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امل�ؤ�ش�شة املالية الرائدة

امل�شرفيةواملالية  اخلدمات  تقدمي 
امل���ت���ن����ع���ةذات اجل�������دة ال��ع��ال��ي��ة 
الأنظمةالإدارية  اأف�شل  با�شتخدام 
خالل  م��ن  عالية  مبهنية  والتقنية 
���ش��ب��ك��ة اأع���م���ال وا���ش��ع��ةل��ق��ط��اع��ات 
مبا  وامل�ؤ�ش�شات  وال�شركات  الأف���راد 

ُي�شهم يف تنمية القت�شاد املحلي.

 العمل بروح الفريق ال�احد.
 الهتمام بامل�ارد الب�شريةوتنمية 

قدراتها.
 تنمية املجتمع.

 العميل حم�ر اهتمامنا.
 ال�شعي املت�ا�شل للتميز.

  الهيئة الإ�شرافية للمجلة

الحياة  أنماط  من  ونمطًا  األعمال  بيئة  يحكم  ال��ذي  األق��وى  القانون  هو  التغيير  كان  لما 
المعاصرة يفرض حضوره بإلحاح في كل الحقول االقتصادية ومنها الصناعة المصرفية, أضحت 
مؤسسات األعمال الناجحة تعيش عصر التغيير وتتعايش معه كحالة مستمرة كأهم عوامل 
دعم مراكزها في السوق وتعزيز مواقعها التنافسية. من هنا علينا أن ندرك حقيقة أن التطوير 
والتحديث أو إحداث التغيير سمة المؤسسات الحيوية, حيث تتعامل معه في فضاء مفتوح 

في الحاضر والمستقبل .
تكنولوجيا األعمال في تغير وتطور مستمر ال يتوقف , وما هو اليوم  أحدث وأجدى نفعًا يصبح 

في الغد بحكم القديم وغير ذي نفع أو جدوى، وتفرض تقنية األعمال تغييره أو تطويره. 
ومؤسسات األعمال من حولنا على المستوى اإلقليمي والدولي البد أنها ستجري تغييرات 
ما  مراقبة  علينا  وسيكون  متطلباته،  ولمواكبة  السوق  لتقلبات  حتمي  كأمر  أدواره��ا  في 
وسماتها  حيويتها  لمؤسستنا  يحفظ  تغييراً  لنحدث  وتأثيراته  آثاره  ومتابعة  حولنا  من  يجري 

التطويرية .
وتبدل  دائ��م  تغير  في  تظل  عمومًا  والسوق  والناس  العميل  حاجات  المنوال  ذات  وعلى 
يستوعبوا  أن  رياديًا  موقعًا  لهم  اختاروا  وقد  وكوادره  العريق  بنكنا  قيادات  وعلى   ، مستمر 
بدقة متناهية طبيعة تلك المتغيرات وإعادة تصميم المنتجات والخدمات على ذات الحجم  
الرضى  له  العميل وتتماشى مع تطلعاته وتحقق  تلبي حاجات  التي  والشكل وبالخصائص 

وللبنك العائد والوالء .
وخطتنا تجاه مواردنا البشرية مستمرة لإلفادة الكاملة منها، واالطالع المستمر على الكتب 
والدوريات المتخصصة الكتساب المهارات والتزود بالمعارف وصواًل لمستوى عال من الثقافة 
المصرفية واألداء االحترافي ، ذلك أن الموظف – وهو صانع التغيير – ال يمكنه فعل ذلك ما 
لم يغير في ذاته، فيسعى جاهداً لتطوير وتنمية قدراته واستيعاب كل التغيرات من حوله, 
اليوم  يقودون  الذين  كوادرنا  سمات  هي  وتلك  والمتطلعين  الطموحين  كل  سمات  وهذه 

مشروعًا لتحديث البنك وتطويره لنقله إلى مصاٍف أكثر تقدمًا.    

ف�شاء مفت�ح

Al- massrafiah Magazine
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Chief Executive Officer

  �شالح �شادق با�شا
الرئي�س التنفيذي

كلمة اإلدارة التنفيذية

مسيرة نجاح وريادة مصرفية

اأن النجاح ال يتوقف عند من  املتعارف عليه  
�سيء معني, مبعنى اأن �سل�سلة النجاحات 
املدى,  بعيدة  والطموحات  طاملا  وم�ستمرة  تتواىل 
وهذا هو اأ�سا�س العمل امل�رصيف للبنوك التى تن�سد 
التميز والتفوق, وهذا ما يوؤكده كاك بنك با�ستمرار 
ومتميزة,  حديثة  م�رصفية  باأنظمة  لتمتعه  نظرًا 
امل�رصيف  القطاع  يف  نظرائه  بني  بامتالكها  ينفرد 
لهذا  الدينامو  هو  البنك  اأن  اإىل  اإ�سافة  اليمني, 
يف  حديثة  م�رصفية  خدمات  تقدميه  نتيجة  القطاع 
امل�رصفية  عالقاته  اآف��اق  اأن  كما  املحلي,  ال�سوق 
تعدت حدود اجلغرافيا مع قائمة البنوك املرا�سلة 

بتد�سني  كللت  والتي  عامليًا,  ال�رصافة  و���رصك��ات 
خدمة بطاقات اليونيون باي ال�سينية لتمثل رافدًا 
حقيقيًا لالقت�ساد الوطني من خالل ا�ستخدام هذه 
اأجهزة  ا�ستخدام  للعمالء  تتيح  التي  البطاقات 
ال�رصاف االآيل واأجهزة نقاط البيع التابعة ل�سبكة 
كاك بنك, وكذا ا�ستخدام هذا النوع من البطاقات 
يف  ب��اي  يونيون  �سبكة  خ��الل  من  بنك  ك��اك  لعمالء 

جميع اأنحاء العامل.
ع�سوية  على  ح�سل  ق��د  بنك  ك��اك  ف���اإن  هنا  وم��ن 
ويعترب  ال�سينية,  باي  يونيون  �رصكة  يف  رئي�سية 
اليمن,  يف  باي  يونيون  ل�سبكة  رئي�سي  اأول �رصيك 

كما اأن البنك يوا�سل اهتمامه باأن�سطته اخلارجية 
مع قائمة البنوك املرا�سلة, ال�سيما ما يتعلق بغ�سل 
االأموال ومتويل االإرهاب, ويويل هذا املجال اأهمية 
وكذلك  ال�����س��اأن,  لهذا  رقابية  جلنة  ولدينا  عالية, 
احلوكمة,  مبادئ  مع  متا�سيًا  عمل  وفريق  اإدارة 
ملا  املركزي  البنك  وتعليمات  الدولية,  واالتفاقات 

فيه خدمة االقت�ساد الوطني.

بهذا الإجناز امل�شريف املتمثل 
بخدمة "الي�ني�ن باي" اأثبت 

كاك بنك ريادته امل�شرفية مل�شرية 
التح�لت امل�شرفية الداعمة 

لل�طن, و�شيظل دائمًا رائدًا 
ومتميزًا بف�شل جه�د اجلميع 

الرامية اإىل حتقيق املزيد 
واحلفاظ على الإجنازات, ف�شاًل 

عن ال�شتمرار يف تقدمي كافة 
اخلدمات امل�شرفية للعمالء على 

مدار ال�شاعة باعتبارهم ال�شريك 
الرئي�س للبنك.
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د�شن بنك الت�شليف التعاوين 
والزراعي كاك بنك م�شروع اإ�شدار 

بطاقات "ي�ني�ن باي" العاملية 
يف اإطار التط�ير والنجاح الذي 

يحققه.

يد�شن م�شروع اإ�شدار بطاقات 
باي" العاملية "ي�ني�ن 
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بجهود  التنفيذي  الرئي�س  واأ���س��اد 
ك��وادر وموظفي  وك��ذا  العمل,  فريق 
االإدارات  ج���م���ي���ع  يف  ب���ن���ك  ك������اك 
البنك  والتخ�س�سات, واأ�ساد بعمالء 
الذين كانوا اأحد عوامل النجاح الذي 

حققه البنك.
من جانبه اأ�سار مدير مركز البطاقات 
يف البنك ذاكر ال�سامعي اإىل اأن اإطالق 
�ستخدم  اجلديدة  امل�رصفية  اخلدمة 

اأن  اإىل  منوهًا  وخ��ارج��ي��ًا.  حمليًا  اجلمهور  من  عري�سة  �رصيحة 
�سممت  ذكية  بطاقة  وهي  الت�سهيالت,  من  العديد  تقدم  اخلدمة 
الت�سوق  خاللها  من  العميل  ي�ستطيع  العاملية  التقنيات  ب��اأح��دث 
ال�سحب  وك��ذا  العامل,  حول  املنت�رصة  البيع  نقاط  من  هائل  كم  يف 
النقدي يف اأكرث من 150 دولة. وتتميز ب�سهولة اال�ستخدام وتعدد 
العمالت, ف�ساًل عن اأنها قليلة التكلفة ولديها قبول عاملي. مو�سحًا 
وتعزز  اليمني  امل�رصيف  ال�سوق  حديثة  امل�رصفية  اخلدمة  هذه  اأن 
ريادة البنك للقطاع امل�رصيف وقدرته التناف�سية, ف�ساًل عن تطلعاته 

امل�ستقبلية التي تتجاوز حدود اجلغرافيا.

أخبار البنك

الرئي�س ويف  اأك���د  ال��ت��د���س��ني  ح��ف��ل 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ب��ن��ك االأ���س��ت��اذ/ 
احلفاظ  ا�ستطاع  البنك  اأن  با�سا  �سالح 
امل�رصفية  خدماته  وتقدمي  عمالئه   على 
ب��ا���س��ت��م��رار واإط�����الق خ��دم��ات ج��دي��دة, 
ال�سيما  م�رصفيًا,  �سبقًا  بها  البنك  ك�سب 
يف ظ��ل ال��و���س��ع ال��راه��ن ل��ل��وط��ن, وه��ي 
باي  اليونيون  بطاقات  اإ���س��دار  خ��دم��ة  
على  احل�سول  م��ن  عمالئنا  متكن  ال��ت��ي 
�سبكة  خ����الل  م���ن  امل�����رصف��ي��ة  اخل���دم���ة 

اأن  اإىل  ب��اي يف اخل��ارج. واأ���س��ار  يونيون 
كاك بنك يعترب اأول �رصيك رئي�سي, وهو 
العمليات  اإج��راء  وت�سهيل  بتقدمي  منفرد 
النقدية, واال�ستعالم عن الر�سيد الأي من 
�رصكة  عن  بالنيابة  ال�سادرة  البطاقات 
يونيون باي ل�سبكتها عرب البنك يف اليمن.

ع�سوًا  اأ�سبح  قد  البنك  اأن  اإىل  م�سريًا 
باي"  "يونيون  ����رصك���ة  يف  ر����س���م���ي���ًا 
اإحدى  وهي  بطاقاتها,  على  واحل�سول 
منوًا  واالأك���رث  العاملية  االئتمان  �سبكات 

العامل,  يف  البطاقات  خدمة  م��زودي  بني 
حيث ي�سل عدد م�ستخدمي هذه البطاقات 
�سخ�س.  م��ل��ي��ون   400 م��ن  اأك����رث  اإىل 
اأن�سطته  تقدمي  يف  البنك  ا�ستمرار  موؤكدا 
مبا يخدم �رصيحة وا�سعة من العمالء يف 
البنك  دور  اإىل  اإ�سافة  الداخل واخلارج, 
املحلية  العملة  �رصف  �سعر  ا�ستقرار  يف 
امل��رك��زي  البنك  م��ع  التن�سيق  خ��الل  م��ن 

اليمني.
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يف ختام التد�شني مت تكرمي فريق العمل اخلا�س باإطالق هذه 
اخلدمة من الإدارات ذات العالقة تقديرًا جله�دهم.

* تكريم األستاذ / صالح صادق باشا

الرئيس التنفيذي

* تكريم  محمد عبدالله االنيس

رئيس قسم العمليات مركز البطاقات
* تكريم عبدامللك الرسحي

رئيس وحدة مطابقة الرصافات

* تكريم  عدنان الطهيف

قسم عمليات مركز البطاقات

* تكريم كرميه محمد الحمزي

رئيس قسم الشبكات ادارة تقنية املعلومات

* تكريم عبدالله حمود العفاري

رئيس قسم االصدار مركز البطاقات

* تكريم األستاذ / ذاكر عبده ناجي السامعي

مدير مركز البطاقات

* تكريم  احمد سعيد عاليه

قسم عمليات مركز البطاقات

* تكريم ثامر بلفقيه

ادارة العمليات الدوليه

* تكرمي م�شطفى �شلطان - م�شت�شار رئي�س جمل�س الدارة
* تكرمي ابراهيم جناد  - م�شاعد نائب الرئي�س التنفيذي للعمليات امل�شرفية

* تكرمي فالنتينا الف�شلي  - مديرة ادارة البطاقات

* تكرمي عبداهلل قا�شم ابراهيم - رئي�س ق�شم التطبيقات
* تكرمي طه ال�شامي - ق�شم التطبيقات
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بنك" "كاك 
اأول �شريك
رئي�شي ل�شبكة
 "ي�ني�ن باي"
العاملية يف اليمن

�شركة  "ي�ني�ن باي" اأكرب واأحدث تعد 
ال�����ش��رك��ات يف ق��ط��اع ال��ب��ط��اق��ات 
ت�قيع  مت  وق��د  حيث  ال��ع��امل,  يف  امل�شرفية 
خالل  بنك"  "كاك  مع  ا�شرتاتيجية   �شراكة 
احلايل  العام  خالل  التنفيذ  حيز  ودخلت   ,2014 العام 
2015, والتي تهدف اإىل ت�فري املزيد من الراحة حلاملي 
اأجهزة  ا�شتخدام  اإتاحة  "ي�ني�ن باي" من خالل  بطاقات 
ال�شراف الآيل, واأجهزة نقاط البيع التابعة ل�شبكة "كاك 
البطاقات  من  الن�ع  ه��ذا  ا�شتخدام  اإتاحة  وك��ذا  بنك", 
لعمالء "كاك بنك" من خالل �شبكة "ي�ني�ن باي" يف جميع 
على  ح�شل  قد  بنك"  "كاك  ف��اإن  هنا  ومن  العامل.  اأنحاء 
 "Principle "ي�ني�ن باي" ك�  �شركة  رئي�شة يف  ع�ش�ية 
�شريك  اأول  يعترب  بنك"  "كاك  فاإن  وبهذا   ,"Member

رئي�س ل�شبكة "ي�ني�ن باي" يف اليمن. 

    جديد 
البنك

New



09 Al-MASSRAFIAH/ November - December  2015

Bank News أخبار البنك

شركة "يونيون باي" الصينية
أكبر مشاريع بطاقات الدفع في العالم

يف  ال�رصكات  واأح���دث  اأك��رب  م��ن  باي"  "يونيون  �رصكة  تعد 
 2002 مار�س  يف  تاأ�س�ست  وقد  امل�رصفية,  البطاقات  قطاع 
بعد موافقة جمل�س الدولة وبنك ال�سعب ال�سينى. ويف الوقت 
احلايل ي�سل عدد امل�سرتكني يف �رصكة يونيون باي والتي تتخذ 
400 مليون م�سرتك من  من �سنغهاي مقرًا لها ما يزيد عن 

جميع اأنحاء العامل.
ُتعد �رصكة يونيون باي ال�سينية واحدة من ال�رصكات االأ�رصع 
منوا يف جمال تكنولوجيا خدمات الدفع يف العامل. ويتم قبول 
1,5 مليون جهاز �رصاف  اأكرث من  بطاقات يونيون باي يف 
4,5 مليون نقطة بيع, وتنت�رص يف العديد من البلدان  اآيل, و 
ولديها  منطقة.   126 اإىل  ت�سل يف جمملها  والتي  واملناطق, 
العامل,  م�ستوى  على  مليار   4 اإىل  ت�سل  البطاقات  قاعدة من 
اأكرب  اأن ت�سبح من  اإىل حد كبري يف  �ساهم  ال��ذي  االأم��ر  وه��و 

م�ساريع بطاقات الدفع يف العامل.

بطاقات "يونيون باي" من كاك بنك: 
باي  ي��ون��ي��ون  ���رصك��ة  يف  ر�سميًا  ع�����س��وًا  بنك"  "كاك  يعترب 
على  احل�سول  مت  وق��د    )Principle Member(

ترخي�س طباعة بطاقات يونيون باي  باأنواعها التالية: 
.)Debit( يونيون باي العادية

.)Credit( يونيون باي االئتمانية

:)Debit( أواًل: بطاقات "يونيون باي العادية

ه��ي بطاقة خصم من حس��اب Debit مربوطة 
بالحساب الجاري للعميل في الفرع.

