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اإعداد وحترير: علي زين الدين 

حكاية نجاح ملهمة وربما اأكثر، تزين ختام ال�شنة الثالثة لم�شيرة بنك ASTRO الذي انطلق مطلع العام 
2017 في قبر�ص. وعلى القالب �شموع انجازات تتعدى بكثير العمر الحقيقي: بنية متينة، هيكلية 

متطورة، خدمات ومنتجات �شاملة وتناف�شية، وحدة متخ�ش�شة بالعالقات الدولية، وحدة ال�شيرفة 
الخا�شة، �شيرفة رقمية ثورية، ح�شة �شوقية تقترب من 7 في المئة، مردود يناهز 12 في المئة على 

االأموال الخا�شة.
تقّدم البنك خطوة نوعية جديدة بدمج م�شرف USB مطلع العام الحالي، وي�شتعد لدمج م�شرف 

جديد قبل نهاية العام لي�شيف �شمعتين اإلى احتفال عيده الثالث. ال �شقف للطموحات في تطوير 
المن�شة الم�شرفية ال�شاملة وو�شع اإمكاناتها المتميزة من االإحتراف والخبرة والتقنيات الحديثة في 

خدمة ال�شوق االأ�شا�شية اأواًل، وعبرها اإلى الف�شاء االأوروبي وبينهما وبين منطقة ال�شرق االأو�شط حيث 
للم�شاهمين ولالإدارة �شبكات عالقات توا�شلية مع الم�شتثمرين وبيوت المال واالأعمال. 

هي روؤية متكاملة وقرار اإ�شتثماري جريء ج�ّشدا الفكر الم�شرفي المتقدم لدى موري�ص �شحناوي 
بم�شروع موؤ�ش�شي طموح، يرتكز على »التطرف« االيجابي في اال�شتجابة لتطلعات العمالء واكت�شاف 

الفر�ص والتطوير المنهجي، بما ي�شمل البنية القانونية التي ي�شعى لكي تحلق بعيداً عبر الذكاء 
اال�شطناعي »الخارق«. 

بالروحية عينها، وقع الخيار على �شريك الدرب �شادي كرم رئي�شاً لمجل�ص االإدارة، وفي الخلفية اختيار 
معزز بمعرفة �شحناوي الوثيقة بتفكير كرم و�شجله عبر تجربة م�شرفية تناوبا على قيادتها في بيروت، 

بنجاحات م�شهودة مدونة في م�شيرة الموؤ�ش�شة و�شجالتها.  والتفوي�ص ي�شمل ما تت�شع الم�شوؤولية من 
مهام ا�شت�شرافية في تحديد االأهداف واالأعداد والتخطيط واإ�شرافية في المتابعة والتن�شيق وال�شهر على 

التطبيق االأ�شلم للمتطلبات الرقابية لل�شلطات النقدية. 
وتحت مظلة م�شداقية الم�شاهمين اأفراداً وموؤ�ش�شات وعمقهم اال�شتراتيجي، ومهنية االإدارة والكوادر 

الب�شرية والتزامهم اأ�شول العمل الم�شرفي ومتطلباته، اكت�شب ASTRO  �شريعاً �شمعة عالية لدى �شلطات 
الجزيرة ال�شاحرة واأهلها وثقتهم، ثم عززها باإحترام البنك المركزي االأوروبي وت�شجيعه. هي ثمار 

نا�شجة بطعم االنجاز تجاور براعم تتفتح للتو على ال�شجرة الفتية التي تنمو وتكبر في بيئة نموذجية.
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يرويه   ASTRO حكاية  في  البدايات  من  ف�صل 
�صحناوي: 

القرار االستراتيجي 
لعن�صري  اأ�صا�صه  يخ�صع  ا�صتثماري  ق��رار  اأي 
منذ  الجزيرة  على  تعرفت  اأنا  والجدوى.  الروؤية 
ال�صبعينات من القرن الما�صي. كنت اأجدها واحة 

وبطبيعتي  لبنان.  اإلى  الأق��رب  وال�صياحة  للهدوء 
كنت ف�صوليًا في ا�صتك�صاف الميزات التفا�صلية 
البحر  ح��و���ض  دول  ���ص��واح��ل  و���ص��ط  لموقعها 
المتو�صط ثم زاد اهتمامي اأكثر بعد اأن ان�صمت 
كليًا اإلى التحاد الأوروب��ي وهو ثالث اأكبر القوى 

القت�صادية في العالم بعد اأميركا وال�صين.
قطع  اإل��ى  تفكيري  في  تحولت  ركائز  مجموعة 

في  المهم  من  »البازل«.  لوحة  بمكونات  �صبيهة 
الم�صهد  ا�صت�صراف  تح�صن  اأن  الأع��م��ال  عالم 
تخياًل  المكونات  تركيب  يمكنك  اأغ��واره.  و�صبر 
ومعاونة العقل على اتخاذ القرار ال�صائب. هنا 
اأركز  اأن  ويتوجب  ا�صتثماري،  قرار  عن  نتحدث 
على العوامل ذات ال�صلة ببيئة الأعمال في هذه 

الجزيرة ال�صاحرة.

صحناوي: منصة مصرفية
لخدمة قبرص وأوروبا والمتوسط

من ال�شعب اأن تقنع الم�شتثمر باالإف�شاح عن 
»اأ�شرار« توجهاته ونجاحاته، لكن الوزير ال�شابق 

والم�شرفي موري�ص �شحناوي ال يتردد كثيراً في 
الرد على اأي ا�شتفهام، بل يتاأكد من تب�شيط اإجابته 

وو�شوحها بعد تذخيرها م�شبقاً بتفكير عميق.
لي�ص كل ال�شائقين »باغيرا«، ولي�ص كل ال�شيادين 

يق�شدون اأق�شى اأ�شقاع االأر�ص ويختبرون مع 
طرائدهم مخاطر الو�شول �شيراً في المرحلة 

االأخيرة اإلى المناطق المختارة، وعبر م�شالك وعرة 
اأو عبر الكتل الثلجية والجليدية.

هي القيادة باإتقان تمنحك الجراأة، وهي العين 
الثاقبة تك�شف لك الفر�شة، وهما ميزتا المبادرة 

لدى �شحناوي، وهما جزء من �شخ�شيته ومن 
اأ�شرار نجاحه في تجارب �شابقة، وحتى ر�شو 

مركبه اال�شتثماري في قبر�ص التي افتتن ب�شحر 
�شواطئها وهدوئها وا�شتقرارها وبطيبة مواطنيها 

وديمقراطيتها، قبل اأن ين�شم اإلى الم�شاهمين 
بموؤ�ش�شاتها وبنهو�ص اقت�شادها.

غالف 
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الم�صرفي  العمل  طبيعة  على  م�صبقًا  تعرفت 
نا�صجتين:  تجربتين  خ��الل  م��ن  قبر�ض  ف��ي 
منهما  وكل  الم�صتقل.   USB وم�صرف  تابع  فرع 
للمجموعتين  العائدة  المركزية  ل���الإدارة  يتبع 
وحين  بيروت.  في  المرموقتين  الم�صرفيتين 
اتخذت قراري في العام 2015، بتقديم عر�ض 
قبر�ض  كانت  القبر�صي،   Piraeus Bank �صراء 
جراء  �صعبة  واقت�صادية  مالية  اأزم��ة  في  فعليًا 
العاتية.  اليونانية  ب��الأزم��ة  وربطها  ارتباطها 
�صمن  الأوروب���ي���ة،  المجموعة  األ��زم��ت  ولح��ق��ًا 
اليونانية  البنوك  بالإنقاذ،  الم�صاهمة  �صروط 
وحداتها  هيكلة  لإع���ادة  �صريعة  خطط  بتنفيذ 
من  ال��خ��ارج��ي  انت�صارها  وتقلي�ض  المركزية 
�صمن �صلة ال�صروط الكثيرة للم�صاهمة في اإعادة 

تعويم كياناتها ور�صاميلها. 
اإلى  تف�صي  بلد  اأي  في  المالية  الأزم��ات  واقعيًا، 
هي  القطاعات.  كل  في  الأ�صول  اأ�صعار  انحدار 
القطاع  ك��ان  وكلما  ال��زل��زال،  بمفاعيل  اأ�صبه 
المعني اأو الموؤ�ص�صة الإنتاجية اأقرب اإلى المركز، 
كانت التداعيات اأ�صد اإيالمًا وتاأثيرًا، وقد تقتلع 

الكيان من جذوره. 

