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مبناسبة ذكرى تأسيس البنك األهلي اليمين وحلول عيد االستقالل..
البنك األهلي يقيم حف ًال تكرميياً لعدد  23من موظفيه

رئيس جملس اإلدارة :ارتفاع ودائع العمالء للبنك
من ( 171.6مليار ريال ) يف نهاية عام  2016إىل

اإلحتاد الدويل للمصرفيني
العرب مينح البنك األهلي
ُّ
اليمني جائزة التميز واإلجناز
املصريف العربي 2021

( 350.3مليار ريال) يف نهاية أكتوبر 2021

نائب املدير العام :باستكمال ادخال
النظام يكون قد حقق البنك نقلة
نوعية وقد أمتلك أحدث األنظمة

مدير أمن عدن يثين على ما
يقوم به البنك األهلي اليمين
من دور مصريف حيوي

قيادة البنك األهلي اليمين يف
القاهرة سعيا لفتح نافذة لتقديم
اخلدمات واملعامالت املصرفية
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كلمة العدد

بقلم /علي منصور ماطر
رئيس التحرير

نقلة نوعية وإرث تارخيي

إن املتتبع ملسرية البنك االهلي اليمين واداءه املصريف بات
مقتنعاً بل ومدركاً بأن قيادة البنك مبختلف مستوياتها باتت
حريصة ومقتنعة بأن مشروع ومسرية التطوير والتحديث
البد من استكماهلا ومبا ميكن البنك من تقديم خدمات عصرية
خمتلفة ومبا يتماشى مع استكمال التحول الرقمي لتقديم
كافة اخلدمات اليت يتطلبها العمل املالي واملصريف والذي يؤهل
البنك يف مضاهات غريه من البنوك على املستوى احمللي والدولي.
وما دعوة دكتور حممد علي امارم ،سفري اليمن يف العاصمة
املصرية القاهرة لكل من دكتور حممد حسني حلبوب ،رئيس
جملس إدارة البنك ودكتور أمحد علي عمر بن سنكر ،مدير
عام البنك واصطحابهما مع كل من رئيس جملس األعمال
اليمين يف مجهورية مصر العربية االستاذ عبدالرب العيسائي

واالستاذ حممد اجملاهد ،امني عام جملس األعمال اليمين
مبصر يف زيارة عمل اىل الغرفة التجارية املصرية مبحافظة
اجليزة حيث استقبلهم رئيس جملس إدارة الغرفة السيد
حممد امبابي وعدد من املسؤولني يف الغرفة وناقشوا الدور الذي
ميكن أن يلعبه البنك االهلي اليمين والسفارة اليمنية وجملس
األعمال اليمين بالشراكة مع الغرفة التجارية مبصر يف زيادة
االستثمارات وتنشيط حركة التبادل التجاري بني اليمن
ومجهورية مصر العربية وتوثيق عالقة الشعبني الشقيقني.

كان يف استقباهلم الدكتور حممد حسني حلبوب رئيس جملس اإلدارة

مدير أمن عدن يثني على ما يقوم به البنك األهلي اليمني من دور مصريف حيوي
لتقديم اخلدمات املصرفية لعمالئه ومايشهده من تطوير وحتديث ملنظومة عمله

متابعة« /االهلي املصريف»

خالل الزيارة اليت قام بها مدير عام شرطة امن عدن اللواء
مطهر علي الشعييب -مدير وبرفقته العقيد ركن حممد
علي السمنرت مدير أداره قوات املنشآت يف صباح يوم اخلميس
 18نوفمرب 2021م ،حيث كان يف استقباهلم الدكتور حممد
حسني حلبوب رئيس جملس االدارة والذي رحب حبضورهم ملقر
االدارة العامة للبنك وطاف بهم وبزيارة تعريفية لفرع امللكة
اروى ،حيث عقد بعد ذلك اجتماع مبكتب رئيس جملس االدارة
االدارة حضره االستاذ علي موسى ،نائب املدير العام للدوائر
املساندة رئيس اللجنة االمنية بالبنك وكذا حضرة ممثلي
اجلهات االمنية بالبنك  ،ويف االجتماع ناقش الطرفني اطر
التعاون املشرتك بني اجلانب االمين والتوجيهات الصادرة عن
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اللجنة االمنية باحملافظة واليت تقضي توفري احلراسات االمنية
للمنشأت واملؤسسات احلكومية ويف ضوء توجيهات رئيس اللجنة
االمنية باحملافظة االخ حمافظ عدن قرر بان تستكمل االجراءات
يف ضوء مامت االتفاق عليه وتكليف املختصني لدى الطرفني
باستكمال االجراءات اليت تنظم عملية توفري احلماية الالزمة
للبنك لكونه يعترب احد املوسسات احليوية مبحافظة عدن ،ويف
نهاية االجتماع مثن رئيس جملس االدارة الدور الذي تقوم به
ادارة االمن وشكر االهتمام اليت توليه اجلهات االمنية لتامني
منشأت ومؤسسات الدولة .
من جانبه أثنى اللواء مطهر الشعييب مدير عام شرطة أمن
عدن على مايقوم به ويلعبه البنك االهلي اليمين من دور مصريف
حيوي لتقديم اخلدمات املصرفية لعمالئه ومايشهده من تطوير
وحتديث ملنظومة عمله .

رئيس جملس إدارة البنك األهلي اليمين واملدير العام يلتقيان سفرينا بالقاهرة د.حممد أمارم

سبل تدعيم تبادل اخلدمات املصرفية بني
البنك األهلي اليمني والبنوك املراسلة املصرية

القاهرة «األهلي املصريف» خاص:
قام كل من د.حسني حممد
حلبوب ،رئيس جملس اإلدارة،
ود.امحد علي عمر بن سنكر،
املدير العام بزيارة سفرينا يف مصر
د.حممد علي أمارم يف مقر السفارة
اليمنية يف القاهرة جبمهورية مصر
العربية.
وخالل اللقاء مت حبث سبل
تدعيم تبادل اخلدمات املصرفية
بني البنك األهلي اليمين والبنوك
واملصارف املراسلة املصرية وآليات
تفعيل نشاط البنك يف اخلارج
واالستفادة من جتربة البنوك
واملصارف املصرية يف كافة تفعيل
وتقديم اخلدمات املصرفية املتطورة
يف ظل االهتمام بالتحول الرقمي يف
جمال اخلدمات املصرفية واليت مصر
قطعت شوط ال بأس به بني البنوك
العربية.
ومن جانبه أبدى السفري د .حممد
أمارم استعداده لتقديم كافة سبل
الدعم لنشاط البنك األهلي اليمين
والبنوك اليمنية وبالتنسيق مع
اجلانب املصري وبهدف تطوير وتعزيز
العالقات االقتصادية بني اليمن ومصر
يف كافة املناحي االقتصادية والتجارية
واالستثمارية واملالية واملصرفية.
وأوضح السفري حممد أمارم أن
سياسية االستثمار يف مصر والقوانني
االستثمارية اجلديدة ساعدت على
خلق بيئة جاذبة للعمل التجاري
واالستثماري فأصبحت القاهرة
الوجهة األوىل جلذب االستثمار يف
املنطقة ،هلذا ينبغي االستفادة من هذا
املناخ االستثماري يف ظل هذه األوضاع
االستثنائية اليت متر بها اليمن واليت
حتتاج لتعاون األشقاء .
ويف آخر اللقاء شكرا الدكتور

حممد حسني حلبوب ،رئيس جملس
اإلدارة ،والدكتور امحد علي عمر بن
سنكر ،مدير عام البنك اجلهود املبذولة
من قبل سفارة بالدنا يف القاهرة
ممثلة بسفريها الدكتور حممد أمارم
مؤكدين أن إدارة البنك األهلي اليمين
تعمل بكل جهد ملواجهة التحديات
وتقديم اخلدمات لعمالئها يف الداخل
واخلارج ومبا يسهل تعامالتهم املالية
يف ظل هذه الظروف الصعبة  ،وانها
متكنت بفضل دعم القيادة السياسية
ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور
هادي ورئيس احلكومة ووزير املالية يف
تطوير وحتديث البنك بهدف اإلسهام
يف خلق استقرار مصريف خيدم البلد
يف رسم السياسة املالية والنقدية من
خالل القطاع املالي واملصريف وبتكاثف
اجلميع للخروج من الوضع القائم .
اجلدير بالذكر فقد منحت
املنظمة العربية لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وبالتنسيق مع احتاد
املصارف العربية البنك األهلي اليمين
جائزة التميز للعام 2021 - 2020

يف العاصمة اللبنانية بريوت تقديرا
وتكرميا لكفاءته ومتيزه يف تنفيذ
مشروع التطوير والتحديث وإعادة
اهليكلة وإدخال النظام املصريف اجلديد
(.)Banks

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
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ً
قيادة البنك األهلي اليمني يف القاهرة سعيا
لفتح نافذة لتقديم اخلدمات واملعامالت املصرفية

إىل الغرفة التجارية مبحافظة اجليزة
ومعه الدكتور حممد حسني حلبوب
رئيس جملس إدارة البنك األهلي اليمين
والدكتور امحد علي عمر بن سنكر املدير
العام واألستاذ رجل األعمال عبدالرب
العيسائي رئيس جملس األعمال اليمين
مبصر واألستاذ حممد اجملاهد أمني عام
جملس األعمال اليمين مبصر .
وكان يف استقباهلم حممد امبابي
رئيس جملس إدارة الغرفة مبحافظة
اجليزة وعدد من املسئولني بالغرفة .
وناقش اللقاء الدور الذي ميكن أن
تلعبه السفارة اليمنية بالقاهرة وجملس
األعمال اليمين مبصر والبنك األهلي اليمين
القاهرة «األهلي املصريف» متابعات:
بالشراكة مع الغرفة التجارية لزيادة
يف يوم  29سبتمرب 2021م قام سفري بالدنا لدى مجهورية حركة التبادل التجاري بني البلدين وزيادة االستثمارات
مصر العربية الدكتور حممد علي أمارم بزيارة عمل اليمنية يف مصر وإمكانية ان تكون مصر مركزاً حمورياً
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وإقليمياً للمعامالت املالية واملصرفية
اليمنية خاصة يف ظل االنفتاح والنهلمصر
خالل هذه الفرته يف ظل عهد فخامة
الرئيس عبدالفتاح السيسي .
كما جرى مناقشة السبل الكفيلة
لتسهيل زيادة التبادل التجاري بني
البلدين وتسهيل حركة االستثمارات
ودخول وخروج األموال االستثمارية بني
البلدين عرب التحويالت والقنوات البنكية
الرمسية  ،وفتح االعتمادات البنكية وذلك
من خالل السعي لفتح مكتب متثيل للبنك
األهلي اليمين وأي خيارات أخرى مالئمة
ليكون النافذة املالية للمعامالت املصرفية
والتفكري بتطوير وتوسيع ذلك مستقبال
بفتح فرع  ،حيث ان مصر اثبتت انها تتجه
لتكون مـركزاً مالياً وجتارياً للمستثمرين ومنهم اليمنيني ،االقتصادية والتجارية بني البلدين وكذا كل فئات اجملتمع
حيث أن االهتمام بذلك الشك يف انه سوف خيدم العالقات يف البلدين .
األهلي املصريف (أكتوبر/ديسمرب )2021
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كل من
يف
)
Banks
(
لنظام
احلي
اإلطالق
تدشني
ٍ
فرعي سيئون والقطن يف حمافظة حضرموت

البنك فرع سيئون

البنك فرع القطن

سيئون/القطن «األهلي املصريف» خاص :
ضمن جهود إدارة البنك األهلي اليمين الستكمال مشروع
التطوير والتحديث مت يوم األحد  3نوفمرب  2021تدشني
كل من فرعي سيئون
اإلطالق احلي لنظام ( )Banksيف ٍ
والقطن يف حمافظة حضرموت الوادي والصحراء حبضور
كل من األخ سعيد باعباد ،مستشار املدير العام للبنك األهلي
ٍ
اليمين يف احملافظة ممثال عن د.حممد حسني حلبوب ،رئيس
جملس اإلدارة ود.أمحد علي عمر بن سنكر ،املدير العام،
كل من األخوة سامل كرامة التميمي ،مدير فرع
وكذا ٍ
سيئون واألخ عبداهلل حممد سامل ،مدير فرع القطن.
كما أن عملية التدشني واإلطالق احلي قد مت بإشراف
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املتخصصني يف نظام ( )Banksيف مشروع التطوير والتحديث
وهم :عبدلاله العامري ،حممد بامطرف ،صابر حممد أمحد
احلمادي ،أنور وجدي الصويف ،وحنني حممد الدوبي ومن
دائرة تكنولوجيا املعلومات وهم  :عبدالناصر باشافعي ،عمرو
حممود املاطري.
كل من موظفي وموظفات الفرعني عن
وقد عرب ٍ
سرورهم وارتياحهم إلدخال النظام والذي سيسهل تقديم
أفضل اخلدمات لزبائن الفرعني والذين بدورهم عربوا عن
ارتياحهم هلذا النظام املتطور والذي سيعمل على تسهيل
وتقديم مزيدا من اخلدمات اليت يرغبون يف التعامل بها
مستقب ً
ال .

