الـعدد السابع والعـشرون
(أبريل  -يونيو  2014م)

جمل�س �إدار البنك الأهلي اليمني
يقر البيانات املالية لل�سنة املنتهية  31دي�سمرب 2013م
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األهـــــلـــــــي الـمصـرفـي

فــرع  14أكتــوبــر
يقيم حفالً تكريمياً بمناسبة األول من مايو (عيد العمال)

بح�ضور الأخ /نائب املدير العام ل�شئون الدوائر
امل�ساندة الدكتور /احمد علي بن �سنكر ومدير
دائرة الفروع الأخ /حم�سن ال�شبحي ومدير
فرع � 14أكتوبر �سعيد عو�ض باعباد والأخ/
�سامل كرامة التميمي مدير فرع املكال والأخ/
�سعيد فرج بن قبو�س مدير فرع ال�شحر �أقام
فرع � 14أكتوبر حف ًال تكرميي ًا مبنا�سبة عيد
العمال كرم فيه الأخوين � /سامل �سعيد حق�ص
والأخ /حمفوظ �سعيد باحمي�ش ،كما مت يف

نف�س الوقت تكرمي عدد من الأخوة املتقاعدين لقاء
ما قدموه يف خدمة للبنك الأهلي اليمني من جهد
وتفان وهم :
* عبداهلل احمد باحري�ش
* �شيخه حممد �سعيد باكثري
* علي عي�سى تاين غامن
* �سامل ال�شوق
* ح�سن باعلوي

* علي ال�سقاف
* عبداهلل باراجح
* �سعيد عثمان التميمي
* عو�ض بريك مبارك التميمي
* حممد �أحمد بن وبر
* �أمال اجلوهي
* علي ي�سلم بن عمرو
* ي�سلم �سليمان بارادم
* عو�ض لرو�س
ً
وقــد جــاء ذلك التكرمي تعبريا عن وفــاء �إدارة
البنك الأهلي اليمني ممثـ ًال بفــرعه حي � 14أكتوبر
ملا بذلــوه هوالء من حب وتفان يف �أداء مهامهم
يف خدمة البنك و قد ا�شتمل التكرمي على تقدمي
�شهادات تقديرية ومبالغ مالية .
الأهلي امل�صريف تبارك هدا التكرمي وتهنى جميع
املكرمني مبا ح�ضوا به .

نعم � ...إن اهلل قد هي�أ لنا مالذ ًا  ...وملا كان لنا
مالذ ًا فهذا يعني �شعورنا بالأمان واالطمئنان
وال�سكينة  ،وال يعني ذلك �أن نخلد �إىل الراحة
والك�سل ونلوذ بالتيه ون�سيان ما يجب علينا فعلة
لهذا املالذ � ...إذ ًا ما هو حق هذا املالذ علينا ؟
ً
يجب �أن نحافظ على هذا املالذ قوي ًا منيعا يف
وجه �أي اهتزاز �أو اندثار وذلك بالبناء والتقوية
من خالل تكري�س كل قوانا وجهودنا خلدمته
با�ستمرار  ،علينا �أن نهيئ قدراتنا على �إكت�ساب
املعرفة با�ستمرار وتطوير مداركنا وان جنعل من
هذا ال�صرح قادر ًا على البقاء واقف ًا �شاخم ًا وان
نعمل ونقدم كل ما يبقيه كذلك  ..وان نر�ضي
مرتاديه من العمالء وان نبا�شرهم بالرتحاب
ال�شديد ومبا ي�شعرهم ب�أنهم مل يخطئوا ولن
يندموا على اختيارهم التعامل معنا  ،وان نقدم
لهم اخلدمات وق�ضاء حاجاتهم فيما يطلبونه من
ت�صريف �أمورهم و�ش�ؤونهم التي �شرفونا بقدومهم
�إلينا  ،دون تربم الداءها وبروح متفانية دومنا
م�ضيعة لأوقاتهم  ...بذلك نحقق ملرفقنا ال�شهرة
وال�سمعة احل�سنة  ،ك ًال من موقعه .وان ال نتواكل
يف تقدمي اخلدمات  ،وعلينا �أن نكون جميع ًا
متمر�سني وملمني بفنون �أداء اخلدمة من خالل
التطلع وحب التعرف ال �أن نقتل الوقت بالكالم
والتجوال من طاوله �إىل �أخرى دومنا �سبب
وفقنا اهلل �إىل ما فيه خري مرفقنا الن بقاءنا
ببقائه وهكذا يجب �أن نفهم من دون مكابرة
�أو اتكال وركون �إىل ما يوفره لنا هذا املالذ من
مميزات ودخل ومكاف�آت دون �أن نكاف�أة باملقابل .
كل عام وانتم بخير  ..رمضان كريم
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فـي كلمته التي �ألقاها فـي االجتماع الدوري ال�سنوي للبنك الأهلي اليمني
محمد العامري :األرقام تعكس الدور التاريخي للبنك األهلي اليمني والثقة الراسخة التي يتمتع بها  ...وقدرته على التكيف مع املتغريات االقتصادية والسياسية

محمد العامري  :حقق البنك األهلي اليمني العديد من االنجازات يف مجال التطوير والتحديث

كمـا ت ــم ا�ستكمـال ك ــافة الإجراءات ويف ختام كلمته �أردف قائال:

الفتتـ ــاح ال ــفرع خالل ال�شهر القادم اليفوتني ونحن يف �أجواء عيد الوحدة
�إن �شاء اهلل .
املباركة �أن نرفع ا�صدق التهاين �إىل

اقر جمل�س �إدارة البنك الأهلي اليمني يف اجتماعه ال�سنوي املنعقد يف اخلام�س والع�شرين من مايو 2014م
بح�ضور جميع �أع�ضاءه ومب�شاركة الإدارة التنفيذية ومدقق احل�سابات اخلارجي ،البيانات املالية لل�سنة املنتهية
 31دي�سمرب 2013م واملدققة من قبل املراجع اخلارجي حل�سابات البنك ال�سادة  KPMGاليمن جمني و�شركاه،
وكدا الإطالع على نتيجة ن�شاط البنك خالل العام  2013م والتي جتلت بامل�ؤ�شرات التالية:
 ارتفاع موجودات البنك لتبلغ  139مليار ريال . ارتفاع ودائع العمالء لتبلغ  120.4مليار ريال. حتقيق �صايف �إرباح قبل ال�ضريبة بنحو 1.167مليون ريال .
من جانبه �ألقى الأ�ستاذ /حممد عبداهلل مقبل
العامري -رئي�س جمل�س الإدارة كلمته خالل
االجتماع جاء فيها :

ي�سرين نيابة عن الأخوة �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن
�أ�ضع بني �أيديكم التقرير ال�سنوي للبنك الأهلي
اليمني عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2013/12 /31م،
لقد �أظهرت امليزانية منو ًا متوا�ضع ًا يف بند الأرباح
ال�صافية حيث بلغ الربح بعد خ�صم كافة امل�صروفات
وال�ضرائب مبلغ  902مليون مقارنه مببلغ 2.5
مليار ريال عام 2012م وال�سبب الرئي�سي يف هذا
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االنخفا�ض يعود �إىل �صرف م�ستحقات مالية ملوظفي
البنك كانت م�ؤجلة منذ �سنوات �سابقة مت �صرفها
خالل عام 2013م �إ�ضافة �إىل �أن �سعر الفائدة
املتدين على �أوذن اخلزانة قد لعب دور ًا يف الو�صول
�إىل هذا النتيجة .رغم ذلك فقد ارتفعت املوجودات
من 127مليار ريال عام  2012م �إىل مبلغ 139
مليار ريال يف نهاية عام 2013م  ،كما ارتفعت ودائع
العمالء من  106مليار ريال عام 2012م �إىل مبلغ
 120مليار ريال يف نهاية 2013م .
كما �أ�شار الأ�ستاذ /حممد عبداهلل مقبل
العامري -رئي�س جمل�س الإدارة يف معر�ض كلمته

�أن هذه الأرقام تعك�س الدور التاريخي للبنك الأهلي
اليمني والثقة الرا�سخة التي يتمتع بها وقدرته على
التكيف مع املتغريات االقت�صادية وال�سيا�سية .