إنه وقت الشراء
�صبيهة  قبر�ض  ه��زة  اأن  العامة  ال�صورة  ب��دت 
بهزة اليونان، لكن اهتمامي وتعامالتي المبكرة 
في  لموقعي  تبعًا  الجزيرة،  في  وم�صرفيًا  ماليًا 
الم�صرفيتين  الموؤ�ص�صتين  ف��ي  ال��ق��رار  مركز 
اللبنانيتين، ك�صف لي اأن التو�صيف الذي يعك�صه 
الفعلية  الأزم��ة  اأن  فالأ�صل  دقيق.  غير  الم�صهد 
قبر�ض،  ارت��دادات��ه��ا  وبلغت  اليونان  في  وقعت 
بفعل الترابط الوثيق بين البلدين والقت�صادين 
ان  علمًا  البلدين،  في  النا�صطة  والموؤ�ص�صات 
الم�صكلة  ج��ذور  على  اأ�صا�صًا  تحتوي  ل  قبر�ض 
الج�صيم  الخطاأ  وم��ن  اليونان.  في  وقعت  التي 
اإلى  وال�صعي  الحقيقية  بالوقائع  التدقيق  عدم 
على  بناء  الأزم���ات.  خالل  الفر�ض  ا�صتك�صاف 
في  المقومات  بمكانة  قناعتي  ووف��ق  ذل��ك  كل 
يكون  قد  ال�صراء.  وقت  انه  ا�صتنتجت  الجزيرة 
في القرار بع�ض المغامرة، اإنما ل اإ�صارات يمكن 
اأن تحوله اإلى مقامرة. المبادرة تتطلب الجراأة 
وح�صن اختيار التوقيت. وفي الخلفية ثمة حوافز 
م�صتقبال.  الجدوى  لتعظيم  م�صافة  قيمًا  تمثل 

ومن اأبرزها:

عناصر الجدوى
موؤ�ص�صاتها  وكل  بالكامل،  اأوروبي  بلد  • قبر�ض 
من  الم�صدرة  بالموا�صفات  تلتزم  الإنتاجية 
وتتمتع  الخت�صا�ض،  ذات  الت��ح��اد  موؤ�ص�صات 
بالدول  ح�صرًا  الخا�صة  التفا�صلية  بالمزايا 
تعمل  القبر�صية  البنوك  كل  وبالتالي  الأع�صاء. 
النقدية  ال�صلطة  عن  ال�صادرة  للتعليمات  وفقًا 

الوطنية التي يمثلها البنك المركزي القبر�صي، 
البنك  يج�صدها  التي  الجامعة  المظلة  وتحت 
المالية  الهيئات  و���ص��ائ��ر  الأوروب����ي  ال��م��رك��زي 

المخت�صة.
• حتى قبل ال�صروع باإ�صتك�صاف الثروة الغازية 
والنفطية �صمن الحدود المائية ال�صيادية، كانت 
الجزيرة قد اأنجزت »فرو�ض« الخروج من الأزمة 
وبداأت بجني ثمار النهو�ض الجديد. هذا عامل 
مع  تاأثيره  ويتعاظم  ال�صتثماري،  للقرار  محفز 
اإلى  التحول  لفر�صة  الجزيرة  �صلطات  اقتنا�ض 
الم�صتدام وتفعيل م�صادره. وهكذا  النمو  م�صار 
حتى  تباعًا  بالتقدم  الم�صتعاد  النمو  موؤ�صر  بداأ 
و�صل اإلى متو�صط 4 في المئة �صنويًا. وهو الأعلى 

اأوروبيًا.
• اإن�صجامًا مع هذه المعطيات، ا�صتعاد القطاع 
من  والمودعين  الم�صتثمرين  ثقة  الم�صرفي 
قناعتي  وتر�صخت  وخارجها،  الجزيرة  داخ��ل 
باأننا نملك مزايا ذات خ�صو�صية مهنيًا وعمليًا 
بهوية   Platform متكاملة  مالية  من�صة  لإن�صاء 

اأوروبية  تتمركز في قبر�ض. 
بنك«   »ب��ي��ري��و���ض  ل�����ص��راء  بعر�صنا  تقدمنا   •
للتدقيق  وخ�صع  قبر�ض،  في   Piraeus Bank
القبر�صي  البنك المركزي  والتمحي�ض من قبل 
موافقة  الأوروب����ي.  المركزي  البنك  قبل  وم��ن 
ثقة  جرعة  منحتنا  العر�ض  على  المرجعيتين 

اإ�صافية باأننا على الطريق ال�صحيح. 
موؤ�ص�صة   .Astro Bank ولدة  كانت  هكذا   •
م�صرفية مرخ�صة في قبر�ض ذات هوية اأوروبية، 
الم�صاهمين  من  متنوعة  قاعدة  من  ومملوكة 
وتنطلق  وموؤ�ص�صات(.  )اأف��راد  ال�صتراتيجيين 
ال�صيرفة  مفهوم  على  ت��ق��وم  مالية  كمن�صة 
معرفة  ف��ي  خا�صة  بميزات  م��ع��ززة  ال�صاملة، 
وم�صتثمريها  وموؤ�ص�صاتها  الإقليمية  الأ���ص��واق 
م�صهود،  باإحتراف  وتلبيتها  احتياجاتهم  وفهم 
دول  بين  التجارة  تمويل  عمليات  ي�صمل  وبما 
اأوروب���ا  خ��ارج  م��ن  العمالء  وخ��دم��ة  المتو�صط 
اإلى  يتطلعون  اأو  قائمة  عالقات  لديهم  الذين 

اإن�صائها مع دول التحاد الأوروبي كافة.  

   Astro  مهام
اأواخ��ر  في  »بيريو�ض«  اأ���ص��ول  تملك  انجاز  بعد 
البنك   2017 العام  مطلع  انطلق   ،2016 العام 
و�صمن   ،Astro هو  جديد  وباإ�صم  كليًا  الجديد 
عنوانها  م�صبقًا،  محددة  اإ�صتراتيجية  م�صارات 
لي�ض  اإنما  اأوروب��ا،  قلب  في  نعمل  اأننا  الرئي�صي 
اأ�صواقها،  في  الأوروب��ي��ة  البنوك  مناف�صة  دورن��ا 
ول نملك هذه القدرات اأ�صاًل. لذا حددنا المهام 

الرئي�صية، وفي مقدمها:
ق��درات  من  نحوزه  لما  اإدراك��ن��ا  من  انطالقًا   -
الأوروب��ي��ة  البنوك  ب��اأح��ج��ام  قيا�صًا  متوا�صعة 
الكبرى، ينبغي ال�صتثمار في الميزات التناف�صية 

اأن تقوم هوية البنك  الخا�صة بنا، لذلك توجب 
واقتنا�صها  الفر�ض  انتقاء  مفهوم  على  وثقافته 
بحرفية عالية ودقة �صديدة. المناف�صون يملكون 
محددة  اأهداف  اختيار  وعلينا  كا�صحة،  قدرات 
ال�صياد  كعين  ت��م��ام��ًا  المتاحة،  ال��ف��ر���ض  م��ن 
بعناية  طريدته  يختار  ال���ذي   )Chasseur(
هيكلة  اإع��ادة  بداأنا  هكذا  بدقة.  عليها  وي�صوب 
ثقافة  مظلة  تحت  الب�صرية  وال��ك��وادر  الإدارة 
ومهامنا  خ��ي��ارات��ن��ا  م��ع  تتطابق   )Culture(

المحددة.

