 
تعزو ثاثة أرباع التطور اإلقتصادي الذي إتسمت به حقبة التسعينات 

من القرن الماضي، المتمثل في تراجع مس���تويات التضخم، والزيادة 
في معدالت النمو اإلقتصادي العالمي إلى تحسن السياسات النقدية 
خال تلك الفترة، وإتجاه عدد من المصارف المركزية على مس���توى 
العال���م، إلى تبني إس���تراتيجية إس���تهداف التضخم كمحور أساس���ي 
إلرت���كاز السياس���ة النقدية، فيما يع���زو الربع المتبقي إلى إس���تقرار 
البيئ���ة اإلقتصادية العالمية، حيث كان من نتائج هذه اإلس���تراتيجية 
إنخف���اض معدل التضخم في الوالي���ات المتحدة من 6 % في بداية 
الثمانينيات من القرن الماضي، إلى 2 % في نهاية عقد التسعينيات. 
دراس���ات أخرى أظهرت أن إستراتيجية إستهداف التضخم ساعدت 
العديد من الدول الناش���ئة على تجاوز أزماته���ا اإلقتصادية المتمثلة 
في إرتفاع مستويات التضخم لمستويات حادة تفوق 20 %، وأن ذلك 
س���اعد باإلضافة إلى خفض مس���تويات التضخم إلى تحقيق المزيد 
من اإلس���تقرار في مس���تويات التضخم خال الفترة التي إتبعت فيها 

الدول النامية هذه اإلستراتيجية. 

البنوك المركزية هي المسؤولة 
عن تحديد التضخم المستهدف:

يرى العديد من المهتمين أن ليس من الضرورة أن يقوم المصرف 
المركزي بتحديد التضخم المس���تهدف، أي ليس بالضرورة أن يكون 
له إس���تقالية الهدف فق���ط، بل يجب أن يك���ون للمصرف المركزي 
اإلس���تقالية التش���غيلية، بمعنى أن الش���رط األساس���ي إلس���تهداف 
التضخم أن يكون المصرف المركزي متمتعاً باإلستقال التشغيلي. 
فالمصرف المركزي يجب أن يلتزم صراحة الوفاء بمعدل تضخم 
محدد، أو إلتزامه تحرك معدل التضخم في حدود معينة خال فترة 
زمنية مح���ددة، واإلعان الدوري عن مس���تهدف التضخم للجمهور، 
ووجود ترتيبات مؤسس���ية لضمان ُمس���اءلة المص���رف المركزي عن 
تحقيق هذا الهدف. بمعنى أن يتحلّى المصرف المركزي باإلستقالية 
في تحديد الهدف، وإستقالية في تحديد األدوات، وأن يتمتع أيضاً 

بمستوى عال من الشفافية، والخضوع للمساءلة.
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ويت���م ذلك م���ن خ���ال اإلعان الع���ام أله���داف رقمي���ة لمعدل 
التضخم المستهدف متوسط األجل، بحيث يشير هذا الهدف العددي 
للتضخم لمؤشر محدد السعر. على أن يكون تحقيق مستوى التضخم 
المستهدف هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية. إضافة إلى إعتماد 
المصرف المركزي على أس���لوب النظرة المستقبلية في تقدير معدل 
إستهداف التضخم المتوقع في المستقبل، أي أن إستهداف التضخم 
ه���ي عملي���ة صن���ع القرار، بمعن���ى أن توقع���ات المص���رف المركزي 
للتضخم لها دور مهم، حيث يتم تعيين أدوات السياس���ة النقدية التي 
تتفق مع الهدف في تقدير الضغوط التضخمية في المستقبل، وهذا 
بتوافر نموذج تس���تخدم كافة البيانات والمعلومات المتاحة والدقيقة 
للتنبؤ بالتضخم ووجود القدرة الفنية الازمة لصوغ السياسة النقدية 
باإلعتم����اد عل����ى مجموعة من المؤش����رات الرائدة مث����ل )الطلب والعرض 

والتنبوءات والنماذج التي يس���تخدمها المصرف المركزي وش���رحها 
للجمهور. 

م���ن ش���روط نج���اح اس���تراتيجية اس���تهداف التضخم مس���اءلة 
المص���رف المرك���زي في إنجاز مع���دل التضخم المس���تهدف كهدف 
رئيسي، أي تقديم تفسيرات مقبولة في حال إنحراف معدل التضخم 
عن معدله المستهدف. إرساء مبدأ اإلتصال المفتوح بين المصارف 
المركزية التي تستهدف التضخم والجمهور، المصارف والمستثمرين، 
األكاديميين، وس���ائل اإلعام، المراكز البحثية والمؤسسات الدولية، 

وهو ما يعرف بالشفافية، وهذا الذي بدوره يُعزز المصداقية. 
كم���ا يتطلب لنجاح إس���تراتيجية إس���تهداف التضخ���م، أن يتمتع 
المص���رف المركزي بدرجة عالية من اإلس���تقالية، بل ويراه العديد 
م���ن المهتمي���ن أنه أهم الش���روط التي تس���اعد المص���رف المركزي 

للوص���ول إلى الهدف النهائي، بحيث يت���م إعطاء المصرف المركزي 
إس���تقالية كاملة بتوجيه أدوات السياسة النقدية بشكل فعال وعدم 
تمويله لعجز ميزانية الحكومة إال وفق شروط صارمة.  فاإلستقالية 
تعطي المصرف المركزي قدراً أكبر من الحرية في إستخدام سياسته 

ال لبلوغ أهداف معينة.  النقدية وتوجيه أدواته بشكل فعَّ
من جانب آخر يحتاج نجاح سياسة استهداف التضخم إلى وجود 
أس���واق نقدي���ة ومالية متطورة، حتى يتم م���ن خالها تمرير توجهات 
السياس���ة النقدية إلى القط���اع الحقيقي. فنقط���ة البداية تتمثل في 
وجود س���عر فائدة السياسة النقدية الذي يعتمده المصرف المركزي 
كأس���اس لنق���ل توجهات السياس���ة النقدية إلى القط���اع المالي، مثل 
فائ���دة عملي���ات اإلقراض لليل���ة واحدة من قبل المص���رف المركزي 
في س���وق التعامات ما بين المصارف، أو سعر فائدة عمليات إعادة 

الش���راء في عمليات الس���وق المفتوحة، وهذا يس���تلزم تبني سياسة 
تطوير أدوات للسياس���ة النقدية قادرة على نقل أثر السياسة النقدية 

إلى القطاع الحقيقي )عبدالمنعم وطلحة 2020(.
إذاً م���ن خ���ال العرض الس���ابق، ف���إن المص���رف المركزي يقع 
علي���ه ال���دور األكبر في إدارة إس���تراتيجية إس���تهداف التضخم، فهو 
المس���ؤول األول عن تنفيذ هذه السياس���ة، وهو المعرض للمس���اءلة 
من قبل الش���عب والسلطة التشريعية ووسائل اإلعام. على أن يتمتع 
المصرف المركزي باإلس���تقالية الكافية لتحقيق معدل مس���تهدف 

للتضخم. 
د. عادل عبداهلل الكيالني
محاضر في كلية اإلقتصاد
 جامعة عمر المختار

الكلي، س����عر الفائ����دة، معدل 
التضخم، معدل سعر الصرف 

والمجاميع النقدية(.
عل���ى   يس���تلزم  كم���ا   
زيادة  المرك���زي  المص���رف 
الش���فافية في إس���تراتيجية 
تنفي���ذ السياس���ة النقدي���ة، 
م���ن خ���ال التواص���ل م���ع 
الجمه���ور واألس���واق ح���ول 
خط���ط وأهداف وق���رارات 
الس���لطات النقدي���ة، وزيادة 
المركزي  المصرف  مساءلة 
التضخم  أه���داف  لتحقي���ق 
من خال تصريح السياس���ة 
النقدية ألهدافها ومعدالتها 
الرقمية المستهدفة، إصدار 
االقتصادي���ة   البيان���ات 
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الدراسات واألبحاث والتقارير

التط��وراُت العالمي��ة األخيرة، وخصوصًا الحروب والتحالفات، ُتحّفزنا على طرح الس��ؤال حول َم��ن يملك موارد العالم. أصبح 
األمن الغذائي، وإمدادات النفط والغاز وتوزيعهما، وتوفير الرعاية الصحية، وإرتفاع األسعار إلى جانب النقص في المنتجات 

والخدمات األساسية للحياة مصدر قلق كبيرًا لسكان العالم.

يُقدم هذا المقال إحصاءات عالمية حول ملكية موارد العالم، مع التركيز بش���كل خاص على الدول الكبرى المنتجة للنفط والغاز والقمح 
والسكر. كما يُلقي المقال نظرة عامة على أحدث تطورات الحروب العالمية القائمة حالياً ومستجدات وباء »كوفيد-19«، ويُسلّط الضوء على 
تأثير الحروب على اإلقتصاد العالمي مع التركيز بشكل خاص على الغزو الروسي ألوكرانيا )حرب روسيا وأوكرانيا(، باإلشارة الى مؤشرات 
صندوق النقد الدولي IMF، ومنظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية OECD، واألونكتاد UNCTAD. ويُختتم المقال بالتوصيات للمصارف 
العربية للقيام بدور رئيسي في إدارة وضمان التوزيع العادل والمنصف لموارد العالم، وفي إصاح إختاالت الموارد العالمية من خال العمل 
على المستويين المحلي والعالمي، لتطوير سلسلة التوريد العالمية، وتعزيز اإلنتاج الزراعي والتقنيات، ومكافحة الحروب السيبرانية، وإجراء 

البحوث والتطوير واإلبتكار.

مَن يمتلك موارد العالم؟ 

إحصاءات حول موارد العالم 
يعرض هذا القس���م اإلحصاءات الدولية حول ملكية الموارد في 
العالم، مع التركيز بشكل خاص على البلدان التي تنتج النفط والغاز 

والقمح والسكر. 

النفط 

ي���درُّ النفط عائدات للدول التي لديه���ا إحتياطات نفطية كافية. 
بالنس���بة إلى اإلقتصادات التي تعتمد بش���كل كبير على الواردات. إن 
األح���داث واإلضطرابات ف���ي المناطق المنتجة للنفط، وإكتش���افات 
حق���ول النفط الجديدة، والتقدم في تكنولوجيا إس���تخراج النفط، له 
تأثير عميق على صناع���ة النفط. وتُحقق الدول األكثر إنتاجاً للنفط 

في العالم أرباحاً طائلة من إنتاجها.
وقد بلغ متوس���ط   اإلنتاج العالمي من النفط والس���وائل البترولية 

األخ���رى نح���و 95.5 ملي���ون برمي���ل يومي���اً ف���ي الع���ام 2021، وفقاً 
إلحص���اءات إدارة معلوم���ات الطاق���ة األميركية. إن أكب���ر ثاث دول 
منتج���ة للنفط ه���ي الواليات المتح���دة والمملكة العربية الس���عودية 
وروس���يا. وتن���درج كندا والصين ف���ي عداد أكبر خم���س دول منتجة 

للنفط. 

أهم الوقائع
	•رغم النمو المستمر في الطاقة المتجددة، ال يزال إنتاج النفط 

يلعب دوراً رئيسياً في اإلقتصاد العالمي. 
	•أكب���ر خمس دول منتجة للنفط هي الواليات المتحدة والمملكة 

العربية السعودية وروسيا وكندا والصين. 
	•إحتل���ت الواليات المتحدة مرتبة أكبر منتج للس���وائل البترولية 
ف���ي العالم في الع���ام 2013 وأكبر منتج للنفط الخ���ام في العالم في 
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العام 2018. 
	•تراجع اإلعتماد على إنتاج النفط من روس���يا بس���بب العقوبات 
الغربية، ولكن نفوذ روسيا في سوق النفط العالمية زاد بعد أن شكلت 
تحالف أوبك+ مع المملكة العربية السعودية وغيرها من المصدرين 

الرئيسيين. 
	•يُلّبي إنتاج الصين ما يزيد عن ثلث إس���تهاكها من النفط، مما 

يجعلها أكبر مستورد للبترول في العالم. 

أكبر منتجي النفط في العالم
نع���رض للبلدان األكثر إنتاجاً للنفط ف���ي العالم، بالتدّرج من األكبر 
الى األصغر إستناداً الى اإلحصاءات العالمية من إدارة معلومات الطاقة 
 United States Energy Information ف���ي الواليات المتحدة
صحيف���ة   ،Investopedia  ،  Knoema  ،Administration
س���كان العال���م World Population Review، مقاييس عالمية 
Worldometer، كتاب حقائق العالم الصادر عن وكالة المخابرات 

.CIA World Factbook المركزية
- المرتبة األولى: الواليات المتحدة األميركية

تُعتبر الواليات المتحدة أكبر منتج للس���وائل البترولية في العالم، 
بمتوس���ط   18.6 مليون برميل في اليوم )ب / ي( بنس���بة 20 % من 
اإلنتاج العالمي وفق اإلحصاءات في العام 2020. كما أنها أكبر منتج 

للنفط الخام.
- المرتبة الثانية: المملكة العربية السعودية  

تساهم المملكة العربية السعودية ب� 10.8 مليون برميل في اليوم 
بم���ا يمث���ل 11 % من إجمال���ي إنتاج العال���م من الس���وائل البترولية. 
وتمتل���ك 15 % م���ن إحتياطات النفط في العال���م. وهي أكبر مصدر 
للنفط الخام. وتجدر اإلش���ارة إلى أن المملكة العربية السعودية هي 

من أهم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك(.
يُمث���ل قطاع البترول حوال���ي 42 % من الناتج المحلي اإلجمالي 
للملكة، و87 % من إيرادات ميزانيتها، و90 % من عائدات التصدير. 
تتواج���د حقول النفط الرئيس���ية في المملكة العربية الس���عودية في 
مناط���ق الغوار، والس���فانية، وخريص، ومنيفة، والش���يبة، والقطيف، 

والخرسانية وبقيق. 
- المرتبة الثالثة: روسيا 

روس���يا هي م���ن أكبر منتج���ي النفط في العالم بمتوس���ط   10.5 
ملي���ون برمي���ل في اليوم في العام 2020، م���ا يمثل 11 % من اإلنتاج 

العالمي. 
تمت خصخصة صناعة النفط في روس���يا بعد س���قوط اإلتحاد 
الس���وفييتي، لك���ن الدولة فرضت منذ ذلك الحي���ن توطيداً وفرضت 

مزيداً من السيطرة على القطاع.
منعت العقوبات الغربية التي ُفرضت بعد الغزو الروسي ألوكرانيا 
في العام 2014 ش���ركات الطاقة الروس���ية من الوصول إلى أس���واق 

رأس المال، وتقنيات الحفر في الواليات المتحدة. وفي العام 2017، 
تم تش���كيل منظمة أوب���ك+ OPEC+ بقيادة روس���يا. وتلعب أوبك+ 

OPEC+ دوراً كبيراً في أسواق الطاقة العالمية. 
- المرتبة الرابعة: الصين

تمث���ل الصي���ن 5 % من إنتاج النفط ف���ي العالم، وإحتلت الصين 
مرتبة أكبر مستورد للنفط في العالم في العام 2017. وتُعتبر الصين 
ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الواليات المتحدة، حيث بلغ 
إس���تهاك الصي���ن من النفط 14.3 مليون برمي���ل في اليوم في العام 

.2021
- المرتبة الخامسة: كندا

تحت���ل كندا المرتبة الرابع���ة بين منتجي الس���وائل البترولية في 
العالم. المصادر الرئيسية إلنتاج النفط في كندا هي الرمال النفطية 
في ألبرتا، وحوض غرب كندا الرسوبي، والحقول البحرية األطلسية. 

الغاز

الغاز الطبيعي هو عبارة عن هيدروكربون طبيعي ووقود أحفوري 
غير متجدد، يتش���كل تحت س���طح األرض. يُس���تخدم الغاز الطبيعي 
للتدفئة والطبخ وتوليد الكهرباء. يُمكن أيضاً إستخدام الغاز الطبيعي 
كوقود للسيارات وفي صناعة الباستيك. في حين أن الغاز الطبيعي 
ال يزال يُس���اهم من الناحية الفنية ف���ي تغّير المناخ عند حرقه، فإنه 
يحترق أيضاً بش���كل أكثر نظافة من أنواع الوقود األخرى مثل الفحم 

والنفط. 

أكبر منتجي الغاز في العالم 
 نعرض للبلدان األكثر إنتاجاً للغاز في العالم بالتدرج من األكبر الى 
األصغر، إس���تناداً الى اإلحص���اءات العالمية م���ن إدارة معلومات الطاقة 
 United States Energy Information في الواليات المتح���دة
صحيف���ة   ،Investopedia  ،  Knoema  ،Administration
س���كان العال���م World Population Review، مقاييس عالمية 
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Worldometer، كتاب حقائق العالم الصادر عن وكالة المخابرات 
.CIA World Factbook المركزية

- المرتبة األولى: روسيا 
ل���دى روس���يا أكب���ر اإلحتياطات من الغ���از الطبيعي ف���ي العالم، 
وتُص���در غ���ازاً طبيعياً أكثر م���ن أي دولة أخرى، وتش���حن ما يقدر ب� 
238 مليار متر مكعب من الغاز، وفق إحصاءات العام 2020. وتشجع 

روسيا إستخدام الغاز الطبيعي في السيارات.
 - المرتبة الثانية: إيران

تمتل���ك إيران ثاني أكب���ر إحتياطي للغاز الطبيعي في العالم. تُعدُّ 
إي���ران م���ن أكثر المناطق الغني���ة بالنفط والغاز ف���ي العالم، حيث تم 
إكتش���اف ما يقرب من 145 حقًا هيدروكربونياً و297 خزاناً للنفط 
والغ���از، وهن���اك إمكاني���ة إكتش���اف المزيد. ف���ي الوق���ت الحاضر، 
تستخدم إيران جزءاً قليًا فقط من إحتياطها من الغاز، مّما يجعلها 
م���ن ال���دول القادرة على توفير كمّيات أكب���ر بكثير من الغاز الطبيعي 

في المستقبل. 
- المرتبة الثالثة: قطر 

تمتلك قطر ما يزيد قليًا عن 13 % من إجمالي إحتياطات الغاز 
الطبيع���ي في العالم. تقع غالبية إحتياطات الباد في حقل الش���مال 
البحري. في محاولة لتوس���يع صادراتها من الغاز الطبيعي وإستعادة 
مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المس���ال في العالم، بدأت قطر 
في التوسع في حقل الشمال وتخطط لزيادة اإلنتاج بنسبة 60 %. 

- المرتبة الرابعة: الواليات المتحدة
تمتلك الواليات المتحدة وفرة من إحتياطات الغاز الطبيعي، يقع 
أكبرها في تكس���اس وأوكاهوما ولويزيانا. تش���ير التقديرات إلى أن 
الواليات المتحدة لديها ما يكفي من الغاز الطبيعي لتستمر 60 عاماً 
في المس���تقبل. باإلضافة إل���ى إنتاجها من الغاز الطبيعي، تس���تورد 
الواليات المتحدة أيضاً الغاز الطبيعي من كندا والمكس���يك بواسطة 

خطوط األنابيب. 
- المرتبة الخامسة: المملكة العربية السعودية

تمتل���ك المملكة العربية الس���عودية خامس أكب���ر إحتياطي للغاز 
الطبيعي في العالم، ويقع معظمها في الخليج العربي. بإعتبارها أكبر 

مصدر للنف���ط الخام في العالم، تُخطط المملكة العربية الس���عودية 
لبدء تصدير الغاز الطبيعي أيضاً. بينما تعمل المملكة بشكل أساسي 
على النفط إلنتاج الطاقة، فإنها تخطط إلجراء التحول إلنتاج 70 % 

من طاقتها من الغاز الطبيعي و30 % من الطاقة المتجددة. 

القمح

القمح هو محصول يُزرع على نطاق واس���ع وبذوره تُس���تخدم في 
جمي���ع أنح���اء العال���م كغذاء أساس���ي. من بين آالف أصن���اف القمح 
المعروفة، أهمها القمح الش���ائع )aestivum Triticum( والقمح 
 .)T. Compactum( والقم���ح الناض���ج )T. durum( الصل���ب
ينمو القمح جيداً في مناخ معتدل مع موس���م نمو قصير إلى حد ما، 
وينت���ج دقيًقا متعدد اإلس���تخدامات وعالي الجودة. يُس���تخدم معظم 
دقي���ق القم���ح في صناع���ة المنتج���ات الغذائية، بما ف���ي ذلك الخبز 

والمعكرونة والحبوب والمعجنات والبسكويت والكعك وغيرها.
القمح هو ثاني أكثر الحبوب إنتاجاً بعد الذرة، والتجارة العالمية 
للقمح أكبر من جميع المحاصيل األخرى مجتمعة. في العام 2020، 

بلغ إجمالي اإلنتاج العالمي من القمح نحو 760 مليون طن. 
الصي���ن والهند وروس���يا هم م���ن أكبر ثاث منتجي���ن للقمح في 
العال���م، حيث يمثل إنتاجهما حوال���ي 41 % من إجمالي إنتاج القمح 
ف���ي العالم. الواليات المتحدة ه���ي رابع أكبر منتج للقمح في العالم. 
إذا ت���م إعتبار اإلتح���اد األوروبي كدولة واحدة، فإن إنتاجه من القمح 
يتج���اوز إنتاج أي دولة بإس���تثناء الصين. وذلك وف���ق مصادر قاعدة 
بيان���ات FAOSTAT - بيانات األغذي���ة والزراعة من قبل منظمة 
األغذية والزراعة لألمم المتحدة، والتوقعات السكانية العالمية التي 
نش���رتها األمم المتح���دة، والبنك الدول���ي، وصحيفة س���كان العالم، 

وإحصاءات إنتاج القمح الدولية على موقع »ويكيبيديا«.

تأثير غزو   روسيا ألوكرانيا على إنتاج القمح
غ���زو   روس���يا ألوكرانيا في العام 2022 ل���ه تأثير كبير على إنتاج 
القمح العالمي. تُمثل روس���يا وأوكراني���ا معاً ما يقرب من 30 % من 
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تجارة القمح العالمية. وقد أدى الغزو العس���كري الروس���ي ألوكرانيا 
في العام 2022 إلى إرتفاع أسعار القمح العالمية، مع تعّرض القدرة 
اإلنتاجي���ة ألوكراني���ا للخط���ر، وقّي���دت العديد من ال���دول العاقات 
التجاري���ة مع روس���يا أو أغلقته���ا. تُعد روس���يا أيضاً مورداً رئيس���ياً 
لألس���مدة، وه���و أمر حيوي لتعظي���م غلّة المحاصي���ل، مما يزيد من 

مخاطر األمن الغذائي في العالم في المستقبل. 

ال�سكر 

يتم إنتاج السكر في عدد كبير من دول العالم. السكر هو أيضاً 
م���ن الص���ادرات المهمة ف���ي العديد م���ن البلدان ف���ي جميع أنحاء 

العالم. 
ال���دول العش���ر األولى من حيث كمية الس���كر الت���ي تنتجها هي 
البرازي���ل والهن���د والصين وتايان���د والواليات المتحدة وباكس���تان 
والمكس���يك وروس���يا وفرنس���ا وألمانيا. وذلك وف���ق مصادر قاعدة 
بيان���ات FAOSTAT - بيانات األغذية والزراعة من قبل منظمة 
األغذي���ة والزراعة لألم���م المتحدة، والتوقعات الس���كانية العالمية 
الت���ي نش���رتها األمم المتح���دة، والبن���ك الدولي، وصحيفة س���كان 

العالم، وإحصاءات إنتاج القمح الدولية على موقع »ويكيبيديا«.
كان���ت الهند أول دولة منتجة للس���كر. غالباً ما يتم إنتاج الس���كر 
م���ن البنجر. وفقاً لمصادر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، 
هناك 124 دولة تنتج السكر. تُنتج جيبوتي أقل كمية من السكر، في 
حين أن دولة البرازيل القوية في أميركا الجنوبية تتفّوق بسهولة على 

كل دولة في العالم من حيث انتاج السكر.
تتكّون صناعة الس���كر بنسبة 80 % من إنتاج قصب السكر. يتم 
تقس���يم باقي إنتاج السكر إلى سكر البنجر، وسكر القصب، والسكر 
الخ���ام، وهن���اك كميات صغيرة ج���داً من أنواع الس���كر األخرى غير 
المصنف���ة. لم تع���د الصناعة العالمية لتصنيع الس���كر تتس���ارع كما 
كان���ت عليه في الس���ابق. وتش���هد صناعة الس���كر إنخفاض���اً طفيفاً 
ف���ي الوظائف واإلي���رادات والموظفين ومس���تويات اإلنتاج اإلجمالية 

للسكر، كما وتشهد أيضاً إنخفاضاً في المبيعات واإلنتاج. 

الحرب العالمية وإنتشار كوفيد- 19
نظ���رة عامة على الحقائق واألرقام الرئيس���ية للحرب الروس���ية 
على أوكرانيا، والحرب الس���يبرانية ذات الصلة والمعلومات المضللة 
عل���ى وس���ائل التواصل اإلجتماعي، وإنتش���ار »كوفي���د-19« المتزايد 

جّراء الحرب.

حقائق واأرقام الحرب الرو�سية على اأوكرانيا

ش���ّنت روسيا غزواً عسكرياً واس���ع النطاق على أوكرانيا في 24 
فبراي���ر/ ش���باط 2022. وقد تس���ّبب ذلك في مقت���ل أكثر من 900 

مدني، ودفع مايين األوكرانيين إلى الفرار إلى البلدان المجاورة. 
في 24 فبراير/ شباط 2022، أعلن فاديمير بوتين البدء بغزو 
ب���رّي، بحرّي وجوّي واس���ع النطاق على أوكرانيا، إس���تهدف األصول 
العس���كرية األوكرانية والمدن، ف���ي جميع أنحاء الباد. وأعلن رئيس 
الوالي���ات المتحدة جو باي���دن أن هذا الهجوم »غي���ر مبّرر«. وأصدر 
من���ذ ذلك الحين، عقوبات صارمة بالتنس���يق مع الحلفاء األوروبيين، 
تس���تهدف أربعة من أكبر البنوك الروس���ية، وصناع���ة النفط والغاز، 

وصادرات الواليات المتحدة التكنولوجية إلى روسيا.
وتواصل األمم المتحدة، ومجموعة الدول الس���بع G7، واإلتحاد 
األوروب���ي، ودول أخ���رى إدان���ة اإلج���راءات الروس���ية ودع���م القوات 
األوكرانية. في جلسة طارئة لألمم المتحدة، صّوتت 141 دولة عضواً 
من أصل 193 إلدانة الغزو الروسي ألوكرانيا. وطالبت روسيا بالوقف 
الف���وري إلس���تخدام القوة في أوكرانيا. وأص���درت الواليات المتحدة 
عقوب���ات متصاعدة على األصول المالية لوزير الخارجية الروس���ي، 
وقامت بإزاحة البنوك الروسية من النظام المالي العالمي »سويفت« 
SWIFT، ووضع���ت حظ���راً عل���ى واردات النف���ط والغ���از الطبيعي 

الروسي.
إس���تمّرت المفاوض���ات المباش���رة بي���ن روس���يا وأوكرانيا، حيث 
أعلنت روس���يا في أواخر مارس/ آذار 2022 أنها س���تُقلّص النشاط 
العس���كري بالقرب من كييف وتش���رنيغوف. في غضون ذلك، تُواصل 
القوات الروس���ية محاربة المدن األوكرانية الكبرى. تسّببت ضربات 
صاروخي���ة روس���ية ع���دة طويلة الم���دى، في إلحاق أضرار جس���يمة 
باألصول العسكرية األوكرانية، والمناطق السكنية الحضرية، والبنية 
التحتية لإلتصاالت والنقل في أوكرانيا. كما تعّرضت المستش���فيات 
والمجّمعات السكنية لقصف وتفجير. ويُواجه المدنيون في ماريوبول، 
وهي مدينة س���احلية في جنوب ش���رق أوكرانيا، أزمة نقص حاد في 

الغذاء والماء والحرارة. 
أدى ه���ذا الص���راع إلى توّتر ش���ديد في العاق���ات بين الواليات 
المتحدة وروس���يا، وزاد من خطر نش���وب صراع أوروبي على صعيد 
واس���ع. من المرجح أن تزداد التوترات بين روس���يا والدول المجاورة 
األعضاء في منظمة حلف ش���مال األطلسي )الناتو(. وسيكون للنزاع 
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ف���ي أوكرانيا تداعيات أوس���ع على التعاون المس���تقبلي في القضايا 
الحاسمة مثل األمن السيبراني وأمن الطاقة. علماً أن الغزو الروسي 
س���يُحدث صداماً بين القوى العالمية النووية، إذ إنه يُزعزع إستقرار 
المنطق���ة، ويُرهب المواطنين األوكرانيين. ويُؤثر أيضاً على التضخم 

وأسعار الغاز واإلقتصاد العالمي.
م���ن المرجح أن تصب���ح الحرب في أوكرانيا أكث���ر عنفاً. وتُفاقم 
هذه الحرب الكارثة اإلنس���انية على األرض في أوكرانيا، حيث يقطع 
القصف محطات الطاقة وخطوط اإلمداد األخرى، مما يؤدي بشكل 
فع���ال إل���ى محاصرة الناس داخل مناطق الح���رب في درجات حرارة 
تح���ت الصف���ر، م���ن دون كهرباء أو م���اء، مع تضاؤل   الغ���ذاء والوقود 

واإلمدادات الطبية.

