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  من�صر �صالح القعيطي
رئي�س جمل�س الإدارة 

حوار صحفي

القعيطي يدعو إلعادة النظر في التشريعات وكيفية 
اإلشراف على األنشطة المالية والمصرفية عالميًا

مع  �صحفيًا  ح���وارًا  االقت�صادية  البيان  جملة  اأج���رت 
جمعية  رئ��ي�����س  القعيطي-  ���ص��ال��ح  من�رص  االأ���ص��ت��اذ/ 
الت�صليف  بنك  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  اليمنية  امل�صارف 
اأهمية  ع��ن  فيه  بنك"،حتدث  "كاك  ال��زراع��ي  ال��ت��ع��اوين 
تعزيز العالقات ال�رصق اأو�صطية االفريقية – االروربية، 
واال�ص�س  الت�رصيعات  يف  النظر   اإع��ادة  ���رصورة  وراأي 
على  االإ����رصاف  وكيفية  ب��ازل  معايري  يف  وكذلك  القائمة 
عازيًا  واأم��ريك��ا،  اأورب��ا  يف  وامل�رصفية  املالية  االن�صطة  
اأوامر  اإىل  املنطقة  من  االأجنبية  البنوك  بع�س  ان�صحاب 
ال��دول  داع��ي��ا  دول��ه��ا.  حكومات  ع��ن  ���ص��ادرة  �صيا�صية  
العربيه ايل ار�صاء اال�صتقرار ال�صيا�صي واالأمني، متطلعا 
واحلذر.  احليطة  �صيا�صة  اتباعية  يف  البنك  ا�صتمرار  اإيل 

امل�رصفية تعيد ن�رص احلوار:

كيف تقومون  التعاون الأوربي – العربي حاليا  وما 
ال�صبل ايل تعزيزه؟

  الي���زال ال��ت��ع��اون االأورب����ي – ال��ع��رب��ي غ��ري م�صتغل 
لتعاون  تتوافر جماالت وا�صعة  املتاحة يف وقت  للقر�س 
امل�صرتك بني منطقة ال�رصاق االو�صط و�صمال اإفريقيا من 
جهة والقارة االأوربية من جهة اأخرى،وقد بحثت القمة 
التي  التحوالت  العام  لهذا  الدولية  العربية  امل�رصفية 
املتحدثني  فتطرق جميع  املجال،   هذا  يف  تطراأ  ميكن مت 
خالل القمة اإيل اأهمية تعزيز العالقات ال�رصق اأو�صطية- 

باإمكانية  التامة  ثقتهم  مبدين  االأورب��ي��ة    – االفريقيه 
ح�صول ذلك خالل املرحلة املقبلة.

العاملية  املالية  الأزم���ة  على  �صنوات   5 م��رور  بعد 
املالية  الإ���ص��اح��ات  اإج����راء  مبطالبة  وال��ت��ك��رار 
تلك  م��ن  حتقق  م��ال��ذي  والتنظيمية  والت�صريعه 
يتحقق  اإن  كاأولويه  املفرو�س  وم��ا  الإ���ص��اح��ات؟ 

للو�صول اإىل النتعا�س القت�صادي؟
التي  العاملية  املالية  االأزم��ة  وتبعات  تداعيات  الت��زال    
على  ب��ظ��الل��ه��ا  ت��ل��ق��ي   2008 ع���ام  يف  ال���ع���امل  ���رصب��ت 
اىل  امللحة  احلاجة  وبالتايل  الدولية،  املالية  التعامالت 
اإعادة النظر يف الت�رصيعات واالأ�ص�س القائمة والتي يجب 
ان تكون عادلة وتاأخذ باالعتبار م�صالح الدول املختلفة، 
جيد  ب�صكل  تطبق  مل  1و2و3  ب���ازل  معايري  ان  حتى 
هي  املالية،وبالتايل   2008 اأزم��ة  مع  تطبيقها  لتزامن 
اأي�صا حتتاج اإىل اإعادة نظر.كما اأن من ال�رصوري  اإعادة 
املالية  االن�صطه  على  والرقابة  االإ�رصاف  كيفية  النظر يف 
وامل�رصفية يف اأوروبا واأمريكا عموما وحتديدا يف جمال 

ا�صتحداث اأدوات وم�صتقات ماليه.

املاحظ اإن هناك العديد من امل�صارف الجنبيه التي 
العربية    املنطقة  اأ�صواق  من  اخلروج  اإىل  اإما  تعمل 
ذلك؟ اإىل  تنظرون  كيف   ، فيها  ح�ص�صها  خف�س  اأو 

  بالفعل  لقد ان�صحبت بع�س البنوك االجنبية  العريقة 
حكومات  ع��ن  ال�����ص��ادرة  امل��ح��اذي��ر  ب�صبب  املنطقة  م��ن 
قيامها  ج��راء  تخ�رص  مل  وه��ي  اإليها  تنتمي  التي  ال��دول 
باالإعمال امل�رصفية، اإمنا االأمر يعود اإىل اأوامر �صيا�صية 
تطلب منها االنكفاء على ح�صاب  ا�صتثماراتها يف الدول 
النامية �صواء يف املجال امل�رصيف اأو املجاالت اال�صتثمارية 
االأخرى . لذا يجب علينا  كعرب اإن نبحث عن �صبل توؤدي 
االأول  اجل��اذب  كونه  واالأمني  ال�صيا�صي  اال�صتقرار  اإىل 
لال�صتثمار خ�صو�صا اإن الفر�صه متاحا اإمامنا وان حجم 
اأوربا ت�صل اإيل  معامالت ال�رصاكة التجارية القائمة مع 
200 مليار دوالر �صنويا وهذا رقم كبري علينا ا�صتثماره 

ب�صكل جيد.

الأ�صواق  يف  للتو�صع  بنك  كاك  يف  النية  لديكم  هل 
المريكية  والوربية؟

معدالت  على  االإم��ك��ان  ق��در  احل��ف��اظ  يف  حاليا  ن��رك��ز    
التطور التي حققها م�رصفنا برغم الظروف االقت�صادية 
جنى  حيث  اليمن،  بها  متر  التي  ال�صعبة  وال�صيا�صية 
خالل عام 2013 ارباحا و�صلت اىل 45 مليون دوالر 
نتطلع  لذلك  ونظيفة  اآمنة  ائتمانية  على حمفظة  حمافظا 
نف�صها  ال�صيا�صة  يف  اال�صتمرار  اإىل  املقبلة  املرحلة  خالل 

القائمة على احليطة واحلذر.

يف حوار مع جملة البيان القت�صادية
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لشهر  المثالي  الموظف  لقب  على  الحضرمي  المجيد  عبد  أحمد  قيصر  األخ/  وحصل 
يونيو 2014م، في فرع الزبيري، بعد نيله أعلى درجات تقييم األداء واإلنجاز المعمول 

بها لدى الفرع.

وحصلت األخت/ حنان سعد عروه على لقب الموظف المثالي في إدارة العمليات الدولية 
عن قسم االعتمادات المستندية وبوالص التحصيل، بعد حصدها أعلى درجات تقييم 

حسن األداء والتدريب وسرعة التعامل وحسن المعاملة المعمول بها لدى اإلدارة.

حاز األخ/أحمد سلطان الحمادي، ضابط ائتمان أول - إدارة الشركات التجارية والمؤسسات، 
للسنة  األول  للربع  والمؤسسات  التجارية  الشركات  إدارة  المثالي في  الموظف  لقب  على 

2014م، بعد حصوله على أعلى معدالت تقييم األداء المعمول بها لدى اإلدارة.

وحصلت األخت/نصره يحيى المحنش، ضابط أول متابعة بإدارة 
المثالي  الموظف  لقب  على  الخاصة،  والتعامالت  المتابعة 
2014م، بعد نيلها أعلى درجات تقييم  للربع األول  باإلدارة 
األداء وتقديرًا اللتزامها الوظيفي وسرعة إنجازها لألعمال 
الموكلة إليها بجدارة وحسن التعامل الجيد مع زمالئها في 

اإلدارة.

