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عدد خاص

الـعدد 50
)يوليو/ سبتمرب 2020(

 نائب مدير عام البنك األهلي اليمين
  لشؤون الدوائر املساندة :

رئيسة قسم دعم التكنولوجيا :

اإلدارة العامة متكنت وبنجاح 
كامل  تطبيق النظام يف كل من 

فرعي امللكة أروى والعيدروس

اجلمعية العامة للمتقاعدين املدنيني 
تثني على جهود البنك االهلي اليمني

حاليا يقوم القسم بطاقم مهندسيه 
على استكمال مراحل ربط فروع 

البنك الداخلية وجتهيزها بالنظام 
البنكي BANKS ضمن اخلطة املزمنه

مديرة فرع امللكة أروى :

 العمل بالنظام البنكي اجلديد جيعلنا 

يف مساق بنوك الدول املتقدمة سواء 

األجنبية أو على مستوى دول اجلوار
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عدن »األهلي املصريف« متابعات :
أثنت اجلمعية العامة للمتقاعدين املدنيني على جهود 
إدارة البنك االهلي اليمين وموظفيه ملا يبذلونه من تفان 
املدني  املتقاعد  لراحة  السبل  كل  توفري  يف  واخالص 

الستالم معاشه او قرض من البنك.
اجلمعية  من  وتقدير  شكر  رسالة  تايم  عدن  وتلقت 

العامة للمتقاعدين اىل كل من :
»األستاذ / مدير عام البنك األهلي اليمين

احملرتم 	 الدكتور/أمحد علي عمر بن سنكر	
األستاذة/ مها عبده قائد

مديرة بنك اإلقراض الشعيب      	             احملرتمة
 » البنك األهلي اليمين«

حتية اجالل وتقدير

تتسابق الكلمات وتتزاحم العبارات لُتنّظم عقد الّشكر 
الذي ال يستحّقه إاّل أنتم.

تبذلوه  فيما  حقًا  يوفيكم،  لن  فشكرنا  شكراً  قلنُا  إن 
ذلك  ملسنا  فقد  املدنيني  للمتقاعدين  مميزة  خدمات  من 
وشاهدناه من خالل تفانيكم يف توفري كل السبل لراحة 

مفصليًا  عامًا  يعترب  عام  نهاية  مشارف  على  إننا 
اليمين على مدى مخسون  األهلي  البنك  يف  مسرية 
عامًا حقق فيها البنك وبإرادة وجهود قياداته املتعاقبة 
على  قدرته  وأثبت  والنجاح  االجنازات  من   كثرياً  
ظروف  ويف  أداءه  يف  األفضلية   وأكتساب   الثبات 
استثنائية شهدتها والزالت تشهدها البلد وما وصوله 
احلي  اإلطالق   وجناح  املصريف  النظام  تدشني  إىل 
له وبأيدي موظفيه من الشباب إال دلياًل على النهج 

الذي يسري عليه البنك  مبختلف قياداته .
إذاً ويف ظل كل هذه االجنازات يتطلب منا مجيعًا  
كموظفني  أن نعزز انتماءنا إىل هذا الصرح  العتيد  

على  حرصنا  ومدى  أداءنا  ملراجعة  دومًا  نسعى  وأن 
جهودنا  نضاعف  وأن  البنك  هذا  عطاء   استمرار 
واحلفاظ على االجنازات احملققة ومبا يرضي زبائننا 
األفضل  بأننا  وخياراتهم  قناعاتهم   وتأكيد  الكرام 
اليت   اخلدمات  من  احتياجاتهم  تلبية  يف  واالكفأ 
سيوفرها قريبًا هلم النظام والذي نأمل أن يشمل هذا 
النظام كافة فروعنا  أينما وجدت من خالل الربط 

الشبكي املنتظر إن شاء اهلل تعاىل .

مخسون عامًا من  االجنازات والنجاح

اجلمعية العامة للمتقاعدين املدنيني تثني على جهود البنك االهلي

كلمة العدد
بقلم/ علي منصور ماطر

 رئيس التحرير

الصرف  مراكز  بقيه  يف  يفتقدها  اليت  املدني  املتقاعد 
وحتى  الربيد  مراكز  من  معاشاتهم  باستالم  اخلاصة 

بعض البنوك األخرى.
فتعجز حروفنا أن تكتب ما حنمل من تقدير واحرتام، 
فما  وإعجاب.  ثناء  من  نفوسنا  يف  خيتلج  ما  تصف  وأن 
يف  تلوح  احلائرين.  دروب  ُتنري  مشعًة  تكونوا  أن  أمجل 
بّراقة  جنوم  هناك  دومًا  السواد..  بغيوم  امللبدة  مسائنا 
إضاءاتها  نرتّقب  واحدًة،  حلظًة  عّنا  بريقها  خيفت  ال 
ساعة،  كّل  مسائنا  يف  بلمعانها  ونسعد  وهلانة،  بقلوب 
فاّستحقيتم وبكل فخر أن نرفع جهودكم عاليًا. كلمة 
كّل  ملؤها  حتّية  وإخالص،  وفاء  وحتّية  تقدير  و  شكّر 
معاني دعاء املتقاعدين املدنيني الّصادقة، حتّية من القلب 
إىل القلب، شكراً لك يا أستاذة مها عبده قائد من كّل قلب 
متقاعد مدني على كل ماتقدميه من خدمات ونعاون يف 

سبيل حصوله على معاشه او قرضه بكل سهولة ويسر«.

