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اليمين مؤخرا واليت  للبنك األهلي  الدولي  الوفد  تأتي زيارة 
قام بها اخلبري الكندي السيد/بيري سجاين يرافقه اخلبري املقيم 
مدير  باعشن،  علي  واألستاذ  دقه  السيد/رائد  برامجا  لشركة 
اليمين ليس فقط  املركزي  البنك  البنوك يف  الرقابة على  عام 
بأن البنك األهلي اليمين يعترب من أعرق وأهم البنوك التجارية 
حيوز  والزال  حاز  الذي  البنك  كونه  وإمنا  وحسب  اليمن  يف 
شركة  عن  صادرة  شتى  وتقييمات  شهادات  على  وباستمرار 
التقرير  ذلك  وبالتحديد   ’’Capital Inteligance الدولية   التقييم 
رئيسية  بعبارة  الشركة  استهلته  والذي   2014 يناير  يف  الصادر 
 NBY Continues to be the best overall Performing Bank مفادها: 
دائرة  اليمين الزال يف  البنك األهلي  أن   : in Yemen’’  مبا معناه 
األفضلية يف أداءه ويعترب األفضل أداًء بني البنوك يف اليمن على 

اإلطالق .
لتكنولوجيا  العربية  املنظمة  بها  قامت  الذي  التكريم  وما 
العربية  املصارف  احتاد  مع  وبالتنسيق  واالتصاالت  املعلومات 
كأفضل  تقديرية  جائزة  اليمين  األهلي  البنك  مبنح  واملتمثل 

بنك عامل يف اليمن من حيث كفاءتة ومتيزة لتنفيذ مشروع 
املصريف  النظام  وادخال  اهليكلة  وإعادة  والتحديث  التطوير 
اجلديد )بانكس( والذي سوف يسهم يف ادخال خدمات مصرفية 
جديد ومتطورة مبا خيدم العمالء ويف اطار التوجة حنو التحول 
الرقمي الذي تنشده املؤسسات املالية واملصرفية العربية بهدف 
جممل  بان  لنا  يتجلى  هنا  الرقمية.  التحوالت  عصر  مواكبة 

هذا يعترب تاكيدا ضمنيا على عراقة البنك وإداءه املتطور.
مستوياتها  مبختلف  وكوادره  قيادته  بفضل  ذلك  كل 
املرتبة األوىل  البنك  واليت عملت والزالت تعمل على أن حيتل 
عن  الصادرة  احلوكمه  ومتطلبات  املواثيق  كل  حمرتمـًا 
املؤسسات الرقابية الدولية لسري أداء وتعامل البنوك يف خمتلف 

دول العامل .

عراقة وأداء البنك األهلي اليمين

كلمة العدد
بقلم/ علي منصور ماطر

 رئيس التحرير
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بريوت »األهلي املصريف« خاص :
اليمنية  البنوك  وفد  بها  قام  اليت  بريوت  اىل  العمل  زيارة  إطار  يف 
وحضورهم املنتدى الذي نظمه احتاد املصارف العربية للفرتة من 28-27 
مايو 2021م ، وأعقبها  حضورهم حفل التكريم اليت رعته املنظمة العربية 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالتنسيق مع احتاد املصارف العربية 
وكرم فيه البنك االهلي اليمين بني افضل البنوك العربية ومنح جائزة 

التميز كافضل بنك عامل يف اليمن للعام 2020-2021م .  
األستاذ  لبنان   يف  اليمين  السفري  بسعادة  السفارة  مببنى  اللقاء  مت 
الدكتور  أطلع  حيث    ، لبريوت  الزائر  البنوك  وفد   ، الدعيس  عبداهلل 
أمحد علي عمر بن سنكر املدير العام للبنك - عضو جملس أدارة احتاد 
املصارف العربية ، سعادة السفري حبضور الوفد املرافق املكون من األستاذ 
علي باعشن مدير عام الرقابة على البنوك واألستاذ ياسر القباطي مدير 
عدن    _ الرئيسي  املركز  اليمين  املركزي  بالبنك  املراسلني  قطاع  عام 
ما  وعلى   ، بنك  لكاك  التنفيذي  الرئيس  نائب  القباطي  رفيق  واألستاذ 
مت من فعاليات اثناء مشاركة الوفد باملنتدى وحضوره حفل التكريم ، 
كما تطرق معه ملا سيقوم به الوفد من نشاط قادم من خالل االجتماع 
االرصدة  موضوع  مناقشة  بهدف  نوابه  وكذا  لبنان  مصرف  حباكم 
احملتجزة يف البنوك اللبنانية بسبب األزمات املتعاقبة اليت متر بها لبنان 
، وطلب من سعادة السفري إعطاء جل االهتمام للموضوع واملشاركة يف 
نشاطات  السفري  سعادة  قدر  جانبه  من   ، عقدها  املزمع  اللقاءات  حضور 
الوفد ومشاركتهم باملنتدى وكذا مهنًئا حلصول البنك االهلي اليمين 
عليه  حيصل  متيز  هكذا  مثل  للبلد  كبري  لشرف  وانه  التميُّز  جلائزة 

بريوت »األهلي املصريف« خاص :
ضمن برنامج زيارة العمل للوفد املصريف اىل بريوت وبهدف متابعة 
ما تقرر خبصوص موضوع األرصدة احملتجزة يف البنوك اللبنانية، زار 
البنك  عام  مدير  سنكر،  بن  عمر  علي  د.أمحد  برئاسة  املصريف  الوفد 
األهلي اليمين وعضو جملس إدارة  احتاد املصارف العربية، مقر األمانة 
االحتاد  عام  امني  استقباهلم  يف  كان  حيث  بريوت،  يف  لالحتاد  العامة 
االستاذ وسام فتوح والذي رحب حبضور الوفد اليمين الزائر ويف اللقاء 
قدم الدكتور امحد بن سنكر الرسالة الرمسية اليت كلف بها كممثل 
الحتاد  فيها  املطالبة  واملتضمنة  لالحتاد  بتوجيهها   اليمنية   للبنوك 
البنوك  مع  القائمة  باملشكلة  يتعلق  فيما  بالتدخل  العربية   املصارف 
ما  بسبب  تقريًبا  عامني  منذ  احملتجزة  األرصدة  خبصوص  اللبنانية 

يتعرض له لبنان من أزمات خمتلفة ومتعاقبة .   
األستاذ  لالحتاد  العام  األمني  أعرب  بدورة  بالزيارة  الرتحيب  بعد 
وسام فتوح عن استعداد االحتاد يف اجراء االتصاالت والتنسيق من خالل 
أطر االحتاد العاملة مبا يف ذلك جملس الوساطة والتحكيم الذي ُأنشىء 
منذ عامني تقريًبا وحتت مظلة االحتاد ، وذلك يف ضوء ما احتواه الطلب 

باخلطاب املوجه من البنوك اليمنية .  
واملرتبطة  املشرتكة  القضايا  ملختلف  ذلك  بعد  املناقشة  متت  فيما 
عام  امني  مثن  وفيما   ، باالحتاد  وعالقتها  اليمنية  البنوك  بعمل 

انه لشرف كبري للبلد مثل هكذا متيز حيصل عليه بنك عريق يف تارخيه املصريف العربي

بنك عريق يف تارخيه املصريف العربي ، مؤكدا على مساندته لفعاليات 
بالسفارة  للمختصني  ايضا  وتكليفه  الجتماعاتهم  ومشاركته  الوفد 
واألستاذ  االقتصادي  املستشار  عاطف   عبدالوهاب  األستاذ  مبشاركة 
عبدالرمحن األشول مساعد املستشار اإلعالمي بالسفارة ، مؤكدا على 
إجناح  يسهل  ومبا  والتنسيق  باملتابعة  بالسفارة   للمختصني  توجيهاته 
املهمة، مرحًبا بهذا  اداء  الوفد وتدليل اي صعاب تواجهه يف  مهمة عمل 
النشاط الذي  قام به الوفد وتسجيل حضورهم والتواجد واملشاركة يف 
فعاليات اقتصادية ومصرفية  مبا يساعد على مشاركة وحضور للبلد 
يف مثل هكذا حمافل هامة تربز دور القطاعات املالية واملصرفية اهلامة 

وان يكلل ايضا بتكريم ومتيز جيعل لنا شرف نفتخر به .

من  بالرغم  املنتدى  يف  اليمنية  البنوك  وفد  مشاركة  املصارف  احتاد 
الصعوبات والتحديات اليت نواجهها كبلدان ويف ظل األزمات السياسية 
امتنانه   عن  معربا  الصحية،  البيئية  وكذا  واالجتماعية  واالقتصادية 
القطاع  اهتمام  على  لدليل  وانه  احلضور  دعوة  وتلبية  الوفد  لقدوم 
املصريف اليمين مبثل هكذا فعاليات ختدم قطاعاتنا املصرفية العربية يف 
خمتلف بلدانها وتوطيد اواصر العالقات بني البنوك العربية املراسلة ،   

ويف اطار اللقاء حتدث احلاضرون من الوفد املصريف اليمين وكال 
البنوك،  على  الرقابة  عام  مدير  باعشن،  علي  االستاذ   حضوره  حسب 
املراسلني بالبنك املركزي اليمين  القباطي، مدير عام حسابات   وياسر 
الرئيس  نائب  القباطي  رفيق   واألستاذ   ، عدن   - الرئيسي  املركز 

التنفيذي لكاك بنك.
يف األخري من جانبهم أكد الدكتور امحد بن سنكر واألستاذ وسام 
فتوح ، على ان االمر يتطلب التعاون بني كافة األطراف ملعاجلة املشكلة 
القائمة البقاء العالقات املصرفية بني البنوك العربية يف اطار التطوير 
كبنوك  هلا  نتعرض  أزمات  ألي  واملعاجلة  املصرفية  اخلدمات  لتبادل 
عربية  وال جنعل اجلمود يف عالقة العمل املصريف العربي بني البنوك 
وضرورة  املتبادلة  للعالقات  والتطوير  التعاون  اواصر  تعرقل  مسة 
وفقا  نتعامل  كبنوك  بيننا  فيما  القائمة  بااللتزامات  باإليفاء  االلتزام 

لألعراف والقوانني واألنظمة املالية واملصرفية املتعارف عليها .

السفري اليمين يف لبنان مهنئا حلصول البنك األهلي اليمين جلائزة التميُّز :

 برئاسة د. سنكر زيارة
 الوفد املصريف مقر األمانة

 العامة الحتاد املصارف
العربية يف بريوت
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حمافظ  2021م  يونيو  من  األول  الثالثاء  يوم  صباح  يف  دشن 
حمافظه حلج اللواء / امحد عبداهلل الرتكي ، مبعية د. حممد 
حسني حلبوب رئيس جملس إدارة البنك األهلي اليمين اإلطالق 
اليمين  األهلي  البنك  فرع  يف   )Banks( بانكس  لنظام  احلي 

مبحافظة حلج .
العام  املدير  نائب  الشبحي  سعيد  حمسن  األخوة/  وحبضور 
علي   ) العام  املدير  بأعمال  )القائم  املصرفية   الدوائر  لشؤون 
،األخ/  املساندة  الدوائر  لشؤون  العام  املدير  نائب  علي  موسى 
ووكيل   ، باحملافظة  املركزي  البنك  فرع  مدير  علوان  ممدوح 
 / املهندس  ،و  املرفدي  حممد  بن  حممد  العميد  حلج  حمافظه 
زياد عائض باسنيد مدير مشروع املكينة ، واألخ/ معن امحد عمر 
الصياد مدير دائرة التسويق املصريف واألخ/ويف مقبل فارع مدير 

فرع حلج  .
اللواء / حمافظ حمافظه  األخ   استهل   التدشني   ويف حفل 
حلج امحد الرتكي بكلمه  أشاد فيها بدور البنك األهلي اليمين 
البلد  يف  واملصريف  االقتصادي  النشاط  دعائم   إرساء  يف  الكبري 
بشكل عام وعرب عن سعادته حلضور هذا التدشني للنظام التقين 
واخلدمات  التسهيالت  كل  سيقدم  والذي   )Banks( املتطور  
املالية واملصرفية  للحكومة واملواطنني يف حمافظه حلج بشكل 
أسهل وأسرع وأرقى حبسب ما يتطلبه التطور السريع يف عصرنا 

احلالي .
كما أثنى على عالقة قيادة احملافظة مع قيادة البنك األهلي 
اليمين ممثلة باألخ/ د. حممد حسني حلبوب معربًا عن تفاؤله 
البنك يف احملافظة ليشمل دعم خمتلف  بأن يتوسع نشاط فرع 

قطاعات االستثمار يف احملافظة على يد د. حممد حسني حلبوب 
وقيادة البنك األهلي اليمين بشكل عام .

اليمين مبحافظة حلج  املركزي  البنك  أشاد مدير   هذا وقد 
األهلي  البنك  أحرزه  الذي  الكبري  بالتطور  علوان  ممدوح  األخ/ 
اليمين يف غضون السنوات األخرية يف كافة أنشطة ومهام البنك 
كأفضل   ورائدة  متقدمة  مبكانة  حيظى  البنك  من  جعل  مبا 

البنوك احلكومية واألهلية التجارية .
حسني  حممد  الدكتور  تواجد  بفضل  حتقق  ذلك  أن  وقال 
 2017 منذ  اليمين  األهلي  البنك  إدارة  جملس  رأس  على  حلبوب 
إحراز  البنك  خالهلا  أستطاع  اليت  الفرتة  وهي  اللحظة  وحتى  م 
النجاح وأحداث التطور الكبري يف أداء وأعمال البنك األهلي اليمين 
وإعادة هيكلة  البنك  أعمال  التقنيات احلديثة يف  باالعتماد على 
البنك مبا يتناسب مع مهام البنك وطبيعة التحديثات اليت شهدها 

يف خمتلف اجملاالت .
يف  عليه  والتوافق  توقيعه  مت  قد  بانكس  نظام  أن  إىل  ولفت 
القرار مل يتم تطبيقه يف  عام 2007م ولكن بسبب ضعف أصحاب 
تعيني  حتى  2017م  عام  إىل  سنوات   10 معلق  وضل  األهلي  البنك 
تارخيي  قرار  ليتخد  اجمللس  كرئيس  حلبوب  حممد  الدكتور 
البنك األهلي  املصريف يف  العمل  بانكس وتطوير  يف تطبيق نظام 
اليمين وخالل هذه الفرتة أختذ البنك األهلي اليمين العديد من 
القرارات اجلريئة واهلامة اليت مكنت عمليا من الوصول إىل هذه 
تعكس  واليت  البنك  وأعمال  أداء  يف  والنجاح  التطور  من  املرحلة 
كفاءة وقدرة إدارة البنك بقيادة الدكتور حممد حسني حلبوب 
رئيس جملس إدارة البنك األهلي املعروف عنه باخلربة والكفاءة 
رغم  النجاح  لعظمة  مشرقة  صورة  قدم  والذي  االقتصادية 
التحديات والظروف اليت مرت بها البلد واليت مل تثين البنك من 
تقديم جتربة خمتلفة من النجاح اليت ال تعرتف باملستحيل وال 

حمافظ حمافظه حلج ورئيس جملس إدارة البنك االهلي اليمني
يدشنان اإلطالق احلي لنظام (Banks) يف فرع البنك مبحافظة حلج

متابعات: رئيس التحرير واملشرفة الفنية
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تقهرها التحديات. 
تعيني  من  األهلي  البنك  فيها  أتقدم  الذي  الكبرية  بنقلة 
الدكتور حممد حسني حلبوب واحتاد قرار إدخال نظام بانكس 

إىل البنك األهلي .
رئيس  علوان  ممدوح  األخ/  املركزي  البنك  مدير  ووصف 
يتحلى  حلبوب  حممد  الدكتور  األهلي   البنك  إدارة  جملس 
بالشجاعة املطلوبة الختاذ القرارات املناسبة اليت تتطلبها طبيعة 
احتياجات  لطبيعة  واستيعاب  واضحة  رؤية  من  انطالقا  العمل 
التطوير ومتطلبات سوق العمل املصريف وقائاًل انه يتشرف كونه 

أحد كوادر البنك األهلي اليمين .
جملس  رئيس   – حلبوب  حسني  حممد  د.  أوضح  جانبه  من 
إدارة البنك األهلي اليمين أن تدشني هذا النظام يف فرع حلج, جاء ) 
كنموذج جزئي (, لعملية شامله لتحديث وتطوير البنك, وتفعيل 
مستمرة  تزال  وال  2017م,  عام  من  مارس  يف  انطلقت  نشاطه,  

