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editorial

مبناسبة  شهر رمضان املبارك، 
يرسين أن أتقدم  بالتهنئة لجميع موظفي 
البنك  راجياً من املوىل عز وجل أن يتقبل 

منا ومنكم صالح األعامل، مترضعني إىل 
الله أن يجنب البالد والعباد كل مكروه.   
تشهد الساحة السياسية واالقتصادية يف 

اليمن العديد من التطورات التي خلقت 
مزيداً من التحديات االقتصادية أمام 

املؤسسات، و لعل أبرز تلك التطورات 
والتحديات املخاطر االقتصادية املتولدة 

عن نقص املشتقات النفطية والطاقة 
الكهربائية.

و بالرغم من أن القطاع املرصيف قد نال 
نصيباً وافراً من هذه األزمة. إال أننا يف 

كاك بنك وبجهود الجميع ما زلنا نواجه كل التحديات والعقبات 
لالستمرار يف تقديم أفضل الخدمات واالنتشار واالقرتاب من العمالء 

والناس.
 يف البنك قصة نجاح تضاف إىل قصص نجاحه الكبرية والكثرية التي 

كانت أرسة البنك ورائها دوماً بالتخطيط الدقيق والتنفيذ املتقن، 
وروح املبادرة واإلبداع التي اتسمت بها هذه األرسة دوماً، قصة تحيك 

اقرتابنا من املجتمع، وتواجدنا يف كل مكان يف بالدنا الحبيبة، ومن 
خالل فروعنا املتطورة، ننظر بعني التنمية، ونعمل مببدأ وطني، فبنك 
وطني له الحضور األكرب يصبح تواجده جزءاً من واجبه نحو مجتمعه.

تواجدنا عرب أكرب شبكة فروع مرصفية يتطور نوعياً جنباً إىل جنب 
مع التطور كمياً، ومن هذا املنطلق فقد عرب كاك بنك   عن امتنانه 

لتفهم عمالئنا طبيعة التحديات التي ظهرت مؤخراً يف الخدمات جراء 

انقطاع التيار الكهربايئ عن أماكن الرصافات اآللية، 
وانعدام مادة الديزل. ونحن نعمل خالل الفرتة 

املاضية لتجاوز تلك التحديات مبا، وتوفري الخدمات 
للعمالء بصورة مرضية، و نؤكد التزامنا الراسخ 

والثابت لخدمة العمالء عىل أفضل صورة ممكنة 
وفقاً ألعىل معايري خدمة العمالء من خالل سعينا 

إىل طرح كافة الخدمات الجديدة  وتلبية كافة 
احتياجات العمالء بأسهل وأرسع الطرق لتحقيق 

هدفنا املتمثل يف رفع مستوى رضا العمالء. 
يحل علينا الشهر الكريم لهذا العام وبالدنا متر 
بظروف سياسية استثنائية ادت إىل املزيد من 

التدهور يف الوضع االقتصادي املعييش للمواطن 
وأثقلت كاهله، مام يستدعي البنك القيام بدوره 
الوطني يف مد يد العون واملساعدة يف الحد من 

التدهور االقتصادي. 
 إن كاك بنك،  وإنطالقاً من مسؤليته االجتامعية ودوره الريادي يف 

خدمة املجتمع، نفذ العديد من الربامج واملشاريع الخريية والتنموية، 
والتي تستهدف العديد من املجاالت، كالتعليم والصحة والرياضية 

وغريها.
أود أن أنتهز هذه الفرصة ألعرب عن خالص شكري وتقديري 

لجميع موظفي البنك عىل والئهم وتفانيهم يف العمل. ونتطلع إىل 
حقبة جديدة خإلىة من األزمات، مليئة بالعمل والعطاء ومواجهة 
التحديات، وإن تسلحنا بالقيم واملبادئ  املهنية واالحرتام والنزاهة 
والرشاكة واملصداقية والعمل بروح الفريق الواحد  سوف يساعد 

دون شك يف تحقيق األهداف املنشودة بكفاءة واقتدار.. 
نتمنى أن يكون هذا الشهر الفضيل خامتة ملآيس وطنا الحبيب، 

العزيز علينا جميعا... 

هدفنا تلبية احتياجات العمالء 

اإلفتتاحية

منصر صالح القعيطي
رئيس مجلس اإلدارة
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املؤسسة املالية  الرائدة 

تقديم الخدمات املرصفية واملالية املتنوعة 

ذات الجودة العالية باستخدام أفضل األنظمة 

اإلدارية  والتقنية مبهنية عالية من خالل شبكة 

واسعة لقطاعات األفراد والرشكات واملؤسسات 

مبا يسهم يف تنمية االقتصاد املحيل

- العمل بروح الفريق الواحد.

- االهتامم باملوارد البرشية وتنمية قدراتها.

- تنمية املجتمع. 

- العميل محور اهتاممنا.

- السعي املتواصل للتميز.

www.cacbank.com.ye

نهنيء عمالئنا بمناسبة 
شهـر رمضـان المبـارك 
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يطيب يل مبناسبة شهر رمضان املبارك أعاده الله علينا وعليكم وأمتنا اإلسالمية بالخري 
واليمن والربكات، أن أتقدم لجميع موظفي كاك بنك والشعب اليمني بأحر التهاين والتربيكات. 

إن الظروف السياسية التي متر بها البالد قد تركت آثارها السلبية عىل جميع القطاعات االقتصادية 

واالجتامعية األمر الذي أدى إىل ارتفاع نسبة البطالة, ونزوح املستثمرين، وإغالق العديد من 

املشاريع, وتردي مستوى الخدمات األساسية من نقص حاد يف الطاقة الكهربائية، وامدادات مياه 

الرشب، واملشتقات النفطية، األمر الذي أصاب االقتصاد مبا يشبه الشلل. 

إن كل ذلك أدى إىل تدهور األحوال املعيشية للمواطنني، وأرض بحياتهم وبأمنهم االجتامعي   

بشكل مل يسبق له مثيل. كام أن غموض املشهد السيايس واستمرار األوضاع بالتدهور سيؤدي حتامً 

إىل انهيار اقتصادي إذا مل تقم أطراف األزمة السياسية بتحكيم لغة العقل واملنطق وتقوم جميع 

األطراف باستشعار هذا الخطر وتتحمل واجباتها نحو املواطن. 

لقد أصبح البنك صاحب املرتبة األوىل يف عدد العمالء واألول يف عدد الفروع املرصفية، وتأيت جهودنا 

لتسهيل وصول عمالئنا إىل خدماتنا من خالل توسيع شبكة فروعنا عىل رأس أولوياتنا. يف العام 

2015 من خالل اعتامد قطاع األفراد وتطبيقه لخطة مدروسة النتشار قنوات التوزيع التي متكن عربها من إتاحة الخدمات 

واملنتجات املقدمة لعمالئه يف كافة فروع ومكاتب البنك املنترشة يف عموم محافظات الوطن البالغ عددها ) 82 ( فرعاً ومكتباً، 

منها أقساماً مخصصة للسيدات، كام قمنا بإضافة )38( جهازاً رصافاً آلياً جديداً ليصل مجموع أجهزة الرصف اآليل إىل )178( 

جهازاً يف جميع أنحاء الجمهورية، تعمل عىل مدار الساعة يف خدمة العمالء، مام جعل قطاع خدمات األفراد من أهم وأبرز 

القطاعات الحيوية والفاعلة التي ساهمت يف تعزيز االستدامة والثبات االسرتاتيجي للبنك رغم االوضاع االمنية وتقلبات السوق 

املرصفية التي عصفت بالبالد منذ العام 2011م .

 سنعمل جميعاً عىل زرع ابتسامة الرىض األكرب واألكرث عىل وجوه عمالئنا و املواطنني جميعاً، فهذا الرصح املرصيف االقتصادي 

اليمني العمالق بني وتوسع عىل أساس متني بالعالقة مع الناس وثقتهم ووالءهم له.

إن اتفاق معظم العمالء  عىل متيز خدماتنا، ونجاح خطط انتشارنا وتوسعنا، واستمرارهم يف التعامل بالبدائل اإللكرتونية يعطي 

التأكيد تلو التأكيد عىل أن استثامر البنك يف كل ذلك، ويف املورد البرشي املهني واملميز الذي يديره ويشغل كل هذا ، ومثار تلك 

النجاحات وهذا التفوق الريادة عىل املستويات املحلية واإلقليمية والعاملية. 

التقت األفكار الخالقة، والتنفيذ املتقن لرنى فروعاً مرصفية متثل املستقبل، مسلحة بالتقنيات الجديدة، فوصلنا إىل مستويات 

رضا عن كاك بنك سنظل دوماً نسعى إىل أكرث منه، وسيظل كل فرد يف أرسة كاك بنك يبذل جهده لنواصل تسنم القمم، 

واالعتزاز بالقيم. 

ويف الختام أمتنى للجميع صوماً مقبوالً وذنباً مغفوراً

وكل عام وأنتم بخري.

والثبات االستراتيجي

كلمة الرئيس التنفيذي

 صالح صادق  باشا

promote sustainability and

strategic stability
I am pleased to mark the holy month of Ramadan and  wish that   Allah return it upon you, Islamic nation with 
well and blessings   , to present the staff of CAC Bank of Yemen and the people my  warmest congratulations 
and blessings..

The political circumstances in the country have left negative effects on all economic and social sectors, which has 
led to high unemployment, and the exodus of investors, and the closure of many projects, and the deterioration 
of the level of basic services of an acute shortage of electric power, drinking water supply, and oil derivatives, 
which hit the economy, similar to paralysis..

All this has led to the deterioration of the living conditions of citizens, and damaged the lives and social security 
has been unprecedented. The ambiguity of the political scene and the continued deterioration of the situation 
will inevitably lead to economic collapse if the parties to the political crisis do not judge    language of reason 
and logic instead of arbitraration  and all parties to remote Sensing this danger and assume their duties towards 
the citizens..

The bank has become the owner of the first rank in the number of customers and the first in the number of bank 
branches, come our efforts to facilitate the access of our services to our customers by expanding our branch 
network is our top priority. In 2015 through the adoption of individual sector and apply it to deliberate plan 
to spread the distribution channels that enable through the availability of services and products offered to its 
customers in all branches and offices of the bank spread across the provinces of the country of )82( branches and 
offices, which are reserved for women sections, as we have added ) 38( device ATMs new for a total of ATMs 
to )178( device in all parts of the Republic, working around the clock customer service, making individuals 
services sector of the most important and the most vital sectors and actors that contributed to the promotion of 
sustainability and strategic stability of the bank, despite the situation security and banking market volatility that 
gripped the country since the year 2011.

We will work on all sow the biggest smile and most satisfaction on the faces of our customers and all citizens, 
this economic edifice Yemeni banking giant built and expanded on a solid basis of the relationship with the 
people and their trust and loyalty to him.

Most of the customers’ agreement on the excellence of our services, and the success of our deployment plans and 
expansion, and continuing to handle electronic alternatives gives assertion after assertion that the bank invest in 
all of this, and in the human and professional distinctive supplier which is managed and operated all of this, and 
the fruits of those successes and this superiority leadership at local levels and regional and global.
Met with creative ideas, implementation masterly to see bank branches represent the future, armed with new 
technologies, Vouselna to levels of satisfaction with CAC Bank will continue to always seek more of it, and will 
continue to everyone in the family CAC Bank is making effort to continue the assumption of the peaks, and 
cherish values.

In conclusion, I wish everyone a fast, and an acceptable sin forgiven
Happy new year.

Chief Executive Officer

Salah Sadiq Pasha

تعزيز االستدامة
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ألقى األخ املهندس خالد عيل عبد املغني 
مدير االئتامن الزراعي بالبنك محارضة يف املركز 

اليمني للبيئة يف جامعة صنعاء بعنوان )متويل 

بنك التسليف الزراعي للجمعيات الزراعية واألفراد 

واملرأة الريفية بكافة القروض امليرسة( بحضور 

ممثلني لـ40 جمعية زراعية من مديريتي همدان 

وبني مطر وعدد من الخريجني والخريجات من 

مختلف التخصصات يف الجامعة وخاصة خريجي 

الزراعة وبحضور األستاذ الدكتور عبدالله بابقي 

مدير مركز البيئة اليمني، والدكتور سعد الحوصيل 

منسق املرشوع بني منظمة الفاو مكتب اليمن 

و الجمعيات، والدكتور نارص فضل صالح  مدير 

املرشوع، وعدد من األساتذة واألخوات املختصني 

يف مركز البيئة، وعدد من املهتمني. تناول املهندس 

خالد عبد املغني يف محارضته مقدمة عن البنك 

وتاريخة ونشاطه ثم تطرق إىل التعريف بكافة 

القروض امليرسة التي مينحها البنك للمزارعني 

والجمعيات الزراعية ورشوط منح هذه القروض 

وآليات التنفيذ وكافة اإلجراءات للمنح، كذلك 

تطرق إىل األسإلىب الحديثة للري للحفاظ عىل 

املياه واآلليات التكنلوجية الحديثة املتبعة يف 

العديد من الدول لزراعة مختلف املحاصيل، ومنها 

تكنلوجيا الطاقة البديلة )الطاقة الشمسية( وتناول 

تجربة البنك لهذا النوع من القروض امليرسة والتي 

قام البنك بتمويل العديد من املزارع مبضخات 

الطاقة الشمسية، كذلك تناولت املحارضة ملحة عن 

االبتكارات الحديثة يف اإلقراض الزراعي وقروض 

املرأه الريفية واستمع إىل األسئلة من الحضور ورد 

عليها.

 ويف ختام املحاظرة، تم االتفاق مع املسئولني يف 

املركز البيئي ومندويب منظمة الفاو واملختصني 

عىل البدء باستقبال طلبات الجمعيات واملرأة 

الريفية التي ستقدم للبنك وفق دراسات معدة من 

املختصني للبدء بعملية اإلقراض الزراعي التنموي 

والريفي.

متويل اجلمعيات الزراعية والأفراد 
واملراأة الريفية بكافة القرو�ض املي�شرة

البدء بعملية اإلقراض الزراعي التنموي والريفي

كاك بنك

أقام كاك بنك حفل تكريم لنائب الرئيس 
التنفيذي لقطاع العمليات املرصفية األستاذ/ 

محمد مصطفى الشيخ،  تقديراً لجهوده 

يف املساهمة يف تطوير األداء املرصيف يف 

البنك وفق أسس علمية ومهنية متوامئة 

مع أساسيات املؤسسات املرصفية العاملية، 

والتي مكنت البنك من اعتالء مراتب الريادة 

املرصفية، وأشاد الرئيس التنفيذي األستاذ/ 

صالح باشا يف كلمته بحفل التكريم بالدور 

الفعال والبصمة الواضحة التي قام بها 

األستاذ/ محمد مصطفى يف البنك 

البنك يكرم نائب الرئي�ض التنفيذي لقطاع 
العمليات امل�شرفية

تكريمأخبار

رغم الظروف الصعبة التي متر بها البلد، مؤكداً 

أن األستاذ/ محمد مصطفى لعب دوراً كبرياً يف 

إدارة األزمة الخارجية األخرية وتغطية األرصدة 

يف جميع البنوك الخارجية، ومترير العديد من 

العمليات املرصفية، ويف سابقه ودليل عل متيز 

البنك،  ومن جانبه أشاد نائب الرئيس التنفيذي 

لقطاع العمليات املرصفية يف كلمة له بالحفل 

بالتطور الكبري واملستمر للبنك وبدور األستاذ 

محمد مصطفى ووصفه لليمن بأنها بلده األم، 

وأكد أن  قطاع العمليات املرصفية يعترب من 

الدعائم األساسية لنجاح العمل املؤسيس يف 

البنك،  والذي أصبح بفضل قياداته الرشيدة 

مرصفاً ناجحاً، ،يف اإلحتفال تم تكريم األستاذ/ 

محمد مصطفى بالتكريم الالئق من األستاذ/ 

الرئيس التنفيذي وقيادة البنك.

حرض الحفل كال من:

األستاذ/ أحمد املضواحي - مستشار رئيس البنك

األستاذ/ يحيى الكبيس - نائب الرئيس التنفيذي 

لقطاع املخاطر

األستاذ/ عبدالله الديلمي- مساعد نائب الرئيس 

التنفيذي لقطاع العمليات املساندة

وعدد من موظفي قطاع العمليات املرصفية.
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PI I

 Payment Quality Report
Monthly STP-RATE

STP Non-STP
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STP Analysis
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Client: COOPERATIVE AND AGRICULTURAL

S.W.I.F.T. Code: CACBYE

Evaluated period: 01/05/2015 through 29/05/2015

Payments breakdown Items %

Total S.W.I.F.T. Messages 145 100,00%

Total Non-STP 1 0,69%

Total STP 144 99,31%

MT10N Non-STP 0 0,00%

MT10N STP 84 100,00%

MT20N Non-STP 1 1,64%

MT20N STP 60 98,36%

Non-STP Code  1 Explanation Items

FE03  Only Codeword BNF or INS allowed 1

1 Only TOP-9 non-STP codes are shown.

 Please note this Quality Report is a complimentary information tool only. It does not supersede the information provided in our invoice
 In case of any discrepancies between the numbers stated in our invoice and this Quality Report the information given in the invoice prevails.
 For any questions please contact us at fi.transactionalinquiries@commerzbank.com.

Financial Institutions: Partnership meets expertise

يعترب بنك كومرز املانيا من البنوك العاملية ذات 
التصنيف التقدم فمحليا يعترب ثاين بنك يف املانيا 

وعامليا يعترب 21، ويعترب هذا البنك من البنوك 
ذات االنتشار االوسع عامليا فلديه عدد كبري 

من الفروع حول العامل، ومقره الرئييس املانيا 
فرانكفورت، وعليه فقد تلقى االستاذ/ عبدالرحمن 
عباد مدير إدارة العالقات الدولية  رسالة من قبل 

كومرز بنك تشيد بالتواصل واالتصال املستمر 
واملبارش بشكل دوري إليفائهم بكافة التطورات 

واملستجدات اوال بأول،

واعالمهم وإبقائهم يف الصورة فور حدوث أي 
جديد يف العالقات بني املؤسستني، وكذا اشار 

االمييل باملستوى الكبري من الحرفية واالهتامم 
بالعمل املرصيف، وقد اعربوا بأنهم فخوريني 

مبستوى املدفوعات التي وصل اليه كاك بنك عىل 
املستوى املتوسط عىل مدار العام 2015 بنسبة 
%95 عىل حد سواء لMT103 MT202 حتى 

خالل األشهر الثالثة األخرية،
وقد اشار مولر مسؤول العالقات الخارجية للرشق 
االوسط لبنك كورز بأنه رغم الظروف التي متر بها 

بلدكم فقد عكستم حجم االحرتافية التي يعمل 
بها مؤسستكم املوقرة.

وكام يوضح التقرير بأن نسبة مترير املدفوعات 
املبارشة MT103 بلقت نسبة %97.96 و

MT202   بلغت نسبة   %100 خالل الفرتة 
األخرية، 

وقد لوحظ ان املؤرش قد بدء باالرتفاع من بداية 
مايو.

thank you very much for your yesterday›s call which was highly appreciated from our side. Also Mrs. Gabi and Ms. 
Alexandra say hello and told me to send you their warmest regards.

As discussed, we appreciate your interest and your trust in doing business with Commerzbank. You may always give 
us a call or send an email to see what we can do as also we are trying to do our best to keep the situation somehow 
normal. Nevertheless we wanted to send you some good news which our payment reporting brought to our attan-

tion just recently:

We wanted to inform you about your STP rates for this year. We are proud to tell you those are remaining on a 
very good level:

On a mean level throughout the year 2015 the share of straight through processed payments remained well above 
95% - both for MT103 and MT202. Even during the last three months since the situation in your country changed 

we have been happy to see very good STP rates at an average of 91.6% for MT103 and 97.96% for MT202. As of 
May 2015, your annual STP rate for MT103 was at an amazing 100% and for MT202 at 98.4% - however based 
on fewer numbers of payments we received from your end. A full report is shown in attached PDF file which we 

would like to share with your good institution. 

Nevertheless we would also like to take this chance and point out once again that Commerzbank refrains from 
any business in connection with money service business providers )MSBPs; exchange houses etc.(. Thank you very 

much for your understanding.

Once again, the above mentioned figures show us your professionality even throughout those difficult times you are 
going through. We are really happy to share those STP rates with you! Also our congrats go out to your operations 

department and we would welcome if you share this email with the people in charge.

If there is anything else we can do for your, please let us know! Have a good day and best regards.

Alex
Alexander P. Mueller
Relationship Manager
Commerzbank AG
Financial Institutions
FI Sales 4.1 Middle East

ي�شيد مب�شتوى تطور واحرتافية “كاك بنك”



13 al-massrafiah/may/june 101, 2015   املصرفية/ مايو - يوليو  122015,101

بحضور مدراء املوارد البرشية لجميع البنوك 
يف اليمن، باإلضافة إىل ممثل البنك املركزي وبعض 

ممثيل البنوك، وقد تم طرح املحاور الرئيسة يف 
بداية االجتامع والذي استمر حوإىل الساعتني متاماً، 
ومتثلت املحاور يف خطط الطوارئ التي قام بها كل 
بنك ملواجهة األزمة وتحديداً فيام يتعلق بالعنرص 
البرشي، وبعد ذلك بدأ كل مدير للموارد البرشية 

أو من ميثله يف رشح وتناول ماقام 
به البنك الذي ينتمي إليه فيام 

يتعلق بخطة الطوارئ واألزمات 
والتي تشابهت يف معظمها وإن 

اختلفت يف بعض الجزئيات 
البسيطة ومن ذلك تأمني الخروج 
اآلمن للموظفني يف حالة حدوث 

أي كارثة أو قصف وأيضا موضوع 
اإلسعافات األولية إىل جانب الرعاية الصحية 

للموظف.
كام تم استعراض ما قامت به البنوك حيال موضوع 

الدوام واإلجازات للموظفني بشكل عام يف املراكز 
الرئيسة ويف الفروع عىل مستوى محافظات 

الجمهورية، وكيف تم التعامل مع موظفي الفروع 
يف املحافظات امللتهبة، والتي تعاين من حالة عدم 

استقرار.
وقد أغلقت معظم البنوك العديد من فروعها 

ومنحت موظفيها إجازات طارئة أو استثنائية أو 
إجبارية تخصم من رصيد اإلجازات السنوي، كام 

قامت بنوك أخرى بتوزيع املوظفني وصنفتهم 
إىل مستويات A.B.C وتم اتخاذ قرار باالستغناء 

 C.B التدريجي عن املوظفني من الفئتني
عىل مدى أربعة أشهر واالحتفاظ بالفئة A من 
املوظفني القياديني وهذا ما تناوله مدير املوارد 

البرشية لبنك األمل.
بدورنا كإدارة للموارد البرشية يف كاك بنك تناولنا 

املوضوع بيشء من التفصيل، وأثرينا محاور 
االجتامع، وتم رشح ماقام به كاك بنك ممثالً 

باملوارد البرشية، وكيف تم التعامل مع األزمة التي 
متر بها البالد، عىل وجه التحديد العنرص البرشي 

سواًء يف اإلدراة العامة أو يف الفروع املستقرة أمنياً 
أو التي توجد يف محافظات تعاين من حالة عدم 

استقرار أمني وتم إغالقها نتيجة 
للحرب.

تم التعامل مبوجب قانون العمل 
وقانون الخدمة املدنية فيام 

يخص حدوث الحروب والكوارث 
والزالزل.. إلخ أي األسباب 

الخارجة عن إرادة املوظف 
وتحول دون حضوره للدوام يف مقر العمل، 

ومبوجبه تم رصف مرتب املوظف دون تعرضه ألي 
خصم من رصيد اإلجازات. 
وهذا اإلجراء تفرد به كاك 
بنك دون غريه من البنوك، 

األمر الذي أثار حفيظة 
املجتمعني يف بداية الحديث 
إال أننا تعاملنا بهدوء وروية 

وحاججناهم بالقانون وأن 
ماقمنابه ليس اجتهاد وإمنا 

التزام بالنص القانوين املنظم 
ملثل هذه الحاالت، وعليه أكد 

من يرأس االجتامع بوجود نص قانوين رصيح يغلق 
أبواب االجتهاد، كام تم تناولنا ما قمنابه يف املوارد 
البرشية من إجراءات تنقالت بني موظفي الفروع 

من املحافظات غري املستقرة ونقل موظفيها إىل 
فروع أخرى ودمج بعض املكاتب مع األخذ بعني 

االعتبار العديد من العوامل، منها عىل سبيل املثال 
مكان اإلقامة والسكن، أيضا تم التطرق ملا قمنا 

به من خصم من رصيد اإلجازات ومنح اإلجازات 
اإلجبارية بدًء من شهر رمضان املبارك.

وفيام يتعلق باإلسعافات األولية وخطط الطوارئ 
والجوانب األمنية تم تناول خطة البنك حيال تلك 
املواضيع والربامج التدريبية عىل مستوى الفروع، 
واآللية املتبعة، وبشكل عام نالت كافة املواضيع 

استحسان الجميع.
 انتهى االجتامع بالوصول إىل توجيهات أبرزها أن 

املوظف أو العنرص البرشي هو األساس، ويجب أن 
يحتل أهمية كبرية يف الرعاية واالهتامم، ويجب 
املحافظة عليه وعىل سالمة حياته قدر اإلمكان.

هذا باإلضافة إىل تشكيل فريق مهمته إعداد خطة 
وآلية  للتعامل مع األزمة فيام لو استمرت ألشهر 

قادمة، وقد تم اختيارنا ضمن الفريق وبإلحاح 
الجميع نظراً لتميز كاك بنك فيام يتعلق بكيفية 

التعامل مع األزمة، ومن جانب آخر كون كاك بنك 
ميثل القطاع الحكومي وممثالً 

للقطاع التجاري واإلسالمي 
والدويل.

عىل أن يتم تواصل أعضاء 
الفريق فيام بينهم وإعداد 
اآللية وتقدميها يف االجتامع 

القادم بعد شهر وذلك 
ملناقشتها وإقرارها يف إطار 

الجمعية وتعميمها عىل كافة 
البنوك للعمل بها، وهي ليست إلزامية، إال إن 

مدراء املوارد البرشية عليهم مناقشتها مع رؤساء 
القطاعات ومرؤوسيهم، ويف نهاية املطاف لهم 

خصوصياتهم يف طبيعة التعاطي مع تلك اآللية 
واملقرتحات.

العنرص البرشي هو األساس 
ويجب أن يحتل أهمية كبرية 
يف الرعاية واالهتامم ويجب 
املحافظة علية وعىل سالمة 

حياته قدر اإلمكان. 

معظم البنوك أغلقت 
العديد من فروعها 

ومنحت موظفيها إجازات 
طارئة أو استثنائية.

اجتامع جمعية البنوك اليمنية

ناقشت جمعية البنوك اليمنية الشهر املايض اجتامع حول دور املوارد البرشية يف 

البنوك واملصارف اليمنية يف ظل األزمة الراهنة.

