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مقدمة

ـــ�  منـــذ األزمـــة املاليـــة العامليـــة ومـــا تبعهـــا مـــن تطبيـــق تنظيمـــات ماليـــة صارمـــة، ت�َب�َّ
املؤسســـات املصرفيـــة ع�ـــ� نحـــو مضطـــرد النمـــوذج التمو��ـــ� "جلـــب الفـــرص وتوز�ـــع 
ا��اطر"، ُمْبقية بذلك ع�� قدر كب�� من محافظها اإلقراضية خارج قوائم مراكزها 

املالية ��دف ا��فاظ ع�� مرونة رأس مالها العامل. 

ـــع التطـــورات التكنولوجيـــة املتالحقـــة هامش إم�ان تطبيق هـــذا النموذج  َوِسّ
ُ
واليـــوم ت

مت؛ إذ بإم�ان املصارف إشـــراك املؤسســـات غ�� املصرفية �� 
ْ
ت

َ
ع�� نطاق أوســـع، وُمؤ

هذه العملية، بما يؤدي إ�� تقو�ة القدرات التمو�لية �� سوق تمو�ل التجارة وسالسل 
اإلمداد. 

ومع بلوغ هذه الصناعة منعطًفا جديًدا، فإن ع�� الهيئات التنظيمية حث املؤسسات 
املالية ع�� توسيع أ�شط��ا التوز�عية، وأن ترى نموذج "جلب الفرص وتوز�ع ا��اطر" 
ع�� حقيقتھ: حلٌّ واعدٌّ للتعامل مع قيود رأس املال دون ا��د من توفر تمو�ل التجارة 

وسالسل اإلمداد ��ميع طالبيھ �� ش�� أنحاء العالم. 

"إن كنا نرغب �� َرْدم الفجوة التمو�لية �� سوق تمو�ل التجارة وسالسل اإلمداد، 
حد املصـــارف 

ّ
ت

َ
البالغـــة ١٫٥ تر�ليـــون دوالر؛ فإننـــا بحاجـــة إ�ـــ� أن نفهـــم كيـــف ســـ�

ـــح التمو�ـــالت 
ْ
ن
َ
ومؤسســـات التمو�ـــل مـــن غ�ـــ� املصـــارف، مـــع �عضهمـــا البعـــض، مل

الالزمة لدعم نمو النمو العال��. 

�ســـلط هـــذا التقر�ـــر الضـــوء ع�ـــ� نموذج عمل جديـــد يمكن أن يكـــون محل إلهام 
لنا". 

كر�س ساوثوورث

Chris Southworth

األم�ن العام، غرفة التجارة الدولية - اململكة املتحدة
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� املصارف االس�ثمار�ة، فإن 
ُّ
�� ظل ا��اجة إ�� حماية املس��لك�ن من ا��اطر ا��تملة لتَع�

ت �ـــ� أعقـــاب عـــام ٢٠٠٨ فرضـــت تحديـــات ع�ـــ� ســـوق تمو�ـــل 
َّ
التنظيمـــات املاليـــة ال�ـــ� ُســـ�

التجارة وسالسل اإلمداد، الذي تأثر بالعديد من القرارات ال�شر�عية والتنظيمية، بما ف��ا 
تـــھ، والقواعـــد  اللوائـــح املن��يـــة ال�ـــ� ُوِضَعـــت ل��ـــد مـــن مخاطـــر اســـتقرار النظـــام املا�ـــ� بُرمَّ
َعد معاي�� "بازل ٣"، ال�� دخلت 

ُ
االح��از�ة ال�� تضمن استقرار املؤسسات املالية الفردية. و�

 ع�ـــ� اللوائـــح املن��يـــة الهادفـــة إ�ـــ� �عز�ـــز اســـتقرار 
ً

ح�ـــ� النفـــاذ بـــدًءا مـــن عـــام ٢٠١١، مثـــاال
النظام املا�� العال��، واملشتملة ع�� متطلبات رأسمالية م��ايدة من املؤسسات املالية. 