األهلي املصريف (أكتوبر/ديسمرب )2021
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مبناسبة ذكرى التأسيس وحلول عيد االستقالل..
البنك األهلي يقيم حف ً
ال تكرميياً لعدد  23من موظفيه
رئيس جملس اإلدارة :ارتفاع ودائع العمالء للبنك من ( 171.6مليار ريال )
يف نهاية عام  2016إىل ( 350.3مليار ريال) يف نهاية أكتوبر 2021

متابعة «األهلي املصريف»
نظم البنك األهلي اليمين يوم االثنني
املوافق  30نوفمرب ااحلفل ألتكرميي
ملوظفني وعمال البنك ،يأتي ذلك مبناسبة
احتفاالت شعبنا بالذكرى الـ( )54لعيد
االستقالل وبرعاية فخامة الرئيس
عبد ربه منصور هادي ومعالي حمافظ
حمافظة عدن وتزامنا مع احتفاالت البنك
األهلي اليمين بالذكرى الـ( )52للتأسيس.
وأقيم حفل التكريم يف قصر سبأ
مبديرية خور مكسر م/عدن  ،وحبضور
د /حممد حسني حلبوب  -رئيس جملس
إدارة البنك األهلي اليمين  ،أ /حممد
نصر شاذلي – وكيل أول حمافظة عدن،
أعلي عاطف – وكيل وزارة الصناعة
والتجارة ،أ /حمسن ألشبحي – نائب املدير
العام لشئون الدوائر املصرفية  ،أ /علي
موسى – نائب املدير العام لشئون الدوائر
املساندة  ،أ /معن أمحد الصياد – مدير
دائرة التسويق املصريف  ،أ /حممد فيصل
باخريبة – رئيس نقابة البنك وعددا من
مدراء الدوائر ورؤساء األقسام واملشرفني
وموظفي وموظفات البنك األهلي اليمين
ويف حديث الدكتور حممد حسني
حلبوب رئيس جملس إدارة البنك األهلي
اليمين /عدن  ،ألقى كلمة ترحيبية
للحاضرين مجيعا قائال  »:يف هذا اليوم
البهيج وحتت رعاية الرئيس /عبدربه
منصور هادي ,حنتفل مبناسبة الذكرى
( )54لعيد االستقالل اجمليد ذكرى
الثالثني من نوفمرب والذكرى ()52
لتأسيس البنك االهلي اليمين .مضيفا
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بالقول بأنه وبهاتني املناسبتني اجمليدتني،
نرفع التهاني والتربيكات إىل القيادة
السياسية ،ممثلة برئيس اجلمهورية،
ورئيس جملس الوزراء ،ووزير املالية،
وحمافظ حمافظة عدن ،واىل كافة
موظفات وموظفي البنك األهلي اليمين،
واىل كافة املواطنني يف هذا البلد ،متمنني
هلم وافر الصحة والسعادة والتوفيق
والنجاح.
وأضاف قائال « صحيح إننا اليوم
حنتفل مبرور « »52عام منذ تأسيس
البنك األهلي اليمين يف عام (1969م)
لكن جذور البنك األهلي اليمين قدميه
جدا ،وظهرت قبل ذلك بكثري حيث كانت
البداية يف عام (  1871م) عندما مت افتتاح
فرعني لوكالة ( لوك توماس ) ,ووكالة
( قهوجي دنشو) اهلندية يف عدن ،اللتان
كانتا تقومان بإعمال التمويل املصريف
للشركات اهلندية والربيطانية يف عدن.
وأشار د .حلبوب بان تأسيس البنك
األهلي اليمين يف مثل هذا الشهر من
عام 1969م  ،موضحا بالقول بان عام
(1895م) ،افتتح البنك األهلي اهلندي
فرعا له يف عدن ، .وعام ()1956م اتفقت
سبع وكاالت وسبعة فروع لبنوك عربية
وأجنبية يف عدن على إنشاء مجعية
لتنسيق سياساتها املصرفية ومن هذه
الوكاالت وفروع البنوك السبعة ,تأسس

البنك األهلي اليمين.
وأوضح قائال» :وخالل تارخيه العاصف
مر البنك األهلي اليمين بفرتة ازدهار
كبريه ،كان فيها البنك الوحيد الشامل,
يف مجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية،
ثم جاءت فرتة تراجع كبري للبنك ،وصلت
إىل ادني نقطه فيها بعد حرب عام 1994م.
ومع بداية عام 2015م كان البنك األهلي
اليمين يف ( املرتبة الثامنة ) من بني ( ) 17
بنك يف اليمن.
ويواصل « مع نهاية أكتوبر من هذا
العام 2021م ،استعاد البنك األهلي مكانته،
ووصل إىل (املرتبة األوىل ) ،بني البنوك
اليمنية ،مبوجودات بلغت ( )553.4مليار
ريال ميين ) صاعدا بوترية منو بلغت
نسبتها (  )%271مقارنة مع نهاية ديسمرب
من عام 2016م.
ويضيف « :لقد شاءت األقدار ،إن تضع
إدارة البنك األهلي وموظفيه ،يف امتحان
صعب للغاية ،فاستمرارية البنك وجناحه
تتطلب ضرورة ،حتديثه وتطويره.
ولكن الظروف السياسية ،واألمنية،
واالقتصادية ،واملالية ،والنقدية ،صعبه
ومعقدة ،للغاية .وتتمثل يف :
 -1ظروف حرب طاحنة ،منذ سبع
سنوات.
 - 2وضع امين خطري ،وفوضى غري
مسبوقة.

 -3وضع اقتصادي كارثي ،اخنفض
فيه نصيب الفرد من الناتج احمللي
اإلمجالي بنسبة تزيد عن .%53
 - 4فوضى ماليه كبرية ،اخنفضت
فيها نفقات امليزانية ألعامه للدولة ،بنسبة
تصل إىل .%73
 - 5وضع نقدي منقسم بني بنكني
مركزيني واحد يف عدن وأخر يف صنعاء،
خسرت فيه العملة احمللية %86 ،من
قيمتها.
وعلى الرغم من صعوبة وتعقيد
الظروف اليت يعمل فيها البنك.
إال إن النجاح كان شبة مستحيل فيما لو
مت تأجيل عملية التحديث والتطوير.
وأردف يف حديثة « :وكان القرار
بالبدء يف تنفيذ عملية التحديث والتطوير
قد مت منذ فرتة طويلة .ومت  --فعليا --
التعاقد مع ( شركة ديلويت أند توش) ،يف
2006 /12 /20م .لتنفيذ أملرحله األوىل
من عملية إعادة اهليكلة اإلدارية ,إال إن
العملية توقفت وظلت تراوح يف مكانها ملدة
 11عام.
وخالل الفرتة ،ظل البنك األهلي
اليمين ،يعمل :
 بهيكل إداري قديم ،وغري مناسب. وبإجراءات تنظيمية معقده. وبنظام مصريف ،غري مركزيوقاصر.

 ويف بيئة عمل غري مرحية. وباستخدام وسائل عمل قدميه.وأكد بان « بداية عام (2017م) مت
تعيني إدارة عليا جديدة للبنك وبذلك
استعادت عملية التحدث والتطوير زمخها,
حيث مت جتديد االتفاقية مع ( شركة
ديلويت أند توش ) ,الستكمال املرحلة
األوىل من عملية التحديث والتطوير،
ومن ثم التوقيع على اتفاقية شراء النظام
املصريف احلديث(  ) BANKSوبذلك انطلقت
عملية حتديث وتطوير البنك.
وخالل مخس سنوات من عملية
التحديث والتطوير ،مت اجناز ما يلي :
 -1تأهيل وتدريب ( )155من موظفي
البنك األهلي على ( نظام  ,) BANKSوعلى
دليل اإلجراءات اإلدارية احلديثة ,ويف
بقية اجملاالت ،بتكلفة إمجالية بلغت
حوالي (  3.9مليون دوالر) .
 -2استكمال عملية إعادة اهليكلة
اإلدارية ،وتوطني الوظائف بتكلفة
إمجالية بلغت حوالي (  1.8مليون دوالر) .
 -3شراء النظام املصريف ()BANKS
و(إطالقه احلي) ،يف اإلدارة ألعامه ،ويف
الـ  11فرع مبختلف احملافظات  ،يف
حمافظات ( عدن ،حلج ،وحضرموت ),
ومكتب املنطقة احلرة عدن ,ومكتب ميناء
املعال  -حتى أالن  -بتكلفة أمجاليه بلغت
حوالي (  3مليون دوالر) .

 -4حتديث وتطوير مباني عدد من
الفروع ,وكافة دوائر اإلدارة العامة،
وتأثيثها بتكلفة إمجالية بلغت حوالي
(5مليون دوالر ) .وذلك على النحو التالي:
 إعادة تأهيل مباني  4فروع هي (أروى،واملكال ،وحلج ،وزجنبار).
 بناء مبنى جديد (لفرع الشحر)وتأثيثه.
 شراء مبنى جديد ( لفرع سيئون),وتأثيثه.
 ترميم وتأثيث مقرات مجيع دوائراإلدارة ألعامه الـ  .15ومل يتبقى سوى
املظهر اخلارجي.
 -5جتديد حوالي (  )%85من أجهزة
البنك ,وآالته ,ومعداته ,ووسائل النقل
واالنتقال لديه .بتكلفه إمجالية بلغت
حوالي (  2مليون دوالر).
واختتم يف حديثة « إن عملية التحديث
والتطوير ,عادة ما تكون مكلفة للبنك،
ومربكه لإلدارة ،ومؤمله للموظفني .إال
أنها متت يف البنك األهلي دون آثار سلبية
كبرية ،ال على إدارة وموظفي البنك.
وال على زبائنه وعمالئه .وال على حقوق
مالكه ( ،ألدولة ) .حيث توافق مع عملية
التحديث والتطوير :
 -1زيادة األجور واملرتبات وما يف حكمها
ملوظفي البنك ،من (  3.5مليار ريال) يف
األهلي املصريف (أكتوبر/ديسمرب )2021
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مليار ريال ) وحصول البنك
على ( املرتبة األوىل ) بني
البنوك يف اليمن.
يف ختام احلفل مت تكريم
عمال من موظفي وموظفات
البنك بشهادات تقديرية وذلك
على إخالصهم يف العمل
متمنني هلم التوفيق والنجاح
وكان عددهم على النحو
التالي وهم:

عام 2016م ،إىل (  8.6مليار
ريال) معتمدة يف عام 2021م .إي
بزيادة نسبتها ( .)%145
 -2ارتفاع ودائع العمالء للبنك
من ( 171.6مليار ريال ) يف نهاية
عام 2016م ,إىل (  350.3مليار
ريال) يف نهاية أكتوبر 2021م.
إي بزيادة بلغت نسبتها ( .) %104
 -3رفع حقوق امللكية ( رأس
مال املدفوع ،واالحتياطيات ) ،من

(  17.1مليار ريال) يف نهاية عام 2016م،
إىل ( 35.4مليار ريال ) ،يف نهاية أكتوبر
املاضي .إي بزيادة بلغت نسبتها ( .)%107
وخالل اخلمس سنوات املاضية ،اظهر
الكثري من موظفي البنك األهلي اليمين
قدراتهم اإلبداعية ,لذلك فإننا سوف نكرم
هذا اليوم كوكبة منهم ,مكونه من ( 23
موظف) ,متيزوا يف عملهم واجنازاتهم .من
بينهم -:
* ( )12صراف شامل وموظف مت
تكرميهم حلصول كل منهم ،على
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الرقم القياسي إلمجالي احلركات على
الكمبيوتر مقارنة بأقرانهم يف الفروع ذاتها،
ويف دوائر اإلدارة العامة ،ومت حتديدهم
بواسطة النظام املصريف (.) BANKS
* ( )3موظفني مت تكرميهم ملساهمتهم
احلامسة يف كشف شبهات اختالس أو
سرقه.
* ( )4موظفني مت تكرميهم لتميزهم
الوظيفي واإلمجاع على ذلك.
* ( )4موظفني ميثلون القيادة العليا
لإلدارة التنفيذية ،مت تكرميهم لنجاحهم
بالوصول مبوجودات البنك إىل (553.4

 -1د .أمحد علي عمر بن سنكر
- 2أ  .أروى سليمان الكوري
 - 3أ  .حمسن الشبحي
 - 4أ  .علي موسى
 - 5أ  .عدنان فرحان
 - 6أ  .جناة عبدالقادر باصاحل
 - 7مساح باجيش
 - 8لينا صاحل امحد
 - 9منتهى شليعب يوسف
 - 10مسلم رياض باخريبة
 -11عمر سامل عرم

 - 12عزيزة امحد اجلابري
 - 13حممد سبيت مزروع
 - 14يزيد حسني مكاوي
 - 15غسان زيد حسني
 - 16حممود سعيد الرتكي
 - 17حممد بن حممد مربوك
 - 18حممد علي سعيد
 - 19سامل امحد سامل
 - 20يامسني حممد املعمري
 - 21أحالم الطيب
 - 22أمحد غامن
 - 23معاذ حممد الشريف .

