الـعدد السادس والعـشرون
(فبراير  -مارس  2014م)
الـعدد الخامس والعـشرون (أكتوبر  -ديسمبر )

فـي تقريرها ال�سنوي ال�صادر يف يناير 2014م

البنك األهلي اليمني يظل األفضل قوة وأدا ًء يف اليمن
NBY continues to be the best overall performing bank in Yemen
رئيس مجلس اإلدارة في إفتتاح الدورة التطويرية لدائرة التدقيق الداخلي:
أهمية دور الرقابة والتفتيش في رفع مستوى األداء اإلداري
والتشغيلي والمالي للبنك
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فرع البنك الأهلي يف اجلزيرة ال�ساحرة (�سقطرى)

البنك الوحيد حالياً على مستوى الجمهورية الذي يقوم بمهام البنك املركزي اليمني

باحتفاظه بحسابات املؤسسات الحكومية والقطاع العام يف الجزيرة
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والـمزيد يف الداخل .....

رئيس مجلس اإلدارة في إفتتاح الدورة التطويرية لدائرة التدقيق الداخلي:

أهمية دور الرقابة والتفتيش في رفع مستوى األداء اإلداري
والتشغيلي والمالي للبنك

متابعات الأهلي امل�صريف
لأهمية الدور الذي ت�ضطلع به  ،وخطورة وعظم املهام التي تقوم بها دائرة التدقيق الداخلي يف البنك
فقد �أقيمت دورة تطويريه مكثفه ملوظفي الدائرة يوم الأحد /23فرباير 20014م والتي ا�ستمرت
ملدة �أ�سبوعني بنا ًء على توجيهات الأخ /رئي�س جمل�س الإدارة وبح�ضوره �شخ�صي ًا مفتتح ًا الدورة بكلمة
�ألقاها مرحب ًا فيها بامل�شاركني م�ؤكد ًا على �أهمية دور الدائرة يف الرقابة والتفتي�ش ودورها التوجيهي
والتطويري يف رفع م�ستوى الأداء الإداري والت�شغيلي واملايل للبنك ونقل �صورة �صادقة و�أمينة ملا يتم
مراجعته وتدقيقه  .كما �أكد على �أهمية دور املدققني وما يجب �أن ميتازوا به من �شخ�صية ومهنية
عالية ودراية فائقة ملا ينطوي عليه دورهم الرقابي املميز وفق ًا لل�صيغ واملمار�سات الف�ضلى للبنوك.
وق ـ ــد �أدار ال ــدورة الأ�ستاذ امل�شارك الدكتور  /نبيل البياتي امل�ست�شار القانوين لرئي�س جمل�س الإدارة
والتي ا�شتملت على موا�ضيع خمتلفة منها -:
 �شرح دليل الرقابة والتفتي�ش يف البنك الأهلي اليمني . ودليل الإجراءات واملراجعة الداخلية للوحدات االقت�صادية ل�سنة 2012م . معايري �إدارة خماطر االئتمان وفق ًا للمن�شور الدوري للبنك املركزي . القواعد العامة يف التحقق عن وجود املخالفات ب�أنواعها املختلفة. -كيفية حرز و�ضبط الوثائق وامل�ستندات املتعلقة بالعمل الرقابي والتفتي�شي.

من خالل مطالعتي لإفتتاحيه العدد ال�سابق بقلم الأ�ستاذ/
ع�صام ال�سقاف  -مدير عام البنك الأهلي اليمني وقراءتي
املتمعنة ملا بني �سطورها والتي �أ�ستهلها مهنئ ًا موظفي وموظفات
وكل عاملي البنك بالعام امليالدي واملايل اجلديد 2014م
وما مثلثه تلك االفتتاحية من حر�ص قيادي واخوي و�أبوي
يف وقت واحد من خالل خماطبته عموم املوظفني ب�ضرورة
الت�أمل فيما يجب عليهم �أن يكونوا يف �إطار هذا ال�صرح ال�شامخ
والعتيد.
�إنها �أي واهلل كانت مبثابة ناقو�س ًا يدّ ق ولكن لي�س كما هو
ناقو�س اخلطر عندما يدق فالبنك وهلل احلمد
معروف ًا عن
ٍ
ي�سري من ح�سن �إىل �أح�سن ولكنها ومن وجهة نظري كانت
دقة ناقو�س لالنطالق والت�سابق فيما بني �شبابنا املتطلعني
�إىل �إكت�ساب اخلربات واكتناز املعرفة وممار�سة ن�شاطهم
العملي بكل همه  ،والذوبان يف حالة من �إنكا ٍر للذات والتعاون
العملي امل�شرتك واالنغما�س يف ع�شق هذا البنك ع�شق ًا يرقى
بل ويتعدى ع�شقن ًا لآمالنا وطموحاتنا الذاتية واخلا�صة
لرنفع من �ش�أن هذا البنك ووقوفه ثابت ًا �شاخم ًا بل وجنرتح
املحاوالت يف بذل واقرتاح �أف�ضل الطرق وال�سبل فيما يح�سن
�أداءنا وحت�سني خدماتنا والبحث عن كل جديد لإ�ضافته �إىل
خدماتنا احلالية وحت�سني م�ستواها لتلبي رغبات عمالءنا
واجتذابهم �إىل حميطنا.
ً
ً
�أيها ال�شباب لتكن كلمة املدير العام نربا�سا لكم ودافعا يف �سبيل
جتديد انتماءكم �إىل هذا ال�صرح ال�شامخ العتيد ليغدو قبلة
العمالء من خمتلف م�ستويات الن�شاط التجاري.
وفقكم اهلل إلى ما فيه خير هذا البنك.
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وأخـــــــــضـــع ألمــــــــــك وأرضيــــــــــــــها  ..فـــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــقوقــــــــــها إحـــــــــــــدى الكبــــــــــــــائــــــــــــــــر (اإلمام الشافعي)

األهـــــلـــــــي الـمصـرفـي

في عامه الخامس واألربعون ()45
ي�ستقبل البنك الأهلي اليمني عامه اخلام�س والأربعون ثابت اخلطى ..
م�ستب�شر ًا �آفاق ًا جديدة من العطاء وحت�سني يف اخلدمات ومتانة وقوة ملركزه
املايل كما هو د�أبه خالل م�سريته التاريخية الطويلة حيث ج�سد البنك
الأهلي اليمني ر�ؤيته ور�سالته يف حتقيق التميز والنماء امل�ستمر لأ�صوله
وموارده وتقدمي خدماته لعمالءه الكرام وك�سب ثقتهم يف هذا املجال.
ها هو البنك الأهلي اليمني يف م�سريته امل�ستمرة واملتجددة على م�شارف
افتتاح فرعيه الإ�سالميني يف �صنعاء وعدن ليكون يف ذلك قد جمع بني
الأداء امل�صريف التقليدي والإ�سالمي ومبا يلبي رغبات عمالءه الكرام.
�إن البنك الأهلي منذ ت�أ�سي�سه يف  27نوفمرب1969م قد �أ�ستطاع لعب دور ًا
مميز ًا ومتكن من تثبيت اخل�صائ�ص واملميزات اخلا�صة به ( العراقة،
اخلربة ،الأمان واالنت�شار اجلغرايف) وهو على و�شك �إجناز م�شروعه يف
الأمتتة والتطور التكنولوجي من خالل بدء العمل على �إدخال النظام
البنكي التكنولوجي املتكامل .
وقد ا�ستطاع البنك وبكل ثبات �أن ي�صل �إىل الذكرى اخلام�سة والأربعون
لت�أ�سي�سه حمافظ ًا على دوره الريادي للعملية امل�صرفية برمتها حيث هو
يف و�ضع م�ستقر يف �أداءه وثبات وقوة مركزه املايل و�صو ًال به �إىل ت�صنيف
( )BB-ح�سب ما ذكره تقرير امل�ؤ�س�سة الدولية للت�صنيفات Capital
 lntelligenceال�صادر يف يناير  2014م وبقاءه يف دائرة الأف�ضلية
بني البنوك العاملة يف اليمن ح�سب ما ورد يف تقرير امل�ؤ�س�سة وذلك بف�ضل
الإدارة احل�صيفة التي تتمتع بالتميز وقدرتها على �إدارة �أ�صول وموارد
البنك ب�شكل ممتاز كما ن�صت عليه �إحدى فقرات ذلك التقرير .
األهـــــلـــــــي الـمصـرفـي
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على طريق التحديث والتطوير  ..البنك األهلي اليمين يستعرض

