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جملس إدارة البنك األهلي اليمين يقر البيانات املالية املدققة للسنة املالية املنتهية 2017/12/31
من أهم اجنازات البنك احملققة خالل العام2017م  :رفع معدل كفاية

رأس املال ليصبح من أفضل معدالت كفاية رأس مال بني البنوك احمللية

مكتب الصناعة والتجارة بعدن والبنك األهلي
يناقشان االعتمادات البنكية والرتاخيص التجارية

د .سنكر  :أن القطاع املصريف يتجه حنو
تسهيل أعمال التجار من خالل فتح
االعتمادات البنكية للنشاطات التجارية
يف موضوع كتبه أ .د .حممد عمر باناجه :
امليزانية العمومية

للبنك املركزي ودورها كأداة

يف مراقبة وضبط عرض النقود
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كلمة العدد

بقلم /رئيس التحرير

استمرارية هذه اجمللة واليت تعكس مدى اهتمام
البنك األهلي بعمالءه وإبراز قدراته ومستوى خدماته
إننا وكهيئة حترير اجمللة ومنذ تولينا مسؤولية
إصدارها ابتداء من العدد الثالث ( مايو 2008م) قد قطعنا العهد
على أنفسنا أن نكون عند مستوى الثقة اليت أولتنا إياها قيادة
البنك األهلي اليمين آنذاك .
ولقد عملنا بكل ما أوتينا من قدرة وفكر ومهنية
وإخالص حتى يومنا هذا وحققنا جناحاً متواضعاً سوا ًء من حيث
إعدادها وإخراجها أو استمراريتها وبتعاون اخوي كبري بني
أفراد هيئة التحرير واستحسان من قبل اجلهة اإلشرافية العليا
ممثله باملدير العام د .امحد علي عمر بن سنكر والذي نقدر
إميا تقدير تشجيهم ودعمهم لنا يف كل املراحل ومبا حيتم
علينا بذل املزيد واملزيد من اجلهد واملثابرة على استمرارية هذه

اجمللة واليت تعكس مدى اهتمام البنك األهلي اليمين بعمالءه
وإبراز قدراته ومستوى خدماته املقدمة على كافة االصعده
العملية واملالية واالجتماعية.
َّ
متوخني يف ذلك أن جيود علينا مجيع الزمالء موظفني
وموظفات بانطباعاتهم ومساهماتهم يف مشاركتنا يف مواد هذه
اجمللة ومبا جيعلها أكثر حضوراً وتاثرياً يف الوسط املصريف
واالجتماعي .
نأمل ذلك واهلل ولي التوفيق

مكتب الصناعة والتجارة بعدن والبنك األهلي يناقشان االعتمادات البنكية والرتاخيص التجارية
د .سنكر  :أن القطاع املصريف يتجه حنو تسهيل أعمال التجار
من خالل فتح االعتمادات البنكية للنشاطات التجارية

عقد يف الثامن من أكتوبر 2018م يف العاصمة املؤقتة عدن
اجتماع مبكتب وزارة الصناعة والتجارة ضم مدير مكتب وزارة
الصناعة املهندس /حممد عبادي ومدير عام البنك األهلي
الدكتور امحد علي عمر بن سنكر لالطالع على دور البنك يف
تنظيم وتسهيل إجراءات االعتمادات املستندية البنكية .
ويف االجتماع الذي حضره وكيل وزارة الصناعة والتجارة/
علي عاطف ومدير مكتب نائب الوزير /راشد حازب ومدير إدارة
الشركات مبكتب الصناعة /عبداهلل نعمان جرى مناقشة دعم
التجار والشركات واملصانع والعمل على تسهيل كافة املعامالت
البنكية وفتح االعتمادات واحلسابات املصرفية واإلجراءات املتخذة
للحصول على االعتماد املالي من خالل إكمال كافة إجراءات
الرتخيص التجاري .
وشدد اجملتمعون على توقيف أي بواخر أو بضاعة للتجار ليس
هلا أي اعتمادات بنكية داخلية أو تراخيص مكتملة ومعمدة من
قبل وزارة الصناعة والتجارة بعدن .
من جانبه أشاد مدير مكتب الصناعة والتجارة بعدن املهندس
حممد عبادي بالتعاون املشرتك بني مكتب الوزارة والبنك األهلي
اليمين يف تسهيل إجراءات االعتمادات املستندية للتجار والشركات
من خالل إعتماد الدوالر بسعر  585ريا ً
ال للدوالر الواحد .
وأضاف أن البنك سيزود مكتب الصناعة بالكشوفات واليت من
خالهلا سيتم مراقبة التجار الذين تعطى هلم إعتمادات االسترياد

السيما وان السلع األساسية املستوردة من التجار معفية من
اجلمارك والضرائب لتخفيف األعباء على التجار مما يسهم يف
إيصال السلع إىل املستهلك بالسعر املناسب .
ومن جانبه أوضح مدير عام البنك األهلي ،د.امحد علي
عمربن سنكر أن القطاع املصريف يتجه حنو تسهيل أعمال التجار
من خالل فتح االعتمادات البنكية للنشاطات التجارية السترياد
السلع املختلفة بأنواعها موضحا أن هذه اإلجراءات ستعطي دفعة
جيدة يف تنظيم عمل التجار من خالل استرياد السلع األساسية
والغري األساسية وستخفف كثرياً من ارتفاع سعر الصرف
الذي يعاني منه التجار يف استرياد السلع من اخلارج  ,األمر الذي
سيمكن البنوك من استعادة ثقة العمالء بهذه البنوك والقطاع
املصريف بشكل عام للدفع بعجلة االقتصاد مستقبال وإعادة
النشاط التجاري املتبادل .
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جملس إدارة البنك األهلي اليمين يقر البيانات املا
نائب رئيس جملس اإلدا

وفقا خلططه املستقبل

خالل العام  2018يف سياسته ا

من أهم اجنازات البنك احملققة خال

رأس املال ليصبح من أفضل معدالت

تغطيه وتصوير :والء دي
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عقد جملس إد
اليمين اجتماعه السنوي يوم
2018م برئاسة األخ /نائب رئيس
إلقرار البيانات املالية املدققه للبنك يف ال
وقــراءة تقرير مدقق احلسابات املستقل الساد
وقد أستهل االجتماع بكلمة لنائب رئيس جمل
أكد يف بدايتها على الدعم املتميز الذي حيضى
الكبري الذي يقوم به البنك يف سبيل تعزيز األسس والقوا
الداخلية وإدارة املخاطر والشفافية ليتمكن من مواكبة
واخلدمات املصرفية يف داخل اجلمهورية وخارجها وللمحافظ
بها البنك األهلي اليمين يف السوق املصرفية وليتمكن وفق أس
األخرى وتأهيله للقيام بدور فعال ورئيسي يف عملية التنمية وإد
وبأحدث تقنيات الصناعة املصرفية .مضيفاً أن البنك يسعى دوما لت
إال بفضل من اهلل أو ً
ال ثم جبهود وإخالص جملس إدارته وإدارة البن
ومشرياً إىل أن االجنازات اليت حققها البنك خالل العام 2017م وك
امللكية األمر الذي أدى إىل رفع معدل كفاية رأس املال ليصبح من أ
املالية للبنك وحيقق مستويات تصنيف إئتماني عاليه  ،حيث زادت موج
اخلزانة) بنسبة  % 23.9ومنت حقوق امللكية بنسبة  %7.6عن عام 2016م ك
 %78مقارنه مــع متطلبات البنك املركزي ومتطلبات جلنة بازل والبالغة
كــما أشار األخ  /نائب رئيس جملس اإلدارة إىل أن إمجـالي الدخل
لتعويم العملة األجنبية و أللتزام البنك األهلي بسعر التقييم احملدد من
األجنبية مببلغ  4.9مليار ريال عكس نفسه على أرباح العام 2017م .
من ناحية أخرى أشار األخ  /نائب رئيس جملس اإلدارة إىل أن ا
التنظيمي وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية املتطورة سارع الستكمال
اجلديد على أحدث الربامج والنظم لتقديم احلديث يف مشروع التحدي
عملية تطبيق اهليكل التنظيمي اجلديد لدوائر املركز الرئيسي للبنك
ووفقاً خلططه املستقبلية سيستمر البنك خالل العام 2018م يف سي
االستمرار يف زيادة عمليات وأنشطه البنك وتطوير موارد البنك البش
الصناعة املصرفية العاملية وتوسيع خدمات البنك ومنتجاته وتقدمي
خالل فروع مستقلة .
هذا وقد أكد مدقق احلسابات املستقل السادة  /دمحان وشر
املنتهية يف  31ديسمرب 2017م .
وأخرياً تقدم نائب رئيس جملس اإلدارة جبزيل الشكر والت
تقدير واعتزاز إدارة البنك  ،وبالتحية والشكر إىل اإلدارة ال
والئهم وجهدهم ومهنيتهم يف أداء واجباتهم وأغتنم الفر
واهليئات احلكومية واألمنية وللبنك املركزي اليمين
الوطين يف ظل رعاية فخامة األخ /عبدربه منصور ه

