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كلمة العدد

د. وسام حسن فتوح
 األمين العام إلتحاد المصارف العربية

أطل�������ق إتحاد المص�������ارف العربية في الع�������ام 2006 »مبادرة عندما  
الح�������وار المصرف�������ي العرب�������ي – األميركي« كان�������ت الخطوة 
األول�������ى من نوعها بين المصارف العربية والمص�������ارف األميركية، بالتعاون 
م�������ع وزارة الخزانة األميركية والبن�������ك الفدرالي األميرك�������ي، بهدف توحيد 
الجه�������ود العربي�������ة - األميركية في القطاعي�������ن المال�������ي والمصرفي. وبعد 
م�������رور 16 عامًا على نجاح هذه المبادرة وإس�������تمرارها، عقد اإلتحاد مؤتمره 
ه�������ذا العام بالتعاون مع البنك الفدرالي األميركي الذي يس�������تضيف أعمال 
المؤتم�������ر ف�������ي مقره الرئيس�������ي في نيوي�������ورك، في خريف 2022، بمش�������اركة 
مس�������اعدة وزير الخزانة االميركية لمكافحة غسل االموال وتمويل اإلرهاب 

إليزابيث روزنبرج. 
 وُي�������درك المعنيون في القط�������اع المصرفي عموم�������ًا، أن »مبادرة 2006« 
المش�������ار إليه�������ا، حملت، وال ت�������زال تحمل في طّياته�������ا، حوارًا مباش�������رًا بين 
القطاعين المصرفيين العرب�������ي واألميركي حول مكافحة تبييض األموال 
وتمويل اإلرهاب، إضافة إلى موضوعات تتعّلق باإللتزام وتعزيز العالقة مع 
المص�������ارف المراس�������لة األميركية. علمًا أن هذه المب�������ادرة ال تزال مفاعيلها 
قائمة حمايًة للمصارف العربية وتعزيزًا لوجودها في جميع أنحاء العالم.

وتكمن أهمية المؤتمر من خالل مش�������اركة كل من مجلس اإلحتياطي 

أّي حوار مصرفي عربي – أميركي يُريده إتحاد المصارف العربية؟

الفدرال�������ي في واش�������نطن، ووزارة الخزان�������ة األميركية، وصندوق النقد والبن�������ك الدوليين وخبراء من »أوف�������اك« -  OFAC )مكتب مراقبة األصول 
األجنبية( وخبراء من هيئات مالية رقابية دولية، وقيادات مصرفية عربية وأوروبية، إضافة إلى وفد من المصارف والمؤسس�������ات المالية األعضاء 

في إتحاد المصارف العربية ومجلس إدارته، وذلك بالتزامن مع إجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.
ال شك في أن هذا المؤتمر شّكل هذا العام، أهمية إستراتيجية لمصارفنا العربية، إما من حيث مكان إنعقاده أو من حيث القضايا المطروحة 
على جدول أعماله، والذي تضّمن البحث في العالقات المصرفية العربية - األميركية، ومتطّلبات البنوك المراسلة والسلطات الرقابية األميركية، 
كما تضّمن المؤتمر، الذي حمل هذه الس�������نة عنوان »التحديات التي ُتواجه المصارف العربية في فهم وتطبيق العقوبات الدولية«، لقاءات ثنائية 

مع المصارف األميركية والهيئات التشريعية. 
وقد أتى المؤتمر بتوقيته وزمانه في ظل الضغوطات التي تتعّرض لها المصارف العريية، وكثرة األخبار والش�������ائعات التي تتعلق بالعقوبات، 
حيثُ جمع عددًا كبيرًا من المصرفيين العرب ومصرفيين من الواليات المتحدة مع قادة ومسؤولين من السلطات الرقابية والتنظيمية والتشريعية 
األميركي�������ة، حي�������ث جرى بحث في التطورات الرقابية في ما يتعلق بالعقوبات وعالقة البنوك المراس�������لة، وذلك عطفًا على التطورات والتعديالت 
الطارئة على المش�������هد الرقابي والتنظيمي، وتحديدًا في ما يتعلق بالمتطّلبات األكثر صرامة والتي دفعت بعض المصارف األميركية إلى إقفال 
حسابات بنوك في ظل كثرة القوانين والتشريعات الصادرة في هذا المجال، باإلضافة إلى عوامل قانونية تتعلق بمعّوقات أمام تبادل المعلومات، 

والحاجة إلى التخفيف من حّدة المخاطر والتصّدي للتهديد الصادر عن تمويل اإلرهاب، مما ُيشكل ضغوطات كبيرة على المصارف.
في المحّصلة، ال نزال نأمل من خالل إنعقاد هكذا مؤتمرات عربية – أميركية، وأوروبية، في تعزيز الس�������معة الطّيبة لقطاعنا المصرفي 
العرب�������ي، مم�������ا ينعكس إيجابًا حيال دع�������م إقتصاداتنا العربية. وال ريب، في أن ُأول�������ى بوادر اإللتزام وتعزيز العالقة مع المصارف المراس�������لة 
األميركي�������ة، يك�������ون أواًل وأخيرًا من خالل نش�������ر مفهوم الش�������مول المالي، وإطالق المش�������روعات الصغيرة والمتوس�������طة والمتناهية الصغر في 
المنطقة العربية، والتي ينجم عنها الحّد من البطالة، وتحس�������ين الناتج المحلي، وتوجيه الش�������عوب العربية نحو ثقافة اإلعمار بدل الهدم، 
وخوض الحروب العقيمة التي ال فائدة منها سوى المزيد من الدمار و»التشّدد الفكري« الذي يقطع حبل الحوار بين الشعوب، ويزيد العرب 

نكبات.. كم نحن في غنى عنها.
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أظه��رت بيان��ات إتحاد المصارف العربية ومجلة The Banker الصادرة في تموز/يوليو 2022 والمتضّمنة أكبر 1000 مصرف 
ف��ي العالم بحس��ب رأس المال األساس��ي )Tier 1 capital( في نهاية العام 2021، دخول 72 مصرف��ًا عربيًا الالئحة المذكورة، 
مقابل دخول 71 مصرفًا في العام السابق. وقد بلغ مجموع رأس المال األساسي للمصارف العربية ال� 72 نحو 375 مليار دوالر، 

فيما بلغت موجوداتها قرابة 3.39 ترليون دوالر. 

 72 مصرفًا عربيًا ضمن الئحة أكبر 1000 مصرف في العالم 

»السعودي الوطني« و »قطر الوطني« 
ران المصارف العربية يتصدَّ

موضوع الغالف

وق���د توزعت تلك المص���ارف بين الدول العربية كما هو مبّين 
ف���ي الج���دول رقم 1، إذ س���جلت اإلمارات العربي���ة المتحدة أكبر 
ع���دد من المصارف العربية التي دخلت ضمن الالئحة المذكورة، 
حي���ث ت���م إدراج 14 مصرفاً إماراتي���اً فيها، تلتها الس���عودية )10 
مص���ارف(، فقط���ر والبحري���ن )8 مصارف لكل منهم���ا(، فمصر 
والكوي���ت )7 مص���ارف لكل منهما(، فس���لطنة ُعمان والمغرب )5 
مصارف لكل منهما(، فاألردن )4 مصارف(، وأخيراً تونس ولبنان 

)مصرفان لكل منهما(. 

رت المصارف السعودية في مجموع رأس المال األساسي  وتصدَّ
للمصارف المدرجة ضمن الالئحة والذي بلغ نحو 115.1 مليار دوالر، 
تلته���ا المصارف اإلماراتية )89.8 مليار دوالر(، فالقطرية )55 مليار 

دوالر(، فالكويتية )29.8 مليار دوالر(. 
أما بالنس���بة إلى مجموع الموجودات، فق���د تصّدرت المصارف 
االماراتي���ة بإجمال���ي موج���ودات حوال���ي 835.4 ملي���ار دوالر، تلتها 
المص���ارف الس���عودية ) 808.8 ملي���ارات دوالر(، فالقطرية )535.2 

مليار دوالر(، فالمصرية )354.9 مليار دوالر(. 
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جدول 1: توّزع المصارف العربية ضمن الئحة أكبر 1000 مصرف في العالم بحسب رأس المال األساسي – نهاية 2021

عدد 
المصارف

مجموع رأس 
المال األساسي 
)مليون دوالر(

متوسط رأس 
المال األساسي
)مليون دوالر(

مجموع 
الموجودات

 )مليون دوالر(

متوسط حجم
 الموجودات 

)مليون دوالر(

مجموع رأس المال 
األساسي/مجموع 
الموجودات )%(

1489,7806,413835,36259,66910.75اإلمارات 
10115,06411,506808,80180,88014.23السعودية

854,9786,872535,21366,90210.27قطر
818,1202,265173,84421,73110.42البحرين

725,3963,628354,88150,6977.16مصر
729,8344,262272,42738,91810.95الكويت

511,0532,21175,84415,16914.57ُعمان
514,2822,856177,09135,4188.06المغرب

49,2322,30888,09722,02410.48األردن
21,24662312,6936,3479.82تونس
26,0113,00653,32526,66311.27لبنان

مجموع/
72374,9965,2083,387,57847,05011.07متوسط

المصدر: مجلة The Banker يوليو/تموز 2022. مالحظة: تتضمن الالئحة المصارف المحلية فقط. 

رس��م بياني 1: التوزع الجغرافي للمص��ارف العربية ضمن الئحة 
أكبر 1000 مصرف في العالم بحسب رأس المال األساسي – 2021

المصدر: اتحاد المصارف العربية، إدارة األبحاث والدراسات، باالستناد 
.The Banker إلى بيانات

وتختلف المصارف المذكورة بش���كل كبي���ر لناحية حجمها، ففي 
حين بلغ متوس���ط حجم المصارف الس���عودية ف���ي القائمة المذكورة 
نحو 80.9 مليار دوالر، بلغ متوس���ط المصارف التونس���ية قرابة 6.3 
ملي���ارات دوالر. كذل���ك األمر بالنس���بة إلى معّدالت الرس���ملة، حيث 
يُراوح متوس���ط نس���بة الش���ريحة األولى لرأس المال بين 14.57 % 

للمصارف الُعمانية و7.16 % للمصارف المصرية.
وق���د تص���ّدر البنك الس���عودي الوطني المصارف العربية برأس���مال 

أساس���ي بل���غ 32.6 ملي���ار دوالر، وإحت���ل المرتب���ة 67 عالمي���اً في نهاية 
الع���ام 2021 متقدم���اً 22 مرتبة عن العام 2020، تاله بنك قطر الوطني 
ف���ي المرتبة الثانية عربي���اً، والمرتبة 77 عالمياً ف���ي نهاية العام 2021، 
برأسمال أساسي بلغ 26.4 مليار دوالر متقدماً مرتبتين عن العام 2020. 
وبل���غ رأس المال األساس���ي ف���ي بنك أبو ظب���ي األول نحو22.5  
ملي���ار دوالر، ليحتل بذلك المرتب���ة الثالثة عربياً و91 عالمياً متقدماً 
ث���الث مرات���ب عن الع���ام 2020. وإحتل بنك اإلم���ارات دبي الوطني 
المرتب���ة الرابعة عربياً و98 عالمي���اً متراجعاً ثالث مراتب، حيث بلغ 
رأس���ماله األساس���ي نحو 20.9 مليار دوالر، تاله مصرف الراجحي 
الذي إحتل المرتبة الخامس���ة عربياً و103 عالمياً برأس���مال أساسي 
18.7 مليار دوالر متقدماً 10 مراتب عن العام 2020.  أما بالنس���بة 
إل���ى مصارف ال���دول العربية غير النفطية، فقط ح���ّل البنك األهلي 
المص���ري في المرتبة األول���ى بينها، والمرتبة الرابعة عش���ر عربياً، 

والمرتبة 202 عالمياً، متقدماً 13 مرتبة عن نهاية العام 2020.
يُظه���ر الجدول رق���م 2 بيانات رأس المال األساس���ي للمصارف 
العربية ضمن الئحة أكبر 1000 مصرف في العالم والترتيب العربي 
والعالم���ي له���ا بحس���ب رأس المال األساس���ي، باإلضاف���ة إلى حجم 

موجودات تلك المصارف وترتيبها العالمي. 
يُش���ار إلى دخول 18 مصرفاً إس���المياً عربياً ضم���ن قائمة أكبر 
1000 مصرف في العالم بحس���ب رأس المال األساس���ي لعام 2021، 
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والت���ي توزعت بي���ن الدول العربية على الش���كل التال���ي: 4 مصارف 
إسالمية إماراتية، 4 مصارف إسالمية سعودية، 4 مصارف إسالمية 
قطري���ة، 3 مصارف إس���المية ف���ي الكويت، مصرفان ف���ي البحرين، 

ومصرف واحد  في مصر. 

رس��م بياني 2: ت��وزع رأس المال األساس��ي ألكب��ر 27 مصرفًا 
عربيًا بين الدول العربية – نسبة مئوية  

رس��م بيان��ي 3: مقارن��ة رأس الم��ال األساس��ي لمجموع��ات 
المصارف – مليون دوالر

المص�������در: إتح�������اد المص�������ارف العربي�������ة، إدارة األبحاث والدراس�������ات، 
.The Banker باإلستناد إلى بيانات

يُظهر الرسم البياني 3 التفاوت في حجم رأس المال األساسي للمصارف 
العربي���ة ضمن الالئحة، حيث ش���ّكل مجموع رأس المال األساس���ي ألكبر 10 
مص���ارف نس���بة 48.4 % من المجموع، وثاني 10 مصارف نس���بة 19.3 %، 
وثالث 10 مصارف نسبة 12.6 %، ورابع 10 مصارف نسبة 8.4 %، وخامس 
10 مصارف نس���بة 5.4 %، وس���ادس 10 مصارف نسبة 3.6 %، فيما شّكل 

مجموع رأس المال األساسي آخر 12 مصرفاً نسبة 2.4 %من المجموع. 

رس��م بياني 4: مقارنة موجودات مجموعات المصارف األكبر 
من حيث رأس المال االساسي – مليون دوالر 

من جهة أخرى، يُظهر الجدول رقم 2 حجم موجودات المصارف 
المذكورة وترتيبها بحسب الحجم. تُظهر األرقام أن بنك قطر الوطني 
ق���د تّصدر الالئح���ة مجدداً بموج���ودات بلغ���ت 300.3 مليار دوالر، 
وإحتل المرتبة 100 عالمياً في نهاية العام 2021، تاله بنك أبو ظبي 
األول ف���ي المرتبة الثاني���ة عربياً، والمرتب���ة 109 عالمياً بموجودات 
بلغ���ت 272.4 ملي���ار دوالر. وبلغت الموجودات في البنك الس���عودي 
الوطن���ي نحو 243.8 مليار دوالر، ليحتل بذلك المرتبة الثالثة عربياً 
و113 عالمي���اً. كما إحتل بنك اإلمارات دب���ي الوطني المرتبة الرابعة 
عربياً و136 عالمياً، بموجودات بلغت حوالي 187.2 مليار دوالر، يليه 
البن���ك األهلي المصري ال���ذي إحتل المرتبة الخامس���ة عربياً و150 

عالمياً بموجودات بلغت نحو 167.8 مليار دوالر.

جدول 2: بيانات المصارف العربية ضمن الئحة أكبر 1000 مصرف في العالم بحسب رأس المال األساسي لعام 2021 

البلدالمصرف
الترتيب العربي 

بحسب رأس 

المال األساسي 

2021

رأس المال 

األساسي 

2021 )مليون 

دوالر(

الترتيب 

العالمي بحسب 

رأس المال 

األساسي 2021

الترتيب 

العالمي بحسب 

رأس المال 

األساسي 2020

التغير في 

المرتبة 

العالمية بين 

2021 2020

الموجودات 

 2021

)مليون 

دوالر(

الترتيب 

العالمي بحسب 

الموجودات 

2021

22243,773113 132,6266789السعوديةالبنك السعودي الوطني

2300,285100 226,3697779قطربنك قطر الوطني

3272,350109 322,5299194اإلماراتبنك أبوظبي األول

السعودية
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187,160136)3(420,8539895اإلماراتبنك اإلمارات دبي الوطني

10166,313151 518,718103113السعوديةمصرف الراجحي

119,869187)5(613,370138133اإلماراتبنك أبوظبي التجاري

686,863245 712,615145151السعوديةبنك الرياض

472,639277 811,804154158السعوديةالبنك السعودي البريطاني

1110,857199 911,793155156الكويتبنك الكويت الوطني

557,547348 1010,754166171السعوديةالبنك السعودي الفرنسي

 1,617,656   181,431  مجموع أول 10 مصارف

75,982268)8(119,945175167اإلماراتبنك دبي اإلسالمي

3846,260400 128,382195233السعوديةمصرف اإلنماء

51,334370)2(138,267197195السعوديةالبنك العربي الوطني

13167,851150 147,972202215مصرالبنك األهلي المصري

972,627279 157,668209218الكويتبيت التمويل الكويتي

2963,805312 166,742230259األردنالبنك العربي

1153,274364 176,529237248قطرمصرف قطر اإلسالمي

9347,813389 185,721259352قطرمصرف الريان

1193,301228 195,700261272مصربنك مصر

348,204387 205,387276279اإلماراتبنك المشرق

 2,338,107   253,744  مجموع أول 20 مصرفًا

2941,913417 215,246283312البحرينالبنك األهلي المتحد

64,259310)6(225,143292286المغربالتجاري وفا بنك

33,999471)2(235,117295293ُعمانبنك مسقط

45,457403)9(245,114297288قطرالبنك التجاري

37,263443)12(254,970302290اإلماراتمصرف أبوظبي اإلسالمي

50,109378)5(264,835307302المغربمجموعة البنوك الشعبية

627,090544 274,781308314السعوديةالبنك السعودي لالستثمار

)ABC 34,897463)11(284,059340329البحرينالمؤسسة العربية المصرفية )بنك

1431,816490 294,021341355مصرالبنك التجاري الدولي مصر

2527,421541 303,903352377السعوديةبنك الجزيرة

 2,732,331   300,933  مجموع أول 30 مصرفًا

27,776537)6(313,759356350قطربنك الدوحة

3021,898604 323,577375405مصرالبنك األفريقي لالستيراد والتصدير

31,095496)19(333,480388369اإلماراتبنك دبي التجاري

5030,420504 343,370395445قطربنك دخان

26,468554غ.مغ.م353,239406لبنانبنك لبنان والمهجر

1529,561517 363,214412427السعوديةبنك البالد

223,583588 372,880446448الكويتبنك برقان

26,857549)87(382,772459372لبنانبنك عوده

437,183444 392,713463467المغرببنك أفريقيا

31,797491)25(402,441486461البحرينبنك الخليج الدولي

 3,018,969   332,378  مجموع أول 40 مصرفًا
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221,853606 412,327496498الكويتبنك الخليج

415,329726 422,148518522اإلماراتبنك رأس الخيمة الوطني

116,976692 432,111529530قطربنك قطر الدولي اإلسالمي

14,299744)9(442,049541532الكويتالبنك التجاري الكويتي

15,345724)2(452,044544542مصرالبنك العربي األفريقي الدولي

14,962730)10(462,039546536اإلماراتمصرف الشارقة اإلسالمي

5913,212762 472,005552611قطرالبنك األهلي/ قطر

18,758667)17(481,990560543الكويتالبنك األهلي الكويتي

28,182530)35(491,769589554البحرينمجموعة البركة المصرفية

11,544802)6(501,753593587ُعمانبنك ظفار

 3,189,429   352,613  مجموع أول 50 مصرفًا

2310,752824 511,498648671ُعمانبنك صحار

11,692794)15(521,492650635اإلماراتبنك الفجيرة الوطني

69,768849 531,469656662البحرينبنك البحرين والكويت

10,614826)2(541,393677675ُعمانالبنك الوطني العماني

12,063784)11(551,356690679البحرينبنك البحرين الوطني

11,613796)14(561,344694680األردنبنك اإلسكان للتجارة والتمويل

193,578997 571,319699718اإلماراتبنك أم القيوين الوطني

638,935870 581,292708771ُعمانبنك عمان العربي

10,450830)20(591,127754734الكويتبنك الكويت الدولي

3316,306706 601,116759792مصربنك القاهرة

 3,295,200   366,019  مجموع أول 60 مصرفًا

28,084892 611,064776778البحرينمجموعة جي إف إتش المالية

6,139953غ.مغ.م621,001795اإلماراتالمصرف

14,073747)22(63995797775المغربالقرض الفالحي للمغرب

268,364880 64966807833مصربنك فيصل اإلسالمي المصري

197,140923 65716906925البحرينمصرف السالم

96,083957 66687925934اإلماراتمصرف عجمان

5,851962)23(67673934911تونسالبنك الوطني الزراعي

11,467807غ.مغ.م68596976المغربالقرض العقاري والسياحي

8,820871غ.مغ.م69577983األردنبنك االتحاد

6,842937)2(70573985983تونسالبنك الدولي العربي التونسي

 3,378,063   373,867  مجموع أول 70 مصرفًا

3,859994)1(71569987986األردنبنك األردن

5,656966)24(72560997973اإلماراتالبنك التجاري الدولي

 3,387,578   374,996  المجموع العام
المصدر: مجلة The Banker. مالحظة: الرقم اإليجابي = تقدم في المرتبة، والرقم السلبي )( = تراجع في المرتبة. 

األمانة العامة
 إدارة األبحاث والدراسات 
إتحاد المصارف العربية
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أثارت إجتماعات الدورة اإلعتيادية ال� 46 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، التي إنعقدت برعاية خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واستضافته المملكة العربية السعودية في جدة، من تنظيم صندوق النقد 
ق إلى تداعيات الموجة التضخمية العالمية،  العربي، وبمش��اركة إتحاد المصارف العربية، عددًا من المواضيع المهمة، حيث تم التطرُّ
ومخاط��ر تداعيات التغّي��رات المناخّية على القطاعات المالية، والتحديات التي تواجه القط��اع المصرفي العربي في أعقاب رفع حزم 

الدعم، فيما تناولت ورشة عمل رفيعة المستوى، أحد أهم المواضيع في هذه المرحلة، وهي العمالت الرقمية للبنوك المركزية.
البيني��ة، مرحل��ة  العربي��ة  المدفوع��ات  الح��دود وتحدي��دًا  المدفوع��ات عاب��رة  ف��ي  الرقمي��ة  العم��الت  م��ن  ودخل��ت اإلس��تفادة 
جدي��دة م��ن النقاش��ات بي��ن محافظ��ي البن��وك العربي��ة، الذي��ن إختتم��وا جلس��اتهم الحواري��ة، ف��ي ج��دة، م��ع مناقش��ة مختل��ف 
 خي��ارات التصمي��م للعم��الت الرقمي��ة، وإنعكاس��ها عل��ى اإلس��تقرار المال��ي والسياس��ة النقدي��ة، وآلي��ات تعزي��ز الش��مول المال��ي.

وتمتل��ك كثي��ر من البنوك المركزية في العالم العربي، البنية التحتية التي تمكنها من إطالق العمالت الرقمية، وخصوصًا دول مجلس 
التع��اون الخليج��ي، التي تمتلك األدوات والخبرات في تنفيذ برامج العملة الرقمية، وهو ما أش��ار إليه إس��تبيان صندوق النقد العربي، 
بتقييم إصدار البنوك المركزية لعمالت رقمية بنس��بة 76% من المصارف المركزية العربية المس��تجيبة لإلس��تبيان التي تش��مل 17 

نّظمها صندوق النقد العربي بمشاركة إتحاد المصارف العربية

الدورة الـ 46 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في جدة
محافظ »المركزي السعودي«: إقتصاد المملكة مستمر بتحقيق معّدالت نمو مرتفعة

محافظ »المركزي التونسي«: نواجه تحّديات إقتصادية تستلزم بذل الكثير من الجهود 
ممثل صندوق النقد الدولي د. أزعور: المفاوضات مع مصر شارفت على نهايتها

رئيس صندوق النقد العربي: يُتوقع إرتفاع معّدل نمو اإلقتصادات العربية في 2022

جانب من أعمال إجتماعات محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية المنعقد في جدة.

موضوع الغالف
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مصرفًا مركزيًا عربيًا.
ش��هدت اإلجتماع��ات، الت��ي نظمها صندوق النقد العربي برئاس��ة رئيس مجل��س اإلدارة الدكتور عبد الرحمن ب��ن عبد اهلل الحميدي 
وحضوره، مشاركة عدٍد من كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي، ومجلس اإلستقرار المالي، إلى جانب خبراء من مؤسسات دولية 
وبنوك مركزية عالمية، وإتحاد المصارف العربية برئاس��ة رئيس مجلس اإلدارة محمد اإلتربي، وحضور األمين العام لإلتحاد الدكتور 

وسام حسن فتوح، والدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.

الحميدي
إفتت���ح رئي���س مجل���س اإلدارة لصن���دوق النقد العرب���ي الدكتور 
عبدالرحم���ن بن عبداهلل الحمي���دي بكلمة لفت فيها إلى »أن الموجة 
التضخمي���ة ومخاط���ر الركود التضخم���ي وتحديات األم���ن الغذائي 
وإرتفاع أس���عار الس���لع األساسية وتقلّبات سالس���ل التوريد العالمية 

وتغّيرات المناخ، أبرز المخاطر التي تواجه اإلقتصاد العالمي«. 
أض���اف الحمي���دي: »يُقّدر أن تُحّقق اإلقتص���ادات العربية معّدل 
نم���و بنح���و 5.4 % و4.0 % في عام���ي 2022 و2023 توالياً، فيما 
يُقّدر أن يصل معّدل التضخم إلى نحو 7.6 % و7.1 % خالل هذين 
العامي���ن. وقد تأثرت مس���ارات النمو في ال���دول العربية بالتطورات 
المتعلق���ة بإس���تمرار العمل باإلج���راءات والترتيب���ات والحزم المالية 

إلحت���واء التداعيات الناتجة عن جائحة كورون���ا، والتأثيرات الناتجة 
ع���ن التطورات العالمية الراهنة على اإلقتصادات العربية، والمس���ار 

المتوقع للسياسات اإلقتصادية الكلية خاصة السياسة النقدية«.
وتاب���ع الحمي���دي: »بلغ متوس���ط نس���بة كفاي���ة رأس الم���ال للمصارف 
العربية 17.8 %، ونسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض 
غير المنتظمة بلغت نحو 91.1 % في نهاية العام 2021، و2.25 مليار دوالر 
قيم���ة الق���روض التي قّدمها صندوق النقد العرب���ي منذ العام 2020 وحتى 
نهاي���ة النص���ف األول من الع���ام 2022، و11.3 % مع���دل البطالة، و756.2 
مليار دوالر حجم الدين العام في الدول العربية. كما أصدر الصندوق عدداً 
من األدلة والمبادئ اإلرشادية لمساعدة الدول العربية على تبني السياسات 

المناسبة، وإكتمال إنشاء منصة »بنى« للمدفوعات العربية البينية«.

د. فتوح ومالك المحروقي
 نائب الرئيس للرقابة المصرفية في البنك المركزي الُعماني

ار خلف د. فتوح ود. عمَّ
 نائب محافظ البنك المركزي العراقي

د. فتوح، محافظ البنك المركزي المصري حسن عبداهلل
ورئيس إتحاد المصارف العربية محمد اإلتربي

د. فتوح وبندر بن محمد بن سعود آل ثاني 
محافظ البنك المركزي القطري
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المحافظ د. عبد اهلل
ب���دوره، لفت محافظ البنك المركزي الس���عودي الدكتور فهد بن 
عب���داهلل المبارك ف���ي كلمته، إل���ى »أن اإلجتماع يتواف���ق مع مرحلة 
مهم���ة من التط���ورات اإلقتصادية واإلصالح���ات والخطط التنموية، 
باإلضافة إلى المنعطفات السياس���ية التي يُواجهها العالم أجمع، وما 
يُصاحبه���ا من تداعيات على مختلف الجوان���ب اإلقتصادية والمالية 
والنقدي���ة، وتزامن هذه التط���ورات مع التعاف���ي االقتصادي لما بعد 
جائح���ة كورون���ا )كوفي���د19-(، والنات���ج ع���ن جه���ود الحكومات في 
التصّدي للجائحة من خالل الحزم التحفيزية والدعم المباش���ر، مما 

عزز التعافي اإلقتصادي«.
وقال الدكتور المبارك »إن اإلقتصاد السعودي مستمر في تحقيق 
معّدالت نمو مرتفعة، حيث تش���ير التقدي���رات للربع الثاني من العام 
2022 إل���ى نم���و الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بنس���بة 11.8 % 
على أس���اس س���نوي، كما أن مس���تويات التضخم في المملكة ال تزال 
ضمن المعّدالت المقبولة، حيث سّجل معّدل التضخم إرتفاعاً سنوياً 

نسبته 3 % في يوليو/ تموز 2022«.
وأوض���ح المحاف���ظ الدكتور المب���ارك »أن مع���ّدل البطالة العام، 
ف���ي ما يخص قطاع العمل، إس���تمر باإلنخفاض، ليصل إلى 6.0 % 
للرب���ع األول م���ن العام الحالي، كذلك إس���تمر اإلنخف���اض في معّدل 
البطال���ة للس���عوديين ليصل إل���ى 10.1 % في الرب���ع األول من العام 
الجاري، محّققاً تحس���ناً ملحوظاً مقارنة بالعام 2020، حيث سّجلت 
البطال���ة 12.6 %، والذي بلغت فيه نس���بة البطالة العالمية معّدالت 
عالية بسبب أثر جائحة كورونا، ويتماشى هذا اإلنخفاض مع خطط 
المملكة في تخفيض نس���بة البطالة وصوالً إلى المعدل المس���تهدف 

في العام 2030 وهو 7 %«.

المحافظ العباسي
وقال محافظ البنك المركزي التونس���ي الدكتور مروان العباسي: 
»ال يُخف���ى عليك���م م���ا يش���هده اإلقتص���اد العالم���ي من حال���ة عدم 
اليقي���ن نتجت ع���ن التط���ّورات العالمية الراهنة، وم���ا يصاحب ذلك 
من تحّديات تتعلق باألمن الغذائي وإرتفاع أس���عار الس���لع األساس���ية 
بصورة متس���ارعة، وتقلّبات سالس���ل التوريد العالمية، وظهور موجة 
تضخمي���ة، دفع���ت هذه التط���ورات إلى إعادة تقيي���م وضع اإلقتصاد 
العالم���ي م���ن خالل خفض توقع���ات النمو اإلقتص���ادي العالمي لعام 
2022، لتص���ل إل���ى نح���و 3.2 % عن الع���ام 2022، بع���د أن كانت 
متفائلة نس���بياً ف���ي بداية العام، ليعكس ه���ذا الخفض في التوقعات 

حالة عدم اليقين مما قد تسفر عنه التطورات الراهنة«.
وأف���اد المحاف���ظ  العباس���ي »أن ال���دول العربية تُواج���ه كغيرها 
م���ن ال���دول األخ���رى، تحّدي���ات إقتصادية تس���تلزم ب���ذل الكثير من 
الجه���ود والتحرك نحو تبني سياس���ات تُس���اعد لمواجهة التحديات 
عل���ى األمدين القصير والمتوس���ط، في الوقت ال���ذي تحتاج فيه إلى 

تعزيز النمو اإلقتصادي المنشود وبلوغ مستويات التنمية اإلقتصادية 
واإلجتماعي���ة الت���ي تحق���ق طموحات الش���عوب، ولعل م���ن أهم هذه 
���م، تزايد  التحدي���ات إل���ى جان���ب التوقعات بإرتف���اع معّدالت التضخُّ
مع���ّدالت المديونية في ظل اإلرتفاع الذي ش���هدته مس���تويات الدين 

العام في أعقاب جائحة كورونا«.
وأش���ار المحافظ العباس���ي إل���ى »أن المص���ارف المركزية تضطلع 
بدور محوري في ترسيخ فرص اإلستقرار اإلقتصادي والمالي والنقدي، 
وتنس���يق السياس���ات لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز سالمة القطاع 
المالي والمصرفي، حيث يبرز في ضوء هذه الظروف، أهمية المحافظة 
عل���ى اإلس���تقرار اإلقتص���ادي والمال���ي الكلي، كش���رط أساس���ي والزم 

لمواجهة التحّديات اإلقتصادية على المدى المتوسط والبعيد«.

ختام اإجتماع الدورة الإعتيادية الـ 46 

لمجل�س محافظي الم�صارف المركزية:

الإقت�صاد العالمي يمرُّ بثورة تقنية

ناتجة عن تعزيز اإ�صتخدام التقنيات النا�صئة

إختتم���ت أعم���ال إجتم���اع ال���دورة االعتيادي���ة ال���� 46 لمجل���س 
محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بعقد ورشة 
الطاولة المس���تديرة رفيعة المستوى حول »العمالت الرقمية للبنوك 
المركزي���ة ومس���تقبل النظ���ام النق���دي«، التي نظمها صن���دوق النقد 
العربي بالتعاون مع البنك المركزي السعودي وصندوق النقد الدولي. 
ش���ارك ف���ي الورش���ة عدد م���ن محافظ���ي المص���ارف المركزية 
ومؤسس���ات النق���د العربي���ة، وم���ن كب���ار المس���ؤولين م���ن صندوق 
النق���د والبنك الدوليين، وبنك التس���ويات الدولي���ة، والبنك المركزي 
الس���ويدي، وبنك إندونيس���يا المركزي، وسلطة النقد في هونغ كونغ، 
ومجل���س اإلس���تقرار المال���ي، واللجن���ة الدولية لنظم الدف���ع والبنية 
التحتي���ة المالية، والمنتدى اإلقتصادي العالمي، إضافة إلى عدد من 

المدراء العامين ألبرز البنوك والمؤسسات المالية العربية.
وتحدث في الورش���ة الختامية كل من: محاف���ظ البنك المركزي 
الس���عودي الدكتور فهد ب���ن عبد اهلل المبارك، ومدير إدارة الش���رق 
األوس���ط وآس���يا الوس���طى ف���ي صن���دوق النق���د الدول���ي الدكت���ور 
جه���اد أزع���ور، ورئيس مجل���س إدارة صندوق النق���د العربي الدكتور 

عبدالرحمن بن عبداهلل الحميدي.
وناقش���ت الورش���ة إعتب���ارات التصمي���م والمتطلب���ات التقني���ة 
والتنظيمي���ة المتعلق���ة بإصدار العم���الت الرقمية للبن���وك المركزية 
وتداعياته���ا، حي���ث تّم التع���ّرف على خي���ارات التصمي���م المختلفة، 
وتوافر معايير الجدوى التي تُحّفز المس���تخدمين ومقدمي الخدمات 
على إس���تخدام العمالت الرقمية للبن���وك المركزية، والتعرُّف كذلك 
على أثر هذه الخيارات على السياس���ة النقدية، واإلس���تقرار المالي، 

ونظم الدفع، والوساطة المالية.
كما ش���ملت المناقش���ات، دور العمالت الرقمية للبنوك المركزية 
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في تعزيز الش���مول المالي، وكيفية تحس���ين إدارة المخاطر بما يعزز 
من حماية مستهلكي الخدمات المالية، من حيث الحفاظ على نزاهة 
المعام���الت المالية وتقوي���ة الجوان���ب التنظيمي���ة والرقابية. كذلك 
تطرقت المناقشات إلى تطبيقات العمالت الرقمية للبنوك المركزية 
ف���ي المدفوعات عبر الحدود، والتع���رُّف على متطلّبات بناء منصات 

رقمية لتعزيز كفاءة وشمولية المدفوعات عبر الحدود.

المحافظ السعودي د. المبارك
ف���ي الكلمات، أوضح محافظ البنك المركزي الس���عودي الدكتور 
فه���د ب���ن عبد اهلل المب���ارك »أن اإلقتصاد العالمي يم���رُّ بثورة تقنية 
ناتجة عن تعزيز إستخدام التقنيات الناشئة مثل الذكاء االصطناعي 
وإنترنت األش���ياء، والسجالت الموزعة في عدد من القطاعات، ومن 
ضمنه���ا القطاع المالي، ضمن ما يُس���ّمى الث���ورة الصناعية الرابعة، 
الت���ي نتج عنها عدد كبي���ر من نماذج العمل المبتك���رة المرتكزة على 
التقنية كأس���اس لتقدي���م خدمات ومنتجات جدي���دة أو تطوير جودة 

الخدمات التقليدية وتقليل تكاليفها«.
وتاب���ع المحاف���ظ الدكت���ور المب���ارك »أن التقني���ة المالية إحدى 
أهم مخرجات اس���تخدام التقنيات الناش���ئة في ه���ذه المرحلة، التي 
ستُس���هم في تعزيز نمو القطاع المالي، الذي يُعدُّ إحدى ركائز النمو 
اإلقتصادي على مستوى الدول«، الفتاً إلى »أن البنوك المركزية تؤدي 
دوراً محورياً في دعم اإلقتصاد المعتمد على هذه األدوات، وتجنيبه 
الكثير من المخاطر المحتملة، وذلك من خالل دراس���ة أبعاد إصدار 
نموذج رقمي للعمالت الس���يادية يتمثل في العمالت الرقمية للبنوك 
المركزي���ة )CBDC(، وإجراء التج���ارب واإلختبارات لفهم التقنيات 

والسياسات والتشريعات الالزمة«.
وش���ّدد د. المب���ارك، على أن تصميم وإص���دار العمالت الرقمية 
للبن���وك المركزية، يجب أن يراع���ي إحتياجات وخصوصية كل دولة، 

وأن يك���ون نابع���اً من تصوُّر واضح يُراع���ي كل الجوانب ذات العالقة، 
وخصوص���اً اآلثار المتوقع���ة على البنوك التجاري���ة والقطاع الخاص 
ككل«، مش���يراً إلى »أن الجهود الدولية لدراس���ة وإستكش���اف العملة 
الرقمية للبنوك المركزية، يجب أالَّ تغفل الدور األهم للبنوك المركزية 
في ضمان اإلس���تقرار والس���المة المالية والنقدية، وحماية العمالء، 
وهذا ال يعني بالضرورة التركيز على تجنب المخاطر فحسب، وإنما 
بحث فرص تعزيز اإلستفادة من اإلمكانات التي قد تُوفرها العمالت 
الرقمية للبنوك المركزية والتقنيات الناش���ئة في زيادة فاعلية أدوات 

البنوك المركزية للقيام بدورها األهم وتحقيق أهدافها«.

د. أزعور
من جهته، أكد الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الش���رق األوسط 
وآس���يا الوس���طى في صندوق النقد الدول���ي »أن مفاوضات صندوق 
النقد الدولي مع مصر للحصول على تمويل في تقّدم مستمر، وخالل 

فترة قريبة سيتّم اإلنتهاء منها«.
وأضاف د. جهاد أزعور »أن المفاوضات اليوم تجري على برامج 
جديدة، تواكب عمليات إصالحية وبرامج إقتصادية وضعتها الحكومة 
المصرية. أما تحديد مبالغ القروض التي س���يقّدمها الصندوق فيتّم 

عند إنتهاء المفاوضات«.

د. الحميدي
ب���دوره، أش���ار المدير العام رئي���س مجلس إدارة صن���دوق النقد 
العرب���ي الدكتور عبدالرحم���ن بن عبداهلل الحمي���دي إلى »أن هناك 
تس���ارعاً في التجارب وفي إختبار جدوى مش���روع العمالت الرقمية 
للبن���وك المركزي���ة، وتقييم جميع الجوان���ب ذات الصلة من التصميم 
إل���ى دراس���ة اآلثار المختلفة له���ذه العمالت على اإلس���تقرار المالي 
والسياسة النقدية، ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وغيرها؛ 
حيث تُحّدد أوضاع أولويات كل بنك مركزي ودوافعه إلصدار وتصميم 

عملة رقمية بما يتناسب والموارد المتاحة واآلثار المستهدفة«.
ولف���ت الحميدي إل���ى »أن ال���دول العربية حاضرة في المش���هد 
ولم تغب، وفقاً لإلس���تبيان الذي أعّده صن���دوق النقد العربي والذي 
أش���ار إلى اإلهتمام المتزايد على مس���توى المنطق���ة العربية بتقييم 
إصدار البنوك المركزية لعمالت رقمية بنسبة 76 % من المصارف 
المركزية العربية المس���تجيبة لإلس���تبيان، تشمل 17 مصرفاً مركزياً 
عربياً، وال يزال النقاش في مرحلة اإلستكش���اف والدراس���ة، فيما لم 
يُقّرر 11 مصرفاً مركزياً عربياً، من ضمن المصارف العربية المركزية 
المستجيبة لإلستبيان، نوع العملة الرقمية التي تستهدف إصدارها، 
في حين أشارت البنوك المركزية ال� 6 األخرى إلى العمالت الرقمية 
لمدفوع���ات الجمل���ة ومختلف أن���واع العمالت الرقمي���ة لمدفوعات 
التجزئ���ة، تحدي���داً العمالت الرقمي���ة المختلطة للبن���وك المركزية، 

والتجزئة المباشرة والعمالت الرقمية المركبة«.

د. فتوح وعبد الرحمن الحميدي
المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي
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على هام��ش إجتم��اع محافظي 
المص��ارف المركزية ف��ي جّدة، 
الس��عودية،  العربي��ة  المملك��ة 
قام رئي��س مجل��س إدارة إتحاد 
محم��د  العربي��ة  المص��ارف 
اإلترب��ي، ونائب رئي��س مجلس 
مجل��س  عض��و  اإلتح��اد،  إدارة 
المص��ارف  ممث��ل  اإلدارة/ 
رئي��س  ونائ��ب  الس��عودية، 
ش��ركة اإلنماء لإلستثمار، عبد 
واألمي��ن  الف��ارس،  المحس��ن 
العام إلتحاد المصارف العربية 
فت��وح،  حس��ن  وس��ام  الدكت��ور 
بمتابعة تجهيز المقّر اإلقليمي 

لإلتحاد في العاصمة الرياض. 
ف����ي ه����ذا الس����ياق، إس����تقبل 
محافظ البنك المركزي الس����عودي 
»س����اما« الدكتور فه����د بن عبداهلل 
المب����ارك، اإلترب����ي والدكتور فتوح 
وعبد المحسن الفارس، في حضور 
نائ����ب المحاف����ظ للرقاب����ة الدكتور 
فه����د بن إبراهيم الش����تري، ومدير 
العالق����ات الدولي����ة ف����ي »س����اما« 
س����عد آل مت����رك، وكب����ار موظف����ي 
»س����اما« وكان بحث ف����ي التطورات 
المصرفية العربية والدولية، ودور 
المق����ر اإلقليمي إلتحاد المصارف 

العربية في الرياض.
إلتق���ى  أخ���رى،  جه���ة  م���ن 
األمين العام إلتح���اد المصارف 

نشاط اإلتحاد

تابعا إستكمال تجهيز المقرّ اإلقليمي إلتحاد المصارف العربية في الرياض

اإلتربي وفتوح ناقشا 
ومحافظ »ساما« التطورات المصرفية العربية والدولية

د. فتوح مجتمعًا بمحافظ البنك المركزي السعودي د. فهد عبداهلل المبارك 
ووكيل المحافظ للرقابة د. فهد بن إبراهيم الشتري ومدير العالقات الدولية في ساما سعد آل مترك

من اليسار د. فتوح والمحافظ د. فهد عبداهلل المبارك ووكيل المحافظ للرقابة د. فهد بن إبراهيم الشتري

العربي���ة الدكتور وس���ام حس���ن فت���وح، رئيس مجل���س إدارة مصرف 
الراجحي، المملكة العربية السعودية، عبد اهلل بن سليمان الراجحي، 
ف���ي حضور مدي���ر الش���ؤون القانوني���ة في اإلتح���اد الدكت���ور أنيس 
عويدات، وكان بحث في ش���ؤون المصارف العربية وشجونها، إضافة 

إلى المستجدات الحديثة في العمل المصرفي إقليمياً وعالمياً.
في الس���ياق عينه، إلتقى الدكتور فتوح س���فير لبنان في المملكة، 
الدكت���ور ف���وزي كبارة، وقدم له ال���درع التقديرية إلتح���اد المصارف 

العربية، عربون تقدير ووفاء.
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مقومات المنافسة وتطوير وتنشيط السياحة البينية العربية ودعم القطاع السياحي عنوان الزيارة التي قام بها وفد المنظمة 
العربية للسياحة وقياداتها إلى وزارة السياحة في مملكة البحرين، حيث استقبلتهم وزيرة السياحة السيدة فاطمة بنت جعفر 

الصيرفي، وقد ضم الوفد كاًل من الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة، واألمين العام إلتحاد المصارف 
العربية الدكتور وسام حسن فتوح وعضو مجلس إدارة اإلتحاد رئيس جمعية مصارف البحرين الدكتور عدنان أحمد يوسف.

نشاط اإلتحاد

 المنظمة العربية للسياحة ووزارة السياحة البحرينية 

تفعيل التعاون المشترك وجذب االستثمارات للقطاع السياحي

وقد ناقش���ت الوزيرة مع وفد المنظم���ة تفعيل التعاون 
المش���ترك وتحقي���ق التكامل الس���ياحي العرب���ي، والتعاون 
في مجال التسويق الس���ياحي، وتمويل اإلستثمار السياحي 
وتدري���ب الك���وادر العربي���ة ف���ي القطاع الس���ياحي، وجذب 
االستثمارات الس���ياحية للمنطقة العربية، ومواكبة التحول 
الرقم���ي في مج���ال صناعة الس���ياحة، والتروي���ج للمواقع 
والمقاصد السياحية في الوطن العربي، واالبتكار السياحي.
وأب���دت الوزي���رة الصيرفي خ���الل االجتماع اس���تعداد 
وزارة الس���ياحة البحريني���ة لدع���م مش���روعات ومب���ادرات 
المنظمة العربية للس���ياحة التي تس���هم في تنشيط مختلف 
قطاعات الس���ياحة، بما فيها س���ياحة األعم���ال التي تحقق 

فوائد اقتصادية واستثمارية وتنموية.
من جانبه نّوه رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور 
بن���در بن فه���د آل فهيد بالعمل الكبير ال���ذي تقوم به وزارة 
الس���ياحة في مملكة البحرين من أجل تعزيز مكانة المملكة 
على الخارطة اإلقليمية وحتى العالمية للسياحة، معرباً عن 
ش���كره لدعم مملكة البحرين لعمل منظمة السياحة العربية 
والجهود التي تقوم بها من أجل النهوض بصناعة السياحة.
كذلك أب���دى األمين العام إلتحاد المصارف العربية د. 
فت���وح أهمية تط���ور التعاون المال���ي والمصرفي مع القطاع 
الس���ياحي، لما لذلك من تأثير كبير في جذب اإلستثمارات 

د. وسام حسن فتوح ود. بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة طًا عدنان أحمد يوسف ود. بندر بن فهد آل فهيد د. وسام حسن فتوح متوسِّ

د. فتوح مجتمعًا برئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد

وزيرة السياحة البحرينية فاطمة بنت جعفر الصيرفي 
م من د. فتوح الدرع التقديرية  تتسلَّ

في حضور الدكتور بندر بن فهد آل فهيد وكبار الشخصيات
وتنمية االقتصاد ورفع ومكافحة البطالة وتعزيز فرص العمل.
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التدابي���ر الالزمة من قبل المصارف المركزية العربية للحّد من تأثيرات 
إرتفاع معدالت التضخم في العالم«.

وقال د. فتوح: »إن ثمة أزمة ثقة وس���يولة كبيرة في لبنان، وسيستمر 
الوض���ع في ظّل عدم وجود رؤية واضحة للحلول«، مش���يراً إلى »أن أزمة 
لبن���ان قد جاءت على حس���اب المودعين ولصالح المقترضين«، موضحاً 
»أن المشكل هو ما بين المصارف والحكومة اللبنانية، إذ إن حجماً كبيراً 
م���ن الودائع ت���م إقتراضه من قبل الدولة عبر المصارف مباش���رة أو من 
البنك المركزي، مما خلق ش���حاً في الس���يولة، وأثار مش���كلة خاصة مع 

المودعين«.
وأك���د د. فت���وح »أن المتضّرر الوحي���د هو المودع، أم���ا الَمدين فقد 
إس���تفاد من تسديد الديون بسعر بس���يط، ألنه أصبح قادراً على السداد 
بالس���عر الرس���مي للدوالر عند 1500 ليرة«، مشيراً إلى »أن حجم الدين 
للقطاع الخاص في لبنان تجاوز ال� 45 مليار دوالر، لكن قيمته هبطت«.

أكد األمين العام إلتحاد 
المص���ارف العربي���ة الدكتور 
وسام حسن فتوح، في مقابلة 
و  »العربي���ة«  محطت���ي  م���ع 
CNBC عربية، على هامش 
إجتماع محافظي المصارف 
المركزية ف���ي جّدة، المملكة 
العربية السعودية، »أن قيمة 
الودائع ل���دى البنوك العربية 
تبلغ 5.2 تريليون دوالر، وفق 
آخر إحصاءات موجودة تعود 

نشاط اإلتحاد

على هامش إجتماع محافظي المصارف المركزية في جّدة

األمين العام إلتحاد المصارف العربية الدكتور وسام حسن فتوح:
المتضرّر األول من أزمة لبنان هم المودعون

 الدكتور وسام حسن فتوح
األمين العام إلتحاد المصارف العربية

وّقع إتحاد المصارف العربية، ممثاًل 
بأمينه العام الدكتور وس���ام حسن فتوح، 
مذكرة تفاهم وتعاون مع جامعة القديس 
يوس���ف – USJ، كلّي���ة إدارة األعم���ال، 
ممثلة بعميد الكلية الدكتور فؤاد زمكحل 
ف���ي مقر إتح���اد المص���ارف العربية في 

العاصمة بيروت.
وته���دف المذك���رة إلى التع���اون بين 
األكاديمي���ة  المج���االت  ف���ي  الجانبي���ن 
والتدريبية، ودراس���ة إمكانية اإلس���تفادة 
من البرامج التدريبية والمنهاج الدراسي 

مذكرة تفاهم بين إتحاد المصارف العربية
USJ - وكلية إدارة األعمال في جامعة القديس يوسف

للدبلوم���ات المهني���ة المتخصصة في مج���ال ادارة االعمال، وإعداد 
دورات تدريبي���ة لطالب الجامعة لتعزي���ز معرفتهم العملية من خالل 
إتاح���ة ف���رص التدري���ب الوظيف���ي Internship ف���ي اإلتحاد وفي 

عان مذكرة التفاهم د. وسام حسن فتوح ود. فؤاد زمحكل يوقِّ

مصارف���ه األعض���اء، وذلك خالل فترة دراس���تهم الجامعي���ة، وتبادل 
الخب���رة وال���رأي والمش���ورة بم���ا يُحّقق أه���داف اإلتح���اد وتطلُّعات 

الجامعة وحرصها على مستقبل طالبها.

إلى الربع األول من العام 2022«، مشدداً على »أهمية إجتماع محافظي 
المص���ارف المركزية ف���ي جّدة بالمملكة العربية الس���عودية، والتي تكمن 
في تحديد السياس���ة النقدية للبنوك المركزية العربية، إلى جانب إتخاذ 
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أكدت السعودية مضيها في توسيع تحّركاتها لجذب اإلستثمارات وتعميق مشروع التنمية المحلية، إذ أعلنت عن إنشاء هيئتين 
مستقلتين ستكونان معنيتين بتسويق اإلستثمار والطرق، حيث وافق مجلس الوزراء السعودي على إنشاء هيئة مخصصة ل�»تسويق 

االستثمار« تهدف إلى تحقيق التكامل والتعاون بين الجهات واإلرتقاء بجميع األعمال والخدمات ذات الصلة بتسويق اإلستثمار، 
كذلك إدارة الهوية الوطنية الموحدة لتسويق اإلستثمارات وجذبها إلى البالد، لتكون المملكة وجهة إستثمارية جاذبة في جميع 

القطاعات، كما أصدر المجلس قرارًا بإنشاء الهيئة العامة للطرق.
د خبراء على »أهمية إنشاء الهيئة الجديدة لتعمل في مجالها المتركز في تسويق اإلستثمار إلى المملكة ومسرعة لألعمال  وشدَّ

وجذب رؤوس األموال وفقًا لمخططات الدولة، لينعكس إيجابًا على اإلقتصاد الوطني«، موضحًا »أن الهيئة سوف تحقق أهداف 
اإلستراتيجة الوطنية لإلستثمار والتي أطلقها األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، العام المنصرم لتكون 

أحد الممكنات لتحقيق مستهدفات رؤية 2030«.

خبراء: تأسيس الجهات الجديدة يتزامن مع النقلة النوعية 

لجذب رؤوس األموال األجنبية للسوق المحلية

هيئات جديدة تدعم منظومة اإلستثمار والتنمية في السعودية 

األخبار والمستجدات

دعم المنظومة 

يق���ول المهندس خال���د الفالح، وزير اإلس���تثمار الس���عودي: »إن 
الهيئة س���تكون داعماً قوياً لمنظومة اإلس���تثمار في س���عيها لتحقيق 
أهداف اإلستراتيجية الوطنية لإلستثمار بجذب وتنمية اإلستثمارات 

الوطنية واألجنبية«.

وواصل الوزير أن صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة يهدف 
إلى تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية واإلرتقاء بجميع الخدمات 
واألعمال المرتبطة بتسويق اإلس���تثمار والفرص اإلستثمارية، ودعم 
الشراكات بين المستثمرين بما يُعّزز اإلستثمارات المباشرة والنوعية 

في المملكة.
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وأض���اف الوزير أن الهيئة س���تعمل على تس���ويق المملكة كوجهة 
جاذبة لإلس���تثمارات إقليمي���اً وعالمياً، وإبراز الفرص اإلس���تثمارية 
في جميع القطاعات، وستعمل على تعزيز وتوحيد الجهود المرتبطة 

بذلك في القطاعين العام والخاص.

جلب الإ�صتثمارات 

من جانبه، أوضح الدكتور أكرم جدوي، خبير السياسات العامة، 
»أن قرار إنشاء الهيئة الجديدة خطوة تعكس تميز الحكومة السعودية 
في دعم اإلس���تراتيجية الوطنية لإلستثمار وتحقيق مستهدفات رؤية 
البالد 2030«، موضحاً »أن القرار جاء لتحقيق النظرة المس���تقبلية 
المخط���ط لها من قب���ل الدولة ف���ي قطاع مهم وأساس���ي لإلقتصاد 

الوطني«.
وأضاف الدكتور أكرم جدوي: »أن الحكومة تولي قطاع اإلستثمار 
إهتماماً قوياً لإلسهام في جلب المستثمرين األجانب ورؤوس األموال 
إلى الس���وق المحلية، مما س���ينعكس على النمو واإلزدهار في السوق 

السعودية ويُحقق تطلعات البالد في األعوام المقبلة«.

تعديل الأنظمة 

م���ن ناحيت���ه، أوضح الدكتور فهد بن جمع���ة، الخبير اإلقتصادي 
»أن إنش���اء الهيئة السعودية لتسويق اإلستثمار، جاء في وقت والبالد 
تعي���ش في���ه نقل���ة نوعية ف���ي جميع القطاع���ات، وتع���دل العديد من 
أنظمته���ا لتحفي���ز وإغراء الش���ركات األجنبية من أج���ل الدخول في 
السوق المحلية«، موضحاً في الوقت ذاته »أن الخطوة تُسوق المملكة 

خارجياً كوجهة جذابة للعالمات التجارية العالمية«.