فخامة الأخ الرئي�س امل�شري /
هذا وقد �أكد الأ�ستاذ  /حممد عبدربه من�صور هادي وكذلك �إىل
عبداهلل مقبل العامري -رئي�س دولة الأخ رئي�س الوزراء حممد �سامل
جمل�س الإدارة �أن هذه الإجنازات با�سندوة ومعايل الأخ وزير املالية

ما كانت لتتحقق لوال التفاهم والتعاون ومعايل حمافظ البنك املركزي اليمني
الكبري بني جمل�س الإدارة والإدارة واىل عمالء البنك الأهلي اليمني .
التنفيذية واملوظفني الذين نكن لهم
خال�ص التقدير .

و �أ�شار بانه قد مت حتقيق العديد من االجنازات يف
جمال التطوير والتحديث حيث مت التوا�صل مع عدد
من �شركات الأنظمة لتقدمي عرو�ضها ومت حتليل
وتقييم تلك العرو�ض من قبل ال�شركة اال�ست�شارية
ورفع ـ ــت الن ــتائج �إل ــى اللجنـ ــة العليا للمناق�صات
واملزايدات لإقرار ال�شركة الفائزة كما مت االنتهاء من
و�ضع الأدلة وال�سيا�سات والهيكل التنظيمي للبنك من
قبل اال�ست�شاريني وفق �أحدث الأ�ساليب امل�صرفية .
ويف جمال العمل امل�صريف الإ�سالمي ي�ضع البنك
الأهلي حالي ًا اللم�سات الأخرية الفتتاح فرع املعامالت
الإ�سالمية يف العا�صمة �صنعاء  ،وقد متت اال�ستعانة
بالــم�ؤ�س�سة الإ�ســالمية للــتنميــة (حدة ) حيث
كان لها دور ًا �أ�سا�سيا يف �إعداد ومراجعة املنتجات
اخلا�صة باملعامالت الإ�سالمية وتدريب املوظفني ،
األهـــــلـــــــي الـمصـرفـي
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نشاط مركز التدريب والتأهيل املصريف
يف �سياق خطة املركز الت�أهيليه لتدريب كوادر ال�صف الثاين يف
البنك فقد نفذ املركز خالل �شهر ابريل -مايو 2014م خططه
ح�سبما هو وارد �أدناه -:
*( )6دورات يف �صنعاء �أقامها معهد حمافظة �شبوة �شارك فيها عدد ()2
الدرا�سات امل�صرفية ح�ضرها ( )10من موظفي الفرع .
متدربني .
* ( )4دورات يف عدن �أقيمت من على هام�ش الدورات التدريبية
لت�أهيل ال�صف الثاين
قبل كل من معهد الدرا�سات امل�صرفية
واملعد الوطني للعلوم الإدارية ومركز
التدريب والت�أهيل امل�صريف و�شارك يف ختام الدورة التدريبية لإعداد
فيها ( )22متدرب من خمتلف فروع كوارد ال�صف الثاين التي �أقامها
مركز التدريب والت�أهيل يف البنك
البنك .
* دورة واحدة ( )1يف �سيئون �أقيمت الأهلي اليمني قامت األخت  /مجيلة
من قبل فرع البنك املركزي ب�سيئون الدرواني (رئيس قسم السلفيات
�شارك فيها ( )5متدربني من خمتلف واالئتمان) فرع تعز مببادرة تطوعية
قدمت خاللها ت�صور ًا خمت�صر ًا على
فروع البنك .
* دورة واحدة (ا) �أقامها فرع البنك �شكل دورة بعنوان (العمل اجلماعي
املركزي يف حمافظة احلديدة �شارك ثقافة نحتاج �إليها ) تخللها جمله من
املفاهيم التي ت�ضمنتها مو�ضوع الدورة
فيها عدد ( )1من موظفي البنك .
* دورة واحدة (� )1أقامها معهد وهي كالأتي -:
الدرا�سات امل�صرفية يف مديرية عتق  -املفهوم العام والفرق بني اجلماعة
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وفريق العمل
 وجهة نظر الدين يف العمل اجلماعي مفهوم متى حتتاج مل�شاركة الآخرينوالعمل �ضمن فريق؟
 عنا�صر فريق العمل الناجح �أ�س�س �إدارة فريق العمل الهدف من �إدارة فريق العمل �أ�س�س �إدارة الفريق للو�صول �إىلالنجاح
 �أخطاء �إدارة فريق العملكمـ ــا تخللت املبــادرة ع ــر�ض �أمثلة
من ال ـ ـ ــواقع وا�ستـ ــخدام ع ـ ــرو�ض
(الداته �شو ) و(فيديو وثائقي )
يبني روح الفريق الواحد �إ�ضافة �إىل
م�شاركه املوظفني الفعالة بتمثيل �أدوار
خمتلفة تو�ضح فوائد العمل �ضمن
الفريق ال واحد .
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نظم احتاد امل�صارف العربية بالتعاون مع الدخل ويتيح مزيد من فر�ص العمل  ،لذلك
البنك املركزي امل�صري واحتاد بنوك م�صر �أ�صبح �ضروري ًا عدم �إغفال دور هذا القطاع
واالحتاد العربي للمن�ش�آت ال�صغرية منتدىً يف حتقيق التنمية .
م�صرفيا عربي ًا حول مو�ضوع امل�شروعات
ال�صغرية واملتو�سطة  :ر�ؤية م�ستقبلية هذا وقد تناول املنتدى بحث موا�ضيع هامه
للتنمية امل�ستدامة يف الوطن العربي وهادفة تتلخ�ص يف الأتي -:
يف مدينه �شرم ال�شيخ بجمهورية م�صر
العربية خالل الفرتة من  29-27مار�س  -نحو تهيئة بيئة منا�سبة لتنمية
 ، 2014مب�شاركة �أكرث من ( )160م�شارك ًا امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة يف الوطن
من كبار ال�شخ�صيات امل�صرفية من ( )12العربي .
 ا�سرتاجتيات املنظمات املحليةدولة .
والإقليمية والدولية يف دعم امل�شروعات
وقد كان للبنك الأهلي اليمني ح�ضور ًا ال�صغرية واملتو�سطة .
يف ذلك املنتدى ممث ًال بالأخ /مروان على  -دور القطاع امل�صريف وال�صناديق و�شركات
الكردمي (رئي�س ق�سم االئتمان التجاري �ضمان املخاطر يف متويل ودعم امل�شروعات
بدائرة االئتمان)  ،وت�أتي م�شاركة البنك ال�صغرية واملتو�سطة.
الأهلي امل�صريف انطالق ًا من توجه البنك  -الأدوات غري التقليدية يف تنمية
الأهلي لإدخال مثل هذا النوع من التمويل وتطوير امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة.
�ضمن حمفظته االئتمانية ،حيث تعترب  -امل�شروعات املتناهية ال�صغر ودورها يف
امل�شروعات متناهية ال�صغر �إحدى �أدوات التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
التنمية االقت�صادية واالجتماعية  ،كما  -نحو ر�ؤية عربية �شامله للتنمية
�أنها تعد �آلية هامة لإدماج الراغبني يف امل�ستدامة يف الوطن العربي .
االن�ضمام ملجتمع �أ�صحاب امل�شروعات ومبا
يحقق العدالة االجتماعية ويزيد من
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ظاهرة الكتابة على الأوراق النقدية
يحلو للبع�ض �أن َي ُخ ُطوا على �أوراق
النقد املتداولة ما جتود به قريحتهم
من خواطر وما يعتمل بني حنايا
�ضلوعهم من �آهات ...هذا يفرغ بقلمه
على ورقة املائة ريال خلجات قلبه
بيت ًا من ال�شعر يجده �سبي ًال للتخاطب
مع �صبية �أنكرته ،ومعزز ًا ما يكابد
من �آالم النف�س واجل�سد بر�سم قلب
يخرتقه "�سهم كيوبيد" ال�شهري! و�آخر
يندب حظه ون�صيبه مودع ًا �ألف ريال
بكتابة عبارات تعرب عن حرقته و�أ�سفه
لفراقه جيبه الدافئ ،ولكن على �أمل
