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مدير عام البنك خالل زيارة العمل يف اململكة العربية السعودية
البنك األهلي اليمني

 يوقع على مذكرة تفاهم مع 
الربنامج السعودي للتنمية 
وإعادة االعمار وخلق عالقات 
تعاون مع البنوك التجارية

جملس إدارة البنك األهلي 
اليمني يعقد اجتماعه ملناقشة
وإقرار البيانات املالية املدققة  

للسنة املنتهية لعام 2018

 يف ذكرى استشهاد
عبداهلل سامل النقيب
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 إنه البنك األهلي اليمين وكعادته مبنتسبة وقيادته 
.. وهاهو  الفذة كل من موقعة  جيتاز الصعاب واحملن 
االشتباكات  جراء  به  حلق  مما  بالرغم  نشاطه  يزوال 
اليت نشبت مؤخراً يف مدينة عدن الباسلة  حمافظًا على 
كل  أمام  جسمية  ومسؤولية  أمانات  من  يديه  مابني 
زبائنه مبختلف شرائحهم . ويزداد مشوخًا وجدارة بأنه 
مخسون  منذ  اكتسبها  اليت  بالثقة  واألجدار  األوفى 
اخلدمات  وأرقى  أفضل   تقديم  عن  يتوانى  ومل  عامًا 

واملعامالت. 

باليوبيل  االحتفال  ويتم  وجيزة  فرتة  إال  هي  وما 
عن  واإلعالن  اخلمسون  تأسيسه  لذكرى  الذهيب 
خبدماته   )Banks( اجلديد  البنكي   النظام  تشغيل  بدء 
املختلفة  ليثبت بذلك أنه األفضل يف السوق املصرفية 

على مر الزمن ويف خمتلف الظروف .

كلمة العدد

فلتبقى شاخمًا ..تأبى االنكسار

بقلم/ رئيس التحرير

اجتماعه،  يف  اليمين  األهلي  البنك  إدارة  جملس  أقر 
البنك  إدارة  جملس  رئيس  برئاسة  عدن،  بالعاصمة 
الدكتور حممد حسني حلبوب، مشروع املوازنة التقديرية 

للبنك للعام املالي 2019م.
جملس  رئيس  نائب  حضره   الذي  االجتماع  وتطرق 
إدارة البنك األهلي اليمين سامي مكاوي، والقائم بأعمال 
مدير عام البنك أروى سليمان الكوري ، ونائيب املدير العام 
للدوائر املساندة حمسن الشبحي، والدوائر املصرفية علي 

والتعاون  التخطيط  وزارة  مكتب  عام  ومدير  موسى، 
الدولي بعدن انتصار مرشد وسكرتري جملس إدارة البنك 
أذون  شهادات  حول  تقرير  إىل  صاحل،  أروى  بالتكليف 
اليمين  بالريال  النقدي  االحتياطي  وأرصدة  اخلزانة 

والدوالر األمريكي، ومشروع الئحة العموالت للبنك.
القضايا  من  عدداً  مناقشة  االجتماع  خالل  مت  كما 
وتكنولوجيا  الداخلي  التدقيق  دائرة  من  بكل  الصلة  ذات 
املعلومات والسياسة االئتمانية والرقابة املالية والعمليات 
املصرفية وامكانية تشكيل حلنة مكافحة غسيل األموال 

وعدداً من القضايا االخرى .

جملس إدارة البنك األهلي يقر مشروع املوازنة 
التقديرية للبنك  لعام 2019

متابعات/ املشرفة الفنية
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الرياض/جدة »األهلي املصريف« خاص :
البنك  بعثة  من  كل  بني  النهاية  اإلجراءات  استكمال  بعد 
عمر  واألستاذ  مدحيج  بسام   / باألخوين  ممثلة  اليمين  األهلي 
الشاطري واجلهات املسئولة عن إدارة الربنامج يف اململكة العربية 
السعودية، تلقى مدير عام البنك األهلي اليمين د.أمحد علي عمر 
الربنامج  الربنامج لزيارة مقر  إدارة  بن سنكر  دعوة رمسية من 
على   التوقيع  خالهلا  مت  )الرياض(  السعودية  العربية  اململكة  يف 
وإعادة  للتنمية  السعودي  الربنامج  تفاهم بني كل من  مذكرة 

اإلعمار يف اليمن والبنك األهلي اليمين .

زيارة البنك األهلي التجاري السعودي يف مدينة جدة

على صعيد آخر قام املدير العام والبعثة املرافقة له باالجتماع 
مع اإلدارة التنفيذيةللبنك األهلي التجاري جبدة حيث مت مناقشة 
له  تتعرض  اليت  والصعوبات  البنكني  بني  املشرتك  التعاون  أطر 
اإلدارة  وعدت  حيث  وعمالءه،  اليمين  األهلي  البنك  معامالت 
التنفيذية للبنك األهلي السعودي إجياد احللولواملعاجلات الالزمة 

والتجاوب مع إدارة البنك األهلي اليمين وتدليل تلك الصعوبات .

زيارة البنك اإلسالمي للتنمية

اإلسالمي  البنك  بزيارة  القيام  الزيارة  هذه  خالل  مت  كما 
معاشر،  األستاذ/بكار  باألخ  واللقاء  االجتماع  مت  حيث  للتنمية، 
مدير برنامج دعم املؤسسات املالية واالجتماعية بالبنك اإلسالمي 
تعاون مع  إمكانية فتح خط  اللقاء مت مناقشة  ، وخالل  للتنمية 
البنك  اليمين، وجاهزية  األهلي  والبنك  للتنمية  اإلسالمي  البنك 
األهلي اليمين لتقديم خدماته يف جمال تلقي التحويالت اخلاصة 
باخلدمات اليت يقدمهاالبنك اإلسالمي للتنمية للدول النامية يف 
الصغرية  املشاريع  إقامة  يف  تسهم  اليت  التنمية  مشاريع  جمال 

وحتسني املوارد املالية للمجتمعات الفقرية .
وقد أبدى األستاذ/بكار معاشر جتاوبه واستعداده ملوافاة إدارة 

البنك األهلي اليمين باملستجدات وعروض التمويل اليت يطرحها 
البنك اإلسالمي للتنمية خالل املراحل القادمة .

زيارة البنك التجاري والصناعي اجليبوتي

خللق  اليمين  االهلي  للبنك  العام  املدير  توجيهات  اطار  ويف 
عالقات تعاون مع البنوك التجارية يف البلدان اجملاورة وخاللعودة 

املستشار الشاطري إىل عدن مروراً جبمهورية جيبوتي قام بإجراء 
أكرب  من  وهو  والصناعي  التجاري  للبنك  العام  املدير   مع  لقاء 
البنوك العاملة يف جيبوتي حيث تعود ملكيته للحكومة الفرنسية 
املالية ومتلك احلكومة اجليبوتية %30  اليت متلك 70% من أصوله 
إقامة  إمكانية  اللقاء مناقشة  . وقد مت يف ذلك  تلك األصول  من 
عالقات مصرفية بني البنكني فيما رحب األخوة بالبنك التجاري 
عالقة  خللق  اليمين  األهلي  البنك  خبطوة  اجليبوتي  والصناعي 

مشرتكة معهم . 

