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( مابين عام مضى ..وعام آتِ )
أعزائي الموظفين والموظفات وكافة العاملين في البنك األهلي اليمني
أهنئكم بقدوم العام الميالدي والمالي الجديد 2014م ،وإذا كان لنا من قول  ..فإن هناك
جهوداً قد بذلت وتضافرت ،ومازالت لتحقيق التقدم والثبات لهذا البنك الغالي علي قلوبنا
جميعاً.
إال أنــــه الزال هـنـــــاك قـــصـوراً فـي الــــفهم لــدى البعــض مـــنا فـــي أن الـــعــمل هــو
حق وشـــرف و واجـــب ،وإذا ماتأملنا في هذه الكلمات الثالث  ،فإنها ورغم بساطة لفظها إال
أن فهم فحواها قد يصعب على البعض  ،ممن يتصورن أن الوظيفة هي مجرد االلتحاق بعمل
ما ،وقبض خيرات أو مردود هذه الوظيفة في نظرة من الالمباالة في كيفية تحقق هذه الخيرات
وهل كان هو من صانعيها أو أنه مجرد متطف ً
ال عليها .
إن الكثيرين ال يتسمون بثقافة االنتماء ومعنى ثقافة االنتماء هي اإلحساس والشعور المتنامي
بااللتصاق والذوبان ضمن إطار المؤسسة التي يعمل بها وأنه منها وإنها منه وال انفصام
بينهما فهو يعطيها وهي تعطيه وما ينفعها ينفعه وما يضرها يضره.
إذ أن مجده من مجدها وتطوره اإلنساني واالجتماعي والمعيشي من تطورها وبقاءها وذلك
في جدلية من العطاء واالرتقاء.
لذا فإن الواجب يقتضي االلتزام بما يحقق لهذه المؤسسة البقاء واالستمرارية من خالل
التنفيذ والتقيد باللوائح واالنضباط بأوقات الدوام والدقة في إداء واجبات الوظيفة بروح من
المسؤولية والتفاني واإلخالص  ،بعيداً عن روح األنانية والتملص والالمباالة والزوغان من
تأدية الواجبات المنوط بنا أداءها والقيام بها  ،وأن نحكم ضمائرنا ممتثلين لما أمر اهلل به في
حثنا على العمل بكل مناحيه سواء العبادة أو التعامل أو أداء األمانات إلى أهلها  ،إذ أن االنتساب
للعمل وتأديته بأمانه وإخالص هو أحد تلك األمانات أيضاً .
إننا جميعاً في إطار هذا المرفق " البنك األهلي اليمني" مطالبون اليوم قبل الغد بأن نكثف
جهودنا كل من موقعه  ،وأن نتحلى باإلخالص واألمانة في تأدية أعمالنا والقيام بواجباتنا ،
وأن نخدم مرتادي مرفقنا من عمالءنا الكرام وغيرهم الخدمة الصحيحة وبما يشعرهم بالراحة
والرضى في مسار من السرعة واللياقة واللين في التخاطب وبما يجعلهم يؤمنون برسالتنا
ورؤيتنا بأن نكون خيارهم األول وجذبهم للتعامل معنا وأن نحافظ على تواجدنا في أماكن
عملنا في كل وقت وحين طول فترة الدوام ومنذ ساعاته األولى دون مضيعة للوقت أو الجهد .
وفقنا اهلل جميعاً  ..وكل عام وانتم بخري

الأ�ستاذ /ع�صام �أحمد علوي ال�سقاف

امل ـ ــديـ ــر ال ـعــام
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األهـــــلـــــــي الـمصـرفـي

مـجـلس إدارة البنـك األهـلي اليـمني
يـعقـد اجتـماعــه (الـسـادس) لـعــام 2013م

متابعات  :الأهلي امل�صريف
برئا�سة رئي�س جمل�س الإدارة الأ�ستاذ /حممدعبداهلل مقبل العامري
وب ـح ــ�ض ــور ج ـم ـي ـ ــع �أع ـ ــ�ض ــاء مـجـ ـ ـلــ�س الإدارة عـ ـ ـق ــد مـ ـ ـجــل�س �إدارة
البــنك الأهــــلي الــيمــــنـــي اجتم ـ ــاعه ال ــدوري يـ ــوم اخل ــميــ�س امل ــوافق
2013/11 /28م واملكر�س لدار�سة ومناق�شة املوا�ضيع املدرجة يف جدول
�أعماله .
 من جانب �آخر �أطلع رئي�س جمل�س الإدارة �أع�ضاء املجل�س عن لقاءاتهوم�شاوراته التي �أجراها مع كل من رئي�س جمل�س �إدارة البنك الأهلي امل�صري
والبنك العربي الإفريقي الدويل يف كل من جمهورية م�صر العربية وكذا
�أثناء اجتماعات احتاد امل�صارف العربية الفرن�سية ( يــــوبــــاف) يف باري�س
واملنعقد منت�صف �شهر �سبتمرب 2013م .
 حيث �أ�سفرت تلك اللقاءات امل�شاورات عن قيام البنك امل�صري مبنح البنكالأهلي اليمني خط ًا ائتماني ًا وذلك يف �ض�ؤ لقاء الأ�ستاذ  /حممدعبداهلل
مقبل العامري بالأ�ستاذ  /ه�شام عكا�شة – رئي�س جمل�س �إدارة البنك الأهلي
امل�صري .
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بمطار عدن الدولي  ..في خدمتكم
�أجرى اال�ستطالع  :رئي�س التحرير وامل�شرفة الفنية
ت�صوير  :امل�شرفة الفنية

ت�سعى �إدارة البنك الأهلي اليمني دوم ًا �إىل تلبية
نداء الواجب جتاه املجتمع من خالل دورها امل�ستمر يف
�إر�ساء و�شائج و�أوا�صر التوا�صل بني البنك وبني امل�ؤ�س�سات
اخلدمية واالجتمــاعية والثق ــافية الن ــابع من م�س�ؤولية
البنك الأدبية ويف �ضوء ذلك كان للأهـــلــي امل�صريف
زيارة ا�ستطالعية �إىل مطار عدن الدويل يوم االثنني
2013/11/19م لالطالع على م�ساهمة البنك الأهلي
اليمني يف ت�سهيل اخلدمات للم�سافرين يف مطار عدن
الدويل ،و بتن�سيق م�سبق مع مــدير ف ــرع امللكة �أروى
الأخ /حم�سن ال�شبحي (�آنذاك) والذي توا�صل م�شكور ًا
مع م�س�ؤل مكتب البنك الأهلي يف مطار عدن الأخ /ب�سام
عبداهلل مقبل املقطري حيث كان الأخري يف ا�ستقبالنا
عند مدخل �صالة الو�صول ومن ثم �إىل مكتب البنك الأهلي
اليمني وقد تعرفنا على الدور الذي يقوم به املكتب من
خالل تقدميه خدمات م�صرفية للم�سافرين الوا�صلني
ملدينه عدن من �صرف عمالت حملية و�أجنبية  .كما يوجد
للبنك مكتب ًا �أي�ضا يف �صالة املغادرة للمطار.

وكان �سرورنا بالغ ًا عندما �شاهدنا امل�سافرون يف قاعة
املغادرة وهم ي�ستخدمونها يف نقل حقائبهم وعف�شهم
بكل ي�سر وب�ساطه ،كما ابلغنا امل�سولني يف ال�صاالت
بان هذه العربات املقدمة من البنك الأهلي اليمني قد
�سهلت �إىل حد كبري على املواطنني املغادرين والوا�صلني
نقل �أمتعتهم �ضمن خدمه جمانية دون مقابل كما تبينها
اليافطة املطبوعة على تلك العربات و�أ�شادوا بدور البنك
الأهلي اليمني وتفاعله مع متطلبات امل�ؤ�س�سات االجتماعية
واخلدمية .
ويف م�ساهمة ي�شكرون عليها طافا بنا الأخوين عبداهلل
العزاين نائب مدير مكتب الهجرة واجلوازات باملطار
والأخ /حممد مر�شد م�سئول �صالة الت�شريفات باملطار

كل �إرجاء املطار مبينني لنا اخلدمات التي ي�ؤديها مطار
عدن الدويل والتح�سينات التي �ألت عليه ومبا ي�سهل حركة
وق�ضاء كل متطلبات امل�سافر وبالفعل فقد مل�سنا قدر ًا
كبري ًا من النظافة والــرتتيب واملظــاهر اجلمالية خــا�صة
يف �صالة الت ــ�شــريفات وا�ستـ ـق ــبال الــوف ـ ـ ــود وك ـبــار
وليت�سنى للأهلي امل�صريف تغطية ا�ستطالعها القتينا ال ـ ــوافديــن م ــن واىل عدن.
بالأخ /عبداهلل عبدالقادر العزاين – نائب مدير
مكتب الهجرة واجلوازات يف مطار عدن الدويل و�إذا كان للأهلي امل�صريف من كلمة  :ف�إننا نعرب عن
وال ــذي تــف�ضل م�ش ـكــورا يف ا�صـ ــطحابــنا �إل ــى م ــكتب �إمتناننا و�شكرنا اجلزيل للأخ  /نائب املدير العام
نائب مدير عام املطار الأخ /عبدالرقيب عبدالقوي
�صالح العمري ال�ستئذانه باجناز وت�سهيل مهمتنا

