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الـعدد السادس والثالثون
) يناير/ مارس 2017(

البنك األهلي اليمين حيتفي باليوم العاملي للمرأة )8مارس( .. رئيس جملس اإلدارة:
املرأة العاملة يف البنك األهلي لقيت من االهتمام والتشجيع

 ما دفع بها وأهلها الحتالل مناصب إشرافية وقيادية

طارق سامل وادي  مدير البنك األهلي 
اليمين فرع خورمكسر:

البنك االهلي اليمني 
فرع املكال يكرم املوظفات 

العامالت لدى البنك تزامنا 
مع اليوم العاملي للمرأة

ً

ّ

نقوم حاليًا بفتح احلسابات اجلارية 
وحسابات التوفري والودائع الثابتة

حفل استقبال رئيس جملس 
اإلدارة د.حممد حسني حلبوب

حمافظ حضرموت يشيد بدور
 البنك األهلي يف توفري السيولة
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العدد  هذا  افتتاحية  أسطر  أن  سروري  دواعي  من  انه 
وألول مرة بعد مرور سنوات من صدور النشرة اليت نتشرف 
أنتهز  وإذ  بالبنك،  لنا دور ومساهمة يف إصدارها  بأنه كان 
أداء  يف  سبقونا  الذين  الزمالء  مجيع  ألشكر  أيضًا  الفرصة 
يف  وساهموا  النشرة  هذه  على  العام  باإلشراف  مهمتهم 

تطويرها واستمراريتها .
وحيث أن هذا العدد يصادف حتديداً مطلع العام اجلديد 
2017م والذي نتطلع فيه مجيعنا يف البنك إىل إمتام مشروع 
ويستوجب  الوحيد  اهلدف  أصبح  الذي  والتحديث  التطوير 
يعين  املشروع  هذا  لكون  خملصة  إرادة  وبكل  حتقيقه  علينا 

الكثري ملؤسستنا العريقة .
ويف ظل القيادة اجلديدة إلدارة البنك أمتنى بأن تتضافر 
األفضل  وتقديم  األفضل  وحنو  البنك  أداء  ملواصلة  اجلهود 

واألجود لعمالئنا الكرام .

د. أمحد علي عمر بن سنكر
املدير العام

كما نشكر القيادة السياسية الهتمامها املتواصل بالبنك 
واملساهمة يف معاجلة قضاياه كما نشكرهم على الثقة اليت 
ُمنحت لقيادة البنك اجلديدة إلدارة هذه املؤسسة املصرفية 

املتميزة .
البنك ويف أي  والشكر لكل من قام بواجبه يف خدمة هذا 
بالبنك  ثقته  وضع  ملن  وكذا  فيه،  العمل  مواقع  من  موقع 
وأصبح عنوان له ونفتخر باختياره للخربة والثقة اليت هي 

شعارنا ورمزنا املميز يف القطاع املصريف .
هذا  يف  املصريف  لقطاعنا  والتقدم  التوفيق  كل  أمتنى 
الظروف  ظل  يف  الصعاب  كل  وجتاوز  الغالي  الوطن 

	 	 	 	 	 الراهنة. 	
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كلمة العدد

نتطلع مجيعًا يف البنك إىل إمتام
 مشروع التطوير والتحديث

رئيس جامعة عدن يشيد بالدور الكبري الذي قام به البنك أثناء احلرب األخرية على عدن
أشاد الدكتور/ اخلضر ناصر لصور رئيس جامعة 
اليمين  األهلي  البنك  به  قام  الذي  الكبري  بالدور  عدن 
عدن  على  االنقالبية  املليشيات  سيطرة  فرتة  يف 
تسهيل  يف  احلثيثة  وجهوده  هلا  اجملاورة  واحملافظات 
يف  املوظفني  ومرتبات  النقدية  السيولة  وتوفري  املهام 
جامعة  رئيس  األخ/  الدولة.ومثن  قطاعات  من  عدٍد 
اليمين  األهلي  البنك  بها  قام  اليت  اخلطوة  هذه  عدن 
وتوفريه الكثري من التسهيالت واخلدمات أمام موظفي 
جامعة عدن واليت ستضيف للجامعة ومنتسبيها نقلة 
سبيل  يف  والبحثية  األكادميية  طاقاتها  لكل  نوعية 

االستفادة من هذه اخلدمة والعمل على تطويرها.
جاء ذلك أثناء لقائه يوم األحد )12 مارس 2017م( 
حممد  بالدكتور/  اجلامعة  رئاسة  بديوان  مكتبه  يف 
األهلي  البنك  إدارة  جملس  رئيس  حلبوب  حسني 
بني  املشرتكة  القضايا  من  العديد  ملناقشة  اليمين 
لتعزيز  تواجههم  اليت  الصعوبات  ومعاجلة  اجلانبني 

القطاعات  تطوير  يف  وإسهامها  األكادميي  دورها 
املصرفية يف الوطن.

حلبوب  حسني  حممد  الدكتور/  أكد  جانبه  من 
رئيس جملس إدارة البنك األهلي اليمين على أهمية 
البحثية  واملؤسسات  باجلامعات  البنك  عالقة  تعزيز 
اجملتمع،  يف  الريادي  األكادميي  لدورها  جتسيداً 
خيدم  مبا  التعاون  جوانب  من  العديد  مستعرضًا 

اجلانبني.

أثناء لقائه برئيس جملس إدارة البنك األهلي اليمين
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- د. حممد حسني سعيد حلبوب  

- من مواليد  22 أبريل 1959م يافع / حمافظة حلج
الشهادات العلمية احلاصل عليها :

 الثانوية العامة   من ثانوية زجنبار , عام 1978 م .                                
 , البكالوريوس  يف احملاسبة بدرجة  ممتاز   من جامعة عدن   

عام 1982م .
 املاجستري  يف  احملاسبة  بدرجة  ممتاز  من جامعة خاركوف 

اكرانيا ) االحتاد السوفييت سابقا ( , عام 1987م  .
 الدكتوراه  يف املالية والتداول النقدي  بإمجاع احملكمني امتياز 
من جامعة كييف لالقتصاد الوطين  ) مجهورية أوكرانيا ( , عام 

1992 م .
 األلقاب العلمية احلاصل عليها :

عام  من    , عدن  جامعة   / واإلدارة  االقتصاد  كلية  يف  معيد   
1982م وحتى 1987م .

عام  من   , عدن  جامعة   / واالداره  االقتصاد  كلية  يف  مدرس 
1987م وحتى 1990م .

)) أستاذ مساعد (( يف كلية االقتصاد واالداره / جامعة عدن , 
من عام 1990م.

 املواد الدراسية اليت قام بتدريسها :
1ــ حماسبة البنوك التجارية.) لطالب البكالوريوس (.

2ــ التجارة الدولية  واالستثمار الدولي.) لطالب البكالوريوس (.
3ــ متويل االستثمار. ) لطالب البكالوريوس (.
4ــ دراسات يف االستثمار.) لطالب املاجستري (.

5ــ دراسة اجلدوى االقتصادية ) لطالب الدكتوراه (. 
االحباث والدراسات العلمية

1ــ العوملة ، ومشكلة التسويق الدولي للصادرات اليمنية , حبث 
مقدم باملشاركة مع      د . حسني سعيد امللعسي , ومنشور يف الندوة 
األوىل حول )) التسويق يف اجلمهورية اليمنية , الواقع ــ املشكالت ــ 

اآلفاق ((  املنعقدة يف عدن ,  خالل الفرتة  10 ــ12 مايو 1998م .
مقدم  حبث   , الفقر  من  للحد  رئيسة  كوسيلة  االستثمار  2ــ 
باملشاركة مع د. حسني سعيد امللعسي , ومنشور  يف  وثائق الندوة 
  )) اليمنية  , يف اجلمهورية  الفقر وسبل احلد منه   (( الثالثة حول 

املنعقدة يف عدن ,  خالل الفرتة 5ــ7 ديسمرب 1998م .
مقدمة  دراسة   , لبعوس  ــ  يافع  مديرية  يف  الفتاة  تعليم  3ــ 
يف  التعليم   (( حول  األوىل  العلمية  الندوة  وثائق  يف  ومنشورة 
ـ لبعوس (( املنعقدة خالل الفرتة من 7ــ 9 يناير 2003 م. مديرية يافعـ 

  4ـ اإلصالح االقتصادي والصناعة احمللية , دراسة, باملشاركة 
هائل  جمموعة  إىل  ومقدمة  مموله    , مقبل  امحد  حممد  د.  مع  

سعيد انعم , مايو 2000 م.
5ــ االزمة املالية العاملية وتداعياتها على االقتصاد اليمين, دراسة 
العاملية وتداعياتها على االقتصاد  املالية  مقدمة اىل ندوة » االزمة 

اليمين », نوفمرب 2008م.
االقتصاد واالدارة,  للكلية  األداء األكادميي واإلداري  6ــ تقييم 
حبث منشور يف جملة العلوم االجتماعية,. اجمللة العلمية احملكمة 
املتخصصة, الصادرة عن جامعة العلوم والتكنولوجيا, العدد , 2006م, 

من ص  اىل ص. وهو حبث مشرتك مع د. عبدااله صاحل مثنى.
7ــ حتسني بيئة االستثمار, يف اجلمهورية اليمنية, حبث منشور 
احملكمة  العلمية  اجمللة  واالقتصادية.  االدارية  العلوم  جملة  يف 
ومنتسيب  خلرجيي  العلمية  اجلمعية  عن  الصادرة  املتخصصة, 
الثاني,  العدد  عدن.  جامعة  ــ  االدارية  والعلوم  االقتصاد  كلييت 