هشام عبده سعيد الصويف
رئيس اجلمعية العامة للمتقاعدين املدنيني

علي مرشد عقالن
األمني العام للجمعية العامة للمتقاعدين املدنيني.
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عدن »األهلي املصريف« متابعات :
يف تصريح لألستاذ علي موسى علي ، نائب مدير عام البنك األهلي اليمين  لشؤون 
الدوائر املساندة أفاد إىل أن البنك األهلي اليمين وبإشراف الدكتور أمحد علي عمر 
ما  تنفيذ  واليت يسعى من خالهلا  البنك  البنك ويف ظل خطة  بن سنكر مدير عام 
تبقى من مشروع التحديث والتطوير جتري حاليًا الرتتيبات  للبدء بتنفيذ املرحلة 
الثانية من مشروع التطوير والتحديث للنظام البنكي اجلديد Banks والذي يتمثل 
يف إدخال وتطبيق هذا النظام يف  كل من فرع املعال وفرع الشهيد النقيب يف حي 
عبد العزيز عبد الوالي والذي يف ضؤه يقوم املهندسون املعنيون بإجراء املسح األولي 
وتهيئه شبكات الربط بينهما وبني املركز الرئيسي للمشروع حيث أن اإلدارة العامة 
قد متكنت وبنجاح كامل  تطبيق النظام يف كل من فرعي امللكة أروى والعيدروس 

يف 2020/2/2م .
القصرية  الرسائل   خدمة  تشغيل  يستهدف  النظام  هذا  أن  بالذكر  وجديراً   -
واخلدمات املصرفية من خالل املوبابيل Mobile Bankig  وبذلك يكون البنك قادراً على 

تقديم خدمات مصرفية جديدة ومبتكرة .
ويف معرض رده على سؤال الصحيفة عن دور النشاط املصريف  يف عدن أوضح 
األستاذ/ علي موسى أن  هذا األمر يتعلق بضرورة توفر االستقرار األمين لتتمكن 
املؤسسات والوزارات من مزاولة نشاطها والذي سيساهم  يف حتريك عجلة النشاط 
االقتصادي ومبا يسهم دون شك يف حتسن األداء املصريف بشكل عام وعلى أداء البنك 

املركزي بشكل خاص .
فقد  العملة  صرف  سعر  لرتاجع  حٍد  وضع  املركزي  البنك  قدرة  مدى  وعن 
مرتبط  العملة  صرف  سعر  لتقلبات  املعاجلة  بان  موسى  علي  األستاذ/  شخصها 

بوضع املعايري النقدية من قبل البنك املركزي .
األهلي  البنك  عام  مدير  نائب  موسى   علي  األستاذ/  هنأ  تصرحيه  ختام  ويف   -
اليمين  األستاذ/ حامد أمحد مللس بتعينه حمافظًا حملافظة عدن  معربًا عن تفاؤله 
بان تتم وضع املعاجلات  للوضع السائد لكافة اخلدمات وخاصة الضرورية منها يف 
حمافظة عدن وتعزيز النظام واالستقرار األمين واملعيشي ملواطنيها وتفعيل القانون 

وان تستعيد عدن جمدها احلضاري والتجاري .

 نائب مدير عام البنك األهلي اليمين  لشؤون الدوائر املساندة :
اإلدارة العامة متكنت وبنجاح كامل  تطبيق النظام

 يف كل من فرعي امللكة أروى والعيدروس 
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النظام  مزايا  حول  املصريف  األهلي  استطالعات  سياق  يف 
الطيب  أسوان   / باألخت  التقينا   )BANKS( اجلديد  البنكي 
األسئلة  على  مشكورة  أجابت  واليت  أروى  امللكة  فرع  مديرة 

التالية :
س1/ لقد كانا فرعي امللكة أروى والعيدروس يف صدارة 
الفروع اليت مت إطالق وتدشني العمل بالنظام البنكي اجلديد 
هذا  مزايا  عن  نتعرف  أن  لنا  هل  2020/2/2م  السبت  يوم  فيها 
مدى  وكذا  خدماتكم  لتنفيذ  خالله  من  والعمل  النظام 

شعوركم بامتالكه ؟
 )BANKS( اجلديد  البنكي  بالنظام  العمل  أن  حقيقة  ج1/ 
الصريفة   أي  العصرنه  رحاب  إىل  وجلنا  قد  بأننا  معه  شعرنا 
العصرية يف عملنا املصريف ومبا جيعلنا يف مساق بنوك الدول 
املتقدمة سواء األجنبية أو على مستوى دول اجلوار ومبا يؤكد 
اهلوية العصرية للبنك األهلي اليمين وقيادته اليت بذلت جهوداً 
اليستهان بها باستنهاض وحتسني أداءه ليتماشى ذلك مع أداء 
غريه من البنوك األخرى واليت أصبحت هلا اشرتاطات معينه 
لتعاملها مع البنوك األخرى وخاصة بنوك دول العامل الثالث .