دور املوارد الب�شرية يف البنوك 
وامل�شارف يف ظل الأزمة

موارد بشرية

 األزمة ومدى استمرارها

من الواضح أن األزمة وما يتبعها قد تستمر 
فرتة من الزمن ال تقل عن ستة أشهر أو عام إن 

مل تزيد نتيجة الرصاعات عىل األرض بني مختلف 
األطراف السياسية املتصارعة وعدم ظهور مؤرشات 
أو بوادر لحلول تعالج األزمة وتزيل أسبابها وبالتايل 

االستمرار يؤدي إىل ترضر القطاع املرصيف اليمني 
وتراجع أداءه نتيجة تخوف العميل من األساس 

وتراجع توريد وسيولة املال وفقدان الثقة.
- انعكاس األزمة عىل القطاع املرصيف كام هو 

متعارف عليه:
إن القطاع املرصيف تأثر بشكل كبري نتيجة 

للرصاعات يف البلد الذي أدى إىل الرتاجع االقتصادي 
ونقص يف السيولة وتدوير املال وقيام البنوك 

بإقفال فروع ومنشآت بنكية نتيجة للرصاع الذي 
أوجد كثري من العاملة الفائضة وما يحمل من 

تبعات وأعباء عىل البنوك يف ظل تحمل نفقات 
كبرية مقابل تراجع مدخالت املبالغ املالية, والتي 
هي رأس مال البنوك، وقد تتزايد املشكلة يف حال 

استمرار األزمة, والبنوك بني املطرقة والسندان, 
فقدان املدخالت وضغط النفقات، األمر الذي 

يطرح رضورة وضع حلول موضوعية تراعي جميع 

االعتبارات, أهام:
-1 بقاء البنك قامئاً ) كون السمعة رأس املال(.

-2 الحفاظ عىل حقوق العمالء وتقديم الخدمات.
-3 الحفاظ عىل العاملني كرأس مال.

4 - مراعاة القوانني واألنظمة.

رضورة إجراء دراسة متخصصة 
- دراسة الوضع الحايل للبنوك بشكل عام. 

- رؤية مدى تأثري وانعكاسات األزمة عىل املوقف 
املايل للبنوك.

- رضورة أخذ الجانب الترشيعي والقانوين يف 
الحسبان للتعامل مع القوة البرشية.

- رضورة وجود تقييم موضوعي ملستوى األداء 
للعاملني يف البنوك.

 

مقرتحات عامة
- إغالق جزيئ لفروع وتخصيص مركز لتوفري 

الخدمات وتدوير العاملني حسب أهمية العمل.
- دراسة حالة املوظفني يف مناطق الرصاع )غري 
العاملني يف الوقت الراهن(والوصول معهم إىل 

تسوية مع بقائهم ضمن طاقم البنك.
- دراسة حالة العاملني من الذين بلغوا سن 

التقاعد.

- دراسة إمكانية تشغيل الفروع ليكون العمل عىل 
مدار الساعة لتوفري الخدمة واالستفادة من الكادر 
رغم الصعوبة بالتشغيل وتوفري املشتقات النفطية 

لتسيري العمل، لكن نحن يف رمضان وهو موسم 
عمل مهم للبنوك.

- دراسة تقليص إعداد املوظفني مبا ال يؤثر عىل سري 
العمل يف إجازة بالراتب األسايس ويصنف بحسب 

األهمية واالحتياج.
- اعطاء العاملني يف أماكن الرصاع واملواجهات 

إجازة وحسب لهم األجور حسب سياسة البنك 
والقوانني واألنظمة.

- العنرص النسايئ يقر دوامهن يف أقرب مركز أو 
فرع أو منحهن إجازة بحسب نظام التسويات 

حسب الحاجة وتقدير الراتب.
- دراسة توفري النفقات فيام يخص املشرتوات من 

قرطاسية وكامليات ومشتقات ودراسة البدائل 
للمشتقات.

- دراسة التعامل مع رصافني موثوقني لتغطية بعض 
خدمات التحويل والرصافة يف املناطق التي أقفل 

فيها فروع البنك بشكل نهايئ.
- اتخاذ إجراءات لطمئنة العمالء يف إطار استمرار 

الحصول عىل الخدمات البنكية.

التعامل مع املوارد الب�شرية يف البنوك اليمنية 
يف حال ا�شتمرار الأزمة..

إن أهمية الوقوف عىل الواقع الحايل لألزمة  الراهنة التي تعيشها البلد 

ونتائج األزمة ومدى انعكاسها السلبي عىل املنظومة املالية يف بالدنا أو 

رضورة معرفة الواقع الفعيل املإىل للبنوك أو إدراك الجانب الترشيعي والقانوين 

بالنظم واللوائح التي تنظم العمل وتحدد العالقات بني البنوك وموظفيها..

نجيب علي الصماط 
مدير إدارة املوارد البرشية
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 كرمت إدارة املتابعة والتعامالت الخاصة بقطاع 

املخاطر وااللتزام  موظفيها عىل ما أظهروه من التزام بالعمل 

وانظباط وظيفي وتفاين يف العمل وإخالص يف التعامل الخلوق 

مع زمالئهم.

وتقدم كل من الرئيس التنفيذي/ صالح صادق باشا، ونائب 

الرئيس التنفيذي لقطاع املخاطر األستاذ/ يحيى الكبيس، ومدير 

اإلدارة نبيل العابد بالشكر والتقدير للموظفني املكرمني عىل 

الجهود املبذولة يف عملهم، متمنني لهم التقدم والتطور عىل 

الصعيدين الشخيص والعميل.

ويف ختام الحفل تم تكريم كال من األخ/ صادق الربكاين ضابط 

متابعة، واألخت/ نرصه يحيى ضابط أول متابعة.

تقديراً لجهودهام وتفانيهام يف العمل واإلنضباط املرصيف.

تكرمي موظفي 
املتابعة على 

اللتزام والتفاين

تكريم

مام الشك فيه أن أسعار الرصف املوازية ألسعار الرصف الرسمية تعترب مؤرشاً اقتصادياً ومالىاً يعرب عن متانة االقتصاد 
ألي دولة.  كرث يف األيام األخرية الحديث عن أس��باب تقلبات الرصف وأصبح الشغل الشاغل للكثريين، وكل طرف يفرس 
هذه التقلبات من وجهة نظره والعجب أن كثرياً من هذه التفسريات تحمل الكثري من الصواب فيام يتعلق  باملضاربة، 

وتّجار األزمات، ورشكات الرصافة، والحرب الدائرة وغريها من التفسريات.

محسن نارص املرقب

العجيب يف ذلك، أن كل هذه التفسريات مل تتطرق إىل 

الحل الجوهري،  بل اكتفت يف معالجة مظهر األزمة، 

واألهم من كل ذلك أنه اليوجد خطة متكاملة، بل أن 

كل اإلجراءات تصب يف محأولة تثبيت سعر الرصف عند 

حدود معينة دون دعم هذا التثبيت بخطة عىل املستوى 

املتوسط وطويل األجل.

كيف ميكننا التعامل مع األزمة االقتصادية ومعالجتها؟ 

يتم ذلك من خالل التايل: الفهم العميق للمؤرشات 

والدالئل االقتصادية, التشخيص الواقعي والعلمي للواقع 

االقتصادي, تحضري خطة عمل واضحة ومفصلة, التنفيذ 

الجيد والرسيع للخطة.

من خالل ما ورد ذكره نالحظ أنه يجب تحليل مظاهر 

ارتفاع أسعار الرصف وتقلباتها يف الفرتة املاضية وكذلك 

الفرتة الحالية من عدة جوانب.

1- الجانب النقدي:

ينعكس االضطراب السيايس  واألمني مبارشة عىل سعر 

الرصف، حيث زاد الطلب عىل العملة األجنبية للتحوط 

واملعروف بأزمة الخوف التي تدفع املواطنني إىل تحويل 

مالديهم من عملة محلية إىل العمالت األجنبية.

2- الجانب الحقيقي:

 االضطرابات السياسية املرتافقة مع ارتفاع أسعار الرصف 

تؤثر عىل االستثامر والناتج وبالتايل عىل أسعار السلع 

والخدمات. ونتيجة لإلقبال الشديد من قبل املواطنني 

لرشاء السلع أدى ذلك إىل زيادة الطلب وانخفاض العرض 

ونتج عن ذلك زيادة ألسعار السلع وهذا ما يسمى 

بالتضخم الناىشء عن الحصار االقتصادي والتوقف الشبه 

الكيل لالسترياد والتصدير والذي أدى إىل ارتفاع معدالت 

التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع األسعار 

مبعدالت كبرية.

3- املعالجة: 

* عىل املستوى قصري األجل: تدعيم عامل الثقة 

وإحساس املتعاملني بسوق الرصف بوجود تدخل قوي 

وفعال وممنهج للسلطة النقدية، حيث يقوم البنك 

املركزي بتخفيض أسعار الرصف من خالل زيادة العرض 

من العمالت األجنبية بشكل مستمر ومدروس بناًء عىل 

حاجة السوق. وتدعيم املوقف املإىل للمصارف وبالتايل 

دعم سيولة املصارف.

*عىل املستوى متوسط األجل: استقرار أسعار الرصف يف 

الخطوة األوىل يعطي البنك املركزي الفرصة إىل تنظيم 

سوق الرصف وتخفيض الفجوة بني السعر الرسمي وسعر 

السوق. أيضاً إيجاد فرص استثامر بديلة عن املضاربه. 

يجب أن تتوافق هذه الخطوة بخطوات تقوم بها 

الحكومة متمثلة يف إيجاد حلول لالسترياد، وتنظيم ودعم 

القوة الرشائية للمواطنني من خالل توفري السلع األساسية 

بأسعار تتناسب مع مستوى دخل الفرد، والعمل عىل 

رفع األجور لزيادة الطلب وتحفيز اإلنتاج.

* عىل املستوى طويل األجل: وتبدأ هذه الخطوة مع 

بداية الخطوة الثانية بشكل تدريجي والهدف منها دعم 

العملية اإلنتاجية الحالية، ودراسة الفرص والعقبات، 

ومعرفة املتطلبات الحقيقية للمنتجني، والقدرات الكامنة 

لكل منطقة، وإجراء قواعد بيانات بذلك. وبالتايل 

دعم هذه القدرات بحيث يصبح الدعم فعاالً وهادفاً 

ومستجيباً ملتطلبات السوق و الرتكيز عىل املشاريع  

الصغرية واملتوسطة والورش. هذه اآللية تتيح استبدال 

املنتج املستورد باملنتج املحيل.

ويف الختام يجب القول بأن هذه اإلجراءات هي خطوط 

عريضة وبحاجة لخطوط تفصيلية كثرية والميكن تنفيذها 

بفعالية إال من خالل تنسيق تام بني كل أعضاء الفريق 

االقتصادي.

تقارير

الأزمة.. واأ�شعار ال�شرف
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حرصاً من البنك عىل اإلستمرار يف خدمة عمالئه 

وموظفيه، دشن اإلصدار العارش من منتج قرض 

العيد استمراراً للميزات التي يقدمها البنك 

املخصصة ملوظفي الجهات املتعاقدة لرصف مرتبات 

موظفيها عن طريق البنك ونظراً لكون بعض فروع 

البنك مغلقة بسبب األحداث الدائرة يف البلد فقد 

حرصنا عىل إطالق قرض العيد منذ بداية شهر 

رمضان املبارك حتى ال يحصل ضغط عىل الفروع 

املفتوحة.

وقال األخ عبدالقدوس  الكبيس - مدير إدارة األفراد 

واملنشأت الصغرى  أن التدشني منتج قرض العيد 

اإلصدار العارش يأيي  ابتداء من يوم األحد املوافق 

21 يونيو 2015م، وبرشوط وإجراءات مبسطة توفر 

الجهد والوقت للجميع, وتساعد املستفيد عىل 

رسعة الحصول عليه.

وأشار إىل أن سقف القرض للعمالء وموظفي البنك 

مع العموالت محددة أدناه يف رشوط الحصول عىل 

القرض.

وشدد الكبيس  عىل املختصني بأن يتم إنشاء 

القروض بإجإمىل مبلغ املنح مع العمولة وتستقطع 

العمولة عرب النظام وال يجوز استقطاعها بقيود 

إضافية.

وأوضح أن رشوط الحصول عىل قرض العيد هي 

كاآليت:-

*عدم خضوع املنتج إلتفاقية التأمني عىل حياة 

املقرتضني -وسيتم التأمني عىل حياة املقرتضني 

مركزياً عن طريق إدارة األفراد.

مبالغ املنح والعموالت وفق الجدول التايل:-

*يتم االلتزام باملبالغ والعموالت املحددة وفق 

الجدول أعاله.

تاريخ االستحقاق وفق الجدول التايل:-

*مينح قرض العيد بالريال اليمني  ملوظفي الجهات 

املتعاقد  معها ضمن برنامج رصف املرتبات عرب 

البنك.

*التأكد من ثبات توريد راتب املقرتض ملدة ال تقل 

عن ثالثة أشهر متتإلىة عىل األقل للحساب ويكون 

قد استلم راتبه للشهر املايض.

*التحقق من أن العميل مل يبلغ سن التقاعد 

القانوين بأحد األجلني.

*استقطاع رسوم الخدمة )العمولة( مقدماً من 

إجاميل قيمة القرض.

*التأكد من أن املقرتض من موظفي الجهات 

املتعاقد معها من قبل البنك باتفاقية تقديم 

خدمات مرصفية خدمة رصف الراتب.

*التأكد من التزامات العميل تجاه البنك.

*ال يزيد إجاميل قيمة األقساط عن %50 من صايف 

راتب املقرتض, مع رضورة أن يكون من امللتزمني 

بسداد أقساط القروض األخرى, ويجب أن ال يزيد 

إجامىل االلتزامات القامئة عىل العميل عن عرشة 

أضعاف راتبه. 

*يجوز منح قرض العيد يف إصداره الجديد ملن لديه 

قرض عيد قائم برشط أن تكون قروض املستفيد 

منتظمة السداد وأن يسدد متبقي القرض القائم 

من القرض الجديد مع رضورة األخذ بعني االعتبار 

انطباق الرشط رقم )10(.

*التأكد من عدم منح موظفي الجهات التي تخص 

فروع أخرى إال بعد الرجوع إىل الفرع املعني, 

محتضن إتفاقية جهة عمل املقرتض أو إدارة 

األفراد واملنشآت الصغرى ألخذ املوافقة.

*عىل الفرع مانح قرض العيد إدخال اليس كود 

للرام, مع القرض الخاص باملقرتضني وفق اسم 

جهة عمل املقرتض حتى وإن كانوا عمالء يف فروع 

أخرى.

*متنح هذه القروض مبوافقة الفروع وحسب 

الصالحيات املعتمدة وعىل مسئوليتهم صحة 

التنفيذ.

بالنسبة ملوظفي الجهات الخاصة رضورة إحضار 

مذكرة من جهة العمل الخاصة بهم )تتضمن 

املذكرة تخويل رصيح بالخصم من حساب الجهة 

يف حال عدم السداد من قبل املوظف( إىل جانب 

منوذج التوثيق املشار إليه يف الدليل ورشيطة وجود 

أرصدة دائنة للضامن خالل فرتة القرض 

يتم املنح وفق الرشوط املحددة أعاله ووفق 

الضوابط املنظمة واملحددة يف دليل اإلجراءات، 

وسيتم فتح الصالحيات لجميع الفروع غري املغلقة 

ملنح قرض العيد وبالسقف املحدد لهذا املنتج. 

ويف حالة مخالفة أي فرع للضوابط املنظمة وذلك 

مبنح قروض خارج إطار هذا املنتج سيتم إيقاف 

الصالحية عىل الفرع يف إلىوم 

التايل...

كام يجب تحري الدقة يف تنفيذ 

التعليامت وأي مخالفة لذلك 

يرتتب عليها عدم انتظام 

األقساط سيعرض منفذها 

ومسئول الفرع لإلجراءات 

الالزمة.

نرجو من الجميع التحيل 

باملسئولية وتقديم الخدمة 

للمستفيدين بجودة عالية 

تعكس الصورة اإليجابية 

للبنك ولتحقيق الهدف 

املرجو من القرض.

تد�شني قــر�ض العيـد 
الإ�شـدار العا�شـر

                              
العمالء 

موظفي البنك

إجمالي العمولةمبلغ المنحإجمالي العمولةمبلغ المنح
15,0001,30016,30015,0001,30016,300
20,0001,60021,60020,0001,60021,600
30,0002,30032,30030,0002,30032,300
40,0002,90042,90040,0002,90042,900
50,0003,60053,60050,0003,60053,600
60,0004,90064,90060,0004,90064,900

   70,0005,70075,700
   80,0006,50086,500

مالحظاتتاريخ استحقاق أول قسطتاريخ املنح

عدد األقساط أربعة أقساط24/07/2015   من 21/06/2015    إىل 15/07/2015   

عدد األقساط أربعة أقساط24/08/2015   من 16/07/2015    إىل 15/08/2015   

قرض العيد

كشف توضيحي ملنح العموالت الخاصة بقرض العيد
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إن فهم احتياجات عمالئنا ومتطلباتهم هي نقطة البداية التي ننطلق منها 
لنجاح أعاملنا، وال سيام يف مجال الخدمات املرصفية لألفراد، حيث نسعى إىل تطوير 
منتجاٍت وخدماٍت تُلبي احتياجات العمالء وتتوائم مع تطلعاتهم. ويف الوقت ذاته، 
نؤمن برضورة أن يتمتع كافة عمالئنا بعروض عمل عادلة، وقيمة مميزة، ووثائق 
واضحة ومبسطة، وإفصاحات نزيهة. وخالل عام 2014، منت قاعدة عمالئنا لتتخطى 
)437,918.00( عميل. كام ارتفع عدد املعامالت إىل أكرث من )7,969,208.00( معاملة، 

تم إجراء ما نسبته )%32(  منها عرب قنواتنا اإللكرتونية.

ملف العدد

صعدة

شبـوة

حضرموت

البيضـاء

إب

صنعـاء

ريمة
الحديدة

المحويت

حجة عمران

الجوف
المهرة

تعـز
لحج

عدن

الضالع

ذمــار

أبين

سقطرى

مارب

فرعًا ومكتبًا

كاك بنك
 الأو�شع اإنت�شارًا
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تأيت جهودنا لتسهيل وصول عمالئنا إىل خدماتنا 
من خالل توسيع شبكة فروعنا عىل رأس أولوياتنا. يف 

العام 2015 من خالل اعتامد قطاع األفراد وتطبيقه 

لخطة مدروسة النتشار قنوات التوزيع التي متكن 

عربها من إتاحة الخدمات واملنتجات املقدمة 

لعمالئه يف كافة فروع ومكاتب البنك املنترشة يف 

عموم محافظات الوطن البالغ عددها ) 82 ( فرعاً 

ومكتباً، منها أقساماً مخصصة للسيدات، كام قمنا 

بإضافة )38( جهازاً رصافاً آلياً جديداً ليصل مجموع 

أجهزة الرصف اآليل إىل )178( جهازاً يف جميع أنحاء 

الجمهورية، تعمل عىل مدار الساعة يف خدمة 

العمالء، مام جعل قطاع خدمات األفراد من أهم 

وأبرز القطاعات الحيوية والفاعلة التي ساهمت يف 

تعزيز االستدامة والثبات االسرتاتيجي للبنك رغم 

االوضاع االمنية وتقلبات السوق املرصفية التي 

عصفت بالبالد منذ العام 2011م .

وعزز قطاع خدمات األفراد املرصفية دوره الريادي 

يف سوق التجزئة من خالل تقديم أفضل الخدمات 

واملنتجات املعارصة املبتكرة تطبيقاً لسياسة البنك 

الهادفة إىل الوصول واالقرتاب من العمالء وتلبية 

احتياجاتهم ورغباتهم املتغرية مام جعله الخيار 

االفضل لهم وهذا ما دفع القطاع إىل توسيع نطاق 

نشاطه املرصيف والوصول إىل مناطق جغرافية مل 

تصلها الخدمة البنكية من قبل وبطرق مالمئة 

الحتياجات العمالء وتعزيزاً لعالقة الرشاكة الحقيقية 

للبنك مع عمالئه، إضافة إىل إطالق القطاع ملنتجات 

تستهدف جميع رشائح أبناء الوطن كرشيك مرصيف 

متميز. 

وتعد إدارة الفروع وقنوات التوزيع التي تقع ضمن 

الهيكل التنظيمي لقطاع األفراد واحدة من أهم 

اإلدارات يف البنك ؛ والذي يقع عىل عاتقها تنفيذ 

اسرتاتيجيات وأهداف البنك ؛ من خالل قيامها بإدارة 

وتوجيه أنشطة وعمليات فروع البنك املختلفة؛ 

ومتابعة أدائها لضامن تحقيق الخطط البيعية 

املحددة لها ؛ باإلضافة إىل اإلرشاف عىل مختلف 

االنشطة اليومية للتأكد من سري عمليات القنوات 

اإللكرتونية بفاعلية ؛ من خالل تقديم الدعم املستمر 

للفروع ممثال يف األخ / سليم أحمد حنيش - مدير 

إدارة الفروع واألخ / عيل محمد اآلنيس - رئيس قسم 

الفروع واألخت/ رنا الزبيدي - رئيس قسم قنوات 

التوزيع اإللكرتونية وجميع موظفي وموظفات إدارة 

الفروع وقنوات التوزيع اإللكرتونية.

ويعتمد نجاح الفروع بالدرجة األوىل عىل رضورة 

قيام جميع القطاعات واإلدارات املعنية يف اإلدارة 

العامة بدورها كام ينبغي تجاه الفروع ؛ خصوصاً 

يف ظل بيئة العمل املرصفية الحالية القامئة عىل 

املنافسة الشديدة والتي تواجه تحديات غري مسبوقة 

فرضتها بقوة املنافسة يف عامل  األعامل املرصفية 

الحديثة ؛ وإذا ما افرتضنا أن دميومة واستمرارية 

وتطور  بنك التسليف التعاوين والزراعي مرهون 

بفروعه، فالبنك يف النهاية هو الفروع ؛ وذلك يحتم 

علينا جميعا رضورة تركيز حيز كبري من اهتامماتنا 

بفروع البنك التي تعد املنفذ األول والرئييس للخطط 

واالسرتاتيجيات التي يرسمها البنك لنفسه من خالل 

قيام مدراء الفروع بإدارة وتخطيط كافة أنشطة 

الفرع املتعلقة بتقديم خدمات مرصفية متكاملة 

لألفراد والرشكات لتحقيق األهداف والخطط البيعية 

املوضوعة، باإلضافة إىل التأكد من تطبيق إجراءات 

وأنظمة العمل املتبعة والسياسات االئتامنية 

املعتمدة واإلرشاف عىل املهام واألعامل اليومية 

لضامن تلبية احتياجات وطلبات العمالء وكسب 

رضاهم باستمرار من خالل قيام مدراء العمليات 

مبساعدة مدراء الفروع يف إدارة وتخطيط كافة 

أنشطة الفرع املتعلقة بتقديم خدمات مرصفية 

متكاملة لألفراد من خالل توجيه وقيادة فريق 

العمل املتواجد يف الفرع لتحقيق األهداف 

والخطط البيعية املوضوعة، باإلضافة إىل مراقبة 

املهام واألعامل اليومية واتخاذ التدابري الالزمة 

لحل املشاكل التي يواجهها موظفي الفرع لضامن 

تلبية احتياجات وطلبات العمالء وكسب رضاهم 

باستمرار. كام أن قيام جميع موظفي وموظفات 

الفروع مبهامهم ومسئولياتهم املحددة يف بطاقات 

الوصف الوظيفي مبهنية واحرتافية عالية قدعززت 

ثقة العمالء يف البنك، كام تعزى كل تلك النجاحات 

التي حققتها فروع البنك إىل رعاية كرمية حظيت بها 

من قبل قيادة البنك وقطاع األفراد  ممثلة بـ : 

األستاذ/ منرص صالح القعيطي- رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ/ صالح صادق باشا - الرئيس التنفيذي

األستاذ/ نارص محسن املرقب - نائب الرئيس 

التنفيذي لقطاع األفراد

األستاذ/ محمد عبدالرب الصايدي- مساعد الرئيس 

التنفيذي لألفراد.

األستاذ/ سليم أحمد حنيش-مدير إدارة الفروع

ومن خالل اإلخوة  قسمي إدارة الفروع ممثلة بـ : 

 عيل محمد اآلنيس - رئيس قسم الفروع

رنا صالح الزبيدي - رئيس قسم قنوات التوزيع 

اإللكرتونية

وجميع موظفي وموظفات إدارة الفروع وقنوات 

التوزيع اإللكرتونية، وكذلك مبساندة ودعم للفروع  

من قبل بقية القطاعات واإلدارات املعنية يف اإلدارة 

العامة العامة.

كاك بنك 
الأو�شع انت�شارًا

7,969,208
معاملة للعمالء
% 32  منها 
 عرب قنواتنا اإللكرتونية

437,918
خالل عام 2014

فرعًا ومكتبًاعمياًل للبنك
82

يف عموم 
محافظات الوطن 

يف جميع أنحاء 
الجمهورية

178
�شرافًا اآليًا

ملف العدد

إدارة الفروع وقنوات التوزيع التي تقع ضمن الهيكل التنظيمي لقطاع األفراد 

واحدة من أهم اإلدارات، يقع عىل عاتقها تنفيذ اسرتاتيجيات وأهداف البنك.

ناصر املرقب

نائب الرئيس التنفيذي لقطاع األفراد

يبغي علينا رضورة تركيز حيز كبري من اهتامماتنا التي رسمها البنك لنفسه 

خصوصا يف ظل بيئة العمل املرصفية الحالية القامئة عىل املنافسة الشديدة 

والتي تواجه تحديات غري مسبوقة فرضتها بقوة املنافسة يف عامل  األعامل 

املرصفية الحديثة ؛

سليم أحمد حنيش

مدير إدارة الفروع

 رنا صالح الزبيدي
رئيس قسم قنوات التوزيع اإللكترونية 

Executive Vice President for the sector individuals

Director of Branches

Head of electronic distribution channels

82
 علي محمد االنسي فرعًا ومكتبًا

رئيس قسم الفروع 

Head of Branches

منذ تولينا مسئولية قسم الفروع يف 2013-5-8م وعىل مدى عامني كاملني ونحن نسعى 

جاهدين مع فريق عمل القسم اىل دعم ومساندة كافة فروع البنك ومكاتب االرتباط 

التابعة لها وحل مجمل اشكالياتها وطلباتها وذلك بهدف خلق بيئة عمل امنة ومستقرة 

وتهيئة املناخ املناسب للفروع لتتمكن من اداء اعاملها بطريقة صحيحة من اول مرة ويف 

كل مره و ولتقدم خدماتها لعمالئها بجودة وبكفاءة واحرتافية عالية وبشكل طبيعي يعكس 

ثقة ورضا العميل يف البنك

حيث تلقينا تقريبا يف قسم الفروع عىل مدى عامني كاملني ما بني 1500 اىل 1700 طلب 

وأشكالية ومتطلبات واردة من فروع البنك واملكاتب التابعة لها تم توزيعها واحالتها عىل 

القطاعات واالدارات والفروع ذات العالقة ومتابعتها حتى حل االشكالية بصورة نهائية.

 إرتفع عدد املعامالت يف البنك وتم اجراء ما نسبته )32%(  

منها عرب قنواتنا اإللكرتونية.

تقديم خدمات مرصفية متكاملة لألفراد من خالل توجيه وقيادة فريق العمل 

املتواجد يف الفرع لتحقيق األهداف والخطط البيعية املوضوعة.

