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كلمة العدد

بقلم /رئيس التحرير

البنك الذي ال تلني له قناة واملتميز يف أداءه

على مر السنني املاضية ومرور العام التاسع واألربعون
على انطالقته وهو يسري من جناح إىل آخر مطوراً وجمسداً
ثوابته األساسية املتمثلة يف اخلربة والثقة عن جدارة قل
نظريها  ،وذلك وفقاً وتصنيفات املؤسسة الدولية للتصنيفات
االئتمانية  Capital intelligenceوالذي كان آخرها ما أصدرته
العام 2014م من أنه البنك األفضل أدا ًء وقوة يف اليمن برغم
الظروف املالية واالقتصادية السائدة .
لقد جتسدت هذه احلقيقة يف موقف البنك وأداءه يف
ظل الظروف السائدة آنذاك واليت تراجعت فيها بنوكاً كانت
تدعي الريادة واألفضلية يف األداء ،وأبى البنك األهلي ويف ظل
قيادته و كوادره وثباتهم إال مواجهة تلك األوضاع وان يؤدي
البنك دوره يف احلفاظ على أموال مؤسسات الدولة ورفدها فيما
حتتاجه من سيوله وتأمني كافة رواتب موظفي تلك املؤسسات
وقطاعاتها املختلفة مبا يف ذلك رواتب املتقاعدين وموظفي
البنك بكل فروعه املختلفة ويف كافة احملافظات من خالل
مقدرة موظفيه وكوادره الفذة .
لذا فال غرابة أن نشهد نضوج ومقدرة كوادره واستعدادها
لبذل املزيد واملزيد من العطاء والتفوق يف أداء مهامها وحرصها

على مصاحل البنك ومصاحل عمالءه املتعاملني معه  ،يف ظل
قيادته الرشيدة وهذا ماملسناه على الواقع والذي متثل بتكريم
إحدى كادرات البنك بتلك الصورة املتميزة وتفاعل قيادته
مع هذا احلدث املميز والذي شاركت فيه كثري من الشخصيات
الرمسية و الشعبية ووزراء الدولة ( وزير االتصاالت ونائب وزير
املالية ووكالء وخرباء دوليني من البنك املركزي ورئيس الغرفة
التجارية والصناعية حملافظة عدن ) متفقني مجيعهم على ريادة
وثبات البنك األهلي اليمين ومتيزه ليس فقط يف ريادة العمل
املصريف بل أيضاً يف صناعة العقول وتنمية وتطوير القدرات
والكفاءات ملوظفيه واليت ستصبح مقياساً يقاس به مدى اإلخالص
والتفاني والقدرة على األداء املتميز لكل موظف وموظفة .
ليبقى البنك األهلي اليمين ملهماً لكل من أراد أن جيد
ويتعلم

يف لقاء مجع رئيس جملس إدارة البنك األهلي والوفد املرافق له مبحافظ حضرموت

البحسني:نثني على الدور الكبري الذي لعبه البنك يف خدمة أبناء احملافظة والقطاعات احلكومية واخلاصة

املكال «األهلي املصريف» متابعات :
التقى رئيس جملس إدارة البنك األهلي اليمين الدكتور/
حممد حسني حلبوب والوفد املرافق له حمافظ حمافظة
حضرموت قائد املنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج
ساملني البحسين يف مكتبه وتطرق اللقاء إىل مناقشة مجلة من
القضايا املالية املتعلقة بإجراءات التوريد وتصفية املديونيات
وتعزيز السيولة وآليات مساهمة البنك يف تقديم خدمات مالية
ومصرفية للمحافظة خالل هذه املرحلة
ويف كلمة حملافظ حمافظه حضرموت ،فرج ساملني

البحسين شكر قيادة البنك األهلي اليمين للجهود الكبرية اليت
يبذهلا البنك األهلي خالل الفرتة املاضية مثنياً على الدور الكبري
الذي لعبه يف خدمة أبناء احملافظة والقطاعات احلكومية واخلاصة.
حضر اللقاء نائب املدير العام للبنك األهلي األستاذ/
حمسن سعيد الشبحي والقائم بأعمال مدير البنك األهلي
اليمين فرع املكال حاج باخماله واملستشار القانوني مدير الدائرة
القانونية األخ /وليد شاذلي ورئيس النقابة العمالية بالبنك
األخ /فيصل سودي وعدد من املسئولني بإدارة البنك األهلي
وفرعه باملكال .
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البنك األهلي اليمني يكرم أبرز

إعداد  /رئيس التحرير ووالء وديع ثابت/تصور ميادة حممد

اقام البنك األهلي اليمين يف صباح يوم اخلميس املوافق الثامن من مارس
وتزامنا مع عيد املرأة العاملي مبكتب رئيس جملس اإلدارة حفال تكرميياً
برعاية وزير املالية االستاذ /امحد عبيد الفضلي ،وجملس إدارة البنك
األهلي لألستاذة /عزيزة ناصر اخلضر ناصر  -رئيسة قسم االعتمادات
والضمانات بفرع امللكة أروى لتفانيها وإخالصها يف عملها وحتمل مسؤولية
القسم بكل جدارة واقتدار وحتقيق مكاسب واجنازات كبرية للبنك.
و جاء هذا التكريم يف ضؤ التكريم الذي حضيت به من قبل اهليئة
العامة للطريان املدني واألرصاد اجلوي والذي أقيم هلا يف وقت سابق مبكتب
الدكتور /امحد علي عمر بن سنكر  -املدير العام ومنحها شهادة تقديرية
للدور الذي قامت به يف تقديم النصح والتوجيه فيما يتعلق ببنود وشروط
االعتماد املستندي املقدم منهم إىل الشركة املوردة عن طريق البنك
األهلي اليمين والذي مبوجبه مت جتنب ما قد تواجهه اهليئة من عراقيل
مستقبلية لوال حرصها ومتابعتها واإلشارة عليهم بتعديل بعض األسس
اليت فتح االعتماد يف ضؤها وضرورة مالئمتها مع شروط وقواعد االسترياد
والتصدير اليت نصت عليها قوانني وأنظمة الغرفة التجارية العاملية فيما
خيص تنظيم عمليات االسترياد والتصدير بني خمتلف دول العامل .
وقد حضر احلفل إىل جانب إدارة وقيادة البنك األهلي اليمين وموظفيه
كل من معالي وزير االتصاالت وتقنية املعلومات املهندس /لطفي باشريف
ومعـالي نائب وزير املالية الدكتور /منصور أمحد البطاني و األستاذ/
ابوبكر سامل باعبيد – رئيس الغرفة التجارية مبحافظه عدن ووكيل
حمافظ البنك املركزي للعالقات اخلارجية الدكتور  /خالد حممد
العبادي و وكيل حمافظ البنك املركزي للرقابة والتفتيش األستاذ/
حسني احملضار  ،مديرة مكتب التخطيط بعدن األخت  /انتصار سعيد مرشد
عضو جملس إدارة البنك واخلبري املصريف الدولي املنتدب للبنك املركزي
الدكتور /حممد مصطفى وبعض مراسلي الصحف احمللية وكذا أفراد
أسرة احملتفى بها ولفيف من زمالءها وزميالتها يف العمل .

