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تدشني العمل يف فرع املكال وإعادة افتتاح فرع تريم
متاشيًا مع ما حتتاجه عملية التحديث والتطوير يف البنك األهلي اليمين 

مبشاركة مدير عام البنك األهلي اليمين 
إحتاد املصارف العربية والبنك املركزي وحبضور البنوك اليمنية 

يف بريوت يطلقان التعاون املشرتك لتحديث وتدريب القطاع املصريف اليمني
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إن املتتبع للبيان الصادر عن جملس رئاسة إدارة البنك األهلي 
اليمين خبصوص حسابات البنك  اخلتامية للعام 2017 املنشور يف 
أن  يقف إجالاًل   )42( يوليو/ سبتمرب 2018م  ال ميلك إال  العدد 
هلذا البنك وقيادته ممثلة بنائب رئيس جملس اإلدارة األستاذ/ 
سامي عبد احلميد مكاوي وكامل قيادة البنك األهلي اليمين ، 
حيذوه األمل يف أن هذا البنك سيظل يشكل الطموح واالطمئنان 
البنك  مقدرة  ومن  البلد   هلذا  واالقتصادي  املالي  املستقبل  إىل 
األهلي اليمين على مواجهة واجتياز كافة املعوقات واألزمات يف 

ظل أوضاع ماليه واقتصاديه صعبه يعاني منها البلد.
إن حتقيق البنك مركزاً ماليًا  عاداًل ووصول كفاءة رأس 
البنوك احمللية ليس  الرائد بني  ليظل  ماله إىل مستوًى ممتاز 
امليدان  يف  أداءه  وفعالية  صحة  على  تأكيداً  هو  أمنا  مصادفة 

املصريف يف عموم البالد .
 كما أن تنسيق قيادته ممثلة باملدير العام د. أمحد علي عمر 
بن سنكر مع  مدير مكتب الصناعة والتجارة بعدن  واملنشور يف 

يف يوم األربعاء اخلامس من ديسمرب 2018 وبإشراف مباشر 
كل  بتذليل  قام  والذي  سنكر  بن  عمر  علي  أمحد  د.  قبل  من 
العالقة  ذات  العليا  اجلهات  بكافة  اتصاالت  خالل  من  الصعاب 
امليكنة  مشروع  مدير  باسنيد،  ساملني  عائض  زياد  األخ/  قام 
اجلديد  البنكي  النظام  أجهزة  وإخراج  باستالم  والتكنولوجيا 
قبل  من  أرسل  والذي  والتحديث  التطوير  مبشروع  املتعلق 
الدولي  عدن  مطار  من  األردنية   )ICFCS( املختصة   الشركة 
والذي تدرب عليه مبعوثي البنك إىل العاصمة األردنية يف وقت 

عددنا  رقم )42( يوليو- سبتمرب 2018 ميثل حقيقة ساطعة بان 
تأكيده  وما   ووطن   شعب  هموم  حيمل  اليمين  األهلي  البنك 
البلد  هذا  مواطين  يعانيه  ما  واجـتثاث  امتصاص  وجوب  على  
إىل  الوطين  انتماءه  على  دلياًل  إال  فاحش   معيشي  غالء  من 
هذا البلد وأهله ، إذ عربت قيادة البنك األهلي عن تفاعلها على 
كافة املستويات وإعالنها عن استعداد البنك الكامل لتنفيذ حلم 
االمه يف خفض أسعار املواد الغذائية االسياسيه من خالل فتح 
االعتمادات للتجار املستوردين هلا وبسعر ثابت  للدوالر حسب 
ما هو يف نشرات البنك املركزي اليمين للسعر الرمسي للدوالر 
ينم عن أن هذا- البنك لن يألوا جهداً يف سبيل املشاركة  الفعالة 

يف حتقيق الرفاهية والعيش الكريم ملواطين هذا البلد املعطاء.
،، وهلل املوفق ،،

كلمة العدد

البنك األهلي اليمين يف أوج عطاءه
وهو على أعتاب عامه اخلمسون لتأسيسه

بقلم/ رئيس التحرير

وصول أجهزة النظام البنكي اجلديد املتعلق مبشروع التطوير والتحديث

سابق .
أحالم  األخت  من  لكل  شكر  كلمة  تسجيل  من  هنا  والبد 
الدولي  عدن  مطار  مجارك  مدير  حممد،  عبدالكريم  عبداهلل 
املنطقة احلرة على ما  ، مدير مجارك  واألخ/ حمسن قحطان 

أبدوه من تعاون يف تسهيل يف إخراج األجهزة .
اجلدير بالذكر أن األجهزة سيتم تركيبها وتشغيلها من 
 2019 يناير  يف  املذكورة  الشركة  واختصاصي  مهندسي  قبل 

كما يتوقع تشغيل النظام حبلول شهر مايو 2019 إنشاء اهلل . 
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بريوت »األهلي املصريف« متابعات :
العاصمة  احتضنته  اجتماع  ناقش 
اخلميس  يوم  مساء  بريوت  اللبنانية 
البدء  آليات  2018م  نوفمرب   29 املوافق 
متويل  من  األوىل  الدفعة  بتنفيذ 
املؤسسة الدولية للتمويل   IFC  للتجارة 
اليمنية بإشراف البنك املركزي اليمين. 
ضمت  اليت  اجللسات  وحبثت 
اليمين،  املركزي  البنك  حمافظ 
املؤسسة  من  وقيادات  زمام،  د.حممد 
للبنك  التابعة   IFC للتمويل  الدولية 
برنامج  بتنفيذ  البدء  آليات  الدولي، 
من  عدد  من  املمول  التجارة  متويل 
مخسمائة  مببلغ  املاحنة  الدول 
الرباعية  قرار  حبسب  دوالر  مليون 
الدفعة  ستكون  و  األخري  اجتماعها  يف 
بهدف  دوالر،  مليون   200 منه  األوىل 
أخر  خيار  اليمنيني  التجار  إعطاء 
لتمويل التجارة والتغطية اليت يقدمها 
من  لالعتمادات  املركزي  البنك 

الوديعة السعودية. 
الدكتور  اليمين  اجلانب  ترأس 
البنك  حمافظ  زمام  منصور  حممد 
املركزي اليمين حبضور سفري اليمن 

البنك املركزي يناقش مع مؤسسة التمويل الدولية 
)IFC( آليات متويل التجارة اليمنية بنصف مليار دوالر

عبدالكريم  اهلل  عبد  األخ  لبنان،  لدى 
ومدراء  رؤساء  ومشاركة  الدعيس، 
بنوك   )10( مساعدين  ومدراء  عموم 

مينية: 
- البنك األهلي اليمين

- البنك التجاري اليمين
)كاك  الزراعي  التسليف  بنك    -

بنك(
-  بنك اليمن الدولي

- بنك اليمن والكويت
- بنك الكرميي

- البنك اليمين لإلنشاء والتعمري
- بنك سبأ اإلسالمي

- بنك البحرين الشامل.
وكان املمثل املقيم ملؤسسة التمويل 
صربة،  سعد  السيد   ،IFC الدولية 
والبنوك  املركزي  البنك  وفد  استقبل 
بريوت  يف  املؤسسة  مبقر  اليمنية 
العديد من  واتفق اجلانبان على اختاذ 
اخلطوات أبرزها،  القيام ببدء العمل يف 
فرباير  شهر  من  هذا  التمويل  برنامج 
الدولية  التمويل  مؤسسة  وقيام   ،2019
التجارية  للبنوك  مراجعة  بإجراء 
الربنامج  يف  الدخول  يف  لتأهيلها 

إجراءات  كافة  مراجعة  خالل  من 
البنوك وخاصة آليات تطبيق متطلبات 
جمالس  يف  احلوكمة  و  االمتثال 
إضافة  التنفيذية،  واإلدارات  اإلدارات 
بتسهيل  املركزي  البنك  قيام  إىل 
الدول  مع  االتفاقيات  توقيع  إجراءات 
أن  على  التمويل،  خيص  فيما  املاحنة 
تعمل املؤسسة على تقليل الرسوم اليت 
بهدف  التجار  أو  البنوك  من  ستأخذ 
تقليل التكاليف لتصل باملواد األساسية 

بأسعار مناسبة. 
يعمل  أن  أيضا  االتفاق  وتضمن 
حشد  على  واملؤسسة  املركزي  البنك 
مليون   500( الربنامج  لكامل  التمويل 
أطول  ملدد  لتجديده  والسعي  دوالر( 

