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يحافظ على كفاءة الطيارين ويحمي الطائرات من التهالك

شركات الطيران تراهن على قطاع الشحن
سليمة لبال 

ت��ح��اول ش��رك��ات ال��ط��ي��ران م��ق��اوم��ة تداعيات 
وب���اء ك��ورون��ا م��ن خ��ال ال��ت��وس��ع ف��ي نشاط 
الشحن، في انتظار عودة النقل الجوى إلى 
س��اب��ق ع���ه���ده. ف��ب��ع��د ع���ام م���ن م��م��ارس��ة ه��ذا 
النشاط أصبح الشحن مصدر دخل رئيسيًا 
لدى هذه الشركات بحسب تقرير لصحيفة 

لوفيغارو.
ون��ق��ل��ت ال��ص��ح��ي��ف��ة ع���ن ك��ري��س��ت��وف ب��وش��ي 
ن���ائ���ب ال���رئ���ي���س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���ف���رع ال��خ��ط��وط 
قوله  بالشحن  ال��خ��اص  الفرنسية  ال��ج��وي��ة 
»إن مداخيل هذا القطاع ارتفعت لتمثل ثلث 
م��داخ��ي��ل��ن��ا، خ��ص��وص��ًا م��ع ال��ق��ي��ود ال��ج��دي��دة 

التي فرضت على حركة النقل الجوي«.
وأم������ا »ي���ون���اي���ت���د اي����رالي����ن����ز«، ال���ت���ي س���ي���ّرت 
أك��ث��ر م��ن 11 أل���ف رح��ل��ة ش��ح��ن ف��ي ط��ائ��رات 
املسافرين منذ ربيع 2020، فتواصل عملها 
وف������ق اإلي�����ق�����اع ذات��������ه. وال����خ����ط����وط ال���ج���وي���ة 
ال��ك��وري��ة ك��ذل��ك ت��رغ��ب ف��ي ت��وس��ي��ع نشاطها 
بعدما سيرت هي األخرى 4500 رحلة العام 

املاضي، نقلت خالها بضائع مختلفة.
ل���م ي��ت��وق��ع أح����د ف���ي وق����ت م��ض��ى م��ث��ل ه��ذا 
ال��ت��وس��ع ف��ي ه���ذا ال��ن��ش��اط م��ن ق��ب��ل ش��رك��ات 
النقل ال��ج��وي، لكن كل ش��يء ب��دأ في خريف 
ال����ش����رك����ات،  ك����ب����ري����ات  أع���ل���ن���ت  ح�����ن   ،2020
م��ث��ل: »دل���ت���ا اي���رالي���ن���ز« وال��خ��ط��وط ال��ج��وي��ة 
ك���ي أل أم« و»ك���اث���ي  اإلم���ارات���ي���ة و»ف����ران����س 
باسيفيك«، أن معظم طائراتها جاثمة على 

وال��ح��ج��ر  ال����ح����دود  إغ������اق  ب��س��ب��ب  األرض؛ 
ال���ص���ح���ي. وأم������ا ط����ائ����رات امل���س���اف���ري���ن ال��ت��ي 
واصلت الطيران، فهي تلك التي كانت ترسل 
للبحث عن منتجات ضرورية ملواجهة وباء 
ك���ورون���ا م��ث��ل ال��ك��م��ام��ات وأج���ه���زة التنفس 

وألبسة الوقاية.
ويرى وكيل الشحن الدولي أرثور بارياس 
أن ش��رك��ات ال��ط��ي��ران اس��ت��ف��ادت؛ ألن أس��ع��ار 
ال���ش���ح���ن ال����ج����وي ارت���ف���ع���ت م���ن���ذ ع������ام، ف��ب��ن 
األسعار  تضاعفت  املاضين  ومايو  فبراير 

ع��ل��ى ال����رح����ات ب���ن ه���ون���غ ك���ون���غ وأم��ي��رك��ا 
ال��ش��م��ال��ي��ة، وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن األس��ع��ار لم 
ت��ص��ل إل����ى ال��ق��م��ة ف��إن��ه��ا ت��س��م��ح ل��ل��ش��رك��ات 

بمواصل عملياتها.
تسد العطش فقط 

ووفق االتحاد الدولي للنقل الجوي )إياتا(، 
ال��ذي يضم 280 شركة ط��ي��ران ح��ول العالم، 
ف���إن ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ه���ذا ال��س��وق ال ي����زال قويًا 
بزيادة بلغت 1.1 في املئة في يناير مقارنة 