د.حلبوب :هذا التكريم يعد ايضا تكرميا جلميع املوظفني يف البنك
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أوضح رئيس جملس اإلدارة الدكتور  /حممد حسني حلبوب ان تكريم
عزيزة اخلضر هو مقابل أخالصها وتفانيها يف العمل منذ ( )31عاما فضال
عن االعمال الكبرية اليت قامت باجنازها يف هذا العام االمر الذي حتم علينا ان
نكرم هذه الشخصية النسائية العظيمة األستاذة /عزيزة اخلضر موضحاً يف
سياق حدثية بان هذا التكريم يعد ايضا تكرميا جلميع املوظفني يف البنك ممن
عملوا جبدية وسعوا الن يكون هذا العام هو أعلى االعوام يف االرباح ويف املقابل
حنن عملنا على رفع راس مال البنك هذا العام من  10مليار ريال اىل  20مليار

لية وجملس إدارة البنك

موظفة لدورها املتفاني يف العمل

ريال ميين  ،ونأمل من املوظفني يف البنك االستمرار بهذا احلماس والتفاني
واجلهد يف االعوام املقبلة واليت ستكون افضل من العام املاضي باذن اهلل تعاىل .

د.سنكر :اجلميع يؤيدون هذا التكريم

كما أوضح الدكتور /امحد علي عمر بن سنكر  -املدير العام يف
كلمته أن فكرة تكريم األستاذة /عزيزة اخلضر جاءت بدعوة من جملس
ادارة البنك االهلي موكداً بان اجلميع يؤيدون هذا التكريم لدورها املتفاني
واملخلص يف عملها املتكامل األطر .
هذا وقد اعلن رئيس جملس ادارة البنك االهلي باسم جملس اإلدارة
واللجنة اإلدارية مبنح األستاذة /عزيزة اخلضر راتب شهرين متتالني وجهاز
حاسوب شخصي (الب توب) والسعي النصافها براتبها ودرجتها الوظيفية
بناء على قرار جلنة املتظلمني اليت شكلت مؤخراً مؤكداً جلميع املوظفني
املخلصني بانه سيتم تكرميهم مجيعا وستسري االدارة العليا على هذا املنوال
ولن تعود اىل اخللف وان االدارة التنفيذية تعمل بكل جهد العطاء ثالث
عالوت لكل متقاعد يف البنك وبان هذا احلفل يعترب نواة الحتفاالت تكرمييه
قادمه من قبل ادارة البنك لكل موظف او موظفة ادى عمله بكل اخالص
وتفان وبان العمل جبد هو املقياس احلقيقي لإلدارة التنفيذية واليت من
ٍ
خالله ستنظر اىل ما يقدمه أي موظف من اخالص وتفاني يف عمله .

عزيزة :مراحل اإلعداد إلقامة هذا احلفل وما ختللته من
مكافآت جمزية وعظيمة يعد حبد ذاته تكرميا كبريا

وقد كان لألهلي املصريف لقاء قصرياً مع احملتفى بها األستاذة /عزيزة
اخلضر وسؤاهلا حول انطباعها بهذا التكريم البهيج :حيث عربت عن شكرها
وامتنانها للجهد الذي بذلته إدارة البنك األهلي وأعضاء جملس اإلدارة
ومنظمو حفل التكريم والضيوف الكرام الذين شرفوا هذا احلفل
وقالت « مبجرد التمعن يف التفاصيل الصغرية اليت سبقت مراحل
اإلعداد إلقامة هذا احلفل وما ختللته من مكافآت جمزية وعظيمة يعد
حبد ذاته تكرميا كبري وحافزاً لنا لبذل املزيد من اجلهد املضاعف يف العمل ،
وكم هو مجيل أن يتم تكرميي بيوم عيد املرأة (الثامن من مارس) مؤكده
بأن االنضباط يف العمل واحرتام القوانني وتنفيذ ما يطلب من املوظف بدقة
وأتقان يعد من أولويات صفات املوظف لتأدية واجبه بشكل صحيح ولريقى
إىل مستوى املوظف املثالي  ،مع ضرورة أن يقابل هذه اجلهد باحلوافز
التشجيعية وما إىل ذلك لرفع روح التحفيز واإلبداع والتفاني بتأدية العمل،
مشرية إىل أن من أهم مميزات املوظف الناجح هو حسن التعامل والتحلي
بروح الفريق الواحد واإلبداع والتفاني يف العمل على الوجه املطلوب والعمل
بتناغم مع املوظفني كافة وتأدية الواجبات بأمانه وإخالص فكلنا جنود
الزدهار البنك األهلي اليمين ولرفع مكانته وخلدمه وطننا احلبيب .
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انطباعات كبار ضيوف احلفل الذين عربوا عن إعتزازهم وتقديرهم لدور البنك االهلي

قام رئيس التحرير باستطالع مباشر حول انطباعات كبار
ضيوف احلفل حول هذه الفعالية واليت صادفت اليوم العاملي للمرأة
من جانبه اوضح رئيس جملس ادارة الغرفه التجارية بعدن
الثامن من مارس والذين عربوا عن إعتزازهم وتقديرهم لدور البنك
االهلي اليمين ومقدرة وكفاءة كوادره العامله وذلك على النحو االستاذ /ابوبكر سامل باعبيد  :ان فعالية
تكريم املتميزات من املوظفات من قبل
التالي :
جملس إدارة البنك األهلي بالتزامن مع
املهندس/باشريف :متمنني لالستاذة عزيزة وللبنك كل التقدم والتطور واالزدهار املناسبه السنوية اخلاصة باملراة امنا يدل
املهندس /لطفي باشريف  -وزير االتصاالت وتقنية املعلومات على حرص واهتمام البنك األهلي بكوادره
عرب عن اعجابه مبا امساها بالبادرة الطيبه املتمثلة بتكريم العاملني من النساء والرجال متمنيا للكادر النسائي
املتميزين يف البنك وعلى راسهم االستاذة /مزيداً من النجاح  ،وان يكون هلن دور فاعل
عزيزة اخلضر لدورها واخالصها يف عملها يف كل مرافق الدولة وباالخص القطاع
وحرصها على مصاحل عمالء البنك الكرام اخلاص كالبنوك واملصانع واملرافق
وتعزيز ريادة البنك يف اجملال املصريف التجارية وغريها .
مراعيه يف ذلك املصلحه املشرتكة للبنك
معربا عن سعادته باملشاركة يف حفل تكريم االستاذة /عزيزة
وكذا زبائنه ومبا يعكس خربة البنك االهلي اخلضر وهي تستحق هذا التكريم البهيج لدورها الفاعل يف تادية
فيما يقدمه من خدمات جلميع شرائح واجبها العملي مراعية يف ذلك املصلحه املشرتكه بني البنك وعمالءه
اجملتمع بكل قطاعاته احلكومية واخلاصة من جهه وتقديرها للمسؤلية املناطه بها من جهه اخرى.فهذا ماعودنا
والشركات واالفراد  ،متمنني لالستاذة عليه البنك االهلي اليمين وادارته الفذه يف االهتمام بتنمية كوادره
عزيزة وللبنك االهلي اليمين كل التقدم واعدادهم االعداد الصحيح للنهوض مبستواهم ومبا حيافظ على
والتطور واالزدهار كما نهنئ املرأة اليمنية أينما وجدت بيومها ريادة هذا الصرح املالي كما عهدناه دوما واذ اهنئ البنك االهلي
العاملي ونعترب بان هذه احلفل التكرميي اليت حضيت به احملتفى بها اليمين ممث ً
ال بقيادته وكوادرة وموظفيه بهذا االجناز الكبري فاني
هو مبثابة تكرمياً لكل امراة ميينه يف بلدنا بشكل عام متمنيا للبنك يف ذات الوقت اهين احملتفى بها االخت /عزيزة اخلضر بهذا التكريم
االهلي اليمين التقدم واالزدهار والتطور لعمله املصريف ومواكبة الذي تستحقه جبدارة.
التحديث يف العمل املصريف واخلدمات االلكرتونية.

