
1

المشھد 
المصرفي
في دولة 

قطر
2021
التكنولوجیا، واالبتكار، واالستدامة

2021سبتمبر 
kpmg.com/qa



21

مقدّمة

لعام " المشھد المصرفي في دولة قطر"یسّرني أن أقدّم إلیكم تقریر 
وینطوي إصدار ھذا العام على معطیات قیّمة من محترفي .   2021

الخدمات المالیة في شركة كي بي إم جي ومن أبرز قادة القطاع 
المصرفي في قطر أیًضا، الذین شاركوا رؤیتھم حول المواضیع

.والمسائل التي ترسم مالمح القطاع في دولتنا في یومنا ھذا

 بن سعود لقد كان لنا الشرف بأن یشاركنا معطیاتھم كل من سعادة الشیخ عبدهللا
س الرئی(، والسید فھد الخلیفة )محافظ مصرف قطر المركزي(آل ثاني 

التنفیذي الرئیس(، والسید جوزیف آبراھام )التنفیذي لمجموعة بنك الخلیجي
وفي ھذا السیاق، قام ھؤالء السادة بمشاركة ).  لمجموعة البنك التجاري

یواجھھا أفكارھم ومعطیاتھم الوافرة حول أكثر المسائل والمشاكل إلحاًحا التي
.مھالقطاع المصرفي في یومنا الحاضر فضًال عن الفرص السانحة أما

ت مناقشتھا تّم البحث والتفكیر ملیًا لتحدید قائمة المواضیع التي جر
معطیات خالل ھذه المقابالت الملھمة التي نأمل في أن تزّود قادة السوق ب

:حول

إم جي إن المقاالت التي أعدّھا محترفو الخدمات المالیة في شركة كي بي
ارزة التي تكّمل المعطیات الوافرة التي حصلنا علیھا من الشخصیات الب

.دُعیت للمشاركة إصدار ھذا العام
شاف على ولقد تّم تصنیفھا ضمن ثالثة محاور رئیسیة لسھولة االستك

:النحو التالي

التكنولوجیا واالبتكار•

المشھد التنظیمي•

األسواق والعمالء•

عمر محمود
رئیس قسم الخدمات المالیة

1

، سنبحث "التكنولوجیا واالبتكار"في القسم األول من التقریر الذي یغطي 
المیة ثم في إمكانیات األصول المشفّرة في بیئة الخدمات المصرفیة اإلس

ألتمتة نقدّم لمحة عامة عن حاالت االستخدام الرئیسیة التي استفادت من ا
مقالة حول فرصة ونختتم التقریر ب. الذكیة لتقلیص التكالیف وتعزیز الكفاءة

رقمیة فقط في التغییرات الجذریة التي قد تسنح للمصارف التي تقدّم خدمات
.  قطر

عطیات حول ، فیقدّم م"المشھد التنظیمي"أّما القسم الثاني الذي یتناول 
ى أحدث التوّجھات حول مكافحة غسل األموال التي تجتاح القطاع إل

الناشئة جانب تحلیل األثر المحتمل الذي قد تحدثھ األنظمة الضریبیة
.والحوكمة البیئیة واالجتماعیة والمؤسسیة في القطاع

سواق األ"إلى ذلك، یُختتم القسم األخیر من التقریر الذي یُعنى بـ
ة ما بعد بلمحة عامة عن توّجھات التوحید والتحدیات في مرحل" والعمالء

االندماج التي تواجھھا المصارف في قطر، ویشمل تحلیالت حول 
حلیالت األنظمة المتطّورة لمعدالت اإلقراض بین المصارف، كما یقدّم ت

وس تغطي ممارسات العمل الھجینة التي نشأت مؤخًرا عن جائحة فیر
).19-كوفید(كورونا المستجد 

عسى أن تجدوا ھذا اإلصدار للمشھد المصرفي في دولة قطر 
ات أعمالكم مناسبًا وتستقوا منھ المعطیات القیّمة لتلبیة احتیاج

.الحالیة والمستقبلیة
حاور ویتطلّع فریق عملنا إلى التواصل معكم لمناقشة ھذه الم

.والتوّجھات بشكل مفّصل
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ما ھي أكبر التحدیات التي واجھتموھا والدروس 1)
دار المستفادة التي حصلتم علیھا خالل الجائحة على م

األشھر الثمانیة عشر األخیرة؟

ال بعد أكثر من عام ونصف على تفشي الجائحة،: اإلجابة
لبیة فیما ال تزال االقتصادیات العالمیة تتصدّى للتداعیات الس

الشاملة وبفضل تدابیر الدعم. یزال الغموض یلف آفاق النمو
قتصاد القطري وتعمیم حملة التلقیح التي تتّسم بالكفاءة، عاد اال
استخلصنا و.  إلى حالتھ الطبیعیة في جمیع القطاعات تقریبًا

.  العدید من الدروس نتیجة أزمة فیروس كورونا المستجد
لوجیة في واستدعت الجائحة التطبیق السریع للحلول التكنو

وجیا وباتت التكنول. العملیات التشغیلیة وخدمات األعمال
بدور المالیة من العوامل الممكنة للقطاع المالي التي تضطلع

وواجھت المصارف المركزیة تحدیات. أكبر في ھذا المجال
في ظل سعیھا إلى تحدیث إطار إدارة المخاطر من أجل 

التصدّي للمخاطر المحتملة التي قد تنشأ عن مواءمة 
لمخاطر وأصبح التخفیف من ا. التكنولوجیا مع القطاع المالي

البالغة التشغیلیة لضمان استمراریة العمل من بین المسائل
تي تّم مع ذلك، تمثّلت العبرة العالمیة الرئیسیة ال. األھمیة

رة استخالصھا من أزمة فیروس كورونا المستجد في ضرو
ة حفاًظا مواصلة االستثمار في البنیة التحتیة للصحة العام

ع على االقتصادیات وحمایة رأس المال البشري من ھذا النو
.من المخاطر الصحیة في المستقبل

سعادة الشیخ عبدهللا بن سعود آل ثاني
محافظ مصرف قطر المركزي

ما رأیكم بجدوى إصدار مصرف قطر المركزي عملة رقمیة في ) 2
المستقبل القریب؟

ة التحّول أدّت جائحة فیروس كورونا المستجد إلى تسریع وتیر: اإلجابة
ت إلى المدفوعات الرقمیة وإلى ازدیاد المناقشات حول تطویر العمال

تولید وشمل ذلك تعزیز الشمولیة المالیة و. الرقمیة للمصرف المركزي
الفرص عبر إزالة الحواجز التي تحول دون الوصول إلى الخدمات 

التجارة المالیة، وتخفیض التكالیف التي یتكبدھا العمالء، وتحسین
ظم لكن ال بدّ من دراسة التحدیات التي تواجھھا ن.  للحدود والتكامل

مفّصل، المدفوعات العامة، والسیاسة النقدیة، واالستقرار المالي بشكل
.ویجب تقییم نسبة المخاطر إلى الفرص

لتي وبالنسبة إلى دولة قطر، فإن حوالى تسعین في المئة من األموال ا
ع في یجري تداولھا في النظام ھي أساًسا ذات طابع رقمي على شكل ودائ

دیة التي ومن المتوقّع أن تتراجع نسبة العمالت النق. المصارف التجاریة
قمنة یجري تداولھا في السوق بالتزامن مع اعتماد المزید من مبادرات الر

تطلّبات وبالتالي، ال یتوقّع مصرف قطر المركزي بروز أّي م. الوطنیة
تسویة فوریة تُعنى بالعملة الرقمیة التي یصدرھا المصرف المركزي ل

طّورات لكن مصرف قطر المركزي یراقب الت. مدفوعات التجزئة في قطر
مختلف المرتبطة بالعمالت الرقمیة التي تصدرھا المصارف المركزیة في

المعلومات الوالیات القضائیة، وسیتخذ قرار السیاسة المالئم استنادًا إلى
.التي سیتّم الحصول علیھا

میة ما ھي األسباب الرئیسیة للقیود المفروضة على العمالت الرق) 3
یبًا؟المشفّرة في دولة قطر وھل من المتوقّع أن یتّم تخفیفھا قر

اربة وال تُعتبر العمالت الرقمیة المشفّرة عموًما أصوًال مض: اإلجابة
قد ول. یمكن استبعاد إمكانیة استخدامھا إلجراء معامالت غیر مضمونة

لرقمیة فُرضت القیود بسبب المخاطر المحتملة المرتبطة بالعمالت ا
مالي المشفّرة بما أنھا تفرض تحدیات كبیرة أمام استقرار النظام ال

لكن مصرف قطر المركزي سیراقب تطّورات العمالت . ونزاھتھ
لقرارات الرقمیة المشفّرة التكنولوجیة والتنظیمیة عن كثب ویتخذ ا

.المالئمة في الوقت المناسب

قطاع اتخذ مصرف قطر المركزي موقفًا استباقیًا وداعًما جًدا لل) 4
مة عن المصرفي خالل األشھر القلیلة الماضیة بسبب التحدیات الناج

الدعم؟فیروس كورونا المستجد،  لكن إلى متى تتوقّعون استمرار ھذا

قام مصرف قطر المركزي بتطبیق مجموعة من التدابیر : اإلجابة
لمستجد لدعم التنظیمیة النقدیة والمالیة منذ تفشي جائحة فیروس كورونا ا

وجرى 2020وتّم اعتماد التدابیر في مارس .  القطاعات المتضررة
ة التي تمثّلت وكانت التدابیر الشامل. تمدیدھا استجابة للتطّورات الحاصلة

یة خالل في تقدیم محفزات مالیة واقتصادیة في جمیع القطاعات ضرور
غیرة ویتوقف استمرار ھذه التدابیر الداعمة على الظروف المت. الجائحة

.وتوجیھات الدولة العامة

ط في ھل تتوقّعون ظھور جھات فاعلة مصرفیة تقّدم خدمات رقمیة فق) 5
دولة قطر أو تعزیز رقمنة المصارف القائمة ببساطة؟

مالي، بما إن مصرف قطر المركزي منفتح ألّي ابتكار في القطاع ال: اإلجابة
ي الوقت والمصرف ملتزم ف. یشمل المصارف التي تقدّم خدمات رقمیة فقط

و الخدمات نفسھ بالتصدّي ألّي تحدٍّ قد تواجھھ المصارف القائمة ومقدّم
كافؤ المالیة اآلخرون نتیجة لبروز ھذا النوع من المصارف حرًصا على ت

ي نھًجا أكثر لذلك، سیتبع مصرف قطر المركز. الفرص بین ھاتین الفئتین
ل المصارف تدرًجا لتعزیز الخدمات المصرفیة الرقمیة في الدولة التي تشم

.الحالیة والوافدین الجدد على السواء

نك نظًرا إلى عملیة االندماج الناجحة مؤخًرا بین مصرف الریان وب) 6
لقطاع الخلیجي، ھل تتوقّعون تنفیذ المزید من عملیات التوحید في ا

المصرفي في قطر؟

ف بدأت عملیات االندماج األخیرة التي شھدتھا بعض المصار: اإلجابة
عمال في القطاع المصرفي القطري بشكل رئیسي كاستراتیجیات أ