األنظمة البنكية املصرفية لبعض الشركات املتناقصة

الأ�ستاذ /حممد عبداهلل العامري (رئي�س جمل�س الإدارة) الأ�ستاذ/ع�صام �أحمد علوي ال�سقاف (املدير العام) الأ�ستاذ � /سامي مكاوي (م�ست�شار املدير العام)

متابعات  -الأهلي امل�صريف
ت�صوير امل�شرفة الفنية
�ضمت احدى قاعات فندق مريكيور يف وقت �سابق من ال�شهر املا�ضي ا�ستعرا�ض ًا قدمته
�شركة ( )ITSللأنظمة البنكية املتطورة بح�ضور قيادة البنك وموظفي وكوادر
البنك .
وتعترب ال�شركة املذكورة �إحدى ال�شركات املتناق�صة وفق ًا واملناق�صة التي �أعلن عنها
البنك الأهلي حيث انه قد مت ا�ستعرا�ض نظامي كل مـن �شركة( Temenos
تومين�س) و�شركة ( )ICSFSيف وقت �سابق  ،وت�أتي هذه اال�ستعرا�ضات للوقوف
على �أحدث الأنظمة البنكية واختيار الأن�سب منها والذي �سيلبي احتياجات البنك
وتتما�شى مع التطورات امل�صرفية على امل�ستويني الإقليمي والعاملي .
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لــــــــــــــــــــــن أمســــــيــــــــــــــــــــــــــك إمــــــــــــــــــــــراة  ..سأمســــيـــــــــــــــــــــــــك كـــــــــــــــــل شـــي ( حممود درويش)

األهـــــلـــــــي الـمصـرفـي

يف زيارة «األهلي املصريف « االستطالعية لفرع عبد العزيز ..

مدير الفرع  :الزال البنك محافظاً على عمالءه
والعمل الدؤوب على اجتذاب مزيداً من العمالء
�ضمن خطة اال�ستطالعات امليدانية التي قامت وتقوم بها " جملة الأهلي امل�صريف " كان ا�ستطالعنا لهذا العدد لفرع
البنك الأهلي اليمني  /عبد العزيز يف مديرية املن�صورة وحدة عبدالعزيز عبد الويل وهو من الفروع التي طالته
عملية �إعادة الت�أهيل اجلمالية التي قامت وتقوم بها الإدارة لفروع البنك املختلفة  .وبرغم ذلك �إال �أن الفرع الزال
بحاجه �إىل �إعادة ت�شكيله ومبا يتنا�سب وال�شكل املوحد لبقية الفروع .
�أ�سرتعى انتباهنا م�ستوى النظافة يف
حميط الفرع اخلارجي وكذا امل�ستوى
الداخلي لقاعة الفرع  .كما �أن الفرع
قد زود مبولد كهربائي منا�سب ملواجهة
االنقطاعات للتيار الكهربائي ومبا ي�ساعد
على �إ�ستمرار خدماته �إزاء عمالئه الكرام
.
وقد ا�ستقبلنا مدير الفرع الأخ /ن�صر
�صالح علي املقفعي بب�شا�شة وابت�سامته
املعهودة املرت�سمة على حمياه �سواء يف
ا�ستقباله �أو يف حديثة معك �سواء كنت
زبوناً �أو زائراً .
وقد �سررنا كثرياً باالن�سجام والت�آلف بني
موظفي وموظفات الفرع وانهماكهم يف
ت�أدية �أعمالهم  ،واجناز معامالت الزبائن
بكل لطف واحرتام جتمعهم عالقة عمل
مميزة مبدير الفرع وحما�سبته الأخت/
جميله باهارون والكل ي�ؤدي عملة بدقه
متناهية .
ويف معر�ض �أ�سئلتنا ملدير الفرع والذي
�أجاب عليها م�شكوراً وبكل �شفافية
فقد �أعرب عن �سعادته بهذه الزيارة
اال�ستطالعية والتي ح�سب قوله �أنها
ال�شك ت�ؤكد الرابطة والعالقات املتميزة

األهـــــلـــــــي الـمصـرفـي

بني الإدارة وجملة الأهلي امل�صريف ومدى
اهتماماتها لإبراز دور البنك الأهلي
اليمني وفروعه يف تقدمي اخلدمات
امل�صرفية �إىل عمالءها الكرام  ،والتي يف
نظره متثل تقليداً رائعا يجب اال�ستمرار
فيه لتغطية ن�شاطات فروع البنك ومبا
يدفعهم �إىل بذل مزيد من اجلهود ويحفز
فيهم روح التناف�س واملثابرة يف حت�سني
الأداء �أكانوا م�س�ؤلني �أو موظفني .

الآيل �أ�سوة بفروع البنوك الأخرى
املتواجدة يف املنطقة و�إعطاء مدراء
الفروع �صالحية منح الت�سهيالت من
خالل و�ضع �سقوف حمددة لهم  .ومن
الن�شاط امل�ستقبلي لإدارة الفرع �أطلعنا
املدير عن و�ضع وتنفيذ خطة املوارد
واال�ستخدامات والعمل على تنمية املوارد
من خالل ا�ستقطاب عمالء جدد من ذوي
املالءة املالية وتقدمي اخلدمات امل�صرفية
املنا�سبة لهم والتو�سع يف منح القرو�ض
والت�سهيالت.

الأخ /ن�صر �صالح علي املقفعي
مدير الفرع

ويف ملحة خمت�صرة عن املنا�صب القيادية
التي توالها مدير الفرع الأخ /ن�صر �صالح
املقفعي فانه يف العام  1985كان مديراً كما �أو�ضح بان املنظر اجلمايل للفرع
لفرع " ر�صد" ثم فرع الغيظة ،لبعو�س ،والتح�سينات امل�ستمرة وبالأخ�ص تزويد
التواهي وحاليا مديراً لفرع عبدالعزيز  .الفرع باملولد الكهربائي قد �ساعد �إىل حد
ما يف ارتياح زبائن الفرع وتعبريهم عن
ال جاذباً
ومن املالحظ كما �صرح لنا املدير بان �أن منظر الفرع يعترب �أ�سا�سا عام ً
الفرع الزال حمافظاً على عمالءه والعمل وينم عن قدرة ومالءة البنك الأهلي
الد�ؤوب على اجتذاب مزيداً من العمالء ب�شكل عام .
من خالل االت�صاالت املبا�شرة والغري
مبا�شرة مع الأو�ساط التجارية واملهنية ويف الأخري �شكر الإدارة العامة ملا تقوم به
من عملية �إعادة ت�أهيل الفروع وحت�سني
املتواجدة يف نطاق الفرع .
منظرها كما عرب عن �شكره لهئيه حترير
معرباً عن �أمله يف �أن يتم �إدخال خدمات الأهلي امل�صريف ونزولها �إىل الفرع لنقل
جديدة �إىل الفرع مثل خدمات ال�صراف �صورة حيه عن ن�شاطه وخدماته .
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نشاط مركز التدريب للفترة يناير  2014م

يف خ�ضم جهود �إدارة البنك املتوا�صلة يف تنويع وحت�سني جماالت التدريب ملنت�سبي
البنك الأهلي اليمني ف�إن البنك قد كثف من ن�شاطه التدريبي لي�شمل عدة جماالت
م�صرفية واقت�صادية ومالية من خالل برامج وخطط التدريب املنفذة من قبل مركز
التدريب والت�أهيل امل�صريف ،وا�ضع ًا ن�صب عينيه �أن البنك الأهلي اليمني كم�ؤ�س�سة
مالية عريقة ت�سعى دائما لتطوير �أداء وكفاءة منت�سبيه.
ويف هذا ال�صدد فقد نفذ مركز التدريب والت�أهيل امل�صريف يف البنك الأهلي اليمني
خالل �شهر يناير العام  2014عدد ًا من الدورات التدريبية يف املجاالت التالية -:
 -1جمال امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة يف التوجه اال�سرتاتيجي للتنمية
االقت�صادية واالجتماعية �شارك فيها الأخ /عمر عبد اهلل ال�شيبة – مدير دائرة
االئتمان امل�صريف والتي �أقيمت يف فندق موفنبيك � -صنعاء نظمها احتاد امل�صارف
العربية .
 -2كيفية تطبيق املعايري اجلديدة ملكافحه غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وقانون
االمتثال ال�ضريبي (� )FATCAشارك فيها كل من الإخوة ( حممد طه عمر احلداد
وبدر على مقبل و�سامل �سعيد فرارة ) �أقيمت يف �صنعاء والتي نظمها احتاد امل�صارف
العربية .
 كما �شارك البنك الأهلي يف امل�ؤمتر الرابع ملكافحة غ�سيل الأموال واجلرائم املاليةالتي نظمتها جمعية �إخ�صائي مكافحه غ�سيل الأموال يف (البحرين ) حيث مثل البنك
يف هذا امل�ؤمتر الأخ� /صابر �سعيد ال�شرماين مدير وحدة التحقق من عمليات غ�سل
الأموال
 هذا �إىل جانب �إحلاق بع�ض املوظفني يف حلقات دار�سيه لتعلم اللغة االجنليزيةمبعاهد اللغات االجنليزية يف عدن �ضمن خطة الإدارة العامة ومركز التدريب
والت�أهيل �إ�ضافة �إىل �أتاحه الفر�ص لطالب كليات جامعه عدن للتطبيق اثناء
الدرا�سة يف خمتلف فروع البنك .
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www.nbyemen.com

