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كلمة العدد

د. وسام حسن فتوح
 األمين العام إلتحاد المصارف العربية

األعمال المصرفية ف�������ي المنطقة العربية تشهد 
تطورين رئيس�������يين، هما: عمليات اإلندماج 
مت هاتان  ل الرقمي الس�������ريع، وق�������د تقدَّ واإلس�������تحواذ، والتح�������وُّ
الظاهرتان، بس�������بب إنتش�������ار جائحة كورونا )Covid-19( على 
مدى السنوات الثالث الماضية في أنحاء العالم، باإلضافة إلى 

عوامل إقتصادية وتشغيلية أخرى. 
في ما يتعّلق بالظاهرة األولى، تش�������هد دول مجلس التعاون 
الخليج�������ي تحدي�������دًا، موج�������ة غير مس�������بوقة م�������ن اإلندماجات 
المصرفية الضخمة، داخل الحدود وخارجها، ما أدى إلى نشوء 
بن�������وك كبيرة جدًا، باإلضافة إل�������ى العديد من العمليات األخرى 
قي�������د المعالج�������ة، إلى جان�������ب الظاه�������رة الثانية، وه�������ي التطور 

ل الرقمي.  التكنولوجي السريع والمتمثلة بالتحوُّ
وتلعب البنوك في المنطقة العربية دورًا حاسمًا في التنمية 
اإلقتصادية واإلجتماعية في بلدانها، نظرًا إلى الدور المحدود 
آلليات التمويل األخرى، بما في ذلك أس�������واق رأس المال، والتي 

لم يتم تطويرها بشكل جيد في غالبية الدول العربية. 
وق�������د واجهت البن�������وك العربية تحّديات مؤخ�������رًا، تمثلت في 

المصارف العربية والتكنولوجيا ومخاطر األمن السيبراني 
ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

إنتش�������ار الجائحة وما نتج عنها من عمليات إغالق متكّررة على مس�������توى العالم. ولحس�������ن الحظ، لمواجهة تداعيات الوباء والحّد من 
آثاره على القطاعات اإلقتصادية والمالية والمصرفية، إعتمدت غالبية الحكومات والبنوك المركزية العربية مبادرات وحزمًا وإجراءات 
داعمة، ويأتي في مقدمة اإلجراءات، ضمان إستمرار تدفق اإلئتمان إلى اإلقتصاد، وخصوصًا من خالل البنوك العربية. وقد لعبت هذه 
البنوك بدورها دورًا داعمًا، من خالل تمديد آجال إس�������تحقاق القروض، وخفض أس�������عار الفائدة، وضخ المزيد من القروض للقطاعات 

اإلقتصادية واألفراد. وقد  كان لهذا األمر بعض التأثير السلبي على البنوك ذاتها من حيث السيولة والربحية. 
لك�������ن، ثمة تحّديات أخرى ُتواجه البنوك العربية، وعلى رأس�������ها مخاطر مكافحة غس�������ل األموال وتموي�������ل اإلرهاب الناتجة عن زيادة 

اإلعتماد على التكنولوجيا. علمًا أن هذه المشكلة تواجه جميع البنوك واألنظمة المصرفية في جميع أنحاء العالم. 
وف�������ي عص�������ر خفض المخاطر، تتبّن�������ى البنوك العربية أكث�������ر اإلجراءات صرامة وتوصي�������ات بأفضل الممارس�������ات المتعّلقة باإللتزام 
ومكافح�������ة الجرائم المالية. كما تلتزم البنوك في المنطقة العربية بش�������كل صارم قواعد ولوائ�������ح البنوك الدولية. ويتم تنفيذ التطوير 

المستمر ألطر الحوكمة وإجراءات اإلمتثال والبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
في المحصلة، ُتجري البنوك والمؤسسات المالية العربية تغييرات كبيرة في نماذج أعمالها من خالل التوسع في تبّني التكنولوجيا 
واإلس�������تثمار في بنيتها التحتية، بالتعاون مع ش�������ركات ناش�������ئة في مجال التكنولوجيا المالية )Fintech( لتحسين قدرتها التنافسية 
وزيادة اإلعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المالية، في ظل إعتماد القواعد ولوائح البنوك الدولية، ودرء األخطار. 
فمع زيادة اإلتجاهات العالمية نحو إعتماد الرقمنة، زاد اإلنفاق على البنية التحتية التكنولوجية، وال سيما الذكاء اإلصطناعي بشكل 
كبير، حيث تجاوز اإلنفاق العالمي على هذا النوع من التكنولوجيا في األعمال نحو 50 مليار دوالر في العام 2020، وُيتوقع أن تصل إلى 
110 مليارات دوالر في العام 2024. وتاليًا، ُيعّد التحّول الرقمي أحد أهم ركائز مستقبل القطاع المالي والمصرفي، حيث يتجه العمالء 
بش�������كل متزايد نحو تنفيذ معامالتهم المصرفية م�������ن خالل التطبيقات اإللكترونية والحلول الذكية. وق�������د بدأت التكنولوجيا المالية 

تكتسب زخماً قوياً في عدد من الدول العربية منذ سنوات عدة. والمستقبل واعد.
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ُتع��دُّ الكوي��ت م��ن أولى الدول العربية التي ش��هدت والدة صيرفة وطنية، والتي نش��أت في الع��ام 1952 مع »بنك الكوي��ت الوطني«، وهو 
أول بن��ك وطني كويتي. وتس��ارع تط��ّور القطاع المصرفي الوطني الكويتي في الس��تينيات والس��بعينيات من الق��رن الماضي، مع تزايد 
إنش��اء مصارف وطنية، بالتوازي مع الطفرة المالية الكبيرة التي ش��هدتها الكويت، لتقوم المصارف الوطنية بإستيعاب الثروة الوطنية 
المتراكمة وتحويلها إلى مختلف قطاعات اإلقتصاد من صناعة وتجارة وصيد بحري، كذلك في مختلف مجاالت التنمية، ومن ضمنها 
تمويل المش��روعات الصغيرة والمتوس��طة. ولتلبية ش��ريحة المواطنين الكويتيين الذين ُيفّضلون التعامل مع الصيرفة المتوافقة مع 

الشريعة اإلسالمية، تأسس بنك التمويل الكويتي في العام 1977 والذي هو رابع بنك إسالمي عربي من حيث التأسيس.

 

المصارف الكويتية تُحّقق نموًا قويًا ومالءة عالية 
وتؤدي دورًا محوريًا في اإلقتصاد الوطني

الدراسات واألبحاث والتقارير

هيكلية القطاع الم�صرفي الكويتي 

تلع���ب الصيرف���ة اإلس���امية في الكوي���ت راهن���اً دوراً إقتصادياً 
متزاي���داً م���ع زيادة ع���دد المتعاملين معها، س���واء م���ن المواطنين أو 
المقيمي���ن ف���ي الكويت، كم���ا أصبح���ت الكويت إحدى أهم أس���واق 
الصيرف���ة المالي���ة في المنطق���ة العربي���ة، ومركزاً رائ���داً للصيرفة 

اإلسامية حول العالم.
وحالي���اً، يبلغ عدد المص���ارف العاملة في الكوي���ت 23 مصرفاً، 
تش���مل 11 مصرفاً كويتي���اً و12 مصرفاً مش���تركاً وأجنبياً. كما يتكّون 
الجه���از المصرف���ي المحلي ف���ي الكويت من 5 مص���ارف تقليدية و5 

مصارف إسامية ومصرف متخصص واحد. 
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ُيظهر الجدول رقم 1 المصارف العاملة في الكويت، ونوعها 
جدول رقم 1: المصارف الكويتية وتاريخ تأسيسها

المصارف العربية واألجنبيةالمصارف الكويتية المحلية
أجنبيةمتخصصةإسالميةتقليدية

بنك البحرين والكويت بنك الكويت الصناعي )حكومي( البنك األهلي المتحد بنك الكويت الوطني 
بنك HSBC الشرق األوسط المحدود بنك الكويت الدولي بنك الخليج 

بي أن بي باربيا بيت التمويل الكويتي البنك التجاري الكويتي 
بنك أبو ظبي األول بنك بوبيان البنك األهلي الكويتي 

سيتي بنك بنك وربة بنك برقان 
بنك قطر الوطني 

بنك الدوحة 
بنك مسقط 

شركة الراجحي المصرفية لإلستثمار 
بنك المشرق 

البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود 
بنك HSBC الشرق األوسط المحدود 

المصدر: بنك الكويت المركزي. 

ويتب���وأ القطاع المصرف���ي الكويتي المرتبة الخامس���ة من حيث 
الحج���م بي���ن القطاع���ات المصرفي���ة العربية، وتُش���كل موجوداته – 
الت���ي تبلغ نحو 261 مليار دوالر – نس���بة 6 % من مجمل موجودات 
القط���اع المصرفي العربي. ومقارنة بحج���م اإلقتصاد الكويتي، يبلغ 
حج���م القطاع المصرفي الكويتي نس���بة 225 % من الناتج المحلي 

اإلجمالي للدولة. 

ومن���ذ تأسيس���ه، أدى القط���اع المصرفي الكويت���ي دوراً محورياً 
هام���اً ف���ي دفع عجلة اإلقتص���اد الوطني من خال تمويل المش���اريع 
التنموي���ة في مختل���ف القطاعات الحيوية، وح���ّول الكويت إلى مركز 
مال���ي وتجاري مرموق على المس���تويين اإلقليم���ي والعالمي، وجذب 
اإلس���تثمارات األجنبية، كما س���اهم إلى حد كبير في تنويع اإلقتصاد 
ومصادر الدخل الوطني، وفي تعزيز المسؤولية المجتمعية، والتنمية 
اإلجتماعي���ة واإلنس���انية للمواطن الكويتي. كما س���اهمت المصارف 
الكويتي���ة ف���ي خلق ف���رص العمل للش���باب والنس���اء ورواد االعمال، 
عت نطاق الشمول المالي على المستوى الوطني لتُسجل الكويت  ووسَّ

أعلى نسب الشمول المالي حول العالم. 
يُشار أخيراً، إلى أنه رغم التدابير المتخذة في ظل أزمة جائحة 
كورونا، ومن ثم في ظل تداعيات األزمة الروسية - األوكرانية، برهن 
القط���اع المصرف���ي الكويت���ي قدرته عل���ى المحافظة على إس���تقرار 
ومتانة، وأظهر أنه إحدى الدعائم اإلقتصادية األساس���ية الذي تُعّول 
علي���ه الحكوم���ة الكويتية كدافع للنمو اإلقتص���ادي عبر ضخ التمويل 

الازم للمشاريع وضمان إستدامتها. 

تطورات القطاع الم�صرفي الكويتي:

 البيانات والموؤ�صرات المالية 

بلغ حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي الكويتي حوالي 
83.2 ملي���ار دينار )272.3 ملي���ار دوالر( في نهاية أيار/مايو 2022، 
محقق���ة نمواً بلغ 8.0 % خال األش���هر الخمس���ة األول���ى من العام 
المذك���ور، وذلك مقابل 6.1 % خال الع���ام 2021 بأكمله، و17.8 % 
خ���ال الع���ام 2020 بأكمل���ه. وتدلُّ ه���ذه األرقام على النم���و الكبير 

ق من قبل المصارف الكويتية خال العام الحالي.  المحقَّ
ووص���ل اإلئتم���ان النق���دي الممنوح من قبل المص���ارف إلى نحو 
45.5 ملي���ار دينار )148.9 مليار دوالر( ف���ي نهاية أيار/مايو 2022، 
أي بزي���ادة 4.8 % ع���ن نهاية الع���ام 2021، وذلك بعد زيادة 5.6 % 
مس���جلة خ���ال 2021 و0.5 % خال العام 2020. وبحس���ب وكالة 
»س���تاندرد آند بورز«، فإن ظروف التموي���ل تبقى مواتية في الكويت، 
مدعومة بالودائع المس���تقرة من قط���اع التجزئة والكيانات المرتبطة 
بالحكوم���ة، وأن قاع���دة الودائع المحلية القوي���ة تدعم وضع التمويل 
لدى القطاع المصرفي، حيث تجاوزت نس���بة مساهمة ودائع األفراد 
40 % من إجمالي الودائع في نهاية العام 2021. كما تُش���ير بيانات 
البن���ك المرك���زي الكويتي إل���ى أن مجموع ودائع القط���اع المصرفي 
الكويت���ي ق���د وصل إل���ى 47.0 مليار دينار )153.8 ملي���ار دوالر( في 
نهاية أيار/مايو 2022، محققاً زيادة بنس���بة 5.4 % خال الخمسة 
أش���هر األول���ى، مقابل 18.3 % خال العام 2021، أما بالنس���بة إلى 
العام 2020 فقد س���ّجلت الودائع إنخفاضاً بنس���بة 13.3 %، ويعود 

ذلك إلى تداعيات جائحة كورونا. 
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جدول 2: تطور الميزانية المجمعة للمصارف الكويتية المحلية 

نهاية شهر أيار/201920202021
مايو 2022

مليار دينار

61.672.677.083.2الموجودات
43.537.744.647.0الودائع

3.31.81.10.7قروض للحكومة
37.639.342.344.8قروض للقطاع الخاص

9.49.79.79.9حقوق المساهمين
مليار دوالر

203.3239.4254.6272.3الموجودات
143.6124.3147.5153.8الودائع

10.95.93.62.3قروض للحكومة
124.1129.6139.9146.6قروض للقطاع الخاص

31.032.032.132.4حقوق المساهمين
المصدر: بنك الكويت المركزي. 

رسم بياني 1: تطور بيانات القطاع المصرفي الكويتي )مليار دوالر( – نهاية شهر أيار/مايو 2022. 

المصدر: بنك الكويت المركزي.

وبالنسبة إلى ربحية القطاع المصرفي الكويتي، حّققت المصارف 
الكويتية خال العام 2021 نمواً قوياً في صافي األرباح بنس���بة بلغت 
92.8 % لتُس���جل 882 ملي���ون دينار، مقارنة ب���� 457.3 مليون دينار 
في العام 2020. وإستحوذت المصارف التقليدية على نسبة 60 % 

من أرباح القطاع )نحو 532 مليون دينار(، فيما إستحوذت المصارف 
اإلس���امية عل���ى 40 % من أرباح القطاع )نح���و 350 مليون دينار(. 
وتعود الزيادة في أرباح المصارف خال العام الماضي إلى اإلنخفاض 
صات وإلى الزيادة في الرسوم والعموالت، وإرتفاع  الكبير في المخصَّ
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صافي إيرادات التش���غيل لدى بع���ض المصارف، كذلك زيادة صافي 
إيرادات التمويل ونمو إيرادات اإلستثمار.

وتتمت���ع المصارف الكويتية بماءة عالية، حي���ث بلغ معدل كفاية 
رأس الم���ال للقط���اع المصرف���ي 19.2 % ف���ي الع���ام 2021، وهو ما 
يفوق بش���كل واض���ح المتطلب���ات الدولية وقدره���ا 10.5 %. كما بلغ 
معّدل الرفع المالي 10.5 % خال العام 2020، وهذه النس���بة أيضاً 
أعلى من تلك المقترحة من قبل لجنة بازل )أي 3 %(. وأكدت نتائج 
إختب���ارات الضغط ق���درة المصارف الكويتية عل���ى مواجهة صدمات 
مختلفة وفق مجموعة من السيناريوهات اإلقتصادية الكلية والجزئية.
وبالنسبة إلى مخاطر اإلئتمان، فقد شهدت جودة أصول القطاع 
المصرف���ي الكويتي تحس���ناً ملحوظاً خال األع���وام الماضية، تمّثل 
ف���ي إنخفاض معّدل الق���روض غير المنتظمة إل���ى إجمالي محفظة 
القروض لتصل إلى نس���بة 1.4 % لعام 2021، مقارنة بنس���بة 2 % 
في العام 2020. وقد س���اهمت وف���رة المخصصات في تحقيق هذه 
النس���بة، حيث إس���تخدمت المص���ارف جزءاً من تل���ك المخصصات 
لش���طب القروض المتعثرة. كم���ا وصل معدل التغطية )المخصصات 
المتواف���رة إلى القروض غير المنتظم���ة( في المصارف الكويتية إلى 
310 % وه���و المس���توى األعل���ى تاريخياً لتلك النس���بة. وتُظهر هذه 
التطورات اإليجابية جهود بنك الكويت المركزي والمصارف المحلية 

في سبيل تحسين جودة أصول القطاع المصرفي. 
وبحس���ب تقرير لوكالة »س���تاندرد آند بورز« للتصنيف اإلئتماني 

الصادر في نيس���ان/أبريل 2022، يُتوقع أن تتحسن البيئة التشغيلية 
للمصارف الكويتية خال العام الحالي، بفضل إرتفاع أس���عار النفط 
وإستمرار التعافي من جائحة كورونا. كما توقع التقرير أن يدعم إرتفاع 
معّدالت الفائدة ربحي���ة المص���ارف. في المقابل، يبقى اإلنكش���اف 
الكبي���ر عل���ى العقارات واألعمال اإلنش���ائية، والتي تمثل نحو 30 % 
م���ن محفظة قروض المصارف، وهذا يمثل خطراً رئيس���ياً. وأضاف 
التقري���ر أن التوقع���ات اإلقتصادي���ة وإرتفاع أس���عار النفط والفائدة 
تعم���ل على تعزيز وضعي���ة المصارف الكويتية، متوقع���اً تعافي أرباح 

المصارف بشكل تام في العام 2022 بدعم من إرتفاع الهوامش.

توزع الإئتمان المقّدم من الم�صارف الكويتية 

على قطاعات الإقت�صاد

تش���ير البيانات إلى أن اإلئتمان المقدم إلى مختلف القطاعات 
اإلقتصادية قد بلغ نحو 44.8 مليار دينار )146.6 مليار دوالر( حتى 
نهاية أيار/مايو 2022. علماً أن التسهيات الشخصية تحصل على 
النسبة األكبر من اإلئتمان المقّدم من المصارف الكويتية لقطاعات 
اإلقتصاد األساس���ية )46.3 %(، يليها قط���اع العقارات )21.9 %(، 
فقط���اع التج���ارة )7.3 %(، فقط���اع الصناع���ة )5.4 %(، فقطاع 
النفط الخام والغاز )5.1 %( فقطاع اإلنشاءات )4.2 %(، فقطاع 
المؤسس���ات المالية بإس���تثناء المصارف )2.2 %(، وأخيراً، قطاع 

الخدمات العامة )0.3 %(. 

رسم بياني 2: توزع التسهيالت االئتمانية المقدمة من المصارف المحلية للقطاعات االقتصادية )%( – نهاية أيار/مايو 2022 

المصدر: بنك الكويت المركزي.

بيانات الم�صارف الكويتية المحلية

���ز القط���اع المصرف���ي الكويت���ي بنس���بة تركز عالي���ة، حيث  يتميَّ
تدي���ر أكبر 5 مص���ارف كويتية حوالي 77 % م���ن مجموع موجودات 
المص���ارف المحلي���ة، و76 % م���ن إجمال���ي الق���روض، و78 % من 

إجمال���ي الودائ���ع. كما بلغت الحصة الس���وقية ألكب���ر ثاثة مصارف 
كويتية نحو 64 % من مجمل موجودات المصارف المحلية، و62 % 
م���ن مجمل القروض، و64 % م���ن الودائع، و62 % من رأس المال، 

في نهاية الربع األول من العام 2022. 
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جدول 3: بيانات المصارف الكويتية
 

جودات
المو

ض
القرو

الودائع
حقوق الملكية

األرباح
2021

2022
2021

2022
2021

2022
2021

2022
2021

2022
مليون دينار كويتي

1
ك الكويت الوطني * 

بن
33,256

34,283
19,722

20,138
18,281

18,921
4,467

4,458
380.6

248.8
2

بيت التمويل الكويتي **
21,788

22,163
11,355

11,852
15,867

15,789
2,307

2,230
310.1

87.1
3

ك بوبيان *
بن

7,352
7,636

5,513
5,749

5,619
5,646

750
959

47.9
30.9

4
ك برقان **

بن
7,075

7,383
4,279

4,325
4,162

4,421
932

963
48.6

13.1
5

خليج **
ك ال

بن
6,556

6,493
4,558

4,561
4,304

4,255
666

662
42.1

15.1
6

ك األهلي الكويتي **
البن

5,627
5,821

3,387
3,602

3,913
4,064

610
614

27.4
8.3

7
ك األهلي المتحد **

البن
4,573

4,852
3,342

3,413
3,110

3,210
648

659
31.2

11.7
8

جاري الكويتي **
ك الت

البن
4,289

4,206
2,278

2,288
2,120

2,111
821

881
54.7

22.2
9

ك وربة **
بن

3,580
3,797

2,473
2,579

2,289
2,518

416
368

15.9
6.7

10
ك الكويت الدولي ***

بن
3,135

3,135
2,270

2,270
2,061

2,061
358

358
11.1

11.1
11

صناعي****
ك الكويت ال

بن
688

688
284

284
49

49
248

248
10.1

10.1
مليون دوالر أميركي

1
ك الكويت الوطني * 

بن
109,955

111,798
65,207

65,671
60,443

61,702
14,769

14,538
1,258.4

811.3
2

بيت التمويل الكويتي **
72,038

72,941
37,543

39,006
52,462

51,963
7,628

7,339
1,025.3

286.7
3

ك بوبيان *
بن

24,308
24,901

18,228
18,748

18,578
18,412

2,480
3,127.3

158.4
100.8

4
ك برقان **

بن
23,392

24,298
14,148

14,234
13,761

14, 550
3,082

3,169.3
160.7

43.1
5

خليج **
ك ال

بن
21,676

21,369
15,070

15,011
14,230

14,004
2,202

2,178.7
139.2

49.7
6

ك األهلي الكويتي **
البن

18,605
19,157

11,199
11,855

12,938
13,375

2,017
2,020.7

90.6
27.3

7
ك األهلي المتحد **

البن
15,120

15,968
11,050

11,233
10,283

10,564
2,143

2,168.8
103.2

38.5
8

جاري الكويتي **
ك الت

البن
14,181

13,842
7,532

7,530
7,009

6,948
2,714

2,899.5
180.9

73.1
9

ك وربة **
بن

11,837
12,496

8,177
8,488

7,568
8,287

1,375
1,211.1

52.6
22.1

10
ك الكويت الدولي ***

بن
10,365

10,365
7,505

7,505
6,814

6,814
1,184

1,184
36.7

36.7
11

صناعي****
ك الكويت ال

بن
2,269

2,269
937

937
162

162
818

818
33.3

33.3

المصدر: المواقع اإللكترونية للمصارف المذكورة. *الربع الثاني 2022، ** الربع األول 2022، *** نهاية عام 2021، ****نهاية عام 2020.
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ال�صيرفة الإ�صالمية في الكويت

يبل���غ ع���دد المص���ارف اإلس���امية الكويتي���ة 
خمس���ة، وهي: البنك األهلي المتحد، بنك الكويت 
الدول���ي، بن���ك بوبيان، بن���ك وربة، وبي���ت التمويل 
الكويت���ي، باإلضاف���ة إلى ف���رع لش���ركة الراجحي 
المصرفي���ة لإلس���تثمار. وق���د بلغ حج���م األصول 
المصرفية اإلس���امية في الكويت في نهاية الربع 
األول م���ن الع���ام 2022 نح���و 41.6 ملي���ار دين���ار 
)136.7 ملي���ار دوالر(، وهو م���ا يمثل 48.6 % من 
إجمال���ي أص���ول المص���ارف المحلي���ة. وبلغ حجم 
الودائع ف���ي المصارف اإلس���امية الكويتية قرابة 
29.2 ملي���ار دين���ار )96.0 مليار دوالر( أي نس���بة 
62.1 % من إجمال���ي الودائع. أما حجم القروض 

ف���ي المص���ارف اإلس���امية الكويتية فبل���غ قرابة 25.9 ملي���ار دينار 
)84.9 مليار دوالر(، ما يمثل نس���بة 56.9 % من إجمالي القروض. 
كما بلغ رأس���مال المصارف اإلس���امية الكويتية نح���و 4.6 مليارات 

جدول 4: البيانات المجمعة للمصارف اإلسالمية الكويتية 

الربع األول 20212022

مليون دينار كويتي

40,42841,583الموجودات
28,94629,224الودائع

24,95325,863القروض
4,4794,574حقوق المساهمين

416148األرباح
مليون دوالر أميركي

133,668136,672الموجودات
95,70596,041الودائع

82,50384,979القروض
14,80915,030حقوق المساهمين

1,376485األرباح
المصدر: المواقع اإللكترونية للمصارف الكويتية اإلسالمية 

 األمانة العامة
 إدارة األبحاث والدراسات 
إتحاد المصارف العربية

دين���ار )15.0 ملي���ار دوالر(، أي نس���بة 46.5 % م���ن اإلجمالي. كما 
حّقق���ت المصارف اإلس���امية خال تلك الفت���رة أرباحاً بلغت قرابة 

148 مليون دينار )485 مليون دوالر(. 
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مقابالت

محافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون:

القطاع المصرفي يُحقق نموًا في األصول 6.5 % في 2021 
وندرس عمليات اإلندماج أو اإلستحواذ

باسل أحمد الهارون 
محافظ بنك الكويت المركزي

أول بنك في الكويت في العام 1942 إس��تجابة لما ش��هدته دولة الكويت آنذاك من تح��ّوالت وتطّورات تجارية وإقتصادية، تأسس 
وتوال��ى تأس��يس البن��وك في الكويت منذ ذل��ك الحين لمواكبة تلك التط��ورات، حتى أصبح القط��اع المصرفي أحد أعمدة 

اإلقتصاد الكويتي ودافعًا لعجلة النمو، ومحورًا أساسيًا للنظام المالي، حيث ُيشكل أكثر من 80 % من حجم النظام المالي المحلي.
ف��ي هذا الس��ياق، يوضح محافظ بنك الكويت المركزي باس��ل أحمد اله��ارون »لقد أثمرت جهود بنك الكوي��ت المركزي المبذولة على 
م��دار العق��د الماضي، في دعم القطاع المصرفي وتعزيز اإلس��تقرار المالي، حيث واجهت البنوك جائح��ة كورونا من موقع قوة، رغم ما 
شهدته الكويت من صدمة مزدوجة إثر الهبوط الحاد في أسعار النفط الذي أّدى إلى تفاقم العجز المالي بالتزامن مع إنتشار الجائحة، 
وم��ا صحب ذلك من حاجة إلى تدابير موس��عة لمواجهة تداعياته��ا الصحية واإلقتصادية، وقد بادر بن��ك الكويت المركزي إلى إتخاذ 
طية لحماية اإلستقرار المالي وتمكين  خطوات حاسمة وسريعة لتحجيم األزمة عبر إقرار وتفعيل العديد من األدوات النقدية والتحوُّ
البن��وك المحلي��ة من المس��اعدة على إمتص��اص الصدمة بداًل من تعزيزها«.  وأش��ار المحاف��ظ الهارون إلى »أن بن��ك الكويت المركزي 

موضوع الغالف
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ي��درس عملي��ات اإلندماج أو اإلس��تحواذ من جمي��ع النواحي لتحديد قيمته��ا المضافة للبن��ك والقطاع المصرفي واإلس��تقرار المالي 
والكف��اءة التش��غيلية لإلقتصاد الوطني بش��كل عام، ويقوم بذلك من خالل الك��وادر المتوافرة لديه، باإلضافة إلى اإلس��تعانة بجهات 
إستش��ارية لدراس��ة عمليات اإلس��تحواذ أو اإلندماج، وتقييم مخاطر الكيان الجديد للوقوف على ما إذا كان سُيشكل بنكًا أكبر فقط أم 
بنكًا أفضل، وبش��كل أساس��ي، يحرص بنك الكويت المركزي على أن تقوم عملية اإلندماج أو اإلس��تحواذ في المساهمة بتحقيق أهداف 
البن��ك من حيث النمو المس��تدام، وتحس��ين أوضاعه ومؤش��راته المالية، من دون اإلخ��الل بالمنظومة المصرفية بش��كل عام والقطاع 

المالي في الدولة واإلقتصاد الوطني«.
وخلص المحافظ الهارون إلى أنه » ُيتوقع أن ُتس��هم السياس��ات اإلقتصادية الحكومية خالل الفترة المقبلة في تحس��ين وتيرة التعافي 
اإلقتصادي، ومن ذلك اإلصالحات اإلقتصادية وفق برنامج عمل الحكومة، التي تهدف إلى زيادة مس��اهمة القطاع الخاص وتعزيز دوره 
في النش��اط اإلقتصادي، والعمل على تنويع مصادر الدخل لضبط أوضاع المالية وإس��تدامتها، وتحس��ين بيئة األعمال، واإلس��راع في 

إنجاز مشاريع التنمية وفق رؤية دولة الكويت 2035 «.

في ما يلي الحوار مع محافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون:

n تحتف��ل دولة الكويت ه��ذا العام بمرور 
المصرف��ي  القط��اع  نش��وء  عل��ى  عام��ًا   80
الكويت��ي، كي��ف تنظ��رون إل��ى هذا المس��ار، 

والنجاحات والخدمات؟
- ت���م تأس���يس أول بنك ف���ي الكويت في العام 
1942 إس���تجابة لما ش���هدته دول���ة الكويت آنذاك 
من تحّوالت وتط���ّورات تجارية وإقتصادية، وتوالى 
تأس���يس البن���وك ف���ي الكوي���ت من���ذ ذل���ك الحين 
لمواكب���ة تل���ك التط���ورات، حت���ى أصب���ح القط���اع 
المصرف���ي أحد أعمدة اإلقتص���اد الكويتي ودافعاً 
لعجلة النمو، ومحوراً أساسياً للنظام المالي، حيث 
يُش���كل أكثر م���ن 80 % من حجم النظ���ام المالي 

المحلي.
وفي ظل السياس���ات الحصيف���ة التي إتخذها 
بن���ك الكويت المرك���زي، أثبت القط���اع المصرفي 
الكويتي إستقراره وثباته أمام الصدمات واألزمات، 
وذل���ك بفضل ما تتمّتع به أوضاع القطاع من متانة 
تدلُّ عليها المس���تويات القوي���ة لكفاية رأس المال 
صات وجودة األصول، إلى  ووفرة السيولة والمخصَّ
جانب هذا، نجح القطاع المصرفي في تحقيق نمو 
في األصول بلغ 6.5 % في العام 2021 ليصل إلى 

نحو 91 مليار دينار كويتي. 
وإل���ى جانب متانة القط���اع المصرفي الكويتي 
ومواصل���ة  التحدي���ات  مواجه���ة  عل���ى  وقدرت���ه 
النم���و، يتمّي���ز القطاع كذلك ف���ي تقديم الخدمات 
المصرفي���ة والمالي���ة، ويّتس���م بمب���ادرة عالية إلى 

ُيتوقع أن ُتسهم السياسات
 اإلقتصادية الحكومية 

في تحسين وتيرة التعافي اإلقتصادي
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التحوُّل الرقمي وتوظيف أحدث التقنيات، كما تُعّد الكويت من أعلى 
الدول في مؤشرات الشمول المالي.

n ق��ام بن��ك الكوي��ت المرك��زي بمجموع��ة واس��عة م��ن 
 ،»19 إج��راءات التحفي��ز لتخفي��ف أث��ر جائح��ة »كوفي��د - 
ف��ي ظل تدّني أس��عار النفط عل��ى نحو بالغ األث��ر، ماذا تركت 
الجائحة من آثار على القطاع المصرفي واإلقتصادي عمومًا؟ 
وما هي إجراءات التحفيز التي ُيمكن أن تس��اعد على النهوض 

بالمصارف واإلقتصاد في آن واحد؟
- أثم���رت جهود بنك الكويت المركزي المبذولة على مدار العقد 
الماضي، في دعم القطاع المصرفي وتعزيز اإلستقرار المالي، حيث 

واجه���ت البن���وك جائحة كورون���ا من موقع 
ق���وة، رغم ما ش���هدته الكوي���ت من صدمة 
مزدوج���ة إث���ر الهب���وط الح���اد في أس���عار 
النفط الذي أّدى إل���ى تفاقم العجز المالي 
بالتزامن مع إنتش���ار الجائحة، وما صحب 
ذلك من حاجة إلى تدابير موسعة لمواجهة 
تداعياتها الصحية واإلقتصادية، وقد بادر 
بن���ك الكويت المركزي إل���ى إتخاذ خطوات 

حاس���مة وس���ريعة لتحجي���م األزم���ة عبر إق���رار وتفعي���ل العديد من 
األدوات النقدية والتحوُّطية لحماية اإلستقرار المالي وتمكين البنوك 

المحلية من المساعدة على إمتصاص الصدمة بداًل من تعزيزها. 
وق���د كان���ت الخط���وات التي إتخذه���ا بنك الكوي���ت المركزي في 
هذا الش���أن ترجمًة لسياس���ته الحصيف���ة المتمركزة حول إس���تغال 
أوقات اليُس���ر لإلس���تعداد لمواجهة أوقات الُعسر. وثبتت جدوى هذه 
السياس���ات خ���ال األزم���ة، حيث تمكن���ت البنوك من إجتي���از األزمة 
بنجاح، بل وقامت أيضاً بدورها في توفير السيولة مع المحافظة على 
متانته���ا، على عك���س األزمة المالية العالمية ف���ي العام  2008 حيث 
كانت البنوك عموماً مصدراً للضغوط بدالً من كونها محّفزاً للتعافي.
وتعزيزاً لحزمة اإلجراءات التي طّبقها بنك الكويت المركزي بهدف 
دعم القطاعات اإلقتصادية الحيوية، والمش���اريع ذات القيمة المضافة 
لإلقتصاد المحلي، باإلضافة إلى دعم المتضّررين من تداعيات الجائحة 
على مس���توى األفراد، والمش���اريع الصغيرة والمتوس���طة والش���ركات، 
أدخ���ل بنك الكويت المرك���زي بعض التعديات عل���ى تعليماته الرقابية 
وأدوات سياس���ة التحوُّط الكلي على نحو يُوس���ع المس���احة اإلقراضية 
المتاح���ة أمام البن���وك، ليزيد بذلك عرض اإلئتمان، ويرفع المنافس���ة 
بما يُساهم في إنخفاض أسعار الفائدة، ويؤثر إيجاباً في جانب الطلب 
عل���ى التموي���ل،  حيث أدخل البنك المركزي في أبريل/ نيس���ان 2020 
تعدي���ات على حزم���ة من التعليمات الرقابية عل���ى صعيد معيار كفاية 
رأس الم���ال، ومعايير الس���يولة، وضوابط التس���هيات اإلئتمانية، التي 
تستهدف تحقيق األغراض التوسعية  عينها ألدوات السياسة النقدية.

وبذلك ساعدت تلك التعديات البنوك على أداء دورها الحيوي 
ف���ي اإلقتصاد، وحّفزت وحدات الجهاز المصرفي على تقديم مزيد 
م���ن التمويل للقطاعات اإلقتصادية المنتجة والعماء المتأثرين من 
األزم���ة، لتُلّبي حاجة تلك القطاعات إلى الس���يولة الكافية لمواصلة 
النش���اط اإلقتص���ادي خال الظ���روف اإلس���تثنائية الت���ي فرضتها 
الجائح���ة . وبالنظ���ر إلى نتائج القط���اع المصرف���ي اإليجابية على 
مس���توى كفاية رأس المال والس���يولة والربحية وجودة األصول، رغم 
نه  تحّديات البيئة التش���غيلية، فإنه يُمكن الق���ول بنجاح القطاع وتمكُّ

من تخّطي الجائحة.
وف���ي ضوء متانة أوض���اع البنوك الكويتية بع���د تخّطيها بنجاح 
أزمة جائحة كورونا، بدأ بنك الكويت المركزي في أكتوبر/ تش���رين 
األول 2021 برسم خطة للخروج التدريجي 
من بيئ���ة المخّفف���ات الرقابية، والش���روع 
في العودة التدريجي���ة عن تدابير تخفيف 
المتطلّب���ات الرقابي���ة التي طّبقه���ا البنك 
في أبري���ل / نيس���ان 2020، حيث جاءت 
العودة التدريجي���ة عن تخفيف المتطلبات 
الرقابي���ة عل���ى مرحلتين، األول���ى في 1/1 
2022 والثاني���ة في 1/ 1/ 2023، على أن 
تع���ود النس���ب الرقابية على ما كانت عليه قب���ل األزمة في المرحلة 
الثاني���ة، ويس���تمر بنك الكويت المركزي ف���ي متابعة أوضاع القطاع 
المصرف���ي عن كثب وإتخاذ الخطوات الضرورية الازمة لترس���يخ 
دعائم اإلس���تقرار النقدي والمالي وكل ما من ش���أنه المساهمة في 

نمو اإلقتصاد الوطني.

n برهنت بيانات القطاع المصرفي الكويتي عن إستقرار 
ومتان��ة القطاع المصرفي الذي تع��ّول عليه الحكومة، كونه 
أحد صّمامات األمان لنمو اإلقتصاد بفضل السيولة الكافية 
لتموي��ل المش��اريع وضم��ان إس��تدامتها، م��اذا ع��ن صفقات 

اإلندماج ونتائجها على القطاع المصرفي الكويتي؟
- يق���وم بن���ك الكويت المرك���زي بدراس���ة عملي���ات اإلندماج أو 
اإلستحواذ من جميع النواحي لتحديد قيمتها المضافة للبنك والقطاع 
المصرفي واإلس���تقرار المالي والكفاءة التشغيلية لإلقتصاد الوطني 
بش���كل عام، ويقوم بذلك من خال الكوادر المتوافرة لديه باإلضافة 
إل���ى اإلس���تعانة بجهات إستش���ارية لدراس���ة عمليات اإلس���تحواذ أو 
اإلندم���اج، وتقيي���م مخاط���ر الكيان الجديد للوقوف عل���ى ما إذا كان 
سيُش���كل بنكاً أكبرفقط أم بنكاً أفضل، وبشكل أساسي، يحرص بنك 
الكوي���ت المرك���زي على أن تق���وم عملية اإلندماج أو اإلس���تحواذ في 
المساهمة بتحقيق أهداف البنك من حيث النمو المستدام، وتحسين 
أوضاعه ومؤش���راته المالية، من دون اإلخال بالمنظومة المصرفية 

بشكل عام والقطاع المالي في الدولة واإلقتصاد الوطني.