الحرب ال�سيبرانية

كان���ت أوكرانيا هدفاً آلالف الهجمات الس���يبرانية في الس���ابق. 
في كانون األول )ديس���مبر( 2015، واجهت أوكرانيا هجوماً سيبرانياً 
عل���ى ش���ركات توليد الطاق���ة. وفي ديس���مبر )كان���ون األول( 2016، 
تعّرض���ت أج���زاء من كيي���ف إلنقطاع آخر للطاقة ف���ي أعقاب هجوم 
سيبراني إستهدف شركة مرافق أوكرانية. في يونيو/ حزيران 2017، 
تعّرض���ت أنظمة الكومبيوتر الحكومية والتجارية في أوكرانيا للهجوم 
الس���يبراني NotPetya، الذي نُسب إلى روسيا. وقد إنتشر الهجوم 
إل���ى أنظم���ة الكومبيوتر في جميع أنحاء العالم، وتس���ّبب في أضرار 
بمليارات الدوالرات. في فبراير/ش���باط 2022، تم إستهداف مواقع 
الحكوم���ة األوكرانية، بما في ذلك وزارتي الدفاع والداخلية والمواقع 
المصرفي���ة وغيرها من المنظمات التابعة لهجمات س���يبرانية، جنباً 

إلى جنب مع الغزو الروسي.
م���ن جانبه، دع���ا رئيس الواليات المتحدة، جو بايدن، الش���ركات 
والمؤسس���ات الخاص���ة ف���ي الوالي���ات المتحدة إلى »إغ���اق أبوابها 

الرقمية«، ألن المعلومات اإلس���تخباراتية تشير إلى أن روسيا تُخطط 
لهجوم إلكتروني على الواليات المتحدة. 

تدعم الس���لطات اإللكترونية ف���ي المملكة المتح���دة البريطانية 
أيضاً دعوات البيت األبيض لزيادة إحتياطات األمن السيبراني. 

تُعد روس���يا قوة عظمى على الصعيد التكنولوجي، ولديها العديد 
من الوس���ائل التقنية لش���ّن هجمات س���يبرانية مدّمرة عل���ى العالم. 
يخش���ى الخبراء من أن روس���يا قد تشّن هجوماً سيبرانياً ضد حلفاء 

أوكرانيا. 

اإلختراقات التي يخشى الخبراء منها هي:
	 الطاق���ة الس���وداء BlackEnergy الت���ي تس���تهدف البنية 
التحتي���ة: ف���ي الع���ام 2015، تعطلت ش���بكة الكهرباء ف���ي أوكرانيا 
بسبب هجوم س���يبراني يُسّمى 
BlackEnergy، مم���ا تس���ّبب 
ف���ي إنقط���اع التي���ار الكهربائ���ي 
قصي���ر األجل ل���� 80000 عميل 
لشركة مرافق في غرب أوكرانيا.

الس���يبراني  التدمي���ر  •	
يُمك���ن  ال  ال���ذي   NotPetya
أن  يُعتق���د  علي���ه:  الس���يطرة 
الهج���وم  ه���و   NotPetya
ف���ي  تكلف���ة  األكث���ر  الس���يراني 
العالم. وتتهم الواليات المتحدة، 
والمملك���ة المتح���دة، وس���لطات 
اإلتح���اد األوروبي، مجموعة من 
المتس���للين العس���كريين الروس 
في إس���تخدامه. وقد تم إخفاء البرنامج المدّمر في تحديث لبرنامج 
المحاس���بة الش���هير المس���تخدم في أوكرانيا، لكنه إنتشر في جميع 
أنحاء العالم، ودّمر أنظمة الكومبيوتر آلالف الش���ركات، وتس���ّبب في 

أضرار بنحو 10 مليارات دوالر )7.5 مليارات جنيه إسترليني(. 
	•الهجم���ات اإلجرامي���ة الس���يبرانية: في مايو/ أي���ار 2021، تم 
إع���ان حالة الطوارئ في عدد من الواليات المتحدة، بعدما تس���ّبب 

المتسلّلون في إغاق خط أنابيب نفط حيوي. 

الت�سليل على و�سائل التوا�سل الإجتماعي

أبل���غ موق���ع فيس���بوك Facebook ع���ن إرتف���اع ف���ي عملي���ات 
القرصنة، والمعلومات المضلّلة، وسط الغزو الروسي ألوكرانيا. وقد 
حاول قراصنة مرتبطون بروس���يا إقتحام حسابات ضباط عسكريين 
أوكرانيين، لتحميل مقاطع فيديو لجنود أوكرانيين مستس���لمين على 
مواقع الوسائط اإلجتماعية. هذا مثال عن إرتفاع عمليات القرصنة 
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الس���يبرانية والمعلومات المضلّلة، وس���ط الغزو الروس���ي ألوكرانيا. 
أبلغت فيس���بوك أيضاً عن زي���ادة في المعلوم���ات المضلّلة والدعاية 

المحلية في مختلف البلدان في العالم.

اإرتفاع اإ�سابات كوفيد - 19 

ح���ّذرت منظم���ة الصح���ة العالمية م���ن أن الحرب ف���ي أوكرانيا 
س���تزيد من إنتقال »كوفيد-19«، مما يُعّرض أعداداً كبيرة من الناس 
لخط���ر اإلصابة بأمراض خطرة. يقول بعض الخبراء: إن الحرب في 
أوكراني���ا وما تاه���ا من تدفق الاجئين إلى بل���دان أخرى، يُمكن أن 

يؤدي إلى إندالع موجة أخرى من »كوفيد-19«. 
باإلضاف���ة إلى اآلثار الوحش���ية للغزو الروس���ي، يُواجه الش���عب 
األوكران���ي هجوم���اً من األم���راض وتهديدات بإنتش���ار »كوفيد-19«، 
إذ يتجّم���ع الن���اس ف���ي األقبي���ة ومحطات مت���رو األنف���اق والماجئ 
المؤقتة لحماية أنفسهم من القصف. من المؤكد أن حاالت اإلصابة 

باألمراض سترتفع في غياب المياه والصرف الصحي المناسب.

التأثير على الموارد العالمية
ثمة تحلي���ل لتأثير الحرب القائمة حالياً عل���ى الموارد العالمية، 
واإلقتصاد العالمي، باإلش���ارة ال���ى آراء ووجهات نظر صندوق النقد 
الدول���ي، ومنظمة التعاون االقتص���ادي والتنمية )OECD(، ومؤتمر 

األمم المتحدة للتجارة والتنمية – األونكتاد.

موؤ�سرات �سندوق النقد الدولي

يتوق���ع صندوق النقد الدولي، أن غزو روس���يا ألوكرانيا قد يُغّير 
بش���كل أساس���ي النظام اإلقتص���ادي العالم���ي. تس���ّببت الحرب في 
أوكرانيا بأضرار إلقتصاد روسيا والدول المجاورة لها، ومن المتوقع 
أن تش���هد هذه الدول رك���وداً حاداً. إن العواق���ب اإلقتصادية للحرب 
ال يش���عر بها أطراف النزاع فقط، إذ إنه يُمكن للعقوبات المفروضة 
على روس���يا وإرتفاع أسعار إمدادات الطاقة أن تُلحق الضرر بالدول 

األخرى. ويُشير صندوق النقد الدولي )IMF( الى أن الحرب يُمكن 
أن يك���ون لها تأثير خطي���ر على اإلقتصاد العالمي. ويخّفض صندوق 
النقد الدولي توقعاته للنمو على مس���توى العالم. إلى جانب المعاناة 
واألزمة اإلنس���انية الناجمة عن الغزو الروس���ي ألوكرانيا، سيتعّرض 
اإلقتصاد العالمي بأكمله الى تباطؤ في النمو وتضخم في األسعار. 

ثمة ثالثة خطوط رئي�سية للتاأثيرات:

	•سيؤدي إرتفاع أسعار السلع األساسية مثل الغذاء والطاقة إلى 
زي���ادة التضخم، مما يؤدي بدوره إلى تآكل قيمة الدخل والتأثير على 

الطلب العالمي. 
	•س���تُواجه اإلقتصادات المجاورة تعطًا في التجارة، وساس���ل 
التوري���د والتحوي���ات، باإلضاف���ة إلى طف���رة تاريخية ف���ي تدفقات 

الاجئين. 
	•إنخف���اض الثقة في األعمال ولدى المس���تثمرين س���يكون لهما 

تأثير على أسعار األصول، مما يؤدي إلى تشديد األوضاع المالية.

تُعتبر روس���يا وأوكرانيا منتجين رئيس���يين للسلع األساسية، وقد 
تس���ّببت اإلضطرابات في إرتفاع األس���عار العالمية، وال سيما النفط 
والغ���از الطبيعي. وقف���زت تكاليف الغذاء، مع إرتفاع أس���عار القمح، 
حيث تش���كل أوكرانيا وروس���يا 30 % من الصادرات العالمية، لتصل 

إلى مستوى قياسي. 

إل���ى جانب التداعيات العالمية، س���تُواجه البل���دان صعوبات في 
التج���ارة المباش���رة والس���ياحة، باإلضاف���ة ال���ى المخاط���ر المالية. 
وستش���هد اإلقتص���ادات التي تعتمد عل���ى واردات النفط عجزاً مالياً 
وتجاري���اً ومزي���داً من ضغوط التضخ���م، إاّل أن بعض المصدرين في 

الشرق األوسط وأفريقيا قد يستفيدون من إرتفاع األسعار. 
ق���د تؤدي الزيادات الحادة في أس���عار الغذاء والوقود، إلى زيادة 
مخاط���ر اإلضطراب���ات ف���ي بع���ض المناطق، م���ن أفريقي���ا وأميركا 
الاتيني���ة وآس���يا الوس���طى، ومن المرّج���ح أن ت���زداد مخاطر األمن 

الغذائي في أجزاء من أفريقيا والشرق األوسط.
يُراجع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو. على المدى الطويل، 
قد تُغّير الحرب بش���كل أساس���ي النظام اإلقتصادي والجيوسياس���ي 
العالم���ي، في ح���ال تحوُّل تج���ارة الطاقة، وإعادة تش���كيل ساس���ل 
التوريد، وتجزئة ش���بكات الدفع، وإعادة النظر في حيازات العمات 
اإلحتياطي���ة. ويزي���د التوت���ر الجيوسياس���ي ف���ي مخاط���ر التفت���ت 

اإلقتصادي، وخصوصاً بالنسبة إلى التجارة والتكنولوجيا. 

موؤ�سرات الأونكتاد

يُظه���ر تقيي���م األونكت���اد الس���ريع لتأثي���ر الحرب عل���ى التجارة 
والتنمي���ة، أن اآلف���اق المس���تقبلية لإلقتص���اد العالمي، تزداد س���وءاً 
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بش���كل س���ريع، والوضع مثير للقلق بشكل خاص بالنسبة إلى البلدان 
األفريقية والبلدان األقل نمواً. 

يُظه���ر تقري���ر األونكتاد الذي نُش���ر ف���ي م���ارس/آذار 2022 
مخاط���ر مالي���ة، وتراجع اإلس���تثمارات ف���ي التنمية المس���تدامة، 
وعمليات إعادة تش���كيل معقدة لسلس���لة التوري���د العالمية، وتزايد 

تكاليف التجارة.
يدور القلق حول عاملين أساسيين في أسواق السلع، هما الغذاء 
والوقود. أوكرانيا وروسيا لهما دور كبير في أسواق األغذية الزراعية 
ف���ي العال���م، وهما يمثان 53 % من التج���ارة العالمية في زيت دوار 
الشمس والبذور و27 % في القمح، وذلك يُنذر بالخطر بشكل خاص 
للدول النامية، حيث يس���تورد ما يصل إلى 25 دولة أفريقية، بما في 
ذلك العديد من البلدان األقل نمواً، أكثر من ثلث قمحها من روس���يا 
وأوكراني���ا. والحص���ة تزي���د عن النص���ف في بعض الدول. وس���يؤثر 
اإلرتفاع الشديد في أسعار الغذاء والوقود على الفئات األكثر ضعفاً 
في البلدان النامية، مما يزيد الضغط على العائات األكثر فقراً التي 
تنف���ق الجزء األكبر من دخلها على الغ���ذاء، وذلك يؤدي إلى المعاناة 

والجوع.
وفًقا إلحصاءات األونكتاد، تتكون أكثر من 5 % من سلّة واردات 
البل���دان األكثر فقراً من المنتجات، التي يُرّجح أن تواجه إرتفاعاً في 

األسعار بسبب الحرب. الحصة أقل من 1 % للبلدان الغنية. 
ال يُمكن إس���تبعاد مخاطر اإلضطراب���ات المدنية، ونقص الغذاء 
والرك���ود الناجم ع���ن التضخم، ال س���يما بالنظر إلى الحالة الهّش���ة 

لإلقتصاد العالمي بسبب جائحة »كوفيد-19«. 
إن اإلج���راءات التقييدي���ة عل���ى الخط���وط الجوي���ة، والمخاوف 
األمنية تُعّقد جميع طرق التجارة التي تمرُّ عبر روسيا وأوكرانيا. تُعدُّ 

البلدان مكوناً جغرافياً رئيسياً للجسر البري األوراسي.
ف���ي العام 2021، أش���ار مؤتمر األمم المتح���دة للتجارة والتنمية 
)األونكتاد( إلى أن زيادة معدل الشحن أثناء الجائحة، أدى إلى إرتفاع 
األسعار العالمية بنسبة 1.5 %، مع تأثيرات كبيرة بشكل خاص على 
اإلقتصادات الضعيفة في الدول الصغيرة النامية والدول النامية غير 

الساحلية وأقل البلدان نمواً. 

OECD موؤ�سرات منظمة التعاون الإقت�سادي والتنمية

وفًق���ا لمنظمة التع���اون اإلقتص���ادي والتنمي���ة OECD، يُمكن 
للح���رب ف���ي أوكراني���ا أن تُخّفض النم���و اإلقتص���ادي العالمي بأكثر 
م���ن نقطة مئوي���ة واحدة في الس���نة األولى بعد الغزو، وقد يتس���ّبب 
التأثير أيضاً في ركود عميق في روس���يا، إذا إس���تمرت الحرب. كما 
ح���ّذرت منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية من أن الصراع قد يرفع 
األس���عار عالمياً بنحو 2.5 %. ورغم أن روسيا وأوكرانيا ال تشكان 
سوى نسبة صغيرة من اإلقتصاد العالمي، إاّل أنهما منتجان ضخمان 

للمواد الخام. 
وتتوق���ع منظمة التعاون اإلقتص���ادي والتنمية في بحثها الجديد، 
أن أس���عار النفط س���تظل مرتفعة بمقدار الثلث والغاز بنسبة 85 % 

والقمح بنسبة 90 %. 
خ���ارج روس���يا وأوكرانيا، أش���ارت منظم���ة التع���اون اإلقتصادي 
والتنمية إلى أن معظم األلم س���يكون محسوس���اً في أوروبا، بما يصل 

إلى 1.4 % مما يؤدي إلى تدمير اإلقتصاد.
تعتم���د أوروبا بش���كل كبير على روس���يا وأوكرانيا ف���ي إمدادات 
الطاق���ة والغذاء. ووفق���اً لمنظمة التعاون االقتص���ادي والتنمية، فإن 
التأثير اإلقتصادي العالمي للحرب األوكرانية س���يطال أفقر الفئات. 
ستش���عر األُس���ر في جميع أنحاء العالم بالغزو الروسي ألوكرانيا من 
خال إرتفاع أس���عار الطاق���ة والغذاء، مع إضطراب���ات التجارة التي 

تُسهم في إضعاف النمو اإلقتصادي العالمي بشكل كبير.

دور المصارف العربية في حوكمة

 وموازنة موارد العالم 
تكش���ف التحالي���ل اإلقتصادية لمنظم���ة التع���اون اإلقتصادي 
والتنمي���ة، وصن���دوق النق���د الدول���ي، واألونكتاد، ع���ن تأثير كبير 
للحرب الروسية على أوكرانيا، ومخاطر على الموارد واإلقتصادات 
العالمي���ة. يتجلى ذل���ك في إرتفاع األس���عار، والتضخم، والحواجز 
التجاري���ة، وأزم���ة الرعاي���ة الصحي���ة، والهجم���ات الس���يبرانية. 
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وي���ؤدي ذلك إلى اإلنكم���اش اإلقتصادي والركود 
ر أفق���ر البلدان م���ن اآلثار  التضخم���ي م���ع تضرُّ

السلبية. 
التالي���ة  بالتوصي���ات  نتق���دم  علي���ه،  بن���اًء 
للمص���ارف والحكوم���ات ف���ي ال���دول العربي���ة، 
للقي���ام بدور رئيس���ي في حوكم���ة وإدارة وضمان 
التوزيع الع���ادل، والمنصف للموارد العالمية، من 
خال العمل المش���ترك على المستويين المحلي 

والعالمي. 

أواًل: تطوير سلسلة التوريد العالمية
يج���ب عل���ى المص���ارف والس���لطات العربية 
اإلس���تثمار في تطوير سلس���لة التوريد العالمية، 
لضمان إس���تمرار تدف���ق التج���ارة العالمية ومنع 
إنسداد التجارة. يجب أيضاً المساهمة في وضع 
المعايي���ر العالمية لتتبع األداء التجاري. علماً أن 
التكنولوجيا هي عامل التمكين الرئيسي في هذا 

المجال. 

بكثافة في البحث والتطوير واإلبتكار من أجل: 
- تقييم التأثيرات. 
- إتخاذ القرارات. 

- تطوير البُنى التحتية.
- تسريع التحّول الرقمي. 

- ضمان األمن. 
- ضمان التوزيع العادل للموارد. 

خامسًا: إستكشاف مصادر بديلة للطاقة 
يجب على المصارف والس���لطات في الدول العربية، اإلستثمار 
في مصادر جديدة للطاقة ودعم أفقر الدول في مواجهة اإلختال 
العالمي والس���يطرة غير العادلة على م���وارد العالم جّراء الحروب 

والمنازعات. 

سادسًا: مواجهة األزمة الصحية العالمية 
يجب على المصارف والس����لطات في ال����دول العربية، العمل 
المش����ترك لمنع حدوث أزمة صحية عالمية ج����ّراء »كوفيد-19« 
الجدي����دة، باإلضاف����ة إل����ى زيادة األوبئ����ة األخ����رى، الناجمة عن 
الح����رب والاجئي����ن، وتده����ور الظروف المعيش����ية ف����ي مناطق 

الحرب. 

الدكتورة سهى معاد

ثانيًا: تعزيز اإلنتاج والتقنيات الزراعية 
يجب على المصارف والس���لطات العربية اإلستثمار في تطوير 
قط���اع الزراع���ة لتعزيز اإلنت���اج الغذائي من أجل معالجة مش���اكل 
األمن الغذائي التي تس���ّببها الصراع���ات العالمية في البلدان التي 
تتص���ّدر قائمة ال���دول المنتجة لموارد العال���م. وعليه يتوجب على 
المص���ارف والس���لطات العربية دع���م برامج تنمي���ة القدرات على 
نطاق واس���ع للمزارعين والش���ركات الصغيرة والمتوس���طة العاملة 
في اإلنتاج الزراعي. كما أن اإلس���تثمار ف���ي التكنولوجيا الزراعية 

مهم للغاية.

ثالثًا: مواجهة الحروب السيبرانية
ق���د تك���ون الح���روب الس���يبرانية أكث���ر تدمي���راً م���ن الح���روب 
الحقيقي���ة، كما ورد أعاه عن الهجمات الس���يبرانية الروس���ية التي 
إستهدفت أوكرانيا والواليات المتحدة، والمملكة المتحدة. وتسّببت 
الحروب السيبرانية بأضرار للبنية التحتية وال يُقتصر تأثيرها على 
قطاع التكنولوجيا وحس���ب، بل يمتد إل���ى جميع الموارد والمنتجات 
والخدم���ات الحيوية في اإلقتصادات. وعليه يتوجب على المصارف 
والس���لطات ف���ي الدول العربية، بناء الق���درات والمهارات في مجال 
المرونة السيبرانية، والتنبؤ بالحروب اإللكترونية ومنعها ومكافحتها. 

رابعًا: البحث والتطوير واإلبتكار 
يتوجب على المصارف والسلطات في الدول العربية اإلستثمار 
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 إرتفع���ت األرب���اح الصافية 
لمجموع���ة بن���ك قط���ر الوطني 
QNB بنسبة 4 % في النصف 
األول م���ن الع���ام 2022، لتبل���غ 
7.018 مليار ري���ال مقابل 6.77 
مليار ري���ال في الفترة عينها من 

العام 2021.
وأف���اد البن���ك في بي���ان، إن 
ربحية الس���هم بلغ���ت 0.71 ريال 
قط���ري ف���ي النص���ف األول من 
ربحي���ة  مقاب���ل   ،2022 الع���ام 

إرتفاع أرباح بنك قطر الوطني  4%
 في النصف األول من 2021

حّق���ق بنك قط���ر الوطني األهل���ي QNB صافي أرب���اح مجمعة 
بقيم���ة 4.754 مليار جنيه ف���ي نهاية النصف األول من العام 2022، 

مقابل 4.098 ملياراً في نهاية النصف األول من العام 2021.
وكش���فت القوائم المالية المجمع���ة للبنك عن تحقيق صافي ربح 
بلغ 2.545 مليار جنيه، ما بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران 2022، 

مقابل 2.131 ملياراً ما بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران 2021.
وكش���فت القوائم المالية المجمع���ة للبنك عن تحقيق صافي ربح 
بلغ 2.545 مليار جنيه ما بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران 2022، 

مقابل 2.131 ملياراً ما بين أبريل/ نيسان، ويونيو/ حزيران 2021.
وبل���غ عائ���د القروض واإليرادات المش���ابهة نح���و 19.236 مليار 
جني���ه في نهاي���ة يونيو/ حزي���ران 2022، مقاب���ل 15.141 ملياراً في 

نهاية يونيو/ حزيران 2021.
وبلغت تكاليف الودائع والتكاليف المش���ابهة 10.325 مليار جنيه 
ف���ي نهاية يوني���و/ حزي���ران 2022، مقابل 7.770 ملي���اراً في نهاية 

يونيو/ حزيران 2021.
وس���ّجل صاف���ي الدخ���ل م���ن العائد واألتع���اب والعم���والت نحو 

»قطر الوطني الأهلي«  QNB يُحقّق اأرباحًا مجّمعة 

 6.93 مليار جنيه في نهاية يونيو )حزيران( 2022

األخبار والمستجدات

10.052 ملي���ار جنيه في نهاية يونيو/ حزيران 2022، مقابل 8.356 
ملياراً في نهاية يونيو/ حزيران 2021.

 QNB من جهة أخرى، س���ّجلت ودائع بنك قطر الوطني األهلي
نح���و 337.176 مليار جنيه في نهاية يوني���و/ حزيران 2022، مقابل 
295.491 ملياراً في نهاية ديسمبر/ كانون األول 2021، بزيادة بنسبة 

.% 14
وكش���فت القوائم المالية المجمعة أن إجمالي قروض وتسهيات 
العم���اء س���جلت193.992  ملي���ار جنيه ف���ي نهاية يوني���و/ حزيران 
2022، مقابل 172.828 مليار جنيه في نهاية ديس���مبر/ كانون األول 

2021، بزيادة بنسبة 12 %.
وإرتف���ع إجمالي أصول البنك ليُس���جل 406.115 مليار جنيه في 
نهاية يوليو/ تموز 2022، مقابل 359.568 ملياراً في نهاية ديسمبر/ 

كانون األول 2021، بإرتفاع بنسبة 13 %.
وحّق���ق بنك قط���ر الوطني األهلي QNB صاف���ي أرباح مجمعة 
بقيم���ة 4.754 مليار جنيه ف���ي نهاية النصف األول من العام 2022، 

مقابل 4.098 ملياراً في نهاية النصف األول من العام 2021.
وكشفت القوائم عن تحقيق صافي ربح بلغ 2.545 مليار جنيه ما 
بين أبريل/ نيس���ان ويونيو/ حزي���ران 2022، مقابل 2.131 ملياراً ما 

بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران 2021.
وس���ّجلت أرباح البنك قبل ضرائب الدخل 6.935 مليار جنيه في 
نهاي���ة النصف األول من الع���ام 2022، مقابل 5.781 ملياراً في نهاية 

النصف األول من العام 2021.
وبل���غ عائ���د القروض واإليرادات المش���ابهة نح���و 19.236 مليار 
جني���ه في نهاي���ة يونيو/ حزي���ران 2022، مقاب���ل 15.141 ملياراً في 

نهاية يونيو/ حزيران 2021.

للس���هم بلغ���ت 0.68 ريال ف���ي الفترة عينه���ا من الع���ام 2021. وبلغ 
إجمال���ي الموجودات 1.124 مليار ريال قطري، بزيادة نس���بتها 6 %  

عن الفترة المنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2021.
يُذكر أن بنك قطر الوطني تأسس في العام 1964، ويبلغ رأسماله 
9.236 ملي���ار ريال، ويتواجد في أكثر من 31 دولة عبر ثاث قارات، 

ويعمل به أكثر من 27 ألف موظف من خال أكثر من ألف موقع.
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األخبار والمستجدات

بيت التمويل الكويتي يعلن موافقة »المركزي« 
على اإلستحواذ على »األهلي المتحد« البحريني

أعل��ن بي��ت التموي��ل الكويتي 
)بيت��ك( تلقي��ه موافق��ة بنك 
ش��أن  ف��ي  المرك��زي  الكوي��ت 
 %  100 عل��ى  اإلس��تحواذ 
البن��ك  رأس��مال  أس��هم  م��ن 
البحرين��ي،  المتح��د  األهل��ي 
مجل��س  »إن  »بيت��ك«  وأف��اد 
اإلدارة س��يعقد إجتماع��ًا بعد 
إنته��اء جلس��ة الت��داول أخيرًا 
لإلط��الع عل��ى خطاب��ات بنك 
وجه��از  المرك��زي  الكوي��ت 
ومش��روع  المنافس��ة  حماي��ة 
أن��ه  مؤك��دًا  اإلس��تحواذ«، 
تط��ورات  أي  ع��ن  »س��يفصح 
الموض��وع ف��ورًا وتباعًا  تخص 

حرصًا على الشفافية ومصالح المساهمين والمتعاملين معه«.

وأُسس »بيتك« في العام 1977 وأدرج في بورصة الكويت في عام 
1984 ويبلغ رأس���ماله المصرح به 1.3 مليار دينار )نحو 3.9 مليارات 
دوالر( ويق���دم الخدمات المصرفية وش���راء وبيع العقارات والتأجير، 
فيما تأس���س بنك األهلي المتح���د البحريني في العام 2000  وأُدرج 
في بورصة الكويت في العام 2006 ويبلغ رأسماله المصرح به ثاثة 

مليارات دوالر.

وفي وقت سابق قال حمد المرزوق رئيس مجلس اإلدارة في بيت 
التمويل الكويتي إنه »عند اإلنتهاء من اإلجراءات، س���ينجم عنه أكبر 
كيان مصرفي في الكويت بقيمة تقترب من 94 مليار دوالر، وسيكون 

سادس أكبر مصرف في دول مجلس التعاون الخليجي«.
من جهة أخرى، أظهرت أرقام صادرة عن بنك الكويت المركزي، 
إرتفاع عرض النقد بمفهومه الواس���ع بنسبة نحو 0.1 % خال مايو 
)أيار( 2022 على أس���اس شهري ليبلغ نحو 4.1.6 مليار دينار كويتي 

)137 مليار دوالر(.
وقال���ت إدارة البح���وث االقتصادي���ة التابع���ة للبنك ف���ي جداول 

إحصائي���ة، »إن ودائع القطاع الخاص ل���دى البنوك المحلية بالدينار 
إرتفع���ت 0.6 % في مايو )أي���ار( 2022، لتبلغ 37 مليار دينار )122 

مليار دوالر(«.