الية املدققة للسنة املالية املنتهية 2017/12/31
ارة األستاذ سامي مكاوي:

لية سيستمر البنك

الرامية إىل حتقيق أرباح ممتازة

الل العام2017م  :رفع معدل كفاية

ت كفاية رأس مال بني البنوك احمللية

يع ثابت املشرفة الفنية

دارة البنك األهلي
م الثالثاء املوافق  2أكتوبر/
جملس اإلدارة وحبضور أعضائه
لـسنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب 2017م
دة  /دمحان وشركاؤه (.)RSM
لس اإلدارة األستاذ /سامي عبداحلميد مكاوي
ى به البنك األهلي اليمين من احلكومة وعلى الدور
اعد القانونية والنظامية وتطوير بيئة الضبط والرقابة
ة التطورات الكبرية واملستجدات املتسارعة يف أداء األعمال
ظة على السمعة الرفيعة والثقة احمللية والعاملية اليت يتمتع
سس علمية من خوض جماالت املنافسة مع البنوك التجارية
دارة أعماله برؤية عصرية تواكب اخليار املصريف األمثل للعميل
تعزيز موقعه املتميز على املستويني احمللي والدولي والذي مل يتأتي
نك التنفيذية العليا وكوادره املؤهلة ودعم وثقة عمالئه.
كان أهمها  :احملافظة على جودة أصول البنك ومتانتها  ،وزيادة حقوق
أفضل معدالت كفاية رأس مال بني البنوك احمللية ،ويعزز من القوة
جودات البنك بنسبة  %37.5وارتفعت أرصدة االستثمارات احمللية ( أذون
كما حافظ البنك على نسبة مرتفعه لكفاية رأس املال يف العام 2017م بلغت
ة  %12 ، % 8على التوالي -:
ل الشامل يف عام 2017م قد اخنفض بنسبة  %10عن العام 2016م كنتيجة
ن البنك املركزي اليمين ،مما محل البنك خسائر فروقات تقييم العمالت

البنك األهلي وبهدف مواصلة النمو وتطوير عملياته املصرفية وهيكله
ل إجراءات التدريب والتأهيل ملوظفي البنك يف (األردن) لتطبيق النظام
يث والتطوير املزمع أطالقه مع نهاية العام 2018م  ،إضافة إىل استكمال
وفروعه وتوطني املوظفني وفقاً للمعايري الفضلى يف البنوك .
ياسته الرامية إىل حتقيق أرباح ممتازة وزيادة املركز املالي للبنك مع
شرية وتطبيق نظام تقنية املعلومات اجلديد جملاراة أخر التطورات يف
ميها مبستويات أفضل  ،وكذا تقديم خدمات املصارف اإلسالمية من

ركاؤه ( )RSMيف تقريره عدالة البيانات املالية للبنك عن السنة

تقدير لعمالء البنك على ثقتهم الغالية اليت كانت دائماً حمل
لتنفيذية العليا للبنك وجلميع املوظفني العاملني فيه على
رصة لتوجيه الشكر واالمتنان لكافة مؤسساتنا الوطنية
ين لدورهم وجهودهم الطيبة يف دعم مسرية االقتصاد
هادي – رئيس اجلمهورية ( حفظه اهلل ورعاه ) .
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يف زيارة للمشروع االس

عوائده سوف ختصص  % 2للتعليم ،و 1
للتنمية االجتماعية ودعم أسر الشهدا

بدعوة كرمية من قبل املهندس لطفي حممد با شريف
وزير االتصاالت قام املهندرس/خالد نعمان بزيارة للمشروع
االسرتاتيجي (عدن نت) والذي ميثل نقلة نوعية مميزة يف
جمال االتصاالت واالنرتنت وتكنولوجيا املعلومات يف بلدنا واليت
مل تشهد البالد مثيال هلا منذ عقود مضت ويأتي هذا املشروع
ضمن رؤية اسرتاتيجية للتنمية املستدامة يف البلد واليت وضعها
معالي الوزير املهندس لطفي باشريف واشرف على تنفيذها
شخصيا من األلف إىل الياء ويف ظل ظروف احلرب وشحة
واإلمكانيات الشحيحة للدولة .
وقام بكافة األعمال امليدانية بدون تدخل من أي كادر
أجنيب بل أن مجيع األعمال متت من قبله شخصيا مع طاقمه
الفين املساعد .
علما بأن املشروع قد نفذ بأعلى املستويات التكنولوجية
املواكبة للعصر احلديث احلالي والقادم .
كما زرنا كل مكونات املشروع بدء من Aden network
 Operationl Stationإىل كل مكونات املشروع.
وقد ذهلنا ملستوى التنظيم والكفاءة الفنية واإلدارية اليت
نفذ بها املشروع ومبا يضاهي مثيالتها يف البلدان األكثر تقدما.
لقد اعجبنا اثناء زيارتنا برفقة الوزير والذي كان يشرح لنا
حول تفاصيل ومكونات املشروع بالتقنيات احلديثة لكل مكونات
املشروع مع ملحقاته أكان للدخول إىل املواقع أو اخلروج منها
مع التصوير االلكرتوني يف كل مواقع املشروع  ،كما تتوفر
يف املشروع ايضا احجام كبرية من قدرات الـ  Back upوكذا
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االحتياطيات لكل مكونات املشروع أكانت من حيث الشبكات او
السعة للتواصل او توفري الطاقة البديلة واالحتياطية لفرتات
كافية .
ويتكون املشروع من عشرة مكونات وهي كالتالي:
 -1مشروع البوابة الدولية:
( Aden International Gate Way (AIGWوهي البوابة الدولية
اليت تصل اليمن اىل العامل اخلارجي عرب ال  Fiber Opticsمن
خالل الكابل البحري الدولي .
 -2مشروع شبكة الرتاسل الضوئي الدولي:
(Dense Wave Length Division Multiplexing (DWDM
 -3مشروع مزود خدمة األنرتنت عدن نت :
(Aden Internet Service Provider(AISP
 -4مشروع شبكة عدن لألنرتنت الالسلكي :لكل أنواع
املستخدمني أكانت للمنازل واملكاتب والكليات واملدارس والبنوك
والشركات وأي جهة أخرى (Wireless to the x user (WTTx
 -5مشروع شبكة عدن للسيطرة والتحكم ANOC
 -6مشروع سنرتال عدن للوسائط املتعددة :
(International Multimedia Subsystem (IMS
 -7مشروع شبكة عدن للجيل الرابع:
Long Term Evolution LTE G4
 -8مشروع شبكة عدن لرتاسل املعطيات:
(Internet Protocol/Multi-Protocol Label Switching (IP/MPLS
 -9مشروع الكيبل البحري:

