الـعدد الثامن والعـشرون
(يوليو  -سبتمبر  2014م)

كيف أصبح ثرياً ؟
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مبنا�سبة احتفاالت �شعبنا بـالذكرى الثانية واخلم�سون لثورة � 26سبتمرب 1962م
والذكرى الواحده واخلم�سون لثورة � 14أكتوبر 1963م
والذكرى ال�سابع والأربعون لال�ستقالل الوطني 1967م
يــــتقدم
قيادة وموظفني با�سمي �آيات التهاين والتربيكات
لفخامة الرئي�س /

رئي�س اجلمهورية
و�إىل �شعبنا اليمني العظيم �سائلني املوىل عزوجل �أن تعود هذا املنا�سبات واليمن يف تقدم وازدهار
و�أمن و�أمان وا�ستقرار يف ظل القيادة احلكيمة لباين نه�ضة اليمن اجلديد
عنهم /
الأ�ستاذ /حممد عبداهلل مقبل العامري
رئي�س جمل�س الإدارة
و
الأ�ستاذ /ع�صام �أحمد علوي ال�سقاف
املدير العام للبنك الأهلي اليمني

كلـــمة الـــعدد ..
مـــاذا بعـــد  ...؟

ع�صام علوي ال�سقاف
املدير العام

في حقيقة األمر لم أكن ال أتوقع أن يخطر
هذا العنوان أو يطرأ على مخيلتي  ،وأنا
أتدبر واسرح بعيداً في مسيرة البنك األهلي
حتى بلوغه ألسنه الخامسة واألربعون منذ
تأسيسه في السابع والعشرون من نوفمبر
العام 1969م وانطالقته بخطى ثابتة
منتشراً بخدماته على مستوى محافظات
ومديريات الجمهورية  ،ثم هو بعد الوحدة
يجد نفسه محاطاً بفروع البنوك منها
الحكومي ومنها الخاص تعمل ومنتشرة
على طول وعرض الجمهورية وعلى
امتدادها الجغرافي الموحد وبمنافسة ال
تلين  .ولم يؤثر ذلك في مسيرته أو على
متانة وقوة مركزه المالي والذي كان أثره
واضحاً في تقرير الوكالة الدولية للتقييم
االئتماني
الصادر في ديسمبر  2013والذي كان
تعبيرها واضحاً بأنه البنك الوحيد األفضل
أدا ًء في اليمن برغم الظروف السياسية
واالقتصادية السائدة .
وهاهي إدارة البنك ال تألو جهداً في
التقدم الحثيث الستكمال الهيكلة وإدخال
النظام البنكي المتكامل هدفاً نحو
تفعيل دور الميكنة واإلرتقاء إلى مستوى
عال من التقنية في خدماته المصرفية
ٍ
والعمل على إدخال الصيرفه اإلسالمية
والمكللة باالفتتاح القريب إن شاء اهلل
لفرعه اإلسالمي في العاصمة صنعاء ،
إذا ماذا بعد هذه المعطيات ؟ وأين يقف
موظفو البنك من كل هذه التغيرات بعد

قيام اإلدارة بالتسكين الوظيفي والهيكلة
لتتوافق مع عملية التطوير والتحديث
ألنظمة البنك المحاسبية والخدماتية.
هل يا ترى استوعب الشباب هذه
المعطيات ؟
ويتهيئون لها من خالل اإلعداد لمقدراتهم
وقدراتهم العلمية والعملية واكتساب
مزيداً من التعلم واالرتقاء بأساليب
تقديمهم للخدمات المرجوة منهم تجاه
زبائن ومرتادي البنك خاصة وأن فروع
البنك األساسية المرتبطة بالنظام الحديث
مع دوائر اإلدارة العامة قد أعيد تأهيلها
لتواكب مع المتغيرات المستقبيليه والعمل
على تحسين أداءهم وتنمية روح وثقافة
االنتماء لهذا المرفق ليهبوه كل ما يستحق
من وفاء وإخالص؟ وإننا على ثقة في أن
شبابنا الذين هم يتسلمون إن لم يكونوا
قد تسلموا راية المسؤولية للعمل على
استمرار عطاء هذا البنك وقوته ويضيفون
إلى ما وضعه الرعيل األول من لبنات في
بناء مجد هذا المرفق والحفاظ عليه في
ظل األوضاع االقتصادية السائدة ،وان
يغدو بنكاً يشار إليه بالبنان في كل وقت
وحين إننا آملون .

وفقنا اهلل جميعا إلى ما نصبوا إليه
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رئيس اللجنة المؤقتة لنادي التالل
يكرم إدارة البنك األهلي اليمني بعدن

�إعداد ومتابعة  /والء وديع
قام رئي�س اللجنة امل�ؤقتة لنادي التالل الريا�ضي

الأخ /عارف يرميي وبح�ضور امل�س�ؤول املايل
للنادي الأخ /عبدالكرمي كل من:
بتكرمي الأ�ستاذ /ع�صام احمد علوي ال�سقاف –
املدير العام والدكتور  /احمد علي عمر بن �سنكر
– نائب املدير العام ل�ش�ؤون الدوائر امل�ساندة بدرع
النادي التقديري عرفان ًا وامتنان ًا بدعم البنك
الأهلي اليمني املتوا�صل للنادي والفريق الكروي

خا�صة.

حيث �أكد رئي�س اللجنة امل�ؤقتة لنادي التالل الأخ/
عارف يرميي �أن هذا التكرمي ي�أتي ثمرة للجهود
اجلبارة التي يقدمها البنك الأهلي اليمني �سواء

�أكانت مادية �أومعنوية ودعمهما للنادي والفريق
الذي حقق املركز الثالث يف املو�سم املا�ضي .
من جانبهما عربا كل من الأخوين  /املدير العام
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الأ�ستاذ /ع�صام احمد علوي ال�سقاف – ونائب
املدير العام الدكتور /احمد علي بن �سنكر عن

�سعادتهما الكبرية بهذا التكرمي  .منوهني بان
دعم البنك الأهلي اليمني ال يقت�صر فقط على
الأن�شطة الريا�ضية بل عمد البنك الأهلي اليمني
منذ �سنوات على دعم كافة االن�شطه الثقافية
والريا�ضية واالجتماعية كنوع من امل�ساهمة
املجتمعية وهو دور ريادي يلعبه البنك الأهلي
اليمني منذ ت�أ�سي�سه يف العام 1969م.
�أن دور البنك الأهلي اليمني وفيما يقدمه من
دعم للنادي العريق لي�س دعما بهدف دعائي
بقدر ما هو حر�ص �إدارة البنك الأهلي اليمني
بدعم وم�ؤازره لنادي عريق بحجم نادي التالل
الريا�ضي الذي ت�أ�س�س يف العام 1905م والدفع
باحلركة الريا�ضية يف املحافظة �إىل مراتب
متقدمة يف عطاءاتها.

تدريب وت�أهيل

ال يقت�صر �أن�شطة وبرامج �إدارة ( البنك الأهلي اليمني)
ممثلة مبركز التدريب والت�أهيل امل�صريف من خالل
منهجها التدريبي العام يف االرتقاء مب�ستوى الأداء من
خالل تنمية وتطوير مهارات موظفي البنك الأهلي
ومدهم بالقدرات الالزمة لت�أدية مهامهم بكل اقتدار
ومهنيه عالية ملواكبه م�ستجدات ال�سوق امل�صرفية من
خالل برامج تدريبه وتاهيليه خمتلفة .
بل امتد ن�شاطه يف �ض�ؤ تفعيل بنود اتفاقية التن�سيق
املربمة بينه وبني جامعة عدن من خالل ا�ستقبال
البنك الأهلي �سنويا عدد من طالب جامعه العلوم
الإدارية وكلية االقت�صاد وكلية الهند�سة على اختالف
تخ�ص�صاتهم العلمية لإتاحة فر�صه التطبيق العملي
لدى البنك الأهلي اليمني ك ًال ح�سب تخ�ص�صه وجمال
درا�سته ،هو دور ريادي يلعبه البنك حتى من قبل �إبرام
االتفاقية التن�سيقيه بينه وبني جامعه عدن .
م�ؤخر ًا ا�ستقبل مركز التدريب والت�أهيل امل�صريف جماميع
كبرية من طالب كليه الهند�سة من ق�سم ( )ITوق�سم
علوم وهند�سه كمبيوتر بلغ عددهم ( )72طالب وطالبه
للتطبيق العملي لدى دائرة التكنولوجيا حيث التحق
الطالب بدورات تطبيقيه عمليه يف جمال ال�صيانة

