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العام اجلاري 2015 وبــــرعاية معـــالي وزير  أقيمت يف صنعـــاء يف مطلع 
امليتمي،  عبدالواحد  حممد  د.  األستاذ/  آنذاك  الدولي  والتعاون  التخطيط 
التعليم  إقتصاديات  تطوير  رؤية   “ مسودة  ومناقشة  لعرض  عمل  ورشة 

وربط التعليم بسوق العمل يف إطار إعداد رؤية متكاملة للتعليم يف اليمن “
وقد شارك فيها عدد من عمداء وأساتذة اجلامعات ومجع من املهتمني 
بالشأن التعليمي يف اليمن حيث طرحت خالل النقاشات عدد من الرؤى لعدد 
من احملاور املصفوفة يف تلك املسودة وحتديداً حمور تطوير العالقة مابني 

 ، اجلامعات احلكومية والقطاعات اخلاصة والوحدات االقتصادية األخرى 
حيث تطرق األخ/ د. حممد عمر باناجه عضو اهليئة التدريسية يف كلية 
االقتصاد – جامعة عدن إىل التجربة الرائدة اليت إختطها وبادر إليها كل 
من كلية االقتصاد “ جامعة عدن” والبنك األهلي اليمين ، واليت جتسدت 
يف مذكرة التفاهم املوقعة صباح يوم األحد  30 يناير 2011م بني جامعة عدن 
آنذاك  العليا  بقيادته  ممثاًل  اليمين  األهلي  والبنك  االقتصاد  بكلية  ممثلة 
واليت متحورت حول العالقة التنسيقية املتكاملة بينهما ، وإمتداداً لتحقيق 
التكامل بني خمتلف مؤسسات الدولة التعليمية وكذا وحداتها االقتصادية 
ومؤسسات القطاع اخلاص.وقد نصت هذه املذكرة يف أحد بنودها على أن 
يضطلع البنك األهلي اليمين بتقديم كل ما جيب تقدميه إىل جامعة عدن 
ومتويل  دعم  إىل  إضافة   ، معارفهم  إثراء  حنو  هدفًا   ، الدارسني  وطالبها 
البحوث والدراسات اليت يعدها أعضاء اهليئة التدريسية يف كلية االقتصاد 
وكذا متويل إقامة الفعاليات العلمية املشرتكة )مؤمترات، ندوات،وورش 
عمل( هدفًا حنو حتسني خمرجات التعليم اجلامعي لتتوافق مع متطلبات 
سوق العمل وتساعد يف ختفيف وامتصاص البطالة، إنطالقًا من مفهوم “ 

أن العاطل ال حيلة له .
أما املتسلح بالعلم واملعارف فإنه قادر على تسخري وتوجيه ما لدية من 

قدرات علمية إىل ما يفيده ويفيد جمتمعه”.
اجيابيًا  منوذجًا  تشكل  التجربة  هذه  أن  إىل  أشار  حديثه  معرض  ويف 
االقتصادي   والقطاع  احلكومية  اجلامعات  بني  العالقة  وترسيخ  لتعزيز 

)العام واخلاص( .

 يف ورشه عمل أقيمت يف صنعاء بعنوان » تطوير 
إقتصاديات التعليم وربط التعليم بسوق العمل«

البنك األهلي اليمين و كلية االقتصاد جبامعه عدن كنمودجًا 
للعالقات املثمرة بني اجلامعات والوحدات االقتصادية

الزمالء والزميالت موظفي وموظفات البنك األهلي اليمين،أهنئكم  
ويف  مروعه  أحداث  من  ببلدنا  آمل  مما  وذويكم  بسالمتكم  مجيعآ 
أولئك  وعائالت  ذوي  إىل  واملواساة  العزاء  خبالص  أتقدم  الوقت  ذات 

املوظفني الذين استشهدوا وسقطوا جراء تلك االحداث األليمة ..
بكامل فروعه يف احملافظات اجلنوبية  أن مرفقنا  تعلمون  وكما 
باستثناء  العمل  عن  وتوقفت  األحداث  تلك  جراء  أعماله  تأثرت  قد 
تسيري  يف  كربى  مسؤلية  حتمل  والذي  الصغرى  عدن  يف  فرعنا 
عليها  واحلفاظ  هناك  العاملة  املؤسسات  إبداعات  استقبال  يف  أعماله 
وكذا يف تغطية ودفع مرتبات موظفي بقية الفروع يف حمافظة عدن 
وبقية احملافظات اجلنوبية اليت تأثرت بتلك االحداث وكذا مرتبات 
علية  يشكر  كبري  جهد  وهذا  البنك  اىل  رواتبهم  احملولة  املتقاعدين 

مدير الفرع وموظفيه. 
البنك  ادارة  بذلت  فقد  البلد  إىل  الطبيعية  احلياة  عودة  ومع  إنه 
جهداً كبرياً يف إعادة ترميم األضرار اليت حلقت بالفروع الرئيسية 

للبنك وفتحت تلك الفروع أبوابها لتسيري أعماهلا ومباشرة وتسهيل 
معامالت عمالء البنك الكرام.

لذا فإنه ينبغي علينا مجيعًا كٍل من موقعه وانطالقًا من مسئوليته، 
العمل على تعويض ما حلق بالبنك جراء توقف عجلة إنتاجه وتعثر 
أعماله خالل فرتة احلرب، وتسهيل أمور عمالء البنك وسرعة اجناز 
اخلدمات املطلوبة منهم والعمل على اجتذابهم واشعارهم بأن البنك 

األهلي هو خيارهم.
مجيعًا  تكونوا  أن  بكم  نهيب  اليمين  األهلي  للبنك  وكقيادة  إننا 
تعاملكم  وحسن  أداءكم  مبستوى  للنهوض  املسئولية  مستوى  يف 
مع عمالء البنك ومبا يعوض البنك وعمالءه الكرام عما تعرضت له 
أعماهلم ومصاحلهم جراء تلك األحداث األليمة خاصه وأن االدارة قد 
عملت خالل تلك الفرتة يف توفري االستقرار حلياتكم املعيشية ودفع 

رواتبكم وحوافزكم بانتظام وعليكم تقدير ذلك.
وفقنا اهلل مجيعًا إىل ما فيه خري ورفعة مرفقنا.

3األهلي املصريف2األهلي املصريف

القائد املتميز هو الذي ُتلهم أفعاله 
أكثر  ليحلموا  اآلخرين  وقراراته 
أكثر  وينجزوا  أكثر  ويتعلموا 

وحيققوا ذواتهم أكثر .
يفعلون  أشخاص  هم  املديرون 
فهم  القادة  أما  بشكل صحيح  األشياء 
األشياء  يفعلون  الذين  األشخاص 

الصحيحة .
تبقي  أن  هو  الناجحة  اإلدارة  سر 
األشخاص الذين يكرهونك بعيدا عن 
قرارهم  يتخذوا  مل  الذين  األشخاص 

بعد .
من  بدال  األخطاء  إصالح  املهم 

البحث عن املسؤول عنها .
امتدادا  الفريق  يكون  أن  جيب 

لشخصية قائده .
إذا كنت ختطط لعام واحد فازرع 
لعشرين  ختطط  كنت  وان   , األرز 
كنت  ان  أما   , االشجار  فازرع  عاما 
فازرع   , الزمان  من  لقرون  ختطط 

القادة .

مقوالت القيادة

إعداد : زيد عاطف السعدي
مدير البنك األهلي اليمين اإلسالمي

 منذ بداية التحوالت يف منطقتنا العربية، ركز احتاد املصارف العربية يف مؤمتراته 
وما  املنطقة  دول  اقتصادات  تواجه  اليت  التحديات  تشخيص  على  والدولية،  العربية 
تعانية من بطء، وخصوصًا يف جمال التنمية اليت باتت احلجر األساس للنهوض بأي 
اقتصاد متعثر، او جمتمع تفككت أوصاله ويعاني من أزمات تكاد تصبح مزمنة إذا مل 
تتحرك كل القوى االقتصادية العام منها واخلاص لوضع حد هلذا التقهقر ووضع 

املسارات اآليلة اىل إعادة النهوض وصوال اىل التنمية املستدامة.
يهدف هذا املؤمتر اىل البحث يف آفاق متويل التنمية من خالل إعادة ترتيب املنطقة 
مشرتكة  عربية  اسرتاتيجية  ووضع  واملؤسسية،  اإلقتصادية  ألوضاعها  العربية 
واالقتصادية  املعيشية  األوضاع  حتسني  يف  ومباشر  فاعل  بشكل  تسهم  ومتكاملة 
العربية،  الدول  بعض  يف  الفقر  مشكالت  ومعاجلة  العربي،  للمواطن  واإلجتماعية 
واليت تزداد حدة مع األمية وارتفاع عدد السكان والبطالة، وتراكم الديون وفوائدها، 
واالستغالل غري الرشيد للموارد الطبيعية، إضافة اىل نقص املوارد املالية وتدني وضع 

البنية التحتية يف العديد من الدول العربية.
 كما يهدف املؤمتر اىل تعزيز التعاون والتنسيق العربي مع املنظمات اإلقليمية 
والدولية، من خالل دعم مؤسسات العمل العربي املشرتك، وتعزيز قدراتها من أجل 

متكينها من املشاركة الفاعلة يف تنفيذ املبادرات واملشروعات العربية املشرتكة.
على  اإلضاءة  على  سيحرص  القاهرة،  يف  عقده  خالل  من  املنتدى  هذا  ان  كما   
اإلصالحات اإلقتصادية اليت تشهدها مصر، وحتفيز االستثمار العربي لدعم أهدافها 
فرص  توفر  اليت  واملتوسطة  الصغرية  املشروعات  متويل  تعزيز  وخصوصًا  التنموية، 

عمل مستدامة وهلا القدرة على التوسع والنمو.

