EDITORIAL

االفتتاحية

كاك بنك ..رافد للتنمية
من�صر �صالح القعيطي
رئي�س جمل�س الإدارة

حقيقة ال ينكرها أحد ،بأن األوضاع التى يشهدها الوطن لها تأثيرها على
كافة المجاالت ،وهذا ليس بخاف ٍعلى الجميع ،فكلنا ندرك حجم التأثير
المباشر وغير المباشر من خالل مراقبة النشاط العام وتحديداً النشاط
المصرفي واالقتصادي بصفة عامة.
وباعتبارنا مختصين في هذا الشأن قد يتبدى لآلخر أن األث��ر ملموس ًا
وواضح ًا ،وهذا هو المؤكد حيث وظ��روف المعيشة لدى غالبية أبناء
المجتمع وصلت إلى شظف العيش وإتباع أساليب تفي باستمرار الحياة،
وهي أساليب اقتصادية يمتاز بها اليمنيين منذ القدم كحضارة متأصلة.
وألن المصارف التى يعول عليها إحداث النمو والنهضة ،فهي األخرى
تعرضت لهذا الوضع ،السيما على المستوى الخارجي بعالقاتها بالبنوك
المراسلة ،وتحرص من خالل الوسائل المتبعة الى توفير متطلبات الناس،
باستثناء البنوك المعروفة برأسمالها القوي وبجودة ودقة أنظمتها،
ونعني هنا كاك بنك حيث يواصل تقديم خدماته للعمالء بذات النهج.
وحرص ًا من البنك على االقتصاد الوطني يستمر البنك في توفير الطلبات
والوفاء بالتزاماته فيما يتعلق بالعمالت األجنبية تماشي ًا مع تعليمات
البنك المركزي للحفاظ على استقرار سعر الصرف ،وهذا اإلج��راء أدى
إلى الحد من التالعب بأسعار الصرف ومنح العمالء الثقة بمؤسستهم
الوطنية كاك بنك كرافد حقيقي للتنمية المحلية.
وألن األمل يرافقنا  -برغم كل الصعاب  -سيحظى االقتصاد باهتمام
متزايد وبجهود كثيفة كي يواصل نموه وخاصة أن قطاعنا المصرفي
يواكب تطورات العصر وملتزم باللوائح والتشريعات الرامية للحفاظ على
أموال المودعين بقنوات آمنة تعود عليهم بالفائدة.

امل�شرف العام

�صالح �صادق با�شا

رئي�س التحرير
�أحمد ال�شبارة

هيئة التحرير

املكتب الإعالمي

www.cacbank.com.ye
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Chief Executive Officer

كلمة الإدارة التنفيذية

البنـــــــــوك
حجر زاوية
�صالح �صادق با�شا
الرئي�س التنفيذي

يحتل

القطاع امل����صريف اليمني �أهمية
ال ن��ظ�ير ل��ه��ا ب��اع��ت��ب��اره ال��داع��م
الرئي�سي لالقت�صاد الوطني ،والبنوك هي مبثابة
عجلة التنمية ،وه���ذا م��ا ت��ع��ول عليه توجهات
ال�سيا�سة العامة للوطن ال�سيما برامج الإ�صالح
االق��ت�����ص��ادي وال�سيا�سة النقدية ال��ت��ى ير�سم
معاملها بدقة البنك املركزي اليمني واخلا�صة
بن�شاط البنوك التجارية والإ�سالمية للقطاعني
ال��ع��ام واخل���ا����ص ،و�أه��م��ي��ت��ه��ا تكمن يف ت�سيري
ال��ن�����ش��اط امل����ايل وامل�����ص�ريف يف ال��ظ��رف ال��راه��ن
وحفاظها على العملة الوطنية با�ستقرار �سعر
ال����صرف وت��وف�ير متطلبات ال�����س��وق وال��رق��اب��ة
الآلية لطبيعة التداوالت.
وه���ذا الن�شاط يثبت حجم ال���دور ال���ذي يلعبه
ال��ق��ط��اع امل����صريف اليمني ب��ق��درت��ه على الثبات
ومواجهة التحديات بهدف طم�أنة امل�ستثمرين
و�أبناء املجتمع.
نحن يف كاك بنك ما نزال على هذا النهج متا�شي ًا
م��ع ت��ع��ل��ي��م��ات ال��ب��ن��ك امل���رك���زي ال��ي��م��ن��ي ،حيث
وك��اك بنك يعد من �أه��م البنوك اليمنية الداعمة
لالقت�صاد الوطني واحلفاظ على ا�ستقرار �سعر
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العملة الوطنية وتلبية متطلبات عمالئه من
خمتلف فئات املجتمع.
ك����اك ب��ن��ك ك��ع��ادت��ه ي��ر���س��م خ��ط��ط��ه وب���راجم���ه
امل�ستقبلية بدقة ،يكون �سباق ًا دائ��م�� ًا يف �إتباع
خطوات م�رصفية متميزة �أك�سبته الرهان على
ريادته لل�سوق وقدرته على العمل مهما كانت
الظروف ،ووا�صل هذا النهج بخطى مدرو�سة
�أك���دت ق��درت��ه امل�رصفية كمناف�س ق��وي ورائ��د
للقطاع امل�رصيف اليمني.
ونظر ًا للعالقة الوثيقة بني االقت�صاد وال�سيا�سة
العامة للوطن ومدى ت�أثري �إحداها على الأخرى
من واقع الأو�ضاع العامة� ،إال �أن الأمل يتوا�صل
ب�إيجاد حلول من واقع ال�ساحة املحلية ،وبالرغم
من الأو�ضاع الراهنة ما يزال البنك يقدم خدماته
على م��دار ال�ساعة ،وه��و متيز م�رصيف يحظى
به البنك ،الأمر الذي جعل كاك بنك بنك ًا وطني ًا
بامتياز.
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كاك بنك يحقق �أرباح ًا �صافية
مببلغ  2مليار و �أربعمائة مليون ريال

عقدت الجمعية العمومية لبنك
التسليف التعاوني والزراعي
"كاك بنك" االجتماع السنوي
الستعراض نتائج أعمال وأنشطة
البنك المختلفة عن العام ،2014
العام الذي أنطوى على العديد من
األحداث والمتغيرات السياسية
واالقتصادية والمالية الهامة ،حيث
حقق كاك بنك أرباح ًا صافية بمبلغ
وقدره  2مليار وأربعمائة مليون
ريال خالل العام .2014

وذلك

بعد خ�صم ك��اف��ة امل�صاريف و��ضرائ��ب
الأرباح التجارية والزكاة.
ويف ذات ال�سياق ،قال الرئي�س التنفيذي للبنك الأ�ستاذ/
�صالح �صادق با�شا �أن البنك ا�ستطاع حتقيق هذه الأرباح
يف ظل الظروف ال�سيا�سية واالقت�صادية التي متر بها
البالد والتي انعك�ست على احلالة االقت�صادية واملالية
امل�رصفية ,م�ؤكد ًا �أن �صايف الربح املحقق عام 2014
ممتاز بكل املقايي�س يف مثل هذه الأو�ضاع ال�صعبة.
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كما �أو�ضح البا�شا �أن �إجمايل املوجودات يف  31دي�سمرب
 2014مبلغ  479مليار ريـال مقابل  456مليار
ريـال خالل نف�س الفرتة من العام املا�ضي� ،إذ بلغ مقدار
النمو  23مليار ريال.
وكنتيجة لزيادة ثقة اجلمهور بالبنك بلغ �إجمايل ودائع
العمالء والبنوك يف  31دي�سمرب  2014مبلغ 443
مليار ريـال مقابل  429مليار ريـال لنف�س الفرتة من
العام املا�ضي بن�سبة زيادة مقدارها 14مليار ريال ،كما