وال�شبكات احلا�سوب وحتليل قواعد البيانات والربجمة
واجلرافك�س حتت �إ�شراف امهر املهند�سني والفنيني لدى
البنك الأهلي اليمني (بدائرة تكنولوجيا املعلومات)
وقد مت تق�سيمهم �إىل جمموعات تلقى خاللها الطلبة
�شرح ًا تف�صلينا وعلمي ًا خالل � 30ساعة مبعدل �ساعة
ون�ص وملدة ع�شر �أيام .
التقت الأهلي امل�صريف مبجموعه من طلبة وطالبات كلية
الهند�سة ل�س�ؤلهم عن �أرائهم ومدى ا�ستفادتهم من علمية
التطبيق العملي لدى البنك الأهلي اليمني  .وما هو
الدافع لهم بانتقاء البنك الأهلي كوجهه للتطبيق فيه
دون �سواء من البنوك ؟
وعرب الطالب عرب ممثلني لهم الطالبة �أماين توفيق احمد
علي الرا�شد يف ال�سنة الرابعة تخ�ص�ص ( )ITوالطالبة
منية عبداحلميد ناجي يف ال�سنة اخلام�سة تخ�ص�ص
( )ITعن �شكرهم وامتنانهم الكبري لإدارة البنك الأهلي
اليمني كما عربو عن ا�ستفادتهم الكبرية �أثناء فرتة
التطبيق لدى البنك � .أما عن الدافع الختيارهم البنك
الأهلي اليمني قائلني � :أن �سمعه البنك الطيبة لدى
مما �سبقوهم يف التطبيق و�أي�ضا يف ما ميكن حت�صليه من
معلومات ومعارف عمليه حتت ا�شرف مهند�سني ذو خربة

كبرية يف هدا اجلانب �إ�ضافة �أن اال�ساتدة واملهند�سني
كانوا متعاونني جدا معنا ومل يبخلوا علينا باعطاءنا
املعلومات واجلانب التطبيقي العملي مما �أتاحه لنا نحن
الطالب جمال مفتوح للتعلم واكت�ساب معارف فيما يتعلق
بنظام املعلومات وقواعد البيانات وال�شبكات وال�صيانة .
كما عرب الطالب عن �شكرهم واىل �أ�ساتذة دائرة
التكنولوجيا ممث ًال بالأ�ستاذ /عدن فرحان  -م�ست�شار
الذي مل يبخل علينا يف رفدنا مبعلوماته وخربته الكبرية
يف جمال الربجمة وحتليل قاعدة البيانات واىل الأخ/
حممد �أنور �أ�ستاذ �صيانة احلا�سوب واىل الأخت � /سمية
عبداالله العبديل مدر�سه اجلرافك�س واىل طاقم دائرة
التكنولوجيا جميعا .
كما تقدما ب�شكرهما اجلزيل نيابة عن جميع الطالب
لكل من الأ�ستاذ  /ع�صام احمد ال�سقاف – املدير العام
واىل الأخ /هاين احمد عبيد الف�ضلي – مدير دائرة
التكنولوجيا وكذا مركز التدريب والت�أهيل واىل
طاقم عمل جملة الأهلي امل�صريف اللذين �أبدو اهتماما
باحلا�ضرين وخ�صوا بال�شكر امل�شرفة الفنية جلهودها
املبذولة ملعرفه �آراءنا من خالل هذا اال�ستطالع و�إجراء
اللقاءات الق�صرية معنا .
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برعاية كاملة من البنك الأهلي اليمني الن�سخة احلادية ع�شرة  2014اخلما�سية الرم�ضـــانية لبطولة ك�أ�س الرئي�س ت�صـــل �إىل نهايتهــــا بنجاح منقطع النظري

الرتبية يتوج بط ً
ال للنسخة الحادية عشرة لبطولة كأس الرئيس الخماسية للمرة الثانية يف تاريخ مشاركته يف البطولة
انطلقت البطولة يف الثاين من رم�ضان
املن�صرم 2014م والتي �أعلن عنها يف
عددنا رقم ( )27ابريل  /يونيو2014م
وزعت فيها الفرق املتناف�سة �إىل �أربعه
جمموعات على نحو ما ذكر يف ذلك
العدد .
وكان لقاءها الأول بني كل من فريقي
جامعه عدن و�شركة م�صايف عدن ،
وقبيل تد�شني البطولة رحب الدكتور /

احمد علي بن �سنكر نائب املدير العام
لل�ش�ؤون الدوائر امل�ساندة يف البنك
الأهلي اليمني وم�شرف عام البطولة

بهذا البطولة بفريق ميثلها مكون من
هيئه التدري�س بها وهم جنوم الأم�س
وهذا يعك�س حر�ص قيادة اجلامعة يف
امل�شاركة الفاعلة يف الفعاليات الريا�ضية
واالجتماعية .
املجموعة الأوىل :
و�سط ت�صفيق اجلماهري التي ح�ضرت
�إىل ال�صالة ملتابعة املباريات انطلقت
املباراة الأوىل بني الفريقني املذكورين
(جامعة عدن× �شركة م�صايف عدن)

حيث �سادت �أجواء املناف�سة والإثارة بني
الفريقني وتقدمت جامعه عدن ب�أوىل
�أهدافها ب�أداء متميز ولكن �سرعان
ماتهب الريح مبا ال ت�شتهي ال�سفن حيث
عدل فريق م�صايف عدن من م�سار
املباراة بتحقيق انت�صار ًا متثل ب�سبعه
�أهداف ل�صالح امل�صايف مقابل �أربعه
�أهداف جلامعه عدن �سجل للم�صايف
(ماهر قا�سم وحمبوب اخلطيب
هدفني وحممود ال�شحنوته وال�شاذيل
ومار�سيل �صالح) .

بكلأ الفريقني مرحبا بهم وخماطب ًا
�إياهم بان الهدف من تنظيم هذه البطولة
�إمنا متثل متنف�س ًا للعاملني يف ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات من خالل �أتاحه املجال
لهم ال�ستعرا�ض قدراتهم ومهاراتهم
ومواهبهم الكروية جم�سدين روح املودة
والإخاء بينهم .
كما نوه الأخ /احمد احل�سني ع�ضو
هيئة التدري�س بجامعه عدن (كلية
احلقوق ) ومدير البطولة الأمني العام
الحتاد الكرة بفرع عدن .

ويف اجلولة الثانية للمجموعة الأوىل
تقابل كل من (فريق البنك الأهلي
اليمني× وفريق مطار عدن) تخللت

املباراة نوع ًا من الإثارة والتناف�س بني
الفريقني تقدم فيها مطار عدن ب�أوىل
�أهدافه �إال انه �سرعان ما اظهر العبو
البنك �أداء �أف�ضل ليح�سموا املباراة
ل�صاحلهم بخم�سه �أهداف مقابل ثالثة
�أهداف للمطار ( �سجل للبنك كل من
�أو�سان حمود – ريدان الكهايل –
حلمي الهار�ش) و�سجل للمطار ( حممد

الطلي هدفني و�شوقي العويل هدف
) � ،أدار املباراتني ( خلف اللبني

وعبداهلل عزب ومغداد نا�صر وماجد
حاجب وراقبها علي �صالح احمد ).

�أن هذه البطولة ت�ستمر للفرتة من
( 2رم�ضان وحتى  22من رم�ضان
املبارك) وان جامعة عدن ت�شارك
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املجموعةالثانية :
يف املجموعة الثانية تقابل يف اجلولة
الأوىل كل من فريقي ( ال�سراري ×
والأ�شغال العامة ) وجمعت اجلولة
الثانية فريقي (مواين عدن × وبنك
اليمن والكويت)  .حيث تفوق فريق
ال�سراري على فريق الأ�شغال بخم�سة
�أهداف مقابل هدف ًا واحد لالى�شغال

م�ستغلني حال عدم االن�سجام وغياب
اللياقة الكافية يف �صفوف العبي الأ�شغال
مما �سهل ح�صد ال�سراري الفوز باملباراة
�سجل �أهدفها (نبيل عبداهلل(ثالثيه )
وخالد مبارك وخالد النعماين)  ،و�سجل
للإ�شغال عبداهلل النينو .
ويف اجلولة الثانية لعب كل فريق (مواين

ونائب مدير عام البنك الأهلي اليمني
وكذا �سكرتري البطولة وامل�سئول
املايل لها الأخ  /ربيع عبداحلكيم

والأخ /احمد احل�سني �أمني عام احتاد

عدن× وفريق بنك اليمن والكويت)

