الـعدد الثالث والثالثون
(أبريل  /يونيو )2016

مديرة دائرة اإلحصاء والبحوث:
بفضل السياسة احلكيمة
اليت تتبعها قيادة البنك

حقق املركز املالي
للبنك األهلي اليمين
يف الفصل األول 2016
منواً فائقاً بنسبة % 6.5

جملس إدارة
البنك األهلي اليمين
يعقد اجتماعه الدوري
إنطالق بطولة كأس عدن
الرمضانية للشركات واملؤسسات

من وحي مؤمتر التكامل املصريف العربي

أساسيات للتعامل مع رؤساء وزمالء العمل
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عقد جملس اإلدارة اجتماعه الدوري يف  2016/5/29برئاسة األخ/عصام
أمحد علوي السقاف،املدير العام والقائم بأعمال رئيس جملس اإلدارة وقد
كرس االجتماع ملناقشة العديد من القضايا واألمور اليت تهم البنك وسري العمل
فيه وكانت ابرز مواضيع االجتماع هي -:
مناقشة وإقرار املوازنة التقديرية للعام . 2016
 -1إقرار مشروع السياسة االئتمانية ودليل االئتمان .
 -2تعديل الئحة قروض موظفي البنك .
 -3استحقاقات مدراء الدوائر والفروع .
 -4مشروع التطوير والتحديث ومساراته .
وعدد من القضايا اليت تهم سري العمل واجتاهاته يف البنك .
وقد متت املصادقة على حمضر االجتماع من قبل اجمللس .

كلمة العدد

جملس إدارة البنك األهلي اليمين يعقد اجتماعه الدوري

اجتماع للبنوك العاملية إلطالق سندات بـ  15مليار دوالر

« األهلي املصريف» متابعات :
يعقد يف الرياض اجتماع لعدد من البنوك العاملية ،لرتتيب إطالق أول عملية بيع
سندات بقيمة  15مليار دوالر رمبا يف يوليو املقبل.
وقال خرباء البنوك الذين اطلعوا على اخلطة :إن وزارة املالية ومكتب إدارة القروض
الذي مت إنشاؤه حديثا سيستضيفون جمموعة من كبار البنوك واملؤسسات اليت تقدم
القروض اليوم وغدا لالستماع إىل مقرتحات حول كيفية تنظيم أول سندات ُمق ّيمة
بالدوالر تصدرها احلكومة.
وتشارك يف االجتماع بنوك عاملية ومن املتوقع أن تشمل «بنك طوكيو -ميتسوبيشي»،
«إتش إس بي سي» ،و«جي بي مورجان تشيس» ،اليت كانت أهم البنوك اليت منحت اململكة
قرضا بقيمة  10مليارات دوالر يف أبريل املاضي ،إضافة إىل بنوك أخرى من احملتمل أن
حتضر مثل «بي إن بي باريباس» ،و«سييت جروب» ،و«بنك دويتشي» ،و«جولدمان ساكس»،
و«مورجان ستانلي».
وقال أحد خرباء البنوك املطلعني على املوضوع :إن من احملتمل أن يتم أول إصدار
للسندات يف شهر يوليو على أن يتبعه إصدار آخر يف وقت الحق هذا العام ،ورمبا إصدار
آخر يف العام القادم.
من جانبه ،قال رئيس جملس ادارة الفريق االول لالستشارات االدارية واملالية الدكتور
عبداهلل باعشن :ان دعوة املؤسسات العاملية بالدخول يف هذه اآللية يدعمه القوة االقتصادية
للمملكة والرؤية اليت تتبناها  ،2030وفتح اسواقها لالستثمارات العاملية ،ومشاركة يف
اصوهلا اليت تعد من افضل االصول
يف العامل ،ومتوقع أن تكون هلا عائد
قوي وجذاب استثماري كاإلعالن
عن مشاريع اخلصخصة والتحول إىل
يلتزم البنك األهلي اليمين بتحقيق فتح بعض االكتتاب يف هذه املشاريع
اجلودة يف خدماته ومنتجاته حبسب مثل شركة ارامكو السعودية وبعض
مقاييس اجلودة العاملية ومبا خيدم قطاعات االقتصاد ،سواء كانت صحية
احتياجات العمالء وحيقق أهداف او تعليمية أو انشطة االقتصاد عموما.
وتوقعات كافة املعنيني مبصاحل البنك
وأكد باعشن أن االدوات املالية سواء
يف إطار املنفعة الشاملة للمجتمع كانت سندات او صكوكا او قروضا
واالقتصاد اليمين
بأنواعها هي من أفضل املمارسات اليت
تستخدمها االقتصاديات الفاعلة سواء
يف وقت األزمات أو يف أوقات النمو ألنها
وسيلة لضخ رافد مالي.
وقد فاجأت قطر األسواق يف األسبوع
املاضي بإصدار سندات دولية بقيمة 9
مليارات دوالر مستحقة خالل  ،10 ،5و30
سنة ،وهو أكرب إصدار على اإلطالق يف
الشرق األوسط حتى اآلن ،كما أن من
املتوقع أن تصدر سلطنة عمان قريبا
سندات دولية بقيمة ترتاوح بني  1و 2
مليار دوالر.

بقلم /رئيس التحرير
يف هذا العدد أحببت أن أتوجه إىل أبنائي من حديثي
االلتحاق بالبنك على خمتلف مؤهالتهم ووظائفهم ويف
خمتلف فروع ودوائر البنك ،بتساؤالت معينة ونصائح
علي مسؤولية إبالغها هلم .
أرى أنه َّ
هل ياترى فيما تؤدونه من أعمال تتالءم مع ما
تعليم وما بذلتموه من جهو ٍد خالل
تلقيتموه من
ٍ
ختصصكم الدراسي والعلمي .
فإذا كان اجلواب بنعم ...إذن أين ملكات التطوير
لديكم وهل ساهمتم يف تقديم بعض املقرتحات
لتحسني أشكال ومنط األداء ومستوى اخلدمة املقدمة،
أم أن األمر بات لديكم بأنكم قد وفقتم يف احلصول على
وظيفة وأصبح األمر لديكم حضوراً وانصرافاً بعد تأدية
عملكم الروتيين اليومي؟
أين هي ملكاتكم؟ وأين هي طموحاتكم يف التعلم
وكسب املزيد واملزيد من اخلربات العملية ملختلف
أشكال وأمناط العملية املصرفية برمتها وتعدد أنواعها ؟
هل طلبتم يوماً ما يف أن تتاح لكم الفرصة بتبادل
اخلربات على مستوى مجيع فروع البنك وخاصة تلك
الفروع ذات التعامالت اخلارجية وكذا على مستوى
الدوائر مبختلف أقسامهما واليت تؤدي وظائف ختتلف
عما تؤديه الفروع ...هذا على املستوى العملي.
أما على مستوى التثقيف الذاتي ...هل فكر بعضكم
بتوسيع مداركه والتطوير املستمر لثقافته ،كأن
ينخرط يف صفوف أو معاهد مسائية وبدافع ذاتي إىل
لغات غري لغته األم لتحقيق الثقة بالنفس
اكتساب ٍ
والقدرة على التخاطب مع مرتادي البنك ممن ال
جييدون اللغة العربية فيما لو دعتهم احلاجة لطلب
خدمة ما ؟
أحبائي األعزاء إن مل تكونوا كذلك فكيف باهلل
ستنطبق عليكم صفة “املصريف املتميز واملؤهل” .
إنين ومن منطلق حمبيت وتطلعي يف أن أرى وأملس
بأن موظفي البنك الشباب قد غدو ميلكون اخلربة والثقة
العالية بأنفسهم كان هو الدافع األكرب والوحيد يف
كتابيت هلذه السطور .
فهل وصلت كلماتي وفهم القصد منها  ...أمتنى
ذلك من كل قليب.
ورمضان كريم وكل عام وأنتم خبري
األهلي املصريف (أبريل  /يونيو )2016
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األخــت /أروى علــي سـليمـــان الكور

حقق املركز املايل للبنك األهلي اليمني يف

حقق املركز املالي للبنك األهلي اليمين يف الفصل
األول من العام ( 2016يناير – مارس) منواً فائقاً بنسبة
 %6.5أي بفارق إمجالي مقداره ( )11.5مليار ريال عنه يف
نهاية العام . 2015
األمر الذي يؤكد على أن البنك الزال قوياً يف أداءه،
ورائداً يف سوقه املصريف .
ويف توضيحها عربت األخت /أروى علي سليمان
الكوري ،مديرة دائرة اإلحصاء بأن البنك وبرغم الظروف
السائدة ،إ ّ
ال أنه قد استطاع حتقيق ذلك النمو بفضل
السياسة احلكيمة اليت تتبعها قيادة البنك على كافة
املستويات العملية .

