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بريوت- �شارع مار اليا�س
بناية حّداد وعيتاين - الطابق التا�شع

تلفاك�س: 01-360340  
خليوي 745451 - 03

�س.ب: 6497 - 14 بريوت لبنان
E-mail: h_addawra@hotmail.com

www.ad-dawra.com

التوزيع العام: 
�شركة النا�شرون لتوزيع ال�شحف واملطبوعات �س.م.م.

تلفاك�س: 01-277007-277088

�شة جملة اقت�شادية عربية متخ�شّ
اأ�شبوعّية ت�شدر موؤقتًا كل �شهر

�شعر الن�شخة
لبن����ان: 7500 ل.ل. – الأم����ارات: 25 درهم - ال�سعودية؛ 
25 ري����ال - البحري����ن: 2.5 دين����ار - قط����ر: 25 ري����ال - 
الكويت: 2 دينار - ُعمان: 2.5 ريال – م�سر: 10 جنيهات 
7 دنان����ر – املغ����رب: - 70 دره����م – ليبيا: 9  – تون�����س: 

دنانر.

�ساحب الإمتياز- امل�سرف العام: 
ه�شام عبد احلميد كركي

املدير امل�سوؤول: 
حممد حمي الدين اجلمل

العالقات العامة: 
وائل الأعور

اإخراج فني وطباعة:

في هذا العدد

يحت����ّل قطاع امل�سارف، ل �سّيم����ا املوؤمتر امل�سريف العربي ال�سنوي لعام 2015  »خارطة طريق 
لل�سم����ول املايل 2015-2020«، م�ساحة ل باأ�س به����ا من �سفحات هذا العدد، نظرًا لأهمية القطاع 
ب�سكل عام، كرافد اأ�سا�س لتو�سيع امل�ساركة يف النظام املايل، ودور ال�سمول املايل التنموي، كمفهوم 
حدي����ث يف تطوي����ر الإن�سان وحت�س����ن امل�ستوى املعي�س����ي، وتعزيز تكاف����وؤ الفر�س ومتوي����ل امل�ساريع 
ال�سغرة واملتو�سط����ة واملتناهية ال�سغر واحلد من الفقر وم�ستويات البطالة، ومواجهة التحديات 

التي تواجه املنطقة العربية باأ�سكالها املختلفة.
كم����ا يت�سمن العدد مقابالت مع كل م����ن رئي�س احتاد امل�سارف العربية حممد بركات، رئي�س 
رابطة امل�سارف العراقية اخلا�سة وديع احلنظل ومدير عام �سركة ADS �سيكوريتيز فيليب غامن

وبالإ�ساف����ة اىل تغطية وافية لعدد من املوؤمت����رات امل�سرفية واملالية يف لبنان والدول العربية، 
يت�سم����ن الع����دد درا�سة حول الطاقة املتج����ددة يف البلدان العربية، يف اأج����واء القمة العاملية لطاقة 

امل�ستقبل.
كم����ا ي�سمل الع����دد الأبواب الثابتة م����ن اأخبار امل�س����ارف، الأعمال، ال�س����ركات، التكنولوجيا، 

ال�سياحة وال�سفر وجديد ال�سيارات.  

جميع املرا�شالت باإ�شم امل�شرف العام
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64.7  مليون دوالر أرباح 
»الخليج الدولي« في 9 أشهر

حقق بن���ك �خلليج �لدويل �ص���ايف �أرباح موحدة بل���غ 64.7 مليون دوالر بعد 
��صتقط���اع �ل�صر�ئب، خالل �ل�صهور �لت�صع���ة �الأوىل من هذ� �لعام �ملنتهية يف 30 
�صبتم���ر 2015، مقارنة باأرباح نف�س �لفرتة من �لع���ام �ملا�صي �لتي بلغت 72.7 

مليون دوالر.
وبح�صب �لبيانات �ملالية للبنك، فقد بلغ �صايف �لربح بعد ��صتقطاع �ل�صر�ئب 

خالل �لربع �لثالث من �لعام 17.4 مليون دوالر.
وبل���غ �إجمايل �لدخ���ل 223.8 ملي���ون دوالر، وفقًا لبيان �تطلع���ت "مبا�صر" 
عل���ى ن�صخة منه، بزيادة مقد�ره���ا 23.1 مليون دوالر �أو ما يعادل %12، مقارنة 
بنف����س �لفرتة من �لع���ام �ل�صابق، وتعك�س �لزيادة يف كل فئ���ات �لدخل �الأ�صا�صية 
�لنج���اح �ملتز�ي���د يف تنفيذ ��صرت�تيجية �لبنك �جلدي���دة �لهادفة �إىل تعزيز بنك 
�خلليج �لدويل كبنك ر�ئد يف تقدمي �خلدمات �مل�صرفية �ل�صاملة �لتي تركز على 

�لعمالء.
فيم���ا بل���غ �صايف دخ���ل �لفو�ئد 
لالأ�صه���ر �لت�صع���ة �الأوىل م���ن ه���ذ� 
�لع���ام 139 ملي���ون دوالر، بارتف���اع 
ق���دره 22 ملي���ون دوالر �أو ما يعادل 
%19 مقارن���ة بنف����س �لف���رته م���ن 

�لعام �ملا�صي.

»الكويت الوطني - مصر« يحقق 
445.6 مليون جنيه أرباحًا صافية

حقق بنك )�لكوي���ت �لوطني- م�صر(، ع�صو 
جمموع���ة بن���ك �لكويت �لوطن���ي، �أرباح���ًا �صافية 
قدره���ا 445.6 ملي���ون جنيه م�صرى ف���ى �الأ�صهر 
�لت�صعة �الأوىل من �لعام 2015، مقارنة مع 273.5 
ملي���ون جنيه فى �لفرتة نف�صها م���ن �لعام �ملا�صي، 
بنم���و بلغ 62.9 %. ومن���ت �ملوج���ود�ت �الإجمالية 
لبن���ك �لكوي���ت �لوطني- م�ص���ر بو�ق���ع 60.6 % 
على �أ�صا�س �صنوى لتبلغ 36.7 مليار جنيه م�صرى 
كم���ا فى نهاي���ة �صبتم���ر 2015، مقارنة مع 22.9 
ملي���ار جنيه م�ص���رى فى �لفرتة نف�صه���ا من �لعام 

�ملا�ص���ي. كم���ا �رتفعت ود�ئع �لعم���الء �الإجمالية خالل هذه �لف���رتة بو�قع 56.1 % 
لتبل���غ 30.9 مليار جنيه م�صري، مقارنة مع 19.8 مليار جنيه فى �لفرتة نف�صها فى 

�لعام �ملا�صي.
 ور�أى �لرئي����س �لتنفي���ذى ملجموع���ة بنك �لكويت �لوطنى ورئي����س جمل�س �إد�رة 
بن���ك �لكويت �لوطن���ي- م�صر ع�صام جا�صم �ل�صق���ر، �أن �لنمو �لقوى �لذى يحققه 
�لبن���ك ف���ى م�صر، يوؤكد جناحه فى تعزيز موقعه فى �ل�ص���وق �مل�صرية وتقدمي �أرقى 
�خلدمات �مل�صرفية لعمالئه، مبا يعك�س مكانة بنك �لكويت �لوطنى �لر�ئدة �إقليميا 
و�صمعت���ه �ملرموق���ة عامليا، كم���ا توؤكد هذه �لنتائ���ج جناح ��صرت�تيجي���ة بنك �لكويت 
�لوطن���ى �خلارجية، و�لتى متثل �ل�صوق �مل�صرفية �مل�صرية �إحدى ركائزها، نظر� ملا 

تتمتع به من فر�س منو و�عدة و�آفاق �إيجابية. 

بنك البحرين الوطني يحقق أرباحا 
صافية تزيد عن 115 مليون دوالرًا 

حق���ق بنك �لبحري���ن �لوطني �أرباح���ًا �صافية 
بلغ���ت 43،36 ملي���ون دين���ار بحرين���ي )115،32 
مليون دوالر �أمريكي( للت�صعة �أ�صهر �ملنتهية بتاريخ 
30 �صبتم���ر 2015 مقاب���ل مبل���غ 42،16 ملي���ون 
دين���ار بحرين���ي )112،13 ملي���ون دوالر �أمريكي( 
لنف�س �لفرتة من �لعام �ملن�صرم، �أي بزيادة قدرها 
%2،8. و�صج���ل �لبن���ك يف �لرب���ع �لثال���ث من عام 
2015م، �ص���ايف �أرباح بلغ���ت 13،69 مليون دينار 
بحرين���ي )36،41 ملي���ون دوالر �أمريك���ي( مقابل 
مبل���غ 13،42 مليون دينار بحريني )35،69 مليون 

دوالر �أمريكي( لنف�س �لفرتة من �لعام �ملا�صي.
وق���د مت �عتم���اد �لنتائج �ملالي���ة خالل �جتماع جمل����س �الإد�رة �ل���ذي عقد بتاريخ 
21 �أكتوب���ر 2015 برئا�صة رئي�س جمل�س �إد�رة �لبن���ك فاروق يو�صف خليل �ملوؤيد �لذي 
ع���ر عن �صعادت���ه �إز�ء �لنتائج �ملالية �لتي حققها �لبنك، كم���ا وتوجه بال�صكر لالإد�رة 
�لتنفيذي���ة وجمي���ع �لعاملني بالبنك عل���ى تفانيهم وجهودهم �لدوؤوب���ة، وتقدم بال�صكر 

للزبائن على عالقاتهم �لطيبة وثقتهم �لكبرية بالبنك. 
وتعليقًا على �أد�ء �لبنك، �أو�صح عبد�لرز�ق �لقا�صم، �لرئي�س �لتنفيذي وع�صو جمل�س 
�إد�رة بن����ك �لبحري����ن �لوطني: "لقد حقق �لبنك منوً� ثابت����ًا يف �أن�صطة �الأعمال و�لربحية 

و�لذي جاء نتيجة ملرونة �أعمال �لبنك وذلك رغم حتديات بيئة �ل�صوق �ل�صعبة."

بنك الخليج يحقق 6. 29 مليون دينار 
أرباًحا صافية في 9 أشهر

�أعلن بن���ك �خلليج ، حتقيق���ه �أرباًحا �صافية 
بلغت 6. 29 مليون دينار يف �الأ�صهر �لت�صعة �الأوىل 
م���ن �ل�صن���ة �حلالي���ة بربحي���ة قدره���ا 10 فلو�س 
لل�صه���م �لو�ح���د بزي���ادة ن�صبته���ا 12 يف �ملئة عن 

�لفرتة ذ�تها من �لعام �ملا�صي.
وعز� �لبنك يف بيان �ل�صبب �الأ�صا�صي لتحقيق 
�لنمو يف �صايف �لرب���ح لالأ�صهر �لت�صعة �الأوىل �إىل 
�رتف���اع �ص���ايف �الإير�د�ت م���ن �لفو�ئ���د و�لر�صوم 

وغريها من �الإير�د�ت.
و�أ�ص���اف �أن �إجم���ايل �أ�ص���ول �لبن���ك بل���غ 4. 

5 ملي���ار دينار يف نهاية �صبتم���ر �ملا�صي �أي بزيادة ن�صبته���ا 4 يف �ملئة مقارنة بال�صنة 
�ل�صابق���ة يف حني بلغ �إجمايل حقوق �مل�صاهم���ني 529 مليون دينار بزيادة ن�صبتها 4 يف 

ا مقارنة بال�صنة �ل�صابقة. �ملئة �أي�صً
ونقل �لبيان عن رئي�س جمل�س �إد�رة بنك �خلليج عمر �لغامن قوله �أن بنك �خلليج 
و��ص���ل تقدمه بخطى ثابتة خالل �الأ�صهر �لت�صعة �الأوىل من �ل�صنة �حلالية �ذ ��صتطاع 
حتقيق منو بلغت ن�صبته 7 يف �ملئة يف �الإير�د�ت �ل�صغيلية و12 يف �ملئة يف �صايف �لربح.
و�أ�ص���اف �لغ���امن �أن ه���ذ� �لنمو يف موؤ�ص���ر�ت �لبنك ج���اء مدفوعا بنم���و قوي يف 

�خلدمات �مل�صرفية �ل�صخ�صية مبا يتو�فق مع توجهات �لبنك �ال�صرت�تيجية.

 عمر الغامن

ع�صام جا�صم ال�صقر

عبد الرزاق القا�صم
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�أطل���ق فرن�صبنك يف طر�بل����س بطاقة �إئتمان جديدة ومتطورة لنقابة �ملهند�ص���ني، وتوقيع بروتوكول تعاون مع 
نقاب���ة �ملحام���ني، وهي خطوة متقدمة عل���ى �صعيد حتقيق �ملزيد من �النفتاح باجت���اه �لعا�صمة �لثانية، ف�صال عن 
تعزي���ز �لتو��ص���ل و�لتعاون و�ل�صر�كة ب���ني فرن�صبنك ونقابات �مله���ن �حلرة ويف مقدمهت���م �ملهند�صني و�ملحامني، 

و�ل�صعي �ىل تاأمني خدمات ومنتجات وبر�مج  م�صرفية متقدمة.
�إ�صتهلت �الد�رة �ملركزية ل�فرن�صبنك برئا�صة �ملدير �لعام ندمي �لق�صار، وع�صوية �الأمني �لعام نبيل �لق�صار، 
و�ملدير �لعام �مل�صاعد ومدير �لفروع فيليب �حلاج، ومديرة ق�صم �لبطاقات �الئتمانية ملى �لديك، و�ملدير �الإقليمي 
يف �ل�صم���ال نزيه �ل�صعر�ين، ومدير �ملنتجات و�خلدمات �إيلي �صمعان وع���دد من �ملدر�ء وروؤ�صاء �الق�صام، جولتها 
يف طر�بل����س بزيارة نقابة �ملهند�صني حيث كان يف �ال�صتقبال �لنقيب ماريو�س بعيني، و�لنقيبني �ل�صابقني جوزيف 

�إ�صحاق وعبد�ملنعم علم �لدين، وعدد من �أع�صاء جمل�س �لنقابة.
وعق���د �لطرف���ان �إجتماعا �أعلن خالله �الأ�صتاذ ن���دمي �لق�صار �إطالق بطاقة �إئتم���ان جديدة، عِمل �مل�صرف 
عل���ى تطويره���ا خ�صي�ص���ا لنقابة �ملهند�ص���ني، وبالتايل، ق���ّدم �لق�صار �ىل �لنقي���ب بعيني بطاقت���ني، �الأوىل هي 
 MasterCard حتم���ل �صعار نقابة �ملهند�صني وهي بال���دوالر �الأمرييكي، و�لثانية هي MasterCard Platinum

World  وهي باليورو.
من جهتها �أ�صارت ملى �لديك �ىل �أن �ل�صريحة �لذكية يف بطاقة �الإئتمان تت�صمن كل �ملعلومات عن �ملهند�صني، 

بالتعاون مع �لنقابة مبا فيها �ملعلومات �ل�صخ�صية و�لهند�صية، وهذ� �لرنامج يتم �إطالقه الأول مرة يف لبنان.
كم���ا �أعلن �لنقيب بعيني �ىل �أن كامل �حلركة �لنقدي���ة يف �لنقابة �صتتحول �ىل فرع فرن�صبنك �ملوجود فيها، 

الفتا �ىل �أن برنامج �لعمل �ملتعلق بالبطاقة �صيتم �إطالقه مطلع �لعام �جلديد.
م���ن ثم، �إنتق���ل وفد �الد�رة �ملركزي���ة ل�فرن�صبنك �ىل نقاب���ة �ملحامني حي���ث كان يف �إ�صتقبالهم �لنقيب فهد 
�ملقدم و�أع�صاء جمل�س �لنقابة، وجرى توقيع بروتوكول تعاون خالل �إحتفال �أقيم بح�صورعقيلة وزير �لعدل �أ�صرف 

ريفي �ملحامية �صليمة �أديب ريفي، ونقباء �صابقني وحمامني.
ويهدف �لروتوكول �ىل ح�صول �ملحامني على ت�صهيالت على �صعيد �اليد�عات وبطاقات �الئتمان و�لقرو�س 
�ل�صكني���ة و�ملكتبي���ة و�ل�صخ�صية وبفائ���دة �أقل، و�ىل تقدمي فرن�صبن���ك خدمة �لر�صائل �لق�ص���رية للنقابة، وزيادة 
�لفائدة على �اليد�عات، وتخفيفها على بطاقات �الئتمان، ف�صال عن قيام فرن�صبنك برتكيب �آلة �صحب �أمو�ل يف 

مقر �لنقابة، وتخ�صي�س موظف من قبله لدفع �لر�صوم �ملالية للمحامني يف دو�ئر �ملالية.
وع���ّر �لنقيب �ملقدم ع���ن "�عتز�ز طر�بل�س با�صتقب���ال �أبناء عائلة �لق�صار �لعريق���ة يف �لوطنية و�القت�صاد 
و�لعمل �لعام و�أعمال �خلري، الفتا �ىل �أن �لروتوكول هو ثمرة جهود �صاهم بها زمالء من �أع�صاء جمل�س �لنقابة، 
و�لدكتورة لبنى م�صقاوي، وهو �صيكون فاحتة خري ل�صنة ق�صائية حتفل باالإجناز�ت و�لتقدميات للزمالء �ملحامني."
م���ن جهت���ه، ر�أى �لق�صار �أن "�لروتوكول ي�صكل ر�فد� ��صا�صيا يف جهود م�صرفنا �لر�مية �ىل مو�كبة زبائننا 
و��صتب���اق حاجاته���م، و�إر�صاء وتطوير �صر�ك���ة ��صرت�تيجية ملا فيه �لفائ���دة �مل�صرتكة لهم ولن���ا، مرحبا بان�صمام 
نقاب���ة �ملحام���ني �ىل هذه �ل�صر�كة �لتي لها موقعا خا�صا يف عقلنا وقلبنا ووجد�ننا، وجتمعنا معها عالقة ممتازة، 
ونعززه���ا �لي���وم على نطاق �أ�صمل بتوقيع هذ� �لروتوكول ونحر�س من خالله �أن نوفر ملجتمع حمامي �ل�صمال �صلة 

متكاملة من �خلدمات و�ملنتجات و�لر�مج �مل�صرفية �ملتقدمة، يف �إطار خدمة متميزة وباأف�صل �ل�صروط."

فرنسبنك يطلق بطاقة إئتمان لنقابة المهندسين 
ويوقع بروتوكواًل مع نقابة المحامين

ار ونقيب املهند�صني ويوّقع الربوتوكول مع نقيب املحامنيندمي الق�صّ

حق���ق �لبنك �الإ�صالم���ي �الأردين �رتفاع���ًا يف �الأرباح 
دوالر  ملي���ون   49،6 �إىل  و�ص���ل    2015/9/30 حت���ى 
بع���د �ل�صريب���ة مقاب���ل ح���و�يل46،7 ملي���ون دوالر حت���ى 
2014/9/30 وبن�صب���ة منو بلغ���ت حو�يل6،1 %  ، وبلغت 
�الأرب���اح قب���ل �ل�صريبة ح���و�يل 76،0 ملي���ون دوالر مقابل 

66،4 مليون دوالر وبن�صبة منو بلغت حو�يل14،4%.
ور�أى �الأ�صت���اذ عدنان �أحمد يو�ص���ف - رئي�س جمل�س 
�لتنفي���ذي  �لرئي����س  �الأردين،  �الإ�صالم���ي  �لبن���ك  �إد�رة 
ملجموع���ة �لرك���ة �مل�صرفي���ة "�إن نتائ���ج �أعم���ال �لبن���ك 
�الإ�صالم���ي �الأردين حت���ى نهاي���ة �لرب���ع �لثالث م���ن �لعام 
�حل���ايل  توؤك���د على قوة �لو�ص���ع �ملايل و�الئتم���اين للبنك 
وجن���اح �صيا�صته �حلكيمة �لتي تعتم���د �إد�رة فعالة وكفاءة 
عالي���ة يف �إد�رة �ملخاط���ر و�ملحافظ���ة عل���ى مكانه مميزة 
ب���ني �لبن���وك �لعامل���ة يف �الأردن، م�صي���دً� بجه���ود �الد�رة 
�لتنفيذية وجمل����س �الد�رة و�ملوؤ�ص�صات و�لهيئات �لر�صمية 
و�لبن���ك �ملرك���زي �الأردين يف �الرتقاء بالنظ���ام �مل�صريف 
�الأردين و�مل�صرفي���ة �الإ�صالمية ودعمه���ا وتطورها، موؤكد� 
مو��صل���ة �لبن���ك تنفيذ خطت���ه �ال�صرت�تيجية �لت���ي �أثبتت 

حتى �الآن جناحا كبري�".
 وح���ول �برز �ملوؤ�ص���ر�ت �ملالي���ة �أكد �الأ�صت���اذ مو�صى 
�صحادة - �لرئي�س �لتنفيذي، �ملدير �لعام للبنك �الإ�صالمي 
�الأردين"�إن �لنتائ���ج �ملالي���ة �لت���ي حققه���ا م�صرفنا حتى 
2015/9/30 حقق���ت من���وً� يف خمتل���ف بنودها ليحافظ 
�لبنك عل���ى مكانته �مل�صرفية �ملمي���زة يف �لعمل �مل�صريف 
�الإ�صالم���ي و�لد�عم���ة لالقت�ص���اد �لوطن���ي و�ملتو�فقة مع 
�ل���روؤى و�الأه���د�ف �ملع���دة و�لت���ي �نعك�ص���ت �إيجاب���ا على 
�ملوؤ�صر�ت �ملتحققة لهذه �لفرتة،  فقد بلغت ن�صبة �لنمو يف 
موجود�ت �لبنك مبا فيها )ح�صابات �ال�صتثمار �ملخ�ص�س 
بالوكال���ة(  �ال�صتثم���ار  وح�صاب���ات  �ملقار�ص���ة  و�صن���د�ت 
ح���و�يل6،4 % لت�ص���ل �إىل حو�يل5،8 ملي���ار دوالر مقابل 
5،5 ملي���ار دوالر يف نهاية عام 2014 بزيادة بلغت حو�يل 

347 مليون دوالر".

أرباح »اإلسالمي األردني« 
إلى 49,6 مليون دوالر

 مو�صى �صحادة



أخبار - مصارف

�لدورة �القت�سادية - كانون �أول/دي�سمرب 62015

" البركة المصرفية " تحقق 214 مليون صافي 
أرباح لألشهر التسعة األولى من العام 2015 

اأعلن���ت جمموعة الربكة امل�سرفية �ش.م.ب )ABG(، املجموع���ة امل�سرفية الإ�سالمية، عن حتقيق 
�س���ايف اأرب���اح قدره 214 ملي���ون دولر اأمريكي لالأ�سهر الت�سع���ة الأوىل من الع���ام 2015، بزيادة قدرها 
%3 ع���ن نف�ش الفرتة م���ن العام املا�سي. وتاأثرت ن�سبة منو الأرباح بارتفاع قيمة الدولر الأمريكي مقابل 
العمالت املحلية يف بع�ش الدول التي تعمل بها املجموعة. واإذا ما مت ا�ستبعاد تاأثريات انخفا�ش العمالت، 
�سوف ت�سل ن�سبة منو الأرباح اإىل %19 . وارتفع �سايف الأرباح الت�سغيلية بن�سبة %12 ليبلغ 333 مليون 
دولر اأمريك���ي خالل نف�ش الفرتة. وحققت بنود امليزانية زيادات معتدلة، حيث ارتفع جمموع املوجودات 
بن�سب���ة %2 وجمموع التموي���الت وال�ستثمارات بن�سبة %2 يف نهاية �سبتم���رب  2015 وذلك باملقارنة مع 
نهاية دي�سمرب 2014. وتوؤكد هذه النتائج موا�سلة املجموعة حتقيق النتائج املتميزة وفقًا لال�سرتاتيجيات 
الناجح���ة التي تنفذها وبرامج الأعمال املو�سوعة ا�ستن���ادًا اإىل م�سادر الدخل امل�ستدامة وتو�سيع قاعدة 
العم���الء م���ن خالل زيادة ع���دد الفروع مما اأ�سهم يف زي���ادة الأعمال ب�سورة ملحوظ���ة بالرغم من تاأثر 

النتائج ب�سعر �سرف العمالت والأو�ساع املالية والقت�سادية الإقليمية والعاملية.   
وبه���ذه املنا�سبة، اأعرب ال�سيخ �سالح عبد اهلل كام���ل رئي�ش جمل�ش اإدارة جمموعة الربكة امل�سرفية 
ع���ن ارتياحه للنتائج املالي���ة اجليدة التي حققتها املجموعة خالل الأ�سهر الت�سعة الأوىل من العام 2015 
، خا�س���ة واأنها قد حتققت يف ظ���ل تباطوؤ النمو القت�سادي العاملي وتوا�سل ع���دد من املخاطر ال�سيا�سية 
والقت�سادي���ة املحيط���ة بدول املنطقة. وقد انتهجت املجموعة منذ البداي���ة نهج يت�سم بالتحوط واحلكمة 
يقوم على موا�سلة ا�سرتاتيجيات النمو والتو�سع احلذر مع الرتكيز على نوعية الأ�سول وبنف�ش الوقت بناء 

القدرات الب�سرية والفنية واملادية التي تعزز قدرات املجموعة يف مواجهة �ستى املخاطر. 
 م���ن جانب���ه، اأكد عبد اهلل عمار ال�سعودي نائ���ب رئي�ش جمل�ش اإدارة املجموع���ة: "اإن النتائج املالية 
والت�سغيلي���ة الت���ي حققناها خ���الل الأ�سهر الت�سع���ة الأوىل من الع���ام 2015 تعترب جيدة ب���كل املقايي�ش،  
اآخذين بع���ن العتبار اأو�ساع الأ�سواق امل�سرفية الإقليمية والعاملية  وتباطوؤ النمو القت�سادي يف البلدان 
الرئي�سية. ونود اأن نوؤكد اأن �سيا�ساتنا واأن�سطتنا التمويلية وال�ستثمارية خالل الفرتة املا�سية كانت ن�سطة 
ورك���زت على ا�ستثم���ار الفر�ش املتولدة من الأو�س���اع الراهنة منطلقن يف ذلك من م���ا منلكه من موارد 
كب���رية و�سبك���ة جغرافية وا�سع���ة، اإل اأن طابع النتقاء ال���ذي اتبعناه، واحلذر ال���ذي اتبعته املجموعة  يف 

الأ�سواق ومع العمالء  ب�ساأن تنفيذ براجمها التمويلية وال�ستثمارية  حقق النتائج الإيجابية املرجوة".
و�س���رح الأ�ستاذ عدن���ان اأحمد يو�سف الرئي����ش التنفيذي للمجموعة "لق���د واجهت جمموعة الربكة 
امل�سرفي���ة خالل الأ�سه���ر املا�سية جمموعة من التحديات واأبرزها هو انخفا�ش العمالت يف بع�ش الدول 
التي تعمل فيها وحدات املجموعة مما اأثر على معدلت منو بنود امليزانية والدخل، حيث اإن �سايف الدخل 
�سريتف���ع بن�سب���ة %19 خ���الل الأ�سهر الت�سعة الأوىل من الع���ام 2015 لو مت ا�ستبع���اد تاأثريات انخفا�ش 
العمل���ة. وق���د ا�ستطعنا التعوي����ش عن هذا التاأثري من خ���الل زيادة حجم الأعم���ال يف وحدات املجموعة 

ب�سورة ملحوظة. 

