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امل�شرف العام
�شالح �شادق با�شا

رئي�س التحرير
اأحمد ال�شبارة

هيئة التحرير
املكتب الإعالمي

حقيقة ال ينكرها أحد، بأن األوضاع التى يشهدها الوطن لها تأثيرها على 
كافة المجاالت، وهذا ليس بخاف ٍعلى الجميع ،فكلنا ندرك حجم التأثير 
النشاط  العام وتحديداً  النشاط  المباشر من خالل مراقبة  المباشر وغير 

المصرفي واالقتصادي بصفة عامة.
ملموسًا  األث��ر  أن  لآلخر  يتبدى  قد  الشأن  هذا  في  مختصين  وباعتبارنا 
أبناء  غالبية  لدى  المعيشة  وظ��روف  حيث  المؤكد  هو  وهذا  وواضحًا، 
المجتمع وصلت إلى شظف العيش وإتباع أساليب تفي باستمرار الحياة، 

وهي أساليب اقتصادية يمتاز بها اليمنيين منذ القدم كحضارة متأصلة.
األخرى  فهي  والنهضة،  النمو  إحداث  عليها  يعول  التى  المصارف  وألن 
تعرضت لهذا الوضع، السيما على المستوى الخارجي بعالقاتها بالبنوك 
المراسلة، وتحرص من خالل الوسائل المتبعة الى توفير متطلبات الناس، 
البنوك المعروفة برأسمالها القوي وبجودة ودقة أنظمتها،  باستثناء 

ونعني هنا كاك بنك حيث يواصل تقديم خدماته للعمالء بذات النهج.
وحرصًا من البنك على االقتصاد الوطني يستمر البنك في توفير الطلبات 
والوفاء بالتزاماته فيما يتعلق بالعمالت األجنبية تماشيًا مع تعليمات 
أدى  اإلج��راء  وهذا  الصرف،  سعر  استقرار  على  للحفاظ  المركزي  البنك 
إلى الحد من التالعب بأسعار الصرف ومنح العمالء الثقة بمؤسستهم 

الوطنية كاك بنك كرافد حقيقي للتنمية المحلية.
باهتمام  االقتصاد  سيحظى   - الصعاب  كل  برغم   - يرافقنا  األمل  وألن 
المصرفي  أن قطاعنا  يواصل نموه وخاصة  متزايد وبجهود كثيفة كي 
يواكب تطورات العصر وملتزم باللوائح والتشريعات الرامية للحفاظ على 

أموال المودعين بقنوات آمنة تعود عليهم بالفائدة.

EDITORIAL

من�شر �شالح القعيطي
رئي�س جمل�س الإدارة

الفتتاحية

رافد للتنميةكاك بنك..

www.cacbank.com.ye
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كلمة الإدارة التنفيذية

�أهمية يحتل  �ليمني  �ملصص�صصريف  �لقطاع 
ال نصصظصصر لصصهصصا بصصاعصصتصصبصصاره �لصصد�عصصم 
�لرئي�صي لالقت�صاد �لوطني، و�لبنوك هي مبثابة 
توجهات  عليه  تصصعصصول  مصصا  وهصصصذ�  �لتنمية،  عجلة 
�ل�صيا�صة �لعامة للوطن ال�صيما بر�مج �الإ�صالح 
ير�صم  �لصصتصصى  �لنقدية  و�ل�صيا�صة  �القصصتصص�صصصصصادي 
و�خلا�صة  �ليمني  �ملركزي  �لبنك  بدقة  معاملها 
للقطاعني  و�الإ�صالمية  �لتجارية  �لبنوك  بن�صاط 
ت�صير  يف  تكمن  و�أهصصمصصيصصتصصهصصا  و�خلصصصا�صصصص،  �لصصعصصام 
�لصصنصص�صصصصصاط �ملصصصصايل و�ملصصص�صصصريف يف �لصصظصصرف �لصصر�هصصن 
�صعر  با�صتقر�ر  �لوطنية  �لعملة  على  وحفاظها 
و�لصصرقصصابصصة  �لصص�صصصصصوق  متطلبات  وتصصوفصصر  �لصص�صصرف 

�الآلية لطبيعة �لتد�والت.
يلعبه  �لصصصذي  �لصصصدور  حجم  يثبت  �لن�صاط  وهصصصذ� 
�لثبات  على  بصصقصصدرتصصه  �ليمني  �ملصص�صصريف  �لصصقصصطصصاع 
�مل�صتثمرين  طماأنة  بهدف  �لتحديات  ومو�جهة 

و�أبناء �ملجتمع.
نحن يف كاك بنك ما نز�ل على هذ� �لنهج متا�صيًا 
مصصع تصصعصصلصصيصصمصصات �لصصبصصنصصك �ملصصصركصصصزي �لصصيصصمصصنصصي، حيث 
�لد�عمة  �ليمنية  �لبنوك  �أهصصم  من  يعد  بنك  وكصصاك 
لالقت�صاد �لوطني و�حلفاظ على ��صتقر�ر �صعر 

من  عمالئه  متطلبات  وتلبية  �لوطنية  �لعملة 
خمتلف فئات �ملجتمع.

كصصصصاك بصصنصصك كصصعصصادتصصه يصصر�صصصصصم خصصطصصطصصه وبصصصر�جمصصصه 
�إتباع  يف  د�ئصصمصصًا  �صباقًا  يكون  بدقة،  �مل�صتقبلية 
على  �لرهان  �أك�صبته  متميزة  م�رفية  خطو�ت 
كانت  مهما  �لعمل  على  وقدرته  لل�صوق  ريادته 
مدرو�صة  بخطى  �لنهج  هذ�  وو��صل  �لظروف، 
ور�ئصصد  قصصوي  كمناف�ص  �مل�رفية  قصصدرتصصه  �أكصصصدت 

للقطاع �مل�ريف �ليمني.

ونظرً� للعالقة �لوثيقة بني �القت�صاد و�ل�صيا�صة 
�لعامة للوطن ومدى تاأثر �إحد�ها على �الأخرى 
من و�قع �الأو�صاع �لعامة، �إال �أن �الأمل يتو��صل 
باإيجاد حلول من و�قع �ل�صاحة �ملحلية، وبالرغم 
من �الأو�صاع �لر�هنة ما يز�ل �لبنك يقدم خدماته 
يحظى  م�ريف  متيز  وهصصو  �ل�صاعة،  مصصد�ر  على 
بنكًا وطنيًا  بنك  �لذي جعل كاك  �الأمر  �لبنك،  به 

بامتياز.

Chief Executive Officer

البنـــــــــوك
حجر زاوية

  �شالح �شادق با�شا
الرئي�س التنفيذي
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تقرير

و�صصر�ئصصب وذلك  �مل�صاريف  كصصافصصة  خ�صم  بعد 
�الأرباح �لتجارية و�لزكاة.

ويف ذ�ت �ل�صياق، قال �لرئي�ص �لتنفيذي للبنك �الأ�صتاذ/
�صالح �صادق با�صا �أن �لبنك ��صتطاع حتقيق هذه �الأرباح 
بها  متر  �لتي  و�القت�صادية  �ل�صيا�صية  �لظروف  ظل  يف 
و�ملالية  �القت�صادية  �حلالة  على  �نعك�صت  و�لتي  �لبالد 
 2014 عام  �ملحقق  �لربح  �أن �صايف  موؤكدً�  �مل�رفية، 

ممتاز بكل �ملقايي�ص يف مثل هذه �الأو�صاع �ل�صعبة.

كما �أو�صح �لبا�صا �أن �إجمايل �ملوجود�ت يف 31 دي�صمرب 
مليار   456 مقابل  ريصال  مليار   479 مبلغ    2014
ريصال خالل نف�ص �لفرتة من �لعام �ملا�صي، �إذ بلغ مقد�ر 

�لنمو 23 مليار ريال.
وكنتيجة لزيادة ثقة �جلمهور بالبنك بلغ �إجمايل ود�ئع 
 443 مبلغ   2014 دي�صمرب   31 يف  و�لبنوك  �لعمالء 
من  �لفرتة  لنف�ص  ريصال  مليار   429 مقابل  ريصال  مليار 
�لعام �ملا�صي بن�صبة زيادة مقد�رها 14مليار ريال، كما 

دي�صمرب   31 للبنك يف  �ال�صتثمارية  �ملحفظة  �إجمايل  بلغ 
2014 404 مليار مقابل 354 مليار يف نف�ص �لفرتة 

للعام 2013.
�لكب�صي  يحيى  �الأ�صتاذ  �ملخاطر  قطاع  رئي�ص  وك�صف 
مبلغ  ��صتقطاع  بعد  كانت  �لتي مت حتقيقها  �الأربصصاح  �أن 

ملو�جهة �خل�صائر طبقًا لتعليمات �لبنك �ملركزي.