حتى اليوم. وفقا خلطة منتظمة. مت خالهلا   :- 
البنك,  موظفي  من  موظف    )155( عدد  وتأهيل  تدريب   -1

املصريف  النظام  على  احلقيقي,  البنك  مال  رأس  باعتبارهم  
والنظم  اإلدارية  اهليكلة  إعادة  إجراءات  دليل  وعلى   ,) )بانكس 
حوالي   بلغت  إمجالية  بتكلفه  احلديثة,  واحملاسبية  اإلدارية 

3,500,000 $   ثالثة  مليون ونصف دوالر أمريكي.
شركة  مع  باالتفاق  للبنك,  اإلدارية  اهليكلة  إعادة   -2
)ديلويت اند توش (, لالستشارات املهنية. بتكلفه بلغت قيمتها, ) 

1,500,000$ ( مليون ونصف دوالر أمريكي.
3- عقد اتفاقية شراء برامج النظام ) السوفت وير ( املصريف ) 
بانكس (, من  شركة  ICSfS   العاملية, بواسطة فرعها يف األردن, 
بتكلفة بلغت قيمتها  2,237,000 $  اثنني مليون ومائتني وسبعه 

وثالثني ألف دوالر أمريكي. 
4-  جتهيز وحتديث منظومة البنك بالتقنية احلديثة, بتوفري 
اهلارد   ( وأجهزه  وسريفرات,  كمبيوترات  من  احلديثة  األجهزة 
ألجهزة  العاملية  األوائل  شركة   ( مع  اتفاق  بعقد  وذلك   .) وير 
مائه  )سبع   $  750,000  ( مبلغ  األردن.  فرع   )   CISF الكمبيوتر 
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ومخسني ألف دوالر أمريكي .
5- إعادة تأهيل مقرات دوائر ومكاتب اإلدارة العليا يف اإلدارة 

العامة للبنك وعددها  )20(  دائرة ومكتب .  
6- إعادة تأهيل أربعه فروع للبنك وتأثيثها, وهي )فرع امللكة 
أروى , وفرع حلج, وفرع زجنبار, وفرع املكال ( بتكلفة إمجالية 

بلغت )913.566.991.55   ( مليون  ريال 
بتكلفه  وتأثيثه.  الشحر(,  لفرع   ( جديد  مبنى  تشييد    -7   

إمجالية بلغت )  249,321,428/29  (
األهلي  البنك  فرع  مبنى  من  العليا  الستة  األدوار  شراء    -8
يف مدينة سيؤن. بتكلفه إمجالية بلغت )940,000$( تسع مئة 

وأربعني ألف دوالر أمريكي.
9- زيادة رأس مال البنك املدفوع من ) 10 مليار ريال( ميين. 
إىل) 17 مليار ريال ميين( وزيادة االحتياطيات من ) 7.904( إىل 

.)9.722 (
10- حتسني املستوى املعيشي ملوظفي البنك. حيث ارتفع الباب 

األول )املرتبات واألجور وما يف حكمها( بنسبة %125  .
حممد  د.  قام  حلج,  فرع  يف  احلفل  مراسيم  انتهاء  وبعد   

حسني حلبوب, رئيس جملس إدارة البنك األهلي اليمين, مبعية 
اليمين  املركزي  البنك  فرع  بزيارة  حلج   حمافظة  حمافظ 
مبحافظه حلج وكان يف استقباهلما مدير الفرع األخ/ ممدوح 
علوان. واستمعوا إىل شرح مفصل من قبل مدير عام فرع البنك 
املركزي, يف حمافظة حلج, حول عملية  الربط الرقمي لفرع 
 ) الستاليت  نظام   ( عرب   , عدن  يف  املركزي  بالبنك  املركزي  
إيراداتها,  وجباية  السلطة احمللية  نفقات  صرف  تسهيل  وآلية  

واجناز كافة املعامالت مع البنك املركزي عدن.
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شارك املدير العام للبنك األهلي اليمين 
االجتماع  يف  سنكر  بن  عمر  علي  امحد  د. 
يوباف  لبنك  العمومية  للجمعية  السنوي 
العربي الدولي   Alubaf   يف البحرين الذي 
بعد   عن  االتصال  وسيلة  عرب  عقده  مت 
)اون الين (  يوم االثنني  املوافق 29 مارس 
2021م وكان من بني املواضيع اليت تطرق 
االطالع  العمومية  اجلمعية  اجتماع  إليها 
اإلدارة حول  على كل من تقرير جملس 
يف  املنتهية  املالية  السنة  عن  البنك  نشاط 
31 ديسمرب 2020 ، وتقرير مدققي احلسابات 
 31 يف  املالية  البيانات  عن  ويونغ«  »ارنست 

لتنفيذ  اجلهود  استمرارية  إطار  يف 
بدء  اليت  والتحديث  التطوير  إسرتاتيجية 
اليمين  األهلي  البنك  إدارة  قبل  من  تنفيذها 
العام 2007م مت صباح يوم  وخبطى ثابتة منذ 
االحد املوافق 28/ فرباير 2021م توقيع اتفاقييت 
توريد وتركيب وتشغيل نظام الصراف اآللي 
والتدريب  اخلصم  بطاقات  وإصدار  وإدارة 
عليها بني البنك األهلي اليمين ممثال باألخ/ 
ادارة  د. حممد حسني حلبوب رئيس جملس 
شركة  من    وكال  اليمين  األهلي  البنك 
 Solutions Avanza ofتكنولوجي ادرويت 

subsidiary A
مدير  مرزا  حسن  وقاص   / األخ  وميلثها 
شركة  وبني  للنظام(  )املورده  الشركة 

 املدير العام للبنك األهلي اليمني بعدن يشارك يف االجتماع
السنوي للجمعية العمومية لبنك يوباف العربي الدويل / البحرين

 البنك األهلي اليمني يوقع اتفاقيتي لتوريد وتركيب وتشغيل
نظام الصراف اآليل وإدارة وإصدار بطاقات اخلصم والتدريب عليها

متابعة: والء وديع ثابت

.باإلضافة  عليهما  واملصادقة   2020 ديسمرب 
جملس  وأعضاء  رئيس  ذمة  إبراء  إىل 
املنتهية  املالية  للسنة  أعماهلم  عن  اإلدارة 
على  االطالع  وكذا   ،  .2020 ديسمرب   31
املؤسسي  باحلكم  العالقة  ذات  األفصاحات 
وحوكمة الشركات واعتماده وغريها من 

املواضيع اليت تضمنها جدول االجتماع .

اخلرباش للتجارة وميثلها االخ / وليد حممد 
املوردة  للشركة  التنفيذي  املدير  اخلرباش 

لألجهزة.
مشروع  ضمن  النظام  هذه  وبإدخال 
األهلي  البنك  سيحقق  والتحديث   التطوير 
مستخدمًا  املصرفية  خدماته  يف  نوعية  نقله 
لتقديم  التقنية  وأرقى احللول  أخر  يف ذلك  

خدمات مصرفية تنافسية .
متت مراسيم التوقيع يف مقر البنك األهلي 
 / الدكتور  من  كل  وحبضور  بعدن  اليمين 
للبنك  العام  املدير  سنكر  بن  عمر  علي  امحد 
األهلي اليمين واالخ / حمسن سعيد الشبحي 
املصرفية  الدوائر  لشؤون  العام  املدير  نائب 
العام  املدير  نائب  علي  موسى  علي  واالخ/ 
زياد  واملهندس/  املساندة،  الدوائر  لشؤون 

عائض باسنيد مدير مشروع امليكنة.

تغظية : والء وديع ثابت
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شارك الدكتور أمحد علي عمر بن سنكر املدير العام للبنك 
العربية  املصارف  إحتاد  إدارة  جملس  وعضو  اليمين  األهلي 
بفعاليات منتدى حتديات االمتثال وتعزيز العالقات مع املصارف 
املراسلة واملقام يف العاصمة اللبنانية بريوت والذي نظمته إحتاد 
الدول  من  مصرف   19 من  أكثر  مبشاركة  العربية  املصارف 
واللبنانية  العربية  املصرفية  القيادات  من  خنبه  و  العربية 
وأفريقيا،  وكولومبيا  وأوروبا  األمريكية  املتحدة  والواليات 

حيث استمر على مدى يومان 27 و28  مايو 2021م   .
ويناقش املنتدى الذي افتتح جلسات أعماله حتديات وفرص 
واملصارف  األمريكية  الرقابية  السلطات  متطلبات  مع  التعامل 
على  املخاطر  وجتنب  العقوبات  وتداعيات  وتأثري  املراسلة 
املصارف العربية والتعاون بني القطاعني العام واخلاص حملاربة 
عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب .وإمكانية تزايد خماطر 
الرقمنة  وحتديات  فوائد  بني  واملوازنة  األموال.  وغسل  االمتثال 

واالعتماد املتزايد علي التكنولوجيا.
السيد/  التوالي  املنتدى على  فعاليات  افتتاح  حتدث يف حفل 
والدكتور/  العربية   املصارف  الحتاد  العام  األمني  فتوح  وسام 
امحد علي عمر علي بن سنكر عضو جملس إدارة احتاد املصارف 
املدير  عمر  بن  حممد  والسيد/  اليمنية  اجلمهورية   – العربية 

العام للمنظمة العربية .
استهل حفل االفتتاح األمني العام لالحتاد  السيد وسام فتوح 
االقتصادية  العقوبات  أن  أحد  على  خيفى  فيها:ال  أكد  بكلمة 
وما يتبعها من جتميد لألصول وحتقيقات مالية وجنائية، باتت 

 البنك األهلي اليمين يشارك يف إنعقاد منتدى حتديات
االمتثال وتعزيز العالقات مع املصارف املنعقد يف بريوت

 د.سنكر : القطاع املصريف اليمني
 شهد متغريات وحتديات صعبة مل

تواجهه منظومة مصرفية يف العامل

العامل  دول  على  مدّمر  وسالح  مسّلط  كسيف  اليوم  تستخدم 
السياسية  مصاحلها  عن  للدفاع  العظمى  الدول  إليه  تلجأ  كله، 
تكّبدها  طاحنة  حروب  إىل  اللجوء  عن  بدياًل  واإلسرتاتيجية 
إمساكها  ذلك  يف  ويساعدها  كبرية،  وأضرار  بشرية  خسائر 
فإن  تعلمون  كما  العاملي.،وأضاف  لالقتصاد  األساسية  باملفاصل 
والصادرة  املرعية  الدولية  والتشريعات  للقوانني  االمتثال  عدم 
عن اهليئات الرقابية وخاصًة األمريكية منها واملتعّلقة بقوانني 
ينتج  الفساد  وحماربة  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  مكافحة 
وللمصارف  عام،  بشكل  للدول  كربى  مسعة  خماطر  عنها 
مع  عالقاتها  قطع  إىل  تؤدي  قد  خاص،  بشكل  املالية  واملؤسسات 

املصارف املراسلة أو حتى إىل زواهلا من الوجود.
مشريا إىل انه وقد تتسبب العقوبات على املصارف واملؤسسات 
املالية بتنامي ظاهرة صريفة الظل )Shadow Banking(، حيث تربز 
مشكلة جديدة تتجلى يف ظهور قنوات مالية غري خاضعة ألي نوع 

من أنواع الرقابة.
وأوضح أن احلّل املوضوعي يف هذا اجملال يتطّلب تشدداً أكثر 
يف الرقابة الداخلية والتوّسع يف املعلومات واملعطيات اهلادفة إىل 
التنسيق  آليات  وتوسيع  عميلك«،  »إعرف  لقاعدة  أمشل  تطبيق 
والقضائية  الرقابية  والسلطات  املصريف  القطاع  بني  ما  والتعاون 
واملصرفية  املالية  املنظومة  من  اخلروج  يؤدي  كما  واألمنية. 
املالي  بالتهميش  يعرف  ما  إىل  للعقوبات  التعّرض  أو  الدولية 
تقدمها  يعيق  ما  لفئات كثرية من اجملتمع   )Financial Exclusion(

وازدهارها.
وأكد أن القطاع املصريف اللبناني استطاع تأمني استمراريته 

متابعة: والء وديع ثابت املشرفة  الفنية
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العاملة  لبنان  خارج  فروعه  واستمرارية 
إىل  بارز  ميل  مع  بلداً   30 من  أكثر  يف 
أسواق  املنظم واخلروج من عدة  االنكفاء 
من خالل بيع بعض الفروع اخلارجية أو 

إقفاهلا.
حرص  مؤكدا  العام  األمني  وختم 
إعطاء  على  العربية  املصارف  إحتاد 
والتشريعات  للقوانني  االمتثال  موضوع 
الدولية، ومكافحة غسل األموال ومتويل 
من  باعتباره  القصوى،  األهمية  اإلرهاب 
مسار  على  تؤثر  اليت  املشكالت  أخطر 
العالقات  العربية، وعلى  املصرفية  املهنة 
واملصارف  العربي  املصريف  قطاعنا  بني 

املراسلة، واملؤسسات الرقابية الدولية.
عمر  علي  أمحد  الدكتور،  ألقى  ثم  
األهلي  للبنك  العام  املدير  سنكر   بن 
إحتاد  إدارة  جملس  وعضو  اليمين 
املصارف العربية كلمة، فيما يلي نصها : 

احلضور الكرام
كان  وان  اليمن   أهل  قلوب  من  ترحيب  أمجل  بكم  نرحب 
بريوت  الغالي،  العربي  موطننا  احلبيبة  بريوت  وسط  من  ذلك 
دائما  واملتدفقة  اجملاالت  خمتلف  يف  املستقبلية  باآلفاق  الواعدة 

من شاطئها اجلميل ... 
جممل  تستهدف  وفعاليات  أنشطة  حتتضن  وهي  اليوم 
اال وهو  واملالي  املصريف  إليه يف جمالنا  ننشد  ما  التحوالت ومنها 

التحول الرقمي يف املنظومة  املصرفية.
يف  وأهلنا  أخواننا   مع  نقف  وأمانة  صدق  وبكل  هنا  من  أننا 
لبنان لتخطي أي صعوبات تواجهه يف حمنته االقتصادية احلالية 
التحديات يف ظل  الزمن ونصارع  نسابق  أننا  األمر  ما يف  وأمجل 
املهنية  الرجال  بعزمية  ولكن  متشابهة  وحرجة  صعبة  ظروف 

واجلادة سوف نتخطى هذه احملن بكل اقتدار بإذن اهلل..
حتتضن  وبريوت  األفق  يف  لبنان  يظهر  أن  يستحق  ال  وكيف 
رغم  الفعاليات   تقام  خالله  من  اليت  العربية  املصارف  احتاد 
نليب  سوف  بأننا  الويف  املخلص  وعد  وعدناها  قد  وحنن  الصعوبات 
دعوتها مهما كلفتنا املشقة للوصول إليها متلهفني لتحقيق خطوة 
إطار  خيلق  متطور  عربي  مصريف  لواقع  احلقيقي  التحول  حنو 
متعاون لتقديم أرقى اخلدمات املصرفية احلديثة سيبقى االحتاد 
االحتاد  لريقى  بصمت   يعملون  أكفاء  رجال  وهناك  طاملا  صامدا 
بأعماله ونشاطه اليت هندسته تتم بعقليه مهنية متميزة وقادرة  ...

وسنبقى صامدين بتظافر جهود اجلميع لتبقى قلعة االحتاد 
صامدة يف قلب لبنان الصمود وبريوت وردة العرب البامسة.

