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كلمة العدد

بقلم /علي منصور ماطر
رئيس التحرير

احلدث والداللة

إن إدخال وتدشني اإلطالق احلي للنظام
املصريف بانكس  Banksإىل أهم فرعني للبنك
األهلي امليين يف عاصمة حمافظة حضرموت
يوم األثنني الثاني من شهر أغسطس
 2021كان حدثا أعدت له العدة بإشراف
ومثابرة قيادة البنك مبختلف مستوياتها ملا هلذه احملافظة
من مستقبل اقتصادي ملا ختتزنه من ثروة نفطية وثروة
زراعية وحبرية تبشر باخلري لذا فإن البنك األهلي اليمين
يعترب من تراث هذه احملافظة وامتالك فروعه هلذا النظام
وربطها بشبكة النظام املركزية يف اإلدارة العامة يف عدن
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سوف يقدم خدمات جلميع املستثمرين داخليا وخارجيا
ومبا يؤمن مصاحلهم ببنوك الدول اجملاورة على مستوى
اإلقليم والبنوك العاملية وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل
على إدراك قيادتنا بأنها البد وأن تستكمل مشروع التطوير
والتحديث مبختلف مكوناته وخدماته واليت سيضاهي بها
البنوك املتطورة ومبا يتطابق مع متطلبات احلوكمة،
والولوج حنو التحول الرقمي لتقديم اخلدمات املصرفية .

البنك األهلي اليمني يشارك
يف القمة املصرفية يف العاصمة اإليطالية
روما حبضور خرباء التنمية واالقتصاد

متابعات :والء وديع ثابت
برعاية رئيس الوزراء االيطالي ماريو دراغي نظم إحتاد
املصارف العربية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي (،)IMF
ومبادرة التمويل لربنامج األمم املتحدة للبيئة (،)LINEP FI
واملفوضية املصرفية األوروبية ( ،)EBFومجعية املصارف
اإليطالية ( ،)ABIالقمة املصرفية العربية الدولية لعام 2021
يف العاصمة اإليطالية روما بعنوان  :اسرتاجتيات التعايف ما
بعد األزمة «استعادة التنمية املستدامة والقدرة على حتمل
الديون  2021ومبشاركة خرباء التنمية واالقتصاد من
خمتلف دول العامل واليت استمرت خالل يومني 25 - 24
يونيو 2021م ،لتشكل منصة دولية للدفع باجتاه التنمية
املستدامة ،ومناقشة خطوات تسريع اخلروج من األزمة،
باعتماد أولويات تتوافق مع أجندة جمموعات عمل (،)B20
حيث يتزامن انعقاد القمة مع اجتماعات قمة جمموعة
العشرين  ،G20اليت ترأسها إيطاليا هذا العام .
يف هذا السياق ،أوضح األمني العام إلحتاد املصارف
العربية وسام حسن فتوح« :يفخر اإلحتاد بتنظيمه القمة
املصرفية العربية الدولية لعام  2021يف العاصمة اإليطالية
روما.
وأضاف فتوح« :يف هذه املناسبة القيمة ،يشكر إحتاد

املصارف العربية ،احلكومة اإليطالية على إستضافتها
هذه القمة ،وال سيما يف ظل ترؤس إيطاليا قمة العشرين
هذا العام» ،مشرياً إىل «أن موضوع القمة يف غاية األهمية،
ألنها تتناول استدامة الدين العام يف العامل العربي ،إذ يعلم
اجلميع أنه يأتي يف رأس قائمة املشكالت القائمة عربياً ،إذ
إن احلكومات العربية تعاني معضلة الدين العام ،وكلفته
الباهظة ،حيث يصل هذا الدين يف بعض الدول أحياناً ،إىل
حنو  %200من الناتج احمللي اإلمجالي»
خلص فتوح إىل القول« :إن هذه القمة ستناقش مسألة
الدين العام يف البلدان العربية على حنو رئيسي ،بغية
إستكشاف احللول املطروحة ،وإجياد السياسات املثلى
ملعاجلة الدين العام ،والسيما معاجلة إستدامة الدين العام،
باإلضافة إىل مناقشة السياسات واملبادرات ما بعد أزمة
جائحة «كوفيد »19-يف ظل تعايف العامل (إىل حد ما) من
هذه اجلائحة اخلبيثة ،ج ّراء عمليات اللقاح اليت يتناوهلا
البشر يف كل أحناء العامل ،واليت تنعكس إجياباً بالطبع على
حركتهم االجتماعية والنشاطات االقتصادية العاملية.
وختم األمني العام إلحتاد املصارف العربية كلمته قائ ً
ال:
«إن البنك الدولي يف العام املاضي ،قدم تقارير اقتصادية
خميفة إىل حد ما ،والسيما حيال االنكماش االقتصادي
العاملي على حنو كبري.
األهلي املصريف (يوليو/سبتمرب )2021
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علماً أن التوقعات اليت وضعها البنك الدولي يف العام 2021
– ُ 2022تفيد بأن هناك أفقاً للتعايف االقتصادي إىل حد ما،
بنسبة منو اقتصادي تبلغ .»%2.5
ويشارك رئيس جملس إدارة البنك األهلي اليمين
الدكتور /حممد حسني حلبوب يف القمة املصرفية
بالعاصمة االيطالية وحبضور الشيخ  /حممد جراح الصباح-
رئيس جملس احتاد املصارف العربية  ،والسيد عبدالرمحن
بن عبداهلل أحلميدي  -رئيس جملس إدارة صندوق النقد
العربي من دولة اإلمارات العربية املتحدة.
ويف كلمة الدكتور  /حممد حسني حلبوب -رئيس
جملس إدارة البنك األهلي اليمين :أوضح فيها بان تكمن
أهمية انعقاد هذه القمة املصرفية ملا تأتي إلية من طبيعة
املواضيع اليت تناقشها ,وحجم ومستوى احلضور للوفود
املشاركة فيها من إحناء الدول.
خالل برامج خاصة.
وأشار «د  /حلبوب « :بان القمة تناقش اسرتاتيجيات التعايف
ومن اجلدير باالشاره إليه ,عدم مشاركة أي من البنوك
املصريف بعد األزمات واستدامة الديون ووسائل تعزيز التعاون اليمنية األخرى نتيجة عدم امتثال ( احلوثي ) ,للمعايري
واألعراف املصرفية الدولية مما انعكس على البنوك اليمنية
اليت تقع مقراتها الرئيسية يف صنعاء بالعزلة املصرفية
الدولية.
هذا وقد تضمن جدول أعمال القمة املصرفية مجله من
املواضيع املطروحة كان أهمها :
 أفاق التعاون العربي – األوروبي لتخفيف تداعياتاجلائحة على االقتصادات العربية .
 إجراءات التعايف االقتصادي واملالية غري التقليدية املطلوبة. التحول إىل االقتصاد األخضر والتمويل األخضروتشجيع الودائع اخلضراء.
 التحول الرقمي الشامل ودوره يف التعايف . كيفية تعويض خسائر التنمية املستدامة.التجاري األوروبي العربي يف عصر ما بعد كوفيد ،19والعمل
 دور التمويل املستدام يف حتقيق التنمية املستدامة وإعادةعلى تشجيع االستثمارات األوروبية اإلضافية يف الصناعات بناء االقتصاد الصحي يف املنطقة العربية.
العربية ..باإلضافة إىل حتديات االمتثال اليت تطرحها
 كيفية قيام القطاع املصريف بدور متويلي أكثراألزمة ،وتعزيز التمويل للمشروعات الصغرية واملتوسطة من استدامة .
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على هامش تدشني النظام بانكس يف فرعي البنك (املكال وحي  14أكتوبر)
األهلي املصريف حتاور القائم بأعمال مدير عام البنك األهلي اليمين:

نشهد مدى فرحة ورضاء زبائن الفرعني

وشعورهم بأن البنك األهلي بفرعيه قد أصبح

بنكا ينافس ويباهي غريه من البنوك اخلارجية
لقد مثل تدشني واإلطالق للنظام البنكي اجلديد بانكس
إىل فرعي البنك األهلي اليمين (املكال و 14أكتوبر) يف حمافظة
حضرموت حدتا بارزاً بضا هي التدشني األول للنظام يف فرعي
امللكة أروى والعيدروس يف 2021/2/2م يف حمافظة عدن ملا
متثله حمافظة حضرموت من عمق حضاري وارث تارخيي وكذا
وانتعاش جتاري واقتصادي كبري وبيئة حاضنه لالستثمارات
مبختلف أنواعها ويف لقاء لألهلي املصريف باألستاذ/حمسن
سعيد الشبحي القائم بأعمال كل من رئيس جملس اإلدارة
واملدير العام والذي دشن أطالق النظام مبعية حمافظ حمافظة
حضرموت األخ/فرج البحسنى والذي أجاب مشكوراً على أسئلتنا
على النحو التالي:
أينما وجدت؟
أجرى اللقاء  :علي منصور ماطر
ج 2-إن ما بدأته قيادة البنك األهلي اليمين مبختلف
س 1-أستاذ حمسن لقد قمتم يوم األثنني 2021/8/2م مستوياتها لتنفيذ واستكمال مشروع التطوير والتحديث
بتدشني اإلطالق احلي لنظام بانكس يف فرعي املكال و  14وإعادة اهليكلة للبنك والذي توج بامتالك وتدشني اإلطالق
أكتوبر يف حمافظة حضرموت .
ولو مسحتم إعطاءنا فكرة عن مشاعركم
كقيادة ومشاعر أخوتنا يف الفرعني وكذا
زبائن الفرعني بهذا احلدث املبشر بتسهيل
معاملة الزبائن واخلدمات اليت ستقدم هلم
من خالل هذا النظام ؟
ج 1-احلقيقة أن شعورنا كقيادة مبعية
الزمالء من موظفي وزبائن الفرعني وحنن
نشهد مدى فرحة ورضاء زبائن الفرعني
وشعورهم بان البنك األهلي اليمين بفرعيه
قد أصبح بنكا ينافس ويباهي غرية من البنوك
اخلارجية سواء على مستوى احمليط اإلقليمي
أو البنوك العاملية األخرى ومبا يتماشي مع النهوض االقتصادي احلي للنظام على مستوى حمافظة عدن وأبني وحلج
وتوافق البيئة االستثمارية اليت تشهدها احملافظة وأنه بات يف وخمتلف املديريات فيها دليال واضحاً بان البنك سائراً يف
مقدورهم التفكري مستقب ً
ال جلب كثرياً من االستثمارات إىل طريق التحديث والتطوير لكافة خدماته ليصبح من البنوك
احملافظة واليت سيكون هلا شأناً يف املستقبل القريب.
الرائدة يف اخلدمات املصرفية احلديثة وكذا للبنوك املتعامل
س 2-هل هناك خطة مزمنة الستكمال إدخال وتدشني معها على مستوى اخلارج ومبا يطور خدماته مبختلف
النظام يف بقية فروع احملافظة ؟ وكذا بقية فروع البنك أنواعها اليت يقدمها لكافة زبائنه .
األهلي املصريف (يوليو/سبتمرب )2021
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البنك األهلي اليمني

يدشن نظام ( )Banksبفرعيه يف
مدينة املكال حبضرموت

متابعة «األهلي املصريف»
دشن البنك األهلي اليمين ،اليوم ،النظام اجلديد
(بانكس) يف فرعي البنك األهلي مبدينة املكال يف حمافظة
حضرموت.
ويأتي ذلك يف إطار جهود قيادة البنك األهلي اليمين
ممثلة برئيس جملس إدارة البنك الدكتور حممد
حلبوب ،والدكتور امحد علي عمر بن سنكر املدير العام
واملشرف العام على مشروع التطوير والتحديث بالبنك ،
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لتوسيع عملية التحديث والتطوير اليت يشهدها البنك
لالرتقاء مبستوى أداء وسري العمل يف فروع البنك من
خالل تعزيزها بأحدث األنظمة البنكية ،بهدف مواكبة
التقدم والتطور يف عامل البنوك واملصارف.
وقام حمافظ حمافظة حضرموت فرج البحسين،
والقائم بأعمال رئيس جملس إدارة البنك األهلي حمسن
الشبحي ،و عدد من قيادات ومسؤولي البنك ،بتدشني
العمل بنظام (بانكس) بفرعي البنك يف املكال وحي
أكتوبر مبدينة املكال ،ملواصلة عملية تعزيز جناحات