وأضاف���ت إدارة البح���وث: »أن ودائع القط���اع الخاص بالعمات 
األجنبي���ة إرتفعت 0.7 % لتبلغ 2.6 ملي���ار دينار )نحو 8.6 مليارات 
دوالر(، ف���ي حين إرتفع إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على 
البن���ك المركزي بالدينار متمّثًا بس���ندات البنك المركزي بنس���بة 

3.4 % إلى ثاثة مليارات دينار )9.9 مليارات دوالر(«.
وأوضح���ت إدارة البحوث »أن إجمالي موجودات البنوك المحلية 
إرتفع بنس���بة 1.2 % ليسجل 83 مليار دينار )274 مليار دوالر(، في 
حين إرتفع صافي الموجودات األجنبية لدى البنوك المحلية 0.3 % 

ليبلغ 5.7 مليار دينار )18.8 مليار دوالر(«.
وذك���رت اإلدارة »أن ودائع ألجل ل���دى البنك المركزي قفزت في 
ماي���و )أي���ار( 2022 بنح���و 45 % لتبل���غ 3.3 مليارات دين���ار )10.8 
مليار دوالر(، في حين إرتفعت أرصدة التسهيات اإلئتمانية النقدية 
)الق���روض( بنس���بة 1.6 % لتبل���غ 44.8 ملي���ار دين���ار )147.8 مليار 

دوالر(«.
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أعلنت المملكة المتحدة، فرض ضريبة إس���تثنائية على ش���ركات 
الطاقة العماقة، كاش���فة في الوقت نفس���ه عن خطة دعم بقيمة 15 

جنيهاً إسترلينياً على خلفية إرتفاع التضخم.
وتوق���ع وزير المالية البريطاني ريش���ي س���وناك، »أاّل يتجاوز أثر 
حزمة الدعم نقطة مئوية واحدة فقط في معدالت التضخم«، موضحاً 
أنه بالنس���بة إلى الضريبة على شركات الطاقة، فإنها »ستدخل حّيز 
التنفيذ رسمياً بدءاً من 26 مايو/ أيار 2022، حيث تطبق على أرباح 

الشركات النفطية التي تحققها بعد ذلك التاريخ«.
وخلص الوزير س���وناك إلى أن الضريبة س���تكون بنس���بة 25 % 
على صافي األرباح لمدة 12 ش���هراً«، الفت���اً إلى »أن الجدول الزمني 

كيف ستساعد حزمة الدعم البريطانية لألُسر في الحّد من إرتفاع التضخم؟

نم���ا اإلقتص���اد المص���ري بنس���بة 7.8 % في 
األشهر التس���عة األولى من السنة المالية الحالية، 
الت���ي تنته���ي في يوني���و/ حزي���ران 2022، مقارنة 
بنس���بة 1.9 % قب���ل عام. ويُتوق���ع أن يصل معدل 
النمو الحقيقي إلى 6.2 % في نهاية العام المالي 

الجاري، بحسب توقعات حكومية.
وأش���ار أحمد عادل رئيس البحوث في ش���ركة 
مص���ر كابيتال، إل���ى »أن الداعم األكب���ر للنمو كان 
اإلنف���اق اإلس���تهاكي م���ع النمو الكبي���ر في قطاع 

المطاعم والفنادق«.

حرب أوكرانيا قد تلقي بظاللها على أداء اإلقتصاد المصري

األخبار والمستجدات

المحدد من قبل الحكومة، هو 3 سنوات«.

وتوق���ع أحمد عادل نوعاً من التباطؤ في الربع الرابع من الس���نة 
المالية الحالية، »مع ظهور التأثير األكبر لتبعات الحرب الروسية في 

أوكرانيا«، لكنه يرى »أن أداء العام بأكمله ال يزال زال مدعوماً باألداء 
القوي في النصف األول من العام المالي«.

تعت���زم المفوضية األوروبية دعم مصر ب���� 100 مليون دوالر من أجل 
تأمي���ن الموقف الغذائي خال الفترة المقبل���ة، ومواجهة تداعيات وقف 

تصدير القمح من روسيا وأوكرانيا بسبب الحرب.
وقالت رئيسة المفوضية األوروبية، أورسوال فون دير الين في مؤتمر 
صحفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيس���ي: »إن أوروبا س���تدعم 
مص���ر ب� 100 ملي���ون دوالر من أجل تأمين الموقف الغذائي خال الفترة 

المقبلة، ومواجهة تداعيات وقف تصدير القمح بسبب أزمة أوكرانيا«.
يأتي المؤتمر الصحفي المشترك بعد مباحثات أجرتها فون دير الين 

م���ع الرئيس المصري لزيادة التعاون بي���ن الجانبين، وتعزيز الروابط في 
العديد من الموضوعات، ومواجهة األزمات التي يشهدها العالم حالياً.

 وأف���ادت رئيس���ة المفوضي���ة األوروبي���ة ب���أن المباحث���ات ناقش���ت 
موضوع���ات ع���دة أهمه���ا األمن الغذائ���ي، وما س���ّببته األزمة الروس���ية 

األوكرانية في وقف إمداد الحبوب للعالم أجمع.
وأوضحت أن أوروبا ستدعم مصر ب� 100 مليون دوالر حالياً لتشجيع 
اإلس���تثمار في قطاع الزراعة، وتأمين الموقف الغذائي، كما أنها ستدعم 

المنطقة ب�3 مليارات يورو لمواجهة تداعيات األزمة.

دعم مالي أوروبي لتأمين الموقف الغذائي في مصر
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بع���د إجتم���اع مجل���س اإلدارة أخيراً، أعل���ن بنك ABC عن تقاعد رئيس���ه 
التنفيذي د. خالد كعوان بدءاً من أول آب/ أغسطس 2022.

وق���د أنه���ى إع���ان د. كعوان المناقش���ات ح���ول رغبته في التقاع���د والتي 
إس���تمرت ألكث���ر من عام م���ع رئيس مجل���س اإلدارة. ويمثل ه���ذا اإلعان نهاية 
مسيرة مهنية حافلة إستمرت 31 عاماً مع المجموعة، أمضى آخر عشر سنوات 

منها كرئيس تنفيذي. 
وإنض���م د. كعوان لبنك ABC في العام 1991 وش���غل ع���دداً من المناصب 
المحلية والعالمية الرئيس���ية في المجموعة حتى العام 2009، عندما تم تعيينه 

نائباً للرئيس التنفيذي للمجموعة. 
وعّي���ن مجلس اإلدارة، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC صائل 
الوع���ري في منصب »القائم بأعمال الرئي���س التنفيذي للمجموعة«، إعتباراً من 
أول آب/ أغس���طس 2022. ويُعتبر الوعري قائداً منذ فترة طويلة في مجموعة 
بنك ABC، وكان بمثابة القوة الدافعة وراء التحّول اإلستراتيجي الرقمي للبنك 

في اآلونة األخيرة.
وحتى نهاية العام 2022، س���يمرُّ البنك بفترة إنتقالية أثناء نش���ره لتقييماته 
وخطط���ه نحو التعاقب الدائم. وس���يبقى د. كعوان مرتبًط���ا بالمجموعة كرئيس 
لمجالس إدارة ABCIB وABC SA وبنك ABC البرازيل، كما سيُواصل دعم 

الوعري في عملية اإلنتقال المخطط لها.
وبالنياب���ة عن مجلس إدارة بنك ABC، أعرب رئيس مجلس اإلدارة صديق 
الكبي���ر ع���ن إمتنان���ه العميق للدكت���ور كعوان عل���ى خدمته الطويلة، مش���يراً إلى 
»اإلنج���ازات العديدة التي حّققها البن���ك في ظل قيادته«، قائًا: »أتقدم بخالص 
الش���كر للدكتور خالد على خدمته المتميزة للبنك، وإلتزامه الدائم بقيمنا. وقد 

شهد البنك خال فترة عمله العديد من اإلنجازات البارزة«.
م���ن جانب���ه، أوض���ح الدكتور خال���د كعوان: »أش���كر مجل���س اإلدارة وجميع 
أصحاب المصلحة على دعمهم الكبير. لقد كان شرفاً وإمتيازاً لي أن أكون قادراً 

األخبار والمستجدات

الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC د. خالد كعوان
يعلن عن تقاعده بدءًا من أول آب/ أغسطس 2022

د. خالد كعوانصائل الوعريصديق الكبير

على المساهمة في نجاح المجموعة وإعادة تأكيد سمعتها القوية في السوق«.
م���ن جهته، ق���ال صائل الوعري: »أش���كر مجل���س اإلدارة عل���ى ثقته، فلدى 
المجموع���ة أجن���دة تحّول طموحة نس���عى إلى تحقيقها، وال ن���زال نلتزم التركيز 

الكامل على اإلنجاز التام والناجح لتحقيق هذا المسعى«.

»موديز«  ترفع التصنيفات اإلئتمانية 
لبنك اإلمارات دبي الوطني

رفعت وكال���ة »مودي���ز«، التصنيفات اإلئتماني���ة طويلة األجل 
لبنك اإلمارات دبي الوطني إلى درجة A2  من A3، والتصنيفات 
اإلئتمانية قصيرة األجل إلى P-1 من P-2. كما أبقت الوكالة على 
التصنيفات اإلئتمانية للمجموعة عند »نظرة مستقبلية مستقرة«. 
ويق���ول ش���اين نيلس���ون، الرئي���س التنفي���ذي لمجموعة بنك 
اإلم���ارات دبي الوطني: إنه من دواعي س���رورنا »أن يحظى البنك 
بالتقدير من قبل وكالة »موديز« من خال رفع تصنيفاته اإلئتمانية 
إل���ى درج���ات متقدمة، وذل���ك بناًء على ق���وة ميزانيت���ه العمومية 
والمرونة التي يتمتع بها في التكّيف مع الظروف المتغيرة وتحسن 
ربحيت���ه. كم���ا يفخر بن���ك اإلمارات دب���ي الوطني بتس���خير هذه 
الق���درات القوية لديه لدعم خطط الخمس���ين اإلقتصادية لدولة 
اإلم���ارات العربية المتحدة، والهادف���ة إلى تحقيق قفزة نوعية في 
نمو اإلقتص���اد الوطن���ي للدول���ة، وتطوي���ر بيئة األعم���ال المحلية 

وتعزيز مكانة الشركات اإلماراتية على النطاق العالمي«. 
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في خطوة تؤكد إلتزامها تجاه دولة اإلمارات العربية المتحدة والمنطقة عمومًا، أعلنت »ماس��تركارد« سلس��لة من التغييرات 
القيادية الهادفة إلى توس��يع حضور الش��ركة وعملياته��ا اإلقليمية والدولية، ومواصلة رحلة النم��و واإلبتكار الناجحة التي 

إستمرت على مدار 35 عامًا.
وخ��الل ه��ذه المرحلة، كانت »ماس��تركارد« في طليعة رحل��ة التحّول الرقمي واإلبت��كار في التقني��ات الرقمية، حيث عملت 
الش��ركة، عب��ر مكاتبه��ا اإلقليمية، عل��ى تقديم الدع��م للمئات من المنتج��ات من خالل ش��بكتها متعددة القن��وات، بما في 
ذل��ك ع��دد من الخدم��ات والمنتجات األولى م��ن نوعها على مس��توى العالم، والتي ج��رى تصديرها من المنطقة إلى ش��بكة 

»ماستركارد« العالمية.

»ماستركارد«: تغيّرات في عملياتنا الدولية 
في إطار جهود التوسع والتطوير وتعزيز حضورنا

 في الشرق األوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية

األخبار والمستجدات

وإعتباراً من أول يناير/ كانون الثاني 2022، باتت منطقة أوروبا 
الش���رقية والشرق األوس���ط وأفريقيا تضم 81 من أصل 210 أسواق، 
تعمل فيها »ماس���تركارد« على مستوى العالم. وتماشياً مع طموحاتها 
بتعزي���ز حضورها المحلي، ضمن األس���واق الت���ي تعمل فيها، تتواجد 
الش���ركة راهناً في 22 دولة من المنطقة، مع وجود مكاتب جغرافية 
ف���ي كل من اإلمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية الس���عودية، 

وجنوب أفريقيا، وتركيا، وأوكرانيا، وكينيا وغيرها من األسواق.

ترقية راجو مالهوترا لمنصب الرئيس المشارك 
لألسواق الدولية لدى »ماستركارد«

يش���غل راجو مالهوترا، وهو حالياً رئيس منطقة الش���رق األوسط 
وأفريقي���ا، منص���ب الرئي���س المش���ارك لألس���واق الدولي���ة. ويتولى 
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إس���تراتيجيات  تطوير  مسؤولية 
وتنمي���ة  والمبيع���ات  األعم���ال 
المنتج���ات  وإدارة  األعم���ال، 
وعملي���ات التواصل، مع العماء 
والجهات التنظيمي���ة في أوروبا 
وأفريقي���ا  األوس���ط  والش���رق 

وآسيا وأميركا الاتينية.
إل���ى  إنضمام���ه  ومن���ذ 
»ماس���تركارد« في العام 2000، 

س���اهم في تس���ريع إعتماد تقنيات الذكاء اإلصطناع���ي وغيرها من 
التقني���ات التنبوئي���ة، لتعزيز مه���ارات الفريق الرائدة ف���ي الصناعة، 
وتحس���ين قدرته على إيجاد حلول للمش���كات الت���ي تواجه العماء. 
وتستفيد شركة »ماستركارد« Advisors من المعلومات والتحليات 
واإلستش���ارات المس���تمدة من البيانات لمس���اعدة العماء من تجار 
التجزئ���ة والبنوك، في حل المش���كات الملحة الت���ي تواجه أعمالهم 
وتعزي���ز أولوياته���م اإلس���تراتيجية، بم���ا في ذل���ك التح���ّول الرقمي، 
وتحس���ين محفظة البطاقات، وتعزيز الكفاءة التش���غيلية. كما يشغل 

دوسيس عضوية اللجنة اإلدارية العالمية في »ماستركارد«.

ياسمين بدير رئيسًا لمنطقة تركيا 
ورابطة الدول المستقلة في »ماستركارد«

تشغل ياسمين بدير حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي لشؤون 
المؤسس���ات المجتمعية في أس���واق أميركا الش���مالية، وتتولى قيادة 
منطقة تركيا ورابطة الدول المستقلة الجديدة. وكانت إنضمت بدير 
إلى »ماس���تركارد« في العام 2007، وش���غلت منذ ذلك الحين العديد 

من األدوار القيادية عبر مختلف األسواق.
ويقول راجو مالهوترا، الرئيس المش���ارك لألس���واق الدولية 
ل���دى »ماس���تركارد«: »ب���رزت منطقة أوروبا الش���رقية والش���رق 
األوس���ط وأفريقي���ا كمرك���ز حي���وي لتنس���يق وإط���اق جه���ود 
»ماس���تركارد« العالمية ف���ي مجاالت اإلبت���كار والتحّول الرقمي 
والش���مول المال���ي. وتمث���ل هذه المنطق���ة راهناً مرك���زاً عالمياً 
للتمي���ز ومنصة لعقد الش���راكات اإلس���تراتيجية وإطاق نماذج 
األعمال الجديدة عبر ش���بكتنا العالمية. وبالمضي قدماً، نعتقد 
بأن »ماستركارد« تتمتع بمكانة قوية لمواصلة تعزيز هذا التقدم، 
مدعومة بقدرتها على المواءم���ة بين التقنيات الرقمية والتأثير 
اإليجاب���ي للش���راكات م���ع القطاعي���ن الع���ام والخ���اص. وتحت 
قي���ادة ديميتري���وس، أرى بأن أعمالنا في المنطقة س���تكون بين 
أياد أمينة، حيث س���نتمكن من مواصلة تس���ريع النمو والوصول 
إل���ى أماكن جديدة، وتقديم مزيد م���ن الفرص لمزيد من الناس 

ولألجيال المقبلة في كل مكان«.

ب����دوره يقول ديميتري����وس دوس����يس، رئي����س منطق����ة أوروب����ا 
الش����رقية والش����رق األوسط وأفريقيا لدى »ماس����تركارد«: »أمامنا 
فرص����ة قوية لمواصل����ة البناء على العمل الرائع الذي قام به فريق 
»ماس����تركارد« في المنطقة. وبتعزيز حضورنا المحلي، س����نتمكن 
م����ن مضاعفة أعمالنا الرئيس����ية وتعزيز اإلبت����كار باإلعتماد على 
التقني����ات الرقمية، وعقد ش����راكات قوية تدع����م رؤيتنا ببناء عالم 

أكثر تقدماً وشمولية«.

ش���غل مالهوت���را العديد م���ن األدوار القيادية عبر مختل���ف اإلدارات 
والمناط���ق الجغرافية. وق���اد على مدار الس���نوات الخمس الماضية 
إس���تراتيجية الش���ركة العالمية في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا، 
مس���اهماً ف���ي إطاق العدي���د من المب���ادرات األولى م���ن نوعها في 
العال���م، التي س���اهمت ف���ي تمكين المايي���ن من الناس والش���ركات 
م���ن خال ش���بكات الهاتف المحمول القابلة للتش���غيل البيني، ودعم 

األهداف الرقمية الطموحة لدول المنطقة.
وس���اهمت هذه المبادرات في تطوير أنظم���ة دفع متعددة على 
مس���توى الباد ف���ي كل من اإلم���ارات العربية المتح���دة، والمملكة 
العربية السعودية ومصر، وتأسيس مختبرات »ماستركارد« لتحفيز 
إطاق حلول مبتكرة تعزز الش���مول المالي، وإطاق برامج إقراض 
 )QR( صغيرة إلى جانب أحدث تقنيات رموز اإلس���تجابة السريعة
والحل���ول األمنية المرتبطة بالتعام���ات المالية. وكان لهذه الجهود 
المدعوم���ة بش���راكات إس���تراتيجية مع مؤسس���ات القطاعين العام 
والخ���اص دور كبي���ر في دع���م تحقيق األه���داف الرقمية الطموحة 

لدول المنطقة.

ديميتريوس دوسيس 
رئيسًا لمنطقة أوروبا 

الشرقية والشرق األوسط 
وأفريقيا في »ماستركارد«

يش���غل ديميتريوس دوسيس 
منص���ب رئي���س منطق���ة أوروبا 
األوس���ط  والش���رق  الش���رقية 
وأفريقي���ا، الت���ي ج���رى توس���يع 

نطاقها لتضم 12 س���وقاً إضافية تتمت���ع بإمكانات نمو عالية ومرونة 
كبيرة.

وقب���ل ذل���ك، ش���غل دوس���يس منصب رئيس ش���ركة ماس���تركارد 
Advisors، ذراع الخدم���ات المهني���ة ل���دى »ماس���تركارد«، حي���ث 
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األخبار والمستجدات

ثمة خارطة طريق لتقليل الفجوة الرقمية وتطوير اإلقتصاد الرقمي

»اإلسالمي للتنمية« يُطلق إستراتيجية للشمول الرقمي 2025 العام المقبل

ناقش المشاركون في جلسة »تعزيز الرقمنة والحكومة اإللكترونية« لدى البلدان األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية، ضرورة العمل 
الج��اد والتح��رك الفّعال من أجل التصدي للتحدي��ات المتعلقة بالرقمنة، وأنظم��ة الحكومة اإللكترونية والتح��ول الرقمي، واإلتفاق 
على منظور إقليمي لمواجهة المش��كالت التي تحد من اإلنطالق في هذا المجال، وأن يكون هناك دور حكومي للعمل على التوس��ع في 

خدمات الرقمنة والتحول الرقمي.
ودع��وا إل��ى »ضرورة وجود نظ��ام بيئي ناجح إلنش��اء وتنفيذ خدمات الحكوم��ة اإللكترونية، وأن يكون هناك تنس��يق وتعاون وش��راكة 
بي��ن القطاعين العام والخاص في إنش��اء أنظمة وخدمات حكومي��ة إلكترونية ناجحة، وأن يتواكب ذلك مع مهام ومس��ؤوليات منظمات 
دوا عل��ى »أهمية الرقمنة والحكوم��ة اإللكترونية في دعم خط��ط وبرامج التنمية  المجتم��ع المدني للمش��اركة في هذا الصدد« وش��دَّ

اإلجتماعية واإلقتصادية الشاملة والفعالة للمواطنين«.

وش���هدت الجلس���ة التي عقدت في باكورة األنشطة التي تشملها 
إجتماعات مجموعة البنك اإلس���امي للتنمية التي إنطلقت في شرم 
الش���يخ، مصر، مناقشات ساخنة حول سبل تعزيز الرقمنة والحكومة 
اإللكتروني���ة كعام���ل تمكين رئيس���ي للتعافي الش���امل م���ن تداعيات 

جائحة »كوفيد 19« وتعزيز التنمية المستدامة.
وأعل���ن عامر بوكفيتش، نائب المدير العام في البنك اإلس���امي 
للتنمية للممارسات العالمية والشراكات »أن البنك سيعمل من خال 
خارط���ة طريق م���ن أجل تقليل الفج���وة الرقمية، وأنه س���يتم إطاق 
إس���تراتيجية للش���مول الرقمي 2025 العام المقبل، وتش���جيع جميع 
الهيئات والمؤسس���ات واألطراف للمش���اركة فيها«، وق���ال: »إن ذلك 
س���يتواكب مع العمل الجاد من جانب البنك على إش���راك المنظمات 

كافة، وجميع الهيئات األممية من أجل تطوير اإلقتصاد الرقمي«.

جلسة تعزيز الرقمنة والحكومة اإللكترونية

وأش���ار بوكفيتش إلى »أن البنك اإلس���امي للتنمية إستثمر نحو 
ملي���اري دوالر في مج���ال تعزيز التكنولوجيا المالي���ة«، الفتاً إلى »أن 
جائح���ة »كوفي���د 19«، أظه���رت بجاء، مدى أهمي���ة تطوير وتحديث 
وتقوية البنية التحتية لإلتصاالت س���واء للشركات أو األفراد، وأيضا 
ف���ي ما يتعلق بالتحرك على مس���توى الدول���ة، أو ما يرتبط باإلتصال 
البس���يط أو اإلتص���ال ذي المعنى من خال التش���ارك في التقدم أو 
التحس���ين المتواص���ل لنفاذ رقمي وضمان التنمية البش���رية«. وقال: 
»المدن الذكية ستكون با جدال، القوة الحقيقية الدافعة لإلقتصاد«، 
موضح���اً أنه »مع تزايد وتي���رة اإلتصاالت، بات ضرورياً إحداث نقلة 
ملموس���ة، وال س���يما أنه لدينا فرص لتحس���ين التنمية المس���تدامة، 

والعمل على تيسير وتسهيل نفاذ البشر إلى االنترنت«.
 وأض���اف بوكفيت���ش: »هناك ما يصل إلى 3.7 مليارات ش���خص 
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يمثل���ون نحو نصف س���كان األرض، يُعانون مش���كات 
ملحوظ���ة في الوصول والنفاذ إلى اإلنترنت، وغالبيتهم 
يقطن���ون البل���دان األق���ل نم���واً، واألعضاء ف���ي البنك 

اإلسامي للتنمية«.
ونُقل ع���ن اإلتحاد الدولي لإلتص���االت »أن العالم 
بحاج���ة إل���ى نح���و 428 بلي���ون دوالر لضم���ان وصول 
اإلتص���االت والنفاذ إل���ى اإلنترنت في حل���ول 2030«، 
مش���يراً إل���ى »أن الدراس���ات العديدة أك���دت أن تعزيز 
الرقمن���ة يُس���هم في تقليل م���ا يقترب م���ن 50 % من 
التداعيات والسلبيات التي خلّفتها الجائحة«، الفتاً إلى 
أنه »التزال لدينا فرص لتحقيق نقلة في هذا الصدد«.

وف���ي كلمت���ه، ق���ال ش���ريف محم���د فري���د رئيس 
البري���د في مصر، الذي يعود إنش���اؤه إلى العام 1865، 
إن مؤسس���ته »إعتم���دت في كل أعم���ال تطويرها على 
اإلبت���كار، بإعتب���اره أحد الدعائ���م الرئيس���ية للعمل«، 
كاش���فاً »أن البريد المصري تمّكن من تحقيق نقلة في 
التعام���ل مع فئات المجتم���ع والمواطنين كافة، بعد أن 
كان قاص���راً على فئة بعينها«، مش���يراً إلى »أن التحول 
الرقمي وإنترنت األشياء، مّهدا الطريق لخدمات أوسع 
وأكثر ش���موالً، وال س���يما أننا كّنا نعتمد في كل أعمال 
التطوير على كيفية قياس ما يتحقق من نتائج إيجابية، 

إذ ال يُمكن التطوير دون القياس«.

 من جهته، قال حس���ن ناص���ر، نائب رئيس منظمة 
التع���اون الرقمي ف���ي المملكة العربية الس���عودية: »إن 

المنظم���ة ب���دأت أعمالها ف���ي مجال التع���اون الرقمي من���ذ عامين، 
وتُواصل توس���عها من خال إنضمام ش���ركاء جدد، ودعوة المنظمات 
الدولي���ة من أجل الش���راكة والعمل والتعاون، وذل���ك من أجل تحقيق 
اإلزدهار المأمول للتحّول الرقمي، وأن يكون التعاون في هذا الش���أن 
واقع���اً ملموس���اً«، مش���يراً إل���ى »أن جائحة »كوفيد 19« أس���همت في 
تس���ريع وتيرة التكنولوجيا، وضرورة أن يكون التحول الرقمي ش���امًا 
ومس���تداماً. ومن س���يتخلّف عن التحول الرقمي لن يُحقق اإلستفادة 

المرجوة من اإلقتصاد الرقمي«.
وفي كلمته قال صفا أوصلو رئيس قسم العاقات الدولية بمكتب 
التحول الرقمي في تركيا: »إن المكتب يتعاون مع الوزارات المختلفة 
ف���ي دولته«، مش���يراً إلى »أن المكتب يضطلع بمس���ؤوليات كبيرة في 
التحول الرقمي واألمن الس���يبراني، والذكاء اإلصطناعي والحوكمة. 
وق���د عملنا من���ذ البدء، على التجاوب مع األح���داث كافة في العالم، 
وقمن���ا بوضع لوائح مح���ددة التي نعمل عليها ضمن منظومة متكاملة 

للتحول الرقمي«.

يُذك���ر أنه ش���ارك في الجلس���ة جيه���ون س���لمانوف، نائب رئيس 
الوكال���ة الحكومي���ة للخدم���ة العام���ة واإلبت���كارات اإلجتماعي���ة في 
أذربيج���ان والذي عرض تجربة باده الناجح���ة في التحول الرقمي، 

متناوالً إنشاء الوكالة الحكومية لإلبتكارات.
وتناول آبوس���ي آكوي كباكبو، مدير اإلقتصاد الرقمي في اإلتحاد 
اإلقتص���ادي والنقدي لغ���رب إفريقيا، ما تحقق م���ن تعاون مع البنك 

اإلسامي للتنمية، وال سيما في تطوير برنامج لإلقتصاد الرقمي.
ختام���اً، أج���اب المش���اركون عل���ى كيفي���ة التعام���ل الناج���ح مع 
التحدي���ات التي واجهتها تجاربهم في التحّول الرقمي، وأجمعوا على 
ال والحاس���م في القضاء على التحديات،  أن الثقة كانت العنصر الفعَّ
مش���يرين إل���ى أهمي���ة أن يك���ون هن���اك دور فاعل للدول���ة، وضرورة 
اإلس���تثمار الجاد، ودفع اإلستثمارات الرقمية والشراكة الناجحة بين 
المؤسسات العاملة في التحّول الرقمي، وأن تبذل الحكومات المزيد 
م���ن الجه���د والتنظيم، وتضع اللوائح الازم���ة وإتاحة التمويل الازم 

الذي يدعم ويُعّزز الرقمنة والتحّول الرقمي.

محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر

كبار الشخصيات المشاركة في مؤتمر البنك اإلسالمي للتنمية
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أب���رَز تقرير صندوق النقد الدولي، مؤش���رات 
قوي���ة لإلقتص���اد الس���عودي، إذ توق���ع نم���و الناتج 
المحلي اإلجمالي بنحو 7.6 % خال العام الجاري، 
وإرتف���اع نمو القطاع غير النفط���ي إلى 4.2 %، مع 
زيادة فائض الحس���اب الجاري 17.4 % من الناتج 
اإلجمالي، مش���يراً إلى قدرة السعودية على إحتواء 

التضخم الكلي عند 2.8 %.
وأك���د خبراء صن���دوق النقد الدول���ي في بيان 
تمهي���دي صدر عقب ختام زيارة مش���اورات المادة 
الرابع���ة م���ع حكوم���ة المملك���ة للع���ام 2022، قوة 

توقع زيادة القطاع غير النفطي %4.2 وإحتواء مخاطر التضخم الكّلي

صندوق النقد الدولي يتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي 7.6%

األخبار والمستجدات

إقتصاده���ا وق���وة وضعها المال���ي، موضحين أن اآلف���اق اإلقتصادية 
للباد إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع إستمرار إنتعاش 
مع���ّدالت النم���و وإحتواء التضخم، باإلضافة إل���ى تزايد قوة مركزها 

اإلقتصادي الخارجي.
وأوضح صندوق النقد أن المملكة نجحت في التعامل مع جائحة 
في���روس »كورونا«، وأنها في وض���ع مؤاٍت يُمّكنها من تجاوز المخاطر 
الت���ي تش���ّكلها الحرب في أوكرانيا ودورة تش���ديد السياس���ة النقدية 
في اإلقتصادات المتقدمة، مش���يراً إلى أن النشاط اإلقتصادي فيها 
يش���هد تحسناً قوياً مدعوماً بإرتفاع أسعار النفط واإلصاحات التي 
تُجريها الحكومة في إطار »رؤية 2030«، والتأثير المحدود لتش���ديد 
األوضاع العالمية بفضل مس���تويات الرس���ملة القوي���ة التي يتمتع بها 

القطاع المصرفي.
وأف���اد صندوق النقد ب���أن مواصلة تنفيذ اإلصاح���ات الهيكلية 
ستس���اعد ف���ي ضمان تحقيق إنتع���اش قوي وش���امل وصديق للبيئة، 
الفتاً إلى أن الس���عودية تتعافى بقوة. علماً أن دعم الس���يولة والدعم 
المقدم من المالية العامة وزخم اإلصاحات، وإرتفاع أس���عار النفط 
وزيادة إنتاجه، ساعدت الباد على التعافي، كما أن النمو اإلجمالي، 
وف���ق التقرير، ش���هد دفعة قوية لتبلغ 3.2 % خ���ال العام الماضي، 
مدفوعاً في األس���اس بتعافي التصنيع غير النفطي والتجزئة بما في 

ذلك التجارة اإللكترونية.
ولفت الصندوق إلى زيادة مشاركة المواطنين في القوى العاملة، 
وإنخف���اض مع���ّدل البطالة إل���ى 11 %، أي بتراجع ق���دره 1.6 نقطة 
مئوي���ة ع���ن العام 2020 نتيج���ة إرتفاع معدالت توظيف الس���عوديين 
وبخاص���ة الم���رأة في القطاع الخاص. وتوقع خب���راء الصندوق تفّوق 
أداء المالي���ة العام���ة في العام2022 عن توقع���ات الميزانية، وتراجع 

نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي.