ديسمرب 2008م.
8ــ تقييم وضع املشاريع االستثمارية املتعثرة يف حمافظه عدن, 
حبث منشور يف جملة العلوم االدارية واالقتصادية. اجمللة العلمية 
خلرجيي  العلمية  اجلمعية  عن  الصادرة  املتخصصة,  احملكمة 
العدد  عدن.  جامعة  االداريةــ  والعلوم  االقتصاد  كلييت  ومنتسيب 

الثالث, يونيو 2009م.
ضمن  منشورة  دراسة  اجلنوبيني,  ضد  والتهميش  االقصاء  9ــ 
 ,) اجلنوبية  القضية  حمتوى   ( السلمي  اجلنوبي  احلراك  وثائق 
مقدمة اىل مؤمتر احلوار الوطين الشامل للفرتة 18 مارس 2013م ــ 
25 /يناير 2014م, موقع االمانه العامة ملؤمتر احلوار الوطين الشامل, 

صنعاء.
10ــ مشكالت االراضي املخصصة لالستثمار يف حمافظة عدن,) 
قضايا  معاجلة   ( مؤمتر  يف  منشور  حبث   ,) واحللول  املشكالت 

االراضي االستثمارية (, عدن , 25ــ 27 فرباير 2014م. 
ثانيا :ــ دراسات اجلدوى االقتصاديه:

البناء  ألحجار  الدولي  للتسويق  االقتصادية  اجلدوى  دراسة  1ــ 
اليمنية , دراسة ممولة  ومقدمة إىل املستثمر/  حمضار علي صاحل 

طهيف وشركاؤه , يوليو 2001م .
الطوب  إلنتاج  مصنع  إلنشاء  التسويقية  اجلدوى  دراسة  2ــ 
األمحر يف املنطقة الصناعية عدن , مموله ومقدمة إىل املستثمر/  

قاسم عبد الرب احلصين وشركاؤه , يونيو 2002م.
السكين  الغفران  ملشروع  التسويقية  اجلدوى  دراسة  3ــ 
 / املستثمر  اىل  الشعب, عدن, ممولة ومقدمة  االستثماري, مدينة 

عبدالقادر امحد حممد جربان وشركاؤة, مايو 2009م.
 3

صدر القرار اجلمهوري رقم ) 12 ( لسنة 2017 م قضت املادة 
رئيسا  حلبوب  حسني  حممد  الدكتور  بتعيني  منه  األوىل 

جمللس إدارة البنك األهلي اليمين.

السرية الذاتية
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- د.أمحد علي عمر بن سنكر 
- من مواليد 8 أكتوبر 1966م  مبدينة املكال م/حضرموت 

- متزوج )من طبيبة اختصاصية باطين( 
- أب لولدين

- الوظيفة احلالية: مدير عام البنك األهلي اليمين - عضو جملس اإلدارة
: 1998/3/21م )باإلضافة خلدمة سابقة  التعيني األخري بالبنك  - تاريخ 
ضم  إىل  باإلضافة  1988م(،  حتى   1986 من  متتد  اجلامعية  الدراسة  قبل 

4سنوات للدراسة اجلامعية  إمجالي سنوات اخلدمة 25عام.
املـؤهالت العلمية : 

- حاصل على درجة الدكتوراه يف علوم االقتصاد.
- أكمل مرحلة الدراسة االبتدائية واملرحلة املوحدة األساسية بداية يف 
الفقيد عبداللة خليفة مبدينة خور مكسر  بدر وبعد ذلك مدرسة  مدرسة 

حمافظة/عدن.
1985م                        1984م-  الدراسي  العام  يف  الثانوية  شهادة  على  حاصل   -

بثانوية اجلالء خورمكسر م/عدن.
- حاصل على شهادة املاجستري  يف االقتصاد ختصص )اقتصاد عمل وعلم 
االجتماع( من جامعة داغستان احلكومية روسيا االحتادية مع مرتبة الشرف 

)امتياز( يف العام 1994م.
االقتصادية( )العلوم  بامتياز يف جمال  الدكتوراه  - حاصل على درجة 
روسيا  العليا  الشهادات  جلنة  رقم)002714(من  حتمل  عام1997م،شهادة 

االحتادية  وصادرة بتاريخ 1997/10/10م.
- حاصل على شهادة تؤهله لتدريس اللغة الروسية يف)دورات ومقررات( 

مبوجب شهادة معتمدة رقم 110888 صادرة يف 1994/7/1م.
- حاصل على شهادة تؤهله للتدريس يف اجلامعات واملعاهد العليا،تؤكد 
العليا(( للمعاهد  والنفس  الرتبية  ))علم  مادة  يف  الكامل  للكورس  استكماله 
من  1997/10/16م  يف  صادرة  رقم)36(  مرجع  حتمل  امتياز،الشهادة  وبدرجة 

وزارة التعليم والتأهيل العالي روسيا االحتادية جامعة داغستان احلكومية.
جبامعة  والتسويق  اإلدارة  مبعهد  عمله  تؤكد  شهادة  على  حاصل   -
داغستان احلكومية روسيا االحتادية وبدرجة مدرس جامعي يف قسم اإلدارة 
بالتدريس  1997/9/9/1م،وقيامه  حتى  1994/9/1م  من  أعوام   3 فرتة  خالل 
الشهادة حتمل  العربية(،  اللغة   / /التسويق  اإلدارة   ( اآلتية:  العلمية  للمواد 
مرجع رقم )20( صادرة يف 1997/10/18م من مركز الدراسات العليا – معهد 

اإلدارة والتسويق جبامعة داغستان احلكومية.                      
اخلربات يف اجملال املصريف : 

)صراف(بفرعي  مصريف  وبدرجة  النقد  بقسم  بالبنك  موظفًا  عمل   -
اخلدمة  تأدية  أثناء  وذلك   ) 1988م  حتى  أروى)1986م  وامللكة  العيدروس 

الوطنية  وقبل االبتعاث  للدراسة اجلامعية.
- بعد التخرج من اجلامعة وتعيينه اجلديد بالبنك يف 21/مارس /1998م 
مت التعامل معه بدرجة مشرف أثنا فرتة التعرف على دوائر وأقسام ووحدات 

العمل باإلدارة العامة للبنك وبعد ذلك تدرج على النحو األتي:
والبحوث  اإلحصاء  بدائرة  املصرفية  والبحوث  الدراسات  قسم  رئيس   -
بناءا  والبحوث  اإلحصاء  بدائرة  كقسم  تأسس  والذي  2001م(  حتى  )1998م 
العليا ومت تأسيسه وشغل  البنك  على مقرتح قدمه د.أمحد بن سنكر إلدارة 

الوظيفة كأول رئيس قسم له.
- املشرف على مكتبة البنك األهلي اليمين )1998م حتى 2001م( (، بناءا على 

مقرتح د.أمجد بن سنكر إلدارة البنك العليا بإنشائها.
- مقررا للجنة األصول واخلصوم بالبنك منذ تأسيسها يف 1998م حتى 

عام 2001م.
- كلف بإدارة مركز التدريب واألحباث والدراسات االقتصادية بالبنك 
العليا  البنك  إلدارة  مقرتحه  على  بناءا  2006م(،  حتى  )1999م  اليمين  األهلي 
الوظيفة  البداية كمركز للتدريب والتأهيل وشغل  والذي مت تأسيسه يف 

كأول مدير له حينها يف 1999م.
- مدير دائرة الشئون املالية واإلدارية )للفرتة من 2000م حتى  2012م(.

- نائب للمدير العام للدوائر املساندة للفرتة من 2012 حتى فرباير 2017 م 
- يف عام 2013م كلف رئيسا للجنة اخلاصة باستكمال جتهيزات الفروع 
البنك  عن  مفوضا  وكذا  افتتاحها  املزمع  اليمين  األهلي  للبنك  اإلسالمية 

للتنسيق مع الشركة املختصة بتطبيق النظام املصريف للفروع اإلسالمية.
املهام  بعض  إلجناز  البنك  يف  العاملة  اللجان  من  العديد  ترأس   -
ومنها)إعداد املوازنة/إنشاء واالشراف على افتتاح فروع جديدة/إعداد لوائح 

خاصة بالبنك(.
جديدة  فروع  افتتاح  وكذلك  جديدة  مباني  إنشاء  على  املباشر  االشراف   -
فرع  سقطرى/  /فرع  تعز  /فرع  صنعاء((/  القاع))  فرع   / احلديدة  )فرع  ومنها 
الغيظة /فرع القطن/فرع الشحر/ فرع سيئون/ ومبنى االرشيف العام يف البنك(.

اخلربات يف اجملال األكادميي :
- أستاذ حماضر جبامعة العلوم التطبيقية ملدة 3 أعوام دراسية للفرتة 

من )1998م حتى 2001م( لتدريس مساق إدارة األعمال/ واإلدارة العامة.
- أستاذ حماضر منتدب جبامعة عدن كلية االقتصاد  لتدريس طلبة 
من  اعتبار  وذلك  البنوك(،  إدارة  )مساق  ومصارف  مالية  قسم  املاجستري 
الدفعة األوىل لربنامج املاجستري بالكلية حتى الدفعة السابعة ، وللفرتة من 
أطار   يف  وهذا  القسم،  يف  التدريس  بعملية  مرتبط  والزلت  2017م(   - )2008م 
تنفيذ مذكرة التفاهم التنسيقيه واملوقعة بني البنك األهلي اليمين وجامعة 

عدن )كلية االقتصاد(.
رسائل  ملناقشة  العلمية  اللجنة  يف  وعضوا  والتقييم  للتحكيم  أختري   -
ــ 2017م مبوجب مذكرات نائب رئيس  املاجستري وعددها )8( يف العام 2015م 
اجلامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، ومتت مشاركته باملناقشة 

النهائية للرسائل العلمية كمناقش خارجي.
- أختري نائبًا لرئيس جملس إدارة جامعة ابن خلدون عام2012م.