خبدماته وواجباته أمام العمالء.
وأكد حمسن الشبحي ،حرص إدارة البنك األهلي
اليمين ،على مواصلة جهود تطوير وحتديث منظومة عمل
البنك من خالل اعتماد أحدث الربامج التقنية واخلطط

وإجنازات البنك األهلي اليت حققها مبجال النهوض
خبدمات البنك وفروعه خالل املرحلة املاضية.
وأكد حمافظ حضرموت فرج البحسين ،على أهمية
خطوة تدشني نظام بانكس ،يف مواكبة أحدث التقنيات و
التكنولوجيا يف جمال األنظمة املصرفية لتطوير العمل يف
البنك األهلي بكافة فروعه مبا فيها حمافظة حضرموت..
مشريا إىل ضرورة توفر السيولة النقدية يف البنك لإليفاء

البنكية للمساهمة يف أداء البنك كافة مسؤولياته
وواجباته املصرفية واالستثمارية وتقديم خدمات مميزة
لعمالئه وفقا ألحدث النظم والوسائل البنكية احلديثة،
وصوال إىل إحداث نقلة نوعية كبرية بالعمل املصريف
على مستوى حمافظة حضرموت خصوصا والبنك األهلي
عموماً .

األهلي املصريف (يوليو/سبتمرب )2021
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فيما رصدت أسرة األهلي املصريف وتتبعت املفاجاءة
اليت كانت أثناء فعالية االفتتاح واليت جتلت مبداخلة عرب
التواصل املرئي من مقر تواجد املدير العام واملشرف العام
ملشروع التطوير والتحديث الدكتور
امحد بن سنكر جبمهورية مصر
العربية  ،حيث اطل على املشاركني
مجيعا وبكلمة خمتصرة تلخصت يف
تهنئته ملنتسيب البنك األهلي اليمين
ومبناسبة تدشني العمل بالنظام
البنكي اجلديد ( )BANKSيف فرعي
مدينة املكال (املكال  /حي أكتوبر)
وشاكرا يف بداية كلمته حمافظ
احملافظة حلضوره عملية التدشني
ودعمه ورعايته للبنك يف كل
حمطاته املتمثلة بافتتاح مشاريعه
املختلفة باحملافظة  ،وكذا قدم الشكر
للشركة املنفذة للربنامج البنكي  ICSFSوكذا لعمالء
البنك الوفيني لبنكهم ومقدر اجلهود السخية املبذولة من
املوظفني مبختلف مستوياتهم الوظيفية الذين يسهرون
خلدمة بنكهم ومواكبة تطويره وحتديثه وتقديم أعلى
ما لديهم من مهنية وتأهيل علمي وخربات طيبة واليت
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بدورها انعكست على جناح مثل هكذا
عمل
وحيث أصبح حلم البنك االسرتاتيجي
خالل الـ  52عام املاضية حقيقة يتم
تطبيقه وتنفيذه يف فروعه وها قد وصل
إىل م  /حضرموت واليت سوف تستمر
عملية التدريب والتطبيق والتنفيذ
لبقية فروعة يف مديرياته املنتشر فيها
البنك األهلي وكذا بقية فروع البنك يف
احملافظات األخرى  ،فيما أكد على انه
جيب بذل اجلهود املضاعفة من اجلميع،
وتكريس االهتمام يف اإلدخال للخدمات
املصرفية املتطورة واليت سوف تعقب بإذن اهلل إدخال
النظام  ،ومستهدفني يف ذلك عملية التحول للخدمات
الرقمية بهدف مواكبة متطلبات
العصر يف اجملال املصريف  ،واثين
على الدور ملدراء فرعي املكال وحي
أكتوبر واملستشار لفروع حضرموت
األستاذ سعيد باعباد كما خص
طاقم املشروع املدير ونائبه والفريق
األساسي واملهندسني والفنيني
واملصرفيني واإلداريني الذين فعال
اثبتوا أن الكادر اليمين قادر على خلق
الفارق مبؤسساتهم وها هم يف البنك
األهلي اليمين يقدمون ويسطرون
هذا التغيري امللموس وبسواعدهم
وقدراتهم املهنية والعلمية  ،يف األخري
قدم الشكر للحكومة ممثلة بوزير املالية ملا قدمته من
دعم وإسناد إلجناح مشروع التطوير والتحديث ،ومتمنيا
إن نلتقي يف القريب لتدشني فروع جديدة تضاف ملنظومة
التطوير والتحديث بالبنك األهلي اليمين ومركزة
الرئيسي عدن املفعم باخلربة والثقة .

ً
ً
برناجما تدريبيا
ملوظفي البنك األهلي
اليمني فرعي
املكال وحي  14أكتوبر
املكال «األهلي املصريف» خاص :
يف سياق تأهيل الكادر البنكي فقد أعد فريق عمل إدارة
مشروع التطوير والتحديث برناجماً تدريبياً تضمن عدداً
من الدورات التأهيلية ملوظفي البنك األهلي اليمين فرعي
املكال وحي  14أكتوبر يف حمافظة حضرموت حتت إشراف
كل من األخ زياد عائض باسنيد ،مدير املشروع ونائبه عدنان
فرحان حيث نفذ مهمة التدريب ك ً
ال من األخوة واألخوات :
مساح صادق باجيش ،حنني حممد علي ،تهاني عبدالعزيز

عبداجلليل ،صابر حممد أمحد احلمادي ،حممد عبداهلل
حممد بامطرف ،أنور وجدي الصويف ،عبدالاله عبدالرقيب
العامري ورياض العمودي.
إضافة إىل املهندسني من دائرة تكنولوجيا املعلومات :
عبدالناصر باشافعي ،صاحل مصلي وعمرو املاطري والذين
تكفلوا بالدعم اللوجسيت للتدريب .
هذا وقد عرب املشاركون يف الدورة عن امتنانهم بهذا
االهتمام معربني عن استفادتهم من الربنامج التدرييب .

