الـعدد اخلامس والثالثون
(أكتوبر  /ديسمرب )2016

«األهلي املصريف» تلتقي بالشخصية القيادية د.أمحد علي عمر بن سنكر نائب املدير العام:

مدير دائرة تكنولوجيا املعلومات
هاني الفضلي لـ «األهلي املصريف» :

البنك األهلي اليمين حيقق
حضوراً فاعالً من خالل

طلبة كلية اهلندسة يفضلون

مشاركة أحد موظفيه يف

البنك األهلي اليمين لكفاءة كادره

بطولة مدينة “وجده”
املغربية للتايكوندو 2016

األهلي املصريف (أكتوبر /ديسمرب )2016

2

األهلي املصريف (أكتوبر /ديسمرب )2016

كملة العدد
بقلم /رئيس التحرير

حق اإلدارة على هؤالء ....

دأبت إدارة البنك ومنذ سنوات عديدة على إتاحة
الفرص للعديد من املوظفني لتحسني مستوياتهم
العلمية يف نطاق ما تتطلبه وظائفهم يف البنك على
كافة املستويات فمنهم من مت إحلاقهم مبعاهد
حكومية ومنهم من مت إحلاقهم باجلامعة ليحصلوا
على مستويات دراسية عليا ومنهم وصل إىل إحراز
شهادات املاجستري ،وكان هدف اإلدارة هو احلصول
على الكادر املؤهل والقادر على مساعدة اإلدارة يف
حتسني األداء واستنباط الطرق واألفكار اليت تؤدي
إىل زيادة اإلنتاج وحتسني اخلدمات ومبا يؤدي إىل
جودتها وفقاً ألفضل وأدق املعايري اليت يتطلبها
العمل املصريف .
كما أن من حق اإلدارة عليهم تقديم األفكار

اليت من شأنها وضع سياسات تدريبية نافعة
لتدريب املوظفني والرفع من جودة أداءهم العملي
واخلدمي وفق معايري ملزمة لتنفيذ خطط اإلدارة
وموازناتها اإليرادية ووضع اخلطط اإلسرتاتيجية
جململ نشاطات وخدمات البنك واستنباط مرتكزات
تسويقية حديثة ومنطية للرتويج لتلك اخلدمات
والنشاطات .
نرجو أن ال تقف اجلهود عند إحراز مستويات
وألقاب علمية رفيعة لتحسني الراتب بل نتوخى
أن تكون حافزاً حنو االنطالق مبا يعزز مكانة البنك
ودوره يف السوق املصرفية .

احتاد املصارف العربية يضع  4مبادرات ملكافحة متويل اإلرهاب

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

قال هاني علي مدير مكتب مصر باحتاد املصارف
العربية ،إن االحتاد وضع  4مبادرات كربى ملكافحة
ريا إىل سعي االحتاد لتعاون دولي
متويل اإلرهاب ،مش ً
فاعل يف جمال كشف ومكافحة وضبط حاالت متويل
اإلرهاب واجلماعات املتطرفة كون هذه اجلرائم
أصبحت ذات صبغة دولية عابرة للمجتمعات والدول.
جاء ذلك ،خالل كلمته اليت ألقاها يف منتدى
“حتديات إجراءات مكافحة غـسيل األموال ومتويل
اإلرهاب وأثرها على صريفة الظل” ،والذي ينظمه
االحتاد بالتنسيق مع احتاد بنوك مصر ،ووحدة مكافحة
غسيل األموال ومتويل اإلرهاب مبصر ،ويقام يف مدينة
األقصر يف الفرتة من  8إىل  10ديسمرب اجلاري.
وأوضح هانى أن املبادرات األربع اليت وضعها االحتاد،
هي “برامج التوعية – الشراكة بني القطاعني العام
واخلاص – تشجيع متويل املشاريع الصغرية واملتوسطة
وخلق فرص العمل – الشمول املالي”.
وتابع :إننا نعمل على إجراء املزيد من الدراسات
والبحوث للتعرف على حجم واجتاه جرمية التمويل
وأسبابها مبا يساعد على مزيد من الفهم الدقيق هلذا
النوع من اإلجرام ،ووضع األسس الالزمة للوقاية
والعالج.

من جهته ..قال شريف جامع املدير العام الحتاد بنوك
مصر ،إن البنوك تواجه مستويات متزايدة من املتطلبات
التنظيمية واإلشرافية وبشكل خاص متطلبات مكافحة
غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،وتواجه البنوك مشكلة
حتقيق التوازن بني احلفاظ على عالقاتها مع عمالئها
ذوي املخاطر املرتفعة وتلبية متطلبات العناية الواجبة
لاللتزام مبعايري تلك القوانني.
نوعا من االنشطة البنكية
ولفت جامع إىل أن هناك ً
واملالية تقوم بها مؤسسات غري مصرفية ،حيث تتداخل
اعماهلا بالقطاع املالي والبنكي وهي ما تسمى بـ”صريفة
الظل” ،وهي مؤسسات بعيدة عن الرقابة ،ويصعب
التأكد من مدى توافق أعماهلا مع القواعد املنظمة.
وتابع أنه من األهمية مبكان الرقابة على عمليات
صريفة الظل ،ووضع ضوابط حاكمة حتد من
مردودها السليب على االقتصاد الوطين ،والعمل على دمج
االقتصاد غري الرمسي يف القطاع الرمسي من أجل ضمان
االستقرار املالي.
وعلى صعيد متصل ..قال حازم عمرية ،نائب املدير
التنفيذي لوحدة مكافحة غسل االموال ومتويل االرهاب
مبصر ،إن ظاهرة غسل األموال أصبحت متثل حبق أهم
األخطار اليت تهدد استقرار النظام االقتصادي العاملي.

البنك األهلي اليمين ..سبعة وأربعون عاماً من العطاء
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البنك األهلي اليمين استطاع أن جيسد شعاره (اخلربة والثقة) وكسب ثقة الكثري من
العمالء بعد صرف معاشات املتقاعدين ومرتبات املوظفني دون مقابل يف فرتة احلرب
كان الشرف للبنك األهلي اليمين بان يكون أول املؤسسات اليت
فتحت أبوابها يف شهر أغسطس 2015م بعد عيد الفطر املبارك
لقد كان مفرتضاً أن نتناول هذا املوضوع منذ فرتة ،إال أننا ارتأينا أن تكتمل مالمح
الظروف اليت اكتنفت نشاط البنك منذ توقف احلياة االعتيادية يف البلد أثناء احلرب
وحتى ما بعد توقفها وحترير حمافظات اجلنوب وحمافظة عدن بالذات ،وكيف
واجهت إدارة البنك تلك الظروف وعملت على تسيري نشاط البنك من خالل بعض
الفروع مثل فرع عدن الصغرى واملكال وسيئون والغيظة وسقطرى ،وحتملها مسؤولية
احلفاظ على أموال بعض مرافق الدولة ،وكذا دفع رواتب موظفي تلك املرافق .وكذا
دفع رواتب ومستحقات موظفي البنك األهلي اليمين وفروعه ومعاشات املتقاعدين اليت
يتم توريدها إىل البنك .
كما عملت اإلدارة بعد أن وضعت احلرب أوزارها يف اجلنوب على استعادة دور البنك
األهلي وفروعه يف ممارسة نشاطه املعتاد بعد أن متكنت من ترميم األضرار اليت حلقت
ببعض الفروع والعمل على توفري املقرات املناسبة للفروع اليت مت تدمريها مثل فروع
التواهي وفروع حمافظة حلج وأبني وممارسة عملها من حمافظة عدن .
ولتوضيح تلك اجلهود وكيف تسنى لإلدارة احلفاظ على أصول وموجودات البنك
وفروعه .
تلتقي األهلي املصريف بالشخصية القيادية د.أمحد علي عمر بن سنكر نائب املدير
العام للدوائر املساندة ليعطينا توضيحاً شام ً
ال حول تلك اجلهود وكيف تسنى للبنك
األهلي استعادة دوره يف تقديم خدماته املصرفية لزبائنه الكرام وخمتلف فئات اجلمهور .