سرتاتيجي (عدن نت)

 %للصحة و  % 0.1للنشىء والشباب و % 1
اء يف احلرب و  % 0.01للتطوير والبحوث

(Asian African Europe Submarine Cable No.1)AAE1
 -10مشروع حزمة النواة املتطورEvolved Packet Core :
 -11مشروعِعدن موبايلAden Mobile Network System :
وقد بدء تدشني هذه اخلدمات فيما عدى خدمة عدن
موبايل واليت هي اآلن شغالة ،ولكن مل يبدأ يف تعميمها
الستخدام اجلمهور ،وقد كان االقبال قويا جدا القتناء خدمة
األنرتنت وكان االرتياح كبريا جدا لدى الذين أدخلوا هذه
اخلدمة ،وتشمل اخلدمة املباعة على (املودم  – Modemوالذي
يري يف الصورة املرفقة بهذا التقرير وهو من نوع G Router 4
 Proومواصفاته أنه):
أ – يستلم من األنرتنت السلكيا على شبكة  G 4 LTاجليل
الرابع
ب – يعطي  4خمارج ميكن ربطها به :منها  4كمبيوترات+
تلفون ثابت أرضي _ الربط بالكامريات الرقمية  +الربط
بالفاكس  +ربط باملوبايل  +الربط بالتابلت والالب توب .وقد
بيع املودم مببلغ  50,000ريال ميين
أما الشرحية اليت يباع معها وهي  For Data Hi-Voiceومت
تصميمها لكل التطورات الالحقة للموبايل والصوت واألنرتنت
وشعارها عني على املستقبل وهي بـ  3أحجام يف آن واحد Nano
 /Macro /Normalوتباع بـ  3ألف ريال ميين فقط ،وقد وصلت
كميات كبرية من املودمات وستصل تباعا.
علما بأن اليوم أيضا وصلت كميات أخرى ،وسيسمح
للمستوردين املتخصصني باالسترياد املباشر هلذه املودمات.

ومل نكتفي بالزيارة لننقل لكم عظمة هذا املشروع فنيا،
ولكننا استفسرنا عن العوائد املالية للمشروع وعن الضمان عن
مدى صالحية املشروع من أال خيرتق إقليما أو دوليا ،وتأكدنا
مبا ال يدع جماال للشك ،بأن منظمة  RIPEوهي املنظمة الدولية
اليت متنح األنرتنت بروتكو ً
ال دولياً الـ  IPقد منحت املشروعية
للحكومة اليمنية الشرعية الرقم الدولي واملنصة اخلاصة
باليمن ،وال جمـال ألي أحـد باخرتاقهـا مـن داخـل اليمن أو
خـارجه.
أما الفوائد املالية من هذا املشروع وهي عظيمة ومنها على
سبيل املثال وليس احلصر هي– :
أ – إيرادات كبرية متدفقة من بوابة عدن الدولية:
High Revenue Stream from Aden International Gateway
ب – تدفقات مالية من مشروع شبكة الرتاسل الدولي
DWDM
ج – تدفقات مالية من شبكة تراسل املعطيات IP/MPLS
د – من بيع شرائح األنرتنت واالشرتاكات الشهرية يف النت
وغريها من اإليرادات املباشرة وغري املباشرة.
وملاذا مسي هذا املشروع ،بأنه من مشاريع التنمية املستدامة
 ،Sustainable Developmentفإنه إىل جانب أن يساهم يف خمتلف
جماالت التنمية بشكل مباشر وغري مباشر ،إال أن عوائده سوف
ختصص  % 2للتعليم ،و  % 1للصحة و % 0.1للنشىء والشباب و
 % 1للتنمية االجتماعية ودعم أسر الشهداء يف احلرب و% 0.01
للتطوير والبحوث .
األهلي املصريف (يوليو /سبتمرب )2018

7

يف مــذكرة رمسيه موجهة إىل املدير العام د .امحد ع
العامة للعاملني يف قطاع املصارف والتأمينات والتجا

الرتحيب واملوافقة الكلية على ترشيح و

حممد فيصل
نائب رئيس النقابه

وصفي حسني
امني النقابه

فاطمة قائد ناجي نائبة
رئيس النقابه لشؤون املرأة مس

جالل امحد باشافعي
رئيس نقابة البنك األهلي اليمين

متابعات  /املشرفة الفنية
أكد رئيس املكتب التنفيذي للنقابة
العامة للعاملني يف قطاع املصارف
والتأمينات والتجارة واملؤسسات املالية
بــعدن األخ /ســامل عوض عمر يف
مــذكرة رمسيه موجهة إىل املدير العام
مأمون صالح ساملني
حممد صاحل
ادهم صالح بكران
حممد بارحيم
د .امحد علي عمر بن سنكر ترحبيهم
رئيس نقابة فرع سيئون رئيس نقابه الشحر رئيس نقابة فرع القطن
واملوافقة الكلية على ترشيح واختيار رئيس نقابة املكال
أعضاء جملس التنسيق النقابي يف البنك
األهلي اليمين لألخ /جالل امحد سعيد باشافعي – ليتوىل
رئاسة جملس التنسيق النقابي يف البنك بد ً
ال عن األخ /فيصل
السودي رئيس اجمللس التنسيقي السابق.
وطالب عمر سامل يف مذكرته الصادرة يوم االثنني
املوافق  /2يوليو2018 /م واليت حصلت جملة األهلي املصريف
على نسخه منها اجلهات ذات العالقة باعتماد ما مت االتفاق
عليه.
* هذا وقد مت عقب ذلك اختيار وتشكيل أعضاء اجمللس
التنسيقي اجلديد وكان على النحو األتي:
 -1جالل امحد باشافعي  -رئيساً النقابة
 -2حممد فيصل باخريبه  -نائباً رئيس
 -3وصفي حسني  -أميناً عاماً للنقابة
 -4فاطمة قائد ناجي  -نائبة رئيس النقابه لشؤون املرأة
 -5حسان عبد الرحيم  -مسؤل الرعاية الصحية
 -6معد احلديدي  -مسؤل الثقافة واإلعالم
ويف نفس السياق قام رئيس اجمللس التنسيقي األخ /جالل
 -7وهاد علوي  -املسؤول املالي
أمحد باشافعي يرافقه األخوة األمني العام  /وصفي حسني
 -8وضاح سامل باحشوان  -سكرتري عام النقابة
وحسان عبدالرحيم مسول الرعاية الصحية جبولة تفقديه
 -9حممد أنيس ناجي  -مسؤول الفروع الريفية
لفروع وادي حضرموت يف إطار تفعيل مهام النقابة العمالية
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علي عمر بن سنكر ..رئيس املكتب التنفيذي للنقابة
ارة واملؤسسات املالية بــعدن األخ /ســامل عوض عمر :

واختيار أعضاء جملس التنسيق النقابي

معد احلديدي
حسان عبدالرحيم
سؤل الرعاية الصحيه مسول الثقافة واالعالم

وهاد علوي
املسؤول املالي

وقد أسفرت تلك اجلهود عن ترشيح وانتخاب كل من
األخوة التالية أمساءهم :
 -1حممد علي ابوبكر بارحيم  -رئيس نقابة فرع املكال
 -2حممد عمر العمودي -رئيس نقابة فرع حي أكتوبر
 -3خالد النهدي -رئيس نقابة فرع الغيظه
 -4حممد صاحل بن اسحاق -رئيس نقابه فرع الشحر