بتمويالت أخرى. 
االجتماع  أن  إىل  اإلشارة  جتدر 
للربنامج  املاحنة  للدول  القادم 
يف  سينعقد  املركزي  البنك  ومساعدة 
وسيتم  الرياض،  السعودية  العاصمة 
التجارة  برنامج  متويل  إقرار  خالله 
املركـزي  البنك  حتديث  ومشروع 
اليمين من خالل االطالع علـى تقرير 
صنـــدوق النقـد الــدولي التشخيصـــي. 
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بريوت »األهلي املصريف« متابعات :
املركزي  البنك  حمافظ  أعلن 
اليمين الدكتور حممد زمام ان القطاع 
املصريف اليمين سيشهد انطالقة كبرية 
البنك املركزي يعمل مع املصارف  وان 
اليمينة كافة ويف كل املناطق يف البالد 
املصارف  دور  وتفعيل  الزخم  إلعادة 
التنموي  واجبها  تأدية  يف  اليمنية 
واالجتماعي وبعد لقاء مع األمني العام 
وسام  األستاذ  العربية  املصارف  الحتاد 
فتوح يف مقر األمانة العامة لالحتاد يف 
تراس  حيث  بريوت  اللبنانية  العاصمة 
وماليًا  مصرفيًا  وفداً   ، زمام  احملافظ 
كبرياً رفيع املستوى وهو اول وفد على 

هذا املستوى يزور لبنان .
احملافظ  وكيل  الوفد  ضم  وقد 
املدراء  وكبار  القعيطي،  حسني 
اليمين،  البنك  املركزي  التنفيذيني يف 
ورؤساء جمالس ادارة ورؤساء تنفيذيني 
مينيا  مصرفا   20 حنو  من   ومديرين 
إدارة  جملس  رئيس  السادة  وابرزهم 
حممد  الشيخ  اليمين  التجاري  البنك 
األهلي  البنك  عام  مدير  الرويشان، 
بن  عمر  علي  أمحد  الدكتور  اليمين 
بنك  لكاك  التنفيذي  الرئيس  سنكر، 
حاشد اهلمداني، ومدير عام بنك اليمن 
نائب  و  حسن،  عبدالرمحن  الدولي  
لينا  اليمين  التجاري  البنك  عام  مدير 
فرحات  ومدير عام بنك سبأ اإلسالمي 
جنم الدين الدخريي وماهر عبد اجلليل 
وعامر  الدولي   اليمن  بنك  عن  ممثال 

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 .

اليمين  اإلسالمي  البنك  عن  باعامر 
اليمين  البنك  عن  احلمادي  منري  و 
عن  اآلنسي  رشيد  و  والتعمري  لإلنشاء 
بنك اليمن والكويت و جنيب املينعي عن 
الفودعي  حممد  و  اإلسالمي  سبأ  بنك 
عن مصرف الكرميي وصادق قـاسم عن 

بنك اليمن والبحـرين الشامل.
الحتاد  العام  االمني  أعرب  وقد 
بالغ  عن  فتوح  وسام  العربية  املصارف 
وشدد  زمام  احملافظ  خلطوة  التقدير 
املصرفية  العالقات  »أهمية  على  فتوح 

العربية واليمنية« .
استعداد  على  »اإلحتاد  ان  مؤكداً   
دائم لتقديم املزيد من الدعم واخلربات 
»االحتاد  ان  ورأى  املعلومات«.  وتبادل 
على  الشقيق  اليمن  جانب  اىل  يقف 
هذا  يعم  »أن  متمنيًا   .» األصعدة  كافة 
واالزدهار  االستقرار  احلبيب  البلد 
الرائد  دوره  ويلعب  ليعود  والسالم 
الدكتور  اشاد  وقد  العربي   العامل  يف 
واالحاطة  العالية  باملهنية  بدوره  زمام 
املتمكنة الحتاد املصارف العربية عربيا 
الذي  للدعم  الشكر  موجهًا  ودوليًا 
توفره اململكة العربية السعودية العادة 
على  وشدد  اليمين  االقتصاد  انهاض 
يوفرها  سوف  اليت  املساعدة  حمورية 
االطار  هذا  يف  العربية  املصارف  إحتاد 
على  اليمين  واملصريف  املالي  للقطاع 
وتأهيلي  تدرييب  صعيد  من  أكثر 
احملافل  يف  والدعم  العالقات  وتوفري 

املالية الدولية ايضا..«.

حملافظ  املرافق  الوفد  التقى  كما 
البنوك  من  جمموعة  املركزي  البنك 
اللبنانية وذلك يف إطار توطيد العالقات 
للبنوك  املراسلة  اللبنانية  البنوك  مع 
يف  لقاءاته  الوفد  استهل  كما   ، اليمنية 
والفريدة  املميزة  الزيارة  برنامج  إطار 
باجتماع البنوك اليمنية مبندوبي البنك 
الرتكي »اكتيف بنك« ملناقشة عالقات 
نسق  والذي  الرتكي  البنك  مع  البنوك 
ونظم لكي تتوافق وتتزامن هذه الزيارة 
يف  اليمنية  بالبنوك  للقاء  حبضوره 

بريوت .

مبشاركة مدير عام البنك األهلي اليمين 
إحتاد املصارف العربية والبنك املركزي وحبضور البنوك اليمنية 

يف بريوت يطلقان التعاون املشرتك لتحديث وتدريب القطاع املصريف اليمني



األهلي املصريف )أكتوبر/ ديسمرب 2018( 6

فرع  فتح  إعادة  مت  2018م،  ديسمرب   5 املوافق  األربعاء  يوم  صباح  يف 
البنك األهلي اليمين يف مدينة تريم عاصمة الثقافة اإلسالمية 2010م 
أحدى أكرب مدن حضرموت الوادي والصحراء واقدمها ،مدينة العلم 
التجارية  والبيوت  االموال  والتاريخ ورؤوس  والعلماء وعبق احلضارة 
من  الثالثني  الوطين  االستقالل  بعيد  االحتفال  مع  تزامنا   ، الشهرية 
أحد  اليمين  األهلي  البنك  لتأسيس   )50( الـ  والذكرى  اجمليد  نوفمرب 

رموز االقتصاد الوطين يف جنوب اليمن. 
الزربادي من  إيقاعات  دقات  اجواء فرائحية وفلكلورية وعلى  ويف 
هويدي  خالد   / تريم  مديرية  عام  مدير  قام  االصيل  الشعيب  املوروث 
 / القاضي  سيئون  استئناف  مبحكمة  املدنية  الشعبة  رئيس  ومعه 
احمللي  باجمللس  االدارية  اهليئة  واعضاء  العامري  امحد  منصور 
مبديرية تريم ورئيس نقابية البنك االهلي اليمين - عدن األخ / جالل 

امحد باشافعي ومدير البنك االهلي اليمين فرع سيئون االستاذ / سامل 
كرامة التميمي بقص شريط افتتاح فرع البنك االهلي اليمين الواقع 
مبدينة تريم بالسوق العام جنوب شرقي قصر الرناد التارخيي الشهري . 
اجمللس  رئيس  تريم  مديرية  عام  مدير  عرب  االفتتاح  حفل  ويف 
البنك  إدارة  / خالد عوض هويدي عن شكره وتقديره جمللس  احمللي 
خدمة  يف  سيسهم  الذي  باملديريه  البنك   فرع  بفتح  اليمين  االهلي 
ودفع  بالرقي  وسيساعد  باملديرية  واملواطنني  واالعمال  املال  رجال 
متزامنا  احلدث  بهذا  تريم  مواطين  فرحة  بأن  الفتًا   , التنمية  عجلة 
مع فرحتهم وابتهاجهم بعيد االستقالل الوطين الثالثني من نوفمرب 

اجمليد. 
هويدي  خالد  تريم  احمللي  اجمللس  رئيس  املديريه  مدير  وأوضح 
الوطين وحيوز على ثقة  اليمين أحد رموز االقتصاد  البنك األهلي  أن 
اليت  وخدماته  املصرفية  وسياسته  االئتمانية  تعامالته  يف  عمالئه 

يقدمها للجمهور ,
 مؤكدا بأن السلطة احمللية برتيم لن تألو جهدا يف تذليل كافة 

الصعوبات واملعوقات امام االستثمار باملديرية.
وبدوره نقل رئيس نقابية البنك األهلي اليمين األخ / جالل امحد 

باشافعي حتيات وتهاني مدير عام البنك االهلي اليمين - عدن الدكتور 
/ امحد علي عمر بن سنكر اىل اهالي تريم بهذا اليوم املبارك بافتتاح 
لظروف  ولكن  اجلميع  يراود  حلما  كان  الذي  للبنك  اجلديد  الفرع 