قيمة  وت�سديد  العامل  اأنحاء  جميع  من  لل�سحب  ت�ستخدم   •
امل�سرتيات من نقاط البيع عرب �سبكة يونيون باي العاملية. 

احل�ساب  عملة  نوع  كان  مهما  عملة,  باأية  ال�سحب  • ميكن 
املربوطة فيها البطاقة. 

اأو  فروع  اأحد  عرب  البطاقة  طلب  يتم   •
مكاتب البنك.

)يتم  بالرجال  خا�س  ت�سميم  هناك   •
خا�س  وت�سميم  البطاقة(  �سورة  و�سع 

بال�سيدات )يتم و�سع ال�سورة(

ثانيًا: بطاق��ات "يونيون باي" 
:)Credit( االئتمانية

 Credit( ه��ي بطاق��ة ائتماني��ة
Card( تمن��ح العمي��ل تس��هيل 

ائتماني. 
5000 دوالر  البطاقة من  • يبداأ �سقف 

وما فوق.
وت�سديد  النقدي  لل�سحب  ت�ستخدم   •
اليمن  يف  ال��ب��ي��ع  ن��ق��اط  م���ن  امل�����س��رتي��ات 

واخلارج من خالل �سبكة يونيون باي. 
عليها  امل�ستحقة  املبالغ  ت�سديد  يتم   •
الدفع  بطريقة  �سهريًا  كلي(  اأو  )جزئي 

الكلي اأو اجلزئي.

مميزات بطاقات "يونيون 
باي" من كاك بنك: 

العامل  اأنحاء  جميع  يف  عامليًا  مقبولة   •
عرب �سبكة يونيون باي. 

عرب  امل�سرتيات  لتمويل  مريحة  • طريقة 
نقاط البيع التابعة ل�سبكة يونيون باي. 

ال��ن��ق��د  ح���م���ل  ع���ن���د  امل���خ���اط���ر  • ت��ق��ل��ل 
وال�سيكات. 

العمالت.  تعدد  يف  • مرونة 
للبطاقات  ال��ط��ارئ��ة  النقدية  ال�سلف   •

االئتمانية.
�سهرية  باأق�ساط  الت�سديد  يف  مرونة   •

مريحة للبطاقات االئتمانية. 

عمولة  مع  مقارنة  اأقل  �سحب  عمولة   •
الفيزا. 

ال�����س��ورة  ل��وج��ود  ن��ظ��رًا  ت���ام  • اأم����ان 
وال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى ال��ب��ط��اق��ة وك����ذا ال��رق��م 

ال�رصي. 
تقنية  ب���اآخ���ر  ال��ب��ط��اق��ات  جت��ه��ي��ز  مت   •

.EMV بطاقات معتمده وهي
عرب  النقدي  ال�سحب  للعمالء  ميكن   •
�سبكة  م���ن خ����الل  االآل���ي���ة  ال�������رصاف���ات 

يونيون باي.
حال  يف  بطاقة  طلب  العمالء  باإمكان   •
االت�سال  مب��ج��رد  فقدانها  اأو  �رصقتها 

على الكول �سنرت التابع للبنك.
بدل  بطاقة  اإ���س��دار  لعمالئنا  يحق   •
فاقد يف حال �سياعها �سواًء كان العميل 

داخل اأو خارج البلد.
اإ�سافية  بطاقة  طلب  للعمالء   يحق   •
اأخرى على نف�س احل�ساب الأفراد العائلة.

للمجتمع  ال�رصائح  جميع  مع  • تتنا�سب 
وبر�سوم رمزية ومميزات اأف�سل. 

اأع�ساء  اأح���د  يعترب  البطاقة  ح��ام��ل   •
�رصكة يونيون باي  العاملية.

Debit

Credit

400
مليون مشرتك من جميع أنحاء العالم

يتم قبول بطاقات يونيون 
باي يف أكثر من

1,000000
جهاز صراف آلي

4,000000 
نقطة بيع يف 

126 دولة
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أخبار البنك

رفع ياأتي  �شبيل  يف  املعل�مات  تكن�ل�جيا  اإدارة  بها  تق�م  التي  والتح�شينات  التط�رات  اإطار  يف  املركز  هذا  اإن�شاء 
ج�دة اخلدمات املقدمة من الإدارة, وه� مركز متخ�ش�س يتبع ق�شم النت�شال من الك�ارث – اإدارة تكن�ل�جيا 
وال�شبكات  ال�شرفرات  مثل  املعل�مات  بتكن�ل�جيا  اخلا�شة  امل�شادر  جلميع  بعد  عن  املراقبة  بعملية  حيث  يق�م  املعل�مات, 

والتطبيقات وكذلك تدفق البيانات, �ش�اًء على م�شت�ى مراكز البيانات اأو فروع البنك.

ي��ق��وم م��رك��ز امل��راق��ب��ة واالإن������ذار املبكر 
ح��وادث  الأي  املبكرة  باال�ستجابة  كذلك 
منظومات  او  ف��روع  اخ��راج  �سانها  من 
التي  املوؤ�رصات  وفق  العمل  عن  رئي�سية 

املركز. �سا�سات  على  مبا�رصة  تعر�س 
بعد ذالك يقوم املركز باتخاذ االإجراءات 
اخل��ا���س��ة ب��ال��ت��ع��ايف ل��ت��ل��ك االأن���ظ���م���ة او 
وحم���اول���ة  ال�����ف�����روع  او  امل���ن���ظ���وم���ات 

اأ���رصع  يف  الت�سغيل  اإعادتها اإىل و�سع 
وقت ممكن, اإما من خالل  التوا�سل مع 
االأق�سام املعنية اأو من خالل تقدمي الدعم 

اللوج�ستي للجنة املقررة.

م/حممد اأب� حامت
مدير اإدارة تكنولوجيا املعلومات

و الإنذار املبكر
م�����رك�����ز امل����راق����ب����ة
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Bank News

د االستجابة ويتم التواصل مع  تُحدَّ
المركز في الحاالت التالية:

1. خ��روج اأح��د ال��ف��روع ع��ن اخل��دم��ة, اإم��ا 

اأو  الفرع  عن  كليا  ال�سبكة  انقطاع  ب�سبب 
اأو يف  الفرع  كليا عن  البنكي  النظام  توقف 
الطبيعية  الكوارث  او  امل�سلح  ال�سطو  حالة 
مثل الزالزل والفي�سانات, واأخريا يف حالة 

انقطاع الكهرباء عن الفرع ب�سكل كلي.
اخلدمة  عن  الكامريات  منظومة  خروج   .2
الت�سجيالت  با�ستعادة  الرغبة  حالة  يف  اأو 

لتتبع اأحداث معينة.
عن  البنكية  الرئي�سية  االأنظمة  خ��روج   .3

اخلدمة.
عن  االحتياطي  املركز  خدمات  خ��روج   .4

اخلدمة.

ال�سورتل  اأج��ه��زة  عن  البالغ  و�سول  عند 
املركز  يقوم  للمركز  االأر�سية  اخلطوط  او 
يتم  ثم  املعلومات اخلا�سة باحلدث,  بجمع 
كانت  حالة  ويف  وت�سنيفها,  احلالة  تقييم 
املعلومات  تكنولوجيا  باإدرة  تتعلق  امل�سكلة 
ومتابعتهم  امل��ع��ن��ي��ني  م��ع  ال��ت��وا���س��ل  ي��ت��م 
امل�سكلة  كانت  حالة  ويف  امل�سكلة.  حل  حتى 
الالزمة  االحتياجات  و�سع  يتم  خارجية 
امل�ساند  للقطاع  ورف��ع��ه��ا  اخل��دم��ة  الإع����ادة 
ت�سكيل فريق من  توريدها وكذلك  ومتابعة 
بالتحرك  ي��ق��وم  والفنيني  املهنيني  جميع 
املطلوب وعمل جميع اخلطوات  املوقع  اإىل 

واالإجراءات الالزمة الإعادة اخلدمة.
يقوم املركز كذلك مبراقبة الفروع من خالل 
البنك,  �سبكة  للكامريات عرب  نظام مركزي 

حيث يعمل املركز على مدار ال�ساعة جمهزًا 
االأر�سي  الهاتف  �سواء  االت�سال  بو�سائل 
ال��ربي��د  وك��ذل��ك  ال��ف��اك�����س  اأو  امل��وب��اي��ل  اأو 
ابتداء  املركز خدماته  االإلكرتوين, و�سيبداأ 

من �سهر يناير 2016.
 16 8 �سا�سات عمالقة و  املركز جمهز ب 
وكذلك  واالإدارة  املراقبة  لعمليات  �رصفر 
منظومة كهرباء ال�ستمرار الكهرباء للمركز 
اأر�سية  واأربعة خطوط  ال�ساعة,  مدار  على 
مع  امل��رك��ز  يت�سل  كما  �سورتل,  واأج��ه��زة 
االألياف  عرب  للبنك  التابعة  البيانات  مراكز 
ال�سوئية لعر�س املوؤ�رصات احليوية الأنظمة 

البنك ب�سكل مبا�رص على مدار ال�ساعة.
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اجله�د تعد  م�ا�شلة  تتطلب  التى  الهامة  الق�شايا  من  الإره��اب  ومت�يل  الأم���ال  غ�شل  جرمية 
تكن�ل�جيا  ث���رة  ظل  يف  �شيما  ل  ل��الأوط��ان,  ال�طنية  القت�شادات  تهدد  ك�نها  ملكافحتها 
امل�شارف, ويف هذا امللف تغطية �شاملة لهذه اجلرمية ت��شح ماهيتها واآثارها واجله�د املبذولة ملكافحتها 

على امل�شت�يني املحلي والدويل.

ملف العدد إعداد:

 املكتب اإلعالمي

 إدارة التـــدريب و تطويــــــر األداء

 مجاهد باشا - ضابط الحواالت الدولية

File Issue ملف العدد
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مكافحة غ�شل الأم�ال 
ومت�يل الإرهاب

تعريف غسل 
األموال:

عملية  ب��اأن��ه  االأم����وال  غ�سل  ُي��ع��رف   « 
اإليها من يعمل بتجارة املخدرات  يلجاأ 
املنظمة؛  غ��ري  اأو  املنظمة  واجل��رمي��ة 
غري  للدخل  احلقيقي  امل�سدر  الإخ��ف��اء 
امل�������رصوع, وال��ق��ي��ام ب��اأع��م��اٍل اأخ���رى 
للتمويه؛ كي يتم اإ�سفاء ال�رصعية على 

الدخل الذي يحققه«

وب���������س����ورة خم����ت���������رصة:» جم��م��وع 
العمليات املتداخلة الإخفاء امل�سدر غري 
امل�رصوع لالأموال واإظهارها يف �سورة 

م�رصوع,  م�سدٍر  من  متح�سلة  اأم��وال 
احلقيقية  الطبيعة  ومت��وي��ه  اإخ��ف��اء  اأو 
ل����الأم����وال امل��ك��ت�����س��ب��ة م���ن االأن�����س��ط��ة 
ملكيتها  اأو  م�����س��دره��ا  اأو  امل��ح��ظ��ورة 
االأم����وال  ���س��ورة  لتغيري  حم���اول���ٍة  يف 
يف  تبدو  اأم��واال  لتكون  امل�رصوعة,  غري 

�سورٍة م�رصوعة«

 وكما عرفها موؤمتر لندن اإنها جمموعة 
الإخفاء  املتداخلة  املالية  العمليات  من 
امل�����س��ادر غ���ري امل�����رصوع��ة ل���الأم���وال, 
اأي اإخ��ف��اء م�����س��ادر االأم�����وال ال��ق��ذرة 
واإظهارها يف �سورة اأموال حم�سلة من 
م�سادر م�رصوعة, وجتري عملية �سخ 
اأو  غ�سلها  )بعد  ال��ق��ذرة  االأم���وال  ه��ذه 
االقت�ساد  اإىل  عوائدها  مع  تبيي�سها( 

العاملي وكاأنها اأموال طبيعية.
وق��د ع��رف االحت���اد االأورب����ي يف �سنة 
االأم�����وال  غ�����س��ل  م�����س��ط��ل��ح   1990
 The( امللكية  نقل  اأو  حتويل  باأنه:" 
 Conversion or transfer
ال��ع��ل��م  م����ع   )of property
مب�������س���ادره���ا االإج����رام����ي����ة اخل��ط��رية 
غري  االأ�سل  واإخفاء  الت�سرت  الأغرا�س 
�سخ�س  اأي  مل�ساعدة  اأو  لها,  القانوين 

يرتكب مثل هذه االأعمال".

ترتبط  العملية  هذه  اأن  البع�س  وي��رى 
م�رصوعة  غ��ري  باأن�سطة  كبري  ح��د  اإىل 
ع���ادة م��ا ت��ك��ون خ���ارج ح���دود �رصيان 
ثم  امل��ايل,  للف�ساد  املناه�سة  القوانني 
اأخ�����رى ب�سفة  ال���ع���ودة م���رة  حت����اول 

احلادي  أحداث  بعد  بقوة  الدويل  اجملتمع  على  ظاللها  فرضت  األموال  غسل  جرمية 
من  اإلرهابية  اجلماعات  ملنع  ال��دويل  االهتمام  تزايد  حيث   ،2001 سبتمرب  من  عشر 
استخدام النظام املايل العاملي السيما أن جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب تتسم 
بأساليب معقده. وقد أصبحت هذه اجلرمية حمط اهتمام دويل, خاصة عندما بلغت 
حجم أموالها سنويا 3 تريليون دوالر أمريكي, أي ما يعادل 8% من حجم التجارة الدولية، 
الثالثة  العاملي، كما بلغ حجم األموال املغسولة يحتل املرتبة  الناجت  من حجم   %5 و 

عامليًا بعد تداول العمالت وصناعة السيارات.

إن واجب المؤسسات المالية 

هو االلتزام بتوفير األنظمة 

المتكاملة التي تكفل 

الوفاء بتطبيق المعايير 

الدولية الخاصة بمكافحة 

غسل األموال وتمويل 

اإلرهاب وعدم التهاون مع 

المقصرين في اتخاذ تلك 

التدابر واإلجراءات لمنع هذه 

الجريمة واإلبالغ عن حاالت 

االشتباه. 

File Issue ملف العدد

  �شالح �شادق با�شا
الرئي�س التنفيذي
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القوانني  قبل  م��ن  بها  معرتف  �رصعية 
)تعتربها  جترمها  ك��ان��ت  ال��ت��ي  نف�سها 
التي  االإقليمية  احلدود  وداخل  جرمية( 

ت�رصي عليها هذه القوانني.

امل�����س��ب��وه��ة وج��ود  االأم�����وال  ك��م��ا تعني 
للقوانني  خمالفات  اأو  حمتملة  ج��رائ��م 
دور  فاإن  وبذلك  القانون,  عليها  يعاقب 
االأموال  عن  التقرير  القانوين  املحا�سب 
امل�سبوهة ولي�س التحقيق فيها وتاأكيدها 
وهي املهمة التي تقع �سمن اخت�سا�س 

ال�سلطات االأمنية والق�سائية يف الدولة.
كما اأن االأموال القذرة هي االأموال التي 
تن�ساأ مبا�رصة من اأن�سطة غري م�رصوعة 
يحرمها القانون, وكذلك تعرف االأموال 
امل�رصوعة  غري  االأم���وال  )باأنها  ال��ق��ذرة 
ال��ن��اجت��ة ع���ن م��ع��ام��الت الأن�����س��ط��ة غري 
قانونية يطلق عليها اال�ستثمار االأ�سود(.

االأم��وال  م�سادر  متثل  التي  واالأن�سطة 
القذرة ت�سمل جتارة املخدرات وال�سالح 
والر�سوة والدعارة وا�ستغالل الوظائف 

منافع  اأو  ثروات  على  للح�سول  العامة 
خا�سة والعموالت واالجتار يف االأ�سواق 
ال�������س���وداء ف��ي��م��ا ه���و مم���ن���وع و���رصق��ة 
اأم�����وال ال���دول���ة وال��ت��ه��رب ال�����رصي��ب��ي 
االأغذية  وجتارة  والنقد  ال�سلع  وتهريب 
واالآث��ار  االخ��رتاع��ات  و�رصقة  الفا�سدة 
والعقارات  االأرا���س��ي  يف  وامل�����س��ارب��ات 
وتزوير  النقود  وتزييف  البور�سة  ويف 

ال�سكوك امل�رصفية وغريها.

ملف العدد

العناصر األساسية  لجريمة 
غسل األموال:

الغاسل: ال�شخ�س اأو امل�ؤ�ش�شة التي حت�ز ومتلك اأم�اًل  غري م�شروعة و ت�شعى اإىل غ�شلها.	. 