والدورات  العمل  وورش  والندوات  واملؤمترات  االجتماعات 
واإلعمال اليت أعدت وقدمت خلدمة العمل بالبنك: 

- ممثاًل رمسيًا للبنك يف عدد من اللجان والشركات كما قام بتمثيل 
واخلارج   الداخل  يف  واملصرفية  املالية  املؤسسات  من  العديد  زيارة  يف  البنك 
وحضور  والندوات  واملؤمترات  االجتماعات  من  العديد  يف  واملشاركة 
جماالت  ويف  عمل،  دورات  يف  واملشاركة  العمل  وورش  النقاش  حلقات 
الداخل                                انعقدت يف  واليت  واإلداري  واملالي  املصريف  بالعمل  متعددة مرتبطة 
واخلارج يف ) مصر / تونس / األردن/ سوريا / فرنسا / السعودية / البحرين 

/ اإلمارات( وكانت خالل سنوات العمل املاضية واعتبارا من عام 1999م.
- اقرتح يف نهاية عام 1998م مشروع أنشاء قسم الدراسات والبحوث وكذا 
للبنك  خاصة  مكتبة  إنشاء  وأيضا  للبنك  والتأهيل  للتدريب  مركز  إنشاء 
واملقرتح املقدم تضمن اهليكلية واملهام والالئحة املنظمة لكل كيان، وفعاًل 

مت اإلنشاء هلا وكانت باكورة مشاريع عمله بالبنك.
- شارك يف إعداد اللوائح واألنظمة اخلاصة بالبنك .

- شارك يف تقديم فكرة لتصميم نشرة أو جملة للبنك، واليت فعال مت 
تنفيذها واالن تصدر فصليا حتت مسمى نشرة األهلي املصريف.  

السرية الذاتية
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بتاريخ  الصادر  2017م  لعام   )  7  ( رقم  الوزراء  جملس  رئيس  قرار  صدر 
2017/1/26 قضت املادة األوىل منه بتعيني األخ أمحد علي عمر بن سنكر مديراً 

عاما للبنك األهلي اليمين.
وقضت املادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر يف 

اجلريدة الرمسية .
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رئيس  دولة   وبرعاية  مارس(   8  ( للمرأة  العاملي  باليوم  احتفاءاً 
جملس الوزراء د. أمحد عبيد بن دغر وبإشراف ورعاية البنك األهلي 
خمرجات  وتنفيذ  املرأة  متكني  أجل  )من   : عنوان  وحتت  اليمين 
قاعة  قي  بهيجا  حفاًل  اليمين  األهلي  البنك  أقام  الوطين(  احلوار 
باطويل كريرت عدن حضره األخ ياسني عمر مكاوي،مستشار رئيس 
التعليم  وزير  باسالمة،  الرمحن  عبد  د./حسني  األخ  اجلمهورية، 
د.سعاد  األخت  عدن  حمافظة  وكيل  الزامكي،  غسان  األخ  العالي، 
عثمان عبدالرحيم،مستشارة رئيس جامعة عدن د.ابتهاج سعيد اخليبة 
األستاذة آمنة حمسن العبد، األمني العام حملافظة أبني وكذا عضوات 
سفارة  يف  الثقايف  امللحق  الصاعدي،  اخلري  أم  األستاذة  احلوار  مؤمتر 
اليمن يف اهلند واألستاذة قبلة حممد سعيد، امللحق الثقايف يف سفارة 

اليمن يف األردن .
يتقدمهم  اليمين  األهلي  البنك  وموظفات  موظفي  مجيع  وكذا 
واألستاذ   اإلدارة  جملس  رئيس  حلبوب،  حسني  حممد  د.  األستاذ 
د.أمحد علي عمر بن سنكر، املدير العام واألخ/ حمسن سعيد الشبحي 

واألخت أروى علي سليمان نواب املدير العام .
افتتح احلفل مبا تيسر من آيات القرآن الكريم ليعتلي بعدها منصة 
االحتفال األستاذ د. حممد حسني حلبوب، رئيس جملس إدارة البنك 
األهلي اليمين ليلقي كلمة ترحيبية مهنئًا خالهلا املرأة اليمنية بشكل 
عام واملرأة العاملة يف البنك األهلي اليمين بشكل خاص يف يومها العاملي 

)8 مارس( .
من  لقيت  اليمين  األهلي  البنك  يف  العاملة  املرأة  أن  إىل  منوهًا 
إشرافية  مناصب  الحتالل  وأهّلها  بها  دفع  ما  والتشجيع  االهتمام 
احملافظات  مستوى  على  وفروعه  اليمين  األهلي  البنك  يف  وقيادية 
املركز  لتحتل  وصلت  قد  أنها  بل  فروعه  فيها  تتواجد  اليت  اليمنية 
املدير  )نائبة  للبنك  اإلداري  اهليكل  املنصوص عليه يف  الثالث  القيادي 

العام( .
البنك  موظفي  إمجالي  وهم  موظف   )944( بني  من  بأنه  موضحًا 
مستوى  وعلى   )%34( بنسبة  أي  موظفة   )318( يوجد  اليمين  األهلي 

من  فإنه  والدوائر  األقسام 
البنك  يف  دائرة   )12( بني 
ترأس املرأة )5( دوائر منها 

أي بنسبة )%42( .
املتقاعدات  عدد  وان 
امرأة   )28( بلغ  قد  منهن 
من أصل )75( متقاعداً أي 
من  وأنه   .  )%37( بنسبة 
أصل )2( نواب للمدير العام 
للمدير  نائبة  يوجد  فإنه 

العام أي نسبة )%50( .
خمرجات  كانت  وإذا 

احلوار الوطين الشامل قد حددت )30%(نصيب املرأة فأن املرأة يف البنك 
سالفة  النسب  توضحه  كما  النسبة  تلك  جتاوزت  قد  اليمين  األهلي 

الذكر.
نفسها  فرضت  قد  اليمين  األهلي  البنك  يف  املرأة  أن  يعين  وهذا   
ومستواها  وصربها  وأمانتها  اإلدارة  على  مقدرتها  خالل  من  جبدارة 
اليمن  يف  األفضل  هو  اليوم  األهلي  البنك  جعل  مما  األعلى  الدراسي 

واألكثر مالءة مالية بني نظرائه من البنوك األخرى.
للمشاركة  اليوم  نفسه  يعد  اليمين  األهلي  البنك  بأن  مستطرداً 
فيها  تنتشر  اليت  األقاليم  وبقية  عدن  أقليم  أعمار  إعادة  يف  الفعالة 

فروعه وذلك من خالل :
التقاليد املصرفية  - جتذير االنضباط اإلداري واملالي وترسيخ   1

العريقة .
إشراف  حتت  الوظيفي  والتوصيف  اهليكلة  عملية  استكمال   -  2

شركة عاملية هي )شركة ديلويت آند توش( العاملية .
اإلجراءات  تكاد  أعماله حيث  البنك بربجمة  - حتديث وتطوير   3
مـع  البنك  وتطوير  حتديث  عقد  لتوقيـع  تستكمل  أن  اإلدارية 

شركة)ICS( العاملية وذلك بأحدث النظم والربجميات .
4 - تطبيق أسس احلوكمة ومتطلبات النظام األساسي للبنك. 

إن البنك األهلي اليمين خيطط لتوسيع نشاطه ليقوم بتنفيذ املهام 
املناطة به يف نظامه األساسي واليت حالت ظروف بيئة األعمال الغري 

البنك األهلي اليمين حيتفي باليوم العاملي للمرأة )8مارس( .. رئيس جملس اإلدارة:

متابعة/رئيس التحرير
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البنك األهلي اليمين حيتفي باليوم العاملي للمرأة )8مارس( .. رئيس جملس اإلدارة:

مالئمة واخنفاض رأس ماله بعدم تنفيذها وأهمها :-
التمويلي  التأجري  وعمليات  العقاري  التمويل  عملية  مزاولة   -  1

بكافة أشكاله .
2 - القيام بدور املكتتب للشركات املساهمة العامة قيد التأسيس .

- تلقي االكتتاب اخلاص بتأسيس الشركات املساهمة وشراء   3
وبيع األسهم حلساب البنك أو حلساب الغري.

املختلفة  االستثمار  وشهادات  آلجال  االيداع  شهادات  اصدار   -  4
والعمالت  اليمين  بالريال 

األجنبية .
املتعلقة  األعمال  مزاولة   -  5
املالية  األسواق  يف  املالية  باإلدارة 

احمللية والعربية والعاملية .
داخل  يف  السندات  اصدار   -  6
واحلصول  وخارجها  اجلمهورية 
لتمويل  الالزمة  األموال  على 

عمليات البنك .
أسهم  يف  االستثمار   -  7

الشركات العامة واخلاصة .
احملافظ  تكوين   -  8

االستثمارية وإنشاء وإدارة وتسويق صناديق االستثمار.
9 - تقديم كافة املنتجات واخلدمات املصرفية اإللكرتونية .