مدير عام البنك خالل زيارة العمل يف اململكة العربية السعودية

البنك األهلي اليمني

 يوقع على مذكرة تفاهم مع 

الربنامج السعودي للتنمية 

وإعادة األعمار وخلق عالقات 

تعاون مع البنوك التجارية



األهلي املصريف )يوليو/ سبتمرب 2019( 4

األربعاء  يوم  بعدن   اليمين  األهلي  البنك  إدارة  جملس  عقد 
أعضائه،  وحبضور  السنوي،  اجتماعه  2019م،  18/سبتمرب  املوافق 
 31 يف  املنتهية  املالية  السنة  عن  للبنك  املالية  البيانات  إلقرار 
السادة/  املستقل  احلسابات  مدقق  تقرير  ومساع  2018م،  ديسمرب 

دمحان ومشاركوه ـ مراسل لشبكة آر إس إم.
حسني  حممد  الدكتور/  األخ  بكلمة  االجتماع  بدأ  حيث   
اإلدارة، أكد فيها نية احلكومة ودعمها  ـ رئيس جملس  حلبوب 
الكامل واملستمر للبنك األهلي اليمين ومتكينه من االستمرار يف 
التجارية األخرى  البنوك  املصرفية مع  املنافسة  خوض جماالت 
شاملة  عصرية  برؤية  أعماله  وإدارة  اجلمهورية،  يف  العاملة 
تواكب اخليار املصريف األمثل للعميل وبأحدث تقنيات الصناعة 

املصرفية وفقًا للممارسات الفضلي للبنوك
من  بالرغم  اليمين  األهلي  البنك  أن  إىل  كلمته  يف  وأشار   
وانعكاساتها  االقتصادي  االستقرار  عدم  أوضاع  استمرار  حالة 
التعامالت  حجم  وتقلص  اليمين  الريال  سعر  وتدهور  املختلفة 

حمليًا وخارجيًا وصعوبة التواصل مع بعض البنوك املراسلة قد 
برهن يف العام 2018م على كفاءته وقدرته على حتقيق معدالت 
املالية، باإلضافة إىل  منو ملحوظة ومتميزة يف كافة مؤشراته 
حتقيق إجنازات ونتائج متميزة وهامة من أهمها: )احملافظة على 
الذي  األمر   ) امللكية  حقوق  وزيادة  ومتانتها،  البنك  أصول  جودة 
أدى إىل رفع معدل كفاية رأس املال ليصبح من أحسن معدالت 
 ، املالية  البنك  ومالءة  قوة  عن  برهن  األمر  املال  رأس  كفاية 
17,2مليار ريال ميين يف  البنك مببلغ وقره  حيث زادت موجودات 
بنسبة  احمللية  االستثمارات  أرصدة  وارتفعت  2018م،  عام  نهاية 
13%، ومنؤ حقوق امللكية بنسبة 14%، عن عام 2017م، باإلضافة إىل 

احلفاظ على نسبة مرتفعة لكفاءة رأس املال بلغت 78%، مقارنة 
مع متطلبات البنك املركزي اليمين 
 %8 والبالغة  بازل  جلنة  ومتطلبات 
رئيس  وتطرق  التوالي.  على  و%12 
إمجالي  أن  إىل  اإلدارة،  جملس 
قد  2018م،  عام  يف  النشاط  إيرادات 
ارتفع بنسبة 21,3%، باملقارنة مع عام 

2017م.
عام  شهد  لقد  قائاًل  وأضاف   
2018م، االنتهاء من عملية انزال برامج 
احلديث  املصريف  النظام  وتطبيقات 
 ،)»BANKS« CORE BANKING SYSTEM(
 ics financial شركة  من  املصنع 
systems ltd((، وأنظمة تشغيل النظام 
بإدارة  اخلاصة  واألجهزة  املعدات  يف 
النظام والذي مت تشغيلها وتركيبها 
يف مركز املعلومات يف اإلدارة العامة للبنك، واالنتهاء من عملية 
تدريب الفريق األساسي واملتدربني الفنيني واملصرفيني )برنامج 
تدريب املدربني( املختصني بإدارة النظام وتطبيقه يف اإلدارة العامة 
كدائرة  بامليكنة  املرتبطة  الدوائر  إنشاء  وكذا  وفروعه،  للبنك 
العمليات املركزية ودائرة الرقابة املالية ودائرة اخلزينة، والبدء 
للبنك  اجلديد  التنظيمي  للهيكل  وفقًا  موظفيها  توطني  بعملية 
على  وتدريبهم  البنوك،  يف  الفضلى  للممارسات  وفقًا  املصمم 
النظام كل يف جمال اختصاصه، واستمرار تنفيذ عملية جتهيز 
البنية التحتية للمشروع والربط الشبكي بني مركز املعلومات يف 
اإلدارة العامة للبنك والدوائر والفروع ومركز الكوارث يف مدينة 

جملس إدارة البنك األهلي اليمني يعقد اجتماعه ملناقشة
وإقرار البيانات املالية املدققة  للسنة املنتهية لعام 2018

تغطية وتصوير : والء وديع ثابت -املشرفة الفنية
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ملرحلة االنطالق احلي  املكال، متهيداً 
مستوى  على  وتطبيقه  للمشروع 

اإلدارة العامة والفروع.
جملس  رئيس  أشار  كما   
البنك وشركات  إدارة  أن  اإلدارة إىل 
االستشارات الدولية )السادة/ ديلويت 
إعداد  أعمال  استكملوا  قد  آند توش(، 
كدليل  واإلجراءات  العمل  أدلة 
دوائر  عمل  أدلة  املصرفية،  العمليات 
ودائرة  املالية،  والرقابة  اخلزينة، 
املوظفني  وتدريب  الداخلي  التدقيق 
املختصني على استخدامها وتطبيقها، 
البنك  مكانة  على  احملافظة  بهدف 
احمللي  املصريف  القطاع  يف  الرائدة 

وتقدميها  ومنتجاته  البنك  خدمات  توسيع  هويته  وترسيخ 
مبستويات أفضل لعمالئه واجلمهور الكريم.

 وأوضح رئيس جملس إدارة البنك األهلي اليمين، إىل أن البنك 
أرباح  الرامية إىل حتقيق  2019م، يف سياسته  سيستمر خالل عام 
وذلك  املالك،  حقوق  وتعزيز  للبنك  املالي  املركز  وزيادة  ممتازة، 
وحتسني  البنك،  واستخدامات  ملوارد  األمثل  التوظيف  خالل  من 
عمليات وأنشطة البنك وزيادتها، وتطوير موارد البنك البشرية مع 
االستمرار يف تنفيذ خطة تطبيق النظام املصريف اجلديد جملاراة 
خدمات  وتوسيع  العاملية،  املصرفية  الصناعة  يف  التطورات  أخر 
وسهولة  يسر  وبكل  عالية  مبهنية  وتقدميها  ومنتجاته  البنك 

لعمالئه وللجمهور الكريم، إىل جانب إتباع سياسة تسعري منافسة 
وعقب  احمللية.  املصرفية  العمل  بيئة  يف  التطورات  مع  تتناسب 
ومشاركوه  )دمحان  السادة/  املستقل،  احلسابات  مدقق  قام  ذلك 
عدالة  أظهر  والذي  تقريره  بقراءة  إم(  إس  آر  لشبكة  مراسلني  ـ 

البيانات املالية للبنك عن السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2018م.
الدكتور  اإلدارة  جملس  رئيس  تقدم  كلمته  ختام  ويف   
بقيادة  للحكومة  والتقدير  الشكر  جبزيل  حلبوب،  حسني  حممد 
األخ الرئيس/ عبد ربه منصور هادي رئيس اجلمهورية اليمنية، 
امتنانه  عن  عرب  كما  البنك.  لرفعة  واملتواصل  املستمر  لدعمهم 
كانت  اليت  الغالية  ثقتهم  على  الكرام  البنك  لعمالء  وتقديره 
والشكر  بالتحية  وتقدم  البنك،  إدارة  واعتزاز  تقدير  حمل  دائمًا 
إىل اإلدارة التنفيذية للبنك وجلميع املوظفني العاملني فيه على 

جهودهم يف أداء واجباتهم الوظيفية.
 وعلى هامش االجتماع مت تكريم أفراد احلراسة التابعة ملبنى 
فرع امللكة أروى، وهم: )جالل أمحد بكار عمر، ومعاذ أمحد حممد 
اجلبارة  جلهودهم  نظراً  عبداهلل(،  حممد  عوض  وعمر  الشريف، 
اليت قاموا بها يف إمخاد احلريق اهلائل الذي نشب يف املبنى خالل 

األحداث األخرية اليت شهدتها حمافظة عدن.