وأفاد بيان صندوق النقد الدولي، أن مخاطر اإلس���تقرار المالي 
محت���واة بش���كل جيد، باإلضاف���ة إلى مس���تويات الربحية والس���يولة 
والرس���ملة على مس���توى النظام المصرفي، متوقع���اً أن يكون التأثير 
الناجم عن زيادة تش���ديد أوضاع السياس���ة النقدية العالمية محدوداً 
عل���ى نمو اإلئتمان وإجمال���ي الناتج المحلي غير النفط���ي، وإيجابياً 

على ربحية القطاع المصرفي.
وتط���رق البيان الختامي لخبراء صندوق النقد الدولي إلى جهود 
المملك���ة ف���ي ما يتعلق بالسياس���ات المناخية، مؤكدي���ن أن الحكومة 
تعم���ل عل���ى تكثي���ف اإلس���تثمارات ف���ي إنت���اج الهيدروجي���ن األزرق 
واألخض���ر، إضافة إلى جهوده���ا المتواصلة في البحث والتطوير مع 

التركيز على اإلقتصاد الدائري للكربون.
ولف���ت الصن���دوق إل���ى إلتزام المملك���ة بالحفاظ على إس���تدامة 
المالية العامة، وبالجهود المبذولة لتجّنب مس���ايرة إتجاهات الدورة 

اإلقتصادية بوضع سقف لإلنفاق ال يتأثر بتقلبات أسعار النفط.
وتؤك���د مضامي���ن بي���ان خبراء صن���دوق النق���د الدول���ي متانة 
إقتص���اد المملكة وقوة وضعه���ا المالي، ويعكس الجهد الكبير الذي 
تبذل���ه الحكومة في المضي بإصاحاتها اإلقتصادية في ظل »رؤية 
2030«، بم���ا ف���ي ذلك تحس���ين بيئة األعم���ال وتبس���يط القواعد 
التنظيمي���ة ورقمن���ة العملي���ات الحكومية، إضافة إل���ى عملها على 
مجموعة واس���عة من المشاريع في عدد من القطاعات، من ضمنها 
البنية التحتية والخدمات اللوجيستية والترفيه والسياحة والتعدين، 
كذل���ك الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة في القطاع المالي لدعم 

التقنية المالية.
ورحّ���ب الصن���دوق بالت���زام المملك���ة الحف���اظ عل���ى إس���تدامة 
المالي���ة العامة، والجهود المبذولة لتجّنب مس���ايرة إتجاهات الدورة 

اإلقتصادية بوضع سقف لإلنفاق ال يتأثر بتقلّبات أسعار النفط.
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عل���ى  الس���عودية  حافظ���ت 
موقعها كأكبر مورد نفط للصين 
منذ بداية العام الجاري 2022، 
رغم إقبال المش���ترين الصينيين 
المنخفض���ة  اإلم���دادات  عل���ى 
الس���عر من روسيا. وبلغ إجمالي 
ضخته���ا  الت���ي  الخ���ام  واردات 
الس���عودية إلى بكين، منذ كانون 
األول )ديس���مبر( 2021، حت���ى 
تم���وز )يولي���و( الج���اري 2022، 
نح���و 43.3 ملي���ون ط���ن )1.75 
وق���د  يومي���اً(.  برمي���ل  ملي���ون 
إستفاد المشترون الصينيون من 
الس���عر  المنخفضة  اإلم���دادات 

الصين إستوردت 260 ألف طن من النفط الخام اإليراني

السعودية تحافظ على موقعها كأكبر مورّد نفط للصين منذ بداية 2022

األخبار والمستجدات

للنفط الروس���ي للش���هر الثاني ف���ي حزيران )يونيو( 2022، وس���ط 
عقوبات غربية بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتُفي���د بيان���ات اإلدارة العام���ة الصينية للجمارك، ب���أن إجمالي 
واردات النفط الروس���ي، بما يش���مل اإلمدادات التي تضخ عبر خط 
أنابيب شرق سيبيريا والمحيط الهادي والشحنات المنقولة بحراً من 
موانئ روسيا في أوروبا والشرق األقصى، بلغ 7.29 مليون طن بزيادة 

نحو 10 % عن العام الماضي.
ومع ذلك، كانت اإلمدادات الروس���ية في يونيو )حزيران( 2022، 
الت���ي بلغ���ت ما يُعادل نح���و 1.77 مليون برميل يومياً، دون المس���توى 
القياس���ي المس���جل في مايو/ أيار 2022، البالغ نحو مليوني برميل 

يومياً، وهو المستوى الذي توقعه المحللون.
وبلغ إجمالي الواردات الصينية من خام روس���يا منذ بداية العام 
حتى اآلن 41.3 مليون طن، بإرتفاع 4 % على أس���اس س���نوي، لكنها 
ال تزال أقل عن السعودية التي ضخت 43.3 مليون طن )1.75 مليون 

برميل يومياً( إلى بيجينغ )الصين(.
وإنخف���ض إجمال���ي واردات الصين من النف���ط الخام في يونيو/ 
حزيران 2022، قرب أدنى مستوى في أربعة أعوام، إذ أدت عمليات 
اإلغ���اق الصارم���ة إلحت���واء إنتش���ار في���روس كورون���ا، إل���ى خفض 
الطلب على الوقود. كما أدى إرتفاع الواردات من روس���يا إلى تراجع 

اإلمدادات من أنجوال والبرازيل.
وأظهرت بيانات الجمارك أن الصين إستوردت 260 ألف طن من 
النفط الخام اإليراني أخيراً، في رابع ش���حنة منذ ديس���مبر/ كانون 

األول 2021. ورغم العقوبات األميركية على طهران، إستمرت الصين 
في الحصول على النفط اإليراني، الذي ينقل عادة على أنه إمدادات 
م���ن دول أخ���رى. وتواجه هذه اإلمدادات، التي تش���كل نحو 7 % من 
إجمال���ي واردات الصي���ن من النفط الخام، منافس���ة م���ن التدفقات 

الروسية المتزايدة.
ول���م تُس���جل الجم���ارك أي واردات م���ن فنزويا، حي���ث تجّنبت 
ش���ركات النفط الحكومية عمليات الش���راء منذ أواخ���ر 2019 خوفاً 
من التعرض لعقوبات أميركية ثانوية. وإرتفعت الواردات من ماليزيا، 
الت���ي في األغلب ما تس���تخدم كنقطة تحويل ف���ي العامين الماضيين 
للنفط المقبل من إيران وفنزويا، 126 % على أس���اس س���نوي إلى 

2.65 مليون طن.
وعل���ى نحو منفص���ل، أظهرت البيانات أيض���ا أن واردات الصين 
من الغاز الطبيعي المسال الروسي بلغت 520530 طناً، لتصبح ثاني 
أعلى كمية تحصل عليها الصين على أساس شهري منذ بداية 2021 

على األقل.
وأظه���رت البيانات أن واردات الغاز الطبيعي المس���ال الروس���ي 
للنصف األول من العام 2022، ومعظمه مقبل من مش���روع س���خالين 
– 2 في الش���رق األقصى، ومحطة يامال للغاز الطبيعي المس���ال في 
القطب الش���مالي الروسي، إرتفعت 30 % تقريباً على أساس سنوي 
إلى 2.36 مليون طن. ويأتي هذا مقابل انخفاض 21 % على أساس 
س���نوي في إجمالي واردات الباد من الغاز الطبيعي المس���ال خال 

الفترة نفسها.
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تحذيرات سعودية وإماراتية من إنكماش القدرات الفائضة في جميع قطاعات الطاقة

األخبار والمستجدات

األمير عبد العزيز بن سلمان وسهيل المزروعي خالل مشاركتهما في مؤتمر متخصص بالمرافق في أبوظبي

حّذرت الس���عودية واإلمارات من إنكماش القدرات الفائضة في 
جميع قطاع���ات الطاقة، حيث تقترب المنتج���ات من النفط الخام 
إل���ى الدي���زل والغاز الطبيعي م���ن أعلى المس���تويات الممكنة، وقد 
أك���د وزيرا الطاقة ف���ي البلدين ضرورة التعاون إليجاد طرق واقعية 

للتعامل مع األوضاع الحالية والمستقبلية.
وق���ال األمير عب���د العزيز بن س���لمان وزير الطاقة الس���عودي: 
»لدي خبرة طويلة، لكنني لم أر هذه األشياء من قبل« في إشارة إلى 
اإلرتفاع األخير في أس���عار المنتج���ات المكررة، مضيفاً في حديث 
خ���ال مؤتمر عقد ف���ي أبوظب���ي: »العالم بحاجة إلى اإلس���تيقاظ 
عل���ى حقيقة قائمة... جميع قدرات إنت���اج الطاقة تنفد على جميع 
المس���تويات«. وق���ال »إن تراج���ع اإلس���تثمارات ف���ي إنت���اج الطاقة 

والتكرير يقود إلى ارتفاع أسعار الوقود«.
وأك���د األمي���ر عبد العزيز بن س���لمان »أن التركيز على أس���عار 

النف���ط المرتفع���ة وليس على إرتف���اع تكلفة البنزي���ن والديزل على 
س���بيل المثال، أمر يبعث على الدهش���ة«، مش���يراً إل���ى »أن األزمة 
األوكراني���ة أم���ر يتعلق بأوروبا وروس���يا«، موضح���اً »أن أوبك تترك 
السياس���ة خارج مقر إجتماعاتها«، معرباً عن قلقه في ش���أن نظام 
الطاقة الشامل، داعياً إلى »التعاون إليجاد طرق واقعية للتعامل مع 
األوضاع الحالية والمس���تقبلية«، مؤكداً في الوقت نفسه »أن العالم 
بحاج���ة إلى التنّبه لواقع قائم يتمثل في نف���اد قدرات إنتاج الطاقة 

الفائضة على جميع المستويات«.
وق���ال األمير بن س���لمان: »أنا قلق جداً في ش���أن نظام الطاقة 
الش���امل الموجود اليوم، إذا كنت أريد التركيز على الرسائل األهم، 
فالعالم عليه العمل بش���كل جماعي ومس���ؤول وبشكل شامل إلنقاذ 
اإلقتصاد العالمي من مش���كلتي ساسل التوريد وقضايا الخدمات، 

بما في ذلك الطاقة«.

أعلنت س���لطة النق���د قيامها بمراجعة ش���كاوى بعض الموظفين 
في شأن قيام بعض البنوك بإستيفاء عمولة تحويل راتب عن الراتب 
والمس���تحقات، بشكل يُخالف التعليمات الصادرة عنها. وتُبّين نتيجة 

الفحص أن هناك 107 حاالت فقط تم فيها تكرار خصم العمولة.
وبفحص أس���باب خص���م العمولة بش���كل متكرر في الحس���ابات 
المذك���ورة، تبي���ن أن ذلك يعود إلى إش���كاليات فني���ة تتعلق بتصنيف 
الحسابات على قواعد البيانات في البنوك. وقد تم عكس العموالت 

المستوفاة وإعادتها إلى حسابات الموظفين.
 وأوضحت س���لطة النقد أنها تتابع عن كثب عملية صرف رواتب 
ومس���تحقات الموظفين، مش���يرة إلى أنها تقوم بإج���راءات احترازية 

سلطة النقد الفلسطينية تراجع شكاوى بعض البنوك
تك���رار  ع���دم  لضم���ان 
مث���ل ه���ذه االخط���اء، وأن 
طواقمه���ا الفنية تعمل على 
عل���ى اس���تقبال ومعالج���ة 
وبالتالي  الجمهور،  شكاوى 
 معالج���ة أية إش���كاليات أو 

تجاوزات يواجهها المواطنون أول بأول.
 وختمت سلطة النقد »أن حماية حقوق المتعاملين مع المصارف 
والش���ركات المالية المرخصة، يقع على رأس أولوياتها، بإعتبار ذلك 

حق يكفله القانون والتشريعات النافذة«.
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األخبار والمستجدات

 أعل���ن البنك األهلي الس���عودي بالش���راكة مع 
وزارة البيئ���ة والمي���اه والزراعة عن أفضل 3 أفكار 
مش���اريع بيئية فازت بجائزة هاكاثون البيئة بقيمة 
300 أل���ف ري���ال وذل���ك خ���ال الحف���ل الختامي 
لمب���ادرة هاكاث���ون البيئة وال���ذي أقي���م أخيراً في 
الرياض، في حض���ور وزير البيئة والمياه والزراعة 
عبد الرحمن بن عبد المحس���ن الفضلي، والرئيس 
التنفي���ذي للمصرفية التجارية الش���املة في البنك 
األهلي الس���عودي طال بن أحم���د الخريجي. كما 
كّرم وزير البيئة »األهلي الس���عودي« على ش���راكته 

المميزة لمبادرة هاكاثون البيئة.
 وتستهدف مبادرة هاكاثون البيئة تحفيز ودعم 

البنك األهلي السعودي ووزارة البيئة والمياه والزراعة
 يعلنان الفائز بالمركز األول بجائزة هاكاثون البيئة

»األهلي السعودي« ووزارة البيئة 
يعلنان الفائزين بجوائز هاكاثون البيئة

وزير البيئة يكّرم البنك األهلي السعودي على شراكته المميزة لمبادرة هاكاثون البيئة

المواهب الش���ابة مّمن يمتلكون أفكاراً وإبتكارات خّاقة للمس���اهمة 
ف���ي إيجاد حل���ول للقضايا البيئي���ة التي تواجهه���ا المملكة وذلك في 
5 مس���ارات بيئي���ة )الغطاء النباتي، الهواء، حف���ظ الموارد الطبيعية، 

الحياة الفطرية، التلوث(. 

 وقد إعتمدت فك���رة الهاكاثون على 3 مراحل 
رئيس���ية، حي���ث تم تس���جيل أكثر م���ن 1900 طلب 
بمرحلة التسجيل وإنش���اء الفرق، وحضر أكثر من 
350 ش���خصاً ف���ي ورش العم���ل اإلفتراضية، وفي 
نهاية المشروع، تم إختيار الفرق المتأهلة لحضور 
الهاكاث���ون لمدة 3 أيام متتالية ومن ثم تم التنافس 
ف���ي ما بينه���م وإختي���ار وتكري���م أفض���ل 3 أفكار 

بالهاكاثون خال الحفل الختامي. 
 م���ن جهته، أوضح طال ب���ن أحمد الخريجي 
الرئي���س التنفي���ذي للمصرفية التجارية الش���املة 
ف���ي البن���ك األهل���ي الس���عودي »أن ش���راكة البنك 
لمب���ادرة هاكاثون البيئة، وتخصيص جائزة ألفضل 
أف���كار بيئية يأتي ضمن جه���وده في ترجمة ريادته 

المصرفي���ة إلى مس���ؤوليته المجتمعية في ظل رؤي���ة المملكة 2030 
م���ن خال تنفيذ مش���اريع ومبادرات قّيمة، تس���تهدف اإلس�����ت�دام��ة 

وال�ت�ن�م�ي�ة«.  
 يُذك���ر أن مبادرات البنك األهلي الس���عودي تُمّهد الطريق أمام 

تعزيز الشراكة اإلستراتيجية مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والتي 
تص���ّب ف���ي صميم مبادرة الس���عودية الخضراء، وذل���ك إنطاقاً من 
ال���دور الري���ادي للبن���ك في مجال حماي���ة البيئة والت���ي تؤهله ألخذ 
زمام المبادرة في مختلف المش���اريع التي تس���هم في تنمية المجتمع 

المحل���ي، إل���ى جانب تمكين البن���ك لريادة األعمال م���ن خال دعم 
ومس���اعدة أصح���اب األف���كار المميزة في تأس���يس المش���اريع وفق 
أفض���ل المعايير، س���واء من خال مبادرات الهاكاثون أو مس���رعات 

األعمال. 
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في إطار جهودها للحّد من أوجه عدم المساواة التي تعاني منها 
المنطقة العربّية، ال س���ّيما وأن البطالة بين الشباب وصلت فيها إلى 
26 %، وهي النس���بة األعلى في العالم، أطلقت لجنة األمم المتحدة 
اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي آس���يا »اإلس���كوا« مبادرة »ُجس���ور«، 
وذلك بالشراكة مع إتحاد المصارف العربية، ومجموعة »باثفايندرز« 
من أجل مجتمعات س���لمّية وعادلة وش���املة، وإتحاد الغرف العربّية، 
ومجموع���ة كبي���رة من ش���ركات القط���اع الخاص والمؤسس���ات غير 

الحكومّية في المنطقة العربّية.
و»ُجس���ور« هي مب���ادرة إقليمّية تهُدف إلى الح���ّد من أوجه عدم 
المس���اواة عبر إيجاد فرص للش���ابات والش���باب، وتحسين مهاراتهم 

وتيسير تدريبهم لَشغل الوظائف المناسبة.
إفتتح���ت النجم���ة اللبنانّي���ة إليس���ا، الت���ي ت���ّم اختياره���ا الوجه 
اإلعامي ل� »ُجسور«، جلسة اإلعان عن المبادرة بكلمٍة شّددت فيها 
على »ضرورة دعم الش���باب في المنطق���ة العربّية التي تعاني بلدانها 
أزمات متعددة، وأش���كاالً مختلفة لعدم المساواة«، داعيًة الجميع إلى 

»بذل الجهود في هذا اإلطار، كّل بحسب موقعه وقدراته«.
وق���د تّم إط���اق هذه المبادرة ضم���ن فعالّيات المنت���دى العربي 
األول م���ن أجل المس���اواة الذي ُعقد أخيراً في عّم���ان، األردن، على 
م���دار يومين، بمش���اركة عدد كبير من الوزراء ف���ي المنطقة، وخبراء 

إقليمّيين ودوليّين، وأكاديمّيين، وشباب ومهتمين. 

بالشراكة مع إتحاد المصارف العربية وشركاء آخرين

»اإلسكوا« تُطلق مبادرة »ُجسور« 
للحّد من أوجه عدم المساواة في المنطقة العربيّة

وقالت األمينة التنفيذية لإلسكوا روال دشتي: »إن المطلوب اليوم 
للح���ّد م���ن أوجه عدم المس���اواة في المنطقة هو إيج���اد نهج وآليات 
لتذلي���ل المصاع���ب التي تواجهها عملّيات التوظي���ف، ومواكبة الثورة 
الصناعّية الرابعة، مما يتطلب اإلنفتاح على ش���راكات وأنشطة تعاون 

جديدة«. 
وأضافت دش���تي: »تش���ّكل ه���ذه المبادرة جس���راً بي���ن أصحاب 
المصلحة الرئيس���يين في القطاع الخاص، والشابات والشباب الذين 

يبحثون عن فرص في المنطقة العربّية«. 
ويعمل الش���ركاء في »ُجس���ور« على تيس���ير الحوار بين الش���باب 
وأصحاب العمل، وتوفير الفرص التدريبية لتلبية المتطلبات المتغّيرة 
لسوق العمل؛ وتحديد السلوكّيات التمييزية إزاء النساء وذوي اإلعاقة 

في سوق العمل من أجل التصّدي لها.
وتخلّلت جلسة إطاق المبادرة مداخات لكل من األمين العام 
التح���اد الغ���رف العربّية خالد حنف���ي؛ ومدير البح���وث في إتحاد 
المص���ارف العربية علي ع���وده؛ والرئيس التنفيذي لش���ركة فاركو 
لألدوية ش���يرين حلمي؛ ومديرة تطوير األعمال في شركة أكواباور 
س���ارة الحارثي؛ ورئيس فريق مس���تقبل س���وق العمل في اإلس���كوا 
س���ليم عراجي. كما تّم إطاق مبادرتي »جس���ور األردن« و»جس���ور 

لبنان«.

نشاط اإلتحاد

ثة الفنانة اللبنانية إليسا إلى جانب األمينة العامة لإلسكوا روال دشتيروال دشتي متحدِّ
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الإ�سكوا ُتطّور را�سد مهارات لمواجهة تحديات العمالة 

في خ�سم الثورة ال�سناعية الرابعة

عت الثورة الصناعية الرابعة من وتيرة التغيير  من جهة أخرى، َسَرّ
واإلبتكار وأتمتة العديد من المهمات، وال سيما في ظل تفشي جائحة 
»كوفيد- 19« فأطلقت تحّوالت في أسواق العمل العالمية التي تتطلب 

مهارات جديدة وتتخلى عن غيرها. 

في ه���ذا اإلط���ار، أص���درت لجنة األم���م المتح���دة اإلقتصادية 
واإلجتماعية لغربي آس���يا )اإلسكوا( تقريراً بعنوان »أتُفوِّت المنطقة 
العربي���ة قط���ار الثورة الصناعي���ة الرابعة: المه���ارات العربية ال تزال 
حبيس���ة الماضي«، يس���تند إلى نتائج راصد المه���ارات الذي طّورته 
بهدف مس���اعدة البلدان العربية في تحدي���د المهارات المطلوبة في 

سوق العمل.
ويحلّ���ل التقرير ما إذا كان نوع المهارات والوظائف المطلوبة في 
المنطق���ة يلّبي إحتياجات الثورة الصناعية الرابعة ومتطلبات الحقبة 
الجديدة من التنمية اإلقتصادية. كما يرصد فرص رفع المهارات أو 
تحديثه���ا، ويبّي���ن أيضاً كيف يُمكن للموظفين أن يكتس���بوا المهارات 
وينتقلوا من وظيفة إلى أخرى بإس���تخدام أداة »غابة المهارات« التي 

طّورتها اإلسكوا.

وش���ددت األمينة التنفيذية لإلس���كوا روال دش���تي على أن »تنويع 
الوظائ���ف وبن���اء بني���ة تحتي���ة مناس���بة لاقتص���اد الرقم���ي أم���ران 
أساس���يان لمواكبة الث���ورة الصناعية الرابعة ف���ي المنطقة العربية«، 
مش���يرة إل���ى »أن المنطقة، خاًفا لإلتجاه���ات العالمية، لم تفلح في 
إجتذاب العديد من الوظائف التي تتطلب مهارات العمل المستقبلية 
كالحوس���بة السحابية وساس���ل الكتل«، محّذرة من »أن المنطقة قد 

تفّوت الفرصة إلحداث تحول هيكلي ناجح إذا إس���تمرت في الس���ير 
في اإلتجاه الحالي«.

وتماشياً مع إلتزام اإلسكوا بعدم إهمال أحد، تم تطوير الراصد 
للحد من عدم تطابق المهارات، وتقييم مس���توى الشمول والتنوع في 
التوظيف لدى القطاع الخاص، وتوقعات نمو العمالة وإرتباطه بمدى 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويقدم التقرير توصيات في ش���أن السياس���ات لمس���اعدة الدول 
األعضاء في التكّيف مع اإلتجاهات المتغيرة إلحتياجات سوق العمل 
وتحدي���د ُس���بل تعزيز العمال���ة المنتجة والش���املة للجمي���ع، والعمل 
الائ���ق، على النحو المنصوص عليه في اله���دف الثامن من أهداف 
التنمية المس���تدامة. وتش���مل التوصيات تعزيز العمل عن بعد لدمج 
المزيد من النساء في القوى العاملة، ودمج مّيزات إضافية في شأن 
النفاذي���ة الرقمي���ة لألش���خاص ذوي اإلعاقة، ووضع برامج مناس���بة 

لرفع المهارات أو تحديثها لتفادي إستبدال العمالة.

صورة جماعية للمشاركين في مبادرة »جسور«
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األخبار والمستجدات

يواصل بنك الكويت الدولي )KIB( ترس��يخ مكانته الرائدة ضمن القطاع المالي والمصرفي، محافظًا على نمو مؤش��راته وثبات عوائده 
المالية وتحقيق نتائج مس��تدامة، إلى جانب تعزيز مركزه المالي. في هذا الس��ياق، أعلن KIB عن نتائجه المالية للربع األول من العام 
2022، والتي تعكس أداء ماليًا مس��تقرًا، محققًا صافي أرباح عائدة على مس��اهمي البنك بمبلغ 2.45 مليون دينار وبربحية س��هم بلغت 

2.31 فلسًا.

54.2  مليون دينار صافي أرباح »الكويت الدولي KIB« في الربع األول من 2022

الصباح: الزيادة جاءت نتيجة إرتفاع حجم محفظة التمويل 426 مليون دينار

األخبار والمستجدات

ويق���ول رئيس مجلس إدارة KIB، الش���يخ محمد الجراح الصباح: 
»إن النتائج المالية ل� KIB سّجلت نموا بنسبة 21 % في أصول البنك، 
لتصل إلى 3.4 مليارات دينار مقارنة ب� 2.81 مليار دينار كما في نهاية 
م���ارس/ آذار 2021« مؤكداً »أن تلك الزيادة جاءت نتيجة إرتفاع حجم 
محفظ���ة التمويل بمبلغ 426 مليون دينار لتبل���غ 2.42 مليار دينار كما 
ف���ي نهاية مارس/ آذار 2022، مقارنة بحوال���ي 2 مليار دينار كما في 

مارس/ آذار 2021، محققاً بذلك إرتفاعاً بلغت نسبته 21 %«.
باإلضاف���ة إلى اإلرتفاع في حجم محفظة اإلس���تثمارات المالية ل�
KIB  إس���تثمارات في الصكوك عالية الجودة بمبلغ 98 مليون دينار، 
وص���والً إلى حوال���ي 300 مليون دينار في نهاية الرب���ع األول من العام 
2022، مقارن���ة ب���� 201 مليون دينار للربع األول من العام 2021، حيث 
أوضح الجراح الصباح »أن ذلك قد ساهم في تحقيق جانب من أهداف 
KIB اإلستراتيجية، والمتعلقة بتطوير وتوسيع نطاق أنشطته التمويلية 

واإلستثمارية على الصعيد المحلي واإلقليمي والدولي أيضاً«.

خطط ا�ستراتيجية

وفي س���ياق متصل، يوضح نائب رئي���س مجلس اإلدارة والرئيس 

التنفي���ذي، رائ���د جواد بوخمس���ين، »أن النتائج المالي���ة التي حققها 
KIB من���ذ بداي���ة العام وحت���ى تاريخه، تؤكد نج���اح فريقه التنفيذي 
وجميع الموظفين في تطبيق مبادرات وخطط البنك االس���تراتيجية، 
ومدى إستمراره في تطوير أنظمة البنك وعملياته وتحسين أدائه في 
القطاع المالي والمصرفي بش���كل عام«، مش���يراً إلى »تثبيت تصنيفه 
اإلئتمان���ي طوي���ل األج���ل )Long-term IDR(  م���ن قب���ل وكال���ة 
التصني���ف العالمية »فيتش«، عند »A«، كذل���ك تثبيت قدرته الذاتية 

)VR( عند »bb-«، مع نظرة مستقبلية مستقرة«.
وع����ن البيانات المالي����ة المرحلية للربع األول عن العام 2022 أش����ار 
بوخمسين الى أنه »باإلضافة الى نمو كل من اجمالي األصول والمحفظة 
التمويلية واإلستثمارات المالية وصافي األرباح، فقد شهدت أيضاً الودائع 
نمواً ملحوظاً، حيث إرتفعت حسابات المودعين في KIB بنحو418 مليون 
دينار، وبنس����بة 24 %، وصوالً إلى 2.15 مليار دينار في 31 مارس/ آذار 
2022، مقارن����ة بنح����و 1.73 مليار دينار كما في 31 م����ارس/ آذار 2021، 
في حين بلغت حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك 258 مليون دينار«.
وذكر بوخمسين »أن KIB قد تمّكن من اإلستمرار في المحافظة 
على معايير جيدة في ما يتعلق بالكفاية الرأس���مالية، حيث بلغ معيار 

الشيخ محمد الجراح الصباح
KIB رئيس مجلس إدارة
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كش���فت إحصاءات رسمية صادرة 
من مؤسس���ة بن���ك المغ���رب، أن عدد 
الحس���ابات المصرفي���ة التي تعود إلى 
المواطني���ن ف���ي المغ���رب، وصل إلى 
31.2 ملي���ون حس���اب في نهاي���ة العام 
2021، بزي���ادة قدرها 4.6 % مقارنة 
بالعام 2020، وذل���ك بفتح 1.4 مليون 

حساب مصرفي جديد.
وفق المعطيات الواردة في التقرير 

السنوي حول اإلشراف المصرفي، الذي تم تقديم مامحه الكبرى خال 
ندوة صحافية في مدينة الدار البيضاء، فإن تلك الحسابات المصرفية 

تعود إلى 17.9 مليون شخص، 63 % منهم ذكور، و37 % من اإلناث.
وف���ق التقرير، فقد ظل معّدل فتح الحس���ابات المصرفية ديناميكياً 
خال السنة الماضية، إذ بلغ عدد الرجال الذين يحوزون حساباً مصرفياً 
واحداً على األقل نحو 8.8 مايين شخص، فيما بلغ عدد النساء الاتي 

يفتحن حساباً مصرفياً واحداً على األقل نحو 5.4 مايين شخص.
وأش���ار بنك المغرب، ضمن التقرير الس���نوي، إلى أن معدل اإلقبال 
على حس���اب مصرفي وصل إلى 53 % في نهاية العام 2021، موضحاً 
»أن معدل اإلقبال على حس���اب مصرفي، حسب النوع وصل إلى 66 % 

بالنسبة إلى الذكور، و40 % بالنسبة إلى اإلناث«.
وإستناداً إلى الوثيقة الرسمية، فقد أنهى بنك المغرب العمل ببعض 
التدابي���ر اإلحترازية الموقتة، الت���ي كان قّررها عند إندالع أزمة جائحة 
»كوفيد- 19«. وفي ما يخص توزيع األرباح، فقد طالبت البنوك بالتحلّي 

بالحذر، وبطلب الموافقة المسّبقة قبل اإلقدام على عمليات التوزيع. 
م���ن جه���ة أخ���رى، ركز بن���ك  المغ���رب على تتب���ع المخاط���ر حيال 
الموضوع���ات ذات األولوي���ة في ظل هذه األزمة، مع إياء إهتمام خاص 
بتتبع مآل القروض التي إس���تفادت من تأجيل آجال تس���ديدها، وتنفيذ 
القروض المرتبطة ب� »كوفيد – 19« المضمونة من جانب الدولة، كذلك 

تطور الديون المتعّثرة وتغطيتها بالمؤونات.
وف���ي ما يتعلق بمجال إتباع القوانين، إتخ���ذ بنك المغرب مجموعة 
من اإلصاحات التي تندرج في إطار مواصلة مواكبة معايير بازل – 3. 

