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كلمة العدد
بقلم /علي منصور ماطر
رئيس التحرير

كورونا وموقف إدارة البنك

حني ونثمن موقف قيادة البنك
يف حقيقة األمر ال يسعنا هنا إال أن َّ
األهلي اليمين يف احتوائها وتعاملها مع أزمة فريوس كورونا (كوفيد
 )19إذ أنه حال اإلعالن عن اجتياح الوباء ملعظم دول العامل وصو ً
ال إىل دول
اجلوار حتى أصدر رئيس جملس إدارة البنك األهلي اليمين د .حممد
حسني حلبوب قرار جملس اإلدارة رقم ( )9لعام 2020م بشأن تشكيل جلنه
إدارة أزمة فريوس كورونا يف البنك األهلي اليمين برئاسة األخ /د.
امحد علي عمر بن سنكر مـــدير عــام البنك ينوبه األخ /علي موسى
علي نائب الدير العام لشؤون الدوائر املساندة وعضويه األخ /حمسن
سعيد الشبحي نائب املدير العام لشؤون الدوائر املصرفية ومدراء دوائر
اإلدارة العامة وخصصت فيها مهامهم واليت على إثرها مت توفري أجهزة
وعلب املطهرات بأنواعها على مداخل وخمارج الفروع ومكاتب اإلدارة
العامة للبنك األهلي اليمين ومنح خمصصات مالية ملوظفي البنك
لشراء احتياجاتهم الغذائية والوقائية حتسباً لفرض حضراً شامل على
مجيع مديريات عدن وكذا توفري وتوزيع القفازات والكمامات الطبية
وباإلضافة لتعقيم دوري وشامل ملباني فروع ومكاتب ووحدات البنك
عرب أجهزة تعقيم بالرذاذ املطهر  ،باإلضافة لتحديد وتطبيق نوبات
عمل املوظفني جتنباً للعدوى وانتشارها بني موظفي البنك واإلشراف
الكامل على معامالت الزبائن منعاً لالزدحام والتخفيف منها حيثما
وجد من خالل تطبيق نظام التباعد االجتماعي بني عمالء البنك  ،كما
مت صرف معاشات املتعاقدين كالعادة دومنا أي تأخري األمر الذي أدى
بفضل اهلل إلي سري األمور سرياً طبيعياً  ،ومبا شكل حالة اجيابية واحلد
من انتشار الوباء.
أن هذا التصرف كان له وقعاً طيباً يف نفوسنا كموظفني تشكر عليه
إدارة البنك األهلي اليمين بكل مستوياتها .
هذا هو البنك األهلي اليمين وهذه قيادته وهؤالء كوادره دائما على
مستوى احلدث .
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دورة تدريبية ملوظفي املوارد البشرية على النظام اجلديد

عدن «األهلي املصريف» متابعات :
يف سياق برامج نظام  BANKSنظم قسم التطبيقات التكنولوجية دورة تدريبية تنشيطية
أدارها كل من املهندس هاني سليمان باقعر واملهندسة مساح صادق باجيش ملوظفي املوارد
البشرية للنظام اجلديد  Human Resourcesوالذي مت شراءه من شركة  ICSFSواملزمع
تطبيق العمل به يف شهر يوليو  2020والذي بتطبيقية سيحدث نقلة نوعية يف أعمال دائرة
املوارد البشرية من حيث ارتباطه املباشر بنظام  BANKSواخلاص بشؤون املوظفني مبا يف ذلك
رواتبهم وإجازاتهم واملصروفات العامة واملعاشات كما سيساهم يف تسريع وتنظيم وترية
العمل .

األهلي املصريف (أبريل/يونيو )2020

3

«األهلي املصريف» حتاور رئيسة قسم التطبيقات ا
وعضو فريق مشروع التطوير والتحدي

قام القسم جبهود كبرية ومهمة يف
تهيئة املشروع لعملية اإلطالق احلي
أصبحنا اليوم وبدون أدنى شك خنوض غمار العصر التقين
يف جمال املال واألعمال حيث يتسم عصرنا احلالي بتنافس
مؤسسات املال واألعمال إلمتالك أفضل وأحدث األنظمة
التكنولوجية املصرفية اليت تساهم دقتها يف اختصار إجناز
معامالت خدمات الزبائن ناهيك عن تقديم خدمات مبتكرة
ومتنوعة  ،فأصبحت التكنولوجية املعلومات املصرفية أداة
مرحبه لإلعمال التجارية.
فقد عمدت قيادة البنك األهلي اليمين املتعاقبة خالل
السنوات املاضية إىل رسم طريقا واضحاً وبإدارة صلبه وطموح
يعانق عنان السماء لتحديث وتطوير أداء البنك بشتى الوسائل
 ،ورمست خططاً للوصول إىل ذلك بالرغم ما مرت به البلد
من ظروف أن حتقق هلا ما أردت حيث مت حتقيق ذلك اهلدف
بامتالك النظام املصريف املتطور اجلديد (بانكس) وأحداث
نقله نوعيه يف إعماهلا وعلى مستوى تقديم خدمات مصرفية
مبتكرة لزبائن وعمالء البنك فجاء قرار املضي قدما يف مشروع
التطوير والتحديث كضرورة ملحه ملواكبه منافسيه بالسوق
املصرفية اليمنية والعربية وجتسيداً لرؤيته يف توفري خدمات
مصرفية مبتكرة اعتماداً على أفضل واحدث تقنيات اخلدمات
املصرفية ليكون البنك األهلي اليمين اخليار األول جلميع
العمالء والبنك املميز يف اليمن وذلك من خالل اقتناء أفضل

واحدث االنظمه البنكية .
ومن هنا كان إلزاماً علينا حنن يف هيئه حترير جمله
األهلي املصريف تكريس جل اهتمامنا يف مواكبة مجيع مراحل
تنفيذ مشروع التطوير والتحديث وحتى مرحله اإلطالق احلي
لنظام  BANKSمن خالل سلسله استطالعات صحفيه خالل
األعداد السابقة مع الفرق املختلفة املناط بهم تنفيذ وتشغيل
هذا النظام كان أخرها يف العدد املاضي رقم ( )48يناير -مارس
2020م مع قسم البنى التحتية .
ها حنن نستكمل مراحل قصص النجاح واإلرادة والتميز مع
احد األقسام املهمة الذي كان له دور مهم ومتميز يف مسرية
تنفيذ اإلطالق احلي لنظام  BANKSأال وهو (قسم التطبيقات
التكنولوجية) الذي اسند إليه يف بدايته مهام تصميم الربامج
ألمتتته أعمال البنك وتقديم التدريب والدعم الفين وإدارة
التطبيقات اخلاصة بالنظام البنكي حيث التقت جمله األهلي
املصريف بكل من :
املهندسة /مساح باجيش – رئيسة قسم التطبيقات
التكنولوجية  ،واملهندس هاني سليمان باقعر -عضو فريق
مشروع التطوير والتحديث اللذان اسند إليهما إدارة هذا القسم
بكل اقتدار ومهارة تثري اإلعجاب والدهشة لكميه التناغم
واالنسجام فيما بينهما كفريق عمل واحد .