 الغسول: امل�ؤ�ش�شة اأو البنك الذي يق�م بالإجراءات املخالفة للقان�ن ويلحق بهم 	. 
فئات ال�شما�شرة والعمالء ال��شطاء وامل�شاعدين.

وتبيي�شها 	.  الأم���ال  وغ�شل  غريها,  و  املتح�شالت  و  الأم���ال  عن  المغسول: عبارة 
م�شطلحني مرتادفني.

التي  اخل�سائ�س  م��ن  العديد  ت��وج��د 
متيز عمليات غ�سل االأموال عن غريها 
فمنها  االأخ���رى,  املالية  االأن�سطة  من 
االق��ت�����س��ادي��ة و االج��ت��م��اع��ي��ة وك���ذا 
طبيعة  على  ت��وؤث��ر  وال��ت��ي  امل�رصفية 
اأه��م هذه  حتركاتها واأه��داف��ه��ا, وم��ن 

اخل�سائ�س نذكر ما يلي:
تعد  االأم����وال  غ�سل  عمليات  اإن   .1

رئي�سية  الأن�����س��ط��ة  م��ك��م��ل��ة  اأن�����س��ط��ة 
كمية  حت�سيل  عن   اأ���س��ف��رت  �سابقة 
اأي  من االأم��وال غري امل�رصوعة غالبا, 
اأن�سطة  عن  الناجتة  ال��ق��ذرة  االأم���وال 
االق��ت�����س��اد اخل���ف���ي, ال��ت��ي مت��ث��ل ما 
االقت�ساد   هذا  50% من  اإىل   30 بني 
اخل��ف��ي ال����ذي ي��وج��د يف م��ع��ظ��م دول 

العامل بن�سب خمتلفة.

االأم����وال  غ�����س��ل  ع��م��ل��ي��ات  تت�سم   .2
ب�رصعة االنت�سار اجلغرايف.

3. تتواكب عمليات غ�سل االأموال مع 
واملعلوماتية,  التكنولوجية  ال��ث��ورة 
ت��ط��ورا  ال��ع��م��ل��ي��ات  ت��ل��ك  ت�سهد  ح��ي��ت 
ك��ب��ريا يف ت��ك��ت��ي��ك��ه��ا, وك����ذا و���س��ائ��ل 
نقل  يف  ت�ستخدم  التي  التكنولوجية 

االأموال وحتويلها عرب احلدود.

االأم����وال  غ�سل  عمليات  ت��رت��ب��ط   .4
التحرير  ب��ع��م��ل��ي��ات  ط��ردي��ة  ب��ع��الق��ة 

االقت�سادي واملايل.
من  االأم����وال  غ�سل  عمليات  تتم   .5
خالل خرباء متخ�س�سني على علم تام 
الدول  يف  واالإ���رصاف  الرقابة  بقواعد 
وما يوجد بها من ثغرات ميكن النفاذ 
م��ن��ه��ا, وع��ل��ى ع��ل��م ب��ف��ر���س وجم���االت 

خ�شائ�س عمليات غ�شل الأم�ال
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File Issue

التي  اال�ستثمار والتوظيف واالأ�سول 
توفر االأمان لهذه االأموال.

على  ت�ساعد  االأم��وال  غ�سل  عملية   .6
حمليا  املنظمة  اجل��رمي��ة  معدل  زي���ادة 

ودوليا.
ت��ع��ود  7.  ظ���اه���رة غ�����س��ل االأم�������وال 
بالفائدة على الدولة امل�ستقبلة لالأموال 
وتقنينها  تبيي�سها  ق�سد  امل��ه��رب��ة, 

االقت�ساد  واإع��ادة �سفها من جديد يف 
الوطني.

8. مي��ك��ن اع��ت��ب��ار امل�������رصف جم��رد 
م�ستودع لالأموال القذرة, بل قد ي�سل 
االأمر اإىل قيام امل�رصف با�ستثمار هذه 
ومت��وي��ل  امل��ج��االت  �ستى  يف  االأم�����وال 

العديد من االأن�سطة.
عملية  االأم��������وال  غ�����س��ل  ع��م��ل��ي��ة   .9

م�����رصف��ي��ة مل���ا ل��ل��م�����س��ارف م���ن دور 
حيث  العمليات,  ه��ذه  يف  ا�سرتاتيجي 
ت��ت��ك��اث��ر ع��م��ل��ي��ات غ�����س��ل االأم������وال يف 
لها  ملا  وامل�رصفية  املالية  املوؤ�س�سات 
املفرو�سة  وال�رصية  الكتمان  جو  من 

عليها بينها و بني متعامليها.

تندرج ظاهرة غ�سل االأموال يف اإطار 
االق��ت�����س��ادي��ة  ب��اجل��رمي��ة  ما يعرف 
وامل���ال���ي���ة, وم����ن ث���م ف����اإن ال���دواف���ع 
ه��ذه  ت��ك��م��ن وراء  ال��ت��ي  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
ماأوى  البحث عن  تتمثل يف  العمليات 
واالإف��الت  تطهريها  بق�سد  ملجاأ  اأو 
اأهم  وتتمثل  القانونية,  املطاردة  من 

هذه االأ�سباب فيما يلي:

أسباب اقتصادية:
 يكمن اإيجازها فيما يلي:

���رصائ��ب  م���ع���دالت  ارت����ف����اع       .1
ور����س���وم االأن�����س��ط��ة االق��ت�����س��ادي��ة: 
ه��ذا  التهرب من  ال��ب��ع�����س  ي���ح���اول 
اإذا  ال�����رصي��ب��ي وخ��ا���س��ة  ال���ع���بء 
ح�سيلة  ب���اأن  �سعور  املجتمع  ���س��اد 
العامة,  املنافع  تنفق يف  ال  ال�رصائب 
خدمات  يف  اال�ستثمار  اإىل  وال توجه 
يف  ع��دال��ة  ت��وج��د  ال  اأن���ه  اأو  �سليمة, 
عام,  ب�سكل  الوطني  الدخل  توزيع 
ويعد التهرب ال�رصيبي والتو�سع يف 
القرو�س بدون �سمانات التي تخفي 

اأه��م  م��ن  الف�ساد وال��ر���س��وة  وراءه���ا 
اإىل  ت��وؤدي  التي  وامل�سادر  االأ�سباب 
االأم��وال,  غ�سل  عمليات  زي��ادة حجم 
ال�رصيبي  التهرب  جرمية  وتنت�رص 
كما  النامية  ال��دول  يف  وا�سح  ب�سكل 

اأنها توجد يف الدول املتقدمة. 
وعلى  املحرمات:  يف  التج�ارة       .2
راأ���س��ه��ا ال��ت��ج��ارة يف امل��خ��درات التي 
غري  ل��ل��دخ��ول  م�����س��در  اأك����رب  ت�سكل 
امل�������رصوع���ة ب�����س��ك��ل ع������ام, وك���ذل���ك 
ملن  هائال  دخ��ال  القمار  اأن��دي��ة  حتقق 
االأ�سلحة  جتارة  هناك  ثم  بها,  يعمل 
على  ال���دوالرات  مبليارات  تتم  التي 
م�ستوى العامل, وياأتي على راأ�س ذلك 

الف�ساد.
3.     املناف�سة ما بني البنوك: يحدث 
االأم���وال  م��ن  امل��زي��د  الت�سابق جل��ذب 
معدالت  وزي��ادة  العمالء,  واكت�ساب 
االأرب�����اح م��ن خ���الل ف����وارق اأ���س��ع��ار 
ال��ف��ائ��دة ال���دائ���ن���ة, ك��ذل��ك ال�����رصف 
بالعوملة  يرتبط  م��ا  وك��ل  االأج��ن��ب��ي, 
واملناف�سة غري ال�رصيفة بني البنوك, 
كما حدث يف بنك اآل خليفة يف اجلزائر 

عام 2003 وغريها.
التحرر  نحو  االجت���اه  زي���ادة       .4
امل�����ايل واالق���ت�������س���ادي: م���ن خ��الل 
منظمة  اإط��ار  يف  الدولية  االلتزامات 
ال���ت���ج���ارة ال��ع��امل��ي��ة وحت����رر جت���ارة 
وجه  على  املالية  البنكية   اخل��دم��ات 
اخل�������س���و����س, مم���ا ي��ف�����س��ح امل��ج��ال 
بق�سد  الراأ�سمالية  التحركات  اأم��ام 
الداخل واخل��ارج,  االأم��وال يف  غ�سل 
جذب  اإىل  ال��دول  معظم  ت�سعى  حتى 
اال���س��ت��ث��م��ارات االأج��ن��ب��ي��ة وحت���رر 
من  املزيد  الإح���داث  املالية  االأ���س��واق 
بغ�س  االقت�سادي  والنمو  االنتعا�س 
عمليات  ت��زاي��د  خم��اط��رة  ع��ن  النظر 

غ�سل االأموال.

أسب�اب غير اقتص�ادي��ة:
وتتمثل يف العنا�شر التالية:

وال�سيا�سي:  االإداري  الف�ساد       .1
امل�سوؤولني  م��ن  البع�س  يقوم  حيث 
با�ستغالل  ال��ع��امل  ب���الد  خم��ت��ل��ف  يف 
�سلطانهم يف  احل�سول على ر�ساوي 

�سفقات  مت��ري��ر  م��ق��اب��ل  وع���م���والت 
حكومية  تراخي�س  اإعطاء  اأو  معينة 
اأو للح�سول   لبدء ن�ساط ا�ستثماري 
الكهرباء,  مثل  ع��ام��ة  خ��دم��ات  على 
ال���ه���ات���ف, وامل���ي���اه وغ���ريه���ا, وت��ل��ك 
اإىل  حاجة  يف  والعموالت  الر�ساوي 

الغ�سل.
واكت�ساب  االأم���ان  عن  البحث       .2
امل���������رصوع����ي����ة خ�������س���ي���ة امل�����ط�����اردة 

اأ�شباب ظه�ر غ�شل الأم�ال
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اأ�سا�سيا  دافعا  ميثل  وهذا  القانونية: 
والف�ساد,  االإجرامية  االأعمال  ملرتكبي 
املتولدة  املتح�سالت  زادت  كلما  اإذ 
عنها كلما قوي ال�سبب لغ�سلها ب�سفة, 
وت�سري  ب�سفة خا�سة,  احل��دود  وعرب 
التزايد  اإىل  ال�سدد  هذا  يف  الدرا�سات 
التي  االإج��رام��ي��ة  االأن�سطة  يف  الكبري 
يف  يعملون  مل��ن  �سخمة  دخ���وال  ت��ول��د 
اإنتاج املخدرات وتوزيعها, والتهريب 

التجاري وجتارة االأ�سلحة.
من  االإداري���ة:  النظم  تعقيدات       .3
التعقيدات  زادت  كلما  اأن��ه  امل��ع��روف 
وطالت  وك��رثت  احلكومية,  االإداري���ة 
االإج������������راءات وال����ق����واع����د امل��ن��ظ��م��ة 
ال���دواف���ع  زادت  ك��ل��م��ا  ع���م���ل,  الأي 
ل��الل��ت��ف��اف حولها  االأ���س��خ��ا���س  ل���دى 
وخمالفتها, ودفع مقابل لتذليلها, كما 
اأن احلواجز املانعة توؤدي بالعديد من 
االأفراد اإىل البحث عن ثغرات للتحايل 

على هذه القيود.
الت�رصيعات  وتباين  اخ��ت��الف       .4
وق��واع��د االإ�����رصاف وال��رق��اب��ة: وذل��ك 
ب����ني ال�������دول امل��خ��ت��ل��ف��ة, مم����ا ي��ف��ت��ح 
التي  ال��ث��غ��رات  ل��وج��ود بع�س  امل��ج��ال 
االأم��وال,  هذه  منها  تنفذ  اأن  ت�ستطيع 
االأم����وال  غ�����س��ل  عملية  واأن  خ��ا���س��ة 
متخ�س�سني  خ����رباء  خ���الل  م��ن  ت��ت��م 
ع���ل���ى ع���ل���م ت�����ام ب���ق���واع���د ال���رق���اب���ة 
واالإ�������رصاف يف ال�����دول, وم���ا ي��وج��دة 
منها. ال��ن��ف��اد  مي��ك��ن  ث��غ��رات  م��ن  فيها 
5.     تواطوؤ وتردد بع�س الدول النامية 
وال�����س��واب��ط:  الت�رصيعيات  و���س��ع  يف 
وذلك خوفا من اأن يكون ذلك متعار�سا 
يف  الرئي�سية  االقت�ساديات  اجت��اه  مع 
العامل وكذلك املوؤ�س�سات املالية العاملية 
نحو حترر حتركات راأ�س املال يف اإطار 
ما يعرف بظاهرة العوملة املالية وعوملة 

االأ����س���واق امل��ال��ي��ة, ب��ل اأك���رث م��ن هذا 
الت�سابق ما بني الدول يف منح حوافز 
اال�ستثمار وال�سمانات من اأجل جذب 
االأجنبية  االأم���وال  روؤو���س  من  املزيد 
ك��ايف  ذل���ك  اأن  ال���س��ت��ث��م��ار ���س��م��ان��ه��ا 
االقت�سادي  والتقدم  التنمية  لتحقيق 
تلك  ك���ان���ت  اإذا  ع��م��ا  ال��ن��ظ��ر  ب��غ�����س 
التدفقات م�رصوعة اأو غري م�رصوعة.

 
مراحل ظاهرة غسل 

األموال:
مب��راح��ل  االأم�����وال  غ�سل  عملية  مت��ر 
االإي���داع  مرحلة  وه��ي  مرتبطة  ث��الث 

االإدم��اج,  ومرحلة  التمويه  ومرحلة 
اإىل  بينها  فيما  املراحل  هذه  تهدف  و 
للعائدات  احلقيقي  امل�����س��در  اإخ��ف��اء 
واالأموال غري امل�رصوعة و�سوف نقوم 

بعر�سها فيما يلي:

مرحلة التوظيف 
واإليداع:

النظام  يف  امل���ال  اإدخ����ال  مرحلة   هي 
امل������ايل وال����ق����ان����وين ومب���ع���ن���ى اآخ����ر 

وذلك  ال��ق��ذرة  االأم���وال  من  التخل�س 
اأو  اإي���داع���ه���ا يف ال��ب��ن��وك  م���ن خ����الل 
ب�رصاء العقارات اأو الذهب اأو التحف 
اأو حتى يف  اأو ال�سلع املعمرة  النادرة 
وال�سيكات  وال�سندات  االأ�سهم  �رصاء 
يف  ال��دخ��ول  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال�سياحية 
اأو  البالد  داخل  ا�ستثمارية  م�ساريع 

خارجها.
وقد متر فرتة طويلة بني جمع املبالغ 
ال���دورة  يف  واإدخ��ال��ه��ا  للغ�سل  امل��ع��دة 
امل��راد  االأم����وال  اأن  كما  امل�����رصف��ي��ة, 
اأم��اك��ن  اإىل  ال��غ��ال��ب  يف  تتجه  غ�سلها 
اأو  ال�سغرية  ك��امل��دن  اأك���رث  جمهولة 
املناطق التي هي مبناأى عن كل �سبهة 

التوظيف  بعمليات  القيام  اأج��ل  م��ن 
الرقابة  و�سائل  تعزيز  ب�سبب  وه��ذا 

واملكافحة يف املراكز املالية الكربى.
ول��ع��ل ه����ذه امل��رح��ل��ة ه���ي االأ���س��ع��ب 
اأن  تتطلب  بالن�سبة الأ�سحابها كونها 
املالية  واملوؤ�س�سات  امل�سارف  تكون 
تعمد  لذلك  فيها,  االأ�سا�سي  الطرف 
التعرف  جعل  اإىل  االإج���رام  منظمات 
ع��ل��ى ه��وي��ة اأ���س��ح��اب��ه��ا اأم������رًا ب��ال��غ 

ال�سعوبة اإذا مل نقل م�ستحيال.