(شكسبري)

األهـــــلـــــــي الـمصـرفـي

فرع البنك الأهلي يف اجلزيرة ال�ساحرة (�سقطرى)
البنك الوحيد حالياً على مستوى الجمهورية الذي يقوم بمهام البنك املركزي اليمني

باحتفاظه بحسابات املؤسسات الحكومية والقطاع العام يف الجزيرة

�إعداد  /احمد حزوم احمد ال�سقطري
رئي�س ق�سم القرو�ض والت�سهيالت  -فرع �سقطرى
�أعزائي وزمالئي موظفي موظفات البنك الأهلي
اليمني وكـل قراء جملتنا الغراء الأهلي امل�صريف .
�أحببت �أن �أطل عليكم يف هذا العدد من خالل
ا�ستعرا�ض ملحة موجزة عن فرع البنك يف جزيرة
�سقطرى وكذا نبذة مقت�ضبة عن جزيرة �سقطرى
ال�ساحرة .
لقد ن�ش�أ فرع البنك الأهلي اليمني يف �سقطرى يف
1985/2/28م بقرار رئا�سي ،وكان موقعة �آنذاك
يف غرفة �صغرية باملجمع احلكومي يف اجلزيرة .
وكان ن�شاطه يف ذلك الوقت يتمثل يف �صرف مرتبات
الدوائر احلكومية وا�ستالم �إيرادات امل�ؤ�س�سات
احلكومية واملرافق العامة �إ�ضافة �إىل ن�شاطه
األهـــــلـــــــي الـمصـرفـي

امل�صريف من خالل تعامله امل�صريف مع القطاع اخلا�ص
وبقية املواطنني.
يف يونيو 2005م مت انتقال الفرع �إىل موقعه اجلديد
يف املبنى اململوك للبنك بعد بناءه على قطعة ار�ض
مت �شراءها بجانب املجمع احلكومي.
وميار�س الفرع ن�شاطه امل�صريف بكل ثقة حمافظ ًا يف
ذلك على زبائنه من املتعاملني معه بالرغم من تواجد
العديد من فروع البنوك الأخرى وبيوت ال�صرافة
يف اجلزيرة متميز ًا عنها باحتفاظه بح�سابات
امل�ؤ�س�سات احلكومية والقطاع العام يف اجلزيرة كونه
ميثل الفرع الوحيد حالي ًا على م�ستوى اجلمهورية
الذي يقوم مبهام البنك املركزي اليمني من خالل

االحتفاظ بتلك احل�سابات .كما مت �إدخال النظام
االيل �ضمن اخلطة ال�شاملة لإدارة البنك يف �إدخال
الأنظمة احلديثة �إىل فروع البنك .
�أما عن جزيرة �سقطرى ومن خالل موقعها اجلغرايف
الفريد وم�ساحتها البالغة ( 3650مرت مربع) فقد
�أ�صبحت من خالل ذلك املوقع قبلة الزوار من خمتلف
�أ�صقاع العامل �سيما وان اجلزيرة قد �أُدخلت مبوجب
تنوعها البيئي يف العام 2007م �ضمن املناطق املحمية
يف العامل حتت مظلة منظمة اليون�سكو كجزيرة
نادرة بل ك�أغرب جزيرة يف العامل واختيارها
كجزيرة نادرة يف العامل يف �أغ�سط�س 2013م .
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CAPITAL INTELLIGENCE
Credit Rating Announcement

National Bank of Yemen’s Financial Strengthen Rating Affirmed
Capital Intelligence (CI), the international credit rating agency,
today announced credit rating action on National Bank of Yemen
(NBY), based in Aden, Yemen. The Financial Strength Rating
(FSR) is maintained at BB- . The FSR is supported by NBY’S
high capital adequacy, continued profitability, good liquidity, and
improved loan asset quality. The Rating is constrained by the difficult environment- specially the severe weakness in the economy
and the attendant risk to the Bank’s financials. The Outlook for
FSR is maintained at ‘stable’. NBY’s Long-Term Foreign Currency Rating is amended to ‘C+’, as is the case for other Yemeni
banks. The Short-Term Foreign Currency Rating is affirmed at ‘C’
reflecting CI’s view of country risk factors for Yemen. The Outlook for NBY’s Foreign Currency Rating is lifted to ‘Stable’ from
‘Negative’. The Support Rating is maintained at ‘3’, reflecting full
government ownership, combined with the moderate capacity of
the government to support the banking sector.
NBY,a wholly-owned Yemeni Government commercial bank, possesses a balance sheet with exposure mainly in the form of shortterm Yemeni Treasury bills (T-bills)- which form well over onehalf of total assets. Central Bank of Yemen and other bank deposits
are also significant relative to the size of the balance sheet. In contrast, the loan portfolio is very small at less than ten per cent of total assets. As a result of this mix, the capital adequacy ratio (CAR)
is extremely high given the zero risk-weight assigned to Yemeni
T-bills. Nonetheless, against total assets, capital is reasonable.
NBY has recorded a consistent record of profitability over many
years, driven by interest earned on T-bills. Profitability improved
in 2012, although this was boosted by provision write-backs. The

Bank has consistently written back provisions through the P&L as
it is conservative in its provisioning policy.
There remains significant credit risk in Yemen, reflecting the ongoing economic and political challenges.
Nonetheless, there has been a slight recovery in the operating environment in both 2012 and 2013 but many challenges remains.
( NBY continues to be the best overall performing bank in Yemen),
aided by a conservative management, which directs a well capitalized and liquid balance sheet. Non-performing loans (NPLs) declined in 2012, reflecting slightly better conditions. NPLs are not
material as the loan portfolio remains very small against total assets and capital. Non–performing assets to total assets is very low.
Unprovided NPLs to free capital is also very low, reflecting good
provisioning and high free capital.
The customer deposit base also strengthened in 2012 due to improved confidence.
NBY was established in 1969 in the former people’s Democratic
Republic of Yemen (South Yemen) as a state owned institution to
assume the business of a number of foreign banks nationalized at
that time.
Following the unification of the two Yemeni states in May 1990,
NBY extended its reach, but remains small by international standards in part due to its (even more) conservative approach than its
competitors.
As at end 2012, total assets amounted to YER 127,133mn (approximately USD 592mn).

م2014 فـي تقريرها ال�سنوي ال�صادر يف يناير
Capital Intelligence

أداء فـي اليمن
ً �البنك الأهلي اليمني يظل الأف�ضل قوة و

NBY continues to be the best overall performing bank in Yemen
) عــــن كما �أن ت�صنيف امل�ؤ�س�سة فيما يتعلق مبعامالت البنك يف النقد الأجنبي طويلCAPITAL INTELLIGENCE(�أعلنت م�ؤ�س�سة الت�صنيف الدوليــــة
 قد حتول هو الأخر �إىلForeign Currency Long-Term  قد حافظ على املدىNational Bank of Yemen �أن البنك الأهلي اليمني
. ) �ش�أنه يف ذلك �ش�أن البنوك الأخرى العاملة يف البلدC+(  ويدعم هذا الت�صنيف جملة من ت�صنيف. ) لقوة ومتانة مركزه املايلBB-( ت�صنيف
) للت�صنيفاتOUT LOOK ( وقد ذكر التقرير �إىل �أن النظرة امل�ستقبلية
: العوامل منها
.) على امل�ستوى املنظورStable( اخلا�صة بالبنك الأهلي اليمني م�ستقرة
 الكفاءة العالية لر�أ�سمال البنك ويف �سياق تقريرها �أ�شارت امل�ؤ�س�سة �إىل �أنه وبرغم التحديات االقت�صادية. �سجل جيد لربحية م�ستمرة ل�سنوات عديدة �إال �أن البنك. وال�سيا�سية يف البلد والتي من �شانها �أن ت�ؤثر على الأداء امل�صريف
. موجودات جيدة وعالية ال�سيولة. �إ�ضافة �إىل كونه بنك ًا مملوك ًا الأهلي اليمني يظل الأف�ضل واملتميز يف الأداء والقدرة على �إدارة �أ�صوله.  وثبات م�ستمر يف حجم ودائع العمالءNational Bank Continues to be The Best overall(
. )%100( للدولة
)performing in Yemen
وقد �أ�شارت امل�ؤ�س�سة يف تقريرها بان هذا الت�صنيف جاء يف ظل بيئة معقدة
. متثلت يف �ضعف االقت�صاد الوطني وغريها من ال�صعوبات والتي قد تبدو تدعمه يف ذلك �إدارة ح�صيفة والتي تدير �أ�صوله مبقدرة وكفاءة ممتازة
.خطورتها ماثله على ال�سوق امل�صرفية يف البلد
األهـــــلـــــــي الـمصـرفـي