Report

مببلغ 2 مليار و اأربعمائة مليون ريال
عقدت الجمعية العمومية لبنك 

التسليف التعاوني والزراعي 
"كاك بنك" االجتماع السنوي 

الستعراض نتائج أعمال وأنشطة 
البنك المختلفة عن العام 2014، 

العام الذي أنطوى على العديد من 
األحداث والمتغيرات السياسية 

واالقتصادية والمالية الهامة، حيث 
حقق كاك بنك أرباحًا صافية بمبلغ 

وقدره 2 مليار وأربعمائة مليون 
ريال خالل العام 2014.

كاك بنك يحقق اأرباحًا �شافية
2014
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حتت ال�شوء

ت�شلمها الرئي�س التنفيذي الأ�شتاذ/�شالح با�شا

�شهادة الزمالة الأوروبية
ينالها كاك بنك لتميزه امل�شريف

أردت الوصول إلى القمة، فعليك دراسة إن 
الواقع بدقة، بداًء من البيئة الداخلية، 

ومرورًا بما لدى اآلخر، ووصواًل لما هو قائم في 
الساحة كرؤية عامة، وحال القيام بذلك ستصل 

الى أهدافك خالل وقت قصير. 
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�أعصصصصصصصصصاد تصصرتصصيصصب كاك بنك 
�لد�خلي  و�صعه 
�مل�رفية  �الأنصصظصصمصصة  �أحصصصصدث  و�قصصتصصنصصاء 
لها  نظر  ال  م�رفية  خدمات  وتقدمي 

يف �ل�صوق.

وبجودة  �الأد�ء  بدقة  متيز  �لصصذي  �لبنك 
على  جصصمصصهصصوره  مصصع  يتو��صل  �خلصصدمصصة، 
مصصصصو�رده  يف  وي�صتثمر  �لصص�صصصصصاعصصة  مصصصصد�ر 
�لصصبصص�صصريصصة بصصغصصيصصة �لصصظصصفصصر بصصكصصادر مصصوؤهصصل 
وحمصصصصرتف يف كصصافصصة جمصصصصاالت �لصصنصص�صصصصصاط 
ليو��صل  �جلمهور  ثقة  فنال  �مل�ريف، 
حتصصصقصصصيصصصق �الإجنصصصصصصصصصصصصصاز�ت �ملصصص�صصصرفصصصيصصصة.

ن�صاط �لبنك تو�صع و�خلدمات �أي�صًا يف 
�مل�ريف  �لعمل  و�أفصصاق  م�صتمر،  تطور 
ج�صور  مبد  �جلغر�فيا  حدود  جتاوزت 
و�ركات  بنوك  مع  �مل�رفية  �لعالقة 
عصصلصصى �ملصص�صصصصصتصصويصصني �الإقصصلصصيصصمصصي و�لصصصصدويل، 

فحظي �لبنك بثقة �لعديد من �ملوؤ�ص�صات 
و�قصصع  مصصن  �لعاملية  و�مل�رفية  �ملصصالصصيصصة 
�مل�رفية،  �أنصصظصصمصصتصصه  وحصصد�ثصصة  ريصصادتصصه 
�مل�ريف  �لعمل  تطور�ت  كل  ومو�كبته 
�لعاملي، فانهالت عليه �أولويات �لتعاون 
ملتزمًا  ر�ئصصصدً�  بنكًا  باعتباره  �مل�ريف 
بصصصاأدبصصصيصصصات �لصصعصصمصصل �ملصصص�صصصريف �لصصوطصصنصصيصصة 

و�خلارجية.
والأن �لتميز و�لثقة  هما من �أهم مبادئ 
�لعمل �مل�ريف، يحتفظ كاك بنك بر�صيد 
على  و�ال�صتمر�ر  �جلانب،  هذ�  يف  عصصاٍل 
من  ت�صتحقه  مصصا  يعطيك  �لصصنصصهصصج  هصصصذ� 
نال  حيث  وخارجية،  د�خلية  �صهاد�ت 
�لصصبصصنصصك �صصصصصهصصادة �لصصتصصمصصيصصز �ملصص�صصريف على 
و�عصصتصصز�زً�  تكرميًا  �خلصصارجصصي  �مل�صتوى 
باأد�ئه �مل�ريف، ال�صيما و�لتكرمي قائمًا 
رو�د  لصصدى  عليها  متعارف  �أ�ص�ص  على 
�لعمل �مل�ريف �لعاملي، و�لتى مبوجبها 
�صهادة  جصصصد�رة  عصصن  بنك  كصصاك  ��صتحق 

�لتكرمي. ويف هذ� �ل�صياق  كرم �لرئي�ص 
بصصاالحتصصاد  �لعربية  للمنظمة  �الإقليمي 
�لربوف�صور   )EMPA( �الوروبصصي  
عصصبصصد�لصصعصصزيصصز �لصصصصصرتب بصصنصصك �لصصتصص�صصصصصلصصيصصف 
نظرً�  بنك-  -كاك  و�لزر�عي  �لتعاوين 
�ليمنية،  �لصص�صصصصصوق  يف  �ملصص�صصريف  لتفوقه 
�ختار  قد  �لتنفيذي  �ملكتب  �أن  مصصوؤكصصدً� 
ور�ئصصد  متميز  كبنك  بنك  كصصاك  م�رف 
للقطاع �مل�ريف،  وبهذه �ملنا�صبة �أ�صار 
�لبنك يف  �لصصذي يوؤديه  �لصصدور  �إىل  �لصصرتب 
حتقيق �ال�صتقر�ر �القت�صادي، م�صيفًا 
�ل�صعاب   جتصصاوز  على  قصصادر  �ليمن  �أن 

و�لتحديات �لر�هنة.

Spot light
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Reportتقرير

بنك �لت�صليف �لتعاوين و�لزر�عي ) كاك بنك(، �الإ�صد�ر �لعا�ر من منتج قر�ص �لعيد يف تاريخ د�صن 
فرتة  يف  ممتازة  نتائج  حتقيق  مت  وقد   2015/07/30 تاريخ  وحتى   2015/6/21
وجيزة بالرغم من �الأزمة �لقائمة يف �لبلد، نزواًل عند رغبة عمالئه و��صتمر�رً� للميزة �ملخ�ص�صة  ملوظفي �جلهات 
�ملتعاقدة مع �لبنك، وب�روط و�إجر�ء�ت مب�صطة توفر �جلهد و�لوقت للجميع وت�صاعد �مل�صتفيد  يف �حل�صول 
على �لقر�ص مبنتهي �ل�رعة من �أي فرع من فروع �لبنك �ملنت�رة يف عموم حمافظات �جلمهورية �لتي تقدم 

�خلدمة لعمالئه على مد�ر �ل�صاعة.
ويف هذ� �ل�صياق، �أ�صار مدير �إد�رة �الأفر�د �الأخ\عبد�لقدو�ص �لكب�صي �إىل �أن قر�ص �لعيد من كاك بنك �أك�صب 
من  �لعمالء  ر�صى  تنال  م�رفية  منتجات  تقدميه  خالل  من  �مل�ريف  لل�صوق  �لبنك  ريصصادة  على  داللصصة  �لعمالء 
ممن  �لعمالء  دخل  مع  و�أق�صاط  تتنا�صب  منا�صبة  �لقر�ص  باإجر�ء�ت  تقدمي  وكصصذ�  �ملجتمع،  �ر�ئح  خمتلف 
ي�صتلمون رو�تبهم عرب �لبنك، موؤكدً� �أن �لبنك يحر�ص من خالل  منتج قر�ص �لعيد على تلبية طلبات �لعمالء 

مبنحهم �لقر�ص باأق�صى �رعة ممكنة.

البنك يحقق موؤ�شرات منو عالية رغم 
الأو�شاع الراهنة

مشريًا أىل أن النتائج املحققة كاآلتي:-

الممنوحة  العيد  ق��روض  - ع��دد   1
لإلصدار العاشر 11.047 قرضًا.

خمسمائة  المنح  مبلغ  - إجمالي   2
وثمانون مليون ريال.