ألتقاه/رئيس التحرير  -تصوير /م .هاني الفضلي
س – 1د .أمحد لقد تعرضنا يف مقدمتنا الظروف واتضحت لنا الصورة بان سري
للظروف اليت أدت إىل توقف احلياة االعتيادية العمل املؤسسي يف املدينة تعرض للشلل التام
يف البلد وتعطيل مصاحل الناس جراء تلك
الظروف فهل لنا وللقراء معرفة خطواتكم لألمانة فإن البنك من خالل
وإجراءاتكم الحتواء تلك الظروف أثناء سري
املعارك وما بعدها ؟
إدارته هلذه الفروع حتملوا
ج -1كسائر املواطنني والقاطنني مبحافظة
عدن فوجئنا مجيعا مبا كان عليه واقع احلال العبء األكرب لكن املسؤولية
يوم األربعاء املوافق  25مارس 2015م ومل نصدق حتمت عليهم القيام بذلك
ما كان جيري وحتديدا يف ظهرية ذلك اليوم
 ،وبعد ما كانت وترية العمل جارية كاملعتاد وكانوا حبجم هذه املسؤولية
مع صباح كل يوم أصبحت املدينة بأكملها
حبيسة الدار مع ترقب ملا سيكون عليه احلال وقد متت حتت إشراف إدارته
بعد اندالع احلرب واملواجهات وصار ما صار العليا والتنفيذية ومجيع
والكل عاش تلك األيام وال داعي أن أخوض يف
موظفيه والعاملني فيه
تفاصيلها ،من جانبنا وانطالقا من مسؤولياتنا
كنائب للمدير العام للدوائر املساندة واليت
اسند لنا فيها األشراف على الدوائر والوحدات وبالتالي من الصعب مبكان أن نغري يف ذلك
اليت هي من أهم وظائفها اإلسناد يف عملية األمر شي وحتديدا وان معظم مباني البنك
التشغيل ملواقع العمل املختلفة بالبنك ،وأيضا واقعة يف املناطق اليت شهدت املواجهات وبشكل
كإدارة بشكل عام يف البنك قمنا بالتنسيق مستمر منذ بداية احلرب حتى انتهائها  ،وليس
والتواصل مع اإلخوة يف اجلهاز املصريف باإلمكان احتواء أي شي يف ظروف كهذه
املتواجد باحملافظة وخارجها يف ظل تلك ولكن استطيع القول أنه كان باإلمكان تقييم
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حالة املؤسسة (البنك) وإجياد املعاجلة لتشغيل
مواقع العمل واملتاح هلا العمل يف ظروف كهذه
 ،ولكن كانت هناك أولويات أهم وهي تامني
كافة (املباني) والتأكد من تواجد احلراسات
اليت تؤمن تلك املباني  ،واحلمد هلل تأتى ذلك
من خالل تواجد احلراسات املدنية بداخل املباني
وقيامهم مبهامهم كما جيب وكذا احلراسات
املسلحة خارج املباني ويشكر هلم والقائمني
على متابعتهم والدور املميز من قبل اجلميع
الذين مل يرتددوا ولو للحظة البقاء يف مواقعهم
وتأدية واجبهم وكنا مجيعا يف تواصل مستمر
تلفونيا وحضورا يف املواقع حبسب اإلمكانيات
املتاحة واملعاجلة لألمور بالتدابري املمكنة يف
مثل هذه الظروف.
التقييم األولي كانت مباني
ومن خالل
ِّ
البنك اخلاصة باإلدارة العامة والفروع
مبحافظة عدن مجيعها مغلقة ،ويف مرحلة
الحقة متت االستطاعة بفتح فرع عدن
الصغرى ومكتب املنطقة احلرة(التابع لفرع
أروى) وبعد ذلك فرع عبدالعزيز عبدالولي
وظلت املباني الرئيسية واليت يعتمد عليهما
العمل بالبنك مغلقة وحتت ظروف صعبة
ووضعها يف مرمى النريان من جانب وكذا
انقطاع التيار الكهربائي بشكل دائم من جانب
آخر  ،وأيضا عدم استطاعة الوصول إىل تلك
املباني للخطورة وعدم اجملازفة ،تباعا قد كان
اإلغالق ملباني فروعنا يف عدة حمافظات نظرا
النتشار رقعة احلرب واملواجهات وحتديدا
فروعنا مبحافظات (الضالع /حلج /أبني/
شبوة  /تعز ) وبعد ذلك حمافظة حضرموت
وحتديدا الفروع باملدن الساحلية املكال والشحر
،وظل العمل يف فروع حمددة فقط هي(صنعاء/
احلديدة/سيئون/القطن/الغيظة/سقطرى)
وعند تقييمنا للوضع حينها إتضح بان البنك

كان عمله مشلو ًال لكون اإلدارة العامة ُش َّل
عملها هي أيضاً بالكامل مبا يف ذلك التواصل
مع البنوك املراسلة يف اخلارج والفروع(22
فرع ) أصبحت ال تعمل واستمر هذا احلال من
نهاية مارس حتى نهاية أغسطس 2015م ،ولكم
أن يتصور املرء صعوبة األمر ملؤسسة متر بهذا
الوضع ،وكانت اإلجراءات املتبعة هي احلفاظ
على العمل واستمرار يته يف الفروع اليت بقيت
تقدم خدماتها وأيضا تشغيل بعض الفروع
يف حمافظة عدن واليت مسحت الظروف
بتشغيلها وحتديدا فرع عدن الصغرى وكذا
عبدالعزيز عبدالولي ومكتب املنطقة احلرة ،
وبذلك استطاعت إدارة البنك بتقديم اخلدمات
لعمالئها الذين حيتفظون حبساباتهم لدى
الفروع املغلقة وذلك من خالل الفروع اليت
كانت تعمل واليت حددناها يف سياق حديثنا
 ،وأيضا سهّل عمل البنك على تقديم خدماته
الستقبال اإليداعات وصرف مرتبات موظفي
الدولة ومت ذلك يف فرعنا عدن الصغرى وأيضا
فرع عبدالعزيز اللذين حتمال أعباء العمل يف
تلك الفرتة العصيبة ،وقبل ذلك ال أنسى الدور
املهم الذي قام به مكتب املنطقة احلرة وحتت
أشراف فرع أروى يف بداية األزمة وبالتنسيق
معنا حتديدا يف احلفاظ على األموال اليت
حبوزة املكتب واليت مل يستطع ترحيلها خلزنة
الفرع ومت التنسيق مع اإلخوة علي موسى
مدير الفرع واملشرف باملكتب رامي عبداهلل
ثابت الذي حتمل على عاتقة عبء التنفيذ
لتوجيهاتنا له وتوجيهات مدير الفرع لتامني
املبالغ وتصريفها من خالل صرف استحقاقات
موظفي البنك باحملافظة عدن وبشكل منتظم
والتنسيق مع املختصني وبهذا َسِل َم البنك من
تعرض أمواله للخطر إذا ظلت دون تدبري
هلا يف تلك الظروف األمنية املرتدية جدا
آنذاك،وان أطلت يف الرد على هذا السؤال ولكن
هذا ما كان عليه واقع احلال حينه ،واملعذرة
أن اعتربت هذا من وجهة نظري كان سردا

وباختصار.
س -2تعرض فرع العيدروس خللع بوابته
الرئيسية كما تعرض فرع التواهي أيضاً
للتدمري شبه الكامل فكيف متكنت اإلدارة من
احلفاظ على حمتوياتها وسالمة ممتلكاتها؟