)(ماري هوبنكنز

األمـــــــــــــــــــــومــــــــــــــــــة أعــــــــــــــــــظـــم هبــــــــــه خـــص بــهــا اهلل النـــــــــــــساء
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شهادة أل آيزو
9000

كرث احلديث حول �شهادة الآيزو وهنا يتوجب علينا �إيراد فكرة عن هذه
ال�شهادة  ،حيث �أن هذه ال�شهادة تعترب هامة وحيوية لل�شركات وامل�ؤ�س�سات
والبنوك .
ما هي اآليزو ؟
ت�شمل كلمة �آيزو  ISOعلى ثالثة �أحرف وهي اخت�صار للكلمات التالية :

INTERNATIONAL STANDARIZATION ORGANIZATION

وتعني هذه  ،املنظمة الدولية للتقيي�س �أو املنظمة الدولية للتوحيد
القيا�سي ،وهي منظمة تهدف �إىل رفع امل�ستويات القيا�سية وو�ضع املعايري
والأ�س�س واالختبارات وال�شهادات املتعلقة بها من �أجل ت�شجيع جتارة
ال�سلع واخلدمات على امل�ستوى العاملي.
ما هي الجودة؟؟
طبق ًا للتعريف القيا�سي الذي يحمل رقم �آيزو 8402فان تعريف اجلودة
كالتايل:
تعرف اجلودة ب�أنها" تكامل املالمح واخل�صائ�ص ملنتج �أو خدمة ما ومتطلبات
حمددة �أو معروفة �ضمن ًا ".
ما هي سلسلة املواصفات القياسية الدولية "آيزو 9000؟
تتكون من املوا�صفات القيا�سية التالية :
املوا�صفة الأوىل� :آيزو 9000وهي املر�شد الذي يحدد جماالت تطبيق كل
من �آيزو  9001و�آيزو �, 9002آيزو .9004 ،9003
املوا�صفة الثانية� :آيزو  9001وتت�ضمن ما يجب �أن يكون عليه نظام
اجلودة يف ال�شركة الإنتاجية �أو اخلدمية.
املوا�صفة الثالثة� :آيزو  9002تت�ضمن ما يجب �أن يكون عليه نظام اجلودة
يف ال�شركات الإنتاجية واخلدمية والتي يقت�صر عملها على الإنتاج وال
األهـــــلـــــــي الـمصـرفـي
األهـــــلـــــــي الـمصـرفـي

لرتكيب دون الت�صميم �أو اخلدمة ما بعد البيع .
املوا�صفة الرابعة� :آيزو  9003وهذه تخ�ص ال�شركات التي ال حتتاج
لنظم جودة �شاملة لأنها ال تعمل بالإنتاج �أو تقدمي اخلدمة  ،ويقت�صر
عملها على الفح�ص والتفتي�ش واالختبار.
املوا�صفة اخلام�سة� :آيزو  9004حتدد عنا�صر ومكونات نظام اجلودة
وتعترب املر�شد الذي يحدد كيفية �إدارة اجلودة.
فوائد الحصول على الشهادة:
 )1زيادة القدرة التناف�سية لل�شركة عن طريق حت�سني �صورة ال�شركة
لدى العمالء و�إظهارها مبظهر من ي�ضع اجلودة يف قمة اهتماماته وعلى
ر�أ�س �أولوياته ومتكن ال�شركة من ت�صدير منتجاتها �إىل اخلارج .
 )2تطوير جمموعة متكاملة من الوثائق التي ت�سجل الإجراءات ومتكن
من حتقيق املوا�صفات املطلوبة ب�أقل تكلفة .
 )3رفع م�ستوى الأداء وتغيري ثقافة ال�شركة �إىل الأف�ضل والأ�سرع
والأكف�أ.
 )4بناء عالقات قوية مع العمالء .
 )5تعليم امل�سئولني يف ال�شركة �أ�ساليب املراجعة والتقييم الذاتي.
� )6إعطاء العاملني �شعور ًا بالفخر والثقة بالنف�س ب�سبب وجود �شهادة
ت�ؤكد �أن يف ال�شركة نظام ًا للجودة يرتقي للم�ستويات القيا�سية العاملية .
 )7حت�سني عمليات االت�صال الداخلية واخلارجية .
 )8حتقيق زيادة مبا�شرة يف �أرباح ال�شركة نتيجة ن�سبة التالف واملعيب
يف الإنتاج.
 )9وزيادة املبيعات  ،وكذلك تقدمي اخلدمة بال�شكل املطلوب ووفق ًا
للمقايي�س الدولية.
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ضوضاء المكاتب المزعجة

حاول مجموعة من الباحثين في جامعة براون أن يدرسوا تأثير
الضوضاء في العمل وخارجه على إنتاجية الناس ،فجاءوا
بمجموعة من المتطوعات ووضعوا في أفواههن قطعة
صغيرة لمنعهن من التحدث ،أثناء ساعات الدوام الرسمي وفي
المنزل ،فتوصلوا بعد عامين من الدراسة إلى أن النساء أنجزن
مهامهن الوظيفية بنسبة  58في المائة أكثر من المعتاد،
وبنسبة  35في المائة ألعمالهن المنزلية  ،مقارنة بالنساء
المشاركات الالتي لم يستخدمن هذه القطعة الفمية ،حسب
ما نشرت مجلة «نيو إنغالند» الطبية .ليس هذا فحسب ،بل
المفارقة هي أنه حتى الموظفات الالتي لم يشاركن في
الدراسة ارتفعت إنتاجيتهن في العمل بنسبة  85في المائة،
ربما بسبب األجواء الهادئة المحفزة لإلنتاج!
يظن كثير من المسؤولين أن تكديس أكبر عدد ممكن من
الموظفين في المكاتب المفتوحة ،ذات القواطع القصيرة
المتالصقة يوفر عليهم أمواال ،لكنهم ال ينتبهون إلى أن هذه
المكاتب صارت جلسات أو ديوانيات مفتوحة تهدد إنتاجية
الموظفين وتقطع عليهم حبل أفكارهم وتركيزهم ،بسبب
كمية اإلزعاج التي ترهق اآلذان طوال ساعات العمل.
وقد توصل علماء آخرون في جامعة هونغ كونع بولي إثلك
إلى أن نحو ثلث المشاركين في الدراسة تسبب لهم ضوضاء
المكاتب المزعجة التشتيت الذهني .ولوحظ أيضا أن من
يعملون في مكاتب مغلقة ال ينزعجون من األصوات الخارجية
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المعتادة ،بل تحديدا من أصوات الموظفين المنبعثة من
المكاتب المفتوحة.
وعندما سئل المشاركون عن أكثر األسباب التي تسبب لهم
التشتيت في التركيز جاءت في المقدمة «النقاشات بين
الموظفين بصوت مرتفع» بنسبة  30في المائة ،و«رنين
الهاتف حينما ال يجيبه أحد» بنسبة  22في المائة ،والصوت
المنبعث من المكتب المجاور بنسبة  16في المائة.
ويعد التحدث بصوت مرتفع في العمل من المشكالت التي
ال تؤثر على الموظف فحسب بل على المحيطين به .ولذا،
فإن تصميم بيئات عمل هادئة تعد مهمة المسؤولين الذين
يجب أال تحكمهم المزاجية في تقسيم المكاتب على حساب
اإلنتاجية ،كأن يحرص المدير فقط على موقع مكتبه ضاربا
عرض الحائط مصلحة ثالثة أرباع موظفي اإلدارة الذين
يشكلون المطبخ الحقيقي لإلنتاج .ومن ناحية أخرى ،يقع
على عاتق الموظف نفسه مسؤولية التحدث بصوت منخفض
ألن ذلك يعكس مهنيته وأدبه واحترامه لآلخرين.