األخ/  عدن،  حمافظة  أول  وكيل  من  كاًل  االجتماع  حضر 
سامي  األخ/  اإلدارة  جملس  رئيس  ونائب  الشاذلي،  نصر  حممد 
املساندة  الدوائر  لشؤون  العام  املدير  ونائب  مكاوي،  عبداحلميد 
القائم  الكوري   سليمان  علي  وأروى  الشبحي،  سعيد  حمسن 
بأعمال املدير العام ، علي موسى نائب املدير العام لشؤون الدوائر 
الصناعة  مكتب   مدير   ، بعدن  املالية   مكتب  مدير   ، املصرفية 
والتجارة بعدن ، مديرة مكتب التخطيط والتعاون الدولي  بعدن  
وحممد علوي أمزربه رئيس جملس إدارة مؤسسة مواني خليج 

عدن ، وأبو بكر سامل باعبيد رئيس الغرفة التجارية بعدن . 

جملس إدارة البنك األهلي اليمني يعقد اجتماعه ملناقشة
وإقرار البيانات املالية املدققة  للسنة املنتهية لعام 2018
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األهلي  البنك  عام  مدير  سنكر،  بن  عمر  علي  د.أمحد  شارك 
اليمين عضو احتاد املصارف العربية يف حفل إفتتاح مؤمتر الوساطة 
والتحكيم يف حل النزاعات املصرفية والتجارية يف مقر جامعة الدول 

القاهرة   – العربية 
الفرتة  يف  انعقد  والذي 
من 17-18 سبتمرب 2019.  
املؤمتر  هذا  ويهدف 
إىل إبراز أهمية مركز 
والتحكيم  الوساطة 
املصارف  إحتاد  لدى 
فض  يف  العربية 
املصرفية  النزاعات 
عاملنا  يف  والتجارية 
وتضمن  العربي، 
عقد  املؤمتر  برنامج 
معمقة  نقاش  جلسات 
جمموعة  أجراها 
القانونيني  كبار  من 

املصرفيني واملعروفني على املستوى العربي والدولي، وحبضور خرباء 
يف الوساطة والتحكيم من جهات إقليمية ودولية .

كافة  على  االطالع  من  املؤمتر  هذا  يف  املشاركون  متكن  كما 

السيما  بينها،  املقارنات  وإجراء  العربية،  الدول  يف  التحكيم  قوانني 
فيما يتعلق بتعيني احملكمني، وتنفيذ القرارات التحكيمية، والطعن 
املعايري  ضمن  من  واختيارهم  احملكمني  لوائح  وضع  وكيفية  بها، 

اليت اعتمدها مركز الوساطة والتحكيم لدى اإلحتاد وهي النزاهة 
والثقة واحلياد واخلربة.

ويشكل هذا املؤمتر خطوة أوىل يف طريق تفعيل هذا املركز الذي 
أساسيًا  مدماكًا  يعترب 
يف بناء عدالة مصرفية 
وعصرية،  حديثة 
املصريف  للقطاع  حتقق 
والوقت  املال  يف  الوفر 
للفرقاء  وتؤمن 
يف  السرية  املتنازعني 

احملاكمات.
هذا  يهدف  كما 
تعزيز  إىل  املؤمتر 
القانوني  احلوار 
العربي  املصريف 
مناقشة  قنوات  وفتح 
املصرفية  التشريعات 
والدولية،  العربية 
الدولية  األخص  وعلى  التشريعات  هذه  تأثري  مدى  يظهر  حيث 
الشؤون  إدارة  دور  مدى  وما  واحمللي،  العربي  املصريف  النشاط  على 
يف  املالية  واملؤسسات  املصارف  ومصاحل  حقوق  محاية  يف  القانونية 

الوضع  الدولية، إضافة إىل عرض مقارنة  التشريعات  تطبيق هذه 
بني  واإلختالف  التقاطع  نقاط  ورصد  لبحث  العربي  املصريف 

األنظمة والتشريعات املصرفية العربية.

الوساطة والتحكيم يف حل النزاعات املصرفية والتجارية 
وماهية إدارة الشؤون القانونية بالتحقق وااللتزام

مبشاركة  مدير عام البنك األهلي اليمين عضو احتاد املصارف العربية يف مقر جامعة الدول العربية
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مدير  نائب  من  كل  لسؤال  توجهنا   فقد 
الدوائر املساندة  األستاذ/ حمسن سعيد الشبحي  
دائرة  مدير  حممود  مجيل  شامل   / األخ  وكذا 
بوضعنا  تكرموا  واللذين  اإلدارية   الشؤون 
الفروع  إنقاذ  عملية  خبضم  الكريم  والقارئ 
وحجم  البناء  وإعادة  الصيانة  عمليات  وسري 

اإلضرار اليت حلقت بالبنك األهلي اليمين .
نائب مدير الدوائر املساندة 

تعطينا  لو  حبذا  حمسن    أخ/  س1/ 
فكرة موجزة عن حجم اإلضرار اليت حلقت 

مبباني البنك وفروعه وكيف مت السيطرة 
وهل  قياسي  وقت  يف  ومعاجلتها  عليها 

اقتصرت اإلضرار على املباني فقط  ؟
اجلزيل  بالشكر  إليكم  نتقدم  ج/ 
الهتمامكم بكل ما أحاط بالبنك  من أحداث 
يف  حدثت  اليت  االشتباكات  عن  ناجتة 
فقد  اخلرب  تلقينا  وفور  مؤخراً  عدن  مدينه 
بالنزول  املعال   يف  منزلنا  من   مباشرة  قمنا 
إىل مقر مطايف )املعال( حيث وحلسن احلظ 
املوقع  يف  متواجدين  املطايف   عمال  وجدت 

وأخربتهم عما حلق بفرع البنك يف 
أبدو  حيث  النريان  اشتعال  من  كريرت 
إال  احلريق   إلطفاء  للتحرك   استعدادهم 
االشتباكات  من  متخوفني  كانوا   أنهم 
البنك  خيتلف  أن  حاولت معهم منوهًا إىل  
الضرورة  ومن  أخرى  مؤسسة  أي   عن 
املخاطرة إلنقاذه وإمخاد احلريق  وحتمس 
إىل  املطايف   سيارة  ووصلت  لذلك   الشباب 
قام   فقد  احلظ  وحلسن  أروى  امللكة  فرع 
فريق احلراسة األمنية املتواجد داخل الفرع 
من  لديهم  تيسر  مبا  احلدث  مع  بالتعامل 
جهودهم    وبفضل  احلريق   إطفاء  وسائل 
وجهود  رجال اإلطفاء متكنوه  من السيطرة 
على  نطمئن  ولكي   ذلك  بعد  النريان   على 
املبنى  املبنى من أضرار   ثم دخولنا  ما حلق 
واستطعنا   بكار  امحد  بكار   / األخ  وبرفقة 
من  املتواجدة حينها  املقاومة  رجال  بصحبة 
مبنى   إىل  لدخول  لنا  امنًا  طريقا  تامني  
به  تسبب  وما  احلريق  بهول  لنفاجأ   الفرع 
رجال  حينها  ومتكن  جسيمة  أضرار  من 
اإلطفاء من السيطرة و إلمخاد احلريق وهلل 

