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اإلدارة األخت/ أروى صاحل سيف .
كان  نقطه   )18( على  اجمللس  اجتماع  جدول  احتوى  وقــد 
2020م  احلالي  العام  خالل  البنك  أداء  مستوى  تقييم  أهمها 
تطبيق  خالل  من  البنك  أعمال  وتطوير  حتديث  عملية  وسري 
BNAKS يف كل من  ، بعد اإلطالق احلي لنظام  البنكي  النظام 

العامة  وعملية  اإلدارة  أروى والعيدروس ودوائر  امللكة  فرعي 
استكمال إعادة اهليكلة ، وكذا مراحل استكمال الربط الشبكي 
القضايا  من  مجله  إلـى  بإالضافـة   البنك   فــروع  خمتلف  بني 

األخرى .

النظام  إدخال  حتقيق  عند  البنك  قيادات  طموحات  تقف  مل 
يف  له  احلي   واإلطالق   لتدشينه  الناجح  والتطبيق  احلديث 
كل من فرعي امللكة أروى والعيدروس ومكتب البنك يف ميناء 
سعت  أنها  بل  العامة  اإلدارة  ودوائر  احلرة(  )املنطقة  احلاويات 
جاهدة يف بدء العمل على إدخاله تدرجييًا يف بعض الفروع مثل 
العزيز  عبد  حي  يف  النقيب  الشهيد  وفرع  الصغرى  عدن  فرع 
ومكتب البنك األهلي مبيناء املعال دكه كمرحلة أوىل للربط 
الشبكي لكافة فروع البنك أينما وجدت ، األمر الذي يدل  دالله 
واضحة على تصميم قيادة البنك مبختلف مستوياتها يف التوسع 
والتنوع يف تقديم خدمات مصرفية حديثة ومبتكرة جيعل البنك 
يف مصاف البنوك املتطورة على مستوى اخلارج ويؤهله لنيل ثقة 

البنوك اخلارجية والتوسع يف معامالته املصرفية معهم .

عقد جملس إدارة البنك 
اجتماعه  اليمين  األهلي 
يوم  يف   )3( رقم  الدوري 
/2020/9م     28 املوافق  االثنني 
/حممد  الدكتور  برئاسة 
رئيس  حلبوب،  حسني 
وحبضور  اإلدارة  جملس 
األستاذ  نائبه  من  كل 
مكاوي  عبداحلميد  سامي 
البنك  عام  مدير  ونائب 
الدوائر  لشؤون  األهلي 
حمسن  األستاذ/  املصرفية 

سعيد الشبحي  وعضوية كل من ممثل وزارة املالية األستاذ/ 
والتعاون  التخطيط  وزارة  وممثلة  العبادي  صاحل  طه  علي 
الدولي األستاذة/ انتصار سعيد مرشد  وممثل وزارة الصناعة 
والتجارة األستاذ / حممد عبادي ثابت هادي ومقررة جملس 

بان  ، ينبغي علينا كموظفني  ومسؤولني أن نعي جيداً  إذاً 
مرحلة  بلغنا  قد  أننا  يعين  ال  احلديث  البنكي  النظام  إدخال 
الكمال ونتغنى باجنازه ما مل نبذل جهوداً يف تغيري منط أساليبنا 
وأداءنا بل ينبغي أن نتأهل  ونطور معارفنا ومداركنا والرقي يف 
أساليب تعاملنا ومبا يؤهلنا يف أن نكون قبلة الزبائن وأختيارهم 

األفضل  وفقًا لشعاراتنا اليت نتفاخر بها  دومًا.
 وفقنا اهلل لنحافظ على هذا البنك كمفخرة لنا وألجيالنا 

من بعدنا .

الطموح واإلرادة صنوان ال ينفصمان

جملس اإلدارة يعقد إجتماعة الدوري ويقيم مستوى أداء البنك خالل العام احلايل 2020

كلمة العدد
بقلم/ علي منصور ماطر

 رئيس التحرير

َّ
متابعة وتصوير: والء وديع ثابت
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أعلن معالي األستاذ لطفي حممد 
االتصاالت  وزير  باشريف  سامل 
اليمنية عن مشروع  وتقنية املعلومات 
تطوير وحتسني االتصاالت واإلنرتنت 
)عدن نت( يف املستقبل القريب وعـقد 
األهلي  البنك  مع  حقيقية  شراكة 
اليمين لتمويل ذلك، جاء ذلك يف لقاء 
مجعه يوم اخلميس املوافق الثامن من 
إدارة  جملس  برئيس  2020م   أكتوبر 
اليمين د. حممد حسني   البنك األهلي 
مـــن  كــل  وحبضور  بعدن  حلبوب 
الدوائر  لشؤون  الــعام  الــمدير  نائب 
سعيد  حمسن  األستاذ/  املصرفية 
الزهراني  لوريس  واألخ/  الشبحي 

مدير دائرة االئتمان املصريف .
وحتدث باشريف يف لقاء قصري مع 
هيئة حترير جمله ) األهلي املصريف( 
بان البنك األهلي اليمين كان ومازال 
)عدن  ملشروع  الوحيد  احمللي  الداعم 
املتواصل من قبل  الدعم  وان هذا  نت( 
البنك األهلي اليمين لوزارة االتصاالت 
وتقنية املعلومات، ارتقى باتفاق مبدئي 
، يف هذا اليوم إىل ) مشروع كبري لعقد 
متويل  إىل  تهدف  حقيقية(  شراكه 
)مشروع متكامل لالتصاالت يف مدينة 
)شركات  تأسيس  طريق  عن  عدن(، 
األهلي  البنك  يتوىل  عامه(  مساهمه 

ورعاية  وإدارة  تنظيم  مهمة  اليمين 
القادمة  القليلة  األيام  ويف  تأسيسها. 
اتفاقية  على  التوقيع  يتم  سوف 
البنك  بني  اسرتاتيجيه(  )شراكة 
وسيتم  االتصاالت.  ووزارة  األهلي 
)اكتتاب  عن  باإلعالن  ذلك  تدشني 
الوطنية  )الشركة  لتأسيس  عام( 
لالتصاالت ( يف مدينة عدن وهو األمر 
التنمية  الذي سيساهم يف دفع عجلة 
بشكل  والبلد  عدن  ملدينة  واالستقرار 

عام .
إدارة  جملس  رئيس  أفاد  بدوره 
اليمين د. حممد حسني  البنك األهلي 
يومًا  ميثل  اليوم  هذا  بان  حلبوب 
األهلي  البنك  مسرية  يف  تارخييًا 
هذا  املبدئي(  )االتفاق  كون  اليمين. 
سوف ينقل البنك األهلي إىل )املرحلة 
التحديث  مراحل  من  الثالثة(، 
شريك  مع  عالقته  ويوطد  والتطوير 
االتصاالت  بوزارة  متمثل  حقيقي 
وتقنية املعلومات و)شركة عدن نت(.