السادة احلاضرون الكرام :
اليوم يف هذا املنتدى حتت مسمى  »حتديات  يسرنا أن نلتقي 

االمتثال وتعزيز العالقات مع املصارف العربية املراسلة »
والتطورات  املتغريات  مجلة  مع  ويتواكب  يتزامن  والذي 
اإلقليمية والدولية اليت نلحظ  أثرها على كافة األصعدة  وهنا 
جانب  على  ويطرأ  نشهده  ما  حول  األساس  يف   الضوء  نسلط  إذ 

التنمية االقتصادية يف وطنا العربي.
العامل وبوترية عالية  العربية كسائر دول  اهتمت دولنا  لقد 
غسيل  مكافحة  وكذا  واالمتثال  االلتزام  مبوضوع  ومتسارعة 
بهذا  دوليا  التوجه  العمل وتفعيل هذا  بدء  األموال واإلرهاب منذ 

انتشار  من  احلد  احلال  بطبيعة  ذلك  يف  ومستهدفني  األمر 
اجلرائم املالية ،

حيث جتلى ذلك للجميع وبوضوح من خالل اهتمام املؤسسات 
التشريعية  اجلهات   ذلك  يف  مبا  امجع   العامل  يف  واملنظمات 
املالي  للعمل  رقابية  وضوابط  معايري  حتديد  يف  والرقابية 
ملزمة  اصبحت  وقد  وتعميمها  تطبيقها  على  ودأبت  واملصريف 

لاللتزام واالمتثال بتنفيذها.
وقد اتضح للجميع يف املؤسسات املالية واملصرفية يف خمتلف 
بقاع العامل بانه التزاما وامتثااًل البد من املضي يف جتسيد العمل 
املعايري الالزمة بل وتطويرها  املالي واملصريف من خالل تطبيق 
حمكمة  رقابة  فرض  بهدف  التكنولوجية  الربامج  واستحداث 
هذه  على  الرقابي  العمل  ختدم  متكاملة  منظومة  خالل  من 
وان   ، أداءها  حتسني  يف  عليها  ذلك  اثر  ينعكس  واليت  املؤسسات 
كل هذا باملقابل يعزز ثقة العمالء باملؤسسات املالية واملصرفية 
كونها تؤدي عملها يف إطار االلتزام باألنظمة ووفقا لضوابط 
ومعايري حمددة وواضحة ، حيث انه حلدوث اجلرائم املالية يف 
باملاضي(  مقارنة  تطوره  خطوات  )يف  واملتسارع  املتطور  عصرنا 
بنتائج كارثية  تأتي  ما(  أن حصلت يف )مؤسسة  بكل تأكيد   ،
واالمتثال  االلتزام  عدم  بسبب  الكيانات  بهذه  وتدمر  تعصف 
لألنظمة واملعايري املستوجب إتباعها وأي إخفاقات أو إهمال فعال 

هلا أثارها السلبية والكارثة  واألمثلة كثرية يف واقعنا املعاش .
هلذا جمموعة العمل املالية والدولية ) FATF ( كان إلصرارها 
على تطبيق معايريها له أثره اإلجيابي وجعلت من هذا اإللزام 
شهدت  وقد  الزمن  مرور  مع  وتتوسع  مستمرة  عمل  ورشة 
ملكافحة  املتخذة  التدابري  تعزيز  إىل  هادفة  خمتلفة  فعاليات 
غسيل األموال واإلرهاب ، واليت مت تطويرها بشكل تدرجيي وها 

هي تطبق عامليا وبشكل فعال.
السادة احلاضرون األفاضل : 

أن بلدنا اليمن منذ بدء تطبيق هذا املعايري املتفق عليها دوليا 
املالية واملصرفية وقد  املؤسسات  العمل بها يف  شرعت يف تفعيل 
اليمين  املركزي  بالبنك  وممثلة  اليمنية  اجلمهورية  التزمت 
وكرست  الصلة  ذات  والتعاميم  القوانني   بكل  كامل  بشكل 
اجلهود اليت من شانها جسدت التزام احلكومة والبنك املركزي 
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عديدة  جبوانب  االهتمام  مت  وقد   ، اليمنية  واملصارف  والبنوك 
يستوجب  ما  لتنفيذ  الالزمة  واآلليات  التشريعات  ترسيخ  منها 
ألجل مواكبة هذا التوجه الدولي ، وقد اهتمت املؤسسات بعملية 
العاملة واالستعانة خبربات عربية  لكوادرها  والتأهيل  التدريب 
الفعاليات   وكذا  االجتماعات  يف  واملشاركة  واحلضور  ودولية 
مينية  خربات  وخلق  واحمللي  واإلقليمي  الدولي  املستوى  على 
قادرة يف التعامل مع تطبيق هذه املعايري والضوابط اليت جتسد 
والتزامها  أداءها  مستوى  وتقييم  املالية  املؤسسات  ألداء  الرقابة 
املعلومات  مجع  وحدة  تشكيل  بإعادة  قامت  ومؤخرا  وامتثاهلا 
السياق  ذات  ويف   ، الرقابي  الدور  تفعيل  يف  املساهمة  شانه  مما 
– الرئيسي  املركزي  اليمين  املركزي  البنك  بان  خنفيكم  ال 

الظروف  من  بالرغم  بلدنا  يف  العاملة  واملصارف  والبنوك  عدن 
اليت متر بها البالد يف العشر السنوات األخرية وما يشهد القطاع 
مل  ما  ومواجهته  صعبة  وحتديات  متغريات  من  اليمين  املصريف 
تواجهه منظومة مصرفية يف العامل إال أننا أحب أن أؤكد  لكم 
بأنه بالرغم من ذلك ظل هو القطاع الصامد بأدائه وحمافظته 
واملرتبطة  الدولية  املعايري  بكافة  والتزامه بتطبيق  على عالقته 
عالقاته  على  واحلفاظ  التزامه  وكذلك   ، الرقابية  باجلوانب 
قبل  من  اختذت  اليت  اإلجراءات  من  بالرغم  مبراسليه  الوثيقة 
بسبب  ارتفعت  اليت  املخاطر  نسبة  بسبب  اخلارجيني  املراسلني 
. وهنا ننتهز الفرصة ولكي نؤكد  البالد  األوضاع اليت متر بها 
واملصارف  بالبنوك  ممثلة  اليمين  املصريف  القطاع  بان  أيضا 
النبض  بإعادة  سعى  قد  املركزي  البنك  ومبساعدة  اليمنية 
لعالقته مع مراسليه املرتبطة مبنظومة البنوك اليمنية وحقق 
ما حققه يف خلق عالقة ولو حبال أفضل مع مراسليه يف املنطقة 
اليت  اخلارج  يف  مراسليه  من  املطبق  احلظر  ظل  يف  العربية 
بدأت بالعودة بشكل نسيب للتعامل من جديد يف اآلونة األخرية 
بزيارات  القيام  ذلك  اليمن   يف  املصرفية  املنظومة  وجسدت   ،
املصارف ومصرف والبنوك  لبلدان عربية عديدة ومنها الحتاد 
عالقات  وخلق  تنشيط  بهدف   2018 عام  يف  لبنان  يف  واملصارف 
ختدم القطاع املصريف العربي ومواجهة أي حتديات ، وقد دعينا 
باستمرار إىل تعزيز العالقات مبراسلينا يف إطار الوطن العربي 
التعامل وفقا لألعراف املصرفية واملتعارف عليها  وحتت مظلة 
، وهلذا كوننا نبحث يف هذا املنتدى موضوع التحديات فانه من 
رأينا أن أهم هذه التحديات ال تكمن فقط يف الربامج واآلليات 
نظرنا  وجهة  من  أهمها  يف  تكمن  ما  بقدر  واملتطورة  املبتكرة 

واليت أصبحت معضلة تصطدم بعالقة  الثقة  إعادة  وهو حتدي 
باجلميع  حميطة  ومتغريات  وصعوبات  أسباب  لعدة  املراسلني 
البنوك واملصارف  العالقات ما بني  ارتباك غري مسبوق يف  خلقت 

على مستوي العامل  . 
اإلخوة احلضور الكرام

أمتنى من اهلل العلي القدير أن نتجاوز هذه احملن اليت أصبنا 
بها مجيعا، وتقديرنا لكل من ساهم  يف إجناح مثل هكذا فعالية 
كرم  على  لبنان  ألهل  وشكرا  واملالي  املصريف  القطاع  ختدم 
االستضافة ورحابة االستقبال املتميز دوما وامسحوا لي أن اهدي 
ببريوت   امليناء  حادثة  يف  واستشهد  فقدناه  من  لكل  ورد  إكليل 
ونسأل اهلل الشفاء للجرحى، وحنن خنتتم كلمتنا هذه إذ نؤكد 
وبإذنه تعاىل  بأن بريوت ستظل بثغرها الباسم مبتسمة للجميع 

يف كل وقت وحني.
واجلدير بالذكر انه خالل اجللسة األوىل من فعاليات املنتدى 

املصريف  تطرقت أعمال إىل  مجله من القضايا اهلامة  منها :-
الرقابية  السلطات  متطلبات  مع  التعامل  وفرص  حتديات   -

األمريكية واملصارف املراسلة :
املفروضة  االمتثال اجلديدة  التعامل مع متطلبات  - كيفية 

من قبل السلطات الرقابية األمريكية .
الدولية اجلديدة لتعزيز  التنظيمية  القواعد  - االستفادة من 

سياسات االمتثال يف املصارف العربية .
- تعزيز التواصل والتعاون مع املصارف املراسلة الدولية .

لتعزيز  العربية  الرقابية  واجلهات  املصارف  بني  التعاون   -
وظائف االمتثال لدى املصارف العربية .

كما تطرقت  اجللسات الثانية والثالثة واخلتامية من فعاليات 
املراسلة  املصارف  العالقات مع  االمتثال وتعزيز  منتدى حتديات 
بعنوان املوازنة بني فوائد وحتديات الرقمنه وزيادة االعتماد على 
التكنولوجيا تطرق املشاركون  إىل عدد من القضايا اهلامة منهم :

املصارف  على  املخاطر  وجتنب  العقوبات  وتداعيات  تأثري   -
العربية.

- اإلضاءة على متطلبات االمتثال اجلديدة.
يف  االمتثال  لوظائف  التحتية  البنية  حتديث  ضرورة   -

املصارف العربية.
- تعزيز قنوات التواصل مع املصارف املراسلة .

- تفادي نشوء ظاهرة جتنب خماطر )De-risking( جديدة
عمليات  حملاربة  والعام  اخلاص  القطاعني  بني  التعاون  	 
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غسل األموال ومتويل اإلرهاب . 
املتعلقة مبكافحة اجلرائم  الدولية  التشريعات  إضاءة على   -

املالية 
ومتويل  األموال  غسل  مكافحة  تشريعات  تطبيق  حتديات   -

اإلرهاب 
الدولية  للتشريعات  العربية  التشريعات  موائمة  ضرورة   -

اخلاصة مبكافحة جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب .
األموال  غسل  وعمليات  االمتثال  خماطر  تزايد  أمكانية   -

.COVID -19 ومتويل اإلرهاب يف ظل جائحة
اإلضاءة على املخاطر الكامنة يف إجراءات االمتثال 	-

تفادي ثغرات االمتثال وإجراءات مكافحة عمليات غسل  	-
األموال ومتويل اإلرهاب .

ضرورة التحديث املستمر ملوارد وظائف االمتثال . 	-
التوصيات

تقديم  من  رافقها  وما  وفعالياته  املنتدى  جلسات  توالت  حيث 
حبوث وأوراق عمل وما ختللها من مداخالت ومناقشات، أفضت يف 

األخري إىل إعتماد املشاركني التوصيات التالية:
الرقابية  اهليئات  دائم مع  العربية بشكل  املصارف  تواصل  	-1
لقاءات  عرب  هلا،  التابعة  املراسلة  واملصارف  الدولية  والتنظيمية 

دورية، واعتماد منّصات خمتلفة للحوار.
ضرورة تقّيد إدارات االلتزام يف املصارف العربية مبتطلبات  	-2
املصارف املراسلة، واعتماد الشفافية التامة مع تلك املصارف والتعاون 

األهلي  للبنك  العام  املدير  سنكر،  بن  أمحد  الدكتور  أكد 
مقابلة  يف  العربية،  املصارف  احتاد  إدارة  جملس  عضو  اليمين، 
وخانقة  صعبة  بظروف  مّر  »اليمن  أن  »االقتصاد«  مع  خاصة 
سنكر  د.  وشرح  هناك.«   احلرب  نشوب  عند   2015 بعام  حتديداً 
الذي مثل املصارف اليمنية يف منتدى »حتديات االمتثال وتعزيز 
»رغم  بريوت:  يف  عقد  الذي  املراسلة«  املصارف  مع  العالقات 
اإلمكان  بقدر  حاولنا  أننا  إال  اليمن  بها  مر  اليت  الظروف  كل 
الصعاب  تذليل  اليمين  املركزي  البنك  مع  مينية  كمصارف 
عن  اخلارج  العسكري  الصراع  استمرار  لكن  األزمة،  بداية  يف 
إرادة املصارف فاقم األوضاع. فحاولنا إبقاء عمل املصارف ضمن 
املنظومة املصرفية ضمن املعقول، ولكن األمور تأزمت بعد ذلك 
وارتفع  اخلارج،  يف  مراسلينا  مع  بعالقاتنا  يتعلق  فيما  حتديداً 
إىل  وصلنا  الصراع،  مستوى  ارتفاع  بسبب  املخاطر  مستوى 
مرحلة بات فيها الكثري من مراسلينا حول العامل يتبعون خطوات 
تدرجيية منها وقف احلواالت الواردة وبعد ذلك يف خطوة ثانية 
وبعدها  االعتمادات  فتح  عدم  وثم  الصادرة،  احلوالت  وقف  مت 
فعاَل  سبب  مما  مرحلة،  آخر  هذه  فكانت  احلسابات  أغلقت 

االختناق.«
وتابع:« لكن رب ضارة نافعة، فقد كانت عالقاتنا ومراسالتنا 
معظمها مع البنوك األوروبية واألمريكية، باملقابل مراسالتنا مع 
املعضلة اليت حصلت لنا بعد  العربية تكاد ال تذكر، هذه  البنوك 
احلرب جعلتنا نفكر خبلق عالقات جديدة أكثر توسعًا يف البلدان 
العربية. كمدير عام للبنك اليمين األهلي قمنا جبوالت عديدة يف 

معها، واحلرص على التطبيق الفّعال ملعايري االمتثال الدولية.
3-	 تعميم وتعزيز ثقافة االلتزام ومكافحة اجلرمية املالية 
األعمال  خطوط  خمتلف  يف  العربية  املصارف  يف  العاملني  لدى 
واملستويات اإلدارية، بدء ا من جملس اإلدارة، وتعريفهم مبخاطر 
التعرض لقطع عالقات املصارف املراسلة، وما تسببه من خماطر 
كبرية على مسعة املصرف نفسه وعلى القطاع املصريف بأكمله.