س2/ ما هو الفرق يف أداءكم واملوظفني قبل إدخال النظام 
وبعده ؟

حيث  كبري  حد  إىل  أداءنا  بالنظام  العمل  سهل  لقد  ج2/ 
بدائيا  منحى  تأخذ  الزبائن  من  املطلوبة  اخلدمات  كانت 
بعد  ولكن  مايريده  الجناز  موظف  من  أكثر  عرب  واملرور 

أسـوان الطيب مـديرة فرع امللكة أروى

أجرى االستطالع / علي منصور ماطر

 العمل بالنظام البنكي اجلديد )BANKS( شعرنا معه 
بأننا قد وجلنا إىل رحاب العصرنه أي الصريفة  العصرية 

يف عملنا املصريف ومبا جيعلنا يف مساق بنوك الدول 
املتقدمة سواء األجنبية أو على مستوى دول اجلوار
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إدخال النظام والعمل من خالله يكتفى أن يتوجه الزبون إىل 
قسم خدمة العمالء للحصول على رقم حسابه اجلديد حسب 
أو  لإليداع  الصرافني  نوافذ  إىل  رأسًا  ويتوجه  احلساب  نوع 
السحب بوقت قصري ال يكاد  يذكر ، وفيما خيص االعتمادات 
التأكد  وبعد  االعتماد  نسخه  باستالم  يكتفى  املستندية 
العلميات  دائرة  إىل  رأسًا  إرساله  يتم  حمتوياته  صحة  من 
عرب  وإرساله  معه  التعامل  ليتم  العامة  اإلدارة  يف  املركزية 
املرتبطة  اخلارجية  البنوك  إىل  )السويفت(  النظام  وسائط 
 ، عليها  املتفق  الربوتكوالت  حسب  مصرفية  بعالقات  معنا 

كما أنه مت إختصار السجالت إن مل نقل عدم العمل بها .
بعد  فرعكم  خدمات  من  الزبائن  ارتياح  مدى  ما  س3/ 

إدخال النظام ؟
قسم  خالل  ومن  انه  الزبائن  عرب  األمر  حقيقة  يف  ج3/ 
العمالء أنهم يتحصلون على  خدمات مباشرة دون االضطرار 
اللجوء إىل األقسام األخرى كما كان سابقًا وسرعة اجناز 

معامالتهم .
قبل  شغرتينها  اليت  املناصب  هي  ما  أسوان  أخت  س4/ 

وصولك إىل منصب مديراً لفرع امللكة أروى ؟
ج4/  لقد عملت يف عدة أقسام حتى وصلت إىل نائب مدير 

لفرع أروى مت مركزي احلالي كمديره له .
س5/ هل من إضافة تودون قوهلا ؟

وطاقم  املصريف  األهلي  جملة  إىل  بالشكر  نتقدم  ج5/ 
نشاط  تغطية  يف  باهتمامهم  عليها  واملشرفني  حتريرها 

الفروع وعملها باستمرار .

أسـوان الطيب مـديرة فرع امللكة أروى
 العمل بالنظام البنكي اجلديد )BANKS( شعرنا معه 

بأننا قد وجلنا إىل رحاب العصرنه أي الصريفة  العصرية 
يف عملنا املصريف ومبا جيعلنا يف مساق بنوك الدول 
املتقدمة سواء األجنبية أو على مستوى دول اجلوار
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0

أسـوان الطيب مـديرة فرع امللكة أروى
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س1/ مهندسة متارا نرحب بك على صفحات جملة 
األهلي املصريف يف البدء لو حتديثنا عن بداية إنشاء قسم 

دعم التكنولوجيا  ؟
املعلومات  تكنولوجيا  دائرة  إنشاء  البدء قبل  ج1/ يف 
واليت كانت تعرف )بقسم الكمبيوتر(  ونظرا ألهمية هذا 

القسم والدور الكبري الذي كان ومازال يقع على عاتقه 
تطوير أعمال البنك واالرتقاء بها فــقد  أولت اإلدارة العليا 
للبنك األهلي اليمين أهمية كبرية لدور تقنية املعلومات  
دائرة  إنشاء  خالل  من  فعليا  األهمية  هذا  ترمجت  حيث 
2013م ضمن مشروع  العام  املعلومات وذلك يف  تكنولوجيا 
البنك  وإدارات  دوائر  هيكله  وإعادة  والتطوير  التحديث 
من قبل شركة متخصصة بهذا اجملال وهي  ديلويت اند 

توش العاملية .
املعلومات  تكنولوجيا  دائرة  إنشاء  قرار  ومبوجب 

أصبحت تتفرع أو تتكون من ثالثة أقسام:
قسم البنية التحتية للتكنولوجيا 	-

قسم التطبيقات  	-
قسم دعم التكنولوجيا 	-

س2/ لو تعطينا فكره عن نشاط ومهام هذا القسم 
مشروع  ضمن  إليه  املؤكلة  األعمال  وماهية  بالتحديد 
البنكي  النظام  وإطالق  تفعيل  يف  دوره  وكذا  امليكنة 

اجلديد  BANKS ؟
ج2/ قسم دعم التكنولوجيا وهو القسم الذي نشغله 
اآلن كرئيسًا له خلفا لزميلي وأخي األستاذ عبد الرمحن 
بكار، يعترب هذا القسم هو القسم الداعم للدوائر والفروع 

ويتكون من ثالثة وحدات: 
وحدة دعم التطبيقات 	*

كرئيسًا  تعيننا  قبل  نشغله  كنا  الذي  القسم  وهو 
لقسم دعم التكنولوجيا وخيتص هذا القسم حبل مشاكل 
اخلاصة  املشاكل  ومعاجلة  الفروع  ودعم  السويفت 

بالتطبيقات املصرفية والبنكيه.
وحدة الدعم التقين 	*

املتعلق  التقين  الدعم  بتوفري  الوحدة  هذه  ختتص 

»األهلي املصريف« تلتقي رئيسة قسم دعم التكنولوجيا 

أولت اإلدارة العليا للبنك األهلي اليمني
 أهمية كبرية لدور تقنية املعلومات  

حاليا يقوم القسم بطاقم مهندسيه على استكمال مراحل ربط فروع 
البنك الداخلية وجتهيزها بالنظام البنكي BANKS ضمن اخلطة املزمنه