األهلي املصريف (يوليو/سبتمرب )2021
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احلسابات الراكدة
وسبل املعاجلة هلا وتفعيلها بالتنسيق
مع أصحابها من العمالء
كتب/رئيس التحرير
عزيزي القاري ...
سوف تتعرف يف هذا العدد  ،عما
يعنيه مصطلح احلسابات الراكدة -:
توجد غالياً ويف كل البنوك كل
حسب املفهوم أخلدماتي اليت يعمل يف
ظله البنك حسابات بدون أية حركه

حنن يف البنك األهلي اليمين عزمنا على
أن نليب مجيع احتياجات عمالءنا وأن نكون
روادا يف توفري خدمات مصرفية مبتكرة
اعتمادا على أفضل وأحدث تقنيات اخلدمات
املصرفية لنكون اخليار األول للعمالء
ولنصبح البنك املميز يف اليمن .
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ال سحباً وال إيداع مما يؤدي إىل تضخم
عدد احلسابات اليت حيتفظ بها البنك
وهي طبعاً حسابات جارية األمر الذي
يقوم البنك بتحويلها إىل حافظة
حسابية تسمى حسابات راكدة ليسهل
الوصول إىل معرفة احلسابات اجلارية
املتحركة والنشيطة .
إذاً ما هي املعاجلة ملثل هذا األمر
وكيف جيب إعادة تنشيطها أو إغالقها
بالكامل من خالل -:
 -1التواصل من قبل مدراء الفروع
اليت تتواجد فيها تلك احلسابات مع
مدير دائرة التسويق يف اإلدارة العامة
لبحث األمر معه وإمكانية إعادة تنشيط
تلك احلسابات من خالل -:
أ  -النزول إىل أصحابها واالطالع
على أسباب توقفهم عن التعامل مع
الفرع املعين.
ب  -االطالع على ما يطلبونه من
خدمات .
ج  -شرح مزايا تدشني العمل بنظام
 Banksوما حيتويه من مزايا خدمية
وعصرية متطورة

 -2املراقبة واالطالع املستمر من قبل
مدير وحماسب الفرع وعدم البقاء يف
مكاتبهم للتحقق من -:
 طريقة استقبال العمالء . كيف تنجز معامالت العمالءالتواجد املستمر للموظفني املكلفنيبتقديم اخلدمات عرب شبابيك التعامل
على اختالف املهام املكلفني بتأديتها .
 مقدرة املوظفني بشكل عام علىامتصاص غضب أو امتعاض العمالء
عند اجناز معامالتهم .
العمل من قبل إدارة الفرع علىتطوير أداء املوظفني يف الفرع .
إن هذه التدابري سوف تسهم واىل حد
كبري يف اجتذاب مزيداً من العمالء.

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

مكتب الشباب والرياضة
بعدن يكرم مديرة
فرع امللكة أروى نظري
تعاملهم الراقي واملتميز

تغطية  :والء وديع ثابت
كرم املهندس نعمان شاهر علي مدير عام مكتب
الشباب والرياضة سابقاً ورئيس االحتادين اليمين والعربي
للجودو األخت أسوان مصطفى الطيب مديرة فرع امللكة
أروى نظري تعاون الفرع جهوده يف خدمة الرياضة واجناز
معامالت املكتب يف وقت قياسي وتقديم خدمه متميزة .
واثنا مراسيم التكريم الذي أقيم صباح الثالثاء املوافق
 6يوليو  2021يف مقر فرع امللكة أروى بتسليم األخت
أسوان الطيب درع تذكــاري أهــداء مـن مكتب الشبـاب
والـرياضية.
حيث أشاد املهندس نعمان شاهر باجلهود الكبرية
واملساعي الطيبة واخلدمات املتميزة من قبل الفرع
وإعطاءهم صورة رائعة عن البنك األهلي اليمين حيث
قال حنن سعداء يف التعامل مع البنك األهلي اليمين ممث ً
ال
بفرع امللكة أروى  ،فاألخت أسوان الطيب متثل بالنسبة لنا
رمز املوظفة العاملة واملنضبطة واليت تتعامل مع العمالء
برقي ومرونة كبرية جداً وهو انعكاس طيب عن إدارة
البنك األهلي اليمين.
مؤكداً يف سياق حديثه جمللة األهلي املصريف بأن هذا

التكريم البسيط واملتواضع ال يساوي شي أمام ما يقدمه
ومازل يقدمه البنك األهلي اليمين لكل الرياضيني من
خالل دعم الفعاليات واالنشطه الرياضية املختلفة حتى
عندما يتعرض عملنا لبعض العراقيل والصعوبات جند
البنك األهلي اليمين عرب إدارة فرع امللكة أروى ممث ً
ال
باألخت أسوان وفريق عملها من قسم النقد يقدموا تسهيل
كبري يف معامالتنا بوقت قياسي.
الفتاً بأن هذا التكريم جاء من باب التقدير واالمتنان
جتاه هذه الشخصية اليت أسهمت بفعالية وسخرت جهودها
يف تسهيل معامالت املكتب وتذليل الصعوبات أمامه .
حضر لقاء التكريم كل من األخ سعيد عبده سعيد
رئيس احتاد كرة السلة بعدن رئيس قسم االئتمان
املصريف ورئيس قسم النقد بفرع امللكة أروى األخ طارق
العمود و املسؤول اإلعالمي مكتب الشباب والرياضة
الكابنت فضل اجلونه .
من جانبها عربت األخت أسوان الطيب مديرة فرع امللكة
أروى عن اعتزازها بهذا التكريم الذي عكس تقدير واحرتام
قيادة مكتب الشباب والرياضة بعدن هلا وملوظفي الفرع
وهو مبثابة فخر واعتزاز هلا وللبنك األهلي اليمين و زاد
من سعادتها بهذا التكريم الطيب ما عكسه من املشاعر
الطيبة اليت تتحلى بها قيادة مكتب الشباب والرياضة
بعدن  .كما وجهت الشكر واالمتنان جمللة األهلي املصريف
ولألخت املشرفة الفنية والء وديع ثابت حلرصهم دوما
على تواجدهم وتغطية فعاليات وأنشطه البنك األهلي
اليمين املختلفة .
األهلي املصريف (يوليو/سبتمرب )2021
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التمويالت