التوا�صل  ميزات  وم��ن  خبرات  من  نملكه  ما   -
بين  والتمويل  ال�صتثمار  م�صادر  مع  المبا�صر 
خطوط متباعدة جغرافيًا وثقافيًا ولغويًا، يوؤهلنا 
للربط  النموذجية  المالية  المن�صة  لنكون  فعليًا 
عن  يبحث  الم�صتثمر  والتمويل.  الر�صاميل  بين 
يفت�ض  التمويل  وطالب  للتوظيف،  موثوقة  فر�ض 
نحن  المالية.  لحاجاته  مالئمة  م�صادر  ع��ن 
الجغرافي  الموقع  في  الأوروبية  الموؤ�ص�صة  لدينا 
والمهنية  المحترفة  الإدارة  ولدينا  المالئم، 
في  م�صيئة  و�صجالت  خبرات  مخزون  ولدينا 

عالم ال�صيرفة واإدارة الأموال. 

وبمميزات  ب��ج��دارة  ينفذ  اأن  لم�صرفنا  يمكن 
ال��ت��ج��ارة  ل��خ��ط��وط  ال��و���ص��ي��ط  دور  ت��ف��ا���ص��ل��ي��ة 
المتو�صط،  دول  بين  بها  الخا�صة  والعتمادات 
عن  قيمتها  تقل  التي  لالأن�صطة  خا�ض  وب�صكل 
هذه  �صنوي.  اأعمال  كحجم  دولر  مليون   500
البنوك  اهتمام  تثير  ل  الأعمال  من  ال�صريحة 
الإقليمية  ال�صركات  تجد  كما  الكبرى من جهة، 
وتمويلية  مالية  ع��الق��ات  تاأ�صي�ض  ف��ي  �صعوبة 
في  التميز  اإذًا  باإمكاننا  الأوروب��ي��ة.  البنوك  مع 
قبل  م��ن  ج��ي��دًا  ال��م��خ��دوم  غير  الم�صمار  ه��ذا 

الم�صارف الأوروبية ولي�صت مهتمة به كفاية. 
الموؤ�ص�صات  قطاع  على  البداية  منذ  رك��زن��ا   -
ال�صغيرة والمتو�صطة. عمومًا يحوز هذا القطاع 
نحو 80 اإلى 90 في المئة من ن�صاط اأي اقت�صاد 
وطني في اأي دولة. وواقعيًا، اكت�صفنا من خالل 
الم�صمار  هذا  في  الكامنة  الفر�ض  اأن  التجربة 
وابتكار  مكوناته  مع  المبا�صر  التوا�صل  تتطلب 
تنا�صب  وا���ص��ت�����ص��ارات  وت��م��وي��ل  ب��رام��ج ادخ����ار 
م�صبعًا  ر�صيدًا  نملك  نحن  الفعلية.  احتياجاته 
هذا  مع  الناجح  التعامل  اإدارة  في  بالخبرات 
طبيعته  في  جوهرية  ف��وارق  من  ولي�ض  القطاع 
في  التميز  وباإمكاننا  واآخ��ر  بلد  بين  ومكوناته 
لمنطلقات  ووفقًا  لبنان،  في  تميزنا  كما  قبر�ض 
ال�صغيرة  الموؤ�ص�صات  تمكين  لجهة  �صبيهة 
والمتو�صطة من »التم�صرف«، وخلق اآفاق جديدة 
�صهلة  واأدوات  قنوات  عبر  واأ�صواقها  لأن�صطتها 
واأي�صًا من خالل تمكينها من الح�صول  ومرنة، 

على ال�صت�صارات المالية والإدارية المحترفة.  
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البنك الذكي
تن�صجم  ل  التي  للبنوك  م�صتقبل  ل  باإخت�صار. 
م���ع م��ف��ه��وم ال���ذك���اء ال���ص��ط��ن��اع��ي وم��ي��زات��ه
قناعة  ه���ذه   .)Artificial Intelligence(
ي�صيطر  الرقمي  الع�صر  تفكيري.  في  را�صخة 
العالم  ح��ول  والإن��ت��اج  الحياة  مفا�صل  كل  على 
وال�صناعة  التكنولوجيا  ���ص��رك��ات  تمثله  وم��ا 
ال��رق��م��ي��ة م��ن ق��ي��م م��ال��ي��ة ه��ائ��ل��ة ف��ي الأ���ص��واق 
الذي  النوعي  الثقل  من  جانبًا  يعك�ض  المالية، 
وف��ي  واأع��م��ال��ه��م  ال��ن��ا���ض  معي�صة  ف��ي  ت��ح��وزه 
ال��ت��ق��دم ال��م��ذه��ل ف���ي ق��ط��اع��ات الت�����ص��الت 
والمعرفة. العلوم  قطاعات  وك��ل  والمعلوماتية 
مع  تباعًا  التقنيات  تطورت  البنوك،  عالم  في 
التطوير التوا�صلي لو�صائل التكنولوجيا الموجهة 
و�صاهم  والم�صرفية.  المالية  لال�صتخدامات 
ت�صهيل  في  التكنولوجيا  على  المبكر  العتماد 
الثورة  معطيات  مع  والتماهي  التحول  عمليات 
الإدارات  اكت�صفت  وق��د  ال��ج��دي��دة،  الرقمية 
حققت  المبكرة  ال�صتثمارات  اأن  الم�صرفية 
مردودًا عاليًا لجهة القوة التناف�صية وفي ت�صريع 
المنتجات  نطاق  وتو�صيع  وت�صهيلها  الأع��م��ال 
�صرائح  مع  والتوا�صل  الت�صال  �صبكات  وتعظيم 
جديدة من العمالء. واأي�صًا في اإدخال تح�صينات 
والخطط  الأعمال  تنظيم  في  وجوهرية  نوعية 
المتطلبات  ال��ت��زام  وف��ي  والمحا�صبة  والرقابة 
المالية  الجرائم  بمكافحة  الخا�صة  الدولية 

وتمويل الإرهاب.

انخرطت  التكنولوجيا،  مرحلة  من  وانطالقًا 
اإ�صافية  تطويرية  عمليات  في  الم�صارف  اأغلب 
اأن  ت�����ص��وري  ف��ي  »ال��دي��ج��ي��ت��ال«.  مرحلة  لبلوغ 
مرحلة  ال��ى  التقدم  ق��درة  ف��ي  �صيكون  التميز 
اأعلى يمكن اأن ن�صميها مجازا الرقمية المتقدمة  
هو  ه���ذا   .)AdvancedDigitalization(
التحدي وهذا هو الهدف الذي اأطمح اليه. وقد 
الق�صوى«  »الرقمية  الى  �صريعًا  الطموح  يتغير 
التطور  �صوء  في   )ExtremeDigitalization(
والبتكار  الإبداع  اآفاق  وانفتاح  ال�صريع،  التقني 
لدى الأجيال ال�صابة في كل اأنحاء العالم، بف�صل 
�صرعة الو�صول اإلى قواعد المعلومات الأ�صا�صية 
وح��ل��ول  خ��وارزم��ي��ات  هند�صة  ع��ل��ى  وال�����ص��ب��اق 
والقت�صادية  العلمية  الميادين  كل  في  جديدة 

والجتماعية.