بلغ �إجمايل املحفظة اال�ستثمارية للبنك يف  31دي�سمرب
 404 2014مليار مقابل  354مليار يف نف�س الفرتة
للعام .2013
وك�شف رئي�س قطاع املخاطر الأ�ستاذ يحيى الكب�سي
�أن الأرب��اح التي مت حتقيقها كانت بعد ا�ستقطاع مبلغ
ملواجهة اخل�سائر طبق ًا لتعليمات البنك املركزي.
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حتت ال�ضوء

ت�سلمها الرئي�س التنفيذي الأ�ستاذ�/صالح با�شا

�شهادة الزمالة الأوروبية
ينالها كاك بنك لتميزه امل�صريف

إن

أردت الوصول إلى القمة ،فعليك دراسة
بداء من البيئة الداخلية،
الواقع بدقةً ،
ومروراً بما لدى اآلخر ،ووصو ً
ال لما هو قائم في
الساحة كرؤية عامة ،وحال القيام بذلك ستصل
الى أهدافك خالل وقت قصير.
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كاك بنك

�أع���������اد ت��رت��ي��ب
و�ضعه الداخلي
واق��ت��ن��اء �أح����دث الأن��ظ��م��ة امل�رصفية
وتقدمي خدمات م�رصفية ال نظري لها
يف ال�سوق.
البنك ال��ذي متيز بدقة الأداء وبجودة
اخل��دم��ة ،يتوا�صل م��ع ج��م��ه��وره على
م����دار ال�����س��اع��ة وي�ستثمر يف م����وارده
ال��ب����شري��ة ب��غ��ي��ة ال��ظ��ف��ر ب��ك��ادر م���ؤه��ل
وحم��ت�رف يف ك��اف��ة جم����االت ال��ن�����ش��اط
امل�رصيف ،فنال ثقة اجلمهور ليوا�صل
حت���ق���ي���ق الإجن�������������ازات امل�����ص�رف���ي���ة.
ن�شاط البنك تو�سع واخلدمات �أي�ض ًا يف
تطور م�ستمر ،و�أف��اق العمل امل�رصيف
جتاوزت حدود اجلغرافيا مبد ج�سور
العالقة امل�رصفية مع بنوك و�رشكات
ع��ل��ى امل�����س��ت��وي�ين الإق��ل��ي��م��ي وال����دويل،
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فحظي البنك بثقة العديد من امل�ؤ�س�سات
امل��ال��ي��ة وامل�رصفية العاملية م��ن واق��ع
ري��ادت��ه وح��داث��ة �أن��ظ��م��ت��ه امل�رصفية،
ومواكبته كل تطورات العمل امل�رصيف
العاملي ،فانهالت عليه �أولويات التعاون
امل�رصيف باعتباره بنك ًا رائ���د ًا ملتزم ًا
ب����أدب���ي���ات ال��ع��م��ل امل�����ص�ريف ال��وط��ن��ي��ة
واخلارجية.
ولأن التميز والثقة هما من �أهم مبادئ
العمل امل�رصيف ،يحتفظ كاك بنك بر�صيد
ع��الٍ يف هذا اجلانب ،واال�ستمرار على
ه���ذا ال��ن��ه��ج يعطيك م��ا ت�ستحقه من
�شهادات داخلية وخارجية ،حيث نال
ال��ب��ن��ك ���ش��ه��ادة ال��ت��م��ي��ز امل����صريف على
امل�ستوى اخل��ارج��ي تكرمي ًا واع��ت��زاز ًا
ب�أدائه امل�رصيف ،ال�سيما والتكرمي قائم ًا
على �أ�س�س متعارف عليها ل��دى رواد
العمل امل�رصيف العاملي ،والتى مبوجبها
ا�ستحق ك��اك بنك ع��ن ج���دارة �شهادة

التكرمي .ويف هذا ال�سياق كرم الرئي�س
الإقليمي للمنظمة العربية ب��االحت��اد
االوروب��ي ( )EMPAالربوف�سور
ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ت��رب ب��ن��ك ال��ت�����س��ل��ي��ف
التعاوين والزراعي -كاك بنك -نظر ًا
لتفوقه امل����صريف يف ال�����س��وق اليمنية,
م���ؤك��د ًا �أن املكتب التنفيذي قد اختار
م�رصف ك��اك بنك كبنك متميز ورائ��د
للقطاع امل�رصيف ،وبهذه املنا�سبة �أ�شار
ال�ترب �إىل ال��دور ال��ذي ي�ؤديه البنك يف
حتقيق اال�ستقرار االقت�صادي ،م�ضيف ًا
�أن اليمن ق��ادر على جت��اوز ال�صعاب
والتحديات الراهنة.
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الكب�سي:

البنك يحقق م�ؤ�شرات منو عالية رغم
الأو�ضاع الراهنة

د�شن

بنك الت�سليف التعاوين والزراعي ( كاك بنك) ،الإ�صدار العا�رش من منتج قر�ض العيد يف تاريخ
 2015/6/21وحتى تاريخ  2015/07/30وقد مت حتقيق نتائج ممتازة يف فرتة
وجيزة بالرغم من الأزمة القائمة يف البلد ،نزو ًال عند رغبة عمالئه وا�ستمرار ًا للميزة املخ�ص�صة ملوظفي اجلهات
املتعاقدة مع البنك ،وب�رشوط و�إجراءات مب�سطة توفر اجلهد والوقت للجميع وت�ساعد امل�ستفيد يف احل�صول
على القر�ض مبنتهي ال�رسعة من �أي فرع من فروع البنك املنت�رشة يف عموم حمافظات اجلمهورية التي تقدم
اخلدمة لعمالئه على مدار ال�ساعة.
ويف هذا ال�سياق� ،أ�شار مدير �إدارة الأفراد الأخ\عبدالقدو�س الكب�سي �إىل �أن قر�ض العيد من كاك بنك �أك�سب
العمالء دالل��ة على ري��ادة البنك لل�سوق امل�رصيف من خالل تقدميه منتجات م�رصفية تنال ر�ضى العمالء من
خمتلف �رشائح املجتمع ,وك��ذا تقدمي القر�ض ب�إجراءات منا�سبة و�أق�ساط تتنا�سب مع دخل العمالء ممن
ي�ستلمون رواتبهم عرب البنك ،م�ؤكد ًا �أن البنك يحر�ص من خالل منتج قر�ض العيد على تلبية طلبات العمالء
مبنحهم القر�ض ب�أق�صى �رسعة ممكنة.

