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رئيس جملس اإلدارة يف زيارة
عمل ناجحة يف اململكة األردنية

تشغيل نظامي الرسائل
القصرية واخلدمات

املصرفية من خالل املوبايل
األهلي املصريف تلتقي مشرف عام مشروع
التطوير والتحديث د .امحد علي عمر بن سنكر
غداة تدشني النظام البنكي اجلديد BANKS

اآلن أصبح بإمكاننا
تقديم خدمات
جديدة ومبتكرة
رئيس قسم البنى التحتية
بدائرة تكنولوجيا املعلومات
املهندس وضاح اليماني :

بكل فخر إن مجيع األعمال التي
أجنزت يف إنشاء و جتهيز مركز
املعلومات و موقع درء الكوارث للبنك
األهلي متت بسواعد كوادر البنك
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كلمة العدد

بقلم /علي منصور ماطر
رئيس التحرير

عالمة فارقة يف مسرية البنك األهلي اليمين
لـقد مثل تاريخ 2020/2/2م عالمة فارقة يف مسرية البنك
األهلي اليمين يف أن يكون حمل ثقة عمالءه وتطوير أداءه
وتقديم خدمات متطورة ومتنوعة طاملا انتظروها  ،وإذا بهم
أمام احلدث والذي متثل بتدشني النظام البنكي اجلديد «»Banks
واملتطور يف أداءه وخدماته املتنوعة اليت انطوى عليها النظام.
لقد أدركت إدارة البنك األهلي اليمين بكل قيادتها ومبختلف
مستوياتها بان عملية التطوير والتحديث بالرغم مما صاحبها
من صعوبات البد أن تسري وتتحقق  ،فعمدت بكل ثقة ويقني
راسخ إىل العمل الدؤوب يف استكمال ما مت بدءه ،وكان العام
2017م هو الفيصل يف حتديد ساعة االنطالق وقد مت التواصل
مع الشركة العاملية ()ICS Financial Systems Ltd - (ICSFS
لألنظمة التطبيقية املصرفية الرقمية يف اململكة األردنية
اهلامشية وحتديد النظام الذي من شانه سريتقي بالبنك
وخدماته ومت توقيع االتفاقيات وملحقاتها لتنفيذ مشروع
التطوير والتحديث وثم إبتعاث طواقم من مهندسني وفنني
من دائرة تكنولوجيا املعلومات وبعض دوائر البنك للتدريب على
تسيري واستيعاب ما حيتويه ويهدف إليه النظام ومت تركيب

األجهزة واملعدات وتنصيب الربامج التطبيقية للنظام واهتم
اجلميع يف اإلعداد لليوم املشهود الثاني من فرباير2020م وهو
اليوم الذي مت فيه تدشني النظام يف كل من فرع امللكة أروى
وفرع العيدروس واإلدارة العامة كخطوة أولي تليها تطبيقه
يف كافة فروع البنـك األهلـي اليمنـي يف عمـوم حمـافظـات
اجلمهـوريـة اليمنيـة.
وكما قال د .امحد علي عمر بن سنكر املدير العام املشرف
العام للمشروع بان مشروع التطوير والتحديث مل ينتهي عند
يوم التدشني وان هناك خطوات تلي ذلك حنو مزيداً من
التطوير وتقديم خدمات مصرفية متنوعة ومبتكرة وعلى
اجلميع كل يف مكانه ودوره أن يواصلوا املسرية حتى بلوغ
املشروع اهدافة احملددة يف تقديم خدماته املتنوعة واملتطورة
لكل زبائنه ومجهوره الكرام .

رئيس جملس اإلدارة يف زيارة عمل ناجحة يف اململكة األردنية

تشغيل نظامي الرسائل القصرية واخلدمات املصرفية من خالل املوبايل

متابعات  :والء وديع ثابت

إستكما ً
ال ملا تبقى من متطلبات مشروع التحديث والتطوير
والذي تؤج بتدشني العمل بالنظام البنكي اجلديد ()BANKS
 2020/2/2م ،قام األستاذ /د .حممد حسني حلبوب رئيس جملس
إدارة البنك األهلي اليمين ترافقه االخت املستشارة القانونية/
أروى صاحل سيف عضوه جلنة استالم اخلدمات االستشارية
بزيارة عمل إىل اململكة األردنية يف السابع والعشرون من يناير
2020م ملقر الشركة العاملية ( ICSFSفايننشال سيستمس ليميتد)
حيث التقى فيها مدير ومسؤلي شركه  ICSFSوخالل هذا اللقاء

مت التوقيع على عدد من االتفاقيات استكما ً
ال لالتفاقية األساسية
واليت متثلت يف التوقيع على اتفاقية توريد وتركيب وتشغيل
نظامي الرسائل القصرية واخلدمات املصرفية من خالل املوبايل
والتدريب عليهما من قبل شركة . ICSFS
وكذا التوقيع على اتفاقية تشغيل نظامي امليزانية التقديرية
واحلضور والتدريب عليهما حيث قام د .حممد حسني حلبوب ،
رئيس جملس اإلدارة بالتوقيع من جانب البنك األهلي اليمين
والسيد  /وائل عبداهلل ملكاوي املدير التنفيذي لتطوير األعمال
عن الشركة . ICSFS
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«األهلـي املصـريف» تلتقـي مشـرف عــام مشـروع التطويـر والتحـديث د.

النظام اجلديد اقتضته املصلحة

اآلن أصبح بإمكاننا تقديم خدمات جديدة ومبتكره

يف لقا ٍء لألهلي املصريف بالدكتور امحد علي عمر
بن سنكر املدير العام للبنك األهلي اليمين واملشرف
العام على مشروع التطوير والتحديث وذلك يوم
األحد 2020 /2/2م والذي كان يوماً مشهوداً ومميزاً
يف تاريخ البنك حيث دشن فيه عملية اإلطالق احلي
للنظام اجلديد « »Banksيف كل من االدارة العامة
وفرعي البنك (امللكة أروى والعيدروس)كمرحلة
أوىل لتطبيق وتنفيذ العمل بالنظام تليها مراحل
تطبيقة وتنفيذه يف بقية فروع البنك األهلي اليمين
مبختلف مناطق انتشار البنك يف احملافظات االخرى .
حاوره كال من :علي منصور ماطر /والء وديع ثابت
عرب د .امحد علي عمر بن سنكر جمللة األهلي املصريف عن
سروره البالغ بنجاح هذا املنجز الكبري معرباً عن أن العمل بهذا
النظام اجلديد اقتضته املصلحة العليا للبنك األهلي كما جاء
استجابة ملتطلبات السوق املصرفية سواء على مستوى الداخل
أو على مستوى التعامل مع املصارف العاملية والعربية واليت
تربطها عالقات مصرفية وثيقة مع البنك األهلي اليمين .
وجديراً بالذكر بان هذا املشروع كما أورد املدير العام
كان هدفاً ثابتاً واسرتاتيجياً إلدارة البنك منذ فرتة طويلة
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وبان يكون للبنك األهلي نظاماً مصرفياً متكام ً
ال يربط مجيع
فروعه يف مجيع حمافظات اجلمهورية وبربط شبكي متكامل
ومبا خيدم تطوير خدماته ويعزز مكانته يف السوق املصرفية
واحمللية واإلقليمية والدولية .
إال أنه قد اوضح بانه ولالسف فقد رافقت هذه اإلرادة إلدارة
البنك ظروفاً صعبه مرت بها البلد واعاقت استكمال خطواته
حتديدا يف السنوات العشر األخرية  ،مستطردا بعد ذلك وقائال
ومؤكدا أن إصرار إدارة البنك األهلي على أن يكون هناك نظام
مصريف متكامل وإميانها الكامل وباليقني الراسخ بان تطوير
عمله لن يأتي إال بإدخال هذا النظام فقد استمرينا يف املضي قدماً
لتحقيق ذلك من خالل إحياء املشروع وتفعيله من جديد بالرغم
من الظروف الصعبة اليت مرت بها البالد  ،وقد تبلورت اإلرادة يف
العام 2017م  ،حيث كان األخوة يف اإلدارة العليا متفهمني هلذه
االحتياجات الضرورية الستكمال مشروع التطوير والتحديث
ومرحلته الثانية وهي مرحلة امليكنة وما تبقى من املرحلة األوىل
وهي إعادة اهليكلة .
األمر الذي جعلنا نتفق مع الشركة املنفذة لتعديل بعض
بنود االتفاق لكي خنطو بهذا املشروع خطوات سريعة والوصول
هلذا اليوم الذي وصلنا إليه .
وفعال رغم كل الصعوبات ورغم املعاناة إال انه يف األخري وصلنا
إىل مرحلة اإلطالق احلي للنظام وهي املرحلة األخرية وأصبحنا
على ارض الواقع نعمل بهذا النظام (نظام « )»Banksوهي مرحلة
التنفيذ على مستوى اإلدارة العامة بدوائرها املختلفة وفرعي
اروي والعيدروس .