وحصلت األخت/ سمر عامر، مسؤول خدمة عمالء فرع المحويت، على شهادة شكر وتقدير  
األخوي  وتعاونها  لجهودها  نظرًا  المحويت  منطقة  اليمنية  االقتصادية  المؤسسة  من 

الصادق مع العمالء والمتعاملين مع البنك من العاملين بالمؤسسة. 
الخاصة باألخت سمر عامر،  الثانية من األعمال الشعرية  ناحية أخرى صدرت المجموعة  من 

حملت عنوان »ذكرى من رماد الغروب«.

وحصلت األخت/ أحالم لطف المحفدي على لقب الموظف المثالي لشهر مارس 2014م 
بفرع الزبيري بعد نيلها أعلى درجات تقييم األداء المعمول بها لدى الفرع.

وحاز األخ/ رضوان عبد اهلل األكوع  على لقب الموظف المثالي بفرع الزبيري لشهر مايو 
2014م بعد حصوله على أعلى درجات تقييم األداء المعمول بها لدى إدارة الفرع.

وحصل األخ/محمد عارف الشرجبي  على لقب الموظف المثالي  بقسم الحواالت الخارجية بإدارة العمليات 
الدولية، بعد حصوله على أعلى درجات تقييم العمل وحسن األداء المعمول بها لدى اإلدارة. 

عام  من  الثاني  للربع  المثالي  الموظف  لقب  على  كريتر(  بفرع  )الموظفة  غازي  األخت/سريه  وحازت 
2014م، بعد فوزها بأعلى درجات تقييم األداء وحسن اإلنجاز واالنضباط المعمول بها لدى إدارة الفرع.

مثاليون
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نتائج تحصيالت وحده الفوترة والمطابقة لمنتجات 
البنك للنصف السنوي من 2014م

ر�صم بياين لتح�صيات منتجات البنك من 1/1/ اإىل30-6-2014م 

العمليات  ب���اإدارة  واملطابقة  الفوترة  وح��ده   - وال��ف��وت��رة  املرتبات  ق�صم  اأو���ص��ح   
املركزية نتائج تقرير حركة حت�صيالت الن�صف ال�صنوي لعام 2014م عرب منتجات 
E BANKING- كاك موبايلي" للجهات  ب�"مكاتب �صباب -  البنك اخلا�صة 

املتعاملني معها كل من/
  MTN رصكه�- ADSL  NET-رصكه مين موبايل –املوؤ�ص�صة العامة لالت�صاالت�
للكهرباء)االأمانة  العامة  املوؤ�ص�صة   - للمياه  العامة  فون-املوؤ�ص�صة  �صباء  �رصكه   -
اأب(  ،منطقه  الرابعة  املنطقة  الثالثة-  الثانية-املنطقة  –املنطقة  االأوىل  :املنطقة 
اإن اإجمايل مبالغ  وقال االأخ/ف��وؤاد عبداهلل العاقل- رئي�س وحده الفوترة واملطابقة 
حت�صيالت الن�صف ال�صنوي لعام 2014م  للجهات املرتبطة باخلدمة مبلغ وقدره 

التايل: النحو  على  مو�صحة  ريال   1،211،679،539.17

واأكد اأن ن�صبة الزيادة يف منو حركات ومبالغ التح�صيات، مقارنة للفرتة نف�صها من العام املا�صي 2013م، بلغت 
50% ومببلغ 402،845،684.76  ريال، على النحو التايل:

المبلغ اسم الجهة م

634,874,867.54 �صركه مين موبايل 1
234,292,631.97 مين نت 2
110,086,766.14 املوؤ�ص�صة العامة لات�صالت 3

89,234,036.23 MTN صركه� 4

47,098,463.86 �صركه �صباء فون 5

79,158,679.97 الكهرباء 6

16,934,093.46 املوؤ�ص�صة العامة للمياه 7

1,211,679,539.17 االجمالي العام

نسبه النمو 2014م 2013م اسم الجهة م

%36 634,874,867.54 465,647,355.00 �صركه مين موبايل 1
%255 234,292,631.97 65,969,263.49 مين نت 2
%20 110,086,766.14 91,889,202.16 املوؤ�ص�صة العامة لات�صالت 3

%74 89,234,036.23 51,385,235.33 MTN صركه� 4

%24 47,098,463.86 37,858,533.99 �صركه �صباأ فون 5

0.00 79,158,679.97 79,293,921.60 الكهرباء 6

%01 16,934,093.46 16,790,342.84 املوؤ�ص�صة العامة للمياه 7

1,211,679,539.17 808,833,854.41 اإلجمالي العام
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االإدخ���ار  حملة  فعاليات  رع��اي��ة  يف  البنك  ���ص��ارك 
واال�صتثمار �صمن االأ�صبوع العاملي ملالية االأطفال 
لالأمومة  االأع��ل��ى  املجل�س  نظمها  التي  وال�صباب 
والطفولة ب�صنعاء، بالتعاون مع كاك بنك ومنظمة 
الرتبية  ووزارة  العاملية  وال�صباب  االأطفال  مالية 

والتعليم ووزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات. 
ختامها  حفل  يف  ���ص��ارك  التي   - احلملة  وت��ه��دف 
االأ���ص��ول  د.ع��ب��دال��رزاق  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر 
ووزير ال�صوؤون االجتماعية والعمل د. اأمة الرزاق 
علي حمد، واالأخ علي احلامدي نائب وزير الرتبية 
املجل�س  ممثلة  ح��م��اد  اأف����راح  واالأخ����ت  والتعليم 
جانب  باليمن،ومن  والطفولة  ل��الأم��وم��ة  االأع��ل��ى 
التنفيذي  الرئي�س  با�صا  �صاح  االأ���ص��ت��اذ/  البنك 
حول  وال�صباب  الطالب  توعية  اإىل  تهدف  للبنك- 
الفعلية  القيمة  ح��ول  التوفري  وم��ه��ارات  االإدخ���ار 
اأموالهم  الإدارة  العملي  بالفهم  وتزويدهم  للنقود 

وم�����رصوف��ات��ه��م واط��الع��ه��م ع��ل��ى بع�س ج��وان��ب 
وتفا�صيل العمل امل�رصيف بالبنك.  

وت�صمنت فعاليات احلملة اأن�صطة وبرامج توعوية 
لتوعية  وال��ب��ن��وك  امل���دار����س  اإىل  م��ي��داين  ون����زول 

الطالب والطالبات حول الو�صائل املثالية لالإدخار 
واملفاهيم االأ�صا�صية لقيم االإدخار واأنواعه وكيفية 
ال�صخ�س  م�صتقبل  على  واأث��ره  تطبيقه يف حياتنا، 

اأيًا كان عمره. 

بمشاركة وزيري التربية والتعليم والشؤون االجتماعية والعمل والرئيس التنفيذي للبنك

البنك يرعى  حملة اإلدخار واالستثمار بصنعاء ضمن 
األسبوع العالمي لمالية األطفال والشباب
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صدور قانون الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة 
بين البنك والصندوق العربي لإلنماء

 �صدر القانون رقم )23( ل�صنة 2014م ب�صاأن املوافقة على اتفاقية القر�س 
والزراعي  التعاوين  الت�صليف  بنك  بني  2014م   /  1/  28 بتاريخ  املربمة 
وال�صندوق العربي لاإمناء القت�صادي والجتماعي )ب�صفته مديرًا للح�صاب 
اخلا�س( مببلغ )50.000.000( خم�صني مليون دولر اأمريكي للم�صاهمة يف 
الزراعة  جمال  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية  اخلا�س  القطاع  م�صروعات  متويل 

وال�صيد ال�صمكي يف اجلمهورية اليمنية .
اتفاقية  على  املوافقة  ب�صاأن  2014م  ل�صنة   )24( رقم  القانون  �صدر   و 
يف  للم�صاهمة  وال��زراع��ي  التعاوين  الت�صليف  لبنك  املقدم  القر�س  �صمان 
 /28 بتاريخ  املربمة  واملتو�صطة  ال�صغرية  اخلا�س  القطاع  م�صروعات  متويل 
لاإمناء  العربي  وال�صندوق  اليمنية  اجلمهورية  حكومة  بني  م   2014  /1

القت�صادي والجتماعي .

