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كلمة العدد

بقلم /علي منصور ماطر
رئيس التحرير

التكريم يعترب شرفاً وفخراً لكل منتسيب البنك األهلي اليمين
إنقضى العام  2021بكل اجنازاته اليت ميزت أداء
البنك األهلي اليمين وبإرادة ومثابرة من قياداته املختلفة
وحرصها على إبراز دوره وأداءه سواء على مستوى الداخل
أو على املستويني اإلقليمي والعاملي واليت من خالهلا حضي
البنك بسمعة وشهرة واسعة وما اجلائزتني اللتني منحت
للبنك كأقدم وأعرق وأهم البنوك التجارية العاملة يف
اليمن وأكثرها خربة مالية ومصرفية واللتان متثلتا
جبائزة التميز للعام 2021-2020م من املنظمة العربية
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبالتنسيق مع إحتاد
التميز واالجناز املصريف العربي
املصارف العربية وجائزة َّ
 2021من االحتاد الدولي للمصرفني العرب يف احلفل
السنوي مبناسبة الذكرى اخلامسة عشر لتأسيسه يف
العاصمة اللبنانية بريوت واللتان تسلمهما د .أمحد علي

عمر بن سنكر مدير عام البنك األهلي اليمين .
أن هذا التكريم يعترب شرفاً وفخراً لكل منتسيب البنك
األهلي اليمين قيادة وموظفني بل دافعاً قوياً لنا للحفاظ
على هذا الشرف الكبري وأن نشحذ هممنا بأن حنافظ على
هذه االجنازات وأن يكون البنك مبثابة التاج الذي حنرص
دائماً على بقاءه ناصعاً وعالياً وأن يكون إرثاً ومناراً ألجيالنا
القادمة وأن نكسب ثقة عمالءنا حبسب سلوكنا وأن نكون
دائماً وأبداً خيارهم األول يف التعامل على املستويني الداخلي
واخلارجي .

اجتماع بعدن يناقش تسريع عملية حتديث
آليات وأنظمة البنك األهلي اليمني

عدن «األهلي املصريف» متابعات :
ناقش اجتماع عقد بالعاصمة املؤقتة عدن ،،برئاسة نائب
وزير املالية هاني وهاب ،وضم مدير عام البنك األهلي اليمين
الدكتور أمحد علي بن سنكر ،الدفع بتسريع عملية حتديث
آليات وأنظمة العمل يف البنك األهلي ملواصلة االرتقاء
باخلدمات اليت يقدمها لعمالئه.
وتطرق اللقاء مبشاركة وكيل وزارة املالية املساعد لقطاع
الوحدات االقتصادية عبداحلكيم بن خماشن ،إىل جهود وتوجه
احلكومة ممثلة بوزارة املالية بشأن عملية اإلصالحات املالية
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والتعايف االقتصادي ،ومدى استعدادات وقدرات البنك األهلي
للقيام بعملية صرف مرتبات موظفي الدولة مستقبال ،وفقا
للشروط والضوابط احملددة بهذا الصدد.
كما أكد اجلانبان خالل اللقاء ،على أهمية مضاعفة
جهود اجلميع لإلسهام يف النهوض مبستوى آليات ووترية
العمل يف البنك األهلي وفقا ألحدث األنظمة املالية ملواكبة
التطورات التكنولوجية واملعلوماتية واالستفادة من اخلربات
والتجارب الناجحة يف الدول الرائدة على مستوى القطاعات
املالية واالقتصادية.

ضمن خطته حنو تنفيذ مشروع التطوير والتحديث

البنك األهلي اليمني

يدشن إدخال نظام ( )BANKSلفرعي التواهي وزجنبار

متابعة  :علي منصور ماطر
ضمن خطط التطوير والتحديث يواصل البنك األهلي
اليمين عملية تدشني نظامه اجلديد  ، BANKSحيث دشن
البنك األهلي فرع زجنبار يوم الثالثاء املوافق األول من فرباير
2022م نظام  BANKSوقد قام ببدء عملية تدشني النظام
اجلديد بالفرع الدكتور حممد حسني حلبوب – رئيس
جملس اإلدارة واألستاذ علي موسى علي – نائب املدير العام
لشؤون الدوائر املساندة وحبضور األخ /عمر مسلم مدير
إدارة الفروع و عمر الشيبة مدير دائرة التدقيق الداخلي واألخ
/معن عمر الصياد مدير دائرة التسويق املصريف وقد كان
يف استقباهلم األخ /حمسن حسن صاحل مدير فرع زجنبار
وموظفي الفرع .
وعلى الصعيد نفسه فقد قام األخ  /حمسن سعيد الشبحي
القائم بأعمال املدير العام ونائب املدير العام لشؤون الدوائر
املصرفية ببدء تدشني تطبيق النظام البنكي  BANKSيف فرع

التواهي حبضور األخ /املهندس زياد عائض باسنيد مدير
مشروع املكينة واملهندس هاني باقعر مدير دائرة تكنولوجيا
املعلومات واألخ عبداهلل عبده النعمي مدير فرع التواهي .
حيث ألقى مدير فرع التواهي كلمة شكر فيها إدارة البنك
األهلي اليمين عن اهتمامها يف تطوير أداء فروع البنك وتقديم
أفضل املنتجات واخلدمات لعمالءه
هذا وقد احتوت كلمة كل من األخ الدكتور حممد
حسني حلبوب رئيس جملس اإلدارة واألخ /القائم بأعمال
املدير العام نائب املدير العام لشؤون الدوائر املصرفية حمسن
سعيد الشبحي بان إدارة البنك األهلي اليمين عاقدة العزم
على استكمال إدخال وتدشني العمل بالنظام البنكي اجلديد
 BANKSوالذي سيطور خدمات البنك شأنه يف ذلك شأن
نظراءه من البنوك سوا ًء احمللية أو اخلارجية ومبا يرضي
ويليب حاجة زبائنه الكرام وكذا ما تتطلبه عملية االمتثال
ومكافحة عملية غسيل األموال ومتويل اإلرهاب ومبا يتوافق
مع متطلبات البنوك املراسلة يف اخلارج .
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حتت شعار « هي تستح
من أجل إجياد بيئه آمنه وم
البنك األهلي اليمني يشارك يف

متابعة  :علي منصور ماطر  /والء وديع ثابت
عقد يف العاصمة عدن يف شهر فرباير 2022م ملتقى عدن
الثاني 2022م ( تنمية -توعية – خدمات ) حتت شعار « هي
تستحق أن نعمل من أجلها»
يف فندق كورال مبديرية خورمكسر برعاية كرمية من
دولة رئيس جملس الوزراء الدكتور /معني عبدامللك وبإشراف
مباشر من سيادة حمافظ حمافظة عدن األستاذ /امحد حامد
مللس .
ً
انعقد امللتقى برعاية ودعم كل من البنك األهلي اليمين
وبنك التسليف الزراعي « كاك بنك» وشركة الشامل للصرافة
والتحويالت وشركة الصالحي للصرافة .
حضر فعاليات امللتقى وزير االتصاالت يف احلكومة الشرعية
الدكتور جنيب العوج  ،وعضو جملس القضاء األعلى ورئيس
حمكمة استئناف عدن القاضي فهيم احلضرمي وأمني عام
رئاسة الوزراء مطيع دماج ونائب وزير الصناعة والتجارة سامل
الوالي  ،وكيل أول احملافظة حممد نصر شاذلي ورئيس جملس
إدارة الغرفة التجارية والصناعية بعدن ابوبكر باعبيد ورئيس
جملس إدارة البنك األهلي اليمين د .حممد حسني حلبوب واملدير
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حق أن نعمل من أجلها»
مستقرة جاذبه لالستثمار..
ملتقى عدن الثاني عــدن 2022

العام التنفيذي للبنك األهلي اليمين د .امحد علي عمر بن سنكر
 ،وخنبة من القيادات واملسئولني وأساتذة جامعيني وأكادمييني
وخرباء ورجال مال وأعمال ومنتديات ومنظمات اجملتمع املدني
مبن فيهم الشباب واملرأة ومجع من اإلعالميني  ،وعــدداً من
الشخصيات البارزة واملختصني .
أستهل حفل االفتتاح بتالوة آيات من القران الكريم  ،ثم ألقى
وزير االتصاالت الدكتور  /جنيب العوج كلمة نيابة عن رئيس
احلكومة أكد فيها على أهمية امللتقى يف مناقشة قضايا حيوية
 ،مشرياً إىل حرص احلكومة ممثلة برئيس الوزراء الدكتور
معني عبدامللك على العمل مع قيادة السلطة احمللية يف عدن على
تنفيذ خمرجات هذا امللتقى الذي سينعكس اجيابياً على خمتلف
القضايا اليت ستتناوهلا حماور امللتقى .
وأضاف الوزير العوج  :أن القضاء واالستقرار األمين هما
أساس عملية التنمية واالستثمار ،وانه من األهمية مبكان اعتماد
نظام النافذة الواحدة لتسهيل واستقطاب املستثمرين الراغبني يف
االستثمار بالعاصمة املؤقتة عدن والوطن بشكل عام .
من جانبه عرب وكيل أول حمافظة عدن رئيس اللجنة
اإلشرافية للملتقى األستاذ حممد نصر شاذلي عن اعتزازه بهذا
احلضور الكبري لكبار الشخصيات يف احلكومة والسلطة احمللية
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د.سنكر :القطاع املصريف اخلارجي