خالل  بدأناه  ما  نستكمل  القراء  أعزائنا 
األهلي  جمله  إصدارات  من  السابقة  األعداد 
واإلرادة  العزمية   ملراحل   تغطيتنا  يف  املصريف   
فاعاًل  دورا  له  كان  أخر   قسم  مع  والتميز 
لنظام   احلي  اإلطالق  تنفيذ  مسرية  يف  ومتميزاً 
)BANKS( أال وهو ) قسم دعم التكنولوجيا ( بدائرة  
إىل  رئاسته  أسندت  واليت  املعلومات  تكنولوجيا 
متارا    / املهندسة  الشابة  النسائية  الكوادر  أحدى 

حممد سعيد سامل ....
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بإصالح األجهزة والشاشات والطابعات و حتديث الربامج 
للجهات  األجهزة  مواصفات  وحتديد  والتطبيقات 
الشابة  العناصر  من  ثالثة  إشراف  حتت  وهو  املختصة 
املمتازة املهندس /عمرو املاطري واملهندس صاحل املصلي 

واملهندسة نادية أنيس أمحد علي .
وحدة دعم العمليات املعلوماتية 	*

البيانات  لقواعد   Backup بعمل  القسم  هذا  ويقوم 
التابعة لنظام BANKS  وهو حتت إشراف املربجمة /تداني 

حممد مقبل .
وهو  الناصر  /عبد  األخ  الكهربائي  الفين  ننسى  وال 

املختص بإصالح وتركيب أجهزة اخلزن الكهربائي .
دعم  قسم  لعبه  الذي  احملوري  الدور  ماهو  س3/  
النظام  وتدشني  وجتهيز  إعداد  عملية  يف  التكنولوجيا 

البنكي اجلديد  BANKS؟
لعبه  الذي  الدور احملوري  بأن  القول  ج3/ نستطيع 
البنكي  للنظام  احلي  اإلطالق  جتهيزات  إطار  يف  القسم 
يتلخص  أساسي  بدور  القسم  قام  حيث    BANKS اجلديد 
املصلي  املاطري وصاحل  املعنيني عمرو  املهندسني   بقيام  
لتوريد  األوائل  شركة  قبل  من  األجهزة  وصول  بعد 
الرديف،  واملوقع  الرئيسي  املوقع  يف  برتكيبها  األجهزة، 
كما يقوم القسم بفحص وصيانة أجهزة الفروع والدوائر 

وجتهيزهم بنظام BANKS وربطهم باملوقع الرئيسي . 
للقسم  أنيطت  اليت  املستقبلية  األعمال  هي  س4/ما 

تنفيذها ؟
على  مهندسيه  بطاقم  القسم  يقوم  حاليا  ج4/ 
وجتهيزها  الداخلية  البنك  فروع  ربط  مراحل  استكمال 
قبل  من  املزمنه  اخلطة  ضمن   BANKS البنكي  بالنظام 
اإلدارة العليا للبنك حيث مت االنتهاء خالل الشهر املاضي 

»األهلي املصريف« تلتقي رئيسة قسم دعم التكنولوجيا 

من ربط  دائرة املوارد البشرية ويتم حاليا ربط فرع عدن 
الصغرى وجتهيزه للبدء بتشغيل النظام البنكي. 

كلمة أخرية تودون قوهلا يف ختام لقاءنا معكم ... 
يف نهاية هذا اللقاء أتوجه بالشكر أواًل لطاقم هيئه 
بالذكر  انتم  وخنصكم  املصريف  األهلي  جملة  حترير 
ومتابعتكم  ثابت  الهتمامكم  وديع  والء  الفنية  املشرفة 

ألعمالنا وأعمال مشروع التطوير والتحديث.
بدائرة  وأخوتي  لزمالئي  بالشكر  أتوجه  كما   
جبارة  جهود  من  بذلوا  ملا  ككل  املعلومات  تكنولوجيا 
دعم  قسم  وباألخص  املكينة  مشروع  إجناح  أجل  من 
رغم  أعماهلم  إلجناز  جهود  من  يقدموه  ملا  التكنولوجيا 
على  بواجباتهم  يقوموا  أنهم  إال  لدينا  املوظفني  قلة 

أكمل وجه فلهم مين كل التقدير واالحرتام .
 ويف األخري أحب 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- نائب املدير للدوائر املساندة واألخ 
أ /حمسن الشبحي - نائب املدير العام للدوائر املصرفية 
حيث قدموا العون الكبري لنا من خالل جتاوبهم املستمر 

ملتطلبات عملنا .

أولت اإلدارة العليا للبنك األهلي اليمني
 أهمية كبرية لدور تقنية املعلومات  

حاليا يقوم القسم بطاقم مهندسيه على استكمال مراحل ربط فروع 
البنك الداخلية وجتهيزها بالنظام البنكي BANKS ضمن اخلطة املزمنه
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س1/ كيف كان العمل قبل تدشني النظام اجلديد ؟
ج1/ أ- جهد  يف العمل من  ناحية األعداد  اليدوي للقيود 
على سبيل املثال ) ما خيص الشيكات اخلاصة باملقاصة ( 

قيود  إعداد  يتم  كان  املركزي  البنك  إشعارات  ب- 
القيود  مترير  يؤجل   مما  حده  على  أشعار  لكل  يدوية 
بالنظام اجلديد  للعمل  أيام ولكن وفقًا  أو ثالثة  ليومني 
يتم اجنازها يف نفس اليوم حيث يتم ترحيلها  من خالل 