مناقشة ترتيبات إفتتاح فرع البنك بمحافظة ريمة
ناق�س حمافظ رمية علي �صامل اخلظمي يف لقائه اأم�س 
مبمثلي بنك الت�صليف التعاوين والزراعي االإجراءات 
باملحافظة،  البنك  فرع  بافتتاح  اخلا�صة  واخلطوات 
اآل���ي���ات عمله امل��ال��ي��ة وامل�����رصف��ي��ة واخل��دم��ي��ة. وك���ذا 
اإىل  اللقاء تطرق  اأن  �صباأ  اليمنية  االأنباء  وقالت وكالة 
باملحافظة،  البنك  ف��رع  عمل  ب��اإجن��اح  الكفيلة  ال�صبل 
واحتياجات  وامل�رصفية،  البنكية  للخدمات  وتقدميه 

املحافظة من اخلدمات، ال �صيما الزراعية.. موؤكدا اأن 
فرع البنك التعاوين والزراعي �صيكون رافدا اأ�صا�صيا 
ومهما اإىل جانب فرع البنك املركزي يف توفري خمتلف 
باملحافظة،  وامل�رصفية  البنكية  والتعامالت  اخلدمات 
م�صريا اإىل اأنه �صيتم �رصف مرتبات خمتلف اجلهات 
احلكومية واملجال�س املحلية عرب بنك الت�صليف التعاوين 
والزراعي، ف�صال عن التحويالت والتمويالت للربامج 

املحلية،  ال�صلطة  ملوازنات  والراأ�صمالية  اال�صتثمارية 
ومتويل وتنفيذ امل�صاريع ذات الطابع املحلي.

كافة  تقدمي  املحلية  ال�صلطة  ق��ي��ادة  با�صتعداد  ون��وه 
الت�صهيالت لقيادة وم�صوؤويل البنك من اأجل االإ�رصاع 
ملهامه  ومبا�رصته  ممكن  وق��ت  اأق���رب  يف  افتتاحه  يف 
الوطنية يف املجال امل�رصيف يف عموم املحافظات ومنها 

حمافظة رمية النا�صئة.

البنك يخصص 65 مليون دوالر لمشاريع التنمية المستدامة
نائب  اجل��ع��دب��ي،  �صالح  ف��ار���س  االأخ/  اأو���ص��ح 
ال��زراع��ي  االإق��را���س  لقطاع  التنفيذي  الرئي�س 
ا�صرتاتيجية  عمل  خطة  البنك  لدى  اأن  وال�صمكي 
ا�صتثمارية خارجية  تتبنى جذب �رصكات  جديدة 

يف جمال اال�صتثمار الزراعي وال�صمكي.
تنفيذ  ت�صتهدف  اخلطة  ه��ذه  اأن  اجلعدبي  وذك��ر 
امل�صتدامة  وال�صمكية  الزراعية  التنمية  م�صاريع 
ع��ل��ى م���دى ال��ث��الث ال�����ص��ن��وات ال��ق��ادم��ة بتمويل 
ي��ت��ج��اوز ن��ح��و خ��م�����ص��ة و���ص��ت��ني م��ل��ي��ون دوالر 
األ��ف  ع�����رصي��ن  ن��ح��و  وتنفيذ  اإق��ام��ة  وت�صتهدف 
اجلمهورية  اأنحاء  يف  و�صمكي  زراع��ي  م�رصوع  

عمل  فر�صة  ال��ف  وثالثني  خم�صة  ح��وايل  وخلق 
مبختلف  البنك  اأن  اإىل  م�صريًا  املجاالت..  هذه  يف 
�صيا�صة  يتبع  ال��ي��وم  اأ�صبح  وف��روع��ه  قطاعاته 
وقطاعاته  املجتمع  �رصائح  خمتلف  مع  ال�رصاكة 
�صيما  ال  امل�����ص��ت��دام��ة-  التنمية  حت��ق��ي��ق  ب��ه��دف 

الزراعية وال�صمكية.
وال�صمكية  ال��زراع��ي��ة  ال��ق��رو���س  اإن  واأ����ص���اف: 
�صتحظى باأولوية خا�صة يف هذه اخلطة، وذلك من 
خالل منح قرو�س مي�رصة عرب �رصكات اال�صتثمار 
�صمن  املنخرطني  �صواء  وال�صيادين  للمزارعني 
التعاونيات الزراعية وال�صمكية اأو غريهم.. الفتا 

عملية  اأن  اإىل 
التنمية  حتقيق 
ال������زراع������ي������ة 
وال�������ص���م���ك���ي���ة 
امل�������ص���ت���دام���ة 
ت��ت��ط��ل��ب ت��وف��ر 
ع��������ن��������ا���������رص 
م��ت��ن��وع��ة ت��ب��داأ 
ب�����ال�����ت�����دري�����ب 

وتنتهي  واالإر���ص��اد  بالتمويل  ومت��ر  والدرا�صات 
باأعمال التغليف وت�صويق املنتجات.

ردمان ومنال عبده وهبة العزاني يشاركون في دورة 
فحص مستندات االعتمادات

�صارك الأخ/ فايز ردمان والأخت/ منال عبده  والأخت / هبة العزاين، من فرع عدن ،يف دورة فح�س م�صتندات العتمادات التي نظمها معهد 
الدرا�صات امل�صرفية من الفرتة 2014/03/23م اإىل 2014/03/27م مبدينة �صنعاء وفقا للمعيار الدويل رقم 745 .
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البنك يدشن الربط مع شركة »واي« لتسديد الفواتير والشحن 
الفوري عبر  »كاك موبايلي«  بنجاح كبير

�رصكة  م��ع  ال�صبكي  ال��رب��ط  خ��دم��ة  البنك  د���ص��ن 
الفواتري  لت�صديد  النقالة  لالت�صاالت  "واي" 
وال�����ص��ح��ن ال���ف���وري ع���رب ب��اق��ة خ���دم���ات "كاك 
موبايلي" يف اإطار التطوير والتحديث امل�صتمرين 
اللذين يحققهما البنك.وقد مت اإطالق خدمة ت�صديد 
مب�صرتكي  اخلا�صة  الفوري  وال�صحن  الفواتري 

�رصكة واآي عرب كاك موبايلي بنجاح كبري.
واأ�صاد االأ�صتاذ/ �صالح با�صا - الرئي�س التنفيذي 
يوم  اأقيم  ال��ذي  التد�صني  بحفل  كلمته  يف  للبنك، 
اخلمي�س املوافق 2014/6/26 بقاعة مركز 
التدريب امل�رصيف، برعاية االأ�صتاذ/ من�رص �صالح 
بالتطور  اأ�صاد  االإدارة،  جمل�س  القعيطي-رئي�س 
النقال  للهاتف  واي  �رصكة  �صهدته  ال��ذي  الكبري 
والتقنية العالية التي تتميز بها خدماتها، موؤكدًا 
البنك خدمات م�رصفية متميزة وحديثة  اأن لدى 

تلبي طموحات ورغبات عمالء ال�رصكة. موؤكدا اأن 
�صتكون  ال�رصكة  مع  البنك  جتمع  التي  ال�رصاكة 
امل�صرتكة  بالفائدة  تعود  وفاعلة  ج��ادة  ���رصاك��ة 
على عمالئهما. م�صريا اإىل اأن منتج كاك موبايلي 
احلديثة  امل�رصفية  املنتجات  واأب���رز  اأجن��ح  اأح��د 
التي يفاخر البنك بها ويت�رصف بتقدمي خدماتها 
ال�����رصي��ع��ة وف��ق��ا الأح����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات امل�����رصف��ي��ة.
التنفيذي لقطاع  الرئي�س  ومن جانبه رحب نائب 
مع  بال�رصاكة  املرقب  نا�رص  االأ�صتاذ/  االأف��راد 
ال��ذي  ال��ك��ب��ري  ب��ال��ت��ط��ور  م�صيدا  "واي"  ���رصك��ة 
واأهمية  ال�صابقة  الفرتة  خ��الل  ال�رصكة  �صهدته 
موبايلي  كاك  خدمات  اأن  موؤكدا  معها،  ال�رصاكة 
تعترب اإحدى اأجنح االإ�صافات امل�رصفية احلديثة 
والنجاح  التطور  يف  م�رصيف  ب��دور  �صاهمت  التى 
ال��ك��ب��ري ال���ذي ���ص��ه��ده ال��ع��م��ل امل�����رصيف يف البنك 

موؤخرا، نظرًا الأهمية خدمات كاك موبايلي ودقة 
يقدمها  التى  امل�رصفية  العمليات  تنفيذ  و�رصعة 