خاصة مت إرجاءه إىل هذا اليوم املبارك .
وأوضح رئيس نقابة البنك االهلي اليمين األخ / باشافعي بأن البنك 
عصر  يواكب  ان  استطاع  بل  االمس  مثل  ليس  اليوم  اليمين  االهلي 
املزايا اخلاصة  النظام احلديث للعديد من  احلداثة املصرفية بإدخاله 
بالعمالء وتضمن ذلك تأهيل موظفيه وإعادة ترميم  وبناء فروعه اليت 
أصبحت عددها اليوم 28 فرع على مستوى اليمن , الفتا بأن البنك من 
مقدما   , العامل  دول  خمتلف  يف  معامالت  له  املصرفية  خربته  خالل 
املاهر التجارية يف تذليل  شكره للسلطة احمللية باملديرية وجمموعة 
االسالمية  واحلضارة  التاريخ  مبدينة  البنك  فرع  وافتتاح  الصعوبات 

مدينة تريم .
فيما أشار مدير البنك االهلي اليمين فرع - سيئون االستاذ/  سامل 

للدولة  مملوكه  مؤسسة  اليمين  األهلي  البنك  بأن  التميمي  كرامة 
وإدارة  الدولة  اقتصاد  يف  املساهمة  توىل  كبري  ادخاري  وعاء  وهو 

مشاريعها االقتصادية التنموية منذ تأسيسه يف 27 نوفمرب 1969م .
غريه  عن  يتميز  اليمين   األهلي  البنك  بأن  التميمي  وأوضح 
عام  منذ  العاملي  السويفت   نظام  عرب  الدولي  التعامل  يف  البنوك  من 
ويعد  املصرفية  العاملية  الشهادات  من  العديد  على  وحتصل  1994م 
على  حصوله  يف  الوطن  مستوى  على  اليمن  يف  البنوك  بني  بنك  رابع 
شهادة)BB( ملتانة وسالمة مركزه املالي من وكالة التصنيف الدولية 
Capital Intelligence  مؤكدا بأن اهلدف من فتح فرع البنك األهلي اليمين 
مبدينة تريم هو ختفيف معاناة مواطين املديرية واملناطق الشرقية يف 

احلصول على خدمات ومميزات البنك لعمالئه .
البنوك االهلية  الذي حضره مدراء فروع  االفتتاح  ويف ختام حفل 
املاهر  جمموعة  إدارة  جملس  ورئيس  الوادي  حبضرموت  اخلاصة 
التجارية برتيم االخ / عبد اهلل ابوبكر العدني اجلنيد ) ماهر ( وعدد من 
تريم  مدينة  مواطين  من  ومجع  والوجاهات  االجتماعية  الشخصيات 
التجارية  املاهر  والشخصيات وجمموعة  القيادات  من  تكريم عدداً  مت 

بشهادات الشكر والتقدير بنجاح افتتاح الفرع.

البنك األهلي اليمني يعيد افتتاح فرعه بعاصمة 
الثقافة اإلسالمية مبدينة تريم حبضرموت الوادي

متابعة/ مجعان دويل 
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دشن  الرتميمات  من  االنتهاء  بعد 
الواحد  املوافق  األربعاء  يوم  صباح 
العمل  2018م  نوفمرب  من  والعشرون 
عملية  إستكملت  أن  بعد  املكال  فرع  يف 
الرتميم اليت أجريت ألجزاء من مساحة 
حتتاجه  ما  مع  متاشيًا  وذلك  الفرع 
وفقًا  والتطوير  التحديث  عملية 
كافة  تأهيل  يف  العليا  اإلدارة  وبرنامج 
الستيعاب  وجدت  أينما  البنك  فروع 

ربطها  سيتم  اليت   احلديثة  األجهزة 
األهلي  للبنك  املتكامل  البنكي  بالنظام 

اليمين.
 - باعباد  سعيد  لألخ/  تصريح  ويف 
مدير الفرع أن عملية الرتميم اليت قمنا 
للبنك  العليا  القيادة  مع  وبالتنسيق  بها 
الفرع  ليستطيع  املناسب  وقتها  يف  أتت 

تدشني العمل يف فرع املكال بعد انتهاء عملية الرتميم

اخلدمات  تقديم 
ومبا  املصرفية 
البنك  عمالء  يرضى 
حمافظه  عاصمة  يف 
 ) )املكال  حضرموت 
فروع  بقيه  وكذا 
اليمين  األهلي  البنك 
مديريات  كامل  يف 

احملافظة .
أشار  جانبه  من 
امحد  جالل  األخ/ 
رئيس   - باشافعي 
النقابة يف البنك األهلي اليمين أن إدارة 
تطوير  سبيل  يف  جهداً  تألوا  مل  البنك 
يرضى  ومبا  البنك  خدمات  وحتديث 
جديد  بقالب  وجدوا  حيثما  زبائنه 
عملية  بعد  عاليه  وبكفاءات  ومتطور 
تقديم  بهم  للمناط  والتأهيل  التدريب 

تلك اخلدمات .

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

للمجتمع واالقتصاد اليمين
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»األهلي املصريف« تستطلع مهام وأعمال دائرة الشؤون اإلدارية

دائرة الشؤون اإلدارية من قسم فيما مضى إىل دائرة 

متكاملة تضم أقساما ووحدات متعددة  اقتضتها عملية 

التطوير والتحديث اجلارية يف البنك األهلي اليمني

إن استطالعنا هلذا العدد يتمحور حول دائرة الشؤون اإلدارية 
وطاقمها ومهامها واليت جاء تطويرها من قسم فيما مضى إىل 
عملية  اقتضتها  متعددة   ووحدات  أقسامًا  تضم  متكاملة  دائرة 
التطوير والتحديث اجلارية يف البنك األهلي اليمين واليت نصت 

عليها توصيات شركة ديلويت اند توش )لشرق األوسط( .
ومن خالل مقابلتنا لألخ/ رضوان حممد إمام الدين ، مدير 
اليت  والوحدات  لألقسام  تنظيمي  بهيكل  زودنا  والذي  الدائرة 
تنضوي حتتها الدائرة ومهام كل قسم فيها والذي سنأتي على 

ذكر تلك املهام يف سياق هذا االستطالع ....

	 
وكانت حمطتنا األوىل

 يف )قسم املصاريف العامة(

ويف هذا القسم احليوي الذي يتكون من 
1- األخت سلوى عبده ناشر القباطي - رئيس قسم املصاريف العامة

قسم  مشرفة   - الوهييب  صاحل  إبراهيم  مارسيل   / األخت   -2
املصاريف العامة

املصاريف  قسم  مشرف   - بامؤمن  كرامة  عوض  نبيل  األخ/   -3
العامة

4- علي امحد قائد - مصريف أول
5- غادة سعيد أبوخشب - مصريف أول

6- نائل حمسن شبياني
باعطاءنا  العامة  املصاريف  قسم  رئيسة  سلوى  األخت  قامت  وقــد 
باملصاريف  تتعلق  أعمال  من  القسم  ميارسة  عما  موجزه  فكرة 

التشغيلية يف إطار اإلدارة العامة ودوائرها ونوجزها فيمايلي. 
سواء  باملشرتيات   اخلاصه   املالية  املعامالت  كافة  أوامر  دفع   -

املتعلقة بطلبات الضيافة أو القرطاسية  لإلدارة  العامة و الفروع .
أو اخلارجية فيما خيص  الداخلية  البنك سواء   - دفع اشرتاكات 
اشرتكات الصحف واهليئات ذات العالقة بإعمال البنك وغريها وذلك 

حسب اللوائح واألنظمة يف احلدود املصرحه بها هلذا القسم.
واالعالنيه  الدعائية  التكاليف  دفع  القسم  هذا  يتوىل  كما   -
اجملتمعية  واملساهمات  اإلعانات  دفع  إىل  وباالضافه  بالبنك  اخلاصة 
قبل  من  التوجيه  حبسب  وذلك  البنك  خارج  األفراد  أو  للجهات  سواء 

س- أخ / رضوان بصفتكم مديراً لدائرة الشؤون  اإلدارية  .. ما هي 
املهام اليت تضطلع بها الدائرة  من خالل موقعكم اإلشرايف  ؟

تطبيق  إىل  يسعى  اليمين  األهلي  البنك  بان  تعرفون  كما  ج- 
برنامج ومشروع التطوير منذ أمد بعيد وهاهو اليوم على أعتاب تنفيذ 
املتطلبات  على  التدريب  عمليات  تقريبا  استكمل  أن  بعد  اهلدف  ذلك 