مشرياً أىل أن النتائج املحققة كاآلتي-:
 - 1ع��دد ق��روض العيد الممنوحة
لإلصدار العاشر  11.047قرض ًا.
 - 2إجمالي مبلغ المنح خمسمائة
وثمانون مليون ريال.

الفروع الحاصلة على الثالثة املراكز األوىل
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م

الفرع

العدد

1

فرع � 14أكتوبر

2

فرع ذمار

3

فرع �صنعاء

1,777
1,561
1,500
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املروين:

�شبكتنا امل�صرفية تلبي طلبات العمالء
وت�شهد منو ًا متزايد ًا

يتميز

ك����اك ب��ن��ك ب���أن��ظ��م��ة م����صرف��ي��ة ح��دي��ث��ة
وب�شبكة فروع ومكاتب منت�رشة يف عموم
حمافظات الوطن ،الأو�سع انت�شار ًا ،حيث ميتلك �أكرب
�شبكة م�رصفية بلغت زهاء  84فرع ًا ومكتب ًا تقدم كافة
اخلدمات امل�رصفية للعمالء مبنتهى ال�رسعة.
ويف ه��ذا ال�سياق ،ق��ال م��دي��ر �إدارة ال��ف��روع وق��ن��وات
التوزيع الأخ /عبدامللك املروين �أن الإدارة لديها برامج
عملية من واقع الظروف الراهنة للوطن بهدف توفري

متطلبات العمالء ب�أدوات وبقنوات م�رصفية و�إلكرتونية
متميزة ،م� ً
شريا �إىل �أن �إدارة البنك تويل العمالء اهتمام ًا
ال نظري ل��ه ،باعتبارهم �رشكاء يف جن��اح البنك ،ولذلك
يحر�ص البنك على العمل ب�إي�صال اخلدمات �إىل عمالئنا
يف املناطق التى ت�شهد تطورات عرب �أدوات �آمنة حر�ص ًا
منا على تلبية احتياجاتهم.
ونوه املروين �إىل �أن �إدارة الفروع تتعامل مع امل�ستجدات
التى يطرحها العمالء من �شكاوى وغريها والعمل على

نوع العملية

عدد العمليات

مين موبايل
MTN
سبافون
وآي
الكهرباء
املياه
سداد اإلنرتنت

927266
29093
18187
891
6298
2323
109997

معاجلتها ،م�ضيف ًا �أن العمل ي�شهد تطورات يف جمال
اخلدمات الإلكرتونية عرب باقة كاك موبايلي وكاك �أون
الين.
من ناحية �أخ���رى ،قالت رئي�س ق�سم قنوات التوزيع
الإلكرتونية الأخت/رنا الزبيدي �أن العمليات املنفذة
ع�بر ك��ا ك م��وب��اي��ل��ي ارت��ف��ع��ت يف ك��اف��ة اخل��دم��ات حتى
الن�صف الأول من العام اجل��اري ،فيما �شهد كاك �أون
الين �إقبا ًال متميز ًا لدى العمالء وبن�سبة فاقت التوقعات.

إجاميل املبلغ ريال
855504126
84130901
47227553
1206066
23429649
9305455
477866849

*جدول يوضح عدد العمليات
املنفذة خالل النصف األول
من العام الجاري

قرار �إداري
صدر قرار رئيس مجلس اإلدارة رقم ()41
لسنة 2015م قضى بتعيين األخ\سليم
حنيش مديراً تنفيذي ًا لشركة كاك لخدمات
األمن والصيانة ،كما صدر القرار رقم ()42
قضى بتعيين األخ  /عبدالملك المروني
مديراً إلدارة الفروع ،كما صدر القرار رقم
( )56قضى بتعيين األخ /فواز الذيب مديراً
لفرع حدة.
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الذيب

املروين

حنيش

بمناسبة نيلهم ثقة قيادة البنك تتمنى هيئة تحرير املصرفية لهم
التوفيق والنجاح
9

يف العمق

�آلية �صرف

العمالت
د � .أحمد �إ�سماعيل البواب

تعتمد معظم البلدان والحكومات
على آليات متطورة لتحديد سعر
صرف عمالتها مقابل عملة «العم
سام» الدوالر األمريكي ،والذي
يشهد ارتفاع ًا مستمراً  ،إال أنه ال يزال
هناك جد ً
ال واسع ًا حول آليات ونظم
الصرف األفضل واألمثل.
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In depth