تنویع للمصارف المشاركة لحصد المنافع المتأتیة من تعزیز الكفاءة و
.المراكز المالیة

ركزي وعلیھ، قامت المصارف بتقدیم العروض وَمنَح مصرف قطر الم
.  یةالموافقة الالزمة بعد إجراء دراسة العنایة الواجبة القانونیة والمال
دوى وینظر مصرف قطر المركزي، باعتباره الھیئة التنظیمیة، في ج

قف وتتو. العروض وأثرھا على االستقرار الشامل للقطاع المصرفي
مل على إمكانیة تنفیذ المزید من عملیات التوحید بین المصارف بالكا
.استراتیجیة األعمال لكل مصرف والسعي إلى تعزیز الكفاءة

إلى أّي مدى أنتم واثقون من تحقیق النمو في القطاع ) 7
المصرفي في عالم ما بعد الجائحة؟

اتخذت الحكومة ومصرف قطر المركزي خطوات : اإلجابة
ي ظل استباقیة الحتواء أثر جائحة فیروس كورونا المستجد، ف

أحد ویشمل. التركیز على دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
عات األقسام المحدّدة لھذه التدابیر ضخ رؤوس األموال في القطا

صیر الھامة من الناحیة النظامیة، وذلك وصوًال إلى إلغاء األثر الق
.األمد على السوق المالي

اء ومن المھم أن یحظى قطاعنا المصرفي بالمساحة الكافیة ألد
جل ویس. دوره الوسیط، بالتزامن مع معالجة المخاطر المتكشفة

بلغ القطاع مستویات مرتفعة من احتیاطي رأس المال، في حین ت
ي وف. فیھ معدالت التأخر في سداد القروض مستویات متدنیة

صارف من الوقت نفسھ، تحّسنت مستویات السیولة إذ تمّكنت الم
.  ءالحصول على التمویل من مصادر خارجیة ومحلیة على السوا

یًما، وبشكل عام، ال یزال القطاع المصرفي في قطر آمنًا، وسل
اًما بدعم من وبالتالي، نتوقّع أن یحقق القطاع نمًوا مستد. ومتینًا

.بیئة االقتصاد الكلي المؤاتیة في مرحلة ما بعد الجائحة

ما ھي أولویات مصرف قطر المركزي على المدى القصیر، ) 8
رفي والمتوسط، والطویل لمواصلة العمل على تحسین القطاع المص

المحلي؟

لدولي تشیر التوقعات األخیرة الصادرة عن صندوق النقد ا: اإلجابة
، على الرغم من أن 2021إلى تعاٍف اقتصادي تدریجي خالل العام 

أن التلقیح ولقد ساھمت الجھود المتضافرة بش. التعافي یبدو متفاوتًا
قطري وغیرھا من التدابیر الداعمة في تیسیر انتعاش االقتصاد ال

ي، نظًرا إلى متانة نظامنا المصرف. وعودتھ إلى حالتھ الطبیعیة
قطاع ستجعل التدابیر الداعمة التي اتخذھا مصرف قطر المركزي ال
.  حةمرنًا بشكل كاٍف للصمود في وجھ الضغوط الناجمة عن الجائ

ًما إلى ھذا وتستند استراتیجیة مصرف قطر المركزي وأولویاتھ عمو
ھذه وتمحورت. اإلطار المحدّد ضمن خطتنا االستراتیجیة الثانیة

نولوجیا الخطة حول وضع إطار تنظیمي یعّزز النمو واالبتكار والتك
ونحن . انيالمالیة في ظل التعامل مع المسائل المرتبطة باألمن السیبر
دیث نرّكز، على المدى القصیر ومن الناحیة التنظیمیة، على تح

یة، متطلّبات لجنة بازل، ومعاییر مجلس الخدمات المالیة اإلسالم
نرّكز أما على المدى القصیر إلى المتوسط، فنحن. وھیكلیة الحوكمة

تشدید على على تحسین ھیكلیة السیولة للقطاع المصرفي، في ظل ال
ة الموارد المالیة المستقرة والتخفیف من وطأة المخاطر المرتبط

.  بالعمالت األجنبیة واألسواق
مع كما أن إدارة المخاطر االئتمانیة والتخفیف من وطأتھا بالتعاون

شریعة مركز قطر للمعلومات االئتمانیة، وتوحید معاییر االمتثال لل
إل ذلك، . ذاإلسالمیة الخاصة بالمصارف اإلسالمیة ال تزال قید التنفی

اعاة سیرّكز مصرف قطر المركزي على المدى الطویل، وفي ظل مر
تعزیز تطّورات االقتصاد الكلي المحلیة والعالمیة المتغیرة، على

قطر الوطنیة البنیة التحتیة للقطاع المالي على النحو المبین في رؤیة
2030.

كون ھل تعتقدون أن الحوكمة البیئیة واالجتماعیة والمؤسسیة ست) 9
طلع من بین أولویات القطاع المصرفي خالل الفترة القادمة، وھل سیض

مصرف قطر المركزي بأّي دور في ھذا الشأن؟

ة تحظى المسائل المرتبطة بالحوكمة البیئیة واالجتماعی: اإلجابة
كما . دوالمؤسسیة بمكانة راسخة في القطاع المصرفي على نحو متزای
على أدّت الجائحة إلى تسارع الحاجة إلى إعادة بناء العالم الذي یرّكز

المصرفي ویتعین على القطاع. االستثمارات المستدامة والمراعیة للبیئة
.راالضطالع بدور أكبر على الرغم من أنھ ال یزال في مراحل التطوّ 

دات لكن سبق أن تّم إطالق بعض المبادرات في ھذا االتجاه مثل السن
یانات الخضراء، والقروض الخضراء، وتوحید عملیات اإلفصاح عن الب

وكان . كالمتعلّقة بالحوكمة البیئیة واالجتماعیة والمؤسسیة، وغیر ذل
تنظیم مصرف قطر المركزي قد أشار في خطتھ االستراتیجیة الثانیة ل
مویل القطاع المالي إلى الحاجة إلى تعزیز االستثمارات المستدامة والت

راء وسبق لبعض المصارف القطریة أن تبنت مبادرات خض. األخضر
على مستوى ممارسات أعمالھا حیث تقوم بإصدار سندات خضراء، 

. رھون عقاریة خضراء، وبطاقات ائتمانیة خضراء/ ومنح قروض
یًزا وتشّكل ھذه المبادرات نقاط انطالق نحو وضع إطار عمل أكثر ترك

.واستدامة
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تجاریة ُمدرجة یستند ملخص النتائج إلى التحلیل المالي لثمانیة بنوك
.2021یونیو 30في قطر في ) بنوك إسالمیة4بنوك تقلیدیة و4(

ملخص نتائج المصارف
یونیو30في 

رضوان یاسین
التدقیق

79.7%
85.3%

6.6%
7.6%

القروضتغطیةنسب
)%(مرحلةلكل

2020دیسمبر31(
)2021یونیو30مقابل

1المرحلة 
0.6% 1المرحلة 

0.5  %

2المرحلة 

2المرحلة 

3المرحلة 

3المرحلة 

20202021

560
نقطة أساس

560
نقطة 
أساس

100
نقطة أساس

100
نقطة 
أساس

0.6%

10
نقاط 
أساس

83.0%
84.1%

14.4%
13.4%

ر إجمالي القروض الخاضعة لخسائ
)(%ائتمانیة متوقعة لكل مرحلة 

یونیو 30مقابل 2020دیسمبر 31(
2021(

3المرحلة 
2.5% 3المرحلة 

2.6%

2المرحلة 
2المرحلة 

1المرحلة 

1المرحلة 

20202021

2021یونیو 30-ملخص عن النتائج 

11,476.012,679.018.8%19.3%

دة العائاألرباح صافي 
لحاملي األسھم 

)بملیون لایر قطري(
30مقابل2021دیسمبر31(

)2021یونیو

(%)نسبة كفایة رأس المال 
)2021یونیو 30مقابل 2020دیسمبر 31(

4%

10.5%

14.5%

320
نقطة أساس

نقطة أساس50

35.3%
1,743.01,812.94,088.35,532.4

إجمالي األصول
)بملیار لایر قطري(
)2021یونیو 30مقابل 2020دیسمبر 31(

صافي مخصصات القروض
)بملیون لایر قطري(
مقابل 2020دیسمبر 31(

)2021یونیو 30

6.914.1% 7.914.8%

سعر السھممتوسط
30مقابل2021دیسمبر31(

)2021یونیو

)(%العائد على حقوق الملكیة 
30مقابل 2020دیسمبر 31(

)2021یونیو 

25.4%22.2%
1.5%1.5%

(%)نسبة التكلفة إلى الدخل 
)2021یونیو 30مقابل 2020دیسمبر 31(

(%)العائد على األصول 
)2021یونیو 30مقابل 2020دیسمبر 31(

20202021
یةمالمقتطفات
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واالبتكار
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سھیل شاكر
قسم االستشارات الرقمیة واالبتكار

ن إلى بشكل عام، یبدي العدید من العمالء والمؤسسات المالیة الذین یسعو
كھم حیال استخدام األدوات المالیة المتوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة، شكو

عمالت واختلفت آراء العلماء المسلمین حیال ال. العمالت الرقمیة المشفّرة
استخدام ھذه فقد سمح البعض منھم ب. الرقمیة المشفّرة الحالیة إلى حدّ كبیر

ء العمالت ووصفھا بأنھا من األدوات الحالل، في حین اعتبر أغلبیة ھؤال
ت أما األسباب الرئیسیة لھذا النقاش حول العمال. العلماء أنھا عمالت حرام

:الرقمیة المشفّرة الحالیة فھي

.إنھا عمالت متقلّبة ومضاربة إلى حدّ كبیر1.

.لیست مدعومة بأصول فعلیة2.

.یتّم استخدام آلیة الفائدة عند إصدار العمالت الرقمیة المشفّرة3.