�أن يلتقيه ثانية ...ولرمبا "وداع �أن
ال تالقيا "...حين ًا �آخر! وثالث ،من
هواة الت�أريخ يدون تاريخ و�صول املبلغ
ملحفظته وتاريخ مغادرته ،وبني هذا
وذاك ير�سم خطوط طول وعر�ض مع
مفردات ع�صيـة على التف�سري .ورابع
ومن باب امليوعة واخل�سة يجد ارتياحا
بكتابة كلمات بذيئة فيها قدح و�شتم
للآخرين ب�سبب بريقهم وملعانهم وذلك
ت�شفي ًا وح�سد ًا وغريه .وخام�س ،ومن
باب التوفري و�ضبط النفقات ،يرى من
الأي�سر �أن يقيد على ورقة النقد التي
بني يديه متطلبات بيته من الب�صل
والبقدون�س والبطاط والدجاج وانتهاء
بنفقات احلالقة واملوا�صالت !....
ل�سنا نعلم �إن كانت هذه املمار�سات
جتيء تنفي�س ًا و�إ�شباع ًا لرغبات دفينة
�أم بدافع الالمباالة وعدم الوعي� ،إال
�أنها على �أي حال جت�سد حالة مر�ضية
تقت�ضي �إجراءات عالجية �سريعة� ،إذ ال
يجوز بحال من الأحوال �أن يقول قائل
"هذا مايل �أفعل به ما �أ�شاء" متجاه ًال
انها ورقة نقد للتداول بكل ما حتمل
هذه الكلمة من مدلوالت ،بالإ�ضافة �إىل
كونها وثيقة تاريخية نعتقد �أن القلة
القليلة من النا�س تفهم وت�ستوعب ما
حتمله من عرب ومعانٍ �سامية.
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وملا كانت الأمة التي تتنا�سى ما�ضيها
وح�ضارتها وال تذكره مثل الرجل الذي
يفقد ذاكرته ،فقد جاءت الإ�صدارات
النقدية بفئاتها املختلفة والتي تناولت
البع�ض منها �صور لأثار وتاريخ الوطن
و�صورة لبيوت اهلل امل�ساجد مثال فئة
 250ريال ( جامع ال�صالح) ما يحز يف
النف�س ونحن نتعامل مع عملتنا النقدية
الوطنية مبثل تلك املمار�سات اخلاطئة
 ،ذلك �أننا ال منيل �إىل ما يذهب �إليه
البع�ض يف تعليل هذه الظاهرة اخلطرية
على �أنها �ضرب ًا من الت�سلية والتنكيت! ..
و�أمام هذه احلقائق واملظاهر التي
جدير القيام
نقف عليها �شهود ًا فانه
ٌ
بحملة توعية و�إر�شاد وحتذير...
نرتك للمعنيني يف وزارة املالية والبنك
املركزي ب�شكل خا�ص حتديد �آلياتها
وطرق تنفيذها مب�ؤازرة الإعالم املرئي
واملطبوع يف ن�شر وتوعية املواطنني
بان اﻟﻌﻤﻠﺔ الوطنية وﻣﻨﻬﺎ ا�ﻷ وراق
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻤﺗﺜﻞ �إﺣﺪى ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻤﻟﻮاﻃﻨﺔ
ﻳﺠﺐ اﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﺠﻟﻤﻴﻊ
واﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ا�ﻹ �ﺳﺎءة �إﻟﻴﻬﺎ كون
ا�ﻹ �ﺳﺎءة �إﻰﻟ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻳ�ﺸﻜﻞ
ﻣ�ﺴﺎ�س ًا ب�سيادة اﻟﺒﻼد و�أن كلفة ﻃﺒﺎﻋﺔ
ا�ﻷ وراق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ كل فئات
املجتمع ب�أ�سره وﻳﻘﻊ خمال�صتها ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ
ا�ﻷﺟﻨﺒﻴﺔ و�أن اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻤﻟ�ﺴﻨﺪة ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ
ﻻ ﺗﺘﻤﺎ�ﺷﻰ وا�ﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ك�سند وكو�سيلة
ﻟﻠﺘﻌﺒﺮﻴ.
ولن�ستفيد من جتارب ممن �سبقونا على
م�ستوى الوطن العربي �أمثال دول اخلليج
ولنقف برهة نت�أمل تلك املفارقات
املحزنة كيف نتعامل مع عملتنا الورقية
الوطنية وبرمزية العملة وقيمتها
االقت�صادية واالجتماعية ؟ وكيف
نتعامل مع العمالت الأجنبية الأخرى ؟
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البنك الأهلي اليمني الرائد يف اخلدمة امل�صرفية من بني البنوك
يف اجلمهورية اليمنية من حيث دقة النظام امل�صريف واخلدمات
والت�سهيالت املمتازة
تعترب �شركة العمقي واخوانه لل�صرافة من ال�شركات املرموقة
يف جمال ال�صرافة حيث بلغ عدد فروعهم يف عموم اجلمهورية
اليمنية حوايل ( )93فرع ًا وحوايل ( )300وكي ًال يف الداخل
واخلارج� ،إ�ضافة �إىل ماميتلكونه من �شركات جتارية يف جماالت
�صناعة الفيربجال�س ل�صناعة القوارب وجمال الأ�سماك
والإحياء البحرية والكرفانات والبيوت اجلاهزة .
وهذا �أن دل على �شي فانه يدل على ح�صافة يف الإدارة
والعالقات التجارية املميزة وال�سمعة اجليدة التي
يتمتعون بها يف معامالتهم املختلفة  .كما �أنهم يعتربون
من كبار عمالء البنك الأهلي فرع ال�شحر ويتمتعون
بعالقات م�صرفية ممتازة وملتزمة مع فرعنا املذكور
ويعتربون من العمالء املميزون لدى البنك الأهلي
اليمني .
وقد توجهت الأهلي امل�صريف وعرب مدير فرعنا بال�شحر
الأخ� /سعيد فرج بن قبو�س ب�إجراء اللقاء ال�صحفي
التايل مع الأخ /حممد �صالح عبداهلل العمقي املدير
العام ل�شركة العمقي واخوانه لل�صرافة يف مديرية
ال�شحر حمافظة ح�ضرموت والذي �أجاب عليها م�شكور ًا
مبايلي . -:
�س� /1أخ حممد لو �سمحتم �إعطاءنا نبذة خمت�صرة
عن �شخ�صيتكم الكرمية وكذا ن�شاطكم التجاري يف
املديرية ؟
ج� /1أوال بادي ذي بدء ال ي�سعنا �إال �أن نتقدم ب�شكرنا
وتقديرنا للبنك الأهلي اليمني �إدارة وموظفني هذا
البنك الذي يعترب الرائد يف اخلدمة امل�صرفية من بني
البنوك يف اجلمهورية اليمنية من حيث دقة النظام
امل�صريف واخلدمات والت�سهيالت املمتازة التي يقدمها
لعمالئه املميزين .
�أما بخ�صو�ص �س�ؤالكم عن ن�شاط �شركة العمقي
واخوانه التجارية يف مديرية ال�شحر  ..فنحن بد�أنا
ن�شاطنا بت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة العمقي واخوانه لل�صرافة
عام 1990م كم�ؤ�س�سة فردية بفرع وحيد يف ال�شحر
و�أي�ضا بد�أنا ن�شاط جتاري يف جمال الأ�سماك وت�صدير
زعانف �سمك القر�ش وب�إمياننا بان �صدق املعاملة هو
�أ�سا�س جناح كل عمل فقد ا�ستطعنا تو�سيع م�ؤ�س�سة
العمقي واخوانه لل�صرافة وذلك بافتتاح مزيد من
الفروع داخل حمافظة ح�ضرموت ويف عموم حمافظات
اجلمهورية تقريبا حتى و�صلت فروعنا �إىل �أكرث من
( )93فرعا ووكال داخليني وخارجيني بلغ �أكرث من
( )300وكيل داخل البالد ويف �أنحاء العامل العربي
وقد �أن�شانا جمموعة مكونه هي-:
* �شركة العمقي واخوانه لل�صرافة
* م�صنع امل�شقا�ص للفبريجال�س متخ�ص�صة يف قوارب
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حممد صاحل عبداهلل العمقي
مدير عام شركة العمقي