حاورتهما  /والء وديع ثابت
س -1مهندس هاني يف بداية اللقاء لو حتدثنا عن تأسيس
قسم التطبيقات التكنولوجية كونك أول من توىل رئاسة هذا
القسم ووضع اللبنات األوىل له متى تأسس ؟ وماهو اهلدف من
تأسيسه ؟
ج -يف البدء نشكر هيئة حترير جملة األهلي املصريف
حلرصهم الدائم على متابعة سري مشروع التطوير والتحديث
وتدشني اإلطالق احلي لنظام  BANKSفانتم كذلك شركائنا
يف النجاح والسباقون يف نقل اخلرب بكل موضوعية.
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بالنسبة للجزء االول من السؤال “متى مت تأسيس قسم التطبيقات
التكنولوجية “ فقد مت تأسيس هذا القسم يف العام  2013كجزء ال
يتجزأ من دائرة تكنولوجيا املعلومات واليت تضم أيضا من ضمن
هيكليتها قسمني آخرين هما:
• قسم البنى التحتية
• قسم دعم التكنولوجيا
حيث كان يضم القسم من ضمن موظفيه م  /هاني سليمان باقعر
رئيس قسم التطبيقات (سابقاً) و م /مساح صادق باجيش مشرف وحدة

التكنولوجية
يث

يف العمل على
ي لنظام BANKS

م/هاني سليمان باقعر

إدارة النظم املعلوماتية -
ورئيسة قسم التطبيقات
التكنولوجية (حاليا) و
م /أنسام حسني اخلضر
 مشرف وحدة تطويرالنظم/تعمل حاليا يف
دائرة املخاطر  ,إىل جانب
م /عماد عبد احلبيب
خان حاليا مشرف يف
دائرة االئتمان املصريف
م/مسية عبد االله سعيد
كمختصني
عبداهلل
يف االشراف على املوقع
االلكرتوني والتصميم م/مسية عبد االله
اجلرافيكي واإلشراف على سعيد عبداهلل
الربيد االلكرتوني اخلاص
مبوظفي البنك.
ً
يتكون قسم التطبيقات التكنولوجية حاليا من وحدتني أساسيتني:
• وحدة إدارة أنظمة املعلوماتية.
• وحدة تطوير النظم.
يف البداية وقبل عام  2013عندما كانت دائرة تكنولوجيا املعلومات
عبارة عن قسم يدعى قسم الكمبيوتر,حيث كان هذا القسم املسمى حاليا
قسم التطبيقات التكنولوجية عبارة عن وحدة تابعة لقسم الكمبيوتر
وكان من ضمن موظفيه فريق عمل مكون من املهندسني وهم  :م /
هاني سليمان باقعر (مشرف الوحدة)  -م /مساح صادق باجيش  -م/
متارا حممد سعيد  -م /انسام حسني اخلضر كمختصني بالتصميم
الربجمي وإجراء التعديالت الربجمية على التطبيقات البنكية  ,اىل
جانب وجود فريق آخر من املهندسني خمتصني باالشراف على املوقع
االلكرتوني والتصميم اجلرافيكي وهم م /عماد عبد احلبيب خان  ,و م/
حسام البياتي (عراقي اجلنسية وال يتواجد حاليا يف اليمن)  ,و م /مسية
عبد االله سعيد عبداهلل.
حيث كانت تسند إىل هذه الوحدة عمليات تصميم الربامج ألمتتة
أعمال البنك وإقامة الدورات التدريبية الالزمة والدعم التقين ليتسهل