واملسئولني  املوظفني  من  عدد  إبتعاث  خالل  من  املشروع  لذلك  التقنية 
وكذا   ، اهلامشية  األردنية  اململكة   يف  املشروع  هذا  إدارة  على  للتدريب 
النظام  وشراء  باملعدات  البنك  ستزود  اليت  الشركات  مع  العقود  توقيع 
البنكي املتكامل والذي دون شك سيؤدي إىل اختصار الكثري من الوقت يف 
تنفيذ املهام املناطه بالدائرة  والذي سيسهل عملنا يف إدارة تلك املهام حسب 

ما هو مرسوم هلا  .. واليت نقوم باإلشراف عليها وهي على سبيل املثال :
1- إعداد خطه العمل واملوازنة السنوية املكلفة بها الدائرة وأقسامها 

ووحداتها املختلفة .
ومدى  منها   املنبثقة   والوحدات  األقسام  أداء  على  اإلشراف   -2

اجرى االستطالع : علي منصور ماطر
تصوير: والء وديع ثابت )املشرفة الفنية(

اإلدارة العليا.
وأردفت األخت/ سلوى ناشر بأنها تأمل  تزويد القسم بعدداً أضايف 

من العاملني لديها ملواجهه األعباء املناطه بهذا القسم .
من جانبا يف األهلي املصريف  الحظنا بان هذا القسم بطاقم عمله 
املتميز يقوم بتنفيذ  مهامه على أكمل وأحسن وجه دون أي تربم أو 

تقصري بالرغم من ازدحام املعامالت  اليومية فيه  .
وجديراً بالذكرى أن هذا القسم يضم أيضًا وحدة األصول واليت 

تشرف عليها األخت / مساح حممد حسان وأثنني من املوظفني هما :
1- عدنان عبداهلل سعيد دمحان

2- قحطان حممد علوان 
-  ويقوم هذا القسم مبسك كافة سجالت أصول البنك الثابتة على 
خمتلف أنواعها ، ومتابعه املشاريع قيد التنفيذ و إجراء قيود اإلهالك 

السنوية لتلك األصول.
- إضافة إىل تسجيل األصول اجلديدة عند الشراء .

- إعداد قيود وسندات الضرائب املستحقة إلدارة األراضي وغريها 
من املؤسسات أحلكوميه 

بالكشوفات  القانوني  احملاسب  بتزويد  الوحدة  تقوم  كما   -
يتعلق  فيما  وغريها  الطلب   عند  األصول  لتلك  املالية   واإليضاحات 

مبهام هذه الوحدة . 
- وقد عربت  عن أملها يف توسيع احليز املكاني للوحدة مبا ميكنها 
للسجالت  املناسب  واحلفظ  االرشفه  عملية  تتطلبه  ما  إستيعاب  من 

ومتعلقاتها .
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النظافة بواجباتهم يف مكاتب ودوائر وفروع البنك على أكمل وجه .
*  توفري كافة أنواع الوقود للمولدات الكهربائية بأنواعها واإلشراف 
الكامل على صيانتها متى استدعت الضرورة وترتيب  وسيله املواصالت 

مهمات  تقضيها  اليت 
يقوم  كما   ، العمل 
مبتابعه  القسم 
وسداد  حتصيل 
اهلواتف  فواتري 
وكذا  والكهرباء 
املرسالت  استالم 

والرد عليها .
تشملها  اليت  األقسام  ومن   *
قسم  اإلدارية  الشؤون  دائرة 
واليت  واملخازن  املطبوعات 
عبداحلكيم  ربيع   / األخ  يرأسها 
عبداللطيف ، وينضوي حتت هذا 
واليت  القرطاسية  وحدة  القسم 
يشرف عليه األخ/ فهمي حمبوب 

- مشرف وحدة القرطاسيه  
تقل  ال  الوحدة  هذه  أن  إىل  عبداحلكيم  ربيع  األخ/  وافانا  وقد    *
أهمية عن غريها من وحدات دائرة الشؤون اإلدارية من حيث أنها تقوم 

وكانت حمطتنا الثانية 
بقسم اخلدمات اللوجستيه

يرأسه  الذي 
األخ/  جعفر ابراهيم 
حيث  بامطرف  
القسم  بان  أفادنا 
 ( الثالث  بوحداته 
،وحدة  الربيد  وحدة 
ووحدة  األرشيف 
العامة(   اخلدمات 

لوجستيه  خبدمات  يضطلع 
تتحدد فيما يلي :-

الفندقي  احلجز  تامني   *
فروع  من  الوافدين  للموظفني  
االقامه  وتوفري  احملافظات  بعض 

هلم .
مبنى  تأمني  على  العمل   *
اإلدارة العامة ومباني الفروع من 

خالل التأكد من مستوى احلراسة اخلارجية والداخلية بالتنسيق 
مع الوحدة األمنية يف البنك.

* القيام مبتابعة واإلشراف على أداءه شركات النظافة )جود 
عمال  قيام  من  التأكد  خالل  من  البنك  معها  املتعاقد  سرفس( 

»األهلي املصريف« تستطلع مهام وأعمال دائرة الشؤون اإلدارية

دائرة الشؤون اإلدارية من قسم فيما مضى إىل دائرة 

متكاملة تضم أقساما ووحدات متعددة  اقتضتها عملية 

التطوير والتحديث اجلارية يف البنك األهلي اليمني
خطه  حسب  املزمنة  تلك  أو  اليومية  سواء  بها  املكلفة  للمهام  اجنازها 

الدائرة .
اجناز  ومدى  البنك  وممتلكات  أصول  على  واإلشراف  إدارة   -3
عملية الرتميمات اليت تتم أو اليت ستحاج إليها تلك األصول مستقباًل 

من خالل النزول إىل الفروع .
اآلالت  توفري  مثل  للفروع  العمل  متطلبات  وتنفيذ  اجناز   -4
والقرطاسيه املطلوبة منها سواء ما يتعلق بالقرطاسية الداخلية أو ما 

جيب توفريه من خارج وحدة القرطاسية لدينا .
5- متابعة مستوي اإلجراءات االمنيه واحلماية على مستوى اإلدارة 

إعداده   املنصوص عليها يف ما مت  املهام  ، وغريها من  والفروع  العامة 
من قبل شركة ديلويت اند توش للشرق األوسط.

خمتصر  بشكل  اإلدارية  الشؤون  دائرة  يف  عملنا  ملخص  هذا 
للحديث  للدائرة   التابعه  والوحدات  األقسام  لرؤساء  اجملال  ونرتك 
زيارتكم  لكم  شاكرين  حده  على  قسم  كل  مهام  عن  أوسع  بشكل 
وأقسامها  الدائرة  وعمل  مهام  على  للتعرف  لدائرتنا  االستطالعية 

ووحداتها املختلفة.
بعد ذلك قمنا جبولة استطالعيه  ألقسام ووحدات الدائرة وتابعنا 

ما تقوم به تلك األقسام من مهام وواجبات إدارة الشؤون اإلدارية .
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بتغطيه وتلبية متطلبات العمل ليس على مستوى اإلدارة 
العامة وحسب وإمنا أيضا على مستوى مجيع فروع البنك 
األهلي اليمين وتكمن هذا املهمة يف إعداد وطباعة وجتهيز 
اإليداع  دفاتر  من  القرطاسية  املواد  مستلزمات  كافه 
ملختلف احلسابات واألوراق واجلداول وقسائم املدفوعات 
احملاسبية  االحتياجات  وملختلف  بأنواعها  والسحوبات 
مهمًا  اجنازاً  ذاته  ... وهذا يف حد  الفروع  أو  للدوائر  سواء 
قد  تالعب  أي  وملنع  البنك  ومحاية  سرية  على  للحفاظ 

يتسبب به طباعة تلك املستندات واألوراق املستندية خارج 
العاملني يف  الشباب  البنك وكل ذلك يقوم به خنبه من 
القص  وآالت  املطابع  استخدام  عالية يف  الوحدة مبقدرة 
املخصصة لذلك، وهو  نفس العمل الـذي تـقـوم بـه املطـابـع 

اخلــارجـيـة ذات القــدرات الـكبـيـرة. 
أنها  اختصاصاتها  ضمن  من  الوحدة  هذه  أن  كما   
الدعائية  بالوسائل  يتعلق  ما  يف  فعالة  مساهمة  تساهم 
بإعادة  أنواعها حيث تقوم  البنك مبختلف   اليت يصدرها 
تطلبها  إضافات  وبأية  البنك   بشعار  وتزينيها  تشكليها 

اإلدارة على تلك املواد الدعائية بكل دقه وكفاءة عالية .