ال�صيد
* �شركة العمقي للكرفانات والبيوت اجلاهزة
وكل ذلك بتوفيق من اهلل وبف�ضل جهود الإدارة
الطموحة واحلمد هلل على ذلك .
�س /2كم هي فرتة تعاملكم مع البنك الأهلي اليمني
فرع ال�شحر ؟
ج /2بد�أنا التعامل مع البنك الأهلي اليمني عام
1990م مع بداية ت�أ�سي�س ال�شركة وكان �أول بنك
نتعامل معه والوحيد يف ذلك الوقت من خالله متكنا
من ممار�سة ن�شاطاتنا التجارية املختلفة اخلا�صة
ب�شركتنا وجمموعتنا ب�شكل عام .
�س /3ما هي امليزات يا ترى التي جعلتكم تتعاملون مع
فرع ال�شحر وكيف هي م�ستوى اخلدمات التي يقدمونها
لكم ومدى ر�ضاكم بها ؟ وهل لديكم مقرتحات يف
حت�سينها ؟
ج /3البنك الأهلي اليمني يقدم ملجموعتنا خدمات
م�صرفية راقية وت�سهيالت ممتازة وتعاون غري حمدود
والذي جعلنا نكن لهم االحرتام والتقدير وبخ�صو�ص
االقرتاحات نتمنى من �إدارة البنك الأهلي العمل
على �إدخال نظام احلا�سوب واخلدمة االلكرتونية يف
تعامالت البنك ون�شاطه والذي �سي�ضيف دفعة �إ�ضافية
وت�سهي ًال يف معامالته مع جميع عمالءه .
�س /4كيف تقيمون �أداء الفرع وكذا موقع الفرع ؟ وما
هو تقييميكم لتلبية طلباتكم االئتمانية �إن وجدت
ومدى ا�ستفادتكم من تلك الت�سهيالت ؟
ج /4كما ا�شرنا من �سابق فان البنك الأهلي اليمني هو
�أول بنك تعاملنا معه ومازال الأول بالن�سبة لنا  ،يقدم
لنا كافة �أنواع الت�سهيالت لن�شاط جمموعتنا مما يدل
على حر�صه على عمالءه والعمل على تقدمي الأف�ضل
لهم والأح�سن يف جمال اخلدمات امل�صرفية التي متيز
بها البنك الأهلي اليمني � .أما موقع البنك فهو يف
اعتقادنا منا�سب ولي�س ببعيد عن مركز ن�شاط املدينة .
يف اخلتام تتمنى لكم �شركة العمقي واخوانه لل�صرافة
مزيد ًا من التقدم والنجاح يف م�سرية عملكم امللئيه
باالجنازات .
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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

ح�ساب جممد

Blocked Account

-2

ح�ساب ر�أ�س املال

Capital Account

-3

ح�ساب العمولة

-4

ح�سابات نظامية

Contra Accounts

-5

ح�ساب الإهالك

Depreciation Account

-6

ح�ساب الأرباح واخل�سائر

-7

القيمة املطلقة

Absolute Value

-8

فائدة جممعه

Accrued Interest

-9

تراكم

-10

تراكم الدين (تنطق (دت)

-11

تعديل /ت�سوية

-12

ر�صيد حقيقي

-13

تفوي�ض �أو توكيل

-14

مراجع ح�سابات

-15

تقرير املراجع

-16

ديون ميتة �أو رديئة تنطق (ديت�س)

-17

ح�ساب االيردادت وامل�صروفات

10

Commission Account

Profit and Loss Account

Accumulation
Accumulation of debt
Adjustment
Actual Balance
Power of Attorney
Auditor
Auditor’s Report
Bad debts
Income and Expenditure Account
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ا�ستطالع فرع العيدرو�س ..