اال�ستطالعية والذي ما �أن عرف ب�أننا موظفي البنك
الأهلي اليمني �سرعان ما �أعطى تعليماته للأخ /عبداهلل

ملطار عدن الدويل الأخ /عبد الرقيب عبدالقوي
واىل الأخوين العزيزين  /عبداهلل العزاين نائب
مدير مكتب الهجرة واجلوازات والأخ /حممد مر�شد
مدير �صالة الت�شريفات يف املطار حل�سن ا�ستقبالهم

العزاين والأخ /حممد مر�شد مدير �صالة الت�شريفات لنا وحفاوتهم بنا وكذا اعتزازهم بالبنك الأهلي اليمني
قيادة وموظفني كما اقرتحا علينا �إبراز �إ�سم مكتب البنك
يف املطار بت�سهيل مهمتنا اال�ستطالعية كما نريد .
ومن خالل جتوالنا يف �صاالت املطار (و�صو ًال ومغادرة) ومهامه يف خدمة ال�صالتني بلوحات م�ضاءة للتعرف
ر�أينا رت ًال من العربات ( )trolliesتزيد على ( )250على موقعه كونه �أول معلم للولوج �إىل عامل البنك الأهلي
اليمني.
عربه حتمل ا�سم و�شعار البنك الأهلي اليمني .
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البنك األهلي اليمني...
والتزاماته األدبية تجاه محيطه االجتماعي
�أجرى اال�ستطالع :رئي�س التحرير
ت�صوير  /امل�شرفة الفنية

يف �ض�ؤ م�ساهمات البنك الأهلي اليمني يف دعم
وت�شجيع الفعاليات االجتماعية والثقافية
ودوره امل�ستمر يف التوا�صل مع امل�ؤ�س�سات
الثقافية واالجتماعية ،كان للأهلي امل�صريف
زيارة ا�ستطالعية «ملكتبة م�سواط» للأطفــال
الــــواقعة خلف الربيد العام( كرتري)  ،والتي
يقف على ر�أ�سها مديرها ال�شاب الأخ /عدنان
عبداحلميد رو�شان.
مدير ي�سحرك بابت�سامته وح�سن ا�ستقباله
ناهيك عن �إملامه بكل ما يحيط باملكتبة،
تقدح من عينيه بارقة الأمل والثقة مبقدرته
وقدراته وطموحه يف �أن يجعل من هذه
املكتبة،قبلة الأطفال من خمتلف املراحل
الدرا�سية والفئات العمرية ومنه ًال من مناهل
ثقافتهم وتنمية مداركهم.
�إن هذه املكتبة هي �سليله ما كانت تعرف مبكتبة
ليك (  )lake lebraryالتي �أن�شئت يف العهد
اال�ستعماري الربيطاين لعدن .
والـتي غيـر �إ�سمــها �إلــى مكتبــة الفــقيد م�سواط
( حممد �سعيد م�سواط) الرتبوي والأديب
وال�سيا�سي املتوقد والذي افتقدته امل�ؤ�س�سات
الثقافية والأدبية والرتبوية يف ال�ستينات عن
عمر ناهز الثالثة والثالثون .
وعند زيارتنا لها يف نوفمرب 2013م �أعجبنا مبا
�شاهدناه � ،إذ وجدنا مكتبة على �أحدث طراز
�شك ًال� ،إدارة ،تنظمي ًا ،ومل�سات جمالية تنم عن
جهود �إبداعية بدلت وال تزال تبدل و�إدارة
متطلعة متحتفزه نحو الأف�ضل واملزيد من
العطاء .
األهـــــلـــــــي الـمصـرفـي

ويف معر�ض �س�ؤالنا ملدير املكتبة عن �إمكانيات
املكتبة �أو فيما �إذا كانت ثمة موارد لها ؟
�أجاب  :ب�أن املكتبة حتى اليوم ال توجد لها
موازنة خا�صة بها �أو حتى بند ًا �ضمن موازنة
الهيئة العامة للكتاب والتي تنظوي املكتبة
حتت م�س�ؤوليتها وا�شرافها.
وبرغم ذلك مل تثني هذه احلالة �إدارة املكتبة
على بذل ما يف و�سعها لإبراز هذه املكتبة وتفعيل
دورها يف التنمية الثقافية للن�شئ ( الأطفال).
م�شيد ًا بدور البنك الأهلي اليمني وقيادته يف
الوقوف �إىل جانب املكتبة من خالل م�شاركة
البنك يف الفعالتني الأوىل والثانية ملهرجان
القراءة للطفل يف يونيو من العام 2012م
و�أكتوبر العام 2013م  ،اللتني �أقيمتا ولأول مرة
يف مدينة عدن من خالل �شراء وتوفري احلقيبة
وبع�ض الإ�صدارات اخلا�صة بالأطفال واللوحات
التعليمية للحروف الأبجدية والر�سومات ومبا
ي�ؤدي �إىل ت�شجيع الأطفال على الإقبال على
املكتبة وهذا يعترب دور ًا مهم ًا يقوم به البنك
�إىل جانب �إدارة املكتبة يف تنمية مدراك
الأطفال.
ويف �سياق احلديث عرب الأخ /عدنان رو�شان عن
�إمتنانه وتقديره لإدارة البنك الأهلي اليمني
ممثلة بالإ�ستاذين  /حممد عبداهلل مقبل
العامري – رئي�س جمل�س الإدارة وع�صام احمد
علوي ال�سقاف – املدير العام وكل من له عالقة
من موظفي البنك يف دعم هذه املكتبة .
�شاكر ًا يف ذات الوقت هيئة حترير الأهلي
امل�صريف على قيامهم بهذا اال�ستطالع حول
املكتبة.
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متابعات الأهلي امل�صريف
ت�صوير امل�شرفة الفنية

�أع�ضاء اللجنة التح�ضريية للندوة العلمية امل�صرفية
يف �ض�ؤ قرار رئي�س جمل�س الإدارة
الأ�ستاذ /حممد مقبل العامري ب�ش�أن
عقد ندوة م�صرفية بعنوان ( القطاع
امل�صريف اليمني  ..حتديات احلا�ضر
و�آفاق امل�ستقبل )
عقدت اللجنة التح�ضريية للندوة
امل�صرفية املزمع �إقامتها يف الن�صف
الأول من العام  2014م جل�ستها الثانية
برئا�سة كل من الدكتور /احمد علي
عمر بن �سنكر – نائب املدير العام
ل�ش�ؤون الدوائر امل�ساندة ونائب رئي�س
اللجنة التح�ضريية (جلهة البنك )
والدكتور /حممد عمر باناجه – نائب
عميد كلية االقت�صاد للدرا�سات العليا
والبحث العلمي – نائب رئي�س اللجنة
التح�ضريية ( جلهة كلية االقت�صاد)
وبح�ضور ثلة من �أ�ساتذة ودكاترة كلية

االقت�صاد �أع�ضاء اللجنة التح�ضريية
وكذا ممثلني و�أع�ضاء اللجنة (جلهة
البنك الأهلي اليمني)  .ملناق�شة �آليات
عمل اللجنة التح�ضريية وكذا االتفاق
حول �إعداد و�صياغة برو�شورات
خا�صة لإعالن حماور ومواعيد ت�سليم
�أوارق العمل من الباحثني الراغبني يف
امل�شاركة و�شروط امل�شاركة يف الندوة
العلمية .
كما �أقر منوذج �شعار الندوة املقدم من
الأخ /علي من�صور ماطر ع�ضو اللجنة
التح�ضريية.
هذا وقد نتج عن االجتماع عدد ًا من
املقرتحات وتبادل وجهات النظر التي
ت�صب يف �صالح �إقامة ندوة علمية
ت�ؤدي �إىل حتقيق الأهداف املرجوة من
الندوة .

