
توجيه العمالء خالل فترة الجائحة
كيف ميكن لبنك سويسري خاص يعتمد على العالقات الشخصية أن يواجه وباًءا 
عاملَيًا؟ سألنا آرنو لوكلري، الشريك يف بنك لومبارد أودييه، وكبري موظفي اخلدمات 

املصرفية اخلاصة سمية احلسوسي.

كيف كان عام ٢٠٢٠ بالنســـبة 
لعمالئك؟

هـــذا  يكـــن  لـــم  لوكليـــر:  أرنـــو 
العـــام كمـــا كنا نتخيـــل، ولكن 
مـــن املفارقـــة أنه قـــد قّربنا من 
تدفعنـــا  فاألزمـــات  عمالئنـــا. 
علـــى  التركيـــز  نحـــو 
بالنســـبة  األهـــم  األشـــخاص 
وأحبائنـــا.  أســـرنا  وهـــم  لنـــا 
وفـــي األســـاس، يمثـــل دورنـــا 
إلـــى  املشـــورة  تقديـــم  فـــي 
وأســـرهم  عمالئنـــا 
ومرافقتهـــم، واالســـتثمار في 
مدخراتهم على املدى البعيد. 
وأثناء فترة اإلغالق كان أمام 
الوقـــت  مـــن  مزيـــًدا  العمـــالء 
للتفكيـــر؛ فلقـــد أمضـــوا وقتـــًا 
أطول في التحدث إلينا. وفي 
مـــرة  وألول  األحيـــان  بعـــض 
عبـــر  بيوتهـــم  إلـــى  دخلنـــا 
كان  وقـــد  الفيديـــو.  مكاملـــات 
يقدمـــون  املصرفيـــون 
تحديثـــات يوميـــة. وفي ذروة 
األزمـــة، شـــاركنا  توقعاتنـــا: 
هنـــاك  ســـيكون  اصمـــد، 
انتعـــاش على املـــدى القصير. 
ولقـــد أثبت تحليلنـــا أننا كنا 
محقني. وبشـــكل عام، شهدت 
محافـــظ العمـــالء فـــي منطقـــة 
التعـــاون  مجلـــس  دول 
ـــا مـــن أدنـــى  الخليجـــي تعافًيّ
مـــارس،  فـــي  مســـتوياتها 
منطقـــة  فـــي  اآلن  وأغلبهـــا 
إيجابيـــة١. لقـــد تجـــاوز بنـــك 

لومبارد أكثر من أربعني أزمة 
مالية في تاريخه الذي يرجع 
ني. فنحن نمثل القوة 

َ
إلى قرن

الحقيقـــة  وهـــي  واالســـتقرار، 
الضـــوء  تســـليط  تـــم  التـــي 
عليهـــا عندمـــا أعـــادت وكالـــة 
فيتـــش التأكيد على تصنيف 
 (-AA) مجموعتنا االئتماني
املاضـــي.  مـــارس  فـــي 
وباعتبارهـــا واحدة من أقوى 
الرأســـمالية  املجموعـــات 
مســـتوى  علـــى  املصرفيـــة 
مـــن  اســـتفدنا  فقـــد  العالـــم، 
إلـــى  املســـتثمرين  هـــروب 
املـــالذات االقتصاديـــة اآلمنـــة، 
وخاصة في الشرق األوسط. 
كيـــف كان أداء نهـــج التمويـــل 
اإلســـالمي الخـــاص بـــك أثناء 

الجائحة؟

هنـــاك  الحسوســـي:  ســـمية 
بعـــض األدلة التي تشـــير إلى 
أن تكليفنـــا الخاص بااللتزام 
بأحـــكام الشـــريعة يســـهم فـــي 
الحفاظ على رأسمال العمالء 
شـــهد  فقـــد  فائقـــة.  بطريقـــة 
بتطبيـــق  املتـــوازن  تكليفنـــا 
انخفاًضـــا  الشـــريعة  أحـــكام 
أقل في منتصف شـــهر مارس 
التقليـــدي  بتكليفنـــا   

ً
مقارنـــة

القائم على الدوالر األميركي، 
تعافـــى  الوقـــت  ذلـــك  ومنـــذ 
بشـــكل أكثـــر قـــوة؛ بينمـــا قـــد 
عاد بنسبة ٩٫٤٦٪ منذ بداية 
العام حتى تاريخه في نهاية 

