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البنك األهلي اليمين ُيدشن 
العمل بالنظام البنكي اجلديد 

)BANKS( بفرع الشحر

د. حلبوب: بفضل خطته املميزة يف التحديث 
والتطوير البنك األهلي اليمين حيقق نتائج 

استثنائية  وأرباح بأكثر من  9 مليار ريال ميين

لقاء جيمع بني مدير عام البنك األهلي 
اليمين والرئيس التنفيذي لبنك ظفار 

يف فرانكفورت بأملانيا االحتادية

جملس إدارة البنك األهلي اليمين يـــعقد جلسته السنوية الستعراض وإقـــرار البيانات 
املـــالية للبنك للسنة املالية املنتهية 2020

ارتفاع حقوق املالك)احلكومة اليمنية( اىل 
33.3 مليار ريال ميني يف نهاية عام 2020 

بنسبة منو بلغت 19% عن العام 2019
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إن ما تقوم به قيادة البنك األهلي من لقاءات وزيارات 
بعض البنوك اخلارجية والدعوات اليت تتلقاها حلضور 
تعنى  واليت  اخلارجية  واملؤمترات  الفعاليات  بعض 
مبدى قدرة البنوك على االنضباط مبعايري  احلوكمة 
كل  وتعليمات  قرارات  من  تصدره  ما  لكل  واالمتثال 
ذلك ينم عن حقيقة واحدة وهي الثقة اليت بات يتمتع 
اليمنية  البنوك  من  غريه  دون  اليمين  األهلي  البنك  بها 
من خالل انضباطه لتلك املعايري الدولية ومبا يبعث على 
االطمئنان لدى البنوك اخلارجية إضافة إىل ما يتمتع 

به من مركز مالي يعرب عن أداءه املصريف يف ظل هذه 
الظروف االقتصادية واملالية اليت يعيشها الوطن وقدرته 
على التوازن وأداءه املمتاز وإصرار قيادته على مواصلة 
عملية التطوير والتحديث بكل ما تعنيه الكلمة وصواًل 

إىل التحول الرقمي الداءه بشكل عام.

الثقة اليت بات يتمتع بها البنك األهلي اليمين
 دون غريه من البنوك اليمنية

كلمة العدد
بقلم/ علي منصور ماطر

 رئيس التحرير

فرانكفورت »األهلي املصريف« متابعات :
بن  عمر  علي  أمحد  الدكتور  شارك 
اليمين،  األهلي  البنك  عام  مدير  سنكر، 
عضو جملس إدارة احتاد املصارف العربية، 
املصرفية  القمة  فعاليات  حضر  حيث 
الفرتة  يف  انعقدت  اليت  الدولية  العربية 
مبدينة    ،2022 يونيو   21  -  20 من  
تعد   واليت   ، االحتادية  بأملانيا  فرانكفورت 
االقتصادية ألملانيا، حيث نظمها  العاصمة 
وحضور  وبرعاية  العربية  املصارف  احتاد 
كريستيان  األملاني  الفدرالي  املالية  وزير 
حتت  عقدت  قد  القمة  وكانت   ، ليندنر 
العاملية  للصدمات  )االستجابة  عنوان 
فيها  وشارك  اليقني(،  عدم  حالة  وادارة 

مدير عام البنك األهلي اليمني عضو جملس إدارة احتاد املصارف العربية مدير عام البنك األهلي اليمني عضو جملس إدارة احتاد املصارف العربية 
يشارك يف فعاليات القمة املصرفية العربية الدولية مبدينة فرانكفورت األملانيةيشارك يف فعاليات القمة املصرفية العربية الدولية مبدينة فرانكفورت األملانية

فرانكفورت »األهلي املصريف« خاص:
مبدينة  املنعقد  الدولية  العربية  املصرفية  القمة  فعاليات  هامش  على 
فرانكفورت األملانية، ألتقى الدكتور أمحد علي عمر بن سنكر مدير عام البنك 
األهلي اليمين باألستاذ عبداحلكيم بن عمر العجيلي، الرئيس التنفيذي لبنك 

ظفار بسلطنة عمان.
عالقة  وخلق  البنكني  بني  العالقة  تطوير  على  الطرفان  اتفق  اللقاء  ويف 
املصرفية  اخلدمات  وتقديم  تسهيل  بهدف  مراسلة  كبنوك  مشرتكة  عمل 

لعمالئهم  يف اليمن وسلطنة عمان .