كاك بنك عرب هذا املنتج.
العام  وعرب اال�صتاذ/ عادل يا�رص - نائب املدير 
اخلدمات  على  للبنك   �صكره  "واي" عن  ل�رصكة 
لعمالئه  يقدمها  التي  املتميزة  النوعية  امل�رصفية 
الكبري  بالتطور  م�صيدا  املحلية  البنوك  ك��اأك��رب 
بالتعاون  الفرتة االخرية، م�صيدًا  الذي �صهده يف 
امل�صرتك بني البنك وال�رصكة ملا فيه م�صلحة عمال 

ال�رصكتني.
امل�صارك  الفريق  تكرمي  احلفل  ختام  يف  وج��رى 
،حيث  واي  و�رصكة  البنك  من  ال�صبكي  الربط  يف 
جرى ت�صليمهم �صهادات تقديرية عرفانا بدورهم 
ال�����ص��ب��ك��ي ب��ني البنك  يف اإجن����اح م��رح��ل��ة ال��رب��ط 

وال�رصكة.
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القعيطي يؤكد استعداد البنك لمنح تسهيالت للشركات 
الصينية الراغبة باالستثمار في اليمن 

رئي�س  القعيطي  �صالح  االأ�صتاذ/من�رص  التقى 
جمل�س االإدارة، بال�صيد/ هو ياووو– م�صت�صار 
االقت�صاد والتجارة بال�صفارة ال�صينية ب�صنعاء 
ال��ث��ال��ث  ال�����ص��ك��رت��ري  �صو�صوجن–  وال�����ص��ي��د/ 
تفعيل  ب��ه��دف  ب��ال��ي��م��ن،  ال�صينية  ب��ال�����ص��ف��ارة 
وكاك  ال�صينية  البنوك  بني  امل�رصيف  التعاون 
موؤخرا  بها  قام  التي  الزيارة  لنتائج  وفقا  بنك 
وف���د ر���ص��م��ي م��ن ال��ب��ن��ك ب��رئ��ا���ص��ة االأ���ص��ت��اذ/ 
�صالح �صادق با�صا الرئي�س التنفيذي للبنك اإىل 
فيها  جرى  والتي  ال�صديقة،  ال�صني  جمهورية 
بنك"  "كاك  ب��ني  ت��ع��اون  اتفاقيات  ع��دة  توقيع 

وبنوك �صينية. 
وه���دف���ت ال����زي����ارة ال���ت���ي ق����ام ب��ه��ا االأ����ص���ت���اذ 
االأخ���وي���ن/ مب��ع��ي��ة  االإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 

م�����ص��ط��ف��ى ع���ب���ده اأح���م���د ���ص��ل��ط��ان، م�����ص��ت�����ص��ار 
عبداجلليل  وجن��ي��ب  االإدارة،  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
احل������م������ريي، �����ص����اب����ط ال�����ع�����الق�����ات ال����دول����ي����ة

ال��ع��الق��ات  ت��ط��وي��ر  يف  ال��ب��ن��ك  دور  ت���اأك���ي���د  اىل 
امل�����رصف��ي��ة م��ع ال�����ص��ني وم��ن��اق�����ص��ة ال��ع��دي��د من 

امل���وا����ص���ي���ع ال���ت���ي ت��ه��م اجل���ان���ب���ني، وال��ع��الق��ة 
ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة واالق���ت�������ص���ادي���ة ل��ل��ب��ل��دي��ن ع��م��وم��ا 
اليمن  بنك يف  ل��ك��اك  ال��ري��ادي  امل�����رصيف  وال����دور 
املحلي. االقت�صاد  لدعم  خدمات  من  ومايقدمه 
خ��الل  القعيطي  من�رص  االأ���ص��ت��اذ  وا���ص��ت��ع��ر���س 
اللقاء، نبذة خمت�رصة عن تاريخ كاك بنك ودوره 
يف جمال التمويالت الزراعية وال�صمكية والن�صاط 

امل�رصيف والتجاري ال�صامل ، وتاأكيده عن �صعادته 
اأي  ال�صفارة والرتحيب بهم يف  اأع�صاء  ال�صتقبال 
ا�صتعداد  البنك،موؤكدا  بزيارة  فيه  يرغبون  وقت 
لل�رصكات  ال��الزم��ة  الت�صهيالت  الإع��ط��اء  ال��ب��ن��ك 
ال�صينية الراغبة بالعمل واال�صتثمار يف اليمن من 
ومتينة  فعالة  تعاون  عالقات  وتوطيد  بناء  اأج��ل 

معها.

البنك يرعى حفل تكريم أوائل طالب مدرسة سيف بن ذي يزن 
بثاني أكبر مديريات سقطرى

����ص���ارك ال��ب��ن��ك يف رع���اي���ة ح��ف��ل ت��ك��رمي اأوائ����ل 
مبديرية  ي���زن،  ذي  ب��ن  �صيف  م��در���ص��ة  ط���الب 
اأرخبيل  حمافظة  مديريات  اأك��رب  ث��اين  قلن�صية 
مبقر  2014/04/22م  يف  ���ص��ق��ط��رى، 
املديرية  عام  اأمني  من   كل  وبح�صور  املدر�صة، 
رئي�س  و  والتعليم  الرتبية  مكتب  ع��ام  مدير  و 
هام�س  على  ج��ري  و  باملدر�صة.  االآب���اء  جمل�س 

احل���ف���ل  ت���وزي���ع ج���وائ���ز م��ق��دم��ة م���ن ال��ب��ن��ك.
البنك  ف���رع  م��دي��ر  م��ع��ي��اد  االأخ حم��م��د  واأل���ق���ى 
خاللها  من  ق��دم  احلفل  راع��ي  كلمة  باملحافظة 
اأن�صطة البنك ومايقدمه من  �صورة موجزة عن 
التوعية  و���رصورة  وتنموية،  م�رصفية  خدمات 
وتطور  تقدم  يف  ودوره  التعليم  باأهمية  العامة 
م��ردودًا  حققت  الرعاية  اأن  موؤكدًا  املجتمعات، 

باعتباره  املحافظة،  قيادة  لدى  جيدا  وانطباعا 
اأول حفل يقام يف  مديرية قلن�صية، والذي  اأدخل 
اأجواء من الفرحة وال�صعادة يف نفو�س التالميذ 
وب��ذل  التناف�س  روح  ان��ت��ه��اج   على  و�صجعهم 
جيل  بناء  بهدف  العلمي   التح�صيل  يف  اجلهد 
ب�صورة  والنا�صئة  الوليدة  املحافظة  هذه  يخدم 

خا�صة واليمن ب�صكل عام. 
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نيويورك : الرئيس التنفيذي يتسلم جائزة اليمن 
لمالية األطفال والشباب

شركة الويسترن يونيون تدرب وكالء كاك بنك على اإلجراءات 
السليمة لتنفيذ الحواالت

التنفيذي  الرئي�س  با�صا،  �صادق  �صالح  االأ�صتاذ  ت�صلم 
ب�صفته  وال�صباب  االأط��ف��ال  ملالية  اليمن  ج��ائ��زة  للبنك، 
والطفولة  لالأمومة  االأعلى  املجل�س  مع  الرئي�صي  ال�رصيك 

نيابة عن قيادة البنك.
اخلتامية  القمة  هام�س  على  اجلائزة  البنك  منح  ومت  هذا 
ملالية االأطفال وال�صباب التي انعقدت يف مقر االأمم املتحدة 
التنفيذي �صالح  الرئي�س  البنك  عن  بنيويورك وح�رصها 
با�صا وم�صت�صار رئي�س جمل�س االإدارة م�صطفى �صلطان.

للجمعية  االحتفالية  الفعاليات  يف  البنك  وفد  �صارك  كما 
الرابع  بالعيد  االحتفاالت  مبنا�صبة  االأمريكية  اليمنية 

والع�رصين  للوحدة اليمنية املباركة.