كانت هناك أولويات
وهي تامني كافة املباني
البنك والتأكد من تواجد
احلراسات اليت تؤمن تلك
املباني وكنا يف تواصل
مستمر تلفونيا وحضورا يف
املواقع حبسب اإلمكانيات
املتاحة ملعاجلة األمور
ج -2حول ما تعرضت له مباني البنك خالل
فرتة احلرب أود اإلشارة إىل انه من خالل
التواصل املستمر من قبلنا مع حراسات املباني،
ابلغونا باستمرار عن ما كانت تتعرض له املباني
وما يدور جبانبها من مواجهات ونتبادل معهم
التدابري ومبا ميكن أن جينبهم كأشخاص
ال مسح اهلل أي خماطر ،وقد تركزت تلك
األحداث يف البداية يف املباني املتواجدة مبنطقة
كريرت وحتديدا مبنى اإلدارة العامة وفرع
العيدروس ومبنى امللكة اروى وأُصيب املبنى
بطلقات نارية ومقذوفات حارقة وكان أول
حادث يف نهاية شهر ابريل 2015م هو حادث
احلريق الذي نشب مبكتب مديرة مكتب املدير
العام بسبب املقذوفات احلارقة واستطاعت
احلراسة إمخاده باستخدام اسطوانات مكافحة
احلريق ،
كما تعرضت يف منتصف شهر مايو بوابة

اإلدارة العامة للتفجري واالقتحام من قبل
قوات احلوثيني بعد سيطرتهم على كريرت
ومت ابالغنا من قبل احلراسة وكذا املدير
العام ورئيس جملس اإلدارة واللذين كانا
متواجدين يف كريرت  ،ويف اليوم التالي من
االقتحام توجهنا للمبنى والتقينا بالعناصر من
مليشيات احلوثي اليت اقتحمت املبنى وحتديدا
من كان يدعى (أبو حييى) وقد عرفت منه
أنهم هم من أطلقوا قذيفة ار بي جي اخرتقت
البوابة لإلدارة العامة واليت كانت مكونة من
ال كان الدمار واضحاً
بابني نوع استيل وفع ً
للبوابتني واللتني أصبحتا غري صاحلة على
اإلطالق وبالتالي اصبح الدخول إىل املبنى
سه ً
ال وقد أفادنا حينها بأنهم قد أطلقوا القذيفة
بعد رفض احلراسة اخلاصة بالبنك فتح
البوابة واخربناهم بان هذه تعليماتنا هلم بعدم
الفتح مهما كان األمر ،وقد قمنا بزيارة لكافة
الطوابق واملكاتب وحبضورهم وعناصرهم اليت
استولت على املبنى بشكل كامل وأيضا مبنى
امللكة أروى وكما زرنا فرع العيدروس الذي
كان يستخدم من قبلهم مكاناً للنوم ،وتأكدنا
بان عناصر احلراسة التابعة للبنك قد غادروا
ساملني ومل حيتجز احد عندهم من احلراسة ،
وقد اتفقنا معهم على ضرورة احملافظة على
املباني وان البنك مملوك للدولة وان األموال
هي ختص املودعني من املواطنني ولكونهم قد
استولوا على املبنى وأصبحوا أمراً واقعاً يف حينه
فيتطلب احلفاظ على املباني وما فيها من وثائق
وأموال وممتلكات  ،أيضا اتفقنا بان يتم إغالق
البوابة املدمرة واستخدام البوابة األخرى
اخلاصة بفرع العيدروس وأيضا بان يسمحوا
حلراسة البنك باحلضور يف أوقات النهار وعند
تركهم للموقع أن يسلموه للحراسات املدنية
وفعال مت االتفاق على ذلك ومت إغالق البوابة
املدمرة من خالل تكليفنا ملشرف احلراسة
املدنية ومن معه من أفراد احلراسة ببناء
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جدار وتنظيف املبنى بقدر اإلمكان وكذا سد
الفتحات اليت حصلت يف املبنى األخر مبنى
امللكة أروى لتامني هذه املباني بقدر االستطاعة
من أي أعمال فوضى ونهب قد حتصل واحلمد
هلل مت ذلك وجنب املبنى من أي اعتداء وعادت
احلراسة املدنية للمبنى لتأمينه مرة أخرى
بعد خروج املليشيات احلوثية من كريرت.
ويف شهر رمضان تعرض مبنى التواهي
للقصف وتدمر املبنى وفعال سالمة ولطف
الرمحن قد أبقت حارس املبنى األخ (حممد
علي) على قيد احلياة وابلغنا تلفونيا مبا
حصل وأيضا التقى باملدير العام يف ذلك اليوم ،
وحبسب التواصل مع احلارس عاد ملوقع الفرع
وظل مستمر يف حراسة املبين وقد طلبت منه
شخصيا بقدر املستطاع مللمة ما يستطيع يف
شواالت ووضعهم يف جهة الزاوية السليمة من
املبنى الذي مل يتعرض لألضرار وطلبنا بان ال
يرتك املوقع هو وزمالئه إىل حني ربنا يكتب
الفرج  ،واحلمد هلل بعد التحرير لعدن والعودة
للعمل قام احلارس ومن تبقى من احلراسة
بالفرع تسليم أدارة الفرع الوثائق واألصول
وأيضا اخلزنة اليت مل تتحطم وبقيت سليمة
وما بداخلها وكذا الصراف اآللي الذي تبقى
منه اخلزنة الصغرية واليت خيزن فيها النقود
وكانت النقود حمفوظة كما هي .
أما مبنى خورمكسر ولكوننا نسكن بالقرب
منه وبعد خروج معظم الساكنني وبقى يف
املنطقة عدة عائالت ومنها حنن استطعنا
تأمينه وبعد اقتحامه من املليشيات وتفاهمنا
معهم على اخلروج منه وإغالقه بسال سل
وعدم الدخول ويبقى حتت مراقبتهم يف ظل
تواجدهم يف املنطقة  ،وأيضا احلمد هلل مت
احلفاظ عليه.
يف مبنى فرع املعال ظلت احلراسة صامدة
حتى دخول املليشيات  ،ومت االتفاق بني احلراسة
وبالتنسيق تلفونيا معنا على إغالق الفرع وان
ينسحبوا من املبنى كحراسة حبسب ضغط
املليشيات لكي ال تتعرض حراستنا املدنية
للنريان لكون املوقع خطرياً .
مبنى فرع املكال تعرض هلجوم من
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الفوضويني نظرا لألحداث اليت حصلت هناك
واقتحام اجلماعات اإلرهابية للمدينة ومت
التنسيق مع مدير فرع املكال ومدير فرع حي
أكتوبر ومدير فرع الشحر لتامني ما ميكن
تأمينه،وفعال متت املعاجلة لذلك من قبل مدير
الفرع وبقية موظفي الفرع وسِل َم املبنى من
خسائر كبرية لكونهم وقفوا أمام الفوضويني
من أبناء املدينة الذين استغلوا الوضع وهامجوا

كان التواصل مستمر
مع كافة املستويات
اإلدارية بالبنك فعال
وأال ما كانت النتائج قد
ظهرت بأثرها الطيب
واالجيابي يف نفوس
املتعاملني مع البنك
األهلي اليمين
املؤسسات ومل تسلم منهم حتى املستشفيات.
مل يقتصر األمر على الفروع اليت حصلت
فيها اإلرباكات مبوجب ما سردناه ولكن
كان التواصل من اإلدارة مبختلف مستوياتها
مستمراً مع كافة الفروع ويف خمتلف
احملافظات الختاذ التدابري الالزمة للحفاظ
على الوثائق واألموال واملمتلكات اخلاصة
بالبنك.
س -3كانت بعض مؤسسات الدولة لديها
أموا ًال ناجتة عن عملياتها مثل شركة املصايف
وشركة النفط ولقد كانت منطقة عدن
الصغرى تتمتع ببعض األمان أثناء سري املعارك
فكيف مت وبواسطة البنك األهلي اليمين توفري
التأمني واألمان الكامل لتلك السيولة اليت
كانت حتتفظ بها تلك املؤسسات ومدى قيام
البنك بتأمني رواتب موظفي تلك املؤسسات
وموظفي البنك األهلي اليمين يف كافة فروعه