الذكاء االصطناعي
ينبغي اأن ل نتفاجاأ باأن ت�صبح ال�صريحة الذكية 
ثانيًا مزروعًا  اأو دماغًا  الإن�صان  جزءًا من كيان 
القدرات  لتنمية  ومخ�ص�صًا  الأ�صلي  من  قريبًا 
حقيقة  هذه  الإن�صاني.  الذكاء  ومن�صوب  العقلية 
اأميركي  جندي  لمعاونة  محاولة  اأ�صا�صها  علمية 
على  ق��درت��ه  م��ن  ي�صلم  ول��م  ت��ام،  ب�صلل  اأ�صيب 

المحاولة  ه��ذه  وك�صفت  عيناه  ���ص��وى  الحركة 
بلوحة  اليدين  من  بدًل  العينين  حركة  ربط  اأن 
مفاتيح الكمبيوتر حققت نتائج اأ�صرع واأكثر دقة 
في ال�صتجابة لأوامر الدماغ. وانطلقت الأبحاث 
والختبارات من هذه النتيجة لت�صل اإلى اإمكانية 
عدة  ت�صاعف  اأن  يمناها  ذكية  �صريحة  تطوير 

مرات م�صتويات الإدراك والذكاء لدى الإن�صان.
في  ال��ط��م��وح  �صقف  ل��رف��ع  ملهمة  اأف��ك��ار  ه���ذه 
الذكية  الم�صرفية  ال��ف��روع  المالية.  الأع��م��ال 
ب�صرعة  وطلباته  العميل  تفكير  تحاكي  اأن  يمكن 
الرقمي  التحول  اأن  براأيي  تامة.  وحرفية  فائقة 
لنجاز  الحالية  الأ�صاليب  اأغلب  �صيغير  القادم 
اأطمح  واأجهزتها.  البنوك  في  اليومية  الأعمال 
اأن نكون من ال�صباقين في التمو�صع على خطوط 
ميزة  ه��ذه  با�صتمرار.  المتجددة  ال��ث��ورة  ه��ذه 
تناف�صية ل تخ�صع للقيا�ض لأنها تمنح الموؤ�ص�صة 
في  متفوقة  دينامية  كافة  وب��اإدارات��ه��ا  بكاملها 
معززة  الأداء،  درج��ات  اأعلى  وتحقيق  الإن��ت��اج 

بالكفاءة والمهنية وال�صرعة وتدني التكاليف. 
وحقنا  ال��روؤي��ة  لدينا  نحلم.  ل  نحن  بب�صاطة 
وعلينا  ال��م��اه��رة  ال���ك���وادر  ل��دي��ن��ا  ن��ط��م��ح.  اأن 
دقة  على  الم�صتمر  والتدريب  الأه��داف  تحديد 
منذ  احرزناه  الذي  الوا�صح  النجاح  الت�صويب. 
اأن قناعتنا كانت متينة  البنك يدل على  اإطالق 
و�صائبة، لكن ينبغي التاأكيد اأي�صًا على م�صاهمة 
ودعمها  ال��ن��ج��اح،  ه��ذا  ف��ي  الحا�صنة  البيئة 
القطاع  في  الأعمال  وري��ادة  المالية   لالأن�صطة 

الم�صرفي والمالي.

لماذا قبرص ؟  
تو�صالن  والخال�صة  لتفكيرنا  النطالق  نقطة 

اإلى قبر�ض. لماذا؟
الجزيرة  دخول  من  ونيف  عقود   4 بعد  يمكنني 
وطيب اتخاذها م�صكنًا ومالذًا للراحة وال�صياحة 
الم�صافة  ق��رب  اأن  اأوؤك���د  اأن  الأع��م��ال،  ثم  وم��ن 
حافزي  كان  بالطائرة(  دقيقة   20( الجغرافية 
تتمتع  مف�صلة  �صياحية  كوجهة  لختيارها  الأول 
ب�صواحل �صاحرة وهادئة ت�صاهي اأجمل ال�صواحل 

في العالم. 
لكن في عالم الأعمال نبحث دومًا عن الميزات 
الجزيرة  توفرها  فهل  لال�صتثمار  التفا�صلية 
من  )اأق��ل  ال�صكان  والقليلة  الم�صاحة  ال�صغيرة 

مليون ن�صمة(. اأقول »نعم« بثقة. ولن�صتعر�ض: 
- موقع جغرافي ي�صكل حلقة ات�صال بين ال�صرق 
والأجنبية  العربية  ال��دول  جميع  وبين  والغرب 

المطلة على البحر الأبي�ض المتو�صط.
ديمقراطية  بثقافة  معزز  �صيا�صي  ا�صتقرار   -
رفيعة الم�صتوى، ول تمييز في الأعراق والأديان 

والجن�صيات.
ال��دول��ة  ت��دي��ره  مطلق  �صبه  اأم��ن��ي  ا���ص��ت��ق��رار   -

المركزية.

و�صهل  مب�صط  �صاك�صوني   - ان��ك��ل��و  ن��ظ��ام    -
لالأعمال وال�صتثمار.

القوانين  قاعدته  ونزيه.  فعال  ق�صائي  نظام   -
ال��م��رع��ي��ة الإج������راء وال��ت�����ص��اوي ف���ي ال��ح��ق��وق 
والواجبات بين جميع المواطنين ووفق الأنظمة 

الخا�صة بالمقيمين. 
تطبيق  على  وحري�صة  محترفة  نقدية  �صلطة   -
اأف�صل الممار�صات الم�صرفية والمالية واللتزام 
بالمعايير والمتطلبات الدولية، وبالأخ�ض لجهة 
المالية  الجرائم  لمكافحة  الرقابية  المنظومة 

ومكافحة غ�صل الأموال وتمويل الإرهاب.

قبر�ض.  بمزايا  قناعتي  تر�صخت  الأزم��ة،  بعد 
فقد اأثبت التعافي ال�صريع وبكلفة متدنية ن�صبيًا 
اأن عدوى ف�صل الدولة في اليونان، والذي كلف 
وقابلة  جانبية  كانت  ي���ورو،  مليار   450 نحو 
لالحتواء وتركزت خ�صو�صًا في م�صرفين كانا 
وت�صبب  ال�صوق،  المئة من  في   80 نحو  يحوزان 
مخزونهما  اأغلب  و�صخ  اليونان  في  وجودهما 
التدهور  لمواجهة  ال�صوق  هذه  في  واحتياطهما 

اآثار العدوى.  الحا�صل، بتعظيم 

الأوروب����ي،  الت��ح��اد  اأي  المنقذ،  اأن  �صحيح 
غالبًا  بالت�صدد  تت�صف  و�صروطًا  قيودًا  فر�ض 
وبالق�صوة اأحيانًا، بما ي�صمل ا�صتبدال جزء من 
باأ�صهم  األف يورو(   100 الكبيرة )فوق  الودائع 
المتعثرين  الم�صرفين  ف��ي  اإل��زام��ي��ة  ملكية 
ال�صدمة  ا�صتوعب  الجزيرة  اقت�صاد  اأن  اإل 
و�صجل  �صنوات،  ثالث  من  اأقل  في  وتداعياتها 
تجاوزت  بن�صبة  المتجدد  النمو  ب�صائر  اأول��ى 
الناتج  تمو�صع  ع��اد  ب��ذل��ك  ال��م��ئ��ة.  ف��ي   1.5
معززًا  الم�صتدام،  النمو  م�صار  على  المحلي 
اإل��ى  ليرتفع  فعالة،  حكومية  وج��ه��ود  بخطط 
الو�صطي  المعدل  وه��و  المئة،  في  و5   4 ثم   3
الجزيرة  يمنح  اأنه  والأه��م  اأوروب��ا،  في  الأعلى 
اأزم��ة  اجتياز  ف��ي  المتياز  عالمة  وحكومتها 

كبيرة بكلفة متدنية وبوقت قيا�صي.