ينظر إلينا من خالل الشفافية لنشر
البيانات واإلفصاحات املالية لنشاط

البنوك وتعترب من أهم املعايري التي
يقاس عليها واقع القطاع املصريف

والقضاء ورجال املال واألعمال واألكادمييني والذي يعد
جتسيداً حقيقياً ملكانة عدن مدينه احلب والتعايش والسالم يف
قلوب اجلميع وأنها مدينة جتارية عاملية  /مشرياً إىل أهمية
احملاور اليت سيناقشها امللتقى .
كما تطرق من خالل كلمته إىل أهداف امللتقى الثاني
واستعراض أهم التجارب واخلربات واملستجدات الطارئة لعدد
من القطاعات اخلدمية بالعاصمة عدن بغرض االستفادة منها
واالسرتشاد بها يف عمليات ختطيط االسرتاتيجيات املستقبلية
لتطويرها وحتديث تلك القطاعات .
مضيفاً بأن مدينة عدن متتلك كوادر مؤهلة وشابه قادرة
على حتمل مسؤولياتها جبدارة يف صنع مستقبل واعد مبشيئة
اهلل ودعا اجلميع إىل رص الصفوف وتعزيز لغة احلب والتعايش
والسالم وتغليب مصلحه عدن والوطن بشكل عام على املصلحة
الشخصية .
مؤكدا يف سياق كلمته أن السلطة احمللية برئاسة احملافظ
امحد حامد مللس حريصة على تنفيذ كل خمرجات امللتقى
كمصفوفة عمل يشارك بوضعها كل احلاضرين يف امللتقى
الثاني 2022م .
وجرى خالل هذا امللتقى استعراض ( )4أوارق عمل تناولت
الورقة األوىل دور القضاء يف ضمان وحتفيز بيئة االستثمار
للقاضي علوي الكاف  ،فيما تضمنت الورقة الثانية القطاع
املصريف وأثره على جذب االستثمار وضرورة استقرار العملة
احمللية للمدير العام للبنك األهلي اليمين د .امحد علي عمر بن
سنكر ،كما قدمت ورقة عمل ثالثة عن دور املنظمات احمللية
والدولية يف اجلانب اخلدمي والتنموي لألستاذ زهري حامد مدير
املنظمات الغري حكومية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ،فيما
ناقشت الورقة الرابعة فرص االستثمار وجدب املستثمرين
لألستاذ حممد العمري.
ومن خالل ورقه العمل املقدمة من قبل املدير العام للبنك
األهلي اليمين د .امحد بن سنكر ونيابة عن البنوك التجارية
اليمنية مت فيها استعراض الصعوبات الكبرية اليت مر بها القطاع
املصريف باليمن يف املناطق احملررة بشكل خاص خالل احلرب
وما بعده واليت مازلت تعاني منها ليس فقط على املستوى احمللي
وإمنا أيضا على املستوى اإلقليمي والعاملي وال يقتصر ذلك يف
جانب شحه السيولة النقدية وإمنا يف جوانب كثرية،األمر الذي
تطلب من املصارف التجارية أن يعملوا من اجل إجياد معاجلات
وحلول لوضعهم املصريف الصعب .
مشرياً يف سياق حديثة إىل أن عملية انتقال البنك املركزي
اليمين من مركزه الرئيسي السابق يف صنعاء إىل العاصمة
عدن واجه البنك املركزي العديد من الصعوبات أهمها انعدام
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السياسة النقدية الفعالة وسبب هذا األمر أرباك حقيقي ألدائه،
مشرياً أنه أمر طبيعي يف أجواء مثل هذه ،أن حيدث ذلك ،لكن
يتطلب من قيادة البنك املركزي ختطي هذه املصاعب وبشكل
عاجل .
باإلضافة إىل إتباع املليشيات احلوثية لسياسية احلرب
االقتصادية وهذا األمر مل يكن يف احلسبان من قبل اإلخوة يف
البنك املركزي اليمين .
كما تطرق خالل حديثه إىل أن هنالك كثرياً من األمور
عقدت مهام القطاع املصريف التجاري يف عدن واملناطق احملررة،
وبان البنوك التجارية تسعى جاهدة من اجل تذليل هذه
الصعوبات ومشدداً يف حديثه بأنه البد من وجود دور فاعل للبنك
املركزي اليمين من خالل إجياد سياسة نقدية فاعلة واضحة
وحمدده للبنك وتالزمها سياسة مالية للدولة واليت حيتم عليها
أن تنظر إليها بشكل أساسي .
خمتتماً مشاركته بأنه من اجل توفري بيئة مناسبة ومالئمة
جاذبة لالستثمار تسعى البنوك التجارية كلها حنو إجياد الكثري
من املخارج للعودة بالقطاع املصريف كما كان عليه سابقاً بل
وأفضل .
كما أننا نسعى وبشكل أساسي إىل إعادة عالقتنا مع القطاع
املصريف الدولي من خالل إعادة فتح وبناء الثقة بعالقاتنا مع
املراسلني اخلارجيني والعمل على توضيح األمور هلم بهدف
تعزيز العالقات املصرفية معهم ،موضحاً بان القطاع املصريف
اخلارجي ينظر إلينا من خالل الشفافية لنشر البيانات
واإلفصاحات املالية لنشاط البنوك وتعترب من أهم املعايري اليت
يقاس عليها واقع القطاع املصريف .
ويقع على عاتق البنك املركزي اليمين املركز الرئيسي-
عدن تصويب األداء النقدي ،وما مل يتم معاجلة كل هذه
اإلشكاليات فإن املستثمرين لن يقدموا على االستثمار مامل
يلحظوا أي تغيري حقيقي يف األداء املالي والنقدي وإىل جانب
إجياد قضا ًء وأمناً متسيداً وتوفري البيئة الصاحلة واملتمثلة
باالستقرار السياسي واالقتصادي بدرجه أساسية مما شأنه
جذب االستثمارات إىل البلد .
هذا وقد أثريت أوراق العمل املقدمة بالكثري من النقاشات
واملالحظات واملداخالت القيمة واملستفيضة من قبل املشاركني،
وقد خرج امللتقى بعدد من التوصيات والنتائج واملقرتحات
اهلادفة ومعاجلات عـدداً من القضايا اهلامة ،بهدف االستفادة
الفعالة من مثل هكذا ملتقيات ختدم اجملتمع يف خمتلف املناحي
االقتصادية واالجتماعية .

ً

ً

وفدا مصرفيا من البنك األهلي اليمني يتوجه إىل اهلند يف زيارة عمل

اهلند «األهلي املصريف» خاص :
توجه وفداً مصرفياً من البنك األهلي اليمين يتكون من األستاذ
علي موسى علي،نائب املدير العام لشؤون الدوائر املساندة ،واألخ
وليد واثق شاذلي ،مدير دائرة الشؤون القانونية ،وقد رافقتهم
هناك األخت سكينة عبداحلسني ،املستشارة القانونية مدير
العالقات اخلارجية سابقاً يف البنك األهلي اليمين وذلك يف شهر
فرباير 2022م إىل مجهورية اهلند ،يف زيارة عمل ،حيث قام
الوفد بزيارة ستيت بنك أوف إنديا ( ،)state Bank of Indiaوالتقوا
باملسئولني فيه ،حيث تطرقوا ملناقشة بعض القضايا اليت تهم
الطرفني مبا يف ذلك سبل تطوير وتفعيل عالقتهما املصرفية يف احملاماة ( )ELPملناقشة القضايا اليت فوضوا بها املكتب االستشاري
خمتلف اجلوانب اليت ينشدها اجلانبني ،فيما ألتقى الوفد شركة باهلند ملتابعتها ومتثيل البنك أمام املؤسسات املختصة يف اهلند .

قرار جملس إدارة البنك املركزي
بشأن رفع رأس مال البنوك العاملة يف
اجلمهورية اليمنية

عدن «األهلي املصريف» متابعات:
يف إطار جهود البنك املركزي اليمين يف إصالح وتعزيز دور النظام
املصريف الرمسي يف اجلمهورية اليمنية ورفع متانة البنوك احلالية
وتشجيع إنشاء بنوك جديدة وفقاً ملعايري شفافة وحموكمة مبا ميكن
من إنشاء بنوك تتمتع بسالمة ومتانة مالية وإدارية قوية تنسجم مع
املتطلبات الدولية املتعلقة بااللتزام مبعايري غسيل األموال ومتويل
اإلرهاب ،وسالمة األموال املستثمرة يف البنوك حبيث متثل إضافة
حقيقية للقطاع املصريف اليمين وتعيد دور البنوك كشريان أساسي
للتنمية وربط االقتصاد اليمين باالقتصاد الدولي.
فقد أصدر البنك املركزي اليمين بالتعاون مع صندوق النقد
الدولي والوكالة األمريكية للتنمية هذا التشريع واملتمثل بـ:
جملس إدارة البنك املركزي اليمين:
 بعد اإلطالع على القانون رقم ( )14لسنة 2000م بشأن البنكاملركزي اليمين.
 وعلى القانون رقم ( )38لسنة 1998م بشأن البنوك. وعلى القانون رقم ( )21لسنة 1996م بشأن املصارف اإلسالميةوتعديالته .
 وعلى القانون رقم ( )15لسنة 2009م بشأن بنوك التمويل األصغر . وعلى قرار جملس اإلدارة رقم ( )12لسنة 2004م بشأن رفعرأس مال البنوك العاملة يف اليمن .
 وعلى الدراسة والتوصيات املرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك. وبعد املداوالت اليت أجراها اجمللس جبلسته املنعقدة بتاريخ 27فرباير 2022م .
 وملا تقتضيه املصلحة العامة .قرر
مادة ( :)1يكون احلد األدنى لرأس املال املدفوع لكل بنك يُرخص

له بالعمل يف اجلمهورية مبا يف ذلك فروع البنوك األجنبية مبلغ
( )45,000,000,000ريال (مخسة وأربعون مليار ريال ميين) .
مادة ( :)2يكون احلد األدنى لرأس املال املدفوع لكل بنك متويل
أصغر يُرخص له بالعمل يف اجلمهورية مبلغ ( )5,000,000,000ريال
(مخسة مليار ريال ميين) .
ُ
مادة ( :)3على كافة البنوك العاملة واملرخصة عند صدور هذا
القرار أن توفق أوضاعها طبقاً ألحكام هذا القرار واستيفاء احلد األدنى
لرأس املال وذلك خالل مدة أقصاها مخس سنوات تبدأ من تاريخ العمل
به على ان يستويف كل بنك ما ال يقل عن ( )%20من الزيادة املطلوبة
سنوياً حتى انتهاء مدة االستيفاء يف  31يناير 2027م.
مادة ( :)4للبنوك املُرخصة حق استخدام احتياطياتها للوفاء باحلد
األدنى لرأس املال املشار إليه يف املادتني (1و )2من هذا القرار وذلك بعد
احلصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك املركزي .
مادة ( :)5يف حال تبني وبعد مرور السنة األوىل من املدة احملددة
عدم قدرة أي بنك على الوفاء مبتطلبات هذا القرار ينظر البنك
املركزي يف اإلجراءات اليت يراها ضرورية لكي يفي ذلك البنك
مبتطلبات هذا القرار .
مادة ( :)6لن مينح أو حيتفظ أي بنك بالرتخيص إذا مل يفي باحلد
األدنى لرأس املال املنصوص عليه يف املادتني (1و )2من هذا القرار،
وخيضع البنك املعين لسحب الرتخيص والتصفية بعد انتهاء املدة
احملددة يف حالة عدم قدرته على االلتزام بذلك .
مادة ( :)7يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ،وعلى مجيع اجلهات
املعنية العمل مبوجبه.
صدر باملركز الرئيسي
بتاريخ  18شعبان 1443هـ
املوافق  21مارس 2022م
أمحد بن أمحد غالب
احملافظ
رئيس جملس اإلدارة
األهلي املصريف (يناير/مارس )2022
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حتت رعاية معالي حمافظ البنك املركزي املصري األستاذ طارق حسن عامر

رئيس جملس إدارة البنك األهلي اليمني يشارك يف مؤمتر مستقبل
املشروعات الصغرية واملتوسطة  -رؤية  2030مبحافظة األقصر

األقصر -متابعة «األهلي املصريف»

شارك الدكتور حممد حسني
حلبوب ،رئيس جملس إدارة البنك
األهلي اليمين يف مؤمتر مستقبل
املشروعات الصغرية واملتوسطة  -رؤية
 2030املنعقد يف مجهورية مصر
العربية حمافظة األقصر.
وقد انعقد املؤمتر حتت رعاية
معالي حمافظ البنك املركزي
املصري األستاذ طارق حسن عامر،
حيث نظم احتاد املصارف العربية
بالتعاون مع البنك املركزي املصري
وجامعة الدول العربية ووزارة التجارة
والصناعة واحتاد بنوك مصر وجهاز
تنمية املشروعات الصغرية ومتناهية
الصغر واألكادميية العربية للعلوم
والتكنولوجيا والنقل البحري مؤمتراً
مصرفياً عربياً حول موضوع «مؤمتر
مستقبل املشروعات الصغرية واملتوسطة
– رؤية  »2030يف حمافظة األقصر –
مجهورية مصر العربية،خالل الفرتة
من  2022/3/15-13يف فندق سونستا
سان جورج.
افتتح أعمال املؤمتر سعادة الشيخ
حممد جراح الصباح رئيس جملس
إدارة احتاد املصارف العربية ،سعادة
األستاذ حممد االتربي رئيس جملس
إدارة احتاد بنوك مصر ،نائب رئيس
احتاد املصارف العربية (ممثل املصارف
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املصرية) وسعادة األستاذ وسام فتوح
األمني العام الحتاد املصارف العربية،
وسعادة الدكتور إمساعيل عبدالغفار
رئيس األكادميية العربية للعلوم
والتكنولوجيا والنقل البحري،وسعادة
املستشار مصطفى حممد أهلم حمافظ
األقصر وسعادة األستاذ مجال جنم
نائب حمافظ البنك املركزي املصري ،
ومبشاركة أكثر من( )270مشاركاً
من القطاع املصريف واملالي املصري
والعربي والدولي ،وقد حتدث يف أعمال
املنتدى على مدار ثالث أيام متتالية يف
 11جلسة و 33متحدث من  15دولة
ًعربية وكانت من أبرز توصيات املؤمتر:
 )1قيام البنوك املركزية بصياغة
ووضع السياسات الالزمة لتوجيه
وحتفيز البنوك حنو ضخ املزيد من
التمويالت للمشروعات الصغرية
واملتوسطة القائمة والناشئة بتخصيص
نسبة من إمجالي حمافظها االئتمانية
لتوجيهها هلذه املشروعات وتأسيس
قطاعات داخلية متخصصة سوا ًء علي
مستوي االئتمان او املخاطر ،مع توفري
آليات لضمان خماطر االئتمان ونظم
املعلومات االئتمانية وتعزيز كفاءة
وزيادة إعداد الكوادر البشرية بالقطاع
املصريف ونشر ثقافة ريادة األعمال
والثقافة املالية بني فئات اجملتمع عامة
واملشروعات الصغرية واملتوسطة ورواد
األعمال خاصة.