الكب�شي:

العدد الفرع م

1,777 فرع 14 اأكتوبر 1

1,561 فرع  ذمار 2

1,500 فرع  �شنعاء 3

الفروع الحاصلة على الثالثة املراكز األوىل
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قرار اإداري

كصصصصاك بصصنصصك بصصاأنصصظصصمصصة مصص�صصرفصصيصصة حصصديصصثصصة يتميز 
وب�صبكة فروع ومكاتب منت�رة يف عموم 
�أكرب  ميتلك  حيث  �نت�صارً�،  �الأو�صع  �لوطن،  حمافظات 
�صبكة م�رفية بلغت زهاء 84 فرعًا ومكتبًا تقدم كافة 

�خلدمات �مل�رفية للعمالء مبنتهى �ل�رعة.
وقصصنصصو�ت  �لصصفصصروع  �إد�رة  مصصديصصر  قصصال  �ل�صياق،  هصصذ�  ويف 
�لتوزيع �الأخ/ عبد�مللك �ملروين �أن �الإد�رة لديها بر�مج 
توفر  بهدف  للوطن  �لر�هنة  �لظروف  و�قع  من  عملية 

متطلبات �لعمالء باأدو�ت وبقنو�ت م�رفية و�إلكرتونية 
متميزة، م�صرً� �إىل �أن �إد�رة �لبنك تويل �لعمالء �هتمامًا 
ولذلك  �لبنك،  جنصصاح  يف  �ركاء  باعتبارهم  لصصه،  نظر  ال 
يحر�ص �لبنك على �لعمل باإي�صال �خلدمات �إىل عمالئنا 
يف �ملناطق �لتى ت�صهد تطور�ت عرب �أدو�ت �آمنة حر�صًا 

منا على تلبية �حتياجاتهم.
ونوه �ملروين �إىل �أن �إد�رة �لفروع تتعامل مع �مل�صتجد�ت 
�لتى يطرحها �لعمالء من �صكاوى وغرها و�لعمل على 

جمال  يف  تطور�ت  ي�صهد  �لعمل  �أن  م�صيفًا  معاجلتها، 
�خلدمات �الإلكرتونية عرب باقة كاك موبايلي وكاك �أون 

الين.
�لتوزيع  قنو�ت  ق�صم  رئي�ص  قالت  �أخصصصرى،  ناحية  من 
�ملنفذة  �لعمليات  �أن  �لزبيدي  �الأخت/رنا  �الإلكرتونية 
عصصرب كصصا ك مصصوبصصايصصلصصي �رتصصفصصعصصت يف كصصافصصة �خلصصدمصصات حتى 
�أون  كاك  �صهد  فيما  �جلصصاري،  �لعام  من  �الأول  �لن�صف 
الين �إقبااًل متميزً� لدى �لعمالء وبن�صبة فاقت �لتوقعات.

�شبكتنا امل�شرفية تلبي طلبات العمالء 
وت�شهد منوًا متزايدًا 

املروين:

صدر قرار رئيس مجلس اإلدارة رقم )41( 
لسنة 2015م قضى بتعيين األخ\سليم 

حنيش مديرًا تنفيذيًا لشركة كاك لخدمات 
األمن والصيانة، كما صدر القرار رقم )42( 

قضى بتعيين األخ / عبدالملك المروني 
مديرًا إلدارة الفروع، كما صدر القرار رقم 

)56( قضى بتعيين األخ/ فواز الذيب مديرًا 
لفرع حدة.

بمناسبة نيلهم ثقة قيادة البنك تتمنى هيئة تحرير املصرفية لهم 
التوفيق والنجاح 

نوع العملية

مين موبايل

MTN 

سبافون

وآي

الكهرباء

املياه

سداد اإلنرتنت

927266
29093 
18187

891
6298
2323

109997

855504126
84130901
47227553
1206066
23429649
9305455
477866849

إجاميل املبلغ ريالعدد العمليات

*جدول يوضح عدد العمليات 

املنفذة خالل النصف األول 

من العام الجاري

حنيش املروينالذيب

Reportتقرير



المصرفية/ أغسطس 2015-102 10

يف العمق

تعتمد معظم البلدان والحكومات 
على آليات متطورة لتحديد سعر 

صرف عمالتها مقابل عملة »العم 
سام« الدوالر األمريكي، والذي 

يشهد ارتفاعًا مستمرًا ، إال أنه ال يزال 
هناك جداًل واسعًا حول آليات ونظم 

الصرف األفضل واألمثل.

اآلية �شرف

العمالت
   د . اأحمد اإ�سماعيل البواب
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�لصصصعصصصديصصصد مصصصن �خلصصصصرب�ء هناك 
و�ملحللني �القت�صاديني 
و�ملاليني يرو� �أن خطو�ت و�إجر�ء�ت 
ناق�صة  تز�ل  ال  و�لبلد�ن  �حلكومات 
وترك  تعومي عمالتها  يتم  �أن  وينبغي 
حتديد �رفها لقوى �لعر�ص و�لطلب 
�أو  �صصصصصغصصوط  دون  مصصصن  �الأ�صصصصصصصصصو�ق  يف 
�أن  �الآخصصصر  �لبع�ص  ويصصصرى  �صصصصصو�بصصط، 
حتريك  يف  ي�صهم  لصصن  قيمتها  خف�ص 
مصصد�مصصيصصك �لصصعصصمصصلصصيصصة �القصصتصص�صصصصصاديصصة �أو 
ديون  وتر�كم  م�صاكل  من  �لتخفيف 
�لصصبصصلصصد�ن و�حلصصكصصومصصات ومصص�صصصصصارفصصهصصا 
يرى  حصصني  يف  �ملصصالصصيصصة،  وموؤ�ص�صاتها 
�آخصصصصصصصصرون �أنصصصصهصصصصا ال تصصصزيصصصد مصصصصن حصصصدة 
ثقة  وتصصصدين  �ملحلية  �ل�صيولة  نق�ص 
باقت�صادياتها  �لدوليني  �مل�صتثمرين 
بل يوؤدي �إىل حتويل عك�صي للر�صائل 
من  �لعديد  �أخصصذت  وقصصد  خارجها،  �إىل 
بالتعر�ص  هصصذ�  وقتنا  و�إىل  �لعمالت 
�إىل �صغوط قوية نتيجة �أزمة �ل�صيولة 
و�لتي  و�الأجنبية  �ملحلية  بالعمالت 
�القصصتصص�صصصصصادي  �لصصركصصود  نتيجة  بصصصرزت 
لديها وتقل�ص حجم �لتدفقات �لنقدية 
�إىل  ذلصصك  �أدى  �إليها ممصصا  �خلصصصارج  مصصن 
�أ�صو�ق  يف  �ملركزية  �مل�صارف  تدخل 
من  خف�ص  مما  للدوالر  بائعة  �لقطع 
�الأجنبية  �لصصعصصمصصالت  مصصن  �حتياطاتها 
وعصصادًة  عليه  �ملصصتصصعصصارف  �مل�صتوى  عصصن 
عملة  الأي  �صعف  بصصصو�در  ظصصهصصور  عند 
نتيجة  ذلصصك  على  متفقة  �الآر�ء  يكون 
يتوجب  ممصصا  لديها  �ل�صيولة  لنق�ص 
�إتباع  عدم  و�حلكومات  �لبلد�ن  على 
غر  ثصصابصصت  �صصرف  حتصصديصصد  �صيا�صات 
�حلالة  هذه  مثل  ويف  لعمالتها  و�قعي 
�لدويل  �لنقد  �صندوق  ويحذر  يتدخل 
و�لصصبصصنصصك �لصصصدويل �حلصصكصصومصصات و�لصصصدول 
�ل�صيا�صات  هصصذه  �إتصصبصصاع  خمصصاطصصر  مصصن 
�صلبيات  �لصصتصصجصصارب  �أظصصصهصصصرت  بصصعصصدمصصا 