الصغرية..عمل

ائتماني وتوجه

اقتصادي لتنمية
جمتمعية

سعت معظم البلدان النامية وذات
االقتصاديات املتدنية إىل إمعان النظر
يف األقدام على تنظيم عمليات وأنشطة
التمويل الصغري واألصغر ،وذلك من
خالل تشجيع اجلهات الدولية املاحنة
واملمولة واملنظمات غري احلكومية إىل
دعم املشاريع والوحدات االقتصادية
واألنشطة الصغرية ،واليت تدر دخال
مقبوال على األفراد والعائالت واجملتمعات
اليت تزاول هذه األنشطة ،وتنمية
وتوسيع املستهدف منها ،بهدف حتسني
دخوهلم ومستوى معيشتهم ،وتوفري
فرص عمل متزايدة و بتكلفة استثمارية
متدنية (سعر فائدة متدني) ،األمر الذي
جيعل فكرة هذه التمويالت خري وسيلة
للتخفيف من البطالة ،وحماربة الفقر
وتزويد األفراد واألسر وأرباب املهن
بفرص ليصبح لديهم اكتفاء ذاتي من
الناحية االقتصادية واملالية .
ويقصد بالتمويل الصغري هو تقديم
القروض الصغرية لألفراد والعائالت
الفقرية اليت التتمكن من احلصول
على القروض من القطاع املصريف،
ملساعدتهم يف االخنراط بنشاطات
منتجة أو لتنمية مشاريعهم املتناهية
الصغر ،كما يقصد به تقديم اخلدمات
املالية املختلفة (قروض وادخار
وحتويالت وتأمينات) للفئات اليت ال
تتمكن من احلصول على هذه اخلدمات
من القطاع املصريف.
أهداف التمويل األصغر:
هناك العديد من األهداف اليت
حتققها عمليات التمويل األصغر وان
كانت مجيع هذه األهداف متداخلة مع
بعضها كونها تسعى إىل الدفع قدما
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عماد عبدالسالم

االعتماد على النفس بني أفراد اجملتمع.
 )2تنمية املهارات واخلربات
الشخصية ،والعمل على التسويق
للمنتجات يف األسواق احمللية (يف أغلب
األحوال) واخلارجية أحيانا .
 )3إبراز الدور اإلجيابي للمرأة
املعيلة واألفراد من ذوي االحتياجات
اخلاصة يف حتسني املستوى االقتصادي
و االجتماعي ألسرهم.
 )4تعزيز مفهوم العمل احلر
والتوظيف الذاتي.
ويف اآلونة األخرية تطورت عمليات
التمويل األصغربشكل ملفت للنظر،
فقد جتاوزت مرحلة القروض
واالعتمادات املالية املمنوحة إىل
تقديم جمموعة متنوعة من املنتجات
اإلضافية من بينها قروض التعليم
والقروض اإلسالمية والقروض
املومسية ،واليت تليب احتياجات األفراد
الذين تستهدفهم.
ومل يقتصر هذا التطور على املنتجات
فقط ،ولكن أيضا على مستوى مقدمي
هذه التمويالت ،فقد مت افتتاح بنوك
بأكملها متخصصة يف التمويالت
الصغرية إىل جانب البنوك التجارية و
املؤسسات املالية و املنظمات غري احلكومية،
واعتمدت هذه البنوك واملنظمات على
أموال اإلعانات واملساعدات اخلارجية،
وكذا على األموال غري املكلفة يف
تقديم التمويل للمشروعات املستهدفة
وبعائد متدني جدا حيقق األهداف اليت
تصبوإليها هذه املشروعات .

باالقتصاد واجملتمع ،وميكن تصنيف
هذه األهداف وفقا لالتي:
أوال /األهداف االقتصادية:
 )1املساعدة يف القضاء على الفقر،
من خالل اإلسهام يف زيادة دخل األسر
وتوليد فرص عمل إضافية وجديدة.
 )2احلد من البطالة عن طريق
توفري فرص عمل حملية كثيفة،
وبكلفة استثمارية متدنية ،األمر الذي
ينتج عنة إجياد جمتمع إنتاجي.
 )3تعزيز دور القطاعني العام و
اخلاص يف دفع عملية التنمية االقتصادية.
 )4حتقيق أهداف التنمية
املستدامة من خالل تنمية املشروعات
الصغرية للوصول إىلأهداف التنمية
الوطنية وعلى رأسها البنية التحتية
والصناعة واالستثمار .
 )5التنسيق بني اجلهات واملؤسسات
احمللية واألجنبية املعنية بدعم
املشروعات الصغرية ،لتحقيق التكامل
فيما بينهما والعمل على االستفادة من
أفضل املمارسات الدولية يف هذه اجملال.
ثانيا /األهداف االجتماعية:
 )1مساعدة اجملتمعات احمللية
على تنمية املشاريع االقتصادية وزيادة
الدخل ألصحاب هذه املشاريع ،وحتقيق عماد إمساعيل عبدالسالم
الكفالة الذاتية هلم ،وزرع ثقافة مدير دائرة الديون املتعثرة

تدريب وتأهيل

تنويع وحتسني جماالت التدريب
ملتنسيبي البنك األهلي اليمني

تستمر جهود إدارة البنك األهلي اليمين عرب قسم التدريب والتأهيل
بدائرة املوارد البشرية املتواصلة على تنويع وحتسني جماالت التدريب
ملتنسييب البنك األهلي اليمين حيث كثف من نشاطه التدرييب خالل
هذا العام  2021ليشمل عدة جماالت مصرفية واقتصادية ومالية
وتسويقية حيث نضم خالل األشهر يناير  -شهر أغسطس 2021م
عدد من الدورات التدريبية يف اجملاالت التالية :
دورات تدريبية نظمتها مؤسسة جسور للحلول التنموية ملؤسسات
التمويل األصغر وهي احد الربامج التدريبية اخلاصة بتأهيل موظفي
البنوك وبرامج مؤسسات التمويل األصغر يف اليمن واملمول من قبل
الوكالة األملانية للتعاون الدولي  GIZوالذي تأتي ضمن مشروع تنمية
القطاع اخلاص وفرص التوظيف  / PSEPيف اجملاالت :
دورة تدريبية يف جمال « اسرتاجتيات التسويق»  :شارك فيها عدد ثالثة موظفني
من فروع عدن وزجنبار خالل الفرتة  23-20يونيو 2021م .
دورة يف جمال «التخطيط االسرتاتيجي :شارك فيها عدد أربعه موظفني من فروع
املكال ،زجنبار،عدن) خالل الفرتة  10-6يونيو 2021م.
دورة يف جمال « إدارة املتأخرات» :شارك فيها عدد اثنان موظفني من فروع زجنبار
وعدن 2021 24-20م
دورة تدريبية يف جمال « دراسة اجلدوى للمشاريع الصغرية» شارك فيها عدد ثالثة
موظفني من فروع زجنبار وعدن خالل الفرتة  17-13يونيو 2021م .
دورة تدريبيه يف جمال « اخلزينة»
نظمها صندوق تنمية املهارات بعدن وعقدت يف معهد كابتيال خالل الفرتة 12 -8
أغسطس  2021م وشارك فيها عدد مخسه عشر موظف وموظفه من دوائر اخلزينة ،
التفتيش واملراجعة الداخلية ،العمليات املركزية ،املخاطر  ،ودائرة الفروع .