للموظف التعامل مع هذه
التطبيقات وإدارتها اىل
جانب االشراف على املوقع
االلكرتوني(من حيث اضافة
حتديثات دورية للموقع
وكذا رفع البيانات املالية
والتقاريرالسنوية واالعداد
اجلديدة جمللتكم املوقرة
ورفع املناقصات وآخر
االخبار اخلاصة بالبنك
وغريها من التحديثات
 ،بإضافة إىل اإلشراف
التقين والكامل على
الربيد االلكرتوني اخلاص
مبوظفي البنك وتصميم
الواجهات االعالنية للبنك
(صور/فيديوهات تروجيية) واخراج كتيب التواقيع ملوظفي
البنك (داخلي/خارجي) بشكل سنوي و العمل على برنامج
القروض الشخصية اخلاص بالبنك املركزي حيث يتمحور
عملنا يف رفع قائمة بأمساء وأرقام حسابات املقرتضني اىل البنك
املركزي حبيث يتم يف البنك املركزي عملية استعالم برقم
حساب املقرتض للتأكد من أنه مل يقم بأي عملية إقرتاض
أخرى من أي بنك آخر .إىل جانب مشاركة قسم التطبيقات
التكنولوجية يف حتويل النظام البنكي يف الفروع من نظام wang
و sunإىل نظام الويندوز ( )windowsوقد عمل هذا القسم أيضا
على تهيئة مشروع التطوير والتحديث لعملية اإلطالق احلي
لنظام . BANKS
س /2مهندس هاني ومنذ تأسيس قسم التطبيقات
التكنولوجية يف أواخر شهر أكتوبر  2013حسب حديثكم ما
هي جممل أبرز األعمال املنفذة واليت قام بها القسم بوحدتيه
السالفة الذكر ؟
ج -منذ تأسيس قسم التطبيقات التكنولوجية يف أواخر
األهلي املصريف (أبريل/يونيو )2020
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شهر أكتوبر 2013
حتى عامنا هذا  2020م
كانت ابرز األعمال اليت
يقوم بها القسم بوحدتيه
هي كالتالي:
 )1وحدة تطوير
النظم :حيث تعترب من
اهم اعمال هذه الوحدة
إجراء بعض التحديثات
الالزمة على التطبيقات
التكنولوجية والتقارير
وصيانتها من خالل
بالتعديالت
القيام
الضرورية كلما دعت
احلاجة اىل ذلك ,
ً
إضافة إىل إجراء بعض
التحديثات األخرى الالزمة على هيكلية قاعدة البيانات اخلاصة
بالتطبيقات التكنولوجية  ,والقيام ببعض التحديثات الضرورية
على التقارير اخلاصة بالدوائر والفروع ليتسنى لالدارة العامة
القيام بأعمال االشراف واملراقبة والتحليل,اىل جانب إجناز
االعمال املوكلة يف الوقت احملدد ,كذلك يتم يف هذه الوحدة
القيام بكافة البحوثات الالزمة واقرتاح افكار تكنولوجية حديثة
قد تؤثر بشكل أو بآخر باإلجيابية على فعالية عمليات التطوير
والتحديث  ,باالضافة ايضا اىل إجراء متابعة دورية على أعمال
الصيانة للتطبيقات التكنولوجية اخلاصة بالبنك من خالل
إجراء مراسالت مع املورد ذو العالقة وتنفيذ التعديالت املقرتحة
من قبل هذا املورد ,وغريها من االجراءات اهلامة ..
 )2وحدة ادارة انظمة املعلوماتية  :بالنسبة لوحدة ادارة
انظمة املعلوماتية سنتحدث معكم عن بعضاً من االعمال املهمة
اليت تعنى بها هذه الوحدة حيث يتم فيها عمل بعض االجراءات
التحليلية على األعمال املصرفية لكال املستويني االسرتاتيجي
والتكنيكي ,وجتميع كافة متطلبات العمل من الستخدمني
حيث يتم فحصها ومراجعتها ووضع بعض االقرتاحات واحللول
الالزمة  ,اىل جانب إجراء بعض التدريبات الالزمة لقسم دعم
التكنولوجيا على التطبيقات واألنظمة احلديثة  ,ويتم التنسيق
مع قسم البنى التحتية لتأمني توفري اخلوادم الضرورية,
باالضافة اىل إجراء بعض إختبارات الالزمة للربامج املطورة
حتى يتم التأكد من أنه مت تغطية مجيع متطلبات املستخدم
,وغريها من االجراءات واألعمال اهلامة اليت تقوم بها هذه الوحدة.
س )3ثم توجهنا بسؤال رئيسة القسم املهندسة مساح وهي
كادر نسائي متتلك من اخلربة ما يؤهلها إلدارته حمققه بذلك
جناحات باهرة يف جمال عملها يشار إليها بالبنان ...مهندسة
مساح حبذا لو حتديثنا عن نوع األعمال اليت شارك فيها قسم
التطبيقات التكنولوجية منذ مسرية مشروع التطوير والتحديث
وصوال إىل مرحلة اإلطالق احلي لنظام  BANKS؟
ج -يشارك قسم التطبيقات التكنولوجية يف مشروع التطوير
والتحديث منذ البداية كما حتدث آنفاً أخي وزميلي املهندس
هاني سليمان باقعر فقد قام القسم جبهود كبرية ومهمة يف
العمل على تهيئة املشروع لعملية اإلطالق احلي لنظام BANKS
حيث شارك القسم يف كل مراحل العمل الفعلي هلذا املشروع
واليت نستطيع أن نقول أن البداية الفعلية كانت بعد التوقيع
على العقد مع شركة  ICSFSيف  2017/5/22حيث قام القسم
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الفعلية
باملشاركة
بعملية حتويل البيانات
املوظفني
وتدريب
وتشغيل فرعي أروى
و العيدروس واإلدارة
العامة بالنظام البنكي
 ، BANKSوالعمل على
إدخال نظام األصول
الثابتة لدائرة الرقابة
املالية  ,ويقوم حاليا
بتقديم الدعم الفين
والتجهيز
والتقين
إلطالق نظام املوارد
البشري ة �Human Re
 sourcesالذي سيحدث
طفرة نوعية كبرية
يف أعمال البنك من حيث قدرة نظام  BANKSعلى الوصول إىل
حسابات املوظفني وبالتالي سيصبح ليس من الضرورة ذهاب
املوظف إىل دائرة املوارد البشرية كما جرت العادة سابقاً مع
النظام البنكي القديم ملتابعة مستحقات املوظفني يف حساب
خاص بهم  ،كما يقوم القسم حاليا وبإشراف مباشر من كل
من مدير دائرة تكنولوجية املعلومات أ /هشام عبد الرشيد ومدير
مشروع امليكنة أ  /زياد باسنيد ونائبه أ  /عدنان فرحان (األب
الروحي للقسم والدائرة) والذين يعملون بدون كلل أو ملل
إلرساء دعائم النظام البنكي بالتجهيز لعمليات طباعة الشيكات
اآلمنة آليا و أيضا التجهيز لعمليات طباعة دفاتر الشيكات
للعمالء آلياً عرب النظام البنكي احلديث (.)BANKS
س /4يتبادر للذهن سؤال مهم أال وهو هل قام قسم
التطبيقات التكنولوجية بتصميم بعض من التطبيقات اخلاصة
بالنظام السابق ؟
ً
ج -سؤال مهم جدا و احلقيقة فقد قام قسم التطبيقات
التكنولوجية يف السابق وقبل التوقيع مع شركه  ICSFSوأثناء
العمل بالنظام القديم بتصميم بعضا من التطبيقات واليت كان
من أهمها :
• نظام املوارد البشرية  ( Human Resourcesبيانات
املوظفني  ,الرواتب  /احلضور  ،االجازات
• نظام األصول الثابتة Fixed Assets
• نظام التواقيع اخلاص بالعمالء .Signature Application
• واجهة الرابط مع شركة اخلدمات اليمنية لتشغيل
صرافات البنك األهلي اليمين وغريها.
وككلمة أخرية أحب أن أتوجه بالشكر اىل جملة األهلي
املصريف على مواكبتها املستمرة لكل اخبار وفعاليات البنك
األهلي اليمين مبايف ذلك مشروع التطوير والتحديث ومجيع
مراحل إطالق النظام البنكي اجلديد.واحب ان اتقدم بالشكر
والعرفان لكل من ساهم يف اجناح هذا املشروع يف مقدمتهم د /
أمحد علي عمر بن سنكر  -املدير العام واملشرف العام على املشروع
 ,واألخ أ /علي موسى علي  -نائب املدير للدوائر املساندة واألخ أ /
حمسن الشبحي  -نائب املدير العام للدوائر املصرفية حيث قدموا
العون الكبري لنا من خالل جتاوبهم املستمر ملتطلبات عملنا.
وأتوجه بالشكر اجلزيل لطاقم عمل دائرة تكنولوجيا
املعلومات ككل الذين بذلوا جمهوداً جباراً من أجل إجناح هذا
العمل.

تقديم :علي منصور ماطر

مربرات جتريم غسيل األموال
لقد حتصلت بالصدفة على ملزمة خاصة بدورة لتوعيه وتدريب
موظفي البنوك مبدى االلتزام مبتطلبات مكافحه غسل األموال
ومتويل اإلرهاب من إعداد األخ /عبده حزام سيف رئيس وحدة
مجع املعلومات عن عمليات غسيل األموال ومتويل اإلرهاب بالبنك
املركزي اليمين سابقاً (متقاعد حالياً) .
ً
وقد احتوت على مواضيع شتى  ..و جديرا بالذكر أن هذه الدورة
عقدت يف مركز التدريب والتأهيل املصريف التابع للبنك األهلي
اليمين يف شهر مارس العام 2008م  ،وقد اخرتت منها موضوعاً بعنوان :
( مربرات جتريم غسل األموال ومتويل اإلرهاب) ملا له عالقة
بالتأثري على االقتصاد العاملي ككل واالقتصاديات احمللية بشكل
خاص وفيما يلي نورد نص املوضوع :
تعددت املربرات اليت ساقها املشرعون يف الدول املختلفة
لتجريم غسيل األموال ،ذلك أن تلك العمليات من شأنها أن تهدد
أركان االقتصاد العاملي ككل واالقتصاديات احمللية بشكل أخص،
وباستعراض كافة التشريعات يف الدول اليت متلك مقومات الدولة
ال تكاد دولة جتيز أو تشرع عمليات غسيل األموال حتى وأن كانت
تشريعات قد سكتت عن جترميها ومل خترجها البتة من نطاق
الالمشروعية .
وبالرغم من قدمها إال أنه ميكن تصنيفها على أنها جرمية
عصرية انطالقاً من طفرة االهتمام الدولي بعمليات غسيل األموال
بعد تنامي جتارة املخدرات وأحداث احلادي عشر من أيلول  2001م
اليت عصفت بالواليات املتحدة األمريكية حتى أن اإلسالم من أوائل
التشريعات اليت حاربت هذه العملية ألنها تؤدي إىل إضعاف الدخل
القومي وتشويه منطي االتفاق واالستهالك وارتفاع العجز يف
ميزان املدفوعات وانهيار املؤسسات واألسواق املالية  ،حرمة احلق
سبحانه وتعاىل يف قوله ( وال تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل )
وميكن إمجال أهم مربرات جتريم عمليات غسيل األموال من
خالل عرض آثارها السلبية مبا يلي :
أوال :تهديد اجلوانب االقتصادية والسياسية واالجتماعية للدولة:
 ففي اجملال االقتصادي :وفقا ألخر اإلحصائيات الدولية حولقيمة األموال اليت جيري غسيلها جند أنها أرقام مذهلة تنذر خبطر
وشيك وخاصة يف أركان االقتصاديات العاملية يف الواليات املتحدة
األمريكية و اروربا واليابان وكندا  ،وكل ذلك يؤدي كما قلنا إىل