املعطلة مبا يف ذلك معاشات املتقاعدين ؟
ج -3خبصوص اإليداعات لبعض املؤسسات
اليت مت استيعابها يف فرعنا بعدن الصغرى وبعد
ذلك فرع عبدالعزيز عبدالولي  ،ولألمانة فإن
البنك من خالل أدارة كل فرع من هذه الفروع
حتملوا العبء األكرب لكون حجم أي من هذه
الفروع يف ظل هذه الظروف االستثنائية وبهذا
احلجم من التدفقات النقدية الكبرية كانت
هائلة بالنسبة حلجم تعامالته الفعلية مع
التدفقات النقدية يف الظروف االعتيادية لكن
املسؤولية حتمت عليهم القيام بذلك وكانوا
حبجم هذه املسؤولية ،وقد متت حتت أشراف
املدير العام ومدير الفروع ومدراء وحماسيب
الفروع اآلخرين وموظفيهم الذين كانوا
متواجدين بالقرب من الفرعني وقد متت
معاجلة الكثري من خالل هذا العمل الشجاع
وامسح لي ان أقول ذلك لكونه كان يف ظروف
ليست بالطبيعية لكن هذا العمل استفادت
منه شرحية واسعة وحتديدا املوظفني
واملتقاعدين باحملافظة واحملافظات اجملاورة ،
وأيضاً استفادت بدرجة أساسية املؤسسات اليت
كانت تودع أمواهلا يف ظل شلل اجلهاز املصريف
باحملافظة لكن باملقابل أيضاً استفاد اآلخرون
من ذلك وخفف من معاناتهم ،واستطاع أيضا
البنك أن يقدم اخلدمات لعمالئه مبختلف
الفروع األخرى انطالقا من هذين الفرعني
اللذين مت تشغيلهما يف ظل تلك الظروف،
وقد تعاون اجلميع من أبناء احملافظة الشرفاء
باحلفاظ على امن موقع الفروع العاملة إىل
جانب أدارة البنك مبختلف مستوياتها دون
استثناء وكان لذلك التفهم األثر الطيب.
س -4كيف كان أداء إدارة البنك
واتصاالتها مبدراء ومسئولي الفروع لتأمني
سالمة تلك الفروع وممتلكاتها وتسيري البعض
منها يف مواصلة نشاطاتها اخلدمية جتاه
مرتادي تلك الفروع ؟
ج -4كان التواصل مستمر مع كافة
املستويات اإلدارية بالبنك فعال وأال ما كانت
النتائج قد ظهرت بأثرها الطيب واالجيابي

يف نفوس املتعاملني مع البنك األهلي اليمين
،وكما يعلم اجلميع وحتديدا ما حصل
باملناطق اليت عانت من احلرب والقتال بأنه
يف ظل انقطاع السبل للوصول إليها وكذا
انقطاع الكهرباء ووسائل االتصاالت وبالرغم
من ذلك إال انه مبا اتيح لكل منا ثم التواصل
وتسيري العمل بقدر اإلمكان وحنن كلفنا من
رئيس جملس اإلدارة واملدير العام باألشراف
على عمل الفروع من حضرموت وفعال وصلنا
حضرموت نهاية شهر شعبان وحتديدا قبل
شهر رمضان بيوم واحد فقط وباشرنا العمل
بفرع البنك يف سيئون وكانت تتم املعاجلة
والتوجيه مبوجب التنسيق مع اإلدارة العليا
بالبنك واحلمد هلل حافظنا على استمرارية
العمل بالفروع العاملة وبعد ذلك األشراف على
عودة العمل للفروع باحملافظات األخرى بعد أن
مت التحرير وبفرتة وجيزة من خالل التواصل
املباشر مع مدراء الدوائر والفروع وترتيب
ذلك وكان الشرف للبنك األهلي اليمين بان
يكون أول املؤسسات اليت فتحت أبوابها يف شهر
أغسطس 2015م بعد عيد الفطر املبارك.
س -5اآلن وبعد أن وضعت احلرب أوزارها
يف احملافظات اجلنوبية واستعادة البنك مبعظم
فروعه لنشاطه املصريف وتقديم اخلدمات
لعمالئه وتوفري بعض املقرات للفروع املتضررة
ملمارسة أعماهلا وتقديم خدماتها والذي مثل
دوركم فيه العامل األساس ما هي النظرة
واخلطوات املستقبلية اليت ترى اإلدارة أنها
من شأنها النهوض الكامل وتطوير وحتديث
أداء البنك وفروعه يف ضوء ما تشهده البلد
من مراوحة إلحالل السالم وإعادة األمور
إىل نصابها وما هي تطلعات اإلدارة يف ضوء ما
سوف تسفر عنه األحداث واألوضاع مستقب ً
ال ؟
ج -5طبعا اهلم الشاغل كان املباشرة بعد
انتهاء احلرب وعودة الفروع للعمل وتقديم

اخلدمات لعمالئنا بيسر وسهولة واستطاع
البنك يف ظل هذه األوضاع الصعبة إعادة
التفعيل لنشاط فروعة مجيعها وبدون
استثناء  ،أما الفروع اليت كانت مبانيها مدمرة
مت حتديد مواقع بديلة هلا لتقديم خدمتها
لزبائنها ونستطيع اجلزم بان ذلك قد مت
بسرعة متناهية بفضل اهلل وتضافر جهود
مجيع املوظفني مبختلف مستوياتهم  ،كما
أود التنويه بأنه يف ظل الصعوبات اليت تعرض
له اجلهاز املصريف بشكل عام على املستوى

البنك األهلي اليمين
يكتسب اخلربة املميزة وذلك
ما يرتمجه أداء موظفيه
املميز واملتقن باملقابل ميتاز
مبيزة الثقة واليت اكتسبها
البنك بسبب جتسيدها من
قبل موظفيه بأمانتهم
وإخالصهم لعملهم
احمللي وأيضا العالقة بالبنوك اخلارجية  ،إال
انه هناك جهود مازالت تبذل إىل أالن لتخطى
هذه الصعوبات ،والبنك األهلي اليمين استطاع
أن يكسب ثقة الكثري من العمالء  ،حيث متيز
يف تقديم خدمته واملساعدة يف صرف معاشات
املتقاعدين ومرتبات املوظفني دون أن حيصل
مقابل ذلك على أي عائد وذلك بالتنسيق مع
البنك املركزي عدن والربيد العام واهليئة
العامة للتأمينات واملعاشات وحتديداً خالل
فرتة احلرب وبعد ذلك من شهر سبتمرب
2015م وحتى فرباير 2016م  ،وتقديم خدمات
وتسهيالت لعمالئه  ،والبنك الزال يطمح
يف استكمال مشروعة للتطوير والتحديث
ألنظمته واليت تأثرت بسبب األحداث اليت متر
بها البالد نظرا لعدم قدرة الشركة األجنبية
املنفذة احلضور إىل البلد يف ظل هذه الظروف ،
ونأمل بان تزول الغمة عنا مجيعا لكي نستطيع
حتقيق اهلدف االسرتاتيجي إلدارة البنك وهو
التحديث والتطوير الشامل للبنك والذي
سيساعد على تقديم خدمات أفضل وأرقى مما
هو عليه احلال يف الوقت الراهن.
س -6أخريا د .أمحد يف اعتقادنا أنه وأثناء
احلرب حتمل بعض من املوظفني أو رؤساء
أقسام يف فروع معينة وبالذات فرع املنطقة
احلرة مسؤولية كربى يف احلفاظ عن كمية
السيولة النقدية الضخمة بالريال والعملة
األجنبية اليت كانت متواجدة يف خزانة الفرع
أثناء سري املعارك وكيف مت توفري األمان
والسالمة لتلك السيولة آن ذاك ؟
ج -6قد اشرنا يف مضمون إجابتنا على