�ل�رف  �صعر  تثبيت  ونصصظصصام  �آلصصيصصات 
و�الأ�صصصصصصصصر�ر �لصصبصصاهصصظصصة �لصصنصصاجتصصة عن 
كان  �أيصصًا  �ملثبتة  فالعمالت  �نهيارها، 
للم�صاربات  عصصر�صصصصصة  تعترب  نصصوعصصهصصا 
يف  �صعف  �أو  خصصلصصل  �أي  حصصصدوث  عصصنصصد 
�القصصتصص�صصصصصاديصصات �ملصصحصصلصصيصصة مصصهصصمصصا كصصان 
�لعمالت  من  �حتياطياتها  م�صتويات 
بخاٍف  ولي�ص  تدعمها،  �لتي  �الأجنبية 
عصصلصصى و��صصصصصعصصي �لصص�صصصصصيصصا�صصصصصة �لصصنصصقصصديصصة 
�لدول  تتخل  عندما  �أنه  و�القت�صادية 
عصصصن تصصثصصبصصيصصت عصصمصصالتصصهصصا تصصكصصون �الآثصصصصار 
�لناجمة عن ذلك قا�صية وموؤملة بالن�صبة 
ملختلف �لقطاعات �القت�صادية �ملحلية 
�ملالية  و�ملصصوؤ�صصصصص�صصصصصات  �ملصص�صصصصصارف  الأن 
�أ�صا�ص  على  تعتمد  كانت  و�ل�ركات 
وعصص�صصرون  خم�صة  مصصنصصذ  ثصصابصصت  �صعر 
عامًا وحتى يومنا هذ� ومن ثم �نتقلت 
�إىل  و�حلكومات  �لصصدول  غالبية  معظم 
�آلصصيصصة نصصظصصام �لصص�صصرف �لصصعصصائصصم فمعظم 
�خلصصصصصرب�ء و�ملصصحصصلصصلصصني �القصصتصص�صصصصصاديصصني 
�أ�صعار  �أنظمة  �أن  يصصوؤكصصدون  و�ملاليني 
�لصصص�صصصرف �صصصصصبصصة �لصصثصصابصصتصصة فصصا�صصصصصلصصة يف 
�ل�رف يف معظم  �نهيار نظام  �صوء 
�أ�صو�ق �أوروبا يف بد�ية �لت�صعينيات، 
�أزمة نقدية يف جنوب  ثم ما تالها من 
�ملالية  �لعا�صفة  و�أخصصرً�  �أ�صيا،  �رق 
منت�صف  منذ  بصصالصصعصصامل  ع�صفت  �لصصتصصي 
�لصصيصصونصصانصصيصصة  و�الأزمصصصصصصة   ،2008 عصصصام 
و�الأيصصصرلصصصنصصصديصصصة، و�لصصصديصصصون �لصص�صصصصصيصصاديصصة 
الإيطاليا عام 2010، و�لتي ما تز�ل 
�آثارها �إىل وقتنا �حلايل، فنحن نعي�ص 
و�لتكتل  و�النصصفصصتصصاح  �لصصعصصوملصصة  ظصصل  يف 
فصصيصصتصصحصصتصصم عصصلصصى �لصصصصصدول و�حلصصكصصومصصات 
هو  كما  �لكلي  �لتثبيت  بني  �الختيار 
�لتعومي  �أو  �لنقد  جمال�ص  يف  �حلصصصال 
�أ�صعار  تثبيت  يصصوؤمصصن  حيث  �لصصكصصامصصل، 
�لصص�صصرف  �صعر  ��صصصصصتصصقصصر�ر  �لصص�صصرف 
�ل�صيا�صة  ��صتقاللية  حصص�صصصصصاب  عصصلصصى 

�لتعومي  نظام  يحفظ  حني  يف  �لنقدية 
�إد�رة  على  و�حلكومات  �لصصدول  قصصدرة 
لكن  �خلصصا�صصصصصة،  �لصصنصصقصصديصصة  �صيا�صتها 
تقدم  ال  �لكلي  �لتثبيت  �أنظمة  جتربة 
مناذج يحتذي بها  فالدول �لتي تتبع 
جمال�ص �لنقد �أي �لتثبيت �لكلي عانت 
نتيجة  كصصربى  �صعوبات  مصصن  وتصصعصصاين 
و�رتفاع  لديها  �القت�صادي  �لصصركصصود 
مصصعصصدل �لصصبصصطصصالصصة وبصصالصصتصصايل فصصصاأن قيمة 
عالية  م�صتويات  �إىل  ترتفع  عمالتها 
�لصصصدوالر  �صصرف  �صعر  الرتصصفصصاع  تبعًا 
قدرتها  من  ويحد  وي�ر  �الأمريكي 
عصصلصصى �لصصتصص�صصصصصديصصر، ولصصكصصي تصصخصصرج من 
�لقرو�ص  طلب  �إىل  تلجاأ  �الأزمصصة  هصصذه 
�لدويل  �لنقد  و�ل�صلفيات من �صندوق 

و�لبنك �لدويل للخروج من �الأزمة.

 التجارب لدى 
الكثير من الدول 

التي تعتمد نظام 
النقد العائم 

تظهر عمالتها 
ثباتًا فائقًا 

تجاه الدوالر 
األمريكي  وتخدم 

النمو والتنمية 
االقتصادية.

In depth
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على الطاولة

مصصصا تصصصو�جصصصهصصصه �لصصيصصمصصن يف �ملصصرحصصلصصة �إن 
و�لعدو�ن  باحلرب  لي�صت  �حلالية 
�قت�صادية  حصصرب  �نها  بصصل  فقط  �لع�صكري 
�ملقر�ت  مصصن  �لعديد  ��صتهد�ف  مت  �صعو�ء 
�ملصص�صصرفصصيصصة لصصلصصعصصديصصد مصصصن �لصصبصصنصصوك �إمصصصصا عرب 
�و  �ملت�صددة  �لتنظيمات  و  �لنهب  ع�صابات 
من  �حلصصرب  �آلصصة  عرب  لها  �ملبا�ر  بالق�صف 
قو�ت �لعدو�ن �لتي تقودها �ل�صعودية وكاك 
بنك �أحد هذه �لبنوك كما �صمل �لعدو�ن قيام 
بل  �لعدو�ن  يف  �مل�صاهمة  �لصصدول  من  �لعديد 
وتعدى ذلك لتقوم هذه �لبلد�ن باحلجز على 
�ر�صدة بع�ص �لبنوك �لعاملة يف �جلمهورية 
�ملر��صلة  �لبنوك  لبع�ص  و�الإيصصعصصاز  �ليمنية 
خارجيًا باإغالق ح�صابات �لبنوك �ليمنية يف 
بع�ص �لبنوك �ملر��صلة خارجيًا ما جعلت منا 

�رورة �لوفاء باإلتز�ماتنا  لعمالئنا.
�ملصصرنصصة  �الإد�رة  خصصطصصة  �لصصبصصنصصك  �إد�رة  تنتهج 
�لتقلبات  وخ�صو�صًا  �الأزمصصات  مع  للتعامل 
تالطم  ظل  ففي  �ل�رف  الأ�صعار  �ملفاجئة 
�ل�صوق  يف  ن�صاأت  �لصص�صصرف  ��صعار  �أمصصصو�ج 
�لعمالت  و�ر�ء  لبيع  �صود�ء  �صوق  �ملحلي 
للبنك  �حلكيمة  �الإد�رة  ظصصل  ويف  �الجنبية 
�ملصصركصصزي فصصصاإن �الأزمصصصصة يف �ال�صصصصصعصصار ال تكاد 
كون  �ل�ر�فة  �ركات  من  �لتابع  تتعدى 
�الرتصصفصصاع يف �ال�صصصصصعصصار �رتصصفصصاع غصصر حقيقي 
بصصل �رتصصفصصاع ��صصصصصمصصي  نصصصاجت عصصن �لصصقصصلصصق �لصصذي 
وحتويل  �صحب  من  �ليمني  �ملو�طن  يعي�صه 
�ىل  وم�صارفتها  �ملحلية  بالعملة  �ملدخر�ت 
�العالمي  للت�صوي�ص  نظرً�  �جنبية  عملة  �أي 
و�ملصصو�نصصئ  �ملصصطصصار�ت  بصصاإغصصالق  �مل�صئول  غصصر 

