Magazine Editorial

افتتاحية املجلة

كاك بنك

تنمية جمتمع

امل�ؤ�س�سة املالية الرائدة

تقدمي اخلدمات امل�صرفيةواملالية
امل���ت���ن���وع���ةذات اجل������ودة ال��ع��ال��ي��ة
با�ستخدام �أف�ضل الأنظمةالإدارية
والتقنية مبهنية عالية م��ن خالل
���ش��ب��ك��ة �أع���م���ال وا���س��ع��ةل��ق��ط��اع��ات
الأف���راد وال�شركات وامل�ؤ�س�سات مبا
ُي�سهم يف تنمية االقت�صاد املحلي.

العمل بروح الفريق الواحد.
االهتمام باملوارد الب�شريةوتنمية
قدراتها.
تنمية املجتمع.
العميل حمور اهتمامنا.
ال�سعي املتوا�صل للتميز.

طالما

ي��ت��واص��ل االه��ت��م��ام بعمل البنوك ,وم��ع��رف��ة أدوات��ه��ا
وأنشطتها ،وهذا إنجاز كبير ,إذ تم توسيع االهتمام ليشمل
كافة أبناء المجتمع بكل فئاته ،ونحن ما نزال نعول في هذا الجانب إيمانا منا
بأن رفع مستوى الوعي للجمهور يعد من صميم عمل البنوك.

وألن هذا األمر حاضراً لدينا في كاك بنك ,ويكاد يكون محصوراً عليه ,وقد يكون
واضح ًا لدى نظرائه بعدم االلتفات له ,نسعى ألن يكون هذا الموضوع من
أولوياتنا المستقبلية بمواصلة العمل على تثقيف أبناء المجتمع ,وإيصال
رسالة البنك الى كافة شرائح المجتمع ,إسهام ًا منا برفع مستوى الوعي
المصرفي للبنوك وإرش��اد المستهدفين بأهمية المصارف والعائد الذي
سيجنونه منها.
تنمية المجتمع مسؤولية كبيرة ,وه��ن��اك ت��ج��ارب ممتازة ف��ي البلدان
المتقدمة التى أولت هذا الجانب اهتمام ًا مستمراً ,فنالت مصارفها مؤشرات
نمو عالية ,إضافة إلى إيجاد مشاريع تنموية تدر دخ�ل ً
ا على الفرد ،وهذه
المسؤولية تعاظمت لتشمل كل البنوك للمشاركة والمساهمة في تنمية
المجتمع بما يساعده على العيش بحياة مستقرة ,وتقديم الدعم الالزم,
وفق ًا إلجراءات مبسطة وفاعلة تتماشى مع األفراد.
من هنا يواصل كاك بنك اهتمامه تجاه المجتمع ,وما يزال كعادته يقدم
عطاءاته وبسخاء في كل األنشطة المجتمعية.

الهيئة الإ�شرافية للمجلة
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

�صالح �صادق با�شا
الرئي�س التنفيذي

العمل

المصرفي يكس��ب الفرد مه��ارات عديدة
ويجعل��ه يقظ�� ًا وم��درك ًا ل��كل التفاصيل

فيما يتعل��ق بعمل البن��وك وبحياته أيض ًا ،وه��ذا ما يجعلنا
نواص��ل اهتمامن��ا بمواردن��ا البش��رية بالتدري��ب والتأهيل
المس��تمر بتطوي��ر قدراتهم ف��ي العمل المصرفي بش��قيه
التجاري واإلسالمي ،الس��يما وهذا النشاط أثبت فع ً
ال قدرة

مكا�سب العمل

امل�صريف

كاك بنك في القطاع المصرفي كبنك منافس ولديه إمكانات
هائلة ومطورة بسبب امتالكه كادر بشري مؤهل ومحترف.
وكون كاك بنك قائداً للتحوالت المصرفية في اليمن ,وسباق ًا
ف��ي ابت��كار خدمات مصرفي��ة متميزة وحديثة في الس��وق
المصرفي ,وتوسيع قاعدة عمالئه ,سنظل نحافظ على هذه
المؤسس��ة المالية الرائ��دة ومضاعفة الجه��ود الرامية إلى
تعظيم الم��وارد والحفاظ على مصادره��ا المتنوعة ,فض ً
ال
ع��ن تقديم أف��كار ومقترحات تهدف في هذا الس��ياق ,وهذا
ما أعتدنا عليه من كادرنا البش��ري نتيج��ة فخرهم بالبنك ،ال
س��يما واألفكار الممت��ازة تلقى اهتمام وتطبي��ق وترى النور
وإعطاء أصحابها ما يس��تحقون ،تقديراً وعرفان ًا بأفكارهم,
المعبرة فع ً
ال عن والئهم للبن��ك ،ولنواصل هذا االهتمام كل
من موقعه من أجل مؤسس��تنا المصرفي��ة ,ولنفخر جميع ًا
بانتمائن��ا لكاك بن��ك ,فأنتم أس��اس النجاح وعل��ى عاتقكم
حقق البنك -وما يزال -اإلنجازات المصرفية في كافة القوائم
المالية.
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الفرع

م

عددقرض العيد

1

فرع  14أكتوبر

2,036

2

فرع صنعاء

1,826

3

فرع ذمار

1,230

4

فرع بغداد

915

5

فرع عبس

829

6

فرع الزبيري

607

7

فرع  22مايو

566

8

فرع إب

468

9

فرع الحديدة

364

10

فرع البيضاء

331

11

فرع زبيد

298

12

فرع النادرة

280

13

فرع رداع

257

14

فرع شارع مقديشو

249

15

فرع يريم

199

16

فرع حجه

191

17

فرع المحويت

170

18

فرع عمران

143

19

فرع العدين

138

20

فرع باجل

138

21

فرع الملكة أروى -إب

130

22

فرع الحي التجاري

116

23

فرع المهرة

98

24

فرع التربة

70

25

فرع حده

57

26

فرع المنصوره

52

27

فرع الضالع

43

28

فرع بيت الفقيه

40

29

فرع سوقطرى

19

مشيراً إلى أن عدد قرض العيد اإلصدار الحــادي عشـــر المقدم خالل

30

فرع دمت

18

الفترة ( 8س��بتمبر وحتى تاريخ  15أكتوبر) ،بلغ  11964قرض ًا .ش��اكراً

31

فرع الشيخ عثمان

18

طاقم العمل على الجهود المبذولة لتحقيق رغبة العمالء تماش��ي ًا مع

32

فرع مأرب

17

توجهات البنك.