عتبره یحّظر الدین اإلسالمي امتالك األموال لدوافع المضاربة الصرف وی4.
مثل(حراًما، وال یسمح بامتالك ھذه األموال إال لغایات إبرام صفقات 

.أو لدوافع وقائیة) التجارة

نعكس التي ت) المال(لم یتّم قبول ھذه العمالت بعد كأحد أشكال الثروات 5.
.على قوانین الزكاة والمیراث

ات من وما یفاقم جو اإلرباك الذي یخیّم على النقاش الدائر ھو توافر المئ
ل منھا التي تملك ك) العمالت المعدنیة والرموز(العمالت الرقمیة المشفّرة 

كما تختلف . اتطبیقات وخصائص ممیزة ترتبط بتوزیعھا، وتعدینھا، وتداولھ
إن . امنةإلى حدّ كبیر من حیث السلع األساسیة، أو المشاریع، أو األعمال الك

ًرا أو تشمل معظم أحكام الشریعة الحالیة حالیًا إما تتعامل مع البیتكوین حص
ظر عن جمیع أنواع العمالت الرقمیة المشفّرة في إطار حكم واحد، بغض الن
یة االختالفات الجوھریة والخصائص بین مختلف أنواع العمالت الرقم

.المشفّرة

ع أحكام لقد أتاح ھذا النقاش والحیرة التي تسود النظام المالي المتوافق م
كام الشریعة الفرصة لتصمیم عمالت رقمیة مشفّرة متوافقة مع أح

.الشریعة

لمین فحسب، وال تمثّل ھذه الخطوة ابتكاًرا مثیًرا لالھتمام بالنسبة إلى المس
أخالقیة، بل إلى غیر المسلمین أیًضا المھتمین في االستثمار وفق منظومة

تثمار في نظًرا إلى أن االستثمارات المتوافقة مع أحكام الشریعة تحّظر االس
ستثمار كما تستثني اال. األعمال التي تنطوي على الربا، والمیسر، والغرر

حكام في الشركات أو القطاعات التي تشارك في أنشطة غیر متوافقة مع أ
لتقلیدیة، الشریعة، مثل المنتجات أو الخدمات المرتبطة بالخدمات المصرفیة ا

لحالل، والتأمین التقلیدي، والمیسر، والكحول، والمنتجات الغذائیة غیر ا
.وقطاع التبغ، وغیر ذلك

ُسجلت عدة محاوالت إلطالق عمالت رقمیة مشفّرة متوافقة مع أحكام
مثل (، ومدعومة بأصول فعلیة )مثل ون جرام، وھالو جولد(الشریعة 

یعة لضمان امتثالھا لتعریف األموال وفقًا للشر) الذھب في ھذه الحالة
افقة مع وعلى الرغم من نیل ھذه العمالت الرقمیة المشفّرة المتو. اإلسالمیة

ال أحكام الشریعة موافقة شركات االستشارات المتخصصة في االمتث
ع أحكام للشریعة، ما من إجماع حول ما یشّكل عملة رقمیة مشفّرة متوافقة م
الرقمیة الشریعة، ولم تقدّم أّي ھیئة رسمیة توجیھات واضحة حول العمالت

.  الشریعةالمشفّرة أو كیفیة إصدار عمالت رقمیة مشفّرة متوافقة مع أحكام
ي من في الواقع، حذّرت العدید من المصارف المركزیة في العالم اإلسالم

اشر في ھذا التداول بالعمالت الرقمیة المشفّرة، لكنھا لم تصدر أّي حظر مب
.الصدد

عین إلى حین صدور حكم إسالمي نھائي عن ھیئة أو مؤسسة رسمیة، یت
ربة للعلماء على المستثمرین اإلسالمیین االختیار من بین األحكام المتضا

، المسلمین، وشركات االستشارات المتخصصة في مجال الشریعة
دم تفویت والجھات التنظیمیة المالیة والنقدیة، ورغبتھم في االستفادة وع

.الفرص التي تتیحھا العمالت الرقمیة المشفّرة

یة لدى أصول العملة الرقمیة المشفّرة اإلسالمیة إمكان
ى استحداث فرص استثماریة جدیدة للمستثمرین عل

صعید المجتمع اإلسالمي عموًما وفي صفوف 
ظومة المستثمرین غیر المسلمین الذین یعملون وفق من
لة أخالقیة محدّدة ویبحثون عن أدوات استثماریة بدی

میةرقعملةیشّكلماحولاإلجماععدمأنّ إال. تالئمھم
ةقدریصعّب،الشریعةأحكاممعمتوافقةمشفّرة

رغبةمنعینھاالنسبةاألصولھذهاستقطاب
.دیةالتقلیالمشفّرةالرقمیةالعمالتفياالستثمار

13

إمكانات السوق ألصول مشفّرة إسالمیة
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ل بناء إن البنوك الرائدة في قطر باتت تحتضن قوة التحّول الرقمي من أج
المرونة والقدرة على الصمود، وتقدیم خدمة المدفوعات من دون الحاجة إلى

رة التفاعل الشخصي، وحلول الخدمة الذاتیة، وتقدیم تجربة عملیة ومیسّ 
من عمالئھ األفراد % 98وأظھر تقریر صدر عن مصرف رائد أن . للعمالء

ا مذھًال بالنسبة یستفیدون من القنوات الرقمیة والقنوات عن بُعد، ویمثّل ذلك نموً 
.إلى قطر ویُظھر االلتزام المناسب من جانب مجتمع وقیادة المصارف

تطّورة في ظل إبقاء احتیاجات العمالء في الصدارة والطبیعة المتجددة والم
دمة للتغییر، ال بدّ للمصارف من تطویر أعمالھا بسرعة في ما یخص خ
الذكاء العمالء؛ وعلیھ، تبرز الحاجة إلى تمكین األتمتة الذكیة القائمة على

الل ومن شأن منح العمالء تجربة ممیزة من خ. االصطناعي والتعلّم اآللي
ر رحالت العمیل، والشخصیات، وبرامج الوالء وغیرھا من العوامل أن یؤث

تفادة حتى من وتستطیع المصارف القطریة االس. في تقسیم العمالء وتغطیتھم
غطیة األتمتة الذكیة من خالل النظر في ترشید المحافظ، والبحث في الت

.األوسع ضمن المناطق األخرى

14

:األنواع المختلفة لحاالت االستخدام في القطاع المصرفي

تحلیالت الحفاظ على العمالء

تصنیف البیع المتقاطع والبیع البدیل لمنتجات القروض

العمیل المتوقّع وإدارتھ

اإلجراءات الفضلى-تحلیالت التفاعالت خالل دورة المبیعات 

التالیةتحلیالت عملیات جمع معلومات العمیل وإدارتھا

یومتوقّع توقّع رصید حساب نوسترو في نھایة ال

الت العملیات النقدیة عبر الصراف اآللیتحلی

رحلة العمیل

تحسین سقف االئتمانات

فیر تجربة یكمن أحد الروابط الھامة جدًا بالنسبة إلى القطاع المصرفي في تو
قد فالعمالء. العمیل عبر قناة واحدة والتكامل في ما یخص خیار العمیل

و تلقي یرغبون جمیعھم في االطالع على العروض التي تقدّمھا المصارف أ
مكن التحقق اإلنذارات بواسطة خدمة الرسائل النصیة القصیرة التقلیدیة؛ لذا ی

یسبوك مثل خدمة واتساب، أو ف(من وسیلة التواصل التي یفضلھا المستخدم 
في ) ، أو غیرھا من الخدمات)Facebook Messenger(ماسنجر 

ل إطار إجراءات ضّم العمالء الجدد، ما من شأنھ أن یؤدي إلى توفیر وسائ
.تواصل مخصصة أكثر

بإنشائھارقطقامتالتياالصطناعيالذكاءلجنةستستفیدذلك،علىعالوةً 
لمصرفياالقطاعیوفرھاقدالتياالستخدامحاالتمنكبیر،وبشكلمؤخًرا،
.الذكیةلألتمتة

جالمفيالرائدةالمؤسساتمندائًماوستبقىكانتالمصارفأنیُذكر
علىةبالفائداالصطناعيالذكاءلجنةتمكینیعودوقدالرقمي،التحّول

.السواءعلىاألخرىالقطریةالقطاعاتویعّززاألخرىالقطاعات

دیفاش فیجاي
قسم االستشارات الرقمیة واالبتكار

كانت المصارف، وشركات التكنولوجیا المالیة، 
عة والمستھلكون یركبون موجة التحّول الرقمي منذ بض

م أعوام، لكن في ظل جائحة فیروس كورونا المستجد، ل
د یَعُد ھذا التحول خیاًرا، بل أصبح ضرورة للصمو

.واالستمرار

15

تكارالتكنولوجیا واالب
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ل تسارعت وتیرة االنتقال إلى قطاع الصیرفة الرقمیة خال
یدة التي السنوات القلیلة الماضیة، بفضل مجموعة من العوامل العد

.غیّرت سلوكیات العمالء في المنطقة
فیروس وتمثّل العامل المحفّز األول وراء ھذا التسارع في جائحة

وع واتخاذ كورونا المستجد، التي أدّت إلى إقفال عدد كبیر من الفر
ودفع . قتالعدید من تدابیر التباعد االجتماعي لفترة طویلة من الو

ھذا األمر بالمصارف إلى إعادة توجیھ عمالئھا نحو نوافذ 
خدمات الخدمات المصرفیة الرقمیة، وبالعمالء إلى تفضیلھم لل

عبر المصرفیة الرقمیة على غرار حلول المدفوعات عن بُعد أو
.الھاتف المحمول

ال أما العامل المحّرك الثاني فیكمن في زیادة االبتكارات في مج
لبحث في التكنولوجیا المالیة في قطر بالتعاون مع العدید من الجھات ل

.طرق جدیدة لتقدیم الخدمات المصرفیة إلى عمالء الواقع الجدید
لت وتجذب ھذه االبتكارات تمویالت كبیرة في المنطقة، حیث وص

لس قیمة االستثمارات في شركات التكنولوجیا المالیة في دول مج
ملیون دوالر أمریكي خالل الربع األول من 55التعاون الخلیجي إلى 

2021)1  .(

مواكبة ھذه تخوض المصارف التقلیدیة الیوم سلسلة من التحّوالت الرقمیة ل
مثل (خرى لكن نماذج العمل القائمة والحافلة بالتحدیات مع الجھات األ. التغیرات

المزید من قد تحدث) الفروع التي تقدّم خدمات رقمیة فقط والمصارف الرقمیة
یة كما كانت التغییرات الجذریة في القطاع، وتستفید من ھذه التوّجھات الرقم

.الحال علیھ في مناطق أخرى حول العالم

استھداف وبالفعل قد ترّكز المصارف الرقمیة على تمایز العروض عبر
قسم من احتیاجات عمالئھا للمنتجات المصرفیة الیومیة، وإطالق

لتجاري في عالمات تجاریة تكسر القوانین والقواعد التقلیدیة للتواصل ا
.القطاع المصرفي

أوعبيشكیب 
قسم االستشارات الرقمیة واالبتكار

لذكاء كما تستطیع ھذه المصارف استخدام التكنولوجیا القائمة على ا
االصطناعي، وخوارزمیات الكشف عن االحتیال، وغیرھا من 

جدیدة االبتكارات المتمحورة حول العمیل لتقدیم تجارب رقمیة ساّرة
ى روبوت تتراوح بین فتح حسابات في غضون دقائق معدودة وصوًال إل

الساعة الدردشة الذي یستطیع اإلجابة عن استفسارات العمیل على مدار
.وطیلة أیام األسبوع

وستؤدي مثل ھذه الخطوة إلى بروز موقف مختلف تماًما مقارنةً 
ذین ینتمون بالمصارف التقلیدیة، وتمنح العمالء المستھدفین، ال سیما ال

.لى حدّ كبیرإلى جیل األلفیة، االستقاللیة التي یسعون إلى التمتّع بھا إ

لى باإلضافة إلى ذلك، ستتمّكن ھذه المصارف، من خالل التركیز ع
ة اللجوء إلى عناصر محدّدة ضمن سلسلة القیمة، وتقلیص تكالیفھا بواسط
ي تقنیات األتمتة والمنصات، من تولید مدخرات تتّم ترجمتھا ف

طاق عروضھا كما بإمكانھا توسیع ن.  استراتیجیات التسعیر التي تنتھجھا
الل عبر اعتماد استراتیجیات الصیرفة المفتوحة والشراكات من خ