االستاذ/باعبيد :أهني االخت عزيزة بهذا التكريم الذي تستحقه جبدارة

د.البطاني :تعزيز مكانة ودور البنك يف الوسط التجاري واملصريف

من جهته عرب د .منصور امحد البطاني  -نائب وزير املالية عضو
جملس ادارة البنك االهلي اليمين عن
سعادته يف ان يشارك البنك االهلي اليمين
وقيادته وموظفيه بهذه املناسبة التكرميية
ألحدى موظفات وكوادر البنك األستاذة/
عزيزة اخلضر ملا تقوم به من دور فعال
يف جمال عملها مراعية يف ذلك املصلحه
املشرتكه للبنك االهلي اليمين وعمالءه
ومبا يعزز مكانه ودور البنك يف الوسط
التجاري واملصريف معرباً عن تهانيه
ومباركته للمحتفى بها الذي صادف تكرميها اليوم العاملي للمرأة
متمنياً هلا وللبنك األهلي اليمين وقيادته وموظفيه دوام التقدم
والعمل الدوؤب .

د.العبادي :تقديرنا لقيادة البنك وعملها الدؤوب يف إعداد وتهيئه كوادره

كما عرب األخ الدكتور  /خالد حممد العبادي  -وكيل حمافظ
البنك املركزي اليمين للعالقات اخلارجيه
شكره وتقديره لدعوته للمشاركة يف هذا
احلفل التكرميي ألحدى كوادر البنك
األهلي األستاذة /عزيزة اخلضر  -رئيسه
قسم االعتمادات والضمانات معرباً عن
سعادته ان يصادف هذه اليوم ( 8مارس
يوم املرة العاملي) والذي جيسد دور املراة
اليمنية يف املشاركة االجيابية يف كل
جماالت العمل والتنمية يف وطننا احلبيب .
كما اعرب عن تقديره لقيادة البنك األهلي
اليمين وعملها الدوؤب يف أعداد وتهيئه كوادره العاملة ومبا يفيد يف
تطوير العملية املصرفية برمتها .
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السرية الذاتية

االسم :عزيزة ناصر اخلضر ناصر
تاريخ امليالد1961/5/13 :م
تاريخ االلتحاق بالعمل يف
البنك :بداية العام 1990م
اخلربة السابقة  :عملت
يف الغرفة التجارية
والصناعية من الفرتة
1986/7/1وحتى نهاية العام
1989م
املؤهل الدراسي  :دبلوم
()Boonkeeping
أهم الوظائف اليت شغلتها :
* مشرفة قسم الكمبيوتر
(2003-1990م)
* مشرفة قسم االعتمادات 2005-2004( :م)
* رئيس قسم احلوالت والشيكات 2005/11/12
* القيام بأعمال حماسبه فرع أروى خالل الفرتة  /30 :أكتوبر/
2010م
* رئيس قسم االعتمادات والضمانات 2006( :م -وحتى االن 2018
الدورات املصرفية اليت التحقت بها :
* دورات داخلية يف جمال الكمبيوتر  -االعتمادات والضمانات
الدورات اخلارجية املشاركة فيها :
* دورة خارجية يف أملانيا 2007م يف ()COMMERZE BANK,FRANKFURT
وكانت الوحيدة املشاركة فيها من اجلمهورية اليمنية
* دورة مصرفية يف لبنان -بريوت يف جمال (اعتمادات قابل
للتحويل) يف العام  2014م TRANSFERABL L/C

يف لقاءه مسؤولي شركة ( )ICSFSو شركة ديلويت آند توش للوقوف على سري خطة التدريب ومراحلها
د.سنكر:ارتياح ملا يبذله فريق املتدربني واستيعابهم للربامج
التي مت تنفيذها يف مراحل سابقة واملرحلة احلالية

مدير عام البنك األهلي د .أمحد بن سنكر أثناء زيارته ألحد البنوك الرتكية مدير عام البنك األهلي د .أمحد بن سنكر مع فريق العمل املتدرب يف األردن

«األهلي املصريف» متابعات
يف زيارة عمل ناجحة قام بها األخ /د .امحد علي عمر بن سنكر
املدير العام للبنك األهلي اليمين زار خالهلا اجلمهورية الرتكية
حيث التقى قيادات عدداً من البنوك الرتكية املراسلة ضمن إطار
العالقات املصرفية معها وسبل تطويرها  .وكذا متثيل البنك
األهلي أمام اجلهات ذات العالقة ومبا خيدم املصلحة املشرتكة
بينهم وبني البنك األهلي اليمين.
وعلى صعيد آخر قام الدكتور  /امحد علي عمر بن سنكر
(املدير العام) بزيارة لفريق البنك األهلي اليمين املتواجد يف األردن
بغرض التدريب على النظام البنكي احلديث واالطالع على سري
خطه العمل يف املرحلة الراهنة.
كما التقى مسؤولي شركة ( )ICSFSو شركة ديلويت آند توش

للوقوف على سري خطة التدريب ومراحلها وفقا للخطة املزمنة
موكداً أن الشركتني قد أطلعت املشرف العام للمشروع (مشروع
التطوير والتحديث) مبا قد مت إجنازه ومت جتاوز الكثري من
املالحظات اليت طرحت معربني عن ارتياحهم ملا يبذله فريق
املتدربني واستيعابهم للربامج اليت مت تنفيذها يف مراحل سابقة،
وكذا يف املرحلة احلالية .
هذا ويف اجتماعه بفريق العمل التابع للبنك واملتواجد يف األردن
حثهم على بذل املزيد من اجلهد واملثابرة إلجناح املشروع باعتباره
هدفاً اسرتاتيجياً للبنك جيب تنفيذه وفقاً وخطه قيادة البنك .
وقد قام األخ /د .امحد علي عمر بن سنكر بتوقيع ملحق عقد
التفاقية توريد أجهزة أضافية مع شركة األوائل وذلك امتداداً
للعقد األساسي املربم معها سابقاً.

البنك األهلي اليمني واهليئة اليمنية الكويتية يربمان عقد
إتفاق لتبادل املنافع وتسهيل العملية املصرفية بينهما

إعداد  /رئيس التحرير/تصوير  :والء وديع ثابت
اجملتمع املدني وتساهم يف أعمال التنمية اجملتمعية
ال باألخ /د .حممد حسني وتقديم املساعدات اإلنسانية واملعونات اخلريية للمحتاجني
وقع البنك األهلي اليمين ممث ً
حلبوب  -رئيس جملس اإلدارة واهليئة اليمنية الكويتية فقد جاء هـذا االتفاق لتسهيل أعماهلا وتنظيم العالقات
املصـرفية بينهـا مـن جهـة وبني البنـك األهـلي اليمين مـن
ممثلة برئيسها األخ /توفيق حممد حسني البعبعي
ومبا أن اهليئة اليمنية الكويتية تعترب إحدى منظمات جهة أخـرى.
األهلي املصريف (يناير /مارس )2018
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جملس اإلدارة يعقد اجتماعه الدوري لسنه 2018م

واخلصوم رقم ( )10لعام 2018م اخلاصة باملوازنة التقديرية للبنك
عدن «األهلي املصريف» خاص :
عقد جملس اإلدارة للبنك األهلي اليمين اجتماعه الدوري الثاني للعام املالي 2018م وكذا األهداف املتوقعة يف املوازنة التقديرية
لسنه 2018م يف التاسع من فرباير 2018م  ،حيث أصدر قرار رقم ( )20للبنك األهلي اإلسالمي لعام 2018م واملوازنة متوسطة املدى لألعوام
لسنه 2018م والقاضي مبوافقة اجمللس على توصية جلنة االصوال 2020 -2018م وفقاً للمؤشرات واألسس املرفوعة من اللجنة .