مــزيــد ًا مــن الـــتــميــزّ ...
عربت �شركة عدن لتطوير املوانئ امل�شغلة مليناء عدن للحاويات عن �شكرها وتقديرها
لكادري البنك الأهلي اليمني الأخوين /عدنان فرحان علي  -م�ست�شار نظم املعلومات
والأخ /هاين �سليمان باقعر  -رئي�س ق�سم التطبيقات والتكنولوجيا لتعاونهما امل�ستمر
مع ال�شركة املعنية فيما يتعلق بالعمل التن�سيقي بني مكتب البنك الأهلي اليمني يف
املنطقة احلرة وبني ال�شركة من خالل مترير رواتب موظفي ال�شركة عرب �شبكة
احل�سابات يف البنك الأهلي اليمني فرع املكلة �أروى حيث متثل ذلك ال�شكر والتقدير
من خالل ر�سالتي �شكر وتقدير وجهتها �إليهما ال�شركة.
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االرشـفـه إبـداع وفـن
�أجرى اال�ستطالع  /رئي�س التحرير وامل�شرفة الفنية
ت�صوير :امل�شرفة الفنية

قد يتخيل البع�ض �أن االر�شفه هي عبارة عن حت�ضري
�إ�ضبارة (ملف) وملأها بالأوراق مبختلف حمتوياتها
ومن ثم �إيداعها الإدراج �أو اخلزائن والرجوع �إليها عند
االحتياج .
وهذا اعتقاد  ...بدائي ومغلوط فالأر�شفة البد �أن تكون
انعكا�سا ملا يتطلبه العمل من اهتمام وتنظيم ،وان ت�شكل
عام ًال من عوامل الرتتيب والإ�سراع يف اجناز متطلبات
هوالء املتعلقه �أمورهم بتلك امللفات من املتعاملني مع
املرفق �أو امل�ؤ�س�سة املعنية وتكون مبثابة �شا�شه مرئية
من املعلومات والبيانات لدى موظفي و�إدارة املرفق
او امل�ؤ�س�سة ذات ال�صلة بهوالء املتعاملني متكنهم من
الرجوع �إليها ب�سرعة فائقة .
كل ذلك كان �سبب ًا لنزولنا �إىل كل من امل�ستودع العام
للبـ ــنك الأه ــلي اليـمن ــي ومق ــاب ـلـة امل ـ ــ�شــرف عل ــيه
الأخ /ريا�ض ربيع ومن مت �إىل فرع الإقرا�ض
ال�شعبي ب�صفته �أكرث الفروع تعام ًال وارتباط ًا بفئات
اجلمهور ومنها �شريحة كبرية من العاملني واملوظفني
يف امل�ؤ�س�سات احلكومية املختلفة ،مبا مينحه من قرو�ض
خمتلفة لتلك الفئة ب�ضمانات رواتبها والتي تورد من
م�ؤ�س�ساتهم �إىل البنك
فماذا �شاهدنا يف غرفة �أر�شيف الفرع ؟
�شاهدنا �أو ًال ا�ستغنا ًء تام ًا عن اخلزائن والإدراج التي

األهـــــلـــــــي الـمصـرفـي

كان يكتظ بها الفرع ال�ستيعاب الأ�ضابري (امللفات) والتي الطريقة امل�ستحدثة يف تنظيم امللفات � :أبدين ارتياح ًا
كبري ًا و�أعربن عن �إعجابهن بهذه الطريقة والتي خففت
تــعد عملية تعيق العمل �أكرث ممما تفيده.
ً
حيث ا�ستبدلت تلك االدارج واخلزائن والتي كانت عنهن كثريا من الأعباء واملعانات التي كانت موجودة قبل
ت�ست�أثر بثلثي م�ساحة الفرع ب�أ�شالف حائطيه وهي �أداة هذا التنظيم  .كما �شرفنا مدير الفرع الأخ� /صالح
عملية كانت ت�ستخدم قدمي ًا قبل ظهور تلك اخلزائن عو�ض بالتجوال معنا معرب ًا عن �إرتياحه بطريقة
الأر�شفة اجلديدة .
واالدارج.
�شاهدنا قدر ًا من التنظيم واالبتكار النا�شئ عن خربات وقد حدثنا الأخ /ريا�ض ربيع – م�شرف االر�شفه عند
زيارتنا له يف مكتبه يف امل�ستودع العام  :ب�أنه ب�صدد تعميم
مرتاكمة يف هذا املجال.
حيث مت فرز تلك الأ�ضابري (امللفات) ح�سب �أنواع هذا التنظيم يف كافة فروع البنك من خالل برنامج عمل
القرو�ض (ب�ضمان الذهب� ،ضمان الراتب وغريها )  .ونزول ميداين �إليها فور االنتهاء من ا�ستقبال الوثائق
وقد �صممت تلك الأ�ضابري بجهود حملية تن�سييقيه من وامللفات القدمية من الإدارة العامة و�إعادة �أر�شفتها يف
قبل امل�شرف العام لالر�شفه وق�سم القرطا�سية حيث امل�ستودع العام على نحو ما ر�أيناه يف فرع الإقرا�ض و�أرانا
بدت تلك الأ�ضابري بحلة جميله تنم عن فكرة رائعة منادج ًا مما يقوم به موظفي ق�سمه يف امل�ستودع العام
حتمل ا�سم البنك والفرع املعني وت�صطف حتت عنوانها والذي يت�سم بقدر من احلداثة والنظافة والرتتيب .
ا�سم املقرت�ض ،رقم القر�ض  ،نوع القر�ض ،تاريخ املنح وللعلم فان الأخ /ريا�ض ربيع يعترب ذو خربة يف هذا
 ،تاريخ االنتهاء (فرتة ال�سداد) والأروع من ذلك �أن املجال من خالل عمله يف بنوك دول اخلليج وبالأخ�ص
يتم تزويد املقرت�ض ببطاقة حتمل ا�سمه وحتتوي على اململكة العربية ال�سعودية .كما انه قد عمل يف عدة �أق�سام
نف�س البيانات املوجودة يف واجهة اال�ضبارة ورقمها �أي وحت�صل على بع�ض ال�شهادات والرتو�س التقديرية يف
رقم امللف ومبا ي�سهل �سرعة ا�ستخراجه وفق ًا والت�سل�سل تلك البنوك منها ( االعتمادات ،بوال�ص التح�صيل )
الرقمي الذي حتمله اال�ضبارة وحملها يف خانات نتمنى للأخ /ريا�ض ربيع مزيد ًا من الن�شاط وفن الأداء
اال�شالف املخ�ص�صة .
ويف معر�ض �س�ؤالنا للموظفات املخت�صات عن هذه
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يف �سياق اخلطط الت�أهيلية لكوادر البنك الأهلي اليمني نظم مركز
التدريب والت�أهيل امل�صريف يف البنك الأهلي اليمني دورة ت�أهيلية ملوظفي
الدائرة القانونية �أدارها ونفذها الأخ الدكتور /نبيل البياتي – امل�ست�شار
القانوين لرئي�س جمل�س الإدارة واملدير العام للبنك الأهلي اليمني ،
وت�ستمر هذه الدورة لفرتة خم�سة �أ�سابيع ابتداء من 2013/12/2م .
وقد �إ�شتملت على اجلوانب القانونية يف العقود التجارية والعقود
امل�صرفية  ،خطابات ال�ضمان ،االعتمادات امل�ستندية ،اجلوانب القانونية
لل�شيك ،و الدعاوي املدنية والتجارية ..

فرع الشحر يحتفي بتثبيت الموظفين المتعاقدين

سعيد بن قبوس  -مدير فرع الشحر

�أقيم برعاية الأخ� /سعيد بن قبو�س مدير فرع ال�شحر حف ً
ال ترفيهي ًا يف لقيادة البنك ممثله بالأ�ساتذة /حممد عبداهلل مقبل العامري ( رئي�س جمل�س
(ا�سرتاحة وبري) املنتجع ال�سياحي يف املدينة احلاملة « �سعاد» ال�شحر ملوظفي الإدارة ) وع�صام احمد علوي ال�سقاف ( املدير العام) ود .احمد عمر بن �سنكر
الفرع �إبتهاج ًا و�إحتفا ًء بالإخوة املوظفني الذين مت تثبتهم يف وظائفهم بعد ( نائب املدير العام ل�ش�ؤون الدوائر امل�ساندة) على �سعيهم احلثيث يف تطوير
�إ�ستكمال الإجراءات اخلا�صة بذلك ،حيث تناول املحتفلون وجبه الغذاء كفاءة املوظفني والدفع بهم نحو ت�سنمهم مراكز متقدمة يف وظائفهم ومبا يرفد
واملرطبات يف املنتجع و�أم�ضوا وقت ًا من املرح وتبادل التهاين كما قاموا باال�ستمتاع البنك الأهلي اليمني بكفاءات ك�صف ثانٍ يف قيادة البنك الأهلي اليمني .
بال�سباحة يف برك املنتجع يف ج ٍو �سادته املودة والتعا�ضد الأخوي بني املوظفني  .والأهلي امل�صريف �إذ ت�شيد بهذه البادرة من مدير الفرع فانها تطمح �أن يقتدى
ويف �سياق ذاك توجه مدير الفرع الأخ� /سعيد بن قبو�س بكلمات ال�شكر والتقدير بها الأخرون .
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بوالــص الشــحــن
BILLS OF LADING
LAND TRANSPORT RECEIPT ARE ISSUED BY
ONE OF SPECIALIZED TRANSPORTING COMPANY ACCORDING TO EACH TYPE OF TRANSPORTATION MENTIONED
وعادة ما تكون البولي�صة �صادرة �أو جمرية لأمر البنك املح�صل
بالن�سبة للبوال�ص �أو لأمر البنك فاحت االعتماد �إذا كانت عملية
. اال�سترياد بوا�سطة اعتماد م�ستندي
( USUALLY BILLS OF LADING ARE BEING ISSUED / ENDORSED TO THE ORDER OF THE
COLLECTING BANK IF THE DOCUMENTS ARE
ON COLLECTION BASIS OR TO ORDER OF THE
OPENING BANK OF THE L/C IN CASE THE DOCUMENTS ARE AGAINST L/C.)
ال يقوم البنك بالتنازل عن �أو( تظهري) بوال�ص ال�شحن �إال بعد
قيام العميل ( امل�ستورد ) بدفع قيــــــــــمة امل�ستندات �أو قبول
. ال�سحوبـــــــات �إذا كان الدفع بالآجل
THE BANK DOES NOT SURRENDER OR ENDORSE BILLS OF LADING BUT ONLY AGAINST
PAYMENT OF DOCUMENTS BY THE IMPORTER
OR BY ACCEPTANCE OF DRAFT IF THE PAYMENT IS AGAINTS ACCEPTANCE .