أمحد علي عمر بن سنكر غداة تدشني النظام البنكي اجلديد BANKS

العليا للبنك األهلـي اليمنـي

النظام الذي ميتلكه البنك ينسجم مع نوعية الربامج احلديثة لتطبيق مدى االلتزام باألمتثال

ويف سياق ذلك اللقاء توجهنا إىل د .امحد بن سنكر بالسؤال
األتي :
س -1ما هو انعكاس النظام اجلديد على مستوى تقديم
خدمات ومنتجات مصرفية سيقدمها البنك األهلي لعمالئه
وزبائنه الكرام ؟
ج -1بطبيعة احلال هذا سؤال سيطرح بشكل مستمر حبيث
أنه وبإدخال نظام بنكي جديد سيجعل للبنك قدرة على تطوير
وتنويع خدماته ...أبسط مثال على ذلك حنن أي نعم كان معنا
خدمة الصراف اآللي  ATMولكن كنا ال نستطيع أن نوسعها
بشكل اكرب الن النظام السابق الذي كنا نعمل به والذي أنشئ
وبإفتخار بقدرات وخربات حملية داخل البنك  ،ونظ ًرا حملدودية
التعامل يف عملية توسيع عدد املستخدمني مع ذلك النظام كان
يستوجب التفكري يف تطوير نظام البنك واستبداله بنظام يواكب
متطلبات العمل ،هلذا بوجود نظام مصريف حديث ومتطور
وبوجود أجهزة حديثة سيجعلنا نطور من هذه اخلدمة ونوسعها
بشكل اكرب وهذه هي واحدة من اخلدمات اليت سيقدمها النظام
البنكي اجلديد.
لكن هناك أيضا خدمات على املستوى اإلقليمي والدولي
تقدمها البنوك العاملية بشكل عام سيقدمها النظام اجلديد منها
 Mobil Bankingوهي احد اخلدمات احلديثة اليت سيتم إدخاهلا إىل
منظومة اخلدمات اجلديدة بالبنك وهي من اخلدمات الراقية
واملتميزة اليت سيقدمها البنك لعمالئه ستمكنهم من إجناز
خدماتهم ومعامالتهم بكل سهولة ويسر  ،أيضا هناك الكثري من
اخلدمات اليت ميكن تقدميها مثل خدمات احلواالت السريعة

وكذا تقديم خدمات املاسرت كارد  MASTER CARDوالفيزا
كارت  VISA CARDواألخرى من بطاقات االئتمان مبختلف
أنواعها واليت كنا ال نستطيع أن نقدمها بشكل أوسع ومنتظم
سابقاً وبالتالي اثر ذلك على تواجدنا بالسوق املصريف  ،ومن
خالل هذا النظام اجلديد ايضا سيمكننا تقديم خدمات متنوعة
جلمهور العمالء منها سداد الفواتري املختلفة والرسوم وصرف
الرواتب ملوظفي املؤسسات  ،اآلن أصبح بإمكاننا تقديم خدمات
جديدة ومبتكره وتطويرها ففي السابق مل يكن مبقدورنا
استقبال مقرتحات أو تصميم خدمات مصرفية مبتكرة تليب
حاجات العمالء سبب ذلك أن كل تلك اخلدمات كانت
مرتبطة بشكل أساسي بالتكنولوجيا احلديثة وهو ما مل يكن
البنك يف مقدروه توفريها يف الفرتة السابقة  ..لكن اآلن ومع
دخول البنك االهلي النظام البنكي اجلديد « »Banksنستطيع
تقديم ذلك و سيمكننا النظام من تقديم خدمات متطورة
ومتنوعة بطرق خمتلفة ومواكبه كل جديد وهذا األمر
سيجعلنا أكثر شيوعاً وانتشا ًرا يف تقديم خدمات مصرفية
متطورة على مستوى عموم حمافظات اجلمهورية وكذا
بنوكنا املراسلة يف العامل وخبدمات مصرفية مل تقدم من
سابق يف البنك األهلي اليمين.
س -2د .امحد بن سنكر حبذا لو تطلعنا والقراء الكرام عن
ماهية اخلطة املزمنة الستكمال ربط باقي فروع البنك األهلي
بالنظام اجلديد «»Banks؟
ج -2اعتقد حنن إذا مل نبالغ خالل هذه السنة  2020سنكمل
األهلي املصريف (يناير /مارس )2020
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الربط الشبكي وتفعيل النظام املصريف « »Banksيف مجيع
فروعنا ،العملية سوف تتم بنفس اخلطوات ويتم نقل البيانات
بشكل أسرع وهذا املتوقع لذلك  ،وهناك سيكون فريق عمل
يتوىل تقديم تصور وخطه متكاملة لعملية ربط باقي الفروع
واملكاتب يف عموم احملافظات املنتشرين فيها ونطمح بان
تستكمـل عملية الربط لبقية فروع البنك يف هذا العام باذن اهلل
تعاىل .
س -3يتبادر للذهن وسؤا ً
ال مهما للغاية وهو هل يتضمن
النظام اجلديد « »Banksتلبية متطلبات مدى االمتثال وااللتزام
ارتباطا بالقانون اخلاص مبكافحه غسل األموال ؟
ج -3طبعا النظام املصريف الذي حرص البنك األهلي اليمين
على اقتناءه وضمن كراسة الشروط واملواصفات اشرتطنا
بان يكون مفتوحاً وان يستطيع االرتباط جبميع الربامج اليت
باإلمكان االحتياج هلا ومبا يتناسب مع العمل املصريف واملتعامل
به حمل ًيا واقليميا ودول ًيا  ،والنظام البنكي اجلديد يف األساس
يستوعب ويرتبط بربامج متعددة ومنها نظام وبرنامج
االمتثال وااللتزام الذي ملتزم به البنك أسوة بالبنوك االخرى
وذلك وفقا والتعاميم الصادرة من البنك املركزي  ،فهو نظام
بنكي مصريف يضم يف طياته جمموعه من الربامج الفرعية
وما مييز نظام» »Banksانه نظام متطور ومفتوح يقبل التحديث
وليس نظاماً مغلقاً ومن مميزاته بان يقبل أي حتديث لرباجمه
من قبل الشركة األم عند وجود وتوفر حتديثات جديدة
وبشكل دوري .

ختاماً د .امحد نشكر إتاحتكم الفرصة جمللة األهلي
املصريف إجراء هذا اللقاء ويف ختام لقاءنا معكم هل من كلمة
تودون قوهلا :
نود أن نهنئ اجلميع بهذا احلدث الذي كان ينتظره اجلميع
وعلى وجه اخلصوص القيادة السياسية ممثلة بفخامة األخ
الرئيس /عبدربه منصور هادي ورئيس احلكومة ووزير املالية
املشرف على البنك االهلي اليمين واألخوة يف البنك املركزي
اليمين بعدن وجملس إدارة البنك األهلي وموظفيه و كافة
منتسبيه وزبائنه الكرام اللذين ساهموا معنا بشكل أو بأخر يف
الدفع قدماً ليكون هذا املشروع حقيقة على ارض الواقع .
وحنث موظفينا على استمرار العمل الدؤوب ومواصلة
اجلهود فالعمل مل ينتهي عند عملية اإلطالق احلي لنظام
« »Banksبل يعترب ذلك بداية اخلطوة األوىل ،فمواصلة مشروع
التطوير والتحديث مستمرة وستظل لضرورة استكمال كافة
أهدافه.
إذ أن األمر يتطلب سوى أكان من جلنة تسيري املشروع
وكذا ادارة املشروع وأيضا دائرة تكنولوجيا املعلومات أو الفروع
والدوائر بأن يكونوا يف مواقعهم ملواكبه التطوير والتحديث
وأن يعي ويفهم كل موظف دوره املطلوب منه ك ً
ال يف جماله
وموقعه وان جيعل عملية العمل بهذا العمل يعين له االرتقاء
بالبنك وبذاته العملي واملهين وأنه يقدم لعمالئه أقصى درجة
من التيسري والتسهيل خلدمته خبدمات راقية متميزة تزيد
من عملية تكريس شعار البنك اخلربة والثقة .