مرحلة التمويه:
 عندما ينجح الغا�سل يف و�سع اأمواله 
غ��ري امل�����رصوع��ة داخ���ل ال��ن��ظ��ام امل��ايل 
من  بذلك  ينتقل  االقت�سادية  ل��ل��دورة 
الثانية  للمرحلة  التوظيف  مرحلة 
وهي مرحلة التعتيم والرتقيد, فيقوم 
م��ال��ي��ة معقدة  ع���دة ���س��ف��ق��ات  ب��خ��ل��ق 
املال  م�سدر  معامل  اإخفاء  اإىل  تهدف 
واإبعاده قدر االإمكان عن اإمكانية تتبع 
حركته من اأجل منع ك�سف منبعه غري 

امل�رصوع.
اأي اأنها عملية نقل وتبادل املال القذر 
فيه  اإدخ��ال��ه  ال���ذي مت  ال��ن��ظ��ام  �سمن 
االأم���وال  غا�سلي  جهود  ترتكز  وهنا 
اأو  املالية  املتح�سالت  على قطع �سلة 
مب�سادرها  امل�رصوعة  غري  العائدات 
ال�سبكات  �سبكة معقدة من  وذلك عرب 
امل���ال���ي���ة ال�������رصع���ي���ة وال���ت���ح���وي���الت 
الغام�سة واملعقدة داخليا اأو خارجيا 
امل��راك��ز  يف  ن�سطة  ���رصك��ات  جت��ري��ه��ا 
نظام  ذات  بلدان  اأو يف  الكربى  املالية 
م�����رصيف م��ت�����س��اه��ل وذل����ك م���ن خ��الل 
ف��ت��ح ح�����س��اب��ات م�����رصف��ي��ة ب��اأ���س��م��اء 
اأو باأ�سماء  اأ�سخا�س غري م�ستبه بهم 
�رصكات وهمية ت�ستغل هذه االأو�ساع 
ب��ال��ت��واط��وؤ مع  اأو  م��ن��ه��ا  وت�����س��ت��ف��ي��د 
�رصكات مالية ت�ستهدف حمو اأي اأثر 
اإجرامي لهذه املتح�سالت التي دارت 
بعدئذ  �سعبا  اأ�سبح  بحيث  دورت��ه��ا, 
ومتابعة  احل�سابات  هذه  ر�سد حركة 
عن  تدريجيا  ابتعادها  ج��راء  �سريها 
م�سدرها, االأمر الذي يجعل القائمني 
بعد  يوما  الرقابة  عن  بغ�سلها مباأمن 

يوم.
ه��ذه  يف  االأم�����وال  غ��ا���س��ل��ي  وي�ستفيد 
االإلكرتونية  التحويالت  من  املرحلة 
والتي  امل�رصيف  اجلهاز  يجريها  التي 

ملف العدد
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توفر لهم مزايا ت�ساعدهم على حمو 
كال�رصعة  لعملياتهم  اجل��رمي��ة  اآث���ار 
االآث����ار  اإىل ج��ان��ب  امل�����س��اف��ة  وب��ع��د 
وال��ق��درة  املعلومة  �سبه  املحا�سبية 

على اإخفاء اال�سم.

مرحلة الدمج:
االأخ��رية  املرحلة  الدمج  عملية  متثل 
م���ن ع��م��ل��ي��ة غ�����س��ل االأم��������وال وه��ي 
مثيالتها  م��ن  علنية  االأك���رث  املرحلة 
ب��ح��ي��ث ت��ت��م��ث��ل يف دم�����ج االأم�������وال 
امل��غ�����س��ول��ة يف ال����دورة االق��ت�����س��ادي��ة 
امل�رصوعية  �سفة  واإ���س��ف��اء  العادية 
القانوين  املظهر  واإك�سابها  عليها 
ال�����س��ل��ي��م ب��ح��ي��ث ي�����س��ع��ب اك��ت�����س��اف 
الغطاء  توؤمن  املرحلة  فهذه  اأمرها, 
للرثوة  ال�����رصع��ي  للمظهر  النهائي 
وبها  امل�������رصوع  غ��ري  امل�����س��در  ذات 
اأخرى  املبي�سة مرة  تو�سع االأموال 
ي��ب��دو معها  ب��ط��ري��ق��ة  االق��ت�����س��اد  يف 
م�سدر  من  مل��ال  قانوين  ت�سغيل  اأن��ه 

اأخطر  تعترب  املرحلة  وه��ذه  نظيف. 
اكت�سافها  اإمكانية  من حيث  املراحل 
اأن��ه  اإذ  االأم��ن��ي��ة,  االأج��ه��زة  م��ن قبل 
التفريق  امل�ستحيل  �سبه  من  ي�سبح 
بني االأموال امل�رصوعة واالأموال غري 
لعدة  خ�سعت  ق��د  كونها  امل�رصوعة 
م�ستويات من التدوير, واأحيانا على 
مدى عدة �سنوات, وبعد االنتهاء من 
هذه املرحلة واإ�سفاء امل�رصوعية على 
ال�سعب  من  ي�سبح  القذرة  االأم��وال 

الك�سف عنها.
 

اأ�شاليب ظاهرة 
غ�شل الأم�ال:

وت��زداد  االأم���وال  غ�سل  اآليات  تتعدد 
جديدة  جم��االت  باكت�ساف  وتتنوع 
ي���ل���ج���اأ اإل���ي���ه���ا امل���ج���رم���ني الإج������راء 
ك��ان  االأم����وال. وق����د  غ�سل  عمليات 
التي  الطرق  اأقدم  و  اأب�سط  التهريب 

ا�ستخدمها غا�سلي االأموال اإىل جانب 
اأ�سبح  اأخ��رى يف وقتنا احل��ايل  طرق 
وخطريا  ك��ب��ريا  دورا  للتكنولوجيا 
املفهوم  ت��ق��ري��ب  اأج���ل  م��ن  و  ف��ي��ه��ا, 
التقنيات  تق�سيم هذه  اإىل  اأكرث عمدنا 
حديثة  تقنيات  و  ب�سيطة  تقنيات  اإىل 
التي  امل��راح��ل  االأم���وال وك��ذا  لغ�سل 
متر بها هذه العملية ابتداء باالإيداع 
بعدها  ث��م  التمويه  مرحلة  تليها  و 

االإدماج وهي اآخر مرحلة.

 الأ�شاليب 
الب�شيطة لغ�شل 

الأم�ال:

باأ�ساليب  االأم���وال  غ�سل  عملية  تتم 
بح�سب  ب�سيطة  ع��دي��دة  اأ���س��ك��ال  و 
ظروف وطبيعة العملية, مثل ال�رصاء 
االأم��وال  ونقل  التهريب  وكذلك  نقدا 

ع��ن ط��ري��ق امل��وؤ���س�����س��ات امل��ال��ي��ة غري 
امل�����رصف��ي��ة, و����رصك���ات ال��واج��ه��ة, 
وال���ت���ح���وي���ل ال���ربق���ي, وال���ت���ج���ارة 

البحرية.

أواًل: الشراء نقداً:
����رصاء  اإىل  ي��ل��ج��اأ غ��ا���س��ل��و االأم������وال 
كالذهب  العينية  االأم��وال  من  العديد 
واملجوهرات و العقارات و اللوحات 
يف  يقومون  ثم  اأوىل  كخطوة  النادرة 
�����رصاوؤه,  ت��ال��ي��ة ببيع م��ا مت  م��رح��ل��ة 
�سيكات  على  احل�سول  مقابل  وذل��ك 
املبيوعة  االأ���س��ي��اء  بقيمة  م�رصفية 
الثالثة  اخل��ط��وة  ويف  ثانية  كخطوة 
امل�رصفية  ال�سيكات  ه��ذه  ت�ستخدم 
م�����رصف��ي��ة  ح�������س���اب���ات  ����س���ك���ل  يف 
البنوك  يف  االأم�����وال  لغا�سلي  تفتح 
امل��خ��ت��ل��ف��ة امل��ح�����س��وب ع��ل��ي��ه��ا ه��ذه 
ال�����س��ي��ك��ات, ب��ع��دئ��ذ ي��ق��وم اأ���س��ح��اب 
من  العديد  ب��اإج��راء  احل�سابات  ه��ذه 
تلك  طريق  عن  امل�رصفية  احل��واالت 
عليها  املح�سوب  البنوك 
ال�������س���ي���ك���ات ب��ق�����س��د 
العمليات  على  التعتيم 
امل�سبوهة, بل وكزيادة 
يف احل��ي��ط��ة واإح��ك��ام��ا 
حل���ل���ق���ات ال���ت���م���وي���ه, 
ق�����د ي���ع���م���د غ���ا����س���ل���ي 
االأم�������وال ب��ع��د اإي�����داع 
االأ���س��ي��اء  بيع  ح�سيلة 
ال��ع��ي��ن��ي��ة ل���دى ال��ب��ن��وك 
م��ن  االق�����رتا������س  اإىل 
ب�سمان  اأخ���رى  ب��ن��وك 
ه����ذه االإي�����داع�����ات, ثم 
هذه  مبالغ  ا���س��ت��خ��دام 
القرو�س يف �رصاء هذه 
ال�سندات  اأو  االأ���س��ه��م 

File Issue

تتعدد آليات غسل األموال و تزداد و تتنوع باكتشاف مجاالت جديدة 
يلجأ إليها المجرمين إلجراء عمليات غسل األموال
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امل�ساهمة  اأو  اأذون���ات اخل���زان���ة  اأو 
ثم  دول��ي��ة,  اأو  وطنية  م�����رصوع��ات  يف 
حتويل االأرباح اإىل مواطنهم االأ�سلية 

اأو اإىل اأي مكان اآخر.

ثانيًا: التهريب:

كان التهريب اأبرز االأ�ساليب التي يتم 
بها غ�سل االأموال, اإذ يقوم املتورطون 
بتهريب  االإج���رام���ي���ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  يف 
جرائمهم  م��ن  ال��ن��ق��دي��ة  امل��ح�����س��الت 
اآخرين خارج  اأو عن طريق  باأنف�سهم 
البالد, وكان ذلك يتم باأ�ساليب ب�سيطة 
مثل اإخفاء النقود الورقية يف اجليوب 
اأو بو�سعها يف علب  ال�رصية للحقائب 
التي  الطرق  ومن  االأطفال,  حفاظات 
خ��ارج  اإىل  االأم�����وال  ن��ق��ل  اإىل  ت����وؤدي 
اأو ج��وا,  ب��ح��را  اأو  ب���را  اإم���ا  ال��ب��الد, 
النقود  بتهريب  القيام  ميكن  اإن��ه  بل 

باإر�سالها بالربيد خارج البالد.

ثالثًا: التجارة البحرية:

حيث تقوم ال�سفن البحرية التي ترفع 
علم دولتها اأو عالمات ت�سجيل خا�سة 
باإخفاء اأموال قذرة. تعمد اإىل اإدخالها 
اأم���وال  اأن��ه��ا  ال���دول على  اإح���دى  اإىل 
ب�سفة جتارة  اأخرى  دول  منقولة من 
م�رصوعة, وقد ت�سمنت املادة 17 من 
اإجراءات   1988 لعام  فيينا  اتفاقية 

خا�سة ملنعها.

رابعًا: المالهي:
تعد املالهي من اأهم جماالت احل�سول 
ع��ل��ى ال��ن��ق��ود ن�����رصا ل��ت��ع��دد جم��االت 

داخ��ل  تنت�رص  التي  والت�سلية  اللهو 
اأعماال  ت�سم  ما  ع��ادة  والتي  املالهي, 
املنا�سبات  يف  وب�سفة خا�سة  متكاملة 
منطقة  ب��ك��ل  اخل���ا����س  ال��ط��اب��ع  ذات 
اإداري�����ة, ���س��واًء ك��ان��ت ه��ذه امل��ج��االت 
اأو جم���االت  ال��ق��م��ار  ل��ع��ب  جم�����االت 

اال�ستمتاع بالغناء والرق�س.
واأيا كانت هذه املجاالت التي ت�سمها 
مدينة املالهي فاإنها م�سدر جيد لتوليد 
تدفقات نقدية متعددة ومتنوعة. عادة 
�سغرية,  فئات  من  النقدية  تكون  ما 
ومن  والقيمة,  احلجم  كبرية  ولكنها 

يرغب  التي  ب��االأم��وال  مزجها  يتم  ثم 
يف  يومي  ب�سكل  اإيداعها  و  غ�سلها  يف 

فروع البنوك املختلفة القريبة.

خامسًا: شركات 
الواجهة:

قد يعمد غا�سلو االأم��وال و بالذات يف 
العمليات الدولية الكربى واملنظمة اإىل 
يطلق  اأجنبية �سورية  اإن�ساء �رصكات 
ال�رصكات  االأح��ي��ان  بع�س  يف  عليها 
تنه�س  ال  ال�رصكات  وهذه  ال�سورية, 

عقود  يف  عليها  املن�سو�س  باالأغرا�س 
االأ�سا�سية,  اأنظمتها  اأو  تاأ�سي�سها 
غ�سل  عمليات  يف  بالو�ساطة  تقوم  بل 
االأم������وال غ���ري ال��ن��ظ��ي��ف��ة, وع�����ادة ما 
امل�رصوع  غري  الن�ساط  تعقب  ي�سعب 
لهذه ال�رصكات, خا�سة اإذا كانت تقوم 
العمليات  من  بجانب  الوقت  ذات  يف 
امل�رصوعة, وعالوة على ذلك فاإن هذه 
كثرية  ب��الد  يف  تخ�سع  ال  ال�����رصك��ات 
تخ�سع  ال��ت��ي  ال��رق��اب��ة  درج���ة  لنف�س 
العمل,  يف  اإج��راءات��ه��ا  اأو  البنوك  لها 
ال�����رصك��ات �رصكات  تلك  ���س��ور  وم��ن 

والت�سدير,  واال���س��ت��رياد  ال�سياحة, 
حمالت  و�رصكات  التاأمني,  و�رصكات 

املجوهرات الكربى.

سادسًا: نقل األموال 
عن طريق مؤسسات 

مالية غير مصرفية:

وي��ق�����س��د ب��امل��وؤ���س�����س��ات امل��ال��ي��ة غري 
امل�����رصف��ي��ة ت��ل��ك امل��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ي 
مثل  النقود  تبادل  عمليات  يف  ت�سرتك 
اأو  للنقود  الربقية  بالتحويالت  القيام 

�رصف ال�سيكات اأو بيع اأوامر الدفع, 
ومن  ال�سياحية,  ال�سيكات  بيع  اأو 
�رصكات  املالية  املوؤ�س�سات  تلك  اأمثلة 
ال�رصافة, و�رصكات �سم�رصة االأوراق 
امل��ال��ي��ة, وم��ك��ات��ب ���رصك��ة )اأم��ري��ك��ان 
امل�سافرين,  �سيكات  لبيع  اإك�سربي�س( 
خطريا  منفذا  املوؤ�س�سات  تلك  وتعترب 
ملبي�سي االأموال بالنظر اإىل كونها غري 
خا�سعة لنف�س الرقابة ال�سارمة التي 

تخ�سع لها البنوك.
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م��ن خ���الل م��ا ذك��رن��ا م��ن ال��و���س��ائ��ل 
التكنولوجيا  و���س��ائ��ل  اأن  ن��الح��ظ 
خدمة  يف  مهمة  اأ���س��ب��ح��ت  احل��دي��ث��ة 
ه��ذه  واأن  خ��ا���س��ة  االأم������وال  غ�����س��ل 
عن  الك�سف  عملية  جعلت  الو�سائل 
اجلرمية يف غاية ال�سعوبة ومن هذه 

االأ�ساليب نذكر التايل:

أواًل: أجهزة الصراف 
اآللي:

االأمريكية  ال�سلطات  ل��دى  تبني  فقد 
و م����ن خ�����الل ت���ق���اري���ر ال��ع��م��ل��ي��ات 
متزايد  ا�ستخدام  وج��ود  امل�سبوهة 
الأجهزة ال�رصاف االآيل داخل الوطن 
عملية  من  التمل�س  بهدف  وخارجها 
املبا�رص,  النقدي  واالإي���داع  ال�سحب 
تعبئة  اإىل  اال����س���ط���رار  وب���ال���ت���ايل 
النقدية  بالعمليات  اخلا�سة  التقارير 
وامل�سبوهة, حيث يتم ا�ستخدام هذه 
املتكرر  واالإي���داع  لل�سحب  االأج��ه��زة 
ب��ه��دف جت��ن��ب االك��ت�����س��اف م��ن قبل 

ال�سلطات االأمنية املخت�سة.