اختالل التوازن يف أمناط األنفاق وارتفاع العجز يف ميزان املدفوعات
وزيادة التضخم وانهيار سعر الصرف للعمالت  ،وهو ما يشكل إرباكا
للخطط االقتصادية خصوصا إذا ما أدركنا أن تلك األموال ال تقيم
يف الدول اليت جيري غسلها فيها إذ سرعان ما تنتقل إىل مكان آخر
وال تساهم بأي نشاط اجيابي يف دعم اقتصاديات الدولة .
 ويف اجملال السياسي :فان عمليات غسيل األموال تؤدي إىلاستشراء الفساد املالي واإلداري  ،ويصبح أصحاب القرار حلقة من
حلقات إضفاء املشروعية على تلك األموال وتزداد نسب اجلرائم
وعمليات االغتيال
 وتسميم السلطات التشريعية والقضائية ،وهو ما ميكنمالحظته بوضوح يف الدول املشهورة بعملية غسيل األموال .
ثانيا :أن تلك العمليات قد تؤدي إىل انهيار املؤسسات املالية بصورة
أعم والبنوك بصورة أخص :
ً
إن هذه املؤسسات أكثر استهدافا وعرضه واستخدام البنوك يف
عمليات غسيل األموال هي من الوسائل األكثر شيوعاً  ،وعليه فإن
قبول البنوك بإيداع أموال مشبوهة فيها جيعلها عرضة ألمناط
التدفقات املالية احلادة السريعة – إيداع وسحب – واملخاطر القانونية
وفقد السمعة (الثقة) املالية ويؤدي ذلك إىل فزع العمالء الشرعيني
وسحب أرصدتهم وأمواهلم  ،مما يؤدي إىل انهيار تلك البنوك  ،وهو
ما حدث مع بنك االعتماد والتجارة الدولية بعد تورطه مع عصابات
املخدرات يف فلوريدا  ،مما دفع الواليات املتحدة وبريطانيا إىل القيام
بتصفيته مما رتب خسائر قدرت مبليارات الدوالرات ،
بالتالي فإن عملية غسيل األموال تهز الثقة بالقطاع املصريف
والذي يشكل ركنا أسياسيا يف اقتصاد السوق ،إضافة إىل أن
البورصات اليت تستقبل أمواال ناشئة عن جرائم اقتصادية سرعان ما
تنهار .
ثالثا :تفشي اجلرمية يف اجملتمع :
مبا أن أهم مصادر األموال غري املشروعة جتارة املخدرات  ،وبالتالي
فان تنامي هذه الظاهرة يؤدي إىل ازدهار نشاط عصابات املخدرات
وإدخاهلا إىل الدول مما يؤدي إىل تفشي وانهيار القيم االجتماعية
وشيوع االحنالل  ،إضافة إىل أن مساعدة اجملرم يف جين مثار جرميته
يناقض أهم املبادئ االسياسية يف األسباب املوجبة للتجريم والعقاب .
رابعاً  :زعزعة االستقرار :
من خالل خصائص هذه اجلرمية يتبني لنا مساهمتها يف
انتشار اجلرمية بأنواعها املختلفة األمر الذي يشيع ظاهرة العنف
بكل إشكاله املتعددة واملتنوعة ما يعرض السلم االجتماعي واألمن
العاملي ملخاطر كبرية  ،ويسيء لسمعه البالد  ،وبدروه جيعل البالد
غري جاذبة لالستثمارات احمللية كانت أو اخلارجية (بيئة طاردة
لالستثمار) وهو ما يساهم يف األخري إىل استفحال الفقر  ،وتنتفي
معه الفرص التنموية الشاملة .
خامساً  :اختالل األداء احلكومي املالي واإلداري :
يعمل غاسلوا األموال على اخرتاق البين املؤسسية احلكومية
واملالية واإلدارية وإفساد ذمم املوظفني فيها  ،بغية حتقيق سيطرة
ما  -على مفاصل اختاذ القرارات وتنفيذ السياسيات املالية واإلدارية
 ،بغرض توجيهها خلدمة مصاحلهم اإلجرامية على حساب األهداف
واملصاحل الوطنية للشعب بل واإلضرار بها وبغرض إضعاف التنسيق
الوطين الفاعل لتساعدهم على مزاولة أنشطتهم غري املشروعة
بدون عوائق أو مساءلة .
سادسا :اإلساءة للسمعة وللتعاون وللعالقات مع اجملتمع الدولي :
إن شيوع هذه اجلرائم يؤثر سلباً على مسعة الدولة واملؤسسات
واهتزاز مستوى الثقة بها  ،كما يؤثر سلباً على إظهار التعاون الفعال
وكذا لتوتري العالقات مع اجملتمع الدولي .
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مدير فرع العيدروس لـ «األهلي املصريف» :

أصبحت األعمال ميسرة وسهلة
وزبائن البنك مسرورين بهذه
التقنية السريعة الن املعامالت
واخلدمات أصبحت تنجز بشكل أسرع

ضمن متابعة األهلي املصريف منذ تدشني النظام
البنكي اجلديد  BANKSيف كل من فرعي امللكة أروى
والعيدروس فقد قمنا باستطالع رأي مدير فرع
العيدروس األخ /عثمان حممد عبد اهلادي عن مميزات
العمل بهذا النظام وانعكاسه على مستوى تقديم اخلدمات
حيث حتدث إلينا قائال :
استطالع :علي منصور ماطر /والء وديع ثابت
يف البدء نشكر قيادة
البنك األهلي اليمين ممثلة
باملدير العام (مشرف عام
املشروع) يف إجناح املشروع
ونوابه ومدير مشروع
امليكنة وطاقم عمل دائرة
تكنولوجيا املعلومات على
إسهامهم يف إجناح النظام
اجلديد  . BANKSكما نشكر
هيئه حترير جمله األهلي
املصريف على أتاحه الفرصة
لنا كي نسلط الضؤ على
تطبيق النظام  BANKSيف
فرع العيدروس .
بالنسبة لسؤالكم لنا

ونستطيع أن نقول بان
النتائج األولية كانت
مشرفة ومرضية أهمها
بان الدورة املستندية يف
النظام القديم كانت
تسري بطريقة مطولة
وتستغرق وقت طويل
ومرهق وحيتاج جهد
كبري من قبل املوظف
املختص وذلك بإعداد
قيود وتدقيق ومطابقة
تواقيع الزبائن .
أما بنظام العمل
اجلديد  BANKSاألعمال
اليدوية املطولة انتهت متاما وأصبحت األعمال ميسرة وسهلة
وال حتتاج إىل دورة مستنديه مطولة كما كانت سابقاً بل
العميل حيضر إىل البنك ويتجه مباشرة إىل خدمة العمالء
إلعطائه الرقم اجلديد(حلسابه) ومن ثم يتجه إىل الصراف
ليقوم الصراف باملعاملة السريعة وبدون إهدار وقت طويل
الجناز معاملته .
• وحول مدى ارتياح زبائن
البنك :طبعاً زبائن البنك
مسرورين بهذه التقنية
السريعة الن املعامالت
واخلدمات أصبحت تنجز
بشكل أسرع عن ذي قبل .
• الالفت للنظر ومع
حتسني األداء جراء تشغيل
النظام اجلديد  BANKSحسب
ما طرحناه يف سياق حديثنا
يعاني الفرع من ازدحام
شديد أثناء صرف معاشات
املتقاعدين ونعمل على
تنظيم أدائنا يف هذا اجملال
ومبا خيفف من الزحام