املتواصل  البنك  دعم  أن  إىل  وأشار 
واجبا  كان  االتصاالت  وزارة  ملشاريع 
لودائع  ناجح  استثمار  وجمال  وطنيا، 
جتاوب  وكما  وزبائنه.  البنك  عمالء 
رغم  نت(،  عدن  )مشروع  مع  البنك 
فانه   ، والعراقيل  الصعوبات  كل 

مشاريع  بقية  مع  ذلك  يف  سيستمر 
إىل  يسعى  لكنه  االتصاالت.  وزارة 
تطوير هذه العالقة بني الطرفني من 
على  تقوم  عاديه  مصرفية  عالقات 
)شراكة  إىل  )االقرتاض(   أساس 
إشراك  أساس  على  تقوم    ) حقيقية 

اجملتمع يف متويل مشاريع 
وذلك  اإلسرتاتيجية.  )باشريف   
من خالل تأسيس ) شركات املساهمة 

العامة (، وتنظيم 
أسس  على  العام(  )االكتتاب 
رعاية  وحتت  ونظامية،  قانونية 
هلا  يضمن  مبا  حديثه  مؤسسيه 
اإلدارية  واالستقاللية  الكايف  التمويل 

ومن ثم النجاح والتطور.
أن  على  حلبوب  د.  أكد  كما    
جمال االتصاالت واعد ومربح ويعترب 
يف  االستثمار  جماالت  أفضل  من 

العامل. 
للبنك  العليا  اإلدارة  فان  لذلك 
تنتقل  أن  إىل  تسعى  اليمين  األهلي 
باستثمارات البنك من النظام األحادي 
يف  االستثمار  يف  واملتمثل  احلالي 
يف  االستثمار  إىل  اخلزانة(  أذون   (
إنتاجيه  األكثر  االقتصادية  اجملاالت 
ضمانا  واألكثر  للبلد  وفائدة  وعائد 

ألموال البنك ومودعيه.

متابعه وتصوير: والء وديع ثابت
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يف إطار تعزيز عالقات التعاون  
املوقعة  التفاهم  مذكرة  وتطوير 
األهلي  البنك  بني  2011م  العام  يف 
اليمين و جامعة عدن ممثله بكلية 
التنسيقية  والعالقات  االقتصاد 
رئيس  التقى  بينهما   التكاملية 
جملس إدارة البنك األهلي اليمين 
الدكتور / حممد حسني حلبوب  
االقتصاد  كلية  عميد  مبكتبه 
والعلوم السياسية  أ.د حممد عمر 

وجتهيز  ودعم  بناء  اتفاقية  توقيع   مت  اللقاء   وخالل  باناجه 
خمترب احلاسوب بكلية االقتصاد  بعدن  .

اليمين  قد ناقش هذا  البنك األهلي  إدارة     وكان جملس 
2020/9م    /  28 املوافق  االثنني  يوم  الدوري  اجتماعه  يف  املوضوع 
اتفاقية  أطار  يف  واملساعدة  الدعم  تقديم  أعضائه  بإمجاع  واقر 

التنسيق والتعاون بني البنك واجلامعة . 
 وقد كانت عمادة الكلية تقدمت يف وقت سابق  بطلب دعم 
احلاسوب  خمترب  وجتهيز  بناء  إعادة  يف  اليمين  األهلي  البنك 
من  له  وملا  2015م  العام  يف  احلرب  أثناء  جتهيزاته  دمرت  الذي 
العمل  على  الطالب  وتأهيل  تدريب  عملية  يف  قصوى  أهمية 

احلاسوبي ضمن مساق دراستهم العملية والعلمية.
كلية  عميد  شكر  بدوره 
أ.د  السياسية  والعلوم  االقتصاد 
البنك  إدارة  باناجه   عمر  حممد 
بالدكتور  ممثله  اليمين  األهلي 
رئيس  حلبوب،  حسني  حممد 
سامي  واألستاذ/  اإلدارة  جملس 
جملس  رئيس  ،نائب  مكاوي 
علي  امحد  والدكتور  اإلدارة  
عمر بن سنكر املدير العام وكافة 
على  اإلدارة  جملس  أعضاء 
االستجابة  لطلب دعم الكلية، ما 
يعكس ترمجه حقيقية ملذكرة التفاهم ، والعمل  على ترسيخ 
وتطوير التعاون املشرتك بني جامعة عدن والبنك األهلي اليمين 

ضمن اتفاقيه التنسيق بني اجلامعة والبنك .
ويف هذا السياق فقد مت نزول األستاذ علي موسى علي نائب 
املدير العام لشؤون الدوائر املساندة يرافقه املهندسان علي امحد 
خينه وأديب حممد عبيد وذلك ملعانية موقع خمترب احلاسوب 
إلعادة  اإلمجالية  التكلفة  وتقدير  اإلضرار  وتقييم  وحصر 
بتنفيذ  ستقوم  اليت  املناسبة  الشركة  الختيار  املخترب  جتهيز 
بالبنك  واللوازم  املباني  قسم  إشراف  حتت  املخترب  بناء  إعادة 

األهلي اليمين . 

البنك األهلي اليمني يتكفل
 ببناء و دعم وجتهيز خمترب احلاسوب

 بكلية االقتصاد - جامعة عدن

متابعه وتصوير: والء وديع ثابت
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عدن »األهلي املصريف« خاص :
أول  وكيل  أشاد  اليمين   األهلي  البنك  يف  العمل  لسري  التفقدية  زيارته  خالل 
األهلي  البنك  يلعبه  الذي  الكبري  بالدور  شاذلي  نصر  حممد   / األخ  عدن  حمافظة 

اليمين  كواحد من ابرز البنوك واملؤسسات املصرفية يف بالدنا .
باحملافظ  ممثلة  عدن  حمافظة  يف  احمللية  السلطة   قيادة  حرص  على  مؤكداً 
األخ / امحد حامد مللس على استمرار اجنازات البنك األهلي اليمين  وتواصل  حتقيق 
أحدث  وأتباع  اليمين   األهلي  البنك  خدمات  وتوسع  جديدة  فروع  وافتتاح  االجنازات 
األساليب والوسائل املصرفية احلديثة مبا يف ذلك الربط الشبكي بني فروعه املختلفة 