وأوضحت بأن ذلك النمو يرجع إىل زيادة الودائع مما
عكس نفسه بالتالي على رفع وزيادة عملية االستثمار يف
أذون اخلزانة والذي كان عام ً
ال مساعداً يف ارتفاع وزيادة
العوائد واليت أفصحت عنها البيانات املالية املرحلية
لألشهر الثالثة األوىل (يناير -مارس) من العام 2016
إذ ارتفعت أرباح البنك إىل ( )1.130مليار ومئة وثالثون
مليون ريال مقارنة بـ ( )37مليون ريال للفرتة املناظرة
من العام . 2015
وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على أن البنك يسري
بثقة عالية حنو حتقيق أهدافه واستمرار جودة أداءه
وريادته يف السوق املصرفية ويف ظروف بالغة التعقيد .

املركز املالي للبنك األهلي اليمين يف  31مارس 2016
املوجودات

النقدية يف الصندوق وأرصدة االحتياطيات النظامية لدى البنك املركزي اليمين
األرصدة لدى البنوك
أدون خزانة حمتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق
القروض والسلفيات املقدمة للعمالء  ،بعد املخصصات
استثمارات مالية بغرض االحتفاظ ( ،صايف)
األرصدة املدينة واملوجودات االخرى
ممتلكات ثابتة (بعد خصم جممع االهالك)
إمجالي املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات

األرصدة املستحقة للبنوك
ودائع العمالء
األرصدة الدائنة واملطلوبات االخرى
خمصصات أخرى
إمجالي املطلوبات

حقوق امللكية

رأس املال
أحتياطي إعادة تقييم العقارات
االحتياطي القانوني
االحتياطي العام
احتياطي التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة
توزيعات أرباح نقدية مقرتحة
إمجالي حقوق امللكية
إمجالي املطلوبات وحقوق امللكية
احلسابات النظامية وااللتزامات األخرى  ،صايف
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31/ 3/ 2016
		
ألف ريال ميين
		
		
24,364,541
		
21,116,537
		
132,216,658
		
7,711,996
			
239,875
		
1,718,903
		
2,650,758
		
190,019,268
		
		
		
5,466,052
		
164,433,139
		
4,469,750
			
148,116
		
174,517,057
		
		
10,000,000
			
639,762
		
3,030,112
		
1,545,490
			
50,090
			
236,757
		
15,502,211
		
190,019,268
		
14,833,803

31/ 12/ 2015
ألف ريال ميين
24,870,190
24,461,269
116,234,608
7,600,249
239,875
2,437,068
2,663,676
178,506,935

19,386,265
140,335,795
3,358,261
161,160
163,241,481
10,000,000
639,762
3,030,112
1,545,490
50,090
0
15,265,454
178,506,935
13,739,827

ري مديرة دائرة اإلحصاء والبحوث :

يف الفصل األول  2016منوا فائقا بنسبة % 6.5
البنك يسري بثقة عالية حنو حتقيق أهدافه واستمرار جودة
أداءه وريادته يف السوق املصرفية ويف ظروف بالغة التعقيد

بيان الدخل

البيانات املالية املرحلية لألشهر الثالثة املنتهية يف  31مارس 2016

إيرادات التشغيل
إيرادات الفوائد من القروض والسلفيات املقدمة للعمالء والبنوك واألرصدة لدى البنوك
تكلفة الودائع

إمجالي إيرادات الفوائد

صايف إيرادات الفوائد
إيرادات العموالت والرسوم اإليرادية من اخلدمات املصرفية
مصاريف العموالت وأتعاب اخلدمات املصرفية
األرباح من العمليات بالنقد األجنيب
إيرادات التشغيل األخرى
صايف إيرادات التشغيل

مصاريف التشغيل
املخصصات
املصاريف اإلدارية والعمومية
إمجالي مصاريف التشغيل
صايف ربح الفرتة بعد الزكاة وقبل ضريبة األرباح التجارية والصناعية
خمصص ضريبة األرباح التجارية والصناعية
صايف ربح الفرتة

الــدخل الشامــل اآلخـــر

صايف احلركة يف القيمة العادلة للفرتة
إمجالي الدخل الشامل اآلخر للفرتة
إمجالي الدخل الشامل للفرتة
إمجالي الدخل الشامل املنسوب حلصة مسيطرة
إمجالي الدخل الشامل املنسوب حلصة غري مسيطرة
الربح األساسي للسهم

		
يناير -مارس 2015م
يناير  -مارس 2016م
ألف ريال ميين
ألف ريال ميين
				
3,837,430
		
4,987,118
3,837,430
		
4,987,118
()2,922,465
		
()3,135,428
					
		
914,965
		
1,851,690
117,608
			
189,940
()1,671
			
()1,626
()17,282
		180,803
579
			
246,307
				
1,014,199
		
2,467,114
		
		
		
568
			
256,208
976,622
		
1,080,471
			
977,190
		
1,336,679
			
37,008
		
1,130,435
		
()7,402
		
()226,087
			
29,607
			
904,348
			
			
29,607
			
904,348
29,607
			
904,348
29,607
			
904,348
			
3ريال ميين
		
90ريال ميين
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من وحي مؤمتر التك

خلفية املؤمتر
أمام ما تشهده منطقتنا العربية اليوم من حتوالت وإضطرابات وحروب،
وما خلفته من تأثريات سلبية على النمو االقتصادي للمنطقة العربية
ككل ،وإنطالقا من الدور الفاعل الحتاد املصارف العربية يف سعيه الدائم
لتعزيز االستقرار املالي والتكامل االقتصادي العربي ،وتعزيز جهود التنمية
املستدامة ،واإلزدهار بني اجملتمعات العربية ،خصوصاً وأن التكامل االقتصادي
العربي اليوم مير يف مرحلة صعبة وحرجة ،بالرغم من وضوح فوائده ومزاياه
اليت ميكن ان حيققها جلميع دولنا العربية ،وخصوصا أزمة خفض أسعار
النفط وانعكاساتها على االقتصادات العربية.
ويف هذا اجملال ،جيد احتاد املصارف العربية ان من الغرابة مبكان يف
ضوء هذه املنافع البارزة وغريها ...اال تتعمق مسرية التكامل العربي يف
مرحلة تسودها التكتالت االقتصادية الكبرية ،وإزدياد التعاون بني اجملموعات
االقتصادية الكربى رغم خالفاتها االقتصادية والسياسية.
فمن خالل هذا التعاون والتكامل ميكن توسيع قاعدتي العرض والطلب،
وتعميق قاعدة التعلم والتخصص ،واالستفادة القصوى من االمكانات
والقدرات املتاحة واملوجودة ،وتسهيل عملية اكتشاف القدرات الوطنية
واستغالهلا ،واالسهام الكبري يف ترشيد املوارد وزيادة قوة الوطن العربي
وفاعليته يف إطار التكتالت القائمة.ويف هذا املناخ يأتي املؤمتر املصريف العربي
السنوي  2016يف بريوت – اجلمهورية اللبنانية ،حتت عنوان( :التكامل املصريف
العربي)  ،باعتبار ان احد املقومات اليت جيب البدء بها لتحقيق التكامل
االقتصادي ،هي توحيد النظام املصريف ،ألن القطاع املصريف يعترب املدخل
األساسي لتحقيق هذا التكامل مبفهومه الشامل ،وهو مستمر ،رغم كل
التطورات ،بتحقيق النتائج اجليدة ،ويواصل عملية تطوير بنيانه الداخلي
على كافة الصعد الرأمسالية والبشرية واإلدارية والتكنولوجية ،ومواكبة
معايري العمل املالي واملصريف الدولي اجلديدة يف كافة اجملاالت ،وخصوصا
على صعيد الرمسلة وتطبيق التكنولوجيا املتقدمة اىل جانب تطوير قاعدة
اخلدمات املصرفية ،وحتسني آليات إدارة املخاطر واألزمات ،واإللتزام باملعايري
املصرفية العاملية مبا يتماشى مع ركائز العمل املالي احلديث.
إننا نتطلع من خالل هذا املؤمتر اىل حتقيق االنصهار الفعال لإلمكانات
والطاقات القائمة واحملتملة للقطاعات املصرفية واملالية العربية ،حبيث
نساهم يف بناء صورة اجيابية أفضل للدور العربي ملصارفنا العربية ،تساعد
بفعالية على تعزيز النمو والتكامل االقتصادي والتنمية االجتماعية ،وتوسع
وتعمق شبكة االتصاالت والتعاون املشرتك مع االحتادات املصرفية الدولية
واهليئات الرقابية والتنظيمية الدولية.
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كامل املصريف العربي