حيث بد�أت مالمح اللقاء وا�ضحة منذ
البداية ب�ضعف العبي بنك اليمن والكويت
ليف�سح املجال �أمام مواين عدن حيث
�أف�ضى يف نهاية املباراة بت�سجيل مواين
عدن  11هدفا مقابل ال �شي لبنك اليمن
والكويت �سجل �أهداف مواين عدن �سند
عابد (رباعيه) ونزيه ال�سقاف و�أياد عبد
املجيد (هدفني) وعبدالرب اخلالقي
وزكي جمدي وهاين �أنور .
�أدار املباراتني كل من ه�شام قا�سم ،
�سليم حممود ،نائل عو�شان ،احمد خليفة
ورقبهما جنم الكرة اليمنية ال�سابق
عثمان خلب.
وقد �سارت املباريات ح�سب ما هو مر�سوم
لها لبقية املجموعات الثالثة والرابعة
لت�سفر الت�صفيات بني الفرق املتبارية �إىل
الت�أهيل النهائي لكل من فريقي الرتبية
والتعليم و�شركة م�صايف عدن والتي
ات�سمت ب�أدائها الرائع نظر ًا ملا ميثله
الفريقان من ثقل كبري من خالل �ضمهما
لنجوم كروية ال ي�ستهان بها  ،ليثبت فريق
الرتبية والتعليم ب�أنه الأجدر والأكرث بروز ًا
ليخطف كا�س البطولة للمرة الثانية خالل
م�شاركته يف البطولة اخلما�سية بن�سختها
ال�سابقة والذي ينظمها ويرعاها �سنوي ًا
البنك الأهلي اليمني لي�سجل خم�سه
�أهداف على مناف�سه فريق م�صايف عدن
مقابل هدفني للم�صايف.
�أدار املباراة النهائية طاقم التحكيم كل
من خلف اللبني وه�شام قا�سم وفرا�س
�أزهر ونائل عو�شان وراقبها علي �صالح
احمد .
�إكت�سبت هذا البطولة اخلما�سية التي
ينظمها البـــنك الأهـــلـــي اليــمنـــي
بن�سختها احلادية ع�شر لعام 2014م ،من
خالل التواجد امل�ستمر للدكتور /احمد
علي عمر بن �سنكر م�شرف عام البطولة

الكرة بعدن والأخ املهند�س  /حممد
حيدان رئي�س احتاد الكرة فرع عدن
ومدير الرتبية والتعليم بعدن الأخ
� /سامل املغل�س وعدد من ال�شخ�صيات
االجتماعية والريا�ضية اك�سبها رونق ًا

وبعد ًا ومذاق ًا خا�ص ًا كونها متثل تتويج ًا
واحرتام ًا وتقديرا ملا يقوم به البنك
الأهلي اليمني وقيادته ممثلة بالأخ/
حممد عبداهلل العامري  -رئي�س
جمل�س الإدارة والأخ  /ع�صام احمد
علوي ال�سقاف – املدير العام يف
ت�سخري �أمكانيه البنك مبا يوطد لعالقات
وروابط متينه وتفاع ًال ايجابي ًا مع خمتلف
�أطياف املجتمع ثقافي ًا وريا�ضي ًا وغريها
من االن�شطه التي من �شانها �أن تعزز دوره
الإن�ساين واالجتماعي .
كما �أن دور كافة احلكام واملراقبني الذين
ادارو املباريات كان له الف�ضل يف جناحها
وو�صولها �إىل هذا امل�ستوى الرائع و�أي�ضا
احلنجرة الذهبية ل�صوت املعلق الريا�ضي
معلق االذاعه الداخلية الأخ /احمد
ال�سنكويني دور ًا كبري ًا يف رفع معنويات
الالعبني واحل�ضور وخلق �أجواء رائعة
وممتعه �أثناء �سري املباريات .
هذا وقد كان ك�أ�س هداف البطولة
من ن�صيب الكابنت جميل مقطري
فريق الرتبية والتعليم حيث هز
�شباك البطولة بــ ( )29هدف
 ،كما مت تكرمي خالد �صالح من
فريق الرتبية بكا�س �أف�ضل حار�س
وكا�س اكرب العب من فريق جامعه

عدن لالعب عبداهلل  ......و ك�أ�س
اللعب النظيف كان من ن�صيب �شركة
مواين عدن .
جهود كبرية :
نتوجه بال�شكر للجنود املجهولني ممثله
بالكابنت � /صائب �سالم مدير ال�صالة
الريا�ضية املغلقة بال�شيخ عثمان وفريقه
املكون من عبدالنا�صر املي�سري وحممود
اجلماعي وبازل العزي جلهود الكبرية
التي بدلت من قبلهم الجناح البطولة .
على هام�ش البطولة :
هناك جنود جمهولني لعبوا دور ًا هام ًا
�ساهم يف جناح هذه البطولة بن�سختها
احلادية ع�شرة ف�إننا من خالل الأهلي
امل�صريف وكذا �إدارة البنك نتوجه لهم
بال�شكر والإمتنان لهوالء اجلنود وهم :
 الأخ� /أحمد عبيد ( �سائق با�ص)البنك الأهلي الذي عمل وبكل طاقته
لتوفري الراحة لالعبني من خمتلف الفرق
وحر�صه على عدم الت�أخري يف القيام

الئحة البطولة وقرارات اللجنة طول فرتة
الإعداد للبطولة.
 الأخ /فهمي حمبوب – لطباعتهاملل�صقات والك�ؤو�س والنوتات
 رجال الأمن بقيادة االفندم  /في�صلحممد حميد �سرحان الذين قاموا بدور
مهم وفاعل .
 كما نتوجه بال�شكر لكلالإعالميني امل�شاركني يف البطولة
لتغطيتهم جمريات البطولة
اخلما�سية بن�سختها احلادية ع�شر
2014م .
عدد املرات
ح�صد كا�س
ا�سم الفريق
البطولة
فريق �شركة م�صايف عدن ( )4مرات
( )3مرات
فريق احتاد ال�شرطة
فريق �شركة النفط اليمنية ()2
()2
فريق الرتبية والتعليم

بذلك برغم ظروف ال�صوم.
 املهند�س واملبدع /عماد عبداحلبيب– م�صمم �شعار البطولة بن�سختها
احلادي ع�شرة
 -الأخت� /أمرية فيزان  -لطباعتها
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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

)Cost and Freight (C&F

-1

قيمة الب�ضاعة زائد تكاليف ال�شحن

-2

قيمة الب�ضاعة زائد الت�أمني وتكاليف ال�شحن
• وهذه م�صطلحات تعترب من �شروط اال�سترياد والت�صدير والتي يجب
�أن ين�ص عليها خطاب االعتماد املفتوح ( )L/Cف�إذا كان االتفاق بني
امل�صدر وامل�ستورد �أن الب�ضاعة �سيتم الت�أمني عليها يف بلد امل�صدر و�أن
امل�ستورد �سيتحمل تكاليف النقل وقيمة الب�ضاعة فيكتفي بال�شروط
(.) C&F) )( C and F
• �إذا كان الت�أمني �سيتحمله امل�ستورد فـ�إن الت�أمني �سيتم يف بلد امل�ستورد
ويــكون ال�شرط :
( )C.I.F
نقاط بيع (اخلدمة)

-5

قطع معدنية

-6

القيود على ال�صادرات /الت�صدير

-7

ميكن ت�صديره

-8

�إ�ضافات �أو زيادات

-9

خارجي

External

-10

داخلي

Internal

-11

انتهاء �أو �إنق�ضاء

-12

تاريخ االنتهاء

-3

-4
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)Cost, Insurance and Freight (CIF

)P.O.S ( points of sales
Coins
Export Restrictions
Exportable
Extras

Expire
Expiry date

يف جو بهيج ويف يوم من �أيام الوفاء واملودة
وبح�ضور الأخوة /عمر احمد �أل�شيبه -مدير دائرة
االئتمان امل�صريف  ،و�صالح عو�ض قا�سم جربان
 مدير دائرة �إدارة املخاطر و بليغ احمد طاهرعبداهلل  -مدير دائرة الديون املتعرثة ،احتفت
دائرة االئتمان امل�صريف بكامل موظفيه و�أق�سامه
بتوديع احلاج � /سامل عو�ض باح�شوان  -رئي�س ق�سم
ديون التجزئة املتعرثة.