بالعرض )19.5- في املئة(.
وي��م��ك��ن ت��ف��س��ي��ر ه���ذا االخ���ت���ال ف���ي ال���ت���وازن 
ب��ك��ون ع���دد رح����ات امل��س��اف��ري��ن ال��ت��ي ك��ان��ت 
ي��زال  ق��ب��ل األزم����ة الصحية ال  ب��ض��ائ��ع  تنقل 
املخصصة  ال��ط��ائ��رات  زادت  فيما  م��ح��دودًا، 
يكفي  ال  ه���ذا  ول��ك��ن  عملها  وت��ي��رة  للشحن 

الستعادة التوازن. 
وعلى الرغم من أن عدد رحات الشحن التي 
مقاعد  على  البضائع  نقل  يتم خالها  ك��ان 
امل��س��اف��ري��ن ت���راج���ع م��ق��ارن��ة ب���م���ارس 2020، 

ف��إن العديد من ه��ذه الطائرات ال ت��زال تنقل 
ال��س��ل��ع ف���ي ك��اب��ي��ن��ات��ه��ا ب��ع��د أن ق���ام���ت بفك 
امل��ق��اع��د. وي��ع��ت��رف رئ��ي��س »إي��ات��ا« ألكسندر 
دي ج���ون���ي���اك ب�����أن ن���ش���اط ال���ش���ح���ن أص��ب��ح 
مصدرًا رئيسيًا للدخل بالنسبة إلى الكثير 

من شركات الطيران.
الفرنسية  ال��ج��وي��ة  ال��خ��ط��وط  ف��ل��دى تحالف 
ق��ط��اع الشحن  أع���م���ال  ق��ف��ز رق���م  )ك���ي أل أم( 
بنسبة 19.3 ف��ي امل��ئ��ة ال��ع��ام امل��اض��ي ليصل 
إلى 3 مليارات دوالر، وأما »لوفتهانزا« فقد 

أرب��اح��ًا صافية  النشاط  ه��ذا  بفضل  حققت 
رق��م��ًا  ي��م��ث��ل  م���ا  م��ل��ي��ون دوالر،  ب��ق��ي��م��ة 854 

قياسيًا بالنسبة إلى الشركة األملانية.
ولن ينتظر تراجع النشاط مع زيادة وتيرة 
نقل اللقاحات املضادة ل� »كوفيد - 19« على 
امل���دى القصير وإن ك��ان��ت ت��وق��ع��ات االت��ح��اد 
أع��ل��ن تسيير  ال����ذي  ال���ج���وي،  ال���دول���ي للنقل 
ل��ت��س��ل��ي��م   747 ب���وي���ن���غ  ع���ب���ر  رح����ل����ة  آالف   8

اللقاحات، مبالغًا فيها. 
وحذر ديديي بريشيمييه الخبير في مكتب 
الدراسات »روالن برجي« من أن الشحن لن 
ي��ع��وض االن��خ��ف��اض ف��ي ن��ش��اط امل��س��اف��ري��ن، 
الطيران.  ال��ذي يمثل عصب نشاط ش��رك��ات 
ل��م تمنع  ال��ج��ي��دة للشحن  ال��ن��ت��ائ��ج  أن  ذل���ك 
وف��ق��ه ت��ح��ال��ف ال��خ��ط��وط ال��ج��وي��ة الفرنسية 
 8.4 بقيمة  م��ن تسجيل خسائر  أم(  أل  )ك��ي 
م��ل��ي��ارات دوالرف����ي 2020، وال »ل��وف��ت��ه��ان��زا« 
ال��ت��ي س��ج��ل��ت خ��س��ائ��رص��اف��ي��ة ه��ائ��ل��ة بلغت 
يساعد  الشحن  أن  غير  دوالر.  مليارات   7.9
نقل  استئناف نشاط  الطيران على  شركات 
ال�����رك�����اب. وي����وض����ح ك���ري���س���ت���وف ب���وش���ي أن 
الخطوط الجوية الفرنسية ال تقوم بتشغيل 
طائراتها اليوم إال إذا كانت املداخيل تغطي 

الكلفة الحقيقية.
ويبدو نشاط الشحن مفيدًا جدًا وفق الخبراء 
من  يتمكنوا  حتى  الطيارين،  إل��ى  بالنسبة 
املحافظة على كفاءتهم، والطائرات التي قد 
بقائها  بسبب  ل��اه��ت��راء  جسمها  ي��ت��ع��رض 

على األرض فترة طويلة.