الفر�س الإ�صتثمارية 

وستدفع إستراتيجية الحكومة السعودية باإلستثمار لألمام بوتيرة 
أعلى وخطى أسرع، من خالل تحسين بيئة اإلستثمار وزيادة جاذبيتها 
وتنافسيتها وتنفيذ إجراءات تصحيحية جوهرية على مستوى اإلطار 

التنظيمي والتشريعي، وحصر وتطوير الفرص االستثمارية وعرضها 
على المستثمرين، وتوفير ُحزم من الحوافز للمشروعات اإلستثمارية 
النوعية، إلى جانب جذب المقرات اإلقليمية للش���ركات العالمية إلى 

المملكة.
وتتكام���ل اإلس���تراتيجية م���ع برام���ج الرؤي���ة 2030 التي س���بق 
اإلعالن عنها، والتي يُمثل اإلس���تثمار جزءاً أساسياً فيها، مثل برامج 
صندوق اإلس���تثمارات العامة، وتطوي���ر الصناعة الوطنية والخدمات 
اللوجس���تية، والتخصي���ص، وتطوير القط���اع المال���ي وبرنامج جودة 

الحياة.

تكوين راأ�س المال 

وتش���مل اإلس���تراتيجية الوطنية لإلس���تثمار وضع حوكمة شاملة 
لإلش���راف على تنفيذها، من خالل اللجنة الوطنية العليا لإلستثمار، 
التي يرأس���ها األمير محمد بن س���لمان بن عبد العزي���ز، ولي العهد، 
 ووضع وإقرار الحوافز لإلستثمارات النوعية، وحصر وتطوير الفرص.
وتض���م اإلس���تراتيجية ع���دداً م���ن المب���ادرات، منه���ا إنش���اء مناطق 
إقتصادية خاصة، بتنظيمات تنافس���ية وحوافز جاذبة لإلس���تثمارات 
ف���ي القطاع���ات ذات األولوي���ة، وبرنام���ج لنق���ل سالس���ل اإلم���داد 
اإلس���تراتيجية إلى المملكة واإلس���تحواذ على حصة من الس���وق في 
مكّون���ات ه���ذا القطاع، كذلك مبادرات للتمويل، تش���مل تطوير حلول 
جديدة للقطاع الخاص لتعزيز تكوين رأس المال، كما تش���مل تطوير 
»إس���تثمر ف���ي الس���عودية« لتكون المنص���ة الوطنية لعرض وتس���ويق 

الفرص االستثمارية المتاحة في البالد.

تطوير �صبكات الطرق 

من جانب آخر، أصدر مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إنشاء 
الهيئة العامة للطرق، في خطوة تعزز تطوير شبكات الطرق بالمملكة 
ورفع كفاءتها التش���غيلية، واالرتقاء بجودته���ا وفق أعلى المواصفات 

الفنية وأقصى درجات السالمة. 
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3.442  تريليونات درهم أصول القطاع المصرفي اإلماراتي في نهاية مايو 2022

المحافظ خالد محمد بالعمى: نلتزم تطبيق الضوابط التنظيمية العالية
على المؤسسات المالية المرّخصة وعملياتها الخاصة بالدفع

األخبار والمستجدات

أعلن مصرف اإلمارات المركزي، »إرتفاع إجمالي األصول المصرفية إلى 
3.442 تريليون�������ات دره�������م في نهاية مايو/ أيار 2022، بزيادة على أس�������اس 
ش�������هري بنسبة 2.9 % أو ما ُيعادل 97.9 مليار درهم مقارنة بنحو 3.344 
تريليون�������ات ف�������ي أبريل/نيس�������ان 2022«. وأوضح »اإلم�������ارات المركزي« في 
تقري�������ر عن التطورات النقدية والمصرفية لش�������هر ماي�������و/ أيار 2022، »أن 
األصول المصرفية إرتفعت على أساس سنوي بنسبة 8.2 % أو ما يعادل 
260.7 مليار درهم مقارنة ب� 3.182 تريليونات درهم في مايو/ أيار 2021«.

وتاب����ع التقري����ر: »إرتفع إجمال����ي االئتمان المصرفي إل����ى 1.865 تريليون 
درهم في نهاية مايو/ أيار 2022 بزيادة على أساس شهري بنسبة 2.65 % أو 
م����ا يُعادل 48.1 مليار درهم مقارنة بنحو 1.817 تريليون درهم في أبريل/ 
نيس����ان السابق عليه، وذلك نتيجة زيادة بنسبة 3 % في اإلئتمان المحلي 

مقابل إنخفاض بنسبة 0.1 % في اإلئتمان األجنبي«.
وع���زا »اإلم���ارات المرك���زي« الزيادة في اإلئتم���ان المحلي إلى 
»إرتف���اع بنس���بة 1.4 % ف���ي اإلئتم���ان الممنوح للقط���اع الحكومي 
وبنس���بة 1.3 % ف���ي اإلئتمان الممنوح للقط���اع العام )الجهات ذات 
الصل���ة بالحكوم���ة( وبنس���بة 3.5 % في اإلئتم���ان الممنوح للقطاع 
الخاص وبنس���بة 16.9 % في اإلئتمان الممنوح للمؤسسات المالية 

غير المصرفية.
وإرتفع إجمالي الودائع المصرفية على أساس شهري بنسبة 1.6 % من 
2.008 تريلي���ون درهم في نهاية أبريل/ نيس���ان 2022 إلى 2.040 تريليون 

خالد محمد بالعمى 
محافظ المصرف المركزي اإلماراتي

درهم في نهاية مايو/ أيار 2022، وذلك نتيجة إرتفاع بنسبة 2 % في ودائع 
المقيمين مقابل إنخفاض بنسبة 1.2 % في ودائع غير المقيمين«.

وأرج����ع »المرك����زي« إرتفاع ودائع المقيمين، إلى »نتيجة زيادة بنس����بة 
10.6 % و6.1 % و0.02 % في ودائع القطاع الحكومي، وودائع القطاع 
العام، وفي ودائع القطاع الخاص توالياً، فيما إنخفضت ودائع المؤسسات 

المالية غير المصرفية بنسبة 18 %«.

اإر�صادات لمواجهة غ�صل الأموال

من جانب آخر، أصدر المصرف المركزي إرش����ادات جديدة لمواجهة 
غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب للمؤسسات المالية المرخصة في 
ش����أن المخاطر المتعلقة بالمدفوعات. وتُسهم اإلرشادات الجديدة، التي 
دخلت حّيز التنفيذ أخيراً، في فهم المؤسسات المالية للمخاطر، والتنفيذ 
الفّع����ال إللتزاماته����ا القانونية المتعلقة بمواجهة غس����ل األموال ومكافحة 
تمويل اإلرهاب، وتعزيز مراعاتها لمعايير مجموعة العمل المالي »فاتف«. 
ويتعّي����ن على المؤسس����ات المالي����ة المرخصة إظهار اإلمتث����ال للمتطلبات 

المنصوصة في اإلرشادات الجديدة في غضون شهر واحد.
وتُرّكز اإلرش���ادات الجديدة على مخاطر غس���ل األموال وتمويل 
اإلره���اب المرتبطة بالمدفوعات، والتدابير الوقائية التي ينبغي على 
المؤسس���ات المالية المرخصة تنفيذه���ا للتخفيف من حّدتها، حيث 
يُمكن أن تجلب منتجات وخدمات الدفع الجديدة مخاطر إلى النظام 
المالي بس���بب الحركة الس���ريعة لألموال بين المش���اركين في عملية 

الدفع وعبر الحدود.
ويُمكن أن تتعّرض هذه المؤسس����ات لمخاطر اإلنكش����اف من الجهات 
المش����اركة المرخصة من قبل المصرف المرك����زي أو من الجهات العاملة 
على مستوى العالم، مما يتوجب عليها تبني نهج قائم على المخاطر إلدارة 
مخاطر غس����ل األم����وال وتمويل اإلره����اب والتخفيف م����ن حدتها، إضافة 
إل����ى وجوب إجراء تقييم منتظم للمخاطر لتغطي����ة جميع منتجات الدفع، 
والخدمات، والعالقات، ومخاطر اإلنكش����اف للجهات المحلية والخارجية 

المشاركة في قطاع الدفع.

م�صوؤولية العناية الواجبة بالعمالء

وتُعتبر المؤسس����ات المالية المرخصة مس����ؤولة ع����ن إتخاذ إجراءات 
العناي����ة الواجبة المناس����بة للعمالء، وفحص جمي����ع المعامالت التي تقوم 
بمعالجته����ا أو إجرائه����ا، واإلب����الغ ع����ن المعامالت المش����بوهة إلى وحدة 
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إرتفع���ت أرباح البن���ك العرب���ي المتحد، أحد البن���وك اإلماراتية 
الصغيرة والمملوك بنس���بة 40 % للبنك التجاري القطري، إلى83.3  
مليون درهم ) 0.04 درهم/ للسهم( في نهاية النصف األول من العام 
2022، مقارن���ة بأرباح قدره���ا 26.9 مليون درهم تم تحقيقها خالل 

الفترة عينها من العام 2021.
ويع���ود س���بب إرتفاع األرب���اح خالل الفت���رة الحالية إل���ى تراجع 
مخّص���ص خس���ائر اإلنخفاض ف���ي القيمة بنس���بة 52 % لتصل إلى 
43.4 مليون درهم، مقابل 89.7 مليوناً خالل النصف األول من العام 
2021، باإلضاف���ة إلى إنخفاض المصاريف التش���غيلية بنس���بة 3 % 
لتص���ل إلى 116 مليون درهم، مقابل 119.7 مليوناً خالل الفترة عينها 

من العام الماضي.

المعلوم����ات المالي����ة لدولة اإلم����ارات.. كما ينبغي أن يك����ون لديها برنامج 
إمتث����ال للجزاءات، مع أنظمة تش����غيل لفحص المعامالت بدرجة مناس����بة 

وإرسال المعلومات المطلوبة طوال دورة عملية الدفع.
وف���ي مجال العالق���ات المصرفية م���ع المراس���لين، يتعّين على 
المؤسس���ات المالية المرّخصة عدم معالجة أي مدفوعات للمراسل 
المصرف���ي، م���ا لم تك���ن واثقة تماماً من أن المراس���ل يق���وم بعملية 
الفحص المناس���ب.. كما يتعّين عليها دمج هذه اإلجراءات الوقائية 
ف���ي برنامج إمتثال المؤسس���ات المالية المرخصة لمواجهة غس���ل 

األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب، ودعمها بالحوكمة والتدريب.
ختاماً، يق���ول خالد محمد بالعمى، محاف���ظ المصرف المركزي 
اإلماراتي: »نلتزم تطبيق الضوابط التنظيمية العالية على المؤسسات 
المالي���ة المرخصة وعملياتها الخاصة بالدفع، بما في ذلك المنتجات 
والخدمات واإلنكشاف. وتساعد اإلرشادات الجديدة على ضمان فهم 
المؤسس���ات المالية المرخصة في الدولة لمس���ؤولياتها تجاه مواجهة 
غس���ل األموال وتمويل اإلره���اب، إضافة إلى إمتالكه���ا برامج إمتثال 

فاعلة لتحديد المخاطر المتعلقة بالدفع والتخفيف من حّدتها«.

إرتفاع أرباح البنك العربي المتحد
إلى 83.3 مليون درهم في نهاية النصف األول 2022

كما يعود إلى ارتفاع إجمالي الدخل التش���غيلي بنسبة 3 % ليبلغ 
242.7 ملي���ون دره���م خالل النصف األول 2022، قياس���اً ب� 236.4 

مليوناً خالل الفترة عينها من العام السابق.
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األخبار والمستجدات

ر المناخ أحد التحديات األكثر أهمية التي تواجه أعضاء الصندوق في العقود المقبلة على صعيد السياسات اإلقتصادية  ُيمثل تغيُّ
الكلية والمالية. وتؤكد اإلرتفاعات الحادة التي شهدتها تكلفة الوقود والغذاء مؤخرًا – وما نجم عنها من مخاطر القالقل 

االجتماعية – أهمية اإلستثمار في الطاقة الخضراء وتعزيز الصالبة في مواجهة الصدمات. 
ض للصدمات. وُتراوح التقديرات في هذا  وسوف يتطّلب هذا التحدي إستثمارات عالمية هائلة لمعالجة تغّير المناخ ومواطن التعرُّ
الصدد بين 3 و6 تريليونات دوالر سنويًا حتى العام 2050. وال يعدو المستوى الحالي البالغ حوالي 630 مليار دوالر أن يكون نسبة 

ضئيلة وحسب من اإلحتياجات الحقيقية – وال تحصل منه البلدان النامية إال على أقل القليل.
ولذلك نحتاج إلى تحول كبير نحو تسخير التمويل العام، والتمويل الخاص بشكل أساسي. فاألصول المالية لدى الشركات تبلغ 210 

تريليونات دوالر، أو حوالي ِضعف إجمالي الناتج المحلي في العالم كله، والتحّدي الذي ُيواجه صّناع السياسات والمستثمرين هو 
ف معه.  ر المناخ والتكيُّ كيفية توجيه نسبة كبيرة من هذه الحيازات نحو المشروعات الرامية إلى تخفيف آثار تغيُّ

وهذا هو محور تركيز مذكرة خبراء صندوق النقد الدولي في شأن المناخ الصادرة حديثًا والتي تتناول تعبئة التمويل الخاص للعمل 
المناخي في إقتصادات األسواق الصاعدة واإلقتصادات النامية. وتبحث المذّكرة العوامل التي ُتحّد من التمويل الموجه للعمل 

اع السياسات القيام به لمعالجتها. المناخي وما ُيمكن لصنَّ

صندوق النقد الدولي IMF  في العام 2022

على القطاع العام أن يُسهم في تحفيز التمويل الخاص للعمل المناخي

إقتسام المخاطر  بين القطاعين العام والخاص 
يُوّجه نسبة أكبر من األصول المالية العالمية إلى المشروعات المناخيّة

القيود

ما الذي يمنع تدفق الأموال باأحجام اأكبر 

نحو الم�صروعات المناخية خارج الإقت�صادات المتقدمة؟

الحواف���ز ه���ي ل���ّب المش���كلة. فالمس���تثمرون لديه���م الكثي���ر من 
الخيارات البديلة المحققة للعائد – بما في ذلك الوقود األحفوري في 
غياب نظام قوي لتس���عير الكربون. وفي الوقت الراهن، يبدو ببس���اطة 

أن المش���روعات الخضراء في األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية 
ال تُبّرر المخاطر التي تنطوي عليها. 

فعلى س���بيل المثال، غالباً ما تأتي إس���تثمارات التخفيف والتكيُّف 
مصحوب���ة بتكاليف مبدئية عالية، وتحّديات فني���ة متعّددة، وأفق زمني 
طوي���ل، ونم���اذج عم���ل غير مثبت���ة. أضف إل���ى ذلك ضع���ف البيانات، 
والمخاط���ر المصاحب���ة لتقلبات العملة، واألوض���اع اإلقتصادية الكلية، 
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األخبار والمستجدات

وبيئ���ة األعمال الت���ي يتعذر التنبؤ بها، وإحتمال اإلضطراب السياس���ي 
المتصور. 

ونتيج���ة لذل���ك، ال يُمكن لكثير من فرص اإلس���تثمار في المناخ أن 
ح أن تجذب  ���ن التموي���ل الكافي. وتلك الت���ي تفعل ذلك م���ن المرجَّ تؤمِّ
مجموعة صغيرة من المس���تثمرين المتخصصين الذين يطالبون بعائد 
مرتفع في فئة أصول ال تزال في طور النمو وتفتقر إلى السيولة نسبياً، 

مع إستخدام الدين كأداة أساسية.
ويصُدق هذا بالتحديد على ش���ركات الطاقة المتجددة، التي تعمل 
في أس���واق غير س���ائلة وتحتاج إل���ى تمويل طويل األجل. فعلى س���بيل 
المثال، هناك أدّلة على أن كبار المس���تثمرين يستبعدون الشركات التي 
اه إالَّ  يقل رأس���مالها الس���وقي ع���ن 200 مليون دوالر، وهو ح���دٌّ ال يتعدَّ
القليل من ش���ركات الطاقة المتجددة. والمكافأة التي تتوقعها الس���وق 
ى بتكلفة  ل مخاطر الملكية، وهو ما يُس���مَّ مقاب���ل إمت���الك األصل وتحمُّ
المس���اهمة في رأس المال، في اإلس���تثمارات المناخي���ة التي يقوم بها 
المس���تثمرون الذين يُوّجه���ون أموالهم لمش���روعات ذات أثر إجتماعي 
تراوح بين 12 % و15 % في األس���واق الصاعدة واإلقتصادات النامية 
الواع���دة. ويُش���ير ه���ذا إلى إمكاني���ة أن يتج���اوز العائ���د المتوقع هذا 

المستوى في حالة المستثمرين التجاريين.

اإطالق تمويل القطاع الخا�س

وليس���ت هذه العقبات مس���تعصية عل���ى الحل. غي���ر أن معالجتها 
– لتغيي���ر حوافز المس���تثمرين المحليين واألجانب – س���تتطلّب عماًل 

منسقاً ودؤوباً على مستوى القطاعين العام والخاص. 
ويتباي���ن دور التموي���ل من القطاعي���ن العام والخ���اص عبر البلدان 
تبع���اً للخصائ���ص المميزة لكل بلد والس���ياق اإلقتصادي والمؤسس���ي 
المحل���ي. وم���ن المفيد مزج التموي���ل الخاص بالع���ام لتخفيف مخاطر 
ه���ذه اإلس���تثمارات عل���ى رأس الم���ال الخاص بوجه ع���ام، وذلك، على 
سبيل المثال، من خالل تعويض الخسارة األولى لإلستثمارات أو تقديم 

ضمانات لألداء. 
فعل���ى س���بيل المثال، يُمك���ن للقطاع العام أن يس���تثمر في حصص 
الملكي���ة – مم���ا يجلب مخاطر أعلى، إذا فقد األصل األساس���ي قيمته 
– أو يقدم تعزيزات ائتمانية لتحس���ين الجدارة اإلئتمانية للمشروعات. 
وف���ي كلت���ا الحالتي���ن، تنخف���ض تكلفة اإلس���تثمار عن طري���ق تخفيض 
المخاط���ر عل���ى القطاع الخ���اص. ومن خالل المس���اهمة في حصص 
ملكية مش���روعات اإلستثمار المناخي، يتحمل القطاع العام قدراً كبيراً 
م���ن مخاطر اإلس���تثمار، ولكنه يحقق نفعاً كبي���راً أيضاً عند نجاح هذه 

المشروعات.
وس���يكون لبن���وك التنمية متعددة األط���راف دور مهم في هذا النوع 
م���ن الترتيبات. فهي بالفعل من الجهات األساس���ية التي تقدم التمويل 
الموجه للمش���روعات المناخية، وخصوصاً الدين الذي يشكل أكثر من 
ثلث���ي التمويل الذي ُصِرف لهذا الغرض في العام 2020 والذي بلغ 32 

مليار دوالر. ومن ش���أن المناهج األكثر إبتكاراً – كالمس���اهمة في رأس 
المال – أن تس���اعد على تحقيق رفع مالي أعلى لرأس المال الخاص، 
وأن تكون عاماًل مس���اعداً بش���كل خاص للكثير من األس���واق الصاعدة 

واإلقتصادات النامية التي تتحمل بالفعل أعباء مديونية ثقيلة.
وس���يكون هن���اك دور ألدوات التموي���ل األخرى أيض���اً. ونذكر منها 
الش���راكات بين القطاعي���ن العام والخاص أو الضمانات التي تش���ترك 
ف���ي تقديمها جهات س���يادية متعددة وتس���اعد على زيادة نس���ب الرفع 
المالي. ومن الممكن اإلس���تعانة بآليات المش���اركة في تحمل المخاطر 
المتأتية من عوامل محددة، كإس���تكمال المشروعات أو عدم اإلستقرار 
السياسي، التي تس���اعد على تخفيف عالوات المخاطر المرتفعة التي 
تقف عقبة أمام رأس المال الخاص. وسوف يتضمن تقرير »اإلستقرار 
المال���ي العالمي« الذي س���يصدر في أكتوبر/ تش���رين األول 2022 في 
أحد فصوله التحليلية فحصاً أعمق لدور األسواق واألدوات المالية في 
تعزيز التمويل الخاص ألنشطة المناخ في إقتصادات األسواق الصاعدة 

واإلقتصادات النامية.
وبالطبع، يجب توّخي الحذر في إس���تخدام هذه األدوات. فمن بين 
المزال���ق الب���ارزة في هذا الص���دد زيادات الدين الع���ام التي يُحتمل أن 
تك���ون كبي���رة والتي تحدث من خ���الل تحقق اإللتزام���ات اإلحتمالية – 
وم���ن ث���م يتعّين مراعاة التقدي���ر المالئم للحدود الصارم���ة التي ينبغي 
اإللت���زام به���ا في قروض الدولة. فف���ي أوروغواي، على س���بيل المثال، 
هن���اك قانون ينص على أالَّ يتجاوز الح���ّد األقصى لمجموع االلتزامات 
الكلية للش���راكات بين القطاعين العام والخاص في الدولة والتحويالت 
لي المش���روعات م���ن القطاع الخاص 7 %  من المالية العامة لُمَش���غِّ

و0.5 %، على الترتيب، من إجمالي الناتج المحلي للعام السابق.

جهود ال�صندوق

ويُسهم الصندوق أيضاً في مجاالت أخرى، بما في ذلك عن طريق 
الرقاب���ة، وتنمية القدرات، وتقييمات مخاطر القط���اع المالي، وبيانات 
المن���اخ واألدوات التش���خيصية. ومما يكتس���ب أهمي���ة خاصة في هذا 
الس���ياق البرامج التي تُعّزز إدارة الموارد العامة واإلس���تثمارات العامة 
عل���ى نحو مراٍع للمناخ. وباإلضافة إلى تش���جيع المس���اءلة والش���فافية 
وزيادة فعالية اإلنفاق، يُمكن لهذه التدابير أيضاً أن تزيد من اإليرادات 

المحلية وتعّبئ التمويل الخارجي من المانحين والقطاع الخاص.
وحيثم���ا كان الحّي���ز المال���ي مح���دوداً أم���ام األس���واق الصاع���دة 
واإلقتص���ادات النامي���ة، يُمك���ن اإلس���تعانة بصندوق النق���د الدولي من 
خالل الصندوق اإلس���تئماني للصالبة واإلستدامة الذي أُنشئ مؤخراً. 
ففي ظل تركيزه على التغيُّرات الهيكلية األطول أجاًل، مثل تغيُّر المناخ، 
نتوقع لهذا الصندوق اإلستئماني الجديد أن يُساهم بدور تحفيزي ومن 

ثم يخلق بيئة مواتية لإلستثمار. 
وهن���ا أيضاً يتمث���ل الهدف في جذب التمويل اإلضافي، وال س���يما 
م���ن القطاع الخاص. فتغيُّر المناخ، في نهاية المطاف، هو تحّد عالمي 
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يتطلّب تموياًل على مستوى عالمي.

كري�صتالينا غورغييفا وتوبيا�س اأدريان

م مرتفعًا؟ هل يظل الت�صخُّ

تتوقف الإجابة على توزيع ال�صدمات في الإقت�صاد 

وطبيعة اإ�صتجابة البنوك المركزية

كان���ت الزيادة األخيرة ف���ي معّدالت التضخم ح���ول العالم مفاجأة 
للكثيري���ن. وحتى منتص���ف العام 2022، تجاوز التضخم الكلي )س���عر 
جميع الس���لع والخدم���ات والتضخم الرئيس���ي( ما عدا أس���عار الغذاء 
والطاق���ة، كثيراً المس���تويات المس���تهدفة ف���ي معظم البلدان. وتُش���ير 
النظريات اإلقتصادية المعتادة إلى أن التضخم س���يخرج عن السيطرة 
ف���ي حال���ة تطبيق مزيج محّدد من السياس���ات النقدي���ة والمالية لفترة 
م من عدمه نتيجة لذلك يتطلُّب  مطولة، ولكن القول بإس���تمرار التضخُّ
المزيد من الدراسة. وتعتمد اإلجابة على توزيع الصدمات في اإلقتصاد 

وردود أفعال البنوك المركزية )ووزارات المالية(.

ت�صخم مزمن

تُش���كل أسباب إرتفاع التضخم ومدى إستمراريته موضوعاً للنقاش 
م نتاج لخمس���ة  الدائ���ر. ون���رى أن اإلرتفاع الحالي في معّدالت التضخُّ

دوافع أساسية ذات إنعكاسات على هذا النقاش.
- أواًل، اإلختناق���ات ف���ي سالس���ل اإلمداد: كان للجائح���ة تأثيران 
ت  مختلفان على سالس���ل اإلم���داد العالمية. ففي المرحل���ة األولى، أدَّ
تدابي���ر اإلغالق العام والقيود على حري���ة الحركة إلى إنقطاعات حادة 
ف���ي مختلف سالس���ل اإلمداد، مما تس���بَّب في نقص اإلم���دادات على 
المدى القصير. وتالشى الكثير من هذه اإلنقطاعات، وإن كان اإلرتفاع 
األخير في أعداد اإلصابات بس���اللة أوميكرون في الصين وغيرها قد 

أدى إلى تجدد الضغوط على بعض سالسل اإلمداد.  
أما في المرحلة األخيرة من الجائحة، فقد شهدت مختلف سالسل 

مس���تجدة.  إختناق���ات  اإلم���داد 
 Rees دراس���ة  تقيي���م  وحس���ب 
 and Rungcharoenkitkul
2021 الت���ي صدرت مؤخراً، تؤثر 
اإلختناق���ات األكث���ر ح���ّدة عل���ى 
المواد الخ���ام والس���لع المصنَّعة 
الوس���يطة ونقل البضائ���ع. ولكن 
ه���ل تس���تمر ه���ذه اإلختناق���ات؟ 
م���ن المقاييس المس���تخدمة في 
تقيي���م أوض���اع سالس���ل اإلمداد 
العالمي���ة الم���دة التي يس���تغرقها 
مقيس���ة  بح���راً  الس���لع  ش���حن 
بمؤش���ر صممت���ه ش���ركة فليكس 
 Flexport Ocean(  ب���ورت لقياس مدة الش���حن عبر المحيط���ات
Timeliness  Indicator( وحت���ى نهاي���ة إبريل/ نيس���ان 2022، 
ظلَّت المؤشرات قرب أعلى مستوياتها على اإلطالق، مما يُشير إلى أن 

الضغوط قد تستمر لفترة أطول على األقل.
 - ثانيًا، تحول الطلب من الخدمات إلى السلع: أدت الجائحة في 
البداية إلى تحول حاد في طبيعة المشتريات اإلستهالكية، حيث سجل 
اإلنفاق على السلع ارتفاعاً هائاًل. وبالتالي فإن جزءاً كبيراً من الزيادة 
م الس���لع المعمرة )بما  األولي���ة في مع���ّدالت التضخم يُع���زى إلى تضخُّ
في ذلك الس���يارات المستعملة(، بينما سجل تضخم الخدمات إرتفاعاً 
طفيفاً. وقد تس���تمر ه���ذه التحوُّالت خالل المرحلة النش���طة للجائحة 
فحس���ب، وإن كان جزء على األقل من تحوُّل الطلب من الخدمات تجاه 
الس���لع قد يس���تمر في ظل الطريقة التي أعادت بها الجائحة تش���كيل 
المجتمع. ورغم أن التحوُّل تجاه السلع المعمرة كان ظاهرة عالمية، فإن 
تأثيره ربما كان ملحوظاً بدرجة أكبر في بعض البلدان )بفضل انتعاش 

سوق السيارات المستعملة في الواليات المتحدة على سبيل المثال(.
- ثالث��ًا، حزم���ة التدابير التنش���يطية الكلية والتعاف���ي في مرحلة 
م���ا بع���د الجائحة: تم اإلع���الن عالمياً ع���ن تدابير مالي���ة بقيمة 16,9 
تريلي���ون دوالر لمكافح���ة الجائح���ة، وكان الدع���م المقدم أكبر نس���بياً 
ف���ي اإلقتص���ادات المتقدم���ة. فف���ي الوالي���ات المتح���دة وحده���ا، تم 
تطبيق مجموعة من تدابير التنش���يط المال���ي بقيمة 1,9 تريليون دوالر 
)خط���ة اإلنقاذ األميركية(. وأطلقت مجموع���ة مناصرة لفكرة التضخم 
المزم���ن ُعرفت بإس���م Team Persistent تحذيرات حيال التدابير 
التنش���يطية الضخمة المقترنة بتيس���ير األوضاع النقدية لما قد يسببه 
هذا المزيج من إرتفاع مزمن في معدالت التضخم. ويُعزى هذا اإلس���م 
إلى التحذيرات التي أطلقها الري س���امرز وأوليفييه بالنش���ار في شأن 

التضخم في أوائل العام 2021.  
 - رابع��ًا، صدم���ة عرض العمالة: ال تزال اإلنقطاعات في أس���واق 
العمل نتيجة الجائحة مستمرة حتى بعد مرور عامين على بدايتها. فال 
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تزال نس���ب المش���اركة في القوة 
العامل���ة دون مس���تويات م���ا قبل 
الجائحة ف���ي عدد م���ن البلدان. 
المتقدم���ة،  اإلقتص���ادات  وف���ي 
ش���هدت الواليات المتحدة تأثيراً 
تراجع���ت  حي���ث  نس���بياً،  أكب���ر 
نسب المش���اركة بحوالي 5.1 % 
عن مس���تويات ما قب���ل الجائحة 
)إنخفاض ع���دد العمالة بحوالي 
4 ماليي���ن تقريب���اً(. هل تس���تمر 
هذه الصدم���ة؟ تختلف اآلراء في 
 Alex هذا الشأن. تتناول دراسة
Domash and Larry S -

التداعي���ات الدائم���ة للجائح���ة وعدم اليقين في ش���أن مس���ار التعافي 
وإغراءات رفع التضخم لتخفيف أعباء الدين عالمياً. وتستند الدعاوى 
المطالبة بعدم عرقلة مس���يرة التعافي قبل األوان إلى انخفاض نس���بة 
المش���اركة ف���ي الق���وة العامل���ة مقارن���ة بمس���تويات ما قب���ل الجائحة. 
والس���ؤال المط���روح اآلن هو م���ا إذا كانت دالة اإلس���تجابة قد إختلفت 
بع���د الجائح���ة. وبينما قد تواص���ل البنوك المركزية ف���ي االقتصادات 
المتقدمة موقفها المعارض للتضخم، فإن خططها المعلنة – بناء على 
مخطط���ات النق���اط )أو الرس���وم البيانية المماثلة( الص���ادرة عنها في 
الوقت الحالي – قد ال تتناس���ب مع متطلبات خفض التضخم. وتش���ير 
حس���ابات تم إجراؤها بإس���تخدام قاعدة تيلور التقليدية إلى أن خفض 
التضخم في عدد من البلدان يمكن أن يتطلب تطبيق زيادات في أسعار 

الفائدة قد تصل إلى 7 %.
 John Cochrane Varadarajan وثاني��ًا، تذه���ب دراس���ة -
2022  إل���ى أن رف���ع أس���عار الفائ���دة لمكافحة التضخم لي���س إال أداة 
خرقاء، وال س���يما إذا كان مصدرها هو سياس���ة المالية العامة. وتشبِّه 
تراخ���ي سياس���ة المالي���ة العام���ة ورفع أس���عار الفائدة للس���يطرة على 
التضخم بسائق يضغط على بّدال السرعة وعلى المكابح في آن واحد. 
وتش���ير الدراس���ة إلى أنه إذا ما بدأت الشكوك تتس���لّل إلى المواطنين 
بخصوص مدى التزام الحكومة بس���داد ديونها دون خصمها من خالل 
رف���ع معدالت التضخم، فإن ذلك س���يؤدي إلى تده���ور حاد في أوضاع 

التضخم.
ورغم الصدمات التي لحقت باإلقتصاد العالمي، فإن أداء التضخم 
في ما بعد العام 2025 سيعتمد في األساس على عاملين: مدى إصرار 
البنوك المركزية على السيطرة على التضخم وثقة أسواق السندات في 
رغبة الحكومات في س���داد ديونها دون رفع معدالت التضخم للتخفيف 

من أعباء الدين.
روشير أغاروال ومايلز كيمبول 
IMF  - مدونات مجلة التمويل والتنمية

umers )2022(  التي صدرت مؤخراً مجموعة مختلفة من مؤش���رات 
أس���واق العمل، وتشير إلى أن »الجزء األكبر من عجز العمالة سيستمر 
عل���ى األرجح خالل الفترة المقبلة، حتى وإن جاءت النتائج متفائلة في 
أعق���اب »كوفيد- 19«، وس���يكون له دور كبير ف���ي الضغوط التضخمية 

التي ستشهدها الواليات المتحدة لفترة مقبلة«.
- خامس��ًا، صدم���ات إمدادات الطاقة والغ���ذاء الناتجة عن الغزو 
الروس���ي ألوكرانيا: أدى الغزو إلى إرتفاع أس���عار الطاقة والغذاء، مما 
س���اهم في زي���ادة معدالت التضخم عالمياً. وتُعد روس���يا وأوكرانيا من 
مصدري الس���لع األولية الرئيس���ية، وق���د أدت االنقطاعات الناتجة عن 
الح���رب والعقوب���ات إل���ى إرتفاع حاد في األس���عار العالمية، وال س���يما 
النفط والغاز الطبيعي. وس���جلت أس���عار الغذاء إرتفاعاً مفاجئاً أيضاً. 
فقد إرتفعت أس���عار القمح إلى مس���تويات غير مس���بوقة – حيث تمثل 
أوكرانيا وروس���يا 30 % من ص���ادرات القمح العالمية. وقد تؤدي هذه 
التداعي���ات إلى إس���تمرار التضخم لفترة أطول من المتوقع. وس���يكون 
التأثي���ر أكبر عل���ى األرجح في البل���دان منخفضة الدخ���ل وإقتصادات 
األس���واق الصاع���دة، حي���ث تمثل األغذي���ة والطاقة النس���بة األكبر من 

اإلستهالك )التي تصل إلى 50 % في إفريقيا(.

نظرة على الم�صتقبل

ستتوقف مدة النوبة التضخمية الحالية على عاملين: أوالً، التفاعل 
بي���ن إس���تمرار ضي���ق األوضاع في أس���واق العمل وإختناقات سالس���ل 
اإلمداد وإس���تجابة البنوك المركزية، وثانياً، م���دة الحرب في أوكرانيا 
وتداعياتها على أسعار الطاقة والغذاء والنمو العالمي. وحسب التجارب 
التاريخية الس���ابقة، لن تس���تمر هذه الطف���رة التضخمية الخارجة عن 
الس���يطرة ألكثر م���ن عامين. )غي���ر أن بعض البلدان س���تفقد رقاقتها 
الزرقاء على األرجح، وهو ما يرجع أساس���اً إلى التضخم الذي ش���هدته 
بالفعل أثناء الجائحة(. ولكن هذا التقييم قد يُخطئ في مواطن قليلة.
- أواًل، ق���د يتراجع موقف البنوك المركزية المضاد للتضخم أمام 
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 جاء إنعقاد ملتقى »مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب« في شرم الشيخ، مصر بغية تبيان أهمية التعاون بين األجهزة األمنية 
والهيئات القضائية والقطاع المصرفي لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وتسليط الضوء على المخاطر التي ُتواجهها 

المجتمعات العربية جّراء الجرائم المالية وأثرها على اإلستقرار اإلقتصادي والمالي، ومناقشة أفضل الممارسات في التحقيقات 
المالية الموازية، وكيفية اإلستفادة منها في قضايا غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

في هذا السياق، إنعقد الملتقى الذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري وجامعة نايف العربية 
للعلوم األمنية – السعودية، ووحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في مصر، ومكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب – 

نيويورك، على مدار ثالثة أيام. وشارك في حضور اإلفتتاح وإلقاء الكلمات الرئيسية كل من: نائب محافظ البنك المركزي المصري 
جمال نجم، ممثال المحافظ حسن عبد اهلل، ورئيس إتحاد المصارف العربية ورئيس إتحاد بنوك مصر محمد اإلتربي، واألمين 

العام لإلتحاد الدكتور وسام حسن فتوح، واألمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، ورئيس جامعة 
نايف للعلوم األمنية الدكتور عبد المجيد عبد اهلل البنيان، ورئيس مجلس األمناء – وحدة مكافحة غسل األموال – مصر المستشار 
القاضي أحمد سعيد خليل، ومدير مكتب األمم المتحدة المعني بالمخّدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور حاتم 

علي، ومحافظ محافظة جنوب سيناء اللواء خالد فودة، وبمشاركة أكثر من 350 شخصية مصرفية ومالية 
من 16 دولة عربية وأجنبية.

ملتقى »مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب« في شرم الشيخ
بالتعاون بين إتحاد المصارف العربية وجامعة نايف للعلوم األمنية
إتباع القوانين الدولية السبيل الوحيد لدرء أخطار الجرائم المالية

كبار الشخصيات الرسمية المصرية والعربية واألجنيبة وقوفًا للسالم المصري، 
خالل إفتتاح ملتقى »مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب« في شرم الشيخ 

موضوع الغالف
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نجم يلقي كلمة المحافظ ح�صن عبد اهلل

ف���ي كلمته، ألقى نائب محافظ البن���ك المركزي المصري جمال 
نج���م، كلمة المحافظ حس���ن عبد اهلل فقال: »يأت���ي إختيار موضوع 
هذا العام »مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب« على جانب كبير 
م���ن األهمية، في ض���وء ما تش���هده الصناعة المصرفي���ة في اآلونة 
األخيرة من تحديات بس���بب التداعيات العالمية الناتجة عن الحرب 
الروس���ية - األوكرانية، وتأثير ذلك عل���ى القطاع المالي والمصرفي 
العالم���ي وال���ذي يتطلب تضافر الجهود من جمي���ع األطراف المعنية 

للحّد من تأثير تلك التطورات على القطاع المصرفي«. 
وق���ال نجم: »تُعتبر مكافحة غس���ل األم���وال وتمويل اإلرهاب من 
أه���م الموضوعات التي حص���دت إهتماماً عالمي���اً ودولياً، وحرصت 
العديد من الدول على تطبيق التدابير الالزمة لحماية القطاع المالي 
والمصرف���ي من مخاط���ر الجرائ���م المالية، لما لتل���ك المخاطر من 
تداعيات إقتصادية وإجتماعية وسياس���ية.  وقد حرصت الس���لطات 
الرقابي���ة وال س���يما البنوك المركزية على اإلهتم���ام بمتابعة وتطبيق 
أح���دث الممارس���ات ذات الصل���ة بمكافحة غس���ل األم���وال وتمويل 
اإلرهاب، لما لها من تأثير إيجابي على اإلستقرار المالي والمصرفي 

للدول«.
وش���رح نجم أهم المحاور التي يتناولها الملتقى »أبرزها عدد من 
القضايا المهمة التي تتعلّق بموضوع مكافحة غس���ل األموال وتمويل 
اإلره���اب، ولعّل من أهّمه���ا حماية النظام المالي من األنش���طة غير 
المش���روعة من خالل تعزي���ز أطر الوقاية والرقاب���ة على الصعيدين 

نجم ممثاًل محافظ البنك المركزي المصري:
الحرب الروسية - األوكرانية

 لها تداعيات 
على الصناعة المصرفية

جمال نجم 
نائب محافظ البنك المركزي المصري

المحل���ي والدول���ي، وذلك كله في إطار التوصي���ات والمعايير الدولية 
 .»)FATF( الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولي

مشهد عام للمشاركين الرئيسيين وال سيما الخبراء في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في الملتقى
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أض����اف نج����م: »كما تتناول الن����دوات وجلس����ات العمل، تعزيز 
الدور المنوط بالس����لطات الرقابية ووحدات التحريات المالية في 
مواجه����ة الجرائم المالية المختلفة، كذلك جرائم غس����ل األموال، 
وس����بل الوص����ول إلى فهم س����ليم للمخاطر على مس����توى كل دولة 
وتحليله����ا، فعلى س����بيل المثال: تم إنش����اء إدارتي����ن متخصصتين 
بقط����اع الرقاب����ة واإلش����راف عل����ى البن����وك ف����ي البن����ك المركزي 
المص����ري، وذلك في إطار الرقابة على البنوك في مجال مكافحة 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وأُخرى لمتابعة عمليات اإلحتيال، 
فض����اًل عن التركيز على أهمية التقييم الوطني للمخاطر، وأهمية 
إرس����اء مبدأ الش����راكة بي����ن القطاعي����ن العام والخ����اص لمواجهة 
التحدي����ات الناجمة عن التزايد والتنوُّع ف����ي الجرائم المالية، كما 
أن����ه م����ن الض����روري أن تقوم المؤسس����ات المالي����ة بتطبيق برامج 
إلتزام تش����مل كافة التدابي����ر الوقائية والضواب����ط الالزمة للتأكد 
م����ن عدم إس����تغاللها في تيس����ير الجرائم المالي����ة، وتأثير التطور 
التكنولوج����ي على طبيعة الجرائم المالية، وتطبيق المنهج الرقابي 
القائ����م عل����ى المخاطر من خالل توجي����ه الم����وارد الرقابية حيث 
تتركز المخاطر بش����كل أكبر، إلى جانب تطبيق البيئة التكنولوجية 
الالزمة في المؤسس����ات المالية بإس����تخدام )RegTech( أو من 
خالل الس����لطات الرقابية )SupTech(، وهي أنظمة تُتيح أدوات 
تحليلية أكثر تتطوراً وقدرة على حفظ البيانات، ودراسة تداعيات 
العقوب����ات المالي����ة المس����تهدفة وباألخ����ص الناتجة ع����ن الحرب 

الروسية - األوكرانية«.

وشّدد نجم على أنه »لم يأت ما سبق من فراغ، حيث تّمت تهيئة 
البيئة التش���ريعية والقانونية مما يتضح م���ن خالل إجراء التعديالت 
التشريعية الالزمة على مستوى الدولة، لتشمل تعديل قانون مكافحة 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب والئحته التنفيذية مرات عدة، لمواكبة 
المعايير الدولية والتغّيرات الحديثة وال س���يما إستخدام التكنولوجيا 
المالية الحديثة، فضاًل عن تحديث إجراءات العناية الواجبة تطبيقاً 

للمنهج القائم على المخاطر.
كم���ا ق���ام البن���ك المركزي المص���ري بتعدي���ل قانونه ف���ي العام 
2020 ليكون الس���لطة الرقابي���ة، ليس فقط على القطاع المصرفي، 
ولكن أيضاً على عدد من المؤسس���ات المالية المس���تحدثة بالقطاع 
المالي لضمان وضع األطر الرقابية واالش���رافية الس���ليمة على تلك 
المؤسسات )على سبيل المثال: مقدمو خدمات الدفع( للحفاظ على 
اإلس���تقرار المصرف���ي، نظراً إلى إرتباط أنش���طة تلك المؤسس���ات 
إرتباط���اً وثيقاً بالعم���ل المصرفي، كما تم تخصي���ص فصل بالكامل 
بالقانون المذكور ليتناول إس���تخدام التكنولوجيا المالية الحديثة بما 

يشمل تنظيم العمل بالعمالت المشّفرة والرقمية«.
وخلص نجم إلى أنه »في إطار تعزيز التعاون الدولي، كانت بالدنا 
دائماً نموذجاً يُحتذى به في التنس���يق وتب���ادل الخبرات والمعلومات 
مع أش���قائنا العرب، حيث تم عق���د العديد من الندوات وورش العمل 
بصورة مس���تمّرة في مجال مكافحة غس���ل األموال وتمويل اإلرهاب 
ورعاي���ة الدول الصديقة والش���قيقة لإلنضمام إل���ى مجموعة العمل 

المالي، كذلك المنظمات الدولية ذات الصلة«.

شخصيات مصرفية وخبراء ماليون في الملتقى
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الإتربي 

من جهته، قال رئيس إتحاد المصارف العربية ورئيس إتحاد بنوك 
مصر محمد اإلتربي: »ال تزال المؤسسات المالية والمصارف األكثر 
إس���تهدافاً لمرتكبي الجرائم المالية، وعلى رأس���هم غاس���لو األموال 
الذين يس���عون دوماً وبش���كل حثيث إلى إجراء سلس���لة من العمليات 
المصرفي���ة البس���يطة أو المركبة بهدف إخفاء مص���در المال القذر، 
ودمج���ه بالم���ال النظيف المش���روع إلعطائه صفة المش���روعية، مع 
اإلشارة إلى أن الخدمات والمنتجات المصرفية التي تتطّور وتتشّعب 
وتتعّق���د بإس���تمرار، قد تُتي���ح المزيد من الف���رص لمرتكبي الجرائم 
المالية والجريمة المنظمة واألعمال المالية غير المش���روعة، الذين 

 محمد اإلتربي 
رئيس إتحاد المصارف العربية ورئيس إتحاد بنوك مصر

اإلتربي:
 بنوك مصر ملتزمة مبادئ مكافحة غسل 

األموالوفق توصيات مجموعة
FATF العمل المالي الدولي 

يُسّخرون كل طاقاتهم للتمّكن من الولوج إلى النظم المصرفية للدول.
ولك���ن ف���ي المقاب���ل، فكما أن المص���ارف هي األكثر إس���تهدافاً 
لتنفي���ذ الجرائ���م المالي���ة، فهي ف���ي الوقت نفس���ه الوس���يلة واألداة 
الرئيس���ية، وخ���ط الدف���اع األّول لمكافح���ة هذه الجرائم، ش���رط أن 
تمتل���ك المص���ارف الم���وارد والخب���رة والمعرف���ة الكافي���ة والعميقة 
باآلليات والقنوات والس���بل التي يُمكن إس���تغاللها، أو يُمكن أن تتيح 
تنفيذ عمليات غسل األموال، وكذلك إدراك أّن هذه اآلليات والقنوات 
ليس���ت بس���يطة وثابتة، ب���ل متغّي���رة ومعّقدة ف���ي الغال���ب، يبتكرها 
ويطّوره���ا مجرمون ذوو خبرة ومعرفة مالية ومصرفية عالية، يحتاج 

كشفها ومكافحتها إلى خبرات بالمستوى نفسه أو أفضل«.
وأض���اف اإلترب���ي: »إّن إتحاد بن���وك مصر يقوم ب���دور رائد في 
نش���ر الوعي المصرفي حول س���بل مكافحة غس���ل األم���وال وتمويل 
اإلره���اب، ويحرص على حّث البنوك األعض���اء على اإللتزام بمبادئ 
مكافحة غس���ل األموال التي إش���تملت عليها التوصيات التي وضعتها 
مجموع���ة العمل المال���ي الدولي FATF. كم���ا أّن البنوك المصرية 
ملتزم���ة إلتزاماً كاماًل تطبيق أح���كام القوانين والقرارات التي توافق 
عليه���ا الس���لطات المس���ؤولة ف���ي الدولة، وتلت���زم معايي���ر مجموعة 

المشاركون الرئيسيون خالل إفتتاح ملتقى »مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب« في شرم الشيخ
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العم���ل المالي )فات���ف( التي تهدف 
إل���ى تعزي���ز الثق���ة بنزاهة وس���المة 
القط���اع المال���ي والمصرف���ي، ومنع 
توفير الم���وارد لإلرهابيين، وتضييق 
الخن���اق على األش���خاص والكيانات 
اإلجرامية لمنعهم من اإلستفادة من 
نشاطاتهم غير المشروعة، من أجل 
الحفاظ على س���المة وأمان القطاع 
المصرف���ي. ونؤّك���د اإلس���تمرار في 
ب���ذل المزيد م���ن الجه���ود لمواجهة 
جرائم غسل األموال والمساهمة في 

مكافحة تمويل اإلرهاب«.
وأكد اإلتربي »أن النظام المالي 
أصب���ح هدف���اً يرص���ده القراصن���ة 

حي���ث إهتم���ت بجريم���ة اإلره���اب 
من���ذ عقود عدة، من خ���الل إعداد 
ف���ي  أس���همت  وبح���وث  دراس���ات 
المتعلق���ة  السياس���ات  تش���كيل 
بمواجه���ة هذه اآلف���ة الخطرة، كما 
قدم���ت وال ت���زال برام���ج تدريبي���ة 
وأكاديمي���ة لبناء القدرات البش���رية 
العربي���ة م���ن أج���ل مواجه���ة فّعالة 
وإستباقية. وفي السنوات األخيرة، 
أطلقت الجامعة برنامج ماجس���تير 
برنام���ج  وه���و  المالي���ة  النزاه���ة 
يُرك���ز بالدرجة األول���ى على إعداد 
خب���راء في مج���ال مكافحة غس���ل 
األم���وال وتمويل اإلره���اب، ويُقّدم 
ه���ذا البرنامج بالتع���اون مع إحدى 
الجامع���ات األميركي���ة الرائدة في 
هذا المجال، وفي مقّر الجامعة في 
مدين���ة الرياض. كما تقدم الجامعة 
ديبلوماً عالياً في مكافحة اإلرهاب، 
باإلضاف���ة إلى مجموع���ة كبيرة من 
البرامج التدريبي���ة القصيرة والتي 
تُغط���ي موضوعات مختلف���ة تتعلق 

الدكتور عبد المجيد عبد اهلل البنيان 
رئيس جامعة نايف للعلوم األمنية

لزعزع���ة ثق���ة المس���تخدمين بأمن 
وس���المة عملياتهم المالي���ة المنفذة 
الهجم���ات  خ���الل  م���ن  إلكتروني���اً 
أدوات  تُع���دُّ  حي���ث  الس���يبرانية، 
القرصن���ة الي���وم أق���ل تكلف���ة وأكثر 
س���هولة وأق���وى تأثي���راً، مم���ا يُتي���ح 
للقراصن���ة نموذج���اً مثالي���اً إللحاق 
الضرر بضحاياهم مع إتساع شريحة 

بالوقاية والمكافحة، مستندين في كل ذلك على أفضل الممارسات 
الت���ي أثبتت الدراس���ات جدواها في الحّد من ه���ذه الجريمة ومنع 

حدوثها«.
وأضاف البنيان: »كما أنشأت الجامعة مؤخراً مركز التميُّز في 
الجرائم الس���يبرانية واألدلة الرقمّية، وهو مركز متخّصص يهدف 
إلى إعداد القدرات البش���رية، وإجراء الدراسات في مجال الوقاية 

من الجرائم السيبرانية والكشف عنها والتحقيق فيها«.

البنيان:
 »جامعة نايف« أطلقت برنامج ماجستير 

النزاهة المالية
الذي ُيرّكز على إعداد خبراء لمكافحة 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب

المستخدمين للخدمات المالية والتطبيقات اإللكترونية المتاحة عبر 
المنصات وأجهزة الهاتف المحمول«.

البنيان

وق���ال رئيس جامعة نايف للعل���وم األمنية الدكتور عبد المجيد 
عب���د اهلل البني���ان: »تُع���د الجامع���ة واح���دة من أولى المؤسس���ات 
العالمي���ة عل���ى المس���توى، لي���س اإلقليمي فحس���ب، ب���ل الدولي، 

جانب من المشاركين من المصارف والمؤسسات المالية المصرية والعربية في الملتقى
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فتوح

ولف���ت األمي���ن العام إلتح���اد المص���ارف العربية الدكتور وس���ام 
حس���ن فت���وح، إلى »أن مص���ر واإلقتصاد المصري بخي���ر، وال يوجد 
أي قلق عليه في ظل القيادة السياس���ية والعقول التي تدير اإلقتصاد 
والسياس���ة النقدي���ة«، مش���يراً إل���ى »أن مصر بألف خي���ر وال يوجد 
قل���ق عليها، وهي تُش���كل ثال���ث إقتصاد عربي من حي���ث الحجم بعد 
الس���عودية واالمارات«، موضحاً »أن نسبة الدين العام للناتج المحلي 
االجمالي مطمئن، في ظل إقتصادات كبرى، تكون نس���بة الدين فيها 
متج���اوزة للناتج المحلي اإلجمالي مثل الوالي���ات المتحدة األميركية 
126 %، واليابان 263 %«، مؤكداً أنه »ال يوجد خوف من الدين على 
اإلقتصاد«، ومشيراً إلى »أن الناتج المحلي اإلجمالي في مصر إرتفع 
إل���ى436  مليار دوالر، وهي دولة غير نفطي���ة«، مؤكداً »أن القيادات 

المصرية قادرة على عبور األزمة الراهنة«.
وق���ال د. فتوح في كلمته »يعمل إتح���اد المصارف العربية، ومنذ 
س���نوات طويلة، على تنس���يق الجه���ود العربية، بي���ن القطاعين العام 
والخ���اص، وخصوص���اً بين المصارف والمؤسس���ات المالية العربية، 
والمؤسس���ات القضائي���ة واألمني���ة، به���دف حماية القط���اع المالي، 
واإلقتصاد والمجتمع العربي، من مخاطر تسرُّب األموال القذرة. كما 
أننا ف���ي إتحاد المصارف العربية نحرص دائماً على إعطاء األهمية 
القصوى لموضوع اإلمتثال للقوانين والقواعد والتش���ريعات الدولية، 
وخصوصاً قوانين مكافحة غس���ل األموال وتمويل اإلرهاب، وال يزال 
إتحاد المصارف العربية يُولي هذا الموضوع أهمّية بالغة، في متابعة 
التطورات في مجال مكافحة الجرائم المالية، والتعّرف على القواعد 
والقوانين الدولية الجديدة خاصًة في قضايا غس���ل األموال وتمويل 

اإلرهاب«.

فتوح: 
اإلقتصاد المصري ثالث إقتصاد عربي

 من حيث الحجم
بعد السعودية واإلمارات

الدكتور وسام حسن فتوح 
األمين العام إلتحاد المصارف العربية

جانب من المشاركة الرسمية في الملتقى
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خليل 

وق���ال رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غس���ل األموال وتمويل 
اإلرهاب، مصر المستش���ار أحمد س���عيد خليل: »مع تعقيد الوسائل 
الت���ي يتّبعها المجرمون لتنفي���ذ مخططاتهم اإلجرامية، باتت عملية 
مكافح���ة جرائم غس���ل األموال وتموي���ل اإلرهاب م���ن الموضوعات 
المهّم���ة والمعّق���دة عل���ى مس���توى العال���م؛ لذلك تح���رص جمهورية 
مصر العربية بش���كل مس���تمر على إتخاذ كافة اإلج���راءات لمواجهة 
تلك الجرائم، بما يُواكب المس���تجدات في المعايير الدولية، وأفضل 

الممارسات الدولية في تطبيق تلك المعايير«.
أضاف المستش���ار خليل: »نّصت المعايي���ر الدولية الصادرة عن 
مجموعة العمل المالي FATF على ضرورة التنس���يق والتعاون على 
المس���توى الوطني، وتعزيز الش���راكات بين القطاعين العام والخاص 
والمجتمع المدني، وذلك بهدف تحديد وفهم مخاطر مكافحة غس���ل 
األم���وال وتمويل اإلرهاب، كذلك تب���ادل المعلومات والخبرات في ما 

بينهم؛ مما يُسهم بشكل كبير في مواجهة الجرائم المالية«. 
ولف���ت خلي���ل إل���ى أنه »كان لكاف���ة الجه���ود التي تم بذله���ا في مجال 
المكافح���ة أث���ر بالغ في حصول مص���ر على درجات تقيي���م مرتفعة، حيث 
أش���اد التقرير التفصيلي لتدابير مكافحة غس���ل األموال وتمويل اإلرهاب 
ف���ي جمهورية مصر العربية بالجه���ود المبذولة من جانب الجهات الوطنية 
المصرية لمكافحة جرائم غس���ل األموال وتمويل اإلرهاب وانتشار التسلح، 
س���واء من حيث اإللتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي، أو فعالية 

النظم الُمطبقة لمكافحة تلك الجرائم«. 