متبعًا يف ذلك إدخال احدث الوسائل التكنولوجية يف عمله املصريف .
كما التقى األخ/ حممد نصر شاذلي باألخ د. امحد علي عمر بن سنكر مدير عام 
البنك األهلي اليمين ونائبة لشؤون الدوائر املساندة  األخ/ علي موسى علي  ،واألخ وليد  
واثق شاذلي مدير الدائرة القانونية   حيث أشار مدير عام البنك األهلي اليمين د. امحد 
البنك األهلي اليمين   اللقاء  إىل األهمية اليت بات ميثلها  علي عمر بن سنكر  خالل 
كواحداً من أهم واجنح املؤسسات املصرفية واالقتصادية اليت لعبت دوراً أسياسيًا يف 
الظروف  كل  ويف  اليوم  إىل  صامدة  ومازالت  بالدنا  بها  مرت  اليت  املراحل  خمتلف 

واألحوال  وذلك بفضل اهلل تعاىل وبفضل السياسية اإلدارية واملصرفية الناحجه .

وكيل أول حمافظة عدن يشيد باجنازات 
البنك األهلي اليمني
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أقيم صباح يوم اخلميس املوافق 26 نوفمرب 2020م حفل افتتاح 
مكتب البنك األهلي اليمين يف رصيف ميناء املعال حمافظة عدن 
برعاية وزير املالية سامل صاحل بن بريك  وحمافظ حمافظه 
عدن األستاذ امحد حامد مللس ضمن احتفاالت  وطننا احلبيب 

البنك األهلي اليمني يفتتح مكتبا يف رصيف ميناء املعال دكه بعدن 

حيث  نوفمرب.  من   30 الـ  الوطين  لالستقالل   53 الـ  بالذكرى 
شاذلي،مكتب  نصر  حممد  عدن،  حمافظة  أول  وكيل  أفتتح 
الشاذلي، إىل  أول حمافظة عدن  أشار وكيل  و  األهلي.  البنك 
أن افتتاح البنك لفروعه  اجلديدة يأتي ضمن احتفاالت شعبنا 
نوفمرب اجمليد    30 الــ  االستقالل  لعيد   53 الـ  الذكرى  مبناسبة 
مشيداً باجلهود املبذولة من قبل إدارة البنك األهلي اليمين من 
البنكية مبا  أنظمته  وحتديث  التوسع  تعزيز خطواته يف  خالل 

يتواكب مع متطلبات  األعمال املصرفية واملالية.
عدن  مبيناء  والساحات  األرصفة  عام  مدير  أعترب  فيما 
انطالقة  البنك  فرع  إفتتاح  احلريري،  امحد  شفيع  القبطان 
جديدة للتعاون بني البنك وميناء عدن وإنعاشًا لنشاط التجاري 
حمافظات  أغلب  تغطي  اليوم  باتت  اليت  فروعه  خالل  من 
اجلمهورية مشرياً إىل أن هذا الفرع سيسهم يف تعزيز حتصيل  
امليناء وتسهيل أعماله وتقديم خدمات متميزة لعمالء  إيرادات 
كافة  تسهيل  على  األرصفة  إدارة  حرص  مؤكداً  امليناء، 
املالية  املوارد  امليناء وحتسني  اإلجراءات اهلادفة إىل رفع قدرات 

لتعزيز االقتصاد الوطين  .
من جانبه عرب الدكتور امحد علي عمر بن سنكر املدير العام 
للبنك األهلي اليمين  أن افتتاح فروع البنك يهدف إىل توسعة 
التنسيق  على  العمل  و  احملافظات  مبختلف  البنك  فروع  شبكة 
اليمين   األهلي  البنك  أن  العامة الفتا  إىل  املؤسسات  مع كافة 
بنك مملوك للدولة 100% وهو األمر الذي تسعى إدارة البنك على 
الدوام  عكسه  وترمجته من خالل تعاملها و التنسيق مع كافة 
القطاعات العامة واخلاصة للنهوض بالعمل املصريف وما يعود 
أن تكلفة جتهيز  املواطن  الفتًا إىل  و  الوطن  به من نفع  على 

مكتب رصيف ميناء املعال )12( مليون ريال ميين  تقريبًا.
للمجلس  االقتصادية  اللجنة  رئيس  االفتتاح  حفل  حضر 
االنتقالي الدكتور عبدالسالم محيد ورئيس جملس إدارة مؤسسة 
األرصفة  عام  أمزربه ومدير  الدكتور حممد  موانئ خليج عدن  
ومدير  احلريري  امحد  شفيع  القبطان  عدن  مبيناء  والساحات 
للبنك  العام  واملدير  نعمان    الواحد  عبد  خالد  كانون   مؤسسه 
املدير  ونائب  سنكر  بن  عمر  علي  امحد  الدكتور  اليمين  األهلي 
ومدير  علي   موسى  علي  األستاذ/  املساندة  الدوائر  لشؤون  العام 
مكتب البنك مبيناء املعال األخ / عبدالرمحن امحد بكار ومدير دائرة 

الفروع عمر ُمسلم ومدير دائرة الشؤون اإلدارية رضوان إمام .
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مؤكداً  أن البنك استطاع أن يعود بتكاتف اجلميع بعد 
أن كان موظفيه يعملون من داخل حمافظة عدن، مبشراً 
بافتتاح صرح مماثل وأكرب  يف مكان آخر من احملافظة، 
الفتًا إىل أن تكلفة  إعادة تأهيل فرع البنك مبدينة زجنبار 

بأبني بلغت 85 مليون ريال ميين .