احلمد .
على  الكاملة  السيطرة   مت  أن  وبعد  
احلريق يف وقت متأخر من الليل  كان همنا  
االطالع على ما تسبب به احلريق من خسائر 

حدثت  اليت  املؤسفة  املسلحة  املواجهات  جراء  األخرية  األحدث  خضم  يف   
إضرار  وقوع  إىل  أدت  واليت  املبارك   األضحى  عيد  قبيل  عدن   العاصمة  يف 
اليمين   األهلي  البنك  مبنى  ومنها  اليمين  األهلي  البنك  مباني  بعض  يف 
تكنولوجيه  ودائرة  العامة  اإلدارة  ومبنى  اإلقراض  وفرع  أروى   اململكة  فرع 
حجم  على   الوقوف  املصريف  األهلي  جمله  يف  علينا  حيتم  كان  املعلومات.. 
اإلضرار وكما عمدت إدارة البنك األهلي وطواقم موظفي وعمال الصيانة 
يف النهوض سريعا إلصالح تلك اإلضرار والعمل على استئناف العمل يف تلك 

الفروع واألقسام واإلدارات اليت ناهلا الضرر اجلسيم ..

 أجرى االستطالع  كال من 
علي منصور ماطر / والء وديع ثابت

شامل مجيل حممودحمسن سعيد الشبحي

هذا هو البنك األهلي  اليمني
 وهذه  هي إدارته  وكوادره  .. ثقافة االنتماء

حممد أنور قطب
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بالبنك  لنقوم يف  املهمة  وخاصة باألماكن 
والوقوف  البنك  إىل  بالنزول  الثاني  اليوم 
األول  همنا  وكان  وحجمها  األضرار  أمام  
اإلدارة  جملس  رئيس  مع  تواصل  وبعد 
دائما  اتصال  على  كان  الذي  العام  واملدير 
فينا ملعرفة حجم الضرار  رغم تواجده خارج 
بضرورة  وتوجهينا  عمل  مهمة  يف  الوطن 
البدء فور بإصالح ما ميكن أصالحه ليتسنى 
مباشرة  العيد  أجازة  بعد  العمل  مباشرة  لنا 
، وفعال مت استدعاء كل املختصني بأعمال 
أعمال  بتنفيذ  العالقة  ذات  واملدراء  الصيانة 
عمل  فريق  وتشكيل  باحلضور  الصيانة 
وإعادة  وإصالح  بالرتميمات  والبدء  متكامل 
خمالفات  تصفية  وكذلك  الكهرباء   التيار 
فرع  مبنى  من  لكل  حدث  اليت  احلريق  
وفعال   ، والعيدروس  واإلقراض  أروى 
نفذت  اجلميع  ومبساعدة  اجلهود  وبتضافر 
األعمال بنجاح وبدأت أعمال الصيانة املهمة 
أجازة  بعد  العمل  مباشرة  وثم  والضرورية 
املذكورة  الفروع  أبواب  فتح  مت  و  العيد 

واستقبال عمالءنا الكرام .
ومن أهم الصعوبات اليت واجهتنا هي أن 
تلك األضرار اليت حلقت بالبنك وبدء كانت 
وكل  املبارك  األضحى  عيد  إجازة  فرتة  يف 
غري  العاملة  واأليادي  التجارية  احملالت 

تعاون  وبفضل  احلمد  وهلل  لكن  ،و  متوفرة 
مع  الضرورية   األعمال  أصالح  مت  اجلميع 
من  باملباني  حلقت  أضرار  هناك  أن  العلم 
الزلت  مهمة  الغري  املكاتب  وبعض  اخلارج 
األضرار شهادة على فضاعة وهول احلريق 
اليت حلقت بها ، وسيتم استكمال الصيانة يف 

األيام القادمة  .
ختامًا نود أن نتوجه بالشكر اجلزيل عرب 
البنك  موظفي  لكل  املصريف  األهلي  جملتنا 
األهلي  اليمين من عمال صيانة و مهندسني 
و  احلراسات املدنية واالمنيه وعمال نظافة 
واجلميع من قاموا بالعمل اجلبار وساهموه 
معنا يف جتاوز تلك الظروف الصعبة وتنفيذ 
وال  قياسي  بوقت  أعمال  من  به  كلفوه  ما 
كان  الذين  اإلطفاء  رجال  نشكر  أن  ننسى 
إطفاء احلريق وكدا  الدور األكرب يف  هلم 
إىل  جنبًا  معنا  كانوا  اللذين  التجار  نشكر 
جنب وفتحوه حمالتهم خالل اإلجازة   هذا 

ونتمنى للجميع التوفيق النجاح واألمن
املدير  نائب   / األخ  إلية  ملا تطرق  امتداداً 
البد  كان  املساندة   الدوائر  لشؤون  العام 
الدائرة  إىل  التوجه  من  املصريف  لألهلي 
املعنية  واليت تقع على عاتقها تنفيذ كافة  
أعمال اإلصالحات و الصيانة وعملية إمخاد 
املالية  الشؤون  دائرة  وهي  أال  احلرائق  

/شامل  األخ  مبديرها  وممثله  واإلدارية  
مجيل  حيث أجاب مشكوراً عن سؤالنا :

مدير دائرة الشؤون اإلدارية
1س /أخ شامل  هل هناك ما تضيفه إىل 
لشؤون  العام  املدير  نائب  األخ/  طرحه  ما 
رأينا  قد  وأننا  سيما  املصرفية   الدوائر 
متابعتكم شخصيًا  من خالل تواجدكم مع 
العمال أثناء  تنفيذ أعمال الصيانة املختلفة 
أثناء  اعرتاضكم  اليت  الصعوبات  هي  وما 

تنفيذ أعمال الصيانة  ؟ 
حترير  هيئة  نشكر  أن  نود  البدء  يف  ج/ 
اللقاء  هذا  إلجراء  املصريف  األهلي  جملة 
املقتضب  وحرصهم الشديد بان يكونوا دومًا 
على مقربه من أحداث البنك اهلامة  والعمل 
الكريم   للقارئ  وافيه  صورة  نقل  على 

والعمالء واملوظفني أيضا  . 
وردا على سؤالكم لنا  نود أن نقول  بأنه 
تعرض  األهلي  البنك  بان  تعرفون  كما 
األخرية  االشتباكات  اندالع  أثناء  للضرر 
املبارك  األضحى  عيد  قبيل  عدن  مدينه  يف 
فروع  من  كل  يف  منها  نصيبه  البنك  نال 
واإلقراض  والعيدروس  أروى  امللكة  مبنى  
لكن   ، العليا   اإلدارة  مبنى  من  وأجزاء 
النصيب األكرب من الضرر كان من نصيب 

هذا هو البنك األهلي  اليمني
 وهذه  هي إدارته  وكوادره  .. ثقافة االنتماء



األهلي املصريف )يوليو/ سبتمرب 2019( 10

النريان  اندلعت  امللكة أروى حيث  مبنى فرع 
واملخصص  للمبنى  اخللفي   احلوش  يف 
للمولدات الكهربائية وخزانات الديزل وذلك 
إىل  أدى  نارية  مبقذوفات  أصبتهم  جراء 
واملولدات   اخلزانات  تلك  يف  النريان  اشتعال 
الصرف  أنابيب  إىل  النريان  تلك  وامتدت 
واأللياف  واملياه  االتصاالت  وشبكة  الصحي 
مبا  العمومية  الكهرباء  وكيبالت  الضوئية 
يف ذلك املكيفات  املطلة على اجلهة اخللفية 
اشتداد  وبسبب  املبنى   من  أيضا   واألمامية 
النريان امتدت تلك النريان إىل الدور  األول 
خملفة  الثالث  الدور  من   وأجزاء  والثاني 
سيارات  تصـل  أن  قبل  األضـرار  بعض 