كومان

ولف���ت األمي���ن الع���ام لمجل���س وزراء الداخلي���ة الع���رب الدكتور 
محم���د ب���ن علي كومان إل���ى »أهمي���ة مكافحة اإلره���اب التي ترتكز 
على البُعد األمن���ي واإلجتماعي والفكري واإلقتصادي«، متحدثاً عن 

الجهود الرس���مية لمكافحة الرواب���ط القائمة بين تنظيمات اإلرهاب 
والعصابات المنظمة«.

وتناول عدداً من اإلجراءات التي إتخذها مجلس وزراء الداخلية 
الع���رب حيال ضرورة التصّدي لمجرم���ي اإلرهاب، حيث وضع أطراً 
لمكافحة غس���ل األموال وتمويل اإلرهاب، وإستراتيجية عربية تتالءم 

ومكافحة هذه الجرائم المالية الخطرة.

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

الدكتور محمد بن علي كومان 
األمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب

وتح���دث ف���ي كلم���ات اإلفتت���اح أيضاً كل م���ن مدير مكت���ب االمم 
المتح���دة المعني���ة بالمخ���درات والجريم���ة ف���ي دول مجل���س التعاون 
الخليجي الدكتور حاتم علي، عن أن غاية جريمة غسل األموال وتمويل 
اإلره���اب وهي تحقي���ق الربح، ومحافظ محافظة جنوب س���يناء خالد 
فودة عن أهمية مدينة شرم الشيخ وهي مدينة السالم، وعن المشاريع 

السياحية واإلنمائية التي أُنجزت، وأُخرى على طريق اإلنجاز.

 ا لدكتور حاتم علي
 مدير مكتب االمم المتحدة 

المعنية بالمخدرات والجريمة في 
دول مجلس التعاون الخليجي

خالد فودة 
محافظ محافظة جنوب سيناء
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 وفي ختام حفل اإلفتتاح، جرى تبادل الدروع التكريمية لكل من نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، ورئيس 
جامعة نايف للعلوم األمنية الدكتور عبد المجيد عبد اهلل البنيان، واألمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن 

علي كومان، واألمين العام إلتحاد المصارف العربية الدكتور وسام حسن فتوح، ورئيس مجلس األمناء – وحدة مكافحة غسل األموال 
– مصر المستشار القاضي أحمد سعيد خليل واللواء خالد فودة.

كبار الشخصيات الرسمية المشاركة في الملتقى بينها من اليمين: الدكتور وسام حسن فتوح، الدكتور عبد المجيد عبد اهلل البنيان، الدكتور حاتم علي، المستشار 
أحمد سعيد خليل، الدكتور محمد بن علي كومان، رئيس إتحاد المصارف العربية محمد اإلتربي ونائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم 

... ودرعًا تقديرية لرئيس إتحاد المصارف العربية وإتحاد بنوك مصر 
محمد اإلتربي

م درعًا تقديرية إلى نائب  الدكتور عبد المجيد عبد اهلل البنيان يقدِّ
محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم
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مًا درعًا تقديرية وبدا اإلتربي وفتوح مًا درعًا تقديرية من الدكتور عبد المجيد عبد اهلل البنيان الدكتور محمد بن علي كومان متسلِّ د. وسام فتوح متسلِّ

مًا درعًا تقديرية من د. البنيان مًا درعًا تقديرية من د. البنيانالمستشار أحمد سعيد خليل متسلِّ محافظ محافظة جنوبي سيناء خالد فودة متسلِّ

مًا درعًا تقديرية من إتحاد المصارف العربية  الدكتور عبد المجيد عبد اهلل البنيان متسلِّ
وبدا رئيس اإلتحاد محمد اإلتربي واألمين العام لإلتحاد الدكتور وسام حسن فتوح
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لقطات من ملتقى »مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب« في شرم الشيخ
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س��عى ملتقى »مكافحة غس��ل األموال وتمويل اإلرهاب« في ش��رم الش��يخ إلى تحقيق أهداف��ه من خالل عدد من المح��اور العلمية التي 
تناولتها جلس��ات عمل الملتقى، أبرزها المبادئ األساس��ية في جريمة غس��ل األم��وال وتمويل اإلرهاب، وعالقته��ا بالقطاع المصرفي، 
والقواني��ن ذات العالقة بمكافحة غس��ل األموال وتمويل اإلرهاب ف��ي أوروبا والواليات المتحدة، باإلضافة إل��ى دور المصارف والبنوك 
المركزي��ة والقطاع��ات األمنية في مواجهة غس��ل األموال وتموي��ل اإلرهاب، والوقوف عل��ى أبرز تهديدات االمن الس��يبراني المتعلقة 
بجريمة غس��ل األموال وتمويل اإلرهاب على القطاع المصرفي والمالي، وصواًل إلى اإلس��تفادة من التقنيات الحديثة لمواجهة غس��ل 

األموال، وتعزيز فعالية دور وحدات التحريات المالية وتعزيز الشراكة بينها وبين الجهات المعنية.

جلسات ملتقى »مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب« في شرم الشيخ:

اإلستفادة من التقنيات الحديثة لمواجهة غسل األموال
وتعزيز دور التحريّات المالية والشراكة مع الجهات المعنية

جلسات العمل لملتقى »مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب« في شرم الشيخ

خبراء مصرفيون وماليون في جلسات عمل الملتقى
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اليوم الأول  / الجل�صة الأولى

»ال�صراكة بين القطاعين العام والخا�س

في مواجهة الجرائم المالية«

تناولت الجلس���ة األولى بعنوان »الش���راكة بين 
القطاعي���ن العام والخ���اص في مواجه���ة الجرائم 
المالية«، محاور عدة أبرزها تأثير الجرائم المالية 
على النظ���ام المالي العالمي واإلس���تقرار المالي، 
وس���بل التع���اون بي���ن القطاعي���ن الع���ام والخاص 
لمكافح���ة الجرائ���م المالي���ة، ووظيف���ة اإلمتث���ال 

ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
ترأس الجلس���ة، الرئيس التنفي���ذي للش���ؤون القانونية والتحقق 
لمجموعة بنك عوده، ش���هدان جبيلي. وتحدث في الجلس���ة كل من: 
محمد ش���الوه، مدير إدارة الشركات اإلستراتيجية واإلتصال ورئيس 
لجن���ة الش���راكة بي���ن القطاعين الع���ام والخاص، المكت���ب التنفيذي 
لمواجهة غس���ل األموال وتمويل اإلرهاب، اإلمارات العربية المتحدة، 
وفيكت���ور ماتافون���وف، رئي���س وح���دة اإللت���زام، بنك اإلم���ارات دبي 
الوطن���ي، اإلم���ارات، وخلود حس���ين، مدي���ر برنامج مكافح���ة تمويل 
اإلرهاب، مركز األمم المتح���دة لمكافحة اإلرهاب، ومحمد الكردي، 

رئيس قطاع اإللتزام، البنك التجاري الدولي، مصر.

ورقة عمل

»تقييم مخاطر غ�صل الأموال وتمويل الإرهاب

على الم�صتوى الوطني والقطاعي«

تناول���ت ورقة العمل محور »تقييم مخاطر غس���ل األموال وتمويل 
اإلره���اب على المس���توى الوطني والقطاعي«، وتح���ّدث فيها عصام 
ب���ركات، وكي���ل المحافظ المس���اعد، نائب المدي���ر التنفيذي، وحدة 
مكافحة غس���ل األموال وتمويل اإلرهاب، مصر، والرئيس المش���ارك 
لفري���ق عم���ل التقييم المتبادل ف���ي مجموعة العم���ل المالي لمنطقة 

.MENAFATF – الشرق األوسط وشمال أفريقيا

الجل�صة الثانية

»نظــرة علــى عمليــة تقييــم ُنُظــم مكافحــة غ�صل 

الأموال وتمويل الإرهاب«

تناول���ت الجلس���ة الثاني���ة بعنوان »نظ���رة على 
عملي���ة تقييم نُُظم مكافحة غس���ل األموال وتمويل 
اإلرهاب« محاور عدة أبرزها قانون مكافحة تبييض 
األموال للعام 2020 وتداعياته على المصارف في 
العالم، وأهم مالم���ح عملية التقييم وفقاً لمنهجية 
مجموع���ة العمل المال���ي، وعرض عملي���ة التقييم 

التي خضعت لها جمهورية مصر العربية وأهم نتائجها، ودور المنسق 
الوطني في عملية التقييم.

ترأس الجلس���ة الدكتور حاتم علي، مدير مكتب األمم المتحدة المعني 
بالمخ���ّدرات والجريم���ة ل���دول مجلس التع���اون الخليجي. تح���دث فيها كل 
من: عبد الس���تار النجار، نائب مدي���ر إدارة التعاون الدولي، وحدة مكافحة 
غس���ل األموال وتموي���ل اإلرهاب، مصر، نائب رئي���س مجموعة اإللتزام في 
»مجموعة إغمونت« سابقاً، وعصام بركات، وكيل المحافظ المساعد، نائب  
المدي���ر التنفيذي، وحدة مكافحة غس���ل األموال وتموي���ل اإلرهاب، مصر، 
والرئيس المشارك لفريق عمل التقييم المتبادل في مجموعة العمل المالي 
لمنطقة الش���رق األوس���ط وش���مال أفريقيا – MENAFATF، وشهدان 
ص في جلسات المناقشةجبيلي، الرئيس التنفيذي للشؤون القاانونية والتحقق لمجموعة بنك عوده.    حضور مصرفي متخصِّ
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اليوم الثاني  / الجل�صة الأولى

»تعزيز فعالية دور وحدات التحريات المالية

وتمويــل  الأمــوال  غ�صــل  جرائــم  مواجهــة  فــي 

الإرهاب والجرائم المالية«

تناول���ت الجلس���ة األول���ى بعن���وان »تعزي���ز 
فعالي���ة دور وح���دات التحري���ات المالي���ة ف���ي 
مواجهة جرائم غس���ل األموال وتمويل اإلرهاب 
والجرائ���م المالي���ة«، مح���اور ع���دة ه���ي: دور 

وحدات التحريات المالية، والتحليل التش���غيلي واإلس���تراتيجي، 
والتعاون الدولي.

ترأس الجلسة عمرو فاروق، رئيس المكتب الفني، وحدة مكافحة 
غس���ل األموال وتمويل اإلرهاب، مصر. وتحدث فيها كل من: هش���ام 

س���امي، المدير العام لوحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، 
مص���ر، وإدوار إيفان���وف، المنظمة الدولية لمكافحة غس���ل األموال، 

الواليات المتحدة األميركية.

مشاركة مصرفية مصرية وعربية في جلسات مناقشة الملتقى

صة في جلسات المناقشة مشاركة مصرفية ومالية متخصِّ
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الجل�صة الثانية

»تعزيز تطبيق التدابير الوقائية

غ�صــل  لمكافحــة  الماليــة  الموؤ�ص�صــات  قبــل  مــن 

الأموال وتمويل الإرهاب«

تناولت الجلس���ة الثانية بعن���وان »تعزيز تطبيق 
التدابي���ر الوقائي���ة م���ن قب���ل المؤسس���ات المالية 
لمكافحة غس���ل األموال وتمويل اإلرهاب«، محاور 
عدة هي: وضع سيناريوهات تحديد العمليات غير 

العادية واإلبالغ عن العمليات المشتبه فيها، وأفضل الممارسات في 
ش���أن تطبيق تدابير العناي���ة الواجبة بالعمالء، إس���تناداً إلى المنهج 
القائ���م على المخاطر، واآللي���ات الوطنية المتعلقة بالش���فافية وفقاً 
للمعايي���ر الدولي���ة، وتحدي���ات التوصل إلى المس���تفيد الحقيقي من 

التعامل مع المؤسسات المالية.
ت���رأس الجلس���ة طارق فاي���د، رئي���س مجل���س اإلدارة والرئيس 
التنفي���ذي لبنك القاهرة. تح���دث فيها كل من: مل���ك البابا، المدير 

الجل�صة الثالثة

»مخاطر غ�صل الأمــوال وتمويل الإرهاب النا�صئة 

الحديثــة  الماليــة  التكنولوجيــا  اإ�صتخــدام  عــن 

و�صبل الحّد منها«

تناولت الجلس���ة الثالثة بعنوان »مخاطر غسل 
األم���وال وتمويل اإلرهاب الناش���ئة عن إس���تخدام 
التكنولوجي���ا المالية الحديثة وس���بل الحّد منها«، 
محاور عدة هي: التحّديات والمخاطر التي تفرضها 

التكنولوجي���ا المالية والتحوُّل الرقمي وأثره���ا على الجرائم المالية، 
ومواجهة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب المرتبطة بإستخدام 
نظ���م المدفوع���ات الرقمية والتكنولوجيا الحديث���ة، وتهديدات األمن 
الس���يبراني الناشئة عن غس���ل األموال وتمويل اإلرهاب على القطاع 

المالي والمصرفي.
ترأس الجلس����ة وألقى كلمة رئيس����ية فيه����ا، إيهاب نصر، 
وكيل المحافظ المس����اعد/ قطاع العمليات الخارجية ونظم 

العام لش���ركة فيزا VISA، مصر، ووس���ام عابد، مدير إدارة جهات 
إنف���اذ القانون، المكتب اإلقليم���ي، Western Union، اإلمارات، 
وعب���د الس���تار النج���ار، نائ���ب مدي���ر إدارة التعاون الدول���ي، وحدة 
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، مصر، نائب رئيس مجموعة 
اإللت���زام في »مجموعة إغمونت«، س���ابقاً، وكاثرين بيدويل، المدير، 
 ،The Royal Foundation UFW Financial Taskforce

بريطانيا.

الدف����ع، البن����ك المركزي المصري. وتحدث في الجلس����ة كل 
م����ن: الدكت����ور أحمد ف����ؤاد خليل، المدير الع����ام لبنك مصر، 
ونادر قاحوش، مدير الرقابة على التكنولوجيا س����ابقاً، البنك 
المرك����زي األردن����ي، والرئي����س التنفي����ذي لمؤسس����ة أس����فار 
لإلستش����ارات في مخاطر أمن المعلوم����ات، األردن، ومحمد 
رجائ����ي، رئي����س قط����اع اإللت����زام والحوكم����ة، البن����ك العربي 

اإلفريقي الدولي، مصر.

صون من مصر والبلدان العربية في جلسات الملتقى مصرفيون متخصِّ
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اليوم الثالث  / الجل�صة الأولى

»دور ال�صلطــات الرقابية والإ�صرافية في مكافحة 

جرائــم غ�صــل الأموال وتمويــل الإرهاب وحماية 

نزاهة واإ�صتقرار الأنظمة المالية«

تناولت الجلس���ة األولى بعنوان »دور السلطات 
الرقابي���ة واإلش���رافية ف���ي مكافحة جرائم غس���ل 
األموال وتمويل اإلرهاب وحماية نزاهة وإس���تقرار 
األنظمة المالية«، محاور عدة هي: الرقابة المبنية 
على المخاط���ر، والتحّديات الرقابية واإلش���رافية 

في مواجه���ة مخاط���ر عملي���ات غس���ل األم���وال وتموي���ل اإلرهاب، 
Sup -  واألدوات الرقابية بإستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة

.Regtech / ech
ترأس الجلسة عرفات حسن الفيومي، المدير التنفيذي، الرقابة 
على مكافحة غسل االموال وتمويل اإلرهاب، البنك المركزي األردني، 

الجل�صة الثانية

»اأف�صــل الممار�صات في تطبيــق العقوبات المالية 

الم�صتهدفة«

»أفض���ل  بعن���وان  الثاني���ة  الجلس���ة  تناول���ت 
المالي���ة  العقوب���ات  تطبي���ق  ف���ي  الممارس���ات 
المس���تهدفة«، مح���اور عدة هي: آخ���ر التطورات 
المتعلق���ة بالعقوب���ات الدولي���ة وتأثي���ر العقوبات 
المتعلقة بالحرب بين روسيا وأوكرانيا على النظم 
المالي���ة والمصرفي���ة، والتحدي���ات الناش���ئة عن 

تطبيق العقوبات المالية المستهدفة وأفضل الممارسات لمواجهتها، 
والنظم اآللية للكش���ف عن العمالء المدرجين في القوائم الس���لبية 

والضوابط الداخلية المطّبقة لدى المؤسسات المالية.
ترأس الجلسة حافظ أبو العزم، رئيس قطاع اإللتزام والحوكمة، 
بنك القاهرة، مصر، ورئيس لجنة اإللتزام، إتحاد بنوك مصر. تحدث 
فيها كل من: الدكتور عمرو راشد، مدير إدارة التعاون الدولي، وحدة 

األردن. تحدث فيها كل من: دفيد ش���يفيرد، الرئيس اإلستراتيجي / 
 London Stock Exchange Group ،إس���تخبارات المخاط���ر
LSEG، ون���زار أدي���ب، الرئي���س التنفي���ذي، Reputell، الوالي���ات 
المتح���دة األميركية، وإيهاب نصر، وكيل المحافظ المس���اعد، قطاع 

العمليات الخارجية ونظم الدفع، البنك المركزي المصري، مصر.

مكافح���ة غس���ل األموال وتموي���ل اإلرهاب، مص���ر، ورئيس مجموعة 
التدريب والمساعدة الفنية في »مجموعة إغمونت«، والعميد عبد اهلل 
صال���ح الزهراني، الهيئة الوطنية لمكافحة الفس���اد، المملكة العربية 
الس���عودية، وإيه���اب المصري، الرئيس التنفي���ذي لمجموعة اإللتزام 
والحوكم���ة المؤسس���ية، البن���ك األهل���ي المصري، ومحم���د عفيفي، 

رئيس قطاع اإللتزام والحوكمة المؤسسية، بنك مصر، مصر.

ورقة عمل

»عر�س اأف�صل الممار�صات في التحقيقات المالية الموازية المتعلقة 

بجرائم غ�صل الأموال وتمويل الإرهاب«

تح���دث ف���ي ورق���ة العمل حول »ع���رض أفضل الممارس���ات في 
التحقيق���ات المالية الموازية المتعلقة بجرائم غس���ل األموال وتمويل 
اإلرهاب«، الدكتور عمرو راش���د، مدي���ر إدارة التعاون الدولي، وحدة 
مكافح���ة غس���ل األموال وتموي���ل اإلرهاب، مص���ر، ورئيس مجموعة 

التدريب والمساعدة الفنية في »مجموعة إغمونت«.
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جل�صة نقا�س ختامية

أدار جلس���ة النق���اش الختامي���ة أنط���وان حبي���ش، خبي���ر مال���ي 
ومصرفي، والمستش���ار اإلس���تراتيجي لمجموع���ة اإلمتثال لمكافحة 
 MENA الجرائم المالية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
FCCG، كن���دا. تح���ّدث في الجلس���ة كل من: عصام ب���ركات، وكيل 
المحاف���ظ المس���اعد في البن���ك المركزي المص���ري، ونائب المدير 

التنفي���ذي / وحدة مكافحة غس���ل األموال وتموي���ل اإلرهاب، مصر، 
وعرفات حس���ن الفيومي، المدير التنفي���ذي – الرقابة على مكافحة 
غس���ل األم���وال وتمويل اإلره���اب، البنك المركزي األردن���ي، األردن، 
ووس���ام عابد، مدي���ر إدارة جهات إنفاذ القان���ون/ المكتب اإلقليمي، 
Western Union، اإلم���ارات، ون���زار أدي���ب، الرئي���س التنفيذي، 

Reputell، الواليات المتحدة األميركية.
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خلص��ت توصي��ات ملتق��ى »مكافح��ة غس��ل األموال 
وتموي��ل اإلره��اب« الذي ت��م تنظيمه بالتع��اون بين 
إتح��اد المص��ارف العربي��ة وجامع��ة ناي��ف العربي��ة 
للعل��وم األمني��ة، والبنك المركزي المص��ري، ووحدة 
مكافح��ة غس��ل األم��وال وتموي��ل اإلره��اب، مص��ر، 
وإتح��اد بنوك مصر، واألكاديمي��ة الدولية لمكافحة 
الفس��اد، ومكت��ب األمم المتح��دة المعن��ي بمكافحة 
المتح��دة  األم��م  ومرك��ز  والجريم��ة،  المخ��درات 
لمكافحة اإلرهاب، وبمشاركة األمانة العامة لمجلس 
وزراء الداخلية العرب، في مدينة ش��رم الش��يخ، على 

توصيات ملتقى »مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب«

المصارف العربية تطالب بتكوين مجموعة عمل عربية 
لدراسة التحديات التقنية حيال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

ووضع دليل إسترشادي عربي لتعزيز آليات تقييم هذه المخاطر

م��دار ثالث��ة أيام، بعد 11 جلس��ة عم��ل، و37 متحدثًا من ال��دول العربية واألجنبية وم��ن منظمات ومؤسس��ات إقليمية ودولية، وبمش��اركة أكثر من 
350 ش��خصًا من القطاع المصرفي والمالي والقضائي واألمني، خلصت التوصيات إلى »الدعوة إلى تكوين مجموعة عمل عربية لدراس��ة التحديات 
التقنية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بما يشمل العمالت واألصول اإلفتراضية واألدلة الرقمية، كذلك تعزيز الشراكة والتعاون 
بي��ن القطاعي��ن العام والخاص بهدف خلق مزيد من الدعم لقضايا مكافحة غس��ل األموال وتمويل اإلره��اب والوقاية منها، والتعاون على وضع دليل 

استرشادي عربي لتعزيز آليات تقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب على المستوى العربي بما يعزز تبادل الخبرات والتجارب الوطنية«.

وهنا أبرز توصيات الملتقى والتي تستهدف التطبيق لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على المستوى العربي واإلقليمي كالتالي:
1-  تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف خلق مزيد من الدعم لقضايا مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والوقاية منها.
2- التعاون على وضع دليل إسترشادي عربي لتعزيز آليات تقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب على المستوى العربي، بما يُعّزز 

تبادل الخبرات والتجارب الوطنية.
3- اإلس���تفادة م���ن الدراس���ات واألبح���اث العلمية المتخصص���ة، والعمل على تأكيد اإلس���تثمار في تدريب العاملين ف���ي الجهات المعنية 

بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وتأهيلهم بشكل علمي وتقني.
4- تعزيز األطر التشريعية الالزمة لدعم اإلستقاللية التشغيلية لوحدات التحريات المالية.

5- الدعوة إلى التركيز على مخاطر جرائم تمويل اإلرهاب بما يشمل وضع اآلليات واإلجراءات الخاصة بمكافحته.
6- تعزيز اإلجراءات الوطنية المتعلقة بالشفافية ودعم تطبيق التدابير الوقائية من قبل المؤسسات المالية بهدف التوصل إلى المستفيد الحقيقي.
7- الدعوة إلى أهمية تكوين مجموعة عمل عربية لدراسة التحديات التقنية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بما يشمل 

العمالت واألصول اإلفتراضية واألدلة الرقمية.
8- أهمية إستفادة السلطات الرقابية والمؤسسات المالية وجهات إنفاذ القانون من التقنيات التكنولوجية الحديثة في الوقاية من جرائم 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
9- اإلستفادة من التجارب العربية والدولية الرائدة في مجال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة.

10- العمل على التوسع في بناء القدرات وإعداد برامج التدريب العملية فى مجال التحقيقات المالية الموازية.
11- دعوة الجهات المتعاونة في هذا الملتقى للتنسيق والتعاون في تنفيذ هذه التوصيات واإلستمرار في عقد األنشطة العلمية«.
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العام إلتحاد  أوضح  األمين 
المص�������ارف العربي�������ة 
الدكتور وسام حسن فتوح، »أن الحل 
األفض�������ل ألزمة القط�������اع المصرفي 
اللبنان�������ي ككل، والمصارف اللبنانية 
بشكل إفرادي، يكمن في إستمرارية 
عمله�������ا بطريقة منّظم�������ة وطبيعية، 
وتعزيز مالءتها وإستقطابها لودائع 
جديدة، وليس بتصفيتها أو إغالقها 
بطريقة غير مدروسة، وخصوصًا أن 
خيار الدمج أصبح مس�������تبعدًا لعدم 
تواف�������ر عوامل مس�������اعدة إن من قبل 
مص�������رف لبن�������ان المرك�������زي، في ظل 
غي�������اب الحوافز تج�������اه المصارف، أو 
كيف س�������تتعامل ه�������ذه المصارف مع 
خس�������ائرها فيما البن�������وك التي تريد 

اإلندماج تعاني الخسائر عينها«. 

 األمين العام إلتحاد المصارف العربية الدكتور وسام حسن فتوح: 

زيادة الدوالر الجمركي قد يؤدي إلى مزيد من التضخم 
وخيار دمج المصارف أصبح مستبعدًا

ورأى الدكتور فتوح في حديث صحافي ل� »الوكالة الوطنية لإلعالم«، »أن موضوع زيادة الدوالر الجمركي »خطوة جيدة«، متوقعًا »أن يؤدي 
إلى مزيد من التضخم في حال قيام التجار برفع األسعار، متذّرعين بالزيادة في سعر الدوالر الجمركي. علمًا أنهم يقومون حاليًا بالتسعير 
على أساس دوالر السوق السوداء. لذلك، يتوجب على الدولة واألجهزة المعنية إجراء رقابة مشّددة لمنع حصول هذا األمر وقمع أية محاولة 

إلستغالل زيادة الدوالر الجمركي لجني أرباح غير منطقية«.
أضاف د. فتوح: »رغم األزمة اإلقتصادية والنقدية والمصرفية الخانقة غير المس�������بوقة التي يعيش�������ها لبنان منذ ثالث س�������نوات، تس�������عى 
المصارف جاهدة إلى اإلستمرار في عملها، حيث إنها تتلقى بعض اإليداعات النقدية، وجزءًا من تحويالت المغتربين اللبنانيين، وال تزال 

تقوم بعمليات تمويل التجارة، وهي تعمل مع المصارف الدولية التي ترتبط معها بعمليات المصارف المراسلة«.
من جهة أخرى، أشار الدكتور فتوح إلى »التغيير الكبير في بنية وهيكلية ميزانية المصارف اللبنانية منذ بدء األزمة في تشرين األول/ 
أكتوب�������ر 2019«، وقال: »إن ظلمًا كبيرًا وخس�������ارة فادحة لحقا بالمصارف والمودعين، نتيجة الف�������رض على المصارف قبول تحصيل القروض 
د المصارف  بالدوالر على س�������عر الصرف الرس�������مي، وهو ما أدى الى تحصيل تلك القروض بأقل بكثير من قيمتها الحقيقية، ما أدى الى تكبُّ
اللبنانية خس�������ائر ضخمة نتيجة لهذا األمر. فنتيجة ذلك، وبس�������بب دفع تلك القروض من قبل أصحابها على س�������عر الصرف الرسمي أو عبر 
الش�������يكات، إنخفضت محفظة القروض بالدوالر للقطاع الخاص، مما ُيس�������اوي قرابة 31 تريليون ليرة )55 مليار دوالر بحس�������ب سعر الصرف 
الرسمي( في نهاية أيلول/ سبتمبر 2019 إلى قرابة 60 تريليون ليرة )100 مليار دوالر بحسب سعر الصرف الرسمي( في نهاية تموز/ يوليو 
2019. وعلي�������ه، فقد بلغت نس�������بة التراجع )أي التس�������ديد( خالل الفترة المذك�������ورة 67 %. وُتبين هذه األرقام الخس�������ائر الكبيرة التي لحقت 
بالمص�������ارف نتيج�������ة تس�������ديد تلك القروض الدوالرية خالل الس�������نوات الثالث الماضية بما ال يتجاوز نس�������بة 10 % إل�������ى 30 % من قيمتها 

الفعلية. علمًا أن المستفيد األكبر من هذا األمر هم المطّورون العقاريون الذين سّددوا قروضهم بالدوالر للمصارف بالسعر الرسمي«.

الدكتور وسام حسن فتوح
 األمين العام إلتحاد المصارف العربية

مقابالت
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األخبار والمستجدات

أداء قياسي من حيث أنشطة قروض األفراد ومعامالت العمالء
أرباح »اإلمارات دبي الوطني« ترتفع 11 % في النصف األول من 2022

حّق���ق بنك اإلمارات دبي الوطني أعلى أرباح نصف س���نوية منذ 
العام 2019. وسّجلت أرباح الربع الثاني من العام 2022، أداًء قياسياً، 
حي���ث وصلت إلى 5.3 مليارات دره���م، بزيادة 42 % مقارنة بالفترة 
ذاتها من العام السابق. كما سّجل النصف األول من العام 2022 أداًء 
قياس���ياً من حيث أنش���طة قروض األفراد ومعامالت العمالء ترافق 
مع تحس���ن في الهوامش، مما أدى إلى إرتفاع الدخل بنس���بة 23 % 

مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. 
وال ت���زال ج���ودة اإلئتمان عب���ر كاف���ة مواقع تواج���د المجموعة 
تُظهر تحس���ناً، مع تراجع معدل إنخفاض القيمة بنسبة 28 %. وقد 
إس���تندت ه���ذه النتائج على زخ���م اإلنتعاش اإلقتص���ادي الذي يعود 
إلى الع���ام 2021. وبفضل قوة ربحيته���ا وميزانيتها العمومية، رفعت 

»موديز« التصنيفات اإلئتمانية قصيرة وطويلة األجل للمجموعة. 
باً إلرتفاع أسعار  وتُعتبر المجموعة راهناً في وضع جيد جداً تحسُّ
الفائدة، كما أنها س���تُواصل اإلس���تثمار في توسعها الدولي وقدراتها 
الرقمية لدعم فرص النمو المستقبلي. كما يفخر بنك اإلمارات دبي 
الوطن���ي بأن���ه لعب دوراً بارزاً ف���ي عملية الطرح األول���ي العام لهيئة 
كهرب���اء ومياه دبي و»تيكوم«، حيث قدم للعمالء منصة رقمية ش���املة 

بدءاً من التسجيل واإلكتتاب وصوالً إلى سداد الدفعات.

ويقول هشام عبداهلل القاسم، نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
المنت���دب لمجموعة بنك اإلمارات دب���ي الوطني: »لقد إرتفعت أرباح 
بن���ك اإلمارات دبي الوطني بنس���بة 42 % مقارن���ة بالفترة ذاتها من 
العام السابق لتصل إلى 5.3 مليارات درهم في الربع الثاني من العام 

2022، مما يعكس قوة التعافي اإلقتصادي اإلقليمي ومصادر الدخل 
المتنوعة للمجموعة«.

  
ويوضح شاين نيلس���ون، الرئيس التنفيذي للمجموعة »لقد حقق 
بن���ك اإلم���ارات دب���ي الوطن���ي نتائج قوي���ة ظهرت من خ���الل إرتفاع 
إجمال���ي الدخل بنس���بة 23 % ليصل إلى 14.2 ملي���ار درهم، وذلك 
عل���ى خلفية تحس���ن القروض ومزيج الودائع، فيما كان لرفع أس���عار 
الفائ���دة أث���ر واضح على تحس���ن الهوامش. وقد س���اهمت العمليات 
الدولي���ة بنس���بة 41 % م���ن إجمال���ي الدخل في النص���ف األول من 
الع���ام 2022. وإرتفعت القروض الجديدة بش���كل كبي���ر لتعكس أداًء 
قياس���ياً في النص���ف األول من حيث قروض األف���راد وتجدد الطلب 

على قروض الشركات«.

ويق���ول باتريك س���اليفان، المس���ؤول الرئيس���ي للش���ؤون المالية 
للمجموع���ة: »لقد تمكّنا من الحفاظ عل���ى زخم نمو جيد في الدخل، 
وواصلن���ا الرقابة الصارم���ة على النفقات، وش���هدنا إنخفاضاً بوتيرة 
ثابت���ة في تكلفة المخاطر. وقد إرتفع صافي الربح بنس���بة 11 % في 
النصف األول من العام 2022، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، 
ليصل إلى 5.3 مليارات درهم، وهو ما يُتيح إستيعاب األثر الناتج عن 
التضخم في تركيا.  ويُواصل القطاع المصرفي اإلماراتي اإلس���تفادة 
م���ن وفرة الس���يولة، مدعوماً بارتفاع أس���عار النفط. كم���ا نمت لدينا 
أرصدة الحس���ابات الجارية وحس���ابات التوفير بمق���دار 10 مليارات 
درهم، مما مّكن المجموعة من اإلستفادة من إرتفاع أسعار الفائدة«.

هشام عبداهلل القاسم
 نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 

لمجموعة بنك اإلمارات دبي الوطني
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ينظ��ر البن��ك العرب��ي المتح��د بتف��اؤل إل��ى مس��تقبل القط��اع 
المصرف��ي في دول��ة اإلمارات العربية المتح��دة، وذلك من خالل 
المحافظة بقوة على نمو األرباح هذا العام 2022، بفضل حكمته 

في إدارة المخاطر وضبط التكاليف.
ويوضح شيريش بهيد، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد 
أن »النمو القوي في أرباح النصف األول يعود إلى سياسات حكومة 
دول��ة اإلم��ارات العربي��ة المتح��دة في إحت��واء جائح��ة كورونا، 
وخطة الدع��م اإلقتصادي الش��املة للمصرف المرك��زي بتعزيز 
الس��يولة في القطاع المصرفي، ونهج البنك العربي المتحد الذي 

ز على العمالء، بعد التغييرات الكبرى في إدارة البنك«. ُيركِّ
ويق��ول بهيد: »ُتع��ّد اإلم��ارات العربية المتحدة أفض��ل دولة في 
العال��م من حي��ث إدارة الجائحة، ألنها إتخ��ذت جميع الخطوات 
اإلس��تباقية لتحقيق اإلس��تقرار في اإلقتصاد. وقد أتاح برنامج 
 )TESS( خط��ة الدعم اإلقتصادي الش��املة للمص��رف المركزي
الذي إنتهى في يونيو/ حزيران 2022، ضمان إس��تقرار اإلقتصاد 

الكلي في القطاع المصرفي ودعم العمالء وأعمالهم«.

مة من الحكومة والم�صرف المركزي الحوافز المقدَّ

ويُضي����ف بهي����د: »قدمت دول����ة اإلم����ارات العربية المتح����دة باقة من 

مقابالت

البنك العربي المتحد: 

األجواء اإلقتصادية اإليجابيَّة في دولة اإلمارات تنعكس على البنك 
وتحقيق المزيد من األرباح عبر زيادة التسهيالت المصرفية

الحواف����ز اإلقتصاديَّة بقيمة 388 مليار دره����م إماراتي، حيث أّدت جائحة 
كورونا إلى تأثُّر اإلقتصاد العالمي بأس����وأ حالة ركود له منذ العام 1930. 
وتتضّم����ن خط����ط الحواف����ز هذه مبل����غ 50 مليار درهم إمارات����ي في إطار 
برنام����ج خط����ة الدعم اإلقتصادي الش����املة لتعزيز الس����يولة ف����ي القطاع 

المالي والمصرفي«.
ويوض����ح بهي����د: »لقد إس����تفادت معظم البنوك في اإلم����ارات العربية 
المتحدة من اإلجراءات الحكومية الداعمة، مما يعود بالفائدة على جميع 
القطاعات الحيوية كقطاع السياحة والطيران والترفيه والضيافة. لذلك، 
إستطاع البنك العربي المتحد أيضاً اإلستفادة من هذا اإلنفتاح التدريجي 
لإلقتص����اد، والب����دء في دعم عمالئه كلّما أمكن. وم����ن الواضح أن الطلب 
عل����ى القروض قد زاد منذ أوائل هذا الع����ام، حيث تمّكنَّا من تأمين بعض 
الق����روض الت����ي كانت قيد المعالجة، لنرى بع����ض النجاحات المبّكرة على 
هذا الصعيد، مما أنتج إستمراراً لدعم النمو في الربع الثاني. ونتوقع أن 

يستمر هذا اإلتجاه ويفيد البنك ويُعّزز مركزه المالي بشكل أكبر«.

اإ�صتمرار نمو الإقرا�س

ورداً على س����ؤال حول نمو نس����ب اإلقراض، يوضح الرئيس التنفيذي 
للبن����ك العربي المتحد »إن اإلنفاق الحكومي س����يُحّرك طلب القروض في 
القط����اع الخاص«، ويقول: »إن هذا اإلنفاق الحكومي س����يُعّزز الطلب على 
القروض في اإلمارات العربية المتحدة. ونتوقع أن يس����تمر نهج الحكومة 
في إنفاق المزيد على خلفية إرتفاع أسعار النفط، وأيضاً سيستفيد قطاع 

الشركات من ضخ الحكومة األموال في القطاع اإلقتصادي«.
وعن تمويل المش����اريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة يقول 
����ة الفرص في اإلمارات  بهي����د: »إن البن����ك العربي المتحد منفتح على كافَّ

العربية المتحدة«.
ويُضي����ف بهي����د: »نري����د تقدي����م الخدم����ات المصرفية ل����كل عمالئنا 
الراغبي����ن بالحص����ول على التمويل في اإلم����ارات العربية المتحدة. ونحن 
منفتح����ون عل����ى جميع القطاعات س����واء األف����راد أو الش����ركات الصغيرة 

 شيريش بهيد
 الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد
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والمتوسطة«.
ويتابع بهيد: »سنبقى منفتحين 
عل����ى جمي����ع الف����رص المتاحة في 
الس����وق ف����ي كل القطاع����ات، وهو 
للمخاط����رة  قابليتن����ا  عل����ى  دلي����ل 
للعوائ����ق  مواجهتن����ا  وبالتأكي����د 
الت����ي تق����ف ف����ي طري����ق عوائدن����ا 
الداخلية على رأس المال وخطتنا 

اإلستراتيجية«.

ة قوية موازنة عامَّ

����ق البنك العربي المتحد نمواً بنس����بة 209 % س����نوياً في صافي  حقَّ
أرباح النصف األول من العام 2022، حيث عّزز البنك أعماله األساس����ية، 
وخفَّض من تكاليفه األساس����ية ومخّصصات إئتمان البنك بنس����بة 52 % 
في النصف األول من العام الجاري، ما مّهد الطريق لنمو قوي في األرباح 
بع����د تغيي����رات على أعلى المس����تويات ف����ي اإلدارة والمحافظ����ة على أهم 

األسس المصرفية.

الخدمات الم�صرفية الرقمية

ويح����رص ش����يريش بهيد على تس����ريع إس����تراتيجية التح����ّول الرقمي 
للبنك، والتي تهدف إلى تعزيز تجربة العمالء، وخفض تكاليف المعامالت 
والمساهمة بشكل كبير في النهوض بالنشاط المصرفي في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة.
وحول ذلك يقول بهيد: »إن إستخدام التكنولوجيا هو أمر ال مفّر منه 
في كل إس����تراتيجية تتعلق بمنتجات البنك، سواء أكانت كبيرة أو صغيرة. 
لذلك، س����نُواصل عملية اإلس����تثمار في التكنولوجيا بهدف تأمين الراحة 

لعمالئنا، وتحسين اإلجراءات المتبعة حالياً«.
ويضيف الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد رداً على سؤال حول 
األم����ن الس����يبراني: »إن إدخ����ال التكنولوجيا قد يزيد م����ن مخاطر األمن 
الس����يبراني، إال أننا س����نُواكب أحدث اإلتجاهات ف����ي التكنولوجيا واألمن 

السيبراني، وعلينا أن نكون دائماً سبَّاقين في هذا المجال«.

تعيين المزيد من الموظفين 

ويقول ش����يريش بهيد: »سيس����تمر البن����ك العربي المتح����د في تعيين 
المزيد من الموظفين تماش����ياً مع سياسة البنك«. ويضيف: »يتطلع البنك 
إل����ى زيادة موارد إضافية في أي مكان نرى فيه فرصاً متباينة لإليرادات. 

وسنواصل توظيف األشخاص المناسبين لتعزيز األعمال التجارية«.

نظرة متفائلة

ويقول ش����يريش بهيد: »إن النظرة المس����تقبلية للقطاع المصرفي في 
اإلمارات العربية المتحدة هي نظرة متفائلة، حيث تتخذ الحكومة مختلف 

التدابير للحفاظ على النمو اإلقتصادي في السنوات المقبلة«.
ويضي����ف بهيد: »لق����د أدخلت الحكومة تعديالت ف����ي مجال األعمال 
والتأش����يرات، لجعل اإلمارات العربية المتح����دة واحدة من أكثر الوجهات 
جاذبي����ة لرأس الم����ال والموارد البش����رية. كما تُخط����ط لتخصيص أموال 
إضافي����ة لتطوير وتعزي����ز الصناعات في البلد، حي����ث نتحّدث عن نفقات 

رأسمالية عالية، وهذا خبر سار للبنك، لذلك فأنا متفائل جداً«.
ورداً عل����ى س����ؤال حول التحديات التي تواج����ه البنك العربي المتحد، 
يق����ول بهي����د »إن التحدي األول هو المنافس����ة. وأعتق����د أن اإلضطرابات 
العالمي����ة واإلقليمي����ة والتهديدات التنافس����ية بالنس����بة إل����ى أي بنك هي 

التحديات الرئيسية التي نواجهها«.

رفع معدلت الفائدة

يتوقع ش����يريش بهيد »أن يستمر إتجاه أسعار الفائدة التصاعدي في 
األش����هر المقبلة، ما سيزيد تكلفة ممارسة األعمال التجارية بما يتماشى 

مع األسواق الدولية«.
ويخلص ش����يريش بهيد إلى أنه »ستزيد أس����عار الفائدة المرتفعة من 
تكلفة اإلقتراض، وقد يكون لها تأثير س����لبي على بعض القطاعات وإنفاق 
المستهلكين«، مشيراً إلى »أن المصارف المركزية في جميع أنحاء العالم 
تعمل بنش����اط للس����يطرة على التضخم، وهو هدف رئيس����ي لزيادة أسعار 
الفائدة. ومن المهم للغاية الس����يطرة على التضخم، إذ س����تنخفض أسعار 
الفائ����دة ويزداد اإلنف����اق تدريجاً، ويع����ود اإلقتصاد إلى مس����ار النمو مرة 

أخرى«. 
ويختم ش����يريش بهيد قائاًل: »يجب خلق مس����توى صحيح من التوازن 
المطلوب للنمو، لتبقى جميع أس����عار الفوائد في مستوى مناسب، ال تكون 

منخفضة وال مرتفعة جداً«.
اع األعمال، بخبرة  يُذكر أن ش����يريش بهيد يتمتع، وهو ضلي����ع في قطَّ
تزي����د عن 30 عاماً في الخدمات المصرفية للش����ركات ومخاطر اإلئتمان 
وإدارة المخاطر. ويأتي تعيينه بصفة رئيس تنفيذي كجزء من جهود البنك 
لتنفي����ذ اس����تراتيجيته للتحول الرقمي وإستكش����اف آف����اق جديدة لفرص 

تطوير األعمال وزيادة القيمة للمساهمين.
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مقابالت

ظب��ي، يهدف   أب��و  النيلي��ن  بن��ك 
التج��ارب  أرق��ى  تقدي��م  إل��ى 
المصرفي��ة الرقمي��ة بالكام��ل لعمالئ��ه من 
األف��راد والش��ركات الصغي��رة، وذل��ك عب��ر 
الش��املة  والخدم��ات  المبتك��رة  المنتج��ات 
المصّممة خصيصًا، وتطبيق نموذج تشغيلي 
المصرفي��ة  المعام��الت  يدع��م  مبّس��ط 
والمّدخرات واإلس��تثمارات«. ويقول المدير 
الع��ام بالوكال��ة ل� »بن��ك النيلين أب��و ظبي« 
فتحي القاسم عبد القيوم: »إن إستراتيجية 
البنك هي في إستقطاب العديد من العمالء 
والمش��اريع التجارية الجديدة، والتي سوف 
ُتق��دم آفاق��ًا جدي��دة للنظ��ام المصرفي في 
دول��ة االم��ارات العربي��ة المتح��دة. ويأم��ل 
البن��ك في تعزيز العالقات م��ع رواد األعمال 
في مختل��ف النش��اطات التجارية في داخل 

الدولة وخارجها«.

المدير العام بالوكالة لـ » بنك النيلين أبو ظبي« فتحي القاسم عبد القّيوم:

إستراتيجيتنا هي في إستقطاب العديد من العمالء 
والمشاريع التجارية الجديدة

في ما يلي الحوار مع المدير العام بالوكالة ل� »بنك النيلين أبو ظبي« فتحي القاسم عبد القّيوم:

n في ظل تنش��يط األعمال المصرفية من »بنك النيلين 
أبو ظبي«، دعا البنك عمالءه إلى الوصول إلى آفاٍق جديدة، 
وتحقي��ق أهداف��ه، من خ��الل منص��ة الخدم��ات المصرفية 
عب��ر اإلنترن��ت وتلبي��ة جمي��ع اإلحتياج��ات المصرفية في 
مكان واحد، إلى أي مدى يس��تجيب العم��الء لهذه الخدمات 
المصرفي��ة المتط��ورة؟ وه��ل ُتلّب��ي طموحاته��م ف��ي الوقت 

الراهن؟
- يه���دف »بن���ك النيلي���ن أب���و ظبي« إل���ى تقديم أرق���ى التجارب 

المصرفية الرقمية بالكامل لعمالئه من األفراد والشركات الصغيرة، 
وذل���ك عب���ر المنتج���ات المبتك���رة والخدم���ات الش���املة المصمم���ة 
���ط يدع���م المعام���الت  خّصيص���اً، وتطبي���ق نم���وذج تش���غيلي مبسَّ
المصرفية والمدخرات واإلس���تثمارات. ويتطلّ���ع البنك، الحائز على 
ترخي���ص مصرف اإلم���ارات العربية المتحدة المرك���زي، ألن يُصبح 
رائ���داً ف���ي تحفيز النش���اط المصرف���ي المحلي في دول���ة اإلمارات، 
بما يضمن الوصول الرقمي وقابلية التوس���ع والمرونة واألداء العالي 

واإلمتثال في أي وقت ومكان.

فتحي القاسم عبد القّيوم 
المدير العام بالوكالة ل� »بنك النيلين أبو ظبي« 
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n بن��اء على ما تقدم، م��ا هي إس��تراتيجية البنك حيال 
الش��مول المالي وتعزيز المش��روعات الصغيرة والمتوس��طة 

والمتناهية الصغر؟ 
- إن إس���تراتيجية البنك هي في إس���تقطاب العديد من العمالء 
والمش���اريع التجارية الجديدة التي س���وف تقدم آفاقاً جديدة للنظام 
المصرف���ي في دول���ة االمارات العربي���ة المتحدة. ويأم���ل البنك في 
تعزي���ز العالقات م���ع رواد األعمال في مختلف النش���اطات التجارية 

في داخل الدولة وخارجها.

n م��ا هي أب��رز األهداف اإلس��تراتيجية للبن��ك في هذه 
المرحل��ة؟ وم��ا ه��ي آلي��ة مواكب��ة عملي��ة النه��وض المالي 

واإلقتصادي في البالد؟
- إن إس���تراتيجية البن���ك في ه���ذه المرحلة ترتك���ز على تفعيل 
نظ���ام التعامل الرقم���ي في جميع خدمات البن���ك المصرفية بصورة 
تدريجّي���ة، وم���ن أبرزه���ا تفعي���ل منّص���ة الخدم���ات المصرفية عبر 
اإلنترن���ت، باإلضاف���ة ال���ى تفعيل التحاوي���ل داخل الدول���ة وخارجها 
عبر منّصة الموبايل المصرفي، وفي مطلع العام 2023 س���وف يقوم 
البن���ك بإط���الق الخدم���ة المصرفي���ة البنكية من قبل »ماس���تركارد« 
لدعم بطاقات اإلئتمان والحسم وخدمات اإلصدار الفوري وخدمات 
الص���راف اآللي، وتمكين عمالئه من إجراء المش���تريات بإس���تخدام 
المحافظ الرقمية. بهذه التطورات س���وف يقوم بنك النيلين بمواكبة 

عملية النهوض المالي واإلقتصادي في البالد.

n ف��ي ظل التط��ّورات المصرفي��ة العالمية المتس��ارعة، 
كي��ف ُتقّيم��ون عالقتك��م بالمص��ارف المراس��لة؟ وم��ا ه��ي 

الشروط المستجدة حيال تحديد العالقات المصرفية بين 
الجانبين؟  

- يُمكننا القول إن التطوُّرات المصرفية العالمية المتسارعة زادت 
من س���هولة التعامل مع مراس���لينا على جمي���ع األصعدة، بل الوصول 
ال���ى منتجات جديدة، مما زاد توطي���د عالقاتنا معهم، باإلضافة إلى 
تبادل المعلومات والبيانات المختلفة بسهولة، مما جعلنا نسعى دوماً 
للتوسع في شبكة المراسلين قدر المستطاع، ونلحظ رضى كبيراً من 
العمالء في س���رعة إجراء المعام���الت وتجاوبهم في توفير متطلّبات 

المراسل المحددة لكل عملية.
أما من حيث الشروط،  فال توجد شروط معينة تُعتبر مستجدة، 
إنما هي الشروط عينها المعروفة والمتفق عليها بين البنوك عموماً، 
وقد تختلف من بنك إلى آخر في طريقة عرضها وحسب درجة تقبل 

المخاطر.

n تتوّجهون إلى العمالء بأنكم تقومون بأحدث التقنيات 
المصرفية للقيام بخدمتهم بشكل أفضل، لهذا السبب أصبح 
لديكم تطبيق بنك النيلين، ما هي األفق التي تتطّلعون إليها 
لمواكبة المصارف الرقمية والتكنولوجيا المالية بمنأى عن 

مخاطر القرصنة، وغسل األموال وتمويل اإلرهاب؟
- لدين���ا التحدي���ث والتطوير المس���تمر للسياس���ات واإلجراءات 
الداخلية، لكي تتماش���ى مع تطور القط���اع المصرفي، والتي بدورها 
تُس���اعد ف���ي التقلي���ل من مخاطر غس���ل األم���وال وتموي���ل اإلرهاب 
والقرصنة، ومواصلة البرامج التدريبية النوعية وإس���تمرارية تحديث 
األنظم���ة اإللكتروني���ة الحالي���ة وزي���ادة الكف���اءة التحليلي���ة لألنظمة 

للكشف عن أي مخاطر محتملة. 
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األخبار والمستجدات

أك��د تقري��ر بن��ك قط��ر الوطن��ي QNB  ال��ذي ص��در أخي��رًا »أن 
الظ��روف غي��ر مهي��أة بعد لح��دوث تراج��ع كبير في ق��وة الدوالر 
األميركي«، مش��يرًا إلى »إرتفاع قيمة الدوالر في األشهر األخيرة، 

مقابل العمالت الرئيسية إلى مستويات لم نشهدها منذ عقود«.

وذكر التقرير »أن مؤش���ر ال���دوالر )DXY(، وهو معيار مرجعي 
تقلي���دي يقي���س قيمة الدوالر مقابل س���لّة مرّجحة من س���ت عمالت 
رئيس���ية، شهد إرتفاعاً بأكثر من 16 % من مستويات ما قبل جائحة 
»كوفي���د-19«، وبأكثر من 17 % في الس���نة حتى تاريخه، وبأكثر من 
27 % مقارنة بالمس���تويات المتدنية للغاية المس���جلة بعد الجائحة 

في مطلع العام 2021«.
وأرج���ع التقري���ر ذل���ك إل���ى »ثالثة عوام���ل، أولها توق���ع أن تظل 
ش���هية المخاطرة منخفضة عل���ى خلفية تزايد المخاطر السياس���ية 
والجيوسياس���ية، والمخاطر األخرى التي تهّدد التوقعات اإلقتصادية 
العالمي���ة، وذلك يش���مل الصراع الروس���ي األوكران���ي والتوترات في 
الش���رق األقصى والمخاوف في ش���أن االس���تقرار المالي. ومع تأثر 
ثقة المس���تثمرين والمستهلكين باألخبار السلبية، أصبح الدوالر أداة 

»مالذ آمن« ضد اإلضطرابات في أوروبا وآسيا«.
ولف���ت التقرير إلى »إحدى الطرق الش���ائعة لفح���ص »تقييمات« 
العم���الت هي تحليل أس���عار الص���رف المرجحة بالتج���ارة والمعدلة 
حس���ب التضخم، أي أس���عار الص���رف الفعلية الحقيقي���ة، ومقارنتها 

قطر الوطني QNB: الظروف غير مهيأة 
بعد لحدوث تراجع كبير في قوة الدوالر

بالمتوس���ط طويل األجل أو المع���دالت التاريخية. 
ويُعتبر مقياس سعر الصرف الفعلي الحقيقي أكثر 
دقة من أس���عار العمالت األجنبي���ة التقليدية، ألنه 
يأخذ ف���ي اإلعتب���ار التغّيرات في أنم���اط التبادل 
التجاري بي���ن البلدان، باإلضاف���ة إلى اإلختالالت 

اإلقتصادية المتمثلة في التضخم وفروقاته.
أما العامل الثاني فيتمثل في توقعات النمو في 
الواليات المتحدة التي تبدو أقوى من نظيرتها في 
اإلقتص���ادات المتقدمة الرئيس���ية األخرى. ويبرز 
هذا بش���كل خاص بس���بب التأثير غير المتناس���ب 
لألزمة الجيوسياس���ية وأزمة الطاقة الحالية على 
أوروبا وغيرها من مس���توردي الطاقة الرئيسيين. 
وعادة، يؤدي النمو النس���بي األس���رع في الواليات 
المتحدة إلى تش���جيع اإلس���تثمارات داخل الواليات المتحدة، وجذب 

رؤوس األموال من الخارج، مما يدعم الدوالر.
في ما يتعلق العامل الثالث بأسعار الفائدة الحقيقية المتوقعة، 
والت���ي تعم���ل على تعديل س���عر الفائدة متوس���ط األج���ل من خالل 
مقايي���س التضخم االستش���رافية، تتح���رك أيضاً ف���ي اتجاه داعم 
لل���دوالر. ويرجع هذا األمر إلى تش���ديد بنك االحتياطي الفيدرالي 
األميركي لسياسته النقدية، وإحتمال أن يكون التضخم في الواليات 
المتح���دة قد بلغ ذروته فعاًل. ف���ي المقابل، ظلّت توقعات التضخم 
تتزايد في منطق���ة اليورو واليابان، فالبنوك المركزية هناك مقّيدة 
بدرجة أكبر من حيث مدى قدرتها على تش���ديد السياس���ة النقدية 
لمكافح���ة التضخ���م، وذل���ك بس���بب ضع���ف إقتصاداته���ا وإرتفاع 
مس���تويات الدي���ن. وتُعتبر فروق أس���عار الفائ���دة الحقيقية محركاً 
رئيس���ياً لتدفق���ات رؤوس األموال، حيث يس���عى المس���تثمرون إلى 
تخصيص موارده���م في األصول ذات العوائ���د الحقيقية المرتفعة 

والمعدلة حسب المخاطر«.
وإعتبر التقرير »أن الدوالر يبدو أنه مقيَّم بسعر مبالغ فيه، إاّل أن 
التوقع���ات المرتبطة به تظل قوي���ة مع إحتمال حدوث إرتفاع إضافي 
في قيمته بس���بب التوترات الجيوسياس���ية واألداء اإلقتصادي القوي 
نسبياً للواليات المتحدة وعائداتها الحقيقية األكثر جاذبية«، متوقعاً 
»أن تظ���ل قيمة ال���دوالر مرتفعة، حيث يُرّج���ح أن تبقى اإلقتصادات 

المتقدمة األخرى في وضع أكثر هشاشة«.
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مصارف البحرين تُشكل مجلسًا لألعضاء من القيادات التنفيذية

وأش���ار الخياط إل���ى »أهمية التنس���يق بين المؤسس���ات المالية 
العاملة في البحرين، بما يضمن نجاح المصارف في تحقيق أهدافها، 
وتوفير خدمات للمجتمع من خالل اإلسهام في المشروعات التنموية 
التي تطرحها الحكومة، وتوفير التمويل الالزم والميّس���ر للمؤسسات 
واألفراد، وبحث سبل التعاون بين المصارف لتعزيز أدائها وكفاءتها«.
ب���دوره، أك���د الدكتور وحيد القاس���م الرئيس التنفي���ذي لجمعية 
مصارف البحرين »حرص الجمعية على تقديم كل الدعم والمساندة 
لكافة المبادرات الفاعلة في توسيع مجاالت التعاون بين المؤسسات 
المصرفي���ة، وإيجاد صيغ ش���راكة م���ن خالل تمازج األف���كار وتبادل 
أفض���ل التجارب والممارس���ات بي���ن القيادات العلي���ا، إلنجاح برامج 

كافة البنوك وتعميق التعاون في ما بينها«.