شركة ( )ICSFSتــشيد بنجاح عملية اإلطالق احلي للنظام
إعداد :علي منصور ماطر
رئيس التحرير
غـداة اإلطالق احلي للنظام البنكي اجلديد  banksللبنك
األهلي اليمين يوم 2020/2/2م نشرت شركة الــــ (ICS Financial
 )Systems Ltd - (ICSFSلألنظمة التطبيقية املصرفية الرقمية
يف موقعها االلكرتوني خرب جناح اإلطالق احلي للنظام البنكي
اجلديد  Banksالذي دشنه د.امحد علي عمر بن سنكر مدير عام
البنك األهلي اليمين يف كل من فرعي امللكة أروى والعيدروس
ودوائر اإلدارة العامة يوم األحد املوافق 2020/2/2م نورد نصه
باللغة االجنليزية أدناه ذكرت فيه مزايا ذلك النظام ودوره
يف تطوير العمل املصريف للبنك األهلي اليمين .
مشيده بدور البنك وممارسته العمل املصريف بكل ثقة
وجناح يف السوق املصرفية وتقدميه خدمات مصرفية
متميزة سواء التجارية بكل أنواعها أو ما يقدمه من تسهيالت
مصرفية لإلفراد خالل مسريته على مدى مخسون عاماً من
تأسيسه حسب ماورد على لسان السيد /روبرت حزبون املدير
التنفيذي لشركة  ICSFSالعاملية  .كما أوردت يف مقالتها
نبذة عن تأسيس البنك األهلي اليمين وتاريخ نشأته وكذا
توسعه اجلغرايف وانتشاره من خالل فروعه الـ  27على مستوى
حمافظات اجلمهورية اليمنية منوهة مبزايا النظام البنكي
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اجلديد  BANKSوالذي من شأنه سيطور خدمات البنك وميكنه
من إدخال خدمات إضافية جديدة .
هذا وقد أورد املنشور كلمة للدكتور امحد علي عمر بن
سنكر املدير العام للبنك األهلي اليمين غذاة تدشني اإلطالق
احلي لنظام  BANKSوالذي قال فيها  :بكل ثقة واعتزاز وبالنيابة
عن كل طاقم فريقينا وموظفينا أعلن جناح نظام شركة
 ICS BANKSوالذي ميثل تطوراً من خالل مشروع التطوير
والتحديث الذي حتملنا مسؤولية حتقيقه والذي سيمكننا من
تقديم خدمات مصرفية متنوعة على املدى املنظور ومبا يوطد
موقعنا يف السوق املصرفية وكذا معامالتنا على املستويني
الداخلي واخلارجي شاكراً كل الكوادر الفنية وكذا موظفي
وقيادة البنك بكل مستوياتها على العمل الدؤوب إلجناح هذا
املشروع .

National Bank of Yemen Announces Successful Go-Live
of ICS BANKS Universal Banking Software from ICSFS

Aden, Yemen:National Bank of Yemen (NBY), one of the
largest commercial banks and a prominent contributor to the
economic and social development in Yemen;has gone live
withICS BANKS Universal Banking Software from ICS
Financial Systems Limited (ICSFS), the global software
and services provider for banks and financial institutions, to
grow its operations domestically and internationall y.
The National Bank of Yemen (NBY) provides banking
services ranging from Retail to Trade Finance, Treasury and
Project Finance to individuals, corporates, and governmental
institutions. Over the past fifty years, NBY has spread its
presence in remote areas as well as major cities and towns of
NBY announced ,2020 02nd February Yemen. On Sunday
the go-live and rollout of ICS BANKS Universal Banking
Software from ICSFS .
Managing Director of National Bank of Yemen; Dr
Ahmed Ali Ben Sankersaid :
I am privileged to announce on behalf of our bank’s entire“
team, the successful rollout of ICS BANKS banking software
whichwas carried out within our bank›s development and
modernisationproject framework. ICS BANKS’ innovative
and best-in-class technologies introduced– for the first time
in NBY’s history– a major paradigm shift in our banking
services. We have replaced our old legacy system with
ICS BANKS comprehensive banking software solutions,
which significantly saved time. We are astounded with the
software’s integrated design and ease of data inclusion. It
is without a doubt, ICS BANKS will allow us to provide
excellent and distinguished banking services to our large
customer segments.”
Robert Hazboun, Managing Director of ICSFS said :
NBY possesses a strong banking and financial position in“
Yemen, the bank was looking for banking software that will
support them in maximisingtheir profitability,whilst cutting
operational costs. Our ICS BANKS software offersreal
financial clarity,with maximum financial efficiency,
scalable features to support NBY’s growth and lead them
through a successful lifetime business. We greet our new
customers with open arms to innovation, highest quality
and professionalism standardsand deliver real value to
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their customers. Our journey with NBY has just started, we
are looking forward to being their technology and business
partner, driving a powerful and fruitful joint succes s .”
ICSFS invests in its software suites by utilising modern
technology in launching new products, constructing a secured
and agile integration, and keeping pace with new standards
and regulations worldwide. ICS BANKS software suites
future-proof banking activities by providing a broad range of
features and capabilities with more agility and flexibility, to
enrichcustomers› journey experience, hence improving the
trust and confidentiality between the customer and the bank.
ICS BANKShas always been a pioneer in utilising the latest
technology to serve financial institutions. In addition to its
embedded Service-Oriented-Architecture (SOA), the system
can be deployed on-premises or in the cloud .
About The National Bank of Yemen (NBY):
It is .1969 The National Bank of Yemen was established in
reckoned to be one of the largest Commercial Banks and a
prominent contributor to the economic and social development
in Yemen. The Bank is fully state-owned under the supervision
of the Minister of Finance. National Bank of Yemen possesses
longstanding banking experience to render all kinds of banking
services locally and globally throughout the Republic through
branches and a noteworthy range of extremely valued 27
correspondents all over the world .
About ICS Financial Systems Ltd. - (ICSFS):
A leading provider of modern banking and financial technology
powered by a very solid, agile, and digital banking platform
as part of its DNA, launching innovative products that are
constructed on a secured and agile integration. Its ICS BANKS
software is a fully integrated universal banking software with
many suites servicing the financial industry that provide open
products with international standards, real-time business
processing and value-added capabilities of tailoring products,
on-premises or in the cloud. ICS BANKS software suites
future-proof banking activities by providing a broad range of
features and capabilities with more agility and flexibility, to
enrich customers› journey experience.www.icsfs.com

األهلي املصريف تلتقي رئيس قسم البنى الت
وضاح اليماني ضمن تغطيتها املستمرة ملست

املهندس اليماني  :بكل فخر إن مجيع

مركز املعلومات و موقع درء الكوارث للب

اعتربنا ذلك املشروع حتديا لقدراتنا مج
مثل تاريخ  2فرباير  2020م انطالقه جديدة للبنك األهلي اليمين
حبلته اجلديدة ونقلة نوعية ومميزة يف مسريته املصرفية املمتدة
خلمسون عاماً حيث مت تدشني اإلطالق احلي للنظام البنكي اجلديد
 BANKSوذلك بتفعيل الربط الشبكي للنظام اجلديد لإلدارة العامة
وفرعي امللكة أروى والعيدروس ومركز درء الكوارث يف إطار مشروع
التطوير والتحديث ألعمال البنك واليت نفذت على مرحلتني مشلت
األوىل اهليكلة اإلدارية للبنك فيما مشلت الثانية امليكنة «األمتتة».
وراء هذا االستحقاق املصريف واالنطالقة اجلديدة للبنك األهلي
هنالك جهود كبرية مبذولة الجناز هذا االستحقاق الذي يشهده
البنك بعد أن أمضى مخسون عاماً على تأسيسه وخالهلا حظي البنك
بسمعة كبرية داخل الوطن وخارجه ويف أوساط عمالءه .
والعطاء صورة متكاملة وتسليط الضوء على تلك اجلهود فقد
كانت هيئه حترير جملة األهلي املصريف خالل أعدادها السابقة
أجرت استطالعات ولقاءات مع خمتلف فرق العمل األساسية اليت
أنيط بها تنفيذ مشروع التطوير والتحديث والنظام البنكي اجلديد
وما سوف حيدثه من نقله نوعية يف مستوى و جودة اخلدمات املتنوعة
اليت سيقدمها النظام كان أخرها مع الفريق األساسي.
وها حنن بهذا العدد نسلط الضوء على أعمال قسم البنى التحتية
يف دائرة تكنولوجيا املعلومات والذي يعترب املنصة الرئيسية اليت يرتكز
عليها قطاع تقنية املعلومات حيث التقينا باملهندس الشاب  /وضاح
امحد اليماني رئيس قسم البنى التحتية ليعطينا صورة متكاملة عن
دور القسم يف عملية التطوير والتحديث الذي توج بتدشني النظام
اجلديد . BANKS