ويف كلمة ألقاها األخ حممد نصر
شاذلي وكيل أول مبحافظة عدن بكلمة
أشاد فيها بالدور الريادي الذي يقدمه
البنك األهلي من خدمات يف ظل الظروف
االقتصادي واألزمة من ارتفاع أسعار
العملة األجنبية واليوم البنك حيتفل
البنك بالذكرى  52التأسيس وتكريم
موظفيها على مستوى التأهيل علمياً
وعملياً يف خمتلف جماالت العمل املصريف
اليت تواكب كافة التطورات اجلارية يف
سوق العمل املصريف بغرض تقديم أفضل
اخلدمات املصرفية لزبائنه.
من جانبه قال األخ علي عاطف ،وكيل
وزارة الصناعة والتجـارة بعـدن كلمة
قـال:
فيها حنن سعداء ملشاركتنا بهذا
احلفل التكرميي للموظفني تزامنا مع
احتفاالت شعبنا لعيد االستقالل اجمليد
الذكرى  52للتاسيس البنك وهذا يعترب
إجناز مستمر للبنك األهلي يف تطوير
وحتسني القطاع املصريف حتت إشراف
قيادة البنك األهلي ممثلة باألخ الدكتور
حلبوب رئيس جملس إدارة البنك األهلي
والدكتور أمحد علي عمر بن سنكر
املدير العام وخصوصا أن البنك يتعامل مع
مشاريع إسرتاتيجية مع أكرب شركات
عاملية رغم التحديات اليت واجهه إدارة
البنك من األزمات يف ظل ظروف صعبة يف
ارتفاع العملة األجنبية هو يعترب واحد من

أكرب البنوك التجارية ولكنه جتاوز كل
التحديات والصعوبات وحقق إجناز كبري
يف تطوير البنية املصرفية يف التنمية
االقتصادية.
كما ألقى رئيس نقابة البنك األهلي
األخ حممد فيصل باخريبة كلمة قال
فيها هناك جهود كبرية بذلتها قيادة البنك
األهلي اليمين الجناز هذا االستحقاق
الذي يشهده البنك بعد أن أمضى  52عام
من تأسيسه وخالهلا حظي البنك بسمعة
كبرية داخل الوطن وخارجه يف أوساط
عمالؤه.
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مبناسبة الذكرى الـ  15لتأسيس
االحتاد الدولي املصرفيني العرب :

منح

البنك األهلي اليمني
ُّ
جائزة التميز واإلجناز
املصريف العربي
للعام 2021
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بريوت «األهلي املصريف» خاص:
حقق البنك االهلي اليمين إجنازا جديدا على مستوى
الوطن العربي ،وذلك يف حصوله على جائزة التميز واالجناز
املصريف العربي الذي منحها له االحتاد الدولي للمصرفيني
العرب يف احلفل السنوي مبناسبة ذكرى تأسيسه الـ  15يف
العاصمة اللبنانية بريوت يف يوم اجلمعة املوافق 2021/12/10
 ،وخالل احلفل وزعت اجلوائز السنوية اليت مينحها االحتاد
الدولي للمصرفيني العرب لكبار الشخصيات املصرفية والبنوك
واملصارف العربية املتميزة خالل العام . 2021
وكان الدكتور أمحد علي عمر بن سنكر ،املدير العام للبنك
األهلي اليمين ،عضو جملس إدارة إحتاد املصارف العربية  ،حاضرا
يف احلفل حيث تسلم جائزة التميز واالجناز املصريف العربي
ألفضل بنك ميين متيز بالنظام املصريف والتحول الرقمي ومتيزه
لتنفيذ مشروعه االسرتاتيجي للتطوير والتحديث وإعادة اهليكلة

وإدخال النظام املصريف اجلديد ( ،)Banksيف ظل ظروف استثنائية
والذي دون شك سوف يسهم هذا النظام يف إدخال خدمات جديدة
متطورة تنقل البنك ملصاف البنوك املتطورة عامليا .
من جانبه عرب الدكتور أمحد بن سنكر ،مدير عام البنك عن
سعادته البالغة وهو يرى اسم البنك األهلي اليمين ارتفع عاليا
بني أوساط البنوك العربية والدولية من خالل متيزه وحصوله
على جائزتني خالل عام  ،2021حيث كانت اجلائزة األوىل من
قبل املنظمة العربية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واحلائزة
الثانية من قبل االحتاد الدولي للمصرفيني العرب ،وهذا إن دل
على شيء إمنا يدل على اخلربة والثقة اليت اكتسبها البنك
االهلي اليمين من خالل الـ  52عاما .
ويف األخري هنأ الدكتور أمحد بن سنكر القيادة العليا للبنك
ومجيع املوظفني واملوظفات ملا حققه البنك وحصوله على هذه
اجلوائز لتربزه بني مصاف البنوك املتميزة على الساحة املصرفية.
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برعاية البنك األهلي اليمين ..ورشة عمل تنظمها رابطة االقتصاديني

قراءة متعمقة لقرارات احلكومة
والبنك املركزي وآثارها املتوقعة

تغطية/علي منصور ماطر
تصوير/والء وديع ثابت
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برعاية البنك األهلي اليمين ممثال باالستاذ حمسن
الشبحي القائم بأعمال رئيس جملس اإلدارة د .حممد حسني
حلبوب واملدير العام للبنك األهلي اليمين د .أمحد علي عمر
بن سنكر ،عقدت رابطة االقتصاديني يف قاعة سبأ الصغرى يف
خورمكسر بتاريخ  18سبتمرب  2021ورشة عمل بعنوان «قراءة
متعمقة لقرارات احلكومة والبنك املركزي وآثارها املتوقعة»،
حضرها خنبة من األكادمييني االقتصاديني والقانونيني من
جملس القضاء األعلى ،ورجال الفكر االقتصادي والقطاع
املصريف وممثلو الغرفة التجارية الصناعية يف عدن ونادي
رجال األعمال وممثلو البنك املركزي والبنك األهلي اليمين
وقطاع الصريفة يف عدن وقيادة وزارة الصناعة والتجارة
وقيادة مصلحة اجلمارك اليمنية وممثلوا اجملتمع املدني
ورجال اإلعالم والصحافة االقتصادية والفضائيات احمللية
والعربية واإلعالم اإللكرتوني.
وأدار جلسات املناقشة أ.د :حممد عمر باناجه عميد كلية
االقتصاد والعلوم السياسية جبامعة عدن ود /حسني امللعسي
مؤسس الرابطة وأستاذ االستثمار األجنيب املباشر يف كلية
االقتصاد،
حيث قدمت خالل فعالية الورشة عدد من أوراق العمل
العلمية والتخصصية املالية واملصرفية متيزت بعدد حجمها
وأهميتها ومنهجيتها وشفافيتها ،ووضع النقاط على احلروف
من خالل تفسريها وحتليلها والتطرق إىل التحديات
االقتصادية واالجتماعية.
وقد احتوت الورشة على جلستني :
اجللسة األوىل  :متعلقة بقرار رقم ( )7اخلاص بسعر
األهلي املصريف (أكتوبر/ديسمرب )2021

الصرف اجلمركي قدمت فيها :
 الورقة األوىل :لرابطة االقتصاديني (قراءة متعمقةلقرارات احلكومة والبنك املركزي وآثارها املتوقعة) .
 الورقة الثانية  :مصلحة اجلمارك (عرض حول تنفيذمصلحة اجلمارك قرار جملس الوزراء رقم ( )7لعام 2021
بشأن حتريك سعر صرف الدوالر اجلمركي .
 الورقة الثالثة  :الغرفة التجارية والصناعية (قراراتاحلكومة والبنك املركزي األخري وآثرها على الوضع
االقتصادي) .
 الورقة الرابعة :وزارة التجارة والصناعة (قرار جملسالوزراء رقم ( )7لعام  2021بشأن حتريك سعر الدوالر اجلمركي.
 الورقة اخلامسة :د .يوسف سعيد أمحد (رفع تقييم سعرالدوالر اجلمركي ضرورة لرفد املوازنة العامة باملوارد .
اجللسة الثانية :
 الورقة األوىل :البنك املركزي (قرارت واجراءات البنكاملركزي وآثارها املتوقعة).
 الورقة الثانية :البنك األهلي اليمين (تغذية األرصدةاخلارجية للبنوك التجارية ضرورة ملحة تفرضها األوضاع
االقتصادية الراهنة .
 الورقة الثالثة  :مجعية الصرافني (قرارات احلكومةوالبنك املركزي وآثارها على الوضع االقتصادي احلكومة .
بعد ذلك فتح باب النقاش العام تكلم فيه عدد من
الشخصيات التجارية واالقتصادية كل حسب وجهة نظره
حول ما طرح يف األوراق املقدمة وكذلك قرارات احلكومة
والبنك املركزي.
ومما جيددر ذكره بأن ورقة البنك األهلي اليمين قد
قدمت وقرأت من قبل األخ/عماد إمساعيل ،مدير دائرة الديون
املتعثرة .
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نائب املدير العام لشؤون الدوائر املساندة
لـ «األهلي املصريف» :

باستكمال ادخال النظام يكون قد

البنك األهلي اليمني بعدن يوقع اتفاقية توريد وتركيب وتشغيل
نظام مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب والتدريب عليها

حقق البنك األهلي نقلة نوعية
وقد أمتلك أحدث األنظمة
يف خضم اجلهود احلثيثة لقيادات البنك الستكمال
إدخال وتدشني العمل بالنظام البنكي اجلديد ()Banks
يف كافة فروع البنك ويف خمتلف احملافظات وربط تلك
الفروع بالشبكة الرئيسية لالدارة العامة مبحافظة
عدن واليت كان آخرها تطبيق وتنفيذ الربنامج مت يف
فروع املكال و  14أكتوبر يف املكال وفرع سيئون والقطن
حبضرموت الداخل نتوجه إىل األستاذ علي موسى علي،
نائب املدير العام لشؤون الدوائر املساندة باألسئلة اآلتية :

تغطية وتصوير  :والء وديع ثابت

أجرى اللقاء/رئيس التحرير
س -1أستاذ علي نلمس جهود حثيثة الستكمال مشروع
التطوير والتحديث ألعمال فروع البنك األهلي اليمين بهدف
تقديم كافة اخلدمات املصرفية احلديثة ؟
ج -ما يف شك من وجود جهود حثيثة لقيادة البنك األهلي
اليمين متمثلة باألخ /رئيس جملس اإلدارة واألخ /املدير العام
ونوابه يف تدشني واإلطالق احلي للنظام اجلديد ( )Banksلكافة
فروع البنك على مستوى احملافظات تدرجيياُ وكان خيارنا
حتى وان تأخرنا كان البد أن نبدأ خري من أن ال نبدأ يف تنفيذ
مشروع التطوير والتحديث وقد كان قرار جملس اإلدارة بإعادة
استئناف التفاوض وإدخال النظام من القرارات املصريية للبنك
األهلي اليمين.
وقد استطاع البنك بكوادره الفنيني واملتخصصني أن يقطعوا
شوطاً كبرياُ يف عملية إدخال النظام والذي كان آخرها فروع
املكال وحي  14اكتوبر وسيئون والقطن يف حمافظة حضرموت،
ونقول أن البنك قد مشل يف خطته كافة الفروع الكبرية
وكذلك دوائر اإلدارة العامة ومل يتبقى سوى بعض الفروع اليت
ذات النشاط املتوسط وباستكمال ادخال النظام يكون قد حقق
البنك نقلة نوعية وقد أمتلك أحدث األنظمة اليت سوف تساعده
على االستجابة لكافة متطلبات عمل البنوك اخلارجية والبنك
املركزي باإلضافة إىل تقديم خدمات متنوعة للعمالء مثل :
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 خدمة املوبايل البنكي . خدمة اإلشعارات بالرسائل القصرية (. )SMS خدمات الصرافات اآللية . خدمة الفيزا كارد ( )VISAواليت ستكون كلها يف متناولعمالء البنك .
س -2كيف ترون مستقبل البنك األهلي اليمين يف ظل
وجود هذا النظام املصريف املتطور وأداءه على الصعيدين احمللي
واخلارجي ؟
ج -لقد مشل ما قلته يف جوابي على السؤال األول ،أن البنك قد
أصبح ميتلك نظاماً عاملياً وبذلك يكون نداً لنظرائه من البنوك
سواء حمليا أو خارجيا منها على مستوى اإلقليم أو تلك األجنبية
على املستوى العاملي وقادر على تنفيذ كل متطلبات احلوكمة
سواء املتمثلة بقواعد االمتثال فيما يتعلق بقوانني وإجراءات
مكافحة اجلرائم ومنها غسيل األموال والتهريب الال قانوني
ملقدرات البلدان على كافة املستويات .
كما أننا نأمل بتكاتف جهود اجلميع يف قيادة البنك وكوادره
للمضي ُقدماً حنو االستمرار يف استكمال خطة مشروع التطوير
والتحديث والتسريع بالتحول الرقمي ليشمل كافة خدمات
البنك األهلي اليمين.
يف األخري نشكركم أستاذ علي موسى ،نائب املدير العام لشؤون
الدوائر املساندة على تكرمكم باإلجابة على أسئلة «األهلي املصريف» .

يعد االلتزام باألنظمة واملعايري والتعليمات والقوانني
الصادرة من البنك املركزي اليمين أحد أهم أسس وعوامل
جناح املؤسسات املالية والقطاع املصريف اليمين ،وحيافظ
على مسعتها ومصداقيتها وعلى مصاحل املساهمني
واملودعني ،ويوفر هلا احلماية الكاملة من الوقوع يف عواقب
املخالفات املالية واملصرفية .
ويف هذا اإلطار جرى يوم االثنني املوافق 2021/12/13
باالدارة العامة للبنك األهلي اليمين مكتب رئيس جملس
االدارة يف عدن مراسيم توقيع اتفاقية توريد وتركيب
وتشغيل نظام مكافحه غسيل األموال واإلرهاب والتدريب
عليه  ، Bank – BI ® AML Soiutionبني البنك األهلي اليمين
وميثله األخ الدكتور حممد حسني حلبوب رئيس
جملس إدارة البنك األهلي اليمين والطرف املورد للنظام
شركة الرواد لنظم املعلومات ذ.م.م – وميثلها السيد /
طارق السفاريين – الرئيسي التنفيذي – رئيس هيئة
مديرين ،حيث تعد شركة الرواد لنظم املعلومات ومقرها
يف اململكة األردنية اهلامشية شركة متخصصة يف جمال
إعداد وتصميم وتطوير وتنفيذ الربجميات وأنظمة

املعلومات وتقديم اخلدمات واالستشارات للحلول املتكاملة
والصيانة والتدريب وإدارة ومراقبة املشاريع .
سوف تقوم الشركة بتوريد وتركيب وتشغيل
وتطبيق نظام مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب
مبا يتوافق مع القوانني واألنظمة والتعليمات الصادرة عن
البنك املركزي اليمين املركز الرئيسي  -عدن  ،كونها
متلك نظاماً متطوراً وحديثا ملكافحة غسيل األموال
.Bank – BI ® AML Soiution
اجلدير بالذكر أن هذا النظام يتوافق مع النظام البنكي
احلديث  BANKSالذي مت تدشني العمل به يف البنك األهلي
اليمين مطلع العام  2020م حبسب توصية شركة ()ICSFS
فايننشال احملدودة .
حضر مراسيم توقيع االتفاقية كل من األستاذ /
حمسن سعيد الشبحي القائم بأعمال املدير العام – نائب
املدير العام لشؤون الدوائر املصرفية واألستاذ /علي موسى
علي – نائب املدير العام لشؤون الدوائر املساندة واالستاذ االخ
زياد عائض باسنيد مدير مشروع امليكنة واألستاذ  /فيصل
حممد بن حمسن سودي – رئيس وحدة التدقيق الداخلي
الختبار مدى االمتثال واألخ /بشري مصلح القفاز – رئيس
وحدة االمتثال واألخ /معاد كعكي مسؤل العالقات العامة
مبكتب رئيس جملس اإلدارة .
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إحتاد املصارف العربية يناقش الربامج التدريبية يف إطار خططه للعام : 2021