هيكلة  واإع��ادة  ت�صحيح  من  انجازه  تم  ما  كل 
الثروات  اكت�صاف  على  المعلقة  الآم���ال  �صبق 
عمومًا  المتو�صط  حو�ض  في  والنفطية  الغازية 
وال��م��ي��اه الإق��ل��ي��م��ي��ة ال��ق��ب��ر���ص��ي��ة خ�����ص��و���ص��ًا. 
ال��دور  اأي�صًا  ولها  الخا�صة  ثروتها  للجزيرة 
مركزية  ات�صال  كنقطة  بعد  يت�صح  لم  ال��ذي 
النفط  بثروات  الواعد  المتو�صطي  الحو�ض  في 
ب��داأن��ا  كنا  وان  ال��ح��ك��م،  المبكر  م��ن  وال��غ��از. 
نفطية  �صركات  قبل  من  جديًا  اهتمامًا  نلم�ض 
عمالقة لتخاذ الجزيرة كمركز اإقليمي مالئم 
ع  �صتر�صّ الثمينة  ال��ج��وه��رة  ه��ذه  لعملياتها. 
الذي  الجزيرة  لقت�صاد  المتياز  ت��اج  لحقًا 

يتقدم متعافيًا وبوتيرة نمو ت�صاعدية 
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ملف خا�ص  اإعداد وحترير: علي زين الدين 

هوية ومهمات 
الإدارة  مجل�س  رئي�س  ك��رم،  �شادي  د.  ي�شرح 
ال��ر�ؤي��ة  بين  �ال��ن��اج��ح  ال��وث��ي��ق  ال��رب��ط  مكامن 

�الإدارة التنفيذية.
�شامل  م�شرف  هو   »ASTRO« بنك  التعريف  في 
مزد�جة  لرقابة  �يخ�شع  قبر�س،  في  مرخ�س 
من البنك المركزي القبر�شي �البنك المركزي 

الأ�ر�بي.
مليار   2.3 تناهز  م��وج��ودات  ندير  نحن  حاليًا 
يور�.  مليون   180 تقارب  خا�شة  باأموال  ي��و�ر�، 
هدفنا الأقرب ترقية الموجودات اإلى 3 مليارات 
مليارات   5 عتبة  ف��وق  �شنتحدث  �لح��ق��ًا  ي��ور�، 
من  �شريعًا  اإنقلب  نحققه  ال��ذي  المرد�د  ي��ور�. 
اليوناني عند  البنك  كان عند  الذي  الإ�شتنزاف 

�شرائه اإلى الفائ�س الذي نحققه بنجاح م�شهود 
عبر اإدارة فعالة على جانبي الميزانية �التركيز 
المرد�د  �يزيد  الربحية،  م�شادر  ديمومة  على 
بوتيرة ممتازة بعد اأقل من  3 �شنوات من الن�شاط. 
حاليًا اإقترب العائد على الأموال الخا�شة من 12 
عائد  اإل��ى  الو�شول  الأق���رب  �هدفنا  المئة،  في 

�اقعي يناهز 15 في المئة.
يفتحان  المتو�شطي  �الموقع  الأ�ر�ب��ي��ة  الهوية 
الآفاق لتحويل هيكلية البنك �مهامه اإلى من�شة 
الحالي  موقعها  ف��ي  �متقدمة  متكاملة  مالية 
لمتطلبات  �ت�شتجيب  الم�شتقبلي،  �انت�شارها 
المنطقتين  بين  �ال�شتثمار  التمويل  تي�شير 
العربية �الأ�ر�بية اأ�شا�شًا، ثم بينهما �بين اأ�شواق 
العالم الرئي�شية. القيمة الم�شافة تتمثل بقاعدة 
بين  الجامعة  �ثقافاتهم  المتنوعة  الم�شاهمين 
بع�شهم  �انتماء  �النكلو�شاك�شوني  الفرانكفوني 
خلطة  هذه  الأ�شلي.  اأ��شطي  ال�شرق   - العربي 
في  تاريخية  ع��اق��ات  ب�شبكة  م��ع��ززة  �شحرية 
باأبعاد  �تقويتها  تنميتها  �تجري  المنطقتين، 

اإ�شتراتيجية اأ��شع �اأ�شمل.
�تطلعاتهم  الم�شاهمين  فكر  تج�شيد  مهمتي 
للموؤ�ش�شة  الإ�شتراتيجية  الخيارات  �شياغة  عبر 
الأن��ف��ع  �ال��م�����ش��ارات  الطريق  خريطة  �تحديد 
المحددة،  الأه����داف  لبلوغ  �الأ���ش��ل��م  �الأ���ش��رع 
الم�شاركة  خال  من  �العوائد  الجد�ى  �تعظيم 
في اإعداد خطط العمل �الإ�شراف على تنفيذها 

�شمن الوقت المحدد �بالإتقان المتوخى.

�شنوات  ثاث  من  اأقل  في  تقّدم  من  حققناه  ما 
اأثمر انجازات نوعية في الأداء البنيوي �المالي 
المحددة.  ال�شتهدافات  يفوق  بما  �التو�شعي، 
�شاأنه  من  ��شيك،  ا�شافي  تقدم  من  نترقبه  ما 
�ازن��ة  بح�شة  ق��وي  تمركز  في  البنك  ي�شع  اأن 
مع  القبر�شية،  ال�شوق  في  المئة  في   7 تناهز 
مناف�شين  لم�شرفين  م�شبقة  ب�شيطرة  التنويه 
ال�شوق.  م��ن  المئة  ف��ي   70 تناهز  ح�شة  على 
فقد انطلق بنك »ASTRO«  في قبر�س عبر عدد 
من   2017 العام  مطلع  الجدد  الم�شاهمين  من 
خال �شراء »Piraeus Bank«. ثم اأنجزنا مطلع 
�بذلك   ،»USB« بنك  تملك  عملية  الحالي  العام 
المناطق  كافة  في  مميز  انت�شار  للبنك  اأ�شبح 
القبر�شية، �بخا�شة في المدن الرئي�شية، �لدينا 
Retail، �4 مراكز  25  فرعًا لخدمات التجزئة 
ال�شغيرة  �ال�شركات  الكبيرة  ال�شركات  لخدمة 
لخدمات  مركزين  اإل���ى  اإ���ش��اف��ة  �المتو�شطة، 
الأعمال الد�لية �الخدمات الم�شرفية الخا�شة

Private Banking .�الخدمات الم�شرفية.
 

طموحات وبرامج
�شحناوي،  موري�ص  م�شوار  بداية  للتو�شيح، 
�هو الم�شتثمر الرئي�شي، الم�شرفية في قبر�س 
بنك  بحيازة  ق���راره  عبر  ت��ج��ددت  ث��م  قديمة، 
ال�شتثمارية  م�شاركته  اإل��ى  لحقًا  لتف�شي   USB
ال��ذي   Piraeus Bank ح��ي��ازة  ف��ي  الأ���ش��ا���ش��ي��ة 
العام  اأ�اخ���ر  قبر�س  ف��ي  كاملة  رخ�شة  يملك 

يج�ّشد �شادي كرم ب�شخ�شيته 
و�شفاته المفهوم الحقيقي 
للنبالء. هو يحمل جينات 
االأديب من والده اأنطون، 

واإن انغم�س في عالم االأعمال 
واالأ�شواق الدولية التي ال �شاأن 

كبيراً فيها للغة العربية.
�شديق �شدوق في الحياة 

العامة وفي تعامالت »البزن�س«. 
خبير مالي وم�شرفي لم 
يترّدد في و�شع اإمكاناته 

بت�شرف البلد عبر �شداقته مع 
الرئي�شين مي�شال �شليمان وتمام 

�شالم.
في �شّجله خبرة وتجارب فيها 

الحلو والمّر اللذان �شقال 
روؤيته ونهج تفكيره وقيادته 

لموؤ�ش�شات كبيرة..
الأنه يرف�س دوماً تقديمه بما 
ي�شتحق، اخترنا ت�شريب هذه 

الكلمات القليلة، تحية له اإذ هو 
مع »االقت�شاد واالأعمال« م�شيرة 

ووجداناً.