ثانيًا: الخدمات 
البنكية اإللكترونية:

ي��الح��ظ ت���زاي���د ك��ب��ري يف ا���س��ت��خ��دام 
اخل����دم����ات ال��ب��ن��ك��ي��ة االإل���ك���رتون���ي���ة 

دورة  يف  حم���دودة   خ��ط��وات  لتنفيذ 
مرحلتي  يف  وخا�سة  االأم���وال  غ�سل 
البنوك  وت��ق��وم  وال��دم��ج,  التوظيف 
ال����ت����ي ت���ع���ر����س ه������ذه اخل����دم����ات 
كقناة  االإن��رتن��ت  �سبكة  با�ستخدام 
لعمالئها  اخل��دم��ات  ه���ذه  لتو�سيل 
وبهدف ت�سهيل تنفيذ واأداء العمليات 
ودفع  االأم��وال  حتويل  مثل  املختلفة 
الفواتري واال�ستف�سار عن االأر�سدة, 
وكون هذه االأنظمة ال حتتاج اإىل اأكرث 
من جهاز حا�سوب وما ي�سمى بخادم 
ف��اإن  ات�����س��ال,  وو�سيلة  احل��ا���س��وب 
اأ�سبحت  االإلكرتونية  اخلدمات  هذه 
يف  وخ��ا���س��ة  كبرية,   �سعوبة  متثل 
عمليات التحقق من الهوية احلقيقية 
امل��ال��ي��ة,  للعملية  امل��م��ث��ل  لل�سخ�س 
اآث��ار  اأي��ة  ان��ع��دام وج��ود  اإىل  اإ�سافة 

ميكن مراجعتها و تدقيقها.

ثالثًا: التشفير 
والنقود اإللكترونية:

تثري عمليات الت�سفري قلق العديد من 
�سمح  الأن��ه  وذل��ك  االأمنية  ال�سلطات 
ب��ظ��ه��ور ال��ن��ق��ود االإل��ك��رتون��ي��ة, كما 
اأتاحت تكنولوجيات الت�سفري لكل من 
البنوك و عمالئها حماية معلوماتهم 
وعملياتهم املالية من خالل ا�ستخدام 

مفاتيح الت�سفري.

رابعًا: بنوك اإلنترنت:

اأه������م واأخ�����ط�����ر ال���و����س���ائ���ل  و م����ن 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة احل��دي��ث��ة م���ا ي��ع��رف 
االإن����رتن����ت وه��ي  ب���ن���وك  اأو  ب��ن��ظ��ام 
لي�ست يف الواقع بنوك باملعنى الفني 
ف��ه��ي ال تقوم  ال�����س��ائ��ع وامل����األ����وف, 
عبارة  ولكنها  مثال  ال��ودائ��ع  بقبول 
عن و�سيط يف القيام ببع�س العمليات 
املالية وعمليات البيع, فيقوم املتعامل 
اأرق��ام  من  ال�رصية  ال�سفرة  ب��اإدخ��ال 
ثم  وم��ن  الكمبيوتر,  على  وطباعتها 
بالطريقة  االأم���وال  حتويل  ي�ستطيع 

التي ياأمر بها اجلهاز.
االأم��وال  لغا�سلي  تتيح  و�سيلة  وهذه 
من  �سخمة  ك��م��ي��ات  وحت��وي��ل  ن��ق��ل 
االأموال ب�رصعة واأمان, فهذه البنوك 
اإذ  ال�ساملة,  ال�رصية  حميط  يف  تعمل 
معلومي  فيها  املتعاملني  ي��ك��ون  ال 

الهوية.

خامسًا: الكارت 
الذكي:

حديث  تكنولوجي  اأ���س��ل��وب  وه��ن��اك 
وهي  ال��ذك��ي,  ال��ك��ارت  با�سم  يعرف 
وامتد  اإجنلرتا  يف  ن�ساأت  تكنولوجيا 
ال��ع��م��ل ب��ه��ا يف ال���ع���امل, وي��ق��وم ه��ذا 

الكارت ب�رصف النقود التي كان قد 
مبا�رصة  العميل  من  حتميلها  �سبق 
طريق  عن  املغناطي�سي  القر�س  اإىل 
االأم��ر  وي��زي��د  اآل��ي��ة,  ماكينة حت��وي��ل 
خا�سية  الذكي  للكارت  اأن  خطورة 
الدوالرات خمزنة  االحتفاظ مباليني 
ث��م ميكن  ب��ه,  اخل��ا���س  القر�س  على 
االإلكرتونية  الر�سائل  نقل  ب�سهولة 
ال�����رصي��ع��ة وذل����ك ب��ه��دف جت��ن��ب اأي��ة 

مالحقة.

اأ�شاليب حديثة لغ�شل الأم�ال

مجاهد باشا 
ظابط الحواالت الدولية
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وديع ال�شادة
رئ���ي�������س وح������دة ج���م���ع امل���ع���ل���وم���ات امل���ال���ي���ة

يف البنك املركزي اليمني

غس���ل األم���وال يؤثر على االقتص���ادات الوطنية ويق���وض التنمية وبرام���ج الدعم على 
المس���توى الدولي، ويتطلب ذلك تكثيف الجهود لمكافحتها, السيما في ظل الوضع 
الراهن, ويشير رئيس وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي اليمني األخ/ 
وديع السادة إلى كل ما يتعلق بغس���ل األموال وتمويل اإلرهاب وفقًا لتعليمات البنك 

المركزي اليمني واالتفاقات الدولية الرامية في هذا الشأن.

حوار خاص     باملرصفية مع رئيس وحدة جمع املعلومات املالية يف البنك املركزي
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تكثيف  يتطلب  الراهن  وديع ال�ضادة:" الو�ضع 
اجلهود ملكافحة غ�ضل الأموال ومتويل الإرهاب"

ما اآلثار المترتبة عن ظاهرة 
غسل األموال على االقتصاد 

الوطني؟

- م��ا مت��ر ب��ه ال��ب��الد ه���ذه االأي����ام يتطلب 
االأم���وال  فغ�سل  اجل��ان��ب,  بهذا  االهتمام 
االقت�ساد  من  االقت�سادي  النظام  يخرج 
الظاهر اإىل االقت�ساد اخلفي, الذي ي�سبح 
يوؤثر  املالية, مما  املعامالت  يف  االأ�سل  هو 
على اإيرادات الدولة بانخفا�سها, وارتفاع 
ي�ساعد  االأم��وال  وغ�سل  التكاليف,  جانب 
امل��ج��رم��ني ع��ل��ى ال��ت��ح��ول اإىل االق��ت�����س��اد 
احلقيقية  امل�����س��ادر  واإخ���ف���اء  االأ�����س����ود, 
ل���الأم���وال ال��ت��ي ح�����س��ل��ت ع��ل��ي��ه��ا, وال��ت��ي 
واالإره�����اب  ال��ف�����س��اد  م��ن  معظمها  ي��ك��ون 
ومتويل االإرهاب وجتارة ال�سالح, فينتقل 
االق��ت�����س��اد م���ن اجل���ان���ب االإي���ج���اب���ي اإىل 
اجلانب ال�سلبي اخلفي, مما ي�رص بالعملة 
اإىل  االأم���وال  تهريب  اإىل  وي��وؤدي  الوطنية 

اخلارج.

الصيرفة اإللكترونية ومدى 
تعرضها لغسل األموال 

وتمويل اإلرهاب؟

ل��ل�����س��ريف��ة  - ال���و����س���ائ���ل االإل���ك���رتون���ي���ة 
ب�سكل  م�ستهدفة  ال��ب��ن��ك��ي��ة  وال��ع��م��ل��ي��ات 
تتيح  كونها  امل���ال  غا�سلي  قبل  م��ن  كبري 
اأم��ام  ل��ع��دم ظ��ه��ور العميل  اأو���س��ع  جم��اال 
انتقال  عمليات  ي�سهل  مما  البنك,  موظفي 
عرب  فيها  والت�رصف  وايداعها  االأم���وال 
من  ال�سكوك  تثري  ال  م�رصفية  عمليات 
اأع��داد  بالتايل  ويقل  البنوك,  موظفي  قبل 
البالغات املتعلقة باال�ستباه بجرائم غ�سل 
مبثل  العمالء  قيام  ع��ن  الناجتة  االأم���وال 

الرتكيز على  ك��ان  ول��ذل��ك  االأع��م��ال,  ه��ذه 
القيام  اأث��ن��اء  احتياطية  اإج���راءات  اتخاذ 
وخا�سة  االإل��ك��رتون��ي��ة,  العمليات  ب��ه��ذه 
با�ستخدام  االأوىل  للمرة  البنك  يبداأ  عندما 
احل�سول  يجب  اإذ  امل��ن��ت��ج��ات,  ه��ذه  مثل 
العمالء تتعلق  اإ�سافية من  على معلومات 
بهوياتهم والغر�س من العالقة امل�رصفية 
م�ستقل  ب��ي��ان��ات  م�سدر  على  واالع��ت��م��اد 
اإ�سافية  معلومات  م�سادر  على  للتعرف 
لهوؤالء العمالء وخ�سو�سا عند ت�سنيفهم 

خماطر عالية.

ما الدور الذي يقوم به البنك 
المركزي اليمني في هذا 

الشأن؟

-ال��ب��ن��ك امل���رك���زي ال��ي��م��ن��ي وم��ن��ذ ال��ع��ام 
احرتازية  اإجراءات  باتخاذ  قام   2002
اآث��ار  من  وامل�����رصيف  امل��ايل  النظام  حلماية 
ج��رائ��م غ�سل االأم���وال ومت��وي��ل االإره���اب 
املحافل  يف  اليمن  �سمعة  على  واحل��ف��اظ 
املالية  التعامالت  وال�ستمرار  ال��دول��ي��ة. 
البنك  اأ���س��در  ال��ع��امل��ي,  امل��ايل  النظام  ع��رب 
ومن�ساآت  للبنوك  التعليمات  امل��رك��زي 
احليطة  اإج�������راءات  ب��ات��خ��اذ  ال�����رصاف��ة 
واالإب��الغ  العمالء  على  والتعرف  واحل��ذر 
الإ�سدار  و�سعى  امل�سبوهة,  العمليات  عن 
وت�سكيل  التنفيذية  وال��ل��وائ��ح  ال��ق��وان��ني 
بينها  فيما  للتن�سيق  احلكومية  االأجهزة 
الالزمة, واأن�ساأ وحدة  االإجراءات  التخاذ 
املركزي  البنك  يف  املالية  املعلومات  جمع 
اال�ستقاللية  ومنحها   2003 ال��ع��ام  يف 
املركز  باعتبارها  مهامها,  الأداء  الكاملة 
ال���ق���وم���ي ل��ت��ل��ق��ي ال���ب���الغ���ات وحت��ل��ي��ل��ه��ا 

ون�����رصه��ا ب��ال��ط��رق امل��ع��ت��م��دة دول��ي��ا, كما 
املتعلقة  ال�����رصوري��ة  التعليمات  اأ���س��در 
باإجراءات مكافحة غ�سل االأموال ومتويل 
االإرهاب, وعمل على اإنزال الفرق اخلا�سة 
تلك  تطبيق  ع��ل��ى  وال��رق��اب��ة  بالتفتي�س 
االإجراءات. كما يعمل البنك املركزي لدى 
بالتن�سيق  والدولية  االإقليمية  املنظمات 
على  للرد  املعنية  احلكومية  اجلهات  مع 
االلتزام  م�ستوى  لرفع  الدولية  التقارير 

بتلك االإجراءات.

ما مدى االرتباط بين لجنة 
بازل ومجموعة الفاتف الدولية 

فيما يتعلق بغسل األموال 
وتمويل اإلرهاب؟

امل�����رصف��ي��ة  ل��ل��رق��اب��ة  ب����ازل  اإن جل��ن��ة   -
فيما  دول��ي��ة  معايري  بعمل  خمت�سة  جلنة 
التحوطية  امل�����رصف��ي��ة  ب��ال��رق��اب��ة  يتعلق 
اليمني  امل��رك��زي  البنك  ي��زاول��ه��ا  وال��ت��ي 
النافذة.  والتعليمات  القوانني  مبوجب 
FATF املايل   العمل  جمموعة  وتقوم 

املتعلقة  ال��دول��ي��ة  ال��ت��و���س��ي��ات  ب��اإ���س��دار 
بغ�سل االأموال ومتويل االإره��اب, وهي يف 
جمملها اإجراءات حتوطية تت�سمن معايري 
بالعناية  املتعلقة  ب���ازل  جلنة  وتعليمات 
التعرف  واإج�����راءات  بالعمالء  ال��واج��ب��ة 
على العميل وحتديد خماطر العمالء, وهي 
اإجراءات ت�ساعد على التعرف على اأن�سطة 

العمالء وموؤ�رصات اال�ستباه.
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اإىل اخلربة وغياب تطبيق القانون اأهم معوقات مكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب التي اأ�سار اليها تقرير فريق التقييم امل�سرتك لالأنظمة املالية حول االفتقار 
مكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب للجمهورية اليمنية يف العام 2008, وتعد جرمية غ�سل االأموال اليوم من امل�ساكل العاملية التي حتظى باهتمام معظم 
الدول املتقدمة والنامية, اإن مل تكن جميعها, واإن كان بدرجات متباينة يف االأهمية, نتيجة لتزايد اأن�سطة الع�سابات االإجرامية واالإرهابية املنظمة يف عدة جماالت, ومن املعروف اأن 
البنوك ت�سكل اأحد اأهم الدعائم الرئي�سية يف عمليات غ�سل االأموال ومكافحتها على حد �سواء, وذلك الأن غالبية عمليات غ�سل االأموال تتم من خاللها, مما يجعلها اأداة مثالية يف تنفيذ 
هذه العمليات, وهذا ما دفع البنوك املركزية يف خمتلف دول العامل اإىل �سن العديد من الت�رصيعات القانونية لت�سديد ال�سوابط على البنوك التجارية للحد من انت�سار هذه الظاهرة.

للحد من 
انت�شار هذه 

الظاهرة

دور

عبداهلل الديلمي
م�ساعد نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع العمليات امل�ساندة
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يتمثل دور البنك من خالل إدارة التدريب وتطوير األداء بإقامة 

دورات تدريبية ملكافحة غسل األموال

الأموال" غ�ضل  "جرمية 
م�ضكلة عاملية حتظى باهتمام دويل
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 يف مكافحة
غ�شل

الأم�ال

دور

معظم  باهتمام  حتظى  التي  العاملية  امل�شاكل  من  الي�م  الأم���ال  غ�شل  جرمية  وتعد 
الأهمية.  يف  متباينة  بدرجات  كان  واإن  �ش�اء,  حد  على  والنامية  املتقدمة  ال��دول 
بني  ما  �شن�يًا  غ�شلها   يتم  التي  الأم���ال  حجم  الدويل  النقد  �شندوق  خرباء  ويقدر 
املحلي  الناجت  من   %2 ن�شبة  ت�شكل  اأنها  يعني  وهذا  دولر,  1600 مليار  620 اإىل 

الإجمايل العاملي.

رفيق القباطي
االل��ت��������������������������زام اإدارة  م�����������دي�����������ر 

يعد االلتزام باألنظمة والمعايير 
والتعليمات أحد أهم أسس 

وعوامل نجاح المؤسسات 
المالية ويحافظ على سمعتها 

ومصداقيتها وعلى مصالح 
المساهمين والمودعين ويوفر لها 

الحماية من العقوبات النظامية، 
كما يعد االلتزام مسؤولية شاملة 

ومتعددة الجوانب .
وتقع على عاتق جميع األطراف 
في المؤسسة المالية بدًء من 

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
العليا وانتهاًء بجميع الموظفين 

كل حسب صالحياته والمهام 
المناطة به.  
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دور البنك في 
مكافحة غسل 

األموال

بمواضي��ع  البن��ك  اهت��م 
األم��وال  وغس��ل  االلت��زام 
بش��كل كبي��ر حي��ث ق��ام 
متكام��ل  برنام��ج  بوض��ع 
األموال  غس��ل  لمكافح��ة 

تمثل بالتالي:

واإج�����راءات  ���س��ي��ا���س��ات  • اإع�����داد 
و�سوابط داخلية. 

التزام  امتثال/  م�سوؤول  • تعيني 
مكلف بربنامج اإ�رصاف يومي على 

مكافحة غ�سل االأموال. 
تعنى  م�ستقلة  اإدارة  اإن�����س��اء   •

مبوا�سيع االلتزام.
م�����س��ت��م��ر  ت�����دري�����ب  ب����رن����ام����ج   •

للموظفني. 
تقييم وت�سنيف خماطر  • برنامج 

غ�سل االأموال. 
م�ستقلة  تدقيق  وظيفة  اإن�ساء   •
م��ك��اف��ح��ة غ�سل  ب��رن��ام��ج  ل��ف��ح�����س 

االأموال. 
عاملية  م��ال��ي��ة  اأن��ظ��م��ة  اإدخ������ال   •

ملكافحة غ�سل االأموال.