عقدت �رصكة وي�صرتن يونيون ور�صة العمل ال�صنوية 
كاك  املتعاقدين مع  )ال�رصافني(  بالوكالء  اخلا�صة 
"اعرف وكيلك" وذلك يوم االأحد   بنك  حتت عنوان 

املوافق 8 يونيو  بفندق تاج �صباأ ب�صنعاء.
و�صارك يف الور�صة من جانب البنك االأ�صتاذ / حممد 
العمليات  لقطاع  التنفيذي  الرئي�س  نائب  م�صطفى، 
امل�رصفية، واالأ�صتاذ / يحي الكب�صي،  نائب الرئي�س 
اأمل  التنفيذي لقطاع االلتزام واملخاطر، واالأخت/ 
اخلازندار، مدير اإدارة وي�صرتن يونيون، وبح�صور 

وكالء الوي�صرتن يونيون. 
ب��االإج��راءات   الوكالء  تعريف  اإىل  تطرقت  الور�صة 
ال�صليمة املتبعة والبعيدة عن املخاطر وال�صبهات يف 
اال�صتمارات  وتعبئة  امل�رصفية  باحلواالت  مايتعلق 
اخلا�صة بال�رصافني على اأن تكون كاملة ووا�صحة 
وخالية من اأي م�صاكل وفقا لت�رصيح االأخت/ اأمل 

اخلازندار على هام�س الور�صة.
درب يف الور�صة االأ�صتاذ/ كاريت�رصي �صا�صي، مدير 
االلتزام املوؤ�ص�صي، واالأ�صتاذ/ ه�صام عي�صى، مدير 

مدير  فهمي،  علي   / واالأ�صتاذ  االإقليمي،  العمليات 
الوي�صرتن يونيون- املكتب  االأعمال ب�رصكة  تطوير 

االإقليمي لل�رصق االأو�صط )دبي(.
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إضافة صراف آلي جديد بحجة ووصول عدد الصرافات اآللية 
لكاك بنك إلى 152صرافًا

البنك  جهود  �صمن  حجة،  مبحافظة  البنك  �رصفات  �صبكة  اىل  جديدا  اآليا  �رصافا  �صنرت  الكول  اإدارة  اأ�صافت 
احلثيثة الإي�صال خدمات �صبكة ال�رصافات االآلية التابعة لكاك بنك )االأو�صع انت�صارا يف اليمن( اإىل خمتلف مناطق 

اليمن.
وقال االأخ/ اإبراهيم الديلمي، مدير اإدارة الكول �صنرت:  "اإن اإ�صافة ال�رصاف االآيل اجلديد اإىل �صبكة ال�رصافات 
االآلية العاملة يف حمافظة حجة  ياأتي تلبية لتزايد احلاجة اإىل اخلدمة يف املنطقة املحيطة بفرع البنك يف املحافظة". 
موؤكدا اأن عدد �صبكة �رصافات البنك ارتفعت بالربط اجلديد اإىل 5 �رصافات اآلية بحجة و152 �رصافا اآليا يف 

عموم املحافظات.

واأن�صطة  فعاليات  رعاية  يف  االإ�صالمي  كاك  �صارك 
اخلريي  الثامن  العربي  اليتيم  اأ�صبوع  م�رصوع 
اإط��ار  االإ���ص��الح اخل��ريي��ة، يف  ال��ذي تقيمه جمعية 

تعزيز م�صئوليته االجتماعية جتاه املجتمع.
حديقة  م�رصح  يف  االأ���ص��ب��وع  اختتام  حفل  واأق��ي��م 
االأ�صتاذ/  العا�صمة  اأم��ني  رعاية  حتت  ال�صبعني  
اأع�صاء  من  عدد  وبح�صور  هالل  علي  عبدالقادر 
جم��ل�����ص��ي ال���ن���واب وال�������ص���ورى وال�����ص��خ�����ص��ي��ات 
االج��ت��م��اع��ي��ة، وم���ن ج��ان��ب ال��ب��ن��ك االإخ�����وة يحي 

القرودع مدير العمليات امل�صاندة بكاك االإ�صالمي 
والدكتور ن�رص ال�صالمي املراقب ال�رصعي وحممد 

خليل رئي�س وحدة الت�صويق.
ختام  حفل  يف  واحل��ا���رصون  امل�صاركون  واأ���ص��اد 
التنموي  ودوره  بالبنك  العربي  اليتيم  اأ�صبوع 
�رصيحة  وت�صجيع  دع��م  على  وحر�صه  واخل��ريي 
االأيتام، من خالل رعايته وم�صاهمته يف اإجناح حفل 
اأ�صبوع اليتيم العربي ف�صاًل عن دوره الريادي يف 

دعم خمتلف االأن�صطة املجتمعية وال�صبابية. 

الت�صويق  وح��دة  رئي�س  خليل  حممد  االأخ  واألقى 
فعاليات  خ��ت��ام  ح��ف��ل  احل��ف��ل يف  راع����ي  ك��ل��م��ة 
االأخ/م���دي���ر  ت�صلم  ال��ي��ت��ي��م، يف ح��ني  اأ���ص��ب��وع 
�صكر  و�صهادة  البنك  درع  امل�صاندة  العمليات 
والقائمني  احلفل  اإدارة  قبل  من  للبنك  منحت 
حفل  اإجن��اح  يف  واإ�صهامه  ل��دوره  تقديرا  عليه 
اأ�صبوع اليتيم العربي الثامن الذي ا�صت�صافته 
 10 اإىل  اأبريل   3 العا�صمة �صنعاء من الفرتة 

اأبريل 2014م .

كاك اإلسالمي يشارك في رعاية مشروع أسبوع 
اليتيم العربي الثامن 

كاك اإلسالمي يرعى حفل تخرج  طالب وطالبات 
مدارس األرض السعيدة 

�صارك كاك االإ�صالمي يف رعاية حفل تخرج  طالب وطالبات مدار�س االأر�س ال�صعيدة الذي 
اأقيم يف قاعة الدرا�صات برعاية مدير املنطقة التعليمية و بح�صور عدد من ال�صخ�صيات 

االجتماعية و اأع�صاء جمل�س النواب. 
وقال االأخ حممد خليل رئي�س وحدة الت�صويق بكاك االإ�صالمي اأن البنك ح�صل على اإ�صادة 
املنظمني واحل�صور يف حفل التخرج،  لرعايته وم�صاهمته املجتمعية الفاعلة وحر�صه على 

اإجناح احلفل ، ف�صاًل عن دوره الريادي يف دعم خمتلف االأن�صطة املجتمعية وال�صبابية. 
ومت منح البنك يف ختام احلفل �صهادة �صكر ت�صلمها رئي�س وحدة الت�صويق.
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السريع موبايلي..أحدث الخدمات التقنية 
للحواالت المالية من كاك بنك

رئيس مجلس اإلدارة يؤكد أن خلق بيئة جاذبة لرؤوس 
األموال يتطلب أمنًا واستقرارًا بالبالد

ملف العدد

امل�صرفية  التطورات  كافة  مواكبة  على  البنك  قيادة  حتر�س 
املزايا  من  وال�صتفادة  والعاملية  الإقليمية  ال�صوق  يف  اجلارية 

دور  من  لها  ملا  نظرا  للعماء  متنحها  التي  احلديثة  اخلدمية 
امل�صرفية  اخلدمات  تنفيذ  ودق��ة  �صرعة  يف  مهم  خدمي 

قاعدة  لأو���ص��ع  بنك"  "كاك  يقدمها  ال��ت��ي  املختلفة 
البنوك  واأق���دم  اأول  باعتباره  اليمن،  يف  جماهريية 

املحلية ا�صتخداما واهتماما بالتطورات التكنولوجية 
من  �صواًء  والعاملية   الإقليمية  ال�صوق  يف  اجلارية 

خال تعامله املبكر مع ال�صرافات الآلية وامتاكه 
م�صتوى  على  حديثة  اآلية  �صرافات  �صبكة  اأو�صع 

"كاك  خدمة  اإدخ��ال��ه  خ��ال  من  اأو  اليمنية،  املناطق 
"ال�صريع  خدمة  اإىل  و�صول  الإلكرتوين"،  و"البنك  موبايلي" 

موبايلي" لتحويل الأموال بطريقة اإلكرتونية اآنية ودقيقة.
وي�صعى البنك من خال اهتمامه الكبري بالتقنية امل�صرفية ومواكبة 
كل جديد يف عامل ال�صريفة اإىل حتقيق اأعلى قدر ممكن من الر�صا 
امل�صريف لدى عمائه الكرام ومنحهم كافة المتيازات والت�صهيات 
اخلدمية احلديثة املعمول بها لدى كبار البنوك العاملية، ومن هذا 
الإدارة  جمل�س  برئي�س  ممثلة  البنك  قيادة  د�صنت  فقد  املنطلق 
الأ�صتاذ/  التنفيذي  والرئي�س  القعيطي،  �صالح  الأ�صتاذ/من�صر 
�صاح  �صادق با�صا، ونوابه، خدمة ال�صريع موبايلي للحوالت املالية 
باقة  اإىل  ت�صاف  التي  امل�صرفية  اخلدمات  كاأحدث  املوبايل،  عرب 
يتعامل  التي  احلديثة  امل�صرفية  واملنتجات  الإلكرتونية  اخلدمات 

بها البنك مع عمائه.