السؤل األول الدور املهم الذي قام به مكتب
املنطقة احلرة وحتديدا املشرف باملكتب رامي
عبداهلل ثابت الذي حتمل على عاتقة عبء
كبري يف احلفاظ على النقدية اليت تكدست
لديهم وعدم االستطاعة على ترحيلها خلزنة
فرع أروى لكون الفروع كانت مغلقة واملكتب
كان يعمل على مدار الساعة وهذه كانت
وال زالت طبيعة عمل املكتب ،وفعال استطاع
بالتنسيق مع مدير الفرع وبتوجيهاتنا هلم
متت املعاجلة لتصريف تلك املبالغ وصرفها
كاستحقاقات ملوظفي البنك باحملافظة عدن
وبشكل منظم وبالتنسيق مع املختصني ،
وكذا صرف مستحقات موظفي املنطقة
لم البنك من
احلرة  ،وبهذا كما أكدنا لكم ِس َ
تعرض أمواله للمخاطر يف ظل ظروف احلرب
اليت مرينا بها مجيعا  ،واألخ رامي عبداهلل ثابت
يعترب منوذجا حيتذي به ويفتخر البنك فيه ملا
اظهره من أمانة وإخالص ومسؤولية  ،كما
ال ننسى أيضا دور زمالءه ممن شاركوه يف
املكتب هذه الظروف  ،وأيضا كل من حتلى
بهذه الصفات يف الفروع اليت عملت يف ظل
تلك الظروف يف حمافظة عدن واحملافظات
األخرى وال نستثين منهم احداً  ،وأخريا أقول
يف نهاية أجابتنا على أسئلتكم بان البنك األهلي
اليمين يكتسب اخلربة املميزة وذلك ما يرتمجه
أداء موظفيه املميز واملتقن ،باملقابل ميتاز مبيزة
الثقة واليت اكتسبها البنك بسبب جتسيدها
من قبل موظفيه بأمانتهم وإخالصهم لعملهم
 ،اشكر لكم إتاحة الفرصة ألعطاءكم حملة
حول ما ملسناه وعايشناه يف ظل تلك الظروف
وأمتنى بان يظل هذا الصرح عمالقا كما
عهدناه واهلل ولي التوفيق.
يف األخري د.أمحد نتقدم إليكم جبزيل
الشكر على ُحسن إصغائكم وثراء أجوبتكم
ومبا يضع النقاط على احلروف .
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إعداد/علي منصور ماطر

نواصل يف عددنا هذا ايراد بعض املصطلحات باللغة االجنليزية وما يقابلها من معنى
باللغة العربية خاصة وأن املراسالت املصرفية ،قد مت اصدار أكثرها يف مطبوعات جاهزة
كنماذج يتم استخدامها .
الرقم املصطلحات بالعربية
1

رأس مال متغري

2

تداول أوراق البنكنوت

3

شيك مرفوض

4

شيكات سياحية

5

شيك ذو تاريخ الحق

6

مصروفات تفريغ (افراغ بضاعة من السفينة)

7

مصروفات إيداع األمانات

8

حساب النثريات

English Vocabularies

Circulating Capital
Circulation of banknote
Dishonoured Cheque
Travellers Cheques
Post-dated Cheque
Landing Charges
Safe Custody Charges
Petty Cash
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9

البنك األهلي اليمني ال يزال األفضل أداء بني البنوك

كما يبدو من البيانات أدناه فإن البنك بلغت ميلياري وأربعمائة ومثانية وستون
األهلي اليمين قد حقق يف نهاية سبتمرب  2016ريال عنها يف نهاية ديسمرب .2015
إن ما تنطق بها بيانات املركز املالي
منواً ملفتاً بنسبة ( )%7عنه نهاية ديسمرب من
العام  2015أي بزيادة مقدارها ( )14مليار والدخل الشامل يعكسان صورة واضحة بأن
خبطى ثابتة وأنه
البنك األهلي اليمين يسري
ريال ميين يف مركزه املالي .
ً
كما أن بيان الدخل الشامل لنفس الفرتة ال يزال األفضل أدا ًء بني البنوك اليمنية برغم
قد حقق هو اآلخر زيادة يف صايف أرباح البنك الظروق االقتصادية السائدة يف البلد .
2016
سبتمرب2016
 31مارس
اليمينيفيف30
األهلياليمين
للبنكاألهلي
املاليللبنك
املركزاملالي
املركز
30/09/16
ألف ريال

31/12/2015
ألف ريال

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)

22,355,290
25,803,707
131,728,398
7,670,342
276,971
1,238,152
2,634,768
191,707,628

24,867,063
24,461,269
116,304,192
7,600,249
239,875
1,443,957
2,600,360
177,516,965

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

107,731
169,002,581
4,736,474
127,331
173,974,117

503
159,721,557
3,407,412
161,160
163,290,632

رأس املال
أحتياطي إعادة تقييم العقارات
االحتياطي القانوني
االحتياطي العام
احتياطي التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة
توزيعات أرباح نقدية مقرتحة
خسائر
إمجالي حقوق امللكية
إمجالي املطلوبات وحقوق امللكية
احلسابات النظامية وااللتزامات األخرى  ،صايف

10,000,000
639,762
3,030,112
1,545,490
50,090
2,468,057
0
17,733,512
191,707,628
10,233,660

10,000,000
639,762
3,030,112
1,545,490
50,090
0
-1,039,121
14,226,333
177,516,965
13,739,827

املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات

إمجالي املوجودات

حقوق امللكية

البنك األهلي اليمين ..مشاركات فاعلة يف الندوات واملؤمترات للمصارف العربية
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ك اليمنية برغم الظروق االقتصادية السائدة يف البلد
البيانات املالية املرحلية لألشهر التسعة املنتهية يف  30سبتمرب 2016
بيان الدخل
إيرادات التشغيل
إيرادات الفوائد من القروض والسلفيات املقدمة للعمالء والبنوك واألرصدة لدى البنوك

إمجالي إيرادات الفوائد
تكلفة الودائع

صايف إيرادات الفوائد

إيرادات العموالت والرسوم اإليرادية من اخلدمات املصرفية
مصاريف العموالت وأتعاب اخلدمات املصرفية
إيرادات اإلستثمارات املتوفرة للبيع
األرباح  /واخلسائرمن العمليات بالنقد األجنيب
إيرادات التشغيل األخرى
مصاريف التشغيل
املخصصات
تكاليف املوظفني
إهالك ممتلكات ومعدات
املصاريف اإلدارية والعمومية

صايف إيرادات التشغيل

إمجالي مصاريف التشغيل
صايف ربح  /خسارةالفرتة بعد الزكاة وقبل ضريبة األرباح التجارية والصناعية
خمصص ضريبة األرباح التجارية والصناعية
صايف ربح /خسارةالفرتة

الــدخل الشامــل اآلخـــر

يناير  -سبتمرب 2016م
ألف ريال ميين

يناير ـ سبتمرب 2015م
ألف ريال ميين

16,163,543

11,636,494

16,163,543

11,636,494

()9,541,550
6,621,993
335,136
()4,156
8,614
()398,693
866,762

()8,739,906
2,896,588
200,568
()1,975
0
()269,985
342,829

7,429,656

3,168,025

()831,450
()2,733,807
()94,712
()684,616

()1,399,568
()2,201,344
()123,159
()542,254

()4,344,585

()4,266,325

3,085,071
()617,014

-1,098,300
-

2,468,057

-1,098,300

صايف احلركة يف القيمة العادلة

الدخل الشامل اآلخر للفرتة
إمجالي الدخل الشامل للفرتة

إمجالي الدخل الشامل املنسوب إىل حصة مسيطرة
إمجالي الدخل الشامل املنسوب إىل حصة أقلية
ربح السهم

2,468,057
2,468,057

-1,098,300
-1,098,300

2,468,057

-1,098,300

247ريال ميين

البنك األهلي اليمين ..فريداً من التأهيل والتدريب للكوادر الواعدة
األهلي املصريف (أكتوبر /ديسمرب 11 )2016