استمرار املصارف العربية بتعزيز وتطوير وظيفة االلتزام  	-4
والتدريب  البشرية،  واملوارد  التكنولوجيا  يف  واالستثمار  لديها، 

املستّمر
نظم  وإدارة  املخاطر  وإدارة  االلتزام  إدارات  يف  للعاملني   

املعلومات، وتطوير معرفتهم حول مكافحة اجلرائم املالية.
عن  واملالية  االقتصادية  لالزمات  السلبية  التأثريات  عزل   -5
إجراءات االمتثال، وضمان االستمرار يف تلبية متطلبات االمتثال 

خصوصا يف ظل األزمات .
تفعيل التعاون العربي-العربي يف مكافحة غسل األموال  	-6
أو  املصارف  مستوى  على  سواء  املالية،  واجلرائم  اإلرهاب  ومتويل 

املصارف املركزية .
حتليلية  أدوات  حزمة  العربية  املركزية  البنوك  اعتماد  	-7
املالية املعقدة، وخصوصا  متطورة وأدوات رقابية تواكب األدوات 

العمالت الرقمية واملشّفرة وتبادل املعلومات حوهلا.
الدولية  للمعايري  العربية  للتشريعات  دائمة  مواكبة  	-8

اهلادفة ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

املناطق العربية وتركيا وفتحنا عالقات مع البنوك هناك.                                   
ملراسلة  لبنان  إىل  لنا  زيارة  أول  كانت  سنكر:«  د.  وأضاف    
البنك  حمافظ  رأسها  على  وكانت   ،2018 عام  يف  هنا  املصارف 
اليمين ووفد من املصارف اليمنية، وهي سابقة من نوعها أن يأتي 
وفداً بهذا احلجم لزيارة دولة يف آن واحد، وبالفعل هذه الزيارة 
اعتمادات  فتح  جلهة  املرجوة  بالنتائج  أتت  حينها  هلا  املخطط 
عالقات  هناك  وأصبح  الرئيسية،  السلع  لتصدير  لليمنيني 
بداية  مع  األسف  مع  ولكن  اللبنانية.  البنوك  بعض  مع  وطيدة 
األزمة اليت ضربت لبنان، تعرقلت مسألة السداد وتعطلت قدرة 
البنوك اللبنانية بالسداد إىل اخلارج بسبب الشروط اليت فرضها 

املصرف املركزي اللبناني، مما تسبب لنا اختناقات كبرية.«
األمور  أصبحت  أن  إىل  لبنان  يف  األزمة  »تفاقمت  وختم: 
االعتمادات  قيمة  تقدر  حيث  األخرية،  اآلونة  يف  مستحيلة 
دوالر،  مليون   60 بـ  حاليًا  اللبنانية  املصارف  يف  العالقة  اليمنية 
مصرف  يف  املعنيني  مع  باالجتماع  هذه  زيارتنا  خالل  وسنقوم 
إىل  التوصل  أمل  على  األزمة  هذه  ملتابعة  بريوت«  و«بنك  لبنان 

حلول قريبًا.«

د. أمحد بن سنكر لـ«االقتصاد«: 
االعتمادات اليمنية العالقة يف املصارف 

اللبنانية تقدر بـ 60  مليون دوالر
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مع  العالقات  وتعزيز  االمتثال  »فعاليات  منتدى  يف  اليوم  حنن 
املصارف املراسلة«، الذي ينظمه إحتاد املصارف العربية يف بريوت، 
مع  اليمنية  املصارف  تواجهها  اليت  التحديات  أبرز  تقيمون  كيف 

مراسليها اليوم؟
وحالة  العربي  الربيع  وأحداث  اليمن  يف  السياسي  الوضع  أّدى 
احلرب القائمة وارتفاع درجة املخاطر يف البلد، اىل زعزعة عالقات 
العديد  حظروا  الذين  اخلارجيني،  مراسليها  مع  اليمنية  املصارف 
الواردة  احلواالت  من  بداية  اليمن  مع  املصرفية  املعامالت  من 
مروًرا باحلواالت الصادرة، وبعدها توقفت عمليات فتح االعتمادات 
وخطابات الضمان وجممل التعامالت واخلدمات املصرفية املتبادلة، 
واملفتوحة  املتنوعة  احلسابات  إغالق  بضرورة  الطلب  مت  ان  اىل 
وبفرتات  مضطرد  بشكل  املخاطر  زيادة  بسبب  كمراسلني  لديهم 
نفكر  ان  الضروري  من  كان  الواقع  هذا  إزاء  متالحقة.  زمنية 
إطار  يف  املراسلني  شبكة  وتوسيع  أخرى  منافذ  إجياد  حنو  ونتجه 
ولبنان  واألردن  مصر  يف  ومنها  العربية  البنوك  وحتديداً  املنطقة 
ودول اخلليج وتركيا، واليت كانت عالقتنا معها قبل هذه األزمات 
املصريف  القطاع  يسعى  واليوم  لألسف.  معدومة  شبه  املتالحقة 
اليمين اىل إعادة النبض لعالقاته مع مراسليه يف اخلارج، وبالفعل 
بدأت املصارف األجنبية بالعودة بشكل نسيب للتعامل من جديد معنا 
بدولنا  املراسلني  العالقة مع  األخرية، مع احملافظة على  اآلونة  يف 
العربية، اليت اتسعت رقعتها وارتباطاتها ونشطت بشكل غري مسبوق 

يف السنوات األخرية. 
حجزت  لبنان،  يف  األخرية  واملالية  االقتصادية  األزمة  بعد   
املصارف اللبنانية على أرصدت العديد من املصارف اليمنية، كيف 

أثرت عليكم هذه احلادثة؟
اللبنانية  املصارف  اليمين عالقات عريقة مع  األهلي  البنك  لدى 
يف  الثمانينات  منذ  معه  نتعاون  كنا  الذي  بريوت«  »بنك  وأبرزها 
بيننا،  فيما  متبادلة  الثقة  وكانت  وغريها،  االعتمادات  فتح  موضوع 
يف  املتعاقبة  األزمات  ظهرت  أن  اىل  ممتاز  بشكل  األمور  واستمّرت 
ومصرفية  اقتصادية  اىل  سياسية  أزمات  من  تطورت  واليت  لبنان، 

باإلضافة  اليمين  األهلي  البنك  أرصدة  على  احلجز  مت  حيث  أخريًا، 
اللبنانية. ومتّثل  البنوك  اليمنية يف  املصارف  العديد من  أرصدة  اىل 
هذه االرصدة احملتجزة التزامات لسداد قيمة اعتمادات لسلع رئيسية 
مع  املشكلة  وهذه  اليمين.  املواطن  معاناة  من  ختفف  وضرورية 
املصارف اللبنانية خلقت العديد من املصاعب والتحديات أمام املصارف 
العملية  املعاجلات  عن  نبحث  زلنا  وما  اليمنية،  التجارية  واملؤسسات 
مع بنك بريوت وبتدخل من مصرف لبنان املركزي، ونتمنى ان تنتج 
هذه املعاجلات اىل االيفاء بااللتزامات من قبل »بنك بريوت« مبا خيدم 
استمرارية التعاون املصريف بني اليمن ولبنان. وهنا اذ نتوجه بالشكر 
باألمني  ممثلة  ببريوت(  العامة  )األمانة  العربية  املصارف  إحتاد  اىل 
الكثري من  العام االستاذ وسام فتوح على جهده ومساعيه يف حلحلة 
مصلحة  فيه  ملا  العربية  املصارف  بني  ما  والتنسيق  املشاكل  هذه 
اجلميع، ومواجهة التحديات اليت تعصف بالقطاع املصريف العربي يف 

ظل األزمات اليت مير بها خالل العشر السنوات األخرية. 
هذه  كل  أمام  اليوم  اليمنية  املصارف  وضع  تقيمون  كيف   

التحديات، ومدى قدرتها على االلتزام باملعايري املصرفية العاملية؟
10 سنوات،  متر املصارف اليمنية مبخاضًا عسرياً منذ أكثر من 
الصراع  بسبب  العملة،  انهيار  أبرزها  كثرية  هلزات  تعّرضت  حيث 
السياسي والعسكري الذي أثر على الوجهة االقتصادية واملصرفية 
القطاع  بقي  ذلك  كل  من  وبالرغم  للبلد،  واالستثمارية  واملالية 
املصريف صامداً اىل حّد كبري وحافظ على التزاماته جتاه اجملتمع 
املتغريات  مجيع  مواكبة  اليمنية  املصارف  حتاول  واآلن  الدولي، 
احمللية والدولية، وتطوير الربامج واألنظمة املصرفية التكنولوجية 
اآلن  توجه  وهناك   ، تقدميها  يستوجب  اليت  املصرفية  واخلدمات 
حنو التحول الرقمي يف تقديم هذه اخلدمات رغم كافة الظروف 

الصعبة.
لتكنولوجيا  العربية  املنظمة  من  اليمين  األهلي  البنك  حصل   
نظراً   ،2021  –  2020 للعام  التميز  جائزة  على  واالتصاالت،  املعلومات 
النظام  وإدخال  اهليكلة  وإعادة  احلديث  التطوير  مشروع  لتنفيذ 
هذه  تقيمون  كيف  منظومتكم،  على   )BANKS( اجلديد  املصريف 

التجربة؟
ضمن  االسرتاتيجية  البنك  خطة  بتفعيل   2010 نهاية  باشرنا 
وإدخال  البنك  هيكلة  اعادة  املتضمن  والتحديث  التطوير  مشروع 
وظروف  العربي  الربيع  بسبب  لكن   ،)BANKS( جديد  بنكي  نظام 
يف  اخرى  مرة  تفعيلها  وأعدنا  اخلطة،  بهذه  العمل  أوقفنا  احلرب 
2017، وبدأنا يف تطبيقها بعد اصرار على ذلك يف 2020/2/2. والنظام 
اجلديد )BANKS( يستوعب كافة التطورات التكنولوجية واخلدمات 
التحول  حنو  والتوجه  كبنك  رؤيتنا  إطار  يف  اجلديدة  املصرفية 
الرقمي، والذي تنشده املؤسسات املالية واملصرفية العربية والعاملية 
بهدف فرض رقابة حمكمة على اجلرائم االقتصادية اليت تطورت 

يف مقابلة مع جملة »بزنس جورنال« د. أمحد علي عمر بن سنكر 
مدير عام البنك األهلي اليمين وعضو جملس ادارة احتاد املصارف العربية :

أجرت جملة »بزنس جورنال« مقابلة صحفية مع د. أمحد 
وعضو  اليمين  األهلي  البنك  عام  مدير  سنكر،  بن  عمر  علي 
منتدى  هامش   على  العربية  املصارف  احتاد  ادارة  جملس 
املراسلة«،  املصارف  مع  العالقات  وتعزيز  االمتثال  »فعاليات 
الذي ينظمه إحتاد املصارف العربية يف بريوت وفيما يلي نص 

املقابلة :

لدى البنك األهلي اليمني عالقات عريقة مع املصارف 
اللبنانية وأبرزها »بنك بريوت« الذي كنا نتعاون معه منذ 

الثمانينات يف موضوع فتح االعتمادات وغريها
نسعى دائما اىل إجياد شراكات جديدة مع املؤسسات املالية واملصرفية 

املختلفة على املستوى احمللي واخلارجي، ويبقى شعارنا دائما (اخلربة والثقة)

»األهلي املصريف« متابعات
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مع تطور األنظمة الرقمية. وهنا نشكر املنظمة العربية لتكنولوجيا 
على  حتثنا  اليت  اجلائزة،  هذه  منحنا  على  واالتصاالت،  املعلومات 

املزيد من التقدم وتقديم أفضل اخلدمات املصرفية احلديثة.
 ما هي أبرز النتائج اليت حققها البنك األهلي اليمين يف 2020؟

املؤشرات الواقعية واحملققة ترمجتها األرباح املتحققة يف نهاية 
عام 2020 بالرغم من الظروف الصعبة واألزمات املتعاقبة حيث حققنا 
الـ 8،5 مليار ريال ميين،  يف نهاية 2020 رحبًا استثنائيًا يقدر حبوالي 
ومقارنة  تأسيسه،  منذ  البنك  تاريخ  يف  األعلى  األرباح  نسبة  وهي 
بـ 7،5 مليار ريال يف 2019، و5،5 مليار ريال يف 2018، و3،2 مليار ريال 
أرباحنا  أزمة نشوب احلرب مل تكن  أننا قبل 2015 عام  يف 2017، علمًا 

تتجاوز الـ 4 مليار ريال ميين. 
أهداف  وحتقيق  التجزئة  خدمات  لتطوير  خطتكم  هي  ما   

الشمول املالي؟
أنظمتها  تطوير  اىل  األخرية  الفرتة  يف  اليمنية  املصارف  سعت 
وبراجمها للتوسع أكثر يف خدمات التجزئة، لكن لألسف فإن حالة 

اهللع اليت عاشها املواطنون بسبب األزمات املالية واالقتصادية وانهيار 
العملة، أّدت اىل تراجع الثقة بني املصارف والعمالء الذين أصبحوا 
املتطورة واحلديثة، وهذا  املصرفية  استعمال اخلدمات  يرتددون يف 
بأزمات  متر  واليت  العربية  بلداننا  من  العديد  يف  حاليًا  نالحظه  ما 

مشابهة لوضعنا احلالي.
ما هي مشاريعكم املستقبلية؟

نسعى اليوم اىل استكمال تنفيذ وتطبيق كافة بنود خطة مشروع 
التطوير والتحديث بإعادة اهليكلة وتطبيق النظام املصريف اجلديد 
خمتلف  واستيعاب  بلدنا  يف  املنتشرة  البنك  فروع  كافة  ويشمل 
املوظفني  قدرات  وتطوير  كامل،  بشكل  الرقمية  البنكية  اخلدمات 
املوارد  قدرات  تأهيل  يف  االهتمام  خالل  من  اضافية  قيمة  وإجياد 
املصريف.  القطاع  يف  احلديثة  املتغريات  لتواكب  العاملة  البشرية 
املالية  املؤسسات  مع  جديدة  شراكات  إجياد  اىل  دائمًا  نسعى  كما 
واملصرفية املختلفة على املستوى احمللي واخلارجي، ويبقى شعارنا 

دائمًا »اخلربة والثقة«.

بريوت »األهلي املصريف« متابعات :
التقى  وفد البنك املركزي اليمين مساء يوم اخلميس املوافق 3 
يونيو 2021م يف بريوت وذلك حباكم مصرف لبنان األستاذ رياض 
سالمة بعد يوم من االجتماع بنوابه يف مبنى مصرف لبنان املركزي 

عملية  مناقشة  بهدف  ببريوت، 
لدى  احملتجزة  األرصدة  معاجلة 
عامني  منذ  بريوت  اوف  بنك 
املتتالية  األزمات  نتيجة   ، تقريبا 
اليت مير بها لبنان عامة والقطاع 

املصريف خاصة.
بضرورة  الوفد  طالب  حيث 
واإلفراج  االلتزامات  هذه  سداد 
عن األرصدة احملتجزة لكونها قد 
اللبناني  البنك  حبسابات  أودعت 
كبري  وجزء   ،  ) بريوت  )اوف 
املفتوحة  منها خيص  االعتمادات 
الغذائية  املواد  استرياد  لغرض 

األساسية املمولة من الوديعة السعودية.
اجلانب  من  املركزي  لبنان  مصرف  حباكم  اللقاء  حضر 
اليمين، سعادة السفري  اليمين عبداهلل الدعيس واألستاذ علي باعشن 
عام حسابات  القباطي مدير  ياسر  البنوك،  الرقابة على  عام  مدير 
اليمين عضو  األهلي  البنك  د. أمحد بن سنكر مدير عام  املراسلني، 
جملس إدارة احتاد املصارف العربية ، رفيق القباطي نائب الرئيس 
 ، االقتصادي  املستشار  عاطف  عبدالوهاب  بنك،  كاك  التنفيذي 

اليمنية  بالسفارة   اإلعالمي  املستشار  األشول مساعد  عبدالرمحن 
أمني عام  فتوح  د.وسام  األستاذ   باإلضافة إىل مشاركة  لبنان،  يف 

احتاد املصارف            .  
    فيما نقل اإلخوة ممثلي البنك املركزي حتيات معالي حمافظ 
البنك املركزي األستاذ امحد عبيد 
الفضلي  واملذكرة املوجهة ملعالي 
السفري  سعادة  تطرق   ، احلاكم 
املميز  بالدور  كلمته  بداية  يف 
 ، البلدين  بني  الثنائية  والعالقة 
يف  اليمنية  البنوك  ممثلي  وكذا 
يف  املصرف  حلاكم  استعراضهم 
القيام  وضرورة  ألهمية  لبنان 
على  يشرف  كمصرف  بدورهم 
بدوره  اللبناني  املصريف  القطاع 
اإليفاء  بريوت  اوف  بنك  إسناد  يف 
تشكل  األرصدة  لكون  بالتزاماته 
التزام دولي لسداد قيمة اعتمادات 
يستوجب  اليمنية  والبنوك  اخلارج  يف  البنك  أرصدة  يف  أودعت 
بني  بالعالقة  االهتمام  أطار  ويف  اخلارجية  التزاماتها  سداد  عليها 
أوضح  وقد  لبنان  مصرف  حاكم  تفهم  قد  عربيا  املراسلة  البنوك 
مع  يناقش  سوف  بأنه  اليمين  املركزي  البنك  لطلب  مساعه  بعد 
اللبناني سبل املعاجلة الكفيلة بسداد االلتزام وذلك يف اطار  البنك 
اهتمامهم بعودة القطاع املصريف اللبناني لفعاليته وتقديم اخلدمات 

لعمالئه وللحفاظ على حقوقهم .