األهلي املصريف (يوليو/سبتمرب )2021

13

مربوك الثقة

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

عماد إمساعيل فيصل حممد بن حمسن السودي جوالن امحد حمسن
مهيب حمسن
بركات
مستشار قانوني
عبدالسالم سعد
اجلبلي
مديرا لفرع امللكة أروى
مديرا لفرع املعال مدير دائرة الديون املثعرتة لرئيس جملس اإلدارة
ً
ً

خدجية علي عبيد
طفول هادي
نائل عبدالرمحن
الرباعي
عبدالرسول الدرازي
قاسم عرش
مديرا لفرع املكال
مديرا فرع خور مكسر
حماسبا لفرع امللكة أروى
ً
ً
ً

الف مربوك متمنني هلم التوفيق والنجاح يف مهامهم اجلديد
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بكل احلب وأطيب األمنيات
نزف أمجل التهاني
للزمالء والزميالت األعزاء
لألخت /ضحى حممد عبدالرحيم بريو /حماسب أول بفرع أروى
مبناسبة ارتزاقها حبفيدتها األوىل اليت أمسوها ( ضحى )
تهانينا وألف مربوك
الزميلني /عماد إمساعيل عبد السالم سعد – مدير دائرة الديون املتعثرة
وصفاء حسني علي باشعيب  -مشرفة بيانات بدائرة املوارد البشرية
مبناسبة ارتزاقهما مبولودة أمسوها (طيبه)
تهانينا وألف مربوك
األخ /عرفات حممد الكازمي – إداري ثاني
بفرع اإلقراض
مبناسبة ارتزاقه مبولود امساه ( حممد )
تهانينا وألف مربوك
األهلي املصريف (يوليو/سبتمرب )2021

أكثر من نصف قرن من اخلربة والثقة:
ُ
املكال تعانق البنك األهلي اليمني
بثوبه القشيب

وليد حممد سيف

الزمان :صباح االثنني املوافق 2021/8/2م.
املكان :املكال عاصمة حمافظة حضرموت.
العنوان :البنك األهلي اليمين فرعي املكال وحي  14أكتوبر.
يعد البنك األهلي اليمين ومركزه الرئيس عدن من أقدم
واهم واعرق البنوك التجارية العاملة يف اليمن من حيث اخلربة
املالية واملصرفية على مدى أكثر من نصف قرن من الزمن  ،فهو
مملوك للدولة .%100
وقد حقق البنك األهلي اليمين جناحا منقطع النظري منذ بدء
عملية اإلطالق احلي الـ (جو اليف) يف املركز الرئيس عدن يف
فرعيه أروى والعيدروس يف تاريخ 2020/2/2م ،ومن ثم كافة
فروعه املنتشرة يف خمتلف مديريات حمافظة عدن ،.وأيضا فرعه
يف حمافظة حلج .
ليتوسع اإلطالق احلي (جو اليف) للبنك األهلي اليمين
فرعي املكال وحي  14أكتوبر وذلك وفق خطة مشروع التطوير
والتحديث البنك األهلي اليمين لكافة فروعه املنتشرة يف

اجلمهورية.
ها هو اليوم البنك األهلي ميضي قدما حنو التطوير والتحديث
ملواكبة عصر التكنولوجيا ولتقديم أفضل اخلدمات من خالل
نظامه اجلديد ( )Banksوهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على
متانة وقوة البنك األهلي اليمين من خالل مشواره الطويل على
مدى  52عاما من اخلربة والثقة والنجاحات اليت حققها على
املستوى احمللي واخلارجي ،وكان آخرها منح البنك األهلي اليمين
جائزة التميز 2021-2020م من قبل املنظمة العربية لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وبالتنسيق مع احتاد املصارف العربية
والذي تسلمها يف بريوت د.امحد علي عمر بن سنكر ،مدير عام
البنك األهلي اليمين ،عضو جملس إدارة احتاد املصارف العربية.
كل هذه النجاحات واإلجنازات اليت حققها هذا البنك العريق
مل تأتي بني ليلة وضحاها وإمنا جاءت على مدى أكثر من نصف
قرن من الزمن ،حيث أصبح البنك األهلي اليمين يشار إليه بالبنان
داخليا وخارجيا.
املكال اليوم تبارك وتعانق البنك األهلي اليمين هذا الصرح
املالي واملصريف العريق يف ثوبه القشيب والذي سوف يقدم أفضل
اخلدمات من خالل نظامه اجلديد (. )Banks
بل حضرموت كلها تبارك وتعانق البنك األهلي اليمين يف
حلته اجلديدة ألن التطوير والتحديث سوف يشمل مجيع فروع
البنك األهلي يف حمافظة حضرموت والبقية تأتي.
هذا هو البنك األهلي اليمين ومركزه الرئيسي عدن يسري يف
خطى ثابتة حنو التطوير والتحديث.
ومن هنا نقف إجالال واحرتاما لكل من اخلص وتفانى وحتمل
املسؤولية وحتدى مجيع الصعاب منذ الوهلة األوىل ملشروع
التطوير والتحديث من أجل إجناح هذا املشروع يف البنك األهلي
اليمين .
األهلي املصريف (يوليو/سبتمرب )2021
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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
املوظف العزيز املغفور له بإذن اهلل تعاىل
رأفت رشاد امحد حممد
موظف املوارد البشرية

والذي خدم البنك األهلي اليمين
بكل إخالص ووفاء خالل سنوات عمله
سائلني املوىل عزوجل أن يتغمده بواسع رمحته وغفرانه
وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون

البقاء هلل
نتقدم خبالص العزاء واملؤاساة لألخوة واألخوات :
األخ /نائل حمسن صاحل الشيباني
مراسل الرقابة املالية
بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل
(والده الفاضل )
األخت /سيناء علي حممد فضل
سكرتري دائرة الرقابة املالية
بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل
(والدها الفاضل)
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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