األم هى كل شئ فى هذه احلياه هى التعزيه فى احلزن ،الرجاء فى اليأس والقوة فى الضعف « .

أستاذ محمد النغيمش
كاتب متخصص في اإلدارة

جربان خليل جربان

األهـــــلـــــــي الـمصـرفـي

ها نحن نوا�صل كتابه امل�صطلحات البنكية ويف هذا العدد �سنحاول �أن نورد بع�ض امل�صطلحات التي قد تفيد املوظف يف عمله
اليومي ولكل قراء املجلة .
الرقم امل�صطلحات بالعربية

English Vocabularies

-1

بطاقة ائتمانية

-2

ال�صراف الآيل

-3

الت�أمني على ال�سيارة

-4

�سعر تف�ضيلي

-5

اختيار  ،انتقاء

-6

العائد ( الفوائد )

Interest Payment

-7

ت�سهيالت ائتمانية

Credit Facilities

-8

مرونة

-9

�سعر فائدة مغري �أو جاذب

-10

ح�ساب �شخ�صي  /ح�سابات �شخ�صية
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Personal Account / Accounts

Impersonal Accounts
Interest Suspense Account
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التسويق العصبي ()Neuro Marketing
�إعداد /امل�شرفة الفنية للأهلي امل�صريف
التسويق الحديث قائم ًا على مبدأ أن لكل طلب عرض وليس لكل
عرض طلب ،أي انه يتم معرفة رغبات المستهلكين وعلى ضؤها
يتم إيجاد المنتجات ،على عكس ما كان عليه سابق ًا ..فلقد تعددت
أساليب التسويق الحديث ،خصوصاً في أمريكا وأوروبا ،وكثيراً من
تلك األساليب واألفكار التسويقية لم تصل إلينا نحن الدول النامية،
وان وصل بعضها فإنها تظل مجرد حبر على ورق من النادر جداً أن
تقوم قلة من منشئات األعمال بمحاولة تطبيق إحدى تلك األفكار.
ـ فمن احدث أساليب التسويق ،ما يسمى بـ (التسويق العصبي
 )Neuro Marketingوهو نوع من أنواع التسويق غرضه السيطرة
على دماغ المستهلك والتعرف ليس فقط عن ماذا يفكر المشترى
أو يشعر به ،بل التوصل أيضاً إلى معرفة ماذا ينوى أن يفعل!!..
فاألبحاث المهتمة بدراسة أسرار الدماغ البشرى والتي تتم في
الفترة الراهنة في كثير من مراكز األبحاث األمريكية والبريطانية..
تقوم تلك األبحاث بعرض بعض الصور واألفالم أمام شخص ما
وبنفس الوقت يتم مراقبته وتصوير ردود أفعال مخه (دماغه) تجاه
تلك الصور واألفالم المعروضة ،باستخدام أجهزة طبية كجهاز
الرنين المغناطيسي الوظيفي ليتم من خالله تحليل ردود األفعال
ومن ثم يبنى عليها تحليل مفصل للشخصية.
ومن هنا ظهر ما يسمى بالتسويق العصبي ،ليعد بمثابة الناتج
التجاري لفرع البحث الطبي الجديد المزدهر والمعروف باسم (علم
األعصاب ) Cognitine roscienceوالذي ظهر في أواخر التسعينات،
فقد ولد هذا العلم بجامعة (هارفارد) األمريكية ،حيث كان – آنذاك
 البروفيسور (جرى زالتمان) ومساعديه يقومون بإجراء بعضاألبحاث من خالل مسح وتصوير عقول بعض األشخاص من اجل
الشركات الكبرى .أما في الوقت الحالي فان قائد هذه األبحاث
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هو (ايمورى) في الواليات المتحدة بالتعاون مع شركة (برايت
هاوس) حيث يقوم بعملية تحليل الشخصيات باستخدام حقول
مغناطيسية شديدة القوة تقوم عبرها أجهزة الرنين المغناطيسي
بتتبع الهيموجلوبين الغنى باألكسجين والهيموجلوبين الخالي من
األكسجين في المخ مما يعطى الباحثين صورة تفصيلية لحظية
عن اتجاه وأماكن سريان الدم وأماكن الخاليا العصبية التي تنشط
خالل تلك العملية.
ـ لقد أُجريت دراسة على 67شخصا ونشرت نتائجها في 14أكتوبر
2004م بجـريدة (جورنال نيرون) توضح نشاط زائد في القشرة
الوسطية لمقدمة الفص الجبهة للمخ عند رؤية الصور التي
أعجبتهم وهذه هي المنطقة المرتبطة بما يفضله اإلنسان بل
وإحساسه بنفسه ،مما يدل على انه ربما يكون والءه للسلع بسبب
ذوق السلعة أو شكلها حيث تم خالل التجربة تطبيق تكنولوجيا
الرنين المغناطيسي على منتجَي (البيبسي والكوكاكوال) ومن
خالل مراقبة نشاط المخ في الجزء الذي يقوم بعمليات اإلحساس
بالطعم في حالة رؤية البيبسي ولكنه مع منتج الكوكاكوال ازداد
تشاط المخ في مستوى القشرة الوسطية لمقدمة الفص الجبهه
وتعليقا على ذلك يقول (مونتاجيو) انه غالبا ما تفوز بيبسي في
اختبارات الطعم ولكن كوكاكوال تحقق مبيعات أكثر الن العقل
الباطن للمستهلك يكون متأثراً بصورة كوكاكوال المليئة بالحياة
إال انه لم يهتم احد بقياس تلك العالقة العصبية إال مؤخراً ،حيث
يالحظ في الفترة األخيرة تركيز إعالنات الكوكاكوال على عبارة :
(مليئة بالحياة أو طعم الحياة أو متعة الحياة).
المصدر  :بوابة التسويق والتجارة االلكترونية

ان األم التـــــــــــــــى تـــــــــــهز املـــــــــــهـــــــــــد بيميــــــــــــــــــنها تهـــــــــــــز العــــــــــامل بيــــــــــــيسارها.

نابليون بونابرت

األهـــــلـــــــي الـمصـرفـي

بنوك سعودية تدشن مسابقة ضد االحتيال املالي ....
محلة بعنوان «ال تفشيها» على وسائل االتصال االجتماعي

الريا�ض« :ال�شرق الأو�سط»
�أطلقت البنوك ال�سعودية حملة توعية �ضد عمليات
االحتيال املايل حتمل عنوان «ال تف�شيها» ومعها م�سابقة
�شهرية بعنوان «الت�صرف ال�سليم» عرب �صفحتها على
موقع التوا�صل االجتماعي «في�س بوك» ،والتي حتتوي على
توجيه �س�ؤال دوري كل �شهر للم�شرتكني لتوعية اجلمهور
ب�أخطار االحتيال املايل.
و�سيعلن ا�سم الفائز باجلائزة وهي عبارة عن جهاز
ات�صال ذكي «�آي فون»« ،غالك�سي نوت»�« ،آي باد» بو�سائل
الإعالم على ال�صفحة الر�سمية اخلا�صة بالبنوك
ال�سعودية على �شبكة التوا�صل االجتماعي «في�س بوك».
وت�سعى البنوك ال�سعودية من خالل هذه امل�سابقة �إىل
تعزيز جهودها يف جمال التوعية امل�صرفية عرب قنوات
التوا�صل االجتماعي؛ للو�صول �إىل �أكرب قدر ممكن من
�شرائح املجتمع ،م�ستهدفة بذلك كل الأعمار ،واال�ستفادة
من هذه املواقع يف ن�شر التوعية امل�صرفية ،ورفع وعي
�أفراد املجتمع بق�ضايا عمليات االحتيال املايل و�أمناطها
املختلفة ،و�سبل الوقاية منها.
وقال :طلعت حافظ �أمني عام جلنة الإعالم
والتوعية امل�صرفية بالبنوك ال�سعودية �إن
«م�سابقة الت�صرف ال�سليم تهدف �إىل تعزيز
م�ستوى الوعي امل�صريف لدى كافة عمالء
امل�صارف ب�أهمية الت�صرف امل�صريف ال�سليم
لدى تعر�ض �أي منهم ملواقف م�صرفية معينة
قد تنطوي على عمليات احتيال �أو ن�صب مايل».
و�أكد �أن امل�سابقة �صممت ب�أ�سلوب ب�سيط و�سهل؛
ويف الوقت نف�سه م�شوق وجاذب ،بحيث ميكن
لعميل امل�صرف اختيار الت�صرف ال�سليم جتاه
موقف االحتيال الذي قد يتعر�ض له وذلك
باختيار الإجابة ال�سليمة من بني الإجابات
الثالث املتاحة ،التي تت�ضمن �إحداها الت�صرف
ال�سليم .كما ر�صدت امل�سابقة جائزة متنح كل
األهـــــلـــــــي الـمصـرفـي