الربامج التطويرية واملوجهة للقطاع املصريف اليمني
من قبل  OECDحمل اهتمام ومتابعة من قبل احتاد املصارف العربية يف العام 2022

تنسيق مشرتك بني إحتاد
املصارف العربية ومنظمة
التعاون االقتصادي والتنمية
( )OECDللتعاون يف إطار برناجمها
للنهوض بالقطاع املصريف اليمني
متابعة «االهلي املصريف»

بريوت «األهلي املصريف» خاص:
عقد يف العاصمة اللبنانية بريوت اجتماعاً جمللس إحتاد
املصارف العربية يف  10ديسمرب 2021م حبضور الدكتور
أمحد علي عمر بن سنكر ،مدير عام البنك األهلي اليمين،
عضو جملس إدارة إحتاد املصارف العربية ممثل البنوك
اليمنية ،ويف االجتماع مت مناقشة إدراج الربامج التطويرية
واملوجهة للقطاع املصريف اليمين من قبل منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ( )OECDيف إطار خطة برامج تدريبية
يف العام القادم 2022م  ،ويف اطار اهتمام االحتاد وبالتعاون
ايضا مع البنوك املركزية يف منطقة اخلليج ومنها اململكة
العربية السعودية .
اجلدير بالذكر انه جاء ذلك بناءاً على توصيات كان
قد تقدم بها عضو جملس إدارة إحتاد املصارف العربية
الدكتور أمحد بن سنكر يف أحد امللتقيات واملؤمترات
اليت عقدت يف القاهرة نهاية العام 2019م  ،حيث تلخصت
هذه التوصيات على ضرورة مساعدة اإلحتاد القطاعات
املصرفية يف البلدان العربية من ضمنها اليمن واليت تأثرت
وانعكست عليها آثار الصراعات السياسية يف سنوات ما
يسمى بالربيع العربي وما تعانيه من تبعات ذلك وكذا
االزمات البيئية والصحية من جراء جائحة كرونا .
ويف إطار ذلك حتركت األمانة العامة يف االحتاد بشكل
مباشر للتنسيق مع املؤسسات الدولية وقد جنحت بالتنسيق
مع احدى هذه املؤسسات يف باريس ( )OECDبهدف تقديم
لقي ذلك جتاوبا
الربامج التدريبية واالستشارية وفعال َّ
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متابعة« /األهلي املصريف»

وخصصت للبلدان العربية ومن ضمنها اليمن خمصصات
لتنفيذ هذه الربامج وكذا مت التنسيق مع البنوك املركزية
يف اململكة العربية السعودية واالمارات بهدف دعم واسناد
هذه النشاطات والفعاليات الداعمة لعملية تطوير القطاع
املصريف اليمين واستهدافه بالربامج املصرفية املختلفة
واليت ستخضع لتقييمات مباشرة للوقوف على مستوى
جناعة هذه الربامج التطويرية للقطاع املصريف اليمين
ومواكبته للتطورات يف عدة جماالت منها واهمها االمتثال
وااللتزام واحلوكمة ومكافحة غسيل االموال وكذا
جماالت التحول الرقمي للخدمات املصرفية املتعامل بها
يف بنوك العامل وبرامج مصرفية متعددة وخمتلفة .

عقد اجتماع مشرتك يوم  12اكتوبر 2021م بني األمني
العام الحتاد املصارف العربية االستاذ وسام حسن فتوح
واالستاذ كارلوس كوندي رئيس وحدة الشرق األوسط
وافريقيا يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وحبضور
ممثل البنوك اليمنية باحتاد املصارف العربية وعضو جملس
ادارة االحتاد الدكتور امحد علي عمر بن سنكر املدير العام
للبنك االهلي اليمين  ،حيث متت املشاركة عرب (Meeting
 ، ) Zoomكما شارك يف االجتماع االخوة من مجعية البنوك
اليمنية االستاذ حممود ناجي وعدد من اعضاء مجعية
البنوك اليمنية االستاذ عبدامللك الثور رئيس جملس ادارة
بنك اليمن والكويت واالستاذ طارق االسدي  ،باإلضافة
اىل عدد من اخلرباء واملتخصصني يف املؤسسات املشاركة
باالجتماع حيث قدمت املنظمة الدولية برناجمها لدعم
وحتسني بيئة االقتصاد والبنوك يف اليمن واملمول من قبل
املفوضية األوروبية وجبهود تنسيقية متت من قبل احتاد
املصارف العربية .
برنامج التطوير الذي قدمته منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية تضمن االليات الضرورية للنهوض باالقتصاد
اليمين عموما وبالقطاع املصريف اليمين خصوصاً حيث تسعى
املنظمة الدولية اىل دعم جهود البنوك واملصارف اليمينة يف
تعامالتها الدولية وحتسني بيئة االعمال احمللية ومواكبة
التشريعات الدولية املتعارف عليها دوليا يف عمل البنوك

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية OECD

وتعامالتها ،إضافة اىل وضع برامج تدريبية مالئمة ملواكبة
تطبيق هذا املشروع الذي ينتظر ان يساهم بشكل فعال يف
حتريك عجلة االقتصاد اليمين وزيادة اخنراط البنوك
واملصارف يف الدورة االقتصادية للبالد.
هذا ومت االتفاق بني األطراف املشاركة على استمرار
االجتماعات لوضع خارطة طريق تنفيذية سريعة تراعي
حاجة اليمن إلطالق مشاريع االمناء واالعمار على كافة
األصعدة .
فيما أكد دكتور امحد بن سنكر لألهلي املصريف بأن
االجتماع كان مثمرا لتلمس اخلطوات احلقيقية اليت تهدف
إلجياد دعم من املؤسسات الدولية وإجياد حلول ومعاجلات
لوضع البنوك واملصارف اليمنية من خالل التنسيق املباشر
من قبل هذه املؤسسات مع البنك املركزي اليمين املركز
الرئيسي -عدن حيث مت التأكيد على ذلك من املؤسسة
الدولية على ذلك يف اطار املداخالت اليت متت  ،كما اشار
انه جيب تأطري ذلك يف اطار برنامج حمدد وواضح ،منوهاً
اىل تقديم شكره وامتنانه للدور الطيب الذي يقوم به احتاد
املصارف العربية  -االمانة العامة لالحتاد  ،الفتا النظر بان
االحتاد يعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن فعاليات
االحتاد وترتجم ذلك بوضع اهداف للقيام بالدور املطلوب
وجبهود يشكر عليها ،نلحظها من خالل التفاهمات والتنسيق
املكثف الذي يتم وللوصول اىل حلول مع مثل هكذا مؤسسات
دولية تقدم برامج تطويرية تساعد وتدعم القطاعات
بشكل عام ومنها القطاع املصريف اليمين.
املصرفية العربية ٍ
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يف ضوء توجه البنك لتوسيع نشاطه املصريف
ومبا خيدم عمالئه ومراسليه يف منطقة اخلليج والعامل

برنامج زيارة إىل دولة اإلمارات للبنوك التجارية والشركات
التجارية التي تربطها عالقة مع البنك األهلي اليمني

بنك أبوظيب األول

بنك املشرق

بنك املصرف العربي لالستثمار والتجارة اخلارجية

متابعات« /األهلي املصريف»
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أثناء زيارة العمل لدولة اإلمارات العربية املتحدة اليت قام
بها املدير العام للبنك األهلي اليمين د.أمحد علي عمر بن سنكر
يف شهر أكتوبر ونوفمرب 2021م  ،ووفقا لربنامج الزيارة ،حيث
ناقش فيها مع البنوك التجارية والشركات التجارية اليت تربطها
عالقة مع البنك األهلي اليمين واليت من خالهلا تطرق معهم إىل
ضرورة تفعيل العمل املصريف املشرتك  ،وتطوير اخلدمات املتبادلة
مع هذه البنوك والشركات يف ضوء توجه البنك لتوسيع نشاطه
املصريف مبا خيدم عمالئه ومراسليه يف منطقة اخلليج والعامل،
حيث متحورت اللقاءات بالبنوك ( بنك أبوظيب األول /بنك املشرق
/بنك املصرف العربي لالستثمار والتجارة اخلارجية) ،ومت
االتفاق معهم على ضرورة املضي يف تقديم اخلدمات للعمالء
وتطويرها وتوجيه املختصني يف البنوك املراسلة املذكورة اعاله
والبنك األهلي اليمين على استكمال اإلجراءات لتمكني عملية
تبادل اخلدمات وتطويرها بني الطرفني،كما مت التواصل مع
االخوة يف بنك صحارى اإلسالمي بسلطنة عمان والذين قاموا
بزيارة لليمن حمافظة املهرة مستهدفني فتح عالقة عمل بني
البنكني من خالل قطاع البنك اإلسالمي لبنك صحارى  ،وذلك
امتدادا للعالقة السابقة واملستمرة مع بنك صحارى منذ سنوات
سابقة ،حيث رحب دكتور امحد بن سنكر املدير العام بطلب
تطوير وتعزيز العالقة بني البنكني.
فيما خصص شق للتواصل اثناء الزيارة للقاء من قبل
الدكتور امحد بن سنكر مدير عام البنك وذلك بالعديد من
الشركات اليت تعمل يف جماالت جتارية خمتلفة بدولة اإلمارات
العربية املتحدة ومن ضمنها شركات حملية ودولية لديهم
مصاحل عمل مشرتكة ،حيث متت مناقشة تطوير اخلدمات بني
الشركات كعمالء مع البنك  ،وكذا دور البنك لتقديم هذه

اخلدمات املصرفية يف ضوء تطلع البنك لتوسيع نطاق عمله
وتعدد عمالئه يف الداخل واخلارج  ،وقد كانت النقاشات مثمرة
حيث أسفرت عن فتح أبواب التعامل مع عمالئه وتوسع نشاطهم
مع البنك .
كما قام بزيارة واللقاء بإدارة شركة املراجع القانوني للبنك
( )R.S.Mيف مقرها بدبي والتقي بالدكتور بسام عوض دمحان
عضو جملس ادارة اجملمع الولي العربي للمحاسبني القانونيني
الشريك املدير  -دمحان ومشاركوة  ،وناقش معهم إجراءات
العمل اليت تقوم بها الشركة ملراجعة أعمال البنك وعملية
االستكمال هلا ومت االتفاق على احملددات العملية الجناز العمل
وتقديم البيانات اخلتامية للعام املنصرم .
كمتابعني جليا يتضح لنا من خالل الربنامج املنفذ ،هناك
إبراز لدور البنك يف التعامل مع القطاعات اهلامة واملؤثرة يف
العجلة االقتصادية للبلد وتوجهه املرسوم لتفعيل عمله املصريف
مبا خيدم عمالئه مبختلف شرائحهم ومنطلقاً من أساسه الثقة
اليت عززها يف تعامالته واخلربة اليت قيست على مدار السنني .
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دائرة مشروع امليكنة
والتكنولوجيا حتتفي
بزميلتهم تهاني عبدالعزيز
لفتة كرمية من قبل الدكتور حممد
حسني حلبوب ،رئيس جملس إدارة
البنك األهلي اليمين بإعطاءه توجيهات
بإقامة احتفالية يف دائرة مشروع امليكنة
والتكنولوجيا مبناسبة عودة املوظفة األخت/
تهاني عبدالعزيز ومباشرة العمل مع زمالئها
يف دائرة مشروع امليكنة والتكنولوجيا .
وقد أقيمت االحتفالية حبضور الدكتور حممد
حسني حلبوب ،رئيس جملس اإلدارة ،واألستاذ علي
موسى ،نائب املدير العام لشئون الدوائر املساندة ،واألخ
زياد باسنيد ،مدير مشروع امليكنة والتكنولوجيا ،ونائبه

األخ عدنان فرحان ،واألخ هاني باقعر ،مدير
دائرة تكنولوجيا املعلومات ،واألخ حممد
فيصل ،رئيس النقابة ومجيع الزمالء
يف دائرتي مشروع امليكنة وتكنولوجيا
املعلومات .

احتفاء بالذكرى الـ  54لعيد االستقالل اجمليد
الـ  30من نوفمرب عام 1967والذكرى الـ 52
لتأسيس البنك األهلي اليمين

نقابة البنك األهلي تكرم
( )56من املربزين

أينما كنت ويف أي وقت
حنرص على تقديم اخلدمات املصرفية

اإلحتاد الدولي
للمصرفيني العرب
مينح البنك األهلي اليمين
التميز واإلجناز
جائزة ُّ
املصريف العربي
للعام 2021- 2020
ومتيزه
لكفاءته ُّ
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املنظمة
العربية لتكنولوجيات
املعلومات واإلتصاالت
متنح
البنك األهلي اليمين
التميز للعام
جائزة ُّ
2021 - 2020

عدن «األهلي املصريف» متابعات:
نظمت نقابة البنك األهلي اليوم حفل تكريم
لـ( )56من موظفي وموظفات وعمال وحراسات
أمنية للبنك األهلي وكذلك من البالغني أحد
األجلني ومن أعضاء النقابة يف اإلدارة العامة
وفروع البنك يف احملافظات .تقديرا لدورهم البارز
يف تطوير أداء البنك يف خمتلف اجملاالت .
ويف حفل التكريم أكد رئيس نقابة البنك األهلي /
حممد فيصل باخريبة ،اهتمام قيادة النقابة بقضايا وحقوق
أعضائها من املوظفني وعمال البنك ،والعمل على حل كافة
القضايا املتعلقة حبقوقهم بالسري معا وبالتوازي يف معاجلة
قضاياهم مع جملس اإلدارة ومبا يضمن كافة احلقوق
.مهنئا اجلميع بالعيد الوطين لالستقالل والذكرى الـ 52
لتأسيس البنك األهلي .