33

فرع المكال

16

34

فرع حيس

17

35

فرع سيئون

11

36

فرع المنطقة الحرة

11,964

�إجمايل القرو�ض
املمنوحة مـــن قر�ض العيد
اإلصدار الـحادي عشر
يواص��ل كاك بنك تقديم خدماته المصرفية لعمالئه من مختلف فئات
المجتم��ع بدقة وس��رعة عالية حرص ًا من��ه على العم�لاء باعتبارهم
الشريك الحقيقي للبنك.
وبه��ذا الصدد صرح مدير إدارة األفراد األخ\عبدالقدوس الكبس��ي أن
خدمات البن��ك متواصلة وفي متناول العمالء في كافة أرجاء الوطن،

*جدول يوضح عدد القروض املمنوحة طرف
كل فرع مرتبة تنازلياً بحسب األولوية .
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11,964
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البنك ووزارة الكهرباء يوقعان اتفاقية
تعاون م�شرتك
يف م�شروع الطاقة ال�شم�سية املنزلية

وقع

كاك بنك ووزارة الكهرباء
اتفاقية تعاون م�شرتك يف
جمال الطاقة ال�شم�سية ,تهدف االتفاقية
�إىل تفعيل اجلهود املبذولة التي ميكنها
�أن متثل خيار ًا منا�سب ًا �أم��ام املواطنني
للح�صول على منظومة الطاقة ال�شم�سية
واال� �س �ت �ف��ادة م��ن ه ��ذه اخل��دم��ة يف ظل
ال�ظ��روف احلالية التي متر بها البالد
وم��ا نتج عنها م��ن �آث��ار كارثية وحالة
دمار وا�سع يف كافة القطاعات وال�سيما
قطاع الكهرباء املت�رضر الأكرب.
وقع االتفاقية من جانب البنك الأ�ستاذ/
�صالح �صادق با�شا ومن جانب الوزارة
القائم ب��أع�م��ال ال��وزي��ر املهند�س ع��ادل
ذمران.
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ه ��ذا و�أك� ��د ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي للبنك
الأ� �س �ت��اذ� � /ص�لاح ب��ا��ش��ا �أه �م �ي��ة ه��ذه
االت �ف��اق �ي��ة ,وال �ت��ي مب��وج�ب�ه��ا �سيتوىل
البنك توفري منظومة الطاقة الكهربائية
امل�ن��زل�ي��ة ل�ل�م��واط�ن�ين يف �إط� ��ار ت�ع��اون
م�شرتك مع وزارة الكهرباء والطاقة
وفق ًا لالتفاقية املوقعة للعمل يف م�رشوع
م �� �ش�ترك ي �ه��دف �إىل ت�ي���س�ير ح�صول
امل��وظ�ف�ين وذوي ال��دخ��ل امل �ح��دود على
املنظومات املنزلية وب�أ�سعار منا�سبة
ومبوا�صفات جيدة و�ضمانات قوية,
الفت ًا �إىل �أهمية ن�رش الوعي العام بالطاقة
ال�شم�سية واال�ستفادة منها .من جانبه
�أ� �ش��ار ال�ق��ائ��م ب��أع�م��ال وزي��ر الكهرباء
املهند�س ع��ادل ذم��ران �إىل �أهمية هذه

االتفاقية كونها تن�سجم مع توجهات
وزارة الكهرباء والدولة يف االجتاه نحو
م�صادر الطاقة البديلة كم�صدر مهم
وحيوي من م�صادر الطاقة الكهربائية,
وخ�صو�ص ًا يف ظل الو�ضع الراهن الذي
متر به البالد وما نتج عنه من حالة دمار
يف املنظومة ,م�ؤكد ًا �إىل �أن هذه االتفاقية
ت�شمل م ���شروع م�شرتك ينفذه البنك
بالتعاون مع وزارة الكهرباء من خالل
ال�ضوابط والإج��راءات التي ت�ضمنتها
االت�ف��اق�ي��ة ,وع�بر ال�ف��رق امل�شرتكة من
ال�ط��رف�ين ب��ال���ص��ورة ال�ت��ي تتيح �أم��ام
املواطنني اال�ستفادة من هذه اخلدمات
يف م�صادر بدائل الطاقة.

ح�ضر توقيع االتفاقية وكيل وزارة
الكهرباء لل�ش�ؤون الفنية املهند�س
حارث العمري و مدير عام �صندوق
الت�شجيع الزراعي ع�ضو جمل�س �إدارة
البنك املهند�س حارث عبدالباري
ومدير عام امل�شاريع املهند�س حممد
احليمي ونائب الرئي�س التنفيذي
رئي�س قطاع التمويل الزراعي وال�سمكي
للبنك فار�س اجلعدبي وم�ساعد نائب
الرئي�س التنفيذي لقطاع الأفراد
حممد ال�صايدي واملدير التنفيذي
ل�شركة كاك خلدمات الأمن وال�صيانة
�سليم حني�ش وعدد من املخت�صني.
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مدير تطوير الأداء:

البنك يوا�صل اهتمامه
يف مكافحة غ�سيل
الأموال ومتويل الإرهاب

مدير إدارة تطوير األداء
مها صالح

�رصح

مدير �إدارة تطوير الأداء الأخ��ت /مها �صالح �أن غ�سيل الأم��وال ومتويل
الإرهاب ظاهرة تقو�ض ال�سلم االجتماعي وت�ؤثر على االقت�صادات الوطنية
للبلدان ولذلك تتوا�صل اجلهود على امل�ستوى الدويل ملكافحة هذه الظاهرة ,م�ؤكد ًة يف �سياق
ا�ستمرار الربنامج التدريبي ال��ذي ينظمه البنك بالتن�سيق مع البنك املركزي اليمني حول
"مكافحة غ�سيل الأموال ومتويل الإرهاب" �أن هذا االهتمام دليل قاطع على �أن البنك يويل هذا
اجلانب �أهمية عالية متا�شي ًا مع تعليمات وتوجيهات البنك املركزي اليمني.
و�أ�شارت �إىل �أن الربنامج ي�ستهدف �ضباط االرتباط يف الفروع ،ال�رصافني ،احلواالت الدولية
واملحلية ،خدمة العمالء ،و�إدارات البنك ذات العالقة عرب مرحلتني ,ابتدا ًء ب��الإدارة العامة
وفروع الأمانة ,واملرحلة الثانية بقية فروع البنك يف املحافظات ،مو�ضحة �أن الربنامج ينمي
مهارات العمل فيما يتعلق مبكافحة غ�سيل الأموال ومتويل الإرهاب.
هذا و�شكر مدير تطوير الأداء قيادة البنك ,ممثلة برئي�س جمل�س الإدارة ,والرئي�س التنفيذي,
وم�ساعد القطاع امل�ساند على اهتمامهم باملوارد الب�رشية.
اجلدير بالذكر �أن الربنامج يو�ضح كل ما يتعلق بظاهرة غ�سيل الأموال ومتويل الإرهاب من
قبل املدرب الأخ /وديع ال�سادة مدير وحدة جمع املعلومات املالية يف البنك املركزي اليمني.
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مدير إدارة التخطيط االسرتاتيجي
فائزة مطري

مدير التخطيط:

البنك ما يزال
حمافظ ًا على
مركزه املايل
ويت�صدر قائمة
البنوك
�أكد

مدير �إدارة التخطيط اال�سرتاتيجي الأخت /فائزة مطري
�أن ك��اك بنك م��ا ي��زال حمافظ ًا على م��رك��زه امل��ايل القوي
كبنك مناف�س ورائد ًا للقطاع امل�رصيف ويت�صدر قائمة البنوك اليمنية،
م�شرية �إىل �أن التقارير ال�سنوية تفي بتوجهات البنك امل�ستقبلية من
واقع التخطيط اال�سرتاتيجي كر�ؤية وطموح على امل�ستوى العاملي،
منوهة �إىل �أن البنك يوا�صل عطاءاته وخدماته لعمالئه مبنتهى الدقة
وال�رسعة ,حيث والتقرير ال�سنوي للعام  2014حمل يف طياته كل
ما يتعلق بالبنك من م�ؤ�رشات يف كافة وحدات ال�سلم الإداري للبنك.
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البنك ينال �شهادات
تقديرية لدعمه
املتوا�صل يف امل�س�ؤولية
االجتماعية
ك��رم االحت��اد ال�ع��ام لتجار خ��دم��ات النفط وال�غ��از ك��اك بنك ممث ًال بالرئي�س
التنفيذي ب�شهادة �شكر وتقدير على جهوده ودعمه مل�شاريع االحتاد يف تقدمي
املعونات وامل�ساعدات اخلريية للمحتاجني واملت�رضرين نتيجة االو�ضاع
والظروف الع�صيبة التى متر بها البالد ال�سيما وكاك بنك يوا�صل اهتمامه
يف امل�س�ؤولية الإجتماعية لأبناء الوطن باعتبار ذلك هدف رئي�سي للبنك متا�شي ًا
مع ال�سيا�سة العامة للدولة ويف ذات ال�سياق مت تكرمي البنك من قبل حمافظ
احلديدة ب�شهادة �شكر وتقدير على دوره الوطني املتمثل بتقدمي الدعم ل�رشاء
االدوي��ة ملر�ضى حمى ال�ضنك يف املحافظة وت�سلم �شهادتي التكرمي الرئي�س
التنفيذي للبنك الأ�ستاذ�/صالح �صادق با�شا .

البنك يرعى الأ�سبوع
الرتفيهي للأطفال

النازحني
08

�شارك كاك بنك برعاية الأ�سبوع الرتفيهي للأطفال
النازحني الذي نظمته م�ؤ�س�سة نداء للتعاي�ش والبناء
خالل (� )15-14أكتوبر.
وقال رئيس قس��م الترويج األخ /معاذ الس��ياغي أن الرعاية
تؤك��د دور البن��ك في المس��ؤولية اإلجتماعي��ة ،حيث يولي
البن��ك هذا الجان��ب أهمية متواصل��ة باعتبار ذل��ك من أهم
األنش��طة الواجبة على البنوك تماشي ًا مع توجهات الدولة،
الفت ًا إلى أن قيادة البنك تهتم بهذا الشأن كونه هام ًا ووطني ًا.
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يف ظل اهتمام البنك باملجتمع والذي ي�سعى �إىل حتقيقها من خالل
امل�سئولية االجتماعية التي ينتهجها

ك�سوة العيد

للأيتام

قام البنك بتقديم الدعم لمؤسس��ة همس��ة خير ،والتي تق��وم برعاية العديد من
األيتام ،وذلك بتقديم كسوة العيد وتوزيع المواد الغذائية التي يحتاجونها.
حيث قام البنك يوم الخميس بتاريخ  26ذي القعدة 1436هـ الموافق  2015/9/10م
بتوزي��ع كس��وة عيد األضح��ى المبارك لعدد ما يق��ارب ( ) 200يتي��م وذلك إلدخال
الفرح��ة إلى قلوبهم وتعريفهم بمدى االهتمام بهم بأن هناك جهات ومؤسس��ات
تعي واجبها تجاههم.
هذا وقد ش��كرت إدارة المؤسسة البنك وإدارته على هذه اللفتة الكريمة التي من
شأنها تحفيزهم للعمل الخيري والطوعي لخدمة المجتمع.

البنك ينفذ خزانات مياه ملنطقة مذبح بالتعاون مع
م�ؤ�س�سة موهاج للتنمية
قدم كاك بنك م�ساهمة �ضمن م�س�ؤوليته االجتماعية
بالتعاون مع م�ؤ�س�سة موهاج للتنمية لتنفيذ خزانات
مياه ملنطقة مذبح وقال الأخ/جنيب الفران �أن املاء
من �أه��م م�صادر احلياة ويف ظل الأو�ضاع الراهنة
وم��ا يعانيه النا�س واملجتمع ب�سبب انقطاع املياه
يف �أغ�ل��ب الأح �ي��اء ال�سكنية ق��ام البنك وك�ع��ادت��ه يف
خدمة املجتمع والتما�س احتياجاتهم بالتعاون مع
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م�ؤ�س�سة موهاج للتنمية بتوفري خزانات مياه ملنطقة
مذبح ب�أمانة العا�صمة كون املنطقة تعاين من �شحة
املياه وطبيعتها (من حيث وعورة الطريق) وو�صول
�أب�سط اخلدمات كما ت�شهد كثافة �سكانية عالية وكذا
العديد من النازحني من املناطق املت�رضرة جراء
الو�ضع الراهن.
ح �ي��ث �أع � ��رب ع �ق��ال امل�ن�ط�ق��ة وق��اط�ن�ي�ه��ا �شكرهم

وتقديرهم للبنك و�إدارت ��ه ملاقدمه لهم من تعاون
يف توفري اخل��زان��ات والتي عاجلت لهم العديد من
امل�شاكل ووف��رت عليهم اجلهد وامل��ال لو�صول املاء
�إىل منازلهم.
حيث مت اختيار مناطق الرتكيب وتوزيعها بعناية
وفق ًا خلطة توزيع معتمدة ونقاط جتمعات كبرية
بهدف الو�صول �إىل �أكرب عدد ممكن.
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أثبتت

األحداث المالية التى شهدتها الساحة المصرفية العربية في التسعينيات أنه
ليس بمقدور المصارف الصغيرة الصمود أمام األزمات المالية نتيجة صغر حجمها
وتواضع رأسمالها ،فما كان منها سوى القبول بالقرار السليم وهو االندماج المصرفي بهدف تكوين
رأس مال قادر على مواجهة اإلعصارات المالية ,خاصة أن العولمة االقتصادية ساعدت إلى حد كبير
على تهيئة البيئة المالئمة للعمل والتواجد على الساحة االقتصادية من واقع إحكام سيطرتها
على مصادر القوة المتمركزة بمواكبة متطلبات السوق الدولية ,فمجمل هذه التطورات شجعت
بعض الدول العربية على الدعوة إلى تكوين كيانات مصرفية خاصة بها وتمثل ذلك بتوجيه بعض
المصارف لالندماج المصرفي مع بعضها أو مع أخرى تفوقها مالءة مالية مصرفية ,فنتج عنها
كيانات مصرفية سجلت حضورها في االقتصاد العالمي.
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تعريف االندماج امل�صريف

األسطر التالية
تمكن القارئ من
معرفة كل ما
يتعلق باالندماج
المصرفي وحاالت
االندماج في دول
المنطقة نوجزها
بالتالي:

عرفت الكثري من الدرا�سات امل�رصفية
االندماج امل�رصيف ب�أنه عبارة عن اتفاق
ب�ين م���صرف�ين �أو �أك �ث�ر يف�ضي �إىل
تكوين م�رصف واحد يكون قادر ًا على
حتقيق �أهداف كان ال ميكن �أن تتحقق
ق�ب��ل �أن ت�ت��م عملية ت�ك��وي��ن امل���صرف
اجلديد.