هناك

ال���ع���دي���د م���ن اخل��ب�راء
واملحللني االقت�صاديني
واملاليني يروا �أن خطوات و�إجراءات
احلكومات والبلدان ال تزال ناق�صة
وينبغي �أن يتم تعومي عمالتها وترك
حتديد �رصفها لقوى العر�ض والطلب
يف الأ�����س����واق م���ن دون ���ض��غ��وط �أو
���ض��واب��ط ،وي���رى البع�ض الآخ���ر �أن
خف�ض قيمتها ل��ن ي�سهم يف حتريك
م��دام��ي��ك ال��ع��م��ل��ي��ة االق��ت�����ص��ادي��ة �أو
التخفيف من م�شاكل وتراكم ديون
ال��ب��ل��دان واحل��ك��وم��ات وم�����ص��ارف��ه��ا
وم�ؤ�س�ساتها امل��ال��ي��ة ،يف ح�ين يرى
�آخ��������رون �أن����ه����ا ال ت���زي���د م����ن ح���دة
نق�ص ال�سيولة املحلية وت���دين ثقة
امل�ستثمرين الدوليني باقت�صادياتها
بل ي�ؤدي �إىل حتويل عك�سي للر�سائل
�إىل خارجها ،وق��د �أخ��ذت العديد من
العمالت و�إىل وقتنا ه��ذا بالتعر�ض
�إىل �ضغوط قوية نتيجة �أزمة ال�سيولة
بالعمالت املحلية والأجنبية والتي
ب���رزت نتيجة ال��رك��ود االق��ت�����ص��ادي
لديها وتقل�ص حجم التدفقات النقدية
م��ن اخل���ارج �إليها مم��ا �أدى ذل��ك �إىل
تدخل امل�صارف املركزية يف �أ�سواق
القطع بائعة للدوالر مما خف�ض من
احتياطاتها م��ن ال��ع��م�لات الأجنبية
ع��ن امل�ستوى امل��ت��ع��ارف عليه وع��اد ًة
عند ظ��ه��ور ب���وادر �ضعف لأي عملة
يكون الآراء متفقة على ذل��ك نتيجة
لنق�ص ال�سيولة لديها مم��ا يتوجب
على البلدان واحلكومات عدم �إتباع
�سيا�سات حت��دي��د ��صرف ث��اب��ت غري
واقعي لعمالتها ويف مثل هذه احلالة
يتدخل ويحذر �صندوق النقد الدويل
وال��ب��ن��ك ال���دويل احل��ك��وم��ات وال���دول
م��ن خم��اط��ر �إت��ب��اع ه��ذه ال�سيا�سات
ب��ع��دم��ا �أظ���ه���رت ال��ت��ج��ارب �سلبيات
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�آل��ي��ات ون��ظ��ام تثبيت �سعر ال�رصف
والأ�����ض���رار ال��ب��اه��ظ��ة ال��ن��اجت��ة عن
انهيارها ،فالعمالت املثبتة �أي�� ًا كان
ن��وع��ه��ا تعترب ع��ر���ض��ة للم�ضاربات
ع��ن��د ح���دوث �أي خ��ل��ل �أو �ضعف يف
االق��ت�����ص��ادي��ات امل��ح��ل��ي��ة م��ه��م��ا ك��ان
م�ستويات احتياطياتها من العمالت
الأجنبية التي تدعمها ،ولي�س ٍ
بخاف
ع��ل��ى وا���ض��ع��ي ال�����س��ي��ا���س��ة ال��ن��ق��دي��ة
واالقت�صادية �أنه عندما تتخل الدول
ع���ن ت��ث��ب��ي��ت ع��م�لات��ه��ا ت��ك��ون الآث����ار
الناجمة عن ذلك قا�سية وم�ؤملة بالن�سبة
ملختلف القطاعات االقت�صادية املحلية
لأن امل�����ص��ارف وامل���ؤ���س�����س��ات املالية
وال�رشكات كانت تعتمد على �أ�سا�س
�سعر ث��اب��ت م��ن��ذ خم�سة وع����شرون
عام ًا وحتى يومنا هذا ومن ثم انتقلت
معظم غالبية ال��دول واحلكومات �إىل
�آل��ي��ة ن��ظ��ام ال����صرف ال��ع��ائ��م فمعظم
اخل��ب��راء وامل��ح��ل��ل�ين االق��ت�����ص��ادي�ين
واملاليني ي���ؤك��دون �أن �أنظمة �أ�سعار
ال�����ص�رف ���ش��ب��ة ال��ث��اب��ت��ة ف��ا���ش��ل��ة يف
�ضوء انهيار نظام ال�رصف يف معظم
�أ�سواق �أوروبا يف بداية الت�سعينيات،
ثم ما تالها من �أزمة نقدية يف جنوب
�رشق �أ�سيا ،و�أخ�ير ًا العا�صفة املالية
ال��ت��ي ع�صفت ب��ال��ع��امل منذ منت�صف
ع���ام  ،2008والأزم������ة ال��ي��ون��ان��ي��ة
والأي���رل���ن���دي���ة ،وال���دي���ون ال�����س��ي��ادي��ة
لإيطاليا عام  ،2010والتي ما تزال
�آثارها �إىل وقتنا احلايل ،فنحن نعي�ش
يف ظ��ل ال��ع��ومل��ة واالن��ف��ت��اح والتكتل
ف��ي��ت��ح��ت��م ع��ل��ى ال�����دول واحل��ك��وم��ات
االختيار بني التثبيت الكلي كما هو
احل���ال يف جمال�س النقد �أو التعومي
ال��ك��ام��ل ،حيث ي���ؤم��ن تثبيت �أ�سعار
ال����صرف ا���س��ت��ق��رار �سعر ال����صرف
ع��ل��ى ح�����س��اب ا�ستقاللية ال�سيا�سة

النقدية يف حني يحفظ نظام التعومي
ق��درة ال��دول واحلكومات على �إدارة
�سيا�ستها ال��ن��ق��دي��ة اخل��ا���ص��ة ،لكن
جتربة �أنظمة التثبيت الكلي ال تقدم
مناذج يحتذي بها فالدول التي تتبع
جمال�س النقد �أي التثبيت الكلي عانت
وت��ع��اين م��ن �صعوبات ك�برى نتيجة
ال��رك��ود االقت�صادي لديها وارتفاع
م��ع��دل ال��ب��ط��ال��ة وب��ال��ت��ايل ف����أن قيمة
عمالتها ترتفع �إىل م�ستويات عالية
تبع ًا الرت��ف��اع �سعر ��صرف ال���دوالر
الأمريكي وي�رض ويحد من قدرتها
ع��ل��ى ال��ت�����ص��دي��ر ،ول��ك��ي ت��خ��رج من
ه��ذه الأزم��ة تلج�أ �إىل طلب القرو�ض
وال�سلفيات من �صندوق النقد الدويل
والبنك الدويل للخروج من الأزمة.

التجارب لدى
الكثير من الدول
التي تعتمد نظام
النقد العائم
تظهر عمالتها
ثبات ًا فائق ًا
تجاه الدوالر
األمريكي وتخدم
النمو والتنمية
االقتصادية.
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On the table

على الطاولة

أسعار الصرف

الدور الذي يقوم به البنك يُعد استمراراً لما قام
إبتداء بإدارة تقلبات أسعار
به في األعوام السابقة
ً
الصرف بالتنسيق مع البنك المركزي والذي تم
السيطرة عليها في أغسطس  2010ليعود سعر
الصرف إلى وضعه الطبيعي 214.93

�إن

م���ا ت���واج���ه���ه ال��ي��م��ن يف امل��رح��ل��ة
احلالية لي�ست باحلرب والعدوان
الع�سكري فقط ب��ل انها ح��رب اقت�صادية
�شعواء مت ا�ستهداف العديد م��ن املقرات
امل����صرف��ي��ة ل��ل��ع��دي��د م���ن ال��ب��ن��وك �إم����ا عرب
ع�صابات النهب و التنظيمات املت�شددة او
بالق�صف املبا�رش لها عرب �آل��ة احل��رب من
قوات العدوان التي تقودها ال�سعودية وكاك
بنك �أحد هذه البنوك كما �شمل العدوان قيام
العديد من ال��دول امل�ساهمة يف العدوان بل
وتعدى ذلك لتقوم هذه البلدان باحلجز على
ار�صدة بع�ض البنوك العاملة يف اجلمهورية
اليمنية والإي��ع��از لبع�ض البنوك املرا�سلة
خارجي ًا ب�إغالق ح�سابات البنوك اليمنية يف
بع�ض البنوك املرا�سلة خارجي ًا ما جعلت منا
�رضورة الوفاء ب�إلتزاماتنا لعمالئنا.
تنتهج �إدارة ال��ب��ن��ك خ��ط��ة الإدارة امل��رن��ة
للتعامل مع الأزم��ات وخ�صو�ص ًا التقلبات
املفاجئة لأ�سعار ال�رصف ففي ظل تالطم
�أم���واج ا�سعار ال����صرف ن�ش�أت يف ال�سوق
املحلي �سوق �سوداء لبيع و�رشاء العمالت
االجنبية ويف ظ��ل الإدارة احلكيمة للبنك
امل��رك��زي ف����إن الأزم����ة يف اال���س��ع��ار ال تكاد
تتعدى التابع من �رشكات ال�رصافة كون
االرت��ف��اع يف اال���س��ع��ار ارت��ف��اع غ�ير حقيقي
ب��ل ارت��ف��اع ا���س��م��ي ن���اجت ع��ن ال��ق��ل��ق ال��ذي
يعي�شه املواطن اليمني من �سحب وحتويل
املدخرات بالعملة املحلية وم�صارفتها اىل
�أي عملة اجنبية نظر ًا للت�شوي�ش االعالمي
غ�ير امل�سئول ب���إغ�لاق امل��ط��ارات وامل��وان��ئ
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ال��ب��ح��ري��ة يف ال�����ش��ق ال�����ش��م��ايل م��ن ال��وط��ن
ولو�سائل االعالم اي�ض ًا م�سئولية ال ُي�ستهان
بها ول��ه��ذا وج��ب عليها ان ت�ستقي امل��ادة
العلمية م��ن املتخ�ص�صني ون����شر ال��وع��ي
لدى املتعاملني وتو�صيلها مبهنية م�رشفة
كون البنوك وعاء �آمن للمدخرات وا�ستثمار
�آمن وو�سيط للتمويل فالتوعية امل�رصفية يف
الفرتة الراهنة ت�شمل رف��ع الوعي ب�أهمية
و�ضع االم��وال بالبنوك ،لتنمية املدخرات
كون البلد يعتمد على اال�سترياد والبنوك هي
الطرف املعني بتغطية االلتزامات اخلارجية
ب��ال��درج��ة الأ���س��ا���س��ي��ة وه���ذا دل��ي ً
�لا على ان
اجلهاز امل�رصيف و�سيلة �آمنة وموثوق فيها
ولهذا وجب رفع الثقافة امل�رصفية ب�شكل
ع��ام ولعمالئنا يف ك��اك بنك ب�شكل خا�ص
كم�سئولية نحملها ام���ام عمالئنا فالثقة
�رضورية مع اجلهاز امل�رصيف وبها ننمو.
�إن الزيادة الع�شوائية لأ�سعار ال�رصف يف
ال��ف�ترة الراهنة وال��ت��ده��ور الب�سيط ل�سعر
��ص�رف ال���ري���ال ال��ي��م��ن��ي م��ق��اب��ل ال��ع��م�لات
الأجنبية لي�س واقعي ًا يف اجلهاز امل�رصيف
وامن��ا تُعترب زي���ادة ا�سمية يتم العمل بها
يف بع�ض ��شرك��ات ال����صراف��ة وب�صفة غري
ر�سمية ف��ك��اك بنك يلعب ال���دور الأب����رز يف
مثل هذه الأزمات عرب جلنة لل�شئون املحلية
و�إدارة ال��ط��وارئ وجل��ن��ة خا�صة بتغطية
االل���ت���زام���ات وال�����ش��ئ��ون اخل��ارج��ي��ة وم��ن
خ�لال التجارب ال�سابقة بهذا ال�ش�أن ف�إن
�أي انخفا�ض او زي��ادة يف ا�سعار ال�رصف
ال ب���د ل���ه م���ن االع���ت���م���اد واال���س��ت��ن��اد على