كما عرب عن تهانيه للمكرمني .مؤكدا أن اجلميع
يستحقون التكريم ،ولكن يف فرتات الحقة إن شاء اهلل .
ويف ختام احلفل قام رئيس النقابة بتوزيع الشهادات
التقديرية على املكرمني كعرفان وتقدير جلهودهم
املخلصة اليت أمثرت النجاح الكبري ملسرية البنك .متبادلني
التهاني بهاتني املناسبتني العظيمتني على حياة ومنتسيب
البنك األهلي اليمين والذي خيطو خطوات متقدمة
ومتصدرا الريادة على كل البنوك العاملة يف الساحة
اليمنية.
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عضو جملس إدارة إحتاد املصارف العربية
الدكتور أمحد بن سنكر:

هدفنا إجياد شراكات جديدة مع
املؤسسات املالية واملصرفية حمليا ودوليا
لدى البنك األهلي عالقات متينة مع
املصارف اللبنانية وأبرزها بنك بريوت

أجرت جملة «إحتاد املصارف العربية» يف عددها ()491
الصادر يف أكتوبر  2021مقابلة صحفية مع د .أمحد علي
عمر بن سنكر ،مدير عام البنك األهلي اليمين ،عضو جملس
إدارة إحتاد املصارف العربية ،وألهميتها ننشر نص املقابلة :
«األهلي املصريف» عن جملة «إحتاد املصارف العربية»
حتدث املدير العام للبنك األهلي اليمين وعضو جملس إدارة
احتاد املصارف العربية الدكتور أمحد بن سنكر لـ «جملة إحتاد
املصارف العربية» ،بشكل مفصل عن كل التطورات املصرفية يف
اليمن ،وعالقة القطاع املصريف اليمين بنظريه اللبناني ،فقال« :إن
اليمن ال يزال مير بأوضاع سياسية صعبة منذ العام  ،2011حيث
بدأ الصراع يف سياق ما يُسمى بـ «الربيع العربي» ،ثم حتول اىل
االقتتال وما يُشبه النزاعات الداخلية منذ العام  ،2015على حنو
ومدمر مما ترك أثراً سلبياً واضحاً على الوضع السياسي
شرس
ّ
واالجتماعي واالقتصادي مبا يف ذلك القطاع املصريف اليمين .علماً
أن البنك املركزي اليمين ،كسائر البنوك املركزية ظل موجوداً
يف العاصمة ،وهذه األخرية تع ّرضت لإلقتحام من قبل امليليشيات
احلوثية واتباع سياسة التدمري املمنهج ،مما أدى إىل تدمري كل
شيء البشر واحلجر ،األمر الذي دفع بالقيادات السياسية اليمنية
إىل اإلنتقال حنو مكان آمن حيث جنوب اليمن ،فيما بقي لفرتة
وجيزة البنك املركزي ُيارس نشاطه يف العاصمة صنعاء يف إطار
اإلتفاق شبه السياسي ،والذي مفاده جتنيب املصارف الصراعات
الداخلية ،وجعلها تعمل بشكل طبيعي» ،إىل أن تقرر نقله بقرار
رئيس اجلمهورية يف منتصف عام  2016وأصبح البنك املركزي
اليمين ميارس مهامه من املركز الرئيسي – عدن واختذ القرار
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يف ظل غطاء الشرعية الدولية».
ويقول الدكتور أمحد بن سنكر« :لدى البنك األهلي اليمين
عالقات عريقة ومتينة مع املصارف اللبنانية وأبرزها «بنك
بريوت» الذي كنا نتعاون معه منذ الثمانينيات يف القرن املاضي،
يف موضوع فتح اإلعتمادات وغريها من اخلدمات املصرفية
االخرى ،والثقة متبادلة يف ما بيننا ،وإستمرت األمور بشكل ممتاز
إىل أن ظهرت األزمات املتعاقبة يف لبنان ،واليت تطورت من أزمات
سياسية إىل إقتصادية ومصرفية ،أخرياً ،حيث مت احلجز على
أرصدة البنك األهلي اليمين ،باإلضافة إىل أرصدة العديد من
املصارف اليمنية ،واملخصصة لسداد قيمة إعتمادات لسلع رئيسية
وضرورية ُتفف من معاناة املواطن اليمين .وهذه املشكلة مع
املصارف اللبنانية خلقت العديد من الصعوبات والتحديات أمام
املصارف واملؤسسات التجارية اليمنية».
ويقول الدكتور بن سنكر« :لقد أدى الوضع السياسي يف
اليمن ،وأحداث «الربيع العربي» وحالة احلرب القائمة ،وارتفاع
درجة املخاطر يف البلد ،إىل زعزعة عالقات املصارف اليمنية
مع مراسليها اخلارجيني ،الذين ّ
حظروا العديد من املعامالت
املصرفية مع اليمن ،بداية من احلواالت الواردة ،مروراً باحلواالت
الصادرة ،وبعدها توقفت عمليات فتح اإلعتمادات وخطابات
الضمان ،وجممل التعامالت واخلدمات املصرفية املتبادلة ،إىل
أن مت الطلب بضرورة إغالق احلسابات املتنوعة واملفتوحة لديهم
كمراسلني ،بسبب زيادة املخاطر بشكل مضطرد وبفرتات زمنية
متالحقة» .يُضيف الدكتور بن سنكر« :إزاء هذا الواقع ،كان من
الضروري أن نفكر ونتجه حنو إجياد منافذ أخرى ،وتوسيع شبكة
املراسلني يف إطار املنطقة ،وحتديداً البنوك العربية ومنها يف مصر،
واألردن ،ولبنان ،ودول اخلليج وتركيا واليت كانت عالقتنا معها
قبل هذه األزمات املتالحقة شبه معدومة ،واليوم يسعى القطاع
املصريف اليمين إىل إعادة النبض لعالقاته مع مراسليه يف اخلارج،
وبالفعل بدأت املصارف األجنبية بالعودة بشكل نسيب للتعامل
من جديد معنا يف اآلونة األخرية ،مع احملافظة على العالقة
مع املراسلني يف دولنا العربية اليت اتسعت رقعتها وارتباطاتها،
ونشطت بشكل غري مسبوق» ،مشرياً إىل «أن عالقاتنا ومراسلينا
كانت مع البنوك األوروبية واألمريكية ،يف املقابل ،كانت
مراسالتنا مع البنوك العربية تكاد ال ُتذكر قب ً
ال ،هذه املعضلة
اليت حصلت لنا بعد احلرب جعلتنا نفكر خبلق عالقات جديدة
أكثر توسعاً يف البلدان العربية ،حيث قمنا كمدير عام للبنك
اليمين األهلي جبوالت عديدة يف املناطق العربية وفتحنا عالقات
مع البنوك يف البلدان العربية».
يُضيف الدكتور بن سنكر « :ال نزال نبحث عن املعاجلات
العملية مع «بنك بريوت» ،وبتدخل من حاكم مصرف لبنان
املركزي الذي مت اللقاء به ووعد مبعاجلة ذلك مع بنك بريوت
 ،ونتمنى أن ينتج عن هذه املعاجلات ،اإليفاء باإللتزامات من قبل
االدارة العليا يف «بنك بريوت» ،ومبا خيدم إستمرارية التعاون
املصريف بني اليمن ولبنان ،وهنا نتوجه بالشكر إىل إحتاد املصارف
العربية (األمانة العامة مق ّرها العاصمة اللبنانية بريوت) ،ممثلة
باألمني العام وسام حسن فتوح ،على جهوده ومساعيه يف حلحلة
الكثري من هذه املشاكل والتنسيق ما بني املصارف العربية ،ملا
فيه مصلحة اجلميع ،ومواجهة التحديات اليت تعصف بالقطاع
املصريف العربي ،يف ظل األزمات اليت مير بها خالل السنوات العشر
األخرية».
وشكر الدكتور أمحد بن سنكر ك ً
ال من إحتاد املصارف

منحنا جائزة التميز  2021 – 2020يف سياق منتدى
(حتديات اإلمتثال) كأفضل بنك ميني من حيث إعادة اهليكلة والتطوير

العربية واملنظمة العربية لتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت ،على
التميز  2021 – 2020الذي تزامن مع عقد منتدى
«منح جائزة ُّ
«حتديات اإلمتثال وتعزيز العالقات مع املصارف املراسلة» الذي
نظمه إحتاد املصارف العربية يف العاصمة بريوت أخرياً ،حيث
اع ُترب البنك األهلي اليمين ،أفضل بنك ميين «من حيث إعادة
اهليكلة والتطوير» ،واليت اصبحت حتث البنك على بذل املزيد من
اجلهود وتقديم أفضل اخلدمات املصرفية احلديثة».
وخيلص الدكتور أمحد بن سنكر إىل القول« :نسعى اليوم
إىل استكمال تنفيذ وتطبيق كافة بنود خطة مشروع التطوير
والتحديث بإعادة اهليكلة ،وتطبيق النظام املصريف اجلديد،
ويشمل كافة فروع البنك املنتشرة يف بلدنا ،واستيعاب خمتلف
اخلدمات البنكية الرقمية بشكل كامل ،وتطوير قدرات املوظفني
وإجياد قيمة إضافية من خالل اإلهتمام يف تأهيل قدرات املوارد
البشرية العاملة لتواكب املتغريات احلديثة يف القطاع املصريف،
كما نسعى دائماً إىل إجياد شراكات جديدة مع املؤسسات املالية
واملصرفية املختلفة على املستوى احمللي واخلارجي ،ويبقى شعارنا
دائماً «اخلربة والثقة».
تفعيل خطة البنك األهلي اليمين
ويشرح الدكتور أمحد بن سنكر« :لقد باشرنا يف نهاية
العام  2010بتفعيل خطة البنك األهلي اليمين اإلسرتاتيجية،
املتضمن إعادة هيكلة البنك،
ضمن مشروع التطوير والتحديث
ّ
وإدخال نظام بنكي جديد ( ،)BANKSلكن بسبب «الربيع العربي»
وظروف احلرب ،أوقفنا العمل بهذه اخلطة ،وأعدنا تفعيلها مرة
أخرى يف العام  ،2017وبدأنا يف تطبيقها بعد إصرار على ذلك يف
 ،2020/2/2علماً أن النظام اجلديد ( )BANKSاملفعل بالبنك حالياً
يستوعب كافة التطورات التكنولوجية واخلدمات املصرفية
اجلديدة يف إطار رؤيتنا كبنك ،والتوجه حنو التح ّول الرقمي،
والذي تنشده املؤسسات املالية واملصرفية العربية والدولية ،بهدف
فرض رقابة ُمكمة على اجلرائم اإلقتصادية اليت تطورت مع
تطور األنظمة الرقمية».
واعترب الدكتور بن سنكر «أن املؤشرات الواقعية احمل ّققة،
ترمجتها األرباح املتحققة يف نهاية العام  ،2020رغم الظروف
الصعبة واألزمات املتعاقبة ،حيث حقق البنك يف نهاية العام ،2020
رحباً إستثنائياً يُقدّر حبوالي الـ 8.5مليارات ريال ميين ،وهي نسبة
األرباح األعلى يف تاريخ البنك منذ تأسيسه ،مقارنة بـ  7.5مليارات
ريال يف العام  ،2019و  5.5مليارات ريال يف العام  ،2018و 3.2
مليارات ريال يف العام  .2017علماً أننا قبل العام  2015عام أزمة
نشوب احلرب ،مل تكـن أرباحنا تتجاوز الـ 4مليارات ريال ميين».
التميز
جائزة ُّ
ً
وشكر الدكتور أمحد بن سنكر كال من إحتاد املصارف
العربية واملنظمة العربية لتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت ،على
التميز  ،2021 – 2020يف سياق منتدى «حتديات
«منحنا جائزة ُّ
اإلمتثال وتعزيز العالقات مع املصارف املراسلة» الذي نظمه
إحتاد املصارف العربية يف العاصمة بريوت أخرياً ،حيث إع ُترب
البنك األهلي اليمين أفضل بنك ميين «من حيث إعادة اهليكلة
والتطوير» ،واليت حتثنا على املزيد من التقدم ،وتقديم أفضل

اخلدمات املصرفية احلديثة .وقد جاء تكريم البنك األهلي اليمين،
كأقدم وأعرق وأهم البنوك التجارية العاملة يف اليمن ،وأكثرها
خربة مالية ومصرفية ،وذلك للنقلة النوعية اليت أحدثها يف
النظام اإلداري واملصريف ،ومستوى اخلدمات الذي أصبح يقدمها
البنك للعمالء بكل يسر وسهولة يف أصعب الظروف ،حيث
أطلق البنك األهلي اليمين يف مق ّره الرئيسي يف عدن ،النظام
البنكي احلديث ،واملسمى «باإلطالق احلي بنظام بانكس» ،حيث
سيكون للمشروع أثره الكبري على أداء العمل املصريف مبا يتالءم
واألنظمة اجلديدة للبنوك األجنبية والتجارية يف اليمن .علماً أن
هذا املشروع التحديثي جاء إستجابة ملتطلبات السوق املصرفية،
وإمتداداً للخدمات املصرفية اليت يقدمها البنك إىل عمالئه تلبية
إلحتياجاتهم املصرفية».
أهداف الشمول املالي
ويرى الدكتور أمحد بن سنكر« :أن املصارف اليمنية ،سعت
يف الفرتة األخرية إىل تطوير أنظمتها وبراجمها للتوسع أكثر
يف خدمات التجزئة ،لكن حالة اهللع اليت عاشها املواطنون بسبب
األزمات املالية واإلقتصادية ،وإنهيار العملة ،أدّى إىل تراجع الثقة
بني املصارف والعمالء الذين أصبحوا يرتدّدون يف إستعمال اخلدمات
املصرفية املتطورة واحلديثة ،وهذا ما ُنالحظه حالياً يف العديد من
بلداننا العربية واليت متر بأزمات مشابهة لوضعنا احلالي».
األزمة مع «بنك بريوت»
يوضح الدكتور أمحد بن سنكر «كانت أول زيارة لنا إىل
لبنان ملراسلة املصارف يف هذا البلد يف العام  ،2018واتبعت ذلك
زيارة شخصياً اعتربها تارخيية مع وفد البنوك اليمنية كان
احلاضر على راس الوفد الزائر حمافظ البنك املركزي اليمين
ومبعيته ممثلي البنوك من املصارف اليمنية ،وهي سابقة من
نوعها أن يأتي وفد بهذا احلجم لزيارة دولة يف آن واحد ،وهذه
الزيارة املخطط هلا حينها ،أتت بالنتائج املرج ّوة للعمالء لفتح
إعتمادات السترياد السلع الرئيسية للمواطن اليمين ،وأصبح
هناك عالقات وطيدة مع بعض البنوك اللبنانية ،لكن لألسف،
مع بداية األزمة الراهنة يف لبنان تعرقلت مسألة السداد وتعطلت
قدرة البنوك اللبنانية بالسداد إىل اخلارج ،بسبب الشروط اليت
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إيفاء بنك بريوت بإلتزاماته سوف خيدم