محمد الصايدي

مساعد الرئيس التنفيذي لألفراد

Chief Executive Assistant to individuals
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ملف العدد



تعد إدارة الفروع وقنوات التوزيع اإللكرتونية 
من أهم اإلدارات التي تضمنها الهيكل التنظيمي 

العام للبنك والتي تندرج تحت قطاع خدمات األفراد  

وذلك منذ إنشائها واعتامدها ضمن مرشوع إعادة 

هيكلة البنك يف العام 2008م،  إذ أنها تشكل حلقة 

الوصل بني فروع البنك وبني مختلف القطاعات 

واإلدارات ذات العالقة يف اإلدارة العامة،  وهي 

املعني األول بإدارة وتنفيذ اسرتاتيجيات وأهداف 

بنك التسليف التعاوين والزراعي فيام يتعلق بإدارة 

وتوجيه أنشطة وعمليات الفروع املختلفة التابعة 

للبنك، ومتابعة أدائها لضامن تحقيق الخطط البيعية 

املحددة لها وبالتايل تحقيق األهداف املرجوة، 

باإلضافة إىل اإلرشاف عىل مختلف األنشطة اليومية 

للتأكد من سري عمليات متابعة أداء الفروع ونظام 

املستهدفات والتقييم بفاعلية ووفق السياسات 

والقوانني املتبعة، وكذا تقديم الدعم واملساندة 

لفروع البنك يف حل اإلشكاليات التي تواجهها من 

خالل التنسيق مع األقسام التابعة لها والجهات 

املعنية يف اإلدارة العامة. واملشاركة يف إعداد وتطوير 

الخطط املتعلقة بتحسني وتطوير االداء يف الفروع  

واإلبالغ الدوري عن نتائج أعاملها ملساعد ونائب 

الرئيس التنفيذي لألفراد، كام أنها املعني األول 

مبامرسة وتنفيذ املهام  واملسئوليات التالية :-

 - املساهمة يف إعداد أهداف وخطط املبيعات 

للفروع بشكل يسهم يف تحقيق األهداف املوضوعة، 

واإلرشاف عىل تنفيذها من خالل التنسيق املستمر 

مع مدراء الفروع املختلفة.

- توجيه أعامل وأنشطة الفروع اليومية، والتأكد 

من سري عمليات بيع الخدمات املرصفية والقنوات 

اإللكرتونية بفاعلية ووفق السياسات والقوانني 

املتبعة يف هذا املجال.

- املشاركة يف تقديم الدعم واملساندة ملدراء الفروع، 

واملساهمة يف حل املشاكل التي تواجهها مختلف 

الفروع يف حال وجودها وخاصة فيام يتعلق 

بتكنولوجيا املعلومات والعمليات املركزية من خالل 

التنسيق مع الجهات املعنية يف اإلدارة العامة.

إدارة وتخطيط األنشطة املتعلقة بتطوير وتحديث 

القنوات اإللكرتونية التي يقدمها البنك من خالل 

اإلرشاف عىل الدراسات الخاصة مبراقبة أداء 

القنوات اإللكرتونية وتحليل كافة الجوانب املتعلقة 

بها واتخاذ التدابري واإلجراءات الكفيلة بإدخال 

التعديالت الالزمة.

- وضع األنظمة واإلجراءات الهادفة إىل رفع مستوى 

خدمة العمالء والقنوات اإللكرتونية وفقا للسياسات 

املعتمدة واستنادا إىل توجيهات نائب الرئيس 

التنفيذي لألفراد.

- العمل عىل دراسة وتحليل مشاكل واعرتاضات 

العمالء، سواء عىل مستوى الخدمة املقدمة أو 

القنوات اإللكرتونية املقدمة واتخاذ اإلجراءات 

الالزمة لحلها.

- املساهمة يف وضع خطط التدريب ملوظفي الفروع 

ومدراء  جهة،  من  األداء  تطوير  إدارة  مع  بالتنسيق 

الفروع من جهة أخرى، واملراقبة الدورية ملستوى أداء 

الفروع للتأكد من فاعلية خطط التدريب املوضوعة.

- توجيه وإدارة عمليات التدقيق عىل أنشطة 

الفروع، والتأكد من تنفيذ اإلجراءات التصحيحية 

املقرتحة بالتنسيق مع إدارة التدقيق الداخيل.

- متابعة آخر املستجدات الحاصلة عىل الصعيد 

املحيل والدويل يف مجال الخدمات اإللكرتونية، 

ومحاولة تطبيقها يف البنك.

ومنذ العام 2008حتى العام 2014 متكنت إدارة 

الفروع وقنوات اإللكرتونية من تحقيق العديد من 

النجاحات واإلنجازات عىل صعيد الواقع العميل 

للبنك، وعىل مستوى جميع فروع البنك ومكاتب 

االرتباط التابعة لها،  ومن أهم وأبرز تلك اإلنجازات 

ما ييل:-

- االسهام بشكل فاعل يف رسم خارطة الهيكل 

التنظيمي للفروع. 

- املشاركة الفاعلة يف ربط فروع البنك بأنظمة البنك 

اإللكرتونية.

- االسهام يف حرص العمليات املرصفية عىل مستوى 

جميع فروع البنك، وربطها مبصفوفة الصالحيات 

واملسئوليات.

- تحديث وتطوير القنوات اإللكرتونية، والعمل 

عىل هجرة العمالء إليها بدال من الوسائل املرصفية 

التقليدية.

- تفعيل وتنفيذ نظام املتسوق الخفي الذي كان له 

دور كبري يف تحسني وجودة الخدمة املقدمة لعمالء 

البنك.

- االسهام بفاعلية يف صياغة أدلة العمل واإلجراءات 

الخاصة بفروع البنك ومتابعة تحديثها وتطويرها مبا 

ينسجم مع املتغريات واملستجدات املرصفية، وكذا 

متابعة تنفيذها عىل أرض الواقع. 

- تنفيذ وتطبيق احدث املعايري املستخدمة يف تقييم 

األداء،  وتصنيف الفروع املرصفية بشكل دوري 

)ربعي – نصفي – سنوي (.

- تنفيذ االسرتاتيجية العامة للبنك والخاصة بسياسة 

التوسع واالنتشار لفروع البنك واملكاتب التابعة وفقا 

ألسس اقتصادية، ويك تصل خدمات البنك ومنتجاته 

إىل كل مواطن ميني عىل مستوى ربوع الوطن.

- متابعة أداء الفروع بشكل يومي،  واستقبال 

طلباتها وتوزيعها عىل القطاعات واإلدارات ذات 

العالقة يف اإلدارة العامة حتى تنفيذها.

- حل اإلشكاليات والعوائق الخاصة بالفروع، وتهيئة 

املناخ املناسب لها لتتمكن من أداء مهامها وتقديم 

خدماتها لعمالئها بشكل طبيعي.

- حل العديد من شكاوى واعرتاضات العمالء التي 

كان لها أثر إيجايب يف كسب ثقة العمالء بالبنك.

- االسهام واملشاركة يف الرتتيب والتنظيم لعقد.

 - اللقاءات التشاورية املوسعة التي كانت تعقد 

سنويا لجميع مدراء الفروع والقيادة العليا للبنك، 

والتي كان لها األثر الكبري يف تحسني وتطوير األداء 

العام للبنك.

- تجنيب البنك الكثري من الخسائر عرب تركيز إدارة 

الفروع عىل  توصيل الفروع الخارسة إىل نقطة 

التعادل كحد أدىن.

- متابعة الفروع بصورة دورية يف تنفيذ وتصويب 

التقارير الخاصة بالتدقيق الداخيل وفقا لجدأول 

زمنية محددة بهدف التقليل من األخطاء وتحسني 

وتطوير األداء. 

- متابعة تنفيذ وعقد الدورات التدريبية الخاصة 

مبوظفي وموظفات الفروع وفقا ملتطلبات العمل 

ومقتضياته.

- تشكيل فرق الطوارئ لتنفيذ ومترير عمليات 

الفروع التي توقفت ألسباب أمنية أو عطل يف 

النظام لضامن استمرار تقديم الخدمات املرصفية 

لعمالء هذه الفروع واملحافظة عليهم.

 اأهم الإجنازات التي حققتها اإدارة الفروع وقنوات التوزيع الإلكرتونية حتى 
نهاية 2014 مبعية فروع البنك والإدارة ذات العالقة

ملف العدد
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دعا اتحاد املصارف العربية البنوك واملؤسسات 
املالية العربية إىل املشاركة الفاعلة ىف متويل 

املرشوعات الكربى خالل املرحلة املقبلة، باإلضافة إىل 

حث صانعى القرار عىل أهمية وضع اإلطار املتكامل 

السرتاتيجيات الشمول املإىل، وهو ما يسهم بقوة ىف 

التنمية االقتصادية واالجتامعية الشاملة. وأكد االتحاد 

ىف توصياته خالل مؤمتره األخري ىف القاهرة تحت 

عنوان »التمويل من أجل التنمية«، أهمية إجراء 

اإلصالحات الترشيعية واالقتصادية املالية الجاذبة 

لالستثامرات ىف القطاعات اإلنتاجية، وىف املرشوعات 

الصغرية واملتوسطة ومتناهية الصغر، وتفعيل الرشاكة 

االسرتاتيجية والتكاملية بني القطاعني العام والخاص، 

مع تعزيز دور البنوك ىف متويل مرشوعات التنمية، 

بهدف زيادة فرص العمل والحد من البطالة.

وشّدد عىل أهمية العمل عىل زيادة معدالت التشغيل 

وتعزيز االستقرار املإىل ىف البلدان العربية والتعامل 

وفق أسس جديدة مع التكتالت االقتصادية الكبرية ىف 

ع ىف تقديم  العامل، ودعى القطاعات املرصفية إىل التوسُّ

الخدمات املالية إىل مختلف القطاعات االقتصادية، 

وتعزيز دور املسئولية االجتامعية ىف املصارف العربية، 

لتمكني األقل قدرة عىل تطوير قدراته والحرص عىل 

املستلزمات املادية والبرشية والتكنولوجية ألي عملية 

تنمية مستدامة.

من جانبه، قال هشام رامز محافظ البنك املركزى 

املرصى، إن البنوك جاهزة لتمويل املرشوعات القومية 

واملساهمة ىف تحقيق معدالت النمو املتوقعة، وكذلك 

مواجهة التحديات العاملية واملحلية واإلقليمية، 

وهناك خطط استباقية ملواجهة تلك التحديات، الفتاً 

إىل أن هناك سيناريوهات عديدة ملواجهة املخاطر 

املرتقبة، موضحاً أن األحداث التى مرت بها البالد 

خالل السنوات األربع املاضية أكسبتهم خربة عىل كل 

املستويات ملواجهة األزمات.

ودعا محافظ البنك املركزى إىل االهتامم بقطاع 

السياحة، ملا ميثله من استثامرات مرتفعة ال بد من 

االعتامد عليها، ىف إطار تشجيع االستثامر املحىل 

واألجنبى واستغالل الفرتة املقبلة التى مير بها 

االقتصاد املرصى لالنطالق الحقيقى وتعزيز معدالت 

النمو، مبا يُسهم ىف خلق فرص عمل مستدامة. وأكد 

»رامز« أن تعليامته لرؤساء جميع البنوك العاملة 

ىف السوق املحلية تضمنت عدم إغفال متويل أى 

قطاع اقتصأدى واستثامرى واألنشطة املختلفة حتى 

االسترياد، مع الرتكيز عىل األولويات، مبا يخدم صالح 

املجتمع املرصى، الفتاً إىل أن هناك استعدادات قوية 

السترياد السلع الرمضانية، وفقاً لقامئة األولويات 

التى تضع ىف مقدمتها السلع االسرتاتيجية. من جهته، 

قال محمد بركات رئيس اتحاد املصارف العربية، إن 

وضع اسرتاتيجية عربية ومتكاملة لتحسني األوضاع 

املعيشية للمواطن العرىب أمر ىف غاية األهمية، الفتاً 

إىل رضورة معالجة مشاكل البطالة والفقر، واستغالل 

املوارد الطبيعية، مشرياً إىل أن النمو املرتفع ىف بعض 

البلدان العربية مل يرُتجم للتنمية االجتامعية ىف الدول 

العربية، حيث يصل معدل البطالة بني الشباب العرىب 

إىل %20، كام تزيد معدالت الفقر عىل %23 ىف بعض 

الدول العربية. وأضاف »بركات« أن الدول العربية 

توجه ما يوازى نحو %3.7 من ناتجها املحيل سنوياً إىل 

التسليح، متجاهلة التعليم والصحة وغريها، الفتاً إىل أن 

إجإمىل رأسامل املصارف العربية، بنهاية العام املايض 

بلغ نحو 3.1 تريليون دوالر، بزيادة قدرها 7.5% 

عن عام 2013، مشرياً إىل أن عدد البنوك العربية بلغ 

نحو 400 مرصف، ويبلغ حجم الودائع لدى البنوك ىف 

املنطقة العربية نحو 2.1 تريليون دوالر، ىف حني يبلغ 

حجم القروض اإلجإملىة 1.6 تريليون دوالر.

وطالب رئيس اتحاد املصارف العربية برضورة قيام 

مجتمع املال واألعامل، بأداء مسئوليته املجتمعية 

املتمثّلة ىف دعم مرشوعات الصحة والسكان 

واالتصاالت، باعتبارها أحد أهم املكونات األساسية 

ىف املجتمعات، مشرياً إىل أن التنمية االقتصادية هى 

السبيل الوحيد لتحقيق الرفاهية واالرتقاء باملجتمع، 

منوهاً بأن العمل عىل وضع برامج التنمية االقتصادية 

الشاملة هو الهدف الرئيىس للدول املتقدمة والنامية 

عىل حد سواء.

وقال جوزيف طربية رئيس االتحاد الدوىل للمرصفيني 

العرب، إن النمو املتوقع لالقتصاديات العربية خالل 

الفرتة املقبلة ال يكفى لتقليص معدالت البطالة 

الحالية، مشرياً إىل أن خسائر دول الخليج جراء تراجع 

أسعار النفط العاملية، يقدر بنحو 215 مليار دوالر. 

وقال إن أهم التحديات التى تواجه املنطقة حإلىاً 

هو عودة االستقرار األمنى وانعكاسات الصدمات 

الخارجية، موضحاً أن مرحلة ما بعد االضطرابات 

ستخلق فرصاً كبرية للتعاون، ومن املمكن لرؤوس 

األموال العربية املشاركة ىف استغالل الفرص املتاحة.

احتاد امل�شارف العربية
 يدعو املوؤ�ش�شات املالية اإىل متويل امل�شروعات الكربى

هشام رامز
 نوّجه تعليماتنا للبنوك بعدم إغفال

 متويل أى مشروع قومى واملساهمة فى
حتقيق معدالت النمو املتوقعة

23%
معدل الفقر يف بع�ض الدول 

العربية

20%
معدل بطالة 

ال�شباب العربى
من الناجت املحلي ال�شنوي 

للدول العربية يوجه 
للت�شليح

3.7%2.1
تريليون دولر 

حجم الودائع لدى البنوك يف 
املنطقة العربية

400
 تريليون دولر عدد البنوك العربية

 حجم القرو�ض 

1.6
تقرير

تريليون دولر 
اإجماإىل راأ�شمال 

امل�شارف العربية 
بنهاية العام املا�شي  

بزيادة قدرها 
عام  عن   7.5%

2013
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يسعى االقتصاد اإلسالمي إىل العدالة واملصداقية 

والنزاهة يف سبيل مجتمع متوازن. إنه اقتصاد يكتنز 

كل القيم واألخالقيات التي ترقى باألنشطة واألعامل 

إىل مستوى االلتزام بالقضايا االجتامعية واالنسانية 

املنصوص عليها يف أحكام الرشيعة اإلسالمية.

كل نظام اقتصادي يرتكز عىل مبادئ تأسيسية أو قيم 

رئيسية. وإذا كان االقتصاد التقليدي محايداً يف موقفه 

تجاه القيم فهذا يتيح له أن يكون أكرث مرونة يف التفسري 

واملامرسة وبالتايل أكرث عرضة للتجاوزات أو االستغالل. 

يف املقابل، يتعني عىل االقتصاد اإلسالمي الحرص عىل 

تطبيق مبادئ الرشيعة ومراقبة أي مخالفة بحقها. من 

هنا يتمثل الهدف األول والرئيس لالقتصاد اإلسالمي يف 

تحقيق املصلحة العامة وضامن عدم املساس بها.

إن شهر رمضان املبارك محطة لتعزيز القيم وتجديد 

األصالة والروح الجامعية كناظمة للمفهوم االجتامعي، 

وهو فرصة إلعادة النظر بالسلوك وتقييم منط الحياة 

وتقوية الرتابط والتالحم مبا يثمر محبة وألفة، حيث كل 

األبواب مفتوحة للمغفرة والرحمة.

ما عالقة ذلك باالقتصاد اإلسالمي؟ ميكن اختصار 

الجواب بكلمتني: »مجتمع عادل«. مثة من يرى يف 

تركيز اإلسالم عىل املجتمع والذي يتعاظم يف شهر 

رمضان املبارك عنرصاً جديراً باملالحظة مام يدفع الخرباء 

الغربيني إىل االستنتاج بأن »املجتمع العادل« هو الغاية 

األسمى للرسالة اإلسالمية. ففي كتابها »تاريخ قصري« 

)2002( تؤكد كارين أرمسرتونغ أن تحقيق املجتمع 

العادل هو »واجب رئييس« للمسلمني، مشرية إىل أن 

بناء هذا املجتمع والعيش فيه يقربهم من الخالق، 

ألنهم سوف يعيشون وفقاً ملشيئة الله.

عندما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم 

ديب مبادرة تأسيس مركز ديب لتطوير االقتصاد اإلسالمي 

عرّب بشكل واضح أن تطوير االقتصاد اإلسالمي ال يتعلق 

فقط بالتجارة أو التمويل، ألن البعد االجتامعي فيه هو 

عىل قدر كبري من األهمية، فالغاية األسمى لالقتصاد 

اإلسالمي هو تحقيق الرفاهية للمجتمع.

وتجىل هذا الكالم مع إطالق مبادرة سلمى، املرشوع 

اإلنساين األول من نوعه لإلغاثة العاجلة للمنكوبني حول 

العامل من دون متييز. وجاءت هذه املبادرة كرشاكة بني 

مركز ديب لتطوير االقتصاد اإلسالمي، وهيئة األوقاف 

وشؤون القرّص يف ديب، ومؤسسة نور أوقاف، لتنسجم 

مع املرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم لتكريس ديب مركزاً عاملياً لإلغاثة، 

ومع رؤيته يف أن تكون ديب عاصمة االقتصاد اإلسالمي.

تحايك مبادرة سلمى الروح اإلنسانية لتحّفز اإلرادة 

والعزم يف مساعدة املحتاجني يف العامل عىل اختالف 

انتامءاتهم وجنسياتهم. كل ما هو مطلوب هو اإلرادة 

والنية يف إحداث فرق جوهري يف حياة البرش. إنها 

هذه اإلرادة نفسها التي تقود أنشطتنا ومبادراتنا يف 

مركز ديب لتطوير االقتصاد اإلسالمي من أجل إتاحة 

الفرصة للمسلمني وغري املسلمني لالستفادة من منظومة 

اقتصادية متكاملة تتبنى مامرسات أخالقية وتضع 

املصلحة العامة يف صميم وجوهر أعاملها. بهذا املعنى، 

نرى أن بني املسؤولية االجتامعية للرشكات و»املجتمع 

العادل« قواسم مشرتكة كثرية، فكالهام يسعيان إىل 

إحداث توازن بني تحقيق الرفاهية للمجتمع وتركيز 

الرشكات عىل تحقيق األرباح.

االقتصاد اإلسالمي ليس حالً سحرياً للمشاكل االقتصادية 

يف العامل. ولكن الروح املتجسدة يف »املجتمع العادل« 

والتي تضع رفاه اآلخرين فوق أي مصلحة شخصية، 

تستدعي القول أن االقتصاد اإلسالمي ميكن أن يقدم 

بديالً ألولئك الذين يسعون إىل منتجات وخدمات 

تم تصميمها وإنتاجها وفق األسس األخالقية وقيم 

املسؤولية االجتامعية.

إن شهر رمضان املبارك يتيح الوقت للتأمل والتفكر. هو 

فرصة لنا نحن املشاركني يف صياغة وتطوير االقتصاد 

اإلسالمي أن نسأل أنفسنا »هل من طريقة أفضل؟« وأن 

نبـــدأ بإيجاد حلول للتحديات االقتصادية العاملية تلبي 

احتياجات املجتمع يتخطى منطق الربح ليقدم أنشطة 

اقتصادية يحكمها الضمري اإلنساين.

اقت�شاد يحكمه ال�شمري

تشكل املصارف الوطنية اليمنية ظاهرة 
اقتصادية وتنموية تتبوأ املراتب األوىل 

يف املساهمة يف التنمية وتحريك مداميك 

القطاعات االقتصادية والصناعات االسرتاتيجية 

ولها دور عام وكبري ومتميز يف متويل املؤسسات 

الصغرية واملتوسطة وتعترب أداة متويلية للدولة 

لتحقيق برامجها التنموية و االجتامعية وتحظى 

بثقة عالية لدى زبائنها، مينيني وعرب وأجانب، 

ومتنحهم الطأمنينة الدامئة، مام ساعدها عىل 

املحافظة عليهم، وعىل حصتها السوقية، وهذه 

االسرتاتيجيات واألهداف مجتمعة منحتها 

صالبة ووضعاً متميزاً ومتانة، لن تؤثر عليها 

يف حال تأسيس مزيد من املصارف الجدية، 

باإلضافة إىل أنها لن تؤثر عىل حصتها السوقية 

اليمنية التي الزلت غري مغطاة بالكامل من 

الناحية املرصفية، سواء من ناحية التغطية، أو 

من ناحية توسيع الخدمات. كام أن للمصارف 

الوطنية اليمنية نظرة بعيدة نتيجة تنامي 

الطلب عىل الخدمات املرصفية من قبل 

الزبائن واملجتمع، ومن حقهم الحصول عىل 

أكرث وأفضل الخدمات املرصفية تنوعاً وفعالية، 

وبحيث تتنامى مع تطلعاتهم، واملنافسة 

الناتجة عن انضامم بلدنا إىل منظمة التجارة 

العاملية، وانفتاح السوق، وقيام قطاع مرصيف 

متطور وحديث مؤهل تأهيالً علمياً وعملياً 

ليكون قادراً عىل خدمة االقتصاد الوطني 

اليمني الذي يشهد تطورات متسارعة ويعيش 

تغرياً شامالً خادماً للنمو والتنمية، وأداة جيدة 

ومتميزة للتنمية االقتصادية.

امل�شارف واإدارة 
التنمية القت�شادية 

 بقلم/ د. أحمد البواب

بقلم/ عبدالله محمد العور

مركز ديب لتطوير االقتصاد اإلسالمي

مقاالت

حني يبحث الخرباء عن إجابة السؤال: ملاذا 
ال تسهم تحويالت املغرتبني والعاملني اليمنيني يف 

الخارج بشكل فعيل وعميل يف التنمية؟

 تكون اإلجابة مرتبطة بطرق تحويل تلك األموال، 

فاألرقام والتقارير الرسمية تقول أن ما يدخل اليمن 

من أموال املغرتبني وتحويالتهم ال يكون عن طرق 

رسمية مرصفية سوى %50 منها فيام تكون النسبة 

املتبقية محولة عن طريق وكالء للمغرتبني أو 

أشخاص أو حواالت نقدية ال متر عرب القطاع املرصيف 

وبالتايل هناك أوجه قصور تنموي تشوب هذه 

العملية. ويبني الدكتور طه الفسيل، أستاذ االقتصاد 

بجامعة صنعاء، يف دراسته عن البنية املرصفية 

لتحويالت املغرتبني أن هناك قصوراً يشوب عملية 

التحويالت نفسها نتج عنها عدم استفادة القطاع 

املرصيف اليمني الرسمي من تحويالت تقدر مبليارات 

الرياالت خالل األعوام املاضية، ويضيف: يعتقد 

كثريون أنه التتم االستفادة من األموال املتدفقة 

عرب الرصافني وبالذات النقد األجنبي، واليتم كذلك 

استخدام األموال املرتاكمة لديهم يف متويل احتياجات 

البنوك التجارية املبارشة أو يف مشاريع تنموية، 

كذلك فأن جزءا كبريا من أموال املغرتبني والعاملني 

يف الخارج التدخل البالد ليتم رصدها ومتابعتها، 

وإمنا يتم استثامرها وإيداعها يف بنوك خارج اليمن 

أو بنوك أجنبية.

 كام أن وكالء املغرتبني ميثلون هرم جهاز الرصافة 

الخاصة يف اليمن وينترشون يف القرى واملديريات 

،ويقوم وكالء املغرتبني عادة باستالم الحواالت مبارشة 

من املغرتبني أو العاملني يف الخارج أو من وكالئهم، 

وأيضا عن طريق رصايف التجزئة. وقد تزايدت أهمية 

وكالء املغرتبني داخل اليمن يف السنوات األخرية مع 

تزايد العاملة أو االغرتاب الدائري إىل السعودية. 

ويرجع الخرباء أن سبب عدم وجود تحويالت 

املغرتبني يف القطاع املرصيف الرسمي يكمن يف أن 

التحويالت تأيت عرب وكالء معروفني يثقون فيهم أكرب 

من ثقتهم يف القطاع املرصيف، وسبب آخر أن هناك 

مشاكل تحيط باألوضاع القانونية للمغرتب لدى 

دول االغرتاب كمستوى راتبه املدون يف الفيزا أو 

املحدد عىل العقود وهنا بالذات تربز مشكلة كبرية، 

فقد كشفت تقارير مرصفية عن مصادرة مليارات 

الرياالت من املغرتبني اليمنيني يف السعودية العامني 

املاضيني نتيجة عدم تطابق األموال املحولة مع ماهو 

مقيد لدى فيزا املغرتبني، فالعامل اليمني اليسمح له 

بتحويل مبلغ يفوق راتبه املدون عىل عقد العمل، 

يف حني يكون قد عمل يف أكرث من عمل ويجني 

أمواالً كثرية. كام أن التكاليف هناك تكاليف إضافية 

تفرض عىل تحويالت املغرتبني لليمن يف القطاع 

املرصيف من الدول نفسها، وتعترب التحويالت لليمن 

األغىل  عاملياً، فتحويل 750 رياالً سعودياً يتطلب 

23 رياالً كرسوم، ولهذا يحجم املغرتبون عن اإلرسال 

بواسطة هذه الرشكات أو محالت الرصافة الرسمية. 

مشكلة أخرى يقول الدكتور حميد املجاهد رئيس 

مجلس إدارة رشكة الجزيرة للرصافة: إن الوعي بفتح 

حسابات مرصفية للمغرتبني اليزال متدن جداً، كام 

أن البنك املركزي اليمني مل يقم هو ووزارة املغرتبني 

بتوعية املغرتبني يف هذا الشأن، وبالشكل الصحيح 

عىل أرض الواقع، ويضيف: الوعي املرصيف يف اليمن 

مفقود. يرى الدكتور املجاهد أن هناك عدم وعي 

لدى املغرتب نفسه بأهمية فتح حسابات لتحويالته 

تسهم يف دخولها القطاع املرصيف اليمني وبالتايل 

االستفادة منها يف التنمية، ويقول هناك %70 من 

أموال التجار واملغرتبني تحول خارج القطاع املرصيف، 

وبالتايل التخلق هذه التحويالت موارد للبلد، املغرتب 

اليمني مورد مهم لليمن، فهو مورد دائم والينضب، 

يجب عىل الدولة العمل عىل تشجيعه ورعايته 

واالهتامم به، فهي التنفق عليه والتتعب من أجله، 

وهو يف املقابل يدخل للبلد مليارات الدوالرات، 

وبالتايل يجب أن يكون هناك تنظيم لهذه العملية 

بحيث يستفاد منها مستقبالً يف التنمية. 