حاورته  :والء وديع ثابت
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س -1مهندس وضاح حبذا يف بــداية اللقاء لو تعطينا والقراء تعريفاً
أولياً عما هو املقصود بالبنى التحتية ؟ ومتى مت إنشاء هذا القسم ؟ وما
هي األعمال اليت أنيطت بالقسم لتنفيذها ضمن إطار مشروع التطوير
والتحديث ؟
كما ال خيفى على اجلميع فقد بات استخدام تكنولوجيا املعلومات
عامل حيوي يف تطوير أداء الشركات و املؤسسات  ،حيث صار لزاما على
تلك القطاعات حتويل أعماهلا التقليدية الرتيبة إىل رقمية  ،مبا يتناسب
مع متطلبات العصر احلديث حبيث يضمن هلا ذلك االستمرارية يف
سوق العمل أمام منافسيها إن البنى التحتية لتكنولوجيا املعلومات متثل
األهلي املصريف (يناير /مارس )2020

تحتية بدائرة تكنولوجيا املعلومات املهندس
تجدات ومراحل مشروع التطوير والتحديث

األعمال التي أجنزت يف إنشاء و جتهيز

بنك األهلي متت بسواعد كوادر البنك

مجيعا و بفضل من اهلل اجتزناه بنجاح

املنصة الرئيسية اليت يرتكز عليها قطاع تقنية املعلومات  ،حيث يشمل
مفهوم البنى التحتية جماالت  :الشبكات و االتصاالت – قواعد البيانات
– احلاسبات مع أنظمة تشغيلها لقد أولت اإلدارة العليا للبنك األهلي
اليمين أهمية كبرية لدور تقنية املعلومات  ،وقد ظهر ذلك «جليا»  ،من
خالل إعادة هيكلة دائرة تكنولوجيا املعلومات  ،ومن ثم املضي قدما»
يف مشروع ميكنة األنظمة و الربجميات املستخدمة يف البنك األهلي
فأصبحت دائرة تكنولوجيا املعلومات تتكون من ثالثة أقسام :
 قسم التطبيقات التكنولوجية قسم دعم التكنولوجيا قسم البنى التحتية للتكنولوجياإن قسم البنى التحتية الذي نرتأسها منذ  7سنوات  ،يتكون من
وحدتني رئيسيتني وهما:
 وحدة إدارة األجهزة و األنظمة التكنولوجية  :وهي حتت إشرافاألخ املهندس /حممد أنور قطب .
 وحدة الشبكات و االتصاالت  :وهي حتت إشراف األخ املهندس/أمين إمساعيل حيث أن تلك الوحدتان ُتعنى بأعمال قواعد البيانات -
إدارة ومراقبة أنظمة التشغيل للخوادم  -إدارة و تشغيل أجهزة الربط
للشبكات واالتصاالت.
ومنذ تأسيس قسم البنى التحتية يف أواخر شهر أكتوبر من العام
 ،2013كانت ابرز األعمال اليت إهتممنا بإجنازها هي  :إعادة تأهيل
منظومة الربط الشبكي يف مباني اإلدارة العامة للبنك األهلي اليمين
 ،حيث كانت املرحلة األوىل يف مجيع دوائر مبنى اإلدارة العامة أروى
يف العام 2014م  ،و من ثم املرحلة الثانية يف مبنى العيدروس أوائل العام
2016م ،حيث مت إنشاء غرفة حتكم مركزية معنية بتشغيل منظومة
الشبكات يف البنك .كما مت ربط مبنى أروى مببنى فرع العيدروس
بشبكه األلياف الضوئية تتبع البنك األهلي اليمين .
س -2لقد حتدتث عن إنشاة غرفة حتكم مركزية (مركز
معلومات) مطلع العام 2016م تعنى بتشغيل منظومة الشبكات يف البنك
لو حتدثنا عنها بشكل أوضح وما عالقتها مبشروع التطوير والتحديث ؟
بالنسبة لتأسيس مركز املعلومات وارتباطه مبشروع التطوير
والتحديث فقد كان لزاما» على إدارة البنك البدء بتأسيس مركز
للمعلومات يف دائرة تكنولوجيا املعلومات و كذلك يف املوقع
الرديف،لكي يتسنى البدء بالعمل يف مراحل مشروع التطوير و التحديث
املتعددة،وحتديدا أمتتة نظامها املصريف .فكانت البدايات من قبل
املهندس /هاني امحد عبيد الفضلي املدير السابق لدائرة تكنولوجيا
األهلي املصريف (يناير /مارس )2020
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املعلومات ،حيث اشرف على أعمال الرتميم للموقع احملدد
كمركز للمعلومات  ،وكذا تركيب األرضيات املستعارة
ً
إضافة إىل قيامه باألشراف على توريد و تركيب و تشغيل
أجهزة ( )UPSاملركزية ومبعية األخ فين كهربائي /عبدالناصر
باشافعي والذي نفذ مجيع أعمال التمديدات الكهربائية مبركز

10

األهلي املصريف (يناير /مارس )2020

املعلومات .
س -3بعد االنتهاء من أعمال إنشاء مركز املعلومات ما هي
األعمال اليت بدء بتنفيذها قسم البنى التحتية ؟
بعد االنتهاء من تنفيذ األعمال اإلنشائية لغرفة مركز
املعلومات نستطيع أن نقول بان من هنا بدأ عملنا كقسم بنى
حتتية و بالتعاون مع األخ العزيز املهندس /صاحل املصلي بالقيام
بأعمال التمديدات و الربط الشبكي الكفيلة بتشغيل أجهزة
احلماية ()Firewalls
و أجهزة اخلوادم ألنظمة ( السويفت و النظام البنكي بانكس )،
كما مت ربط موقع مركز املعلومات املستحدث مع غرفة التحكم
املركزية للشبكات و االتصاالت  ،وأيضا القاعة املخصصة للتدريب
على نظام بانكس  ،و كذا مع فرعي أروى و العيدروس .
كما قام قسم البنى التحتية باإلشراف على أعمال التوريد و
الرتكيب ملنظومة إطفاء احلرائق  ،و ال نغفل الدور و اجلهد الذي
بذله املهندس/حممد أنور يف عملية تركيب منظومة التكييف و
نظام استشعار الرطوبة يف مركز املعلومات و أضف إليها جتهيز
قاعة التدريب بتعاون مشرتك مع حر ّ
كهربائي اإلدارة العامة
يف و
ّ
األخوة  :عدلي مثنى – عادل امحد – باسم عارف – ياسر قيصر -
ارسالن عبد الرزاق .
كما أوكلت مهمة تأسيس و جتهيز موقع درء الكوارث من
نقطة الصفر  ،لألخ العزيز  /رياض عبدالرمحن العمودي  ،والذي
أمت املهمة على أكمل وجهه  ،و انتقلنا بعدها إىل موقع درء الكوارث
برفقة م .صاحل املصلي لالنتهاء من أعمال الربط الشبكي .
احلقيقة نستطيع القول وبكل فخر أن مجيع األعمال اليت
أجنزت و الطاقات املبذولة يف إنشاء و جتهيز مركز املعلومات و
موقع درء الكوارث للبنك األهلي اليمين متت بسواعد كوادر البنك
األهلي اليمين  ،حيث أننا اعتربنا ذلك املشروع حتدياً» لقدراتنا
مجيعا»  ،و بفضل» من هلل اجتزناه بنجاح .
س -4حبسب اخلطة املزمنة لبدء تطبيق النظام البنكي احلديث
وبعد أن مت توريد أجهز الشبكات واخلوادم من قبل شركة األوائل
لتوريد األجهزة و وصوهلا إىل عدن والبدء برتكيب تلك األجهزة
ماذا عن مرحليت تركيب األجهزة والتدريب ؟
بعد أن مت توريد أجهزة الشبكات و اخلوادم من قبل شركة
األوائل لتوريد األجهزة ،باشر مهندسي أقسام البنى التحتية وقسم
دعم التكنولوجيا برتكيب تلك األجهزة كال» حسب اختصاصه
يف موقعي مركز املعلومات الرئيسي و الرديف  ،فقام مهندسني
قسم الدعم األخوة :عمرو املاطري – صاحل املصلي  -عالء قاسم