كرم: مصــرف شــامــل 
بمــواصفــات دوليــة
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2016، مع الإبقاء على ح�شة للم�شاهم اليوناني 
�ال�شتثماري  الم�شرفي  بالفكر  قناعته  عك�شت 
للم�شاهمين الجدد �ثقته باإحترافهم �خبراتهم. 
اأما بداية م�شوار بنك ASTRO فكانت فعليًا مطلع 
يترجم  عمل  ببرنامج  مت�شلحة   ،2017 ال��ع��ام 
الر�ؤية التي جمعت الم�شاهمين �الأه��داف التي 
بو�شر  )ال�شقيق(،   USB تملك  �قبل  يتوخونها. 
البرنامج،  في  ال��واردة  المخططات  تنفيذ  ف��ورًا 

�في طليعتها: 
- زيادة الأموال الخا�شة �اإطاق الهوية الجديدة 
للبنك بما ي�شمل التغييرات �التحديثات المطابقة 
للتوجهات الجديدة في المركز الرئي�شي �الفر�ع.

�محا�شبي،  اإداري،  �شامل:  هيكلي  تطوير   -
�معلوماتي، �مالي.

- ال�شتجابة لمتطلبات  ال�شوق في تي�شير التمويل 
التجاري �الئتمان �العتمادات الم�شتندية.

لاأفراد  متكاملة  ت�شليفية  منظومات  اإط��اق   -
�المتو�شطة  ال�شغيرة  ال�شركات  �قطاع   Retail
 ،)Corporate( الموؤ�ش�شات الكبيرة� )SMEs(
ت�شمل ابتكار قنوات �برامج تحاكي الحتياجات 

الفعلية �التطلعات الكامنة في كل قطاع.
الم�شرفية  الخدمات  �تحديث من�شة  تطوير   -

.)Private Banking( الخا�شة �اإدارة الأموال
- تو�شيع اآفاق �خدمات �حدة العاقات الد�لية، 
ال��ع��م��اء  خ��دم��ة  ف��ي  ح��دي��ث��ة  من�شة  لت�شبح 

�ال�شركات.
الم�شرفية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ف��ي  ال���ش��ت��ث��م��ار   -
عبر  �التميز  الإب����داع  فكر  لتنمية  �تطويعها 
�الماألوف  ال�شائد  تتجا�ز  �منتجات  خ��دم��ات 
ن�شميه اأن  ي��م��ك��ن  م���ا  اإل�����ى   �����ش���وًل  ح��ال��ي��ًا، 
 .)Remote Banking( اإ�����ش����ط����اح����ًا 

إحتراف وتميز  
التميز  �شفة  البنك  يكت�شب  اأن  ال�شهل  من  لي�س 
اأهدافك  تحدد  عندما  اإنما  ق�شيرة،  فترة  في 
الب�شرية  الجهود  كل  �توجه  اإمكاناتك  قدر  على 
الكفوءة المتوفرة لديك �التقنية المتقدمة التي 
اأ�ش�س  �فق  اليه  تهدف  ما  لمقاربة  فيها  ت�شتثمر 
تناف�شيًا  تقدمًا  تحقق  �مو�شوعية،  اإحترافية 

يمنحك الثقة للتقدم اأكثر. 
هكذا تزامن تنفيذ خطة اإعادة الهيكلة �تحديث 
الطموحة  الأعمال  خطط  ��شع  مع  البنك  بنية 
ف��ي ت�����ش��رف ال��ع��م��اء ال��م��وج��ودي��ن �ال��ع��م��اء 
�شريعًا  ال�شوق  اكت�شف  �ه��ك��ذا  الم�شتهدفين، 
ميزات  يوفر  الجديد  الم�شرفي«  »ال��واف��د  اأن 
اأن�شطته  مراحل  كل  في  م�شافة  �قيمُا  تفا�شلية 
المبا�شرة  العاقة  من  بدءًا  منتجاته،  �تفا�شيل 
باأف�شل  الخدمة  اإنجاز  اإلى  ���شوًل  الزبائن  مع 
�الكلفة  �ال�شهولة  ال�شرعة  لجهة  الموا�شفات 
الئتمانية الأن�شب لاأفراد �الموؤ�ش�شات �المرد�د 
الحداثة  �اأي�شًا لجهة  �الم�شتثمر  للمودع  الأعلى 

�المعامات  الدفع  تقنيات  اأح��دث  محاكاة  في 
الم�شرفية الرقمية، �ال�شعي من خال البتكار 
�الإب��داع لتطويعها في خدمة ما يفوق طموحات 

العماء.
تحت مظلة المهنية �الخبرة، اأر�شينا فورًا مفهوم 
المنتج �في ت�شويقه �تو�شيله  اإعداد  الإتقان في 
في  ال�شمولية  ال�شفة  الم�شتهدفة.  الفئة  اإل��ى 
ASTRO بنك تكمن في تنويع البرامج �الخدمات 
لاأفراد �ال�شركات، معززة بميزات خا�شة �قيم 
اإنتقاء  على  العمل  خطط  رك��زت  �ل��ذا  م�شافة، 
اإغراقه  المنتج النوعي المائم للعميل بدًل من 

كميًا بما ل يلبي حاجاته. 
�هوام�س  اإمكاناتنا  حجم  ج��ي��دًا  ن��درك  �لأن��ن��ا 
حركتنا في ال�شوق الرئي�شية �الأ�شواق الخارجية، 
اكت�شفنا مبكرًا اأن �حدة العاقات الد�لية موؤهلة 
المتدنية  ال�شتثمارات  من  �ا�شع  قطاع  لتغطية 
البنوك الكبرى. تمت  التي تهملها  المتو�شطة  اأ� 
فورًا  �با�شرنا  المخت�شة  الإدارة  هيكلة  اإع��ادة 
مع  بالتعا�ن  جاذبة  عوائد  ذات  برامج  بطرح 
كما  العالمية،  الأ���ش��واق  في  عماقة  موؤ�ش�شات 
ركزنا على تطوير خدمة الحوالت �العتمادات 
بين  ال��ت��ج��اري��ة  العمليات  �ت��م��وي��ل  الم�شتندية 
اإلى  �منهما  �اأ�ر�ب���ا  الأ����ش��ط  ال�شرق  منطقتي 
المهنية  القدرات  كل  لدينا  العالمية.  الأ���ش��واق 
�ال�شات  المعرفة  مخز�ن  �لدينا  �الخبرات، 
المال �ال�شتثمار في  بيوت  الم�شبقة مع  الوثيقة 
المنطقة، �هي الميزة الأهم األتي تدفعنا خطوات 
موؤثرة اأمام الم�شارف المناف�شة، هذا ف�شًا عن 
ال��ث��ر�ات  ع��ن  الكبرى  الم�شارف  تعفف  تاأثير 
في  تعتمده  ال��ذي  المالي  �«ال��ح��ذر«  المتو�شطة 

اأ�شواق ل تملك كامل المعطيات عنها. 
اأي�شًا، �شمن الخيارات الإ�شتراتيجية، قررنا منذ 
البداية اأن العن�شر الأ�شا�شي للنمو الداخلي يتمثل 
في البتكار �تزايد العتماد على التكنولوجيا من 
اأجل تطوير خدمات جديدة �قد تم في حزيران 
 )Skash( للدفع  متميز  منتج  اإط��اق  الما�شي، 
يعتمد على الهواتف النقالة �حقق نجاحًا تجاريًا 

�اعدًا. 
البنك منخرط حاليًا في تطوير من�شة  اإن  كما 
رق��م��ي��ة م��ت��ط��ورة ت��م��ّك��ن ال��زب��ائ��ن م��ن اإج����راء 
مرتكزًا  الهاتف  خ��ال  م��ن  عملياتهم  مختلف 
��شيلة  ي�شكل  ال��ذي  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  على 
�الت�شويقية  التجارية  لاإ�شتراتيجيات  مهمة 

�الخدماتية.