�لصصبصصحصصريصصة يف �لصص�صصصصصق �لصص�صصصصصمصصايل مصصن �لصصوطصصن 
ولو�صائل �العالم �ي�صًا م�صئولية ال ُي�صتهان 
�ملصصادة  ت�صتقي  �ن  عليها  وجصصب  ولصصهصصذ�  بها 
�لصصوعصصي  ونصص�صصر  �ملتخ�ص�صني  مصصن  �لعلمية 
م�رفة  مبهنية  وتو�صيلها  �ملتعاملني  لدى 
كون �لبنوك وعاء �آمن للمدخر�ت و��صتثمار 
�آمن وو�صيط للتمويل فالتوعية �مل�رفية يف 
باأهمية  �لوعي  رفصصع  ت�صمل  �لر�هنة  �لفرتة 
�ملدخر�ت  لتنمية  بالبنوك،  �المصصو�ل  و�صع 
كون �لبلد يعتمد على �ال�صتر�د و�لبنوك هي 
�لطرف �ملعني بتغطية �اللتز�مات �خلارجية 
بصصالصصدرجصصة �الأ�صصصصصا�صصصصصيصصة وهصصصذ� دلصصيصصاًل على �ن 
�آمنة وموثوق فيها  �جلهاز �مل�ريف و�صيلة 
ب�صكل  �مل�رفية  �لثقافة  رفع  وجب  ولهذ� 
خا�ص  ب�صكل  بنك  كصصاك  يف  ولعمالئنا  عصصام 
فالثقة  عمالئنا  �مصصصام  نحملها  كم�صئولية 

�رورية مع �جلهاز �مل�ريف وبها ننمو.
يف  �ل�رف  الأ�صعار  �لع�صو�ئية  �لزيادة  �إن 
ل�صعر  �لب�صيط  و�لصصتصصدهصصور  �لر�هنة  �لصصفصصرتة 
�صصصرف �لصصصريصصصال �لصصيصصمصصنصصي مصصقصصابصصل �لصصعصصمصصالت 
�مل�ريف  �جلهاز  يف  و�قعيًا  لي�ص  �الأجنبية 
بها  �لعمل  يتم  ��صمية  زيصصصادة  ُتعترب  و�منصصا 
غر  وب�صفة  �لصص�صصر�فصصة  �صصركصصات  بع�ص  يف 
يف  �الأبصصصصرز  �لصصصدور  يلعب  بنك  فصصكصصاك  ر�صمية 
مثل هذه �الأزمات عرب جلنة لل�صئون �ملحلية 
بتغطية  خا�صة  وجلصصنصصة  �لصصطصصو�رئ  و�إد�رة 
�اللصصصتصصصز�مصصصات و�لصص�صصصصصئصصون �خلصصارجصصيصصة ومصصن 
فاإن  �ل�صاأن  بهذ�  �ل�صابقة  �لتجارب  خصصالل 
�ل�رف  ��صعار  يف  زيصصادة  �و  �نخفا�ص  �أي 
ال بصصصد لصصصه مصصصن �العصصصتصصصمصصصاد و�ال�صصصصصتصصنصصاد على 

 ، �حلقيقي  كاالإنتاج  �قت�صادية  مصصوؤ�صصر�ت 
�لقر�ر  ليكون  �حلقيقي  �ال�صتهالك  وكذلك 
ل�صيا�صة  وفصصقصصًا  �ملصصركصصزي  �لبنك  عصصن  �صصصصصادر 
قر�رنا  يكون  وبهذ�  عليه  �مل�صيطر  �لتعومي 
�الأثر  وليكون  و��صحة  در��صات  على  مبنيًا 
على تغير �صعر �ل�رف تاأثرً� حقيقيًا  ال 
هو  �إليه  نهدف  ما  والأن  �أ�صميًا.  تخفي�صا 
وليكون  �لصصصصو�رد�ت  على  �الإنصصفصصاق  تخفي�ص 
�لتجاري  للميز�ن  م�صاند�  �لتخفي�ص  هصصذ� 
�ىل   حتما  �صيوؤدي  �الإ�صمي  �الرتصصفصصاع  كصصون 
�أي  نرى  ال  وبهذ�  �لتجاري  �مليز�ن  تدهور 
موؤ�ر قد برز لنقوم باأي تعديالت يف �أ�صعار 
تتم  �لصصتصصعصصديصصالت  بصصصاأن  نعلم   فكما  �لصص�صصرف 
�لت�صغيل  مرحلة  �ىل  �القت�صاد  ي�صل  عندما 
نالحظه  ال  ما  وهصصذ�  �لتام  �لركود  �و  �لتام 
�آنصصيصصا وعصصنصصد �تصصخصصاذ هصصذ� �لصصقصصر�ر مصصن �ُصناع 
�ل�صوق �ل�صود�ء فاإمنا نعتربه تعديل �إ�صمي 
�ملتعاملني  من  �لعديد  فخِه  يف  يقع  قد  فقط 
�الجنبية  �لعمالت  �صصر�ء  �ىل  يهرعون  ممن 
بيعها  ليتكبدو� خ�صائر  فيها  مبالغ  باأ�صعار 
يف �مل�صتقبل �لقريب باأ�صعار منخف�صة وكذ� 
�لود�ئع  ك�ر  عن  �لناجتة  �لفو�ئد  خ�صارة 
�أ�صعار  يف  زيصصصادة  �أي  و�أن  �ملحلية  بالعملة 
�صادر�تنا  يلغي  قد  ر�صمي  ب�صكل  �ل�رف 
يف  نعي�ص  كوننا  معدومة  تكون  تكاد   �لتي 
وعصصدو�ن  كبرة  ومناف�صة  مفتوح  �قت�صاد 
غا�صم و قد ُتبعد بالدنا جر�ء هذ� �لقر�ر عن 
�لعجز  �صيتو�صع  كما  �القت�صادي  �لن�صاط 
بالدنا  تعجز  �لتي  �لت�صخم  فصصروق  وتصصزد�د 
عن معاجلتها بالتخل�ص من �لعمالة �لفائ�صة 

مثل  بع�ص �لبلد�ن.
�صيا�صة  على  �العصصتصصمصصاد  هصصو  نخ�صاه  مصصا  �إن 
�لت�صخم  ملر�قبة  �ل�رف  �صعر  ��صتعمال 
على  عك�صيًا  توؤثر  �ل�صيا�صة  هصصذه  �أن  حيث 
هذه  �أن  كما  �ل�صئيلة  �لصص�صصصصصادر�ت  عملية 
�ل�صيا�صة �صتوؤثر يف �الأجل �لطويل �إىل �أزمة 
على  يتوجب  فصصاإنصصه  ولصصهصصذ�  حقيقي  �صصرف 
�ملتز�يد  �لت�صخم  معاجلة  �لنقدية  �ل�صلطة 
�أد�ة  �ل�رف  ف�صعر  �لنقدية  بال�صيا�صات 

م�صاعده فقط .
وما  �حلالية  �لفرتة  يف  �لبالد  به  متر  ما  �إن 
لنا  ي�صمح  ال  فاإنه  نعي�صه من ح�صار خانق 
بالقيام باي تعديالت يف �صعر �ل�رف حيث 
نلحظ بان �ل�صوق يف حالة ��صتقر�ر و�ن �أي 
تعديالت �صتتم يف �ل�صوق �ل�صود�ء عند بع�ص 
تعديالت  �صتكون  فاإنها  �ل�ر�فة  �ركات 
يف �أ�صصصصصعصصار �لصص�صصرف �ال�صصصصصمصصيصصة ولصصصن تتغر 
�ل�رف  �صعر  فصصان  وبصصهصصذ�  فعليًا  �ال�صعار 
يتاأثر ب�صكل عك�صي وقد ي�ر  �حلقيقي قد 
بنك  وكصصاك  جزئي  ب�صكل  �مل�ريف  باجلهاز 
�إلصصتصصز�مصصات  تغطية  يف  �لصصر�ئصصد  �لبنك  �صيظل 
�ملعمول  �لصص�صصرف  ��صعار  وبنف�ص  عمالئه 
�ليمني  �ملصصركصصزي  �لبنك  على  و�ملعتمدة  بها 
وما مير به �جلهاز �مل�ريف ب�صكل عام من 
�خلارجية  �اللتز�مات  بع�ص  ل�صد�د  تاأجيل 
على  �صار  �لتاأجيل  هصصذ�  بصصان  �ال�صصصصصارة  نصصود 
و�صيتم  منتظم  ب�صكل  �ملحلية  �لبنوك  كافة 
وثقتنا  قريبًا  �الختالالت  هذه  من  �لتخل�ص 
برئا�صة �لبنك وكذ� باالإد�رة �لتنفيذية لكاك 

بنك كبرة يف تخطي هذه �ملعوقات.