اإلقتصادية في تحقيق اإلزدهار اإلقتصادي للمجتمع«.
وش���كر يوس���ف بيت التمويل الكويت���ي ممثاًل برئيس���ه التنفيذي 
عبدالحكيم الخياط على إس���تضافة هذا المجلس في المقر الخاص 
ببيت التمويل الكويتي في منطقة جنوس���ان، مشيراً إلى »أن المجلس 
س���ينعقد بشكل دوري لمواصلة مناقشة مختلف مستجّدات الصناعة 

المالية والمصرفية في مملكة البحرين«.
م���ن جانبه ق���ال عبدالحكي���م الخي���اط الرئيس التنفي���ذي لبيت 
التموي���ل الكويتي عض���و جمعية المصارف صاحب فك���رة المجلس: 
»نتطلّ���ع إلى مخرجات مثمرة من هذا المجلس الذي يجمع القيادات 
التنفيذي���ة في المصارف العامل���ة بمملكة البحرين، ونُثّمن في الوقت 

ذاته جهود جمعية مصارف البحرين«.

مجلس إدارة مجموعة البركة يُعيّن حسام بن الحاج عمر رئيسًا تنفيذيًا
البرك���ة  مجموع���ة  أعلن���ت 
)»المجموع���ة«( المركز الرئيس���ي في 
مملك���ة البحرين، ع���ن موافقة مجلس 
إدارته���ا على تعيين حس���ام ب���ن الحاج 
التنفي���ذي  الرئي���س  بمنص���ب  عم���ر 
إدارة  مجل���س  وعض���و  للمجموع���ة 
تنفي���ذي، بعدم���ا ت���م الحص���ول عل���ى 
موافق���ة مص���رف البحري���ن المركزي 

على هذا التعيين.
وكان في وقت س���ابق قد تم تعيين 
حس���ام بن الحاج عمر كرئيس تنفيذي 

ورحب الشيخ عبد اهلل صالح كامل بتعيين حسام بن الحاج عمر بصفته الرئيس 
التنفيذي للمجموعة، وقال: »نحن على ثقة تامة بأّن فريق إدارة المجموعة، بقيادة 
بن الحاج عمر، سيُنفذ رؤية وإستراتيجيات مجلس اإلدارة في الفترة المقبلة، مّما 

سيُعّزز مصالح ومنافع المجموعة وجميع أصحاب المصلحة فيها«.
يُذك���ر أن حس���ام بن الح���اج عمر يتمتع بخبرة تزيد ع���ن 23 عاماً في صناعة 
الخدمات المالية في جميع أنحاء الش���رق األوس���ط وأوروبا وش���مال إفريقيا. وقد 
ش���غل سابًقا منصب المدير المالي في شركة أمالك للتمويل في اإلمارات العربية 
المتحدة. كما ش���غل منصب المدير العام في ش���عاع كابيتال، الش���ركة الرائدة في 
مجال الخدمات المصرفية االستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد بدأ 
حياته المهنية مع Andersen ثم مع مجموعة Societe Generale المصرفية. 
كما ش���غل حس���ام بن الح���اج عمر مناصب ف���ي مجالس إدارات ع���دة لبنوك 
ومؤسس���ات مالي���ة. ويتمّت���ع بخبرة قّيمة ف���ي العمل على مس���توى مجالس إدارات 
الشركات المدرجة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا، 

باإلضافة إلى تركيا. 

حسام بن الحاج عمر

للمجموع���ة باإلناب���ة من���ذ األول من يوليو/ تم���وز 2022، وقد واف���ق مجلس إدارة 
المجموعة على تعيينه كرئيس تنفيذي للمجموعة بشكل دائم، بعد موافقة مصرف 

البحرين المركزي.
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أعل���ن »كابيتال بن���ك«، اإلنتهاء م���ن عملية 
دمج األصول والمطلوبات التابعة لبنك سوسيته 
جن���رال – األردن، وذل���ك بموج���ب اإلتفاقي���ة 
الت���ي ت���م توقيعها س���ابقاً بين الجانبي���ن، وبعد 

حصولهما على الموافقات النهائية من الجهات التنظيمية والرقابية.
وتضّمن���ت عملية الدمج نقل جميع المعلومات الخاصة بتفاصيل 
حس���ابات العم���الء من األف���راد والش���ركات ومنتجاته���م المصرفية، 
وضّم ش���بكة الفروع والصّرافات اآللية التابعة لبنك سوسيته جنرال 
– األردن والمنتش���رة ف���ي أرج���اء المملك���ة تحت العالم���ة التجارية 
ل���� »كابيتال بن���ك«. وتم أيضاً إنتقال أعمال ش���ركة سوس���يته جنرال 
- األردن للتأجي���ر التمويل���ي ل���� »كابيتال بنك« تحت مس���ّمى كابيتال 
للتأجير التمويلي، باإلضافة إلى خدمات الوس���اطة المالية التي كان 
يُوفرها بنك سوس���يته جنرال – األردن عبر ش���ركة سوس���يته جنرال 
– األردن للوس���اطة المالية، التي إنتقلت بدورها إلى ش���ركة كابيتال 

لإلستثمارات – الذراع اإلستثماري لمجموعة كابيتال بنك. 
وستُس���هم عملي���ة ض���م ش���ركة التأجي���ر التمويلي التابع���ة لبنك 
سوس���يته جنرال – األردن ف���ي تنويع أعمال المجموع���ة وإيراداتها، 
وتوفي���ر خدمات جدي���دة ذات قيمة مضافة لعم���الء المجموعة، كما 

س���يعمل دمج ش���ركة الوس���اطة المالية التابعة 
لسوسيته جنرال مع شركة كابيتال لإلستثمارات 
على دعم ربحية الذراع اإلستثماري للمجموعة 

من خالل رفع الكفاءة التشغيلية.
ويؤك���د »كابيتال بنك« ب���أن »عملية دمج كافة بيانات وحس���ابات 
عمالء  بنك سوسيته جنرال – األردن سابقاً قد تّمت على أكمل وجه، 
بما فيها تس���هيالت العمالء من قروض وودائع وبالش���روط عينها من 
دون أن يط���رأ عليها أيُّ تغيير في الوقت الحالي، وأنه أصبح بإمكان 
العمالء الجدد اإلس���تفادة م���ن باقة متنّوعة م���ن الخدمات والحلول 
المصرفي���ة المبتك���رة التي ُصّممت خّصيصاً لتلبي���ة كافة إحتياجات 

وتطلُّعات قاعدة عمالء كابيتال بنك المتنامية«.
يُش���ار إل���ى أن عملية اإلس���تحواذ عل���ى بنك سوس���يته جنرال - 
األردن، وه���ي الثاني���ة التي يقوم بها »كابيت���ال بنك« في أقل من عام، 
تُعتبر خطوة مهمة في سبيل تحقيق جملة أهداف إستراتيجية ستُعّزز 
م���ن مركز المجموعة المالي في األس���واق الرئيس���ية التي تعمل بها، 
وال س���يما أن عملية اإلس���تحواذ قد رفعت م���ن إجمالي حجم أصول 
المجموعة إلى 6.5 مليارات دينار أردني، وزيادة حقوق المس���اهمين 

إلى ما يقارب 600 مليون دينار أردني.

األخبار والمستجدات

في خطوة تُحقق أهدافًا إستراتيجية تُعزّز مركزه في األسواق

دمج بنك سوسيتيه جنرال – األردن بـ »كابيتال بنك«

حصل بنك دخان على وس���ام تقدير جديد، نس���بة إلبتكاراته في 
صناع���ة الصيرفة الرقمية، إذ تم تتويجه »أفضل بنك رقمي لألفراد 
ف���ي قط���ر« وذلك ف���ي الجولة األولى م���ن الدورة ال���� 23 من »جوائز 
أفض���ل البنوك الرقمي���ة لعام 2022 في العالم« الت���ي نظمتها مجلة 

»غلوبال فايننس«. 
وق���د حص���د البنك، ضمن هذه الفئة، جائزتي���ن مرموقتين هما: 
»أفض���ل موق���ع متكام���ل للخدم���ات المصرفي���ة لألف���راد«، و»البنك 
الرقم���ي األكثر إبت���كاراً«. ويؤكد هذا الفوز الجدي���د على مكانة بنك 

»دخان« أفضل بنك رقمي لألفراد في قطر

دخ���ان كمؤسس���ة مصرفي���ة عريقة تحتل س���ّدة الريادة ف���ي القطاع 
المصرفي الرقمي في قطر. وفي الوقت نفس���ه، فهو يمثل كل تقدير 
لطاقات البنك وقدراته بأن يتقدم على المنافس���ة المتزايدة في هذه 
الصناع���ة عبر تطبيق أح���دث التقنيات العالمية التي من ش���أنها أن 

تُعّزز القطاع بإتجاه آفاق أكثر تطوراً وخدمة رفيعة المستوى. 
وق���د ت���م إختيار بنك دخان لهذا الف���وز المميز من قبل لجنة من 

الخبراء العالميين في الصناعة المصرفية، والذين إس���تندوا في بناء 
إختياره���م على معايير إرتكزت على فعالية إس���تراتيجيته في جذب 
العم���الء التواقي���ن إلى خدم���ات رقمية مبتك���رة، ونجاحاته في حمل 
العمالء على إس���تخدام منتجاته الرقمي���ة ونمو قاعدتهم، وتنّوع باقة 
البنك للخدمات الرقمية، باإلضافة إلى الدالئل الملموسة والمكتسبة 

من مبادراته الرقمية ومرونة تصميم موقع البنك اإللكتروني. 
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مقابالت

قال الرئيس التنفيذي لبنك الش��ام أحمد يوس��ف اللحام: »لقد إعتمد مجلس إدارة بنك الش��ام خطة إس��تراتيجية لألعوم 
الثالثة من 2022-2024 والتي إقُترحت من قبل اإلدارة التنفيذية بعد دراس��ة ش��املة للقطاع المصرفي والواقع اإلقتصادي 
في سورية والمنطقة في ظل المتغّيرات في اإلقتصاد العالمي، شملت تحليل البيئة الداخلية باإلعتماد على تحليل رباعي 
SWOT، وتحليل البيئة الخارجية والبيئة التنافس��يةPESTA ، والمس��تجدات التي رافقت بيئة العمل الخارجية للبنك«، 
مشيرًا إلى أنه »رغم الظروف اإلستثنائية والصعوبات التي ُتحيط ببيئة العمل، نأمل في تحقيق نتائج مالية جيدة ومتابعة 
إس��تراتيجة توزيع عوائد على الس��ادة المساهمين، مما ُيس��اهم في تعزيز متانة رأس مال البنك ويعود بالفائدة على حاملي 

أسهم بنك الشام«.

أطلق بنك الشام 

خدمات رقمية عدة 

متطّورة ومتمّيزة 

ُتلّبي كافة متطّلبات 

شرائح المجتمع

الرئيس التنفيذي لبنك الشام أحمد يوسف اللحام:

نجحنا في تعزيز ثقافة الدفع اإللكتروني وتطبيق قرارات »المركزي السوري«
 إلندماج كافة فئات المجتمع مع الجهاز المصرفي 

عبر المنظومة الرقمية وإرساء مفهوم الشمول المالي

أحمد يوسف اللحام
 الرئيس التنفيذي لبنك الشام
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ف��ي ما يلي الح��وار مع الرئيس التنفيذي لبنك الش��ام أحمد 
يوسف اللحام:

كي��ف ت��م تطبي��ق إس��تراتيجية البن��ك خ��الل الع��ام   n
2022 وما مدى إختالفها عن الس��نوات الس��ابقة لتتناسب مع 

التطورات اإلقتصادية والظروف اإلستثنائية في المنطقة؟
- إعتمد مجلس إدارة بنك الشام خطة إستراتيجية لألعوم الثالثة 
من 2022-2024 والتي إقتُرحت من قبل اإلدارة التنفيذية بعد دراسة 
شاملة للقطاع المصرفي والواقع اإلقتصادي في سورية والمنطقة في 
ظ���ل المتغيرات في اإلقتصاد العالمي، ش���ملت تحليل البيئة الداخلية 
باإلعتم���اد عل���ى تحلي���ل رباع���ي SWOT، وتحليل البيئ���ة الخارجية 
والبيئة التنافس���يةPESTA ، والمس���تجدات الت���ي رافقت بيئة العمل 

الخارجية للبنك. 
وفي ضوء هذه اإلستراتيجية، تم إعداد خطة تشغيلية للعام 2022 
إرتكزت أهم أهدافها التش���غيلية على تطوير الخدمات والمنتجات، إن 
كان على صعيد الخدمات اإللكترونية لتاُلئم التطّور المنشود في بنية 
���ع في المحفظة التمويلية في  الدف���ع اإللكتروني الوطنية، كذلك التوسُّ
ظ���ل التوجهات الحكومية والس���لطة النقدية في دعم القطاع اإلنتاجي 
وال س���يما الصناع���ة الوطني���ة، وخصوص���اً تل���ك الت���ي تش���كل بدياًل 
للمس���توردات، إضاف���ة إل���ى رفع الكفاءة التش���غيلية ف���ي ظل التضخم 
الحاصل، وال سيما في أسعار حوامل الطاقة، بما يضمن تحقيق دخل 
تشغيلي يؤّمن إستمرارية البنك بنشاطه وتقديم خدماته رغم الظروف 

والصعوبات المستجدة المحيطة ببيئة العمل.

n أين أصبح بنك الش��ام اليوم في مرحلة التحول الرقمي، 
وما هي أهم منتجاتكم، وم��ا هي الخطة المّتبعة لحث جمهور 

البنك على اإلستفادة منها؟ 
- نجح بنك الشام وبفترة قياسية في تعزيز ثقافة الدفع اإللكتروني 
وتطبيق قرارات مصرف سورية المركزي إلندماج كافة فئات المجتمع 
مع الجهاز المصرفي عبر المنظومة الرقمية وإرس���اء مفهوم الش���مول 

المالي. 

م���ن ه���ذا المنطل���ق أطل���ق 
بنك الش���ام وبوق���ت قصير جداً، 
خدم���ات رقمي���ة ع���دة متط���ورة 
ومتمي���زة تُلّب���ي كاف���ة متطلب���ات 
المجتمع، وأظه���رت  ش���رائح 
الجهود المبذولة في عمل البنك 
ودعم���ه لعجلة  التح���ول الرقمي 
وكان م���ن أوائ���ل البن���وك الت���ي 
أطلق���ت ه���ذه الخدم���ات حي���ث 
يتواف���ر ل���دى بن���ك الش���ام، فتح 
حس���اب مصرفي بإجراءات مبسطةmini KYC، كما يملك ماكينات 
السحب اآللي ATM  التي تُمكن المتعاملين من السحب من السيارة 
Drive thru ليك���ون أول بنك يطل���ق هذه الخدمة، ويتوافر لدى بنك 
الش���ام خدمة الصراف المتنقل 7/24، ليكون الس���ّباق بين البنوك في 
س���ورية، لتقديم هذه الخدمة في الوقت والمكان المناسبين للمتعامل، 
وأيضاً الدفع اإللكتروني عبر أجهزة نقاط البيع Cham POS، وهذه 

الخدمة أتاحت لعمالء البنك دفع قيمة مشترياتهم بأمان وسرعة.
 Trust Card كما أطلق بنك الشام بطاقة االئتمان ترست كارد 
كأول بطاقة إئتمان في سورية تعمل وفق المعايير الشرعية اإلسالمية. 
ومؤخراً تم إطالق خدمة بوابة الدفع اإللكتروني Cham pay ليتمكن 
المتعامل���ون من الدفع عبر المواق���ع اإللكترونية من دون أن يبذلوا أي 
جهد لزيارة المتاجر عبر إستخدامهم ألداة الدفع اإللكتروني »البطاقة 

المصرفية« بطريقة مبسطة وسهلة.
يُش���ار إلى أن قن���وات البنك اإللكترونية، تُس���اعد المتعاملين على 
Cham o Cham mobile و -  تحوي���ل أمواله���م بس���رعة وأم���ان

line وبسقوف يومية وشهرية للعمليات المالية، كما تُمكنهم من سداد 
المس���تحقات الحكومي���ة )الكهرب���اء - النقل - خدم���ة مركز المواطن 
- وزارة الداخلي���ة - الهاتف … وغيرها( من خالل هذه القنوات، وعبر 
منظومة الدفع اإللكتروني للش���ركة الس���ورية للمدفوعات اإللكترونية، 

حيث تزداد قيمة المتحّصالت يوماً بعد يوم.

n م��ا هي تطلعاتكم لعام 2023 والنتائج المتأملة في نهاية 
2022؟

- رغم  الظروف اإلستثنائية والصعوبات التي تُحيط ببيئة العمل، 
نأم���ل في تحقيق نتائ���ج مالية جيدة ومتابعة إس���تراتيجة توزيع عوائد 
على السادة المساهمين، مما يُساهم في تعزيز متانة رأس مال البنك، 
ويع���ود بالفائدة على حاملي أس���هم بنك الش���ام، كم���ا نتطلّع لمواصلة 
العمل وبذل الجهود للمحافظة على ريادة الس���وق المصرفية السورية، 
وأن نك���ون الس���ّباقين دائم���اً في تقدي���م المنتج���ات المصرفية الذكية 
المتط���ورة والمبتك���رة، وفق أح���دث المعايير المصرفي���ة الدولية، بما 

ل مسؤوليتنا المجتمعية. ينسجم مع روح العصر واإلستمرار في تحمُّ
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مقابالت

يُمك��ن وص��فُ القطاع الصناعي في لبنان بأنه »نموذج« لقطاع ينمو وس��ط التحديات، ويتّميز بتقدي��م النوعية على الكمية، وبتدخل 
ودع��م محدودي��ن من القطاع العام. س��بُب هذا الوصف يعود إلى »اإلنتعاش« الذي عاش��ته الصناعة اللبنانية بع��د األزمة المالية التي 

كانت سببًا في تراجع كلفة اإلنتاج وزيادة الطلب على المنتج اللبناني محليًا، وساهمت بفتح أسواق جديدة للصناعة اللبنانية.
لك��ن ذل��ك ال يعن��ي أن ه��ذا القط��اع ال ُيواجه تحديات عل��ى غ��رار كل القطاعات اإلقتصادي��ة في لبن��ان، وأبرزها عدم تواف��ر الطاقة 
الكهربائي��ة وهي المش��كلة األبرز التي تعّوق عملية اإلنتاج الصناعي وكلفة ش��راء المحروقات إلس��تعمال مول��دات خاصة، تليها نقص 

العملة الصعبة، حيث يفرض القطاع المصرفي قيودًا على السحب والتحويالت.
 بلغ��ة االرق��ام، يوج��د في لبن��ان نحو 7900 مؤسس��ة صناعي��ة، وُيمكن أن يرتفع العدد إلى 35 ألف مؤسس��ة لدى إحتس��اب الش��ركات 
الصغي��رة والحرفية. وتتمركز غالبية الش��ركات في جبل لبن��ان بنحو 56 %، وغالبيتها تعمل في الصناع��ات الغذائية بواقع 23.2 % 
التي شهدت نموًا منذ العام 2019 . أما محاولة رسم واقع القطاع الصناعي في لبنان بالتفصيل فله وجهتا نظر، رسمية متفائلة رغم كل 
الصعوب��ات، وخصوصًا )أصح��اب المصانع( فهي األكثر واقعية لجهة تحديد مكامن الضعف والقوة التي ُتواجهها الصناعة اللبنانية في 

هذه المرحلة العصيبة التي تمر في لبنان. 

إتساع سوق الصناعة اللبنانية داخليا بنسبة 70 %
 وزيادة أسواقها الخارجية

ال�صناعة اأكثر القطاعات �صمودًا 

على ضفة المس���ؤولين الرس���ميين، يُؤكد وزير الصناعة جورج 
بوشكيان ل� »مجلة إتحاد المصارف العربية« أن »القطاع الصناعي 
ق���ادر على الصمود أكثر من باق���ي القطاعات. كما أن كلفة اإلنتاج 

التي يتكّبدها أصحاب المصانع نتيجة إرتفاع أس���عار الطاقة، هي 
عالمية وليست فقط  حكراً على الصناعيين اللبنانيين«.

يضيف الوزير بوش���كيان: »تختلف كلف���ة الطاقة من قطاع إلى 
آخ���ر، فهي بي���ن 5 % و10 %، في الصناعات الغذائية، في مقابل 
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جورج بوشكيان 
وزير الصناعة

كلف���ة الي���د العاملة هي اليوم أقل مما كان���ت عليه قبل األزمة، مما 
داً على أنه  يُعّوض على الصناعي كلفة زيادة أس���عار الطاقة«، مشدِّ
»قبل األزمة كانت الصناعة اللبنانية تتكل على التصدير. أما اليوم 
فه���ي تُص���ّدر إنتاجها من جهة وتوّس���ع  س���وقها المحلية من جهة 
أخرى، وتس���عى إلى فتح أس���واق جديدة وال س���يما ف���ي قطاعات 

األغذية والمفروشات«.
يرى بوش���كيان أنه »فعلياً لي���س هناك قطاعات صناعية تعاني 
ف���ي لبنان، هناك أصحاب مصانع يعانون بش���كل إفرادي، والدورة 
اإلقتصادي���ة في ظ���ل األزمة مس���تمرة من خ���الل الصناعة، وهي 
مص���در إلدخال العملة الصعبة، وتش���غيل الي���د العاملة، باإلضافة 
إل���ى إزدياد اإلس���تثمارات وال س���يما ف���ي مصانع األدوي���ة والمواد 

الغذائية«.
ويخت���م بوش���كيان: »إن الصناع���ة الي���وم ه���ي الُمحّف���ز األول 

لإلقتصاد اللبناني بفضل إتساع السوق المحلية والخارجية«.

الطاقة م�صكلة اأ�صا�صية 

على ضفة أصحاب المصانع، يش���رح وزير السياحة السابق 
فادي عبود )أحد أصحاب المصانع( ل� »مجلة إتحاد المصارف 
العربي���ة« أن »صناعات الطاقة المكثفة أي تلك التي تعتمد على 
الطاقة بش���كل يزيد ع���ن 20 % من كلفة اإلنت���اج، مثل مصانع 
البالس���تيك واأللميني���وم وإع���ادة التدوي���ر، هي الي���وم في حكم 
اإلع���دام لس���وء الحظ، وتض���م بحس���ب تقديراتن���ا حوالي 40 
أل���ف عامل وموظف«، الفتاً إلى أنه »َمن يس���تطيع من أصحاب 
المصان���ع تَ���رَك لبنان، قام بهذه الخطوة، وَمن ال يس���تطيع فإنه 
ينتظ���ر إلى نهاية العام الجاري ليعرف المس���ار الذي سيس���لكه 
حيال معالجة ملف الكهرباء في لبنان، ليُقّرر إما اإلس���تمرار أو 
اإلقفال نهائياً بإستثناء َمن لديه اإلمكانية بتركيب طاقة شمسية 
أو طاقة بديلة، وَمن ال يملك الرأسمال الكافي سيقفل، وهذا ما 

بوشكيان:

 الصناعة هي 
ز األول  المحفِّ

لإلقتصاد 
بفضل إتساع 

السوق المحلية 
والخارجية

عبود: 

صناعات الطاقة 
المكثفة 

في حكم اإلعدام 
واإلنتعاش

 يطال مصانع 
األغذية

سنبدأه في مصنعنا«. 
ويوض���ح عب���ود أن »كلف���ة الكهرب���اء ف���ي لبنان هي عش���رة 
أضع���اف مع���دل الكلفة في العال���م العربي، وضعف���ا الكلفة في 
ال���دول االوروبية، وبالتالي نحن أغل���ى كلفة كهرباء صناعية في 
العال���م«، مش���يراً إلى أن »هن���اك صناعات أخرى إنتعش���ت في 
لبنان، في ظل األزمة مثل صناعة األلبس���ة واألدوية واألقمش���ة 
والمأك���والت عل���ى أنواعه���ا، ألن كلفة الطاقة تُش���كل بين 2 % 
و6 % م���ن كلفة إنتاجها، وهذه الصناع���ات يُمكنها الصمود مع 

إنخفاض في نسبة أرباحهم«.
ويشرح عبود أن »القطاع الخاص أصبح مضطراً لرفع معّدل 
الروات���ب، وباتت أجور الموظفين بدءاً من 200 دوالر وما يزيد. 
ف���ي الفترة الماضي���ة إنخفضت تكاليف الصناع���ة، لكنها اليوم 
عادت إلى اإلرتفاع من خالل رفع نسبة اإلشتراكات في الضمان 
اإلجتماع���ي«، الفتاً إلى أن »جميع أصح���اب المصانع ُمجبرون 
على التعام���ل معها، رغم تعثُّرها للمرة الثانية )المرة األولى في 
ثمانين���ات الق���رن الماض���ي(  م���ن دون أن يتم تش���ريح أو تقييم 
األس���باب التي أّدت إلى هذا التعّثر، ومن دون تعديل اإلجراءات 

التي أدت بها إلى الواقع المّر«.

فادي عبود
 وزير السياحة السابق
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ويؤكد عبود أن »على جميع أصحاب المصانع دفع اإلش���تراكات 
ع���ن عّمالهم للضم���ان، والقانون يُجبر مؤسس���ة الضمان اإلجتماعي 
عل���ى توظي���ف أموالها باللي���رة اللبنانية فقط ال غي���ر، وممنوع عليها 
توظي���ف هذه األم���وال في الخارج لضمان ع���دم ذوبانها بفعل إرتفاع 

أسعار الدوالر في السوق السوداء«.
ويختم عبود: »من الصعب فهم أن الدولة تدعم البنزين، وال تدعم 
م���ادة الم���ازوت، رغم أنها م���ادة حيوية لإلنتاج في كاف���ة القطاعات 

والمصانع والمعامل«.

اأبواب ُتفتح واأخرى ُتقفل 

يتف���ق نائب رئيس جمعية الصناعيي���ن اللبنانيين زياد بكداش مع 
الوزي���ر الس���ابق فادي عبود في إعتبار »أن الصناع���ة اللبنانية تُواجه 
تحدي���ات، لكنه���ا حققت بع���ض اإليجابيات في ظل األزمة، ويش���رح 
بك���داش ل���� »مجلة إتحاد المص���ارف العربية« قائاًل: »يالألس���ف في 
لبن���ان، كلّما س���عينا لفتح الب���اب أمام الصناعيين، س���رعان ما تُقفل 
أب���واب أخرى، وهذه هي الحال حيال تصدير المنتجات اللبنانية إلى 
المملكة العربية الس���عودية. يالألسف، إن هذا األمر ال يزال مستمراً 
وال حل���ول ل���ه في األفق«، مش���دداً عل���ى أن »هذا ما يُؤث���ر على كافة 
القطاع���ات التي تُصّدر إل���ى المملكة، ومنها القطاع الصناعي، حيث 
إن تفعي���ل العالق���ات السياس���ية واإلقتصادية الذي ت���م بين المملكة 
وتركيا، س���يفتح أس���واقها أمام المنتجات التركية التي ستحل تلقائياً 
مكان المنتج اللبناني. وهذه مش���كلة كبيرة بالنسبة إلينا، ألننا نخسر 
كإقتص���اد لبناني س���نوياً نحو 250 ملي���ون دوالر »فريش« تدخل إلى 

لبنان من خالل التصدير إلى المملكة«.
 يضي���ف بكداش: »إن المش���كلة الثانية ه���ي أن كلفة اإلنتاج في 
القط���اع الصناع���ي، عادت إل���ى اإلرتفاع بعد أن كان���ت األرخص في 
المنطقة خالل العامين الماضيين، مما مّكننا من المنافس���ة، وسعينا 

زياد بكداش
 نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين

إلى توس���يع مساحة تصديرنا إلى الخارج«، الفتاً إلى أن »هذه الكلفة 
ستُعاود اإلرتفاع بسبب أن كل األسعار باتت بالدوالر، والفاتورة األكبر 
هي فاتورة المحروقات والطاقة، وباتت تُؤثر بنسب كبيرة جداً بكلفة 

اإلنتاج، وهي مشكلة عالمية وليست مشكلة محلية فقط«.
وي���رى بكداش أن »المش���كلة الثالثة هي اإلض���راب الحاصل في 
القط���اع العام، مما يُؤثر س���لباً على حركة اإلس���تيراد والتصدير إلى 
الخ���ارج. صحي���ح أن موظف���ي القطاع الع���ام يُعانون بقس���وة األزمة 
الحالي���ة، لكن الثمن يدفع���ه اللبنانيون، س���واء أكان مواطناً عادياً أو 
صناعي���اً أو تاجراً، وقد إستبش���رنا خيراً باإلنتخاب���ات النيابية، لكن 
ال تغيُّرات بش���كل جذري. ويالألسف، األمور إلى تراجع، فيما األزمة 

السياسية واإلقتصادية التي تعصف بالبالد مستمرة«.
في المقابل يش���رح بكداش اإليجابي���ات التي حصدتها الصناعة 
اللبناني���ة ف���ي ظ���ل األزمة الراهن���ة، وه���ي »أن تدني كلف���ة اإلنتاج 
بنس���بة 50 % عّما كانت عليه في العام 2019، فتح المجال للتوجه 
نحو أس����واق جديدة، وإتس����اع حجم الصناعة اللبنانية في الس����وق 
المحلي����ة أكث����ر من 4 أضعاف، حيث كان حج����م الصناعة الوطنية 
نح����و 15 %، بينم���ا يق���ارب راهن���اً نح���و 70 %، وال س���يما المواد 
اإلس���تهالكية واألطعمة، لكن ذلك يترافق مع تراجع القدرة الشرائية 

لدى المواطنين بإستثناء األطعمة واألدوية«. 
 باسمة عطوي

بكداش:

تدني كلفة اإلنتاج بنسبة 50 %
 فتح أسواقًا جديدة 
ووّسع حجم الصناعة

 محليًا 4 أضعاف
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بمصادره��ا  الطاق��ة  ت��ؤدي 
ف��ي  أساس��يًا  دورًا  المتنوع��ة 
اإلجتماعية  التنمي��ة  تحقيق 
واإلقتصادي��ة وهذا م��ا توافق 
الدولي��ة،  المنظم��ات  علي��ه 
المتحدة  وعل��ى رأس��ها األم��م 
األجنبي��ة  ال��دول  وحكوم��ات 
والعربي��ة. بمعنى آخ��ر، باتت 
محوري��ة  حاج��ة  الطاق��ة 
بالنس��بة إلى كل تحد تواجهه 
ال��دول، س��واء م��ن أج��ل فرص 
ر المناخ أو  العمل أو األمن أو تغيُّ
إنتاج األغذية أو زيادة الدخل.

مقابالت

تُشكل نحو 26 % من حجم إنتاج الكهرباء في العالم

 وقد تصل إلى 86 % في 2050

سيداوي: الطاقة البديلة وسيلة لبناء إقتصاد أكثر إستدامة 
وللتنوع اإلقتصادي واإلجتماعي

وهبه: منطقة الخليج تمتلك مساحات هائلة تحصل على إشعاع شمسي 
ضخم وهو أمر ال يتوافر في كثير من دول العالم

وفي ظل اإلرتفاع المس��تمر في أس��عار الطاقة  التقليدية عالميًا، 
وضرره��ا البيئ��ي، تعمل ال��دول ومنها ال��دول العربية عل��ى زيادة 
تولي��د الطاق��ة المتج��ددة -التي ال تنف��د- في تولي��د الكهرباء. 
مصر والس��عودية واإلمارات والمغرب، ل��كل منها مجّمعات للطاقة 
الشمس��ية توصف بأنها األكبر في العالم، والتي تس��تقبل كميات 
هائلة من الطاقة الشمس��ية دفعتها إلى وضع السياس��ات الالزمة، 
وخط��ط طموحة لتطوير وتنفيذ مش��روعات ضخم��ة في توليد 

الكهرباء من هذا المصدر النظيف.

زات للتحول نحو الطاقة البديلة محفِّ

ه���ذا التح���ّول الذي تنتهج���ه الدول العربي���ة نحو إنت���اج الطاقة 
البديل���ة، ال يمن���ع وجود تف���اوت وإختالف في إس���تخدامها ألغراض 
التنمي���ة اإلجتماعي���ة واإلقتصادية، وفي هذا االطار تش���رح رئيس���ة 

قسم الطاقة في لجنة األمم المتحدة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي 
آس���يا »اإلسكوا«  راضية سيداوي  لمجلة »إتحاد المصارف العربية« 
أن »هن���اك أوجه إختالف وتش���ابه بي���ن الدول العربية ف���ي تعاطيها 
م���ع الطاقة البديلة، س���واء لجه���ة التقدم الُمحرز ف���ي مجال الطاقة 
المتجددة والمستدامة، بهدف الحصول على الطاقة أو لجهة إعتماد 

الطاقة المتجددة والكفاءة في إستخدامها«.  
تضي���ف س���يداوي: »في م���ا يتعل���ق بالطاقة المتج���ددة، نجد أن 
البل���دان المس���توردة للنف���ط  مث���ل األردن وفلس���طين ولبن���ان، ودول 
المغ���رب العرب���ي، لديها محّف���زات أكبر إلعتماد الطاق���ة المتجددة، 
وه���ذا ال يعن���ي أن البل���دان المنتجة للنفط لم تُح���رز تقدماً في هذا 
المجال أيضاً، وهي اآلن من أفضل الدول في العالم، وليس فقط على 
الصعيد العربي  في اإلستثمار بالطاقة المتجددة، وتأتي في مقدمهم 
المملكة العربية السعودية، واإلمارات العربية المتحدة، ودول الخليج 
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عموماً«، الفتة إلى أننا »سنشهد 
في األعوام المقبلة إس���تثمارات 
أكبر في إس���تخدام هذه الطاقة 
إلنت���اج الكهرباء. وم���ن المرّجح 
أن يصل���وا إلى أهدافهم في هذا 
المج���ال، حيث س���ّجلت المملكة 
العربية الس���عودية السعر األقل 
عالمياً في إنتاج الطاقة البديلة، 
وبحس���ب األرق���ام تُع���ّد المملكة 

راضية سيداوي

المغربي���ة من أعلى ال���دول العربية إنتاجاً للكهرباء بواس���طة الطاقة 
البديلة وتتبعها األردن وفلسطين«.

وترى س���يداوي أن »دول الخليج تعتمد إس���تخدام الطاقة البديلة 
إلنتاج الكهرباء كأحد األهداف إلحداث تغّيرات جذرية في إستخدام 
الموارد، وكجزء من تفعيل دور المرأة والش���باب، بمعنى آخر المقّوم 
األول في البلدان النفطية لتوليد الطاقة البديلة هو ترشيد إستخدام 
الم���وارد، ألنها تعاني ش���حاً في المياه وال يُمك���ن القيام بعملية تحلية 
المي���اه إالَّ عب���ر إس���تخدام الطاقة الكهربائية. أما بالنس���بة إلى دول 
المغرب العربي التي هي تونس والمغرب والجزائر، فإنها تهدف إلى 

محاربة التصّحر الذي زادت نسبته خصوصاً مع تغيُّر المناخ«.
وتوضح س���يداوي أن »الغاز ليس من الطاقات المس���تجدة، وهو 
يُستخدم إلنتاج الكهرباء، وبالنسبة إلى دول الخليج، إذا إستمرت في 
نمط اإلنتاج واإلستهالك عينه حتى العام 2040، فستتعرض ثرواتها 
لنفاد في المخزون«، الفتة إلى أن »هذا األمر يترافق مع وجود ضغط 
عالم���ي على ال���دول الخليجية المنتجة للبت���رول والغاز للتخفيف من 

إستخراج هذه الطاقات وإستهالكها كونها مضرة للبيئة«.
 وتش���ير سيداوي إلى أن »الدول األوروبية التي من المفروض أن 
تس���تثمر وتس���اعد البلدان األقل نمواً في توفير طاقة صديقة للبيئة، 
تضع اللوم على دول الخليج،  معتبرة أن عليها تنظيم عملية إستخراج 
الطاق���ة، لذلك هذه البل���دان الخليجية لديها حاف���ز كبير على إنتاج 
الطاق���ة النظيفة، وخصوصاً أن 90 % من إيرادات هذه الدول تأتي 
من البترول والغاز والمنتجات البترولية، ومع تغيُّر أسعار هذه المواد 
في الس���وق العالمية، وخصوصاً مع جائحة كورونا تتعرض لخس���ائر 

كبيرة«.
وتشرح سيداوي »أن هذه الدول المنتجة للنفط تأثرت ميزانياتها 
س���لباً خالل  الجائحة بفعل إنخفاض أس���عار النف���ط عالمياً، وحين 
تك���ون كل إس���تثمارات ال���دول وإقتصاداته���ا متعلقة ب���اإلرادات التي 
س���تجنيها بع���د إس���تخراج البترول، فه���ذا يعني أن إقتص���ادات هذه 
البلدان س���تعاني نقصاً في اإلستقرار، وهذا ما يُؤثر سلباً على باقي 

القطاعات اإلقتصادية في هذه البلدان«.
وتذكر س���يداوي أنه »خالل السنوات العشر األخيرة أقدمت  كل 
من قطر والسعودية على وضع إستراتيجيات للتنّوع اإلقتصادي فيها، 

ولي���س اإلكتف���اء ببناء إقتصادهما عل���ى إنتاج البت���رول والغاز فقط، 
وم���ن العوامل التي أدت إلى هذا اإلتجاه ه���و التغّير المناخي وأيضاً 
دة على أن »الطاقة البديلة  الضغط الدولي للتقليل من تأثيراته«، مشدِّ
تساعد في خلق فرص عمل لشرائح واسعة من المجتمع، أي الشباب 
والمرأة، وبناء إقتصاد أكثر إس���تدامة وهي وسيلة للتنوع اإلقتصادي 
واإلجتماعي. والدول الخليجية ال تعتمد فقط على الطاقة المتجددة، 
بل أيضا على الهيدروجين، وترشيد إستعمال موارد الطاقة مهما كان 

مصدرها بطريقة شمولية«.

اإلقتص���ادي  المي���زان  ف���ي 
يش���رح الدكت���ور محم���د س���ليم 
وهب���ه )خبير إقتصادي وأس���تاذ 
محاضر ف���ي الجامعة اللبنانية( 
المص���ارف  »إتح���اد  لمجل���ة 
العربية« أن »دول العالم تتسابق 
منذ بداي���ة الق���رن، للتحّول إلى 
الطاق���ة النظيف���ة والتخلّص من 
الوقود األحفوري، الذي س���اهم 
ف���ي تغيي���ر المن���اخ واإلحتباس الح���راري، وتزايد ه���ذا اإلهتمام مع 
الحرب الروسية - األوكرانية، وما أفرزته من إرتفاع كبير في أسعار 
الطاق���ة من نفط وغ���از وغيرها«، الفتاً إلى أنه »لم يقتصر تبني دول 
العالم سياسات داعمة لقطاع الطاقة المتجددة على الدول المستوردة 
للنفط، بل إمتدت دائرة الدول التي تدعم الطاقة المتجددة لتش���مل 
دوالً منتج���ة للنف���ط، حيث تُحّتم العقالنية اإلس���تعداد لم���ا هو آٍت، 
واإلس���تثمار في طاقة المس���تقبل التي ربما لن تكون الطاقة النفطية 
اآليلة للنضوب، وال الطاقة النووية التي تراجع اإلستثمار فيها بشكل 

واضح في اآلونة األخيرة، نظراً إلى مخاطرها المرتفعة«.
يش���رح وهب���ه أن »مص���ادر الطاقة المتج���ددة تنحص���ر حالياً في 
الطاقة الشمس���ية، والري���اح، والكهرومائية، والم���ّد والجزر، والحرارة 
األرضي���ة، والكتل���ة الحيوية، وأصبحت تش���كل نح���و 26 % من حجم 
إنت���اج الكهرباء في العالم، وتتوق���ع وكالة الطاقة الدولية )IEA( زيادة 
حصة الطاقة البديلة إلى نحو 30 % في حلول عام 2024، كما تتوقع 
الوكال���ة الدولي���ة للطاقة المتجددة أن تصل نس���بة إس���تخدام الطاقة 

المتجددة في المجتمعات إلى 86 % في حلول العام 2050«.

 والس���ؤال الذي يُطرح هنا، هل يُمكن تصنيف الدول العربية إلى 
مرات���ب لجهة اإلهتمام بالتح���ول الى الطاقة البديل���ة؟ يجيب وهبه: 
»باإلرتكاز إلى مؤش���ر ش���ركة »إرنست أند يونغ« للدول األكثر جاذبية 
ف���ي قطاع الطاقة المتجددة، وضمت القائمة 40 دولة من ضمنها 3 
دول عربية. حيث حلّت الواليات المتحدة في المركز األول بالمؤش���ر 
مس���جلة 72.8 نقطة، أما عربياً فقد تصّدرت المغرب الدول العربية 

 الدكتور محمد سليم وهبه 
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الثالث المذكورة في المؤشر، وحصدت المملكة المغربية 58.1 نقطة 
وج���اءت في المرتب���ة 16 عالمياً، فيما جاءت مصر في المركز الثاني 
عربي���اً وال����19 عالمياً، حيث حصدت مص���ر 57.8 نقطة، أما األردن 
فق���د جاء في المرك���ز الثالث ضمن ال���دول العربي���ة، والمركز ال�38 

ضمن تصنيف دول العالم، حيث سّجل األردن 51.5 نقطة«.
يضي���ف وهب���ه: »أعلن���ت جامعة ال���دول العربية ف���ي العام 
2013 مب���ادرة لنش���ر الكهرباء النظيفة الت���ي إلتزمت بموجبها 
بزيادة قدرة المنطقة من الطاقة المتجددة في مختلف أنواعها 
م���ن 12 غيغاواط في العام 2013 إل���ى 80 غيغاواط في حلول 
العام 2030. وبحس���ب تقرير »إنرجي مونيتور« عن أكثر الدول 
العربي���ة إنتاج���اً للكهرباء النظيفة، تس���عى ال���دول العربية إلى 
إقامة محطات للطاقة الشمس���ية، وطاق���ة الرياح يبلغ إجمالي 
إنتاجه���ا 73.4 غيغ���اواط، منه���ا 60.9 غيغ���اواط س���تُنتج في 
حل���ول 2030«، الفت���اً إلى أن »اإلمارات العربي���ة المتحدة تُعد 
عل���ى رأس قائم���ة ال���دول العربية األكث���ر إنتاج���اً للكهرباء من 
الطاقة الشمس���ية، إذ تنتج محطات الطاقة الشمسية بها 2.6 
غيغ���اواط من الكهرب���اء، بينما تحتل مصر قائم���ة أكثر الدول 
العربي���ة إنتاجاً للكهرب���اء النظيفة من طاقة الري���اح بنحو 1.6 
غيغ���اواط، في حين تنت���ج مصر 1.9 غيغاواط من الكهرباء من 
محطات الطاقة الشمس���ية، ليبلغ إجمالي اإلنتاج من الكهرباء 
النظيفة )الشمسية والرياح( نحو 3.5 غيغاواط، ما يضعها في 

صدارة قائمة الدول العربية«.

اأ�صباب توجه دول الخليج اإلى الطاقة البديلة 

يش���رح وهب���ه أن »هناك العدي���د من العوامل ق���د تكون عاماًل 
ها  دافع���اً للتوج���ه نح���و الطاق���ة البديل���ة في بل���دان الخلي���ج، أهمُّ

الطاقة المتجددة عصب ال� 50 عامًا المقبلة في اإلمارات

القناعة الراس���خة ل���دى بعض 
أن عص���ر  الخليجي���ة،  ال���دول 
النفط ق���ارب على اإلنتهاء، وال 
ب���د م���ن تنويع مص���ادر الطاقة 
واإلس���تفادة من اإلنتاج الحالي 
لتصدي���ره بش���كل كام���ل، بع���د 
توفير ما يتم إس���تهالكه محلياً، 
وإستغالل الثروات الحالية في 
بني���ة طاق���ة نظيفة مس���تدامة 
تضمن لها الري���ادة في الطاقة 
أن  إل���ى  مش���يراً  مس���تقباًل«، 
»دول الخلي��ج تواجه، بوصفه��ا 
مرك�����ز إنت��اج النف�����ط والغ��از، 
تح�����ّدي التكّي�����ف المجتمع���ي 
م���ن وص���ول م���وارد بديل���ة من 
الطاق���ة إلى الس�����وق، والتي تترافق مع تقلب���ات الطلب والظروف 
الجيوإس��تراتيجية الش��ديدة اإلضطراب. وهنا على سبيل المثال، 
نذكر مش���روع ديزرت���ك )DESERTEC( العمالق، الذي يس���عى 
القائمون عليه لربط ش���بكات الطاقة في ش���مال أفريقيا بشبكات 
الطاق���ة في أوروب���ا، بهدف توليد الطاقة الشمس���ية من الصحراء 

الكبرى، وتزويد أوروبا بحاجتها منها«.
يضي����ف وهب����ه: »التحدي الكبير لبل����دان الخليج، التي يعتمد 
فيها الس������لم اإلجتماعي على إس������تهالك غير محدود للطاقات 
المدعومة، يتجلّى في خفض وتيرة اإلس����تهالك، وتطوير طاقات 
بديل����ة بهدف حفظ المحروق����ات التقليدية للتصدير. وخصوصاً 
أن منطق����ة الخلي����ج تمتلك مس����احات هائلة تحصل على إش����عاع 
شمس����ي ضخم، وه����و أمر ال يتواف����ر في كثير م����ن دول العالم«، 
الفت����اً إلى أن »موقعها الجغرافي ووضعها األمني المس����تقر يُتيح 
له����ا مواصلة لعب دور المنتج األساس����ي لطاق����ة العالم. علماً أن 
أبوظب����ي أصبحت المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة 
»إيرين����ا« منذ الع����ام 2011، كما أعلن وزير النفط الس����عودي في 
ر  ر للنفط إل����ى ُمصِدّ العام نفس����ه أن بالده س����تتحّول م����ن ُمصِدّ
للطاق����ة الكهربائي����ة، وذل����ك ع����ن طريق اإلس����تثمار ف����ي الطاقة 

الشمسية بشكل رئيسي«.

كورونا والطاقة البديلة

ويوض���ح وهبه أن »أزمة كورونا س���لّطت الضوء بش���كل أكبر على 
م���دى خطورة ربط اإلقتصادات بمصير الطاقة والتي قد تتعّرض مع 
أّي أزمة لتغّيرات مفاجئة في األس���عار، وفي ظل ما ش���هدته أس���عار 
النف���ط والغ���از العام الماضي من هبوط قوي مع اإلنتش���ار الواس���ع 
والمفاج���ئ لفيروس كورونا، كان من الصع���ب التنبؤ به، وهو ما أبرز 
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م���دى أهمية زيادة حصة الطاقة 
المتج���ددة ف���ي مزي���ج الطاق���ة 
ألّي دول���ة، بمثاب���ة أحد خطوط 
الدفاع التي تحمي الدول، سواء 
المس���توردة أو المصّدرة للوقود 
األحفوري من تقلّبات األس���عار. 
كم���ا وأنه ورغم اإلرتف���اع الكبير 
الذي شهدته األسعار منذ بداية 
الع���ام 2022 وحت���ى اآلن، ف���إن 
حال���ة من ع���دم اليقي���ن ال تزال 
المس���يطرة عل���ى واق���ع أس���عار 

النفط«.
وي���رى وهب���ه أن »الضغ���ط 
الدول���ي لموضوع تغّي���ر المناخ، 
دفع ال���دول الخليجية إلى وضع 

المغرب األول في الطاقة المتجددة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

إستراتيجية للتحّول نحو الطاقة النظيفة، رغم أنها أكبر دول العالم 
المصّدرة للغاز والنفط، وذلك لتنويع مصادر الطاقة واإلستفادة من 
الم���وارد الطبيعي���ة األخرى، ولمواكبة الس���باق العالمي نحو الحياد 
الكربون���ي إليقاف مخاطر التغيُّر المناخي ونتائجه الخطيرة«، الفتاً 
إل���ى أنه »لتجّنب آثار تغّير المناخ، يج���ب خفض اإلنبعاثات بمقدار 
النص���ف تقريباً في حل���ول العام 2030 والوصول بها إلى مس���توى 
الصفر ف���ي حلول العام 2050، ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى التخلص 
م���ن إعتمادنا على الوقود األحفوري واإلس���تثمار في مصادر بديلة 

للطاقة تكون نظيفة ومتاحة«.

 ما هو مردود هذا التحول على قطاعاتها؟ 

يجيب وهبه »إنتش���ر مفهوم الطاق���ة المتجددة منذ العام 2010، 
ك���ون تقنياتها أصبحت أقل كلفة وأكثر كفاءة من ذي قبل، ففي مطلع 
األلفية كانت تكلفة إنتاج الواط الواحد من الطاقة عن طريق الخاليا 
الكهروضوئية وبشكل عام، يبلغ نحو 5 دوالرات، فيما وصلت إلى ربع 
دوالر ف���ي حلول العام 2020، وينطبق األم���ر ذاته على إنتاج الطاقة 
ع���ن طريق الم���راوح الهوائية، التي أصبحت الصي���ن والهند من أهم 

منتجيها في العالم، مما ساهم في إنخفاض تكلفتها«.
يضيف وهبه: »يُقّدر الس����عر التعادلي لتوليد ميغا واط/ساعة 
كهرباء بالطاقة الشمس����ية بنحو 34.7 دوالراً لبرميل النفط و5.9 
دوالرات لمليون قدم مكعب غاز، وكالهما أقل من متوسط األسعار 
العالمية، مما يجعل من الطاقة الشمسية بدياًل مجدياً، علماً بأن 
الع����روض التي تلقتها مش����روعات التوليد بالطاقة الشمس����ية في 
دول الخلي����ج كانت أق����ل من ذلك، ووصلت إلى نح����و 23.4 دوالراً 
لتوليد ميغا واط/س����اعة أواخر العام 2017«، الفتاً إلى أن »إحدى 
الدراس����ات ت����رى أنه إس����تناداً إل����ى التعرفة الواردة ف����ي العروض 

الفائزة بمش����اريع توليد الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمس����ية في 
كل من الس����عودية واإلمارات خالل عامي 2016 و2017، فإن سعر 
تع����ادل النفط والغاز في حال اس����تخدامهما ف����ي التوليد عند تلك 
التعرف����ة يصل إلى نحو 17.3 دوالراً للبرمي����ل و2.96 دوالر للقدم 
المكعب من الغاز، وأنه حتى إذا تّمت إضافة تكلفة إنقطاع التغذية 
الناتج����ة عن الطاقة الشمس����ية، فإن األخيرة س����تبقى مجدية في 

تلك الدول«.
ويش���رح وهبه أنه »نظراً إلى المردود، فقد توجهت اإلمارات إلى 
إس���تثمار نحو 600 مليار درهم )163.3 مليار دوالر( في حلول العام 
2050 لتلبي���ة الطلب المتزايد على الطاقة، مع اإلتجاه إلى الحّد من 
البصمة الكربونية في توليد الكهرباء بنسبة 70 %، مما يؤدي بدوره 
إلى تحقي���ق وفورات قدرها 700 مليار درهم )190.6 مليار دوالر(«، 
الفت���اً إلى أنه »على صعيد الس���عودية، تُخّط���ط المملكة لتوليد نحو 
50 %  م���ن الكهرباء عبر مص���ادر الطاقة المتجددة في حلول العام 
2030، في إطار مس���اعي خفض إنبعاث���ات الكربون، حيث إن تكلفة 
إنتاج الطاقة المتجددة والشمس���ية في المملكة تبلغ 1.2 سنت للكيلو 
واط ف���ي الس���اعة الواحدة مقارنة ب� 15 س���نتاً لمنتجين آخرين. كما 
وته���دف المملك���ة إلى أن تكون  50 % من إس���تثماراتها في مصادر 

الطاقة متجددة ومستدامة«.   
 ويخت���م وهبه: »رغ���م اإلتجاه الخليج���ي نحو الطاق���ة النظيفة، 
ف���إن مراقبي���ن يعتقدون أن دول الخليج ال تزال متأخرة عن نظيراتها 
م���ن الدول الرائدة في  هذا المج���ال، رغم أنها أفضل مناطق العالم 
جاهزي���ة لتنفي���ذ مش���اريع الطاقة الشمس���ية؛ بس���بب إتس���اع رقعة 

الصحارى فيها«.

 مجلة إتحاد المصارف العربية
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األخبار والمستجدات

في إطار الجهود المبذولة على مس���توى الدولة لتحقيق التمكين 
اإلقتص���ادي للمواطنين والش���ركات، بما يتماش���ى وأه���داف التنمية 
المس���تدامة ورؤية مصر 2030، قام البنك المركزي المصري بصوغ 
إستراتيجية الش���مول المالي )2022-2025(، بما يهدف إلى تعزيز 

الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو اإلقتصادي.
ت اإلستراتيجية على أساس علمي، وذلك إعتماداً على  وقد أُعدَّ
نتائج المسح الميداني للخدمات المالية، الذي نُّفذ على عّينة ممثلة 
لألفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر )القطاع 
الرسمي وغير الرسمي(، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
واالحص���اء، وبدعم فّن���ي من اإلتح���اد األوروبي، والوكال���ة األلمانية 
للتع���اون الدولي )GIZ(، وهو ما يعكس الش���راكة اإلس���تراتيجية مع 

شركاء التنمية.