عبداحلكيم  ،يساندهم املهندس مارسيل ياسني برتكيب اخلوادم
و أجهزة اخلزن املركزية للبيانات ،كما تكفل األخوة  :أمين
امساعيل وحممد أنور بعملية الرتكيب و التشغيل و الربجمة
ألجهزة احلماية و الرواترات وربط أجهزة اخلوادم بعضها ببعض
حبسب الربوتوكوالت املعتمدة من الشركة املورده  ،ومن ثم مت
تشغيل قواعد البيانات جلميع اخلوادم و تشغيل نظام بانكس .
عندئذ بدأت مرحلة التدريب على نظام بانكس و اليت أشرف
عليها األستاذ املستشار  /عدنان فرحان  ،تلك املرحلة متثلت
ب تأهيل و تدريب موظفي اإلدارة العامة و فرعي امللكة أروى و
العيدروس  ،على استخدام نظام بانكس ،فكان من الواجب على
مشريف وحدات قسم البنى التحتية التواجد طوال تلك الفرتة ،
لتفادي األخطاء و حل املشاكل يف حينها  ،كما لعب مشريف القسم
دورا» بارزا» يف عملية جتهيز الدوائر و فرعي أروى و العيدروس ،و
حبسب اخلطة اليت ارتأتها إدارة املشروع ومدير تكنولوجيا املعلومات
 ،فشكل مشريف القسم بذلك عونا» ال يستهان به إىل جانب املدربني
طوال مرحلة التدريب  ،ثم مرحلة احملاكاة (للنظامني) القديم
و اجلديد ،و أخريا مرحلة اإلطالق احلي بتاريخ  2فرباير 2020م .
س -5يف لقاء سابق مع معالي وزير االتصاالت وتقنية املعلومات
املهندس لطفي باشريف وسؤالنا له حول وعده الذي قطعه خالل
لقاءه مع قيادة البنك يف سبتمرب 2017م بتلبية كافة احتياجات
البنك والعمل على تذليل كافة العقبات حيث وجه طاقم العمل
الذي كان يرافقه بسرعة اجناز الرتتيبات وتسريع وترية العمل
إلعادة ربط فروع البنك  ..بصفتكم رئيس قسم البنى التحتية ما
هو دور وزراء االتصاالت وتقنية املعلومات وسبل التعاون فيما بني
البنك والوزارة ؟
يف عام  2010 -2009كانت البدايات احلقيقة للتعاون بني البنك
األهلي اليمين مع املؤسسة العامة لالتصاالت-عدن  ،حيث مت توقيع
عقد بني الطرفني يتم مبوجبه ربط فروع البنك األهلي اليمين يف
عموم اجلمهورية عرب خدمة ( )Ethernetإال أن تلك التجربة باءت
بالفشل نظرا» لكثرة انقطاعات اخلدمة  ،نتيجة « لرتدي منظومة
الربط عرب خطوط  Copper Linesلالتصاالت  ،ومن هنا ظهرت
احلاجة الستخدام حلول بديلة تضمن استمرارية اخلدمة .
ويف منتصف عام  2017م  ،مت الرتتيب حلضور اجتماع ملقابلة
معالي وزير االتصاالت و تقنية املعلومات األستاذ  /م  .لطفي باشريف
وحضر االجتماع ممثال» عن البنك األهلي اليمين د .امحد علي عمر
بن سنكر املدير العام واملهندس /هاني امحد عبيد الفضلي مدير
دائرة تكنولوجيا املعلومات يف حينه  ،و حنن كرئيس قسم البنى
التحتية ،حيث استمع معالي الوزير لإلشكاليات اليت طاملا عانينا
منها على مستوى ربط فروع البنك األهلي يف خمتلف حمافظات
اجلمهورية ،و وعدنا حبلها يف حينه  ،وعهد بتلك املسؤولية لألستاذ
م .منصور الوليدي مدير شركة عدن نت ،و بالتنسيق معنا كقسم
البنى التحتية .حيث قمنا مع الطواقم الفنية لوزارة االتصاالت
بالنزول امليداني لإلشراف على أعمال املسح و احلفر و التمديدات
لكابالت األلياف الضوئية ،لفروع البنك األهلي يف حمافظة عدن ،
وبعد أن مت توفري أجهزة االتصال اخلاصة باأللياف الضوئية من
قبل البنك األهلي  ،ومبعيه مهندس الشبكات يف شركة عدن نت
االخ علي املنصب جنحنا بتشغيل خدمة تراسل املعطيات بني فروع
( املعال  -خور مكسر  -النقيب  -عدن الصغرى  -مكتب املنطقة
احلرة مع اإلدارة العامة -عدن) .
و فيما خيص موقع درء الكوارث فلقد أسندت تلك املهمة لألخ
 /رياض عبد الرمحن العمودي حيث متت عملية الربط مع اإلدارة
العامة يف فرتة الحقه.

مهندس وضاح اليماني كلمة أخري تودون قوهلا يف ختام هذا
اللقاء ...
يف ختام هذا اللقاء أحب أن اشكر جملة األهلي املصريف على
متابعتها املستمرة ملشروع التطوير والتحديث ومجيع مراحل
إطالق النظام البنكي اجلديدة  ،كما أحب أن أتوجه خبالص
الشكر و االمتنان ملثلي األعلى،طمأنينيت و سندي األول (والدي )
امحد اليماني ووالدتي اللذان كانا سببا» ملا وصلت له وما أمتنى
أن أصل إليه مستقبال»  ،و الشكر موصل أيضا» لألخوة األفاضل
 :هاني امحد عبيد الفضلي -مجال النعيمي رمحة اهلل عليه
،مارسيل ياسني  -هالل األسد  ،الذين تتلمذت على أيديهم يف
بداية مسريتي املهنية يف البنك األهلي .
واشكر أخوتي املهندسني مجيعهم بدون استثناء يف دائرة
تكنولوجيا املعلومات و األخ الغالي  /عبدالرمحن امحد بكار الذي
وقف جبانبنا طوال السنوات املاضية.
كما أتقدم بالشكر و العرفان للسادة الكرام  :د .امحد علي
عمر بن سنكر – املدير العام مشرف عام مشروع التطوير
والتحديث ونوابه األفاضل أ  /حمسن الشبحي ،أ  /علي موسى
علي الذين وضعوا ثقتهم بنا و آمنوا بقدراتنا و أتاحوا لنا اجملال
لإلبداع و منحونا كل التقدير واالحرتام  ،فكانوا عونا لنا من
خالل جتاوبهم املستمر ملتطلبات عملنا .