اجلمهورية  رئيس  بدعم  إال  يتحقق  لن  ذلك  كل  بأن  مؤكداً 
ورئيس وزرائه وجملس الوزراء ووزير املالية وحمافظ البنك املركزي 

والذين لن خيذلونا بإذن اهلل تعاىل .
العاملي  بعيدها  اليمنية  للمرأة  احلارة  والتربيكات  التهاني  مكرراً 
من  مزيداً  للبلد  متمنيًا  السياسية  القيادة  وكذا  مارس  من  الثامن 
واألمنية  والسياسية  منها  العسكرية  اجملاالت  مجيع  يف  االنتصارات 
واالقتصادية والدبلوماسية سائاًل املوىل بأن يعّجل بهزمية االنقالبيني 
مجهورية  بناء  أسس  واستكمال  اليمن  يف  واالستقرار  األمن  وعودة 

اليمن االحتادية .
املدير  نائب  الكوري  سليمان  علي  األخت/أروى  ألقت  ذلك  وبعد 

العام للبنك األهلي اليمين كلمة املرأة بعيدها العاملي حميية احلضور 
مجيعًا منوهة إىل أن هذا اليوم هو مثرة نضاالت شاقة خاضتها املرأة 
الكريم  العيش  يف  املشروع  حقها  إلثبات  العامل  بلدان  إحناء  شتى  يف 
الرجل  أخيها  شأن  ذلك  يف  شأنها  والواجبات  احلقوق  بنفس  متمتعة 
جتسد ذلك يف املظاهرات واالحتجاجات اليت خاضتها يف أمريكا وبقية 
دول العامل من العام 1856 ضد الظلم واالنتقاص من دورها ومقدرتها 
أن تضطلع مبا يضطلع به زميلها الرجل ومن حقها أن تتمتع بنفس 
يتمتع  اليت  واالمتيازات  احلقوق 
يف  وحقها  الرجل  زميلها  بها 
املناصب  وتبؤ  واالقرتاع  الرتشيح 
اليت  املهام  من  وغريها  القيادية 
كما  بلدانها  يف  اجملتمعات  تهم 
قد  والتظاهرات  االحتجاجات  أن 
 ،1909،1910 لالعوام  تكررت  
التظاهرات  تلك  وأهمها    1911
األوىل  العاملية  احلرب  ضد 
تلك  توجت  حيث   ،1914 العام 
األمم  منظمة  بإقرار  النضاالت 
املرأة  حبق  باالعرتاف  املتحدة 
مبمارسة اختياراتها وحددت الثامن من مارس من كل عام يوم عيداً 

عامليًا للمرأة يف خمتلف أرجاء املعمورة .
مؤكدة على أن ديننا اإلسالمي قد كرم املرأة ونص قرأننا الكريم 
على الكثري من احلقوق للمرأة ومشروعية وجودها ومشاركة الرجل 
واملربية وهي  العاملة  واألبنة وهي  والزوجة  األم  يف اجملتمع بصفتها 
املدرسة ومربية األجيال .مشيدة بإدارات البنك على مر السنني والعقود 
يف تشجيع املرأة كموظفة أعطيت كل فرص العمل واالرتقاء جنبًا 
يف  واللوائح  النظم  من  منظومة  ضمن  وذلك  الرجل  أخيها  جنب  إىل 
إطار القوانني الدستورية املشرعة ..حتى وصلت إىل تسلم منصب نائب 

املدير العام يف البنك .
 مهنئة للمرأة حيثما كانت وأينما تواجدت بعيدها العاملي الثامن 

من مارس .
األهلي املصريف )يناير/ مارس 2017(
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رئيس  خالل  من  املصريف  األهلي  التقت 
حتريرها بإحدى احلضور املدعوات اىل االحتفال 
قاعة  يف  اليمين  األهلي  البنك  أقامه  الذي 
األخت  وهي   2017 مارس  من  الثامن  يف  باطويل 
أم اخلري عبداهلل الصاعدي، عضو مؤمتر احلوار 
الوطين الشامل وامللحق الثقايف يف سفارة اليمن 

يف مجهورية اهلند الصديقة .
وقد كان سؤالنا هلا ماذا ميثل لك هذا اليوم 

الثامن من مارس؟ .
مثل  قد  اليوم  هذا  بأن  اجابتها  كانت  وقد 
أجناسها  اختالف  على  عديدة  بلدان  يف  املرأة  خاضتها  مريرة  لنضاالت  تتوجيًا 
يف  وحبقها  جمتمعها  يف  فاعل  كجزء  وحضورها  حبقوقها  مطالبة  ولغاتها 
املساواة بالرجل ومشاركته كافة احلقوق اليت يتمتع بها والواجبات اليت يؤذيها 
.فاملرأة هي كل اجملتمع فهي متثل نصفه األول وهي تلد نصفه الثاني إذا جاز 

التعبري.
وحنن يف اليمن وعلى الرغم من متتعنا بكثري من االمتيازات يف جانب نيل حقنا 
يف العمل وكذا املشاركة يف إدارة دفة األمور للبلد بشكل عام مثلنا مثل الرجال . 
فقد جاء مؤمتر احلوار الوطين الشامل ليؤكد على حقنا يف التمكني ويف التعلم 
)30%( يف هذا اجملال  نسبة  اليمن من خالل  التنمية يف  والقيادة وكل جماالت 
إدارته  بقيادة رئيس جملس  اليمين  األهلي  البنك  بأن  التأكيد  بد هنا من  .وال 
د. حممد حسني حلبوب ومديره العام د. أمحد علي عمر بن سنكر وكل هيئاته 
أمحد  د.  برعاية  املهيب  احلفل  هلذا  إقامته  يف  اجلنسني  من  وموظفيه  القيادية 
عبيد بن دغر، رئيس الوزراء إال دلياًل قاطعًا باعرتافه حبق املرأة يف مشاركتها 
للرجل ومساواتها به يف احلقوق والواجبات وبتلك النسب اليت ذكرها الدكتور 

من وحي االحتفال باليوم العاملي للمرأة... أم اخلري الصاعدي:
إقامة البنك األهلي اليمين هلذا احلفل دلياًل 

قاطعًا بإعرتافه حبق املرأة يف مشاركتها 
للرجل ومساواتها به يف احلقوق والواجبات

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 .

حممد حسني حلبوب،رئيس جملس 
اإلدارة يف كلمته. 

اثبتت  قد  اليمنية  املرأة  إن 
ومبا  املسؤولية  حتمل  يف  جدارتها 
عن  كفاءة  تقل  ال  أنها  على  يؤكد 
االرتقاء  من  متكنت  انها  إذ  الرجل، 
حتى  البلد  يف  الوظائف  أعلى  إىل 
بلدان  يف  بالدها  متثيل  إىل  وصوهلا 
إىل  وصواًل  ثقافيًا  كملحقًا  العامل 

تبوأها منصب السفري لبلدها.
اليمنية  املرأة  باسم  األخري  يف 
وتقديري  شكري  أنقل  وجدت  أينما 
ملا قامت به إدارة البنك األهلي اليمين 
وأبارك  وموظفات  وموظفني  قيادة 
اليمين  األهلي  البنك  يف  املرأة  لزميليت 
هلذه االمتيازات اليت حضيت بها يف البنك .

األهلي  جملة  بدور  أنوه  كما 
املصريف يف تلمس آراءنا بهذه املناسبة 
العزيزة على قلوبنا وأخص كل من 

شارك يف هذا احلفل البهيج . 

- أ.عصام أمحد علوي السقاف
- من مواليد كريرت - عدن 25 نوفمرب 1958م

الدراسة : االبتدائية واإلعدادية والثانوية يف مدارس 
كريرت – عدن ومت التخرج يف العام 1977- 1978 .

املؤهالت : بكالوريوس إحصاء كلية االقتصاد جامعة 
عدن بتقدير جيد جدا.

اخلربات العملية :
وطنية  خدمة  بشروط  مدرس   1980  -  1978-

مبحافظيت شبوة وعدن.
جبمهورية  خارجية  جتارة  دراسة   1983  -  1981  -

تشيكوسلوفاكيا .
النفط  بشركة  حسابات  مالحظ   1985  -  1984  -

الوطنية اليمنية .
بكلية  إحصاء  بكالوريوس  دراسة   1989  -  1985  -

االقتصاد جامعة عدن.
- 1990 حماسب خزينة بشركة موفمبيك عدن .

بوزارة  الدولية  املنظمات  قسم  رئيس   1995  -  1991  -
التخطيط والتنمية - مكتب عدن .

ختللها  اليمين  األهلي  البنك  يف  اآلن  وحتى   1996  -
واالجتماعات  الدورات  من  العديد  يف  املشاركة 
تقلد  مت  كما   ، واخلارجية  الداخلية  واملؤمترات 

العديد من املسؤوليات كانت على النحو األتي : 
بدائرة  واملتابعة  الرقابة  قسم  رئيس    2001  -  1996  -

االئتمان املصريف .
- 2001 -  2002  مدير البنك األهلي اليمين - فرع احلديدة. 
- 2002 -  2010  مدير دائرة احلسابات املركزية  باإلدارة 

العامة . 
- فرباير 2011 مدير عام البنك األهلي اليمين.

األهلي  البنك  إدارة  جملس  لرئيس  مستشاراً   2017  -
اليمين .