اإلطفاء. 
كمديراً  مسؤوليتنا  من  انطالقًا  وطبعا 
لشؤون اإلدارية قمنا فوراً بالنزول إىل موقع 
احلريق  لتفقد املبنى واإلشراف على عملية 
إمخاد احلريق من قبل سيارات اإلطفاء ومن 
تقارير  ورفع  األولية  اإلضرار  حصر  ثم 
عملية  خطط  ووضع  اخلسائر  حلجم 
وتكليف  العليا  لإلدارة  وتكاليفها  الصيانة 
املتخصصني  الصيانة  موظفي  األخوة 
إلجراء  وعمله  ختصصه  نطاق   يف  كاًل 
عملية إزالة خملفات احلريق أوال ومن ثم 
مباشرة عملية الصيانة املطلوبة والعاجلة ، 
نستطيع القول بأننا  قمنا بعمل كل ما يلزم 
ومبساعدة موظفي الدائرة  وعمال الصيانة  

يف مثل هكذا ظروف استثنائية
* بالنسبة للصعوبات نعم واجهتنا كثري 
تنفيذ  أثناء  أهمها   كان  الصعوبات  من 
املؤسفة  األحداث  تلك  أن  الصيانة   عمليات 
فرتة  يف  كانت   عدن  مدينه  يف  جرت  اليت 

أجازة العيد ونظرا لذلك فان مجيع احملالت 
ومواد  الغيار  قطع  لبيع  اخلاصة  التجارية 
البناء والكهرباء واملعدات مغلقه بسبب إجازة 
العيد والبعض األخر بسبب األوضاع املتوترة 
عالقتنا  الستخدام  اضطرنا   مما  آنذاك 
اخلاصة مع بعض التجار اليت تربطنا معهم 
لألدوات  ياسني  حمالت  مثل  طيبة  عالقة 
الصحية حيث مت التواصل شخصيًا ومبعية 
قسم  بإعمال  القائم  عبدالرزاق  حسني  األخ 
لتزويدنا  حمله  لفتح  وحثه  والالزم   املباني 
الالزمة  بالكميات   وإمدادنا  املطلوب   باملواد 
إلجراء الصيانة  املطلوبة  واحلقيقة  األخ بن 
تلبية طلبنا مشكوراً يف  يتأخر يف  ياسني مل 
مثل هكذا ظروف صعبة ، كما مت التواصل 
مع املركز العاملي  الدولي  و شركة جنرال 
سويد اللذين قاموا  بتزويدنا  وبشكل عاجل 
واملكيفات  والكبيالت    الكهربائية  باملواد 
األخرى  للمكيفات  صيانة  وعمل  جديدة  
غيار  قطع  واستبدال  لإلصالح  القابلة 
والشكر  التحية  هلم  نوجه  جديدة   بأخرى 

تلبيه وتوفري تلك الطلبات   .
كان همنا أن  يتم جتهيز وقطع شوطًا 
فتح  لنا  ليتسنى  الصيانة  إلعمال  كبرياً 
الفرع الستقبال العمالء والزبائن املتعاملني 
إجازة  انتهاء  بعد  اليمين   األهلي  البنك  مع 
العيد ومباشرة العمل   حيث كانت تعليمات 
نشاط  يعاد  بان  البنك   إلدارة  العليا  القيادة 
يوم   أول  بدء  املتضررة عند  الثالثة   الفروع 

عمل  حرصًا منهم على مصاحل العمالء.  
تضافر  بفضل  بأنه   : نقول  ولالمانه 
من  الواحد  الفريق  بروح  والعمل  اجلهود 
قبل اجلميع دون استثناء سواء أكانوا مدراء 
عمال  أو  صيانة  وأعمال  موظفني  أو  دوائر 

ما  كل  النحل   خلية  كمثل  كنا  نظافة 
حيركها حبنا وإخالصنا هلذا البنك الصرح 

الشامخ الذي مل يبخل علينا يف شيء .
تفاني  وبفضل  والشكر   احلمد  وهلل 
موظفي الدائرة وتعاونهم رغم ترك منازهلم 
تعليمات  وبفضل  عيد  فرتة  يف  وأسرهم 
علي  امحد  بالدكتور  ممثلة  العليا  اإلدارة 
العام  ورغم تواجده  خارج  املدير  بن سنكر  
حريصًا  كان  لكنه  عمل  مبهمة  البالد 
التعليمات   وإعطاء  األمور  متابعات  يف  جدا 
الالزمة الجناز أعمالنا بصور سلسة، ولكونه 
كان متابعا جملريات األمور خطوة خبطوة 
قد قام مشكورا بإصدار بيان توضيحي حول 
قليلة  بعد ساعات  البنك  مبنى  له  ماتعرض 
طمأن فيه موظفي وعمالء البنك ، وموضحا  
تعرض  اليت  احلريق  حادثة  حول  تفاصيل 
يف  دارت  اليت  املعارك  جراء  من  البنك  له 
منطقة كريرت وحتديدا بقرب مباني البنك 

وتسببت بذلك احلريق .
  وال ننسى هنا  جهود ومتابعة شخصية 
الدوائر  لشؤون  العام  املدير  نائب  قبل  من 
الشبحي   سعيد  حمسن  األستاذ/  املساندة 
الساعات  منذ  شخصيًا  حاضراً  كان  الذي 
املباشر  واإلشراف  احلريق  الطفاء  األوىل 
الصيانة   بعملية  والبدء  املخلفات  لرفع 
وإعادة بناء البنية التحتية  املتضررة  بأسرع 
بالنجاح  مهمتنا  تكللت  هلل  واحلمد  وقت  
عمليات  الستكمال  مستمر  العمل  ومازل 

الصيانة مبختلف نواحيها  .
مشرف وحدة إدارة األجهزة والنظم

 بدائرة تكنولوجيا املعلومات
مع  اللقاءين  إجراء  من   االنتهاء  وبعد   
الدوائر  لشؤون  العام  املدير  نائب  األخوة 

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 .
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املساندة ومدير الشؤون اإلدارية  كان البد 
لنا من تسليط الضؤ على اجلنود اجملهولني 
الذين بادروه منذ الساعات األوىل من اندالع 
بالتدخل  النريان  واشتعال  االشتباكات 
السريع  وتسليط الضؤ على املهمات الصعبة 
 / الشاب  باملهندس  التقينا  بها   قاموا  اليت 
إدارة  وحدة  مشرف   - قطب  أنور  حممد 
األجهزة والنظم بدائرة تكنولوجيا املعلومات 
درجه  ارتفاع  :بعد  قائاًل  الينا  حتدث  الذي  
(إىل  )السليفرات  اخلوادم  بغرفه   احلرارة 
الذي  النار  إطالق  جراء  مئوية  درجه   35
أصاب أجهزة التكيف  مما شكل خطورة على 
املبنى  ونظرا  والنظام  توجهنا إىل  األجهزة 
النريان  كثافة  بسبب  دخولنا   لصعوبة 
تعذر  الطرفني  بني  االشتباكات  وشدة 
علينا الدخول فقمنا بالتواصل مع احلراسة 
احملتجزة داخل املبنى  العطاءهم التعليمات 
الالزمة إلطفاء وقطع التيار الكهربائي عن 
وذلك  كاماًل  املعلومات  تكنولوجيه   دائرة 
وقد  البنكي   والنظام  األجهزة  محاية  بغية 
األمنية  بنجاح مبساعدة احلراسة  األمر  مت 