املحال �إىل التقاعد وخالل احلفل املتوا�ضع املقام
للمحتفى به �ألقى مدير دائرة االئتمان الأخ /عمر
احمد ال�شيبة كلمة �أ�شاد فيها بجهود احلاج� /سامل
باح�شوان وتفـانيه وحبه للعمل طــــوال �سنــــوات
خــــدمته فـــي مـــرفقنا العتيد البنك الأهلي اليمني
وب�أن هذا احلفل التوديعي له هو عرفان ًا وامتنان ًا
وحمبه من طاقم موظفي االئتمان بكامل �أق�سامه
ودوائره.
كما تبودلت كلمات التوديع حيث كانت كلمة
املحتفى به احلاج �سامل باح�شوان م�ؤثرة وهو يودع
زمالءه ومر�ؤو�سيه ور�ؤ�ساءه و�أبناءه .
كما احتفت دائرة االئتمان يف وقت �سابق بتوديع
كل من الأخوات العزيزات � /سامية عبدربه (�أم �إذ ت�شارك موظفي دائرة االئتمان ذلك الوفاء
�أنور) -رئي�س ق�سم التجزئة امل�صرفية والأخت /والعرفان باملحتفى بهم مكربة هذا التقليد
انت�صار علي �إ�سماعيل ( �أم عادل)  -رئي�س ق�سم االحتفائي والذي �أن دل هذا على �شيء ف�إمنا يدل
الت�شغيل اللتان بدلتا و�أعطوا ع�صارة جهدهما يف على و�شائج الرتابط الأخوي والبعد الإن�ساين بني
خدمة البنك الأهلي اليمني كاجلندي املجهول الذي موظفي الدائرة وموظفي البنك الأهلي اليمني
يعمل ب�صمت بكل تفاين وحمبه بعيد ًا عن الأ�ضواء عموم ًا و�إذ تهني وتبارك ذلك ون�أمل �أن ي�سود هذا
التقليد الأخوي جميع فروع ودوائر البنك الأهلي
دون كلل �أو ملل .
اليمني .

هيئه حترير الأهلي امل�صريف :

مبروك الماجستير
يف دفــــاع ا�شر�أبت �إليه الأعنـــاق و�أ�صـــغت لــه الآذان  ..دافــــع زملينــــا

ال�شاب الـخلوق �سامي ال�سقاف

(م�شرف بدائرة املخاطر) عن �أطروحة املاج�ستري املو�سومة الديون املتعرثة و�أ�ساليب معاجلتها
يف البنوك التجارية ب�إ�شراف الربوف�سور �أر�سالن حممد احمد عزت وع�ضويه الدكتور .حممد
حممد القطيبي و الدكتورة .جمدولني حممد عبده .
وقــد ا�ستـــح�سن احلــــا�ضرون كــــل ما دار من نقـــا�شات والتي حاز مبوجبها
الأخ� /سامي ال�سقاف على درجه املاج�ستري بتقدير ممتاز .
�ألف مربوك وتهانينا وعقبى الدكتوراه
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مــربوك التــكرمي يا ح�ســان ..
يف حفل رائع �أقيم يف البنك املركزي عدن ومببادرة كرميه من قبل الأ�ستاذ /خالد
�إبراهيم زكريا مدير عام البنك املركزي بعدن تكرمي ًا ملندوبي املقا�صة للبنوك العاملة
يف عدن مت خالله تكرمي عدد ًا من مندوبي تلك البنوك وك ــان موظفن ًا اخللوق (ح�سان
عبدالرحيم ح�سان) من بني هوالء املكرمني عن البنك الأهلي اليمني  .ور�أينا انه من
حق ح�سان علينا االحتفاء به ولو مت�أخرين نظر ًا لظروف خارجه عن �إرادتنا وذلك
من خالل �إبراز هذا التكرمي على �صفحات املجلة � .إذ �أن ح�سان ي�ستحق كل تقدير فهو
موظف مثابر و�شاب خلوق وطموح  ،مل يالحظ عليه يوم ًا امتعا�ضا �أو تربم ًا يف �أداء
واجبه الوظيفي وبجديه و مثابرة وهو دائم االبت�سامة يحي هذا ويبت�سم لذاك وكله
طيبه و�أخالق عاليه .
تهانينا لك يا ح�سان و�ألف �ألف مربوك

لكل مجتهد نصيب

بكل املودة والبهجة نزف ارق التهاين وطيب االماين ملن عملوا وبرزوا وجنوا وح�صدوا ما بذلوا والذين مت ترفيعهم �إىل م�ستويات وظيفيفة
قيادية وهم :

�صالح عو�ض قا�سم جربان
بليغ احمد طاهر عبداهلل
عمر علي م�سلم مهدي
فائزة احمد مقبل �سوقي
�سهري عبدالكرمي ف�ضل
حممد عبده �سيف
�شامل جميل حممود �صالح
يا�سمني خالد عبدالواحد
حممد ندمي عبده حزام
مر�سيل يا�سني حممد
ع�صام علي م�صلح
مازن حممد عبدالرحمن
هويدا فاروق عبداهلل
عبدالنا�صر حممد علي

مديرا لدائرة �إدارة املخاطر
مديرا لدائرة الديون املتعرثة
رئي�س ق�سم بدائرة الفروع
حما�سب فرع (�أ) العيدرو�س
رئي�س ق�سم فرع املعال
رئي�س ق�سم دائرة �إدارة الفروع
رئي�س ق�سم التجزئة بدائرة الديون املتعرثة
م�شرف م�صريف بدائرة الفروع
م�شرف م�صريف بدائرة االئتمان
م�شرف م�صريف وحدة �أمان التكنولوجيا
م�شرف م�صريف بفرع تعز
م�شرف م�صريف فرع �صنعاء
م�شرف م�صريف بفرع �صنعاء
م�شرف م�صريف بفرع �صنعاء

مربوك لكم هذا الرتفيع يف درجاتكم الوظيفية متمنني لكم املزيد من التقدم وتقدمي
املزيد من اجلهد والتفاين لتح�صلوا على �أعلى الرتقيات وتكونوا القدوة واملثل الأعلى
لبقية الزمالء
ف�ألف مربوك لكم
�أ�سرة الأهلي امل�صريف
وجميع موظفي وموظفات البنك الأهلي اليمني
تنويه� /سيتم ن�شر بقية �أ�سماء املرفعني يف العدد القادم ب�إذن اهلل تعاىل فور ح�صول هيئة التحرير
على الك�شوفات واالومر الإدارية ب�أ�سماء املرفعني
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أهمية تدريب الموظفين ماله ..وما عليه
بقلم  /والء وديع ثابت
املشرفة الفنية لألهلي املصرفـي
ال يخفى على أحد أن تدريب الموظفين داخل
أي منشأة أو مصرف له أهمية كبرى في العمل
وتطويره .أما التخطيط والبرامج التدريبية فإنها
تختلف من منشأة إلى أخرى تختلف باختالف أهداف
المنشأة العامة التي استوجبت عملية التدريب .
يهدف التدريب عموماً إلى النهوض بالعنصر البشري
العامل في جميع القطاعات وعلى كافة المستويات
وإعداده اإلعداد المالئم للقيام بدوره وأداء مهامه
بكفاءة عالية وتنمية مهارات المتدربين من
الموظفين الكتساب الخبرات وخلق صف ثان مؤهل
يمكن االعتماد عليه في تحمل مسؤولياته ويكون
أه ً
ال لتلقي تفويض السلطة وتحقيق ال مــركزية
في األداء  ،وفــي الحلول محل القيادة التي تتقاعد أو
تنتقل لمواقع أخرى .
ويكتسب التدريب أهمية بالغة في اإلدارة
المعاصرة  ،استجابة لمتغيرات في البيئة لمنظومة
العمل الداخلية والخارجية فمع التقدم التكنولوجي
ستظهر وظائف واحتياجات تدريبية جديدة تبرز
معها أهمية التدريب والتي من بينها تحقيق الذات
وتنمية المسار الوظيفي للموظفين الذين يمتلكون
عنصر الطموح وبما يؤدي إلى التكيف مع المتغيرات
التقنية في مجال اإلدارة حتى تحافظ على مستوى
من األداء يحقق رضا المستفيدين من خدماتها .
قد يحتاج األمر في كثير من األحيان إلى تدخل
العديد من األشخاص في عملية التدريب لتحديد
احتياجات المصرف أو المنشاة المعنيه ،وأيضا
احتياجات الفرد و اختيار أو تصميم التدريب المناسب
لتحقيق هذه االحتياجات بجانب نقد وتقييم فاعلية
هذا التدريب.
ويعتبر التدريب خياراً استراتيجياً ألي جهة تتطلع
إلى إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات
العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي
تحدث في مجاالت العمل .كما أن للتدريب أثناء
الخدمة أهمية كبيرة وخيارا استراتيجيا نظراً لما