نماذج العمل 
المعمول بها 

ه��ن��اك ع���ده من���اذج ي��ت��م ال��ع��م��ل بها 
وغريها من النماذج التي مت و�سع 
مل�����س��ات االل���ت���زام ف��ي��ه��ا خ��ا���س��ة يف 
ن�سبة  ت��ك��ون  ال��ت��ي  البنك  منتجات 
كبرية  فيها  االأم��وال  غ�سل  خماطر 

وعلى �سبيل املثال:  
عميلك" "اعرف  • ا�ستمارة 

 Know Your Customer KYC
• االإقرارات 
 W8BEN •

W8BEN-E •
 W9 •

األنشطة اإللكترونية  
ودور البنك في مراقبة 

ما يتعلق بغسل األموال 
"األنظمة"

يف ه����ذا اجل���ان���ب دائ���م���ا م���ا ي��ق��وم 
واإج���راءات  اأنظمة  بتطوير  البنك 
ت�����س��اع��د ع��ل��ى ال��ك�����س��ف وامل��راق��ب��ة 
واملعامالت  العمالء  ع��ن  واالإب���الغ 
امل�����س��ب��وه��ة االأك����رث خ���ط���ورة. وق��د 
عاملية  اأن��ظ��م��ة  اإدخ�����ال  م���وؤخ���را  مت 

بنوك  قبل  من  ت�ستخدم  م�سهورة 
يزال  وال  واإقليمية.  ودولية  عاملية 
يف  اال���س��ت��ث��م��ار  يف  م�ستمرا  ال��ب��ن��ك 
مبا  االأم���وال  غ�سل  مكافحة  اأنظمة 
للبنك اال�ستمرارية والريادة  يحقق 
القطاع  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  امل��ن�����س��ودة 

امل�رصيف.

تصنيف  العمالء حسب 
مخاطر غسل األموال 

عمالئه  بت�سنيف  بنك  ك��اك  يلتزم 
خماطر  درج���ة  بح�سب  وخ��دم��ات��ه 
غ�سل االأم����وال ومت��وي��ل االإره���اب, 
وعلى البنوك اأن تبذل عناية خا�سة 
التي متثل  احل��االت  مع  التعامل  يف 
درجة خماطر مرتفعة مبا يف ذلك:-

العميل نوع  • خماطر 
املنتج • خماطر 

اجلغرافية املنطقة  • خماطر 
اخلدمة  تقدمي  قنوات  • خماطر 

حوكمة البنوك
  Governance Banking

تنظيم  بها  يتم  التي  الطريقة   هي  
����س���وؤون واأع���م���ال ال��ب��ن��ك م���ن قبل  
التنفيذية,  االإدارة واالإدارة  جمل�س 

ال�سليمة  االأ���س��ال��ي��ب  حت��دد  وال��ت��ي 
وا�سرتاتيجيات   اأه���داف   و�سع  يف 
وحتقيق  اليومية  وعملياته  البنك 
امل�ساهمني,  اأم����ام  امل�����س��اءل��ة  م��ب��داأ 
وتراعي حقوق وم�سالح  االأطراف 
ذات العالقة  والقواعد  والتعليمات 
الرقابية  ع��ن اجل��ه��ات  ال�����س��ادرة  
وتطوير  املودعني  م�سالح  وحماية 

اأنظمة قوية الإدارة املخاطر.

 Ethics of Code  ميثاق أخالق وسلوكيات العمل المصرفي
وهو  به  الخاص  العمل  وسلوكيات   ألخالق  ميثاقًا  والزراعي  التعاوني  التسليف  بنك  يضع  
والغرض  والبنك،   الموظفين  وبين  المصالح  أصحاب  البنك وكافة  بين  بمثابة ميثاق عالقات 
أحد أهم  عوامل نجاح   أو خارجه, حيث  يعتبر  العمل  البنك داخل  الحفاظ على سمعة   هو 

المؤسسة المالية ويعتبر أحد أدوات الحوكمة.
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يف  العمل  على  االأداء  التدريب وتطوير  اإدارة  حر�ست 
لدى  االلتزام  مفاهيم  تعميق  اأجل  من  اجتاه  من  اأكرث 
البنك  بتعليمات  يتعلق  ما  وخ�سو�سًا  البنك,  موظفي 
غ�سل  مكافحة  جم��ال  يف  النافذة  والقوانني  امل��رك��زي 

االأموال ومتويل االإرهاب والفاتكا.
املالئم  التدريب  تقدمي  على  فقط  ال��دور  يقت�رص  مل  و 
عرب  للمتدربني  املطلوبة  املفاهيم  و�سول  من  والتاأكد 
االإره���اب  مت��وي��ل  و  االأم����وال  غ�سل  "مكافحة  ب��رام��ج 
معارف  تطوير  اأي�����س��ًا  لكن  و  امل�ستمر,   الفاتكا(  و 
ومهارات املخت�سني للح�سول على اأرفع �سهادة مهنية 

دولية يف هذا املجال و هي "�سهادة اأخ�سائي معتمد يف 
مكافحة غ�سل االأموال )CAMS( حيث عقدت اأكرث 

من ور�سة حت�سريية للمخت�سني.
من  كوكبة  خلق  اإىل  االإدارة  ت�سعى  الوقت  ذات  يف  و 
املدربني املحرتفني من موظفي البنك من ذوي املهارات 
عاتقهم  على  �سيحملون  والذين  العايل,  واالخت�سا�س 
امل��ه��ارة  ون��ق��ل  ال��ذات��ي  ال��ت��دري��ب  عملية  تطوير  مهمة 

واخلربة داخل البنك.

مها �شالح
مدير اإدارة التدريب و تطوير االأداء

و مت�يل الإرهاب
برنامج مكافحة غسل األموال

صور ملتدربني عرب برامج "مكافحة غسل األموال و متويل اإلرهاب و الفاتكا"

تطوير معارف ومهارات املخت�ضني 
للح�ضول على اأرفع �ضهادة مهنية دولية 

الأموال"  غ�ضل  يف مكافحة "جرمية 
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اأي موؤ�س�سة مالية تعتمد على فعالية  اإن جناح ا�سرتاتيجية مكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب التي تتبعها 
تدريب املوظفني وكيفية نقل االلتزامات اإىل املوظفني بدقة وو�سوح, وهذا هو االأ�سا�س الذي ميكن من خالله حماية 
�سمعة البنك اأو ت�سويهها, وبناًء عليه ينفذ كاك بنك  برامج تدريبية على اإجراءات واأنظمة ومبادرات مكافحة غ�سل 
التزامه بتحقيق  تاأكيدًا من كاك بنك على  التدريب  البنك, ويعترب هذا  االإرهاب والفاتكا ملوظفي  االأموال ومتويل 
اأعلى م�ستوى من ال�سفافية وااللتزام باالأنظمة والقواعد واملبادئ التوجيهية املطبقة على املكافحة والك�سف عن 

عمليات غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب وفقًا للتعليمات ال�سادرة عن البنك املركزي.

خدماته  ي��ق��دم  ال��ت��دري��ب  م��رك��ز  ي���زال  ال  احل��ال��ي��ة,  ال�سعوبات  رغ��م 
االأم��وال  غ�سل  مكافحة  جم��ال  يف  البنك  ملوظفي  العام  ه��ذا  التدريبية 
نهاية  حتى  م�ستمر  ب�سكل  وذل��ك  الفاتكا,  وقانون  االإره��اب  ومتويل 
�سهر  329 موظفًا وموظفة حتى مطلع  عدد  تدريب  قد مت  و  العام, 

دي�سمرب, تدربوا �سمن 12 جمموعة تدريبية.
ياأتي هذا التدريب ا�ستكمااًل للتدريب الذي مت العام املا�سي يف املجال 
نف�سه, والذي �سمل القيادة العليا والو�سطى وكان من �سمن مفردات 

التدريب الذي قدم للموظفني اجلدد.
موا�سيع  يف  تخ�س�سًا  اأكرث  برامج  القادم  العام  يف  املركز  �سيقدم  و 

االلتزام املختلفة. 

حممد الذاري
رئ����ي���������س ق�������س���م ال����ت����دري����ب

اأدهم اأب� ماهر 
رئ���ي�������س م����رك����ز ال���ت���دري���ب

ينفذ "كاك بنك"  برامج تدريبية على اإجراءات 
واأنظمة ومبادرات مكافحة غ�ضل الأموال

تم تدريب

329
موظفاً وموظفة 

ضمن

12
جمموعة تدريبية
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الأم�ال امل�شب�هة
املفه�م والأبعاد

لالآثار ال�شارة لظاهرة غ�شل الأم�ال على القت�شاد ال�طني والعاملي, ون�شبة ملا حتدثه هذه الظاهرة من زعزعة نظرًا 
على  والرقابية  والقان�نية  الت�شريعية  ال�شلطة  اأوليات  من  م�اجهتها  اأ�شبحت  فقد  املالية,  امل�ؤ�ش�شات  يف  للثقة 
وال��شائل  الإلكرتوين  الربط  ن�احي  املالية يف  وامل�ؤ�ش�شات  امل�شارف  �شهدتها  التي  املت�شارعة  التط�رات  اأن  العامل, كما  نطاق 

امل�شرفية الأخرى يجعل تلك امل�ؤ�ش�شات اأكرث عر�شة لال�شتغالل يف عمليات غ�شل الأم�ال.

االأم��وال  غ�سل  مب�سطلح  املق�سود 
اأو  اإدخ��ال  هو  املالية  املوؤ�س�سات  يف 
اأم��وال  اأي  مع  التعامل  اأو  حتويل 
ناجتة عن عمليات م�سبوهة امل�سدر 
م��وؤ���س�����س��ة  يف  م�������رصوع���ة  غ���ري  اأو 
اإخ��ف��اء  ب��ه��دف  مالية  اأو  م�رصفية 
لتلك  احلقيقي  امل�سدر  طم�س   اأو 

االأموال الإك�سابها �سفة ال�رصعية.
العملية  عن  عبارة  االأم��وال  وغ�سل 
التي مبوجبها تكون اأرباح اجلرمية 
واالل��ت��ف��اف  امل��ح��ق��ق��ني,  ع��ن  خمفية 
واالقت�سادية  املالية  االأنظمة  على 
جلعل تتبعها اأكرث �سعوبة, ثم تنفق 
وكاأنها اأموال م�رصوعة.كما عرفها 
م���وؤمت���ر ل��ن��دن اإن���ه���ا جم��م��وع��ة من 
الإخفاء  املتداخلة  املالية  العمليات 
ل��الأم��وال,  امل�رصوعة  غري  امل�سادر 
القذرة  االأم��وال  م�سادر  اإخفاء  اأي 

اأم������وال  واإظ����ه����اره����ا يف �����س����ورة 
م�����رصوع��ة,  م�����س��ادر  م��ن  حم�سلة 
االأم���وال  ه��ذه  عملية �سخ  وجت��ري 
تبيي�سها(  اأو  غ�سلها  )بعد  القذرة 
العاملي  االقت�ساد  اإىل  عوائدها  مع 

وكاأنها اأموال طبيعية.

ولقد عرف االحتاد االأوروبي يف �سنة 
االأم���وال  غ�سل  م�سطلح   1990
امللكية  ن��ق��ل  اأو  حت��وي��ل   ": ب���اأن���ه 
 The Conversion or(
 )transfer of property
االإج��رام��ي��ة  مب�����س��ادره��ا  العلم  م��ع 
واإخفاء  الت�سرت  الأغرا�س  اخلطرية 
االأ����س���ل غ���ري ال���ق���ان���وين ل���ه���ا, اأو 
مثل  يرتكب  �سخ�س  اأي  مل�ساعدة 

هذه االأعمال" .
العملية  هذه  اأن  البع�س  يرى  وكما 

غري  باأن�سطة  كبري  ح��د  اإىل  ترتبط 
م�����رصوع��ة ع����ادة م���ا ت��ك��ون خ���ارج 
املناه�سة  القوانني  �رصيان  ح��دود 
ال��ع��ودة  ث��م حت���اول  امل���ايل,  للف�ساد 
معرتف  �رصعية  ب�سفة  اأخرى  مرة 
التي  نف�سها  القوانني  قبل  من  بها 
جرمية(  )تعتربها  جترمها  كانت 
وداخ����ل احل����دود االإق��ل��ي��م��ي��ة التي 

ت�رصي عليها هذه القوانني.

ك��م��ا ت��ع��ن��ي االأم��������وال امل�����س��ب��وه��ة 
اأو خمالفات  وجود جرائم حمتملة 
ال��ق��ان��ون,  عليها  يعاقب  للقوانني 
امل���ح���ا����س���ب  دور  ف��������اإن  وب�����ذل�����ك 
ال��ق��ان��وين ال��ت��ق��ري��ر ع���ن االأم�����وال 
فيها  التحقيق  ول��ي�����س  امل�����س��ب��وه��ة 
تقع  ال��ت��ي  املهمة  وه��ي  وت��اأك��ي��ده��ا 
���س��م��ن اخ��ت�����س��ا���س ال�����س��ل��ط��ات 

االأم��ن��ي��ة وال��ق�����س��ائ��ي��ة يف ال���دول���ة.

كما اأن االأموال القذرة هي االأموال 
التي تن�ساأ من مبا�رصة اأن�سطة غري 
وكذلك  القانون,  يحرمها  م�رصوعة 
ت��ع��رف االأم������وال ال���ق���ذرة )ب��اأن��ه��ا 
الناجتة  امل�����رصوع��ة  غ��ري  االأم�����وال 
قانونية  غري  الأن�سطة  معامالت  عن 
االأ���س��ود(.  اال�ستثمار  عليها  يطلق 
واالأن�����س��ط��ة ال��ت��ي مت��ث��ل م�����س��ادر 
االأم�������وال ال���ق���ذرة ت�����س��م��ل جت���ارة 
امل����خ����درات وال�������س���الح وال��ر���س��وة 
وال���دع���ارة وا���س��ت��غ��الل ال��وظ��ائ��ف 
اأو  ث���روات  على  للح�سول  العامة 
منافع خا�سة والعموالت واالجتار 
يف اأ�سواق ال�سوداء فيما هو ممنوع 
والتهرب  ال��دول��ة  اأم����وال  و���رصق��ة 
والنقد  ال�سلع  وتهريب  ال�رصيبي 

نايف احلميدي 
م�����س��ت�����س��ار ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي

للعمليات امل�ساندة
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و�رصقة  الفا�سدة  االأغ��ذي��ة  وجت��ارة 
االخرتاعات واالآثار وامل�ساربات يف 
االأرا�سي والعقارات ويف البور�سة 
ال�سكوك  وتزويد  النقود  وتزييف 

امل�رصفية وغريها.

مصادر األموال 
المشبوهة

م�سادر  متثل  ال��ت��ي  االأن�����س��ط��ة  اإن 
االأم�������وال ال���ق���ذرة ت�����س��م��ل جت���ارة 
امل���خ���درات وال�����س��الح وال��ر���س��وة, 
وا����س���ت���غ���الل ال���وظ���ائ���ف ال��ع��ام��ة 
منافع  اأو  ث���روات  على  للح�سول 
خ��ا���س��ة وال��ع��م��والت وال��ت��ج��ارة يف 
ممنوع  هو  فيما  ال�سوداء  ال�سوق 

والتهرب  ال��دول��ة  اأم����وال  و���رصق��ة 
والنقد  ال�سلع  وتهريب  ال�رصيبي 
و�رصقة  الفا�سدة  االأغ��ذي��ة  وجت��ارة 
وامل�ساربات  واالآث���ار  االخ��رتاع��ات 
وال�����ع�����ق�����ارات يف  االأرا�������س������ي  يف 
ال����ب����ور�����س����ة وك�����ذل�����ك اأن�������س���ط���ة 
البنوك  من  واالق��رتا���س  التج�س�س 
وال��ه��روب  كافية  �سمانات  ب���دون 
املودعني  اأموال  وجمع  بالقرو�س, 
وت��ه��ري��ب��ه��ا ل���ل���خ���ارج, وت��زي��ي��ف 
النقود وتزوير ال�سكوك امل�رصفية 

وغريها.