شركات الطيران تقاوم األزمة بالتوسع في نشاط الشحن

إلى 6% هذا العام

ع نمو  صندوق النقد يتوقَّ
االقتصاد العالمي

أع��ل��ن ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال��دول��ي أن االق��ت��ص��اد 
املتوقع  من  أكثر  انتعاشا  ق 

ِّ
سيحق العاملي 

هذه السنة، والسنة املقبلة، مدفوعا بالنمو 
ال���ق���وي ف���ي ال����والي����ات امل���ت���ح���دة، وذل�����ك عند 

كشفه عن توقعاته االقتصادية الجديدة.
وب��ات ص��ن��دوق النقد ال��دول��ي ي��راه��ن حاليا 
ال��ن��ات��ج ال��داخ��ل��ي بنسبة  على نمو إج��م��ال��ي 

6% هذه السنة، و4.4% السنة املقبلة.
وب��ال��ن��س��ب��ة ل���ل���والي���ات امل��ت��ح��دة ال��ت��ي كثفت 
خ��ط��ط االن��ع��اش االق��ت��ص��ادي، ف���إن توقعات 
النمو لعامي 2021 و2022 هي على التوالي 

6.4% و%3.5.
وعلقت غيتا غوبيناث كبيرة االقتصادين 
في الصندوق أنه »على الرغم من عدم اليقن 
ال��وب��اء، يمكننا أن نرى  الكبير بشأن وض��ع 
ب��ش��ك��ل م��ت��زاي��د ال��ط��ري��ق ل��ل��خ��روج م���ن ه��ذه 

األزمة الصحية واالقتصادية«.
م��ن ج��ان��ب آخ���ر، زاد ص��ن��دوق النقد ال��دول��ي 
بشكل طفيف توقعاته للنمو عام 2021 في 
ان  ي��رت��ق��ب  فيما   ،%4.4 ال���ى  ال��ي��ورو  منطقة 
االن��ع��اش  نتائج خطة  م��ن  أوروب����ا  تستفيد 

األميركية في مواجهة الوباء.
وهذه التوقعات تتجاوز ال�0.2 نقطة مئوية، 
التي نشرها في يناير، لكن الهوة تتسع مع 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، ح��ي��ث ي��رت��ق��ب ان يرتفع 

الداخلي فيها بنسبة %6.4  الناتج  اجمالي 
هذه السنة.

ب���ن���س���ب���ة %3.6،  ن����م����وا  أمل����ان����ي����ا  وس���ت���س���ج���ل 
وفرنسا 5.8%+، وإيطاليا 4.2%+، وأسبانيا 

.+%6.4
توقعاته  أيضا  الدولي  النقد  وزاد صندوق 
ال����ص����ن، االق���ت���ص���اد  ل��ل��ن��م��و ع�����ام 2021 ف����ي 
ال��ك��ب��ي��ر ال��وح��ي��د ال����ذي ح��ق��ق ن��م��وا إيجابيا 
اقتصاد في  ثاني  إن  امل��اض��ي��ة. وق��ال  السنة 
الناتج  ارت��ف��اع��ا إلج��م��ال��ي  ال��ع��ال��م سيسجل 
و%5.6  ال��س��ن��ة  ه���ذه   %8.4 بنسبة  ال��داخ��ل��ي 

السنة املقبلة.
من جانب آخر، أبدى صندوق النقد الدولي 
تأييده لفرض ضريبة عاملية بالحد األدنى 
ع��ل��ى ال���ش���رك���ات، غ�����داة دع�����وة ب���ه���ذا ال��ص��دد 

وجهها الرئيس األميركي جو بايدن.
تواجه  الحكومات  أن  غوبيناث  وأوض��ح��ت 
تهربا ضريبيا واسع النطاق وتحويل أموال 
إلى املاذات الضريبية، وهو ما »يثير قلقنا 
كثيرا، ألنه يقلل من القاعدة الضريبية التي 
يمكن للحكومات من خالها جمع اإليرادات 
واالقتصادية  االجتماعية  النفقات  وص��رف 
ال����ازم����ة«، وأض���اف���ت »ن��ح��ن ن��ؤي��د ب��ال��ت��ال��ي 
ب��ش��دة ف���رض ح���د أدن����ى م���ن ال��ض��ري��ب��ة على 