م���ن جهة أخ���رى، تقديراً لجهود البنك المرك���زي المصري، في تعزيز 
الش���مول المالي ودعم التمكين اإلقتصادي للمواطنين والشركات، وتيسير 
وص���ول الخدم���ات المصرفي���ة والمالية إلى جميع فئ���ات المجتمع، حصد 
البن���ك المرك���زي المص���ري النصيب األكبر م���ن جوائز التحال���ف الدولي 
للشمول المالي )Alliance for Financial Inclusion(، والذي يضم 
ف���ي عضويت���ه أكثر من 101 مؤسس���ة مالية وبنوك مركزي���ة وجهات رقابية 

من 89 دولة.
 جاء ذلك خالل المشاركة في فعاليات المؤتمر السنوي ال� 12 للتحالف 
الدولي للش���مول المالي في البحر الميت في األردن خالل ش���هر سبتمبر/ 
أيل���ول 2022، حي���ث فاز البن���ك المركزي المصري بجائزت���ي اإلبتكار في 
الخدمات المالية الرقمية، واإللتزام بتحقيق مس���تهدفات الشمول المالي، 
وذلك من بين خمس جوائز يُقّدمها التحالف سنوياً، كما تم تكريمه لوصوله 
للتصفية النهائية - ضمن 3 دول - لجائزتي التميُّز المؤّسس���ي والش���مول 

في سياق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

»المركزي المصري« يُطلق إستراتيجية الشمول المالي )2025-2022( 
المالي للشباب.

ويأتي هذا اإلنجاز نتيجة الدعم الكبير من مختلف مؤسس���ات الدولة 
المعنية بالش���مول المالي، باإلضافة إلى التع���اون المثمر مع كافة الجهات 
والمؤسس���ات على المس���تويين الدولي والمحلي وال���ذي كان له أكبر األثر 
ف���ي تحقيق ه���ذه النتائج المميزة، الت���ي تعكس حجم المجه���ود الذي يتم 
بذل���ه لتعزيز رؤي���ة مصر لتحقي���ق التنمية المس���تدامة، وخصوصاً في ما 
يتعل���ق بإتاحة الخدمات المالية والمصرفية الرقمية لكافة فئات المجتمع، 

والتوّسع في تحقيق نسب الشمول المالي المستهدفة. 

مذكرة تفاهم مع مجموعة »التنمية الإفريقي« 

عل���ى صعي���د آخ���ر، ف���ي إط���ار توجيه���ات الرئيس عب���د الفتاح 
السيس���ي، بتعزيز التع���اون مع الدول اإلفريقية ف���ي كافة المجاالت، 
ع���ت مص���ر ممثل���ة بالبنك  وف���ي مقدمه���ا التع���اون اإلقتص���ادي، وقَّ
المركزي المصري مذكرة تفاهم مع مجموعة بنك التنمية اإلفريقي، 
إلس���تضافة اإلجتماعات الس���نوية للمجموعة ما بي���ن 22 مايو/ أيار 

2023، و26 منه، في مدينة شرم الشيخ.
ع اإلتفاقية عن مصر، حسن عبد اهلل، محافظ البنك المركزي  وقَّ
المص���ري، وعن مجموعة بنك التنمية اإلفريقي فينس���نت إنميمياال، 
األمي���ن الع���ام للمجموعة، في حضور أحمد زاي���د، المدير التنفيذي 
لمص���ر وجيبوتي في مجموعة بن���ك التنمية اإلفريقي وعميد مجلس 

إدارة مجموعة البنك.

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبداهلل 
واألمين العام لمجموعة بنك التنمية اإلفريقي 

فينسنت إنميمياال
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أعل���ن بنك القاهرة إرتفاع زيادة صافي أرباحه 
خالل النصف األول من العام 2022 لتسجل 1.84 
ملي���ار جنيه مقابل 1.82 ملي���ار جنيه خالل الفترة 

عينها من العام 2021.
وأفاد البنك، في بيان في شأن القوائم المالية 
المس���تقلة للبن���ك خ���الل النصف األول م���ن العام 
2022، أن تل���ك الزي���ادة جاءت مدفوع���ة بارتفاع 
صاف���ي الدخل من العائد مس���جاًل خالل النصف 
األول م���ن العام الجاري 5.9 مليارات جنيه مقارنة 
ب���� 5 مليارات جنيه خالل النص���ف األول من العام 

2021 وبنسبة نمو بلغت 17 %.
كما إرتفع صافي الدخل من األتعاب والعموالت 
بنحو 25 % ليسجل 1.1 مليار جنيه مقارنة ب� 0.9 
ملي���ار جنيه جنيه خ���الل النص���ف األول من العام 
2021 مما أدى الى نمو اإليرادات التشغيلية بنسبة 

بنك القاهرة

أرباح بنك القاهرة ترتفع إلى 1.84 مليار جنيه 
خالل النصف األول من 2022

20 % لتصل إلى 7.4 مليارات جنيه مقارنة ب� 6.1 مليار جنيه خالل 
الفترة عينها المقارنة.

وبحس���ب البنك، بلغت األرباح قب���ل الضرائب 3.1 مليارات جنيه 
مقاب���ل 2.9 ملي���ار جنيه خالل النصف األول من العام 2021 بنس���بة 

نمو 6 %.
وأوض���ح البن���ك »أن إجمالي محفظة الق���روض للعمالء والبنوك 
ارتف���ع بنح���و 14 مليار جنيه خ���الل النصف األول م���ن العام الجاري 
لتصل إلى 123.8 مليار جنيه في نهاية يونيو/ حزيران 2022 بنسبة 

نمو 13 % مقارنة بنهاية ديسمير/ كانون األول 2021.
وحقق���ت محفظ���ة قروض الش���ركات الكب���رى والبن���وك ارتفاعاً 
لتص���ل إلى نح���و 61.3 مليار جنيه في نهاي���ة النصف األول من العام 
2022 مقارن���ة ب���� 54 ملي���ار جنيه في نهاية العام 2021 بنس���بة نمو 

بلغت 13 %.
وأف���اد بن���ك القاهرة أنه حرص خ���الل النص���ف األول من العام 
2022 على المش���اركة في تمويل كبرى المشروعات سواء من خالل 
تمويل مشروعات حكومية أو تنموية بمختلف القطاعات ومن أبرزها 

قطاعات اإلنشاءات والتطوير العقاري والبترول والقطاع الغذائي.
وإرتفع���ت الح���دود النقدي���ة لمحفظ���ة قط���اع التموي���ل الهيكلي 
والقروض المشتركة خالل النصف األول بقيمة 3.6 مليارات جنيه.

وإرتفعت محفظة البنك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
إلى 14.6 مليار جنيه في نهاية يونيو/ حزيران 2022 مقارنة ب� 11.7 

مليار جنيه في نهاية العام 2021 بنسبة نمو بلغت 24.5 %.
وبلغ���ت محفظ���ة الق���روض متناهي���ة الصغر ف���ي نهاي���ة يونيو/ 
حزي���ران 2022 نح���و 6.18 مليار جنيه مقاب���ل 5.58 مليار جنيه في 
نهاية العام 2021 بنس���بة نمو بلغت 11 %، مما أدى إلى ارتفاع عدد 

عمالء المحفظة بنحو 10 % خالل الفترة.
وإرتفع���ت محفظة قروض التجزئة بنح���و مليار جنيه بمعدل نمو 
9 % خ���الل النص���ف األول من العام الجاري مقارن���ة بنهاية 2021، 
ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 41.7 مليار جنيه في نهاية النصف 
األول م���ن الع���ام 2022، كما بلغت محفظة التموي���ل متناهي الصغر 
6.2 ملي���ارات جنيه في نهاية يوني���و/ حزيران بمعدل نمو 11 % عن 

العام المالي 2021.
وأش���ار البن���ك إل���ى أن التق���دم الملحوظ ف���ي أدائه ف���ي مجال 
التجزئ���ة المصرفي���ة يعود إل���ى التنوُّع في نوعية الق���روض الموجهة 
للعم���الء، حيث تم التركيز على ش���رائح عديدة من العمالء كموظفي 
الحكوم���ة والقط���اع العام وقط���اع األعم���ال العام وموظف���ي القطاع 
الخاص، وأصحاب األعمال وأصحاب المعاش���ات وأصحاب الودائع 

والشهادات اإلدخارية. 

األخبار والمستجدات
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م���ن جهة أخرى، وقع بن���ك القاهرة عقد رعاية م���ع بطلة ألعاب 
الق���وى المصرية بس���نت حميدة، صاحبة ذهبيت���ي 100م و200م في 
دورة ألع���اب البحر المتوس���ط، وذلك ضمن جه���ود البنك المتواصلة 

لدعم المواهب المصرية في كافة المجاالت وال سيما الرياضية.
وأعرب طارق فايد، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لبنك 

بنك القاهرة يرعى ب�صنت حميدة 

بطلة ذهبّيتي دورة األعاب البحر المتو�صط

القاه���رة، عن »إعت���زازه لرعاية أبطال مصر ف���ي مختلف المجاالت 
الرياضي���ة«، موضحاً »أن الهدف األساس���ي م���ن رعاية أبطال مصر 
الرياضيي���ن هو تحفيز الالعبي���ن لتحقيق المزيد من اإلنجازات التي 
ترفع إس���م مصر عالمياً في مختلف المحافل الدولية، وال سيما بعد 

النجاحات التي حققها أبطال مصر على المستوى العالمي«.
وأش���ار فايد إلى »أن عقد الرعاية يمت���د لثالثة أعوام من خالل 
تقدي���م كاف���ة س���بل الدعم لالعب���ة إلح���راز المزيد م���ن البطوالت، 
إنطالًق���اً م���ن دور البنك الري���ادي في دعم الرياض���ة المصرية، وما 
تُمثل���ه من أهمية بالغة للش���باب المصري، والتي تُس���هم في صناعة 
أجي���ال جديدة من الرياضيين، عبر توفي���ر جميع اإلمكانات الالزمة 

للمواهب الرياضية«.
م���ن جهتها، أك���دت هايدي النح���اس رئيس قط���اع اتصاالت 
المؤسس���ة والتنمية المس���تدامة »حرص بن���ك القاهرة على دعم 
ومس���اندة القط���اع الرياض���ي، من خ���الل جهود عدي���دة أبرزها 
مشاركة البنك فى مبادرة البنوك لرعاية ودعم األنشطة الشبابية 
والرياضي���ة الت���ي تنظمه���ا وزارة الش���باب والرياض���ة المصرية 
بالتنس���يق م���ع إتحاد بنوك مص���ر، ورعاية الفعالي���ات واألحداث 
الرياضية التي تُسهم في تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة 
في مختلف أنواعها، ومنها مبادرة »دراجتك صحتك«، إلى جانب 
دع���م أبطال مصر الرياضيين ومس���اندتهم فى مختلف األحداث 
الرياضية، ومنهم بطلة اإلسكواش العالمية نور الشربيني، فضاًل 
عن رعاية البنك لإلتحاد المصري لكرة السلة واإلتحاد المصري 

للبادل«.

األخبار والمستجدات

أعلن بيت التمويل الكويتي »بيتك«، 
 %  97 نس���بة  عل���ى  اإلس���تحواذ 
األهل���ي  مجموعة البن���ك  م���ن 
مجموعة  وتمتل���ك  المتحد البحريني���ة. 
البن���ك األهلي المتحد وح���دة مصرفية 
لها في مص���ر، وبعد إنته���اء اإلجراءات 
القانونية من عملية اإلس���تحواذ س���يتم 

الشروع في تغيير العالمة التجارية إلى »بيتك« بعد موافقة البنك المركزي 
المصري.

وشرعت بنوك خليجية في اإلستحواذ على وحدات مصرفية 
تابع����ة لبنوك لبنانية في مص����ر، حيث إقتنص بنك أبوظبي األول 
صفقة ش����راء بنك عوده مصر خالل العام 2021، في أول عملية 

بيت التمويل الكويتي يعلن اإلستحواذ على 97 % من »األهلي المتحد«

إس����تحواذ له ف����ي المنطقة، كذلك 
إس����تحوذ بنك المؤسس����ة العربية 
المصرفية الدولية abc على بنك 
بل����وم مصر الع����ام الماض����ي، بعد 
منافس����ة مع بن����ك اإلم����ارات دبي 

الوطني.
وكان بيت التمويل الكويتي أعلن 
في مايو/ أيار 2022، أنه تلقى قراراً من مجلس إدارة بنك الكويت 
المركزي بإعادة تقييم ش���املة لصفقة إستحواذ »بيتك« على البنك 
األهل���ي المتحد البحريني، بعد إس���تقرار األوضاع، وإتضاح اآلثار 
والتداعيات المترتبة على آثار وباء كورونا للنظر في جدوى عملية 

اإلستحواذ.
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 أعل��ن البن��ك األهلي المصري، توقي��ع عقد تعاون 
ثالث��ي مش��ترك م��ع كل م��ن وزارة المالي��ة وإدارة 
مس��تحقات  ص��رف  لميكن��ة  التعليمي��ة  المني��ا 
العاملي��ن ب��إدارة المني��ا التعليمي��ة وتفعي��ل نظم 
الدف��ع والتحصي��ل اإللكترون��ي، من خالل ش��ركة 
 e-finance تكنولوجيا تش��غيل المنش��آت المالية
التابعة لوزارة المالي��ة، وهو ما تم خالل زيارة وفد 

م��ن البنك األهلي المصري إلى إدارة المني��ا التعليمية ضم كاًل من كريم 
س��وس الرئيس التنفيذي للتجزئ��ة المصرفية والفروع، ونرمين ش��هاب 
الدين رئيس قطاع التسويق واإلتصال المؤسسي، وأحمد سلطان رئيس 
منطق��ة فروع ش��مال الصعيد، وفرق العم��ل المختص��ة، وممثلين لوزارة 

المالية ومحافظة المنيا وإدارة المنيا التعليمية. 
  

وأش���ار كريم س���وس إل���ى »أن البن���ك األهلي المصري ينتهج سياس���ة 
ثابت���ة لتعزيز وإرس���اء مفهوم الش���مول المالي لدى كافة األف���راد، بإعتباره 
إح���دى الركائز األساس���ية لتحقيق التطور اإلقتصادي واإلس���تقرار المالي 
واإلجتماع���ي، لذا يأتي هذا التعاون في إطار إس���تراتيجية البنك لتوس���يع 
مظلة الش���مول المال���ي، وتدعيم خطط الدولة نح���و اإلنتقال لمجتمع أقل 
إعتماًدا على النقد إتساًقا مع رؤية مصر 2030 ومبادرات البنك المركزي 
المص���ري في هذا الش���أن«، مؤكداً »ح���رص البنك على تلبي���ة إحتياجات 
العم���الء الحاليي���ن والمرتقبي���ن على أكم���ل وجه، من خ���الل تقديم باقات 
متنوع���ة من الحل���ول المصرفية التي تلب���ي إحتياجاتهم المالية، إس���تناداً 
لتغّي���رات الس���وق بما يُتي���ح لهم الحص���ول على خدماته���م بأعلى معدالت 

الجودة والكفاءة«.

»الأهلي الم�صري« �صريك موؤ�ص�س 

مع هيئة تنمية �صناعة تكنولوجيا المعلومات 

لمجتمع اإبداع ق�صر ال�صلطان ح�صين كامل

ش���هد قصر الس���لطان حس���ين كام���ل إطالق فاعلي���ات الش���راكة بين 
البنك األهلي المصري كش���ريك مؤس���س مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا 
المعلومات لمجتمع إبداع قصر الس���لطان حس���ين كامل وذلك بالتعاقد مع 
شركةPlug & Play ، في حضور يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة 
البنك، وكريم س���وس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع، وطارق 
حس���ن رئيس مجموعة المش���روعات الصغي���رة والمتوس���طة، وكرم صالح 
رئيس مجموعة اإلس���تثمارات، وإنجي حراز مدير عام الخدمات المصرفية 
الرقمية، وشنتال صباغ نائب مدير عام قطاع تنمية األعمال والخدمات غير 

األخبار والمستجدات

تعاون مشترك بين »األهلي المصري« ووزارة المالية 
وإدارة المنيا التعليمية لميكنة صرف المستحقات

.)Plug & Play( المالية وفرق العمل من مختلف القطاعات وفريق عمل

اإتفاقية تعاون مع »فواتيرك للمدفوعات« 

م���ن جهة أخ���رى، أعلن البنك األهل���ي المصري، توقي���ع إتفاقية تعاون 
مع ش���ركة فواتي���رك للمدفوعات والتي تتولى القيام ب���دور مقدم الخدمات 
التكنولوجية للمدفوعات وميس���ر عمليات الدفع اإللكترونية من خالل بوابة 

الدفع اإللكترونية للبنك األهلي المصري.

بروتوكول تعاون بين »الأهلي الم�صري« 

  CPC »و�صركة »�صي بي �صي م�صر للتطوير ال�صناعي

كما أعلن البنك األهلي المصري، بروتوكول تعاون مع ش���ركة »س���ي بي 
س���ي مصر للتطوير الصناعي«، يهدف إلى توفي���ر التمويل الالزم للوحدات 
زة ف���ي المناطق الصناعية، وتوفير الخدم���ات المصرفية والتمويلية  المجهَّ

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وق���ال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك »إن البروتوكول 
يؤك���د تنفيذ إس���تراتيجية البن���ك في دع���م وتمويل المش���روعات الصغيرة 
والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومبادرات البنك المركزي المصري، مع إلتزام 
البنك بإستكمال مسيرته الداعمة لتلك المشروعات التي تُعدُّ عاماًل رئيسياً 
في دفع عجلة التنمية اإلقتصادية، وتحقيق أهداف التمويل المس���تدام بما 
يضمن سرعة تنفيذ هذه المشروعات، وإتاحة كافة التيسيرات لها لما تُمثله 
م���ن قيمة مضاف���ة لإلقتصاد القوم���ي، إضافة إلى توفي���ر مزيد من فرص 

العمل في مختلف القطاعات«.
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األخبار والمستجدات

أك���دت أمينة محم���د، نائبة 
األمي���ن الع���ام لألم���م المتحدة 
ورئيسة مجموعة األمم المتحدة 
»دع���م  المس���تدامة،  للتنمي���ة 
ف���ي  لمص���ر  المتح���دة  األم���م 
تنفيذ المش���روعات والمبادرات 
المتعلقة بالتخفيف من تداعيات 

التغيُّر المناخي والتنمية«.
جاء ذلك خ���الل كلمتها في 
الجلس���ة االفتتاحي���ة من منتدى 
مصر للتع���اون الدولي والتمويل 
 ،Egypt-ICF2022 اإلنمائي 
ف���ي نس���خته الثاني���ة، وإجتماع 
وزراء اإلقتصاد والمالية والبيئة 
األفارقة، عل���ى مدار أربعة أيام، 

األمم المتحدة تُشيد بإطالق مصر منصة »نُوّفي« للمشروعات الخضراء

)م���ا بين 7 س���بتمبر/ أيلول و10 منه(، تح���ت رعاية وحضور الرئيس 
عبد الفتاح السيسي.

وأشارت أمينة محمد إلى »أن عقد منتدى مصر للتعاون الدولي 
والتموي���ل اإلنمائي في نس���خته الثاني���ة ICF-Egypt 2022   قبل 
فترة وجيزة من إنطالق مؤتمر COP 27 يُعطي رسالة واضحة بأنه 
ح���ان وقت اإلنتقال من التعهدات المناخية إلى مرحلة التنفيذ، حيث 
توجد ضرورة ملّحة اآلن لمواجهة مخاطر تغيُّر المناخ ما يُعّزز أهمية 

التكاتف والتآزر الدولي«.
وأش���ادت أمين���ة محم���د ب����� »إط���الق مص���ر المنص���ة الوطنية 
للمشروعات الخضراء »نُوّفي« حيث تعمل المنصة على تحسين حياة 

األش���خاص لألفضل«، مضيفة أنه »باإلضافة إلى حشد التمويل من 
المجتمع الدولي لمس���اندة مش���روعات المنصة، فإن »نُوّفي« تساعد  
أيضاً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب تسريع تنفيذ 
مش���روعات التكيُّف والصم���ود المناخي ضمن إس���تراتيجية التحوُّل 
المناخي في العام 2050 مع الوصول إلى انبعاثات كربون صفرية«.

م���ت نائ���ب األمي���ن الع���ام لألمم المتح���دة الش���كر للرئيس  وقدَّ
عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية على تنظيم المنتدى، »حيث 
تجتمع مؤسس���ات التمويل الدولية لحش���د التمويالت ودراسة آليات 
تنفيذ المشروعات« مضيفة »أن القارة األفريقية تحتاج إلى مبادرات 

قوية وآليات لتنفيذ اإلستثمارات المتعلقة بالمناخ«.
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اإلتحاد الدولي للمصرفيين العرب يُكرّم »بوبيان« في إسطنبول بجائزة التحّول الرقمي على مستوى الكويت

الدوب: فخورون بكوادرنا الوطنية التي كانت وراء إنجازاتنا الرقمية األخيرة

بشار الدوب متسّلمًا الجائزة من
 األمين العام إلتحاد المصارف العربية الدكتور وسام حسن فتوح  

ك��ّرم اإلتح��اد الدول��ي للمصرفيين الع��رب بنك بوبي��ان، بجائزة 
ل الرقم��ي عل��ى مس��توى الكوي��ت، نتيج��ة  األفض��ل ف��ي التح��وُّ
��ع  اإلنج��ازات الت��ي حّققه��ا ف��ي الس��نوات األخي��رة، ف��ي التوسُّ
ف��ي الخدم��ات والمنتج��ات الرقمي��ة، وف��ي منح عمالئ��ه تجارب 

إستثنائية.
وتسّلم الجائزة نيابة عن البنك، نائب المدير للخدمات المصرفية 
الش��خصية بّشار الدوب  في حفل كبير ُأقيم في مدينة إسطنبول 
)تركي��ا( في حض��ور نخب��ة كبيرة م��ن المصرفيين والمس��ؤولين 

العرب واألجانب.

وأب���دى الدوب فخره وإعت���زازه بهذه الجائزة »الت���ي تُضاف إلى 
سلس���لة إنجازات البنك، وال س���يما أنها جاءت من أعلى المؤسسات 
التي تُمثل البنوك العربية، وهو تأكيد على نجاح إس���تراتيجية البنك 

في التحوُّل الرقمي«.
وأضاف الدوب: »لقد كان العام الحالي ممّيزاً بالنسبة إلى البنك 
على كافة المستويات، وخصوصاً ما يتعلق بالجوائز والتكريمات التي 
حصل عليها، والتي كان آخرها جائزة أفضل بنك إسالمي في العالم 
للخدمات المصرفية الرقمية من »غلوبل فاينانس«. وأكد الدوب »أن 
ه���ذه اإلنجازات تقف وراءه���ا إدارة البنك التي إتخذت إس���تراتيجية 
التح���ّول منهاج���اً لعم���ل البنك منذ س���نوات عديدة، إل���ى جانب قدرة 

الكوادر الوطنية على اإلبداع واإلبتكار، وهو ما أتاح  للعمالء الحصول 
على مجموعة ممّيزة وفريدة من الخدمات الرقمية«.

وختم الدوب »إن الس���نوات األخيرة شهدت إرتفاعاً غير مسبوق 
في قاع���دة عمالء »بوبيان«، الذين يس���تخدمون الحل���ول المصرفية 
الرقمي���ة، وه���و م���ا إرتبط بالنم���و الكبير ف���ي عدد العم���الء، وعدد 

العمليات المصرفية بإستخدام كافة القنوات«.

تزامناً مع إقتراب الس���لطنة لإلحتفال بيوم المرأة الُعمانية الذي 
يص���ادف ف���ي 17 أكتوبر/ تش���رين األول من كل ع���ام، أعلن بنك العز 
اإلس���المي، فت���ح باب الترش���ح لجوائز »ه���ي«  الخاصة بالنس���اء في 
نس���ختها الثاني���ة، وقد ت���م تخصيص ه���ذه الجوائز إمتنان���اً وعرفاناً 
وتقدي���راً لدور المرأة العمانية )المواطنات والمقيمات( ومس���اهمتهن 
له���ذا الوط���ن العزيز،  حيث إن هذه الجوائز تُضاعف الطموح وتُش���دُّ 

من العزم وتُقّوي الثقة وتُلهم النساء القياديات حاضراً ومستقباًل .
وقد إتبع بنك العز اإلس���المي نهجاً مثالياً إلختيار المترش���حات 
والفائ���زات م���ن خالل الموقع اإللكتروني  حيث س���يتم توزيع الجوائز 
في اليوم الذي يُصادف اإلحتفال بيوم المرأة الُعمانية، وستكون هناك 
فترة زمنية للترش���ح مدتها 10 أيام، ويُمكن للمرأة أن تُرشح نفسها أو 
غيرها من النساء التي ترى بأنها تستحق الفوز بإحدى جوائز »هي«.

»العز اإلسالمي« يفتح باب الترشح لجوائز »هي« الخاصة بالنساء في نسختها الثانية  
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أك��د محاف��ظ س��لطة النق��د الفلس��طينية الدكت��ور ف��راس 
ملح��م »أن القط��اع المصرف��ي الفلس��طيني مس��تقر ومتين، 
وأن مؤش��راته المالية والمصرفي��ة من األفضل في المنطقة، 
وذل��ك بفض��ل الجه��ود واإلج��راءات المتخ��ذة عل��ى م��دار 
الس��نوات الماضية، والتي مّكن��ت الجهاز المصرفي من تجاوز 
العدي��د من األزم��ات والتي كان آخرها أزم��ة فايروس كورونا، 
د العديد من القطاعات  وما نتج عنها م��ن ركود إقتصادي هدَّ
اإلقتصادية«، مش��يرًا إلى »أن التدخل الذي قامت به سلطة 
النق��د ضم��ن حزمة م��ن اإلجراءات المدروس��ة، ش��ملت ضخ 
مليارات الش��واكل في السوق، وتقديم التسهيالت للقطاعين 
الع��ام والخ��اص مما أدى إل��ى التخفي��ف من اآلثار الس��لبية 

لألزمة«.

وأضاف المحافظ »لقد نجحت س���لطة النقد في تطبيق أفضل 
المعايي���ر الدولي���ة في الرقابة واإلش���راف على القط���اع المصرفي، 
وبناء ش���بكة األم���ان المالي به���دف الحفاظ على أم���وال المودعين 
وتحقيق اإلس���تقرار المالي«، مشدداً على »أن الجهاز المصرفي هو 
ِعماد اإلقتصاد الوطني والدعامة التي يس���تند عليها في دفع عجلة 
النم���و، والمالذ اآلم���ن لحفظ أموال المودعي���ن وتنميتها«، موضحاً 
»أن الجهاز المصرف���ي ومن خالل دوره في جمع المّدخرات وإعادة 
ضّخه���ا ف���ي اإلقتصاد، ق���ّدم مئ���ات الماليين من الق���روض لتمويل 
المش���اريع اإلنتاجي���ة والتج���ارة وقط���اع الرهن العق���اري والقروض 
السكنية، ويساهم في زيادة حجم اإلستثمارات في شّتى المجاالت«، 
مؤكداً »أن س���لطة النقد تنش���ر بش���كل مس���تمر المؤش���رات المالية 
الرصين���ة للجه���از المصرفي إلط���الع الجمهور والمجتم���ع الدولي 
عليه���ا، وذلك رغم الظروف الفري���دة التي يُعانيها اإلقتصاد الوطني 
وظروف اإلحتالل وإجراءاته، وعدم القدرة على شحن عملة الشيكل 
لتغطية عمليات التجارة البينية، مما يُكّبد اإلقتصاد الوطني خسائر 

كبيرة«.
وأوض���ح المحافظ »أن مع���ّدالت كفاية رأس الم���ال في القطاع 
المصرفي، تفوق النسب المحّددة من لجنة بازل للرقابة المصرفية«، 
مش���يراً إلى »أن سلطة النقد تبنَّت منهجية متحفظة تجاه المخاطر، 

محافظ سلطة النقد: الجهاز المصرفي الفلسطيني قوي ومتين 
ونجحنا في بناء شبكة األمان المالي وفق أفضل المعايير الدولية

الدكتور فراس ملحم 
محافظ سلطة النقد الفلسطينية

وطالبت المصارف بتطبيق سيناريوهات متعّددة لقياس قدرتها على 
���ل وإمتص���اص المخاطر، وزيادة التكوين الرأس���مالي والتحوط  تحمُّ
للمخاط���ر المالية واإلقتصادية والسياس���ية، وأن المصارف ملتزمة 
إع���داد تقاريره���ا المالية وف���ق المعايي���ر الدولية إلع���داد التقارير 

المالية«.
وتُظه���ر البيانات المصرفية تمتُّع المصارف بس���يولة تُمّكنها 
من اإلس���تمرار بتمويل كاف���ة القطاعات اإلقتصادية، وأن نس���بة 
اإلئتم���ان بلغ���ت حوالي 65.5 %، ونس���ب التعّثر أقل من 4.2 % 
والتي تُعتبر األفضل مقارنة بالدول المجاورة، وأن نسبة السيولة 
النقدي���ة حوال���ي 19.8 %، فيم���ا بلغت نس���بة كفاي���ة رأس المال 
حوال���ي 16.7 % وه���ي أعلى من الحّد األدنى لنس���بة كفاية رأس 
المال المحددة بموجب تعليمات س���لطة النقد بنسبة 13 %، وأن 
هذه مؤش���رات تدلُّ على أن الثقة في الجهاز المصرفي في أعلى 

درجاتها.
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الرئيس التنفيذي 

 المدير العام للبنك  
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االس��المي  البن��ك  أعل��ن 
األردن��ي، إص��داره بطاقة فيزا 
بالتينيوم بالتعاون مع ش��ركة 
وذل��ك  العالمي��ة،  كارد  في��زا 
متعامليه  إلحتياج��ات  تلبي��ة 
وتقدي��م مزايا فريدة ُتناس��ب 
أسلوب ونمط حياتهم، وإلتزامًا 
حل��ول  تقدي��م  البن��ك  م��ن 
مصرفي��ة ذات قيم��ة جوهرية 
مضافة، ووفق أحدث التقنيات 
الحديثة والمتوافقة مع أحكام 
ومبادئ الش��ريعة اإلس��المية.

»اإلسالمي األُردني« يُصدر بطاقة فيزا بالتينيوم 

د. سعيد: نحرص لضمان تقديم أفضل الوسائل المبتكرة
ل الرقمي والتوجه نحو التحوُّ

وقال الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك االس���المي األردني 
الدكتور حس���ين س���عيد »إن إصدار مصرفنا بطاقة في���زا بالتينيوم، 
يُض���اف إل���ى باق���ة بطاقات الفي���زا كارد الت���ي نُقّدمها، وه���و تقدير 
لمتعاملين���ا وتعزي���ز لوالئه���م، وتلبي���ة إحتياجاتهم وتقدي���م إمتيازات 
متع���ّددة تُوفره���ا البطاق���ة لحامله���ا، وتمنح���ه فرصاً ممي���زة محلياً 
وخارجياً عند التس���ّوق والس���فر، باإلضافة إل���ى الخدمات المختلفة 
والت���ي منه���ا: إمكانية القيام بعدد محّدد م���ن الزيارات المجانية إلى 
25 صال���ة من ص���االت رجال األعم���ال وكبار الزوار ف���ي المطارات 
الدولي���ة لعش���رين دول���ة ف���ي العالم، مع كفال���ة لحماية المش���تريات 
بواس���طة البطاقة في حال فقدانها أو تعرُّضها للس���رقة، إضافة الى 
تمدي���د كفاالت المش���تريات والحص���ول على حس���ومات فورية عند 
التجار المش���اركين في حمالت الفيزا كارد، وعلى حجوزات الفنادق 
والمطاعم وتأجير الس���يارات والتأمين الصح���ي والتمتع بالخدمات 
المختلف���ة المميزة في المطارات أثناء الس���فر، إلى جانب الحصول 
عل���ى المس���اعدة على مدار 24 س���اعة بإتصال مباش���ر ومجاني مع 
متخّصصي���ن أثناء الس���فر )في ح���ال فقدان البطاقة أو المس���اعدة 
الطارئ���ة( والقيام بالمش���تريات والس���حب النقدي م���ن خالل أجهزة 

الصراف اآللي ونقاط البيع المنتشرة حول العالم«.

جوائز لم�صتخدمي بطاقات »فيزا كارد« 

من »الإ�صالمي الأردني«

م���ن جهة أخرى، أعلن البنك اإلس���المي األُردني وبالتعاون مع ش���ركة 
في���زا العالمية، إطالق حملة ترويجية خاصة لمس���تخدمي بطاقات »فيزا« 
في مختلف أنواعها الصادرة عن البنك االس���المي األُردني في المشتريات 
والتس���وُّق اإللكترون���ي داخ���ل األردن وخارج���ه، وتش���مل الجوائ���ز أجه���زة 
الكومبيوتر المحمول »الب توب«، وأجهزة »تابلت«، باإلضافة إلى س���اعات 
ذكية، حيث بدأت الحملة في أول تشرين األول/ أكتوبر 2022، وتنتهي في 
20 تش���رين الثان���ي/ نوفمبر 2022، وذلك في إطار ح���رص البنك الدائم 
على إستمرارية تنفيذ برامج ترويجية مميزة ضمن ميزات متعّددة وشروط 

ميّسرة تُراعي إحتياجات وتطلُّعات متعامليه.

 راعٍ ذهبي لموؤتمر الهند�صة المدنية الذكية

كذلك، ش���ارك البنك اإلسالمي األردني بتقديم الرعاية الذهبية 
لمؤتمر الهندس���ة المدنية  األردني الدولي الثامن بعنوان »الهندس���ة 
المدنية الذكية« برعاية األميرة س���مّية بنت الحس���ن رئيس الجمعية 
العلمي���ة الملكية، حيث س���لّمت البنك درعاً تكريمي���ة تقديراً لدعمه 
للمؤتمر الذي نظمته نقابة المهندس���ين األردنيين/ ش���عبة الهندس���ة 
المدني���ة، وبمش���اركة مهندس���ين  متخصصي���ن، وطلبة  م���ن األردن 

والدول العربية واألجنبية.
ل مصرفنا   وقال الدكتور حس���ين س���عيد إنه »إنطالقاً م���ن تحمُّ
لمس���ؤولياته اإلجتماعي���ة في دعم المؤتم���رات واللقاءات التي تخدم 
المس���يرة اإلقتصادية والتنموية الوطنية، وتعزيزاً للعالقة المستدامة 
بين مصرفنا ونقابة المهندس���ين األردنيين، تأتي مس���اهمة مصرفنا  
برعاية هذا المؤتمر إس���تمراراً للدعم ال���ذي قّدمه البنك لمؤتمرات 
ونش���اطات نقاب���ة المهندس���ين  األردنيين، وتأكي���داً إلهتمامه بدعم 
مختل���ف فئ���ات المجتم���ع م���ن نقابيين وغيره���م، وتعزي���زاً لمختلف 

الجهود التي تصبُّ في تنمية األردن وخدمة اإلقتصاد الوطني«.
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عل���ى صعي���د آخ���ر، ش���ارك البن���ك اإلس���المي االردني ف���ي الحفل تكريم المعّلمين في يوم المعلم العالمي
التكريم���ي الذي أقامت���ه وزارة التربية والتعليم للعام الثاني توالياً، لتكريم 
مجموعة ممّيزة من المعلمين والمعلمات من مختلف مديريات التربية في 
جميع أنحاء المملكة ضمن اإلحتفال السنوي بيوم المعلم العالمي، وذلك 
تأكيداً على دور المعلم األردني في نهضة التعليم وتعزيز دوره ورسالته.

وأُقي���م الحفل تحت رعاية من���دوب وزير التربية والتعليم الدكتور 
ن���واف العجارمة، أمين عام وزارة التربية والتعليم للش���ؤون التعليمية 
والفني���ة، وف���ي حض���ور الرئي���س التنفي���ذي/ المدي���ر الع���ام للبنك 
اإلس���المي األردني الدكتور حسين س���عيد، وعدد من المسؤولين في 
الوزارة، والجه���ات الداعمة األخرى، وذلك في مبنى كينغز أكاديمي، 
كما سلَّم الدكتور نواف العجارمة درعاً تكريمياً للدكتور حسين سعيد 
تقديراً لدعم البنك ومشاركته في تقديم الهدايا للمعلمين المكرمين.

ف���ي حي���ن ال ت���زال بع���ض 
تُواج���ه  العربّي���ة،  الحكوم���ات 
ضغوطات مالّية ش���ديدة تحول 
العام���ة  النفق���ات  توجي���ه  دون 
المس���تدامة،  التنمي���ة  لدع���م 
عِمل���ت لجن���ة األم���م المتح���دة 
اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي 
آس���يا )اإلس���كوا( عل���ى تطوير 
مراص���د لإلنف���اق اإلجتماعي، 
تعم���ل كأداة لدع���م الخي���ارات 
العام���ة  بالموازن���ة  المختلف���ة 

اإلسكوا تواصل جهودها لدعم التنمية المستدامة في الدول العربية 

إطالق مرصدين لإلنفاق اإلجتماعي في األردن وتونس

وتصوي���ب اإلنفاق نحو األولويات االجتماعي���ة الملّحة. وفي 8 و12 
أيلول/س���بتمبر 2022، ش���اركت األمين���ة التنفيذية لإلس���كوا روال 
دشتي في حفلْي إطالق مرصدي األردن وتونس توالياً، بالتعاون مع 

الوزارات المعنّية في البلَدين.
ومرص���د اإلنف���اق االجتماعي ه���و أداة رائدة طّورتها اإلس���كوا 
تُس���اهم في تحسين عملّية رصد اإلنفاق اإلجتماعّي وإدارته لتكون 
السياس���ات أكثر إنصاًفا وكف���اءًة وفّعالية وتحفيزاً للنمو الش���امل. 
ويدع���م المرصد أيض���اً جهود تحقيق أهداف التنمية المس���تدامة، 
ويُوّفر مقياس���اً ش���اماًل لإلنف���اق اإلجتماعي في مج���االت التعليم؛ 
والصح���ة والتغذي���ة؛ والس���كن واإلتص���ال والمراف���ق المجتمعّي���ة؛ 
والتدخ���الت ف���ي س���وق العم���ل وتوفي���ر ف���رص العم���ل؛ والحماية 
اإلجتماعية والدعم ومس���اعدة المزارع؛ والفن والثقافة والرياضة؛ 

وحماية البيئة.
وش���ّددت دش���تي على »أّن دعم كف���اءة القطاع العام، والس���ّيما 
اإلنف���اق عل���ى قط���اع الخدم���ات اإلجتماعي���ة، أساس���ّي إلنع���اش 
اإلقتص���اد«، معتب���رة »أن مرص���د اإلنف���اق اإلجتماع���ي أداة فّعالة 
لتحدي���د المجاالت التي يّتس���م فيها اإلنفاق بعدم الكفاءة، حس���ب 

المعايير العالمية ومعالجة هذه المشكلة«. 
وقالت دشتي: »إن المرصد هو أيضاً أداة فّعالة تُمّكن الحكومات 
م���ن التواصل بفاعلية مع المواطني���ن والمجتمع المدني والمانحين 
في شأن البرامج الحكومية واإلنفاق المخصص لها«. وأضافت »أن 
الهدف األساس���ي منه دعم جهود ال���دول األعضاء لتحقيق أهداف 
التنمية المس���تدامة، ليس من خالل إنفاق المزيد، بل اإلنفاق على 

نحو أكثر ذكاء«.



Union of Arab Banks (October 2022)احتاد املصارف العربية  )تشرين األول/ أكتوبر 2022(78

األخبار والمستجدات

»األهلي السعودي« يفوز بجائزة 
مجلس التعاون الخليجي في مجال اإلسكان

وزير الشؤون البلدية والقروية واإلسكان ُيسّلم الجائزة لعمار بن عبدالواحد الخضيري رئيس مجلس إدارة البنك األهلي السعودي

ك��ّرم ماجد ب��ن عبداهلل الحقيل وزير الش��ؤون البلدي��ة والقروية 
واإلس��كان، البنك األهلي الس��عودي لفوزه بجائزة مجلس التعاون 
الخليجي في مجال اإلس��كان ضمن فئة القطاع الخاص 2022 في 
المملكة العربية الس��عودية، وذلك تقديرًا لدوره الريادي ودعمه 
لتنمية قطاع اإلس��كان، في حضور وزراء اإلس��كان في دول مجلس 

التعاون الخليجي.
ج���اء ذل���ك خالل حفل توزيع النس���خة ال� 20 م���ن جائزة مجلس 
التع���اون في مجال اإلس���كان الذي أقيم مؤخراً ف���ي مدينة الرياض، 
حيث سلّم وزير الشؤون البلدية والقروية واإلسكان ماجد بن عبداهلل 
الحقيل، الجائزة لعمار بن عبدالواحد الخضيري رئيس مجلس إدارة 
البنك األهلي الس���عودي، وذلك لدور البنك الفاعل في توفير السكن 
الكريم لألس���ر الس���عودية ضمن المبادرة النوعية التي أطلقها البنك 
في س���ياق دعمه للجهود الحكومية بتوزيع 500 وحدة سكنية في 25 
منطقة في المملكة لألسر األشد إحتياجاً، خالل المرحلة األولى من 

مبادرة البنك لإلسكان التنموي والتي تُعّد األضخم من نوعها.

م���ن جانبه، أعرب رئي���س مجلس إدارة البنك األهلي الس���عودي 
عم���ار بن عب���د الواحد الخضيري عن إعتزاز البن���ك بفوزه بالجائزة 
»لم���ا يُمثله ذلك من تعزيز كافة إمكاناته وجهوده، حيث حرص البنك 
على المضي بتنفيذ مراحل المبادرة األولى وتوزيع الوحدات السكنية 
عل���ى مس���تحقيها، إيماناً منه بأهمية الس���كن ضم���ن أجندة أولويات 

المواطن، وإلتزاماً بمسؤولياته«. 

وأك���د الخضيري »أن البنك األهلي الس���عودي يفخ���ر بما أنجزه 
عبر هذه المبادرة، التي س���عى إلى ترس���يخها كنموذج للعمل التنموي 
المستدام، المنسجم مع مس���تهدفات رؤية المملكة 2030 في توفير 
الحي���اة الكريم���ة للمواط���ن«، موضح���اً »أن البن���ك يتطلّ���ع دوماً إلى 
إس���تكمال مسيرته وترسيخ مكانته كش���ريك تنموي ومجتمعي فاعل، 
إنطالق���اً من دوره الريادي، عب���ر تبّني المزيد من المبادرات النوعية 
التي من ش���أنها إحداث تغيير مجتمعي إيجابي يتماش���ى مع تطلعات 
قيادتنا الحكيمة في بناء دولة الرفاه واإلنسان، حيث أطلق البنك في 

نهاية العام الماضي المرحلة الثانية من المبادرة«.
  ويأت���ي فوز البنك بالجائزة لتنفيذه مش���روع تمليك 500 وحدة 
س���كنية لألس���ر األش���د حاجة من مس���تفيدي اإلس���كان التنموي في 
25 منطقة في المملكة، تم تس���ليمها لمس���تحقيها لتُس���اعدهم على 
اإلنطالق بحياتهم وتوفير حياة كريمة لهم، حيث إمتّد هذا المشروع 
لخمس س���نوات من العام 2017 إلى الع���ام 2021م، بقيمة 90 مليون 
ريال س���عودي، في مبادرة تُعدُّ هي األضخ���م من نوعها، واألكثر نفعاً 

ألصحابها.

يُذك���ر أن جائ���زة مجلس التعاون في مجال العمل اإلس���كاني هي 
جائزة تش���جيعية أقّرها الوزراء المعنيون في شؤون اإلسكان في دول 
المجل���س خ���الل إجتماعهم العش���رين، وتهدف إلى دعم مؤسس���ات 
القطاع الخاص والمؤسس���ات غير الربحية وتكريمها وتشجيعها في 

هذا المجال في دول المجلس.
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تس����لّم الش����يخ تمي����م بن حمد 
آل ثان����ي أمي����ر دولة قط����ر، قالدة  
الطبق����ة  م����ن  العربي����ة  الس����ياحة 
الممت����ازة م����ن المنظم����ة العربي����ة 
للس����ياحة، وذل����ك تقدي����راً لجهوده 
المس����تمرة لدع����م وتنمي����ة العم����ل 
العربي المشترك في شّتى مجاالته 

وال سيما في المجال السياحي.
وق���د ج���رى ذل���ك التكري���م 
خالل إس���تقبال الشيخ تميم بن 
حم���د آل ثاني للدكت���ور بندر بن 
فه���د آل فهي���د رئي���س المنظمة 
والوف���د  للس���ياحة  العربي���ة 

قالدة السياحة العربية من الطبقة الممتازة 
للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر

األخبار والمستجدات

بلغ إجمالي األصول التي تديرها أكبر 10 شركات إلدارة األصول 
العالمي���ة، نح���و 33 تريلي���ون دوالر، وف���ق بيان���ات ص���ادرة عن معهد 

صندوق الثروة السيادية »سويف«.
وبحس���ب البيانات تسيطر الش���ركات العشر الكبرى على 58 % 
م���ن إجمالي تعامالت 100 ش���ركة إلدارة األصول، حيث إس���تحوذت 
ش���ركتان هم���ا »مجموعة فانغ���ارد« و»بالك روك«، عل���ى 30 % من 

األصول المدارة بحصة تبلغ 17 تريليون دوالر.
ُوتدي���ر مجموعة »فانغارد« أكبر ش���ركة إلدارة األصول في العالم 
نحو 8.5 تريليونات دوالر، بإعتبارها أكبر مزود للصناديق المشتركة، 
وثاني أكبر مزود لصناديق المؤشرات المتداولة في األسواق العالمية، 
كما أنها كانت أول شركة تُنشئ أول صندوق مؤشر متاح للمستثمرين 

األفراد.
وج���اءت في المرتبة الثانية ش���ركة »ب���الك روك« األميركية التي 
تُدي���ر أصوالً قيمته���ا 8.4 تريليون���ات دوالر، بع���د أن حّطمت الرقم 

القياس���ي مع بداي���ة العام الج���اري 2022، وإخترقت حاجز عش���رة 
تريليونات دوالر من حيث األصول الخاضعة إلدارتها، لكنها خس���رت 
مكانتها كأكبر شركة في إدارة األصول خالل األشهر الستة الماضية، 

بعد خسارتها 1.7 تريليون دوالر من أموال العمالء.  
وف���ي المرتبة الثالث���ة، جاءت ش���ركة فيديليتي لإلس���تثمارات ب� 
3.6 تريليون���ات دوالر وهي ش���ركة خدم���ات مالية أميركي���ة متعددة 
ها في بوسطن، وتُدير مجموعة كبيرة من الصناديق  الجنسيات، مقرُّ
المشتركة، وتُوفر توزيع األموال واإلستشارات اإلستثمارية، وخدمات 
التقاع���د، وصنادي���ق المؤش���رات، وإدارة الث���روات، وتنفي���ذ األوراق 

المالية والمقاصة، وحفظ األصول، والتأمين على الحياة.
يُذكر أن أكبر 100 ش���ركة في القط���اع تدير أصوالً قيمتها 56.1 
تريليون دوالر، وتتنوع أنش���طتها في مختلف القطاعات بين صناديق 
التحوط والمؤش���رات واإلس���تثمار المتداولة، باإلضافة إلى صناديق 

األسهم الخاصة.

33 تريليون دوالر تديرها 
أكبر 10 شركات إلدارة األصول في العالم

المرافق له في مكتبه بالديوان األميري، حيث أثنى الشيخ تميم على 
جهود المنظمة وإنجازاتها منذ تأسيسها.

وأعرب آل فهيد عن بالغ ش���كره وإمتنانه للشيخ تميم بن حمد 

آل ثان���ي عل���ى »م���ا يحظ���ى به 
العم���ل العرب���ي المش���ترك من 
دع���م وتحفي���ز من دول���ة قطر 
الش���قيقة، وال س���يما صناع���ة 
الس���ياحة على إمت���داد الوطن 
العربي«، مشيراً إلى »أن قالدة 
الس���ياحة العربية م���ن الطبقة 
الممت���ازة، تُمن���ح لق���ادة الدول 
لصناع���ة  الداعم���ة  العربي���ة 
م���ا  »أن  الس���ياحة«، موضح���اً 
مؤخ���راً  قط���ر  دول���ة  تش���هده 
م���ن تط���وُّر وإزدهار في ش���ّتى 
المجاالت، يجعلها متمّيزة على 
المس���توى اإلقليمي والعالمي في المجال الس���ياحي، نظراً إلى ما 
لديه���ا من بنى تحتّي���ة ومقّومات، أّهلتها إلس���تضافة حدث عالمي 

مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم«.  
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اإلس��المي  الدول��ي  أعل��ن 
أن وكال��ة »فيت��ش« للتصني��ف 
تصني��ف  ثّبت��ت  اإلئتمان��ي 
البنك عن جهة اإلصدار طويل 
األجل عند درجة A-  مع نظرة 
مستندة  مس��تقرة،  مستقبلية 
المؤش��رات  م��ن  جمل��ة  إل��ى 
به��ا  يتمت��ع  الت��ي  اإليجابي��ة 

المركز المالي للبنك.

»فيتش« للتصنيف اإلئتماني تُثبت تصنيف »الدولي اإلسالمي«
 حيال اإلصدار طويل األجل عند درجة A-  مع نظرة مستقبلية مستقرة

وأك���دت الوكال���ة ف���ي تقريرها 
الذي نش���رته ح���ول تثبيتها لتصنيف 
تصني���ف  »إن  اإلس���المي:  الدول���ي 
البن���ك عن���د درج���ة A- م���ع نظرة 
إل���ى  يس���تند  مس���تقرة  مس���تقبلية 
جملة من األس���باب المتعلقة بالبنك 
ومؤش���راته، أو بالبيئ���ة الت���ي يعم���ل 
فيها، وفي مقدمها اإلحتمالية القوية 
للدع���م  الحكوم���ي عن���د الحاج���ة،  
وخصوصاً أن دولة قطر لديها مالءة 
عالي���ة مع تصني���ف س���يادي مرتفع 
عن���د درج���ة )AA-(، فض����اًل ع����ن 
اإلحتياط����ات المالي����ة الكبيرة، ما 

يجعلها قادرة على تقديم مختلف أشكال الدعم عند اللزوم«.
وأشارت »فيتش« إلى »أن البنك يستفيد أيضاً من بيئة تشغيل معّززة 
تتمثل في إرتفاع أسعار المواد الهيدروكربونية، كما أن بطولة كأس العالم 
2022 ترف����ع الطل����ب على األعم����ال في القطاع الخ����اص، عالوة على  أن 

معنويات األعمال تدعم هذا اإلتجاه«.
ولفت����ت »فيت����ش«: إلى  »أن الدولي اإلس����المي يتمّي����ز بجودة األصول 
ورأس المال األساس����ي الكافي والتمويل والس����يولة المس����تقرة، كما يدعم 
إمتياز الودائع اإلس����المية القوي ملف البن����ك التمويلي، والذي يتكون إلى 
ح����ّد كبير م����ن ودائع التجزئ����ة المحلية مع نس����بة إعتم����اد منخفض جداً 
مقارن����ة بالس����وق عل����ى التمويل الخارج����ي، ويملك البنك نح����و 12 % من 

أصول البنوك اإلسالمية المحلية«.
وأوضح����ت »فيت����ش« بأن »مقاييس الربحية  لدى  الدولي اإلس����المي 
أق����وى م����ن نظرائه المباش����رين بس����بب هوامش الرب����ح العالي����ة والمزايا 

 الدكتور عبد الباسط أحمد 
الشيبي الرئيس التنفيذي 

للبنك الدولي اإلسالمي

الجي����دة، كم����ا يقّوي مرك����ز البنك 
تعزي����ز إدارة التكلفة مع التحس����ن 
في بيئة التشغيل منذ العام 2021، 
كم����ا يحتف����ظ البنك بنس����ب عالية 
من المخصصات تبلغ 130 % من 

التمويالت غير المنتظمة«.
وأض���اء تقري���ر »فيت���ش« عل���ى 
حص���ل  ال���ذي  الجي���د  التصني���ف 
علي���ه الدولي اإلس���المي في مجال 
واإلجتماعي���ة  البيئي���ة  الحوكم���ة 
والمؤسس���ية ESG عن���د درج���ة 3، وه���و ما يدّل عل���ى أن األم���ور المرتبطة 
بتطبيقات الحوكمة البيئية واإلجتماعية والمؤسسية لها تأثير إئتماني محايد 
أو ضئيل على أعمال البنك وذلك لطبيعتها أو طريقة إدارتها من قبل البنك.
ورأى الدكتور عبد الباس����ط أحمد الش����يبي الرئي����س التنفيذي للبنك 
»أن هذا التصنيف المتمّيز يؤكد حقيقة مواصلة الدولي اإلسالمي تحقيق 
التقدم في أدائه ونتائجه ومؤشراته، وفي الواقع فإن تصنيفاتنا اإلئتمانية 
المرتفع����ة هي إنعكاس لق����وة القطاع المصرفي المحل����ي، الذي يُعتبر من 

أقوى القطاعات المصرفية على الصعيدين اإلقليمي والدولي«.
وأضاف د. الش���يبي: »إن النقاط الت���ي أوردها تقرير »فيتش« حول 
تصني���ف الدولي اإلس���المي فيها الكثي���ر من عوامل القوة التي نس���تند 
إليها، ونعمل على ترسيخها من خالل خططنا المرحلية واإلستراتيجية، 
وبم���ا يُعّزز العوائد للمس���اهمين، ويُلّبي تطلّعات العم���الء على إختالف 

شرائحهم«.
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أعلن البنك المركزي األوروبي، رفعاً غير مسبوق ألسعار الفائدة 
بل���غ 75 نقطة أس���اس لكبح جم���اح التضخم، رغم تزاي���د إحتماالت 
دخول التكتل األوروبي في حالة ركود، في وقت خسر فيه اإلمدادات 

الروسية الحيوية من الغاز الطبيعي.
ورف���ع »المركزي األوروبي« س���عر الفائدة عل���ى الودائع من صفر 
إلى 0.75 %، ورفع س���عر الفائدة الرئيس���ي على إعادة التمويل إلى 

1.25 %، في أعلى مستوى منذ العام 2011.
وتوق���ع البنك ف���ي بيان خ���الل اإلجتماع���ات التالي���ة، »أن يرفع 
مجل���س المحافظي���ن أس���عار الفائ���دة بش���كل أكبر لخف���ض الطلب، 

وتفادي إحتماالت إستمرار اإلتجاه التصاعدي لتوقعات التضخم«.
وكان البنك ألمح في وقت مبكر، إلى أنه س���يرفع أس���عار الفائدة 
بمقدار 50 نقطة أس���اس خالل جلس���ته في سبتمبر )أيلول( 2022، 
غير أن معدل التضخم أخذ في اإلرتفاع في الفترة األخيرة؛ مما أدى 

إلى زيادة الضغوط على البنك المركزي إلقرار خطوة أكبر.
يُذكر، أن رفع أس���عار الفائ���دة يُمكنه أن يواجه معدالت التضخم 
ر خالل جلس���ته التي  المرتفعة. علماً أن البنك المركزي األوروبي قرَّ

األسواق تنتعش وتترقّب »الفيدرالي«
»المركزي األوروبي« يُعلن رفعًا »غير مسبوق« للفائدة

إنعق���دت في 21 يونيو )حزي���ران( 2022، للمرة األولى منذ 11 عاماً، 
رفع أسعار الفائدة بمقدار50  نقطة أساس في منطقة اليورو، منهياً 
بذلك حقبة الفائدة الس���لبية األمر الذي أس���عد ماليين من أصحاب 
اإلدخارات. ومنذ ذلك التاريخ، لم يعد على البنوك التجارية أن تدفع 
فائدة بنس���بة 0.5 % على إيداعاتها لدى البنك المركزي األوروبي، 
كما أَلغت العديد من البنوك الفائدة الس���لبية التي يُطلق عليها أيضاً 

إسم رسم الحفظ )حفظ األموال( على إيداعات عمالئها.
وفي الوقت ذاته، أفاد البنك المركزي األوروبي، أن التضخم في منطقة 
الي���ورو س���يظل مرتفعاً ج���داً و»لفترة طويل���ة«، بعد أن رفع بش���كل ملحوظ 

توقعاته لزيادة األسعار لعامي 2022 و2023 وسط إرتفاع أسعار الطاقة.