�صالح كامل
�صبيح امل�صري

د. حممود حميي الدين

عبد اهلل ال�صعوديعدنان يو�صف

البنك العربي: 615.1 مليون 
دوالر أرباحًا خالل 9 اشهر

حق���ق البن���ك العرب���ي اأرباح 
بع���د ال�سرائ���ب ُتقدر ب���� 615.1 
مليون دولر مقابل 614.2 مليون 
دولر ع���ن نف�ش الف���رتة من العام 
املا�س���ي، كم���ا بلغت الرب���اح قبل 

ال�سرائب 818.7 مليون دولر.
وع���زز هذا النم���و يف الرباح 
مركزه امل���ايل حيث بلغ���ت حقوق 
امللكي���ة 8.2 ملي���ار دولر بنهاي���ة 

�سبتمرب 2015.
ه����ذا وارتفعت اجم����ايل الت�سهيالت الئتماني����ة لت�سل اإىل 23.6 
مليار دولر وودائع العمالء34.8  مليار دولر بنهاية �سبتمرب 2015.

وبا�ستثن���اء اثر التغ���ري يف اأ�سع���ار ال�سرف، اأظه���رت حمفظة 
الت�سهي���الت الئتماني���ة و ودائع العمالء ارتفاع���ا بن�سبة %2 و 5% 

على التوايل مقارنة مع نف�ش الفرتة من العام ال�سابق.
وتعليقًا على هذه النتائج، �سرح �سبيح امل�سري، رئي�ش جمل�ش 
اإدارة البن���ك اأن اداء البن���ك خالل هذه الفرتة يوؤك���د متانةالأ�س�ش 
الت���ي يق���وم عليه���ا البن���ك وا�ستم���راره يف تنفي���ذ روؤيت���ه الطموحة 
به���دف حتقيق منو م�ست���دام من خالل جودة اخلدم���ات واملنتجات 
الت���ي يقدمها ومن خ���الل الرتكيز عل���ى العم���ال ال�سا�سية للبنك 
وال�ستف���ادة م���ن الفر����ش املتاحة يف جمي���ع مناطق تواج���د البنك 

حمليًا وخارجيًا.

أول عربي نائبًا لرئيس البنك الدولي
اأ�س���در البن���ك الدويل ق���رارًا 
حمي���ى  حمم���ود  الدكت���ور  برتقي���ة 
الدي���ن وزير ال�ستثم���ار الأ�سبق اإىل 
من�سب النائب الأول لرئي�ش البنك 
والأمم  امل�ستدام���ة  التنمية  ل�س���وؤون 
املتح���دة وامل�ساركات، كاأول م�سري 
وعرب���ي يت���وىل املن�س���ب يف تاري���خ 
البنك،عل���ى اأن يب���داأ مهام من�سبه 

اجلديد بداية العام املقبل.
وكان حميي الدين، قد التحق بالبنك الدويل عام 2010 كاأول 
مدي���ر م�سري وعربي يف تاريخ البنك، ثم ع���ن عام 2013 مبعوثًا 
لرئي����ش البنك ل�س���وؤون الأهداف الألفية للتنمي���ة وعمليات متويلها، 
وف���ى العام التايل عن اأمينًا عامًا ملجموع���ة البنك الدويل وم�سوؤوًل 
عن متابعة تنفي���ذ ومتويل البنك الدويل لإج���راءات م�ساندة الدول 
لتحقي���ق اأهداف الأجن���دة اجلديدة للتنمية واملق���رر تنفيذها بداية 

من العام املقبل، وحتى عام 2030.
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اأق���ام فرن�َسبن���ك حف���ل ت�سلي���م جوائز 
لثالث���ة فائزي���ن يف حمل���ة قر����ش ال�سي���ارة 
اجلدي���دة، يف مق���ر امل�س���رف الرئي�سي يف 
احلمرا ، بح�سور مديرعام م�ساعد، ورئي�ش 
دائ���رة التجزئة و�سبكة الفروع يف فرن�َسبنك 
فيلي���ب احلاج، ومدي���ر املنتجات واخلدمات 
امل�سرفي���ة لالأف���راد اإيلي �سمع���ان، وممثلي 
امل�س���رف، والفائزي���ن، وممثل���ي �س���ركات 

ال�سيارات التي ا�ستح�سل منها الفائزون على �سياراتهم.
وكان����ت حملة قر�����ش ال�سيارة اجلديدة ق����د اأُطلقت يف 15 حزي����ران وا�ستمرت لغاية 
نهاي����ة اأيلول يف ف����روع فرن�َسبنك املنت�سرة على جميع الأرا�سي اللبناين، حيث جرت خالل 
ه����ذه الفرتة �سحوب����ات �سهرية ثالث حتت اإ�س����راف مديرية اليان�سي����ب الوطني اللبناين 

يف اآب، اأيل����ول، وت�سري����ن الأول، خّولت املقرت�ش 
امل�سارك����ة يف امل�سابق����ة واإمكاني����ة احل�سول على 
جوائزه����ا القيمة. وعل����ى اأثره، اأعل����ن فرن�َسبنك 
عن اأ�سماء الرابحن الثالث وهم ال�سيدة كاثرين 
لوي�ش ق����زي وال�سيدة األي�ش وليام �سويري وال�سيد 
اإيل����ي دب�ش. و قد قام فرن�َسبنك بت�سديد مبلغ 20 

األف دولرا امريكيا من قيمة قر�ش كل منهم.
يف هذا ال�سي���اق، اأ�سار احلاج اإىل اأن "هذا 
القر�ش اجلديد منح الفر�سة للمقرت�ش �سراء �سيارة جديدة باأف�سل ال�سروط، وتق�سيط 
الدفع���ات ملدة ت�س���ل اإىل 5 �سنوات، وبفائدة متدنية، مع دفعة اأوىل ت�سل اىل حّد 25% 
م���ن قيمة ال�سيارة،" موؤك���دا اأن اإقبال العمالء على قرو�ش ال�سي���ارات يف فرن�َسبنك قد 

تنامى بن�سبة كبرية عن العام الفائت.

نّظ���م معه���د با�س���ل فليح���ان املايل 
والقت�سادي التابع لوزارة املال اللبنانية، 
ور�س���ة عم���ل ع���ن "التحقيق���ات املالي���ة 
وارتباطها با�سرتداد املوجودات"، نظمها 
بالتعاون مع م�سروع نقل خربات املغرتبن 
برنام���ج   -TOKTEN( اللبناني���ن 
الأمم املتحدة المنائ���ي وجمل�ش المناء 
والعمار( ومكت���ب الأمم املتحدة املعني 

 .)UNODC(  باملخدرات واجلرمية
اللبن���اين  اخلب���ري  الور�س���ة  واأدار 

يف العدال���ة اجلنائية م���ن  UNODCالدكتور بدر البّنا وتّخلل���ت احللقات مداخالت 
خل���رباء لبناني���ن يف املج���الت الت�سريعي���ة واجلنائي���ة وامل�سرفية، ربط���وا الربنامج 

التدريبي بالواقع اللبناين.
وا�س���اءت الور�سة على اآخر امل�ستجدات واأف�س���ل املمار�سات يف جمال التحقيقات 
املالي���ة وقن���وات احل�سول عل���ى املعلوم���ات والأدّلة وتتب���ع الأ�سول الإجرامي���ة،  واإىل 
مناق�س���ة التحديات اجلدي���دة التي تواجه التحقيق���ات املالية من النواح���ي القانونية 

والجرائية واملالية. 
واأتاح���ت الور�س���ة للم�ساركن الذين ميثل���ون ال�سلطات الق�سائي���ة وهيئات انفاذ 

القانون والإدارة ال�سريبية، تبادل اخلربات التقنية يف هذا املجال. 
ولحظ���ت رئي�سة املعهد ملي���اء املبّي�ش ب�س���اط اأن التحقيق���ات يف اجلرائم املالية 
"ت�س���ّكل الي���وم عن�سرًا مهمًا يف ُح�سن ادارة املال العام وُتعترب ركيزة اأ�سا�سية ملكافحة 
اجلرائ���م باأ�سكالها كافة بغية احلفاظ على الأمن القت�سادي ومكافحة الف�ساد املايل 

وبالتايل ا�ستعادة ثقة املواطنن بالدولة وموؤ�س�ساتها". 
اأما رئي�ش برنامج احلوكمة يف برنامج المم املتحدة الإمنائي ح�سن كرّي، ف�سرح 
اأن "م�س���روع نق���ل اخلربات ع���رب املغرتب���ن اللبنانينTOKTEN  يه���دف اىل تقوية 
قدرات القطاع العام عرب م�ساهم���ة وتطوع اخلرباء اللبنانين املغرتبن الذين حققوا 

النج���اح يف جم���الت �ستى". و�س���دد على اأن 
تفعيل احلوار  العمل تكمن يف  ور�سة  "اهمية 
والق���وى  القان���وين  بن اجل�س���م  والتن�سي���ق 

المنية يف �سبيل تقوية التحقيقات املالية".
وكانت �سارك���ت يف اجلل�س���ة الإفتتاحية 
الأمم  مكت���ب  يف  امل�ساري���ع  من�سق���ة  اأي�س���ًا 
املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية يف لبنان 

ال�سيدة رينه �سّباغ.
وتناول���ت اجلل�س���ات الأ�سالي���ب والنظم 
والو�سائل املختلفة الت���ي ي�ستعملها املجرمون 
لإخف���اء م�س���ادر مكا�سبهم غري امل�سروع���ة اأو متويهها، ومنها اإخف���اء ومتويه م�سدر 

عائدات الف�ساد عرب ا�ستخدام اأ�ساليب غ�سيل الأموال املختلفة.
كذل���ك ناق�ست تدابري المتثال يف امل�سارف وغريها م���ن الكيانات ذات ال�سلة، 
م���ع الرتكيز على كيفية ا�ستفادة وكالء النيابة العامة واملحققن من املعلومات الواردة 
يف وثائ���ق المتثال )اأمنوذج معرفة العم���الء، ا�ستمارة العملي���ات النقدية،...( اأثناء 

التحقيقات املالية. 
وتطرق���ت اجلل�سات اإىل كيفية ق���راءة وحتليل ال�سج���الت امل�سرفية مبا يف ذلك 
البيان���ات امل�سرفي���ة، والتحوي���الت الربقية )ر�سائ���ل ال�سويفت( وال�سي���كات، بغر�ش 

اإعادة ر�سم حركة الأموال. 
و�سملت موا�سيع اجلل�سات اأهمية التن�سيق الوطني والتعاون الدويل يف التحقيقات 
املالي���ة، وحتديد ال���وكالت الوطنية والأجنبي���ة التي لديها معلوم���ات اأو قد ت�ساعد يف 

التحقيقات املالية اجلارية.
وم���ن املحاور الأخرى للجل�سات "فاعلية التحري���ات املالية والتحقيقات اجلنائية 
يف جم���ال تبي�ش الم���وال يف لبنان م���ن خالل جتربة ق���وى المن الداخل���ي"، و"ثغر 
وحتديات الط���ار الت�سريعي اللبناين للتعاون الدويل ول�س���رتداد الموال"، و"الطرق 

املمكن ا�ستخدامها ل�سرتداد الأموال بنجاح".

معهد باسل فليحان نّظم ورشة عمل 
"التحقيقات المالية وارتباطها باسترداد الموجودات"

فرنَسبنك يعلن أسماء الرابحين الثالثة في حملته الترويجية لقروض السيارات
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�سالم
واألق���ى رئي�س احلك�مة متام �سالم راعي امل�ؤمتر كلمة 
راأى فيه���ا اأن اإنعقاد امل�ؤمتر يف بريوت، بهذا احل�سد املايل 
وامل�سريف العربي والدويل الكبري اإمنا ه� رّد مبا�سر وم�ؤثر 
على اأدوات الإجرام الإرهابية، وجتديد ثقة العرب والعامل 
بلبن���ان وبعا�سمت���ه ب���ريوت ... "لنق����ل للقتل���ة العامل���ن 

للفتنة: ف�سلتم".
واأ�سار �س���الم اىل اأن جمل�س الن�اب قد اأقّر يف جل�سة 

المؤتمر المصرفي العربي السنوي إلتحاد المصارف              العربية »خارطة طريق الشمول المالي )2020-2015(«

ضرورة مكافحة األمية المصرفية  ووضع إستــــــــــــراتيجية عربية شاملة  لتعزيز الشمول المالي
ش��هدت العاصم��ة اللبناني��ة، عل��ى م��دى يومين، 
فعالي��ات المؤتمر المصرفي العربي الس��نوي بدورته 
العش��رين الذي نظمه إتحاد المص��ارف العربية تحت 
عنوان«خارطة طريق الشمول المالي )2020-2015(« 
في فن��دق فينس��يا- بي��روت، وذلك برعاي��ة وحضور 
رئي��س مجل��س وزراء لبن��ان تّم��ام س��ام، وحاك��م 
مصرف لبنان رياض س��امه، والرئيس الفخري إلتحاد 
الغرف العربية، ورئيس الهيئات اإلقتصادية في لبنان 
الوزي��ر عدنان القّصار، ورئيس إتح��اد المصارف العربية 
محمد ب��ركات، ورئي��س اإلتحاد الدول��ي للمصرفيين 

العرب الدكت��ور جوزف طربيه، واألمي��ن العام إلتحاد 
المصارف العربية وسام حسن فّتوح.

وش��ارك ف��ي فعالي��ات المؤتم��ر أكث��ر م��ن 800 
ش��خصية قيادية عربية ودولية من وزراء ومحافظي 
بنوك مركزية ورؤساء مؤسس��ات مالية من 26 دولة 
يتقدمه��م وف��ٌد رفيع المس��توى م��ن مجلس دول 
التع��اون الخليج��ي، ووفد كبي��ر من الصي��ن، إضافة 
إلى ممثلين عن البنك المرك��زي الفيدرالي األميركي 
والبنك األوروبي لإلنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل 

الدولية.

ا�ستثنائي���ة، جمم�ع���ة م���ن م�ساريع الق�ان���ن التي ترتدي 
اأهمّي���ة بالغة بالن�سبة اإىل اإقت�سادنا، وبخا�سة اإىل القطاع 
امل�سريف واملايل. "لقد اأّمنت هذه الق�انن، مظلة قان�نية 
�سامل���ة لق�ساي���ا مكافح���ة تبيي����س ونقل الأم����ال ومت�يل 
الإره���اب، مع العل���م اأّن م�سارفنا كانت ل�سن����ات ط�يلة، 
ويف ظ���ّل الرقاب���ة ال�سدي���دة للم�س���رف املرك���زي، تلتزم 
التزام���ًا �سارم���ًا.... بالنظ���م واملعاي���ري الدولي���ة يف هذا 
املجال. ولقد �سادق املجل�س يف اجلل�سة الت�سريعية نف�سها، 
عل���ى عدد من الهب���ات والإتفاق���ات مع امل�ؤ�س�س���ات املالية 
الدولي���ة، تتعل���ق بتم�يل م�ساري���ع �سخمة للبني���ة التحتية. 
نح���ن نعتق���د اأن م�ساريع من ه���ذا الن�ع �ستنعك����س اإيجابًا 
عل���ى النمّ�، و�س�ف ت�ؤدي اإىل خلق فر����س عمل، و�ستحّفز 
الدورة الإقت�سادي���ة. بدورها، �ستق����م ال�سلطة التنفيذية 
ب�اجباته���ا، لأن الإ�ستحقاق���ات الداخلية داهمة واملخاطر 

اخلارجية حقيقية وخطرية..."

كم���ا اأ�س���ار اىل اأن هناك لئحة ط�يل���ة من القرارات 
ال�سرورية التي تتعلق بامل�سلحة العامة وب�س�ؤون امل�اطنن، 
وبينها قرارات حتتل اأول�ية ق�س�ى متل تبّني خطة معاجلة 

النفايات وتطبيقها.
و�سّدد �سالم عل���ى اإن الق�ى ال�سيا�سية جميعًا مدعّ�ة 
اإىل الت�ا�س���ع، والت�ا�سل، والت�اف���ق على ما ي�سمح بت�سيري 
العم���ل احلك�مي وخدمة م�سال���ح اللبنانين... يف اإنتظار 
الت�س�ي���ة ال�سيا�سّي���ة الكربى الت���ي ي�سكل مدخله���ا حتمًا، 

اإنتخاب رئي�س للجمه�رية اللبنانية.
وراأى اأن���ه اآن الأوان ل��سع حدِّ للخلل القائم، ولإعادة 
ال���روح اإىل احلياة ال�سيا�سية عرب تفعيل العمل بامل�ؤ�س�سات 

الد�ست�رية.
وخت���م �سالم: "اإنن���ا نعترب اأن الفر�س���ة متاحة للبناء 
يف حلظة الت�سامن ال�طني ه���ذه، والإنطالق من امل�اقف 
ال�سيا�سية امل�س�ؤولية التي اأعقبتها لت��سيع الت�ا�سل وتعميق 
احل�ارات القائمة اأماًل بال��س�ل اإىل حل�ل حتمي بلدنا... 

نه اإزاء خماطر الأحداث الإقليمية وتداعياتها". وحت�سّ

بركات
ويف حفل الإفتتاح األقى رئي�س اإحتاد امل�سارف العربية 
حممد ب���ركات كلم���ة اأكد فيه���ا اأن امل�ؤمتر ياأت���ي بعن�ان : 
خارطة طريق لل�سم�ل امل���ايل 2015-2020 اإ�ستنادًا اإىل 
هذا ال�اقع الإقليم���ي والعاملي، خ�س��سًا يف ظّل التح�لت 

سالم: إنعقاد المؤتمر 
رّد مباشر على أدوات 

اإلجرام واإلرهاب

الرئي�س متام �سالم
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المؤتمر المصرفي العربي السنوي إلتحاد المصارف              العربية »خارطة طريق الشمول المالي )2020-2015(«

ضرورة مكافحة األمية المصرفية  ووضع إستــــــــــــراتيجية عربية شاملة  لتعزيز الشمول المالي

الإقت�سادية والإجتماعية وال�سيا�سية الكربى التي ت�سهدها 
املنطقة العربية، واإنطالقًا من اأن اإحتاد امل�سارف العربية 
يعت���رب اأن م�س�ؤولية حتقيق ال�سم����ل املايل ل تقت�سر فقط 
على امل�ؤ�س�سات واجلمعيات ذات ال�سلة ولكنها من �سميم 
دور امل�س���ارف ال���ذي يتع���دى ك�نه���ا ت�سعى فق���ط لتعبئة 
امل�ارد وت�فريها ل�سف�ة قليل���ة من املجتمع، اإىل امل�ساركة 
الفاعلة يف ت��سيع قاعدة املتعاملن معها من فئات املجتمع 
كاف���ة، وبالتايل امل�ساهم���ة الفاعلة يف دفع عجل���ة التنمية 

الإقت�سادية والإجتماعية ال�ساملة.
واأو�سح "لق���د اإخرتنا "ال�سم�ل امل���ايل" عن�انًا لهذا 
امل�ؤمت���ر، اإ�ستكماًل ملا بداأناه من���ذ اأكرث من خم�س �سن�ات، 
وذلك م�اكب���ة لالإهتمام ال���دويل الذي اإعت���رب منذ العام 
2003 ب���اأن احلقيقة القا�سية، هي اأن معظم فقراء العامل 
ل يزال����ن يفتقرون اإىل اخلدم���ات الأ�سا�سية وامل�ستدامة، 
�س����اء كان الإدخار اأو احل�س�ل عل���ى الإئتمان اأو التاأمن، 
والتح���ّدي الأك���رب اأمامنا يكمن يف معاجل���ة املع�قات التي 
متن���ع النا�س م���ن امل�سارك���ة يف القطاع امل���ايل، لذا واجب 
علينا اأن نبني قطاع���ات مالية �ساملة ت�ساعد على حت�سن 

حياة الأفراد ورفع م�ست�ى معي�ستهم.
وتط���ّرق بركات اإىل ن�ساط القط���اع امل�سريف العربي، 
لفت���ًا اىل البيانات املت�فرة حت���ى نهاية الن�سف الأول من 

الع���ام، الت���ي ت�س���ري اإىل تخط���ي اأ�س�ل القط���اع امل�سريف 
العرب���ي عتبة 3.23 تريلي����ن دولر، بزي���ادة ح�ايل 6% 
عن نهاية الع���ام 2014. كما بلغت ال�دائع املجمعة ح�ايل 
2.06 تريلي����ن والقرو����س ح����ايل 1.62 تريلي�ن. وبلغت 

حق�ق امللكية ح�ايل 350.53 بلي�ن دولر.
واأ�سار اىل ع���دد امل�ؤ�س�سات امل�سرفي���ة العربية الذي 
يبل���غ ح����ايل 500 م�ؤ�س�س���ة، وتزيد اأ�س�له���ا املجمعة عن 
حج���م الإقت�ساد العربي حيث تق���ّدر بح�ايل %109 من 
الن���اجت املحلي الإجم���ايل، كم���ا ت�ستند اإىل قاع���دة ودائع 
تعادل ح�ايل %72 من حجم الإقت�ساد العربي. كذلك، 
ن�س���ري اإىل اأن ن�سبة من���� اأ�س�ل القطاع امل�س���ريف العربي 
املحقق���ة خ���الل ع���ام 2014 )والتي بلغت ح����ايل 7%( 
قابله���ا مت��سط ن�سبة من� لالإقت�س���اد العربي ككل بح�ايل 
%1، اأي اأن ن�سب���ة من���� القط���اع امل�س���ريف العرب���ي قد 

قاربت �سبعة اأ�سعاف ن�سبة من� الإقت�ساد العربي.
واأك���د اأن الفر�س الإقت�سادية ترتبط بق���ّ�ة باإمكانية 
ال��س����ل اإىل اخلدم���ات املالية، حيث ي����ؤدى هذا ال��س�ل 
الإئتم���ان  عل���ى  واحل�س����ل  املدخ���رات  بن���اء  اآف���اق  اإىل 
والإ�ستثم���ار. وبالتايل ت�فري فر�س العمل وزيادة م�ست�يات 
املعي�س���ة، واملعل����م اأن منطقتن���ا العربي���ة حتت���اج اأن تنم� 
ب�س���كل اأ�سرع مما كان���ت عليه على مدى العق����د املا�سية، 
واإن زي���ادة فر�س احل�س�ل عل���ى التم�يل ميكن اأن ت�ساعد 

يف �سّد فج�ة النم�.

بركات: معظم فقراء 
العالم ال يزالون 

يفتقرون إلى الخدمات 
األساسية والمستدامة

الرئي�س �سالم يتو�سط اإىل ميينه حممد بركات، عدنان الق�سار، واإىل ي�ساره ريا�س �سالمة ود. جوزيف طربيه

حممد بركات
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طربيه
وحت���دث رئي�س الإحت���اد ال���دويل للم�سرفين العرب 
الدكت����ر ج�زف طربي���ه، فراأى "اإن م���ا يقلقنا يف م��س�ع 
ال�سم����ل امل���ايل الي����م، ه� تاأث���ري ظاهرة ب���داأت بالت��سع 
ب�س���كل م�سطرد، األ وهي م���ا ي�سمى بتخفيف املخاطر )اأو 
De-Risking(، حي���ث تعم���د بع�س امل�س���ارف اإىل قطع 
عالقاتها املالية مع جهات اأو م�ؤ�س�سات اأو اأفراد تعتربهما 
مرتفع���ة املخاطر، بالن�سبة ملعاي���ري مكافحة غ�سل الأم�ال 

ومت�يل الإرهاب. 
وتاليًا، فب���دًل من القيام باإدارة جيدة لتلك املخاطر، 
تعم���د امل�س���ارف اإىل جتنبها كلي���ًا. ويف ال�اق���ع فاإن قطع 
العالق���ات امل�سرفي���ة م���ع قطاع���ات باأكمله���ا، اأو مناطق 
باأكمله���ا اأو دولة باأكملها، ي�ؤدي اإىل خروجها من املنظ�مة 
املالي���ة وبالت���ايل اىل تفاق���م ظاهرة ما ي�سم���ى بالتهمي�س 
امل���ايل اأوFinancial Exclusionوه���ذا الأم���ر قد ي�ؤدي 

اإىل تفاق���م ظاه���رة الفق���ر وزي���ادة اأزمة البطال���ة، مع ما 
ي�ؤدي���ان اإليه من م�ساكل اجتماعيةواقت�سادية ورمبا اأمنية 

و�سيا�سية".
و�سّدد طربيه اأنه ل بد يف هذا ال�سياق، اأن نت�قف عند 
اجلهد الكبري الذي يق����ده امل�سرف املركزي يف لبنان مع 
امل�سارف التجارية لتقدمي برام���ج ت�سليف تدعم ال�سم�ل 
املايل، بحيث ت�ستفيد من مت�يل امل�سارف �سرائح مهّم�سة 
وفئ���ات اجتماعية من �سكان الق���رى والأطراف، مبا ي�ؤدي 
اىل اإدخ���ال ه���ذه الفئات �سم���ن ال�سرائ���ح امل�ستفيدة من 
التم�ي���ل امل�سريف، وي�سم���ل ذلك ب�س�رة خا�س���ة التم�يل 
املتناه���ي ال�سغ���ر )Micro Finance( والتم�يل املغّطى 
م���ن م�ؤ�س�سة كفالت، ومت�يل التعليم وامل�ؤ�س�سات احلرفية 
وغريه���ا،  واملعل�ماتي���ة  وال�سياح���ة  الزراع���ة  وقطاع���ات 
مب���ا ي�ساعد على حتقي���ق التنمي���ة امل�ستدامة عل���ى �سعيد 
ال�س���كان واملناط���ق،  اإذ اإنن���ا نحن كم�سرفي���ن، يجب اأن 
نعت���رب اأن م�س�ؤولية حتقيق ال�سم����ل املايل ل تقت�سر فقط 
عل���ى امل�ؤ�س�س���ات واجلمعي���ات الجتماعي���ة، ولكنه���ا م���ن 
�سميم دورنا الذي يتع���دى ك�ننا م�فرين لالأم�ال ومدراء 
للرثوات، واإمن���ا نحن اي�سًا م�سارك����ن فاعل�ن يف �سناعة 

ال�ستقرار يف منطقتنا. 

واأ�س���ار اىل اأن م�ؤمترات ومنتدي���ات احتاد امل�سارف 
العربية والحتاد الدويل للم�سرفين العرب ت�سّكل حماورًا 
لتب���ادل اخل���ربات يف م�سائل ا�سا�سي���ة كال�سم�ل امل�سريف 
وامل���ايل لفئ���ات ال�سع�ب املهم�س���ة اقت�سادي���ًا، وم�سكالت 
مكافح���ة تبيي�س الأم�ال ومت�ي���ل الرهاب وتطبيق النظم 
التعلي���م  يف  امل�ساهم���ة  اأن  معت���ربًا  الدولي���ة.  والق�ان���ن 
وال�سم�ل املايل، هي م�ساهمة يف �سنع "�سالم ال�سجعان"، 
هذا ال�سم�ل ال���ذي يعترب مدخاًل لتمكن الأفراد ومنحهم 

الفر�س، وامل�ساهمة يف ال�ستقرار والنم� القت�سادي. 
وخت���م "اإنن���ا نتطل���ع م���ن خ���الل ه���ذا امل�ؤمت���ر اإىل 
روؤي���ة م�سرتك���ة لتحقيق اأنظم���ة مالية اأكرث �سم����ًل وعدًل 
واأن�ساف���ًا يف منطقتن���ا العربية، اآمل���ن اأن يخرج م�ؤمترنا 
الي�م بجه�دك���م وخرباتكم وجتاربك���م مبقرتحات تخدم 
تطلعاتنا امل�سرتكة لتعزيز التقدم القت�سادي والجتماعي 
يف منطقتن���ا العربي���ة، وتاأم���ن م���الذ اآم���ن وفر�س عمل 

لأجيالنا الطالعة".