حول النتائج اليت حتققت جراء عملية تطبيق نظام  BANKSوالعمل على سرعة تقديم خدماتنا يف هذا اجملال من خالل وضع
بالفرع طبعا مت تدشني النظام اجلديد  BANKSيف  2020/2/2م تصور سنعمل على وضعه قريباً .
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مديرة دائرة اخلزينة لـ «األهلي املصريف» :

• هذا وقد كان هليئة حترير من ضمن مهام الدائرة
املستحدثة ضمن مشروع التطوير والتحديث على سبيل
املثال إعداد نشرة األسعار اليومية والشهرية (السعر الدفرتي
مبوجب سعر اإلغالق الصادر من البنك املركزي اليمين ،
واستالم طلبات شراء أو بيع العمالت األجنبية من الفروع
والعمالء باإلضافة إىل االتصال بالبنوك املراسلة لبيع وشراء

أو الشـراء ،وإعـداد الكشـوفات والتقارير اخلاصة بأعمال
الدائرة .
س /2األستاذة شكيلة لو حتدثينا عن عالقة دائرة
اخلزينة بدائرة العالقات اخلارجية ؟
ج /2عالقة دائرة اخلزينة مع دائرة العالقات اخلارجية
نستطيع وصفها بالعالقة الوطيدة من حيث التعامل
والتواصل مع البنوك اخلارجية املراسلة يف حال وجود
مشكلة ما تصادف دائرة اخلزينة من حيث حساباتنا معهم .
س/3هناك سؤال هام يفرض نفسه  ..هل لدائرة اخلزينة
نافذة عرب نظام  BANKSمرتبط باخلارج ؟
ج /3ال توجد عالقة مباشرة للدائرة بالبنوك اخلارجية
عرب نظام  BANKSإال بواسطة السوفيت حيث تتخلص
مهمة الدائرة يف إدخال البيانات يف النظام وإرساهلا لدائرة
العمليات املركزية وهي من تقوم بإرسال البيانات للبنوك
اخلارجية واستالم الوارد ومن ثم تسليمها لنا (خاصة
بالودائع الثابتة بالعمالت األجنبية).
س /4ما هي مميزات النظام البنكي اجلديد  BANKSهل
أدى تطبيقه إىل اجناز العمليات بالسرعة املطلوبة ؟
نعم من أهم مميزات النظام اجلديد  BANKSانه سهل
لنا الكثري من املعامالت من ناحية الوقت واألداء فمثال على
سبيل املثال ال احلصر شهادات اإليداع بعد عملية إدخال
البيانات إىل النظام أصبح العمل أسهل وأسرع حيث يقوم
النظام بعملية احتساب الفائدة تلقائياً ،للودائع الثابتة بعد
إدخال البيانات بالنظام وإرساهلا لدائرة العمليات املركزية
من ثم تقوم العمليات بإرساهلا للبنك اخلارجي  ،يف السابق

العمالت وإمتام عمليات البيع والشراء للفروع والعمالء .
كما تقوم دائرة اخلزينة بفتح وجتديد الودائع الثابتة
مبختلف العمالت لدى البنوك اخلارجية ومراقبة حسابات
البنك املركزي اليمين  ،ومراقبة طلبات االكتتاب ورسائل
االتفاقيات اخلاصة بأذون اخلزينة وشهادات اإليداع وإدارة
عمليات القطع أسواق األوراق املالية لشهادات اإليداع – أذون
اخلزانة  ،مراجعة كل من قسائم عمليات األوراق املالية
والبيانات واستحقاقات األوراق املالية ذات العائد الثابت
،وأيضا مراجعة األرباح واخلسائر اخلاصة لعمليات البيع

كان يتم حترير القيود يدوياً بشكل يومي وترحليها وإخراج
البيانات والتقارير عرب دائرة احلسابات املركزية وذلك قبل
استحداث دائرة اخلزينة بينما االن بفضل النظام اجلديد
يتم استخراج التقارير من اجلهاز احلاسوب بكل سهولة .
بالنسبة لنشرة األسعار اليومية وكذا نشرة أسعار
اإلغالق الشهري وبعد عملية مراجعتها يتم إرساهلا
لفرعي امللكة اروي والعيدروس كونهم املرتبطني بالنظام
البنكي اجلديد  BANKSبينما بقية الفروع نقوم بإرساهلا عرب
الفاكس .

أهم مميزات النظام
اجلديد  BANKSانه سهل
لنا الكثري من املعامالت
من ناحية الوقت واألداء

جمله األهلي املصريف جولة يف بعض الدوائر اليت بدأت العمل
بالنظام البنكي اجلديد  BANKSمثل دائرة اخلزينة وقد التقينا
باألخت شكيلة عبد الشكور ناصر بريو مديرة الدائرة اليت
سألناها يف بداية اللقاء عن مهام دائرة اخلزينة كون الدائرة
استحدث قريبا ضمن مشروع التطوير والتحديث وإعادة اهليكلة
حيث تفضلت مشكورة باحلديث عن مهام دائرة اخلزينة قائله :

استطالع :علي منصور ماطر /والء وديع ثابت
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مسئولـة وحــدة االمتثــال

االمتثـال تعنـى االلتـزام بتطبيق القـوانني
أجرى االستطالع  :والء وديع ثابت
س /1يف البدء نود أن نعرف ما هي دواعي نشؤ وحدة
االمتثال؟
بداية البد من اإلشارة إىل أن جرمية غسل األموال
money laundering
تعترب من أهم اجلرائم االقتصادية احلديثة اليت ترتبط
باجلرمية املنظمة  organized crimeالسيما جرائم اإلرهاب
وتهريب األسلحة واالجتار باملخدرات والسرقة والفساد
السياسي وغريها من اجلرائم  .وغسل األموال اصطالح
عصري بديل لالقتصاد اخلفي واالقتصاديات السوداء
واقتصاديات الظل وهذه اجلرمية فعل ينطوي على
كسب األموال من مصادر غري مشروعه
تضر باالقتصاد القوي وحبقوق اآلخرين
وخلط األموال غري املشروعة بأموال أخرى
مشروعة واستثمارها يف أنشطة مشروعة
إلخفاء الطابع اإلجرامي ملصدرها
للخروج من املساءلة القانونية  ،وأمام هذه
التحديات قامت الدول الصناعية الـ ()7
يف العام 1989م بتأسيس جمموعة العمل
املالي  Financial Action Task Forceوركزت
جهودها على اعتماد تدابري تهدف إىل احلد
من النشاط اإلجرامي والزمت جمموعة
العمل كافة الدول بضرورة سن قوانني
ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وطالبت خمتلف
دول العام بتطبيق تدبري احرتازية COUNTER MEASURES
من اجل محاية النظام املالي العاملي من خماطر عمليات
غسل األموال  ،وعلى هذا األساس قامت بالدنا بسن قانون
ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وطرأ عليه عدة
تعديالت  ،وعلى أساس متطلبات القانون مت إنشاء وحدة
مجع املعلومات يف البنك املركزي اليمين الذي تطلب
وحسب الالئحة التنفيذية للقانون إنشاء وحدات امتثال
يف املؤسسات املالية ومنها مؤسستنا .وأن الدول اليت تأخرت
يف تنفيذ توصيات  FATFأطلقت تسمية على الدول الذي
مل متثل بالدول غري املتعاونة ومنها بالدنا  ،حيث اعتربت
اجملموعة أن هناك دول شرعت قوانني لكنها ال تطبقها
بالشكل والكيفية اليت جيب ولديها قصور  ،ومؤخراً
أصدرت اجملموعة بيان يف يناير 2020م حتت تسمية (حتسني
االلتزام العاملي ) والذي يضم جمموعة الدول اليت لديها
أوجه قصور اسرتاتيجيه يف نظام مكافحه غسيل األموال
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ختتلف البنوك عن باقي الشركات العاملة يف جمال املال
واألعمال وألن انهيارها يؤثر على دائرة أكثر اتساعاً من
األشخاص ويؤدي إىل إضعاف النظام املالي ذاته مما يكون له آثار
سيئة على االقتصاد بأسره  ،وهو ما يلقي مبسؤولية خاصة على
أعضاء جملس إدارة أي بنك ونظرا ألنه ال ميكن ألعضاء جملس
اإلدارة أن يقوموا بكل شي بأنفسهم وجيب عليهم تفويض بعض
املهام فانه جيب عليهم التأكد من قدرة أولئك الذين ائتمنوهم
وعهدو إليهم بالسلطة لتطبيق مدى االمتثال واإلطار الذي
ميكن من خالله مراجعه االستخدام السليم واألمن للسلطة.
ومن هنا جاءت أهمية وظيفة االمتثال يف البنوك كأحد
أسس وعوامل جناحها  ،كونها تلعب دوراً أساسيا يف احملافظة