الثورة االقتصادي

%50 من حتويالت املغرتبني اليمنيني تتم عن 
طريق وكالء �شرافة

دراسة
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 د.طه  الفسيل

من املعروف أن السياســة النقدية تكمل السياســة املالية وتتناسق معها يف 

تحقيق غايات وأهداف خطــط وبرامج التنمية االقتصادية واالجتامعية ويف 

جهــود التخفيف من الفقر. فالسياســة النقدية واملرصفية الجيدة تســاهم 

بصــورة كبرية يف حفز النمــو االقتصادي،  ويف تحقيق االســتقرار االقتصادي 

وبالتايل يف جذب االســتثامرات الخاصة. ومع األخذ يف االعتبار ما تحقق من 

نجاحــات يف هذا املجال خالل الســنوات املاضية، فإن من األهمية مبكان يف 

الوقــت الحارض وخــالل املرحلة القادمة العمل عىل تطويــر وتفعيل الدور 

التنموي واالقتصادي للسياســة النقدية واملرصفية وتوجيهها نحو املساهمة 

بدور أكرب يف توفري البيئة النقدية واملرصفية املناســبة لحفز النمو االقتصادي 

وتشــجيع االســتثامرات الخاصة وجذب املدخــرات املحليــة وتعزيز الثقة 

بالعملة الوطنية. كام أن التحديات اإلقليمية والعاملية التي تواجه السياســة 

النقدية والجهــاز املرصيف، وتنامي ظاهرة العوملة تســتلزم بالرضورة انتهاج 

سياسات واتخاذ إجراءات غري تقليدية.

ويف هذا اإلطــار ميكن إجامل أهم األهداف والسياســات املقرتحة يف أربعة 

محاور أساسية تتمثل يف :

املحور األول:

العمل عىل  ضامن اســتقرار املســتوى العام لألســعار كهــدف نهايئ بحيث 

ال يتجــاوز معــدل التضخم الســنوي الرقم املفرد. فخالل الســنوات الثالث 

املاضيــة)2005-2003( تجاوز معدل التضخــم الـ %10، األمر الذي ينعكس 

سلبا عىل مستوى االستقرار االقتصادي، ويضعف يف الوقت نفسه من جهود 

الدولة يف تحســني البيئــة االقتصادية ومــن جهودها للتخفيــف من الفقر 

وتحســني مســتوى معيشــة املواطنني. وميكن تحقيق ذلك بطرق ووســائل 

عديدة منها:

أ- التحكــم يف معدل منو املعروض النقدي والســيولة املحلية مبا يتســق مع 

األهداف الكليــة للسياســات االقتصادية ومع تطور املتغــريات االقتصادية 

الكلية ومســتجداتها، وبحيث ال يتجاوز معدل منو السيولة املحلية %10 يف 

املتوسط سنوياً. ويتطلب ذلك عىل وجه الخصوص ما ييل:

تحسني إدارة السيولة للجهاز املرصيف، بحيث يتم مراجعة كل من االحتياطي 

اإللزامي ونسبة السيولة القانونية التي يتعني عىل البنوك االحتفاظ بها لديها 

بصــورة دورية مبا يحقق مــن ناحية أهداف السياســات االقتصادية الكلية 

للدولــة وتوجهاتها العامة، ومبا يرفع من ناحية أخــرى كفاءة وفاعلية هذه 

االحتياطيات ويزيد من حجم االســتفادة منهــا يف عمليات التنمية ويف حفز 

االســتثامر ورفع حركة النشــاط االقتصادي. وتســتند أهمية هذا اإلجراء يف 

تواضع فعالية هاتني األداتني نظراً الرتفاع حجم الفوائض املالية الزائدة لدى 

البنوك واملصارف التجارية.

التوســع يف اســتخدام أدوات السياســة النقديــة غري املبــارشة عن طريق 

تعزيز وتطوير آليات الســوق املفتوحة املســتخدمة حإلىاً، ودراسة إمكانية 

اســتحداث أدوات وأسإلىب جديدة إىل جانب آلية إعادة رشاء أذون الخزانة 

Re-( مثل استخدام عمليات إعادة الرشاء العكسية ألذون الخزانة ،)Repo(

 out right sale وكذلــك عمليات البيع النهايئ ألذون الخزانة ،)verse Repo

والتــي تتم بني البنــك املركزي والبنوك واملصارف التجارية واإلســالمية وفقاً 

آلليات السوق.

العمــل مع الجهات األخرى ذات العالقة، وخاصــة الجهاز املركزي لإلحصاء، 

عىل تكوين سلســلة جديدة ألســعار املســتهلكني يتم فيها تحديث نســبة 

األساس وســلعة الســلع واألوزان، وذلك بغرض الوصول ملعدل تضخم يعرب 

فعالً وواقعية عن األسعار يف السوق املحلية.

ب- تطوير طرق وأســإلىب املدفوعات النقدية واملالية يف االقتصاد الوطني 

بحيــث تتزايد بصــورة تدريجية درجة التعمق املــإىل يف االقتصاد من خالل 

نرش ثقافة التعامل مع البنوك واملصارف لتســوية املعامالت املالية والنقدية 

وجعلها عادة سائدة. ويف هذا املجال يتمثل دور البنك املركزي يف:

تشــجيع البنوك واملصــارف عىل إدخال واســتخدام تكنولوجيــا االتصاالت 

واملعلومات لتسهيل العمليات املرصفية.

املشاركة يف وضع خطة لتوسيع نشاط التسويق والرتويج املرصيف.

تشجيع الوزارات والجهات الحكومية عىل رصف مرتبات املوظفني من خالل 

الحســابات البنكية أو شــبكات توفري الربيد، وكذلك التوسع يف نرش وتعميم 

عمليات الدفع اآليل لفواتري الخدمات الحكومية.

توفري اإلطار الترشيعي والتنظيمي للمعامالت املرصفية اإللكرتونية.

تشــجيع البنوك واملصــارف عىل زيادة انتشــارها يف املحافظات واملديريات 

اليمنية.

إنشــاء ســوق نقدية ومإلىة بني البنوك التجارية واملصارف اإلسالمية اليمنية 

بغرض إعادة تدوير السيولة بني البنوك وبالعملتني الوطنية واألجنبية.

ج-  االســتمرار يف عملية تحديث وتطوير الهيكل املؤسيس والتنظيمي للبنك 

املركزي اليمني، من خالل:

العمــل عىل إعادة هيكلة البنك املركزي بتطوير وظائفه وهيكله التنظيمي، 

وكذلــك تطويــر أدوات السياســة النقدية التي يســتخدمها، ومبا ميكنه من 

تحقيق االســتقرار يف مستوى األسعار املحلية، ويف سعر رصف الريال اليمني، 

وضامن االستقرار املإىل للقطاع املرصيف.

توسيع نطاق الشفافية ونرش املعلومات بتطوير موقعه عىل شبكة االنرتنت، 

وكذلك عن طريق تطوير طرق وأســإلىب نرش البيانــات النقدية واملرصفية 

واملديونيــة الداخلية والخارجية ورفع مســتوى جودتهــا ومبا يضمن إحكام 

سيطرة البنك املركزي عىل املتغريات النقدية وزيادة تأثريها عليها.

تفعيــل أداء اإلدارات ذات العالقة بالبحوث والدراســات النقدية واملرصفية 

ويف مجاالت أسعار الرصف والتضخم، وموازين املدفوعات.

د- رفع مستوى كفاءة التنسيق بني السياستني النقدية واملالية:

يتوقف نجاح كل من السياستني املالية والنقدية يف تحقيق أهدافهام بصورة 

كبرية عىل مدى تكامل دورهام ووجود آلية مؤسســية تضمن التناســق بني 

أدوات وأهداف السياســيتني من ناحية، وتكامــل دور كل منهام يف معالجة 

االختالالت االقتصادية، ويف تحقيق االســتقرار االقتصادي وضامن اســتدامته 

مــن ناحية أخرى، ويف الوقت نفســه تفعيل دورهام اإلمنايئ واالســتثامري. 

وميكن رفع مســتوى كفاءة التنســيق بني السياســتني النقديــة واملالية من 

خالل إنشــاء مجلس مشــرتك للتنسيق من مســؤويل الجهات املعنية يعمل 

عىل ضامن اتساق مكونات السياستني، جانب ممثلني عن الجهات الحكومية 

املسؤولة عن رســم وتنفيذ السياســة التجارية )الداخلية والخارجية(،  ومبا 

يضمن االتســاق الكامل بــني كافة السياســات االقتصاديــة الكلية يف إطار 

السياســة االقتصاديــة العامة للدولــة وتوجهاتها املختلفــة يف إطار أهداف 

وسياسات وإجراءات متفق عليها بصورة كاملة بني هذه الجهات الحكومية. 

كام ميكن لهذا املجلس إعداد برنامج قصري األجل الســتعادة التوازنات املالية 

والنقدية وضبط ميزان املدفوعات، وإعداد برنامج متوســط األجل للتعامل 

مع االختــالالت الهيكلية، وكذلك إعداد برنامج عمــل طويل األجل يتضمن 

تحقيق أهداف النمو واإلصالح الهيكيل واملؤسيس.

املحور الثاين:

ضامن االســتقرار النســبي يف أســعار رصف العملة الوطنية مقابل العمالت 

األجنبيــة والحد من مظاهر الدولرة يف االقتصاد الوطني، األمر الذي يتطلب 

بصورة أساسية العمل عىل تحسني كفاءة وفاعلية إدارة كل من نظام وسوق 

الرصف األجنبي يف االقتصاد الوطني مبا  يضمن تحقيق هذا االستقرار ويحد 

من مظاهر الدولرة، ويزيد يف الوقت نفســه من حجم موارد النقد األجنبي 

املتاحة للجهاز املرصيف ومن بني املقرتحات املطروحة ما ييل :

توسع البنوك التجارية واملصارف اإلسالمية يف مامرسة عمليات البيع والرشاء 

للنقــد األجنبــي بصورة ميــرسة من خالل مامرســة هذه البنــوك وفروعها 

لعمليات البيع والرشاء للنقد األجنبي عىل مدار الســاعة، وكذلك إنشــاء أو 

املســاهمة يف إنشــاء رشكات الرصافة. وميكن يف هذا املجال االســتفادة من 

تجارب بعض الدول العربية الناجحة.

قيــام البنوك بتوفري النقــد األجنبي لعمالئها، وبالــذات لتغطية االعتامدات 

املســتندية، األمر الذي سوف يحفز ويشجع التجار ورجال األعامل عىل فتح 

االعتــامدات التجارية ومعامالتهم الخارجية عــرب البنوك واملصارف التجارية 

بدال من مكاتب الرصافة ، عىل أن يقوم  البنك املركزي مبتابعة ومراقبة هذه 

العمليات وتوفري احتياجات البنوك واملصارف التجارية من النقد األجنبي إذا 

لزم األمر، ويف أطر تنظيمية وآلية واضحة.

تعديل القانون املنظم لنشــاط الصيارفة والرصافني بحيث يتم ربط نشــاط 

الصيارفة رســمياً تحت مظلة البنوك واملصارف التجارية من ناحية، ويشجع 

من ناحية أخرى إنشاء رشكات الرصافة بدالً عن املنشآت الفردية.

تعميق ســوق النقد األجنبي من خالل إنشــاء ســوق للنقد األجنبي ما بني 

البنوك واملصارف التجارية ) ســوق بينية ( تعمــل عىل توفري النقد األجنبي 

بتنظيم عمليات االستالف وحفظ الودائع بالعمالت األجنبية فيام بني البنوك 

واملصارف التجارية.

تطويــر طريقة وآلية تدخل البنك املركزي يف ســوق الرصف األجنبي بحيث 

يكون تدخله فورياً عند ارتفاع سعر الدوالر ولعدة أيام.

حظــر قيام البنوك واملصارف مبنح أي متويالت للعمالء بغرض رشاء العمالت 

األجنبية أو متويل رشكات الرصافة واملنشــآت الفردية، أو دخولها مضاربة يف 

سوق الرصف األجنبي.

املحور الثالث:

 تفعيــل دور السياســة النقدية يف حفز النمو االقتصادي وزيادة االســتثامر 

أهداف وسياسات

وذلك من خالل :الإ�شالحات النقدية وامل�شرفية

أ- إتاحة موارد مإلىة أكرب للمشاريع االستثامرية وذلك عن طريق:

خفض االحتياطــي القانوين الذي تلتزم البنوك واملصــارف التجارية بإيداعه 

لدى البنك املركزي، يف حالة تبنيها أو مشــاركتها يف إقامة وإنشــاء مشــاريع 

استثامرية إنتاجية أو متويلها مشاريع استثامرية إنتاجية بنسب محددة.

توفري الضامنــات القانونية والحوافز التشــجيعية للبنــوك واملصارف بتبني 

)منفردة أو باملشاركة( مشاريع استثامرية إنتاجية يف القطاعات الواعدة.

حفز املصارف اإلســالمية عىل تطوير وتنويع خدماتها املرصفية واالنتقال من 

االستثامرات قصرية األجل “عقد املرابحة” إىل أنشطة واستثامرات حقيقية.

توفري الضامنات والحوافز التشجيعية للبنوك واملصارف ملنح القروض امليرسة 

للمشاريع الصغرية واملشاريع األصغر.

خفض كلفة االقرتاض بتخفيض أسعار الفائدة يف األجل املتوسط.

تحسني إدارة احتياطيات البالد الخارجية وتنويع مجاالت وأماكن استثامرها. 

إذ ال يعقــل دعــوة القطــاع الخاص الوطنــي والعريب واألجنبي لالســتثامر 

يف اليمــن يف الوقت الذي تقــوم فيه الحكومة باســتثامر كامل احتياطيات 

البالد الرســمية يف الخارج. وميكن يف هذا اإلطار االســتفادة جزئياً من هذه 

االحتياطيات باســتثامر مليار دوالر عىل األقل يف متويل مشــاريع استثامرية 

اسرتاتيجية مبشاركة القطاع الخاص.

ب- تعزيز دور الوساطة للجهاز املرصيف وذلك من خالل:

التحــول تدريجياً مــن إصدار أذون الخزانة إىل إصدار ســندات الدين العام 

متوسطة وطويلة األجل، وبحيث ميكن أن يطلق عليها سندات التنمية.

االســتمرار يف تقويــة املراكز املالية للبنوك واملصــارف من خالل رفع رؤوس 

أموالها وتقليص حجم املخاطر التي قد تتعرض لها.

توفــري الضامنات الالزمــة لبدء مامرســة البنوك واملصارف أنشــطة التأجري 

التموييل.

اســتكامل معالجة مشكلة الديون املتعرثة وتقوية آلية تحصيل ديون البنوك 

واملصارف.

تنفيذ توصيات مجلس الشورى حول دور رأس املال الوطني الخاص والجهاز 

املــرصيف يف االســتثامر والتي أقرها مجلس الوزراء يف مطلع شــهر ســبتمرب 

2003م.

مراعــاة خصائص املصارف اإلســالمية وســامتها الخاصة، وبالــذات طبيعة 

منتجاتهــا وخدماتها املرصفية بحيث تعامل عىل أســس تختلف عن معاملة 

البنك املركزي للبنوك التجارية التقليدية.

إيجــاد قاعدة بيانات ومعلومات خاصة باالســتثامر واملســتثمرين والفرص 

االســتثامرية ملســاعدة البنوك واملصارف عــىل منح القروض والتســهيالت 

االئتامنية للمشاريع ذات الجدوى أو املشاركة مبارشة يف متويلها.

دراســة إمكانية دمج البنوك التجارية واملصارف اإلسالمية والوسائل املناسبة 

باالستفادة من قرار مجلس الوزراء الذي أتخذه يف مطلع عام 2004م بدمج 

البنــوك الحكوميــة واملختلطــة.  وميكن يف هــذا املجال البــدء بإيجاد آلية 

للتعــاون بــني البنوك واملصارف اليمنية من خــالل متكينها من االقرتاض من 

بعضها البعض، والدخول يف إنشاء وتأسيس مشاريع استثامرية يف القطاعات 

الواعــدة، األمر الذي يســاعد عىل تكامل الجهاز املرصيف ويف الوقت نفســه 

تسهيل عملية اندماجه مستقبالً.

تشــجيع البنــوك واملصارف التجارية واإلســالمية عىل تبني برامج مشــرتكة 

لتدريب كوادرها املرصفية من ناحية وتطوير منتجاتها املرصفية مثل إصدار 

شهادات االستثامر، وتأســيس صناديق االستثامر، والسندات متوسطة األجل 

وخاصة يف مجاالت التمويل العقاري.

إدخــال واســتخدام تكنولوجيا االتصــاالت واملعلومات لتســهيل العمليات 

املرصفية وتوفري املعلومات والبيانات واستخدامها يف تعبئة املدخرات.

توســيع أنشطة التسويق والرتويج املرصيف ووضع خطة إعالمية لنرش الوعي 

املرصيف، وتشجيع اســتخدام أدوات ووسائل الدفع اآليل وااللكرتوين، وكذلك 

الخدمات املرصفية ملوظفي الدولة وذلك كام سبقت اإلشارة إليه.

تطوير الخدمــات املرصفية بتصميم مجموعة من الخدمات التي تتناســب 

مع اتجاهات وميول الرشائح العريضة يف املجتمع اليمني، مثل إنشاء أقسام 

وفروع للمعامالت املرصفية اإلسالمية يف البنوك التجارية التقليدية .

إيجاد األطــر التنظيمية الســليمة لعمليات وسياســات البنــوك واملصارف 

اإلســالمية فيام يعــرف “بحوكمــة البنوك”، مــام يضمن الدقــة يف تحديد 

املسؤوليات والرقابة وتقييم األداء وكذلك الكوادر القادرة عىل استيعاب هذا 

الدور االســرتاتيجي والعمل عىل تطبيق القــرارات حيث أن العنرص البرشي 

يعترب من أهم العنارص بالجهاز املرصيف.

العمل عىل التنسيق بني سياسات إدارة األصول والخصوم لكل بنك ومرصف، 

وتوزيــع مخاطــر محافظ االســتثامر والعمــل عىل ضامن جــودة املحافظ 

االئتامنيــة للبنوك واملصــارف وتحقيق أعىل معدالت ربحيــة وأيضاً لتطوير 

نشاط التجزئة املرصفية.

رفع مستوى أداء وكفاءة اإلدارة املرصفية بتشجيع الكفاءات اإلدارية املؤهلة 

ومتكينها من املشــاركة يف اتخاذ القرارات ورسم خططها اإلسرتاتيجية. ووضع 

برامج مســتمرة لتدريب وتأهيــل العاملني يف البنوك واملصارف اإلســالمية. 

والشك أن ذلك ســوف يؤدي إىل  تطوير الرؤية اإلسرتاتيجية للجهاز املرصيف 

ورفع مســتوى الوعي االئتامين وتقوية اإلجراءات التنفيذية وحسن توظيف 

املــوارد املاليــة املتاحة يف الجوانب التي تســهم يف حفز النمــو االقتصادي 

واالستثامرات اإلنتاجية.

تطبيق نظم تقييم الجدارة االئتامنية للعمالء عن طريق رشكات متخصصة.

تحســني وتطوير جودة العمليات واألســإلىب الرقابيــة الداخلية يف البنوك 

واملصارف اليمنية مبا يتجاوز حدود إجراءات التفتيش والرقابة التقليدية.

 تشكيل لجنة فنية من البنك املركزي اليمني والبنوك التجارية واتحاد الغرف 

التجارية والصناعية لتحديد السياســات واإلجراءات التي تســاهم يف تعزيز 

الثقــة يف البنوك واملصارف التجاريــة، وبالتايل املســاهمة يف تفعيل دورها 

التنموي واالستثامري للبنوك واملصارف التجارية، مبا يف ذلك اتخاذ اإلجراءات 

التالية:

إنشــاء نظــام آيل خاص مبعلومات االئتــامن يف البنك املركــزي وفق املعايري 

واملواصفات الدولية، بحيث يتضمن كافة املعلومات عن املقرتضني وســداد 

القروض، والديون املتعرثة... وغريها، وجعل هذا البيانات واملعلومات متاحة 

بيرس وســهولة للمقرضني من مؤسســات القطاع املرصيف واملؤسسات املالية 

األخرى.

- إصــدار قانون املعلومــات االئتامنية لتنظيم جمع واســتخدام املعلومات 

االئتامنية يف بالدنا.

- توفري اإلطار القانوين والتنظيمي إلنشاء  صندوق التأمني عىل الودائع.

- تعديــل القوانني الخاصة باإلفالس ومبا يضمن حاميــة الدائنني من البنوك 

واملصارف يف حاالت إعادة تنظيم األنشــطة واملشــاريع املفلسة أو عمليات 

تصفيتها، وتشمل هذه الحامية حق القبول املسبق بقيام األنشطة واملشاريع 

والــرشكات بإعادة تنظيم أنشــطتها، والحق يف تحصيــل الضامن عند إعادة 

التنظيم. وكذلك حق أولوية تحصيل الديون عن التصفية، وحق طلب تغيري 

اإلدارة التنفيذية للرشكات املعروضة إلعادة التنظيم.

- التشــاور مع لجنــة البنوك واملصارف اليمنية إلنشــاء رشكــة للمعلومات 

االئتامنية يديرها القطاع الخاص.

املحور الرابع :

توســيع نطاق القطــاع املإىل يف االقتصــاد الوطني، فمن املعــروف أن هذا 

القطــاع يقتــرص حإلىا عىل الجهــاز املرصيف ممثالً يف البنــك املركزي اليمني 

والبنوك واملصارف التجارية واإلســالمية العاملة يف اليمن، وال شك أن توسيع 

هذا القطاع عن طريق إنشــاء ســوق األوراق املالية عىل أســس ســلمية، و 

تعزيز وتقوية الدور االقتصادي والتنموي للمؤسســات املالية األخرى، سوف 

يســاهم يف زيادة وتنوع مصادر التمويل املتاحة ويرفع من كفاءة الوساطة 

املالية، وكذلك توفري موارد مإلىة متوســطة وطويلــة األجل لتمويل التنمية 

االقتصادية واالجتامعية يف البالد.

أ- املبادرة بإنشــاء ســوق األوراق املاليــة، فمع األخذ يف االعتبــار القرارات 

التي أصدرتها الحكومة مؤخراً بهذا الشــأن، فإن من األهمية  املبادرة بتوفري 

املتطلبات الترشيعية واملؤسســية والتنظيمية والفنية لسوق األوراق املالية 

من خالل:

- رسعة إصدار قانون ســوق األوراق املالية، واســتكامل إعداد بقية القوانني 

واللوائح والوظائف املطلوبة لتشــغيل الســوق، وتقديم مشاريع التعديالت 

عىل القوانني األخرى السارية ذات العالقة بعمل السوق.

- اســتكامل إعداد األطر التنظيمية واملؤسسية والفنية للسوق، مثل الهيكل 

التنظيمي للسوق، وإنشاء جهاز أعىل مستقل للرقابة واملعايري املحاسبية.

- إعداد برامج تدريب الكادر الفني واإلداري للسوق وكذلك الكوادر العاملة 

يف مهنة املحاســبة والتدقيــق والتحليل املإىل مبا يتفق مــع املعايري العاملية. 

باإلضافــة إىل البدء يف تدريب وتأهيل الكوادر التي ســوف تعمل يف رشكات 

الوساطة.

- وإذا مل يتمكــن البنك املركزي من توفــري هذه املتطلبات فإن عليه البحث 

عن أدوات متويل موازية مثل إنشاء البنوك واملصارف لصناديق االستثامر.

ب - تعزيز وتقوية الدور االقتصادي والتنموي للمؤسسات املالية األخرى:

-1 االستفادة من أموال هيئات ورشكات التأمني التعاقدي:

تلعب صناعة التأمني التعاقدي دوراً هاماً يف اقتصاديات الدول النامية، حيث 

تعمل عىل تجميع املدخرات ســواء لألفراد أو للمنشــآت يف صورة أقســاط 

التأمني، ويف هذا اإلطار تتمثل السياسات واإلجراءات املقرتحة يف:

- تطوير الترشيعات القانونية وتعديلها مبا يتفق مع التطورات التي يشهدها 

نظام التأمني التعاقدي يف الســاحة الدوليــة وأقليمياً يف دول الجوار وبحيث 

يشتمل هذا التطوير عىل نصوص قانونية أو قوانني خاصة مثل قانون التأمني 

اإلجباري عن املسؤولية املدنية الناشئة من حوادث السيارات ، قانون التأمني 

الطبي، وقانون التأمني عن املســؤولية املدنية الناشئة عن حوادث الحريق... 

وغريها.

- رفــع رؤوس أمــوال رشكات التأمني العاملة يف اليمن بإعــادة هيكلتها مع 

تحرير الســوق وحتى تتوافر املقومات األساسية ملنافسة عادلة بني الكيانات 

العاملة يف السوق.

- تنمية الوعي التأميني والسلوك االدخاري واالهتامم بتسويق وثائق التأمني 

من خالل البنــوك واملصارف واملدارس والجامعات وغريها. كام يتطلب ذلك 

وضــع خطة إعالمية لنــرش الوعي التأميني وتعميق الســلوك االدخاري بني 

املواطنني. 

- إجراء بحوث ودراســات للســوق والتغطيات املتاحة ومدى إمكانية توفري 

الخدمات التأمينية  غري املتاحة آخذاً يف االعتبار العمل بصورة جادة لتحسني 

صورة قطــاع التأمني وبنــاء الثقة املتبادلــة بني رشكات التأمــني والجمهور 

من خالل ترســيخ وتعميق الفكــر لدى جمهور املواطنني بــأن مهمة رشكة 

التأمني ليســت فقط تحصيل األقساط، إمنا ســداد التعويضات لحامية الفرد 

واملمتلكات.

- إعفاء  أقساط التأمني من الرسوم والرضائب.

ب- تفعيل أنشطة التمويل العقاري:

يعترب نشاط التمويل العقاري أحد العوامل الهامة املساهمة يف دفع التنمية 

االقتصادية واالجتامعية يف البالد، األمر الذي يستلزم توفري ما ييل:

- وضــع األطر الترشيعية واملؤسســية لتنظيم وتفعيــل التمويل العقاري يف 

بالدنــا، مبا يف ذلك األطر الترشيعية واملؤسســية املتعلقة بتســجيل األرايض 

وامللكيات العقارية، واملكاتب العقارية والخرباء املثمنني لألرايض والعقارات.

- إنشــاء مكاتب متخصصة يف التقييم االئتامين للعمالء املحتملني، وسجالت 

تاريخية عن نشاط هؤالء العمالء.

  ج - االســتفادة مــن مدخــرات معاشــات التقاعد للهيئة العامــة للتقاعد 

ومؤسسة الضامن االجتامعي وتحســني أداء استثامراتها وتوجيهها مبا يخدم 

عملية التنمية.
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افكار للنقاش
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ويحظى كل بنك ينضم إىل فيزا كعضو رئييس 
بنفس الحقوق التي يتمتع بها األعضاء الرئيسيني 

اآلخرين، علامً بأن عضوية فيزا مفتوحة لكافة البنوك 

)تقريباً( التي ترغب يف املشاركة يف هذا املرشوع 

التعاوين. وللعضوية يف فيزا فئات مختلفة تم تصميمها 

مبا يكفل للبنوك بصفة عامة سواًء الكبرية أو الصغرية 

إقامة نشاط مربح من خالل بطاقات فيزا. ويتم 

تقييم أداء كل بنك يرغب يف االنضامم لعضوية فيزا 

يف أي بلد للتثبت من توافر موارده املالية ومتتعه 

بخربات مرصفية تؤهله لتقديم الدعم لربامج بطاقات 

فيزا. وتشمل قامئة البنوك اليمنية املرخص لها بإصدار 

بطاقات فيزا كالً من بنك التسليف التعاوين والزراعي  

وبنك اليمن الدويل وبنك التضامن اإلسالمي، وتوفر 

فيزا حلول الدفع للبنوك األعضاء وتحرص عىل متكينها 

من إصدار البطاقات وقبول التعامالت عن طريق 

بطاقات فيزا. وال تصدر فيزا البطاقات كام ال تقوم 

بقبول تعامالت البطاقة لدى التجار، وال تتعامل 

مع حملة البطاقات وال متتلك سجالت عن حملة 

البطاقات كام أنها ال تتقاىض منهم رسوماً مقابل 

خدمات البطاقات وإمنا تتوىل البنوك تلك املهام. 