التي تربط ما بین ھذه المصارف ) APIs(واجھات برمجیة التطبیقات 
جّمعات مثل م(والجھات الفاعلة التقلیدیة، وكذلك المنظمات غیر المالیة 

)الرھون العقاریة، وبرامج الوالء، والسفر، وغیر ذلك

ختیار سیكمن التحدث في اعتماد نماذج العمل الجدیدة ھذه في قطر في ا
، وتقدیم )میةمثل العمیل الملّم بالوسائل الرق(العمیل المستھدف المناسب 

كما . یًاالخدمات الرقمیة األساسیة التي ال تستلزم ترخیًصا مصرف
ثال واألمن سیتعین على المصارف الرقمیة االستثمار في ضوابط االمت
ي أوساط السیبراني الستحداث نظرة ترسي الثقة والموثوقیة المالیة ف

میة إلى وأخیًرا، ستحتاج المصارف الرق. العمالء والھیئات التنظیمیة
ي ظل مواصلة االستثمار في االبتكار لقیاد دفة التمویل والنمو، ف

.الحرص على االستدامة وربحیة نموذج عملھا على المدى الطویل

ناشئة الشركات ال-تقریر موجز االستثمارات في التكنولوجیا ) 1(
17الصادر عن شركة كي بي إم جي

تكارالتكنولوجیا واالب

“

“

ة بوسع المصارف الرقمیة أن تحدث تغییرات جذری
في المنظومة المصرفیة من خالل تجربة العمیل 

یة، المتخصصة، واستراتیجیات التسعیر التنافس
ولكن على ھذه البنوك من أجل . وأحدث االبتكارات

ى دفع عجلة التمویل وتحقیق االستدامة، أن تتخط
مات التحدیات التنظیمیة وتستفید من منصات الخد

المصرفیة المفتوحة الستحداث منظومة متكاملة 
. خاصة بھا
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فھد الخلیفة
جيالرئیس التنفیذي لمجموعة بنك الخلی

ما ھي أكبر التحدیات التي واجھتموھا والدروس 1)
دار المستفادة التي حصلتم علیھا خالل الجائحة على م

األشھر الثمانیة عشر األخیرة؟

التي كان عدم الیقین من بین التحدیات الرئیسیة: اإلجابة
وفي ظل األحداث األخرى التي تجري في العالم. واجھناھا

اق، تّم المالي، مثل حاالت التعثر في السداد أو انھیارات األسو
تكوین فھم حول ما حصل وكیفیة التعامل مع مثل ھذه 
.  حداثالحاالت ونحن ملّمون بقواعد اللعبة للتعامل مع ھذه األ

یة، لم یسبق ألّي منا أن اضطر إلى التعامل مع جائحة عالم
بة تجربة واستعدادنا وموقفنا للتكیّف مع ھذه الحالة كانا بمثا

.جدیدة

زایدة إن أكبر الدروس المستفادة في ھذه المرحلة تمثّل في الحاجة المت
ھدتھا الجائحة، وتشیر التغیرات المستمرة التي ش. لقابلیة التكیّف والمرونة

كون بالتزامن مع الموجات المختلفة والقیود المتبدلة، إلى أن یجب أن ت
ّكلنا ولقد ش. الشركات قادرة على التكیّف مع الظروف الجدیدة بسرعة

انب فریق عمل للتصدّي لفیروس كورونا المستجد، الذي أشار إلى ج
یئة مرونة المصرف الحالیة إلى أننا تمكنا من التكیّف بسرعة مع الب

بات الجدیدة، سواء من خالل زیادة خیارات العمل عن بعد أو تلبیة متطلّ 
.  عمالئنا المتغیرة

ھل تتوقّعون أن یشھد القطاع المصرفي في قطر المزید من ) 2
عملیات التوحید؟

توحید عملیة ال(إننا متواجدون الیوم في قلب عملیة التوحید : اإلجابة
نعمل باعتبارنا أحد األطراف المشاركة فیھا، حیث س) الثانیة في قطر

.  ن واحدعلى الدمج ما بین مصرف الریان وبنك الخلیجي لتشكیل كیا
في ومن شأن ھذه الخطوة أن تجعلنا من بین المصارف الثالثة األولى
ي البالد، حیث ستتراوح الحصة الجماعیة لھذه المصارف الثالثة ف

%.85و80السوق بین 

یین في ما كیف تقیّمون أداء المصارف في قطر مقارنةً بنظرائھا اإلقلیم) 3
یخص اعتماد التقنیات الرقمیة؟

ةً بنظرائھا ال أظن فعًال أن المسألة تُعنى بالمصارف في قطر مقارن: اإلجابة
لفة في المنطقة، إذ إن جمیع المصارف تعتمد استراتیجیات رقمیة مخت

تمثّلت رسالتنا وبالنسبة إلى بنك الخلیجي، لطالما. وتتقدّم بسرعات مختلفة
.میة منذ البدایةفي أن نكون بنك الجیل القادم، لذلك قمنا بتبنّي العناصر الرق

یتعامل كما رّكزنا دائًما على ھذا الجانب أكثر من الجانب المادي، وبالفعل
.عدد كبیر من عمالئنا معنا بشكل رقمي تام

إلى أّي مدى أنتم واثقون من تحقیق النمو في القطاع ) 4
المصرفي في عالم ما بعد الجائحة؟

ا بعد سیظل العالم بحاجة إلى الخدمات المالیة في مرحلة م: اإلجابة
رف الجائحة، وستتّم تلبیة ھذه االحتیاجات سواء عبر المصا

ما بین التقلیدیة، أو التكنولوجیا المالیة، أو من خالل مزیج یجمع
دة للعمل وستواجھ المصارف التي لن تكون مستع. ھذین األسلوبین

ع انتعاش لكنني أتوقّ . في عالم ما بعد الجائحة العدید من الصعوبات
وال .رفالنمو االقتصادي بشكل كبیر واستعادة الثقة في المصا

.شك في أن نمو االقتصاد یشیر إلى نمو القطاع المصرفي

ما مدى األھمیة التي تعطونھا للحوكمة البیئیة واالجتماعیة ) 5
والمؤسسیة؟

.  یةأظن أن الحوكمة البیئیة واالجتماعیة والمؤسسیة مھمة للغا: اإلجابة
ویدرك أصحاب المصلحة لدینا أھمیة ھذه الحوكمة بشكل أكبر وباتت

ا في محط أنظارھم، إذ یرغب أصحاب المصلحة والمستثمرون في مصرفن
لشركة أن تشّكل الحوكمة البیئیة واالجتماعیة والمؤسسیة الحجر األساس

ال سیما الذین(مدارة بشكل مناسب، في حین أن عمالءنا وموظفینا، 
.  یة جیدة، یرغبون في أن نكون جھة فاعلة مؤسس)ینتمون إلى جیل األلفیة

مة وأشعر أنھا طریقة ھامة لتمییزنا عن سائر المصارف األخرى والمساھ
.في القضایا االجتماعیة في مختلف أنحاء قطر

ز وقطاع إن العدید من القطاعات الرئیسیة في قطر، مثل قطاع النفط والغا
رف ندعم الطیران، تأتي في طلیعة قضایا االستدامة البیئیة، ونحن كمص

.تركیز ھذه الشركات على ھذه المسائل

حاء البالد، ونحن نساھم أیًضا في العدید من القضایا االجتماعیة في مختلف أن
التالي وندعم بالتعاون مع شركات محلیة أخرى مبادرة التقطیر إلدخال الجیل

.من القادة القطریین في القوى العاملة

شراف في الختام، أود أن أشیر إلى أن القطاع المصرفي في قطر یخضع إل
ة، ما مصرف مركزي قوي ویتبع إطار عمل یستند إلى التوجیھات الدولی

.یعزز الثقة بمرونة الحوكمة في القطاع

ما ھي أكبر المخاطر التي تھدد المصارف في قطر في ) 6
المستقبل القریب؟

في تكمن إحدى أكبر المخاطر التي تواجھھا أّي شركة: اإلجابة
لت التراخي والرضا عن موقعھا الحالي، أي االكتفاء بما وص

لجدیدة وتلبیة إلیھ بدًال من السعي بشكل دائم للتصدّي التحدیات ا
حرص وبالنسبة إلى المصارف، فیشمل ذلك ال. طلبات العمالء

ھنیة، على أن موظفینا یواصلون العمل على تنمیة قدراتھم الم
جات وتعزیز قدراتنا وضماناتنا التقنیة، ومواصلة طرح منت

.جدیدة وابتكاریة في السوق
االتحكثرةعنعادةً تنجمالتياالئتمانیة،المخاطرإلىبالنسبةأما

نظًراطرقفيالمصارفبھاتُعنىالتيالمسائلبینمنفھياالنكشاف،
.نسبیًاصغیرةدولةفيالمواردمستوىإلى

مندنىاألالحدّ تتجاوزكبیرةبرسملةعموًماتتمتّعالمصارفلكن
مخاطرمنالتخفیفعلىیساعدماأكبیر،بشكلالتنظیمیةالمتطلّبات

.المحتملةالتركیز

. رانيھذا وتكمن إحدى المخاطر المتنامیة بصورة سنویة في األمن السیب
أكثر فأكثر على وفي وقت یتّم فیھ تنفیذ األعمال إلكترونیًا، ویعتاد العمالء

مان المعامالت القائمة على اإلنترنت والھاتف، ال بدّ للمصارف من ض
ن ھذه وال شك في أ.  المرونة والقدرة على الصمود في العالم السیبراني

بالنظم المرونة والقدرة على الصمود تأخذ في الحسبان الجانب المتعلّق
مالء على الموظفون والع(الفنیة، لكننا نسعى أیًضا إلى أن یكون األفراد 

یومیة ومن ملّمین ومطلعین على التھدیدات التي تحدق بنا بصورة) السواء
.  الجھات الفاعلة السیئة إلكترونیًا

ما ھي قطاعات االقتصاد التي ترّكزون علیھا؟) 7

على إن تركیزنا الرئیسي في بنك الخلیجي كان ینصب: اإلجابة
ظمة المشاریع الحكومیة وتلك المرتبطة بالمؤسسات الخاضعة لألن
ولقد .الحكومیة، وإلى جانب الشركات الكبیرة في مختلف القطاعات

وجھنا أنظارنا نحو الخدمات المصرفیة الخاصة ضمن الخدمات 
.  ع الناسالمصرفیة الشخصیة أكثر من الخدمات القیاسیة المقدّمة لجمی

ان، وھذه من بین األسباب التي تبرر عملیة االندماج مع مصرف الری
لناس حیث یشمل سجل مصرف الریان المتین محفظة مخصصة لعامة ا

ًما مع ومحفظة للشركات الصغیرة والمتوسطة، األمر الذي ینسجم تما
.سجل بنك الخلیجي

دّم بخطى وحتى بعد انتھاء مباریات كأس العالم في كرة القدّم التي تتق
یر الدولة سریعة، ستبقى مشاریع البنیة التحتیة محور األنظار في ظل س

وستتواصل مسیرة التطویر في.  2030نحو تحقیق رؤیة قطر الوطنیة 
لخور، مناطق مثل مشیرب ولوسیل، وكذلك في المناطق ما بین الوكرة وا