ورفع م�ستوى الوعي امل�صريف
للمتعاملني مع البنك

م�صطفى ُحميد
م�س�ؤول غرفة التداول
م���ؤ��شرات اقت�صادية كالإنتاج احلقيقي ,
وكذلك اال�ستهالك احلقيقي ليكون القرار
���ص��ادر ع��ن البنك امل��رك��زي وف��ق�� ًا ل�سيا�سة
التعومي امل�سيطر عليه وبهذا يكون قرارنا
مبني ًا على درا�سات وا�ضحة وليكون الأثر
على تغيري �سعر ال�رصف ت�أث ً
ريا حقيقي ًا ال
تخفي�ضا �أ�سمي ًا .ولأن ما نهدف �إليه هو
تخفي�ض الإن��ف��اق على ال����واردات وليكون
ه��ذا التخفي�ض م�ساندا للميزان التجاري
ك��ون االرت��ف��اع الإ�سمي �سي�ؤدي حتما اىل
تدهور امليزان التجاري وبهذا ال نرى �أي
م�ؤ�رش قد برز لنقوم ب�أي تعديالت يف �أ�سعار
ال����صرف فكما نعلم ب����أن ال��ت��ع��دي�لات تتم
عندما ي�صل االقت�صاد اىل مرحلة الت�شغيل
التام او الركود التام وه��ذا ما ال نالحظه
�آن��ي��ا وع��ن��د ات��خ��اذ ه��ذا ال��ق��رار م��ن ُ�صناع
ال�سوق ال�سوداء ف�إمنا نعتربه تعديل �إ�سمي
فقط قد يقع يف فخ ِه العديد من املتعاملني
ممن يهرعون اىل ��شراء العمالت االجنبية
ب�أ�سعار مبالغ فيها ليتكبدوا خ�سائر بيعها
يف امل�ستقبل القريب ب�أ�سعار منخف�ضة وكذا
خ�سارة الفوائد الناجتة عن ك�رس الودائع
بالعملة املحلية و�أن �أي زي���ادة يف �أ�سعار
ال�رصف ب�شكل ر�سمي قد يلغي �صادراتنا
التي تكاد تكون معدومة كوننا نعي�ش يف
اقت�صاد مفتوح ومناف�سة كبرية وع��دوان
غا�شم و قد تُبعد بالدنا جراء هذا القرار عن
الن�شاط االقت�صادي كما �سيتو�سع العجز
وت��زداد ف��روق الت�ضخم التي تعجز بالدنا
عن معاجلتها بالتخل�ص من العمالة الفائ�ضة

مثل بع�ض البلدان.
�إن م��ا نخ�شاه ه��و االع��ت��م��اد على �سيا�سة
ا�ستعمال �سعر ال�رصف ملراقبة الت�ضخم
حيث �أن ه��ذه ال�سيا�سة ت�ؤثر عك�سي ًا على
عملية ال�����ص��ادرات ال�ضئيلة كما �أن هذه
ال�سيا�سة �ست�ؤثر يف الأجل الطويل �إىل �أزمة
��صرف حقيقي ول��ه��ذا ف���إن��ه يتوجب على
ال�سلطة النقدية معاجلة الت�ضخم املتزايد
بال�سيا�سات النقدية ف�سعر ال�رصف �أداة
م�ساعده فقط .
�إن ما متر به البالد يف الفرتة احلالية وما
نعي�شه من ح�صار خانق ف�إنه ال ي�سمح لنا
بالقيام باي تعديالت يف �سعر ال�رصف حيث
نلحظ بان ال�سوق يف حالة ا�ستقرار وان �أي
تعديالت �ستتم يف ال�سوق ال�سوداء عند بع�ض
�رشكات ال�رصافة ف�إنها �ستكون تعديالت
يف �أ���س��ع��ار ال����صرف اال���س��م��ي��ة ول���ن تتغري
اال�سعار فعلي ًا وب��ه��ذا ف��ان �سعر ال�رصف
احلقيقي قد يت�أثر ب�شكل عك�سي وقد ي�رض
باجلهاز امل�رصيف ب�شكل جزئي وك��اك بنك
�سيظل البنك ال��رائ��د يف تغطية �إل��ت��زام��ات
عمالئه وبنف�س ا�سعار ال����صرف املعمول
بها واملعتمدة على البنك امل��رك��زي اليمني
وما مير به اجلهاز امل�رصيف ب�شكل عام من
ت�أجيل ل�سداد بع�ض االلتزامات اخلارجية
ن��ود اال���ش��ارة ب��ان ه��ذا الت�أجيل �سار على
كافة البنوك املحلية ب�شكل منتظم و�سيتم
التخل�ص من هذه االختالالت قريب ًا وثقتنا
برئا�سة البنك وكذا بالإدارة التنفيذية لكاك
بنك كبرية يف تخطي هذه املعوقات.
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Money Markets

ا�سواق مالية

خ�سارة لربيطانيا بعد بيع �أ�سهم

"رويال بنك �أوف �سكوتالند"

خسرت الحكومة البريطانية  1.1مليار
جنيه إسترليني ( 1.7مليار دوالر) في
أول عملية بيع ألسهم «رويال بنك
أوف سكوتالند» ،مما أثار اتهامات من
قبل سياسيين معارضين.