الوفد اليمني املصريف يف لبنان يلتقي حاكم مصرف لبنان ببريوت
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صورة للقاء الوفد اليمين املصريف بنواب حاكم مصرف لبنان
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واإلتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيات  العربية  املنظمة  منحت   
اليمين جائزة  البنك األهلي  العربية  املصارف  وبالتنسيق مع احتاد 
تقديرا  بريوت  اللبنانية  العاصمة  يف   2021-2020 للعام  التمّيز 
وتكرميا لكفاءته ومتيزه يف تنفيذ مشروع التطوير والتحديث وإعادة 
BANKS الذي سوف يسهم  اهليكلة وإدخال النظام املصريف اجلديد  
يف إدخال خدمات جديدة يف إطار التوجه حنو التحول الرقمي، الذي 

تنشده املؤسسات املالية واملصرفية العربية يف الوقت الراهن.
ألقاها د.أمحد علي عمر بن سنكر، مدير عام  اليت  الكلمة  ويف 
فعاليات  يف  العربية  املصارف  احتاد  عضو  اليمين،  األهلي  البنك 
الذي  بريوت،  اللبنانية  بالعاصمة  العربية،  املصارف  احتاد  منتدى 
املصارف  مع  العالقات  وتعزيز  االمتثال  »حتديات  عنوان  محل 
العربية املراسلة«، إن اجلرائم االقتصادية تطورت مع تطور األنظمة 
الرقمية، هلذا جيب استحداث وتطوير الربامج التكنولوجية بهدف 

فرض رقابة حمكمة.
كسائر  العربية  والدول  اليمن  أن  سنكر  بن  أمحد  د.  وأكد 
االلتزام  موضوع  يف  ومتسارعة  عالية  بوترية  تعمل  العامل  دول 
العمل  بدء  منذ  واإلرهاب  األموال  غسيل  ومكافحة  واالمتثال، 
وتفعيل هذا التوجه دوليًا بهذا األمر، ومستهدفني يف ذلك، بطبيعة 
احلال، احلد من انتشار اجلرائم املالية، حيث جتلى ذلك للجميع 
بوضوح من خالل اهتمام املؤسسات واملنظمات يف العامل أمجع، مبا 
يف ذلك اجلهات التشريعية، والرقابية يف حتديد معايري وضوابط 
رقابية للعمل املالي واملصريف، ودأبت على تطبيقها وتعميمها، وقد 

أصبحت ملزمة لاللتزام واالمتثال بتنفيذها.
ولفت يف كلمته إىل أن املؤسسات املصرفية يف اليمن قد إهتمت 
خبربات  واالستعانة  العاملة  لكوادرها  والتأهيل  التدريب  بعملية 
والفعاليات  االجتماعات،  يف  واملشاركة  واحلضور  ودولية،  عربية 
على املستوى الدولي واإلقليمي واحمللي، وخلق خربات مينية قادرة 
على التعامل مع تطبيق هذه املعايري والضوابط، اليت جتسد الرقابة 
وامتثاهلا،  والتزامها  أدائها  مستوى  وتقويم  املالية  املؤسسات  ألداء 

شأنه  مما  املعلومات  مجع  وحدة  تشكيل  بإعادة  قامت  ومؤخرا 
املساهمة يف تفعيل الدور الرقابي.وتابع: »ويف ذات السياق ال خنفي 
عليكم أن البنك املركزي اليمين الرئيس بعدن والبنوك واملصارف 
العاملة يف بالدنا، وبالرغم من الظروف اليت مرت بها خالل العشر 
السنوات األخرية، وما يشهده القطاع املصريف اليمين من متغريات 
يف  مصرفية  منظومة  تواجهه  مل  ما  ومواجهته  صعبة،  وحتديات 
أنه بالرغم من ذلك، ظّل هو  العامل، إال أنين أحب أن أؤكد  لكم 
بتطبيق  والتزامه  عالقته  على  وحمافظته  بأدائه  الصامد  القطاع 

كافة املعايري الدولية واملرتبطة باجلوانب الرقابية.
وأشار مدير البنك األهلي اليمين إىل أن القطاع املصريف اليمين 
قد  املركزي،  البنك  ومبساعدة  اليمنية،  واملصارف  بالبنوك  ممثال 
مبنظومة  املرتبطة  مراسليه  مع  لعالقته  النبض  إعادة  إىل  سعى 
البنوك اليمنية، وحقق ما حققه يف خلق عالقة ولو حبال أفضل مع 
مراسليه يف املنطقة العربية، يف ظل احلظر املطبق من مراسليه يف 
اخلارج، اليت بدأت بالعودة بشكل نسيب للتعامل من جديد يف اآلونة 
األخرية، وجسدت املنظومة املصرفية يف اليمن ذلك القيام بزيارات 
يف  واملصارف  والبنوك  املصارف  احتاد  ومنها  عديدة،  عربية  لبلدان 
القطاع  ختدم  عالقات  وخلق  تنشيط  بهدف   2018 عام  يف  لبنان 
الدعوة باستمرار  العربي ومواجهة أي حتديات، وقد متت  املصريف 
إىل تعزيز العالقات باملراسلني يف إطار الوطن العربي حتت مظلة 

التعامل وفقا لألعراف املصرفية الدولية املتعارف عليها.

أقدم وأعرق وأهم البنوك التجارية العاملة يف اليمن وأكثرها خربة مالية ومصرفية

ز 2021-2020 منح البنك األهلي اليمني جائزة التميُّ
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س1/ متى  التحقيت بدائرة اإلحصاء والبحوث؟
5- كان ذلك يف ديسمرب 2000م وتوليت منصب مشرفة وحدة 

البيانات اإلحصائية.
إىل  حتويلها  قبل  بالدائرة  املناطة  اإلعمال  أهم  ماهي  س2/ 

اجلديدة  التسمية 
دائرة الرقابة املالية؟

البيانات  إعداد   -5
اإلحصائية مثل :-  

6- 1- بيانات املركز 
النشاط  ونتيجة  املالي 

الفصلي .
فصلي  ملخص   –  2
بتقارير الدوائر والفروع.

املالي  املركز  و  النشاط  حول  سنوية  الربع  البيانات  3-إعداد 
للرقابة  املركزي  اجلهاز  و  املركزي  البنك  من  لكل  للبنك  

واحملاسبة
 1- إعداد املوازنة العمومية للبنك  واملقدمة لوزارة املالية .

وكذا إعداد احلسابات اخلتامية السنوية  وغريها من املهام  اليت 
يتطلبها عمل الدائرة  ومتابعة الفروع سواء باملراسلة أو عرب اهلاتف 

ومراجعة أي أخطاء يتطلب تصحيحها  يف تلك البيانات .
وفيما يتعلق بنمط عمل الدائرة بعد أن حتول امسها 

إىل دائرة الرقابة املالية  ؟
القيام  تقريبا  أنها  معتوق  منى   / األخت  أجابت  فقد 
قسم  مهام  منها  أخرى  مهام  هلا  وأضيف  املهام  ببعض 
املصاريف العامة والذي كان يتبع دائرة الشئون اإلدارية.

أما الفرق بني العمل بالنظام اجلديد وما كان عليه 
سابقا فقد حددته األخت مديرة الدائرة مبا يلي :

أوال :-  مع التذكري بان هناك فروعا مل يدخل هلا النظام بعد 
فان متابعتها يتم بنفس الطريقة السابقة .

التعامل  يتم  النظام  هلا  ادخل  اليت  بالفروع  يتعلق  فيما   -: ثانيًا 
معها بكل سهولة واحلصول عن أي معلومات من خالل شبكة النظام 

مما   )BANKS( اجلديد 
أدى أيضا إىل التقليل من 
القرطاسية  استخدام 
على  احلصول  وسهولة 
واستخراجها  البيانات 
وسرعه  وبدقة  بيسر 
وتوفري ما تريده الدائرة 

من بيانات أو معلومات .
اشكر  األخري  ويف 

بتوصيل  اهتمامها  على  املصريف  األهلي  جملة  حترير  هيئة 
يف  والتحديث  والتطوير   BNKS بنظام  العمل  ميزة  عن  املعلومة 
واليت  املتقدمة  البنوك  بني  ووضعه  اليمين  األهلي  البنك  عمل 
احلديثة  العصرية  اخلدمات  من  كثري  بإدخال  استكماهلا  سيتم 
على  النظام  إدخال  واستكمال  إدخاهلا  يف  البنك  إدارة  تسعى  اليت 

مستوى مجيع الفروع إن شاء اهلل قريبا .

»األهلي املصريف« يلتقي مديرة دائرة الرقابة املالية:

الفروع التي ادخل هلا نظام Banks يتم التعامل معها بكل سهولة 
واحلصول عن أي معلومات من خالل شبكة النظام اجلديد

استطالع: علي منصور ماطر

النظام  ظل  يف  العامة  اإلدارة  دوائر  عمل  على  قراءنا  اطالع  سياق  يف 
البنكي اجلديد وتغيري بعض هيكلية ومسميات  تلك الدوائر كان  لنا لقاء 
كانت  واليت  معتوق،  حممد  منى   / األخت  املالية  الرقابة  دائرة  مبديرة 
النظام  إدخال  قبل  ما  إىل  عليها   يطلق  السابقة  اهليكلية  حبسب  دائرتها 
اجلديد BANKS بدائرة اإلحصاء والبحوث، وكانت مدير الدائرة يف حينه  
املدير  نائب  أن ترفع إىل وظيفة  الكوري وقبل  أروى علي سليمان  األخت 
وقد  اإلدارة   جملس  رئيس  ومستشارة  املصرفية  الدوائر  لشئون  العام 
النظام اجلديد وإعادة اهليكلة  اختذت مسماها اجلديد يف ضوء متطلبات 
عاملية   شركة  قبل  من  اهليكلة  إعادة  مشروع  تنفيذ  على  بناء  جاءت  اليت 
»ديلويت آند توش الشرق األوسط » تزامنا مع بدء خطة التطوير والتحديث 

واليت اعتمدتها إدارة البنك العليا .                       
 كان لنا لقاء مع األخت منى حممد معتوق، مدير دائرة الرقابة املالية 

وفيما يلي نص اللقاء
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البنك األهلي اليمني بعدن يواصل 

مسريته يف عملية التحديث والتطوير
يف ظل االهتمام املتعاظم واجلهود اليت 
اليمين   األهلي  البنك  إدارة  قيادة  توليها 
مبا  املصريف   العمل  وحتديث  لتطوير 
يضمن تقديم خدمات مصرفية تنافسية 
البنك يف خمتلف فروعه  وراقية لعمالء 
يتمثل  والذي  اخلارج،  مستوى  وعلى 
بتجهيز  فروع البنك األهلي اليمين بالبنى 
مدروسة  خطط  وفق  الالزمة  التحتيه  

التنفيذية إلعادة هيكلة  اإلدارة  وضعتها 
والعمل  املختلفة  وأقسامها  البنك  دوائر 
جديد  ودوائر  أقسام  استحداث  على 
يتناسب  مبا  املصريف  بالعمل  لالرتقاء 
 Banks اجلديد  البنكي  النظام  إدخال  مع 
املاضي  العام  مطلع  يف  تدشينه  مت  الذي 
يف فرباير 2020  يف كل من فرعي  امللكة 

أروى والعيدروس كمرحله أوىل .
 Banks لنظام  احلي  اإلطالق  وبعد 
اهتمام  أنصب  2020م  فرباير  يف  الناجح 
عمر  علي  د.امحد  العام  املدير  من  كل 
التطوير  مشروع  عام  سنكر)مشرف  بن 
حمسن  أ.  األفاضل   والتحديث(والنواب 
سعيد الشبحي أ. علي موسى علي  ،على 

استكمال مراحل  جتهيز بقية فروع البنك 
وإدخال  الشبكي  بالربط  اليمين  األهلي 
النظام  البنكي اجلديد Banks بالتعاون مع 
الغرض  لذلك  شكل  الذي   الفين  الفريق 
الفضلي  عبيد  امحد  هاني  م.  من  واملكون 
توىل   حيث  اليماني   امحد  وضاح  م.  و 
الكامل  اإلشراف  املذكور  الفين   الفريق 
شبكة  لربط  التحتية  البنى  جتهيز  على 
إدخال  إىل  باإلضافة  الداخلية   الكمبيوتر 
خدمة تراسل املعطيات لفروع البنك األهلي 
عرب شركة  االتصاالت وذلك وفق  خطة 
عمل وضعت بناًء على تقرير أعده مسبقًا 
الفضلي وعليه  األستاذ/ هاني امحد عبيد 
لفروع  الداخلية  الشبكة  بتجهيز  البدء  مت 
 – عدن يف كل من فروع ) عدن الصغرى 
النقيب – املعال ، مكتب رصيف ميناء املعال 
دكه ، فرع خور مكسر( وهي الفروع اليت 
العام  منذ  نت  عدن  شركة  مع  ربطها  مت 

2018م .
تدشني  بدء  منذ  بأنه  القول  نستطيع 
وحتى  2020م  فرباير  يف  البنكي  النظام 
اليوم وحنن يف منتصف العام 2021م   وبكل 
فخر واعتزاز انه قد مت االنتهاء من الربط 
النظام  وإدخال  العامة  اإلدارة  مع  الشبكي 
املوظفني  وتدريب   Banks اجلديد  البنكي 
على النظام ويتم العمل فيه حاليا  يف كل 

من فروع :
العيدروس،  فرع   ، أروى  امللكة  )فرع 
، فرع خورمكسر، فرع  الصغرى  فرع عدن 
املنطقة  ميناء  مكتب   ، املعال  فرع   ، النقيب 

احلرة ،مكتب  رصيف ميناء املعال دكه(
)فرعي حلج زجنبار(

الفرعني  هذين  أعمار  إعادة  مت  حيث   

جراء  شامل  لدمار  تعرضهم  بعد 
يف  القاعدة  ضد  احلرب  يف  تدمريهم 
كلتا املدينتني يف فرتة من الفرتات ، وقد 
عاتقها  على  للبنك  العليا  اإلدارة  أخذت 
ضرورة إعادة ترميم وافتتاح تلك الفروع 
وقد مت جتهيزهما وافتتاحهما رمسيًا من 
وحمافظ  حلج  حمافظه  حمافظ  قبل 
حمافظة أبني  يف أواخر العام 2020م  ليتم 
االنتهاء  من أعمال الربط الشبكي  لكال 
 ، يناير2020م  شهر  مطلع  منذ  الفرعني 

حلج  لفرع    Banks نظام  إدخال  مت  وقد 
للبنك  العامة  اإلدارة  مع  نظامه  وربط 
يونيو2021م  شهر  مطلع  بعدن  األهلي 
وتدشني النظام فيه رمسيًا،  والعمل جار 
 Banks حاليًا على قدم وساق إلدخال نظام
لفرع زجنبار يف القريب العاجل مبشيئة 

اهلل تعاىل .
جتهيز فرعي حي أكتوبر والشحر

العمل  ملهمة  األوىل  اليوم  منذ   
)الفريق  اليماني  وضاح  م.  واملؤكله 
نزوله  ( يف فروع حضرموت وعند  الفين 
العمل  يف  البدء  مت  أكتوبر  حي  لفرع 
موظف  علي  عبده  فؤاد   / األخ  برفقة 
مدير  مبعية  ،و  اإلدارية  الشؤون  دائرة 

تقرير:  والء وديع ثابت
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رئيس  و  السعدي  صالح  االخ/  الفرع 
حممد  االخ/  الفرع   يف  الكمبيوتر   قسم 

العمودي يف اجتاهني :
- استبدال شبكة الكمبيوتر الداخلية .

- وإدخال خدمة االتصاالت للفرع عرب 
شركة »عدن نت« .

فين  كادر  وجود  لعدم  ونظرا   
احلفريات  أعمال  يف  متخصص 
والتمديدات يف مدينة املكال يتبع شركة 
العرض  قبول  سابق  من  مت   ، نت  عدن 
الفين املقدم إلدارة البنك من قبل املؤسسة 
العامة لالتصاالت مين نت كمنفذ لتلك 
مرحلة  بدء  وعند  أنهم  إال   ، األعمال 
وضاح  املختص  املهندس  واجه   ، التنفيذ 
عرقلت  اليت  الصعوبات  بعض  اليماني 
تعطيل  و  األعمال  تلك  تنفيذ  مسرية 
يف  املهمة  لتنفيذ  املعد  الزمين  اجلدول 

فرعي ) حي أكتوبر - الشحر( .
لألخ  املختص  املهندس  رجوع  بعد  و 
املدير العام .د. / امحد  علي عمر بن سنكر 
والتحديث،  التطوير  مشرف عام مشروع 
األستاذ/   : األفاضل  األخوة  مبعية  و 
رئيس  و   ، املكال  فرع  مدير  باعباد  سعيد 
مت   ، العمودي  رياض   / الكمبيوتر  قسم 
فرج    / اللواء  إىل  موجهه  مذكرة  رفع 
حضرموت  حمافظة   حمافظ  البحسين 
لطلب تدخله لتسهيل اجناز مجيع أعمال 
البنك األهلي اليمين اليت تتعلق باملؤسسة 
والذي   ، املكال   – لإلتصاالت  العامة 
جتاوب يف حينه مشكورا  مع إدارة البنك 
تنفيذ  بسرعة  رمسي  خبطاب  ووجه 
يف  مصاحله  تعطيل  وعدم  البنك  أعمال 

احملافظة.