وفرضت العديد من التوج��ات ال�� اق��ح��ا معاي�� "بازل ٣" تحديات 
ع�ـــ� تمو�ـــل التجارة وسالســـل اإلمداد ع�� وجـــھ ا��صوص، ولم تلبث 
ْ��ـــا �عـــد ضغط متواصـــل من قبل 

َ
أن اســـتغنت ع��ـــا ��نـــة بـــازل أو عّدل

الهيئات الصناعية. 

االئتمـــان  تحو�ـــل  عامـــل  فـــإن  املثـــال،  ســـ�يل  وع�ـــ� 
حشـــد  �ســـبة  حســـاب  �ـــ�  املســـتخَدم   (Credit Conversion Factor)
ِفض 

ُ
املوارد (Leverage Ratio) ال�� تنص عل��ا معاي�� "بازل ٣"؛ قد خ

مـــن ١٠٠ باملئـــة إ�ـــ� ٢٠ باملئة لالعتمـــادات املصرفية ذاتية التصفية �� 
املـــدى القص�ـــ�، املضمونـــة بال�ـــ�نات األساســـية، و��ســـبة ٥٠ باملئـــة 
للمـــواد األخـــرى ذات الصلـــة باملعامـــالت، مثـــل الضمـــان ال��ا�ي (ضمان 

ُحْسن التنفيذ)، والضمان االبتدا�ي، والضمان االحتياطي. 

وال يـــزال عـــدد مـــن املتا�ع�ن ينظرون إ�� عامل تحو�ل االئتمان بوصفھ 
" �ـــ� محافظتـــھ، و�دعـــون إ�ـــ� مز�ـــد من التقســـيم بنـــاء ع�� نوع 

ٌ
"ُمْفـــِرط

االل�ـــ�ام، �أن ي�ـــون ال�ســـهيل ُمْمكـــن اإللغـــاء دون قيـــد أو شـــرط (وقـــد 
طالب �عض من �� الصناعة �عامل تحو�ل ائتمان لهذا النوع �س�تھ ٠ 
باملئـــة)، ونـــوع الطـــرف املقابـــل الذي ُمِنح ال�ســـهيل، واملـــدة املتبقية من 

أجل استحقاق ال�سهيل األسا���. 

مـــة مـــن ��نة بازل، فإن قواعد رأس املـــال �� معاي�� "بازل ٣" ضاعفت  ورغـــم التنـــازالت املقدَّ
من ت�اليف تمو�ل التجارة وسالسل اإلمداد، ال سيما أوزان ا��اطر املطبقة ع�� املطالبات 
املتعلقـــة باملصـــارف األجن�يـــة، وارتفـــاع �ســـب رأس املـــال بمـــا ف��ـــا هامـــش ا��افظـــة. وع�ـــ� 
املصارف �� س�يل امتثالها ل�سبة �غطية السيولة أن تخصص جزًءا من أصولها �احتياط 

مقابل �ل دوالر يصرف �� تمو�الت التجارة. 

و��ـــ� جانـــب معاي�ـــ� "بـــازل ٣"، ثمـــة معاي�ـــ� إرشـــادية زادت مـــن قـــدر التحديـــات ع�ـــ� ُمَمّو�ـــ� 
التجـــارة، بمـــا �ـــ� ذلـــك التنظيمـــات ذات الصلـــة بم�افحـــة غســـل األمـــوال وتمو�ـــل اإلرهـــاب، 
وتنظيمـــات الشـــفافية الضر��يـــة، والعقو�ـــات االقتصاديـــة والتجار�ـــة ال ســـيما �ـــ� نطـــاق 
الواليات املتحدة األمر�كية واالتحاد األورو�ي. وهذه القائمة ا��ديدة من القوان�ن أسفرت 
عـــن �شـــديد متطلبـــات التعرُّف ع�ـــ� العميل -أو ما ُ�عـــَرف بمبدأ "اعرف عميلـــك"- واالرتفاع 

ا��اد �� ت�اليف االمتثال. 