املؤمتر املصريف العربي لعام 2015   » التمويل من أجل التنمية «

يتقدم مجيع موظفي وموظفات البنك األهلي اليمين
خبالص العزاء واملواساة إىل

األخت/ أروى علي سليمان الكوري
مديرة دائرة اإلحصاء والبحوث

بوفاة املغفور هلا بإذن اهلل تعاىل 
والدتها الفاضلة

سائلني املوىل عز وجل أن يتغمدها بواسع رمحته
 إنا هلل وإنا إليه راجعون

عنهم االستاذ/ حممد عبداهلل مقبل العامري
رئيس جملس اإلدارة

االستاذ/ عصام أمحد علوي السقاف
املدير العام



مصطلح ميزان املدفوعات يعين خالصة العمليات املالية اليت تتم خالل فرتة زمنية حمددة 
انتقال  املالية  العمليات  هذه  وتشمل   .. األخرى  الدول  وخمتلف  معينة  دولة  بني  الوقت  من 
.. واختزاال هلذا التعريف فإن ميزان  السلع واخلدمات ورؤوس األموال وحركة نقل الذهب 
ومدفوعاتها  اخلارج  مع  الدولة  ايرادات  ميثل  الذي  االمجالي  السنوي  البيان  يعين  املدفوعات 
إىل اخلارج .وهذا يعين انه سجل الدولة العام لكافة املعامالت االقتصادية اخلارجية اليت تتم 
بني املقيمني يف دولة معينة واملقيمني يف اخلارج خالل فرتة حمددة وهو مبثابة احلساب الذي 

يسجل قيمة احلقوق والديون الناشئة بني بلد معني والعامل اخلارجي .
التقدم  درجة  لنا  يعكس  مفرداته  دراسة  خالل  من  ألنه  كبرية  أهمية  املدفوعات  ومليزان 
االقتصادي يف بلد ما وميكننا من حتديد مركزه املالي بالنسبة للعامل اخلارجي .. لذلك فإنه 
غالبا ما يطلب صندوق النقد الدولي من مجيع أعضاءه تقديم سقف موازنات مدفوعاتها سنويا 
لكون هذه املوازنات من أهم املؤشرات دقة يف احلكم للمركز اخلارجي للدولة العضو يف صندوق 

النقد الدولي .
إعداد ميزان املدفوعات

احملاسبية  الناحية  من  جيعله  مما   .. املزدوج  القيد  مبدأ  على  املدفوعات  ميزان  إعداد  يقوم 
متوازنا )كونه دائنا اجيابيا( تندرج حتته كافة املعامالت اليت حتصل الدولة من خالهلا على 
ايرادات من العامل اخلارجي .. وجانب مدين تنطوي حتته مجيع املعامالت اليت تؤدي الدولة من 
خالهلا مدفوعات العامل اخلارجي .. وتواجه تسجيل العمليات االقتصادية على ميزان املدفوعات 
عدد من الصعوبات مثل مشكلة التفريق بني املقيم وغري املقيم واختالف أسس حساب القيم 

الدولية ومشكلة التوقيت. 
بغض  املعني  للبلد  االقتصادية  األحوال  عن  تعرب  اليت  دالالتها  املدفوعات  ميزان  ولبيانات 
املعامالت  هذه  تسجيل  فإن  لذلك   .. البيانات  دراسة  تغطيها  اليت  الزمنية  الفرتة  عن  النظر 

االقتصادية الدولية يف حد ذاتها مسألة حيوية ألي اقتصاد وطين .
وان هيكل هذه املعامالت االقتصادية يعكس حجم وهيكل كل الصادرات واملنتجات مبا يف 
ذلك العوامل املؤثرة عليه كحجم االستثمارات ودرجة التوظيف ومستوى االسعار والتكاليف 
كما يظهر القوة احملددة لسعر الصرف من خالل ظروف الطلب وعرض العمالت األجنبية 
ويبني أثر السياسات االقتصادية على هيكل التجارة اخلارجية من حيث حجم املبادالت ونوع 
.. الشيء الذي يؤدي إىل متابعة ومعرفة مدى تطور البنيان االقتصادي للدولة  سلع التبادل 
.. ونتائج سياساتها االقتصادية .كما أنه أداة هامة تساعد السلطات يف الدولة على ختطيط 
التجارة  لتخطيط  الشامل  هيكلة  بسبب  للدولة  اخلارجية  االقتصادية  العالقات  وتوجيه 

اخلارجية من اجلانب السلعي واجلغرايف .. أو عند وضع السياسات املالية والنقدية .
ضمن  ولألفراد  وللمؤسسات  للبنوك  ضرورية  مسألة  فيه  املوثقة  املعلومات  تعد  ولذلك 

جماالت التمويل والتجارة اخلارجية .
عناصر ميزان املدفوعات :

- احلساب اجلاري .
- حساب التحويالت )من طرف واحد( .

- حساب رأس املال )العمليات الرأمسالية( .
- ميزان احتياطي الذهب والنقد األجنيب .

جلنة بازال للرقابة املصرفية- التسجيل .

له يومًا من  يروي لي أحد األصدقاء ما حدث 
أودع  الذي  البنك  إىل  للذهاب  اضطر  عندما  األيام 
العمليات  بعض  ليجري  »ثروته«  من  جزءاً  فيه 
الصيف  أيام  أحد  يف  ذهبت  فيقول:  املصرفية، 
البنوك،  احد  يف  املصرفية  العمليات  بعض  إلجراء 
تصورته  كما  ألني  الصيفي  اليوم  هذا  واخرتت 
اليت ال تشهد زمحًا  السنة  أيام  يومًا من  يكون  بأن 
بسرعة،  قضاؤها  ميكن  حاجيت  أن  كما  شديدًا، 
وفعاًل دخلت البنك وقررت أن انتظر دوري؛ ولكين 
انتظرت طويال أطول من ما كنت أتصور؛ فاحرتت 
من  عدد  أن  كيف  أتساءل  وأخذت  األمر  هذا  يف 
العمالء قليل ومل يأت دوري بسرعة،  يسبقين من 
ولكن سرعان ما تبددت حريتي حينما قال لي من 
مل  ملاذا  نفسك  يف  تتساءل  لعلك  جبواري:  جيلس 
خدمات  حال  فهذه  تعجب  ال  ولكن  الدور،  يصلك 
واملصارف  البنوك  يف  الصرافني  وكذلك  العمالء 
وعدم  اخلدمة  تقديم  يف  شديد  بطء  لدينا، 
االكرتاث بالعميل؛ ثم قال لي: هذا ثالث بنك آتي 
حيث  املصرفية  العملية  نفس  إلنهاء  اليوم  إليه 
أردف  ثم  سابقني؛  بنكني  يف  االنتظار  من  يئست 
الحقًا  مصرفية  عملية  تنهي  أن  أردت  إذا  يقول: 
الطويل  االنتظار  على  نفسك  توطن  أن  فعليك 
وأن جتد لنفسك وسيلة للتسلية كأن تعد بالط 
أرضية البنك أو حتى النمل املوجود يف البنك؛ هذه 
قصصًا  هناك  أن  اعرف  وأنا  أصدقائي   احد  قصة 
الذي  السؤال  ولكن  القصة؛  بهذه  شبيهة  كثرية 
يطرح نفسه هنا؛ هو كيف ميكن للبنوك واملصارف 

خدمة عمالئها بشكل أفضل؟
اخلدمات  صناعة  جمال  يف  الدراسات  أن 
ظاهرة  من  للتخلص  كثرية  حلواًل  أوجدت 
الدراسات متت على  وأغلب هذه  الطويل؛  االنتظار 
يف  اخلدمات  هذه  ألهمية  وذلك  البنكية  اخلدمات 
الدراسات  هذه  خلصت  وقد  املالية؛  املؤسسات  هذه 
على أن انتظار العميل فرتات زمنية طويلة يف هذه 

املؤسسات يرجع لعدة عوامل من أهمها: 
باخلدمة  يقومون  الذين  املوظفني  عدد    -  1
إلنهاء  أساسية  ومهارات  معارف  من  ميلكون  وما 

إجراءات العمل. 
2 -  معدل ما ميلكه هؤالء املوظفون من خربة 

يف جمال عملهم. 
املكتبية الالزمة  3 -  كفاية األدوات واملعدات 

إلنهاء إجراءات العمل يف الوقت احملدد. 
4 -  القدرة على استخدام هذه األدوات واملعدات 

بالشكل األمثل. 

لألعمال  واملعدات  األدوات  هذه  مالءمة    -  5
املراد تنفيذها. 

من  تنفيذها  املطلوب  اإلجراءات  مشولية    -  6
أجل إنهاء العمل وسهولة تطبيقها. 