الق�سار
وحت���ّدث الرئي����س الفخ���ري لإحتاد الغ���رف العربية، 
رئي�س الهيئات الإقت�سادية يف لبنان ال�زير ال�سابق عدنان 
ار فاأو�سح اأنه "عند �سماع م�سطلح ال�سم�ل املايل،  الق�سّ
قد يتبادر لأذه���ان الكثريين فكرة تقدمي اخلدمات املالية 
مل���ن هم اأقل حظ���ا. اإل اأنني اأعتقد اأن ه���ذا املفه�م يحمل 
يف طيات���ه اأكرث م���ن ذلك بكثري، ل �سيم���ا اأن ت��سيع دائرة 
امل�ستفيدين م���ن اخلدمات املالية يع���زز ال�ستقالل املايل 
لالأف���راد، والذي يعترب م�ؤ�س���را على التق���دم القت�سادي 
لالأمم، ملا ينط�ي عليه من ت��سيع لقاعدة الدخار، وزيادة 
ال�ستثم���ارات املنتج���ة ومعدلت ال�سته���الك، كما يف رفع 
الإنتاجية وتعزيز الن�ساط امل�سريف وم�ست�ى الدخل ب�سكل 

تكرمي الها�سل
ه���ذا وتخّلل حفل اإفتتاح امل�ؤمت���ر تكرمي حمافظ بنك 
الك�ي���ت املرك���زي الدكت����ر حمم���د ي��سف الها�س���ل لنيله 
جائزة "الروؤية القيادية – حمافظ العام 2015" تقديرًا 
لعطاءات���ه واإجنازات���ه الكب���رية يف ر�س���م واإدارة ال�سيا�سة 
النقدي���ة وال�سيا�س���ة الرقابي���ة يف دولة الك�ي���ت. ومت هذا 
التكرمي م���ن قبل رئي�س جمل�س ال�زراء لبنان متام �سالم، 
وحاك���م م�س���رف لبنان ا ريا����س �سالم���ة، ورئي�س احتاد 
م�س���ارف العربية حممد ب���ركات، ورئي�س احت���اد الدويل 
للم�سرفي���ن العرب الدكت�ر ج�زف طربيه، معايل عدنان 
الق�س���ار رئي����س جمل����س ادارة فرن�سبن���ك، والمن العام 
احتاد امل�سارف العربية و�سام ح�سن فت�ح، وع�سام �سقر 
الرئي����س التنفيذي ملجم�عة بن���ك الك�يت ال�طني وال�سيخ 
حمم���د اجلراح ال�سباح رئي�س جمل����س ادارة بنك الك�يت 

الدويل.

طربيه: علينا مواجهة 
ظاهرة ما يسّمى 

بالـ »التهميش المالي«

د. جوزيف طربيه
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ع���ام، مبا يجعله يف �سميم تطلعات الدول وال�سع�ب حلياة 
اأف�سل".

واأ�س���اف اأن ه���ذا امل��س����ع يف غاية الأهمي���ة لعاملنا 
العرب���ي ال���ذي مي���ر حالي���ا مبرحل���ة غ���ري م�سب�ق���ة م���ن 
التح����لت والتحديات، خ�س��س���ا واأن م�ؤ�سرات ال�سم�لية 
املالي���ة العربي���ة ل ت���زال بعيدة عم���ا نطمح اإلي���ه، وتعترب 
معدلتها، بح�س���ب الدرا�سات امليدانية للبنك الدويل، من 

القّصار: مؤشرات 
الشمولية المالية 

العربية ال تزال بعيدة 
عّما نطمح به

سالمه: الليرة ثابتة، 
المصارف قوّية، ولبنان 

متحّوط بالعولمة المالية

الأ�سعف بن جميع مناط���ق العامل، �س�اء بالن�سبة ل�سعف 
ن�سب���ة البالغ���ن الذي���ن ميتلك����ن ح�ساب���ات م�سرفية، اأم 
بالن�سبة للفج�ة بن اجلن�سن و�سعف ن�سبة ال�سم�ل املايل 
للن�س���اء. كما هناك تفاوت كبري ب���ن الدول العربية، حيث 
م�ؤ�س���رات ال�سم�ل امل���ايل يف الدول الغني���ة تتجاوز املعدل 
العاملي وتف�ق الدول العربية الأخرى باأكرث من 3 اأ�سعاف.
وراأى اأن���ه واأمام هذا ال�اق���ع، علينا كم�سارف عربية 
م�س�ؤولي���ة اأ�سا�سي���ة لتعزي���ز م�ؤ�س���رات ال�سم����ل املايل يف 
عاملنا العرب���ي بكافة اجل�انب املت�سلة بالدخار والئتمان 
والتاأم���ن، والتي متثل حاجة ملح���ة لال�ستقرار، كما متثل 
يف ال�قت نف�سه فر�س���ا ل حت�سى ول تعد لت��سيع الن�ساط 
امل�سريف العرب���ي، ولتعزيز اإنتاج���ه واإنتاجيته وم�ساهمته 
النم����  مع���دلت  تعزي���ز  يف  املبا�س���رة  وغ���ري  املبا�س���رة 
القت�سادي يف العامل العربي. ذلك اأن ت�فري فر�س العمل 
وحت�س���ن م�ست�ي���ات املعي�سة يحت���اج لأن ينم���� اقت�سادنا 
العرب���ي مبع���دلت اأ�س���رع من املع���دلت احلالي���ة. ويقيني 
اأن القط���اع امل�س���ريف العربي يزخر بع���دة جتارب مميزة 
لتعزيز ال�سم�ل املايل، واأمتن���ى اأن نركز عليها مناق�ساتنا 

لال�ستفادة منها وا�ستخال�س العرب.

�سالمة
ث���م كانت كلمة حلاكم م�س���رف لبنان ريا�س �سالمه 
تط���ّرق فيه���ا اإىل الأو�س���اع املالي���ة وامل�سرفي���ة يف لبنان، 
مرّك���زًا عل���ى اأهمّية م�ساري���ع الق�انن املالية الت���ي اأقّرها 
جمل�س الن�اب اللبناين م�ؤخرًا. واأو�سح اإن م�سرف لبنان 
عمل يف تثبي���ت �سعر اللرية وهي �ستبق���ى م�ستقّرة واإن كل 
ال�سائع���ات مل ترتج���م يف الأ�س�اق. م�ؤك���دًا اإن ما قامت به 
احلك�مة وجمل����س الن�اب باإقرار 4 ق�ان���ن مهّمة للقطاع 
امل���ايل ي�سمح للبنان اأن يبقى منخرط���ًا بالع�ملة املالية واأن 

يك�ن بعيدًا عن اأي اإدراج عن لئحة الدول غري املتعاونة.
واأ�سار اىل اأن النظ���ام امل�سريف يف لبنان حافظ على 
ا�ستق���راره اإىل اأن هدفن���ا الأ�سا�س���ي كان ت��ّس���ع �سريح���ة 
امل�ستفيدين من الإزدهار امل�سريف يف لبنان واإيجاد فر�س 

عمل.
ولفت �سالم���ه اإىل اأنه يف لبنان الي����م اأكرث من 800 
األ���ف مقرت�س بينما كان 60 األفًا يف عام 1993 وهناك ما 
يف�ق ال�� 100 األ���ف قر�س �سكني و 50 األف قر�س للتعليم 
حيث اأ�سدر املجل�س املركزي قرارات متكررة عام بعد عام 
لرزم���ات حتفيزية للت�سليف بلغت 5 ملي���ارات دولر، وهي 
الت���ي اأّدت اإىل تاأمن النم� يف لبنان بظروف �سعبة للبنان 

وللمنطقة.
كم���ا اأ�س���ار اإىل اأن القطاع امل�س���ريف يف لبنان �سليم، 
ونح���ن نتطّلع اإىل مزيد من املالءة يف هذا القطاع وهدفنا 
ال��س����ل اإىل 15 يف املئ���ة م���ن املالئ���ة، م�ؤك���دًا اأن مالءة 
الدول���ة جيدة رغم اأن الدين العام مرتفع، واإذا حذفنا من 
الدين العام ما ه� ممل�ك من م�سرف لبنان تك�ن الن�سبة 

اأقل من مئة يف املئة.
وخت���م ا�سالمه بالإ�س���ارة اإىل امل�ساريع الت���ي اأطلقها 
م�س���رف لبن���ان والت���ي تتعل���ق بتاأم���ن قرو����س مدع�مة 
للقطاعات الإنتاجية بف�ائد منخف�سة اإما عن طريق دعم 
م���ن الدولة لفرق الفائدة اأو اإعف���اءات الإحتياط الإلزامي 
ال���ذي يفر�سه م�سرف لبنان عل���ى امل�سارف. مذكرًا باأن 
���ة الكرتونية للتداول  م�سرف لبن���ان يح�سر اإطالق من�سّ

ال�سفاف واملراقب لالأوراق املالية اللبنانية.

ريا�س �سالمةعدنان الق�سار
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اجلل�سات
ه���ذا وترك���زت فعاليات امل�ؤمت���ر على اأربع���ة جل�سات 
رئي�سي���ة حا�س���ر فيها ع���دد م���ن اخل���رباء الإقت�سادين 
واملالي���ن  وامل�سرفين، وحمافظ� بن����ك مركزية عربية، 
وقيادات من البن�ك املركزي���ة العربية وقيادات م�سرفية 
عربي���ة. ه���ذا بالإ�ساف���ة اىل جل�س���ة ختامي���ة خ�س�س���ت 
ملناق�س���ة ورقة عمل ح�ل مبادرة اإحت���اد امل�سارف العربية 
لتطبي���ق ال�سم�ل امل���ايل يف املنطقة العربي���ة. كما �سهدت 
فعالي���ات امل�ؤمت���ر طاول���ة م�ستديرة حتت عن����ان "احل�ار 
امل�سريف العربي – ال�سيني: بناء عالقات ط�يلة املدى"، 

بح�س�ر وفد اإقت�سادي ودبل�ما�سي �سيني رفيع امل�ست�ى.

جل�سات املوؤمتر متحورت حول:
1 -   مفه��وم ال�سم��ول امل��ايل ودوره يف تعزي��ز 

التنمية االقت�سادية
 -   دور البن�ك املركزية يف تعزيز ال�سم�ل املايل

-    التع���اون ب���ن القطاع���ن العام واخلا����س لإعداد 

اإ�سرتاتيجية ال�سم�ل املايل
-   تاأثري تكن�ل�جيا املعل�مات يف تعزيز ال�سم�ل املايل
-   امل�س���ارف التقليدية والإ�سالمي���ة: الدور املطل�ب 

لتعزيز ال�سم�ل املايل
-   دور امل�سروع���ات ال�سغ���رية واملت��سط���ة يف تعزيز 

ال�سم�ل املايل
2 - االإ�سكالي��ة م��ا ب��ن تطبي��ق الت�سريع��ات 
الرقابي��ة    الهيئ��ات  م��ن  املفرو�س��ة  والقوان��ن 
الدولي��ة، وال �سيم��ا االأمريكي��ة منه��ا، وم��ا ب��ن 

املطالبة بتطبيق ال�سمول املايل
-   التن�سي���ق ب���ن تطبي���ق الت�سريع���ات والق�ان���ن 
الرقابي���ة الدولية املفرو�سة وتطابقها م���ع واقع ال�سم�ل 
املايل عربي���ًا )قان�ن مكافح���ة تبيي�س الأم����ال، قان�ن 
اإع���رف عميلك، قان����ن ال�سرائ���ب FATCA، متطلبات 

ت��سيات بازل(
-   تاأث���ري ال�سم�ل املايل يف مكافح���ة مت�يل الإرهاب 

وتعزيز الإ�ستقرار ال�سيا�سي والإقت�سادي والإجتماعي

3 - اأزمة النزوح.. املخاطر والتحديات
- الأث���ار الإقت�سادي���ة والإجتماعي���ة حلرك���ة اللج�ء 

العربية باإجتاه الداخل واخلارج على الدول احلا�سنة
-   التع���اون الإقليمي والآليات الالزمة لإيجاد الدعم 
والظ���روف الإجتماعي���ة والإن�ساني���ة املنا�سب���ة لإ�ستيع���اب 

حركة النزوح
والبن��اء  الت�سيي��د  �سيا�س��ة  تعزي��ز   -  4

)Construction(
- اإع���ادة بن���اء البن���ى التحتي���ة للدول املت�س���ررة من 

احلروب
- تعزيز ال�سيا�سات الإ�سكانية

 - تاأهي���ل وتدريب الق�ى العاملة يف قطاعات الت�سييد 
والبناء

- معاجلة م�سكالت البطالة والفقر
- اإيجاد فر�س عمل

5 - ورق��ة عمل حول "خارطة طريق لل�سمول 
تت�سمنت: املايل 2020-2015"، 

اجلل�سة االأوىل

اجلل�سة الثالثة

اجلل�سة الثانية

اجلل�سة الرابعة
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اأمن عام احتاد امل�سارف العربية و�سام فتوحاجلل�سة اخلام�سة

اجلل�سة ال�سابعة اجلل�سة ال�ساد�سة

-   مكافحة الأمية امل�سرفية
-    دعم امل�سروعات ال�سغرية ومتناهية ال�سغر

-    تكن�ل�جيا املعل�مات
-    الق�انن والت�سريعات

-    �سريفة الظل

التو�سيات
وبع���د مناق�س���ات م�ستفي�س���ة، اإنته���ى املجتمع�ن اىل 

الت��سيات التالية:
ل��س���ع  امل�س���رتك  العرب���ي  التع���اون  اأهمي���ة   .1
اإ�سرتاتيجي���ة عربي���ة �سامل���ة لتعزي���ز ال�سم����ل امل���ايل مع 
الت�سدي���د عل���ى مكافحة غ�س���ل الأم�ال ومت�ي���ل الإرهاب، 

وتعزيز �سيا�سات البناء والت�سييد.
كه���دف  امل���ايل  ال�سم����ل  اإدراج  اأهمي���ة   .2
اإ�سرتاتيج���ي جدي���د للحك�م���ات واجله���ات الرقابي���ة، مع 
�سرورة حتقي���ق التكامل ب���ن ال�سم�ل امل���ايل والإ�ستقرار 
املايل والنزاهة املالية واحلماية املالية للم�ستهلك لتحقيق 

الإطار املتكامل لل�سم�ل والإ�ستقرار املالين.
ح���ث �سانع���ي الق���رار عل���ى اأهمي���ة حتقي���ق   .3
التناغم ب���ن اإ�سرتاتيجي���ات تنمية امل�سروع���ات املتناهية 
ال�سغ���ر وال�سغ���رية واملت��سط���ة، واإي���الء التثقي���ف املايل 

الأهمية الالزمة ل�سريحة كبرية من املجتمعات العربية.
وتعظي���م  الإلكرتوني���ة  بالنظ���م  الإهتم���ام   .4
الإ�ستف���ادة م���ن التط����ر الكب���ري يف اخلدم���ات املنتجات 
املالي���ة املبتك���رة وتط�ي���ر البني���ة التحتي���ة للنظ���ام املايل 
العرب���ي، وحت�سن اأنظمة الإئتمان والإبالغ، وحماية حق�ق 

الدائنن، وت�سهيل اأنظمة ال�سمانات. 
خلق بيئ���ة م�سجعة وم�ؤاتي���ة حل�س�ل ال�سباب   .5
والن�س���اء على التم�ي���ل واخلدمات املالي���ة، وت��سيع نطاق 
اخلدمات املالي���ة لت�سمل ب�سكل اأو�س���ع املناطق الريفية يف 
الدول العربية. وتن�يع وتط�ير املنتجات واخلدمات املالية 
يف املنطق���ة به���دف تقدمي خدم���ات مبتك���رة وذات تكلفة 

معق�لة، خم�س�سة للفئات الفقرية.
الإ�سالمي���ة  ال�سريف���ة  دور  وت��سي���ع  زي���ادة   .6

ال�سم���اح لالأف���راد  ع���رب  امل���ايل  لل�سم����ل  دف���ع  لإعط���اء 
يف�سل����ن  الذي���ن  واملت��سط���ة  ال�سغ���رية  وامل�سروع���ات 
العملي���ات امل�سرفي���ة املت�افق���ة مع ال�سريع���ة، التعامل مع 

النظام امل�سريف. 
تعزي���ز امل�ؤ�س�س���ات املالي���ة العربي���ة �سيا�سات   .7
املتناهي���ة  امل�سروع���ات  لتط���ال  لديه���ا،  امل���ايل  ال�سم����ل 
ال�سغ���ر وال�سغرية واملت��سطة و�سرائ���ح الدخل املنخف�س 
يف املجتم���ع، والت�سدي���د على دم���ج امل�س�ؤولي���ة الجتماعية 

ومبادئ التنمية امل�ستدامة يف �سيا�ساتها التم�يلية.
اإيالء م�سكلة النزوح العربية الأهمية الكربى،   .8

للحد من تفاقم الأزمات الإجتماعية والإن�سانية.
و�سع واإعتماد معيار اإح�سائي لقيا�س م�ست�ى   .9
ال�سم����ل امل���ايل يف ال���دول العربي���ة، ومتابع���ة تط����ر هذا 

ال�سم�ل تباعًا.
�س���رورة العمل على مكافحة الأمية امل�سرفية   .10
م���ن خالل برام���ج تعليمي���ة تثقيفي���ة تبداأ م���ن ال�سف�ف 

الإبتدائية.
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رئيس اتحاد المصارف العربية 
محمد بركات لـ »الدورة االقتصادية«:

تحقيق الشمول المالى 
يتمّثل بدوره التنموى البّناء 

فى تطوير اإلنسان
أّكد رئي��س مجلس إدرة إتح��اد المص��ارف العربية ،محمد 
كم��ال الدين ب��ركات بأن منطقتن��ا العربية بحاج��ة إلى توفير 
التوعي��ة المالي��ة للمزيد من الش��باب واألطفال وإش��راكهم 
ف��ي النظام المال��ي، وفي تحدي��د مالمح اإلقتص��اد الجديد، 
بإعتبار أن هؤالء الش��باب هم مستقبل المنطقة، وهم الذين 
س��يتحملون مسؤولية تعزيز اإلقتصاد بطريقة مستدامة، وال 
يمكن أن تتحقق من دون سياسات التعليم المالي والشمول 

المالي المخصصة للشباب.
وعل��ى هامش المؤتم��ر المصرفي العربي الس��نوي لعام 
2015، بدورته العش��رين، » خارطة طريق للشمول المالي 2015-

2020« التقت »الدورة االقتصادية« رئيس اتحاد المصارف العربية، 

أوضح بركات أن اإلتحاد إختار موضوع “الشمول المالي” عنوانًا 
له��ذه القمة الدولية فذلك، يعود إلى اإلهتمام الدولي خالل 
الس��نوات األخي��رة الماضي��ة، وتحدي��دًا ف��ي 29 كان��ون األول/
ديسمبر 2003، عندما أعلن األمين العام لألمم المتحدة آنذاك، 
كوف��ي أن��ان التال��ي أن »الحقيقة القاس��ية ه��ي أن معظم 
فق��راء العال��م ال يزال��ون يفتقرون إل��ى الخدمات األساس��ية 
والمس��تدامة، س��واء كان اإلدخار أو المعدل عل��ى اإلئتمان، أو 
التأمين. والتحدي األكبر أمامنا يكمن في معالجة المعوقات 
التي تمنع الناس من المش��اركة الفّعالة في القطاع المالي. 
لذا بإس��تطاعتنا وواجب علينا أن نبني قطاعات مالية ش��املة 
تساعد على تحسين حياة األفراد ورفع مستوى معيشتهم«.

كي��ف تنظ��رون اىل اأهمي��ة ال�ش��مول امل��ايل 
وخارط��ة الطري��ق العتم��اد تطبيقه��ا م��ن قب��ل 

امل�شارف العربية؟
- �أن تو�س���يع �مل�س���اركة فى �لنظام �ملاىل �لر�س���مى �أو 
حتقيق �ل�س���مول �ملاىل ه���ام للغاية، نظرً� ل���دوره �لتنموى 
فى تطوير �لإن�س���ان، وحت�س���ني م�س���توى �ملعي�س���ة، ومتكني 
�مل�سروع���ات  ومتوي���ل  �لفر����ص،  تكاف���وؤ  وتعزي���ز  �مل���ر�أة، 
�ملتناهي���ة �ل�سغ���ر و�ل�سغ���رة و�ملتو�سط���ة، و�حل���د م���ن 

�لفقر وع���دم �مل�ساو�ة، وتاأمني �لرفاهي���ة، حيث �أن 18% 
فق���ط م���ن �ملو�طنني �لع���رب ميتلكون ح�ساب���ات بنكية مع 
موؤ�س�س���ات مالي���ة ر�سمية، ول بد يف ه���ذ� �ملجال من و�سع 
�إطار ت�سريع���ى وتنظيمى و��سح لتاأ�سي�ص بنية حتتية مالية 
و�سب���كات متطورة فى �ملناط���ق �لريفية و�لبعي���دة، وتنويع 
وتطوي���ر �ملنتجات و�خلدم���ات �ملالية ف���ى �ملنطقة بهدف 
تقدمي خدمات مبتكرة وذ�ت تكلفة منخف�سة، خم�س�سة 
للفئ���ات �لفق���رة، وتوعي���ة ط���اب �ملد�ر����ص و�جلامعات 

باأهمي���ة �لثقافة �ملالي���ة و�لتعامل مع �مل�س���ارف، وت�سليط 
�ل�س���وء على دور �لإعام وو�سائل �لتو��سل �لجتماعى فى 

�لتثقيف �ملاىل للمو�طنني.
ما هو دور امل�شارف العربية يف هذا املجال؟

- �أن �أ�س���ول �لقط���اع �مل�سرف���ى �لعرب���ى بلغ���ت 3.1 
تريلي���ون دولر، و�سجل���ت 2 تريلي���ون دولر، بنهاي���ة �لربع 
�لأول م���ن �لع���ام �جل���ارى، وحج���م �لئتمان �ل���ذى �سخه 
�لقط���اع �مل�سرف���ى �لعربى فى �لقت�س���اد �لعربى بلغ نحو 
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1.6 تريلي���ون دولر، وه���و ما ي�سكل نح���و %65 من حجم 
�لن���اجت �ملحلى �لإجم���اىل �لعربى، ما يدل عل���ى �مل�ساهمة 
�لكب���رة �لت���ى يق���وم به���ا �لقط���اع �مل�سرف���ى �لعربى فى 
متوي���ل �لقت�س���اد�ت �لعربية، وعلى �لرغم م���ن ��ستمر�ر 
�ل�سطر�بات �لأمني���ة و�لقت�سادية و�لجتماعية فى عدد 
من �لدول �لعربية، ل يز�ل �لقطاع �مل�سرفى �لعربى ميثل 

قاطرة �لقت�ساد �لعربى. 
ما هي االأهداف التي تن�ش��دها اال�شرتاتيجية 

امل�شرفية العربية؟
- ته���دف �ل�سرت�تيجي���ة �مل�سرفي���ة �لعربي���ة لع���ام 
2015، �إىل تعميم �ملنتجات و�خلدمات �ملالية و�مل�سرفية 
بتكالي���ف منا�سب���ة عل���ى �لع���دد �لأك���ر م���ن �ملوؤ�س�س���ات 
���ا �سر�ئ���ح �لدخل �ملنخف����ص �أو �لأ�سد  و�لأف���ر�د، خ�سو�سً
فق���ًر� ف���ى �ملجتم���ع، بالإ�ساف���ة �إىل تطوي���ر �مل�سروع���ات 
�ل�سغ���رة و�ملتو�سط���ة و�ملتناهي���ة �ل�سغر لتفعي���ل عملية 
�لتنمي���ة �لقت�سادي���ة و�لجتماعي���ة و�لب�سري���ة فى وطننا 

�لعربى. 
م��ا هو تقييمك��م لتطور مفهوم ال�ش��مول املاىل 

فى املجتمعات العربية؟
- �ملنطقة �لعربية ل تز�ل ت�سجل �أحد �أدنى �مل�ستويات 
فى �لعامل فيما يخ�ص �ل�سمول �ملاىل، حيث �إن %18 فقط 
من �ملو�طنني �لعرب ميتلكون ح�سابات مع موؤ�س�سات مالية 
ر�سمي���ة، وتنخف�ص ه���ذه �لن�سبة �إىل %13 عن���د �لن�ساء، 
بالإ�ساف���ة �إىل �لتف���اوت �لكبر بني �ل���دول �لعربية، حيث 
�إنه فى �لعام 2014، كان���ت ن�سبة ملكية �حل�ساب مرتفعة 
ب�سكل ملحوظ فى �لإمار�ت �لعربي���ة �ملتحدة، و�لبحرين، 
و�لكوي���ت )%83، و%82، و%73، عل���ى �لت���و�ىل(، وفى 
�ملقاب���ل، �سجل �ل�سمول �ملاىل ن�س���ب منخف�سة فى �ليمن، 
و�لع���ر�ق، وم�س���ر بح���و�ىل %6، و%11، و%14، عل���ى 
�لت���و�ىل. وتو�سي���ع �مل�ساركة فى �لنظام �مل���اىل �لر�سمى �أو 
حتقي���ق �ل�سمول �ملاىل لي�ص هدًفا ف���ى حد ذ�ته، بل و�سيلة 
لتحقي���ق غاي���ة، نظ���ًر� ل���دوره �لتنم���وى �لهام ف���ى تطوير 
�لإن�سان، وحت�سني م�ستوى �ملعي�سة، ومتكني �ملر�أة، وتعزيز 
تكاف���وؤ �لفر����ص، ومتوي���ل �مل�سروع���ات �ملتناهي���ة �ل�سغر 
و�ل�سغ���رة و�ملتو�سطة، و�حلد من �لفق���ر وعدم �مل�ساو�ة، 
وتاأمني �لرفاهي���ة، وبالتاىل حتقيق من���و �قت�سادى �سامل 

وم�ستد�م. 
م��ا ه��و دور احلكوم��ات فى ال��دول العربية يف 
ن�شر الوعي والتعامل مع البنوك و�شرائح املجتمع 

املختلفة؟ 
- �ن دور �لبنوك و�حلكومات �لعربية، ياأتى من خال 
و�سع �إطار ت�سريعى وتنظيم���ى و��سح لتاأ�سي�ص بنية حتتية 
مالي���ة و�سب���كات متطورة ف���ى �ملناطق �لريفي���ة و�لبعيدة، 
بالإ�ساف���ة �إىل تنويع وتطوير �ملنتج���ات و�خلدمات �ملالية 
ف���ى �ملنطق���ة بهدف تق���دمي خدمات مبتك���رة وذ�ت تكلفة 
منخف�س���ة، خم�س�س���ة للفئ���ات �لفق���رة، وتوعية طاب 
�ملد�ر�ص و�جلامع���ات باأهمية �لثقافة �ملالي���ة و�لتعامل مع 