ومتويل اإلرهاب إال انه مت وضع خطه عمل هلا ملعاجلتها وتراقب
اجملموعة هذه الدول عن كتب لتنفيذ خطط العمل يف الوقت

يوجد تعاون مشرتك بني
اخلارجية التي نفتح حسابات
احملدد هلا ومن الدول العربية اليمن وسوريا ومن اجل ذلك سعت
وتسعى بالدنا جاهدة لتنفيذ متطلبات جمموعة العمل املالي  ،أي
أن متطلبات دولية استوجبت وجود قانون مكافحه غسل األموال
ومتويل اإلرهاب وهذا القانون والئحته التنفيذية تطلبوا وجود
كيان مستقل يعين ويهتم بتنفيذ املعايري الدولية واإلقليمية

بالبنك األهلي اليمين

واللوائح وقواعد السلوك واملعايري والسياسات
على مسعتها ومصداقيتها ومصاحل املؤسسني واملودعني ،وتوفري
احلماية من العقوبات وذلك من خالل درء خماطر االمتثال
من املخاطر النظامية وخماطر السمعية وتوطيد عالقات مع
اجلهات الرقابية والعمل على إرساء نهج اإلدارة السليمة يف
املوسسات املصرفية والعمل على إجياد اآلليات واألطر اليت تكفل
مواجهه اجلرائم ومسؤوليتها ملكافحه غسيل األموال ومتويل
اإلرهاب ..
ويف هذا اجلانب كان لنا للقاء خاص مع مسئولة وحدة
االمتثال بالبنك األهلي اليمين األخت /حنان حسن علي  ،الذي
حاورناها وطرحنا عليها جمموعة من االستفسارات لتوضيح
دور وأهمية االمتثال وتفضلت مشكورة باإلجابة عليها .

وهذا الكيان هو ( )fiuوأن وحدة االمتثال يف كل مؤسسة مالية
تتبع ( )fiuتنظيميا .والغرض من وجود الوحدة هو تنفيذ قواعد

مؤسستنا ومجيع البنوك
طرفها سواء عربية أو أجنبية
القانون الذي يعترب ناق ً
ال لتوصيات ومعايري جمموعة العمل املالي
وان عدم امتثال أي دولة بالتوصيات جيعلها حتت طائلة العقوبات
املالية .
س /2ماذا تعنى عبارة االمتثال ؟
االمتثال تعنى االلتزام بتطبيق القوانني واللوائح وقواعد

السلوك واملعايري والسياسات حبيث تسهم يف تعزيز املعايري
املهنية ومتنع تقديم العون لغاسلي األموال يف إخفاء
ومتويل العائد ملصدر املال حبيث يتيح هلا حتقيق عائدات
أو حمصالت مالية غري مشروعه.
س /3لو حتدثينا عن خطوات أو قنوات التواصل مع
اجلهات اخلارجية واجلهات الداخلية ؟
خطوط التواصل داخلياً  :مسئول االمتثال يعترب ضابط
ارتباط مع وحدة مجع املعلومات املالية هذا يعين تواصل
وحدة االمتثال يف مؤسستنا مستمر مع ()FIU
FINANSIAL IN FORMATION UNIT
خارجياً  :يوجد تعاون مشرتك بني مؤسستنا ومجيع
البنوك اخلارجية اليت تفتح حسابات طرفها سوا ًء عربية
أو أجنبية .
س /4لو حتدثينا عن ما مت حتقيقه يف
هذا اجملال ؟
نظراً ألهمية الدور احملوري لوحدة
االمتثال يف البنك يف سبيل تطبيق
إجراءات وسياسيات واضحة هدفها
األساسي محاية مسعة املؤسسة وجتنبيها
املخاطر التشغيلية بسبب استخدام غاسلي
األموال للمؤسسات املالية كقنوات
لعملياتهم  ،كما أن الوحدة حريصة
على تنفيد املهام املناطة بها وتقديم
شروحات لنصوص القوانني احمللية ذات
العالقة وكذا تعليمات البنك املركزي
اليمين كونها تشكل اإلطار العام الذي جيب التوافق معه
بالشكل الذي جيب وفقاً واملتاح حيث تعمل الوحدة بإصرار
على حث ضباط االرتباط بنقل مفصليات عملها املتمثل
بتطبيق نصوص القانون واللوائح واألنظمة ذات العالقة
الصادرة عن اإلدارة العليا وعن اجلهات الرقابية إىل الفروع
اليت متثل الوحدة فيها لتنفيذه باإلضافة إىل األخذ بعني
االعتبار وبذات األهمية معايري الـ  FATFالذي تعترب قواعدها
آمره ومفروضة على التعامالت املصرفية بشكل عام
الداخلية واخلارجية  ،وميكن القول أن ما مت حتقيقه يف هذا
اجملال هو أن املوظف بات يعرف أن هناك ظاهرة وجرمية
مالية تسمى جرمية غسل األموال  ،ويعلم أن هناك قانون
ملكافحة هذه اجلرمية وتوجد الئحة تنفيذية للقانون  ،وان
عامه املوظفني على علم بوجود سياسياتها وأبرزها سياسة
)KNOW YOUR CUSTOMER (KYC
التعرف على العميل
وان كل موظف يف الفرع أصبح يعرف أن ملف العميل ال
يكتمل إال مبتطلبات قانون مكافحه غسيل األموال والئحته
األهلي املصريف (أبريل/يونيو )2020
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التنفيذية اليت عكست املعايري الدولية
جملموعه العمل املالي وأن هذه
األساسيات من شانها تقدير مستوى
املخاطر للعميل .
س /5ما هي عالقتكم بزبائن
البنك؟ وقدرتكم على اكتشاف غسيل
عمليات األموال ؟ وكيف يتم التبليغ
عنه ؟
بالنسبة للشق األول من السؤال
نستطيع القول بان عالقة الوحدة
بالزبائن والعمالء عالقة عمل مباشرة
من خالل ضباط االرتباط ممثلي
الوحدة لدى الفروع اليت حتتم عليهم
وظيفتهم القيام بفحص ملف العميل
ابتدا ًء أي قبل فتح احلساب ومطالبته
باستكمال النواقص يف املستندات
والوثائق وكذا بدل عناية عند تعبئة
منوذج أعرف عميلك ( ، )kycكما أننا
يف الوحدة حريصني كل احلرص
على تعزيز عالقة الثقة بني العميل
والبنك واليت هي قائمة على أساس
احرتام القوانني واألنظمة واللوائح
وتنفيذها وعدم املساس بها وهذه
العالقة ختدم املصلحة املشرتكة
للعميل واملؤسسة على حد سواء .
وفيما خيص الشق الثاني من
السؤال وعن مدى قدرتنا على
اكتشاف حاالت غسل األموال وكيف