برغم الظروف واألوضاع اليت مر بها البلد والزال يعاني من
مرتتباتها وآثارها ،إال أن البنك األهلي اليمين ويف عامه السابع واألربعون
( ، )1969-2016قد أستطاع جتاوز ما حلق به من أضرار وتعطل
مصاحله وعالقته بعمالئه ومتكن من إعادة ترميم فروعه املتضررة
وممارسته الطبيعية لكافة مهامه العملية وتسهيل معامالت كافة
عمالئه وتقديم اخلدمات الالزمة هلم بكل يسر وسالسة ،وأثبت مرة
أخر جدارته بأن يكون البنك األول واألفضل أدا ًء يف كل الظروف ومهما
كانت الصعاب اليت اكتنفت مسريته .وأن يعزز مكانته اليت تليق به
كبنك قوي يف أداءه وعطائه من خالل قوة مركزه املالي الذي ال يقبل
اجلدل وهذا ما أقر به تقرير املؤسسة الدولية للتصنيفات
 Capital Intelligenceالصادر يف  2014والذي أفاد بأفضلية البنك األهلي
اليمين بني البنوك العاملة يف اليمن .
برغم التحديات االقتصادية والسياسية يف البلد فإن البنك الزال يف
دائرة األفضلية :
()National Bank Continues to be the Best Overall Performing in Yemen

سنـــة عـــن سنـــة وأنت بـــتـــكبـــر
يـــا غـــالي يـــا كـــبيــر يا بنـكنــا
يـــا أهـــلي يــا كل ملكنا يا عزيز
يـــا غـــالــي أنـــت كـــل حـــبـــنـــا
أنــــت األمـــــل وفـــــيـــــك األمـــــان
مــش بــس لنا وبرضه ألجيالنا
وأنـــت املـــدرســـة لكـــل مـعـــرفـة
وأنـــت الـــحضـــن اللـــي يضمنـا
أنـت الثقة واخلربة هي صنعتك
شهـرتك عاملية مش بس عندنا
أنـــت  ..أنـــت بــــس وال غــــيـــــرك
جـــوه قـــلـــبنـــا
اللـــي ســـاكـــن َّ
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نظم أبو سامح
 27نوفبمر 2016

مدير دائرة تكنولوجيا املعلومات هاني أمحد عبيد الفضلي لـ «األهلي املصريف:

طلبة كلية اهلندسة يفضلون البنك األهلي اليمين لكفاءة كادره
لقاء/علي منصور ماطر

لقد لفت انتباهنا الرتتيبات والتغيريات اليت طرأت على ما كان
يعرف بقسم الكمبيوتر يف اإلدارة العامة والواقع يف الدور الثاني من
مبنى البنك األهلي اليمين – فرع امللكة أروى وحتى نكون على بينة
من هذه املهام والنشاطات اليت يضطلع بها هذا القسم بعد أن حتول
إىل دائرة تعرف “بدائرة تكنولوجيا املعلومات” فقد كان لنا هذا اللقاء
مبدير الدائرة األخ/هاني أمحد عبيد الفضلي والذي أوضح ما يلي :

م /مسية عبداإلله منفذة دورة
(التصميم باستخدام برنامج )Photoshop CS6

إن ما طرأ على البنك بشكل عام وسريه
احلثيث حنو استكمال مشروع التطوير
والتحديث وما يقتضيه ذلك من إعادة ترتيب

دورة (أساسيات تصميم صفحات الويب باستخدام الـ )HTML
واملدرب م /عماد عبداحلبيب خـان

وحتديث البنية التحتية اليت ترتكز عليها
عملية التطوير ،فقد مت إعادة تشكيل ما كان

دورة (صيانة أجهزة الكمبيوتر)
ومنفذ الدورة م /عمرو حممود املاطري

يعرف بقسم الكمبيوتر سابقاً وتوسيع مهامه
ومت إنشاء دائرة بديله له مسيت “بدائرة
تكنولوجيا املعلومات” وبنفس الكادر والذي مت
تأهيله وتدريبه حملياً ليضطلع مبهام أقسام

هذه الدائرة.
وقد كان اهلدف األساسي من إنشاءها
هو-:
أمتتة األعمال اليدوية يف دوائر اإلدارة
العامة والفروع يف كافة احملافظات ماعدا
فرع زارة .
إذ كان أغلب املعلومات املطلوبة واليت
تقتضيها أعمال تلك الدوائر والفروع تتم
يدوياً فيما يتعلق ببعض بيانات األفراد
كاملوظفني مث ً
ال وغريها يتم إفراغها
إىل كشوفات يدوياً وهذا يؤدي إىل
ضياع الوقت وعدم سرعة احلصول على
املعلومات اليت يراد معرفتها بينما هي اآلن
ميكن الوصول إليه مبجرد استدعاءات
معينة بفضل تلك األمثتة.
مساعدة املستخدمني يف الدوائر
والفروع يف مواجهة بعض املشاكل أو
الصعوبات اليت تطرأ خالل العمل ،هذا
على مستوى أعمال دوائر اإلدارة والفروع .
أما على مستوى تعاون الدائرة ،فهي
تقوم بتنفيذ كل ما حتتويه االتفاقية
املربمة فيما يتعلق بالتعاون العلمي
والثقايف بني البنك األهلي اليمين من جهة
وجـامعة عـدن من جهة أخرى.
فهناك وباستمرار تقوم دائرة
تكنولوجيا املعلومات يف استقبال أعداد
ال يستهان بها من طلبة وطالبات كلية
اهلندسة وإتاحة الفرصة هلم يف التطبيق
الصيفي ويف غريه من األوقات ترتكز يف
تقسيم الوافدين إىل جمموعات يتم خالهلا
إلقاء احملاضرات باستخدام الشاشات من
قبل كوادر الدائرة مع التطبيق العملي
على األجهزة املوجودة يف أقسام الدائرة،
وتتمحور تلك احملاضرات والتطبيقات
العملية للتخصصات التالية -:
 شبكات كمبيوتر صيانة كمبيوتر -تصميم برامج وأنظمة معلومات

دورة (صيانة نظام التشغيل والربجميات)
واملدرب م /صاحل علي املصلي

 تصميمات اجلرافكسوال يقتصر هذا الدور الذي تقوم به اإلدارة
على فرتات التطبيق الصيفي  ،بل هي تؤديه

املدرب م /حممد أنور قطب يف دورة
(شبكات و نظام تشغيل لينكس إصدار ) Redhat Ubuntu

وتقدمه لطلبة الكلية منذ السنة الدراسية
الثانية وحتى مشاريع التخرج اليت يقوم بها
الطلبة والطالبات يف كلية اهلندسة واللذين

دورة (الشبكات وأنظمة اإلتصاالت)
واملدرب م /أمين امساعيل سعيد

غالباً ما يفضلون االجتاه إىل البنك األهلي
اليمين لكفاءة كادره املوجود وقدرتهم على
إغناء ما يطمحون إىل معرفته من معلومات
يف جمال دراستهم .
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ثغرة يف بطاقات فيزا ُتسهل
اخرتاقها يف أقل من  6ثوان

املعلومات املخفية للبطاقة بسبب انتشار تفاصيل معينة للبطاقة
على مئات أو آالف أنظمة الدفع اإللكرتونية يف املواقع.
ويعترب اجلانب األكثر إثارة للقلق بأن نظام الدفع والبنوك
املرتبطة به ال تستطيع اكتشاف حدوث هذا اهلجوم ،حيث ميكن
للمهاجم خلق بطاقة مسروقة صاحلة للعمل يف بضع ثواني،
مما يعين إمكانية سرقتها واستخدامها والتخلص منها بسرعة
كبرية حتى قبل أن يدرك ذلك مالك البطاقة.
وقد اكد فريق البحث أن بطاقة فيزا  Visaهي الوحيدة
املعرضة ملثل هذا اهلجوم ،بينما متكنت ماسرتكارد من تتبع
حماوالت التخمني عرب مواقع خمتلفة والكشف عن احملاوالت
غري الصاحلة بعد  10مرات فشل ،مما حيد من إمكانيات
القراصنة ،وعمد الباحثون إىل إبالغ شركة فيزا بنتائج حبثهم
إال أن الشركة يبدو أنها مل تأخذ تلك النتائج على حممل اجلد.