ُيواصل »الكويت المركزي«
تأكيده على أهمية

 تنفيذ اإلصالح الشامل
لإلختالالت الهيكلية

 التي ُيعانيها اإلقتصاد
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n أوردتم أخيرًا أن الكويت تحتاج إلى إصالحات إقتصادية 
عاجلة لتقف أوضاعها المالية على أرضية أكثر إستمرارية، إذ 
إن األدوات النقدية غير كافية لمواجهة التحديات الهيكلية، 
م��ا هي هذه اإلصالحات والمعايي��ر التي ترتكزون عليها. علمًا 
أن القط��اع المصرف��ي راهن��ًا يتمّت��ع بمرون��ة أكث��ر ُتمّكنه من 

مواجهة التحديات المقبلة من مركز قوة؟
- يُواصل بنك الكويت المركزي تأكيده المس����تمر على أهمية 
اإلس����راع في تنفيذ اإلصاح الش����امل لإلخت����االت الهيكلية التي 
يُعانيه����ا اإلقتصاد، والمتمّثلة ف����ي تنامي إختاالت المالية العامة، 
حي����ث يحت����ل بند المصروف����ات الجارية الحّيز األكب����ر من اإلنفاق 
الع����ام، فيم����ا تعتم����د الموازن����ة العام����ة للدولة إلى ح����د كبير على 

اإلي����رادات النفطي����ة التي تش����كل قرابة 
90 % وتش����كل أيض����اً نح����و 90 % من 
ويبل����غ  الس����لعية،  الص����ادرات  إجمال����ي 
إسهام القطاع النفطي 45 % من الناتج 
المحلي اإلجمالي، بما يعكس إس����تمرار 
ال����دور األكب����ر للقطاع النفط����ي من بين 
األنش����طة اإلقتصادي����ة المختلف����ة، ف����ي 

الوقت الذي شهدت فيه األسعار العالمية للنفط تقلُّبات عدة على 
م����دار العقود الماضية، وبما لذلك من تداعيات على اإلقتصادات 

النفطية.
ع���اوة على ذلك، ال يزال اإلقتصاد الكويتي يش���هد ضعف 
إس���هام القطاع الخاص ومحدوديته في األنش���طة اإلقتصادية 
ونقص التنوع في قاعدة اإلنتاج، فا يزال إعتماده على اإلنفاق 
الحكومي والمش���روعات الحكومية بش���كٍل أساس���ي، وبما َحدَّ 
كثي���راً من ق���درات القط���اع الخاص ف���ي دفع عجلة النش���اط 
اإلقتص���ادي. لذل���ك يدعو بنك الكويت المرك���زي إلى المضي 
قدماً في برام���ج التنويع اإلقتصادي كجزء من جهود اإلصاح 
المال���ي عل���ى المدى المتوس���ط، وذل���ك من خ���ال إحياء دور 
القطاع الخاص، وتعزيز الش���راكة معه، ورفع تنافس���يته، ودعم 
قدرت���ه على خلق ف���رص العمل، بالتوازي مع التفعيل الس���ريع 
للخصخص���ة، ليغدو القطاع الخ���اص ُموِظفاً رئيس���ياً للعمالة 

الوطنية .
ويُتوقع أن تُسهم السياسات اإلقتصادية الحكومية خال 
الفترة المقبلة في تحس����ين وتي����رة التعافي اإلقتصادي، ومن 
ذل����ك اإلصاحات اإلقتصادي����ة وفق برنامج عم����ل الحكومة 
التي تهدف إلى زيادة مس����اهمة القطاع الخاص وتعزيز دوره 
في النش����اط اإلقتصادي، والعمل عل����ى تنويع مصادر الدخل 
لضبط أوضاع المالية وإس����تدامتها، وتحسين بيئة األعمال، 
واإلس����راع في إنجاز مش����اريع التنمية وفق رؤية دولة الكويت 

. 2035

n من المعروف، أن الكويت ُتواكب التحّوالت الرقمية، بغية 
بناء مجتمع يرتكز على الخدمات اإللكترونية الذكية، إلى أي 
الت الرقمية والتكنولوجيا  مدى باتت الكويت مواكبة للتح��وُّ

المالية في الوقت الحاضر مقارنة بدول الخليج؟
- يُعتب���ر التح���وُّل الرقمي من أبرز األمور الت���ي يُرّكز عليها بنك 
الكوي���ت المركزي في الوقت الحالي، تماش���ياً م���ع رؤية دولة الكويت 
2035 »كويت جديدة«، حيث يسعى بنك الكويت المركزي إلى مواكبة 
أبرز التطوُّرات في مجاالت التقنيات المالية واألنشطة التي من شأنها 
النهوض بمستوى الخدمات المقدمة في السوق المحلي. وعليه، طرح 
بنك الكويت المركزي مبادرات عدة تخدم التحّول الرقمي ومنها طرح 
اإلطار العام للبيئة الرقابية التجريبية لدى بنك الكويت المركزي في 
العام 2018 بهدف توفير الدعم للمبتكرين 
من األفراد والشركات في دولة الكويت من 
خ���ال توفير بيئ���ة آمنة ومجاني���ة إلختبار 
المنتجات والخدمات المبتكرة القائمة على 
أعم���ال الدفع اإللكترون���ي لألموال وتوفير 
اإلستش���ارات الفني���ة ف���ي نط���اق التقنيات 

المالية.
 كم���ا ق���ام بن���ك الكويت المرك���زي بتحديث اإلطار المش���ار إليه 
ليش���مل نطاقاً أوس���ع من المنتجات والخدمات. علم���اً أن ُمخرجات 
نت منتج���ات وخدمات حديثة تحتاج  البيئ���ة الرقابية التجريبية تضمَّ
إليه���ا الس���وق الكويتية مثل منتج التحقق من ُهوّي���ة العميل إلكترونياً 
)EKYC( ال���ذي يخدم البن���وك المحلية، كما جاري إختبار منتجات 
وخدم���ات حديثة يحت���اج إليها الس���وق الكويتي في ش���أن الخدمات 
 Buy( والدفع اآلجل  )Open Banking( المصرفي���ة المفتوح���ة

Now Pay Later( ومحفظة إلكترونية تخدم العمالة المنزلية.
وحرصاً من بنك الكويت المركزي على تبّني المجاالت المرتبطة 
بالتقني���ات المالي���ة وتنظيمه���ا، تم تأس���يس وحدة التقني���ات المالية 
ووحدة الرقابة على نظم الدفع والتسوية اإللكترونية في العام 2019.
ومن جانب آخر، أصدر تعليمات تنظيم أعمال الدفع اإللكتروني 
لألم���وال ف���ي الع���ام 2018  لتنظي���م األعم���ال المرتبط���ة ف���ي هذا 
المج���ال وفقاً ألح���كام قانون 20 للعام 2014  في ش���أن المعامات 
اإللكتروني���ة، الذي أس���ند لبن���ك الكويت المرك���زي كامل صاحيات 
اإلش���راف والرقابة على أعمال الدفع اإللكتروني لألموال، باإلضافة 
إل���ى صاحية إص���دار التعليمات الملزمة في هذا الش���أن، وتم منح 
الموافقة ل� 11 شركة دفع إلكتروني لممارسة أعمال الدفع اإللكتروني 

في دولة الكويت.
كما أصدر مسودة محدثة لتلك التعليمات في الربع األول من العام 
2022 بهدف تحفيز اإلبتكار، وتش���جيع المش���اريع القائمة والناشئة 
في هذا المجال، وذلك من خال قيام بنك الكويت المركزي بالدعم 
والترخيص واإلش���راف مباشرًة على هذه الش���ركات، بما يُمّكنها من 

ل الرقمي من أبرز التحوُّ
 أهدافنا تماشياً مع رؤية 

دولة الكويت 2035
»كويت جديدة«
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ممارس���ة نش���اطها في بيئة تش���غيلية محفزة تُعّزز تنافسيتها، كذلك 
تحديد متطلبات رقابية تتناس���ب مع حجم المخاطر لتلك الشركات، 
إلى جانب تس���هيل الوصول إلى البنى التحتية المكملة ألعمالها، كما 
تم طرح مسودة التعليمات الجديدة، وعقد حلقة نقاشية مع المهتمين 
والمختصي���ن ف���ي مجال الدف���ع اإللكتروني وذلك إلس���تطاع اآلراء 
وتلّق���ي المقترح���ات حول تلك التعليمات تمهيداً إلصدارها بالش���كل 

النهائي خال هذا العام 2022.
وقد قام بنك الكويت المركزي بإطاق اإلطار اإلستراتيجي لألمن 
السيبراني للقطاع المصرفي في دولة الكويت في الربع األول من العام 
2020، حي���ث يه���دف إلى وض���ع إطار متكام���ل للتعامل م���ع المخاطر 
السيبرانية وتحقيق المرونة السيبرانية )Cyber Resilience(  لكافة 
الوح���دات الخاضع���ة لرقابته في القطاع المصرفي ف���ي دولة الكويت، 
به���دف تعزيز إجراءات الحماية وأمن المعلومات للقطاع المصرفي في 
ضوء التقدم التقني المتس���ارع، والسعي المتواصل لإلستفادة من مزايا 

التكنولوجيا في القطاع المصرفي والمالي.
 وق���د ت���م إنش���اء فريق عم���ل بنك الكوي���ت المرك���زي للخدمات 
المصرفية المفتوحة  Open Banking  في الربع األول من العام 
2022، ويتأل���ف ه���ذا الفري���ق م���ن المختصين في البن���ك المركزي 
وممثل���ي البنوك الكويتية، وس���وف يت���م التعاقد مع جهة إستش���ارية 
إلع���داد اإلطار التنظيمي للخدم���ات المصرفي���ة المفتوحة ومعايير 
واجه���ة تطبيق���ات البرمج���ة، )API Specifications(  علم���اً  أن 
 Buy( العم���ل جاٍر على إعداد تعليمات لتنظيم نش���اط الدفع اآلجل

.)Now Pay Later

n تشهد البنوك اإلسالمية إقبااًل ملحوظًا لدى المجتمع 
الكويت��ي، م��ا زاد م��ن أعدادها ف��ي الس��نوات األخي��رة، كيف 

تقّيمون أداءها حاضرًا ومستقباًل؟
- تُعد دولة الكويت من أوائل الدول في إنش���اء صناعة مصرفية 
إس���امية حديث���ة، حي���ث انطلق أول بنك إس���امي ف���ي الكويت قبل 
نح���و 45 عاماً، ومنذ ذلك الحين، تنامت أهمية الصناعة المصرفية 
اإلس���امية وزاد حجمها لتمثل حالًيا خمس���ة بنوك إسامية محلية، 
حي���ث تُعتب���ر حصة البنوك اإلس���امية في دولة الكوي���ت ثاني أعلى 
نسبة بين الدول ذات النظام المصرفي المزدوج )أي تعمل بالنظامين 

التقليدي واإلسامي بالتوازي(.
كم���ا تواص���ل البنوك اإلس���امية توس���يع حصتها الس���وقية، إذ 
ش���هدت الفترة من العام 2018 وحتى النصف األول من العام 2022 
نمو حصتها الس���وقية من 40 % لتبلغ قرابة 45 %. وتس���لط هذه 
التط���ورات الض���وء على نجاح النظ���ام المصرفي المحل���ي المزدوج، 
حيث إن المنافسة الصحية سواء بين القطاعين أو بين البنوك بشكل 
منفرد من شأنها تعزيز إختيار العماء وتحفيز تقديم خدمات عالية 

الجودة.

وبه���دف تعزيز دور هيئ���ات الرقابة الش���رعية وحوكمتها، أصدر 
بن���ك الكوي���ت المركزي في ديس���مبر/ كان���ون األول  2016 تعليمات 
شاملة حول حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية اإلسامية، 
باإلضافة إلى إنش���اء الهيئة العليا للرقابة الش���رعية في بنك الكويت 
المركزي بهدف تعزيز الش���فافية، وترس���يخ حوكمة الرقابة الشرعية 
ف���ي المؤسس���ات المالي���ة والمصرفية اإلس���امية وتعزي���ز اإللتزام 

الشرعي في العمل المصرفي اإلسامي.

n أين هي الكويت من اإلقتصاد األخضر؟ وما هي آفاق هذا 
التحول ودور المصارف في تمويله وتنميته؟

- تضّمن���ت رؤي���ة الكوي���ت 2035 »كوي���ت جدي���دة« س���بع ركائز 
أساسية تس���تهدف تحول الكويت إلى مركز إقليمي رائد في المجال 
المالي والتجاري والثقافي والمؤسس���ي، ومن ضمن هذه الركائز بناء 
بيئة معيشية مستدامة وذلك عن طريق تنفيذ عدد من المشاريع في 

مجاالت حماية البيئة والمحافظة على سامتها.
وتماش���ياً مع هذه الرؤية، يس���عى بنك الكويت المركزي إلى 
تنمي���ة اإلقتصاد األخضر، لذل���ك وجه البنك المركزي مجالس 
إدارات البنوك نحو التركيز بشكل متوازن وتدريجي على تمويل 
المشروعات الصديقة للبيئة، كما تبادر البنوك الكويتية بإصدار 
تقاري���ر إس���تدامة توضح فيها أبرز إنج���ازات البنك في تحقيق 
أهداف اإلس���تدامة ورؤية الكويت 2035 ، من حيث المسؤولية 
اإلجتماعية واإللتزام بالمب���ادئ البيئية والمجتمعية والحوكمة. 
يُذك���ر أن ثاث���ة بنوك كويتي���ة مدرجة في المؤش���رات العالمية 
 FTSE4Good Index المعنية بهذا الخصوص مثل مؤش���ر
، وRefinitiv AFE، وMSCI ESG Index. كم���ا يح���رص 
بن���ك الكويت المركزي على متابعة انكش���اف البن���وك الكويتية 
عل���ى المخاط���ر البيئية، فقد أش���ارت وكالة مودي���ز للتصنيف 
اإلئتمان���ي ال���ى »أن البن���وك الكويتية معرضة بش���كل منخفض 
للمخاط���ر البيئي���ة. ومع ذلك، ونظ���راً إلى المس���اهمة الكبيرة 
لصناع���ة الهيدروكربون���ات في اإلقتصاد الكويت���ي، فإن تعّرض 
البن���وك غي���ر المباش���ر لقط���اع الهيدروكربونات ق���د يزيد من 
تعرضه���ا للمخاطر البيئية«. ويُعدُّ إنكش���اف القطاع المصرفي 
المحل���ي على القطاعات البيئية مثل النفط والغاز والكيماويات 
وتصنيع الس���يارات والمرافق وش���ركات الطاقة غير المنظمة. 
وبحس���ب بيانات بنك الكويت المركزي فقد بلغت اإلنكش���افات 
عل���ى القطاع���ات الكربونية في نهاية العام 2021 بالنس���بة إلى 
الدخ���ل الثابت 0.95 مليار دينار كويتي، وبنس���بة 12.4 % من 
إجمالي الدخل الثابت، وبلغت حقوق الملكية 0.01  مليار دينار 
كويتي، وبنس���بة 6 % م���ن إجمالي حقوق الملكي���ة، والقروض 
4.61  مليار دينار كويتي وبنس���بة 9.4 % من إجمالي محفظة 

القروض.
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يُواص���ل القط���اع المصرف���ي الكويتي، إتمام أكب���ر عملية إندماج 
خ���ال ه���ذا العام، حيث يُتوق���ع أن تمنح الصفقة، التي س���تؤدي إلى 
والدة ثال���ث كيان بنكي في البلد الخليج���ي، زخماً جديداً لطموحات 

الكويت بأن تصبح مركزاً مالياً إقليمياً وعالمياً في المستقبل.
ويؤك���د خب���راء »أن مس���اعي إندم���اج إثنين من أكب���ر البنوك في 
الكوي���ت، هما »بنك الخليج« و»البنك األهلي«، س���تكون له آثار كبيرة 
على خارطة النظام المصرفي المحلي، كونه س���يُعّزز المنافس���ة في 

القطاع«.
ويُراق���ب المتابعون للش���أن اإلقتص���ادي الكويتي ع���ودة عمليات 
اإلندم���اج في العدي���د من القطاع���ات، والتي بدأت في اإلس���تيقاظ 
تباعاً في ظل األوضاع المالية الحرجة التي تعيشها بعض الكيانات، 
جّراء التداعيات المستمرة التي ال تزال تاحقها بسبب أزمة الوباء.

وفي أحدث مؤش���ر على هذا المنح���ى، أعلن بنك الخليج أخيراً، 
موافق���ة مجل���س اإلدارة على البدء بأعمال الفح���ص النافي للجهالة 
والحص���ول عل���ى الموافقات المطلوبة من البن���ك المركزي والجهات 
الرقابية في شأن تعاون مشترك وإستحواذ بينه وبين البنك األهلي.

وكان البن���ك األهلي قد كش���ف أخيراً، أن المس���اهمين فيه وفي 
بنك الخليج، وهما »ش���ركة الغانم التجارية« و»بهبهاني لإلس���تثمار«، 
طلبوا النظر في مقترح الدخول في تعاون مش���ترك بين البنكين، يتم 

بموجبه اإلحتفاظ في كا الكيانين.

»هيرمي�س«: عملية الإ�صتحواذ 

لن توؤدي اإلى تاآزر كبير في التكلفة

وأفاد المصرفان أنهما يدرس���ان فرص إس���تحواذ أحدهما على 
اآلخ���ر، م���ع إمكاني���ة تحوي���ل أحدهما إلى بن���ك متوافق م���ع أحكام 
الش���ريعة اإلس���امية. وذك���ر بنك الخليج ف���ي إفص���اح للبورصة أن 
»مجل���س اإلدارة أعطى توجيهاته وتوصيات���ه بالمضي قدماً لتحقيق 

ذلك وإتخاذ الخطوات الازمة«.
وأعلن���ت بورصة الكويت إيقاف تداول أس���هم بن���ك الخليج الذي 

تبلغ قيمته نحو 3 مليارات دوالر، والبنك األهلي الذي تبلغ قيمته 1.8 
مليار دوالر، لمدة ساعة وذلك تطبيقاً لائحة التنفيذية لهيئة أسواق 

المال في شأن عمليات اإلستحواذ واإلندماج.
وعق���ب الع���ودة إلى التداول، أغلق س���هم البنك األهل���ي الكويتي 
مرتفع���اً بنحو 1 % عند 315 فلس���اً )أعل���ى بقليل فوق الدوالر( بينما 

إستقر سهم بنك الخليج من دون تغيير عند 315 فلساً أيضاً.
ويحتاج الس���وق المحلية كغيره من أس���واق المنطقة العربية إلى 
البعض من الوقت حتى يس���تعيد عافيته في ظل إضطرابات ساسل 
اإلم���داد، والتكالي���ف الباهظ���ة لمدخات اإلنتاج التي تس���ّببت فيها 

األزمة الصحية العالمية ثم الحرب في أوكرانيا.
وتلجأ البنوك والش���ركات إل���ى عمليات اإلندم���اج لتحقيق قيمة 
مضاف���ة فارقة لطرفي الصفقة، مما يجعلها في وضع قوة ويفتح لها 
الب���اب أم���ام نهضة مضاعفة عدة مرات من حيث االس���تقرار والنمو 

للكيانين معاً.
ومن الواضح، أن نجاح عملية دمج مصرفي الخليج األول وأبوظبي 
الوطن���ي تحت راية بنك أبوظب���ي األول في العام 2018، ليصبح أكبر 
مؤسس���ة مالية في اإلمارات وأحد أكبر البنوك في الش���رق األوسط 
وش���مال أفريقيا، حّفز بنوك المنطقة على الس���ير في المس���ار عينه 

لتعزيز قدرتها على المنافسة.
وتتوقع المجموعة المالية »هيرميس القابضة المصرية« أن يؤدي 

اإلستحواذ إلى بروز ثالث أكبر بنك في الكويت من حيث األصول.
وفي حال إتمام الصفقة، س���تصبح أص���ول الكيان الجديد بنحو 
39 ملي���ار دوالر، خلف بنك الكويت الوطني الذي تبلغ أصوله 107.3 
مليارات دوالر، وبنك بيت التمويل الكويتي )بيتك( البالغة أصوله نحو 

71.5 مليار دوالر.
ويُرّج���ح خبراء »هيرمي���س« إرتفاع حصة بنك الخليج في س���وق 
الق���روض من 11.4 % إل���ى 18.8 % بعد اإلندماج المحتمل. كما أن 
حصته في الس���وق س���تزيد حيث ستس���مح له الصفقة بتوسيع نطاق 

خدماته ومنتجاته.

األخبار والمستجدات

القطاع المصرفي الكويتي يترقب أكبر صفقة إندماج في 2022

العملية ستؤدي إلى والدة ثالث كيان بنكي بأصول تبلغ 39 مليار دوالر
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ب���ورز«  آن���د  »س���تاندرد  وكال���ة  رجّح���ت 
للتصني���ف اإلئتمان���ي وصول ربحي���ة البنوك 
في الكويت والس���عودية وقطر واالمارات إلى 
مس���تويات ما قب���ل الجائحة في حل���ول نهاية 
الع���ام 2022، بدعم من إرتفاع أس���عار النفط 
ورفع أس���عار الفائدة ومش���اريع البنى التحتية 

الجديدة المدعومة من حكومات المنطقة. 
وأف���اد تقري���ر حدي���ث للوكال���ة »إن عودة 
ربحي���ة بنوك المنطقة إلى مس���تويات ما قبل 
الجائح���ة ف���ي نهاي���ة الع���ام 2022 س���يدعم 
جدارته���ا اإلئتمانية، اذ من المرّجح ان تُعوض 
هوامش صافي الفائدة األعلى لبنوك المنطقة 
ف���ي النصف الثاني، إرتفاع تكاليف المخاطر، 

األخبار والمستجدات

أداء بنوك الكويت والسعودية األفضل خليجيًا 
في النصف األول من 2022

ما س���يجعل البنوك الخليجية تحقق أرباحاً لعام 2022 بأكمله بشكل 
أقوى من العام 2021«.

وتوقع تقرير »س���تاندرد آن���د بورز« »إس���تقرار تكاليف المخاطر 
ف���ي بن���وك المنطقة في العام 2022، ويرجع ذلك بش���كل جزئي إلى 
المخّصصات الكافية، لكن بعض القروض التي إس���تفادت من تدابير 
الدع���م الحكومية قد تصبح غير فعالة«، مش���يراً إلى »أن المصارف 
الخليجية قد تواجه عاماً أقل يقيناً في العام 2023، وس���ط توقعات 
بإنخفاض أس���عار النف���ط والمخاطر الت���ي تهّدد النم���و اإلقتصادي 

األميركي واألُوروبي«.
ن هوامش أرباح معظم البنوك الخليجية  وأشار التقرير الى »تحسُّ
ف���ي النصف األول من العام الحالي بش���كل طفيف، ومن بين أكبر 4 
أنظمة مصرفية خليجية، أظهرت البنوك الكويتية والس���عودية أقوى 
أداء نصف سنوي هذا العام، حيث وصلت أرباحها في النصف األول 
إل���ى مس���تويات ما قب���ل الجائحة، بينما ستس���تغرق البنوك في قطر 

واإلمارات وقتاً أطول للتعافي«.

عوامل محّفزة

وأش���ار تقري���ر »س���تاندرد آند بورز« إل���ى »أن إرتفاع أس���عار النفط 
واإلنتع���اش اإلقتصادي أديا إل���ى دعم نمو اإلقراض في البنوك الكويتية 
بش���كل أس���رع، وإنخفاض تكالي���ف المخاط���ر«. وترجع األرب���اح القوية 
للبنوك الكويتية في النصف األول بشكل أساسي إلى مزيد من إنخفاض 
تكالي���ف المخاطر ونمو اإلق���راض ب� 9 %، بالتزامن مع إرتفاع أس���عار 
النفط وتعافي إقتصاد الكويت وتحس���ن البيئة التشغيلية. إاّل أن البنوك 

الكويتية شهدت هوامش أرباح في النصف األول أقل من توقعات الوكالة 
وسط المنافسة المتزايدة في اإلقراض المصرفي في الباد.

وإستمر دخل المصارف الكويتية غير المتعلق بالفوائد باإلستفادة 
من تحس���ن البيئة التش���غيلية في النصف األول، ومع ذلك أدى إرتفاع 
التضخم وإس���تئناف دفع بع���ض التكاليف مع إنحس���ار الجائحة إلى 
زيادة ب� 10 % للتكاليف التشغيلية لبنوك الكويت في النصف األول. 
وتوقع���ت »س���تاندرد آند ب���ورز« إس���تمرار تكلفة المخاط���ر للبنوك 
الكويتي���ة باإلنخف���اض إلى 0.85 % في الع���ام 2022 من 0.9 % في 
العام 2021، ويعود ذلك جزئياً إلى تغطية مخّصصات القروض المتعّثرة 
من قبل القطاع المصرفي الكويتي بنحو 200 %، مشيرة إلى أنه »من 
المرج���ح تباطؤ زخم اإلق���راض المصرفي في النصف الثاني، في حين 

ستتحّسن هوامش ربحية البنوك بشكل طفيف في الفترة ذاتها. 
كذل���ك توقع���ت الوكال���ة ارتفاعا طفيف���ا للق���روض المتعثرة في 
النصف الثاني، بس���بب الضغط المستمر من زيادة العرض في قطاع 
العقارات التجارية )وفي الغالب المس���احات المكتبية(، لكن بمستوى 

أقل من العام الماضي.
وأش���ار تقري���ر الوكالة إل���ى إنخفاض ق���روض المرحل���ة الثانية 
)القروض التي تش���هد إرتفاعاً في مخاطر اإلئتمان( من 9.6 % في 
النص���ف األول من العام الماض���ي إلى 7.9 % في النصف األول من 
العام الحالي، وإنخفاض قروض المرحلة الثالثة )القروض المتعثرة( 
من %2.5 في النصف األول من العام 2021 إلى 1.4 % في النصف 
األول م���ن الع���ام 2022، ف���ي ظل بيئة تش���غيلية محس���نة لمصارف 

الكويت هذا العام.
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برَع إتحاد المصارف العربية، وال س��يما في األعوام األخيرة بإطالق المبادرات الريادية في س��بيل تقريب وجهات النظر بين المصارف 
العربي��ة م��ن جه��ة، والمص��ارف األوروبية واالميركية م��ن جهة أخرى. في هذا الس��ياق، كان اإلتح��اد قد أطلق في الع��ام 2006، مبادرة 
الح��وار المصرفي العربي - األميركي، بالتعاون مع وزارة الخزانة األميركية والبنك الفدرالي األميركي بهدف توحيد الجهود العربية - 

األميركية في القطاعين المالي والمصرفي. 
وبعد مرور 16 عامًا على نجاح هذه المبادرة وإستمرارها، نظم اإلتحاد مؤتمره هذا العام بالتعاون مع البنك الفدرالي األميركي في مقره 
الرئيس��ي في نيويورك، خريف 2022، بمش��اركة مساعدة وزير الخزانة االميركية لمكافحة غس��ل األموال وتمويل االرهاب إليزابيث 

روزنبرغ، والتي كان لها حوار مباشر مع المصارف العربية.
وقد إلتقى قادة القطاع المصرفي الخاص العربي مع نظرائهم األميركيين واألوروبيين في نيويورك بدعوة من إتحاد المصارف العربية 

نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك الفدرالي األميركي في نيويورك  

مؤتمر »حوار حول القطاع الخاص في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا«

)الواليات المتحدة - منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 2022(

»التحديات التي تواجه المصارف العربية في فهم وتطبيق العقوبات الدولية«

موضوع الغالف

رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية محمد اإلتربي، األمين العام لإلتحاد الدكتور وسام حسن فتوح، رئيس مبادرة الحوار المصرفي العربي- األميركي 
الدكتور محمد بعاصيري، ومساعدة وزير المالية لشؤون تمويل اإلرهاب في الواليات المتحدة األميركية إليزابيث روزنبرغ وكبار المسؤولين المشاركين في المؤتمر 
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والبن��ك االحتياطي الفيدرالي األميركي، بمش��اركة كبار المس��ؤولين ف��ي وزارة الخزانة األميركية وصندوق النق��د الدولي ومحافظي 
بنوك مركزية عربية.

واللقاء الذي إس��تضافه اإلحتياطي الفيدرالي في مقره في نيويورك، ترافق، كما أعلن األمين العام إلتحاد المصارف العربية الدكتور 
ق إلى مسائل العقوبات الدولية  وس��ام حس��ن فتوح، مع اإلجتماعات الس��نوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واش��نطن، وقد تطرَّ
ومتطّلبات البنوك المراس��لة والس��لطات الرقابية األميركية كما العالقات المصرفية العربية – األميركية، وش��هد لقاءات ثنائية بين 

المشاركين والجهات المالية األميركية الفاعلة.
ش��ارك ف��ي المؤتمر كل من مجل��س اإلحتياطي الفدرالي ف��ي واش��نطن، ووزارة الخزانة األميركي��ة، وصندوق النقد والبن��ك الدوليين 
وخب��راء م��ن »أوف��اك« -  OFAC )مكتب مراقبة األصول األجنبية( وخب��راء من هيئات مالية رقابية دولي��ة، وقيادات مصرفية عربية 

وأوروبية، إضافة إلى وفد من المصارف والمؤسسات المالية األعضاء في إتحاد المصارف العربية ومجلس إدارته.
وجمَع المؤتمر عددًا كبيرًا من المصرفيين العرب ونظرائهم من الواليات المتحدة مع قادة ومسؤولين من السلطات الرقابية والتنظيمية 
والتشريعية األميركية، في مقدمهم إليزابيث روزنبرغ، مساعدة وزير المالية لشؤون تمويل اإلرهاب، وزارة الخزانة األميركية، ويونهي 
غرين، القائم بأعمال المستش��ار العام ونائب الرئيس األول، بنك اإلحتياطي الفيدرالي، نيويورك، وش��ون أومالي، نائب الرئيس األول 
وكبي��ر المحققين، بن��ك اإلحتياطي الفيدرالي، نيويورك، ومحمد اإلتربي رئيس مجلس إدارة إتح��اد المصارف العربية )رئيس إتحاد 
 )MENA FCCG( والدكتور وسام حسن فتوح األمين العام لإلتحاد، ورئيس مجلس إدارة مجموعة مينا للجرائم المالية ،)بنوك مصر
والدكت��ور محم��د بعاصي��ري رئيس مبادرة الح��وار المصرفي العرب��ي- األميركي، وأرز الم��ر، الخبير في القطاع المالي لمكافحة غس��ل 

األموال وتمويل اإلرهاب، القسم القانوني، صندوق النقد الدولي.
وناق��ش المش��اركون في المؤتمر، موضوعات ذات دالل��ة تتعلق بالتطورات الرقابي��ة حيال العقوبات وعالقة البنوك المراس��لة، وذلك 
عطف��ًا على التطورات والتعديالت الطارئة على المش��هد الرقابي والتنظيمي، وتحدي��دًا في ما يتعلق بالمتطلبات األكثر صرامة والتي 
دفعت بعض المصارف األميركية إلى إقفال حس��ابات بنوك في ظل كثرة القوانين والتش��ريعات 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.

طان كبار الشخصيات األميركية والعربية  رئيس إتحاد المصارف العربية محمد اإلتربي، واألمين العام لإلتحاد الدكتور وسام حسن فتوح يتوسَّ
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رئيس اتحاد المصارف العربية محمد اإلتربي متحدثًا، 
وبدا األمين العام لإلتحاد الدكتور وسام حسن فتوح، والدكتور محمد بعاصيري

الإتربي

ف���ي الكلم���ات، قال رئي���س اتحاد المص���ارف 
العربي���ة محمد اإلتربي »إننا ف���ي اإلتحاد نحرص 
على أن نلتقي بإستمرار مع صّناع القرار والهيئات 
المتح���دة،  الوالي���ات  ف���ي  والرقابي���ة  التنظيمي���ة 
وأن نس���تمر ف���ي الح���وار المصرف���ي العرب���ي - 
ف���ي  ومناقشة التطوُّرات المس���تجدة  األميرك���ي، 
اإلمتثال، ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، 
باإلضافة إلى دراس���ة القضايا األخرى ذات الصلة 
الت���ي تُمثل مخ���اوف البن���وك األميركي���ة والعربية 
والجهات التنظيمية، وقد نجح اإلتحاد في تشكيل 
منص���ة دائم���ة للنق���اش، والبح���ث بين المصارف 
العربية والمصارف المراسلة األميركية، وال سيما 

مناقشة هواجس ومتطلبات هذه المصارف«.
قوي���ة  عاق���ات  عل���ى  الحف���اظ  »إن  اإلترب���ي:  وأض���اف 
مع األس���واق العالمية، يتطلّب من القطاعات المصرفية العربية، أن 
تؤدي دوراً حاس���ماً في المعركة العالمية ضد غس���ل األموال وتمويل 
اإلره���اب. كم���ا أن البن���وك العربية، تتحّم���ل مس���ؤولية، وتلعب دوراً 

أساسياً في حماية ومنع التدفقات غير القانونية لألموال«.
ولفت اإلتربي إلى أنه »أصبح تقليداً للمصرفيين والمنّظمين من 
الواليات المتحدة والمنطقة العربية، أن يجتمعوا على أساس منتظم، 
إللقاء الضوء، ومناقش���ة التطوُّرات العالمية ف���ي اإلمتثال، ومكافحة 
غس���ل األم���وال وتمويل اإلره���اب، والعاقات المصرفية المراس���لة، 
كذل���ك القضاي���ا األخ���رى ذات الصلة الت���ي تُقلق بإس���تمرار البنوك 
األميركي���ة والعربي���ة والمصرفيين والهيئات التنظيمية والمش���رفين 

عل���ى البن���وك األميركي���ة والعربي���ة، وتالي���اً 
يُمثل ه���ذا الحوار اليوم أح���د أهم المنصات 
العالمي���ة، وتجّمع���اً رفيع المس���توى وب���ارزاً، 
لتبادل الخبرات، ومناقش���ة آخر المستجدات 
في مجال اإلمتثال، ومكافحة الجرائم المالية، 

وغير ذلك من األمور ذات الصلة«.
وتاب���ع اإلترب���ي: »بينما يتعاف���ى اإلقتصاد 

العالمي من تداعيات جائحة »كوفيد - 19«، تعود البنوك والمؤسسات 
المالي���ة إلى عمله���ا الطبيعي والمنتظم. وتقترن هذه العملية بتس���ريع 
غير مس���بوق للتح���وُّل الرقمي وإعتم���اد التكنولوجي���ا المالية، وهو ما 
يؤدي، من دون شك، إلى زيادة الترابط بين البنوك والشركات الناشئة 
ف���ي مجال التكنولوجيا المالية والش���ركات القائم���ة، مع زيادة محتملة 
ع الهائل في  في تعرُّض البنوك لتهديدات األمن السيبراني، ومع التوسُّ
أصول التش���فير في التجارة واإلس���تثمار، كل ذل���ك يؤدي إلى تحديات 
تنظيمية كبيرة تتعلّق باإلمتثال ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

واألمن السيبراني«.
وأشار اإلتربي إلى أن »الحرب الحالية في أوكرانيا، والمجموعة 
الواسعة من العقوبات التجارية والمالية والمصرفية المفروضة على 
روسيا، قد أدت إلى تفتيت وتقسيم األسواق المالية الدولية، وأجبرت 
البن���وك في جمي���ع أنحاء العالم على أخذ هذه القضايا في اإلعتبار، 
عند إجراء عملياتها. وقد بات من الواضح أن البنوك تُواجه تحّديات 

كبيرة لإلمتثال لهذه العقوبات الجديدة«.
وقال اإلتربي: »في ظل التعقيدات الجيوسياس���ية التي يش���هدها 
العال���م، إزداد تركي���ز المجتم���ع المالي والمصرف���ي الدولي على منع 
مح���اوالت اإللتفاف على العقوبات المتصاع���دة، والنظر في مكافحة 
عملي���ات غس���يل األم���وال. ونُدرك في إتح���اد المص���ارف العربية أن 
عدم اإلمتثال وخ���رق العقوبات والقوانين واألنظمة الدولية الجديدة، 
وخصوصاً تل���ك الصادرة والمفروضة من قبل 
الهيئات الرقابية األميركية، يؤدي إلى تداعيات 
خط���رة، مث���ل إدراجها على القائمة الس���وداء، 
وقط���ع العاق���ات المصرفية المراس���لة، مما 
يُ���ؤدي ف���ي النهاي���ة إل���ى اإلنفص���ال التام عن 
النظام المالي الدولي، باإلضافة إلى أن تصبح 
عرضة لغرام���ات مالية )أو عقوبات( محتملة، 
حيث بلغ حجم الغرامات المفروضة على البنوك والمؤسسات المالية 
ف���ي دول مختلفة، نتيجة عمليات غس���يل األموال وإنتهاكات العقوبات 

خال ال� 15 عاماً الماضية، أكثر من 28 مليار دوالر«.
وأض���اف اإلترب���ي: »ال تزال البن���وك والمؤسس���ات المالية تُمثل 
الهدف الرئيسي لمرتكبي الجرائم المالية، وال سيما غاسلي األموال 
وممّولي اإلرهاب، الذين يس���عون بإس���تمرار وبقوة إلى إجراء سلسلة 
من العمليات المصرفية البسيطة أو المعّقدة، بهدف إختراق األنظمة 
المالية وإخفاء مصدر المال القذر. ومع التطّور المس���تمر للخدمات 

اإلتربي:
 حرصاء على أن نلتقي

 مع صّناع القرار 
والهيئات الرقابية

 من الواليات المتحدة
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والمنتج���ات المصرفي���ة، وزي���ادة التعقي���د بش���كل رئيس���ي في ضوء 
الرقمن���ة والتح���ّول التكنولوج���ي، فإن ذلك يُوف���ر المزيد من الفرص 

لمرتكبي الجرائم المالية واألنشطة المالية غير المشروعة«.
وأش���ار اإلتربي إلى أن »مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، 
أصبح���ت م���ن أهم القضايا وأكثره���ا تعقيداً في العال���م، حيث يقوم 
مرتكبو الجريمة المنظمة واألنش���طة المالية غير المشروعة بتسخير 
جمي���ع إمكاناته���م للوصول إلى النظ���ام المصرفي لل���دول التي جعلت 
القطاع���ات المصرفي���ة م���ن أهم س���احات القتال ضد غس���ل األموال 
وتموي���ل اإلره���اب. في موازاة ذل���ك، وفي حين أن البن���وك هي األكثر 
إس���تهداًفا لتنفيذ الجرائم المالية وعمليات غس���يل األموال، فهي في 
الوقت عينه، تُمثل خط الدفاع األول لمكافحة هذه الجرائم، شرط أن 
تمتلك الموارد والخبرات والمعرفة الكافية لمكافحة الجرائم المالية«.