يهيئه التدريب للموظف من معارف ومهارات جديدة
تتطلبها مهنته ،أو من خالل تعرفه على أفضل
الحلول للمشكالت التي يواجهها أثناء ممارسته
لمهنته مما يزيده تمكناً في أداء عمله ويساعده على
تجنب األخطاء ،ليصل بذلك إلى المستوى المنشود
الذي تطمح إليه جهة تسعى للرقي والتقدم.
أهم النصائح

سألتُ مجموعة من الزمالء الذين حضروا دورات
تدريبية عديدة في الدول العربية أو دورات تدريبيه
محليه عن أكثر ما يعجبهم وما ال يعجبهم في
الدورات التدريبية الذي شاركو فيها وكانت إجاباتهم
تدور حول ثالث نقاط:
أوال :الدورات الناجحة ترَكِز على التطبيق بمعنى أن
يخرج المتدرب من التدريب وقد أتقن تطبيق شيء
ما .أما الدورات الفاشلة فهي دورات يتحدث فيها
المدرب عن أمور جميلة وال يقوم بتمرين المتدربين
على تطبيقها في واقع عملهم بل وأحيانا يخبرهم
المدرب بأن عليهم اكتشاف كيفية تطبيقها في
واقعهم.
ثانيا :الدورات الناجحة يتفاعل فيها المدرب مع
المتدربين ويجعلهم يشتركون بحماس في التدريب
ويكون ذلك من خالل أسلوبه ومن خالل تنوع طرق
التدريب فيكون هناك مناقشات ودراسة حاالت
وتمثيل أدوار ومحاكاة ومحاضرات .أما الدورات
الفاشلة فتتسم بإتباع أسلوب المحاضرة (اإللقاء)
معظم الوقت وهذا ما يحدث فع ً
ال.
ثالثا :الدورات الناجحة يستخدم فيها المدرب أمثلة
واقعية ويكون لديه خبرة نظرية وعملية .أما الدورات
الفاشلة فتكون األمثلة فيها بعيدة عن الواقع وتكون
خبرة المدرب نظرية فقط.
ولو تأملتم أعزائي الموظفين والقراء الكرام في
النقاط الثالث لوجدتم نقطة مشتركة بينهم وهي

“التطبيق” أو “الناحية العملية” .وذلك قد يكون
مرجعه إلى ضعف هذه النقطة في كثير من الدورات
التدريبية المحلية .لذا فإن انتباه القائمون على
التدريب لهذه النقطة من خالل اختيار برامج تدريبه
ومدربين أكفاء ومقتدرين يجيدون استخدم كل
الوسائل التي تمكن من ربط التدريب بواقع عمل
المتدربين وعليكم أن تتأكدوا من أن المتدربين
أصبحوا ماهرين في استخدام ما تعلموه في
واقعهم .لذلك فإنه يمكن القول أننا نحتاج لزيادة
استخدام التمارين والمحاكاة وتمثيل األدوار وكل
وسائل التطبيق العملية .هذه النصيحة تلمس
القصور المعتاد في الدورات التدريبية في اغلب
المؤسسات ولكنها ال تكفي وحدها لنجاح التدريب
فالبد من تضافر كل العوامل لنجاح التدريب.
أبرز العوائق التي تحد من تقدم وتطور التدريب
لدى أي منشأة أو مصرف

أبرز عوائق إسناد مهمة إدارة التدريب إلى
جهة غير مؤهلة في منصب إدارة التدريب في أي
مؤسسة،.وتفتقر إلى اإللمام بفحوى وأهداف التدريب
 ،فهذا يؤدي إلى تدهور حال التدريب في هذه
المؤسسة وهذا ما يؤدي إلى تقلص حجم التدريب
وسوء االختيار وتدهور مستوى التأهيل بإضافة إلى
إهدار المخصصات المالية دون جدوى  ،لذا فمن
الواجب على جميع الشركات والمؤسسات والهيئات
اختيار موظفي إدارة التدريب بدقة وعناية ،وهذا ما
نعتبره عائقا رئيسياً يحد من تقدم و تطور تدريب
وتأهيل الموظفين وإيجاد صف ثان من الموظفين
قادرين على تحمل المسؤولية والنهوض بالمؤسسة
.لذا أدعو للتغيير في خطة التدريب لدى المؤسسات
والهيئات واعتماد وضع أفكار تدريبية وتأهيلية
جدية واختيار مدربين يمتلكون أساليب حديثه في
فن التدريب بعيدا عن األساليب التقليدية والتفكير
خارج الصندوق ،حيث مللنا برامج سد الفراغ وانجاز
الخطة التعاقدية والتدريبية المكررة والعمل على
تطوير األساليب والطرق المنهجية للتدريب .
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عندما متطر ال�سماء نقود ًا فـي فرانكفورت

نرث رجل �أملاين �آالف اليوروهات على
املارة يف و�سط مدينة فرانكفورت .وقام
الرجل وا�سمه "يو�آخيم �أكفا" بنرث ورقات
من فئة خم�سة وع�شرة يورو من داخل
�أكيا�س كان يحملها وكان قد علقها من قبل
كحزمة طارت بها جمموعة من البالونات.
وقام املتواجدون يف منطقة جبل الرومان،
و�سط فرانكفورت ،باالنقـ�ضا�ض عـــلى هذه
الأوراق املالية مبزيج من ال�سعادة والده�شة
وال�شك وراحوا يجمعونها .و�صرح "�أكفا"
�أنه ال يريد بهذا لفت االنتباه �إىل �شره
النا�س للمال ،ولكن ح�سب قوله "على ف.ي (د ب �أ) وكالة الأنباء الأملانية.

العك�س من ذلك� ،أريد �أن �أبني للنا�س جمال
�إ�شراك الآخرين فيما متلك".
و�أ�ضاف �أكفا ب�أنه "ي�شعر بال�سعادة
اخلال�صة ،لكون املال ميثل هذا الرمز
اجلميل" ،مو�ضحا �أن هذه الأموال هي من
ملكه اخلا�ص.
وكان "�أكفا" لفت االنتباه �إليه بعمل
م�شابه قام به يف العا�صمة الأملانية
برلني .وهذا الرجل ع�ضو بحركة تدعو
�إىل توزيع املال ب�صورة عادلة يف العامل.

نتقدم ب�أجمل التهاين والتربيكات
�إىل
زميلتنا العزيزة الأخت/
�أروى علي �سليمان الكوري – مديرة دائرة الإح�صاء والبحوث
مبنا�سبة زفاف ابنها ال�شاب /عالء علي عبداهلل مقبل
على ابنه املرحوم علي عبدالرب راحج
تهانينا و�ألف مربوك
املهنئون /
جميع موظفي وموظفات البنك الأهلي اليمني
و�أ�سرة حترير الأهلي امل�صريف

www.nbyemen.com
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�إن �أولئك الذين �أبعدوا �أنف�سهم
عن طموح الرثاء هم الأكرث
يف حياتنا ،لأنهم يعتقدون �أن
البحث �أو ال�سعي وراء املال �شيء
مكروه وحمفوف بالتنازالت،
وبت�أثري الرتبية التي يغر�سها
مثل ه�ؤالء يف �أبنائهم على هذا
النحو ،ين�ش�أ اجليل ويكرب ثم
يحيا �صدمة املجتمع املادي.