األهلي املصريف (يناير /مارس )2020
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إىل من يستحق
اإلشادة والشكر

بقلم  :املهندس وضاح امحد اليماني
رياض عبدالرمحن العمودي رئيس قسم الكمبيوتر هو
مثال للتواضع واألخالق النبيلة ورمز لالجتهاد واملثابرة
يشهد له مجيع من عمل معه بالكفاءة واإلبداع واالتقان
نال على اثر ذلك ثقة اإلدارة العليا للبنك األهلي اليمين
اليت أوكلت إليه مهمة األشراف املباشر على أعمال
جتهيز مركز درء الكوارث من الصفر  ،فكان جديراً بتلك
الثقة حيث دفعة إحساسه الدؤوب باملسؤولية الجناز
مجيع تلك املهام على أكمل صورة حيث قام بإمتام
مشاريع البنى التحتية واليت منها على سبيل الذكر ال
احلصر ما يلي :
 اإلشراف على اعمال ترميم مركز درء الكوراث -اإلشراف على إعادة تأهيل شبكة الكهرباء العمومي

تهانينا زميلنا سعيد

نهنئ زميلنا األخ /سعيد عبد سعيد
رئيس قسم املوظفني (سابقاً) مبناسبة
اختياره رئيساً الحتاد كرة السلة بعدن
مبوجب القرار الصادر من مدير عام مكتب
الشباب والرياضية بعدن األستاذ /نعمان
شاهر علي
وبدورنا نهنئ األخ  /سعيد على هذه الثقة ونقول له  :على
قدر أهل العزم تأتي العزائم
املهنئون:هيئه حترير جمله األهلي املصريف  ،موظفي
وموظفات البنك األهلي اليمين
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يف املبنى اخلاص مبركز درء الكوارث .
 اإلشراف على أعمال تركيب وتشغيل شبكة الكهرباء. ups
 اإلشراف على أعمال تركيب األرضية املستعارة اإلشراف على أعمال تركيب وتشغيل منظومةاملراقبة .
 اإلشراف على تركيب وتشغيل منظومة إطفاءاحلرائق .
 اإلشراف على أعمال تركيب وتشغيل وصيانةاملولدات الكهربائية وربطها مبركز درء الكوارث .
 األشراف على أعمال تركيب وتشغيل منظومةالتكييف والتربيد .
 األشراف على أعمال االتصاالت وربط اإلدارة العامةللبنك األهلي اليمين مبركز درء الكوارث عرب خطوط
األلياف الضوئية .
 توفري مجيع االحتياجات الكفيلة بإجناح مهامالطواقم الفنية اليت قامت بتسليك شبكة الكمبيوتر
وتركيب سريفرات (خوادم) نظام . Banks
وعرب جملتنا األهلي املصريف أحب أن أتوجه إليه
بالشكر والعرفان واإلشادة لصاحب التمييز واهلمة
العالية لنقول له أن مجيع عبارات الشكر واالمتنان تعجز
عن إيفاء حقك .
لقد مثلت اجنازاتك واجنازات رفاقك اآلخرين مفخرة
تضاف إىل مفاخر البنك األهلي اليمين بكوادره .
لك منا ومن طاقم عمل قسم البنى التحتية بدائرة
تكنولوجية املعلومات كل الثناء والتقدير على جهودك
القيمة والثمينة .

حبضور نائب وزير الصناعة والتجارة ورئيس الغرفة التجارية والصناعية

ً
عقد اجتماعا بعدن يناقش الصعوبات
التي تواجه جتار املواد األساسية وآليات معاجلتها
متا بعة و تصوير  :والء وديع ثابت

عقد يف البنك األهلي اليمين
اجتماعا ثالثياً بني كل من
البنك األهلي اليمين و وزارة
التجارة والصناعة والغرفة
التجارية بعدن يف العاصمة
املؤقتة عدن.،
ناقش خالهلا الصعوبات
اليت تواجه مستوردي املواد
األساسية ،وآليات معاجلتها
وفقاً لإلمكانيات املتاحة .

وشدد املشاركون يف االجتماع
الذي ضم نائب وزير الصناعة
والتجارة سامل الوالي ،ورئيس
جملس إدارة البنك األهلي
اليمين الدكتور حممد
حسني حلبوب ورئيس الغرفة
التجارية الصناعية يف عدن
أبوبكر باعبيد ،على ضرورة
تكاثف اجلهود واملساهمة يف
استقرار االقتصاد الوطين

والعملة احمللية .
وأكد نائب وزير الصناعة على أهمية تعزيز العمل املشرتك
مع البنوك اليت تقوم بدور رئيسي يف تسهيل املعامالت املالية
للتجار ،كما أكد حرص
الوزارة على معاجلة كافة
اإلشكاليات اليت تواجه التجار .
من جانبه لفت د .حلبوب،
إىل أهمية اجلهود املشرتكة
والعمل اجلماعي يف حلحلة
العديد من املشكالت اليت تواجه
جتار املواد األساسية .
منوهاً بأهمية الوديعة
السعودية يف تعافـي االقتصاد

واستقرار

العملة

الوطين
احمللية.
بدوره تطرق رئيس الغرفة
التجارية بعدن إىل املعوقات
اليت تواجه التجار واملستثمرين
والقطاع اخلاص .
مؤكداً أهمية إجياد آلية
حللها وحتسني الوضع احلالـي
لضمان سري العملية التجارية
بشكل أفضـل .

تـأجيل البطولة اخلماسية لكأس عدن الرمضانية هلذا العام

نتيجة لوباء كورونا الذي جيتاح
بلدان العامل أمجع جراء إنتشار وباء
فريوس كورونا (كوفيد  )19وخطورته وحصده األرواح
البشرية يف خمتلف بلدان العامل وحرصاً منا على سالمة
العيب الفرق املشاركة واالعالميني واحلضور ومن منطلق

مسؤوليتنا األخالقية أمام ما متر به
البالد والعامل فــقد أقرت اللجنة املنظمة
للبطولة اخلماسية لكأس عدن الرمضانية بنسختها ()16
للمؤسسات والشركات تأجيل البطولة هذا العام  2020م إىل
رمضان القام إن شاء اهلل وجتاوز هذه اجلائحة .
األهلي املصريف (يناير /مارس )2020
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دورة تدريبية إلعداد موظفي
االمتثال لنيل الشهادة الدولية
املهنية  CAMSملكافحه غسل االمول
متابعة  :والء وديع ثابت
تولي إدارة البنك األهلي اليمين اهتماماً كبرياً لتدريب وتأهيل
موظفيها على مستوى دوائر اإلدارة العامة والفروع بهدف إعداد
كادر مصريف مؤهل علمياً وعملياً يف خمتلف جماالت العمل املصريف
والفين واملالي واإلداري والقانوني يتمتع بالكفاءات واملهارات واخلربات
اليت تواكب كافة التطورات اجلارية يف سوق العمل املصريف بغرض
تقديم أفضل اخلدمات املصرفية لزبائنه ،ويف هذا اإلطار وقع رئيس
جملس اإلدارة الدكتور حممد حسني حلبوب اتفاقية تأهيل وتدريب
ممثلني وحدة غسل األموال الجتياز الشهادة املهنية  CAMSمع الدكتور
واخلبري الدولي معاذ حممد سعيد قاسم املدرب املعتمد من الرابطة
العاملية يف مكافحه غسل األموال لنيل شهادة  CAMSبغية إعداد طاقم
عمل البنك الجتياز الرخصة الدولية  ،حيث حضر مراسم التوقيع
كل من األخ /فيصل حمسن السودي رئيس وحدة التدقيق الداخلي
الختبار مدى االمتثال واألخ /حممد عبدالقوي الصائغ القائم بأعمال
رئيس وحدة االمتثال .
حيث أقيمت الدورة التدربيبة خالل الفرتة من 7يناير وحتى
16يناير 2020يف أكادميية العلوم والدراسات املصرفية بعدن شارك
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فيها أحدى عشر موظف
وقد متحورت الدورة يف عدة
فصول كان أهمها :
 خماطر غسل األموالومتويل اإلرهاب وطرقهما
 املعايري الدولية ملكافحةغسيل األموال ومتويل اإلرهاب
 برنامج االمتثال ملكافحةغسل األموال ومتويل اإلرهاب
إجراء التحقيقات واالستجابةهلا .
ويف ختام الدورة وإعالن
النتائج مت اختيار ( )4موظفني
للخضوع المتحان نيل الشهادة
املهنية الدولية يف مكافحه
غسل االمول . CAMS
األهلي املصريف (يناير /مارس )2020