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 .
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يتم التبليغ عنها فأن اطالعنا املستمر
ملواضيع الـ AML/ CTF
Anti – money laundering and
. counter terrorism financing
وكذا مؤشرات االشتباه استطعنا أن
نكون صورة واضحة عن العميل الذي
يقوم بعمليات غسيل أموال من خالل
معرفة من هو العميل وما هو نشاطه
وحركة حسابه ومدى تعاونه مع
البنك يف تقديم املستندات وحتديثها
أول بأول وشخصية العميل ومصادر
دخله وجنسيته والدولة اليت حيمل
جنسيتها لغري اليمنيني أو الدول اليت
يرتدد عليها أو يسافر إليها ومعلومات
أخرى هذه املعلومات قد تبدد الشكوك أو
تعززها  ..تعلمنا الكثري ونقلنا جتربتنا
إىل اإلخوة ضباط االرتباط الذين
ميتثلون الوحدة لدى فروع البنك ويتم
التبليغ عن وجود حالة اشتباه بغسل
أموال بآلية معينة بدء من تولد قناعة
تامة لدى ضابط االرتباط مبنية على
أساس األدلة بوجود حالة اشتباه بغسل
أموال ويقوم باالتي :
 -1فحص ملف العميل وحركة
حسابه
 -2التأكد من نشاط العميل أو
فيما إذا حتصل على مرياث يتوجب
معرفة مصدر الثروة ومن هو املستفيد
احلقيقي منها .
 -3مقارنة حجم العملية غري
العادية مع نشاط العميل .
 -4مالحظة التغريات اليت تطرأ
على العميل من حيث شكله وسلوكه
وتعامالته .
 -5التأكد من أن العمليات اليت
يربمها العميل هلا مربرها .
باإلضافة إىل بعض األمور اليت تدين
العميل أو ُتربئ ُه وبعد القيام بتعبئة
النموذج اخلاص باالشتباه يتم رفعه
إلينا يف الوحدة معززاً ذلك باملستندات ،
ثم يبدأ دور الوحدة بالفحص والتأكد
من أن مدى صحة االشتباه ويكون
القرار مرتوك ملسئول الوحدة ايضا إذا
ثبتت لنا املستندات وجود اشتباه نقوم
بتعبئة منوذج أخر خاص باالشتباه
ونرفع االشتباه مسببا إىل اإلخوة يف

( )FIUمرفقاً طيه ملف يؤكد صحة
االشتباه وقد رفعنا يف العام 2016م حالة
اشتباه ومت الرد علينا من خالل تغذية
عكسية أن االشتباه صحيح ومت إحالة
امللف إىل اجلهات املختصة ويف األعوام
2018-2017م مت رفع عدد من حاالت
االشتباه ومل نتسلم الرد بشأنها حتى
تارخيه ونرجع ذلك إىل الظروف
الراهنة االستثنائية اليت متر بها بالدنا
 .ويتم إتباع وتنفيذ هذه اإللية بسرعة
تامة وعدم اإلفصاح ألي جهة مبا فيها
العميل نفسه ومن خيالف مبدأ السرية
يضع نفسه حتت طائلة العقوبات
القانونية .واجلدير بالذكر أن التبليغ
عن اي حالة اشتباه بغسل األموال ال
ترتبط بضباط االرتباط فحسب بل
أن كل موظف معين باإلبالغ لدى
رئاسة الوحدة  ،وأن التعاون مطلوب
يف هذا الصدد من اجلميع ملا فيه من
تقديم العون واخلدمة الي ينصبا يف
مصلحة املؤسسة وجتنيبها خماطر
الوقوع يف عمليات غسل أموال أو
متويل إرهاب  ،وليس أدل من ذلك ما
تقدمه بعض الفروع من بالغات ولكن
التقرير بالذي يلزم يكون من شأن
مسئول الوحدة بعبارة أخرى إذا رأت
مسئول الوحدة بعد التحقق والفحص
أن البالغ غري قائم على أساس فإنها
تكتفي حبفظ امللف .
يف ختام لقاءنا معكم كلمة تودوا
قوهلا ..
من خاللكم نناشد اإلدارة العليا
للبنك بضرورة االهتمام بالوحدة
وإعادة هيكلتها  ،وكذا العمل على
ابتعاث ضابط االرتباط وكذا مدراء
وحماسيب وموظفي الفروع بشكل
عام لدورات تدريبيه يف هذا اجملال
واإلسراع بإدخال النظام اخلاص
مبكافحة غسيل األموال الرتباطه
مبتطلبات جمموعة العمل املالي
الفاتف (  )FATFوحلاجتنا اىل قاعدة
بيانات بأمساء املنظمات اإلرهابية,
وحث إدارت الفروع وموظفيها ايالء
عناية واجبه وخاصة للتحديث
املستمر لبيانات العمالء وفقاً ملتطلبات
االمتثال ولاللتزام لقواعده .

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

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

تضخم اقتصادي
أثر ،انعكاس
سياسة اقتصادية
عوملة
خالصة ،ملخص
توصيات
حتسني أو تطوير
تعليمي
خرجيي اجلامعة

رثـاء ..رحم اهلل شوكت عبداجمليد جان

بداية معرفيت بشوكت رمحه اهلل كانت يف فرتة
السبعينات تقريبا عندما نقل إىل فرع خور مكسر حيث كنت
اعمل حماسباً للفرع والذي كان مديرها آنذاك املرحوم
عبد اخلالق حسن  ،وكان شوكت رئيساً لقسم احلسابات
اجلارية  ،كما أتذكر وكانت فرتة العمل من الثامنة
صباحاً حتى اخلامسة مساء تتخللها فرتة غداء يف مقر
العمل نفسه يأتي إلينا من اإلدارة العامة (املطبخ الرئيسي)
مقابل مبالغ رمزية ختصم من رواتبنا .
أحيانا بعد انتهاء الدوام كنا خنرج سوياً من الفرع
مشياً على األقدام إىل حمطة عيشه حيث نستقل باصاً إىل
كريرت حيث سكنه ومن ثم أستقل باصاً إىل الشيخ عثمان
وكنا تارة أخرى نسري على إقدامنا من خورمكسر إىل كريرت نضحك
ومنرح ونتجاذب احلديث بسعادة بالغة .
ً
ً
ً
لقد كان شوكت عمليا وكان ذكيا وصرحيا صادقا يف كالمه
ومعامالته وال جيامل احداً معتمداً على طموحه يف التعلم والرتقي وقد