تلك �ملخاطر. 
وقد يكون من �أهم تلك �لتعاميم، حث �مل�سارف على 
�إياء �لهتمام �لأق�سى بوظائف �لمتثال و�إد�رة �ملخاطر 
و�لتدقي���ق �لد�خل���ى و�لتى ميك���ن �أن ت�س���كل خطوط دفاع 
للم�س���ارف فى مو�جهة خماطر عملي���ات تبيي�ص �لأمو�ل 

ومتويل �لإرهاب. 
ه��ل تواجه امل�ش��ارف العربية اأي��ة عقبات يف 

تطبيق قانون »فاتكا«؟
 – عل���ى �لرغ���م م���ن �أن قان���ون »فات���كا« ه���و ت�سريع 
دوىل – �أى �س���ادر عن دولة و�حدة – ولي�ص ت�سريًعا عاملًيا 
كتو�سي���ات جلنة ب���ازل �أو تو�سيات جمموع���ة �لعمل �ملاىل 
FATF، فاإن �مل�سارف �لعربية جتد نف�سها ملزمة بتطبيق 
هذ� �لقانون، حتت طائلة حرمانها من �لتعامل مع �لنظام 
�مل���اىل �لأمريك���ى، و�أ�س���ر �إىل �أن نتائ���ج �ل�ستبيان �لذى 
عمل عليه كل من �حتاد �مل�سارف �لعربية و�سندوق �لنقد 
�لدوىل، ح���ول تاأثر �لت�سريع���ات �لدولية عل���ى �مل�سارف 
�لعربي���ة، ومنه���ا قان���ون فات���كا، ق���د �أظه���ر �أن �مل�سارف 
�لعربي���ة مبجملها متيل �إىل �للت���ز�م بتطبيق قانون فاتكا 
عل���ى �لرغ���م من �أن���ه يكبد تل���ك �مل�سارف �أعب���اء مالية، 
كتدري���ب �ملوظف���ني وتعديل �لبني���ة �لتحتي���ة �لتكنولوجية 

وغرها، دون �حل�سول على �أى مقابل ماىل.
ما ه��ي تداعي��ات االأزم��ة املالية ف��ى اليونان 
عل��ى االقت�ش��اد العامل��ى وتاأثريه��ا عل��ى البن��وك 

العربية؟ 
-  تد�عيات �لأزمة �ملالي���ة �ليونانية لي�ست حم�سورة 
حملًيا، فعلى �لرغم من بقائه���ا �سمن منطقة �ليورو، من 
�ملتوقع �أن تو�جه �ليونان ف���رتة �سعبة �سيا�سًيا و�قت�سادًيا 
مم���ا قد ينعك����ص �سلًبا عل���ى �ل�ستق���ر�ر �ل�سيا�سى و�ملاىل 
و�لقت�سادى �سمن منطقة �لي���ورو، ومن �ملرجح �أن توؤدى 
�إج���ر�ء�ت �لتق�سف �إىل �رتفاع معدل �لفقر ون�سبة �لبطالة 
فى �ليونان خا�سة ب���ني �ل�سباب، �لأمر �لذى قد يوؤدى �إىل 
�رتفاع معدلت �لهجرة �إىل �ل���دول �لأوروبية. فى �ملقابل، 
جت���در �لإ�س���ارة �إىل �أن �لقت�ساد �ليونان���ى ي�سكل حو�ىل 

%2 من �لناجت �ملحلى �لإجماىل �لأوروبى فقط. 
وبالن�سبة لأثر �لأزم���ة �ملالية �ليونانية على �مل�سارف 
�لعربية، ف���كان ول يز�ل حمدوًد� ك���ون معظم ��ستثمار�ت 
هذه �لأخرة حملية ب�س���كل �أ�سا�سى، ومن غر �ملرتقب �أن 
ترتك �لأزم���ة �ليونانية تاأثًر� مبا�س���ًر� كبًر� على �لقطاع 
�مل�سرف���ى �لعرب���ى �إل ف���ى حال ت�س���رر بع����ص �مل�سارف 
�لأوروبي���ة �لد�ئنة لليونان �لتى تتعام���ل �مل�سارف �لعربية 
معه���ا ب�سورة كب���رة، مما ق���د ينعك�ص �سلًبا عل���ى �أعمال 
ه���ذه �مل�سارف، �أما �لأث���ر غر �ملبا�سر لاأزم���ة �ليونانية 
عل���ى �لقت�س���اد �لعربى، فياأت���ى جر�ء �نخفا����ص توقعات 
�لنم���و �لأوروبى �أو تاأرجح �سعر �ليورو، وذلك لكون �لحتاد 
�لأوروبى �ل�سريك �لتجارى �لرئي�سى ملعظم �لدول �لعربية 
وبالأخ����ص تون����ص، و�جلز�ئ���ر، وليبيا، و�ملغ���رب، ولبنان 

وم�سر. 

�مل�س���ارف، وت�سلي���ط �ل�س���وء عل���ى دور �لإع���ام وو�سائل 
�لتو��سل �لجتماعى فى �لتثقيف �ملاىل للمو�طنني. وتطوير 
�لبني���ة �لتحتية للنظام �ملاىل، و�لذى ل ي���ز�ل متاأخًر� فى 
عدد من �لدول �لعربية، وتعزيز �سفافية �لنظام �ملاىل عر 
حت�سني �أنظمة �لئتمان و�لإباغ، وحماية حقوق �لد�ئنني، 
وت�سهي���ل �أنظم���ة �ل�سمان���ات، و�إ�س���اح �أنظم���ة �لأ�سعار 
وخلق بيئة م�سجعة ومو�تية حل�س���ول �لن�ساء على �لتمويل 

و�خلدمات �ملالية. 
ما هى اأب��رز التحديات التى تواجه امل�ش��ارف 
العربي��ة، ال �ش��يما يف مكافح��ة متوي��ل االإره��اب 

وغ�شل االأموال؟
- ت�سعى �مل�سارف �لعربي���ة وب�سكل حثيث �إىل حماية 
نف�سه���ا وم�ساهميها ومودعيها من �أي���ة عو�قب قد يت�سبب 
بها دخ���ول �أمو�ل �إليها به���دف تبيي�سه���ا �أو بهدف متويل 
منظم���ات �إرهابي���ة �أو �إجر�مي���ة، وه���ذ� �جله���د ي�س���اف 
�إليه عم���ل متو��سل من قبل �مل�س���ارف �ملركزية و�لهيئات 
�لرقابية �لعربية، لو�سع ت�سريعات وتنظيمات و�سن قو�نني 
و�إ�س���د�ر تعاميم وب�سكل متو��سل ح���ول كيفية �لتعامل مع 

دور البنوك والحكومات 
العربية يأتي من خالل 

وضع إطار تشريعى 
لتأسيس بنية تحتية مالية

حممد بركات
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مقابلة - مصارف

بداية، كيف تنظرون اىل م�صاركتكم �صخ�صيًا، 
وكرابط��ة امل�ص��ارف العراقية اخلا�ص��ة يف امل�ؤمتر 

العربي امل�صريف ال�صن�ي لهذا العام؟
- ال �ش���ك اأن انعق���اد ه���ذا امل�ؤمتر، يف ظ���ل الظروف 
اال�شتثنائي���ة الت���ي مير به���ا لبن���ان واملنطقة، ُيع���ّد فر�شة 
هام���ة بح�ش�ر ه���ذا احل�شد من القي���ادات امل�شرفية على 
امل�شت�ي���ن العربي والعامل���ي، خا�شة ما يحمل���ه من عن�ان 
مهم  جدًا " خارطة طريق لل�شم�ل املايل 2020-2015". 
وجن���اح انعقاده يعت���ر حتٍد كبري، على الرغ���م مما �شهده 
لبن���ان م�ؤخرًا من هجمات اإرهابية وتفجريات، اأودت بحاة 
العدي���د من ال�شهداء وال�شحايا االأبرياء، وال بد لنا يف هذه 
املنا�شب���ة  اأن نعّر ع���ن اأ�شفنا والرحم���ة لل�شهداء، ونتمنى 

ال�شفاء للم�شابن.
 كم���ا نعتر اأن جن���اح امل�ؤمتر ه� مبثاب���ة جناح للعامل 
العرب���ي، واأن دّل عل���ى �ش���يء فه����  ي���ددّل عل���ى اأن هناك 
قي���ادات م�شرفية عربية تعمل ليل نهار، ور�شالتها وا�شحة 
باأن ال مكان لالرهاب يف ال�طن العربي، انطالقًا من لبنان 

والدول العربية كافة والعامل اأجمع.
هل عقدمت كرابطة م�ص��ارف عراقية خا�صة، 
لقاءات جانبية على هام�ش امل�ؤمتر، وما هي الآراء 

التي لفتتكم؟
- لق���د التقينا بقيادات م�شرفي���ة رفيعة، على هام�ش 
امل�ؤمت���ر، منه���ا حاكم البن���ك املرك���زي الك�يت���ي الدكت�ر 

حمم���د ال�شام���ل، وكان���ت منا�شب���ة لتهنئت���ه عل���ى تكرميه 
بجائ���زة الروؤية القيادي���ة التي نالها، وتباحثن���ا يف العديد 
م���ن امل�ا�شيع املتعلقة بالعمل امل�شريف، كما التقينا بحاكم 
البن���ك املركزي االأردين الدكت�ر زي���اد فريز، وقد ا�شتمعنا 

لروؤية كل منهما. 
وحقيق���ة لق���د لفتني ما ج���اء يف كلمة الدكت����ر فريز، 
ح����ل التجرب���ة االأردني���ة الفري���دة ح����ل تر�شي���خ مفه�م 
ال�شم�ل املايل، ال �شيم���ا اإدراجها �شمن مناهج التعليم يف 
املدار�ش االأردنية، بدءًا من ال�شف ال�شابع، وهي ر�شالة يف 
غاي���ة االأهمية م�جهة للع���امل العربي، وكما عّلق البع�ش يف 
و�شفه ب���اأن لدينا جهل يف العامل العرب���ي واأمية م�شرفية. 
وكما اأ�ش���ار رئي�ش احتاد امل�ش���ارف العربية حممد بركات 
ب���اأن نح� ملي���اري ن�شمة عل���ى م�شت�ى الع���امل لي�ش لديهم 
ح�شاب���ات م�شرفي���ة، وبالتايل نحن من �شم���ن هذا الكّم، 

ممن يفتقدون للمعرفة يف ال�شم�ل املايل.
لأزم��ة  امل�ؤمت��ر  اح��دى جل�ص��ات  تطرقت��م يف 
النزوح جراء احلروب يف دول اجل�ار، وقد كان لكم 

جتربة يف العراق، كيف تنظرون اىل تداعياتها؟
- ال �ش���ك اأن حم�ر اأزم���ة النزوح كان م���ن اجلل�شات 
الهام���ة ملناق�شة اأ�شبابه وخماط���ره وتداعياته، وقد اأ�شرت 
اىل جترب���ة فريدة ناجحة قمنا به���ا يف العراق، من خالل 
حملة �شعبية يق�دها �شفري الن�ايا احل�شنة يف االأمم املتحدة 
امل��شيق���ار ن�شري �شّما، وقد انطلقنا من ث�ابت على اأ�شا�ش 

اأن تك����ن ه���ذه التجربة �شعبية بحتة، بعي���دة عن اأي غطاء 
�شيا�شي اأو ديني، واأن ال جترّي الأي �شبب من االأ�شباب، حتت 
رعاي���ة ورقابة البن���ك املركزي العراق���ي، ونحن م�شتمرون 
فيها، لكن عدد النازحن كبري جدًا ويناهز 3 مالين نازح 

يف ظّل اأو�شاع �شعبة.
 وكم���ا قال ن�شري، باأن ما نق����م به جتاه النازحن ه� 
مبثاب���ة دين يف رقابن���ا، �شنّده باملحبة واملع���روف. والعراق 
بل���د معطاء وينع���م باخلريات، لكنه تعر����ش لظرف خارج 
ع���ن اإرادت���ه، حي���ث هبط���ت اأ�شع���ار النف���ط اىل اأكرث من 
الن�ش���ف، باالإ�شاف���ة اىل فت���ح جبهة حرب غ���ري مت�قعة، 
وبالت���ايل فه� ي�اجه ب���كل طاقاته، بطريق���ة مفاجئة، وقد 
اعت���اد عل���ى امل�اجهة، لك���ن ال�شرب���ة التي ال تقت���ل، تقّ�ي 

ونحن م�شتمرون.
كي��ف تنظ��ر اىل دور احلك�م��ات العربي��ة يف 

هذا املجال؟
- ال�ش����ؤال الكب���ري املط���روح عل���ى حك�ماتن���ا يف هذا 
املج���ال ه� : ملاذا ت�شتقب���ل الدول االأوروبية ه���ذا الكّم من 
النازح���ن العرب، فيما نحن نقف مكت�يف االأيدي يف عاملنا 
العرب���ي؟ واأي���ن ه���ي قيمة ال�ط���ن العربي مم���ا يجري يف 
الع���راق؟. خا�شة يف ظّل التفاوت يف ت�زي���ع الرثوات، التي 
تت���ّم بطريقة غ���ري عادلة، م���ا ينعك�ش على واقعن���ا امل�ؤمل، 
وما ي����ؤدي اإىل النزوح اإىل اأوروبا ودول العامل، فيما منتلك 

قدرات وثروات عربية هائلة.

رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة، وديع الحنظل لـ " الدورة االقتصادية":

الرابطة أّدت دورًا بارزًا في فريق الخبراء الوطني 
لتطوير أداء القطاع المالي وقطاع التمويل

أكد رئيس مجلس إدارة رابطة المصارف العراقية الخاصة، وديع 
ن��وري الحنظل عل��ى أهمية الش��مول المالي وتطبيق��ه في الدول 
العربية، مثنيًا على بعض التجارب المعتمدة، ال سيما إدراجها ضمن 

المناهج التعليمية.
وف��ي حديث��ه ل���" ال��دورة االقتصادي��ة" عل��ى هام��ش المؤتم��ر 
المصرفي العربي الس��نوي، أش��ار الحنظ��ل الى أن الع��راق يمّر في 
ظ��روف صعب��ة، ج��زء من منه��ا نات��ج ع��ن المصاع��ب االقتصادية، 
نتيجة هبوط أس��عار النفط، ما ولد عجزا في الموازنة اثقلت كاهل 
الحكوم��ة ووضعتها في ظرف لم توضع في��ه أي من الحكومات 
الس��ابقة، م��ا وض��ع الجمي��ع وم��ن ضمنه��م القط��اع المصرفي 
العراق��ي في أج��واء وتحدي��ات صعبة مم��ا حفز رابط��ة المصارف 
الخاص��ة العراقي��ة لالرتق��اء بأدائها لتأدي��ة ما عليها وم��ا يمكن أن 

تساهم به في ظل هذه األزمة.  



17 �لدورة �القت�سادية - كانون �أول/دي�سمرب 2015

وعل���ى �شبي���ل املث���ال، ف���اإن لبن���ان ي�شتقبل ما 
يف�ق 1.5 ملي�ن ن���ازح وه� رقم كبري مقارنة بعدد 
امل�اطنن اللبنانين، مقابل امكانات لبنان املالية، 
وال ب���د يف هذا االإطار من اأن ن�ؤثر على الراأي العام 
العاملي، والقيام مب���ا ي�شت�جب مل�اجهة هذه االأزمة 

امل�شت�شرية.
كي��ف تقيم���ن تع��اون القطاع امل�ص��رف 

العراقي بامل�صارف اللبنانية؟
اأن التع���اون بن البلدين يتمث���ل يف نقل جتربة 
امل�ش���ارف اللبناني���ة على �شعيد الك����ادر الب�شرية 
اإىل ال�ش����ق امل�شرفي���ة يف العراق، نظ���رًا خلرتها 
العالي���ة يف العم���ل ال�ش���ريف وجناحه���ا يف جت���اوز 
االأزم���ات خ�ش��ش���ًا يف بيئ���ة يتزعزع فيه���ا االأمن 

واالإ�شتقرار بالتايل ترتفع فيها املخاطر.
ورغ���م اأن امل�ش���ارف اللبنانية كان���ت ال�ّشباقة 
يف الدخ����ل اإىل ال�ش����ق العراقي���ة ك�نه���ا تتمت���ع 
ب�شي�ل���ة مرتفع���ة تتي���ح له���ا االإ�شتثم���ار يف ف���روع 
خ���ارج احلدود، اإال اأن ظ���روف العمل يف هذا البلد 
جتعل عمل ال�ش���ارف االأجنبية وال �شيما اللبنانية، 
معقدًا نظرًا ملحدودي���ة اإمكانات ال�شلطات النقدية 
امل�ش���ارف  زبائ���ن  ولثقاف���ة  واملهني���ة  الب�شري���ة 
وخرته���م امل�شرفي���ة ال�شعيفة، ل���ذا يقت�شر عمل 
ه���ذه امل�ش���ارف يف الع���راق عل���ى فت���ح اإعتمادات 
م�شتندية للعمالء م���ن دون منح ت�شليفات، الإنعدام 
اإمكاني���ة االإ�شتعالم من ال�شج���ل التجاري والرهن 

ك�ن امل�شرف االأجنبي ال ميلك حق التملك، باالإ�شافة اإىل 
غياب مركزية للمخاطر واإرتفاع الكلفة النقدية.

كيف ترى م�ص��تقبل ال�صيا�ص��ات والت�ص��ريعات 
امل�صرفية الداعمة لال�صالح يف العراق؟ 

بداأ فريق متخ�ش�ش يف الن�شاط االقت�شادي مدع�مًا 
بالقط���اع اخلا�ش يف العراق ب��شع خطة تت�شمن جمم�عة 
متكامل���ة من ال�شيا�ش���ات والت�شريع���ات والتدابري الداعمة 
الإ�ش���الح االقت�شاد وفق اأ�ش�ش حديثة، وقد اخذت الرابطة 
عل���ى عاتقه���ا ومن���ذ بداي���ة ه���ذه ال�شن���ة م�شان���دة البنك 
املرك���زي العراق���ي للحفاظ على ا�شتق���رار �شعر ال�شرف. 
كذل���ك اأّدت دورًا ب���ارزًا عر م�شاركته���ا يف فريق اخلراء 
ال�طن���ي برئا�شته���ا لفري���ق التم�يل الذي ق���دم حزمة من 
ال�شيا�شات اعتمدتها احلك�م���ة لتط�ير اأداء القطاع املايل 

وقطاع التم�يل.
مباذا تتلّخ�ش عناوين اخلطة؟

- اأن تنفي���ذ ه���ذه اخلط���ة يتطل���ب االلت���زام باإجراء 
جمم�عة من التغي���ريات الهيكلية على م�شت����ى االقت�شاد 
ال�طني مع احلر�ش عل���ى انتهاج �شيا�شات وق�انن تت�افق 
م���ع اأه���داف اخلط���ة الت���ي ترتكز عل���ى قطاع���ات عديدة 
يف مقدمه���ا قط���اع امل�ش���ارف اخلا�شة، حيث يت���م تفعيل 
دورها وال�شماح لها بتنظي���م ذاتها وفق روؤية جديدة تاأخذ 
يف االعتب���ار دور اللجن���ة امل�شرتكة بن امل�ش���رف املركزي 

العراقي ورابطة امل�ش���ارف اخلا�شة، بهدف زيادة فاعلية 
هذا الدور يف تنمية ن�شاط القطاع امل�شريف اخلا�ش.

اأن  ي���رى  اخل���راء  فري���ق  ف���اإن  املج���ال،  ه���ذا  ويف 
مرتك���زات الرنام���ج االقت�ش���ادي للحك�مة ُيع���د االأ�شا�ش 
يف �شياغ���ة حزمة ال�شيا�شات واالإج���راءات التي تق�م على 
مب���ادئ اأ�شا����ش اأهمه���ا ت�اف���ر روؤي���ة وطني���ة م�شرتكة بن 
القط���اع احلك�مي والقط���اع اخلا�ش، تتج���اوز االعتبارات 
ال�شيا�شي���ة وامل�شال���ح الفئ�ي���ة وال�شخ�شي���ة ال�شيق���ة، اإذ 
اإن اإطال���ة املرحل���ة االنتقالية التي بداأت من���ذ التح�ل عام 
2003 �شّيع���ت فر�شًا مهمة، واأن تاأجي���ل االإ�شالح �شتك�ن 

ل���ه اآثار �شلبية م���ع �شرورة تعزيز ق���درة االقت�شاد 
ال�طن���ي على النم���� امل�شتدام وحتدي���ث تكن�ل�جيا 
االإنت���اج وتن�يع م�شادر الدخ���ل وت�فري فر�ش عمل 
واحلف���اظ على ال���رثوة ال�طنية من امل����ارد املادية 

والب�شرية وتنميتها.
املعاي��ر  تطبي��ق  م��ع  تتعامل���ن  كي��ف 
العاملية يف ظل غياب الت�صريعات املطل�بة؟

اأن االأم���ر يتطل���ب  ي���رى  اأن فري���ق اخل���راء 
االرتق���اء اإىل املعايري العاملية وااللت���زام بال�شروط 
العام���ة ل� »منظم���ة التج���ارة العاملية« الت���ي ي�شعى 
الع���راق لالن�شمام اإليه���ا وال�شراكة م���ع ال�شركات 
العاملية يف امل�شاريع القائمة اأو اجلديدة يف خمتلف 
الن�شاط���ات التي متلك منتجاته���ا امليزة التناف�شية 
يف ال�ش�ق املحلية اأو اأ�ش�اق ال�شادرات مع مالحظة 
اأن ال�شركات العاملية واال�شتثمارات االأجنبية تف�شل 

ال�شراكة مع القطاع اخلا�ش ولي�ش احلك�مات.
اأن حزمة االإ�شالحات االقت�شادية هذه والتي 
متت بناء على درا�شة نتائج جتربة ال�شن�ات الع�شر 
املا�شي���ة وو�شعها م�ش�ؤول�ن حك�مي�ن ونا�شط�ن يف 
القطاع اخلا�ش ت�شم���ل حزمة �شيا�شات واإجراءات 
ت�شجي���ع القطاع اخلا�ش و�شيا�ش���ات تن�يع م�شادر 
الدخ���ل وخلق فر�ش العمل م���ع الرتكيز على تعزيز 
االإي���رادات العام���ة، وال ب���د من انتق���ال اقت�شادي 
تدريج���ي يك�ن باأقل االأ�ش���رار والتداعيات ال�شلبية 
من خالل تطبيق اآليات جديدة لل�شمان االجتماعي 

تعيد الت�ازن مل�شلحة القطاع اخلا�ش.
امل�ص��ريف يف مت�ي��ل  القط��اع  ت��رى دور  كي��ف 
امل�صاريع ال�صكنية، مقابل دور ال�صتثمار الأجنبي؟
 احلديث عن هذا اجلان���ب يتطلب الت�قف عند قان�ن 
اال�شتثمار الرقم 13 ل�شنة 2006 واحلاجة اىل تعديل بع�ش 
بن����ده مب���ا ين�شجم مع طم����ح امل�شتثمري���ن، كذلك اجراء 
تعدي���ل على الق�انن امل�شرفية مب���ا ي�شمح للم�شارف باأن 
ت����ؤدي دورًا فاعاًل يف هذا املج���ال، ومينحها م�شاحة اأو�شع 
يف ا�شتثمار ودائعها وروؤو�ش اأم�الها  يف م�شاريع ا�شتثمارية 
خ�ش��ش���ًا يف قطاع اال�شكان. اإن اأهم املع�قات التي ت�اجه 
امل�ش���ارف العراقي���ة حاليا �شي���ق امل�شاحة الت���ي يتم فيها 
العمل يف الن�شاط���ات اال�شتثماري���ة، و القرو�ش امل�شرفية 
م���ن �شاأنها زيادة االنفاق اال�ش���كاين وتعزيز فر�ش التنمية 

ال�شريعة يف املدن.
اأم���ا االعتماد على اال�شتثم���ار االجنبي يف جتاوز اأزمة 
ال�شك���ن فاإن���ه اأم���ر غ���ري �شائب، لكن���ه اأحد احلل����ل التي 
يفرت�ش االعتماد عليه���ا حاليًا، الأن اال�شتثمارات االجنبية 
ال متث���ل �ش����ى 16 يف املئ���ة، وما تبقى من ن�شب���ة يك�ن من 
واجب القطاع اخلا�ش املحلي، االأمر الذي يفر�ش �شرورة 
تنمي���ة القدرات يف قطاع املق���اوالت والبناء، وو�شع خطط 
واآلي���ات �شليم���ة ب�شكل �شري���ع لياأخ���ذ دوره الفاعل يف هذا 

امليدان املهم.

لماذا نقف مكتوفي 
األيدي في عالمنا 

العربي فيما تستقبل 
الدول األوروبية كّمًا 
من النازحين العرب
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بدع���وة من جمموع���ة فرن�شبن���ك، �أقيم حفل ع�ش���اء يف جممع بيال يف ب���روت، على 
�شرف �لوفود �لعربية �مل�شاركة و�لوفد �ل�شيني �لدويل يف �ملوؤمتر �مل�شريف �لعربي �ل�شنوي 
لإحت���اد �مل�شارف �لعربية "خارطة طريق �ل�شمول �ملايل )2015-2020("، تخلله تكرمي 
�لأكرث تاأث���رً� يف �لقطاعات �لقت�شادي���ة و�مل�شرفية �لعربية للعام  �لعربيات  "�ل�شي���د�ت 

�لعرب. للم�شرفيني  �لدويل  �لحتاد  قبل  2015" من 

وتقدي���رً� لأد�ئهن �ملتميز يف موؤ�ش�شاتهن منحت �ل�شيد�ت جو�ئز تقديرية و�شط ح�شد 
من �ملدعوين و�مل�شاركني يف �ملوؤمتر،  �شلمها �أمني عام �لحتاد �لدويل للم�شرفيني �لعرب 
و�ش���ام فت���وح مب�شارك���ة رئي�س �حتاد �مل�ش���ارف �لعربي���ة حممد ب���ركات ورئي�س جمموعة 
فرن�شبنك عدنان �لق�شار، وتخل���ل �حلفل كلمات لبع�س �ل�شيد�ت �ملكرمات، حيث �شكرن 

�ملنظمني وموؤ�ش�شاتهن على �للفتة و�حلفاوة �لتقديرية.