تعترب بوال�ص ال�شحن �إحدى امل�ستندات الهامة التي ت�صدرها �شركات
 او �شركات النقل اجلوي او الربي لقاء نقل ب�ضاعة/ ال�شحن البحري
. من بلد �إىل �أخر
BILLS OF LADING ARE CONSIDERED ONE OF
THE IMPORTANT DOCUMENTS ISSUED BY
MARINE SHIPPING COMPANIES OR AIR – LAND
TRANSPORTING COMPANIES .
وهي التي ت�صحب او ترفق عادة �ضمن امل�ستندات املتعلقة با�سترياد
 وتخــتلف بوالــ�ص الــ�شحن تبعا الختالف. او تـ�صديـــــر البــــ�ضائع
:) ( و�سيلة النقل
IT›S USUALLY ACCOMPANIED OR ATTACHED
WITH THE DOCUMENTS RELATING TO THE IMPORT OR EXPORT OF GOODS . AND THE B/L
DIFFERS IN ACCORDANCE TO THE METHOD OF
TRANSPORTATION
: ولذلك ف�إن بوال�ص ال�شحن تعترب
.  (عقد ل�شحن ونقل الب�ضاعة ) من بلد الت�صدير �إىل بلد اال�سترياد-1
(THEREFORE BILLS OF LADING ARE CONSIDERED ACONTRACT OF SHIPPING & TRANSPORTING GOODS FROM THE COUNTRY OF EXPORT TO THE IMPORTING COUNTRY) .
 �إي�صال با�ستالم الب�ضاعة-2
, )A RECEIPT OF RECEVING GOODS(
)MARINE SHIPPING( وتزداد �أهميتها يف ال�شحن البحري
. لكون الب�ضائع ت�شحن غالبا عرب البحر
B/L IS ALSO( )  كما تعترب بوال�ص ال�شحن ( وثيقة متلك-3
)CONSIDERED ATITLEOF OWNERSHIP
 ال�شحن الربي/  ال�شحن اجلوي/  وت�صدر بوال�ص ال�شحن البحري-4
. عن احدي �شركات النقل اخلا�صة بكل نوع من �أنواع النقل املذكورة
SHIPPING B/L – AIR CONSIGNMENT NOTE OR
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حلماية عملتها وتقليل التزوير ،ت�ستمر احلكومة الأمريكية بتعزيز �أمن عملتها .وتعترب ورقة املائة دوالر اجلديدة الفئة الأحدث
من العملة الأمريكية التي يعاد ت�صميمها مبيزات �أمنية معززة .وهي الفئة الأخرية �ضمن عائلة من الأوراق املعاد ت�صميمها التي مت
ا�ستحداثها �أول مرة عام  2003بورقة الع�شرين دوالر وا�شتملت على �أوراق اخلم�سني والع�شره واخلم�سة دوالرات.
لقد م�ضى عقد من البحوث والتطوير على امليزات الأمنية لورقة املائة دوالر اجلديدة .هنالك عدة ميزات �أمنية يف ورقة املائة دوالر
اجلديدة ،منها ميزتني �أمنيتني جديدتني �ستجعالن من التزوير �أمرا �أكرث �صعوبة ،يف حني ت�سهالن التحقق من �أ�صالة العملة من قبل
امل�ستهلكني وامل�ؤ�س�سات التجارية.
ال�شريط الأمني ثالثي الأبعاد :ابحث عن ال�شريط الأزرق على اجلهة
الأمامية من ورقة املائة دوالر اجلديدة حيث �صور الأجرا�س ورقم  .100حرك
الورقة �إىل الأمام واخللف بينما تركز على ال�شريط� .سوف ترى الأجرا�س تتغري
�إىل رقم � 100أثناء احلركة .عند حتريك الورقة للأمام واخللف ،تتحرك رقم
 100من جانب �إىل �آخر� .إذا قمت ب�إمالة الورقة ب�شكل جانبي ،ف�إنها تتحرك
للأعلى والأ�سفل .لقد مت ن�سج ال�شريط داخل الورقة ،ومل يطبع عليها ،با�ستخدام
تكنولوجيا متقدمة متناهية ال�صغر .وت�ستخدم نحو مليون عد�سة جمهرية لتوليد
خيال الأجرا�س ورقم  100املتحركة.

الطباعة املجهرية :ابحث بعناية عن كلمات مطبوعة �صغرية تظهر على ياقة
�سرتة بنجامني فرانكلني ،حول امل�ساحة الفارغة حيث تظهر العالمة املائية على
طول الري�شة الذهبية وعلى حدود الورقة.
الطباعة املجهرية

اخليط الأمني :ارفع الورقة �أمام ال�ضوء مل�شاهدة خيط �أمني مت دجمه يف
الورقة ر�أ�س ًيا �إىل ي�سار ال�صورة .ميكن ر�ؤية احلروف " "USAيليها الرقم
" "100ب�شكل متبادل وهي مطبوعة ومرئية على طول اخليط لكال وجهي
الورقة .يتوهج اخليط باللون الوردي عند تعري�ضه مل�صدر �ضوء للأ�شعة فوق
البنف�سجية.

ال�صورة والنق�ش :تبقى �صورة بنجامني فرانكلني ،احد الآباء امل�ؤ�س�سني
للواليات املتحدة على اجلهة الأمامية من ورقة املائة دوالر اجلديدة .وعلى ظهر
الورقة ،هنالك نق�ش "لقاعة اال�ستقالل" تربز اجلهة اخللفية ولي�س الأمامية من
املبنى .وقد متت �إزالة الأ�شكال البي�ضوية حول ال�صورة والنق�ش ومت تكبري ال�صور.

اخليط الأمني

ال�شريط الأمني ثالثي الأبعاد

املائة متغرية اللون :قم ب�إمالة الورقة مل�شاهدة رقم � 100أ�سفل الزاوية
اليمنى من اجلهة الأمامية للورقة يتغري من اللون النحا�سي �إىل الأخ�ضر.

م�ؤ�شرات االحتياطي الفدرايل
هناك ختم عاملي �إىل ي�سار ال�صورة ميثل نظام االحتياطي الفدرايل ب�أكمله.
ويحدد احلرف والرقم املوجودان �أ�سفل الرقم املت�سل�سل م�صرف االحتياطي
الفدرايل الذي �أ�صدر الورقة� .إن هنالك  12م�صرفا و 24فرعا �إقليميا لالحتياطي
الفدرايل يف املدن الرئي�سية يف الواليات املتحدة.
م�ؤ�شرات االحتياطي الفدرايل

املائة متغرية اللون

جر�س يف املحربة :ابحث عن �صورة جلر�س داخل حمربة نحا�سية اللون على
اجلهة الأمامية من ورقة املائة دوالر اجلديدة .اعتمادا على زاوية الورقة ،يتغري
لون �صورة اجلر�س من نحا�سي �إىل �أخ�ضر ،وهو ت�أثري يجعل اجلر�س يظهر ويختفي
داخل املحربة�.إن كال هاتني امليزتني الأمنيتني توفران طريقة �سهلة وذكية للتحقق
من �أ�صالة الورقة عند تعذر تعري�ضها لل�ضوء.
وقد احتفظ بثالثة ميزات �أمنية عالية الفعالية من الت�صميم القدمي لفئة املائة
دوالر:
جر�س يف املحربة

العالمة املائية لل�صورة :ارفع الورقة �إىل �أعلى �أمام م�صدر ال�ضوء وابحث
عن �صورة باهتة لبنجامني فرانكلني يف امل�ساحة الفارغة �إىل ميني ال�صورة .ميكن
ر�ؤية ال�صورة من كال جانبي الورقة.
العالمة املائية لل�صورة
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ميزات �إ�ضافية يف الت�صميم والأمن
الطباعة البارزة :حرك �أ�صبعك �أعلى و�أ�سفل كتف بنجامني فرانكلني على
اجلهة الي�سرى من الورقة .يبدو ملم�سها خ�شنا وهو نتيجة لعملية طباعة النق�ش
الغائر امل�ستخدمة لإنتاج ال�صورة .وميكن الإح�سا�س بالطباعة البارزة التقليدية
يف جميع �أجزاء ورقة املائة دوالر ،مما مينح العملة الأمريكية احلقيقية تركيبتها
املميزة.
الطباعة البارزة

املائة الذهبية :ابحث عن رقم  100ذهبي كبري على ظهر الورقة .هذا
ي�ساعد من يعانون من �ضعف ب�صري يف متييز الفئة.
املائة الذهبية
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ال�صورة والنق�ش

الأرقام املت�سل�سلة :يظهر املزيج املتفرد من �أحد ع�شر رقما وحرفا مرتني على
اجلهة الأمامية للورقة .ت�ساعد هذه الأرقام اجلهات القانونية يف حتديد الأوراق
املزورة ،وت�ساعد �أي�ضا مكتب احلفر والطباعة يف تعقب معايري اجلودة للأوراق
التي يتم �إنتاجها.
الأرقام املت�سل�سلة