  ملف العدد:
اإعداد/ ماجد الداعري

املكتب الإعامي
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تكريم نخبة من المصرفيين والعمالء والمؤسسات الرائدة في العمل المصرفي 

قيادة البنك تدشن خدمة السريع موبايلي للحواالت كأحدث 
الخدمات التقنية من كاك بنك

وال��زراع��ي  التعاوين  الت�صليف  بنك  قيادة  د�صنت   
"كاك بنك" خدمة ال�رصيع موبايلي للحواالت املالية، 
كاأحدث اخلدمات التقنية التي يقدمها البنك جلمهوره 
ال�صعي  اإط��ار  اليمن، ويف  الوا�صع يف داخل وخ��ارج 
امل�رصفية  التطورات  كل  مواكبة  اإىل  للبنك  احلثيث 
العاملية. امل�����رصف��ي��ة   ال�����ص��وق  احل��دي��ث��ة اجل��اري��ة يف 
رئي�س  القعيطي،  �صالح  اال�صتاذ/من�رص  واأ���ص��ار 

اأن  اإىل  التد�صني،  بحفل  كلمته  يف  االإدارة،  جمل�س 
البنك د�صن خدمة ال�رصيع موبايلي للحواالت كمنتج 
اآلية حديثة  العمالء، وكطريقة  ونظام جديد خلدمة 
املوبايل.  ا�صتخدام  اإلكرتونيا عرب  االأموال  لتحويل 
يحققها  التي  املتوا�صل  النجاح  مب�صتويات  م�صيدا 
البنك يف املجال امل�رصيف .. مرجعا تلك النجاحات اىل 

الدور الريادي الإدارة وكوادر البنك يف هذا املجال.

دور  اإىل  االإدارة  جمل�س  رئي�س  االأ���ص��ت��اذ  واأ���ص��ار 
 .. االق��ت�����ص��ادي��ة  البنية  دع���م  يف  امل�����رصيف  اجل��ه��از 
على  بنك  كاك  انتهجها  التي  اخلطوات  م�صتعر�صا 
جميع القنوات امل�رصفية والتي اأو�صلته اإىل حتقيق 
التن�صيق  مب�صتوى  منوها   .. النجاحات  من  الكثري 
الظروف  رغم  مهامه  وا�صتمرار  امل�رصيف  للجهاز 

التي تعانيها البالد.

رئيس مجلس اإلدارة  يدشن خدمة السريع موبايلي
ال�رصيع  خدمة  تد�صني  بحفل  كلمته  يف  القعيطي  وق��ال 
موبايلي: " اإن ظاهرة االإرهاب هي اأكرب م�صكلة تواجه 
التنمية يف اليمن واأن توفر االأمن واال�صتقرار يعد اأ�صا�س 
اال�صتمرار يف التطور وتنامي اخلدمات جتاه املوؤ�ص�صات 
التكاتف  ����رصورة  اإىل  باملنا�صبة  ".داعيا  وتنميتها 
حماربة  يف  الدولة  جهود  وم�صاندة  دعم  اإىل  والتعاون 

االإرهاب والق�صاء عليه .
االإرهاب  اإجها�س  الدولة يف  اأن دور  اإىل  القعيطي  ولفت 
ي��درك  ان  يجب  كما  عليها،  يثنى  اأن  يجب  جهود  ه��ي 

اأن هناك اأ�رصارا تطال املجتمع وهو ما  اجلميع 
وم�صاندة  االإره���اب،  اأ�صكال  كل  حماربة  يتطلب 

خطوات الدولة كونه املدخل االأ�صا�صي للتنمية .
واأكد القعيطي اأن خلق بيئة منا�صبة جلذب روؤو�س 
االأموال وحتقيق التنمية ال�صاملة يتطلب بالدرجة 
اأكرب  االإره��اب  اأن  وا�صتقرارًا.موؤكدا  اأمنًا  االأوىل 

م�صكلة تهدد االقت�صاد الوطني.
تقوم  التي  الهامة  باخلطوات  القعيطي  واأ���ص��اد 
وتقوي�س  واال�صتقرار  االأم��ن  لفر�س  الدولة  بها 
ال��ب��الد  يف  االج��ت��م��اع��ي  ال�صلم  ت��ه��دي��د  حم����اوالت 
اإىل  داع��ي��ا   ، االق��ت�����ص��ادي��ة  بالتنمية  واالأ������رصار 
وم�صاندة  دع��م  اإىل  والتعاون  التكاتف  ���رصورة 
جهود الدولة يف حماربة االإرهاب والق�صاء عليه.

كبري  ب���دور  ق��ام  امل�����رصيف  اجل��ه��از  اأن  القعيطي  وق���ال 
بظروف  اليمن  فيها  م��ر  ال��ت��ي  املا�صية  ال��ف��رتة  خ��الل 
الرغم  على  اجلهاز،  ه��ذا  وا�صتطاع   ، �صعبة  وم�صاكل 
من هذه ال�صعوبات واالأو�صاع، احلفاظ على ا�صتقراره 
اأ�صعار  ا�صتقرار  على  ب��دوره  انعك�س  وال��ذي  ومكانته، 

ال�رصف ودعم وم�صاندة االقت�صاد الوطني.
من  التخفيف  يف  كثريا  �صاعد  االأم��ر  ه��ذا  اإن  واأ���ص��اف: 
الثالثة  االأع��وام  اليمن خالل  بها  التي مر  االأزم��ة  اآث��ار 
حققه  ال��ذي  والثبات  النجاح  هذا  يعود  حيث  املا�صية، 

التي  الر�صيدة  االإدارة االقت�صادية  اإىل  القطاع امل�رصيف 
يتمتع بها.

التي  اخلدمة  اأهمية  على  االإدارة  جمل�س  رئي�س  واأك��د 
موبايلي"،  "ال�رصيع  بخدمة  واملتمثلة  البنك  د�صنها 
اإلكرتونيا من  والتي تتيح لعمالء البنك حتويل االأموال 
فروع  عرب  نقديا  �صخ�س  اأي  اإىل  البنك  طرف  ح�صابهم 

البنك ووكالء ال�رصيع للحواالت .
كما األقيت كلمة من قبل الرئي�س التنفيذي للبنك �صالح 
يف  موبايلي  ال�رصيع  خدمة  اأهمية  اإىل  فيها  اأ�صار  با�صا 

على  البنك  حر�س  موؤكدا   .. امل�رصفية  العملية  ت�صهيل 
لعمالئه  امل�رصفية  اخل��دم��ات  اأف�صل  ت��ق��دمي  موا�صلة 
ال�صغرية.  امل�صاريع  لتمويل  الت�صهيالت  كافة  وتقدمي 
وال�صمكية  ال��زراع��ي��ة  امل�����ص��اري��ع  دع���م  ع��ل��ى  وال��رتك��ي��ز 

واجلمعيات التعاونية .
وا�صتعر�س �صالح با�صا اإ�صهامات البنك يف احلفاظ على 
اال�صتقرار االقت�صادي ودعم االقت�صاد الوطني بالعديد 
من امل�صاريع اال�صتثمارية من خالل متويل امل�صتثمرين 
يف جماالت �صناعية وزراعية و�صمكية وم�صاريع جتارية، 

وكذا ا�صهامه يف املحافظة على ا�صتقرار �صوق ال�رصف 
واحلد الكبري من امل�صاربة والتالعب يف العملة .