باعت

احل���ك���وم���ة ال�بري��ط��ان��ي��ة
 5.4%من ح�صتها يف
"رويال بنك �أوف �سكوتالند" مقابل
 330بن�س ًا لل�سهم ،وه��و �سعر �أقل
مب��ق��دار الثلث ع��ن ال�سعر ال��ذي دفعته
بريطانيا عندما قدمت �إنقاذ ًا مالي ًا للبنك
بقيمة  45.8مليار �إ�سرتليني من �أموال
دافعي ال�رضائب يف ذروة الأزمة املالية
من � 2007إىل .2009
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ومن املتوقع �أن تتبع عملية البيع هذه
عمليات �أخرى مماثلة .وتنتظر احلكومة
حتمل خ�سارة �إجمالية قدرها  15مليار
�إ�سرتليني يف حيازتها لأ�سهم البنك،
ح�سب الأ�سعار احلالية لل�سهم ومتو�سط
�سعر �رشائه ،الذي بلغ  502بن�س ًا.
ويف ه���ذا ال�����س��ي��اق ،ق���ال وزي����ر امل��ال��ي��ة
ال�ب�ري���ط���اين ،ج����ورج �أوزب�������ورن وف��ق�� ًا
لرويرتز يف الربابع من �أغ�سط�س احلايل

"رغم �أن ال�شيء الأ���س��ه��ل ه��و جتنب
ال��ق��رارات ال�صعبة وت��رك "رويال بنك
�أوف �سكوتالند" يف ي��د ال���دول���ة ،لكن
الأم���ر ال�صحيح ال��ذي ميكن القيام به
ل�صالح االقت�صاد ودافعي ال�رضائب هو
البدء يف بيع ح�صتنا".
يف املقابل ،انتقد حزب العمال املعار�ض
ب�شدة عملية البيع ،وقال كري�س ليزيل،
املتحدث املايل با�سم احلزب "جرى �إنقاذ

"رويال بنك �أوف �سكوتالند" مالي ًا،
ب�شكل عاجل ،لكن ينبغي عدم بيعه بنف�س
ال�رسعة".
وت�سعى احلكومة الربيطانية �إىل بيع ما
ال يقل عن ثالثة �أرباع ح�صتها يف البنك،
وال��ت��ي ت��ق��در قيمتها حالي ًا بنحو 25
مليار �إ�سرتليني يف غ�ضون � 5أعوام.
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عمل وعمال

ت�أمني ال�صرافات وامل�صارف ينع�ش

احلرا�س يف "بغداد"
الطلب على ّ
بغداد ـ �أحمد النعيمي
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أنعشت الحاجة المتزايدة لتأمين شركات الصرافة والمصارف
ومحال الذهب في العاصمة العراقية بغداد ،الطلب على
العناصر األمنية وشركات الحماية الخاصة ،تفادي ًا لعمليات
السطو المسلح ،التي باتت تشكل ظاهرة في مناطق مختلفة
من البالد خالل الفترة األخيرة.
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Work & Workers

وزارة الداخلية
تخصص

 4آالف

عنصر أمني
لحماية
الشركات
والمصارف
في بغداد

AL-MASSRAFIAH/ AUG 102 - 2015

ومل

تقت�رص ع��م��ل��ي��ات ال��ت���أم�ين
ع��ل��ى ت��وظ��ي��ف احل���را����س،
و�إمن������ا زادت امل����ؤ����س�������س���ات امل��ال��ي��ة
والتجارية الكربى من حجم �إنفاقها
على �أج��ه��زة الت�أمني ،مثل البوابات
الإلكرتونية وكامريات املراقبة.
وق���ال م�صدر �أم��ن��ي رف��ي��ع يف وزارة
ال��داخ��ل��ي��ة ،ط��ل��ب ع���دم ال��ك�����ش��ف عن
ا�سمه ،يف ت�رصيح لـ"العربي اجلديد"،
�إن "وترية عمليات ال�سطو امل�سلح
ارت��ف��ع��ت م��ع تنامي ن��ف��وذ امللي�شيات
امل�سلحة يف ب���غ���داد ،ومل ت��ع��د ق��وات
الأمن قادر ًة على ردعها ،لتلقيها دعم ًا
من �أح��زاب وكتل �سيا�سية وحكومية
ب�شكل مبا�رش وعلني".
و�أو�ضح امل�صدر �أن "وزارة الداخلية
خ�ص�صت ح��وايل � 4آالف عن�رص �أمني
حلماية ال�رشكات وامل�صارف يف بغداد
لت�أمني املن�ش�آت من ال�سطو ،بجانب ما
اتبعته ال�رشكات يف هذا الأمر".
يكتف �أ�صحاب �رشكات ال�رصافة
ومل ِ
وامل�صارف وحم��ال الذهب ،مبا وفرته
لهم وزارة الداخلية من عنا�رص الأمن،
بل وظفوا ب��دوره��م الآالف من حرا�س
الأم������ن اخل����ا�����ص ،ف��� ً
��ض�لا ع���ن ن�صب
كامريات املراقبة.
وذك��ر مرت�ضى عبد ال�سميع� ،صاحب
��شرك��ة ��ص�راف���ة يف ب���غ���داد لـ"العربي
اجلديد"� ،أن "الأمن �أ���ص��ب��ح مفقود ًا
بالن�سبة ل��ن��ا وال ن��ع��رف يف �أي���ة حلظة
نتعر�ض لعملية �سطو م�سلح ،فقمنا
بتوظيف عنا�رص �أمنيني مدنيني ،لأن
ما وفرته وزارة الداخلية من عنا�رص
حماية ال يكفي لتغطية جميع ال�رشكات
وامل�����ص��ارف ،ووف��رن��ا ل��ه���ؤالء العنا�رص
ال�سالح بالتن�سيق مع الداخلية".
وترية عمليات ال�سطو امل�سلح ارتفعت مع
تنامي نفوذ امللي�شيات امل�سلحة يف بغداد