النظام اجلديد .
كانت  فقد  املستندية  باالعتمادات  يتعلق  فيما  أما  
تدار  وتنجز يف فرع امللكة أروى إبتداًء من استالم االعتماد 

مديرة دائرة العمليات املركزية :

 بنشوء دائرة العمليات املركزية فانه يتم استالم  االعتماد من الفرع 
والتعامل معه مند فتحه وحتى  السداد الكامل  مبا يف ذلك املراسالت   
من خالل  دائرة العمليات املركزية وإرساله إىل  البنك املعين يف اخلارج

مثل النظام اجلديد نقله نوعية  يف اجناز املعامالت ونتطلع اىل تعميمه 
يف كافة  فروع  البنك من خالل الربط الشبكي  املنتظر  والذي سيكون 
لـه أثـرا اجيابيا يف االجنـاز  السـريع والدقيق لكافة العمليات واملعامالت

احلي  اإلطالق  قبل  املركزية  احلسابات  دائرة  مثلث  لقد 
العلميات  لكافة  اساسيًا  منعطفًا   )BANKS( اجلديد   للنظام 
. إال أن العمل بالنظام البنكي اجلديد قد  احمللية واخلارجية 
توش  اند  ديلويت   شركة  منتجات  نظمته  ملا  وفقًا  إقتضى 
الدائرة  الزالت  البنكي  النظام   متطلبات  مع  تتماشى  واليت 
دائرة  حتت  تنضوي  اليت  أقسامها   خالل  من  بدورها  تقوم 

العلميات  املركزية  وهي :-

أجرى االستطالع : علي منصور ماطر
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وحتى  اجنازه  وإرساله إىل اخلارج .
املركزية فانه  العمليات  دائرة  الوضع  بنشوء  أن    إال 
يتم استالم  االعتماد من الفرع والتعامل معه مند فتحه 
املراسالت   من خالل   الكامل  مبا يف ذلك  وحتى  السداد 
يف  املعين  البنك  إىل   وإرساله  املركزية  العمليات  دائرة 

اخلارج .
النظام اجلديد نقله نوعية  يف اجناز  عمومًا لقد مثل 
املعامالت ونتطلع اىل تعميمه يف كافة  فروع  البنك من 
خالل الربط الشبكي  املنتظر  والذي سيكون له أثرا اجيابيًا 

يف االجناز  السريع والدقيق لكافة العمليات واملعامالت .

مديرة دائرة العمليات املركزية :

 بنشوء دائرة العمليات املركزية فانه يتم استالم  االعتماد من الفرع 
والتعامل معه مند فتحه وحتى  السداد الكامل  مبا يف ذلك املراسالت   
من خالل  دائرة العمليات املركزية وإرساله إىل  البنك املعين يف اخلارج

مثل النظام اجلديد نقله نوعية  يف اجناز املعامالت ونتطلع اىل تعميمه 
يف كافة  فروع  البنك من خالل الربط الشبكي  املنتظر  والذي سيكون 
لـه أثـرا اجيابيا يف االجنـاز  السـريع والدقيق لكافة العمليات واملعامالت

1- قسم  الشيكات والتحويالت واملقاصة
2- قسم االعتمادات والضمانات والتحاصيل 

قسم  اخلزينة  	-3
وحدة السويفت  	-4

ويف سياق استطالع األهلي املصريف  التقينا  األخت/ فضاء 
سرور مديرة دائرة احلسابات املركزية سابقًا ومديرة دائرة 
البنكي  النظام  فعالية  مدى  عن  حاليًا  املركزية   العمليات 

اجلديد من خالل األسئلة التالية :

9األهلي املصريف )يوليو/سبتمرب 2020(
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املصطلحات بالعربية English Vocabulariesالرقم

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

بوليصية تأمني
 أذون خزانة

 سعر الفائدة
 جملس إدارة

 رئيس جملس إدارة
 دائرة تفتيش أو تدقيق
 كشف/تقرير حتليلي

إصدار/يصدر
ينشر

يدعم/دعم

Insurance Policy

Treasury Bills

Interest Rate

Board of Directors

 Chairman of the Board of Director

Audit Department  

Analysis List /Report

Issue

Publish

Support
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حترير  هيئة  استطالعات  ضمن 
دوائر  ألعمال  املصريف  االهلي  جملة 
دور  على  االطالع  مت  االهلي،  البنك 
البنك  آلية  تنفيذ  يف  االئتمان  دائرة 
املستندية  االعتمادات  لفتح  املركزي 
السترياد  السعوديـة  بالوديعــة  املغطاة 

دور دائرة االئتمان املصريف 
يف تنفيذ آلية البنك املركزي املتعلقة

 بفتح االعتمادات املستندية

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 .