�شهر لفائز واحد فقط من بني الأ�شخا�ص املتقدمني
للم�سابقة من �أ�صحاب الإجابات ال�صحيحة؛ بهدف
التحفيز على امل�شاركة يف امل�سابقة ،وتقديرا من البنوك
ال�سعودية ل�صاحب الإجابة ال�صحيحة .ولفت حافظ
�إىل �أن امل�سابقة تندرج �ضمن عدد كبري جدا من
برامج التوعية امل�صرفية الهادفة ،التي تنفذها البنوك
ال�سعودية ،لتحقيق غايات التوعية ب�أخطار االحتيال
املايل ،وتعزيز قدرة امل�شرتكني يف هذه امل�سابقة على
مكافحة هذا االحتيال والت�صدي له .و�أ�ضاف �أن «البنوك
ال�سعودية انتهجت �سيا�سة جديدة يف هذه احلملة،
ا�ستهدفت تو�سيع �شبكة التغطية بالتوعية امل�صرفية،
ومواكبة التطور التكنولوجي لو�سائل االت�صال ،وما
�صاحبها للأ�سف ال�شديد من ا�ستغالل �سيئ من قبل
�ضعاف النفو�س من النا�س ،بت�سخريها يف تنفيذ عمليات
احتيال مايل قد تت�سبب يف وقوع عمالء البنوك �ضحايا
لها يف حال اال�ستجابة لها والتفاعل معها».

www.nbyemen.com
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الحديدة ..ضبط ما يزيد عن  14ألف دوالر مزيفة
نقال عن براق�ش نت
�ضبط �أفراد �شرطة الدوريات و�أمن الطرق املرابطون يف نقطة املن�صورية الأمنية مبحافظة
احلديدة � 14ألف و 600دوالر من العملة الأمريكية املزيفة  ،بالإ�ضافة �إىل قطعة �أثرية
بحوزة � 4أ�شخا�ص ترتاوح �أعمارهم بني  48-34عاما .
وبح�سب مركز الأعالم الأمني بان العملة املزيفة امل�ضبوطة من فئة الـ  100دوالر .
هذا وقد قام �أفراد النقطة الأمنية يف املن�صورية بت�سليم املتهمني مع امل�ضبوطات �إىل �إدارة
البحث اجلنائي لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

صندوق النقد الدولي  :اليمن يواجه عاما ماليا صعبا يف 2014م
قال �صندوق النقد الدويل� ،أن الو�ضع املايل العام
يف اليمن �سيكون �صعب ًا عام 2014م ،ما مل حت�صل
احلكومة اليمنية على م�ساعدات خارجية �أكرب
وتنفذ حزمة �إ�صالحات مالية وا�سعة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الر�سمية عن ممثل
�صندوق النقد الدويل يف اليمن غازي �شبيكات قوله
"احلكومة اليمنية تتوقع عجز ًا �أكرب يف موازنة
العام اجلديد 2014م مقارنة مبوازنة 2013م
و�إيجاد متويل لهذا العجز �سي�شكل حتديا حقيقيا
للحكومة".
و�أ�شار �إىل حمدودية املبالغ التي ميكن توفريها من
اجلهاز امل�صريف اليمنى وقال �إن ا�ستمرار التو�سع

يف اال�ستدانة عرب بيع �أذون اخلزانة وال�سندات
لتغطية عجز املوازنة من �ش�أنه �أن ي�ؤثر �سلبا على
عملية الإقرا�ض الذي ميكن �أن توفره البنوك
للقطاع اخلا�ص امل�ستثمر.
و�أ�ضاف �أن اال�ستمرار يف خف�ض النفقات الر�أ�سمالية
ال يتنا�سب مع متطلبات املرحلة التي ينبغي فيها
حتقيق معدالت منو �أعلى للم�ساهمة يف تخفي�ض
ن�سب الفقر والبطالة.
وقال �شبيكات "ا�ستمر االقت�صاد اليمنى بالتعافـي
من �أزمة عام  2011م حيث منا عام 2013م بن�سبة
 4.5باملائة وهى ن�سبة �أقل مما كان متوقعا لها ب�سبب
ا�ستمرار االنقطاعات يف �إنتاج النفط".

وتوقع �أن ت�ستمر وترية النمو تلك على املدى
املتو�سط ،لكنها تبقى غري كافية للو�صول بالدخل
الفردي �إىل م�ستواه ماقبل عام  2011م وغري كافية
لتخفي�ض معدالت الفقر والبطالة املرتفعة.
كان اليمن قد �أقر ميزانية عام 2014م التي ترفع
الإنفاق نحو �أربعة باملائة �أي حوايل  2.88تريليون
ريال ( 13.4مليار دوالر) مقارنة بالإنفاق املقرر
فـي ميزانية  .2013وتت�ضمن امليزانية عجزا قدره
 679مليار ريال تقريبا .ويقارن هذا بعجز قدره
 682مليار ريال يف ميزانية 2013م .وكان االقت�صاد
قد انكم�ش مبعدل  12.7فـي املائة فـي  2011حني
ع�صفت اال�ضطرابات بالبالد.

ماذا يعني م�صطلح احلوكمه  ...؟
ا�شتدت يف الآونة الأخرية وحتديد ًا ما بعد الأزمة
املالية العاملية العام 2008م مناداة امل�ؤ�س�سات الدولية
و�صناديق النقد الدولية  ،ب�ضرورة �إحكام وتفعيل
ال�سيطرة الرقابية على �إدارات امل�ؤ�س�سات املالية
كالبنوك على خمتلف �أن�شطتها وهوياتها وال�شركات
ال�صناعية والتجارية ال�ضخمة يف خمتلف بلدانها والتي
ترتبط بعالقات جتارية بال�سوق املالية العاملية .
وفكرة هذا النظام اجلديد ترجع يف الأ�سا�س �إىل
نهاية الت�سعينات من القرن املا�ضي يف �أعقاب تطورات
�إقت�صادية ومالية �سيئة للغاية نتج عنها تدهور ًا كبري ًا
يف �أ�سواق دول عديدة وبالأخ�ص منها دول جنوب �شرق
�آ�سيا والتي �شهدت �أزمة مالية عا�صفة خـــالل الأعوام
98/97م  .ووفق ًا لتحليل اخلرباء لتلك الأزمة لــــوحظ
ب�أن تلك الأ�ســـواق املالية فــي تلك الــــدول لـــم تنفذ
�أ�ســاليب احلوكمه ( نظام حوكمه ال�شركات ) .
�إذ ًا ما هي احلوكمه ؟ ولت�سليط ال�ض�ؤ نحو فهم ماهية
هذا امل�صطلح �أي احلوكمه نورد هنا �شرح ًا موجز ًا
مل�ضمونها .

نـــظــام الــحوكــمــه

هو تطبيق جمموعة من القواعد الوا�ضحة للإف�صاح
واملحا�سبة والعدالة لنتائج ن�شاطها �أي ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات مبا فيها البنوك جتنب ًا لتدهور �أو�ضاعها
املالية وحتى �أي�ض ًا �إفال�سها  .كما �أن هذه القواعد قد
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ن�صت عليها مقررات بازل  Іوبازل . ІІ
وب�شكل عام � ..إنها تعني �أن النظم املحا�سبية واملخرجات
والقوائم املالية للبنوك وامل�ؤ�س�سات وال�شركات البد
و�أن تكون وفق ًا لتلك ال�ضوابط والقواعد لتظهر قوة
و�سالمة مراكزها املالية وب�شفافية عالية .و�أن تدقق
من قبل مراجع خارجي حمايد ومعرتف به دولي ًا  ،و�أن
الهيكل الإداري لها يخ�ضع ملبد�أ ف�صل ال�سلطات ومينع
تداخلها هدف ًا نحو حتديد امل�سئوليات للقائمني عليها
كما تن�ص عليه �ضوابط وقواعد احلوكمه .

وتعني عدالة البيانات والقوائم املالية � ..أنها تعك�س
دقة و�صحة و�صدقيه �أرقامها وم�ضمونها ومبا يظهر
مقدرة تلك ال�شركات وامل�ؤ�س�سات والبنوك على �إدارة
وتوظيف �أ�صولها بال�شكل ال�صحيح كما تولد انطباع ًا
عن مقدرة تلك ال�شركات الوفاء بالتزاماتها يف حلظة
�أو زمن معني دومنا اهتزاز �أو ت�ضع�ضع مواقفها املالية
 .وتقوي وتوطد ثقة الغري من املتعاملني معها  .وكذا
ال�صناديق الدولية ومبا يعك�س تطبيقها لتلك القواعد.