حفالت مدير عام البنك يشيد بالعالقات األخوية والتعاضد األخوي
توديع
ً
واستقبال راجيا أن يسود هذا التقليد كافة فروع البنك ودوائر اإلدارة العامة

تغطية وتصوير  :املشرفة الفنية

يف أجواء ختللتها املشاعر األخوية الفياضة أقام كل من موظفي
وموظفات فرع التواهي حف ً
ال توديعياً لألخت /انتصار حسن علي
مدير الفرع واليت مت تعنينها مديراً لدائرة املوارد البشرية يف اإلدارة
العامة ويف ذات احلفل مت استقبال األخ /حمسن حسن صاحل والذي
عني مديراً لفرع التواهي خلفاً لألخت انتصار .
وعلى صعيد أخر ويف جو غمرته العواطف اجلياشة أقام موظفي
وموظفات دائرة املوارد البشرية حفال توديعيا لألخ /جمدي عبداهلل
عبدن  -رئيس قسم املوارد البشرية سابقاً والذي مت تعينه مديراً

ملركز التدريب والتأهيل املصريف خلفاً ملديره السابق األخ/عمر
عبدالرمحن  .حضر احلفل األخ /د .امحد عمر علي بنم سنكر -
املدير العام واألخ /حمسن الشبحي نائب املدير العام لشؤون الدوائر
املساندة األخ  /رضوان إمام مدير الشؤون اإلدارية
حيث أشاد الدكتور  /امحد سنكر بالعالقات األخوية والعواطف
اليت سادت احلفل ومنوهاً بالتعاضد األخوي راجياً أن يسود هذا
التقليد كافة فروع البنك ودوائر اإلدارة العامة ومبا يضفي على
عالقة الزمالة طابعاً أخالقياً مميزاً بني كافة موظفي وموظفات
البنك األهلي اليمين.

ملسة وفاء ..

يف جو بهيج ويف يوم من أيام الوفاء واملودة اليت اعتاد عليه موظفي
وموظفات البنك األهلي اليمين على إرساء وإشاعة أجواء الوفاء واملودة
لزمالء وزميالت العمل احملالون للتقاعد أقامت نقابه البنك األهلي بفرع
املكال (حي أكتوبر) ومبشاركة مدير الفرع األخ /صالح السعدي ومجيع
موظفي الفرع وحماسب الفرع األخ /سامل حقيص حف ً
ال توديعيا لألخت
 /نور العني الشرماني – اليت شغلت وظيفة رئيس قسم االعتمادات
والضمانات يف فرع املكال ثم شغلت رئيس قسم احلواالت اخلارجية فرع
(حي أكتوبر)  ،اتسم بالوفاء واملودة لزميلتهم اليت أحيلت للتقاعد بعد
خدمه مليئة بالعمل بالعطاء املتميز .
وخالل احلفل ألقى مدير الفرع صالح السعدي كلمة أشاد فيها
جبهود األخت /نورالعني الشرماني وتفانيها وحبها للعمل طوال سنوات
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خدمتها يف مرفقنا العتيد البنك األهلي اليمين سواء يف فرع املكال أو فرع
حي أكتوبر منوها بان هذا احلفل البسيط هو عرفانا وامتناناً وحمبه من
طاقم وموظفي فرع حي أكتوبر بكل أقسامه ورئيس نقابه فرع املكال
األخ /حممد عمر العمودي الذي أشرف على أقامة وتنظيم هذا احلفل .

رئيس جملس إدارة البنك األهلي والوفد املرافق له
يطمئنون على صحة مدير فرع البنك باملكال

املكال «األهلي املصريف» خاص :
زار د .حممد حسني حلبوب ،رئيس جملس إدارة البنك األهلي اليمين والوفد
املرافق له زميلنا األخ /سعيد باعباد  ،مدير فرع املكال يف منزله وذلك لالطمئنان
على صحته بعد إجراءه عملية القلب املفتوح اليت كللت بالنجاح.
من جانبه مثن األخ سعيد باعباد ،مدير فرع املكال الزيارة الشخصية لرئيس
جملس اإلدارة د .حممد حسني حلبوب والوفد املرافق له إىل املكال وذلك لالطمئنان
على صحته وتهنئته بنجاح العملية .

عمر عبد الرمحن يسعد بزيارة
األهلي املصريف وموظفني الشؤون اإلدارية

متابعة «األهلي املصريف» /تصوير  :والء وديع ثابت

يف لفته وفاء ومودة من هيئة حترير األهلي املصريف قامت األخت /والء وديع ثابت ،
املشرفة الفنية نيابة عن األخ  /رئيس التحرير بسبب وعكه صحية أملت به وتعذره حضوره ،
وطاقم عمل موظفي دائرة الشؤون اإلدارية وحرصا منهم على ترسيخ ومتثني روابط األخوة
بني كافة الزمالء والزميالت من موظفي البنك األهلي مت النزول يف زيارة تعاضد لألستاذ/
عمرعبدالرمحن  -مستشار رئيس جملس اإلدارة (مدير التحرير األهلي املصريف) يف منزله
لالطمئنان على حالته وما أل إليه وضعه الصحي املفاجئ ولقد ملسنا ارتياحاً يف نفسه لزيارة
زمالء العمل خاصة انه كان مبعيتنا األخ /رضوان امام مدير الشؤون اإلدارية وموظفيه
وجمموعه من موظفي القسم املالي مبعية األخت /سلوى قباطي  -مديرة القسم املالي وطاقم
عملها .
ولقد كانت سعادتنا بالغة عندما وجدنا األستاذ  /عمر عبدالرمحن (أبا منري) مبعنويات
عالية بشوشاً كعادته حيدوه األمل يف انه سيتغلب على معاناته بإرادة اهلل سبحانه وتعاىل.
كما عرب عن شكره الهتمام اإلدارة العليا يف البنك مقدرا إتصال رئيس جملس اإلدارة
لالطمئنان على صحته .
مما جيدر ذكره بان إجراءات معامالت سفر األستاذ /عمر إىل اخلارج هي يف مراحلها
األخرية من قبل اإلدارة العليا للبنك.
بدورنا يف األهلي املصريف نتمنى لألستاذ /عمر عبد الرمحن دوام الصحة والعافية والشفاء
العاجل إن شاء اهلل شاكرين لدائرة الشؤون اإلدارية ممثله مبديرها األخ /رضوان إمام لتسهيل
مهمتنا وتوفري وسيله موصالت وكل ما يلزم إلمتام مهمتنا .

www.nbyemen.com
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نظراً ملا متثله دائرة احلسابات املركزية من ثقل يف إدارة
العملية االستثمارية للبنك داخليا إىل جانب كثري من األعمال
املرتبطة باملراسلني يف اخلارج أرتاينا يف األهلي املصريف أن
نقوم بتسليط الضؤ والتعريف بأهمية الدور الذي تضطلع
به هذه الدائرة ممثلة مبديرتها وطاقم العمل فيها وقد كان
لنا هذا اللقاء مع األخت /مديرة الدائرة – فضاء سرور واليت
بدورها رحبت بنا وأعطتنا فكرة واضحة عما تضطلع به
دائرة احلسابات املركزية من خالل أقسامها املختلفة واملهام
احملورية لتلك األقسام أكان داخلياً أو خارجياً.