املصارف  وكربى  األملاني  املركزي  البنك 
 Deutsche bank األملانية:  املراسلة 
 , Commerzbank , DZ Bank,
مؤسسة  مع  وبالتعاون   Deka Bank
احتاد  و  فرانكفورت،   – الدولية  التمويل 
االدخار  بنوك  معهد  و  األوروبية  البنوك 
واليت حضرها كذلك شخصيات  العاملية، 
قيادات  أهم  بينهم  ومن  دولة   100 متثل 
العربية  واملالية  املصرفية  املؤّسسات 
واألوروبية وحمافظي املصارف املركزية 
ورؤساء  ومال  وجتارة  اقتصاد  ووزراء 
املنظمات واهليئات واالحتادات االقتصادية 
واملالية العربية، يتقّدمهم السيد جريهارد 
الدولية  التمويل  مؤسسة  رئيس  ويشيو 

احتاد  رئيس  وكذا  فرانكفورت،   –
االتربي  حممد  االستاذ  العربية  املصارف 
للمصارف  االحتاد  ادارة  جملس  واعضاء 
ويرميلينغ  جواشيم  والسيد   ، العربية 
والسفري  بنك،  دوتشيه  ادارة  جملس  عضو 
الدبلوماسي  السلك  عميد  اديب  مصطفى 
 ، املانيا  يف  لبنان  سفري  املانيا  يف  العربي 
والدكتورة هال السعيد وزيرة التخطيط 
واالستاذ   ، مصر  يف  االقتصادية  والتنمية 
يف  املصارف  مجعية  رئيس  يوسف  عدنان 
فتوح  وسام  األستاذ  أكد  البحرين،فيما 
العربية  املصارف  الحتاد  العام  االمني 
على  املطروحة  املواضيع  أبرز  »إن   : قائال 

فرانكفورت،  يف  املصرفية  القمة  أجندة 
التحالفات  حول  وتتمحور  تتمثل   واليت 
اجلديدة،  واالقتصادية  اجليوسياسية 
العربي  التعاون  من  اجلديدة  واحلقبة 
العقوبات  بشأن  وتتحاور  األوروبي،   –
العاملية،  التجارة  على  وتداعياتها  الدولية 
القمة  »أن  إىل  مشرياً  املناخي«،  والتغري 
األزمة  تأثري  مناقشة  إىل  أيضًا  ستتطّرق 
والتحويالت  املال،  رأس  أسواق  على 
املصرفية والتدفقات املالية العاملية، وتوقف 
وروسيا  أوكرانيا  من  الغذائية  الصادرات 
الفتًا  العربي«،  الغذائي  األمن  على  وأثره 
إىل »أن املوضوعات املطروحة تتضّمن أيضًا 
واهلند  الصني  بني  اإلقتصادية  التحالفات 
اإلقتصادية،  الغرب  قوة  مقابل  وروسيا، 
إستدامة  تواجه  اليت  التحديات  كذلك 
أهمية  على  مشدداً  اإلقتصادي«،  النمو 
إنطالقًا  األوروبية  البنوك  مع  »التعاون 
من فرانكفورت – أملانيا، مما ُيعّزز التعاون 
من  ويزيد  األوروبي   – العربي  املصريف 
العربي  والثقايف  املصريف  اإلنفتاح  فاعلية 

– األوروبي«.   
للبنك  العام   املدير  أكد  جانبه  من 
لـ  مقتضب  تصريح  يف  اليمين  االهلي 
حضور  أهمية  على   ، املصريف«  »األهلي 
منافذ  تفتح  قناة  من  متثله  ملا  القمة  هذه 
املراسلة  البنوك  مع  العالقة  بناء  إلعادة 
البنوك  مستوى  على  األوربي  االحتاد  يف 
اليمنية  البنوك  وكذا  عام  بشكل  العربية 
بصورة خاصة ، ملا شهدته من تراجع وفتور 
املتعاقبة  األزمات  بسبب  تام  انقطاع  وشبه 
العربية  األقطار  بعض  بها  مرت  اليت 
ومنها اليمن وحتديداً عقب الربيع العربي 
واستمرار انعكاساتها حتى يومنا هذا ويأمل 
أفضل  بصورة  العالقات  بناء  إعادة  يف 
املراسلة  البنوك  بني  اخلدمات  وتبادل 
من  وافضل  عليه  كانت  ما  إىل  وعودتها 
اللقاءات  أهمية  إىل  أشار  كما   ، السابق 
القمه  هذه  حضور  هامش  على  متت  اليت 
البنوك   ومدراء  رؤساء  مع  أجراها  واليت 