 )2إنشاء  /تطوير جلنة متخصصة
للمشروعات باحتادات البنوك كحلقة
تواصل ودعم بني البنوك أعضاء اللجنة
بالتنسيق مع البنوك املركزية وشركاء
النجاح من كافة اجلهات ذات العالقة.
 )3ضرورة قيام البنوك باستكمال
وتقوية البنية التحتية ملنظومة صريفة
املشروعات الصغرية واملتوسطة SME
 Bankingوتشمل:
• برنامج تدفقات األعمال لقياس
 TaT vs. SLAلضمان حصول العميل علي
متويل يف فرتة زمنية قصرية.
• التوسع فى تقديم املنتجات املالية
وغري املالية واالستشارية املناسبة لكل
شرحية على حدة من املشروعات الناشئة
والصغرية ورواد األعمال وكذلك مقدمي
اخلدمات هلم مثل مراجعي احلسابات
واملوردين واملوزعني  ،تطوير اخلدمات
املصرفية الرقمية املوجهة للمشروعات
الصغرية واملتوسطة وتبسيط إجراءات
تفعيلها وختفيض تكلفتها مع الربط
االلكرتوني مع الكريدت بورو وشركات
ضمان املخاطر وخالفه ،مع أهمية
تعزيز االمن السيربانى حلماية املنظومة
ومنوها السريع.
• قنوات التوزيع املركزية والالمركزية
والرقمية يف ظل انتشار املشروعات
جغرافياً .
• بناء ودعم قواعد وحتليل البيانات.
 )4مراجعة السياسات االئتمانية

ومعدل قبول املخاطر وتغيري الثقافة
الداخلية فيما يتعلق بالقدرة علي
قبول املخاطر مع التبسيط واملرونة يف
إجراءات املنح وعدم املبالغة يف احلصول
على الضمانات من العمالء  ،مع قيام
البنوك باإلسراع يف استخدام البيانات
املالية والغري مالية والبديلة للتقييم
االئتماني للعمالء من املشروعات
متناهية الصغر والصغرية من خالل بناء
منتجات منطية ورقمية ومناذج التقييم
الرقمي استنادا إىل سلوكيات العمالء
وبياناتهم االجتماعية ومعامالتهم املالية
وغري املالية مما يسهل من إجراءات نفاذ
هذه املشروعات إلي التمويل ،مع دراسة
تطورات األسواق العاملية واحمللية للتعرف
على التحديات اليت تواجه املصنعني
والعمل على إجياد الدعم التمويلي
املالئم ملواجهة هذه الصعوبات ،مع متابعة
وتقوية جودة احملافظ االئتمانية خاصة
فى ظل استمرار تداعيات كورونا.
 )5قيـام البنوك بالعمل علي تطوير

برامج تثقيفية وتوعوية مببادئ ريادة
األعمال.
 )8إنشاء جمموعة عمل لدعم تطبيق
أهداف التنمية املستدامة والتمويل
األخضر بني الدول العربية بني ممثلو
االستدامة وقطاعات األعمال لتبادل
قصص النجاح ومواجهة التحديات.
وقد تقدم املشاركون باملؤمتر جبزيل
الشكر والعرفان جلمهورية مصر
العربية رئيساً وحكومة وشعباً علي
احتضان أعمال املؤمتر وكرم الضيافة
وحسن االستقبال ،مع متنياتهم أن يعم
وميكنة مبادئ «اعـرف عميلك  »E-KYCاخلري والسالم ربوع مجهورية مصر
بهدف متكني العمالء من املشروعات العربية وكافة الدول العربية.
الصغرية واملتوسطة من فتح احلسابات
املصرفية الكرتونياً ،مما يسهل من عملية
إتاحة وتبادل املعلومات بني البنوك
بسهولة وبالتالي حصول العميل على حنن يف البنك األهلي اليمين عزمنا على
أي خدمة او منتج متويلي يف اقل وقت أن نليب مجيع احتياجات عمالءنا وأن نكون
ممكن.
روادا يف توفري خدمات مصرفية مبتكرة
 )6ضرورة صياغة قوانني وسياسات اعتمادا على أفضل وأحدث تقنيات اخلدمات
تتضمن حوافز ضريبية وغري ضريبية املصرفية لنكون اخليار األول للعمالء
هلذه املشروعات مع وضع إجراءات ولنصبح البنك املميز يف اليمن .
ميسرة لتوفيق أوضاع املشروعات العاملة
يف االقتصاد غري الرمسي وحتفيزهم
على التحول إلي االقتصاد الرمسي
 )7العمل علي إطالق منصة قومية
لريادة األعمال واملشروعات الصغرية
بهدف تقديم خدمات رقمية متكاملة
مثل توفري املعلومات والبيانات عن
مقدمي اخلدمات املالية وغري املالية
وإجراءات الرتخيص وتأسيس الشركات
ومتويل سالسل اإلمداد ،وكذلك توفري
األهلي املصريف (يناير/مارس )2022
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لقاء تشاوري ناجح مع الشركة اليمنية لالتصاالت الدولية (تيليمن -عدن)

نائب املدير العام لشؤون الدوائر املساندة يبحث مع الشركة اليمنية لالتصاالت الدولية
(تيليمن -عدن) تقديم خدمات لربط بعض فروعه عرب األقمار االصطناعية ( الستااليت)

متابعة وتصوير  :والء وديع ثابت
ترأس األخ نائب املدير العام لشؤون الدوائر املساندة علي
موسى علي صباح يوم اخلميس املوافق  30فرباير 2022م
اللقاء التشاوري مع املدير التنفيذي للشركة اليمنية
لالتصاالت الدولية (تيليمن -عدن) املهندس طارق بكران ،
وذلك لبحث احللول اليت ميكن أن تقدمها الشركة لربط
بعض فروع البنك عرب األقمار االصطناعية (الســتـااليت)
وكذا تزويد الفروع العاملة حالياً بنظام  BANKSخبطوط
إضافية تستخدم عند انقطاع خدمة االتصاالت املعمول
بها حالياً وذلك يندرج ضمن خطة البنك األهلي اليمين
التطويرية يف استكمال إدخال وتطبيق النظام البنكي
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اجلديد  BANKSإىل كافة فروعه يف عموم احملافظات .
حيث استهل اللقاء بكلمة شكر وترحيب باألخوة احلضور
ومستعرضا خطط البنك يف عملية التطوير والتحديث
وما حيتاجه من حلول مناسبة ستقدمها الشركة اليمنية
لالتصاالت الدولية (تيليمن -عدن).
من جانبه أعرب املهندس طارق بكران عــن شكره
وتقديره جلهود قيادة البنك األهلي اليمين وإصرارهم
وعزميتهم للمضي قدماً بعملية التحديث والتطوير
العماله املصرفية مؤكداً على ضرورة تعزيز العالقة
بني الشركة اليمنية لالتصاالت(تيليمن) والبنك األهلي
اليمين وسبل التعاون بينهما وتوفري احللول املالئمة
واستكمال الرتتيبات الفنية املتعلقة بربط فروعه عرب

األقمار االصطناعية (الســتـااليت).
حضر اللقاء كل من األخوة  :مدير التسويق بالشركة
اليمنية لالتصاالت الدولية(تيليمن  -عدن) عيدروس
باعباد وطاقم من مهندسي الشركة .
ومن جانب البنك كل من األخوة :مدير دائرة تكنولوجيا
املعلومات املهندس هاني باقعر ومدير دائرة التدقيق الداخلي

األخ/عمر الشيبه واألخ /مدير الشؤون القانونية وليد
واثق شاذلي ومستشاري املدير العام لشؤون التكنولوجية
املهندس هاني امحد عبيد الفضلي واملهندس لؤي أمحد
علي عوض ومشرف وحدة أمن املعلومات بالبنك املهندس
مارسيل ياسني حممد إمساعيل ومشرف جتهيز الربط
الشبكي لفروع البنك األهلي املهندس وضاح امحد اليماني.
األهلي املصريف (يناير/مارس )2022
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البنك األهلي اليمني يطلق خدمة اإلنرتنت البنكي

()INTERNET BANKING

متابعة  :والء وديع ثابت
يسعى البنك األهلي اليمين جاهداً حنو مواصلة استكمال
عملية حتديث وتطوير أعماله املصرفية حيث أطلق يف مطلع
الشهر املاضي فرباير 2022م خدمه « االنرتنت البنكي» INTERNET
 BANKINGكمرحله أوىل على مستوى موظفيه وسيتم تعميم
هذه اخلدمة وإتاحتها جلميع عمالء البنك الكرام يف شهر مارس
2022م .
حيث تتيح هذا اخلدمة لعمالئه إجراء مجيع العمليات
املصرفية من خالل قنوات التواصل االلكرتونية .
ويف تصريح لـ «األهلي املصريف» أشار املهندس /زياد عائض
باسنيد ،مدير مشروع امليكنة والتكنولوجيا يف البنك األهلي
اليمين :أن مشروع التطوير والتحديث يأتي يف سياق اجلهود
املبذولة لتطوير وحتويل خدمات ومنتجات البنك التقليدية
إىل خدمات ومنتجات رقمية جلذب شرائح جديدة من العمالء
للقطاع املصريف وكذا احملافظة على عمالءه الكرام .
مضيفاً إىل أن هذه اخلدمات واملنتجات اليت سيقدمها
البنك األهلي اليمين ستقلل من حاجة العمالء لزيارة فروع
البنك وذلك بإتاحة خدمات جديدة غري مسبوقة كونها سوف
توفر للعميل جتربة فريدة وسهلة تهدف لتلبية احتياجاته
ومتطلباته وتعزيز ثقته يف البنك حيث سيتمكن العميل من
االشرتاك يف اخلدمة ذاتياً من أي مكان.
مؤكداً أن باقة املنتجات الرقمية اليت يزمع البنك طرحها
تستهدف بالدرجة األساسية تعزيز منظومة التحول الرقمي ملا
تسهم به من تنوع وخفض وقت أداء اخلدمات املصرفية وزيادة
كفاءتها ،وكما يعتزم البنك األهلي اليمين قريباً تدشني
وإطالق حزمة من اخلدمات الرقمية منها خدمة املوبايل البنكي
 Mobile Bankingمن خالل تطبيقات اهلاتف احملمول .
اجلدير بالذكر أن البنك األهلي اليمين يهدف من عملية
تطوير أعماله وإدخال نظام بنكي حديث وتقديم خدمات
ومنتجات جديدة إىل حتسني جتربة العميل البنكية بصفه
عامة واخلدمة االلكرتونية بصفه خاصة  ،حيث تعترب
اخلدمة اجلديدة «االنرتنت البنكي» جتربة تتواكب مع التقدم
االلكرتوني العاملي واملنافسة الشديدة يف السوق املصرفية