حاورهم  :رئيس التحرير
تصوير  :املشرفة الفنية
ويف شرح موجز أفادت بان الدائرة تقوم من خالل أقسامها اخلمسة
مبهام تتحدد مبا يلي وذلك حتت إشرافها وتوجيهاتها كمديرة
للدائرة :
 -1متابعة بيع وشراء العمالت األجنبية سواء فيما يتعلق بتغطية
حسابات البنك لدى البنوك اخلارجية السيما تلك اليت تربطنا بها
عالقات وخطوط إئتمانية لتغطية فتح االعتمادات املستندية  ،أو

تلك احلواالت املسحوبة لصاحل آخرين يف اخلارج  .أضافه على أقامة
عالقات مع بنوك مراسلة يف الدول العربية منها اململكة العربية
السعودية ودوله األمارات العربية املتحدة ودول أخرى يف املنطقة منها
اجلمهورية الرتكية فيما يتعلق بعملة الدوالر واليورو.
كما أن معامالتنا بالعمالت األخرى مازالت مستمرة وعلى
وجه اخلصوص عملة اجلنية اإلسرتليين فأننا نتعامل مع البنوك
الربيطانية يف تغذية حساباتنا فيما يتعلق بشيكات متقاعدي التاج
الربيطاني واليت يتم قيد قيمتها يف حساباتنا لديهم مقابل قيامنا
بدفعها للمتقاعدين من اللذين ختصهم تلك املعاشات حملياً.
 -2متابعة الفروع بااللتزام بسقوف العمالت األجنبية احملددة هلم
بيعاً أو شرا ًء وإتباع التعليمات اخلاصة الصادرة عن اإلدارة العليا عرب
دائرة احلسابات املركزية .
 -3اإلشراف ومتابعة عمليات االستثمار يف اخلارج وكدا داخلياً
وإجراء التسويات بني معامالت فروع البنك املختلفة على مستوى
احملافظات اليت توجد فيها فروعنا  ،وكذا تسويات حساباتها عرب قسم
البنك املركزي يف الدائرة بينها وبني فروع البنوك التجارية األخرى .
وها حنن نتوجه إىل رؤساء األقسام لالطالع على مهام وأعمال
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استطالع األهلي املصريف  ..لعمل

مديرة الدائرة :اإلشراف ومتابعة

األجنبية وتسوية معامالت

موظفي وموظفات أقسامهن
قسم البنك املركزي
من خالل لقاءنا برئيسة قسم البنك املركزي األخت  /نائله
طرموم قدمت لنا فكرة عن عمل القسم حيث يقوم القسم يف نهاية
اليوم باستالم كافة شيكات املقاصة املسحوبة على فروع بنوك جتارية
أخرى من خمتلف فروع البنك لصاحل عمالء الفروع مرفقة بكشوفات
تبني أرقامها ومبالغها والبنوك التجارية املسحوبة عليها .
و يتم إرساهلا يف صباح اليوم التالي عرب مندوب املقاصة األساسي
حلضور اجللسة األوىل لغرفة املقاصة يف البنك املركزي اليمين و يتم
تبادل مندوبي البنوك العاملة يف احملافظة الشيكات اخلاصة بينهم
ومن ثم يتم حضور اجللسة الثانية لإلعالن عن قبول أو رفض كل
بنك للشيكات املسحوبة عليه حيث يتم أجراء قيود اخلصم واإلضافة

من قبل غرفة املقاصة من حسابات البنوك لديها وإصدار إشعارات
إضافة وخصم لصاحلها حيث يقوم قسم البنك املركزي اليمين يف
الدائرة بإجراء قيود التسوية من حساب البنك املركزي لدى البنك
األهلي اليمين خصماً أو إضافة لصاح أو العكس فروع البنك األهلي
وإرساهلا عرب الفاكس لكل فرع على حده ليقوم الفرع املعين بدوره
باخلصم أو اإلضافة من حسابات الزبائن لديه ويف ضؤ ذلك يتم إعداد
كشوفات إحصائية شهرية لالحتفاظ بها للرجوع إليها عند احلاجة
إليها .
قسم احلواالت
يوجد قسم أخر ضمن مساحة قسم املقاصة ترأسه األخت /زبيدة
مقبل حممد وهو قسم احلوالت وكما وضحت لنا رئيسه القسم
يتمحور عمل هذا القسم يف :
 استالم قائمة أسعار العمالت األجنبية الصادرة حيث يتم إرساهلاعرب الفاكس من البنك املركزي واملتضمنة أسعار البيع والشراء
والقيمة الدفرتية ملختلف العمالت األجنبية والعربية إىل خمتلف
فروع البنك املتواجدة يف حمافظات اجلمهورية ودوائره املختلفة يف

ومهام دائرة احلسابات املركزية
عمليات البيع والشراء بالعمالت

ت البنك خارجيا وداخليا

اإلدارة العامة .
 استالم احلواالت اخلارجية من دائرة العالقات اخلارجية بعدتدقيق واختبار الشفرات املتبادلة بني دائرة العالقات والبنوك املراسلة
وغالباً ما تكون إضافة أو خصماً من وإىل حسابات زبائن يف فروعنا أو
ملواطنني عاديني ويتم التأكد من إضافتها أو خصمها من حساباتنا
يف اخلارج سواء كانت بالدوالر أو اجلنية اإلسرتليين  ،اليورو  ،الريال
السعودي والدرهم اإلماراتي  ،ومن مت توزيعها إىل فروعنا املعنية بها .
قسم احملاسبة
وترأسه األخت /مليس وديع مشسان وقد أعطتنا خالصه موجزة
عن مهام هذا القسم واليت تتحدد مهامه باالستقبال وترحيل كافة
القيود الصادرة عن دوائر وأقسام اإلدارة العامة واحملسوبه أو املضافة
حلسابات فروع البنك املختلفة  ،وكذا تلك الصادرة من فروع البنك
املختلفة ومن الدوائر املختصة يف اإلدارة العامة

باإلضافة إىل مراجعة القيود الدائنة حلساباتنا مع البنوك اخلارجية
وإجراء االتصاالت معها يف حالة تطلب األمر ذلك ومراقبة سجل
الفوائد املقبوضة وكشف األرصدة بالعملة األجنبية .
قسم االستثمار :
وتراسة األخت  /شكلية عبد الشكور  ..ويضطلع هذا القسم بعملية
اإلشراف ومتابعة ودائع البنك األهلي اليمين لدى البنوك اخلارجية
ومواعيد جتديدها .
 القيام ببعض عمليات وبيع وشراء العمالت األجنبية مع البنوكاخلارجية متى ما استدعت الضرورة لتغطية التزامات البنك األهلي
اليمين جتاه أية مستحقات خارجية .