)بنك  بالقمة  املشاركني  التنفيذيني 
مصر / البنك االهلي املصري / بنك ظفار 
اللييب(  اجلمهورية  وبنك   / عمان  سلطنة 
العالقة  تطوير  سبل  مناقشة  متت  حيث 
وهذه  اليمين  االهلي  البنك  بني  والتعاون 
البنوك ، كما أكد بان التنسيق جاري مع 
إدارة كومرز بنك األملاني لعقد اجتماع مت 
2022م  يونيو  شهر  نهاية  مع  له  الرتتيب 
وذلك لبحث سبل إعادة العالقة املصرفية 
أقدم  من  يعترب  لكونه  االملاني  البنك  مع 
البنوك املراسلة املتعامل معها يف أوربا ومن 
متجددة  عالقة  صياغة  مبكان  األهمية 
الظروف  بسبب  واليت  البنك  هذا  مع 

االستثنائية اليت مرت بها البالد مت جتميد 
التعامالت . 

وإطار  املعد  الربنامج  سياق  ويف 
احلضور للفعاليات  وبصفته عضو جملس 
وممثال  العربية  املصارف  احتاد  أدارة 
للبنوك اليمنية شارك الدكتور أمحد بن 
سنكر يف اجتماع اجلمعية العمومية الذي 
مبدينة  2022م  يونيو   21 بتاريخ  انعقد 
مباشرة  انعقادة  كان  والذي  فرانكفورت، 
وقد  املصرفية  القمة  فعاليات  إنتهاء  بعد 
يف  لالحتاد  العمومية  اجلمعية  استكملت 
إطار األجندة املعدة لالجتماع ومبشاركة 

أغلبية أعضائها .

لقاء جيمع بني مدير عام البنك األهلي اليمني والرئيس 

التنفيذي لبنك ظفار يف فرانكفورت بأملانيا االحتادية
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األهلي  البنك  إدارة  جملس  عقد 
األحد  يوم  يف  السنوي  اجتماعه  اليمين 
حبضور   2022 مايو    15 املوافق 
البنك  إدارة  ومشاركة  أعضائه  مجيع 
البيانات  وإقرار  الستعراض  التنفيذية 
  2020 ديسمرب   31 يف  املنتهية  املالية 
املستقل  احلسابات  مدقق  تقرير  ومساع 

. )RSM( السادة/ دمحان ومشاركوه
جمللس  بكلمة  االجتماع  افتتح  حيث 
ألقاها  اليمين  األهلي  البنك  إدارة 
املدير  سنكر  بن  عمر  علي  امحد  د. 
عام  يكون  بأن  توقعنا   ( فيها   جاء  العام  
استمر  لذا  بالتحديات،  مليئا  2020م 
منهجية  باعتماد  اليمين  األهلي  البنك 
متثلت  مرنة  عمل  وخطة  حذرة  عمل 
العوائد  حتقيق  بني  الرئيسة  حماورها 
فعال  بشكل  املخاطر  وضبط  املرتفعة 

جملس إدارة البنك األهلي اليمين يـــعقد جلسته السنوية
 الستعراض وإقـــرار البيانات املـــالية للبنك للسنة املالية املنتهية 2020

ارتفاع حقوق املالك)احلكومة اليمنية( اىل 33.3 مليار ريال ميني 
يف نهاية عام 2020 بنسبة منو بلغت 19% عن العام 2019

تغطيه : والء وديع ثابت
املشرفة الفنية
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مع الرتكيز يف الوقت نفسه على حتقيق 
وحتسني  اخلدمة  وجودة  العمالء  رضا 
وترشيد  التشغيل  وكفاءة  اإلنتاجية 
الرأمسالية  القاعدة  وتدعيم  النفقات 