وباعتبار االن��دم��اج امل�صريف
�أ�شمل من حيث الداللة ,فقد
ف�صل املخت�صون كل ما يتعلق
ب��ه م��ن م�سميات على النحو
التايل:
الدمج امل����صريف :العملية التي
ت �ت��م م ��ن خ �ل�ال ال �ت��دخ��ل احل �ك��وم��ي
�أو التنظيمي م��ن اجل �ه��ات الرقابية
وال �� �س �ل �ط��ات ال �ن �ق��دي��ة يف ح ��ال تعرث
م���صرف �أو ب��دا اخل ��وف ظ��اه��ر ًا من
ان��ه��ي��اره ،مم��ا ي���س�ت��وج��ب ع �ل��ى ه��ذه
ال�سلطات ات�خ��اذ ال �ق��رار ب��إدم��اج��ه يف
م�رصف �آخر وفق ًا للقانون ,و�إن كان
القانون ال ي�سمح لهذه ال�سلطات �أمر
امل�رصف باالندماج ,ف�إنها قد تلج�أ �إىل
التهديد ب�إغالق هذا امل�رصف و�صو ًال
�إىل القبول بالقرار.
اال���س��ت��ح��واذ  :ي �ن �ظ��ر ك �ث�ير من
املحللني والباحثني االقت�صاديني �إىل
اال� �س �ت �ح��واذ ب ��أن��ه درج ��ة م��ن درج��ات
االندماج امل�رصيف كونه يتم بني م�رصف
ك�ب�ير و�آخ� ��ر ��ص�غ�ير �أو �أك�ث�ر بحيث
ي��ذوب امل���صرف ال�صغري يف امل�رصف
ال �ك �ب�ير وي �ح �م��ل ا� �س �م��ه يف ال �غ��ال��ب.

�أنواع االندماج امل�صريف

ث �م��ة ع ��وام ��ل م �� �س��اع��دة جت �ع��ل ق ��رار
الدمج �أم��ر المنا�ص منه من قبيل �أنه
يت�ضمن �أهداف م�ستقبلية ,ولكي يكون
االندماج ماث ًال للتطبيق من حيث طبيعة
ن�شاط الوحدات املندجمة بني م�رصفني
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�أو �أك�ثر يعمالن يف ذات الن�شاط �أو يف
�أن�شطة خمتلفة ,ف ��إن ه��ذا ال�ن��وع من
االندماج يتحدد بالأنواع التالية:

االندماج امل�صريف الأفقي

ه� � ��ذا ال� � �ن � ��وع م � ��ن االن� � ��دم� � ��اج ي �ت��م
ب �ي�ن م� ���ص�رف�ي�ن �أو �أك �ث ��ر ي �ع �م�لان
يف �أن �� �ش �ط��ة م���وح���دة �أو م�تراب �ط��ة
ك��امل���ص��ارف ال�ت�ج��اري��ة وال�ستثمارية
وامل�����ص��ارف امل�ت�خ���ص���ص��ة وغ�يره��ا.
االن��دم��اج امل�رصيف املتنوع:
ان��دم��اج ي�ت��م ب�ين م���صرف�ين �أو �أك�ثر
يعمالن يف �أن�شطة خمتلفة.
االن��دم��اج امل�رصيف الر�أ�سي:
بني عدة م�صارف �صغرية احلجم .
�أما الأن��واع الأخ��رى املنطوية يف �إطار
العالقة ب�ين �أط ��راف عملية االن��دم��اج
ت�ت�ع��دد مفاهيمها وم��راح��ل تطبيقها
لكنها �أكرث قبو ًال لدى املعنيني ومنها :
االن��دم��اج ال��ودي �أو الإداري :يتم من
خالل تطابق الإدارة والتفاهم امل�شرتك
بني جمال�س �إدارات امل�صارف املر�شحة
لالندماج.
االن��دم��اج الق�رسي �أو الإج��ب��اري :هذا
النوع يتم عن طريق ال�سلطات النقدية.
االندماج العدائي :يتم دون موافقة �أو
رغبة امل�رصف امل�ستهدف .
االن����دم����اج ال��ت��دري��ج��ي :ع ��ن ط��ري��ق
��شراء ف��رع �أو ف��روع معينة تدريجي ًا
للم�رصف املراد دجمه مب�رصف �آخر.
االندماج باحليازة ونقل امللكية :يتمثل
ب���شراء �أ�سهم امل���صرف امل ��راد دجمه
وفق ًا للقدرة املالية املتوفرة للم�رصف
ال��دام��ج وم�ع��رف��ة م��دى رغ�ب��ة حاملي
�أ�سهم امل�رصف املندمج بعر�ضها للبيع
بح�سب القوانني .
االن��دم��اج باالمت�صا�ص اال�ستيعابي:

يتمثل ب ���شراء ع�م�ل�ي��ات م���صرف�ي��ة يف
امل ���صرف امل��ر��ش��ح للدمج كالعمليات

اخلا�صة باالئتمان والأوراق املالية
وامل���ش�ت�ق��ات امل���صرف�ي��ة و���ص��و ًال �إىل
اندماجه كلي ًا.
االن��دم��اج بال�ضم :وه ��ذا ال �ن��وع من
االندماج امل�رصيف يحدث عن طريق �ضم
م�رصفني �أو �أكرث لإن�شاء كيان م�رصيف
جديد.

�شروط االندماج

ك ��ي ي �ك��ون ق� ��رار االن� ��دم� ��اج ن��اج �ح � ًا
وذو ف�ع��ال�ي��ة ع �ل��ى ال �ق �ط��اع امل ���صريف
مب�ع�ن��ى يت�سم ب��ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة طويلة
امل ��دى ,ولأج��ل ذل��ك ف ��إن واق��ع الأم��ر
يتطلب وج��ود ��شروط تكفل جناح هذا
امل�رشوع:
�أن ي�ك��ون ق ��رار االن��دم��اج امل���صريف
ناجت ًا عن درا�سات اقت�صادية ومالية
وت�سويقية.
معاجلة كافة االخ�ت�لاالت املوجودة
ف� �ع�ل� ًا داخ� � ��ل امل� ��� �ص ��ارف ال ��راغ� �ب ��ة
باالندماج.
ت��وف��ر ال��داف��ع ال��ذات��ي ل��دى �أط��راف
عملية االندماج.
االت �ف��اق على ا��س��م ال�ك�ي��ان امل�رصيف
اجل��دي��د وع�لام��ات��ه التجارية ........
�إلخ.
م��ن خ�ل�ال ال ���ش�روط امل��ذك��ورة �أع�ل�اه
فالتكهن ع�ل��ى تنفيذها �أو حتقيقها
ب��دون �أن ترافقها �أي حم��ددات قد ال
يبعث يف النف�س الأم ��ل ب�ق��در م��ا يزيد
م��ن ح ��دة ال�ت�ق�ل�ب��ات وت �ب��اع��د �أط ��رف
عملية ال��دم��ج ,وللحد منها ي�صري من
ال��واج��ب �إخ�ضاعها �إىل ع��دة �ضوابط
تلزم �أط��راف االن��دم��اج بتطبيقها ب�أن
يقوم البنك املركزي بتقييم الدرا�سات
املعدة على امل�صارف املر�شحة لالندماج
ومتابعة الإجراءات والإ�رشاف عليها,
وعلى الأط��راف التعامل مع الظاهرة
ب�شفافية كمبد�أ للعمل وتوفري جميع
ال�ب�ي��ان��ات و�إي �ج��اد احل��واف��ز الداعمة
لالندماج كمنح الت�سهيالت االئتمانية
وغريها.
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الآثار املرتتبة عن االندماج امل�صريف
عادة ما يرافق �أي م�شروع �إيجابيات و�سلبيات ,والإيجاب منها تدعم ا�ستمراره،
فيما الأخرى تقو�ض من �أدائه.
الآثار الإيجابية:

زيادة �أن�شطة وعمليات امل�رصف اجلديد.
ت��و��س�ي��ع ق��درت��ه ع�ل��ى �إدخ � ��ال الأن�ظ�م��ة
امل�رصفية احلديثة.
التو�سع يف �شبكة الفروع على امل�ستويني
املحلي واخلارجي.
ت �ق��دمي خ��دم��ات م�ت�ن��وع��ة ت���س��اع��ده على
ارتفاع م�ستوى الأمان بتوزيع املخاطر .
تكوين احتياطيات ت��دع��م م��رك��زه امل��ايل
وتعزز كفاءة ر�أ�س املال.
دخول �سوق التناف�س امل�رصيف.
زي�� ��ادة احل �� �ص��ة ال �� �س��وق �ي��ة ،الأرب � ��اح
ال�صافية ،وزيادة تنوع م�صادر الودائع.
ال��وف��اء بجميع االل �ت��زام��ات وال��دي��ون
املتبقية على امل�رصف املندمج �أو الدامج.
تو�سيع قاعدة ر�أ�س املال.