حمافظ أبني يفتتح فرع البنك األهلي اليمني يف مدينة زجنبار

متابعه/ والء وديع ثابت
الـ  بالذكرى  احلبيب  وطننا  احتفاالت   مع  تزامنًا  
وزير  وبرعاية  نوفمرب.  من   30 الـ  الوطين  لالستقالل   )53(
أبني  حمافظه   وحمافظ  بريك   بن  صاحل  سامل  املالية 
، فرع  ابوبكر حسني،  اللواء  أبني،  أفتتح حمافظ  حمافظة 
احملافظة  عاصمة  زجنبار   مدينة  يف  اليمين  األهلي  البنك 
احلديثة،  والتجهيزات  باألثاث  وتزويده  تأهيله  إعادة  بعد 
افتتاح  أهمية  على  أبني  حمافظ  أكد  حديثه  سياق  ويف 
فرع البنك األهلي اليمين يف  حمافظة أبني جاء بعد جهود  
مستمرة أسهمت بها إدارة البنك بعد إجراء عملية ترميمه 
وتقديم  املواطنني   إحتياجات  لتلبية  يلزم   مبا  وجتهيزه 
ثابتة  وخبطوات  عالية  بكفاءة  متميزة  مصرفية  خدمات 

يز. حنو التمَّ
 مشرياً إىل أن فرع البنك األهلي اليمين بزجنبار يعد أول 
احلالة  استقرار  بعد  فيها  العمل  افتتاح  يتم  مالية  مؤسسة 

األمنية اليت تعيشها حمافظة أبني .
كافة  ستقدم  باحملافظة  احمللية  السلطة  أن  مؤكداً   
التسهيالت واملزايا املمكنة ملختلف القطاعات اليت من شانها 

دفع عجلة التنمية واالقتصاد باحملافظة.
بدوره أوضح مدير عام البنك األهلي اليمين  الدكتور/

العام  بداية  مع  يتم  سوف  أنه  سنكر،  بن  عمر  علي  أمحد 
احلديث  املصريف   بالنظام  الفرعني  ربط  اجلديد2021م 
اليمين  األهلي  للبنك  وإدخاله  تفعيله  مت  الذي    BANKS
مطلع العام اجلاري 2020م بهدف االرتقاء باخلدمات املقدمة 
للعمالء، كما عرب عن شكره حملافظ  أبني لتعاونه يف إعادة 
مبنى فرع البنك  األهلي اليمين بزجنبار وعودة احلياة هلذا 

املرفق احليوي .
مضيفًا بأن البنك األهلي اليمين  سيقدم كل التسهيالت 
يف جانب املعامالت مقدما خدماته كسابق عهده ومن داخل 
احملافظة من خالل األنظمة التقنية احلديثة اليت ستسهل 
تعاون  شاكراً   ، التعامل  يف  سرعة  أكثر  وتكون  العمل 
حملافظة  بهيج  عرس  من  االلتفاف  هذا  مثله  وما  اجلميع 

أبني عامة.
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إدارة  جملس  رئيس  مبكتب  عقد 
تعاريف  اجتماعًا   اليمين  األهلي  البنك 
البناء  ملواد  اجملد  شركة  مؤسسي  مع 
اجلريي(  الرملي  )الطوب  احلديثة 
حضره من جانب البنك األهلي اليمين 
اإلدارة  جملس  رئيس  الدكتور/  األخ 
حممد حسني حلبوب واألخ الدكتور/ 
واألخ   – سنكر  بن  عمر  علي  امحد 
التجارة  الغرفة  إدارة  جملس  رئيس  
ابوبكر  السيد  عدن  م/  والصناعية 
التجارية  العام للغرفة  باعبيد  واملدير 
اقبال منري  واألخ  عدن   / م  والصناعية 
اجلدوى  لدراسة  اللجنة  )رئيس 
شركة  تأسيس  ملشروع  االقتصادية  

اجملد ملواد البناء(. 
جانب  من  االجتماع  حضر  كما 
ثابت  الدكتور/  األخ  اجملد  شركة 

حتت  الشركة  مدير  العزب  سامل 
اجليولوجي  واملهندس  التأسيس 
 ، عقبة  إبراهيم  معروف   / املستشار 

واحملامي حممد علي حممد صاحل.
استمع  االجتماع   هذا  وخالل 
عن  خمتصرة  نبذة  إىل  احلاضرون 
عن  للمشروع   االقتصادية  اجلدوى 
ومقارنتها  اخلام  املواد  خصائص 
والفروقات  هلا  املشابهة  البناء  مبواد 
واخلصائص من قبل كاًل من املهندس 
عقبه  معروف  املستشار  اجليولوجي 
إىل  باإلضافة  العزب   ثابت  والدكتور 
اجلدوى  أهمية  عن  خمتصر  شرح 
االقتصادية للمشروع من قبل مدير عام 

الغرفة التجارية والصناعية بعدن. 
خبالصه  اجملتمعون  خرج  وقد 
الدراسة  أن  على  أحدها  ونص  مهمة 
تأسيس  ملشروع  األولية  االقتصادية 
شركة اجملد ملواد البناء والطوب الرملي 
جمديًا  املشروع  أن  على  أكد  اجلريي 
العائد  معدل  يصل  حيث  اقتصاديًا 
على  وبأن   ،  %56 إىل  للمشروع  الداخلي 
اللجنة التحضريية للمشروع  التحضري 
استكمال  بعد  التأسيسي  لالجتماع 
عمل   خطة  وضع  و  التأسيس  إجراءات 
فتح  وكذا  املشروع  لتمويل  واضحة 
لدى  بالشركة  خاص  بنكي   حساب 
مساهمات  وتوريد  اليمين  األهلي  البنك 

املؤسسني  إليه .
إدارة  بأن  إليه  باإلشارة  اجلدير 
يكون  بأن  توجه  لديه  العليا  البنك 
راعيًا  آو  ممواًل  أو  مساهمًا  أما  البنك 
على  يعتمد  وهذا  الشركات  لتأسيس 

للمشروع  االقتصادية  اجلدوى  مدى 
وظروف البنك األهلي اليمين والوضع 
عام  توجه  على  بناء  ،وذلك  للبلد  العام 
باستكمال تنفيذ مهام البنك يف النـظام 
الشركات  بتأسيس  اخلاص  األساسي 
املادة   يف  جاء  حيث  العام  واالكتئاب 
يف  األساسي  النظام  مواد  من    )6( رقم 
الفصل الثالث اخلاص )إغراض البنك(  

الفقرات التالية :
- )12 ( القيام بدور املكتتب للشركات 

املساهمة العامة قيد التأسيس .
اخلاصة  االكتتابات  تلقي    )13(  -
بتأسيس شركات املساهمة وشراء وبيع 
األسهم حلساب البنك أو حلساب الغري .

- )19( االستثمار يف أسهم الشركات 
البنوك  ومنها  والعامة  اخلاصة 
يف  واملساهمة  تأسيسها  يف  واملشاركة 
رؤوس أمواهلا احمللية واخلارجية وفقا 

لتعليمات البنك املركزي بهذا الشأن .