للتوجيه الذهني نحو الرثاء ،فنحن جنذب �إلينا
من �أين تبد�أ ثقافة املال يف حياتنا ؟ املدار�س ويكرب ثم يحيا �صدمة املجتمع املادي.
ال تدرجها يف املناهج ،والأهل كما يف موروثنا ال ويف قول ثان" :عندما ي�أتي وقت املال والأعمال ،ما نفكر فيه!! و�أقول لأولئك الذين ي�صرحون
يعريونها �أي اهتمام ،لأنها كما يعتقدون لي�ست حاول اللعب يف اجلانب الآمن وال تخاطر" ،و�آخر ب�أنهم ال يهتمون باملال ،ملاذا تعملون �إذا يف
وظائفكم ملدة ثماين �ساعات يف اليوم؟
من الأولويات ،و�أن هناك ما هو �أهم منها بكثري .يقول ":تعلم كيف تدير املخاطر".
لكن ،من خالل طرح الفروقات الآتية بني �أب
ي�شجع �أوالده على �إدراك �أهمية املال ،وبني �آخر ف�إذا نظرنا �إىل من يف�ضلون عمال بعيدا عن وملاذا تن�صرفون ب�أذهانكم دائما �إىل
ال يكرتث بها �أبدا ،لنت�أمل هذه املقولة":ادر�س املخاطر ،جند �أنهم ممن يبحثون عن وظيفة احتياجاتكم التي ال ميكن حتقيقها �إال باملال؟
بجد واجتهاد حتى جتد �شركة جيدة تعمل بها مريحة ،توفر لهم التقاعد بعد �سنوات طويلة� ،أرى �أننا �إذا �أدركنا �أن معنى الرثاء �أو عدمه ال
م�ستقبال" ،و�آخر يقول ":ادر�س بجد واجتهاد ومن دون �أي خ�سائر ،ويعتمدون عليها يف يعتمد على مقدار املال الذي جننيه يف حياتنا،
توفري كل حاجاتهم ومتطلباتهم ،من :رعاية ولكن يعتمد -بالدرجة الأوىل -على �سلوكنا
حتى جتد �شركة جيدة فت�شرتيها".
�إن هذا االختالف الب�سيط يف طرح الفكرة� ،صحية ،و�إجازات مر�ضية ،وحوافز �أخرى ،..و�أفكارنا جتاهه ،نكون قد خطونا �إىل جمال
هو توجيه ذهني منذ الطفولة نحو الرثاء �أو من الرفاهية التي تغنيهم عن حماولة العي�ش �أو�سع و�أكرث مرونة يف عامل "ثقافة الرثاء".
عدمه ،كما �أنه ي�سهم يف حتديد نظرتنا �إليه �ضمن م�ستوى خمتلف ،كمخاطر ت�أ�سي�س �شركة يقول �أحد الأثرياء� ":إنني ال �أعمل من
منذ ابتداء حياتنا .وعندما ت�سمع �أحدهم واحتمال ف�شلها .وتتمثل خيبة الأمل يف العجز �أجل املال ،بل �إن املال هو ما يعمل ل�صاحلي".
يقول�":أحد �أ�سباب عدم بلوغي الرثاء هو �أن عن توفري املتطلبات الرئي�سة ،وهي يف النهاية فلنطوع املال خلدمتنا ،ولنتحدث �أمام �أطفالنا
لدي �أطفاال" ،بينما يقول �آخر ":ال�سبب الذي تتحقق يف معادلة " الأ�صول �أو االلتزامات"؛ كالأثرياء ،ولنحثهم على الرثاء ،ف�إذا �س�ألك
البد لأجله �أن �أبلغ الرثاء هو �أن لدي �أطفاال"  ،فالأوىل وهي متثل ما لديك يف جيبك والثانية طفلك يوما ما":كيف �أ�صبح ثريا؟" فال تقفل
جتد �أن الأول ي�ضع عوائق و�أعذارا �أمام هدفه ،تتمثل فيما هو مطلوب منك �أو ما ي�سحب من الباب يف وجه طموحه ،وتغلق عليه حوارا قد
�أما الثاين في�ستخدم العوائق نف�سها لتحقيق جيبك .ولكن ،البد من النظر مرة �أخرى �إىل يكون �سببا يف تكوين مفهوم �إيجابي لديه عن
حجر الأ�سا�س يف البداية ،وتوجيه ال�س�ؤال املال ،بل �ساعده حتى يكون ثريا.
الهدف.
�أعلم �أن �أولئك الذين �أبعدوا �أنف�سهم عن طموح الآتي ":هل �أنا �شخ�ص ال يتملكني االهتمام
الرثاء هم الأكرث يف حياتنا ،لأنهم يعتقدون �أن باملال؟� ،أم "�أنا �شخ�ص ي�ؤمن ب�أن املال قوة؟ ،امل�صدر :خلود نعمان  -جمله النجاح
البحث �أو ال�سعي وراء املال �شيء مكروه وحمفوف على �أ�سا�س �أن ال�سعي وراء املال يف هذا املقام ،ال
بالتنازالت ،وبت�أثري الرتبية التي يغر�سها مثل مي�س القواعد الدينية والأخالقية الرا�سخة.
ه�ؤالء يف �أبنائهم على هذا النحو ،ين�ش�أ اجليل البد �إذا من الت�صريح بذلك و�إطالق العنان

13

أخطاء إدارية قاتله
 -1يخطئ من يظن إنه يستطيع وحده إدارة العمل واألفراد بدون  -8ال تصدر أحكاماً مسبقة على أحد قبل أن تجلس معه وتسمع
منه وتقبل من كالمه وتقتنع وتتناقش!!
مشاركة اآلخرين  ،إن اإلدارة هي عملية مشتركة..
 -2يخطئ من يعتمد في إداراته على أسلوب األمر والنهى  ،فإنها  -9المساواة مبدأ قد يظلم كثيراً من أصحاب المواهب  ،ولكن العدل
أساليب قد ثبت فشلها وال يعتمد عليها حتى اآلن إال المدراء في مبدأ ال يظلم أحداً...إن الفرق بين المساواة والعدل أن المساواة
تقتضي تسوية الجميع في العطاء والمنع رغم اختالف قدراتهم
حديقة الحيوان!!!
وصفاتهم  ،إال أن العدل يعطي لكل ذي حق حقه .
 -3وضع الرجل المناسب في المكان المناسب مبدأ إداري  ،وأنت
إذا نظرت إلى القطاعات الحكومية ورأيت متخصص ًا في الكيمياء ( -10المدير في المكتب) :جملة يجب أن ينتهي إستخدامها و
الحيوية يعمل مسئو ً
ال للعالقات العامة  ،فاعلم إلى أي حد فسدت التعامل بها تمامًا في جميع قطاعات العمل.
اإلدارات..
 -4ال تعامل العاملين معك على أنهم أطفال  ،تعطيهم عند اإلنجاز
وتمنع عنهم عند الخطأ  ،ولكن ابحث في أسباب الخطأ وابحث عن
عوامل اإلنجاز  ،وبعد ذلك ال بأس بالتحفيز أو العقاب..
 -5الرؤية المستقبلية للعمل دليل نجاح القيادة في اإلحاطة
بالمتغيرات وقصور الرؤية دليل القصور.
 -6اختيار مجالس اإلدارات ينبغي أن يكون دقيقاً كاختيار مجالس
الوزارات في كل دولة  ،إنهم فئة يعود إليها القرار في المؤسسات.
 -7احذر أسلوب اإلقناع المؤقت  ،أو اإلحالة على أوقات أخرى لتمرير
القرارات...إنها نوع من الدكتاتورية المقنعة!!!.
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يلتزم البنك الأهلي اليمني
بتحقيق اجلودة يف خدماته
ومنتجاته بح�سب مقايي�س اجلودة
العاملية ومبا يخدم �إحتياجات
العمالء ويحقق �أهداف وتوقعات
كافة املعنيني مب�صالح البنك يف
�إطار املنفعة ال�شاملة للمجتمع
والإقت�صاد اليمني

لهوالء نقول ..

وانتم تغادرونا فال زال موقعكم في قلوبنا  .إذ كنا والزلنا وإياكم نتشاطر حباً وإخالصاً
لمدرسة طالما أظلتنا بضاللها  ..تعلمنا منها وأعطيناها وأعطتنا خالل مسيرة ليست
بالقصيرة  .وكانت لنا واحة غناء ازددنا بها معرفة وخبرة للحياة إنه " البنك األهلي
اليمني" العمالق  ..نقول البأس إذ كنتم فارقتموه فانه الزال لنا المؤسسة الحنونه وأنتم
تحالون إلى المعاش لكم التحية والتقدير .