الشركات عامليا«. )أ ف ب(

مع وصول »المصرفية« منها إلى مستويات قياسية

إليك كيفية اكتشاف عمليات االحتيال الشائعة
كلير باريت - فايننشال تايمز 

ترجمة: إيمان عطية

وج���د امل��ح��ت��ال��ون ف���ي ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د19- 
فرصة ذهبية ملمارسة أالعيبهم وخدعهم 
خ���ال األزم����ة. م��ا ي��ق��رب م��ن ن��ص��ف مليار 
االحتيال  بسبب  فقدت  إسترليني  جنيه 
 ،2020 ع��ام  ف��ي  املصرفية  التحويات  ف��ي 
قطاع  هيئة  أصدرتها  التي  لألرقام  وفقا 
ال��خ��دم��ات امل��ص��رف��ي��ة وامل��ال��ي��ة ف��ي اململكة 
ب���زي���ادة  م����ؤخ����را،   UK Finance امل���ت���ح���دة 

قدرها 5% عن عام 2019.
أق������ل م�����ن ن���ص���ف ال���ض���ح���اي���ا اس����ت����ع����ادوا 
أم��وال��ه��م، على ال��رغ��م م��ن م��دون��ة السلوك 
ال��ط��وع��ي��ة ال��ت��ي وض��ع��ه��ا ق��ط��اع ال��ت��م��وي��ل 
األب��ري��اء  ال��ى تعويض الضحايا  وت��ه��دف 

عن االحتيال الذي تعرضوا له.
وي���س���ت���خ���دم امل���ج���رم���ون أس���ال���ي���ب م��ع��ق��دة 
ومتطورة على نحو متزايد لخداع الناس 
ف��ي عملية تعرف باسم  األم���وال  لتحويل 
االحتيال املصرح به، حيث يلعب العديد 

منهم على وتر مخاوف اإلغاق.
وأس���ه���م���ت ع���م���ل���ي���ات اخ�����ت�����راق ال���ب���ي���ان���ات 
ومحاوالت التصيد االحتيالي في خسائر 
بقيمة 784 مليون جنيه إسترليني في عام 
2020 ف��ي ه��ذا ال��ن��وع م��ن االح��ت��ي��ال، حيث 
تؤخذ املدفوعات من الحسابات من دون 
التكنولوجي  التقدم  أن  بيد  العميل.  إذن 
سمح للمصارف بحجب 1.6 مليار جنيه 
استرليني أخرى من محاوالت االحتيال، 

مما يدل على حجم املشكلة املثير للقلق.
ت��ق��ول ك��ات��ي ووروب����ي����ك، امل���دي���رة اإلداري�����ة 
ل��ل��ج��رائ��م االق���ت���ص���ادي���ة ف���ي ه��ي��ئ��ة ق��ط��اع 
ال��خ��دم��ات امل��ص��رف��ي��ة وامل��ال��ي��ة ف��ي اململكة 
املتحدة، إن القطاع املصرفي واملالي وصل 
إلى حدود ما يستطيع القيام به بمفرده. 
وأض���اف���ت »ش��ه��دن��ا ف��ي ال��س��ن��وات األخ��ي��رة 
أكبر محركات ودوافع االحتيال التي تنتقل 
خ����ارج ال��ص��ن��اع��ة امل��ص��رف��ي��ة إل���ى ق��ط��اع��ات 
أخ����رى، وه���و ات��ج��اه ت��ف��اق��م بسبب جائحة 
كوفيد19-، يتهرب املجرمون بشكل متزايد 
م����ن أن���ظ���م���ة األم������ن امل����ت����ط����ورة ف����ي ال��ب��ن��وك 
م���ن خ���ال ال��ح��ي��ل ال��ه��ن��دس��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة 
ال�������ت�������ي ت�����س�����ت�����ه�����دف األش���������خ���������اص ب���ش���ك���ل 

م��ب��اش��ر وخ���داع���ه���م ل��ل��ت��خ��ل��ي ع���ن أم��وال��ه��م 
ومعلوماتهم الشخصية أو املالية«.