ا�ستمرار ملا بد�أته جملة الأهلي امل�صريف يف �سياق
نزولها اال�ستطالعي �إىل فروع البنك الأهلي اليمني
 ،كان ا�ستطالعنا لهذا العدد هو فرع العيدرو�س
والذي طالته هو الأخر يد الإ�صالحات و�إعادة
الت�أهيل التي تقوم بها الإدارة العامة ملختلف فروع
البنك الأهلي اليمني ان�سجام ًا مع عملية �إعادة
الهيكلة وا�ستكمال عملية التطوير والتحديث
و�إدخال النظام البنكي املتكامل .
ويف معر�ض �أ�سئلتنا ملدير الفرع الأخ /ع�صام حممد �صالح من خالل ما
طرحناه عليه وكذا �إجاباته والتي من خاللها �أو�ضح كثري ًا من النقاط
واخلطط امل�ستقبلية لتح�سني الأداء والعمل على جذب و�إغراء عمالء
الفرع لتتو�سع معامالتهم مع البنك.
�أخ ع�صام /يف بدء لقاءنا نتقدم �إليكم بالتهنئة احلارة لتوليكم من�صب
مدير فرع العيدرو�س وذلك للمرة الثانية �شاكرين تفاعلكم معنا من
خالل الإجابة على �أ�سئلتنا املطروحه -:
�س /1لقد توليتم �إدارة الفرع يف مرحلة �سابقة وها �أنتم
تتقلدون �إدارته للمرة الثانية  ..بر�أيكم ويف ظل �إعادة
ت�أهيل الفرع و�إ�ضفاء اللم�سات اجلمالية والتق�سيمات
للأق�سام والوحدات فيه هل وجدمت �أي تغري خالل فرتتكم
ال�سابقة واحلالية من حيث :
 مدى ارتياح الزبائن وقدرتهم على التحرك يف �ساحة الفرع للح�صولعلى اخلدمات التي يطلبونها .
 مدى قدرة املوظفني على التعامل مع العمالء والقيامبواجباتهم يف تقدمي اخلدمة املنا�سبة وبال�سرعة املطلوبة
لهوالء العمالء
 هل ثمة خدمات جديدة مقدمه ؟ج� 1/أوال �أتقدم بال�شكر اجلزيل �إىل القائمني على جملة الأهلي
امل�صريف  ،كما �أعرب عن �إعجابي مبا و�صلت �إليه املجلة �سواء مبا حتتويه
من موا�ضيع �أو من حيث �إخراجها الفني  .و�أحي قيامها بتلم�س �أو�ضاع
الفروع وزياراتها التي تقوم بها وكذا املقابالت التي جتريها مع مدراء
الفروع .
وفيما يتعلق بال�س�ؤال الأول  :نعم �إنها املرة الثانية التي �أتويل فيها قيادة
فرع العيدرو�س ويف ظل �إعادة ت�أهيله من حيث التو�سعة واللم�سات
اجلمالية التي �أزدان بها الفرع وهذا يح�سب للإدارة العليا للبنك حيث
�أنها يف ذلك تك�سب ثقة الزبائن ب�أن البنك حري�ص عن ممتلكاته ويعمل
على ت�أهيلها وتطويرها وبالتايل تعطي االنطباع عن مقدرة البنك ومتانة
مركزه املايل وقدرته على التطوير امل�ستمر .
زد على ذلك ب�أن هذا الت�أهيل قد �أتاح للزبائن القدرة على التحرك
ومعرفة الق�سم الذي �سيتعاملون معه مبا�شرة ويتجهون �إليه ر�أ�س ًا كما
�أدى �إىل ارتياح املوظفني من خالل قدرتهم على �إدارة اخلدمات مبا�شرة
و�سهولة تامة
�س /2ما هي خططكم االنيه وامل�ستقبلية يف احلفاظ على ما
لديكم من زبائن ؟ ومدى �إمكانية جذب املزيد منهم ؟
ج 2/فيما يتعلق بخططنا الآنية وامل�ستقبلية يف احلفاظ على ما لدينا
من زبائن ومدى �إمكانياتنا جلذب املزيد منهم.
ف�إننا ال ن�ألو جهد ًا يف �سبيل ا�ستقبالهم �إ�ستقبا ًال يليق بهم ودائم ًا ما
يتم النزول �إليهم يف حمال �أعمالهم وحماوالتنا الوقوف على طلباتهم
من اخلدمات �أو �أية ت�سهيالت يرغبون �أن نقدمها لهم ونتوا�صل معهم
با�ستمرار .
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�إال �أن ما نقوم به بحاجه �إىل تعزيز وتفعيل دور الدوائر يف الإدارة
العامة فيما نتقدم به من طلبات هوالء الزبائن والتي تزكى من قبلنا
و�سرعة الرد عليها للإيفاء باخلدمات املطلوبة من هوالء الزبائن و�أن
نخفف تلك الدوائر من الإجراءات الروتينية التي تتخلل �أدائها يف بع�ض
الأحيان وان تقوم ب�إعداد خطوات تنظيمية للعمل باال�شرتاك مع مدراء
الفروع وتلم�س �أرائهم ومبا يح�سن اخلدمات التي يرغب بها العمالء
وو�ضع احللول املالئمة التي تعمل على اجتذاب الزبائن للتعامل مع
البنك الأهلي وفروعه ومبا ال يبخ�س البنك حقه يف دقة �إدارة حمفظته
االئتمانية وفق ًا والقوانني والأنظمة املالية العاملية واملحلية .
�س /3مدى عالقاتكم بالإدارة العليا وكذا جتاوبها مع
ما تخططون له وكذا مع مقرتحاتكم لتح�سني الأداء �أو
ا�ستنباط خدمات جديدة جلذب العمالء بالتعامل معكم ؟
ج 3/فيما تعلق بهذا ال�س�ؤال اعتقد �أن اجلزء الأكرب منه قد متت
الإجابة عليه �ضمن ًا يف جوابنا على ال�س�ؤال الثاين .
�س /4ما ر�أيكم يف خطط الإدارة العامة لت�أهيل كوادر ال�صف
الثاين ؟ وهل يف تلك الدورات التاهيلية التي تقيمها الإدارة
عرب مركز التدريب والت�أهيل امل�صريف التابع للبنك قد �أتت
�أوكلها وظهر �أثرها على م�ستويات املوظفني ومبا ي�شري �إىل
ا�ستفادتهم منها من خالل ت�أديتهم لعملهم ومبا يعزز ثقتهم
ب�أنف�سهم وجت�سيد روح املبادرة واالعتماد على النف�س والقدرة
على الت�صرف ومواجهة املواقف الطارئة يف العمل والقدرة
على التخاطب واقناع الزبون كل من موقعه ووظيفتيه ؟
ج� 4/أن ما تقوم به الإدارة من خالل خططها الت�أهيلية لإعداد كوادر
ال�صف الثاين عم ًال ي�ستحق التقدير �إال انه يفتقر �إىل اخلطط املمنهجة
والتي يجب �أن حتتوي على منهج درا�سي متكامل يعني بال�ش�أن امل�صريف
ويتم �إعدادها من قبل جلنة من اخلربات والكوادر امل�ؤهلة وامل�شهود لها
على �أن يت�ضمن هذا املنهج ما يلي -:
�أ� -إكت�ساب املتدربني مهارات عملية تعزز �إطالعهم ومعرفتهم مباهيه
العمل امل�صريف كعلم وفن .
ب� -إك�سابهم مهارات لكيفية التعامل والتخاطب مع مرتادي البنك
�إ�ضافة اىل تعزيز �إملامهم باللغة االجنليزية .
ج -مقدرتهم على تقدمي الن�صح والإر�شادات لزبائن الفرع والتي تتوافق
مع ا�ستف�ساراتهم املقدمة .
د -مكاف�أة املربزين بعد �إجراء امتحانات تقوم بها جلنة كفوه من
�أ�صحاب اخلربة يف البنك �سواء على �شكل حافز مادي رمزي �أو ترفيع
يف امل�ستوى الوظيفي  .على �أن ي�سري ذلك على الت�أهيل اخلارجي فيما
يتعلق بامللتحقني باملعاهد واجلامعات خارج البنك .
يف الأخري �أمتنى للبنك الأهلي اليمني التقدم واالزدهار وان يتعامل مع
اخلربات التي كان لها الف�ضل يف و�صول البنك �إىل ما و�صل �إليه مبا
ي�ستحقونه من تقدير .
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برعاية البنك الأهلي اليمني
النسخة الحادية عشرة لبطولة كأس الرئيس الرمضانية
لكرة القدم الخماسية تدشن بإجراء القرعة بين الفرق المتنافسة

فريق ال�شرطه الفائز بكا�س البطولة العام املا�ضي (الن�سخة العا�شرة)

جرى يوم اخلمي�س املا�ضي املوافق /6 /12
2014م يف مقر البنك الأهلي اليمني �سحب
قرعة الن�سخة احلادية ع�شرة لبطولة
ك�أ�س الرئي�س لكرة القدم اخلما�سية والتي
تقام برعاية وتنظيم البنك الأهلي اليمني
وبالتن�سيق مع فرع احتاد كرة القدم ومكتب
ال�شباب والريا�ضة يف عدن والتي ي�شارك
فيها ( )16فريق ًا ميثل عدد ًا من امل�ؤ�س�سات
وال�شركات يف القطاعني احلكومي واخلا�ص.
وبد�أت �إجراءات القرعة بافتتاح د .احمد
علي عمر بن �سنكر م�شرف البطولة باب
النقا�ش ملندوبي الفرق امل�شاركة فيما �إذا
كان هناك ثمة مالحظات لديهم �أو �أية
اعرتا�ضات حول الالئحة املنظمة للبطولة،
والتي على �إثرها تقدم مندوب فريقي احتاد
ال�شرطة الأخ /نور الدين عبد الغني بطلب
تغيري �سن امل�شاركني من ( )35عام ًا �إىل ()40
عام ًا وقد خ�ضع ذلك املقرتح للت�صويت ومتت
املوافقة عليه .
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وقد مت ا�ستبعاد فريق �شركة احلديد
وال�صلب لتغ ّيب مندوب الفريق عن
اجلل�سة وا�ستبداله بفريق هيئة امل�ساحة
اجليولوجية‘ وو�ضع فريق م�ؤ�س�سة املياه
احتياطي ًا يف حال ان�سحاب �أي من الفرق
امل�شاركة حالي ًا
وقد نوه د .احمد �سنكر �إىل �أن الهدف من
البطولة لي�س الفوز وح�سب و�إمنا نوع ًا من
�إتاحه الفر�ص �أمام من عزفوا عن ارتياد
املالعب من النجوم الكروية املخ�ضرمة
للعودة �إليها من جديد كما �أنها تهدف �أي
البطولة �إىل خلق �أجواء من املودة واملحبة
وتعزيز �أوا�صر ال�صداقة والزمالة بني
النجوم ال�صاعدة واملخ�ضرمة �إ�ضافة �إىل
ما ت�ضمنته من ال�شعور
املجموعات
بالأجــــواء والنـــفحات
الروحــــانية لل�شـــهـــر
املجموعة الأوىل
الف�ضيل .
كما نوه �إىل �أن قوانيني
املجموعة الثانية
اللعــبة قـــــد تغيـــرت
املجموعة الثالثة
ولــــم تـــقتـــ�صر عــلى
االعتــرا�ضــات املقـــدمة
املجموعة الرابعة
من الفرق امل�شاركة بل
انه قد مت تكليف مدير
البطولة مبتابعة املحظورات يف البطولة
وحتديد ًا فيما يخ�ص االزدواجية .
وقد حدد د� .سنكر يوم اخلمي�س