 استخراج التقارير اليومية بعد اإلغالق اليومي وتوزيعها علىالدوائر املختلفة يف اإلدارة العامة .
 استالم احلركة اليومية املرسلة من فروع البنك وترحليها يفحسابات الفروع .
 متابعة أرصدة الفروع واإلدارة العامة وتسوية الفروقات أنوجدت ومتابعة الفروع خبصوص ذلك .
 إعـداد الكشـوفات ملستـوى االجنـاز بني فـروع البنـك واإلدارةالعامـة.
قسم شؤون حسابات املراسلني :
وترأسه األخت  /جناة باصاحل ويضطلع هذا القسم مبتابعه مواعيد
جتديد استثماراتنا يف أذون اخلزانة ويتم إعادة االكتتاب فيها وفقاً
وتوجيهات اإلدارة عرب مدير فرعنا بصنعاء.
 التنسيق مع البنك املركزي يف تغذية بعض فروعنا من رصيدنايف البنك املركزي بالدوالر األمريكي .
 استقبال الشيكات حتت التحصيل واحلجوزات للبنك املركزيبالدوالر و مراجعة أرصدة حساباتنا يف البنوك اخلارجية وكذا
االطالع على حسابات تلك البنوك أن وجدت ومراقبة أرصدتها

 متابعة أرصدتنا لدى البنوك اخلارجية وفيما إذا كانت باملستوىاملطلوب أو نعمل على تغطيتها .
 إحتساب اإليرادات من الفوائد املستحقة على ودائع البنك األهليلدى البنوك اخلارجية وكذا ريع الفروقات جراء عمليات بيع وشراء
العمالت  .كما يضطلع القسم مبهام أمتام ومراجعة القيوادت اليومية
وأرصدة احلسابات الناشئه عن تلك املعامالت وإعداد الكشوفات
اليومية واألسبوعية والشهرية للجهات املعنية يف البنك ودائرة
اإلحصاء والبحوث .
األهلي املصريف :
لقد خرجنا بانطباع ممتاز عن إدارة هذه الدائرة وأقسامها املختلفة
ُمقدرين لقيادة البنك االهلي اليمين هذه الثقة اليت منحت للعنصر
النسائي لشغر وظائف إشرافية بهذا القدر ويف دائرة تعترب إحدى
الدوائر املهمة يف خاصرة العملية املصرفية .
كما ننوه جبهود األخ  /حسان عبد الرحيم عبده والذي تقدم إلينا
مبقال بعنوان
“ املقاصة التقليدية للشيكات” والذي قد احتواه لقاءنا من خالل
قسم البنك املركزي يف الدائرة .
األهلي املصريف (يناير /مارس )2018
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تشكيل وانتخاب أعضاء اجمللس
التنسيقي لنقابة

البنك األهلي اليمني

مستوى اإلدارة العامة يف حمافظه عدن ومشلت ( اإلدارة
العامة  ،فرع العيدروس ،فرع أروى ،فرع اإلقراض ،فرع
التواهي ،فرع املعال ،فرع خورمكسر  ،فرع الشهيد النقيب
عبدالعزيز سابقا ،فرع عدن الصغرى) وذلك الختيار
األعضاء املمثلني اجلدد بعد انتهاء الفرتة القانونية
ألعضاء النقابة السابقة حبضور األخ /سامل عوض
عمر  -رئيس املكتب التنفيذي للنقابة العام للعاملني يف

متابعة «األهلي املصريف»  -تصوير /املشرفة الفنية
املصارف والتأمينات واملؤسسات املالية واألخ /فضل امحد
حسني  -مندوب االحتاد
وكيل
حبضور
العام لنقابات العمال،
االحتاد العام للنقابات
ولقد سارت االنتخابات
واملستشار
العمالية
وتشكيل اللجان بصورة
القانوني للبنك األهلي
وشفافة
دميقراطية
اليمين وليد شاذلي
حبضور املوظفني .
مدير الدائرة القانونية
هذا وسيتم استكمال
يف البنك مت يوم األحد
عمليه االنتخابات لفروع
املوافق /11مارس2018 /م
معاذ الكعكي
حممد فيصل
فيصل السودي
احملافظات األخرى حتت
اجتماع أعضاء ورؤساء
أمني عام النقابة
نائب رئيس النقابة
رئيس النقابة
اللجان النقابية املنتخبة
يف  5يناير 2018م ،وقد
مت فيه االقرتاع الختيار أعضاء اجمللس التنسيقي لنقابة
البنك األهلي حبسب أغلبية األصوات من إمجالي األعضاء
احلاضرين ( )10أعضاء وقد مت تشكيل وانتخاب أعضاء
اجمللس التنسيقي بالتصويت املباشر على النحو األتي-:
 -1فيصل السودي  -رئيس النقابة
 -2حممد فيصل  -نائب رئيس النقابة
 -3معاذ الكعكي  -امني عام النقابة
 -4جناة فريوزي  -مسوؤل شؤون املرأة
أشراف مدراء وحماسيب تلك الفروع الختيار عضوين
 -5حسان عبد الرمحن  -مسؤل الصحة والسالمة
نقابني عن طريق انتخابات حرة ومباشرة جتري داخل
 -6معد احلديدي  -مسؤل الثقافة واألعالم
كل فرع ليقوم بعد ذلك كل فرع برفع مذكرة رمسية
 -7وهاد علوي  -املسول املالي
موقعه وخمتومة من مدير الفرع بأمساء العضوين
 -8موفق هاشم  -مسول عالقات العمل والعمال
النقابني اللذان مت انتخابهما من قبل املوظفي لتمثيل تلك
 -9فاطمة قائد  -مسؤل الضمان االجتماعي
اجلدير ذكرى فقد مت يف وقت سابق إجراءات الفروع حبسب ما جاء يف إعالن رئيس اجمللس التنسيقي
مراسم االنتخابات يف مطلع شهر يناير 2018 /م على النقابي ونائبه.
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من مثار االتفاقية املربمه بني البنك األهلي اليمين وجامعه عدن
قسم الصحافه واالعالم ينفذ زيارة تطبيقية للبنك االهلي

تغطية وتصوير  :والء وديع ثابت
يف إطار اتفاقية التفاهم والتــعاون الثقايف والعملي املوقعة بني البنك األهلي اليمين
وجامعة عدن نفذ قسم الصحافة واإلعالم بكـــلية اآلداب زيارة تطبيقية لـطالب (شعبة
العالقات العامة ) املستوى الرابع إىل دائرة العالقات العامة يف البنك األهلي اليمين حيث
تقدمت كلية اآلداب (شعبة العالقات العامة) بطلب الستيعاب (  ) 24طالباً وطالبة
للتطبيق امليداني والعملي يف البنك ليوماً واحداً  ،وبناء عليه فقد أقيمت دورة تدريبية
حبضور األستاذة /رنا أمحد سامل احلطييب  -معيدة بكلية اآلداب -قسم العالقات العامة.
ويف تصريح قصري لألستاذة /رنا احلطييب مشرفة الزيارة التطبيقية حيث قالت :
أن النزول إىل البنك األهلي اليمين يعترب من ضمن النشاطات الطالبية الال صفية اليت
متيز بها قسم الصحافة واإلعالم (شعبه العالقات العامة) وذلك لرفد الطالب مبزيد من
املعارف والعلوم التطبيقية إىل جانب املعارف النظرية داخل قاعات الكلية الدراسية .
شاكره بدورها إدارة البنك األهلي اليمين ممثال برئيس جملس إدارة البنك
الدكتور /حممد حسني حلبوب وقسم العالقات العامة فيه األستاذ /معن الصياد -
مشرف قسم العالقات العامة واألخت اإلعالمية  /والء وديع ثابت -املشرفة الفنية جمللة
األهلي املصريف على حسن استقباهلم السنوي للطالب واجلهود اليت بذلوها يف توصيل
املعلومات والعلوم التطبيقية للطالب واطالعهم على اجلانب العملي والتطبيقي لدور
العالقات العامة واإلعالم يف املؤسسات .
هذا وقد ارتكزت حماور الدورة التطبيقية على النقاط اهلامه أبرزها :
 صفات رجل العالقات العامة . نوع املهام املناطة بدائرة العالقات العامة . موقع العالقات العامة يف اهليكل التنظيمي للبنك . العالقات اخلارجية . عالقات البنك بكل من الصحافة الداخلية واخلارجية . نقطة االنطالق من مراكز القوة وتقويه نقاط الضعف . األميان بدور العالقات العامة والتسويق يف املؤسسات اخلاصة و مرافق الدولة . -دور العالقات العامة بالتسويق وإدارة األزمات .