فحينام ينضم بنك إىل شبكة فيزا يكتسب الحق يف 

إصدار بطاقات فيزا واستخدام شعار فيزا وعالماتها 

التجارية عىل مجموعة من منتجات البطاقات، بحيث 

يستفيد كل من البنك وحملة البطاقات من العالقة 

التي تربطهم مع إحدى أشهر العالمات التجارية يف 

العامل.

الشك أن فيزا تتعاون عن كثب مع أعضائها لضامن 

فهمهم وتطبيقهم للقواعد التي تشكل أساساً 

للمرشوع التعاوين، وتحميهم من عمليات االحتيال 

وتقلل الخسائر بقدر اإلمكان. ومن هذا املنطلق 

تقدم فيزا للبنوك األعضاء خدمات تقييم عمليات 

أمن املعلومات وإدارة املخاطر، وتقدم فيزا تلك 

الخدمات لبنوكها األعضاء بناًء عىل طلب البنك. 

وكرشكة رائدة يف التزويد بحلول الدفع اإللكرتوين عىل 

مستوى العامل، تولت  فيزا الريادة يف إطالق بطاقات 

الرشائح يوروباي، وماسرت كارد، وفيزا EMV )وهي 

بطاقات ذكية تتضمن رشيحة إلكرتونية( يف مختلف 

دول العامل، وحينام تندمج تطبيقات الدفع لبطاقات 

االئتامن/الخصم الذكية، توفر تلك البطاقات مزايا 

متفوقة يف إدارة املخاطر مقارنة بالبطاقات التقليدية 

التي تستخدم تقنية الرشيط املغناطييس. ومرة أخرى 

تجدر اإلشارة إىل أن بطاقات الرشائح اإللكرتونية 

الزالت غري متاحة يف الوقت الراهن يف اليمن، ولكن 

من املرجح أن يتم إصدارها مستقبالً.

يقول كامران 

مدير عام فيزا إنرتناشيونال يف الرشق األوسط ـ إن 

من أهم مزايا عضوية فيزا هو حصول جميع البنوك 

األعضاء عىل املعاملة نفسها عىل حد سواء. وعىل 

الرغم من تقدير فيزا ملزايا املنافسة العادلة بني 

البنوك إال أن فيزا ال تتدخل يف هذه القضايا، حيث 

تتمتع جميع البنوك اليمنية بفرصة الحصول عىل 

منتجات فيزا التي تتميز بأنها أكرث أماناً ومالءمة 

وكفاءة مقارنة مع استخدام النقد، كام تشجع جذب 

األفراد إىل النظام املرصيف وتزيد من حجم األموال 

التي تخصص ملنح القروض بهدف دعم منو االقتصاد.

 نبذة عن فيزا إنرتناشيونال
تعود ملكية فيزا إنرتناشيونال إىل 21,000 عضواً من 

البنوك. ولقد أصدرت هذه البنوك أكرث من مليار 

بطاقة فيزا يف جميع أنحاء العامل تستخدم يف إنفاق 4 

تريليون دوالر أمرييك سنوياً يف أكرث من 150 دولة.

و يتمثل دور فيزا إنرتناشيونال يف تقديم حلول 

مبتكرة لبنوكها األعضاء لتمكنهم من إصدار بطاقات 

فيزا وقبول املعامالت التي يجريها التجار باستخدام 

البطاقة. وتتميز منتجات فيزا التي تصدرها البنوك 

بأنها أكرث أماناً وراحة وكفاءة من النقود. عالوة عىل 

ذلك، فهي تساهم يف ضم املزيد من األفراد للنظام 

املرصيف من أجل زيادة األموال املتاحة للقروض 

التجارية التي تعد عصب االقتصاد املتنامي.
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فيزا اإنرتنا�شيونال يف اليمن
�شركاء يف الفر�ض والنجاح

متثل فيزا إنرتناشيونال رشاكة بني 21 ألف بنكاً يف 190 دولة. 

متتلك هذه البنوك األعضاء فيزا إنرتناشيونال، وهي التي تحدد القواعد التي تحكم هذه الرشاكة. وتسعى 

فيزا إىل مساعدة البنوك عىل تحقيق أهدافها العملية بتزويدها بنظم دفع مالمئة ألغراضها. وقد اختار 

عدد من البنوك اليمنية االنضامم إىل عضوية فيزا إنرتناشيونال اعتباراً من 2004.

الن�شمام اإىل �شبكة 
فيزا يعود بالفائدة 

على البنوك الأع�شاء 
وعمالئهم
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دشــن البنك املركزي اليمني  بالعاصمة صنعاء أســبوع 
املال العاملي 2015م يف فعالية احتفإلىة كربى شــارك فيها بنك 
التســليف التعاوين الزراعي وبنك األمل للتمويل األصغر وبنك 
الكرميــي للتمويل األصغــر والهيئة العامة للربيــد وعدد من 
البنوك التجاريــة األخرى برعاية محافظ البنك املركزي اليمني 
محمد عوض بن هامم  وبالتنسيق مع املجلس األعىل لألمومة 
والطفولة واملنظمة الدولية ملإلىة األطفال والشباب وبالتعاون 

مع وزارة الرتبية والتعليم وكاك بنك.

ويف حفــل التدشــني أكد القائــم بأعامل وكيــل البنك املركزي 
اليمنــي لقطــاع الرقابة عىل البنوك نبيــل املنترص عىل أهمية 
تعزيــز ثقافة االدخار املايل واملرصيف بني األطفال والشــباب يف 
مجتمعنــا اليمنــي ،مشــريا إىل أن هذا األســبوع حدث عاملي 
تنظمه املنظمة الدولية ملإلىة األطفال والشباب كل عام منذ أن 
تأسست كمنظمة غري ربحية يف يونيو عام 2011م يف هولندا .
ولفــت إىل أن البنوك اليمنية ستســتقبل الزائرين من األطفال 
والشــباب وتطلعهم عىل طبيعة عمل البنــوك وتوزع نرشاتها 
املتعلقة بالثقافة املرصفية داخل البنوك، وتحدث عن حمالت 
زيــارة قاما بها موظفي البنوك لعــدد من املدارس يف مختلف 
املحافظات لتقديم الرشح الالزم للطلبة عن الخدمات املرصفية 
التي تقدمهــا البنوك مبختلف أنواعهــا وغريها من املعلومات 

التي تسهم يف زيادة املعرفة املرصفية لدى األفراد واملجتمع .
وقــال :إن رفع مســتوى الوعي املايل واملــرصيف أحد األهداف 
الرئيســية التي يســعى البنك املركــزي إىل تحقيقها ويف إطار 
 financial تعزيز الشــمول املــايل يف بالدنا أو ما يطلــق عليه
inclusion ووصول الخدمات املالية واملرصفية إىل كافة فئات 
املجتمــع اليمني ،حيث أن شــباب اليمــن وأطفاله هم جيل 
املســتقبل الواعد حيث تسعى إىل إعدادهم للتعامل مستقبال 

مع املؤسسات املالية بكل مهارة .

مضيفا: للمساعدة يف تحقيق ذلك قام البنك 
املركزي اليمني خــالل الفرتة املاضية بتطوير 
وإصدار اإلطار الترشيعي الالزم  وفقا ألفضل 
املامرســات الدولية بحيث يســمح بتأسيس 
بنوك متخصصة يف التمويــل األصغر متلقية 
للودائع برؤوس أموال بســيطة بهدف تعزيز 
الشــمول املايل والوصول إىل رشيحة واســعة 
من املجتمع غري املشــمول يف القطاع املرصيف 

واملحرومني من خدماته املرصفية واملالية.
مشــددا عىل أنــه كبداية ناجحــة يوجد يف 
اليمن مرصفان متخصصان يف التمويل الصغري 
واألصغر هــام بنك األمل ومــرصف الكرميي 
للتمويل األصغر ،كام تم إنشاء مؤسسة ضامن 
الودائع املرصفية بهدف تشجيع التعامل مع 
البنــوك واملصارف وحاميــة مدخرات صغار 
املودعــني حيث تضمــن املؤسســة اآلن أي 
ودائع مببلغ 2 مليــون ريال كحد أقىص عىل 

مستوى العميل الواحد.
كــام تم مؤخــرا إصدار القواعــد التنظيميــة لتقديم خدمات 
النقــود اإللكرتونية عــرب الهاتف املحمول حيث تم الســامح 
مبوجبه للبنوك بتقديم خدمات النقود اإللكرتونية عرب الهاتف 
املحمــول بالرشاكة مــع رشكات االتصاالت مســتهدفني بذلك 
مســتخدمي الهاتف املحمول والذين ال يوجد لديهم حسابات 

يف البنوك وهم ميثلون رشيحة واسعة .
وأكد أن البنك املركزي يؤمن بوجود مســاحة واســعة لتعزيز 
الشــمول املايل يف بالدنا مبا يخدم االقتصاد، لكن الزالت هناك 
مجموعة من التحديات، منها ما هو مرتبط بالجانب الترشيعي 
والتنظيمي ومنها ما هو مرتبط بالبنية التحتية للقطاع املرصيف 
واإلطــار املؤســيس ومســتوى الدخــل وارتفاع نســبة األمية 

وصعوبة االنتشار املرصيف  والتكلفة املرتبطة 
بالخدمــات، إال أننــا نؤمن يف نفــس الوقت 
بــأن أية تحديات ميكــن التغلب عليها إذا ما 
تكاتفت الجهــود لتذليلها وذلــك من خالل 
الرشاكة الفاعلة بني الحكومة والقطاع الخاص 
ومنظــامت املجتمع املدين بدًء بقيام الجهات 
الحكوميــة بدعــم أي مبــادرة مــن القطاع 
الخاص تساهم يف تعزيز الشمول املايل ورفع 

مستوى التثقيف املايل والوعي املرصيف.
داعيــا البنوك اليمنية إىل القيام مبســؤوليتها 
االجتامعية بنرش الوعــي املرصيف يف املجتمع 
وبشــكل خاص يف أوســاط األطفال والشباب 
وتذليل الصعوبات واملعوقات التي قد تعيق 
التعامل مع البنوك واملصارف سواء من حيث 

املتطلبات واإلجراءات والكلفة.
مؤكــدا أن البنك املركزي ســيدعم أي مبادرة 
تصب يف تعزيز الشمول املايل يف بالدنا للعمل 
مع الجهات ذات العالقة عىل تنفيذها ومبا يخدم الصالح العام.
من جانبه دعــا نائب وزير الرتبية والتعليــم الدكتور عبدالله 
الحامدي القطاع الخاص اليمني التجاري واملرصيف إىل مشاركة 
الوزارة الهــم التعليمي من خالل حفــز التعليم لدى األطفال 
مبزايــا ادخارية معينة تســهم يف جذبهم وعــدم ترسبهم من 
الدراســة كام هو حاصل اآلن ،موضحا أن هناك أكرث من ســتة 
ماليــني و500 ألــف طالب يف املدارس ويجــب تكريس ثقافة 

االدخار يف أوساطهم بشكل أكرث تشويقاً وبراعة.
وأكد نائب وزير الرتبية والتعليم أن الترسب من املدارس يبرش 
مبســتقبل مظلم قريبا وقال: نحــن اآلن ندفع مثن ترك أبنا ئنا 

للمدارس خالل السنوات املاضية.
 الفتــا إىل أن بقــاء اثنني مليــون طفل خارج ســياق التعليم 

ســيجعلهم عرضة الستقطاب الجامعات املســلحة واإلرهابية 
والتخريبية.

كام ألقى نائب رئيس مجلــس إدارة كاك بنك إبراهيم الحويث 
كلمة أكــد فيها أن البنك قام بفتح حســابات مرصفية ملعظم 
موظفــي القطاع العــام ويف مقدمتهم مكتــب الرتبية بأمانة 
العاصمة وتقديم خدمات اإللكرتونية ســهلت توفري الكثري من 

متطلباتهم املالية.
وقال: لقد استطاع كاك بنك خالل عرش سنوات ماضية ريادية 
تقديم الخدمات اإللكرتونية قبل التقليدية، وأصبح اآلن البنك 
األول بتميزه بتلك الخدمات املبتكرة وهذا تم بفضل االستثامر 

يف األنظمة البنكية والكوادر البرشية.
مشــريا إىل أن البنــك قام منــذ وقت مبكر ومــن خالل برامج 
عملية بغرس الوعي املرصيف لدى رشيحة واسعة من املواطنني 
وخاصة أولئك الذين ال يســتطيعون الوصول لخدمات البنوك، 
فقــد تم فتح حســابات مرصفية ملعظم املوظفــني يف القطاع 
العــام، وتقديم خدمات إلكرتونية ســهلت توفــري الكثري من 
متطلباتهم املالية وأصبح التعامل البنيك وسيلة مرصفية يومية 

سهلة الغنى عنها.
وقــال: إن البنك يحمل عىل عاتقه مصاعب وتكالبف ومخاطر 
لتســهيل التعامل املرصيف والنقدي بواســطة قنوات إلكرتونية 
منتــرشة ومتوفرة يف جميــع املحافظات والوصــول لخدمات 

البنك لكل بيت ميني كرشف نفخر به.
الفتا إىل أن بناء ثقافة االدخار بشكل عام وللشباب بوجه خاص 
وترسيخه يف أذهانهم هي إحدى خطط وبرامج كاك بنك ولهذا 
يقوم بتنفيذها مدعوما بواســطة أدوات مرصفية حديثة وهو 
ما ينعكس عىل تلك الرشيحة ويوفر لهم إمكانيات أفضل لبناء 

مستقبل آمن ومستقر.
وقال: من جانب كاك بنك فقد تم إنشــاء منتج جديد ســمي 

توفري طالب املدارس » ضمن مجموعة من الخدمات التوفريية 
األخــرى التــي يقدمها البنــك وسيســتمر بتقديــم خدمات 
الكرتونية تعمل عىل تشجيع تلك الرشيحة املستهدفة كخدمة 
التوفري املســتنري التي متكــن ويل أمر الطالب عىل متويل مبالغ 
شــهرية من دخله إىل حســاب الطالب بشــكل دوري وتلقايئ 
باإلضافة إىل مميزات التوفري الذي سيجنيه ويل األمر يف وصول 
التوفري ملبالغ معينــة، منها الحصول عىل خصومات متميزة يف 
اســتكامل أوالدهــم مراحل التعليم ،هــذا إىل جانب خدمات 
البنك التي تشجع عىل التعامل املرصيف كالتوفري، منها خدمات 

كاك موبابيل وغريها.
هــذا ومن جانبه أوضــح رئيس الهيئة العامــة للربيد الدكتور 
عبدالحميــد الصيح أن الربيد اليمني يــويل اهتامما كبريا منذ 
وقــت مبكر عىل نــرش وترويج الوعي االدخــاري عرب تنظيمه 
حمالت ترويجية يف املدارس والجامعات وذلك بالنزول بفريق 
عمل ميداين مجهز بالوســائل التثقيفية والدعائية التي تشجع 
عىل االدخار يف معظم محافظات الجمهورية وكذا إقامة أعامل 
دراميــة تحتوي عىل ســيناريو وأعامل تحفز عــىل رفع الوعي 
االدخاري وغريها من الفعإلىات التي يســتغلها الربيد للرتويج 

وتنمية ا لوعي االدخاري.
وأكد أن االهتامم بنرش الوعي االدخاري أحد العنارص الرئيسة 
يف خطط الهيئة العامة للربيد وبرامجها السنوية وهو ما جعل 
أرقام عدد الحســابات تبلغ أكرث من 581 ألف حســابا بنهاية 
2014 منها اكرث من 26 ألف حساب لألطفال والشباب ملن هم 

تحت عمر 17 عاما.
كام أكد رئيس مجلس إدارة بنك األمل للتمويل األصغر محمد 
صالــح الالعي أن اليمن يف أمس الحاجة للتشــميل املايل كون 
املتعاملني مــع القطاع املرصيف اليمني ال يزيدون عن 6 باملائة 
من الســكان، وأن هذه النسبة تقل بشكل مخيف بني أوساط 

النساء والشباب وساكني األرياف.
وأشــار إىل أن التشــميل املــايل يقوم عىل أســاس أن لكل فرد 
يف الحيــاة حتى األطفال مصادر دخــل يختلف حجمها بتعدد 
وتنوع تلك املصادر، لذلك فإن التشــميل املايل يعني تشــجيع 
األفراد عىل اســتقطاع جزء من دخولهــم مهام بلغت حجمها، 

وأن يقوم القطاع املرصيف بقبولها.
وكانــت أمــني عام املجلــس األعــىل لألمومة والطفولــة ملياء 
اإلرياين قد أشــارت يف كلمتها إىل أهمية رفع الوعي باملواطنة 
االقتصاديــة والتمكني املايل لألطفال والشــباب وتعزيز الثقافة 
املرصفية وقيمة االدخار رســميا وتجويد التعليم كحق أسايس 
للطفل بهدف الخروج من دائرة الفقر املوروثة نحو مســتقبل 

أفضل.
وأكدت اإلرياين عىل أنه ســيتم العمل مــن أجل توفري الفرص 
يف اتخاذ األطفال لقراراتهم املالية وتعليمهم مفاهيم حقوقهم 
يف الحامية االقتصادية واالســتثامر بهدف تعزيز صناعة القرار 
املايل لدى جميع األطفال والشــباب، مشرية إىل أن املجلس قام 
بالتعاون مع البنك املركــزي بعقد اتفاقيات مع البنوك بهدف 
تنشــيط حمالت ترويجية ملإلىة األطفال وضامن مســتقبلهم 
املــايل ملا له من دور يف ضامن مســتقبلهم الصحي والتعليمي 

واالجتامعي.

 برعاية محافظ البنك املركزي  وبالتنسيق مع
 املجلس األعىل لألمومة والطفولة واملنظمة
 الدولية ملإلىة األطفال والشباب وبالتعاون

مع وزارة الرتبية والتعليم وكاك بنك

جيل امل�شتقبل 
�شباب اليمن واأطفاله

هناك اأكرث من �شتة ماليني 

و500 
األف طالب يف املدار�ض ويجب 

تكري�ض ثقافة الدخار يف 
اأو�شاطهم ب�شكل اأكرث ت�شويقًا 

وبراعة
مليون طفل خارج �شياق التعليم �شيجعلهم 

عر�شة ل�شتقطاب اجلماعات امل�شلحة 
والإرهابية والتخريبية.
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أكرث من 

 581
ألف حساب بنهاية 

2014م منها اكرث من 

26
 ألف حساب 

لألطفال والشباب 
ملن هم تحت عمر 

 17
عاما.
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حول التنمية املستدامة الذي سينظّم بنيويورك من 26 يونيو 
إىل 8يوليو 2015م تحت شعار “تعزيز التكامل، والتنفيذ واملتابعة  – 
املنتدى السيايس رفيع املستوى ما بعد 2015. وكشف الدكتور يحيى 
بن يحيى املتوكل رئيس املرصد االقتصادي للدراســات واالستشارات 
أن اليمــن بات جاهزا لعــرض تقريره عن التنمية، والذي ســيعرض 
باملنتدى مع دولتني شــقيقتني هام الســودان وتونس . ولفت إىل أن 
املنتدى يســعى إلعداد املســاهمة العربية يف املؤمتر الدويل الثالث 
لتمويــل التنميــة الذي يعقد يف أديس أبابا خــالل الفرتة من 13 إىل 
16 يوليو 2015. مضيفا: إن املنتدى العريب يعد فرصة مناسبة لعرض 
ومناقشــة التقّدم املحرز يف املفاوضات الدوليــة حول خطة التنمية 
ملا بعد 2015 وأهداف التنمية املســتدامة، وكذلك التقّدم املحرز يف 
صياغة مسودة الوثيقة الختامية ملؤمتر متويل التنمية، وبلورة موقف 
عــريب متجانس حــول كافة املواضيــع املطروحة. ويهــدف املنتدى 
بشــكل خاص إىل تبادل اآلراء بشــأن التحول مــن األهداف اإلمنائية 
لأللفية إىل أهداف التنمية املســتدامة عــىل ضوء املتطلّبات الدولية 
بالعاملية والتكامل والتحديات املطروحة باملنطقة العربية كاالحتالل 
والرصاعات والتهجري واإلرهاب وقصور وســائل التنفيذ، باإلضافة إىل 
مناقشة التقّدم الذي أحرزته املنطقة العربية خالل العقدين املاضيني 
نحو التنمية املســتدامة باالســتناد إىل تحليالت التقرير العريب األول 
حول التنمية املســتدامة، املعّد من قبل اإلسكوا ويونب ،وكذا تطوير 
مقاربة إقليمية شــاملة لتعبئة املوارد املالية من أجل تحقيق التنمية 
املســتدامة يف املنطقــة العربية يف ضوء تحليــل لحجم الطلب عىل 
التمويل ومصادر التمويل املتاحة. كام يهدف أيضا لجمع املقرتحات 
حول ســبل بناء القدرات املؤسســاتية حول التنمية املستدامة عىل 
الصعيديــن اإلقليمي والوطني وتطوير نظم التخطيط االســرتاتيجي 
والتنموي مبا يعزز فرص إدماج مقاربات التنمية املســتدامة؛ تحديد 
الســبل الكفيلة بضامن تنفيذ أهــداف التنمية املســتدامة وتقوية 
القــدرات يف مجال رصد وتقييم التقدم املحرز يف هذا الشــأن. يذكر 
أن املســودة األوىل لتقرير التنمية املستدامة يف اليمن، والذي اعده 
املرصد االقتصادي للدراســات واالستشــارات قد تم مناقشــته خالل 
ورشة عمل متكاملة اجتمع فيها الخرباء من كافة الجهات الحكومية 
ومنظــامت املجتمع املــدين والقطــاع الخاص ضمن لقاء تشــاوري 
نظمته الوزارة بالتعاون مع اللجنة االقتصادية لغرب آسيا )االسكوا (
واملركز االقتصادي للدراسات واالستشارات بصنعاء قبل شهر. ويقول 
الدكتور يحيى بن يحيى املتوكل رئيس املرصد االقتصادي للدراســات 

واالستشارات إن مؤمتر األمم املتحدة حول التنمية املستدامة املنعقد  
يف ريو يف 2012

 )ريو+ 20( وضع خطة عاملية للتنمية املســتدامة للسنوات القادمة 
وشــمل عددا من النتائج الرئيســية وتداعياتها عىل املنطقة العربية, 
ال ســيام إنشــاء املنتدى الســيايس الرفيع املســتوى املعني بالتنمية 
املســتدامة. مــن بني أهداف أخرى، ســيعّزز هذا املنتــدى التفاعل 
بــني العلوم والسياســات من خالل نــرش “التقرير العاملــي للتنمية 
املســتدامة”، وصياغة األهداف العاملية للتنمية املســتدامة املتسقة 
مــع خطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عــام 2015 واملدمجة فيها. 
خلصت العملية الحكومية الدولية لوضع أهداف التنمية املستدامة 
مع مجموعة مــن 17 هدفا )مقرتح (. ويســتهدف التقييم الوطني 
للتنمية املستدامة يف الجمهورية اليمنية إبرازإدماج البعد االجتامعي 
واالهتــامم البيئي يف التخطيط التنمــوي، مرورا إىل تحقيق األهداف 
التنموية لأللفية، وانتهاء بتحديد أولويات التنمية املستدامة ملا بعد 
2015 ويقوم تحقيق التنمية املستدامة يف ظل املعطيات واملتغريات 
العاملية عىل ثالث ركائز أساســية، هــي: التنمية االقتصادية والتنمية 
االجتامعية وترشــيد املوارد الطبيعيــة واملحافظة عليها ويتمثل هذا 
التقييــم يف تحديد أولويــات التنمية املســتدامة أوالً، ثم تناول تلك 
األولويات وفقا لتحديد وتحليل أولويات التنمية والتدخالت الوطنية 
والعقبات والصعوبات وقصص النجاج والتوصيات ملا بعد 2015م مبا 
يف ذلك مقررات ريو+ 20، وكذلك الرؤية االسرتاتيجية لليمن 2025م. 

األولويات اليمنية أوالً
 األولويــات تتمثــل يف تحديــد االحتياجات اإلنســانية، حيث تعترب 
املســألة الســكانية التحدي األكرب أمام التنمية املستدامة يف اليمن، 
وكذلك اإلطار أو املظلــة التي تنبثق عنها كافة معوقات التنمية. أما 
ثــاين تلك األولويات فتتمثل يف البيئة واملــوارد الطبيعية، حيث يركز 
هذا املحور عىل ترشيد استخدام املوارد املائية كأولوية مطلقة. وثالث 
األولويات البنيــة التحتية، فيام رابعا األداء املؤســيس، حيث يغطي 
املحور ســلبيات كثرية يف املؤسسات واألنظمة اإلدارية، ويبدأ بتقييم 

منظومة الحكم الرشيد ومكافحة الفساد والرشاكة مع القطاع الخاص 
واملجتمــع املدين والجهــات املانحة بعرض تحديد األدوار وتنســيق 
الجهود وتعظيــم األثر واملردود االقتصــادي واالجتامعي والبيئي يف 
االقتصــاد واملجتمع. ويضيف الدكتور املتوكل أن اإلســكوا مســؤولة 
عن قيادة االســتجابة اإلقليمية لنتائج ريو20+ وقد نّســقت العديد 
من التقارير واالجتامعات عىل املستوى العريب واإلقليمي. وقد شمل 
هذا إنشاء املنتدى العريب الرفيع املستوى املعني بالتنمية املستدامة 
الذي اجتمع للمرة األوىل يف أبريل 2014, تطوير اإلطار االســرتاتيجي 
العريب حول التنمية املستدامة 2015 – 2025, واقرتاح أهداف تنمية 
مســتدامة من منظور إقليمي. الفتا إىل أنه كتمهيد للمنتدى العريب 
للتنمية املســتدامة الذي ســيعقد يف أبريل القادم- ستنّسق اإلسكوا 
إعــداد تقرير عريب حــول التنمية املســتدامة، إذ ســيكون التقرير 
اإلقليمي املدخل الرئييس للمنتدى، وســريبط أيضاً مع تقرير التنمية 
املستدامة العاملي الذي أعّدته إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية 
يف األمم املتحدة )DESA( الطالع اجتامعات املنتدى السيايس الرفيع 
املســتوى يف نيويورك. وســيتضمن التقرير العريب املعنــي بالتنمية 
املســتدامة عدة مكّونات من ضمنها عــّدة تقييامت وطنية للتنمية 

املستدامة يف بلدان مختارة كاليمن والسودان وتونس. 