مفهوم
التسويق وادارته

عباس الصائغ
التسويق اكثر من جمرد دعاية وبيع .انه عملية معقدة تتأقلم مع كل منتج أو
فكرة أو خدمة تقريباً .فعلى سبيل املثال ،عندما تذهب للسوق احمللي للبحث عن موز
أو مسك طازج فانك تدخل منطقة السوق .ويأتي بائع السمك للسوق بصيده الصباحي
ويعرض لزبائنه خيارات السمك الطازج أو السمك اجملفف بأشكال وأنواع خمتلفة ،انه
يسوق بضاعته ذات القيمة احملددة وذات السعر احملدد إىل جمموعة حمددة من الزبائن
لتلبية طلباتهم واحتياجاتهم .فإذا مل يقم أحد بشراء السمك اجملفف ،فانه ميكن إن
يتخذ قرارا بعرض السمك الطازج فقط بدال من السمك اجملفف الذي ال يرغب به
الزبائن .هذا مثال بسيط على مفهوم التسويق يف العمل.
مفاهيم التسويق :
لقد مت تعريف التسويق بأكثر من طريقة ولكن من أكثرها مشولية هو تعريف
فيليب كوتلر  ، Philip Kotlerبروفيسور التسويق املشهور ،الذي وصف التسويق كما يلي:
التسويق عملية إدارية اجتماعية حيصل مبوجبها األفراد واجملموعات على ما
حيتاجون ،ويتم حتقيق ذلك من خالل إنتاج وتبادل املنتجات ذات القيمة مع اآلخرين.
إدارة التسويق
تعترب إدارة التسويق عملية ديناميكية من التحليل والتخطيط والتنفيذ ملا تقدمه
املؤسسة لتلبية احتياجات ورغبات الزبائن .ويعتمد جناح اإلدارة التسويقية على
مصداقية الناس ذوي العالقة وعلى خطة العمل اليت مت حتديدها.
ويعترب مزيج التسويق أحد أهم مواضيع إدارة التسويق.
مزيج التسويق هو متغريات التسويق اليت يستخدمها املدير لتحقيق األهداف
ويشمل ذلك ما يسمى  : 4P’Sاملنتج ( )Productأو اخلدمة ،السعر ( ،)Priceواملكان (،)Place
والرتويج (.)Promotion
املنتج :يشمل املنتج و/أو اخلدمة الذي ستقدمه املؤسسة للسوق .ماذا ستقدم
الشركة للزبائن؟ ما هي املنتجات؟ ما هي اخلدمات؟ كما ذكر سابقا فان صناعة
االتصاالت مزيج من املنتجات واخلدمات مع أنها تعترب خدمة يف العادة.
السعر :هو مبلغ النقود الذي يستطيع الزبون دفعة مقابل املنتجات واخلدمات .ويبنى
السعر على أساس الكلفة احلقيقية إلنتاج املنتج أو اخلدمة مبا يف ذلك الوقت وأجور
العاملني وكلفة املواد الداخلة يف املنتج .ما هي الكلفة؟ ما هي أسعار املنتجات واخلدمات
املختلفة؟ ما هي هيكلية االستهالكات وكيف تؤثر على األسعار املقدمة.
املكان  :هو النشاطات املختلفة اليت تقوم بها املؤسسة جلعل املنتج أو اخلدمة متاحا
للزبائن بسهولة ،ويشمل ذلك التوسع وأماكن تواجد اخلدمات.
الرتويج :ويعمل يف اجتاهني :إيصال قيمة املنتجات واخلدمات للزبائن وإقناعهم
وحثهم على الشراء .ويشمل الرتويج االهتمام بالزبون والعالقات العامة واملبيعات
وصورة الشركة واإلعالنات.
إن دور مدير التسويق هو إجياد جمموعة متغريات مزيج التسويق وكذلك املنتجات
واخلدمات اليت تليب احتياجات ورغبات الزبائن .

عباس الصائغ

رئيس قسم التدريب بدائرة املوارد البشرية

املصدرhttps://mawdoo3 .com3 :
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مدعي املعرفة  ...اخلنفشاريون!
والء وديع ثابت
عندما يعتقد املرء بأنه ميتلك مجيع
اإلجابات ومجيع احللول للمشاكل ،فإنه
بذلك يفقد فرصة تعلم املزيد عن موضوع
معني يتعلق باختصاصه واكتساب اخلربة
وتنمية شخصيته ،ويطلق على هذا النوع
من الشخصيات وصف «مدّعي املعرفة» ،أو
(اخلنفشاري ) أي الذي يتوهم بأنه يعرف
كل شيء .
مدعو علم كل شيء يسمون
اخلنفشاريون ،ومفردهم خنفشاري ،وأصل
القصة  :حيكى أن رج ً
ال كان مولعاً حبب
التعامل ،ويدعي بأنه أعلم علماء عصره
يف كل شاردة وواردة يف مسائل املعرفة،
فكان ال يُسأل سؤا ً
ال إال أجاب عنه ،وال يُثار
موضوع إال أدىل فيه بدلوه ،فقال أصحابه
يوماً بعد أن احتاروا يف أمره :واهلل إن هذا
الرجل إما أنه عامل حقاً ،وإما أنه يستغل
جهلنا ،وقالوا :لنخلق كلمة من خيالنا،
ال وجود هلا يف قاموس ،فنسأله عنها ،فإن
أجاب فقد وقع يف حبائلنا ،فليس بعد ذلك
ادعاء ،وهو يكون حينها وقع يف شر أعماله.
فاتفقوا أن يذكر ٌّ
كل منهم حرفاً،
ويسألوه عن معنى الكلمة الناجتة فنتجت
كلمة «خنفشار» ،فلما قدم عليهم قالوا:
يا أبا فالن حبثنا عن معنى اخلنفشار فلم
جند جواباً ،فقال هلم :وصلتم إىل مأربكم
حينما سألتموني ،اخلنفشار نبات يزرع يف
أرض اليمن يدهن به ضرع الناقة فيحبس
ْ
عقدت حمبتكم
لبنها قال الشاعر :لقد
احلليب اخلنفشا ُر.
فؤادي كما عقد
َ
وأضاف مدعياً ،قال صلى اهلل عليه وسلم،
وقبل أن يكمل قاطعوه وقالوا له :حسبك
كذبت على هؤالء فال تكذب على النيب
صلى اهلل عليه وسلم ،فأمسوه بعدها
اخلنفشاري ،وذهبت الكلمة مث ً
ال جيوب
املعمورة لكل من يدعي العلم واملعرفة أو
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املتعاملني ،أعاذنا اهلل وإياكم منهم !
قد يبهر هؤالء البعض فرتة
من الزمن ،وقد خيدعون آخرين
فرتة أخرى ،لكنهم ال يستطيعون
أن خيدعوا إال قلة من البشر طوال
الوقت .وال غرابة يف ذلك فالزبد دائماً
يطفو ،والدر الثمني يبقى يف القاع
ليكون من نصيب الغواص املاهر
الذي يستخرجه ليجمل به حنر
احلياة اليت حيبها ،فهو األصل واجلذر
والنور وإن خنفشر اخلنفشاريون.
* ويف بيئة العمل ،يعترب «مدعي
املعرفة» أحد أخطر أنواع املوظفني،
إذ إنه قد يتسبب خبسائر فادحة
للشركة يف حال كان يشغل منصباً
قيادياً فيها أو إبداعياً .
يف احلقيقة هناك فرق شاسع بني
الشخص الواثق من نفسه والشخص
الذي يدّعي املعرفة ،فاألول منفتح على
حقيقة أن هناك الكثري من املعارف
ميكن اكتسابها ،لذلك نراه يستمع آلراء
اآلخرين وأفكارهم بصدر رحب ،ويق ّيم أي
معلومات جديدة ،ويقبل كل ما يضيف له
رصيداً جديداً من املعرفة ،مبا ينمي قدراته
العقلية واملعرفية ،ونتيجة لذلك جند
هذا النوع من األشخاص يف عملية منو
مستمرة الكتساب املزيد من اخلربات .
أما النوع الثاني من الشخصيات «مدعي
املعرفة» ،فإنه ينظر ألي وجهة نظر أو
رأي يعارض أفكاره مبثابة هجوم شخصي
عليه ،ويقابل آراء اآلخرين بأسلوب دفاعي
كي يثبت عدم صحتها ،لذلك فهو يرفض
من دون تفكري أي فكرة تتناقض مع
توجهاته اخلاصة .
إن األثر الذي يرتكه الشخص الذي
يدّعي املعرفة بكل شيء على زمالئه يف
العمل سليب جداً ،إذ إن وجودهم معه يف
اجتماع سيدفعهم إىل عدم املشاركة