البنك األهلي 
اليمني يعقد 

اجتماعا تعاريف مع 
مؤسسي شركة اجملد 

ملواد البناء

متابعه وتصوير: والء وديع ثابت
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مت صباح يوم األحد 2020/11/1م وحبضور كل من األخ/ د.حممد حسني حلبوب، 
رئيس جملس اإلدارة  واألخ/زياد عائض باسنيد، مدير مشروع التحديث والتطوير 
اإلطالق احلي لنظام بانكس  )Banks( يف فرع عدن الصغرى بنجاح كامل بعد ان مت 
الربط الشبكي بني الفرع واإلدارة العامة والفروع املرتبطة بالنظام وذلك وفق اخلطة 

املزمنة إلدارة املشروع. 
جار  العمل  بأن  والتطوير  التحديث  مشروع  مدير  باسنيد،  زياد  األخ/  صرح  وقد 

لتغطية كافة فروع البنك األهلي اليمين حسب مراحل اخلطة املعمول بها.
املشروع عن شكره وتقديره للفريق األساسي  كما عرب األخ/ زياد باسنيد مدير 
للمشروع وفريق التدريب ونائب مدير املشروع األخ/ عدنان فرحان الذين ساهموا يف 
اللذين  املعلومات  تكنولوجيا  ودائرة  حتويلها  سالمة  وضمان  البيانات  حتويل  عملية 
هشام  األخ/  بقيادة   )Banks( بانكس  نظام  تشغيل  مبتطلبات  الفرع  بتجهيز  قاموا 

عبدالرشيد، مدير دائرة تكنولوجيا املعلومات .

اإلطالق احلي لنظام بانكس يف فرع عدن الصغرى

9األهلي املصريف )أكتوبر/ديسمرب 2020(

إعداد/علي منصور ماطر
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األهلي  جمله  حترير  هيئه  نفذت 
البنك  ملكتب  ميدانيًا  نزواًل  املصريف  
وعن  فيه  العمل  سري  على  لالطالع  
مستوى اخلدمات اليت يقدمها بعد الربط 
اجلديد  البنكي  النظام  وإدخال  الشبكي 
حيث  2020م  العام  هذا  مطلع  يف    )Banks(
ابوبكر  خالد  األخ/  املكتب  مبدير  التقت 
سامل   الذي أعطانا صورة وافيه عن سري 
املكتب  يقدمها   اليت   واخلدمات  العمل  

على مدار الساعة . 

 حيث أوضح األخ / خالد ابوبكر  بان  
من  الساعة  مدار  على  يتم  املكتب  نشاط 
جمموعات  على  العمل  تقسيم  خالل 
كل  يرأس  حمددة  نوبات  ووفق 
املكتب   يقوم  حيث   ، مشرفًا  جمموعة 
لتطوير  عدن  شركة  إيرادات  باستالم 
أكانت  سواء  احلاويات  ميناء  يف  املوانيء 
إضافة  معها  املتعاملني  أو  إدارتها  من 
حيث   ، فيها   العمال  مرتبات  دفع   إىل 
األمر  مهمًا  ايراديًا   منفذاً  مكتبنا  شكل 
الذي عزز أرصدة البنك ، علمًا بان املكتب 
خالل  من  أروى  امللكة  فرع  مع  مرتبطًا 
تسهلت  ))والذي  اجلديد  البنكي  النظام 
 ، املصرفية  املعامالت  من  كثري  معه  
يواجه  احلاالت  بعض  ويف  املكتب  أن  اال 
ما  سرعان  انه  أال  الصعوبات  من  بعضًا 
بالبنك  التنفيذية  بالقيادة  االتصال  يتم 
تلك  بتذليل  تقوم  بدورهم  والذين 
حاجة  وتغطية  ومعاجلتها  الصعوبات 

إدارة الشركة .
الحظنا   قد  املصريف   األهلي  يف  إننا    
انسجامًا وتفاهمًا جيداً بني إدارة شركة 
ومكتب  وموظفيها   املواني  لتطوير  عدن 
البنك األهلي ممثاًل مبديره خالد ابوبكر 
يتم  والعمل  املكتب  موظفي  وكل  سامل 

اال  بالطرفني.  اخلاصة  لألنظمة  وفقًا 
أننا حنبذ أن يتم وان يعاد  تأهيل مكتب 
البنك واجهته يف هذا املنفذ البحري املهم 
البنكي  النظام  متطلبات  و  يتناسب  مبا 

اجلديد .

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

أثبت البنك األهلي اليمين  خالل 
على   قادر  بأنه   اخلمسون  سنواته 
االستمرار يف  و  التحديات  مواجهة 
املصرفية  اخلدمات  أفضل  تقديم 
وقت،  وبأسرع  الكرام   للعمالءه 
وبان يكون على مقربه منهم حيثما 
كانوا .. جتسده ذلك فعليا يف قرار  
البنك  مكتب  بافتتاح  العليا  إدارته 
احلاويات  مبيناء  اليمين  األهلي 
م   2010 العام  يف   ) احلرة  )املنطقة 
ومازال يقدم خدماته رغم الظروف 

السائدة .
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متابعات/ علي منصور ماطر/ والء وديع ثابت
ضمن اهتمامات األهلي املصريف حول 
مشروع  إدارة  بها  تقوم  اليت  األنشطه 
ما  ملعرفة   للوصول  والتحديث  التطوير 
أسفرت وتسفر عنه هذا األنشطة املتمثلة 
املشروع  إدارة  تعقدها  اليت  الدورات   يف 
يف  النظام  هذا  على  العاملني  للموظفني 

فروع ودوائر البنك  حيث وافانا املهندس 
املشروع  مدير  نائب   / فرحان  عدنان 
حلجم  ونظراً  انه  التدريب  مدير   –
وطبيعة تكوينات النظام  فقد مت تقسيم 
وظيفية  جمموعات  على  املصريف  العمل 
جلميع  ثنائية  رقابة  هناك  تكون  حبيث 
من  كل   يتوالها  املصرفية  العمليات 
مدير  أو  القسم  ورئيس  البيانات  مدخل 
وظهور  النظام   تغري  أن  كما  الدائرة 
جديدة  إجراءات  ودليل  جديدة  وظائف 

ملوظفي  دورات  إقامة  اقتض  ذلك  كل 
النظام  بهذا  املتعاملة  والدوائر  الفروع 
لتعزيز استيعاب هوالء املوظفني لوظائف 
النظام والعمل بها بالشكل املطلوب ،علمًا 
فرعي  موظفي  تدريب   استكمل  قد  بأنه 
فرعني  باعتبارهما  والعيدورس  أروى 
رئيسني وكدا دوائر اإلدارة العامة ، وقد 