املتواجدة داخل املبنى . 
متكننا  النار  إلطالق  النسيب  التوقف  بعد 
من دخول املبنى والدائرة  للتأكد من سالمة 
األجهزة والنظام واالطمئنان  ثم غادرنا املبنى  
لكننا فوجئنا بعد خروجنا بساعة واحدة جتدد 
حدث  املرة   هذه  ولكن  أخرى  مرة  االشتباك 
ناريه  مقذوفات  وصول  جراء  هائل  حريق 
خلزانات الذيزل املتواجدة يف احلوش اخللفي 
املولدات  توجد  حيث  أروى  امللكة  لفرع 
ودائرة  الفرع  مببنى  اخلاصة  الكهربائية 
مما  النريان   واشتعال  املعلومات  تكنولوجيه 

أدى إىل ضرر 

مولدات  من   التحتية  البنية  يف  كبري 
الكهربائية  الكبيالت  إىل  كهربائية 
العمومية وشبكه الصرف الصحي وخطوط 
املتواجد  اهلاتف كان يصعب على احلراسة 
داخل املبنى  إمخاد احلريق والسيطرة عليه  
وقد مت إبالغ املطايف   من قبل قيادات اإلدارة 
العليا وفعال حضرت وباشرت عمليات إمخاد 
ومبساعدة  اإلطفاء  رجال  ومتكن  احلريق  
كانت  اليت  واملدنية  االمنيه  احلراسة  
منظومة  تشغيل  من  بالداخل   متواجدة 
بالنظام  اخلاصة  الذاتية  احلريق  إطفاء 
به  اخلاصة  واألجهزة  اجلديد  البنكي 

.  )FM200( والسلفرات
اإلضرار  حصر  مت  األزمة  انتهاء  وبعد 
ورفع  املعلومات   تكنولوجيه  بدائرة  كاملة 
تقرير مفصل واليت على ضوء تلك التقرير 
والبدء  العام  املوقف  تقييم  مت  املرفوعة 
النظام  تفعيل  وإعادة  الصيانة  بعملية 
بعد  جدا  قياسي  بوقت  اروي  فرع  وتشغيل 
كاًل  واملدراء  املوظفني  مجيع  جهود  تضافر 
يف موقعه ومهمته املكلف بها وهلل احلمد متت 
اهلمام املوكلة من اجلميع على خري ما يرام. 
والبد اإلشارة هنا بان ما قمنا به يف اللحظات 
األوىل الندالع احلريق ومنذ علمنا بوصول 
النارية  واملقذوفات  الرصاص  طلقات 
هو  حيركنا  كان  ما  كل  أروى  فرع  ملبنى 
املسؤولية  العريق وحس  البنك  انتماءنا هلذا 
امللقاة على عاتقنا وجناحنا يف ذلك  مل يكن 
ومتابعة  وإرشادات  تعليمات  لوال   ليتحقق  
مستمر من قبل املدير العام الدكتور امحد 
املمثلة  العليا  اإلدارة  وقيادة  سنكر  بن  علي 
ومستشار  املكينة  مشروع  ومدير  بالنواب 
وكل  التكنولوجية  لشؤون  العام  املدير 

و  املعلومات  التكنولوجية  دائرة  مدير  من 
كلنا  وموظفيه  اإلدارية  الشؤون  مدير 
ووفاء  انتماء  واحد هو  إيقاع  كان حيركنا 

وإخالص هلذا الصرح العتيد والعريق .
   خامتا كان البد لنا يف األهلي املصريف  
أن نقول  : بان هذا هو البنك األهلي  اليمين 
ثقافة   .. وكوادره   إدارته   هي  وهذه  
االنتماء .. طاملا هدفنا إىل جتدير قيم الوفاء 
االنتماء  بدماثة  يعرف  ما  أو  واإلخالص 
وتكريسها  كنهج وسلوك يف نفوس كافة 
 .. اليمين  األهلي  البنك  وموظفي  عاملي 
وكيف نبادله الوفاء واإلخالص  من خالل 
وان  والرتوجيية   العملية  واجباتنا  تنفيذ 
يف  بها  نستظل  اليت  واملظلة  املدرسة  نعتربه 

مسريتنا العملية .
جراء  له  وتعرض  البنك  به  مر  ما  إن   
احلبيبة  شهدنها  اليت  املؤسفة  اإلحداث 
 . الفائت   األضحى  عيد  قبيل  مؤخراً  عدن 
بهم  أن نفخر  بأن هناك من جيب  أثبت  قد 
سبيل  يف  للخطر  حياتهم  عرضوا  ممن 
واضعني  املخاطر  من  كثرياً  البنك  جتنيب 
األمر  حيتويه  مبا  البنك  إنقاذ  أعينهم  أمام 
واخلسائر  املخاطر  من  كثرياً  قلل  الذي 
اليت كادت أن تلحق به وهم أولئك الشباب 
ومن وراءهم  إدارة البنك مبسوليها ويف أيام  
عيد األضحى املبارك متخليني عن فرحتهم 
تلك  البنك  يتجاوز  أن  سبيل  يف  وراحتهم 
لثقة   واستحقاقه  جدارته  ..ليتبث  احملنه 
وقت  يف  عمله  و  نشاطه  ويستأنف  زبائنه  
قياسي ال مثيل له ساملًا معافًا حمافظًا على 
مابني يديه من أمانات وبيانات ومت معاجلة 

كافة األضرار اليت حلقت به .

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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مبتابعة  ملتزمة  عدن  جامعة  أن  التأكيد  جمدداً   .. عمالق  اقتصادي 
تنفيذ كافة اإلجراءات اخلاصة بالقروض ..مشرياً إىل الشراكة الطيبة 
بني اجلامعة والبنك  اليت كان أبرزها توقيع مذكرة التفاهم التنسيقية 
يف العام 2011 باالضافه إىل إقامة  الندوة العلمية اليت عقدت خالل الفرتة 

املاضية بعنوان  ) اجلهاز املصريف اليمين  بني التحديات وآفاق املستقبل (
اإلجراءات  كافة  ملتابعة  جلنة  تشكيل  اللقاء  خالل  ونوقش  هذا 
والربامج والدورات املشرتكة بينهما ومت إقرارها واملصادقة عليها لتعزيز 

الشراكة احلقيقية بني البنك وكلية اإلقتصاد والعلوم السياسية .
األهلي   البنك  إدارة  جملس  رئيس  أصطحب  اللقاء  ذلك  أطار  ويف 
العامة   اإلدارة  وأقسام  دوائر  و  لفروع  لبعض  زيارة  يف  اجلامعة  رئيس 

للبنك لإلطالع على آلية العمل يف هذا املرفق االقتصادي احليوي اهلام 

حضر اللقاء من جانب جامعة عدن الدكتور/ مصطفى أمحد صاحل 
مدير عام مكتب رئيس اجلامعة واألستاذ/ حممد حسن أمني عام اجلامعة 
جانب  ومن   ، القانونية  الشؤون  عام  مدير  املنصوري  هادي   / والدكتور 
البنك األهلي اليمين األستاذة / أروى سليمان الكوري القائم بأعمال املدير 
العام  واألستاذ/ حمسن سعيد الشبحي نائب املدير العام لشؤون الدوائر 
املساندة واألستاذ / وليد واثق الشاذلي مدير الدائرة القانونية واألستاذة  

إنتصار حسن علي مدير دائرة املوارد البشرية .