مدير  مع  مقابلـــة  ويف  االساسية  املواد 
ثابت  مقبل  لوريس  األخ/  الدائرة 
الزهراني ومساعده األخ/ بسام عبداهلل 

سعيد مدحيج أفادا مبا يلي:
أن اآللية قد أسهمت بشكل ملموس 
بتثبيت أسعار العمالت واستقرار أسعار 
صرفها وكذا يف ختفيض الطلب على 
العملة الصعبة يف السوق احمللية، كما 
أنها قد حدت من معاناة املواطنني جراء 
استقرار أسعار السلع وخاصة الغذائية 

اليت حيتاجها املواطنني.
خالهلا  من  البنك  استطاع  وقد 
املتعاملني  التجار  وجذب  تعامله  زيادة 
االساسية  الغذائية  السلع  باسترياد 
كما ساعد البنك يف خفض واستقرار 
املستوردة  االساسية  غري  املواد  اسعار 
البنك  طريق  عن  اخلاصة  باحلواالت 
كان  ذلك  وكل  اليمين،  املركزي 
علي  د/أمحد  األستاذ/  دور  بفضل 
عمر بن سنكر مدير عام البنك االهلي 
الصعوبات  كافة  تدليل  يف  اليمين 
مبهامها  للقيام  املناسبة  البيئة  وتوفري 
العاملني يف دائرة  وكذا بفضل جهود 
االئتمان املصريف استطاع البنك تنفيذ 
مردوداً  وحقق  كامل  بالتزام  اآللية 

ممتازاً وزيادة يف موارده.

متابعة/ علي منصور ماطر
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الناجم  اخلطري  الركود  ملواجهة 
وزير  قرر  كوفيد-19،  تفشي  أزمة  عن 
اعتماد  سوناك  ريشي  الربيطاني  املال 
بقيمة  االقتصاد  إلنعاش  جديدة  تدابري 
30 مليار جنيه إسرتليين )33 مليار يورو(، 
من بينها ختفيض الضريبة على القيمة 
وإعانات  القطاعات  لبعض  املضافة 
لتوظيف  ومساعدات  املباني  لتجديد 

الشباب.
»ندخل  الربملان  يف  سوناك  وقال 
استجابتنا  من  الثانية  املرحلة  يف 
فريوس  تداعيات  ملواجهة  االقتصادية« 
مركزة  ستكون  أنها  مضيفًا  كورونا، 
بطالة  ومكافحة  العمل  إىل  العودة  على 

الشباب.
أن  اخلزانة  لوزارة  بيان  يف  وجاء 
شعبية  على  شعبيته  طغت  الذي  سوناك 
أعلن  جونسون،  بوريس  الوزراء  رئيس 
خالهلا عن »أكرب خطة ملكافحة البطالة 

لدى الشباب منذ عقود«.
هم  »الشباب  أن  سوناك  وأوضح 
األكثر تضرراً من التداعيات االقتصادية 
بشكل  ضعفاء  لكنهم  األزمات،  ملعظم 
بنسب  يعملون  ألنهم  املرة  هذه  خاص 
كبرية يف القطاعات األكثر تضرراً من 

الوباء«، مثل املطاعم أو التوزيع.
تدعم  أن  على  اآللية  وتنّص 
 %100 بنسبة  ماليا  إنعاش  خطة  احلكومة 
من احلّد األدنى لألجور وحتى 25 ساعة 
يف األسبوع، عقوداً ملدة ستة أشهر للشباب 

خطة إنعاش لالقتصاد الربيطاني  املتضرر
 جراء ازمة تفشي وباء فريوس كوفيد19

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

واالقتصاد اليمين

سنة  و24   16 بني  أعمارهم  ترتاوح  الذين 
ودخوهلم  البطالة  لوائح  على  واملسّجلني 
 111 سوناك  خطة  وتتضمن  منخفضة،  

مليون جنيه إسرتليين لدعم التدريب.
مع  »بيئيًا«  قسمًا  اخلطة  وتشمل  
ثالث مليارات جنيه إسرتليين خمصصة 
جلعل االقتصاد الربيطاني أكثر مراعاة 
للبيئة عرب جتديد وعزل املساكن واملباني 

احلكومية )املدارس واملستشفيات( .
اليت  الربيطانية  احلكومة  وتعتزم 
الكربون  إنتاج  حددت هدفًا لنفسها وقف 
يف البالد حبلول العام 2050، منح مساعدات 
مخسة  بقيمة  اآلالف،  مبئات  مالية 
آالف  وعشرة  الواحد  للمنزل  جنيه  آالف 

للعائالت ذات الدخل املنخفض.
 وظائف صديقة للبيئة :

خلق  أيضًا  احلكومة  تعتزم  كما 
صديقة  وظيفة  آالف  »مخسة  حوالي 
أربعني مليون  بقيمة  آلية  للبيئة« ضمن 
منظمات  مشاريع  »لدعم  وذلك  جنيه 
غري حكومية وسلطات حملية خمصصة 
الربيطانية،  الطبيعية  املناظر  لتجميل 
وخلق  األنهر  وتنظيف  أشجار  زرع  عرب 

مساحات خضراء جديدة«.
احلكومة  رئاسة  أعلنت  كما 
مليار   1,57 بقيمة  خطة  الربيطانية 
وصاالت  واملتاحف  املسارح  لقطاع  جنيه 
فتح  بإعادة  للمتاحف  ومُسح  العروض. 
أبوابها يف منتصف شهر يوليو املاضي بعد 
أكثر من ثالثة أشهر من اإلغالق لكن 

قاعات العروض والرياضة ال تزال مغلقة 
حتى إشعار آخر، يف ظل خماطر إفالسات 

متتالية.
»سي  مؤسسة  لدى  احمللل  ويرى 
إم سي ماركت« مايكل هيوسون »نتوقع 
احلديد  سكك  شركات  تشهد  أن  أيضًا 
حركة  ألن  الطارئة  عقودها  متديد 

الركاب ال تزال ضئيلة«.

فرانس24/ أ ف ب   



األهلي املصريف )يوليو/سبتمرب 2020( 14

مل يقتصر دور كادر البنك األهلي اليمين 
على العمل املصريف، بل ساهم كثريون 

من موظفيه يف النشاط الرياضي والذهين 
وبهذا الصدد نزف التهاني 

 لألخ/ وليد حممد صاحل عوض 
مبناسبة تكليفه من قبل مدير مكتب 

الشباب والرياضية رئيسًا إلدارة احتاد فرع 
عدن للشطرنج .