كانت الدورات ناجحة من حيث :-

التنظيم  	-
املنهج 	-

النظام   لوظائف  اهلادف  الشرح  	-
Banks

بتنظيم  الدورات  هذه  وجترى 
وإشراف إدارة  التدريب يف املشروع وبشكل 
منتظم وللعلم فان هذه  الدورات جترى 
إدارة  خطة  ضمن  زمين  برنامج  وفق  
إدخال  سيتم  اليت  الفروع  تشمل  املشروع 
وهي   الشبكي  الربط  وفق  فيها  النظام 

النقيب  والشهيد  الصغرى  عدن  فرعي 
التوضيح   ، كما نود  )عبدالعزيز سابقًا(  
إضافية  أو  إستثنائية  دورات  هنالك  بان 
العليا   باإلدارة  املتمثلة  البنك  لقيادات 
اخلارجية  اجلهات  وكذا  واملستشارين 

املرتبطة بالنظام مثل  :-
للرقابة  املركزي  اجلهاز  	-
والتفتيش املرتبطني بدوائر البنك العليا .
دوائر البنك مبختلف وظائفها :- 	-

- العلميات املركزية  	-
االستثمارات واخلزينة 	-

املوارد البشرية  	-
دائرة االئتمان 	-

إدارة املشروع والتطوير والتحديث تقييم دورات تدريبية
Banks ملوظفي الفروع والدوائر الستيعاب مكونات النظام

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

ولنصبح البنك املميز يف اليمن .
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	 مدير فرع )ب( 	 	 1- فريال امحد ثابت	
	 رئيس قسم بدائرة العمليات املركزية 	 2- حممد امحد بن امحد الرميي	

	 حماسب فرع التواهي 	 3-  هيام ابراهيم حممد ثابت	
	 رئيس قسم القروض بفرع التواهي 	 	 4- فوزية امحد ناجي	

	 مشرف مصريف 	 5- خالد عيدروس عبدالرمحن	
	 مشرف مصريف 6- عبدالناصر فضل عبادي حلبوب	

	  مشرف إداري 	 7- امحد عبدالواسع حممد	
	 مشرف مصريف  	 8- حممد نبيل عبدالغفور	
	 مشرف مصريف 	 9- أمثار مصطفى حممد عبدل	

مصريف أول 	 	 	 10- نضال أيوب نزيز 	
	 مصريف 	 	 11- رامي عبده علي سامل	

	 رئيس قسم  	 	 12- ناهد عبيد قرطم	
 	 	 	 مشرف	 	 13- فهمي حمبوب حسن 	

 	 	 	 مصريف ثاني	 	 14- نسرين حسني علي صنعاني	
 	 	 	 إداري ثالث	 	 15- مشتاق عبدالعزيز امحد	

 	 مصريف ثاني	 	 16- عبدالفتاح عبداهلل عبداحلبيب 	
 	 	 عامل رابع	 	 	 17- جالل ياسني عبداحلميد 	

حريف ثاني 	 	 18- حممود عائش علي عبداهلل 	
مصريف ثاني بقسم احلسابات اجلارية 	 	 	 19- ياسر صاحل عيسى	

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
تنويه/ نلفت عناية القراء واملوظفني بأنه سيتم نشر بقية أمساء املرفعني يف العدد القادم بإذن اهلل تعاىل فور 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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األهلي  البنك  إدارة  جملس  كــرم   
لفرع  األمني  املدني  احلارس  اليمين  
حسن   مانع  حممد  عزالدين  التواهي/ 
النبيل  وموفقة  وأمانته   تفانيه  نظري 
خالل  من  واجبه   أداء  أثناء  واملشرف 
عثر  ذهبيه  مصوغات  على  احملافظة 
انتهاء  بعد  الفرع  املياه يف  دورة  عليها  يف 
موظفات  ألحدى  ملكيتها  وتعود  الدوام  
الفرع حيث  قام بإعادتها للموظفة واليت 
مل  تشعر بفقدانها إال صباح اليوم التالي 

عند حضورها للعمل .
بهذا  اإلدارة  جملس  أعضاء  أشاد  وقد 
له   شكرهم  عن   معربني  األمني  املوظف 
من خالل تقدميهم مكافأة مالية تقديًرا 
أداء  يف  وأمانته  وإخالصه  جلهوده  له 
مثمنني   منه،  املطلوب  الوجه  على  عمله 
موفقه و ما قام به من عمل استحق عليه 
حسنه  قدوة   ليكون  والتحفيز  التكريم، 

لزمالئه.
بالبنك  العمالية  النقابة  بادرت  كما 
برئاسة األخ/ حممد فيصل نبيه باخريبه 

أوفوا  ملن  بالوفاء  إتسمت  حلظة  يف 
فاستحقوا الوفاء قام األستاذ/ حمسن سعيد 
الدوائر  لشؤون  العام  املدير  نائب  الشبحي 
مصطفى  أسوان   / األخت  مبعية  املصرفية 
عن  نيابة  أروى  امللكة  فرع  مديرة  الطيب 
بتسليم  العام   واملدير  اإلدارة  جملس  رئيس 

شهادات تقديريه لكٍل من األخوة :-
1- حممد الشعيب – مدير فرع شركة 

احلالل للمالحة / عدن
2- عدنان اسكندر علي – أمني صندوق 

شركة احلالل للمالحة 
3- سامل امحد سامل – صراف فرع امللكة 

أروى - البنك األهلي اليمين
أمني صندوق   – قاسم  محود  4- غسان 

ومبعية  كل من األمني العام األخ/ حسان 
التواهي  فرع  نقابه  ورئيس  عبدالرحيم 
شهادة  بتسليمه  العبسي  أنيس  األخ/ 
ماليه  مكافأة  إىل  باإلضافة  تقديريه 
النبيل  حيث صرح  أمانته وموفقه  نظري 
رئيس نقابه البنك األهلي اليمين بأن هذا 
املوقف املشرف ليس بغريب على موظفي 
البنك األهلي اليمين فهم يتحلون بصفات 
االمانه واملسؤليه ومشهود هلم بذلك منذ 
اخلمسون عامَا موضحًا بان تكريم النقابة 

العامة للحارس األمني ما هي إال تشجيعًا 
لآلخرين وبأن يكون  قدوة  ومثااًل حسنًا 
أداء  والنجاح يف  التوفيق  له  هلم  متمنني 

مهام عمله .
عزالدين  األمني  احلارس  شكر  بدوره 
حممد  رئيس  وأعضاء جملس إدارة البنك 
بالبنك  العامة  والنقابة  اليمين  األهلي 
على تكرميهم وحتفيزهم له مؤكدا بان 
ما قام به ما هو إال واجبًا ونابعًا من خمافة 

اهلل عزوجل ومن حسن تربيته  . 