إرتفع حجم التمويالت اإلئتمانية 
الوطني���ة  البن���وك  م���ن  الممنوح���ة 
ف���ي  والصناع���ة  التج���ارة  لقطاع���ي 
الدولة، بنحو 33.5 مليار درهم خالل 

12 شهراً.
وأظه���رت إحص���اءات مص���رف 

5.33  مليارات درهم تمويالت بنوك اإلمارات لقطاعي التجارة والصناعة في عام واحد

اإلمارات المركزي، أن الرصيد التراكمي لإلئتمان المقدم من البنوك 
الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 718.1 مليار درهم 
ف���ي نهاية يونيو/ حزيران 2022، مقابل نحو 684.6 مليار درهم في 

يونيو/ حزيران 2021، بزيادة بنسبة 4.9 %.
زيادة في حجم اإلئتمان 

وف���ق اإلحص���اءات، زاد الرصيد التراكمي لإلئتم���ان المقدم من 
البنوك اإلماراتية إلى قطاعي التجارة والصناعة خالل النصف األول 
من العام 2022 بنحو 34.5 مليار درهم أو ما نس���بته 5.1 % مقابل 

نحو 683.6 مليار درهم في ديسمبر/ كانون األول 2021.
ويُع���ادل حج���م التموي���الت اإلئتماني���ة الممنوح���ة م���ن بن���وك 

دول���ة اإلم���ارات لقطاع���ي التج���ارة 
والصناع���ة ما نس���بته 89.6 % من 
إجمالي الرصيد التراكمي لإلئتمان 
الممن���وح للقطاعي���ن والبالغ 801.6 
مليار درهم في نهاية يونيو/ حزيران 
2022، فيم���ا بلغ���ت حص���ة البنوك 

األجنبية نحو 10.4 % بما قيمته 83.5 مليار درهم.
وزاد اإلئتم����ان المقدم م����ن البنوك األجنبية إلى قطاع����ي التجارة والصناعة 
على أس����اس شهري بنس����بة 4.8 %، مقابل نحو 79.7 مليار درهم في مايو/ أيار 
2022، ما يعني زيادة تعادل 3.8 مليارات درهم خالل شهر يونيو/ حزيران فقط.

الرصيد التراكمي لإلئتمان 
وبحس����ب إحص����اءات المصرف المرك����زي، وصل الرصي����د التراكمي 
لإلئتمان المقدم من البنوك اإلماراتية في دبي لقطاعي التجارة والصناعة 
إل����ى نح����و 361.2 مليار درهم ف���ي نهاية يونيو/ حزي���ران 2022، فيما 
بل���غ نحو 341.9 مليار درهم لبن���وك دولة اإلمارات في إمارة أبوظبي، 

و98.5 مليار درهم للبنوك اإلماراتية في باقي دولة اإلمارات.
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أعل���ن بنك قطر األول )ش���ركة ذات مس���ؤولية مح���دودة عامة( أنه 
حص���ل على الموافق���ات الالزمة من الجه���ات الرقابية، لتغيير إس���مه 
التجاري وشعاره، وعليه فقد تم تعديل السجل التجاري وعقد التأسيس 

ليعكس اإلسم الجديد للبنك »بنك لشا ذ.م.م )عامة(«.
وأفاد بيان للبنك، إنه »س���وف يتم تغيير اإلس���م التجاري وش���عاره 

بشكل رسمي في السوق خالل األيام المقبلة«.
يُذكر أن األرباح الصافية لبنك قطر األول إرتفعت بنسبة 2.55 % 
ف���ي النصف األول من العام الجاري، لتبلغ 42.047 مليون ريال، مقابل 

40.999 مليوناً في الفترة عينها من العام الماضي.
وكانت الجمعية العمومية غير العادية لبنك قطر األول، قد صادقت 
في األول من آب/ أغس���طس 2022، عل���ى جميع البنود المدرجة على 
جدول األعمال، بما في ذلك تغيير إسم البنك إلى »بنك لشا« وتفويض 
رئيس مجلس اإلدارة، إتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة المتعلقة باإلسم 
الجدي���د للبن���ك، وإج���راء أي تعدي���الت ضروري���ة لتطبيق هذا اإلس���م 
والش���عار والعالمة التجارية، وإس���م المج���ال والموق���ع اإللكتروني، أو 

عناوين البريد اإللكتروني، فضاًل عن أسماء الشركات التابعة للبنك.

توزيع فائ�س �صافي ح�صيلة بيع الأ�صهم

من جهة أخرى، أعلن بنك قطر األول، توزيع فائض صافي حصيلة 
بيع األسهم غير المكتتب بها على المساهمين غير المكتتبين. وأفاد 
البن���ك، ف���ي بيان للبورص���ة، »إن صافي عائدات البيع لألس���هم غير 
المكتتب بها البالغة نحو 29،502 مليون س���هم سجل 180.48 مليون 
ريال؛ مما أدى إلى صافي عائدات البيع للسهم الواحد بواقع )مدور( 

1.2062 ريال«.
وأوض����ح البيان: »أن أصحاب الحقوق الذين لم يكتتبوا في كل 
أو جزء من أسهمهم، مؤهلون لتلقي مبلغ 0.0062 ريال لكل سهم 
غي����ر مكتت����ب مقابل حقوقهم«، مش����يراً إلى »أن دف����ع هذه المبالغ 
س����تتم مباشرة إلى الحس����ابات المصرفية للمس����اهمين، كما هي 
مس����ّجلة في ش����ركة قطر لإلي����داع المركزي ل����ألوراق المالية في 

قطر«. 
وطالب البنك من المساهمين الذين ليس لديهم حساب مصرفي 
مس���جل ل���دى اإليداع، »تحدي���ث معلوماته���م لتمكين البن���ك بتحويل 

العائدات إلى حساباتهم البنكية«.

األخبار والمستجدات

بعد حصوله على الموافقات لتغيير إسمه التجاري وشعاره
بنك قطر األول يُصبح »بنك لشا«

ق���ال محاف���ظ البنك المركزي التونس���ي، م���روان العباس���ي: »إن العمل يجري بين البن���وك المركزية 
العربية إلعتماد عمالت رقمية إلس���تخدامها في التجارة البينية على غرار مش���روع عملة »عابر« الرقمية 

بين السعودية واإلمارات.
وأض���اف مروان العباس���ي، على هامش إنعقاد إجتماعات محافظ���ي المصارف المركزية العربية في 

مدينة جدة: »أن ذلك سيستغرق وقتاً وذلك لضمان سالمة وحماية نظام العملة قبل اإلصدار«.
وف���ي س���ياق آخر، توقع محافظ البنك المركزي التونس���ي »أن يتوّصل صن���دوق النقد الدولي إلتفاق 
قرض مع تونس في المس���تقبل القريب«، مؤكداً »أن التضخم في األس���عار في تونس راجع باألس���اس إلى 

التضخم العالمي«.

محافظ المركزي التونسي مروان العباسي: 
خطة إلطالق عمالت رقمية عربية

مروان العباسي
 محافظ البنك

 المركزي التونسي



83 Union of Arab Banks (October 2022)                      احتاد املصارف العربية  )تشرين األول/ أكتوبر  2022(

األخبار والمستجدات

أحمد محمد العوضي
العضو المنتدب والرئيس 
التنفيذي لشركة فينتكس

مجموعة بريد اإلمارات تطلق شركة فينتكس 
لتعزيز دور التكنولوجيا المالية

التكنولوجي���ا المالي���ة. ونه���دف 
من خالل الش���ركة الجديدة إلى 
إنشاء منظومة فريدة من نوعها 
في مج���ال التكنولوجي���ا المالية 
وتعزي���ز تنوع وج���ودة الخدمات 
المالي���ة التي تقدمها الش���ركات 
نش���رف عليه���ا  الت���ي  الحالي���ة 
الجديدة  المش���تركة  والمشاريع 
الت���ي نقوم بإنش���ائها. كم���ا أننا 
نسعى إلى تحقيق النجاح والنمو 
في مج���ال التكنولوجي���ا المالية 
من خالل اإلس���تفادة من قاعدة 

عمالئنا القوية وخبرتنا الواسعة في الخدمات المالية الممتدة لعقود 
عبر ش���بكتنا المحلية والدولية الواسعة، وذلك بما يتماشى مع رؤيتنا 

لدفع عجلة النمو اإلقتصادي المستدام«. 
ويتوق���ع العوض���ي »أن تقوم فينتك���س بتنويع محفظة الش���ركات 
التابع���ة لمجموع���ة بريد اإلم���ارات، من خالل ترس���يخ تواجدها في 
قط���اع التكنولوجي���ا المالي���ة. وس���تركز الش���ركة الجدي���دة على بناء 
الة، باإلضافة إلى توفير بيئة مناس���بة لتكامل جميع أنواع  منظومة فعَّ
خدم���ات التكنولوجيا المالية. كما س���تُوفر للمس���تثمرين وحاضنات 
األعم���ال والمبتكري���ن، منّص���ة للتع���اون وإنش���اء الخدم���ات المالية 
الرقمية المستقبلية، في دولة اإلمارات العربية المتحدة وخارجها«.

مجموع���ة  أعلن���ت 
أنه���ا  اإلم���ارات  بري���د 
ش���ركتها  س���تطلق 
»فينتك���س«،  الجدي���دة 
المتخصص���ة  الش���ركة 
ف���ي التكنولوجي���ا المالي���ة 

للمجموع���ة، خ���الل معرض جيتكس غلوبال 2022 الذي س���يُقام في 
دبي بين 10 أكتوبر )تش���رين األول( 2022 و14 منه، حيث س���تعرض 
الش���ركة الجديدة من خالل مش���اركتها في المعرض اس���تراتيجيتها 

وخدماتها وتطلُّعاتها المستقبلية.
الة  وتهدف الش���ركة الجديدة إلى تأس���يس منظومة مط���ورة وفعَّ
للتكنولوجي���ا المالية من خ���الل التحّول الرقمي لش���ركات الخدمات 
المالي���ة الحالية التابعة لمجموعة بري���د اإلمارات، إلى جانب إطالق 
المش���اريع الجدي���دة ذات الخدم���ات والمنتج���ات المتمّي���زة وبن���اء 

الشراكات اإلستراتيجية مع أبرز المؤسسات والشركات الناشئة.
وس���تمتلك »فينتكس« وتش���رف وتحّول شركات الخدمات المالية 
القائم���ة التابع���ة لمجموعة بري���د اإلمارات، والتي تش���مل مركز وول 
س���تريت للصرافة، وهي شركة صرافة في اإلمارات العربية المتحدة 
تم تأسيس���ها منذ العام 1982، وش���ركة إنس���تانت كاش، وهي شركة 

عالمية لتحويل األموال تأسست منذ العام 2004.
ويقول أحمد محمد العوضي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
لش���ركة فينتك���س: »س���تعمل فينتك���س كحاضنة لإلبت���كار في مجال 

مصرف التنمية الدولي
 يفتتح فرعًا في االمارات

وقال المصرف في بيان صحفي، »حصل مصرف 
التنمي���ة الدول���ي على ترخيص من مص���رف االمارات 
المرك���زي بفتح ف���رع إقليمي له في إم���ارة دبي وتحت 
مظل���ة البنك المركزي العراقي وهو المصرف الخاص 
االول بدول���ة االم���ارات العربية المتح���دة ليكون مركز 
ونقطة إنطالق لتعزيز التعاون المش���ترك بين البلدين 
وتنش���يط التبادل المالي والتج���اري لخدمة اإلقتصاد 

العراقي بقطاعيه العام والخاص«.

أعلن مصرف التنمية الدولي حصوله على ترخيص 
من مصرف االمارات المركزي بافتتاح فرع في دبي
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 أعل���ن بن���ك اإلم���ارات دب���ي الوطن���ي، إبرام���ه مذك���رة تفاهم، 
وإتفاقي���ة م���ع ش���ركة »هانيوي���ل« إلط���الق مش���روع »هانيوي���ل فورج 
اإلس���تراتيجي  اله���دف  س���يدعم  ال���ذي  سيرفيس���ز«  كوّنيكتي���د 
المش���ترك للش���ركتين المتمث���ل في دف���ع عجلة اإلس���تدامة، وتعزيز 
كف���اءة إس���تهالك الطاقة م���ن خالل تطبي���ق حلول التح���وُّل الرقمي 
لدول���ة  اإلس���تراتيجية  المب���ادرة  ودع���م  المبان���ي،  ف���ي  واإلبت���كار 
.2050 الع���ام  ف���ي حل���ول  المناخ���ي  الحي���اد  لتحقي���ق   اإلم���ارات 

وس���يدعم مش���روع »هانيويل فورج كوّنيكتيد سيرفيس���ز« المش���ترك 
جه���ود اإلس���تدامة في األبني���ة التابعة لمجموعة بن���ك اإلمارات دبي 
الوطن���ي، وذلك بتطبيق الحل���ول الجاهزة التي تقّدمها »هانيويل« في 
مجال تعزيز الكفاءات، وتقليل البصمة الكربونية على العقارات التي 
يديرها بنك اإلمارات دبي الوطني. وسيُس���هل ذلك هدف المجموعة 
المصرفي���ة المتمثل في دعم المبادرة اإلس���تراتيجية لدولة اإلمارات 
لتحقي���ق الحياد المناخ���ي في حلول العام 2050 ف���ي ظل إعتمادها 

لمعايير رقمية جديدة ومحّدثة.

�صة لعمالء ت�صريف العمالت الأجنبية حملة كبرى مخ�صّ

من جه���ة أخرى، أعلن بن���ك اإلمارات دبي الوطن���ي، المجموعة 
المصرفي���ة الرائ���دة في منطقة الش���رق األوس���ط وش���مال أفريقيا 
وتركي���ا، إط���الق حملة كب���رى مخّصص���ة لعمالء تصري���ف العمالت 

األجنبية، تُتيح لهم فرصة الفوز بأكثر من 9000 جائزة.
وفي إطار الحملة التي تتواصل لمدة ثالثة أشهر، من أول سبتمبر/ 

في سبيل دفع عجلة اإلبتكار ووضع معايير جديدة

»هانيويل« و»اإلمارات دبي الوطني« يتعاونان لتعزيز اإلستدامة

أيلول 2022 حتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، ستُتاح الفرصة 
لعم���الء الخدمات المصرفية لألفراد والش���ركات الذين يقومون بأي 
Dire -  معاملة لتصريف العم���الت األجنبية، عبر تحويالت خدمة
tRemit، وتحوي���ل العم���الت والتحوي���الت المالي���ة، بالف���وز ب� 100 
جائ���زة يومية تص���ل قيمة كل منها إل���ى 500 دره���م إماراتي، و100 
جائزة ش���هرية تصل قيمة كل منها 50 ألف درهم إماراتي. باإلضافة 
إلى ذلك، سيحظى عميل واحد للخدمات المصرفية لألفراد وعميل 
واحد للخدمات المصرفية للش���ركات بفرصة الفوز بالجائزة الكبرى 

التي تبلغ مليون درهم إماراتي لكل من العميلين.  

»دبي كومير�صيتي« ُتطلق هويتها الإ�صتراتيجية الجديدة 

  على صعيد آخر، وس���عياً لتحقيق رؤية الش���يخ محمد بن راشد 
آل مكت���وم نائ���ب رئيس الدولة رئيس مجلس ال���وزراء حاكم دبي، في 
ترس���يخ مكانة دبي عاصمًة عالمية لإلقتصاد الرقمي، أطلقت »دبي 
كوميرس���يتي«، المنطقة الح���ّرة األولى من نوعه���ا والمتخصصة في 
قط���اع التجارة الرقمية، والتابعة لس���لطة دب���ي للمناطق اإلقتصادية 
هه���ا  المتكامل���ة »ديي���ز«، هّويته���ا المؤسس���ية المس���تلهمة م���ن توجُّ
اإلس���تراتيجي الجديد والمبني على التحوُّل في عملياتها التش���غيلية 
وخدماته���ا إلى مفه���وم »التجارة الرقمية«، في خط���وة تؤكد إلتزامها 
تج���اه مس���اهمتها في اإلقتصاد الرقمي بتس���ريع نمو الش���ركات في 
العالم الرقمي وزيادة تدفقات االس���تثمارات األجنبية المباش���رة في 

المجاالت والقطاعات المعنية.
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ومؤتم���ر  مع���رض  أُقي���م   
واألم���ن  المالي���ة  التقني���ات 
الس���يبراني في س���انت ريجيس 
م���دار  عل���ى  األردن   – عم���ان 
يومين. وشاركت ATFX  كأحد 
أب���رز الضيوف ف���ي هذا الحدث 
اله���ام، وال���ذي طرح���ت خالل���ه 
القضاي���ا  بع���ض  ح���ول  رؤيته���ا 

ATFX تفوز بجائزة »أفضل إبتكارات  في مجال التكنولوجيا المالية« لعام 2022

األخبار والمستجدات

المهم���ة مثل أفضل الس���بل التي يُمك���ن للش���ركات أن تتبعها لحماية 
بيانات عمالئها وتعزيز أمان وسالمة أموالهم.

ضّمت قائمة المش���اركين في المعرض البن���وك المحلية ومقدمي 
الخدم���ات المالية والعديد من الجهات ذات الصلة. تُعد ATFX أول 
وس���يط لعقود الفروقات يتبنى مفاهيم التكنولوجيا المالية يشارك في 
هذا المعرض، والذي إجتذب إهتماماً كبيراً من جانب وسائل اإلعالم.

من���ح الُمنظم���ون ATFX جائ���زة أفضل اإلبت���كارات في مجال 

لع���ام  المالي���ة'  التكنولوجي���ا 
2022 خ���الل فعاليات المؤتمر. 
جوائ���ز   7  ATFX حص���دت 
خالل ه���ذا العام - حت���ى كتابة 
هذه الس���طور-  من بينها »أبرز 
العالمات التجارية لعام 2022«، 
موثوقي���ة«،  األكث���ر  »الوس���يط 
»أفضل وسيط عالمي« وغيرها 

من الجوائز األخرى المرموقة.
وتواص���ل ATFX إستكش���اف القدرات الالنهائي���ة للتكنولوجيا 
المالي���ة كجزء من إس���تراتيجيتها للنمو على الصعي���د العالمي، بُغية 
 ATFX تقديم خدمات تقنية من المس���توى األول لعمالئها. تُخطط
لمواصل���ة وتعزي���ز جهودها في المس���تقبل رغبة ف���ي تطوير تقنيات 
مالية متقدمة بهدف تلبية إحتياجات قاعدة عمالئها التي تتوزع على 

جميع أنحاء العالم.  

يدرس البروفس���ور الدكتور صادق الش���ّمري رئيس مجلس إدارة 
مصرف الناس���ك االسالمي لإلس���تثمار والتمويل في باريس، ومدير 
عام مجموعة بنك اليوباف باريس UBAF »مجموعة البنوك العربية 
والفرنس���ية« في مقّر بنك اليوباف آليات وفلس���فة العمل المصرفي 
لمصرف الناس���ك االس���المي والمنتجات والخدمات الت���ي يُقدمها، 
ون���وع الزبائن والقطاعات المس���تهدفة، كذلك التركيز على مناقش���ة 
تأس���يس عالق���ات مصرفي���ة بم���ا يتالءم م���ع إس���تراتيجية مصرف 

الناسك ورؤيته ورسالته في التنمية والبناء في بلدنا الحبيب.
وتن���اول المجتمع���ون إنجاز متطلب���ات فتح الحس���ابات بالدوالر 
والي���ورو، ومنح س���قف إئتماني لمصرف الناس���ك االس���المي، وذلك 
بغرض إعتماد بنك اليوباف – باريس بنكاً مراساًل ألغراض خدمات 

مصرف الناسك االسالمي ومجموعة  UBAF يدرسان التعاون المشترك
التجارة الدولية.

وقد أبدى الطرفان إستعدادهما لتأسيس هذه العالقة المشتركة 
وتطويره���ا، ف���ي ض���وء التعليم���ات النافذة م���ن الجه���ات القطاعية 
وخصوصاً تعليمات غرفة التجارة الدولية، وتعليمات البنك المركزي 
العراق���ي وبما يخدم التجارة العراقي���ة في جميع المجاالت الصحية 

والصناعية والخدمات ومصالح الطرفين.
علماً أن بعضاً من البنوك العربية س���بق لها وأبدت إس���تعدادها 
ورغبته���ا ف���ي اإلس���تثمار ف���ي أس���هم مصرف الناس���ك االس���المي 
لإلس���تثمار والتموي���ل، لما يتمت���ع به المصرف من مي���زات كثيرة، إذ 
إن القط���اع الع���ام يمتلك به مس���اهمة 90 %، والممثل بالهيئة العليا 
للحج والعمرة ومصرف التجارة العراقي »تي بي آي« والهيئة الوطنية 
للتقاعد ومصرف النهرين االسالمي، كذلك مساهمة القطاع الخاص 

10 %، فضاًل عن مصرف الجنوب اإلسالمي وقطاع األفراد.
ن إدارة المصرف من أعضاء مجلس إدارة واإلدارات التنفيذية  وتتكوَّ
الذي���ن يمتلك���ون الكثير من الخبرات المتراكمة والس���معة الطيبة، وهذا 
من متطلَّبات العمل والتفوُّق واإلبداع للمصرف، يُضاف إلى ذلك الدعم 
المتواصل من البنك المركزي العراقي. كما وأهدى البروفس���ور الدكتور 
صادق الشمري مجموعة من مؤلفاته بالعمل المصرفي إلدارة مجموعة 

اليوباف.
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أطلق��ت الطالبة اللبنانية فريال أحمد برجاوي، والتي تتابع 
 Swarthmore دراس��تها الجامعي��ة ف��ي جامع��ة س��وارثمور
College في والية بنسلفانيا األميركية، مشروعها اإلنساني 
 Lang Opportunity الذي حازت بفضله عل��ى منحة
المش��اريع  أفض��ل  كأح��د  تمويل��ه  ليت��م   Scholarship

المقترحة من قبل تالمذة الجامعة.
رت برجاوي، التي تتابع دراسة مادتّي  في هذا الس��ياق، قرَّ
اإلقتصاد والعلوم السياس��ية: »السالم وفّض النزاعات في 
م  الش��رق األوس��ط«، إط��الق مش��روعها تحت ش��عار »مخيَّ
بالش��راكة  وذل��ك   ،The BetterFly Camp  - الفراش��ة« 
م��ع Smart Center وه��ي مؤسس��ة مدني��ة محّلية تهدف 
إلى تحس��ين القدرات البش��رية والمؤسس��ية للوصول إلى 

التمّيز.

  The Betterfly Camp - »طالبة لبنانية تُطلق مشروع »مخيَّم الفراشة
لتمكين الفتيات الالجئات

ة تثقيفية ترفيهية على شاطىء المنارة في بيروت الطالبة برجاوي مع الفتيات في حصَّ

المش���روع عبارة ع���ن برنامج خيري يهدف إل���ى توعية مجموعة 
م���ن الفتيات الالجئات وأولياء أمورهن، وتحفيزهن لتصبحن رائدات 

التغيير في مجتمعاتهن. وقد إنطلق المش���روع فعلياً بحماس وجّدية، 
وامت���ّد على مدى س���تة أس���ابيع، تخلَّله نش���اطات تثقيفي���ة مختلفة، 

الطالبة فريال برجاوي خالل إلقائها كلمة في مجلس النواب اللبناني 
حول مشروعها »مخيم الفراشة« بدعوة من النائبات اللبنانيات 

الناشطات في الدفاع عن حقوق المرأة والطفل

األخبار والمستجدات
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وجلسات دعم نفسي وإجتماعي 
لثالثين فتاة في س���ّن المراهقة 
لبن���ان،  ف���ي  الالجئ���ات  م���ن 
توعي���ة  دورات  إل���ى  باإلضاف���ة 
ألولي���اء أمورهن، وقد س���اهمت 
مدرس���ة الجالي���ة األميركية في 
بي���روت )ACS( بتأمين المركز 
لتنفي���ذ ه���ذا المش���روع ضم���ن 

حرمها المدرسي.
أجرته���ا  دراس���ة  وبحس���ب 
ف���ي  المتح���دة  األم���م  منظم���ة 
الع���ام 2016، ف���إن 18 % م���ن 
اللوات���ي  الس���وريات  الالجئ���ات 
تت���راوح أعماره���ن بي���ن 13 و17 
س���نة أصبح���ن متزوِّج���ات، أي 
ه���ات أيضاً في  ربَّ���ات منازل وأمَّ

هذا السّن الصغير.
وف���ي مقابل���ة م���ع جري���دة 

هها نحو هذه الفئة الُعمرية  محلية، ورداً على س���ؤال حول س���بب توجُّ
تحديداً لتنفيذ مشروعها، قالت برجاوي إنها »لطالما وجدت نفسها 
م���ات لم يحصل���ن على الوعي ال���الزم لتحديد  ُمحاط���ة بنس���اء محطَّ
عتها أخطاؤهن أن تتج���اوز القيود  مصي���ر حياتهن بأنفس���هن، فش���جَّ

اإلجتماعية كي تُصبح مثاالً يُحتذى به«.
وعن كيفية إختيار المشاركات في المشروع، أوضحت الطالبة أنه 
»قد تمَّ إختيار المش���اركات من بي���ن الالجئات المراهقات المقيمات 

في المخيمات في لبنان، من أصل سوري وفلسطيني«.
وتابع���ت برج���اوي: أنه »في بداية المش���روع، قامت المش���اركات 
بتعبئة إس���تمارة، تمكنَّا من خاللها دراسة آرائهن الشخصية، ومعرفة 
مدى وعيهن لحقوقهن. وقد بّينت الدراسة أن 20 % من المشاركات 
فقط، لديهن معرفة مبدئية لحقوقهن، بينما تبين أن ثلث المشاركات 
يُعارضن فكرة تعاون الزوج والزوجة في الواجبات المنزلية، كما تبّين 
أن نصف المشاركات يعتقدن أن المرأة ليست صاحبة القرار في ما 

يتعلق بالزواج واإلنجاب«.
وأضاف���ت برجاوي أن���ه »مع أخذ تلك المعطي���ات وغيرها في 
اإلعتبار، كان من أهداف المش���روع الرئيس���ية أيضاً نش���ر الوعي 
ح���ول العنف الجنس���ي، والصحة الجنس���ية واإلنجابية، إلى جانب 
تعزي���ز س���المة المش���اركات البدنية والنفس���ية، وذل���ك من خالل 
نش���اطات تثقيفي���ة وعالجية وفني���ة وترفيهية«، مش���يرة إلى »أننا 
كقيِّمين على هذا المش���روع، س���عينا بش���كل حثيث تحديداً لتوعية 
ر من خالل تش���جيعن  الفتي���ات المراهقات من خطر الزواج المبكِّ

على إتخاذ القرارات الصائبة لمستقبلهن، وحثِّهن على طلب التعلُّم 
بالوس���ائل المتاحة ألن ذلك من أبس���ط حقوقه���ن، وتوعيتهن حول 
مواضيع عديدة وال س���يما في ش���أن التغيُّ���رات التي تحصل خالل 
فترة البلوغ، وفي ش���أن التمييز الجنسي والعنصري، وتعزيز ثقتهن 
بأنفس���هن وبمظه���رن الخارج���ي، وذل���ك من خ���الل إختصاصيين 
ف���ي مج���ال العن���ف الجنس���ي وتمكين الم���رأة والصحة الجنس���ية 

واإلنجابية«.

راأي الم�صاركات في الم�صروع

لق���د القى المش���روع ف���ي أُس���بوعيه األول والثان���ي، ردود فعل 
إيجابي���ة ج���داً من قبل المش���اركات، حي���ث قالت إحداه���ّن: »إنني 
س���عيدة جداً ألنني أُشارك في هذا المشروع، إذ إنني أريد التعرُّف 
إل���ى إصدقاء ج���دد، وتعلُّم معلوم���ات جديدة ال تتم مناقش���تها في 

مجتمعي«.
وأعربت مشاركة أُخرى عن سعادتها، قائلة إنها »تشعر باإلرتياح 
ة صلة  لكون القيِّمين على المشروع شابات«. وأضافت: »أشعر أن ثمَّ
بيني وبين المرش���دات، ويُمكنني أن أُفصح عن مشاعري لهّن، ألنهن 

صغيرات السن ويستطعن فهم ما نشعر به«.
وعبَّرت مش���اركة أُخرى عن إعجابها بأحد المبادئ التي تعلَّمتها 
خالل المش���روع قائلة: »ألنني فتاة، يقولون إنني ال أس���تطيع اإلعتناء 
بنفس���ي، وإنن���ي صغيرة في الس���ن. لكنني أعلم أنن���ي قوية وناضجة 

وأستطيع أن أعتني بنفسي«.

ت الفتيات المشاركات وأمهاتهن جلسة تثقيفية ضمَّ
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ش���ارك إتحاد المص���ارف العربية بصفت���ه عضواً 
ف���ي المب���ادرة المالية للبرنامج البيئ���ي لألمم المتحدة 
ف���ي إع���داد دراس���ة مفّصلة ح���ول أهمي���ة »الصيرفة 
الخضراء«. وس���وف تقدم هذه الدراسة لقمة مجموعة 
العش���رين هذا العام لتبني توصياته���ا والعمل بموجبها 

خالل المرحلة المقبلة.
وتُشجع الصيرفة الخضراء على تبّني الممارسات 
الصديق���ة للبيئ���ة، وتُس���هم في تخفيض اآلث���ار البيئية 
الضارة الناتجة عن مزاولة األنش���طة المصرفية. وقد 
دفع���ت األزم���ة المالية العالمية بص���ورة أكبر إلى تبّني 
هذا المفهوم، حيث يتعّين على البنوك بصفتها كيانات 
مس���ؤولة إجتماعي���اً تخصي���ص رأس م���ال للصيرف���ة 
الخض���راء إلى جانب رأس الم���ال الخاص بالمتطلبات 

مقاالت

عدنان أحمد يوسف
رئيس اتحاد المصارف العربية سابقًا

رئيس جمعية مصارف البحرين

الصيرفة الخضراء

اإلش���رافية. وتش���مل النواح���ي المرتبط���ة بالصيرف���ة 
الخض���راء والمؤثرة عل���ى التنمية المس���تدامة كاًل من 
اإلقتص���ادات الخضراء، واألمن الغذائي، والمس���ؤولية 
اإلجتماعية للش���ركات، والش���راكة بين القطاعين العام 
والخاص، وتمويل البرامج والمش���اريع التي تُخفف من 
التغيُّ���ر المناخ���ي، والش���ركات الصغيرة والمتوس���طة، 
واإلس���تدامة عل���ى المس���تويين العالم���ي والخليج���ي، 

باإلضافة إلى الموارد البشرية. 
وتُعتبر الس���مة الرئيس���ية المتمثل���ة باإلقتصادات 
الخض���راء بمثاب���ة الح���ل لإلس���تدامة على المس���توى 
العالم���ي. فالصيرف���ة الخض���راء تُحّف���ز عل���ى نش���وء 
اإلقتص���ادات الخضراء، وتخفف م���ن آثار تغّير المناخ، 
الة تس���تقطب  وبالتالي يتحّتم علينا وضع سياس���ات فعَّ
القطاعات الخاصة لإلستثمار في المشاريع التي تحّد 
م���ن تغّي���رات المناخ، والتي س���تُعالج بدوره���ا تحديات 
األمن الغذائي. وتُعتبر المش���اريع الصغيرة والمتوسطة 
رافداً مهماً للتنمية المستدامة لإلقتصادات المختلفة، 
كما إن إتباع مبادئ الحوكمة العالمية يُساهم أيضاً في 

تعزيز التنمية المستدامة.
ونح���ن كمصرفيي���ن ع���رب، عندم���ا نتح���دث عن 
موض���وع الصيرفة الخضراء ال ب���د أن نأخذ باإلعتبار 
إعتب���ارات ع���دة أهّمه���ا التحديات البيئي���ة المتعاظمة 
الت���ي تواجه بلدانن���ا العربية، حيث إن هشاش���ة البيئة 
وطبيعتها الجافة وش���به الجافة، تُشكل التحّدي األكبر 
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لتأمي���ن الم���وارد الطبيعي���ة بش���كل مس���تدام، بما فيه 
الغذاء، والمياه الصالحة للش���رب، حيث تُقارب نس���بة 
األراض���ي الجاف���ة وش���به الجاف���ة 90 % م���ن مجمل 
األراض���ي العربي���ة. وتتزاي���د وتيرة التصّح���ر بإطراد، 
حيث تخس���ر المنطقة العربية مس���احات شاس���عة من 
األراضي الصالحة للزراعة، مما يُؤشر سلباً على واقع 
األمن الغذائي المتفاقم أصاًل، مما يُخش���ى معه تفاقم 
ه���ذه التحدي���ات مع إزدي���اد التلوث والتغيُّ���ر المناخي، 
وخصوص���اً في ظ���ل التحذيرات الت���ي يُطلقها الخبراء 
حول مواجهة البل���دان العربية أزمات كارثية في نقص 

المياه إعتباراً من العام 2015.
ووفق���اً لتقرير األمم المتحدة حول أهداف التنمية 
المس���تدامة، فم���ا بي���ن عام���ي 1880 و2012، إرتف���ع 
متوس���ط الح���رارة ف���ي العالم بم���ا ق���دره 0.85 درجة 
مئوية. ولوضع تلك الحقيقة في نصابها، فإن كل إرتفاع 
في درجة الحرارة بمقدار درجة واحدة، س���يُفضي إلى 
هب���وط غل���ة الحبوب بنس���بة 50 % تقريباً. وش���هدت 
غلَّة محصول كل من الذرة والقمح ومحاصيل رئيس���ية 
أخرى هبوطاً شديداً على الصعيد العالمي بمقدار 40 
ميغا طن سنوياً بين عامي 1981 و2002 بسبب إحترار 

المناخ.
وتتع���ّرض المحيط���ات لإلحت���رار، حي���ث تش���هد 
مساحة الثلوج والجليد إنكماشاً، ومستوى سطح البحر 
إرتفاعاً. وفي بين عامي 1901 و2010، إرتفع متوس���ط 
مس���توى س���طح البحر عالمي���اً بمقدار 19 س���نتيمتراً، 
حيث تمّددت المحيطات وذاب الجليد بسبب اإلحترار. 
وإنكم���ش مس���طح البحر الجليدي في الق���ارة القطبية 
بش���كل متتابع في كل عقد من العقود منذ العام 1979 
بفقدان مسطح جليدي مس���احته 1.07 مليون كيلومتر 

مربع على مدار كل عقد من العقود.

وتتص���ّدر الصي���ن المرتبة األولى بي���ن أكبر الدول 
المص���درة إلنبعاثات ثاني أوكس���يد الكرب���ون في العام 
2014، حي���ث يبل���غ حج���م إنبعاثاته���ا الس���نوية 9.7 
مليارات طن مساهمة بنسبة 27 % من إجمالي حجم 
اإلنبعاثات على المستوى العالمي، بينما تأتي الواليات 
المتحدة في المرتبة الثانية، حيث يبلغ حجم إنبعاثاتها 
5.6 مليارات طن س���نوياً مس���اهمة بنس���بة 15 % من 
إجمال���ي حجم اإلنبعاث���ات العالمية، ث���م يليها اإلتحاد 
األوروب���ي في المرتبة الثالثة، بإنبعاثات س���نوية قدرها 
3.4 ملي���ارات طن مس���اهمة بنس���بة 27 % من حجم 

اإلنبعاثات العالمية.
لذا، يتعين على الجميع بما فيه المؤسسات المالية 
المس���اهمة بشكل فاعل في تطوير اإلقتصاد األخضر. 
ويس���تند اإلقتصاد األخضر بشكل أساس على العديد 
م���ن القطاعات مث���ل قطاع الطاقة المتج���ددة، وقطاع 
المباني الخضراء، وقطاع النقل النظيف، وقطاع إدارة 

المياه، وقطاع إدارة النفايات وقطاع إدارة األراضي.
وتق���ّدر قيم���ة اإلس���تثمارات العالمي���ة ف���ي مجال 
الطاق���ة المتج���ددة 270 مليار دوالر ف���ي العام 2014 
أي بزيادة قدرها 17 % عن العام الس���ابق، حيث بلغت 
قيمة هذه اإلستثمارات في البلدان النامية 131.3 مليار 
دوالر بزي���ادة قدره���ا 36 %، و 138.9 مليار دوالر في 

البلدان المتقدمة بزيادة قدرها 0.3 %. 
ويج���ب أن تهت���م البن���وك العربي���ة بوض���ع إط���ار 
لسياس���ات وإجراءات تقديم التمويالت الجديدة يأخذ 
باإلعتبار الجوانب البيئية للتمويالت التي تقدمها. كما 
يجب أن تس���عى إلى توجيه المزيد من التمويالت نحو 
الطاقة النظيفة والمش���اريع الصديقة للبيئة. وبالتالي 
فهي تس���اهم في دعم العديد من المب���ادرات العالمية 

التي أطلقت لتحقيق الهدف عينه.



Union of Arab Banks (October 2022)احتاد املصارف العربية  )تشرين األول/ أكتوبر 2022(90

األخبار والمستجدات

دعا البنك الدولي في تقرير أخير دول الس����احل الخمس إلى »تسريع 
وتي����رة إصالحاتها الهيكلية لتنويع إقتصاداتها به����دف الحّد من تداعيات 

التغّير المناخي في منطقة تُعتبر من األكثر هشاشة في العالم«.
وح����ّذر البنك في تقريره م����ن »أّن التغّير المناخي يُفاقم التوّترات في 
دول الس����احل. فالمنطق����ة هي إحدى أكثر مناط����ق العالم عرضة للجفاف 
الش����ديد والفيضانات وموجات الحرارة واآلثار األخرى المرتبطة بالتغّير 
المناخي«، مش����يراً إلى »أّن التقديرات ه����ي أن تزداد درجات الحرارة في 

هذه المنطقة بمقدار درجتين في حلول العام 2040«.
ولفتت المؤّسس���ة المالية الدولية إلى أّنه ف���ي حلول العام 2050، »قد 
ينخفض إجمالي الناتج المحلّي الس���نوي للنيجر بنس���بة 11.9 % ولبوركينا 
فاسو بنسبة 6.8 % إذا ما تحّققت السيناريوهات المتشائمة لقلّة األمطار«.

وإذ اعتب����ر التقرير »أّن اإلحتياجات التمويلية لدول الس����احل الخمس 
)مالي والنيجر وبوركينا فاس����و وتش����اد وموريتانيا( على صعيد اإلجراءات 
المناخية تصل إلى أكثر من 30 مليار دوالر«، أّكد أّنه »بإمكان هذه الدول 

أّن تُقلّل إلى حّد بعيد من األضرار الناجمة عن التغّير المناخي«.
ونقل التقرير عن كالرا دي سوزا، مديرة البنك الدولي في بوركينا فاسو 
ومالي والنيجر وتشاد، قولها إّن »هذا التقرير يقّدم خارطة طريق لمساعدة 

البنك الدولي يناشد دول الساحل تنويع إقتصاداتها للحّد من تداعيات التغيُّر المناخي
عل���ى  ال���دول 
يع  تس���ر
ت  ح���ا صال إل ا
واإلس���تثمارات 
ي���ع  لتنو
ته���ا  ا د قتصا إ
أكث���ر  وجعله���ا 
وأكث���ر  مرون���ة 

شموالً«.

يقول رئيس بنك االحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، تشارلز ايفانز، »إن البنك 
المركزي األميركي قد يزيد أس����عار الفائدة بمقدار 50 نقطة أس����اس في إجتماعه 
المقبل للسياسة النقدية في سبتمبر/أيلول 2022 إذا لم ينحسر التضخم«، مضيفاً 

»أن زيادة قدرها 75 نقطة أساس قد تكون مطروحة أيضاً على الطاولة«.
وأبل����غ إيفان����ز أنه ال يزال يأمل ف����ي أن التضخم إذا بدأ أخي����راً بالتراجع، فإن 
مجل����س اإلحتياط����ي الفيدرالي يُمكن أن يمض����ي قدماً في زي����ادة قدرها 50 نقطة 
أس����اس ف����ي إجتماعي����ه المقبلين هذا العام، ثم سلس����لة زي����ادات كل منها 25 نقطة 

أساس على مدار النصف األول من العام المقبل.
ورفع مجلس الفيدرالي س����عر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس أخيراً 

مسؤول في »اإلحتياطي اإلتحادي« يُؤيد زيادة للفائدة
 50 أو 75 نقطة أساس في سبتمبر/ أيلول 2022

إلى نطاق مستهدف بين 2.25 % و2.50 %. وشهد سعر الفائدة زيادات بلغت 225  
نقطة أس����اس منذ م����ارس/ آذار 2022، بينما يخوض مس����ؤولو المركزي األميركي 

معركة ضد تضخم جامح يظهر عالمات قليلة على اإلنحسار في األجل القصير.
وأش����ار إيفانز إلى أنه يعتقد أن أس����عار الفائدة س����يتعّين أن ترتفع إلى ما بين 
3.75 %  و4.0 % في حلول نهاية العام المقبل، لكنه حّذر من مس����ار س����ريع على 

نحو مفرط للوصول إلى ذلك النطاق.
وقال رئيس مجلس االحتياطي الفيدرالي جيروم باول: »إن البنك المركزي قد 
ي����درس زيادة أخرى »كبيرة بش����كل غير معتاد« للفائ����دة في إجتماعه المقبل في 20 
و21 س����بتمبر/ أيلول 2022، وأن مس����ؤوليه سيسترش����دون في صنع قرارهم بمزيد 
م����ن البيان����ات المهمة، التي تش����مل التضخم والتوظيف وإنفاق المس����تهلكين والنمو 

اإلقتصادي، من اآلن وحتى ذلك الموعد«.
وذك����ر ايفانز أن����ه »خّفض توقعاته لنمو االقتصاد األميرك����ي هذا العام، ويتوقع 
اآلن نمواً عند 1 % أو أقل«، لكنه أضاف أنه »ال يزال يرى مساراً يتمكن فيه مجلس 
اإلحتياط����ي م����ن خفض التضخم مع اإلبقاء على معدل البطالة عند مس����تويات أقل 

من 4.5 %«.

ومن بين التوصيات، لفت البنك الدولي في تقريره إلى »أهمية تحقيق 
نمو إقتصادي سريع ومتين وشامل باعتباره أفضل شكل للتكّيف مع التغّير 

المناخي«.
وأّك����د التقري����ر أّن����ه »كلّما إزده����ر بلد ومواطن����وه، كلّم����ا زادت موارد 
الحكومة والش����ركات واألس����ر لإلس����تثمار في تقنيات التكّيف م����ع التغّير 
المناخ����ي«، مش����يراً إلى أن����ه »إذا جعل بل����د زراعته مرنة ون����ّوع إقتصاده، 
فسيكون مس����تعّداً بش����كل أفضل للتعامل مع الصدمات المناخية«، داعياً 

إلى »إنشاء نظام حماية إجتماعية أفضل في دول الساحل الخمس«.
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الحكومي���ة  البن���وك  تُخّط���ط 
التركية لإلنسحاب من نظام »مير« 
الروس���ي للمدفوع���ات، بعد تحذير 
أميرك���ي بالعقوبات. وقال مس���ؤول 
ترك���ي كبير »إن المقرضين الثالثة، 
وهم الوحيدون ف���ي تركيا الذين ال 

يزالون يس���تخدمون نظام »مير« الروس���ي ف���ي معالجة المعامالت 
الت���ي تتم بإس���تخدام بطاقات الدفع الروس���ية، قّرروا اإلنس���حاب 

أخيراً.

عملية توازن

وأج���رى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عملية توازن دقيقة 
منذ بدء الحرب الروس���ية على أوكرانيا في فبراير/ ش���باط 2022، 
إذ إمتنع عن المش���اركة في العقوبات التي أعلنتها الواليات المتحدة 
واإلتح���اد األوروب���ي، وكان يلتق���ي ويتف���اوض م���ع الرئيس الروس���ي 

فالديمير بوتين.

لكن موقف الرئي���س التركي بدأ 
يُظه���ر ب���وادر تحول طفي���ف منذ أن 
سافر إلى الواليات المتحدة لحضور 
اإلجتماعات السنوية لألمم المتحدة 
مباش���رة،  عودت���ه  وبع���د  مؤخ���راً.. 
إستدعى أردوغان كبار مسؤوليه بمن 
فيهم وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي لمناقشة بدائل »مير«.

وأعلن المتحدث بإس���م أردوغان، إبراهيم كالين، »أن تركيا تقف 
بقوة إلى جانب أوكرانيا في الحرب«، داعياً روس���يا إلى اإلنس���حاب 

من األراضي التي تحتلها.

تحذير اأميركي

ر مكتب مراقبة األصول األجنبية التابع لوزارة  في وقت سابق، حذَّ
الخزان���ة األميركية، أو مكتب مراقبة األصول األجنبية، المؤسس���ات 
المالي���ة، م���ن الدخول ف���ي إتفاقيات جدي���دة أو توس���يع اإلتفاقيات 

القائمة مع المشّغل الروسي لبطاقات »مير«.

ح���ّذرت الغرف���ة التجارية لإلتح���اد األوروبي ف���ي وثيقة جديدة 
أخيراً، من أن »العالم ال ينتظر الصين«، مش���يرة إلى »أن سياس���ات 
بيجين���غ الصارم���ة في ش���أن في���روس كورون���ا تخيف المس���تثمرين 

األجانب«.
وإعتب���رت الغرف���ة »أن الصي���ن تفقد جاذبيتها كمكان لممارس���ة 
األعم���ال التجاري���ة، م���ع التركيز على سياس���تها الصفرية في ش���أن 
كورونا، التي أغلقت مس���احات كبيرة مختلفة من البالد أسابيع عدة، 
وهذا ج���زء من هدفها للقضاء على الفيروس، بدالً من التعايش معه 

كما تفعل الدول األخرى«.
وق���ال ي���ورغ فوتكه رئيس الغرفة »لم تعد الصي���ن جذابة كما كانت 
قباًل«، مضيفاً: »تبدو الصين صعبة، ال شركات أوروبية جديدة تأتي، إنه 
حقا مصدر قلق كبير أن يتحرك العالم، وأن العالم ال ينتظر الصين«.

ورغ���م أن ثان���ي أكبر إقتص���اد في العال���م يُنظر إلي���ه منذ فترة 
طويلة على أنه وجهة ال بد منها للعديد من الش���ركات بفضل س���وقه 

األخبار والمستجدات

هل إنقلبت تركيا على بوتين؟

بنوك تركيا تنسحب من نظام المدفوعات الروسي »مير«

اإلتحاد األوروبي: 

الصين تفقد مكانتها التجارية أمام المستثمرين األجانب

الشاس���عة، فإن هذه الحس���ابات تتغّير اآلن بالنس���بة إلى العديد من 
الش���ركات التي ت���رى أن التضحيات الالزمة للقي���ام بأعمال تجارية 

هناك كبيرة جداً.
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مقابالت

أوروبا ال تريد النفط الروسي
 هل تنجح في إيجاد البديل دون تداعيات إقتصادية و إجتماعية ؟

 ليس  من المبالغة القول إن قرار اإلتحاد االوروبي باإلس��تغناء عن النفط الروس��ي إبتداء من العام المقبل كجزء من الرد على الحرب 
الروس��ية- االوكرانية، أدخل حيوية إلى العالقات السياس��ية واالقتصادية  الدولية وأعاد تجديد تحالفات وزاد الجهود الدبلوماس��ية 
ز الذي إحتله هذا الملف في نقاشات إجتماعات دول العشرين  إلزالة التوتر في عالقات أخرى، ولعل الدليل األبرز على ما تقدم هو الحيِّ
التي ُعقدت مؤخرًا، وفي النشاط الدبلوماسي والسياسي الذي ُيسجل لقادة هذه الدول في منطقة الشرق االوسط وال سيما في الدول 
الخليجية المنتجة للنفط، والمباحثات التي س��تجري في ش��هر تموز بين الرئيس االميركي جو بايدن مع قادة الدول العربية، بحيث 

سيكون النفط و زيادة االنتاج من الملفات المهمة على طاولة البحث.

إًذا االتح���اد االوروب���ي ع���ازم على إيج���اد مصادر بديل���ة للنفط 
الروس���ي خ���الل 6 أش���هر ) نهاية الع���ام 2022( وتعويض���ه من دول 
أوبيك والواليات المتحدة ونرويج وبريطانيا، وهذا تحد ليس س���هاًل 
ألنه يجب أن يترافق مع جهود تمنع من إرتفاع أس���عار النفط عالمياً 
وال س���يما في دول االتحاد االوروبي مما س���ينعكس ذلك على نس���ب 
التضخم فيها وعلى أس���عار المواد الغذائية وكل البضائع التي تعتمد 

على النفط وهذا ما يحصل حالياً.

بلغة االرقام يُظهر تقرير نشره موقع »ستارتفور« )stratfor( األميركي 
أن مس���ؤولين أوروبيين صرحوا بأن حظر النفط سيغطي ما يقرب من 70 
بالمئ���ة  م���ن واردات النفط الروس���ية في المدى القري���ب، ونحو 90بالمئة  
بحلول نهاية العام، كما أن منع شركات االتحاد األوروبي من تقديم خدمات 
التأمين للناقالت الروس���ية ق���د يكون له تأثير أكبر عل���ى صادرات النفط 
الروسية من الحظر نفسه، من خالل الحد من قدرة روسيا على بيع النفط 

إلى الصين والهند ودول أخرى لم تفرض حظراً على النفط.
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ياغي:

 روسيا تصدر إلى االتحاد االوروبي
 2.5 مليون برميل نفط يومياً 

فمن أين يمكن تعويض هذا الرقم؟

غبريل:

 االتحاد االوروبي أفصح عن خطة
 بقيمة 314 مليار دوالر 

لوقف  إعتماده على الطاقة الروسية

تحديات و ت�صخم 

لك���ن التحدي اآلخر ال���ذي يجب أخذه بالحس���بان أيضاً هو هل 
يمكن لإلتحاد األوروبي الفصل بين إستيراده للنفط والغاز الروسي، 
وهل ستقبل موسكو بذلك أم أنها ستستخدم ملف الغاز كأداة ضغط، 
خصوصاً أنه يتم اإلعتماد عليه بشكل كبير حياتياً وإنتاجياً في أوروبا 

وال سيما في فصل الشتاء؟
اإلجاب���ة على األس���ئلة التي تعك���س التحديات الت���ي تنتظر دول 
االتح���اد االوروب���ي لتنفي���ذ قراره���ا، تظه���ر أن ه���ذا الملف ش���ائك 
ومؤث���ر عل���ى الكثير م���ن مناحي الحي���اة فيها، وهذا م���ا يوافق عليه 
الخبي���ر النفطي الدكتور ربيع ياغي الذي يس���أل عب���ر مجلة »إتحاد 
المص���ارف العربية« روس���يا تص���در إلى االتح���اد االوروبي نحو 2.5 
ملي���ون برمي���ل نفط يومي���اً، فمن أي���ن يمكن تعويض ه���ذا الرقم ؟«، 
ويعتبر أن »هذا االمر ليس سهاًل ويجب اإلتفاق مع دول منتجة للنفط  
ولذل���ك نالحظ الزيارات المتكررة لمس���ؤولي االتحاد االوروبي على 
دول الخلي���ج العرب���ي المنتجة للنفط بغرض زيادة االنتاج وممارس���ة 

ضغوطات لتعويض الكميات التي يستوردها االتحاد من روسيا«.
 يضي���ف: »في المقابل إس���تطاعت روس���يا ف���رض الروبل كعملة 
لدفع ثمن المس���تورد وكثي���راً من الدول قبلت هذا الش���رط مرغمة، 
وأيضا حاولت ونجحت في تحويل قس���م كبير من إنتاجها في الفترة 
المقبل���ة والذي يتوجه إل���ى دول االتحاد االوروبي إل���ى كل من الهند 
والصين، أي أنها أمّنت لنفس���ها أس���واقاً رديفة تعّوض عن المقاطعة 
االوروبي���ة لنفطه���ا من خ���الل تخفيضات على أس���عارها ، وهذا أمر 

مجدي جداً تجارياً بالنسبة لدول صناعية كبرى كالصين والهند«.
يعتب���ر ياغي أن »روس���يا لن تتأثر كثيراً بقط���ع عالقاتها النفطية 
م���ع دول االتح���اد االوروبي، لكن ه���ذه الدول لن تتمك���ن من تعويض 

النفط الروس���ي بش���كل كلي بل جزئ���ي وبكلفة أكبر وبأس���عار عالية 
ألن عملي���ة النق���ل مكلفة، بينما من خالل روس���يا يم���ر عبر االنابيب 
عب���ر بحر البلطيق«، مش���يراً إلى أن »دول االتح���اد االوروبي إعتبرت 
أن مل���ف الطاق���ة »MENU« أي يمكنه���ا مقاطعة النفط الروس���ي 
واالبق���اء على إس���تيراد الغاز الروس���ي لكن من يضمن قبول روس���يا 
به���ذا االمر، خصوصاً أن الغ���از هو ورقة قوية بيدها ويمكنها عبرها 

فرض شروطها بسوق النفط والغاز«.
ويش���رح أن »التداعيات التي نراها في س���وق النفط ليست فقط 
بسبب قرار اإلتحاد بمقاطعة النفط الروسي، بل إن الحرب الروسية 
عل���ى أوكراني���ا رفعت س���عر النفط عالمي���اً من 80 إل���ى 120 دوالراً 
للبرمي���ل وه���ذا له إنع���كاس على كل الدول المس���تهلكة للمش���تقات 
النفطي���ة وبينها لبنان«، مش���يراً إلى أن »هذا االمر س���يزيد التضخم 
وله إنعكاس سلبي على االقتصاد العالمي وعلى المستهلك في جميع 
أنحاء العالم وس���يترجم عدم إستقرار في السوق النفطي تصاعدياً، 
خصوصاً ونحن على أبواب الش���تاء، كما أن شركة غاز بروم الروسية 
بدأت بتخفيف صادراتها عبر االنابيب إلى دول االتحاد االوروبي«. 