وخل���ص اإلتربي إلى القول: »يعمل إتحاد المصارف العربية منذ 
س���نوات عدة على تنس���يق الجهود في جميع أنحاء المنطقة العربية، 
م���ن القطاعين الع���ام والخاص، والمص���ارف والمؤسس���ات المالية، 
والهيئات القضائية واألمنية، بهدف حماية القطاع المالي العربي من 
مخاطر تسرُّب األموال القذرة. فنحن في اإلتحاد نحرص دائماً على 
إياء أهمية قصوى لمس���ألة اإللتزام بالقواني���ن والقواعد واألنظمة 
الدولية، ومكافحة غس���ل األموال وتمويل اإلرهاب، وتخصيص نسبة 
كبي���رة من أنش���طتنا ومؤتمراتنا ومنتدياتنا له���ذا الموضوع، حيث ال 
ي���زال من أه���م المخاطر التي قد تؤثر على مهن���ة الصيرفة العربية، 
كما تؤثر على العاقة بين البنوك العربية والبنوك المراسلة الدولية، 
ومع الجه���ات الرقابية المالي���ة الدولية«، مؤكداً »إلتزامنا المس���تمر 
بمواصلة تعاوننا مع الهيئات والمنظمات األميركية والبنوك المراسلة 
لمكافحة الجرائم المالية، والحفاظ على عاقات قوية معها، لصالح 

مصارفنا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا«.

د. فتوح 

بدوره، قال األمين العام إلتحاد المصارف العربية الدكتور وسام 
حس���ن فت���وح: »يأتي هذا الح���دث ثمرة تعاون بي���ن إتحاد المصارف 
العربي���ة، والبنك اإلحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بدعم من وزارة 

الخزان���ة األميركية. ونؤك���د أننا حرصاء جداً 
على إس���تمرار ه���ذه العاقة المهني���ة، وهذا 
التعاون المثمر مع وزارة الخزانة واإلحتياطي 
الفيدرال���ي، لصال���ح المجتمع���ات المصرفية 

األميركية والعربية«.
 أض���اف د. فت���وح: »يُعتبر ح���وار القطاع 
الخاص لعام 2022 ممّيزاً هذه الس���نة، حيث 

يُعقد في ضوء الصراع السياسي العالمي والتعقيدات الجيوسياسية 
المتصاعدة غي���ر المرئية لعقود عديدة، مع تداعيات وعواقب هائلة 
على التج���ارة الدولية والعاقات المالي���ة والمصرفية. ورغم حقيقة 

أننا ش���هدنا عقوبات تُف���رض على دول وأطراف ومؤسس���ات وأفراد 
عدة، إاّل أن العقوبات الحالية المفروضة على روس���يا نتيجة غزوها 
ألوكراني���ا، ه���ي بالفع���ل غير مس���بوقة. وتغط���ي روس���يا العديد من 
القطاع���ات االقتصادي���ة، وهي  م���ن أكبر مص���ّدري الطاقة والغذاء. 
وعلي���ه، ف���إن اإلمتث���ال للعقوب���ات التي تفرضه���ا الوالي���ات المتحدة 
وأوروبا والدول الغربية األخرى، ليست مهمة سهلة للبنوك في جميع 
أنحاء العالم. لذا، هذا هو السبب في أننا نُدرج هذه القضية المهمة 

في جدول أعمال إتحاد المصارف العربية هذا العام.
وف���ي موازاة التعقيدات العالمية، ال تزال منطقتنا العربية تُواجه 
العدي���د م���ن التحّديات في م���ا يتعل���ق باإلمتثال ومكافح���ة الجرائم 
المالي���ة، ال س���يما تلك المتعلقة بالفس���اد وغس���يل األم���وال وتمويل 
اإلرهاب. إذا أردت أن أُعطي مثاالً، س���أتحدث عن الوضع في بلدي، 
كما تعلمون جميعاً، فقد حّولت األزمة اإلقتصادية والمالية في لبنان 
اإلقتصاد بشكل كبير من اإلقتصاد القائم على البنوك إلى اإلقتصاد 
القائ���م عل���ى النق���د، مما نتج عنه مبال���غ ضخمة - باللي���رة اللبنانية 
والدوالر األميركي – حيث يتم اإلحتفاظ بها 
وإس���تخدامها من قبل أش���خاص خارج نطاق 
العم���ل المالي الرس���مي. وهذا يفت���ح الباب 
ألنشطة غسيل األموال. وعليه، يُواجه النظام 
المصرف���ي في لبنان الكثير م���ن التحديات. 
من ناحية أخرى، تُستخدم النقود على نطاق 
واس���ع في لبنان للحصول على نفوذ سياسي، 
وهذا يؤدي إلى مزيد من الفس���اد. علماً أن الفس���اد وغسيل األموال 
ومخاط���ر تموي���ل اإلرهاب هي الس���ائدة في ال���دول العربية األخرى 

أيضاً«.

فتوح: 
 ال تزال منطقتنا العربية 

ُتواجه العديد من التحّديات
 في ما يتعلق باإلمتثال 
ومكافحة الجرائم المالية

الدكتور وسام حسن فتوح متحدثًا في المؤتمر
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الجل�صة الأولى

»التحديات التي تواجه بنوك منطقة الشرق األوسط
 وشمال إفريقيا في تنفيذ العقوبات العالمية المتطورة

 والتدخل الخارجي لعام 2020 لمكافحة غسل األموال«
تناولت الجلس���ة األولى بعنوان »التحدي���ات التي تواجه بنوك 
منطقة الش���رق األوس���ط وش���مال إفريقي���ا في تنفي���ذ العقوبات 
العالمي���ة المتط���ورة والتدخ���ل الخارج���ي لع���ام 2020 لمكافحة 
غس���ل األم���وال«، نقاطاً عدة، حي���ث ركزت على مح���اور: أحدث 
التط���ورات ف���ي العقوب���ات العالمي���ة، واإلمتداد العالمي لس���لطة 
اإلستدعاء النهج القائم على المخاطر لإلمتثال للعقوبات: إنشاء 
ق���وي، وبيئة مراقبة اإلمتثال التنظيمي، وتوقعات اإلمتثال لمكتب 
مراقب���ة األصول األجنبية، وتوقعات اإلمتث���ال لإلتحاد األوروبي، 
والتحدي���ات في اإلمتث���ال للعقوبات ومعرف���ة القوانين التي يجب 

تطبيقها.

الجل�صة الثانية

 Financial Action Task - تحديثات مجموع��ة العمل المال��ي«
FATF Force والتطوير التنظيمي العالمي«  

تناول���ت الجلس���ة الثاني���ة بعن���وان »تحديث���ات مجموع���ة العم���ل 
المال���ي - FATF Financial Action Task Force والتطوير 
التنظيمي العالمي: الش���راكة بين القطاعين العام والخاص لمكافحة 
تمويل اإلرهاب، ومكافحة غسل األموال، ومكافحة الرشوة والفساد«، 
مح���اور عدة ركزت عليها وهي: تعزيز الش���راكة بين القطاعين العام 
والخ���اص، واإلرتقاء بفعالية، وأهمي���ة تحديث تقييم مخاطر الدولة، 

والمالك المستفيد النهائي والمعايير الدولية المتطورة.

الجل�صة الثالثة

تناولت الجلسة الثالثة محور »األصول اإلفتراضية والعمات المشفرة 
والمخاطر والفرص  والتطورات التكنولوجية لمكافحة الجريمة المالية«. 

الدكتور محمد بعاصيري متحدثًا وبدا اإلتربي والدكتور فتوح

جانب من مؤتمر حوار القطاع الخاص في نيويورك
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 QNB الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني
وعضو مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية عبداهلل مبارك آل خليفة

SAMA الدكتور فهد بن عبد اهلل المبارك محافظ البنك المركزي السعودي

 رئيس صندوق النقد العربي 
الدكتور عبد الرحمن بن عبداهلل الحميدي

رئيس إتحاد المصارف العربية محمد اإلتربي ووزير المالية القطري  وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري

وزير المالية التركي نور الدين بنياني

لقاءات الأمين العام لإتحاد الم�صارف العربية  الدكتور و�صام ح�صن فتوح مع القيادات المالية العربية والدولية في وا�صنطن



Union of Arab Banks (November 2022)احتاد املصارف العربية  )تشرين الثاين/ نوفمرب 2022(26

رئيس البنك اإلسالمي للتنمية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبداهللمحافظ البنك المركزي القطري بندر بن محمد بن سعود آل ثاني

محافظ البنك المركزي البحريني رشيد المعراج

محافظ البنك المركزي األردني عادل شركسمحافظ البنك المركزي الليبي الصديق الكبير
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أعل��ن األمين الع��ام إلتحاد المص��ارف العربية الدكتور وس��ام حس��ن 
فت��وح من العاصمة األميركية واش��نطن، أنه »في إطار تعزيز التواصل 
مع الس��لطات الرقابية األميركية والمصارف العربية، سيقوم اإلتحاد 
بالش��راكة مع دائرة مكافحة غس��ل األموال وتمويل اإلرهاب في وزارة 
الخزان��ة االميركي��ة، بعق��د برام��ج تدريبية مش��تركة، بالتع��اون مع 
الهيئ��ات المعني��ة والبنك اإلحتياط��ي الفيديرال��ي األميركي، والتي 
س��تزّود اإلتح��اد بالخبراء الذي��ن تحتاجه��م المص��ارف العربية في 
مج��ال اإلمتث��ال للقواني��ن واألنظمة الدولي��ة، وال س��يما األميركية 

منها«.
وكان الدكت��ور فت��وح زار وزارة الخزانة األميركية في واش��نطن، وقدم 
درع إتح��اد المص��ارف العربي��ة لمس��اعدة وزي��ر الخزان��ة لمكافح��ة 
غس��ل االموال وتموي��ل اإلرهاب إليزابي��ث روزنبرج، وإجتم��ع مع كبار 

المسؤولين في الخزانة.

التقى مساعدة وزيرة الخزانة االميركية وعدداً من المسؤولين

األمين العام إلتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح من واشنطن: 
سنُقيم برامج تدريبية مشتركة في مجال اإلمتثال للقوانين واألنظمة الدولية

نشاط اإلتحاد

األمين العام إلتحاد المصارف العربية 
الدكتور وسام حسن فتوح موؤتمر اإتحاد الم�صارف العربية في نيويورك

في س���ياق إجتماع���ات صندوق النقد والبن���ك الدوليين، وخبراء 
 Office of Foreign Assets من مكتب مراقبة األصول األجنبية
OFAC - Control ومصارف أميركية مراسلة وخبراء من هيئات 
مالية رقابية دولية، أقام إتحاد المصارف العربية في نيويورك مؤتمره 
العام )خريف 2022(، بالتعاون مع البنك الفيديرالي األميركي الذي 
إستضاف أعمال المؤتمر في مقّره الرئيسي في نيويورك، حيث جرت 
لقاءات ثنائية مع المصارف األميركية والهيئات التشريعية، بمشاركة 
كل من: مجلس اإلحتياطي الفيديرالي في واش���نطن، ووزارة الخزانة 
 OFAC األميركي���ة، وصندوق النق���د والبنك الدوليين وخب���راء من
ومص���ارف أميركية مراس���لة وخبراء من هيئات مالي���ة رقابية دولية، 
وكبرى ش���ركات المحاماة ف���ي نيويورك، وقي���ادات مصرفية عربية، 
ف���ي مقدمه���ا رئيس مجل���س إدارة اإلتحاد محم���د اإلتربي ووفد من 
المصارف والمؤسسات المالية األعضاء في اإلتحاد ومجلس إدارته.

وق���ال د. فتوح: »إن المؤتمر الذي حمل عن���وان »التحديات التي 
تواج���ه المصارف العربية في فهم وتطبيق العقوبات الدولية«، إنعقد 
في ظل الضغوطات التي تتعّرض لها المصارف العريية التي شرحت 

وجهة نظرها«.
وتوجه د. فتوح بالشكر للمشاركين وال سيما إلى البنك الفيديرالي 
االميركي على إستضافة مؤتمر اإلتحاد في مقّره بنيويورك، وحرص 
الس���لطات الرقابية االميركية على اإلستمرار في هذا الحوار، معّبراً 
ع���ن تقديره وإمتنانه ل���� »ُعمق العاقة التي ترب���ط إتحاد المصارف 
العربي���ة باإلحتياط���ي الفيديرالي من جهة، والخزان���ة األميركية من 
جه���ة أخرى، وذلك لما فيه مصلحة المصارف العربية األعضاء لدى 

االتحاد«. 
وأوض���ح د. فت���وح »أن ه���ذه العاق���ة الوطيدة والتع���اون المثمر 
ساهما الى حد كبير في رفع معايير اإلمتثال لمكافحة تبييض األموال 
وتمويل اإلرهاب ف���ي المصارف العربية، حيث يضطلع اإلتحاد بدور 
مح���وري في نش���ر المعرفة وعق���د المؤتمرات، وتنظي���م ورش العمل 
لتدري���ب الك���وادر في القطاع���ات المصرفي���ة العربي���ة لتمكينها من 

مواجهة المخاطر وتحديات اإللتزام«.
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رئيس مجلس إدارة المصرف الوطني اإلسالمي 

الدكتور عقيل محمود الجميلي:

يلبّي متطلّبات عمالئه ويسبق توقعاتهم
في مجال جودة الخدمات المصرفية

مقابالت

الدكتور عقيل محمود الجميلي
  رئيس مجلس إدارة المصرف الوطني اإلسالمي

 تأس��س المص��رف الوطني اإلس��المي )ش��ركة مس��اهمة خاصة( بموج��ب إجازة التأس��يس الص��ادرة من البنك 
المرك��زي العراق��ي، برأس مال قدره 25 ملي��ار دينار مدفوع بالكام��ل، كما حصلت موافقة البن��ك المركزي العراقي 
على ممارس��ة أعمال الصيرفة الش��املة والس��ماح للمصرف بالتوس��ط ببيع وش��راء العمالت األجنبي��ة. وقد أكمل 
المص��رف زيادة رأس��ماله إلى 251 مليار دينار في آب/ أغس��طس 2013 وفقًا للس��قوف الزمني��ة المقّررة في تعليمات 

البنك المركزي العراقي.

ويقول رئيس مجلس إدارة المصرف الوطني اإلسامي 
الدكت���ور عقيل محمود الجميلي: »يس���عى المصرف لتلبية 
متطلب���ات عمائ���ه، ويس���بق توقعاته���م ف���ي مج���ال جودة 
الخدمات المصرفية م���ن خال اإللتزام بتطبيق متطلبات 
 ISO 22301:2012.2 - ISO 9001:2015.1 :مواصفات
- ISO 27001:2013.3 ISO 20000 2011.4 - بغي���ة 
تحقيق خدمات مصرفية ممّيزة مع الزبائن، وتطوير األداء 
المصرفي وإس���تخدام أحدث التقنيات لضمان جودة وأمن 

المعلوم���ات وإس���تمرار األعم���ال، والعمل برؤي���ة واضحة 
وأداء مهن���ي ممّيز لتحقيق الش���فافية واألمان���ة، والتركيز 
على التطوير والتحس���ين المس���تمر لألنظمة اإللكترونية، 
وحوس���بة الخدمات المصرفية لتقدي���م الخدمات للزبائن 

بأعلى درجة من الجودة واألمان«.
أض���اف د. الجميلي:»إن الرؤية المس���تقبلية للمصرف 
الوطن���ي اإلس���امي تكمن ف���ي المضّي قدماً ف���ي تحقيق 
األه���داف الت���ي وضعها لنفس���ه بخط���ى ثابتة ومدروس���ة 
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وبوتيرة متصاعدة، حس���ب خطط وج���داول زمنية ُوضعت 
من قبل أهم الكفاءات والخبرات المصرفية العراقية«.

وتاب���ع د. الجميل���ي: »تتمثل هذه األه���داف ب� »تحقيق 
النم���و والمتانة المالية بما في ذل���ك الحصول على حصة 
مناس���بة من السوق المصرفية العراقية، وإنتاج الدخل إلى 
الزبائن المساهمين من خال ربحية مستمرة، والمساهمة 
في تعميم وترس���يخ الثقافة المصرفية في السوق العراقية 
من خال تعزيز الثقة مع العماء وتقديم خدمات تُعّبر عن 
اإلحترافية والجودة العالي���ة في العمل المصرفي، وجذب 
وتوظيف أصحاب الكفاءات العلمية المحليين، والعمل على 
تدريبه���م وتأهيله���م لتقديم الخدم���ات المصرفية وإلدارة 
المخاط���ر وفق���اً للمعايير الدولي���ة، وتحفيزهم على البقاء 
ضمن المصرف مع إحترام مبدأ تكافؤ الفرص، واإلستثمار 
في ش���بكة فروع واسعة لتلبية إحتياجات مختلف المناطق 
والقطاع���ات في الع���راق، بهدف تطوير حص���ة المصرف 
من الس���وق والحرص على تنويع الموجودات، واإلس���تثمار 
ف���ي أنظمة تكنولوجي���ة حديثة بغية تقديم خدمة س���ريعة 
ومتط���ورة للعماء وفقاً للمعايير المصرفية الدولية والحّد 

من المخاطر التشغيلية«.
كذل����ك تتمث����ل األهداف وف����ق د. الجميلي ب����� »إنتهاج 
إس����تراتيجية إبتكار وتطوير خدم����ات ومنتجات مصرفية 
جديدة وفقاً إلحتياج السوق وحسب التشريعات والقوانين 
المصرفي����ة والمالية في العراق، والمس����اهمة الفّعالة في 
نم����و اإلقتصاد العراقي من خال العمل على إس����تقطاب 
رؤوس األم����وال وتموي����ل اإلس����تثمارات وتروي����ج التج����ارة 
الخارجية مع جمهورية العراق، ودعم التنمية المستدامة 
الثقافي����ة  النش����اطات  المدن����ي عب����ر رعاي����ة  للمجتم����ع 
واإلجتماعي����ة واإلقتصادية، والس����عي الدائ����م والجاد في 
تطوير الخدمة المصرفية من التقنيات المتطورة والتطلُّع 
لبلوغ ثقة المجتمع في تقديم خدمة متميزة تتماش����ى مع 
المتغّيرات اإلجتماعية واإلقتصادية والمالية في اإللتزام 
بمبادئ الش����ريعة اإلس����امية وتعليمات البن����ك المركزي 
العراقي ومقّررات لجنة بازل للرقابة المصرفية، وتحقيق 
الت����وازن الض����روري بي����ن مصال����ح جميع األط����راف ذات 
العاق����ة من مس����اهمين ومس����تثمرين وعاملين وذلك من 
خ����ال بناء نظام حكومي مؤسس����ي يُش����رف عليه مجلس 

إدارة المصرف«.
أضاف د. الجميلي: »نطمح أن تمتد خدماتنا المصرفية 
لتصل إلى كل مواطن عراقي من خال إستثمار كل الطاقات 

المالية والبشرية إلنعاش وتطوير اإلقتصاد الوطني وتمويل 
مشاريع البنى التحتية اإلقتصادية واإلجتماعية، وفق أدوات 
وصيغ الصيرفة اإلس���امية وبأهدافها وأشكالها المتعّددة 
الت���ي تُحاف���ظ على رأس مال المس���اهمين من جهة، وعلى 

حقوق المستثمرين من جهة أخرى«.
أم���ا على صعي���د خدمات المصرف، لف���ت د. الجميلي 
إلى »فتح الحس���ابات الجاري���ة واإلدخار بالدين���ار العراقي 
والعم���ات األجنبية، وقبول الودائع الثابت���ة )ودائع اإلدخار 
أو اإلس���تثمار( وف���ق ضواب���ط الش���ريعة اإلس���امية، وفتح 
حس���ابات األطف���ال )األجي���ال( وذل���ك إنس���جاماً مع خطة 
الش���مول المال���ي وبعوائ���د ممي���زة، وإحتس���اب عوائد على 
حس���ابات اإلدخ���ار والودائ���ع الثابتة وفق ضواب���ط وأحكام 
الش���ريعة اإلس���امية، وإصدار صكوك السفاتج والصكوك 
التجاري���ة للش���ركات واألف���راد، وقب����ول إص���دار الحواالت 
الداخلي���ة والخارجي���ة لزبائ���ن المصرف وحس���ب تعليمات 
وضواب���ط البن���ك المركزي، وإس���تخدام نظ���ام المدفوعات 
االلكتروني���ة )RTGS( وأمر الدفع )CT( ونظام المقاصة 
اإللكتروني���ة )ACH( العراق���ي ونظام التحوي���ل الخارجي 
  ،)Temenos( وإس���تخدام النظ���ام المصرف���ي )Swift(
وإص���دار بطاقات الدف���ع اإللكترونية من نوع ماس���تر كارد 
العالمي���ة للزبائن، وتقدي���م التحويات المالية بترخيص من 
شركة »ويس���ترن يونيون« لتنفيذ التحويات المالية وحسب 
الضواب���ط والتعليم���ات لتقدي���م أفض���ل الخدم���ات لزبائن 
المصرف عن طريق فروع المصرف )الرئيس���ي، الكاظمية، 
النجف األشرف، كرباء المقدسة، البصرة، ميسان(، ومنح 
التس���هيات المصرفي���ة للزبائ���ن بكافة أنواعه���ا )خطابات 
الضم���ان، اإلعتمادات المس���تندية، الق���روض، المرابحات، 
تمويل المشاريع االستثمارية...الخ(، وبيع العمات األجنبية 
لزبائن المصرف، وتمويل المش���اريع الصغيرة والمتوس���طة 
الصناعي���ة  للقطاع���ات  التموي���ل اإلس���امي  وف���ق صي���غ 
والزراعي���ة والتجاري���ة والخدمية وحس���ب توجيهات البنك 

المركزي العراقي«.

وختم د. الجميلي قائًا: »بإس���م مجلس إدارة المصرف 
وكادره التنفيذي نعاهدكم أن نسعى على بذل المزيد للرقي 
واإلرتقاء والمضي قدم���اً في تحقيق األهداف التي وضعها 
لنفس���ه بخط���ى ثابته ومدروس���ة وتقديم أفض���ل الخدمات 
المصرفية وندعو من اهلل التوفيق الدائم وأن يس���دد خطى 

الجميع لما فيه خير لبادنا وشعبنا العزيز«.
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 العناوين قاتمة، وقد خلقت خلفّية ال مفّر منها لإلجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين هذا العام 2022، وقد أتاحت 
ه��ذه اإلجتماعات فرصة لدق ناقوس الخطر إزاء هذه المخاطر، ومناقش��ة كيفية المضّي قدمًا لمس��اعدة الفق��راء والضعفاء. كما ُيمثل تغّير 
ل منخفض اإلنبعاثات الكربونية القادرة على  المناخ حالة طوارئ أخرى كانت تحت الضوء خالل االجتماعات، وكان بحث في شأن تمويل التحوُّ

الصمود وسبل تلبية إحتياجات المناخ والتنمية في الوقت نفسه مع مساندة الناس والمجتمعات المحلية.
 في هذا السياق، قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في كلمة ألقاها قبل اإلجتماعات السنوية في جامعة »ستانفورد«: »إن سلسلة من األحداث 

القاسية وسياسات اإلقتصاد الكلي غير المسبوقة، إذ تتضافر لدفع التنمية إلى أزمة، والنتيجة اإلنسانية لهذه األزمات المتداخلة كارثية«.
وبعدم��ا عرض مالباس المش��هد اإلقتصادي العالمي، حّذر من »أن التغّير في السياس��ات المالية والنقدي��ة والتنظيمية منذ األزمة المالية في 
العام 2008 يخلق مخاطر نقص اإلس��تثمار في التنمية لعقود مقبلة«، مش��يرًا إلى »أن الحاجة الملحة واضحة في التقارير اإلخبارية اليومية 

ر المناخ والمجاعة واإلحتجاجات المدنية والعنف«.  عن التضخم وتغيُّ
ونوه مالباس ب� »مشاركة مجموعة البنك الدولي في هذه التحديات، وهي واقعية في تقييماتنا، وتحرص على العمل بغية إيجاد الحلول«.

وف��ي الجلس��ة العام��ة لإلجتماعات الس��نوية، ق��ال مالباس: »إن مجموع��ة البنك الدولي ومؤسس��ة »بريت��ون وودز«، يجب أن يدرس��ا أدوارهما 
وهيكلهما الرأسمالي، وأن يتطّورا للتصّدي لتغّير المناخ ومعالجة المنافع العالمية بشكل أفضل«.

وفي إجتماع وزراء المالية والزراعة لمجموعة العش��رين، أوضح مالباس: »ُيرّجح أن تظل أسعار المواد الغذائية عند مستويات مرتفعة تاريخيًا 

زيادة معدالت الفقر ونقص المواد الغذائية وصدمات الطاقة 

وأزمات الديون وتغيُّر المناخ والتضخم والحرب

اإلجتماعات السنوية لمجموعة صندوق النقد والبنك الدوليين 2022: 
التنمية في أزمة

المنتديات والملتقيات

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا تتوسط كبار المسؤولين الدوليين في االجتماعات السنوية 2022

موضوع الغالف
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حت��ى العام 2024 مع إس��تمرار الحرب ف��ي أوكرانيا في تغيير أنماط التجارة واإلنتاج واإلس��تهالك. وقد إرتبط البن��ك الدولي بالفعل بتقديم 
6.3 مليارات دوالر من حزمة اإلس��تجابة لألمن الغذائي بقيمة 30 مليار دوالر، التي تس��تهدف مساعدة المزارعين على تعزيز اإلنتاج، وتحسين 

التغذية، وبناء أنظمة غذائية قادرة على الصمود«.
وناقش عدد من المشاركين في المنتدى على المستوى الوزاري، يمثل 189 بلدًا عضوًا، األزمات المتداخلة والتي تسّببت في إنتكاسات في جهود 

الحّد من الفقر وزيادة عدم المساواة. 

قالت كريستالينا غورغيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، في 
كلمتها خال الجلس���ة العامة لمجلس���ي محافظي صندوق النقد الدولي 
ومجموعة البنك الدولي، والتي ترأس���ها حس���ن عب���داهلل محافظ البنك 
المركزي المصري، أنها »تتطلع لزيارة مصر قريباً حتى أنها ال تس���تطيع 
اإلنتظار إلى حين موعد إنعقاد مؤتمر المناخ COP27  الذي تستضيفه 

في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022«.
وأضاف���ت غورغيف���ا »أنه »من���ذ اجتماعنا األخير معاً، ش���هد العالم 
جائح���ة وحروب���اً وتضخم���اً أدى إلى أزمة في تكلفة المعيش���ة«، مش���يرة 
إل���ى »أن الوباء دفع صانعي السياس���ات إلى إتخاذ إج���راءات غير عادية 
لحماية األس���ر والش���ركات من تداعياته، فيما بل���غ اإلنفاق اإلضافي في 
هذه العملية 10 % من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي في األش���هر ال� 

18 األولى من الجائحة«.
وأش����ارت كريس����تالينا غورغيفا إل����ى »أن صندوق النق����د الدولي مّول 
بسرعة قياسية 93 دولة بنحو 260 مليار دوالر، لمواجهة تداعيات جائحة 
»كوفي����د - 19«، وأن����ه منذ بدء الح����رب في أوكرانيا، ق����دم صندوق النقد 
الدولي دعمه لنحو 16 دولة بما يقرب من 90 مليار دوالر، فيما أعربت 28 
دول����ة أخرى عن رغبتها في تلق����ي الدعم المالي، باإلضافة إلى تخصيص 

650 مليار دوالر من حقوق السحب الخاصة خال العام الماضي«.
وأوضح���ت مدي���ر عام صندوق النقد الدول���ي »أن إختاالت العرض 
والطل���ب، ودعم سياس���ات الوباء في أوروبا، والحرب ف���ي أوكرانيا، أدت 
إلى زي���ادة الضغوط الخاص���ة بالتضخم، ووصل »الدين الس���يادي« هذا 
العام إلى 91 % من الناتج المحلي اإلجمالي على مستوى العالم«، مؤكدة 
أنن���ا »ندخل راهن���اً منطقة خطرة حيث العالم أكثر إنقس���اماً وهشاش���ة 
وعرضة للصدمات، التي يُمكن أن تضرب البلدان بس���رعة«، مش���يرة إلى 
»أن الصندوق أعلن توقعاته للنمو العالمي في العام المقبل بنحو 2.7 %، 
وهو ما يعد التخفيض الرابع خال 12 ش���هراً، كما يوجد إحتمال بنس���بة 
4:1 % ألن ينخف���ض   إل���ى أقل من 2 %«، الفتة إلى »أن أكثر من 60 % 
من البلدان منخفضة الدخل، وأكثر من 25 % من األسواق الناشئة  قد 

بدأت تعاني بشكل حقيقي، أعباء الديون أو تقترب من المعاناة منها«.

م�صاركة م�صرية: �صندوق النقد الدولي

يتوقع نمو الإقت�صاد الم�صري 6.6% 

وش���اركت مص���ر بق���وة خ���ال إجتماعات صن���دوق النق���د والبنك 
الدوليين خال اإلجتماعات السنوية الُمنعقدة في العاصمة األميركية، 
والذي يأتي إنعكاس���اً لدورها المحوري والرئيس���ي في منطقة الش���رق 

األوسط وأفريقيا ومساهمتها الفاعلة في كافة الجهود الدولية الرامية 
لتعزيز األمن والسلم العالمي.

وحظي���ت مص���ر بإش���ادات عديدة من كب���ار المس���ؤولين المش���اركين في 
إجتماعات الخريف هذا العام، وخصوصاً تلك المتعلقة بإدارة السياسة النقدية 

ومكافحة التضخم وتدابير الحماية اإلجتماعية وجهود مكافحة تغير المناخ. 
وتوقع صندوق النقد الدولي نمو االقتصاد المصري بنسبة 6.6 % 
خ���ال العام 2022، رغم تزاي���د الضغوط على كافة إقتصاديات العالم 
بس���بب تداعيات الحرب في أوكرانيا وتفش���ي كورونا المستمر، ونقص 
ساس���ل التوريد واإلمداد خاصة المتعلقة بالطاقة والغذاء والتحديات 

الكبيرة التي يفرضها التغّير المناخي.

الم�صاط 

وإختتمت الدكتورة رانيا المش���اط، وزيرة التعاون الدولي، أنشطتها 
في اإلجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، في العاصمة 
األميركية، واش���نطن، بالمشاركة في عدد من الفعاليات واللقاءات التي 
نظمتها مؤسس���ات التمويل الدولية والمراكز البحثية وتجمعات مجتمع 
األعمال، لعرض جهود التنمية في مصر، واإلستعدادات لمؤتمر المناخ، 
ف���ي إط���ار جهود ال���وزارة لدف���ع العاق���ات الثنائية مع ش���ركاء التنمية 

متعددي األطراف والثنائيين.
وش���اركت الدكتورة رانيا المش���اط، ف���ي المائدة المس���تديرة التي 
عقدتها غرفة التجارة األميركية، في واشنطن، في حضور السفير معتز 

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا
 متحدثة آثناء إلقائها كلمتها الرئيسية
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زهران، والسفير المصري في الواليات المتحدة، ومارتي دوربين، نائب 
رئيس غرفة التجارة األميركية، وخوش شوكس���ي، نائب الرئيس لشؤون 
تركيا والش���رق األوس���ط وش���مال أفريقيا في غرفة التجارة األميركية، 
وستيف لوتيس، نائب رئيس شؤون منطقة الشرق األوسط في الغرفة، 

والعديد من مستثمري وممثلي شركات القطاع الخاص األميركي.
وقدم���ت وزي���رة التع���اون الدول���ي، عرض���اً مفصًا ح���ول المنصة 
ي«، داعية شركات القطاع  الوطنية للمش���روعات الخضراء برنامج »نَُوفِّ
الخاص والمستثمرين في الواليات المتحدة، إلى االطاع عن قرب على 
تفاصيل المش���روعات من أجل بحث س���بل المشاركة في تمويل وتنفيذ 
ه���ذه المش���روعات التي تُع���زز التحّول األخض���ر، وتعد نموذج���اً رائداً 
للمنصات الوطنية في المنطقة والعالم، كما تم عرض س���بل مس���اهمة 
الش���ركات األميركي���ة في المش���روعات والمب���ادرات المرتبطة بالمناخ 
والتنمية في مصر. وخال اللقاء أبدى المس���تثمرون وش���ركات القطاع 
الخاص األميركية، إهتماماً بالمش���روعات المطروحة في إطار برنامج 

صورة عامة لالجتماعات السنوية 2022

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا وكبار المسؤولين 
الدوليين خالل إلقاء الكلمات الرئيسية

ي«، في إطار تعزيز العاقات المشتركة المصرية - األميركية. »ُنَوفِّ

ف��ي �ص��ياق الإجتماع��ات ال�ص��نوية للبن��ك و�ص��ندوق النق��د 

الدوليي��ن: وزي��ر الخارجية الجزائري �ص��ارك في الجل�ص��ات 

العلنية والوزارية

شارك وزير المالية الجزائري إبراهيم جمال كسالي، في الجلسات 
العلني���ة للمؤسس���ات المالية متع���ّددة األطراف، التي تجري لمناس���بة 
اإلجتماعات الس���نوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، حيث 
كانت له محادثات »مثمرة« مع وزراء مالية وخبراء في هذه الجلسات.

وقد شارك كسالي، في جلسات محافظي البنوك العرب واألفارقة 
م���ع رئيس مجموع���ة البنك الدول���ي، كذلك في جلس���ات وزراء المالية 
ومحافظي البنوك المركزية لمنطقة الش���رق األوس���ط وشمال أفريقيا 

)مينا(، مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.
وش���كلت ه���ذه اإلجتماع���ات أرضّي���ة لتب���ادل وجه���ات النظر حول 
اإلنش���غاالت الت���ي تخ���ص تلك المناط���ق، في ظ���رف تكتنف���ه التقلبات 
اإلقتصادية المتزايدة، بسبب إستمرار تأثير األزمات الغذائية والطاقوية 

وضغوط التضخم التي تمّيز الوضعية اإلقتصادية العالمية الحالية.
كما التقى المش���اركون في هذه اللقاءات، رؤساء مؤسسات »بروتن 
وودز«، وكان بحث في الس���بل التي تُمكن ه���ؤالء من مرافقة بلدان تلك 

المناطق في جهودهم التنموية.
كما ش���ارك الوزي���ر الجزائري، ف���ي اإلجتماع ال���وزاري حول رأس 
المال البش���ري للبنك الدولي، والذي ترّكز حول مس���ألة حماية وتعزيز 

رأس المال البشري في ظرف يتمّيز بأزمة غذائية عالمية.    
وأوض���ع كس���الي، ف���ي مداخلت���ه، »أن الجزائ���ر تُع���ّول كثي���راً على 
رأس���مالها البشري، كمورد أساس���ي ثمين، كذلك على القطاع الفاحي 
كنشاط اقتصادي محوري، لضمان الهدف المتمثل في أمن غذائي أكبر 
على المديين المتوس���ط والطويل«، مش���يراً إلى أن »الجزائر تسعى إلى 
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تعزيز هذا الموقع عبر تبّني سياسة لتطوير القطاع الفاحي والريفي، 
حول مس���عى مهيكل ومدمج، وذلك بهدف تعزيز األمن الغذائي للباد، 
ودع���م فاحة عصرية وفّعالة وخّاقة للثروة ومناصب الش���غل بغية أن 
تُسهم في تنويع اإلقتصاد الوطني وتقليص إختال الميزان التجاري«.

وزير الإقت�صاد اللبناني: 

اإيجابية البنك الدولي لدعم الأمن الغذائي

في الس���ياق عينه، إجتم���ع وزير اإلقتصاد والتج���ارة اللبناني أمين 
سام والوفد المرافق، في إطار مشاركته في إجتماعات البنك وصندوق 
النقد الدوليين السنوية، مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون 
منطقة الش���رق األوس���ط وش���مال أفريقيا فريد بلحاج ورئيس مجلس 
اإلدارة والمدي���ر التنفي���ذي الدكتور ميرزا حس���ن، في المقّر الرئيس���ي 
للبنك الدولي في واش���نطن، وكان بحث في مش���اريع البنك الدولي في 
لبن���ان، وال س���يما ف���ي موضوع األم���ن الغذائي، وبرنامج ش���بكة األمان 

اإلجتماعي، إضافة إلى ملفي إستيراد القمح والطاقة.
وأب���دى البن���ك الدول���ي تجاه س���ام، كل االيجابية ف���ي دعم األمن 
الغذائ���ي، حيث ق���دم البنك »إلتزاماً للوزير لبدء وضع دراس���ة ش���املة 
حول إستراتيجية األمن الغذائي في لبنان، وإمكان تمديد برامج شبكة 

األمان اإلجتماعي، كما متابعة سائر الملفات األخرى«.
 

الأردن ناق�س دعم برامج التحديث

 في اإجتماعات �صندوق النقد والبنك الدوليين

الش���ريدة  ناص���ر  الدول���ي  والتع���اون  التخطي���ط  وزي���را  ش���ارك 
والمالي���ة محمد العس���عس، ومحاف���ظ البنك المركزي عادل ش���ركس، 
ف���ي اإلجتماعات الس���نوية لمجل���س محافظي صندوق النق���د الدولي 
ومجموع���ة البن���ك الدول���ي. وكان بحث في رؤي���ة التحديث اإلقتصادي 
الت���ي أطلقها الملك عبداهلل، ف���ي حزيران/ يونيو 2022، والتحاور في 

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا متحدثة 
وبدا الدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي وكبار المسؤولين الدوليين 

الدكتور محمود محيي الدين متحدثًا إلى الدكتور جهاد أزعور

اإلحتياجات التمويلية لتمكين األردن من تنفيذ الرؤية.
وأج���رى الفري���ق اإلقتص���ادي سلس���لة إجتماع���ات عل���ى هام���ش 
اإلجتماعات الس���نوية مع ع���دد كبير من الجهات المانح���ة والتمويلية، 
وكان ف���ي برام���ج الحكوم���ة للمس���اعدات الثنائي���ة للفت���رة المقبلة في 
اإلحتياجات التمويلية لتمكين األردن للمضي قدماً في برامج التحديث 

سواء المرتبطة باألمور  السياسية أو االقتصادية أو اإلدارية.