عزالدين
 مثال

 للحارس األمني

شركة سبأ للمالحة 
شركة   - سيف  سعيد  صربي   -5

احلديدة للمالحة .
تعاملهم  وحسن  إلخـالصهم  وذلك 

اليومي مع البنك األهلي اليمين فرع امللكة 
أروى وحرصهم  الدائم على حتسينها .

على  نشد  املصريف  األهلي  يف  بدورنا 
أيديهم ونبارك هلم هذا التكريم  .

 مربوك 
التكريم
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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 تعاىل
 املوظفة العزيزة

 )انهار خورشيد شيخ قاسم(
اليت  قدمت خدماتها اجلليلة للبنك األهلي اليمين

بكل إخالص ووفاء طول سنوات خدماتها املمتدة )31(عامًا
قضتها خالل عملها يف دائرة العالقات اخلارجية 

ودائرة العمليات املصرفية - بقسم السويفت 
سائلني املوىل عزوجل أن يتغمدها  بواسع رمحته وغفرانه

وأن يلهم أهلها وذويها الصرب والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون
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عدن »األهلي املصريف« خاص :
يف خضم جهود إدارة البنك املتواصلة يف تنويع وحتسني جماالت التدريب ملنتسيب 
املنفذة من قبل  التدريب  البنك وفقًا لربامج وخطط  أقام   اليمين فقد  البنك األهلي 
اجملاالت  يف  مصرفيتني  دورتني  البشرية(  )املوارد  املصريف  والتأهيل  التدريب  قسم 

التالية : 
1- دورة تدربيبة يف جمال غسيل األموال ومتويل اإلرهاب شارك فيها )15( موظفًا 
خالل  خورمكسر  مبديرية  اإلدارية  للعلوم  الوطين  باملعهد  أقيمت  واليت  وموظفة 

الفرتة 20-24 سبتمرب 2020م .
2- دورة تدربيبة يف جمال  برنامج املناقصات واملزايدات  شارك فيها )18( موظفًا 
خالل  مكسر  خور  مبديرية  اإلدارية  للعلوم  الوطين  باملعهد  أقيمت  واليت  وموظفة 

الفرتة 18-22 أكتوبر 2020م .

  دورتني مصرفيتني يف جماالت غسيل األموال 
ومتويل اإلرهاب وبرنامج املناقصات واملزايدات

وفقًا لربامج وخطط التدريب املنفذة من قبل قسم التدريب والتأهيل املصريف
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بكل احلب  وأطيب األمنيات  نزف أمجل التهاني  للزمالء والزميالت األعزاء

األخت/ نائله فؤاد طرموم 
 دائرة العلميات املركزية 

مبناسبة ارتزاق ابنتها مبولودتها البكر اليت 
أمسوها
)نائله (

تهانينا وألف مربوك

األخ/ خالد امحد ابراهيم 
 وحدة القرطاسية

مبناسبة ارتزاقة مبولودة
 امساها
 )ريم( 

تهانينا وألف مربوك

املهندس/ عالء عبداحلكيم
 مشرف أنظمة املعلوماتية بدائرة التفتيش

مبناسبة ارتزاقه مبولود  أمساه 
) امحد (

التهنئة موصولة لوالده عبداحلكيم قاسم 
تهانينا وألف مربوك

األخ/ فيصل حمسن بن حمسن سودي 
 رئيس وحدة  التدقيق الداخلي

مبناسبة ارتزاقه مبولودة
 أمساها 
) أنغام(

تهانينا وألف مربوك

األخ/ هديل امحد عبدالعزيز )بان واال( 
 وحدة القرطاسية

مبناسبة ارتزاقه مبولود
 أمساه

) أمحد( 
تهانينا وألف مربوك

األخ/ حممد غازي أمحد علي 
 مشرف بدائرة العالقات اخلارجية

مبناسبة ارتزاقه مبولودة
 أمساها 

) تاال(
تهانينا وألف مربوك

ًًً
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يتقدم
 موظفي وموظفات البنك األهلي اليمين

وهيئة حترير األهلي املصريف
 خبالص العزاء واملواساة إىل :

األخت/ عبري حممد أبكر 
 املوارد البشرية

بوفاة املغفور له  بإذن اهلل تعاىل 
 )عمها( 

األخ/ يزيد مكاوي
فرع العيدروس

بوفاة املغفور هلا  بإذن اهلل تعاىل 
 )والدته( الفاضلة

سائلني املوىل عز وجل أن يتغمدهما بواسع رمحته
وأن يلهم أهلهما وذويهما الصرب والسلوان

إنا هلل وإنا إليه راجعون
عنهم/

رئيس جملس إدارة البنك األهلي اليمين
واملدير العام للبنك األهلي اليمين

البقاء هلل

يف حلظات بهيجة شهدتها قاعة كلية االقتصاد 
نوفمرب   25 املوافق  األربعاء  يوم  السياسية  والعلوم 
الدكتوراة   أطروحة  مناقشة  حفل  أقيم  2020م 
املوسومة “باإلدارة احلديثة ملخاطر االئتمان ودورها 
التجارية  البنوك  يف  اإلقراض  خماطر  من  احلد  يف 
أرسالن  الدكتور  الربوفسور  برئاسة  اليمنية” 
حممد امحد عزت  وعــضوية أستــاذ مشــارك د.جعفر 
حسني منيعم  ود. حممد عوض الكسادي من جامعة 

حضرموت .
وقد حتصل الدكتور سامي على درجه الدكتوراة 

بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف .

وموظفني  قيادة  اليمين  األهلي  البنك  يف  بدورنا 
ناله وعقبى ملن  وموظفات  نبارك ونهنئ زميلنا مبا 

أراد التفوق .

من جد وجد.. ألف مربوك
 زميلنا  د. سامي امحد حممد السقاف

 لنيلك شهادة الدكتوراه



األهلي املصريف )أكتوبر/ديسمرب 2020( 18

 the white األبيض  التعذيب  غرف  إن 
يف  التعذيب  طرق  أخطر  إحدى  هي   torture
العامل تلجأ إليها الدول عندما تتفادى تعذيب 
ممنوعة  طريقة  هي  و  جسدّيًا   السياسيني 
دولًيا  ، يف البداية سيكون األمر مرحيًا نفسيًا 

  التعذيب باللون األبيض  ...تعذيب نفسي

حكمة وموعظة
على  نفسك  تعوِّد  وال  مستقاًل  كن 
نظرة  على  بناء  الذاتية  قيمتك  قياس 
أن  الثقة  إهتزاز  إليك، فمن مظاهر  الناس 
ال تطمئن لذوقك و اختيارك حتى ميدحه 

اآلخرون .