نبيل  اليمنية  ال�رصافة  جمعية  رئي�س  اأ�صار  جانبه  من 
احلظا اإىل اأن ال�رصيع موبايلي تعد خدمة جديدة ت�صل اإىل 
الريادة، وهذه اخلدمة تعك�س مدى اال�صت�صعار بامل�صئولية 
والوطني. االإقليمي  امل�صتوى  على  الوا�صع  واالنت�صار 

اأن هذه اخلدمة تعك�س مدى ال�رصاكة الفاعلة  اإىل  ولفت 
ال��ت�����ص��اور وت��ق��دمي اخل��دم��ة،  منذ ان��ط��الق��ه��ا، م��ن حيث 
لت�صهيل  لها  كم�صوقني  والعمل  اخل��دم��ة  ه��ذه  وتبني 
اخل��دم��ة،  ه���ذه  جن���اح  اأن  مبينا  ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا.. 
اإدارة كاك بنك وم�صتوى الطموح  �صيعك�س جناح 

والتفاعل مع ال�رصكات امل�رصفية .
يف  للحواالت  ال�رصيع  اإدارة  مدير  قدم  جهته  من 
تو�صيحيا  عر�صا  الع�صيمي  االأخ/ع��ل��ي  البنك 
اأهمية  م��وؤك��دا على  ل��ل��ح��واالت.  ال�����رصي��ع  خل��دم��ة 
اخلدمة ودورها امل�رصيف الكبري يف منح الت�صهيالت 
اخلدمية يف اجلانب امل�رصيف، �صواًء من حيث دقة 
املعاملة اأو من خالل ال�رصعة و�صهولة اال�صتخدام، 
وتوفريها للكثري من اجلهد والوقت واملال. معربا 
عن اأمله يف اأن متثل اخلدمة ا�صافة م�رصفية نوعية 
متميزة لعمالء البنك باعتبارهم حمور اهتمام البنك 
التي  اخلدمية  والتطورات  اخل��دم��ات  كل  وه��دف 
ي�صعى البنك اإىل تقدميها يف كافة جوانب العمل امل�رصيف.

ويف ختام احلفل قام االأ�صتاذ رئي�س جمل�س اإدارة البنك 
ومعه الرئي�س التنفيذي بتقدمي درع ال�رصيع للحواالت 
البنك  حمافظ  واالأخ/  وال���ري  ال��زراع��ة  وزي��ر  ل���الأخ/ 
البنك  وع��م��الء  امل�رصفيني  م��ن  نخبة  وت��ك��رمي  امل��رك��زي 
ب�صهادات  امل�����رصيف  امل��ج��ال  يف  ال��رائ��دة  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 
تطوير  اإط��ار  يف  بذلوها  التي  للجهود  تقديرا  تقديرية، 
خدمة  يف  الفاعل  االإيجابي  واالإ���ص��ه��ام  امل�رصيف  العمل 

العمل امل�رصيف وتطوره يف اليمن.
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خدمة السريع موبايلي

هي خدمة جديدة مقدمة من منتج ال�صريع للحوالت عرب كاك موبايلي ، متكن العميل من تنفيذ حوالة مالية  خ�صما من ح�صابه ب�"كاك 
بنك" و اإمكانية ا�صتامها  نقدا وفى نف�س اللحظة من قبل امل�صتفيد  ومن اأي نقطة تابعة لل�صريع، �صواًء اأكان )فرعًا ،مكتبًا ، وكيًا( واملنت�صرة 

يف عموم حمافظات اجلمهورية اليمنية.

. وال�صهولة  ال�صرعة   �1
. واجلهد  الوقت  توفر    �2

. النقود  حمل  خماطر  العميل  جتنب   �3
�صواًء  لل�صريع،  تابعة  نقطة  اأي  ومن  اللحظة،  نف�س  يف  ا�صتامها  اإمكانية  وكذلك  وقت،  اأي  وفى  مكان  اأي  من  احلوالة  اإر�صال  اإمكانية   �4

اأكان)فرعًا اأو مكتبًا اأو وكيًا ( واملنت�صرة يف عموم مناطق وحمافظات اجلمهورية.
. ح�صابه  من  تنفيذها  ويتم  البنك  طرف  عميل  احلوالة  مر�صل  لأن  �صئيلة  املخاطر   �5

اجلوال. تلفونه  اإىل    SMS ر�صالة  اإر�صال  طريق  عن  حوالته  برقم  امل�صتفيد  اإ�صعار  خدمة   �6

عرب  ح�صاب  اإىل  ح�صاب  من  التحويل  خدمة  فى  به  معمول  ماهو  ح�صب  موبايلي  ال�صريع  خدمة  عرب  الإر�صال  و�صاحية  التحويل  �صقوف 
خدمات منتج "كاك موبايلى"، و تبداأ تلك ال�صاحية بحدود  40.000  ريال، وما زاد عن هذا املبلغ يطلب العميل طرف الفرع رفع �صاحيته 

وفقا لاإجراءات املتبعة يف "كاك موبايلى". 

�� الإ�صهام يف تن�صيط  و زيادة حركة احلوالت الداخلية ال�صادرة عرب نظام ال�صريع للحوالت خ�صما من احل�صاب. 
�� الإ�صهام يف زيادة الطلب من قبل العماء على فتح ح�صابات جديدة طرف فروع ومكاتب البنك  �صواًء احل�صابات اجلارية اأو ح�صابات التوفري 
اخلدمة  هذه  مزايا  من  وال�صتفادة  بالتحويل  البدء  من  ولتمكينهم  اخلدمة  هذه  ل�صتخدام  العماء  لبع�س  اخلاملة  احل�صابات  وتن�صيط 

امل�صرفية الآلية ال�صريعة والدقيقة واحلديثة.
�� اإحداث اأثر  ايجابي يف  التعريف  بالبنك وخدماته املختلفة طرف عماء البنك  داخليا وخارجيا من خال التعريف باخلدمة الإلكرتونية 

احلديثة املقدمة من كاك بنك.

موبايلي  السريع  خدمة  البنك  قيادة  تدشين  هامش  على  للمكرمين  صورًا  تنشر  "المصرفية" 
كأحدث الخدمات المصرفية التقنية المقدمة للعمالء:

أواًل : تعريف خدمة السريع موبايلي :

ثانيًا : مميزات خدمة التحويل عبر السريع موبايلي  :

ثالثًا : سقوف التحويل عبر خدمة السريع موبايلي  :

خامسًا : المتوقع من هذه الخدمة مستقبال:

رابعًا : شرائح التحويالت وعموالت التحويل المجاني عبر خدمة السريع موبايلي  :

مبالغ العمولة الى من

جمانا 100.000 1
جمانا 200.000 100.001
جمانا 300.000 200.001
جمانا 500.000 300.001
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تكريم المتميزين من الشركات

�صركة �صويد لل�صرافة �صركة العمقي لل�صرافة

ال�صاحذي لل�صرافةالت�صامن لل�صرافة

العنوه لل�صرافة

�صيفان لل�صرافة

احلو�صبي لل�صرافة الوزري لل�صرافة

التمام لل�صرافة
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تكريم المتميزين  من الفروع

موظف فرع �صنعاء / �صامي الع�صبي

موظف احلديدة / حمدي علويموظف مكتب املحاب�صة / عبداهلل املحب�صي

موظف فرع تعز / وليد احلاج

زكريا احلداد - مكتب القاعدةنربا�س فقرية - فرع باجلحافظ احلب�صي - فرع اإب
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جانب من االحتفال