الدور الذي يقوم به البنك يُعد استمرارًا لما قام 
به في األعوام السابقة إبتداًء بإدارة تقلبات أسعار 

الصرف بالتنسيق مع البنك المركزي والذي تم 
السيطرة عليها في أغسطس 2010 ليعود سعر 

الصرف إلى وضعه الطبيعي 214.93

ورفع م�شتوى الوعي امل�شريف 
للمتعاملني مع البنك  أسعار الصرف

On the table

   م�شطفى ُحميد
م�سوؤول غرفة التداول
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�حلصصصكصصصومصصصة �لصصربيصصطصصانصصيصصة باعت 
يف  ح�صتها  من   5.4%
مقابل  �صكوتالند"  �أوف  بنك  "رويال 
�أقل  �صعر  وهصصو  لل�صهم،  بن�صًا   330
دفعته  �لصصذي  �ل�صعر  عصصن  �لثلث  مبصصقصصد�ر 
بريطانيا عندما قدمت �إنقاذً� ماليًا للبنك 
بقيمة 45.8 مليار �إ�صرتليني من �أمو�ل 
�ملالية  �الأزمة  د�فعي �ل�ر�ئب يف ذروة 

من 2007 �إىل 2009.

هذه  �لبيع  عملية  تتبع  �أن  �ملتوقع  ومن 
عمليات �أخرى مماثلة. وتنتظر �حلكومة 
حتمل خ�صارة �إجمالية قدرها 15 مليار 
�لبنك،  الأ�صهم  حيازتها  يف  �إ�صرتليني 
ح�صب �الأ�صعار �حلالية لل�صهم ومتو�صط 

�صعر �ر�ئه، �لذي بلغ 502 بن�صًا.
ويف هصصصذ� �لصص�صصصصصيصصاق، قصصصال وزيصصصصر �ملصصالصصيصصة 
�لصصصربيصصصطصصصاين، جصصصصورج �أوزبصصصصصصصورن وفصصقصصًا 
لرويرتز يف �لربابع من �أغ�صط�ص �حلايل 

جتنب  هصصو  �الأ�صصصصصهصصل  �ل�صيء  �أن  "رغم 
بنك  "رويال  وتصصرك  �ل�صعبة  �لصصقصصر�ر�ت 
لكن  �لصصصدولصصصة،  يصصد  يف  �صكوتالند"  �أوف 
به  �لقيام  ميكن  �لصصذي  �ل�صحيح  �الأمصصصر 
ل�صالح �القت�صاد ود�فعي �ل�ر�ئب هو 

�لبدء يف بيع ح�صتنا".
�ملعار�ص  �لعمال  �نتقد حزب  �ملقابل،  يف 
ليزيل،  كري�ص  وقال  �لبيع،  عملية  ب�صدة 
�ملتحدث �ملايل با�صم �حلزب "جرى �إنقاذ 

ماليًا،  �صكوتالند"  �أوف  بنك  "رويال 
ب�صكل عاجل، لكن ينبغي عدم بيعه بنف�ص 

�ل�رعة".
وت�صعى �حلكومة �لربيطانية �إىل بيع ما 
ال يقل عن ثالثة �أرباع ح�صتها يف �لبنك، 
 25 بنحو  حاليًا  قيمتها  تصصقصصدر  و�لصصتصصي 

مليار �إ�صرتليني يف غ�صون 5 �أعو�م.

خ�شارة لربيطانيا بعد بيع اأ�شهم 
�شكوتالند" اأوف  بنك  "رويال 

خسرت الحكومة البريطانية 1.1 مليار 
جنيه إسترليني )1.7 مليار دوالر( في 

أول عملية بيع ألسهم »رويال بنك 
أوف سكوتالند«، مما أثار اتهامات من 

قبل سياسيين معارضين.

Money Marketsا�شواق مالية
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تاأمني ال�شرافات وامل�شارف ينع�س
الطلب على احلّرا�س يف "بغداد"

أنعشت الحاجة المتزايدة لتأمين شركات الصرافة والمصارف   بغداد ــ اأحمد النعيمي
ومحال الذهب في العاصمة العراقية بغداد، الطلب على 

العناصر األمنية وشركات الحماية الخاصة، تفاديًا لعمليات 
السطو المسلح، التي باتت تشكل ظاهرة في مناطق مختلفة 

من البالد خالل الفترة األخيرة.

عمل وعمال
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�لصصتصصاأمصصني ومل  عصصمصصلصصيصصات  تقت�ر 
عصصلصصى تصصوظصصيصصف �حلصصصر��صصصص، 
�ملصصالصصيصصة  �ملصصصوؤ�صصصصصصص�صصصصصصصات  ز�دت  و�إمنصصصصصصا 
�إنفاقها  حجم  من  �لكربى  و�لتجارية 
�لبو�بات  مثل  �لتاأمني،  �أجصصهصصزة  على 

�الإلكرتونية وكامر�ت �ملر�قبة.
وز�رة  يف  رفصصيصصع  �أمصصنصصي  م�صدر  وقصصصال 
�لصصد�خصصلصصيصصة، طصصلصصب عصصصدم �لصصكصص�صصصصصف عن 
��صمه، يف ت�ريح لص"�لعربي �جلديد"، 
�مل�صلح  �ل�صطو  عمليات  "وترة  �إن 
�مللي�صيات  نصصفصصوذ  تنامي  مصصع  �رتصصفصصعصصت 
قصصو�ت  تصصعصصد  ومل  بصصصغصصصد�د،  يف  �مل�صلحة 
�الأمن قادرًة على ردعها، لتلقيها دعمًا 
وحكومية  �صيا�صية  وكتل  �أحصصز�ب  من 

ب�صكل مبا�ر وعلني".
"وز�رة �لد�خلية  �أن  و�أو�صح �مل�صدر 
�أمني  عن�ر  �آالف   4 حصصو�يل  خ�ص�صت 
بغد�د  يف  و�مل�صارف  �ل�ركات  حلماية 
ما  بجانب  �ل�صطو،  من  �ملن�صاآت  لتاأمني 

�تبعته �ل�ركات يف هذ� �الأمر".
�ل�ر�فة  �ركات  �أ�صحاب  يكتِف  ومل 
وفرته  مبا  �لذهب،  وحمصصال  و�مل�صارف 
�الأمن،  �لد�خلية من عنا�ر  لهم وز�رة 
حر��ص  من  �الآالف  بصصدورهصصم  وظفو�  بل 
عصصصن ن�صب  فصص�صصصصصاًل  �الأمصصصصصصن �خلصصصصا�صصصصص، 

كامر�ت �ملر�قبة.
�صاحب  �ل�صميع،  عبد  مرت�صى  وذكصصر 
لص"�لعربي  بصصصغصصصد�د  يف  �صصصر�فصصصة  �صصركصصة 
مفقودً�  �أ�صصصصصبصصح  "�الأمن  �أن  �جلديد"، 
حلظة  �أيصصصة  يف  نصصعصصرف  وال  لصصنصصا  بالن�صبة 
فقمنا  م�صلح،  �صطو  لعملية  نتعر�ص 
الأن  مدنيني،  �أمنيني  عنا�ر  بتوظيف 
عنا�ر  من  �لد�خلية  وز�رة  وفرته  ما 
�ل�ركات  لتغطية جميع  حماية ال يكفي 
لصصهصصوؤالء �لعنا�ر  و�ملصص�صصصصصارف، ووفصصرنصصا 

�ل�صالح بالتن�صيق مع �لد�خلية".
وترة عمليات �ل�صطو �مل�صلح �رتفعت مع 
تنامي نفوذ �مللي�صيات �مل�صلحة يف بغد�د

بصصاتصصخصصاذ  "قمنا  �لصص�صصصصصمصصيصصع  عصصبصصد  وقصصصصصال 
كا�صتخد�م  عصصديصصدة،  �أمصصنصصيصصة  �حصصتصصيصصاطصصات 
وكصصامصصر�ت  خا�صة  �إلصصكصصرتونصصيصصة  �أبصصصصو�ب 
و�أجهزة  بعيدة  م�صافات  تغطي  مر�قبة 
�لتوقف  عن  ف�صاًل  و��صت�صعار،  �إنصصذ�ر 
�خلام�صة  بصصعصصد  �لصصزبصصائصصن  ��صتقبال  عصصن 

م�صاًء، حر�صًا على �أنف�صنا وزبائننا".
�ل�ركات  �أنَّ جلوء  �الأمن  ويرى خرب�ء 
عنا�ر  توظيف  �إىل  و�لتجارية  �ملالية 
�لصصعصصر�ق  �أنَّ  يعني  كصصبصصرة،  بصصاأعصصد�د  �أمصصصن 