حفل عشاء تكريمي للسيدات العربيات األكثر تأثيرًا في القطاعات االقتصادية والمصرفية للعام 2015

ال�ضفرية مريا �ضاهر - وزارة اخلارجية اللبنانية

عايدة ارملي - بنك ال�ضارقةجو�ضلني �ضهوان - بلوم بنك

رمي بدران - البنك الوطني لتمويل امل�ضاريع ال�ضغرية - الأردن
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عدنان الق�ضار

جنوى حجار - بنك العتماد اللبناين

ار - فرن�ضبنك دانيا الق�ضّ

نهلة خداج بو دياب - بنك املوارد�ضها �ضليمان - م�ضرماريان حويك - م�ضرف لبنان

ار دانيا الق�ضّ

جنوى حجار

حممد بركاتو�ضام فتوح
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ملتقى مصارف

�صارك يف االفتتاح رئي�س االحتاد الدويل للم�صرفيني 
جوزف  الدكتور  لبنان  م�صارف  جمعية  رئي�س  العرب، 
حممد  الدكتور  لبنان  م�صرف  حاكم  نائب  طربيه، 
بعا�صريي، امني �صر جلنة التحقيق اخلا�صة يف لبنان عبد 
احلفيظ من�صور واالمني العام الحتاد امل�صارف العربية 
التنفيذي رئي�س وحدة مكافحة غ�صل  واملدير  و�صام فتوح 
ابو  حممد  املركزي  البنك  يف  االرهاب  ومتويل  االموال 
مو�صى، ا�صافة اىل روؤ�صاء وحدات االمتثال مبكافحة غ�صل 
م�صر،  منها:  عربية  دول  عدة  من  امل�صارف  يف  االموال 
قطر، االردن، ال�صودان، العراق، فل�صطني وتون�س. ا�صافة 
التحقيق  هيئة  من  اخلرباء  من  مميزة  جمموعة  اىل 
واالمنية  الق�صائية  ال�صلطات  ومن  لبنان-   – اخلا�صة 

العربية وخرباء دوليني ومن القطاع امل�صريف العربي. 
جوزف  للدكتور  بكلمة  امللتقى  افتتاح  حفل  ا�صتهل 
طربيه الذي تناول م�صاألة مكافحة تبيي�س االموال ومتويل 
العامل  يف  اليوم  يحدث  ما  �صوء  على  وذلك  االرهاب، 
وارهاب،  ال�صلطة  على  وتنازع  وتنازعات  �صراعات  من 
وحماربة لالرهاب، م�صريا اىل ان ذلك يحتاج اىل متويل 
واىل تخطيط، واىل قنوات البد من ا�صتخدامها للقيام مبا 

حتتاجه من متويل.
وراأى اأن امل�صارف واملوؤ�ص�صات املالية هنا جتد نف�صها 
جتد  اي�صا  وهنا  املعركة،  �صميم  ويف  احلدث،  قلب  يف 

الملتقى السنوي لرؤساء وحدات 
االمتثال مكافحة تمويل االرهاب 

في المصارف العربية

لبنان مهدّد بدخول
 الئحة الدول غير المتعاونة 

في نهاية العام الحالي

استضافت بيروت فعاليات »الملتقى السنوي لرؤساء 
وحدات االمتثال مكافحة تمويل االرهاب في المصارف 
والمؤسس��ات المالي��ة العربي��ة« ف��ي دورت��ه الخامس��ة 
ال��ذي ينظمه اتحاد المص��ارف العربي��ة واالتحاد الدولي 
للمصرفيين العرب، بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة 

في لبنان وذلك في فندق موفنبيك – بيروت. 

نف�صها  والق�صائية  االمنية  وال�صلطات  الرقابية  ال�صلطات 
يف مواجهة مع املنظمات واالفراد الذين ي�صتخدمون تلك 
القنوات للو�صول اىل اهدافهم. م�صريًا "ان هذه اال�صكالية 
باتت تثري قلق جميع املعنيني من خمتلف اجلهات الر�صمية 
واخلا�صة، فبتنا ننام على اجراء اأو رزمة من االجراءات 
والت�صريعات  االجراءات  من  جديدة  رزمة  على  ون�صتفيق 
للجميع،  هاج�صا  ي�صكل  االمر  هذا  وا�صبح  والقوانني، 
التطورات  تلك  متابعة  على  العمل  جميعا  علينا  وا�صبح 
وال�صعي لفهم االجراءات املفرو�صة وا�صتيعابها وااللتزام 

بها". 
ولفت الدكتور طربيه اىل اهمية م�صاألة جتنب ظاهرة 
او�صاط  يف  تنت�صر  اخذت  التي  الظاهرة  هذه  املخاطر 
امل�صرفيني العرب وغري العرب نتيجة الحتمال عدم متكن 
امل�صارف احيانا من االلتزام مبتطلبات  احليطة واحلذر 

والعناية الواجبة التي تفر�صها ال�صلطات الرقابية.
من   2002 العام  يف  جنح  لبنان   " اأن  اىل  واأ�صار   
حذف ا�صمه عن الئحة الدول غري املتعاونة بعد اال�صتجابة 
318 ملكافحة  القانون رقم  ا�صدار  اهمها  لعدة متطلبات 
متطلبات  مع  امل�صارف  جتاوبت  كما  االموال،  تبيي�س 
جمموعة GAFI بان�صاء اجهزة امتثال لديها وو�صع اآليات 
يواجه  اليوم  لبنان  اأن  الفتًا  االموال".  تبيي�س  ملكافحة 
يف  املتعاونة  غري  الدول  الئحة  على  ادراجه  اعادة  خطر 

حال عدم ا�صتكماله ا�صدار بع�س الت�صريعات اال�صافية يف 
حقل مكافحة غ�صل االموال ومتويل االرهاب.

املالية  املنظومة  �صمن  لبنان  يبقى  ولكي  اأنه  وراأى 
قبل  يبت  ان  النيابي  املجل�س  على  الدولية،  وامل�صرفية 
بثالثة  اجلاري  العام  نهاية  لة يف  املحددة  املهلة  انق�صاء 
اللبنانية  احلكومة  اأحالتها  دوليا  مطلوبة  قوانني  م�صاريع 

يف منت�صف اآذار 2012 اليه وهي تتناول:
اإلتزامه ت�صريح عن املبالغ النقدية عند عبور احلدود

تعديل قانون 318 املتعلق مبكافحة متويل االرهاب
بالن�صبة  املعلومات  يتناول  قانون  مب�صروع  البت 

للتهرب ال�صريبي 
اتفاقية االمم  النواب على  �صرورة م�صادقة جمل�س 
متويل  م�صادر  بتجفيف  املتعلقة   1999 رقم  املتحدة 

االرهاب
و�صّدد طربيه اأن املطلوب اليوم وباحلاح واأكرث من اي 
وقت م�صى ان يجتمع املجل�س النيابي اللبناين للت�صويت 
على هذه القوانني الدولية متجاوزا التعقيدات الد�صتورية 
التي حتول دون اجتماعه �صرعا النتخاب رئي�س للجمهورية 
هذه  �صدور  الناجت عن عدم  ال�صرر  عن  لبنان  نحّيد  كي 

القوانني قبل اخر ال�صنة.
اأن  اأو�صح  الذي  مو�صى  ابو  حممد  كلمة  كانت  ثم 
اخلا�صة  امل�صتجدات  ا�صتعرا�س  اإىل  يهدف  امللتقى  هذا 

د. جوزيف طربيه
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مبكافحة غ�صل االأموال ومتويل االإرهاب خا�صة يف ظل ما 
�صهده  الذي  املتنامي  والعلمي  التطورالتكنولوجي  يفر�صه 
العامل فى االآونة االأخرية من �صعوبة التحديات التي تواجه 
وزيادة  االإرهاب  االأموال ومتويل  غ�صل  مكافحة  الدول يف 
خطر هاتني اجلرميتني؛ اإذ اأن مرتكبي اجلرائم االأ�صلية 
ا�صتخدام  من  زادوا  االإرهاب  وممويل  االأموال  وغا�صلي 
الو�صائل التكنولوجية احلديثة فى كافة مراحل التخطيط 
تدعمهـم  االإجرامية،  االأفعال  الإتيانهم  الالزمة  والتنفيذ 
عليها  حت�صلوا  التي  ال�صخمة  املالية  العائدات  ذلك  فى 

من جراء اجلرائم التي اقرتفوها.
اأهم  من  تعترب  االأموال  غ�صل  خماطر  اأن  يخفى  وال 
املايل  النظام  ا�صتقرار  تهدد  التي  املنظورة  االأخطار غري 
من  الهائل  احلجم  اإلــى  بالنظر  العاملي،  واالقت�صادي 
والتي  غ�صلها،  يتم  التي  اجلرائم  من  املتح�صلة  االأموال 
متثل ما بني 2 – %5 من اإجمايل الناجت املحلى للعامل اأى 
ما بني 800 مليار دوالر و2تريليون دوالر ح�صب اح�صاءات 
مكتب االمم املتحدة املعنى مبكافحة املخدرات واجلرمية، 
وهذا الرقم مر�صح للزيادة ب�صبب درجة االحرتاف العالية 
مبختلف  ي�صتعينون  الذين  االأموال  غا�صلو  بها  يت�صم  التي 

التقنيات احلديثة والنظم املتطورة لالت�صاالت.
الهام الذي يقوم  الدور  اأحد  وا�صاف: ال يخفى على 
به مدير االلتزام وم�صوؤول مكافحة غ�صل االأموال ومتويل 
القطاع  االأخ�س  وعلى  املالية  املوؤ�ص�صات  يف  االإرهاب 
الرامية  املهام  من  العديد  اإليهم  يوكل  حيث  امل�صريف، 
اإىل احلد من خماطر غ�صل االموال ومتويل االرهاب وما 
واأخرى خا�صة  وقانونية  رقابية  عليه من خماطر  تنطوي 
ب�صمعة املوؤ�ص�صات املالية التى ينتمون اإليها،ومن ثم زادت 
اجلرمية  جمال  فى  �صلفًا  اإليها  اأ�صرنا  التى  التطورات 
العاديـة  غري  للعمليـات  فح�س  ومن  اليومية  مهامهم  من 
والعمليـات امل�صتبه فيها، واإخطار وحدة التحريات املالية 
متويل  اأو  اأموال  غ�صل  �صبهة  تت�صمن  التي  بالعمليات 
ل�صيا�صة  وحتديث  تطوير  من  يلزم  ما  واقرتاح  اإرهاب، 
البنك يف جمال مكافحة غ�صل االأموال ومتويل االإرهاب، 

والنظم واالإجراءات املتبعة بالبنك يف هذا املجال، وذلك 
امل�صتجدات  ومواكبتها  وكفاءتها،  فاعليتها  زيادة  بهدف 

املحلية والعاملية.
يف  اخلا�صة  التحقيق  هيئة  �صر  الأمني  كلمة  وكانت 
على  �صدد  الذي  من�صور  احلفيظ  عبد  لبنان  م�صرف 
االرهاب  ومتويل  االموال  تبيي�س  مل�صاألة  الدولية  االهمية 
�صمعة  على  وتاأثريها  اجلرائم  هذه  خطورة  من  انطالقا 
القطاعات املالية. وقال: ان لبنان ي�صارك بقوة من خالل 
تبيي�س  جرائم  حماربة  يف  واخلا�س  العام  القطاعني 
يف  املنظة  باجلرائم  الكبري  النمو  اىل  م�صريا  االموال، 
يف  العامة  املالية  ارقام  با�صعاف  تفوق  باتت  التي  العامل 
العديد من الدول، ا�صافة اىل اثر على اجلرائم يف �صرب 

االقت�صادات ويف تف�صي الف�صاد يف االدارات العامة.
القوانني  م�صاريع  اإقرار  اأهمية  على  من�صور  و�صّدد 
حاكم  احالها  التي  اللبناين  النواب  جمل�س  امام  العالقة 
م�صرف لبنان اىل جمل�س الوزراء، ال�صيما منها املعاهدة 
من  املئة  يف   95 ان  حيث  االرهاب  متويل  لقمع  الدولية 
هذه  على  �صادقة  املتحدة  االمم  يف  االع�صاء  العامل  دول 
مل  املنطقة  دول  من  فقط  وال�صومال  لبنان  االتفاقية 

ت�صادق عليها. 
واكد اال�صتاذ من�صور اخريا على التحديات امل�صتمرة 

التحديات  ملكافحة  الرقابية  الهيئات  على  املفرو�صة 
االرهاب.  ومتويل  االموال  تبيي�س  م�صتوى  على  املتفاقمة 
معتربا ان التحدي االكرب اليوم هو الناجم عن اجلرائم 
مرتكبي  تق�صي  ل�صعوبة  االلكرتونية " القر�صنة" نظرا 

هذه اجلرئم. 
الدكتور  لبنان  م�صرف  حاكم  نائب  اخريا  وحتدث 
لبنان  اقرار  اهمية  على  �صدد  الذي  بعا�صريي  حممد 
متويل  منابع  بتجفيف  املتعلقة  املتحدة  االمم  اتفاقية 
االرهاب، م�صريا اىل ان النقا�س ال�صيا�صي الدائر يف لبنان 
االمور  مع  التعامل  يتعاطى  الذي  لبنان  م�صرف  يعني  ال 
اي  عن  البعد  كل  بعيد  وهو  غري،  ال  فقط  املهنية  مبنطق 

عمل �صيا�صي.
على  الرقابة  وجلنة  لبنان  م�صرف  يف  نحن  وقال: 
امل�صارف وهيئة التحقيق اخلا�صة فريق عمل واحد، نبتغي 

م�صلحة لبنان اوال وم�صلحة قطاعنا امل�صريف ثانيا.
القوانني  م�صاريع  اىل  بعا�صريي  الدكتور  وتطرق 
العالقة امام املجل�س النيابي م�صددا على اهمية و�صرورة 
اقرارها قبل نهاية هذا العام لتجنب و�صع ا�صم لبنان على 
الئحة الدول الغري متعاونة، موؤكدًا ملا هذا االمر ان ح�صل 
من م�صاعفات وتداعيات �صلبية على ت�صنيف لبنان وعلى 

عالقاته بامل�صارف املرا�صلة.
الواقع  ار�س  وعلى  لبنان  م�صرف  يف  :"نحن  وقال 
جمموعة  ويف  الدويل،  املجتمع  يف  يجري  ماذا  نعرف 
مطلوب  هو  ما  نعرف  نحن  فاتف".  "مينا  املايل  العمل 
خماطر  لتفادي  اقرارها  مطلوب  قوانني  م�صاريع  اربعة 
كربى، واذا مل تقر امل�صاريع "لن ينفع الندم" . واكد نائب 
اللبنانية  للرية  املمتاز  الو�صع  على  لبنان  م�صرف  حاكم 
حيث لدينا احتياطات مالية كبرية م�صتطردًا "ماذا ينفع 
القلب الناب�س يف ج�صم ان�صان ك�صيح ومري�س" . وختم ان 
م�صرف لبنان بقيادة حاكمه اال�صتاذ ريا�س �صالمه كما 
جلنة الرقابة وهيئة التحقيق اخلا�صة يبذلون كل اجلهود 
من اجل املحافظة على اال�صتقرار املايل وامل�صريف ويبقى 
حلماية  الكفيلة  االجراءات  كل  يتخد  ان  لبنان  مل�صرف 
القطاع. ويبقى على ال�صلطة وعلى الدولة ان تعمل ما هو 

مطلوب منها .

من اليمني حممد اأبو مو�صى، د. حممد بعا�صريي، د. جوزيف طربيه و عبد احلفيظ من�صور

جانب من احل�صور
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تم اختياره من أكثر الشخصيات العربية المؤثرة تحت سن األربعين

فيليب غانم مدير عام شركة إي دي إس سيكوريتيز:
أبوظبي توفر فرصة مثالية للشباب العربي للوصول الى العالمية

الدورة االقتصادية - أبو ظبي
المحرك��ة  الق��وى  أح��د  غان��م  فيلي��ب  يعتب��ر 
الرئيسية  وراء مفهوم وتأسيس شركة »إي دي إس 
س��يكيوريتيز«. ويمتلك غانم خبرة غنية في إنش��اء 
وإدارة المش��اريع الناجح��ة ف��ي قط��اع الخدمات 
المالي��ة. بعد أن أس��س ش��ركة Squared للخدمات 
المالية، وهي ش��ركة وس��اطة تتخذ من دبلن في 
إيرلندا مقرًا لها، وقد أدرك فيليب أهمية استكمال 
حلقة األسواق المالية العالمية عبر منطقة الشرق 
األوس��ط واخت��ار دول��ة االم��ارات العربي��ة المتحدة 
لتك��ون البل��د المضي��ف له��ذه المب��ادرة النوعي��ة 
بحكم موقعه��ا الجغرافي والزمن��ي وامتالكها 
كاف��ة المقومات الالزمة من بنية تحتية واس��تقرار 

ومصداقية وسيولة عالية.
إس  دي  »إي  م��ع   2010 ع��ام  غان��م  انطل��ق 
سيكيوريتيز« من أبوظبي جنبًا إلى جنب مع السيد 
محمود ابراهيم المحمود، ليؤس��س نهجًا جديدًا 
للوس��اطة المالي��ة ف��ي منطقة الش��رق األوس��ط 
ونجح في توفير خدمات تس��عير العمالت األجنبية 
بما فيها اليوان الصيني والس��لع ف��ي الوقت الذي 
تكون فيه األس��واق المالي��ة العالمية متباطئة من 
7-11 صباحًا بما سمح للمستثمرين الحصول للمرة 
األول��ى على خدم��ات تداول وتس��عير من ش��ركة 
محلي��ة ووصله��م باألس��واق األوروبية واآلس��يوية 
عب��ر أبوظب��ي كحلقة وصل رئيس��ية بين األس��واق 

العالمية.
وهذه هي المرة األولى التي تعمد فيها »أريبيان 
بزن��س« لنش��ر قائم��ة بأق��وى الش��خصيات العربية 
وأكثرها تأثيرًا تحت سن األربعين عاما. والهدف من 
ه��ذه الخطوة الجديدة هو بالطبع، إلقاء مزيد من 
الضوء على المؤثرين بين ش��ريحة الش��باب العربي 
س��واء في مواطنهم األصلية، أو حتى في مناطق 

الشتات واالغتراب، أو العمل.
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ويف حديثه لـ " الدورة االقت�سادية" راأى ال�سيد غامن، 
الـــذي �سنف م�ؤخرًا من بني اأكـــر ال�سخ�سيات امل�ؤثرة يف 
عـــامل االأعمال حتت عمر االأربعني التـــي ن�سرتها "اأريبيان 
بزن�ـــس" والـــذي حـــل ثالثـــًا يف جمـــال القطاع املـــايل، اأن 
اأب�ظبي ت�ســـكل ج�سرًا من ال�سي�لة بني ال�سرق والغرب من 
ال�ساعة 7 - 11 �سباحًا بف�سل م�قعها اجلغرايف والزمني 

ومكانتها املالية العاملية.
اإ�ـــس  دي  "اإي  �سركـــة  اأن  اىل  غـــامن  ال�سيـــد  ولفـــت 

�سيك�ريتيـــز" تعمـــل علـــى خدمـــة امل�ستثمريـــن يف 
لندن واأوروبا واأمريكا وباقـــي اأنحاء العامل بنف�س 
اخلدمـــات التـــي يح�سلـــ�ن عليهـــا مـــن اال�س�اق 
العامليـــة الرئي�سيـــةـ االأمـــر الـــذي يعتـــر عامـــل 
اإيجابـــي للمنطقة ب�سكل عـــام واأب�ظبي على وجه 
اخل�س��ـــس. وهنـــا يخ�ـــس ال�سيد غـــامن بال�سكر 
ال�سيـــد حمم�د ابراهيـــم املحمـــ�د رئي�س جمل�س 
اإدارة ال�سركـــة علـــى دعمـــه وتفانيـــه يف ت��سيـــل 

ال�سركة اإىل هذه املراتب العاملية.
و�ســـّدد غـــامن  اأن مـــن اأحـــد اأ�ســـرار النجاح 
يف القطـــاع املـــايل هـــ� اأن تكـــ�ن م�ســـاركًا فعليـــًا 
ومتداواًل على اأر�س ال�اقع ك�سرط رئي�سي للنجاح 
مـــن اأجـــل معرفة مـــا يجـــري يف ال�ســـ�ق ودرا�سة 
حتركاتـــه ب�ســـكل دقيق ل�سمـــان حتقيـــق الع�ائد 
املطل�بـــة وتخفيف ن�سبة املخاطر ويف نف�س ال�قت 
يك�ن هنـــاك ت�ساوي مع العميل مـــن ناحية الربح 
واملخاطـــرة والتحديـــات التي ميكـــن اأن تنتج عن 
عمليـــات التـــداول الذي نحر�س علـــى ت�فري كافة 
ال��سائل املطل�بة له واأحدث التقنيات والتحليالت 

والدرا�سات التي تدعم قراره يف ال�سراء والبيع.
وراأى غـــامن اأن اأهميـــة الفر�ـــس التـــي ميكن 
اأن ي�ستك�سفهـــا ال�سباب اللبنـــاين يف لبنان كما يف 
اخلارج وهي يف ال�اقـــع اأ�سهل احل�س�ل عليها يف 
لبنـــان على الرغم من الظروف ال�سعبة التي مير 
بهـــا البلد ولكن ا�ستك�ساف الفر�ـــس لي�س مب�ساألة 

�سهلة اإن كان يف لبنان اأو يف اخلارج.
واأكد اأن اأب�ظبي ت�سكل فر�سة مثالية لل�سباب 

املجـــاالت  يف  خ�س��ســـا  العامليـــة  اىل  لل��ســـ�ل  العربـــي 
االقت�ساديـــة واملالية بف�سل قيادتهـــا احلكيمة ومق�ماتها 
من بنية حتتية متطـــ�رة واأحدث االأنظمة واملعايري العاملية 

واال�ستقرار االأمني واالقت�سادي.
وكانـــت �سركـــة "اإي دي اإ�س �سيكي�ريتيـــز" قد اأعلنت 
عـــن ت��سعة نطاق خدماتهـــا لت�سمل اخلدمـــات امل�سرفية 
اال�ستثمارية واإدارة الروات واإدارة عملية اإدراج ال�سندات 
يف االأ�س�اق العاملية، حيـــث قامت ال�سركة م�ؤخرًا يف اإدارة 
اكتتـــاب م�سرتك ل�سفقـــة اإدراج �سندات �سركـــة اأر.اأن تي 
اأ�ـــس ميديـــا )RNTS Media N.V(  بالتعاون مع �سركة 

. )Anoa Capital SA( اأن�ا كابيتال اإ�س.ايه
 RNTS( "كمـــا اأعلنت �سركة  "اأر.اأن تـــي اأ�س ميديا

Media N.V( عـــن اإطالق �سندات رئي�سية غري م�سم�نة 
قابلة للتح�يل )"ال�سندات"( بقيمة ت�سل اإىل 150 ملي�ن 
يـــ�رو، وهذه ال�سندات قابلـــة للتح�يل اإىل نح� 35.7 �سهم 
عادي جديد )"االأ�سهم"( من ال�سركة التي متثل ما ي�سل 
اإىل ٪23.8 مـــن راأ�ـــس املال املُ�سّدر بعـــد التح�يل الكامل 
لل�سنـــدات. و�سيتـــم اإدراج ال�سنـــدات يف ال�ســـ�ق املفت�حة 

)Freiverkehr( ب�ر�سة فرانكف�رت لالأوراق املالية.
وحـــ�ل هـــذا االإطـــالق، راأى غـــامن اأن هـــذه اخلط�ة 
ا�سرتاتيجيـــة بالن�سبـــة ل�سركة "اإي دي اإ�ـــس �سيكي�ريتيز" 
التـــي تاأتـــي يف اأطـــار ا�سرتاتيجيـــة ال�سركـــة الراميـــة اىل 
تكامـــل اخلدمات املاليـــة التي باتـــت ت�فرهـــا ال�سركة يف 
جمال اخلدمـــات امل�سرفية اال�ستثماريـــة واإدارة الروات 

مل�اكبة متطلبـــات االأ�س�اق املالية العامليـــة وحتديدًا كرى 
امل�ؤ�س�سات املالية وامل�سارف العاملية الرئي�سية. 

اإ�ـــس  دي  "اإي  ت�ســـع  اخلطـــ�ة  هـــذه  اأن  اإىل  ولفـــت 
�سيكي�ريتيـــز "علـــى خارطـــة اخلدمـــات املاليـــة العامليـــة 
مبـــا يعـــزز مكانـــة اأب�ظبي املاليـــة لتكـــ�ن ج�ســـرًا رئي�سيًا 
بـــني االأ�ســـ�اق االأوروبيـــة واالآ�سي�ية على وجـــه اخل�س��س 
واالأ�ســـ�اق العامليـــة علـــى وجـــه العمـــ�م. واأ�ســـار اإىل ان 
ال�سركـــة جنحـــت  منـــذ اإطالقهـــا عـــام 2010 يف حتقيق 
من�ذج متميزا يف جمـــال اخلدمات املالية املدعمة 
مبنظ�مـــة تكن�ل�جية عاليـــة التقنية التي تت�سمن 
اأهـــم من�سات التـــداول املتطـــ�رة يف العامل وهي 
Orex Optim ، مبـــا مكـــن ال�سركـــة مـــن ت�فـــري 
اأف�ســـل عرو�س الت�سعري واأغنـــى م�سادر ال�سي�لة 

لعمالئها يف منطقة ال�سرق االأو�سط. 
وحـــ�ل ت��ّســـع ال�سركـــة يف جمـــال اخلدمات 
املاليـــة اجلديـــدة، راأى غامن اأن ذلـــك يدعم اأداء 
مكاتبها الدولية يف لندن و�سنغاف�رة وه�نغ وك�نغ 
التـــي تعمـــل كحلقة ت�ا�ســـل بني االأ�ســـ�اق العاملية 
الرئي�سيـــة التي تتكامـــل مع الدور الرائـــد الإمارة 
اأب�ظبـــي التـــي تتمتع بامكانيـــات عاملية ومق�مات 
اقت�ساديـــة عاليـــة من بنية حتتيـــة حديثة و�سمعة 
وم�سداقيـــة و�سي�لـــة عاليـــة، اإىل جانـــب التط�ر 
امللح�ظ الذي ت�سهده االإمارة يف جمال اخلدمات 
املاليـــة العاملية، التي باتـــت حتظى بطلب عاٍل من 
قبـــل امل�ستثمريـــن واملدخريـــن يف دول املنطقـــة، 
مبا ميكن ال�ســـركات ال�طنية مـــن االنطالق نح� 
العامليـــة، ولتكـــ�ن م�ؤثـــرة يف منظ�مـــة االقت�ساد 

العاملي  
اإ�ـــس  دي  "اإي  �سركـــة  اأن  غـــامن  واأو�ســـح 
�سيكي�ريتيز" تتبنى فل�سفة االنفتاح وال�سراكة مع 
عمالئهـــا ك�نها ت�ؤمن باأن جناح ال�سركة وتقدمها 
يجـــب اأن يك�ن مت�ازيًا مع تطـــ�ر العمالء وتعزيز 
م�ساحلهـــم اال�ستثمارية. كما حتر�ـــس ال�سركة، 
ب�ســـكل دائم علـــى ترجمة هـــذه الفل�سفة اىل واقع 
ملم��ـــس عـــر التعامـــل ب�سفافيـــة وعن قـــرب مع 
العميل لدرا�ســـة احتياجاتـــه وتعزيز ثقافتـــه اال�ستثمارية 
وتط�يـــر معرفته يف خمتلف جماالت التداول، عر تزويده 
بـــكل ما يلزم مـــن تقنيـــات وت�سهيالت متكنـــه من حتقيق 

م�ساحله وحمايته من املخاطر.
واأ�سار غامن اىل ح�س�ل ال�سركة م�ؤخرًا على جائزتني 
مرم�قتني يف جمال تداول العمالت االأجنبية على م�ست�ى 
اإقليمـــي للعمالء من امل�ؤ�س�سات واالأفراد. حيث مت االعالن 
عـــن "اإي.دي.اإ�ـــس �سيكي�ريتيز" كاأف�ســـل مزود خلدمات 
الف�رك�ـــس، يف ج�ائـــز جملة "بانكـــر ميدل اإي�ســـت" لعام 
2015، واأف�ســـل مـــزود خدمات الف�رك�ـــس للم�ؤ�س�سات يف 
معر�س دبي للف�رك�س يف منطقـــة ال�سرق االأو�سط و�سمال 

اأفريقيا، الذي نظمته  جمم�عة عربك�م.