مجل�س التعاون لدول الخليج

 والتقى الدكتور نايف فاح مبارك الحجرف، األمين العام لمجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك 
الدولي لش���ؤون منطقة الشرق األوسط وش���مال أفريقيا، في العاصمة 
األميركي���ة واش���نطن، وذل���ك عل���ى هامش مش���اركة األمي���ن العام في 
إجتماع���ات صن���دوق النقد والبن���ك الدوليي���ن، وكان بحث في مجاالت 
التعاون المش���ترك بين مجلس التعاون والبنك الدولي بما يخدم تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة واألهداف المشتركة .
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ترأس محم��د بن ه��ادي الحس��يني وزير دولة للش��ؤون المالية، وفد دولة اإلم��ارات العربية المتحدة 
المشارك في اإلجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين، وإجتماعات مجموعة 

العشرين )G20(، في العاصمة األميركية واشنطن.
وضم الوفد اإلماراتي المرافق كاًل من يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وعلي عبداهلل ش��رفي 
الوكيل المس��اعد لش��ؤون العالقات المالية الدولية باإلنابة، وعددًا م��ن المختصين من وزارة المالية 

والمصرف المركزي.
وعلى هامش مش��اركته في اإلجتماعات الس��نوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدوليين؛ 
عقد محمد بن هادي الحسيني، عددًا من اللقاءات الثنائية الرامية إلى تعزيز عالقات دولة اإلمارات 
الدولية، كما ش��ارك الحس��يني والوفد المرافق في عدد من اللقاءات واإلجتماعات التش��اورية، وكان 
بحث في السياس��ات المالية، وآخر التحديات اإلقتصادية التي شهدها العالم على الصعيد االقليمي 
والدول��ي، إضاف��ة إلى مناقش��ة توقع��ات الصن��دوق لل��دول العربية في ظ��ل المتغّي��رات اإلقتصادية 

الحالية، والخطوات المستقبلية التي يجب إتباعها لدعم نموها اإلقتصادي.
كما ش��ارك الحسيني في اإلجتماع المش��ترك لوزراء المالية والزراعة والذي ُعقد للمرة األولى تحت 
رعاية الرئاسة اإلندونيسية للمجموعة، واإلجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية 
)FMCBG(. علمًا أن دولة اإلمارات ممثلة بوزارة المالية ُتشارك سنويًا في إجتماعات صندوق النقد 
والبنك الدوليين، وذلك في إطار ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد لدعم التنمية اإلجتماعية 

واإلقتصادية المستدامة، ولتعزيز السياسات المالية العامة الداعمة للنمو على المستوى الدولي.

محمد بن هادي الحسيني
 وزير دولة اإلمارات للشؤون المالية

على هامش اإلجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين

لقاءات عربية – دولية لمناقشة المعّوقات اإلقتصادية وسبل معالجتها
محمد بن هادي الحسيني مترئسًا وفد دولة اإلمارات

ناقش السياسات المالية والتحّديات اإلقتصادية إقليميًا ودوليًا

األخبار والمستجدات

محافظ البنك المركزي اليمني اأحمد غالب 

عر�س وم�صوؤولين دوليين الأو�صاع الإقت�صادية في اليمن

 وع���رض محافظ البن���ك المركزي اليمني، 
أحم���د غالب، وف���ي حضور وزير المالية س���الم 
بن بريك، والس���فير اليمني في واشنطن محمد 
الحضرم���ي، وعدد م���ن وكاء البن���ك المركزي 
ووزارة المالية، في إجتماعين منفصلين، مع كل 
من الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي 
للمجموع���ة العربي���ة والمالدي���ف ف���ي صندوق 
النق���د الدول���ي، والدكت���ور جهاد أزع���ور رئيس 
دائرة الش���رق األوسط ووسط آسيا في صندوق 
النقد الدولي، تطورات األوضاع اإلقتصادية في 
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  أمين عام مجلس التعاون يلتقي وزير المالية األردني

اليمن، وإنعكاس���ات إرتفاع األس���عار العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا 
عل���ى الوضع اإلنس���اني في اليمن، في ظل تزايد إنع���دام األمن الغذائي 
وس���ط إرتفاع أسعار الغذاء والوقود ونقص المساعدات اإلنسانية وشح 

الموارد، مما يُفاقم الضغوط على ميزان المدفوعات.
كما تم تط���رق الجانبان الى برنامج النافذة الغذائية الطارئة التي 
أنشأها الصندوق اليمني لمواجهة إنعدام األمن الغذائي، والتي بموجبه 
تحصل الدولة العضو على تسهيل مالي يساوي 50 % من حصتها في 
الصندوق، وال���دور الذي يُمكن أن يلعبه الصندوق في دعم الجمهورية 
اليمني���ة للحص���ول على هذا الدع���م للحاجة المتزايدة إليه بالتنس���يق 
م���ع المانحي���ن والدائنين اآلخري���ن لمراعاة وضع اليم���ن، وتمكينه من 
اإلستفادة من هذه النافذة التي صممت لمساعدة الدول المتضررة من 

الحرب الروسية األوكرانية والتي تعد اليمن من أكثر الدول تضرراً.

  اأمين عام مجل�س التعاون يلتقي وزير المالية الأردني

في الس���ياق عينه، عرض الدكتور ناي���ف الحجرف، األمين العام 
لمجل���س التعاون لدول الخلي���ج العربية، والدكتور محمد العس���عس، 
وزي���ر المالي���ة األردني في واش���نطن، العاقات بي���ن مجلس التعاون 

والمملك���ة األردني���ة الهاش���مية، وتعزيز مج���االت التع���اون التجاري 
واإلقتصادي، وتنميتها بما يُعّزز فرص اإلس���تثمار بين الجانبين، كما 
تطرق الجانبان إلى مستجدات اللجان الفنية المشتركة وتعزيز سبل 
تطوي���ر األهداف اإلقتصادية بما يخدم المصالح المش���تركة، إضافة 
إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين اإلقليمية والدولية في 

ما يخص الشأن اإلقتصادي والمالي.

»الكويت الوطني« بحث في التحديات الإقت�صادية والمالية

حيال ال�صناعة الم�صرفية

وفد بنك الكويت الوطني

ت���رأس وفد بنك الكويت الوطني، الرئيس التنفيذي لبنك الكويت 
الوطن���ي – الكوي���ت صاح الفلي���ج، ونائب الرئي���س التنفيذي للبنك 
سليمان المرزوق والرئيس التنفيذي للفروع الخارجية جورج ريشاني، 

في اإلجتماعات السنوية لصندق النقد والبنك الدوليين.
وناقش الوفد وعدداً من المس���ؤولين الدوليي���ن، أبرز التحديات 
اإلقتصادية والمالية التي تواجه الصناعة المصرفية، إلى جانب عدد 
من المس���ائل المتعلقة بإصاحات القطاع المالي العالمي، وال سيما 

ما يُؤثر منها في األسواق الناشئة.
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 المغرب ي�صتعد حكوميًا لإحت�صان الإجتماعات ال�صنوية 
للبنك و�صندوق النقد الدوليين في 2023

المغرب يستعد حكوميًا إلحتضان اإلجتماعات السنوية

لقاءات مع ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي لقاءات قطرية - عربية

تس���تعد المملك���ة المغربي���ة إلحتض���ان اإلجتماع���ات الس���نوية 
لمجموع���ة البن���ك وصندوق النق���د الدوليين في خري���ف 2023. في 
هذا السياق، ناقش رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، مع عدد 
من وزرائه، إستعدادات مدينة مراكش إلستضافة هذه اإلجتماعات.

وسيش���ارك في اإلجتماعات الس���نوية نحو 14 ألف ش���خص م���ن 189 دولة 

مشاركة لبنك الخليج 
في إجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

وزير المالية الليبي والوفد المشارك 
في إجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين

عض���و في المؤسس���تين. وتعتب���ر الحكومة أن هذه اإلجتماعات، تش���كل الحدث 
األبرز في المملكة الذي يُنظم في القارة األفريقية للمرة األولى منذ 50 عاماً.

وعرض أخنوش في حضور عدد من الوزراء والمس���ؤولين المعنيين، 
جمي���ع المراحل التي مّرت حيال اإلس���تعدادات والمتبق���ي منها، كذلك 

مخطط التواصل الذي تم إعداده لمواكبة إحتضان هذه اإلجتماعات.
يُذك���ر أن رئيس الحكومة المغربية إلتقى ممثلين للبنك وصندوق 
النقد الدوليين، في ختام زيارتهم التش���اورية الس���نوية التي يقوم بها 

ممثلو المؤسستين المذكورتين لمختلف دول العالم.
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ترويج غير مسبوق للمغرب في أفق إحتضانه 
لإلجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين

في مراكش للعام 2023

إحتفت الدورة الحالية لالجتماعات الس��نوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، المنظمة في العاصمة األميركية واش��نطن 
)خري��ف 2022(، بوجه��ة المغرب، بصفت��ه البلد المضيف لإلجتماعات الس��نوية المقبلة للمؤسس��تين الماليتي��ن الدوليتين، والتي 
س��تنعقد ف��ي مراكش ف��ي العام 2023. وقد تم إع��داد برنامج غني للترويج لوجهة المغرب في مقّري المؤسس��تين في واش��نطن، وذلك 

لمناسبة هذا اإلجتماع العالمي، الذي تمّيز بالحضور الفعلي للمشاركين عقب الجائحة.
ومّكن��ت العديد من األنش��طة الرئيس��ية من إبراز جاذبية المغرب اإلقتصادية والس��ياحية والثقافية، كم��ا نجحت في جذب اإلهتمام 
باإلجتماع��ات الس��نوية للمؤسس��تين، المقرر عقدها في المدين��ة الحمراء في أكتوبر/ تش��رين األول 2023. كما يت��م في بهو المقر 
الرئيس��ي لصندوق النقد الدول��ي، اإلحتفاء بالصناعة التقليدية المغربية من خالل جناح تمت تهيئته على مس��احة 125 مترًا مربعًا 

من قبل دار الصانع.
وتضّمن المكان، أجنحة عدة مخصصة للعرض والتسويق والتنشيط، تعكس غنى وتنوع مختلف جوانب الصناعة التقليدية المغربية، 
ويسهر على تنشيطها حرفيون يعملون في النسيج والمصنوعات الجلدية، إلى جانب ورشتين لفن الخط، والتزيين بالحناء، فضاًل عن 

معرض لألزياء المغربية، ولبيع منتجات الصناعة التقليدية.
وقد تدفق مئات األش��خاص بش��كل يومي إلى جن��اح الصناعة التقليدية المغربي��ة، بمن فيهم كبار ممثلي الوفود الرس��مية من الدول 
ف على أصالة وإبداع  األعضاء في المؤسستين، الذين حضروا هذه اإلجتماعات السنوية. كما أتاحت هذه األجنحة فرصة للزوار للتعرُّ
مختلف الفاعلين في مجال الصناعة التقليدية، وإكتشاف حسن الضيافة المغربية، من خالل حفل شاي تم تنظيمه في نهاية كل يوم 

على هامش هذا الجناح.
ُيذكر أن اإلجتماعات الس��نوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين عقدت لعامين متتاليين في مقر مجموعة البنك وصندوق 

حضور أفريقي في االجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين والمغرب تحتضن االجتماع المقبل في العام 2023

الملتقيات والندوات
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النق��د الدوليين في واش��نطن العاصمة، وكل س��نة ثالثة في أحد 
البل��دان األعض��اء. وإلتق��ى تحت مظل��ة اإلجتماعات الس��نوية، 
طوال أس��بوع، ع��دد كبير من محافظي البن��وك المركزية، ووزراء 
المالية والتنمية، والمس��ؤولين التنفيذيين م��ن القطاع الخاص، 

وممثلي المجتمع المدني ووسائل اإلعالم واألكاديميين.
وتمّث��ل الهدف في مناقش��ة القضاي��ا ذات اإلهتم��ام العالمي، بما 
في ذل��ك آفاق اإلقتص��اد العالم��ي، واإلس��تقرار المال��ي العالمي، 
والسياسات المالية، والنمو والشغل، والقضاء على الفقر، وتحقيق 

التنمية، ونجاعة المساعدات.
وتكتس��ي نس��خة مراك��ش ف��ي الع��ام 2023 رمزية كبي��رة، لكونها 
»تبصم« على عودة هذه اإلجتماعات الس��نوية إلى إفريقيا، بعد 

تلك المنظمة للمرة األولى في نيروبي )كينيا( في العام 1973.

اأهمية الإجتماعات ال�صنوية في المغرب

تُعتب���ر اإلجتماع���ات الس���نوية لمجموعة البنك وصن���دوق النقد 
الدوليي���ن الموعَد الس���نوي الب���ارز للقطاع المال���ي الدولي، إذ يجمع 
الوج���وه الب���ارزة ف���ي ه���ذا المج���ال، وتحدي���داً وزراء المالي���ة ووالة 
)محافظ���ي أو ح���كام( البنوك المركزية للبل���دان األعضاء في هاتين 
المؤسس���تيْن البالغ عدده���ا 189  بلداً، إضافة إل���ى ممثلي القطاع 

الخاص والمنظمات غير الحكومية والوسط األكاديمي.
ويأت���ي إختيار المغرب لإلجتماعات الس���نوية ف���ي العام 2023، 
ليُع���زز س���معة المملك���ة كوجه���ة مفضلة لعق���د المؤتم���رات الدولية 
الضخم���ة، كم���ا أن إختي���ار مراك���ش يُكّرس س���معتها كمدين���ة دولية 

منفتحة على العالم. 
وتُنظ���م اإلجتماعات ف���ي باب إغلي الذي كان في الس���ابق بوابة 
المدخ���ل الرئيس���ي للمدين���ة القديمة، وإس���مه مأخوذ م���ن الحراس 
المس���ؤولين عن مراقبته. وبمس���احته الشاس���عة الممت���دة على أكثر 
م���ن 300 هكتار عند مخ���رج المدينة بإتجاه أوريكا، إس���تضاف باب 
إغل���ي خال 2016 مؤتمر COP 22  حول المناخ والمش���اركين فيه 

والي بنك المغرب المركزي عبد اللطيف الجواهري 
مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا

البالغ عددهم 30 ألفاً، إضافة إلى القمة األفريقية األولى للعمل من 
أج���ل المناخ. كما ش���هد الم���كان عينه في الع���ام 2014 تنظيم القمة 
العالمية الخامسة لريادة األعمال التي جمعت رؤساء الدول وممثلين 

حكوميين رفيعي المستوى وأكثر من 3000 مقاول.
ونظ���راً إلى قيمة المش���اركين، فإن اإلجتماعات الس���نوية 2023 
تضع بين يدي المملكة فرصة تعزيز جاذبيتها والترويج لصورتها كبلد 
مستقر يطبعه التسامح واالنفتاح والديناميكية، فضًا عن موروث ال 
م���ادي غني، وتاريخ ضارب في الِقدم، وثقافة منوعة وعادات غذائية 
فريدة، إضافة إلى التقّدم الذي تحقق في السنوات العشرين األخيرة 

على المستوى الديموقراطي واإلجتماعي واإلقتصادي.
يُذك���ر أن المغرب، »ش���كل مصدر إلهام بالنس���بة إل���ى العالم في 
مجال الطاقة الشمسية«، بحسب تأكيد الدكتور جيم يونغ كيم رئيس 
مجموع���ة البن���ك الدولي الس���ابق، أثن���اء حديثه عن ال���ورش الكبرى 

والبرامج اإلجتماعية واإلقتصادية الجارية في المملكة.
وأثن���اء حديثه���ا عن المغ���رب، وصفت المدي���رة العامة لصندوق 
النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، البلد بأنه »فاعل إقتصادي تزداد 
أهميته يوماً بعد يوم، وممّر نحو أفريقيا والش���رق األوس���ط«، مشيرة 
إلى أن »المغرب مكان مثالي لتنظيم اإلجتماعات الس���نوية لصندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي، التي تُشكل إحدى أهم التجمعات ألبرز 
صّن���اع القرار اإلقتصاديين في العال���م وأكثرها إنفتاحاً. إننا ممتنون 

للمغرب لقبوله تنظيم هذا الحدث.

موؤ�صرات ماكرو اإقت�صادية م�صتقرة وقوية

بفضل إس���تراتيجيته اإلقتصادي���ة، تمّكن المغرب خال العقدين 
م تحت السيطرة.  األخيرين من تحقيق معدَل نمو قوي، ووضع التضخُّ
كم���ا مّكن اإلس���تقراُر المال���ي والتحكُم في عج���ز الميزانية البلَد من 

تحقيق مرونة متزايدة للعملة المحلية.

الم�صتدامة التنمية  واأهداف  اأفق 2030 

وق���د كان المغرب في العام 2016 م���ن بين البلدان األولى التي 
قدمت تقييمها الوطني الطوعي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. 
ويتجلّ���ى إلت���زام المملك���ة بالتنمي���ة المس���تدامة في مش���اريع عدة 
من أبرزها الدس���تور والقان���ون اإلطار، بمثابة ميث���اق وطني للبيئة 
والتنمية المس���تدامة، وحصيلة برنامج األهداف اإلنمائية لأللفية، 
كذل���ك إعتماد سياس���ات قطاعي���ة تندرج في إط���ار مقاربة التنمية 

المستدامة.
وعل���ى مس���توى التنفي���ذ، تبّن���ت »لجن���ة تتب���ع ومواكب���ة أهداف 
التنمي���ة المس���تدامة«، الت���ي ترأس���ها مصال���ح رئي���س الحكومة، 19 
مخطط���اً قطاعي���اً للتنمية المس���تدامة تم وضعها بطريقة تش���اركية 
أثناء إجتماعات اللجنة المكلفة بتتبع وتنفيذ اإلس���تراتيجية الوطنية 

للتنمية المستدامة.
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يُش���كل إرتف���اع أس���عار الم���واد الغذائي���ة والطاق���ة خط���راً على 
مجتمع���ات ال���دول، إالَّ أن محاول���ة تخفيف وطأته عب���ر تخفيضات 
م باألس���عار، قد تُلقي بثقلها على المالية  ضريبية وإعانات، أو التحكُّ

العامة، وفق تحذير صندوق النقد الدولي.
وق���د جاء التحذير في تقرير حول الميزانيات بعنوان »فيس���كال 
م وتبعات  مونيت���ور« صدر عن صندوق النقد الدولي، علماً أن التضخُّ

الحرب في أوكرانيا تُثقل كاهل األسر وال سيما الفقيرة منها. 
ويقول مدير دائرة شؤون الميزانية في الصندوق فيكتور غاسبار: 
»تجد كلّ الدول نفس���ها أمام معضلة تزداد إلحاحاً وصعوبة«، مشيراً 
إلى أنه »في ظل أزمة غاء المعيشة، من األهمية بمكان حماية أفقر 
الفق���راء، إن على صعيد األس���ر التي تتقاضى أدن���ى األجور أو أفقر 

الدول«.
وفي ظل توالي الصدمات منذ مطلع السنة الحالية، لم تعد الدول 
التي زادت نفقاته���ا لمواجهة الجائحة تملك الهوامش الضرورية في 
ميزانياتها لمحاربة التضخم. وجاء في التقرير أن على الدول توخي 
الحذر في تطبيق سياسات الدعم للمحافظة على مستوى إنفاق قابل 
لاس���تمرار »إذ إن اله���دف األول يجب أن يك���ون الوصول إلى المواد 

أف���اد اإلحتياط���ي الفيدرالي في تقرير، أن اآلف���اق اإلقتصادية باتت 
»أكث���ر تش���اؤماً« في الوالي���ات المتحدة في ظّل المخ���اوف المتزايدة من 
ضعف الطلب«، مشيراً إلى »إرتفاع التضخم وأسعار الفائدة المتصاعدة«.

ويأت���ي أحدث تقارير الفيدرالي األميركي، عن الظروف اإلقتصادية، 
م، وفي وقت يحاول  إثر زيادته الحادة ألس���عار الفائدة بهدف كبح التضخُّ

تجّنب ركود أكبر إقتصاد في العالم.
وذكر التقرير أن النش���اط اإلقتصادي تعّث���ر في العديد من المناطق 
في الواليات المتحدة مع »تباطؤ أو ضعف الطلب«، بس���بب إرتفاع أسعار 

الفائدة والتضخم وتعطل اإلمدادات.
وأورد التقري���ر ال���ذي يس���تطلع آراء الش���ركات وفاعلي���ن آخرين، أن 

»المخاوف من الركود« إنتشرت أيضاً في العديد من المناطق.
وتُواجه األس���ر صعوبات معيش���ية مع ارتفاع التكاليف التي تفاقمت 

بس���بب أزمات سلس���لة التوريد، وقرارات اإلغاق المفاجئة في الصين، 
وإرتفاع أسعار الطاقة مع بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وال تزال أس���عار اإلس���تهاك مرتفعة، ما يُغّذي التوقعات برفع سعر 
الفائدة مرة أخرى خال إجتماع اإلحتياطي الفدرالي في وقت قريب.

م���ن جهته، أفاد صندوق النقد الدولي أخي���راً، »إن إقتصادات كبرى 
م���ن بينه���ا الواليات المتحدة، ستس���تمر في التعثر«، متوقعاً »أن تس���جل 

األخيرة نمواً هذا العام بنسبة 1.6 %«.
ورغ���م أن نم���و األس���عار ال يزال مرتفع���اً، الحظ تقري���ر اإلحتياطي 
الفيدرال���ي، »بع���ض اإلنف���راج« م���ع إنخف���اض تكالي���ف الس���لع والوقود 
والش���حن. وأضاف التقرير: »بالنظر إلى المستقبل، فإن التوقعات تُشير 

إلى إعتدال زيادات األسعار عموماً«.

دعا إلى سياسات موّجهة ألضعف الفئات اإلجتماعية وترك األسعار تتكّيف

صندوق النقد الدولي يُحذر من »األسلحة التقليدية« لمواجهة »معضلة التضخم«

في ظل المخاوف المتزايدة من ضعف الطلب

»اإلحتياطي الفيدرالي«: آفاق اإلقتصاد األميركي باتت »أكثر تشاؤمًا«

األخبار والمستجدات

الغذائية بأس���عار مقبولة والح���ّد من تداعيات التضخم على عائدات 
الفقراء«.

ف���ي المقابل، فإن محاولة حل هذه المش���اكل من خال سياس���ة 
تحكم باألسعار وتوفير الدعم وخفض الضرائب »ستكون مكلفة جداً 
على صعيد الميزانية وقليلة الفاعلية«، بحسب تحذير صندوق النقد 
الذي نصح الدول بإعتماد سياسات موجهة ألضعف الفئات مع ترك 
األس���عار تتكّيف بش���كل طبيعي لتجنُّ���ب الحّد من تأثير السياس���ات 
النقدية. لكن الصندوق رأى أنه يُمكن للدول أن تُقّرر زيادة في بعض 
مواردها والحفاظ على مس���توى مقبول للنفقات األخرى. ونظراً إلى 
مواردها المحدودة، س���تحتاج الدول الفقيرة إلى مس���اعدة إنس���انية 

وتمويات طارئة. 
وأوضح فيكتور غاس���بار: »لقد إس���تحدثنا مكتب���اً خاصاً للتمويل 
الس���ريع لتلبية الحاجات الغذائي���ة فضا عن تدابير أخرى للحّد من 
األزم���ة الغذائي���ة، وقد إس���تفادت منه���ا دول مثل تنزاني���ا وجورجيا. 
وعموما ندعو أغنى الدول إلى منح حقوقها من الس���حوبات الخاصة 
للدول الفقيرة«، بغية السماح لها بالحصول على مساعدات أكبر من 

صندوق النقد الدولي.
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األخبار والمستجدات

إنُتخ�������ب الدكت�������ور محمود محيي الدين، مرش�������ح مصر، مديرًا تنفيذيًا في صن�������دوق النقد الدولي وعضوًا بمجل�������س إدارته ممثاًل لمصر 
ومجموعة الدول العربية التي تتضمن مصر واإلمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر واألردن والعراق والصومال ولبنان واليمن باإلضافة 

إلى المالديف.
ووجه الدكتور محمود محيي الدين، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم مصر لهذا الترشيح ومساندة الحكومة والبنك المركزي 

المصري.
وبموجب هذا سيكون الدكتور محمود محيي الدين ممثاًلً لمصر والمجموعة العربية لفترة جديدة بمجلس إدارة صندوق النقد الدولي.

وأكد محيي الدين، أن عمله سيس�������تمر لمس�������اندة الدول األعضاء لتحقيق أهدافها االقتصادية والتنموية من خالل سياس�������اتها المالية 
والنقدية في ظل تطورات اقتصادية وسياس�������ية عالمية تس�������توجب التنس�������يق ودفع جهود اإلصالح للس�������يطرة على التضخم والحفاظ على 

االستقرار المالي والنقدي. 
وتابع أنه سيساند العمل أيضًا على تحفيز االستثمار الخاص للمشاركة في النمو، وتحقيق أهداف االستدامة ومكافحة تغيرات المناخ 
والتأكيد على أهمية السياس�������ات المتوازنة لتحقيق أهداف التنمي�������ة وخاصة مكافحة الفقر واتاحة فرص العمل وتحقيق العدالة في توزيع 

الدخول والثروات. 
تولى الدكتور محمود محيي الدين مناصب دولية متعددة كان آخرها عمله السابق في البنك الدولي نائبًا أول لرئيس مجموعة البنك 
الدولي للتنمية المستدامة والعالقات مع األمم المتحدة والمشاركات؛ وعمله الحالي مبعوثًا لألمين العام لألمم المتحدة لتمويل التنمية 

المستدامة. 
وبهذا التصويت الذي تم إعالنه على موقع صندوق النقد الدولي تحتفظ مصر بهذا المنصب من خالل انتخاب الدكتور محمود محيي 

الدين باإلجماع لتمثيل مصر والدول العربية والمالديف في صندوق النقد الدولي.

د. محمود محيي الدين

انتخاب محيي الدين باإلجماع مديرًا تنفيذيًا بصندوق النقد الدولي 
ممثاًل لمصر والمجموعة العربية وعضوًا بمجلس إدارته
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وقع���ت ش���ركة س���داد لحل���ول الدف���ع، إتفاقي���ة تعاون وش���راكة 
إس���تراتيجية مع QNB، لتطوير المدفوعات المالية اإللكترونية في 
دولة قطر، حيث يُعّد QNB رائداً في دعم قطاع التكنولوجيا المالية 

في دولة قطر.
ويأت���ي توقي���ع اإلتفاقي���ة في ضوء إلت���زام QNB ب���دوره الرائد 
واإلس���تراتيجي في دعم الش���ركات التقنية الناش���ئة في قطر، حيث 
يُعد الداعم األول للش���ركات الناشئة القطرية في مختلف المجاالت. 
علماً بأن شركة سداد لحلول الدفع حصلت مؤخراً على ترخيص من 
مص���رف قطر المركزي بتقديم خدمات الدفع، وتوفير حلول متعددة 
عب���ر منّصات الدفع اإللكترونية للش���ركات ومقدمي خدمات التجارة 

اإللكترونية في قطر.
  كما تأتي ش���راكة س���داد لحلول الدفع مع QNB تتويجاً للدور 
الرئيس���ي ال���ذي يق���وم به البن���ك في مج���ال دعم الش���ركات التقنية 
القطري���ة في مج���ال التجارة اإللكترونية والتحول الرقمي. وس���توفر 
اإلتفاقي���ة منص���ات متكامل���ة وحل���والً مصّمم���ة خّصيص���اً لألعمال 

اإللكترونية خال بطولة كأس العالم.

األخبار والمستجدات

QNB وشركة سداد لحلول الدفع يوقعان إتفاقية 
شراكة لتطوير المدفوعات اإللكترونية في قطر

وتق���دم بواب���ة QNB للتجارة اإللكترونية حل���والً فريدة ومتكاملة 
لألعمال اإللكترونية، وتوفر منصة متكاملة للتواصل ولتمكين الشركات 
واألف���راد من إنج���از معاماتهم التجارية اإللكترونية واإلس���تفادة من 

مجموعة واسعة من الخصائص والمزايا لتطوير أعمالهم.
وتوفر الش���راكة بين ش���ركة سداد و QNB س���بل اإلستفادة من 
أح���دث التقنيات والعم���ل من خال منصة تحك���م إلكترونية متطّورة 
لمعالج���ة ومراجع���ة معامات الش���ركات، وإرس���ال طلب���ات األعمال 
المالي���ة والمدفوع���ات اإللكتروني���ة وتصفح التقاري���ر التحليلية التي 

تغطي المعامات السابقة.
م���ن جانب���ه، ق���ال ع���ادل عل���ي المالكي، مدي���ر ع���ام الخدمات 
المصرفي���ة لألفراد في مجموع���ة QNB »إن دور QNB ال يُقتصر 
على كونه داعماً رئيس���ياً للشركات الناشئة في قطر، بل يتعدى ذلك، 
فنحن في QNB نلعب دوراً مهماً في تطوير القطاع المالي في دولة 
قطر بإس���تخدام أحدث األدوات والمنتج���ات. وتدعم هذه اإلتفاقية 
 FIFA إس���تعداداتنا ألكب���ر بطولة كرة قدم في العال���م، كأس العالم

قطر 2022™، في نسختها األولى في المنطقة «.
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أكد الدكتور محمود محي��ي الدين، رائد المناخ 
للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف إتفاقية األمم 
والمبعوث   COP27 المتحدة للتغي��ر المناخ��ي
الخاص لألمم المتح��دة المعني بتمويل أجندة 
المه��م  »م��ن  أن��ه  المس��تدامة،  للتنمي��ة   2030
النظ��ر باإلعتب��ار لنتائ��ج ومخرج��ات التقارير 
الدولية في ش��أن م��دى إلتزام ال��دول المتقدمة 
بتموي��ل العمل المناخي بما يدفعها نحو الوفاء 
بإلتزاماته��ا بتموي��ل العمل المناخ��ي في الدول 

مؤتمر المناخ في شرم الشيخ يُعّد ورقة 
بمعايير التمويل لتوجيهه للدول األكثر إحتياجًا

األخبار والمستجدات

المتح���دة وفري���ق رواد المن���اخ إس���تهدفت ف���ي األس���اس الربط بين 
المش���روعات اإلقليمية واإلس���تثمارات وجه���ات التمويل بصورة غير 
مس���بوقة، لتقديم المش���روعات التي يمكن أن تس���تفيد م���ن ال� 130 
تريلي���ون دوالر التي حددها تحالف »غاس���غو« للس���باق نحو صافي 
اإلنبعاث���ات الصف���ري )GFANZ( لتمويل العم���ل المناخي وغيرها 

من مصادر التمويل.
وأش���ار محي���ي الدين إل���ى »إطاق مص���ر مبادرة المش���روعات 
الخضراء الذكية على مستوى المحافظات، وهي مبادرة غير مسبوقة 
عل���ى مس���توى ال���دول المس���تضيفة لمؤتم���رات األطراف الس���ابقة 
تس���تهدف توطين العم���ل المناخي، وتعزيز مش���اركة جميع األطراف 
الفاعل���ة محلياً بما في ذلك المحافظ���ات والمحليات وجهات العمل 

التطوعي والمجتمع المدني والجامعات ومراكز األبحاث«.
وأض���اف محيي الدين »أن األطراف الفاعل���ة محلياً تقدمت في 
وقت وجيز بمشروعات بلغ عددها6281  مشروعاً يتم إختيار أفضل 
18 مش���روعاً منها على مستوى الجمهورية وفق معياري التماشي مع 
األهداف البيئية والمناخية واإلس���تفادة من التحّول الرقمي والتطور 
التكنولوج���ي، فض���ًا ع���ن قيام كل محاف���ظ بإختيار مش���روع واحد 
ليكون س���فيراً للمحافظة«، موضحاً »أن المس���ابقة ستقام سنوياً بعد 
أن نجحت في رسم خارطة لإلستثمار في المحافظات وعّززت ثقافة 

العمل التنموي والمناخي في مصر«.
وتحدث محيي الدين عن أولوياته لمؤتمر األطراف ال� 27، والتي 
تش���مل تبني نهج ش���امل للعمل المناخي يُراعي التوازن بين إجراءات 
التخفي���ف والتكيُّف والتعامل مع الخس���ائر واألضرار وتمويل مختلف 
أوجه العمل المناخي، والدفع نحو تنفيذ وتطبيق التعهدات والخطط 
الخاصة بالعمل المناخي وتمويله، وتعزيز البُعدين اإلقليمي والمحلي 
للعمل المناخي بما يتكامل مع الجهد الدولي، وحشد التمويل الازم 

للعمل المناخي من خال اآلليات السابق ذكرها.

النامية واألسواق الناشئة.
ج��اء ذلك خالل مش��اركته )عن ُبعد( في المؤتمر الس��نوي األول 
للدراس��ات العلي��ا للعل��وم اإلنس��انية في جامع��ة بنها، بمش��اركة 
دكت��ور جمال سوس��ة، رئي��س الجامعة، وع��دد م��ن األكاديميين 

والمسؤولين في الجامعة.
وقال محيي الدين »إن مؤتمر األطراف ال� 27 الذي تستضيفه شرم 
الش���يخ )في تش���رين  الثاني/ نوفمبر 2022(، يعم���ل على إعداد ورقة 
بمعايير التمويل العام والخاص للعمل المناخي بما يُس���اهم في ترشيد 
التموي���ل وتوجيه���ه نحو األنش���طة والقطاعات والدول األكث���ر إحتياجاً 

للتمويل ويدفع الدول المتقدمة بالوفاء بإلتزاماتها في هذا الصدد«.
وأوض���ح محيي الدي���ن »أن هناك آليات لحش���د وتس���ريع وتيرة 
تموي���ل العم���ل المناخي أولها تنفي���ذ الدول المتقدم���ة لتعهد مؤتمر 
كوبنهاغن بتمويل العمل المناخي في الدول النامية بقيمة 100 مليار 
دوالر س���نوياً«، موضحاً »أن الوفاء بهذا التعهُّد يرفع س���قف الطموح 
للوفاء بغيره من اإللتزامات على صعيد العمل المناخي وتمويله، رغم 
أن���ه حتى إذا تم الوفاء ب���ه فلن يُمثل أكثر من 3 % فقط من التمويل 
ال���ازم للعمل المناخي في ظل الفجوة بين التمويل المتاح والمطلوب 

تقدر بنحو 2 تريليون دوالر«.
وأضاف محيي الدين »أن آليات تمويل العمل المناخي في الدول 
النامية التي يُركز عليها مؤتمر ش���رم الش���يخ تش���مل كذلك اإلعتماد 
على اإلس���تثمار وليس اإلستدانة، وزيادة مس���اهمة القطاع الخاص، 
وتفعيل أدوات التمويل المبتكر وإعادة إدارة الديون، وتأسيس أسواق 
للكربون، وإرس���اء معايير واضحة لتموي���ل العمل البيئي واإلجتماعي 
لمواجه���ة ظاهرة الغس���ل األخضر، والرب���ط بين الموازن���ات العامة 

للدول وأهداف التنمية المستدامة«.
  وأف���اد محيي الدين »أن مب���ادرة المنتديات اإلقليمية الخمس���ة 
التي أطلقتها مص���ر بالتعاون مع اللجان اإلقتصادية اإلقليمية لألمم 
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ثّمة آالف من القصص الُملهمة التي تنتظر أن ُتروى لتحفيز المجتمع، إنها قصص نجاح، سوف ُتلهم اآلخرين إلتخاذ المبادرات الالزمة 
والعمل من أجل التغيير نحو األفضل. 

في هذا الس��ياق، وبرعاية رئيس الوزراء األردني الدكتور بش��ر الخصاونة، نّظمت هيئة تمكين المرأة العربية التابعة إلتحاد المصارف 
العربي��ة واإلتح��اد الدول��ي للمصرفيي��ن العرب، حف��اًل تحت عنوان »كون��ي أقوى«، اس��تعرض تجارب ناجح��ة للم��رأة العربية في ظل 
التحدي��ات واألزم��ات اإلقتصادي��ة المتتالية«، في العاصم��ة األردنية عّمان، حيث جرى خالله عرض قصص نجاح لمش��اريع س��يدات 

نجحن في أعمالهن بفضل الدعم اللواتي القيناه.
ش��ارك في كلمات الترحيب واإلش��ادة بجهود المرأة العربية وال سيما في المملكة األردنية، والتحّديات التي تواجهها في سبيل النجاح 
والتمّي��ز، كل م��ن: وزيرة الدولة للش��ؤون القانونية، ورئيس��ة اللجنة الوزارية لتمكي��ن المرأة في المملكة االردنية الهاش��مية المحامية 
وفاء بني مصطفى، ممثلة رئيس الوزراء الدكتور بش��ر الخصاونة، ووزيرة اإلس��تثمار خلود الس��قاف، ومحافظ  البنك المركزي األردني 
الدكتور عادل ش��ركس، واألمين العام إلتحاد المصارف العربية الدكتور وس��ام حس��ن فتوح، وبمش��اركة حش��د من القيادات المصرفية 
األردنية والعربية، وكبار موظفي البنك المركزي والمؤسسات المالية واإلجتماعية. وتوّلت تقديم الحفل الزميلة رجاء كّموني مديرة 

مجلة »إتحاد المصارف العربية«، ومستشارة األمين العام لإلتحاد.
وقد تم خالل اإلفتتاح استعراض لتجارب تمويلية ناجحة في البيوت األردنية وإطالق أول تجربة تمويل بين إتحاد هيئة »تمكين المرأة«.