صدور قرار رئيس جملس الوزراء رقم ) 6 ( لسنة 
املادة األوىل منه بتعيني األخ عصام  2017 م قضت 
أمحد علوي مستشارا لرئيس جملس إدارة البنك 

األهلي اليمين .

السرية الذاتية
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نبأ حضرموت املكال - سبأنت
اللواء الركن أمحد بن بريك بالدور  أشاد حمافظ حضرموت 
البارز الذي لعبه فرع البنك األهلي اليمين باملكال وجهوده يف توفري 

السيولة املالية .
الدكتور  البنك  إدارة  جملس  برئيس  لقائه  خالل  ذلك  جاء 
البنك  لفروع  تفقدية  بزيارة  يقوم  والذي  حلبوب،  حسني  حممد 
القانونية  الشئون  وزارة  وكيل  وحبضور  حضرموت  مبحافظة 
خالل  من  احمللية  للسلطة  البنك  مساندة  مثمنا  باهربي..  حممد 
أمور  تسيري  يف  السلطة  حتتاجها  اليت  النقدية  السيولة  توفري 

املواطنني واستقرار حياتهم واستتباب األمن فيها.
يقدمها  اليت  اخلدمات  حلبوب،  الدكتور  استعرض  فيما 

حمافظ حضرموت يشيد بدور البنك األهلي يف توفري السيولة
خالل لقائه مع رئيس جملس إدارة البنك د.حممد حسني حلبوب

الواسعة  البنكية  املعامالت  يف  املمنوحة  والتسهيالت  حبضرموت،  البنك 
الصالحية، واليت تراعي فيها االوضاع اليت تعيشها احملافظة والبلد عموما.

يف  والتجار  األعمال  رجال  مع  التقت  البنك  قيادة  ان  واوضح 
املعامالت  يف  التسهيالت  من  العديد  عليهم  وعرضت  حضرموت، 
من  والتصدير  االسترياد  عمليات  يف  الصعوبات  وتذليل  التجارية 

كافة أحناء العامل من خالل فتح االعتمادات البنكية وغريها.
ويف اللقاء كّرم اللواء أمحد بن بريك مدير فرع البنك األهلي 
باملكال األستاذ سعيد عوض خالد باعباد بدرع احملافظة نظري بذله 
توفري  خالل  من  احمللية  السلطة  مع  وإدارته  املتواصلة  اجلهود 
املواطنني  أمور  تسيري  يف  السلطة  حتتاجها  اليت  النقدية  السيولة 

واستقرار حياتهم املعيشية واستتباب األمن يف احملافظة .
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حلبوب،  حسني  الدكتور/حممد  استقبال  مت  واحملبة  الود  بكل 
رئيس جملس إدارة البنك األهلي اليمين من قبل الدكتور/ أمحد 
علي عمر بن سنكر، املدير العام للبنك والقائمني بأعمال نواب املدير 
حيث  األقسام،  ورئيسات  ورؤساء  الدوائر  ومديرات  ومدراء  العام 
الدكتور حممد حسني  أقيم على شرف  الذي  بداية احلفل  يف  مت 
حلبوب قيام األخ/ املدير العام د.أمحد سنكر باستعراض وضع البنك 
أثناء احلرب ودوره يف تقديم خدماته واليت متثلت يف توفري األموال 
يف  العاملة  احلكومية  املؤسسات  موظفي  مرتبات  ودفع  )السيولة( 
مدينة عدن وكذا يف استقبال وحفظ أموال بعض مؤسسات الدولة 
وكيف أن اإلدارة عملت بعد انتهاء احلرب على إعادة تأهيل فروع 
البنك املتضررة، ومعاودة نشاط البنك بشكل عام يف تقديم خدماته 
بكل كفاءة وثقة مستعرضًا كافة اجلهود اليت بذلت لتحقيق ذلك. 
من جانبه استعرض األخ/رئيس جملس اإلدارة د.حممد حسني 
حلبوب عراقة البنك األهلي اليمين واملستمدة من عراقة مدينة عدن 

يف جمال الصريفة واألعمال املصرفية منذ العام )1871( .
من  البنك  حترير  على  العمل  يقتضي  الواجب  أن  نوه  حيث 
التكنولوجية احلاصلة  بالتطورات  اللحاق  الروتيين وضرورة  األداء 
وفقًا  واهليكلة  والتحديث  التطوير  عملية  استكمال  وضرورة 
متنوعة  خدمات  تقديم  يف  فاعاًل  البنك  ليغدو  التقنية  واألساليب 
اليت  املهام  بكافة  يضطلع  حكومي  كبنك  دوره  واثبات  ومتبادلة 
واخلدمية  االقتصادية  واملؤسسات  الروافد  بني  التنسيق  ختص 
والرتابط فيما بينهما وبني البنك ومبا يعزز قدرته على تقديم وطرح 
املشاريع اليت من شأنها أن تعود بالنفع على البنك بدرجة أساسية ويف 
مساعدة الدولة يف جباية إيراداتها وكل مستحقاتها بطرق عصرية 
وحديثة . سيما وان النظام األساسي للبنك قد نص على مجلة من 
املهام واألغراض اليت حيق للبنك ممارستها واالضطالع بها إىل جانب 

ما ميارسه حاليًا ومن تلك األغراض واملهام على سبيل املثال :-
واهليئات  واملؤسسات  احلكومية  البنوك  عمليات  بكافة  القيام   -1

والشركات العامة واملختلطة .

د.حلبوب:عـراقة البنك األهلـي اليمين مستمدة من عراقة عـدن يف جمال الصريفة واألعمال املصرفية منذ العام1871
د.سنكر : استعاد البنك األهلي اليمين نشاطه بشكل عام يف تقديم خدماته بكل كفاءة وثقة

األهلي املصريف )يناير/ مارس 2017(

حفل استقبال رئيس جملس اإلدارة د.حممد حسني حلبوب
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2- إصدار شهادات إيداع آلجال وشهادات استثمار خمتلفة بالريال 
اليمين والعمالت األجنبية .

3- االستثمار يف أسهم الشركات اخلاصة والعامة ومنها البنوك 
واملؤسسات املالية واملشاركة يف تأسيسها واملساهمة يف رؤوس أمواهلا 

احمللية والدولية .
صناديق  وتسويق  وإدارة  وإنشاء  استثمارية  حمافظ  تكوين   -4

لالستثمار بالريال اليمين والعمالت األجنبية ,
وعمليات  ومنتجات  خدمات  تقديم  يف  الغري  مع  االشرتاك   -5
اجلمهورية  داخل  أغراضه  لتحقيق  واستثمارية  متويلية  مصرفية 

وخارجها .
وغريها من املهام واألغراض احملددة يف النظام الداخلي للبنك .

وعرب األخ/رئيس جملس اإلدارة على ضرورة أن يتمثل اجلميع 
الضرورة امللحة للبدء يف وضع اخلطط والربامج والدراسات واليت يف 
ضوءها ميكن القيام بتلك املهام واألغراض خاصة يف هذه الظروف 
عليه  تكون  أن  جيب  وما  األعمار  عملية  تتطلبه  وما  االستثنائية 

العاصمة عدن ودورها احلضاري.
اإلدارة  جملس  حلبوب،رئيس  حسني  د.حممد  استمع  كما  هذا 
وعلى  البنك  قيادي  بعض  قبل  من  طرحت  اليت  اآلراء  بعض  إىل 
األخ/هاني أمحد عبيد  املعلومات  تقنية  العاملون يف جمال  األخص 
الفضلي، مدير دائرة تكنولوجيا املعلومات واألخ/زياد عائض باسنيد، 

مدير برنامج مشروع التطوير .
وكذا إىل ما طرحه األخ/عبدالرمحن بكار،رئيس النقابة والذي 
نوه إىل ضرورة اختاذ اإلجراءات القانونية للحفاظ على مستحقات 

البنك لدى الغري ووقف عمليات السطو والبسط عليها .
بعد ذلك ويف جو ساده االنسجام واالبتهاج تناول احلضور قطع 
رئيس  بقدوم  سعادتهم  عن  معربين  الغازية،  واملشروبات  اجلاتوه 
واستشعارهم  اجلميع  وبتكاتف  بأنه  مؤكدين  اإلدارة  جملس 
ريادته  يف  البنك  هذا  سيستمر  عواتقهم  على  امللقاة  للمسؤوليات 

وعطاءه الالحمدود بإذن اهلل تعاىل .

د.حلبوب:عـراقة البنك األهلـي اليمين مستمدة من عراقة عـدن يف جمال الصريفة واألعمال املصرفية منذ العام1871
د.سنكر : استعاد البنك األهلي اليمين نشاطه بشكل عام يف تقديم خدماته بكل كفاءة وثقة

األهلي املصريف )يناير/ مارس 2017(

حفل استقبال رئيس جملس اإلدارة د.حممد حسني حلبوب
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- أ.حمسن سعيد علي الشبحي
- من مواليد 4 نوفمرب 1962 – حمافظة أبني–اجلمهورية اليمنية

-  متزوج وأب لثالثة أبناء
املؤهالت الدراسية : 

بكالريوس حماسبة - جامعة عدن 1987
- التحق بالعمل يف البنك األهلي اليمين يف 1 أكتوبر 1987 فرع 

أبني
- دورة يف جمال األعمال املصرفية يف فرع أروى ودوائر اإلدارة 

العامة للفرتة من 1989-1992 )عدن(
التعيينات :

- حماسبًا بفرع أبني يف مارس 1992
- مدير فرع أبني يف أكتوبر 1994

- مدير فرع التواهي يف 29 مارس 1999
- مدير فرع العيدروس يف 20 فرباير 2002

- مدير فرع صنعاء وهو يعد أكرب فرع من فروع البنك األهلي 
اليمين يف 1 مارس 2004

-مدير فرع حلج يف 6 سبتمرب 2008
-مدير فرع امللكة أروى يف 31 نوفمرب 2011

-مدير دائرة الفروع باإلدارة العامة
اخلربات :

- خربة عملية ملدة 28 عام يف جمال املصارف والبنوك واإلملام يف 
استخدام احلاسوب واإلملام باللغة االجنليزية .