     استخدم الذكاء واحلكمة يف خدمة العميل
خبدمه  املوظفة   عزيزتي  املوظف  عزيزي 
حتمل  علها  األتيه  لسطور  معنا  لنصت  العمالء 
سبيل  يف  اهلامة  والنصائح  الفوائد  من  الكثري  لكم 
ونكون  عمالءنا   خدمه  يف  لنتميز  بعملنا  االرتقاء 

اخليار األول :
يعتمد  العمالء  خدمة  من  كبري  جانب 
من  لذلك   . الشخصي  الذكاء  أو  احلكمة  على 
فمثاًل   . استخدامها  شيوع  عدم  املدهشة  األمور 
تستجيب  و  لعمالئك  وقتًا  تدبر  أن  احلكمة  من 
. هذا  حيدث  ال  ما  كثرياً  لكن   ،  ملطالبهم 
بالرضا  يشعرون  عمالءك  جتعل  أن  احلكمة  من 
و  حاجاتهم  تفهم  و  إليهم  تنصت  وأن  السعادة  و 
ممكن  شيئ  كل  تفعل  أن  احلكمة  من   . رغباتهم 
أنهم  من  والتأكد  عمالئك  مساعدة  أجل  من 
خالل  من  إجيابية  التجارب  أكثر  يعايشون 
تعاملهم معك ) تلك هي اإلثارة وذاك هو التميز ( . 
لكن قلما حيدث هذا ، لسبب بسيط و هو أن كثرياً 
من املديرين و موظفي خدمة العمالء يتخلون عن 
ما  ينسون  فهم   . الشخصية  وحكمتهم  ذكائهم 
تعنيه اخلدمة وتكون األرباح واملهمة اليت بأيديهم 
والرتكيز  االهتمام  من  بداًل  الشاغل  شغلهم  هي 

على العمالء الذين يبسطون إليهم أيديهم باملال .
من احلكمة أن تقول :

- شكراً .
- تبتسم لعمالئك .
- ترحب بعمالئك .

- تتعامل مع عمالئك خيلق حسن .
- تقيم عالقات بعمالئك .

- تعتذر عندما ختطىء .
ليس من احلكمة أن : -

- ترتك عمالءك ينتظرون .

- تتجاهل الرد على اهلاتف .
- تتجاهل العميل .

- تتجاهل إرجاع املكاملة كما وعدت العميل .
- خدمة العمالء املتميزة .

اخرج  لكي تكون موظف خدمة عمالء متميزاً 
قلياًل عن املألوف ، إذا مل تصنح فارقًا فلن تكون مميزاً 
 عن اآلخرين. احرص على أن تكون مثرياً لالهتمام
عندما ال ختتلف يف شيئ عن اآلخرين فاحتماالت 

أن خيتارك العميل تكون خاضعة للصدفة. لكن إذا 
صنعت فارقًا جبميع األشياء البسيطة اليت تفعلها 
اختيار  احتماالت  تزداد  فسوف  عمالئك.  أجل  من 

العميل لك، هذا يعين أن خترج قلياًل عن املألوف.
عندما يتبع الناس الروتني يتصرفون كما لو 
كانوا آالت. فهم يغلقون قلوبهم وعقوهلم من خالل 
طبيعة التكرار اليت تتسم بها املهام اليت يقومون بها، 
ونتيجة لذلك. يصبحون متعبني و منهكني، و يتم 
 استنزاف أي شعور بالطاقة اخلالقة بسبب عملهم.
فعندما يؤدي املرء وظيفته وهو »معصوب العينني”، 
فإن هذا قد مينعه من رؤية فرص تتيح له القيام 

بأشياء جديدة و مثرية ميكن أن حتفز العمالء.
طبق  نسخة  نفسك  جتعل  أن  من  بداًل 
اختالفًا  تصنع  أن  املهم  من  النظام،  من  األصل 
عن  وذلك  عمالئك  أجل  من  يوم  كل  فارقًا  أو 
وأن  الفريدة  شخصيتك  عن  التعبري  طريق 
هو  البسيط  الفارق  هذا  طبيعتك.  على  تكون 
التميز. حتقيق  و  اإلثارة  خلق  على  يساعد   الذي 
كل عميل فريد من نوعه وإذا تعاملت مع مجيع 
قيمة  من  تقلل  فسوف  الطريقة،  بنفس  العمالء 
أو  باخلصوصية  العمالء  يشعر  لن  العالقة، 
 األهمية ألنك مل تتعامل معهم على هذا األساس.

أصنع فارق :
العمالء)فندق(  خدمة  مدير  ؛  دين  جيم 
بساكسون ويلد هاوسينج يف اململكة املتحدة، تلقي 
فألف  الغاضبني،  النزالء  أحد  من  شكوى  قصيدة 
واستجابًة  بهذا.  العميل  وسر  عليه.  رداً  قصيدة 
مربد  برتكيب  أيضًا  جيم  قام  العمالء،  من  لطلب 
ولكنها  بسيطة  أشياء  االستقبال  صالة  يف  مياه 

تصنع فرقًا كبرياً يف نفوس العمالء.
عندما كانت روكسانا كاوسا تعمل يف بنك 
برادفورد آند بينجلي، تلقت شكوى تفيد بأن طفاًل 
يبلغ من العمر ستة أعوام مل حيصل على العرض 
بكتابة  روكسانا  قامت  به.  ُوِعد  الذي  اخلاص 
رسالة شخصية للطفل خبط يدها كرد على هذا 
)و كذلك ُسرت جدته  الطفل كثرياً  ُسر  الطلب. 

اليت كانت قد قامت بفتح احلساب بالنيابة عنه( .
إجراءاتك  و  أعمالك  جبميع  وعي  على  فكن 
من  حتول  فمثاًل  قلياًل،  عنها  أخرج  ثم  الروتينية 
الرتحيب  إىل  املعتاد  النمطي  بالشكل  الرتحيب 

بشكل شخصي، فهذا يصنع فارقًا.
فارقًا  تصنع  أن  هي  هنا  التميز  فنقطة  إذن 
والقيام  الشخصية  بطبيعتك  التصرف  طريق  عن 
ببعض األشياء البسيطة بشكل خيتلف عن اآلخرين.

خدمات العمالء 
يف البنوك 

واملصارف من 
وجهة نظر عميل

إعداد/ والء وديع ثابت
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لوحة نقش الدوالر عليها صورة الرئيس جورج واشنطن أثناء طباعته يف 14 نوفمرب  2014

وضع العمالت الورقية فئة الدوالر يف صناديق خمصصة قبل توزيعهاوضع الدوالر بعد إنتاجه يف نطاق التغليف،فين يتفقد فئة الدوالر الواحد أثناء اإلنتاجلوحة نقش الدوالر األمريكي

صورة بداخل مكتب النقش والطباعة توضح صورة الدوالر

تتميز هذه العملية بتأمني كامل نظًرا خلطورتها وحساسيتهافئة الدوالر الواحد بعد أن وصلت لصورتها النهائية من األمامتعرض الدوالر ألشعة معينة يثبت جودتهتكرار اجلودة أثناء اإلنتاج يف مكتب النقش والطباعة يف واشنطن

تتميز هذه الصناعة بالدقة املتناهيةالدوالر األمريكي من اخللف بعد إمتام إنتاجهفرز األوراق املالية فئة الدوالرالعدسة املكربة لقياس دقة النقش

بالصور: مراحل تصنيع الدوالر األمريكي
نشرت وكالة “رويرتز” عدًدا من الصور املميزة لعملية طباعة أوراق العمالت املالية ” الدوالر االمريكي” 
6 ماليني من  كشف عنها مكتب النقش والطباعة يف العاصمة األمريكية واشنطن الذي ينتج حنو 
البداية وحتى طرحه بالبنوك  الدوالرت يومًيا، وتظهر الصور خطوات طباعة الدوالر األمريكي منذ 

األمريكية واليت تتضمن عماًل يدويًا وآخر باستخدام املاكينات املتخصصة.
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إعداد/علي منصور ماطر

الدائرة القانونية تقيم حفاًل  
متواضعًا توديعيًا لزميلتهم 

االخت/ زهرة مشسان  

يف حفل ختلله الوفاء واحملبة واملودة أقامت  الدائرة القانونية 
بكامل موظفيها حفال توديعيًا لزمليتهم األخت / زهرة مشسان 
املاضي   العام  نهاية  التقاعد  إىل  أحليت  اليت  الكوشاب  علي 
ديسمرب 2014م بعد إنهاء فرتتها العملية يف البنك األهلي اليمين 
)فرع   املختلفة  الدوائر  وأقسام  الفروع  من  عدد  بني  متنقلة  
صنعاء ،عدن الصغرى، عبد العزيز، العيدروس،  اإلدارة العامة ( 
وقد إتصفت األخت/ زهرة خبفة الظل والروح املرحة والتالف 
اليت  والدوائر  الفروع  تلك  يف  املوظفني  واخوانها  أخواتها  مع 

عملت فيها . متمنني هلا حياة سعيدة 

ملسة وفاء ..

أمر تسليم

كمبيالة حتت الطلب

اسرتداد الديون

ديون مضمونة

دين مضمون بسند

ديون مؤجلة الدفع

دين برهن

التسليف الزراعي

توسع يف االئتمان

جرد مفاجئ للنقدية

القيمة املقابلة )املعادلة(

Delivery Order

Demand Draft

Recovery of Debts

Guaranteed Debts

Bonded Debts

Deferred Debts

Mortgage Debts

Agricultural Credit

Expansion of Credit

Surprise Cash Count

   Counter value   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

املصطلحات بالعربية English Vocabulariesالرقم

ها حنن نواصل كتابة املصطلحات البنكية ويف هذا العدد سنحاول أن نورد بعض املصطلحات اليت 
قد تفيد املوظف يف عمله اليومي ولكل قراء اجمللة .
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البرتول  ملهندسي  ميكن  حيث  البرتول:  مهندسي 
كسب ما يصل اىل 300 ألف ريال سعودي

التنفيذيني  املديرين  فكبار  األعمال:  قطاع  وظائف 
و  اجلنسيات  املتعددة  سواء  حد  على  الشركات  من 
الشركات احمللية يرحبون جيدا على نطاق  كذلك 
واسع، و قد سجلت أعلى الرواتب يف السعودية لتكون 
الرئيس  راتب  متوسط  وهو  سعودي،  ريال  ألف   123

التنفيذي لشركة متعددة اجلنسيات .

املهن الطبية: اجلراحني مثال يف السعودية يكسبون 
ما يصل إىل 108 أالف ريال  سعودي

األكثر  الوظائف  من  وهي  املصرفية:  الصناعة 
ريال  ألف   48 إىل  يصل  ما  تدفع  فالبنوك  شعبية، 

سعودي شهريا ملديريها يف السعودية .