اليمنية اليت يتحتم على البنك
األهلي اليمين مواكبتها
والتميز فيها فالبنك األهلي
اليمين عنواناً للخربة والثقة
منذ أكثر من  53عاما.
ويزمع البنك إىل تقديم باقة
متنوعة من اخلدمات املصرفية
واملدفوعات الرقمية مبا يتوافق
مع توجيهات البنك املركزي
وحيقق السهولة
اليمين
والسرعة واألمان لعمالء البنك
من خالل إجراء معامالتهم
املصرفية .
وتتيح خدمة « االنرتنت البنكي» INTERNET BANKING
للشركات ورجال األعمال وعمالء البنك الوصول لعامل
األعمال إلدارة التدفقات النقدية بشكل فعال والقدرة على
متابعات حركات احلساب للعميل يف أي وقت وأي مكان .
فمن خالهلا سيتمكن العميل من االطالع على عرض
تفصيلي لألرصدة واملعامالت اليت تتم على مجيع حساباتك
البنكية .
كما يستطيع العميل من خالل هذه اخلدمة « االنرتنت
البنكي»  INTERNET BANKINGإدارة احلساب وحتديث البيانات
الشخصية أو إصدار أوامر دفع مستدمية أو ختصيص اإلشعارات
عرب الرسائل النصية القصرية أو تقديم طلب خدمات جديدة أو
إرسال رسائل آمنه إىل فريق العمل اخلاص بالبنك ،باإلضافة
إىل سهولة حتويل األموال من حسابات العميل إىل عمالء آخرين
وسداد الفواتري للخدمات املتنوعة بسهولة ويُسر .
واالهم من ذلك يستطيع مجيع عمالء البنك األهلي اليمين
عرب خدمة « االنرتنت البنكي»  INTERNET BANKINGمن االستعالم
عن معامالتهم وحساباتهم البنكية والعمليات املالية الداخلية يف
أي وقت وأي مكان بكل سهولة وأمان وبأقل جهد وتكلفة من
خالل تطبيق سهل االستخدام وبأقل اخلطوات متى ما توفر
لديه خدمة االتصال باالنرتنت عرب تسجيله لدخول آمن واجناز
خدماته البنكية اخلاص به .
األهلي املصريف (يناير/مارس )2022
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تدريب وتأهيل

-3دورة تدريبية يف جمال «احلكم الرشيد «شارك فيها
( )15موظفاً وموظفة عقدت يف معهد كابيتال للتدريب
والتطوير خالل الفرتة  23- 19ديسمرب 2021م.
تولي إدارة البنك األهلي اليمين اهتماماً كبرياً لتدريب
-4دورة تدريبية يف جمال «املوارد البشرية « شارك فيها
وتأهيل موظفيها على مستوى دوائر اإلدارة العامة والفروع ( )15موظفاً وموظفة عقدت يف عهد كابيتال للتدريب
بهدف إعداد كادر مصريف مؤهل علمياً وعملياً يف خمتلف والتطوير خالل الفرتة  23- 19ديسمرب 2021م.

نشاط قسم التدريب والتأهيل املصريف

جماالت العمل املصريف والفين واملالي واإلداري والقانوني
ويتمتع بالكفاءات واملهارات واخلربات اليت تواكب كافة
التطورات اجلارية يف سوق العمل املصريف بغرض تقديم
أفضل اخلدمات املصرفية لزبائن البنك واستقطاب عمالء
جدد يف هذا اجلانب.
فقد نظم قسم التدريب والتأهيل بدائرة املوارد البشرية
برامج تدريبيه تساعد على رفع كفاءة األداء للعاملني
مشلت اجملاالت التالية :
 -1دورة تدريبية يف جمال «امليزانية العمومية» شارك
فيها ( )15موظفاً وموظفة عقدت يف جامعه ابن خلدون
خالل الفرتة  23- 19ديسمرب 2021م.
 -2دورة تدريبية يف جمال «خطابات الضمان» شارك
فيها ( )12موظفاً وموظفة عقدت يف معهد نيوهريزان
خالل الفرتة  9- 5ديسمرب 2021م.
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 -5دورة تدريبية يف جمال «التسويق املصريف وخدمة
العمالء» شارك فيها ( )15موظفاً وموظفة عقدت يف معهد
كابيتال للتدريب مبديرية خورمكسر خالل الفرتة 30
يناير  3-فرباير 2022م.
 -6دورة تدريبية يف جمال «غسيل األموال « شارك فيها
( )15موظفاً وموظفة عقدت يف معهد نيوهريزان للتدريب
مبديرية املعال خالل الفرتة  17- 13فرباير 2022م.
 -7دورة تدريبية يف جمال «العالقات اإلنسانية يف بئية
العمل» شارك فيها ( )15موظفاً وموظفة عقدت يف معهد
كابيتال للتدريب والتطوير مبديرية خورمكسر خالل
الفرتة 10 - 6مارس 2022م.
 -8دورة تدريبية يف جمال «االئتمان املصريف» شارك فيها
( )15موظفاً وموظفة يف معهد نيوهريزان خالل الفرتة 20
 24 -مارس .2022

نائب املدير العام لشئون الدوائر املصرفية ومدير دائر العالقات اخلارجية
يقومان بزيارة عمل ناجحة إىل اململكة األردنية اهلامشية وسلطنة عمان

األردن

سلطنة ُعمان

عمان/مسقط «األهلي املصريف» خاص:
َّ
يف سياق متتني وتعزيز العالقات املصرفية بني البنك األهلي
اليمين ونظراءه من البنوك اخلارجية وخاصة العربية فقد قام
األخ نائب املدير العام لشؤون الدوائر املصرفية حمسن سعيد
الشبحي مبعية األخ صابر سعيد الشرماني مدير دائرة العالقات
اخلارجية بزيارة عمل ناجحة للبنوك املراسلة يف كل من
اململكة األردنية اهلامشية وسلطنه عمان ضمن إطار العالقات
املصرفية معهما وسبل تطوير اخلدمات املتبادلة مع هذه البنوك
يف ضوء توجـه البنك لتوسيـع نشاطه املصريف مبـا خيـدم عمالئـه
ومراسليه .
كل من البنوك التالية يف األردن  :بنك مسقط،البنك الوطين العماني ،بنك ظفار ،بنك بريوت مسقط).
هذا وقد مشلت الزيارة ٍ
ومت االتفاق معهم على ضرورة املضي يف تقديم اخلدمات
اإلسكان ،البنك االستثماري ،كابتيال بنك ،بنك االحتاد ،شركه
كمال للصرافة ،ICS financial systems Ltd ،كما مت زيارة البنوك للعمالء وتطويرها مبا خيدم العمل املصريف املشرتك مع هذه
يف سلطنة عمان (بنك صحار اإلسالمي ،بنك صحار الدولي ،بنك البنوك املراسلة .

فريق دائرة التدقيق الداخلي يف البنك األهلي يشارك يف دورة تدريبية يف القاهرة

وقد حضر وفد البنك األهلي اليمين الدورة للمرحلة األوىل
القاهرة «األهلي املصريف» خاص:
بطلب من البنك األهلي اليمين وجهت األكادميية العربية يف املمتدة من  31- 20مارس 2022م ،تليها املرحلة الثانية يف
القاهرة مجهورية مصر العربية دعوة حلضور دورة تدربيبه أكتوبر القادم .
هذا وقد حتصل املشاركون من البنك األهلي اليمين على
للحصول على شهادة مدقق داخلي معتمد  AACIAعلى مدى
شهادة مشاركة وحضور الدورة التدريبية للمرحلة األوىل .
مرحلتني .
األهلي املصريف (يناير/مارس )2022
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يف مقابلة مع جملة « رابطة االقتصاديني» د .أمحد علي عمر بن سنكر
مدير عام البنك األهلي اليمين وعضو جملس ادارة احتاد املصارف العربية :

البنك األهلي أحد الدعامات الرئيسية لالقتصاد الوطني ويلعب
ً ً
دورا هاما يف تقديم وتسهيل اخلدمات ملختلف املعامالت املالية
سجل جيد لرحبية مستمرة لسنوات عديدة وموجودات عالية للسيولة
عال لكفاية رأمسال البنك يفوق املتطلبات احمللية والدولية
ومؤشر ٍ
أجرت جملة «الرابطة االقتصادية» اإللكرتونية يف
عددها ( )1الصادر يف فرباير 2022م مقابلة صحفية
مع د .أمحد علي عمر بن سنكر ،مدير عام البنك األهلي
اليمين ،عضو جملس إدارة إحتاد املصارف العربية،
وألهميتها ننشر نص املقابلة :
أجرى اللقاء د.حسني امللعسي

رئيس حترير جملة «الرابطة االقتصادية» اإللكرتونية

 -1يعد البنك األهلي اليمين واحداً من أعرق البنوك يف
البالد نرجو إعطاء نبذة خمتصرة عن البنك األهلي وتأسيسه
والدور الذي يؤديه حال ًيا ؟
بدأ البنك األهلي اليمين يوم تارخيه املشهود حني سطر
أول أحرفه يف نوفمرب 1969م وحبروف من ذهب وهو مير يف
كل حمطاته من جناح إىل جناح  ،وقد مر على البنك أكثر
من نصف قرن من الزمان ومع أوىل انطالقاته يف السابع
والعشرون من نوفمرب 1969م  ،واقرتن امسه من ذلك احلني
بامسه الذي نفتخر به( ...البنك األهلي اليمين) .
كم كانت احملطات الكثرية اليت مر بها البنك األهلي
اليمين رغم صعوبة مراحلها إال أنها كانت كلها جناحات
ومفاخر لنا مجيعاً خاصة تلك الفرتة اليت امتدت من الستينات
حتى نهاية الثمانينات من القرن املاضي حني اضطلع وقتها
بالقيام بوظيفة بنك الدولة إىل جانب قيامه باخلدمات
والوظائف للبنوك التجارية وبذلك أصبح البنك ركيزة من
ركائز االقتصاد الوطين وداعماً للكثري من املشاريع التنموية
 ..والزال حتى يومنا هذا يعترب ذراعا من أذرع احلكومة املالية،
وإن أُسند له يف األعوام العشرين األخرية وظائف البنك
التجاري إ ّ
ال أنه ظل مصدراً مهماً لتمويل املشاريع التنموية
يف خمتلف اجملاالت واملنفذة من املستثمرين وكذا قطاعات
الدولة مثل مشاريع ( اإلسكان ،النقل ،االتصاالت ،الكهرباء،
املصانع ،القطاع السمكي والزراعي ،قطاع الصحة ،والتمويل
للمشاريع الصغرية وكذلك متويل إنشاء املراكز التجارية
والعديد من اجملاالت االستثمارية األخرى ).