ال يـــوجـــــــــــــد شــــــــيء يف الــــــــــدنيـــــــــا أحــلى مـــن قــــــــــــــلب أم تــقــــــــــــــــــــية .

مارتن لوثر

لحظة وفاء خالدة ..
�إنها حلظة من حلظات الوفاء  .يف �أن يتذكر هوالء
من كان لها الف�ضل يف يوم ما يف تربيتهم والأخذ
ب�أيديهم لبلوغ �أهدافهم وغاياتهم يف �أن يعدون
يوما ما من املوظفني امللتزمني واملوهوبني يف ميدانهم
العملي امل�صريف .
�أنهم هوالء ال�شباب الذين مل ين�سوا ولن يتنا�سوا
مديرتهم الفا�ضلة  /ال�سيدة بركة حممد عمر �شيخ
التي كانوا وال زالوا يحتفظون لها بالوالء واملحبة
واالمتنان ملا �أو�صلتهم �إليه تلك املديرة من مقدرة
وكفاءة يف العمل من خالل عملهم معها وحتت
�إ�شرافها ..وبدورنا نقول لها ( �إنك وان تقاعدتي
وتواريتي يف راحة من البال وال�سكون ف�إن هاج�س
وجودك وطيفك الزال ماثال يف �أذهاننا ب�شموخ ) .
لك منا �أجمل التحايا و�أطيب الأمنيات .
�إن هذه امل�شاعر اجليا�شة كانت يف �صدور تله من
ال�شباب موظفي مكتب املنطقة احلرة للبنك الأهلي

اليمني فرع – امللكة �أروى جتاه مديرتهم الفا�ضلة
ال�سيدة /بركة حممد عمر �شيخ يف زيارة جماعية
منهم �إىل منزلها لتكرميها بعد تقاعدها عرفان ًا
وامتنانا منهم جتاه هذه ال�سيدة القديرة.
حيث �أقاموا لها �إحتفاال تخللته العواطف اجليا�شة
املتبادلة ومنحوها ال�شهادات التقديرية وبع�ض
الهدايا الرمزية ب�صفتهم ال�شخ�صية معربين عن
حبهم ووالئهم لها طول ما بقيت وبقوا على قيد
احلياة .
بدورنا يف الأهلي امل�صريف نقول لهوالء ال�شباب بارك
اهلل فيكم ولقد �أثبتم �شهامتكم واتبثم �أنكم �أبناءها
ب�صدق و�إخال�ص .
لك منا نحن هيئة حترير الأهلي امل�صريف التحية
ونبارك لك هذا الهيلمان �إنك حت�صدين مازرعتني
�أيتها اجلليلة الفا�ضلة.

�صور من ال�شهادات التقديرية التي منحها ال�شباب لل�سيدة بركة

ن�ص الكلمة التي �ألقيت خالل احلفل القِّيم :

�أ�ستاذتنا العظيمة :
مهما كتبنا  ..ومهما قلنا ..
فلن ن�صل �إىل املكانة واحلروف التي تليق بكم ..
�سيادة املديرة :
روحكم الطيبة  ..و�أخالقكم النبيلة  ..وقلبكم الكبري ..
�سوف ي�ساحمنا جميعا على �أية هفوة �أو غلطة �صدرت منا ذات يوم ..
لأنها مل تكن عن ق�صد نرجو �أن ت�ساحمينا �إن بدر منا ما �ضايقكم
�أ�ستاذتنا القديرة:
عندما تطوى �صفحات الزمن ..وتذبل وريقات �أيامنا يف ذاكرتكم ..
عندما ت�ضيع ال�ضحكات  ..وت�شحب الوجوه  ..وي�سدل عليها الن�سيان ..
ولكن يف حلظة هدوء وت�أمل  ..و�أمل وفرح �سوف متتد �أناملكم الطاهرة لتقلب �أوراقكم
بني الب�سمات والدمعات � ..أكيد �سيمر عليكم ما يذكركم بنا ..
ونود �أن تكون حلظاتنا هذه قائمة يف �إحدى زواي ًا ذكرياتكم .
مع حتيات �أبنائك وتالميذك موظفي مكتب البنك -املنطقة احلرة

األهـــــلـــــــي الـمصـرفـي
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نتقدم بخال�ص العزاء واملوا�ساة
لزميلنا � /أ�سامة �صادق احمد باجي�ش – الإدارة العامة
ولزميلتنا الأخت � /سماح �صادق احمد باجي�ش
لوفاة املغفور له ب�أذن اهلل تعاىل
والدهما الفا�ضل  /احلاج �صادق احمد باجي�ش
والعزاء مو�صول للدكتور  /احمد علي عمر بن سنكر
نائب المدير العام لشؤون الدوائر المساندة
وحرمه المصون

راجني املوىل عزوجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته
و�أن يلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان
�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون
املعزون:

جميع موظفي وموظفات البنك الأهلي اليمني
عنهم/
الأ�ستاذ /حممد عبداهلل مقبل العامري
رئي�س جمل�س الإدارة
الأ�ستاذ /ع�صام احمد علوي ال�سقاف
املدير العام
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نتقدم بخال�ص العزاء واملوا�ساة
لزميلنا /منار احمد عبده – ق�سم النقد فرع عبدالعزيز
بوفاة املغفور له والده  /احمد عبده
و�إىل زميلنا املهند�س� /صالح على م�صلي  -ق�سم الكمبيوتر
بوفاة املغفور لها (والدته)
ولزميلنا /ن�ضال عبدالباري
بوفاة املغفور له (والده)
عبدالباري عبداهلل �صالح
( النقابي وموظف البنك �سابق ًا)
راجني املوىل عز وجل �أن يتغمد موتاهم بوا�سع رحمته
و�أن يلهمهم وذويهم ال�صرب وال�سلوان
�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون
جميع موظفي وموظفات البنك الأهلي اليمني
عنهم
الأ�ستاذ /حممد عبداهلل مقبل العامري
رئي�س جمل�س الإدارة
الأ�ستاذ /ع�صام احمد علوي ال�سقاف
املدير العام

مــــــــــــــــــــــــــــــــن روائـــــــــــــــع خــــــــــــــــــلــــــــــــــــق اهلل قــــــــــــــــلــب األم .

( أندريه غريرتي)

األهـــــلـــــــي الـمصـرفـي

يتقدم موظفي وموظفات البنك األهلي اليمني وهيئة تحرير مجلة األهلي المصرفي
بأجمل التهاني والتبريكات للزمالء والزميالت األعزاء
األخ /محمد ابوبكر عثمان – اإلدارة العامة
بمناسبة زفافه الميمون والتهنئة موصولة
إلى والدته عايدة عبدالعزيز سيف
تهانينا وألف مبروك

االخ /رامي عبدالرازق المنيباري
اإلدارة العامة
بمناسبة زفافه الميمون تهانينا
وألف مبروك

األخت /هويدا محمد عبده – فرع عبد العزيز
بمناسبة زفاف ولدها الشاب
( احمد ) قيس احمد سعيد
تهانينا وألف مبروك

األخ /ياسر علي عبداهلل المأرمي -
مكتب المنطقة الحرة
بمناسبة زفافه الميمون تهانينا
وألف مبروك

االخ  /علوي صالح محسن
دائرة التفتيش والمراجعة
بمناسبة خطوبة
ولده الشاب (وهاد)
تهانينا وألف مبروك

األخ /انور محمد عيديد – فرع الشحر
بمناسبة زفافه الميمون
تهانينا وألف مبروك

كما نبارك للزمالء األعزاء

األخت /سمراء عبداهلل حسين الشاللي
فرع الملكة أروى
بمناسبة ارتزاقها بمولودة
أسمتها (سمر)
تهانينا وألف مبروك

األخت /هويدا محمد عبده
فرع عبدالعزيز
بمناسبة ارتزاقها بحفيده أسموها
(أنوار )
تهانينا وألف مبروك

االخت /عبير حسين مختار -فرع أروى
بمناسبة ارتزاقها بمولوده اسمتها
( بسمة )
والتهنئة موصولة لوالدتها
إنتصار علي إسماعيل
تهانينا وألف مبروك