 وفورات الحجم 
حما�شة  فر�شت  ال��م��ه��م،  ال��ث��ان��ي  المقلب  ف��ي   
الم�شاهمين ��شر�رات التو�شع في النت�شار �شمن 
اإع��داد  الخارجية،  �الأ���ش��واق  الرئي�شية  ال�شوق 
خطط نوعية لت�شريع »تكبير« حجم البنك �تعزيز 
قاعدة  تو�شيع  ي�شمل  �بما  �اأن�شطته،  ح�شوره 

الم�شاهمين النوعيين، كاأفراد �كموؤ�ش�شات. كان 
بالم�شاهم  ربطًا  اأ�لوية  ب�شفة  �اردًا   USB خيار 
الرئي�شي في الم�شرفين �من ثم در�س �متابعات 
خيارات نوعية اإ�شافية تم ر�شدها �ا�شتك�شافها 
�اإعداد »ال�شيناريو« الخا�س بكل حالة على حدة.

ال�شلطة  »بركة«  عن  اأف�شحت  ان  �شرًا  اأذي��ع  ل 
النقدية التي تظلل �جودنا �تحركاتنا �اأن�شطتنا 
كافة في ال�شوق القبر�شية �تتابع اأدق التفا�شيل 
ر�شاهم  مرتاحون.  �نحن  مطمئنة  هي  فيها. 
�كاأننا  �د�رن���ا  نجاحنا  اإل��ى  ارتياحهم  يترجم 
التجميعية  ال�شيا�شات  لتنفيذ  الج�شر  بمنزلة 
التي  ال�شوق  لقواعد  ��ف��ق��ًا  �مهنية  ب��اإح��ت��راف 
تهدف اإلى دمج عدد من الموؤ�ش�شات الم�شرفية 
ال�شغيرة التي تواجه حكمًا �شعوبات قابلة للتفاقم 
رقابية �خ�شو�شًا  التما�شي مع متطلبات  بهدف 
لجهة متانة المركز المالي �الماءة المالية. لقد 
اإن�شاء عاقة تبادلية ممتازة، ترتكز  نجحنا في 
�الم�شداقية  �ال�شفافية  الإلتزام  على  قبلنا  من 
خ�شو�شًا  المركزي  البنك  اأن  �ن�شعر  �المهنية، 
التقدير  لنا  تكّن  عمومًا  القبر�شية  �ال�شلطات 
�الحترام �ت�شجعنا على التو�شع �الم�شاهمة في 

نهو�س اقت�شاد الجزيرة �نموه.
 ASTRO ه���ذه ال��م��ع��ادل��ة راف��ق��ت��ن��ا م��ع ان��ط��اق
المبتكرة  التجميع  عملية  مع  �تجددت   ،Bank
 USB التي اأنجزناها خال �شم كامل اأ�شول بنك
مطلع هذا العام، فقد اأعددنا بالتن�شيق �الموافقة 
خا�شة  مالية  هند�شة  المركزي  للبنك  الم�شبقة 
لدمج الم�شرفين عن طريق التجميع �لي�س عبر 
عمليات ال�شراء �الحيازة الماألوفة. هذه الهند�شة 
القانوني  الجهد  �م��ن  الوقت  من  الكثير  �ف��رت 
�الإجرائي لإنجاز تحويل الم�شرفين اإلى موؤ�ش�شة 
�احدة تحت ا�شم ASTRO، �بالتالي ت�شاعفت كل 
�جيزة،  فترة  في  للبنك  الأ�شا�شية  الموؤ�شرات 
�اأ�شبح البنك في موقع تناف�شي اأقوى مع ح�شة 

�شوقية تزيد على 7 في المئة.
التنمية  على  البنك  اإ�شتراتيجية  ت��رّك��ز  اأذًا، 
الزبائن  �لقاعدة  الت�شليفات  لمحفظة  المتتالية 
م��ن ج��ه��ة، ك��م��ا ت���رّك���ز، ع��ن��د ت��وف��ر ال��ظ��ر�ف 
ت�شتهدف  التي  التمّلك  عمليات  على  المنا�شبة، 
زيادة حجم الأعمال ��فورات الحجم التي تنتج 
المالي  المركز  متانة  الن��دم��اج.  عمليات  ع��ن 
�توظيفاته  الخا�شة  اأمواله  في  �شريحة  للبنك 
ال�شيولة  �ل��دي��ه  ربحيته،  �م�����ش��ادر  �اأن�شطته 
الوفيرة �الأهم يحوز على مقومات مهنية بارزة 
�الإدارة،  الم�شاهمين  ل��دى  متراكمة  �خبرات 
تمنحه القدرة على الحتراف �التميز في اإدارة 

عمليات الحيازة �الندماج.
الوحدة  ل�شم  التفا��س  �شدد  في  حاليًا  البنك 
لقد  كبير.  يوناني  لم�شرف  العائدة  القبر�شية 
المفا��شات  من  الأخيرة  المراحل  في  اأ�شبحنا 
التي يوؤمل اأن تكتمل قبل نهاية العام 2019. �كما 



غالف 

االقت�شـــــــاد واالأعمـــــــال اللبنــــانيـــــــة   ت�شرين االول  202019

مراحل  كامل  تن�شيق  تم   ،USB جمع  عملية  في 
�هو  ال��م��رك��زي،  البنك  م��ع  ال��ج��دي��دة  العملية 
المرجعية ال�شالحة للبت في المرحلة الأخيرة، 
الن��ج��از  ال��ج��ه��وزي��ة لتحقيق  ك��ام��ل  ف��ي  �ن��ح��ن 
الجديد �الذي ي�شاهم في ت�شريع خططنا لحيازة 

ح�شة �شوقية اأكبر. 

وجود خارجي 
البنك  اأنجز  فقد  الخارجي،  ال�شعيد  على  اأم��ا 
�شراكة عمل مع �شركة عالمية متميزة في اإدارة 
الأ�شول �ال�شتثمارات )CRESCENDO(، �هي 
موؤ�ش�شة تدير موجودات ب�نحو 3 مليارات د�لر، 
�تملك �شمعة عالية في الأ�شواق الد�لية ��شجًا 
�لندن  جنيف  في  �تتواجد  بالنجاحات،  حافًا 
�ف��رت  �ق��د  �لوك�شمبورغ،  �ميامي  �ن��ي��وي��ورك 
للخدمات  جاذبة  من�شة   ASTRO لبنك  ال�شركة 
ال�شتثمارية الخا�شة العائدة لمختلف الخدمات 
المالية �هو البنك الوحيد في قبر�س الذي يوفر 
هذه الخيارات ال�شتثمارية المتنوعة، الأمر الذي 
يحقق فر�شًا للتكامل مع الخدمات التجارية التي 

يوفرها لزبائنه.

اإلى ذلك، افتتح البنك مكتبًا تمثيليًا في مو�شكو 
اأ�ش�س مكتبًا خا�شًا في ال�شين �عبر طاقم  كما 
يتكلم ال�شينية مقره في المركز الرئي�شي للبنك 
في نيقو�شيا، اإ�شافة اإلى مكتب للماحة لمواكبة 
في  اإنه  كما  القطاع،  في هذا  المتنامية  الفر�س 

�شدد درا�شة اإمكانية افتتاح فرع في اأثينا.

مزايا قبرص
ميزات  عن  �ف�شًا  م�شرفية،  نظر  �جهة  من 
المتقدم  ال�شيادي  الجغرافي �ال�شتقرار  الموقع 

المالي  النظام  ت�شنيف  يمكن  �اأمنيًا،  �شيا�شيًا 
للن�شاط  ال��ن��م��وذج��ي��ة  بالمن�شة  ال��ق��ب��ر���ش��ي 
الم�شرفي في الجزيرة �عبرها اإلى بلدان حو�س 
كقاعدة  اعتمادها  �بالتالي  �العالم،  المتو�شط 
الد�لية، �التخطيط  الأ�شواق  للتوا�شل مع  �شلبة 

ال�شتراتيجي المتو�شط �الطويل الأمد. 