نّظمه إتحاد المصارف العربية 

برعاية رئيس الوزراء األردني الدكتور بشر الخصاونة

حفل »تمكين المرأة« في عّمان:
»تجارب ناجحة للمرأة العربية في ظل التحّديات واألزمات اإلقتصادية المتتالية« 

تنصيب خلود السقاف رئيسة لـ »هيئة تمكين المرأة العربية«

الملتقيات والندوات

الوزيرة بني مصطفى، الوزيرة السقاف، المحافظ شركس واألمين العام إلتحاد المصارف العربية الدكتور وسام حسن فتوح يتوسطون القيادات المالية األردنية
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بني مصطفى
ف���ي الكلمات، أك���دت وزيرة الدولة للش���ؤون القانونية وفاء بني 
مصطف���ى، ممثلة رئيس ال���وزراء األردني الدكتور بش���ر الخصاونة 
»أن األردن يش���هد مس���ارات تحدي���ث ش���املة، تتضّم���ن خطط���اً 
وإس���تراتيجيات لتمكين المرأة«، مؤك���دة »أهمية اللقاء والذي يُمثل 
خارط���ة طريق لبذل الجهود والعمل الدؤوب من قبل المرأة العربية 

وبشكل يتاءم مع قدراتها وما تستحق من تشجيع«.
وأضاف���ت بن���ي مصطفى: »أن األردن أطل���ق برعاية ملكية رؤية 
التحدي���ث اإلقتص���ادي، وأن الحكومة ش���كلت فريق���اً وزارياً لتنفيذ 
مخرج���ات الرؤي���ة، وإنبثق عنها ع���دد من الف���رق القطاعية ومنها 

فريق لتمكين المرأة«.
وقال���ت بني مصطفى: »إن المؤش���رات الدولية تؤّكد أن األردن 
يس���ير في الطريق الصحي���ح لتمكين الم���رأة«، موضحة »أن هناك 
الكثي���ر لتعزيز الجهود الوطنية والعربية، بغية تحس���ين واقع المرأة 

في مختلف المجاالت السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية«.
أن نس���بة  تؤك���د  »أن االحص���اءات  بن���ي مصطف���ى،  وأك���دت 
تمثي���ل الم���رأة ف���ي اإلدارات التنفيذي���ة والقيادي���ة والت���ي تبل���غ 
2 % ف���ي المؤسس���ات المالي���ة وأق���ل م���ن 20 % م���ن أعض���اء 
المجال���س التنفيذي���ة، األم���ر ال���ذي يحت���اج ال���ى وقف���ة حقيقي���ة 
 ومناقش���ة جادة في س���بل تعزيز وج���ود المرأة في ه���ذه المواقع«.
وختم���ت بن���ي مصطف���ى: »إن جمعي���ة البن���وك األردني���ة، أطلق���ت 
منص���ة وطني���ة رقمي���ة بعن���وان »أن���ا ف���ي المجل���س« الت���ي تهدف 
إل���ى تمكي���ن النس���اء المؤهات م���ن ش���غل مناصب علي���ا وقيادية 
ف���ي القط���اع الخ���اص األردن���ي ودع���م مش���اركتهن اإلقتصادي���ة، 
 وتعزي���ز عمل الش���ركات من خال سياس���ة التنوع بين الجنس���ين«.

المحافظ د. شركس
ب���دوره، أك���د محافظ البن���ك المركزي األردن���ي الدكتور عادل 
ش���ركس »أهمي���ة النهوض بدور الم���رأة العربي���ة، بإعتبارها طرفاً 
رئيس���اً في تحقيق التنمية المس���تدامة«، مش���يراً إلى »أن موضوع 
تمكي���ن الم���رأة إحت���ل أهمي���ة كبي���رة خ���ال الس���نوات الماضية، 
وخصوص���اً في ال���دول النامي���ة، وذلك به���دف إس���تغال الموارد 
المعّطل���ة ف���ي اإلقتص���اد، بس���بب ضع���ف المش���اركة اإلقتصادية 
للم���رأة، وبم���ا ينعكس عل���ى زيادة النش���اط اإلقتص���ادي، والتغلُّب 
عل���ى التحديات اإلقتصادية المتتالية، وص���والً إلى تحقيق التنمية 
اإلقتصادية الش���املة والُمستدامة«، الفتاً إلى »أن معدل المشاركة 
اإلقتصادية للمرأة في بلدان الش���رق األوس���ط وش���مال إفريقيا ال 
يزال منخفضاً، وفقاً للبنك الدولي، وبنسبة 20 % تقريباً، مقارنة 

بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 48 %« .
ودع���ا محاف���ظ البن���ك المركزي إل���ى »ض���رورة أن تواصل دول 
المنطق���ة جهودها الرامي���ة إلى تعزيز التمكي���ن اإلقتصادي للمرأة، 

بني مصطفى:
 األردن يشهد مسارات تحديث شاملة 

لتمكين المرأة

وزيادة الفرص المتاحة لها، والمضّي قدماً في تسريع الخطى لبلوغ 
المس���اواة بين الجنسين«، مؤكداً »أن المركزي األردني حاضر وبقوة 
في مجال دعم وتمكين المرأة على كافة األصعدة، إيماناً منه بالدور 
الكبير للمرأة في صنع القرار المالي واإلقتصادي، إذ إن ثلث أعضاء 
مجلس إدارة البنك المركزي حالياً تش���غله س���يدات، كما أن 50 % 

من المدراء التنفيذيين لدوائر البنك المركزي حالياً من النساء«. 
وأض���اف المحاف���ظ د. ش���ركس »لقد أطل���ق البن���ك المركزي 
العدي���د م���ن المب���ادرات النوعي���ة، كان م���ن أبرزها توجي���ه البنوك 
لتعزيز مش���اركة المرأة في القطاع المصرفي، ودعم إستفادتها من 
الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية، ورفع نسبة تمثيل المرأة في 
مجالس إدارات البنوك إلى 20 %، وفي إداراتها العليا إلى 25 % في 

حلول العام 2024«.
وتابع  د. شركس »لقد كان إلطاق البنك المركزي إلستراتيجية 

د. شركس:
 إطالق »المركزي« إلستراتيجية

 الشمول المالي    
ُيعّزز وصول المرأة للخدمات المالية
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الش���مول المال���ي في نهاية العام 2017 دور كبي���ر في تعزيز وصول 
الم���رأة للخدم���ات المالي���ة، إذ إنخفضت الفج���وة الجندرية )فجوة 
الوصول المالي بين الجنس���ين( من 53 % إلى 22 %، وهي أعلى 
من المس���توى المس���تهدف والبالغ 35 % .ويعم���ل البنك المركزي 
حالياً على إعداد إس���تراتيجية جديدة للشمول المالي، ستُسهم في 
تعزيز تمكين المرأة بشكل أكبر، وزيادة وصولها للخدمات المالية«.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى »التقدم الذي أحرزته البنوك 
ف���ي األردن في مجال تقديم الخدمات والمنتجات المالية المراعية 
إلحتياج���ات المرأة، وفي تبّني سياس���ات وممارس���ات تراعي النوع 
اإلجتماع���ي، س���واء بالتوظيف، أو اإلحتف���اظ بالموظفين، أو تعزيز 
ثقاف���ة العمل المؤسس���ي، موضح���اً »أن فكرة إنش���اء »هيئة تمكين 
الم���رأة العربي���ة«، جاءت بهدف تكريس إمكان���ات المرأة، وجهودها 
وحضورها، وتعزيز دورها القيادي، وتس���ليحها بالمعلومات الازمة 

لضمان مشاركتها في مسيرة التنمية اإلقتصادية«.

د. فتوح
دعا األمين العام إلتحاد المصارف العربية الدكتور وس���ام حسن 
فتوح، الهيئات والمنظم���ات المعنية الحكومية إلى زيادة الوعي حول 

أهمّية ش���مول المرأة في األنش���طة المصرفي���ة واإلقتصادية، لتكون 
عنص���راً فاع���ًا ورائ���داً ف���ي التنمي���ة المس���تدامة، ووضعه���ا ضمن 
إستراتيجيات وطنية، وحشد الموارد الازمة لها، وبناء الشراكات مع 
المجتمع المدني والقطاع الخاص في س���بيل تحقيق هذه األهداف، 
حيث تكون المرأة في س���عيها وتضامنها ش���ريكاً ف���ي التنمية وصنع 
الق���رار، بغية إظهار تمّي���ز المرأة العربية في العل���م والعمل ودمجها 

في المشاريع ذات الشراكة المجتمعية والتي لها أبعادها التنموية«.
وأوضح د. فتوح »أن الدول العربية ال تزال تعاني الفجوة العالمية 
بي���ن الجنس���ين، إذ تواج���ه المرأة في دولن���ا العربي���ة حواجز كثيرة 
وكبي���رة بينها عقبات قانونية وتنظيمية، وإفتقار الفرص اإلقتصادية 
ف���ي ظروف صعبة، فبحس���ب آخ���ر األرقام والبيان���ات الصادرة عن 
منظمة العمل الدولية حول المس���اواة بين الجنسين، وعدم التمييز، 
فقد بلغ معّدل مشاركة المرأة العربية في سوق العمل نحو 18.4 %، 
وهو المعّدل األدنى في العالم، كما أن تواجد النس���اء في المناصب 

اإلدارية في الدول العربية تبلغ نسبته نحو 11 %«.

د. فتوح:
 الدول العربية ال تزال تعاني 

الفجوة العالمية بين الجنسين
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مراسم »تمكين المرأة العربية«
خالل حفل مراسم »تمكين المرأة العربية«، تحّدث كل من: وزيرة اإلستثمار )رئيس صندوق إستثمار أموال الضمان  اإلجتماعي( خلود السقاف، 
والمدير العام لجمعية البنوك في األردن، الدكتور ماهر المحروق، والوزيرة السابقة الدكتورة ماري قعوار، ورئيس مجموعة العمليات والدعم 

– بنك اإلسكان، إبتسام األيوبي، ومديرة مكتب السمو الملكي األميرة تغريد محمد، البنك األردني الكويتي، الدكتورة أغادير جويحان.

األمين العام لإلتحاد د. فتوح جال على المشاركين في الحفل واستطلع آراءهم

د. ماهر المحروقالوزيرة خلود السّقاف

الزميلة نانسي الهندي الزميلة رجاء كموني
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خلود السّقاف
أوضح���ت وزيرة اإلس���تثمار في األردن، بصفتها رئيس���ة صندوق 
إس���تثمار أموال الضمان اإلجتماعي في األردن، خلود الس���ّقاف »أن 
القط���اع المالي ف���ي األردن يُعتبر من القطاعات الت���ي تُعطي المرأة 
حقه���ا، عل���ى نحو أكث���ر من القطاع���ات األخرى مثل ف���رص التعيين 
م إلى المنصب، بدلي���ل أن القطاع المالي في المملكة هو من  والتق���دُّ
أكث���ر القطاعات إنفتاحاً على مش���اركة المرأة فيه، مقارنة بكثير من 
القطاع���ات اإلقتصادي���ة األخرى والت���ي تُعتبر مش���اركة المرأة فيها 
متدّنية وتبلغ نحو 14 %، فيما نس���بة مش���اركة المرأة في المصارف 
تبلغ نحو 36 %«، مش���يرة إلى »أن نس���بة الس���يدات الخّريجات من 
الجامعات األردنية تبلغ نحو 55 %، في حين أن وجودهّن في العمل 

يبلغ نحو 14 %، هذا يعني أن نحو 40 % منهّن في المنازل«. 
والحظ���ت الس���قاف: »أن ثمة ع���دداً كبيراً من الس���يدات منخرطات في 
العمل، مثل الخياطة، والصناعات الغذائية وغيرها. لكن معظم النساء يعانين 
مش���كلة صعوبة التنقل، فيما تركيز الوظائف يك���ون في العاصمة. كذلك ثمة 
مشكلة تتعلق بمشاركة المرأة في الحضانات، والتي ال تُوائم ظروفهّن، فضًا 
عن عدم رغبة الكثير من النس���اء في التسجيل في الضمان اإلجتماعي ودفع 
الضريبة، حيث يُفضلن في هذه الحال العمل من منازلهّن. وتُدرس في الوقت 
الراهن، قوانين عدة من أجل تس���هيل مش���اركة المرأة في العمل وال سيما في 

المحافظات األردنية، حيث نسبة مشاركة المرأة فيها ضئيلة«.

د. ماهر المحروق
ب����دوره قال المدير الع����ام لجمعية البنوك ف����ي األردن، الدكتور ماهر 
المح����روق: »إن مع����ّدل مش����اركة المرأة في اإلقتصاد ال تتجاوز نس����بة 14 
%، كمع����ّدل مش����اركة إقتصادية، وهي نس����بة متدّني����ة إذا ما قورنت بعدد 
اإلن����اث ف����ي األردن، وخصوصاً إذا ما قورنت لي����س بالعدد المطلق فقط، 
إنم����ا بالعدد الموجود على مقاعد الدراس����ة، والتعليم الجامعي على وجه 
التحدي����د، حيث تتجاوز نس����بة النس����اء ف����ي هذا المجال نح����و 56 % أي 
نصف عدد طلبة الجامعات والدراس����ات األكاديمية العليا ما بعد الثانوية 
العامة. وتالياً من المنطق والتسلس����ل الرياضي للنس����ب بش����كل عام وفق 
األرق����ام، أن تك����ون لهذه الفئة الموج����ودة على مقاعد الدراس����ة، حاضرة 

وبفعالية في سوق العمل«.
ولف����ت د. المحروق إلى »أن تقييم خس����ائر عدم إيجاد عمل للنس����اء، 
بعي����داً ع����ن اآلث����ار اإلقتصادي����ة واإلجتماعي����ة، ين����درج في خانة خس����ارة 
اإلقتص����اد لمس����اهمة قوى عامل����ة مؤهلة إجتماعياً إس����تُثمر فيها، لكن يا 
لألس����ف الش����ديد، لم تتحّقق لها الفرصة المائمة لظ����روف عدة. وهذا 
يتطلب وجود مجموعة من التسهيات على صعيد السياسات واإلجراءات 
لتحقي����ق العدالة. وال أتحدث هنا عن المس����اواة، ألن األخيرة غير ممكنة 
ف����ي مواضيع معين����ة. فالعدالة تصّب في مفهوم أكثر ش����مولية، ومنطقية 

وقابلية للتحقيق، على نحو أكثر منها للمساواة«.
وقال د. المحروق: »بتوجيه من البنك المركزي األردني، بدأنا مبادرة 

فاعليات نسائية في حفل »تمكين المرأة« في األردن
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بإنش���اء منص���ة رقمية، تس���اعد البنوك على الوصول إل���ى أكبر عدد من 
الس���يدات المؤهات والقادرات، على أن يكّن في مواقع قيادية متقدمة، 
إن كان ف���ي مجال���س اإلدارة على مس���توى إس���تراتيجي أساس���ي، أو في 
مواق���ع إداري���ة عليا، لم���ن يرغب بذلك. ه���ذه المنص���ة إلكترونية، وهي 
تربط بين البنوك والمؤسس���ات المالية الراغبة بتعيين بعض الس���يدات 
المؤهات، المتوافرة أس���ماؤهّن في ه���ذه المنصة، في عضوية مجالس 

إدارة البنوك«. 

د. ماري قعوار
تحدث����ت وزير التخطي����ط والتعاون الدولي س����ابقاً، الدكتورة 
م����اري قع����وار ع����ن أهمي����ة دور الم����رأة العربي����ة ف����ي التنمي����ة 
اإلقتصادي����ة واإلجتماعي����ة عل����ى المس����توى العالم����ي واإلقليمي 
والوطن����ي، وقالت إنها »تتطلع دوماً لدع����م دور المرأة في عملية 
صنع القرار، والش����راكة الكاملة بين المؤسسات لتحقيق أهداف 
التنمية المستدامة من منظور وطني وعالمي يراعي اإلحتياجات 

واألولويات الوطنية«.

إبتسام األيوبي
 وقالت رئيس مجموعة العمليات والدعم إبتس���ام محمد صبحي 
األيوب���ي »لم يعد لدينا مس���ألة موظفة وموظف، إنما المس���ألة باتت 
محصورة بس���ؤال: هل وصلت المرأة إلى مواقع أساس���ية في س���ّدة 
الق���رار؟ وه���ل يُمكن أن تتوّلى مهمات وف���ق حيثياتها الراهنة، لم تُتح 
له���ا قبًا؟«، معتبرة »أن موضوع المرأة قديم – جديد، وليس حديث 
الساعة، إنما منذ زمن بعيد، وهذا األمر يتعلق بالثقافات والقناعات. 
فأن���ا ال أعتب���ر أن الم���رأة كان محج���وراً عليها أبداً، لك���ن، هل كانت 
المرأة تستطيع أن تأخذ القرار الصحيح من خال موقعها؟ ال أعلم. 
علم���اً أن النج���اح ال يُمك���ن أن يكون محص���وراً بالعمل ف���ي الخارج، 
فنجاح المرأة ينس���حب على المن���زل، واألمومة وغيرها من المهمات 
التدبيري���ة. فلَم التركيز على نجاح المرأة في العمل وحده؟ لذا يُمكن 
القول: إن النجاح واحد، إذ يُمكن أن يكون في المنزل، كما في العمل، 

شرط وجود اإلرادة الحقيقية لدى المرأة حيال تحقيق النجاح«.
ورأت األيوب���ي: »أن خروجن���ا إلى البلدان األخ���رى، هدفه دائماً 
إغن���اء التجرب���ة، بإعتب���ار أن العالم كلّ���ه صار مثل »قري���ة صغيرة«، 

شهادات إنجاز
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وقال���ت: »لقد إس���تطعنا أن 
والش���باب  النس���اء  آالف  نفي���د 
وحت���ى األطف���ال ف���ي المجتمع، 
وحققن���ا  رغباته���م  وأش���بعنا 
حاجاته���م، وأعتق���د أن المحبة 
المس���تحيل.  يصنع���ان  واألم���ل 
وش���عاري في الحياة هو التكامل 
المجتم���ع،  ف���ي  والتش���ارك 
واإلتح���اد ف���ي م���ا بين أف���راده، 
والعم���ل ي���داً واح���دة. فموضوع 

حي���ث لم يعد في إس���تطاعتنا أن نفصل منطق���ة الخليج وتعاماتها 
المصرفي���ة ع���ن األردن، كذل���ك ال نس���تطيع أن نفص���ل األردن عن 
البل���دان األوروبية واألميركية، لذلك يج���ب أن يتكّون لدينا تنّوع في 
المعلوم���ات، والخب���رات، والقوانين والتعليم���ات واألدوات. كل هذه 
العناصر إس���تفدُت ش���خصياً منه���ا من خال وجودي ف���ي الخارج، 

وطّبقتُها عملياً في بلدي األردن«.

د. أغادير جويحان
وتحدث���ت الدكت���ورة أغادير جويحان مديرة مكت���ب األميرة تغريد 
محم���د، والمديرة العامة لمؤسس���ة األميرة تغري���د للتنمية والتدريب، 
قائل���ة: »إن الم���رأة ه���ي نصف المجتمع، وتش���ارك فيه ب���دور فاعل، 
وقد ش���جعتنا على ذلك القيادة الهاش���مية الحكيمة في األردن، بغية 
تس���لّم المرأة المناصب القيادية، منذ أيام الملك حس���ين رحمه اهلل، 
وف���ي ظل الملك عبد اهلل الثاني بن الحس���ين أطال اهلل بعمره، حيث 
إستطعنا من خال قيادتهما الحكيمة أن يكون لدينا األمل والقوة من 
أجل تحقيق أهدافنا وتحس���ين ص���ورة المرأة في المجتمع، وأن تكون 
عامل تغيير جذري فيه، حيث للمرأة في األردن »كوتا نس���ائية« س���واء 
ف���ي التمثي���ل البرلماني، أو ف���ي المناصب الوزارية، كم���ا في القطاع 
المصرف���ي، كذل���ك في المناصب الحساس���ة والتي بات���ت تملك فيها 

التوقيع النهائي«. 

وفود عراقية وعربية من بين المشاركين

التنمية المس���تدامة يُ���ؤرق كل المجتمعات العالمي���ة وفي كل الدول، 
فيم���ا الح���ل الوحيد لهذا األرق هو التكامل والتش���اركية، وبأن ندعم 

بعضنا بعضاً ونعمل يداً واحدة«. 
 

مشاريع ناجحة للسيدات
وقد عرضت المش��اريع الناجحة للس��يدات لكل من: سندس سمارة، مدير 
جودة وعملي��ات مختبر البيئة للفحوص الجرثومية والكيماوية – البنك 
العربي اإلس��المي الدولي، ونيلي نعمة، سيدة أعمال – مصنع المهد لمواد 
التنظيف/ بنك فلسطين وتغريد النفيسي، رئيس مجلس اإلدارة والمدير 

التنفيذي، شركة ملتقى التداول للوساطة واإلستثمارات المالية.
د. سندس سمارة

تحدثت مس���ؤولة مختبر البيئة للفحوص الجرثومية والكيميائية 
الدكتورة س���ندس س���مارة ع���ن خبرته���ا العلمية والعملي���ة في مجال 
مهنته���ا، قائل���ة: »على الم���رأة أن تُب���ادر بالخطوة األول���ى نحو ريادة 
األعمال، متجاوزة التحّديات بمس���اعدة مرش���دات مهنيات«، مشيرة 
إل���ى الصعوبات التي تجاوزتها بنجاح »بفض���ل إصرارها على متابعة 

العمل وإستكماله بجدية عالية وبمساعدة مرشدين مهنيين«.
وأضافت س����مارة: »عندما توّس����عنا في عملنا المخب����ري، توّجهنا إلى 
البنك  العربي اإلس����امي الدولي في األردن، وش����رحنا لهم بكل جدية عن 
ماهية عملنا، وخصوصاً أننا مختبر ال يفحص الناس، إنما يفحص المياه 
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تغريد نفيسي
وأكدت الخبيرة في القطاع المالي واإلس���تثماري تغريد نفيس���ي 
»أن المرأة يُمكنها أن تنافس المجتمع الذكوري، وأن تتفّوق في عملها 
بفضل إصرارها ومثابرتها في العمل، وأاّل تخضع آلراء اآلخرين، وأاّل 
يتوقف الزمن عندها. فالفرص متاحة للجميع، وعلى النساء تحديداً 
أن تتلقفها وأن تواجه التحديات بصبر وعناد ودراسة أكاديمية، حيث 

تصل إلى النتيجة المنشودة«.
وقالت نفيس���ي: »حياتي كلّها كانت ممل���وءة تحّديات جّمة، وهذه 
التحّدي���ات هي الت���ي أنقذتني في حياتي المهني���ة، وأصبحُت خبيرة 
ف���ي مج���ال األس���واق المالية. وأاُلح���ظ أن عمل الس���يدات في هذا 
المج���ال نادر ليس في الش���رق األوس���ط وحس���ب، بل ف���ي كل أنحاء 
العالم. وعندما أّسس���ُت ش���ركة صاحبات االعمال »ملتقى التداول«، 
وهي شركة وساطة مالية، عمل فيها أشخاص مهنيون وعلى مستوى 

أكاديمي عال، وقد حققت إنجازات كبيرة«.
وتوجهت إلى المجتمع الشبابي داعية إياه إلى: »أاّل يصيبه اليأس، 
وال س���يما في منطقة الش���رق األوس���ط وتحديداً في البلدان العربية 
المحيط���ة بنا، وأن يُواجه تح���ّدي البطالة من خال تطوير أوضاعه، 
وأن يدرس أكاديمياً، ويُشارك في دروس متخصصة عبر »األوناين«، 
وأن يطل���ع على الفرص المتاحة له في ش���تى أنحاء العالم. فالفرص 

تنتظر الجميع والتحديات كثيرة«.

والغذاء واألدوية ويُحلّلها علمياً. وقد شرحنا من خال العّينات التي لدينا، 
كيف نفحص هذه العناصر، على س����بيل المثال ال الحصر، فحص الخبز، 
والحم����ص، وحب����ة الدواء. كل هذه الش����روح تطلّبت مّنا وقت����اً معّيناً. وقد 
إس����تطعنا الحصول على التموي����ل المصرفي من قبل البن����ك بعدما إقتنع 
بعملن����ا، حيث س����ارت األمور في اإلتجاه الس����ليم، وخصوص����اً أن األجهزة 
التي إحتجنا إليها كان ثمنها مرتفعاً، وقد دعمنا البنك في تسديد ثمنها«.

نيلي نعمة
وتحدثت المديرة التنفيذية لمؤسس���ة دالل للثقافة والفنون نيلي 
نعم���ة عن أهمية دور المرأة في المجتمع وال س���يما في المؤسس���ة، 
ناصحة إياها بأن تثق بنفس���ها، وأاّل تخجل من طرح أي فكرة تجول 
ف���ي خاطره���ا، بغية الوص���ول إلى النج���اح المهني األكيد، مش���ددة 
على »أن الش���فافية والصدقية هما اللتان س���اهمتا في نجاح وجذب 

الداعمين من القطاعين العام والخاص«.
وقالت نعمة: »نحن في مؤسس���ة دالل، تنس���جم مش���اريعنا مع أرض 
الواق���ع، وتف���ي بغ���رض اإلحتياج���ات المجتمعي���ة، وق���د أجرينا دراس���ة 
مجتمعي���ة، حيث نزلنا في الميدان، ليس في المدن فحس���ب، بل توجهنا 
أيضاً نحو المناطق الريفية في فلسطين«. مشّددة على »أن الدور الثقافي 
– اإلجتماع���ي ف���ي عملن���ا مهم ج���داً، من خ���ال التعرُّف عل���ى ماضينا 

وحاضرنا والتطلُّع نحو مستقبلنا الذي نأمل في أن يكون مشرقاً«.
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لقطات من توزيع جوائز تمكين المرأة في ختام الحفل
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ُنلقي الضوء في هذا المقال، على أحدث التطورات في سوق األصول اإلفتراضية على الصعيد العالمي واإلحصاءات العالمية 
الرئيسية حول األصول اإلفتراضية. وذلك يشمل آخر األخبار حول نمو سوق األصول اإلفتراضية، وكيف ستقود األصول 

اإلفتراضية التحّول الرقمي للتمويل العالمي، والفوائد المحتملة لألصول الرقمية على اإلقتصاد المحلي، والحقائق األساسية 
واإلحصاءات العالمية حول األصول اإلفتراضية، مع االشارة إلى مختلف مصادر البيانات المعتمدة. ومن أهم اإلحصاءات الواردة 

رسملة السوق، وتبّني السوق، وأفضل األصول اإلفتراضية لإلستثمار. ونختتم بنظرة مستقبلية وتوصية للسلطات في الدول العربية 
بإنشاء وزارات محلية لألصول الرقمية من أجل إحتضان نمو السوق العالمي لألصول الرقمية.

األصول اإلفتراضية
نمو السوق وزيادة التبنّي

الدراسات واألبحاث والتقارير

نمو �صوق الأ�صول الفترا�صية

وفق���اً لتقرير اإلس���تقرار المال���ي لصندوق النق���د الدولي لعام 
2022، فإنه منذ إدخال البيتكوين Bitcoin في العام 2009، نما 
سوق األصول اإلفتراضية بسرعة بسبب وفرة السيولة في السوق، 
وتوس���ع النظ���ام البيئ���ي لسلس���لة الكت���ل blockchain، وظه���ور 
العمات المس���تقرة، إذ يُمكن أن تس���اهم األصول اإلفتراضية في 
اإلبت���كار المالي والنمو اإلقتصادي من خ���ال تعزيز كفاءة النظام 
المالي وتوس���يع النظام البيئي لسلسلة الكتل blockchain. ومع 
ذلك، فإن حماية المستهلك ومكافحة غسل األموال، هي التحديات 
الرئيس���ية الت���ي تواجه األص���ول اإلفتراضية بس���بب اإلفتقار إلى 

الشفافية والتنظيم.

الأ�صول الإفترا�صية والتحول الرقمي

أدت اإلختراع���ات واإلبت���كارات ف���ي العص���ر الرقم���ي، الذي 
ب���دأ ف���ي الس���بعينيات من الق���رن الماض���ي، إلى تح���وُّل نموذجي 
ف���ي اإلقتصادات، والثقافة، وأس���لوب العم���ل، والتعليم، والصحة، 
واإلس���تثمار، وأصبح كل ش���يء أكث���ر ذكاًء. كما تق���ود التكنولوجيا 
المالية اإلبتكار في األس���واق المالية على مس���توى العالم، وتجلب 
معها ظهور أسواق األصول اإلفتراضية. مع تزايد إستخدام العديد 
م���ن األفراد لألصول اإلفتراضي���ة يومياً، بما في ذلك اإلس���تثمار 
في العمات المش���فرة ورقمنة األصول اإلستثمارية الحالية، حيث 
أصبح س���وق األص���ول اإلفتراضية مدمجاً مع مجموعة األس���واق 

المالية التقليدية الحالية.
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فوائد الأ�صول الإفترا�صية على الإقت�صاد المحلي

وفق���اً لإلحص���اءات العالمي���ة، هناك العديد م���ن الفرص غير 
المستغلة ضمن اإلقتصاد المحلي التي يُمكن لألصول اإلفتراضية 
أن تس���تفيد منه���ا مما يعود بالفائدة على سلس���لة القيمة بأكملها. 
يُمكن إنش���اء أش���كال جدي���دة للقيمة من خال اإلبتكار في س���وق 
األصول اإلفتراضية مما يؤدي إلى تغيير هائل في المشهد المالي 

لإلقتصاد المحلي. 

من اأبرز فوائد ال�صول الإفترا�صية: 

-ترمي���ز األصول: تس���اعد األص���ول اإلفتراضي���ة على تجزئة 
األصول التقليدية غير السائلة والعالية القيمة مثل األوراق المالية 
والعقارات والسلع والقروض، مما يتيح للمستثمرين األفراد وصوالً 
أكث���ر إل���ى مجموع���ة أكبر من االس���تثمارات الت���ي ال يمكنهم عادًة 

تحمل أعباء شرائها.
-تنوي���ع المحفظة: يُمكن لألصول اإلفتراضي���ة أن تُوفر مزايا 
التنوي���ع عن���د إضافتها إلى محفظ���ة األصول التقليدي���ة، وماءمة 
خدم���ات الدف���ع، حي���ث تتمتع العم���ات الرقمية للبن���ك المركزي 
)Central Bank Digital Currencies CBDCs( بالقدرة 

على إجراء مدفوعات بسرعة أكبر من خال التسويات الفورية.
 -األمان والشفافية: يتم تسجيل معامات األصول االفتراضية 
عل���ى دفاتر أس���تاذ عامة ذات ش���فافية عالي���ة مما يُنش���ئ تدفقاً 
للمعلوم���ات ح���ول جميع المعام���ات التي يتم القي���ام بها. وبذلك، 
يصبح تتبع المعامات وإنشاء مسارات التدقيق أمراً سهًا نسبياً.
-العدالة المالية والش���مول المال���ي: إن التكنولوجيا الصاعدة 
الكامن���ة وراء األص���ول اإلفتراضي���ة، تس���اعد في تحقي���ق العدالة 

المالية وقدر أكبر من الشمول المالي في اإلقتصاد. 
-إنخفاض التكلفة والتعقيد: تُس���اعد األصول اإلفتراضية في 
تقليل تعقيد العمليات الحالية وتحسين العمليات وخفض الكلفة.

-الكف���اءة: تعم���ل تقنية رقمن���ة األصول وتقنية سلس���لة الكتل 
blockchain على تحس���ين المعامات الحالية من خال خفض 
الكلفة وزيادة الش���فافية وس���يولة األصول، مما يس���اعد في زيادة 

الكفاءة التشغيلية.

اأزمة �صوق الأ�صول الإفترا�صية في 2022

في مارس/ آذار 2022، أدى إنهيار أس���عار العمات المشّفرة 
إلى خس���ارة أكثر م���ن 300 مليار دوالر من القيم���ة. وقد إنخفض 
س���عر البيتكوين إلى أدنى مستوى له منذ العام 2020. كما إنهارت 
بورصة العمات الرقمية الكبيرة كوينبيز Coinbase، التي تُعتبر 

وس���يلة مس���تقّرة للتبادل، مما أدى الى خسارة طائلة بسبب إنهيار 
أسعار العمات المشّفرة.

تبّني العمالت الم�صفرة

طّورت ش���ركة التحليل التسلس���لي Chainanalysis مؤش���ر 
تبّن���ي العملة المش���فرة العالمي وهو يتكّون من خمس���ة مؤش���رات 
فرعية، يعتمد كل منها على إس���تخدام البل���دان ألنواع مختلفة من 
خدمات العمات المش���فرة. يُصّن���ف التحليل التسلس���لي البلدان 
وفقاً لكل مؤشر من المؤشرات الفرعية الخمسة، ويأخذ المتوسط   
الهندس���ي لترتيب كل بلد في جميع المؤش���رات الفرعية الخمسة، 
ثم يُطبع هذا الرقم النهائي على مقياس من 0 إلى 1 لمنح كل دولة 
درجة تحدد الترتيب العام. كلّما اقتربت النتيجة النهائية للبلد من 

1، زادت المرتبة.

تبّني الأ�صول الإفترا�صية في ال�صرق الأو�صط 

و�صمال اإفريقيا

وفق���اً ألريبي���ان بزن���س Arabian Business، تُعتبر منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا )MENA( أسرع أسواق العمات 
الرقمي���ة نمواً في العالم، حيث بلغت قيمة س���وق العملة المش���فرة 
566 مليار دوالر في المنطقة في العام 2022 ومن المتوقع إرتفاع 

هذه القيمة في المستقبل.

اأهم الوقائع حول الأ�صول الإفترا�صية

من أبرز الوقائع حول األصول اإلفتراضية، عدد المستخدمين 
في جميع أنحاء العالم، وإجمالي القيمة الس���وقية العالمية، وحجم 
التداول اليومي، واألصول اإلفتراضية األكثر شيوعاً، وعدد األنواع 
الُمتاحة من األصول اإلفتراضية، وعدد األشخاص الذين يمتلكون 
أصوالً إفتراضية، والبلد التي يوجد فيها أكبر عدد من مستخدمي 

األصول اإلفتراصية. 

الإح�صاءات الرئي�صية حول الأ�صول الإفترا�صية

تش���مل اإلحص���اءات الرئيس���ية ح���ول األص���ول االفتراضي���ة 
معلوم���ات عنه���ا وع���ن إصدارها وعمل���ة التس���عير، والترتيب وفق 

القيمة السوقية.

اأف�صل العمالت الم�صفرة لالإ�صتثمار

بس���رد »فورب���ز« Forbes أفض���ل 10 عمات مش���ّفرة، يُمكن 
اإلستثمار فيها لعام 2022:

- البيتكوين Bitcoin BTC - القيمة السوقية تزيد عن 846 
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مليار دوالر.
 - االثبريوم Ethereum ETH - القيمة السوقية تفوق 361 

مليار دوالر.
- تيثر الدوالر االميركي Tether USDT - القيمة السوقية 

تفوق 79 مليار دوالر.
 - بينانس Binance Coin BNB - القيمة الس���وقية تفوق 

68 مليار دوالر.
 - عمل���ة بينانس Binance هي ش���كل من أش���كال العمات 
المش���فرة الت���ي يُمك���ن إس���تخدامها للت���داول ودفع الرس���وم على 
منص���ة التداول بينانس Binance، إحدى أكبر بورصات العمات 

المشفرة في العالم.

الدراسات واألبحاث والتقارير

دبي ترّسخ مكانتها مركزًا عالميًا لألصول الرقمية ببيئة تشريعية متطورة
 وبنية تحتية تقنية عالية الكفاءة واالعتمادية

 -   XRP ب  أر  إك���س   -
القيمة السوقية تفوق 37 مليار 

دوالر.
 Terra لون���ا  -تي���ررا 
LUNA - القيم���ة الس���وقية 

تزيد عن 34 مليار دوالر.
 - )ADA( كاردان���و آدا -
القيمة السوقية تفوق 33 مليار 

دوالر.
 Solana SOL سوالنا - 
- القيم���ة الس���وقية تف���وق 33 

مليار دوالر.
 Polkadot بول���كادوت   -
DOT - القيمة السوقية تفوق 

22 مليار دوالر.
 Litecoin ليتكوي���ن   -

LTC - القيمة السوقية تفوق 9 مليارات دوالر.

م�صتقبل الأ�صول الإفترا�صية

إن التق���دم ف���ي التكنولوجي���ا، والعوائ���د المنخفض���ة، بالقيمة 
الحقيقي���ة، عل���ى األص���ول التقليدية مثل األس���هم، وأدوات الدخل 
الثاب���ت، والعق���ارات، فض���ًا عن الحاج���ة إلى مزيد من الش���مول 
المال���ي، من ش���أنها زي���ادة اإلهتم���ام باألص���ول اإلفتراضية على 
مس���توى العال���م. فاألص���ول اإلفتراضي���ة تجعل فئات اإلس���تثمار 

الجديدة ممكنة وحتى في متناول مستثمري التجزئة. 
 

التقنيات الجديدة

 ،metaverse س���يتم تطوير تقنيات جديدة، مثل الميتافيرس

مّما س���يكون ل���ه التأثير الكبير على خدم���ات األصول اإلفتراضية 
وتطويرها.

خال�صة وتو�صيات

تنمو الس���وق العالمية لألص���ول اإلفتراضية بس���رعة. وينبغي 
ب���ذل المزيد م���ن الجهود لتوحي���د البيانات والمعلوم���ات العالمية 
حول األصول اإلفتراضية. علماً أن التبّني المتزايد لسوق األصول 
اإلفتراضية يُثير مخاوف في ش���أن حماية المس���تهلك والمستثمر، 
وغيره���ا م���ن القضاي���ا المتعلق���ة بخصوصي���ة البيان���ات وأمنها، 
واإلستقرار المالي، والمخاطر النظامية، وغسل األموال والجريمة 
الس���يبرانية، ومخاطر على الصعيد الوطني، والقدرة على ممارسة 

حقوق اإلنس���ان، والشمول المالي. إن هذه األمور تدعو إلى إنشاء 
إط���ار تنظيمي وحوكمة لس���وق األصول االفتراضي���ة لضمان نموه 

وتحويطه من المخاطر.
ونُوص���ي ال���دول العربي���ة بإنش���اء وزارات محلّية تهت���ّم باألصول 
اإلفتراضية وقضايا اإلقتص���اد الرقمي. ويتمّثل دور الوزارة المحلية 
لألص���ول اإلفتراضي���ة ف���ي متابع���ة تط���ورات األص���ول اإلفتراضية 
���م ف���ي نم���و س���وق األص���ول اإلفتراضي���ة وتوفي���ر الحماي���ة  والتحكُّ
والمس���اعدة والمش���ورة الازمة للمس���تثمر. علماً أن دولة اإلمارات 
العربي���ة المتحدة قد أنش���أت وزارة لنوع واحد م���ن التكنولوجيا وهو 
الذكاء اإلصطناعي، ومع ذلك، فإن إنشاء وزارة لألصول اإلفتراضية 

يُعدُّ خطوة أكثر أهمية وحاسمة يتوجب إتخاذها.
الدكتورة سهى معاد
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واصل����ت مجموعة البن����ك العربي تحقيق نتائ����ج ايجابية للربع 
الثالث من العام 2022، حيث حّققت أرباحاً صافية بعد الضرائب 
والمخصص����ات بلغت 405.8 مايين دوالر للفترة المنتهية في 30 
ايلول/ سبتمبر 2022 مقارنة ب� 271.7 مليوناً في الفترة المقابلة 
للعام 2021 وبنس����بة نمو بلغت 49 %، وحافظت المجموعة على 
صاب����ة مركزه����ا المالي حيث بلغ����ت حقوق الملكي����ة 10.2 مليار 

دوالر.
وبلغت التس���هيات اإلئتمانية 35.6 ملي���ار دوالر في نهاية الربع 
الثالث من العام 2022 مقارنة ب� 34.1  ملياراً في الفترة نفس���ها من 
العام الس���ابق وبنس���بة نمو بلغت 4 %، في حين بلغت ودائع العماء 
47.8  مليار دوالر كما في 30 أيلول/ سبتمبر 2022 مقارنة ب� 46.6 
ملياراً في الفترة المقابلة للعام 2021 وبنس���بة نمو بلغت 3 %، مما 

يعكس ثقة العماء الراسخة بمجموعة البنك العربي.
وق���ال رئي���س مجلس إدارة البن���ك العربي صبي���ح المصري: »إن 
النتائج اإليجابية المتحققة جاءت لتؤكد قدرة مجموعة البنك العربي 
على مواصلة مس���يرة النمو المس���تدام في كافة القطاعات من خال 
تنويع اإلس���تثمارات وتطوير عمليات البنك التش���غيلية، حيث أظهرت 
المجموع���ة مرون���ة عالي���ة في التكيُّف م���ع التحديات الت���ي يواجهها 

اإلقتصاد العالمي«. 
وأب���دى المصري تفاؤله وثقته المس���تمرة في البنك، و»قدرته على 
الس���ير قدما نحو المزيد من النجاح، ومواصلة تحقيق أداء قوي يدعم 
خطط البنك في النمو والتوسع، ويُعّزز مكانته الريادية التي يتمّيز بها«.