بتضافر  ثم  وتوفيقه  اهلل  من  حبمد  و 
و  باعباد  سعيد  األستاذ  األخوة   جهود 
مت  العمودي،  حممد  و  العمودي  رياض 
االنتهاء من تنفيذ مجيع أعمال احلفريات 
و املد و الرتكيب لكابل األلياف الضوئية ، 
إضافة إىل تشغيل نظام Banks يف فرع حي 

أكتوبر.
 جتهيز فرع الشحر 

الشحر  فرع  مدير  األخوة  يعكف  حاليا 
أ.ناصر بن محزة  ، و رئيس قسم الكمبيوتر 
/ حممد بن اسحاق ، و رئيس قسم الودائع 
أعمال  متابعة  على  باشاخمه  عادل   /
بفرع  اخلاصة  الرتكيب  و  احلفريات 
/ األستاذ  من  مباشر   بإشراف  و  الشحر 

االنتهاء من تشغيل  ويتوقع   ، باعباد  سعيد 
اإلدارة  و  الشحر  فرع  بني  االتصال  خدمة 
األيام حبول  قادم  األهلي يف  للبنك  العامة 
اهلل حبسب تقرير  األخ املهندس  املختص 
فروع  بتجهيز  واملكلف   اليماني  وضاح 

البنك بالبنى التحتية الالزمة .
جتهيز فرع سيئون 

يعترب فرع سيئون من أصعب التحديات 
بتجهيز  املختص  املهندس  واجهها   اليت 
احلفريات  أعمال  كون  ذلك  و  الفروع  
الرئيسي  الشارع  ستطال  تنفيذها  املزمع 
احمليطة  اخللفية  والشوارع   ، للمدينة 
مببنى البنك األهلي اليمين وملسافة تتجاوز 
الـ 300 مرت، مما سيتسبب يف تعطيل و إعاقة 

حركة السري لدى املواطنني 
املختص  مهندس  األخ  جلوس  بعد  و 
فرع  مدير  األستاذ  مع  التباحث  و  وضاح  
واملقاول  التميمي  كرامة  سامل  سيئون/ 
طرف  من  اإلنشائية  لألعمال  املنفذ 
آليات  شركة »عدن نت« ،تقرر زيادة عدد 
احلفر )البوكلني( ، وذلك للحفر بالتوازي 
اجناز  يف  لإلسراع   ، موقع   من  أكثر  يف 
املشروع ، واالستعانة خبدمات األخ / ماجد 
بن اسحاق مشرف قسم اإلعتمادات بالفرع 
دائرة  موظف  علي  عبده  فؤاد   / األخ  و 
الشؤون اإلدارية ، وكذا األخوة احلراسات 
على  لإلشراف   ، فايز  و  حممد  املدنية 
مواقع احلفريات املتعددة ، لضمان سالمة 

تنفيذ العمل وفق املعايري املتبعة.
و بتعاون اجلميع و باهتمام و حرص 
كرامة  سامل  األستاذ  قبل  من  مباشر 
من   االنتهاء  مت   ، الفرع  مدير  التميمي 
 ، والفنية  اإلنشائية  األعمال  مجيع 
سيئون  لفرع  نت  عدن  خدمة  وتشغيل 
العامة.  اإلدارة  مع   Banks نظام  وربط 

بنجاح.
جتهيز فرع القطن 

بعد انتهاء أعمال فرع سيئون مت النزول  
من  اإلنشائية  لألعمال  املنفذ  املقاول  مع 
إلجراء  القطن  لفرع   ،« نت  »عدن  طرف 
مت  حيث  احلفريات  مسار  لتحديد  مسح 
البدء بالعمل واالنتهاء منه يف وقت قياسي 
و بعد تلحيم كابل األلياف الضوئية من 
نت«   »بعدن  اخلاصة  الفنية  الطواقم  قبل 
حراسات  واألخوة  الفرع   مدير  وبتعاون 
الفعالة   ومساهماتهم  الفرع   يف  األمنية 
يف تسهيل أعمال املهندس املختص وضاح 
،ومت  له  مساعدتهم  وتقديم  اليماني  

تشغيل نظام Banks لفرع القطن .  
بهذا يكون البنك األهلي اليمين بعدن 
وعرب كوارده احمللية من مهندسي دائرة 
الفين  الفريق  وعرب  املعلومات  تكنولوجيا 
الذي شكل لذلك الغرض  قد قطع شوطًا 
اإلدارة  مع  الشبكي  الربط  يف  كبرياً 
 Banks البنكي  النظام  وإدخال  العامة 
رغم  قياسي  وقت  يف  فروعه   معظم  إىل 
متر  واليت  السائدة  الصعبة   الظروف  
إلدارته  الصلبة  اإلرادة  أن  إال  البالد   بها 
قدمًا  املضي  استطاعوا  موظفيه  وكفاءة 
اهلدف  حتقيق  اجل  من  جهداً  يألوا  مل  و 
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املنشود،وخالل األيام القادمة سيتم البدء 
التواهي  لفروع  التحتية  البنية   بتجهيز 
والغيظه وسقطرى باإلضافة إىل الفروع 
اليت  املزمنة  اخلطة  حبسب  الريفية 
عام  مشرف   ( العام  املدير  األخ  حددها 

مشروع التطوير والتحديث( .
 )رسالة شكر وتقدير للجنود اجملهولني(:

جمهولني  جنود  هناك  عمل  لكل 

عزيزنا الغالي عزاؤنا فيك انك عشت 
األوىل  مرتني  شريفا  وغادرتنا  شريفا 
اخللود  دار  إىل  والثانية  تقاعدك  عند 
األبدي.. من فقيدنا قرير العني يف مثواك 

األخري.
لقد كنت فقيدنا صندوقًا زاخراً بكل 
مميزات املصريف الذي ال يشق له غبار يف 
العمل  جوانب  بكل  ومعرفتك  فهمك 
اشتغل  من  لكل  معلمًا  وكنت  املصريف 

معك أو حتت مسؤوليتك .
واهم مميزاتك فقيدنا انك كنت يف 
الئم  لومة  ختشى  ال  العملية  مواقفك 
حتى وان كانوا من أصدقائك أو أقاربك 

فيما يتعلق بالعمل .
ضمن  وأنت  مرة  ذات  حدث  لقد 
والتدقيق  التفتيش  دائرة  موظفي 
يف  املقام  بك  استقر  أن  بعد  الداخلي 
من  عدد  يف  اإلشرافية  وظائفك  مسرية 

املتواصل  اجلاد  والعمل  بالعطاء  يتسمون  
حب  يتملكهم  أو  شهرة  عن  يبحثون  وال 
بصمت  يف  يعملون  مال  أو  جاه  أو  الظهور 
ومازالوا   قدموا  والشكورُّ  جزاء  يطلبون  ال 
سطرت  ومهما   . لعطائهم  يشار  أن  دون 
هلم كلمات الشكر برغم صعوبة صياغتها 
فأنها  التفيهم حقهم مقارنة مع مابـــدلوه 

ويبذلونه من جهد  .
 ونيابة عــن إدارة البنك األهلي اليمين 
ألشخاص  املساحة  هذه  خنصص  بعدن 
أنهم  ومازالوا  وجهدهم  وقتهم  من  بذلوا 
مدراء  من  اليمين  األهلي  البنك   موظفي 
احلراسات  وأفراد  أقسام  ورؤساء  و  فروع 
األمنية الذين ساهموا  مع إدارتهم  وكانوا 
الجناز  الصعاب  ختطي  يف  وسنداً   عونًا 
والرابط  التحية  البين  جتهيز  أعمال 
فروعهم  يف   Banks نظام  وإدخال  الشبكي 

الفروع كرئيس قسم أو حماسًبا هلا فقد 
على  كنت  أنك  املرات  من  مرة  يف  حدث 
رأس فريقا للتفتيش الدوري حسب برامج 
العيدروس  فرع  إىل  نزوال  نفذت  الدائرة، 
أحد  آنذاك  ومديره  الفرع  يرأس  وكان 
أقرب املقربني إليك عائليا وجئت إىل مكتبه 
وقلت له باحلرف الواحد بأن هناك جتاوزا 
يف أحد احلسابات امُلدينة يتعارض ملا ينص 
ذلك  وان  احملدد  االئتماني  السقف  عليه 
رفعه،  سيتم  الذي  التقرير  تضمنه   سوف 
أثلجت  لقد  قائال  الفرع  مدير  عليك  رد 
ولو  مبوقفك  وشرفتين  حممد  يا  صدري 
كنت مكانك وكنت مكاني سوف أفعل ما 

فعلته وقال لك )شوف ُشغلك يا حممد( .
فهل هناك موقف بعد هذا املوقف املهين 
كل  يف  معدنك  هو  هذا  والثابت،  املخلص 
األعمال واملواقف اليت مررت بها يف عملك .

لك  وننحين  فقيدنا  يا  الرمحة  لك 

البنك  ولريتقي  املنشود   اهلدف  لتحقيق 
األهلي اليمين ويكون دائما وابدأ  اخليار 
يف  املميز  البنك  وليصبح  للعمالء  األول 
شركاء  أنتم  شكراً  هلم  نقول  اليمن  
األهلــي  البنك  نهضـة  يف  حقيقيون 

اليمين.
»هكذا عرفوا كوادره اجملدون  وهكذا 

سيستمرون بعون اهلل تعاىل . 

متشرفني مبواقفك واخالصك ملهنتك .
وعلى  األبرار  رمحة  اهلل  رمحك 

ُخطاكم حنن سائرون .

   أخيك وصديقك األسيف    
 حمسن سعيد الشبحي

  نائب املدير العام
 لشئون الدوائر املصرفية

حممد صادق عبداجلبار جيزاني
 علمًا مصرفيًا بارزًا
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املتمثلة مبكافحة  البنك يف خطوتها  إدارة وقيادة  لقد حرصت 
وطأة  وتقليل  انتشارها  من  واحلد  كورونا  من  الثانية  اجلائحة 
متثلت   واليت  البنك  وعمالء  موظفي  األخص  وعلى  بالبشر  فتكها 
علي  د.أمحد  اليمين  األهلي  البنك  عام  مدير  عن  الصادر  باملنشور 
عمر بن سنكر ونائبه لشئون الدوائر املساندة األخ علي موسى علي 
وبتوجيهات من األخ رئيس جملس اإلدارة د.حممد حسني حلبوب 
من   ، البنك  وعمالء  موظفيها  على  اإلدارة  حرص  على  دلياًل  إال 
اليمين  األهلي  البنك  بها  التزم  اليت  االحرتازية  اإلجراءات  خالل 

.19-covid ملواجهة جائحة كورونا
واليت  اليمين  األهلي  البنك  الطوارئ يف  حيث مت تشكيل جلنة 
الوقائية  اإلجراءات  من  حزمة  القرار  اجتماعها  بعقد  باشرت 

. COVID-19 ملواجهة فريوس كورونا املستجد
- إجراء التدابري واالحرتازات الوقائية ملواجهة فريوس كورونا 

املستجد. 
- وضع خطة طوارئ  بالبنك ملواجهة فريوس كورونا املستجد 

ومبا يضمن استمرارية عمل البنك .
- نشر الوعي بني العاملني يف البنك مبخاطر الفريوس وطرق 
انتقاله وأساليب الوقاية منه وتزويدهم باألدلة اإلرشادية أوال بأول 

الصادرة من اجلهات الرمسية 
- تطبيق مجيع التعليمات والتدابري  واالحرتازات الوقائية الواردة 
من اجلهات املختصة وزارة الصحة اليمنية ومنظمة الصحة العاملية  

والبنك املركزي اليمين وتعليمات 
املسئولني عن استمرار األعمال يف 

البنك .
واملعقمات  املطهرات  توفري   -
واملعدات الالزمة وتوزيع الكمامات 

والقفازات على العاملني .
ولواصق  تعليمات  إصدار   -
الوقوف  أماكن  للعمالء  حتدد 
بني  التباعد-    - مسافة  وحتديد 
بالصاالت  اآلخر  والعميل  العميل 

املوظفني  الزام  مع  األقل  على  مرت   ملسافة   املوظفني  وكذلك 
والعمالء بذلك. 

اإلرشادية  اللواصق  وضع  مت   -
والتحذيرية على األبواب لالسرتشاد بها . 

- قيام الفروع بالتعقيم املستمر للنقدية 
فرتة  مرور  بعد  اال  منها  الصرف  وعـدم 

مناسبة. 
- قيام الفروع مبراعاة استخدام النقدية 

وفقا  لقاعدة الوارد أوال صادر أوال. 
واملطهرات  املعدات  بتوفري  الفروع  قيام   -

الالزمة للعمالء .
- ختصيص  رقم  موحد وبريد الكرتوني 

الفروع  يف  مشتبهة  حاالت  أي  عن  إبالغ  أو  إفصاح  أي  الستقبال 

واإلدارة. 
الطوارئ,  عمليات  فريق  مثل  العمل  فرق  من  عدد  تشكيل   -
التقين  ،الفريق  والسالمة  األمن  األعمال،فريق  استمرارية  فريق 
 . األموال  ونقل  السيولة  فريق   ،
وتقوم اللجنة بإدارة األزمة حسب 
لتطور  احملتملة  السيناريوهات 

الوباء. 
العاملني  مجيع  دوام  حصر   -
ويستثنى من العاملني كبار السن 
وذوي اإلمراض املزمنة واملوظفات 
والعاملني  واملرضعات  احلوامل 
عمليات  بإجراء  قاموا  الذين 
منحهم  يتم  حرجة  جراحية 

إجازات مدفوعة األجر.
بالبصمة  التحضري  عمل  تعطيل   -

ويستعاض بدال عنها حبوافظ الدوام .
التعقيم  وسائل  كافة  استخدام   -
النظافة  أعمال  وتكثيف  والوقاية  والنظافة 
من  للمبنى   الدوام  وأثناء  وبعد  قبل  والرش 

الداخل واخلارج. 
- إلزام املوظفني و العمالء بلبس الكمامات 

أثناء دخوهلم للفرع. 
بإصابة  الشك  حتى  أو  ظهور  حالة  يف   -
بإجراء  مباشرة  إلزامه  يتم  املوظفني  أحد 
وعدم  باملنزل  بالبقاء  إلزامه  و  الفحوصات 

االختالط ببقية املوظفني حلني ظهور نتائج الفحص.

التدابري األساسية  التي التزم بها 
البنك األهلي اليمني ملواجهة 

COVID -19 والوقاية من فريوس كورونا
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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 .

1-  عمار حممد أمحد محران
2 -  منري عمر عبدالرمحن عبداجلبار

3-  مالك خالد حممد عقالن
4-  عبده علي راجح صاحل

5-  حممود سعيد حممود علي
6-  ميسر سهيل علي عمر أغربي

7-  أمحد فؤاد امحد عمر
8-  عادل امحد عبداهلل ناصر

9-  نورة قاسم ثابت علي
10-  عبداهلل علي خالد سيف

11-  ماهر سيف عبده مشسان
12-  عبداهلل منصور صاحل أمحد

13-  عادل حمسن عبداهلل العبادي
14-  حممد سعيد حممود علي
15-  رأفت رشاد أمحد حممد 
16-  عمر سامل عمر بن سنكر
17-  وهيب أمحد مكي عبداهلل

18-  حياة عبداهلل عبدالواحد
19-  أسامة نور األمني حممد امحد

20-  رضوان ثاني امحد محود
21-  أمحد حممد سامل محود

22-  صفية صاحل حممد احلجاج

مصريف أول دائرة الشؤون االدارية
مصريف أول فرع خورمكسر

مصريف ثاني فرع املكال
مصريف أول فرع عدن الصغرى

مصريف ثاني فرع خورمكسر
مصريف ثالث فرع العيدروس
مصريف ثاني فرع العيدروس

عامل ثاني دائرة الشؤون االدارية
عامل ثالث فرع اإلقراض الشعيب

عامل ثالث فرع تعز
إداري أول فرع املعال

عامل أول  فرع النقيب 
عامل ثاني دائرة املوارد البشرية

حريف أول دائرة الشؤون االدارية
إداري أول دائرة الشؤون االدارية

إداري ثالث فرع املكال
عامل ثاني مبكتب نائب املدير العام لشؤن الدوائر املصرفية

عامل ثاني مبكتب رئيس جملس اإلدارة
إداري ثاني دائرة االئتمان املصريف

حارس أول فرع سقطرى
حارس أول فرع سقطرى

عامل رابع فرع الضالع

بكل احلب والبهجة نزف أزكى التهاني وأطيب األماني ملن عملوا وبرزوا وجنوا وحصدوا ما بذلوا وهم:
لكل جمتهد نصيب
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البنك  هو  ها  نصيب  جمتهد  لكل  حقا   
جائزة  جديدة،  جائزة  حيصد  اليمين  األهلي 
وإدخال  اهليكلة  إعادة  يف   2020-2021 التميز 
BANKS، الذي تسلمه  النظام املصريف اجلديد 
د. أمحد علي عمر بن سنكر، مدير عام البنك 
األهلي اليمين، عضو احتاد املصارف العربية. 