�أ�صبح دولة ع�صابات.
�ملوؤمن  عبد  ظافر  �الأمني  �خلبر  وقصصال 
�آالف  توظيف  �إن  �جلديد"  لص"�لعربي 
�حلماية  بجانب  �خلا�ص  �الأمصصن  عنا�ر 
�حلكومية، يعك�ص �حلالة �الأمنية �ملرتدية 
�حلكومة  �إليه  و�صلت  ومصصا  �لصصعصصر�ق،  يف 
�مللي�صيات  يد  �إطصصالق  ب�صبب  ترهل،  من 

و�إعطائها �ل�صبغة �لقانونية للتحرك.
�نفالت  نحو  يتجه  "�لعر�ق  و�أ�صصصصصاف 
مل  �إذ�  �صيء  بكل  �صيطيح  خطر  �أمني 
عليها  للق�صاء  للملي�صيات  حصصد  يو�صع 

ب�صكل عاجل".
ويصصدفصصع �أ�صصصصصحصصاب �صصركصصات �لصص�صصر�فصصة 
مصصبصصالصصغ كصصصبصصصرة لصصعصصنصصا�صصر �الأمصصصصصصن لصصقصصاء 
�ملالية  �ملخ�ص�صات  �إىل  �إ�صافًة  عملهم، 
كاالأبو�ب  �ل�صالمة  بصصاإجصصر�ء�ت  �ملتعلقة 
�الإلكرتونية وكامر�ت �ملر�قبة و�أجهزة 

�ال�صت�صعار بالليزر وغرها.
�إحصصدى  �صاحب  �لفر�جي،  مظهر  وقصصال 
"�مللي�صيات  �إن  �لصص�صصر�فصصة،  �صصركصصات 
�أي  على  وت�صطو  �لصص�صصصصصو�رع  يف  تتجول 
منعها،  ي�صتطيع  �أحصصد  وال  تريد،  مكان 
�أ�صا�صًا،  �لدولة  من  قوتها  ت�صتمد  فهي 

و�لتي �أطلقت يدها بال ر�دع".
�لتي  �الأمصصن  عنا�ر  تكفي  "ال  و�أ�صاف 
حلماية  �لصصد�خصصلصصيصصة  وز�رة  خ�ص�صتها 
�مل�صلح،  �ل�صطو  عمليات  مصصن  �ركاتنا 
مدنيني  �أمصصن  عنا�ر  بتوظيف  قمنا  لذ� 

رو�تب  لهم  وندفع  بال�صالح  وجهزناهم 
جمزية قد ت�صل �إىل مليون دينار �صهريا 

للفرد �لو�حد )800 دوالر(".
 41 نحو  وجصصصود  �إىل  �لبيانات  وت�صر 
م�رفًا يف بغد�د، من بينها 19 م�رفًا 
عر�قيًا، فيما يقدر عدد �ل�ركات �لعاملة 
يف جمال �لتحويل �ملايل و�ل�ر�فة بنحو 

عر�قية. �أغلبها  �ركة،   120

البن��ك  بيان��ات  حس��ب 
فإن  العراق��ي،  المرك��زي 
قيم��ة التب��ادالت المالي��ة 
بال��دوالر تتراوح يوميًا بين 
105 و110 ماليي��ن دوالر، 
وه��ي عب��ارة ع��ن عملية 
بيع العمالت إلى المصارف 
والشركات المالية العاملة 

في البالد.

وزارة الداخلية 
تخصص

 4 آالف
عنصر أمني 

لحماية 
الشركات 

والمصارف 
في بغداد

وتيرة عمليات 
السطو 

المسلح 
ارتفعت مع 

تنامي نفوذ 
المليشيات 

المسلحة 

Work & Workers
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فال�س

�لصصصصصصدر��صصصصصصصصصصصصصة، وخل�صت 
�لصصتصصي �أجصصرتصصهصصا 
لالأبحاث"،  هيلث  ورلصصد  "نيو  موؤ�ص�صة 
دوالر  مليون  ميتلكون  من  عصصدد  �أن  �إىل 
�أو �أكرث يف �لقارة �ل�صمر�ء �رتفع بن�صبة 

.2000 عام  منذ   145%
بن�صبة  �لصصعصصدد  هصصذ�  يرتفع  �أن  وتوقعت 

�لقادم. �لعقد  خالل   45%
وتصصص�صصصصصصصّدرت جصصصنصصصوب �أفصصصريصصصقصصصيصصصا �لصصصصدول 
�ملليونر�ت،  عصصدد  حيث  مصصن  �الأفريقية 
تصصصعصصصادل  مصصصلصصصيصصصونصصصر   46800 بصصنصصحصصو 
ممتلكاتهم مليون دوالر �أو �أكرث، متبوعة 

مب�ر بص20200 مليونر.
�الأو�ئصصصل  �لع�ر  �لصصصدول  قائمة  و�صّمت 

�ملغرب  هما  �أخصصرتصصني،  عربيتني  دولتني 
مليونر،  بص4800  �ل�صاد�ص  �ملركز  يف 
و�جلز�ئر يف �ملركز �ل�صابع بفارق 100 

مليونر عن �ملغرب.
�صد�رة  يف  موري�صيو�ص  جصصزر  وجصصصاءت 
�لصصصصصصصصدول �الأفصصصصريصصصصقصصصصيصصصصة مصصصصن حصصصيصصصث عصصصدد 
حيث  �ل�صكان،  بعدد  قيا�صًا  �ملليونر�ت 

كل  مصصن  مليونرً�   2469 فيها  يصصوجصصد 
مليون �صخ�ص، تليها ناميبيا، ثم جنوب 
�ملركز  يف  ثصصم م�ر  و�أنصصصغصصصوال،  �أفصصريصصقصصيصصا 

�خلام�ص.

جنوب اأفريقيا بلد

املليونريات
أظهرت دراسة حديثة أن جنوب أفريقيا هي األولى أفريقيًّا من 
حيث عدد المليونيرات، متبوعة بمصر، متوقعة أن يشهد عدد 

المليونيرات األفارقة ارتفاعًا كبيرًا خالل العام المقبل.

46800

20200

مليونري من جنوب أفريقيا

مليونري من مرص

املصدر*القاهرة ــ العريب الجديد 5: أغسطس 2015
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نهتم بكم
الـــبـــنـــك يــولــيــكــم جــل مايزال 

تــلــبــيــة  يف  الهـــتـــمـــام 
طلباتكم مبنتهى ال�شرعة وبجودة عالية، 
ومما ل �شك فيه اأن النجاحات التى حققها 
البنك يف بيئة الأعمال املحلية والدولية 
للبنك،  العمالء  دعــم  عــن  ناجتة  كانت 
ر�شى  نيل  البنك  على  لزامًا  كان  هنا  ومن 
عن  البحث  و  رغباتهم  وا�شباع  العمالء 
امل�شرفية،  ال�شناعات  عامل  يف  جديد  كل 
وتف�شيالتهم  العمالء  معرفة  اأن  حيث 
اإحدى اأهم املميزات التناف�شية التي ميكن 
اأهمية  البنك، ومن هنا جاءت  اأن ميتلكها 

نظام اإدارة عالقات العمالء.

فروعنا من  فرع  كل  يف  املوجود  واملقرتحات  ال�شكاوى  �شندوق   - 1
واملقرتحات ال�شكاوى  نافذة  الإلكرتوين،  املوقع  عرب   - 2

في�شبوك-تويرت-جوجل-لينكدان-يوتيوب(  ( الجتماعي  التوا�شل  �شبكة  يف  البنك  ل�شفحات  التابعة   sms نافذة   - 3

يرجى إرسال الشكاوى والمقترحات عبر القنوات التالية:

http://www.cacbank.com.ye/newsite/crmcontacts.aspx
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موقع ت�صر � بح�صب  �لصصتصصقصصاريصصر  مصصن  لصصعصصديصصد 
�لعربي �جلديد مطلع �ل�صهر �ملا�صي 
يف  �الأول  �ملحرك  �صت�صبح  �الإلكرتونية  �لتجارة  �أن  ،�إىل 
ويعود  �ملقبلة.  �لع�ر  �ل�صنو�ت  خصصالل  �لعربية  �لصصدول 
يف  �الإلصصكصصرتوين  �لدفع  �آلصصيصصات  تطوير  �إىل  ذلصصك  يف  �ل�صبب 
�مل�صارف، حيث منت هذه �الآليات �صنويًا بن�صبة 45%، 
�لعام  يف  �الإلصصكصصرتونصصيصصة  �لصصتصصجصصارة  �أربصصصاح  ن�صبة  فارتفعت 
�إىل  باالإ�صافة  دوالر.  مليار   15 يقارب  ما  �إىل   2015
يف  �الإنصصرتنصصت  مل�صتخدمي  �لصصو��صصصصصع  �النت�صار  فصصاإن  ذلصصك، 
�ملنطقة �لعربية، وخا�صة يف �لدول �خلليجية، لعب دورً� 
هامًا يف تطوير هذه �ل�صناعة، حيث ي�صل عدد م�صتخدمي 

�الإنرتنت يف �لعام 2014 �إىل 141 مليون م�صتخدم.