واقع تنظيمي
جديد

ـــھ البنـــك املركـــزي الســـعودي "ســـاما" لدعـــم االبت�ار ��   إن توجُّ
ا ��ًما 

ً
د حرا�

َّ
املنتجات املالية والتقنية املالية ( Fintech) ول

�� الســـوق ا��لية نحو إيجاد حلول مبتكرة ملشـــكالت وفرص 
اســـ�ثمار�ة �� مجال تمو�ل التجارة وسالســـل اإلمداد لم تكن 
ب 

ْ
�ـــ� متنـــاول عمـــوم املســـ�ثمر�ن، وم��ـــا توظيـــف نمـــوذج "جل

الفـــرص وتوز�ـــع ا��اطـــر" للمشـــاركة �ـــ� االســـ�ثمار �ـــ� تمو�ـــل 
التعميدات من ا��هات والشر�ات ا��كومية والك��ى.

محمد األوم�� 

املؤسس والرئ�س التنفيذي

شركة منصة �عميد املالية
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ووفًقـــا للمنتـــدى االقتصـــادي العال�ـــ�، فقد نَتج عن هذه التغي��ات أثر ســـل�� أال وهو 
تراجع العالقات املصرفية باملراسلة �� ش�� أنحاء العالم، وما يمثلھ ذلك من عواقب 

ع�� الدول النامية. 

وَ�ق�س مجلس االستقرار املا��، باستمرار، و�االعتماد ع�� بيانات جمعية االتصاالت 
ـــْدر االنخفـــاض �ـــ� العالقـــات املصرفيـــة 

َ
املاليـــة العامليـــة ب�ـــن املصـــارف "ســـو�فت"؛ ق

باملراســـلة. و�� آخر ما �شـــره �� شـــهر مارس من عام ٢٠١٨، ثمة انخفاض م��وظ �� 
عدد املَمرَّات ال�ِشطة واملراسل�ن ال�ِشط�ن ع�� أساس شهري بدًءا من عام ٢٠١١ إ�� 
أوائـــل ٢٠١٧، وقـــد أصبـــح أك�ـــ� بـــروًزا بـــدًءا مـــن ٢٠١٤ فصاعـــًدا، بانخفـــاض �ـــ� عـــدد 

املمرات ال�شطة �س�تھ ٧٫٩ باملئة وعدد املراسل�ن ال�شط�ن بـ٨ باملئة.

وع�ـــ� املســـتوى ا��غرا�ـــ�، �انت القارة األفر�قية األك�ـــ� تأثًرا �� هذا الصدد، ومنطقة 
البحر ال�ار���، وروسيا، ودول �� آسيا وشرق أورو�ا.

و��نمـــا �انـــت جهود الضغـــط مجدية �� 
األيام األو�� من تطبيق معاي�� "بازل ٣"، 
ـــو 

ُ
ُمَمّول يقبـــل  ألن  الوقـــت  حـــان  فقـــد 

التجـــارة بالواقـــع التنظي�� القائـــم، وأن 
يبحثوا عن حلول جديدة لســـد الفجوة 

التمو�لية القائمة. 

�ـــ� هـــذا الســـياق نمـــوذج "جلـــب  و��ـــ�ز 
الفـــرص وتوز�ـــع ا��اطـــر"، الـــذي يقـــوم 
أسا��ـــ�  ُمَمـــّول  ي�يـــع  أن  أســـاس  ع�ـــ� 
تمو�التـــھ إ�ـــ� طـــرف آخـــر يحمـــل ِعـــْبء 
ا��اطـــرة �ـــ� الســـوق الثانو�ـــة، بوصفـــھ 
نموذًجـــا يحمـــل �ـــ� طياتھ منافـــَع مؤكدة 

وفرَص نمو هائلة. 

ج املصر�� األقـــدم، والوحيد الذي 
َ
تمو�ـــل التجارة وسالســـل اإلمـــداد املنت

ـــال. و�ـــ�  عَّ
َ
لـــم �ســـتطع أن املؤسســـات االســـ�ثمار�ة أن تقدمـــھ ع�ـــ� نحـــو ف

ن التكنولوجيا الذكية املســـ�ثمر�ن من الوصول إ�� 
ّ

الوقـــت ا��اضـــر تَمك
هـــذا النـــوع مـــن التمو�ـــالت، وفهمـــھ، واالســـ�ثمار فيـــھ؛ بما يـــؤدي إ�� توف�� 
فرص تمو�لية تصل قيم��ا إ�� تر�ليون دوالر، وتوف�� مز�د من التمو�الت 

مل�شآت األعمال �� ش�� أنحاء العالم". 