حمطتنا الثالثة كانت 
يف قسم املباني واللوازم

 / املهندس  يرأسه  والذي   القسم  هذا   خيص  فيما   *
عبدالكريم عبدالرمحن الكهالي  نأسف لعدم القيام بإجراء 
االستطالع  عن عمل هذا القسم نظراً  لتعرض املهندس/ 
له  تعاىل   اهلل  نسال  مؤسف  مروري   حلادث  عبدالكريم 
الوقت والجناز اجمللة  العاجل  ولضيق  والشفاء  السالمة 
يف موعدها احملدد سنكتفي باإلشارة هنا إىل أن هذا القسم 

ينضوي حتت إدارته حبسب اهليكل التنظيمي الذي زودت 
بها جملة األهلي املصريف وحدتني  هما :

حممد  أديب  املهندس/  عليها  يشرف  اليت  املباني  وحدة   *
عبيد يساعده يف ذلك املهندس / علي أمحد خينه واليت يقع على 
عاتقها ترميم وإعادة هيكلة فروع  ومباني البنك وكذا يف توفري 

اللوازم اخلاصه بذلك .
األخ  املشرتوات واملخزون واليت يشرف عليها  * وحدة 
توفري  يف  مهامها  تتمحمور  واليت  عبدالرزاق  حسني   /
وقرطاسية  أدوات  من  والفروع  العامه  االدارة  متطلبات 
ومكتبيه وقطع غيار ختص الطابعات واملعدات االلكرتونية.

»األهلي املصريف« تستطلع مهام وأعمال دائرة الشؤون اإلدارية

املوافق  االثنني  يوم  صباح  من  بهيجة  حلظات  يف 
معاني  أبلغ  فيها  جتلت  2018م  ديسمرب  من  العاشر 
بكل  اليمين  األهلي  البنك  نقابة  قامت  والعرفان  الوفاء 
البنك  بتكريم  نيابة عن موظفي وموظفات  مستوياتها 
الشخصية القيادية الفذه مدير عام البنك االهلي اليمين 
د. أمحد علي عمر بن سنكر برتس احملبه والوفاء مبناسبه 
ودوره  تريم  مدينه  يف  اليمين  االهلي  البنك  فرع  افتتاح 
خالل  من  البنك  هذا  مكانة  رفع  على  والعمل  االجيابي 

نقابه البنك األهلي اليمني تكرم 
الشخصية القيادية الفذة الدكتور/  

أمحد بن سنكر مدير عام البنك

ابراز  خدماته اليت يقدمها سواء على املستوى املصريف أو 
االجتماعي   ليظل هذا البنك القلب النابض هلذا الوطن .

الف مربوك أبا حممد ودمت ذخراً هلذا البنك
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عدن »األهلي املصريف« عن عدن تايم :
املؤقتة عدن،  العاصمة  ناقش لقاء موسع عقد يف 
برئاسة وزير الثروة السمكية، فهد كفاين، اآلليات 
بفتح  األمساك  مصدري  إللزام  املتبعة  واإلجراءات 
النظام  وفق  اليمنية  البنوك  حسابات  يف  اإلعتمادات 

والقانون.
وتطرق اللقاء الذي ضم فريقًا مكوناًَ من وكيل 
وزارة التجارة والصناعة علي عاطف ووكيل قطاع 
حسني  املركزي  البنك  يف  البنوك  على  الرقابة 
احملضار  ومدير البنك األهلي اليمين الدكتور  امحد 
علي عمر بن سنكر ومندوبني عن مجعية مصدري 
القيسي  ميال  االستاذ  وميثلهم  اليمنيني   األمساك 
إىل أهمية فتح هذه اإلعتمادات يف رفد خزينة الدولة 

بالعمالت الصعبة.

أهمية  على  اللقاء،  خالل  كفاين  الوزير  وأكد 
الصادرات  أن  إىل  الفتًا   .. السمكي  النشاط  تعزيز 

السمكية يف تنامي مطرد .
رئيس  فخامة  وبتوجيهات  الوزارة  »ان  وقال 
اجلمهورية عبدربه منصور هادي تبذل جهودا كبرية 
يف جمال تعايف القطاع السمكي يف خمتلف جماالته 
وتولي املستثمرين اهتماما خاصا وتعمل على تذليل 
الصعوبات و العوائق واملشاكل اليت تواجههم وتعزيز 

الشراكة مع القطاع اخلاص«.
املدير  نائب  بأعمال  القائم  األخ  اللقاء  يف  وشارك 
العام للدوائر املصرفية علي موسى علي واألخ مدير 
ومدير  الشرماني  صابـر  اخلـارجية  العالقـات  دائـرة 
األهـلـي  البنك  يف  طــاهــر  بـليـغ  األخ  أروى  فـرع 

اليمنــي .

يف لقاء ضم فريقًا مكوناًَ من وكيل وزارة التجارة والصناعة ووكيل قطاع الرقابة على البنوك يف 
البنك املركزي ومدير عام البنك األهلي اليمين  ومندوبني عن مجعية مصدري األمساك اليمنيني

وزارة الثروة السمكية تلزم مصدري األمساك فتح اعتمادات يف البنك املركزي
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البنك  بني  تعاوني   تعاريف  اجتماع  العام   املدير  مبكتب  عـقد 
األهلي اليمين ممثال باملدير العام الدكتور امحد علي عمر بن سنكر 
ومستشفى ) 22 مايوً  ( ممثال مبديره الدكتور / أوسان  حممد ناصر، 
لشؤون  العام  املدير  نائب  الشبحي  سعيد  حمسن  األستاذ/  وحبضور 
الدوائر املساندة واألستاذ/ رئيس قسم شؤون املوظفني األخ سعيد عبده 
جالل  األخ/  بالبنك  العمالية  النقابة  ورئيس  النقابة  مستشار  سعيد  
أمحد سعيد باشافعي  وعدداً من أعضاء النقابة، ومقرر اللجنة الطبية 
يف البنك األخ/ حممد عيدروس باحشوان، وذلك  ملناقشه سبل التعاون  
مع إدارة املستشفى  من خالل تقديم الدعم الطيب يف جمال الرعاية 

الصحية ملوظفي البنك .
عمر  علي  امحد  الدكتور/  العام  املدير  رحب  االجتماع  مستهل  ويف 
ناصر  حممد  أوسان  الدكتور/  مايو(    22( مستشفى  مبدير  سنكر   بن 
مستعرضا معاناة اإلدارة العامة  خبصوص كثرة التقارير الطبية ملوظفي 
بصحة  يتعلق  فيما  الطبية  اللجنة  عمل  آليات  ضبط  وصعوبة  البنك 
باتت  اليت  اخلارج  يف  للعالج  البنك  موظفي  قبل  من  املقدمة   التقارير 
املرضى  احتياجات  ملواجهة  املرصود  اخلارجي  العالج  خمصص  تستنزف 
الذين  أولئك  يلحقه ذلك من حرمان  وما  للعالج اخلارجي  املوظفني  من 

يعانون أمراض مستعصية  وحباجه ملحه ملخصص العالج اخلارجي .
 من جانبه  رحب الدكتور/ أوسان حممد ناصر مدير املستشفى 
بهذه العالقة بني الطرفني  مبديًا استعداد إدارة املستشفى للتعاون مع 
البنك عرب جلنة الطبية  يف تسهيل عملها وسرعة البث وفرز التقارير 
الطبية الصحيحة واليت تعرب عن صحة مرض املوظف عرب آليات عمل 
مشرتكه بني املستشفى واللجنة  الطبية العاملة يف البنك األهلي من 
خالل جتميع  الطلبات والتقارير الطبية من قبل اللجنة وعمليه فرز 
دقيق جلميع اإلمراض وختصيص أيام حمدده يف األسبوع للكشف عن 
احلاالت حبسب التقارير املقدمة من قبلهم  وإجراء الفحوصات الطبية 

الالزمة هلم موضحًا : بان إدارة املستشفى ستوفر كادر طيب متخصص 
ورفيع املستوى ومشهود له بالكفاءة ليتوىل عمليه فحص املرضى من 
تقرير  وتقديم  الشفافية  مبنتهى  حالته  حبسب  كاًل  البنك  موظفي 

طيب معتمد لكل حاله إىل إدارة البنك. 
األهلي  جملة  من  العدد  هلذا   إعدادنا  خالل  أنه   : ذكره  اجلدير 
هذا  خالل  عليها  املتفق  اجلديدة  العمل  آليات  تنفيذ  مت  املصريف 
االجتماع وقد عملت اللجنة الطبية وبذلت جهد كبري يف فرز احلاالت 
مواعيد  لتحديد  مايو(   22( مستشفى  إدارة  مع  والتنسيق  املرضية 
الكشف خالل أيام األسبوع وقد مت فعليا الكشف على عددا من املوظفني 
واعتماد تقاريرهم والبعض األخر تطلب منهم إجراء  فحوصات طبية 
إضافيه بناء على تعليمات الطبيب املختص حلالتهم املرضية لتقييمها 
وتشخيصها بشكل صحيح وقد تكفل البنك األهلي اليمين بنفقات تلك 