"يوغوف"،  موؤ�ص�صة  عن  �صادر  تقرير  �أ�صار  ذلصصك،  �إىل 
�إىل �أن حجوز�ت �ل�صفر و�لفنادق حتتل مركز �ل�صد�رة 
منت  حيث  �لعربي،  �لصصعصصامل  يف  �الإلكرتونية  �لتجارة  يف 
 2014 �لعام  يف  �إلكرتونيًا  و�لدفع  �لفنادق  حجوز�ت 
 31% مصصن  �أكصصرث  �أن  �لتقرير  و�أظصصهصصر   .10% بن�صبة 

مصصصصصن �لصصص�صصصصصصصيصصصاح يف 
�ملصصنصصطصصقصصة يصصقصصومصصون 
متطلبات  بصصحصصجصصز 
�صفرهم �إلكرتونيًا. 
�لتقرير  و�أو�صصصصصح 
�نصصصصتصصصص�صصصصصصصصصار  �أن 
�لصصصصصصصصصصهصصصصصصصصصصو�تصصصصصصصصصصف 
�لصصصصذكصصصصيصصصصة �صصصصصصصاهصصصم 
زيصصصصادة  يف  �أيصصص�صصصصصصصًا 
�لصصصنصصصمصصصو لصصلصصتصصجصصارة 
كما  �الإلصصكصصرتونصصيصصة، 
�نت�صار  ن�صبة  �أن 
�لهو�تف �لذكية يف 
�لعربية  �الإمصصصصار�ت 
و�ململكة  �ملصصتصصحصصدة 
�ل�صعودية  �لعربية 

�صناعة  منصصو  يف  �صاهمت   ،82% �إىل  و�صصصصصلصصت  و�لصصتصصي 
�الإلكرتونية  و�لتجارة  جهة،  من  �الإلكرتونية  �الإعالنات 

من جهة �أخرى.
�لدفع  �آلصصيصصات  تطور  �أن  "بايفورت"  تقرير  يظهر  كما 
�ل�صنو�ت  خصصالل  تو�صع  �لعربية  �ملنطقة  يف  �إلكرتونيًا 
ي�صل  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  ففي  �ملا�صية.  �خلم�ص 
 4.25% �إىل ما يقارب  �إلكرتونيًا  حجم �لذين يدفعون 
ي�صل  فيما  لالإنرتنت،  م�صتخدم  مليون   12 �أ�صل  من 
م�صتخدمي  �أ�صصصصصل  مصصن   30% �إىل  �لصصكصصويصصت  يف  �لصصعصصدد 
�ملتحدة فقد و�صل  �لعربية  �الإمصصصار�ت  �أمصصا يف  �الإنصصرتنصصت، 
�لعدد �إىل %67، وينخف�ص �لعدد يف م�ر �إىل %7 من 

�أ�صل 38 مليون م�صتخدم لالإنرتنت.

�مل�صارف  على  �الإقصصبصصال  ن�صبة  �أن  �لتقرير  يظهر  كما 
عام  يف   100% بن�صبة  كانت  �الأر�صصصصصيصصة  �أو  �لتقليدية 
 50% �إىل  لت�صل   2012 عام  �نخف�صت  ثم   1992
م�رفية،  مبعامالت  للقيام  �مل�صارف  مرتادي  عدد  من 
�أي �لن�صف، وذلك بالطبع يرجع �إىل ظهور طرق �لدفع 
�لوقت  تصصوفصصر  و�لصصتصصي  و�لب�صيطة  �ملصصتصصعصصددة  �الإلصصكصصرتوين 

و�جلهد على �لعمالء.

التجارة الإلكرتونّية العربية
تسعى التجارة اإللكترونية في نمو

المنطقة العربية إلى ترسيخ 
مكانتها وتثبيت وجودها 

والحفاظ على استمراريتها، في 
وقت باتت هذه الصناعة المحرك 

الرئيسي القتصادات العديد من 
الدول.

اأ�شداء

مليون 
مستخدم 
لإلنترنت 

في العالم 
العربي



تهانينا

تعازينا

تتقدم قيادة البنك وموظفوه وهيئة تحرير المصرفية 
بباقات ورود تفوح بعطر الربيع تُهدى إلى كل من:

-مــركــز  الـــزبـــريي  حميد  ــــس  دار� الأخ/ 
البطاقات- مبنا�شبة زفافه ودخوله القف�س الذهبي.. 

تهانينا واألف مربوك.

الأخ/ قائد العرج  -اإدارة الكول �شنرت- مبنا�شبة 
ارتزاقه مبولود اأ�شماه " اأحمد ".. تهانينا واألف مربوك.

-ال�شريع  الــ�ــشــبــاره   حممد  مــاجــد  الأخ/ 
اأو�س"   " اأ�شماه  مبولود  ارتزاقه  مبنا�شبة  للحوالت- 

تهانينا واألف مربوك.

الإعــالمــي-  -املكتب  الــداعــري   ماجد  الأخ/ 
تهانينا   .." " ابرار  اأ�شماها  مبولوده  ارتزاقه  مبنا�شبة 

واألف مربوك.

الأخ/ اأحمد العمراين -مركز البطاقات- مبنا�شبة 
زفافه ودخوله القف�س الذهبي.. تهانينا واألف مربوك.

الإدارية-  اخلدمات  -اإدارة  البدوي  حممد  الأخ/ 
واألف  تهانينا  الذهبي..  القف�س  زفافه ودخوله  مبنا�شبة 

مربوك.

 - املالية  الإدارة  -مدير  املقطري  حممد  الأخ/ 
واألف  تهانينا   .." " ليث  اأ�شماه  ارتزاقه مبولود  مبنا�شبة 

مربوك.

Congratulations

Condolences

باأحر  امل�شرفية  حترير  وهيئة  البنك  قيادة  تتقدم  وقدره  اهلل  بق�شاء  موؤمنة  بقلوب 
التعازي واأ�شدق املوا�شاة القلبية اإىل:

 الأخ/ �شمري احلجوري - مدير عمليات كاك لالأمن وال�شيانة - لوفاة املغفور له  باإذن اهلل تعاىل "جده".
 الأخ/ عبداهلل ح�شن الأهدل - موظف فرع الإمام ال�شوكاين - لوفاة املغفور له  باإذن اهلل تعاىل "والده 

الدكتور ح�شن حممد الأهدل - رئي�س الهيئة ال�شرعية بكاك الإ�شالمي".
 الأخ/ نبيل حم�شن ال�شوراين - مدير م�شروع نقاط البيع - لوفاة املغفور له  باإذن اهلل تعاىل "والده".
 الأخ/ حممد اإ�شماعيل الأكوع - موظف القطاع الزراعي - لوفاة املغفور له  باإذن اهلل تعاىل "والده".

 الأخ/ عبداهلل علي احلميدي - موظف اإدارة الت�شويق - لوفاة املغفور له  باإذن اهلل تعاىل "اأخوه".
 الأخ/ مربوك �شامل - موظف كاك الأ�شالمي - لوفاة املغفور له  باإذن اهلل تعاىل "والدة".

�شائلني اهلل تعاىل اأن يتغمدهم بوا�شع رحمتِه واأن ُيدخلهم ف�شيح جناته واأن ُيلهم اأهلهم 
وذويهم ال�شرب وال�شلوان واإنا هلل واإنا اإليه راجعون. 

املالية-  -الإدارة  املرقب  نا�شر  حم�شن  الأخ/ 
مبنا�شبة زفافه ودخوله القف�س الذهبي.. تهانينا واألف 

مربوك.