نيلز ��لينغ

Nils Behling

مؤسس "تر�دتيك" ومديرها املا��
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 مـــن أر�عـــة أوجـــھ ملعا��ـــة الفجـــوة التمو�ليـــة �ـــ� ســـوق تمو�ـــل التجـــارة 
�

يق�ـــ�ح املنتـــدى االقتصـــادي العال�ـــ� حـــال
رت بــــ١٫٥ تر�ليـــون دوالر �ـــ� عـــام ٢٠١٧، أال و�ـــ�: بنـــاء القـــدرات التنظيميـــة ا��ليـــة، 

ـــِدّ
ُ
وسالســـل اإلمـــداد، ال�ـــ� ق

و�طـــالق مبـــادرة إقليميـــة ��ـــذا الشـــأن، ومواءمـــة ا��ـــوارات التنظيمية الدولية مـــع احتياجات أ��ـــاب العالقة، 
وأخ�ً�ا تنمية ا��لول ا��ديدة واملبتكرة. 

و�ضيـــف املنتـــدى �ـــ� تقر�ـــر "دور القوان�ن واللوائح �� تمو�ل التجارة الدو��: حالة املصارف املراســـلة" الصادر �� 
 مـــن ابتـــ�ار حلـــول جديـــدة لتمو�ـــل التجارة وسالســـل اإلمداد، ال ســـيما من خالل توظيف 

ً
عـــام ٢٠١٧: "ال بـــد أوال

التكنولوجيا وا��دمات املالية للمؤسسات غ�� املصرفية".

إن إشراك مزودي ا��دمات املالية من غ�� املصارف مرتكٌز أسا���ٌّ لتوسيع القدرة العاملية ع�� تمو�ل التجارة 
وسالسل اإلمداد، وطبًقا ��موعة بوسطن االس�شار�ة، فقد �انت ثمة أصول عاملية ُمَدارة بقيمة ٧٩٫٢ تر�ليون 

 ١٢ قـــدره  بارتفـــاع   ،٢٠١٧ عـــام  �ـــ�  دوالر 
ْزر �س�� 

َ
ب ن

ْ
باملئة ع�� أساس سنوي، وجل

مـــن هـــذه األصول إ�� ســـوق تمو�ل التجارة 
فجوتـــھ  لســـد  أك�ـــ�  بـــل  �افًيـــا  ســـي�ون 
صعًبـــا  ل�ـــس  ذلـــك  وتحقيـــق  التمو�ليـــة، 
للغاية بالنظر إ�� انخفاض مخاطر تمو�ل 
ســـنوي  نحـــو  ع�ـــ�  يظهـــره  الـــذي  التجـــارة 

ال��ل التجاري لغرفة التجارة الدولية.

ع�ـــ�  ا��اطـــر  توز�ـــع  زال  مـــا  ذلـــك،  ومـــع 
ح�ـــ�  املصرفيـــة  غ�ـــ�  املاليـــة  املؤسســـات 

أيامنا هذه ممارسة نادرة.

ا، لكـــن مـــع فـــْرض مز�ـــد مـــن 
ً
توز�ـــع مخاطـــر التجـــارة �ان يوًمـــا مـــا �ســـيط

املتطلبـــات التنظيميـــة الصارمـــة وقواعـــد رأس املال أصبح هذا األســـلوب 
م التكنولوجيا فرًصا واعدة لتجـــاوز هذه الصعو�ات  قـــِدّ

ُ
صعـــب املنـــال. وت

واســـتحداث مصدر جديد ومحتمل للســـيولة ع�� هيئة مســـ�ثمر�ن ُجُدد 
من غ�� املصارف.

شون إدواردز

Sean Edwards

�ـــ�  القانو�ـــي  القطـــاع  ورئ�ـــس  الدوليـــة  التجـــارة  تمو�ـــل  رابطـــة  رئ�ـــس 
"إس.إم.�ي.���" - أورو�ا.