 .1سبيت احمد سالم بطيق
 .2عارف مصطفى صبري
 .3سعيد فرج سعيد بن قبوس
 .4عبداهلل باراجح
 .5ياسين علي قاسم مشرح
 .6محفوظ سعيد محفوظ باحميش
 .7انيسة محسن فضل أمهيثني

 .8توفيق محمد علي المصري
 .9بكران احمد باوزير
 .10سالم عوض سالم باحشوان
 .11انتصار علي اسماعيل
 .12ساميه عبدربه
 .13عصام محمد صالح قاسم
 .14عبدالجبار قائد خضر

نتقدم بأحر التهاني والتبريكات
إلى
الشاب الخلوق /ممدوح محمد علوان – دائرة االئتمان المصرفي
بمناسبة دخوله القفص الذهبي
متمنين له دوام السعادة وبالرفاء والبنيين
األخ /سعد عبده سعيد
بمناسبة دخولة القفص الذهبي
كما نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات
لكل من :
الشاب الخلوق  /علي هشام علي – فرع الملكة أروى
بمناسبة عقد قرانه وقرب الزفاف
تهانينا وألف مبروك
و
األخت /لميس محمد يوسف يحي  -فرع الحديدة
بمناسبة زفافها الميمون
متمنين لها دوام السعادة وبالرفاء والبنيين
كما نبارك ونهني
األخت /سماح حسن احمد مكاوي – فرع الملكة أروى
بمناسبة ارتزاقها بمولودة أسمتها (رهف )
األخ /عمرو محمود الماطري  -دائرة تكنولوجيا المعلومات
بمناسبة إرتزاقة بمولوده البكر الذي أسماه( محمود)
األخ /بشير علي مصلح القفاز وحرمة ياسمين عبدالواحد نعمان
بمناسبة إرتزاقهما بمولوده أسموها ( تيما)
تهانينا وألف مبروك
المهنئون :
جميع موظفي وموظفات البنك األهلي اليمني
وأسرة األهلي المصرفي
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حمد هلل على السالمة

تتقدم مــــديرة ومــــوظفي ومـــوظفات دائرة
اإلحصاء والبحوث بالـتهانـي الـــحارة لزميلتهم
ثــريا محمد غــانم – رئـــيس قــسم (الودائع
والبيانات األسبوعية) بـــعودتها إلى أرض الوطن بعد
رحلة عالج منَّ اهلل عليها بالشفاء من مرضها
حمد اهلل على السالمة عزيزتنا ثريا .

نتقدم بخال�ص التعازي املوا�ساة
للأخ /خالد ابوبكر �سامل عبيد – كبري ال�صرافيني بفرع الربيقة
بوفاة املغفورة لها عمته (والدة زوجته)
�أرملة املرحوم احلاج /عو�ض �سعد عاليا
كما نتقدم بخال�ص العزاء وامل�ؤا�ساة
للأخت  /ثمارا عبداملنان حممد
املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل ( والدها )
والأخ /عمر علي م�سلم  -رئي�س وحدة املراجعة واملراقبة
بوفاة املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل
�شقيقه �سامل علي م�سلم  -م�س�ؤول التحقيقات باملنطقة الرابعة
راجني املوىل عز وجل �أن يتغمد موتاهم بوا�سع رحمته
و�أن يلهم �أهلهم 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
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الصيرفة
االلكترونية
لقد عرف عامل الأعمال امل�صرفية حتوال علميا من
�أبعاد و�أهداف ا�سرتاتيجيات امل�صارف يف العقود
القليلة الأخرية وكان ذلك نتيجة منطقية لثورة
التكنولوجيات اجلديدة يف الأعالم واالت�صال
وعوملة الأ�سواق املالية وامل�صرفية,ولعل هذا ما �أدى
بامل�ؤ�س�سات امل�صرفية خا�صة واملالية عامة باالجتاه
نحو تقدمي نوع جديد من اخلدمات يتما�شى مع ما
�أ�صبحت تت�سم به �سوق ال�صريفة.ومن هنا يرى
البع�ض �أن على امل�صارف �أن تطور من �أدائها متا�شيا
مع الظروف املحيطة بها مبا يتج�سد هذا التطور يف
ال�صريفة االلكرتونية.
مفهوم الصريفة االلكرتونية
هناك عدة تعاريف لل�صريفة االلكرتونية و�سن�سرد
بع�ضا منها:
وقد عرفت ال�صريافه االلكرتونية ب�أنها:
هو �إجراء العمليات امل�صرفية بطرق الكرتونية �أي
ا�ستخدام تكنولوجيا الأعالم واالت�صال اجلديدة
�سواء تعلق الأمر بالأعمال امل�صرفية التقليدية
�أو اجلديدة ويف ظل هذا النمط لن يكون العميل
م�ضطرا للتنقل �إىل البنك اذا �أمنكه القيام بالأعمال
التي يريدها من بنكه من �أي مكان ويف �أي زمان.
ويف تعريف اخر
هو �أن ال�صريفة االلكرتونية �أو مبا يعرف العمليات
امل�صرفية االلكرتونية هي قيام البنوك تقدمي
اخلدمات امل�صرفية او املبتكرة �أو مبا يعرف من
خالل �شبكات ات�صال الكرتونية ,وتقت�صر �صالحية
الدخول �إليها على امل�شاركني فيها وفقا ل�شروط
الع�ضوية التي حتددها البنوك وذلك من خالل
�أحد املنافذ على ال�شبكة كو�سيلة ات�صال العمالء.
�أو مبعنى اخر �أن ال�صريفة االلكرتونية تعني اجتاه
البنوك نحو التو�سع يف �إن�شاء مقار لها عرب االنرتنت
بدال من �إن�شاء مقار ومباين جديدة.

دوافع ظهور ال�صريفة االلكرتونية � :أن ظهور
ال�صريفة االلكرتونية كان نتيجة تفاعل عدة
عنا�صر منها:
أوال :ثورة االت�صاالت واملعلومات التي �أدت �إىل ظهور
تغريات جوهرية يف طبيعة عمل القطاع امل�صريف
واملايل ومنه التطلع �إىل تقدمي خدمات م�صرفية
ومالية متطورة ومتنوعة اعتمادا على ما �أنتجته
التكنولوجيا وثورة املعلومات.
ثانيا :التجارة االلكرتونية التي تتم با�ستخدام
الو�سائل االلكرتونية وخا�صة االنرتنت والتي
�أ�صبحت تتميز بخ�صائ�ص عديدة متيزها عن
التجارة التقيدية التي اعتادت هذه امل�ؤ�س�سات
املالية التعامل يف ظلها ومعها مما جعل التطوير
الواعي ال�سرتاتيجيات و�أ�ساليب عمل البنوك
�ضرورة خدمية ولي�س ترفا �أو هدارا للأموال.
ثالثا :وجود مناف�سة �شديدة بني البنوك بع�ضها
البع�ض ومع غريها من امل�ؤ�س�سات املالية,هذه
املناف�سة التي �أ�صبحت ال تقت�صر على االقت�صاديات
الوطنية بل اكت�سبت �أبعادا دولية يف ظل حترير
التجارة العاملية.
رابعا :تزايد دخول العديد من امل�ؤ�س�سات املالية
غري امل�صرفية مثل �شركات الت�أمني و�شركات الأوراق
املالية ومناف�ستها للبنوك,حيث �أ�صبح العديد من
هذه امل�ؤ�س�سات يقدم جمموعة اخلدمات وثيقة
ال�صلة بعمل البنوك.
خامسا :وجوب تطوير الأداء ب�صفة م�ستمرة
�سواء للبنوك وغريها من امل�ؤ�س�سات املالية
لرفع م�ستوى الكفاءة الت�شغيلية لتقدمي �أف�ضل
خدمة لعمالئها,وخا�صة �أن الكثري من العمالء
�أ�صبحوا يطلبون خدمة رفيعة امل�ستوى بتكلفة
تناف�سية,م�ستفيدين من املناف�سة املتزايدة من
امل�ؤ�س�سات.