- ومن خالل اخلدمة يف البنك األهلي اليمين التحق بعدد من 
الدورات والورش التدريبية الداخلية واخلارجية وهي:

اخلارجية:
- دورة يف كومرز بنك – بأملانيا للفرتة من 1 سبتمرب 2003 إىل 25 

سبتمرب 2003.
-دورة تدريبية يف البنك العربي الربيطاني للفرتة من 28 

أغسطس 2006 إىل 25 سبتمرب 2006 يف مدينة لندن.
- دورة يف االئتمان املصريف األكادميية العربية للعلوم املصرفية 

عمان – األردن للفرتة من 10-24 نوفمرب 2013.
الداخلية :

- يف األكادميية العربية للعلوم املالية املصرفية التالية:
- يف جمال إدارة الفروع املصرفية .

- تقييم امليزانية للمصارف.
- التحليل املالي واالئتماني للمصارف .

- دورة يف جمال التسويق املصريف.
- دورة يف األكادميية العربية للعلوم املصرفية صنعاء.

دورات أخرى:
- مكافحة غسيل األموال.

- التأجري التمويلي.

- أ. أروى علي سليمان الكوري 	
- من مواليد 20 مارس 1958م .حمافظة عدن كريرت .

- متزوجة .
- بكالريوس حماسبة جامعة عدن .

- تاريخ التعيني يف البنك األهلي اليمين : 4 سبتمرب 1982م .
اإلدارة  ــــ  والبحوث  اإلحصاء  دائرة  مدير   : احلالية  الوظيفة   -

العامة للبنك األهلي اليمين  .
- تاريخ شغل الوظيفة :1997م

 اخلربات العملية :
دورات تطبيقية يف فرعي أروى والعيدروس وبعض دوائر اإلدارة 

العامة يف البنك. يف السنة األوىل من التعيني 
1ـ مشرفة وحدة اإليرادات واملصروفات  يف 1982م وحتى 1984م 

2ـ رئيس قسم امليزانية من 1984 حتى 1997م 
3ـ مدير دائرة اإلحصاء والبحوث 1997م وحتى تارخيه 

املشاركة يف اللجان الدائمة واملؤقتة يف اإلدارة العامة للبنك  :
- املشاركة يف جلنة األصول واخلصوم ــــــ عضو .

- املشاركة يف جلنة املناقصات واملزايدات ـــــ عضو . 
- املشاركة يف جلنة الديون املتعثرة ـــــ عضو .

- املشاركة يف جلنة إعداد املوازنة العامة للبنك ـــــــ عضو.
- املشاركة يف جلنة التصنيف والتثمني ـــــ رئيس .

- املشاركة يف جلنة إعداد اخلطة العامة للبنك ـــــــ عضو .
- املشاركة يف جلنة االئتمان .

- املشاركة يف عدد من الدورات والندوات اليت يقيمها البنك .
- املشاركة يف جلنة اخلطة البديلة .

اخلربات العلمية :
أواًل : التدريب الداخلي :

1- دورة تاهيلية يف االئتمان واالعتمادات املستندية والبوالص  من 
اكتوبر 1986م وحتى مارس 1987 وملدة ستة أشهر يف معهد العلوم 

االدارية  .
ـــ  ايالف  معهد  يف  1996م  احلاسوب  تشغيل  يف  خمتلفة  دورات   -2

كريرت ـــ عدن  
املصارف  احتاد  يف  1988م  والبورصات  املالية  االوراق  يف  دورة   -3

العربية ـــــ صنعاء 
4- دورات خمتلفة يف اجملال املصريف واإلداري  من 2000 م اىل 2006م  

مركز التدريب والتأهيل يف البنك ـــ عدن 
ثانيًا : التدريب اخلارجي :

2004/7/10م إىل  2004/7/20م يف  البنك من  إدارة أصول وخصوم   -1
تركيا ـــ اسطنبول األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية

2-  معايري املراجعة الداخلية يف البنوك يناير 2010م يف سوريا  
النقدية  يوليو 2013 م   املوازنات التخطيطية والتدفقات  3- إعداد 

مجهورية مصر العربية  

السرية الذاتية

القاضي بتنفيذ  البنك األهلي اليمين رقم )4( لعام 2017  قرار رئيس جملس إدارة 
الشبحي  سعيد  حمسن  األخ/  تكليف  بشأن    2017 لعام   )16( رقم  اإلدارة  جملس  قرار 

القيام بأعمال نائب املدير العام لشؤون الدوائر املساندة .
وقرار رئيس جملس اإلدارة رقم )3( لعام 2017 القاضي بتنفيذ قرار جملس اإلدارة 
رقم )9( لعام 2016  بشأن تكليف األخت/ أروى علي سليمان الكوري القيام بأعمال نائب 

املدير العام لشؤون الدوائر املصرفية.
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إعداد/علي منصور ماطر

جتهيز ، إعداد
ُيصّلح ، يرمم

فرصة
الغرفة التجارية

شكل ، حجم
خبصوص أو باإلشارة إىل

يف أقرب فرصة ممكنة أو بأسرع ما ميكن
خالصة - ملخص

اإلدارة العصرية

Preparation  
Repair

Chance
Chamber of Commerce

Shape

Regarding

As Soon As Possible

Abstract

Modern Administration

1
2
3
4
5
6
7
8
9

املصطلحات بالعربية English Vocabulariesالرقم

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 .

األهلي املصريف )يناير/ مارس 2017(
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األهلي  البنك  لدى  عملكم  مراحل  استعراض  خالل  من  س1- 
اليمين يالحظ بأنكم قد تقلدمت مناصب إشرافية وقيادية يف عدد من 
مدى  ما   .. اللقاء  هذا  مقدمة  يف  املذكورة  والفروع  والدوائر  األقسام 
شعوركم بالرضاء عما أديتموه والزلتم يف سبيل الرفع من شأن هذا 

البنك عرب تلك األقسام والفروع اليت حتملتم مسؤولية إدارتها ؟
ج1- يف البدء نشكر القائمني على جملة األهلي املصريف جلهودهم 
املبذولة يف تلمس أوضاع الفروع والتعرف على سري أعماهلا وما تقدمه 

من خدمات إىل زبائن البنك .
كما ننتهز هذه الفرصة يف هذا اللقاء بإزجاء أحر التهاني وأطيب 
األماني  لألستاذ د/حممد حسني حلبوب مبناسبة تعيينه رئيسًا جملس 
تعيينه مديراً  بن سنكر مبناسبة  د/أمحد علي عمر  البنك وإىل  إدارة 
التقدم  من  مزيداً  أيديهما  على  البنك  يشهد  أن  راجني  للبنك  عامًا 

واالزدهار .
أما فيما يتعلق بسؤالكم فإنه يسعدنا القول بأننا راضون مبا قدمناه 
الرفع من مستوى  البنك متمثلني يف ذلك  العملية يف  خالل مسريتنا 
أداء البنك ومتيز خدماته .والزلنا نتطلع إىل مستويات من اخلدمات من 
خالل عملية التطوير والتحديث واليت جيري الرتتيب الستكماهلا.واليت 
دون شك ستحدث نقلة نوعية يف مسار وأداء البنك والتوسع يف خدماته .

عن  ناتج  وهذا  وقيادية  إشرافية  مناصب  تبوأمت  لقد  طبعا  س2- 
تدرجكم يف عدد من األقسام والدوائر والفروع، واليت تعاقب على قيادتها 
وجتسيد  أداءكم  حتسني  يف  بهم  تأثرمت  هل  املدراء،برأيكم  من  عدد 

طموحاتكم  يف االرتقاء مبهامكم أم أن األمر كان مرتوك للصدفة ؟
ذلك  كان  وإمنا  إليه،  وصلنا  فيما  مكانًا  للصدف  ليس  ال  ج2- 
نتاجًا جلهودنا وتطلعاتنا ألداء مهام متميزة والتعلم املستمر من خالل 
تدرجنا يف العديد من األقسام والدوائر والفروع مستلهمني بذلك تلقي 
اخلربات والتجارب من رؤساءنا الذين تعاقبوا على إدارة الفروع وعلى 
األخص عند توليكم إدارة فرع أروى، حيث شعر املوظفني وحنن منهم 
بتطوير األداء حيث أعطيتم مزيداً من الفرص للشباب إلثبات قدراتهم 
وتطوير مفاهيمهم واالعتماد على أنفسهم يف معاجلة شؤون وحداتهم 
من  مكنهم  ومبا  العمل  يف  التقليدي  النمط  من  التخلص  مت  حيث 

استيعاب كثري من األمور وحتت إشرافكم املباشر.
مسؤولية  تقلدمت  بأنكم  اللقاء  هذا  مقدمة  من  يبدو  كما  س3- 

يف حوار مع »األهلي املصريف« طارق سامل وادي مدير البنك األهلي اليمين فرع خورمكسر:

فروع  إىل  امليداني  بالنزول  املصريف  األهلي  جملة  خطة  ضمن 
إدارة  على  القائمني  خالل  من  أداءها  وتلمس  اليمين  األهلي  البنك 
حيث   مكسر،  خور  فرع  هي  العدد  هلذا  حمطتنا  فإن  الفروع،  تلك 
الكوادر  من  يعترب  والذي  وادي  سامل  األخ/طارق  مبديره  التقينا 
إثبات مقدرتها وكفاءتها يف اإلدارة واليت  اليت تتلمس طريقها يف 
من  الثاني  الصف  وبناء  التطويري  اإلدارة  برنامج  سياق  يف  تأتي 
القيادات يف البنك ومما جيدر ذكره بأن األخ/طارق التحق خبدمة 
البنك 1/4/1988 وبالتحديد يف فرع أروى بدرجة “مصريف” عمل 
خالهلا يف مجيع األقسام املوجودة يف الفرع لريقى إىل مشرف لقسم 
احلواالت الصادرة والواردة من وإىل الفرع، وقد اكتسب خربات ال 

بأس بها .