مجموعة البنك العربي تُعزّز نمو أرباحها الفصلية
للربع الثالث تواليًا بنسبة نمو مقدارها 49 %

من جهتها، صّرحت رندة الصادق المدير العام 
التنفي���ذي للبن���ك العرب���ي »أن البن���ك تمّكن خال 
الع���ام 2022 من اإلس���تمرار بتحقيق معدالت نمو 
مس���تدام باألعم���ال المصرفية، حي���ث نما صافي 
األرباح التشغيلية للبنك بنسبة 13 % بفضل النمو 
في صافي الفوائد والعموالت المتأتية من األعمال 
البنكي���ة الرئيس���ية، كذل���ك اإلس���تمرار في ضبط 
ن  المصاريف التشغيلية، إلى جانب مواصلة التحسُّ
ف���ي مس���تويات تكلفة المخاطر، وبما يتماش���ى مع 

إستراتيجية البنك الحصيفة«.  

وأضافت الصادق »أن البنك إستمر بالمحافظة 
على جودة محفظته اإلئتمانية، وعلى نس���بة تغطية 
للديون غير العاملة تفوق ال� 100 %، وذلك من دون إحتس���اب قيمة 
الضمانات، باإلضافة إلى المحافظة على مس���تويات سيولة مرتفعة، 

حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 74.3 %«.
 وأش���ارت الصادق إلى »أن المجموعة تحتفظ بقاعدة رأس مال 
قوية يتركز معظمها ضمن رأس المال األساس���ي، حيث بلغت نس���بة 
كفاية رأس المال حس���ب تعليمات »بازل 3«، 16.4 % وهي أعلى من 

الحدّ األدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي األردني«.
وأوضح���ت الص���ادق أن البن���ك ماٍض ف���ي تنفيذ إس���تراتيجيته 
المتعلق���ة بالتح���وُّل الرقم���ي من خ���ال التركيز على توس���يع قاعدة 
اإلس���تثمار ف���ي الحل���ول البنكية اإللكتروني���ة، والتي تلب���ي متطلّبات 
العم���اء المتجددة، وتقديم أفضل الخدمات الرقمية وبما يتماش���ى 

مع أفضل الممارسات«. 

يُش���ار إلى أن البنك العربي حصل مطلع العام 2022 على جائزة 
»أفض���ل بنك في الش���رق األوس���ط لع���ام 2022« والمقدمة من قبل 
مجل���ة »غلوب���ال فاينان���س« Global Finance العالمي���ة ومقره���ا 

نيويورك، وذلك للعام السابع توالياً.
م����ن جهة أخرى، ج����ّدد البنك العرب����ي مؤخ����راً رعايته لمركز 
اإلس����عاف الج����وي األردن����ي للعام الس����ابع توالياً، وذل����ك في إطار 
برنامج����ه للمس����ؤولية اإلجتماعي����ة »معاً« وبهدف دع����م آلية عمل 
المرك����ز وتعزي����ز مس����اهمته ف����ي رفع مس����توى الخدم����ات الطبية 

المقدمة في المملكة.
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رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوس���ف قال 
»إن األزم���ة اإلقتصادي���ة مقبل���ة مطلع الع���ام 2023، 
وأنه ال مجال لترحيلها«، مؤكداً» أن أزمة مالية كبرى س���وف تضرب 
العالم مع بدايات العام المقبل، وأنها قد تستمر من سنتين إلى ثاث 
س���نوات، مما سوف يستدعي رفع أس���عار الفائدة المصرفية وتفاقم 
���م من أج���ل إحتمالية تحريك اإلقتص���اد العالمي قليًا تجنباً  التضخُّ

لتداعيات أعمق«.
أضاف يوس���ف ف���ي حديث لصحيف���ة »األي���ام« البحرينية: »لقد 
م���ّر العالم ف���ي العام 1980، في أزمات إقتصادي���ة فائقة، لكن جميع 
الحلول التي تم وضعها والعاجات التي تجّرعت مراراتها الكثير من 
ال���دول كانت عبارة عن حلول ترقيعية، ومس���ّكنات وليس���ت عاجات 
ش���املة، ترحي���ل مؤقت وتأجيل غي���ر معتبر، وليس إطفاًء للخس���ائر 
والك���وارث المحدقة، هذا األمر وضع اإلقتصاد العالمي ومنه العربي 
والخليج���ي ف���ي وضع ال يُحس���د علي���ه بحيث ال يمكن بع���د ذلك أن 

يتحّمل أية هّزات أخرى«.
وق���ال يوس���ف: »إن دول الخلي���ج تواج���ه اآلن مش���كلة التضخ���م 

عدنان أحمد يوسف
رئيس جمعية مصارف البحرين

مقابالت

رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف:

أرباح المصارف ترتفع 8 % – 10 % في نهاية 2022
وأزمة إقتصادية عالمية مقبلة في 2023 وستستمر 3 سنوات

المس���تورد، وه���و م���ا ليس في قدرتها الس���يطرة عليه أو التعامل معه بكف���اءة، ذلك أنه مقبل عبر الحدود ولم يكن منش���ؤه 
اإلقتص���اد الوطني أو حتى اإلقليمي، وأس���عار الش���حن ارتفعت ومعها التأمين على النقل والناق���ات إلى جانب العديد من 

األمور األمنية المتربصة«.
وأكد يوسف »أن البحرين خرجت من عنق زجاجة المشكلة المالية خال جائحة كورونا، لكنها لم تستطع اإلفات من 
التضخ���م المس���تورد الخارج ع���ن اإلرادة«، متوقعاً »الخروج اآلمن ربما مع عامي 2025 – 2026 حتى تبدأ اآلثار الس���لبية 
لألزم���ة اإلقتصادي���ة العالمي���ة المقبلة في التاش���ي رويداً من س���ماوات الس���حب الداكنة غير الماطرة«. مش���يراً إلى »أن 
مصارفنا س���وف تواصل الربحية في العام 2022 إس���وة بما تحقق في العام 2021، وهذا تُجّس���ده أرباح البنوك التجارية 
الكبرى التي تم اإلعان عنها خال األشهر التسعة األولى من العام الجاري، وهو ما سوف يعكس زيادة ربحية تُراوح ما بين 

8 % - 10 % في نهاية هذا العام مقارنة بما تحقق في العام 2021«.
وقال يوسف: »إن مصارفنا ال تتأثر مباشرة باألزمات الوافدة، إذ إن األزمة تأخذ دائماً وقتاً حتى تنعكس على مصارفنا، 
نظ���راً إل���ى م���ا تتمتع به من س���يولة مرتفعة وم���ن خبرات س���ابقة متراكمة، ربما الضربة القاصمة سياس���ياً تلحق بآس���يا، 
واإلقتصادية بالواليات المتحدة وأوروبا«، الفتاً إلى »أن الدينار البحريني س���عر صرفه ثابت أمام الدوالر، والدوالر س���وف 

يُواصل قوته وصدارته التقليدية للعمات العالمية في العام 2023، لذلك لن يتأثر الدينار ألن الدوالر سيكون أكثر قوة«.
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الحاجة ملحة إلعتماد مؤشرات جديدة 

اإلسكوا تطرح رؤية جديدة لقياس التنمية
 

األخبار والمستجدات

ال ت���زال عملية قي���اس التنمية في البلدان تُمث���ل تحّدياً لصانعي 
الق���رار والباحثي���ن على حد س���واء، في ضوء عدم ش���مولية الدالئل 
والمؤش���رات القائم���ة. لمعالج���ة هذا الوض���ع، أطلق���ت لجنة األمم 
المتح���دة اإلقتصادي���ة واإلجتماعية لغربي آس���يا )اإلس���كوا( تقريراً 
بعن���وان »تحّدي���ات التنمي���ة ف���ي العال���م: نح���و رؤية أش���مل لقضايا 
التنمية«، يطرح دلي���ًا جديداً لتحّديات التنمية يقيس أوجه القصور 
ف���ي اإلنج���ازات ف���ي ثاثة مج���االت، هي: ج���ودة التنمية البش���رية، 
واإلستدامة البيئية، والحوكمة الرشيدة. كان ذلك خال جلسة نقاش 
عقدتها اإلسكوا بالتعاون مع مركز السياسات والبحوث اإلنمائية في 
كلية الدراسات الشرقية واألفريقية)SOAS(  التابعة لجامعة لندن. 
 ويستند دليل اإلسكوا على دليل التنمية البشرية كإطار للقياس، 
ولكن���ه يُعّدل���ه بإدخال أبعاد جدي���دة تعكس تط���ورات الفكر التنموي 
خ���ال الثاث���ة عق���ود الماضية، فيُضي���ف عامل ج���ودة المخرجات 
كأح���د المح���ددات الرئيس���ية، وبُعَدي���ن أساس���يَّين هما اإلس���تدامة 
البيئي���ة والحوكم���ة. وينظر الدلي���ل في تحديات التنمي���ة مع التركيز 
عل���ى البلدان التي تش���هد الق���در األكبر ال األقل منه���ا، بهدف جذب 
اإلهتم���ام إليها في الح���وار العالمي حول التنمية البش���رية وأهداف 

التنمية المستدامة.

م���ن جهة أخ���رى، واجهت المش���اريع الصغيرة والمتوس���طة في 
المنطق���ة العربي���ة، خال الس���نوات األخي���رة، تحّدي���ات خطرة بات 
م���ن الضروري التغلّ���ب عليها عبر إتاحة فرص جدي���دة تضعها على 

مسار النمو واإلزدهار. في هذا السياق، نّظمت لجنة األمم المتحدة 
اإلقتصادي���ة واإلجتماعي���ة لغرب���ي آس���يا )اإلس���كوا( ف���ي العاصمة 
األردنية عّمان، أعمال القّمة العربية األولى لريادة األعمال، بالتعاون 
مع المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية )جدكو( وشركاء 
آخري���ن، وبرعاي���ة ول���ي العهد األردن���ي األمير الحس���ين بن عبداهلل 
الثان���ي، وفي حض���ور مندوب ع���ن رئيس ال���وزراء األردن���ي الدكتور 
بش���ر الخصاونة، وبمش���اركة نحو 650 ش���خصاً م���ن رواد األعمال، 
والمس���تثمرين، والمؤثرين ف���ي األعمال التجاري���ة، وصانعي القرار، 
والخب���راء اإلقتصاديي���ن، وممثل���ي المنظم���ات الحكومي���ة الدولي���ة، 

والمنظمات غير الحكومية، والمانحين.

وتح���دث في حف���ل اإلفتتاح وزي���ر الصناعة والتج���ارة والتموين 
في األردن يوس���ف الش���مالي، فأش���ار إل���ى »أن المش���اريع الصغيرة 
والمتوس���طة تحتلُّ أهمي���ة بالغة في اإلقتص���اد العالمي بصفة عامة 
واإلقتصاد الوطني بصفة خاصة، ألنها تش���كل أهم عناصر ومكّونات 
النش���اط اإلقتصادي لكل دول العالم، فهي تُعتبر المحّرك األساس���ي 
للتنمية والتطور اإلقتصادي«، مشيراً إلى »أن الحاجة في هذا الوقت 
إل���ى مثل هذه اللقاءات، أصبحت ضرورة ملّح���ة، وهذه القّمة جاءت 
كفرصة عابرة للحدود لمس���اعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في 
المنطقة العربية للوصول إلى األس���واق اإلقليمية والدولية، والتعّرف 
على مصادر التمويل المتنوعة، واإلس���تفادة من الش���بكات اإلقليمية 

والدولية«.
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ال ي��زال ق��رار رف��ع ال��دوالر الجمركي الذي أق��ّره مجلس الن��واب اللبناني، ضم��ن إطار موازن��ة العام 2022، الش��غل الش��اغل للبنانيين 
واإلقتصاديين، وخصوصًا مع إس��تمرار إرتفاع دوالر الس��وق الموازية، والذي يبدو أن ال سقف له في غياب أي خطوات حقيقية للخروج 

من األزمة.
حكاي��ُة ال��دوالر الجمركي ب��دأت، بعدما طرحت الحكوم��ة اللبنانية منذ أوائل الع��ام الحالي، رفع قيمته من 1500 ليرة )س��عر الصرف 
الرس��مي( للدوالر، إلى 20 ألفًا، بناًء على طرح وزير المال يوس��ف الخليل. وإس��تند فيه إلى صالحية تش��ريعية إستثنائية، ُتمّكنه من 
إجراء التعديل وذلك بالتفاهم أيضًا، مع حاكم المصرف المركزي رياض س��المة، على أن يكون الس��عر قاباًل للتغيير، من دون أن يش��مل 

مواد غذائية وسلعًا أساسية.
منذ ذلك الطرح، إختلفت وجهات النظر بين الوزراء والمس��ؤولين السياس��يين، حول السعر الواجب إعتماده للدوالر الجمركي، بين َمن 
ُيفّضل 12 ألفًا و18 ألفًا و20 ألفًا وسعر منصة صيرفة )26500 ليرة(، أو متدرجًا على مراحل بدءًا من 8 آالف ليرة، وهو سعر دوالر الودائع 
الذي يستفيد منه المودعون، واإلقتراح األخير تّم طرحه من قبل المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي، إلى أن إستقر الرأي على تثبيته 
على سعر 15000 ليرة. علمًا أن رئيس الجمهورية ميشال عون، كان رفض توقيع مرسوم رفع سعر الصرف، بعدما أحاله إليه موقعًا رئيس 

حكومة تصريف األعمال نجيب ميقاتي، متمّسكًا بضرورة اإلتيان به ضمن قانون ُيقّر في البرلمان أو ضمن موازنة العام 2022.
وته��دف هذه الزي��ادة الكبيرة، إلى إدخال مزيٍد من العائدات واألرباح، على خزينة الدولة تس��مح لها بتغطية نفقاتها، وخصوصًا رواتب 

وأجور القطاع العام.

رفع الدوالر الجمركي سيزيد أسعار المواد الغذائية 5 % 
والكماليات 70 % والتضخم 30 %

مقابالت
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دفع دوالر جمركي، والقطاعات الش���رعية لن تعود 
ق���ادرة على منافس���ة القطاع���ات غير الش���رعية، 
وس���يزداد وضعها صعوبة، فيما المهربون س���تزيد 
أرباحهم، وسيدفع هذا األمر إلى مزيد من التهّرب 
الجمرك���ي، مما س���يجعل إي���رادات الدولة أقل من 

المتوقع«.
ويرى د. ماردين���ي: »أن رفع الدوالر الجمركي 

المقاب���ل، على أن »رفع الدوالر الجمركي س���يؤدي 
الى إرتفاع ملحوظ في األس���عار. صحيح أن هناك 
س���لعاً معفاة، لكن سترتفع األس���عار بسبب الكلفة 
التش���غيلية للمؤسس���ات والتج���ار، أبرزه���ا كلف���ة 
المحروق���ات، كونُها غير معفاة م���ن الضريبة على 
القيم���ة المضافة، والتي س���تزيد بدورها من كلفة 

النقل والحفظ والتبريد وتوليد الكهرباء«.
 ويخت���م د. قط���ب قائ���ًا: »معظ���م المواطني���ن يعتم���دون عل���ى 
الموّلدات الخاصة، وس���يتأثر محدودو الدخل، وس���تزيد نسبة الفقر 
بصورة أساسية، لذلك كان من األجدى أن يُتخذ هذا القرار في ظل 

حلول شاملة وليست جزئية«.

�صلبيات واإيجابيات 

ف���ي ميزان اإلقتصاديي���ن، هذا القرار له تداعيات س���لبية كبيرة 
ج���داً، عل���ى اإلقتص���اد اللبناني بش���كل ع���ام، وعل���ى كل المواطنين 
باألخص، وإن كان س���يخدم القطاع العام عبر زيادة الرواتب واألجور 
للموظفي���ن، لكنه س���يضّر القطاع الخاص بش���كل كبي���ر، كذلك كافة 
المواطني���ن بم���ن فيهم موظف���ي القطاع العام، الذين س���يربحون بيد 
وسيخسرون باليد األخرى، جّراء إرتفاع األسعار والمزيد من اإلرتفاع 

في سعر صرف الدوالر.
ويش���ّدد اإلقتصادي���ون، على أن���ه رغم التطمينات الرس���مية بأن 
إرتفاع األس���عار، لن يش���مل الم���واد الغذائية األساس���ية، إالَّ أن هذه 
التطمين���ات غي���ر دقيقة، ألن رفع ال���دوالر الجمركي سيش���مل كافة 

الس���لع حتى المعفّي���ة منها، إذ س���يلحقها اإلرتفاع 
بشكل غير مباشر، من خال وسائل النقل والشحن 
وإرتف���اع أس���عار صيان���ة الس���يارات، متوقعين أن 
يُراوح هذا اإلرتفاع بين 5 % على المواد الغذائية، 
و70 % عل���ى الكمالي���ات كالس���يارات واإلطارات 
واألدوات الكهربائي���ة، وغيره���ا م���ن الس���لع غي���ر 
األساس���ية، وحتى المواد الغذائية التي عليها رسم 

جمركي مرتفع. كما ستش���هد األس���واق إنخفاض بنس���بة المشتريات 
واإلس���تهاك، كما ستنخفض القدرة الشرائية، وسيُراوح معدل نسبة 

التضخم بين 25 % و30 %.
ويعتبر اإلقتصاديون أن أكثر التداعيات قساوة، هو إنعكاس سعر 
الدوالر الجمركي، على إرتفاع سعر صرف الدوالر، ألنه سيكون هناك 
المزيد من الضغط على شراء الدوالر، بسبب إرتفاع كلفة اإلستيراد. 
أم���ا الطام���ة الكبرى برأيهم، فهي في إزدي���اد التهريب خصوصاً بين 
لبنان وس���وريا. والجميع يعلم أن في لبنان 134 معبراً غير ش���رعي، 
إضافة إلى المعابر الش���رعية. كما  أن عدم اإلس���تيراد عبر المرافئ 
الشرعية يؤدي إلى إنخفاض مدخول الدولة من الجمرك والضرائب 

والرسوم.
 ويُوصي هؤالء بأن يكون الرفع، متزامناً مع إقرار س���لّة متكاملة 
من الحلول، كاإلتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتطبيق اإلصاحات 

البنيوية وترشيد القطاع العام.

يُواف���ق الخبي���ر المال���ي الدكتور م���روان قطب )أس���تاذ محاضر 
ف���ي الجامعة اللبناني���ة(، عل���ى أن »تعديل الدوالر 
الجمرك���ي له حس���نات وس���يئات«، ش���ارحاً لمجلة 
»إتح���اد المصارف العربية« أن���ه »من حيث المبدأ 
سيؤدي إلى زيادة إيرادات الدولة، وهذا األمر يُوفر 
س���يولة نقدية للخزين���ة، ألن الجمارك تؤّمن تدفقاً 
نقدي���اً يومي���اً للخزينة، وهذا س���يُؤدي إلى تقليص 
العج���ز ف���ي الموازن���ة العام���ة، وس���تتمّكن الدولة 

م���ن تغطي���ة نفقاتها، وال س���ّيما 
الرواتب واألُجور للقطاع العام«.

»كلم���ا  قط���ب:  د.  يضي���ف 
إرتفع معّدل إحتساب الجمارك، 
س���تزيد األعب���اء عل���ى التج���ار، 
وس���يتحمل تبعاتها المس���تهلك. 
تقلي���ص  إل���ى  س���تؤدي  لكنه���ا 
إس���تيراد الكمالي���ات، م���ا يعني 
إنخف���اض العج���ز ف���ي الميزان 
التجاري  لكن بشكل  محدود«. 

ف���ي  قط���ب  د.  ويش���ّدد 

الدكتور مروان قطب 
الخبير المالي

 الدكتور باتريك مارديني 
الخبير المالي

قطب:
 ستزيد نسبة الفقر 

ومن األجدى أن ُيتخذ هذا 
القرار في ظل حلول شاملة 

وليست جزئية

مارديني:
 هذه الخطوة سُتعّمق 

الركود اإلقتصادي 
بدل أن ُتطلق العجلة 

اإلقتصادية

القطاع الخا�س وخ�صائره

المال���ي  الخبي���ر  يتن���اول 
الدكتور باتري���ك مارديني، قرار 
رف���ع الدوالر الجمركي من زاوية 
تأثي���ره عل���ى القط���اع الخاص، 
ويق���ول لمجلة »إتحاد المصارف 
ال���دوالر  رف���ع  »إن  العربي���ة«: 
الجمركي س���يؤدي إلى مزيد من 
التهري���ب عبر الح���دود، كما أن 
بضاعتهم  س���يبيعون  المهّربي���ن 
في األس���واق المحلي���ة من دون 
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سيزيد سعر متر البناء«، مشيراً إلى أن »الكام يكثر حول أن رسوماً 
أخرى س���يتم إحتسابها وفقاً لدوالر 15000، والخوف أن يشمل ذلك 
المعامات العقارية جميعها، مما س���يزيد الكلفة على المواطن وعلى 

القطاع العقاري وعلى ثمن البناء«.
يضيف مس���عد ف���ارس: »أما األبنية المش���ّيدة 
قب���ل هذا الق���رار، ف���إن أصحابها س���يأخذون في 
اإلعتبار، بأن األبنية الجديدة س���تكون كلفتها أكبر 
على كل من المطّور العقاري والزبون، لذلك ستزيد 
أس���عار العقارات ف���ي المرحلة المقبلة«، مش���ّددا 
على أن »الحل الجزئي ال ينفع بل يضرُّ باإلقتصاد 
الوطني والمطلوب هو حل ش���امل، أي تثبيت سعر 
الصرف وخطة إقتصادية متكاملة، وكل القطاعات 
اإلقتصادية لن تقب���ل بهذه الحلول المجتزأة، ألنها 
كلّه���ا س���تتأثر، وما يحص���ل هو تركي���ب طرابيش، 

وليس حلوالً عادلة يُمكن أن تُخرجنا من األزمة«.

 با�صمة عطوي 

تركيب طرابي�س

ماذا عن تاأثر قطاع العقارات؟ 

نقاب���ة  س���ر  أمي���ن  يُجي���ب 
مس���عد  العقاريي���ن  المطوري���ن 
ف���ارس، مجلة »إتحاد المصارف 
العربي���ة« بالق���ول: »إن ال���دوالر 
الجمرك���ي س���يؤثر على أس���عار 
البناء الجديد الذي سيُشّيد، ألن 
كلفة مواد البناء التي تُستورد من 
الخارج، س���يتم إحتس���ابها وفقاً 
للدوالر الجمرك���ي الجديد، مما 

األُجور للقطاع العام بقيمة 3 مليارات ليرة شهرياً، 
ولي���س أمام الحكومة إاّل خي���اران، إما رفع الدوالر 

الجمركي أو طباعة العملة«.
 وي���رى  د. عجاقة أن »التداعيات س���تكون من 
خ���ال إرتفاع األس���عار، بغي���اب الرقابة وس���تكون 
مرحلة صعبة على المواطن بس���بب غياب الرقابة 
م، مما  على التجار، فضًا عن رفع مستوى  التضخُّ
س���يزيد من األعباء المعيش���ية للمواطن«، موضحاً 
أن »صندوق النقد الدولي يُراهن )من خال تأييده 
هذا القرار( على تراجع اإلس���تهاك بسبب إرتفاع 
األس���عار، م���ن دون األخذ ف���ي اإلعتب���ار التهريب 
الحاص���ل وال���ذي يمتصُّ نص���ف ال���دوالرات التي 

تُستخدم لإلستيراد«. 
 ويخت���م د. عجاق���ة: »أن هن���اك صاحي���ات 

س���يرفع الكلف���ة على المس���تهلك اللبناني، مما س���يزيد من الضائقة 
اإلقتصادي���ة، كون غالبية ما نس���تهلكه من مواد هو مس���تورد، وتالياً 
الم���ردود ال���ذي يجنيه لبنان من قطاع الس���ياحة س���يتم خنقه بزيادة 
الضرائ���ب«، موضح���اً أن »هن���اك الكثير من الش���ركات الت���ي تتكّبد 
الخس���ائر، وتعان���ي الجم���ود، وم���ع ال���دوالر الجمركي س���تزيد أزمة 
ه���ذه الش���ركات، وس���تؤدي إلى مزيد م���ن الركود واإلقفال وتس���ريح 
الموظفي���ن، وهذه الخطوة س���تُعّمق الركود اإلقتصادي في لبنان بدل 

أن تُطلق العجلة اإلقتصادية«.
ويخت���م د. ماردين���ي: »إن ه���ذا الق���رار ينط���وي عل���ى كثي���ر من 
الس���لبيات، أما إيجابيته الوحيدة، فهي أننا نقترب من توحيد س���عر 
الص���رف، وأرى أن ه���ذه الزي���ادة ف���ي ال���دوالر الجمرك���ي، يجب أن 
تترافق مع خفض بالنس���ب الجمركية، فَمن كان يدفع جمارك بنسبة 
30 %، م���ن األفضل خفضه���ا إلى 3 % للتعديل، وتجنُّباً للمس���اوئ 
التي س���يُوقعها رفع الدوالر الجمركي ألن ضرره س���يكون كبيراً على 

اإلقتصاد اللبناني«.

عجاقة: 
صالحيات وزير المال

 تسمح له بمعاودة
 رفع الدوالر

ليكون مقاربًا لسعر 
السوق الموازي

فارس:
ستزيد أسعار العقارات
 في المرحلة المقبلة 

وما يحصل
 حلول مجتزأة

 تضرُّ كّل القطاعات

 الدكتور جاسم عجاقة 
الخبير اإلقتصادي

 مسعد فارس أمين سر نقابة 
المطورين العقاريين

تعديل القرار بيد الوزير!!

ف���ي المقابل يش���رح الخبير 
جاس���م  الدكت���ور  اإلقتص���ادي 
عجاقة، لمجلة »إتحاد المصارف 
العربية« أنه »سيتم  رفع الدوالر 
الجمرك���ي ودوالر الضريبة على 
القيم���ة المضافة، كمرحلة أولى 
من رفع سعر الصرف الرسمي، 
وت���م ربطه���ا بخط���ة الحكوم���ة 
اإلنقاذي���ة. والهدف ه���و تغطية 
تكاليف القط���اع العام، مع زيادة 

إستثنائية أُعطيت لوزير المال، برفع الدوالر الجمركي، وهذا يعني أنه 
يُمكن أن يُعاود الحقاً على رفعه ليكون مقارباً لسعر السوق السوداء«.
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في س��ياق قمة المناخ »كوب 27« التي إنعقدت في ش��رم الشيخ )مصر(، )خريف 2022(، جرى تخصيص »يوم للتمويل«، حيث إنطلقت 
جلس��ات عدة للبحث في القضية المعقدة التي تتصل باألس��اس بمحاوالت إيجاد الحلول أو »عصا س��حرية« لمعضلة توفير »التمويل 
ال��الزم«، س��واء إلنقاذ العالم من آث��ار التغير المناخي، أو على مس��توى آخر بتخطي األزم��ات اإلقتصادية العالمي��ة الحالية، التي ُتعدُّ 

األعنف منذ نحو 40 عامًا.
وتحدث مس��ؤولون أمميون وحكوميون في جلس��ات عدة، كان أبرزها الجلس��ة اإلفتتاحية التي ترأسها رئيس الوزراء المصري مصطفى 
مدبولي، في حضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ومارك كارني المبعوث 
الخاص لألمم المتحدة للعمل والتمويل المناخي، وأديل رينو باسو رئيسة البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية، والدكتور محمود 

محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية، إلى جانب عدد كبير من المسؤولين اآلخرين.
وف��ي افتت��اح كلمته، أش��ار مدبولي إلى »أن هذا التجمع في »ي��وم التمويل« يأتي على هامش إجتماعات قمة المن��اخ، ما ُيعدُّ دلياًل على 
الترابط بين السياسات المالية وقضايا المناخ، التي تؤثر بدورها على موارد الدول، وخصوصًا النامية منها، وتاليًا على مستوى الموارد 
المالية المتاحة للحكومات«، مشيرًا إلى أنها »أصبحت عاماًل حاسمًا لدعم جهود تغير المناخ على كل من مستويي التخفيف والتكيف«
وأوض��ح مدبول��ي »أن التضامن بين جميع األط��راف أضحى خيارًا ال ُيمكن اإلس��تغناء عنه، حيث إن التعاون بي��ن الحكومات والمجتمع 
المدني ووكاالت األمم المتحدة والمؤسس��ات المالية الدولية واإلقليمية، في مس��ار متكامل ومتناس��ق، هو أقصر الطرق، وأقّلها تكلفة 

للوصول إلى نجاح الجهود لمواجهة تغير المناخ«.

األخبار والمستجدات

»كوب 27« العالم يبحث عن »عصا سحرية« في »يوم التمويل« في شرم الشيخ

البنك الدولي يُخصص نصف تمويل المناخ إلجراءات التكيف 
غورغييفا: العالج صعب لكن ليس لدينا خيار المخاطرة بالبشرية
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إل���ى  مدبول���ي  وأش���ار 
»أن المس���تقبل اإلقتصادي 
للكوك���ب ف���ي خط���ر كبير، 
م���ا ل���م نتمكن م���ن ضمان 
إستجابة جميع اإلقتصادات 
بش���كل متناغم ض���د التغيُّر 
نش���هده  ال���ذي  المس���تمر 
ف���ي مناخن���ا«، موضحاً »أن 
التقدي���رات تش���ير إل���ى أن 
حوال���ي 4 % م���ن النات���ج 
العالم���ي  اإلقتص���ادي 
يُفق���د  أن  يُمك���ن  الس���نوي 

عدد المش���روعات التي يت���م تنفيذها لتقليل إنبعاث���ات الغاز، ولدينا 
كثير من الجهود، ولكن نحتاج إلى أن يكون هناك عمل جماعي يعمل 

على تقليل تلك اإلنبعاثات«.

 مصطفى مدبولي 
رئيس الوزراء المصري

ف���ي حل���ول العام 2050، م���ع إحتمال أن تواجه البل���دان ذات الدخل 
المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط األدنى هذه الخسائر«.

وأعلن مدبولي »تعاون وزارة المالية المصرية مع الشركاء لصياغة 
مبادرتين، تتعلقان بتسهيل مبادلة الديون لتغيُّر المناخ وخفض تكلفة 
اإلقتراض األخضر، بما يتماشى مع إتفاقية باريس ونتائج غاسكو، 
وعل���ى وجه التحديد م���ا يتعلق بتمويل التكيُّ���ف«، موضحاً »أن مصر 
تأم���ل ف���ي أن تترجم هذه المبادرات إل���ى إلتزامات جادة، إلى جانب 
األفكار األخرى التي قد يطرحها المش���اركون، للتأثير بشكل إيجابي 
والمس���اعدة ف���ي توفي���ر م���وارد إضافية لل���دول النامية، وال س���يما 

األفريقية، التي تستضيف مصر المؤتمر نيابة عنها«.
وخت���م مدبول���ي مؤك���داً »أن التموي���ل هو حج���ر الزاوي���ة للوفاء 
باإللتزام���ات الوطني���ة نح���و االنتقال إل���ى اإلقتص���اد األخضر، وأن 
الوضع الحالي لألزمة اإلقتصادية العالمية والتحديات التي تطرحها 
هي نقاط رئيس���ية يجب أن تتم مناقش���تها وإيجاد حلول لها، بما في 

ذلك ضرورة تحقيق التوازن بين التكيف والتخفيف«
م���ن جانبه، أكد المبعوث الخاص لألمم المتحدة للعمل والتمويل 
المناخي مارك كارني، »أهمية مشاركة التمويل من مؤسسات التمويل 

الخاص لملء الفجوة الموجودة لتنفيذ المشروعات المستدامة«.
ف���ي هذا الس���ياق، أعل���ن رئيس البن���ك الدولي ديفي���د مالباس، 
أن���ه »س���يتم تخصيص نص���ف التمويل م���ن البنك الدولي في ش���أن 
المن���اخ )البالغ نحو 32 مليار دوالر( إلج���راءات التكيُّف مع التغيُّرات 
المناخية«. وأضاف: »بينما نمضي قدماً، نحتاج إلى بناء تلك الجهود، 

ولكن أيضاً إدخال مزيد من المانحين في عملية التكيف«.
أض���اف مالب���اس: »يج���ب أن نتعام���ل م���ع أزم���ة المن���اخ بالعمل 
والتأثي���ر، ونعمل على التش���جيع على إس���تخدام الطاق���ة المتجددة، 
والتموي���ل يأتي م���ن مصادر متعددة«، موضحاً أن���ه »مع زيادة غازات 
اإلحتب���اس الحراري، ف���إن البنك الدولي قام بعدد من المش���روعات 
لتف���ادي تلك المش���كلة«، الفتاً إلى »أن العم���ل المناخي يُمثل الركيزة 
األساس���ية التي يُمك���ن اإلعتماد عليها. وقال: »نحت���اج إلى »أن نزيد 

أك���دت  بدوره���ا، 
غورغييف���ا،  كريس���تالينا 
النق���د  صن���دوق  مدي���رة 
الدول���ي، »ض���رورة وج���ود 
تموي���ل طويل األج���ل يُقدم 
كل الدع���م لل���دول األكث���ر 
»أن  إل���ى  الفت���ة  ضعف���اً«، 
الدول���ي  النق���د  صن���دوق 
أتاح 40 ملي���ار دوالر لتلك 

الدول«.
وقال���ت غورغييف���ا إن 
»العال���م ب���دأ بالتعافي من 

كريستالينا غورغييفا
 مديرة صندوق النقد الدولي

تداعي���ات أزمة كورونا، وحقق نمواً إقتصادياً بنس���بة 6 % في العام 
2021، لكنه تغّير بش���كل مأس���اوي بس���بب التغيُّرات المناخية، حيث 

توالت األزمات بصورة قاسية«. 
وأضاف���ت غورغييف���ا أنه »يج���ب إدراك المعاناة الش���ديدة التي 
���ت بالبش���ر نتيجة المن���اخ اإلقتص���ادي »الداكن«، حي���ث إرتفعت  ألمَّ
مع���ّدالت الفقر، وحدث���ت أزمة في الطاقة وتقس���يم جيوسياس���ي«، 
مش���ددة على »ضرورة مواجهة األزمة المناخية بشكل ُملح، ومواجهة 
الواقع ومحاولة تغييره لألفضل«، الفتة إلى أن »األبحاث أشارت إلى 
أن اتفاق باريس يُمكن أن يبقى حلماً بعيد المنال، ولكن يمكننا تغيير 

هذا الواقع«.
وأشارت غورغييفا إلى »أن التغيير المطلوب يحتاج إلى تخصيص 
نس���بة تبل���غ ما بي���ن 0.5 % إل���ى 1 % من إجمالي الدخ���ل المحلي 
العالمي، وهي نس���بة قد تكون كبيرة، وقد ال تتمّكن بعض الدول من 

تحملها، لكن ليس لدينا خيار آخر، فنحن بذلك نخاطر بالبشرية«.
وأضاف���ت غورغييف���ا أن���ه »يجب العم���ل معاً، وأن يتع���اون المال 
الع���ام م���ع الخاص من خ���ال المنظم���ات التي نمثلها، ليك���ون أيضاً 
المجتمع المدني ش���ريكاً في مواجه���ة تغّيرات المناخ«، الفتة إلى أنه 
»يجب وضع اآلليات المناسبة للتمويل الخاص بمواجهة تغيُّر المناخ، 
ومن بين ذلك على س���بيل المثال ضم���ان المخاطر لتقليل التحديات 

والعوائق التي يُواجهها اإلستثمار«.
وقال���ت غورغييفا:» نتحدث عن مؤتمر التنفيذ، لذلك يجب دمج 
التخفي���ف والتكّي���ف وإجراءاتهم���ا س���وياً، كما يج���ب أن يكون هناك 
تموي���ل طوي���ل األجل يق���دم كل الدعم لل���دول األكثر ضعف���اً. ونعتبر 
أنفس���نا مس���ؤولين عن تمويل القط���اع الخاص والمس���اهمة في حل 

جميع مشكات البيئة«.