2014/6/19م لكافة الفرق ت�سليم
ك�شوفاتهم النهائية وما مل يتم ذلك ف�سوف
يعترب الفريق املت�أخر فريق ًا من�سحب ًا و�سيتم
�إ�ستبداله.
وكانت نتائج �سحب القرعة كما يلي بعد
�أن جرى تق�سيم الفرق امل�شاركة �إىل �أربعه
جمموعات كالتايل -:
الفرق امل�شاركة
م�صايف عدن ،جامعة عدن ،مطار عدن  ،البنك
الأهلي اليمني
ال�سراري� ،شركة مواين عدن ،مكتب الأ�شغال
العامة ،بنك اليمن والكويت
جمموعة العي�سي ،الرتبية والتعليم  ،مكتب
ال�صحة ،قوات الأمن اخلا�صة
احتاد ال�شرطة  ،امل�ؤ�س�سة العامة للكهرباء ،هيئة
امل�ساحة اجليولوجية ،مكتب الأوقاف بعدن

هذا وقد حدد يوم الثاين من �شهر رم�ضان
املبارك موعد ًا لإجراء املباريات يف ال�صالة
الريا�ضية املغلقة يف ال�شيخ عثمان.
األهـــــلـــــــي الـمصـرفـي

كأس اللنب والضمائر املائية!

يحكى �أنه حدثت جماعة بقرية فطلب الوايل من �أهل
القرية طلب ًا غريب ًا يف حماولة منه ملواجهة خطر القحط
واجلوع ,و�أخربهم ب�أنه �سي�ضع قِ در ًا كبري ًا يف و�سط
القرية و�أن على كل رجل وامر�أة �أن ي�سكب يف القِدر كوب ًا
من اللنب ,ب�شرط �أن ي�سكب كل منهم الكوب لوحده دون �أن
ي�شاهده �أحد .هرع النا�س لتلبية طلب الوايل ,حيث قام
كل منهم بالتخفي بالليل و�سكب كوب اللنب .ويف ال�صباح
فتح الوايل القدر ,وماذا �شاهد؟!
�شاهد القدر وقد امتلأ باملاء !

�أين اللنب؟!

وملاذا و�ضع كل واحد من الرعية املاء بد ًال من اللنب؟
لقد حدّ ث كل واحد من الرعية نف�سه قائ ًال "�:إذا و�ضعت
كوب ًا واحد ًا من املاء فلن ي�ؤثر ذلك على كمية اللنب
الكبرية التي �سي�ضعها �أهل القرية" ,وكل منهم اعتمد على
غريه ,وفكر بالطريقة نف�سها ,وظن �أنه هو الوحيد الذي
ماء بد ًال من اللنب .والنتيجة بالطبع �أن اجلوع
�سكب ً
انت�شر يف تلك القرية ومات كثريون.

هم�سة:

عرف علماء النف�س والأع�صاب والعلوم الإن�سانية ال�ضمري
ّ
على �أنه وظيفة من وظائف الدماغ لدى الإن�سان ,تقوم
املوجه من قبل
بت�سهيل الإيثار املتبادل� ,أو �أنه ال�سلوك ّ
الفرد مل�ساعدة الآخرين يف �أداء وظائفهم واحتياجاتهم
دون توقع �أي مكاف�أة .وال�ضمري يندثر عندما يغرق
الإن�سان يف الظلمات والتكرب والغرور وعندما تعلو
"الأنا" عليه ,لي�صبح �صوت ال�ضمري �ضئي ًال فيختفي
العطف االجتماعي والإح�سا�س بالآخرين .يقول جو�ش
بيلنغ�س ":املنطق يقودنا للأخطاء لكن ال�ضمري ال يفعل
ذلك �أبدا" .وهناك مثل �صيني طريف يقول ":من ي�ضحي
ب�ضمريه من �أجل �أحالمه كمن يحرق �صورة جميلة

األهـــــلـــــــي الـمصـرفـي

من �أجل الرماد� .أما جيم�س كالرك (عامل الفيزياء
الربيطانى) فقد قال ":لو �أراد الرجل �أن يكون �شجاع ًا
فليقم مبطاوعة �ضمريه" .و�أ�ضاف �ستاني�سالو�س كلمة
تنويرية رائعة ":ال�ضمري هو ال�صديق الذي يحذرنا
قبل �أن يحاكمنا القا�ضي" .و نابليون عاهد نف�سه قائ ًال:
"تنتهي �سيادتي حني يبد�أ �ضمريي بالعمل" .وحتى �ألربت
�آين�شتاين علّق �ساخراً " :ال تقم �أبد ًا ب�شيء يخالف
�ضمريك و�إن طلبته منك احلكومة!" .و من ن�ص �إحدى
امل�سرحيات ":ال�ضمري املذنب يجعل النا�س جبناء".

عزيزي املوظف :
 عندما ال تخل�ص نيتك يف �شيء تعمله ظن ًا منك �أنالآخرين قد �أخل�صوا نيتهم و�أن ذلك لن ي�ؤثر على �سري
العمل ،ف�أنت متلأ القدور باملاء.
 بناء الأوطان م�س�ؤولية ت�ضامنية ,فال تكف نف�سك عنالإ�سهام بفاعلية و�إتقان و�إخال�ص و"�ضمري".
 �صاحب ال�ضمري امل�ست�أن�س باهلل واملدرك �أهمية"الرقابة الذاتية" هو يف احلقيقة �صاحب ر�سالة وهمة
عالية ،يحيا حيا ًة �سوية ومتزنة ويخدم نف�سه ومن حوله
ويخلّد �سرية عظيمة.
دامت �ضمائرنا يقظة ونقية كاللنب اخلال�ص

ــــــــــــــــــــــــــ
االديبه وال�شاعرة /منى �شوقي حممد علي لقمان
 حا�صلة على عدة �شهادات دولية يف جمال �إدارة عالقة العمالء،اخلدمة املتميزة ،البحوث الت�سويقية.
 رئي�س ق�سم خدمة العمالء و البحوث الت�سويقيةيف جمموعة هائل �سعيد �أنعم و �شركاه.

www.nbyemen.com
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اقتل الكالم بالعمل