16

األهلي املصريف (يناير/مارس )2022

يعترب البنك أحد الدعامات الرئيسية لالقتصاد الوطين
ويلعب دوراً هاماً يف تقديم وتسهيل اخلدمات ملختلف املعامالت
املالية إ ّ
ال أنه أيضاً ال خيتلف عليه أحد بأنه من أعرق بنوك
املنطقة يف القطاع املصريف ،وله مسعة خارجية طيبة ،حيث
أن بدايات عمله منذ إنشاءه كبنك عام 1969م وبرأس مال
مدفوع يف ذلك احلني قدره (مليون دينار ميين جنوبي) ،إ ّ
ال
انه ومبا حيققه من جناحات متعاقبة ،فقد مت رفع رأس ماله
يف عام 2010م إىل ( عشرة مليار ريا ً
ال مينياً )  ..ويف إطار
إسرتاتيجية البنك احلالية فإنه يستهدف تعلية رأمساله إىل
(عشرين مليار ريا ً
ال مينياً ) وهذا ماحتقق خالل عام 2021م .
إن حتسن مؤشرات أداء البنك األهلي اليمين بشكل إجيابي
 ..وحتديداً يف العقد األخري منذ تأسيسه واليت تؤكدها
وتوضحها التقارير السنوية املدققة من املراجعني اخلارجيني
واملعتمدة من البنك املركزي ،أكسبته ثقة عمالئه والبنوك
املراسلة يف اخلارج وتقدير املؤسسات املالية ..فكان أن نتج
عن ذلك رفع التصنيف للبنك يف نوفمرب 2009م ،من قبل
مؤسسة التصنيف الدولية (كابيتال انتليجنس) يف تقريرها،
وعلى مستوى التصنيف السيادي وكذا تصنيف املعامالت
بالنقد األجنيب طويل األمد إىل مستوى ( ،)Bوفيما أبقت
على تصنيف قوة ومتانة املركز املالي عند مستوى (،)BB
وقد حددت يف تقريرها ان العوامل الرئيسية املؤثرة يف رفع
التصنيف واخلاصة بالبنك ..وأهمها هي( :سجل جيد لرحبية
عال
مستمرة لسنوات عديدة ،موجودات عالية للسيولة ،مؤشر ٍ
لكفاية رأمسال البنك يفوق املتطلبات احمللية والدولية ،ثبات
مستمر ولسنوات عديدة يف حجم ودائع العمالء ،بنك مملوك
بالكامل للدولة  ،)%100كما عادت مؤسسة التصنيف الدولية
بعد ذلك لتؤكد بعد مرور مخس سنوات ويف تقريرها الصادر
يف يناير 2014م ،موضحة فيه بان النظرة املستقبلية (OUT
 )LOOKللتصنيفات اخلاصة بالبنك األهلي اليمين ()Stable
على املستوى املنظور ،وان البنك يظل األفضل واملتميز يف األداء
والقدرة على ادارة اصوله وتدعمه يف ذلك إدارة حصيفة واليت
تدير أصوله مبقدرة وكفاءة ممتازة NBY Continues to be( ،
.)The best overall performing bank in Yemen

النظام البنكي اجلديد سوف يسهم إىل نقلة نوعية يف املسار املصريف
وتقديم اخلدمات واملنتجات املصرفية احلديثة ومنها خدمات اإلنرتنت
البنكي وموبايل بنك والعديد من اخلدمات األخرى املتطورة
إن ما ورد يف تقرير شركة التصنيف الدولية حول املستوى
املنظور ونظرتهم ألفضلية البنك وثبات سجل الرحبية
املستمرة واليت اعترب من أهم العوامل يف تقييمها للبنك ،وفيما
إذا نظرنا للتقرير السنوي للعام املنصرم 2021م تأكدت
رؤية الشركة ،واستمرت املؤشرات اإلجيابية ألداء البنك حيث
قد أفصح بيان الدخل الشامل للبنك وللسنة املنتهية يف 31
ديسمرب 2021م عن حتقيق البنك ربح السنة قبل التدقيق
واملراجعة لبياناته (مايفوق تسعة مليار ريال ميين ويعترب ذلك
أعلى مستوى للرحبية حيقق وألول مرة بتاريخ البنك مقارنة
بالسنوات السابقة ومنذ التأسيس.
كما أنه سوف يضيف إىل أدواره اليت لعبها بإسناد البنك
املركزي وكذا القطاع املصريف العديد من املدخالت اجلديدة
اليت ستسهم يف تقديم خدمات متطورة حديثة يف اطار
اسرتاتيجيته للتطوير والتحديث ملنظومة البنك واليت نال
عنها البنك جوائز من مؤسسات عربية متخصصة حيث منح
البنك جائزتني للتميز من مؤسستني عربيتني خالل العام
2021م تقديرا جلهود البنك يف جمال التطوير والتحديث
ملنظومته.
 -2ما هي أهم اخلطط التطويرية للبنك املواكبة
للتطورات املتسارعة يف قطاع البنوك يف الظروف املعاصرة ؟
بهدف استمرار البنك يف تقديم خدماته ومنتجاته
املتنوعة وتقديم خدمة متميزة لعمالئه  ،قام البنك ويف
إطار إسرتاتيجيته لتطوير البنك يف تنفيذ مشروعه للتطوير
والتحديث والذي اعتمده على مرحلتني :
املرحلة األوىل :
هي إعادة اهليكلة وخيص شركة (ديلويت)  ،فإنها قامت
بإعداد هيكلية الدوائر والفروع وحتديد املهام مبا يتوافق مع

النظام اجلديد ووفق املعايري واألسس املصرفية احلديثة؛ كما
قامت باإلشراف على عملية التطبيق وإعداد الضوابط للنظام
اجلديد ،إضافة إىل إعداد أدلة العمل للدوائر والفروع وفقا
واهليكلية اجلديدة .
املرحلة الثانية :
مرحلة إدخال نظام بنكي جديد والذي سوف يسهم هذا
النظام من نقلة نوعية يف املسار املصريف وتقديم اخلدمات
واملنتجات املصرفية احلديثة ومنها خدمات االنرتنت البنكي
وموبايل بنك والعديد من اخلدمات االخرى املتطورة واليت
تقدم يف البنوك العاملية وسوف تسهل للعمالء العديد من
املعامالت اليت يتطلبها هذا العصر املتسارع يف التوجه حنو
التحول الرقمي يف تقديم اخلدمات.
 -3يشهد االقتصاد اليمين أزمة حادة للغاية ،ما أهم مظاهر
األزمة وأسبابها وتطوراتها املستقبلية ،و احللول املمكنة من
وجهة نظركم؟
ان معاجلة الواقع االقتصادي مبعزل عن الواقع السياسي
غري ممكن كون املعاجلات اليت تتم وتتعرض للتعطيل
والعرقلة من قبل األطراف املختلفة وتقف امام اي اصالح تقوم
به احلكومة لكون هذه االطراف قد اعتربت احلرب االقتصادية
احد جبهاتها املوجهة ضد احلكومة  ..وعلى احلكومة ضرورة
االهتمام بتفعيل السياسة املالية والنقدية بشكل متالزم ،ومبا
يقود إىل إعادة دوران العجلة االقتصادية يف البلد.
يف ظل التخبط وعدم الوضوح حللحلة 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
األهلي املصريف (يناير/مارس )2022
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منح البنك جائزتني للتميز من مؤسستني

عربيتني خالل العام 2021

تقديرا جلهود البنك

يف جمال التطوير والتحديث ملنظومته

اقتصادية طبيعية ،من السهل على أي حكومة واعية لذلك
أن تنطلق من هذه املقدرات الطبيعية اليت متتلكها وال داعي
أن نعددها لكم لكون الثروات الكامنة يف أرضنا الكل يعلم بها
(نفط وغاز  /معادن  /موانئ اسرتاتيجية  /امساك  /ارض
زراعية  /اتصاالت  /سياحة  /ثروة بشرية  /عدد وستجد
مقومات االقتصاد موجودة) ،وإىل جانب إسناد حقيقي
من املؤسسات اإلقليمية والدولية يف كافة املناحي للبيئة
االقتصادية يف ظل األوضاع الراهنة  ،نستطيع القول أنه بهذا
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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 كما ندعي
اىل التكامل بني موسسات الدولة يف اداء مهامها وتناغمها
بشكل فعال لكي ينهض اجلميع بشكل نلحظ مساندة هذة
القطاعات لبعضها البعض يف اطار برنامج مدروس خيدم

ندعو إىل التكامل بني مؤسسات الدولة يف
أداء مهامها وتناغمها بشكل فعال لكي
ينهض اجلميع بشكل نلحظ مساندة هذه
القطاعات لبعضها البعض يف إطار برنامج
مدروس خيدم التوجه حنو النهوض
بالوضع االقتصادي من وضعه احلايل
التوجه حنو النهوض بالوضع االقتصادي من وضعه احلالي .
 -4يشهد سوق الصرف تقلبات شديدة ومتسارعة أثرت
بشكل سليب وخطري على سعر صرف الريال اليمين أمام
العمالت األجنبية ،ما احللول املمكنة اليت تساعد على استقرار
سعر صرف العملة احمللية من االنهيار ؟
اآلثار االقتصادية لتدهور العملة واضحة وجلية للعيان
بدون أدنى شك ارتفاع األسعار والتقلبات اليومية اليت توقف
حركة احلياة ،هذا االضطراب االقتصادي ينفر عن البلد
االستثمار احلقيقي  ،والذي كما يعلم اجلميع ان املستثمر
ال يرغب باملخاطرة وحيبذ أن يعمل فقط يف ظل وجود
االستقرار االقتصادي ،وان تدني مستويات احلياة املعيشية،
والتدهور يف تقديم اخلدمات  ،واليت حتسنها تعطي سبل
الستمرار احلياة الطبيعية ،وطبيعيا هذه االوضاع انعكست
سلبياً على احلياة اجملتمعية ،وجند األمر واضح بأن اآلثار
كارثية يف كل املناحي اليت عددناها وتراها العني كل ثانية
ودقيقة وساعه ويوم ومتغريات وتقلبات تعقد سبل العيش
وجيب علينا مجيعا التوجه حنو معاجلات (حقيقية فعالة )
هلذه األوضاع الكارثية والتدهور املستمر.
اما أسباب تدهور العملة واضح للعيان ،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 األنظمة 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.
 -5من أهم أثار احلرب هي عدم إمكانية البنوك التجارية
واإلسالمية القيام بوظائفها املعتادة ،ما اإلجراءات املمكن
تنفيذها ّلتؤدي البنوك وظائفها املعتادة كما كانت عليه
فرتة ما قبل حرب 2015م مثل فتح االعتمادات وغريها من
املعامالت املالية الدولية؟