«سامسونج»
تنتصر على «آبل» فى أمريكا

“األهلي املصريف” جملة مال وأعمال:
بطاقات فيزا ،اكتشف باحثان أمنيان من جامعة نيوكاسل
الربيطانية اثنني من نقاط الضعف يف طريقة التحقق من
املعامالت املالية عرب اإلنرتنت باستخدام نظام فيزا  Visaللدفع
اإللكرتوني ،ووفقاً للبحث الصادر حديثاً فإن هناك ثغرة يف
محاية بطاقة االئتمان ،األمر الذي جيعل من السهولة مبكان
على القراصنة اسرتداد املعلومات احلساسة.
ويوضح التقرير أن إحدى نقاط الضعف لوحدها ال تشكل
فائدة كبرية ،بينما ميكن للقراصنة اسرتداد املعلومات األمنية
لبطاقة االئتمان يف أقل من ست ثواني عند استخدام نقطيت
الضعف معاً.
وال تكتشف أنظمة الدفع عرب اإلنرتنت طلبات الدفع املتعددة
غري الصاحلة إذا مت تنفيذها عرب مواقع متعددة ،كما أن تلك
األنظمة تسمح مبا يصل إىل  20حماولة للبطاقة الواحدة يف
كل موقع ،واملواقع اإللكرتونية غري متناسقة يف عمليات التدقيق
اليت يقومون بها مع اختالف معلومات البطاقة املطلوبة.
وميكن للربامج املصصمة خصيصاً للكشف عن الرمز األمين
للبطاقة ،باإلعتماد على البيانات اليت مت مجعها من التخمينات
يف مواقع خمتلفة ،جتميع تلك املعلومات بشكل سريع مثل تاريخ
إنتهاء صالحية البطاقة والرمز الرقمي لقيمة التحقق من
البطاقة والرمز الربيدي املرتبط بالبطاقة والذي يقدم تفاصيل
جزئية.
وتعمل أدوات  CCS2015على الوصول بشكل تلقائي إىل عدد
من أنظمة الدفع اإللكرتوني للمواقع وإزالة العناصر اجملهولة
بشكل ممنهج من خالل هجوم بروت فورس واالستمرار يف
احملاولة حتى النجاح يف كشف كل تفاصيل البطاقة.
وال يستغرق ختمني تاريخ إنتهاء الصالحية أكثر من 60
حماولة ،يف حني حيتاج معرفة رمز قيمة التحقق من البطاقة
أقل من  1000حماولة ،حيث يعود السبب الرئيسي إىل انكشاف

“األهلي املصريف” جملة مال وأعمال:
انتصرت احملكمة االحتادية العليا فى أمريكا ،أمس الثالثاء،
لشركة “سامسونج” الكورية ،بعد معركة قانونية استمرت
 5أعوام مع نظريتها “آبل” ،إذ اتهمت الثانية األوىل بسرقة
تصميم اآليفون.
وطالبت احملكمة من “آبل” إعادة  548مليون دوالر
لـ”سامسونج” ،بعد سلسلة من االستئنافات ،خاضتها الثانية
فى احملاكم األمريكية ،للمطالبة حبقوقها.
واستطاعت “سامسونج” إقناع كبار شركات التقنية
األمريكية التى طالبت احملكمة علنا بالنظر فى القضية مرة
أخرى ،وعدم منح الفرصة ملتصيدى براءات االخرتاع ،وفقا
ملوقع “عامل التقنية”.
ويُنتظر أن يتسّبب تصريح احملكمة فى مراجعة قوانني
براءات االخرتاع ،علما بأن “سامسونج” ستطالب “آبل” بإعادة
 399مليون دوالر من الغرامة التى دفعتها سابقا.

البنك األهلي اليمين ..إجنازات ترمجتها بيانات مالية
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نشاطات مركز التدريب والتأهيل املصريف

الدورة التدريبية

اسم املشارك

اجلهة املنظمة مكان االنعقاد

دورة يف جمال مين  - 1عالء عبداحلكيم قاسم مركز التدريب
 - 2غريد حممد سلومي والتأهيل لتقنية
سوفت
املعلومات
معهد الدراسات
دورة احلوكمة يف  - 1عبدالكريم علي
املصرفية
البنوك وفقاً لتعليمات الشامي
البنك املركزي
دورة يف جمال مهارات  - 1حسني أمحد حسني معهد الدراسات
املصرفية
االتصال والتعامل مع احلسيين
اجلمهور
 - 2علي ناصر علي
اخلوالني
معهد الدراسات
دورة يف جمال
 - 1علي علي الكميم
املصرفية
األساليب احلديثة
للمراجعة والتدقيق
الداخلي
معهد الدراسات
دورة يف جمال أمن  - 1مجال عبدالناصر
املصرفية
ومحاية املعلومات
الكهالي
ملستخدمي أجهزة
احلاسوب
معهد الدراسات
دورة يف جمال
 - 1عبدالرقيب أمحد
املصرفية
التشريعات املصرفية حمسن
دورة يف مكافحة غسل  - 1وليد حسني السائس معهد الدراسات
املصرفية
األموال ومتويل اإلرهاب  - 2حممد قوزي عمر
 - 1نزيه عبداهلل حمسن معهد الدراسات
دورة يف جمال
املصرفية
اجلودةالشاملة يف
 - 2نادية علي أمحد
البنوك
دورة يف جمال املراسالت  - 1حمسن سيف صائل معهد الدراسات
املصرفية
املصرفية إعتمادات
 - 2فراس فيصل عبده
حتاصيل ،ضمانات
دورة يف جمال اإلجراءات  - 1أمحد سامي زوقري معهد الدراسات
القانونية واملصرفية  - 2حممد عياش جعفر املصرفية
للتعامل بالشيك
 - 3عبري حممد أبكر

فرتة االنعقاد

عدن

2016/11/6

صنعاء

2016/11/10-6

صنعاء

2016/11/10-6

صنعاء

2016/11/17-13

صنعاء

2016/11/17-13

صنعاء

2016/11/17-13

احلديدة

2016/11/24-20

صنعاء

2016/11/24-20

صنعاء

2016/11/24-20

احلديدة

2016/12/8-4

البقاء هلل

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

يتقدم مجيع موظفي وموظفات
البنك األهلي اليمين
بالتعازي القلبية احلارة
إىل الزميل
عوض أمحد هادي
بوفاة املغفور هلا بإذن اهلل تعاىل

والدته

سائلني املوىل العلي القدير أن يسكنها 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

www.nbyemen.com
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البنك األهلي اليمين حيقق حضوراً فاع ًال من خالل مشاركة أحد موظفيه
يف بطولة مدينة “وجده” املغربية للتايكوندو  2016يف دولة املغرب الشقيقة

“األهلي املصريف” خاص :
ً
ً
كان للبنك األهلي اليمين حضورا ملفتا من خالل مشاركة
موظفه األخ/وضاح القعيطي يف بطولة أبطال مدينة «وجده”
املغربية للتايكوندو للوزن ( 63ك.ج) .
وقد تبارى الالعب وضاح مع منافسة السنغالي بالل
حممد أردو وتغلب على منافسـه ليحصـل بذلك على امليدالية
الربونزية.
ويف املباراة النصف نهائية تبارى وضاح مع منافسه التونسي
وسيم بوزاد والذي تغلب على األخ /وضاح يف هذه اجلولة .
سادت املباراة الروح الرياضية والتألق بني املشاركني ختللها
املودة واالنسجام .
مربوك للزميل وضاح القعيطي ..وتعترب هذه املشاركة

الالعب وضاح القعيطي
(ميني) أثناء مباراته مع
منافسه الالعب
وسيم بوزاد

تأكيداً على دور
البنك وتشجيعه
ملوظفيه ومبا ميثل
حضوراً عربياً
وعاملياً للبنك.