الشباب اللبناني متميز 
في الخارج وأثبت 

جدارته في مختلف 
ميادين العمل
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خليل
"الإ�سراع  اأن  على  الفتتاحية  كلمته  يف  خليل  و�سدد 
يف اإطالق عمل املوؤ�ّس�سات ل�سيما جمل�س النواب، م�ساألة 
وما�سة  �سرورية  حاجة  بل   )...( �سيا�سيًا  ترفًا  تعد  مل 
للمحافظة على ما تبقى من الدولة وهيبتها وم�سوؤولّياتها"، 
النواب  جمل�س  اإىل  العودة  فر�سة"  "التقاط  اإىل  داعيًا 
"ف�سل  اللحظة" بعد  تي�ّسرًا يف هذه  "اأكرث  اأ�سبحت  لأنها 
الت�سوية لطالق عمل احلكومة"، واإىل الإ�سراع "يف اإقرار 
وبحياة  والقت�سادي  املايل  بال�ساأن  املّت�سلة  القوانني  كل 
قرو�س  بقبول  املتعلقة  "القوانني  اأن  اإىل  منّبها  النا�س"، 
من البنك الدويل" وتلك املت�سلة بالثقة بالقطاع امل�سريف 
يحتمل  يعد  مل  �سريعًا  اإقرارًا  "ت�ستوجب  اللبناين  واملايل 

التاأجيل ".
يف  نلتقي  اأن  غريبا  يبدو  "قد  كلمته:  يف  خليل  وقال 
وقت  يف  املالّية  القدرات  تعزيز  حول  متخ�س�س  موؤمتر 
ال�سيا�سية.  اأزماته  اأعقد  من  واحدة  لبنان  وطننا  يعي�س 
والأخطر يف ما نعي�س هو اأننا جتاوزنا كل اخلطوط احلمر 
يف التعاطي مع الق�سايا الأ�سا�سّية التي ت�سّكل اأعمال بقاء 
الدولة وا�ستمرارها وهو انتظام عمل املوؤ�س�سات الد�ستورية 
على  وبالقدرة  والدولة  بالوطن  الثقة  يعطي  وحده  الذي 
ال�ستمرار والتطور. وهو اأمر اأخذ اأبعادًا خطرية يف الآونة 
الأخرية مع ا�ستمرار ال�سغور الرئا�سي وانعكا�سه على واقع 

عمل كل املوؤ�س�سات".

المؤتمر الوطني حول تعزيز القدرات المالية في بيروت

المطالبة بإدخال التربية المالية 
ضمن المناهج وبتشكيل مجلس أعلى لها

نظمت جمعية المص��ارف بالتعاون مع معهد 
باس��ل فليحان المال��ي واإلقتص��ادي التاب��ع لوزارة 
المالية ووزارة التربية في لبنان، وبدعم من منظمة 
التع��اون اإلقتص��ادي والتنمي��ة )OECD(، المؤتم��ر 
الوطن��ي ح��ول تعزيز الق��درات المالي��ة" في فندق 
فينس��يا- بيروت، ال��ذي افتتحه وزير الم��ال اللبناني 
عل��ي حس��ن خلي��ل وش��ارك ف��ي االفتت��اح ممثل 
وزي��ر التربي��ة والتعلي��م العال��ي الي��اس بوصع��ب، 
المدي��ر العام لل��وزارة فادي ي��رق، إضافة إلى رئيس 
جمعي��ة المصارف في لبنان رئي��س االتحاد الدولي 

للمصرفيين العرب الدكتور جوزيف طربيه.

اّن  الطائف  اتفاق  بعد  ما  منذ  �ساع  "لقد  واأَ�ساف: 
ال�سغور  وبتجربة  �سعف.  قد  اجلمهورّية  رئا�سة  موقع 
ال�سعبة واملريرة ثبت اأّن ل اإ�سعاف لأي من املوؤ�س�سات بل 
بع�سها  وتكاملها  وجودها جميعًا  ي�ستوجب  لل�سلطة  توزيع 
مع بع�س لتنتج �سورة الدولة القادرة على تلبية طموحات 

النا�س وتعالج ق�ساياهم".
ال�سنة  ون�سف  ال�سنة  خالل  ع�سنا  "لقد  وتابع: 
اإدارة  يف  التجارب  واأ�سعب  اأعقد  من  واحدة  املن�سرمة 
احلكم وهي اأبدعت وكّر�ست الكثري من الأعراف وخلقت 
م�سطنع  ب�سكل  اأدوار  توزيع  واأعادت  التوازنات  من  نوعًا 
هذه  وجود  طبيعة  على  ا�ستمر  ما  اإذا  والأخطر  وخطري، 

املوؤ�س�سات الد�ستورية وا�ستمرارها وعملها".
وقال: "لقد جتراأنا جميعًا على الد�ستور وعلى القوانني 
وك�سرنا هذا الد�ستور وهذه القوانني حتت عناوين خمتلفة 
اإىل اأن و�سلنا اإىل ما و�سلنا اإليه وهو �سلل يف عمل الإدارة 
تنهي  تكاد  ومزايدات  الد�ستورية  واملوؤ�س�سات  وال�سلطات 
تتالءم  ن�سو�س  اخرتاع  عرب  ورمزّية  هيبة  من  تبقى  ما 
مع  رمبا  اأي�سًا  والأخطر  اخلا�سة.  ال�سيا�سية  مواقعنا  مع 
مواقعنا الطائفية واحلزبية وال�سيا�سّي،ة وهو ما يعك�س اأن 
وبطائفته ومذهبه  بال�سخ�س  ترتبط  اأ�سبحت  املوؤ�س�سات 

ل بالد�ستور وقواعد ون�سو�س هذا الد�ستور".
واأ�ساف: "نرفع ال�سوت اليوم لنقول اإن الإ�سراع يف 
اإطالق عمل املوؤ�ّس�سات ل�سيما جمل�س النواب، م�ساألة مل 
اأمر خارج  وهو  به،  نقبل  ل  اأو  به  نقبل  �سيا�سيًا  ترفًا  تعد 

هذا  اأو  الفريق  هذا  مل�سلحة  ال�سيا�سي  التوظيف  اإطار 
املكّون على ح�ساب مكّونات اأخرى، بل اإنه حاجة �سرورية 
وهيبتها  الدولة  من  تبقى  ما  على  للمحافظة  وما�سة 
حتافظ  ولكي  الدويل  واملجتمع  النا�س  جتاه  وم�سوؤولّياتها 
اإىل مرحلة  للعبور  للبنان يحتاجها  على ما تبقى من ثقة 

اأف�سل".
ودعا "كل القوى ال�سا�سية والكتل النيابية اإىل حتمل 
كان  املا�سية  ال�سابيع  خالل  "رمبا  وقال  م�سوؤولياتها". 
اإيجاد ت�سوية لنطالق احلكومة وتفعيل عملها هو الأ�سهل. 
ولكن بكل �سراحة، بعد ف�سل هذه الت�سوية وبعد الإ�سكال 
النواب  جمل�س  اإىل  العودة  رمبا  رافقها،  الذي  ال�سيا�سي 
اأن  علينا  وبالتايل  تي�ّسرًا  اأكرث  يكون  قد  اللحظة  هذه  يف 
القوانني  كل  اإقرار  يف  ن�سرع  واأن  الفر�سة  هذه  نلتقط 
املّت�سلة بال�ساأن املايل والقت�سادي وكل القوانني املت�سلة 
اأن  م�سوؤولّياتنا  من  فقط  لي�س  لأّنه  النا�س  بحياة  اأي�سًا 
يتعّلق  ما  الدولة يف  نعتربه خطرًا على  الذي  باحلد  نقوم 

بعالقاتنا اخلارجّية".
متعلقة  اأي�سًا  اأخرى  ق�سايا  "ثمة  اأن  خليل  ولحظ 
وبواقعهم  مبعي�ستهم  تّت�سل  وبقوانني  النا�س،  بحياة 
وا�سعة  وقطاعات  �سرائح  ومت�س  والإداري  الوظيفي 
خانة  يف  ي�سّنف  كان  الذي  الأمر  وبالتايل  وخمتلفة، 
رئي�س  انتخاب  تعطيل  مّدة  طول  مع  تو�ّسع  قد  ال�سرورة 

للجمهورية".
اأمام  ن�سع اجلميع  لكي  الق�سايا  "نطرح هذه  وقال: 

وزير املال علي ح�سن خليل
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ميار�سوا  اأن  يف  هي  اجلميع  وم�سوؤولية  م�سوؤولّياتهم، 
امل�سلحة  عليهم  متليه  مبا  التزامًا  بهم  املنوطة  الأدوار 
النا�س  الوطنّية وامل�سلحة الأخالقّية واللتزام مبا يريده 

كل النا�س". 
واأ�ساف: "عندما ن�ستطيع اأن نحرك عمل املوؤ�س�سات 
ال�سيا�سية والد�ستورية ن�سبح يف واقع دينامي ي�سهل اإقرار 
الإدارة  عمل  لتفعيل  املت�سلة  اخلطط  من  الكثري  واإجناز 
القطاع  دينامية  عن  يعرّب  املتميز  املوؤمتر  وهذا  والدولة، 
يواكب  اأن  الواجب  الدولة  ودور  الأوىل  بالدرجة  اخلا�س 
وا�سح  روؤيوي  منظور  من  الق�سايا  ويطرح  الأمر  هذا 

يت�سل يتحديات امل�ستقبل". 
نعمل  اأن  علينا  الواجب  من  اأ�سبح  "اليوم  وتابع: 
كما  املايل،  ال�ساأن  م�ستوى  على  الأمّية  ملحو  من  بجدية 
اأن  وراأى  اأكرث من �سعيد".  الأمية على  اأن مّت حمو  �سبق 
العامل،  ي�سهده  الذي  التطّور  وقائع  تفر�سه  الأمر  "هذا 
يف �سوء اختالف الأدوات واملعايري وامل�سوؤوليات واحلاجة 
اإىل اإ�سراك اأو�سع قاعدة �سعبية يف حتمل امل�سوؤولية جتاه 
فر�سه  اأمر  وهو  باأ�سره،  العامل  تواجه  التي  التحديات 
التطور لت�ساله بالقطاعات املالية والإنتاجية وامل�سرفية 
واإدارة ال�ساأن املايل، لأن اأي جهل يف هذا املجال قد يدّمر 

واقع جمتمعاتنا اأو حياتنا اخلا�سة والعامة".
وا�سار اإىل اأن "الأزمة املالية العاملية الأخرية بّينت اأن 
ثمة نوعًا من اجلهل لدى قطاعات وا�سعة يف كيفية اإدارة 
م�ستوى  على  اأو  الفردي  امل�ستوى  على  اإن  املايل،  ال�ساأن 
م�ستوى  على  جتارب  ثمة  كانت  لهذا  الأكرب.  املوؤ�س�سات 
يح�سل  ما  تواكب  لبنان،  م�ستوى  على  ومبادرات  العامل، 
يف الدول املتقدمة التي اأن�ساأت �سبكات متخ�س�سة ملتابعة 
هدا المر ت�سارك فيها جمموعة وزارات واإدارات كوزارت 
والبنوك  وامل�سارف  الإجتماعية  وال�سوؤون  والرتبية  املال 

املركزية وغريها".
"هذا املوؤمتر يدفع باجتاه التخطيط املبكر  اإن  وقال 

لدى كل القطاعات ملواجهة حتديات اأي م�سكلة اقت�سادية 
من  الكثري  لبنان  يف  "لدينا  واأ�ساف:   .)...( مالية"  اأو 
علينا  لزامًا  كان  لذلك  كربى،  حتديات  ولدينا  الأزمات 
الثقافة  حول  الوعي  تعزيز  اأجل  من  العمل  اإىل  نبادر  اأن 
املالّية باملواكبة مع كل ما يح�سل على امل�ستوى ال�سيا�سي. 
�سوؤون  اإدارة  ق�سية  بالتوازي  اأي�سًا  يطرح  الأمر  وهذا 
م�ستوى  "على  وقال:  التنفيذي".  امل�ستوى  على  الدولة 
مركزّية  �سيا�سّية  مواكبة  املطلوب  الكربى  التحديات 
وكل  وزارة  كل  م�ستوى  وعلى  للموؤ�ّس�سات  احلياة  لإعادة 
م�ستوى  على  عليه  نعمل  ما  وهذا  م�سوؤوليات،  ثمة  اإدارة 
اإحدى  اليوم  نعي�س  الذي  التخطيط  من  املال،  وزارة 
جتلياته اأو عنا�سره، و�سوًل اإىل ممار�سة ر�سيدة لل�سلطة 
داخل الوزارة واإدارة املال العام باأعلى درجات ال�سفافّية 
الرقابة  وباأ�سول  املرعّية  بالقوانني  واللتزام  والو�سوح 
اإىل  يحتاج  وبراأينا  الأهمية  بغاية  الأمر  وهذا  واملحا�سبة 

مبادرات من قبل الوزارات وعدم انتظار لكي تفر�س علينا 
الوقائع نف�سها ونعيد العمل يف اإطار رّدة الفعل".

و�سدد على اأن "وزارة املال مبختلف اإداراتها حتر�س 
الإداري  العمل  يف  ا�سالحات  اإجراء  اإىل  املبادرة  على 
اأ�سا�س  على  ودائمًا  الثغر  كل  معاجلة  واإىل  والتنفيذي 
قوانني  الجراء،  املرعية  بالقوانني  واللتزام  احلفاظ 
الثغر  على  ال�سوء  وت�سليط  واملحا�سبة  والرقابة  الإدارة 
الوقت  مع  لت�ستهلكنا  حولها  الدوران  ل  منها،  نخرج  كي 

وت�سعف قدرتنا على اإحداث اأّي تغيري يف واقعنا".
معهد  خالل  من  اليوم  تقوم  املال  "وزارة  اأن  واأبرز 
وزارات  مع  رائد  بعمل  والقت�سادي  املايل  فليحان  با�سل 
خمتلفة واإدارات عدة، ومع القطاع اخلا�س، واليوم ون�سهد 
واحدة من هذه الأعمال مع جمعّية امل�سارف لتعزيز هذه 
الثقافة التي يتكامل فيها دورنا مع دور وزارة الرتبية ورمبا 
القطاع  اإىل  وبالتاأكيد  اأخرى  موؤ�ّس�سات  اأدوار  اإىل  نحتاج 
اخلا�س واإىل هيئات املجتمع املدين التي ي�سّكل بع�سها مع 

بع�س الركيزة الأ�سا�سّية لتغيري حقيقي نطمح اإليه".
وراأى اأن "هذا التعاون ممتاز واملوؤمتر يجب اأن ي�سل 
يف  التنفيذ  مو�سع  ن�سعها  لكي  التو�سيات  من  جملة  اإىل 
قبله  ورمبا  الثانوي  التعليم  م�ستوى  وعلى  الرتبية  وزارة 
اإدارة  نحو  والنطالق  اجلامعي  التعليم  م�ستوى  وعلى 
عالقة  لها  املهّم�سة  واملجتمعات  املناطق  داخل  ندوات 
بالدخار ومبواكبة ومواجهة التحديات الطارئة التي ميكن 
اأن ت�سل اإىل هذه املجتمعات ال�سغرية". وراأى اأن "الأمر 
لي�س مقت�سرًا فقط على املدار�س والثانويات واجلامعات 
اأماكن  يف  الجتماعّية  ال�سرائح  كل  يطال  اأن  يجب  اإمنا 
انت�سارها لكي ي�ساهم يف خلق هذه الثقافة العامة املطلوبة 

لدينا يف لبنان". 
حتمي  ل  املن�سودة  املالّية  "الثقافة  اأن  على  و�سدد 
ال�سل�سة  هذه  تكّمل  بل  جمموعة  حتمي  ول  الفرد  فقط 
اإىل  املالّية  املوؤ�ّس�سات  اإىل  الفرد  من  بدءًا  احلماية  من 

د. طربية ويرق يف جل�سة االفتتاح
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كل اأركان الدولة وحمايتها وحماية املوؤ�ّس�سات". وا�ساف: 
اإليه والذي يو�سلنا  للو�سول  ونعمل  اإليه  نطمح  ما  "هذا 
فعاًل اإىل حكم ر�سيد قادر على اأن يحجز لوطننا مكانًا يف 

عامل يتقّلب ب�سرعة ول مكان فيه للجانبني".

يرق
اأن  فالحظ  بو�سعب،  الوزير  كلمة  يرق  واألقى 
ي�سهد ت�سارعا غري م�سبوق يف ا�ستخدام  احلايل  "الع�سر 
املالية  وال�سركات  التي تنتجها امل�سارف  املالية  املنتجات 
والتعامالت  البور�سة  و�سا�سات  اللكرتونية  وال�سواق 
املنتجات  هذه  تكون  ما  وغالبا  املالية،  والوراق  بال�سهم 
قلة  او  اجلهل  ب�سبب  مل�ستخدميها  كبرية  خل�سائر  �سببا 
خماطرها".  و�سرح  ا�ستخدامها  اليات  حول  الثقافة 
واأ�ساف ان "هذه احلالة التي فر�ست نف�سها على العامل 
اكرث  وعلى  جمال  من  اكرث  يف  مبا�سرا  تدخال  ا�ستدعت 
من م�ستوى من اجل ا�ستدراك املخاطر وت�سجيع ال�سباب 
على النخراط يف عملية تاهيل وتثقيف مالية وم�سرفية 
اىل  املنتجات  هذه  من  الفادة  اىل  تهدف  واقت�سادية 
او  اخلطا  يف  الوقوع  دون  من  املمكنة  احلدود  اق�سى 
عبلر  الب�سرية  يكت�سح  الذي  العامل  بعيدا عن هذا  البقاء 
الكمبيوتر وو�سائل التوا�سل من الهواتف الذكية وغريها". 
واأكد ان "ور�سة تطوير املناهج الرتبوية التي انطلقت 
عمل  متابعتها  متت  قد  للعلم  كلنا  الرتبوي  املوؤمتر  يف 
وقد  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  للتن�سيق  حت�سريية 
يف  جدا  قريبا  لتبدا  املناهج  تعديل  ور�س  برجمة  متت 
الرتبوية  املوؤ�س�سات  واحتاد  والوزارات  الرتبوي  املركز 
وراأى  اخلا�سة واجلامعات واملتخ�سي�سني يف كل مادة". 
عن�سرا  ت�سكل  �سوف  وتو�سياته  املوؤمتر  هذا  "ابحاث  اأن 
ا�سا�سيا لالنطالق يف حتديث املناهج والكتب التي تتعلف 
النور  من  نافذة  "ي�سكل  اأنه  معتربًا  بالقت�ساد واملال"، 
والمل تك�سر عتمة الظلمة التي ت�سيطر على املنطقة وهو 
املنطقة  اعادة  تريد  التي  الظالمية  للقوى  حتديا  ي�سكل 
العقل  قوة  والتخلف وجتميد  اىل ع�سور اجلهال  العربية 

ل�سالح قوة الغريزة". 
اجلهود  وت�سافر  للتن�سيق  "منا�سبة  اأنها  على  و�سدد 
ور�سم خريطة الطريق نحو املزيد من املعرفة والثقافة"، 
متمنيًا "لو كانت ال�سراكة الوطنية تتم على هذا امل�ستوى 
من الوعي واحرتام حقوق الخرين من ال�سركاء يف ادارة 

�سوؤون البالد".  

طربيه
م�ستهلها  يف  فنّوه  كلمته،  ن�س  عن  طربيه  وخرج 
يف  يعمل  الذي  لبنان  يف  وامل�سريف  املايل  القطاع  "بقوة 
ظل موؤ�سرات اقت�سادّية مرتاجعة"، معتربًا اأن ذلك ي�سّكل 
راأى  لكنه  لل�سيا�سة"،  ثمنًا  القت�ساد  يدفعه  مما  "جزءًا 
على  اجلميع  "تعاون  اإىل  داعيًا  اأن "هذه املرحلة عابر"، 

مطلوبة  بخطوات  القيام  على  خا�سة  وب�سورة  جتاوزها 
ومنها  الت�سويت على م�ساريع القوانني املالّية املوجودة يف 
جمل�س النواب والتي تتعلق بو�سع لبنان و�سورته الدولية".  

للرتبية املالية  )INFE( التابعة ملنظمة التعاون والتنمية 
التثقيف  "مو�سوع  اأن  ولحظ   .)OECD( القت�سادية 
والبلدان  الهيئات  الكثري من  اهتمام  ا�ستحوذ على  املايل 
اأظهرت  والتي   ،2008 العام  يف  املالية  الأزمة  ن�سوء  بعد 
تبعاتها ان غياب الثقافة املالية لدى الكثري من امل�ستهلكني، 
التعامل  ال�سفافية واملالءمة يف  ا�سافة اىل غياب معايري 
ولتغذيتها".  لالأزمة  الأبرز  امل�سبب  كانت  العمالء،  مع 
تربط  التي  العالقة  متانة  اأدركت  "الدول  اأن  اإىل  وا�سار 
التعليم بالنمو القت�سادي وال�ستقرار الجتماعي، بحيث 
ان زيادة ال�ستثمار يف الراأ�سمال الب�سري وتعزيز قدراته 
املالية تنتج زيادًة يف منو القت�سادات وتطّور املجتمعات".  
اإىل  العودة  وجوب  بّينت  املالية  "الأزمة  اأن  واأو�سح 
ال�ستهالك  تر�سيد  يف  الكال�سيكية  القت�سادية  النظرية 
وت�سجيع الّدخار. فال منّو من دون ا�ستثمار، ول ا�ستثمار 
�ساب  �سيء  على  �سّب  "من  واأ�ساف:  اّدخار".  دون  من 
عليه. من هنا، دور الأ�سرة الإر�سادي يف املو�سوع.  وكلنا 
الو�سول  و�سرعة  النفتاح  ع�سر  هو  ع�سرنا  اأن  يعلم 
للمعرفة،  ال�سامل  القت�ساد  وع�سر  املعلومات،  اىل 
املخاطر  عوملة  وتاليًا  وامل�سرفية  املالية  النظمة  وعوملة 
والنجاحات، حيث ان امل�ستهلكني وامل�ستثمرين على ال�سواء 
مدعوون لتخاذ قرارات مالية غالبًا ما تكون معقدة، يف 
تعزيز  �ساأن  ومن  وامل�ستقبلية.   احلا�سرة  �سوؤونهم  ادارة 
اأكرث  م�ستهلكني  تكوين  يف  ي�ساعد  ان  املالية  القدرات 
م�سوؤولية ووعيًا والتزامًا ماليًا، مما ميكـّنهم من تن�سيط 
ب�سورة  والتعاطي  ال�سواق،  ديناميكية  ودفع  البتكار 
وامل�ستحقات  املنتظمة  غري  املداخيل  حالت  مع  اف�سل 

الكبرية املو�سمية".  
بينها  ومن  املالية  "املوؤ�س�سات  اأن  على  و�سدد 
امل�سارف، تخّطت مرحلة التنبيه اإىل اأهمية اندماج اأكرب 
عدد ممكن من ال�سرائح الجتماعية يف القطاع املايل، اإذ 
وحدات  بق�سري  لي�س  زمن  منذ  امل�سارف  بع�س  اأن�ساأت 
�سة لالهتمام بتمويل املوؤ�ّس�سات املتناهية ال�سغر  متخ�سّ

خليل: األزمة المالية 
العالمية بّينت جهل 
قطاعات واسعة في 

إدارة الشأن المالي

"لبنان خرج منذ مدة طويلة من لئحة الدول  باأن  وذّكر 
لبنان"،  يف  الموال  تبيي�س  مو�سوع  يف  املتعاونة   غري 
لكنه اأ�سار اإىل اأن "لبنان حتى اليوم  مل ي�سادق ت�سريعيًا 
مئة  عليها  املوقعون  جتاوز  التي  الدولية  املعاهدات  على 
املطلب،  هذا  على  ن�سر  نلح   "نحن  واأ�ساف:  دولة". 
املو�سوع  تاأخذ  اأن  والت�سريعية  التنفيذية   ال�سلطات  وعلى 
الدولية فمن  ال�سرعية  لبنان عن  فاإذا خرج  يف العتبار، 
يتطّلب  الأمر  هذا  لأّن  اإليها،  ويدخل  يعود  اأن  ال�سعوبة 
على  لفرتة  و�سعنا  عندما  املا�سي  عانيناها يف  اإجراءات 
لئحة الدول غري املتعاونة مما ا�سطر لبنان اإىل اأن ُيدِخل 
وفود  مو�سع  يكون  وان  املالية  الت�سريعات  على  تعديالت 
دولية اأتت لتعاين الو�سع املايل وامل�سريف يف لبنان  وخرج 
لبنان من هذه الغيمة ال�سوداء نتيجة تعاون كل ال�سلطات 
الت�سريعية والتنفيذية والقطاع اخلا�س وخ�سو�سا القطاع 

امل�سريف". 
يج�ّسد  املوؤمتر  اأن  طربيه  راأى  املكتوبة،  كلمته  ويف 
ممثاًل  لبنان  يف  العام  القطاع  بني  القائم  التعاون 
بوزارتي املال  والرتبية، والقطاع اخلا�س ممثاًل بجمعية 
امل�سارف، م�سندًا بدعم دويل" يتمثل يف ال�سبكة الدولية 

جانب من احل�سور
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وكذلك طبعًا  املوؤ�س�سات ال�سغرية، واأُن�سئت �سركة كفالت 
ال�سغرية  املوؤ�ّس�سات  م�ساعدة  بغر�س   1999 عام  منذ 
واملتو�سطة احلجم يف لبنان للح�سول على متويل م�سريف، 
وهي ت�ساند اأ�سحاب الأفكار املبِدعة على اإمكان احل�سول 

على ر�ساميل وقرو�س من دون �سمانات مادية".  
امل�ستدام،  النمو  عجلة  دفع  "بهدف  طربيه:  وتابع 
ال�سنوات  يف  اللبنانية  ال�سوق  يف  املركزي  امل�سرف  طرح 
الأربع الأخرية �سلة حتفيز اقت�سادي بلغت قيمتها خم�سة 
مليارات دولر ، تخدم قطاعات حيوية كالتنمية والبتكار 
وم�ساريع  الجتماعي  والت�سليف  والتعليم  العمال  وريادة 
ي�سعى  اأهداف  وكلها  املعرفة،   واقت�ساد  والبيئة،  الطاقة 
حاكم البنك املركزي اىل حتقيقها بالتعاون مع امل�سارف 
يف  ال�ستقرار،  يف  وامل�ساهمة  القيمة،  من  املزيد  خللق 
وقت تعاين الدولة اللبنانية �سعوبات �سيا�سية حالت منذ 

اإدارة  وحتقيق  عامة،  موازنة  اإ�سدار  دون  عدة  �سنوات 
فاعلة ور�سيدة لالقت�ساد".  

ومع  فليحان  با�سل  معهد  مع  بالتعاون  طربيه  وا�ساد 
وزارة الرتبية، معتربًا اأن جتربة امل�سارف مع وزارة املال 
"طويلة جدًا، وقد توّطدت ملا فيه خري البلد، منذ ا�ستفحال 
منظمة  اىل  بالن�سبة   "اأما  قائاًل:  وختم  الدين العام". 
التعاون والتنمية القت�سادية OECD، فنحن نعود دائمًا 
على  املنظمة  هذه  ت�سعها  التي  التعليمات  اإىل  عملنا  يف 
يخ�ّس  ما  �سّيما يف  ل  اإر�ساداتها،  واإىل  العاملي،  ال�سعيد 
وامل�سوؤولية  العمل،  واأخالقيات  وال�سفافية،  احلوكمة، 
البيئة.  على  واحلفاظ  اخلا�سة  للموؤ�ّس�سات  الجتماعية 
و�سعتها  التي  باملعايري  القريب  امل�ستقبل  يف  و�سن�ستعني 
هذه املنظمة حول تبادل املعلومات املالية بني البلدان عند 

اإقرار قوانني بهذا ال�ساأن يف لبنان". 