وضاح باحشوان مسؤل عالقات حممد أنيس ناجي
العمل والعمال  -سكرتري النقابه مسؤول الفروع الريفية

سعيد عبده سعيد
مستشار النقابه

 -5أدهم صالح بكران -رئيس نقابة
فرع سيئون
 -6صاحل حسني السيد  -رئيس نقابة
فرع عتق
 -7مأمون صالح ساملني  -رئيس نقابة
فرع القطن
 كما مت التواصل مع كل من فرعيصنعاء والفرع اإلسالمي بصنعاء واللذان
صاحل حسني السيد
خالد النهدي
رياض القباطي
مثياق القباطي قام موظفي الفرعني بتجديد انتخاب
رئيس نقابه الغيظه رئيس نقابة فرع عتق رئيس نقابة فرع صنعاء رئيس نقابة الفرع اإلسالمي بصنعاء كل من األخوة :
 -8رياض القباطي  -رئيس نقابة فرع
صنعاء
 -9مثياق القباطي  -رئيس نقابة الفرع اإلسالمي بصنعاء
اجلدير ذكره فقد أمجع رؤساء النقابات يف مجيع فروع
البنك على ترشيح واختيار وتعني األخ  /سعيد عبده سعيد
 مستشاراً لرئيس النقابة العمالية يف البنك األهلي اليمين ،حيث لقي هذا التعني استحسان مجيع املوظفني بالبنك
وترحبيهم الشديد هلذا االختيار الصائب ملا ميتلكه الزميل/
سعيد عبده سعيد من خربه بنكيه وملا ينم عنه من شخصية
متواضعة وعقالنية وكذا ما حيتله من حمبه واحرتام يف
نفوس موظفي وموظفات البنك األهلي اليمين .
بدورنا يف األهلي املصريف نقول :
نعم االختيار للرجل املناسب يف املكان املناسب متمنني
لكامل اجمللس النقابي التوفيق يف مهامهم النقابية مبا فيه
املصلحة العامة لكل من البنك وكذا موظفي وموظفات
البنك .
حيث مشلت زيارتهم كل من فروع (املكال ،حي أكتوبر
تنويه هام :سيستمر اجمللس التنسيقي باستكمال عمليه
،الشحر ،الغيطه و سيئون ) وذلك بغية استكمال عمليه انتخاب
انتخاب رؤساء النقابة يف بقية الفروع اليت مل تستكمل عملية
رؤساء النقابة يف تلك الفروع وكذا االستماع إىل تظلمات
انتخاب رؤساء النقابات فيها .
املوظفني ومعرفه احتياجاتهم إن وجدت.
األهلي املصريف (يوليو /سبتمرب )2018
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قسم الربيد (همزة الوصل)
يف البنك األهلي اليمني

إن ما يلفت نظر الداخل إىل هذا القسم هو االنسجام
الكامل بني موظفيه  ،وكذا البساطة اليت تنم عن ثقة
كاملة بقدرات طاقمه والذين يتحلون مبسؤولية جتاه
مابني أيديهم من وثائق عملية مهمة إذ دائما ما تلقي
هذا الطاقم مبتسماً لكل وافد إليهم مع استعداد كامل
لإلنصات ملا يقوله سواء يف السؤال عما يهمه من بريد سلم
إليهم أو متوقعاً أن يرسل إليه .
و يتكون هذا القسم احليوي من الزمالء :
 -1حممد سيد حامد باهارون ،رئيس القسم
 -2اهلام سامل اجلالدي
 -3بسام مسري عبده ناجي
 -4عمار حممد امحد محران
حيث يتحدد عملهم باستالم كل ما يهم مجيع فروع
البنك ويف أية حمافظة أو مديرية يتواجدون فيها على
مساحه البلد بشكل عام دون ضجر أو تهرب  ،األمر الذي
يشعر معه السائل بان هذا القسم بالرغم من املسؤولية
اجلسيمة اليت يضطلع بها إذ يعترب همزة الوصل بني دوائر
اإلدارة العامة وبقية الدوائر ،وكدا خمتلف الفروع فيما
بينهما البني وتعامله سواء داخليا أو مع بعض املؤسسات
األخرى متعاملة أو مرتاسلة مع اإلدارة العليا للبنك عرب
الرتاسل العادي أو ما يعرف بالربيد املستعجل أرامكس
(.)ARAMX
اجلميل واالهم
يف األمر أنه مل
حنن يف البنك األهلي اليمين عزمنا على يلحظ أن سجل
أن نليب مجيع احتياجات عمالءنا وأن نكون على هذا القسم
خمالفة
روادا يف توفري خدمات مصرفية مبتكرة أية
الالمباالة
اعتمادا على أفضل وأحدث تقنيات اخلدمات أو
املصرفية لنكون اخليار األول للعمالء
فيما يرسله من
ولنصبح البنك املميز يف اليمن .
بريد قد تعكس
نفسها على البنك
وإدارته يف عالقاته
باآلخرين .
شيء مجيل آخر
البد من توضحيه
هنا أسجله لألخ/
القسم
رئيس
حممد باهارون
خيص
فيما
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حممد سيد حامد باهارون ،رئيس قسم

اهلام سامل اجلالدي

بسام مسري عبده ناجي

عمار حممد امحد محران

توزيع جملة األهلي املصريف (حيصل أحيانا يف خضم زمحة
التوزيع أن تسقط سهواً بعض املرافق واملكتبات الوطنية
فيبادر األخ /باهارون بفتح بعض املظاريف واخذ من كل
ظرف نسخه أو أثنتني حتى يتوافر عدداً حمرتماً من النسخ
ويقوم بتظريفها وتوزيعها لتلك املؤسسات أو املكتبات وسد
النقص ويقوم بإخطاري بذلك ) من جانيب كرئيس حترير
أكرب هذا العمل الذي قام به وأقول له
« أنت ياعزيزي حممد َّ
ال كام ً
خمول من قبلي ختوي ً
ال
يف ممارسة ذلك التصرف».

تدريب وتأهيل

دورة تدريبيه يف جمال القيادة الدولية للحاسوب

من ضمن نشاطات مركز التدريب والتأهيل املصريف يف
البنك خالل شهر يوليو 2018م ،قيامه بتنظيم عــدد من الـــدورات
التأهيليه لــعد ٍد من موظفي وكــوادر البنك حيث نــظم دورة
تدريبيه يف جمال « القيادة الدولية حلاسوب « واليت عقدت يف
املعهد الوطين للعلوم اإلدارية  -املركز الرئيسي خبور مكسر /
عدن .

وقد أستغرق برنامج الدورة ( )38يوماً خضع فيه املشاركون
لتدريب مكثف وقد أكتسب الربنامج أهمية خـــــاصة ملا تضمنه
مـــن دوره ذات خصوصية هـــامه ملواكبه التطورات احلديثة يف
جمال الكمبيوتر وقيادة احلاسوب ومبا يؤهل املتدربون الكتساب
مهارات جديدة ستساعدهم يف تقديم أفضل اخلدمات املصرفية
لزبائن البنك .