األهداف:
 ويهــدف التقييم الوطني إلرشاك دول املنطقة بإعداد تقرير التنمية 
املســتدامة العريب وبناء قدرات دول املنطقة وتحفيزها لالســتمرار 
بجهودهــا لتحقيــق التنميــة املســتدامة ،وليكــون مبثابة وســيلة 
الســتعراض التقّدم الوطني، تبادل الدروس املســتفادة واملامرسات 
الناجحــة وترسيــع وتــرية العمل، باإلضافــة إىل تجميــع معلومات 
متناسقة وعىل املستوى الوطني يف بلدان عربية مختارة ليتّم دمجها 
يف تقرير التنمية املســتدامة العريب بحلول نوفمرب 2014، مبا يف ذلك 
تحليل األولويات والتقّدم عىل صعيد التنمية املســتدامة يف كّل من 
الــدول, و تحديد املامرســات الجيــدة أو املبتكرة وقصــص النجاح 
املتعلّقة باألطر املؤسسية الفعالة، واالسرتاتيجيات الوطنية والوسائل 

الناجحة عىل الصعيد املإىل، والتقني و غريها من الخدمات. 

اليمن ي�شتعد لعر�ض تقرير اأولويات 
التنمية امل�شتدامة ملا بعد 2015

نظمت لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا )اإلسكوا( وبرنامج األمم 
املتحدة للبيئة )يونب( بالتعاون مع جامعة الدول العربية االجتامع الثاين للمنتدى 

العريب رفيع املستوى للتنمية املستدامة خالل الفرتة من 5 إىل 7 مايو 2015م بالعاصمة 
البحرينية املنامة. وسعى املنتدى للتحضري العريب للمنتدى السيايس رفيع املستوى

املصدر االقتصادي اليمني

مال ومصارف

تقييم منظومة احلكم الر�شيد 
ومكافحة الف�شاد وال�شراكة 
مع القطاع اخلا�ض واملجتمع 

املدين واجلهات املانحة .
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أعرب منسق الشؤون اإلنسانية يف اليمن يوهانس 
فان دير كالو عن قلقه من أن يتسبب تصعيد النزاع 

املسلح والحرب التي تشنها السعودية وحلفاؤها عىل 

اليمن يف تبعات خطرية تؤثر عىل املدنيني وتقّوض 

قدرات مجتمع العمل اإلنساين عىل إيصال املساعدات 

اإلنسانية. وأكد أن مجتمع العمل اإلنساين سيبقى ملتزماً 

بتوفري املساعدات اإلنسانية األشّد احتياجاً للماليني 

من اليمنيني الضعفاء ما دامت الظروف األمنية تسمح 

بذلك .. الفتا إىل أن الشعب اليمني يف هذا الوقت 

يف أشّد الحاجة إىل الدعم، حيث يحتاج رشكاء العمل 

اإلنساين خالل العام 2015 إىل 747.5 مليون دوالر 

أمرييك لتوفري مجموعة من املساعدات املنقذة لألرواح، 

وخدمات تعزيز قدرات التحّمل واملرونة والحامية لعدد 

8.2 مليون شخص، وهذا يشمل 284.6 مليون دوالر 

أمرييك ملساعدات اإلنقاذ الفورية وبرامج الحامية.. 

داعيا املانحني إىل توفري الدعم الكامل والرسيع لهذا 

النداء .. مؤكداً أن الفريق الُقطري اإلنساين سيستمر 

مع الرشكاء الدوليني واليمنيني يف القيام بأقىص ما ميكن 

لضامن التمكن من تنفيذ هذه الخطة اإلنسانية. وقال 

يوهانس كالو يف بيان صحفي تلقت )االقتصادي( نسخة 

منه ” إن األعامل العدائية يف اليمن شهدت خالل العام 

املايض تنامياً يف نسبة انتهاكات الحامية، ويشمل ذلك 

استهداف املدارس واملرافق الصحية والبنى التحتية 

االجتامعية األخرى، حيث تسببت هذه الحوادث يف 

أغلب األحيان يف التأثري غري املتكافئ عىل األطفال، 

وأمثلة ذلك الهجوم عىل نقطة تفتيش يف البيضاء يف 

شهر ديسمرب 2014 والذي أودى بحياة 16 طفالً من 

تالميذ املدارس، واستهداف املساجد يف صنعاء الذي 

أودى بحياة أكرث من 12 طفالً الشهر املايض .. مشريا إىل 

أن النزاعات تسببت يف نزوح حوإىل مائة ألف شخص 

تقريباً خالل العام املايض غالبيتهم بشكل مؤقت، 

وأثّرت عىل أسإلىب املعيشة وقدرات التأقلم املعيشية 

لليمنيني الضعفاء. ودعا  يوهانس كالو جميع األطراف 

املشاركة يف النزاع يف اليمن إىل التوصل إىل حلول سلمية 

وااللتزام بحامية املدنيني. واختتم بالقول أن تقديرات 

رشكاء العمل اإلنساين تشري إىل أّن حوإىل 15.9 مليون 

شخص أو 61 % من السكان سيحتاجون نوعاً من أنواع 

املساعدة اإلنسانية خالل العام 2015م وهذا الرقم 

مرشح لالرتفاع إىل ما هو أعىل من ذلك يف حال استمر 

التصعيد. 
املصدر االقتصادي اليمني

اأكرث من 747 مليون دولر حتتاجها 
اليمن كم�شاعدة اإن�شانية عاجلة

اأكرب م�شرف عاملي لأ�شهر 
جتارية عالمة   500

بنك اإلمارات ديب الوطني األكرب عربيا، يليه 
الراجحي، والبنك العريب األردين حقق قفزة كبرية 

ضمن الـ 10 الكبار عربيا.

 

   THE BANKERصنف تقرير مجلة ذا بانكر

 املتخصصة يف تقييم البنوك عامليا بنك اإلمارات 

ديب الوطني اإلمارات أكرب بنك عريب بوضعه يف 

املرتبة رقم 142 من بني أشهر 500 عالمة تجارية 

للبنوك عىل املستوى العاملي، متقدما عىل مرصف 

الراجحي السعودي الذي جاء يف املرتبة 149 والثاين 

عربيا وبنك أبو ظبي الوطني يف املرتبة 156 عامليا 

والثالث عربيا.

وقال التقرير أن الفضل األكرب يف  نجاح هذه 

العالمة التجارية يرجع إىل مجموعة من العوامل 

مبا يف ذلك املنتجات والخدمات والتكنولوجيا 

واستقطاب املوظفني, إضافة إىل الحضور القوي 

واالستقرار.

وتضمن تقرير املجلة أشهر 500 عالمة تجارية 

للبنوك حول العامل, منها 35 بنكا عربيا، كان 

النصيب اإلمارايت األكرب بـ 9 بنوك، ثم 7 بنوك 

سعودية، وجاء الرتتيب الثالث كويتيا بنصيب 6 

بنوك، ثم استحوذت قطر عىل 4  مواقع، والبحرين 

عىل 3 مواقع ولبنان عىل موقعني, وسجلت كل من 

سلطنة عامن ومرص واملغرب واألردن موقعا واحدا  

من بني الخمسة والثالثني . 

  HSBC  األول عامليا

وكان مرصف  HSBC  الربيطاين عىل رأس القامئة 

محافظا عىل ترتيبه السابق، وحل بنك اوف امريكا  

  BANK OF AMERICAثانيا, ومتكن بنك  

  SANTANDER األسباين من تحقيق قفزة مهمة 

من الرتتيب الرابع إىل الثالث, واحتل بنك ويلز 

فارغو  WELLS FARGO  األمرييك الرتتيب الرابع، 

 وجاء بنك سيتي   CITI   األمرييك خامسا, وبنك يب 

إن يب باريباز  BNP PARIBAS  سادسا, وغولدمان 

   CHASEساكس األمرييك سابعا، وجاء بنك تشيز

  األمرييك يف املرتبة الثامنة, وبراديسكو الربازييل 

تاسعا, ويف املرتبة العارشة.

مال ومصارف
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دراسة

التمويل اأهم معوقات ال�شناعات ال�شغرية 

قالت دراسة علمية حول »الصناعات الصغرية 
واملتوسطة وآليات تطويرها« إن مشكلة »التمويل« 

تشكل أهم املعوقات الرئيسية التي تحول دون 

تنمية هذه املنشآت، إضافة إىل عدم شمولها يف 

نظام الحوافز و التسهيالت التي تقدمها الدولة وفقاً 

لقانون االستثامر. 

وأضافت الدراسة: يكمن جوهر املشكلة يف متويل 

املنشأة عند التأسيس عن طريق املستثمرين، ثم 

استكامل التمويل عن طريق األقارب واألصدقاء، 

وهذا التمويل غالباً غري كاٍف.

واعتربت الدراسة مشكلة العاملة الفنية واملدربة 

من املشكالت األساسية التي يواجهها قطاع املنشآت 

الصناعية الصغرية واملتوسطة، )بحكم ارتباطها 

بالعنرص البرشي( وعدم مالءمة نظم التعليم العام 

والتقني والتدريب املهني ملتطلبات هذه املنشآت 

)األمر الذي عمق الفجوة بني مخرجات التعليم 

التقني واملهني ومتطلبات العمل يف املنشآت الصغرية 

واملتوسطة(.

الدراسة التي أعدها الدكتور عيل عبد الله قائد أستاذ 

االقتصاد املشارك بجامعة صنعاء وقدمت إىل امللتقى 

العريب الرابع للصناعات الصغرية واملتوسطة تؤكد 

أن دور مؤسسات املجتمع املدين غائب يف الرتكيز 

عىل جانب التدريب الفني واملهني والتأهيل للعمل 

يف املنشآت الصغرية واملتوسطة، فضالً عن »تفضيل 

العاملني االشتغال لدى املنشآت الكبرية لقدرتها عىل 

رفع أجور أعىل وحوافز أكرث.

مرجعاً ذلك إىل أن معظم املنشآت الصناعية الصغرية 

واملتوسطة غري مسجلة رسمياً وال يوجد قانون 

يلزمها بتطبيق الحد األدىن لألجور السائدة يف القطاع 

الرسمي، كام أنها غري ملتزمة بتسديد التأمينات 

االجتامعية عىل العاملني فيها.

ويف الجانب اإلداري والتنظيمي، قالت الدراسة 

إن املنشآت الصناعية الصغرية واملتوسطة تعاين 

من قصور شديد يف الخربات اإلدارية والتنظيمية 

وتسودها اإلدارة العائلية أو الفردية، وهو منط يقوم 

عىل مزيج من التقليد واالجتهاد الشخيص.

وكشفت الدراسة أن )%67( من املشتغلني يف 

املنشآت الصناعية الصغرية واملتوسطة يعانون من 

األمية )القراءة والكتابة أو املعرفة اإلدارية( التي 

تجعلهم يفتقرون إىل ابسط قواعد التنظيم اإلداري 

والوعي املحاسبي.

ويف مشكلة التسويق يعد االفتقار إىل )منافذ 

تسويقية تعرف املستهلك باملنتج من أبرز املشاكل 

التي تواجه املنشآت الصناعية الصغرية واملتوسطة(.

وحرصت الدراسة مشاكل املنشآت الصناعية الصغرية 

واملتوسطة يف القصور يف توفري مستلزمات اإلنتاج 

بالقدر الذي يكفي لسد احتياجات الطاقة اإلنتاجية 

األمر الذي يضطرها إىل اللجوء إىل الرشاء عن طريق 

السوق السوداء بأسعار مرتفعة مام يؤدي إىل ارتفاع 

تكإلىف اإلنتاج.

وكذلك ضيق حجم السوق املحلية وصعوبة إتباع 

وسائل تسويقية إعالنية ودعائية نتيجة افتقارهم 

لألجهزة التسويقية املدربة مع عدم االستفادة 

من األوساط الدعائية، وضعف القدرة التنافسية 

بني املنشآت املحلية والسلع املستوردة، وغياب 

املعلومات والدراسات الكافية عند املستثمرين يف 

قطاع املنشآت الصغرية، وكيفية عملها وتطويرها.

وأوصت الدراسة برضورة وجود تعريف واضح 

ودقيق للصناعات الصغرية واملتوسطة يزيل الخلط 

واللبس للتعريف السائد و إصدار ترشيعات منظمة 

ومشجعة لتنمية الصناعات الصغرية واملتوسطة، 

وتشجيع التصنيع الزراعي، مع عناية خاصة 

بالصناعات الريفية، وإقامة الجمعيات التعاونية 

اإلنتاجية، وتشجيع التعاونيات الحرفية، وإنشاء 

مراكز تسويق صناعي لتوفري الخامات وترصيف 

منتجات املشتغلني بالصناعات الصغرية واملتوسطة.

ودعت توصيات الدراسة إىل إعادة النظر يف السياسة 

التعليمية الحالية، والعمل عىل زيادة إمكانات 

التدريب لتوفري العاملة املاهرة يف مجال الصناعات 

الصغرية إدخال مادة إدارة املرشوعات للصناعات 

الصغرية واملتوسطة ضمن مواد مقررات التعليم 

الجامعي، وإيجاد برامج مبنح دبلوم عاٍل متخصص 

يف اقتصاديات األعامل الصغرية.

يذكر أن الترشيعات الصناعية تُعرف املنشآت 

الصناعية الصغرية بأنها املنشآت التي يعمل فيها 

أربعة عامل، واملنشآت الصناعية املتوسطة التي 

يعمل فيها من خمسة عامل إىل تسعة عامل، 

واملنشآت الكبرية الحجم هي التي يعمل فيها عرشة 

عامل فأكرث. 

 عارف أبوحاتم



بطاقات كاك كارد
هي بطاقة يتم ربطها بحساب العميل وإمكانية استخدامها

 في الصرافات اآللية ونقاط البيع في السوق احمللي.

مميزاتها:
 -  أكثر راحة وسهولة وأمناً من حمل النقود. 

-   سداد قيمة مشترياتكم اليومية أجهزة نقاط البيع اخلاصة        
        بكاك بنك املنتشرة في احملالت التجارية.                                                  

-   السحب النقدي عبر فروع البنك أو الصرافات اآللية اخلاصة 
       بكاك بنك.

-   حتتوي على إجراءات أمنية عالية.
-  إمكانية إلغاء البطاقة في حال سرقتها أو فقدانها مبجرد 

      االتصال الهاتفي على الكول سنتر.  
- ميكن طلب بطاقات إضافية على نفس احلساب ألفراد عائلتكم 

       مع حتديد سقف السحب لكل بطاقة. 
-   سهولة وسرعة إجراءات إصدارها وفتح حساب حلاملها.

عائلتكم 
       مع حتديد سقف السحب لكل بطاقة . 

7.   سهولة وسرعة إجراءات إصدارها وفتح حساب حلاملها .

CAC Card
It is a card linked to the customer›s account and us-
able in ATMs, POSs and local markets.
Advantages
More comfortable, simple and secure than carrying 
cash.
Paying daily purchases via the CAC BANK›s POSs in 
shops
Withdrawing cash via the Bank branches or CAC BANK›s 
ATMs.
High security measures.
In the event that the card is stolen or lost, you could 
easily cancel it by contacting the Call Center.
Extra cards could be requested for the same account for 
your family members specifying the withdrawal limit 
for each card.
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بطاقة سيدتي 
هي بطاقة يتم ربطها بحساب العميل وإمكانية استخدامها

 في الصرافات اآللية ونقاط البيع في السوق احمللي.

مميزاتها:
 -  أكثر راحة وسهولة وأمناً من حمل النقود. 

-   سداد قيمة مشترياتكم اليومية أجهزة نقاط البيع اخلاصة        
        بكاك بنك املنتشرة في احملالت التجارية.                                                  

-   السحب النقدي عبر فروع البنك أو الصرافات اآللية اخلاصة 
       بكاك بنك.

-   حتتوي على إجراءات أمنية عالية.
-  إمكانية إلغاء البطاقة في حال سرقتها أو فقدانها مبجرد 

      االتصال الهاتفي على الكول سنتر.  
- ميكن طلب بطاقات إضافية على نفس احلساب ألفراد عائلتكم 

       مع حتديد سقف السحب لكل بطاقة. 
-   سهولة وسرعة إجراءات إصدارها وفتح حساب حلاملها.

Sayidaty )My Lady( Card
It is a card linked to the customer›s account and usable in ATMs, 
POSs and local markets.
Advantages:
More comfortable, simple and secure than carrying cash.
Paying daily purchases via the CAC BANK POSs available in shops
Withdrawing cash via the Bank branches or CAC BANK›s ATMs.
High security measures.
In the event that the card is stolen or lost, you could easily cancel 
it by contacting the Call Center.
Extra cards could be requested for the same account for your fam-
ily members specifying the withdrawal limit for each card.
Easy and quick procedures to obtain the card and open an ac-
count for its holder.

البطاقات اإللكترونية
  VISA

بطاقة عاملية متكنك من السحب من أي مكان في العالم.    

DEBIT CARD
بطاقة يقدمها البنك للجهــــات احلكومــــية واخلاصـــــة لصرف رواتب 

موظفيهم عبر  كاك  بنك أو الصرافات اآللية.

Electronic-cards
Visa Card is an international card withdrawing from anywhere 
in the world.
Debit card
It is a card offered by the Bank for public and private entities 
for paying the salaries of their employees through the CAC 
BANK or ATMs.

بطاقة فيزا )جولد(
هي بطاقة ائتمانية ذات سقف محدد تلبي 

احتياجات العميل اخملتلفة داخل اليمن وحول 
العالم للسحب النقدي للمشتريات عبر النقاط 

واالنترنت.
1.   سقف ائتماني أعلى يبدأ من $5000 فما 

فوق.
2.  سهولة احلصول عليها خالل مدة ال تتجاوز 24 

ساعة.
3.   حتتوي على إجراءات أمنية عالية.

4.    سقوف مرنة تلبي احتياجات العميل.
5.   إمكانية  استخدامها في جميع أنحاء العالم 

عبر الصرافات اآللية واحملال التجارية والفنادق 
.Visa واملطاعم التي حتمل شعار

6.   تسديد املشتريات عبر اإلنترنت.
7.   إمكانية تعديل السقف في أي وقت برفع 

املبلغ او تخفيضه.
8.   احلصول على كشف حساب تفصيلي كل 

شهر حسب الطلب. 
*   للحصول على البطاقة عليك التقدم إلى أقرب 

فرع من فروع كاك بنك.

بطاقة فيزا )كالسك(.

 1.  سقف ائتماني أعلى يبدأ من $500 إلى 
.4500$

2.  سهولة احلصول عليها خالل مدة ال تتجاوز 24 
ساعة. 

3.   حتتوي على إجراءات أمنية عالية.
4.    سقوف مرنة تلبي احتياجات العميل.

5.   إمكانية  استخدامها في جميع أنحاء العالم 
عبر الصرافات اآللية واحملال التجارية والفنادق 

.Visa واملطاعم التي حتمل شعار
6.   تسديد املشتريات عبر اإلنترنت.

7.   إمكانية تعديل السقف في أي وقت برفع 
املبلغ او تخفيضه.

8.   احلصول على كشف حساب تفصيلي كل 
شهر حسب الطلب. 

*   للحصول على البطاقة عليك التقدم إلى أقرب 
فرع من فروع كاك بنك. 

بطاقة فيزا الكترون              
1.  سهولة احلصول عليها خالل مدة ال تتجاوز 24 

ساعة.
2.   حتتوي على إجراءات أمنية عالية.

3.   إمكانية  استخدامها في جميع أنحاء العالم 
عبر الصرافات اآللية واحملال التجارية والفنادق 

.Visa واملطاعم التي حتمل شعار

4.   تسديد املشتريات عبر اإلنترنت.
5.   احلصول على كشف حساب تفصيلي كل 

شهر حسب الطلب. 
*   للحصول على البطاقة عليك التقدم إلى أقرب 

فرع من فروع كاك بنك.

السريع للحواالت
خدمة من كاك بنك لتحويل األموال عبر نظام آلي 

حديث يتم فيها صرف احلوالة للمستفيد خالل 
حلظات.

إمكانية إرسال واستالم احلوالة من أي نقاط 
السريع املنتشرة في اجلمهورية )فروع ومكاتب 

البنك و مكاتب الوكال )الصرافني(.

بطاقات
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الحالةالشروطالمزايااسم الخدمة

خدمة صرف الراتب

مميزات اخلدمة:
للعميل

* افتح حسابك اجلاري الشخصي و إليه يتم تدفق الراتب الشهري.
* احصل على بطاقة السحب اإللكتروني ) كاك الذكية( التي متكنك من السحب 
في أي وقت من أي صراف آلي أو نقطة بيع عبر شبكة البنك الواسعة و املمتدة عبر 

محافظات اجلمهورية.
* اسحب نقداً وفي أي وقت عبر شبكة فروعنا و مكاتبنا أو الشبكة اآللية.

* سدد فواتيرك عبر خدمة كاك موبايلي Cac mobily من أي مكان برسالة قصيرة 
sms و وفر الوقت واجلهد

*نفذ مشترياتك اليومية من السلع عبر خدمة نقاط البيع املنتشرة في احملالت 
املتنوعة.

* استعرض كشف حسابك أينما كنت ومن أي مكان في العالم باستخدامك خدمة 
كاك اون الين  Cac on line عبر اإلنترنت. 

* غير أسلوب حياتك بحصولك على خدمة القرض احلسن, وتسوق من حيث تريد, 
وسدد بالتقسيط و بدون فوائد.

* عزز مقدرتك على التوفير من حسابك اجلاري، سواء بالتوريد النقدي أو التحويل الدائم 
من حسابك اجلاري إلى حسابك التوفير.

* إمكانية حصولك على قرض نقدي يعادل عشرة أضعاف راتبك.
* امكانية احلصول على خدمة راتبي مقدما وبنسبة متويل تصل إلى %40  كحد أعلى 

من صافي راتبك الشهري في أي يوم من الشهر وقبل وصوله إلى البنك. 
* انضمامك لبرنامج صرف الراتب يؤهلك أيضاً للحصول على اخلدمات  املوسمية 

) قرض العيد (  بشروط ميسرة وسريعة.
جلهة العمل

* توفير الكلفة و اإلجراءات الروتينية الطويلة التي تصاحب صرف مرتبات و مستحقات 
املوظفني.

*توفير ساعات العمل اخلاصة بصرف الراتب لصالح العمل نفسه. 
* تفادي أي خطأ أو عجز قد يحدث أثناء الصرف.

ضمان سرية املعلومات عن مرتبات املوظفني واستحقاقاتهم النقدية. 
منح املوظفني ميزات اخلدمات الشخصية التي يقدمها البنك لهذه الشريحة.

وجود عقد بني البنك واجلهة التي يعمل لديها 
املوظف بتوريد مرتبات املوظفني الشهرية إلى 

احلساب اجلاري طرف البنك.
مفعلة

خدمة صرف الراتب

الحالةالشروطالمزايااسم الخدمة

الكول سنتر

 - استقبال مكاملات العمالء واإلجابة على - 	
استفساراتهم .

 - حل املشاكل املتعلقة بالبطاقات.	
 - حل املشاكل املتعلقة بالصرافات اآللية.	
 - حل املشاكل املتعلقة بنقاط البيع.	
 	
 	
 استقبال شكاوى العمالء.	
 بإمكان العمالء التواصل على األرقام التالية : 	

 CDMA 3033 562994/5 أو األرقام اجملانية
  أو 	
 	    GSM 803033

مفعلة

وهي عبارة عن خلية متكاملة من الموظفين األكفاء والمؤهلين والذين  يعملون على مدار الساعة بشكل 
متناوب الستقبال مكالمات العمالء وحل مشاكلهم .

الكول سنتر حساب توفير الراتب

الحالةالشروطالمزايااسم الخدمة

حساب توفير الراتب

 إمكانية االلتزام املسبق بنسبة معينة أو مبلغ 	
معني من الدخل للتوفير. 

 عبر أوامر التحويل املستدمية ميكن إلغاء /تعديل 	
أو اإليقاف املؤقت ألمر التحويل املستدمي في أي 

وقت .
 ال يفرض البنك أي عمولة على إعداد أوامر 	

التحويل املستدمية املستخدمة للتحويل، وال 
على تنفيذها.

 تقيد األرباح حلساب العميل كل 3 أشهر، ومينح 	
العميل عائدا إضافيا على قيمتها عند دورة 

االحتساب التالية. 
 ميكن للعميل احلصول على سلفيات مؤقتة على 	

ذمة هذا احلساب وبأسعار أرباح مخفضة.

 عبر 	 حتويل مرتب العميل شهرياً 
جهة عمل إلى حسابه لدى 

البنك. 
 في حال طلب العميل السحب 	

من رصيد احلساب قبل مرور 12 
على فتحه فسيخسر  شهراً 

العميل الفائدة املستحقة عن 
ربع السنة التي يتم السحب 

فيها. 
 	

مفعلة

طريقة مبتكرة تساعد شريحة املوظفني على التوفير.. وهي عبارة عن حساب توفير يتم فتحه بدون حد أدني 

لرصيده االفتتاحي، ويتم تغذيته عبر حتويالت دورية من احلساب اجلاري للعميل مع عدم إمكانية السحب منه خالل 

السنة األولى منذ فتحه، إال في احلاالت االستثنائية، وتضاف األرباح املستحقة لرصيد احلساب كل ثالثة أشهر 

لتحتسب عليها أرباح للعميل في الفترة التالية.

الحالةالشروطالمزايااسم الخدمة

خدمات التصدير

 كون كاك بنك من أهم روافد االقتصاد الوطني، 	
فقد حرص على منح خدمات التصدير ميزات 

خاصة، على رأسها تخفيض العموالت املصرفية 
على أي من عملياتها. و يقدم البنك لعمالئه 
خدمات متعددة تسهل من عملية التصدير 

وتقلل من مخاطر هذه اخلدمات، هي:
 تبليغ االعتمادات املستندية.	
 تعزيز االعتمادات املستندية.	
 تداول املستندات.	
 التحاصيل املستندية الصادرة.	
 خصم القبوالت املصرفية.	

مفعلة

خدمات التصدير
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من املتوقع أن يعتمد قادة العامل مجموعة 

جديدة من »أهداف التنمية املستدامة« يف ٔمومتر 

األمم املتحدة املقرر انعقاده يف شهر سبتمرب 

املقبل. ومتثل »أهداف التنمية املستدامة« 

مجموعة من األهداف والغايات املنشودة 

واملؤرشات التي يتوقع من الحكومات حول العامل 

تحقيقها وبلوغها عىل مدار األعوام الخمسة عرش 

القادمة. ومن بني هذه األهداف املقرتحة البالغ 

عددها ١7 هدفاً، منها القضاء عىل الفقر والجوع، 

وجعل املدن آمنة، وحامية املحيطات، والحد من 

عدم املساواة، وتوفري فرص العمل. إىل جانب 

الحد من الفقر، ومن املفرتض أن تؤدي أهداف 

التنمية املستدامة ٕإىل توجيه املوارد املالية 

والسياسات الحكومية نحو املجالت التي ميكنها 

تحقيق الصالح العام بأعىل درجاته.

وسوف تحل »أهداف التنمية املستدامة« محل 

األهداف اإلمنائية الثامنية لأللفية الجديدة، والتي 

وافقت عليها الحكومات يف عام ٢٠٠٠ وتنتهي 

مدتها املحددة يف عام ٢٠١٥. وكانت واألهداف 

األلفية الجديدة بنطاقها الضيق قد ركزت عىل 

تخفيض الفقر ٕإىل النصف وتحسني مستويات 

املعيشة بني سكان العامل بحلول عام ٢٠١٥. ومع 

اقرتاب املوعد النهايئ لتحقيق هذه ااألهداف 

أمكن تحقيق أحد األهداف الحيوية املتمثل يف 

إىل النصف قبل  تخفيض مستويات الفقر املدقع ٕ

موعده املقرر يف عام ٢٠١٠، ومع ذلك ال يزال 

هناك قرابة املليار نسمة يعيشون يف فقر مدقع 

– يقدر مبقياس البنك الدويل بواقع ١.٢٥ دوالر 

يف اليوم.