الت�أثري ال�سلبي على الأداء من قبل الأفراد
خلوفهم من فقدان وظائفهم والرغبة يف عدم
التغيري .
زيادة الروتني واالجتاه نحو املركزية يف
اتخاذ القرارات وذلك لكرب حجم املنظمة.
احتمالية فقدان بع�ض العمالء لأن هناك
ف�ئ��ه م��ن ال�ع�م�لاء ت��رغ��ب ف��ى ال�ت�ع��ام��ل مع
البنوك �صغرية احلجم.

مراحل النجاح:

البد من توافر مراحل ت�ساعد على التطبيق,
وب��ال�ت��ايل االن��دم��اج امل ���صريف م��ن ال��واج��ب

مروره باملراحل التالية:
�إعداد خطة ذات بعد ا�سرتاتيجي تو�ضح
النقاط التالية:

تعريف البنك املر�شح وحتليله.
حتديد طرق الدمج وغريها.
�رضورة تقدمي منتجات موائمة ملتطلبات
ال�سوق.
م��رح �ل��ة ال� �ت� �ف ��او� ��ض م ��ع امل �ع �ن �ي�ين يف
امل�ؤ�س�سات املدجمة.
مرحلة االتفاق النهائي.

الآثار ال�سلبية:

اختيار حمفظة ا�ستثمارات ذات خماطر
عالية من �أج��ل احل�صول على ربحية �أعلى
مما ي�ؤدي �إىل احتمال �إفال�سها �أو تعرثها.
�صعوبة دمج الثقافات و�أ�ساليب العمل
لنوعيات خمتلفة من البنوك.
قد ي�ؤدى �إىل االحتكار امل�رصيف وبالتايل
ارتفاع �أ�سعار بع�ض اخلدمات امل�رصفية.
احتمال ا�ستبعاد ع��دد كبري من امل��وارد
الب�رشية مما ي�ؤدى �إىل زيادة البطالة.
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حاالت االندماج يف دول املنطقة
قد ي��رى م�س�ؤولو البنوك ال�صغرية دعوة
ال�سلطات النقدية لها لالندماج مع بع�ضها
�أو يف ب�ن��وك �أخ ��رى ذات م�ل�اءة م�رصفية
عالية فيها الكثري م��ن االن���ش�غ��االت ,ولأن

الهدف من الدعوة م�ستقبلية فقد �شهدت
ب�ع����ض ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة ح���االت االن��دم��اج
نتيجة القيود املفرو�ضة عليها من الدولة،
�إ�ضافة �إىل �صغر حجم الأ�سواق العربية,

واجلدول التايل يو�ضح هذه احلاالت خالل
الت�سعينيات :

عام االندماج

الدولة

عدد الحاالت

المصرف المندمج

المصرف الدامج

91 - 9991م

مصر

 17حالة

عدة مصارف

عدة مصارف

93 - 99م

لبنان

23حالة

عدة مصارف

عدة مصارف

1998م

األردن

حالة واحدة

الشركة األردنية لالستثمارات المالية

مصرف فيالدلفيا لالستثمار

سلطنة عمان

حالتين

*المصرف األهلي العماني

*مصرف مسقط

*مصرف عمان والبحرين والكويت

*مصرف عمان التجاري

1998م

تونس

حالة واحدة

مصرف تونس واإلمارات لالستثمار

االتحاد الدولي للمصارف

1998م

المغرب

حالة واحدة

المصرف الشعبي المركزي

مجموعة المصارف الشعبية

السعودية

حالتين

*مصرف القاهرة السعودي

*المصرف السعودي التجاري المتحد

*المصرف السعودي المتحد

*المصرف السعودي األمريكي

البحرين

حالة واحدة

المصرف السعودي الدولي

مصرف الخليج الدولي

94-1998م

97-1999م
1999م

*في حين شهدت

بين بنكي التسليف الزراعي والبنك

اليمن حالة

التعاوني األهلي للتطوير لتكوين

اندماج في العام

مصرف بنك التسليف التعاوني

1982م
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والزراعي (كاك بنك).
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وبعد أن شهدت الساحة المصرفية

ال�سودان

هذه االندماجات سارعت السلطات

ان ��دم ��اج ال�ل�اي ��د ب �ن��ك يف م ���ص�رف ال�ب�ح��ر
املتو�سط.

ما يدور في القطاع المصرفي

م�صر

إلى استراتيجية شاملة تستوعب
الدولي نتيجة تمتعها بسيولة
فائضة وانفتاحها على األسواق
العالمية والتوسع في مجاالت
التجارة الخارجية من خالل دخولها
في منظمة التجارة العالمية،
ولتأكيد حضورها في االقتصاد
العالمي ،فقد هندست المصارف
المركزية البنوك المحلية بمزيد من
االندماجات خالل العام  2006في

ان ��دم ��اج امل ���ص�رف الإ� �س�ل�ام��ي ال ��دويل
وامل�رصف امل�رصي املتحد وم�رصف النيل
لتكوين م���صرف ج��دي��د ا�سمه"امل�رصف
املتحد".
ان��دم��اج امل ���صرف امل ���صري الأم��ري�ك��ي
وم���صرف �أم��ري�ك��ان �إك���س�بر���س يف كريدي
اجريكول.
م���صرف امل�ه�ن��د���س وم ���صرف ال�ت�ج��ارة
والتنمية يف امل�رصف الأهلي امل�رصي.
م���صرف م�رص �إك���س�تري��ور يف م�رصف
م�رص.
م�رصف القاهرة يف م�رصف م�رص.

دول اخلليج

ان��دم��اج امل ���صرف الأه �ل��ي ال �ت �ج��اري يف
البحرين مع م�رصف الكويت املتحد يف لندن
لتكوين �رشكة قاب�ضة يف البحرين.
اندماج م�رصيف م�سقط وعمان التجاري
يف م�رصف واحد ا�سمه"م�رصف م�سقط".

ليبيا

ان���دم���اج م����ص�رف الأم� � ��ة يف م ���صرف
اجلمهورية.
ان��دم��اج ع��دد م��ن امل �� �ص��ارف الأه �ل �ي��ة يف
امل�ؤ�س�سة امل�رصفية الأهلية.