 اجلزائر
جاءت اجلزائر وهي الدولة النفطية ومتلك 

تواجه  لكنها  الطبيعي  الغاز  من  احتياطات 
بينما  عربيا،  الثالثة  املرتبة  يف  مالية،  حتديات 
حائزي  أكرب  ضمن  عامليا   26 املركز  يف  جاءت 
املعدن األصفر حول العامل، حبجم بلغ 173.6 طنا

 ليبيا
وحلت يف املرتبة الرابعة ليبيا، اليت ما تزال 

أكثر الدول العربية حيازة للذهب ضمن احتياطي
أصوهلا حسب بيانات جملس الذهب العاملي

الغرفة  ذات  يف  االستمرار  مع  لكن   ، ما  نوعًا 
سيبدأ التوتر و ستزيد االضطرابات االنفعالية 
ثم سيصاب املسجون داخلها  بفقد اإلحساس 
و  اهللوسة  ثم  التمييز  على  القدرة  عدم  و 
طرق  أسوأ  الطريقة   هذه  تعد  و  اجلنون 

التعذيب النفسي

توترات  من  التوالي  على  التاسع  للعام  تعاني 
طنا،   116.6 حنو  احتياطاتها  بلغت  إذ  أمنية، 
بينما عامليا جاءت يف املرتبة 33، حبسب بيانات 

جملس الذهب العاملي.
 العراق

بعد  اخلامسة  املرتبة  يف  العراق  وجاءت 
ليبيا، وهي ثاني أكرب منتج للنفط يف منظمة 
وبلغ  )أوبك(،  للبرتول  املصدرة  البلدان 
حجم احتياطي الذهب لديها، حنو 96.3 
 ،38 املرتبة  يف  عامليا  جاءت  بينما  طنا، 

وفق البيانات.
 مصر

يف املركز السادس بعد العراق، تأتي 
الذهب  من  احتياطات  متلك  اليت  مصر 
بلغ  حبجم  االحتياطية  أصوهلا  ضمن 
79.5 طنا، بينما عامليا جاءت يف املرتبة 40، 

وفق جملس الذهب العاملي.
 الكويت

الغنية  الكويت  دولة  جاءت  سابعا 
املعدن  من  احتياطات  متلك  إذ  بالنفط، 
االحتياطية  أصوهلا  ضمن  األصفر 
يف  عامليا  جاءت  بينما  طنا،   79 حبجم 
الذهب  جملس  بيانات  وفق   ،41 املرتبة 

العاملي.
 األردن

عربيا  الثامنة  املرتبة  يف  األردن  جاءت 
كأكرب حائزي الذهب، حبجم بلغ 42.5 طنا، 
بينما جاءت على مستوى العامل يف الرتتيب 49 

عامليا.  

منقول بتصرف من موقع العني اإلخباري

منظمة  العاملي  الذهب  جملس  يعترب 
تهتم  الذهب؛  سوق  يف  متخصصة  عاملية 

اخلاصة  االقتصادية  اجلوانب  بكافة 
بالذهب بدايًة من تعدين الذهب وانتهاًء 
باالستثمار يف هذا القطاع؛ وتسعى هذه 
على  الطلب  ودعم  حتفيز  إىل  املنظمة 

الذهب. 
وكثرياً ما تنشر األحباث اليت تدل 
حمافظًا  كعنصر  الذهب  قوة  على 
أو  للمستثمرين  بالنسبة  سواء  للثروة 

البلدان.
أشارت أحدث بيانات جملس الذهب 
العاملي عن شهر يونيو/ حزيران 2020 إىل 
من  العامل  دول  احتياطيات  إمجالي  أن 
موزعة  طن  ألف   34.89 بلغت  الذهب، 
على حنو 100 اقتصاد ميلكون طنا واحدا 

على األقل.
املتحدة  الواليات  تصدرت  عامليا، 
ضمن  للذهب  حيازة  األكثر  الدول 
يونيو  نهاية  حتى  االحتياطية،  أصوهلا 

 %23.3 نسبتها  تشكل  طنا،  بـ8133  املاضي، 
املعدن  من  العاملية  االحتياطات  إمجالي  من 

األصفر.
حيازة  عربية  دول   8 أكرب  إىل  هنا  نشري 
وترتيبها  االحتياطيه،  أصوهلا  ضمن  للذهب 
العاملي، وفق بيانات جملس الذهب العاملي عن 

شهر يونيو 2020.
 السعودية

الدول  السعودية  العربية  اململكة  تصدرت 
العربية، األكثر حيازة للذهب ضمن أصوهلا 
احتلت  طنا،   323.1 بلغت  بكمية  االحتياطية، 
فيه عامليا املرتبة 18 من أصل 100 اقتصاد ميلك 

طنا واحدا على األقل.
 لبنان

لبنان  جاء  عربيًا،  الثانية  املرتبة  يف 
أزماتها  أعقد  من  واحدة  اليوم  يواجه  الذي 
برتاجع  وتسبب  والنقدية  واملالية  االقتصادية 
من  حيازتها  حجم  بلغ  إذ  الصرف،  أسعار 
املرتبة  عامليا  فيه  احتلت  طنا،   286.8 الذهب 

العشرين.
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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- أعّطل أو أمنع – ليث .
2- عاصمة عربية – قواميس .

3- توجيه صارم – عكس خمارج .
4- عكس خشن – قرع .

5- مانح قروض – تربيع العدد )م( .
6- مثاليات – جيد أو رقبة .

7- يعطي لكل شخص – صوت اجلرس .
8- مرض خبيث )مبعثرة( – عيب .

9- فيلسوف يوناني قديم )م( .
10- قائد يوناني قديم – للسؤال – مادة قاتلة )م( .

رأسيًا :
1- سلم – عاليه .

2- مجع مسع )مبعثرة( – أمر باملشي .
3- يدق – شد للتطويل .

4- من احليوانات – رؤوس اجلبال )م( .
5- من األوزان للذهب .

6- من حركات البحر – حيوان مفرتس )م( – أحد األبوين .
7- أمانع – أهتم باملواشي )م( .

8- عكس بارد – سالم باألحضان .
9- كذب – شرع قانونًا – صّور بالقلم .

10- غامق )للون( . 

حل العدد »50«

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 