الفحوصات .
من جانبه أوضح  مقرر اللجنة الطبية األخ/ 
آليات  تطبيق  أن  باحشوان   عيدروس  حممد 
العمل اجلديدة  بالتعاون مع إدارة مستشفى )22 
(  ساعدنا كثرياً يف اجناز عملنا واختصار  مايو 
اخلارجية  العالج  حماضر  إعداد  يف  الوقت 
وفرز  وحصر  املستعجلة  املرضية  للحاالت 

التقارير الطبية الغري دقيقة التشخيص .
وقانونيه  إدارية  إجراءات   هناك  أن  موضحًا 

واحلاالت  الشروط  تقاريرهم  ختالف  الذين  املرضى  حبق  ستتخذ 
اليت تستوجب العالج اخلارجي لتسببهم حبرمان غريهم من املوظفني 

الذين هم بأمس احلاجة للعالج يف اخلارج .
بالدكتور/  ممثله  األهلي  البنك  إدارة  من   كل  بدوره  شاكراً   
مبديرها  ممثلة  مايو    22 مستشفى  وإدارة  سنكر  بن  عمر  علي  امحد 
الدكتور/ أوسان حممد ناصر وطاقم العمل من دكاترة وأخصائيني 

ملا يقدمونه من عمل جليل جتاه موظفني البنك األهلي اليمين .

تغطيه وتصوير: والء وديع ثابت املشرفة الفنية

الدكتور  اليمين  املركزي  البنك  حمافظ  كرم 
حممد زمام يوم الثالثاء املوافق الثالثاء احلادي عشر من 
ديسمرب 2018م الكوادر املربزة يف نظام السويفت يف البنك، 
التحديث اجلديد من  الكبرية يف إطالق  نظري جهودهم 

النظام خالل فرتة قياسية خبربات وكوادر شابة حملية لفتت أنظار 
شركة سويفت العاملية .

جاء ذلك خالل ورشة حول نظام سويفت نظمها البنك املركزي يف 
العاصمة املؤقتة عدن .

وأشاد الدكتور زمام، بفريق العمليات املصرفية اخلارجية يف دقة 

البنك املركزي ُيكرم فريق فني 
توىل حتديث نظام

 السويفت خالل فرتة قياسية

وسرعة مراجعة وتنفيذ استكمال االعتمادات املستندية.
اليمين  املركزي  البنك  يف  السويفت  بنظام  احمللية  بالكوادر  ونوه 
استعانت  أخرى  بدول  بنوك مركزيه  بينما  ذاتيًا  املهمة  تولوا  والذين 

خبرباء أجانب لتفعيل وحتديث أنظمتها.  
األهلي  البنك  عام  مدير  سنكر  بن  عمر  علي  د.امحد  شارك  وقد 
اليمين قيادة البنك املركزي يف مراسيم توزيع الشهادات على املربزين .

عالقات تعاون مثمرة بني البنك األهلي اليمني 
ومستشفى )22 مايو( يف جمال الرعاية الطبية
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نظم قسم الصحافة واإلعالم مساق العالقات العامة  نزواًل 
عمليًا لشعبة العالقات العامة  إىل البنك األهلي اليمين بعدن 
الثالثاء  اليوم  صباح  احلطييب   رنا   / األستاذة  إشراف  حتت 
املوافق 20 نوفمرب 2018م تلقى خالهلا الطلبة والطالبات شرحًا 
تفصيليًا عمليًا وتطبيقيًا ساهم يف ترسيخ املعلومات النظرية 

اليت يتلقونها يف مقاعد الدراسة بالكلية .
احلطييب  رنا   / لألستاذة  تصريح  ويف 
من  اليمين  األهلي  للبنك  زيارتنا  تعترب   : قالت 
يتميز  اليت  الالصفية  الطالبية  النشاطات 
رفد  بهدف  وذلك  العامة  العالقات  قسم  بها 
الطالب مبزيد من املعلومات املعرفية  واجلانب 
اليت  النظرية  الدراسة  جانب  إىل  التطبيقي 
أثناء دراستهم يف مساق  الطلبة  يتحصل عليها 

العالقات العامة  .
األهلي  للبنك  اختيارنا  بان    : مضيفة 
بعالقة  الرتباطنا  بل  فراغ  من  يأتي  مل  اليمين 

االتفاقية  توقيع  قبل  تعاون وطيدة وشراكة حقيقية حتى 
البنك  يلعبه  ملا  األهلي  والبنك  عدن  جامعة  بني  التنسيقية 
األهلي من دور ريادي  سنويًا من خالل  ترحيبه وإستبقاله 
فقط  وليس  التخصصات  بكل  عدن  جامعة  كليات  طالب 
على مستوى قسم الصحافة واإلعالم )العالقات العامة( حيث 
العالقات  لطلبه  ومفيداً  فعااًل  تطبيقيًا  حقاًل  البنك  يعترب 

العامة .
وأردفت قائلة : وما اختيارنا للبنك األهلي اليمين لتطبيق 
وخربات  مؤهلة  كوادر  لوجود  إال  فيه  الطلبة 
ونيابة  بدورها  شاكرة  اجملال  هذا  يف  ممتازة 
عن الطلبة والطالبات إدارة البنك األهلي اليمين 
عمر  علي  امحد  الدكتور/  العام  باملدير  ممثاًل  
رئيس  الصياد  معن   / األستاذ  وكذا  سنكر   بن 
قسم العالقات العامة  واألستاذة/ والء وديع ثابت  
مشرفة وحدة النشر والتسويق  )املشرفة الفنية 
اهتمامًا  ابدوا  اللذين  املصريف(  األهلي  جمللة 
باحلاضرين و زودوا الطالب مبعلومات تطبيقية 

لنشاط وعمل العالقات العامة واإلعالم .

طالب العالقات العامة قسم الصحافة واإلعالم 
بكلية اآلداب يزورون البنك األهلي اليمين بعدن

رنا احلطيبي: اختيارنا للبنك األهلي 
الرتباطنا بعالقة تعاون وطيدة 
وشراكة حقيقية جسدته إتفاقية 

التنسق بينه وجامعة عدن ملا يلعبه 
البنك األهلي من دور ريادي

تغطيه وتصوير: املشرفة الفنية
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املصطلحات بالعربية English Vocabulariesالرقم

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

العوملة
البطالة

أثر،انعكاس
ُخالصة ،أو فكرة

تضخم
خمزون

نشاط ،فاعلية
غري عادل، جمحفة

دراسات علمية
رقم حساب

GLobaligation
unemployment
Impact
Abstract
lnflation
Stock
Activity
unfair
Scientific Studies
Account number

لزمالء  واملودة  الوفاء  أجواء  وأشاعه  إرساء  قاعدة  من  انطالقا 
وزميالت العمل احملالون إىل التقاعد الذي سار عليه مجيع موظفني 
على  الطويلة  سنواته  خالل  البنك  عمد  واليت  اليمين  األهلي  البنك 

غرسها يف قلوب  ووجدان كل املوظفني .
ومبشاركة  جبميع منتسبيها  اخلارجية  العالقات  دائرة  أقامت   
مدير الدائرة األخ/ صابر الشرماني حفال توديعيًا متواضعا لزميلتهم 
رئيس  وظيفة  شغلت  اليت  كريشنا  بانديا  لكشمن  شيماء  األخت/ 
واملودة  بالوفاء  اتسم  والشفرات  اخلارجية  واحلواالت  السويفت  قسم 
لزميلتهم اليت أحيلت إىل التقاعد بعد خدمه مليئة بالعمل والعطاء 

املتميز . 
فيها  أشاد  العالقات اخلارجية كلمة  ألقى مدير  وخالل احلفل 

جبهود األخت/ شيماء لكشمن بانديا كريشنا وتفانيها وحبها للعمل 
طوال سنوات خدمتها يف البنك األهلي اليمين سواء يف دائرة العالقات 
اليمين  منوها بان  بالبنك األهلي  أو خالل  مسرية عملها  اخلارجية 
وموظفي  طاقم  من  وحمبة  وامتنانًا  عرفانا  هو  البسيط  احلفل  هذا 
دائرة العالقات اخلارجية ألختنا وزميلتنا شيماء  متمنيًا هلا التوفيق 

و السعادة يف مراحل حياتها .
 بدورنا يف« األهلي املصريف »  أننا نشارك موظفي دائرة العالقات 
بعد  وداعًا  ونقول هلا  بها   باحملتفى  والعرفان  الوفاء  ذلك  اخلارجية  
سنوات حافله بالعمل والعطاء متمنني هلا السعادة يف املرحلة القادمة 

من حياتها . 