الوجه المَتجّدد لنموذج
"جلب الفرص

وتوزيع المخاطر"
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و�س�ب تنظيمات ما �عد األزمة املالية العاملية، حاولت املصارف قدر املستطاع أن تبقي مراكزها املالية خفيفة 
ل  َمِوّ

ُ
ة �ان م��ا تمو�ل سالسل اإلمداد، الذي ت ا ِعدَّ

ً
لت لذلك طرق لتحقق �سبة ُمْرضية �� حشد مواردها، وتَوسَّ

م املصارف اإلطار  قِدّ
ُ
الشر�ات بموجبھ عمليات سالسل التور�د ا��اصة ��ا من خالل أرصد��ا النقدية، فيما ت

ـــَوِرّط جزًءا مـــن أموالها �� هذا 
ُ
والب�يـــة لهـــذا النـــوع مـــن التمو�ـــل، محققـــة بذلك م�اســـب ع�� الطر�ـــق دون أن ت

التمو�ل. 

ا، ثم ت�يع   للتور�د والتصدير بوصف املصرف ُمْقِرًضا رئ�ســـي�
ً

ْعـــِرض املصـــارف أمـــام الشـــر�ات تمو�ـــال
َ
وَدَرَج أن �

ْدَ�� بالتضامن 
ُ
حصًصا من هذا القرض إ�� مؤسسات مصرفية أخرى لتقاسم مخاطره. وهذه العملية، ال�� ت

ْقِرض�ن الثانو��ن الســـتحداث 
ُ
��م من فرض رســـوم ع�� امل

ّ
ـــا إ�ـــ� املصارف، وتَمِك  إضافي�

ً
أو التوز�ـــع، تجلـــب دخـــال

املعاملة املصرفية. 

إال أن هذه املمارســـة التوز�عية مقتصرة ع�� نحو رئ���ـــ� ع�� القطاع املصر�� نفســـھ دون إشـــراك مس�ثمر�ن 
مـــن خارجـــھ، الذيـــن يحملـــون مفتاح الدخـــول إ�� الــــ٧٩٫٢ 
تر�ليـــون دوالر، وذلـــك �ســـ�ب غيـــاب الب�يـــة املعيار�ـــة ال�� 
ـــن مـــن توز�ـــع أحمـــال القـــروض ع�ـــ� جمـــع غف�ـــ� مـــن 

ّ
تَمِك

املس�ثمر�ن.

لكن ثمة ���ء ما يلوح �� األفق.

فالدافـــع نحـــو اســـتحداث وابتـــ�ار حلـــول جديـــدة لتمو�ل 
التجـــارة وسالســـل اإلمـــداد ع�� امتداد الســـنوات املاضية 
أســـفر عمـــا �ســـ�� بمنظومـــة التكنولوجيا التجار�ـــة، ال�� 
��دف إ�� حل مشـــكالت القطاع، من خالل إدارة الوثائق 
وخطابـــات  الالورقيـــة،  واملعامـــالت  ـــا،  إلك��وني� التجار�ـــة 
االعتمـــاد املصر�ـــ� الرقميـــة، وتكنولوجيـــا أوامـــر الشـــراء 

و�والص ال��ن ودف�� األستاذ املَوزَّع.

هـــذه املبتكـــرات تحمـــل �ـــ� طيا��ـــا فرًصـــا واعـــدة لت�ســـ�� 
ُمـــن 

ْ
ك

َ
معامـــالت تمو�ـــل التجـــارة وا��ـــد مـــن ت�اليفهـــا، وت

الفرصـــة األك�ـــ� �� منصـــات توز�ع األصـــول التجار�ة، ال�� 
��ِ�ـــ� مز�ًدا من القـــدرات التمو�لية، وتمك�ن 

ُ
بإم�ا��ـــا أن ت

املصـــارف مـــن َمـــّد شـــبكة توز�ـــع ا��اطـــر إ�ـــ� املســـ�ثمر�ن 
األفراد. 

� سي�ون �� مص��ة جميع الالعب�ن املالي�ن، إال أن املستفيد األك�� هنا مصارف التنمية متعددة  وهذا التغ�ُّ
 أقل من 

ً
األطراف، ال�� ��دف إ�� توف�� فرص التمو�ل للشر�ات ا��رومة منھ �� الدول النامية، ولد��م أصوال

املصارف التجار�ة لالســـ�ثمار �� منصا��م التكنولوجية. واســـ�ثمار مصارف التنمية �� التكنولوجيا التجار�ة 
��ا من مضاعفة قدر��ا ع�� التمو�ل والوصول دون حاجة إ�� �غي�� نموذج عملها. 