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

االحتاد اليمني لكرة القدم
يكرم
قيادة البنك األهلي اليمني
إعداد /علي منصور ماطر
تصوير  :والء وديع ثابت
يف جو مفعم باملشاعر اجلياشه والعرفان املتبادل ,ومن خالل تصريح د.حسن
عبدربه اليافعي وبتكليف من قيادة االحتاد اليمين لكرة القدم ممث ً
ال بالشيخ امحد
صاحل العيسي رئيس االحتاد ونائبة حسن باشنفر ود .محيد شيباني أمني عام االحتاد
قام د .حسن عبدربه اليافعي عضو جملس إدارة االحتاد العام لكرة القدم مستشار وزير
الشباب والرياضة وحبضور كل من املهندس حممد حيدان مدير املنتخب الوطين
لكرة القدم واألخ  /امحد حسني احلسين أمني عام احتاد كرة القدم بعدن بتكريم
كل من األخ /مدير عام البنك األهلي اليمين الدكتور امحد علي عمر بن سنكر ونائبه
األستاذ /علي موسى علي  ،واألخت أسوان مصطفى الطيب مديرة فرع امللكة أروى على
تعاونهم وتسهيل مهام االحتاد اليمين لكرة القدم أثناء فرتة احلرب اليت شهدتها البلد
يف اجناز معامالتهم ومهامهم سواء على املستوى الداخلي أو على مستوى عالقاتهم مع
احتادات كرة القدم العربية واألجنبية ومبا مكنهم من تأدية مهام االحتاد اليمين
لكرة القدم وفعالياته ومشاركتهم الرياضية وما يتبعها من التزامات ماليه وحنوها
وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على أن البنك األهلي اليمين ممث ً
ال بقيادته ال ميتاز
بكفأته املصرفية فقط وإمنا أيضا مبساندته وتفاعله مع حميطه االجتماعي يف كل
الظروف .
وقد عرب الدكتور امحد علي عمر بن سنكر املدير العام نيابة عن قيادة البنك
األهلي اليمين واملكرمني عن شكره وتقديره هلذه االلتفاتة الكرمية من قبل قيادة
االحتاد اليمين لكرة القدم مؤكداً على أن البنك األهلي اليمين ويف كل مراحله

حنن يف البنك األهلي اليمين عزمنا على
أن نليب مجيع احتياجات عمالءنا وأن نكون
روادا يف توفري خدمات مصرفية مبتكرة
اعتمادا على أفضل وأحدث تقنيات اخلدمات
املصرفية لنكون اخليار األول للعمالء
ولنصبح البنك املميز يف اليمن .

وخاصة أثناء ما مرت ومتر به بالدنا
ظل وسيظل يقوم بدوره املناط به
دوماً وسيعمل يف أحلك الظروف على
تطبيع احلياة بكل مناحيها والعمل
على املساعدة والتعاون والتخفيف
من الصعوبات اليت تواجه املؤسسات
العاملة وتسهيل مهام عملها.
كما نوه األخ /علي موسى علي،
نائب املدير العام لشؤون الدوائر
املساندة بان واجبنا العملي والوطين
حيتم علينا دعم كل فعاليات
املؤسسات الوطنية مبختلف نشاطاتها
وتوفري املناخ املالئم هلا لالضطالع
مبسؤولياتها.
ويف ختام هذا اللقاء مت تقديم
ترس االحتاد اليمين لكرة القدم
للمكرمني والتقاط الصور التذكارية
للمكرمني واحلضور مجيعاً .
األهلي املصريف (يناير /مارس )2020
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مربوك الثقة

يتقدم كافة موظفي وموظفات
البنك األهلي اليمين
بأمسى آيات التهاني والتربيكات
مبناسبة قرارات تعيني األخوة

مربوك الثقة

يتقدم كافة موظفي وموظفات
البنك األهلي اليمين
بأمسى آيات التهاني والتربيكات
مبناسبة قرار تعيني األخوة

هشام عبدالرشيد حممد و خالد ابوبكر سامل عبيد و عبدالرمحن أمحد بكار وضاح حممد سامل الصبيحي
ً
ً
ً
ً
مديرا
مديرا
مديرا
مديرا
لدائرة تكنولوجيا املعلومات ملكتب املنطقة احلرة بعدن ملكتب مجرك ميناء املعال لدائرة املوارد البشرية

وقد لقيت هذه التعيينات استحساناً
من قبل حمبني هذه الشخصيات
متمنني هلم التوفيق والنجاح يف مهامهم اجلديدة

بكل احلب وأطيب األمنيات نزف
أمجل التهاني للزمالء والزميالت األعزاء
األخ /خالد أبو بكر سامل عبيد
مدير مكتب املنطقة احلرة
مبناسبة ارتزاق ابنه مبولوده البكر امساه (خالد )
تهانينا وألف مربوك
األخت /فاطمة حممد غالب
عبداهلل
سكرترية املوارد البشرية
مبناسبة ارتزاقها مبولود
أمسته ( كمال)
تهانينا وألف مربوك
األخ /حممد هود بن بريك
مشرف مصريف فرع اإلقراض
مبناسبة ارتزاقه مبولوده البكر
الذي أمساه ( ابراهيم )
تهانينا وألف مربوك
األخ /عزالدين حممد مانع
موظف حراسة فرع التواهي
مبناسبة ارتزاقه مبولود امساه
( حسام)
تهانينا وألف مربوك
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و

موفق هاشم بن هاشم
ً
رئيسا
لقسم شؤون املوظفني

متمنني لكم
كل التوفيق والنجاح
يف مهامهم العملية

ألف مربوك

احتفل زميلنا
األخ /عمر عبدالرمحن عبداجلبار
مستشار مكتب رئيس جملس
اإلدارة مدير حترير جمله
األهلي املصريف (السابق) حبفل
زفاف ولده الشاب
منري عمر عبدالرمحن
على
ربة الصون والعفاف
أبنة نبيل عبده حممد الشيباني
الف مربوك وبال ّرفاء والبنني
املهنئؤن :أسرة حترير
األهلي املصريف
ومجيع موظفي وموظفات
البنك األهلي اليمين
عنهم
رئيس جملس اإلدارة
و
املدير العام
للبنك األهلي اليمين

سيظل األستاذ  /عبد القوي حممد سعيد
الصائغ الفنار الذي أحبرت والزالت على
ضؤه سفن العمل املصريف
بقلم :علي منصور ماطر
رئيس التحرير
يف عددنا اخلاص باليوبيل الذهيب الـ ( )50لتأسيس البنك
األهلي اليمين مل يورد أسم األستاذ املستشار /عبدالقوي الصائغ
كأحد مدراء وقيادات البنك األهلي اليمين وهو خطا غري مقصود
وإذ تأسف هيئه التحرير لذلك فإننا نتقدم بشديد أسفنا واعتذارنا
لشخصه الكريم .
املستشار /عبدالقوي الصائغ ويف مراحله العملية ما قبل نشؤ
البنك األهلي اليمين كان قد تدرج يف وظيفته حتى وصوله إىل
حماسباً لفرع ما كان يعرف بــ (حبيب بنك) الباكستاني يف سوق
البز والواقع ضمن عمارة وكالة شهاب آنذاك .
ويعترب األستاذ /عبدالقوي الصائغ من الشخصيات اليت
أعتمد عليها لتنفيذ قرارات التأميم واملضي قدماً يف إرساء دعائم
العمل يف البنك األهلي اليمين يف  27نوفمرب 1969م غداة التأميم
للبنوك األجنبية كان املستشار عبد القوي الصائغ احد األعمدة
اليت استقام عليها البنك متدرجاً من مديراً لفرع البنك األهلي
لليمن اجلنوبية – سوق البز يف كريرت حتى وصوله إىل درجه
مدير عاما بالوكالة للبنك األهلي اليمين العام 1995م .

السرية الذاتية :
االسم  :عبدالقوي أمحد
سعيد الصائغ
من مواليد1939 :م
املستوى الدراسي  :ثانوية
عامه (انهى الصف اخلامس
ثانوي) يف املعهد التجاري
العدني يف العام 1956م
أهم املناصب اليت شغلها :
 عني مديراً للبنك األهليلليمن اجلنوبية فرع سوق البز .
 عني كبرياً للمحاسبنييف البنك األهلي اليمين اإلدارة
العامة يف 1971/12/1م
 عني نائباً ملدير العام للبنك األهلي اليمين يف 1973 /7/1م عني نائباً ملدير عام البنك األهلي اليمين للشؤون التفتيشواالئتمان مشرفاً على دوائر (االئتمان ،اإلحصاء والبحوث /شؤون
املغرتبني) .
ً
 عني نائبا أول للمدير العام يف البنك األهلي اليمين بعدصدور قرار إعادة تنظيم البنك األهلي اليمين يف العام 1990/9/18م
.
ً
 اختري عضوا يف جملس احتاد املصارف العربية (بريوت)خالل الفرتة من (1986م 1990-م) ممث ً
ال عن البنك األهلي اليمين .
 عني مديراً عاماً بالوكالة يف العام 1995م . ظل يف اخلدمة ما بعد التقاعد وحتى اليوم كمستشاراًللرؤساء املتعاقبني جمللس إدارة البنك األهلي اليمين .