وق�����ال ع��ب��د ال�����س��م��ي��ع "قمنا ب��ات��خ��اذ
اح��ت��ي��اط��ات �أم��ن��ي��ة ع��دي��دة ،كا�ستخدام
�أب����واب �إل��ك�ترون��ي��ة خا�صة وك��ام�يرات
مراقبة تغطي م�سافات بعيدة و�أجهزة
�إن��ذار وا�ست�شعار ،ف�ض ًال عن التوقف
ع��ن ا�ستقبال ال��زب��ائ��ن ب��ع��د اخلام�سة
م�سا ًء ،حر�ص ًا على �أنف�سنا وزبائننا".
ويرى خرباء الأمن �أنَّ جلوء ال�رشكات
املالية والتجارية �إىل توظيف عنا�رص
�أم���ن ب���أع��داد ك��ب�يرة ،يعني �أنَّ ال��ع��راق
�أ�صبح دولة ع�صابات.
وق��ال اخلبري الأمني ظافر عبد امل�ؤمن
لـ"العربي اجلديد" �إن توظيف �آالف
عنا�رص الأم��ن اخلا�ص بجانب احلماية
احلكومية ،يعك�س احلالة الأمنية املرتدية
يف ال��ع��راق ،وم��ا و�صلت �إليه احلكومة
من ترهل ،ب�سبب �إط�لاق يد امللي�شيات
و�إعطائها ال�صبغة القانونية للتحرك.
و�أ���ض��اف "العراق يتجه نحو انفالت
�أمني خطري �سيطيح بكل �شيء �إذا مل
يو�ضع ح��د للملي�شيات للق�ضاء عليها
ب�شكل عاجل".
وي��دف��ع �أ���ص��ح��اب ��شرك��ات ال����صراف��ة
م��ب��ال��غ ك���ب�ي�رة ل��ع��ن��ا��صر الأم������ن ل��ق��اء
عملهم� ،إ�ضاف ًة �إىل املخ�ص�صات املالية
املتعلقة ب���إج��راءات ال�سالمة كالأبواب
الإلكرتونية وكامريات املراقبة و�أجهزة
اال�ست�شعار بالليزر وغريها.
وق��ال مظهر الفراجي� ،صاحب �إح��دى
��شرك��ات ال����صراف��ة� ،إن "امللي�شيات
تتجول يف ال�����ش��وارع وت�سطو على �أي
مكان تريد ،وال �أح��د ي�ستطيع منعها،
فهي ت�ستمد قوتها من الدولة �أ�سا�س ًا،
والتي �أطلقت يدها بال رادع".
و�أ�ضاف "ال تكفي عنا�رص الأم��ن التي
خ�ص�صتها وزارة ال��داخ��ل��ي��ة حلماية
�رشكاتنا م��ن عمليات ال�سطو امل�سلح،
لذا قمنا بتوظيف عنا�رص �أم��ن مدنيني

وجهزناهم بال�سالح وندفع لهم رواتب
جمزية قد ت�صل �إىل مليون دينار �شهريا
للفرد الواحد ( 800دوالر)".
وت�شري البيانات �إىل وج���ود نحو 41
م�رصف ًا يف بغداد ،من بينها  19م�رصف ًا
عراقي ًا ،فيما يقدر عدد ال�رشكات العاملة
يف جمال التحويل املايل وال�رصافة بنحو
� 120رشكة� ،أغلبها عراقية.

حس��ب بيان��ات البن��ك
المرك��زي العراق��ي ،فإن
قيم��ة التب��ادالت المالي��ة
بال��دوالر تتراوح يومي ًا بين
 105و 110ماليي��ن دوالر،
وه��ي عب��ارة ع��ن عملية
بيع العمالت إلى المصارف
والشركات المالية العاملة
في البالد.

وتيرة عمليات
السطو
المسلح
ارتفعت مع
تنامي نفوذ
المليشيات
المسلحة
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Flash

فال�ش

جنوب �أفريقيا بلد

املليونريات

46800
مليونري من جنوب أفريقيا

أظهرت دراسة حديثة أن جنوب أفريقيا هي األولى أفريقيّ ًا من
حيث عدد المليونيرات ،متبوعة بمصر ،متوقعة أن يشهد عدد
المليونيرات األفارقة ارتفاع ًا كبيراً خالل العام المقبل.

وخل�صت

ال������درا�������س������ة،
ال��ت��ي �أج��رت��ه��ا
م�ؤ�س�سة "نيو ورل��د هيلث للأبحاث"،
�إىل �أن ع��دد من ميتلكون مليون دوالر
�أو �أكرث يف القارة ال�سمراء ارتفع بن�سبة
 145%منذ عام .2000
وتوقعت �أن يرتفع ه��ذا ال��ع��دد بن�سبة
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 45%خالل العقد القادم.
وت�������ص��� ّدرت ج���ن���وب �أف���ري���ق���ي���ا ال����دول
الأفريقية م��ن حيث ع��دد املليونريات،
ب��ن��ح��و  46800م���ل���ي���ون�ي�ر ت���ع���ادل
ممتلكاتهم مليون دوالر �أو �أكرث ،متبوعة
مب�رص بـ 20200مليونري.
و�ض ّمت قائمة ال���دول الع�رش الأوائ���ل

دولتني عربيتني �أخ��رت�ين ،هما املغرب
يف املركز ال�ساد�س بـ 4800مليونري،
واجلزائر يف املركز ال�سابع بفارق 100
مليونري عن املغرب.
وج���اءت ج��زر موري�شيو�س يف �صدارة
ال��������دول الأف����ري����ق����ي����ة م����ن ح���ي���ث ع���دد
املليونريات قيا�س ًا بعدد ال�سكان ،حيث

20200
مليونري من مرص

ي��وج��د فيها  2469مليون ً
ريا م��ن كل
مليون �شخ�ص ،تليها ناميبيا ،ثم جنوب
�أف��ري��ق��ي��ا و�أن���غ���وال ،ث��م م�رص يف املركز
اخلام�س.

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

ال���ب���ن���ك ي��ول��ي��ك��م ج��ل
االه���ت���م���ام يف ت��ل��ب��ي��ة
طلباتكم مبنتهى ال�سرعة وبجودة عالية،
ومما ال �شك فيه �أن النجاحات التى حققها
البنك يف بيئة الأعمال املحلية والدولية
كانت ناجتة ع��ن دع��م العمالء للبنك،
ومن هنا كان لزام ًا على البنك نيل ر�ضى
العمالء وا�شباع رغباتهم و البحث عن
كل جديد يف عامل ال�صناعات امل�صرفية،
حيث �أن معرفة العمالء وتف�ضيالتهم
�إحدى �أهم املميزات التناف�سية التي ميكن
�أن ميتلكها البنك ،ومن هنا جاءت �أهمية
نظام �إدارة عالقات العمالء.

يرجى إرسال الشكاوى والمقترحات عبر القنوات التالية:
� - 1صندوق ال�شكاوى واملقرتحات املوجود يف كل فرع من فروعنا
 - 2عرب املوقع الإلكرتوين ،نافذة ال�شكاوى واملقرتحات http://www.cacbank.com.ye/newsite/crmcontacts.aspx
 - 3نافذة  smsالتابعة ل�صفحات البنك يف �شبكة التوا�صل االجتماعي ( في�سبوك-تويرت-جوجل-لينكدان-يوتيوب)
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�أ�صداء

نمو

تسعى التجارة اإللكترونية في
المنطقة العربية إلى ترسيخ
مكانتها وتثبيت وجودها
والحفاظ على استمراريتها ،في
وقت باتت هذه الصناعة المحرك