ختوض البنوك اليمنية خماضاً عسرياً منذ أكثر من 10
سنوات ،حيث تع ّرضت هلزات كثرية أبرزها انهيار العملة
وكذا شحة السيولة والقيود الدولية اليت اثرت على تعامالتها
مع البنوك املراسلة واليت وصلت اىل مستوى اغالق حسابات
البنوك اليمنية لدى هذه البنوك املراسلة اليت تعاملت حسب
مستوى املخاطر اليت ازدادت حبكم تطور االوضاع يف بلدنا اسوة
باقطار اخرى شهدت ذات املخاض الذي منر به بسبب احلرب،
ومن جانب اخر اثار احلرب بدورها اها أثر على االوضاع
االقتصادية واملصرفية واملالية واالستثمارية للبلد ،وبالرغم
من كل ذلك نشري اىل ان القطاع املصريف اليمين بقى صامداً
اىل ح ّد كبري وحافظ على التزاماته جتاه اجملتمع الدولي،
واآلن حتاول البنوك اليمنية مواكبة مجيع املتغريات احمللية
والدولية ،وتطوير الربامج واألنظمة املصرفية التكنولوجية
واخلدمات املصرفية اليت يستوجب تقدميها  ،والتزمت التقيد
باملعايري الدولية بشأن االمتثال وااللتزام يف تعامالتها  ،لكن
باملقابل تواجه التاثري االكرب حمليا الذي يتمثل يف عالقة
هذه البنوك مع البنك املركزي اليمين املركز الرئيسي -عدن
حيث ان عملية اقحام القطاع املصريف يف السياسة وحتديدا
من قبل الطرف املسيطر على البنك املركزي يف صنعاء واتباع
عملية فرض سياسة األمر الواقع ادخل البنوك يف معضالت
كبرية وان اخلروج من هذه املصاعب اليت تواجهها البنوك
نرى بان يقوم البنك املركزي املركز الرئيسي  -عدن باجياد
معاجلات فعاله الستعادة نشاط القطاع املصريف لدوره كما
كان عليه قبل عام ٢٠١٥م واخلروج من املازق اليت تعانيه
البنوك وتراجع اداءها امام عمالئها  ،والبنك املركزي املركز
الرئيسي-عدن قام مبحاوالت للمعاجلات منها فتح االعتمادات
بتغطية من الوديعة السعودية.
ولكن اهم هذه االجراءات املنتظرة هو عودة البنوك للعمل
كمنظومة مصرفية وحتت مظلة البنك املركزي اليمين
املركز الرئيسي -عدن وتكون مراكزها املالية حتت اشرافه
ومجيع تعامالتها ختضع إلشراف بنك مركزي له السيادة
الكاملة على القطاع املصريف اليمين .
األهلي املصريف (يناير/مارس )2022

19

مبشاركة مساعد وزير اخلزانة األمريكية
ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
السيدة اليزابيت روزنربج من واشطن

البنك األهلي اليمني يشارك يف

مؤمتر مكافحة الفساد واألمتثال ملعايري

 2020 AMLAو AMLD6

وفد البنك املشارك يف فعالية مؤمتر مكافحة الفساد واالمتثال
ملعايري  2020 AMLAو  AMLD6املنعقد يف بريوت

متابعة وإعداد :املشرفة الفنية
شارك كل من أ .انتصار سعيد مرشد عضو جملس إدارة
البنك األهلي اليمين رئيس جلنة االمتثال العامة يف البنك األهلي
مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي واألخ /بشري علي
مصلح – رئيس وحدة االمتثال يف البنك األهلي اليمين فعالية
مؤمتر مكافحة الفساد واالمتثال ملعايري  2020 AMLAو AMLD6
مبشاركة مساعد وزير اخلزانة األمريكية ملكافحة غسل األموال
ومتويل اإلرهاب  ،خالل الفرتة من  4-3شباط /فرباير 2022م يف
جممع البيال وسط العاصمة اللبنانية بريوت .
حيث ناقش املؤمتر ابرز توصيات التوجيه السادس ملكافحة
غسيل األموال ( )AMLD6والتخطيط والتنفيذ االستباقي له،
كما ناقش املؤمتر قانون مكافحة غسيل األموال األمريكي
( ) AMLAلعام  2020والوسائل الفاعلة على صعيد تعزيز مكافحة
الفساد واالمتثال للتشريعات والضوابط كأحد متطلبات البنوك
املراسلة كما ركز املؤمتر على تداعيات العقوبات على املصارف
واملؤسسات املالية .
من جانبه كشف األمني العام إلحتاد املصارف العربية وسام
فتوح بان هذا املؤمتر يعترب أهم جتمع مصريف عربي – أمريكي
ينظمه إحتاد املصارف العربية ،مبشاركة مساعد وزير اخلزانة
األمريكية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب السيدة اليزابيث
روزنربج ،يف مشاركتها األوىل يف مؤمتر مصريف عربي ،بعنوان
“مكافحة الفساد ،واالمتثال ملعايري “ ”2020 AMLAوالقوانني
األمريكية املستجدة ملكافحة غسيل األموال) ،يف مقر األمانة
العامة لالحتاد يف بريوت – لبنان ،ومباشرة من واشنطن.
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وقال فتوح ”:املؤمتر عقد حضورياِ وعرب تقنية البث املباشر،
يأتي بتوقيته وزمانه يف ظل الضغوطات اليت تتعرض هلا
املصارف ،وكثرة األخبار والشائعات اليت تتعلق بالعقوبات .حيث
تطرق املؤمتر إىل كافة املشاكل ،وشكل منصة حوار مباشرة
مع السلطات الرقابية األمريكية برسالة مباشرة من واشنطن
ونيويورك.
مضيفاً بأنه ”:قد شارك يف املؤمتر مسئولون من :البنك
الفدرالي األمريكي يف نيويورك ،يرتأسهم القنصل العام ونائب
الرئيس التنفيذي يف البنك الفدرالي األمريكي السيد مايكل
هيلد ،وكبري مسؤولي االمتثال واألخالقيات يف البنك املركزي
الفدرالي األمريكي السيد مارتن غرانت ،كبري الباحثني يف وحدة
االستخبارات والتحقيقات املالية يف البنك املركزي الفدرالي
األمريكي السيد شون أومالي ،ومسؤولني من شبكة إنفاذ قوانني
اجلرائم املالية ،مبشاركة كربى املصارف األمريكية املراسلة،
وخرباء من وزارة اخلزانة األمريكية باإلضافة إىل مشاركة
البنوك املركزية العربية ،وقيادات مصرفية عربية األعضاء يف
االحتاد”.
أضاف فتوح انه بعد التنسيق مع وزارة اخلزانة األمريكية
وموافقتها ،مت دعوة الصحافة العربية اليت شاركت ألول مرة يف
تغطية أعمال هذا املؤمتر.
اجلدير بالذكر أن أهم خمرجات املؤمتر متحورت حول
الرتكيز على االمتثال لكافة املعايري الدولية والتخطيط
والتنفيذ األستباقي لإلصدار السادس من قانون مكافحة غسل
األموال األمريكي  AMID6وتطبيق مبدأ احلوكمة والعقوبات اليت
ستفرض يف حال خمالفة ذلك من قبل اخلزانة األمريكية .
هذا وعلى هامش مشاركتهم يف مؤمتر مكافحة االمتثال
ملعايري  2020 AMLAالتقى كل من أ .انتصار سعيد مرشد عضو
جملس إدارة البنك األهلي اليمين رئيس جلنة االمتثال العامة يف
البنك األهلي اليمين مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي
واألخ /بشري علي مصلح – رئيس وحدة االمتثال يف البنك األهلي
اليمين بأمني عام احتاد املصارف العربية السيد /وسام فتوح ناقشا
خالله العديد من القضايا اليت تتعلق مبكافحة غسيل األموال
والسبل اليت من خالهلا يتم تطبيق املعايري الدولية يف هذا اجملال .

التميز واإلجناز للبنك األهلي اليمين..
 2021عام
ُّ

البنك األهلي اليمني يرتبع على عرش اجملد
وحيصد اجلوائز العربية والدولية

مرة أخرى يتألأل البنك االهلي
اليمين اقدم واعرق البنوك اليمنية يف
مساء بريوت يف يوم العاشر من ديسمرب
 2021يف احتفالية كبرية يف بريوت
مبناسبة الذكرى الـ  15لتأسيس
االحتاد الدولي للمصرفيني العرب
حصد البنك االهلي اليمين جائزة
التميز واالجناز املصريف العربي من
قبل اإلحتاد الدولي للمصرفيني العرب
وهذه تعترب ثاني جائزة حيصل عليها
البنك االهلي خالل عام 2021م.
هنا تتجسد روعة البنك االهلي
من خالل الباع الطويل يف تقدمية
للخدمات املصرفية طيلة  52عاما
واكثر  ،وهو دائما يف مقدمة البنوك
اليمنية لتميزه وإجنازاته وكان آخرها
مشروعه يف التطوير والتحديث والذي
من خالله نقل البنك االهلي نقلة نوعية
يف مواكبة التوجه للتحول الرقمي
ولتقديم كافة وافضل اخلدمات
املصرفية واملواكبة لعصرنا املصريف
احلديث .
الكل صفق يف احتفالية بريوت
للبنك االهلي اليمين عند استالم جائزة
التميز واالجناز املصريف العربي والذي
استلمها الدكتور أمحد علي عمر بن
سنكر ،مدير عام البنك االهلي اليمين،

وليد
حممد
سيف
عضو جملس إدارة إحتاد املصارف
العربية ،حقا انها فرحة التميز واالجناز
عندما نرى اسم البنك األهلي اليمين
خفاقا بني أوساط البنوك واملصارف
العربية والدولية ،فمشوار البنك
ليس بقليل فقد حنت امسه خالل 52
عام ،فأغلب البنوك اخلارجية تعاملت
مع البنك األهلي اليمين فوجدت فيه
صدق وأمانة يف التعامل وخربة وثقة
وهلذا استحق بكل جذارة هذا التميز
واالجناز.
فالبنك االهلي اليمين واقف على
أرض صلبة من خالل مركزه
املالي القوي وبفضل اخلربات املالية
واملصرفية القدمية واجلديدة وممثلة
بالقيادة العليا للبنك والكوادر من
املوظفني واملوظفات الذين حتملوا
املسؤولية بكفاءة عالية ،وأيضا نرفع

القبعات للرعيل االول ونقبل هاماتهم
فردا فردا الذين محلوا على عاتقهم
مسؤولية البنك االهلي اليمين فهم
واضعوا البدرة األوىل هلذا البنك العريق
وبعدها سلمت الراية جليل بعد جيل،
وهاهو البنك االهلي اليمين يرتبع على
عرش اجملد وحيصد اجلوائز العربية
والدولية 2021 ،عام التميز واالجناز
للبنك االهلي اليمين.