الدول التالية :
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Money Markets

�أ�سواق مالية

بنك اال�ستثمار الأوروبي
"قد ي�سرتد قرو�ضه من فولك�س فاغن"

قد يطالب بنك
اال�ستثمار الأوروبي
با�سرتداد القرو�ض
التي منحها ل�شركة
فولك�س فاغن
ل�صناعة ال�سيارات،
ح�سب ت�صريحات
رئي�س البنك لإحدى
ال�صحف الأملانية.
AL-MASSRAFIAH/ OCT. 2015

��صرح م�صدر م�س�ؤول "فرينر هوير" يف
الـ12من �أكتوبر ل�صحيفة "�سود دويت�شه
ت�سايتونغ" �إن البنك قدم قرو�ض ًا ل�رشكة
ال�سيارات الأملانية لتمويل مزايا معينة مثل
تطوير املحركات منخف�ضة االنبعاثات.
و�أ�شار �إىل �أن البنك قد ي�سرتد هذه القرو�ض
يف �أع �ق��اب حت��اي��ل ال�رشكة على اختبارات
انبعاثات عوادم ال�سيارات.
وذكرت ال�صحيفة �أن نحو  1.8مليار يورو
( 1.3م�ل�ي��ار جنيه ا��س�ترل�ي�ن��ي) م��ن ه��ذه
القرو�ض ال تزال معلقة.
ون�ق��ل ع��ن ه��وي��ر ق��ول��ه �إن بنك اال�ستثمار
الأوروب��ي قدم قرو�ضا ت�صل قيمتها لنحو
 4.6مليار يورو لفولك�س فاغن منذ عام
.1990
وق��ال هوير لل�صحيفة" :رمبا تعر�ض بنك

اال��س�ت�ث�م��ار الأوروب� � ��ي ل�ل���ضرر -ب�سبب
ف�ضيحة االن �ب �ع��اث��ات -لأن ��ه يتعني علينا
حت �ق �ي��ق �أه� � ��داف م�ع�ي�ن��ة يف جم� ��ال امل �ن��اخ
بالقرو�ض التي نقدمها".
وكان هوير يح�رض اجتماع �صندوق النقد
الدويل يف ليما ،عا�صمة جمهورية بريو.
و�أ���ض��اف �أن ب�ن��ك اال��س�ت�ث�م��ار الأوروب� ��ي
�سيجري "حتقيقات وافية للغاية" يف �أوجه
�إنفاق هذه الأموال من جانب �رشكة فولك�س
فاغن.
وقال لل�صحفيني �إنه �إذا وجد �أن القرو�ض
ق��د �أنفقت لأغ��را���ض �أخ ��رى غ�ير املق�صود
منها ،ف ��إن بنك االحت��اد الأوروب���ي �سوف
"ي�س�ألنا ما �إذا كان يتعني علينا �أن نطالب
با�سرتداد القرو�ض مرة �أخرى".
وقال �أي�ضا �إنه ي�شعر "بخيبة �أمل �شديدة"

م��ن �رشكة فولك�س ف��اغ��ن ،م�شري ًا �إىل �أن
ع�لاق��ة بنك اال�ستثمار الأوروب� ��ي ب�رشكة
�صناعة ال�سيارات الأملانية �ستت�رضر نتيجة
هذه الف�ضيحة.
واعرتفت �رشكة فولك�س فاغن ب�أن نحو 11
مليون م��ن �سياراتها ق��د زودت ب�ـ "جهاز
ت�ضليل" – جهاز يتحايل على االختبارات
م��ن خ�ل�ال �إظ� �ه ��ار �أن امل �ح��رك��ات ت�خ��رج
انبعاثات �أقل مما كانت عليه يف احلقيقة.
ت�أتي ت�رصيحات هوير بعد �أي��ام من �إدالء
رئي�س ��شرك��ة فولك�س ف��اغ��ن يف ال��والي��ات
املتحدة ،مايكل هورن ،ب�شهادته �أمام جلنة
الكونغر�س للرد على �أ�سئلة حول الف�ضيحة،
مما دف��ع العديد من ال��دول لفتح حتقيقات
من جانبها ح��ول ما �أق��دم��ت عليه ال�رشكة
الأملانية.

15

عمل وعمال

قال جيرمي كالركسون ،المقدم السابق
لبرنامج السيارات الشهير "توب غير" ،إن
فصله من برنامجه "ترك فراغ ًا كبيراً" في
حياته .فما هو إذاً شعور اآلخرين عندما
يفقدون وظائفهم على نحو مفاجئ؟

كيف يكون
�شعورك �إذا

طردت

من عملك؟
16
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Work & Workers

عادة

م ��ا ت� �ك ��ون م �� �ش��اع��رن��ا
وانفعاالتنا �أك�ث�ر قوة
عندما تتعر�ض وظائفنا للخطر ،وقد
حدث ذلك م�ؤخر ًا يف فرن�سا على وجه
اخل�صو�ص ،عندما تعر�ض م�س�ؤوالن
ت �ن �ف �ي��ذي��ان م� ��ن ��ش�رك ��ة ال� �ط�ي�ران
الفرن�سية "�إيرفران�س" �إىل هجوم
من عاملني غا�ضبني بال�رشكة.
م��زق ال�ع��ام�ل��ون بال�رشكة قمي�صي
امل�س�ؤولني ،بعد �أن حتولت حمادثات
امل�س�ؤولني مع العاملني ،ب�ش�أن خطط
ت��رم��ي �إىل ت���سري��ح  2,900عامل
بال�رشكة� ،إىل عراك ال يخلو من عنف.
فقد اقتحم مئات العاملني الغا�ضبني
م �ق��ر ال����ش�رك��ة ال��رئ �ي �� �س��ي يف ح��ي
"روا�سي" عندما ف�شل االجتماع
وحتول �إىل فو�ضى ،مما دفع زافيي
برو�سيتا ،م��دي��ر امل ��وارد الب�رشية،
وب�يري��ه بلي�سونري ،م �� �س ��ؤول كبري
ب��ال���شرك��ة� ،إىل ال �ف��رار م��ن ح�شود
العاملني وت�سلق �أحد الأ�سوار للهرب
منهم.
ورمب��ا يكون ذل��ك رد فعل متطرف،
لكن �سوا ًء �ألغيت وظيفتك� ،أو ُطردت
م��ن ال�ع�م��ل ،م ��اذا �سيكون رد فعلك
�إذا اكت�شفت فج�أة �أن��ه مل تعد لديك
وظيفة؟
ت��وج�ه�ن��ا �إىل م��وق��ع ""Quora
(كورا) للأ�سئلة والأجوبة ،للتعرف
ع�ل��ى ��ش�ع��ور امل ��رء ع�ن��دم��ا ي�ط��رد من
وظيفته.