حكومات العامل تطرح 17 هدفًا ملواجهة التحديات

اأهداف عاملية

ـ القضاء عىل الفقر املدقع والجوع

ـ تعميم التعليم اإلبتدايئ

- تعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة

- تخفيض معدل وفيات األطفال

ـ تحسني الصحة النفسية

- مكافحة فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز واملالريا وغريها من 

األمراض

ية - كفالة االستدامة البئ

- اقامة رشاكة عاملية من أجل التنمية

الأهداف الإمنائية لالألفية 
2000 - الفرتة من    2015 

١3-١ يونيو، جنيف، سويرسا

مؤمتر منظمة العمل الدولية

٥-4 يونيو، شلوس امالو، أملانيا

6-١3 يونيو، روما، أيطاليا

١٥-١3 يوليو، أديس أبابا، إثيوبيا

مؤمتر األمم املتحدة للتمويل من أجل التنمية

٢7-٢٥ سبتمرب، نيويورك، الواليات املتحدة.

اعامل التنمية ملا بعد عام  قمة األمم املتحدة اعتامد جدول ٔ

٢٠١٥

١١-9 أكتوبر، ليام، بريو

االجتامعات السنوية لصندوق النقد الدويل والبنك الدويل

3٠ نوفمرب-١١ ديسمرب، باريس، فرنسا

اتفاقية األمم املتحدة الطارئة بشأن تغري املناخ.

ٔتامل معي

فــي غضــون الســنوات الخمســة املاضيــة، 

اصبــح 7٠٠ مليــون نســمة مــن آصحــاب 

الحســابات فــي البنــوك آو املوسســات املالية 

األخــرى أو جهــات تقديــم خدمــات النقــود 

عبــر الهاتــف املحمول، وانخفــض عــدد األشخاص 

غيــر املرتبطيــن باألجهزة املرصفيــة بنســبة ٢٠% 

ٕإىل ٢ مليــار نســمة مــن البالغيــن، حســب 

تقريــر عــام ٢٠١4 الصــادر عــن قاعــدة بيانــات 

»Global Findex« التابعــة للبنــك الدولــي.

وخالل الفتــرة بيــن عامــي ٢٠١١

و٢٠١4، زادت نســبة البالغيــن مــن آصحــاب 

الحســابات مــن ٥١% ٕإىل 6٢% ، وعلــى وجــه 

ان حســابات خدمــات النقــود عبــر  التحديــد، فــٕ

الهاتــف املحمول فــي منطقــة إفريقيا جنــوب 

الصحــراء تســاهم فــي ســرعة التوســع وازديــاد 

فــرص الحصــول علــى

الخدمــات املالية. وهنـاك املزيـد ممـا ينبغـي 

عملـه لتوسـيع نطــاق اإلرشاك املايل ليشــمل 

النســاء وافقــر األرس فــي االقتصــادات الناميـة. 

وبحلــول عــام ٢٠١4 لــم تتجــاوز نســبة النســاء 

ممــن لديهــنا حســابات مرصفيــة %58 مقارنــة 

بنســبة قدرهــا %65 بيــن الرجــال. وعلــى 

املســتوى اإلقليمــي، نجــد أن هــذه الفجــوة بيــن 

الجنســني تبلــغ اقصــى اتســاعها فــي جنــوب 

آســيا، بواقــع ١8 نقطــة مئوية, وقــد ســاهم 

التقــدم التكنولوجــي بزيادة اســتخدام الحســابات 

املرصفيــة. فقــد أفــاد قرابــة 3٥٥ مليــون نســمة 

مــن البالغيــن أصحاب الحسابات من االقتصادات 

الناميــة بأنهم يرســلون ويســتلمون تحويالت نقدية 

خارج النظام املرصيف، مبــا يف ذلــك 3٥ مليــون 

نســمة يف افريقيــا جنــوب الصحــراء. وبإالضافــة 

اىل ذلــك، هنــاك 3.١ مليــار نســمة مــن البالغيــن  ٕ

اصحــاب الحسابات يف الدول الناميــة يدفعــون 

فواتيــر خدمــات جمــع القاممــة، واســتهالك 

املياه، والكهربــاء نقــدا، كمــا أن هنــاك أكثــر مــن 

نصــف مليــون نســمة مــن البالغيــن أصحــاب 

الحسابات يدفعــون الرســوم املدرســية نقــدا. 

ومــن شـأن توافــر فــرص الدفــع بالتكنولوجيــا 

الرقميـة، عبـر الهاتف املحمول أو مراكـز نقـاط 

البيـع، أن يتيـح خيـارات دفــع  أكثــر مالمئة 

وبتكلفــة معقولــة.

التوا�شل وا�شتخدام 
اجلهاز امل�شريف

يعمـل بنـك التنميـة اآلسيوي بالتعـاون مـع اليابان 

اســيا  علـى مسـاعدة بلــدان فــي منطقــة ٓ

واملحيــط الهــأدي علــى االســتفادة مــن احــدث 

اإلنجــازات التكنولوجيــة، مبــا فــي ذلــك خرايــط 

األقمــار الصناعيــة ملواجهــة الكــوارث الطبيعيــة. 

وســوف يســتخدم بنــك التنميــة اآلسيوي منحــة 

املســاعدة الفنيــة املقدمــة مــن اليابان مببلــغ ٢ 

مليــون دوالر أمرييك لتدريــب املســؤولني فــي 

الحكومــة واملجتمــع واملتطوعيــن املحلييــن 

فــي كل مــن ٔارمينيــا وبنغالديــش وفيجــي 

والفلبيــن السـتخدام أحـدث مـا توصلـت ٕإليه 

تكنولوجيـا الرصـد القائم عىل الفضــاء وغريهــا 

مــن األدوات ذات الجــودة الفنيــة العالية فــي 

التخطيــط ملواجهــة الكــوارث. وســوف تكــون 

هــذه البلــدان مبثابــة منــاذج تجريبيــة. وعلــى 

مــدار الســنوات األخرية, اســتمر اســتخدام 

تكنولوجيــا الرصــد القائم علــى الفضــاء، مبــا 

فــي ذلــك النظــم القامئة عىل األقامر الصناعيــة 

 ،)GPS( »مثــل »نظــام تحديــد املواقــع العاملــي

بغيــة التخطيــط للكــوارث ومواجهتهــا. ولكــن 

هنــاك العديــد مــن االقتصــادات الناميــة يفتقــر 

لألمــوال والخبــرات الحديثــة التــي ميكــن أن 

تكــون عنصــرا مكمــل للنظــم املوجــودة لديهــا 

إللنــذار املبكــر ومراقبــة الكــوارث. وســوف 

يتولــى مشــروع املســاعدة الفنيــة تدريــب 

الجهــات الحكوميــة واملجتمعــات املحليــة فــي 

البلــدان املســتهدفة علــى اســتخدام نظــام 

خريطــة الشــارع املفتــوح وهــو نظــام مجانــي 

للخرائط الرقميــة لجميــع أنحــاء العالــم.

وتطبيقات الهواتف املحمولة بهدف السامح لكل بلد 

بجمع

املعلومات عىل مستوى املجتمعات للتخطيط ملواجهة

املخاطر.

التقدم اجلريء

٢  التمويل والتنمية  يونيو ٢٢٠١٥  التمويل والتنمية  يونيو ٢٠١٥

برامج معاشات التقاعد

بــدون إصالحــات نظــام معاشــات التقاعــد قــد تصبــح الطبقــة المتوســطة 

المتناميــة فــي أمريــكا الالتينيــة معرضــة لخطــر الفقــر عنــد التقــدم فــي 

العمــر، وفقــا لمــا جــاء فــي دراســة نُشــرت مؤخــرا بالتعــاون بيــن »بنــك 

التنميــة للبلــدان األمريكيــة« و«منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان 

نمــاذج  فــي  الدراســة  بحثــت  وقــد  الدولــي«.  و«البنــك  االقتصــادي« 

بالمنطقــة. بلــدا  فــي ٢6  التقاعــد  معاشــات 

ســتؤدي شــيخوخة الســكان فــي منطقــة أمريــكا الجنوبيــة والكاريبــي 

الوقــت  وفــي  التقاعــد؛  معاشــات  علــى  الحكومــي  اإلنفــاق  ارتفــاع  إلــى 

الرســمي  غيــر  القطــاع  فــي  العامليــن  مــن  الكبيــرة  األعــداد  فــإن  نفســه، 

— الذيــن ال يدفعــون اشــتراكات التقاعــد — تهــدد بعــدم كفايــة مزايــا 
مــن كل  فقــط  الراهــن 4٥ عامــال  الوقــت  فــي  المتاحــة. فهنــاك  التقاعــد 

لــم  التقاعــد، وهــي نســبة  فــي برامــج معاشــات  ١٠٠ عامــل مشــاركون 

يطــرأ عليهــا تغيــر يذكــر خــالل العقــود األخيــرة. وبحلــول عــام ٢٠٥٠، 

عــدم  لخطــر  المنطقــة  فــي  نســمة  مليــون  و83   63 بيــن  مــا  ســيتعرض 

كفايــة معاشــات التقاعــد التــي يحصلــون عليهــا، إال إذا تــم إصــالح نظــم 

التقاعــد وبذلــت الجهــود لزيــادة توظيــف العمالــة فــي القطــاع الرســمي 

الجــودة. التعليــم عالــي  فــرص الحصــول علــى  وإتاحــة 

والممارســة األكثــر شــيوعا لســد الفجــوة فــي نطــاق تغطيــة معاشــات 

بمعاشــات  المعروفــة  التقاعــد  معاشــات  نطــاق  توســيع  هــي  التقاعــد 

التقاعــد غيــر القائمــة علــى االشــتراكات. ويســاهم هــذا الدعــم الحكومــي 

المســاواة والفقــر، ولكنــه سيشــكل تحديــات علــى  انعــدام  الحــد مــن  فــي 

الماليــة العامــة مــع شــيخوخة الســكان وازديــاد عــدد المنتفعيــن. فاليــوم 

هنــاك ثمانيــة أشــخاص فــي ســن العمــل بالمنطقــة مقابــل كل شــخص 

متقاعــد، ولكــن بحلــول عــام ٢٠٥٠ ســتنخفض هــذه النســبة إلــى ٢.٥، 

بمــا يقــارب المتوســط المتوقــع فــي بلــدان »منظمــة التعــاون والتنميــة فــي 

الميــدان االقتصــادي« وقــدره 9.١.          

وال يــزال العديــد مــن البلــدان يف املنطقــة يفتقــر إىل النظــم والقــدرات 

التقاعــد، ســواء  لنظــم معاشــات  الســليمة  التــي تتيــح اإلدارة  املؤسســية 

القائمــة علــى االشــتراكات أو بــدون اشــتراكات. ومعنــى ذلــك أن زيــادة 

االســتثمارات يف النظــم وإجــراء اإلصالحــات يف األطــر املؤسســية همــا 

خطوتــان ضروريتــان لتوســيع نطــاق تغطيــة معاشــات التقاعــد وقدرتهــا 

علــى االســتمرار.

التقدم الجريء

يعمــل بنــك التنميــة اآلســيوي بالتعــاون مــع اليابــان علــى مســاعدة 

مــن  االســتفادة  علــى  الهــادئ  والمحيــط  آســيا  منطقــة  فــي  بلــدان 

األقمــار  خرائــط  ذلــك  فــي  بمــا  التكنولوجيــة،  اإلنجــازات  أحــدث 

أكبــر-  وبفعاليــة  الســريع  والتحــرك   — لالســتعداد  الصناعيــة، 

الطبيعيــة. الكــوارث  لمواجهــة 

المســاعدة  منحــة  اآلســيوي  التنميــة  بنــك  يســتخدم  وســوف 

أمريكــي  دوالر  مليــون   ٢ بمبلــغ  اليابــان  مــن  المقدمــة  الفنيــة 

والمتطوعيــن  والمجتمــع  الحكومــة  فــي  المســؤولين  لتدريــب 

والفلبيــن  وفيجــي  وبنغالديــش  أرمينيــا  مــن  كل  فــي  المحلييــن 

الســتخدام أحــدث مــا توصلــت إليــه تكنولوجيــا الرصــد القائــم علــى 

فــي  العاليــة  الفنيــة  الجــودة  ذات  األدوات  مــن  وغيرهــا  الفضــاء 

التخطيــط لمواجهــة الكــوارث. وســوف تكــون هــذه البلــدان األربعــة 

اإلنجــازات  هــذه  اعتمــاد  الحتمــاالت  تجريبيــة  نمــاذج  بمثابــة 

العالــم. مناطــق  مختلــف  فــي  أوســع  نطــاق  علــى  التكنولوجيــة 

تكنولوجيــا  اســتخدام  اســتمر  األخيــرة  الســنوات  مــدار  وعلــى 

القائمــة علــى  النظــم  ذلــك  فــي  بمــا  الفضــاء،  علــى  القائــم  الرصــد 

العالمــي«  المواقــع  تحديــد  »نظــام  مثــل  الصناعيــة  األقمــار 

)GPS(، بغيــة التخطيــط للكــوارث ومواجهتهــا. ولكــن هنــاك العديــد 

العتمــاد  والخبــرات  لألمــوال  يفتقــر  الناميــة  االقتصــادات  مــن 

التكنولوجيــا الحديثــة التــي يمكــن أن تكــون عنصــرا مكمــال للنظــم 

الكــوارث. ومراقبــة  المبكــر  لإلنــذار  لديهــا  الموجــودة 

الجهــات  تدريــب  الفنيــة  المســاعدة  مشــروع  يتولــى  وســوف 

علــى  المســتهدفة  البلــدان  فــي  المحليــة  والمجتمعــات  الحكوميــة 

 ،)OpenStreetMap( »اســتخدام نظــام »خريطــة الشــارع المفتــوح

العالــم،  أنحــاء  لجميــع  الرقميــة  للخرائــط  مجانــي  نظــام  وهــو 

بجمــع  بلــد  لــكل  الســماح  بهــدف  المحمولــة  الهواتــف  وتطبيقــات 

لمواجهــة  للتخطيــط  المجتمعــات  مســتوى  علــى  المعلومــات 

المخاطــر.

التواصل واستخدام الجهاز المصرفي
نســمة  مليــون   7٠٠ أصبــح  الماضيــة،  الخمســة  الســنوات  غضــون  فــي 
مــن أصحــاب الحســابات فــي البنــوك أو المؤسســات الماليــة األخــرى أو 
الهاتــف احملمــول، وانخفــض عــدد  النقــود عبــر  جهــات تقديــم خدمــات 
األشــخاص غيــر المرتبطيــن باألجهــزة 
مليــار   ٢ إلــى   %٢٠ بنســبة  المصرفيــة 
نســمة مــن البالغيــن، حســب تقريــر عــام 
بيانــات  قاعــدة  عــن  الصــادر   ٢٠١4
للبنــك  التابعــة    »Global Findex«

الدولــي.
 ٢٠١١ عامــي  بيــن  الفتــرة  وخــالل 
مــن  البالغيــن  نســبة  زادت  و٢٠١4، 
إلــى   %٥١ مــن  الحســابات  أصحــاب 
فــإن  التحديــد،  وجــه  وعلــى   .%6٢
حســابات خدمــات النقــود عبــر الهاتــف 
جنــوب  إفريقيــا  منطقــة  فــي  احملمــول 
التوســع  ســرعة  فــي  تســاهم  الصحــراء 
علــى  الحصــول  فــرص  وازديــاد 

الماليــة. الخدمــات 
يــزال  ال  أنــه  إلــى  التقريــر  وخلــص 
هنــاك المزيــد ممــا ينبغــي عملــه لتوســيع 
االقتصــادات  فــي  األســر  وأفقــر  النســاء  ليشــمل  المالــي  اإلشــراك  نطــاق 
الناميــة. فــال تــزال الفجــوة بيــن الجنســين فــي امتــالك حســابات مصرفيــة 
ال تتقلــص: فبحلــول عــام ٢٠١4 لــم تتجــاوز نســبة النســاء ممــن لديهــن 
الرجــال.  بيــن   %6٥ قدرهــا  بنســبة  مقارنــة   %٥8 مصرفيــة  حســابات 
تبلــغ  الجنســين  بيــن  الفجــوة  هــذه  أن  نجــد  اإلقليمــي،  المســتوى  وعلــى 

أقصــى اتســاعها فــي جنــوب آســيا، بواقــع ١8 نقطــة مئويــة.
احلســابات  اســتخدام  حتفيــز  يف  التكنولوجــي  التقــدم  ســاهم  وقــد 
قرابــة  أفــاد  فقــد  املدفوعــات احملليــة.  أداء  أســاليب  املصرفيــة وحتــوُّل 
3٥٥ مليــون نســمة مــن البالغيــن أصحــاب احلســابات يف االقتصــادات 
خــارج  أو  نقــدا  حمليــة  حتويــالت  ويســتلمون  يرســلون  بأنهــم  الناميــة 
النظــام املصــريف، بمــا يف ذلــك 3٥ مليــون نســمة يف إفريقيــا جنــوب 
الصحــراء. وباإلضافــة إىل ذلــك، هنــاك ١.3 مليــار نســمة مــن البالغيــن 
أصحــاب احلســابات يف االقتصــادات الناميــة يدفعــون فواتيــر خدمــات 
جمــع القمامــة، واســتهالك امليــاه، والكهربــاء نقــدا، كمــا أن هنــاك أكثــر 
يدفعــون  احلســابات  أصحــاب  البالغيــن  مــن  نســمة  مليــون  نصــف  مــن 
الرســوم املدرســية نقــدا. ومــن شــأن توافــر فــرص الدفــع بالتكنولوجيــا 
الرقميــة، عبــر الهاتــف احملمــول أو مراكــز نقــاط البيــع، أن يتيــح خيــارات 

دفــع أكثــر مالءمــة وبتكلفــة معقولــة.

باختصار

رجال يلعبون الدومينو يف مدينة سانتو أمارو، البرازيل

حتويالت النقود عبر الهاتف 
احملمول، نيروبي، كينيا.

باختصار

منا�شبات يف 2015

٢  التمويل والتنمية  يونيو ٢٢٠١٥  التمويل والتنمية  يونيو ٢٠١٥

برامج معاشات التقاعد

بــدون إصالحــات نظــام معاشــات التقاعــد قــد تصبــح الطبقــة المتوســطة 

المتناميــة فــي أمريــكا الالتينيــة معرضــة لخطــر الفقــر عنــد التقــدم فــي 

العمــر، وفقــا لمــا جــاء فــي دراســة نُشــرت مؤخــرا بالتعــاون بيــن »بنــك 

التنميــة للبلــدان األمريكيــة« و«منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان 

نمــاذج  فــي  الدراســة  بحثــت  وقــد  الدولــي«.  و«البنــك  االقتصــادي« 

بالمنطقــة. بلــدا  فــي ٢6  التقاعــد  معاشــات 

ســتؤدي شــيخوخة الســكان فــي منطقــة أمريــكا الجنوبيــة والكاريبــي 

الوقــت  وفــي  التقاعــد؛  معاشــات  علــى  الحكومــي  اإلنفــاق  ارتفــاع  إلــى 

الرســمي  غيــر  القطــاع  فــي  العامليــن  مــن  الكبيــرة  األعــداد  فــإن  نفســه، 

— الذيــن ال يدفعــون اشــتراكات التقاعــد — تهــدد بعــدم كفايــة مزايــا 
مــن كل  فقــط  الراهــن 4٥ عامــال  الوقــت  فــي  المتاحــة. فهنــاك  التقاعــد 

لــم  التقاعــد، وهــي نســبة  فــي برامــج معاشــات  ١٠٠ عامــل مشــاركون 

يطــرأ عليهــا تغيــر يذكــر خــالل العقــود األخيــرة. وبحلــول عــام ٢٠٥٠، 

عــدم  لخطــر  المنطقــة  فــي  نســمة  مليــون  و83   63 بيــن  مــا  ســيتعرض 

كفايــة معاشــات التقاعــد التــي يحصلــون عليهــا، إال إذا تــم إصــالح نظــم 

التقاعــد وبذلــت الجهــود لزيــادة توظيــف العمالــة فــي القطــاع الرســمي 

الجــودة. التعليــم عالــي  فــرص الحصــول علــى  وإتاحــة 

والممارســة األكثــر شــيوعا لســد الفجــوة فــي نطــاق تغطيــة معاشــات 

بمعاشــات  المعروفــة  التقاعــد  معاشــات  نطــاق  توســيع  هــي  التقاعــد 

التقاعــد غيــر القائمــة علــى االشــتراكات. ويســاهم هــذا الدعــم الحكومــي 

المســاواة والفقــر، ولكنــه سيشــكل تحديــات علــى  انعــدام  الحــد مــن  فــي 

الماليــة العامــة مــع شــيخوخة الســكان وازديــاد عــدد المنتفعيــن. فاليــوم 

هنــاك ثمانيــة أشــخاص فــي ســن العمــل بالمنطقــة مقابــل كل شــخص 

متقاعــد، ولكــن بحلــول عــام ٢٠٥٠ ســتنخفض هــذه النســبة إلــى ٢.٥، 

بمــا يقــارب المتوســط المتوقــع فــي بلــدان »منظمــة التعــاون والتنميــة فــي 

الميــدان االقتصــادي« وقــدره 9.١.          

وال يــزال العديــد مــن البلــدان يف املنطقــة يفتقــر إىل النظــم والقــدرات 

التقاعــد، ســواء  لنظــم معاشــات  الســليمة  التــي تتيــح اإلدارة  املؤسســية 

القائمــة علــى االشــتراكات أو بــدون اشــتراكات. ومعنــى ذلــك أن زيــادة 

االســتثمارات يف النظــم وإجــراء اإلصالحــات يف األطــر املؤسســية همــا 

خطوتــان ضروريتــان لتوســيع نطــاق تغطيــة معاشــات التقاعــد وقدرتهــا 

علــى االســتمرار.

التقدم الجريء

يعمــل بنــك التنميــة اآلســيوي بالتعــاون مــع اليابــان علــى مســاعدة 

مــن  االســتفادة  علــى  الهــادئ  والمحيــط  آســيا  منطقــة  فــي  بلــدان 

األقمــار  خرائــط  ذلــك  فــي  بمــا  التكنولوجيــة،  اإلنجــازات  أحــدث 

أكبــر-  وبفعاليــة  الســريع  والتحــرك   — لالســتعداد  الصناعيــة، 

الطبيعيــة. الكــوارث  لمواجهــة 

المســاعدة  منحــة  اآلســيوي  التنميــة  بنــك  يســتخدم  وســوف 

أمريكــي  دوالر  مليــون   ٢ بمبلــغ  اليابــان  مــن  المقدمــة  الفنيــة 

والمتطوعيــن  والمجتمــع  الحكومــة  فــي  المســؤولين  لتدريــب 

والفلبيــن  وفيجــي  وبنغالديــش  أرمينيــا  مــن  كل  فــي  المحلييــن 

الســتخدام أحــدث مــا توصلــت إليــه تكنولوجيــا الرصــد القائــم علــى 

فــي  العاليــة  الفنيــة  الجــودة  ذات  األدوات  مــن  وغيرهــا  الفضــاء 

التخطيــط لمواجهــة الكــوارث. وســوف تكــون هــذه البلــدان األربعــة 

اإلنجــازات  هــذه  اعتمــاد  الحتمــاالت  تجريبيــة  نمــاذج  بمثابــة 

العالــم. مناطــق  مختلــف  فــي  أوســع  نطــاق  علــى  التكنولوجيــة 

تكنولوجيــا  اســتخدام  اســتمر  األخيــرة  الســنوات  مــدار  وعلــى 

القائمــة علــى  النظــم  ذلــك  فــي  بمــا  الفضــاء،  علــى  القائــم  الرصــد 

العالمــي«  المواقــع  تحديــد  »نظــام  مثــل  الصناعيــة  األقمــار 

)GPS(، بغيــة التخطيــط للكــوارث ومواجهتهــا. ولكــن هنــاك العديــد 

العتمــاد  والخبــرات  لألمــوال  يفتقــر  الناميــة  االقتصــادات  مــن 

التكنولوجيــا الحديثــة التــي يمكــن أن تكــون عنصــرا مكمــال للنظــم 

الكــوارث. ومراقبــة  المبكــر  لإلنــذار  لديهــا  الموجــودة 

الجهــات  تدريــب  الفنيــة  المســاعدة  مشــروع  يتولــى  وســوف 

علــى  المســتهدفة  البلــدان  فــي  المحليــة  والمجتمعــات  الحكوميــة 

 ،)OpenStreetMap( »اســتخدام نظــام »خريطــة الشــارع المفتــوح

العالــم،  أنحــاء  لجميــع  الرقميــة  للخرائــط  مجانــي  نظــام  وهــو 

بجمــع  بلــد  لــكل  الســماح  بهــدف  المحمولــة  الهواتــف  وتطبيقــات 

لمواجهــة  للتخطيــط  المجتمعــات  مســتوى  علــى  المعلومــات 

المخاطــر.

التواصل واستخدام الجهاز المصرفي
نســمة  مليــون   7٠٠ أصبــح  الماضيــة،  الخمســة  الســنوات  غضــون  فــي 
مــن أصحــاب الحســابات فــي البنــوك أو المؤسســات الماليــة األخــرى أو 
الهاتــف احملمــول، وانخفــض عــدد  النقــود عبــر  جهــات تقديــم خدمــات 
األشــخاص غيــر المرتبطيــن باألجهــزة 
مليــار   ٢ إلــى   %٢٠ بنســبة  المصرفيــة 
نســمة مــن البالغيــن، حســب تقريــر عــام 
بيانــات  قاعــدة  عــن  الصــادر   ٢٠١4
للبنــك  التابعــة    »Global Findex«

الدولــي.
 ٢٠١١ عامــي  بيــن  الفتــرة  وخــالل 
مــن  البالغيــن  نســبة  زادت  و٢٠١4، 
إلــى   %٥١ مــن  الحســابات  أصحــاب 
فــإن  التحديــد،  وجــه  وعلــى   .%6٢
حســابات خدمــات النقــود عبــر الهاتــف 
جنــوب  إفريقيــا  منطقــة  فــي  احملمــول 
التوســع  ســرعة  فــي  تســاهم  الصحــراء 
علــى  الحصــول  فــرص  وازديــاد 

الماليــة. الخدمــات 
يــزال  ال  أنــه  إلــى  التقريــر  وخلــص 
هنــاك المزيــد ممــا ينبغــي عملــه لتوســيع 
االقتصــادات  فــي  األســر  وأفقــر  النســاء  ليشــمل  المالــي  اإلشــراك  نطــاق 
الناميــة. فــال تــزال الفجــوة بيــن الجنســين فــي امتــالك حســابات مصرفيــة 
ال تتقلــص: فبحلــول عــام ٢٠١4 لــم تتجــاوز نســبة النســاء ممــن لديهــن 
الرجــال.  بيــن   %6٥ قدرهــا  بنســبة  مقارنــة   %٥8 مصرفيــة  حســابات 
تبلــغ  الجنســين  بيــن  الفجــوة  هــذه  أن  نجــد  اإلقليمــي،  المســتوى  وعلــى 

أقصــى اتســاعها فــي جنــوب آســيا، بواقــع ١8 نقطــة مئويــة.
احلســابات  اســتخدام  حتفيــز  يف  التكنولوجــي  التقــدم  ســاهم  وقــد 
قرابــة  أفــاد  فقــد  املدفوعــات احملليــة.  أداء  أســاليب  املصرفيــة وحتــوُّل 
3٥٥ مليــون نســمة مــن البالغيــن أصحــاب احلســابات يف االقتصــادات 
خــارج  أو  نقــدا  حمليــة  حتويــالت  ويســتلمون  يرســلون  بأنهــم  الناميــة 
النظــام املصــريف، بمــا يف ذلــك 3٥ مليــون نســمة يف إفريقيــا جنــوب 
الصحــراء. وباإلضافــة إىل ذلــك، هنــاك ١.3 مليــار نســمة مــن البالغيــن 
أصحــاب احلســابات يف االقتصــادات الناميــة يدفعــون فواتيــر خدمــات 
جمــع القمامــة، واســتهالك امليــاه، والكهربــاء نقــدا، كمــا أن هنــاك أكثــر 
يدفعــون  احلســابات  أصحــاب  البالغيــن  مــن  نســمة  مليــون  نصــف  مــن 
الرســوم املدرســية نقــدا. ومــن شــأن توافــر فــرص الدفــع بالتكنولوجيــا 
الرقميــة، عبــر الهاتــف احملمــول أو مراكــز نقــاط البيــع، أن يتيــح خيــارات 

دفــع أكثــر مالءمــة وبتكلفــة معقولــة.