دورة تدريبية يف جمال (خدمة العمالء والتسويق يف البنوك)

وافانا األخ /عباس الصائغ  ،رئيس قسم التدريب يف
دائرة املوارد البشرية بتقرير نشاط قسم التدريب حيث
نظم القسم دورة تدريبيه يف جمال» خدمة العمالء
والتسويق يف البنوك» واليت عقدت يف املعهد الوطين للعلوم
اإلدارية خالل الفرتة من 2018/7/7م وحتى 2018/7/19م
واليت شاركت فيها ( )25فرداً من موظفي وموظفات دوائر
وفروع البنك املختلفة .وقد أدارت احملاضرات األستاذة/
شريين مجيل العامري .
وقد عرب املشاركون يف الدورة التالية أمساءهم عن املعارف والقدرة على القيام مبهامهم العملية بكفاءة
استفادتهم من هذه الدورة شاكرين قيادة البنك ومقدرين ومقدرة عالية ومبا يساهم يف تقديم خدمات مصرفية
حرصها على الدفع مبوظفي وموظفات البنك الكتساب لعمالء البنك الكرام على أفضل ما يكون.
األهلي املصريف (يوليو /سبتمرب )2018
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امليزانية العمومية للبنك
املركزي ودورها كأداة يف
مراقبة وضبط عرض النقود

أ .د .حممد عمر باناجه

قد يبدو العنوان للقارئ طويال  ،لكن الفكرة اليت أرغب يف
توصيلها للقائمني على الشأن النقدي وللقراء هي اليت فرضته .
امليزانية العمومية السنوية للبنك املركزي ليس ميزانيه
تشغيلية كميزانية أي شركه  .صحيح أنها تتكون  -مثل أي
ميزانيه  -من خصوم وأصول  ،وتتساوى فيها األصول مع اخلصوم+
ح /رأس املال  ،بيد أن ما مييز ميزانية البنك املركزي هو أنها جتسد
وتعكس كل وظائف البنك اليت يؤديها باعتباره بنك اإلصدار  ،وبنك
الدولة وبنك البنوك واالهم من ذلك أنها حتوي بني بنودها على
معادلة استخدامات ومصادر القاعدة النقدية (األساس النقدي ) ،
و يطلق عليها النقود ذات الطاقة العالية اليت تقف وراء التغريات
املضاعفة يف عرض النقود واليت من خالهلا يستطيع البنك املركزي
أن يراقب ويضبط العرض النقدي مبا يتوافق وأهداف سياسته
النقدية املتبعة جلهة التناغم مع السياسة املالية حنو حتقيق أهداف
السياسة االقتصادية ككل  ،ذلك ما سنوضحه تباعا يف موضوعنا
هذا :
 أوال :كيف نفهم وظائف البنك املركزي من وحي نصوص القانون
رقم  14لسنة  2000بشأن البنك املركزي اليمين .؟
يطلق على البنك املركزي بنك اإلصدار ألنه اجلهة الوحيدة
اليت متتلك احلق القانوني احلصري بكل ما يتصل بالعملة من
 :تنظيم ،طباعه ،إصدار  ،خزن  ،وسحب من التداول  .وقد افرد
القانون الباب اخلامس منه لتناول كل ما خيتص بالعملة و حيتوي
على  8مواد ( املادة  22إىل املادة  . ) 29نصت املادة ( )24منه إىل أن:
( للبنك وحده حق إصدار العملة النقدية يف اجلمهورية كما
يكون له وحده حق سك العملة املعدنية وتكون األوراق النقدية
واملعدنية اليت يصدرها البنك هي العملة القانونية يف اجلمهورية ) .
وتنعكس هذه الوظيفة احلصريه اليت يقوم بها البنك يف
ميزانيته يف باب اخلصوم حتت بند البنكنوت املصدر أو العملة
املصدرة .
كما خصص القانون الباب السادس لتناول العالقات مع
احلكومة واملؤسسات العامة وقد أحتوى على  7مواد (املادة  -30املادة
 ،) 36تعكس مبجملها الصفة اليت اكتسبها البنك املركزي كبنك
للدولة  .نصت املادة ( 2 ،1 )30على أن ( البنك هو بنك احلكومة
ووكيلها ومستشارها املالي) وجيوز للبنك أن يكون بنكا ووكيال
ألية مؤسسة عامه مبوجب الرتتيبات اليت يتفق بشأنها مع املؤسسة .
وشرحت املادة ( )31الفقرة  - 1 -ما حيق للبنك أن يقوم به بصفته
الوكيل املالي للحكومة وأية مؤسسه عامه  ،ومن ذلك :
 يكون حمل اإليداع للحكومة أو املؤسسة العامة وأن يقبلالودائع ويقوم بعمليات الدفع نيابة عن احلكومة أو املؤسسة العامة.
 يفتح ويدير حسابات رمسيه وخاصة وفقا للرتتيبات اليت يتفقعليها بني البنك وبني احلكومة أو املؤسسة العامة .
 يقوم نيابة عن احلكومة مبباشرة املسؤوليات املتعلقة بالدينالعام .
 يتحصل عائدات النفط وأي ثروات طبيعيه أخرى .و تتجلى يف ميزانية البنك املركزي وظيفته كوكيل مالي
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للحكومة من خالل إحتفاظه وإدارته ملوارد احلكومة احمللية
( ودائع احلكومة والتزاماتها ) ومواردها اخلارجية ( العائدات
من صادرات النفط والغاز واملنح واهلبات واملساعدات والقروض من
الدول املاحنة ) وإدارة االحتياطيات الدولية  ،اليت تظهر يف ميزانية
البنك يف باب األصول  .ويعنى بإعداد وثيقة ميزان املدفوعات للبلد
من خالل إدارته للمقبوضات واملدفوعات من واىل اخلارج .
أما من حيث دوره كبنك للبنوك  ،فيتجلى يف الوظائف اليت
يؤديها املركزي جتاه البنوك  .حيث حيتل البنك املركزي مكانة
خاصة يف أي نظام مصريف يف العامل  .إذ يشرف ويراقب ويدير
جممل النشاط املصريف الذي تؤديه البنوك بكافة أنواعها ( التجارية،
االسالميه  ،التنموية ).
لقد أفرد القانون الباب السابع منه لعالقة املركزي مع
البنوك واملؤسسات املالية  ،وقد أحتوى على  9مواد ( املادة )46 - 37
 .بدء من منح الرتخيص للبنوك مبزاولة العمل املصريف ومرورا
بفتح حسابات هلا وقبول الودائع منها وحتصيل النقود وغريها من
االستحقاقات النقدية هلا وعليها .
والقيام بتسوية احلسابات فيما بني البنوك ( دائن -مدين) من
خالل إجراء عملية املقاصة فيما بينها  ( .املادة  37الفقرات . )1،2،3،4
كما يقوم البنك املركزي بوضع نسبة االحتياطي القانوني على
الودائع يف البنوك مبا خيدم أهداف سياسته النقدية ويف نفس الوقت
لتأمني حقوق املودعني  ،كما يقدم القروض املخصومة للبنوك
متى ما احتاجت لذلك ،و انتهاء بوضع اليد أو سحب الرتخيص على
البنوك غري امللتزمة بالقواعد والتشريعات الناظمة للعمل املصريف .
وتعكس ميزانية البنك املركزي أهم أوجه العالقة بني البنوك
والبنك املركزي يف بند من بنود اخلصوم
( ودائع البنوك ) ويف بند من بنود األصول ( القروض املخصومة).
يف أخلالصه  ،ميكن القول أن أهمية امليزانية العمومية للبنك
املركزي تربز من ذلك الدور احملوري الذي يؤديه البنك يف النظام
النقدي واملالي .فهو مبثابة القلب عند االنسان الذي يتدفق الدم منه
واليه .فالبنك املركزي هو قلب النظام النقدي واملالي الذي تتدفق
النقود منه واليه عرب احلكومة واملؤسسات العامة وعرب الوسائط
املالية األخرى  ،واليت تدار بآلية تضمن التحكم بعرض النقود
وتوازنه مع الطلب عليها عرب استخدام أدوات السياسة النقدية غري
املباشرة مبا يتوافق وضمان االستقرار النقدي الذي يعد دالة يف
منظومة االستقرار االقتصادي برمته .
 ثانيا :كيف نفهم عالقة امليزانية العمومية للبنك املركزي مبقدرته
يف التحكم بعرض النقود ؟
لقد أوىل املشرع اليمين هذا األمر أهميه خاصة  ،إذ جاء يف
القانون آنف الذكر يف الباب الثاني منه املكرس لتناول أهداف
واختصاصات وصالحيات البنك املركزي .
ماده (: )5
 -1اهلدف الرئيسي للبنك هو حتقيق استقرار األسعار واحملافظةعلى ذلك االستقرار وتوفري السيولة املناسبة واملالئمة على حنو
سليم إلجياد نظام مالي مستقر يقوم على آلية السوق .
ثم يستطرد القانون يف تناول االختصاصات والصالحيات املناطه
بالبنك  ،واليت من أهمها حتديد نوع نظام الصرف املتبع واحملافظة
على استقرار سعر صرف الريال اليمين أمام العمالت االجنبيه
 ،وغريها من االختصاصات والصالحيات اليت أتينا على ذكرها
بالتفصيل فيما سبق .
قد يسأل البعض وما عالقة البنك املركزي باملستوى العام
لألسعار ؟
قبل اإلجابة عن ذلك  ،جدير باإلشارة إىل أن الصياغة املثلى