اجلل�سات
القدرات  عن  "ملحة  بعنوان  عامة  جل�سة  عقدت  ثم 
املالية: التحديات يف العامل ويف لبنان"،  تناولت الهاج�س 
العاملي املتمثل يف تديّن الإملام يف امل�سائل املالية، والأهمية 
الثقافة  وتاأثري  املاليتني،   والثقافة  للرتبية  املتزايدة 
ال�ستقرار  وعلى  الفرد  رفاهية  على  والقت�سادية  املالية 
العامل  تواجه حكومات  وكيف  الأمد،  الطويل  القت�سادي 
واحلالة  والقت�سادية؟  املالية  الثقافة  تعزيز  حتديات 

اللبنانية من خالل عر�س لنتائج امل�سح الوطني. 
مو�سوع  تناولت  حوار،  طاولت  ثالث  كماعقدت 
قدرات  تعزيز  املدر�سة:  يف  املُبكرة  املالية  "الرتبية 
وحماية  "امل�سارف  ومو�سوع  واملعلمني"،  ال�سباب 
الإدخار  وا�سرتاتيجيات  "التقاعد  وم�ساألة  امل�ستهلك"، 

الطويلة الأمد". 
عن  حوار  طاولة  الثاين  اليوم  برنامج  �سمل  فيما 
"احلكم الر�سيد وامل�ساءلة واملواطنية"، تراأ�ستها اخلبرية 
مديرة  فيها  وحتدثت  دارة،  كوثر  العامة  املالية  اإدارة  يف 
نائبة  يو�سف  القدي�س  جامعة  يف  ال�سيا�سية  العلوم  معهد 
رئي�س جمعية "�سّكر الدّكانة"  الدكتورة كارول ال�سرباتي، 
يف  يو�سف  القدي�س  جامعة  يف  ال�سرائب  قانون  واأ�ستاذ 
بريوت كرمي �ساهر، ومديرة التدريب يف جمعية امل�سارف 

الدكتورة فدوى من�سور. 
الندماج  "تعزيز  عن  حوار  طاولة  اأي�سًا  وعقدت 
مديرها  "كفالت"  اإدارة  جمل�س  رئي�س  تراأ�سها  املايل" 
من  كل  فيها  وحتدث  حبيب،  اأبي  خاطر  الدكتور  العام 
بيد�س،  ميادة  الدكتورة  لـ"اإمكان"  التنفيذية  املديرة 
والجتماعية  القت�سادية  التنمية  �سندوق  مدير  ونائبة 
للبنك  العام  املدير  وم�ساعدة  �ساهني،  ر�سا  ال�سيدة 
املجموعات   ودعم  الت�سويق  ق�سم  رئي�سة  للتجارة  اللبناين 
ال�سيدة تانيا م�سّلم، واملدير العام لـ "اآي اأم كابيتال" نقول 
روحانا، ورئي�س جمل�س اإدارة �سركة "�سبيد لبنان" �سامي 

اأبو �سعب.
ويف ختام املوؤمتر، تال الأمني العام جلمعية امل�سارف 
الدكتور مكرم �سادر التو�سيات التي تو�سلت اإليها طاولت 

احلوار اخلم�س التي عقدت يف اليومني الأول والثاين.
العامة  اجلل�سة  خالل  املوؤمتر  يف  امل�ساركون  وطالب 
املالية،  للرتبية  اأعلى  وطني   جمل�س  بت�سكيل  اخلتامية 
ودعوا اإىل اإدراجها �سمن املناهج املدر�سية الر�سمية عماًل 
بتوجهات منظمة التعاون الإقت�سادي والتنمية التي اقرتها 
مادة درا�سية، وجزءًا من قيا�س اأداء الطالب، اأو برنامج 

.)PISA(  التقييم العاملي ملهارات الطالب
ت نائبة مدير ال�سوؤون املالية يف املنظمة فلور- وح�سّ
اآن مي�سي لبنان على ا�ستكمال اجلهود التي بداأها يف جمال 
الرتبية املالية، من خالل العمل على اإقرار ال�سرتاتيجية 
مبدية  لها،  تنفيذي  اطار  وو�سع  ال�سلة،   ذات  الوطنية 

ا�ستعداد املنظمة لدعم هذه اخلطوة. من جل�سات املوؤمتر
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طاقة

الدورة االقتصادية

تش��هد س��احة الطاق��ة العربي��ة اهتمام��ا بتكنولوجيات 
اإلنت��اج النظيفة، يظهر ذلك  فى رصد العديد من هذه الدول 
أله��داف مس��تقبلية لمش��اركة أنظم��ة الطاق��ة المتجددة، 
مثل تطبيقات طاقة الرياح والطاقة الشمس��ية ألغراض إنتاج 
الكهرب��اء، وأيض��ا التس��خين الشمس��ى للمياه ف��ى القطاع 
المنزل��ى، وهو م��ا يدعونا إلى رص��د وتفعيل النش��اط العربى 
المس��تقبلى فى المج��ال البيئى الهادف إلى زيادة مش��اركة 
تطبيق��ات الطاق��ة المتج��ددة على مس��توى ال��دول، والذى 
يحت��اج إلى توافر اإلجراءات التنظيمية الداعمة من قبيل البناء 
المؤسسى واإلطار القانونى الضامن لشفافية سوق الطاقة، 

والمساواة فى الفرص وتقديم الخدمات بسعر مناسب.

ه���ذا، ويرى الكثري من اخل���راء اأن التحرك العربى فى هذا املجال يعد الفتًا للنظر، 
اعتم���ادًا على املقارنة بني التوجه امل�ستقبلى وما مت حتقيقه حتى االآن، ومبا يدل عليه هذا 
احل���راك من �سرورة و�سع �سئون تاأمني م�سادر الطاقة وتنوع م�سادرها وجودة خدماتها 

�سمن اإطار بيئى اآمن.
تفي���د اأرقام جديدة �سادرة عن الوكالة الدولي���ة للطاقة املتجددة )اآيرينا(، ومقرها 
اأبوظب���ي، باأن تلبي���ة جميع اأهداف الطاق���ة املتجددة املعلن عنه���ا يف دول جمل�س التعاون 
اخلليج���ي من �ساأنه توفري اأربع���ة مليارات برميل من النفط، ف�س���ًا عن خف�س انبعاثات 

الكربون بن�سبة 1.2 غيغاطن، من االآن وحتى العام 2030.
وُتع���ادل هذه االأرق���ام ا�ستهاكًا اأقل بن�سبة 25 باملئة �سنوي���ًا من الوقود االأحفوري يف 
قط���اع الكهرباء واملياه بحلول العام 2030، وخف�س���ًا اإجماليًا مبقدار 8 باملئة يف الب�سمة 

الطاقة المتجّددة 
في الخليج توفر 

4 مليارات برميل نفط

الكربوني���ة للف���رد الواحد على مدى ال�سنوات اخلم�س ع�سرة املقبل���ة. و�سيتم توليد 74 يف 
املائ���ة من الطاقة املتج���ددة املنتجة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، واملقدرة ب� 69 غيغا 

وات، يف اململكة العربية ال�سعودية.

امل�شهد البيئي العربي
ميت���د الوط���ن العرب���ى الآالف االأمي���ال من طرف���ه ال�سرقى ف���ى اخللي���ج العربى اإىل 
املحي���ط االأطل�سى فى طرفه الغرب���ى، ومن جبال �سوريا ولبنان حت���ى اله�سبة اال�ستوائية 
و�سه���ول ال�سومال، على م�ساحة جتاوز 14.2 ملي���ون كيلو مرت مربع. وب�سفة عامة، متثل 
ه���ذه الرقعة الف�سيح���ة نظما اإيكولوجية خمتلفة فى طبيعته���ا ومتطلبات رعايتها وتعظيم 
عطائه���ا. وم���ع اإمكانية اأن يجمع بع�س هذه املناطق هم بيئ���ى م�سرتك، مثل نق�س املوارد 
املائي���ة اأو ق�سور التعامل مع النفاي���ات اأو تلوث املناطق ال�ساحلية، اإال اأن احللول املقرتحة 
تظل مرهونة باأ�سباب التلوث وباخل�سائ�س املميزة لكل منطقة. اأي�سا ن�ستطيع اأن ناحظ 
ارتف���اع م�ستويات تلوث الهواء فى غالبية املدن العربية، وتدهور البيئة االأ�سا�سية، وتراكم 
القمام���ة املنزلية، وزيادة م�ستوي���ات النفايات ال�سناعية والزراعية اخلطرة، وهو ما اأدى 

اإىل تاأثريات �سلبية على �سحة االإن�سان والكائنات احلية.
وق���د برزت على امل�ستوى العامل���ى ق�سايا �سيا�سات الطاقة نتيج���ة الربط املبا�سر بني 
تل���وث اله���واء وارتفاع مع���دالت التلوث م���ن م�سادر الطاق���ة االأحفوري���ة، واأي�سا عمليات 
االإنت���اج والت�سنيع، مما ح���دا بالكثري من الدول اإىل اتخاذ اإج���راءات رادعة فى جماالت 
التقنني والرت�سيد اخلا�س باإنتاج وا�ستهاك الطاقة، وذلك باإدخال اأ�ساليب وتكنولوجيات 
نظيف���ة لاإنتاج، وا�ستخدام االأدوات االقت�سادي���ة املحفزة لرت�سيد اال�ستهاك واحلد من 
التلوث. كما اتخذت العديد من الدول عددا من االإجراءات خلف�س اأو للحد من االنبعاثات 
ال�س���ادرة ع���ن ا�ستخ���دام امل���وارد االأحفورية، منه���ا اإج���راءات اقت�سادي���ة )التدخل فى 
االأ�سع���ار(، واأخرى تر�سيدية )تر�سيد اال�ستخدام(، وتكنولوجية )التكنولوجيا النظيفة(، 

وقانونية )ا�ستخدام املعايري والقوانني البيئية(.
وق���د اأ�سه���م تر�سيد الطلب عل���ى الطاقة - فى بع����س الدول العربية - ف���ى تاأكيد اأن 
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وف���رة امل���وارد ال تعنى رخ�س و�س���وء ا�ستخدامها، واإمن���ا ت�سعريها بعقاني���ة تتنا�سب مع 
اال�ستخدام. وميكن القول اإن لدى معظم الدول العربية ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات وخططا 
وا�سح���ة وحم���ددة فى جمال اإنتاج وا�ستخ���دام م�سادر الطاقة التقليدي���ة، اإال اأنها لي�ست 
عل���ى هذا النحو فى جم���ال ا�ستخدام الطاقة املتجددة، علما باأنه ق���د �سار من امل�سلم به 
اأن ا�ستخ���دام تكنولوجيا الطاقة املتجددة، واتباع �سيا�س���ات تر�سيد وا�ستهاك، وحت�سني 
كف���اءة اإنت���اج وا�ستخ���دام الطاقة، متكن الدول من زي���ادة الرقعة الت���ى تخدمها الطاقة، 
وبخا�س���ة فى املناطق الريفية والفقرية. ولاإن�س���اف، يجب علينا اأن نذكر تبنى عدد من 
ال���دول العربية )اململكة االأردني���ة الها�سمية ومملكة البحرين واململك���ة العربية ال�سعودية 
و�سوري���ا ولبنان وم�سر واالإم���ارات وليبيا( �سيا�سات وا�سحة فى جم���ال اإنتاج وا�ستخدام 
الوق���ود االأحف���ورى االأنظف، وحت�س���ني اإدارة النقل لتخفي���ف االآثار البيئي���ة املرتتبة عنه، 
وذل���ك بزيادة االعتماد عل���ى الغاز الطبيعى بدال من زيت الوق���ود فى املحطات احلرارية 
وو�سائ���ل النقل، مل���ا للغاز من اآثار بيئية اأق���ل، اأما اخلطوات التى اتخذته���ا الدول العربية 
ف���ى جمال حت�س���ني البيئة، من خال االعتم���اد على امل�سادر النظيف���ة للطاقة الكهربية، 
فتبدو خطوات �سغرية اإذا قورنت بتلك املتخذة من قبل الدول املتقدمة. فبا�ستثناء م�سر 
واملغ���رب وتون����س التى قطعت �سوطا كبريا - باملقارنة بالدول العربية االأخرى - فى جمال 
طاقة الرياح والطاقة ال�سم�سية، فقد اقت�سرت االإجراءات العربية على اإعداد خمططات 
عامة لتنمية وتطوير م�سادر الطاقة املتجددة، اإىل جانب تنفيذ وحدات جتريبية حمدودة 

القدرة لطاقة الرياح.

قطاعات ا�شتهالك الطاقة
ب�سف���ة عامة، متتد خدم���ات الطاقة اإىل ما ه���و اأبعد من ا�ستخداماته���ا املبا�سرة - 
والت���ى ت�سم���ل التدفئة والطهى واالإ�س���اءة - اإىل حزمة من الدعام���ات االأ�سا�سية للتنمية. 
فالكهرب���اء تتي���ح العديد من اخلدمات التى ميك���ن احل�سول عليها ف���ى اأى وقت، وهو ما 
ينعك����س على زيادة �ساعات العمل واالإنتاجية، وتوفري الرعاية ال�سحية، وخدمات التعليم 
وغريها ب�سور اأف�س���ل. وبالتاىل، متثل كثافة ا�ستهاك الطاقة )مقدار الطاقة امل�ستهلكة 

للح�سول على منتجات بقيمة األف دوالر( موؤ�سرا على تطور هذه اخلدمات.
بالن�سبة للدول العربية، ارتفع معدل منو ا�ستهاك الطاقة فى املتو�سط بن�سبة 4.2% 
خ���ال عام 2008 باملقارنة م���ع %5.5 فى عام 2007، لي�سل اإجم���اىل اال�ستهاك اإىل 
نح���و 9.6 ملي���ون برميل ب���رتول مكافئ يوميا. وميك���ن تق�سيم ال���دول العربية بح�سب منو 

الطل���ب على الطاق���ة اإىل ثاثة 
اأق�سام هى:

مع���دل  جت���اوز  دول    -  1
%6، وتت�سم���ن ث���اث  منوه���ا 
دول ه���ى ليبي���ا %7.5، وقط���ر 

%6.8، والكويت 6.1%.
ي���رتاوح مع���دل  -  دول   2
و5%،   3% ب���ني  فيه���ا  النم���و 
وت�ستم���ل عل���ى �س���ت دول ه���ي: 
ال�سعودي���ة  العربي���ة  اململك���ة 
%4.7، وتون�س %4.5، و�سوريا 
العربي���ة  واالإم���ارات   ،4.3%
واجلزائ���ر   ،3.9% املتح���دة 

%3.8، والعراق 3.7.
3 -  دول مل يتج���اوز فيه���ا 
مع���دل النمو %3 وه���ى: م�سر 

%2.5 والبحرين 2.2%.

النفط والغاز
يتمي���ز قطاع الطاقة العرب���ى بوجود موؤثر ملنتجات النفط والغ���از، حيث ميثل النفط 
امل�س���در االأ�سا�سى الذى تعتمد عليه الدول العربية فى تغطية متطلباتها من الطاقة بنحو 
5.2 ملي���ون برميل برتول مكاف���ئ يوميا، ملبيا %53.9 من اإجم���اىل ا�ستهاكها فى عام 
2007. وق���د ج���اءت الزيادة ف���ى حجم اال�ستهاك ف���ى عام 2007 ب�س���ورة رئي�سية من 
اأرب���ع دول ه���ى اململكة العربية ال�سعودي���ة وليبيا والعراق وم�سر، حي���ث بلغ حجم الزيادة 
60، و22، و20، و20 األ���ف برميل برتول مكاف���ئ، على الرتتيب. وياأتى الغاز الطبيعى فى 
املرك���ز الثان���ى بن�سبة %43.5 فى الع���ام نف�سه. ونظرا الختاف درج���ة توافر وا�ستغال 
الغاز الطبيعى بني الدول العربية، فاإن االأهمية الن�سبية له تختلف من دولة الأخرى، بينما 

تلعب الطاقة الكهرومائية والفحم اأدوارا ثانوية فى االإمداد بالطاقة.
وق���د بلغت احتياطيات الغاز الطبيعى فى مطلع عام 2007 قرابة 54722 مليار مرت 
مكع���ب، متتلك قطر %48 منه���ا، تليها اململكة العربية ال�سعودي���ة %13.4، ثم االإمارات 
العربي���ة املتحدة واجلزائر بنح���و %11.3 و%8.4 على الرتتيب. وللغاز الطبيعى جاذبية 
خا�س���ة ترجع اإىل كفاءته الن�سبي���ة مقارنة بامل�سادر االأخرى، كما اأن���ه يعد م�سدرا اأكرث 

نظافة مقارنة بالفحم والبرتول.
عل���ى �سعي���د االإنتاج اليوم���ى، بلغ اإنت���اج النفط 22 ملي���ون برميل فى ع���ام 2007، 
بانخفا����س مق���داره %4.7 ع���ن العام ال�ساب���ق. وت�ستاأث���ر ال�سعودية واالإم���ارات والكويت 
والع���راق وليبيا بالن�سيب االأكر. اأم���ا االإنتاج اليومى للغاز، فقد و�سل اإىل 1.1 مليار مرت 
مكع���ب بزي���ادة مقدارها %6.8 عن عام 2006. وتعد قطر الدول���ة الثالثة فى العامل من 
حيث احتياطى الغاز الطبيعى بعد رو�سيا واإيران، ويوجد فى قطر احلقل االأكر فى العامل 
م���ن حيث املخزون، وهو حقل ال�سمال الذى يق���در احتياطى الغاز فيه مبا يزيد على 900 

تريليون قدم مكعبة.

الفحم والديزل
ي�ساه���م الفح���م م�ساهمة حمدودة فى مي���زان الطاقة فى الدول العربي���ة التى يقدر 
اإجم���اىل ا�ستهاكها منه بنحو 110 اآالف برميل برتول مكافئ يوميا. وقد تراجعت ح�سة 
الفح���م فى اإجماىل ا�سته���اك الطاقة فى الدول العربية م���ن %1.2 فى عام 2003 اإىل 
%1.1 ف���ى ع���ام 2007. ويجرى ا�ستهاك الفحم فى اأرب���ع دول فقط هى املغرب وم�سر 

واجلزائر ولبنان مبعدل ا�ستهاك يومى 75، 20، 12، 2.6 األف برميل برتول مكافئ.
م���ن ناحية اأخ���رى، يرتكز 
كم�س���در  الدي���زل  ا�ستخ���دام 
الطاق���ة  اإنت���اج  م�س���ادر  م���ن 
الكهربائي���ة ف���ى العدي���د م���ن 
ال���دول، منه���ا اململك���ة العربية 
واليم���ن  والع���راق  ال�سعودي���ة 
اأخ���ذا ف���ى االعتب���ار  وعم���ان، 
اخت���اف ن�سب���ة م�ساركة قدرة 
الدي���زل اإىل جمم���وع القدرات 
فف���ى  ف���ى كل منه���ا.  املركب���ة 
 %  3.6 بن�سب���ة  ي�سه���م  ح���ني 
من الق���درات املركب���ة باململكة 
العربي���ة ال�سعودي���ة، ي�سل اإىل 
%57 باليمن. ويرجع هذا اإىل 
ا�ستخدامه ف���ى املناطق النائية 
ال�سعودي���ة  العربي���ة  باململك���ة 
ال�سبكة  وعمان ل�سعوبة و�سول 
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طاقة

اإىل تل���ك املناطق وارتفاع تكلفتها، ف���ى حني يعتمد عليه ب�سكل اأ�سا�سى فى اليمن كم�سدر 
للطاقة الكهربائية.

امل�شهد امل�شتقبلى للطاقة املتجددة
اأ( الطاقة املائية:

تنح�س���ر اإمكانات توليد الطاق���ة الكهربائية فى ا�ستخدام امل�ساق���ط املائية فى عدد 
قلي���ل من ال���دول العربية، لذا ت�ساهم مبحدودي���ة فى منظومة اإنتاج الطاق���ة الكهربائية. 
ت�سارك الطاق���ة املائية باإجماىل قدرات مركبة 9581 ميجاوات، ترتكز فى كل من م�سر 
والع���راق واململك���ة املغربي���ة و�سوريا لتمثل %7 م���ن القدرات املركبة الإنت���اج الكهرباء فى 
الوط���ن العربى. ونظ���را ال�ستنفاد معظم امل�سادر املائية العربي���ة - با�ستثناء م�سروع �سد 
م���روى فى ال�س���ودان )1250 ميجاوات( - تق���ل م�ساركة الطاقة املائية ف���ى �سلة الطاقة 

الكهربائية العربية عاما بعد عام.

ب( طاقة الرياح:
ترتكز ا�ستخدامات طاقة الرياح فى الوطن العربى فى الدول الواقعة �سمال اإفريقيا. 
وبالنظ���ر اإىل خريط���ة مزارع الرياح ف���ى الوطن العربى لع���ام 2008، جند ت�سدر م�سر 
واململك���ة املغربي���ة وتون�س لل���دول العربية باإجم���اىل قدرات مركب���ة 430 ميجاوات، 124 
ميج���اوات، 20 ميج���اوات، عل���ى الرتتي���ب، لتبل���غ م�ساهمة طاق���ة الرياح نح���و 0.35% 
م���ن اإجماىل ق���درات اإنتاج الطاق���ة الكهربائية بالوط���ن العربى، وه���ى م�ساهمة �سغرية 
وحم���دودة. ياأت���ى هذا مع اتخاذ العديد من الدول العربية ع���دة خطوات اإيجابية فى هذا 

امل�سار، تعتمد على تبنى خطط واأهداف طموح لزيادة االعتماد على طاقة الرياح.

ج( الطاقة ال�شم�شية:
تتمت���ع ال���دول العربية بتواف���ر معدالت مرتفعة م���ن االإ�سعاع ال�سم�س���ى الكلى ترتاوح 
ب���ني 4 و8 كيلوات �ساع���ة/م مربع/يوم. كما ترتاوح كثافة االإ�سع���اع ال�سم�سى املبا�سر بني 
1700 و2800 كيل���وات �ساع���ة/م مربع/ال�سن���ة، م���ع غطاء �سحب منخف����س يرتاوح بني 
%10 و%20 عل���ى مدى العام، وهى معدالت ممتازة وقابل���ة لا�ستخدام ب�سكل فعال مع 
التقني���ات ال�سم�سي���ة املتوافرة حاليا، حيث ينت�سر - فى بع�س ال���دول العربية - ا�ستخدام 
الطاق���ة ال�سم�سية فى جم���اىل الت�سخني املنزىل للمي���اه وبع�س النم���اذج الريادية لتحلية 
املياه، كما هو احلال فى �سوريا، ولبنان، وفل�سطني، واالأردن، وم�سر. اأي�سا، يوجد العديد 
م���ن م�سان���ع اإنتاج اأنظمة الت�سخني ال�سم�س���ى للمياه فى العديد من ال���دول العربية. ففى 
االأردن، يوج���د 25 م�سنعا تنتج 4000 نظام ت�سخني �سم�سى للمياه �سنويا. وفى فل�سطني، 
ت�ستخ���دم اأجهزة الت�سخني ال�سم�سى للمياه فى نحو %70 من املنازل. اأما فى م�سر، فقد 

مت تنفيذ بع�س امل�سروعات الريادية فى جمال الت�سخني ال�سم�سى للمياه لدرجات احلرارة 
املتو�سط���ة )م���ن 80 اإىل 150( وا�ستعادة احل���رارة املفقودة بالتعاون م���ع بع�س اجلهات 
االأجنبي���ة. وتعد جتربة تون�س فى جمال ال�سخانات ال�سم�سية اإحدى التجارب الرائدة على 
م�ست���وى الدول العربية، حيث نفذت بالتعاون مع مرفق البيئة العاملى واحلكومة البلجيكية 
برناجم���ا لدع���م ا�ستخدام ال�سخانات ال�سم�سية فى ع���ام 2003، اأ�سهم فى رواجها ون�سر 
ا�ستخدامها فى قطاعات عديدة، مما �ساعد فى توطني �سناعتها فى تون�س. وفى االأردن، 
تعت���زم اململكة رفع ن�سبة ا�ستخدام �سخانات املي���اه ال�سم�سية فى املنازل اإىل %50 بحلول 

عام 2020.
اإال اأن التط���ور االأه���م ال�ستخ���دام الطاق���ة ال�سم�سي���ة ف���ى ال���دول العربي���ة ه���و بدء 
الدخ���ول ف���ى نظم التولي���د ال�سم�سى احلرارى للكهرب���اء اإىل حيز التطبي���ق. ففى م�سر، 
 Integrated" مت الب���دء فى تركيب حمط���ة �سم�سية حرارية بالتكامل مع ال���دورة املركبة
140 ميج���اوات، ويتوق���ع ربطها بال�سبكة  Solar Combined Cycle، ISCC" بق���درة 
الكهربائي���ة اأواخر عام 2010. وفى اململكة املغربية، يج���رى اإن�ساء حمطة مماثلة بقدرة 
470 ميج���اوات، منها 20 ميج���اوات من الطاقة ال�سم�سية. اأما فى اجلزائر، فيجرى بناء 
 Build، Own، Operate،" حمط���ة 100 ميجاوات بنظام )اأن�سئ، متلك، �سغ���ل، وانقل

.) "and Transfer، BOOT

د( الكتلة الإحيائية:
تعد الكتلة االإحيائية اأحد م�سادر الطاقة التى �ساع ا�ستخدامها فى القرون املا�سية، 
خا�س���ة قب���ل ظه���ور النف���ط. وتتك���ون الكتل���ة االإحيائية من م���واد حملية )مث���ل خملفات 
املحا�سيل، واخل�سب، وروث احليوانات... الخ(. وعلى الرغم من اأن كثريا من دول العامل 
ق���د انتقلت من ا�ستخدام هذا امل�س���در اإىل م�سادر الطاقة االأحفورية، وبخا�سة مع اإنتاج 
النف���ط، اإال اأن الكتل���ة االإحيائية ال تزال ت�ستخدم فى الكثري م���ن دول العامل، واإن اختلفت 

التطبيقات التى ت�سارك فيها.
ف���ى الوط���ن العربى، يرتكز ا�ستخدام الكتلة االإحيائية ف���ى املغرب، حيث توفر الكتلة 
االإحيائي���ة نحو ثلث الطلب عل���ى الطاقة االأولية، ويتزايد ا�ستخدامه���ا بكثافة فى املناطق 
الريفي���ة. ومن املع���روف اأن املغرب تنتج يوميا قرابة ال� 8000 طن من القمامة ونحو 1.1 
ملي���ون م���رت مكعب من مياه ال�سرف ال�سح���ى، يخ�سع اأغلبها ملعاجل���ات وعمليات اإعادة 

اال�ستخدام ب�سكل مكثف فى املناطق الريفية النائية.
عل���ى نحو اآخر، يوجد فى هيئ���ة الطاقة اجلديدة واملتجددة ف���ى م�سر معامل للكتلة 
االإحيائي���ة، كم���ا جترى العديد م���ن امل�سروعات البحثي���ة امل�سرتكة بني الهيئ���ة واأكادميية 
البح���ث العلمى به���دف تطوير ا�ستخدام���ات الكتل���ة االإحيائية وا�ستخدامه���ا اال�ستخدام 

االآمن.