البنك  إدارة  جملس  رئيس   – حلبوب  حسني  حممد  الدكتور/  قام 
عدن  جامعة  رئيس  لصور  ناصر  اخلضر  الدكتور/  باستقبال  األهلي 

والوفد املرافق له يف مكتبه  لغرض مناقشة عدداً من   املواضيع واإلجراءات 
املتعلقة بعمل اجلامعة والبنك ومتثني  الروابط واملواضيع املشرتكة بني 

كل من البنك وجامعه عدن  .
ويف بداية اللقاء رحب الدكتور/ حممد حسني حلبوب رئيس جملس 
إدارة البنك األهلي اليمين بالدكتور/ اخلضر ناصر لصور رئيس جامعة 

عدن والوفد املرافق له.
يف  عليها   املنصوص  الشراكة  وتفعيل  جتديد  أهمية  على  مؤكداً 

ضرورة  على  مشدداً  واجلامعة   البنك  بني  والتفاهم   التنسيق  مذكرة 
استمرار التعاون املشرتك بينهما لتحسني األداء الوظيفي والعلمي .

خالل  ستنفذ  اليت  واألنشطة  الفعاليات  من  عدد  هناك  ..أن  مضيفًا 
األشهر القادمة  واليت تواكب الذكرى )50(  لتأسيس البنك.

كلمة   اجلامعة  رئيس  لصور  ناصر  اخلضر  الدكتور/  ألقى  فيما 
املصرفية..  اجملاالت  كافة  يف  للبنك  والريادي  الفعال  بالدور  فيها  أشاد 
مؤكدًا أن البنك هو بنك وطين ويشهد له اجلميع بالكفاءة كونه صرح 

ضمن اطار مذكرة التنسيق والتفاهم املربمة يف العام 2011 
رئيس جامعة عدن يبحث سبل التعاون املشرتك  بني اجلامعة والبنك األهلي

تغطية وتصوير : والء وديع ثابت -املشرفة الفنية
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لقد برهنتم بان الوظيفة صغرت أم كربت فهي شرف  
وتكليفًا وأمانة قبل أن تكون تشريفًا  أو جاها ، وقد جسدمت 
ذلك يف أحلك الظروف وأصعبها بأنكم بقدر تلك املسؤولية 
واألمانة ..و أثبتم ومبا ال يدع جمااًل للشك أن إتقان العمل 

أمر يعود إىل مدى اإلخالص واألمانة وصحوة الضمري اليت 
جيب التحلي بها من خالل ما أديتموه من عمل  وبرهنتم 
فعاًل بأنكم على قدر من املسؤولية الكبرية وحافظتم على 
البنك  وقدمتم أفضل ما يليق  بكوادر مؤسستنا ليبقى هذا 

الصرح عتيداً ويقتدى به  .
 باسم إدارة وموظفي البنك األهلي اليمين

نُشد على أيديكم و نقول لكم شكراً  على جهودكم 
وصمودكم 

 وأنكم تستحقون منا كل الدعم والتقدير 
عنهم/

رئيس جملس إدارة البنك األهلي اليمين
و

املدير العام للبنك األهلي اليمين
و

جملة األهلي املصريف 

شكر وثناء
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 نتقدم خبالص العزاء واملؤاساة لألخوة واألخوات :
- ربيع عبداحلكيم   - رئيس قسم القرطاسيه

ومجيع أخوته وأفراد أسرته
بوفاة املغفور هلا بإذن اهلل تعاىل

)والدته الفاضلة ( 

- ذو يزن امساعيل صديق- مشرف وحدة التدقيق بدائرة املخاطر
بوفاة املغفور له  بإذن اهلل تعاىل  )والده الفاضل( 

امساعيل صديق ناني 

- انتصار عبداهلل حسني صاحل - رئيسة سكرتارية مكتب نائب  املدير العام
بوفاة املغفور له  بإذن اهلل تعاىل  )زوجها الفاضل(

- حممد فيصل نبيه و والدته الفاضلة 
بوفاة  املغفور له بإذن اهلل تعاىل  والده الفاضل 

 فيصل  نبيه باخريبه  

 مدير فرع اإلقراض سابقًا

- ضحى حممد بريو- رئيسة قسم احملاسبة بفرع أروى
 بوفاة املغفور هلا بإذن اهلل تعاىل )والدتها الفاضلة(

 
- فاطمة عبداهلل شفيق-  رئيسة قسم حتليل البيانات وادارة العالقات مع املراسلني

بوفاة املغفور هلما بإذن اهلل تعاىل )خالتيها رمحهما اهلل( 

- األخت/ زينب أمحد فضل- رئيسة قسم السكرتارية يف مكتب نائب املدير العام لشئون الدوائر املصرفية
بوفاة املغفور هلا بإذن اهلل تعاىل )أختها الفاضلة( 
سائلني املوىل عزوجل أن يتغمدهم بواسع رمحته

وأن يلهم أهلهم وذويهم الصرب والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون

املعزون/ مجيع موظفي وموظفات البنك األهلي اليمين
عنهم/

جملس إدارة البنك األهلي اليمين واملدير العام للبنك األهلي اليمين

كل نفس ذائقة املوت
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 يف ذكرى استشهاد
عبداهلل سامل النقيب

هذا الوطن يلتهم أبناءه
يلتهم الصاحلني منهم
ليعطي لآلخرين درس

كيف تكون احلياة بدونهم
كيف أن األوطان ال تبنى بالسالح واألموال أمنا تبنى مبعادن أهلها

بسواعد رجاهلا وفطنة نسائها
شهيدنا الذي مل يرتدد حلظة بان يتخلى عن األموال وحقوق الناس ويرضخ لقوة 

السالح وحيافظ على روحه
فكما أخربونا ان النفس عزيزة

لكنها هانت عليه نفسه من أجل احلفاظ على األمانة املوكلة إلية
رمبا انه تربى على أن األمانة تربأت منها اجلبال

فما كان منه إال أنه يكون أقوى من اجلبال
اخرتقت الرصاصات جسده

هشمت رأسه وأجزاء من جسده
أمام مرأى ومسمع من مجيع املوظفني

الذين أبى إال أن يعطيهم الدرس األخري
وان كان مثنه روحه

لطاملا كان هلم قدوة ومعلم و أب روحي
عاش يعطيهم الدروس

وألنه نبيل أعطاهم الدرس تطبيقا
وكان مثن الدرس األخري دمه وروحه

أمثالة يدخرهم الوطن يف باطن األرض
ليأتي لنا بصاحلون آخرون جذورهم دماء الشهداء وحارسهم تلك

 األرواح اليت تشاهدهم من السماء 
وال منلك حنن شيء سوا أن نتحدث عنهم وعن بطوالتهم مرارا وتكرارا

بقلم / علي العمري
دائرة التدقيق الداخلي

15األهلي املصريف )يوليو/ سبتمرب 2019(
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إىل  موجهة  رمسيه  مــذكرة  يف 
بن  عمر  علي  امحد  د.  العام  املدير 
سنكر..  رئيس املكتب التنفيذي  للنقابة 
املصارف  قطاع  يف  للعاملني  العامة  
والتأمينات والتجارة واملؤسسات املالية 
:أكد  عمر  عوض  ســامل  األخ/  بــعدن 
رئيس املكتب التنفيذي  للنقابة العامة  
للعاملني يف قطاع املصارف والتأمينات 
بــعدن  املالية  واملؤسسات  والتجارة 
مــذكرة  األخ/ ســامل عوض عمر  يف 
رمسيه موجهة إىل املدير العام د. امحد 
علي عمر بن سنكر  ترحبيهم واملوافقة 
أعضاء  واختيار  ترشيح  على  الكلية 
البنك   يف  النقابي  التنسيق  جملس 
فيصل  حممد  لألخ/   اليمين   األهلي 
نبيه –  ليتوىل رئاسة جملس التنسيق 
النقابي يف البنك بداًل عن األخ/ جالل 

أمحد باشافعي رئيس اجمللس التنسيقي السابق.  
بتاريـخ  الصـادرة  مــذكرته  يف  ســامل   عمــر  وطـالب   
2019/10م   واليت حصلت جملة األهلي املصريف على   /27
االتفاق  مت  ما  باعتماد  العالقة  ذات  اجلهات  منها  نسخه 
أعضاء  وتشكيل  اختيار  ذلك  عقب  مت  وقد  هذا  عليه.  