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

األهلي املصريف (يناير/مارس )2022
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نواصل يف عددنا هذا ايراد بعض املصطلحات
باللغة االجنليزية وما يقابلها من معنى باللغة
العربية .
الرقم املصطلحات بالعربية

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
22

راعي ( فعاليات أو برنامج ما )
يدشن أو يطلق
تسويق
جذاب
كالعادة
صارم  -دقيق
أداء
النظرة املستقبلية
مستقر
مستشار أو ناصح أو مرشد
األهلي املصريف (يناير/مارس )2022

English Vocabularies

Sponsor
Launch
Marketing
Attractive
AS usual
Strict
performance
Out Look
Stable
Advisor

فكرة تبناها ورعاها بالكامل البنك األهلي اليمين
إجراء قرعة النسخة السادسة عشرة لبطولة كأس عدن الرمضانية 2022

بعد توقف عامني بسبب تفشي وباء كوفيد 19
مت استئناف البطولة اخلماسية لكأس عدن الرمضانية

عدن «األهلي املصريف» خاص :
بعد توقف عامني بسبب تفشي وباء كوفيد 19مت استئناف
البطولة اخلماسية لكأس عدن الرمضانية بنسختها الـ 16
واليت تقام برعاية كاملة من البنك األهلي اليمين حيث مت
إجراء القرعة لتوزيع الفرق املشاركة على جمموعات يف يوم
كل من الكابنت/
اخلميس املوافق  17مارس2022م و حبضور ٍ
علي موسى علي  -نائب املدير العام لشؤون الدوائر املساندة
نيابة عن مشرف عام البطولة د .امحد علي عمر بن سنكر املدير

العام واألخ /ربيع عبد احلكيم سكرتري البطولة ..وكل مندوبي
الفرق املشاركة من املرافق احلكومية واملؤسسات اخلاصة
وحكام البطولة .
وبعد قراءة الئحة البطولة وشروطها ومناقشتها أسفرت
القرعة عن ترتيب اجملموعات على النحو التالي-:
اجملموعة األوىل اجملموعة الثانية اجملموعة الثالثة اجملموعة الرابعة
مؤسسة السراري
صندوق النظافة عرب البحار
شركة النفط
تطوير موانئ عدن جامعه عدن
البنك االهلي
الشرطة
الصحة والسكان أمسنت الوحدة موانئ عدن
املياه
اجلهاز املركز
التعليم الفين
حمطة احلسوة العيسائي

ويف تصريح خاص قال الكابنت /علي موسى علي بأنه سعيد
جدا لألجواء الطيبة اليت
سارت خالهلا عملية إجراء
القرعة ..مشرياً إىل أن هذه
البطولة تقام للعام الـ 16
برعاية البنك األهلي اليمين
للمرافق واملؤسسات العامة
واخلاصة ومل تنقطع إال
أثناء تفشي وباء كوفيد.19
وبان قيادة البنك األهلي
الراعي الرمسي هلذه
البطولة ستقدم كل ما يلزم
لنجاح هذه البطولة واليت
تقام كل عام خالل شهر رمضان املبارك
متمنياً التوفيق والنجاح لكل الفرق املشاركة يف البطولة
القادمة واليت سوف تنطلق يف الثاني من رمضان على ملعب
نادي املنصورة عصرا .
األهلي املصريف (يناير/مارس )2022
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وقع أبي فراس أسرياً وطال به األسر ،وكان أبي فراس يكتب إىل
أبن عمه سيف الدولة طالباً إليه أن يرسل فدية إىل الروم إلخراجه
من األسر وقد وصلت تلك الرسائل إىل سيف الدولة فتجاهلها بعد
ما ألتف حوله الواشون والكارهون لعودة أبي فراس الذي كان له
منزلة رفيعة يف نفس سيف الدولة واإلحياء لسيف الدولة بأن
خروج أبو فراس من األسر سوف يقدمه بنحو ما إىل سدة احلكم
نظري صيته يف ساحة املعارك وادعاءهم بطمع أبي فراس يف احلكم
مما طال بقاء أبي فراس يف األسر ومل ينفك يف كتابة القصائد اليت
امتألت مبشاعر خمتلفة من العتب واحلزن على ما آل إليه حاله
ونسيان أبن عمه له يف األسر .
وعندما وصل حد يأسه من استجابته كتب قصيدة مطلعها
«أراك عصى الدمع شيمتك الصرب» واليت يصف فيها نفسه بصورة
عاشق خملص لبلده وحاكمها وعندما وقعت تلك القصيدة واليت
احتوت على ( )54بيتاً يف يد سيف الدولة استشعر فيها العاطفة
تقديم :علي منصور ماطر
الصادقة يف أبي فراس واستذكر مآثره وفضله يف محاية الدولة
اليت قوضتها هجمات الروم يف ظل غياب أبي فراس يف األسر فما
كان منه إال أن جهز جيشاً الستعادت حلب من أيدي الروم فحررها
واخرج مجيع األسرى من سجونها مبا فيهم ابن عمه أبي فراس .
وللعلم فقد غنت أم كلثوم بعض أبيات من هذه القصيدة
قصيدة أراك عصي الدمع اليت غنتها املرحومة كوكب الشرق بأحلان متعددة لعدة ُملحنني أوهلم :
أم كلثوم وبأحلان خمتلفة ولعدة ُملحنني يف أي عصر قيلت ومن
حسن عبد احلامولي ،الشيخ زكريا أمحد ،املوسيقار الكبري

قصيدة (أراك عصي الدمع)

قائلها وكيف جاءت ؟
هذه القصيدة ألبي فراس احلمداني أحد فرسان وشعراء الدولة
احلمدانية وكان شاعراً وقائداً عسكرياً وهو إبن عم سيف الدولة
احلمداني أمري الدولة احلمدانية اليت مشلت أجزا ًء من مشال سوريا
والعراق وكانت عاصمتها «حلب» وذلك يف القرن العاشر امليالدي
وقد كان آنذاك منافساً ألبرز الشعراء ومنهم القامة الشعرية
الشاعر «املتنيب» الذي كان أيضاً يطمح إىل منزلة رفيعة وكان
مقرباً أيضاً من سيف الدولة أمري الدولة احلمدانية آنذاك .
لقد ترعرع أبي فراس احلمداني يف كنف أبن عمه سيف الدولة
يف حلب بعد موت والده باكراً وشب فارساً وشاعراً وراح يدافع عن
إمارة أبن عمه ضد هجمات الروم ،ويف أوقات السلم كان يشارك
يف جمالس األدب ويذاكر الشعراء وينافسهم وقد كانت احلروب
واملواجهة كثرية بني احلمدانيني والروم يف ذلك العهد ويف إحداها

رياض السنباطي وهذا اللحن هو األكثر شهرة بني مجهور السيدة
املرحومة أم كلثوم ،كما قام بأداء األغنية وبتوزيع خمتلف الفنان
السوداني عبدالكريم الكابلي .
وكلمات األغنية كما غنتها أم كلثوم :
رب
أراك عصي الدمع شيمتك الص ُ
نهي عليك وال أم ُر
أما للهوى ٌ
نعم أنا مشتاق وعندي لوعةٌ
ولكن مثلي ال يداع له س ُر
إذا الليل أضواني ُ
بصت يد اهلوى
رب
وادللت دمعاُ من خالئقه الك ُ
تكاد تضيء النار بني جواجني
إذ هي أذكتها الصبابة والفك ُر
إىل آخر األغنية...
األهلي املصريف (يناير/مارس )2022
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ً

صربا آل مكاوي

نتقدم خبالص العزاء واملؤاساة إىل
األستاذ  /سامي عبداحلميد مكاوي
نائب رئيس جملس إدارة
البنك األهلي اليمين

بوفاة املغفور هلما بأذن اهلل تعاىل
أبناء عمه املرحوم /عبدالقوي مكاوي
رئيس وزراء عدن السابق

(شوقي وشادية عبدالقوي مكاوي)
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
وهيئة حترير جملة األهلي املصريف
عنهم/
الدكتور حممد حسني حلبوب
رئيس جملس اإلدارة
الدكتور أمحد علي عمر بن سنكر
املدير العام

البقاء هلل

يتقدم
موظفي وموظفات البنك األهلي اليمين
وهيئة حترير جملة األهلي املصريف
خبالص العزاء واملواساة إىل
األخ /عبدالرمحن حسني بري (متقاعد)
وابنته رندا عبدالرمحن ( موظفة فرع املعال)
بوفاة املغفور هلم بإذن اهلل تعاىل
أبناء أخيه
(بسام ومراد حممد حسني بري)
وبناته الطفلتني (ليلى وعدن)
والذين قضوا حنبهم غرقا يف حبر صرية (ابو دست)
راجني املوىل عز وجل أن يتغمد موتاهم بواسع رمحته
وأن يلهم أهلهم وذويهم الصرب والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون
عنهم/
الدكتور حممد حسني حلبوب
رئيس جملس اإلدارة
الدكتور أمحد علي عمر بن سنكر
املدير العام
األخ /نائل عبداحلفيظ مكرد
مراسل دائرة املخاطر

يتقدم
موظفي وموظفات البنك األهلي اليمين
وهيئة حترير جملة األهلي املصريف
خبالص العزاء واملواساة إىل

بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل (شقيقه الفاضل)

األخت /مساح حممد حسان ثابت

األخت  /وجود عبدالعزيز عبداخلالق

رئيسة قسم السكرتارية مبكتب نائب املدير العام
لشؤون الدوائر املصرفية

بوفاة املغفور هلا بأذن اهلل تعاىل (والدته الفاضلة)
األخ /جالل ياسني عبداحلميد ُهبدار
مراسل دائرة العمليات املركزية

مشرف قسم االستشارات القانونية

بوفاة املغفور له بأذن اهلل تعاىل (زوجها الفاضل)

بوفاة املغفور هلا بأذن اهلل تعاىل
خالتها وزميلتنا انتصار عبدالقدوس عبداخلالق
األخت /اهلام جالدي

رئيسة قسم خدمة العمالء بفرع امللكة أروى

بوفاة املغفور هلا بأذن اهلل تعاىل (والدتها الفاضلة)

األخت  /مهتاب حسن حممد عبدالقيوم
بوفاة املغفور له بأذن اهلل تعاىل (والدها الفاضل)
األخ /رامي عبدالرزاق حمي الدين
دائرة املوارد البشرية

بوفاة املغفورة هلا بإذن اهلل تعاىل (والدته الفاضلة )
األخ/وسام علي بن علي صنعاني
حماسب فرع العيدروس

بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل (شقيقه الفاضل)
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البقاء هلل
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سكرترية وحدة الربيد

سائلني املوىل عزوجل أن يتغمدهم بواسع رمحته
وأن يلهم أهلهم وذويهم الصرب والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون
عنهم/
الدكتور حممد حسني حلبوب
رئيس جملس اإلدارة
الدكتور أمحد علي عمر بن سنكر
املدير العام

البقاء هلل
يتقدم
الدكتور حممد حسني حلبوب
رئيس جملس اإلدارة

األستاذ سامي عبداحلميد مكاوي
نائب رئيس جملس اإلدارة

الدكتور أمحد علي عمر بن سنكر
املدير العام

وكافة موظفي

بالتعازي القلبية احلارة إىل
الدكتور حممد أبوبكر العماري
بوفاة املغفور هلا بإذن اهلل تعاىل
زوجته الفاضلة
والعزاء موصول إىل ابنته

بشرى حممد أبوبكر العماري
مشرفة وحدة املرتبات واألجور  -دائرة املوارد البشرية

سائلني املوىل عزوجل
أن يتغمدها بواسع رمحته وغفرانه
وأن يلهم أهلها وذويها الصرب والسلوان

إنا هلل وإنا إليه راجعون

األهلي املصريف (يناير/مارس )2022
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ن يف يوم عيدكن

إليك

من من مارس كل

التحية والتقدير

الثا
ت والتهاني ملوظفات
مجل وأزكى التحيا
نزف أ
ل إمراءة مينية أينما
ك األهلي اليمين وك
البن
ة الدائمة والنجاح يف
ت متمنني هلن الصح
وجد
حياتهن العملية.
ألخ /د .حممد حسني
ذه املناسبة فقد وجه ا
وبه
دارة بتكريم املوظفات
بوب رئيس جملس اإل
حل
سائية يف البنك األهلي
مالت واحلراسات الن
والعا
ي الثامن من مارس
ناسبة يوم املرأة العامل
اليمين مب
.