بنك المغرب يُنهي بعض التدابير اإلحترازية الموقتة حيال »كوفيد- 19« 
المصارف المغربية تفتح 1.4 مليون حساب في 2021 

كفاي���ة رأس المال طبق���ا لتعليمات )بازل 3( 17.8 % في نهاية الربع 
األول م���ن الع���ام 2022، متج���اوزاً بذل���ك الحد األدنى للمس���تويات 

المطلوبة من بنك الكويت المركزي«.
أخي���راً، أش���اد كل م���ن الجراح الصباح وبوخمس���ين ب���� »الجهود 

المتفانية التي بذلتها جميع طواقم العمل في البنك، ومساهمتهم في 
تحقيق هذه النتائج«، ش���اكرين الدعم والتوجيه المتواصل الذي وفره 
كل م���ن مجل���س اإلدارة والفريق التنفيذي »ف���ي تعزيز تواجد عامة 

KIB التجارية، محلياً وإقليمياً«.

�سادرات ال�سيارات تتجاوز 4.1 مليارات دولر

أفاد مكتب الصرف المغربي )مكتب تحويل العمات( بأن صادرات 
قطاع السيارات إرتفعت 24.4 % إلى 41.36 مليار درهم )4.13 مليار 
دوالر( ف���ي نهاي���ة مايو )أي���ار( 2022، مقابل 33.23 ملي���ار درهم قبل 
س���نة، موضحاً في نش���رته األخيرة حول المؤشرات الش���هرية للتجارة 
الخارجية، »أن هذا المستوى يتجاوز ما تم تسجيله خال الفترة نفسها 
بين عامي 2018 و2021«. ومع ذلك، فقد خسرت حصة هذه المبيعات 
3.1 نق���اط من إجمالي الصادرات بتراجعها إلى 23.4 %، مقابل26.5 

% في نهاية مايو )أيار( 2021.
وعل���ى صعيد ذي صلة، أفادت اإلحصاءات الش���هرية الصادرة عن 
جمعية مس���توردي السيارات بالمغرب، بأن مبيعات السيارات الجديدة 
بلغت 83 ألف وحدة برس���م األش���هر الس���تة األولى من الس���نة الحالية، 
مسجلة تراجعاً بنسبة 10.84 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.

وأوضحت الجمعية أنه بحسب القطاعات، فقد بلغ عدد تسجيات 
س���يارات الخ���واص الجديدة 75 ألف وحدة، بإنخف���اض 9.58 %، في 
حين إنخفضت تس���جيات الس���يارات النفعية الخفيفة بنس���بة 20.48 

% إلى 8652 سيارة.

كما عمل على تعزيز اإلطار التنظيمي 
والتشغيلي بهدف اإلستجابة لمتطلبات 
المواضي���ع التي س���لطت عليه���ا أزمة 
»كوفي���د« الض���وء، والمرتبطة تحديداً 
العم���اء والرقمن���ة، وتغّي���ر  بحماي���ة 

المناخ.
المالي���ة،  النزاه���ة  مج���ال  وف���ي 
إتخ���ذ بنك المغرب، ف���ي إطار هيئات 
التنس���يق الوطنية، خط���وات من أجل 
تسريع تنفيذ خطة العمل الهادفة إلى اإلمتثال لكافة متطلبات مجموعة 
العم���ل المالي. كما إتخ���ذ مجموعة من المبادرات بغي���ة تعزيز العاقة 
بين البنوك والعماء، وتس���هيل الولوج إل���ى المعلومات المرتبطة بتكلفة 

الخدمات المصرفية.
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»اإلسالمي األردني« يدعم حفل الزفاف الجماعي )31(

د. سعيد: نستهدف تجسيد القيم اإلسالمية في الواقع العملي

األخبار والمستجدات

إنطاقاً من تحّمل  البنك اإلسامي األردني لمسؤولياته اإلجتماعية 
تج����اه أبناء المجتم����ع المحلي وتحقيق مبدأ التكاف����ل اإلجتماعي، يُواصل  
البنك مش����اركته ف����ي حفل الزف����اف الجماعي )31( ال����ذي نظمته جمعية 
العفاف الخيرية، حيث سلّم مساعد المدير العام للبنك االسامي االردني 
الدكتور عبد الحميد ابو صقري  هدية »نقوط«  ل� )34( عريساً وعروساً 

شاركوا في الحفل، وذلك في مدرسة سنابل الخير في منطقة طارق. 
وأب���دى الرئي���س التنفيذي/المدير العام للبنك اإلس���امي األردني 
الدكتور حسين سعيد  سعادته وترحيبه بمشاركة البنك فرحة العرسان 
بزفافه���م، مقدم���اً له���م أجمل التهان���ي والتبري���كات، مؤك���داً »اإللتزام 
الش���رعي للبنك االس���امي األردني الذي يقتضي أاّل يس���تهدف البنك 
إش���باع الحاجات المادية فقط، إنما يستهدف تجسيد القيم اإلسامية 
ف���ي الواقع العملي، وبما يعود بالنفع على المجتمع واإلقتصاد الوطني، 

والذي يتمثل بمساعدة الشباب على الزواج وتقليل تكاليفه«.
 أض���اف الدكتور س���عيد »يُواصل البنك اإلس���امي األردني تقديم 
القروض الحس���نة والنقوط  للعرس���ان المش���اركين بحف���ات الزفاف 
الجماعي���ة الت���ي تُنظمه���ا جمعية العف���اف الخيرية منذ تأسيس���ها في 
العام 1995، حيث بلغ إجمالي القروض الحس���نة المقدمة بالتنسيق مع 
الجمعي���ة حتى نهاية الع���ام 2021 حوالي 7.1 مايين دينار موّزعة على 

11.2 ألف���اً مس���تفيداً، باإلضافة إلى تمويل َمن يرغ���ب منهم بالمرابحة 
لشراء األثاث والحاجيات المختلفة«.

من جانبه أش���اد نائب رئيس جمعية العفاف الخيرية الدكتور منذر 
زيت���ون ب���� »مواصلة دعم البنك اإلس���امي لنش���اطات وبرامج الجمعية 
الهادف���ة إلى تيس���ير س���بل الزواج والت���ي تقدم األُنموذج ال���ذي يُحتذى 
ف���ي التكاف���ل والتعاضد لخدم���ة أبناء المجتمع المحل���ي  وبالتعاون مع 
البن���ك بتقديم القروض الحس���نة، والنقوط للعرس���ان المش���اركين في 
حفل الزفاف سنوياً«، متمنياً التوفيق والنجاح لمسيرة البنك اإلسامي 

األُردني الرائدة في دعم المجتمع المحلي

حقق���ت مجموعة البنك العربي نتائج إيجابية خ���ال الربع األول من العام 
2022؛ حي���ث بلغ���ت األرباح الصافية بعد الضريب���ة 166 مليون دوالر مقارنة ب� 
128.3 مليون دوالر كما في الفترة المماثلة عن العام 2021، محققة نمواً بنسبة 

.% 29.4
 وجاءت هذه النتائج لتثبت متانة الوضع المالي للمجموعة وجودة أصولها، 
كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي، وبلغت حقوق الملكية 10.2 مليار 
دوالر، ونسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3 بلغت 16.5 % وهي أعلى 

من الحد األدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي األردني.

166  مليون دوالر أرباح البنك العربي في الربع األول من 2022
وقال صبيح المصري، رئيس مجلس اإلدارة: »تعكس النتائج اإليجابية قدرة 
البنك على اإلستمرار في تحقيق النمو المستدام، ومواكبة التطورات والتغيرات 
في المنطقة والعالم«، مؤكداً »إس���تمرار البن���ك بالمحافظة على جودة محفظة 
التسهيات اإلئتمانية ومتانة مركزه المالي«، مضيفاً: »أن البنك يعمل بإستمرار 

على إستغال الفرص المتاحة والكامنة في مناطق تواجده المختلفة«.
م���ن جهته���ا، قالت رن���دة الصادق، المدي���ر العام التنفي���ذي للبنك العربي: 
»إن أرب���اح مجموع���ة البن���ك العربي ج���اءت نتيج���ة النهوض باألداء التش���غيلي 
المدعوم بميزانية متينة وقاعدة سيولة مرتفعة ومركز مالي قوي؛ حيث تمكنت 
المجموع���ة م���ن التعامل مع العديد من التحديات واالس���تمرار ب���األداء المميز 
وال���ذي إنعكس من خال النمو بودائع العماء والتس���هيات اإلئتمانية، إضافة 
إل���ى تخفي���ض ُكلفة المخاطر«، مش���يرة إل���ى »أن البنك حقق نم���واً في صافي 
الفوائد والعموالت المتأتية من األعمال البنكية الرئيسية وبنسبة 6.3 %، كما 
إس���تمر البنك باإلحتفاظ بنس���ب س���يولة متينة؛ حيث بلغت نسبة القروض إلى 

الودائع 74.3 %، بينما فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100 %«.
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���ع مص���رف اإلم���ارات المرك���زي نم���و النات���ج المحلي  توقَّ
اإلجمالي الكلي للدولة بنس���بة 3.3 % في العام 2023. وقدّر 
المص���رف المركزي نمو الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي 
بنس���بة 3.3 %، فيما من المقدر نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

النفطي بنسبة 3.4 %.
وتأتي توقعات المصرف المركزي لنمو اإلقتصاد اإلماراتي 
متماش���ية مع توقعات المؤسس���ات الدولية األخ���رى، إذ يتوقع 
صن���دوق النقد الدول���ي أن يتواصل زخم التعاف���ي في الدولة، 
لينم���و إجمال���ي الناتج المحل���ي الحقيقي بمع���دل 3.6 % في 
الع���ام المقبل، ويواص���ل اإلرتفاع تدريجاً إلى 3.7 % و3.9 % 

في عامي 2024 و2025 توالياً.
ويأتي األداء اإلستثنائي لإلقتصاد الوطني بفضل السياسات 
االقتصادي���ة الحكيم���ة للقي���ادة الرش���يدة والتي أس���همت في 
تس���ريع وتيرة النمو ودفع اإلقتصاد إلى مرحلة التعافي، ومنها 
إلى مرحلة التوس���ع، فضًا عن اإلس���هام وبش���كل محوري في 
ترسيخ دعائم إقتصاد قوي تنافسي قادر على مواجهة مختلف 
المتغيرات، وتطوير سياس���ات وتش���ريعات تواك���ب المتغيرات 
العالمية وتدعم س���هولة ممارس���ة األعم���ال، إضافة إلى تعزيز 
البيئ���ة المحف���زة والجاذب���ة لإلس���تثمار والمواه���ب وأصحاب 

»المركزي اإلماراتي«: أداء إستثنائي بفضل تشريعات واكبت المتغّيرات العالمية

3.3 % نمو متوقع إلقتصاد اإلمارات 2023

األخبار والمستجدات

المشاريع المبتكرة.
وأف���اد محلل���ون إقتصادي���ون »إن إس���تمرار زخ���م النم���و 
االقتص���ادي في اإلمارات، يؤكد متان���ة وقوة اإلقتصاد الوطني 
وتعافي���ه الكامل من تداعي���ات جائحة »كوفي���د 19«، بما يؤكد 
حرص الدولة على ترس���يخ مكانتها، وتطوير إقتصادها لتصبح 
بين أكثر اإلقتصادات نمواً وتقدماً في العالم«، مشيرين إلى أن 
»الجهود الحكومية المستمرة ستزيد من وتيرة النمو بما يجعل 
اإلقتصاد أكثر تقدماً وإزدهاراً بمحركات نمو جديدة وشراكات 
خارجية أكثر تنوعاً بما يخدم رؤية الدولة المس���تقبلية، ويوفر 

ممكنات التنمية الشاملة والمستدامة«.
وحاف����ظ النم����و اإلقتص����ادي لإلم����ارات عل����ى المنح����ى 
الصاع����د س����نوات طويل����ة منذ س����بعينيات الق����رن الماضي، 
إذ حق����ق النات����ج المحلي اإلجمالي للدولة قف����زات كبيرة في 
العقود الخمس����ة األول����ى من عمر االتح����اد ليرتفع من 58.3 
ملي����ار دره����م في العام 1975  إل����ى 1.489 تريليون درهم في 
الع����ام الماض����ي. ويتوق����ع أن تتواصل وتيرة النم����و والقفزات 
االقتصادية القياسية في الس����نوات المقبلة، في ظل إعتماد 
الحكومة إستراتيجية تقوم على تنويع مصادر الدخل بدالً من 

اإلعتماد على قطاع النفط.
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رفعت وكالة »ستاندرد آند بورز« للتصنيف اإلئتماني العالمي المنظور 
المس����تقبلي لتصنيف بنك ABC من »س����لبي« إلى »مس����تقر«،  مع تثبيت 
 ،»A-3 / -BBB« التصني����ف اإلئتمان����ي الطويل والقصي����ر المدى عن����د
وتأت���ي هذه المراجعة عل���ى خلفية اإلجراءات الحكيم���ة لتعزيز رأس 

المال وإدارة المخاطر لدى البنك في غضون األشهر األخيرة.
وتأت���ي مراجعة منظ���ور التصنيف االئتماني ف���ي أعقاب الطرح 
الخاص بقيمة 390 مليون دوالر لس���ندات رأسمالية من الفئة األولى 
في مارس/ آذار 2022، والذي تم اإلكتتاب فيه بالكامل من قبل أكبر 
مس���اهم لدى البنك، وهو مصرف ليبيا المركزي. ويعكس ذلك أيضاً 
سياس���ة البنك المعتدلة لتوزيع نس���بة 30 % من صافي األرباح، مما 
يسمح باإلحتفاظ برأس المال لمواكبة نمو األصول. ويُتوقع أن ترفع 
هذه اإلجراءات من نس���بة مؤش���ر »س���تاندرد آند بورز« لرأس المال 
المع���دل حس���ب المخاط���ر إل���ى نس���بة 10.3 % - 10.5 %، مقارنة 
بنس���بة 9.6 % المس���جلة في نهاي���ة العام 2021، والت���ي نتجت عن 
إس���تحواذ البن���ك على بنك بلوم مصر، لذلك فقد أعادت »س���تاندرد 
آند بورز« تقييم رأس المال واألرباح إلى معدل »قوي« )1+( في إطار 

تقييم التصنيف اإلئتماني لدى الوكالة.
ويعك���س التصني���ف المعدل أيضاً تعديل مؤش���رات جودة األصول 
لدى بنك ABC،   حيث إنخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.4  % 
م���ن إجمالي القروض في نهاية العام 2021، مقارنة بنس���بة 5.2 % 

خال العام السابق، معدلة إلى مستويات ما قبل الجائحة.
كما قد س���اهمت محفظ���ة التمويل والس���يولة القوية لدى البنك 
في تحس���ين التصنيف اإلئتماني. وقد حظي المس���اهمون الداعمون 
الرئيس���يون ل���دى البن���ك، مصرف ليبي���ا المرك���زي والهيئ���ة العامة 
لإلس���تثمار في الكويت، بس���جل طويل من اإلستقرار خال الدورات 
اإلقتصادية والضغوطات التي ش���هدتها األسواق، مما يقلل أيضاً من 

تعّرض البنك لمخاطر التركيز.
ويقول الدكتور خالد كع���وان، الرئيس التنفيذي للمجموعة وبنك 
ABC: »يُعدُّ هذا الرفع في منظور التصنيف االئتماني للبنك وتثبيت 
تصنيفاتن���ا، بمثابة دليل على نجاح نهج اإلدارة الحكيمة لرأس المال 
والس���يولة لدى البن���ك، حيث يُواصل البنك توس���يع نم���وذج أعماله، 

ومتابعة تطلعاته اإلستراتيجية المستقبلية«.

»ستاندرد آند بورز« 
ترفع منظور التصنيف اإلئتماني لبنك ABC إلى »مستقر«

»BBB- / A-3« وتُثبت التصنيف الطويل والقصير المدى عند

األخبار والمستجدات
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األخبار والمستجدات

ف��ي  رؤيت��ه  س��ياق  ف��ي 
الش��خصيات  إس��تضافة 
الت��ي  المؤث��رة  القيادي��ة 
تصنع التغيير في مختلف 
القطاعات، إستضاف نادي 
جامعة هارفارد في الشرق 
األوسط في جلسة حوارية 
المرش��دي  عبدالس��الم 
اإلس��تثمار  جه��از  رئي��س 
ع��ن  للحدي��ث  الُعمان��ي 
وتأت��ي  واإلدارة.  القي��ادة 
ضم��ن  اإلس��تضافة  ه��ذه 
رؤي��ة النادي ف��ي التواصل 

نادي جامعة هارفارد في الشرق األوسط 

يستضيف رئيس جهاز اإلستثمار الُعماني:
تعّددت مفاهيم القيادة بتعّدد وتنّوع اإلتجاهات

مع مختلف المؤسسات على المستوى اإلقليمي، في إطار التحول 
اإلقتصادي والحكومي في نظام بيئي عالمي تشهده المنطقة. 

كم���ا تركز أيضاً رؤي���ة  النادي في صقل مه���ارات القادة ومدهم 
ب���أدوات المعرف���ة الازمة، لتمكينهم من صنع الف���رق وإنعكاس ذلك 
عل���ى مجتمعاته���م. مع األخذ ف���ي اإلعتب���ار اإللتزام بالقي���م الُمثلى 
المتمثل���ة في إحت���رام الحق���وق، وتبادل ال���رؤى المختلف���ة والصدق 
والنزاهة والش���فافية ف���ي التعامل مع جميع أف���راد المجتمع، كذلك 

الحس العالي في قيادة المشهد بحصافة ومهنية.

وتخللت الجلسة الحوارية التي أدارها سليمان بن حمد الحارثي 
الرئيس التنفيذي لبنك العز اإلسامي  نقاشات متنوعة حول اآلليات 
والس���بل المتبعة، والتأثير الذي تتركه وتؤثر فيه وعليه القيادة، حيث 
أوضح عبدالسام المرشدي رئيس جهاز االستثمار العماني بأنه »في 
عالم اإلقتصاد واألعمال يتم دراس���ة س���لوك وأساليب القادة العظام 
الذين حققوا نجاحات كبيرة، فالقيادة هي العقل والقلب النابض لكل 
المؤسس���ات، والحديث عن القيادة قدي���م قدم التاريخ، حيث تعّددت 
مفاهي���م القيادة بتعدد وتن���وع اإلتجاهات، كذل���ك المراحل النظرية 
عبر مراحل تطوره���ا، فالبعض إتجه إلى تعريفها بأنها مجموعة من 
الصف���ات الش���خصية، في حين إتجه اآلخر إل���ى تعريفها بأنها والية 

وسلطة رس���مية، بينما تذكر 
الدراس���ات عل���ى أن القيادة 
س���لوك وتفاعل وتأثير على 

اآلخرين«.

المرش���دي:  وأض���اف 
»كثي���راً م���ا نلتق���ي ونراجع 
التط���ورات  أو  النجاح���ات 
التي أنجزناه���ا في مختلف 
ف���ي  س���واء  المب���ادارت، 
أو  الحكومي���ة  المؤسس���ات 
ش���به الحكومية، لكننا قليًا 
م���ا نتحّدث عن األش���خاص 
وراء تل���ك النجاحات الت���ي تكاد تضاهي النجاح���ات العالمية، وإننا 
نب���ذل جهداً متواصًا ليل نهار في دراس���ة التج���ارب العالمية التي 
تمنحنا أفكاراً، وتلهمنا في الس���ياق ذات���ه اآللية والرؤية التي تم من 
خالها تطبيق خطوات النجاح التي يُمكن أن نُطّبقها في مؤسساتنا. 
ف���كل يد تُس���هم في تحقيق النجاح له���ا كل التقدير. ونحن نؤمن في 
جهاز اإلس���تثمار بأن توظيف الُعمانيين القياديين هو أثمن أصولنا، 
فنس���عى إلى ج���ذب األش���خاص الموهوبي���ن وتطويره���م وتدريبهم 
والتمس���ك بهم، لنوِجد منهم قادة للمس���تقبل. وتعتمد إس���تراتيجية 
اإلستثمار لدينا، قبل كل شيء، على كفاءة موظفينا وخبرتهم، الذين 
يُع���ّدون أح���د أهم عوامل نجاحن���ا، وتالياً فإن المبدأ األساس���ي هو 
اإلس���تمرار في التوظيف واإلحتف���اظ بأفضل الموظفين، وقد أجمع 
العال���م بأن القادة في هذا العالم إس���تثناء ألنه���م وحدهم القادرون 
عل���ى صنع التغيي���ر، فمن إجتمعت في���ه صفات القائ���د إجتمع فيه 

شغف التغيير«.

يُذكر أن عبدالسام المرشدي يُعّد أحد الشخصيات والكفاءات 
القيادي���ة المش���هود له���ا  في الس���لطنة، ويتمتع بخب���رة طويلة تولى 
خالها مواقع قيادية في مؤسس���ات وش���ركات عدة، كما أس���هم في 
تأسيس العديد من الشركات التجارية واإلستثمارية والصناعية في 

المنطقة. 
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أطلق بن���ك بوبي���ان البرنامج 
الكوي���ت  ف���ي  نوع���ه  م���ن  األول 
 )Boubyan Accelerator(
 DIFC FinTech بالتعاون م���ع
Hive التابع لمرك���ز دبي المالي 
العالمي، والذي يهدف إلى تسريع 
���ع الش���ركات الناش���ئة  نم���و وتوُسّ
في مج���ال التكنولوجي���ا في كافة 
أشكالها وإطاق أفكارها وتسريع 

تطبيقاتها بتميز ونجاح.

Boubyan Accelerator بوبيان« يُطلق برنامج«
للمرة األولى في الكويت

األخبار والمستجدات

عبداهلل التويجري

وقال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الش���خصية والرقمية 
 DIFC FinTech في بنك بوبيان عبداهلل التويجري »منذ تعاوننا مع
Hive إلط���اق برنام���ج )Accelerator Boubyan( كان هدفن���ا 
ترس���يخ إس���تراتيجية بنك بوبيان، وخطواته الممي���زة التي بدأها منذ 
س���نوات في ريادة مس���تقبل القطاع المالي في الكويت، وتعزيز موقعه 

كرائد في اإلبتكار والخدمات الرقمية والمبادرات وريادة األعمال«.
 Boubyan( وأض���اف التويجري: »نجحنا في إطاق البرنامج
Accelerator( ليك���ون بذل���ك »بوبي���ان« أول بنك يُطلق ُمس���رعة 
أعمال للش���ركات الناش���ئة اإلقليمية التي تتطل���ع للعمل في الكويت 
لمس���اعدتها على إطاق أفكارها وتس���ريع تطبيقه���ا«، موضحاً أنه 
»من خال )Boubyan Accelerator( سنعمل على تطوير خطة 
العمل الخاصة بالشركة الناش���ئة وتطوير التكنولوجيا المستخدمة 
في تقديم الخدمة، وتقديم العديد من ورش العمل وإقامة الفعاليات 
التي تسمح ألصحاب الشركات الناشئة بالتواصل مع المستثمرين، 
وعرض مش���اريعهم إلى جانب مساعدتهم في التسويق والحسابات 
واإلدارة المالية، باإلضافة إلى التواصل مع  ش���ركاء و مس���تثمرين 

إستراتيجيين بالسوق المحلية والخليجية«.

»بوبيان« يُطلق م�سنع البيانات 

Big Data بمن�سات تحليل البيانات ال�سخمة

م���ن جه���ة أخ���رى، أعلن بن���ك بوبيان، إط���اق مصن���ع البيانات، 
وال���ذي يحوي على البني���ة التحتية الجديدة لمنص���ة تحليل البيانات 
الضخم���ة Big Data والمعتمدة على أح���دث التقنيات العالمية من 
Informatica وMicrosoft وCloudera بهدف إمكانية تخزين 
وإسترجاع جميع بيانات مجموعة بنك بوبيان والشركات التابعة لمدة 

   ثامر الميانعبداهلل النصف

15 سنة سابقة خال مدة قياسية.
وق���ال رئيس مجموعتي البيانات و تكنولوجيا المعلومات في بنك 
بوبي���ان عبداهلل النصف »نجحنا ب���أن نكون البنك األول والوحيد في 
الكويت في إطاق مصنع البيانات والذي يحتوي على منصات تحليل 
البيان���ات الضخم���ة Big Data وذل���ك في إطار إس���تيراتيجية بنك 
بوبيان نحو معالجة مركزية للبيانات الضخمة وإنش���اء مصدر موحد 

ومتسق لها«. 
وأض���اف النصف: »مع التطور الس���ريع الذي تش���هده بيئة العمل 
المصرفي س���واء التقليدية أو الرقمية في بن���ك بوبيان، أصبح هناك 
ض���رورة ُملّحة إليجاد طريقة تضمن تجميع البيانات الضخمة بصورة 
متكامل���ة ودقيق���ة ليت���م بعد ذل���ك نقلها إل���ى قاعدة بيان���ات تحليلية 

ضخمة«.

ال�سّباق في اإ�ستثمار الخدمات الرقمية 

وفق اإ�ستراتيجية وا�سحة للنمو 

عل���ى صعيد آخر، أك���د الرئيس التنفيذي للخدم���ات المصرفية 
الشخصية والرقمية في بنك بوبيان عبداهلل التويجري »أن التطورات 
التكنولوجية الهائلة في عالم الخدمات المصرفية تفرض الكثير من 
التحديات أمام البنوك في مختلف أنحاء العالم، ول اس���يما ما يتعلق 

منها بالمنافسة والقدرة على جذب المزيد من العماء«.
ج���اء ذل���ك خال جلس���ه نقاش���يه ومقابله خاصه ش���ارك فيهما 
التويج���ري ضمن فعالي���ات مؤتم���ر SEAMLESS   العالمي الذي 
عق���د في دبي، حي���ث تناولت األولى تطور وس���ائل الدف���ع في بنوك 
المستقبل، والثانية التحّوالت التي يُمكن أن تشهدها البنوك الرقمية 

في حلول العام 2030  وتأثير ذلك على العماء.
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ف���ي إط���ار تطوي���ر ط���رق تقديم 
يقدمه���ا  الت���ي  التدريبي���ة  البرام���ج 
مركز دراسات االس���تثمار لدى اتحاد 
شركات االس���تثمار، يس���رنا اإلعان 
ع���ن إطاق صفح���ة »التعل���م الذاتي« 
عل���ى الموق���ع اإللكترون���ي لاتح���اد، 
والت���ي يعمل المركز م���ن خالها على 
إتاح���ة الفرص���ة للمهتمي���ن باالطاع 
المتاح���ة  التدريبي���ة  البرام���ج  عل���ى 
بطريقة التدريب اإللكتروني المسجل 

ل���دى أفض���ل مقدمي تل���ك البرامج من مختل���ف أنحاء العال���م، ومنها: 
ICMA ،Euromoney ،Wall Street Prep، أكاديمية التداول

كما يقدم المركز خصومات على تلك البرامج. وس���يتوالى تباعاً 
إضافة مزودي برامج تدريبية عالميين آخرين خال الفترة القادمة.

وبن���اء عل���ى ذلك، ندعوك���م إلى االطاع على كاف���ة التفاصيل من خال 
زي���ارة ومتابع���ة صفحة »التعلم الذاتي« على الموق���ع اإللكتروني لاتحاد من 

خال الرابط اآلتي:  
https://www.unioninvest.org/centreactivitiesselfstudy.aspx
In the context of developing the methods of introducing 
the training programs offered by the Investment Studies 

Self-Study التعلم الذاتي
Center )ISC( at Union of 
Investment Companies )UIC(, 
we are delighted to announce 
the launch of the »Self-Study« 
page on the UIC website, 
through which ISC works to 
provide an opportunity for 
those interested in viewing the 
available training programs 
using the recorded electronic 
training programs with the best training providers all over 
the world, such as: Wall Street Prep, Euromoney, ICMA, 
and Tadawul Academy.
ISC offers discounts on these programs. ISC will continue 
adding other global training program providers during the 
coming period.
Accordingly, we invite you to view all the details by visiting 
and following the “Self-Study” page on the website of UIC 
through the following link:
https://www.unioninvest.org/centreactivitiesselfstudy.aspx

أظهر تحلي���ل التصنيف المرحلي 
المتكام���ل لألم���ن الغذائ���ي، متع���ّدد 
الش���ركاء عن الس���ودان، الذي نشرته 
والزراع���ة لألم���م  منظم���ة األغذي���ة 
المتحدة »ف���او«، تدهور ظروف األمن 

الغذائي في الباد.