مثال لغسل األموال
لغ�سل  العهد  قريبة  واق��ع��ة  ع��ن  مت 
االأم���������وال ع���ن���دم���ا اأب���ل���غ���ت ث���الث 

م��وؤ���س�����س��ات م��ال��ي��ة ع���ن م��ع��ام��الت 
م���ري���ب���ة م���ت�������س���اب���ه���ة, ف���ق���د ت��ب��ني  
ك���ان���وا  امل�����خ�����درات  م���ه���رب���ي  اأن 
لي�سلموا  و���س��ط��اء  ي�����س��ت��خ��دم��ون 
ال���ع���ائ���دات ال��ن��ق��دي��ة ل��ل��ج��رمي��ة اإىل 
�سياحية  وك���االت  يف  متخ�س�سني 
وت�سدير,  ا���س��ت��رياد  وم�����رصوع��ات 
باإيداع  املتخ�س�سني  هوؤالء  ويقوم 
امل�رصفية,  ح�ساباتهم  يف  االأم���وال 
ثم يحولونها نظري ر�سم معني على 
اأ�سا�س فواتري مزورة اإىل ح�سابات 
م�رصفية يف اخل��ارج, وقد مت غ�سل 
ما يقدر بثالثني مليون دوالر بهذه 
اأقيمت  النهاية  يف  ولكن  الطريقة, 

دعوى اأمام الق�ساء يف بلدين.
وتك�سف هذه الواقعة عن العديد من 

االأم��وال  لغ�سل  امل�سرتكة  ال�سمات 
وعن التدابري الفعّالة ملكافحة غ�سل 
يف  اإدخالها  يتم  فالنقود  االأم���وال, 
ال��ن��ظ��ام امل�����رصيف ب��وا���س��ط��ة اأن��ا���س 
ب��ع��ي��دي��ن ع��ن ال��ن�����س��اط االإج���رام���ي 
ال��ت��ي تولد  امل���ع���روف )االأن�����س��ط��ة 
االأخرى  الثمينة  االأ�سياء  اأو  النقود 
التغطية  ويتم  لغ�سل(  حتتاج  التي 
بطبقات تق�سيم االأموال بني العديد 
مما  الظاهر  يف  ال��وك��الء  �سغار  من 
االأوراق  يف  م�سلاًل  ت�سل�ساًل  يخلف 
ميكن  ما  باأ�رصع  االأم���وال  ينقل  اأو 

اإىل اخلارج.

مصادر األموال المشبوهة

من خارج الدولةمن داخل الدولة

الأم�ال الناجتة عن جتارة املخدرات

الأم�ال الناجتة عن التحايل

الأم�ال الناجتة عن جتارة املخدرات

الأم�ال الناجتة عن التحايل

مت�يل  لأه����داف  جمعها  مت  ال��ت��ي  الأم�����ال 
ن�شاطات اإرهابية

مت�يل  لأه����داف  جمعها  مت  ال��ت��ي  الأم�����ال 
ن�شاطات اإرهابية

الأم�ال الناجتة عن الختال�س وال�شرقة

الأم�ال الناجتة عن الر�شاوي والعمليات الأخرى



/  نوفمبر 302015 المصرفية  مجلة 

ملف العدد

 برنامج مكافحة غ�شل الأم�ال و مت�يل الإرهاب والفاتكا 
مل�ظفي خدمة العمالء يف البنك

املركزي على �شرورة تدريب �شدد  البنك  ال�شادر عن  قان�ن مكافحة غ�شل الأم�ال ومت�يل الإرهاب 
كل امل�ظفني املنتمني للبن�ك وتعريفهم على اأ�شا�شيات مكافحة غ�شل الأم�ال ومت�يل الإرهاب, 
املكتب  م�ظفي  اخل�ش��س  وجه  وعلى  بالكامل  البنك  م�ظفي  ي�شمل  مكثف  برنامج  عقد  اأهمية  وتتزايد 
على  )�شامل(  العمالء  وخدمة  العمالء  خدمة  م�ظفي  ح�ش�ل  يراعي  بحيث  العمالء(  )خدمة  الأمامي 
�شاعات تدريبية يف جمال الفاتكا )قان�ن المتثال ال�شريبي الأمريكي( وذلك وفق مرحلتني, الأوىل لفروع 

�شنعاء و الإدارة العامة, والثانية لفروع املحافظات.

"الفاتكا" قانون االمتثال الرضيبي األمرييك
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  تعريف امل�ساركني مبفهوم غ�سل االأموال و متويل االإرهاب.
ومتويل  االأم���وال  غ�سل  ملكافحة  املنظمة  والتعليمات  القوانني  على  امل�ساركني  اإط��الع    

االإرهاب.
االأم��وال  ك�سف  وكيفية  جمال  يف  اإتباعها  الواجب  الدولية  باملعايري  امل�ساركني  تعريف    

ومتويل االإرهاب.
  اإطالع امل�ساركني على اأ�ساليب غ�سل االأموال و متويل االإرهاب وكيفية  ك�سف العمليات 

امل�سبوهة والتحقيق فيها و�سبل التعامل معها.

  اإطالع امل�ساركني على كيفية و�سع ال�سوابط واالإجراءات املتعلقة مبكافحة غ�سل االأموال 
ومتويل االإرهاب يف البنوك.

  تعريف امل�ساركني باإجراءات التقييم الذاتي للتاأكد من كفاءة نظام مكافحة غ�سل االأموال 
ومتويل االإرهاب.

  تعريف امل�ساركني مبفهوم قانون االمتثال ال�رصيبي االأمريكي )الفاتكا(.
  اإطالع امل�ساركني على القوانني والتعليمات والنماذج الالزم اتباعها يف جمال الفاتكا.

  تعريف امل�ساركني بكيفية ا�ستخدام النماذج اخلا�سة بقانون الفاتكا.

 أهداف البرنامج:
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عدد الساعات الجهة المدرب اسم الدورة

12 وحدة المعلومات المالية في 
البنك المركزي اليمني

أ . وديع السادة برنامج مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

عدد الساعات الجهة المدرب اسم الدورة

4 إدارة االلتزام في كاك بنك
إيمان الشريفي
سماح السياغي

برنامج االمتثال الضريبي األمريكي )الفاتكا(

المدربين :   1

المدربين :   2

املشاركني يف برنامجي مكافحة غسل األموال و متويل اإلرهاب والفاتكا
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واتفق وزراء الداخلية والعدل بدول االحتاد االأوروبي 
التحقق من و�سائل  اإج��راءات  يف بروك�سل على زيادة 
الدفع التي يجري ا�ستخدامها دون الك�سف عن هوية 
املنظمات  اإليها  تلجاأ  اأن  املحتمل  من  والتي  منفذيها, 

االإرهابية لتمويل بع�س الهجمات.
وك��ال��ة  بح�سب  االأوروب���ي���ة  املفو�سية  وزراء  وح���ث 
الدفع  و�سائل  على  القيود  "زيادة  على  )روي����رتز(  
واملدفوعات  االإلكرتونية  املدفوعات  مثل  البنكية,  غري 

نقل  و���رصك��ات  املالية  واحل���واالت  امل�سدر  املجهولة 
الذهب  وحت��وي��الت  االفرتا�سية  وال��ع��م��الت  االأم����وال 
ب�سبب  مقدمًا  املدفوعة  والبطاقات  النفي�سة  واملعادن 

املخاطر التي ت�سكلها تلك الو�سائل". 
وجتري املفو�سية االأوروبية بالفعل تقييمات للمخاطر 
يف  ُت�ستخدم  قد  التي  الدفع  و�سائل  من  العديد  ب�ساأن 

متويل االإرهاب وغ�سل االأموال.
التي  القطاعات  بني  من  باملفو�سية:"  م�سوؤول  وق��ال 

خا�س  اهتمام  حمل  لها  و�سيكون  للتقييم  �ستخ�سع 
)ا�ستخدام العمالت االفرتا�سية(".

ال�سائعة,  االفرتا�سية  العمالت  اأكرث  هي  والبيتكوين 
وت�ستخدم كاأداة لتحويل االأموال حول العامل ب�رصعة 
من  حتقق  اإج���راءات  اإىل  احلاجة  دون  االإن��رتن��ت  عرب 

طرف ثالث.

القي�د على و�شائل حت�يل الأم�ال 
قد ُت�شتخدم من قبل الإرهابيني

قرر الحتاد الأوروبي ت�شديد القي�د على البطاقات املدف�عة مقدمًا وحت�يالت الأم�ال والبيتك�ين بهدف احلد من مت�يل 
الإرهاب بعد الهجمات التي �شربت العا�شمة الفرن�شية واأدت اإىل مقتل 921 �شخ�شًا.

االتحاد األورويب يشدد
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كما مت تدريب طالب وطالبات ق�سم االقت�ساد الزراعي 
املهند�س/  قبل  الزراعة يف جامعة �سنعاء من  كلية  يف 
مايتعلق  ك��ل  ال��ت��دري��ب  �سمل  املغني,  عبد  علي  خ��ال��د 
وال�سمكي  ال��زراع��ي  التمويل  جم��ال  يف  البنك  بن�ساط 
على  وال��رد  الكلية  ط��الب  مع  امل�ستفي�سة  واملناق�سة 
تاريخ  اإىل  لهم  �رصحه  يف  تطرق  كما  ا�ستف�ساراتهم, 
وم�ساهمة  وال�سيادين,  للمزارعني  التمويلي  البنك 
البنك يف دعم التنمية الزراعية يف بالدنا, وكيفية اإعداد 

اجلدوى االقت�سادية للم�ساريع مبختلف اأنواعها.
هذا ونفذ البنك نزواًل  ميدانيًا اإىل مزرعة العرة مديرية 
البحوث  لهيئة  ال��ع��ام��ة  االإدارة  م��ن  ب��دع��وة  ه��م��دان 
ال��زراع��ي��ة, وذل���ك لتد�سني ور���س��ة ت��دري��ب امل��زارع��ني 
تدريبهم  �سيتم  اإذ  الهيئة,  قبل  من  همدان  منطقة  يف 

عمليًا  ب�سنعاء  الزراعية  البحوث  هيئة  فرع  قبل  من 
اخل�سار  الإنتاج  املحمية  البيوت  اإن�ساء  على  ومكتبيًا 
من  نخبة  باإ�رصاف   ) – الفلفل  –اخليار  الطماطم   (
املجال,  ه��ذا  يف  املتخ�س�سني  ال��زراع��ي��ني  املهند�سني 
هيئة  فرع  مدير  املعلم  املهند�س/اأحمد  راأ�سهم  وعلى 

البحوث الزراعية ب�سنعاء.
وق���د األ��ق��ى امل��ه��ن��د���س/خ��ال��د ع��ل��ي ع��ب��د امل��غ��ن��ي ومعه 
على  االأحمر حما�رصة  علي  الزراعي  االئتمان  �سابط 
التمويلية  البنك  خدمات  عن  فيها  حت��دث  امل�ساركني 
فيها  رك��ز  كما  ال��ق��رو���س,  منح  و����رصوط  للمزارعني 
على خدمات البنك يف متويل البيوت املحمية ومنظومة 
لهذه  وك���ان  ال��دي��زل,  ع��ن  ع��و���س��ًا  ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة 
ح�سور  يف  فعال  دور  االأن�سطة  وجممل  املحا�رصات 

متويل  طلبات  لتقدمي  البنك  اإىل  واجلمعيات  املزارعني 
الطاقة  منظومة  ق��رو���س  م��ث��ل  امل��ي�����رصة  ب��ال��ق��رو���س 
وقد  الطلبات,  وخمتلف  املحمية  والبيوت  ال�سم�سية 
ا�ستكمال  وال�سيادين  املزارعني  خدمات  اإدارة  بداأت 

اإجراءات منح هذه القرو�س عرب الفروع املعنية.
اجلدير بالذكر اأن القرو�س مي�رصة و�رصوطها �سهلة 
البيوت  قرو�س  اأن  كما  امل��زارع��ني,  كل  على  وتنطبق 
هذه  وت��ع��ود  ر���س��وم,  ب��دون  بي�ساء  ق��رو���س  املحمية 
قيادة  قبل  من  املزارعني  وت�سجيع  دعم  اإىل  االأن�سطة 
با�سا  �سادق  املهند�س/�سالح  باالأ�ستاذ  ممثلة  البنك 
�سالح  واالأ���س��ت��اذ/ف��ار���س  للبنك,  التنفيذي  الرئي�س 
التمويل  لقطاع  التنفيذي  الرئي�س  ن��ائ��ب  اجلعدبي 

الزراعي وال�سمكي, واالأ�ساتذة يف قيادة البنك.

روؤ�شاء واأع�شاء اجلمعيات التعاونية الزراعية
في إطار االنتشار الملموس للقطاع الزراعي بكافة منتجاته في كافة أنحاء الجمهورية لمنح 

القروض الميسرة لصغار المزارعين والصيادين قام المهندس /خالد علي عبد المغني مدير إدارة 
خدمات المزارعين والصيادين بتدريب العديد من رؤساء وأعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية في 

منطقة حوض صنعاء، وذلك في المركز اليمني للبيئة )جامعة صنعاء( على آلية منح القروض 
الزراعية وبرامج البنك لكافة المنتجات الزراعية التي يمولها البنك بقروض ميسرة، ومنها منتجات 

جديدة أدخلت فيها التقنية الحديثة كجزء من نشاط البنك، مثل البيوت المحمية ومنظومة 
الطاقة الشمسية.

خدمة للمزارعني والصيادين البنك يدرب

خالد عبد املغني
مدير اإدارة خدمات املزارعني 

وال�سيادين
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اأعلنت �رصكة "�سا�س" عن تطبيق بنك الت�سليف التعاوين 
حلواًل  ي��ق��دم  وال���ذي  بنك",  "كاك  اليمن  يف  وال��زراع��ي 
اخلطوة  وبهذه  االأم��وال,  غ�سل  عمليات  ملكافحة  مبتكرة 
اأوائل املوؤ�س�سات املالية  من  بنك"  "كاك  اأ�سبح  الكبرية 
ال�رصورية ملكافحة  االإج������راءات  تتخذ  ال��ت��ي  اليمنية 
االإرهابية  االأن�سطة  متويل  ومنع  االأم��وال  غ�سل  عمليات 

وغري امل�رصوعة يف كافة الفروع التابعة له.
 

ملكافحة  "�سا�س"  حل  تطبيق  يف  البنك  خطوة  وتن�سجم 
يبذلها  التي  الكبرية  اجلهود  مع  االأم��وال  غ�سل  عمليات 
اأك��رث  ول��وائ��ح  ق��وان��ني  لتنفيذ  اليمني  امل��رك��زي  ال��ب��ن��ك 
متويل  وم��ن��ع  االأم����وال  غ�سل  مكافحة  جم��ال  يف  ح��زم��ًا 
االأن�سطة االإرهابية باأ�سلوب قائم على املخاطر يف مراقبة 

التحويالت اخلا�سة باالأن�سطة امل�سبوهة وغري امل�رصوعة 
ال��ع��م��ل��ي��ات, واع��ت��م��ادًا على  اأح��ج��ام ك��ب��رية م��ن  �سمن 

حتليالت عالية االأداء. 
 

املوؤ�س�سات  من  بنك" يعد  "كاك  اأن  اإىل  االإ�سارة  وجت��در 
املالية التي تقدم جمموعة وا�سعة من اخلدمات امل�رصفية 
لالأفراد وال�رصكات. ويقدم "كاك بنك" خدمات م�رصفية 
لل�رصكات مبا يف ذلك اخلدمات امل�رصفية التجارية, وقد 
لعب دورًا خا�سًا يف تنمية القطاعات الزراعية وال�سمكية 
التي  الزراعية  امل�رصفية  اخلدمات  توفري  عرب  اليمن  يف 
تت�سمن قرو�سًا على املدى الطويل واملتو�سط والق�سري.

"�شا�س" تزود "كاك بنك"
بحل�ل ملكافحة غ�شل الأم�ال يف اليمن

ت�زيع البطانيات وك�ش�ة ال�شتاء لالأيتام
ضمن إطار دعم البنك للمجاالت اإلنسانية

اإطار دعم البنك للمجاالت االإن�سانية, وخ�سو�سا يف مثل هذه الظروف التي متر بها البالد, نفذ البنك حملة توزيع البطانيات وك�سوة ال�ستاء لدار اللواء لرعاية �سمن 
اليتيمات يف يوم اخلمي�س بتاريخ 2015/12/10. هذا ومت التوزيع باإ�رصاف وح�سور موظفي الت�سويق يف البنك, وهم االأخ جنيب الفران واالأخ اأمني 

القر�سي, وبح�سور مديرة الدار االأ�ستاذة نادية حجر, والتي عربت عن �سكرها للبنك ملا قام به من عمل خريي جتاه االأيتام.
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الزاجل د�سن  خدمتي  االإ���س��الم��ي  ك��اك 
الين,  اأون  واالإ���س��الم��ي  موبايلي 
لي�سبح اأول بنك حكومي اإ�سالمي يف اليمن يطلق 
للعمالء  تتيح  والتي  الين,  اأون  االإ�سالمي  خدمة 
توا�ساًل  امل�رصفية,  العمليات  من  العديد  تنفيذ 
االإ���س��الم��ي  ك���اك  ال��ت��ي يحققها  م��ع االإجن�����ازات 
ال�سريفة  واكبة  التي  املا�سية  ال�سنوات  طيلة 
متميز  بطابع  وام��ت��ازت  اليمن,  يف  االإ���س��الم��ي��ة 
االإ�سالمية,  امل�رصفية  اخلدمات  تقدمي  يف  وفريد 
كما ي�ستطيع العميل عرب خدمة الزاجل موبايلي 
اأ�سعار  على  واالط��الع  ح�ساباته,  عن  اال�ستعالم 

ال�����رصف, و���س��داد ال��ف��وات��ري )ك��ه��رب��اء- م��اء- 
اإنرتنت adsl( و�رصاء كروت اخلد�س, وغريها 
م���ن اخل���دم���ات ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا ك���اك االإ���س��الم��ي 

لعمالئه.
هذا  اإن  م�����رصيف  ���رصح م�سدر  ال�����س��دد  وب��ه��ذا 
ممثلة  االإ�سالمي  كاك  اإدارة  رعته  ال��ذي  النجاح 
التنفيذي,  املدير  املح�سار  االأ�ستاذ/ح�سني  يف 
ومب�ساندة خمتلف اإدارات كاك االإ�سالمي, وكاك 
بنك, و�سواًل اإىل خدمة االإ�سالمي اأون الين, يوؤكد 
فريق  �ساكرًا  امل�����رصيف,  ال�سوق  يف  البنك  ق��درة 

العمل الذي اأجنز اخلدمتني, وهم: 

ماجد القربي
فواز ال�سمري
ن�رص ال�رصيف
�سامد غوبر

يحي اخلطيب
حممد ال�سخيمي
حممد الهمداين

فروعنا  عرب  تتما  اخلدمتني  اأن  بالذكر  اجلدير 
وح�سب ال�سوابط  اخلا�سة.