إستمرارية التعاون املصريف بني اليمن ولبنان
فرضها مصرف لبنان املركزي واالزمة اليت نشأت يف مصارف
لبنان ،مما تسبب لنا املصارف اليمنية وحتديداً البنك األهلي
اليمين ،بإختناقات كبرية» مشرياً إىل «أن األزمة يف لبنان ال تزال
متفاقمة ،إىل أن أصبحت األمور مستحيلة أخرياً ،حيث ُتقدّر
قيمة اإلعتمادات اليمنية العالقة يف املصارف اللبنانية بنحو
أكثر من  100مليون دوالر».
الوفد اليمين عند حاكم «املركزي اللبناني»
يقول الدكتور أمحد بن سنكر« :يف سياق معاجلة مسألة
احلجز على أرصدة البنك األهلي اليمين ،باإلضافة إىل أرصدة
العديد من املصارف اليمنية ،إلتقى وفد البنك املركزي اليمين
أخرياً  3يونيو/حزيران  ،2021حاكم مصرف لبنان املركزي

املعاجلة الكفيلة بسداد اإللتزام ،وذلك يف إطار إهتمام اجلميع يف
لبنان واليمن ،بعودة القطاع املصريف اللبناني إىل فعاليته وتقديم
ونوه الدكتور سنكر
اخلدمات لعمالئه واحملافظة على حقوقهم َّ
إىل أنه حتى هذا اليوم البنوك اليمنية تنتظر تفاعل وفاعلية
حاكم مصرف لبنان املركزي يف إجياد سبل ملعاجلات حقيقية.
الوساطة والتحكيم من «إحتاد املصارف العربية»
زرت أخرياً
خيلص الدكتور أمحد بن سنكر إىل القول« :لقد ُ
مقر إحتاد املصارف العربية ،يف العاصمة بريوت ،دعماً لنشاطات
اإلحتاد ،واملشاركة يف حضور منتدى «اإلمتثال» الذي نظمه
اإلحتاد أخرياً ،ويف الوقت عينه لنلتقي املسؤولني املعنيني يف «بنك
بريوت» ،حيث كلفتنا البنوك اليمنية بتوجيه خطاب إىل إحتاد

رياض سالمة يف العاصمة بريوت ،بهدف مناقشة عملية معاجلة
األرصدة احملتجزة لدى «بنك بريوت» منذ حنو عامني ،نتيجة
األزمات املتتالية اليت متر بها لبنان ،وتداعياتها على القطاع
املصريف اللبناني ،وقد طالب الوفد اليمين بضرورة سداد هذه
اإللتزامات واإلفراج عن األرصدة احملتجزة ،كونها قد أُودعت
يف حسابات البنك اللبناني وحتديداً يف «بنك بريوت» ،وجزء كبري
منها خيص اإلعتمادات املفتوحة بغرض إسترياد املواد الغذائية
األساسية املمولة من الوديعة السعودية.
ويُتابع الدكتور بن سنكر« :بعدما نقل الوفد اليمين حتيات
معالي حمافظ البنك املركزي اليمين االستاذ أمحد عبيد
الفضلي ،عرض الوفد املذكرة املوجهة إىل حاكم مصرف لبنان
املركزي األستاذ رياض سالمة ،حيث تط ّرق السفري اليمين يف
لبنان عبداهلل الدعيس إىل الدور املميز والعالقات الثنائية بني
البلدين ،فيما عرض ممثلو البنوك اليمنية أهمية وضرورة قيام
البنك املركزي اللبناني بدوره كمصرف يُشرف على القطاع
املصريف اللبناني ،وال سيما حيال إسناد «بنك بريوت» من أجل
اإليفاء بإلتزاماته ،كون األرصدة تشكل إلتزاماً دولياً لسداد قيمة
إعتمادات أُودعت يف أرصدة البنك املذكور ،يف اخلارج والبنوك
اليمنية ،مما يستوجب عليها سداد إلتزاماتها اخلارجية ،مشريا ان
ما يقارب  %40من املبالغ احملتجزة يف بنك بريوت تعود إىل البنك
األهلي اليمين».
ً
ويف إطار اإلهتمام بالعالقة بني البنوك املراسلة عربيا ،أبدى
احلاكم سالمة تفهمه القضية املشار إليها ،موضحاً بعد مساعه
طلب البنك املركزي اليمين ،بأنه س ُيناقش مع «بنك بريوت» ،سبل

املصارف العربية طلباً للتدخل والوساطة مع كل من حاكم
مصرف لبنان و«بنك بريوت» ،وإجياد املعاجلات الناجعة ،من
خالل اهليكلية واألطر الداعمة يف اإلحتاد ،وال سيما الوساطة
والتحكيم ،واليت ُتغين عن املقاضاة يف احملاكم ،علماً أنين ال أريد
حتى الوساطة والتحكيم ،بل أريد من األخوة يف «بنك بريوت» أن
يعقلوا أمرهم ،فمسألة املبلغ العالق لدى البنك ،سواء كان حنو
 50مليون دوالر أو حنو  100مليون ،املتوجب عليه جتاه املصارف
اليمنية ،ينبغي أال ُتوصلنا إىل املقاضاة يف احملاكم ،أو الوساطة
والتحكيم يف إحتاد املصارف العربية .فنحن حنرص على الود
ُ
واحلسنى مع املصارف اللبنانية وال سيما مع «بنك بريوت» كما
مع مجيع املصارف يف العامل».
واحلق ،أننا تفاوضنا أخرياً مع «بنك بريوت» على حنو شبه
أولي ،وكان لألمني العام إلحتاد املصارف العربية وسام حسن
فتوح دوره الفاعل يف التمهيد هلذا التفاوض ،حتى قبل وصولنا
إىل بريوت أخرياً ،حيث كان مثة جتاوب بعض الشيء من قبل
إدارة «بنك بريوت» ،وقد اعتربنا ذلك خطوة مهمة ،ولو أنها ال
تساوي حنو  %1من مشكلتنا معهم ،علماً أن موضوع اخلوض
يف الوساطة والتحكيم قائم ،واإلتصاالت جارية يف هذا السياق،
بالتنسيق مع األمني العام إلحتاد املصارف ،وأعتقد أنه سيكون
لدينا خطوات عملية يف هذا الشأن ،وحنن بإنتظار تدخل فاعل
من قبل مصرف لبنان املركزي ،حلل املسألة العالقة لكي نتجنب
كافة اخليارات املتاحة يف لبنان وخارج لبنان لكي تدفع االرصدة
واملبالغ احملتجزة اليت حتكمنا فيها التعامالت القوانني واالنظمة
واالعراف املصرفية» .
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امللتقى املصريف العربي األول لألمن السیرباني

شرم الشيخ «األهلي املصريف» متابعات :
حتت رعاية معالي حمافظ البنك املركزي املصري األستاذ
طارق حسن عامر ،نظم احتاد املصارف العربية بالتعاون مع
البنك املركزي املصري واحتاد بنوك مصر « امللتقى املصريف
العربي األول لألمن السيرباني يف مدينة شرم الشيخ – مجهورية
مصر العربية ،خالل الفرتة من  9-7 .أكتوبر . 2021
شارك د .أمحد علي عمر بن سنكر ،مدير عام البنك األهلي
اليمين ،عضو إحتاد املصارف العربية يف أعمال امللتقى  ،حيث
افتتح أعمال امللتقى ،معالي األستاذ طارق عامر حمافظ البنك
املركزي املصري وسعادة االستاذ حممد االتربي ،رئیس جملس
إدارة احتاد بنوك مصر نائب رئیس احتاد املصارف العربیة ،وسعادة
األستاذ وسام فتوح األمنی العام الحتاد املصارف العربیة  ،وسعادة
األستاذ خالد فودة حمافظ حمافظة جنوب سیناء ،حبضور سعادة
اللواء حممد أمنی نصر مستشار رئیس اجلمهوریة للشئون املالیة
وسعادة األستاذ مجال جنم نائب حمافظ البنك املركزي املصري،
ومبشاركة أكثر من (  ) 270مشارك من القطاع املصريف واملالي
املصري والعربي والدولي وكربى الشركات اإلقلیمیةوالدولیة
املتخصصة يف جمال األمن السیرباني.
وقد حتدث يف أعمال امللتقى على مدار ثالثة أیام متتالیة
يف  21جلسة عمل  32متحدث من مصر وعدد من الدول
اإلقلیمیةوالدولیة .والهمية هذا امللتقى الذي ناقش اهم املواضيع
املطروحة امام املوسسات املالية واملصرفية  ،ونلفت عناية املتابعني
واالحاطة باهمية كلمة حمافظ البنك املركزي املصري
االستاذ طارق حسن عامر واليت اوضح فيها ذلك وكذا شرحه
املفصل لتجربة البنك املركزي املصري واليت لفتت عناية
احلضور  ،ومن خالل القراءة العملية هلا وبتمعن نرى يف ذلك
ان استيعابها واالسرتشاد بها من قبل بعض البنوك املركزية
العربية امراً ضروريا  ،حيث هي متر مبراحل صعبة يف الوقت
الراهن ومنها اليمن  ،بسبب االزمات املختلفة واملتعاقبة وكان
خطابة للملتقى يعرب عن املالمح الرئيسية خلارطة اصالح
حقيقية للقطاع املصريف واليت يستوجب علينا االستشهاد بها
واالخذ مبا رسم فيها من حمددات ومؤشرات ورسم خلطوات
معاجلة ناجحة بهدف اخلروج من ازمات مر بها القطاع املصريف
لديهم ومشابه مبا متر به بعض من بلداننا العربية  .حيث خرج
امللتقى بالتوصيات اهلامة واليت تضمنت وتلخصت يف :
 -1قیام البنوك واملؤسسات املالیة باعتبار األمن السیرباني

ضمن أبرز بنود وعناصر اسرتاتیجیة األمن القومي للدول
العربیة ،والعمل اجلاد على حتصنی البنى التحتیة املصرفیة
بالنظر للعالقة الوثیقة باحملافظة على االستقرار املصريف.
 -2إنشاء مراكز وفرق لالستجابة لطوارئ احلاسب اآللي
جلمیع القطاعات احلیویة،ويف مقدمتها البنوك والقطاعات املالیة
بالدول العربیة ،وتأسیس وإنشاء مراكز استجابة موحد للدول
العربیة یقوم بالتنسیق بنی مجیع مراكز االستجابة املخصصة
للبنوك والقطاعات املالیة بالدول العربیة .
 -3ضرورة إنشاء مراكز لعملیات أمن املعلومات Security(.
 )Operation Centers-SOCsلتنفیذ أعمال املراقبة األمنیة املستمرة
وتوفری خدمات أمن  ،املعلومات االستباقیة والتفاعلیة ،والتنسیق
والتواصل املستمر مع مراكز وفرق االستجابة بالقطاعات
املصرفیة واملالیة.
 -4حتمیة مشاركة معلومات وبیانات احلوادث السیربانیة
فور وقوعها بنی البنوك واملؤسسات املالیة من جانب ،ومراكز
وفرق االستجابة الوطنیة املخصصة للبنوك والقطاعات املالیة
بالدول العربیة من اجلانب اآلخر.
 -5تطویر وختصیص معایری وأطر قیاسیة لألمن السیرباني
متوافقة مع املعایری ُ
واألطر القیاسیة الدولیة لألمن السیرباني،
والتأكد من توظیفها واالستفادة منها يف حتقیق مستهدفاتها
على النحو الصحیح ،ومن هذه األطر الدولیة على سبیل املثال
وغریها ( )ISO27001NISTال احلصر.
 -6اهمیة إنشاء وحتدیث منظومة شاملة للتشریعات
السیربانیة تتالءم مع احتیاجات البیئة الرقمیة وتطبیقاتها،
وتسمح حبمایة املستخدم ومتكن من بناء الثقة باستخدام الفضاء
السیرباني وخدماته .
 -7تشجیع االستثمار يف ختصصات األمن السیرباني والعمل
على بناء القدرات يف هذا اجملال يف املنطقة العربیة ،ومراعاة إتاحة
التدریب والتأهیل املستمر واملتخصص جلمیع الكوادر البشریة،
وتوسیع دائرة املتخصصنی والعاملنی يف جمال األمن السیرباني،
وإتاحة فرص العمل والتدریب جلمیع فئات املتخصصنی
(اخلرجینی واملتخصصنی).
 -8حتسنی مقومات األمن السیرباني على الشبكات الوطنیة
وخباصة احلكومیة واملالیة.
 -9الدعوة لتأسیس صندوق عربي لدعم البحوث والتطویر
يف جمال األمن السیرباني ولعب دور فاعل فیه.
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تدريب وتأهيل

مع بزوغ مشس يوم األحد  3أكتوبر : 2021

البنك األهلي اليمني من خالل دائرة املوارد البشرية وقسم
ً
التدريب والتأهيل ينظم عددا من الدورات يف جماالت عدة

عدن «األهلي املصريف» خاص :
وافانا كل من وضاح حممد سامل ،مدير دائرة املوارد
البشرية وعباس حممد الصائغ ،رئيس قسم التدريب
والتأهيل يف البنك بعدد من الدورات التأهيلية للموظفني
من خالل بعض املراكز التأهيلية وذلك ضمن جهود حرص
إدارة وقيادة البنك مبختلف مستوياتها لزيادة تأهيل موظفي
وموظفات البنك للحصول على التدريب والتأهيل يف خمتلف
مناحي العمل املصريف املتطور .
الدورات يف اجملاالت التالية وكذا جهات تنفيذها :
 -1دورة تدريبية لـ ( )15موظفاً وموظفة يف الرقابة املالية،
عقدت يف جامعة إبن خلدون للفرتة من  9-5سبتمرب . 2021
 -2دورة تدريبية لـ ( )12موظفاً وموظفة يف جمال
«االعتمادات» املستندية للفرتة من  30-27سبتمرب  2021يف