مربوك الثقة ومزيداً من النجاحات
املهنئون / مجيع موظفي البنك األهلي 

اليمين وأسرة حترير
 جمله األهلي املصريف

يتقدم موظفي وموظفات البنك األهلي اليمين وهيئة حترير جملة األهلي املصريف 
بأحر التهاني والتربيكات للزمالء والزميالت األعزاء 

األهلي املصريف )يوليو/سبتمرب 2020( 14

تتقدم   كل من  
دائرة التسويق املصريف

  وهيئة حترير جمله األهلي املصريف 
بأمجل التهاني والتربيكات

لألستاذة  رنا امحد سامل  احلطيبي  
 مبناسبة حصوهلا 

على درجه املاجستري  بتقدير إمتياز  عن 
رسالتها العلمية املوسومة 

 بـ ) األعالم املسموع ودورة يف تنمية 
اجملتمعات احمللية(

دراسة حتليلية  »إذاعة عــدن أمنوذجا« 
متمنني هلا دوام التفوق والنجاح

مربوك املاجستري
 يتقدم كافة  موظفي وموظفات 
البنك األهلي اليمين بأمسى آيات 

التهاني والتربيكات 
مبناسبة قرار تعني 

األخ / عمر علي مسلم مهدي

مديرًا  لدائرة إدارة الفروع

متمنني له كل التوفيق والنجاح 
يف مهام العملية اجلديدة

األخ /وضاح سامل باحشوان
 مشرف بفرع االقراض الشعيب

مبناسبة
 زفافه امليمون

تهانينا 
وألف مربوك

الزميلني العزيزين
 حممد سعيد الرتكي 
صراف بفرع خورمكسر

ودينا مجيل حسني علي 
 مشرفة قسم منح القروض

 بفرع االقراض
مبناسبة ارتزاقهما مبولودهما البكر 

الذي أمسوه )حسن(
تهانينا وألف مربوك

املهندس/ حممد أنور قطب
 دائرة تكنولوجيا املعلومات

مبناسبة عقد قرانه
 على 

رب الصون والعفاف
 املهندسة/ هناء الفضلي

تهانينا وألف مربوك

مربوك الثقة
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مديراً لفرع اإلقراض 	 	 	 1-  مها عبده قائد السماوي 	
مديراً لفرع العيدروس 	 	 	 2- عثمان حممد عبداهلادي	

مديراً لفرع عدن الصغرى 	 	 3- منى حممد صاحل بيضاني	
مديراً لفرع زجنبار 	 	 	 4- حمسن حسن صاحل	

رئيس قسم احلسابات اجلارية 	 	 	 	 5- نوال عبده حسن	
رئيس قسم القروض والتسهيالت 	 	 	 6- جهاد عبداهلل الشوايف	

رئيس قسم السكرتارية مبكتب نائب املدير العام للدوائر املصرفية 	 	 	 7- طالبة عوض علي	
رئيس  قسم السكرتارية مبكتب نائب املدير العام للدوائر املساندة 	 	 	 8- بديعة سعيد فارع 	

رئيس قسم بدائرة العلميات املركزية 	 	 9- عبداهلل حممد مسعد ضبيان	
رئيس قسم االعتمادات والضمانات 	 	 	 10- زينات علي حممد	

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

 الزمالء والزميالت .
الف مربوك

املهنئون: أسرة األهلي املصريف وكل الزمالء والزميالت يف البنك األهلي اليمين

فور  تعاىل  اهلل  بإذن  القادم  العدد  يف  املرفعني  أمساء  بقية  نشر  سيتم  بأنه  واملوظفني  القراء  عناية  نلفت  تنويه/ 
حصولنا عليها من دائرة املوارد البشرية .

بكل احلب والبهجة نزف أزكى التهاني وأطيب األماني
 ملن عملوا وبرزوا وجنوا وحصدوا ما بذلوا وهم:
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نـعــي

بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره
 وببالغ احلزن واألسى

ينعي 
رئيس جملس اإلدارة 

ونائب رئيس جملس اإلدارة
 واملدير العام للبنك األهلي اليمين

وكافة موظفي

املغفور هلا بإذن اهلل تعال
 املوظفة

 رينا فاروق عبداهلل الشيخ
رئيسة قسم

 بفرع الشهيد النقيب
 )عبد العزيز (سابقًا

سائلني املوىل عزوجل
 أن يتغمدها  بواسع رمحته وغفرانه

وأن يلهم أهلها وذويها الصرب والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون
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كل نفس ذائقة املوت
نتقدم خبالص العزاء واملؤاساة لألخوة   واألخوات :

األخت/ رجاء عبدالباري أسعد – حماسبة فرع االقراض 
بوفاة املغفور له  بإذن اهلل تعاىل

  )والدها الفاضل( 
 األخ / سامل  عوض باحشوان – دائرة التفتيش

بوفاة املغفور هلا بأذن اهلل تعاىل
 )والدته الفاضلة(

والعزاء موصول إىل ابنه وضاح باحشوان  
األخت/ إصالح جواد مهدي – فرع اإلقراض

بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل
 ) عمها والد زوجها(

والعزاء موصول لزوجها صاحل امحد الدابيه 
األخت/ زينات علي حممد علي  -رئيسة قسم االعتمادات والضمانات فرع أروى

بوفاة املغفورتني بإذن اهلل تعاىل
 )والدتها الفاضلة( 

و)خالتها الفاضلة( رمحها اهلل
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/

رئيس جملس إدارة البنك األهلي اليمين
واملدير العام للبنك األهلي اليمين
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 معلومات غريبة تعرفها ألول مرة ! 
علمنا أجدادنا أن لكل شيء بداية ونهاية إال تدفق املعلومات اليت يعيشها البشر 
بالك،  يف  ختطر  قد  اليت  احلياة  يف خمتلف جماالت  الكبري  العلمي  التقدم  نتيجة 
فكل يوم جديد تعيشه من املؤكد أنك تتعلم شيئًا جديداً حتى ولو مل تكن تعرف  !. 

