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”األمناء” حتقيقات خاصة:

افــادت مصــادر خاصــة أنه 

يف يــوم الخميــس املوافق 22 

أكتوبر 2020م قامت ادراة البنك 

املركــزي يف العاصمة الجنوبية 

عدن بتســهيالت ماليــة فظيعة، 

بعد متابعة مضنيــة وحثيثة من 

قبل مدير مكاتــب محافظ البنك 

الحــايل املدعو بســام عثامن، 

بعد تسلمه اوراق طلب كاك بنك 

ســيولة نقدية مببلغ )40( مليون 

ريــال ســعودي ومبلــغ اخر )3( 

مليــون دوالر تحــت ذريعة فتح 

فرع جديد لــكاك بنك يف مدينة 

املخاء وتغطيته بالســيولة رغم 

عــدم عالقته باملوضــوع جملة 

املذكــرة  أن  حيــث  وتفصيــاًل، 

التســليف  بنــك  مــن  الــواردة 

الزراعــي)كاك( مل تحوي ســوى 

سطرين ومل تحوي أي توجيهات 

عليا ســواء مــن محافــظ البنك 

املركزي او نائبه عىل االقل.

وقام مدير مكتب املحافظ املدعو 

تلك  بســام عثامن بتســهيل تنفيذ 

العملية رغم سفرنائب محافظ البنك 

املركزي شــكيب حبييش، عن طريق 

توجيهات مبارشة مــن وكيل قطاع 

العمليــات املرصفيــة املحلية املدعو 

مديرعام  وكذلك  الدهميش  حســن 

الحســابات الجارية واملوازنه املدعو 

عيل عثامن الشعبي وبتواطئ مبارش 

املركزية  الحسابات  من قبل مديرعام 

الذي  املدعــو صالح فضل حســن 

ارشف عىل تلك العمليات بنفسه رغم 

البنك  عدم وجود رصيد نقــدي لدى 

الزراعي كاك بنك التابع ملحافظ البنك 

السابق حافظ معياد.

فان  الرسية  املصادر  وبحســب 

العمليــة التــي متت خــال االيام 

املاضية عملية تدور حولها العديد من 

الشــبهات وعامات االستفاهم يف 

ظل ان تنفيذ هذه النوع من العمليات 

يعد نوعا من أنواع غسل االموال وذلك 

لكــون ان هذه العمليــة التي نفذها 

البنك املركزي يف عدن لصالح كاك بنك 

كان االوىل ان يقوم أواًل فرع كاك بنك 

البنك املركزي  بتوريد املبلغ لحسابات 

الخارج ومن ثم يتم  اليمني عدن يف 

سحب املبالغ من خزائن البنك املركزي 

يف عدن نقدًا، ولكن ماتم هي عملية 

سمرسة واضحة ابطالها ال يرتددون 

دامئًا عن مامرسة الفساد املايل يف 

املركزي بعدن وهــذا ال يخفى عىل 

واالقتصادين  املراقبــن  من  كثري 

يف ظل وجود ارشــيف ال يحق الي 

)واملقصود  البنك  داخل  من  شخص 

هنــا إدارة املراجعــة والتفتيــش 

الداخيل يف البنك املركزي او الجهاز 

املركزي للرقابة واملحاسبة التفتيش 

واملراجعة ولو بشكل دوري عىل تلك 

العمليات(.