أهداف املؤمتر
• إبراز أهمية التعاون والتكامل املصريف العربي يف حتقيق التكامل
االقتصادي العربي ودعم مسرية التنمية االقتصادية العربية.
• تعبئة اجلهود واإلمكانات لوضع بنية مالئمة لعملية التنمية الشاملة.
• مواجهة التحديات االقتصادية النامجة عن االضطرابات واحلروب اليت
تشهدها املنطقة العربية.
• تنسيق املوقف العربي جتاه االقتصاد الدولي ،وصوال اىل موقف عربي
موحد إزاء القضايا الدولية يف اجملاالت االقتصادية.
• سياسة مصرفية موحدة لالستثمار يف الطاقة اخلضراء
حماور املؤمتر
 )1التكامل املصريف العربي :هدف اسرتاتيجي ووسيلة للتنمية
 آفاق إنشاء تكتل مصريف عربي آليات التكامل املصريف العربي :الشراكة اإلسرتاتيجية والتجمعاتالعمالقة
 توجيه الفوائض املالية حنو االستثمار يف االقتصاد احلقيقي املصارف العربية واالستثمار يف الطاقة املتجددة والنظيفة (االقتصاداألخضر)
 )2مقومات التكامل املصريف العربي :
 إجياد بنية مالئمة لعملية التنمية الشاملة ترميم اخللل القائم يف هيكلية االقتصاد العربي تفعيل حركة االنتاج بني الدول العربية وتوسيع الطاقة االنتاجيةوحتسينها
 تلبية حاجات السوق العربية دور املصارف اإلسالمية يف تعزيز التكامل املصريف العربي )3دور الفوائض املالية يف إعادة البناء واالعمار (مشروع مارشال عربي):
 البناء واالعمار بأموال عربية متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغر االستخدام االمثل للموارد يف خدمة التنمية الشاملة إنعكاسات خفض أسعار النفط على االقتصادات العربية دور التكامل املصريف العربي يف تعزيز املسؤولية االجتماعية )4التكامل املصريف العربي يف مواجهة االرهاب وجتفيف منابعه:
 سياسة مصرفية موحدة وآليات مشرتكة ملواجهة التحدي غرفة مشرتكة ملتابعة قضايا تبييض األموال ومتويل االرهاب -دور الشمول املالي يف تعزيز التنمية االقتصادية
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75

إعداد/علي منصور ماطر
باالجنليزية وسنبدأ باألصغر تدرجيياً حتى األكرب .
مثال -:
تقدم أحد زبائن البنك بطلب استصدار شهادة إىل جهة
معينة ألثبات أن لديه حساباً يف البنك وبرصيد معني .
وإذا مل يصحب طلبه بطلب اجلهة اليت تطلب منه تلك
الشهادة فيكون التوجيه على النحو التالي -:

يف األعداد املاضية درجنا على وضع بعض املصطلحات
املصرفية االجنليزية وما يقابلها من معنى بالعربية هادفني
من ذلك إىل تنمية مدارك أخوتنا وأبناءنا املوظفني  .وبالرغم
من أننا مل نستلم أية مالحظات حوهلا ومدى استفادتهم
منها  .إال أننا سوف نستمر يف هذا السبيل والذي سننحى فيه
هذه املرة منحاً آخر يتمثل يف كيف يتم كتابة الرسائل

To whom it may concern

This is to certify that MR. ------------------------ is maintaining
a saving account No. ----------- with us with a balance of YR------( )This certificate issued as per his request. without any
responsibility up on our ¬part.

إىل من يهمه األمر
نشهد بأن السيد ------------------لديه حساب توفري لدينا رقم ---------
برصيد  ---------ريا ً
ال مينياً (

).

أعطيت له هذه الشهادة بناء على طلبه وال يتحمل البنك أية مسؤولية بشأنها .
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أساسيات للتعامل مع رؤساء
وزمالء العمل

هناك اساسيات جيب أن تؤخذ يف االعتبار عند التعامل مع احمليطني بنا يف العمل وذلك
سواء مع رؤساء العمل أو الزمالء أو حتى التعامل املباشر مع اجلمهور من العمالء ومن أهم
هذه األساسيات اليت جيب جتنبها مع رئيس العمل ما يلي:
 الوشاية والنفاق :جيب جتنبهما ألنهما من أهم العوامل اليت تفسد روح اجلماعة يفالعمل ،وسبب ال يستهان به يف إفشال فاعلية العمل والتأثري عليه بالسلب فأحيانا نسمع أن
أحد العاملني قد وشى بزمالئه عند الرئيس املباشر لينعم هو برتقية أو عالوة أو جمرد رضاء
رئيسه عنه وبالتالي عدم التدقيق عليه وذلك أمر خمجل ألنه أمر حيط من قدر فاعله
ويقلل من احرتام اآلخرين له.
 من األمور اليت جيب جتنبها أيضا جتنب عدم احرتام توجيهات رؤساء العمل والتعاملوراق وجيب توضيح أسباب االعرتاض
معها بشكل غري الئق فاالعرتاض يكون بأسلوب مهذب ِ
بشكل مقبول.
 جيب على املوظفني أن ال يفوتوا فرصة االقرتاب من رؤسائهم يف مناسباتهم اخلاصةسواء كانت حمزنة أو مفرحة ألن هذا يعزز من قيمة الود يف العمل وأن العالقة إنسانية
جبانب العالقة الرمسية.
 إعمال الضمري يف العمل والتيقن بأن اهلل يرى مجيع أفعالنا وحياسبنا عليها. جيب أن نتعرف على ميول ومزاج رئيسنا يف العمل واألشياء اليت ينفعل بسببها وطريقتهيف احلديث ومنهجه يف مناقشة القضايا لنتلمس شخصيته .ونستطيع التعامل معها بالشكل
الصحيح ،كذلك جيب أن نعرف نقاط القوة والضعف يف منهجية تفكري رئيسنا يف العمل
وكذا شخصيته وأسلوبه يف التعامل.
 جيب أن ندرس القضايا اليت نريد مناقشتها مع رئيسنا يف العمل أو اليت يريد مناقشتهامعنا وعلينا جبمع البيانات كاملة عنها ثم اختيار الوقت املناسب لطرحها عليه ومناقشتها
معه .
 وجيب أيضا جتنب االنفعال والغضب الشديدين مع رئيس العمل .أما إذا كنا نتعامل مع زمالئنا يف العمل فيجب أن حناول دوما التعامل معهم بود وحب
 ،ونكون معهم يف وقت احلزن والفرح وأن حناول أن نلتقي سويا من وقت إىل أخر خارج
إطار العمل كمناسبة عائلية أو نزهة ترفيهية ألن هذه األفعال االجتماعية تزيد من فرص
التعاون والتقبل يف العمل وختفف من حدة الضغط واخلالفات اليت حتدث داخل العمل.
أما إذا كان عملنا حيتم علينا التعامل مع الزبائن أو اجلمهور بشكل مباشر فيجب اتباع
األتي:
 احلرص على االبتسام يف وجه من يرتددون علينا ويتعاملون معنا. حماولة إنهاء اخلدمات اليت يطلبها الزبائن يف أسرع وقت وذلك حرصا على وقتهم . جيب أن ال نقبل اهلدية من الزبائن الذين نتعامل معهم وجيب أن تتعامل مع كلالعمالء بقدر من املساواة وأن ال نفضل عميل على آخر بسبب املعرفة أو الوساطة.
 جيب أن تكون األولوية دائما لقضاء املصاحل لكبار السن والنساء وأصحاب احلاجاتامللحة يف احلال .
 علينا بعدم إفشاء أسرار العمل للزبائن وال نذكر أحدا من زمالئنا أمامهم بالسوء.املصدر :جريدة ُعمان
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قس مستوى خدماتك لعمالئك
يؤكد املستشارون واإلداريون أن جناح الشركات
واملؤسسات وزيادة أرباحها ناتج عن اهتمامها بتلبية رغبات
ومتطلبات عمالئها والعناية بردود فعل السوق وليس
بالرتكيز على متابعة منافسيها ،وذلك يعين الرتكيز على
معرفة احتياجات العمالء بدقة والتعهد بتلبيتها واالستمرار يف
تطويرها واحلرص على تقديم كل ما هو جديد من املنتجات
اليت تليب احتياجات العمالء .
فإذا كنت مديراً وقائداً عظيماً متمكناً من إدارة الشركة
فعليك أو ً
ال احرتاف خدمة عمالئك وتقديم العون إليهم .
ولذلك البد من األخذ بأمور هامة لذلك وهي :
 )1يتوجب أن يكون لدى مجيع املوظفني فكرة واضحة عن
اخلدمات املتميزة اليت تقدمها الشركة إىل العمالء .
 )2تأكد من أن منتجاتك تفي مبا تتعهد به الشركة
لتقدميه للعمالء حبيث تضمن كسب ثقة العمالء وحتقيق
رضاهم وكذلك حتقيق النجاح على األمد البعيد .
 )3ال يكفي أن تكون واضحاً وصرحياً حينما تعد العمالء
بتقديم منتجات جديدة ولكن عليك أن تتفوق على منافسيك
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يتقدم موظفي وموظفات
البنك األهلي اليمين
خبالص العزاء واملواساة القلبية إىل
أسرة فقيد
البنك األهلي اليمين
عوض يوسف حسن
تغمد اهلل الفقيد بواسع رمحته وأهلم أهله
وذويه الصرب والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون
عنهم االستاذ /حممد عبداهلل مقبل العامري
رئيس جملس اإلدارة
االستاذ /عصام أمحد علوي السقاف
املدير العام
األهلي املصريف (أبريل  /يونيو )2016