مربوك الثقة
يتقدم كافة موظفي وموظفات البنك األهلي اليمين
بأمسى آيات التهاني والتربيكات
مبناسبة قرارات تعيني األخوة واألخوات
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األخت /مها عبده قائد السماوي
مديرة لفرع العيدروس

األخت /زينات علي حممد علي
حماسبة لفرع امللكة أروى

األخت/اصالح جود مهدي
مديرة لفرع اإلقراض الشعيب

األخت /سالي كمال حسن عمر
رئيس قسم بدائرة العمليات املركزية

األخ /طارق امحد صاحل العمودي
مديراً ملكتب البنك األهلي (املنطقة احلرة)

األخت /عفراء خالد عبداهلل قاسم
رئيس قسم بفرع اإلقراض

األخت /يامسني حممود أبكر
حماسبة لفرع اإلقراض الشعيب

ألف مربوك متمنني هلم التوفيق والنجاح
يف مهامهم اجلديدة

األهلي املصريف (يناير/مارس )2022

أمجل مناداة هي:
يــا أمــي
وليد حممد سيف
اإلهداء :إىل روح أمي وكل أرواح األمهات األحياء منهن واألموات

جاء رجل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال( :يا
رسول اهلل من أحق الناس حبسن صحابيت؟ قال :أمك .قال
ثم من ؟ قال أمك .قال ثم من ؟ قال أمك  .قال ثم من ؟ قال
ثم أبوك).
صدق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .ا ُ
الم هي احلياة
كلها منذ طفولتنا وشبابنا و حتى الشيخوخة ،لن نستطيع
أن ننساها أو جنازيها ما حيينا  ،ولن جند يف هذه الدنيا بطوهلا
وعرضها مثل حنان االم ،فحنانها شيء خمتلف من احلب
واحلنان ،بل هي منبع احلنان كله ،ومن مثل ا ُ
الم اليت جتود
بالغالي والنفيس يف تربية اوالدها ،و ُتفين ُعمرها ليسعد
أبناؤها .
على بر ا ُ
الم ووجوب طاعتها ،اتفقت مجيع الشرائع
ْ
وأمجعت البشرية .
السماوية،
َ
ْ
يقول الشاعر و األديب جربان خليل جربانِ :إ َّن أع َذ َب ما
ّة هو َل ْف َظ ُة ْ ُ
ُت ِّد ُث ُه ِّ
الشفا ُه ْال َب َش ِري ُ
ج ُل ُمنادا ٍة ِه َي :يا
«الم»َ .وأَ ْ َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ملو َء ٌة ِبال َم ِل َو ُ
ري ٌة َ ْ
أُ ّميَ .
ال ِّب َوال َعط ِفَ ،و ُ
ك ِّل ما
ك ِل َم ٌة َصغ َ
ْ ْ ْ
ْ
الر َق ِة َو ْ َ
َة.
شر ِّي ِم َن ِّ
الال َو ِة َوال ُعذوب ِ
يف ال َقل ِب ال َب ِ
األمهات هن أروع وأروع ما يف حياتنا ،ومهما اخذتنا احلياة
ْ
وأهلتنا األيام ،يظل حضنها مالذنا الدافىء ،وهو املكان الوحيد
الذي يشعرنا باألمان والطمأنينة ،فكل أم هلا رائحتها الزكية
اليت يشتمها اوالدها لتنتعش حياتهم وتسعد أرواحهم .
ويف حديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رواه
ابن ماجه يف السنن ،وصححه الشيخ األلباني عن معاوية

السلمي -رضي اهلل عنه -قال :أتيت رسول اهلل -صلى اهلل عليه
وسلم -فقلت( :يا رسول اهلل؛ إني كنت أردت اجلهاد معك،
أبتغي بذلك وجه اهلل والدار اآلخرة ،قال :وحيك ،أحية أمك؟
قلت :نعم يا رسول اهلل ،قال :وحيك الزم رجلها فثم اجلنة).
مهما كربنا واشتعلت رؤسنا شيباً ،فاألم تظل ترى ولدها
ذلك الطفل الصغري الذي تربى وترعرع يف حضنها ،فهي
ماتزال ختاف على اوالدها حتى عند كربهم فيظل قلب
االم معلقاً ومنشغ ً
ال بأوالدها  ،حريصاً على سعادتهم .
والوجع احلقيقي عندما تفقد االم أحد اوالدها ،اهلل وحده
يعلم حباهلا ووجعها ،وربنا يصرب كل ام فقدت فلذة كبدها
.
ايها األبناء -األبناء يشمل اجلنسني -بروا بامهاتكم وابائكم،
فرب الوالدين له أجر عظيم عند اهلل عز وجل .ولنتأمل ماقاله
اهلل تعاىل يف حمكم التنزيل:
ْ
َّ
( َو َق َضى َرب َ
ُّك أََّل َت ْع ُبدُوا ِإل ِإيَّا ُه َو ِبال َوا ِل َد ْي ِن ِإ ْح َسا ًنا ِإ َّما
ك َل ُه َما َف َل َت ُقل َُّ
ب أَ َحد ُ
َي ْب ُل َغ َّن ِع َ
ل َما أُ ٍّف َو َل
ند َك ْال ِك َ َ
ُه َما أَ ْو ِ
كرميًا «َ »23و ْاخ ِف ْ
ً
ض َُ
َر ُه َما َو ُقل َُّ
اح ُّ
َت ْنه ْ
الذ ِّل
ل َما َج َن َ
ل َما َق ْول َ ِ
ُما َ
ح ِة َو ُقل َّر ِّب ْار َ ْ
ريا «. )»24
الر ْ َ
ك َما َرَّب َيا ِني َص ِغ ً
حه َ
ِم َن َّ
االسراء.
نصيحة لوجه اهلل كل من له ام مازالت على قيد احلياة
أن يربها ويصاحبها يف الدنيا معروفاً ،فما أعظم االم ،الكنز ال
يُعوض.
ومن أفضل انواع الرب باألم؛ الدعاء هلا بعد وفاتها ،فخري
ما يبقى للشخص بعد وفاته؛ هو االبن البار الذي يدعو له،
ويؤنس به وحشته بعد املوت،
اجز امهاتنا عنا خري اجلزاء ملا فعلوه ألجلنا ،اللهم
ربنا ِ
وعاف وبارك يف أعمار كل ام مازالت على قيد احلياة .
احفظ ِ
أللهم اني أسألك أن ترحم أمهاتنا  ،وأن تغفر هلن ،
وتنجيهن من عذابك يوم البعث .
أللهم اجعل أمهاتنا من سيدات أهل اجلنة  ،واجعل احلوض
هلن مورداً والرسول شافعاً  ،واجعل ظلك ظالال هلن  ،وأدخلهن
الفردوس األعلى بفضلك ورمحتك ياأرحم الرامحني.
األهلي املصريف (يناير/مارس )2022

29

ال تتوقف أبداً عن مطاردة أحالمك
!!Never stop chasing your dreams

*

فتحيه عزعزي

ما الذي حيدث معنا حتى َّ
عما
نتخلى عن أحالمنا؟ ملاذا نتنازل َّ
َّ
كنا نراه يف أيامنا املاضية شي ًئا أكي ًدا حنن ماضون لتحقيقه ؟
حتقق لنا َ
ً
حقيقة أنه عند وصولنا ملساحة ِّ
بعض
ما حيدث
َ
االستقرار املادِّي واملعنوي واالجتماعي ،وبعض األمن الذي
والسكينة يف تلك
يرافقهما  -ترانا نلتصق بها وخنلد للراحة َّ
الصعب علينا أن َّ
نتخلى عن الراحة واألمان
املساحة ،فيصبح من َّ
َّ
نتخلى ً
أيضا عن أحالمنا اليت كانت
الذي حصلنا عليه؛ هلذا
يربر
تراودنا بأن نصبح
ِّ
متفوقني ومتقدمني ومتميزين ،وهذا ِّ
ِ
َّ
لنا ملاذا َّ
يصلون إليها
يتوقف الكثريون عند أول حمطة جناح ِ
يف حياتهم وال يتابعون َّ
النجاحات واإلبداعات ،على الرغم من
العقلية َّ
الفذة والقدرات العظيمة اليت ميتلكونها؛ فهم َيافون
َّ
يتعرضون هلا إن
على أنفسهم وجناحاتهم من اجملازفات اليت قد َّ
دما إىل األمام ،فتحدِّثهم أنفسهم أنهم
استمروا يف
هم
املضي ُق ً
ُّ
ِّ

يتقدم موظفي وموظفات
البنك األهلي اليمين
وهيئة حترير
جمله األهلي املصريف
بأحر التهاني
والتربيكات للزميالن
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األخ /حمسن عايش علي
مبناسبة ارتزاقه
مبولودة أمساها(أبرار)
تهانينا
وألف مربوك

َّ
ربا خيسرون ما َّ
احملطات القادمة؛ فرتاهم
حققوه يف إحدى
َّ
َّ
يتجمدون يف مكانهم ليبقوا يف ِعداد الناجحني.
َّ
َ
تتابع ما
ومل
احة،
والر
السكينة
إىل
د
اخللو
لنفسك
رضيت
إن
َ
َّ
ِ
َ
َ
وصلت إىل مرحلة بدء الفقدان؛
بدأت من جناح ،فاعلم َّأنك قد
ُّ
فقدان ما َّ
حق َ
قت من جناح ،فالشعلة إن مل متدَّها بوقو ٍد حيافظ
مضي بعض الوقت عليها عندما
عليها مشتعلة ،فستنطفئ بعد
ِّ
ينفد الوقود من حوهلا ،فنجاحاتنا حباجة ألن مندَّها بالوقود حتى
حنتفظ بها ،والوقود هو اإلبداع َّ
والطاقة اليت ال َّ
نستمر يف
بد وأن
َّ
بذهلا يف سبيل احلفاظ على جناحنا الذي حققناه.
صحيح َّ
أن التغيري والتجديد واجملازفات تش ِعرنا باخلوف،
ٌ
ولكن أليس اخلوف لبعض الوقت أفضل من االختباء يف ِّ
الظل
َ
كنت تريد أن تتميز وتبدع أو
لفرتات طويلة من احلياة؟ فإذا
أن ُيفظ ِذكرك ،فال تقف مكانك مهما َ
بلغت من ال ُعال؛ فال ُعال
وبذل املزيد من اجلهد حتى حتتفظ
حباجة ألن
َّ
تستمر يف املثابرة ِ
به...
َ
تابع
فما كان من جهدك أنت ،فال ترضى مبا
وصلت إليه ،بل ِ
َ
فارض مبا قسم لك تكن أس َع َد
حيا ،وما كان من اهلل،
ما دمت ًّ
ً
متر من
الناس ،وترتك خلفك بصمة يَذكرك الناس بها بعد أن َّ
أيضا َّ
هذه الدنيا ،إال أننا جيب أال ننسى ً
أن َ
القدر ينحاز للمثابرين
اجلادِّين ،فيعطيهم ما يريدون؛ هلذا ال جيب أن َّ
نتعلل باألقدار
ألننا َّ
َّ
ختلينا عن أحالمنا.
* رئيسة قسم املركز املالي
األخ /علي عايش علي
مبناسبة ارتزاقه
مبولودة أمساها(أشجان)
تهانينا
وألف مربوك

إعداد :أبو سامر

أفقيا:
 -1طباع أو أخالق – عملة أجنبية .
 -2نشف – من الدواب – َ
أحد األبوين .
 -3حلو (مبعثرة) .
 -4البارحة – أخيف .
 -5قادم (م) – أصيل (م) .
 -6يصاحب الربق – من األقارب .
 -7شجاعة – سحب .
 -8مشني (مبعثرة) – حيوان مزعج .
 -9يعرب – مرفوع العدد
 -10أدات نصب (م) – مسره .

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

رأسياً :
 -1دفاتر كبرية – أبناء .
 -2طريق واسع بني جبلني (م) – شهر ميالدي – للسؤال .
حس – مأهول .
َ -3
 -4أحد األنبياء – ُغنج .
 -5فقر شديد – خوف (م) .
 -6أحد األبوين – للمناداة .
 -7حرف مكرر – حرف اجنليزي – مشل (م).
 -8حفل زواج (م) – عبودية .
 -9شهر سرياني (م) – منزل (م).
 -10ذو عقل راجح – سالح ناري .
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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