�أترك �أعمالك تتحدث عنك وا�سكت �أنت  ،فال
تلقِي خطب ًا تتحدث فيها عن �إجنازك وتفوقك
مبكذب وحا�سد  ،وتكون
وجميل �سريتك فتبتلى
ٍ
عر�ضة لل�سخرية واالزدراء ،ولكن قدم عم ًال
أعط مث ًال
ح�سن ًا جمي ًال بديع ًا ي�سر الناظرين  ،و� ِ
حي ًا من الأخالق وال�سرية احل�سنة وال�سجايا
احلميدة  ،فهي �أعظم �شهادة على عظمتك
و�سموك وعلو منـزلتك .
�إن الفا�شلني �أكرث النا�س �أقوا ًال و�أقلهم �أعما ًال
فهم يتحدثون عن �أعمال وهمية وعن منجزات
خيالية ليك�سبوا ر�ضا النا�س و�إعجابهم فما
يزدادون �إال مقت ًا  ،وليتهم اكتفوا بذلك  ،بل زادوا
الطني بلة ،
فن�شروا الأراجيف وال�شائعات وا�ستهلكوا �أوقاتهم
يف كرثة الكالم  ،وتركوا (العمل) ،ومل يقدموا
للأمة �سوى (الكالم)  ،لكن الناجحون يقدمون
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من النتائج الباهرة الرائعة ما يلفت الأنظار � ،س�ؤال فاطرهم (�أَ َي ْح َ�س ُب االن َْ�سانُ �أَنْ ُي رْ َ
ت َك ُ�سدً ى)
ويخطف الأ�ضواء  ،ويده�ش العقول � .إن �أخطر
حاالت الذهن يوم يفرغ �صاحبه من العمل �أن �إذ ًا فا�صمت و�أعمل و�أ�سكت و�أبذل ف�سوف جتد من
يكون كال�سيارة امل�سرعة يف انحدار بال �سائق ؛ �أ�صحاب ال�ضمائر احلية من يدعو لك ،
جتنح ذات اليمني وذات ال�شمال  ،ثم تهوي �إىل ويثني عليك  ،وي�شيد ب�أعمالك اجلليلة وخ�صالك
الأ�سفل !  ،فانتبه – �أخي القارئ -ودعك من كرثة النبيلة  ،والنا�س �شهداء اهلل يف �أر�ضه .
الكالم بال طائل  ،واق�ض على �أوقات الفراغ التي
يحلو فيها القيل والقال  ،ويعذب فيها اال�سرتخاء  ،د  .عــائــ�ض الــقــرنــي
وهيئ نف�سك للقيام ب�أعمال مثمرة  ،بد ًال من �إرهاق
حبالك ال�صوتية بالكالم  ،وتعذيب نف�سك بتتبع
عورات النا�س  ..قم الآن ِّ
�صل � ،أو اقر�أ� ،أو �س ِّبح ،
�أو طالع � ،أو اكتب � ،أو رتب مكتبتك � ،أو �أ�صلح بيتك
� ،أو انفع غريك حتى تق�ضي على الفراغ  ،واقتل
الكالم بالعمل � .إن احلياة ال تعرتف بالالبثني
يف �أماكنهم  ،القابعني يف ثكناتهم  ،لكنها ترحب
بالعاملني العاملني  ،ال�صاعدين �سلم املجد درجة
 ،الذين ي�ؤدون ر�سالتهم يف احلياة  ،ويلبون مراد
الن�ش�أة الأوىل  ،واملطلب احلق  ،ويجيبون على

بيتكوين
تبدأ اإلنتشار عربياً..
وسوقها  8.5مليار دوالر

قال مؤسس  Bitcoin Menaطارق قدومي في حوار مع “العربية.نت”،
إن حجم السوق العالمية للعملة الرقمية “بيتكوين” وصل إلى  8.5مليار
دوالر.
وعلى الرغم من المخاطر التي ينطوي عليها استخدام بيتكوين ،فإنه ال
يمكن تجاهل ما توفره من مزايا ،أو توقع تحقيقها نجاحًا كبيراً قد يغير
تركيبة االقتصاد العالمي ،كما غير الويب طريقة النشر اآلن.
وتعتبر ألمانيا “بيتكوين” عملة شخصية ،وتفرض ضرائب على الدخل أو
األرباح المحققة من تداول هذه العملة.
وبيتكوين التي طرحت للتداول للمرة األولى في  ،2009هي عملة
إلكترونية يمكن مقارنتها بالدوالر أو اليورو ،إال أنها تختلف عن هذه
العمالت في أنها تتداول عبر اإلنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها،
أو هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها ،إال أنها تستخدم كأي عملة أخرى
للشراء عبر اإلنترنت ،أو حتى تحويلها إلى العمالت التقليدية.
وأشار قدومي إلى أن “بيتكوين” ،وإن كانت تنتشر عربيًا ببطء ،فإنها
موجودة ،حيث أعلن “ ،”Turtle Green Teaفي عمان أنه يقبل التعامل
بعملة بيتكوين ،بعد أن أعلن مطعم بيتزا “ ”The Pizza Guysفي دبي
أنه يقبل نفس العملة.
وفي أول خطوة على بدء تشريع العملة الرقمية ،أعلنت أمس الحكومة
اليابانية نيتها االجتماع نهاية األسبوع بهدف وضع قوانين لتداول
“بيتكوين” في البالد ،وإخضاعها للقوانين ،وستتم معاملة البتكوين
كمعاملة السلع األخرى كالذهب ،وقد يتم إخضاع التداوالت عليها
للضرائب.
وأشار قدومي في حواره مع “العربية.نت” ،إلى أنه يتلقى الكثير من
األسئلة في المنطقة العربية حول عملة بيتكوين ،ومخاطرها وكيفية
التعامل بها.
ولفت قدومي إلى أن بيتكوين تعتبر عملة رقمية شعبوية ال تخضع
للقيود التي تفرضها السلطات على تحويل األموال.

األهـــــلـــــــي الـمصـرفـي

وحول ما يقال عن استخدام العملة في عمليات غير مشروعة ،قال قدومي
أن تداول عملة بيتكوين يوفر الشفافية المطلوبة للحكومة والسلطات
الرقابية ،حيث تعطي للمتتبع طريقة حصول المستخدم على بيتكوين،
وطريقة إنفاقها هذه العمالت إلى حد معين ،وهذا ال يروق لمن يقومون
بعمليات غير مشروعة.
ولفت قدومي لـ”العربية.نت” إلى أن استخدام الدوالر األميركي في عمليات
غير مشروعة من قبل البعض ليس معناه أن العيب في الدوالر ،وإنما في
من يقومون بهذه األفعال ،وعدم القدرة على ضبط من يقومون بهذه
األفعال ال يمكن إرجاعه إلى العملة التي يتم تنفيذ هذه العمليات بها.
وقال إن طريقة تنفيذ عمليات تداول بيتكوين تتم عبر برنامج معين يتم
تحميله على أجهزة كمبيوتر يقدر عددها بمئات اآلالف حالياً ،فيما تعتبر
بيتستامب السلوفينية “بي تي سي الصين” ،و”بي تي سي إي” أشهر
البورصات التي تتداول عملة بيتكوين.
وتوقف قبل أيام موقع بورصة “إم تي جوكس” اليابانية ،وهي ليست
تابعة لمؤسسة بيتكوين ،المنظمة لتداوالت عملة بيتكوين الرقمية بعد
أن مني بخسارة ما يعادل  460مليون دوالر ،ونفت  6من البورصات
التابعة للمؤسسة في بيان مشترك أي عالقة لها بالبورصة اليابانية
المتعثرة.
وقفزت قيمة عملة بيتكوين بشكل كبير مؤخراً ،حيث بدأت من الصفر إلى
أقل من  5دوالرات ،ووصلت إلى  1300دوالر في شهر نوفمبر الماضي.
وبسبب المشكالت التي تواجهها العملة وقيام الصين وروسيا بحظر
التعامل بعملة بيتكوين تراجعت إلى  667دوالراً في األونه األخيرة.
وأعلن بنك  Flexcoinالكندي المختص بتداول العملة عن إغالق أبوابه
بعد خسارته كامل محفظته من بيتكوين والبالغة قيمتها نحو  600ألف
دوالر ،نتيجة اختراق قراصنة لموقع البنك وتحويل العملة لحسابهم.
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نتقدم بخال�ص التعازي واملوا�ساة
للأخ /عادل احمد عبداهلل نا�صر – ال�ش�ؤون االداريه
بوفاة املغفورة لها والدته
و
للأخت  /فتحية عبدالقادر عثمان عزعزي
بوفاة املغفورة لها والدتها
كما نعزي �أ�سرة الفقيدين
عبد املجيد منان
بوفاة ولدهم (عبداملجيد منان ) – الإدارة العامة
و�أ�سرة الفقيد علي عبداهلل عبيد
بوفاة ولدهم (علي عبداهلل عبيد) – فرع احلديدة
وبهذا امل�صاب الأليم نتقدم �إليهم جميع ًا
بخال�ص العزاء واملوا�ساة
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
و
الأ�ستاذ /ع�صام احمد علوي ال�سقاف
املدير العام
نتقدم ب�أجمل التهاين و
التربيكات �إىل زميلنا العزيز
الأخ /عمر عبدالر
ح
من
ع
بد
ال
ج
بار
(
مد
ير
دائرة
ال�ش�ؤون املالية والإدارية)
و
مدير
لة
حترير جم الأهلي امل�صريف
مبنا�س
بة عقد قران �أبنته امل�صون
�إىل ال�شاب اخللوق