معهد نيوهورازين  .واليت حاضر فيها األستاذ حمسن سيف
صائل .
ً
 -3دورة تدريبية لـ ( )15موظفا وموظفة يف جمال
«اخلزينة» للفرتة من  28-24أكتوبر  2021يف كابيتال
للتدريب والتطوير .
 -4دورة تدريبية لـ ( )2موظفان يف جمال «األخصائي
احملرتف» يوم  20أكتوبر  2021يف فندق رويال من قبل
نهضة للتطوير املالي واإلداري .
 -5دورة تدريبية لـ ( )2موظفان يف جمال املهارات احلديثة
يف خدمة العمالء عقدت يف فندق رويال يف  20أكتوبر
. 2021
 -6دورة تدريبية لـ ( )1موظف يف جمال «فن احملاسبة»
عقدت يف فندق رويال للفرتة من  19-16أكتوبر .2021

كان فرعي البنك األهلي اليمني سيئون والقطن
جديد امسه ()Banks
بنظام
على موعد والدة العمل
ٍ
ٍ

سيئون
مقدمة:
سيئون:
مدينة سيئون عاصمة وادي حضرموت تقع يف اجلانب الغربي
للوادي ،وتبعد عن مدينة شبام ( 12مي ً
ال) ،وتبعد عن مدينة تريم
( 22مي ً
ال).
وسيئون أو (الطويلة) كما لقبوها ،اليت كتب عنها
كبار الشعراء على سبيل املثال ال احلصر املرحوم شاعر الدان
احلضرمي حداد بن حسن الكاف واملرحوم الشاعر حسني احملضار،
ومن كلمات شاعر الدان احلضرمي حداد بن حسن الكاف تغنى
بسيئون الفنان الكبري الراحل الباقي يف وجداننا ابوبكر سامل
بلفقيه :
ح ّيــا ليــالــــي مجيلــه
مثناة حبــر الطويلــه
أهل الشروع الطويله
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وليد حممد سيف

مـــرت بــســفــح اجلبــل
سيؤن لي فيها اجلميل
واهل الوفاء واجلود من سابق دويل

القطن:
تقع مدينة القطن اىل الغرب من سيئون والقطن تبعد عنها
(42كم) وهي املركز اإل--داري ملديرية القطن وتعترب منطقة
زراعية ومتتاز برتبتها اخلصبة الصاحلة للزراعة وهي ملتقى
سيول وادي دوعن وعمد ووادي العني.
وقال عنها الشاعر الكبري حسني احملضار :
والشف شف العينني
قليب يف القطن قاطن
لــه خنل فيهــا وطني
التنكــــرونــه مــواطــن
هاتان هما مدينيت سيئون والقطن وفيهما يقع فرعي البنك
األهلي اليمين هاذان الصرحان االقتصاديان املالي واملصريف
العريقان كعراقة مدينيت سيئون والقطن انه البنك األهلي

القطن

اليمين فرع سيئون وفرع القطن واللذان
أصبحا معلم من معامل سيئون والقطن
على مدى أكثر من نصف قرن وهما يقدما
خدماتهما املالية واملصرفية .
ومع بزوغ مشس يوم األحد  3أكتوبر
 ،2021كان فرعي البنك األهلي اليمين
سيئون والفطن على موعد والدة العمل بنظام جديد امسه
( ،)Banksوبهذا النظام اجلديد ( )Banksسوف ينقل فرعي البنك
األهلي اليمين سيئون والقطن نقلة نوعية جديدة لتقديم
اخلدمات املالية واملصرفية اليت تتماشى مع عصر التكنولوجيا
احلديثة ،وهذه النقلة النوعية اليت خطاها البنك األهلي اليمين
إمنا خطاها لتذليل كافة الصعاب لعمالء البنك من أبناء سيئون
والقطن الطيبني واملناطق اجملاورة وسوف تتيح هلم بتسيري
أمورهم املالية واملصرفية بكل سهولة و يسر.
وقد ظلت ومازالت مكانة البنك األهلي اليمين على مدى
أكثر من نصف قرن من الزمن يف املراكز األوىل من حيث
اخلربة والثقة ،وايضا ثقة البنوك اخلارجية اليت اكتسبها البنك
األهلي من خالل مشواره الطويل مع البنوك اخلارجية.
باألمس القريب دشن البنك األهلي اليمين النظام اجلديد
( )Banksيف فرعي البنك املكال وحي  14أكتوبر ،وقد لقيت هذه
النقلة النوعية ارتياحا واسعاً وكبرياً من قبل كبار العمالء
وزبائن البنك يف املكال عاصمة حمافظة حضرموت.
كل الشكر والتقدير لقيادة البنك األهلي واجلنود اجملهولني
الذين عملوا بصمت إلجناح مشروع التطوير والتحديث ،يف االخري
سيظل البنك األهلي اليمين ومركزه الرئيسي عدن ومجيع
فروعه عوناً وسنداً لكافة عمالءه يف تقديم أفضل اخلدمات املالية
واملصرفية.
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مدير عام البنك األهلي  :احللول حلالة التدهور االقتصادي
تكمن بدرجة أساسية يف إجياد حل للوضع السياسي
«األهلي املصريف» متابعات :
اكد الدكتور أمحد علي عمر بن
سنكر ،مدير عام البنك األهلي اليمين،
عضو جملس إدارة احتاد املصارف
العربية ،أن احللول واملعاجلات املمكنة
حلالة التدهور االقتصادي الذي تشهده
البلد ،تكمن بدرجة أساسية يف إجياد حل
للوضع السياسي  ..مبينا انه من دون ذلك
ستظل اي معاجلات أو إصالحات قاصرة
عن حتقيق االهداف.
واوضح الدكتور أمحد بن سنكر
يف حوار خاص اجرته معه جملة
«االستثمار» ،ان معاجلة الواقع
االقتصادي مبعزل عن الواقع السياسي
غري ممكن كون املعاجلات اليت تتم
وتتعرض للتعطيل والعرقلة من قبل
االطراف املتصارعة  ..مطالبا احلكومة
بضرورة االهتمام بتفعيل السياسة املالية
والنقدية بشكل متالزم ،ومبا يقود اىل
اعادة دوران العجلة االقتصادية يف البلد.
* يف البداية نرحب بكم د .امحد بن
سنكر يف هذا اللقاء  ..ونود أن حتدثنا عن
داللة انعقاد مثل هذه الندوات الصحفية؟

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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 نرحب بكم أيضاً يف البنك األهلياليمين ،ونشكركم الهتمامكم يف نقل
وجهات النظر حول الفعاليات اليت تتم
(ندوات ،مؤمترات ،ومنتديات ،وحلقات
نقاش)  ،ان عملية تفعيل هكذا نشاط،
حتديداً ما أقصده نشاطاً علميا خيدم
البيئة االقتصادية جملتمعنا ،من خالل
هكذا نشاط يكون ،من الضروري
حدوث عصف ذهين للفكر املتوارد
بني املشاركني  ..والشك سوف خيدم
سري العمل االقتصادي العملي الذي
يعاني بلدنا منه ،ونرى اال يقتصر ذلك
التناول للمواضيع على مستوى فعالياتنا
احمللية  ..ولكن جيب االستفادة من
الفعاليات اإلقليمية والدولية ملواكبة
هذه النشاطات العلمية لالستفادة منها،
ونقل التجارب واخلربات اليت ستخدم
جمتمعنا دون شك.
* حدثنا عنكم كمؤسسة ،وعن
اخلدمات اليت تقدمونها ،وما الذي
مييزكم عن باقي املؤسسات؟
 ما مييزنا يف مضمار عملنا البنكي،هو اخلربة والثقة اليت ولدت مسعة طيبة
وواسعة على مستوى الوطن واخلارج،
حيث شارفت خربتنا البنكية أن تدخل
عامها الـ  53من العمل البنكي ،واخلدمات
البنكية بطبيعة احلال مجيعها تقدم على
حد سواء يف البنوك التجارية ،ويسعى
البنك لتقدميها مبا يتواكب مع التطور
التكنولوجي احلديث والتوجه العصري
اجلديد الذي يتجه حنو التحول الرقمي
لتقديم هذه املنتجات املصرفية.
* ماهي األعمال اليت تقومون
بتنفيذها يف الوقت الراهن على صعيد
البناء املؤسسي للمؤسسة؟
 حنن ،وهلل احلمد ،ننفذ يف بنكناوخبطى ثابتة رغم الصعوبات اليت تواجه
مؤسساتنا ،ويف ظل الظروف االستثنائية
جار ملشروع
اليت مر بها البلد  ،فالتنفيذ ٍ
التطوير والتحديث مبرحلتيه األوىل
(إعادة اهليكلة للبنك) ،اما املرحلة الثانية
فتتمثل بإدخال النظام البنكي اجلديد»،
الذي مت تدشينه يف 2020/2/2م.

وجيري حالياً استكمال إدخال النظام
املصريف تباعاً ،ويف خمتلف الفروع
باحملافظات  ..وبإمكانكم متابعة ذلك
والتأكد من خالل موقع البنك الرمسي،
ناهيك عن أن البنك يسعى لرفع رأس
ماله من عشرة مليار إىل عشرين مليار
ريال ميين قريباً بإذن اهلل ،وقد خطونا
بشكل جيد حنو حتقيق كل ذلك؛ إذ
إن املركز املالي للبنك يبني ويوضح
تلك اخلطوات ،وكيف خطونا خطوات
متقدمة للوصول حنو حتقيق االهداف
االسرتاتيجية للبنك.
* برأيك ،ماهي أبرز التحديات اليت
تواجه القطاع اخلاص اليمين؟
 يف وقتنا احلاضر يواجه القطاعاخلاص اليمين حتديات كبرية ،أهمها،
إعادة االستقرار السياسي واالقتصادي يف
البلد  ..وهذين أهم مرتكزين من وجهة
نظرنا ،والذين تكمن فيهما أهم مشاكل
القطاع اخلاص  ..لكون الوضع العام
احلالي ال يساعد القطاع اخلاص املوجود
يف السوق اليمنية ان يستمر أو يتوسع
يف أعماله االستثمارية؛ والظروف من
حوله تتأرجح بسبب التوترات احلاصلة
سياسياً ،وكذا التقلبات االقتصادية،
كما ال تساعد مثل هكذا أوضاع على
استقطاب مستثمرين ُجدد للمساعدة
على التنمية االقتصادية يف البالد.
* برايك ماهي أسباب التدهور الكبري
يف قيمة العملة الوطنية؟
 أسباب تدهور العملة واضح للعيان،وكما أشرنا يف إجابتنا يف السؤال السابق،
هو عدم االستقرار السياسي واالقتصادي
 ..وهو ما اخل مبوازين العمل يف املؤسسات
املالية والنقدية؛ وبالتالي عدم وجود
سياسة مالية ونقدية متالزمة ومتناسقة
تتمحور أهدافها واسرتاتيجياتها حنو
تصويب األداء املالي والنقدي ..وكذا
تنفيذ املهام كما هي حمددة يف االنظمة
واخلطط  ،وعدم االحنراف عنها ،وضبط
إيقاع العمل املالي واملصريف ،دون ذلك لن
يشهد أي بلد يف العامل استقرارا وثباتا
لعملته ..وكل احملاوالت الرتقيعية لن

ختدم طوي ً
ال.
* ما هو سبب انقسام وتعدد السلطات
النقدية؟
 أكيد كما أشرنا من سابق ،يف واردإجاباتنا يف هذا السياق ،بطبيعة احلال
انقسام السلطة النقدية وتنازع األطراف
أمر صعب جداً ،ولكننا نرجع ونقول
للطرف الذي ميتلك شرعية الدولة أن
يعيد البناء املؤسسي لسلطته النقدية،
وبشكل جاد وفعال ،ويقوم مبهامه ،وال
يرتك لطرف فقد كل الشرعية أن
يتسيد املشهد النقدي يف البلد؛ كون
املهمة ألقيت على عاتق الطرف الشرعي
املعرتف به دولياً  ..عليه أن يستعيد زمام
املبادرة يف األداء النقدي وأن ال يرتك اي
قصور لديه ،تكون مدعاة ملنافسته من
الطرف اآلخر ،مهما كانت األسباب.
* اآلثار االقتصادية للتدهور يف قيمة
العملة؟
 اآلثار االقتصادية لتدهور العملةواضحة وجلية للعيان بدون أدنى شك
ارتفاع األسعار والتقلبات اليومية اليت
توقف حركة احلياة ،هذا االضطراب
االقتصادي يبعد عن البلد االستثمار
احلقيقي والذي ال يرغب باملخاطرة
وحيبذ أن يعمل فقط يف ظل وجود
االستقرار االقتصادي ،وان تدني
مستويات احلياة املعيشية ،والتدهور يف
تقديم اخلدمات  ،اليت حتسنها تعطي
سبل الستمرار احلياة الطبيعية ،واليت
اوضاعها انعكست سلبياً على احلياة
اجملتمعية ،وهنا جند األمر واضح بأن
اآلثار كارثية يف كل املناحي اليت
عددناها ،فهي تراها العني كل ثانية
ودقيقة وساعه ويوم ومتغريات ومتقلبات
تعقد سبل العيش وجيب علينا مجيعا
التوجه حنو معاجلات (حقيقية فعالة )
هلذه االوضاع الكارثية والتدهور املستمر.
* من منظورك ماهي احللول
واملقرتحات واملعاجلات املفروض طرحها؟
 احللول واملعاجلات تكمن بدرجةأساسية يف إجياد حل للوضع السياسي
دون ذلك يصعب على اجلميع اجياد
معاجلات ناجعة تعمل إلصالح الوضع
الذي حنن عليه االن  ،لكون هذه املعاجلات
تواجه هجمات للتعطيل والتخريب
وإفشاهلا  ،ونرى أن اهم املعاجلات
الالزمة انه على الدولة بأن تهتم بتفعيل
السياسة املالية والنقدية بشكل متالزم
وعودة دوران العجلة االقتصادية للبلد،