تصوير : املشرفة الفنية

ملسة وفاء 
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يتقدم موظفي وموظفات البنك األهلي اليمين
وهيئة حترير األهلي املصريف

 خبالص العزاء واملواساة إىل :
الدكتور / امحد علي عمر بن سنكر

 مدير عام البنك األهلي اليمين
بوفاة املغفور له بأذن اهلل تعاىل

صهره زوج شقيقته املرحوم / عبداهلل مسعود الكازمي 
التعزية موصولة إىل مجيع أفراد أسرة آل سنكر وآل الكازمي

  سائلني املوىل عزوجل أن يتغمده بواسع رمحته
وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان

إنا هلل وإنا إليه راجعون
عنهم/

جملس اإلدارة

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

األخ / عماد عبد احليب عبد الستار 
بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل

 والده الفاضل  
الذي وافته املنية يف اململكة العربية السعودية 

العزاء موصول إىل زميلتنا أرملة الفقيد 
)خشنود عبداهلل سليم(      

وإىل مجيع أبناء وبنات الفقيد 

األخ/ عبدالرمحن أمحد بكار 
ومجيع أخوته

بوفاة املغفور هلا بإذن اهلل تعاىل
 )والدتهم الفاضلة (

األخ / عبود العمودي 
بوفاة املغفور هلا بإذن اهلل تعاىل 

)والدته الفاضلة ( 

األخ/ امحد صاحل امحد 
بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل

 ) والده الفاضل (
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

يتقدم موظفي وموظفات البنك األهلي اليمين
وهيئة حترير األهلي املصريف

 خبالص العزاء واملواساة إىل :
أسرة املرحوم / جواد عبداهلل علي العلس 

نائب املدير العام للبنك االهلي اليمين )سابقًا (
سائلني املوىل عزوجل أن يتغمده بواسع رمحته

وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان

إنا هلل وإنا إليه راجعون

عنهم/

جملس اإلدارة واملدير العام للبنك
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مديراً لدائرة املوارد البشرية 	 	 	 1- انتصار حسن علي 	
مديراً لفرع التواهي 	 	 	 2- حمسن صاحل بلعيد	

مديراً لفرع حلج 	 	 	 3- ويف مقبل فارع	
مديراً لفرع زجنبار 	 	 	 4- فاطمة أمحد حسني	

مديراً لفرع املعال 	 	 	 5- فائزة امحد صاحل	
مديراً لفرع العيدروس 	 	 	 6- مها ياسني سالم	

مديراً لفرع الغيظه 	 	 7- علي حممد عبد القادر احلامد	
حماسبًا لفرع االقراض 	 	 8- عزيزة السيد علي غالب	

حماسبًا لفرع املعال 	 	 	 9- سهري عبدالكريم	
حماسبًا لفرع العيدروس 	 	 	 10- أمال حمسن عبداهلل	

حماسبًا لفرع الشهيد  عبداهلل النقيب 	 	 	 11- عواطف حممد سامل	
حماسبًا لفرع الغيظه 	 12- امحد عبدالرمحن سعيد بن غزي	

رئيس قسم بدائرة الفروع 	 	 	 13- سعيد عبده سعيد	
رئيسًا لقسم الكمبيوتر بدائرة احلسابات املركزية 	 	 	 14- ريم حامد موشجي	

رئيسًا لقسم املنح بفرع االقراض 	 	 15- رشا وديع عبد الغين سعيد	
رئيسًا لقسم احلسابات اجلارية بفرع العيدروس 	 	 16- سوسن حممد انور حنيف	

رئيسًا لقسم القروض بفرع العيدروس 	 	 17- عائدة جعفر عبدالرزاق	
رئيسًا لقسم الودائع بفرع العيدروس 	 	 18- منى عبدالغفور ياسني	

رئيسًا لقسم القروض بفرع املعال 	 	 19- مريم حممد الطيطي	
رئيسًا لقسم احلواالت وخطابات الضمان بفرع املعال 	 	 	 20- ابتهال رشاد حممد	

رئيسًا لقسم  	 	 21- نادية امحد عبده قاسم	
رئيسًا لقسم احلواالت بفرع اروى 	 	 	 22- وفاء طه امحد طه 	

رئيسًا لقسم الودائع بفرع أروى 	 	 23- سلوى سعيد عبداهلل مبارك	
رئيسًا لوحدة التدقيق الداخلي 	 	 24- فيصل حمسن السودي	

رئيسًا لقسم التوفري بفرع العيدروس 	 	 25- متارا عبداملنان حممد	
رئيسًل لقسم الودائع بفرع سيئون 	 	 26- هاشم حممد حمضار	

رئيسًا لقسم القروض بفرع سيئون 	 	 27- يسلم ناصر علي سنجل	
رئيسًا لقسم القروض بفرع سيئون 	 	 28- بلعيد مجعان عمر بازياد	

رئيسًا لقسم الودائع بفرع املكال 	 	 	 29- عمر حممد بارباع	
رئيسًا لقسم احلسابات اجلارية بفرع املكال 	 30- شفقيه عبداحلبيب الربك باسيف	

رئيس قسم بدائرة الشؤون اإلدارية 	 	 31- انتصار عبداهلل حسني	
رئيس قسم بدائرة الشؤون القانونية 	 	 	 32- فاطمة حسني حسن	
مشرفًا بقسم الودائع بفرع اإلقراض 	 	 33- عفراء خالد عبداهلل قاسم	

مصريف أول بقسم احلواالت بدائرة احلسابات املركزية 	 	 34- سامح عدنان امحد علي	
مصريف ثالث بفرع اإلقراض الشعيب 	 	 35- حممد شوقي  ياسني علي	

رئيسًا للعمال بدائرة احلسابات املركزية 	 	 36- نعمه مشسان الداللي	
مصريف أول بقسم احلواالت بدائرة احلسابات املركزية 	 	 	 37- زهرة سليمان	

رئيسًا للعمال بدائرة العالقات اخلارجية 	 38- امحد حممد عبداهلل الزهريي	
رئيس احلرفيني 	 	 39- صابر سعيد عبده سعيد	

مصريف ثالث 	 	 	 40- امحد رشيد امحد	

بكل احلب والبهجة نزف أزكى التهاني وطيب األماني ملن عملوا وبرزوا وجنوا وحصدوا ما بذلوا وهم:
لكل جمتهد نصيب

مربوك لكم الرتفيع يف درجاتكم الوظيفية متمنني لكم التقدم آملني منكم تقديم املزيد من اجلهد والتفاني لتحصلوا 
على أعلى الرتقيات وتكونوا القدوة لبقية الزمالء والزميالت .

الف مربوك
أسرة األهلي املصريف وكل الزمالء والزميالت يف البنك األهلي اليمين

تنويه/ نلفت عناية القراء واملوظفني بأنه سيتم نشر بقية أمساء املرفعني يف العدد القادم بإذن اهلل تعاىل فور حصولنا 
عليها من دائرة املوارد البشرية .
األهلي املصريف )أكتوبر/ ديسمرب 2018( 16
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األخت/ هنادي حممد شرف 
مبناسبة ارتزاقها 

مبولودتها البكر واليت  
أمستها )دنيا(

تهانينا 
وألف مربوك

األخ/ أوسان رشاد علي سعيد 
)ابو أميان( 

مبناسبة ارتزاقه مبولود 
أمساه ) عمرو  (

تهانينا 
والف مربوك

األخ/  أيهم عزام الرويعي 
مبناسبة ارتزاقه مبولودته 

البكر واليت أمساها 
) هيام  (
تهانينا 

وألف مربوك

األخ/ عمرو حممود حممد 
املاطري

 مبناسبة ارتزاقه مبولود 
أمساه )عمار(

تهانينا 
وألف مربوك

األخ / نرباس  حامد إمساعيل  
مبناسبة ارتزاقه

 مبولود
 أمساه )أمين(

تهانينا
 والف مربوك

األخ/  وضاح حسني العوسجي

 مبناسبة ارتزاقه مبولود

 امساه )حسني(
تهانينا 

وألف مربوك

األخ/ علي أمحد قائد
مبناسبة زفافه امليمون

 على ابنه زميلنا غازي عبداحلميد شيباني
التهنئة موصولة إىل 

زميلنا العزيز األستاذ غازي
تهانينا وألف مربوك

بكل احلب  وأطيب األمنيات
 يتقدم  موظفي وموظفات

 البنك األهلي اليمين وهيئة حترير جملة 
األهلي املصريف بأحر التهاني والتربيكات

 للزمالء والزميالت األعزاء:
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 من هو خمرتع جهاز
 الصراف اآللي؟