Union of Arab Banks (November 2022)احتاد املصارف العربية  )تشرين الثاين/ نوفمرب 2022(66

األخبار والمستجدات

»مبادرة اإلستثمار« تؤكد قدرة الخليج على مواجهة األزمات اإلقتصادية المقبلة 

ولي العهد السعودي يعلن تأسيس شركات إقليمية لإلستثمار في 5 دول عربية
أعلن ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان رئيس مجلس 
إدارة صن���دوق اإلس���تثمارات العام���ة، تأس���يس 5 ش���ركات إقليمي���ة 
تستهدف اإلستثمار في 5 دول عربية بقيمة تصل إلى 90 مليار ريال 

)24 مليار دوالر( في الفرص عبر مختلف القطاعات.
وتضّمنت الدول التي تتطلع إليها الش���ركات اإلستثمارية كًا من 
األردن، والبحري���ن، والس���ودان، والع���راق، وُعمان، في وقت ش���هدت 
مص���ر ف���ي أغس���طس )آب( 2022 إط���اق الش���ركة الس���عودية - 

المصرية لإلستثمار.
جاء إعان ذلك خال فعاليات اليوم الثاني من النسخة السادسة 
لمبادرة مس���تقبل اإلس���تثمار المنعق���دة في العاصم���ة الرياض، في 
حضور المستثمرين والمبتكرين والقادة من أنحاء العالم، حيث تقرر 
أن تستثمر الشركات في قطاعات إستراتيجية تشمل البنية التحتية، 

ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان 
رئيس مجلس إدارة صندوق اإلستثمارات العامة

والتطوير العقاري، والتعدين، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، 
واألغذي���ة والزراعة، والتصني���ع، واإلتصاالت والتقني���ة، وغيرها من 

القطاعات.
ويأت���ي اإلع���ان ع���ن تأس���يس الش���ركات الجديدة تماش���ياً مع 
إس���تراتيجية صن���دوق اإلس���تثمارات العامة في البح���ث عن الفرص 
اإلس���تثمارية الجديدة في منطقة الش���رق األوس���ط وشمال أفريقيا، 
والتي تدعم بناء شراكات إقتصادية إستراتيجية على المدى الطويل 

لتحقيق العوائد المستدامة.
م���ن جانب آخر، ناقش مؤتم���ر مبادرة االس���تثمار جملة ملفات، 

ب���رز منها ملف التمويل والقرارات المؤثرة عالمياً، حيث أوضح وزير 
المالية الس���عودي محمد الجدعان »أن العالم يش���هد حالياً مصاعب 
عدي���دة، تتمث���ل ف���ي التمويل وإرتف���اع مع���ّدالت الفائ���دة والتضخم 
وضغوط الديون على بعض الدول«، مش���يراً إلى »أن السعودية عملت 
ف���ي الماضي على خط���ط وإس���تراتيجيات لمواجهة األي���ام الصعبة 

مّكنتها من الوصول لوضع أفضل بكثير مما يعانيه العالم«.
أضاف الجدعان »أن دول الخليج العربية، وعلى رأسها السعودية، 
في وضع أفضل لمواجهة الظروف اإلقتصادية الصعبة عالمياً خال 

السنوات الست المقبلة«. 

تزامنًا مع إطالق األمير محمد بن س��لمان بن عبد العزيز، ولي العهد الس��عودي، اإلستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي ترتكز على 12 
قطاعًا فرعيًا، وُتحّدد أكثر من 800 فرصة إستثمارية، أكد بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، »أن اإلستراتيجية الوطنية 

للصناعة، ُتعّد أداة أساسية لتنويع القاعدة اإلقتصادية للمملكة«.
وأش��ار الوزي��ر الخري��ف إلى »أن بالده تلعب دورًا أساس��يًا في قطاع األلومنيوم ومس��تمرة في تطويره؛ وذلك للوص��ول إلى منتجات أكثر 

تعقيدًا لتصنيع هياكل الطائرات وقطع غيارها«.
وأضاف: »أن السعودية متى ما إستطاعت ربط الموارد التعدينية والطبيعية في قطاع البتروكيماويات بالمنتجات الوسيطة والنهائية 
ستصبح شريكًا حقيقيًا في التجارة العالمية وسالسل اإلمداد«، موضحًا »أن المملكة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج 
المحل��ي اإلجمالي إلى 900 مليار ريال )240 مليار دوالر(«، مش��يرًا إلى »أن اإلس��تراتيجية الجديدة ته��دف إلى تحقيق األمن الغذائي 

والدوائي والعسكري«.

السعودية تُعزّز شراكاتها العالمية بالتجارة 
وسالسل اإلمداد عبر »اإلستراتيجية الصناعية«
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الس��عودية  الصناع��ة  تعزي��ز 
عالميًا

من جهت���ه، قال فضل بن س���عد 
مجل���س  عض���و  البوعيني���ن، 
»أن  الس���عودي،  الش���ورى 
التي  الصناعي���ة  اإلس���تراتيجية 
األمي���ر  العه���د  ول���ي  أطلقه���ا 
محمد بن سلمان، رئيس مجلس 
المنتج���ات  س���تُعّزز  ال���وزراء، 
ف���ي  الس���عودية  الصناعي���ة 
األس���واق العالمي���ة، على إعتبار 

أن العم���ل وفق إس���تراتيجيات واضحة هو الس���بيل األمث���ل لتحقيق 
األهداف المنشودة«.

وأضاف البوعينين، إنه »منذ إطاق »رؤية 2030« يُاحظ وجود 
تركي���ز على الصناعة، كمح���ور لتنويع مصادر اإلقتصاد وزيادة الناتج 
المحلي اإلجمالي ورفع حجم الصادرات«، مش���يراً إلى أنها »أهداف 
بدأه���ا ول���ي العهد رئيس مجل���س الوزراء في وضع اإلس���تراتيجيات 

المناسبة لتنفيذها«
وتوقع البوعينين »أن تُس���اهم اإلستراتيجية في زيادة الصادرات 
الس���عودية، وال س���يما التقني���ة لألس���واق العالمية«، معتب���راً »أن من 
المه���م التأكيد على آلية التنفيذ وعقد الش���راكات العالمية لتس���ريع 
زم���ن تحقي���ق األه���داف المرج���وة«، الفت���اً إل���ى »أن اإلس���تراتيجية 
الصناعية، ستُس���هم بش���كل مباش���ر ف���ي تحقيق أهداف ع���دة، منها 
التوس���ع الصناع���ي وتحويل القط���اع إلى قطاع جاذب لإلس���تثمارات 
وال س���يما اإلس���تثمارات النوعية التي تُركز على السلع التقنية األكثر 
أهمية عالمياً، كما أن اإلس���تراتيجية ستُس���هم في إعادة بناء القطاع 
الصناعي وفق المتطلبات العالمية واإلحتياجات المحلية، وخصوصاً 
م���ا إرتبط منها بالصورة الصناعية الرابعة التي باتت تمثل مس���تقبل 

الصناعة عموماً«.
ومن الش���راكات الصناعي���ة العالمية التي يُمكن أن تس���تثمر في 
السعودية من خال هذه االستراتيجية، أوضح البوعينين، »أن جميع 
م���ا هو مرتب���ط بالصناعة يُمكن اإلس���تثمار به، وال س���يما أنها تركز 
على 12 قطاعاً فرعياً لتنويع اإلقتصاد الصناعي وس���تخلق أكثر من 
800 فرصة إس���تثمارية بقيمة تريليون ري���ال )266.6  مليار دوالر(، 
وهذا يجعلها فاعلة في خلق الشراكات العالمية وجذب اإلستثمارات 

لإلستفادة من الفرص«.
وش���ّدد البوعينين على »ض���رورة التركيز على الصناعات التقنية 
الت���ي ال يُمك���ن اإلس���تغناء عنها كمدخ���ات في جمي���ع الصناعات«، 
موضح���اً »أن القط���اع ه���و األهم في الوق���ت الحالي وربما األس���رع 
تنفيذاً أيضاً متى كانت الشراكات العالمية متوافرة«، مشيراً إلى »أن 
هن���اك صناعات تقني���ة مرتبطة بالصناعات العس���كرية، وهذا أيضاً 

قطاع واعد ومهم عالمياً وللمملكة، حيث يُمكن أن تحقق في المملكة 
تقدماً سريعاً من خال الشراكات«.

وع���ن توقعات���ه بأثر ه���ذه اإلس���تراتيجية على زي���ادة نمو وحجم 
القط���اع وحجمه وإس���هامه ف���ي الناتج المحلي، ق���ال البوعينين: »إن 
اإلنع���كاس عل���ى اإلقتص���اد عموماً كبير، وال ش���ك ف���ي أن التوقعات 
األولى تش���ير إلى مضاعفة النات���ج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، 
ومضاعف���ة قيم���ة الص���ادرات الصناعية لتصل إل���ى 557 مليار ريال 

)148.5 مليار دوالر(«.
ولفت عضو مجلس الش���ورى الس���عودي إلى »أن اإلس���تراتيجية 
الوطني���ة للصناع���ة، تعم���ل على وص���ول مجموع قيمة اإلس���تثمارات 
اإلضافي���ة في القطاع إلى 1.3 تريليون ري���ال )346.6  مليار دوالر(، 
وزي���ادة ص���ادرات المنتج���ات التقني���ة المتقدم���ة بنح���و 6 أضعاف، 
باإلضافة إلى إستحداث عشرات اآلالف من الوظائف النوعية عالية 

القيمة«.
وأضاف البوعينين: »م���ن العوائد المهمة تمكين القطاع الخاص 
وتوفير الفرص اإلس���تثمارية له، وعقد ش���راكات عالمية تس���هم في 
نق���ل التقني���ة وتوطينها، ورف���ع تنافس���ية القطاع الصناع���ي وتوجيه 
اإلس���تثمارات نحو الس���لع المختارة والمهمة اقتصادي���اً وعالمياً من 

أهداف اإلستراتيجية«

ل إلى إقتصاد إنتاجي  التحوُّ
م���ن جهت���ه، ذك���ر الدكت���ور س���الم باعجاج���ه، أس���تاذ اإلقتصاد 
ف���ي جامعة ج���دة، »أن من أولوي���ات »رؤية الس���عودية 2030« تحول 
إقتصاده���ا من ريع���ي إلى منتج، وتالياً فإن اإلس���تراتيجيات الوطنية 
الجديدة التي تطلقها الحكومة س���تُحول الباد إلى منافس دولي في 

المجاالت اإلقتصادية كافة، بما فيها اإلستثمار والصناعة«.
وأض���اف الدكتور س���الم باعجاج���ه، »أن اإلس���تراتيجية الوطنية 
للصناعة س���تجعل المملكة ش���ريان أمان لساس���ل اإلمداد العالمي، 
والحف���اظ على مصادر أمن���ه كافة بحوكمة تضمن النمو المس���تدام 

وتصدير منتجات عالية التقنية والجودة«.
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نشاط اإلتحاد

 ف���ي إط���ار البرنام���ج المش���ترك بي���ن االتحاد 
االوروب���ي ومنظم���ة التع���اون والتنمي���ة االقتصادية 
ال����OECD ح���ول »تعزيز الح���وار بي���ن القطاعين 
الخ���اص والع���ام في ليبيا«، وال���ذي يهدف إلى دعم 
وتش���جيع الح���وار االقتص���ادي واالجتماعي الفاعل 
بين القطاعين العام والخاص في ليبيا، والمساهمة 
في بلورة رؤية اقتصادية جديدة لليبيا، نظم المعهد 
العرب���ي إلدارة المخاط���ر المصرفي���ة والمالي���ة – 
عمان، التابع التحاد المصارف العربية، ورشة عمل 
 Peer learning عن تب���ادل المعرفة المصرفي���ة
exchange للقط���اع المصرف���ي الليب���ي ، وذل���ك 

خال الفترة 17-19 أكتوبر/تشرين األول 2022 .
حاض���ر ف���ي أعم���ال ه���ذه الورش���ة الخبي���ران 
األردنيان عدنان ناجي مساعد المدير التنفيذي في 
إدارة االش���راف على المصارف في البنك المركزي 
االردن���ي وعرفات الفيومي، المدير التنفيذي، دائرة 
الرقابة على مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

ف���ي البنك المركزي األردني، تمحورت أهداف هذه 
الورشة حول بناء القدرات وتوفير الخبرات المهنية 

للقطاع المصرفي الليبي في المواضيع التالية: 
- إجراءات اس���تعادة الثق���ة بالقطاع المصرفي 

الليبي )داخلياً وخارجياً(.
- تطوير وإعداد السياسات في مجال مكافحة 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب
- تعزيز تقديم االئتمان للمش���روعات الصغيرة 
والمتوس���طة والمتناهي���ة الصغ���ر لدع���م االنتعاش 

االقتصادي الشامل.
وف����ي خت����ام أعم����ال الورش����ة نظ����م اتح����اد 
المصارف العربية زيارة تعريفية للمش����اركين أو 
لممثلي منظمة التع����اون والتنمية االقتصادية ال� 
OECD  الى معهد الدراس����ات المصرفية في 
عم����ان، الذي يس����تضيف المعه����د العربي إلدارة 
المخاط����ر المصرفي����ة التابع التح����اد المصارف 
العربية، وذلك لإلطاع على نشاطات المعهدين.

ورشة عمل إلتحاد المصارف العربية حول
» تعزيز الحوار بين القطاعين الخاص والعام في ليبيا «

الزميلتان دينا قدوح ونانسي الهندي يتوسطان المتدربين
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األخبار والمستجدات

أكد عبداهلل بن طوق المري، وزير اإلقتصاد اإلماراتي، »أن دولة اإلمارات العربية المتحدة تعتبر ملف مواجهة غسل األموال ومكافحة 
تمويل اإلرهاب هو أحد الركائز األساسية لنموذجها اإلقتصادي الجديد القائم على المعرفة واإلبتكار، في ضوء مستهدفات الخمسين 
ومحّددات مئوية اإلمارات 2071«، موضحًا »أن الدولة عملت خالل الفترة الماضية على تطوير منظومة رائدة ومتكاملة في هذا الشأن، 
تش��مل مجموعة من القوانين واللوائح الرادعة لتلك الممارسات الضارة بسمعة اإلقتصاد الوطني، ولجان مختصة تضمن تطبيق بنود 
تلك السياسات والرقابة المستمرة على أكمل وجه، من خالل بنية تحتية متطورة تكنولوجيًا تضمن تجفيف مصادر تلك الممارسات«.

»اإلقتصاد« اإلماراتية و»المكتب التنفيذي لمواجهة غسل األموال«:

طاولة مستديرة لمناقشة جهود مسجلي الشركات في الدولة

بن طوق المري: اإلمارات تمتلك منظومة رائدة ومتكاملة
لمواجهة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب

جاء ذلك خال إجتماع طاولة مس���تديرة لمدراء عموم مس���جلي 
الش���ركات في الدولة، نظمت���ه وزارة اإلقتصاد بالتع���اون مع المكتب 
التنفيذي لمواجهة غس���ل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب في دولة 
اإلمارات، في حضور حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي 
لمواجه���ة غس���ل األموال وتموي���ل اإلرهاب، وعبد اهلل س���لطان الفن 
الشامس���ي، الوكي���ل المس���اعد لقطاع الرقاب���ة والمتابعة ف���ي وزارة 

اإلقتصاد. 

كما ش���ارك في الطاولة المس���تديرة، رؤساء ومدراء عموم دوائر 
التنمية اإلقتصادية والمدراء التنفيذيين للمناطق الحرة في اإلمارات، 
والذين يُمثلون كافة مسجلي الشركات في الدولة والبالغ عددهم 39 
مسجًا، وذلك بهدف مناقشة الجهود التي قام بها مسّجلو الشركات 
ف���ي الدولة ومس���توى اإلنجاز الذي تحقق ف���ي تنفيذ أهداف الخطة 

التشغيلية، والتحّديات القائمة التي تواجههم.
ونقل عبد اهلل بن طوق المري تحيات الشيخ عبد اهلل بن زايد آل 

وزير اإلقتصاد اإلماراتي عبداهلل بن طوق المري متحدثًا
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نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس اللجنة العليا لإلشراف 
على اإلس���تراتيجية الوطنية لمواجهة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، 
إلى مس���جلي الش���ركات بالدولة، »نظراً إلى جهودهم ودورهم المهم 
ف���ي تنفيذ أكثر من 75 % من أهداف الخطة التش���غيلية لمس���جلي 
الش���ركات في الدولة، والمنبثقة عن الخطة الوطنية لمواجهة غس���ل 
األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب خال عام 2022، وهو األمر الذي 
يُعّزز من مكانة الدولة على مؤش���رات التنافسية العالمية، ويُسهم في 

خروجها من قائمة الدول الخاضعة للرقابة المعززة بأقرب وقت«.
وأضاف بن طوق المري: »لقد قمنا في وزارة اإلقتصاد بعقد 22 
إجتماعاً مع مس���جلي الش���ركات من خال اللجنة الفرعية لمسجلي 
الش���ركات بالدولة، كما قامت فرق التفتيش لدى مسجلي الشركات 
بإجراء 24,000 ألف حملة تفتيشية، نتج عنها فرض جزاءات إدارية 
بقيم���ة 9.8 مايين درهم على الش���ركات غير المتمّثلة بتش���ريعات 
المس���تفيد الحقيق���ي، ونحن مس���تمرون بتنفيذ متطلب���ات مواجهة 
غس���ل األموال ومكافح���ة تمويل اإلرهاب في ص���ورة فّعالة ورادعة، 
وبم���ا يُحّق���ق بيئة إقتصادي���ة آمنة وصديقة لبيئ���ة األعمال في دولة 

اإلمارات«.
وأوض���ح بن طوق الم���ري »أن وزارة اإلقتصاد تعم���ل مع الجميع 
ب���روح الفريق من أجل تمكين المس���جلين م���ن تطوير منظومة وطنية 
متكاملة لمواجهة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب، ومستدامة 
تُحق���ق اإلمتث���ال وال���ردع للمخالفين وف���ق التش���ريعات الوطنية ذات 
الصلة«، مش���يراً إلى »أن التطبي���ق الفّعال لهذه المنظومة ال يتعارض 
مع سياس���ات وبرام���ج وخطط الدولة لتطوير بيئ���ة األعمال وتحفيز 
اإلس���تثمارات، ب���ل إن تحقيق اإلمتثال س���يكون بمثاب���ة رافعة لتعزيز 
الثق���ة والس���معة العالية ف���ي اإلقتص���اد اإلماراتي وبناء الش���راكات 

العالمي���ة وتدف���ق اإلس���تثمار، مما يؤه���ل إقتصادنا ليك���ون إقتصاداً 
مندمجاً باإلقتصاد العالمي«.

من جهته، أكد حامد الزعابي »أّن ش���فافية معلومات المس���تفيد 
الحقيق���ي تبقى أساس���يًة لمنع التدفق���ات المالية غير المش���روعة، 
وم���ن أجل تحقي���ق هذه الغاي���ة، ال بد من تطوير خططنا بإس���تمرار 
للكش���ف عن المستفيد الحقيقي والترتيبات االسمية غير الرسمية«، 
مشيراً إلى »أن الدولة عملت بخطى متسارعة لتعزيز تلك الرؤية من 
خال تنفيذ الس���جل اإلقتصادي الوطني الكامل لدى كافة مس���جلي 
الشركات لجهة المعلومات األساسية«، مشيراً إلى »أن هذا اإلجتماع 
يُع���د منص���ة مهم���ة وأساس���ية لمش���اركة المعلوم���ات، واإلتفاق على 
األولويات، والتخطيط لألشهر المقبلة لتعزيز جهود الدولة في شأن 

ملف مواجهة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب«.
ويأتي هذا اإلجتماع ضمن اإلجتماعات المس���تمرة التي تعقدها 
وزارة اإلقتص���اد بالتع���اون م���ع المكت���ب التنفي���ذي لمواجهة غس���ل 
األموال للتواصل والتنس���يق المس���تمر مع المس���جلين والوقوف على 
م���ا تم تحقيقه بش���كل مس���تمر من الخطط والمب���ادرات. وقد جرت 
مناقش���ة إط���ار اإلمتثال الوطن���ي ومتطلبات مجموع���ة العمل المالي 
)فات���ف(، واإلط���ار القانوني لدول���ة اإلمارات العربي���ة المتحدة لمنع 
إس���اءة إستخدام األش���خاص اإلعتبارية، ودور اإلدارة العليا في جهة 
التس���جيل، وأنظمة وموارد وعمليات مواجهة غسل األموال ومكافحة 

تمويل اإلرهاب وتطبيق نهج قائم على المخاطر. 
كما أُقّرت، خال اإلجتماع، خطوات التعاون بين وزارة اإلقتصاد 
والمكتب التنفيذي لمواجهة غس���ل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب 
ف���ي دول���ة اإلمارات، خ���ال المرحل���ة المقبل���ة إلس���تكمال منظومة 

المستفيد الحقيقي ومتطلّبات مجموعة العمل المالي )فاتف(. 
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»أوبيك+« تُخّفض اإلنتاج بدءًا من )ت2( 2022

قرار تقني بتداعيات إقتصادية

مقابالت

ُتشكل أزمة الطاقة مصدر إزعاج لكثير من دول العالم، منذ إندالع الحرب الروسية - األوكرانية، وفي مقّدمها دول اإلتحاد األوروبي والواليات 
المتحدة، وخصوصًا بعد قرار أوبيك+ األخير )في شهر تشرين االول/ أوكتوبر(، تخفيض إنتاجها نحو مليوني برميل يوميا، بدءًا من تشرين 
رات إقتصادية ُيمكن أن تحصل  الثاني/ نوفمبر 2022. وُيتوقع أن تكون هناك خطوات الحقة، في ظل عدم وضوح الرؤية العالمية، حول تطوُّ

خصوصًا في الصين )تراجع النمو(، وتوقعات الركود في أوروبا والواليات المتحدة.
ثّم��ة مخ��اوف أيضًا في ش��أن إم��دادات الكهرباء، خالل فصل الش��تاء في دول اإلتحاد األوروبي، التي تس��تعد لتقش��ف »مس��تدام«، وتخفيض 
»طوعي« )تعليق األنش��طة التي أصبحت غير مربحة بس��بب تكلفة الطاقة(، أو تقنين مرس��وم من قبل الحكومات، مما سُيؤدي إلى إنخفاض 
��ب الركود العام  إس��تهالك الطاق��ة، ويتبع��ه إنخفاض اإلنتاج وانخف��اض الناتج المحلي اإلجمالي. وس��يكون من الصع��ب على دول أوروبا تجنُّ
المقبل، إذ يتوقع الخبراء تباطؤًا حادًا في اإلقتصاد، بدءًا من الربع المقبل من السنة الجارية، في جميع أنحاء منطقة اليورو، لذلك ُتحاول 

ضية األوروبية إحتواء أزمة الطاقة بأي ثمن.  المفوَّ
بحسب الخبراء اإلقتصاديين، من المرّجح أن تكون ألمانيا الدولة األكثر معاناة من أزمة الطاقة هذه. وتاليًا ُيتوقع حدوث إنخفاض في الناتج 
المحل��ي اإلجمال��ي. فألمانيا في حالة ركود صناعي بالفعل، ويرجع ذلك على وجه الخصوص، إلى مش��اكل اإلم��داد المرتبطة بالصين. ومع 

ر عند مستوى منخفض للغاية، ألن الحكومة وضعت خطة بقيمة 65 مليار دوالر لمساعدة الشركات. ذلك، ال تزال حاالت التعثُّ
كل هذه التطورات اإلقتصادية لها عالقة، بش��كل أو بآخر بقرار »أوبيك +« بتخفيض إنتاجها مليوني برميل يوميًا بدءًا من نوفمبر )تش��رين 
الثاني( 2022. إالَّ أن التخفيضات الحقيقية ستكون بين مليون إلى 1.1 مليون برميل يوميًا، وستكون حّصة كل من المملكة العربية السعودية، 
واإلمارات العربية المتحدة ودولة الكويت من التخفيض حوالي 800 ألف برميل. إذ إن الدول الخليجية الثالث ُيمكن اإلعتماد عليها لتحمل 

أكبر حجم من التخفيضات، ألنه ثبت إلتزامها بنسبة 100 % خالل األشهر السابقة.
يصف الخبراء اإلقتصاديون قرار »أوبك بلس« ب� »اإليجابي«، وس��ط محاولة موازنة بين العرض والطلب، ورس��الة واضحة ألس��واق النفط، بأن 
التحالف ُيراقب السوق ويدرسها، وخصوصًا أن التباطؤ اإلقتصادي في الصين والدول األخرى المتقدمة، ُيشير إلى هبوط الطلب على النفط، 
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لذلك فإن القرار س��ينعكس على دعم أس��عار النفط. وهو من قرارات »أوبك+« اإلس��تباقية، وخطوة أولى للحفاظ على إستقرار األسعار، والعمل 
ر غير مقبول في ظل تضخم مرتفع، وإحتمال ركود إقتصادي في العالم. على تصحيح الخلل الذي أصابها بعد هبوطها بقوة، وهذا  تطوُّ

مجل��ة »إتحاد المصارف العربية«، تحدثت إلى عدد من الخبراء اإلقتصاديي��ن والنفطيين، الذين أوضحوا خلفيات قرار »أوبك+«، وتأثيراته 
على اإلقتصاد العالمي، وأجمعوا على أن أسبابه، تقنية- إقتصادية وسياسية في آن واحد. 

ياغي: اإعادة توازن ال�صوق

يُفّس���ر الخبي���ر النفطي ربيع 
ياغي قرار »أوبيك+« من زاويتين، 
ويق���ول لمجلة »إتح���اد المصارف 
العربي���ة«: »إن ه���دف الق���رار هو 
إع���ادة الت���وازن م���ا بي���ن العرض 
والطل���ب، ألنه حص���ل إرتفاع في 
الطل���ب على النفط والغاز، وأنواع 
الفيول في بداية الحرب الروسية 
- االوكراني���ة، بعده���ا ب���دأ ه���ذا 
الطلب بالتراجع، وأدى إلى فائض 
في الس���وق، فت���ّم إس���تعماله من 
قبل ال���دول االوروبي���ة، والواليات 
مخزون���ات  لبن���اء  المتح���دة 
إس���تراتيجية خاصة بها، ووصلت 

بترشيد إستهاك الطاقة في دولها مع زيادة األسعار، وستحصل فوضى 
إقتصادية في ملف الطاقة في كل دول العالم، والثمن سيدفعه المواطن 
وخصوصاً في الدول غير المنتجة والمس���تهلكة س���واء غرباً أو ش���رقاً«، 
مش���ّدداً عل���ى أن »الدول المنتجة س���تتأثر م���ن خال إرتف���اع فاتورتها 
اإلستهاكية، وإن كانت أسعار الطاقة فيها ليست بالدرجة عينها للدول 
غير المنتجة. وكل ما هو متعلّق بالطاقة فيها سيتأثر وسترتفع أسعاره، 
والدول المس���توردة للمواد الغذائية والصناعية، س���تتأثر س���لباً بس���بب 

إرتفاع أسعار البضائع نتيجة إرتفاع أسعار الطاقة«. 
ويخت���م ياغي: »صحي���ح أن الدول المنتجة للنفط س���تُحقق أرباحاً، 
لكن س���تدفع من جهة أخرى، ثمن إرتفاع أس���عار النفط وتأثيره على كل 
عملية اإلنتاج، وهذا ما سيشمل كل دول العالم ولكن بدرجات متفاوتة«. 

 الخبير النفطي ربيع ياغي

الخبير اإلقتصادي روي بدارو

ياغي:
 القرار حلٌّ عادل

 حول إنتاج الطاقة 
وأسعار النفط

كمياته���ا إل���ى الحّد األقصى«، الفت���اً إلى أن »هذا التط���ور ليس لصالح 
الدول المنتجة، فقررت بناًء عليه إعادة التوازن ما بين العرض والطلب، 
عب���ر خفض اإلنت���اج بمع���دل مليوني برميل، ب���دءاً من تش���رين الثاني/ 

نوفمبر 2022«.
ويُش���ير ياغي إلى أن »هذا األمر س���يُؤدي بالدول الكبرى وال س���يما 
الوالي���ات المتح���دة، واإلتح���اد األوروب���ي إل���ى الس���حب م���ن مخزونها 
اإلس���تراتيجي للنف���ط، لتعويضه���ا الحقاً حي���ن تنخفض أس���عار النفط 

والطاقة عالمياً«. 
 يضيف ياغي: »لهذه الخطوة أبعاد جيوسياس���ية، وال س���يما موقف 
السعودية وروسيا، من الحرب الروسية – األوكرانية، كونهما أكبر قطبين 
في »األوبيك+«. وهي رد على المقاطعة والعقوبات التي تفرضها الواليات 
المتح���دة واإلتح���اد األوروبي على روس���يا، من خال حي���اد دول منظمة 
»أوبي���ك+« ع���ن ه���ذه العقوبات«، معتب���راً أن »هذه الخط���وة هي محاولة 
إلعادة التوازن الثابت بينها وبين روس���يا، وح���ّل عادل حول إنتاج الطاقة 
وأس���عار النفط كي ال تنهار، وهذا ما يُناسب كل دول »أوبيك+« مجتمعة، 
س���واء روس���يا أو الس���عودية أو اإلمارات أو قطر. والس���عر العادل يُوازي 
الطل���ب العادل، بعد تراجع الطلب العالمي على النفط، بس���بب التضخم 
والحرب واإلنكماش اإلقتصادي العالمي وإرتفاع أسعار الطاقة عالمياً«.

ي���رى ياغ���ي أنه من النتائج المتوقعة والمرافق���ة لهذا القرار، »ركود 
م وترش���يد الطاقة. أما النتائج المباش���رة فهي إرتفاع  إقتصادي وتضخُّ
ف���ي أس���عار الطاقة على أبواب الش���تاء، وس���تضطر دول العال���م للقيام 

بدارو: قرار �صيا�صي 

 م���ن جهت���ه، يعتب���ر الخبي���ر 
اإلقتصادي روي ب���دارو »أن قرار 
»أوبيك+« يغلب عليه الحس���ابات 
لمجل���ة  موضح���اً  السياس���ية«، 
»إتح���اد المص���ارف العربي���ة« أن 
»القرار بتخفي���ض اإلنتاج اليومي 
ل� »أوبي���ك +« بمليوني برميل، هو 
إش���ارة سياس���ية بإتج���اه الرئيس 
بس���بب  باي���دن،  ج���و  األميرك���ي 
الب���رودة الحاصلة ف���ي العاقات 
لك���ن ال  الس���عودية- االميركي���ة، 
تأثير لهذا الق���رار على اإلقتصاد 
العالمي وعلى س���عر النفط، الذي 
بقي ما بين س���عر 99 دوالراً و89 
دوالراً للبرمي���ل، ثم تم تثبيته على 
سعر 93-94 دوالراً، وهذا السعر 

كان سائداً سابقاً«.
  يُضيف بدارو: »صحيح، أن هذا القرار تس���ّبب بذعر اإلقتصادات 
الصناعي���ة، لك���ن أعتقد أن تأثيره الس���لبي س���يكون مح���دوداً، في ظل 
اإلنكم���اش اإلقتص���ادي المتوق���ع حصول���ه عالمي���اً، بعد زي���ادة الفوائد 
األميركية وإس���تمرار رفع أسعار الفائدة من قبل اإلحتياطي الفيدرالي، 

وبسبب توافر البديل عن هذا اإلنتاج في حال كانت الحاجة لذلك«. 

بدارو: 
التأثير السلبي 

للقرار سيكون محدوداً 
في ظل اإلنكماش 

اإلقتصادي
 المتوقع حصوله
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الأن�صي: خالف جيو�صيا�صي 

ي���رى الخبي���ر النفط���ي فؤاد 
األنس���ي لمجلة »إتحاد المصارف 
العربي���ة« أن »نتيجة ه���ذا القرار 
النف���ط  برمي���ل  س���عر  س���يُعاود 
إل���ى اإلرتف���اع، وخصوص���اً ب���أن 
التخفيض سيكون مليوني برميل، 
وه���ذا رقم كبير، ويعكس الخاف 
الوالي���ات  بي���ن  الجيوسياس���ي 
العربي���ة  والمملك���ة  المتح���دة 
الس���عودية، وإن كان���ت تداعيات���ه 

إقتصادية«.
 يضيف األنسي: »إن الواليات 
المتح���دة تريد بق���اء اإلنتاج على 
حال���ه، وزيادت���ه ك���ي ال تتض���ّرر 
دول  أن  حي���ن  ف���ي  صناعاته���ا، 

 الخبير النفطي فؤاد األنسي

براكس:
 قرار أوبيك سُيساهم 

برفع أسعار النفط 
وسيصل  البرميل 

إلى 100 دوالر

الخبيرة النفطية لوري هايتايان

الخبير النفطي
 الدكتور جورج براكس

هايتاي��ان: اإنخفا���س الإنتاج 

ب�صبب اإنخفا�س النمو 

ت���رى الخبي���رة النفطية لوري 
هايتايان لمجلة »إتحاد المصارف 
العربية« أن »تخفيض اإلنتاج خلق 
توت���راً بي���ن الوالي���ات المتح���دة، 
الس���عودية  العربي���ة  والمملك���ة 
ومجموعة »أوبيك +«، موضحة أن 
»قرار تخفيض اإلنتاج كان بس���بب 
عات، بإنخفاض نس���ب النمو  التوقُّ
عالمياً، وإزدياد الركود والتضخم، 
مم���ا يُس���ّبب بتراج���ع الطلب على 
األفض���ل  م���ن  لذل���ك  الطاق���ة. 
تخفي���ض نس���ب اإلنت���اج، إلى أن 
يحص���ل ن���وع م���ن النم���و، عندها 
يك���ون له���ذه ال���دول الق���درة على 
اإلنتاج  وتلبية متطلبات السوق«. 

هايتايان: 
األسباب والتداعيات 

تقنية وسياسية 
وإقتصادية 

وهذا ما أدى إلى 
هذه النتيجة

 تضيف هايتايان: »خال الش���هور الس���ابقة، هن���اك الكثير من دول 
»األُوبيك+«، كانت تُنتج نفطاً أقل من »الكوتا« المسموحة والمحّددة لها، 
وتقنياً، س���يكون اإلنخفاض نحو ملي���ون برميل، يُضاف إليه تراجع إنتاج 

الدول  الذي كان حاصًا قبل القرار«.
 وتخت���م هايتاي���ان: »إن األس���باب والتداعي���ات تقني���ة وسياس���ية 

وإقتصادية، وهذا ما أدى إلى هذه النتيجة«. 

المدخ���ول، وخصوصاً أن لديها مش���اريع إنتاجية كبي���رة، وبرامج تنمية 
تمتد لعشر سنوات«. 

ويتوقع األنسي أن »تكون التداعيات الكبرى  للقرار على إقتصادات 
الدول األوروبية، التي بدأت ترشيداً لكل أنواع الطاقة، والمتضّرر األكبر 
هو ألمانيا التي تّتكل صناعاتها على النفط الروسي، وهي ترغب بأن ال 
تس���تغني عن اإلنتاج الروس���ي، في حين أن فرنسا تُصّر على أن تستغني 

كل دول أوروبا عن النفط الروسي«. 

األنسي:
 المتضّرر األكبر هو 
ألمانيا التي تعتمد 

صناعاتها على النفط 
الروسي

براك�س: الرد الأميركي

 15 مليون برميل يوميًا

م���ن جهت���ه، ي���رى الخبي���ر 
النفط���ي الدكتور جورج براكس، 
المص���ارف  »إتح���اد  لمجل���ة 
العربي���ة« أن »هن���اك معطي���ات 
عدة تؤث���ر على تخفي���ض إنتاج 
األُوبي���ك للنف���ط، ومنه���ا ال���رد 
ملي���ون   15 بض���خ  األميرك���ي 
النف���ط  إحتي���اط  م���ن  برمي���ل 
الوالي���ات  ل���دى  اإلس���تراتيجي 
المتحدة إلى أس���واقها«، مشيراً 
إل���ى أن »هناك عام���ًا آخر هو 
أن���ه بقي نح���و ش���هرين، لتنفيذ 
االوروب���ي  اإلتح���اد  دول  ق���رار 
للنف���ط  إس���تيرادها  بوق���ف 
الروس���ي، الذي يبل���غ 700 ألف 

برميل يومياً«.
ويلفت د. براكس إلى أن »روسيا تحتاج الى أسواق بديلة، ومنها 
أس���واق الصين والهن���د، كم���ا أن األوروبيين يحتاج���ون الى مصادر 
بديلة، مّما سيزيد الضغط في األسواق الدولية على النفط  وإرتفاع 

سعره«. 
 يضي���ف د. براك���س: »إن البنك الفيدرال���ي األميركي كان يرفع 
مع���ّدالت الفوائد، لكنه إّتخذ قراراً بوق���ف هذا الرفع، مّما يعني أن 
ال���دوالر لن يُع���اود اإلرتفاع في األس���واق العالمية، وهذا سيُس���اهم 
ف���ي زيادة الطلب على النف���ط، ألن الفاتورة النفطي���ة هي بالدوالر، 
باإلضاف���ة إل���ى تداعي���ات الحرب الروس���ية – األوكراني���ة، وتراجع 
اإلقتص���اد الدول���ي وإنكماش���ه، وتراج���ع النمو في  الصي���ن، وزيادة 

أسعار النفط عالمياً، ما يعني تراجع اإلستهاك«.
 ويخت���م د. براك���س: »إن ق���رار »أُوبيك« حكماً، سيُس���اهم برفع 
أس���عار النفط، وس���يصل البرميل إل���ى 100 دوالر، رغ���م اإلنكماش 
اإلقتصادي الحاصل، وهذا ما سيُؤثر سلباً على اإلقتصاد العالمي«.

»أوبي���ك+« ومنها المملكة العربية الس���عودية، تريد زيادة الس���عر لزيادة  باسمة عطوي 
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ف��ي إط��ار توجيه��ات الرئي��س 
عبد الفتاح السيس��ي، بتعزيز 
ال��دول اإلفريقية  التعاون م��ع 
وف��ي  المج��االت،  كاف��ة  ف��ي 
مقدمه��ا التع��اون اإلقتصادي، 
بالبن��ك  ممثل��ة  مص��ر  ع��ت  وقَّ
مذك��رة  المص��ري  المرك��زي 
بن��ك  مجموع��ة  م��ع  تفاه��م 
التنمية اإلفريقي، إلستضافة 
الس��نوية  اإلجتماع��ات 
للمجموع��ة ما بي��ن 22 مايو/ 
ف��ي  من��ه،  و26   ،2023 أي��ار 

مدينة شرم الشيخ.