ونؤكد بان بعد ذلك سيتم طرح
املعاجلات االقتصادية اجلادة واليت
أصبحت متداولة كمعاجلات ألوضاع
اقتصادية شبيهه يف دول كانت تعاني
من ذلك  ،وأهمها تتم بدعم ومساندة من
مؤسسات دولية تكون مساندة ألي توجه
جاد للقيام بإصالحات اقتصادية ومالية
ونقدية تنتشل بلدنا من هذه االزمة
املستفحلة بسبب صراعات ال ختدم
اجلميع ،لكونهم مجيعهم خاسرين يف
نهاية املطاف اذا مت االستمرار بهذه
الوترية من التدهور للوضع االقتصادي .
* ماهي رؤيتكم املستقبلية للواقع
االقتصادي والنقدي اليمين؟
 يف ظل التخبط وعدم الوضوححللحلة املشكلة اليمنية ،وتشابك الرؤى
السياسية ،وعدم القدرة على إجياد اتفاق
شامل للوضع ،يصعب على اجلميع
إجياد رؤى اقتصادية واضحة ،لكن نقول
والثابت لنا كاقتصاديني  ،بلدنا حتتفظ
مبقدرات اقتصادية طبيعية ،من السهل
على أي حكومة واعية لذلك إن تنطلق
من هذه املقدرات الطبيعية اليت متتلكها
وال داعي أن نعددها لكم لكون الثروات
الكامنة يف ارضنا الكل يعلم بها ( نفط وغاز
 /معادن  /موانئ اسرتاتيجية  /امساك /
ارض زراعية  /اتصاالت  /سياحة  /ثروة
بشرية  /عدد وستجد مقومات االقتصاد
موجودة) ،إىل جانب إسناد حقيقي من
املؤسسات اإلقليمية والدولية يف كافة
املناحي للبيئة االقتصادية يف ظل
االوضاع الراهنة  ،نستطيع القول أنه
ميكننا إنعاش احلياة االقتصادية واليت
ستسهم بإجناحها بطبيعة احلال بوجود
سياسة مالية ونقدية سليمة  ،وذلك من
اجل حتقيق عودة احلياة االقتصادية
جملراها الطبيعي،والبدء مبعافاة االقتصاد
ومن ثم النهوض به حنو النمو ،نقول
بكل تأكيد سيتحقق ذلك اذا صدقت
وصلحت النوايا .
* كلمة أخرية حتب أن تدلي بها
عرب جملة االستثمار؟
 ماذا عساي أن أقول وقد قلت كلما أريد قوله بإجياز ،وأمتنى يف األخري ان
يساهم اجلميع يف إعادة البناء االقتصادي،
كً
ال من زاويته  ،وأن ال تتداخل الرؤى،
وأن يرتك للمتخصصني دون غريهم
اخلوض يف غمار ختصصهم ومناقشة
أوضاعنا ،وإجياد احللول واملعاجلات
واملخارج للوضع احلالي .
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صربا آل بن بريك
يتقدم
مجيع موظفي وموظفات

ً
البقاء هلل

يتقدم
موظفي وموظفات البنك األهلي اليمين
وهيئة حترير األهلي املصريف
خبالص العزاء واملواساة إىل
األستاذ سعيد باعباد
مستشار املدير العام للبنك األهلي اليمين
يف حمافظة حضرموت

خبالص العزاء واملواساة إىل
األستاذ سامل صاحل بن بريك
وزير املالية
بوفاة املغفور هلما بإذن اهلل تعاىل
والده الفاضل
صاحل بن بريك
وأخيه
خالد صاحل بن بريك
تغمد اهلل الفقيدين بواسع الرمحة واملغفرة
وأسكنهما فسيح جناته وأهلم أهلهما وذويهما الصرب والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون

بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل أخيه
عبداهلل باعباد
كما يتقدمون خبالص العزاء واملواساة أىل األخوة
عبداهلل ،وخالد ،وحممد وكافة أفراد األسرة
بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل والدهم الفاضل
عمر سعيد باجابر
مدير فرع البنك األهلي املكال (سابقا)
سائلني املوىل عز وجل أن يتغمدهما بواسع رمحته
وأن يلهم أهلهم وذويهم الصرب والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون
عنهم/
رئيس جملس إدارة البنك األهلي اليمين
واملدير العام للبنك األهلي اليمين

البقاء هلل

يتقدم
موظفي وموظفات البنك األهلي اليمين
وهيئة حترير األهلي املصريف
خبالص العزاء واملواساة إىل :
األخ/عباس الصائغ

رئيس قسم التدريب بدائرة املوارد البشرية ،سكرتري حترير األهلي املصريف سابقا

بوفاة املغفور هلا بإذن اهلل تعاىل
(والدته) الفاضلة
األخت /يسرى شفيق حسن داؤود
بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل والدها الفاضل
شفيق حسن داؤود
األخ/هاني حممد علي حسني ومجيع أفراد أسرته
بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل والده الفاضل
حممد علي حسني
األخ/وجدي صويف وأسرته
بوفاة املغفور هلا بإذن اهلل تعاىل
شقيقته أم د .معاد مجيل
والعزاء موصول إىلمجيع آل الصويف
سائلني املوىل عز وجل أن يتغمدهم بواسع رمحته
وأن يلهم أهلهم وذويهم الصرب والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون
عنهم/
رئيس جملس إدارة البنك األهلي اليمين
واملدير العام للبنك األهلي اليمين

عنهم:

الدكتور حممد حسني حلبوب

رئيس جملس اإلدارة

األستاذ سامي عبداحلميد مكاوي

نائب رئيس جملس اإلدارة

الدكتور أمحد علي عمر بن سنكر

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

يتقدم كافة موظفي وموظفات
بأمجل التهاني والتربيكات إىل
أبناء الشعب اليمين كافة يف الداخل واخلارج
ووزارة الشباب والرياضة ممثلة باألستاذ نايف صاحل البكري
وإىل إحتاد كرة القدم اليمين وبعثة منتخبنا للناشئني إدارة وجهاز فين والعبيني
مبناسبة فوز

منتخب اليمن للناشئني

بكأس بطولة غرب آسيا الثامنة وأدائهم املتميز يف البطولة اليت أقيمت
يف مدينة الدمام بالشقيقة
اململكة العربية السعودية

ف�ألف �ألف �ألف مليون مبارك عليهم هذا الإجناز الريا�ضي الكبري
عنهم :
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الرقم املصطلحات بالعربية

1
2
3
4
5
6
7
8
9

English Vocabularies

بطاقة ائتمانية
Visa Card
					
الصراف اآللي
(Automatic Teller Machine (ATM
اختيار  /انتقاء
Choice
تسهيالت ائتمانية
Credit Facilities
		
حسابات شخصية
Personal Accounts
			
Impersonal Accounts
حسابات غري شخصية		
حسابات فوائد معلقة
Interest Suspense Accounts
حسابات خاملة أو غري متحركة
Dormant Accounts
سعر فائدة ُمغري/جاذب
Attractive Interest Rate
األهلي املصريف (أكتوبر/ديسمرب 35 )2021

متابعة/حممد امحد النعماني
يف احتفالية بهيجة مبناسبة
الذكرى الـ  52لتاسيس البنك االهلي
اليمين وذكرى االستقالل الوطين جرت
عصر ( االحد) مباراة وديه بني جنوم
الزمن اجلميل بقيادة الكابنت /امحد
سعيد عبده وفريق البنك االهلي بقيادة
ُموسيقار الكرة الكابنت /علي موسى،
نائب املدير العام لشئون الدوائر املساندة
برعاية االخ /حممد فيصل باخريبة
رئيس نقابة البنك االهلي اليمين
حبضور الدكتور حممد حسني حلبوب
رئيس جملس إدارة البنك االهلي اليمين
واالستاذ /حمسن الشبحي القائم بأعمال
املدير العام.
واإلخوة /عرفات الضالعي ،مدير عام
مكتب الشباب وعبداهلل اهلويدي ،رئيس
نقابه النفط وامني عام النقابه /حسان
عبدالرحيم وموفق هاشم ،رئيس قسم
شئون املوظفني وفيصل السودي مستشار
رئيس جملس االدارة وحممد علي
حممد املسئول االعالمي لشركة النفط
الوطنية وربيع عبداحلكيم والكابنت/
علي نشطان.
ويف املباراة اليت اتسمت باالداء اجلميل
من الفريقني واليت جرت على مالعب
فان سي تي استطاع فريق جنوم الزمن
اجلميل الفوز بثالثة اهداف هلدفني.
انتهى الشوط االول للبنك بهديف
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جنوم الزمن اجلميل يرمسون
لوحة كرويه فنية مجيلة احتفاء
بذكرى تاسيس البنك األهلي
واالستقالل الوطني
باسل عوض وحممد فيصل باخريبه
مقابل هدف لنجوم الزمن اجلميل سجله
الكابنت /خمتار حممد حسن .
ويف الشوط الثاني عادل النتبجة
الكابنت /شرف حمفوظ ثم رجح الكفة
لنجوم الزمن احلميل الكابنت /خمتار
حممد حسن لتنتهي املباراة بثالثة
اهداف هلدفني
وكان جنوم الزمن اجلميل قد قدمو
لوحة كروية مجيله صفق هلم كل

احلاضرين وهم الكباتن /شرف حمفوظ
وخالد عفاره ونصر املقطري وعبداجلبار
عباس وامحد سعيد عبده ونصر عقربي
وخمتار حممد حسن وخالد هيثم.
وعقب نهاية املباراة قام ضيوف املباراة
الدكتورحممد حسني حليوب ،رئيس
جملس إدارة البنك االهلي اليمين وعرفات
الضالعي بتكريم جنوم الزمن اجلميل
بكاس املناسبة ومبلغ مالي كما مت تكريم
فريق البنك االهلي بكاس الوصيف.
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قصه ومغزى

خرفان بانورج

روى الكاتب الفرنسي «فرانسوا
رابلي» قصة رجل يدعى «بانورج»
( )Panurgeكان يف رحلة حبريّة على
منت سفينة .وكان على نفس السفينة
تاجر األغنام «دندونو» ومعه قطيع من
اخلرفان املنقولة بغرض بيعها.
كان «دندونو» تاجرا جشعا ال يعرف
معنى الرمحة ،ووصفه األديب الكبري
فرانسوا رابليه ( )Rabelaisبأنه ميثل أسوأ
ما يف هذا العصر وهو غياب اإلنسانية.
حدث أن وقع شجار على سطح

إعداد :أبو سامر

أفقياً :
 -1تشرتك وتتسم بها كافة الشعوب .
 -2من فصول السنة – ذكر البقر (مبعثرة)
 -3مسكون – ليالي (مبعثرة).
 -4حرف مكرر – ُحسام .
 -5من األمساء اخلمسة – خارج عن اآلداب.
 -6وجع.
 -7طرش – سهرة فنية.
 -8لص – والدة سيدنا املسيح عيسى عليه السالم .
 -9قص أظافر – حرف ندبة.
 -10من الزهور (م) – حرف مكرر – عليل أو مريض.

املركب بني «بانورج» والتاجر «دندونو»
صمم على أثره «بانورج» أن ينتقم من
التاجر اجلشع ،فق ّرر شراء اخلروف
األكرب من التاجر بسعر عال وسط
سعادة دوندونو بالصفقة الراحبة.
ويف مشهد غريب ميسك «بانورج»
بزعيم اخلراف من قرنيه وجيره بقوة
إىل طرف السفينة ثم يلقي به إىل
البحر ،فما كان من أحد اخلرفان إ ّال ْأن
تبع خطى اخلروف القائد الغريق ليلقى
مصريه ،ليلحقه الثاني فالثالث فالرابع

بكل احلب وأطيب األمنيات نزف أمجل التهاني إىل :

األخت/شهرية عبدالعزيز فضل
دائرة الشئون اإلدارية
مبناسبة ارتزاقها مولوداً أمسته
( وسيل متيم )
تهانينا وألف مربوك

األخ/عدنان عبداهلل سعيد دمحان
مشرف قسم البناء
مبناسبة ارتزاقه مولودة أمساها
( هبة )
تهانينا وألف مربوك
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وسط ذهول التاجر وصدمته ،ثم اصطفت
اخلرفان الباقية يف «طابور مهيب» لتمارس
دورها يف القفز يف كل اإلجتاهات .
جن جنون تاجر األغنام «دندونو»
وهو حياول منع القطيع من القفز باملاء،
ّ
لكن حماوالته كلها باءت بالفشل  ،فقد
كان «إميان» اخلرفان مبا يفعلونه على
قدر من الرسوخ أكرب من أن يُقاوم.
وبدافع قوي من اجلشع اندفع
«دندونو» لإلمساك بآخر اخلرفان
األحياء آمال يف إنقاذه من مصريه
احملتومّ ،إل أن اخلروف «املؤمن» كان
مصراً على االنسياق وراء اخلرفان،
فكان ْأن سقط كالهما يف املاء ليموتا
معا غرقا.
ومن هذه القصة صار تعبري «خرفان
بانورج» ( )moutons de Panurgeمصطلحا
شائعا يف اللغة الفرنسية ويعين انسياق
اجلماعة بال وعي أو إرادة وراء آراء أو
أفعال اآلخرين.

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

رأسياً :
 -1الطباع – جبل صغري.
 -2تفتح عمل الشيطان (م) غطاء منزل.
 -3مجع مثر (مبعثرة) – تنشره الصحف.
 -4مجع قرب (مبعثرة) – منطقة يف مشال اليمن.
 -5حرف تفسري – للسؤال – رؤوس جبال.
 -6إنقاذ (مبعثرة).
 -7تاريخ شخصي – شفرة حالقة.
 -8تطابق – شديد الربودة (م).
 -9عرب (م) – ال يقرأ وال يكتب.
 -10عاصمة أوروبية – عظام مسحوقة .
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
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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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