للهدف الرئيس للبنك الواردة يف الفقرة  1من املادة ( ،)5كان ينبغي
أن تكون  -من وجهة نظرنا  -على النحو األتي -:
اهلدف الرئيسي للبنك هو توفري السيولة املناسبة واملالئمة على
حنو سليم إلجياد نظام مالي مستقر يقوم على آلية السوق ويضمن
حتقيق استقرار األسعار واحملافظة على ذلك االستقرار .
من هنا ميكن أن تتجلى العالقة ما بني إمجالي السيولة احمللية
(عرض النقود يف االقتصاد ) وهدف البنك يف حتقيق إستقرار
األسعار ....اخل .
ولتوضيح العالقة بني عرض النقود واألسعار نستأنس
بتفسريات النظرية النقدية  ،اليت تشري يف معظم صيغها باختالف
مرجعياتها الفكرية إىل وجود عالقة بني التغري يف كمية النقود
والتغري يف املستوى العام لألسعار  ،بيد أن االختالف يف تفسري هذه
العالقة بني املدارس الفكرية ينحصر يف حتديد مقدار التناسب يف
التغري مابني كمية النقود واألسعار  ،وهل هذه العالقة حمكمه يف
اجتاه واحد  ،أم أنها ممكن أن تكون متغرية التأثري .
ولكن دعونا من ذلك اآلن  ،لنعد إىل موضوعنا األساس وحناول
توضيح اآللية اليت من خالهلا يستطيع البنك املركزي أن يضبط
التغريات يف إمجالي السيولة احمللية ( عرض النقود) مبا يستجيب
للتغريات يف الناتج احمللي اإلمجالي مع احملافظة على استقرار األسعار.
معروف أن األطراف املشرتكة يف تكوين عرض النقود هي :
 البنك املركزي البنوك التجارية اجلمهور ( املودعون واملقرتضون)ويستطيع البنك املركزي أن يؤثر يف سلوك البنوك التجاريه
لضبط التوسع يف خلق النقود الذي حيدث يف جمرى نشاط البنوك ،
كما يستطيع أن يؤثر يف سلوك املودعني جتاه تغري تفضيالتهم بني
اإلحتفاظ بنقودهم كعمله أو إيداعها يف البنوك .
حيث يتسنى للبنك املركزي التأثري على سلوك البنوك
التجارية واجلمهور عرب استخدامه ألدوات السياسة النقدية غري
املباشرة ( نسبة االحتياطي القانوني على الودائع  ،السوق املفتوحة
وسعر اخلصم )  ،من خالل التحكم بالقاعدة النقدية اليت تقع
حتت سيطرته  ،بل وتعترب صنيعته  ،إذ توجد عناصرها ضمن
بنود اخلصوم يف ميزانية البنك املركزي  ( ،العملة املصدرة  +ودائع
البنوك لدى البنك املركزي ) .األمر الذي ميكنه من التحكم بها
للتأثري يف عرض النقود على وفق أهداف السياسة النقدية املرجوة
اليت جيب أن تتناغم مع بقيه السياسات لتحقيق أهداف السياسة
اإلقتصاديه املرسومة .
* وتتجسد العالقة بني القاعدة النقدية (  )Bmوعرض النقود
باملفهوم الواسع (  ) M2عرب مضاعف النقود () m
حبيث :
M2 = m × Bm
علما بأن مضاعف النقود هو مؤشر يقيس التغريات النامجة يف
عرض النقود الناجتة عن التغري يف القاعدة النقدية .
M = M2 ÷BM
وميكن استنباط معادلة القاعدة النقدية من ميزانية البنك
املركزي ألحد األعوام وذلك على النحو اآلتي -:
ميزانية البنك املركزي اليمين لعام ( 2013مليار ريال)
األصول
----------1149.4
		
األصول اخلارجية
املستحقات على
706.0
احلكومة.
املستحقات على
265.7
املؤسسات العامة

املستحقات على البنوك.
		
أصول ثابتة وأخرى
		
إمجالي األصول.

13.3
2134.4

اخلصوم
-----------العملة املصدرة		
			
ودائع البنوك
ودائع احلكومة		.
		
ودائع املؤسسات العامة
		
ودائع مؤسسات الضمان
		
االلتزامات اخلارجية
خصوم أخرى		.

821.6
276.1
121.3
81.4
18.0
267.9
548.1

2134.4
		
إمجالي اخلصوم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ميكن أن نستخلص معادلة القاعدة النقدية من ميزانية البنك
املركزي  ،وذلك على النحو التالي -:
مبا أن اخلصوم = األصول
فإنه ميكن القول بأن مصادر (مكونات) القاعدة النقدية
كطرف أمين للمعادلة = استخدامات القاعدة النقدية كطرف
أيسر للمعادلة.
وملا كنا قد أشرنا فيما سبق بأن مكونات القاعدة ( مصادرها)
موجودة يف ميزانية البنك املركزي وهي عبارة عن  :العملة املصدرة
 +ودائع البنوك  ،فإنه ميكن القول بأن :
العملة املصدرة  +ودائع البنوك = كافة بنود األصول يف امليزانية
(ناقصا) بقية بنود اخلصوم .وتكون املعادلة املستنبطه من ميزانيه
املركزي يف أخلالصه على هذا النحو :
وبالتطبيق من وحي بيانات ميزانية البنك املركزي لعام 2013
جند أن :
(1097.7=881.5+584.7+184.3-18.0+ )534.8
مما تقدم يتأكد لنا أن البنك املركزي بدون وضع ميزانيه
عموميه تعكس نشاطه النقدي  ،ومتكنه من رسم وإدارة السياسة
النقدية املالئمة فإنه ال يستطيع أن حيقق أهدافه املنصوص
عليها يف قانونه  ،واملتمثلة بدرجه أساسيه بضمان استقرار القيمة
الشرائية للريال ( أي ضمان استقرار أسعار السلع واخلدمات )
وضمان استقرار سعر صرف العملة احمللية أمام العمالت االجنبيه
.مع تأمني معدل منو إلمجالي السيولة احمللية ( املعروض النقدي )
يتماهى مع معدل منو الناتج احمللي اإلمجالي خللق استقرار نقدي
مستديم يكون مقدمه ضرورية لبدء معافاة االقتصاد .
وجدير باالشاره أن السياسة النقدية لن تؤتي مثارها ما مل ترتافق
مع سياسة ماليه متناغمة معها  .األمر الذي يتطلب بالضرورة من
وزير املالية وضع تقديرات ملوازنة عامه تضمن توريد مستحقات
الدولة الضريبية واملنح واملساعدات وعائدات النفط املصدر -
مبحدوديتها  -حلساب احلكومة يف البنك املركزي وان ال يتم
الصرف منها إطالقا إال وفق القواعد واألسس املنصوص عليها يف
القانون املالي .
لقد حان الوقت لكي يستعيد وزير املالية وحمافظ البنك
املركزي زمام املبادرة يف املعرتك االقتصادي واالستئناس بأراء
األكادمييني واخلرباء يف هذا املضمار ،بدال من االنكفاء على الذات
واالكتفاء باختاذ إجراءات من قبيل ردود الفعل ملا يتخذه الطرف
األخر غري الشرعي .
األهلي املصريف (يوليو /سبتمرب )2018
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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