ّ
يَمِك

وقد بدأت املؤسسات الدولية املعنية بالتنمية �� إشراك املس�ثمر�ن األفراد، ولدينا �� هذا السياق املؤسسة 
شـــاَركت أخ�ً�ا مع شـــركة 

َ
الدوليـــة اإلســـالمية لتمو�ـــل التجـــارة، عضـــو مجموعة البنك اإلســـالمي للتنمية، ال�� �

"فيدير�تد إنفستورز" إل�شاء صندوق سيادي لتمو�ل تجارة الطاقة، وس��يد املؤسسة من خاللھ التمو�الت 
ا��اصة ليجري اس�ثمارها �� محفظة معامالت تمو�ل تجارة الطاقة. 

�ـــ�  األعمـــال  م�شـــآت  ازدهـــار  شـــر�ان  اإلمـــداد  التجـــارة وسالســـل  تمو�ـــل 
متطلبـــات  لدعـــم  التمو�ـــل  مجتمـــع  �عـــاون  مـــن  منـــاص  وال  مجتمعاتنـــا، 
ع ع�� املصارف أن �غتنم فرصة اإلفادة من 

ُّ
التنمية، ولتحقيق هذا التطل

التكنولوجيـــا الرقميـــة لز�ـــادة تمو�الت التجارة لتكـــون �� موقع الطليعة، 
ـــن الســـوق مـــن ��ـــ��� 

ّ
بوصفهـــا فئـــة األصـــول األك�ـــ� جاذبيـــة، وهـــذا يَمِك

قدرات املس�ثمر�ن الُبَدالء. 

داميان كووك

Damian Kwok

رئ�س إدارة محفظة التجارة ورئ�س التجارة وسالسل اإلمداد �� أس��اليا 
ونيوز�لندا والباسفيك

مجموعة أس��اليا ونيوز�لندا املصرفية ا��دودة
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دافع شركة "إ�سايت إنفستمنت"، �� ورقة �شر��ا �� شهر مايو من عام ٢٠١٨، 
ُ
ت

�عنـــوان "فرصـــة ال��يليـــون دوالر لتمو�ـــل التجـــارة"، عـــن إم�انية أن ت�ـــون أصول 
ا لتحســـ�ن   ومصدًرا هي�لي�

ً
 قوّ�ة

ً
 ِمْحَفظّيـــة

ً
تمو�ـــل التجـــارة وسالســـل اإلمـــداد أداة

عوائـــد املســـ�ثمر�ن األفـــراد، مـــع ارتبـــاط منخفـــض بفئـــات األصـــول التقليديـــة. 
ـــن النقـــدي  َ�ِسّ

ُ
وتضيـــف الشـــركة أن تمو�ـــل التجـــارة بإم�انـــھ أن يلعـــب دور "ا�

قص�ـــ� األجـــل للعوائد �ـــ� محافظ تمو�ليـــة مضمونة، والتفو�ضات االســـ�ثمار�ة 
باملئـــة  فـــإن ٢  ذلـــك،  العائـــد املطلـــق"، ومـــع  متعـــددة االئتمـــان، واســـ��اتيجيات 
فحســـب مـــن االئتمان ا��اص لديھ ال��امـــات ذات صلة بتمو�الت التجارة، وفًقا 

لرابطة إدارة االس�ثمار البديل "آيما". 