الواقع ي�ؤمل حق ًا

كتب امل�ستخدم مارك لونغ يقول�" :إن
الأم��ر يبدو وك��أن��ك يف ع��امل خمتلف،
وك� ��أن ��ك م �ن �ع��زل ع��ن ال ��واق ��ع -ومل
�أ�ستطع �أن �أ�صدق ذلك".
ف�ف��ي حل�ظ��ة م ��ا ،ب ��دت الأو�� �ض ��اع يف
�رشكته تتح�سن ،و�أجريت له مقابلة
عندما تقدم ملن�صب املدير التنفيذي
ل�ل���شرك��ة ،ل�ك��ن يف وق��ت الح��ق وج��د
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نف�سه خارج ال�رشكة.
يقول لونغ" :فج�أة ،وبعد �أيام قليلة،
ا�ستدعوين وقالوا يل 'لقد قررنا �أنك
ل�ست ال�شخ�ص املنا�سب لل�رشكة،
و�أمامك  15دقيقة لتغادرها' ،هكذا
بهذه الب�ساطة".
وكتب لونغ يقول �إنه مر بفرتات من
"الأمل ،والغ�ضب ،واحلزن ،وال�شعور
بالذنب ،والإذع ��ان ،والقبول ،وبعد
ذلك عدت واقف ًا على قدماي".
ح�صل لونغ على وظيفة �أخرى ،لكن
بعد �أن ا�ستغرق ذل��ك وق�ت� ًا طوي ًال.
ك�م��ا ي�ق��ول �إن الأم ��ر ا��س�ت�غ��رق منه
وقت ًا �أي�ض ًا "لبناء ثقتي بنف�سي مرة
�أخرى".

"مفاج���أة ،لق��د �ألغ��ي
بري��دك الإلك�تروين"
بالن�سبة للبع�ض ،ت�ت��وىل الأج �ه��زة
يف ال ���شرك��ة ب��ال �ك��ام��ل م�ه�م��ة ف�صل
العاملني .فقد كتبت امل�ستخدمة �إيفا
لني تقول �إنها كانت ذات يوم جتل�س
يف اج�ت�م��اع �أ��س�ب��وع��ي م�ع�ت��اد عندما
تلقت تنبيه ًا على بريدها الإلكرتوين
يخربها �أن ح�سابها اخل��ا���ص ب�أحد
الأنظمة الداخلية لل�رشكة قد "�أوقف
بنجاح".
�أع ��ادت ل�ين انتباهها �إىل االجتماع
م��رة �أخ ��رى بعد �أن ق��ررت �أن ذلك
رمبا يعود �إىل خلل ما يف ذلك النظام،
وع �ن��دم��ا ك��ان��ت يف منت�صف ع��ر���ض
بع�ض �أفكارها يف االجتماع ظهرت
�أم��ام �ه��ا ر� �س��ال��ة ت�ن�ب�ي��ه �أخ � ��رى ،ثم
ر�سالة ثالثة .بعد ذلك تتابع �سيل من
الر�سائل التي ت�صدر عن ذلك النظام
الإلكرتوين بال�رشكة.
ت � �ق� ��ول ل� �ي��ن" :مت وق� � ��ف ب ��ري ��دي
الإلكرتوين اخلا�ص بال�رشكة ،لكني
كنت ال �أزال �أ�ستطيع �أن �أ�صل �إىل
بريدي الإلكرتوين ال�شخ�صي .كانت
هناك ر�سالة تظهر يف مقدمة �صندوق

ال��وارد ل��دي من �أح��د �أق�سام امل��وارد
الب�رشية ب��ال���شرك��ة .ك��ان��ت املوظفة
ال �ت��ي كتبتها ت�ع�بر ع��ن فهمها ب ��أن
عقدي مع ال�رشكة قد انتهى".
وت�ضيف" :كان ذل��ك خ�ب�ر ًا ج��دي��د ًا
بالت�أكيد بالن�سبة يل .فمن الوا�ضح
�أنني كنت �آخر من يعلم �أنني مل �أعد
�أعمل بال�رشكة".

"رد فعل مت�أخر"

بالن�سبة للبع�ض ،ي �ك��ون �إع�لام�ه��م
بنهاية وظيفتهم عرب كتابة ذلك على
�أح��د ج��دران ال�رشكة ،لكن بالن�سبة
لآخ��ري��ن ت�ستغرق خ�سارة الوظيفة
وقت ًا �أطول لينت�رش اخلرب.
كتب �سومان ��س��ارك��ار ،ال��ذي يعمل
يف ق���س��م �إدارة امل �ن �ت �ج��ات ب ��إح��دى
ال ���شرك��ات ،ي �ق��ول �إن ��ه ع�ل��م مبجرد
دخ��ول��ه الغرفة م��ع م��دي��ره �أن��ه على
و�شك �أن ُيف�صل من العمل ،ويف "�أقل
من  120ثانية (الحق ًا) ،كنت خارج
ال�رشكة مع �شعور كامل بالفراغ".
ك ��ان م ��ن امل �ف�تر���ض �أن �أذه � ��ب �إىل
مدينتي ،و�أقابل زوجتي التي كانت يف
�آخر مراحل حملها يف �أول مولود لنا.
كنت �أ�رصخ بداخلي طوال الطريق،
ومل �أ�ستطع �أن �أف���ش��ي اخل�بر لأي
�شخ�ص يف البيت".
و�أو�� �ض ��ح � �س��ارك��ار �أن ��ه ب�سبب �أن
العائلة والأ� �ص��دق��اء ك��ان��وا فرحني
ج��دا بذلك احل�م��ل" ،مل �أ�شعر �أنني
قادر على التحدث �إىل �أحد بخ�صو�ص
ف�صلي من العمل".
بعد ذلك" ،كنت �أتظاهر كل يوم �أنني
�أذهب �إىل العمل ولعدة �أ�سابيع ،حتى
وج��دت وظيفة �أخ��رى ،وك��ان ذل��ك يف
نف�س اليوم ال��ذي ا�ستقبلت فيه �أول
مولود لنا".

الأم ��ر �أق ��ل م��ن ك��ون��ه ح��دث � ًا ك�ب�ير ًا.
ي�ق��ول ج��وزي��ف وان ��غ ،م��دي��ر �سابق
لأحد البنوك اال�ستثمارية" :الف�صل
من العمل لي�س �إال جمرد يوم �آخر يف
العمل بالن�سبة يل".
وي�ضيف�":إنه �أم ��ر ي��رب��ك ج��دول��ك
ق�ل�ي� ًلا ،لكنه لي�س �إال �أح ��د الأم ��ور
امل��زع �ج��ة ال �ت��ي ي�ن�ت�ه��ي ب��ك امل �ط��اف
ب��ال �ت �ع��ام��ل م �ع �ه��ا يف ع���امل الأع� �م ��ال
والتجارة ،ودائم ًا ما كنت �أترك مثل
هذه االجتماعات (النهائية) و�أن��ا يف
حالة مزاجية جيدة جدا".
وكتب وان��غ مف�رسا ذلك بالقول �إنه
يف كل مرة ُيف�صل فيها من العمل �أو
ُيطلب منه �أن ي�ستقيل" ،كان الأم��ر
يبدو �أكرث �صدمة بالن�سبة للأ�شخا�ص
الذين يف�صلونني".

وانغ" :أنا
شخص
مشغول جداً،
وإذا وجدت
أنني لن أحصل
على راتب
من شركة
ما ،فستكون
مهمتي هي
أن أعثر على
ذلك الراتب في
شركة أخرى".