اجمللس التنسيقي اجلديد وكان على النحو األتي: 
- فيصل السودي- املسئول القانوني .

- معاذ الكعكي - الناطق الرمسي للمجلس التنسيقي .

الرتحيب واملوافقة على ترشيح واختيار أعضاء جملس التنسيق النقابي

يف مــذكرة رمسيه موجهة إىل مدير عام البنك األهلي اليمين..  رئيس املكتب التنفيذي  للنقابة 
العامة  للعاملني يف قطاع املصارف والتأمينات والتجارة واملؤسسات املالية بــعدن ســامل عوض عمر :

- حممد أنيس - مسئول الفروع .
- جناة فريوزي - مسئولة املرأة .

- معد احلديدي -  مسئول النشاط الرياضي .
- وضاح حداد - مسئول حل النزاعات .

- مسري الصائغ - مسئول التظلمات .
- موفق هاشم - مسئول الرعاية الصحية .

- حممد سامل - مسئول عن متابعة املوارد البشرية .
- فتحية عزعزي -  سكرتارية النقابة .

وهاد علوي
املسئول املالي

حسان عبدالرحيم
أمني عام النقابة

 فاطمة قائد  ناجي  
نائبة رئيس النقابة

حممد فيصل
 رئيس النقابة

املهندس/ عالء 
عبداحلكيم قاسم ناصر 
مبناسبة ارتزاقه مبولود 

امساه ) حممد  (
والتهنئة موصولة 

لوالده
 األخ/ عبد احلكيم 

تهانينا وألف مربوك

األخ/ عالء فضل 
علي عبداهلل ميسري 

مبناسبة 
زفافه امليمون

 على
 رب الصون والعفاف 

أمثار مصطفى 
حممد عبدل

تهانينا وألف مربوك

األخ/ نائل
 عبد احلفيظ مكرد 

مبناسبة ارتزاقه 
مبولودة امساها

 ) رفيف (
تهانينا وألف مربوك

بكل احلب  وأطيب األمنيات  نزف أمجل التهاني للزمالء والزميالت األعزاء :



األهلي املصريف )يوليو/ سبتمرب 2019( 18

يا دروب احلب علم العاشقني كيف ترتاح
علمهم أصول احلب بطولة ولونه

وأنا يا سيدي يف احلب وهلان
أعلى مرتبه يف احلب والكل حيسدونا

من علم احلب تقاعد ورتاح
ما علم األجيال يف احلب كيف يكتبونه

احلب تضحية وشعور وأحساس
مش كل من قال  احبك على املاشي تصدقونه

احلب حرب ولكن بدون سالح
ارسم خطط لكي توصل لقلبها مزيونه
وحذر يف كالمك تالعب قلوب الناس

مهما طال الزمن  يردونه
وأنا  يف العشق يا عاشقني مرتاح

أخاف الناس من عشقنا حيسدونا
لو طلب روحي واهلل فداه

أهديه كل شي لو شاروت عيونه
من عانق احلب صعب ينام زعالن

احلب بسمة أمل والكل يعرفونه
يادروب احلب علم العاشقني كيف ترتاح

والكل يف  حبنا يشعرونا

دروب احلب
بقلم : وضاح سامل باحشوان  

مشرف قسم احملاسبة بفرع االقراض

نفسيًا ..
مع  يتحدث  الذي  الشخص 
العكس،   بل   ! جمنونًا  ليس  نفسه 
أن من يستطيع  أثبت علماء  فقد 
نفسه  مع  متكامل  حوار  خلق 
عالي  ذكاء  مبستوي  يتمتع 

وقدرات عقلية كبرية .
نفسيًا ..

واكتسبت  بطباعه  تطبعت  كلما  بشخص  تعلقك  زاد  كلما 
صفاته وقد حتب ما حيبه وتكره ما يكرهه وهي أقصى مراحل احلب 

وتسمى مرحلة »اهليام«
نفسيًا ..

احلزن الذي ينتابك يف بعض الليالي دون سبب، يكون عبارة عن 
دفعة متأخرة من مواقف مؤملة قدمية متاسكت فيها وكان يفرتض 

أن تبكى حينها .«
نفسيًا..

أنه  فاعلم  ألفكر«  أمهلين   « فيقول  أمرا  الرجل  يسأل  عندما   -
سريفض ..

- وعندما تسأل املرأة أمرا فتقول : » أمهلين ألفكر » فاعلم أنها 
ستوافق ..

نفسيًا ..
صفات  من  يعترب  األخطاء  على  الذات  وعتاب  بالذنب  الشعور 
ولكن  احلي  الضمري  على  دليل  وكذلك  احلساسة  الشخصية 

كثرته تسبب االكتئاب .
نفسيًا ..

تشري الدراسات النفسية بأنه عندما ال ميكنك التوقف عن التفكري  
بشخص ما  فإنه على األرجح بأن نفس الشخص يفكر فيك.

نفسيًا ..
عدم تقبل أحد األشخاص لك ال يعين أنك سئ الطباع .فقد يكون 
أو اعتقاداته أو تصرفاته اليت ال تتناسب مع رقى  اخللل يف تفكريه 

فكرك وعقلك »
نفسيا ..

عادة  من  يتخلص  حتى  يوما  وعشرون  لواحد  اإلنسان  حيتاج 
قدمية ، أو يكتسب عادة جديدة .

نفسيا ..
نصبح   ، هلم  األقرب  نكون  أن  حناول  عندما   ، أشخاص  هناك 

األقل قيمة عندهم ، وإذا إبتعدنا عنهم ، شعروا بقيمتنا .
نفسيا ..

أن تدوين أفكارك السلبية يف ورقة وترمي بها يف القمامة ميكن 
أن يساعدك على تعديل مزاجك السيئ .

نفسيًا..
مصاحبة املبتسمون يرفع قدرتك على حتمل صعوبات احلياة..  

ومصاحبة العابسون ميالءك هّمًا ولو كانت حياتك مجيلة . 

هل تعلم ؟
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تنويه :
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- خمرتع التيلفون )اهلاتف( .

2- نهج – اهتمام باملواشي  .
3- أداة نصب وتوكيد – شريان دموي – شهر سرياني .

4- جزء من شيء – إبداع  .
5- جود – حيوان أليف  .

6- مفرح – فيلسوف يوناني قديم  .
7- حرف مكرر – مرور – ال باالجنليزية  .

8- من الطيور – يف جسم اإلنسان واحليوان  .
9- من املراحل التعليمية  .

10- صفة لألشجار الطويلة – عبودية )م( .

رأسيًا :-
1- أحد مصادر دخل الدول – ُأربي أو ُأشذب  .

2-  قيد الدابة – ما ختلفه النار  .
3- حرف مكرر – نوع من اجلنون – الكالم بصوت غري مسموع .

4- فرار –  يصاحب الربق  .
5- خوف شديد – للسؤال لغري العاقل  .

6- سقيم – سياج  .
7- عكس قرب – اعرتاف بشيء  .

8- خيصين أو حقي – حرف مكرر – تنطلق منه السهام )م( .
9- أغصان – أدى شديد  .

10- أشهر رحالة عربي قدميًا  .

حل العدد السابق

إعداد: أبو سامر
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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
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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 