يتألأل  اليمين امسه  األهلي  البنك  هذا هو 
يف مساء بريوت، يف وقائع اختتام املنتدى، ويف 
على  العربية  للبنوك  اجلوائز  توزيع  حفل 
األهلي  البنك  اختيار  مت  بلد،  كل  مستوى 
مرأى  أمام  اجلائزة  هذه  ومنحه  اليمين، 

ومسمع البلدان العربية والعامل أمجع.
فقد  األهلي،  البنك  على  بغريب  ليس 
يف  لتميزه  الدولية؛  اجلوائز  من  عددا  حصد 

تقديم خدماته طيلة 50 عاما.
وخربته  اليمين  األهلي  البنك  عراقة 

اخلارجية  البنوك  أمام  له  مكان  حجز  من  مكنته  الطويلة 
ثقة  نال  وقد  املصريف،  العمل  يف  طويل  باع  له  بنك  فهو  الكبرية؛ 

أيضا  ونال  جدارة،  بكل  اخلارجية  البنوك 
صغار  إىل  املودعني  كبار  من  عمالئه  ثقة 
املودعني ومؤسسات الدولة. هذا إن دل على 
البنك  وقوة  متانة  على  يدل  فإمنا  شيء 

األهلي اليمين وخربته يف العمل املصريف. 
افرحي يا عدن، فالبنك األهلي اليمين شّرفك ورفع رأسك  يف 
احملافل العربية والدولية، فأنت من احتضنته منذ الوهلة األوىل 
حتى  عاما،   52 قرابة  أي  املاضي،  القرن  من  الستينات  أواخر  يف 
جبل  يضاهي  عدن،  مدينة  رموز  من  رمزا  األهلي  البنك  أصبح 

مشسان وقلعة صرية والصهاريج ومنارتها التارخيية.
نظام  وإدخال  والتحديث  التطوير  وبعد 
اليمين  األهلي  البنك  يشهد  سوف   ،BANKS
الرقمي  التوجه  خالل  من  نوعية  نقلة 

وإدخال خدمات جديدة.
شكر وتقدير

يف األخري، نقول شكرا للرعيل األول، ومن 
جاؤوا من بعدهم حتى يومنا هذا، من الذين 
ال  وأيضا  عملهم،  يف  وتفانوا  واخلصوا  عملوا 
ننسى الدور الكبري الذي لعبه أعضاء الفريق 
وهم  والتحديث،  التطوير  ملشروع  األساسي 
األستاذان زياد باسنيد، مدير املشروع، وعدنان 
واألعضاء  املشروع،  مدير  نائب  فرحان، 
الفضلي،  وهاني  علي،  موسى  علي  األساتذة 
وعمر الشيبة، ومروان الكردمي، وكل هؤالء 
بقيادة مشرف عام املشروع د. أمحد علي عمر 
الصعوبات  كافة  هلم  دلل  الذي  سنكر،  بن 
البنك  التطوير والتحديث من أجل أن يظل اسم  إلجناح مشروع 

األهلي اليمين شاخما يف السماء.

البنك األهلي اليمني يتألأل يف مساء بريوت

وليد حممد سيف
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أوال / مفهوم ظاهرة غسل األموال:
األموال  ضخ  مبقتضاها  يتم  عملية  هي  األموال  غسل  ظاهرة 
املخدرات  وتهريب  جتارة  مثل  املشروعة  غري  األنشطة  عن  املتحصلة 
والسرقة والفساد واالجتار بالرقيق والبغاء اخل  إىل داخل النظام املالي 
التعرف على املصادر األصلية هلذه األموال  حبيث يصبح من الصعب 
ومن ثم تبدو وكأنها تولدت من مصادر مشروعة  ويتم دجمها ضمن 

االنشطة التجارية حتى ميكن االستفادة منها مرة أخرى .
ثانيا / تعريف غسل األموال :

عرفت نص املادة )3( من القانون رقم )1( لعام 2010م بشان مكافحة 
غسل األموال » غسل األموال » بأنها كل عمل ينطوي على اكتساب 
أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إيداعها أو استبداهلا أو استثمارها 
أو حتويلها بقصد إخفاء املصدر احلقيقي لتلك األموال املتحصلة عن 
اجلرائم ونفس املادة حددت اجلرائم ومت تعديل القانون برقم )17( لعام 
وبعض  القتل  جرمية  وأضافت  اجلرائم  فصلت   )3( رقم  وهده  2013م 

اجلرائم األخرى.
ثالثا / جرائم غسل األموال :

األموال  غسل  بان  2017م  لعام   )1( رقم  القانون  من   )3( املادة  نصت 
جرمية يعاقب عليها القانون ويعد مرتكبا جلرمية غسل األموال كل 

من قام أو اشرتك أو ساعد أو حرض أو تسرت على ارتكاب :-
أ( أي من اجلرائم الواقعة على كافة األموال الناجتة عن ارتكاب 

اجلرائم التالية :
1( اجلرائم املنصوص عليها يف قانون مكافحة االختطاف والتقطع .

بوسائل  عليها  االستيالء  أو  العامة  األموال  اختالس  أو  السرقة   )2
احتيالية أو الرشوة وخيانة األمانة .

3( تزوير وتزييف األختام الرمسية والعمالت واإلسناد العامة .
اجلرائم  قانون  يف  عليها  معاقب  خاصة  أموال  على  االستيالء   )4

والعقوبات .
5( التهريب اجلمركي.

6( االسترياد واالجتار غري املشروع لألسلحة .
7( زراعة املخدرات أو تصنيفها أو االجتار بها وكذا صناعة اخلمور 

أو االجتار بها وغريها من األنشطة احملرمة شرعا .
ب( أي فعل من األفعال التالية والنامجة عن أي من اجلرائم الواردة 

يف الفقرة ) أ (.
تربير  إعطاء  أو  املشروعة  غري  لألموال  احلقيقي  املصدر  إخفاء   )1

كاذب عن هذا املصدر .
2( حتويل األموال أو استبداهلا مع العلم أنها غري مشروعة لغرض 
إخفاء أو متويه مصدرها أو مساعدة شخص على اإلفالت من العقاب 

أو املسئولية .
3( متلك األموال غري املشروعة أو حيازتها أو استخدامها أو توظيفها 

لشراء أموال منقولة أو غري منقولة .
رابعا / التزامات املؤسسات املالية :

يف  املالية  املؤسسات  وتعديالت  2010م  لعام   )1( رقم  القانون  ألزم 
اجلمهورية اليمنية التقيد بإجراءات مكافحة األموال , والذي مبقتضاه 
أن قام البنك املركزي اليمين بإنشاء وحدة متخصصة جبمع املعلومات 
 )48( رقم  املركزي  البنك  حمافظ  بقرار  األموال  غسل  عمليات  عن 
لسنة 2003م كوحدة من وحدات قطاع الرقابة على البنوك كما اصدر 
البنك املركزي اليمين التعليمات إىل كافة البنوك باملنشور رقم )4( 
املعلومات  بإنشاء وحدات مجع  البنوك  ألزم مبوجبه مجيع  2003م  لعام 

وختتص  التنظيمية  هياكلها  ضمن  األموال  غسل  عمليات  عن 
وتعيني  املشبوهة  واألموال  والعمليات  للمعامالت  والرصد  بالتحري 
خمتصني فيها ملمارسة مهام الوحدة وإعداد دليل عمل مكتوب لتنفيذ 
مهامها وإقراره من قبل إدارتها العليا مبساعدة وحدة مجع املعلومات 
يف البنك املركزي ومبوجب هذا املنشور صدر من األخ رئيس جملس 
إدارة البنك األهلي اليمين القرار اإلداري رقم )24( لعام 2007م واملعدل 
التحقق من عمليات غسل  بإنشاء وحدة  )103( لعام 2007م  بالقرار رقم 

األموال يف البنك األهلي اليمين .
اليمين  األهلي  البنك  ومنها  املالية  املؤسسات  التزامات  أهم  ومن 

تكمن يف األتي :
موافاة  و  عميلك  اعرف  قاعدة  بتطبيق  الكفيلة  النظم  وضع   )1
البنك  لدى  املعلومات  مجع  ووحدة  املختصة  الرقابية  السلطات 

املركزي بتلك النظم .
القواعد واإلجراءات ومعايري االشتباه بصفة  2( مراجعة وحتديث 

دورية.
3( عدم فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع جمهولة 

أو بأمساء صورية أو وهمية.
4( تعيني املسئول عن مكافحة غسل األموال وحتديد اختصاصاته 
اليت  فيها  املشتبه  أو  العادية  املعلومات غري  تلقي  تلك  أن تتضمن  على 
تتيحها أنظمة املؤسسات املالية الداخلية واليت ترد إليه من العاملني أو 

من أي جهة أخرى.
5( تهيئة الظروف واإلمكانات الالزمة مبا ميكن املسئول من مباشرة 
اختصاصاته يف استقاللية وما يكفل احلفاظ على سرية املعلومات اليت 

ترد إليه وسالمة اإلجراءات اليت يقوم بها.
6( إمساك سجالت ومستندات قيد العمليات املالية تتضمن بيانات 

كاملة عن العمالء .
7( االحتفاظ بالسجالت والبيانات ملدة )5( أعوام على األقل .

8( حتديث البيانات بصفة دورية .
9( وضع السجالت حتت تصرف اجلهات املختصة.

10( وضع اخلطط والربامج التدريبية والتأهيلية للعاملني يف جمال 
مكافحة غسل األموال بالتنسيق بينها وبني وحدة مجع املعلومات لدى 

البنك املركزي .
األموال  غسل  جبرمية  العاملني  قبل  من  واليقظة  احلرص   )11
وخاصة وان بنوك ومؤسسات مالية عريقة قد أفلست أو انهارت بسبب 
دخوهلا يف عمليات غسل األموال مما أدى إىل زعزعة األمن الوظيفي 

هلم .
املالية ما  املؤسسات   ويف هذا االجتاه فمن األهمية مبكان أن توىل 

يلي :
على  حفاظا  املشبوهة  املصرفية  العمليات  مجيع  عن  االبتعاد   )1

االقتصاد الوطين 
خبصوص  العاملية  األحداث  جمريات  على  املوظفني  اطالع   )2
تدريبية  بدورات  باستمرار  وإحلاقهم  األموال  غسل  عمليات  مكافحة 

متخصصة للوقاية من عمليات غسل األموال.
اليمن  يف  العاملة  البنوك  بني  مشرتك  معلومات  نظم  إجياد   )3
حمليا  املشبوهة  األموال  حتركات  تتبع  بغرض  املركزي  والبنك 

ودوليا .
ملعرفة  احلساب  فتح  الستمرار  احلسابات  فتح  أولويات  جتديد   )4
الوثائق  كافة  واخذ  الزمن  مرور  مع  والعمالء  الزبائن  نشاط  تغري 
حسابات  انتقاء  لعملية  هنا  احلرص  جيب  حيث  واملؤيدة  اجلديدة 
الزبائن الذين سيجدد هلم أولويات الفتح , إذ أن املوضوع هنا ال ميكن يف 
كرب احلسابات اليت ستجدد أولوياتها وإمنا يف اختيار احلسابات اليت 
يتوجب جتديدها ويتطلب األمر هنا معايري معينة ومدربة لتصنيف 
إيداعات  فيها  اليت  احلسابات   : مبعيار  االخد  مثل   ( احلسابات  تلك 

وسحوبات كبرية (.
األمر  فيتطلب  حاليا  بتوسع  احلاسوب  أجهزة  الستخدام  نظرا   )5
استخراج تقرير بالعمليات غري العادية والذي يقوم املسئول بتحليل تلك 

العمليات للتأكد من خلوها ألي شبهة متعلقة بعمليات غسل األموال.

 بعض املفاهيم
 املتعلقة بعمليات

غسل األموال
متابعة/ حممد عبدالقوي الصائغ

مشرف بوحدة االمتثال  
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البنك  إدارة وقيادة  إن ما قامت به 
كرمية  التفاتة  من  اليمين  األهلي 
تنم عن موقف أدبي وأخالقي ال يقدر 
بثمن جتاه رعيل أعطوا وما خبلوا بل 
أنهم من قام البنك األهلي اليمين على 
وإخالصهم  وخرباتهم  كفاءاتهم 
فمنهم  وتطوره  نشوءه  رحلة  خالل 
ينتظر  من  ومنهم  حنبه  قضى  من 
اختل  الذي  املعيشي  الوضع  يكابد 

ملسة وفاء من قيادة البنك األهلي 
اليمني للرعيل األول من منتسبيه

بكل احلب  وأطيب األمنيات  
نزف أمجل التهاني

 للزمالء والزميالت األعزاء

األخ/ معني مهدي حسني الفضلي
رئيس قسم  تكنولوجية املعلومات بدائرة التفتيش 

واملراجعة الداخلية    
مبناسبة زفافه امليمون 

على ربه الصون والعفاف ابنة املهندس أمني 
سعيد بن دهري 

تهانينا وألف مربوك

األخ/أياد عبداجلبار شطارة
مبناسبة ارتزاقه مبولودة أمساها ) النا (

والتهنئة موصولة إىل األخت أسوان الطيب ، 
مديرة فرع أروى

تهانينا وألف مربوك 

األخ/ واعد نور الدين عبده / مشرف االعتمادات 
والضمانات اخلارجية

مبناسبة ارتزاقه مبولودة أمساها ) ليال (
تهانينا وألف مربوك

 األخ/ ماجد بن اسحاق/ مشرف قسم االعتمادات 
بفرع سئيون

مبناسبة ارتزاقه مبولود أمساه ) فهد (
تهانينا وألف مربوك

توازنه بشكل مريع .
هذه  اختذته  الذي  القرار  إن 
شجاعة  خطوة  مبثابة  كان  القيادة 
قل  مبكافأة  متثلت   . عليها  أقدمت 
نظريها وذلك مبنح كل متقاعد من 
مبنحة  بعدهم  وممن  األول  الرعيل 
رمضانية ثابتة حبسب قرار جملس 

اإلدارة الصادر بهذا اخلصوص .
وكذا ضف إىل ذلك القرار مبنح 

 يتقدم كافة  موظفي وموظفات 
البنك األهلي اليمين

بأمسى آيات التهاني والتربيكات مبناسبة قرارا 
بتعيني األخ

هاني باقعر 

مديرا لدائرة تكنولوجيا املعلومات
متمنني لكم كل التوفيق والنجاح

 يف مهامهم العملية

مربوك الثقة

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 .

لطلب  مؤيدة  طبية  وتقارير  لوثائق 
العالجات .

وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل 
وقيادته  البنك  إدارة  تقدير  على 
واحرتامها للرعيل األول من موظفي 

البنك ..فجزاكم اهلل خري.
	          علي منصور 	

                                        رئيس التحرير

صحية  مساعدة 
لكل  واحدة  وملرة 
وكان  متقاعد  
ومل  تقاعد  قد 
مساعدة  مينح 
لغرض  صحية 
أو  داخلًيا  العالج 
ويكون  خارجًيا، 
استناداً  ذلك 
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بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره وببالغ احلزن واألسى
ينعي 

رئيس جملس اإلدارة  ونائب رئيس جملس اإلدارة
 واملدير العام للبنك األهلي اليمين

وكافة موظفي

املوظف العزيز املغفور له بإذن اهلل تعاىل 
علوي صاحل حمسن

كادر يف دائرة التدقيق الداخلي
* املرحوم حممد صادق جيزاني كادر يف دائرة التدقيق الداخلي

* املرحومة بشرى عبدربه صاحل عبيد عتش موظفة يف فرع امللكة أرى
* املرحوم امحد عبدالواسع موظف الشؤون اإلدارية

سائلني املوىل عزوجل أن يتغمدهم بواسع رمحته وغفرانه
وأن يلهم أهلهم وذويهم الصرب والسلوان

إنا هلل وإنا إليه راجعون

نـعــي

نتقدم خبالص العزاء واملؤاساة لألخوة واألخوات :
* األخ/ رضوان حممد امام الدين - مدير دائرة الشؤون اإلدارية

بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل )عمه الفاضل (
توفيق حممد امام

* األخ/ شامل مجيل كركنده -
 مدير دائرة) مكتب نائب املدير العام لشؤون الدوائر املساندة(

بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل 
)والده الفاضل مجيل كركنده(

والتعاز موصولة لوالدته العزيزة سامية حزام 
* املهندس/ علي امحد خينه  - رئيس قسم املباني واللوازم

بوفاة املغفور له  بإذن اهلل تعاىل  )والده الفاضل( 
الدكتور/ امحد خينه/ مدير مستشفى عدن العام سابقًا
* املهندس/ زياد عائض باسنيد- مدير مشروع امليكنة 

بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل )شقيقه الفاضل(
د/ كثريعائض باسنيد

* األخ/ صاعد جماهد عبد القادر احلضرمي – مدير فرع 
احلديدة سابقا

بوفاة املغفور هلما بإذن اهلل تعاىل )شقيقه وشقيقته ( 
* األخت / سلوى سعيد مبارك / رئيس قسم االعتمادات والضمانات

بوفاة املغفور هلا بإذن اهلل تعاىل )والدتها الفاضلة(
* االخوين/ هشام  و ياسر قيصر  

بوفاة املغفور هلا بإذن اهلل تعاىل )عمتهم(
* األخت/ رشا وديع  – فرع اإلقراض الشعيب

بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل )خاهلا(
* األخت/ أمرية فيزان -  فرع سقطرى

بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل )والدها الفاضل( 
* األخ/حممد سامل – رئيس قسم النقد بفرع النقيب

بوفاة املغفور له  بإذن اهلل تعاىل  )والده الفاضل( 
* األخت /يسرا شفيق حسن داوود – 

رئيس قسم القطع واألسواق املالية
* املهندس/ عماد عبداحلبيب عبدالستار – 

مشرف مصريف بدائرة االئتمان
بوفاة املغفور هلا بإذن اهلل تعاىل )خالتهم الفاضلة(
سائلني املوىل عزوجل أن يتغمدهم بواسع رمحته

وأن يلهم أهلهم وذويهم الصرب والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون

املعزون/ مجيع موظفي وموظفات البنك األهلي اليمين
عنهم/

رئيس جملس إدارة البنك األهلي اليمين
و

املدير العام للبنك األهلي اليمين

البقاء هلل

األهلي املصريف )أبريل/يونيو 2021( 24
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أساسي  مطلب  يعد  وملاذا  االمتثال  مفهوم  معرفة  أوال  جيب   
جناح  يف  اهلامة  العوامل  واحد  املصريف  العمل  يف  السليمة  لإلدارة 

البنوك على النحو التالي :-
جبميع  البنك  التزام  من  التأكد  بأنها  االمتثال  وظيفة  تعرف   
القوانني والتعليمات واملواثيق األخالقية واملهنية ذات العالقة بالبنك 
وتقدم  وتقيم  حتدد  مستقلة  وظيفة  بأنها  بازل  جلنة  وتعرفها   ،
النصح واملشورة وتراقب وتعد التقارير حول خماطر عدم االلتزام يف 
البنك املتعلقة بتعرضه لعقوبات قانونية  أو إدارية  أو خسائر مسعه 
نتيجة إلخفاقها يف االلتزام بالقوانني والضوابط الرقابية أو معايري 

السلوك واملمارسة املهنية السليمة .
عرف  املركزي  البنك  من  الصادر  البنوك  حوكمة  دليل  أما   
الداخلية  سياسته  وانسجام  البنك  امتثال  من  التأكد  بأنه  االمتثال 
السلوك  وقواعد  واملعايري  والتعليمات  واألنظمة  القوانني  كافة  مع 
احمللية  الرقابية  اجلهات  من  الصادرة  السليمة  البنكية  واملمارسات 
وترفع  وتراقب  واإلرشاد  النصح  وتقدم  وتقيم  حتدد  اليت  والدولية 

التقارير إىل جملس  اإلدارة حول االمتثال بالبنك .
من  التأكد  على  تعمل  مستقلة  وظيفة  بأنها  يتضح  سبق  مما   

وسائل االتصال وثورة املعلومات الذى صاحب 
عقد  وانتشار  العاملية  التجارة  يف  املتزايد  النشاط 
واستحداث  اإلنرتنت  شبكة  خالل  من  الصفقات 
املؤسسات  بني  التحويالت  إلجراء  جديدة  وسائل 

ومنها  التطور  هذا  تواكب  جديدة  مصرفية  خدمات  ظهور  اىل  املالية 
عالمة  البنوك  عمل  يف  الفنية  الوظائف  متثل  حيث  اخلزينة  عمليات 
فارقه بني استمرارها يف أداء املهام التقليدية للنشاط املصريف واالنطالق 
، وتعد وظيفة اخلزينة أحد هذه الوظائف  حنو اللحاق بركب التطور 
وإدارة  املالية  املراكز  موازنة  يف  به  تقوم  الذى  الدور  حيث  من  الفنية 
ادارة اخلزينة يف دراسة خماطر  البنك كما يتمثل عمل  كافة أصول 
السوق مما يستلزم استخدام األدوات املصرفية الالزمة للتعامل مع هذه 

املخاطر واستغالل حسن إدارتها يف جنى األرباح.
وبطبيعة احلال فان البنك الناجح هو الذى يستطيع تنويع نشاطه 
وحتقيق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة له يف السوق ، والذى 
يهتم بعمليات اخلزينة ومراقبة خماطر السوق مما جيعل قدرة البنك 
السوق  ، وتهتم دراسة خماطر  السليمة  القرارات  مرتفعة على اختاذ 
وعلى  البنكية  السيولة  مستوى  على  املؤثرة  العوامل  بدراسة  بالبنك 
قيمة عمليات مبادلة العمالت وعقود الصرف اآلجلة والعائد املستحق 

على إمجالي األصول وااللتزامات بامليزانية .
ومتثل أهداف دور اخلزينة يف حتقيق ما يلي :-

والعمالت  احمللية  بالعملة  البنك  حسابات  يف  النقدية  السيولة  توفري   -
األجنبية ملواجهة مدفوعاته عن العمليات املصرفية اجلارية وحتديد الفائض 

من السيولة واستثماره يف ضوء األسعار املتاحة وبأقل تكلفة ممكنة .
- حتقيق أعلى عائد استثماري آمن .

القوانني  ملتطلبات  اليومية  املصرفية  عملياته  يف  البنك  التزام  مدى 
جلنة  ومتطلبات  احملاسبية  واملعايري  الداخلية  والتعليمات  واللوائح 
بازل وقانون البنوك والبنك املركزي والشركات التجارية وقانون 
الصادرة  والتعليمات  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسيل  مكافحة 
االمتثال   لعلميات  احملددة  واملعيارية  القانونية  والنسب  مبوجبها  
من  التأكد  لغرض  وغريها.  القانوني  واالحتياطي  واالستثمار 
صحة اإلجراءات وجتنب كل ما من شأنه تعريض البنك للمخاطر 

املختلفة وذلك بالتعاون مع إدارات البنك األخرى.
يف  اهلامة  العوامل  احد  يعترب  االمتثال  بأن  لنا  يتضح  وأيضا   
مسعتها  على  احملافظة  يف  أساسيًا  دوراً  تلعب  كونها  البنوك   جناح 
ومصداقيتها وترفع من مستوى األعمال وختفض تكاليف التشغيل 
وتدرء املخاطر وتوفر احلماية من العقوبات القانونية والتعويضات 
املالية وأيضا توفر احلماية لصاحل املساهمني وذلك من خالل قيامها 

مبايلي :-
خماطر  خاص  بشكل  البنوك  تواجهها  اليت  املخاطر  درء  	-1

عدم االلتزام واملخاطر القانونية وخماطر السمعة .
إرساء مبدأ نهج اإلدارة السليمة يف البنوك . 	-2

إجياد عالقة عمل وشراكة حسنه مع اجلهات الرقابية . 	-3
احملافظة على القيم واملمارسات املهنية يف العمل املصريف.  	-4

القدرة  يرفع  مبا  بها  تلتزم  اليت  البنوك  تصنيف  رفع  	-5
التنافسية وزيادة األرباح وتدني مستوى اخلسائر .

إجياد اآلليات واألطر اليت تكفل مواجهات اجلرائم وبشكل  	-6
خاص عمليات غسيل األموال ومتويل اإلرهاب .

املساعدة يف إجياد القدوة احلسنة وإشاعة الشفافية ومنع  	-7
تضارب املصاحل .

املصدر : جمموعة دورات تدربيبة سابقة شاركنا فيها

  Dealing Room الدولية:  املعامالت  إدارة اخلزينة بغرفة  * وترتبط 
ويتمثل أهم أعماهلا فيما يلى :-

- حتديد أسعار بيع وشراء العمالت املختلفة .
على  واملدين  العمالء  ودائع  على  الدائن  العائد  أسعار  حتديد   -
فروع  وإبالغ  األجنبية  والعمالت  احمللية  بالعملة  العمالء  تسهيالت 

وإدارات البنك املعنية بها .
-  بيع وشراء العمالت فوري )Spot ( أو آجل )Forward( مع فروع البنك 
واملراسلني والبنوك ملواجهة طلبات العمالء وإعداد احلوافظ اخلاصة بها

-  استثمار فائض سيولة البنك أو تدبري العجز يف السيولة بالعملة 
احمللية والعمالت األجنبية عن طريق ربط ودائع مع البنوك واملراسلني 

الستثمار الفائض أو االقرتاض منها لتدبري العجز .
- إنشاء وجتديد ودائع البنك لدى البنوك .

- بيع وشراء أذون وسندات اخلزانة يف السوق األولية أو الثانوية .
 Foreign Exchange للعمالت Swaps أجراء عمليات املبادالت املختلفة -

 Interest Rate Swaps أو للفوائد Swaps
- مراقبة حسابات املراسلني .

- تضع إدارة اخلزينة نظاما مرنا ملتابعة مراكز العمالت وتصفيتها 
بالطريقة اليت تضمن للبنك عدم الدخول يف خماطر تقلبات األسعار .
Back Office قسم تنفيذ ومراجعة أعمال غرفة املعامالت الدولية -

ويقوم هذا القسم مبراجعة وتنفيذ العمليات التالية :-
- ودائع البنك لدى البنوك وودائع البنوك لدى البنك .

- إعداد بيان مركز البنك لدى البنوك ومركز البنوك لدى البنك.
كل  إثبات  من  للتحقق  يوميا  الرويرتز   )Reuters( مراجعة   -
تنفيذها  وصحة  الدولية  املعامالت  غرفة  خالل  من  املنفذة  املعامالت 

ومطابقتها مع صورة احلوافظ املعدة لكل عملية.
- تنفيذ عمليات التحويالت من واىل املراسلني اليت تتم عن طريق 

إدارة اخلزينة .
- حتديد األرصدة القابلة لالستثمار حبسابات البنك لدى املراسلني 

والبنوك.

االمتثال مطلب أساسي لإلدارة 
السليمة يف العمل املصريف واحد 
العوامل اهلامة يف جناح البنوك

أهداف ودور اخلزينة املصرفية

بقلم/بشري علي مصلح القفاز
ضابط االرتباط  / بفرع امللكة أروى

إعداد :عباس الصائغ
رئيس قسم التدريب
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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

ال تعتذر لي خليك ثابت يف كالمك
أصل الغال يف داخلك ماعاد موجود

شوق اهلواء جمنون واحلب قاعد
كم مره قلتلك أحبك جبنون

ال تعتذر لي وال تعاتب
كم مره ساحمتك وكنت أنا مظلوم

ما قلتك انه احلب ماله قواعد
بساحمك مره مش أسامح مليون

عوضين عن أيامي الذي راحت
باحلب واالحساس عوضتين بهموم

ال تعتذر مين وال تعاتب
حبر اهلواء يف داخلي صار مرسوم
احبك واعشقك واهلل عامل وشاهد

ما عرفت تصون احلب وصرت أنا مظلوم

ال تعتذر يل

بقلم: وضاح سامل باحشوان

املنشورة  صفحاتها  تكون  أن  املصريف  األهلي  جملة  حترير  هيئه  يسر 
مناراً متوهجًا يستنري به كافة قرائها األعزاء وهي إذ تدعو كوادر البنك 
املصريف  والنشاط  بالوعي  املهتمني  اليمين وحمبيبه وكذا كافة  األهلي 
اليمين والعربي والدولي للمشاركة فيها من خالل طرح أفكارهم وأرائهم 

ومقرتحاتهم وكتاباتهم وهلم منا االمتنان والتقدير املسبق .

دعــوة للــمشاركة 

حُيكى أّن رجال عجوًزا كان يعيش يف 
على  شخص  أتعس  وكان  بعيدة،  قرية 
القرية  سكان  كّل  أّن  حتى  األرض،  وجه 

حمبًطا  كان  ألنه  منه،  سئموا 
عن  يتوّقف  وال  الدوام،  على 
يكن  ومل  والشكوى،  التذمر 
مزاج  يف  تراه  أن  دون  يوم  ميّر 
السّن،  به  تقّدم  وكّلما  سيء. 
وسلبية…  سوًءا  كالمه  ازداد 
ينجّنبونه  القرية  سّكان  كان 
قدر اإلمكان، فسوء حّظه أصبح 
حيافظ  أن  ويستحيل  ُمعدًيا. 
سعادته  على  شخص  أّي 

مشاعر  ينشر  كان  لقد  منه.  بالقرب 

لكن، ويف  لكّل من حوله.  والتعاسة  احلزن 
العمر  من  العجوز  بلغ  وحينما  األيام  أحد 
وبدأت  غريب،  شيء  حدث  عاًما،  مثانني 
»الرجل   - االنتشار:  يف  عجيبة  إشاعة 
من  يتذّمر  ال  إنه  اليوم،  سعيد  العجوز 
حمّياه،  على  ترتسم  واالبتسامة  شيء، 
وتغرّيت!«  أشرقت  قد  وجهه  مالمح  إن  بل 
جتّمع القرويون عند منزل العجوز، وبادره 

لك؟«  حدث  الذي  »ما   - بالسؤال:  أحدهم 
ا...لقد  مهمًّ شيء  »ال   - العجوز:  أجاب  وهنا 
السعادة  أطارد  عاًما   80 عمري  من  قضيُت 
من  أعيش  أن  بعدها  قّررت  ثّم  طائل.  بال 
هلذا  وحسب،  حبياتي  أستمتع  وأن  دونها، 
موقع  على  تصفح  اآلن!«  سعيد  أنا  السبب 

فرصة 
القصة  هذه  من  املستفادة  العربة 
القصرية ال تطارد السعادة... بدال من ذلك 

استمتع حبياتك .

قصه وموعظة
الرجل العجوز

 يف القرية تصفح
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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- رد على سؤال - عليل أو مريض .
2- مطيع - جود - من حركات النحو .

3- ال يستطيع احلركة - حرف اجنليزي )م( .
4-  كتمان )م( - يفرز العرق من اجلسم .

5- مجع كرسي )مبعثرة( .
6- حن ورأف )م( .

7- معلم - توجيه بفعل شيء .
8- فضاء - موقع )م( .

9- يعطى لكل شخص - تربيع العدد )م( .
10- رجل دين مسيحي )م( - صغري الدب .

رأسيًا :
1-  ولي عهد امللك - قوة أو بأس .

2-  بئر عميق - يستخدم يف الزراعة - أمر بالقياس )م( .
3- عدم النوم - من الفنون اإلبداعية .

4- حالك الظالم )مبعثرة( .
5- تستخدم للجلوس )م( .

6- إجابة - مساحة أرض خيالية .
7- مادة قاتلة )م( - مدينة إيرانية مقدسة )م( - سقاية أرض .

8- نوع من اجلنون )م( - حرف مكرر .
9- عبري الزهور )مبعثرة( - ميني أو حلفان .

10-مطلب يتاق إىل حتقيقه - أحد الوالدين )م( .

حل العدد »52«

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 