أفضلية  ،أولوية
يطلق  ،يدشن
تسويق
اسرتاتيجية
يقضي  ،يؤدي  ،يفضي إىل  ،سلوك
يتمدد  ،يتوسع
تطور  ،تنمية  ،توسع
راعي (برنامج أو فعالية)
منتج  ،حمصول

البقاء هلل

يتقدم موظفي وموظفات البنك األهلي اليمين
وهيئة حترير األهلي املصريف
خبالص العزاء واملواساة إىل :
األخ  /باسل عوض الزامكي -
موظف فرع خورمكسر
وجلميع أخوته وأفراد أسرته
بوفاة املغفورة هلا بإذن اهلل تعاىل
والدته الفاضلة
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English Vocabularies

Priority
Launch
Markting
Strategy
Conduct
Expand
DeveloPment
Sponsor
Product

واألخت /سيناء طاهر الرياشي  -الشؤون اإلدارية
واألخ /بشري علي مصلح  -فرع أروى
بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل
خاهلم (علي)
سائلني املوىل عزوجل أن يتغمد موتاهم بواسع
رمحته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصرب والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون
عنهم/

جملس اإلدارة واملدير العام للبنك

رحم اهلل فقيدنا
عبدالكريم حممد حسني
كان ال جيامل يف حق

أو مظلمة تلحق بزمالءه
أو موظفي فرعه

يف السابع عشر من رمضان 1439هــ املوافق الثاني من يونيو 2018م  ،أختطفت يد املنون
وبإرادة املوىل عزوجل املصريف البارز األستاذ /عبد الكريم حممد حسني  -زوج زميلتنا العزيزة
املصرفية املتألقة « بركة عمر شيخ «
لقد كانت الفاجعة شديدة الوقع على أنفسنا وال أجتاوز احلقيقة إن قلت أنها كانت
مفاجأة لي شخصياً  ،ومل أصدق يف بادئ األمر إال أن احلقيقة تظل هي احلقيقة وال راد لقضاء
وإرادة املوىل سبحانه وتعاىل  ،وأيقنت بأن صديقاً عزيزاً قد غادرنا إىل العامل األخر  ،عامل اخللود
األبدي  ،دون وداع أو ابتسامة من اليت تعودنا عليها مرتسمة على حمياه البشوش دوماً واليت
تعكس صدق مشاعره .
كان رمحه اهلل ال جيامل يف حق أو مظلمة تلحق بزمالءه أوموظفي فرعه .
تعرفت على الفقيد عبدالكريم عندما كنا ندرس سوية يف ثانوية خورمكسر للبنيني يف
الستينيات واملعروفة فيما بعد بثانوية «حممد عبده غامن « ثم مسيت بأمساء متعددة وتقع على
حافة جولة « فندق مريكيور « – خورمكسر  .وبعد خترجنا توظفت أنا فيما كان يعرف بالبنك
الشرقي احملدود ( شركة التأمني وإعادة التأمني الوطنية ) حالياً ومل أتذكر يف أي بنك توظف
هو  ،إال أننا وبعد التأميم والذي مشل مجيع البنوك األجنبية العام ( )1969التقينا سوية ومجعين
وإياه أن كنا برتبه ضابط ( )officerرؤساء أقسام يف دائرة االئتمان  .بعدها شق كل منا طريقه
يف العمل واعتالء مناصب قيادية وإشرافية :
تقلد الفقيد منصب مدير يف الفروع التالية :
 فرع زجنبار /فرع التواهي /فرع اإلقراض الشعيب/فرع امللكة أروى  ،وحتى تقاعده العام2013م.
 لقد كان الفقيد زوجاً مثالياً لزوجة مثاليه وهي الست  /بركة عمر شيخ واليت كانتمديرة لفرع املعال ثم مديرة لفرع امللكة أروى
حتى تقاعدها لقد كان فقيدنا خالل توليه إدارة
الفروع اليت تعاقب عليها مصرفيا متميزاً يف أداءه
وأخالقه وعمل على رفعة شأن البنك يف الوسط
يلتزم البنك األهلي اليمين بتحقيق التجاري واملالي .
 الفقيد حاصل على موضوعني يف شهادةاجلودة يف خدماته ومنتجاته حبسب
مقاييس اجلودة العاملية ومبا خيدم الثقافة العامة ( )G.C.Eهما الرياضيات والفيزياء
احتياجات العمالء وحيقق أهداف  General Certificate of Educationالصادرة عن
وتوقعات كافة املعنيني مبصاحل جامعه أكسفورد – لندن .
 تزاملت أيضا مع الفقيد عبد الكريم أناالبنك يف إطار املنفعة الشاملة
وزميلنا املصريف املتألق « عبداهلل الصايف» يف معهد
للمجتمع واالقتصاد اليمين
«طالل حسنيه» (لبناني اجلنسية) لدراسة اللغة
الفرنسية املستوى األول يف خور مكسر جبانب
سينما رجيال كان ذلك تقريبا يف السبعينيات
من القرن املاضي .
نفس ذائقة املوت)
(كل
:
نقول
 يف األخريٍ
إال أن ما يؤملين كصديق وحيز يف نفسي رحيله
املفاجئ والصامت  ...لك الرمحة زميلي «عبد
الكريم» وللست بركة الصرب والسلوان  ..وإنا هلل
وإنا إليه راجعون .
علي منصور ماطر
رئيس التحرير
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بكل احلب وأطيب األمنيات
يتقدم موظفي وموظفات
البنك األهلي اليمين وهيئة حترير جملة األهلي
املصريف بأحر التهاني والتربيكات
للزمالء والزميالت األعزاء:

األخت/
منال أمنيُزبيدي
مبناسبة زفاف
ابنتها املصون
تهانينا
وألف مربوك

األخت/
مها امحد زين باعباد
مبناسبة خطوبة ابنتها
املصون آالء صاحل عمر جلعوم
تهانينا
وألف مربوك

األخت/
نائله طرموم
مبناسبة عقد قران إبنتها
م /روى طارق ياسني
على الشاب /ابوبكر كوشان
تهانينا وألف
مربوك

األخ /ياسر قيصر حسن
(الكوبرا)
مبناسبة ارتزاقه مبولوده البكر
الذي أمساه (يُسر)
التهنئة موصولة
لشقيقه هشام قيصر
تهانينا وألف مربوك

األخ /عالء علي عبداهلل مقبل
مبناسبة ارتزاقه مبولودته البكر
اليت أمساها (تسنيم)
التهنئة موصولة لوالدته
األستاذة  /أروى سلميان الكوري
تهانينا
وألف مربوك

األخ /عدلي حممد مثنى
مبناسبة ارتزاقه
مبولوده أمساه
(خطاب)
تهانينا
والف مربوك

األخت /أعياد عمر علي الرباكي
مبناسبة ارتزاقها مبولودة
أمستها (جلني)
تهانينا
وألف مربوك

األخ /حممد جواد علي غامن
مبناسبة ارتزاقه
بولده البكر الذي أمساه
(جواد)
تهانينا
وألف مربوك