إعداد :زيد عاطف السعدي

مدير البنك األهلي اليمين اإلسالمي
فرع عدن
وتقف قوياً أمام تغريات الطلب يف السوق  .ال ختدعك جودة
منتجاتك يف السوق املنافسة ويتوجب عليك اإلنصات إىل
تعليقات وآراء العمالء يف السوق وسوف تستفيد من هذه
التعليقات وبالتالي تطوير املنتجات .
 )4يشرتط لنجاح أية مؤسسة أو شركة أن يتمتع
مديروها التنفيذيون بأذان صاغية للموظفني الذين ينقلون
إليهم جتارب العمالء مع منتجات الشركة أو املؤسسة سواء
كانت جتارب سلبية أو جتارب إجيابية إضافة إىل اقرتاحاتهم
بتطوير املنتجات واخلدمات املختلفة ،وذلك يعين خلق بيئة
عمل سليمة تشجع وتقتل فكرة اخلوف من املعارضة لكافة
اإلدارات .
** مقولة (العمل هدية ،والقدرة على العمل نعمة ،وحب
العمل هو النجاح بعينة).

يتقدم موظفي وموظفات البنك األهلي اليمين
وهيئة حترير جملة األهلي املصريف
خبالص العزاء واملواساة القلبية إىل

األخ /عمر عبدالرمحن عبداجلبار
مدير الشئون اإلدارية
بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل

أخيه علوي عبدالرمحن عبداجلبار

سائلني املوىل العلي القدير أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم
أهله وذويه الصرب والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون

عنهم االستاذ /حممد عبداهلل مقبل العامري
رئيس جملس اإلدارة

االستاذ /عصام أمحد علوي السقاف
املدير العام

كيف تعمل إدارة اخلزينة وأهدافها

أدى التطور السريع فى وسائل االتصال وثورة
املعلومات الذى صاحب النشاط املتزايد فى التجارة
العاملية وانتشار عقد الصفقات من خالل شبكة
اإلنرتنت واستحداث وسائل جديدة إلجراء التحويالت
بني املؤسسات املالية إىل ظهور خدمات مصرفية
جديدة تواكب هذا التطور ومنها عمليات اخلزينة
حيث متثل الوظائف الفنية فى عمل البنوك عالمة
فارقه بني استمرارها يف أداء املهام التقليدية للنشاط
املصريف واالنطالق حنو اللحاق بركب التطور ،
متابعة/عباس الصائغ وتعد وظيفة اخلزينة أحد هذه الوظائف الفنية من
حيث الدور الذي تقوم به يف موازنة املراكز املالية
سكرتري التحرير
وإدارة كافة أصول البنك كما يتمثل عمل إدارة
اخلزينة يف دراسة خماطر السوق مما يستلزم استخدام األدوات املصرفية الالزمة
للتعامل مع هذه املخاطر واستغالل حسن إدارتها يف جين األرباح.
وبطبيعة احلال فان البنك الناجح هو الذي يستطيع تنويع نشاطه وحتقيق االستفادة
القصوى من الفرص املتاحة له يف السوق  ،والذي يهتم بعمليات اخلزينة ومراقبة
خماطر السوق مما جيعل قدرة البنك مرتفعة على اختاذ القرارات السليمة  ،وتهتم
دراسة خماطر السوق بالبنك بدراسة العوامل املؤثرة على مستوى السيولة البنكية
وعلى قيمة عمليات مبادلة العمالت وعقود الصرف اآلجلة والعائد املستحق على
إمجالي األصول وااللتزامات بامليزانية .
أهداف عمل إدارة اخلزينة بالبنك
 توفري السيولة النقدية فى حسابات البنك بالعملة احمللية والعمالت األجنبيةملواجهة مدفوعاته عن العمليات املصرفية اجلارية وحتديد الفائض من السيولة
واستثماره فى ضوء األسعار املتاحة وبأقل تكلفة ممكنة .
حتقيق أعلى عائد استثماري آمن .
 Dealing Roomوترتبط إدارة اخلزينة بغرفة املعامالت الدولية
ويتمثل أهم أعماهلا فيما يلي -:
 حتديد أسعار بيع وشراء العمالت املختلفة حتديد أسعار العائد الدائن على ودائع العمالء واملدين على تسهيالت العمالءبالعملة احمللية والعمالت األجنبية وإبالغ فروع وإدارات البنك املعنية بها .
 بيع وشراء العمالت فوري ( ) Spotأو آجل ( )Forwardمع فروع البنك واملراسلنيوالبنوك ملواجهة طلبات العمالء وإعداد احلوافظ اخلاصة بها .
 استثمار فائض سيولة البنك أو تدبري العجز فى السيولة بالعملة احملليةوالعمالت األجنبية عن طريق ربط ودائع مع البنوك واملراسلني الستثمار الفائض
أو االقرتاض منها لتدبري العجز .
 إنشاء وجتديد ودائع البنك لدى البنوك . بيع وشراء أذون وسندات اخلزانة فى السوق األولية أو الثانوية . أجراء عمليات املبادالت املختلفة  Swapsللعمالت  Foreign Exchangeأو للفوائدInterest Rate Swaps
 مراقبة حسابات املراسلني . تضع ادارة اخلزينة نظاما مرنا ملتابعة مراكز العمالت وتصفيتها بالطريقةالتى تضمن للبنك عدم الدخول فى خماطر تقلبات األسعار .
 قسم تنفيذ ومراجعة أعمال غرفة املعامالت الدولية  Back Officeويقوم هذاالقسم مبراجعة وتنفيذ العمليات التالية -:
 ودائع البنك لدى البنوك وودائع البنوك لدى البنك . إعداد بيان مركز البنك لدى البنوك ومركز البنوك لدى البنك . مراجعة ( )Reutersالرويرتز يوميا للتحقق من إثبات كل املعامالت املنفذة منخالل غرفة املعامالت الدولية وصحة تنفيذها ومطابقتها مع صورة احلوافظ
املعدة لكل عملية .
 تنفيذ عمليات التحويالت من واىل املراسلني التى تتم عن طريق ادارة اخلزينة . حتديد األرصدة القابلة لالستثمار حبسابات البنك لدى املراسلني والبنوك .املصدر :القبس الكويتية