.والساحل الغربي للبالد
مال على كما ستسنح فرص أعمال متزایدة بفضل مشروع توسعة حقل الش

.صادرات الغازصعید البنیة التحتیة والتمویل التجاري المرتبطین بازدیاد

لصغیرة باإلضافة إلى ذلك، أتوقع أن تستمر أعداد الشركات المحلیة ا
تاج المواد في االزدیاد؛ وقد أثبت نجاح العدید من شركات التصنیع وإن

لع الغذائیة الذي بدأ أساًسا خالل الحصار إقبال العمالء على الس
.المحلیة

ما ھي أولویاتكم الثالث الرئیسیة بالنسبة إلى المصرف؟) 8

لیة إن أولویتنا األولى في الوقت الحاضر تكمن في إنجاز عم: اإلجابة
ء بشكل ونحن نتطلّع إلى انتقال العمال. االندماج مع مصرف الریان بنجاح

كیل كیان میّسر والجمع ما بین قدرات المصرفین في أسرع وقت ممكن لتش
أن ومن شأن ھذه الخطوة. واحد راسخ ومتین بدًال من مصرفین فردیین

فائدة على تسمح لي ولفریق العمل من تحقیق نتائج جیدة ومطردة تعود بال
في مساھمینا بھدف تعزیز قیمة مساھمتھم وإنشاء أفضل مصرف إسالمي

.المنطقة
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یر المتعلّقة یكمن أحد التحدیات الرئیسیة التي تعیق التطبیق الفعال للتداب
لتي بمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب في عدم فھم التھدیدات والمخاطر ا

قد وفي بعض األحیان،. یطرحھا غسل األموال وتمویل اإلرھاب بشكل كافٍ 
ث تعتمد تكون عملیة اتخاذ القرارات غیر دقیقة وغیر متصلة بالموضوع، حی

اعیة بشكل كبیر على المدخالت البشریة وعلى المقاربات الشكلیة الدف
.حدّدللمخاطر، بدًال من تطبیق نھج قائم على المخاطر ومناسب للغرض الم

مة المضافة وھنا یبرز دور التقنیات الجدیدة التي تكون قادرة على تقدیم القی
.القصوى

موعة العمل اتفق معظم المستَطلعین المشاركین في االستبیان الذي أجرتھ مج
/  الالمالي بشأن التحّول الرقمي على أن فعالیة برامج مكافحة غسل األمو

ع مكافحة تمویل اإلرھاب عموًما وإدارة المخاطر الفضلى ھما أقصى المناف
.الھامة المتأتیة من استخدام التقنیات الجدیدة

ضخمة إن استخدام الذكاء االصطناعي، والتعلّم اآللي، وتحلیالت البیانات ال
مویل المتعلّقة بتحدید، وتقییم، وإدارة المخاطر الناجمة عن غسل األموال وت
نماذج اإلرھاب یفسح المجال أمام تحلیل البیانات في الوقت الحقیقي ووضع

كثر االعتمادیات، وعالقات الشبكات، والتجمعات، ما من شأنھ أن یقدّم نظرة أ
.دقة حول المخاطر الناشئة ومجموعاتھا المتوقّعة

22

ي تعزیز فعالیة تُعتبر التقنیات الناشئة عامًال رئیسیًا ف
البرامج لمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب في

.القطاع المصرفي

/  وال، فرص وتحدیات التقنیات الحدیثة لمكافحة غسل األم)2021(مجموعة العمل المالي . 1
مكافحة تمویل اإلرھاب، مجموعة العمل المالي، باریس، فرنسا،

https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/docu-
ments/opportunities-challenges-new-technologies-for-aml-

cft.html

صالح صعیلیك
االستشارات 

الخاصة بالمخاطر
فھم یكتسي تعزیز قدرات التحلیل الذكي للمخاطر أھمیة أكبر ل

برانیة، ومكافحة غسل األموال الذي یتأتى من جرائم مثل الجرائم السی
. ةوجرائم الحیاة البریة والغابات، والجرائم البحریة، والقرصن

بر في ومن شأن ذلك أن یمّكن المؤسسات المالیة من التحلي بثقة أك
جاد قرارات أعمالھا ومساعدتھا في اكتساب منافع تنافسیة عبر إی

.فرص في المخاطر

ماد تقنیات إلى ذلك، یتعین على المؤسسات المالیة، عند اتخاذ قرار بشأن اعت
ة وتلك جدیدة، أخذ العدید من العوامل في الحسبان، مثل المخاطر السیبرانی

غیلیة، والمخاطر المرتبطة بشكل كبیر بالمخاطر التش(المتعلّقة بالخصوصیة 
).المرتبطة بالسمعة، والمخاطر التنظیمیة، والمخاطر المالیة
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يالمشھد التنظیم

دیدةتحّول مكافحة غسل األموال عبر تقنیات ج

“

“

https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/opportunities-challenges-new-technologies-for-aml-cft.html
https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/opportunities-challenges-new-technologies-for-aml-cft.html


الضغوط من أجل التغییر

ال شك في أن الضغوط التي تمارسھا الجھات التنظیمیة، والمستثمرون، 
والعامة العتماد الحوكمة البیئیة واالجتماعیة والمؤسسیة ستزداد في 

المستقبل وسط الغموض الذي یلف متطلّبات إعداد التقاریر والمساعدة 
توّجھ نحو وفي ھذا السیاق، تقّر الجھات التنظیمیة بأن ال. التنظیمیة المستقبلیة

اقتصاد منخفض الكربون یؤدي إلى ازدیاد التعقیدات التي تواجھھا شركات
وتبدي ھذه الشركات قلقھا حیال عدم استعداد المصارف . الخدمات المالیة

من حیث -بالكامل ألنواع المخاطر التحوطیة والسلوكیة التي قد تنشأ 
، )أي األثر الفعلي للتغیر المناخي على األصول(المخاطر المباشرة 

قال أي التحدیات األساسیة التي تتّم مواجھتھا عند االنت(والمخاطر االنتقالیة 
ات لذلك، ال بدّ من مراجعة جمیع المكّون).  نحو االقتصاد المنخفض الكربون

تقریبًا إلدارة المخاطر في المصارف بھدف تضمین مخاطر االستدامة،  
ة التي تشمل كل مستویات السیاسات واإلجراءات، وكذلك المنھجیات والبنی

.التحتیة

اعیة األھمیة االستراتیجیة للحوكمة البیئیة واالجتم
والمؤسسیة بالنسبة إلى المصارف في قطر
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الحوكمة البیئیة واالجتماعیة والمؤسسیة في قطر
ي في تضطلع قطر، باعتبارھا واحدة من أكبر الدول المنتجة للغاز الطبیع

فعل، وبال. من المعادلة" البیئي"العالم، بدور ھام بشكل خاص في الجانب 
ي عمدت دولة قطر إلى تنفیذ العدید من المشاریع والمبادرات للمساھمة ف

المقابل المساعي الرامیة إلى الحدّ من انبعاثات ثاني أكسید الكربون، وفي
.زیادة االعتماد على مصادر الطاقة المتجددة

مصرف قطر المركزي / كما كان الدعم االجتماعي الذي قدّمتھ الحكومة
ة لبرامج للقطاع المصرفي من بین العوامل التي صّورت الطبیعة المتغیر

الدعم الحوكمة البیئیة واالجتماعیة والمؤسسیة خالل الجائحة، وقد شمل ھذا
:التدابیر الداعمة والبرامج التحفیزیة التالیة

داعیات إرجاء سداد أقساط القروض في القطاعات التي تأثرت بت–
فیروس كورونا المستجد من دون فرض رسوم إضافیة أو 

عقوبات؛
یبلغ منح قروض جدیدة للقطاعات المتأثرة بتداعیات الفیروس–

من دون إعادة تسعیرھا خالل % 1.5سعر فائدتھا األقصى 
األشھر الستة التالیة؛

لقطاعات تأمین تسھیالت إعادة الشراء من دون أّي تكلفة لتمویل ا–
المتأثرة؛

منح المصارف ضمانات لدعم القطاعات المتأثرة ضمن حزمة –
.القروض المیسرة واإلعفاءات

مة ، وفي ظل إقرار نظام حوك"المؤسسي"أما بالنسبة إلى الجانب 
الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة، فقد أعادت 
المصارف المدرجة في قطر تنظیم مراكزھا وفقًا للسیاسات 

كمة واإلجراءات المعنیة كخطوة أساسیة نحو ضمان ثقافة جیدة لحو
ي الشركات حیث من المتوقع اتخاذ المزید من الخطوات، ال سیما ف

.ما یخص تعزیز التنّوع في مجلسھا واللجان الموازیة

تعمل المصارف اآلن في قطر على تطویر المنتجات والنماذج الجدیدة
.  سویقھاالمرتبطة بالحوكمة البیئیة واالجتماعیة والمؤسسیة، واختبارھا، وت

وبالفعل، أصدر أحد المصارف الرائدة في قطر سندات خضراء العام 
.  االماضي، ومن المتوقّع أن تسیر مصارف إضافیة على الخطى نفسھ

ارف باإلضافة إلى ذلك، بدأت ذراع االستثمارات أو ذراع الخزینة في المص
ن عند اتخاذ بأخذ مؤشرات الحوكمة البیئیة واالجتماعیة والمؤسسیة في الحسبا

ات بشأن قرار بشأن المنتجات التي یجب االستثمار فیھا، وفي ظل التوقّع
ال، اعتماد أطر عمل وجھات مقارنة معیاریة دولیة جدیدة قریبًا في ھذا المج

عوامل من المقدر أن تصبح الحوكمة البیئیة واالجتماعیة والمؤسسیة أحد ال
.الحاسمة العامة التخاذ ھذه القرارات

تعلّقةالمأجندتھابأنالیومالمصارف في قطر تعترف 
أداةھيوالمؤسسیةواالجتماعیةالبیئیةبالحوكمة

ببساطةیسعھاوال .واالستدامة،والثقة،للنمو
لقطاعامنیتجزأالجزًءاتشّكلباتتمسألةتجاھل

.المصرفي

عین على وفي ما یلي ترد بعض الخطوات الرئیسیة التالیة التي یت
یئیة المصارف اتخاذھا من أجل معالجة المسائل المرتبطة بالحوكمة الب

:واالجتماعیة والمؤسسیة

ھا؛فھم وإدارة اآلثار االجتماعیة والبیئیة ألنشطة أعمال–
ترسیخ مكانة الشركة في السوق واستغالل فرص –

األعمال؛
ة؛الحرص على االمتثال للمعاییر التنظیمیة والدولی–
تحدید وإدارة مخاطر الحوكمة البیئیة واالجتماعیة –

ف والمؤسسیة بكفاءة وبما یتماشى مع طموحات المصار
.سیةواستراتیجیة الحوكمة البیئیة واالجتماعیة والمؤس

كاشف بارفیز
التدقیق

يالمشھد التنظیم

“
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إن اإلصالحات التي تشھدھا بیئة الضرائب المحلیة
ل، كما أن والعالمیة تتقدّم بوتیرة أسرع بكثیر من ذي قب