سادسا :دخول العديد من امل�ؤ�س�سات التجارية
واالقت�صاديات �سوق الأعمال امل�صرفية ومن �أهم
الأمثلة يف ذلك قيام بع�ض املحالت الكبرية بتقدمي
خدمة لعمالئها يف �صورة كوبون ي�ستخدم عند
الت�سوق فيها وبالتايل تقل احلاجة للتعامل مع
البنوك.
وبالتايل ن�ستنتج �أن تغري الظروف والأحوال
(العوامل ال�سابقة) يتبعه تغري الأدوات والو�سائل
التي ت�ستخدم للتعامل معها�,إذ ال يجوز ا�ستخدام
و�سائل تقليدية للتعامل مع ظروف وم�ستجدات
مل تكن قائمة مثلما هو احلال فيما �شهده العمل
امل�صريف خا�صة واملايل عامة من حتوالت وتغريات
لعل �أهمها ال�صريفة االلكرتونية.
مميزات الصريفة االلكرتونية:
�أن من مميزات ال�صريفة االلكرتونية �أنها متكن من
�سحب وايداع يف �أي وقت حتى وان كان البنك مغلق
ويكون التعامل م�شفر ًا مع بيانتك مما ي�ضمن ويعزز
من ال�سرية و�أي�ضا التخفيف من الأعمال الورقية.
عيوب الصريفة االلكرتونية:
�أن من عيوبها انه ميكن اخرتاق ح�سابك ويوجد
بع�ض الأماكن متنع من ت�سجيل للدخول فيها ويوجد
�أي�ضا خماطر ت�شغيلية وخماطر ا�سرتاتيجية
ا�شكال ال�صريفة االلكرتونية -:
 �آلة ال�صراف الآيل( Automatic Teller)Machine
 نقاط البيع االلكرتونية(Electronic Points)of Sale
 ال�صريفة املنزلية()Home Banking ال�صريفة املحمولة()Mobile Banking ال�صريفة الهاتفية()Phone Bankingاوت�سمى �أي�ضا مركز خدمة العمالء()Call Center
 -خدمة الر�سائل البنكية
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قاتل يتسلل إلى بدن اإلنسان
يُعد التوتر العصبي في العمل الذي يُشكل
خطراً على الصحة مصيراً محتوم ًا يواجهه
الموظف ،إذ يمكن اتخاذ بعض التدابير
للحيلولة دون حدوثه .وفي سبيل ذلك ،ال
يقتصر األمر فحسب على تنظيم العمل ،إذ
يتم تجنب العوامل المسببة للتوتر العصبي
مثل كثافة العمل العالية ،أو ضغط الوقت،
فاألمور التي تبدو في ظاهرها بسيطة
يمكنها أن تلعب دوراً كبيراً في الحفاظ على
الصحة.
العمل لساعات إضافية
فوفقا للدراسة التي أجراها عدد من األطباء
فإن “األشخاص الذين يعملون أكثر من 10
ساعات في اليوم يكونوا أكثر بنحو  60في
المائة ،عرضة لإلصابة بأمراض القلب أو
النوبات القلبية مقارنة باألشخاص الذين
يعملون سبع ساعات فقط في اليوم”.
وليس من الواضح األسباب وراء ذلك ،لكن
الباحثين يشيرون إلى أن كل ذلك الوقت في
العمل يعني وقتا أقل لالسترخاء والعناية
بالنفس ،كما أن اإلجهاد يلعب دورا أيضا.
ووجدت الدراسة أن ساعات العمل الطويلة
تضر القلب حتى وإن لم يشعر الشخص
باإلجهاد أو اإلرهاق أو التعب جراء ساعات
العمل اإلضافية.
وتقول المؤلفة الرئيسية للدراسة الدكتورة
ماريانا فيرتانن اختصاصية علم األوبئة
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في المعهد الفنلندي للصحة المهنية وكلية
لندن الجامعية ،إن “التوازن بين العمل
ووقت الفراغ مهم جدا”.
وتضيف الطبيبة “إذا كنت تعمل لساعات
طويلة ،فالحقيقة هي أنك يمكن أن
تتعرض لمستويات أعلى من التوتر وليس
لديك الوقت الكافي للعناية الصحية..
ينبغي على األطباء أن يضعوا ساعات
العمل الطويلة على قائمة عوامل الخطر
المحتملة ألمراض القلب”.
نصائح تقي من التوتر في العمل-:
في السياق ذاته ينبغي أن يمنح الموظف
نفسه راحة من ضغوط العمل في أوقات
فراغه ،بأال يطلع على رسائل البريد
اإللكتروني ،أو يجري مكالمات عمل أثناء
عطلة نهاية األسبوع أو أثناء إجازته .وتقول
عضو الرابطة األلمانية ألطباء المؤسسات
والمصانع بمدينة كارلسروهه جنوب غرب
ألمانيا ،اوفه غيريكه « :يجب أن يكون هذا
الوقت مخصصاً لتصفية الذهن من ضغوط
العمل».
يجب االستفادة من الموظف تبع ًا لمهاراته
وقدراته ،وأن تتاح له حرية التصرف ،واتخاذ
القرارات مع تحمله المسؤولية؛ إذ إن ذلك
يُزيد من ثقته بنفسه ومن ثم قدرته على
تحمل األعباء النفسية.
من المهم عدم االقتصار على مكافأة

الموظف مادي ًا إلنجازه العمل المكلف به
على الوجه األكمل ،إذ إن التقدير المعنوي
يمثل عام ً
ال ال يُستهان به.
على قيادات العمل تعلم كيفية التعامل
مع األمراض النفسية (الضغوط النفسية)
في العمل .وتعد الدورات التدريبية التي
تدور حول هذا الموضوع مثالية بالنسبة
لهم؛ حيث إنهم ال يتعلمون خاللها كيفية
التعرف إلى األعراض المرضية فحسب،
بل يتعرفون أيضاً إلى التدابير التي
يمكن اتخاذها للحد مث ً
ال من مخاطر وقوع
الموظفين فريسة لما يعرف باسم االحتراق
النفسي.
وينبغي على الموظفين أخذ فترات راحة
قصيرة بصورة منتظمة ،كي ال يتفاقم
لديهم الشعور بالتوتر والضغط العصبي
الناجم عن العمل .وأشارت الرابطة المهنية
اإلدارية بمدينة هامبورغ شمال ألمانيا ،إلى
أن فترات الراحة القصيرة المتكررة تعطي
تأثيراً أكثر فعالية مقارنة بأخذ فترة راحة
واحدة طويلة تُعادل المدة اإلجمالية نفسها
التي تستغرقها فترات الراحة القصيرة،
إذ يحظى الموظف عند التوقف عن العمل
أكثر من مرة على مدار اليوم لـ 10دقائق
مث ً
ال ،براحة واسترخاء أكثر من االستراحة
مرة واحدة لمدة  30دقيقة.

الكلمات المتقاطعة

�إعــــداد � /أبـــو �سامـــر

افـــــقــــيـــ ًا:

 )1ادرك وفهم ( ما كان غاب عن ذاكرته) ،عابر
 )2م�ضغط – قيم وقدر (قيمة ال�شيء ومقدراه) – ذبل
 )3زاد ومنا (على كذا) – تبع
 )4نبال – لدغ – ميكن يف الل�سان
 )5كمل – نقي�ض �سكينه – ا�ضاء
 )6مقبور – مقر اجلنني يف �أح�شاء االم
 )7منازل (يف الوظائف)
 )8ر�ضي مبا ق�سم له – �شواطئ
 )9ر�شف �شفتيه (ال�شراب) – ملج ًا – دق وقت و�سحق ( العجني)
 )10ك�أ�س – حب�س – �أجراء ي�ؤديه �صديق ما بو�ضع يديه على عنق
�صاحبه و�ضمة اىل �صدره
 )11باليا – نقي�ض خرج
 )12اقرتب –�إلهام – ا�سم يطلق على ما يكون لونه بني الأ�سود والأحمر
من اخليل .
 )13غوث – �شتم
عــــــمـــوديــــــ ًا :
 -1دام واطرد ب�صورة متوا�صلة (يف عمله) – عجلة القيادة (يف ال�سيارة)
� -2سكن (لهب النار) -نيه
 -3ناحوا – خلب (بجماله) – موت
� -4إزالة (�أثر ال�شيء)
ً
� -5أو�ضح (معنى ما كان غام�ضا) – رتل (ترتيله) – مدعوم
 -6نقي�ض غلظ
 -7ما بقى يف املنخل من الق�شر ونحوه بعد طحن احلبوب كالقمح �أو ال�شعري
مث ًال – قطعة من قما�ش يتم�سح بها من العرق
 -8تفرق
 -9مزدهر -ارتفع (ال�شجر)  -عي وثقل ل�سانه
� -10شدة احلب والتعلق (بال�شيء)
 -11مطر �ضعيف – زحف على يديه وبطنه ( الطفل)  -هواء رقيق
 -12غرز الإبره يف البدن وذر النيلج على مكان الغزر في�صري فيه ر�سوم
وخطوط � -صار حلوا
 -13نقاب ت�سرت املر�أة به وجهها – مكان االلتقاء

نظمها � /أبو فرح
مازلت �أنظر يف عيون ال�شم�س
علك يف �ضيائها ت�شرقني
واطل للبدر احلزين لعلني
�ألقاك بني ال�سحب يوم ًا تعربين
�أهفو �إىل عينيك �ساعات
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فيبدو فيهما .
قيد  ...وعا�صفة  ...وقلب �سجني
�أنا مل �أزل بني ال�شواطيء
�أرقب الأمواج �أحيانا
يراودين حنني العا�شقني
مل يبق منك �سوى ارتعا�شه حلظة
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ذابت على وجه ال�سنني
مل يبق من �ض�ؤ النوافذ
غري �أطياف تعانق لهفتي
وتعيد ذكرى الراحلني ..
ااااااه لو ترجعني .
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