حاوره/علي منصور ماطر

األهلي املصريف )يناير/ مارس 2017(

نقوم حاليًا بفتح احلسابات اجلارية وحسابات التوفري والودائع الثابتة 
وإصدار واستقبال احلواالت احمللية بني الفروع بعضها البعض
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يف حوار مع »األهلي املصريف« طارق سامل وادي مدير البنك األهلي اليمين فرع خورمكسر:
نقوم حاليًا بفتح احلسابات اجلارية وحسابات التوفري والودائع الثابتة 

وإصدار واستقبال احلواالت احمللية بني الفروع بعضها البعض

إدارة فرع خور مكسر لثالث مرات خالل فرتات متباعدة فهل الحظتم 
وخاصة للفرتة احلالية تغيرياً يف أداء البنك وازدياد عدد العمالء وهل 
خدمية  خطوط  إدخال  مت  فيما  وكذا  اخلدمات  تلك  يف  تطور  مثة 

أخرى؟ وما هي اخلدمات اليت يقدمها الفرع حاليًا؟
من  سابقًا  عليه  كان  عما  الفرع  أداء  يف  تطوراً  يوجد  طبعًا  ج3- 
يف  العليا  اإلدارة  وتوجيهات  الفرع  مع  املتعاملني  عدد  يف  زيادة  خالل 
على  املهام  بعض  ممارسة  يف  الفروع  ملدراء  الصالحيات  بعض  منح 
سبيل املثال التوسع يف منح القروض وفقًا وضوابط معينة نص عليها 
يف القرارات واللوائح املنظمة لتلك العملية. والزلنا نتطلع إىل عملية 
من  كثرياً  سيحل  والذي  البعض  بعضها  الفروع  بني  الشبكي  الربط 

األمور وسيحسن من أداء الفروع بشكل عام .
احلسابات  فتح  يف  حاليًا  يقوم  الفرع  فإن  اخلدمات  ناحية  ومن 
اجلارية وحسابات التوفري والودائع الثابتة وإصدار واستقبال احلواالت 
ومنح  الضمان  خطابات  وإصدار  البعض  بعضها  الفروع  بني  احمللية 
القروض بضمانات مالية وأيضا ضمانات املرافق. ومن ضمن نشاطاتنا 
كإدارة للفرع يف هذا اجملال فإنه ميتد إىل خارج مديرية خورمكسر 
عثمان  الشيخ  مديرية  والتعليم  الرتبية  مكتب  مع  املثال  سبيل  على 
والتنسيق معهما يف توسيع  املنصورة  العامة مديرية  األشغال  ومكتب 

نشاط الفرع فيما يتعلق مبنح القروض ملوظفيها .
س4- أخ/طارق إن موقع ومنط بناية الفرع وكما يبدو مل تشهد 
أي تغيري أو توسعة منذ زمن طويل... كمديراً للفرع ولفرتة 3 مرات 
متباعدة، ما هي وجهة نظركم حول ذلك . وهل مثة اقرتاحات تودون 
ومنظر  مستوى  من  ترفع  أن  شأنها  البنك  يف  العليا  للقيادة  تقدميها 

الفرع ومبا جيعله جاذبًا ومعرباً عن دور البنك األهلي بشكل عام .
توسعة منذ  أي  الفرع قديم ومل يشهد  أن مبنى  ج4- يف احلقيقة 
مسعة  مع  يتالءم  حديثًا  بناءاً  وبناءه  هدمه  ويستحسن  طويلة  فرتة 
مع  املستمر  تواصلنا  بأن  سراً  خنفي  وال  اليمين  األهلي  البنك  وريادة 
اإلدارة العليا قد أمثر على استجابة اإلدارة العليا ببحث املوضوع حيث 

قد أحالت املوضوع إىل اللجنة الفنية لدراسة األمر . 
ويف األخري ال يسعنا إال أن نتقدم إليكم وبقية هيئة حترير األهلي 
املصريف بالشكر اجلزيل على نزولكم وإتاحة الفرصة لنا للتعبري عما 

نطمح إليه كإدارة لفرع خورمكسر .

كما عمل يف دائرة التفتيش واملراجعة الداخلية بعد ذلك وكان 
العيدروس، كما  مندوبًا مقيمًا هلا يف فرع اإلقراض الشعيب وفرع 
عمل مشرف قسم يف دائرة االئتمان املصريف، بعدها عني مديراً لفرع 
املعال  لفرع  حماسبًا  بعدها  التواهي،  لفرع  حماسبًا  ثم  خورمكسر 
ثم حماسبًا لفرع عدن الصغرى ليعود مرة ثانية مديراً لفرع خور 
مكسر ثم عاد ثانية إىل دائرة التفتيش أو التدقيق الداخلي وعمل بها 
ملدة 5 سنوات ليستقر به املقام مؤخراً مدير لفرع خور مكسر للمرة 

الثالثة .
وتنفيذاً خلطة جملة األهلي املصريف، نلتقي مع األخ/طارق من 

خالل إجابته على االسئلة املطروحة عليه .
اليت  واخلدمات  املهام  على  االطالع  ونود  أخ/طارق  بك  نرحب 
تواجهونها  اليت  الصعوبات  هي  وما  أداءها  وكيفية  فرعكم  يؤديها 

خالل إدارتكم للفرع ومدى رضاء زبائن الفرع مبا يقدم هلم .
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مبارك الثقة
يتقدم كافة موظفي وموظفات

بأمسى آيات التهاني والتربيكات
مبناسبة تكليف

متمنيني هلم كل التوفيق والنجاح يف مهامهم العملية

األخ/حمسن سعيد الشبحي
نائبًا للمدير العام لشؤون الدوائر املساندة

األخت/أروى علي سليمان الكوريو
 نائب املدير العام لشؤون الدوائر املصرفية

بفرع  اليمين  االهلي  البنك  وموظفي  ادارة  اليوم  صباح  احتفل 
املكال بتكريم املوظفات العامالت لدى البنك تزامنًا مع اليوم العاملي 
للمراءة والذي يصادف بيوم الثامن من مارس من كل عام مبقر 

فرع البنك .
 وتأتي هذه االحتفالية اليت تقيمها ادارة البنك كاحتفاء سنوي 
االقسام  كافة  يف  البنك  موظفات  به  يقوم  اليت  املتكامل  للدور 

املختلفة بفرع البنك بساحل حضرموت .
املناسبة  بهذه  سعادته  عن  باعباد«  سعيد   « االستاذ  عرب  وقد   
املرأة  دور  فيه  نستشعر  الذي  السعيد  اليوم  هذا  مع  تتزامن  واليت 
يف كافة احلياة العامة ، واجلهود اليت تبذهلا يف النهوض بالواقع 
على مستوى االسرة والعمل ، مثمنًا دور موظفات البنك يف دورهن 
باجلهود  الوظيفي  العمل  اداء  يف  التميز  يف  واخلدمي  الريادي 
للبنك  العمالء  خلدمة  املتميز  دورهن  وكذا   ، واملخلصة  املتفانية 

برضا  حققت  واليت  مستمرة  اجنازات  متميز  بشكل  حقق  الذي 
املوظفات والعامالت  يف  ، شاكراً جهود كافة  املستفيدين  كافة 
بشكل  البنك  نشاط  ومواصلة   وجدارته  العمل  اداء  قوة  حتقيق 

مستمر يف كافة االقسام املختلفة .
 من ناحيتها اشادت األستاذة »خدجية الرباكي« ممثلة القطاع 
النسوي بالرقابة بالدور اهلام واحليوي للمراءة يف كافه اجملاالت 
اخلدماتية واالجتماعية مثمنه جهود قيادة البنك يف مساندة كافة 
املوظفني لتحقيق جناحات متتالية ، مؤكده بان املرأة هي نصف 
حياتها  كافة  ففي  اجلهود  من  املزيد  لتحقيق  وتسعى  اجملتمع 

اليومية .
لكافة  مشرف  بتكريم  البنك  قيادة  حظيت  االحتفالية  ويف   
نقابة  و  االقسام  ورؤساء  البنك  ادارة  حبضور  والعامالت  املوظفات 

املوظفني بفرعي البنك باملكال والديس .