هـ( الطاقة النووية:
ينح�س���ر ا�ستخ���دام الطاقة النووي���ة عربيا فى جم���االت الطب والزراع���ة. اأما على 

م�ستوى اإنتاج الطاقة الكهربائية، فا توجد حمطات نووية حتى وقتنا الراهن.
وبالعم���ل على تاأمني م�سادر الطاقة م�ستقبليا، وملجابهة الطلب املتزايد عليها، اجته 
ع���دد من الدول العربية اإىل درا�سة اإن�ساء حمطات نووي���ة الإنتاج الطاقة الكهربائية. فقد 
اأعلنت م�سر اأنها ب�سدد اإن�ساء حمطة طاقة نووية بقدرة 1000 ميجاوات الأغرا�س اإنتاج 
الطاق���ة الكهربائية، ويتوقع ب���دء ت�سغيلها بحلول عام 2017. كما اأعلنت الواليات املتحدة 
االأمريكي���ة اأنها �ست�ساعد اململكة العربي���ة ال�سعودية على تطوير طاقة نووية اآمنة الأغرا�س 
اال�ستخدامات ال�سلمية فى جماالت الطب واإنتاج الطاقة. اأي�سا، طرحت االإمارات العربية 
املتح���دة مناق�س���ة لبناء حمطة نووية. على نحو اآخر، ف���اإن االأردن ب�سدد توقيع اتفاق مع 
�سرك���ة فرن�سية ل�س���راء مفاعل نووى يعم���ل باليورانيوم املخ�س���ب ال�ستخدامه لاأغرا�س 
ال�سلمي���ة، خا�س���ة تولي���د الطاقة الكهربائي���ة وحتلية املي���اه للمملكة التى تعان���ى �سحا فى 

م�سادر الطاقة.
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م�شاركة الطاقة املتجددة حتى عام 2020
طبقا ملا اأعلنته الدول العربية كاأهداف م�ستقبلية مل�ساركة اأنظمة 
الطاقة املتج���ددة فى اإنتاج الطاقة الكهربائية، فاإن القدرات املركبة 
م���ن هذه االأنظمة �سوف ترتاوح بني %3 و%4.4 بحلول عام 2020. 
وتعطى ه���ذه امل�ساركة امل�ستقبلية - من جانب الدول العربية - نظرة 
متفائل���ة جتاه ق�ساي���ا البيئة واإنت���اج الطاقة من امل�س���ادر النظيفة، 
خا�سة اإذا علمنا اأن هذه الن�سب ت�سل اإىل نحو ع�سرة اأ�سعاف ما مت 
اإجنازه حتى االآن على �سعيد الطاقة املتجددة. و�سوف تكون م�ساركة 
بدائ���ل الطاق���ة املتج���ددة لكل دولة طبق���ا ملا يبينه اجل���دول املرفق، 

و�ستكون امل�ساركة التف�سيلية على النحو التاىل:

طاقة الرياح
يتوقع اأن ترتفع ن�سبة م�ساركة طاقة الرياح فى م�سروعات توليد 
الطاقة الكهربائية فى الفرتة القادمة ب�سبب اأن تكلفة الطاقة املنتجة 
منها )حالي���ا( تقل عن نظريتها املنتجة من الطاق���ة ال�سم�سية، اإىل 
احل���د الذى تناف�س فيه طاق���ة الرياح املحط���ات احلرارية، فى حال 
احت�س���اب �سع���ر الوقود بال�سع���ر العامل���ى ولي�س ال�سع���ر املدعم الذى 
تتبن���اه العديد من الدول العربية، وبالتاىل فطاقة الرياح هى االأجدر 
باال�ستخدام اأوال. ويتوقع فى هذه الفرتة اأن ت�ستنفد م�سروعات طاقة 

الري���اح ن�سبة كبرية من املواقع ذات �سرع���ات الرياح العالية لتميزها 
بانخفا����س تكلفة االإنت���اج فيها عن املواق���ع ذات ال�سرعات االأقل. و�س���وف تكون دول مثل 
املغ���رب وم�سر وتون�س وليبيا واالأردن واالإم���ارات قد انتهت من تركيب حمطاتها املحددة 

كهدف ا�سرتاتيجى لها.

الطاقة ال�شم�شية
�سوف تتنوع ا�ستخدامات الطاقة ال�سم�سية من خال م�ساركة تكنولوجيات ال�سخانات 
�سم�سي���ة، واخلاي���ا �سم�سية، واملرك���زات �سم�سية حرارية لتوليد الكهرب���اء. ومن اجلدير 
بالذكر اأن التو�سع فى ا�ستخدام الطاقة ال�سم�سية الأغرا�س ت�سخني املياه، �سواء فى املنازل 
اأو امل�سان���ع، �سياأتى تاأثرا بالت�سريعات واحلوافز العاملة على ترويج هذه التطبيقات، وهو 
م���ا يرهن التقدم فى هذه التكنولوجيات بالتطوير املائم فى الت�سريعات واآليات التنفيذ. 
كم���ا يتوق���ع اأن تعمل تعريفة الكهرباء عل���ى توجيه قطاع كبري م���ن م�ستخدمى ال�سخانات 

الغازية والكهربائية اإىل ال�سخانات ال�سم�سية.
على نحو اآخ���ر، �ست�ستخدم الطاقة ال�سم�سية ال�سوئية لتولي���د الكهرباء وذلك الإنارة 
الط���رق، وال�سوارع، واالإعانات، واملناطق النائية، والتى لن جتد بديا �سريعا واقت�ساديا 
ع���ن الطاقة ال�سم�سية لتوفري الكهرب���اء. ي�ساف اإىل ذلك م�سارك���ة الطاقة ال�سم�سية فى 
توليد الكهرب���اء بالنظم ال�سم�سية احلرارية. ف���االآن، توجد ثاث حمطات حتت الرتكيب 
ف���ى كل من اململك���ة املغربية وم�سر واجلزائر، وكذلك درا�س���ات جدوى مل�سروعات اأخرى 
ف���ى االأردن والكويت وم�سر واالإمارات العربية املتحدة، وهو ما ميكن اعتباره موؤ�سرا على 

بدء انت�سار هذا النوع من املحطات فى البلدان العربية.
وفى هذه املرحلة، �سوف تنتهى دول مثل املغرب وم�سر وليبيا واالأردن واالإمارات من 

تركيب حمطاتها املحددة كهدف ا�سرتاتيجى لها.

الآثار البيئية املتوقعة
مت تقدي���ر اخلف����س )املبدئى( املتوقع فى غ���ازات الدفيئة نتيج���ة الو�سول مب�ساركة 
الطاق���ة املتجددة ب���� %4.4 فى اإنتاج الكهرب���اء، وكبديل للوقود امل�ستخ���دم فى املحطات 
احلراري���ة احلالية لتوليد الطاقة الكهربائية اإىل 10.8 ملي���ون طن برتول مكافئ �سنويا. 

كما �سي�سل خف�س انبعاثات ثانى اأك�سيد الكربون اإىل 27.5 مليون طن �سنويا بحلول عام 
2020. ه���ذا، وق���د مت احت�ساب متو�س���ط خف�س انبعاثات ثانى اأك�سي���د الكربون مبتو�سط 
500 ج���رام لكل كيل���وات �ساعة، وا�ستهاك الوقود 225 جرام مازوت لكل كيلوات �ساعة، 

وذلك باأخذ خليط املحطات احلرارية بجمهورية م�سر العربية كمرجع.
ب���دا جليا اأن ال�ساأن البيئى لي�س اأمرا حمدود االهتمام ببلد اأو منطقة حمددة، بل هو 
اأمر يهم اجلميع. فالبيئة ال تعرف حدودا �سيا�سية، لذا اأ�سبح لزاما علينا التفكري والعمل 
فى ال�ساأن البيئى على اأنه عمل جماعى ذو مردود اإقليمى/ دوىل. اأما م�ساألة اإدارة البيئة، 
فق���د و�س���ح اأن لها قدم���ني ال ت�ستطيع اال�ستغن���اء عنهما حتى مت�سى قدم���ا، هما "اأدوات 
ال�سيطرة والرقابة" و"اأدوات احلفز وتن�سيط املبادرات"، هذا مع �سمان وجود وعى بيئى 

لدى املجتمع، ي�ستطيع اأن ي�سمن ا�ستمرار اإدارة البيئة ب�سكل اإيجابى وفعال.
وم���ع توقع ا�ستمرار ارتفاع معدالت الطلب عل���ى تكنولوجيات الطاقة املتجددة خال 
ال�سن���وات القادم���ة، لي�س فقط عل���ى امل�ستوى العامل���ى - والذى يتاأث���ر م�ستهلكوه بتغريات 
اأ�سعار النفط والغاز الطبيعى - واإمنا اأي�سا على م�ستوى العامل العربى، ي�سبح التاأخر فى 
تنفيذ م�سروعات الطاقة املتجددة - لدول متتلك املوارد الطبيعية )�سرعات رياح واإ�سعاع 
�سم�س���ى( مبع���دالت ت�سمح باالإنت���اج التجارى للطاق���ة - اإهدارا لهذه امل���وارد، وا�ستهاكا 

لبدائل عالية التكلفة )امل�سادر احلرارية(.
اإن الب���دء فى عمل عربى م�سرتك فى ال�ساأن البيئ���ى يرقى اإىل م�ستوى اال�سرتاتيجية 
يب���دو اأمرا حتميا، فاالأ�سباب واملررات التى طرحت فى ه���ذه الورقة عديدة، منها تزايد 
االعتم���اد على املحطات احلرارية، وبالتاىل ارتفاع مع���دالت ا�ستهاك الوقود االأحفورى، 
علم���ا باأن ه���ذا الوقود لي����س متاحا لكافة ال���دول العربية. وحت���ى ال تختلط االأم���ور، فاإن 
الدعوة لزيادة االعتماد عل���ى امل�سادر املتجددة ال تعنى اإزاحة الطاقة االأحفورية، ولكنها 
تدع���و الإف�ساح قدر اأكر للطاقة النظيفة، هذا عل���ى الرغم من غنى بلدان الوطن العربى 
مب�سادر طاقة الرياح والطاقة ال�سم�سية، واأي�سا االجتاه العاملى اإىل بناء تكتات وكيانات 
ف���ى خمتلف اأوجه التعاون. كم���ا اأن بيئتنا ت�ستحق منا مزيدا م���ن االهتمام. وعلى الرغم 
م���ن ال�سعوبات املتوقعة من قبيل االلتزام مبعايري بيئية وت�سريعات وقوانني قد ترى بع�س 
البل���دان اأنها ترف ال ت�ستدعيه التحديات احلالي���ة، اإال اأننا نتطلع اإىل عمل م�سرتك يرقى 

مل�ستوى اال�سرتاتيجيات االإقليمية.
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ملتقى

�سالمه
�سالمه  ريا�ض  لبنان  م�سرف  حاكم  حتّدث  بدايًة 
و�سائل  ال�ستخدامات  الوا�سع  االنت�سار  ظل  "يف  فقال: 
واعتماد  االلكرتوين  التبادل  ونظم  احلديث  االت�سال 
البيانات،  ا�ستخدام  يف  احلديثة  النظم  على  املوؤ�س�سات 
�سارت  والتجارية  امل�سرفية  التعامالت  معظم  فاإن 
اجلرائم  وترية  من  زاد  ما  االنرتنت  و�سائل  عرب  تتم 

ملتقى مكافحة الجرائم االلكترونية

تطوير المناخ التشريعي الضروري لتطوير 
التعاطي االلكتروني المصرفي والمالي

بيروت  »فورسيزونز«  فندق  في  سالمه  رياض  لبنان  مصرف  حاكم  افتتح 
ملتقى مكافحة الجريمة االلكترونية تحت عنوان »مكافحة االحتيال والقرصنة 
هيئة  تنّظمه  الذي  لبنان«  في  والتجاري  المصرفي  القطاعين  في  االلكترونية 
المعلوماتّية وحماية  الخاصة لدى مصرف ومكتب مكافحة جرائم  التحقيق 
مع  وبالتعاون  الداخلي  األمن  لقوى  العامة  المديرّية  لدى  الفكرّية  الملكّية 

مجموعة »االقتصاد واألعمال«.
النواب وحشد  يتقّدمهم عدد من  500 مشارك  االفتتاح نحو  حضر جلسة 
من السلكين القضائي واألمني إضافًة إلى المسؤولين المعنّيين بالمعلوماتّية 

لدى المصارف والشركات المالّية وسائر القطاعات.
تحّدث في جلسة االفتتاح إلى حاكم مصرف لبنان رياض سالمه، مدير عام 
قوى األمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، وأمين سّر هيئة التحقيق الخاّصة 

عبد الحفيظ منصور.

امل�سرفية  املوؤ�س�سات  طالت  التي  واالحتيال  االلكرتونية 
وال�سركات واالأفراد يف العامل".

من  تعد  االلكرتونية  اجلرائم  "اأّن  �سالمه  واأّكد 
للحدود  عابرة  كونها جرائم  واملعقدة  اجلرائم اخلطرية 
الوطنية، وت�ستخدم فيها اأحدث التقنيات ويكون مرتكبوها 
متخفني وخارج الدولة يف اأغلب احلاالت، مما يتطلب يف 
ال�سواء.  على  والعاملية  املحلية  اجلهود  ت�سافر  مواجهتها 

موؤمتر  عن  ال�سادر  املعلومات  اقت�ساد  تقرير  وبح�سب 
اآذار  يف  "االأونكتاد"  والتنمية  للتجارة  املتحدة   االأمم 
2015، حتت عنوان "اإطالق اإمكانات التجارة االإلكرتونية 
بني  ال�سابعة  املرتبة  يف  لبنان  حّل  النامية"،  البلدان  يف 
البلدان الع�سرة االأوىل على موؤ�سر "االأونكتاد" يف منطقة 
االيجابية  النتائج  من  بالرغم  لكّن    .2014 للعام  اآ�سيا 
التي يحققها لبنان يف جمال االقت�ساد الرقمي، فاإّنه ما 
التي  القوانني  الت�سريعية مع غياب  البنية  اإىل  يفتقر  زال 
املعلومات  وحماية  االلكرتونية  التجارة  جمال  يف  ت�سب 
�سوء  وجرائم  االنرتنت  جرائم  ومكافحة  والبيانات، 

ا�ستخدام اأنظمة الكومبيوتر". 
واملدفوعات،  امل�سرفية  العمليات  �سعيد  على  اأما 
مهمًا،  تقدمًا  بالفعل  حقق  لبنان  اأّن  "اإىل  �سالمه  فاأ�سار 
املا�سيني  العقدين  وخالل  لبنان  م�سرف  �سعى  حيث 
التعاطي  لتطوير  ال�سروري  الت�سريعي  املناخ  تطوير  اإىل 
على  م�سددا  واملايل  امل�سريف  القطاع  يف  االلكرتوين 
"اقرتح م�سرف لبنان   ". وقال:  احلماية و�سبط التكلفة 
مهام  و�ّسع  الذي   133 رقم  القانون   1999 العام  يف 
مبا  االلكرتونّية  ال�سريفة  جمال  يف  املركزي  امل�سرف 
واأنظمة  و�سائل  لتطوير  تنظيمية  تعاميم  اإ�سدار  له  اأتاح 
طريق  عن  املجراة  العمليات  خا�سة  وب�سورة  الدفع 
االئتمان،  اأو  الدفع  اأو  االإيفاء  وبطاقات  االآيل  ال�سراف 
وعمليات التحاويل النقدية مبا فيها التحاويل االلكرتونية، 
وعمليات املقا�سة والت�سوية العائدة ملختلف و�سائل الدفع 
اأ�سدرها  التي  التعاميم  اأهم  ومن  املالية.  واالأدوات 
م�سرف لبنان يف هذا املجال التعميم االأ�سا�سي رقم 69 
تاريخ 2000/3/30 املتعلق بالعمليات املالية وامل�سرفية 
العمليات  وتعديالته:عّرف  االلكرتونية  بالو�سائل 
مو�سع،  ب�سكل  االلكرتونية  بالو�سائل  وامل�سرفية  املالية 
بالو�سائل  وامل�سرفية  املالية  "العمليات  ممار�سة  ح�سر 
لدى  امل�سجلة  املوؤ�س�سات  و�سائر  االلكرتونية" بـامل�سارف 
م�سرف لبنان، حظر منذ حزيران 2013 اإ�سدار النقود 
االلكرتونية )Electronic Money( من اأي كان والتعامل 
يف  ونظم   )BIT COIN( االأ�سكال،   من  �سكل  باأي  بها 
بالو�سائل  النقدية  التحاويل  عمليات   2013 حزيران 
االلكرتونية، �سواء كانت داخلية اأو خارجية، التي تقوم بها 
املوؤ�س�سات غري امل�سريف، كما حظر يف �سباط 2014 قبول 
التوقيع االلكرتوين اإال عند توافر بع�ض ال�سروط جمتمعة 
منها وجود اتفاق �سريح بني املوؤ�س�سة املعنية والعميل يبنّي 

املخاطر املحتملة عند اللجوء اإىل التوقيع االلكرتوين".

ريا�ص �سالمه متو�ّسطًا اللواء ابراهيم ب�سبو�ص وعبد احلفيظ من�سور
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القيام  ح�سر  اأي�سُا  التعاميم  "من  واأ�ساف: 
االلكرتونية  االأجهزة  بوا�سطة  امل�سرفية  بالعمليات 
اجلوالة بني م�سرف معني وزبائن نف�ض امل�سرف املعني 
2015/6/30 ف�سمح  اأوىل، ثم عاد يف  فقط، يف مرحلة 
بالقيام بالعمليات امل�سرفية بوا�سطة االأجهزة االإلكرتونية 
حالة  يف  خمتلفة  م�سارف  زبائن  بني  والثابتة  اجلوالة 
العميل  من  امل�سرفية  التحاويل  طلبات  لتلقي  واحدة هي 
التقّيد بعدة �سروط   وذلك وفقا ل�سروط حمددة، وفر�ض 
تبيي�ض  ملكافحة  فاعل  داخلي  �سبط  نظام  و�سع  منها 
التحقيق  "هيئة  مع  والتعاون  االإرهاب،  ومتويل  االأموال 
اأنها تخفي تبيي�سًا  اخلا�سة" ب�ساأن العمليات التي ي�ستبه 
البطاقات  مقا�سة  ح�سر  لالإرهاب،  متوياًل  اأو  لالأموال 
وطلب  حملية،  مبقا�سة  لبنان  يف  وامل�ستعملة  االئتمانية 
م�سرف لبنان يف ني�سان 2009 من امل�سارف واملوؤ�س�سات 
امل�سدرة لبطاقات االئتمان والوفاء اإبالغ �ساحب البطاقة 

فور ا�ستعمال بطاقته".
املهني  الب�سري  العن�سر  اأّن  معتربًا  �سالمه  وختم 

واملدّرب ي�سّكل اأف�سل حماية ملنع اجلرائم املالية". 

اللواء ب�سبو�ص
اللواء  الداخلي  االأمن  لقوى  العام  املدير  حتّدث  ثّم 
املعلومات  تقنيات  "اأ�سبحت  وقال:  ب�سبو�ض  اإبراهيم 
املدعومة بثورة االت�ساالت وباأجهزة الكمبيوتر وبراجمها 
ذلك  �ساحب  لكن  للعامل،  بالن�سبة  كربى  اأهمّية  ت�سّكل 
التطّور يف املقابل ا�ستخدام املحتالني والقرا�سنة التقنيات 
والن�سب  االحتيال  عمليات  تنفيذ  يف  قدراتهم  لتعزيز 

املايل وامل�سريف".
الداخلي  االأمن  لقوى  العامة  املديرية  "اإّن  واأ�ساف: 
االلكرتونّية  اجلرائم  مبكافحة  �سًا  متخ�سّ مكتبًا  اأن�ساأت 
واأخ�سعت  املتطّورة  التقنية  املعّدات  باأحدث  وجّهزته 
�ض وهي ال تزال ت�سعى  �سّباطه وعنا�سره لتدريب متخ�سّ

اإىل رفع م�ستواهم وكفاءتهم ليواكبوا التطّور".
مكافحة  مكتب  عمل  عن  ب�سبو�ض  اللواء  وحتّدث 
اجلرائم االلكرتونّية حيث قال: واجهنا يف مكتب مكافحة 
والقوانني  الت�سريعات  غياب  م�سكلة  املعلوماتّية  اجلرائم 
التي تنّظم عمل قطاع االنرتنت وعدم وجود قانون خا�ض 
لتنظيم التوقيع االلكرتوين اأو لتحديد اجلرائم االلكرتونية 
اأثمر  فقد  لها،  املنا�سبة  والعقوبات  مكافحتها  وطرق 
تعاميم  اإ�سدار  عن  التمييزّية  العامة  النيابة  مع  تن�سيقنا 
معطيات  حلفظ  االنرتنت  خدمات  مبزّودي  تعميم  منها 
 )Servers( خوادمهم  عرب  متّر  التي  االنرتنت  حركة 
االأدّلة اجلرمّية  ورفع  وتنظيمها  بغية �سبط هذه احلركة 
عبارة  هو  اآخر  وتعميم  االنرتنت،  على  املجرمني  وتعّقب 
عن اإر�سادات عاّمة ا�ستباقّية للوزارات وامل�سارف بهدف 
تهديدات  بعد  االخرتاق  من  وبراجمها  اأنظمتها  حماية 
جمموعة قرا�سنة تعرف با�سم anonymous. كما طلبنا 

من هيئة اأوجريو بعد اأخذ موافقة النيابة العامة التمييزّية 
حجب املواقع التي تقوم ببيع �سلع وهمّية اأو تعود ل�سركات 

وهمّية اأو احتيالّية ومالحقة اأ�سحابها". 
للجرائم  املتنامي  اخلطر  مواجهة  "اإّن  وقال: 
امل�ستويات  كاّفة  والتن�سيق على  التعاون  يحّتم  االلكرتونّية 
اإنفاذ  واأجهزة  امل�سارف  بني  املعلومات  بتبادل  بدءًا 
امل�ستمّر  والتوا�سل  الداخلي  االأمن  بقوى  املتمّثلة  القانون 
لدى  الوعي  م�ستوى  ورفع  واخلا�ض  العام  القطاعني  مع 
احلكومة  واجب  ومن  واملواطنني.  والتجار  امل�سرفّيني 
�سياغة  اأو  تعديل  على  والعمل  التعاون  هذا  رعاية 

الت�سريعات املتعّلقة مبكافحة اجلرائم االلكرتونّية".

من�سور
التحقيق  هيئة  �سّر  اأمني  االفتتاح  جل�سة  واختتم 
جمموعة  رئي�ض  نائب   – لبنان  م�سرف  لدى  ة  اخلا�سّ
عبد احلفيظ من�سور وقال: "واكب  العامل  "اإغمونت" يف 
الوا�سع ال�ستخدام �سبكة االنرتنت منّو �سريع يف  االنت�سار 
اّتاه متوّقع  االلكرتونية، وهو  التجارية  التعامالت  حجم 
ملا  املقبلة  ال�سنوات  خالل  ت�ساعدية  بوترية  ا�ستمراره 
و�سريعة  عملّية  ت�سهيالت  من  العنكبوتية  ال�سبكة  تقّدمه 
تتخّطى حواجز التوقيت الزمني على مدار العامل. اإال اأّن 
هذا االنت�سار املتزايد تواكب مع بروز ظاهرة �سلبية تندرج 
االحتيال  وعمليات  االلكرتونية  اجلرمية  عنوان  حتت 

والقر�سنة".
ن�سط  التي  االلكرتونية  اجلرمية  "هذه  واأ�ساف: 
قيامهم  خالل  من  االأخرية  ال�سنوات  خالل  مرتكبوها 
ومعّقدة،  مدرو�سة  بطرق  وقر�سنة  احتيال  بعمليات 
واملوؤ�ّس�سات يف وقت ي�سعب  االأفراد  اأموال  ب�سرقة  انتهت 
هوّيتهم  الإخفاء  نظرًا  تلك اجلرمية  مرتكبي  وتتّبع  تعّقب 
م�ستعارة  الكرتونّية  وروابط  اأ�سماء  با�ستعمالهم  االأ�سلّية 
امل�سروقة  االأموال  تلك  ا�سرتداد  معها  ي�سبح  ومزّورة 

�سبه م�ستحيل. ولّعل اأبلغ دليل على خطورة هذا النوع من 
التحقيق  هيئة  لدى  املتوافرة  االإح�ساءات  هو  اجلرائم 
اخلا�سة التي تبنّي اأرقامها التزايد النا�سط لتلك اجلرمية 
حالة  مع  الهيئة  تعاملت  اإذ  االأخرية،  ال�سنوات  خالل 
منذ  العدد  لي�سل   2011 العام  يف  واحدة  مالية  قر�سنة 
وتراوحت  حالية   63 اإىل  تاريخه  وحّتى  العام  هذا  بداية 
قيمة املبالغ املقر�سنة يف تلك احلاالت ما بني 1500 دوالر 

كحّد اأدنى واملليوين دوالر كحّد اأق�سى".
"اأّن خطورة هذا النوع من اجلرائم  واعترب من�سور 
الكرتونيًا  املقر�سنة  االأموال  حتويل  اإمكانّية  يف  يكمن 
ب�سرعة فائقة وعبورها اإىل دول عّدة يف خالل 24 �ساعة، 
وهنا تكمن �سعوبة تعّقب مرتكبيها ومعرفة هوّية امل�ستفيد 
النهائي من هذه امل�سروقات. ما يزيد من خطورتها اأي�سًا 
�سغلت  التي  االإرهابّية  باملنّظمات  ارتباطها  احتمال  هو 

العامل والتي ت�ستنفذ موارد وجهود كبرية ملكافحتها".
االأموال  ال�ستعادة  املعتمدة  الطرق  من�سور  وعّدد 
اإىل   24 ال�سرقة خالل  اكت�ساف  اأواًل: يف حالة  امل�سروقة: 
48 �ساعة بعد حدوثها ميكن التقّدم من امل�سرف بطلب 

مرا�سله  من  بالطلب  امل�سرف  ويقوم  االأموال  ا�سرتداد 
االإخبار  وحدة  م�سار  ثانيًا،  واإعادتها.  احلوالة  توقيف 
حيث  ة  اخلا�سّ التحقيق  هيئة  خالل  من  وذلك  املايل، 
والطلب  اخلارج  يف  نظرياتها  مع  بالتوا�سل  الهيئة  تقوم 
منها تميد االأموال امل�سروقة متهيدًا ال�سرتدادها. ثالثًا، 
اال�ستعانة مبكاتب املحامني املحلّيني ويف اخلارج لتجميد 
القانونّية  االإجراءات  الّتخاذ  متهيدًا  �سريعًا  االأموال 

الالزمة ال�ستعادتها".
اأو  م�سرفّية  تعليمات  اإ�سدار  "ناأمل  قائاًل:  وختم 
اقرتاح تعديالت على الت�سريعات التي ما زالت قيد البحث 
االلكرتونية  التعامالت  قانون  �سّيما  ال  النواب  جمل�ض  يف 

ة والعاّمة".  الأجل حت�سني امل�سالح اخلا�سّ

احل�سور
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