»الفاو«: 12 مليون سوداني سيُعانون موجة جوع حاّدة

وبحس���ب التحليل، يُتوقع أن يعاني 11.7 مليون شخص، أي نحو ربع 
س���كان الباد، من موجة ح���ادة من الجوع في س���بتمبر )أيلول( 2022، 
بزيادة تبلغ نحو مليوني شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقاً لموقع أخبار األمم المتحدة، فقد حذرت »الفاو« من أزمة 
غذاء تلوح في األفق في السودان، نتيجة آثار النزاع المسلح وإنخفاض 
إنتاج المحاصيل األساسية واإلضطراب اإلقتصادي. وسجلت واليات 
غرب وشمال ووسط دارفور والخرطوم وكسا والنيل األبيض، والتي 
تُعتب���ر الواليات األكثر تضرراً من النزاع والتدهور اإلقتصادي، أعلى 

مستويات إنعدام األمن الغذائي.
وفي هذا الس���ياق، قال باباغانا 
األغذي���ة  منظم���ة  ممث���ل  أحم���دو، 
والزراعة في السودان: »هذه األرقام 
المقلق���ة ه���ي أوض���ح مؤش���ر عل���ى 
تده���ور ظ���روف األم���ن الغذائي في 
الب���اد. وإذا م���ا أردنا حماية المزيد من الس���كان م���ن خطر الوقوع 
ف���ي براثن األزمات والظروف الطارئة، وتجّنب أزمة الغذاء التي تلوح 
في األفق، فعلينا أن نُضاعف اإلس���تثمارات في إنتاج الغذاء المحلي 
لضمان أن تتمكن األسر الزراعية والرعوية من توفير الغذاء لنفسها 

ولمجتمعاتها في األشهر المقبلة«.
وقد شهد النصف األول من العام 2022 ذروة األزمات السياسية 
واإلنهي���ار اإلقتص���ادي في الب���اد، إلى جانب مجموع���ة من العوامل 

الخارجية مثل الحرب في أوكرانيا.

األخبار والمستجدات
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تعم��ل دول مجلس التعاون الخليجي حاليًا على إس��تكمال مقترح 
إيجاد األداة المناس��بة إلعتماد خطة عمل قصيرة األجل، وإطار 
شامل وآلية تبادل المعلومات اإلئتمانية في دول المجلس، إضافة 
إل��ى الموافقة على مقترح إنش��اء فري��ق عمل لمراك��ز المعلومات 
اإلئتمانية أو ما يعادلها في دول الخليج في شأن آلية الربط الفني، 
وإس��تخدام الوس��ط اآلمن لنق��ل المعلومات اإلئتماني��ة، حيث إن 
تطبيق ذلك سيتم من خالل ربط مراكز المعلومات االئتمانية في 
دول مجلس التعاون بالربط الش��بكي بين الحكومات اإللكترونية 

الخليجية.
وكخلفي���ة لبي���ان أهمي���ة ه���ذا الموضوع، نس���تذكر دراس���ة تم 
عرضها على وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ومؤسس���ات 
النق���د ل���دول مجلس التع���اون الخليجي، بينت أنه رغ���م أن البنوك 
الخليجية ذات رسملة جيدة بصفة عامة، فإنه من الصعب بالنسبة 
إليه���ا أن تتمتع بمحفظة إئتمانية متنوعة بالنظر إلى هيكل وتركيب 
إقتصادات هذه الدول المتشابك، مما يعّرضها إلى مخاطر تتطلب 

المزيد من التدقيق والفحص الدقيق.
وتتمثل النتيجة الرئيس���ية للدراس���ة ف���ي أن تركيز البنوك على 
قط���اع معّين أو فئ���ة معينة، يُعتبر ذات أهمية بالنس���بة إلى البنوك 
الخليجية، وإذا كانت قروض البنوك مرّكزه بدرجة كبيرة على بعض 
المقترضين أو على قطاع إقتصادي معّين، فإن هناك مخاطر كبيرة 
إذا واجه هؤالء المقرضون أو هذا القطاع مشاكل. وبّينت أن هناك 
نوعين م���ن التركيزات، وهي التركي���زات اإلقتصادية والتركيز على 
إس���م واح���د أو فئ���ة واحدة مثل بع���ض المقترضين األف���راد الذين 

يقومون بإقتراض قروض ضخمة.
 وه���ذا النوع األخي���ر من التركزات، يُعتب���ر ذات أهمية خاصة، 
ذلك أنه في حال حدوث مش���كلة مع فش���ل أح���د المقترضين، فإن 
ذلك س���وف يضع البن���ك في وضع صعب، وخصوصاً أن الدراس���ة 
تش���ير إلى مخاط���ر المقترضي���ن الذين يحمل���ون إس���ماً واحداً أو 
مجموع���ة المقترضي���ن المرتبطي���ن ببعضه���م البعض، ق���د يكونوا 
متواجدي���ن في أكثر م���ن دولة خليجية. كم���ا أن بعض المقترضين 
األف���راد ق���د ال يجذب���ون اإلنتب���اه بالنس���بة إل���ى حجمه���م، ولك���ن 
عندم���ا نأخ���ذ في اإلعتبار إرتباطهم بمقترضي���ن آخرين، فإن هذه 
المجموعات مجتمعة قد تحصل على قروض تمثل نس���بة كبيرة من 
رأس���مال البنك. وإذا حدث فشل من جانب مقترض واحد من هذه 
المجموعة المرتبطة ببعضها، ف���إن المقترضين اآلخرين يُواجهون 
المخاط���ر لتأثرهم أيض���اً. وهكذا فإنه يتم تضخيم الصدمة، األمر 
ال���ذي قد ي���ؤدي إلى مأزق ومحن���ة في القطاع المصرف���ي. وزيادة 

مركز خليجي لتبادل المعلومات اإلئتمانية

عدنان أحمد يوسف
رئيس اتحاد المصارف العربية سابقًا

رئيس جمعية مصارف البحرين

عل���ى ذلك فإن هن���اك بعض العائات التي تمتلك نس���بة كبيرة في 
الشركات، ومما يجعل البنوك الخليجية خاضعة لتأثير، ليس فقط 
أعم���ال الش���ركات العائلية، لكن الش���ركات التي تمتل���ك فيها هذه 

الشركات العائلية حصصاً كبيرة.
ونحن ندرك جيداً أن البنوك المركزية الخليجية، قامت بوضع 
العدي���د من الضوابط واإلرش���ادات الملزمة للبن���وك في خصوص 
الترك���زات اإلئتماني���ة، س���واء م���ن حي���ث القط���اع اإلقتص���ادي أو 
المقترضين، حيث س���اهمت هذه الضوابط واإلرش���ادات في الحّد 

من مخاطر التركزات اإلئتمانية بشكل كبير. 
ولكن روابط الملكية بين المقترض الواحد، قد ال تكون واضحة 
من الناحية القانونية في كل األحوال، وقد تكون منتش���رة في أكثر 
من دولة خليجية للمقترض عينه، تحت تس���ميات مختلفة وجميعها 

يلجأ لإلقتراض من البنوك المحلية. 

األخبار والمستجدات
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وبالنسبة إلينا، فقد نّبهنا لهذه القضية مبكراً قبل 8 سنوات، أي 
إثر نش���وب األزمة العالمية في العام 2008، وتكش���ف وجود عماء 
خليجيين كثيرين هم عماء لبنوك في أكثر من دولة خليجية، حيث 
تس���ّببت تلك األزمة في إح���داث العديد من التداعيات واآلثار على 
عمل البنوك والمؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. 

وق���د ألحق���ت األزمة التي تعّرض���ت لها بعض المؤسس���ات المالية 
الخليجية مش���اكل عديدة للبنوك الخليجية األخرى، وخصوصاً أن 
بعض هذه البنوك قدمت تس���هيات مالية كبيرة لهذه المؤسسات. 
وقد كان إعتماد البنوك األساس���ي في تقديم هذه التسهيات على 
الحسابات المالية التي تقدمها تلك المؤسسات للبنوك للحكم على 
جدارتها اإلئتمانية، حيث إتضح الحقاً أن هذه الحس���ابات رغم ما 

يظهر فيها من مؤشرات إيجابية ليست كافية بحد ذاتها.
لذلك، فقد إقترحنا آنذاك أن تقوم البنوك الخليجية بتأس���يس 
جهاز خاص، غرضه تكوين قاعدة بيانات موحدة وشاملة ومباشرة 
)on line( لتجمي���ع المخاطر اإلئتماني���ة للمقترضين الخليجيين 
والتسهيات الحاصلين عليها من كافة البنوك المحلية والخارجية، 
س���واء المباش���رة أو غي���ر المباش���رة، وخصوص���اً أن الكثي���ر م���ن 
المقترضي���ن ف���ي الخلي���ج يقوم���ون باإلقت���راض أحياناً بإس���مهم 
الش���خصي، وأحياناً أخرى بإسم مؤسس���اتهم، وال يتم تجميع كافة 
ه���ذه البيان���ات لدى الجه���ة المقرضة. وبإمكان البن���وك الخليجية 
المش���تركة ف���ي النظ���ام أن تُس���اهم في توفي���ر الميزاني���ة الازمة 

لتأسيسه وتشغيله وفقاً لآلليات المتفق عليها من قبلها.
وقد تم وهلل الحمد، إطاق هذا المش���روع بين عدد من الدول 
الخليجي���ة، حيث إن تطبيق برنامج تبادل المعلومات اإلئتمانية بين 
دول الخليج يُس���هم في تقليل حجم المخاط���ر التي قد تتعّرض لها 
األنظم���ة المالي���ة الخليجية، ج���ّراء عدم وجود أي تع���اون بين دول 

المجلس في ما يخص المعلومات اإلئتمانية.
ومما ال ش���ك في���ه، فإننا كمصرفيي���ن خليجيين وعرب، نرحب 
كثي���راً بهذه الخطوة المباركة التي أعلن عنها معالي محافظ البنك 
المركزي الُعماني ونعتبرها خطوة هامة ورئيسية على طريق تعزيز 
العمل المصرفي في دولنا الخليجية، وس���وف تُسهم دون شك، في 
تقوي���ة أش���كال التع���اون في ما بينه���ا، حيال التموي���ات الممنوحة 
للعم���اء، مما يُعّزز من كفاءة تش���غيل المحاف���ظ التمويلية ويجّنبها 

قدر اإلمكان، التعّثر أو سوء اإلستخدام.
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أظهرت بيانات رسمية، 
أن إرتف���اع أس���عار الم���واد 
الغذائية، دفع تضخم أسعار 
بريطانيا  المس���تهلكين في 
إل���ى أعل���ى مس���توياته في 
40 عام���اً خال أيار/ مايو 
2022، ليبل���غ 9.1 %، بعد 
اإلرتفاع���ات الكبي���رة ف���ي 
تكلفة كل ش���يء من الوقود 
األطعم���ة  إل���ى  والكهرب���اء 

والمشروبات.
البيان���ات  وج���اءت 

بريطانيا تغرق في التضخم وسط »صيف السخط«

سوناك: الحكومة تبذل كل ما في وسعها لمكافحة إرتفاع األسعار

األخبار والمستجدات

متماش���ية م���ع نتائ���ج إس���تطاع آلراء اإلقتصاديين أجرت���ه رويترز. 
وأفاد مكتب اإلحصاء الوطني البريطاني أن »إرتفاع أس���عار األغذية 
والمش���روبات غير الكحولية، مقارنة بإنخفاضها قبل عام، ساهم في 

زيادة كبيرة في التضخم«. 
وأضاف المكتب »أن أس���عار المس���تهلكين إرتفعت 0.7 % على 

أساس شهري في مايو )أيار(.
وإرتفعت أس���عار التجزئة بأكثر من المتوقع لتصل إلى 11.7 %، 
وكان هن���اك أيضاً المزيد من المؤش���رات على الضغوط التضخمية، 
عل���ى مس���توى البيع بالجملة، م���ع زيادة تكاليف المواد الخام بش���كل 

قياسي.
وفي حين أن اإلرتفاع كان أقل مما كان عليه في األشهر األخيرة، 
إالَّ أن األرق���ام ال تزال تؤكد حجم أزمة التضخم التي تواجه المملكة 
المتحدة، وستزداد األمور سوءاً هذا العام، عندما يحدث إرتفاع آخر 
في أس���عار الطاقة، فيما يتوقع »بنك إنكلترا« إرتفاعات في األس���عار 

تتجاوز 11 % في أكتوبر )تشرين األول( 2022.
م���ن جانب���ه، أك���د وزير المالي���ة البريطاني ريش���ي س���وناك »أن 
الحكومة تبذل كل ما في وس���عها لمكافحة إرتفاع األس���عار«، مشيراً 
إلى أننا »نستخدم جميع األدوات الُمتاحة لخفض التضخم ومكافحة 
إرتفاع األسعار، لكن يمكننا بناء إقتصاد أقوى من خال سياسة نقدية 
مس���تقلة، وسياسة مالية مس���ؤولة، ال تزيد من الضغوط التضخمية، 

ومن خال تعزيز اإلنتاجية والنمو في األجل الطويل«.
التح���ركاُت الحكومية تأت���ي متزامنة مع إضطراب���ات إجتماعية 
ال البريد في بريطانيا  عل���ى خلفية إقتصادية، إذ حّذر المعلّمون وعمَّ
م���ن إضراب���ات محتملة، إذا ل���م تُواكب رواتبهم التضخ���م اآلخذ في 

اإلرتف���اع، ما يُفاقم من آثار 
الس���كك  عم���ال  إض���راب 
حص���ل  ال���ذي  الحديدي���ة 
أخيراً، ويؤكد شعوراً أوسع 
نطاق���اً بالضيق ف���ي قطاع 
القوى العامل���ة البريطانية، 
وس���ط ضغط متزايد على 

مستويات المعيشة.
وقالت ماري بوس���تيد، 
للنقاب���ة  العام���ة  األمين���ة 
الوطنية للمعلمين التي يبلغ 
ع���دد أعضائه���ا 460 ألفاً 
ف���ي برنامج »توك ت���ي في«، إن المعلمين س���وف يُصّوتون في ش���أن 
القي���ام بإض���راب في أكتوبر )تش���رين األول( 2022 كماذ أخير، إذا 
رفض���ت الحكومة منحهم زيادات ف���ي الرواتب تُواكب وتيرة التضخم 

خال المفاوضات في صيف 2022.
وعلى نح���و منفصل، قالت نقابة عمال اإلتصاالت: إنها »س���وف 
تستطلع آراء عمال البريد البالغ عددهم 115 ألفاً، من خال تصويت 
د التصويتان  في ش���أن إضراب���ات مقترحة تتعل���ق بالروات���ب. ويه���دِّ
المقترح���ان بتفاقم م���ا وصفته وس���ائل اإلعام البريطاني���ة بالفعل 
ب�»صي���ف الس���خط«، ما يُثير ذكرى »ش���تاء الس���خط« م���ا بين عامي 
1978 و1979، عندما تعّرضت الباد إلضرابات واس���عة النطاق أدت 

إلى سقوط الحكومة العمالية آنذاك.
وكان أكثر م���ن مليون من ركاب المواصات العامة في العاصمة 
البريطانية لندن قرروا البقاء في منازلهم أخيراً، خال فترة إضراب 
عمال السكك الحديدية الذي أّدى إلى توقف حركة مترو األنفاق في 

العاصمة بشكل شبه كامل.
وأف���ادت وكال���ة »بلومب���رغ« بأن رح���ات مترو األنف���اق تراجعت 
بنس���بة 95 % أخي���راً، بعد إضراب نح���و 10 آالف من عمال المترو، 
الذين إنضموا إلى إضراب زمائهم في الس���كك الحديدية للمطالبة 

بتحسين األجور في خضّم أزمة إرتفاع تكاليف المعيشة.
وأوردت »بلومب���رغ« تحلي���ًا لمرك���ز أبحاث اإلقتص���اد واألعمال 
أخيراً، مّما فيه، أن إضراب عمال الس���كك الحديدية ومترو األنفاق، 
يمكن أن يُكلّف اإلقتصاد البريطاني زهاء 100 مليون جنيه إسترليني، 
ويرجع السبب في ذلك جزئياً إلى أن نحو نصف العائات التي تُقيم 

في لندن ال تمتلك سيارة خاصة. 
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أظهرت نتائج مس���ح لوكال���ة التصنيف اإلئتماني »س���تاندرد أند 
ب���ورز« أن قطاع الخدم���ات الصيني إنكمش بصورة ح���ادة في أبريل 
)نيس���ان( 2022، حي���ث أدى إدخ���ال تدابي���ر أكثر صرام���ة إلحتواء 

»كوفيد - 19«، إلى خفض أسرع في النشاط والطلبيات الجديدة.
وتراجع مؤش���ر كايكسن الصناعي لمديري المشتريات إلى36.2  
نقطة في أبريل/ نيس���ان 2022، مقاب���ل 42 نقطة في مارس )آذار( 
2022. وتش���ير أي ق���راءة للمؤش���ر أق���ل من 50 نقطة إلى تس���جيل 
ل التراج���ع في النش���اط هو ثاني أش���د تراجع  إنكم���اش. وكان مع���دَّ
يح���دث في تاريخ المس���ح، حي���ث كثيراً ما تربط الش���ركات التراجع 
بقيود كورونا األشد صرامة وما يعقبها من إضطراب في العمليات.

وال تقتص���ر التداعي���ات عل���ى الوض���ع اإلقتص���ادي الداخلي، إذ 
كش���فت دراس���ة نش���رت أخيراً، أن السياس���ة الصارمة في مكافحة 
»كوفيد« التي تنتهجه���ا بيجينغ أفقدت الصين »الكثير من جاذبيتها« 
بالنس���بة إل���ى العديد من الش���ركات األوروبية، جّراء تعّطل ش���بكات 

اإلمداد وتباطؤ النشاط وإنخفاض اليد العاملة.
ويس���عى ثان���ي أكب���ر إقتصاد ف���ي العال���م للقضاء عل���ى أي بؤرة 
لفي���روس كورون���ا بمج���رد ظهورها م���ن خال عزل مناط���ق محددة، 
وإجراء فحوص جماعية، لكن المتحورة »أوميكرون« ش���ديدة العدوى 

تعقد هذه اإلستراتيجية.
وذكر تقرير صادر عن غرفة تجارة االتحاد األوروبي في الصين، 
أن عمليات العزل في عشرات المدن الصينية هذا العام، تسّببت في 

»إضطرابات على نطاق ضخم«. 
وأض���اف التقري���ر ال���ذي أُعدَّ ف���ي نهاية أبريل/ نيس���ان 2022، 

وش���مل أكثر من 30 عض���واً »بينما كان للحرب )ف���ي أوكرانيا( تأثير 
على الشركات األوروبية الناشطة في الصين فإن »كوفيد 19-« يُمثل 

تحدياً أكثر إلحاحاً، وتسّبب في تراجع كبير في ثقة المؤسسات«.
بدأ ما يقارب ربع المس���تجوبين في التفكير في نقل إستثماراتهم 
الحالي���ة أو المخط���ط له���ا من الصين إلى أس���واق أخ���رى، وهو رقم 
تضاعف في غضون ش���هرين. وأظهرت الدراسة أن ما يقارب 60 % 
خّفض���وا توقعاته���م لإليرادات له���ذا العام، بينما ش���هد حوالي الثلث 
تراجع���اً في الي���د العاملة... والحظت معظم الش���ركات أيضاً تأثيراً 
س���لبياً على ش���بكات اإلمداد مع صعوبات ف���ي الحصول على المواد 

األولية والمكونات أو تسليم السلع النهائية. 
وأفادت غرفة التجارة األوروبية أن »السوق الصينية فقدت الكثير 
م���ن جاذبيتها، بالنس���بة إلى العدي���د من المس���تجوبين«، وقال رئيس 

الغرفة يورغ ووتكي: »إن السوق الصينية أصبحت شديدة التقلب«. 
وأض���اف ي���ورغ ووتك���ي: أن »عزل مدينة ش���نغهاي وش���لها خلقا 
صدمة حتى لدى الش���ركات األم« للمجموعات الناشطة في الصين. 

وتساءل: »متى سينتهي كل هذا؟«.
لكن ال يتوقع أن يُغّير النظام الشيوعي سياساته، الذي يعتبر أنها 
إنتصار لنظامه السياسي. وقال إنه في ظل هذه الظروف »قد تصبح 

الصين ضحية نجاحها السالف«.
وفق���اً للدراس���ة، تأثرت الش���ركات أيضاً بالحرب ف���ي أوكرانيا، 
م���ا أدى إلى إضطرابات في الخدمات اللوجس���تية مع أوروبا، مؤكدة 
حاجة الشركات لإلستعداد »لصدمات مستقبلية« محتملة، وال سيما 

»إحتمال تدهور العاقات بين اإلتحاد األوروبي والصين«.

تدابير »كورونا« تعصر اإلقتصاد الصيني 
والتأثير يمتد من الخدمات إلى الثقة األوروبية

األخبار والمستجدات
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في خط���وات متوالية لمتابعة تح���ركات اإلحتياط���ي الفيدرالي )البنك 
المرك���زي األميرك���ي(، رفع عدد م���ن البنوك المركزية ح���ول العالم الفائدة 
خال الساعات التالية للقرار األميركي، في محاولة للجم التضخم المنفلت، 

إضافة إلى تقليص خروج رؤوس األموال واإلستثمارات خارج بادها.
ورفع اإلحتياطي الفيدرالي األميركي أسعار الفائدة 0,5 نقطة في 
إطار جهوده إلحتواء أعلى معدل تضخم يس���جل في الباد في غضون 
أربعة قرون. وتسعى البنوك المركزية جاهدة للتصدي إلرتفاع التضخم 
ال���ذي وصفته بأنه مؤقت، عندما ب���دأ مع إعادة فتح اإلقتصاد العالمي 
بعد تراجع جائحة »كوفيد-19«، قبل أن يتسبب الغزو الروسي ألوكرانيا 

في إرتفاع أسعار الطاقة.
إنكلت���را  بن���ك  ورف���ع 
)المركزي البريطاني( أخيراً، 
الفائدة الرئيسية بربع نقطة 
لتص���ل إل���ى 1 % لمواجه���ة 
المملك���ة  ف���ي  التضخ���م 
المتح���دة. وهذه ه���ي المرة 
الرابعة توالياً التي يُقّرر فيها 
البنك رفع الفائدة إلى 1 %، 

ف���ي أعلى مس���توى منذ العام 2009، حتى م���ع إصداره تحذيراً من أن 
بريطانيا تخاطر بالسقوط في ركود.

وأعل���ن بنك إنكلترا في محضر إجتماعه أن »الضغوط التضخمية 
العالمي���ة زادت في أعقاب الغزو الروس���ي ألوكرانيا« وس���تنعكس على 
األس���ر البريطانية في أكتوبر )تش���رين األول( 2022 مع إرتفاع أسعار 
الكهرباء؛ ما سيُساهم في زيادة التضخم إلى 10 % في الفصل الرابع. 
وحذرت المؤسس���ة المالية من أنها تتوقع إنكماش إجمالي الناتج 
الداخلي في الفصل الرابع، كذلك إنكماش اإلقتصاد بنس���بة 0,25 % 

في العام 2023.
وقال سورين ثيرو رئيس قسم االقتصاد في غرف التجارة البريطانية: 
»إن قرار رفع أس����عار الفائدة سيُس����بّب قلقاً كبيراً لألسر والشركات نظراً 
إلى التدهور الس����ريع في التوقعات اإلقتصادي����ة وتزايد ضغوط التكلفة«. 
وس����جل تضخم أس����عار المس����تهلكين أعلى مس����توياته ف����ي 30 عاماً عند 
7 % ف����ي م����ارس )آذار( 2022، أي أكث����ر من ثاثة أضع����اف هدف بنك 
إنكلت����را البال����غ 2 %، وعدل البنك توقعاته لنمو األس����عار بالرفع، ليُظهر 
 أنه س����يبلغ ذروته فوق 10 % في األش����هر الثاثة األخيرة من هذا العام.
وأبقى البنك على توقعاته للنمو اإلقتصادي هذا العام عند 3.75 %، وقال 

بنوك العالم ترفع الفائدة على خطى »الفيدرالي«

الكل يحاول محاصرة التضخم... و»المركزي البريطاني« يتوقع إنكماشًا

األخبار والمستجدات

إنه قلق أيضاً حيال تأثير سياسات اإلغاق لمواجهة الجائحة في الصين، 
والتي تُهدد بتضرر ساسل التوريد مجدداً وزيادة ضغوط التضخم.

وكان ق���رار الفيدرال���ي أخيراً، قد تبعه إتخ���اذ خمس دول خليجية 
خط���وات مماثلة. وقرر البنك المركزي الس���عودي رفع معدل إتفاقيات 
إعادة الش���راء »الريبو« بمقدار 0.5 % من 1.25 إلى 1.75 %، كذلك 
رفع معدل إتفاقيات إعادة الش���راء المعاكس »الريبو العكسي« بمقدار 

0.5 % من 0.75 إلى 1.25 %.
كم���ا قرر مص���رف اإلمارات المركزي رفع »س���عر األس���اس« على 
تس���هيات اإلي���داع لليلة واحدة ب���� 50 نقطة أس���اس. وقرر المصرف 
اإلبق���اء عل���ى الس���عر الذي 
ينطبق على اقتراض س���يولة 
قصي���رة األجل من المصرف 
المرك���زي م���ن خ���ال كاف���ة 
اإلئتماني���ة  التس���هيات 
نقط���ة   50 عن���د  القائم���ة 
أس���اس فوق س���عر األساس. 
ويحدد س���عر األساس، الذي 
يرتبط بس���عر الفائ���دة على 
أرص���دة اإلحتياطي المعتمد من قبل اإلحتياط���ي الفيدرالي، الموقف 
العام للسياس���ة النقدية للمصرف المركزي، كما يوفر حداً أدنى لسعر 

الفائدة الفعلي ألسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.
وف���ي قطر، أعلن المص���رف المركزي رفع س���عر فائدة المصرف 
لإلي���داع )QCBDR(  ب����50 نقطة أس���اس، ليصب���ح 50.1 %، وفقاً 
لوكال���ة األنباء القطرية. كما رفع س���عر فائ���دة اإلقراض من المصرف 

)QCBLR( ب�25 نقطة أساس، ليصبح 2.75 %. 
 )QCB Repo Rate( وفي السياق عينه، قرر رفع سعر إعادة الشراء
ب�50 نقطة أساس، ليصبح 1.75 %. وذكر المصرف أن قرار رفع سعر 

الفائدة جاء بناء على المعطيات اإلقتصادية المحلية والدولية.
كذلك، قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة األساسي 
عل���ى ودائ���ع األس���بوع الواحد م���ن 1.25 إل���ى 1.75 %. وذكرت وكالة 
األنباء البحرينية )بنا( أنه تم أيضاً رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة 
الواح���دة م���ن 1 إل���ى 1.5 %، ورفع س���عر الفائدة عل���ى الودائع لفترة 
أربعة أس���ابيع من 1.75 إلى 2.5 %. باإلضافة إلى رفع س���عر الفائدة 
ال���ذي يفرضه المصرف المرك���زي على مصارف قطاع التجزئة مقابل 

تسهيات اإلقراض من 2.5 إلى 3 %.





Union of Arab Banks (July 2022)احتاد املصارف العربية  )متوز/ يوليو 2022(110

ش��هدت العاصمة اللبناني��ة بيروت إطالق المجلس العالمي للمرأة في القطاع المالي، وهو كيان بادرت إلى تأسيس��ه س��يدات مصرفيات 
مخضرم��ات واللواتي يش��غْلن مناصب ف��ي اإلدارات التنفيذية في القط��اع المالي، بدعم من مجموعة »الفرت��ي« Lafferty البريطانية 
ومقّره��ا لن��دن. علمًا أن أهمية هذا المجلس تكمن في قيامه بالش��راكات المهنية مع اإلتحادات اإلقليمي��ة والعالمية، في إطار تنظيم 

الدورات التدريبية وتبادل الخبرات والمعرفة، وال سيما مع إتحاد المصارف العربية. 
وش��ارك ف��ي حف��ل اإلطالق في مؤتم��ر صحافي، هناء الهالل��ي، رئي��س مجل��س إدارة Aspire Capital Holding  والرئي��س التنفيذي 
لشركة الَخْير للتمويل متناهي الصغر، ورئيس مجلس األمناء ل��Best  للتمويل األصغر ونائب الرئيس للمؤّسسة المصرية للمشروعات 
الصغيرة إلى مناصب عديدة ش��غلتها وجوائز عّدة نالتها من بينها إختيارها ضمن أقوى خمس��ين س��يدة مؤّثرة في المجال اإلقتصادي 
في مصر، وعاليا الصبوري س��فيرة المجلس العالمي للمرأة لمنطقة أوروبا والش��رق األوس��ط وأفريقيا )حيث كان المجلس قد أعلن عن 
تعيينه��ا أخيرًا س��فيرة له(، والدكت��ور مكرم بو نصار المدير التنفي��ذي ألنظمة الدفع والعمليات الجارية في مص��رف لبنان المركزي. 
علمًا أنه وخالل المؤتمر الصحفي، أطّل مايكل الفرتي الرئيس التنفيذي لمجموعة الفرتي، عبر شاش��ة، ومن لندن تحديدًا، ليش��كر 
الس��فيرة الصب��وري والهالل��ي على هذا المؤتم��ر »والتعاون لتحقيق التوازن والمس��اواة بين النس��اء والرجال وخصوصًا في دول الش��رق 

األوسط وافريقيا وحتى أوروبا«.