للبنك.
حدة  تصاعد  من  الرغم  فعلى 
املصريف  اجلهاز  واجهت  اليت  التحديات 
عدم  ظروف  واستمرار  السنة،  خالل 
وانعكاساتها  واألمين  السياسي  االستقرار 
احمللية  العملة  سعر  وتدهور  املختلفة 
وتقلص حجم التعامالت حمليا وخارجيا 
املراسلة  البنوك  مع  التعامل  وصعوبة 
الداخلي  االستثمار  فرص  وحمدودية 
احمللية  الظروف  بسبب  واخلارجي 
واإلقليمية القائمة. استطاع البنك بفضل 
والتدابري  الدائم  )احلكومة(  املالك  دعم 
استمرار  لدعم  اإلدارة  اختذتها  اليت 

العاملني،  مجيع  البنك،وإخالص  تشغيل 
نتائج  بتحقيق  2020م  عام  ينهي  أن 
ومتميزة  ملحوظة  واجنازات  جيدة 
على  كانت  سواًء  األصعدة  كافة  على 
الصعيد املالي أو التنظيمي أو على صعيد 
حمطة  2020م  العام  ليصبح  اخلدمات، 

مهمة يف مسرية البنك الناجحة.
األهلي  البنك  يف  مرينا  لقد 
لفريوس  انتشار  أمجع  والعامل  اليمين 
كوفيد-19 والذي تسبب يف ركود عاملي 
جراء غلق مدن ودول متعددة واخنفاض 
حركة النقل والسفر والتجارة بني ويف 
الدول ، وقد اتبع البنك إجراءات متوائمة 
فرضتها  اليت  والتعليمات  اإلجراءات  مع 
كٌل من منظمة الصحة العاملية ومجعية 
ختصيص  مت  كما   ، اليمنية  البنوك 
وصرف مبالغ لقاء مساعدات للموظفني 
وذلك  ونظافة  شخصية  محاية  ومواد 
مرت  كما   . أرواحهم  على  حفاضَا 
البنوك العاملة يف السوق اليمين  جبميع 

إال  السياسية،  األزمة  وانعكاسات  آثار 
ومصرفية  مالية  بسياسة  متسكنا  أن 
حمافظة تعتمد على نهج متوازن، أثبتت 
املصريف،  العمل  يف  األساليب  أفضل  إنها 
اآلثار  وتقليل  ختفيف  على  وساعدتنا 

السلبية لتداعيات هذه األزمة.
التحديات  من  2020م  عام  خيلى  مل 
اليت طغت على االقتصاد احمللي والسوق 
األهلي  البنك  يف  ولكننا  خاصة،  املصريف 
التحديات  تلك  من  وبالرغم  اليمين، 
متيز  مرضيًا،  أداء  حتقيق  من  متكنا 
املدعومة  البنك  أصول  نوعية  بتحسني 
بسيولة قوية، كفاية رأس مال ممتازة، 
األرباح  وزيادة  امللكية  حقوق  زيادة 
الصافية،وهي من العوامل الرئيسية اليت 
القوة  حتسني  على  احملافظة  يف  ساعدت 

املالية للبنك.
اهلادفة  اإلسرتاتيجية  إطار  ويف 
للبنك،  التشغيلي  األداء  لتحسني 
2020م  عام  خالل  البنك  إدارة  استمرت 
تكوين  يف  املتحفظة  بسياستها  بالعمل 
واحملافظة  للحذر،  توخيا  املخصصات 
وإدارة  السيولة،  مرتفعة  أصول  على 
موجودات ومطلوبات البنك بشكل متوازن 
املالك  حقوق  حفظ  على  وبالرتكيز 
املمارسات  مع  يتماشى  ومبا  والعمالء، 
البنك  وتعليمات  البنوك  يف  الفضلى 

املركزي اليمين، األمر  الذي ساعد على 
حتسني كفاءة وجودة أصول البنك.