البنك األهلي اليمين فرع املكال يكرم املوظفات العامالت
 لدى البنك تزامنًا مع اليوم العاملي للمرأة

األهلي املصريف )يناير/ مارس 2017(16
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يتقدم كافة 
موظفي وموظفات

 البنك األهلي اليمين
بأحر التعازي وخالص املواساة

لألخ/عماد فيصل حرد
)الدائرة القانونية(

بإستشهاد أخيه
عالء فيصل حرد

يف ساحة الشرف »باب املنذب«
سائلني املوىل عز وجل أن يتغمده بواسع رمحته ويلهم أهله 

وذويه الصرب والسلوان
والتعزية موصولة إىل والدته املكلومة

 فتحية عبداملنان ناجي ووالده فيصل حرد
إنا هلل وإنا إليه راجعون

عنهم
د.حممد حسني حلبوب

رئيس جملس اإلدارة
د,أمحد علي عمر بن سنكر

املدير العام

يتقدم كافة 
موظفي وموظفات

 البنك األهلي اليمين
بأحر التعازي وخالص املواساة

لألخت/فائزة عيدروس باهارون
بإستشهاد جنلها

رامي عبدالكريم حممد
يف ساحة الشرف »البقع«

سائلني املوىل عز وجل أن يتغمده بواسع رمحته ويلهم أهله 
وذويه الصرب والسلوان

والتعزية موصولة إىل والدته املكلومة
فايزة باهارون وخاله حممد باهارون

إنا هلل وإنا إليه راجعون
عنهم

د.حممد حسني حلبوب
رئيس جملس اإلدارة

د,أمحد علي عمر بن سنكر
املدير العام

البنك األهلي اليمين  يف احتفال بهيج أقيم يف ساحة فرع 
باملكال قامت جمموعة العمقي للصرافة ممثلة مبدير الفرع 
األخ/صالح القرادي بتكريم فرع البنك األهلي اليمين يف املكال 
جمموعة  ترس  بتسليمه  باعباد  األخ/سعيد  مبديره  ممثاًل 
املستمرة  التعاون  لعالقات  وعرفانًا  تعبرياً  للصرافة  العمقي 
ودور فرع البنك األهلي اليمين يف توطيد هذه العالقة املتميزة 
والفعالة يف اجملال املصريف بني اجملموعة وفرع البنك وتعزيزاً 

ألواصر التعاون الثنائي بينهما .
عن  باملكال  البنك  فرع  مدير  باعباد  األخ/سعيد  عرب  وقد 
اجملموعة  فرع  مدير  القرادي  لألخ/صالح  وتقديره  شكره 
هلذا التكريم مؤكداً أن البنك األهلي اليمين قد ظل وسيظل 

تسهيل  خالل  من  معه  املتعاملة  باملؤسسات  لعالقاته  وفيًا 
يف  أعماهلا،  تتطلبها  اليت  اخلدمات  أفضل  وتقديم  شؤونها 
إطار من االهتمام واالحرتام املتبادل واملصلحة العامة منوهًا 
وتسخري  تسهيل  يف  العمقي  جمموعة  تلعبه  الذي  بالدور 
جهودها ملا فيه مصلحة اجملتمع والعملية املصرفية على وجه 

اخلصوص.
أخوتنا  نهنئ  املصريف  األهلي  حترير  هيئة  حنن  بدورنا 
إن  والذي  التكريم  هذا  على  املكال  فرع  يف  وموظفني  قيادة 
دل على شيء فإمنا يدل على ما يقدمونه من عمل خملص 
ومرتادي  لعمالء  املعاملة  ُحسن  عن  انطباع  وخلق  ومثمر 

البنك .

جمموعة العمقي للصرافة تكرم فرع البنك األهلي اليمين يف املكال
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مل  أحدا  أن  الوارد  من 
ميالها،  عيد  يتذكر 
مل  أنها  احملتمل  ومن 
حتصل على هدية يف هذه 
املناسبة، لكن من املؤكد 
هذه  حالف  قد  احلظ  أن 
عثرت  األملانية.  السيدة 
مبلغ  على  أملانية  سيدة 
عيد  يوم  كبري  مالي 
ميالدها، لكن كيف تصرفت السيدة بهذه اهلدية غري املتوقعة؟ حبسب 
موقع )دويتش فيله( فإن السيدة عثرت على حقيبة يد بداخلها أكثر 
14600 يورو. وحدث ذلك داخل حمطة مرتو األنفاق مبدينة ميونيخ  من 
عاصمة والية بافاريا. ثم بعد عثورها على احلقيبة توجهت السيدة إىل 
شرطة املدينة وسلمتها املبلغ املالي الذي كان بداخلها. ووفًقا ملعلومات 
فإن   )2017 أذار  1 مارس/  )األربعاء  اليوم  الشرطة االحتادية  صادرة عن 
أحد  على  احلقيبة  وجود  اكتشفت  عامًا   39 العمر  من  البالغة  السيدة 
مقاعد املسافرين داخل حمطة املرتو أمس )الثالثاء 28 فرباير/ شباط(، 
ميونيخ  مدينة  شرطة  ومتكنت  ميالدها.  عيد  صادف  الذي  اليوم  وهو 
احلقيبة.  منه  ضاعت  الذي  الشخص  هوية  حتديد  من  البالد  جنوب 
وضع  يف  يومها  ترغب  وكانت  عامًا.   40 العمر  من  تبلغ  امرأة  وكانت 
املبلغ - الذي هو عبارة عن أرباح أحد املطاعم - يف أحد البنوك باملدينة 

عثرت على حقيبة بها 14600 يورو يوم عيد 
ميالدها ماذا فعلت بها

تغريدة  خالل  من  الشهري  املعلومات  مسرب  بالس  إيفان  كشف 
للهاتف  الرمسية  الصورة  عن  تويرت  على   evleaks@ حسابه  على 

جاالكسي إس8.
الرمسي  للهاتف  تعود  نشرها  اليت  الصورة  أن  بالس  ويقول 
مارس  شهر  من  الـ29  يف  عنه  اإلعالن  سيتم  بالذي  إس8  جاالسكي 

اجلاري، لكن مل يتأكد إذا كانت للهاتف إس8 او إس8 بلس.
منحنية  بشاشة  اجلديد  اهلاتف  يبدو 
اجلوانب وحبواف أقل، كما يظهر يف األعلى 
الكامريا  إىل  باإلضافة  العني  بصمة  ماسح 
ومفتاح  بالصوت  التحكم  ومفاتيح  االمامية 

تشغيل اهلاتف على اجلوانب.

 P1 نوكيا تعلن قريبًا عن اهلاتف
منافس جاالكس إس8 وآيفون8

عن  الروسي  “وركيت”  موقع  كشف 
هاتفها  عن  نوكيا  إعالن  تؤكد  معلومات 
مؤمتر  يف  مشاركتها  خالل   P1 األداء  عالي 

اجلوال العاملي يف برشلونة الشهر املقبل.

تسريب بالصورة للهاتف جاالكسي إس8

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

البنك  أبواب  لكن 
كانت مغلقة يومها 
االحتفاالت  بسبب 
فقررت  بالكرنفال، 
البيت  إىل  املال  أخذ 
حمطة  يف  فنسيته 

مرتو األنفاق.

رزق زميلنا األخ/أياد عبداجلبار شطارة 
مبولودته األوىل واليت أمساها )إليانا(
وبهذه املناسبة يتقدم كافة موظفي 

وموظفات البنك األهلي اليمين بأمجل 
التهاني راجني املوىل عز وجل أن جيعلها 
قرة أعني والديها والتهنئة موصولة إىل 

اجلدة أسوان مصطفى الطيب
 واجلد عبداجلبار شطارة
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أفقيًا      1      2      3       4      5       6      7      8      9     10
1- من ميارس مهنة إنسانية - عفريت

2- بني - زهر عطري
3- عمله - حروف مكررة - حرف ندبه

4- أحرره - خلق أو ناس
5- للسؤال - حروف مكررة
6- حشرات صغرية - جواب

7- ذو معدن نقي - أبعثه
8- ِخْدع - مراسيم أو أوامر

9- فر - أرى )مبعثرة(
10- يرجعه - ينظر

عموديًا
1-منطقة جنوبية

2- سهل - ضد طويل
3- يتمكن منه - يستجيب

4- نّقص )مبعثرة(
5- حيوان ذكي

6- ثروة - مراضاة أو مسايرة
7- الدين احلق - وجهة نظر

8- عرب )م( - من أشكال اإلبداع )م(
9- اسم جملموعة مؤلفات لكاتب أو أديب - حرف نفي

10- رقد - عاد إىل جادة الصواب .
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حل العدد السابق

إعداد: أبو سامر

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

ahli.masrafi@nbyemen.com

أو عرب أرقام التلفون  : 257454-02/ الفاكس : 256237
على أن توجه مجيع املراسالت باسم رئيس التحرير

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 اإلكرتوني اخلاص باجمللة
ahli/masrafi@nbyemen.com 
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مجيع املراسالت ترسل باسم رئيس التحرير - اآلراء واملقاالت بتوقيع أصحابها ال تعرب بالضرورة عن وجهة نظر البنك األهلي اليمين 

اإلشراف العام
د. أمحد علي عمر بن سنكر

املدير العام

 علي منصور ماطر
عمر عبدالرمحن عبداجلبار

عباس الصائغ
والء وديع ثابت

وليد حممد سيف

رئـيـس التحــريـر:

مــديـر التـحـريـر:

سكرتري التحرير:

اإلشــراف الــفــين:

اإلخـــراج الــفــين : ahli.masrafi@nbyemen.com