االحتيال االستثماري

ش��ك��ل��ت ع��م��ل��ي��ات االح��ت��ي��ال االس��ت��ث��م��اري��ة 
أعلى نسبة من خسائر االحتيال املصرح 
ب��ه��ا ف���ي ع����ام 2020، ح��ي��ث خ���س���رت أك��ث��ر 
م���ن 135 م��ل��ي��ون ج��ن��ي��ه إس��ت��رل��ي��ن��ي. وم��ع 
ال��خ��س��ائ��ر ال��ف��ردي��ة ال��ت��ي غ��ال��ب��ا م���ا تصل 

ال���ج���ن���ي���ه���ات،  م�����ن  اآلالف  ع�����ش�����رات  إل�������ى 
ي��ص��ب��ح امل���ج���رم���ون ع��ل��ى اس���ت���ع���داد ل��ب��ذل 
جهد إضافي لخداع األثرياء للتخلي عن 

أموالهم.
الكثيرون تم التغرير بهم من قبل املواقع 
اإللكترونية املستنسخة للبنوك الخاصة 
وم��ق��دم��ي االس��ت��ث��م��ار ال���ت���ي ت���ق���دم ع��وائ��د 
م��ذه��ل��ة ع��ل��ى اس���ت���ث���م���ارات ت���ب���دو مقنعة 
ل��ل��غ��اي��ة، وق���ال���ت ه��ي��ئ��ة ق���ط���اع ال��خ��دم��ات 

إن  املتحدة  اململكة  في  واملالية  املصرفية 
إلى  املستثمرين يجري توجيههم  بعض 
إعانات  متابعة  بعد  مستنسخة  م��واق��ع 
م��ح��رك��ات ال��ب��ح��ث، م��ع خ���داع ال��ب��ع��ض من 
خ����ال رواب������ط أف���ض���ل ش�����راء ع��ل��ى م��واق��ع 
االن����ت����رن����ت ال���وه���م���ي���ة وامل����زي����ف����ة مل���ق���ارن���ة 

األسعار. 
فإن  املحك،  على  املحتملة  للمبالغ  ونظرا 
املحتالن في مجال االستثمار مستعدون 
إقناع  يتم  إذ  ط��وي��ا،  طريقا  يسلكوا  ألن 
من  امل��زي��د  ع��ن  بالتخلي  الضحايا  بعض 
امل����ال ب��ع��د ت��ل��ق��ي ع��ائ��د م��ن اس��ت��ث��م��ارات��ه��م 
األص��ل��ي��ة، وغالبا ال ي��درك��ون ل��ع��دة أشهر 

أنهم تعرضوا للخداع واالحتيال.
س����ول����ي ب����ري����ك����س، م���ض���ي���ف ب����ودك����اس����ت 
وش�������اع�������ر، ق��������ام ب���ح���م���ل���ة ت����وع����ي����ة ب���ش���أن 
االح����ت����ي����ال مل��ص��ل��ح��ة س���ان���ت���ان���دي���ر ال���ع���ام 
امل�����اض�����ي ب���ع���د أن خ���س���ر أم���������واال ب��س��ب��ب 
ويقول  مشفرة،  عملة  ف��ي  احتيال  عملية 
»ي���أخ���ذون ال��ق��ل��ي��ل م���ن امل�����ال، ث���م ي��ع��ي��دون 
ل��ك بعضا م��ن��ه، ث��م ي��ط��ل��ب��ون م��ن��ك إش���راك 
ص��دي��ق. غ��ال��ب��ا م��ا ي��ك��ون ه��ن��اك حلقة من 
األشخاص املترابطن. ويتم تعريفك على 
في  متورطون  لكنهم  آخرين،  مستثمرين 

عملية االحتيال بنفس الطريقة«.

قانون األمان اإللكتروني

املصرفية  ال��خ��دم��ات  ق��ط��اع  هيئة  تضغط 
واملالية في اململكة املتحدة على الحكومة 
الس������ت������خ������دام م�������ش�������روع ق�������ان�������ون األم���������ان 
اإلل����ك����ت����رون����ي ال�����ق�����ادم م����ن أج�����ل إخ���ض���اع 
املنصات على اإلنترنت ومواقع التواصل 
استضافت  م��ا  إذا  للمساءلة  االجتماعي 
إع����ان����ات اح��ت��ي��ال��ي��ة أو م���ل���ف���ات ت��ع��ري��ف 

مزيفة أو روجت ملحتوى احتيالي.
وت��ق��ول ووروب��ي��ك »ف��ي ال��وق��ت ال��ح��ال��ي، ال 
بشكل  التكنولوجيا  عمالقة  مساءلة  تتم 
ص��ح��ي��ح ع���ن امل��ح��ت��وى االح��ت��ي��ال��ي، ال���ذي 
يتم الترويج له على منصاتهم. في بعض 
ال��ح��االت، ي��دف��ع امل��ج��رم��ون ه��ذه الشركات 
لنشر إعانات احتيال على منصاتها. ال 
يمكن أن يكون صحيًحا أن املنصات عبر 
االحتيال  عمليات  م��ن  تستفيد  اإلنترنت 
ه����ذه، ب��ي��ن��م��ا ُي���ت���رك ب��اق��ي امل��ج��ت��م��ع ل��دف��ع 

الثمن«.