تنفيذاً لتكليفات السيسي بتعزيز التعاون مع الدول اإلفريقية 

»المركزي المصري« يُوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة »التنمية اإلفريقي« 
إلستضافة مصر اإلجتماعات السنوية للمجموعة في شرم الشيخ عام 2023

األخبار والمستجدات

���ع اإلتفاقية عن مصر، حس���ن عب���د اهلل، محافظ البنك  وقَّ
المرك���زي المص���ري، وع���ن مجموع���ة بن���ك التنمي���ة اإلفريقي 
فينس���نت إنميمياال، األمين الع���ام للمجموعة، في حضور أحمد 
زاي���د، المدي���ر التنفي���ذي لمص���ر وجيبوتي ف���ي مجموعة بنك 

التنمية اإلفريقي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك.
وق���ال المحاف���ظ حس���ن عب���د اهلل: »إن إس���تضافة مص���ر 
لإلجتماع���ات الس���نوية لمجموعة بنك التنمي���ة اإلفريقي، يأتي 
في إطار حرص الدولة المصرية على تحفيز التكامل اإلفريقي، 
وإتاحة التمويات الميسرة الازمة لدعم اإلقتصادات اإلفريقية، 
وخصوص���اً في ظل التحدي���ات الخارجية الت���ي تواجهها القارة 
والعال���م أجم���ع، مما يزيد م���ن أهمية الدور الرائ���د الذي تقوم 
به المجموعة، بإعتبارها المؤسس���ة التمويلية الرئيسية المعنية 

بتنمية القارة اإلفريقية«.
من جانبه، أوضح فينسنت إنميمياال: »إن اإلمكانات الكبيرة 
الت���ي تمتلكه���ا مصر تُمّكنها من تلبية معايير الجودة القياس���ية، 
وإتاحة كافة المتطلبات الازمة إلستضافة اإلجتماعات السنوية 
لمجموع���ة بنك التنمية«، مش���يراً إل���ى »أننا نتطلّ���ع إلى إنعقاد 
اإلجتماعات الس���نوية في مايو/ أيار 2023، وس���نُواصل العمل 
معاً بإخاص وإلتزام مطلق من أجل نجاح هذه اإلجتماعات، بما 
يدعمنا في تحقيق مهمتنا وأهدافنا بتحفيز التنمية اإلقتصادية 

المس���تدامة والتق���دم اإلجتماع���ي في أفريقيا ، وتالياً تحس���ين 
حياة الشعوب اإلفريقية«.

يُش���ار إل���ى أن مص���ر م���ن أكبر ثاث���ة مس���اهمين في رأس 
م���ال بنك التنمية اإلفريقي على مس���توى كافة الدول األعضاء، 
والبالغ عددهم 81 دولة. كما أن مصر هي واحدة من ثاث دول 
إفريقي���ة فقط، مس���اهمة في موارد صن���دوق التنمية اإلفريقي 
والذي يس���تهدف تنمية الدول اإلفريقية مح���دودة الدخل. وقد 
بل���غ حجم محفظة التع���اون اإلجمالية بين مص���ر وبنك التنمية 
اإلفريق���ي، من���ذ بدء التع���اون التنموي بين الش���ريكين في العام 
1974، م���ا يق���رب م���ن 7 ملي���ارات دوالر س���اهمت ف���ي تمويل 
العدي���د من المش���روعات اإلنمائي���ة الهامة في مص���ر، إضافة 
إل���ى مش���روعات الربط الق���اري. أما ع���ن المحفظ���ة الجارية، 
فيبلغ حجمها حوالي 1.37 مليار دوالر لتمويل 25 مش���روعاً في 
القطاعي���ن العام والخاص، وذلك في العديد من المجاالت، من 
بينه���ا الطاقة والنقل والزراعة والمياه والري والصرف الصحي 

وريادة األعمال.
ولقد تس���لّمت مصر رئاس���ة مجلس محافظ���ي بنك التنمية 
اإلفريق���ي م���ا بين مايو/ أيار 2022 وماي���و/ أيار 2023، خال 
اإلجتماعات الس���نوية لمجموعة البنك لعام 2022، التي ُعقدت 

في العاصمة الغانية أكرا.

المشاركون الرئيسيون خالل توقيع مذكرة التفاهم
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األخبار والمستجدات

أوض���ح الخبير المصرفي هش���ام عز الع���رب »أن الناتج القومي 
لمجموع الديون في العالم أصبح 3 أضعاف الناتج القومي«، مش���يراً 
إل���ى »أن الدي���ون ف���ي مصر 80 % م���ن الناتج القوم���ي، وهذا ليس 

بالرقم الكبير بالنسبة إلى ديون العالم«.
وأب���دى ع���ز الع���رب إعتق���اده بأننا دائم���اً في مص���ر »ننظر إلى 
اإللتزام���ات التي توجد عل���ى الدولة، ولم ننظر إل���ى أصول الدولة«، 
مؤك���داً أنه »ف���ي أي موازنة ألي دولة يجب أن ننظ���ر إلى اإللتزامات 
واألص���ول«. وقال في حدي���ث تلفزيوني: »إن الدولة ووزارة التخطيط 
قامت بمجهود أكثر من رائع عندما تم تأس���يس الصندوق الس���يادي 

لنقل الشركات المملوكة للدولة إليه«.
وأضاف عز العرب: »أنا في اعتقادي الشخصي أنه لم يُنقل إاّل جزء 
بسيط جداً من الشركات، باإلضافة إلى أن وثيقة تأمين الدولة فيها جزء 
بس���يط من الملكيات«، معتبراً »أن مصر تمل���ك الكثير؛ وهي دولة غنية، 

ويُمكن تغيير النظرة المستقبلية إلى مصر بحجم الديون الموجودة«.
وقال عز العرب: »إن قرار البنك المركزي المصري برفع نس���بة 

الخبير المصرفي هشام عز العرب:

الديون العالمية سجلت 3 أضعاف الناتج القومي وفي مصر ال تزال عند  80 %
إح���دى  اإلحتياط���ي ه���و 
الوس���ائل لسحب السيولة 
الموج���ودة«، مش���يراً إلى 
س���عر  رف���ع  تأثي���ر  »أن 
اإلقتصاد  عل���ى  الفائ���دة 
المص���ري ل���م يك���ن مثل 
األخ���رى،  اإلقتص���ادات 
وهذا س���يُؤثر عل���ى وزارة 

أعلن بنك مصر أنه ش���ارك في الدورة ال�27 من مؤتمر األطراف إلتفاقية 
األم���م المتحدة اإلطارية حول تغيُّر المناخ ف���ي العام COP27« 2022« والتي 

إنعقدت في مدينة شرم الشيخ، مصر في خريف 2022. 
وأفاد البنك إنه شارك في المؤتمر بوفد رفيع المستوى على رأسه محمد 
اإلترب���ي رئيس مجل���س إدارة بنك مصر، وعاكف المغرب���ي نائب رئيس مجلس 
إدارة بن���ك مصر، وحس���ام الدين عب���د الوهاب نائب رئيس مجل���س إدارة بنك 

مصر، وعدد كبير من قيادات البنك.
وأض���اف البنك أنه ش���ارك في ن���دوة ُعقدت ضمن فعالي���ات المؤتمر في 
Business Pavilion of Egypt، حي���ث ناقش���ت توفي���ر الخدم���ات المالية 

لكافة الفئات ودعم وتمكين المرأة.
وشملت الندوة مشاركة محمد اإلتربي من البنك مع عدد ممّيز من الخبراء 
المصريي���ن والدوليي���ن منه���م الدكتور محم���ود محيي الدي���ن المبعوث الخاص 
لألم���م المتحدة ألجندة التمويل 2030، والدكتورة مايا مرس���ي رئيس المجلس 

القومي للمرأة. 

بنك م�صر ُيحقق اأرباحًا قيا�صية في نهاية الن�صف الأول من 2022

م���ن جه���ة أخرى، حّقق بنك مص���ر، صافي ربح بقيم���ة 8.507 مليار جنيه 
خ���ال النص���ف األول م���ن العام 2022 )من يناي���ر/ كانون الثان���ي وحتى نهاية 

بنك مصر شارك في مؤتمر قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ

يوني���و/ حزي���ران(، ف���ي مقابل 6.315 ملي���ار جنيه في نهاي���ة النصف األول من 
العام 2021.

وكشفت القوائم المالية لبنك مصر، عن تحقيق البنك أرباحاً قبل ضرائب 
الدخ���ل لتُس���جل 15.088 مليار جني���ه في نهاية يونيو/ حزي���ران 2022، مقابل 

13.189 مليار جنيه في نهاية يونيو/ حزيران 2021.
كذل���ك حقق بنك مص���ر إرتفاع عائد القروض واإليرادات المش���ابهة نحو 
73.637 مليار جنيه، مقابل 61.791 مليار جنيه في نهاية يونيو/ حزيران 2021.
كما س���ّجل عائد القروض واإليرادات المش���ابهة نحو 73.637 مليار جنيه 
مقاب���ل 61.791 ملي���ار جني���ه في نهاية يوني���و/ حزيران 2021، وس���ّجلت تكلفة 

الودائع والتكاليف المشابهة 54.541 مليار جنيه مقابل 44.934 ملياراً.
وبلغ صافي الدخل من العائد 19.095 مليار جنيه في نهاية يونيو/ حزيران 

2022، مقابل 16.856 مليار جنيه في نهاية مارس/ آذار 2021.

المالية، حيث يتم زيادة خدمة الدين عليها، ولكن تأثيرها أنها تُبطئ 
اإلقتص���اد، حيث إن التضخم لم يحدث نتيجة الطلب، بل جاء نتيجة 

ألسباب أخرى؛ منها زيادة المعروض النقدي«.
وخت���م عز العرب قائًا: »بناء على ما تق���دم، إن البنك المركزي 
أخذ القرار السليم بقرار رفع نسبة اإلحتياطي لبدء سحب المعروض 
النقدي الموجود في السوق«، مؤكداً »أن هناك بعض األحداث خارجة 

عن صانع السياسة النقدية أي البنوك المركزية«.
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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 

في حين ال تزال بعض الحكومات العربّية، تُواجه ضغوطات مالّية 
ش���ديدة تحول دون توجيه النفقات العامة لدعم التنمية المس���تدامة، 
عِملت لجن���ة األمم المتح���دة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي آس���يا 
)اإلسكوا( على تطوير مراصد لإلنفاق اإلجتماعي، تعمل كأداة لدعم 
الخيارات المختلفة بالموازنة العامة وتصويب اإلنفاق نحو األولويات 
االجتماعي���ة الملّح���ة. وف���ي 8 و12 أيلول/س���بتمبر 2022، ش���اركت 
األمينة التنفيذية لإلس���كوا روال دش���تي في حفل���ْي إطاق مرصدي 

األردن وتونس توالياً، بالتعاون مع الوزارات المعنّية في البلَدين.
ومرصد اإلنفاق االجتماعي هو أداة رائدة طّورتها اإلسكوا تُساهم 
في تحسين عملّية رصد اإلنفاق اإلجتماعّي وإدارته لتكون السياسات 
أكثر إنصاًفا وكفاءًة وفّعالية وتحفيزاً للنمو الشامل. ويدعم المرصد 
أيضاً جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويُوّفر مقياساً شامًا 
لإلنفاق اإلجتماعي في مجاالت التعليم؛ والصحة والتغذية؛ والسكن 
واإلتصال والمرافق المجتمعّية؛ والتدخات في س���وق العمل وتوفير 
فرص العمل؛ والحماية اإلجتماعية والدعم ومساعدة المزارع؛ والفن 

األمم المتحدة تُشيد بإطالق مصر منصة »نُوّفي« للمشروعات الخضراء

اإلسكوا تواصل جهودها لدعم التنمية المستدامة في الدول العربية 

إطالق مرصدين لإلنفاق اإلجتماعي في األردن وتونس

األخبار والمستجدات

المتعلقة بالتخفيف من تداعيات التغيُّر المناخي والتنمية«.
جاء ذلك خال كلمتها في الجلس���ة االفتتاحية من منتدى مصر 
للتعاون الدولي والتمويل اإلنمائي Egypt-ICF2022، في نس���خته 
الثانية، وإجتماع وزراء اإلقتصاد والمالية والبيئة األفارقة، على مدار 
أربعة أيام، )ما بين 7 سبتمبر/ أيلول و10 منه(، تحت رعاية وحضور 

الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشارت أمينة محمد إلى »أن عقد منتدى مصر للتعاون الدولي 
والتمويل اإلنمائي في نس���خته الثانيةICF-Egypt 2022 قبل فترة 
وجي���زة من إنط���اق مؤتم���ر COP 27 يُعطي رس���الة 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«.
محم���د  أمين���ة  وأش���ادت 
»بإطاق مصر المنصة الوطنية 
»نُوّفي«  الخضراء  للمش���روعات 
حيث تعمل المنصة على تحسين 
لألفض���ل«،  األش���خاص  حي���اة 
مضيف���ة أن���ه »باإلضاف���ة إلى حش���د التموي���ل من المجتم���ع الدولي 
لمس���اندة مشروعات المنصة، فإن »نُوّفي« تساعد أيضاً على تحقيق 
أه���داف التنمي���ة المس���تدامة إلى جانب تس���ريع تنفيذ مش���روعات 
التكيُّ���ف والصمود المناخي ضمن إس���تراتيجية التحوُّل المناخي في 

العام 2050 مع الوصول إلى انبعاثات كربون صفرية«.
م���ت نائب األمين الع���ام لألمم المتحدة الش���كر للرئيس  وقدَّ
عبدالفت���اح السيس���ي والحكومة المصرية عل���ى تنظيم المنتدى، 
»حي���ث تجتم���ع مؤسس���ات التموي���ل الدولي���ة لحش���د التمويات 
ودراسة آليات تنفيذ المش���روعات« مضيفة »أن القارة األفريقية 
تحت���اج إلى مب���ادرات قوية وآليات لتنفيذ اإلس���تثمارات المتعلقة 

بالمناخ«. 

والرياضة؛  والثقاف���ة 
وحماية البيئة.

وش���ّددت دش���تي 
عل���ى »أّن دع���م كفاءة 
الع���ام،  القط���اع 

والس���ّيما اإلنفاق على قطاع الخدمات اإلجتماعية، أساس���ّي إلنعاش 
اإلقتصاد«، معتبرة »أن مرصد اإلنفاق اإلجتماعي أداة فّعالة لتحديد 
المج���االت التي يّتس���م فيها اإلنف���اق بعدم الكفاءة، حس���ب المعايير 

العالمية ومعالجة هذه المشكلة«. 
وقالت دشتي: »إن المرصد هو أيضاً أداة فّعالة تُمّكن الحكومات 
م���ن التواصل بفاعلية م���ع المواطنين والمجتم���ع المدني والمانحين 
في ش���أن البرامج الحكومية واإلنفاق المخصص لها«. وأضافت »أن 
الهدف األساس���ي منه دع���م جهود الدول األعض���اء لتحقيق أهداف 
التنمي���ة المس���تدامة، ليس من خال إنفاق المزي���د، بل اإلنفاق على 

نحو أكثر ذكاء«.
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أعلن بنك ABC اإلس���امي، عن النتائج المالية لألشهر التسعة 
من العام 2022، حيث إختتم البنك الربع الثالث، بصافي أرباح بلغت 
29.6 ملي���ون دوالر، بزيادة قدره���ا 11 % عن الفترة عينها من العام 
الماضي. وبلغ صافي الدخل التش���غيلي قبل خس���ائر اإلئتمان لفترة 
األش���هر التس���عة المنتهية في 30 س���بتمبر/ أيلول 2022 مبلغ 32.1 

مليون دوالر، بزيادة قدرها 2.9 % على أساس سنوي.  
وإستقرت أعمال العماء األساسية في العام 2022 بعد الخروج 
م���ن جائح���ة كورونا، وإنعكس ذل���ك في نمو بنس���بة 3 % تقريباً في 
اإليرادات على أس���اس س���نوي. ورغم حالة عدم اليقين الناجمة عن 
الوضع الجيوسياس���ي في أوروبا، إاّل أن البيئة اإلقتصادية الش���املة 
لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي واألسواق المستهدفة األساسية 

ظلت إيجابية، مما أدى إلى تحسن ملموس في تكلفة اإلئتمان. 
 وقال حّماد حس���ن، العض���و المنتدب لبنك ABC اإلس���امي: 

أرباح صافية بـ 29.6 مليون دوالر لـ ABC اإلسالمي خالل األشهر التسعة األولى من 2022
أعم���ال  حافظ���ت  »لق���د 
عل���ى  الرئيس���ية  العم���اء 
إس���تقرار أعمال البنك على 
أساس سنوي، رغم التقلبات 
ف���ي بيئ���ة مع���ّدالت األرباح 
الت���ي أبق���ت أعمال أس���واق 
رأس الم���ال ضعيف���ة. وت���م 
تعوي���ض ذل���ك م���ن الزيادة 
الناتج���ة  اإلي���رادات  ف���ي 
م���ن الخدم���ات المصرفي���ة 
األساس���ية مث���ل إدارة النقد 

عل���ى هام���ش قم���ة المن���اخ
الوكال���ة  وقع���ت   ،  COP 27
 )AFD( للتنمي���ة  الفرنس���ية 
إتفاقيات تعاون مع بنك القاهرة 
وبنك���ي »األهل���ي« و»مصر« نحو 
150ملي���ون يورو، به���دف تمويل 
اإلستثمارات التي تُساهم بشكل 

إتفاقية تعاون بين بنك القاهرة والوكالة الفرنسية للتنمية 
بالتعاون مع »األهلي« و»مصر« وبدعم من اإلتحاد األوروبي

األخبار والمستجدات

إيجابي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وتش���مل تلك اإلتفاقي���ات منحة قدرها 10 مايي���ن يورو مقدمة 
م���ن اإلتحاد األوروبي لتش���جيع المش���روعات الصغيرة والمتوس���طة 
ومتناهي���ة الصغر التي تقدم إس���تثمارات ذات تأثيرات إيجابية على 

كل من الجانبين البيئي والمجتمعي.
وق����د ج����رى توقي����ع اإلتفاقي����ات في مق����ر الس����فارة الفرنس����ية، وفي 
حضور كل من مارك باريتي، س����فير فرنس����ا في مص����ر، وكليمانس فيدال 
دي ال ب����اش، مدي����رة مكتب مص����ر للوكالة الفرنس����ية للتنمي����ة، وصوفي 
فانهايفيربيك، رئيسة التعاون في وفد اإلتحاد األوروبي بمصر، وبمشاركة 
كل من طارق فايد رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة 
وهش����ام عكاش����ة، رئيس مجل����س إدارة البنك األهلي المص����ري، وممثلين 

لبنك مص����ر والحكوم����ة المصرية 
والقط����اع الخاص ومراكز األبحاث 

المصرية.
وقال طارق فايد رئيس مجلس 
اإلدارة والرئي���س التنفي���ذي لبن���ك 
القاه���رة :»بالتزام���ن م���ع التغّيرات 
المتاحق���ة الت���ي يش���هدها العال���م 
بس���بب ظاه���رة تغّير المن���اخ، فإن الحاجة إل���ى توفير حل���ول مالية خضراء 
ومستدامة، أصبحت ضرورة ملحة لتحقيق النمو اإلقتصادي المستدام أكثر 
م���ن أي وقت مضى«، مش���يراً إل���ى »أن الريادة التي يتمتع به���ا بنك القاهرة 
ف���ي مجال التموي���ل متناهي الصغر والتي تمتد ألكثر م���ن 20 عاماً، منحتنا 
فرصة فريدة لمواصلة المس���اهمة في سوق مالي أكثر إستدامة، حيث نجح 
البن���ك في مجال التمويل متناهي الصغ���ر في توفير نحو مليون فرصة عمل 
ومش���روع إنتاجي مس���تدام، يخ���دم مختلف الش���رائح ومن أبرزها الش���باب 

والمرأة المعيلة«.
في كلمته، سلط مارك باريتي سفير فرنسا في مصر الضوء على »الدور 
الرئيس���ي الذي تلعبه البنوك المصرية لضمان إستقرار اإلقتصاد المصري، 

ومدى مساهمتها في تطبيق اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة«.

حّماد حسن
 العضو المنتدب لبنك ABC اإلسالمي

والتمويل التجاري. وأدى تحس���ن البيئ���ة اإلئتمانية إلى تعزيز صافي 
ربحية البنك«.





Union of Arab Banks (November 2022)احتاد املصارف العربية  )تشرين الثاين/ نوفمرب 2022(82

أُقي���م »ي���وم البرك���ة« للمرة األول���ى في جمي���ع البلدان الت���ي تتواجد 
فيه���ا مجموعة البركة، وذلك لمناس���بة الذكرى العش���رين لتأس���يس 
مجموع���ة البرك���ة ف���ي مملك���ة البحرين، حي���ث ش���اركت المجموعة 
نجاحه���ا م���ع العائ���ات واألف���راد المتعّففة ف���ي البل���دان التي تعمل 
المجموع���ة فيها من خال إط���اق أول »يوم البركة«، وهو يوم خيري 
يتط���ّوع فيه موظفو المجموع���ة والوحدات التابعة له���ا مع عائاتهم 
وأصدقائهم، ويقومون بأنش���طة خيرية لخدمة مجتمعاتهم المحلية، 
حي���ث رس���م »ي���وم البرك���ة« إبتس���امة عل���ى أكث���ر م���ن 2500 وجه.

وق���د صّمم���ت مجموعة البرك���ة ووحداته���ا المصرفي���ة التابعة 
باصات خّصيص���اً للمتطّوعين في يوم البركة، للوصول إلى وجهاتهم 

والتط���ّوع ف���ي األعمال الخيرية والت���ي تقع في إط���ار الهدف الثالث 
من أهداف األمم المتحدة للتنمية المس���تدامة، وهو الصحة الجيدة 

والرفاه. 
وق���ال حس���ام بن الح���اج عمر، عض���و مجل���س اإلدارة والرئيس 
التنفيذي للمجموعة: »إن الش���راكة إحدى قيمنا األساس���ية ومهمتنا 
ه���ي تلبي���ة اإلحتياجات المالي���ة للمجتمعات في كاف���ة أنحاء العالم، 
بإس���تخدام نه���ج يتقاس���م المنافع المتبادل���ة مع ش���ركائنا في نجاح 
األعم���ال بم���ا في ذلك مجتمعاتنا. وهذا الي���وم هو يوم مهم نفخر به 
ألن���ه يُظهر إلتزام موظفينا تجاه المجتمعات التي نخدمها عبر ثاث 

قارات«.

مجموعة البركة ترسم إبتسامة على أكثر من 2500 وجه

 حّقق البنك االسامي األردني خال النصف  األول من العام 
2022 أرباحاً قبل الضريبة بلغت حوالي 52.6 مليون دينار مقابل 
حوال���ي 49.7 مليون���اً للنصف األول من العام 2021 وبنس���بة نمو 
بلغ���ت 5.8 %. وبع���د الضريبة بلغت األرباح حوال���ي  33  مليون 
دينار مقابل حوالي 31.1 مليوناً، وبنس���بة نمو بلغت 6.2 %، وبلغ 
إجمال���ي إي���رادات البن���ك للنصف األول من الع���ام 2022 حوالي 
129.8 مليون دينار مقابل حوالي 122.5 مليوناً للنصف األول من 

العام 2021 بنسبة نمو بلغت 5.9 %.

وق���ال رئيس مجلس إدارة البنك اإلس���امي األردني موس���ى 
ش���حادة  »إن  مجل���س اإلدارة صادق على البيان���ات المالية لغاية 
2022/6/30«، معتبراً »أن النتائج التي حققها البنك اإلس���امي 
األردن���ي ف���ي النصف االول من العام الحال���ي تعكس قدرة البنك 
عل���ى مواصل���ة النمو، ث���م متان���ة مرك���زه المالي وج���ودة أصوله 

52.6 مليون دينار أرباح البنك اإلسالمي األردني 
قبل الضريبة للنصف األول من العام 2022

موسى شحادة 
رئيس مجلس إدارة البنك اإلسالمي األردني  

ينتهجها  التي  والسياس���ة 
م���ا  مرحل���ة  ض���وء  ف���ي 
كورن���ا،  جائح���ة  بع���د 
السياسية  واإلضطرابات 
واإلقتصادية في المنطقة 
على  وإنعكاساتها  والعالم 
بيئة األعمال«، مش���يداً ب� 
التنفيذي���ة  اإلدارة  »أداء 
البن���ك  ف���ي  والعاملي���ن 
وتطلعات مجل���س االدارة 
لتحقي���ق أفض���ل النتائ���ج 
والت���ي تع���ود بالنفع على 

الجمي���ع وتُع���ّزز من ثقة ورض���ى متعاملي البن���ك، ليحصد البنك 
العديد من  الجوائز كأفضل 
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شاركت حصة عبداهلل السادة، المدير التنفيذي للعمليات المصرفية 
في مصرف البحرين المركزي، في المؤتمر الدولي السادس لمخططات 
البطاق���ات اإلقليمي���ة والتجزئة، والذي نّظمته الجمعي���ة األوروبية للدفع 

»البحرين المركزي« 
في المؤتمر الدولي  لمخططات البطاقات اإلقليمية والتجزئة في أمستردام

األخبار والمستجدات

بالبطاق���ات بالتع���اون مع البنك الدولي، في أمس���تردام، في حضور عدد 
من أعضاء اللجن���ة الفنية لنظم المدفوعات من المصارف المركزية في 
دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من ُمَمثلي ش���ركات تش���غيل أنظمة 

المدفوعات الوطنية لدول المجلس.
وتأتي مشاركة حصة الس���ادة كُممثلة عن البنوك والمصارف المركزية 
في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث قدمت عرضاً تفصيلياً حول مشروع 
الش���بكة الخليجي���ة GCCNET والذي تن���اول نبذة تاريخية عن مش���روع 
الش���بكة، والذي بدأ في العام 1995 بقرار من البنوك والمصارف المركزية 
في دول مجلس التعاون إلنشاء شبكة واحدة للصراف اآللي الخليجي لربط 

جميع البنوك المركزية والشبكات الوطنية في دول المجلس. 
وق���د تضّمن العرض التعريف بأهداف مش���روع الش���بكة الخليجية، 
وأه���م تطورات الش���بكة على مدار الس���نوات منذ إس���تكمال الربط بين 
الدول األعضاء في العام 2000، باإلضافة إلى شرح آلية الربط الثنائي 

بين الدول. 

المدير التنفيذي للعمليات المصرفية في مصرف البحرين المركزي
 حصة عبداهلل السادة متحدثة 

ذك���رت دراس���ة مقّدمة لصّن���اع السياس���ات في ندوة »جاكس���ون هول« 
بالوالي���ات المتح���دة أن البنوك المركزية ستفش���ل في الح���ّد من التضخم، 
وربما تدفع األسعار لإلرتفاع ما لم تبدأ الحكومات في لعب دورها بتحسين 
سياساتها المالية المتعلقة بميزانياتها. وفتحت الحكومات في جميع أنحاء 

توقعات بفشل البنوك المركزية في ترويض التضخم 
من دون تحسين السياسات المالية

جيروم باول رئيس االحتياطي الفيدرالي وجون ويليامز الرئيس 
التنفيذي لالحتياطي الفيدرالي في نيويورك وواليل برينارد نائب 

رئيس مجلس محافظي االحتياطي الفيدرالي خالل حضورهم مؤتمرًا 
للبنوك المركزية في جاكسون هول بوالية وايومنغ األميركية

العال���م خزائنه���ا خال جائحة »كوفي���د-19« لدعم اإلقتص���ادات، لكن هذه 
الجهود س���اعدت في دفع معدالت التضخم لإلرتفاع إلى أعلى مس���توياتها 
منذ ما يقرب من نصف قرن، مما زاد من خطر ترسخ زيادة األسعار بوتيرة 

سريعة.
وترفع البنوك المركزية راهناً أسعار الفائدة، لكن دراسة جديدة، جرى 
تقديمها في ندوة »جاكسون هول« اإلقتصادية لمجلس اإلحتياطي اإلتحادي 
)البن���ك المرك���زي األميرك���ي( في مدينة كانس���اس، رأت أن س���معة البنوك 
المركزي���ة في مكافحة التضخم ليس���ت حاس���مة في مثل هذا الس���يناريو. 
وقال فرانشيس���كو بيانكي من جامعة جونز هوبكنز وليوناردو ميلوس���ي من 
فرع المركزي األميركي في ش���يكاغو »إذا لم يكن التشديد النقدي مدعوماً 
بتوقع التعديات المالية المناس���بة، فإن تدهور اإلختاالت المالية سيؤدي 

إلى زيادة الضغوط التضخمية«.
وذكرت الدراسة أن »نتيجة لذلك، ستنشأ حلقة مفرغة من إرتفاع أسعار 
الفائدة اإلسمية، وإرتفاع التضخم والركود اإلقتصادي وزيادة الديون... في 
هذا الوضع غير الصحي، من شأن التشديد النقدي في الواقع أن يؤدي إلى 

إرتفاع التضخم وإلى حدوث ركود تضخمي ضار بالمالية العامة«.
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في العام 2010م طلب محافظ البنك المركزي اليمني السابق والشخصية اإلقتصادية والمصرفية المعروفة في اليمن والوطن العربي، 
غ حينها إلصدار ث�مرة عمله، وأيقونة جهده، وخبراته في العمل  أحمد عبدالرحمن السماوي إعفاءه من جميع أعماله ومناصبه، وتفرَّ
الحكومي في اليمن، وللعلم، فالعالقة بين الكاتب وإبداعه كانت متوهجًة حتى أثناء عمله، وفي ذروة إنشغاالته، فقد أصدر العديد من 
الكتب حينها عن رحالته ومشاهداته للعالم، باإلضافة إلى كتٍب أخرى عن البنك المركزي اليمني عقب إستقالته من العمل كمحافظ 
للبنك المركزي، حيث أنتج قرابة )10( كتب تناولت موضوع المصارف واإلقتصاد والنظام المالي في اليمن، ومن خالل قراءة تلك الكتب 

الجميلة إسمًا ومضمونًا، والرشيقة سردًا وإخراجًا. في ما يلي نعرض أبرز تلك اإلصدارات كالتالي:

اإلقتصاد والـمصارف اليمنية

الدراسات واألبحاث والتقارير

الكتاب الأول:

 الم�صارف.. التاريخ والمالمح

أص���درت الطبعة األولى م���ن هذا الكتاب ف���ي العام 2013م، 
���ن العديد من  ث���م الطبع���ة الثانية ف���ي الع���ام 2020م، وقد تضمَّ
المواضيع الشّيقة، وإن لم يكن الكتاب موزعاً على أبواٍب وفصول، 
وإن�م���ا موّثقاً بطريقة التوثيق التسلس���لي مرحل���ًة ب�مرحلة، حيث 
إبت���دأ بالبداي���ات األولى للنقود والمصارف ف���ي العالم، ثم إنتقل 
إلى المصارف ومكاتب الصرافة في اليمن التي س���ردها تاريخياً 
ب���دءاً من فرع البنك الس���لطاني العثماني ف���ي الحديدة في العام 

1871م، م���روراً بالطفرة البنكية في )مس���تعمرة عدن البريطانية( 
حينذاك؛ أي في عش���رينيات الق���رن الماضي، ومن ثم إنتقل إلى 
البنوك الوطنية بعد قيام ثورتي 26 س���بتمبر/ أيلول 1962م و14 
أكتوبر/ تش���رين األول 1963م، والدور الوطني الذي قام به البنك 
اليمني لإلنش���اء والتعمير بصفته أول بنك ي�مني خالص، وأش���اد 
بذل���ك الدور وأيض���اً بدوره ودور لجنة النق���د اليمنية في إصدار 
عملٍة وطنية سواًء رياالت فضية أو ورقية، حيث كانت اليمن قبلها 
تتعامل بعماٍت خارجية، منها: رياالت الماريا تريزا النمسوية، أو 
الروبية الهندية، أو ش���لن ش���رق أفريقيا، أو الجنية اإلس���ترليني، 



85 Union of Arab Banks (November 2022)                      احتاد املصارف العربية  )تشرين الثاين/ نوفمرب  2022(

وغيرها.
وف���ي الش���ق اآلخر م���ن كتابه أيض���اً يتناول 
الكاتب ورق���ًة بحثية عنوانها »تجربة السياس���ة 
ف���ي  المصرف���ي  القط���اع  وإص���اح  النقدي���ة 
الجمهورية اليمنية« والتي س���بق وأن ألقاها في 
اإلجتماع ال�)19( لمجل���س محافظي المصارف 
المركزية ومؤسسات النقد العربية، والذي ُعِقَد 
ف���ي العاصم���ة اللبنانية )بيروت( في س���بتمبر/ 
أيل���ول 2005م، وتوّل���ى صن���دوق النق���د العربي 
طباعتها في كتاٍب منفصل.. وقد إش���تملت هذه 
الورقة على مامح السياسة النقدية في اليمن، 
ين الخارجي، واإلحتياطات النقدية  وموق���ف الدَّ
الداخلية والخارجية، وحجم التدخل في السوق 

المصرفي���ة اليمني���ة... إل���خ، والكتاب ه���و من القطع الوس���يط، 
م���ة بالص���ور الفوتوغرافية  ويحت���وي عل���ى )226( صفح���ة مدعَّ
وبع���ض الوثائق المهم���ة، وصدر عن دار الرائد للنش���ر والتوزيع، 
���ان، األردن الش���قيق، وق���د ترج���م ه���ذا الكت���اب إل���ى اللغ���ة  عمَّ
 Yemen's Experience in Monetary( :اإلنكليزية بعنوان
Policy and Banking Sector Reform(، وص���در تح���ت 

ذلك العنوان.

الكتاب الثاني:

 مفاهيم وم�صطلحات في الإقت�صاد/ والمال/ 

والم�صارف 

ص���درت الطبع���ة األول���ى من���ه ف���ي الع���ام 2019م، والطبعة 
الثاني���ة ف���ي الع���ام 2020م، ويحتوي هذا الكت���اب على ما يبحث 
عن���ه الباح���ث األكادي�مي أو اإلقتصادي، م���ن تعريفاٍت مهمة عن 
تل���ك القطاع���ات.. بدءاً بتعريف اإلقتصاد بش���كٍل ع���ام، ثم أورد 
تفريعاته فرعاً فرعاً، كاإلقتص���اد القائم على المعرفة، والميزان 
التجاري، ومي���زان المدفوعات، والناتج المحلي، والناتج القومي، 
ين العام، والقروض وأنواعها وطرق س���دادها، ومن ثم إنتقل  والدَّ
م وأنواعه وطرق  إلى الم���دارس اإلقتصادية في العال���م، والتضخُّ
عاجه ومكافحته، ودور السياسات النقدية والمالية، واإلنكماش 
اإلقتصادي، وأس���عار الص���رف وعوامل تحديد س���عر صرف أية 
عملة، والدور الذي يُؤديه سعر الصرف في الربط بين اإلقتصاد 
الوطن���ي واإلقتص���ادات الدولي���ة، ومن ث���م اإلدارة الرش���يدة في 
القط���اع المصرفي والتي إصطلح على تس���ميتها ب���� )الحوكمة(، 
ودوره���ا في تحقي���ق الش���فافية والنزاهة في العم���ل المصرفي، 
وتطبي���ق معايي���ر ب���ازل )1، 2، 3(، والبتكوين... إل���خ؛ ليصل إلى 
تعريف وتوضيح وس���ائل غس���يل األموال ومكافحة اإلرهاب، وكم 

حجم األموال المغسولة؟! وما هي مصادرها؟!

الكتاب الثالث: 

النقود والموروث اليمني قبل الإ�صالم حتى الع�صر 

الحديث

صدرت الطبعة األولى منه في العام 2016م، والثانية في العام 
2020م، وه���ذا الكت���اب يُعدُّ رديفاً للكتاب الموس���وعة )النقود في 
اليم���ن عب���ر العصور( الذي أص���دره البنك المرك���زي اليمني أثناء 
تول���ي المؤلف قيادته، وق���د ت�ميَّز كتابنا هذا أن���ه لفت في بداياته 
إلى المقارنة بأن إختراع النقود وكيفية إشعال النار يُعّدان من أبرز 
اإلنجازات البش���رية، ُمثّمناً الدور الكبير للنقود في الماضي، حيث 

كانت تُعد كوزارات اإلعام في عصرنا الحاضر.

الكتاب الرابع:

 المالية العامة ومالمح في التاريخ المالي لليمن 

ص���درت طبعت���ه األولى ف���ي الع���ام 2017م والثانية ف���ي العام 
2020م، ويُع���د هذا الكت���اب وثيقًة تاريخيًة مهمة عن نظام المالية 
العامة لليمن، لكونه أول توثيٍق حقيقّي لهذا النظام؛ نظراً إلى عدم 
ق الُكتَّ���اب والباحثين اإلقتصاديين إلى ذكر هذا النظام؛ اللهم  تطرُّ
إال من إشاراٍت بسيطة، أو نزٍر قليل ما بين كلماٍت وسطوٍر عابرة.
وكعادة األس���تاذ أحمد عبدالرحمن السماوي؛ فقد قام بتطعيم 
كتاب���ه هذا بالعديد من المقتطفات الش���ّيقة لحوادث حدثت خال 
عص���ور وأزمنة من التاريخ المالي في اليمن، منها: وريقة المرتب، 
حكومة المتوحش���ين في روما، األرش���يف المسماري، حقيبة وزارة 
المالي���ة ب���دالً م���ن حقيبة الس���فر وغيره���ا.. والكتاب م���ن القطع 
الوسيط ويحتوي على )350( صفحة، وصدر عن دار الرائد للنشر 

ان، األردن الشقيق. والتوزيع، عمَّ
أ. محم���د عل��ي ثام���ر
كاتب وباحث م��ن اليم��ن
E-mail: ezzthamer81@gmail.com
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األخبار والمستجدات

بع�������د مش�������وار طويل زاد ع�������ن 30 عامًا في إتحاد المصارف العربي�������ة غادرتنا إلى رحمة اهلل تعالى الزميل�������ة رفقة الحوت قليالت، إثر 
معاناتها مع المرض. وكانت الفقيدة قد عملت في إدارتي المؤتمرات والعالقات العامة، وكانت مثااًل للموظفة الملتزمة والمجتهدة 

ومساهمة فاعلة في نجاحات اإلتحاد ورفيقة وزميلة تركت برحيلها األسى والحزن لمن رافقها وعرفها.
رفقة.. سنفتقدك دائمًا بابتسامتك ومحبتك وحضورك الباقي بيننا.

إنا هلل وإنا إليه راجعون.

الزميلة رفقة الحوت قليالت 
إلى رحمة اهلل