اإ�صتثمارات لالإ�صتغناء عن النفط و الغاز الرو�صيين 

عل���ى ضف���ة الخب���راء االقتصاديين يش���رح الخبي���ر اإلقتصادي 
ورئيس مركز االبحاث في بنك بيبلوس نس���يب غبريل لمجلة »إتحاد 
المص���ارف العربي���ة«، أن »دول اإلتح���اد األوروب���ي  تح���اول تخفيف 
إعتماده���ا على الغ���از والنفط الروس���يين وهي  تس���تورد 25 بالمئة 
من حاجتها من النفط من روس���يا، وهناك إتفاق على وقف إس���تيراد 
النف���ط من خالل البحر على أن يبقى على النفط الذي يس���تورد في 
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قطب: 

االتحاد االوروبي لم يحسم أمره
 في إيجاد البديل 

ما يعني أن هناك تحدياً كبيراً في تنفيذ 
هذا القرار

االنابيب وهذا الجزء من النفط س���يتوقف«، مش���يراً إلى »أن االتحاد 
االوروب���ي أفصح عن خطة بقيمة 314 مليار دوالر كي يوقف إعتماده 
على الطاقة الروسية، وهذا المشروع يقضي بأن تُقام إستثمارات في 
دول االتحاد حتى العام 2030  كي يستغني اإلتحاد تماماً عن مصادر 

الطاقة الروسية«.
يضيف: »يعتبر قادة هذه الدول أن هذا االمر يوقف تدفق األموال 
إلى روسيا التي تستخدمها في حربها على أوكرانيا، أما البدائل عن 
النفط الروس���ي يحاولون تأمينها من النروج ودول األوبيك والمملكة 
العربية الس���عودرية والواليات المتح���دة األميركية على أن ترفع دول 
أوبي���ك بالس إنتاجها تدريجياً وهناك مس���اٍع لزي���ادة صادراتها إلى 

دول اإلتحاد«.
ويختم: »علينا اإلنتظار لمعرفة النتيجة مع تس���جيل مالحظة أن 
أس���عار النف���ط تراجعت ع���ن األرقام العالية التي س���جلتها في بداية 

األزمة«.

بدائل لم تجهز بعد 

يعتب���ر الخبير اإلقتص���ادي الدكتور مروان قط���ب لمجلة »إتحاد 
المصارف العربية« أن »هناك تحدياً كبيراً أمام دول اإلتحاد األوروبي 
خصوص���اً ف���ي ظل غي���اب البديل الجاهز إلس���تبدال النف���ط والغاز 
الروس���يين ببديل آخر، وهناك طروحات عدة إال أنها ليس���ت جاهزة 
بع���د«، مش���يراً إل���ى أن »التعجيل ف���ي موضوع اإلس���تخراج من حقل 
كاريش اإلس���رائيلي هو في س���بيل إيجاد بديل وهناك عقبات كثيرة، 
كما أن الطرف اإليراني يجد في ذلك نفوذاً له للضغط على اإلتحاد 

األوروب���ي إلنجاز اإلتفاق النووي، والطرف المصري الذي ينتج الغاز 
المس���يل ال يجد مصلحة ل���ه في التصدير إلى أوروب���ا خصوصاً أنه 
يفضل التعاون مع أس���واق صينية ذات إس���تهالك أكبر ولعقود طويلة 

األمد«.
يضي���ف:« هناك طروحات باالس���تيراد م���ن الجزائر إلى أن توتر 
العالقات بينها وبين المغرب قد يحول دون مرور الغاز الجزائري في 
االنابيب التي تمر في المغرب، كما أن هناك طروحات بتصدير الغاز 

من نيجيريا وهذا االمر قيد الدراسات«.
ويخت���م: »اإلتحاد األوروبي لم يحس���م أمره ف���ي إيجاد البديل ما 
يعني أن أمامه تحٍد كبير في تنفيذ هذا القرار ومرور األيام سيشكل 

ضغطاً على دول اإلتحاد وعلى أسواق النفط والغاز العالمية«.
باسمة عطوي

من المرجح أن تواجه األسر والشركات في معظم 
البلدان األوروبية إرتفاعًا في أسعار الطاقة بسبب 

العقوبات المفروضة على النفط، مما سيؤدي إلى زيادة 
التكلفة اإلجمالية للمعيشة في أوروبا، وإجبار الحكومات 

على إبقاء اإلنفاق المالي مرتفعًا وزيادة مخاطر 
اإلضطرابات اإلجتماعية.

فبعد يوم من إعالن حظر النفط، وصل التضخم إلى 
مستوى قياسي بلغ 8.1 بالمئة في مايو/أيار الماضي، 
مرتفًعا من 7.4 بالمئة  في أبريل/نيسان الذي سبقه.
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وّقع محافظ سلطة النقد الدكتور فراس ملحم، في مقر السلطة، 
إتفاقاً تعاقدياً، مع مصطفى س���المة نائب رئيس مجلس إدارة شركة 
مدفوعاتكم في فلسطين، تقوم بموجبه الشركة بتوريد وتركيب ودعم 
نظ���ام عرض وس���داد الفواتير الوطني، الذي ش���رعت س���لطة النقد 

بالتجهيز لتنفيذه في فلسطين.
وق���ال محاف���ظ س���لطة النق���د »إن النظ���ام يُس���هم ف���ي تحقيق 
أه���داف س���لطة النق���د اإلس���تراتيجية في تعزي���ز الش���مول المالي، 
وخفض اإلس���تخدام النقدي عبر توفير قنوات دفع إلكترونية متصلة 
ومترابط���ة وأوس���ع إنتش���اراً وأقل تكلف���ة، كونه يس���تهدف أحد أهم 
إحتياج���ات المجتمع اليومي���ة المتعلقة بالخدمات المنفعية وس���داد 
الرس���وم واألقساط، والمس���تحقات المختلفة وترابطه المخطط مع 

مجموعة واسعة من المفوترين والخدمات الحكومية الرقمية«.
وأض���اف المحاف���ظ ملحم »أن م���ن أهم أهداف النظ���ام، توفير 
قنوات إلكترونية مختلفة لعرض وسداد الفواتير، وتحفيز اإلستخدام 
األوس���ع لخدمات الدفع اإللكتروني المرتك���ز على المنفعة وحاجات 
المجتم���ع المصرفي وغير المصرفي، وتحفي���ز قطاع المفوترين في 
فلسطين بما يشمل القطاعين العام والخاص، والهيئات المختلفة نحو 
تبّني التح���وُّل التكنولوجي المتكامل في تقديم الخدمات للمواطنين، 
ودمج هذا القطاع بش���كل فعال في منظومة التكنولوجيا المالية. كما 

غورغيفا للبنوك المركزية: التضخم عنيد كونوا مثابرين في محاربته

إتفاق تعاقدي بين سلطة النقد وشركة مدفوعاتكم 
لتنفيذ نظام عرض وسداد الفواتير الوطني

أن النظام سوف يُسهم في دعم منظومة الدفع الخاصة ببوابة الدفع 
اإللكتروني الحكومية المزمع إطالقها من قبل الحكومة الفلس���طينية 

في المستقبل القريب«.
يُش���ار إل���ى أن النظ���ام ه���و أح���د أنظم���ة البني���ة التحتي���ة البينية 
للمدفوعات التي تُس���اهم بش���كل خ���اص في تلبية إحتياج���ات المجتمع 
بوسائل تكنولوجية سهلة الوصول ومنخفضة التكلفة، ومتعددة الخدمات 
من خالل توفير خدمة عرض وسداد شاملة لكافة المنافع الخدماتية.

قال���ت مديرة صندوق النق���د الدولي، كريس���تالينا غورغيفا، إنه 
»يج���ب على مس���ؤولي البن���وك المركزي���ة أن يبقوا عل���ى تصميمهم 
لمحارب���ة التضخ���م المرتفع«، معتبرة »أن خب���راء إقتصاديين كثيرين 

أخطأوا عندما تكهنوا العام الماضي بأن التضخم سينحسر«.
وأضافت كريستالينا غورغيفا: »التضخم عنيد، وقاعدته أعرض 
مما كنا نعتقد، ما يعنيه ذلك هو أن مسؤولي البنوك المركزية بحاجة 

إلى أن يكونوا مثابرين في محاربته«.
وقالت غورغيفا إنه إذا أظهرت سياسات المالية العامة والسياسة 

النقدية أداء جيداً، فإن العام المقبل ربما سيكون أقل إيالماً«.
وأضاف���ت غورغيفا: أنه »إذا كانت سياس���ات المالية العامة غير 
مح���ّددة األه���داف بدرج���ة كافية فإنها ق���د تصبح »عدو السياس���ة 

النقدية وتغذي التضخم«.
يُش���ار إل���ى أن صن���دوق النقد الدول���ي، أكد أنه ف���ي صدد زيادة 

للبل���دان  الط���ارئ  التموي���ل 
المتضّررة من إرتفاع أسعار 
ونق���ص  الغذائي���ة،  الم���واد 
إمداداتها الناجم عن الحرب 
ف���ي أوكراني���ا، إذ تعّدى 20 
إل���ى 30 دول���ة ف���ي أم���سّ 

الحاجة لهذه اإلمدادات.
الصندوق  مديرة  وقالت 
»إن  غورغيف���ا  كريس���تالينا 

أعض���اء مجلس���ه التنفي���ذي كانوا إيجابيي���ن للغاية« في ش���أن خطة 
المس���اعدات المقترحة عندما إجتمعوا بش���كل غير رس���مي أخيراً، 
معّب���رة ع���ن أملها ف���ي أن يُوافقوا عليها للس���ماح بالصرف الس���ريع 

لألموال.

األخبار والمستجدات
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وقعت »ديفرايت« ش���راكة إستراتيجية مع »سيدار روز« من أجل 
إدارة نش���اطها الداخل���ي للمخاطر واإلمتثال. وفي إط���ار اإلتفاقية، 
س���وف تضمن »س���يدار روز« من���ح »ديفرايت« الق���درة على الوصول 
إلى أكبر قاعدة بيانات ش���ركات في العالم لمنطقة الش���رق األوسط 
وش���مال أفريقيا م���ن خالل منبره���ا »س���ي آر آي أس إنتيليجانس« 

للمعلومات.
مع إش���تراك »س���ي آر آي أس« عند الطلب، س���وف تتمكن 
»ديفراي���ت« م���ن الوص���ول إل���ى بيان���ات متنوعة بم���ا في ذلك 
البيان���ات الخاصة بالش���ركة، هوية الش���ركة، هيكل الش���ركة، 
اإلدارة ومعلوم���ات أكث���ر بكثي���ر. الوص���ول الس���ريع، الس���هل 
والمنظ���م إل���ى معلومات الش���ركة الصحيحة من خ���الل بوابة 
واحدة سوف يؤدي إلى تمكين فريق ديفرايت من تقديم أفضل 

خدمة لعمالئه.

ويقول أنطون مس���عود، الش���ريك المؤس���س والرئي���س التنفيذي 
لشركة سيدار روز: »هدفنا أن نجعل الشركات أكثر أمناً وإمتثاالً من 
خ���الل وض���ع أدوات قوية في أيدي العاملين ف���ي مجال تقييم وادارة 

المخاطر«.
يضي���ف مس���عود: »تعم���ل »ديفرايت« عل���ى تغيير وج���ه صناعة 
الشحن بإستخدام التكنولوجيا لتقديم خدمة عميل أفضل من خالل 
أس���لوب المعالج���ة المعتمد عل���ى الخدمة الذاتية والتتبع المباش���ر 
ال���ذي يحقق الفاعلي���ة لمختلف مراحل إدارة سلس���لة التوريد. كلما 
كانت المعلوم���ات والبيانات آمنة، دقيقة وفعالة، كانت الرؤى أفضل 
لتقليل المخاطر وتحس���ين القرارات. ش���راكتنا مع »ديفرايت« تثبت 
إلت���زام »س���يدار روز« بالعم���ل م���ع المؤسس���ات الرائدة ف���ي مجال 
التكنولوجي���ا المبتك���رة لتمكي���ن إس���تراتيجيتها م���ن خ���الل توفي���ر 

المعلومات الصحيحة الموثقة«

األخبار والمستجدات

»ديفرايت« تدخل في شراكة مع »سيدار روز« 
لتكسب وصواًل فوريًا إلى أكبر قاعدة بيانات في العالم 

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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األخبار والمستجدات

يّتج���ه اإلس���تهالك العالمي للقمح إلى أكبر إنخفاض س���نوي منذ 
عقود، إذ يُجبر التضخم القياس���ي المستهلكين والشركات على تقليل 
إستخدامه واإلتجاه إلى بدائل أرخص مع تزايد إنعدام األمن الغذائي.

وربم���ا يُواج���ه المس���تهلكون زيادة في أس���عار القمح في النصف 
الثان���ي م���ن الع���ام 2022، إذ يقوم المس���توردون، الذي���ن تلقوا حتى 
تاريخه الش���حنات التي تم شراؤها قبل أش���هر عدة بأسعار أرخص، 
بالتعام���ل باألس���عار الجدي���دة منذ إرتفاع أس���عار القم���ح إلى أعلى 

مستوياتها في مايو )أيار( 2022. 
يقول محللّون وتجار وأصحاب مطاحن »إن اإلستهالك العالمي للقمح 
في الفترة من يوليو )تموز( إلى ديسمبر )كانون األول( 2022 قد ينخفض 
بنسبة تُراوح من 5 % إلى 8 % مقارنة بالعام الماضي، وهو معّدل أسرع 

بكثير من توقعات وزارة الزراعة األميركية بإنكماش بنسبة 1 %.
وقال���ت إيرين كوليير الخبي���رة االقتصادية ف���ي منظمة األغذية 
والزراعة التابعة لألمم المتحدة: »سيكون هناك إنخفاض في الطلب 
على القمح ألعالف الحيوانات في أوروبا والصين. كما يتباطأ الطلب 
على القمح لإلس���تهالك اآلدمي في الدول المستوردة الرئيسية حول 
العالم«، مش���يرة إلى »أن األس���عار المرتفع���ة تثير مخاوف بخصوص 
األمن الغذائي في أجزاء من آسيا وأفريقيا، حيث ال تستطيع البلدان 

تأمين إمدادات كافية من السوق الدولية«.
ويُواج���ه الماليي���ن إرتفاع���اً في تكالي���ف الغذاء وإنع���دام األمن 
بع���د الغزو الروس���ي ألوكراني���ا والظروف الجوية الس���يئة في الدول 
المص���درة الرئيس���ية، مما أدى إلى إرتفاع أس���عار الحبوب إلى أعلى 

مستوياتها على اإلطالق.
وقفزت العقود اآلجلة للقمح بنسبة 40 % هذا العام إلى مستوى 
قياس���ي في مارس )آذار( 2022 قب���ل أن تتراجع في اآلونة األخيرة، 

رغم أن األسعار ال تزال مرتفعة. 
ويبلغ س���عر ش���حنات القمح من منطقة البحر األسود نحو 400 
- 410 دوالرات للطن، ش���املة تكلفة الش���حن والتس���ليم إلى الشرق 
األوس���ط وآسيا. وإنخفضت األس���عار من ذروة بلغت نحو 500 دوالر 
للطن قبل بضعة أشهر، لكنها ال تزال أعلى بكثير من متوسط أسعار 

العام الماضي الذي كان نحو 300 دوالر للطن.
وقال أولي هو من مؤسسة )أيكون كوموديتيز( لخدمات السمسرة 
واإلستش���ارات الزراعي���ة في س���يدني: »إن إم���دادات القمح ال تزال 
ش���حيحة للغاية. لس���نا على يقين من كمية القمح التي س���تخرج من 
البحر األس���ود، كما تعاني الدول األخرى المصدرة للقمح من طقس 
س���يئ«. وأوضحت كوليير »أن الدول التي يحتمل أن تواجه صعوبات 
بخصوص واردات القمح تش���مل اليمن وجنوب الس���ودان والس���ودان 

وسوريا وإثيوبيا وأفغانستان وسريالنكا«.
وبينم���ا يمثل إرتفاع التكاليف عبئاً ثقياًل على ميزانيات األُس���ر، 
تندل���ع إحتجاج���ات في أنح���اء العالم وينزل الناس إلى الش���وارع من 
الصي���ن وماليزي���ا إل���ى إيطالي���ا وجن���وب أفريقي���ا واألرجنتين. وفي 
إندونيس���يا، ثاني أكبر مش���تر للقمح في العالم، إنخفض اإلستهالك 
بالفع���ل في األش���هر الخمس���ة األولى من الع���ام 2022 ومن المتوقع 

حدوث إنخفاض أكبر مع إرتفاع التكاليف.

تشهد أسواق القمح العالمية أكبر انخفاض لالستهالك في عقود مع ارتفاع األسعار واتجاه المستهلكين للبحث عن بدائل أرخص

أكبر إنخفاض لإلستهالك في عقود مع إرتفاع األسعار
»جنون القمح« يدفع العالم للبحث عن بدائل
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ُنلقي في هذه الدراسة، نظرة شاملة حول اإلقتصاد اإلفتراضي، إذ بعد لمحة موجزة حول نمو اإلقتصاد الرقمي واإلقتصاد 
اإلفتراضي، نعرض المبادئ اإلقتصادية األساسية التي ُتسهل إستيعاب مفهوم اإلقتصاد اإلفتراضي. 

الدراسات واألبحاث والتقارير

اإلقتصاد اإلفتراضي 
ودور الميتافيرس في تحفيزه

التحّول اإلى الإقت�صاد الرقمي والإقت�صاد الإفترا�صي

ش���هد بداي���ة القرن ال� 21 تس���ارعاً ف���ي التحّول نح���و اإلقتصاد 
الرقم���ي واإلقتص���اد اإلفتراض���ي. ال يُقتص���ر التح���ّول الرقمي على 
رقمن���ة العملي���ات التجاري���ة التقليدي���ة فحس���ب، بل يش���مل إنش���اء 
المنّص���ات والتقنيات الرقمّية كأس���اس لنموذج األعم���ال، واألصول 
الرئيس���ية هي المعلومات )قواعد البيانات(، والخوارزميات لمعالجة 
قواع���د البيانات، ومه���ارات الموظفين في العمل مع البيانات. عالوة 
على ذلك، فإن المنتجات والخدمات المنتجة رقمية يتم تقديمها عبر 
اإلنترنت، على مدار الس���اعة طوال أيام األُس���بوع )7/24(. رغم أن 
المعلومات تلعب دائماً دوراً مهماً في المجتمع واألعمال، إالَّ أن مدى 
إس���تخدامها ودوره���ا في التطوي���ر الناجح للش���ركات يتزايدان. وقد 
أدى النم���و الكبير للتكنولوجيا الرقمية إلى زيادة إهتمامات وتوقعات 
المس���اهمين والمس���تثمرين. ونتيج���ة لذل���ك، ف���إن أس���هم ش���ركات 

التكنولوجيا وسوق األوراق المالية بالكامل ينمو بشكل مّطرد. 

إل���ى جان���ب هذه التط���ورات، هن���اك إنتقال من هيمن���ة األصول 
الملموس���ة tangible assets ف���ي اإلقتص���اد الواقعي إلى األصول 
غي���ر الملموس���ة intangible assets  في اإلقتص���اد اإلفتراضي. 
فمن���ذ الع���ام 1975 حتى العام 2015، إنقلب هيكل أصول الش���ركات 
المدرجة في مؤش���ر األسهم »ستاندر أند بورز« S&P، ل� 500 شركة 
رأس���اً على عقب. ففي الع���ام 2015، بدأت األصول غير الملموس���ة 
)األصول اإلفتراضية( بالهيمنة الكاملة، حيث إستحوذت على 87 % 

من األصول للشركات المدرجة في مؤشر األسهم.

ماهية الإقت�صاد الإفترا�صي

اإلقتص���اد اإلفتراض���ي هو إقتصاد موجود ف���ي عالم إفتراضي، 
حي���ث يُمكن للمس���تخدمين تبادل األص���ول والمنتج���ات والخدمات 
اإلفتراضي���ة أو الحقيقي���ة في إطار لعبة عل���ى اإلنترنت أو من خالل 
منص���ة رقمي���ة. يُمك���ن للمس���تخدمين المش���اركة ف���ي اإلقتصادات 
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اإلفتراضية للترفيه أو لتحقيق منفعة إقتصادية حقيقية.
ظه���رت اإلقتص���ادات اإلفتراضي���ة أوالً ف���ي األلع���اب المتعددة 
 )MUD )Multi-User Dungeon المس���تخدمة على اإلنترنت
ف���ي وق���ت مبكر من أواخر الس���بعينيات من الق���رن الماضي. واليوم 
توجد أكبر اإلقتصادات اإلفتراضية على األلعاب على اإلنترنت التي 
 MMORPG massively يق���وم فيه���ا الالعبون ب���أدوار متع���ددة

.multi player online role-playing games
يُمكن أن يقوم أي إقتصاد إفتراضي على نظام أساسي يُمّكن من 
إنفاق أموال حقيقية على األصول والمنتجات والخدمات والتفاعالت 

الرقمية التي ينشئها المستخدم ضمن اإلقتصاد اإلفتراضي.

التفاعل بين الإقت�صاد الحقيقي والإفترا�صي

ثم���ة تداخل متزايد بين اإلقتص���اد اإلفتراضي واإلقتصاد الحقيقي. 
غالب���اً ما يتم تداول األصول الموجودة ف���ي اإلقتصادات اإلفتراضية في 
العالم الحقيقي بإستخدام أموال حقيقية. عادًة يتم إجراء هذه المعامالت 
على مواقع المزادات عبر اإلنترنت، ُويشار إليها بإسم »معامالت األموال 

.»Real Money Transactions RMTs الحقيقية
تقوم العديد من المنصات بربط السلع اإلفتراضية بأموال العالم 
الحقيق���ي. ومع ذلك، ف���إن بعض منصات األلع���اب تثبط بل وتحّظر 
تب���ادل أموال العالم الحقيقي مقابل س���لع إفتراضية، ألنه يُعتقد أنها 

ضارة بأهداف اللعب.

الموارد في الإقت�صاد الإفترا�صي

خصائص الموارد في اإلقتصاد اإلفتراضي هي:
	•المنافس���ة: إن حيازة مورد يُقتصر على ش���خص واحد أو عدد 

قليل من األشخاص داخل العالم اإلفتراضي.
	•المثابرة: تس���تمر الم���وارد اإلفتراضية طوال الفترة التي يدخل 
بها المس���تخدم إل���ى العال���م اإلفتراضي. في بعض الح���االت، يكون 
المورد موجوداً للعرض العام حتى عندما ال يتم تسجيل دخول مالكه 

إلى العالم اإلفتراضي.
	•اإلتص���ال البين���ي: قد تؤثر الموارد أو تتأثر بأش���خاص آخرين 
وأش���ياء أخ���رى. تختل���ف قيم���ة المورد وفق���اً لقدرة الش���خص على 

إستخدامها إلنشاء أو تجربة تأثير معين.
	•األس���واق الثانوية: يُمكن إنش���اء م���وارد إفتراضي���ة، وتداولها، 

وشراؤها، وبيعها.
	•القيم���ة المضافة من قبل المس���تخدمين: يُمكن للمس���تخدمين 
تعزيز قيمة الموارد اإلفتراضية من خالل تخصيص الموارد وتحسينها.

تعريف الإقت�صاد الرقمي

ينبغي أن نُعّرف مصطلح »اإلقتصاد الرقمي« على النحو المحدد 
من قبل مختلف الكيانات العالمية:

	•تعري���ف منظم���ة التع���اون والتنمي���ة ف���ي المي���دان اإلقتصادي 
OECD )2013(: »اإلقتص���اد الرقم���ي يُمّك���ن ويُنفذ تجارة الس���لع 

والخدمات من خالل التجارة اإللكترونية على اإلنترنت«.
 European Commission تعري���ف المفوضية األوروبي���ة•	
)2013(: »اإلقتصاد الرقمي هو إقتصاد يعتمد على التقنيات الرقمية 

)يسّمى أحياًنا إقتصاد اإلنترنت(«.
British Computer S تعريف جمعية الكومبيوتر البريطانية - 	 
ciety )2014(: »يشير اإلقتصاد الرقمي إلى إقتصاد قائم على التقنيات 
الرقمية، رغم أننا ندرك بش���كل متزايد أنه يُساعد في إدارة األعمال من 

خالل األسواق القائمة على اإلنترنت وشبكة الويب العالمية«.
	•البرلم���ان األوروبي )2015(: »اإلقتصاد الرقمي هو هيكل معّقد 
من مستويات عدة / طبقات مرتبطة ببعضها البعض بواسطة عدد ال 
نهائي من العقد، تتزايد بشكل مستمر. المنصات مكّدسة على بعضها 
البعض مما يسمح بطرق متعددة الوصول إلى المستخدمين النهائيين، 

ويجعل من الصعب إستبعاد العبين معينين، مثل المنافسين«.
	•مجل���س العم���وم House of Commons )2016(: »يش���ير 
اإلقتصاد الرقمي إلى الوصول الرقمي للسلع والخدمات، وإستخدام 

التكنولوجيا الرقمية لمساعدة الشركات«.
 G20 Digital فري���ق اإلقتصاد الرقمي لمجموعة العش���رين•	
Economy Task Force DETF )2016(: »اإلقتص���اد الرقمي 
هو مجموعة واس���عة من األنش���طة اإلقتصادية التي تشمل إستخدام 
المعلوم���ات والمعرف���ة الرقمي���ة كعام���ل رئيس���ي لإلنتاج، وش���بكات 
المعلوم���ات الحديثة كنش���اط مهم واإلس���تخدام الفع���ال لتكنولوجيا 
المعلوم���ات واإلتص���االت )ICT( كمح���ّرك مه���م لنم���و اإلنتاجي���ة 

والتحسين الهيكلي اإلقتصادي«.

الإقت�صاد الإفترا�صي والإقت�صاد الرقمي 

اإلقتصاد اإلفتراضي هو مفهوم متعّدد األوجه وأكثر غموضاً من 
اإلقتصاد الرقمي. اإلقتص���اد اإلفتراضي له تاريخ طويل من التطور 

ومرتبط بشكل وثيق مع التكنولوجيا الرقمية.
وفق���اً للتقرير البحثي للبنك الدول���ي وإنفوديف Infodev، هناك 
ثالثة مناهج لتعريف اإلقتصاد اإلفتراضي. يُعتبر النهج األول اإلقتصاد 
اإلفتراضي كنش���اط مضاربة يعتمد على إستخدام رأس المال النقدي. 
ويعتب���ر النهج الثان���ي اإلقتصاد اإلفتراضي على أنه مس���توى أعلى من 
اإلقتص���اد الرقمي. ويعتبر النهج الثالث اإلقتصاد اإلفتراضي جزءاً من 

اإلقتصاد الرقمي في شكل عوالم إفتراضية عبر اإلنترنت.
ف���ي النهج األول، يرتب���ط تعريف اإلقتص���اد اإلفتراضي إرتباطاً 

وثيقاً بالشكل النقدي لرأس المال.
وفًقا للنهج الثاني، يُعّد اإلقتصاد اإلفتراضي جزءاً من المستويات 
الثالثة المترابطة: البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 

)ICT(، واإلقتصاد اإلفتراضي واإلقتصاد الرقمي.
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ف���ي التسلس���ل الهرم���ي للمس���تويات الثالث���ة، يك���ون اإلقتصاد 
اإلفتراض���ي ف���ي أعلى المس���توى، ويعتم���د على اإلقتص���اد الرقمي 

والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت.
ف���ي النه���ج الثالث، أدى إنتش���ار الخدمات الرقمية م���ن التجارة 
اإللكترونية إلى خدمات الش���بكات اإلجتماعية في البلدان المتقدمة 
والنامية إلى ظهور إحتياجات ومش���اكل رقمية جديدة. فاإلرتفاع في 
الطل���ب والع���رض لتلبية اإلحتياجات الرقمية، واألس���واق التي يلتقي 

فيها العرض والطلب، تشكل معاً اإلقتصاد اإلفتراضي.

الإقت�صادات الإفترا�صية لل�صركات

هن��اك العدي��د م��ن الفوائد للش��ركات التي تنش��ئ إقتصادًا 
إفتراضيًا لكي يشارك المستهلكون فيه، منها:

	•إعطاء المس���تخدمين فرصاً للكس���ب: أصبح���ت اإلقتصادات 
اإلفتراضية ش���ائعة بش���كل متزايد، ألنها تعطي مس���تخدميها فرصاً 
للكس���ب. يُمكن للمس���تخدمين التفاع���ل بطرق جدي���دة، وخلق قيمة 

وكسب أموال حقيقية على منصات اإلقتصاد اإلفتراضي.
	•مش���اركة المس���تخدم ونمو النظام األساس���ي: تشهد تطبيقات 
مش���اركة  تُحّف���ز  ألنه���ا  مرتفع���اً  نم���واً  اإلفتراضي���ة  اإلقتص���ادات 

المستخدمين وبالتالي اإلحتفاظ بهم. 
	•التفاع���الت التعاوني���ة: تس���مح بع���ض منص���ات اإلقتص���ادات 
األعم���ال  ومقدم���ي خدم���ات  الخارجيي���ن  للمعلني���ن  اإلفتراضي���ة 
بالمش���اركة في بيئاتهم. غالباً ما تقوم الش���ركات ومقدمو الخدمات 
ف���ي البيئات اإلفتراضية بتطوير عالق���ات تعاونية بدالً من العالقات 

العدائية مع المستخدمين.

الإقت�صاد الإفترا�صي والميتافر�س

 ،Metaverse يتم ضخ مبالغ ضخمة من المال في تطوير الميتافرس
عالم بديل، حيث يُمكن العمل واللعب ومقابلة الناس من دون مغادرة المنزل.

هو تقنية إقتصاد إفتراضي يُمكن إستخدامها في بعدة طرق مختلفة. 

إنها إحدى اللبنات األساسية للويب 
3.0 )اإلنترن���ت الالمرك���زي القائم 
كوس���يلة   ،)blockchain عل���ى 
لتمكين إنش���اء المحت���وى وتحقيق 
الدخل، وتس���جيل الملكي���ة ونقلها، 

وإنشاء أصول إستثمارية جديدة.
تس���تخدم الرموز غي���ر القابلة 
لإلس���تبدال NFT في الميتافرس 
إقتص���اد  لبن���اء   Metaverse
إفتراض���ي يُعط���ي فرص���اً لكس���ب 
القيم���ة، وفرص���اً لإلس���تثمار مثل 
تداول العقارات والعناصر الرقمية 
في المساحات اإلفتراضية، وخدمات التجارة اإللكترونية المبتكرة، والعديد 

من الخدمات األخرى في سوق الميتافرس Metaverse المستقبلية.
ف��ي   NFT لإلس��تبدال  القابل��ة  غي��ر  الرم��وز  ُتس��تخدم 

الميتافرس Metaverse ألغراض مختلفة منها:
	•إثبات الهوية واألصالة.

	•التوافقية.
	•بناء البنية التحتية لإلقتصاد اإلفتراضي.

.DeFi التمويل الالمركزي•	
.GameFi تمويل األلعاب•	

 
النظرة الم�صتقبلية والتوقعات الم�صتقبلية لالإقت�صادات 

الإفترا�صية

أصبح التحول الرقمي اليوم، المصدر الرئيس���ي للنمو اإلقتصادي. 
فم���ن دون المكّون���ات اإلفتراضي���ة والرقمي���ة، من المس���تحيل بالفعل 
التفكير في اإلقتصاد اليوم. في الوقت نفسه، فإن حدود هذه المفاهيم 
غي���ر واضحة وس���يتطّور العالم المختلط بش���كل أكبر، حيث س���تُحدد 

اإلقتصادات اإلفتراضية والرقمية والحقيقية بعضها البعض بعمق. 
هناك توجهان محتمالن في المستقبل هما:

	•التوّجه األول هو التحّول نحو اإلفتراضية ورقمنة اإلقتصاد المادي. 
	•التوجه الثاني هو تجسيد اإلقتصاد اإلفتراضي.

ويتجلّ���ى واق���ع اإلقتص���اد اإلفتراض���ي والرقم���ي عندم���ا يكون 
المستهلكون النهائيون للسلع اإلقتصادية )السلع والخدمات الرقمية 

والمادية( إما أشخاصاً أو مؤسسات.
في الخالصة، يُوّفر اإلقتصاد اإلفتراضي القائم على الميتافيرس 
Metaverse إمكان���ات ومجموعات واس���عة من تدفقات اإليرادات، 
مع توّقع بعض التقديرات أنه يُمكن أن يصبح سوقاً بقيمة 800 مليار 
دوالر في غضون عامين فقط، وأنه يُمكن أن يُساهم بثالثة تريليونات 

دوالر في اإلقتصاد العالمي في العقد المقبل.
الدكتورة سهى معاد
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كان للتق��دم الكبير في مجال اإلتصاالت وتقنية المعلومات تأثير ُمبهر على إتس��اع إس��تخدام التكنولوجيا وتطورها، وإرتباطها بكافة 
 Big Data مناح��ي الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية والمالية. ومن أن��واع هذه التكنولوجيا ما ُيعرف اليوم بمصطلح البيانات الضخمة
وال��ذي كان أول ظه��ور لها مع بداية العام 2000، حيث أصبح الكّم الهائل من البيانات التي يجري إنتاجها وتخزينها والعمل على إتاحتها 
م��ن مواق��ع متعددة، مصدر قوة رئيس��ي ومنب��ع للمعلومات للمجتمع��ات القائمة على المعرف��ة. تمثل البيانات الضخم��ة مرحلة مهمة 
ال��ة في التنمية  م��ن مراح��ل تطور نظم المعلوم��ات واالتصاالت، والتي من ش��أنها عند توظيفها توظيفًا جيدًا أن ُتس��اهم مس��اهمة فعَّ

اإلقتصادية واإلجتماعية المستدامة.
القطاع المصرفي وعلى رأسه المصرف المركزي من المؤسسات أو القطاعات التي من الممكن أن تستفيد إستفادة كبيرة من تكنولوجيا 
ال للبيانات الضخمة يساعد المؤسس��ات المالية والمصرفية على تحسين الخدمات المصرفية،  البيانات الضخمة. فاإلس��تخدام الفعَّ
وزيادة رضى العمالء عن هذه الخدمات، إضافة إلى حماية العمالء من عمليات الخداع والتزوير، وإستخدام هذه البيانات، وما ينتج عنها 
من معلومات في معرفة إحتياجات العمالء والتنبؤ بإتجاهاتهم وس��لوكهم وميولهم اإلس��تهالكي. أما في ما يتعلق بالمصارف المركزية، 
ف��إن البيان��ات الضخم��ة تتيح لها مجاالت متع��ددة ومتنوعة من األعم��ال والوظائف بما في ذلك إدارة السياس��ة النقدية واإلس��تقرار 
المالي، إضافة إلى البحوث وإنتاج اإلحصاءات الرس��مية، وتطوير مؤش��رات التنبوء باألوضاع اإلقتصادية، ووضع رؤية إقتصادية مالية 
داعمة لسياس��ة اإلس��تقرار على مس��توى اإلقتصاد الكلي، وتطوير أنظمة اإلنذار المبكر، وغيرها من الفوائد التي ُيمكن أن تعود على 

المصارف المركزية من توظيف هذه التكنولوجيا وهي تكنولوجيا البيانات الضخمة.
س��ُنحاول ف��ي ه��ذه الورقة التعري��ف بتكنولوجي��ا البيانات الضخمة، م��ع التركيز عل��ى كيفية إس��تفادة المص��ارف المركزية من هذه 

التكنولوجيا.

الدراسات واألبحاث والتقارير

المصارف المركزية
 وتكنولوجيا البيانات الضخمة
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للظ����روف والمعطي����ات، وبالتالي إتخاذ ق����رارات صحيحة تحقق 
األهداف المطلوبة )لطفي، 2018(. 

م���ا يُميز البيان���ات الضخمة أنها تتدفق م���ن مجموعات متنوعة 
ومص���ادر أكث���ر من أي وقت مض���ى، وتكون غنية بكمي���ات كبيرة من 
ال إلى إس���تخراج معلومات  البيان���ات، والتي يؤدي تحليلها بش���كل فعَّ

ذات أهمية وعلى قدر عاٍل من التفصيل. 

خ�صائ�س البيانات ال�صخمة )عبدال�صالم ، 2021(: 

- الحجم: وهي حجم البيانات المس���تخرجة من مصدر ما، وهو 
ما يحدد قيمة وحجم البيانات لكي تصنف على أنها بيانات ضخمة. 
- التنوع: وهو تنوع البيانات المستخرجة والتي تساعد المحللين 
عل���ى إختيار البيانات المناس���بة لمجال عملهم، والت���ي تكون بيانات 
ُمهيكل���ة ف���ي قواع���د بيان���ات أو غي���ر ُمهيكل���ة كالص���ور والخرائط 

والمكالمات ....الخ.
- الس���رعة وهي سرعة إنتاج وإستخراج البيانات لتغطية الطلب 
عليها، حيث تعتبر الس���رعة عنصراً حاسماً في إتخاذ القرارات بناًء 
على إس���تخدام هذه البيانات. بمعنى أنها الوقت الذي نس���تغرقه من 

لحظة وصول هذه البيانات إلى لحظة الخروج بالقرار بناء عليها.
- الموثوقي���ة: ويقصد بها موثوقية مصدر البيانات، ومدى دقتها 

وصحتها وحداثتها.

م�صادر البيانات ال�صخمة 

)مركز الإح�صاء والتناف�صية ، 2021(: 

- البيان���ات الناش���ئة عن إدارة أحد البرام���ج: برنامج حكومي أو 
غي���ر حكومي، كالس���جالت الطبية االلكترونية وزيارة المستش���فيات 

وسجالت التأمين والسجالت المصرفية وغيرها.
- المصادر التجارية أو ذات الصلة بالمعامالت: وهي الناشئة عن 

مفهوم البيانات ال�صخمة:

البيانات الضخمة تمثل مجموعة من البيانات التي يفوق حجمها 
ق���درة أي نظ���م لقواعد البيان���ات على إجراء العملي���ات المعتادة من 
تس���جيل ونقل وتحلي���ل وتخزين، بحيث يمكن تحويله���ا إلى معلومات 

يمكن اإلستفادة منها.
م���ن هنا تُعرف البيانات الضخمة بأنه���ا »أرصدة من المعلومات 
التي تمتاز بضخامة الحجم والس���رعة والتنوع الذي يتطلب أش���كاالً 
ال���ة لمعالجته���ا تختلف ع���ن معالجة البيان���ات العادية،  مبتك���رة وفعَّ
بحي���ث تُمّك���ن مس���تخدميها من تحس���ين الرؤي���ة وإتخ���اذ القرارات 
وعملي���ة التش���غيل اآللي« )مركز اإلحص���اء بدولة االم���ارات العربية 
 )ISO( كما عرفته���ا المنظمة الدولي���ة للمعايير .)المتح���دة، 2021
بأنه���ا »مجموعة أو مجموعات من البيانات لها خصائصها كالحجم، 
السرعة، التنوع، التباين، صحة البيانات وغيرها، وال يمكن معالجتها 
بكفاءة باس���تخدام التكنولوجيا الحالية والتقليدية لتحقيق االستفادة 

منها« )أميرهم، 2020(. 
إذاً، ه����ذه بع����ض التعريف����ات للبيانات الضخم����ة والتي تتفق 
عل����ى أن البيانات الضخمة هي كمية كبيرة من البيانات المعقدة 
الت����ي يف����وق حجمها قدرة الحواس����يب التقليدية عل����ى معالجتها 
وتخزينها وتوزيعها، األمر الذي يس����تدعي وأمام هذا الكّم الهائل 
م����ن البيان����ات إلى وض����ع حلول متط����ورة، تُمّكن م����ن التحكم في 
تدفقها والس����يطرة عليها، وتوظيفها بش����كل أكثر كفاءة. من هنا 
ف����إن تكنولوجيا البيانات الضخمة تمتل����ك إمكانية تحليل بيانات 
مواق����ع اإلنترنت وأجهزة اإلستش����عار وبيانات ش����بكات التواصل 
اإلجتماع����ي والعمل عل����ى تحليلها ومعالجتها م����ن أجل الوصول 
إل����ى إرتباط����ات بين مجموع����ة من البيانات المس����تقلة لكش����ف 
جوان����ب عديدة وإس����تخراج نتائج أكثر منطقي����ة، يمكن توظيفها 
ف����ي التنبوءات واإلتجاهات بما يخ����دم صانع القرار لفهم أفضل 
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معامالت بين كيانين، مثل، معامالت البطاقات اإلئتمانية والمعامالت 
التي تجري عن طريق اإلنترنت بوسائل منها االجهزة المحمولة.

- مص���ادر ش���بكات أجهزة االستش���عار، مثل التصوي���ر باألقمار 
الصناعية، وأجهزة إستشعار الطرق، وأجهزة إستشعار المناخ.

- أجه���زة التتب���ع )GPS( مثل البيانات المس���تمدة من الهواتف 
المحمولة والنظام العالمي لتحديد المواقع. 

-البيانات الس���لوكية: مثل عدد م���رات البحث على االنترنت عن 
منت���ج أو خدمة م���ا أو أي نوع من المعلومات، عدد مرات زيارة بعض 

الصفحات على اإلنترنت....الخ.
- البيان���ات المتعلق���ة ب���اآلراء واالتجاهات، مث���ل التعليقات على 

صفحات التواصل اإلجتماعي وغيرها من المواقع والصفحات.

اأنواع البيانات ال�صخمة )لطفي، 2018(: 

- البيانات الُمهيكلة: وهي البيانات المنظمة في جداول ومخزنة 
ف���ي حقول قواعد البيانات، ويميزه���ا إمكانية البحث فيها وتحليلها، 

.SQL وإدارتها باستخدام لغة
- البيانات غير الُمهيكلة أو الغير منظمة: وتمثل النسبة األكبر 
م����ن البيانات، وه����ي التي يمكن الحصول عليه����ا يومياً، وهي كل 
البيانات التي يصعب تصنيفها بس����هولة كالصور البيانية، مقاطع 
الفيدي����و، ملفات PDF، رس����ائل البريد اإللكتروني، منش����ورات 
منص����ات التواصل االجتماعي، وغيره����ا، ورغم أن هذه البيانات 
له����ا هيكل داخلي يخصه����ا، لكنها تعتبر غير منظمة، ألن بياناتها 
ال تتس����ق تماماً كقاعدة بيانات، مم����ا يجعل تحليلها أكثر صعوبة 

من البيانات الُمهيكلة، غير أن 
متطلب����ات المرحلة تس����تدعي 

االهتمام بهذه البيانات.
- البيانات شبه المهيكلة: 
تُعتبر نوع����اً من أنواع البيانات 
الُمهيكل����ة، إال أنه����ا ال تك����ون 
في ص����ورة ج����داول أو قواعد 
عل����ى  تك����ون  حي����ث  بيان����ات، 
ش����كل نص في صفحة »ويب« 
كالملصقات التي تحتوي على 
معلوم����ات حول ع����روض فنية 
ومكانها وزمانها وسعر التذاكر 
الخ����اص به����ا ...ال����خ. حي����ث 
يكون له����ذه البيانات هيكل إال 
أنه قابل للتغيير بش����كل سريع 

وغير متوقع.
البيانات الضخمة ما أهميتها وما أهمية اإلستثمار في تحليلها .. وكيف ستؤثر في حياتنا وقراراتنا؟

مزايا واإمكانات البيانات ال�صخمة )عبدال�صالم ، 2021(: 

تُقدم تكنولوجيا البيانات الضخمة العديد من المزايا واالمكانيات 
التي تعود على من يقوم بتوظيفها بشكل أفضل، ومنها: 

- توفي���ر الوق���ت والجهد والتكلفة العالي���ة المطلوبة في معالجة 
وتحليل البيانات الضخمة.

- قدرته���ا عل���ى تحلي���ل بيان���ات وس���ائل التواص���ل االجتماعي 
الس���تخراج اآلراء المختلفة مم���ا يتيح تحليل انطب���اع الجمهور تجاه 

قضايا محددة لقياس مدى الرضى والوالء.
- إستخدامها في تحليل التنبؤ.

- تحليل وتقييم المخاطر المالية.
- كشف الغش واإلحتيال. 
- تحسين خدمات العمالء.

- تصني���ف العم���الء والمس���تخدمين وتحديد الفئة المس���تهدفة 
لموضوع معين، للمس���اعدة في تحس���ين جودة الحمالت التس���ويقية 

والدعائية.

مجالت اإ�صتخدام البيانات ال�صخمة )مركز الإح�صاء 

والتناف�صية ، 2021(: 

نظ���راً إل���ى الكّم الهائل م���ن اإلمكان���ات الكامنة ف���ي تكنولوجيا 
البيان���ات الضخم���ة، فإن مج���االت تطبيق ه���ذه التكنولوجي���ا كبيرة 
ومتنوع���ة، حي���ث يمك���ن اإلس���تفادة منه���ا ف���ي مختل���ف المج���االت 
والقطاع���ات ومنه���ا اإلقتص���اد والمالي���ة والمص���ارف واإلس���تثمار 

والتسويق، والصحة والتعليم. ومن هذه القطاعات ما يلي: 
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الحكوم���ي:  القط���اع   -
بإس���تخدام تكنولوجي���ا البيانات 
الضخمة أصبح بمقدور األجهزة 
الحكومية التطوير من خدماتها، 
ورصد م���دى رض���ى المواطنين 
ع���ن ه���ذه الخدم���ات المقدمة 
له���م من الحكوم���ة، وبهذا يمكن 
للقطاعات الحكومية إستنتاج ما 
يلزم لتطوير وتحسين خدماتها، 
الس���كان  بإتجاه���ات  والتنب���ؤ 

وإحتياجاتهم المستقبلية.
- المج���ال اإلقتصادي: عن 
طري���ق معرف���ة رغب���ات العمالء 
وإتجاهاته���م وميولهم النفس���ية 
أصبح بإمكان الش���ركات تحقيق 
أرب���اح وتوفير منتجات وخدمات 
تلبي هذه الرغبات. ويُمكنها من 

اهتمام متزايد من المصارف المركزية العالمية بمصادر البيانات الضخمة

ه���ذه بع���ض القطاع���ات الت���ي يمك���ن أن تس���تفيد م���ن 
تكنولوجي���ا البيان���ات الضخم���ة وتوظيفه���ا لتحقي���ق أفضل 
الخدم���ات للمس���تفيدين بأق���ل التكالي���ف والجه���د، إضافة 
إل���ى أنها تس���اعد الدول على رس���م سياس���اتها اإلقتصادية 
والمالية والتنبؤ بإتجاهات اإلقتصاد والتخطيط له، ومعرفة 

إتجاهات العمالء والمواطنين. 

الم�صارف المركزية وتكنولوجيا البيانات ال�صخمة: 

تُعد البيانات الضخمة أداة مهمة في صنع السياسات للمؤسسات 
والش���ركات الكبرى  ومنها المصارف التجارية والمصارف المركزية، 
في م���ا يتعلق بالمصارف المركزية، فق���د قامت بتخصيص جزء من 
ميزانياته���ا لمعالج���ة البيان���ات بهدف اإلس���تفادة منه���ا. لقد فتحت 
البيان���ات أم���ام المصارف المركزية مجاالت واس���عة وال س���يما في 
إص���الح اإلدارات وفي تنفيذ نظ���م التكنولوجيا واإلرتقاء بها، إضافة 

إلى تطوير أنظمة اإلئتمان والسياسة النقدية. 
ف���ي ه���ذا المج���ال، قام���ت العدي���د م���ن المص���ارف المركزي���ة 
بإس���تثمارات كبيرة في مجال تكنولوجيا المالية لدعم التطورات في 

مجال البيانات الضخمة. 
وتغط���ي المه���ام أو المجاالت الت���ي تقدمها تكنولوجي���ا البيانات 
الضخمة للمصارف المركزية السياس���ة النقدية واإلستقرار المالي، 
والبح���وث وإنت���اج اإلحصاءات الرس���مية، وتطوير وتس���هيل عمليات 

الدفع، والتنبؤ، وتقليل المخاطر.
كما تس���تطيع المصارف المركزية توظيف البيانات الضخمة في 

خالل إستخدام البيانات الضخمة توجيه الحمالت االعالنية.
- التعلي���م: دع���م البح���ث العلم���ي وذل���ك ف���ي مختل���ف الحقول 
والمج���االت، م���ن خ���الل توفيره���ا لقواع���د بيانات على مس���تويات 
تفصيلي���ة للمجتمع���ات المبحوثة. وضم���ن النطاق الزمن���ي المحدد 
لمرجعي���ة البيان���ات. الت���ي تنعكس عل���ى دقة وكفاءة نتائ���ج األبحاث 
والدراس���ات. أيضاً م���ن خالل البيانات المخزنة لس���جالت الطالب 
وغيره���ا من البيان���ات المتعلقة بهم، تُس���اعد على إتخ���اذ القرارات 
على مس���توى المؤسسة التعليمية، وعلى مستوى قطاع التعليم، والتي 
تس���اهم في حل العديد من المش���اكل وتقديم أفض���ل برامج تعليمية 

لكافة المراحل التعليمية.
- المصارف واإلس���تثمار: تساهم البيانات الضخمة في 
تحفي���ز اإلس���تثمار وخلق ف���رص عمل، إضافة إلى تش���جيع 
التنافس���ية ف���ي مؤسس���ات األعم���ال مم���ا يزيد م���ن كفاءة 
وجودة الخدمات والس���لع. يُمكن للبيانات الضخمة أن تمّكن 
المص���ارف من تحقيق عوائد كبيرة م���ن خالل جمع بيانات 
أش���مل عن العمالء وتحليلها وإمكاني���ة ترويج كل منتج وفقاً 
لمتطلب���ات كل عمي���ل، مم���ا يرفع نس���بة تفاعل وإس���تخدام 
العم���الء للخدم���ات والمنتجات المصرفي���ة، والحفاظ على 
إس���تدامة العمالء في ظل المنافس���ة الكبيرة وتعزيز مبادرة 
»إع���رف عميلك«. في مج���ال إدارة المخاطر ف���إن البيانات 
الضخمة تس���اعد على تحليل البيانات م���ن مصادر متنوعة 
ومختلف���ة، إضافة إلى منع الغش واإلحتيال، تحديد الفرص 

اإلستثمارية...الخ. 
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عمليات االشراف والرقابة، حيث يمكن توظيف البيانات الضخمة في 
وضع رؤية على مس���توى االقتصاد القومي، من خالل دعم سياس���ات 
االس���تقرار الكل���ي، إضافة لتصمي���م أنظمة اإلنذار المبكر، وكش���ف 
اإلحتيال عن طريق فحص عقود اإلئتمان، وإعرف عميلك. كما يرى 
العديد م���ن المهتمين أنه باإلمكان اس���تخدام خوارزمي���ات البيانات 
الضخمة في مكافحة غس���يل األموال، ومكافحة االنشطة االرهابية، 

عن طريق تحليل معامالت الدفع لتحديد االنماط المشبوهة. 
وفي هذا المجال يرى بنك التس���ويات الدولية أن فوائد البيانات 
الضخم���ة للمص���ارف المركزية ليس���ت في ك���م البيان���ات الضخمة 

- التن���وع في تقنيات التعام���ل مع البيانات الضخمة، حيث يوجد 
العدي���د م���ن التقنيات والبرام���ج للتعامل مع البيان���ات الضخمة مثل 
)Hadoop MapReduce, Spark( وبالنس���بة لتخزين البيانات 
)HBase, Cassandra(، حي���ث من الممكن إختيار برنامج س���يء، 

يُربك ويؤخر عملية معالجة البيانات. 

الخال�صة: 

البيان���ات الضخم���ة كم���ا يطل���ق عليه���ا البع���ض ه���ي »نف���ط 
المس���تقبل«، وهي التكنولوجيا االساس���ية للحصول على المعلومات 

وتصنيفها، بل أيضاً في قابليتها 
تنفي���ذ  إن  حي���ث  للتفس���ير،  
سياس���ات المص���ارف المركزية 
يحت���اج إل���ى تحدي���د األس���باب 
المحددة،  التفس���يرية  والعوامل 
إضافة إلى شفافية المعلومات.

التحديات التي تواجه 

الم�صارف المركزية 

في مجال البيانات 

ال�صخمة: 

ن���وع  أي  تبن���ي  يخل���و  ال 
م���ن التكنولوجي���ا م���ن تحديات 
ومعوق���ات تس���تدعي معالجته���ا 
واإلس���تعداد لها لإلستفادة منها 
ه���ذه  وم���ن  إس���تفادة.  أفض���ل 

التحديات، ما يلي:
- حج���م البيانات الضخمة المتزايد بش���كل دائ���م، والقدرة على 
تخزين هذا الكم الهائل من البيانات، وإجراء المعالجات الالزمة لها. 
- القوانين والتشريعات الداعمة الستخدام المعلومات الخاصة، 

وتعزيز الخصوصية.
- الك���وادر البش���رية المدرب���ة والق���ادرة عل���ى التعام���ل مع هذا 
الك���م م���ن البيانات الضخمة، م���ن حيث التحليل اإلحصائي الس���ليم 

والتصنيف وغيرها. 
- ج���ودة ودقة البيانات التي يتم تقديمه���ا من الجهات المتعاونة 

مع المصارف المركزية. 
- األم���ن الس���يبراني للبيان���ات الضخم���ة، والمخاط���ر التي قد 

تتعّرض لها من حيث السرية واألمن.
- بنية أساسية جيدة في مجال تقنية المعلومات.

- التكالي���ف الكبي���رة التي قد تتكّبدها المص���ارف المركزية في 
م���ا يتعل���ق بالتجهيزات والتدري���ب واألمن الس���يبراني، وتخزين هذه 

البيانات ومعالجتها. 

والمعرف���ة، كم���ا تُعتب���ر مصدر 
الوق���ود للعل���وم الحديث���ة مث���ل 
وتعلّ���م  اإلصطناع���ي  ال���ذكاء 
اآلل���ة، وغيرها م���ن التكنولوجيا 
والمص���ارف  به���ا،  المرتبط���ة 
المركزية ليس���ت إس���تثناء، فهي 
مؤسس���ات تعتمد إعتماداً كبيراً 
عل���ى البيانات من أج���ل تحقيق 
سياس���اتها،  وتنفي���ذ  أهدافه���ا 
له���ذا ف���إن تكنولوجي���ا البيانات 
الضخمة بما تحمله من إمكانات 
كبي���رة وهائلة تخدم أداء القطاع 
المصرف���ي عموم���اً والمصارف 
المركزي���ة على وجه الخصوص، 
وخصوصاً في ما يتعلق بالرقابة 
واإلش���راف، وتس���هيل عملي���ات 

الدفع، واإلستقرار المالي. 
غي���ر أن تكنولوجي���ا البيانات الضخمة، وكم���ا يحدث عند تبني 
أي تكنولوجي���ا حديث���ة، يحم���ل ف���ي طيات���ه العديد م���ن التحديات 
والمعوقات التي قد تشكل تحدياً للمصارف المركزية في تبني هذه 
التكنولوجيا، والتي منها ضعف الكوادر البش���رية في مجال معالجة 
البيان���ات وتحليله���ا، إضاف���ة لضعف البني���ة  التحتي���ة لتكنولوجيا 
المعلومات. غير أن كل هذه التحديات ال تقف أمام المزايا والفوائد 
الت���ي تع���ود على المص���ارف المركزي���ة والنظام المصرف���ي نتيجة 
توظي���ف تكنولوجي���ا البيان���ات الضخم���ة، والتي أثبت���ت العديد من 
الدراسات أن نمو سوق البيانات الضخمة يزدهر بشكل دراماتيكي، 
ويتوق���ع الخب���راء أن يص���ل حجم هذا القطاع إلى م���ا يزيد عن 90 

مليار دوالر في العام 2025.