التجارة الإلكرتون ّية العربية

ت�شري ا

ل��ع��دي��د م��ن ال��ت��ق��اري��ر بح�سب موقع
العربي اجلديد مطلع ال�شهر املا�ضي
�،إىل �أن التجارة الإلكرتونية �ست�صبح املحرك الأول يف
ال��دول العربية خ�لال ال�سنوات الع�رش املقبلة .ويعود
ال�سبب يف ذل��ك �إىل تطوير �آل��ي��ات الدفع الإل��ك�تروين يف
امل�صارف ،حيث منت هذه الآليات �سنوي ًا بن�سبة ،45%
فارتفعت ن�سبة �أرب���اح ال��ت��ج��ارة الإل��ك�ترون��ي��ة يف العام
� 2015إىل ما يقارب  15مليار دوالر .بالإ�ضافة �إىل
ذل��ك ،ف���إن االنت�شار ال��وا���س��ع مل�ستخدمي الإن�ترن��ت يف
املنطقة العربية ،وخا�صة يف الدول اخلليجية ،لعب دور ًا
هام ًا يف تطوير هذه ال�صناعة ،حيث ي�صل عدد م�ستخدمي
الإنرتنت يف العام � 2014إىل  141مليون م�ستخدم.
�إىل ذل��ك� ،أ�شار تقرير �صادر عن م�ؤ�س�سة "يوغوف"،
�إىل �أن حجوزات ال�سفر والفنادق حتتل مركز ال�صدارة
يف التجارة الإلكرتونية يف ال��ع��امل العربي ،حيث منت
حجوزات الفنادق والدفع �إلكرتوني ًا يف العام 2014
بن�سبة  .10%و�أظ��ه��ر التقرير �أن �أك�ثر م��ن 31%
18

م�����ن ال�������س���ي���اح يف
امل��ن��ط��ق��ة ي��ق��وم��ون
ب��ح��ج��ز متطلبات
�سفرهم �إلكرتوني ًا.
و�أو���ض��ح التقرير
�أن ان����ت���������ش����ار
ال����������ه����������وات����������ف
ال����ذك����ي����ة ����س���اه���م
�أي�������ض��� ًا يف زي����ادة
ال���ن���م���و ل��ل��ت��ج��ارة
الإل��ك�ترون��ي��ة ،كما
�أن ن�سبة انت�شار
الهواتف الذكية يف
الإم����ارات العربية
امل��ت��ح��دة واململكة
العربية ال�سعودية
وال��ت��ي و���ص��ل��ت �إىل � ،82%ساهمت يف من��و �صناعة
الإعالنات الإلكرتونية من جهة ،والتجارة الإلكرتونية

مليون
مستخدم
لإلنترنت
في العالم
العربي

الرئيسي القتصادات العديد من
الدول.

من جهة �أخرى.
كما يظهر تقرير "بايفورت" �أن تطور �آل��ي��ات الدفع
�إلكرتوني ًا يف املنطقة العربية تو�سع خ�لال ال�سنوات
اخلم�س املا�ضية .ففي اململكة العربية ال�سعودية ي�صل
حجم الذين يدفعون �إلكرتوني ًا �إىل ما يقارب 4.25%
من �أ�صل  12مليون م�ستخدم للإنرتنت ،فيما ي�صل
ال��ع��دد يف ال��ك��وي��ت �إىل  30%م��ن �أ���ص��ل م�ستخدمي
الإن�ترن��ت� ،أم��ا يف الإم���ارات العربية املتحدة فقد و�صل
العدد �إىل  ،67%وينخف�ض العدد يف م�رص �إىل  7%من
�أ�صل  38مليون م�ستخدم للإنرتنت.
كما يظهر التقرير �أن ن�سبة الإق��ب��ال على امل�صارف
التقليدية �أو الأر���ض��ي��ة كانت بن�سبة  100%يف عام
 1992ثم انخف�ضت عام  2012لت�صل �إىل 50%
من عدد مرتادي امل�صارف للقيام مبعامالت م�رصفية،
�أي الن�صف ،وذلك بالطبع يرجع �إىل ظهور طرق الدفع
الإل��ك�تروين امل��ت��ع��ددة والب�سيطة وال��ت��ي ت��وف��ر الوقت
واجلهد على العمالء.
المصرفية /أغسطس 2015-102

Congratulations

تهانينا

تتقدم قيادة البنك وموظفوه وهيئة تحرير المصرفية
بباقات ورود تفوح بعطر الربيع تُهدى إلى كل من:
الأخ /حممد املقطري -مدير الإدارة املالية -
مبنا�سبة ارتزاقه مبولود �أ�سماه " ليث " ..تهانينا و�ألف
مربوك.

الأخ /ماجد ال��داع��ري -املكتب الإع�لام��ي-
مبنا�سبة ارتزاقه مبولوده �أ�سماها " ابرار " ..تهانينا
و�ألف مربوك.

الأخ /م��اج��د حممد ال�����ش��ب��اره -ال�سريع
للحواالت -مبنا�سبة ارتزاقه مبولود �أ�سماه " �أو�س"
تهانينا و�ألف مربوك.

الأخ /قائد االعرج �-إدارة الكول �سنرت -مبنا�سبة
ارتزاقه مبولود �أ�سماه " �أحمد " ..تهانينا و�ألف مربوك.

الأخ� /أحمد العمراين -مركز البطاقات -مبنا�سبة
زفافه ودخوله القف�ص الذهبي ..تهانينا و�ألف مربوك.

الأخ /دار�����س حميد ال���زب�ي�ري -م��رك��ز
البطاقات -مبنا�سبة زفافه ودخوله القف�ص الذهبي..
تهانينا و�ألف مربوك.

الأخ /حممد البدوي �-إدارة اخلدمات الإدارية-
مبنا�سبة زفافه ودخوله القف�ص الذهبي ..تهانينا و�ألف
مربوك.

الأخ /حم�سن نا�صر املرقب -الإدارة املالية-
مبنا�سبة زفافه ودخوله القف�ص الذهبي ..تهانينا و�ألف
مربوك.

تعازينا

Condolences

بقلوب م�ؤمنة بق�ضاء اهلل وقدره تتقدم قيادة البنك وهيئة حترير امل�صرفية ب�أحر
التعازي و�أ�صدق املوا�ساة القلبية �إىل:
الأخ� /سمري احلجوري  -مدير عمليات كاك للأمن وال�صيانة  -لوفاة املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل "جده".
الأخ /عبداهلل ح�سن الأهدل  -موظف فرع الإمام ال�شوكاين  -لوفاة املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل "والده
الدكتور ح�سن حممد الأهدل  -رئي�س الهيئة ال�شرعية بكاك الإ�سالمي".
الأخ /نبيل حم�سن ال�ضوراين  -مدير م�شروع نقاط البيع  -لوفاة املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل "والده".
الأخ /حممد �إ�سماعيل الأكوع  -موظف القطاع الزراعي  -لوفاة املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل "والده".
الأخ /عبداهلل علي احلميدي  -موظف �إدارة الت�سويق  -لوفاة املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل "�أخوه".
الأخ /مربوك �سامل  -موظف كاك الأ�سالمي  -لوفاة املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل "والدة".

رحمته و�أن ُيدخلهم ف�سيح جناته و�أن ُيلهم �أهلهم
�سائلني اهلل تعاىل �أن يتغمدهم بوا�سع
ِ
وذويهم ال�صرب وال�سلوان و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.