صناعة تكنولوجيا املعلومات: مدراء تقنية املعلومات 
يكسبون حوالي 45 ألف ريال سعودي

البناء  مديري  املشاريع:  وإدارة  البناء  وظائف 
ألف ريال سعودي   44 واملشاريع يكسبون ما يصل إىل 
داخل  املهاجرين  بني  شعبية  املهنة  هذه  وأصبحت 

السعودية .

وسائل  وظائف  العامة:  والعالقات  اإلعالم  وظائف 
أيضا  البلد  يف  العامة  العالقات  ومديري  اإلعالم 
يكسبون جيدا بشكل كبري و هو ما يقرب من 41 ألف 

ريال  سعودي

مرتفع  طلب  هناك  واإلبداع:  اإلعالنات  تصميم 
املتوسط  األجر  مع  املبدعني  واملصممني  للمطورين 

من 40 ألف ريال سعودي .

السعودية لديهم  العقارات يف  العقارات: جتار  جتار 
الفرصة لكسب ما يصل إىل 39,750 ألف ريال سعودي 

يف الشهر .

املتزايد  الطلب  بسبب   : االجنليزية  اللغة  تدريس 
يف  الرواتب  زادت  اإلجنليزية  اللغة  مدرسي  على 
السعودية هلذه املهنة، فيمكن أن يكون الراتب املتوسط 
الشهر، مع  11 ألف ريال سعودي يف  للمعلم يصل إىل 
اإلمتيازات اجملانية باإلضافة إىل رحالت جمانية إىل 

بلدك أو اإلقامة املدعومة .

يعمل  االستقصائية  الدراسات  ملعظم  ووفقا 
املصرفية  اإلدارة  وظائف  يف  الغالب  يف  اآلسيويني 
لتقرير  وفقا  عام  وبشكل  كبري،  بشكل  اخلزينة  و 
السعودية  يف  الرواتب  أّن  السنوي  “هاي”  جمموعة 

ارتفعت إىل 6 يف املائة على الرغم من التضخم .

بالصور..
 أعلى الوظائف أجراً يف السعودية 

) mbc.net( الرياض / حممد اللوحيق  
لزيادة  وفقا  أنه  السعودية،  يف  العمل  أجور  عن  مؤخراً  صدرت  دراسة  قالت   
عائدات النفط يف مجيع أحناء دول جملس التعاون اخلليجي ، أصبحت السعودية 
من أهم املقاصد للباحثني عن عمل من مجيع أحناء العامل، و أرض اخلليج هي 

مكان متطور و حديث و قادر على املنافسة.
الدراسة  أّن  علمًا  السعودية،  يف  أجراً  األعلى  األعمال  بعض  الدراسة  وأوردت 

أجريت يف العام املاضي و قد جاءت النتائج على هذا النحو:

لشاب  املذهلة  النجاح  قصة  جذبت 
مدينة  يف  يعيش  مسلم،  بنجالديشي 
أمجع؛  العامل  أنظار  األمريكية،  نيويورك 
إذ متكن من مجع ثروة تقدر بـ 72 مليون 
دوالر، وهو مل يتجاوز السابعة عشرة من 
البورصة  سوق  يف  التداول  عرب  عمره، 
األمريكية، اليت بدأها وهو بعمر التاسعة. 

جملة  نشرتها  اليت  العجيبة  القصة 
بني  واسعًا  صدًى  القت  “نيويورك” 
وباألخص  العاملية،  األنباء  وكاالت 
وجاءت  البورصة.  أسواق  يف  املستثمرون 
يف  املذهلة  إسالم”  حممد  الشاب  قصة 

ملقال  العاشرة  الذكرى  يف   12 الـ  املرتبة 
اجمللة السنوي حتت عنوان »أسباب تدفعك 

حلب نيويورك«. 
يف  للعيش  والديه  مع  حممد  انتقل 
من  قادمني  األمريكية  املتحدة  الواليات 
املال  كسب  يف  حظه  وجرب  بنجالديش؛ 
واعتاد  البورصة،  سوق  يف  املضاربة  عرب 
التداول يف فرتة اسرتاحة الغداء مبدرسته. 
وأطلقت اجمللة على الشاب لقب “الطفل 
إشارة  يف  سرتيت”،  وول  و”ذئب  املعجزة” 
أشهر  قصة  حيكي  سينمائي  لفيلم 
املتحدة  الواليات  يف  البورصة  مساسرة 
األمريكية، ولكن على عكس قصة الفيلم، 
فقد مجع هذا الشاب ثروته بشكل قانوني. 
الشاب  الرغم من ثروته فال يزال  وعلى 
إذ  بها؛  االستمتاع  عدم  من  يعاني  املعجزة 
دبليو”  إم  مل يتمكن من قيادة سيارة “بي 
كان قد اشرتاها مؤخراً بسبب عدم بلوغه 
رخصة  على  للحصول  القانونية،  السن 
انتقاله  رفضا  والديه  أن  كما  قيادة، 
للعيش يف شقة فارهة كان قد استأجرها 

يف منطقة مانهاتن . 
جناحه؛  قصة  يف  وحيداً  ليس  وحممد 
اثنني  به  لقائها  أثناء  اجمللة  رصدت  إذ 
التداول  عشق  يشاركانه  أصدقائه،  من 

اللقاء  أثناء  ووصفاه  البورصة،  سوق  يف 
عبقريته  إىل  إشارة  يف  بـ”املايسرتو”، 

االستثمارية يف سوق املال.
وصديقيه  حممد  إن  اجمللة  وقالت 
يتوقعون أن جينوا بنهاية العام املقبل حنو 
إكمال  نفسه  الوقت  ويف  دوالر،  بليون 
دراستهم اجلامعية، وُينتظر حممد بلوغه 
رمسية،  رخصة  على  للحصول   18 الـ  سن 
يف  السمسرة  أعمال  ممارسة  من  متكنه 

سوق البورصة.
ـــــــــــــــــــــــــ
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أعجب قصة جناح ترويها 
جملة )نيويورك(

الطفل املعجزة 
وذئب

 وول سرتيت

بتحقيق  اليمين  األهلي  البنك  يلتزم 
حبسب  ومنتجاته  خدماته  يف  اجلودة 
خيدم  ومبا  العاملية  اجلودة  مقاييس 
أهداف  وحيقق  العمالء  احتياجات 
البنك  مبصاحل  املعنيني  كافة  وتوقعات 
للمجتمع  الشاملة  املنفعة  إطار  يف 

واالقتصاد اليمين

على  عزمنا  اليمين  األهلي  البنك  يف  حنن 
أن نليب مجيع احتياجات عمالءنا وأن نكون 
مبتكرة  مصرفية  خدمات  توفري  يف  روادا 
اعتمادا على أفضل وأحدث تقنيات اخلدمات 
للعمالء  األول  اخليار  لنكون  املصرفية 

ولنصبح البنك املميز يف اليمن .
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وسيلة  أفضل  العمل  يف  جيدة  عالقات  بناء  يعد 
متميزة،  عمل  بيئة  وخلق  املوظفني  إنتاجية  لتعزيز 
كما أنه ضروري لتحقيق النجاح املهين، وزيادة رضا 
املوظفني ووالئهم جتاه شركاتهم. فقد أشار استبيان 
مكان  ديناميكيات  تغرّي  “مؤشرات  حول  بيت.كوم 
افريقيا“،  ومشال  األوسط  الشرق  منطقة  يف  العمل 
بيئة  بأن  صّرحوا  املهنيني  من   %10 أن  إىل   ،2013 يونيو 
كما  عملهم.  من  لالستقالة  تدفعهم  السيئة  العمل 
“االحتفاظ  حول  لبيت.كوم  آخر  استبيان  أشار 
باملوظفني يف الشرق األوسط ومشال افريقيا“، فرباير 
2013، إىل أن 17,6% من املهنيني يف املنطقة صّرحوا بأن 
عامل  أهم  هي  واملدير  املوظف  بني  اجليدة  العالقة 

لالحتفاظ باملوظفني. 
يقدم لك خرباء بيت.كوم يف ما يلي بعض النصائح 
مدرائك  مع  جيدة  عالقات  بناء  على  ملساعدتك 

وزمالئك يف العمل:
إىل  مهمة  النزاهة   -: وقيمك  مببادئك  متسك   )1
على  التعّرف  األشخاص  يستطيع  إذ  كبري،  حد 
على  الوقت  من  فرتة  مرور  بعد  البعض  بعضهم  قيم 
وقتًا  يقضون  العمل  زمالء  أن  إىل  ونظراً  تعارفهم، 
بقيم  كبري  حد  إىل  يتأثرون  فهم  العمل،  يف  طوياًل 
األساسية  قيمك  بتحديد  قم  لذا  البعض.  بعضهم 
أشار  فقد  الدوام.  على  بها  التمسك  على  واحرص 
واألخالقيات  “القيم،  حول  بيت.كوم  استبيان 
األوسط  الشرق  منطقة  يف  العمل  مكان  يف  والنزاهة 
املهنيني  من   %70 أن  إىل   ،2014 يونيو  افريقيا“،  ومشال 
يعتقدون أنه بإمكانهم حتقيق النجاح املهين من دون 
املساومة على أخالقهم وقيمهم الشخصية. ستحصل 
حال  يف  لك  واحرتامهم  اآلخرين  تقدير  على  حتمًا 

كنت شخصًا صادقًا وتتمتع بالنزاهة واألخالق.
الشركة  أصول  تعد   -: الشركة  موارد  احرتم   )2