باختصار

رجال يلعبون الدومينو يف مدينة سانتو أمارو، البرازيل

حتويالت النقود عبر الهاتف 
احملمول، نيروبي، كينيا.
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رأى الكثريون أن منو الصني ىف الربع الثالث 
بنسبة 7.3%، مقارنة بالعام املاىض يسجل »وضعاً 

طبيعياً جديداً« للنمو ىف الدولة، وهى نسبة أقل 

بكثري عن وترية 10% التى كان يسري بها النمو 

الصينى منذ 1980 وحتى قبل عامني ماضيني.

ومع ذلك، فقد أظهر بحث أجراه النت برتشيت 

والرى سامرز من جامعة هارفرد أن هذه النسبة ال 

تشكل الوضع الطبيعي الجديد، بل إن النمو سوف 

يواصل تراجعه ىف املستقبل.

ويشري الباحثان – حسبام ورد ىف تقرير ملجلة 

التوقعات عادة ما »اإليكونوميست« – إىل أن 

النمو التى تنتج من معدالت 

تصدر ىف 

اآلونة 

األخرية، 

فقد 

توقع 

صندوق النقد الدوىل أن 

يرتاجع النمو الصينى بصورة 

تدريجية خالل السنوات الخمس 

املقبلة من 7.4% إىل 6.3% بحلول 

نهاية العقد.

ومع ذلك قال برتشيت وسامرز، إنه إذا 

كنا لنستنتج أي يشء من األمناط االقتصادية 

السابقة، فهو أن االقتصادات تعاىن »انحدار 

إىل املتوسط«، أى أن معدالت النمو 

الرسيعة متيل إىل الرتاجع بحدة عادة 

إىل متوسط النمو العاملى الذى يبلغ 

حوإىل 2% من الناتج املحيل الحقيقي 

للفرد.

واستناداً إىل هذا امليل نحو الرتاجع، يبدو أن 

الفرتة الطويلة من النمو املتسارع ىف الصني 

– بأكرث من 6% سنوياً منذ 1977 – بدأت 

تنتهى بالفعل، ويشري مؤلفا البحث إىل أن 

الصني شهدت أطول فرتة ىف التاريخ من 

النمو املتسارع.

ورمبا تبدو توقعات صندوق النقد الدوىل 

برتاجع النمو الصينى خالل السنوات الخمس 

املقبلة تشاؤمية قليالً، ولكنها ىف الواقع 

توقعات متفائلة للغاية مقارنة باملعايري التاريخية.

وقد يتساءل املتفائلون بشأن النمو الصينى عن 

ما الذى ميكن أن يعوق النمو، ولكن يقع العبء 

عىل املتفائلني أن يفرسوا ملاذا سوف تتحدى الصني 

التاريخ، وأضافوا أن الرتاجعات تحدث عادة حتى ىف 

ظل آفاق النمو التى تبدو جيدة.

ففى املاىض، بدت الربازيل ىف 1980، وإلىابان ىف 

1991 كاقتصادات عمالقة، لكنها مل تنجح ىف توليد 

أي منو ىف الناتج املحيل اإلجإمىل الحقيقى للفرد 

عىل مدار العرشين عاماً التالية، وأوضح الباحثان أن 

تباطؤ النمو ليس بالرضورة عالمة عىل الفشل وإمنا 

عادة يشري النمو الرسيع واملتواصل إىل سياسة 

جيدة أو حظ جيد بشكل غري معتاد.

بينام ىف الصني، أدى النمو الرسيع إىل 

اتجاهها نحو أسواق أكرث ليربإلىة، ولكن 

يشري الباحثان إىل أن هذا الطريق 

الدول املتقدمة غادر ألن 

التى تتمتع 

بأسواق حرة اكرث 

دميقراطية من 

الصني بكثري.

وأضاف الباحثان 

أن أي انتقال نحو 

الدميقراطية – إذا 

كانت الصني لترشع 

ىف انتقال – يصاحبه عادة تراجع ىف معدالت النمو، 

ولىك تحافظ الصني عىل معدالت منوها الحالية، 

تحتاج إىل هزمية توقعات عديدة، أما األكيد باملعايري 

التاريخية فأن الصني خالل 20 عاماً من اآلن سوف 

تظل أصغر من االقتصاد األمريىك.

وأوضح استطالع رأي أجرته وكالة »رويرتز«، أن 

االقتصاد الصينى سوف ينمو ىف 2014 بأبطأ وترية له 

منذ 24 عاماً، وسوف يواصل الرتاجع ىف 2015 بسبب 

تباطؤ قطاع العقارات، والفائض اإلنتاجى للمصانع، 

واإلصالحات الهيكلية.

وذكرت الوكالة أن النمو ىف ثاىن أكرب اقتصاد ىف العامل 

تباطأ من 7.5% ىف الربع الثاىن إىل 7.3% ىف الربع 

الرابع، فيام يعد ادىن مستوى منذ األزمة املالية 

العاملية.

وتوقع االستطالع أن تستمر وترية النمو تلك ىف 

الربع الرابع ليصبح النمو السنوى عند 7.4% أي أقل 

قليال من املستوى املستهدف من قبل الحكومة عند 

.%7.5

وتضمن هذا االستطالع رأي 41 اقتصادياً من خارج 

الصني، وتوقعوا أن يواصل النمو الرتاجع إىل %7.1 

ىف 2015.

 

نفت املؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية 

اليمنية عن اتخاذها قرارا يقيض بحجب مواقع 

التواصل االجتامعي “الفيس بوك, تويرت, و يوتيوب 

عىل خلفية طلب وجه لها من أحد األطراف 

السياسية. وقال مصدر مسؤول يف االتصاالت اليمنية 

أن ما أوردته بعض املواقع اإلخبارية عن اتخاذ 

املؤسسة لقرار أو إصدارها لتوجيه بحجب مواقع 

التواصل االجتامعي ويوتيوب بناء عىل طلب تلقته 

من أحد األطراف السياسية عاٍر من الصحة. وأكد 

املصدر لوكالة األنباء اليمنية سبأ عدم صحة تلك 

املزاعم, وأن املؤسسة مل تتلق أي طلب أو مقرتح من 

أي جهة كانت لحجب تلك املواقع. وقال املصدر: 

املؤسسة مزود لخدمة اإلنرتنت وال تتدخل يف مثل 

هذه األشياء, عدا حجب املواقع اإلباحية التي متس 

الطابع األخالقي للمجتمع . ودعا املصدر وسائل 

اإلعالم املختلفة إىل تحري الدقة واملوضوعية يف 

تناولها ملثل هذه األخبار واملزاعم املغرضة. 

االقتصادي اليمني

عاودت رشكة النفط تزويد محطات الوقود 

يف أمانة العاصمة بالبنزين بعد توقف قارب 

األسبوع.

وبحسب بيانات صادرة عن الرشكة ، فقد 

تم تزويد املحطات بنحو مليون وأربعامئة 

ألف لرت، ما يعادل ضعف الكمية اليومية 

املخصصة للعاصمة صنعاء, يف ظل الحصار 

املفروض عىل اليمن من العدوان السعودي.

وأوضحت بيانات الرشكة تزويد )17( محطة 

مخصصة لسيارات النقل الداخيل والدويل 

والسيارات الحكومية بـ)284( ألف لرت.

كام خصصت الرشكة )581( ألف لرت لـ)18( 

محطة لسيارات الخصويص, مبا فيها )45( 

ألف لرت لسيارات النساء.

فيام زودت )23( محطة مخصصة لسيارات 

األجرة بـ)511( ألف لرت, منها )30( ألفاً 

للدراجات النارية.

 2015/06/22

املصدر اليمن إلىوم 

 التنني الأ�شفر 
 هل �شيوا�شل تراجعه يف امل�شتقبل؟

   �شركة النفط ت�شخ مليونًا و400 األف 
لرت من البنزين ملحطات الأمانة

الت�شالت اليمنية تنفي حجب مواقع 
التوا�شل الجتماعي  

في العمق
محليات
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 الصوم.. الحكمة والفوائد
❊ الصيام يف اللغة هو االمساك والكف عن اليشء، 

ويف اصطالح علامء الرشع هو األمساك عن األكل 

والرشب من الفجر إىل الغروب ابتغاء مرضاة الله، 

قال تعإىل: »يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 

كام كتب عىل الذين من قبلكم لعلكم تتقون.

أحكام الصوم 

❊ من أحكام الصوم املساواة بني الفقراء واألغنياء, 

فالغني يحس بالجوع يف رمضان, فيشعر مبعاناة 

الفقري وجوعه طول العام. ويف الصوم يتم إضعاف 

سلطان العادة إىل جانب تقوية اإلرادة وتخفيف 

سلطان الروح عىل الجسد.

الصيام يحافظ على خاليا المخ
❊ عامل إيطإىل توصل يف أبحاثه إىل نتيجة مؤداها أن 

الصوم يقلل من اآلثار املدمرة عىل املعدة واالمعاء 

واملفاصل وغدة الكظر.

حدث في رمضان
❊ رمضان شهر الوقائع املهمة التي هزت العامل 

اإلسالمي وأحدثت فيه كثرياً من التحوالت فيه نزل 

الوحي عىل النبي محمد -صىل الله عليه وسلم- 

ويف رمضان من السنة األوىل للهجرة كانت رسية 

حمزة بن عبداملطلب وهي أول رسية عقدت 

لواءها يف اإلسالم, ويف رمضان السنة الثانية من 

الهجرة وقعت غزوة بدر, ويف رمضان السنة الثامنة 

من الهجرة فتح الرسول )ص( مكة، ويف رمضان 

4٠هـ اغتيل اإلمام عيل بن ايب طالب -ريض الله 

عنه- ويف رمضان 6٥هـ تويف مروان بن الحكم، 

ويف رمضان 9٢هـ انترص طارق بن زياد عىل 

حاكم االندلس، ويف رمضان سنة ١44هـ وقعت 

معركة بالط الشهداء واستشهد فيها الغافقي 

عندما هزم املسلمون من قبل قائد االفرنج شارل 

يف االندلس.. ويف رمضان من سنة ٢٢3هـ وقعت 

معركة )عمورية( بني العرب املسلمني والبيزنطيني، 

ويف رمضان سنة 447هـ دخل السلطان السلجوقي 

طغرليك بغداد بطلب من الخليفة العبايس 

القائم بأمر الله، ويف رمضان 48٥هـ قتل الوزير 

السلجوقي املشهور نظام امللك ولد األخري بطرس 

السلجوقي, ويف رمضان سنة 6٥8هـ وقعت معركة 

عني جالوت بني املامليك بقيادة السلطان قطز 

واملغول بقيادة كتبغا.. ويف رمضان سنة 666هـ 

فتح السلطان اململويك الطاهر بيربس إمارة انطاكية 

الصليبية.. ويف رمضان 9٢٢هـ اعتىل طومان باي 

السلطة اململوكية يف مرص.. ويف شهر رمضان 

١393هـ أكتوبر ١973م وقعت أهم األحداث يف 

تاريخ العرب املعارص بانتصار القوات املرصية 

والسورية عىل إرسائيل وتدمري خط بارليف 

الدفاعي اإلرسائييل.

فانوس رمضان
❊ فانوس رمضان قدمياً يف عدن حظي مبكانة يف 

نفوس األرس واألطفال, فهو قد استخدم لإلضاءة 

ولزيارة األهل واألقارب خصوصاً يف الليل، وكذلك 

يف الرتدد عىل املساجد ويحملها األطفال أمام 

موكب النساء اللوايت يخرجن لزيارة االهل أو 

الجريان وأصبحت هذه العادة تتأصل يوماً بعد يوم 

حتى أصبح الفانوس ملتصقاً برمضان، والفوانيس 

تحمل اشكاالً هندسية بديعة استعملها الناس يف 

رمضان أيام زمان، بل لعله اصبح ملتصقاً مبا ينشده 

األطفال الذين كانوا يطالبون بهدايا رمضان.

طقوس قهوة رمضان

❊ كان يتم احتساء القهوة يف رمضان بشكل كبري 

عند وجبة االفطار، وكان كوب القهوة يتصدر وجبة 

اإلفطار االستهاللية.. وللقهوة فائدة كبرية للتخلص 

من العطش وهي معروفة بفوائدها العديدة يف 

رمضان بعد تناول وجبة ثقيلة مليئة بالدهون.. 

قهوة النب اليمني من أجود أنواع القهوة املعروفة 

يف الغرب )موكا( وتستمد اسمها من امليناء 

اليمني القديم )املكال(، وكانت مرغوبة لدى البدو 

والبحارة يف اليمن والجزيرة العربية وكان األجداد 

اليمنيون يستخدمون عند تحضري قهوة رمضان 

قهوة النب دلة من النحاس أو الربونز مزخرفة 

بتصاميم مميزة وفقاً ملا توفر وكان يرافق طقوس 

القهوة فناجني ويد الهاون لطحن حبوب النب 

ومحامس لتحميص النب ويد املحامس لتحريكها 

ومربد خشبي.

استراحة
فوائد الإفطار 

بالتمر

العط�ض
 كيف تتغلب عليه

متتاز مثرة التمر بالعديد من الفوائد الصحية نظرا 
لغناها باملواد الغذائية العالية كاأللياف 

و الفيتامينات و املعادن, باإلضافة إىل املغنيسيوم , 

املنغنيز, النحاس و الكربيت.

و يعد التمر من أهم املأكوالت التي ينصح الصائم 

بتناولها يف شهر رمضان, حيث يحتاج الصائم إىل 

اإلفطار عىل نسبة عالية من السكر األحادي لرفع 

مستوى السكر لديه, فالتمر من أعىل الثامر التي 

تحتوي عىل السعرات الحرارية إىل جانب الزيتون.

و قد أثبتت الدراسات أن اإلفطار عىل التمر له 

العديد من الفوائد الصحية:-

 • التمر سهل الهضم مام ال يرهق معدة الصائم.

 • يقلل تناول التمر من شدة الجوع لدى الصائم مام 

يحد من اإلفراط يف الطعام و الذي يؤدي يدوره إىل 

اضطرابات الهضم.

 • يساعد التمر عىل استعداد املعدة الستقبال الطعام 

بعد خمولها, باالضافة إىل تفعيل االفراج عن إفرازات 

الجهاز الهضمي.

 • التمر غني باملواد السكرية التي تزود الجسم 

بأهم العنارص الغذائية, حيث ال ميكن االستغناء عىل 

السكر باعتباره مغذي لخاليا الدماغ و االعصاب.

 • يحمي التمر الصائم من اإلمساك يف رمضان نتيجة 

تغري اوقات الطعام أو نتيجة لعدم الحصول عىل 

كميات كافية من اإللىاف.

و قد أظهرت الدراسات أن تناول التمر مفيد للنساء 

الحوامل و املرضعات, حيث يحتوي التمر عىل بعض 

املنشطات التي تساعد يف تقوية عضالت الرحم, هذا 

و يعد احتواء التمر عىل 8٠% من السكر غذاء مثاليا 

لتزويد النساء املرضعات بالطاقة الالزمة.

يزداد الشعور بالعطش خالل شهر رمضان 

خصوصا عند ارتفاع درجات الحرارة و كرثة التنقل 

من مكان آلخر و ازدياد عدد ساعات الصيام، 

حيث يصاب الصائم بأمور عده تزيد من رغبتة 

يف رشب املاء منها جفاف الحلق و ارتفاع درجة 

حرارة الجسم و الشعور بالخمول و الكسل.

لكن السؤال كيف ميكن التخلص من مشاكل 

العطش؟ و كيف ميكن التخلص من املسببات 

التي تعطي الشعور بالعطش؟ و كيف ميكن 

ألجسامنا أن تحافظ عىل املاء للتقليل من 

العطش؟

هنالك عدة طرق ميكن من خاللها تخفيف 

مشكلة العطش و الرغبة يف رشب املاء أو السوائل 

األخرى و منها:

 • اإلبتعاد عن األغذية و املرشوبات املحتوية عىل 

كميات كبرية من السكر خصوصا يف فرتة السحور، 

ألنها تعمل امتصاص السوائل من خاليا الجسم و 

الدم، و بذلك تزداد حاجة الجسم للامء.

 • رشب كميات كافية من املاء عىل فرتات 

متقطعة  مع األخذ بعني اال عتبار عدم املبالغة يف 

الرشب ألن ذلك يسبب الخمول و األمل يف املعدة.

 • اإلبتعاد قدر املستطاع عن األغذية شديدة 

امللوحة مثل املخلالت، ألن من شأنها زيادة 

الشعور بالعطش.

 • اإلكثار من تناول الخضار و الفواكه التي 

تحتوي عىل نسبة عالية من املاء مثل البطيخ و 

األناناس.

 • تجنب األطعمة التي تكون التوابل الحارة 

احدى مكوناتها.

 • االبتعاد عن أشعة الشمس و خصوصا يف 

ساعات الظهرية.

 • التقليل من الحركة قدر اإلمكان ألن كرثة 

الحركة تعمل عىل اخراج السوائل خارج الجسم.

  

BREAK
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 • يعّد الجلوكوز )سّكر العنب( وقوداً رئيّسياً يساهم 

يف إمداد الجسم بالطّاقة، ويخزّن الجلوكوز يف 

العضالت والكبد عىل شكل كليكوجني، وهو مركّب 

يتحّول بسهولٍة إىل سّكر عنب عند الحاجة.

 • يعّد النشا الحيواين والّذي يساهم يف تغذية 

العضالت عامالً مهاّمً يف زيادة نشاط اإلنسان دون 

شعوره بالتّعب، وهذا يعني أنّه ال بأس من أن يبذل 

اإلنسان مجهوداً كبرياً أثناء الّرياضة، ولكن برشط أن 

يحتوي جسمه عىل كميّة كافية من الّنشا الحيواين.

 • تعّد النشويّات مصدراً رئيسيّاً للطّاقة؛ ألنّها تتحّول 

برسعة إىل سّكر العنب. ولذلك يكون الغذاء الغنّي 

بالنشويات املعّقدة أكرث فائدة لبناء الّنشا الحيواين 

املخزّن الرضوري للّنشاط العنيف. وهذا يفرّس سبب 

تناول العديد من الرياضيني الّنشويّات كام هو 

معروف غالباً باسم حشوة النشويّات يف إلىوم أو 

األيّام الّسابقة من منافساتهم.

 • تقوم الّدهون املوجودة يف الجسم بإمداد 

العضالت بالطّاقة، بعد حوإىل عرشين دقيقة 

من بدء التمرينات الرياضية؛ حيث يبدأ الجسم 

يف إطالق األحامض الدهنيّة املخزّنة الستخدامها 

كمصدر للوقود. وبهذا تكون دهون الجسم هي 

الّتي تُستخدم لهذا الغرض أساساً، وليست دهون 

الطّعام.

 • عىل الّرغم من أّن الّدهون والنشويّات ميكن أن 

متّد الجسم بالطاقة الالزمة للّنشاط العضيل؛ فإنّه 

ال يُنصح باإلكثار من تناول الطّعام الغنّي بهام؛ ألّن 

اإلكثار منهام يؤّدي إىل تحّول الطّعام إىل دهون 

تزيد من وزن الشخص، ومن املعروف بأّن الدهون 

الزائدة مرتبطة بأمراض القلب والجهاز الدوري، 

وللتّقليل من هذه األمراض يجب مامرسة التّمرينات 

الرياضيّة املنتظمة؛ ألنّها تجعلك محّصناً من اإلصابة 

بها.

 • تعّد الربوتينات رضوريًّة جّداً لبناء العضلة 

وإصالح األنسجة، ولكّنها ليست مصدراً هاّماً 

للطّاقة الخلويّة؛ ففي حالة عدم توافر كميّات 

كافية من النشويّات والّدهون فإّن الجسم يستخدم 

الربوتينات كمصدٍر للطّاقة، وإذا استخدم الجسم 

هذه الربوتينات فإنّه قد يحصل فقدان للعضالت، 

وستصبح األنسجة رخوة، وباإلضافة إىل ذلك إذا 

أجرب الجسم عىل تحطيم الربوتني للحصول عىل 

الطاقة ميكن أن يؤّدي ذلك إىل تكوين مستوى سام 

من النشادر، وهو منتج جانبي من عمليّة التمثيل 

الغذايئ للربوتني.

 • إذا كنت متارس الّرياضة فأنت ال تحتاج إىل 

املبالغة يف تناول الربوتني، وعليك تناول الدهون 

والنشويّات بشكٍل أكرب مقارنًة بجلوسك عىل 

مكتبك ألنّك عن طريق الرياضة ترصف طاقًة من 

الجسم، واملبالغة يف تناول الربوتني تؤّدي إىل زيادة 

التبّول لديك وبالتّإىل حدوث جفاٍف عام يف الجسم، 

واخفاض القدرة عىل تحّمل الرياضة.

 

الريا�شة والتغذية
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رجل الخير

سيره ذاتيه

ارتبط ا�شمه بربوز مفهوم العمل املجتمعي
على نحو فريد وبهموم النا�ض وال�شعي الدائم

لإجالء املعاناة عنهم.

 وشخصية فقيد الوطن األســتاذ/ عبد الرب ُحميد 
واحــدة من تلــك الشــخصيات املطلــوب إبرازها 

وتسليط الضوء عىل دورها.
 رحمة الله ورضوانه عليه، ولن يطمس املوت آثار 

من أخلص يف حياته وأحسن عمال.ً
 االســم والنســب : عبد الرب بن عبد الوهاب بن 
حســن بن عبدالرحمن بن محمد ُحميد بن أحمد 

املحيل النهمي الصنعاين.
اللقب : ُحميد : هو اسم  الجد لألرسة، وهو الشهيد 

ُحميد بن أحمد املحيل النهمي الصنعاين
املحيل : نسبة إىل قرية محيل_ مبدينة نهم

النهمــي : نســبة  إىل قبائل نهــم والتي تقع رشق 
العاصمه صنعاء وهي اســم لقبيلتــه التي ينتمي 

إليها.
الصنعاين: نســبة إىل مدينة صنعاء التي اســتوطنها 

الجدونشأ فيها.
الحالة االجتامعية : متزوج وله أربعة أبناء وســت 

بنات
املولد واملنشــأ : ولد الفقيد يف عام 1960م يف حي 

الظهرين _ مبدينة  _ حجة
وكانــت أرسة الفقيد من األرس املشــهورة بالعلم  
والقضاء. احتل جد األرسة ) ُحميد ( مكانة مرموقة 
يف التاريــخ ،حيــث كان مــن أبرز علامء املدرســة 
الزيدية، وله أكرث من 17 مؤالفاً، عىل ســبيل املثال  

ال لحرص:
>> الحدائق الوردية يف مناقب أمئة الزيدية <<

>> محاســن األزهــار يف فضــل مناقــب االمئــة 
األطهار<<

الحياة العلمية:
_ تلقى  الفقيد عبــد الرب ُحميد تعليمه اإلبتدايئ 
وقرأ وحفظ تفســري القرآن الكريم إضافة إىل علوم 
الفقه والســرية النبوية وغريها مبدرسة الدخاري _ 

مبدينة حجة
_ انتقل بعد ذلك إىل املدرســة العلمية ) مدرســة 

الثورة ( ليكمل تعليمه الثانوي.
_ انتقل بعــد ذلك ألداء مهمــة التجنيد اإلجباري 

ملدة عامني يف الجوية ) قاعدة الديلمي (.
_ ويف عــام 1990م ومبجرد إنشــاء كلية الرتبية يف 
حجة التي كانت حينها تتبع جامعة صنعاء، التحق 
بقســم الدراسات  اإلســالمية للحصول عىل درجة 

البكالوريــوس، وبعد عــام  من الدراســة  توقف 
ملشــاغله الكثــرية، ويعود مجــدداً يف العام2005م 
للدراسة ويحصل عىل  البكالوريوس يف عام 2008.

_ له العديد من الشهادات يف املجال املإىل واملرصيف 
وحــرض الكثــري مــن الــدورات التدريبيــة محلياً 

وخارجياً.
 أهــم  الصفــات الخلقيــه التــي كان  يتحىل بها 

الفقيدعبد الرب ُحميد:
كان الفقيــد يتمتع بصفات وأخــالق حميدة. كان 
مخلصــا يف كل أعامله، وكرميا لكل الناس،  وســخيا 
نقيا اليحب الفخر ويبتعد عن الرياء، ويحب الخري  
لكل النــاس  فقد كان رحب الصدر، طيب  القلب، 

شديد التواضع،
ثابت املبدأ.

مناصب تقلدها  الفقيد من عام1980م إىل 2015م:

_ كان مــن مؤســيس بنك األهــيل للتطوير يف عام 
1982 الذي تم تســميته بعد ذلك ببنكـ التسليف 

التعاوين والزراعي يف محافظة حجة.
_ عمل رئيســاً لقســم الحســابات عام 1985م يف 
البنك, وانتقل بعدها ليقــيض عامني يف فرع البنكـ 

يف محافظة عمران.
_ يف عــام 1988م عاد ليشــغل منصب نائب مدير 

بنكـ التسليف التعاوين والزراعي.
_ يف عام 2004م تم تعيينه مديراً للعمليات بالفرع.
 ليســتمر يف خدمة املتعاملــني  واملجتمع حتى تم 

تعيينه مديراً للفرع.
_ يف عــام 2014 تم تعيينه مديــراً للفرع محافظة 
حجة حتى وافته املنيــة بتاريخ 10/6/2015  وهو 

عىل رأس العمل بال كلل أو ملل.
كان الفقيد يحظي مبكانه اجتامعية تفوق الوصف, 

ومل تأت هذه املكانه من فراغ, بل واقع معاش.
 رحــم الله فقيد الوطن األســتاذ/ عبد الرب ُحميد 
وغفر له واســكنه فســيح جناته, فقد سخر نفسه 

لخدمة وطنه وأبناء وطنه.

 بقلم/ هيثم و مصطفى عبد الرب ُحميد

كان أمنوذجاً لإلداري الناجح كمدير لبنكـ التسليف التعاوين والزراعي)فرع حجة(  وقد 

أعطى جانباً من اهتامماته للعمل املجتمعي ملدينة حجه خاصه وملحافظه حجة عامة 

فكان من الرجال الوطنيني، وكانت مواقفه تحىض بالتقدير واإلعجاب.

كان عبد الرب ُحميد يف سن الطالب معتمداً بنفسه، شديد الحرص عىل اكتساب املعرفة 

أسوة بعدد من أفراد أرسته الكرميه الذي كان منهم العلامءوالوجهاء ورجال القضاء.

إن يف الوطن من الشخصيات الفاعلة والبعيدة عن األضواء ماتصلح لتكون مناذج يقتد 

بها سلوكياً واخالقياً
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