م�ؤ�شر فورت وورث :تتم طباعة �أوراق املائة دوالر املعاد ت�صميمها يف مكانني
خمتلفني :يف فورت وورث ،تك�سا�س ووا�شنطن دي �سي .و�سوف حتمل �أوراق املائة
دوالر اجلديدة حريف � FWصغريين �أعلى الزاوية الي�سرى من اجلهة الأمامية
للورقة �إىل ميني رقم � .100إن مل تكن الورقة حتمل م�ؤ�شر ، FWعندها تكون
مطبوعة يف وا�شنطن دي �سي.
م�ؤ�شر فورت وورث
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رموز احلرية :على ميني ال�صورة ميكن العثور على رموز احلرية الأمريكية
على ورقة املائة دوالر اجلديدة -عبارات من �إعالن اال�ستقالل والري�شة التي
ا�ستخدمها الآباء امل�ؤ�س�سني للتوقيع على الوثيقة التاريخية.
رموز احلرية

اللون :الأزرق الفاحت هو لون اخللفية لورقة املائة دوالر اجلديدة .ي�ضفي اللون
طبقة من التعقيد على ت�صميم ورقة املائة دوالر ويتباين مع كل فئة للم�ساعدة
يف متييزها .ونظرا لإمكانية تقليد اللون من قبل املزيفني املحتملني ،وجب عدم
ا�ستخدامه للتحقق من �أ�صالة الورقة النقدية.
رموز احلرية
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لماذا يسلك الصالحون
مسلك ًا ال أخالقي ًا

ن�ستطيع �أن نحكم يف م�س�ألة الأخالقيات
بي�سر و�سهولة من خالل معرفتنا الأفراد
الغري ال�صاحلني والتخل�ص منهم.غري �أن
طبيعة احلياة غري ذلك  ،فقد يكون القرار
غري الأخالقي �أو النتيجة الغري الأخالقية
غري مق�صودة .فقد تن�ش�أ ب�سبب افتقار
ال�شخ�ص للمعرفة �أو النق�ص يف املهارات
والقدرات الإدارية.
�أو وجود نظام �إداري �ضعيف وتدفق خاطىء
للمعلومات �أو وجود قوانني وت�شريعات
غري مالئمة �،أو وجود عمالء ومناف�سني
غري �أخالقني يكون لهم دور وعامل م�ساعد
من عوامل ال�ضغط والتي ت�ؤثر يف اتخاذ
القرار.
ومن الطريف يف الأمر �أنه عند ف�صل �أحد
املوظفني ب�سبب ارتكابه عم ًال غري �أخالقي،
�أن يتعجب املدير قائ ًال كيف وملاذا وظفنا
هذا ال�شخ�ص؟ وكيف اجتاز كل املقابالت
واالختبارات عند التوظيف�.إن توظيف
�شخ�ص ال يتوافق ح�سه الأخالقي مع ثقافة
العمل النزيهة وامللتزمة ف�إن ذلك �سوف
يت�سبب يف ف�ساد امل�ؤ�س�سة� ،إن بقاء هذا
ال�شخ�ص يف العمل �سوف يقود املوظفني على
�شاكلته
يف اجتاهات ت�ضر بعمليات امل�ؤ�س�سة  /العمل.
هناك �ضوابط �أخالقية و�ضوابط �سلوكية،
وهنا يتوجب علينا �أن نعرف الفرق بني
هذه ال�ضوابط وبالتايل تتكون ال�ضوابط
الأخالقية من مبادئ عامة توجه ذلك
ال�سلوك وميكن �أن ت�شمل هذه ال�ضوابط
12

احرتام العمالء واملوظفني وكافة �أع�ضاء
البيئة التي يعمل بها ذلك املوظف وهذه هي
الغايات والتي نريدها من ذلك املوظف ب�أن
يكون حمرتم ًا لهذه ال�ضوابط الأخالقية.
 �أما �ضوابط ال�سلوك فهي التطبيق العمليواليومي ل�ضوابط الأخالقيات يف بيئة
العمل وبالتايل ف�إن املوظفني �سوف يطيعون
القانون � ،أما �ضوابط ال�سلوك ف�إنها عبارة
عن جمموعة من القوانني والتعليمات
اخلا�صة بالعمل اليومي ويتوجب �أن يطيعها
املوظفون.
 ولإجناح ال�ضوابط الأخالقية وال�ضوابطال�سلوكية يتوجب و�ضع خطة عمل يتم
ال�سري من خاللها فمث ًال عند دخول
املوظف امل�ؤ�س�سة  /مرفق عمله فان له
منظور خا�ص فهو بحاجة �إىل مرجعية
�أخالقية لذا يتوجب و�ضع �ضوابط ت�شمل
مبادئ �أخالقية عامة و�ضوابط �سلوكية
�أكرث تف�صي ًال وهذه ال�ضوابط تعمل يف
تنا�سق وك�أنها �ضمري امل�ؤ�س�سة /ال�شركة/
املرفق /يتوجب على اجلميع االلتزام بهذه
ال�ضوابط دون ا�ستثناء واملدراء قدوة يف
�أدوارهم لأن الأخالقيات التي تنطوي
عليها �أفعالهم تخ�ضع للتقييم امل�ستمر من
قبل املر�ؤو�سني  ،والعربة دائم ًا بالأفعال ال
بالأقوال ،والطريقة التي يعامل بها املدير
هي التي حتدد معيار ال�سلوك املقبول�.إذ
ينتقل االلتزام ال�سلوكي بالأخالق من املدير
�إىل املوظفني  ،وتعد �أفعال املدير اليومية
يف بيئة العمل من م�ؤ�شرات ال�سلوك املقبول

امل�ؤدي للنجاح �أو �إىل ال�سلوك املرفو�ض
امل�ؤدي للف�شل.
*عنا�صر بيئة العمل الأخالقية:
• امل�صداقية:
• االحرتام
• العدل والإن�صاف
• الفخر
• ال�صداقة احلميمة
*عملية االنتقاء الوظيفي وتتم على
الأ�س�س التالية:
 )1قواعد الأ�سا�س القانوين :عدم تدخل
اجلانب ال�شخ�صي يف عملية التوظيف
 )2معلومات �سلوكية :راجع املعلومات
ال�سلوكية من خالل ال�سرية الذاتية وت�أكد
من م�صادرها ومن اختبارات اال�ستقامة
والنزاهة .
)3ال�سمات ال�شخ�صية :معرفة ال�سمات
ال�شخ�صية مثل يقظة ال�ضمري والوفاء
والأمانة واال�ستقامة والإخال�ص يف العمل
والتوا�ضع(من توا�ضع هلل رفعه).
املراجــــــــــــــــــع
 )1املبادئ العامة يف �إدارة القوى العاملة د/
من�صور م�صطفى من�صور
جامعة الكويت
 )2ال�سلوك الإن�ساين يف الإدارة د/علي
ال�سلمي طبعة 1973م م�صر
 )3تنظيم �إدارة الأعمال د /عبد العزيز
يون�س طبعة 1972م بريوت
األهـــــلـــــــي الـمصـرفـي

شذرات اقتصادية
قبول اليمن عضو ًا في منظمة التجارة العالمية
�أ�صبحت اليمن الع�ضو ( )160يف منظمة التجارية العاملية بعد موافقة املنظمة
ر�سمي ًا على قبول �إنظمامها يف قرارها املتخذ يف االجتماع التا�سع لوزراء التجارة
يف املنظمة يف الرابع من دي�سمرب 2013م بعد خما�ض ع�سري من املفاو�ضات
ا�ستمرت لثالثة ع�شرة عام ًا .
ويف ت�صريح لوزير التجارة اليمني � :سعد الدين بن طالب انه وبعد التوقيع
النهائي لإن�ضمام اليمن �إىل املنظمة �سيتبقى امل�صادقة لإنظمامها من قبل
احلكومة اليمنية والربملان اليمني ورئي�س اجلمهورية .
وبان�ضمام اليمن �إىل هذه املنظمة العاملية من �شانه �أن يحقق مزايا عدة لليمن
ح�سب ت�صريح الوزير منها فتح �أ�سواق الدول الأع�ضاء للمنتجات اليمنية مبا
من �ش�أنه حتفيز املنتجني اليمنيني على حت�سني اجلودة للمناف�سة يف الأ�سواق
اخلارجية ومبا ي�شكل ميزة جاذبة لال�ستثمارات �إىل اليمن �إىل جانب ميزات
�أخرى �سي�ستفيد منها االقت�صاد اليمني ب�شكل عام .