.التعقیدات في ارتفاع مستمر

لعامة اعتمدت الھیئة العامة للضرائب األنظمة المرتبطة بالھیئة ا
مصرفیة للضرائب التي أثّرت بشكل كبیر على قطاع الخدمات ال

:والمالیة ویُعزى ذلك إلى العوامل التالیة

لةاألحجام الكبیرة للمعامالت الیومیة لألطراف ذات الص–
عددة االعتمادیات والتدقیق في كیانات المؤسسات المت–

الجنسیات لمختلف عروض المنتجات، والضمانات،
والقروض المشتركة، وتمویل الشركات، والمنتجات

المصرفیة المماثلة

بیة، قدّمت إلى جانب الوثائق التي سیتّم حفظھا لإلقرارات الضری
یتعین على . الالئحة التنفیذیة أنظمة مفّصلة للتسعیر التحویلي

:الكیانات بموجب األنظمة القیام بما یلي

عیر على تحدید األسعار لمعامالت األطراف ذات الصلة وفقًا لمبدأ التس–
إلى جانب أساس المنافسة الكاملة، وتقدیم تصریح التسعیر التحویلي

اإلقرارات الضریبیة
تاالحتفاظ بملف رئیسي لمجموعة المؤسسات المتعددة الجنسیا–
االحتفاظ بملف محلي من وجھة نظر قطر–

یمة إیراداتھا ستُطبق الوثائق المذكورة أعاله على الكیانات التي تتماشى ق
ة العامة أو أصولھا اإلجمالیة مع أو تتجاوز الحدّ األدنى الذي تعیّنھ الھیئ

.للضرائب

التسعیر أدّت التغییرات التشریعیة المرتبطة بالضرائب والتسعیر
تجریھا الھیئة التحویلي الجدیدة إلى ازدیاد عملیات التدقیق الضریبي التي

ا المجال، واستنادًا إلى خبرتنا الجدیدة في ھذ. العامة للضرائب في قطر
قییم الحظنا أن الھیئة العامة للضرائب قامت بفتح ملفات عملیات ت

العام الضرائب الخاصة بالمصارف والمؤسسات المالیة التي تعود إلى
.ائقالماضي، وطلبت الحصول على مجموعة كبیرة من المعلومات والوث

ین المكلّفین في المستقبل، سنلمس على األرجح ازدیادًا في الشفافیة ب
"ضریبة"والھیئة العامة للضرائب على خلفیة اعتماد بوابة 

ت المالیة لذلك، یتعین على المصارف والمؤسسا. اإللكترونیة الجدیدة
الضریبیة في أن تكون أتم االستعداد بشكل مسبق لالمتثال للمتطلّبات

.قطر

لتي إن األنظمة الجدیدة للضرائب والتسعیر التحویلي ا
ي اعتمدتھا الھیئة العامة للضرائب في قطر ستؤثر ف
ات المصارف والمؤسسات المالیة، نظًرا إلى أن متطلّب
ام التدقیق والشفافیة ستزداد على األرجح خالل األعو

.القادمة

أبیشیك جین
الضرائب

27

يالمشھد التنظیم

“

“



وجھة نظر

28

جوزیف آبراھام
ك الرئیس التنفیذي لمجموعة بن

الخلیجي

ما ھي أكبر التحدیات التي واجھتموھا والدروس المستفادة 1)
ة التي حصلتم علیھا خالل الجائحة على مدار األشھر الثمانی

عشر األخیرة؟

اتوا إن تقدیم الخدمات العالیة المستوى لعمالئنا الذین ب: اإلجابة
مالئنا یتوقّعون الحصول علیھا، بالتزامن مع حمایة صحة وسالمة ع
فقد . وموظفینا في ذروة الجائحة، كان أبرز التحدیات التي واجھناھا

عمالئنا أدّى فیروس كورونا المستجد إلى تحویل طریقة تفاعلنا مع
رة رقمیة بشكل أساسي، حیث باتت المعامالت المصرفیة تنفذ بصو
.عبر الھاتف المحمول، وقنوات اإلنترنت والخدمة الذاتیة

مصرفیةالمعامالتھمجمیعتنفیذمنالعمالءتمكینفيھدفناویكمن
أنعلى،الفروعأحدزیارةإلىاالضطراردونمنمیّسربشكل
.ممتازةبتجربةجمیعھمیحظوا

ي نفذناھا في لقد أعاد فیروس كورونا المستجد التأكید على أن االستثمارات الت
یة، منحتنا المجال الرقمي، واألفراد، والتكنولوجیا وفقًا لخطتنا االستراتیج

د التغیرات المرونة والقدرة على التكیّف بسرعة مع التطّورات الحاصلة لرص
.في سلوكیات العمالء التي تسارعت وتیرتھا جراء الجائحة

ھل تتوقّعون أن یشھد القطاع المصرفي في قطر المزید من ) 2
عملیات التوحید؟

ة عالیة، ما إن القطاع المصرفي في قطر یتمتّع بمیزة تنافسی:اإلجابة
وحید إلى وقد تؤدي عملیات الت. ینعكس إیجابًا على العمالء واالقتصاد

اھمین أوجھ تآزر على مستوى التكالیف ما سیعود بالمنفعة على المس
ى المدى والعمالء، وسیكون خیار تنفیذ المزید من عملیات التوحید عل

مصارف لكن، نظًرا إلى متانة ال. الطویل منطقیًا نظًرا حجم دولة قطر
ستلزم القطریة وأدائھا القوي، والفكرة القائلة بأن عملیات التوحید ت

لف المجالس، توافقًا وإجماًعا على التقییمات وحصص السیطرة بین مخت
ال أظن أن ھذه الخطوة ستكون ضمن أولویات المصارف على المدى 

.القصیر

یین في ما كیف تقیّمون أداء المصارف في قطر مقارنةً بنظرائھا اإلقلیم) 3
یخص اعتماد التقنیات الرقمیة؟

ل الخدمات تُعتبر قطر من الجھات الرائدة والقویة إقلیمیًا في مجا: اإلجابة
ظیمیة المصرفیة الرقمیة، وذلك بدعم من مبادرة البیئة التجریبیة التن

)sandbox ( التي أطلقھا مصرف قطر المركزي، والبرامج الحكومیة
ى وأدّ . التي تعزز المجتمع الرقمي والحكومة الرقمیة على نطاق أوسع

ت فیروس كورونا المستجد إلى تسارع وتیرة انتقال قطر إلى الخدما
لجدیدة بشكل المصرفیة الرقمیة، وقامت المصارف كافة بالتكیّف مع البیئة ا

.إیجابي

إلى أّي مدى أنتم واثقون من تحقیق النمو في القطاع ) 4
المصرفي في عالم ما بعد الجائحة؟

اع أسعار إننا نلمس زخم نمو إیجابیًا في قطر نتیجة ارتف: اإلجابة
مثل الغاز الطبیعي، واإلنفاق الحكومي المتواصل على مشاریع
فة مشروع توسعة حقل الشمال والمشاریع المرتبطة باستضا

الناتج ومن المتوقّع أن یبلغ نمو. مباریات كأس العالم المرتقبة
، وھو یُعتبر %3.0حوالى 2021المحلي اإلجمالي القطري للعام 

ازدیاد من بین األفضل في دول مجلس التعاون الخلیجي، بفضل
.  الطلب بدعم من معدل التلقیح المحلي المرتفع للغایة
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یاحة ھذا ولم تطل منافع رفع الحصار جمیع القطاعات مثل الضیافة والس
عافى ھذه بالكامل بسبب أزمة فیروس كورونا المستجد، ومن المتوقّع أن تت
لقیود القطاعات في ظل استمرار حمالت التلقیح عالمیًا والتخفیف من ا

.المفروضة على حركة األفراد
لطلب في إن آفاق القطاع المصرفي العالمي إیجابیة عموًما بسبب ازدیاد ا
ى السلع مرحلة ما بعد الجائحة ومن المتوقّع أن تتسارع وتیرة اإلنفاق عل

ئلة التي االستھالكیة الكمالیة والرھون العقاریة نتیجة أحجام المدخرات الھا
.تّمت مراكمتھا أثناء فترات الحجر المنزلي

ما مدى األھمیة التي تعطونھا للحوكمة البیئیة واالجتماعیة ) 5
والمؤسسیة؟

شات حول أدّى فیروس كورونا المستجد إلى اشتداد وتكثیف المناق: اإلجابة
لمستدامة وفي ظل نمو االستثمارات ا. الترابط بین االستدامة والنظام المالي

البیئیة واألھمیة المتزایدة التي یولیھا المستثمرون الرئیسیون للحوكمة
.  ھًماواالجتماعیة والمؤسسیة، یُعد امتالك مؤھالت كبیرة في ھذا المجال م

سسیة على ونحن نأخذ في البنك التجاري الحوكمة البیئیة واالجتماعیة والمؤ
.كل أكبرمحمل الجدّ، ونبحث في كیفیة ترسیخ ھذه الحوكمة في أعمالنا بش

بل ما ھي أكبر المخاطر التي تھدد المصارف في قطر في المستق) 6
القریب؟

ارف، ال تزال المخاطر االئتمانیة أساسیة بالنسبة إلى المص: اإلجابة
رئیسیة الواردة ویُعتبر ترسیخ ثقافة ائتمانیة متینة من بین األقسام ال

یدًا عن وبع. ضمن الخطة االستراتیجیة التي وضعھا البنك التجاري
مة قنوات ذلك، یشیر االنتقال إلى الخدمات المصرفیة الرقمیة إلى أنھ ث

د ووسائل جدیدة یمكن استخدامھا لغسل األموال، فضًال عن ازدیا
ارف ویتعین على المص. مخاطر األمن السیبراني في الوقت نفسھ

، تعزیز جھودھا لحمایة نفسھا من الھجمات السیبرانیة المباشرة
دسة وكذلك حمایة عمالئھا من عملیات االحتیال عبر وسائل مثل الھن

ي االجتماعیة، والمواقع اإللكترونیة ووسائل التواصل االجتماع
.المزیفة

ما ھي قطاعات االقتصاد التي ترّكزون علیھا؟) 7

وض ما زلنا نرّكز على إعادة تحدید معالم سجل القر:اإلجابة
وتنویع المخاطر ضمن مجموعة واسعة من القطاعات، بما 

ابل یشمل الحدّ من االنكشاف على القطاع العقاري وفي المق
ار، وفي ھذا اإلط. زیادة االنكشاف على الحكومة والقطاع العام

%  10ازدادت نسبة انكشافنا على الحكومة والقطاع العام من 
، لكننا ما 2021خالل النصف األول من % 20إلى 2016عام 

ي السوق، وال زلنا غیر ممثلین بالقدر الكافي مقارنةً بنظرائنا ف
ضافة إلى باإل. تزال ھذه المسألة من بین أولویاتنا االستراتیجیة

لى ذلك، نحن نعمل على تعزیز منتجاتنا وخدماتنا حفاًظا ع
كما موقعنا الریادي في مجال المعامالت المصرفیة في قطر،
نسعى إلى استحداث تدفقات إیرادات جدیدة من الرھون 