وكيف اخرتعه؟
األمر  حقيقة  يف  وهو  الكثري  يعرفه  ال  اسم  جودفيلو«  »جيمس 
شأنه شأن مؤسس موقع »فيسبوك« »مارك زوكربريج« اخرتع شيئا 
شيئا  ورائه  من  جين  مل  لكن  يوم  كل  الناس  ماليني  يستخدمه 
يذكر، على الرغم من دخول »زوكربريج« قائمة جملة »فوربس« 

ألصحاب املليارات.
اخلمسني  السنوية  الذكرى  يف  عاما(   79( »جودفيلو«  وقال 
الخرتاعه يف مقابلة مع »اجلارديان« إنه حصل على مكافأة قدرها 15 

دوالرا ومل حيصل على شيء آخر بعدها.
»بيزلي«  ببلدة  صغري  منزل  يف  يعيش  الذي  الرجل  وقال 
األسكتلندية »ختيل كم أشعر عندما أرى مصرفيني حيصلون على 
عالوات مليون جنيه إسرتليين وأتعجب هل قدموا لصناعة املصارف 

شيئا أكثر مما قدمت؟«.
عمل »جودفيلو« 

-  عمل »جودفيلو« يف الستينيات 
شركة  يف  للتطوير  مهندسا 
»جالسجو«  يف  هيوز«  »كيلفن 
طريقة  بإجياد  عمله  وكلفه 
لتمكني الزبائن من سحب نقود من 

املصارف أيام السبت.
-  التكليف استلزم اخرتاع آلة تصرف النقود ولتحقيق ذلك قال 
»جودفيلو« إنه اخرتع فكرة »PIN« )رقم التعريف الشخصي( على أن 

يكون معها شيء مادي مزود برمز كودي وهو البطاقة.
-  اقرتح الرجل يف وثائق براءة االخرتاع نظاما يشمل جهازا لقراءة 
البطاقة وأزرارا عليه على حائط خارجي بالبنك، وقال إنه عندما حيتاج 

أي عميل ألوراق بنكنوت عليه فقط إدخال هذه البطاقة يف اجلهاز.
للجهاز،  منوذج  أول  بإنتاج  مشروعه  »جودفيلو«  عزز  بعدما    -
تركيب  وجرى  للتجربة  أخرى  مناذج  إلنتاج  البدء  إشارة  أعطيت 

أول أجهزة للصرف اآللي يف فروع »بنك ويستمنسرت« عام 1967.
جمهود »شيفارد بارون«

يف  عمل  الذي  بارون«  شيفارد  »جون  كان  نفسه  الوقت  يف    -  
»ديل ال رو« لسك العملة يطور جهازا 
منافسا لصرف النقود لكن جهازه مل 
ولكن  بالستيكية  بطاقات  يستخدم 

شيكات عليها مادة »كربون 14«.
 »كربون 14 » هي مادة متوسطة 
ويعرض  اجلهاز  يكتشفها  اإلشعاع 

الشيك على جهاز تعريف ويدفع املال لطالبه.
تركيب  يف  ينجح  بالعامل  شخص«  »أول  كان  بارون«  »شيفارد 
جهاز للصرف اآللي للجمهور وكان ذلك يف فرع لبنك »باركليز« 
يف »إنفيلد« بشمال لندن يوم 27 يونيو/حزيران 1967. اعترب »شيفارد 
ملفهوم  شامل  تطوير  مبثابة  اخرتاعه   2010 عام  تويف  الذي  بارون« 
الصرف وكان ينظر جلهود »جودفيلو« باعتبارها عمال غري مكتمل.

اجلدل على خمرتع جهاز الصرف اآللي
من  بشأن  لسنوات  جدل  ثار    -  
حتت  التاريخ  يف  يسجل  أن  ينبغي 
اآللي«  الصرف  جهاز  »خمرتع  اسم 
شيفارد- »جون  حصل   2005 ويف 

كبري  بريطاني  وسام  على  بارون« 
خلدماته يف قطاع املصارف باعتباره 

»خمرتع جهاز الصراف اآللي«.
- تقول »اجلارديان« إنه بوسعها التأكيد بأن احلكومة الربيطانية ترى 

حاليا وبشكل ال لبس فيه أن »جودفيلو« هو خمرتع جهاز الصراف اآللي.
- براءة اجلهاز الذي اخرتعه »جودفيلو« قدمت يف 2 مايو/ أيار عام 
1966 أي قبل 14 شهرا من دخول ماكينة »إنفيلد« يف اخلدمة ومل يكن 
لـ »شيفارد بارون« براءة اخرتاع لكن املنافسة بني الرجلني طفت على 

السطح مبنح »شيفارد بارون« اجلائزة.
قطاع  يف  الربيطانية  اململكة  وسام  النهاية  يف  »جودفيلو«  منح   -

املصارف باعتباره »صاحب براءة اخرتاع رقم التعريف الشخصي«.
- يقول »جودفيلو« إنه مثل األخوين »رايت« فهما مل خيرتعا فكرة 
آلة  صناعة  »فكرة«  خيرتع  مل  وهو  الطائرة  اخرتعا  ولكنها  الطريان 

لصرف النقود ولكنه اخرتع اآللة اليت تصرف النقود.
االعرتاف باخرتاع »جودفيلو« واملكافأة

بكتاب  العشرين«  القرن  يف  الربيطانية  »االخرتاعات  باب   -  
تصدره  الذي  بريطانيا«  يف  »احلياة 
»مجيس  إن  يقول  الداخلية  وزارة 
الصراف  آلة  خمرتع  هو  جودفيلو« 
من  اعرتاف  مبثابة  وذلك  اآللي 

احلكومة الربيطانية.
 ATMinventor.com موقع  يقول   -
اليت  االخرتاع  براءة  صاحب  هو  األسكتلندي  جودفيلو«  »جيمس  إن 

يعود تارخيها إىل عام 1966.
فقط،  دوالرا   15 كانت  اآللي  الصراف  جهاز  اخرتاع  مكافأة   -
وقال«جودفيلو« إنه بددها يف ليلة واحدة ومل »تغري حياته« لكنه يشعر 

بسعادة ألنه أدى ما عليه يف عمله.
- غزا جهاز الصراف اآللي العامل وال يتوقع أن يقلل أي اخرتاع آخر 
جهاز  ماليني  ثالثة  حاليا  بالعامل  ويوجد  تقدمه،  الصرافة  قطاع  يف 
صراف آلي ويتوقع أن يرتفع العدد ليسجل أربعة ماليني حبلول 2020.
282918/argaam.com/article/detail.https://akhbaar24:املصدر
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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 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

افقيًا :-      1      2      3       4      5       6      7      8      9     10
1- منفى خارج وطنه )مبعثرة( – من االوزان – للسؤال لغري العاقل

2- زر أو أداة  ضغط – حمرم تعاطيه 
3- حيوان مشاكس 

4- نبال - حرف االذغام الكامل – إفراغ جوف أو طرش )م( 
5- أكتمل- زحزحه – للنداء 

6- خمبأ حتت الرتاب 
7- درجات 

8- جيد )م( – عربا )م( 
9- ال يسمعون )م( – مكان تواجد مجاعة أو فرد 

10-  كأس – معتقل 

رأسيًا :-
1- دام – مدينه إيرانية )م( 

2- مشل –  خبأ بريقه – نيه 
3- أقع على األرض )مبعثرة (- قالقل أو زرع فرقه 

4- حيوان قطيب – أخ الزوج )مبعثرة( حرف جر 
5- كتمان – حيوان متوحش  ) مبعثرة( 

6- جتم على ركبتيه – عبودية 
7- بقايا ما مت خنله – حبر )م( 

8- يف البيضة- نلوم )م( 
9- قلوي – حرف مكرر - يصاحب الرعد

10- مكث أوحل – ضروري للطعام

حل العدد السابق

إعداد: أبو سامر
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اإلشراف العام
د. أمحد علي عمر بن سنكر

املدير العام

 علي منصور ماطر
عمر عبدالرمحن عبداجلبار

والء وديع ثابت
وليد حممد سيف

رئـيـس التحــريـر:

مــديـر التـحـريـر:

اإلشــراف الــفــين:

اإلخـــراج الفـنــي : ahli.masrafi@nbyemen.com

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