أمين عام إتحاد المصارف العربية يحذر من عدم
التعاطي مع قوانين دولية تشرع للعمل المالي
قال و�سام فتوح �أمني عام احتاد امل�صارف العربية «ل�صحيفةال�شروق» على خا�صة يف دول اخلليج التي �ساهمت
هام�ش امل�ؤمتر ال�سنوي للم�صارف العربية املتزامن مع احتفال االحتاد مبرور ب�شكل كبري يف �إحداث تلك الزيادة.
( 40عاما) على ت�أ�سي�سه قبل نحو �أ�سبوع� ،أن الواليات املتحدة الأمريكية
حتاول �سن ت�شريعات تتعلق ب�سري الأموال القادمة �إليها ،وطرق التعامل مع و�أكد فتوح حتقيق امل�صارف العربية
امل�صارف يف دول العامل ،فمن املقرر ــ ح�سب فتوح ــ �أن متتنع البنوك الأمريكية ن�سبة منو ت�صل �إىل  %8خالل الفرتة
الــحالــيـــــة ،و�أ�شـــار �إلــــى �أن الإعــمــار
عن �إجراء عمليات م�صرفية ل�صالح بنوك �صغرية يف املنطقة.
والإنـــ�شــاءات �ســوف تــكــون قـطاعات
و�أ�شار فتوح �أن القرار االمريكى يرجع �إىل رغبة الأمريكان يف معرفة العمليات م�ستهدفة للتمويل خالل الفرتة املقبلة ،يف ظل �صعوبات تواجه قطاع ال�سياحة
امل�صرفية ،وق�صرها على البنوك الكربى ،وال�سبب املعلن يف وقف التعامل مع وهو ما كبد �إقت�صاديات عدة دول خ�سائر كبرية.
البنوك ال�صغرى هو توفري النفقات املالية امل�صروفة على البنية التحتية لتلك
�إال �أن التحوالت اخلارجية �إىل دول مثل لبنان وم�صر ،كانت لها اثر جيد يف
البنوك ،باملقارنة بالعوائد املحققة من جراء تلك العمليات.
عمل البنوك خالل الفرتة املا�ضية»
وحول انعكا�س امتناع البنوك الأمريكية من تنفيذ بع�ض العمليات للبنوك يف ونوه فتوح �إىل �أن االحتاد يعمل على �أكرث من م�سار لو�ضع البنوك العربية مبا
املنطقة ،قال و�سام �إن البنوك قد تلج�أ �إىل مرا�سلني لكن التكلفة �سوف تزيد ،يليق بها ،م�ؤكدا �أن جمموعة العمل املايل «الفاتف» طلبت م�ؤخرا من احتاد
وهو ما ي�ؤدى �إىل ارتفاع �أ�سعار ال�سلع واخلدمات كما �أن «ربحية البنوك قد امل�صارف امل�شاركة يف تو�صيات جديدة تعكف على �صياغتها وتتعلق بالعمل
ترتاجع ،والعمالء قد يتحملون جزءا من تكلفة امتناع امل�صارف الأمريكية امل�صريف العاملي.
عند تنفيذ عمليات ل�صالح بنوك تعمل يف املنطقة» ــ تبعا لفتوح.
حيث �أن تلك التو�صيات تتعلق باملخاطر ومكافحة الأموال غري ال�شرعية
و�أ�ضاف فتوح �أن القرار االمريكى اجلديد التي حتاول امل�صارف العربية م�ضيف ًا �إىل �أن احتاد امل�صارف العربية يعمل على �إيجاد حلول للم�شكالت تتعلق
التعاطي معه ب�شكل يحد من خماطره ،ي�أتي كثانى قرار امريكى بعد قانون بالعمل امل�صريف خالل الفرتة املقبلة يف ظل تغيري يف �سيا�سات بع�ض الدول
وتغيري يف ت�شريعاتها القانونية.
ال�ضرائب االمريكى ((الفاتكا)) ك�إلزام البنوك العاملية للتعامل به .
وقال فتوح �أن امل�صارف العربية مازالت حتقق ربحية با�ستثناء البنوك حيث يعكف احتاد امل�صارف العربية بالتعاون مع البنك الدويل على و�ضع
ال�سورية التي ال توجد معلومات تو�ضح حقيقة الأرقام احلالية و�سط و�ضع درا�سة لتمويل امل�شروعات ال�صغرية يف الدول العربية ،كان البنك الدويل
قد اعد درا�سة حول نف�س املو�ضوع �أ�شارت �إىل تدنى فر�ص التمويل املوجهة
�سيا�سي معقد.
�إىل امل�شروعات ال�صغرية يف دول املنطقة ،وال يزيد يف م�صر على  %5من قيمة
توقع و�سام فتوح الأمني العام للم�صارف العربية حتقيق البنوك العربية التمويل املطلوب.
زيادة يف اجماىل الأ�صول بنحو  4تريليونات دوالر بنهاية العام احلايل 2013
مقارنة بنحو 2.6تريليون بنهاية ،2012م�ستندا �إىل تقارير حتليلية ت�صب يف و�سط توقعات ب�أن يح�صل قطاع متويل امل�شروعات ال�صغرية على جزء كبري
حتقيق تلك الزيادة.
من حمافظ التمويل يف املنطقة العربية قد ي�صل �إىل نحو  %10من التمويل
وقال فتوح �أن �سالمة اقت�صادات البنوك تفوقت على �سالمة اقت�صاد املنطقة ،املمنوح منها الفرتة املقبلة.
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كاسبرسكي تعرض تقنية
Kaspersky Safe Money
في جلسة أمن معلومات
البنوك والمصارف في “جيتكس”

نقال� :أخبار ال�شرق الأو�سط
تعلن �شركة كا�سرب�سكي الب عن تطوير حل هادف جديد «Safe Money for
 »Banksللبنوك ،والذي من �ش�أنه �أن يتيح للم�صارف واملنظمات املالية الأخرى
حماية عمالء خدمات ال�صريفة االلكرتونية من الهجمات االلكرتونية.
وا�ستعر�ض نيكوالي غريبينيكوف ،املدير الفني بكا�سرب�سكي الب �إمكانيات املنتج
اجلديدة خالل م�ؤمتر انعقد �ضمن فعاليات �أ�سبوع جايتك�س للتقنية 2013م يف
دبي.
وتعترب الهجمات على م�ستخدمي ال�صريفة الإلكرتونية جذابة للغاية بالن�سبة
للمجرمني االلكرتونيني �إذ �أن كل عملية �سرقة ناجحة تدر �أمواال «فعلية» من
احل�ساب االلكرتوين لل�ضحية .على عك�س الأنواع الأخرى من الهجمات التي
تفر�ض على املحتالني البحث عن �سبل ت�سييل املال بابتزازه من �ضحاياهم �أو
بيع البيانات امل�سروقة يف ال�سوق ال�سوداء ،وغالب ًا ال يتخذ امل�ستخدمون تدابري
احليطة املطلوبة.
فعلى �سبيل املثال ،دلت نتائج ا�ستطالع �أجرته كا�سرب�سكي الب بالتعاون مع
منظمة  B2B Internationalيف �صيف عام  2013على �أن � %14أو%17
بالإمارات العربية املتحدة) من العينة امل�شاركة يف اال�ستطالع �أكدوا �أنهم
ي�ستخدمون ات�صال  Wi-Fiغري حممي للدخول �إىل مواقع ال�صريفة واملتاجر
االلكرتونية .قرابة العدد نف�سه (يف الإمارات  )%23مت�أكدون من �أن ال�سرقة
عرب مواقع ال�صريفة االلكرتونية ظاهرة نادرة ،بينما يف الواقع يت�أثر املاليني
من النا�س يف جميع �أنحاء العامل باالحتيال امل�صريف كل عام .ويف الوقت نف�سه
�أ�شار � %62إىل �أنهم واجهوا تهديدا الكرتونيا واحدا على الأقل خالل الأ�شهر
الـ 12الفائتة ( %69بالإمارات).
وللهجمات على م�ستخدمي ال�صريفة االلكرتونية ت�أثري على امل�صارف �أي�ضا.
فكل حادثة تقع خالل العمل يف موقع ال�صريفة االلكرتونية قد ت�ؤدي �إىل
فقد امل�ستخدم ثقته يف امل�صرف ،كما �أن ذكر امل�صرف يف نب�أ يتعلق باجلرمية
االلكرتونية يلحق ال�ضرر ب�سمعته حتى يف حال عدم تعر�ض �أمن امل�صرف للخطر.
وت�ستخدم امل�صارف عددا من التقنيات املختلفة حلماية عمالئها من ال�سرقة
مثل تقنيات الت�أكيد متعددة العوامل� .إال �أن هذه التقنيات ال تكون قادرة دوما
على حماية العمالء من ت�أثري الربجميات اخلبيثة املوجهة �إىل �سرقة البيانات
املالية الهامة.
وحتدث املدير الفني لكا�سرب�سكي الب نيكوالي غريبينيكوف خالل كلمته التي
�ألقاها يف م�ؤمتر جايتك�س عن احلل اجلديد Safe Money for Banks
األهـــــلـــــــي الـمصـرفـي