بأفكارهم ،وبالتالي إلغاء أي تنوع يف
وجهات النظر  .كما أن املوظف اجملتهد يف
عمله سيحتفظ برأيه لنفسه ،وسيفضل
عدم الدخول يف نقاش عقيم مع مثل هذا
النوع من املوظفني ،ويف مجيع األحوال
سيكون الضرر األكرب واقع على الشركة.
كيف تتعامل مع الشخص
الذي يدعي املعرفة
 -1جتنب الدخول يف مواجهة معه،
حيث إن ذلك سيشعره بعدم األمان
وبالتالي يدفعه إىل التصرف بأسلوب
دفاعي ،لذلك فإن احلوار معه عقيم ولن
يفضي إىل أي نتيجة ،ألن هذا الشخص
يعتقد بأنه معصوم عن اخلطأ ولن يقتنع
مبا تقوله بغض النظر عن األدلة اليت
تقدمها له واليت تعكس عدم صحة أفكاره .
 -2ال حتاول تغيريه ،حيث إن ذلك
يعد أمراً صعباً إن مل يكن مستحي ً
ال،
واعتقادك بأنك تستطيع تغيري أسلوب
تفكريه لن يؤدي إال إىل املزيد من اإلحباط
الناتج عن النقاشات العقيمة  .وبد ً
ال من
ذلك عليك أن تعرف بأن غروره ليس إال
قناعاً إلخفاء نقاط ضعفه ،لذلك حاول أن
حتافظ على رباطة جأشك إن استطعت .

أفقياً :
 -1تضحية تقدم لآلله قدميا – على ظهر اجلمل .
 -2تستخدم للنوم (م) – باخرة .
 -3طيور جارحة – شفرة حالقة .
 -4جافاه النوم .
 -5يستخدم لتحديد الكمية (م) – أمة أو بشر .
 -6وقت – علقم .
 -7ملعان – فهم أو إدراك .
 -8يستخدم لتحريك التلفاز – حكى .
 -9ازدرت (م) – حرف مكرر .
 -10اسم علم مذكر – عكس شهيق .
رأسياً :
يسي باجملداف (م) .
 -1لص البحر – َّ
 -2لعاب – قبض عليهم يف احلرب .
 -3إطار – حبر .
 -4عائالت – من اجلواهر .
 -5علو أو كرامة – حمافظة مينية .
 -6صفة – للتخري – طوى .
 -7بدون نقاب – حرف جر (م) – بواسطيت .
 -8أحد الشهور – نعم باالجنليزية .
 -9حرف تأكيد ونصب – رقد – حن أو رأف .
 -10من الغزالن – منصة لالحتفاالت .
للتواصل معنا
يسر أسرة جملة األهلي املصريف أن تعلن للقراء الكرام أنه ميكنهم
مراسلتنا عرب عنوان الربيد اإلكرتوني اخلاص باجمللة العنوان التالي:

ahli.masrafi@nbyemen.com
أو عرب أرقام التلفون  /02-257454 :الفاكس 256237 :
على أن توجه مجيع املراسالت باسم رئيس التحرير

إعداد :أبو سامر
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تنويه :

يعز علينا أن نشري إىل أننا مضطرون إليراد هذه املالحظة
جمدداً نظراً ملا عانيناه من عتب ولوم يف هذا املوضوع والذي دفعنا
إىل تكرار ما نشرناه يف إعداد سابقه ( بأننا يف األهلي املصريف لن
نقوم بنشر أية تعزية أو تهنئه بأية مناسبة كانت ما مل تردنا من
الشخص املعين بذلك كتابياً مبا يفيد برغبته يف نشرها على أن
ترسل إىل مقر هيئة التحرير شخصيا أو عرب الفاكس ()256237
أو عرب الربيد اإلكرتوني اخلاص باجمللة

ahli/masrafi@nbyemen.com
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اإلشراف العام

د .أمحد علي عمر بن سنكر
املدير العام

رئـيـس التحــريـر:

علي منصور ماطر

مــديـر التـحـريـر:

عمر عبدالرمحن عبداجلبار

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

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