English Vocabularies

Economic Inflation
Impact
Economic Policy
Globalization
Abstract
Recommendations
Improve
Educational
University graduates
شغل مناصب اثبت فيها جدارته ومتيزه من املناصب اليت تقلدها منها :
 حماسباً لفرع العيدروس مديراً لفرع زجنبارً
 مديرا لفرع العيدروس عضواً يف جلان صياغة بعض اللوائح وعضواً يف جلنهالتطوير والتحديث.
 مديراً لدائرة التفتيش واملراجعة الداخلية حتى تقاعدهرمحه اهلل عليه  ،وكان أمنياً يف عمله مبدعاً يف الوصول إىل
ما يرده موجها أكثر من منه مقتنصاً لألخطاء أو اهلفوات.
 شهدت دائرة التفتيش واملراجعة الداخلية يف عهدةتطوراً ملموسا وارسي ثوابت وطرق تفتشيه مبدعه أعد
فريقاً من املراجعني واملدققي يشار إليهم بالبنان يف دائرة
املراجعة الداخلية وال أظن أحدا منهم ينكرها .
وكان رمحه اهلل دمث األخالق فرض احرتامه على اجلميع ببسمته
وقهقهته اليت كنت امسعها منه عندما نتبادل النكات واملزاح .
رمحك اهلل يا شوكت وعزاءنا أنك كنت شاخماً بشخصيتك وثرياً
بعفتك .ألوالدك وبناتك الصرب والسلوان ..إنا هلل إنا ليه راجعون

رئيس التحرير

األهلي املصريف (أبريل/يونيو )2020
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كل نفس ذائقة املوت

نتقدم خبالص العزاء واملواساة لألخوة واألخوات :
* األخت /مها عبده قائد السماوي  -مديرة فرع اإلقراض
بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل
(والدها الفاضل)
والعزاء موصول إىل زوجها األخ /طارق امحد صاحل العمودي
* األخت  /جناة غامن مسعود واألخ امحد غامن مسعود
بوفاة املغفور هلا بأذن اهلل تعاىل
(شقيقتهم الفاضلة)
والعزاء موصول إىل األخت الفاضلة أفراح غامن مسعود وزوجها
األستاذ سامي عبداحلميد مكاوي
* األخت  /منى بيضاني  -مديرة فرع عدن الصغرى
بوفاة املغفور هلا بأذن اهلل تعاىل
(والدتها الفاضلة)
* األخ /اوسان محود عبداهلل  -مراسل دائرة التسويق املصريف
بوفاة املغفور له بأذن اهلل تعاىل والده الفاضل
(محود عبداهلل محود)
التعازي موصولة لوالدته الفاضلة األخت /وفاء امحد هادي
* األخ /عبدالفتاح عبداهلل  -مهندس صيانة تكيف /اإلدارة العامة
بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل
(والده الفاضل)
* األخت /فاطمة حممد غالب عبده – سكرترية املوارد البشرية
بوفاة املغفورة هلا بإذن اهلل تعاىل والدتها الفاضلة
حمسنه مقبل غامن
*ا ألخت /منتهى شلعيب  /مشرفة قسم النقد بفرع عدن الصغرى
بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل
(والدها الفاضل)
سائلني املوىل عزوجل أن يتغمد موتاهم بواسع رمحته
وأن يلهم أهلهم وذويهم الصرب والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون
املعزون /مجيع موظفي وموظفات البنك األهلي اليمين
عنهم/
د .حممد حسني حلبوب
رئيس جملس اإلدارة
د .أمحد علي عمر بن سنكر
املدير العام
األهلي املصريف (أبريل/يونيو )2020

15

نـعــي
بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره وببالغ احلزن واألسى
ينعي
رئيس جملس اإلدارة و نائب رئيس جملس اإلدارة
و املدير العام للبنك األهلي اليمين
وكافة موظفي

موظفيه الذين قدموا خدماتهم اجلليلة للبنك األهلي اليمين
وتسنمو مناصب عليا يف فروعه ودوائره بكل إخالص ووفاء
وهم :
املغفور هلم بإذن اهلل تعاىل
األستاذ  /نبيل سامل ناصر
مدير دائرة الديون املتعثرة
األستاذ امحد دمحان
املسؤل األمين للبنك األهلي اليمين
األستاذ /نصر املقفعي
املدير السابق لفرع العيدروس
األخ/أكرم شبلي
موظف فرع املعال
األخ  /عوض هيازع
كهربائي بالشؤون اإلدارية

16

سائلني املوىل عزوجل أن يتغمدهم بواسع رمحته وغفرانه
وأن يلهم أهلهم وذويهم الصرب والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون
األهلي املصريف (أبريل/يونيو )2020

صرباً آل باثواب

ببالغ احلزن واألسى تلقينا نبأ وفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل رجل األعمال

عبدالسالم صاحل باثواب

رئيس جمموعة باثواب االستثمارية
ورئيس مجعية باثواب اخلريية
والذي وافاه األجل يف مدينة عدن
وبهذا املصاب اجللل يتقدم كل من :
د .حممد حسني حلبوب
رئيس جملس اإلدارة
د .أمحد علي عمر بن سنكر
املدير العام
ومجيع موظفي وموظفات
بأحر التعازي واملواساة لألخوة
أمني وسامل وعبدهلل صاحل باثواب
وإىل إبنه
يوسف عبدالسالم باثواب
سائلني املوىل عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رمحته وأن يدخله فسيح جناته
وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون
األهلي املصريف (أبريل/يونيو )2020
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سود العيون

صنع يف السويد بهدف الزراعة

بقلم  :وضاح سامل باحشوان

سرحت بسود العيون الذي تكحل بالسحر
أمنت من صورتك يف احلسن هيبة وابتهال
حتى أشعارك عارفه ملن قصد
وكتم حمبته حتى يوم احلساب
صوتك مسيقه حب عانقت الفكر
وال جتره يوم قليب داعبها باجلمال
سبحان من صورك وأنت أصال مو بشر
وال مالك على هيئه بشر تداعب قليب بدالل
خليك صبور يا قليب ما لو للحب مفر
طعنتني بالقلب و الثالثة حرام
خله أعجاب وال ختلي يف الفكر
أعيش حياتي بال حب بسالم

دعــوة للــمشاركة

الرصاص الذي تراه يف الصورة أعاله هو رصاص
من عيار  12ملم لكنه غري قاتل ،صنع يف السويد بهدف
الزراعة ،فكل رصاصة حتتوي على بذور من نباتات
الرتمس ،الذرة ،دوار الشمس ،القرنفل ،اليامسني ما
عليك سوى وضع الرصاص داخل البندقية واطالقه
باجتاه الرتبة
ليصبح
حقلك مليء
يلتزم البنك األهلي اليمين بتحقيق
باملزروعات .

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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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

أفقياً :
 -1قلم  -عاصمة عربية .
 -2قرب  -دواعي .
 -3اسم علم مذكر (م)  -مقبل (م)  -أحد األلوان .
 -4من احلواس  -إحدى السفن الفضائية (أمريكية) .
 -5كاتب صحفي (م) .
 -6تسمية املسيحيني للنيب عيسى (عليه السالم) (م)
غياب تستخدم (للشمس والقمر) . -7مدينة إيرانية  -سقيم (مبعثرة) .
 -8اسم علم مؤنت  -كتمان  -حرف اجنيليزي (م) .
 -9رد  -إله الشمس لدى قدماء املصريني .
 -10أمشل  -حرف هجاء .
رأسياً :
 -1سيئ ُ
اخللق  -ممر مائي (مبعثرة) .
 -2عظام مسحوقة  -بنطلون (مبعثرة) .
 -3يعطى لكل شخص  -اسم دولة عظمى .
 -4شهر هجري .
 -5أحرف هجائية .
 -6حديقة  -من احلواس.
 -7خراب  -توجيه بفعل شيء ما .
 -8حرف انكليزي (م)  -متواجد بكثرة .
 -9مصيبة عظمى  -إنسان منحط .
 -10من الفئات السكانية .
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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3 2 1

إعداد :أبو سامر
10 9 8 7 6 5 4
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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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