ت��داع��ي��ات الأزم���ة  �ق��د مثل خ���ر�ج قبر�س م��ن 
ال��ي��ون��ان��ي��ة �ت��ح��رره��ا م��ن ال�����ش��ر�ط الأ�ر�ب���ي���ة 
اقت�شادها  قاعدة  انطاق  �الد�لية، في تجديد 
�هيكليته �نموه اإلى اآفاق جديدة، معززًا بدخولها 
الواعد اإلى »ع�شر« الثر�ة النفطية �الغازية، �هو 
فالإ�شتك�شافات  العالية.  الحظوظ  دخول مزد�ج 
المنفذة حتى الآن ت�شير اإلى كميات تجارية مهمة 
موؤهل  �الموقع  القبر�شية،  الإقليمية  المياه  في 
للتحول  متقدمة  تناف�شية  ق��وة  الجزيرة  لمنح 
اإلى مركز عمليات لل�شركات العماقة �كمحطة 
اإلى  المتو�شطي  الغاز  نقل  �اأ�  لت�شييل  ��شطية 

اأ�ر�با.  

فهم  يمكن  الح�شر،  �لي�س  الإ�شتدلل  باب  من 
المالي  النظام  �مزايا  القت�شادي  المركز  قوة 

في قبر�س من خال: 
- نمو مطرد للناتج المحلي ما بين 3 � 4 في المئة 
�شنويًا، من د�ن احت�شاب الأثر النوعي لإن�شمام 
من  ب�شائره  ب��دت  �ال��ذي  �ال��غ��از،  النفط  قطاع 
الرئي�شي  بالتمركز  عماقة  �شركات  بدء  خال 
�اعتمادها  الجزيرة  في  التمركز  ا�شتطاع  اأ� 

بمنزلة محطة عمليات اإقليمية.
التقييم  �شركات  اأكبر  قبل  من  قائم  ت�شنيف   -
م�شتقبلية  نظرة  مع   ،BBB م�شتوى  عند  الد�لية 
اإيجابية، ما يعني اأن النتقال اإلى الم�شتوى A  لن 

يكون مفاجئًا في الم�شتقبل القريب، �يعزز ذلك 
اإ�شتدامة نمو القت�شاد بمعدلت مرتفعة قيا�شًا 
�نمو  الأ�ر�ب��ي��ة  القت�شادات  نمو  بمتو�شطات 
الئتمانية  الجدارة  اأن  علمًا  العالمي،  القت�شاد 
حاليًا  قبر�س  تمكنان  القت�شاد  �قوة  ال�شيادية 
�شنوي  بمرد�د  د�لية  دي��ن  �شندات  اإ���ش��دار  من 

يقارب  0.6 في المئة لمدة 10 �شنوات.
- ثبات في ال�شيا�شات النقدية �ال�شريبية �شمن 
مخططات �شريحة ��شفافة للمدينين المتو�شط 
�شجلت  الد�لة  موازنة  اأن  علمًا  الأج��ل،  �الطويل 
اآخر ثاث  اأ�لية خال  �لي�شت  اإجمالية  فوائ�س 
التخطيط  م��ن  الم�شتثمر  يمّكن  م��ا  ���ش��ن��وات، 
�بالأخ�س  �الأعمال،  لاأن�شطة  �الآم��ن  ال�شليم 
بالن�شبة  الراأ�شمالية �الئتمانية  المحافظ  اإدارة 
مطمئن  هام�س  منح  �اأي�����ش��ًا  الم�شارف.  اإل��ى 
لإدارة الثر�ات �ال�شيرفة الخا�شة داخل قبر�س 

�عبرها اإلى الأ�شواق الد�لية.
البنك  لمظلتي  العاملة  الم�شارف  خ�شوع   -
الأ�ر�بي.  المركزي  �البنك  القبر�شي  المركزي 
قوة  �يمنحها  اأعمالها  �شامة  يدعم  ما  �ه��ذا 
اإ�شافية في منظومات الرقابة �مكافحة تبيي�س 
الأموال �تمويل الإرهاب، �يعزز ان�شياب عملياتها 
مع البنوك المرا�شلة �الموؤ�ش�شات المالية الد�لية 

في كل اأنحاء العالم.
اأي�����ش��ًا،  المهمة  الرئي�شية  ال��م��وؤ���ش��رات  م��ن   -
انخفا�س الت�شخم اإلى نحو 1.2 في المئة، �هذه 
المعادلة اأنتجت تراجعًا مذهًا في ن�شبة البطالة 
اإلى اأقل من 6 في المئة، �هذه المتو�شطات من 

بين الأف�شل اأ�ر�بيًا �عالميًا.
اأ�شا�شية  رك��ي��زة  ال�شياحي  ال��ق��ط��اع  ي�شكل   -
�ت�شتقبل  نموه،  تعزيز  في  �الإ�شهام  لاقت�شاد 

الجزيرة حاليًا نحو 4 مايين �شائح �شنويًا. 
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ASTRO BANK
ASTRO BANK (“the Bank”), formerly Piraeus Bank 
Cyprus, is a full-fledged Cypriot Bank regulated by 
the Central bank of Cyprus and by the European 
Central bank.
The Bank operates with a new shareholding since 
early 2017, in Cyprus through 13 Retail Banking 
branches, 4 Service Centers for Large Corporate 
Companies and SMEs, and 2 Service Centers for 
International Business Services spread over the 
island’s territory and main urban centers (Note: this 
network has increased to 25 branches as a result 
of the acquisition of USB Bank in January 2019).
The Bank’s strategy is focused towards organic 
growth of the loan portfolio and the client base as 
well as, when opportunities present themselves, 
acquisitions that would lead to increased business 
volume and cost synergies for the Bank. It has 
already acquired USB Bank in January 2019 and 
is in the process of acquiring the Cypriot subsidiary 
of a major Greek bank. The 2 banks are in the final 
stages of negotiations which, if successful, will 
lead to completing the acquisition in the course of 
2019.
The main driver of internal growth is innovation 
and increased reliance on technology for the 
development of new products and their delivery. 
A unique mobile payment system, sKash, has 
been launched in June 2018 and has shown 
very promising commercial success. The Bank is 
also involved in the development of an advanced 
digital platform that will allow clients to perform all 
banking operations remotely and which, by relying 
on artificial intelligence, will provide an important 
tool for commercial strategies, marketing and 
efficient delivery.  
External growth is materialized by the acquisition 
of USB (another similar size Cypriot bank) 
which was finalized in January 2019 and is in 
the advanced phases of systems integration. 
As mentioned above, the NEW acquisition is in 
progress and, if finalized, will add 
 new branches to the network. Both establishments 
will be merged into AstroBank.
A partnership with a very successful asset 
management firm, CRESCENDO ($3 Billion of 
assets under management), based in Geneva, 
London, New York, Miami and Luxemburg, has 
provided AstroBank with a solid and attractive 
private banking platform offering all financial 
products, alternative investments and private 

equity opportunities. AstroBank is the only bank 
in Cyprus to provide such diversified investment 
alternatives which can be coupled with Lombard 
Loans facilities, thus exploiting the synergies and 
cross-selling possibilities with the commercial 
banking business lines for the benefit of the clients. 
The Bank has also opened a representative 
office in Moscow, it has set up a China desk with 
Chinese speaking staff at its Headquarters in 
Nicosia as well as a shipping desk to benefit from 
growing opportunities in this field and is studying 
the possibility to open a branch in Athens.
The shareholders and the Chairman of the Board 
link the success of Astro Bank to the stable and 
predictable business environment created by 
the Cypriot Government and the exceptional 
achievement that it has realized in transforming 
the crisis into an opportunity and re-establishing 
Cyprus as one of the most attractive investment 
destinations 
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