.العقاریة للعمالء األفراد، وخدمات الثروات والوساطة

ما ھي أولویاتكم الثالث الرئیسیة بالنسبة إلى المصرف؟) 8

تنافسیة، إننا نعتبر أن تجربة العمیل تندرج ضمن خانة المنافع ال: اإلجابة
في وفي ھذا السیاق، نحن نواصل االستثمار. وھي محور استراتیجیتنا

ناسبة قدراتنا في مجال التكنولوجیا الرقمیة من أجل تقدیم المنتجات الم
مالء من خدمة للعمالء بشكل میّسر وتعزیز التواصل مع عمالئنا لتمكین الع

.أنفسھم بصورة ذاتیة من دون االضطرار إلى التواصل مع المصرف

ل المھارات كذلك، نواصل االستثمار في قدراتنا البشریة للحصول على أفض
والمواھب الالزمة الستحداث تدفقات إیرادات جدیدة ومواكبة احتیاجات 

جربة عمالئنا المتغیرة، على أن ننفذ ھذه الخطوات كافة في إطار تقدیم الت
.األفضل لعمالئنا
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یث یأتي تشھد دول مجلس التعاون الخلیجي فائًضا في عدد المصارف، ح
ط معدل السكان الذي ھم في سن العمل لكل مصرف محلي دون المتوس

كبرى في وتستحوذ المصارف الخمسة ال. في الدول الناشئة إلى حدّ كبیر
في المئة من إجمالي األصول، ما یؤدي إلى 70المنطقة على حوالى 

تھا اشتداد المنافسة أمام المصارف األخرى التي تسعى إلى زیادة حص
حصة ففي قطر، على سبیل المثال، تصل. في السوق وقاعدة عمالئھا

ول في استنادًا إلى إجمالي األص(المصارف الخمسة الكبرى في السوق 
في المئة، في حین تستحوذ 85إلى حوالى ) 2020دیسمبر 31

.وقالمصارف األربعة األخرى على حصة أصغر نسبیًا من إجمالي الس

32

ستحواذواالاالندماجأنشطةفيمتزایًداتوّجًھانشھدإننا
علىلللحصوبمساعیھاالبنوكتستمرفیماالمنطقةفي

العملنموتعزیزأجلمنالسوقفيمناسبةحصة
واستحواذاندماجعملیةأليالنجاحطریقإن .وترسیخھ

األھموالعناصر،االندماجبعدماللتكاملفعالةبخطةیمرّ 
وتقنیة،والخبرة،والعمل،الناسھيالخطةھذهفي

.المعلومات

ھیمانشو باتال
ة قسم االستشارات الخاص

بالصفقات
لقطاع إننا نشھد توّجًھا متزایدًا في أنشطة االندماج واالستحواذ في ا

متّع بمیزة المصرفي ویُعزى ذلك على األرجح إلى السوق المحلي الذي یت
وط، تنافسیة عالیة، واالقتصاد العالمي الذي یرزح تحت وطأة الضغ

لّبات رأس وتراجع الربحیة، وازدیاد الضغوط التنظیمیة المتعلّقة بمتط
ن مصرف وتشّكل عملیة االندماج بی. المال، فضًال عن تكالیف االمتثال

.الریان وبنك الخلیجي أحدث الخطوات البارزة في ھذا المجال

تاریخ اإلعالنالدولة
/  المشترون

المستثمرون
ملیون(قیمة المعاملة 

)دوالر أمریكي

2021

2018

2020

21ینایر 7

18أكتوبر 4

18أغسطس 28

18مایو 16

20أكتوبر 11

19سبتمبر 12

20سبتمبر 14

19أغسطس 22

19ینایر 29

19یونیو 10

19ینایر 29

بنك الخلیجي

بنك عمان العربي

بنك قطر الدولي

البنك األول

مجموعة 
ةسامبا المالی

البنك األھلي 
.ب.م.المتحد ش

العملیات 
التشغیلیة في

بنك اإلثمار في
البحرین

بنك البحرین 
%)78(اإلسالمي 

بنك االتحاد 
الوطني

بنك نور

مصرف الھالل

مصرف 
الریان

بنك العز اإلسالمي

بنك دخان

البنك السعودي 
)ساب(البریطاني 

البنك األھلي 
التجاري

یل بیت التمو
الكویتي

بنك البحرین 
.ب.م.والكویت ش

يبنك البحرین الوطن
2019

بنك أبوظبي 
التجاري

بنك دبي اإلسالمي

بنك أبوظبي 
التجاري

2,232

179

1,212

4,963

14,858

7,080

غیر معلنة

164

3,986

893

272

قطر

سلطنة ُعمان

قطر

المملكة العربیة 
السعودیة

المملكة العربیة 
السعودیة

البحرین/ الكویت

البحرین

البحرین

اإلمارات 
العربیة 
المتحدة

الجھة المستھدفةالسنة

أفضل ممارسات معھد إدارة المشاریع 
وتوّجھات التوحید في قطر

األسواق والعمالء

“

“



3435

كیف یمكن لعملیات االندماج تقدیم المساعدة؟

ر قوة سینظر قد تُعتبر عملیات االندماج من بین الحلول لتوحید وتشكیل مصرف أكث
یة ومن الناح. في مخاوف أصحاب المصلحة بشأن االستقرار، والمالءة، والسیولة

موعات التقلیدیة، یندرج الھدف الرئیسي لعملیات اندماج المصارف ضمن أربع مج
:رئیسیة

؛)ع المخاطروفورات الحجم، والكفاءة، وتكلفة التمویل، وتنوی(منافع التكلفة –
؛)وفورات الحجم للصفقات الكبیرة(منافع اإلیرادات –
؛)ألعمالالتحركات التصاعدیة والتنازلیة في دورات ا(الظروف االقتصادیة –
حواذ التقییم، والمنافع اإلداریة، وتجنّب عملیات االست" (أخرى"أسباب –

).المحتملة، وغیر ذلك

االندماجبعدمامرحلةفيالتكاملأھمیة

حالفيالفشلبیبوءوقدقطاع،أيّ فيمھًمااالندماجبعدمامرحلةفيالتخطیطیُعتبر
لسلةسالشركاتتشھداالستحواذ،أواالندماجعملیاتوخالل.فعالبشكلإداراتھعدم
.الھائلةاالضطراباتمن

مرحلةةأھمیتجاھلإلىالشركاتتمیلالمعاملة،علىكبیربشكلالتركیزونتیجة
.تتخللھاالتيوالعقدالدمجبعدماالتكامل

مناألقصىالحدّ لتحقیقضروریًااالندماجبعدمامرحلةفيالتكاملنحاجویُعتبر
.بالصفقةالخاصةالقیمة

عملیةنأإلىنظًرااالندماج،عملیاتمعظممنطبیعیًاجزًءااالضطراباتتُعتبر
مجاالتمنیدالعدبینمتسقبشكلالرئیسیینوالموظفینالوظائفستشملالتكامل

والمواردل،التموی(الخلفیةواألقسامواإلنتاج،التورید،سلسلةیتضّمنبمااألعمال،
ؤديیكما.المجاالتمنوغیرھا،)القانونیةوالشؤونالمعلومات،وتقنیةالبشریة،
منظمتینالسعيظلفياالضطراباتبعضإلىالثقافاتالختالفوطأةاألقلالجانب

.المالیةالتكنولوجیامعمشتركةأرضیةإیجادإلىالموروثتینالقدیمتین

ھذهقیقلتحالمساعيإطارفياالندماج،بعدمامرحلةفيالتكاملمشاریعتفرضقد
بانالحسفيتأخذأنعلیھاسیتعینالتيالمصارفأمامكبیرةتحدیاتاألھداف،
األولىالمراحلفياإلجمالیةالتجربةومكّوناتالمعلوماتوتقنیةواألعمال،األفراد،

.االندماجبعدمامرحلةفيللمساعيالتخطیطمن

للمسیرةةالتالیالرئیسیةالجوانبإلىترشدناجيإمبيكيشركةفيتجربتناإن
فيعملیاتالمنأليّ التكالیفوتخفیضاتالمثلىالتآزرأوجھتحقیقنحوالناجحة
:یليماأقلّھتشملأنعلىاالندماج،بعدمامرحلة

أقوى/ إنشاء مصرف أكبر 

تعزیز الربحیة

ترشید التكالیف

تلبیة طلبات العمالء

دةتلبیة احتیاجات المساھمین المحدّ 

إمكانیات النمو أكبر

االمواھب والتكنولوجی

34

المنافع المحتملة لعملیات اندماج المصارف

1

2

3

یدةالبیانات التاریخیة مقابل البیانات الجد
ترحیل البیانات النجاح–

أو االنتقال إلى نظام محدّث/التكامل المیّسر بین النظامین و–

الموارد البشریة
التخطیط الفعال للموارد، وتعبئة وعمل الموظفین في عدة مجاالت–

خطة التواصل الداخلي الفعال لتبدید المخاوف–

التدریب وبناء فرق العمل–

الرؤیة المحّددة مقابل الرؤیة المشتركة للعمالء والمنتجات
راجعتھا، تحدیث النظم واإلجراءات حرًصا على المواءمة مع استراتیجیة العمالء التي تّمت م–

ومحافظ المنتجات، وغیر ذلك
استحداث تجربة العمیل الرقمیة الراسخة والمتینة–

النمو

اإلبقاء على نظامي المعلومات أثناء
ین بناء جسور التواصل للتنسیق ب

المنظمتین

االستعانة بمصادر خارجیة

ولّي االستعانة بمقدّم خدمات خارجي لت
خصائص نظام المعلومات كخدمة 

مدارة

االستیعاب

اإلبقاء على نظام واحد للمعلومات
حدّ سیستخدمھ الكیانان لتحقیق ال

األقصى من أوجھ التآزر

ثلى تكمن إحدى استراتیجیات التكامل الم
تقلیدیًا في اعتماد نظام المعلومات 
ي ظل الرئیسي الخاص بأحد المصرفین ف

سّد الفجوات التي جرى تحدیدھا من 
خالل إقامة الروابط مع النظم اإلضافیة

.الالزمة الخاصة بالمصرف الثاني

التحّول

و ترحیل بیانات نظامي المعلومات نح
نظام المعلومات الجدید الذي سیتمّ 

اعتماده

النظم واإلجراءات الموروثة مقابل النظم واإلجراءات المستھدفة
تحقیق أقصى حدّ ممكن من األتمتة وتصمیم األدوات–

توحید السیاسات، واإلجراءات، والعملیات–

استھداف تعزیز الكفاءة بالتزامن مع الحدّ من المخاطر–

البنیة التحتیة الفردیة مقابل البنیة التحتیة المشتركة 

التخطیط للخدمات اللوجستیة الخاصة بعملیة االنتقال–

تكامل وتحدیث العتاد المادي–

4
5

العناصر النموذجیة التي یجب أن تتّم تغطیتھا في عملیة التكامل ما بعد االندماج

األسواق والعمالء



ارفطرق العمل الجدیدة وأثرھا في ثقافة المص

مكن تسمیتھ في ظل عودة العالم شیئًا فشیئًا إلى الحیاة الطبیعیة أو إلى ما ی
بینھا القطاع الواقع الجدید، یتبیّن لنا أن الشركات في القطاعات كافة، ومن"بـ