مسريتك  لتعزيز  ضرورية  ومسعتها 
احرتامها  على  احرص  لذا  املهنية، 
تعد  الواقع،  يف  الدوام.  على  وتقديرها 
السليب  واملوقف  السيئة  العمل  أخالقيات 
وعالمتها  الشركة  موظفي  جتاه 
حيث  كبري،  حد  إىل  مضرة  التجارية 
والء  كسب  يف  الفشل  إىل  ذلك  يؤدي 
مسريتهم  على  سلبًا  ويؤثر  املوظفني 
الشخصية.  التجارية  وعالمتهم  املهنية 
حول  بيت.كوم  استبيان  أشار  فقد 
الشرق  يف  العمل  مكان  يف  “التغّيب 
األوسط ومشال افريقيا“، يونيو 2012، إىل 
املنطقة صّرحوا  يف  املهنيني  58,2% من  أن 
كبري  حد  إىل  يضر  املوظفني  غياب  بأن 

بإنتاجية الشركة.
ومهنية  لبقة  بطريقة  3(تصرف 
املناسبات  كافة  حضور  على  إحرص   -:
واالحتفال  كاألعراس،  االجتماعية 
املباريات  وحضور  جديد،  مبولود 
العمل بعد  الرياضية واخلروج مع فريق 
جاهداً  واسَع  الرمسية،  الدوام  ساعات 
ممتعة  عمل  بيئة  خلق  يف  للمشاركة 
بني  الفصل  يفضل  الواقع،  يف  واجيابية. 
عملك،  وأولويات  الشخصية  مشاكلك 
تعزيز  على  الرتكيز  عليك  يتعني  اذ 
مسريتك املهنية وحتقيق أهدافك املهينة. 
دخولك  فور  االبتسام  على  احرص  لذا 
جبميع  والرتحيب  صباحًا  املكتب  إىل 
وحاول  ومهنية،  لبقة  بطريقة  املوظفني 
الشخصية.  ومشاكلك  همومك  جتاهل  اإلمكان  قدر 
تغرّي  “مؤشرات  حول  بيت.كوم  استبيان  أشار  فقد 
ومشال  األوسط  الشرق  يف  العمل  مكان  ديناميكيات 
أن أسلوب  املهنيني يعتقدون  30% من  أن  افريقيا” إىل 
الضعيفة  التواصل  ومهارات  والسيطرة،  القيادة 
املزعجة  الصفات  أكثر  هي  منهم(   %11 إىل  )بالنسبة 

لدى املدير.
مع  التعامل  حيب  أحد  ال   -: للسالم  صانعًا  4(كن 
والذين  املشاكل  ومسبيب  الثرثارين،  األشخاص 
باستمرار  ويسعون  الشركة،  سياسات  على  يتعدون 
سليب  جو  وخلق  املوظفني  بني  اخلالفات  لتضخيم 
بهؤالء  االختالط  جتنب  على  احرص  العمل.  يف 
مسامل  شخص  أنك  للجميع  واظهر  األشخاص 
بسهولة.  تواجهك  اليت  املشاكل  كافة  حل  وميكنك 
ومناسب  اجيابي  سلوك  إتباع  سيساعدك  الواقع،  يف 
والعمل  السلبية  احملادثات  يف  املشاركة  وجتنب 
كافة  احرتام  وكسب  املهنية  مكانتك  تعزيز  على 
بيت.كوم  استبيان  أشار  فقد  الشركة.  يف  املوظفني 
يف  العمل  مكان  ديناميكيات  تغرّي  “مؤشرات  حول 
منطقة الشرق األوسط ومشال افريقيا“، إىل أن %15 
يبحثون عن  العمل  بأن أصحاب  املهنيني صّرحوا  من 
ويتمتعون  حسنة  شخصية  لديهم  الذين  املرشحني 

بالنزاهة.
5( كن خبرياً يف جمال عملك :- ال يوجد أمر أفضل 
من أداء عملك على أكمل وجه. لذا اسَع جاهداً للتألق 
كخبري يف جمال عملك كي تكون أول شخص يفكر 
نصائح  على  باحلصول  يرغبون  الذين  األشخاص  به 
وأجب بطريقة الئقة  مهنية متميزة. كن متواضعًا 
اآلخرون  عليك  يطرحها  اليت  األسئلة  كافة  عن 
جمال  نفس  من  املهنيني  كافة  عن  حتمًا  وستتميز 
عملك. ال ترتد يف تبادل معارفك وخرباتك مع زمالئك 

املهنيني حيث سيساعدك ذلك على جذب عدداً كبرياً 
أشار  املعجبني عرب فريق عملك وشركتك. فقد  من 
يف  التوظيف  “ممارسات  حول  بيت.كوم  استبيان 
 ،2012 أغسطس  افريقيا“،  ومشال  األوسط  الشرق 
العمل  أصحاب  بأن  صّرحوا  املهنيني  من   %13 أن  إىل 
يبحثون عن كبار املدراء التنفيذيني واإلداريني الذين 
يف  واسعة  ومعرفة  جيدة  تقنية  مبهارات  يتمتعون 
املهنيني  عن  منهم   %4,8 يبحث  كما  عملهم،  جمال 

الذين يتمتعون بسجل من اإلبداع واالبتكار.
يف  مديرك  نظر  وجهة  من  األمور  إىل  انظر   )6
حاول  عدوك.  ليس  مديرك  بأن  تذكر   -: العمل 
تغيري أسلوبك وطريقتك يف التفكري يف حال مل تتمكن 
واخلضوع  خربته  احرتام  أو  مديرك  مع  التفاهم  من 
لسلطته، فمن احملتمل جداً بأن تكون أنت السبب وراء 
ذلك. قم بإجراء أحباث حول كيفية تعزيز العالقات 
اإلنسانية، فقد حتتاج إىل تغيري أسلوبك، وأولوياتك، 
ونظرتك الشخصية وتوقعاتك كي تتجنب الوقوع يف 
املشاكل مع مديرك. يف الواقع، سيساعدك النظر إىل 
تفهم  على  العمل  يف  مديرك  نظر  وجهة  من  األمور 
موقفه والتعّرف على أفضل طريقة تسمح باستثمار 
ورفع  الشركة  إنتاجية  لزيادة  وخرباتك  مهاراتك 
بيت.كوم  استبيان  أشار  فقد  عملك.  فريق  معنويات 
األوسط  الشرق  منطقة  يف  الوظيفي  “الرضا  حول 
من   %12,5 أن  إىل   ،2012 نوفمرب  افريقيا“،  ومشال 
املهنيني يعتقدون أن توقعات اإلدارة منهم غري واقعية. 
العمل حول  التحدث مع مديرك يف  لذا احرص على 
أن  شعرت  حال  يف  عملك  ومهام  الوظيفي  دورك 

توقعات اإلدارة منك غري واقعية.
7(ال تتصرف بطريقة طفولية :- أصبح من السهل 
جداً يف هذه األيام العمل من أي مكان، ولكن يف حال 
جترب  صارمة  عمل  بثقافة  تتمتع  شركتك  كانت 
يتعني  للعمل،  املكتب  إىل  احلضور  على  املوظفني 
عليك االلتزام بهذه القواعد وعدم التصرف بطريقة 
طفولية. إذ جيب على الشركات إدارة كم هائل من 
حضورك  يعد  لذا  واألوضاع،  واألولويات  التوقعات، 
املنتظم إىل املكتب أمراً ضروريًا، فان كنت تتغيب عن 
العمل باستمرار سريغب املوظفني اآلخرين بتقليدك 
يف ذلك. يف الواقع، يتطلب حتقيق النجاح يف شركة 
كافة  بني  املشرتك  والتعاون  اجلماعي  العمل  معينة 
الوقت  يف  املكتب  إىل  املنتظم  فحضورك  املوظفني، 
احملدد ضروري جداً الجناز املشروع بالطريقة املطلوبة 
وتعزيز مهاراتك املهنية. يعد إعداد قائمة مبهام عملك 
أفضل وسيلة الستغالل يومك يف العمل بفعالية. فقد 
أشار استبيان بيت.كوم حول “مصادر اللهو يف العمل 
يف منطقة الشرق األوسط ومشال افريقيا“، ديسمرب 
2013، إىل أن 94% من املهنيني يستخدمون الئحة املهام 
لتنظيم يومهم. لذا ابدأ يومك بتحديد املهام الرئيسية 
قمت  اليت  املهام  واشطب  إمتامها  عليك  يتعني  اليت 

بإمتامها يف نهاية اليوم.
8( ابتسم على الدوام :- يعد التصرف بطريقة لبقة 
الشخصية  العالقات  لتعزيز  متميزة  وسيلة  ولطيفة 
بكافة  الرتحيب  على  احرص  لذا  املوظفني.  بني 
واطلب  صباحًا،  املكتب  إىل  وصولك  فور  املوظفني 
شكر  تنسى  وال  لبقة،  بطريقة  األشخاص  مساعدة 
الدوام،  على  واالبتسام  مساعدتهم  على  األشخاص 
لدى  شخصيتك  عن  اجيابيًا  انطباعًا  سيرتك  فذلك 
كبري  بشكل  ويساعد  الشركة  يف  املوظفني  كافة 

على تعزيز عالمتك التجارية الشخصية.
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نصائح متميزة لبناء 
عالقات جيدة مع 
زمالئك يف العمل

يف  حياتهم  العامل  حول  واألمهات  اآلباء  يقضي 
حماولة لتحسني حياة أطفاهلم خيتارون هلم أفضل 

سبل التعليم والرياضة والثقافة والرتبية.
 فتلك هي األولويات بالنسبة لكل اآلباء حول العامل. 
ممتاز  بشكل  حياتهم  يتابعوا  أن  ألطفالنا  نريد  حنن 

وأن تتحسن أحواهلم دوًما .
الكثري  نعلمهم  أن  جيب  مهم  شيء  هناك  ولكْن 
خبصوصه وهو كيف يتعاملون مع النقود،عن طريق 
لكم  التقرير سنقدم  مبادئ مخسة سنتناوهلا يف هذا 
كيفية  خبصوص  أوالدنا  مساعدة  ميكن  كيف 
تعاملهم مع النقود: وكيفية تعامل األطفال معها من 
الكثري  يتعلموا  أن  ألطفالك  البد  اليت  املهمة  األشياء 

جتاهها.
 