األخ /عمرو حممد باناجه
مبناسبة ارتزاقه مبولود
أمساه ( ُقصي)
تهانينا
وألف مربوك

األخ /وضاح امحد شرف
مبناسبة ارتزاقه مبولود
أمساه (أمحد)
تهانينا
وألف مربوك

البنوك التجارية ودورها كأداة مساعدة
يف ختفيف العبء على أفراد اجملتمع مبختلف مستوياتهم

إن هذا الصورة ومارافقها من عبارات
جتعلنا ندرك مدى ما كانت تضطلع به البنوك
التجارية يف املاضي من دور يف حتريك عجلة
االقتصاد ومبا يبسط األمور لكافة املواطنني
فقريهم وغنيهم والتجار منهم وجيعلهم
يتمتعون بكل متطلبات السعادة والرفاهية
ومبا يساعد الدولة يف إجناح مشاريعها،
واملؤسسات على نشر خدماتها وزيادة مبيعاتها ،

إذ تسهل عليهم حتقيق أمنياتهم يف التملك أو
السفر للرتويح عن النفس أو العالج يف اخلارج
من خالل سافر اليوم وادفع غداً ..
وهذه التجربة قد مارستها بنوكنا
ومؤسساتنا احمللية لفرتة من الزمن إال أنها
قد أحجمت عن ممارستها اليوم  ،حبذا لو يتم
إستئنافها مع مراعاة كافة الضوابط لنجاحها
واستمرارها ..ن ــأمل ذلك .
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مشاكل
تقييم األداء

هناك العديد من املشاكل اليت ميكن أن
متنع وتعيق خطط التقييم من أن حتقق
أهدافها بفاعلية وهذه املشاكل تشمل
اآلتي:
 عدم وضوح اهلدف من نظام تقييماألداء :
األهداف احملددة ألي نظام للتقييم األداء
جيب توضيحها قبل تصميم نظام التقييم
وجيب مناقشتها مع املوظفني واإلشرافيني بهدف أخذ آرائهم
وكسب تأييدهم باإللتزام خبطة التقييم وجيب أن يكون كل فرد
مدركاً بشكل واضح ملا حياول النظام أن حيققه فإنة من احملتمل أن
يفشل إذا كان لدي املدراء واملوظفني الشك يف األهداف اليت يسعى
إليها النظام من عملية التقييم
 سرية التقييم :ً
ً
يعترب التقييم عامال مساعدا ألي موظف لكي يكون من العوامل
اليت تهدف إىل مساعدة املوظفني فإنة من الضرورة التعرف على
األحكام التى صدرت عنهم فإذا كانت املؤسسة تهدف إىل مساعدة
موظفيها على تطوير أدائهم فإنة جيب اإلعالن عن نتائج األداء
وأن تكون هناك منافشة لنواحي القصور يف األداء ،ويف حال
إضطرار اإلدارة إىل عدم اإلعالن عن نتائج التقييم رغبة منها يف
عدم خلق توتر يف جو العمل فإن تقارير األداء جيب أن تبقى سراً
عن املوظفني اآلخرين فقط خالفاً للموظف املعين باألمر .
 عدم موضوعية امل ّقيم :يصعب التحكم يف موضوعية التقييم ألنة يشمل احلكم على
اإلنسان من قبل إنسان آخر له إجيابياته وسلبياته ويتأثر بعوامل
داخلية وخارجية عديدة وعدم موضوعية املقيم قد تنجم عنها
املؤثرات التالية :
 أثر اهلاله :من املمكن أن يتأثر الرئيس يف تقييمه ملرءوسية باالعتبار
الشخصي وليس باإلعتبارات املوضوعية وذلك بأن يقوم بتصنيف
املوظف ووضع درجة عنه على أساس صفة معينة حيبها أو
يكرهها .
 التساهل أو التشدد :بعض امل ّقيمني مييلون إىل التساهل يف تقييم موظفيهم إما
ألنهم خيافون من املواجهة أو ألنهم حديثو التعيني أو ألنهم
غري ملمني بعمل املوظفني الذين يتم تقيمهم أو غري متمكنني
من عملية التقييم وهناك بعض املسئولني يلجأون إىل تقييم
موظفيهم بسبب إعتقادهم بأنة كلما كانوا صارمني زاد شعور
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موظفيهم باخلوف منهم والطاعة هلم ويعتربون ذلك أحد
أساليب القيادة .
 امليل حنو املركزية أو الوسيطة :مبعين أن مييل الرئيس لتقييم كافة املوظفني بشكل متشابه
وعادة يتم تصنيفهم مجيعهم بدرجة متوسطة وال يريد أن
يبني الفروقات بني موظفيه أو لينتقم من أحد املوظفني ألسباب
العالقة هلا باألداء دون أن يشعر اآلخرون بذلك أو خلوفة من
إعرتاض أحد املوظفني من ذوي األداء املتوسط على التقدير
املوضوع عنه يف حال منح اآلخرين تقديراً أعلى .
 احملاباة الشخصية :يتعلق بالتفضيالت الشخصية اليت تعتمد على معايري ليست
هلا صلة بالعمل مثل العرق والديانة والصداقة والروابط العائلية
أوالتنظيمية والسياسية .
 إعتبار التقييم جزءاً من العملية اإلنضباطية :التقييم يتعلق بعملية إصدار األحكام عن أداء املوظف وأين
نواحي القصور يف أداء الوظيفة حباجة إىل مناقشة نواحي القصور
مع املوظف بهدف معاجلتها وال يعين أن األمور اإلنضباطية جيب
إدخارها لعدة أشهر كي يتم مناقشتها يف مقابلة األداء ففي حال
حصول أي جتاوز لقواعد العمل فإن تلك املسألة جيب التعامل
معها مباشرة وال جيب إرجاؤها إىل نهاية السنة إذ أن مقابلة
األداء جيب أن تقتصر على السعي حلفز املوظفني وتنمية أدائهم
يف املستقبل وهي ليست فرصة لتأديبهم .
 إهدار الكثري من الوقت يف عملية التقييم :هناك العديد من املدراء خيفقون يف اإلدراك بأن إدارة األفراد
ليست جزءاً صغرياً من الوجبات اإلدارية املناطه بهم ولكنها يف
احلقيقة تعترب جزءاً رئيسياً من املسئوليات وتتطلب ختصيص
وقت كاف كما أنة ليس من العدالة أن نقييم عمل املوظف عن
سنة كاملة خالل فرتة قصرية خاصة إذا كان لنتائج التقييم
أثار واضحة على املرتبات واملزايا اليت متنح للموظف أو تؤثر على
مستقبله الوظيفي .
املصدر:املنتدى العربي إلدارة املوارد البشرية

افقياً -:
 -1الرجاء  -من الطيور املهاجرة
 -2منه يتم اعداد املفروشات وغريها  -حسام
 -3حرف جر  -أماكن خطباء املسجد
 -4نعم باالجنليزية  -أسى
 -5مكائد
 -6ضمري مؤنث  -تهتم باملواشي
 -7يفهم  -راهب
 -8طيور جارحة  -خائف (مبعثرة)
 -9قمة املوضوع (م) وجهة نظر (مبعثرة)
 -10عمارة  -مسكن الدجاج
رأسياً -:
 -1أسري أو سجني
 ....( -2احلقيقة)  -من احلشرات
 -3راكد ذو رائحة  -حنكي  -أو نقص (م)
 -4ثغر (م)  -حرف اجنليزي (م)  -يدع
 -5أداة نفي  -لص
 -6كثري  -من الزهور العطرية
 -7التهاب نار شديد
 -8قالدة  -يتحرك طلباً للرزق
 -9شك  -يصاحب الرعد
 -10ترحال  -وقت أو حني
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
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