يف  احلذرة  األجواء  استمرار  ونتيجة 
2020م،  عام  خالل  احمللي  املصريف  القطاع 
وائتمانية  استثمارية  سياسة  البنك  اتبع 
االستثمارات  جتنب  يف  متثلت  حدرة 
املخاطر  ذات  االئتمان  وعمليات 
املرتفعةوتكوين خمصصات إضافية لقاء 
للتسهيالت  املتوقعة  االئتمانية  اخلسائر 
املباشرة،  وغري  املباشرة  االئتمانية 
قد  اليت  االقتصادية  للتأثريات  استجابة 
واإلقليمية  احمللية  األوضاع  عن  تنجم 
خالل الفرتة الالحقة.مع زيادة االستثمار 

يف أدوات الدين العام مبختلف أنواعها. 
دشن  2020م  فرباير   2 بتاريخ 
عملية   ، عدن   – الرئيسي  املركز  البنك 
، واملسمى  البنكي احلديث  النظام  إطالق 
يف  بانكس«  بنظام  احلي  »باإلطالق 
العيدروس  وفرعي  للبنك  العامة  اإلدارة 
الـ  الذكرى  مع  بالتزامن  أروى  وامللكة 
، وحلقهم فرع عدن  البنك  لتأسيس   50

الصغرى بتاريخ 1 نوفمرب 2020م. 
البنك  تطوير  يف  االستمرار  ومع 
بتوطني  البنك  هيكلة  إعادة  تطبيق  مت 
املالية،  الرقابة  دوائر  يف  املوظفني 
والبدء  واخلزينة،  املركزية،  العمليات 
املوظفني  تدريب  بعد  أعماهلا  مبمارسة 

هياكلها  يف  احملددة  املهام  على 
العمل  أدلة  تطبيق  وكذا  التنظيمية، 
إعدادها  مت  اليت  اجلديدة  واإلجراءات 
النظام  وأنظمة  برامج  مع  بالتوافق 
مثل   ،)BANKS( اجلديد  البنكي 
دائرة  دليل  واخلزينة،  القطع  دليل 
املالية  الرقابة  دليل  الداخلي،  التدقيق 
ودليل العمليات املصرفية وغريها، وفقا 
للممارسات الفضلى يف البنوك التجارية، 
تطبيقها  على  املوظفني  وتدريب 
واستخدامهابهدف توسيع خدمات البنك 
أفضل  مبستويات  وتقدميها  ومنتجاته 

لعمالئه واجلمهور الكريم.
من  عدد  إكمال  إىل  باإلضافة 
تعزز  اليت  واإلجراءات  والنظم  القواعد 
الثقة يف البنك وأنشطته املختلفة، وخلق 
جملس  مهام  حيث  من  البنك  يف  توافق 
ومهام  وجلانه  ومسئولياته  اإلدارة 
التنفيذية ومسئولياتها، وتطوير  اإلدارة 
وإدارة  الداخلية  والرقابة  الضبط  بيئة 
املخاطر باإلضافة إىل االرتقاء بأساليب 
املؤسسية  احلوكمة  ومبادئ  وأسس 
عمل  خطط  مع  لتنسجم  حاليا،  املتبعة 
البنك ومتطلبات البنك املركزي اليمين.

مشاريع  باستكمال  البنك  قام  كما 
إعادة تأهيل مباني عدد من فروع البنك 
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أهم اجنازات البنك األهلي يف 
العام 2020  ارتفاع نسبة كفاية 
رأس املال لتبلغ 83% مقارنة 
مع متطلبات البنك املركزي 

اليمني 8% ومتطلبات ؤبازل 
والبالغة %12 

بلغ ربح السنة بعد الزكاة وضريبة الدخل

 مبلغ 6.62 مليار ريال ميني بزيادة مقدارها 557 مليون ريال 

ميني وبنسبة منو مقدارها 9% عن ربح سنة 2019
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بتحقيق  اليمين  األهلي  البنك  يلتزم 
حبسب  ومنتجاته  خدماته  يف  اجلودة 
خيدم  ومبا  العاملية  اجلودة  مقاييس 
أهداف  وحيقق  العمالء  احتياجات 
البنك  مبصاحل  املعنيني  كافة  وتوقعات 
للمجتمع  الشاملة  املنفعة  إطار  يف 

واالقتصاد اليمين

وافتتاح مبنى فرع زجنبار ومكتب ميناء 
املعال – عدن. 