الذي من �ش�أنه �أن يوفر احلماية لعمالء امل�صارف من التهديدات االلكرتونية
الهادفة �إىل �سرقة البيانات املالية.
وقال غريبينيكوف يف هذا ال�ش�أن« :يف نظام عمل ال�صريفة االلكرتونية يكون
حا�سوب العميل احللقة الأ�ضعف يف هذه ال�سل�سلة التي يتم عربها �شن غالبية
الهجمات .ولقد �أخذنا هذه اخلا�صية بعني االعتبار لدى تطوير حل Safe
� .Money for Banksإن منتجنا قادر على الت�صدي بفعالية جلميع �أنواع
التهديدات التي قد يواجهها عميل امل�صرف لدى �إجراء املعامالت املالية عرب
االنرتنت».
ويحمي  Safe Money for Banksمن الهجمات الت�صيدية كما يت�صدى
للهجمات امل�ستهدفة املرفقة بتبديل �شهادات  SSLال�ضرورية لت�أكيد قانونية
املوقع.لهذا يقوم هذا احلل مبطابقة ال�شهادات بقاعدة بيانات كا�سرب�سكي الب.
يف حال مت الك�شف عن �أن املوقع زائف �سيتم �إخطار امل�ستخدم بذلك.
بعد �أن يت�أكد  Safe Money for Banksمن �أن امل�ستخدم يزور موقعا
قانونيا ،يقوم احلل بتحويل املت�صفح �إىل النظام الآمن وهذا من �ش�أنه �أن مينع
تنفيذ خمتلف ال�شيفرات غري املطلوبة لعمل نظام ال�صريفة االلكرتونية التي
يحتمل �أن تكون خبيثة .كما يوفر احلل �إمكانية احلماية من اعرتا�ض كلمات
املرور وغريها من البيانات ال�سرية من قبل برامج التقاط النقرات على لوحة
املفاتيح ولهذا مت دمج م�شغل خا�ص يوفر �أمن نقل البيانات عرب لوحة املفاتيح.
و�سيتوفر  Safe Money for Banksمل�ستخدمي احلوا�سيب ب�أنظمة
 Windowsو ،OS Xوكذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل
ب�أنظمة  iOSو .Androidويجري الآن اختبار هذا احلل ،وتنوي كا�سرب�سكي
الب �إطالق الن�سخة الأخرية منه يف الربع الأول من 2014م.
وعر�ضت التقنيات التي ُو�ضعت يف �أ�سا�س حل Safe Money for Banks
ُ
لأول مرة يف حلول كا�سرب�سكي الب حلماية امل�ستخدمني الأفراد يف عام 2011
ومنذ ذلك الوقت �أثبتت هذه التقنيات فعاليتها يف حماية الأموال االلكرتونية
ملالييني من م�ستخدمي منتجات كا�سرب�سكي الب يف جميع �أنحاء العامل على
�أ�سا�س يومي.
و�أكد خرباء م�ستقلون على اجلودة العالية وفعاليات التقنيات الأمنية التي
�ضمتها جمموعة تقنيات  :Safe Moneyففي �صيف عام  2013منحت منظمة
 AV-Testجائزة االبتكار ( )Innovation Awardلكا�سرب�سكي الب
اعرتافا منها بالفعالية العالية للحل يف حماية املعامالت املالية التي جترى عرب
االنرتنت.
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فجع الزمالء والزميالت يف البنك الأهلي اليمني بوفاة
املرحوم ب�إذنه تعاىل زملينا العزيز /مراد �أنور �سامل حممد
موظف البنك الأهلي اليمني – بفرع خورمك�سر
(م�شغل نظام ) اثر مر�ض ع�ضال �أ َّ
مل به
وبهذا امل�صاب الأليم
يتقدم رئي�س جمل�س �إدارة البنك الأهلي اليمني
الأ�ستاذ /حممد عبداهلل مقبل العامري
ومدير عام البنك الأهلي اليمني
الأ�ستاذ /ع�صام احمد علوي ال�سقاف
وجميع موظفي وموظفات البنك الأهلي اليمني
�إىل
جميع �أفراد �أ�سرته ب�صادق العزاء واملوا�ساة
�سائلني املوىل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته
و�أن يلهم زوجته و�أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان
و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

نتقدم بخال�ص العزاء لكل من الأخوة و الأخوات الأعزاء
املهند�س  /عبد الكرمي عبدالرحمن الكهايل
رئي�س ق�سم امل�شاريع
بــوفاة املغفورله ب�إذنه تعاىل (طفله ال�صغري )
ن�سال اهلل تعاىل �أن بجعله ذخر ًا لوالديه ،وفرط ًا و�شفيع ًا جماب ًا
لوالديه ،اللهم عظم به �أجرهما ،وثقل به موازينهما ،يوم القيامة
كما نتقدم بخال�ص العزاء واملوا�ساة
للأخت � /سيناء طاهر ناجي الريا�شي – ق�سم امل�شاريع
بوفاة املغفور له ب�إذنه تعاىل عمها ( حممد ناجي )
والتعزية مو�صولة للأخ /ب�شري م�صلح قفاز
دائرة االئتمان امل�صريف

كما نعزي الإخوة الأعزاء:

 ريا�ض ربيع بوفاة ولدة املغفور له باذنه تعاىل (هاين) والذيوافته املنية يف اململكة العربية ال�سعودية .
 �صفوان احمد �صالح �شم�سان بوفاة املغفور له ب�إذنه تعاىلعمه (مروان �صالح �شم�سان)
وبهذا امل�صاب الأليم نتقدم �إليهم جميعا
بخال�ص العزاء واملوا�ساة
راجني املوىل عز وجل �أن يتغمد موتاهم بوا�سع رحمته
ويلهم �أهلهم وذويهم ال�صرب وال�سلوان
�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون
جــميع مــوظفي ومـــوظفات البنك الأهـــلي اليمني
عنهم
الأ�ستاذ /مــحمد عبداهلل مقبل العامري
رئي�س جمل�س الإدارة
الأ�ستاذ /ع�صام احمد علوي ال�سقاف
املدير العام

نتقدم باجمل التهاين والتربيكات �إىل زملينا العزيز
األخ /بليغ أحمد محمد طاهر
مدير فرع عبدالعزيز
مبنا�سبة عقد قران ابنته امل�صون
كما نتقدم بالتهنئة �إىل زملينا العزيز
األخ /صالح قاسم مثنى الردفاني
مدير فرع لبعوس
بمناسبة زفاف ولديه
الدكتور /عبدربه صالح و ذي يزن صالح
�ألف مربوك للعزيزين و�أبناءهما
وبالرفاء والبنني
املهنئون:
جميع موظفي وموظفات البنك األهلي اليمني
وأسرة تحرير األهلي املصريف
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يتقدم موظفي وموظفات البنك األهلي اليمني
وهيئة تحرير مجلة األهلي المصرفي
بأجمل التهاني والتبريكات للزمالء والزميالت األعزاء
األخ /بركان امحد صاحل العمودي -فرع حلج
مبناسبة زفافه امليمون

سامل صاحل العامري -دائرة االئتمان املصريف
وعروسته ابنة املرحوم /حسني عسكر -فرع خور مكسر
مبناسبة زفافهما امليمون

األخ /انور وجدي الصويف – فرع األقراض
مبناسبة زفافه امليمون
والتهنئة موصولة إىل والده وجدي الصويف
ووالدته سامية عبدربه علوي

األخ /رضوان حممد إمام الدين
رئيس قسم الشؤون االداريه
مبناسبة ارتزاقه مبولود امساه (يوسف)

األخت  /ماجدة سعيد امحد  -دائرة االئتمان املصريف
مبناسبة إستقباهلا ألول حفيد جعله اهلل قرة أعني
والديه اللذين امسياه (خالد)

األخ /جالل عوض علي حيدره – اإلدارة العامة
مبناسبة ارتزاقه مبولود امساه (عبداهلل)

األخ /عوض صاحل بن هيازع – الشؤون االداريه
مبناسبة ارتزاق ابنه حممد
مبولودة امساها ( أمساء)

األخ /عبداهلل علي صاحل  -فرع عبدالعزيز
مبناسبة ارتزاقه مبولودته البكر امساها (فاطمة)

األخوة  /معاد عبدالرمحن الكعكي
ولينا صاحل امحد قاسم
مبناسبة ارتزاقهما مبولدهما البكر الذي أمسوه (كرم)

األخ /حسني فضل حسني ابوبكر -فرع لبعوس
مبناسبة ارتزاقه مبولود امساه (حمسن)

االخ /عصام عبدالكريم العامري – فرع لبعوس
مبناسبة ارتزاقه مبولودة امساها (ابتهال)

األخت/شيخه عابد الفضلي – دائرة الفروع
مبناسبة ارتزاقها مبولودة امستها (مرام)

األخ /عمر علي مسلم  -دائرة الشؤون اإلدارية
مبناسبة ارتزاقه مبولود امساه (حممد)
األخ /رمزي سامل امحد البوك – فرع زجنبار
مبناسبة ارتزاقه مبولود امساه (امحد)
األخ /هائل حممد حسني /موظف جود سرفس
مبناسبة ارتزاقه مبولودة امساها(منى)
األخ/صدام عبدرالرب حممد شعفل  -فرع لبعوس
مبناسبة ارتزاقه مبولود امساه (قصي)