أهم مبادئ العالقات العامة
يف املنظمات احلكومية

محدي أمحد كبشي
موظف العالقات العامة

ظهرت احلاجة للعالقات العامة على إثر التغيري
الكبري الذي طرأ يف اجملتمعات احلديثة يف شكلها
وتكوينها وطبيعتها من نواحي عديدة سواء السياسية
أو االقتصادية أو االجتماعية ويستند نشاط العالقات
العامة يف املنظمات احلكومية على عدة أسس ومبادئ
ونذكر منها ما يلي -:
إن املتطلبات األولية لربامج العالقات العامة اجليد
هو توفري املنظمة احلكومية ذاتها خلدمة جيدة .وهذا
االعتبار اهلام يلقي الضوء على أهمية إدراك اإلدارة
العليا للمنظمة احلكومية للمسئولية االجتماعية .
يتوقف مستوى جودة اخلدمة اليت تؤديها املنظمة
احلكومية على مدى قبول وإشباع هذه اخلدمة
حلاجات ورغبات معينة ألفراد اجملتمع .
جيب تشجيع كل نقد ب ّناء ،والرد على خمتلف
االنتقادات لسياسات أو خطط إجنازات املنظمة بصدق
وصراحة وواقعية  .فإن حماولة اهلرب من مواجهة اآلراء
االنتقادية دليل على فشل برنامج العالقات العامة .
إن دراسة حاجات اجملتمع ووضع اخلطط الالزمة
إلشباع هذه احلاجات  ،هي يف حد ذاتها مواد جيدة
للنشر واإلعالم .
من األهمية مبكان ارتباط اإلعالم مبوضوعات تهم
اجلمهور واملتوقع نشرها يف الوقت املناسب .
جيب أن تصاغ املادة اإلعالمية حبيث توافق مقدار
الوقت واالهتمام والتفكري الذي حيتمل أن يعطيه
للمادة اإلعالمية املوجهة له .ذلك للدقة يف اختيار
وتفسري وإبراز احلقائق وتبسيطها بدون حتريف أو
تشويه هلا .
جيب أن يكون برنامج العالقات العامة من الواقعية
أي مبثابة خدمة حقيقية للجمهور  .فمن ناحية،
جيب أن يعاون هذا الربنامج اجلمهور يف احلصول
على أقصى قدر من اخلدمات اليت توفرها املنظمة
احلكومية ،ومن ناحية أخرى جيب أن ينقل ويفسر هذا
الربنامج للعاملني يف املنظمة حاجات ورغبات اجلمهور .
املراجع:
 العالقات العامة مفاهيم وممارسات د.حمفوظ أمحد جودة. العالقات العامة األسس واملبادئ د .حممد جنيب الصرايرة .األهلي املصريف (أبريل  /يونيو )2016
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إجراء قرعة النسخة الثانية عشرة لبطولة
كأس عدن الرمضانية 2016

صور مندوبي الفرق املشاركة
نائب مدير عام البنك األهلي اليمين مشرف عام البطولة د.أمحد بن سنكر
واألمني العام الحتاد الكرة يف عدن مدير البطولة أمحد ُ
احلسين
أثناء إجراء القرعة حبضور مجيع مندوبي الفرق املشاركة

يف ضوء االجتماع الفين املنعقد عصر يوم اخلميس
 2016/5/26والذي مت فيه إقرار الالئحة للبطولة حبضور
د.أمحد علي عمر بن سنكر ،نائب املدير العام للبنك األهلي اليمين
مشرف عام البطولة ومدير البطولة أمحد حسني احلسين ،األمني
العام الحتاد الكرة يف عدن وربيع عبداحلكيم ،سكرتري البطولة
وكذا مجيع مندوبي الفرق املشاركة وعددها ( )14فريقاً
ورئيس احتاد الكرة بعدن األخ /حممد حيد .
حيث ألقى د .أمحد علي عمر بن سنكر كلمة رحب فيها
بالفرق املشاركة مؤكداً خالهلا على حرص جملس إدارة
البنك األهلي اليمين على إقامة هذه البطولة باعتباره مؤسساً
هلذه اللعبة يف اليمن وأن توقفها العام املاضي مل يكن إال نتيجة
للظروف اليت أملت بالبلد واليت تعذر مبوجبها إقامة البطولة .
بعد ذلك مت إقرار الالئحة املنظمة للبطولة باإلمجاع واليت
على أثرها مت إجراء القرعة واليت أسفرت عن ترتيب الفرق
ضمن اجملموعات التالية -:
اجملموعة األوىل اجملموعة الثانية اجملموعة الثالثة
عدن لتموين البواخر
الرتبية والتعليم األشغال العامة
البنك األهلي اليمين الكهرباء
جامعة عدن
مؤسسة السراري شركة عرب البحار عدن لتطوير املوانئ
ويف تصريح لألمني العام الحتاد الكرة أمحد حسني احلسين
احملافظة
الصحة والسكان حمطة احلسوة
أكد خالله على حرص االحتاد على تقديم الشكر والتقدير
املصايف
احتاد الشرطة
لرئيس وأعضاء جملس إدارة البنك األهلي اليمين ومديره
واليت يف ضوءها سيتأهل األول والثاني من اجملموعة األوىل العام األستاذ عصام السقاف و د .أمحد بن سنكر ،نائب املدير
وسيتأهل األول والثاني والثالث من اجملموعتني الثانية والثالثة ،العام ومشرف البطولة على جهودهم وإصرارهم على استمرار
وسيتم إفتتاح البطولة يف ثاني يوم من شهر رمضان املبارك يف إقامة هذه الفعالية الرمضانية واليت تعترب من اجنازات البنك
 2016/6/6واليت ستستمر حتى أواخر رمضان .
األهلي اليمين وحرص إدارته على متتني أواصر احملبة والرتابط
وجديرا بالذكر أن البطولة وكعادتها ستحضى بتغطية االجتماعي والرياضي والثقايف بني منتسيب املؤسسات املشاركة
إعالمية كبرية ومتابعة مجاهريية واسعة .
ومنتسيب البنك األهلي اليمين .
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إنطالق بطولة كأس عدن الرمضانية
للشركات واملؤسسات

فريق البنك األهلي

فريق األشغال العامة

فريق الصحة والسكان

فريق جامعة عدن

فريق شركة عرب البحار

مشرف عام البطولة د.أمحد بن سنكر يصافح الالعبيني

دشنت عصر الثاني من رمضان برعاية البنك األهلي اليمين
بطولة كأس عدن الرمضانية للشركات واملؤسسات بنسختها الـ
( 2016 )12باملباراة األوىل بني كل من -:
فريق الرتبية والتعليم وفريق جامعة عدن من اجملموعة األوىل
واليت أسفرت عن فوز فريق الرتبية بعشرة أهداف مقابل هدفني
للجامعة .
تلتها املباراة الثانية يف اجملموعة األوىل بني فريق مؤسسة
السراري وفريق الصحة وكان الفوز حليف مؤسسة السراري
بثمانية أهداف مقابل مخسة أهداف لفريق الصحة .
يف الثالث من رمضان تبارى فريق األشغال العامة مع فريق البنك
األهلي اليمين من اجملموعة الثانية وكان الفوز لفريق األشغال
العامة بستة أهداف مقابل هدفني لفريق البنك األهل اليمين.
تلتها مباراة من نفس اجملموعة بني فريق شركة عرب البحار
وفريق حمطة احلسوة واليت أسفرت عن فوز فريق شركة عرب
البحار بهدف مقابل ال شيء لفريق حمطة احلسوة .
يف الرابع من رمضان تبارى فريق عدن لتطوير املوانئ وفريق
احملافظة من اجملموعة الثالثة حيث أسفرت عن فوز فريق عدن
لتطوير املوانئ بـ  13هدفاً مقابل ال شيء لفريق احملافظة .
يف اخلامس من رمضان تبارى فريق جامعة عدن مع فريق
الصحة من اجملموعة األوىل وأسفرت عن فوز فريق اجلامعة على
فريق الصحة بـ  9أهداف مقابل  4أهداف للصحة .
تلتها مباراة بني فريقي الرتبية والتعليم ومؤسسة السراري من
اجملموعة األوىل فاز فيه فريق الرتبية بـ  9أهداف مقابل  4أهداف
ملؤسسة السراري .
يف السادس من رمضان تبارى فريق البنك األهلي اليمين مع
فريق حمطة احلسوة وكان الفوز من نصيب البنك األهلي بـ 3
أهداف مقابل  2لفريق حمطة احلسوة .
تلتها مباراة فريق احتاد الشرطة وشركة عرب البحار من
اجملموعة الثانية حيث فاز فريق الشرطة بـ  2مقابل  1لشركة عرب البحار .
ويف السابع من رمضان تبارى كل من فريق عدن لتطوير املوانئ
مع نظريه فريق عدن لتموين البواخر من اجملموعة الثالثة وكانت
النتيجة فوز فريق عدن لتموين البواخر بأربعة أهداف مقابل ثالثة
أهداف لفريق عدن لتطوير املوانئ .
ويف الثامن من رمضان تبارى فريق البنك األهلي اليمين ونظريه
فريق شركة عرب البحار من اجملوعة الثانية ليخرج فيها فريق
البنك األهلي اليمين منتصراً على نظريه فريق شركة عرب البحار
بثالثة أهداف مقابل هدفني للفريق الند .
تلتها مباراة بني فريق احتاد الشرطة وفريق األشغال العامة من
اجملموعة الثانية أيضا لتكون النتيجة فوز فريق األشغال العامة بـ
( )10أهداف مقابل ( )2هدفني لفريق احتاد الشرطة .
وسوف نتابع بقية املباريات ونشرها يف عددنا القادم إنشاء اهلل .