ل، وتحر�ـــر �امل القدرات التمو�لية للســـوق املســـ�ثِمر؛  وللُم�ِ�ـــ� �عمليـــة التحـــوُّ
ثمة شروط جوهر�ة ال بد م��ا �� هذا السياق:

َمتة االس�ثمار
ْ
ت

َ
أ

َعد مجموعة املهارات الالزمة لتوليد صفقات تمو�ل التجارة وسالسل اإلمداد، 
ُ
�

وفهم �عقيد املس�ندات القانونية؛ واحدة من أك�� عوائق دخول املس�ثمر�ن غ�� 
ـــر إ�ـــ� التقدم التكنولو�� �� الســـنوات األخ�ـــ�ة بوصفھ مفتاًحا 

َ
املصرفي�ـــن. وُ�نظ

لتحس�ن الوصول إ�� السوق؛ إذ بإم�ان منصات تمو�ل التجارة أن �شتمل ع�� 
ـــق معاي�ـــ� األهليـــة وتوج��ـــات ا��فظـــة،  مســـارات عمـــل ُمَحْوكمـــة تضمـــن تحقُّ
و�التا�ـــ� تمك�ـــن املســـ�ثمر�ن مـــن منـــح التمو�ـــالت الصائبـــة، والتنو�ـــع، واتخـــاذ 
القـــرارات ا��ماعيـــة �ـــ� فضـــاء تمو�ـــل التجـــارة، ودون خ�ـــ�ات متخصصـــة �� هذا 

ا��ال. 

التجـــارة  تمو�ـــل  �ـــ�  ـــا  "مصـــرف "إ�ش.إس.�ي.��ـــ�"، بوصفـــھ األول عاملي�
وسالســـل اإلمـــداد، يحتـــل مركـــًزا متقدًمـــا �ـــ� ��ـــ��� قـــوة التكنولوجيـــات 

حها األمان والتنافسية.
ْ
ا��ديدة �� �سر�ع عمليات التجارة، وَمن

ا،  و��نمـــا ُ�َعـــد تمو�ـــل التجارة من فئـــات األصول ا��اذبة للمصـــارف حالي�
مـــن بـــأن التكنولوجيـــا ســـتفتح البـــاب أمـــام املســـ�ثمر�ن مـــن غ�ـــ� 

ْ
فإننـــا نؤ

املصـــارف، مـــن خالل إزالة التعقيدات وهي�لة بيانات األصول األساســـية 
وجعلها ممكنة الوصول". 

سورات س�نغو�تا

Surath Sengupta

الرئ�س العال�� للمؤسسات املالية، و�دارة ا��افظ والتوز�ع

تمو�ل التجارة واملستحقات العاملية، "إ�ش.إس.�ي.���"

شروط
من أجل النجاح
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شفافية مخاطر االئتمان

بالنظر إ�� التنظيمات الصارمة ملبدأ "اعرف عميلك"، فإن املس�ثمر�ن يحتاجون 
َعرَّضون لهم، و�شـــمل هذا شفافية 

ُ
إ�� قدٍر عاٍل من الشـــفافية �شـــأن نظرا��م امل

ال.  ن املس�ثمر�ن أيًضا من تقدير العوائد ع�� نحو فعَّ
ّ

مخاطر االئتمان ال�� تَمك

م املســـتمر �ـــ� تكنولوجيـــا الـــذ�اء االصطنا�ـــ� ســـيُحوز ع�ـــ� دور �ـــ� هـــذا  والتقـــدُّ
املضمـــار. فع�� صعيد املســـ�ثمر�ن، �ســـتخدم حلـــول الذ�اء 
االصطنا�� خوارزميات لتقييم �َعرُّض العميل إ�� ا��اطر، 
ًعـــا للعوائد دقيقـــان. و�اإلم�ان 

ُّ
وتقـــدم �ســـع�ً�ا لألصـــول وتوق

ائتمانيـــة  تحليـــالت  تقديـــم  �ـــ�  االصطنا�ـــ�  الـــذ�اء  ��ـــ��� 
متقدمة، وَمْنح الدرجات، و�صدار التقار�ر عن الشر�ات �� 
ش�� أنحاء العالم، واإلفادة من البيانات املتنافرة الواردة من 
ؤ باألحداث  مصادرة متعددة �� تحس�ن جودة وتوقيت الت�بُّ

االئتمانية. 