كاك الإ�شالمي يد�شن خدمتي   
لين" اأون  م�بايلي" و"الإ�شالمي  "الزاجل 

zajelmobily@gmail.com  :للتواصل معنا بأي مقرتح أو مالحظة عرب اإليميل التالي
Alzajel.mobily@cacbank.com.ye  :او اإليميل املخصص للشركات

الزاجل موبايلي إحدى خدمات كاك اإلسالمي في الجمهورية اليمنية تتيح للعمالء مجموعة من الخدمات التي 

يحتاجها العمالء بشكل متكرر.

ماء-  )كهرباء-  الفواتير  وسداد  الصرف,  أسعار  على  واالطالع  حساباتك,  عن  االستعالم  تستطيع  الزاجل  عبر 

إنترنت lsda( وشراء كروت الخدش, وغيرها من الخدمات التي يقدمها كاك اإلسالمي لعمالئه.

أخبار البنك
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م�ؤ�ش�شتا التم�يل والتنمية الدوليتان

م�ؤ�ش�شة التم�يل الدولية بالإنكليزية: )International Finance Corporation(  هي 
اأحد اأع�شاء جمم�عة البنك الدويل تعنى بالتعامل مع القطاع اخلا�س, وهي م�ؤ�ش�شة 

عاملية لال�شتثمار وتقدمي امل�ش�رة, وهي ملتزمة بت�شجيع امل�شاريع امل�شتدامة يف البلدان 
النامية الأع�شاء بها, والتي تتميز بفائدتها القت�شادية, و�شالمتها املالية والتجارية, 

وا�شتدامتها بيئيًا واجتماعيًا. 

International  إنترناشيونال

ج��ي��دة  امل�������س���ورة  ت���ق���دمي   _  4
القطاع  ي��ك��ون  ال  عندما  النوعية 
على  ق������ادرًا  اأو  راغ���ب���ًا  اخل���ا����س 

تقدميها.
اأج��ل  م��ن  امل���ع���ارف  ت��ب��ادل   -  5
للقطاع  الناجح  اال�ستثمار  تعزيز 
باالأعمال  املبادرة  وروح  اخلا�س, 
االأعمال  بيئات  وتعزيز  اخلا�سة, 

التجارية.
الأف�سل  ال��ك��ام��ل  االإدم�����اج   -  6
واالجتماعية,  البيئية,  املمار�سات 
اإدارة  ب���ن���ظ���ام  امل��ت��ع��ل��ق��ة  وت���ل���ك 

ال�رصكات يف جميع االأعمال. 
باال�ستجابة  نت�سم  واأن   -  7
الح����ت����ي����اج����ات ت����ل����ك ال����ب����ل����دان 
يف  املتعاملة  اخلا�سة  والقطاعات 

التوقيت املالئم.

م�ؤ�ش�شة التنمية الدولية
للتنمية  ال��دول��ي��ة  املوؤ�س�سة  متثل 
ال���دويل  ال��ب��ن��ك  ذراع   )IDA(
ال����ذي ي��ق��وم مب�����س��اع��دة ال��ب��ل��دان 
االأك����رث ف��ق��را يف ال��ع��امل, وت��ه��دف 
التي  للتنمية  ال��دول��ي��ة  املوؤ�س�سة 
اإىل   1960 ع�����ام  يف  ان�������س���ئ���ت 

الفقراء من خالل:  اأعداد  تخفي�س 
منح  ف��ائ��دة,  ب��دون  قرو�س  تقدمي 
النمو  ت��ع��زي��ز  ت�ستهدف  ل��ربام��ج 
االقت�سادي, تخفيف حدة التفاوت 
االأح��وال  حت�سني  امل�ساواة,  وعدم 

املعي�سية لل�سعوب.

التكامل مع البنك الدويل
للتنمية  ال��دول��ي��ة  املوؤ�س�سة  تكمل 
ع���م���ل ال���ب���ن���ك ال�������دويل ل��الإن�����س��اء 
االآخ��ر  االإق��را���س  ف��رع   � والتعمري 
يقدم  ال��ذي   � ال���دويل  للبنك  التابع 
خدماته  الدخل  املتو�سطة  للبلدان 
اال����س���ت�������س���اري���ة وت���ل���ك امل��ت��ع��ل��ق��ة 
ونالحظ  الراأ�سمايل.   باال�ستثمار 
لالإن�ساء  ال��دويل  البنك  موظفي  اأن 
اأن��ف�����س��ه��م موظفو  ه���م  وال��ت��ع��م��ري 
املوؤ�س�سة الدولية للتنمية, حيث اأن 
هاتني املوؤ�س�ستني لهما نف�س املقر 
ويقومان بتقييم م�رصوعات بنف�س 
ال��درج��ة م��ن امل��ع��اي��ري امل��ت�����س��ددة. 
للتنمية  الدولية  املوؤ�س�سة  ومتثل 
اأحد اأكرب م�سادر امل�ساعدة املقدمة 
البالغ  فقرًا  العامل  بلدان  اأ�سّد  اإىل 
يوجد  وال��ت��ي  ب���ل���دًا,   81 ع��دده��ا 

منها 40 بلدًا يف اأفريقيا.املوؤ�س�سة 
م�سدر  اأك��رب  هي  للتنمية  الدولية 
واح����د الأم�����وال اجل���ه���ات امل��ان��ح��ة 
ل��ت��م��وي��ل اخل���دم���ات االج��ت��م��اع��ي��ة 
فقرا.  االأ�سد  البلدان  يف  االأ�سا�سية 
الدولية  التنمية  موؤ�س�سة  وتقوم 
ب���اإق���را����س االأم������وال )م���ا ُي��ع��رف 
مي�رصة.  ب�����رصوط  ب��االع��ت��م��ادات( 
موؤ�س�سة  اعتمادات  اأن  يعني  وهذا 
التنمية الدولية ُتقدم بدون فوائد, 
ومت��ت��د ف���رتة ال�����س��داد اإىل م��ا بني 
فرتة  ت�سمل  �سنة   40 اإىل   35
ومنذ  �سنوات.   10 مدتها  �سماح 
جمموع  قيمة  بلغت  عملها,  ب��دء 
ال��ت��ي قدمتها  االع��ت��م��ادات وامل��ن��ح 
دوالر  م��ل��ي��ار   161 امل��وؤ���س�����س��ة 
اأم���ري���ك���ي, ك��م��ا ب��ل��غ م��ت��و���س��ط ما 
تقدمه �سنويًا يف ال�سنوات االأخرية 
زهاء 7-9 باليني دوالر اأمريكي, 
وي��ت��م ت��وج��ي��ه اجل����زء االأك����رب من 
اإىل منطقة   ,% 50 نحو  اأي  ذل��ك, 

اأفريقيا.

وت��وؤم��ن ب���اأن ال��ن��م��و االق��ت�����س��ادي 
ال�سليم هو املفتاح لتخفي�س اأعداد 
تنمية  على  يقوم  بحيث  ال��ف��ق��راء؛ 
اخلا�سة  بامل�ساريع  املبادرة  روح 
القطاع  يف  ال��ن��اج��ح  واال���س��ت��ث��م��ار 
توفر  ب�رصورة  وتوؤمن  اخلا�س؛ 
يزدهر  لكي  م��وات��ي��ة  اأع��م��ال  بيئة 
ال���ق���ط���اع اخل����ا�����س وي�������س���اه���م يف 
املعي�سية.  النا�س  اأح��وال  حت�سني 
حت�سني  م��وا���س��ل��ة  اإىل  وت�����س��ع��ى 
اأدائ����ه����ا م���ن خ����الل اال���س��ت��ج��اب��ة 
ال�������رصي���ع���ة ل���ل���ع���م���الء, وت����ب����ادل 
خرباتها.   من  والتعلم  جناحاتها, 
وت��ل��ت��زم وت��ع��م��ل ب��ج��ه��د م��ن اأج��ل 

حتقيق املبادئ التالية:
امل��خ��اط��ر  غ���م���ار  خ���و����س   _  1
املدرو�سة التي ال ي�ستطيع القطاع 

اخلا�س خو�سها مبفرده.
نحو  على  الفر�س  اإت��اح��ة   _  2
والقطاعات  ال��ب��ل��دان  يف  جتريبي 
اجلديدة, لتعظيم االأثر االإي�ساحي 

والدور التحفيزي للم�ساريع.
تنمية  خ��الل  م��ن  االب��ت��ك��ار   -  3
تلبي  ج���دي���دة  وخ���دم���ات  اأدوات 
احتياجات العمالء ب�سورة اأف�سل.

معمر قا�شم حجر
مدير مكتب البنك مبحافظة اإب
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د�شن مكتب دار�س )كاك بنك( تركيب منظ�مة �شم�شية حديثة 
ومتكاملة تغطي احتياجات املكتب من الطاقة الكهربائية ب�شكل 

كلي ع��شًا عن ال��شائل ال�شابقة وا�شتنزاف املحروقات. 
التي  الإجن���ازات  مع  ت�اكبًا  ال�شم�شية  املنظ�مة  تد�شني  ياأتي 
يحققها كاك بنك و�شعيه الدائم نح� حتقيق الر�شاء لدى عمالئه 

على مدار ال�شاعة. 

البنك ي�شاهم يف عالج اطفال مر�س ال�شرطان

تد�شني منظ�مة �شم�شية 
متكاملة

مكتب دارس

  رحالة مين السالم والعطاء

يف اإطار دعم املجال الإن�شاين, �شاهم كاك بنك يف دعم �شريحة الأطفال امل�شابني مبر�س 
ال�شرطان, حيث منح كاك بنك كابينة حت�شري اجلرع الكيميائية ملركز �شرطان الأطفال 
مب�شت�شفى الك�يت اجلامعي كمنحة جمانية للمركز بالتعاون مع فريق رحالة مين ال�شالم 

والعطاء.
اجلدير بالذكر �شعى كاك بنك الدائم وم�شاهماته املت�ا�شلة يف دعم الأعمال اخلريية, 

حر�شًا منه على الدفع امل�شتمر لعجلة التنمية لهذا ال�طن الغايل.

Bank News أخبار البنك



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

Congratulations

Condolences

تهانينا

تعازينا

الأخ/ علي عبدالعزيز الك�كباين - �شركة 
ارتزاقه  مبنا�شبة   - �شنعاء  ف��رع   - وال�شيانة  الأم��ن 

مب�ل�د اأ�شماه " اأ�شرف ".. تهانينا واألف مربوك.

�شابط   - املرا�شبي   حممد  م�شطفى  الأخ/ 
 " اأ�شماها  ارتزاقه مب�ل�دة  - مبنا�شبة  بغداد  فرع  اأمن 

مالك" تهانينا واألف مربوك.

اإدارة  م���ظ��ف  النعيمي   -  ع�شاج   / الأخ 
ال�شكرتارية  مبنا�شبة زفافه ودخ�له القف�س الذهبي.. 

تهانينا واألف مربوك.

فرع  م�ظف   - ال�شروري  حم�د  و�شام  الأخ/ 
"�شماء"..  اأ�شماها  مب�ل�ده  ارتزاقه  مبنا�شبة  �شنعاء- 

تهانينا واألف مربوك.

الأخ/ نبيل ال�شعدي - م�ظف فرع �شنعاء - مبنا�شبة 
ارتزاقه مب�ل�د اأ�شماه "ا�شك�د".. تهانينا واألف مربوك.

الأخ/ علي الن�شي - رئي�س ق�شم الفروع - مبنا�شبة 
ارتزاقه مب�ل�د اأ�شماه "ي��شف".. تهانينا واألف مربوك.

ال�شركات  اإدارة  م��دي��ر   - حن�شل  ه��الل  الأخ/ 
"جمال"..  اأ�شماه  مب�ل�د  ارتزاقه  مبنا�شبة  التجارية- 

تهانينا واألف مربوك.

ح��از األخ/ عمار عبداهلل القفيلي على لق��ب الموظف المثالي 
لش��هر نوفمب��ر 2015 )الف��رع الرئيس��ي( بعد تص��دره أعلى 
درج��ات تقيي��م األداء وفق اآللي��ة المتبعة ل��دى إدارة الفرع.

باأحر  امل�شرفية  حترير  وهيئة  البنك  قيادة  تتقدم  وقدره  اهلل  بق�شاء  م�ؤمنة  بقل�ب 
التعازي واأ�شدق امل�ا�شاة القلبية اإىل:

 الأخ/ عمار عبدالرحمن ال�شرجبي - رئي�س نقابة م�ظفي البنك - ل�فاة املغف�ر له باإذن اهلل تعاىل "خاله".

تعاىل "عمه". اهلل  ب����اإذن  ل��ه  امل��غ��ف���ر  ال��رتوي��ج - ل���ف��اة  ق�شم  رئ��ي�����س    - ال�شياغي  م��ع��اذ  الأخ/   

 الأخ/  حممد عبد ال�هاب اأب� حل�م -  م�ظف اإدارة الأفراد - ل�فاة املغف�ر له باإذن اهلل تعاىل "اأخ�ه".

تعاىل "اأخ�ه". اهلل  ب��اإذن  له  املغف�ر  البطاقات - ل�فاة  مركز  اإدارة  م�ظف    - دلل  حممد  الأخ/   

تعاىل "والدته". اهلل  باإذن  لها  املغف�ر  �شنعاء- ل�فاة  فرع  م�ظف    - هزاع  عبده  يا�شني  يا�شر  الأخ/   

 الأخت/ رباب يا�شني عبده هزاع - م�ظفة يف اإدارة الفروع - ل�فاة املغف�ر لها باإذن اهلل تعاىل "والدتها".

تعاىل "والده". اهلل  ب��������اإذن  ل����ه  امل����غ����ف�����ر  ال���������ش����ربي  - ل������ف�����اة  ع���ل���ي  الأخ/�����ش����ل����ي����م   

 الأخ/ خالد احلاج -  مدير اإدارة ال�شركات لكاك ال�شالمي - ل�فاة املغف�ر له باإذن اهلل تعاىل "عمه".

تعاىل "ابنه". اهلل  ب����اإذن  ل��ه  امل��غ��ف���ر  - ل���ف��اة  ت��ع��ز  ف���رع  م���ظ��ف    - ملجيد  ع��ب��دا  ع��دن��ان  الأخ/   

وابنه". تعاىل "زوجته  اهلل  ب��اإذن  لهما  املغف�ر  - ل�فاة  اجل���دة  اإدارة   - ال�شروري  عبداخلالق  الأخ/   

 الأخ/ خالد القطيلي - رئي�س ق�شم اخلدمات الإدارية بكاك ال�شالمي - ل�فاة املغف�ر له باإذن اهلل تعاىل "اخ�ه".

�شائلني اهلل تعاىل اأن يتغمدهم ب�ا�شع رحمتِه واأن ُيدخلهم ف�شيح جناته واأن ُيلهم اأهلهم 
وذويهم ال�شرب وال�شل�ان واإنا هلل واإنا اإليه راجع�ن. 

الَِّذيَن إَِذا أََصابَْتُهم 

ِصيَبٌة َقالُواْ إِنَّا ِلّلِه َوإِنَّا  مُّ

إِلَْيِه رَاِجعوَن