األهلي املصريف (يناير /مارس )2018
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يتقدم كافة موظفي وموظفات
البنك األهلي اليمين
خبالص العزاء واملواساة إىل
األستاذ  /عبد القوي الصائغ
مستشار رئيس جملس اإلدارة
بوفاة املغفور هلا بإذن اهلل تعاىل
زوجته الفاضلة
التعزية موصولة إىل أبناءها
حممد ،مسري ،عادل ،مظهر،فائز ،عرفات و د.منى
تغمدها اهلل بواسع رمحته وادخلها فسيح جناته
وأن يلهم أهلها وذويها الصرب والسلوان
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
خبالص العزاء واملواساة إىل
األخ/زياد عائض ساملني باسنيد
بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل
عمه احملامي بدر ساملني باسنيد
تغمده اهلل بواسع رمحته وادخله فسيح جناته
وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون
عنهم

د.حممد حسني حلبوب
رئيس جملس اإلدارة

د,أمحد علي عمر بن سنكر
املدير العام
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يتقدم موظفي وموظفات البنك األهلي اليمين
وهيئة حترير األهلي املصريف خبالص العزاء
واملواساة إىل األخوة واألخوات األعزاء
األخت  /نوال حممد صادق جنو -فرع اإلقراض
بوفاة املغفور هلا بأذن اهلل تعاىل
والدتها الفاضلة
األخ /رأفت خبيثي -دائرة الفروع
بوفاة ابنته
التعزية موصولة ألخته  /مريفت خبيثي  -موظفه
الديون املتعثرة
األخ /حممد عبده سيف  -رئيس قسم الدعم
اإلداري
بوفاة املغفور له بأذن اهلل تعاىل
شقيقه مجال
األختني /كفاح وبسمه جعفر علي
بوفاة املغفور هلا بأذن اهلل تعاىل
والدتهما الفاضلة
سائلني املوىل عز وجل ان يتغمدهم مجيعاً بواسع
رمحته ويدخلهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم
وذويهم الصرب والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون

عنهم
د.حممد حسني حلبوب
رئيس جملس اإلدارة
د,أمحد علي عمر بن سنكر
املدير العام

نواصل يف عددنا هذا ايراد بعض املصطلحات باللغة االجنليزية
وما يقابلها من معنى باللغة العربية .

الرقم املصطلحات بالعربية
1
2
3
4
5
6
7
8
9

عالمات /جتارية
عائد االستثمار
عقد /اتفاقية
ِغش
سعر البيع
مالك أو مالكني
حقوق املالك أو املالكني
مصدر/مصادر
مراجعة/رقابة داخلية
حنن
اليم يف البنك األهلي
ين
مج عزمنا على أن نليب
يع
وأن احتياجات عمالءنا
ن
خد كون روادا يف توفري
ما
اعت ت مصرفية مبتكرة
مادا
تقن على أفضل وأحدث
يات
اخلدمات املصرفية
لنكون
ولن اخليار األول للعمالء
ص
بح البنك املميز يف اليمن .

English Vocabularies

)Trade Mark (s
Return on Investment
Contract
Fraud
Sales Value
Owners
Owners Equity
)Source (s
Internal Control
بنك األهلي اليمين
ال
يلتزم اجلودة يف خدماته
بتحقيق
ته حبسب مقاييس
جا
ومنت العاملية ومبا خيدم
دة
اجلو ت العمالء وحيقق
جا
احتيا وتوقعات كافة
أهداف
مبصاحل البنك
ني
املعني ار املنفعة الشاملة
يف إط
ع واالقتصاد اليمين
للمجتم

األهلي املصريف (يناير /مارس )2018
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من نشاطات مركز التدريب والتأهيل املصريف

نظم البنك األهلي اليمين عرب مركز التدريب
والتأهيل املصريف وبالتنسيق مع جامعة ابن خلدون
(عدن) وبإشراف كل من د .حممد حسني حلبوب – رئيس
جملس اإلدارة و د .امحد علي عمر بن سنكر – املدير
العام دورة تدريبيه للفرتة  2018/1/16وحتى 2018/3/15م
بعنوان (حماسبة البنوك) حيث ارتكزت الدورة على ثالثة
حماور :
 -1حماسبة مالية

 -2حماسبة البنوك
 -3حماسبة إدارية
ً
وقد شارك يف هذه الدورة التدريبية ( )30موظفا من
خمتلف الفروع والدوائر واألقسام يف البنك األهلي اليمين
 .وأديرت احملاضرات من قبل األساتذة :
 ماجد اجلبريي أحالم زيد -خلود عبدالوهاب

بكل احلب وأطيب األمنيات يتقدم موظفي وموظفات البنك األهلي اليمين
وهيئة حترير جملة األهلي املصريف بأحر التهاني والتربيكات للزمالء والزميالت األعزاء:
األخ /صابر سعيد
عبده الشرماني
مبناسبة ارتزاقه
مبولود أمساه
(عبدالرمحن)
تهانينا وألف مربوك

اجلدين  /عايدة
جعفر و مجيل
عبداهلل ناصر
مبناسبة ارتزاق
ولدهما حممد
مبولودته البكر
اليت امساها (ملياء)
تهانينا وألف مربوك

األخت /مادلني فضل
املاطري
مبناسبة ارتزاقها
مبولودة أمستها
(والء)
تهانينا وألف مربوك

املهندس /علي امحد
اخلينه وحرمه
املصون مبناسبة
ارتزاقهما مبولودة
أمسوها (هيلني)
تهانينا وألف مربوك
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كيف تبقى إجيابياً
وحمفزاً يف العمل ؟