األخ /جالل حاج حقص – فرع الشحر
بمناسبة ارتزاقه بمولود تهانينا
وألف مبروك

االخ /ايمن علي المقدي – فرع الشحر
بمناسبة ارتزاقه بمولودة
تهانينا وألف مبروك

جعلهم اهلل قرة أعين أبويهم
األهـــــلـــــــي الـمصـرفـي
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من اغرب �أنواع الفوبيا يف العامل  ..تعرف عليها
غريبة هي النف�س الب�شرية ,فعلى الرغم من معرفة الإن�سان يف وقتنا هذا بكل
ما هو موجود يف ج�سم الإن�سان من �أع�ضاء و�أجهزة وخاليا وميكانيكية عمل هذا
اجل�سم �إال �أنه مازال جاه ًال بالكثري من خبايا النف�س الب�شرية  ,وهذا املو�ضوع
�سنعر�ض لكم فيه �أغرب �أمرا�ض اخلوف التي تو�صل �إليها الباحثون ..ورمبا
تذهلون من بع�ضها ..ورمبا جند �أنف�سنا نعاين من �إحداها ..
 -1اخلوف من اللون الأ�صفر
Xanthophobia – fear ness of the yellow colour
الذين يعانون من رهاب او فوبيا اللون الأ�صفر ,يتملكهم اخلوف من كل �شيء �أ�صفر مبا يف
ذلك ال�شم�س,والرنج�س,والطالء الأ�صفر.
 -2اخلوف من اجلنب
Turophobia- fear ness of cheese
الذين يعانون من رهُ اب "الرتوفوبيا" عادة ما يرتبط لديهم االجبان بال�شعور بال�صدمة �,إذ
�أنهم يلج�أون �إىل الهرب عند ر�ؤية �شريحة من اجلنب �سواء كان هذا جنب املوزريال �أو ال�شيدر
�أو غريه,يف حني �أن بع�ض اللذين يعانون من هذا املر�ض قد يخافون من نوع واحد فقط من
اجلنب ,غري �أن البع�ض الآخر منهم يخاف من جميع �أنواع االجبان !

األشياء اليت تسبب أخطر اإلمراض
للجسم.تعرف عليها ؟
�أ�شياء ت�سبب �أمرا�ض ًا للج�سم
الكالم الكثري  ...النوم الكثري  ...والأكل الكثري.
و�أربعة تهدم البدن
الهم  ...واحلزن  ...واجلوع  ...وال�سهر.
و�أربعة ت�شحب الوجه وتذهب ماءه وبهجته
الكذب  ...والوقاحة  ...وكرثة ال�س�ؤال عن غري علم  ...وكرثة الفجور.
و�أربعة تزيد يف ماء الوجه وبهجته
التقوى ...والوفاء  ...والكرم  ...واملروءة.

 -3اخلوف من النوم
Somniphobia- fear ness of falling asleep
الذين يعانون من ال�سومنوفوبيا يخافون ب�شكل غري عقالين ومفرط من النوم ,حيث يرتبط
لديهم الذهاب �إىل الفرا�ش باملوت �أو اخلوف من �ضياع الوقت ب�سبب النوم.
وقد ينتج هذا املر�ض �أي�ض ًا ب�سبب التعر�ض للكوابي�س املتكررة.
 -4اخلوف من املهرجني
Coulrophobia – fear ness of clowns
الذين يعانون من الكلورفوبيا يخافون ب�شكل كبري من املهرجني,ووفق ًا للإح�صائيات فقد تبني
�أن الأطفال هم الأكرث عر�ضة لهذا النوع من الفوبيا.
وقد ظهرت يف الثقافة ال�شعبية �شخ�صية"املهرج املخيف" مثل �شخ�صية اجلوكر التي ظهرت
يف �أفالم وق�ص�ص "بامتان"
وعلى �سبيل املثال فهناك م�شاهري يعانون من فوبيا املهرجني مثل"جوين ديب" و"دانيال
رادكليف" .
 -5اخلوف من الأ�شجار
Hylophobia- fear ness of trees
الذين يعانون من الهايلوفوبيا يخافون ب�شكل غري منطقي من اخل�شب ,والغابات,والأ�شجار,ورمبا
كان ال�سبب يف ذلك �أفالم الرعب التي ت�شمل الغابات �أو الق�ص�ص اخلرافية �أثناء فرتة
الطفولة �إىل تدور �أحداثها يف �أر�ض الغابة ,وقد ي�صل الأمر للذي يعاين من هذا ال ُرهاب �إىل
اخلوف من جمرد التفكري يف اخل�شب .
 -6اخلوف من الثقوب
Trypophobia- fear ness of holes
الذين يعانون من ُرهاب الرتيبوفوبيا يخافون من الكائنات التي حتتوي �أج�سامها على الثقوب
ال�صغرية �أو ترتبط بها مثل حيوان الإ�سفنج �أو نحل الع�سل  ,وعلى الرغم من �أنه مل يتم
ت�سجيل هذا النوع من ال ُرهاب ر�سمي ًا �ضمن الأنواع الأخرى �إال �أنه يتم الإبالغ عن الألآف من
النا�س الذين يعانون من هذا اخلوف ,وترتاوح �أعرا�ض هذا املر�ض ما بني احلكة يف اجللد
�إىل الغثيان والذعر.
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إليكــنَّ فــي أعيادكن  ..أُماً
وزوجه سيدة وآنسه أجمل
التــهانــي وأطيـــب األماني
بالسعادة السرمدية .يكفيكنَّ
فخراً أيتها العظيمات أنكن
منجبـــات الـــرجال  ..أوليس
من فينا يا معشر الرجال من قد
أنــاخ برأسه يطلب دفئاً وحنــاناً
علـــى صدروكن في طــفولته
إبناً وفي رجولته زوجـــاً وأخــــاً.
لكــنَّ الفخر يــا أمـــهات
ونــســاء وأخـــوات الــرجــال
ولـــكــــنَّ مــنــــا االنحـــنـــاء
والـتبـجيــل يــا أعــــز مخلوقات
اهلل  .نبـــارك لـكــنَّ أعيادكن
ونتمنـى لكــن الســـعادة ومنا
المحبة الدائمة .

لـــو جـــــــــردنا املـــــــــرأة مــــــــن كــــــــل فضيلة لكــفــاها فــخراً أنــها متــثل شـــرف األمـــــــومة.

(جوبري)

األهـــــلـــــــي الـمصـرفـي

الكلمات المتقاطعة

�إعــــداد � /أبـــو �سامـــر

افـــــقــــيـــ ًا:

.1طباع و�أخالق – العندليب
 .2مقال مكتوب يف جريدة ا�ستنادا �إىل حتقيق �صحفي -عمله �أ�سيوية .
 .3من قطعت �أرنبة �أنفه – برهان
 .4حاجة وبغية – نطيل النظر �إليه .
 .5الفعل املا�ضي من فحيح – غايتي – �أحرف مت�شابه.
� .6أ�سد� -صوت املري�ض.
 .7الديك .
 .8ميدان – ذكي وفطن
 .9جاهل – عرق يف العنق
 .10للتعريف -حرير (مبعرثة)� -أ�شار
 .11خبيث الرائحة – من �أدى فري�ضة احلج .
 .12جواب – دولة �آ�سيويه
عــــ�صمـــوديــــــ ًا :
 .1ذكر النملة – من الألوان
 .2بئر عميقة -خ�ضرة تعلو املاء املزمن -نظري.
� .3شدة احلر – كتاب ي�سرد احلوادث اليومية خالل حقبة من الزمن.
 .4يهز– �شبيه – خا�صتنا .
 .5انتظر و�أترقب -م�ؤخرة العني .
 .6ن�صف يراع – حيوان بري -طاحون
 .7يلهب-عود بخور -نفاق .
� .8أ�شاهد – �أحرف مت�شابه� -سرت.
 .9من �أ�سماء ال�صقر -ظلم .
 .10من الزهور -ن�ضيء� -أحرف مت�شابهه
 .11هايا (مبعرثة)� -صحارى.
� .12ضرب الظهر ا�ستح�سانا – وبخ  -دلع
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للتواصل معنا
ي�سر �أ�سرة جملة الأهلي امل�صريف �أن تعلن للقراء
الكرام �أنه ميكنهم مرا�سلتنا عرب عنوان الربيد
الكرتوين اخلا�ص باملجلة العنوان التايل :
ahli.masrafi@nbyemen.com
�أو عرب �أرقام التلفون  /02-257454 :الفاك�س 257455 :
على �أن توجه جميع املرا�سالت با�سم رئي�س التحرير
هيئه التحرير
األهـــــلـــــــي الـمصـرفـي
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ahli.masrafi@nbyemen.com

nby.ho@y.net.ye

E-mail: nby.ho@y.net.ye
www.nbyemen.com