1(  هم ال حيتاجون إىل الكثري من النقود كي يقوموا 
باستثمارها:-

بالنقود  كبرية  معرفة  لديهم  أطفالك  اآلن 
داخلًيا.  يبدو  ذلك  كل  لكن  معها،  التعامل  وكيفية 
النقود  تلك  أن  معرفة  على  حلثهم  اآلن  الوقت  حان 

ليست موجودة فقط كي ننفقها أو ندخرها.
ويتعاملوا  جيربوها  أن  عليهم  أخرى  أمور  هناك   
منها  جبزء  يتربعوا  أن  عليهم  أنه  منها  معها. 

كمشاركة يف فعل اخلري، ـ 
حتتاج  كأب  أنت  واحملتاجني.  الفقراء  ومساعدة 
أن جتعلهم يفعلون ذلك دون أن جتربهم. فعليك أن 
تفعل ذلك أمامهم كي يقلدوك وتصبح تلك عادة يف 

شخصياتهم.
األمر اآلخر املهم أيضا أن حتثهم على أن يستثمروا 

مدخراتهم تلك. 
يف  املوجودة  االدخار  صناديق  من  العديد  فهناك 
أن  عليك  للصغار.  االدخار  توفر  عدة  وجهات  البنوك 
مقابل  عليه  حيصلون  ما  قيمة  حيسبون  جتعلهم 

ادخارهم يف هذا املكان أو ذاك.
أن  يستطيعون  حساب  كشف  لديهم  يصبح  أن   

يفهموه بسهولة ويسر.
بشكل  يتعاملوا  كي  تعدهم  أنت  احلالة  فبهذه 
فأنت  ادخروه،   ما  بأن يستثمروا  الصغر  طبيعي منذ 
تعدَّ  أن  حنو  الطريق  كل  الطريقة  بهذه  قطعت 
بشكل  النقود  مع  يتعاملون  كيف  وتعلمهم  أطفالك 

ناجح و فعال.

 2(  االدخار شيء طيب.. سيجعلهم يتجنبون الدين:

من  جزًءا  ادخارهم  حول  ألطفالك  مكافأتك  بعد 
مبا  فخورين  دوًما  اجعلهم  ميلكونها،  اليت  النقود 
فرتة  كل  تفقدها  شاركهم  مدخرات.  من  حيققون 
النقود، وكل فرتة  وتابع معهم كيف حيسبون تلك 
ما  دوًما قيمة  ليدركوا  األرقام  تلك  اجعلهم يدونون 
ميلكون. وبعد فرتة اعرض عليهم أن يقرضوك منها 
األسباب  وما  منهم  تقرتض  مَل  هلم  اشرح  و  ما،  جزًءا 
أصال.  الدين  هو  وما  يقرتضون  الناس  جتعل  اليت 
وما  الدين  آثار  هلم  اشرح  مباشر  وغري  سليب  بشكل 
ذلك  من  حمميون  وأنهم  االئتمان  بطاقات  تفعله 

بفضل ادخارهم هذا.
قد تطلب منهم بعد أن ترد هلم دينك أنك تريد أن 
تشرتي هلم شيًئا أغلى من قيمة مدخراتهم واعرض 
وراقب  السعر  يف  الفرق  ستقرضهم  أنك  عليهم 

تصرفاتهم. 
و يف حالة موافقتهم اعرض عليهم أن يسددوا لك 
الدين يف صورة أعمال تطلبها منهم. مرة تلو األخرى 
سريفضون دوما أن يقرتضوا منك أو من غريك نقوًدا 
بفعله  قاموا  أطيب شيء  ادخارهم هو  أن  وسيشعرون 

حتى اآلن.

3( ال تنفق كل ما حتصل عليه فور حصولك عليه، 
احتفظ بالبعض:

على  وتساعدهم  ميزانية  أطفالك  متنح  أن  بعد 
أن  هو  الثالث  الدرس  أمنياتهم،  قائمة  ختطيط 
سواء  عليك  حيصلون  ما  كل  ينفقوا  بأال  تقنعهم 
اكتسبوه  ما  خالل  من  أو  منك  النقود  تلك  أكانت 
منك أيضا مقابل أعمال قاموا بها ألجل آبائهم. كبح 
غري  بشكل  يأتي  أن  جيب  اخلطوة  هذه  يف  مجاحهم 
مباشر من خالل إقناعهم أن هناك عدة متاجر تقوم 
ببيع ما يريدون شراءه بأسعار أقل مثال أو عليهم أن 
عناصر  على  للحصول  التخفيضات  موسم  ينتظروا 

أكثر من قائمتهم مقابل أسعار أقل.
من هنا ميكنك التمهيد هلم بأن ختربهم أال يقوموا 
بصرف كل ما ميلكون دوًما وأن يتحسبوا للمستقبل 
بأن يقتطعوا دوًما جزًءا ما من ميزانيتهم، فإن فعلوا 
ذلك عليك بأن تكافأهم ومتنحهم نفس القدر من املال 
قاموا  ما  بأخذ  أبدا  تقم  ال  به.  باالحتفاظ  قاموا  الذي 

بادخاره؛ هذا يعلمهم أن ما سيدخرونه لن يكون شيًئا 
ذا فائدة هلم.

4(  امنحهم ميزانية صغرية ودعهم يتكيفون معها:

أفضل طريقة لتعليم األطفال كيفية التعامل مع 
النقود هو منحهم بعضها. اصنع هلم ميزانية صغرية 
واطلب منهم أن يقوموا بصنع قائمة ملا يريدون، وأن 
تلك،  قائمتهم  يف  عنصر  كل  سعر  عن  يستفسروا 
املمنوحة  ميزانيتهم  مع  يتكيفوا  أن  عليهم  اطرح  ثم 
حدود  يف  الئحتهم  من  قدر  أكرب  على  وحيصلوا 

ميزانيتهم تلك.
إنفاق  أولوية  أطفالك  تعلم  أنت  احلالة  هذه  يف 
يف  تعلموا  كما  بسهولة  تأتي  ال  فالنقود  النقود. 
إنفاقها  يتم  أال  جيب  وكذلك  السابقة.  اخلطوة 
بسهولة أيضا. راقب ردود أفعاهلم وكيف يتصرفون 
اليت  مع ميزانيتهم احملدودة تلك وقائمة ما يريدون 

ال تنتهي.

5( مبجرد أن تنفقها ستذهب نقودك دون عودة:

يف عامل معقد من األمور املتعلقة بالنقود، احلقيقة 
البسيطة فيه هي أنك إن أنفقت نقودك ستذهب دون 
عودة مثلها مثل ماء الصنبور ال يعود للخلف أو الوراء 
فمجموع  بسيًطا  أو  تافًها  اإلنفاق  كان  فمهما  أبدا. 
أطفالنا  يريد  النهاية.  يف  رقما  تشكل  النفقات  تلك 
يف  نشئوا  ألنهم  الراهن  الوقت  يف  األشياء  من  الكثري 
املقام األول. يف حالة رغبتهم  جمتمع استهالكي يف 
يف شراء دراجة جديدة كمثال، ميكنكم توضيح كم 
بشراء  سيخسرونها  اليت  والضائعة  البديلة  الفرص 

تلك الدراجة الواحدة.
بعد أن تشرح هلم ما ميكنهم فعله بديال عن شراء 
بعض  جبدولة  هلم  بالسماح  عليكم  الدراجة،  تلك 
أداءها ببساطة و دون  البسيطة اليت ميكنهم  األعمال 
أن  عليكم  هلم.  الدراجة  لتلك  شرائكم  مقابل  مشقة 
أن  عليهم  بأنه  بتعليمهم  جتاههم  صرحاء  تكونوا 
الدراجة  شراء  يف  للمساهمة  ما  مبالغ  لكسب  يعملوا 
ليدركوا  عمرهم.  لباقي  ينسوه  لن  أمر  هو  املختارة 

أنهم إن أرادوا شيًئا فعليهم العمل ألجله.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- املصدر:  بوابة الفجر االليكرتونية 

أشياء جيب أن 
يتعلمها الطفل 

إلنفاق النقود

5
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صربا آل الطعسلي وآل الطيب

ايهاب الطيبحممد الطعسلي

فجعت األوساط املصرفية عامة

 ومجيع موظفي وموظفات 

البنك األهلي اليمين خاصة

باستشهاد املغفور هلما بإذن اهلل تعاىل الزميلني

حممد حسني الطعسلي

ايهاب قاسم الطيب

وبهذا املصاب اجللل يتقدم كافة املوظفني واملوظفات 
خبالص العزاء واملواساة إىل مجيع أفراد أسرتيهما 