انتحال الهوية
ش��ه��د ال���ع���ام امل���اض���ي زي�����ادة ب��ن��س��ب��ة 94% ف���ي ع��م��ل��ي��ات االح��ت��ي��ال 
منظمات  بأنهم  يتظاهرون  امل��ج��رم��ون  ك��ان  حيث  ال��ه��وي��ة،  بانتحال 
موثوق بها مثل املصارف أو إدارة اإلي��رادات والجمارك أو الشرطة 
بخداع الجمهور واالحتيال عليهم بمبلغ 97 مليون جنيه إسترليني 

تقريبا. 
واستغل املحتالون املخاوف املتعلقة بالوباء لخداع الضحايا لتقديم 
إلكتروني  بريد  ورسائل  خ��ال نصوص  من  الشخصية  بياناتهم 

مزيفة حول لقاحات كوفيد19 أو غرامات لخرق الحظر واإلغاق.
وش��ج��ع ص��ع��ود ع��م��ل��ي��ات ال��ت��س��وق ع��ب��ر اإلن��ت��رن��ت امل��ج��رم��ن على 
الطرود  املتسوقن برسائل مزيفة حول عمليات تسليم  استهداف 
أو  البرودباند  بالعمل في شركات  التظاهر  إلى  املفقودة، باإلضافة 

مزودي السوفت وير الستهداف العاملن في املنازل.
لتحويل  تم خداعهم  الذين  البنوك  العديد من عماء  تم طمأنة  وقد 
األم���وال إل��ى حساب آم��ن أن رق��م الهاتف ال��ذي يتصل به املجرمون 
يطابق الرقم املوجود على ظهر بطاقتهم املصرفية، وهو شكل من 
أش��ك��ال ال��خ��داع امل��ع��روف باسم انتحال ال��رق��م.  وتضيف ووروب��ي��ك 
»تعمل هيئة قطاع الخدمات املصرفية واملالية في اململكة املتحدة علي 
نحو وثيق مع قطاع االتصاالت للتخفيف من هذا الخطر، بما في ذلك 
النصية  الرسائل  لحظر  النقالة  الهاتف  مع صناعة  ناجحة  مبادرة 
املنظمة لقطاع االتصاالت أوفكوم ملنع  الجهة  االحتيالية والعمل مع 

املجرمن من انتحال أرقام هواتف املنظمات املوثوق بها«.

غسل أموال 
لغسل عائدات الجريمة، استخدم املجرمون إعانات وظائف وهمية على اإلنترنت الستهداف 
امل��ال  بوعد  إغ��راؤه��م  امل���ال. ويتم  للحصول على  اليائسن  الشباب  م��ن  ع��ن عمل  الباحثن 
السهل من خال العمل كوكيل تحويل أموال محلي، وهم في واقع األمر سيقومون بتحويل 

عائدات الجريمة من خال حساباتهم مقابل حصة من املبلغ.
تجميد  يتم  فسوف  الغرامة،  أو  جنائية  اإلدان���ة  العمل  بهذا  يقومون  من  تجنب  إذا  وحتى 
حساباتهم املصرفية، وبينما تتبادل البنوك املعلومات بشأن االحتيال فقد يجدون أنه من 
املستحيل عليهم فتح حساب آخر. فالضرر املرتبط بملف االئتمان الخاص بهم يمكن أن 

يمنعهم من الحصول على أي شيء من عقد هاتف إلى رهن عقاري في السنوات املقبلة.

خ��س��ائ��ر ع��م��ل��ي��ات اخ���ت���راق ال��ب��ي��ان��ات 

نجح التقدم التكنولوجي بمنع سرقتها
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م��ل��ي��ون إس��ت��رل��ي��ن��ي

م���ل���ي���ار إس��ت��رل��ي��ن��ي 
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