إعداد: د. عادل عبداهلل الكيالني
المحاضر بقسم التمويل والمصارف
 كلية االقتصاد، جامعة عمر المختار
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u UAB Magazine: The global economy 
is currently facing several headwinds and 
uncertainties, including the lingering impact 
of the pandemic, the Ukraine conflict, the 
resultant rises in food and energy prices, the 
cost of living crisis and the economic shocks 
of high inflation, subdued GDP. What is 
your outlook for the global economy ahead?

- The volatility in the global geopolitical 
and economic uncertainties is matched by 
the differing opinions on the responses by 
governments and international multilateral in 
mitigating these uncertainties. 

The only metric on which there seems to 
be a consensus is that with increasing prices 
continuing to squeeze living standards 
worldwide, tackling inflation must be the 
priority for policymakers. But the tighter 
monetary Policy will have real economic costs. 
However, any delay will only exacerbate them. 

The IMF's World Economic Outlook 
Update in July 2022 paints a gloomy and more 
uncertain immediate-to-medium future. What 
was a tentative recovery in 2021, boosted by a 
rebound in GDP growth, quickly dissipated due 
to the increasingly grim global developments 
and economic shocks that followed in 2022 on 
the back of a world economy already weakened 
by the ongoing COVID-19 pandemic.

These include global output contracting 
in Q2 2022 owing to worse-than-anticipated 
economic downturns in Russia and China 
reflecting COVID-19 outbreaks and lockdowns; 
lower than expected US consumer spending; 
higher-than-expected inflation worldwide led 
by the US, EU, and OECD countries such as 
Türkiye where inflation is set to rise to 72.1% 
triggering tighter financial conditions; and 
further negative spillovers from the war in 
Ukraine.

The IMF forecast GDP growth to slow from 

6.1% last year to 3.2% percent in 2022, 0.4 
percentage points lower than in the April 2022 
World Economic Outlook. Global inflation 
has been revised due to rising food and 
energy prices and lingering supply-demand 
imbalances and is expected to reach 6.6% in 
advanced economies and 9.5% in emerging 
and developing economies this year. In 2023, 
says the Fund, «disinflationary monetary 
policy is expected to bite, with global output 
growing by just 2.9%». 

The downside risks going forward depend 
on the trajectory of the Ukraine War and 
dealing with the resultant energy crisis, 
especially in Europe, where huge increases in 
the wholesale price of gas have led to energy 
poverty disproportionately affecting the 
lower-paid society. In developing countries, 
tighter global financial conditions are already 
inducing debt distress in several economies; 
and geopolitical fragmentation could impede 
international trade and cooperation. 

Against such a global macroeconomic 
background, policy implementation of 
concomitant pressing issues such as mitigating 
climate change by a transition to clean and green 
energy governed by the net-zero targets and 
timelines set by the Paris Climate Agreement 
and subsequent COPs, and achieving the 
targets set by the UN SDGs agenda by 2030 
are being delayed. Governments are reverting 
to form by re-commissioning or extending the 
use of coal-fired power stations, nuclear plants 
and turning to increasing fossil fuel extraction 
and fracking to reduce their dependency on 
Russian gas and oil imports, if only for the 
short-to-medium term. 

The consensus is that increasing prices 
continue to squeeze living standards 
worldwide, so taming inflation must be 
policymakers' priority. Tighter monetary 
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Policy will inevitably have real economic costs, 
but delays will only exacerbate them. 

The reality is that no one knows how the 
world's geopolitical, macroeconomic, and 
financial risks will play out over the next few 
years. The talk now is of Post-Covid Industry' 
Normalization' as opposed to 'Recovery' and 
dealing with ESG and Digital Transformation 
strategies and opportunities, leaving US-China 
Industry Tensions on the sideline despite the 
recent spat between Beijing and Washington 
over Taiwan. 

According to Fitch, the high inflation 
environment, subsequent cost of living 
crisis, and rising interest rate environment in 
many markets have had knock-on effects on 
other trends. While we have seen a waning 
economic impact from COVID-19, the Russia-
Ukraine crisis has prevented full economic 
normalization globally, impacting growth 
across several industries. In some sectors, ESG 
and sustainability trends have taken a backseat 
as focus shifts to cost reduction and food 
security, and the price of the green transition 
has increased due to high commodity prices. 

The one certainty is that the current 
economic shocks will contribute to significant 
global macroeconomic volatility, which could 
be with us for a few years. Moody's projects 
higher social and political risks over the next 18 
months, which «will fuel inflation and weigh 
on the balance of payments and government 
finances of net food and oil importers.» The 
Middle East and Africa are among the most 
susceptible to these risks.

u The MENA economies are subject to 
the same challenges as most other countries. 
Despite the current high oil prices and 
anticipated rebound in GDP growth, what 
are your expectations for the economic and 
financial prospects of the MENA and GCC 
countries in 2022 and beyond? 

- In 2021, the MENA region, according to 
IMF, saw a better-than-expected recovery, due 
to strong domestic demand, with real GDP 
growth revised up to 5.8%. However, inflation 
also surged and remained elevated. This had 
reduced countries' monetary policy space 
when fiscal Policy was already constrained 
with higher post-pandemic public debt.

As 2022 began, the Omicron variant swept 
through the region, with most countries seeing 
temporary spikes in COVID-19. In February, 
a new shock reverberated through the global 
financial and commodities markets, worsening 
growth and inflation prospects and adding to 
already-high levels of uncertainty.

The MENA region's oil-importing countries 
are also exposed through commodity prices 
and global financial channels, as well as their 
reliance on wheat, corn flour, barley, sunflower 
oil and fertilizer imports. This includes Egypt, 
Lebanon, Yemen, Somalia, Libya, and Tunisia, 
amongst other countries. 

The IMF projects real GDP growth in the 
MENA region at 5% in 2022, with the caveat 
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that downside risks that may dominate the 
outlook include a prolonged war with further 
sanctions on Russia. This raises food insecurity 
concerns and the risk of social unrest; tighter-
than-expected global financial conditions 
could trigger capital outflows, persistent 
inflation, and a more pronounced slowdown 
in China.

Policy priorities in the near term include 
adjusting monetary Policy based on country 
circumstances to control inflation and avoid 
derailing the recovery; exchange rates should 
be allowed to adjust, with interventions used 
only to prevent market disruptions; structural 
reforms assumed even more essential to 
prevent scarring from the pandemic and 
war and ensure a private sector-led inclusive 
recovery; increasing the tax base; promoting 
the private sector and reducing bureaucracy 
to foster growth and inclusion; tackling 
rising global food and energy prices is vital, 
and adjusting to climate change through 
adaptation.

On fiscal Policy, oil exporters should 
rebuild buffers, while in emerging market and 
middle-income countries where fiscal space is 
limited, growth-friendly fiscal consolidation 
prioritizing health, social spending, and 
investment will be critical.

The Arab Monetary Fund, similarly, projects 
the growth rate of Arab economies to average at 
5.4% in 2022, compared to 3.5% in 2021, driven 
by many the relative improvement in global 
demand; the growth of the oil and gas sectors, 
and the rise in prices and revenues; and the 
continued adoption by MENA Governments 
of economic and fiscal stimulus packages to 
support current economic recovery. 

However, the AMF expects the pace of 
GDP growth for the Member States to decline 
in 2023 to 4.0%, in line with the decline in the 

global economic growth rate, the expected 
decline in commodity prices, and the impact 
of the gradual withdrawal from expansionary 
fiscal and monetary policies that support has 
propped up demand.

One primary concern, however, is the 
danger of sovereign debt distress and 
default. More significant constraints on fiscal 
policies have already led to more outstanding 
sovereign indebtedness in some countries, 
which in turn may lead to more significant debt 
distress leading to default risk. Of the 25 most 
vulnerable countries to default risk in 2022, 10 
are from the OIC/MENA Region. Tunisia and 
Egypt are ranked 3rd and 5th in Bloomberg's 
Sovereign Debt Vulnerability Ranking. 

In the MENA region, Bahrain's Government 
Debt to GDP ratio is forecast at 116.5% for 
2022, followed by Egypt at 94.0%, Tunisia at 
87.3%, and Morocco at 71.1%, respectively. 
The potential cost to the economy in the cost of 
debt servicing is an increased Interest Expense 
to GDP Ratio in 2022 of 4.5% for Bahrain, 
8.2% for Egypt, 3.0% for Tunisia, and 2.4% for 
Morocco.  
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The other impacts on high default risk are 
the cost of Government bonds and Sukuk and 
its implications for Government bond Yields 
and 5-Year Credit Default Swap Spreads. 

Similarly, one way to increase revenues in 
MENA countries, for instance, is to increase the 
tax base through more efficient tax collection. 
According to the IMF, tax revenue as a share 
of GDP remains relatively low in MENA 
states despite progress towards broadening 
tax bases in many countries. This is against 
the immediate pressure faced by governments 
to increase spending to protect the poor from 
the rise in food and fuel prices and the cost-
of-living crisis, to improve health systems 
delivery and education, to build resilience to 
future socio-economic shocks, and meet the 
UN SDGs. 

A recent IMF paper shows that the average 
difference between actual and potential tax 
collection is 14% of GDP (excluding oil and 
gas). Some of the most significant revenue 
gaps are found in the MENA region's low-
income countries – often reflecting the effects 
of governance fragility and conflict. 

The impact on various sectors of the econo-
my is implicit. Market volatility, inflation and 
interest rates are key concerns. Moody's recent 
survey of GCC Asset Managers showed that 
capital market volatility is their biggest chal-
lenge. Higher inflation, which erodes asset 
values and increases payroll costs, and rising 
interest rates, which push up borrowing costs 
and weigh on bond prices, are significant con-
cerns. 

u Infrastructure spending is the need of 
the moment. Infrastructure to create jobs 
and attract investment; to effect climate 
mitigation, adaptation, and finance; to 
facilitate better ease of doing business 
and better movement of goods, services, 

and economically active populations; and 
to alleviate poverty and inequality by 
improving the general wellbeing and lives 
and livelihoods of citizens. How important 
is supporting and facilitating infrastructure 
projects in OIC and MENA countries, 
especially through FDI flows? 

- According to the UN and IMF, the 
world needs up to US$90 trillion worth of 
infrastructure investment by 2030, and US$57- 
trillion is required annually to meet the SDGs 
by 2030 – but there is a persistent financing 
gap of at US$2.5 trillion each year.

Infrastructure deficit is a universal 
phenomenon irrespective of economic status or 
governance systems. Fitch Solutions estimated 
the Global Infrastructure Project Pipeline in 
2021 at US$12 trillion, of which Asia accounted 
for US$5 trillion, North America and Western 
Europe for US$2.6 trillion, the MENA Region 
for US$1.6 trillion, Latin America for US$970bn, 
Sub-Saharan Africa for US$890bn, and Central 
and Eastern Europe for US$793bn – primarily 
in rail, renewable energy, social infrastructure, 
construction and utilities. The contrasts remain 
stark. Infrastructure, for instance, is one of the 
primary beneficiaries of the EU's €1.8 trillion' 
Recovery Plan for Europe'.

To Gilles Lengaigne, Head of Origination at 
Generali Global Infrastructure, it is not only a 
question of investment per se but the direction 
of investment into social impact. He maintains 
that as essential long-term assets with regular 
cash flows, investors have always valued 
infrastructure for its resilient, countercyclical 
features. However, being essential is no 
longer enough – to be truly future-proof, 
infrastructure assets must be both necessary 
and sustainable to meet the needs of rapidly 
transforming societies and remain viable, 
primarily through mitigating climate risk and 
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pursuing digitization and decarbonization.
The ultimate aim is to make infrastructure 

'bankable' inclusive of acceptable risk and 
target social impact to a larger cohort of 
investors, whether through PPPs. In this 
respect, the US$1 billion Infra Initiative 
launched this year by The Arab Petroleum 
Investments Corporation (APICORP) and 
the Islamic Development Bank (IsDB) is very 
pertinent. Infra Initiative, a private sector-
focused infrastructure financing initiative, 
aims to finance strategic utility projects that 
contribute to human and sustainable economic 
development in the Member States of the two 
multilaterals and their respective national 
development strategies.

Investment promotion into and between 
OIC member states is a core mandate of 
ICIEC. The transformative role of ICIEC in 
promoting trade and investment into and 
between its 48 member states is backed by the 
fact that since inception, we have disbursed a 
cumulative amount in access of US$90 billion. 
Of this, US$71 billion represents support for 
trade, while US$19 billion for foreign direct 
investments. Of the total support provided 
by ICIEC in 2021, Outward Investment from 
member states accounted for US$731 million 
and inward investment into member states 
for US$2,241 million, as components of our 
Business Insured for the year.

OECD estimates for Q1 2022 show global 
Foreign Direct Investment (FDI) flows continue 
on their upward trajectory, increasing by 28% 
compared to Q4 2021, to US$535 billion. Global 
FDI flows reached their highest quarterly level 
in the past five years. FDI flows to developing 
economies in 2021 increased by 30% to US$837 
billion, the highest level ever recorded. The 
increase was mainly the result of solid growth 
performance in Asia, a partial recovery in Latin 

America and the Caribbean, and an upswing 
in Africa. The share of developing countries in 
global flows remained just above 50%.

UNCTAD figures show that FDI flows to 
Africa reached US$83 billion in 2021 – a record 
level – from US$39 billion in 2020, accounting 
for 5.2% of global FDI. Flows to North Africa 
fell by 5% to US$9.3 billion. Egypt saw its 
FDI drop by 12% as significant investments 
in exploration and production agreements 
in extractive industries were not repeated. 
Despite the decline, the country was the second 
largest host of FDI on the continent. 

The GCC states' pledge to invest some 
US$22 billion in various sectors may boost 
FDI in the near future. Announced greenfield 
projects in Egypt more than tripled to US$5.6 
billion. Nevertheless, the competition for FDI 
flows is intense, especially in today's global 
socio-economic uncertainties.  

u One of the core components of ICIEC's 
mandate is to promote and facilitate the 
Islamic finance industry. Which is now firmly 
a part of the mainstream global financial 
system, albeit a growing niche sector. What 
are the prospects for the industry going 
forward? 

- The Islamic finance industry has shown 
remarkable resilience in the wake of global 
uncertainties over the last three years, 
especially in its response to the COVID-19 
pandemic and its growth trajectory. This 
trend is especially encouraging in the two 
largest Islamic finance markets - Malaysia and 
Saudi Arabia. The importance of the Islamic 
banking industry to the economy cannot 
be overstated. In Malaysia, for instance, the 
industry contribution to the national GDP in 
2021 totalled 1.23%. 

The growth dynamics suggest an upward 
trajectory over the next few years. S&P Global 
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projects the industry to reach assets under 
management of over US$3.6 trillion by 2025. 
Refinitiv, in its Islamic Finance Development 
Report 2021, reports a steady increase in 
total assets under management (AUM) from 
US$2,964bn in 2019 to US$3,374bn in 2020 to 
reach a projected US$4,940bn in 2025. 

Moody's Investors Service, in September 
2022, stressed that growth in the major Islamic 
finance markets – the GCC states, Malaysia 
and Indonesia – is rising on the back of a surge 
in key exports like hydrocarbons and palm oil, 
as well as easing pandemic restrictions. The 
caveat is that inflation in these countries will 
also remain moderate because of government 
subsidies and policy rate hikes.

The economic rebound will keep the 
asset quality, including the non-performing 
financing ratios of Islamic banks, stable while 
pushing profitability to pre-pandemic levels. 
Islamic banks can therefore maintain ample 
capital and liquidity buffers, enabling them to 
capitalize on the growing demand for Shariah-
compliant financial services. 

In Malaysia, according to Bank Negara 
Malaysia (the central bank), Islamic financing 
in 2021 totalled US$198.88 billion – up from 
US$183.36 billion in 2020. Total Islamic deposits 
and investment accounts in 2021 amounted to 
US$217.34 billion – up from US$199.62 billion 
the year before. This trajectory continued in 
the first four months of 2022 when the total 
banking system assets of Islamic banking 
assets reached 30.42% compared with 30.66% 
at the end of December 2021. Total Islamic 
banking AUM at the end of April 2022 reached 
US$219.56 billion – up on US$214.48 billion at 
the end of 2021.

The growth dynamics of the industry 
continued on its upward trajectory in 2021. 
Islamic financing accounted for 42.5% of total 

loans and financing of the banking system; 
Islamic banking deposits and investment 
accounts constituted 39.8% of total deposits 
and investment accounts.   The annual growth 
rate of Islamic financing at 8.2% in 2021 paled 
that of the 2.1% growth of conventional 
financing. Similarly, Islamic deposits and 
investment accounts grew by 8.9% compared 
with 4.9% in conventional deposits and 
investment accounts.

A similar trend was witnessed in the 
Malaysian Islamic Capital Market (ICM). 
According to the Securities Commission 
Malaysia (SC), the size of the ICM increased 
by 2.3% to US$520 billion at the end of 2021 
from US$510 billion at the end of 2020. This 
comprised a total market capitalization of 
Shariah-compliant securities of US$270 billion 
and a total Sukuk outstanding amounting 
to US$250 billion. The ICM continued to 
dominate, accounting for 65.4% of the total 
size of the overall Malaysian capital market. 

In Saudi Arabia, Islamic banking AUM 
is well on its way to breaking the $1 trillion 
barrier. According to the Saudi Central Bank 
(SAMA), Islamic AUM reached over US$565 
billion in Q12021. 

In a recent survey by Moody's, GCC fund 
managers stressed that they expect continued 
strong demand for Shariah-compliant 
investments but foresee more moderate 
growth in investments that meet ESG criteria.

The other developments are the continued 
support from Islamic financial institutions 
for post-pandemic economic recovery and 
normalization, embracing and expanding the 
industry's fintech and digitization footprint, 
especially through the proliferation of Islamic 
digital banks, and greater involvement and 
uptake in SDG, ESG, SRI, Sustainability and 
Green finance.
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u Sukuk is now an established 
fund-raising instrument that the G20 is 
championing as an ideal way to finance much-
needed infrastructure, including Green, food 
security, clean energy and health projects. 
Sovereigns issue Sukuk to finance budget 
gaps and to add depth to their capital markets. 
Banks are issuing Sukuk for refinancing and 
other balance sheet purposes. How do you 
see the prospects for the Sukuk market?

- The resilience of Sukuk as a funding 
instrument cannot be underestimated. As a 
fixed-income debt instrument, it is subject to 
the same market and economic vagaries as 
bonds and other securities. 

For instance, the issuance of US dollar-
denominated Sukuk in Emerging Markets 
(EMs) has been less affected than bonds amid 
the volatilities in 1Q 2022. According to Fitch 
Ratings, its Sukuk Index outperformed an EM 
bonds index in the same quarter, largely due 
to the higher weight of oil exporters in the 
Sukuk index.

Similarly, according to Refinitiv, global 
Sukuk issuance held its own in FH 2022, raising 
US$100.9 billion, only marginally lower than 
the US$104.2 billion in FH 2021. A new Sukuk 
issuance record was set in 2021 for the fifth 
consecutive year, reaching a total of US$196.5 
billion – up 8.2% from US$181.6 billion in 2020.

Moody's Investor Service also concurs 
that Sukuk's appeal and acceptance as an 
investment tool are growing, as shown by the 
high demand for recent issuances. Order books 
have become normal to exceed the offered 
amount by three or four times, particularly 
for creditworthy borrowers. Furthermore, 
demand for Sukuk increasingly comes from 
international actors in markets less exposed to 
Islamic finance.

Predicting Sukuk market dynamics is not 

an exact science. It depends on assumptions 
which often are subjective and beholden 
to Policy, market, and global changes and 
events. No amount of modelling can mitigate 
these metrics. The consensus seems to be 
that issuances are slightly down in FH 2022 
compared with FH 2021 and that SH 2022 
issuances will moderate. 

While Refinitiv, for instance, projects global 
Sukuk issuance to reach US$185 billion at the 
end of 2022, Moody's predicts that it will fall 
to between US$160 billion and US$170 billion 
in 2022, from its estimate of US$181 billion in 
2021.

The reasons given are that high oil prices 
have reduced the funding needs of major 
Sukuk-issuing sovereigns, and higher interest 
rates deter issuance by corporates and financial 
institutions. This may be true, but only up to a 
point. The disruptions caused by the lingering 
pandemic, the fallout from the Ukraine conflict 
on fuel and food prices, and the impact of rising 
inflation and debt distress will be with us for 
a few years. Commodities prices and output 
remain volatile. All countries are affected by 
cost-of-living crises. As such, demand for 
increased government funding will remain 
before it evens out. 

According to the International Energy 
Agency (IEA), total OECD production of crude 
oil, NGL and refinery feedstocks increased by 
2.5% in June 2022 compared to June 2021; gross 
refinery output of total products grew by 4.2% 
on a year-on-year basis; net deliveries of total 
products grew in June 2022 by 0.9% compared 
to June 2021; oil stock levels on national 
territory decreased by 5 968 kt in June 2022 
compared to the closing stock levels in May 
2022 and closed at 476 million metric tons.

As such, Saudi Arabia's Sovereign Sukuk 
Issuance Programme is also aimed at a 
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diversified public debt fundraising strategy 
and developing the Saudi Sukuk and Islamic 
Capital Market. The Ministry of Finance is also 
encouraging banks and corporates to issue 
Sukuk as a cheaper fund-raising tool instead 
of more expensive bank finance. 

The actual aggregate volume of sovereign 
domestic Sukuk issued by the National Debt 
Management Centre in the first seven months 
of 2022 reached SAR85.9 billion (US$22.9 
billion). I am confident that the Sukuk market 
will sustain its momentum as new issuers 
enter the market; new structures such as SOFR-
linked Sukuk, Green Sukuk, Infrastructure 
Sukuk, and Social Sukuk proliferate. 

The real challenge is for the OIC Member 
States to adopt the requisite legal and 
regulatory frameworks for Sukuk issuance to 
give issuers and investors the certainty and 
confidence to utilize this unique instrument. 
The other challenge is to deepen the secondary 
market to release much-needed liquidity.  

According to Refinitiv, the value of Sukuk 
outstanding reached US$726.8 billion in 
FH 2022, up 4.4% from the end of 2021. The 
secondary Sukuk market is highly concentrated 
within the three largest jurisdictions – Malaysia, 
Saudi Arabia, and Indonesia – accounting for 
80% of the value of Sukuk outstanding in FG 
2022.

u Issuance of Green Sukuk compared 
with Green bonds is minuscule, albeit there 
has been some momentum gathering in the 
last few years. Would you like to see greater 
involvement of Green finance and Sukuk, 
given the considerable demand for climate, 
infrastructure and development finance 
from issuers and investors? How is ICIEC 
contributing to this? 

- Green finance has become a core 
component of economic, financial, and social 

development and inclusion. Regulators are 
rushing to adopt Green Finance Taxonomies 
and are rewriting the playbook for political, 
market and societal demands that companies 
report their environmental and social impact.

The ethos of Islamic finance, in general, 
is consistent with the objectives of the SDG 
Agenda, Climate Action, ESG, poverty 
alleviation, gender empowerment and 
equality, and food security to promote the 
wellbeing of citizens. 

Not surprisingly, we have seen a 
proliferation of Green, Social and Sustainable 
Bonds issuance. In 2021, a record US$1 trillion 
of such bonds were issued globally, according 
to the European Commission. The European 
Union expects this figure to rise by 50% in 
2022, albeit it remains about 10% of the total 
global debt capital market. 

In contrast, according to Fitch Ratings, total 
Green and Sustainable Sukuk reached US$15bn 
in 2021, led by the sovereign, multilaterals, and 
corporate issuers in Indonesia, Malaysia, and 
the GCC states, Türkiye and Pakistan. Sukuk 
remains the preferred format for ESG-linked 
debt in core Islamic finance markets. 

Insurers are Green Economy enablers 
because they are risk absorbers and could 
play a key role in developing a more 
sustainable global economy. ICIEC's green 
finance credentials are implicit, especially in 
promoting a clean and just energy transition 
in the Member States through supporting 
renewable energy projects, waste management, 
desalination, and clean water provision, often 
involving private sector investment and bank 
investment financing.

Sukuk is an ideal instrument to raise capital 
for the pressing socio-economic development 
needs of our Member States. They are still 
recovering from the aftermath of the pandemic 
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and are now required to contend with the 
fallout of the Ukraine conflict and the resultant 
global economic shocks, which have also put 
extra pressure on the revenue and debt burden 
of developing countries. 

As Fitch stresses, a long-term investment 
focus means insurers are well placed to 
channel investment into infrastructure 
projects, notably renewable energy. Insurers 
can design products to reduce risks inherent 
in infrastructure projects and increase their 
attraction to investors. The ability to help 
channel investment into sustainable projects 
is a sizeable growth opportunity for the 
insurance sector. 

As a multilateral investment insurer, ICIEC 
has also developed a Sukuk Insurance Policy, a 
credit enhancement and third-party guarantee 
instrument aimed initially at promoting 
unrated sovereign domestic issuances by 
the Member States rated below investment 
grade. We are rolling out the Policy, whose 
launch was delayed by the uncertainties of the 
pandemic, Ukraine disruptions, and global 
economic conditions.  

The upscaling of Green Sukuk is vital. Those 
countries that have issued Green Sukuk have 
done so under individual Green Bond & Green 
Sukuk Frameworks and Taxonomies. These 
vary from one jurisdiction to another. Take, for 
instance, the use of proceeds for «eligible Green 
Projects.» These are largely monitored by third 
parties giving «opinions» instead of certifying 
that the projects are indeed 'Green' according 
to accepted international standards. At best, 
the Green Sukuk ecosystem is fragmented. 

Green bonds are a growing category of 
fixed-income securities, and Green Sukuk 
could widen the appeal of Sukuk beyond its 
traditional markets in Asia, the Middle East, 
and West Africa, including ethical investors 

in Western markets and beyond. However, 
Green Sukuk issuance has still a long way 
to go to catch up with Green Bond issuance, 
although an encouraging sign for the future is 
that the maturities on Green Sukuk issuances 
are increasing to between 1025- years and 
that investor demand from both Islamic and 
international investors including Offshore 
US accounts, UK, EU, and the Far East is 
consistently robust.  

Moody's projects Green Sukuk issuance 
will accelerate as governments promote 
sustainable policy agendas and demand 
for sustainable investments encourages 
new issuers to consider Green Sukuk as an 
alternative financing tool.

u We are edging towards COP 27 in Sharm 
El-Sheikh in Egypt in November this year. 
Given the uncertainties and volatility in 
the global geopolitical and macroeconomic 
conditions, has Climate Action lost its 
urgency as many countries, including the 
ICIEC Member States, reset their policy 
options to mitigate the impact of these 
uncertainties? What are your expectations for 
the latest Conference of Parties (COPs)?

It is true that against a current global 
macroeconomic background, policy 
implementation of mitigating climate change 
by the transition to clean and green energy 
governed by net zero targets and timelines 
set by the 2015 Paris Climate Agreement and 
subsequent COPs and achieving the UN SDG 
agenda targets by 2030, are being delayed. 
Governments are re-commissioning or 
extending the use of coal-fired power stations, 
nuclear plants and increasing fossil fuel 
extraction and fracking to reduce dependency 
on Russian gas and oil imports, if only for the 
short-to-medium term. 

In the UK, for instance, in early September 
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2022, the new Conservative Government 
unveiled an Energy Plan that freezes the energy 
price cap to £2,500 annually till 2024, which 
had been due to rise to £3,549 for a typical 
household from October. It has also introduced 
an energy plan which caps the wholesale price 
for gas for six months for businesses, especially 
in the hospitality and services sectors. The 
UK government plans to finance the energy 
price cap through government borrowing, 
which analysts stress could cost up to £170bn 
to taxpayers. Prime Minister Liz Truss has 
also torn up the Conservative Government's 
climate action playbook by issuing new oil 
and gas exploration licences for the North Sea, 
lifting the ban on fracking for shale gas, and 
looking to negotiate lower-priced long-term 
contracts with renewable and nuclear power 
companies. 

Climate action for the OIC Member States 
is a complex issue. Member States of the 
OIC face particular climate threats due to 
declining agricultural productivity, weather 
volatility, and receding water levels and 
quality. These threats make the Member States 
most vulnerable because they depend on 
high climate-sensitive natural resources. The 
Member States' low adaptation capacities due 
to technological and financial impediments 
are added to that. 

Many OIC countries are primary 
commodities producers and processors, 
including oil, gas, coal, agri-products etc. 
Just transitioning to clean energy will be a 
complicated process. As such, the transition 
has to be well thought out and pragmatic, 
balancing the demands of climate change with 
those of economic development and resource 
mobilization. 

As we move towards COP27 in 
November, it is no surprise that the global 

narrative is resetting towards this trajectory, 
notwithstanding the entrenched impacts of a 
receding COVID-19 pandemic, the changing 
Ukraine conflict, and dealing with the global 
shocks of rising inflation, food, and fuel prices 
and a cost-of-living crisis. 

In September, Egypt hosted the Egypt-
International Cooperation Forum in Sharm El-
Sheikh 

ahead of COP27 under the theme of moving 
from pledges to implementation. Ministers 
from MENA and African countries renewed 
their call for a sharp increase in climate 
financing while simultaneously pushing back 
against any abrupt and arbitrary move away 
from fossil fuels, especially coal, oil and gas, 
on which many of the countries as primary 
producers are dependent. 

Egypt, an oil and gas producer, is highly 
vulnerable to climate change. It has positioned 
itself as a champion for African interests in 
the wake of COP27. According to the African 
Union, the continent is faced with an annual 
climate financing gap of about US$108 billion. 
This is exacerbated by climate finance being 
biased against climate-vulnerable countries, 
which goes against the demand that «let the 
polluters pay.» 

Climate change impacts all sectors, including 
food insecurity. According to the IMF, Sub-
Saharan Africa and some MENA states are 
the world's most food insecure regions. Africa 
benefited from less than 5.5% of global climate 
financing despite having a low carbon footprint 
and suffering disproportionately from climate 
change.

The role of gas in the transition to cleaner 
energy is a crucial point of contention at COP27. 
For some countries, natural gas is fundamental 
to their economy and development. To others, 
climate change is a threat to their very survival. 
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Take the mitigation ambition of the COP 
process in line with the 1.5°C goals of the 
Paris Agreement. COP made some progress 
in keeping this ambition alive, yet funding 
for the root causes of climate change is still 
exponentially more significant than funding for 
the response to climate change. At least US$1.6 
trillion was spent on fossil fuel subsidies over 
the five years since the adoption of the Paris 
Agreement in 2015. The challenge is to get the 
balance right and not to do things abruptly. 
Vulnerable countries that are the least polluters 
cannot be expected to pay the price for the 
heavy polluters – past and present. 

According to the IMF, global climate finance 
currently totals about US$630 billion annually, 
with debt being the primary funding source 
for investments. This puts an extra burden on 
debt distress. It's disheartening that we are 
still far from the goal to mobilize US$100bn 
annually by 2020 towards climate finance, as 
promised by the rich countries. It seems that 
promises are made only to be broken. 

In July, the IMF published a detailed note on 
mobilizing domestic and foreign private sector 
capital in developing economies to support 
climate projects by overcoming existing 
constraints. Estimates of global investments 
needed to achieve the Paris Agreement's 
temperature and adaptation goals range from 
US$3 to US$6 trillion annually until 2050. 
The variation is because of the large data 
gaps in tracking climate finance data and 
underdeveloped disclosure. 

u What are the Climate Action priorities 
for the OIC and Arab Countries? Are Member 
States taking climate action seriously 
enough and what are the resource and Policy 
implementation gaps that need to be closed? 

- Climate change is a global phenomenon. Its 
effects impact all countries. The OIC, including 

the MENA states, have diverse economies and 
resources and capacities to mitigate and adapt 
to climate change. 

Therefore, their ability to deal with the 
devastating consequences of climate change - 
prevention, mitigation, and adaptation – varies 
from country to country. The consensus among 
international agencies is that least developed 
countries (LDCs) are disproportionately worst 
affected, with severe consequences on already 
scarce resources and a resort to debt financing, 
thus increasing the debt burden of some 
countries to unsustainable levels. 

Despite such constraints and global 
uncertainties, OIC Member States has risen to 
the challenges of climate action with urgency 
in cooperation with multilaterals such as the 
IsDB Group and ICIEC. Governments cannot 
achieve effective climate action, especially 
in LDCs. Partnerships with multilaterals to 
deploy innovative de-risking solutions are 
critical to creating bankable projects in high-
risk markets. Multi-stakeholder collaboration 
is vital to unlocking institutional investor 
assets.

Sovereign Wealth Funds, Pension Funds, 
Social Security Organisations and private sector 
investors have an enormous responsibility to 
ensure that capital flows towards economic 
returns and social impact. This presents 
opportunities that climate change presents to 
the industries and risks – a role investors can 
play in enabling the OIC continent to transition 
to more resilient and sustainable economies 
and prepare for climate-driven events and 
catastrophes.

These institutions have significant roles to 
play in helping reach net-zero emissions and 
by influencing other investors to align towards 
investing for impact in social, climate and 
environmentally friendly projects, in line with 
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a greater role for Public-Private Partnerships 
(PPPs) to fill capacity constraints and mobilize 
investment funding. 

Bank Negara Malaysia and the Securities 
Commission Malaysia, the banking and capital 
market regulators, for instance, have set up 
a permanent Joint Committee on Climate 
Change and launched the Climate Change and 
Principle-based Taxonomy (CCPT) aimed at 
creating greater awareness and strengthening 
the response of financial institutions to climate 
risk, the latest meeting of the Committee in 
September revealed that this has led to an 
increased demand for practical tools and 
urgency to address key gaps needed to support 
the transition.

It would be difficult to find a government 
with no Climate Action or Sustainable 
Development Strategy in place. Or, for that 
matter, a dedicated Minister in Charge of 
Climate Change and the Environment.

Various countries have adopted country-
specific Climate Action Plans, but the challenge 
remains whether they have the capacity and 
resources to implement them impactfully. 
Hence the importance of multi-stakeholder 
collaboration. 

Egypt, one of the largest carbon gas emitters 
in Africa and one of the most vulnerable to 
climate change, has launched several such 
initiatives underpinned by the provisions 
of the Egypt Vision 2030, one of the most 
comprehensive frameworks for sustainable 
development anywhere. They include the 
National Climate Change Strategy 2050, 
complemented by the Integrated Sustainable 
Energy Strategy 2035, which identifies a set 
of targeted indicators to be reached by 2030 
- 20% of Egypt's power generation based on 
renewables by 2022, 42% by 2035. 

Egypt has the opportunity to become a 

world leader in renewable energy. According 
to the World Energy Employment report, clean 
energy industries now employ more people 
globally than fossil fuels. The report finds 
that the number of energy jobs worldwide has 
recovered from disruptions due to COVID-19, 
increasing to above its pre-pandemic level of 
more than 65 million people. The growth has 
been driven by hiring in clean energy sectors, 
while the oil and gas sector saw some of the 
most significant declines in employment at the 
start of the pandemic and has yet to recover 
fully, even with a spur of recent projects for 
new liquified natural gas (LNG) projects.

Egypt has set up a New and Renewable 
Energy Authority (NREA), which has 
a strategic role in implementing the 
Government's renewable energy plans. The 
country's total installed capacity of renewables 
amounts to 3.7 gigawatts (GW), including 2.8 
GW of hydropower and around 0.9 GW of 
solar and wind power.

Egypt is making strides in combating 
climate change by shifting towards a green 
and sustainable economy and preserving 
environmental and natural resources while 
ensuring that the fundamental principles of 
«Inclusive Growth» and «Leaving No One, 
and No Place Behind» are put in place. This 
approach includes advancing public-private 
partnerships; leveraging Green Finance such 
as the recent debut US$750m Green Bond 
and the pending maiden sovereign Sukuk; 
increasing inward FDI flows in sectors such 
as renewable energy; promoting innovative 
financing, including blended finance, de-
risking tools, private sector funds - to enhance 
climate action.

u ICIEC, as the only Islamic multilateral 
credit and investment insurer, is in a pivotal 
position to contribute meaningfully to 
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improving the climate action, mitigation, 
and adaptation agendas, policies, and 
shortcomings of its Member States. Can you 
expand on the operations and activities that 
ICIEC supported in this field?  

- As a signatory to the Principles for 
Responsible Insurance and the fact that it is the 
only Shariah-compliant multilateral insurer, 
sustainable investment is firmly embedded in 
ICIEC's due diligence process through linking 
all new Business and other queries with SDG 
and climate action indicators.

ICIEC and peer multilaterals contribute to 
the international climate finance ecosystem. It 
is committed to further boosting its green and 
sustainable finance operations. It has proposed 
the establishment of a Climate Action Finance 
Trust Fund with institutional partners, peer 
multilaterals and ECAs in member states and 
beyond, which would offer a discount on the 
insurance premiums needed for the financing 
of Climate Action projects in member states 
that are not investment grade.

ICIEC actively targets real impact and 
change in all its financing, insurance policies 
it underwrites and projects it supports and 
acts as a catalyst for private sector capital 
mobilization towards achieving the SDGs.

Cumulatively, ICIEC has insured more than 
US$ 83bn in trade and investment and US$2.2 bn 
in support of FDI at the end of 2021. Its activities 
were directed to specific sectors - US$31.7bn to 
energy, US$25bn to manufacturing, US$5.3bn 
to infrastructure, US$2bn to healthcare, and 
US$1.4bn to agriculture. The IsDB Group's 
current renewable energy financing totals 
about US$3.4 billion, and ICIEC, has provided 
US$470 million in insurance for renewable 
energy projects in member states.

The investment and development impacts 
and delivery demonstrate and contribute 

to the Policy and socio-economic resilience 
required for post-pandemic economic recovery 
and rebuilding. This is done through ICIEC's 
unique Shariah-compliant de-risking solutions, 
including the Non-Honouring of Sovereign 
Financial Obligations (NHSFO) Policy, Foreign 
Investment Insurance Policy (FIIP) to cover 
Equity Investment, and Reinsurance. This 
is achieved through forging Partnerships 
for Change in line with SDG 17 and ICIEC's 
Theory of Change strategy, thus harnessing 
international best practices and technologies.

In Türkiye, ICIEC provided US$80m 
Reinsurance to Eksport Kredit Fonden (EKF), 
the leading Danish ECA, to support the 
construction of four wind farm projects with 
an aggregate electricity generation capacity of 
316 MW. EKF is one of the most experienced 
ECAs supporting wind energy projects. 

In the UAE, ICIEC provided a 17-year 
US$32.5 million NHSFO cover for a financing 
facility from Sumitomo Mitsui Banking 
Corporation Europe (SMBCE) for the 
construction of a Waste-to-Energy project in 
Sharjah, which on completion will result in 
an estimated net reduction of 460,000 CO2 
emissions per year and reduction of waste 
disposed to landfills.

In Egypt, ICIEC provided a similar 3-year 
US$56 million NHSFO facility to cover SMBC's 
participation in the US$3 billion Syndicated 
Green Term Facility arranged by Emirates 
NBD Capital and First Abu Dhabi Bank for 
the Egyptian Ministry of Finance to finance 
several eligible green projects in the water and 
sanitation areas. Egypt is highly vulnerable 
to the impacts of climate change. Climate 
adaptation projects aiming to increase resilience 
and adaptive capacities are vital to the country.

In the second transaction in Egypt, ICIEC 
provided a 7-year US$68 million FIIP to cover 
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Breach of Contract and PRI to UAE-based 
Alcazar Energy for its equity investment in the 
Benban Solar Complex in Aswan, comprising 
the building of four 50MW solar power plants. 

ICIEC has a long relationship with Egypt, 
including Elsewedy Electric, Egypt's largest 
integrated energy company. As of 2022, 
Elsewedy has some 50 active insured buyers 
under ICIEC's insurance policy in Africa, 
Europe, and Asia, with an exposure of US$50 
million. ICIEC is positioned to play a key role 
in private sector engagement through the 
credit enhancement its policies provide to 
financial institutions and the access it has to 
its Member Country national and sub-national 
bodies, who are the custodians of the relevant 
Climate Action projects and transactions. 

u Do you see any constraints that may 
impede climate action policies, access to 
finance and de-risking tools, and broader 
regional and international cooperation?

- Climate Action – finance, mitigation, and 
adaptation, is hampered by a cornucopia of 
structural constraints, apart from the usual lack of 
resources, policy deficits, lack of technical expertise 
and the market vagaries of decarbonization, 
carbon pricing, and carbon capture. 

A recent Forum organized by OMFIF, the 
UK-based independent central banking think 
tank, identified several constraints, including 
«unnecessary bureaucracy», excessive risk 
aversion; lack of harmonization of disclosure 
standards for sustainable finance; proliferation 
of worldwide fragmented green taxonomies 
for guiding sustainable investments; and the 
need to achieve an appropriate framework 
for public and private investors and financial 
institutions to channel private investments 
into the vast opportunities for sustainable and 
green finance. 

Worldwide regulatory agencies need to 

harmonize disclosure standards for sustainable 
finance to reduce unnecessary bureaucracy 
and maximize capital flows into investments 
countering climate change. There are several 
definitions of ESG, sustainable investments, 
and impact investment. Similarly, the 
proliferation of worldwide taxonomy schemes 
for guiding sustainable investments is causing 
confusion and inefficiency. What is required is 
a regulatory system that is diverse enough to 
handle the complexity of sustainable finance 
initiatives and the multiplicity of organizations 
promoting them, yet sufficiently simple to 
improve transparency and enforceability.

According to the Forum consensus, the 
danger is that a failure to harmonize Climate 
Action regimes and green taxonomies may 
lead to competition between jurisdictions 
and some investors migrating to regions such 
as the US and Asia, where opportunities for 
scaled-up investment may deem to be greater.

The Egyptian Government rightly aspires 
that COP27 will be an important milestone in 
this decisive decade for climate action through 
undertaking an urgent, ambitious, impactful, 
and transformative agenda guided by a holistic 
approach to sustainable development based upon 
the principle of equity and informed by science. 

COP27 must focus on a stronger 
implementation of policies, transformation of 
commitments into actions, and translating the 
pledges of the summits into solutions in the 
field. Climate action can be a golden thread 
that leads to sustainable development based 
on a balance between mitigation, adaptation, 
and means of implementation, thus facilitating 
an effective just, and equitable transition. To 
realize this, we have to harmonize policies, 
standards, taxonomies, and constraints that 
may impede progress towards effective 
climate adaptation delivery. 
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August 30, 2022
Nicholas Mulder says Sanctions can 
have far greater effects on the global 
economy than ever before. (photo: 
Cornell University)

Sanctions are not new, but they deliv-
er bigger global shocks and are easier to 
avoid than at any time in history. Nicho-
las Mulder’s latest book, The Economic 
Weapon, the Rise of Sanctions as a Tool 
of Modern War, looks at sanctions re-

Article

gimes of the past to better understand 
the implications of today’s sweeping 
sanctions against Russia. In this podcast, 
Mulder says we need to think more care-
fully about crafting macroeconomic pol-
icy at a global level to offset the negative 
effects that the sanctions are having on 
third countries. Transcript

Read the article in Finance and 
Development
Nicholas Mulder is an assistant professor 
of history at Cornell University.



123 Union of Arab Banks (October 2022)                      احتاد املصارف العربية  )تشرين األول/ أكتوبر  2022(

Not since the 1930s has an 
economy the size of Russia’s 

been placed under such a wide array of 
commercial restrictions as those imposed 
in response to its invasion of Ukraine. But 
in contrast to Italy and Japan in the 1930s, 
Russia today is a major exporter of oil, 
grain, and other key commodities, and 
the global economy is far more integrated. 
As a result, today’s sanctions have global 
economic effects far greater than anything 
seen before. Their magnitude should 
prompt reconsideration of sanctions as a 
powerful policy instrument with major 
global economic implications.

Sanctions are not the only source of 
turmoil in the global economy. Energy 
prices have been rising since last year 
as the economic recovery from the pan-
demic encountered overburdened sup-
ply chains. Global food prices rose 28 
percent in 2020 and 23 percent in 2021, 
and they surged 17 percent this year 
between February and March alone. The 
war has also harmed Ukraine directly as 
fighting has closed the country’s Black 
Sea ports, blocking its exports of wheat, 
corn, sunflower oil, and other goods. 

The effects of the loss of Ukrainian 
supply have been amplified by two even 
larger shocks: the sanctions imposed on 
Russia by 38 North American, European, 
and Asian governments and the responses 
to those measures by global firms and 
banks. This barrage of legal, commercial, 
financial, and technological restrictions 
has drastically impeded Russia’s access 
to the world economy. It has also vastly 
increased the range of commodities from 
both countries that are no longer finding 
their way onto world markets. Sweeping 
sanctions against Russia have combined 
with the worldwide supply chain crisis 
and the wartime disruption of Ukrainian 
trade to deliver a uniquely powerful 
economic shock. Additional sanctions 
on Russian oil and gas exports would 
magnify these effects further.

A different category
A look at the past century of economic 

history makes the significance of the 
sanctions against Russia even clearer. 
Even the strongest sanctions regimes of 
the Cold War period, such as UN and 
Western sanctions against Rhodesia (now 

 Economic sanctions deliver bigger global shock
than ever before and are easier to evade

Nicholas Mulder
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Zimbabwe) and apartheid-era South 
Africa, or US sanctions on Cuba and Iran, 
did not target large economies. Some of 
the sanctions regimes currently in place 
are more stringent than those aimed 
at Russia—especially those on Iran, 
North Korea, and Venezuela. But these 
countries have much less weight in the 
global economy and international trade.

The impact of the sanctions on Rus-
sia belongs to an altogether different cat-
egory. Russia is the world’s 11th largest 
economy, and its role as the prime com-
modity exporter among emerging mar-
kets gives it a structurally significant po-
sition. Among advanced economies, only 
the United States, Canada, and Australia 
have a comparable footprint in global 
energy, agriculture, and metals markets. 
Moreover, since the end of the Cold War, 
more than two decades of advancing in-
tegration have made Russia a very open 
economy, with a trade-to-GDP ratio of 46 
percent, according to World Bank data. 
Among the seven largest emerging mar-
kets, only Mexico and Turkey had higher 
shares in 2020 (78 percent and 61 percent).

In the past century, the 1930s is the 
only decade that offers a precedent 
for sanctions against states with a similar 
weight in the world economy. Within 

six weeks of Benito Mussolini’s invasion 
of Ethiopia in October 1935, the League 
of Nations crafted a sanctions package 
against Italy, the world’s eighth-largest 
economy. It was implemented by 52 
of the roughly 60 sovereign states in 
the world at that time (Baer 1976). The 
measures included an arms embargo, 
a freeze on financial transactions, and 
export prohibitions on a number of 
raw materials vital for war production. 
But the most significant measure was a 
ban on all imports from Italy. This was 
possible because the Italian economy’s 
structural current account deficit meant 
that such a ban hurt Italy more than it did 
the sanctioning states.

Wars of conquest
From October 1935 to June 1936, Italian 

industrial production fell by 21.2 percent, 
while in the first five months of sanctions, 
exports plummeted by 47 percent before 
stabilizing at roughly two-thirds of their 
pre-sanctions level. The League’s ban on 
imports from Italy drove up international 
prices for foodstuffs such as meat, fruit, 
and butter as well as raw materials and 
manufactures such as wool, textiles, and 
leather goods. Crucially, the sanctions 
failed to stop the Italian conquest of 
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Ethiopia, in large part because the United 
States and Germany, the world’s largest 
and third-largest economies, were not 
League members and did not join the 
sanctions. As a result, Italy continued to 
import coal and oil (Ristuccia 2000) and 
managed to withstand eight months of 
serious hardship.

Japan was the world’s seventh-largest 
economy in the late 1930s and a trading 
state even more open than Italy. Between 
the summer of 1939 and August 1941, 
a growing coalition of Western states 
seeking to restrain the Japanese war of 
conquest in China imposed sanctions 
that gradually diminished the number 
of available trading partners (Maddison 
2006). The onset of World War II caused 
the British Empire and its colonies and 
dominions in Asia and the Pacific (India, 
Australia, New Zealand, and Canada) to 
restrict exports of strategic raw materials 
and prioritize them for intra-imperial use.

By the end of the decade, Japan was 
thus even more dependent than before 
on imports of raw materials (especially 
oil, iron ore, copper, and scrap metal) 
from the largest Pacific economy that re-
mained neutral: the United States. In re-
sponse to Japanese conquests in 1940 and 
1941, the United States gradually esca-

lated its economic measures until it final-
ly imposed a full oil embargo, together 
with the British Empire and The Nether-
lands. It also froze yen reserves held in 
the United States (Miller 2007). By late 
1941, Japan’s trade had fallen by 20 to 25 
percent in just 18 months. Faced with a 
collapse of its access to key imports, Japan 
attacked the United States and European 
colonies in Southeast Asia to secure the 
raw materials it needed to sustain its war 
machine. Whereas Italy had borne the 
brunt of embargoes against its exports, 
which reduced its ability to earn foreign 
exchange, Japan was hit more severely 
by a foreign asset freeze and a ban on its 
capacity to obtain vital imports from its 
one remaining large trade partner.

 
Global environment

The shock of the Great Depression 
had undermined much of the trust 
and cooperation that underpinned 
international political stability. Trade 
wars escalated into diplomatic disputes, 
initiating a trend toward the formation 
of political and economic blocs. As 
the guardian of the post–World War I 
order, it fell to the League of Nations 
to enforce sanctions against states that 
threatened world peace. The sanctions 
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showed that Western powers retained 
considerable heft in the world economy. 
But the unpropitious circumstances of the 
Depression and lack of international fiscal 
and monetary cooperation meant that 
sanctions created further tensions and 
were ultimately incapable of preserving 
peace.

What this interwar history shows is 
that the global economic environment 
determines the form that sanctions 
can take and shapes their effects. The 
Depression was marked by an agrarian 
crisis, monetary collapse, and a downturn 
in trade. These developments diminished 
world exports, fragmented currency 
blocs, and drove global price deflation 
for much of the period between 1928 
and 1939. On the one hand, this meant 
that export earnings were lower, as was 
the cost of decoupling. On the other, it 
made imports cheaper, ensuring a basic 
level of continued access to metals, 
foodstuffs, and energy. Sanctions were 
deployed in a world of growing autarky, 
where interdependence between national 
economies had fallen to its absolutely 
vital minimum. In the 1930s sanctions 
thus did only moderate damage to an 
already battered world economy. But 
they threatened national livelihoods 

enough to prompt military escalation.
By contrast, the global trade-to-

GDP ratio is much higher today (see 
chart), and it is sustained by a highly 
integrated dollar-based global financial 
system. Instead of deflation, markets 
worldwide are experiencing strong 
inflation pressure. High commodity 
prices generate windfalls for exporters 
while encouraging energy-importing 
economies to transition to renewables. 
Meanwhile, increased financial market 
integration makes capital flows from 
advanced economies crucial to growth 
and investment in emerging market and 
developing economies. Today’s world 
economy enjoys substantial gains as a 
result of this interdependence, as trade 
employs larger workforces and imports 
can be sourced from more places. But it 
also contains greater vulnerabilities, as 
nodal points in flows of commodities, 
financial transactions, and technology 
can be choked by supply chain issues or 
targeted by government sanctions.

Costs versus risks
The result of these changes is that 

today’s sanctions can cause graver 
commercial losses than ever before, but 
they can also be weakened in new ways 
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through trade diversion and evasion. 
At the same time, modern sanctions are 
less direct a threat than in the 1930s, 
lowering risks of military escalation. Yet 
more broad-based market integration 
has widened the avenues through 
which sanction shocks spill over into the 
world economy. Twenty-first century 
globalization has thereby increased the 
economic costs of using sanctions against 
large, highly integrated economies. 
It has also multiplied the ability of 
these countries to engage in economic 
and technological rather than military 
retaliation. On the whole, the nature of the 
risks and costs of sanctions have changed, 
but the transmission channels through 
which they operate—higher commodity 
prices and transaction costs and bigger 
supply bottlenecks and trade losses—
have remained the same, and they affect 
more people around the world.

It is rapidly becoming clear just how 
significant the spillover effects are of 
sanctions against countries in the top 
stratum of the global economy. As sanctions 
remove Russian commodity exports from 
world markets, prices are driven higher, 
putting pressure on the import bills 
and constrained public finances of net-
commodity-importing emerging market 

and developing economies. Unsurprisingly, 
these are precisely the countries that have 
not joined the sanctions against Russia, 
since they are most at risk of a balance of 
payments crisis if sanctions on Russian 
exports are tightened over an extended 
period.

Policymakers today possess everything 
they need to avoid a repetition of the 1930s. 
Because the level of economic integration 
is far greater today, it will take much more 
disruption for fears of deglobalization to 
materialize. There are more economies 
rich enough to provide alternative sources 
of supply as well as export markets for 
countries forced to stop trading with 
Russia. Advanced economies have better 
fiscal policy tools than they did in the early 
20th century and benefit from greater fiscal 
space than emerging market and developing 
economies. Whether they use these 
strengths to compensate for the massive 
stress that sanctions put on the world 
economy is ultimately a political choice. 
Many emerging market and developing 
economies face an acute combination of 
woes: high debt, the high cost of a transition 
to renewable energy, rising interest rates, 
and global stagflation. Sanctions-imposing 
Group of Seven and EU governments must 
take seriously the task of providing them 
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with economic support.
It is in the interest of the well-being of 

the world population and the stability 
of the world economy to take concerted 
action to counteract the spillovers of 
sanctions on Russia. A number of policy 
adjustments could help. First, advanced 
economies should focus on long-term 
infrastructure investment to ease supply 
chain pressures, while emerging market 
and developing economies should make 
income support a priority. Second, 
advanced economy central banks should 
avoid rapidly tightening monetary 
policy to prevent capital flight from 
emerging markets.

Third, looming debt and balance 
of payments problems in developing 
economies can be tackled through 
debt restructuring and increases in 
their allotments of the IMF’s Special 
Drawing Rights, a type of international 
reserve currency. Fourth, humanitarian 
relief should be extended to distressed 

economies, especially in the form of 
food and medicine. Fifth, the world’s 
major economic blocs should do more 
to organize their demand for food 
and energy to reduce price pressures 
caused by hoarding and competitive 
overbidding.

Unless such policies are put in place 
in the next few months, grave concerns 
about the world economic outlook for 
2022 and beyond will be justified. It is 
high time for our thinking about the 
global economic stability implications 
of sanctions to catch up with the new 
realities of economic coercion. 

PODCAST
Nicholas Mulder›s latest book, 
The Economic Weapon, the Rise 
of Sanctions as a Tool of Modern 
War, looks at sanctions regimes of 
the past to better understand the 
implications of today›s sweeping 
sanctions against Russia.

NICHOLAS MULDER is an 
assistant professor of modern 
European history at Cornell 
University and the author of The 
Economic Weapon: The Rise of 
Sanctions as a Tool of Modern War.

More broad-based market 

integration has widened the 

avenues through which sanction 

shocks spill over into the world 

economy.  