التعاون

َمال) 
ْ

ك ا: الِتّ ا��هود التعاونية ب�ن املصارف والَفَنِتك (أو عر�ي�
تجـــري ع�ـــ� قدم وســـاق؛ باســـتفادة األو�� من الِبَ�ـــ� القائمة، 
والشب�ات، والقدرة ع�� التمو�ل؛ واشتغال الثانية �� تمك�ن 
ْعَ�ـــ�ة التكنولوجيـــة. و�لمـــا زاد انخـــراط أ��اب العالقة �� 

َ
امل

ا بأهدافها، 
ً
هذا املس��، و�انت ا��لول املطروحة أك�� ارتباط

م�ســـوب  فســـ��تفع  بي��ـــم؛  فيمـــا  املعلومـــات  ت 
َ

ـــوِرك
ُ

وش
الشفافية �� السوق. 

إن ا�ســـاع نطـــاق البحـــث عـــن منافـــع نمـــوذج "جلـــب الفـــرص 
وتوز�ـــع ا��اطـــر"، مق��ًنـــا بتعاظـــم االهتمـــام بتمو�ـــل التجارة 
وسالســـل اإلمـــداد بوصفهـــا فئة أصول للمســـ�ثمر�ن من غ�� 
جميعهـــا  التجار�ـــة؛  التكنولوجيـــا  قطـــاع  ونمـــو  املصـــارف، 

ق هذه الشروط.  ظروف مثالية لتحقُّ

"َرْدم الفجـــوة التمو�ليـــة �ـــ� ســـوق تمو�ـــل التجـــارة وسالســـل اإلمـــداد �ـــ� 
مســـألة تمو�ـــل امل�شـــآت الصغ�ـــ�ة واملتوســـطة، ولتحقيـــق هـــذا الغـــرض 
ْيل نحو 

َ
ســـتحتاج املصـــارف للوصـــول إ�� املســـ�ثمر�ن الُبَدالء مـــن ذوي امل

َ�ـــزَّأة، بوصفهـــا فئـــة أصـــول عاليـــة 
ُ
َمحافـــظ تمو�ـــل التجـــارة املتنوعـــة وا�

ا��ودة. ما سبق يتطلب تطو�ر حلول رقمية جديدة لتحز�م هذه ا��افظ 
�� صيغة ُمَمْعَ��ة ومقبولة لدى نطاق واسع من املس�ثمر�ن، وذلك ��دف 

تحقيق السرعة �� التنفيذ".

نيكوالس النجلوا

Nicolas Langlois

املديـــر العـــام، الرئ�ـــس العال�ـــ� للتوز�ـــع التجـــاري واملســـؤولية وتحســـ�ن 
�ة ع�� أساس ا��اطر َر�َّ

ُ
األصول امل

أخصا�ي خطابات ضمان ومعامالت مصرفية

مصرف "ستاندارد �شارتارد".
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خاتمة
القيـــود التنظيميـــة ا��يطـــة بقطـــاع تمو�ـــل التجـــارة وسالســـل اإلمـــداد 
ها فست�ون أنصاف حلول ل�س 

َ
ل

ُ
�

ُ
باقية، و�ن آتت املفاوضات ا��ار�ة أ

إال. �� هذه األثناء �ســـ�يقظ املســـ�ثمرون من غ�� املصارف ع�� فرص 
للعوائـــد  مَحّســـًنا  بوصفـــھ  إم�اناتـــھ  ع�ـــ�  و�تعرفـــون  التجـــارة  تمو�ـــل 

االس�ثمار�ة. 

أمـــا املصـــارف ف�ـــ� تـــوزع أصولها ع�� الســـوق الثانو�ـــة، و�ل ما تحتاجھ 
هـــو َمـــّد غطـــاء التوز�ع إ�� خـــارج القطاع املصر��، و�ُ�ْســـن الطالع فإن 

املنصات التكنولوجية قد جاءت لتلبية هذا الغرض. 

و�ن تَحّققت جميع شروط نمو نموذج "جلب الفرص وتوز�ع ا��اطر" 
ـــا ونوًعـــا، فـــال بـــد أن ي�ـــون ا��ـــل املطـــروح هـــو ا��ـــل املوثـــوق لـــدى  م�

َ
ك

السوق. 

ت أيام االعتماد ع�� التمو�ل من موجودات 
َّ
وح�� ذلكم ا���ن، لر�ما َول

امل�شأة املالية.

11



www.tradefinancedistribution.com

بالتعاون مع