أفراح آل الشبحي

ألف مربوك

أحتفل الزميل
حمسن سعيد الشبحي
مدير دائرة الفروع
بزفاف ولده الشاب اخللوق
لطفي حمسن الشبحي
وبهذه املناسبة يتقدم كافة موظفي
وموظفات البنك األهلي اليمين
بأمجل التهاني والتربيكات
وبالرفاء والبنني

يهنىء ويبارك كل من
مدير وحماسب ومجيع موظفي
البنك األهلي اليمين فرع الغيظة
زميلهم علي حممد عبدالقادر
مدير فرع سقطرى
بزفافه امليمون متمنيني له ولعروسه حياة
زوجية سعيدة
وبالرفاء والبنني

البنك األهلي اليمين ..السري خبطى ثابتة حنو استكمال متطلبات التطوير والتحديث
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ترانيم عشق أبدي

أحتفنا األخ/أمحد حممد باهديله بقصيدة عنوانها «ترانيم عشق أبدي» مبديا
إعجابه من خالل رسالة بعث بها إىل رئيس التحرير باألهلي املصريف اليت حيرص
وتعود أن يأتي إلينا شخصياً للحصول عليه .
على احلصول على كل عدد نصدره بل َّ
واألخ /أمحد يعد من كوادر شركة التأمني وإعادة التأمني الوطنية أبان جمدها .
مرهفي احلس واملهوسني حبب معشوقته (عدن)
ويعترب األخ/أمحد من الشعراء
ّ
فهو يتغنى بها منذ سنوات طويلة عرب الصحف احمللية املرموقة مثل «األيام» و»األمناء»
وغريها من الصحف احمللية اليومية .
كما أن له قصيدة بعنوان «كنوز» قد أهداها جمللة األهلي املصريف ونشرت له يف
العام  2010العدد ( )13وهاكم مقتطفات من رسالته إىل رئيس التحرير يعكس فيها
رأيه يف جملة األهلي املصريف -:
ُ
أطلعت على (األهلي املصريف) اجمللة الصادرة يف يوليو/سبتمرب2016م العدد 34
اليت إحتوت على مواضيع ش ّيقة ،بثوبها القشيب ،وأشكر مجيع من ساهموا بالكتابة،
أرجو أن يستمر عطاؤكم  .وهذه هي قصيدته :

ْ
إن َس َّر ْح ُت َ
تربة أرضي
أو َ
ك َح ْل ُت ِّ
عيين مشسان
ُ
حضنت مياه حبارنا
أو
وقب ُ
لت مده وجزره
َّ
فأنا العاشق!!
***
ْ
ُ
همست يف أذن قلمي
إن
َ
ليتغزل بوطين
أمحد حممد باهديله
َ
ويعزف حلناً خالداً
فأنا العاشق!!
***
ْ
ُ
تأملت طبيعة أرضنا اخلضراء..
إن
ُ
الرتبة اخلصباء
أعماق
وغصت يف
ِ
ِ
ُ
ونقبت بأناملي آبارها املعطاة
(أنت َ
ُ
هبة اهلل فينا)
لقلت ِ ...
أنت احلب
ِ
وأنت العشق
ِ
وأنت حلننا الرائع!!
ِ
فأنا العاشق
أنا العاشق
أنا العاشق
***
يا أمنا احلبيبة ...
الطيبة...
يا أرضنا َّ
يا أرواحنا الصامدة...
وآمالنا الصاعدة...
سينهمر املط ُر يسقي الرتبة ،
ويسقي أجسادنا النحيلة
آت !!
فالغد ٍ
آت!!
فالغد ٍ
آت!!
فالغد ٍ
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قطعة زجاج تتحول إىل وحدة ختزين مبساحة  360تريابايت

البصريات للعامل إسحاق نيوتن،
والوثيقة العظمى اإلنكليزية للحريات،
والكتاب املقدس نسخة امللك جيمس.
وتبلغ مساحة املعلومات املخزنة على
قطعة الكوارتز حوالي  360تريابايت،
علماً بأن قطعة الكوارتز تستطيع حفظ
املعلومات لـ  13.8مليار سنة ،وحتمل
درجات حرارة تصل إىل  350فهرنهايت
(176.6درجة مئوية).

هل ترغب حبفظ بياناتك على وحدة
ختزين إىل أجل غري مسمى؟ خيارك
األفضل هو تقنية ختزين البيانات
الرقمية اجلديدة ،واليت تستخدم
ضوء الليزر لتخزين  360تريابايت من
البيانات على قطعة من زجاج الكوارتز
ذو البنية النانومرتية.
التكنولوجيا ّ
مت تطويرها يف جامعة
ساوثامبتون باململكة املتحدة ،باستخدام
نبضات ليزر فيمتو/ثانية لكتابة
البيانات على الكوارتز مبقياس النانو،
حسبما نشر موقع  Gizmodoاملتخصص
يف التكنولوجيا.
وتقوم النبضات بتكوين ثالث طبقات
من النقاط ذات البنية النانومرتية ،كل
واحدة منها تبلغ  5ميكرونات (وحدة
مساكة) فوق بعضها ،وميكن قراءة
نبض
البيانات املسجلة عليها من خالل ٍ
ضوئي آخر مي ّر يف قطعة الكوارتز
ٍ
ويسجل توجه املوجات خالهلا.
الفريق املصنع لوحدة التخزين
املتطورة قام بنسخ العديد من امللفات
على األقراص الزجاجية ،مثل اإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان ،وكتاب
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طابعة ثالثية األبعاد تستطيع
صناعة العظام والغضاريف والعضالت

اخرتع فريق من الباحثني يف جمال الطب احليوي مبعهد وايك فورست للطب
التجديدي بالواليات املتحدة ،آلة طابعة بتقنية ثالثية األبعاد ،تستطيع صياغة األنسجة
البسيطة مثل الغضروف إىل أشكال معقدة كأذن الرضيع ،وذلك يف املشروع الذي
استغرق إكماله  10سنوات اآللة اجلديدة طباعة أجزاء معقدة من العضالت وكذلك
العظام ،من خالل استخدام اخلاليا البشرية املغموسة يف اجليل ،والغضاريف اململوءة
بالبالستيك القابل للتحلل ،وعندما تتم زراعة هذه األنسجة البسيطة يف احليوانات فإنها
تبقى على قيد احلياة وتنمو ،حبسب قول العامل أنتوني أتاال :هذه أول طابعة حيوية
تستطيع طباعة األنسجة اخلاصة بعمليات الزراعة البشرية مبقاييس عالية فبمجرد
طباعة البنية نستطيع إبقاءها حية ألسابيع عديدة قبل زراعتها .
واستطاع فريق الباحثني طباعة أجزاء من جسد اإلنسان أثناء عرضهم “ “ITOPاجلهاز
اجلديد ،حيث قاموا بطباعة أذن حبجم أذن رضيع ،وأجزاء من عظم الفك واجلمجمة،
وشرائط عضلية .
أتاال يضيف“ :اخلطوة التالية هي اختيار هذه األنسجة املطبوعة لضمان السالمة،
حتى نستطيع زراعتها مستقب ً
ال يف املرضى .

إعداد :أبو سامر
2 1

أفقياً -:

 -1أهداف أو مقاصد  -منوذج (م) .
 -2موقع إحرام احلج لليمنيني  -عكس شقاء (مبعثرة) .
 -3للتخيري  -حيوانات متوحشة (مبعثرة) .
 -4أسقط  -الزهور .
 -5إبداع (م)  -يف البيضة  -أقص أظافري .
 -6جرس (م) .
 -7أضواء  -عابر .
 -8من األحجار الكرمية  -مقاعد .
 -9حرف جر  -أصر .
 - 10مقياس  -كهل أو شيخ كبري .
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1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
حل العدد السابق

رأسياً -:
اسم علم مذكر  -أحد األبوين .
 -2أموال أو ممتلكات يتربع بها للمساجد  -دولة عربية (م) .
 -3حبر  -من األلوان .
 -4عكس يدوي  -صوت القطة .
 -5كمل  -أنتقص من قيمة شخص ما  -حرف اجنليزي .
 -6درن .
 -7مغناطيس (بالعامية)  -طلب أو أبتغى .
 -8وسايد  -حتية (م) .
 -9يرعى  -من املعادن (مبعثرة) .
 -10مرض  -من حركات البحر (م)  -سقاية أرض .

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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ahli.masrafi@nbyemen.com
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