األخبار والمستجدات

إطالق المجلس العالمي للمرأة في القطاع المالي من بيروت
عاليا الصبوري: النساء تتعاطف مع الفئات األكثر إحتياجًا

هناء الهاللي: منصة فريدة لتبادل أفضل الخبرات إقليميًا وعالميًا

هناء الهاللي تتوسط عاليا الصبوري والدكتور مكرم بونصار
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الهاللي

وأعلن���ت هن���اء الهالي »أّن مؤتمراً ثانياً ش���بيهاً بالذي أُقيم راهناً، 
س���يُعقد في القاهرة في تش���رين األّول )أكتوبر( أو في تش���رين الثاني 
)نوفمبر( 2022، في حضور نحو 500 س���يدة ومشاركة ضيفات شرف 
عالمّي���ات لتبادل الخبرات«، مش���يرة إلى »أّن إط���اق هذا المجلس هو 
لتدعيم المرأة في عالمنا العربي واإلرتقاء بهّن إلى المستوى العالمي«. 
وقال���ت: »صحي���ح أّن الطري���ق طويل���ة وش���اقة، لك���ن يج���ب أن نتحلّى 
بالعزيمة. وأن يكون هناك طموح وتكون السيدات في مراكز متقّدمة«.
 وقدم���ت الهال���ي أمثلة حصلت في مصر، »إذ إن نس���بة 25 % 
من أعضاء مجلس الوزراء يجب أن تكون من السيدات، كما يجب أن 
تتضّم���ن مجال���س اإلدارة عضوات، وإاّل تعّرضت المؤّسس���ة للغرامة 

إستناداً إلى القوانين المرعية اإلجراء«.
وقال���ت هن���اء الهال���ي »س���تضطلع الس���يدات المصرفيات من 
منطقة الش���رق األوس���ط بدور رائد في هذا المجلس، الذي تأس���س 
بهدف إصاح الخلل في التوازن والمس���اواة بين الجنس���ين في تولي 
المس���ؤوليات على كل المستويات اإلدارية في القطاع المالي«، الفتة 
إلى أن »المجلس العالمي للمرأة يثق في ضرورة أن تَش���غل السيدات 
مناصف���ة م���ع الرج���ال المناص���ب التنفيذي���ة ف���ي قط���اع الخدمات 
المصرفية، ومؤسس���ات التكنولوجيا المالي���ة Fintech والخدمات 

المالية عموماً، وهذا الواقع بعيد جداً عن عالمنا الحقيقي«.
وأضاف���ت الهال���ي: »س���يُمّكن المجل���س الس���يدات المحترفات 
ف���ي القطاع المصرفي والمال���ي من اإلنطاق م���ن قدراتهن العلمية 
والعمانية المتقدمة، لتبادل المعرفة والخبرات من خال إجتماعات 
المجلس المغلقة والمؤتمرات الدولية والمجموعات المعنية الخاصة، 

والنشرات اإلخبارية وبرامج التدريب والتطوير اإلداري«.
وأك���دت الهال���ي »أن المجل���س العالمي للمرأة يعكس ال���دور الحيوي 
الذي تؤديه المصرفيات في التنمية اإلقتصادية، وسيكون منّصة فريدة يتم 
من خالها تبادل أفضل الممارس���ات والخبرات والمعرفة على الصعيدين 
اإلقليمي والعالمي، بل سيس���اعد أيضاً على تمكين القيادات النس���ائية في 
القطاع المالي«، مش���يرة إلى »أن النس���ب عالية حيال إنخراط المرأة في 
العمل. علماً أن التوازن بين الجنسين ليس سهًا، محلياً، إقليمياً وعالمياً«.

عاليا ال�سبوري

بدورها تحدثت س���فيرة المجل���س العالمي للمرأة لمنطقة أوروبا 
والش���رق األوس���ط وأفريقيا، عالي���ا الصبوري عن أهمية »الش���راكة 
بين المجلس وإتحاد المصارف العربية وس���ائر اإلتحادات اإلقليمية 
والعالمي���ة من خ���ال تنظي���م ال���دورات التدريبية وتب���ادل الخبرات 
والمعرف���ة«، الفت���ة إلى »أن الس���يدات في أماكن عمله���ن أكانت في 
المص���ارف أو في أماكن أخرى، تتعاطف م���ع الفئات األكثر إحتياجاً 
عل���ى نح���و أكثر من الرج���ال، وهذا الج���زء العاطف���ي المتوافر لدى 
المرأة يُس���اعد المجتمعات على حل مشكاتها في مختلف أنواعها«، 

ومش���يرة إلى »أّن هذا المجلس س���يعكس الدور الحيوي الذي تؤّديه 
السيدات العامات في المصارف في التنمية اإلقتصادّية«.  

د. بو ن�سار

وقال الدكتور مكرم بو نصار »إن إطاق المجلس العالمي للمرأة 
ف���ي القط���اع المالي، ح���دث مهم للغاية، نظ���راً إلى م���ا تُمثله المرأة 
م���ن دور فاعل ف���ي المجتمع، وباتت اليوم عنصراً ب���ارزاً في القطاع 
المصرفي«، وبعدما أثنى على دور هناء الهالي في إبراز دور المرأة 
في الحياة العامة وال س���يما في القط���اع المصرفي والمالي، تحدث 
عن أهمية »دور السفيرة عاليا الصبوري الفاعل في المجلس العالمي 
للمرأة لما لها من قيمة مضافة«، آمًا في »أن يعود لبنان إلى س���ابق 

عهده من التطّور والنجاح في العمل المصرفي«.
يُشار إلى أن المجلس كان قد أعلن تعيين المصرفية اللبنانية عاليا 
الصبوري س���فيرة للمجلس لمنطقة أوروبا والش���رق األوسط وأفريقيا. 
وقد بدأت عاليا مس���يرتها المصرفية في العام 1996 في بنك الكويت 
الوطني، ثم إنتقلت إلى لبنان في العام 2001 وهي تشغل حالياً منصب 
المديرة اإلقليمية لبنك BLC في منطقة البقاع، وتم إختيارها إلطاق 
ف���روع ع���دة للمص���رف في تل���ك المحافظة، وه���ي تتميّ���ز بالخبرة في 
التعام���ل م���ع البرامج الت���ي أُطلقت، وبدعم من IFC من���ذ العام 2012 

لتشجيع المرأة على التعامل المصرفي وتحقيق نجاحها بإستقالية.

مجموعة لفيرتي

وبدأت مجموعة الفيرتي نشاطها في أوائل الثمانينيات من القرن 
الماضي، عندما بدأ رئيس���ها التنفيذي مايكل الفيرتي بإصدار نش���رة 
إخبارية إلعام البنوك وتثقيفها حول التطورات العالمية في قطاع كان 
يُعّد ناش���ئاً. لم ينش���ر الكثير في تلك الفترة عن الخدمات المصرفية 
لألف���راد ولك���ن مجموعة الفيرتي قامت بس���ّد تل���ك الفجوة من خال 

النشرات اإلخبارية والتقارير واألبحاث والمؤتمرات وورش العمل.
ف���ي منتصف التس���عينيات من الق���رن الماض���ي، أطلقت مجموعة 
الفيرتي مفهوم »المجالس« حيث كان كبار المصرفيين يجتمعون لتبادل 

أفضل الممارسات في جلسات خاصة تنّظم في كل أنحاء العالم.
م���ع ظهور األزمة المالي���ة العالمية في الع���ام 2007-2008، تم 
الكش���ف عن ممارسات غير سليمة توّسعت في بعض األحيان لتطال 
الخدم���ات المصرفي���ة لألف���راد. تزامناً مع األزمة، ظهرت مش���اريع 
التكنولوجيا المالية أو ما يُعرف ب� Fintech، مبّشرة بموجة عالمية 
ضروري���ة من اإلبتكار والمنافس���ة، ليس أقلها ف���ي الخدمات المالية 

للمستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة. 
وتقّدمت مجموعة الفيرتي بطلب للحصول على صيغة »المعهد« 
لدى »مس���ّجل الش���ركات في وزارة األعمال والمؤسس���ات واإلصاح 
التنظيم���ي« ف���ي المملكة المتح���دة، وحصلت على إذن للعمل بإس���م 

معهد الخدمات المصرفية لألفراد في سبتمبر/ أيلول 2020.
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شرس��ة  معرك��ة  ظ��ل  ف��ي 
البن��وك  كب��رى  تخوضه��ا 
مواجه��ة  ف��ي  المركزي��ة 
مخاط��ر التضخ��م العالمي، 
تحركت غالبيته��ا - وإن كان 
ف��ي   - متفاوت��ة  بس��رعات 
إتج��اه التحول من التيس��ير 
النقدي الباذخ الذي إعُتمد 
كأساس خالل العقد األخير 
تقريب��ًا، إلى تش��ديد نقدي 
التضخ��م  بكب��ح  يس��مح 
عل��ى  والحف��اظ  الجام��ح 

غالبيتها على مسار التشديد... وبعضها يمضي »عكس اإلتجاه«

البنوك المركزية الكبرى أسيرة »فخ التضخم«

األخبار والمستجدات

السيولة داخل النظم المصرفية.
بعدم��ا بدأ بنك إنكلترا )المرك��زي البريطاني( الخطوة الجّبارة واضعًا نقطة البداي��ة العالمية في نهاية العام الماضي، تاله 
اإلحتياطي الفيدرالي )المركزي األميركي( على المسار، ثم أخيرًا أعلن البنك المركزي األوروبي، أنه سيقوم بالخطوة ذاتها 

بدءًا من يوليو )تموز( 2022؛ ليبقى بنك اليابان المركزي وحيدًا في اإلتجاه المعاكس.

�سيل من الت�سدد

وكان بنك إنكلترا المركزي، رفع سعر الفائدة من 0.1 إلى 0.25 % في 
ديس���مبر )كانون األول( 2021، ثم إلى 0.5 %  في فبراير )ش���باط( 
2022، ثم مرة أخرى إلى 0.75 %  في مارس )آذار(، قبل أن يرفعها 
مؤخ���راً ف���ي مايو )أي���ار( إلى 1 % ، وهو أعلى مس���توى في 13 عاماً 
)منذ العام 2009 ...(، وذلك بعدما وصل التضخم في بريطانيا إلى 
أعلى مستوى في 30 عاماً عند 7 %  خال مارس/ آذار 2022، أي 

أكثر من ثاثة أضعاف هدف البنك.
وف���ي مارس/ آذار أيضاً، أق���ّر مجلس االحتياطي الفيدرالي رفع 
مع���دالت الفائ���دة على األم���وال الفيدرالية ربع نقط���ة مئوية لتصبح 
0.5 % ، وذلك للمرة األولى منذ العام 2018. وأفادت »لجنة السوق 
المفتوح���ة الفيدرالي���ة«، إن تداعيات الحرب في أوكرانيا ستتس���ّبب 
»عل���ى األرجح بضغط يؤدي إلى إزدياد التضخم ويؤثر على النش���اط 
اإلقتصادي«، في حين أش���ارت إلى أن »زيادات متواصلة في المعدل 

ستكون مناسبة«.
الفائ���دة  س���عر  الفيدرال���ي  رف���ع   ،2022 مايو/أي���ار  وف���ي 
القياس���ي بمق���دار نص���ف نقط���ة مئوي���ة، وه���ي الخط���وة األكث���ر 
تش���ديداً حت���ى اآلن ف���ي معركت���ه ض���د إرتف���اع التضخ���م ألعل���ى 

مس���توياته ف���ي 40 عاماً. ويُنتظر بش���كل واس���ع أن يق���وم المجلس 
.2022 يوني���و/ حزي���ران  الحال���ي  الش���هر   برف���ع جدي���د خ���ال 
وقالت رئيس���ة البنك المركزي األوروبي كريستين الغارد في مؤتمر 
بأمس���تردام: »إن مخاطر التضخم »مرتفعة«، وإن »توقعات التضخم 
عل���ى المدى المتوس���ط تتضّمن تفاقماً مس���تمراً للق���درة اإلنتاجية 
إلقتصادن���ا وإرتفاع���اً دائم���اً ألس���عار الطاق���ة والغ���ذاء«، مضيفة: 
أن »توقع���ات التضخ���م ف���وق هدفنا وأعل���ى من الزي���ادات المتوقعة 
لألجور... ومعايرة سياستنا النقدية سوف تستمر في اإلعتماد على 

البيانات«.
ويش���ار إل���ى أن البن���ك المرك���زي األوروب���ي تمّه���ل ف���ي إتخ���اذ 
خط���وات، مقارن���ة بالبن���وك الغربي���ة األخ���رى مثل بن���ك اإلحتياطي 
الفيدرال���ي األميرك���ي، ال���ذي إعتب���ر الضغ���وط التضخمي���ة مؤقتة، 
 ولكن���ه اآلن يرف���ع مع���دل الفائ���دة للم���رة األول���ى منذ الع���ام 2011.

موقف �سديد التاأخر

وأعرب رئيس معهد »إيفو« األلماني االقتصادي، كليمنس فوست، 
ع���ن إعتق���اده بأن الخط���وة األوروبية جاءت بعد ف���وات األوان، وقال: 
»ل���م يكن م���ن المقبول أن يتمس���ك البنك المركزي األوروبي بأس���عار 
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الفائدة الس���لبية وعمليات شراء 
الس���ندات حتى اليوم، مع وصول 

معدل التضخم إلى 8 %«. 
وأض���اف: »ال ش���ك ف���ي أن 
السياسة النقدية جاءت متأخرة 
للغاي���ة«، متوقع���اً اإلن���زالق إلى 
الركود بقوله: »نعم يا لألسف«.

وأعرب فوس���ت عن إعتقاده 
م���ع  الدي���ون  إرتف���اع  بخط���ورة 
إرتفاع أس���عار الفائدة بالنس���بة 
ل���دول الي���ورو المثقل���ة بالديون 
عندم���ا  أن���ه  معتب���راً  بالفع���ل، 
»تنتهي فترة األم���وال الرخيصة 
وشراء البنك المركزي األوروبي 
عل���ى  س���يتعّين  للس���ندات، 
الحكوم���ات أن تح���دد م���ا ه���ي 

النفقات الضرورية«.
وقال فوست: »إن إستمرار تخفيف قواعد الديون المعلقة حالياً 
س���تكون مجرد »إش���ارة على تراجع مراعاة االستدامة في السياسة 
المالي���ة عم���ا كان علي���ه الحال إل���ى اآلن«، الفتاً إلى أن���ه »ال ينبغي 
اإلف���راط ف���ي التوقع���ات المنتظ���رة م���ن القواعد الخاص���ة بضبط 

الديون«.
وم���ن المق���رر أن يُنهي البن���ك المركزي األوروبي مش���ترياته من 
الس���ندات أخيراً؛ ما يعني أن رفع الفائدة يمكن أن يبدأ في النصف 
الثان���ي من الع���ام 2022، ليصبح بنك اليابان المرك���زي الوحيد بين 

أقرانه الذي يطبق سياسة للتيسير النقدي.

موقف مختلف

ورأى محاف���ظ البنك المرك���زي الياباني هاروهيك���و كورودا »أن 
التش���ديد النقدي ليس إجراًء »مناس���باً« على اإلطاق لبنك اليابان«، 
معل���ًا بأن اإلقتص���اد المحلي »ال يزال في خضّم التعافي من جائحة 
كورونا، فضًا عن اإلرتفاع الكبير الذي تش���هده أسعار السلع والذي 
ي���ؤدي إلى زي���ادة الضغط النزول���ي على اإلقتصاد المحل���ي«، مؤكداً 
»أن المرك���زي اليابان���ي لن يتردد في التيس���ير النق���دي القوي لدعم 
اإلقتص���اد وضمان نمو أق���وى لألجور«، قائًا: »عل���ى عكس البنوك 
المركزي���ة األخ���رى، فإن البنك ل���م يُواجه المفاضلة بين اإلس���تقرار 
اإلقتصادي وإس���تقرار األسعار... لهذا السبب؛ من الممكن بالتأكيد 

للبنك أن يُواصل تحفيز الطلب الكلي من الجانب المالي«.
وع���ززت تصريحات ك���ورودا وجهة النظر القائلة بأن بنك اليابان 
س���يظل بعيداً عن البنوك المركزية الرئيسية التي تنتقل إلى سياسة 

نقدية أكثر تشدداً لكبح جماح التضخم المرتفع.

تحرك عك�سي

وال يخلو األمر من تحّركات عكسية أيضاً؛ إذ إن البنك المركزي 
الروس���ي على س���بيل المثال، بادر مع بداية الغزو الروس���ي ألوكرانيا 
برف���ع هائ���ل للفائ���دة بش���كل طارئ م���ن 10.5 %  إل���ى 20 %  في 
نهاي���ة فبراير )ش���باط( 2022، حفاظاً على س���امة العملة المحلية 
واإلس���تثمارات م���ن اله���روب، تزامن���اً مع توقع س���يل م���ن العقوبات 
الغربي���ة. لك���ن البن���ك لم يلبث أن بدأ سلس���لة عكس���ية من الخفض 
الس���ريع للفائدة، لتعود إلى مس���توى 9.5 %  قبل أي���ام، مع توقعات 

ربما بمزيد من الخفض.

اآراء وتوقعات

وي���رى كبير خب���راء اإلقتصاد في صن���دوق النق���د الدولي، بيير 
- أوليفيي���ه غورينش���ا، أنه من »الطبيعي« أن ترف���ع البنوك المركزية 
مع���دالت الفائ���دة خال األش���هر المقبل���ة، قائًا: »إن م���ن الطبيعي 
تطبيع السياس���ة النقدية، التي ظلت مائمة بصورة كبيرة على مدار 
العامي���ن الماضيين«. وأضاف: »أن البن���وك المركزية عليها أن تقوم 
ب���دور عندما يك���ون هناك عنصر تضخم ناجم ع���ن الطلب، كما هي 
الح���ال اآلن«، موضح���اً »أن هناك عنصراً ف���ي التضخم اليوم نتيجة 
اإلجراءات اإلقتصادية المتعلقة ب� »كورونا« من العامين الماضيين«.

لكن هذه الخطوة يجب أن تكون محكمة ومؤقتة بحسب الملياردير 
راي داليو، مؤس���س صندوق التحوط »بريدج ووتر أسوش���يتس«، الذي 
ق���ال: »إن البن���وك المركزية في جميع أنحاء العالم س���وف تكون ملزمة 
بخف���ض أس���عار الفائدة ف���ي العام2024  بع���د فترة من تقّي���د الركود 
التضخمي إلقتصاداتها، وفقاً لصحيفة »أستراليان فاينانشيال ريفيو«.



Union of Arab Banks (July 2022)احتاد املصارف العربية  )متوز/ يوليو 2022(114

الدراسات واألبحاث والتقارير

لش��ّدة ضعفه��ا عل��ى تلّق��ي الصدم��ات، كان يكف��ي لإلحتياط��ي 
الفدرالي أن يرفع س��عر الفائدة 75 نقطة أس��اس في ضربة واحدة 
إلحتواء التضخم، حتى إنهارت العملة المشّفرة )بتكوين( بنسبة 
أث��ارت بل إس��تدعت التفكير بهذا النوع من العم��الت، وما الفائدة 
منه��ا، وما مدى قدرتها على تحّم��ل الويالت اإلقتصادية والمالية 

العالمية، وهل هي فعاًل إستثمار ملجأ؟

أس���ئلة كه���ذه وغيره���ا، تس���تحق أن تُط���رح عندما ن���رى العملة 
الرقمي���ة هذه تتقلّب بأحجام قياس���ية، وهذا عيبه���ا، علماً أنها غير 

قابلة لإلختراق.
عملُة بتكوين تراجعت إلى ما دون العش���رين ألف دوالر، مواصلة 
تراجعها الذي بدأ قبل إتخاذ اإلحتياطي الفدرالي رفع الفائدة بواقع 
0.75 %، لكن���ه تفاق���م غداة رفع الفائدة وس���ط مخاوف من هبوط 
أكبر ألداء العملة في األيام المقبلة، حيث جاء تراجع بتكوين بالتزامن 
مع موجة نزوح من اإلستثمارات عالية المخاطر كالعمات المشفرة، 
وأس���واق األسهم والسندات والتحّوط بش���راء الدوالر )الذي يستفيد 

من رفع الفائدة( تخّوفاً من حدوث ركود في اإلقتصاد األميركي.
وم���ع تراجع عملة البتكوين بمعّدل 40 % منذ العام 2021 حتى 
هبوطها تحت العش���رين ألف دوالر، بعدما بلغت قيمة ليس���ت بعيدة 

سياسة المصارف المركزية العالمية تفضح هشاشة البتكوين: 

تجربة اإلحتياطي الفدرالي األميركي

ع���ن ال���� 70 أل���ف دوالر، تُك���ّون 
القيم���ة الس���وقية للبتكوي���ن في 
التعام���ات الت���ي أعقب���ت رف���ع 
 350 نح���و  األميركي���ة  الفائ���دة 
ملي���ار دوالر هبوط���اً م���ن 1250 
تريلي���ون(   1.25( دوالر  ملي���ار 
ف���ي تش���رين الثان���ي/ نوفمب���ر 

الماضي.
بينما بلغت القيمة الس���وقية 
للعم���ات اإلفتراضية كافة حول 
العالم في التعامات نفسها نحو 
854 مليار دوالر نزوالً من ذروتها 
التاريخي���ة البالغ���ة 3 آالف مليار 

)3 تريليونات( من التاريخ ذاته.

- لماذا تأثرت البتكوين بقرار اإلحتياطي الفدرالي
ه���ذه العملة بدأت تخط طريق النزول عش���ية الق���رار األميركي 
غي���ر المس���بوق من���ذ ثاث���ة عق���ود )0.75 % ضربة واح���دة(، رفع 
الفائ���دة المركزي���ة لمواجهة تضخم غير مس���بوق من���ذ أكثر من 40 
عاماً، متخطّياً نسبة ال� 8 %، ملّوحاً بالمزيد، إن لم تتخذ السلطات 
النقدية إجراءات عاجلة وس���ريعة لتأخير س���رعة سير التضخم لئا 
اإلصط���دام بحائ���ط الكارثة وارد جداً. هذا الس���يناريو متوقع، ليس 
فقط في الواليات المتحدة بل في بلدان عظمى أخرى بلغ فيها معّدل 

التضخم مستويات مخيفة أيضاً مثل منطقة اليورو.
إاّل أن البتكوي���ن س���ريعة التأث���ر، وتتقلَّ���ب بأحج���ام كبي���رة جداً 
ف���ي الهبوط كما ف���ي الصعود، ومن أكبر خصائصه���ا أنها ال تخضع 
لمراقب���ة مص���ارف مركزي���ة، لكنها تُعتبر المؤش���ر الرئيس���ي لحركة 
العم���ات المش���فرة في الس���وق. ومع ذل���ك، فهي عرض���ة لتغّيرات 
ماكروإقتصادية، وها هي اليوم في وجه زوبعة اإلستثمارات مضطربة 
نتيجة غزو روسيا ألوكرانيا والتضخم الناجم في جزء منه عن إرتفاع 
أس���عار الطاقة والحبوب بسببب الغزو الروسي وأيضاً نتيجة سياسة 
مصرفية، بدأت مصارف مركزية مثل اإلحتياطي األميركي بتطبيقها 
مع رفع س���عر الفائدة، وأيضاً وأيضاً التوق���ف عن التمويل الذي كان 
اإلحتياط���ي الفدرال���ي يتبعه من خال ش���راء س���ندات دين حكومية 
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وس���ندات ش���ركات متعّث���رة مقابل ضخ 
السيولة في األسواق.

ه���ذه السياس���ة توقف���ت بإعتبار أن 
اإلقتصاد آخذ بالتعافي وال سيما بعدما 
عب���ر مطّب���ات جائح���ة الكوفي���د. وهذا 
التعافي يُش���ّجع على ق���رار رفع الفائدة. 
وه���ذه األخيرة ظلت ألعوام طويلة قريبة 

من ال� 0 % وأحياناً ما دون الصفر.
ف���إن التقنين بالتموي���ل خلق نوعاً من 
القلق في األس���واق، يُرافقه رفع للفائدة، 
مم���ا خلق حاالً من التردُّد في اإلس���تثمار 
باألصول الت���ي تُعتبر معّرض���ة للمخاطر 
ب���األدوات التكنولوجي���ة. وه���ذه األدوات 
تُعتبر حاضنة لعمل���ة البتكوين والعمات 
الرقمي���ة عموم���اً، ما يؤدي إل���ى تعّرضها 

للمخاط���ر واإلهتزاز وحتى إلى هروب المس���تثمرين منه���ا، مما يدفع 
إلى التفكير من أن تتواصل حلقة اإلنهيارات، وتُطاول مجمل العمات 
المشّفرة. وهذا قد يكون وارداً. علماً أن هذا النوع من العمات ُمعّرض 

أيضاً لإلرتفاع وبسرعة عندما تعود األمور اإلقتصادية إلى نصابها.
لق���د بّين���ت التجارب من���ذ عرفت ه���ذه العملة التعام���ل بها قبل 
غيره���ا، أن البتكوي���ن تتج���ه دوم���اً نحو المطّب���ات بتقلباته���ا هبوطاً 
وصعوداً، وال س���يما عندما يتخذ البنك المركزي قراراً يتعلق بس���عر 
الفائدة. لكن غالباً ما يكون التأثير لذلك واضحاً، بعد أيام قليلة من 

رفع الفائدة.
وهن���ا الجدي���ر بالذك���ر، أن اإلحتياط���ي الفدرال���ي وعندما رفع 

الفائ���دة بواق���ع 0.5 % في أي���ار/ مايو 
الماضي، وهي النسبة األعلى في الرفع 
من���ذ نح���و 22 عاماً، الحظن���ا حينها أن 
البتكوين حققت بع���ض اإلنتصارات، إاّل 
أنها س���رعان ما هبطت بع���د ذلك بأيام 
قليلة، ول���م تُواصل رحلة الصعود متأثرة 
أيض���اً ب���ردة فع���ل أس���واق الم���ال التي 
تراجعت مؤش���راتها نتيجة رفع الفائدة، 
سياس���ة م���ن ش���أنها أن تُع���زز ال���دوالر 
على حس���اب التكنولوجيا وأسواق المال 
عموم���اً. فالمس���تثمرون تخلَّص���وا م���ن 
أصول عرضة للمخاطر، وتالياً تقّوضت 
عملة البتكوين وسوق العمات المشفرة.

أم���ام اإلحتم���االت المقبل���ة من رفع 
الفائ���دة األميركية لمواجه���ة تضّخم قد 

يُع���ّوق التقدم ف���ي النمو اإلقتص���ادي ويُدخل الوالي���ات المتحدة في 
رك���ود، كل األم���ور واردة من إرتف���اع إضافي لمع���ّدل الفائدة كما من 
هب���وط إضافي لعملة البتكوين وفي أس���واق المال العالمية، حيث إن 
س���وق األصول الرقمية تتأثر إلى حد ما بأس���واق المال. وهذه المّرة 

تبّين أن البتكوين لحقت بأداء أسواق البورصات هبوطاً.
البتكوي���ن تض���رب موعداً مع رف���ع الفائدة المقبل ف���ي الواليات 

المتحدة.
مازن حمود
محلل إقتصادي ومالي
باريس
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ُيعّد المال، تاريخيًا، هو أي شيء 
ُيس��تخدم بصفة عامة كوسيلة 
للتبادل، بمعنى أي شيء مقبول 
على نطاق واسع كوسيلة للدفع، 
ف��إذا بدأ الناس ف��ي قبول كرات 
الس��لة كوس��يلة دف��ع للحصول 
على معظ��م الس��لع والخدمات، 
فستكون كرات السلة مااًل. على 
س��بيل المثال، في رومانيا تحت 
ف��ي  الش��يوعي  الح��زب  حك��م 
حقب��ة الثمانيني��ات م��ن القرن 
 Kent العش��رين، كانت س��جائر
وس��يلة  بمثاب��ة    cigarettes

للتبادل.

الدراسات واألبحاث والتقارير

إلى المليونير المقبل:
 4 كتب عليك قراءتها إلدارة أموالك الشخصية بذكاء وتكوين الثروة

الم��ال ه��و أحد أقدم اإلختراعات اإلنس��انية ب��ل وأكثرها أهمية م��ع المطبعة واإلنترنت؛ نحن نس��تخدم المال في معظم األش��ياء في 
حياتنا اليومية، ونحاول بكل جهد ممكن كسبه وتوفيره وإدخاره وإستثماره أيضًا، فهو ضرورة لتسهيل مجريات الحياة كافة. ونظرًا إلى 
أن المال هو أقوى أداة لدينا للتقدم في هذا العالم المعّقد الذي أنشأناه، فإن فهمه وإدارته بطريقة صحيحة أمر بالغ األهمية بالنسبة 

إلى جيل طموح ماديًا ولكّنه جاهل ماليًا.