فريق الرتبية والتعليم

فريق عدن لتطوير املوانئ

فريق مصايف عدن

فريق مؤسسة السراري

فريق حمطة احلسوة
األهلي املصريف (أبريل  /يونيو )2016
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من كان اجملد غايته
فال عجب إن أناخ له اجملد هامته
مربوك املاجستري

يف دفاع نال استحسان احلاضرين  ...دافع زميلنا الشاب
اخللوق حممد نديم عبده حزام (مشرف قسم قروض
التجزئة) عن أطروحته للماجستري واملوسومة “تقييم درجة
األمان املصريف يف البنوك التجارية” ( -حالة البنك األهلي
اليمين) بإشراف أ.د.مساعد /جمدولني حممد عبده د.شكيب
عبداهلل ورئيس اللجنة أ.د.مشارك/جعفر حسن منيعم .
وقد أستحسن احلاضرون كل ما دار من نقاشات واليت حاز
مبوجبها األخ /حممد نديم عبده حزام درجة املاجستري بتقدير
ممتاز (. )%95
ألف مربوك وتهانينا وعقبى الدكتوراه .

يف دفاع نال استحسان احلاضرين ..دافع الشاب اخللوق
رمزي سامل أمحد البوك (مشرف مصريف) فرع زجنبار عن
أطروحته للماجستري واملوسومة بـ “أثر االعتمادات املستندية
يف متويل التجارة اخلارجية يف اجلمهورية اليمنية” (حالة
البنك األهلي اليمين) بإشراف أ.مساعد د.سعودي علي عبيد
صاحل وأ.د.ارسالن حممد أمحد عزت ورئيس اللجنة واملنافس
اخلارجي د.أمحد علي عمر بن سنكر .
وقد استحسن احلاضرون كل ما دار من نقاشات واليت حاز
مبوجبها األخ رمزي سامل البوك درجة املاجستري بتقدير ممتاز
(.. )%96ألف مربوك وتهانينا وعقبى الدكتوراه .

يتقدم موظفو وموظفات وهيئة حترير جملة األهلي املصريف
بأمجل التهاني والتربيكات للزمالء األعزاء
األخ  /عماد فيصل احلرد
مبناسبة
زفافه امليمون
تهانينا وألف مربوك
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األخ  /أمين حممد بن حممد
مبناسبة
ارتزاقه مبولود
أمساه (حممد)
تهانينا وألف مربوك

األخ /عيدروس عبدالقادر
مبناسبة
ارتزاقه مبولودة
أمساها (سندس)
تهانينا وألف مربوك

مشاركات مركز التدريب والتأهيل املصريف

وافانا األخ/عباس الصائغ،رئيس قسم التدريب والتأهيل بالتقرير التالي عن
مشاركات املركز للفرتة من يناير وحتى يونيو من العام احلالي  2016يف دورات
داخلية أقامتها بعض املراكز التدريبية والتأهيلية يف كل من عدن وصنعاء .
الدورة التدريبية

اسم املشارك

اجلهة املنظمة مكان االنعقاد فرتة االنعقاد

 -1دورة يف جمال
السكرتارية

فاطمة حممد غالب مدير إدارة مركز
التدريب والتأهيل
لتقنية املعلومات
(نيوهرايزن)

عدن  -املعال 2016/3/29

 -2دورة يف جمال
احملاسبة

 -1عالء عبداحلكيم قاسم مدير إدارة مركز
-2غريد حممد سلومي التدريب والتأهيل
لتقنية املعلومات
(نيوهرايزن)

عدن  -املعال 2016/3/19

 -3دورة يف جمال
املنهج العلمي يف
حتليل وتوصيف
الوظائف

نبيل عبداجلليل
غيالن

مركز القادة
للتطوير
واالستشارات

صنعاء

2016/3/19

 -4برنامج
املاجستري املهين
املصغر يف املصارف
والبنوك

 -1ميثاق حممد راشد رشد للتدريب
 -2علي علي الكميم واالسشتارات
-3معني اخلوالني

صنعاء

2016/3/28

تنوي جمموعة مايكروسوفت املعلوماتية شراء شبكة
“لينكد إن” للتواصل املهين يف مقابل  26,2مليار دوالر

تزمع جمموعة “مايكروسوفت” املعلوماتية شراء شبكة “لينكد إن” للتواصل
املهين يف مقابل  26,2مليار دوالر ،وفق ما صرحت اجملموعتان يف بيان مشرتك.
وستحافظ “لينكد إن” على استقالليتها وعلى مديرها احلالي جيف وينر ،وفق
ما جاء يف البيان املشرتك .وباتت شبكة “لينكد إن” اليت أسست سنة  2003تضم 433
مشرتكا من أحناء العامل أمجع.
وستجري صفقة البيع بسعر 196
دوالرا للسهم الواحد.
وفور صدور البيان ،ارتفعت
حنن يف البنك األهلي اليمين عزمنا على أسهم “لينكد إن” ،يف حني تراجعت
أن نليب مجيع احتياجات عمالءنا وأن نكون أسهم “مايكروسوفت”.
روادا يف توفري خدمات مصرفية مبتكرة
وقال ساتيا ناديال املدير العام لـ
اعتمادا على أفضل وأحدث تقنيات اخلدمات “مايكروسوفت” يف البيان إن “لينكد
املصرفية لنكون اخليار األول للعمالء إن” طورت شركة مذهلة لربط
ولنصبح البنك املميز يف اليمن .
االختصاصيني من أحناء العامل
أمجع” ،مع اإلشارة إىل أن اهلدف
هو إحداث تآزرات خصوصا مع
“مايكروسوفت  ”365وهي برجمية
يف جمال احلوسبة السحابية.
وكشفت اجملموعتان أنه من
املتوقع أن تنجز الصفقة اليت حصلت
على موافقة مؤسس “لينكد إن” ريد
هوفمان واملساهم األبرز فيها حبلول
نهاية العام بعد تلقيها الضوء األخضر
من السلطات املعنية باملنافسة.
األهلي املصريف (أبريل  /يونيو )2016
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فضائل

بكى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوماً
فقالوا  :ما يبكيك يا رسول اهلل ؟
قال  :أشتقت ألحبابي
قالوا  :أولسنا أحبابك يا رسول اهلل ؟
قال  :ال أنتم أصحابي
أما أحبابي فهم قوم يأتون من بعدي
يؤمنون بي ومل يروني

حكم ومواعظ عن شهر رمضان

من فضائل الصيام
أ -أن اهلل قد جعل باباً من أبواب اجلنة خاصاً
للمكثرين من الصيام .
ب -أنه العمل الوحيد الذي اختص اهلل عز وجل نفسه
بادخار الثواب له .
ج -الصيام أدل األعمال على قوة إخالص العبد .
د -من صام يوماً يف سبيل اهلل باعد اهلل بينه وبني النار
سبعني خريفاً .
هـ -خلوف الصائم أطيب عند اهلل من ريح املسك .

فوائد الصيام

 الرتبية على التقوى . الصيام مدرسة املراقبة . الرتبية على اإلحساس باآلخرين . الصيام تربية على تنظيم األوقات . -الصيام تربية على حسن اخل ُلق
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الصيام عبادة من ِّ
أجل العبادات ،وقربة من أعظم القربات ،وهو
دأب الصاحل�ين وش��عار املتق�ين ،يزك��ي النفس ويه��ذب اخللق ،وهو
مدرس��ة التق��وى ودار اهل��دى ،م��ن دخل��ه بني��ة صادق��ة واتباع صحيح
خرج منه بشهادة االستقامة ،وكان من الناجني يف الدنيا واآلخرة،
وعليه فال غرو أن ترد يف فضله نصوص كثرية تبني آثاره وعظيم
أجره ،وما أعده اهلل ألهله ،وحتث املسلم على االستكثار منه ،وتهون
عليه ما قد جيده من عناء ومشقة يف أدائه.
فمم��ا ورد يف فض��ل الص��وم :أن��ه ُجَّنة -أي وقاية وس�تر -فهو يقي
العب��د م��ن الن��ار ،روى جاب��ر رض��ي اهلل عن��ه أن الن�بي صل��ى اهلل علي��ه
وس��لم ق��ال( :الص��وم جنة يس��تجن بها العبد من الن��ار) رواه أمحد.
ومم��ا ورد يف الص��وم أيض��ا أن��ه :يكس��ر ث��وران الش��هوة ويهذبه��ا،
لذل��ك أرش��د علي��ه الص�لاة والس�لام الش��باب الذي��ن ال يس��تطيعون
الزواج ،أن يستعينوا بالصوم ليخفف من شهواتهم ،فعن ابن مسعود
رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال( :يا معشر الشباب!
م��ن اس��تطاع منك��م الب��اءة فليت��زوج ،فإن��ه أغ��ض للبص��ر وأحص��ن
للف��رج ،وم��ن مل يس��تطع فعلي��ه بالص��وم فإن��ه له وج��اء) متفق عليه.
وورد أن الص��وم س��بيل م��ن س��بل اجلن��ة وب��اب م��ن أبوابه��ا ،فق��د
روى النس��ائي ع��ن أب��ي أمام��ة رض��ي اهلل عن��ه أن��ه ق��ال :يا رس��ول اهلل،
مرن��ي بأم��ر ينفع�ني اهلل ب��ه ،ق��ال( :علي��ك بالص��وم فإن��ه ال مث��ل ل��ه)،
فبني عليه الصالة والسالم أنه ال شيء مثل الصوم يقرب العبد من
رب��ه ج��ل وع�لا ،وأخ�بر املصطف��ى صلى اهلل عليه وس��لم ،أن يف اجلنة
باب��اً خاص��اً بالصائم�ين ال يدخ��ل من��ه غريه��م ،فف��ي احلدي��ث املتف��ق
عليه عن سهل بن سعد رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم
ق��ال( :إن يف اجلن��ة باب��ا يق��ال ل��ه الريَّ��ان ،يدخ��ل من��ه الصائم��ون ي��وم
القيامة ،ال يدخل منه أحد غريهم ،يقال :أين الصائمون؟ فيقومون،
ال يدخ��ل من��ه أح��د غريه��م ،فإذا دخل��وا أغلق ،فلم يدخ��ل منه أحد).
وورد أيض��اً أن الصي��ام يش��فع لصاحب��ه ي��وم القيام��ة ،فق��د روى
اإلم��ام أمح��د ع��ن عب��د اهلل ب��ن عم��رو ب��ن الع��اص رض��ي اهلل عن��ه أن
الن�بي صل��ى اهلل علي��ه وس��لم ق��ال( :الصي��ام والق��رآن يش��فعان للعب��د
يوم القيامة ،يقول الصيام :أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار

حر الصيف

* يف بعض الدول واملناطق يوافق دخول رمضان فصل الصيف
الذي يشتد فيه احلر ،وهذه حكمة اهلل يف عباده فتحول األيام
اللـ ُه َّ
ُقِّل ُب َّ
والفصول عربة وعظة للعاملني؛ فاهلل تعاىل يقول {:ي َ
الل ْي َل
لو ِلي ْ َ
ب ًة ُِّ
َو َّ
ال ْب َص ِار} [النور.]٤٤ :
النهَا َر ِإ َّن ِف َذ ِل َك َل ِع ْ َ
وخصوصا إذا
والصائم جيد معاناة اجلوع والعطش مع شدة احلر
ً
ً
مرتبطا بعمل ،وهنا أذكر الصائم يف مثل هذا الوقت بعدة
كان
أمور-:
 ينبغي أن يتذكر املؤمن بأن حر الصيف هو نفس من أنفاسجهنم  ،فالرسول صلى اهلل عليه وسلم يقول“ :اشتكت النار إىل
ربها ،فقالت :رب أكل بعضي بعضا ،فأذن هلا بنفسني :نفس يف
الشتاء ونفس يف الصيف ،فأشد ما جتدون من احلر ،وأشد ما
جتدون من الزمهرير”[ ،رواه البخاري].

الصيام

فش��فعين فيه،
َ
َّ
ويقول القرآن :منعته النوم بالليل فشفعين فيه ،قال :ف ُيشفعان).
والص��وم م��ن أعظ��م أس��باب مغف��رة الذن��وب وتكف�ير الس��يئات،
فف��ي “الصحيح�ين” ع��ن أب��ي هري��رة رض��ي اهلل عن��ه أن الن�بي صل��ى
اهلل علي��ه وس��لم ق��ال( :م��ن ص��ام رمض��ان إمياناً واحتس��اباً غف��ر له ما
تق��دم م��ن ذنب��ه) ،أي :إميان��اً ب��أن اهلل ف��رض الص��وم علي��ه ،واحتس��اباً
لألج��ر واملثوب��ة من��ه س��بحانه.
وث��واب الصي��ام مطل��ق غ�ير مقي��د ،إذ يعط��ى الصائ��م أج��ره بغ�ير
حساب ،ففي “الصحيحني” عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال :قال
رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم( :قال اهلل تعاىل :كل عمل ابن آدم
له إال الصيام ،فإنه لي وأنا أجزي به ) ،ويف رواية ملسلم( :كل عمل
اب��ن آدم يضاع��ف ،احلس��نة بعش��ر أمثاهل��ا إىل س��بعمائة ضع��ف ،ق��ال
اهلل عز وجل :إال الصوم ،فإنه لي وأنا أجزي به ،يدع شهوته وطعامه
م��ن أجل��ي) ،فاخت��ص اهلل الص��وم لنفس��ه م��ن ب�ين س��ائر األعم��ال
لش��رفه عن��ده ،وألن��ه س��ر بني العب��د وبني ربه ال يطل��ع عليه إال اهلل.
والص��وم س��بب يف س��عادة الداري��ن ،فف��ي احلدي��ث املتف��ق علي��ه
ع��ن أب��ي هري��رة رض��ي اهلل عن��ه أن الن�بي صل��ى اهلل علي��ه وس��لم قال:
(للصائ��م فرحت��ان :فرح��ة عن��د فطره ،وفرحة عند لق��اء ربه) ،فعند
فط��ره ،يف��رح مب��ا أنع��م اهلل علي��ه م��ن القي��ام به��ذه العب��ادة وإمتامها،
ومب��ا أب��اح اهلل ل��ه م��ن الطعام والش��راب الذي كان ممنوع��اً منه حال
صيامه ،وعند لقاء اهلل يفرح حني جيد جزاء صومه كام ً
ال يف وقت
ه��و أحوج ما يك��ون إليه.
وم��ن الفضائ��ل أن خل��وف ف��م الصائ��م -وه��ي الرائح��ة املنبعث��ة
م��ن فم��ه نتيج��ة خل��و املع��دة م��ن الطع��ام -أطي��ب عن��د اهلل تع��اىل من
ريح املس��ك ،فهذه الرائحة وإن كانت مكروهة عند اخللق ،إال أنها
حمبوب��ة عن��د اهلل ج��ل وع�لا ،ألنه��ا م��ن آث��ار العب��ادة والطاع��ة ،وه��و
دلي��ل عل��ى عظ��م ش��أن الصيام عن��د اهلل.
فه��ذه بع��ض فضائ��ل الصوم ،وتلك ه��ي آثارة ،وهي يف جمموعها
موصلة العبد إىل الغاية اليت من أجلها ُش ِرع الصوم ،وهي حتصيل
التقوى ،لينال رضا اهلل يف الدنيا واآلخرة

ف ورمضان

 عندما يشتهي الصائم املاء البارد وهو عطشان فليتذكر حال أهلالنار عندما ينادون أهل اجلنة {أَ ِف ُ
ما َر َز َق ُك ُم
يضوا َع َل ْي َنا ِم َن ْالَا ِء أَ ْو ِ َّ
َّ
اللـ ُه} [األعراف ،]٥٠ :نسأل اهلل أن يعيذنا من النار !
 كان بعض السلف يكثرون من الصيام يف الصيف لعظيم أجرهوثوابه؛ فمعاذ بن جبل يتأسف عند موته على ظمأ اهلواجر.
 عند احتسابك األجر وصربك على العطش وأرق العمل  ،تذكريوم يقول اهلل تعاىل ألهل اجلنة ُ
{ك ُلوا َو ْاش َربُوا َه ِني ًئا ِبَا أَ ْس َل ْف ُت ْم
َْ
اليَّام ْ َ
الا ِل َي ِة} [احلاقة.]٢٤ :
ِف ِ
 التربد للصائم جائز ال بأس به ،وقد كان الرسول صلى اهلل عليهوسلم يصب على رأسه املاء من احلر أو من العطش وهو صائم،
وكان ابن عمر يبل ثوبه وهو صائم باملاء لتخفيف شدة احلرارة
أو العطش..