معظمنا يشعر بامللل والضجر بسرعة يف مكان
العمل ،فما مل تكن تعمل يف بيئة عمل حمفزة ،فأنت
حباجة لقراءة هذه األساليب إلبقاء نفسك إجيابياً
وحمفزاً بشكل ذاتي يف مكان عملك:
 -1واصل التعلمليس معنى أنك أنهيت الدراسة وحصلت على
عمل ،أنك لست حباجة
ملزيد من التعلم .انقضى
الزمن الذي كنت
حتصل فيه على شهادة
خترجك وتظل حتصل
على استحقاقاتها طوال
عمرك ،اآلن أنت ُمطالب
بالتعلم طوال الوقت وإال
خرجت من السباق .تعلم
قدر ما ميكنك بشتى
السبل ،تعليم ذاتي،
رمسي ،تعلم من خربات
العمل املختلفة ،اسأل زمالءك يف العمل الذين يؤدون
مهام خمتلفة عنك عسى أن يعلموك البعض من
مهاراتهم ،أعلم أن هذا ليس منهج ُمرحب به يف عاملنا
العربي -لكن ال بأس أن حتاول!
 -2أعط نفسك راحةالعمل بشكل متواصل ولفرتات زمنية كبرية
له مساوئ كما له فوائد ،فحاول احلصول على
فرتات بعد كل ساعتني عمل لدقائق قليلة ،أكسر
روتينك ،أحصل على فنجان من القهوة ،اذهب
للصالة أو حتدث مع زمالءك باملكتب يف أمور نافعة.
أكسر روتني العمل اجلامد سوف يساعدك ذلك يف
أن تبقى حمفزاً ونشطاً طوال اليوم.
 -3دع العمل يف العملبعد يوم طويل وشاق ،ال حتمل معك هموم
عملك إىل املنزل .فلنفسك عليك حق ،ألهلك
وأبناؤك أيضاً حق ،وألجل هؤالء دع العمل يف العمل.
فوقتك اخلاص ملكاً لك تنفق منه على هواياتك،
تقضي بعضه مع أسرتك وأصدقائك .فإذا كنت
تعود للمنزل لتواصل العمل به فهذه ليست حياة
متوازنة وصحية وبالتالي غري حمفزة لصاحبها،
النشاطات اجلانبية واهلوايات وبعض اهلدوء والراحة
سوف جتعلك متارس عملك بإجيابية كبرية يف
اليوم التالي.
 -4ركز على شيء واحدمجيعنا منلك العديد من املهام اليت ال تنتهي ولن
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تنتهي ! وصب تركيزك عليها طوال الوقت سوف
يُشتت انتباهك وتركيزك ،ومن املمكن إال تقوم
بأي منها .بينما الرتكيز على كل مهمة كوحدة
منفردة ،يساعد على إبقاء األمر بسيطا وسهال
ويقودك إىل مزيد من اإلنتاج .كما انه يساعد
على االنتهاء من مهام قليلة كاملة بدال من بعض
اإلجناز يف عدة مهام متفرقة تكون حمصلتها صفر.
 -5استعمل خيالكحني مينحك مديرك مهمة لتفعلها ،استعمل
خيالك بعض الشيء لرتى كيف ميكنك تأديتها
على النحو األكمل ،بشكل يبهر رئيسك يف العمل.
هذا بالطبع إذا كنت
تريد ال ّتميز واخلروج
عن القطيع ،الذي ال
يفعل سوى تكرار ما
فعله السابقون .اخليال
سوف يقودك خللق
وحلول جديدة مل تكن
تعلم بها.
 -6تعلم من أخطاءكمن منا ال يرتكب
أخطاء؟ بالتأكيد كلنا
نفعل .لكن الرتكيز
على هذه األخطاء طوال الوقت يضخمها ويعطيها
تأثرياً أكرب ،مما ينال من ثقتك بنفسك وينعكس
بالتالي على عملك .لذا انظر إىل األخطاء على أنها
وسائل للتعلم سوف تزيدك حكمة وحنكة مع األيام،
ركز على السياق الكلي ملهام عملك وحني تصل
للنجاح يف نهاية املطاف سوف تسعد أنك قمت بهذه
األخطاء!
 -7كافئ نفسكهل أجنزت املهام املوكلة أليك؟ حان الوقت
جلائزة صغرية .كافئ نفسك دوماً على اجنازاتك
مهما صغرت وأجعل اجلزاء من جنس العمل .هل
أنهيت إعداد التقارير املطلوبة؟ كافئ نفسك بكوب
من القهوة أو العصري .هل انتهى قسمك من املشروع
السنوي بنجاح؟ حان الوقت لإلجازة السنوية.
وهكذا !..هذه املكافئات الصغرية ،هلا تأثري ملحوظ
على نشاطك وأداءك يف العمل ،فأعط لكل ذي حق
حقه.
 -8أبتسمأبتسم دوماً يف وجه زمالءك وعمالءك ،ابتسم
حتى لو مل يكن هناك أي سبب أو داع لالبتسام،
وشاهد بنفسك كيف سوف يسهم هذا يف حتسني
يومك وعملك .أبتسم حتى لو كنت غري سعيد،
فستشعر بالتحسن من فورك مما سيزيدك حتفيزاً
الجناز مهام عملك .ابتسم فالناس لن تنسى لك
ذلك.

أنت يف توقيتك املناسب..
بقلم  /والء وديع ثابت

أنت يف توقيتك املناسب..
أحدهم خت ّرج من اجلامعة بعمر
 22سنة وأنتظر  5سنوات ليحصل على
وظيفة مناسبة .
ٍ
آخر خترج بعمر الثالثني وحصل فو ّرا
على وظيفة أحالمه
أحدهم تزوج بعمر  26ومل ينجب و
آخر تزوج بسن  45و أجنب أطفاال . .
أحدهم أصبح مدير شركة بعمر 25
وتويف بعمر ، 45
آخر أصبح مدير شركة بعمر 50
سنه وتويف بعمر .90
أحد زمالئك  ،أصدقاءك أو أحدهم
أصغر منك سناً قد “خييل” لك أنهم
متقدمون عليك
والبعض قد خييل لك أنهم متأخرون
عنك.
اعلم أنك لست ُمتقدّماً على أحد
ويف ذات الوقت لست ُم ّ
تأخراً عن أحد
كل جيري يف سباقه اخلاص وزمنه
اخلاص ..هلم توقيتهم ولك توقيتك .
ال حتسد أحدا وال تغرت على أحد وال
تقلد أحدا.
عش مرتاح البال ُ ،مطمئن احلال
..أنت لست متأخرا
وأنت لست مبكرا . .
أنت حقيقة يف زمنك املناسب واخلاص
بك..
أنت تعمل يف “توقيتك” الذي و ّقته اهلل
لك .
فـأعمل يف “توقيتك” فقط !!
ال متل وال حتزن إن سارت األحداث
ببطء فأنت ال تدري ما يأتي به الغد من
تعويض فالزمن وسيلة بيد اهلل ..يسريه
كيف يشاء ..ومينحك ما شاء متى ما حان
توقيته لك .

افقياً -:
 -1وسيلة استرياد بنكي
 -2سقاية أرض  -الطعن يف الغائب
 -3خيصين (م)  -صندوق ورقي
 -4والدي  -حرف ندبه
 -5يقرأون  -من مديريات حمافظة أبني
 -6نظر يف األمر (م)  -حرف هجاء
 -7من امساء اخليل  -أزلي
 -8جيري فيه دم اجلسم  -حرف مكرر
 -9حرف هجاء  -اسم علم مذكر
 -10من اجملوهرات  -من الفواكه
رأسياً -:
 -1من األجناس الراقية  -يتميز
 -2عكس نهار  -ختتلق عذراً لفعل ما
 -3للتعريف  -ألعاب بهلوانية (مبعثرة)
 -4حشرة ناسجة  -منزل
 -5تدريب
 -6غادر الدنيا  -يستخدم لألخشاب
 -7ثروات  -عظام مسحوقة
 -8مسن  -إنتفاخ
 -9حب  -أحرف مكررة
 -10خارطة طريق  -حرف تفسري (م)
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  /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 اإلكرتوني اخلاص باجمللة

ahli/masrafi@nbyemen.com
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اإلشراف العام

د .أمحد علي عمر بن سنكر
املدير العام
ahli.masrafi@nbyemen.com

رئـيـس التحــريـر:

علي منصور ماطر

مــديـر التـحـريـر:

عمر عبدالرمحن عبداجلبار

اإلشــراف الــفــين :والء وديع ثابت
اإلخـــراج الفـنــي  :وليد حممد سيف

مجيع املراسالت ترسل باسم رئيس التحرير  -اآلراء واملقاالت بتوقيع أصحابها ال تعرب بالضرورة عن وجهة نظر البنك األهلي اليمين

20

األهلي املصريف (يناير /مارس )2018