در مع الأمر حيث يدور

بالن�سبة لبع�ض العاملني ،قد يكون
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In Depth

يف العمق

حتديث امل�ؤ�س�سات املالية

والمصرفية

د� .أحمد �إ�سماعيل البواب

منذ ثالثة وخمسون
عام ًا مضت وحتى
يومنا هذا شكل
القطاع المالي
والمصرفي أكبر
وأضخم مجال
لالستثمار ،وأصبح
عامل هام لجذب
جميع فئات
المستثمرين
المحليين والعرب
واألجانب ،وهذا
أمر متوقع بسبب
النقص الحاد في
التغطية المالية
والمصرفية من جهة
وخصوص ًا الخدمة
الحديثة والمتطورة
بتطور المكان
والزمان.
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كان

وال ي� ��زال ال �ق �ط��اع امل��ايل
وامل�� � ����ص ��ريف يف ب �ع ����ض
ال�ب�ل��دان حكومي ال�ه��وي��ة ي�ع��اين من
االحتكار والتخ�ص�ص بحيث �أن كل
م�رصف �أو م�ؤ�س�سة مالية متخ�ص�صة
يف متويل قطاع اقت�صادي �أو ن�شاط
معني ،و ما �أن با�رشت معظم البلدان
واحل �ك��وم��ات ن�ح��و تطبيق ال�برام��ج
الإ� �ص�لاح �ي��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة وامل��ال�ي��ة
والإداري��ة وامل�رصفية� ,ألتفتت ب�شكل
ج ��اد �إىل ال �ق �ط��اع امل����ص�ريف وامل ��ايل
ال��ذي ك��ان يعاين من نتائج �سيا�سية
واق�ت ���ص��ادي��ة ��س�ل�ب�ي��ة ,ال��س�ي�م��ا على
�صعيدي الديون املتعرثة والتحديث
والع�رصنة بحكم �أنه كان موجه ًا يف
الأ��س��ا���س خل��دم��ة التنمية احلكومية
والتابعة للقطاع العام.

ون�ت�ي�ج��ة لتلك ال�تراك �م��ات ال�سلبية
��س��ال�ف��ة ال ��ذك ��ر ,ع�م�ل��ت احل �ك��وم��ات
والبلدان على منح اجلهاز امل�رصيف
وامل� ��ايل ج��رع��ات �إ� �ص�لاح �ي��ة عاجلة
ودعمتها و�شجعتها بالعمل على �أ�س�س
اقت�صادية وجتارية حرة وفق املعايري
املتفقة م��ع ال�ت���شري�ع��ات وال�ق��وان�ين
احلديثة والع�رصنة ،بالإ�ضافة على
ق �ي��ام ال �ب �ل��دان واحل �ك��وم��ات بعملية
ر�سملة وا�سعة من�سجمة مع معايري
ال�سالمة الدولية و�إىل تطوير وت�أهيل
اجلهاز امل�رصيف وامل�ؤ�س�سات املالية
وحت��دي��ث وع���صرن��ة العمل امل�رصيف
واملايل وتفعيل عمل بور�صاتها وقيام
�أ�� �س ��واق م��ال �ي��ة وم ���صرف �ي��ة ن�شطة
ت �خ��دم ال�ن�م��و وال�ت�ن�م�ي��ة امل���س�ت��دام��ة
وامل���س�ت�ث�م��ري��ن م��ع �إ�� �ص ��دار م��زي��د ًا

من القوانني والت�رشيعات احلديثة
ال �ت��ي ت���س�م��ح ب �ط��رح �أدوات مالية
وا� �س �ت �ث �م��اري��ة وخ ��دم ��ات م�رصفية
وت ��أم �ي �ن �ي��ة م �ت �ط��ورة ت �خ��دم ال�ن�م��و
وال�ت�ن�م�ي��ة وامل���س�ت�ث�م��ري��ن ,وت�ساهم
وت� �ت ��وىل ع �م �ل �ي��ات ال ��رب ��ط امل ���صريف
وامل �ق��ا� �ص��ة الإل �ك�ت�رون �ي��ة وو� �س��ائ��ل
الدفع الإلكرتوين والأ�ساليب الإدارية
احلديثة من �أجل خدمة النمو والتنمية
االق �ت �� �ص��ادي��ة ،وا��س�ت�ق�ط��اب وج��ذب
ر�ؤو�س الأموال وامل�ستثمرين املحليني
والدوليني وع�رصنة وحتديث العمل
امل ��ايل وامل ���ص�ريف مل�صلحة �شعوبها
وجمتمعاتها و�أممها.
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Congratulations

تهانينا

تتقدم قيادة البنك وموظفوه وهيئة تحرير المصرفية
بباقات ورود تفوح بعطر الربيع تُهدى إلى كل من:
الأخ� /أحمد البيا�ضي  -مدير �إدارة املتابعة -
مبنا�سبة ارتزاقه مبولود �أ�سماه " ن�صار" تهانينا و�ألف
مربوك.

الأخ  /ن�شوان نبيل النوبي  -موظف �إدارة
اال�ستثمار مبنا�سبة زفافه ودخوله القف�ص الذهبي..
تهانينا و�ألف مربوك.

الأخ /فائد عبيد  -مدير العمليات فرع حجة-
مبنا�سبة ارتزاقه مبولودة �أ�سماها "�أفراح " ..تهانينا
و�ألف مربوك.

الأخ� /إبراهيم �أحمد املحطوري �-إدارة
االئتمان الزراعي  -مبنا�سبة ارتزاقه مبولود �أ�سماه
"امل�صطفى" ..تهانينا و�ألف مربوك.

الأخ /عبدالرحمن العمراين -كبري ال�صرافني
بفرع حجة  -مبنا�سبة ارتزاقه مبولود �أ�سماه "عماد "..
تهانينا و�ألف مربوك.

الأخ � /أحمد عبداهلل الف�ضلي  -موظف فرع
� 14أكتوبر مبنا�سبة زفافه ودخوله القف�ص الذهبي..
تهانينا و�ألف مربوك.

الأخ /وليد �أحمد ال�صايدي  -م�ساعد كبري
ال�صرافني فرع حجة  -مبنا�سبة ارتزاقه مبولودة �أ�سماها
"مرام " ..تهانينا و�ألف مربوك.

تعازينا

حازت ألخت يس��رى س��لطان الحمادي على لقب الموظفة
المثالية لشهر أكتوبر( 2015فرع حده)بعد تصدرها أعلى
درجات تقييم األداء وفق اآللية المتبعة لدى إدارة الفرع.

Condolences

بقلوب م�ؤمنة بق�ضاء اهلل وق��دره تتقدم قيادة البنك وهيئة حترير امل�صرفية ب�أحر
التعازي و�أ�صدق املوا�ساة القلبية �إىل:

الأخ /عبد املجيد �صالح  -موظف �إدارة التدريب  -لوفاة املغفور ل��ه ب����إذن اهلل تعاىل "والده ".
الأخ /ع��ادل ال�شعوبي  -موظف امل���وارد الب�شرية  -لوفاة املغفور ل��ه ب����إذن اهلل تعاىل "والده ".
الأخ� /أمني حممد مطهر امل�ضواحي  -موظف الإدارة املالية  -لوفاة املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل "والده ".
الأخ������ت /رج����اء ع��ب��د ال���وه���اب ال���داع���ري ل���وف���اة امل��غ��ف��ور ل��ه��ا ب������إذن اهلل تعاىل "والدتها".
الأخ�/إبراهيم عبداهلل نه�شل  -موظف �إدارة العمليات الدولية  -لوفاة املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل "والده ".

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.
كما تتقدم قيادة البنك وهيئة حترير امل�صرفية ب�أحر التعازي و�أ�صدق املوا�ساة القلبية �إىل:
�أ�سرة الفقيد الزميل /عبد الوهاب حميد الغالبي موظف فرع حجه �سائلني اهلل تعاىل �أن يتغمده
رحمته و�أن ُيدخله ف�سيح جناته و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.
بوا�سع
ِ