يف رمضان

 أغلق مدن أحقادك واطرق أبواب الرمحة واملودة فارح��م القري��ب وود البعي��د وازرع املس��احات البيض��اء يفحناي��اك وختل��ص م��ن املس��احات الس��وداء يف داخل��ك
 صافح قلبك وابتسم لذاتك سارع للخريات وجتنب احلراماألمـارة بالسوء .
 اكتشف مواطن اخلري يف داخلك واهزم نفسك ّ واغسل قلبك قبل جسدك ولسانك قبل يديك وأفسد كل حماوالتهم إلفساد صيامك واح��ذر أن تك��ون م��ن أولئ��ك الذي��ن ال يناهل��م م��ن صيامه��مس��وى العط��ش واجل��وع .
 وامتنع عن الغيبة كي ال تفطر على حلم أخيك ميتآ . احذر الظن السيئ أو اإلساءة ألولئك الذين د ّمروا شيئا مجيال فيك -وإيـاك والظـلم فالظلم ظلمات يــوم القيامة

أقوال مأثورة عن شهـر رمضـان املبـارك

* يزين اهلل يف كل يوم جنته ويقول:
يوشك عبادي الصاحلون أن يلقوا عنهم املؤونة واألذى
ثم يصريوا إليك .
* الصوم جنة ،فإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث
وال يصخب ،فإن سابه أحد أو قاتله فليقل:
إني امرؤ صائم .
ً
ً
* من قام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم
من ذنبه .
* كان رسول صلى اهلل عليه وسلم اهلل أجود الناس،
وكان أجود ما يكون يف رمضان ،كان أجود باخلري
من الريح املرسلة .

السحور

السحور سنة نبوية  ،وقد ثبت عن النيب صلى اهلل
عليه وسلم قو ً
ال وفع ً
ال
 ،ويسن تأخريه حلصول الربكة وإلدراك الوقت
املبارك آخر الليل  ،وإلدراك
صالة الفجر من أول وقتها .
األهلي املصريف (أبريل  /يونيو )2016
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نصائح رمضانية
مرات عدة
خماطر استخدام الزيت املقلي َّ

تزيد األطعمة املقلية خطر اإلصابة بأمراض القلب والشرايني،
وترفع نسبة الدهون يف اجلسم ،وتس ّبب ارتفاعاً بضغط الدم .وذلك
ال يعود فقط لكون املأكوالت مقلية
إال أن استخدام زيت القلي م ّرات عدة
يؤدي اىل مزيد من األضرار.
ّ
إن الزيت املستخدم م ّرات عدة يف
القلي ينتج املواد املض ّرة اليت تسبب
أمراض خطرية على الصحة ،ومنها
ارتفاع الكولسرتول بالدم بشكل حاد،
وارتفاع نسبة ضغط الدم وزيادة خطر
اإلصابة بأمراض الكلى.
إضافة إىل أن الزيت املستخدم
عدة مرات يزيد من خطر اإلصابة
بأمراض السرطان بسبب املواد الضارة
اليت تتجمع عند استخدام الزيت عدة
مرات .كما تتجمع البكترييا والفريوسات يف الزيت املستعمل عدة
مرات ،وميكن أن يس ّبب مشاكل يف اجلهاز اهلضمي.
إال أ ّنه ميكن االحتفاظ بزيت القلي الستخدامه م ّرة ثانية للقلي
فقط بعد تصفيته من بقايا الطعام ووضعه يف وعاء حمكم اإلغالق.
للمحافظة على سالمة زيت القلي وإعادة استخدامه مرة ثانية
بطريقة آمنة وصحية جيب اتباع اخلطوات التالية:

صف الزيت مباشرة من الشوائب بواسطة
 عند االنتهاء من القلي ِمصفاة او قطعة قماش رقيقة ،لكي تلتصق أي قطع باقية من
األطعمة املقلية.
 تنظيف قطع األطعمة املراد قليها قبل وضعها يف الزيت للتخلصمن القطع الزائدة والعالقة يف األطعمة حتى ال تلوث الزيت.
 جتنبوا قلي األطعمة وهي جممدة أو مبللة او مملحة ألن ذلكيؤكسد الزيت بسرعة.
 سخنوا الزيت ببطء ،واستعملواميزان حرارة جيد لقلي األطعمة عند
درجة حرارة  190درجة مئوية.
 ال تغطوا مقالة الزيت أثناء القليحتى ال يتكاثف خبار املاء على الزيت
ويعيق خروج الرطوبة مما يزيد من
درجة حتلل الزيت .
 عند االنتهاء من القلي أطفأوا النارعن الزيت لتجنب ارتفاع حرارته ومن
ثم احرتاقه.
ً
 ال ختلطوا ابدا بني زيت جديدوآخر قديم.
 خزنوا الزيت يف مكان بارد ومعتم. جتنبوا استعمال مقالة حديد او حناس ألن هذه املعادن تسرع منعملية تلف الزيت.
 احرصوا على عدم تكرار القلي بالزيت نفسه أكثر من ثالث مرات. قوموا بتنظيف املقالة والسالل من الزيت املتبقي من عملية القليبانتظام ملنع تراكمها على جوانب املقلى.

 14نصيحة للتغذية السليمة يف رمضان

* التدرج يف تناول اإلفطار
* عدم اإلكثار يف
* اإلهتمام بتناول
* تأخري وجبة السحور
* ال تأكل حتى
فمث ًال تناول مثر وعصري ثم
تناول حلوى الشهر
اخلضروات والفواكهه
لتفادي الشعور باجلوع
الشبع لتجنب اإلصابة
الصالة وبعدها بنصف ساعة تناول
الكريم لتجنب زيادة
الطازجة ألنها غنية
أو العطش يف وقت مبكر
بالتخمة يف وجبة
الوجبة األساسية لتهيئة املعدة
الوزن
باملياه والفيتامينات
من الصيام
اإلفطار
وتنشيطها بعد مخوهلا لساعات
* ضرورة ممارسة
* اإلقالل من تناول
* عدم اإلكثار من
* تناول وجبات
أي نشاط خفيف بعد
األطعمة الدمسة ألنها تساعد
تناول السكريات أو األمالح
خفيفة بني الفطار
اإلفطار بساعة لينشط
على حدوث مشاكل اهلضم
تساعد
ألنها
السحور
يف
كاملكسرات
والسحور
عملية اهلضم كالذهاب
وخصوصاً مع قلة نسبة
على الشعور بالعطش
والفواكه واخلشاف
لصالة الرتاويح أو املشي
السوائل يف اجلسم مع الصيام
* ضرورة تناول السلطة
* عدم اإلكثار من
* احلرص على
* اإلكثار من السوائل
* مضغ الطعام
إلمداد اجلسم بالفيتامينات
املشروبات الغازية يف
تناول  3-2لرت مياه
لتعويض ما مت فقدانه يف
جيداً لتجنب مشاكل
واملعادن واأللياف اليت
وجبة اإلفطار ألنها
بعيد عن السوائل
فرتات الصيام وحتى ال
اهلضم وعدم اإلسراع
تساعد على اهلضم
تقلل من كفاءة اهلضم
لتعويض اجلسم
تصاب باإلمساك
يف تناول الطعام
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إعداد :أبو سامر
1

أفقياً :

 -1مرادف خمصصات االندثار
 -2علم االجرام السماوية  -طائر شبيه باحلمام
 -3من أيام األسبوع  -مجع لعب
غي  -للتعريف (م)  -آليات (مبعثرة)
 -4مرادف ّ
 -5إالهه ُه  -حقي (م)  -من األقارب (م) للتفسري
 -6حرف توكيد ونصب  -رئيس والية  -أحرف متشابهة
 -7عكس امرأة  -أحد الوالدين (معرفة)
 -8يتولون محاية املؤسسات (م) وضع دليل نظري لتنفيذ مشروع ما (م)
 -9واحد باالجنليزية (م) جهاز لكشف الطائرات املعادية (م)
-10عكس الثاني  -عكس زال (م)  -مادة قاتلة
 -11مرادف كلمة ويطيعوا  -مفرد زبائن
 -12يرشد  -حب أو عشق (م)  -إبنيه هابيل وقابيل

حل العدد السابق

رأسياً
 -1الصديقني من املؤمنني  -عمله (م)
 -2صحابي وقائد إسالمي عزل عقب فتحه القدس (فلسطني)
 -3الصلة (مبعثرة)  -مرادف مجال أو بعري
 -4مرادف سامح  -احلبور
 -5اإلثبات  -من العمالت األجنبية القابلة للتحويل (م)
 -6حقك  -ثلث الثالثة  -أحرف متشابهه
 -7أداة نفي (م)  -أحد الوالدين
 -8إحدى حقائب جملس الوزراء (م)
 -9من البدالت أو العالوات التخصصية اليت متنح للموظفني (م)
 -10أحرف متشابهة  -شقيق (م) حرف عطف (م)
 -11سند دين قابل للتداول  -دليل إثبات
 -12نهاية اليوم  -يدفع للمرأة عند طالقها (م)

للتواصل معنا

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  /02-257454 :الفاكس 256237 :
على أن توجه مجيع املراسالت باسم رئيس التحرير
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تنويه :

يعز علينا أن نشري إىل أننا مضطرون إليراد هذه املالحظة
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 كتابياً 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
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