تهانينا وألف مبروك  ....وجعلهم اهلل قرة أعين أبويهم
األهـــــلـــــــي الـمصـرفـي
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�أظهرت درا�سة جديدة �إىل �أن الرجال الذين يبقون عاطلني عن العمل
لفرتة طويلة قد ي�شيخون ب�شكل �أ�سرع.
وذكر موقع «هلث داي نيوز» العلمي الأمريكي �أن الباحثني بجامعة
«�إمربيال كوليدج» يف لندن وجدوا �أن الرجال الذين يبقون من دون
عمل لفرتة طويلة ي�شيخون �أ�سرع وهذا يربز يف حم�ضهم النووي.
وقال الباحثون �إن «التيلومريات» وهي ت�شكيالت حيوية موجودة على �أطراف
«الكرومو�سومات» تق�صر عند ه�ؤالء الرجال .ومن املعروف �أن ق�صر «التيلومريات»
ي�شري �إىل ال�شيخوخة.
وقالت الباحثة امل�س�ؤولة عن الدرا�سة «جي�سيكا بوك�ستون»�« :أن التيلومريات الأق�صر
ت�شري �إىل زيادة خطر الأمرا�ض املرتبطة بال�شيخوخة مثل �أمرا�ض القلب والنوع الثاين
من ال�سكري».
و�أ�ضافت« :يبدو �أن البطالة طويلة الأمد هي �أحدث مثال على جتربة احلياة املجهدة
التي قد ت�ؤدي �إىل تغيريات دائمة يف احلم�ض النووي للخلية».
و�أ�شارت �إىل �أن درا�سات �أخرى كانت �أظهرت �أن الكثري من العمل ميكن �أن يكون م�ؤذياً

يحكى �أن �إمرباطورا يف اليابان كان يقوم
ب�إلقاء قطعة نقد قبل بدء كل حرب
يخو�ضها ،ف�إن جاءت �صورة يقول للجنود
(�سننت�صر) و�إن جاءت (كتابة) يقول لهم
(�سننهزم) .
ً
لكن امللفت للنظر �أن هذا الرجل مل يكون حظه يوما (كتابة) بل كانت
ت�أتي دوم ًا على (ال�صورة) فكان اجلنود يقاتلون بحما�س حتى ينت�صروا.
ومرت ال�سنوات وهو ينت�صر يف كل املعارك التي خا�ضها  ..وعندما تقدم
به العمر وح�ضرته الوفاة� ..س�أله �إبنه الذي �سيخلفه على العر�ش �أن
يعطيه قطعة (النقد) ليوا�صل �سنة �أبيه ويحقق االنت�صارات ف�أعطاه
والده الإمرباطور قطعة (النقد) فنظر االبن �إىل الوجه الأول فوجد
( ال�صورة) وعندما قلب الوجه الثاين تعر�ض ل�صدمة كبرية فقد كانت
(�صورة) �أي�ضا .ن�سى الولد و�ضع �أبيه وقال له�( :أبي �أنت خدعت النا�س
طوال هذه ال�سنوات  ...ماذا اقول لهم الآن ) قال الأب (( :مل اخدع
�أحدا ..هذه هي احلياة))  ..عندما تخو�ض معركة يابني يكون لك
خياران اخليار الأول االنت�صار  ،واخليار الثاين االنت�صار �أي�ضا  ..ف�إذا
فكرت يف الهزمية تهزم والن�صر يتحقق �إذا وثقت به .
 فال تتغلب على هموم احلياة باحلظ  ..ولكن بالثقة باهلل والثقةبالنف�س
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كما القليل منه.
وفح�صت «بوك�ستون» وزمال�ؤها احلم�ض النووي ملا
يزيد عن  5600رجل وامر�أة ولدوا يف فنلندا عام  1966ونظروا ب�شكل
خا�ص يف طول «التيلومريات» يف عينات احلم�ض النووي التي جمعت عام  1997عندما
كان امل�شاركون يف الدرا�سة يف عمر 31عام ًا.
و�أظهرت النتائج �أن الرجال الذين كانوا عاطلني عن العمل ملدة زادت عن �سنتني كانوا
�أكرث عر�ضة لأن تكون هذه «التيلومريات» لديهم �أق�صر منها لدى العاملني.

كانت ال�ساعة يف البداية كبرية جد ًا و قد بد�أ
اخرتاع مناذج لل�ساعة يف القرن الثالث ع�شر و
�أقدم مناذج ال�ساعات هي املزولة و ال�ساعة الرملية
و �ساعة احلائط  ،و قد كانت �أول �ساعة يف حجم
احلقيبة و ي�صل ارتفاعها �إىل عدة �أقدام .
و كانت ال�ساعات يف بداية الأمر تعتمد على قانون
اجلاذبية فكان يعلق فيها ثقل يتدىل لأ�سفل وهو
الذي كان يحل حمل الزنربك و البندول .
و قد قام» بيرت هنالين « من نورمربج بو�ضع زنربك بثقل يف قلب ال�ساعة لأول
مرة يف عام  ، 1510و كان الزنربك عبارة عن لفائف �شريطية من احلديد يتم
لفها مبفتاح وال�ساعات الكبرية كانت تعمل بدقة و �إحكام نظر ًا لأنها تعتمد
على حركات البندول املتنا�سقة  ،و كان البندول معلق ًا لأ�سفل ثم مت اخرتاع
�أنواع جانبية منه �أو مرتفعة لأعلى  ،و لكن كان من ال�صعب ا�ستبدال البندول
املك�سور .
كان اخرتاع البندول على يد « كري�ستيال هويجنز « حوايل عام 1656م  ،ثم
�أخذت �صناعة ال�ساعات تتطور و تتح�سن  ،ف�صنعوا بندو ًال حديث ًا يف االن�سان
و قد جد �أن رط ًال واحد ًا من احلديد ميكن �صنع لفة لأ�سالك البندول منه
ي�صل طولها �إىل  20مي ًال .
وقد مت �صنع ال�ساعة الكهربية يف القرن التا�سع ع�شر  ،و قد تركزت �صناعة
ال�ساعات يف البداية يف �إجنلرتا و فرن�سا ثم انت�شرت بعد ذلك يف العديد من
الدول و �أ�صبحت الواليات املتحدة و�أملانيا و �سوي�سرا و اليابان يف مقدمة
الدول املنتجة لل�ساعات .
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 -1وفقا للقانون الدولي الطفل الذي يولد
أثناء رحلة جوية فإنه يستحق احلصول على
جنسية الدولة التابعة هلا شركة اخلطوط
اجلوية
 % 70 -2من األشخاص يكرهون استخدام
الكمبيوتر إذا كان هناك شخص آخر ينظر
إىل الشاشة من خلفهم
 -3يف السويد حيق ألي مواطن أن يسأل أي جهة حكومية عن مرتب أي
موظف حكومي ،و الرد يكون يف مدة أقصاها  10أيام
 -4يف ماليزيا ،الطالق عرب الرسائل النصية القصرية قانوني
 -5إذا شككت أن أحد ما ينظر اليك ،فقم بالتثاؤب ،فإذا تثاءب معك فتأكد أنه كان
ينظر اليك.
 -6اخلطوط اجلوية األمريكية وفرت مبلغ  40.000دوالر عام 1987م عندما الغت زيتونة
واحدة من كل صحن سلطة يقدم لركاب الدرجة األوىل .
 -7توفر روسيا  40مليون روبل يوميا من التدفئة املركزية بسبب ان اجلو مايازل غري
بارد حتى االن
 -8بناء سفينة تايتانك كلف  7مليون دوالر  ،بينما إنشاء الفيلم الذي حيكي قصتها
كلف  200مليون دوالر
 -9بعد إنتهاء الشجار  70يف املئة من الناس يفكرون يف ما قالوه وما كان جيب عليهم
قوله.
 -10دراسة أجريت يف جامعة مينيسوتا األمريكية أكدت أن العمل على مكتب غري
مرتب جيعلك أكثر أبداعا

الكلمات المتقاطعة
افــقــيـــاً :

 -1ماضي مينون – األمان
 -2شعر اجلمل -مدينه ايطالية  -من األلوان .
-3عكس آنسة – سئم –من دور العبادة – رمز جربي
 -4يلعب – دولة افريقية -فج
 -5بواسطته – كتب وسجل – مفرح
 -6حذاء – للنداء -من العمالت – من كتب جربان /خ/ج
 -7لبان (مبعثرة) -حرف هجاء – رب – متشابهان
 -8مدينه لبنانية -يف الرأس – هرب
 -9ملمارسة اهلوايات (م) -غزال – حبر
 -10وبيل (م) – حرف هجاء -قواعد-
-11أحصى -للنداء -من أمساء مكة املكرمة
 -12من اخلضراوات -نافية -إعالن
 -13على قيد احلياة  -من الضمائر -نصف يقيه -من األمراض -احد الوالدين (م)
 -14هرب -ابن الزوجة من رجل آخر – ضروري
 -15عاصمة أفريقية  -املنزل .

األهـــــلـــــــي الـمصـرفـي

عــمــــوديــاً :

 -1فاتح األندلس – علم مذكر
 -2ممثلة مصرية – حرف جر
 -3مطربة جزائرية -ماركة سيارات – آلة إيقاع – هرب
 -4سورة قرآنية – علم مؤنث (م) – انظر (م)
 -5للتعجب -مدينة فلسطينية
 -6ممثلة مصرية – رمز جربي
 -7متشابهة -حاكم والية
 -8رمز رياضي (م) – من األنبياء – أتلو
 -9عاصمة غربية – نصف مربد – صوت االنفجار
 -10سحب (م) – من القارات
 -11إمارة عربية – سورة قرآنية
 -12نافية -من مراحل القمر (م) – حرف عطف
 -13شعور -دق – علم مؤنث -سائل حيوي (م)
 -14من الفواكه – عاصمة غربية -مدينة سعودية
 -15مرفأ فرنسي – جنون -جازف .
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