فقد  املاضية  الفــرتة  وخــال 

تجاوزقطــاع العمليــات املرصفية 

املحليــة ممثلــة بوكيله حســن 

الدهميــيش وكذلــك مديــر عام 

الشعبي  عيل  الجارية  الحســابات 

املركزية  الحســابات  ومدير عــام 

صالح فضل عــىل تنفيذ مخالفات 

تصل  جســيمة  وقانونية  ماليــة 

اىل مرتبة غســل اموال رصيح من 

التي  التســهيات واملصارفات  خال 

السنة  خال  سلفًا،  املذكورين  نفذها 

كانت  التــي  تلك  وخاصة  املاضيــة 

تصل من فرع مركزي شبوة وتخص 

مقاوالت محافظة شــبوة والتي يتم 

التعاقد مع املقاولن بتنفيذ مشاريع 

اســتثامرية يف شــبوه بالــدوالر 

وترصف بتوجيهات من قبل محافظ 

شبوة بن عديو وعرب رصافة املشعبة 

والذي لديه عاقات نسب مع محافظ 

شــبوة بن عديــو وكذلــك عاقات 

ارسية مــع وكيل قطــاع العمليات 

املرصفية املحلية حســن الدهميش 

البنك  والذي وجه بعلم نائب محافظ 

رصف  يقوم  حيث  عدن،  يف  املركزي 

املقاولن  املشعبة برصف مستحقات 

وبسعر  السعودي  بالريال  شبوة  يف 

3.50 ريــال ســعودي لــكل دوالر 

املركزي  البنك  يقــوم  بينام  امرييك 

يف عدن بــرصف تلك املبالغ لرصافة 

مقابل  ريال   3.7507 مببلغ  املشبعة 

لها  العاملية  الســعر  ان  رغم  الدوالر 

3.750 ريال سعودي، حيث تجاوزت 

تلــك العمليات خــال العام 2020م 

مــا يزيد عــن )10( مليــون دوالر 

مليون   380 يقــارب  ما  أي  أمرييك 

لصالح  نقدي  وبفارق  سعودي  ريال 

اللــويب يف البنــك املركزي يف عدن 

ومحافظ شــبوه مبا يزيد عن 50 

مليون ســعودي كعموالت لتنفيذ 

تلك العمليات املشبوة.

هو  اليــوم  يهمنا  مــا  ولكن 

التي منحها  املايل  التسهيل  عملية 

الخميس  يــوم  يف  املركزي  البنك 

املوافــق 22 من اكتوبــر 2020م 

والتي بلغت 40 مليون سعودي و3 

مليــون دوالر امرييك وبدون اي 

الزراعي  البنك  لصالح  مايل  غطاء 

محافظ  علم  وبــدون  بنك(  )كاك 

البنــك املركزي يف عدن االســتاذ 

حالة  يعيش  والذي  الفضيل  احمد 

مرضية متدهورة.

الــذي ُيطرح  الســؤال  ولكن 

اليوم هــو: هل فعــًا ذهبت تلك 

بنك  كاك  فــرع  لتغذية  االمــوال 

الجديد املفتوح يف منطقة الساحل 

الغريب؟ أم انها فقط عملية متويه 

لذهــاب تلك االمــوال اىل جهات 

أخرى؟!

اجابات

اليكم  السؤال  هذا  عىل  ولإلجابة 

االيت:

ويف يــوم االحــد املوافــق 25 

بعد  اي  2020م  العــام  أكتوبرمــن 

املبالغ نقدًا  ايام من سحب تلك  ثاثة 

مــن خزائن البنــك املركزي يف عدن 

ويف الســاعه التاســعة مساء يوم 

تابعه  امنية  نقطــة  متكنت  االثنن 

الرابع حزم شــامل محافظ  للــواء 

لحج بضبط كميات نقدية كبرية من 

السعودي والتي كانت محملة  الريال 

عىل منت ســيارة برادو تابعة الحدى 

رشكات النقــل واملواصات بن عدن 

وصنعاء وذلك يف منطقة البيضاء.

وافاد العقيد انور ان افراد النقطة 

للســيارة  تفتيشــهم  وبعد  االمنية 

وجدوا عــىل متنها مبلــغ 3 مليون 

ســعودي وهي ذاهبــه اىل مناطق 

سيطرة الحوثين وال زالت التحقيقات 

مستمره مع سائق السيارة.

عمليات  بــن  عاقة  هناك  فهل 

تهريــب االموال التــي تتم بن فرتة 

وأخرى والتي تــم ضبط اخرها عدة 

نقطة  يف  املاضية  االيام  خال  مرات 

لحج  محافظة  بــن  حدودية  امنية 

والبيضاء، وملــاذا ال يتم االعان عن 

من يقف خلف تلــك الجهات املهربه 

الفقر  لامــوال يف ظل حالة مــن 

البنك  الذي متارســه قيادة  والتعنت 

قبلها حكومــة معن عبدامللك  ومن 

وذلــك لعدم رصف مرتبــات القوات 

يف  املقاتلة  والوحــدات  الجنوبيــة 

مختلف املحافظــات املحررة يف ظل 

عمليات فســاد ممنهج يعيشه البنك 

وسكوت  وبتواطئ  عدن  يف  املركزي 

من قبل حكومة معــن وادارة البنك 

العليا.؟

تحقيـق

مركزي عدن.. الف�ساد الأعظم

الجهات المنفذة المبلغ الكود رقم العملية
وكيل العمليات المصرفية – مدير عام الحسابات الجارية – مدير عام 

الحسابات المركزية – برعاية مدير مكتب محافظ البنك بسام عثمان
40 مليون لاير سعودي 0213 20014251

وكيل العمليات المصرفية – مدير عام الحسابات الجارية – مدير عام 
الحسابات المركزية – برعاية مدير مكتب محافظ البنك بسام عثمان

3 مليون دوالرأمريكي  0213 20014252

ف�ساد مركزي عدن مل ي�سهد تاريخ البنوك املركزية بالعامل نظريه

وما عالقة الأموال التي �سبطها اللواء الرابع حزم �سمال حلج؟
اإىل اأين ذهبت )40 مليون �سعودي و3 مليون دولر اأمريكي(؟ وما عالقة فرع )كاك بنك( اجلديد بال�ساحل الغربي بذلك؟