راجني املوىل عز وجل
 أن يتغمدهما بواسع رمحته وغفرانه 

إنا هلل وإنا إليه راجعون

عنهم االستاذ/ حممد عبداهلل مقبل العامري
رئيس جملس اإلدارة

االستاذ/ عصام أمحد علوي السقاف
املدير العام

يتقدم مجيع موظفي وموظفات 
البنك األهلي اليمين

خبالص العزاء واملواساة إىل كل من
الزمالء والزميالت

األخ/ وليد واثق شاذلي
بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل

) أخيه(

األخت/ أحالم مجيل قاسم الطيب
بوفاة املغفور هلما بإذن اهلل تعاىل

) شقيقتها وعمها(

األخت/ نائلة فؤاد طرموم
بوفاة املغفور هلا بإذن اهلل تعاىل

) والدها(

األخ/ أمين حممد بن حممد
بوفاة املغفور هلما بإذن اهلل تعاىل

) والديه(

أسرة الفقيدة
ذكرى عبداللطيف

اليت وافتها املنية حبادث مروري مروع

سائلني املوىل عز وجل أن يتغمدهم مجيعا بواسع 
رمحته ويدخلهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم

وذويهم الصرب والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون

عنهم االستاذ/ حممد عبداهلل مقبل العامري
رئيس جملس اإلدارة

االستاذ/ عصام أمحد علوي السقاف
املدير العام

البقاء هلل
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عزاء آل سنكر

عزاء آل الفضلي

عزاء آل اخلينه

عزاء آل قاسم

يتقدم مجيع موظفي وموظفات 
البنك األهلي اليمين

خبالص العزاء واملواساة إىل
د.أمحد علي عمر بن سنكر

نائب املدير العام
بوفاة املغفور هلا بإذن اهلل تعاىل

والدته الفاضلة
تغمدها اهلل بواسع رمحته ويدخلها فسيح جناته وأن يلهم أهلها 

وذويها الصرب والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون

عنهم االستاذ/ حممد عبداهلل مقبل العامري
رئيس جملس اإلدارة

االستاذ/ عصام أمحد علوي السقاف
املدير العام

يتقدم مجيع موظفي وموظفات 
البنك األهلي اليمين خبالص العزاء واملواساة إىل

االستاذ/ أمحد عبيد الفضلي
رئيس جملس اإلدارة )سابقا(

بوفاة املغفور هلا بإذن اهلل تعاىل
والدته الفاضلة

والعزاء موصول
لألخ هاني أمحد عبيد الفضلي

مدير دائرة تكنولوجيا املعلومات
تغمدها اهلل بواسع رمحته ويدخلها فسيح جناته إنا هلل وإنا إليه راجعون

عنهم االستاذ/ حممد عبداهلل مقبل العامري
رئيس جملس اإلدارة

االستاذ/ عصام أمحد علوي السقاف
املدير العام

فجعت األوساط املصرفية عامة ومجيع موظفي وموظفات 
البنك األهلي اليمين خاصة

بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل
خالد علي خينه

نائب مدير عام البنك األهلي اليمين
إثر مرض عضال أمل به

وبهذا املصاب اجللل يتقدم كافة املوظفني واملوظفات خبالص العزاء 
واملواساة إىل مجيع أفراد أسرته وأشقاءه الكرام راجني املوىل عز وجل

 أن يتغمده بواسع رمحته وغفرانه 
إنا هلل وإنا إليه راجعون

عنهم االستاذ/ حممد عبداهلل مقبل العامري
رئيس جملس اإلدارة

االستاذ/ عصام أمحد علوي السقاف
املدير العام

يتقدم مجيع موظفي وموظفات 
البنك األهلي اليمين خبالص العزاء واملواساة إىل

األخ صاحل عوض قاسم
مدير دائرة إدارة املخاطر

بوفاة املغفور هلا بإذن اهلل تعاىل
والدته الفاضلة

واستشهاد جنله
عبداهلل

سائلني املوىل عز وجل أن يتغمدهما بواسع رمحته وغفرانه
 وأن يلهم أهلهما وذويهما الصرب والسلوان 

إنا هلل وإنا إليه راجعون
عنهم االستاذ/ حممد عبداهلل مقبل العامري

رئيس جملس اإلدارة
االستاذ/ عصام أمحد علوي السقاف

املدير العام



لؤي امحد علي عوض
وليد حممد سعيد دمحان

دنانري حممد هادي العامري
نبيل علي عبده مدهش 

نبيل ناصر هثيم
وليد علي حممد هادي 

رؤوف اسكندر جعفر رمضان
خمتار طاهر صاحل املذاوحي

سامل صاحل عوض بوسنيد
حممد حسني حممد حسني

مديراً لدوائر الفروع اإلسالمية
رئيس قسم يف فرع املكال

مشرف مصريف بفرع املعال )مكلف(
مشرف مصريف بفرع التواهي )مكلف(

حماسبا يف فرع رصد
مصريف ثاني بفرع عدن الصغرى

مصريف ثالث بفرع التواهي
عامل ثاني )مكتب رئيس جملس اإلدارة(

حارس أول بفرع عتق
حريف ثالث بدائرة الشئون اإلدارية

بكل املودة والبهجة نزف ارق التهاني وطيب األماني ملن عملوا وبرزوا وجنوا وحصدوا ما بذلوا  وهم :
لكل جمتهد نصيب

مربوك لكم هذا الرتفيع يف درجاتكم الوظيفية متمنني لكم املزيد 
من التقدم وتقديم املزيد من اجلهد والتفاني  لتحصلوا على أعلى 

الرتقيات وتكونوا القدوة واملثل األعلى لبقية الزمالء 
فألف مربوك لكم

أسرة األهلي املصريف
ومجيع موظفي وموظفات البنك األهلي اليمين

من منا ال يعرف الشخصية املصرفية املرحوم خالد 
علي خينة لقد عرفته مدرسة يف االخالق قبل مدرسة 
اليمين  األهلي  البنك  سلك  يف  تعييين  ومنذ  العمل  يف 
اليمين  األهلي  البنك  فرع  مدير  املرحوم  كان  1995م 
يف صنعاء وكان قدوة للجميع ويتمتع بأخالق عالية 
للصغري والكبري ومل تتغري وجهة نظري طوال تعاملي 
جانب  إىل  األخالق  من  رفيع  قدر  على  كان  فقد  معه 
كونه ذو خربة واسعة يف العمل املصريف وليس جمرد 
مدير بل وكأنه قائد لفريق كل شيء لديه يسري وفق 
بدقة  فيها  موقعه  موظف  كل  يعرف  مدروسة  خطة 

املرحوم خالد خينة مدرسة يف األخالق قبل العمل
يغادرنا إن مل يكن قد غادرنا بعضهم على 
مارس(  فرباير،  يناير،   ( األشهر  مدى 
2015م أخوة وأخوات أعزاء تشاطرنا وإياهم 
أظلنا  طاملا  حملبوب  وعشقًا  وإخالصًا  حبًا 
خالل  أعطيناه  ما  بقدر  وأعطانا  بظله 
مسرية ليست بالقصرية وكان لنا والزال 
مثمرة  وارفة  سنديانه  تزينها  مدرسة 
معرفة  بها  نزداد  القيم  من  علينا  تسقط 
وترعرعوا  تربوا  من  إنهم  للحياة.  وخربه 
األهلي  البنك   “ إنه  وممراته...  ساحاته  يف 
البأس  نقول:  فلهوالء  العمالق  اليمين” 
عليكم إن كنتم قد فارقتم عزيزاً كنتم 
قد أخلصتم يف حبه ولكم منا كل احلب 
احملبة  أواصر  بيننا  ولتبقى  والتقدير 
واألماني لكم بقضاء ما تبقى من العمر يف 
سعادة يف حياتكم وأنتم حتالون إىل املعاش 

وإىل اللقاء دومًا يا أحبيت..
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

فوزية حممد عبداهلل مبارك
عبداهلل عبيد يسلم بايعشوت
زهرة مشسان علي الكوشاب
عدنان حامد عبداهلل زليخي

فاطمة حممد امحد عبدالرحيم
فائزة امحد مقبل سوقي

عيشة حممد عبداهلل ميسري
اخلضر صاحل حممد القملي

عبدالرمحن حسني عاطف
حممد سامل محود

نادية عبداهلل سامل امحد
علي عبداهلل علي السقاف

حريز عبدالرب علي
عبدالرب حممد شعفل

امحد صاحل قاسم مثنى حممد
عمر علي منصور

املنوطة  باملهام  املوظفني  توعية  على  حريص  وكان 
جعل  مما  واألداء  التنفيذ  اقرتاحات  معهم  ويدرس  بهم 

املوظفني حيتذون به .
رحم اهلل خالد علي خينة الذي قضى عمره يف ذلك 
الصرح املصريف الكبري إىل آخر أيام عمره وكان يتمتع 
بسمعة طيبة بني زمالئه وأصدقائه ندعو اهلل أن جيعل 

يف قربه ضياءا ونورا .

عباس حممد الصائغ
رئيس قسم التدريب والتأهيل 

هلؤالء نقول وداعا ...