أغســـطس٢ أعتقد أن مستوى 
التمويـــل  بـــني  التوافـــق 
أمـــر  واالســـتدامة  اإلســـالمي 
الضـــوء  تســـليط  يســـتحق 
شـــهدت  وقـــد  أيضـــا.  عليـــه 
اإلســـالمي  التمويـــل  أســـهم 
عاًما قوًيا، األمر الذي يعكس 
الخدمـــات  اســـتبعاد  جزئيـــًا 
فـــي  يشـــير  ولكنـــه  املاليـــة، 
األســـاس إلـــى االنحيـــاز تجاه 
عاليـــة  جـــودة  ذات  شـــركات 
قويـــة  بأســـس  تتمتـــع 
وميزانيـــات عامـــة قويـــة. كما 
أن تحليلنـــا الواســـع النطـــاق 
لالســـتدامة ينظر فيما ما هو 
العمـــل  ممارســـات  مـــن  أبعـــد 
بغـــرض تقييـــم نمـــاذج أعمال 
الشـــركات. ومـــا مـــدى قابليـــة 
الشـــركات للتكيـــف؟ وإلـــى أي 
مدى أصبحت هذه الشـــركات 
مستعدة ملواجهة التحديات، 
ا  سواء كان هذا بمثابة تحدًيّ
أو  االســـتدامة،  يواجـــه 
سلســـلة  أو  الجائحـــة 
اإلمـــدادات؟ ولقـــد أظهـــر هـــذا 
هـــذا  أهميـــة  مـــدى  العـــام 

التحليل.
مـــاذا تتوقع لألشـــهر األخيرة 

من عام ٢٠٢٠؟

أرنو لوكلير: نتوقع انتعاشًا 
مســـتمرًا، ولـــو بوتيـــرة أبطـــأ 
 / مايـــو  فـــي  عليـــه  كان  ممـــا 
الجـــزء  أن  حيـــث  يونيـــو، 
قـــد  العمليـــة  مـــن  "الســـهل" 

العوامـــل  ومـــن  مضـــى. 
الصـــدد  هـــذا  فـــي  الرئيســـية 
الوبـــاء  مكافحـــة  تحســـني 
السياســـات.  دعـــم  ومواصلـــة 
احتمـــاالت  أن  ونعتقـــد  كمـــا 
اإلقفـــال  عمليـــات  تجـــدد 
منخفضـــةـ ـ مـــا دامت معدالت 
الوفيات منخفضةــ مع تحول 
أكثـــر  تدابيـــر  نحـــو  النهـــج 
الناحيـــة  مـــن  اســـتهدافًا 
فـــإن  ذلـــك  ومـــع  الجغرافيـــة. 
إلعـــادة  الجزئيـــة  الطبيعـــة 
الفتـــح تعنـــي أن االقتصـــادات 
لن تستعيد كامل قدرتها إلى 
علـــى  القضـــاء  يتـــم  أن 
الفيروس. وفي إطار املحافظ 
كنـــا  للعمـــالء،  االســـتثمارية 
عمليـــة  تكييـــف  علـــى  نعمـــل 
األصـــول  تخصيـــص 
الفتـــرة  مـــع  االســـتراتيجية 
املســـتقبلية ملا بعد الجائحة، 
مع تخصيص مســـتقل جديد 
وتخصيـــص  للصـــني؛ 
االتجاهـــات املواضيعيـــة بمـــا 
فـــي ذلـــك التركيبة الســـكانية، 
والرقمنـــة؛  املنـــاخ،  وتغيـــر 
والعقـــارات؛ والذهـــب. نعتقـــد 
ســـوف  األمـــور  هـــذه  أن 
تســـاعدنا فـــي اغتنـــام فـــرص 
دون  الغـــد،  فـــي  االســـتثمار 

الحاجة إلى زيادة املخاطر.

كتـــب هـــذا النص في األصـــل باللغة 
اإلنجليزية وتمت ترجمته.

مادة إعالنية

آرنو لوكلير، الشريك في بنك لومبارد أودييه، و سمية الحسوسي كبير موظفي الخدمات املصرفية الخاصة
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