جميل سند جميل

املهنئون /
جميع موظفي ومو
ظفات البنك الأهلي اليمني
و�
أ�سرة حترير الأهلي امل�صريف
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يتقدم موظفي وموظفات البنك األهلي اليمني وهيئة تحرير مجلة األهلي المصرفي بأجمل
التهاني والتبريكات للزمالء والزميالت األعزاء
الأخ  /فهد يحي بن �شعيب
االدارة العامه
مبنا�سبة عقد قرانه امليمون
تهانينا و�ألف مربوك

الأخت /هويدا حممد عبده قائد
فرع عبد العزيز
مبنا�سبة زفاف
ابنها  /حممد قي�س احمد �سيعد
تهانينا و�ألف مربوك

الأخ� /سامح عدنان �سبوع – مركز التدريب والت�أهيل امل�صريف
مبنا�سبة ارتزاقه مبولودة ا�سماها ( ملار )
والتهنئة مو�صولة لوالدته العزيزة مرمي عثمان عبد القادر
رئي�سة ق�سم امليزانية – بدائرة الإح�صاء
تهانينا و�ألف مربوك

الأخ /حممد �صالح علي نا�صر – فرع لبعو�س

الأخ /حممد ندمي عبده حزام
دائرة االئتمان امل�صريف
مبنا�سبة ارتزاقه مبولودة �أ�سماها (دنيا)
والتهنئة مو�صولة
للأخت /دنيا حممد نا�صر
رئي�س ق�سم املخاطر
تهانينا و�ألف مربوك

مبنا�سبة ارتزاقه مبولودة ا�سماها (مرام)

تهانينا و�ألف مربوك
الأخت� /أرزاق عمر ي�سلم عمر ال�سليماين
فرع خورمك�سر
مبنا�سبة زفافها امليمون
على
ال�شاب /عبداهلل عو�ض �سامل الأحمدي
تهانينا و�ألف مربوك

جميلة الذرواني ((رئيس قسم السلفيات واالئتمان)
فرعنا بتعز هي إحدى الناشطات المثابرات في إحراز كل
ما يروق لها إحرازه ..ففي المجال العملي تراها مثابرة
ويشغلها كل جديد فيما يتعلق بأسلوب العمل المصرفي
وأداء الخدمة المصرفية  .كما تراها في الشأن االجتماعي
والثقافي شغوفة باالطالع والمتابعة والمشاركة  ..فتراها
تشارك في المسابقات المعلن عنها من قبل بعض
الشركات فهاهي تحرز وتحصد جائزة الكوكاكوال في
حضور مونديال كأس العام 2014م في البرازيل على
نفقه الشركة المذكورة

هنيئ ًا لك هذا الفوز يا أم أنيس
األهـــــلـــــــي الـمصـرفـي
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�
أ
ه
ــ
م
ا
ل
أ
�
س
ئ
ل
ة
ا
ل
ث
ق
افية ب�أجوبتها!!

 -1من �أول من بنى ال�سجون يف الإ�سالم؟
هو (علي بن �أبي طالب).
 -2ما�أ�سم �أول جبل خلق يف الأر�ض؟
هو( جبل �أبي قي�س يف مكة ) .
 -3من �أول من ركب اخليل؟
هو ( �إ�سماعيل عليه ال�سالم ) .

 -6من �أول حي من العرب �أدوا ال�صدقة طائعني؟
هم ( بنو عذرة ابن �سعد ) .
 -7من �أول �أوالد �آدم عليه ال�سالم؟
هو( قابيل ) .
 -8من �أول من �سمى القر�آن بامل�صحف؟
هو( �أبو بكر ال�صديق ) .

 -4من القائل (لوال �أن املوت �أتاين جلعلت كل الدول
الأوروبية �إ�سالمية)؟
هو ( �صالح الدين الأيوبي ) .

 -9من �أول فدائية يف الإ�سالم؟
هي �ص( �أ�سماء بنت �أبي بكر ).

 -5من �أول من عدى (جرى) بفر�سه يف �سبيل اهلل؟
هو ( املقداد بن الأ�سود ) .

 -10من �أول من رمى ب�سهم يف �سبيل اهلل؟
هو( �سعد بن �أبي وقا�ص ) .
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الكلمات المتقاطعة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

�إعــــداد � /أبـــو �سامـــر

افـــــقــــيـــ ًا:

 -1احد اخللفاء الرا�شدين
 -2حمظور  -فر�سان
� -3صوت اجلر�س – للتف�سري(م)  -يخ�صى (م)
 -4تقليد -ال�ضجر (م)
� -5أحد الوالدين (م) – حرف هجاء – تراب ال�صحراء (م)
 -6نراقب – �أحرف مت�شابهه
 -7للتربم – م�ستمر يف عمله – عاتبا ( للمثنى )
 -8للنهي – من ال�شهور الهجرية – �أدات ن�صب (م)
 -9عك�س �أخفى  -كدمات ج�سديه – �أحرف مت�شابهه
 -10توجيهات فوقيه – قنوطي
 -11من الطيور اجلارحة  -حرف هجاء – منازل (مبعرثة )
عــــــمـــوديــــــ ًا :
 -1عرف يف زمانه بداهية العرب
� -2سعر – لقب احد اخللفاء الرا�شدين
 -3ح�صني – ذبل
� -4أ�سم علم مذكر (مبعرثة ) – جمع حمار ولي�ست (حمري) ووردت يف
القر�آن الكرمي
 -5حرف جر (م) – منكم�ش  -حرف هجاء
 -6حرف هجاء – �أحرف مكرره
� -7أ�شجار با�سقات مثمرة  -للندبة (م)
 -8فتيان (بالعامية) – احلبيب (مبعرثة)
( -9حرف مو�سيقي) – حرفان مت�شابهان – حرفان مكرران
 -10عك�س النهار (مبعرثة ) – �شعائر دينية
 -11عك�س الليل (مبعرثة) – القانط

ر ّوح ف�ؤادك قد �أتى رم�ضان

1
2
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4
5
6
7
8
9
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ر ّوح ف�ؤادك قد �أتى رم�ضان ........فيه الهدى و الرب و االح�سان
�شهر يزيد على ال�شهور جاللة ........و هدى و فيه انزل القر�آن
فيه الر�ضا لل�صائمني و فيه ما ........يرجونه و العفو و الغفران
قال النبي كما روى عن ربه ........فيما رواه ال�سادة الأعيان
ال�صوم يل ,و �أنا الذي �أجزي به ........ف�أف�ض علينا اجلود يا حنان
�سبحانك اللهم يف الآ�صال و ال� ........أبكار حتى ميلأ امليزان
يا رب جئنا تائبني فهب لنا�........سرتا" جميال" منك يا �سلطان
ي�سر لنا ب�صيامه و قيامه.............روح الفتوح ليكمل االميان
ّ
و ا�شرح قلوب امل�سلمني به ........كما عودتنا يا رب يا منان
ثم ال�صالة على النبي و �آله ........و �صحابه ما دارت الأزمان
األهـــــلـــــــي الـمصـرفـي
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