.   د الجائحةالمصرفي، ترّكز على معالم الثقافة في مكان العمل في عالم ما بع
ة عنھا یفوق ویبدو في ھذه المرحلة أن عدد األسئلة المفتوحة التي لم تتّم اإلجاب
: لما یليعدد اإلجابات، األمر الذي یستلزم التفكیر والتخطیط بشّكل جديّ 

ھي فكرة ھل یُعتبر تخفیض عدد أیام العمل األسبوعیة إلى أربعة أیام، و1.
ء ھذا بدأت بعض الدول ومن بینھا الیابان البحث فیھا، أو ھل یجب إبقا

العدد عند خمسة؟

"  العملالعودة الفعلیة إلى"ھل یتعین علینا اعتماد سیاسة صارمة بشأن 2.
تشمل جمیع الموظفین، أو ھل یكون اعتماد سیاسة ھجینة تقوم على

أفضل في ھذه الحالة؟" العمل من أّي مكان"

في حالة الشركات التي(إذا كان معظم موظفینا یعملون من منازلھم 3.
، كیف سیؤثر ذلك في)تضّم قوى عاملة دولیة من مختلف الدول

فون الذین تّم سیاساتنا المتعلّقة بالتعویضات والمنافع؟ قد یحتاج الموظ
ن في مواقع توظیفھم أساًسا في مواقع عالیة التكلفة، وباتوا یعملون اآل

وائمة أقل تكلفة إلى مراجعة حزمة التعویضات اإلجمالیة كي تكون مت
.مع السوق الذین یعملون فیھ

ن الذي ھل علینا النظر في أّي تداعیات ضریبیة قد تطال الموظفی4.
یعملون من دول أخرى لفترات طویلة من الزمن؟

من كیف یمكن مواءمة نموذجنا التشغیلي مع العمل عن بعد للحدّ 5.
التغییرات التي قد تطرأ على األعمال والخدمات المقدّمة إلى

، والبنیة التحتیة، العمیل؟ قد یستلزم ذلك استثماًرا كبیًرا في التقنیات
.وتعزیز مھارات الموظفین الذین یعملون مباشرةً مع العمالء

لف كیف یمكننا الحرص على أن موظفینا الذین یعملون في مخت6.
تحفیز أقسام الشركة ملتزمون بتحقیق أھداف أعمالنا ویشعرون بال

والحماسة في ظل ھذه الفترات الصعبة؟ ال شك في أن غیاب 
ظفینا التفاعالت االجتماعیة والفعلیة یلقي بظاللھ على صحة مو
نوا منتجین النفسیة، األمر الذي یؤثر مباشرةً في قدرتھم على أن یكو

.في عملھم

في ظل استبدال االجتماعات والنداوات الفعلیة بالندوات7.
لتسویق عبر اإللكترونیة االفتراضیة، والتشدید بشكل أكبر على ا

وسائل التواصل االجتماعي والحدّ من السفر بداعي العمل
خطیط والتدریب، كیف یمكن لھذه العوامل كلھا أن تؤثر في الت

لمیزانیتنا وتوقعات التكالیف ذات الصلة؟

مدھا ھل نحتاج إلى إعادة النظر في استراتیجیة المواقع التي نعت8.
ب المكات/ ونحدّ من حضورنا الفعلي عبر تخفیض عدد الفروع

ف من والتركیز بدًال من ذلك على الحضور الرقمي حصًرا للتكیّ 
ثقافة العمل الجدیدة؟

ق وكما جرت العادة، ستتحلى بعض الشركات بالجرأة الكافیة إلطال
دة في مبادرات في ھذه المجاالت لترسیخ مكانتھا باعتبارھا شركات رائ
لكن ال .السوق، في حین ستتریث شركات أخرى قبل السیر على خطاھا

یّف معھ شك في أن تغییًرا ضخًما سیطرأ على طرق عملنا وعلینا التك
.للصمود والنمو

ارف طرق ھناك أسئلة كبیرة تُطرح فیما تطبّق المص
ولإلجابة عن . عمل جدیدة خاصة بقواھا العاملة

جمیع ھذه األسئلة، ال بّد من حّل المعادلة حیث
في یتعاون الموظفون عن بعد، ویعیشون ویعملون

مختلف أنحاء العالم، ویحتاجون إلى المرونة على
.نحو متزاید

سید جافد
رئیس قسم استشارات الخدمات 

المالیة

األسواق والعمالء
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تمخاطر تحّول المعدال: ما بعد مؤشر لیبور

3839

وباھظة، إن االستغناء عن مؤشر لیبور سیشّكل على األرجح عملیةً معقدة،
أثیر وممتدة على عدّة سنوات، ما ینطوي على مخاطر مرتفعة یمكن لھا الت

ة، على ھامش ربح البنوك، والسیولة، والتغییرات في النظام والسیاس
.والتواصل مع العمالء

ة بین یحتاج االستغناء عن مؤشر لیبور إلى التعامل مع اختالفات ھیكلی
دل التمویل فعلى سبیل المثال، ال یشّكل مع. المؤشر وأسعار الفائدة الجدیدة

ولقد لوحظ أن .  بدیًال عن مؤشر آخر) SOFR(المضمون للیلة واحدة 
ل الفارق بین مؤشر لیبور والمؤشرات األخرى على غرار معدل التموی

غناء ویشیر ذلك إلى أن االست. المضمون لیوم واحد یختلف مع مرور الوقت
عن مؤشر لیبور یفرض على القطاع المصرفي إما تكرار الخصائص

لمصارف، المتعلّقة بمعدل الفائدة واألجل أو إعادة ھیكلیة المنتجات، وتمویل ا
.واإلجراءات الداخلیة

الیة من نتوقع أن یؤدي االستغناء عن مؤشر لیبور واعتماد أسعار الفائدة الخ
ر من المخاطر الجدیدة إلى تكبّد المصارف تكالیف كبیرة ومواجھة الكثی

.المخاطر في حال سوء إدارة ھذه الخطوة
عملیة ویتعین على المصارف توخي الحذر عند النظر في التفاعالت بین

راتیجیات التحّول إلى المؤشر الجدید وتصمیم المنتج، ونماذج التقییم، واست
.التحّوط، والنظم، والمخاطر المرتبطة بالسلوك

ر ھذا وتشیر الدروس المستفادة من برامج اإلصالح السابقة إلى أن المخاط
ن المؤشر الكبیرة المرتبطة بالسلوك تنجم عن طریقة إدارة عملیة االستغناء ع

م المخاطر وفي ھذا السیاق، یتعین على المصارف وضع إطار لتقیی. مع العمالء
دید إجراءات المرتبطة بالسلوك لتحدید جمیع نقاط التفاعل المحتملة ومن ثم تح

من المھم أن یتّم وضع إطار فعال للحوكمة وإدارة. التخفیف من المخاطر
ما بعد المعلومات یرّكز على مراجعة تصمیم المنتجات، والمبیعات، وعملیات

.البیع للتأكید على النتائج اإلیجابیة التي یحققھا العمالء

ھ بأسعار من المرجح أیًضا أن یؤدي االستغناء عن مؤشر لیبور واستبدال
فظ الفائدة الخالیة من المخاطر إلى إحداث اضطرابات ملحوظة ضمن محا

.التداول في المصارف، وربما لفترة طویلة

ة تعدیل من المتوقع أن یبحث المشاركون في السوق في موعد وكیفی
وات محافظھم، وطریقة إدارة تدفقات المعلومات في منظمتھم، والخط

ت سوء التي یتّم اتخاذھا من أجل تعزیز القدرات للتعّرف إلى حاال
.السلوك في السوق

معدالت اإلقراض المحلیة بین المصارف في دول مجلس التعاون 
الخلیجي

ن في الوقت الراھن، ما من معلومات واضحة حول أّي خطط للتخلي ع
معدالت اإلقراض المحلیة بین المصارف المعتمدة في أسواق دول

المحلیة مجلس التعاون الخلیجي لتمویل المعامالت المسعّرة بالعمالت
سایبور، أي مؤشر قطر ألسعار فائدة اإلقراض بین البنوك، وإیبور، و(

تقبل ، وسیتواصل نشر ھذه المؤشرات في المس)وأومیبور، وبایبور
تعاون لكن، نظًرا إلى أن المؤشرات المحلیة في دول مجلس ال. القریب

عن مؤشر الخلیجي مرتبطة بالدوالر األمریكي، فقد یواصل االستغناء
.لیبور بالدوالر األمریكي التأثیر في استخدامھا الحالي

انت یُذكر أن المصارف المقرضة في دول مجلس التعاون الخلیجي ك
ھا كي تعمل على تحدیث نظمھا التشغیلیة، ونمذجتھا المالیة، ووثائق

ن تكون قادرة على تحویل قروضھا كما تقتضي الحاجة عندما یحی
د موعد وبالنسبة إلى البعض، قد یساھم تمدی. الوقت لمثل ھذه الخطوة

ي لغایة استحقاق مؤشرات لیبور األساسیة المسعّرة بالدوالر األمریك
.في توفیر متنفس یلقى ترحیبًا2023منتصف العام 

األسواق والعمالء

شبھاتیب باتاشاریا
خدمات إدارة المخاطر المالیة

ات كلّما سارعت المصارف في االستعداد للتغییر
ة المرّجح حدوثھا، انخفض معدل التغییرات الجذری

كما . طرالتي سیتّم التعامل معھا وبالتالي قلّت المخا
أسعار یتعین على المصارف البدء بتصمیم منتجات ب

صرف عائمة، والعمل مع المشاركین في السوق من
.أجل بناء السیولة

“

“
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اریخ استالمھا أو ن توعلى الرغم من سعینا الدؤوب إلى تقدیم معلومات دقیقة وآنیة، إال أنھ ال یمكننا توفیر أّي ضمانة لجھة دقة ھذه المعلومات اعتباًرا م. إن المعلومات الواردة في ھذا العرض ھي ذات طبیعة عامة وال تھدف إلى معالجة الظروف الخاصة بأّي فرد أو مؤسسة محدّدة
.ویتعین عدم االعتماد على مثل ھذه المعلومات من دون الحصول على االستشارة المھنیة المالئمة بعد إجراء دراسة شاملة للحالة المعینة. دقتھا بصورة مستمره في المستقبل

جمیع الحقوق . مانبي إم جي التابعة لشركة كي بي إم جي الدولیة المحدودة ھي شركة بریطانیة خاصة ومحدودة بالضكيإّن شركة كي بي إم جي في قطر مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر بصفتھا شركة عضو من الشركات األعضاء المستقلة في شبكة 2021© 
.محفوظة

.  الضمانألعضاء المستقلة المنتسبة إلى شركة كي بي إم جي الدولیة المحدودة ھي شركة بریطانیة خاصة ومحدودة باإن شركة كي بي إم جي المحدودة ھي شركة محدودة المسؤولیة مسجلة لدى ھیئة مركز قطر للمال بدولة قطر، وھي عضو في شبكة مجموعة الشركات2021© 
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.یشكّل اسم شركة كي بي إم جي وشعارھا عالمات تجاریة مسجلة أو عالمات تجاریة مملوكة لشركة كي بي إم جي الدولیة
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