 املرض وأمساك القرش 
أنواع  من  بالكثري  العامل  حبار  متتلئ 
أحجامها  حبسب  ختتلف  اليت  القرش 
الذي  الشيء  ولكن  وألوانها  وشراستها 
أن أمساك  األنواع  تلك  فيه مجيع  تشرتك 
احلية  الكائنات  فهي  مترض  ال  القرش 
األرض  كوكب  سطح  على  الوحيدة 

احملصنة من األمراض.

 النوم واملوت !
بأن  والديه  بالتأكيد اجلميع يذكر نصائح 
ال ينام وهو يبكي عندما كنا ال نزال يف مرحلة 
الطفولة، املدهش يف األمر أن هناك دراسات طبية 
حديثة اكتشفت أن النوم أثناء البكاء أو يف حاالت 
األحوال  أسوأ  ويف  املخ،  خاليا  تلف  يسبب  الضيق 

املوت املفاجئ .

  وجبات الطيارين 
خمتلفتني  وجبتني  ومساعده  الطيار  يتناول 
من أجل ضمان عدم إصابتهما بالتسمم إذا تناوال  
وذلك  فاسدة،  أو  مسممة  وكانت  الوجبة،  نفس 

حفاظًا على أرواح وسالمة الركاب.

 هل تظن نفسك ذكيًا؟!
فال  دراسيًا  الناجحني  األشخاص  من  كنت  إذا 

تظن أن هذا النجاح الدراسي له عالقة بالذكاء، 
بل جيب أن تعلم أنك وصلت هلذا املستوى املرتفع 

دراسيًا بسبب اجتهادك، وليس بسبب ذكائك.
فالذكاء ال يظهر سوى يف كيفية تصرفك يف 
املواقف اليت تتعرض هلا، وعند التفكري يف تنفيذ 
للدراسة  بالنسبة  ولكن  فقط  معني  خمطط 
تبذله،  الذي  العقلي  اجلهد  مبدى  يتعلق  فاألمر 

وليس مستوى الذكاء الذي تتمتع به.

؟هل تعلم 
نقابه البنك األهلي

بقلم وضاح 
سامل 

باحشوان

نقابه األهلي كلنا حوليك يا
أنصفت كل مظلوم وجاهل

أبو مجيله يا تاج الرأس والعني
وقت الشدايد تكون جاهز

كشفت للناس كل الداليل
من صاحل ومن هو فاسد

ماشي، رغم الصعاب ورغم الشدايد
والناس حاضره حتى لو كنت غالب

بالسلم حتكي.
 ومن عصى بالسلم بركان هايج 

مثل اجلبل واقف الكل شاهد
سري إىل األمام وحنن حولك 

ما يهزك ريح والكل جاهز 

حكمة وموعظة
جاء أحدهم إىل جالل الدين الرومي 
حياول أن يوقع بينه وبني ملهمه مشس 
رأى  بأنه  حجته  وكانت  التربيزي، 

مشًسا يشرب اخلمر .
-  فرد عليه موالنا قائاًل:

باخلمر،  ملطًخا  ثوبه  رأيت  لو  واهلّل 
ُسِكبت  بأنها  لقلت  منه  تفوح  ورائحته 
عليه، ولو رأيته واقًفا على اجلبل ينادي 

أنا ربكم األعلى لقلت بأنه يتلو اآلية .
بعيين  مشًسا  أرى  ال  فإني  أذهب   -

وإمنا أعرفه بقليب ..
» ال يسيء الظن بك من عرفك بقلبه 

ال بعينه« ..“
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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

10     9      8      7      6       5      4       3      2      1      
أفقياًً :

1- يتغذى اجلنني منه يف بطن أمه .
2- إملام فكري )م( - كفيف )م( .

3- مبلغ مقابل خدمة مصرفية – لعاب .
4- مرض صدري )م( – ضجر )م( – للتمين.

5- ميادين )مبعثرة( .
6- بهي الطلعة )م( - ختوم الوطن )م( .

7- قوة )م( – من يقبض عليه يف احلرب )مبعثرة( .
8- عقل أو دراية – ضد نعم – مشى .

9- رمز ماسوني )مبعثرة( - عيب )م( .
10- ظلم شديد – من احليوانات اللبونة .

رأسيًا :
1- رمز الدولة – يصفى فيه حمصول القطن .

2- متدين – رفعة وعزة .
3- تقال للتهديد )م( – قافلة – ال ميكن البوح به .

4- زوج – شجاعة .
5- رمز مصري فرعوني )م( .

6- رجل دين مسيحي )م( .
7- ملكي – أمكنة للتعليم .

8- حفل ليلي – نهج .
9- جمموعة من قدماء القوم – مشتت الفكر .

10- من األحجار الكرمية . 

حل العدد »49«

إعداد: أبو سامر

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 