يتقدم مجيع موظفي وموظفات البنك األهلي اليمين
خبالص العزاء واملواساة إىل أسرة املغفور له بإذن اهلل تعاىل

علي عبدالسالم
أول رئيس حترير جملة األهلي املصريف

والعزاء موصول
لألخ مروان علي عبدالسالم

سائلني املوىل عز وجل أن يتغمده بواسع رمحته إنا هلل وإنا إليه راجعون

عنهم االستاذ/ حممد عبداهلل مقبل العامري
رئيس جملس اإلدارة

االستاذ/ عصام أمحد علوي السقاف
املدير العام

البقاء هلل
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أفقيًا
1- صحيفة )بالفرنسية( ــ إلتفت

ـ إسم علم مذكر ـ وادي يف جهنمـ  2- حتية )باالجنليزية(ـ 
3- نصعد ــ أحد الوالدين ــ نزعات أو رغبات 

ـ تقال ملن تعرض لوعكة أو حادث ما  4- من حركات البحرـ 
5- جمرى ماء ــ تاق أو أراد 

6- مناصرــ حاكي قصص )جمزومه(
7- سهر احتفالي ــ مبعنى )د ع ( ــ إسم علم مؤنث

8- حرف إجنليزي ــ مدينة جنوب لبنان
9- إشعال نار ــ أكيد

10- حرض ــ سكب ــ جتدها يف سامي

عموديًا
1- سعري ــ منظار

2- عكس صادر ــ بريق
3- لعاب ــ للندبه ــ ميت

4- للتعريف ــ حاكم
5- للتخيري ــ رشيد ــ ُمفاخر )فعل(

6- مجع ليله ــ أذًى 
7- شفايف ــ حروف مكرره

8- جاهل ــ وضح أو ظهر
9- حيوان شبيه باجلمل ــ وثاقي

10- من وسائل التواصل االجتماعي - ــ قاد ــ من اجلنون
11- جتدها يف وسواس ــ تقال يف اهلاتف ــ يقدم 

12- من احلمضيات ــ قليل الوجود

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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إعداد: أبو سامر

حل العدد السابق

يسر أسرة جملة األهلي املصريف أن تعلن  للقراء الكرام أنه ميكنهم 
مراسلتنا عرب عنوان الربيد الكرتوني اخلاص باجمللة العنوان التالي : 

ahli.masrafi@nbyemen.com
أو عرب أرقام التلفون  : 257454-02/ الفاكس : 256237
على أن توجه مجيع املراسالت باسم رئيس التحرير

تنويه :
املالحظة  هذه  إليراد  مضطرون  أننا  إىل  نشري  أن  علينا  يعز 
جمدداً نظراً ملا عانيناه من عتب ولوم يف هذا املوضوع والذي دفعنا 
إىل تكرار ما نشرناه يف إعداد سابقه ) بأننا يف األهلي املصريف لن 
نقوم بنشر أية تعزية أو تهنئه بأية مناسبة كانت ما مل تردنا من 
الشخص املعين بذلك كتابيًا مبا يفيد برغبته يف نشرها على أن 
ترسل إىل مقر هيئة التحرير شخصيا أو عرب الفاكس  )256237( 

أو عرب الربيد الكرتوني اخلاص باجمللة
ahli/masrafi@nbyemen.com 

للتواصل معنا 
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لرحالتهم  سنويًا  راكب  2,83مليار  حوالي  يستمتع 
حلوالي  تابعه  طائرة   23,844 يقارب  ما  منت  على  اجلوية 
عند  ودائما  العامل،  يف  جتارية  طريان  شركه   1,568
السالمة  لتوجيهات  يصغون  طائراتهم  وهبوط  إقالع 
مبجرد  االلكرتونية  واألجهزة  احملمولة  اهلواتف  بإغالق 
واألجهزة  احملمولة  اهلواتف  إغالق  »الرجاء  عبارة:  مساع 
الطائرة  ولسالمة  املفرتض  من  وبالتأكيد  االلكرتونية« 
رغم  مساعها  مبجر  األوامر  هذه  الركاب  كل  يليب  أن 
قيام الركاب بالتقييد إال إن نسبة كبرية منهم جيهلون 
األسباب اليت أدت إىل العمل مبثل هذه اإلجراءات ، ونسبة 
منهم  إميانا   ، بالسخيفة  التعليمات  هذا  هلم  تبدو  أخرى 

بعدم تأثريها على سالمة الطائرات.
بني  عالقة  أي  تثبت  مل  الدراسات  بعض  أن  حني  يف 
وفشل  االلكرتونية  واألجهزة  احملمولة  اهلواتف  استخدام 
أن  إال  بالطائرات،  اخلاصة  االلكرتونية  األجهزة  عمل 
اهلواتف  استخدام  بني  عالقة  وجود  تؤكد  أخرى  دراسات 
احملمولة واألجهزة االلكرتونية األخرى اخلاصة بالركاب 
يف الرحالت مع خمتلف األجهزة االلكرتونية يف الطائرات 
اهلواتف  من  الرغم  على  انه  اىل  الدراسات  هذه  خلصت 
احملمولة واألجهزة االلكرتونية حممية وليس من املفرتض 
أن ينبعث منها موجات كثرية، فهناك موجات تردد معينة  
ويزداد تأثريها عند استخدام الكثري منها يف آن واحد حبيث 
وهو   ، للطائرات  واألرضية  اجلوية  االتصاالت  مع  تتداخل 
يكون  وعندما  واهلبوط  اإلقالع  خالل  ومهم  حاسم  أمر 
الطيار يف حاجه إىل اتصاالت واضحة مع مراقب احلركة 
اجلوية ، خاصة يف حالة الطوارئ للحصول على التعليمات 

الضرورية.
االلكرتونية  األجهزة  استخدام   ، أخر  صعيد  على 

الشخصية ميكن أيضا أن تؤثر على الطائرات عند حدوث 
تسرب للوقود فمن املمكن إن يؤدي ذلك إىل انفجار الطائرة 
للمال  فادحة  خسائر  وبالتالي  واهلبوط  اإلقالع  حالل 
على  أيضا  ولكن  الطائرة  منت  على  فقط  ليس  واالوارح 
يف  احملمولة  اهلواتف  إغالق  يطلب  السبب  وهلذا   ، األرض 

بعض الدول عند تزويد السيارات بالوقود.
والن بعض التجارب والدراسات أثبتت عدم وجود أدلة 
أن  ميكن  ال  أو  ميكن  واألجهزة  اهلواتف  أن  تؤكد  كافية 
بعض  يطالب  للطائرات  االلكرتونية  األجهزة  مع  تتداخل 
باستخدام  للركاب  بالسماح  املنطلق  هذا  من  اخلرباء 
اهلواتف احملمولة واألجهزة االلكرتونية الشخصية للقراءة 
يف  األجهزة  وضع  بواسطة  واهلبوط  اإلقالع  خالل  مثاًل 
اإلشارات  تعطيل  إىل  يؤدي  مما  الطائرة”  وضع   ”“ حالة 

الالسلكية هلا وبالتالي انعدام تأثريها على الطائرات.
قبل هيئات ومنظمات  اإلجراءات من  منذ فرض هذه 
الشركات  بعض  تقوم  املختلفة  الدولية  الطريان 
املتخصصة بصنع معدات حتتوي على خاليا بقصد السماح 
مما  الطريان  أثناء  أمن  بشكل  احملمولة  اهلواتف  باستخدام 
أدى اىل قيام بعض شركات الطريان مؤخراً باستخدام هذه 
املعدات يف طائراتهم ومن املتوقع أن تقوم شركات الطريان 

األخرى بدلك خالل السنوات املقبلة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

املصدر موقع علمين شكرا 
 http://allmny.blogspot.com

علمين شكراً...
ملـاذا نغلـق 

هواتفنـا 
أثنـاء اإلقـالع 

واهلبـوط؟

ويكسب  اجلميع  من  حمبوبا  يصبح  أن  دائما  ويريد  بطبعه،  اجتماعي  اإلنسان 
آخر  إىل  شخص  من  ذلك  وخيتلف  اجلديدة،  االجتماعية  والعالقات  الصداقات 
نشر  ولذلك  احمليطة،  دائرته  يف  اآلخرين  مع  تفاعلي  أسلوب  من  يتبعه  ملا  وفقا 
موقع »بيزنس إنسايدر« جمموعة من الصفات اليت ينبغي على الشخص التحلي 
بها حتى يكون حمبوبا من احمليطني به، اليت رصدها ديل كارنيغي )1955-1888(، 
معهد  ومدير  الذات  حتسني  يف  املشهورة  الدروس  ومطور  األمريكي  املؤلف 

كارنيغي للعالقات اإلنسانية ، وتندرج هذه الصفات فيما يلي :-

- االهتمام باآلخرين: ذكر املؤلف األمريكي أن اهتمام الشخص باحمليطني به 
يعطيه درجة من األولوية يف قلوبهم.

- عدم مفارقة االبتسامة: قال أحد الشخصيات املقربة من كارنيغي إنه عاتبه مرة 
بسبب ابتسامه الكثري فقال له إن االبتسامة تساوي الكثري وتفتح لك أبوابا كثرية.

احلملة  مدير  فارلي،  جيم  قابل  أنه  إىل  كارنيغي  أشار  بدقة:  الناس  تذكر   -
االنتخابية للرئيس األمريكي األسبق روزفلت وقال إن الذي مكنه من الوصول 
وأحوال  عاداتهم  ومعرفة  وتذكرهم  بالناس  اجليدة  عالقاته  هو  املنصب،  هلذا 

أسرهم.
- تشجيع الناس على التحدث عن أنفسهم: وقال كارنيغي إنه قابل أحد علماء 
النبات مرة وبدأ األخري يتحدث دون أن يفهم كارنيغي أي شيء ولكن يف نهاية 
العامل، وبرهن كارنيغي بذلك  له إن حديثك مثري لالهتمام فشكره  اللقاء قال 
بأذن  إليهم  ويستمع  أنفسهم  عن  للحديث  يدفعهم  من  حيبون  الناس  أن  على 

صاغية ليخفف عنهم مآسي احلياة.
محلة  مدير  التقى  عندما  أنه  إىل  كارنيغي  أشار  اآلخرين:  اهتمامات  معرفة   -
روزفلت االنتخابية وجده مهتما بالقراءة فأظهر اهتمامه أيضا بها فأبدى مدير 

احلملة تقديره للكاتب.
دائما  شغوفة  البشرية  الطبيعة  إن  كارنيغي  قال  بأهميتهم:  اآلخرين  أشعر   -

بالتقدير ولكن جيب أال يكون التقدير فاترا فيشعر الشخص بأنه شيء زائف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

املصدر: »الشرق األوسط أونالين«

كيف تكون حمبوبا بني الناس؟
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