كلمة الرئي�س التنفيذيكلمة رئي�س جمل�س الإدارة

جانب من احلفل

تكرمي وزارة الزراعة والري

كلمة مدير اإدارة ال�صريع

تكرمي وزارة الوقاف

كلمة رئي�س جمعية ال�صرافة اليمنية

جانب من احل�صور
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ففي جمال الواردات تقوم البنوك بتمويل الواردات 
القرو�س  االإنتاج وتقدمي  من اخلامات وم�صتلزمات 
الوحدات  لت�صغيل  الالزمة  االئتمانية  والت�صهيالت 
اال�صتمرار  على  ق���ادرة  يجعلها  مم��ا  االقت�صادية 
للت�صدير.  اأو  املحلية  لل�صوق  ���ص��واًء  االإن��ت��اج،  يف 
والت�صهيالت  ال��ق��رو���س  بتقدمي  البنوك  تقوم  كما 
اإنتاج وت�صدير  يف  مل�صاعدتهم  للم�صدرين  االئتمانية 
البنوك  وت�صاهم  اخل��ارج��ي��ة.  ل��الأ���ص��واق  منتجاتهم 
لديها  امل��ودع��ة  ال��ودائ��ع  الأ���ص��ح��اب  يف توليد دخ��ول 
املودعني  ه��وؤالء  حلياة  دخ��ل  م�صدر  توفر  وبالتايل 
باالإ�صافة اإىل دخول العاملني لديها. وبالن�صبة ل�صوق 
املال تعترب البنوك الداعم الرئي�صي لهذه ال�صوق من 
خالل تاأ�صي�س وامل�صاهمة يف تاأ�صي�س ال�رصكات التي 
املجاالت  خمتلف  يف  واخلدمات  ال�صلع  باإنتاج  تقوم 
واإن�صاء �رصكات ترويج وتغطية االكتتاب يف االأوراق 
االأوراق  يف  امل��ت��اج��رة  ���رصك��ات  وت��اأ���ص��ي�����س  امل��ال��ي��ة 
التي  املخاطر  امل��ال  راأ���س  �رصكات  وتاأ�صي�س  املالية 
بدرجة  تت�صم  التي  اخلا�صة  ال�رصكات  تدعيم  تتويل 

خماطر عالية وتعاين من ق�صور يف التمويل. وكذلك 
و�رصكات  املقا�صة  ���رصك��ات  تاأ�صي�س  يف  امل�صاهمة 
الديون".  "توريق  و�رصكات  االئتماين  الت�صنيف 
اأما  االقت�صادي.  الن�صاط  يف  االإنتاج  جانب  من  هذا 
البنوك بوظيفة حيوية  من جانب اال�صتهالك فتقوم 
يف مت��وي��ل اال���ص��ت��ه��الك م��ن خ���الل ت��ق��دمي ال��ق��رو���س 
���رصاء  م��ن  ل���الأف���راد ومتكينهم  االئ��ت��م��ان  وك����روت 
وال�صيارات  ال�صكنية  ك��ال��وح��دات  املختلفة  ال�صلع 
تن�صيط  وب��ال��ت��ايل  االأخ����رى،  اال�صتهالكية  وال�صلع 
الوحدات االقت�صادية وامل�صاهمة يف حتقيق  مبيعات 
عند  ال��ب��ن��وك  دور  يقف  وال  االق��ت�����ص��ادي.  ال����رواج 
االأفراد وال�رصكات، بل ميتد اأي�صا للحكومة فتعترب 
البنوك امل�صاهم الرئي�صي يف متويل االإنفاق احلكومي 
وتغطية جانب كبري من عجز املوازنة العامة للدولة 
اخلزانة  اأذون  ب�رصاء  البنوك  قيام  خالل  من  وذلك 
اجلارية  نفقاتها  لتمويل  احلكومة  ت�صدرها  التي 
القرو�س  فوائد  و�صداد  واملرتبات  االأج��ور  دفع  يف 
و�رصاء ال�صلع املختلفة للجهاز احلكومي. كما تقوم 

احلكومة  ت�صدرها  التي  ال�صندات  ب�رصاء  البنوك 
لتوفري  االأج��ل  طويل  اال�صتثماري  اإنفاقها  لتمويل 
والكباري  الطرق  مثل  االأ�صا�صية  البنية  م�رصوعات 
وال�صحة  والتعليم  وامل��ط��ارات  وامل��وان��ئ  واالأن��ف��اق 

وغريها.
وم���ن ال��ع��ر���س ال�����ص��اب��ق يتبني ل��ن��ا ال����دور احل��ي��وي 
واملجتمعات.  ال�صعوب  حياة  يف  البنوك  تلعبه  الذي 
والقلب  احل��ايل  ع�رصنا  يف  احلياة  حمور  بحق  فهي 
الناب�س يف ج�صد االقت�صاد الوطني لكل دولة ومن ثم 
القلب الناب�س يف االقت�صاد الدويل. لذلك تهتم الدول 
بو�صع الت�رصيعات وتوفري الظروف املنا�صبة لعمل 
يف  احليوية  بوظيفتها  القيام  ميكنها  حتى  البنوك 
االقت�صاد الوطني. ونظرًا الأهمية هذا الدور احليوي 
بنك  االقت�صادي يوجد بكل دولة  الن�صاط  للبنوك يف 
مركزي يهيمن على ن�صاط البنوك العاملة يف نطاقه، 
بازل  اتفاقيات  مثل  دولية،  اتفاقيات  و�صع  مت  كما 
و�صمان  امل�����رصيف  الن�صاط  على  ال�صيطرة  الإح��ك��ام 

التوجه ال�صليم لهذا الن�صاط. 

   معمر قا�صم م�صلح حجر
 مدير مكتب املحافظة فرع امللكة اأروى. اإب

تحتل البنوك مركز القلب بالنسبة لجسد االقتصاد والوطن الذي يدفع باألموال في شرايين 
هذا الجس��د فتمده بالحياة الالزمة لنش��اطه واس��تمراره. وتقوم البنوك بهذه الوظيفة 
الحيوية كمؤسسات مالية وسيطة تتولي تجميع األموال من األفراد والوحدات االقتصادية 
الت��ي لديها فائض في األموال وتس��هيل انس��ياب ه��ذه األموال إلى األف��راد والوحدات 
االقتصادي��ة التي ه��ي في حاجة إليه��ا وذلك من خالل أنش��طة متعددة ومتنوع��ة. فتقوم البنوك 

بتمويل نشاط التجارة الخارجية للواردات والصادرات.

مساهمات

البنوك واالقتصاد الوطني



البنك يكرم سيدات المال واألعمال

واألعمال ضمن حرص  المال  البنك عددا من سيدات  كرم 
قيادته على االهتمام بجمهوره النوعي وعمالئه، إيمانًا 
منه بأهمية هذة الفئة في نجاح كل أنشطته المصرفية 

المختلفة.
سيتي  فن  بحديقة  بالمناسبة  أقيم  الذي  الحفل  وفي   
الرئيس  مساعد  مجور،  نبيلة  األخ��ت/  ألقت  بصنعاء 
عن  عبرت  البنك  قيادة  كلمة  الشركات،  لقطاع  التنفيذي 
شكر قيادة البنك لسيدات األعمال ودورهن في التطورات 
رئيسي  داعم  السيدات  أن  مؤكدة  البنك.  حققها  التي 
تكريم  وأن  بنك  يحققها كاك  التى  المصرفية  للنجاحات 
تربط  التى  الشراكة  عالقة  حقيقة  عن  يعبر  لهن  البنك 

كاك بنك بعمالئه كإحدى أبرز قيمه الجوهرية.
 وأشارت مساعد الرئيس التنفيذي للشركات إلى أن المرأة 
لهن  حيث قدم  البنك،  لدى  واالهتمام  الرعاية  جل  تحتل 
البنك منتجات مصرفية حديثة تناسب احتياجاتهن وتحقق 
رغباتهن بسرعة وبجودة عالية. كما أفتتح البنك مكتب 

خاص بالسيدات ودشن منتج سيدتي. مضيفةً  أن العميالت 
هن جزء أساسي من نجاح وتميز كاك بنك والمرأة تأتي 
في صدارة االهتمام وأصبحت من صناع القرار في السلم 
اإلداري للبنك ومتواجدة في كافة الوحدات وهذا ما يدل 
على إن المرأة حاضرة، انطالقا من إيمان قيادة كاك بنك 
منى  الدكتورة  أشادت  السيدات  كلمة  وفي  بأهميتها. 
المحاقري بالبنك وبدوره الريادي المتميز وبرقي خدماته 
 - الخازندار   أمل  ألقت األخت/  المصرفية. كما  ومنتجاته 
الفضلي  فلنتينا  األخت/  و  يونيون  الويسترن  إدارة  مدير 
إلى  إضافة  بالمناسبة،  كلمتين  البطاقات  إدارة  مدير   -
عرض وشرح لخدمات البنك، واستعرضتا مميزات الخدمات 
واألعمال  المال  لسيدات  البنك  يقدمها  التي  المصرفية 

في اليمن، كما أجابتا على استفسارات الحضور.
 الجدير بالذكر أن الحفل شهد فقرات فنية متنوعة، هذا 
وتم منح السيدات شهادات شكر وتقدير وهدايا تعبر عن 

أهمية المرأة بالنسبة للبنك.

تقرير