البقاء اهلل

يتقدم مجيع موظفي وموظفات
البنك األهلي اليمين
خبالص العزاء واملؤاساة لألخوة واألخوات :
* علي عبداهلل شيخ بوفاة املغفور هلا بإذن اهلل
تعاىل (زوجته الفاضلة )
* ذو يزن امساعيل صديق ناني
بوفاة املغفورة هلا بإذن اهلل تعاىل (والدته الفاضلة)
* جناة جازم مرشد بوفاة املغفورة هلا
( والدتها الفاضلة )
سائلني املوىل عزوجل أن يتغمدهم بواسع رمحته
وأن يلهم أهلهم وذويهم الصرب والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون
عنهم
رئيس جملس إدارة البنك األهلي اليمين
و
املدير العام للبنك األهلي اليمين

نتقدم خبالص العزاء واملؤاساة
لألخ الفاضل  /نادر عبدالكريم علي الجلي
مدير مطبعة احلظ
بوفاة املغفورة هلا بإذن اهلل تعاىل
(والدته الفاضلة) يف دولة اهلند
التعزية موصولة إىل مجيع أفراد أسرة آل الجلي
سائلني املوىل عزوجل أن يتغمدها بواسع رمحته
وأن يلهم أهلها وذويها الصرب والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون
املعزون /هيئة حترير جملة األهلي املصريف
و
مجيع موظفي وموظفات البنك األهلي اليمين
عنهم/
رئيس جملس إدارة البنك األهلي اليمين
و
املدير العام للبنك األهلي اليمين
األهلي املصريف (يناير /مارس )2020
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قصه جناح أنت مطرود من العمل !..

التحق شاب أمريكي يدعى « واالس
جونسون « بالعمل يف ورشه كبريه لنشر
األخشاب ..وقضى الشاب يف هذه الورشة أحلى
سنوات عمره !..
حيث كان شابا قويا قادرا على األعمال
اخلشنة الصعبة ..وحني بلغ سن األربعني
وكان يف أوج قوته ...وأصبح ذا شأن يف الورشة
اليت اشتغل بها ..لسنوات طويلة !..إال أنه
فوجئ برئيسه يف العمل  ..يبلغه أنه مطرود

من الورشة ..وعليه أن يغادرها نهائيا بال عوده
!.يف تلك اللحظة خرج الرجل إىل الشارع
بال هدف  ..وبال أمل وتتابعت يف ذهنه صور
اجلهد الضائع ..الذي بذله على مدى سنوات
عمره كله !..فأحس باألسف الشديد وأصابه
اإلحباط واليأس العميق  ..وأحس كما قال
وكأن األرض قد ابتلعته ..فغاص يف أعماقها
املظلمة املخيفة  !..لقد أغلق يف وجهه باب
الرزق الوحيد  ...وكانت قمة اإلحباط لديه
 ..بأن ليس لديه أو لدى زوجته مصدراً من
مصادر الرزق  ..غري أجرة العمل من ورشة
األخشاب  ..ومل يكن يدري ماذا يفعل ..؟! وذهب
إىل البيت وابلغ زوجته مبا حدث  ...فقالت له
زوجته ماذا نفعل ؟!
فقال :سأرهن البيت الصغري الذي نعيش
فيه ..وسأعمل يف مهنة البناء  !!..وبالفعل كان
املشروع األول له هو بناء منزلني صغريين ..
بذل فيهما جهده ..ثم توالت املشاريع الصغرية
وكثرت  ..وأصبح متخصصاً يف بناء املنازل
الصغرية !!..وفى خالل مخسة أعوام من

قرر مصرف أمريكي يف والية أوريغون
 ،فصل موظفة بسبب طيبتها حيث منحت
عميال  20دوالرا من ماهلا اخلاص .
ويف التفاصيل قالت «ديلي ميل» كانت
إميلي جيمس من بورتالند تعمل يف
مركز اتصاالت بالبنك األمريكي عندما

تلقت اتصاال من أحد العمالء يشتكي من
أن تأخري صرف شيك مببلغ  1000دوالر ،إىل
ما بعد أعياد امليالد سيجعله شخصاً مفلساً
 ،موضحاً أنه حتى ال ميلك ما يكفي من
املال لدفع مثن البنزين .
وحتدث الشاكي وامسه مارك يوجنيو
مع جيمس ألكثر من ساعة عرب اهلاتف ،
قبل أن يتأكد من أن الشيك لن يصرف
إال بعد عيد امليالد.
ولكن « إميلي « شعرت باألسف جتاهه

بنك يفصل موظفة
بسبب طيبتها

دعــوة للــمشاركة

يسر هيئه حترير جملة األهلي املصريف أن تكون صفحاتها املنشورة
مناراً متوهجاً يستنري به كافة قرائها األعزاء وهي إذ تدعو كوادر البنك
األهلي اليمين وحمبيبه وكذا كافة املهتمني بالوعي والنشاط املصريف
اليمين والعربي والدولي للمشاركة فيها من خالل طرح أفكارهم وأرائهم
ومقرتحاتهم وكتاباتهم وهلم منا االمتنان والتقدير املسبق .
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اجلهد املتواصل ..أصبح مليونرياً مشهورا !!..
إنه « واالس جونسون « :
احلكمة :دوما ال تظن أن أي فشل مير
حبياتك هو نهاية لك  ..فقط فكر جيداً
وتعامل مع معطيات حياتك ..وابدأ من جديد
بعد كل موقف فاحلياة ال تستحق أن منوت
حزناً عليها ألنه باستطاعتنا أن نكون أفضل
بوجود العزمية واإلصرار  ..وأيقنوا أن اهلل ال
جيمع بني عسرين .

وعندما أدركت أنه كان يتحدث من
مسافة قصرية فقط من مركز االتصال ،
أخذت إذنا من املشرف عليها وغادرت للقاء
العميل « يوجنيو « ومنحته  20دوال ًرا من
أمواهلا اخلاصة كي يتمكن تعبئة وقود.
وقالت إميلي جيمس إنها شعرت
بالفزع حيال الوضع برمته ومل تكن هناك
طريقة لصرف الشيك  ،واخليار الوحيد
الذي كان أمامي هو مساعدته  ،لذا قررت
أن أقود السيارة وأقابله.وأضافت  « :قررت
مساعدته ألنين كنت يف نفس املوقف ،لقد
تقطعت بي السبل وانتابين شعور بالعجز. ..
عيد امليالد هو اليوم الذي ينبغي أن نكون
فيه لطفاء مع بعضنا البعض .
وبعد أسبوع تقريباً تلقت « إميلي « بالغاً
من البنك بأنها س ُتطرد بسبب «تفاعل غري
مصرح به مع عميل»  ،ليس هذا فحسب بل
حتى املشرف الذي أعطاها اإلذن بتنفيذ
العمل الصاحل فقد أيضاً وظيفته
املصدر :جريدة البيان اإلماراتية

أفقياً -:
 -1احلذر  -فرتة من الزمن (م) .
 -2يبتهل إىل اهلل  -حرف إجنليزي .
 -3حرف مكرر  -عامل مبقابل (م) َ -س َح َب .
 -4معظم  -دون سن البلوغ .
 -5من احلبوب  -يتحرك يف مكانه (مبعثرة) .
 -6من األلوان  -من الديانات (مبعثرة) .
 -7من اجلواهر  -إناث اجلمال (م) .
 -8مزاولة .
 -9منع  -مسامري .
 -10من الزهور  -وضع ُخفية .
رأسياً -:
 -1أبدان  -للتمين .
 -2املمنوع دينياً .
 -3عكس ميت  -مادة قاتلة  -حبل من ليف .
 -4يؤذي  -علقم .
 -5سبيل  -مرض جلدي .
 -6مراجعة للدرس (م)  -حاجز مائي .
 -7ذو أصالة .
 -8نقوهلا توجعاً بالدارجة (م) تلى (مبعثرة) .
ُ -9سَّلم  -شكوك نفسية .
-10من ورود اجلنة .
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

رئـيـس التحــريـر:

علي منصور ماطر

مــديـر التـحـريـر:

عمر عبدالرمحن عبداجلبار

اإلشــراف الــفــين :والء وديع ثابت
اإلخـــراج الفـنــي  :وليد حممد سيف
ahli.masrafi@nbyemen.com

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