4 كُتب تر�سدك اإلى الذكاء المالي و�سبل تكوين الثروة
 ال ش����ك ف����ي أن المال ه����و المهم حًقا، حي����ث يمنحك  حرية 
 اإلختيار في أن تقرر أين وكيف تريد أن تعيش حياتك المستقبلية.

ف����ي ما يل����ي مجموعة مختارة من الكتب حول التمويل الش����خصي 
لمس����اعدتك على إدارة أموالك الش����خصية والتخلص من الديون، 
والقيام بإستثمارات ذكية، وسبل تكوين الثروة التي تستحقها حًقا.

لماذا تحتاج اإلى الذكاء التوا�سلي

 في رحلة التطوير ال�سخ�سي؟

»الطري���ق   The Simple Path to Wealth كت���اب  يق���دم 
البس���يط إل���ى الثروة« ال���ذي كتب���هJL Collins -  جي���ه إل كولينز، 
دليًا س���هل الفهم أو خريط���ة طريق، ومنهجاً بس���يطاً قابًا للتنفيذ 
في جميع أنحاء العالم حول المفاهيم المالية المعّقدة وأمور التمويل 
واإلستثمار، وكيفية تكوين الثروة ومتطلبات إدارة أموالك الشخصية، 

إلى جانب إنشاء طرق جديدة للدخل، وذلك بطريقة علمية ممتعة.

الث���روة  لعال���م  يُمك���ن 
والمال بمصطلحاته المعقدة 
أن  الرياضي���ة،  ومعادالت���ه 
المل���ل  ببع���ض  تُش���عرك 
ت���م  هن���ا  وم���ن  واإلره���اق، 
وض���ع مبادئ الكت���اب للمرة 
األول���ى ف���ي ش���كل سلس���لة 
رس���ائل كتبه���ا المؤل���ف إلى 
إبنته الصغي���رة؛ لهذا يأخذ 
الكت���اب نبرة خفيف���ة وغير 
رس���مية في بعض الفصول، 

كم���ا يغل���ب عليه طاب���ع المرح ف���ي تقديم النصح مع س���رد القصص 
المش���جعة في طرق اإلس���تثمار، وضرورة إتباع قاع���دة 4 %، والتي 
تعتمد على فكرة أنه يجب أن تكون قادراً على العيش من 4 % فقط 

من صافي ثروتك كل عام، حتى تكون ذكياً مالياً.
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كيفية تنفيذ كل هذا في الحياة الواقعية؟
2- عل���ى عكس النصيحة المعتادة، عند اإلس���تثمار، يجب عليك 
الخ���روج من المنطق���ة اآلمنة، بوضع كل البيض في س���لة واحدة، ثم 
إنتبه جيداً لهذه الس���لة، أي إتباع إستراتيجية الشراء واإلحتفاظ مع 
تنّوع أقل في محفظتك اإلس���تثمارية؛ يسمح لك بالتركيز على متابعة 

أموالك المستثمرة وعدم التشتت بين أدوات اإلستثمار المتنوعة. 
3- الجميع يكس����ب المال عندما يرتفع س����وق األوراق المالية، لكن ما 
يُحّدد ما إذا كان اإلس����تثمار فيه س����يجعلك ثري����اً أم ال هو ما تفعله خال 
األوقات التي ينهار فيها المؤش����ر. القاعدة الذهبية المتبعة تفيد أن وقت 
السوق الصاعد )أو ما تُعرف بسوق الثور( هو الوقت األنسب للشراء، أما 
في وقت السوق الهابط )أو ما تُعرف بسوق الدب( يكون األنسب هو البيع.

 
 ماذا يحدث داخل اأدمغتنا عندما ُنفّكر

 في اأمور تكوين الثروة والمال؟

ورغم بس���اطة أس���لوب المؤّلف، لكّنه ال يخج���ل أيضاً من عرض 
وتفس���ير الموضوعات األكث���ر تعقيداً، فنجده يتط���ّرق إلى مجموعة 
متنوع���ة من الموضوع���ات والمفاهيم المالية الصعب���ة، بما في ذلك 
مراحل تكوين الثروة واألموال الشخصية، والحفاظ عليها في حياتك 
اإلستثمارية، وأهمية الحصول على المال والتفكير فيه، ولماذا يجب 
علي���ك تجّن���ب تراكم الدي���ون؟ وماذا تفع���ل إذا كان لدي���ك مجموعة 
م���ن الدي���ون الش���خصية؟ وكيف يبدو اإلس���تقال والحري���ة المالية، 

وتخصيص األصول، ومفهوم األسواق الهابطة وغير ذلك الكثير؟

ُيمكن تق�سيم معلومات الكتاب اإلى ق�سمين: 

يناقش القس���م األول نصائح تتعلق بس���لوكيات التوفير واإلدخار، 
وكيفية إتباع أسلوب الحياة المقتصد، وأشياء عليك تجنُّبها لتحسين 

حياتك المالية، وأهم ما جاء فيه:
1- تجّنب رفقة األشخاص غير المسؤولين مالياً بأي ثمن، كما عليك 
تجّنب الديون، وأي أوجه إنفاق غير ضرورية، فإذا كان نمط حياتك يطابق 
دخلك أو يتجاوزه، فأنت شخص غير مستقل مالياً، لذلك عليك إنفاق أقل 

من 50 % من إجمالي دخلك، والفائض عليك إدخاره وإستثماره.
2- عدم شراء األسهم على الهامش Buying on Margin بإستخدام 
الرافع���ة المالية؛ ألنها لعب���ة محفوفة بالمخاطر المالية، فالمس���تثمر فيها 

يُجازف بأموال مقترضة ال يملكها وأكبر من مقدرته المالية الحقيقة.
3- التأكيد على أن إهمال إدارة أموالك الشخصية، يُمكن أن يؤدي 
دائماً إلى وقوعك ضحية لعمليات النصب واإلحتيال، ويتركك فريس���ة 
س���هلة بين ي���دي الدجالين في عال���م المال، ويجعل طريق اإلس���تثمار 
معقداً، وبالتالي أقل ربحية لك، لذلك ينصحك بأن تكون حذراً للغاية 

عند اإلستعانة بمستشار إستثماري )ما إذا كنت بحاجة إلى ذلك(.
4- يجب أن تسعى إلى تحقيق مفهوم ال� F-you Money في 
Fre F هنا إلى -  حيات���ك، بما يمنحك حرية العمل، )يش���ير ح���رف

dom - »الحرية«(؛ بأن يكون لديك أموال مّدخرة، بما يكفي للتوقف 
عن العمل لبضعة أش���هر أو حتى بشكل دائم واإلستغناء عن الوظيفة 
التقليدي���ة، أو أخ���ذ إجازة لمدة ش���هر للس���فر حول العال���م، من دون 

الشعور بأي مخاوف مالية.
يعرض القس��م الثاني قواعد ومعلومات عن اإلس��تثمار في س��وق 
األوراق المالية، بإعتباره أداة قوية لبناء الثروة يجب أن تستثمر 

فيها، وأهم ما جاء فيه:
1- القاعدة األولى عند اإلس���تثمار في سوق األوراق المالية هي: 
ال تخس���ر المال أبداً. القاعدة الثانية: ال تنس القاعدة األولى؛ لذلك 
ينصحك المؤلف في ش���أن ما هي شركة اإلستثمار التي يجب عليك 
الة التي يج���ب إتباعها عندما  اإلس���تثمار بها، واإلس���تراتيجيات الفعَّ
تسوء نصائح اإلستثمار التقليدية؟ وما هو سوق األسهم وكيف يعمل؟ 
ولم���اذا يرتفع المؤش���ر الع���ام للبورصة بينما ال ي���زال معظم األفراد 
المس���تثمرين فيه���ا يخس���رون أموالهم، وذلك مع ع���رض أمثلة حول 

يح���دث  الواق���ع،  ف���ي 
الكثي���ر جداً، وبعضها ليس 
لمحافظن���ا  أب���داً  جي���داً 
النقدي���ة ولصحتنا المالية. 
المالي  الصحافي  ويش���رح 
 Jason المخض���رم 
زوي���غ  Zweig  جايس���ون 
 Your Money في كتابه
 and Your Brain
-  »أموال���ك وعقلك« لماذا 
األذكياء  األش���خاص  يتخذ 
ق���رارات مالي���ة غبي���ة في بع���ض األحيان؟ وم���ا ال���ذي يُمكنهم فعله 
لتجّنب هذه األخطاء المالية باإلعتماد على أحدث األبحاث العلمية؟ 
ويُخبر المس���تثمرين في كيفية إتخاذ خطوات عملية وبسيطة لتجّنب 

األخطاء الشائعة وتحقيق النجاح.
يعتم���د مؤل���ف الكتاب جايس���ون زويغ على أح���دث األبحاث في 
Neuro-Economics  »علم اإلقتصاد العصبي«، وهو نظام جديد 
رائع يجمع بين علم النفس وعلم األعصاب واإلقتصاد، إللقاء الضوء 
على نتائج التوتر بين العقل والعاطفة في قراراتنا اإلس���تثمارية، في 
محاولة لفهم وتفس���ير عملية صنع القرار المالي بشكل أفضل، وفي 
س���ياق بحثه، زار جايس���ون زوي���غ مختبرات علم األعص���اب الرائدة، 

وأخضع نفسه للعديد من التجارب.

بماذا ن�سح وارن بافيت م�ستثمري اأ�سواق المال؟

يمزج مؤلف الكتاب الدراس���ات والتج���ارب داخل مختبرات علم 
األعصاب مع القصص المالية حول قرارات االستثمار الخاطئة، بما 
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 Growth الجش���ع. لهذا الس���بب يقوم المستثمرون باإلس���تثمار في
Stock  »أسهم النمو« المثيرة التي يتم المبالغة في تقديرها.

  
The Automatic Millionaire

في ذلك إعترافات تخص قرارات الغباء المالي من بعض األشخاص 
الناجحي���ن للغاية، إلظه���ار كيف تتفاعل أدمغتنا مع أش���كال مختلفة 
من التحفيز )غالباً المكاس���ب والخسائر(، ثم يستخلص لك الدروس 
والخطوات عملية التي يُمكن للمستثمرين تبّنيها؛ إلتخاذ قرارات أكثر 

حكمة في ما يتعلق بإدارة أموالهم.
إنه يوضح س���بب إس���اءة فهمن���ا للمخاطر المالية واإلس���تثمارية 
ف���ي كثي���ر من األحيان، ولماذا نميل إلى اإلفراط في الثقة في ش���أن 
قراراتنا اإلستثمارية، كما يقدم الكتاب في هذا اإلطار بعض األفكار 
الراديكالي���ة الجدي���دة ف���ي اإلس���تثمار، ويُوضح للمس���تثمرين كيفية 
الس���يطرة على س���احة المعركة بي���ن العقل والعاطف���ة، عندما يتعلق 

األمر في شؤون تكوين الثروة وإدارة األموال الشخصية.
تمت كتابة األفكار الواردة في هذا الكتاب في العام 2007، وقد 
طغت علي���ه  أفكار Daniel Kahneman  داني���ال كانيمان، عالم 
النف���س األميرك���ي من جامعة برينس���تون، والحائز عل���ى جائزة نوبل 
ف���ي العل���وم اإلقتصادية في العام 2002، والذي تس���تند أبحاثه على 
اإلقتص���اد الس���لوكي، ويقتبس منه مؤلف الكت���اب مقولته: »إن إتخاذ 
الق���رار المالي ال يتعل���ق بالضرورة بالمال، بل يتعل���ق أيضاً بالدوافع 

غير الملموسة مثل تجنب الندم أو الشعور بالكبرياء«.
تتطّرق الفكرة األساس���ية لكتاب »أموالك وعقلك« حول القاعدة 
الذهبية المتبعة في التعامل مع س���وق األوراق المالية، وكيفية تفاعل 
الدماغ مع تطورات سوق األسهم المتغير إرتفاعاً وإنخفاضاً، وعندما 
يُواجه ضغط األقران أو سياسة القطيع. فرغم حقيقة أن الجميع يعلم 
أنه يجب الش���راء عند السعر المنخفض والبيع عند السعر المرتفع، 

إالَّ أن قلة قليلة منهم قادرة بالفعل على اإللتزام بهذه القاعدة.
فمثًا عندما تنخفض أسعار األسهم بنسبة 25 % في يوم واحد، 
يش���عر معظم المس���تثمرين بالخوف والذعر، ومن ثم يبيعون أس���همهم 
بدالً من شراء المزيد من األسهم )التي هي معروضة للبيع فعًا!(. من 
ناحية أخرى، عندما ترتفع أسعار األسهم إلى مستويات جديدة، يشعر 
معظم المس���تثمرين بأن عليهم الش���راء، رغم حقيقة أنه في مثل هذا 
المناخ، تكون أسعار األسهم أغلى مما كانت عليه في أي وقت مضى.

وفق���اً لمؤلف الكتاب جايس���ون زويغ، ال يُمك���ن تمييز الفرق بين 
نش���اط دماغ الش���خص الذي يكسب المال من إستثماراته عن نشاط 
دماغ الشخص الذي يتعاطى كميات كبيرة من الكوكايين أو المورفين؛ 
ف���إن عقل مدمن الكوكايين الذي يتوقع الحصول على حل أو س���عادة 
ما، كذلك األشخاص الذين يتوقعون القيام بمغامرة مالية مربحة هم 
الش���يء عينه تقريباً. وهذا ما يُفسر س���بب ميلنا إلى الثقة المفرطة 
والجش���ع في م���ا يتعلق باألموال المس���تثمرة. نري���د المزيد والمزيد 

بسبب الطمع واإلندفاع.
فكلّما زاد الربح المحتمل، شعرت بالجشع، بغض النظر عن مدى 
ضع���ف إحتماالت تحقي���ق هذا المكس���ب. إن »لعنة الفائ���ز« أو حبَّنا 
للمقامرة واألمل في تحقيق نجاح كبير، هو نتيجة ثانوية واضحة لهذا 

The A -  يُعّد كت���اب
 tomatic Millionaire
التلقائ���ي«  »المليوني���ر   -
 David Bach لمؤلف���ه 
- ديفي���د ب���اخ، أحد أش���هر 
الكت���ب المالية في عصرنا، 
إذ حقق نجاحاً باهراً عندما 
تم نش���ره للم���رة األولى في 
 31 ومك���ث   ،2004 الع���ام 
أس���بوعاً في قائم���ة أفضل 
الكت���ب مبيعاً ف���ي صحيفة 
»نيوي���ورك تايمز«، وظهر ف���ي المرتبة األولى في وقت واحد في قوائم 
األكث���ر مبيعاً لكل من »نيويورك تايمز وول س���تريت جورنال«. باع أكثر 

من 1.5 مليون نسخة، وترجم إلى أكثر من 12 لغة حول العالم.
يُس���اعد كتاب »المليوني���ر التلقائي« القّراء عل���ى إعداد األنظمة 
الت���ي يحتاجون إليه���ا للتخلُّص من الديون، والبدء ف���ي تكوين الثروة 
الة. لسنوات عديدة، ظل  وإدارة األموال الشخصية بطرق سليمة وفعَّ
 Smart Women Finish ديفيد باخ، المؤلف األكثر مبيعاً لكتاب
 Start وكت���اب ،Smart Couples Finish Rich وكت���اب ،Rich
Late، وكت���اب Finish Rich، يس���أل الن���اس ح���ول: ما هو الس���ر 
الحقيق���ي وراء تحقيق الثراء؟ وما هو الش���يء الوحيد الذي يجب أن 

أفعله لتكوين الثروة؟ وكيف أصبح مليونيًرا؟
في النسخة الموس���عة والمعدلة حديثاً )التحديث األول منذ العام 
2005( من كتاب »المليونير التلقائي« يش���اركنا هذا الس���ر، أو مفاجأة 
أنه ال يمكنك الثراء بوضع الميزانية الشخصية أو قوة اإلرادة أو كسب 
الكثي���ر م���ن الم���ال أو حت���ى االهتمام بأم���ر المال! بل يج���ب أن يكون 
لديك خطة جيدة ومدروس���ة تؤمن مس���تقبلك المال���ي بطريقة تلقائية 
Automation، عب���ر إخ���راج العمل الجاد وق���وة اإلرادة من معادلة 
اإلدخار عن طريق أتمتة اإلدخار واإلستثمار، وفقاً لنظام واقعي تماماً.

يستند المؤلف إلى مبادئ خالدة في عالم تكوين الثروة وإدارة المال، 
كما يمنحك كل ما تحتاج إلى معرفته، من معلومات محدثة عن الضرائب 
واإلس���تثمارات والبن���وك والتقني���ات والمواق���ع اإللكتروني���ة والتطبيقات 
الرقمية ألتمتة حياتك المالية بساسة، مع إستخدام أنظمة المدفوعات 

اآللية لإلستثمار المنضبط بصورة تلقائية بدون إرادة مباشرة.
ال���درس المه���م الذي يقدمه ل���ك كتاب »المليوني���ر التلقائي« هو 
ض���رورة العمل على إس���تثمار 10 % من دخل���ك، لتزيد إحتماالت أن 
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تصبح مليونيراً عند سن التقاعد، فهو ال يتوقف عند أهمية اإلدخار، 
والتوجي���ه التلقائ���ي للمبلغ الذي تريد توفيره عب���ر األتمتة والتقنيات 
والمواقع اإللكترونية والتطبيقات الرقمية، لكن ينصحك بالعمل على 
توجيهه مباش���رة إلى األماك���ن الصحيحة. على س���بيل المثال، إليك 

كيفية تخصيص 10 % من دخلك كل شهر:
●     إجع���ل 5 % يذه���ب إلى صندوق الط���وارئ؛ حتى تّدخر ما 

يعادل 6 إلى 18 شهراً من نفقات المعيشة نقداً.
●     إجعل 2.5 يذهب لسداد أي ديون قائمة.

●     إجع���ل 2.5 يذه���ب إل���ى اإلس���تثمار ف���ي األس���هم أو أي 
إستثمارات أخرى.

يكم���ن جمال أتمت���ة كل هذا عبر التقني���ات والمواقع اإللكترونية 
والتطبيق���ات الرقمي���ة، في أنك تحتاج فقط إل���ى ضبط النظام كلّما 
وصلت إلى هدف معين. على س���بيل المث���ال، بمجّرد إكتمال الهدف 
الشهري لنصيب صندوق الطوارئ الخاص بك، يُمكنك سداد الديون 
بش���كل أس���رع، أو إنفاق 1 % عل���ى األعمال الخيري���ة، أو النظر في 

إمكانية شراء منزل أو سيارة أو قضاء عطلة حول العالم.
حاول فقط، إعداد نظام يأخذ تلقائياً نس���بة معينة من كل واحد 
من دخلك. إذا تمّكنت من إدخار وإس���تثمار 10 % فقط من إجمالي 
دخل���ك أو ما يقرب من س���اعة واحدة كل يوم لمتابع���ة وتنظيم أتمتة 

أمورك المالية، فسوف ينتهي بك األمر ثرياً.

The Science of Getting Rich

م���ن خال تطبيق العلم والتفكير والتصرف وفق القوانين، يُمكن ألي 
شخص أن يصبح ثرياً، ويعتقد أن الطريقة التي تفكر بها في قدرتك 
على تكوين الثروة هي الس���بيل والكيفية لتكوين هذه الثروة، ويُوضح 
بإيج���از كيفية إس���تخدام قوة الفكر واإلرادة ف���ي الطريق إلى الثراء، 
فإذا كنت تعتقد أن المال ش���رير، فلن تكون ثرياً، وأن تكون ثرياً حقاً 

ال يعني أن تكون راضياً أو قانعاً بالقليل. 
ال يتح���دث  واالس دي واتل���ز ف���ي كتابه هذا عن الث���روات بطريقة 
مجازية؛ بل يوضح لك كيف يُمكن لمزيج من األفكار الصحيحة واألفعال 
الصحيح���ة أن تزي���د من دخلك وثروت���ك، وكيفية التحك���م في أفكارك 
حت���ى تتمّكن من تكوين ثروة تس���تحقها بالفعل، ويؤكد أن اإلبداع وليس 
المنافسة هو المفتاح الخفي لبناء وتكوين الثروة، وكيف أن قدرتك على 
الثراء ترفع من شأن كل من حولك، كما يتحدث عن كيفية إدارة التوتر 

ودوافع اإلنهزام الذاتي التي تعّوقك عن تحقيق حلمك في الثراء.
ف���ي هذا الكتاب الكاس���يكي المؤث���ر، رّوج واالس دي واتلز لما 
يُع���رف أيض���اً ب����  Law of Attraction  »قان���ون الج���ذب«، وهو 
   Rhonda Byrne  المفهوم القوي الذي ألهم األوسترالية الجنسية
روندا بيرن لتأليف كتابها األكثر مبيعاThe Secretً  »س���ر«، فيقول 
إن وج���ود فك���رة تكوين ث���روة حتى لو كنت مدين���اً أو تبدأ في حياتك 
المهني���ة، إذا واصل���ت التركيز عل���ى هذه الفكرة، ليتم تس���جيلها في 

عقلك الباطن، ستجد نفسك تعمل في النهاية تجاهها.
أهمُّ درس إس���تثماري يقدمه لك كتاب »عل���م الثراء« أن تدفقات 
األم���وال تذه���ب في اتجاه القيمة.  لنفترض أن لديك 100.00 دوالر 
تريد إس���تثمارها في مش���روع م���ا، فعليك قبل إس���تثمار هذا المال، 
التأكد من حصولك على عائد جيد، ولن يتحقق ذلك إال لو كان هذا 
المشروع يقدم »Value - قيمة« حقيقية إلى العماء التجاريين من 
األشخاص اآلخرين الذين يخدمهم المشروع، حتى يدفعون عن طيب 
خاطر سعراً أعلى مقابل ذلك، بما يحقق لك عائداً على اإلستثمار.

وه���ذا ال���درس اإلس���تثماري يتوافق مع مقولة المس���تثمر الش���هير 
Warren Buffe  وارن بافي���ت: »الس���عر هو م���ا تدفعه، والقيمة هي 
ما تحصل عليه«، وتالياً، في طريق إس���تثمارك ألموالك ال تتعامل أبداً 
مع اآلخرين بش���كل غير عادل، ولكن حاول إعطاء قيمة إس���تخدام أكثر 
مم���ا تحص���ل عليه من قيمة نقدية. فمثًا بي���ع لوحة فنية لفنان مغمور 
إلى عماء منطقة اإلسكيمو مقابل الفراء الذي أعّدوه لك هو خطأ في 
تقدير مؤلف الكتاب؛ نظراً إلى أن عماء منطقة اإلسكيمو لن يحصلوا 
على قيمة إس���تخدام ملموس���ة كافية من اللوحة الفنية، كما يُحقق لك 
إستخدام الفراء. لذلك، ال تهزم أي شخص في مجال األعمال التجارية، 

ولكن أضف قيمة إلى حياة الشخص في كل معاملة تجارية معك.
وفي النهاية، إليكم هذه المعادلة الذهبية، إن السبب الحقيقي لمعاناة 
األش����خاص ف����ي حياتهم المالية ه����و أنهم يُنفقون أعمارهم في الدراس����ة 
النظامي����ة، م����ن دون أن يتعلّم����وا ش����يئاً حقيقي����اً عن كيفي����ة إدارة األموال 

الشخصية لتحقيق حلم الثراء، وهنا يأتي دور نشر الثقافة المالية.

 Wallace D. ك����ّرس 
واتل����ز  دي  واالس   -  Wattles
حيات����ه ف����ي البح����ث والتفكي���ر 
في قواني���ن النجاح، ومبادئ 
اإلنجاز التي طرحتها أعظم 
م���ن  التاري���خ  ف���ي  العق���ول 
فاس���فة العال���م والمفكرين 
الروحيي���ن، ليق���دم لن���ا في 
الع���ام 1910 كتاب���ه األش���هر
The Science of Ge -
ting Rich   »عل���م الث���راء« ف���ي 17 فص���ًا قصيراً؛ ليك���ون الدليل 
التاريخي في ما يتعلق بأمور تكوين الثروة وإدارة األموال الشخصية، 
واإلطار الفكري للعديد من ندوات اإلدارة المالية الش���خصية، حيث 
يوض���ح كيفية جذب الثروة والتغلّب على الحواجز العاطفية، وتطبيق 
أساليب مضمونة لتحقيق النجاح المالي في حياتك، والمساعدة على 

فهم المفاهيم المجردة وكيفية تطبيقها في الحياة الواقعية.
وف���ق واالس دي واتل���ز، ف���إن الث���راء ه���و عل���م دقيق، إن���ه يعمل 
كمجموعة من الخوارزميات، مث���ل قوانين الجمع والطرح الرياضية. 
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»الجمهورية« يُسلّم الدفعة األولى 
من بطاقة »إيفاء« لـ »الشؤون اإلجتماعية«

األخبار والمستجدات

ف���ي حضور مدير إدارة البطاقات في مصرف الجمهورية )ليبيا( 
ووكي���ل وزارة ش���ؤون الف���روع، وعدد من م���دراء اإلدارات واألقس���ام 
ف���ي الجهات المذك���ورة، جرى في مق���ر إدارة البطاقات في مصرف 
الجمهوري���ة في العاصمة طرابلس، تس���ليم الدفعة األولى من بطاقة 
»إيفاء« الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق س���ن 18 س���نه، بعدد 50 

ألف بطاقة كدفعة األولى على أن يتم تسليم بقية الدفعات تباعاً.
م���ن جهة أخرى، وضم���ن المس���ؤولية اإلجتماعية الت���ي يتبناها 

للمس���اهمة  الجمهورية  مصرف 
مع مؤسس���ات الدولة في تقديم 
خدماتها وال س���يما اإلجتماعية 
منه���ا، وقع مص���رف الجمهورية 
م���ع وزارة الش���ؤون اإلجتماعية 
عق���داً إلط���اق بطاق���ة »إيفاء« 
الخاصة بمنحة الزوجة والبنات 

فوق سن 18.
وق���د ت���م التوقيع ف���ي مقر 
وزارة الش���ؤون اإلجتماعية، في 
حض���ور المدير الع���ام لمصرف 
الجمهوري���ة ووزيرة الش���ؤون اإلجتماعية وعدد من م���دراء اإلدارات 

واألقسام في الجهات المذكورة.
يُذكر أن بطاقة »إيفاء« هي بطاقة محلية تستعمل لسحب المنحة 
الشهرية للزوجات والبنات فوق18  سنة، وفق ما أقّرته الدولة الليبية 
حيث تُمّكن المس���تفيد من السحب من خال أجهزة الصّراف اآللي، 
باإلضافة إلى القيام بعمليات الشراء والتسّوق عبر خدمة نقاط البيع 

المنتشرة في مراكز التسوق.

مصرف الريان: 
اإلنتهاء من دمج العمليات بنجاح مع »الخليجي«

أعل���ن مص���رف الري���ان، »اإلنتهاء من إج���راءات دم���ج العمليات 
بنج���اح، وذلك في أعقاب اإلندماج مع بنك الخليجي. وقد تم تجميع 
كاف���ة العمليات المصرفي���ة ضمن منصة واحدة، كما تس���لم العماء 
أرق���ام حس���اباتهم الجديدة، وبطاق���ات إئتمان وخصم تحمل ش���عار 

مصرف الريان0187.
 ويق����ول فه����د بن عب����داهلل آل خليف����ة، الرئيس التنفي����ذي لمجموعة 
مصرف الريان: »يُسعدنا اإلعان عن إتمام إجراءات دمج العمليات بنجاح 
في إطار منصة واحدة وسلسة. وسيُساعدنا ذلك في إضفاء المرونة على 

أعمالنا، وتحسين الكفاءة، وتعزيز منتجاتنا وخدماتنا لعمائنا«. 
ويضيف آل خليفة: »لقد أكملنا عملية اإلندماج القانونية في أول 
ديس���مبر )كانون األول 2021(، وقد إس���تطعنا خال فترة قصيرة ال 

تتجاوز 6 أشهر، إتمام إجراءات دمج العمليات«. 

ويتاب���ع آل خليف���ة: »بالنظر قدماً، س���ينصب تركيزن���ا على ريادة 
مستقبل الخدمات المصرفية في قطر، والتحّول إلى محرك رئيسي 
للخدم���ات المصرفية اإلس���امية، يلتزم بدعم نمو وإزدهار عمائنا، 

ويوفر القيمة للدولة وشعبها«. 
وخت���م فهد آل خليفة: »إن تجربة العميل واإلبتكار في المنتجات 

هما في صلب أسلوب تفكيرنا وعملنا«.
يُذك���ر أن���ه بصفت���ه العباً رئيس���ياً عل���ى المس���توى اإلقليمي في 
قط���اع الخدمات المصرفية، يدفع مصرف الريان عجلة اإلبتكار في 
المنتج���ات، ويُواص���ل في الوقت نفس���ه تقديم خدم���ة راقية للعماء 
إلدراكه بأنها العامل الحاسم في تمّيز المصارف وتفوقها. وقد أطلق 
المصرف، مؤخراً، أول وديعة خضراء متوافقة مع الشريعة في قطر، 

وأول إطار لخيارات التمويل المستدام. 