البنك،  استمر  العمل  خلطط  ووفقا 
التوازن  2020م،يف احملافظة على  العام  يف 
الرحبية واالستثمار اآلمن وجتنب  بني 
ذات  االئتمان  وعمليات  االستثمارات 
السيولة  وتوفر  املرتفعة،  املخاطر 
االلتزامات  ملواجهة  الالزمة  النقدية 
املالية ذات اآلجال املختلفة، واالستخدام 
وفعالية  بكفاءة  املتاحة  لألموال  األمثل 
للبنك  املالي  املركز  دعم  يف  متثلت 

وحتقيق منواً متزايداً يف رحبية البنك.
املركز املالي للبنك

عام  نهاية  يف  املوجودات  إمجالي  بلغ 
2020 مببلغ 355.3 مليار ريال ميين 
ميين  ريال  مليار   30.4 قدره  بارتفاع 
بنسبة منو بلغت 9 % عن عام 2019م .

يف  الصندوق  يف  النقدية  وارتفعت 
ميين  ريال  مليار   12 إىل  2020م  عام 
من 4.3 مليار ريال ميين يف عام 2019م 
صايف  .وارتفع   %181 مقدارها  بنسبة 
عن   %6 بنسبة  اخلزانة  أذون  أرصدة 
األرصدة  صايف  وارتفع  2019م  عام 
وكذلك   ،%31 بنسبة  البنوك  لدى 
املباشرة  االئتمانية  التسهيالت  صايف 
اليت ارتفع من 6.7 مليار ريال ميين يف 
عام 2019م إىل 7.1 مليار ريال ميين 
 %5 مقدارها  بنسبة  2020م  عام  يف 
البنك سياسة حذرة بهذا  نظرا لتطبيق 
البالغة  العمالء  ودائع  الشأن.وسجلت 
298.6 مليار ريال ميين كما يف نهاية 
مليار   17 قدره  ارتفاع  حقق  2020م 
ريال ميين عن العام السابق، أي ما يعادل 
االلتزامات  سجلت  وقد  هذا   .%6 نسبة 
املستندية  باالعتمادات  ممثلة  العرضية 
 13.4 البالغة  الضمان،  وخطابات 

2020م،  عام  نهاية  يف  ميين  ريال  مليار 
اخنفاضا قدره 8,9 مليار ريال ميين عن 
احلصول  لسياسة  نتيجة  2019م  عام 
لتقليل  كافية  نقدية  تأمينات  على 

خماطر االئتمان.
حقوق امللكية وكفاءة رأس املال

املبذولة  اإلدارة  جهود  استمرت  كما 
)احلكومة  املالك  حقوق  تنمية  يف 
ريال  مليار   33.3 إىل  لرتتفع  اليمنية( 
2020م وبنسبة منو  نهاية عام  ميين يف 
كما   . 2019م  عام  عن   %19 بلغت 
حافظ البنك، بنهاية 2020م، على نسبة 
 %83 تبلغ  املال  رأس  لكفاية  مرتفعة 
املركزي  البنك  متطلبات  مع  مقارنة 
اليمين8%ومتطلبات جلنة بازل والبالغة 

.%12
األداء املالي والتشغيلي

الزكاة وضريبة  بعد  السنة  بلغ ربح 
ميين  ريال  مليار   6.62 مبلغ  الدخل 
ميين  ريال  مليون   557 مقدارها  بزيادة 
عن ربح سنة   %9 وبنسبة منو مقدارها 

2019م.
اإليرادات 

مليار   20.70 اإليرادات  إمجالي  بلغ 
بزيادة  عام2020م  نهاية  يف  ميين  ريال 
230 مليون ريال ميين عن نهاية  قدرها 
عام 2019م بنسبة منو 1%، حيث ارتفعت 
ريال  مليار   32 من  اخلزانة  أذون  عوائد 
33.75مليار  2019م إىل  العام  ميين يف 
ريال ميين يف العام 2020م بزيادة بلغت 
1.7 مليار ريال ميين وبنسبة ارتفاع %5 
عوائد  ارتفعت  كما  2019م،  عام  عن 
ريال  مليون   203 من  اإليداع  شهادات 
مليون   220 إىل  2019م  العام  يف  ميين 
ريال ميين يف العام 2020م بزيادة بلغت 
17 مليون ريال ميين وبنسبة ارتفاع %9 

عن عام 2019م.
املصروفات:

 8,52 املصروفات  إمجالي  بلغت 
2020م  عام  نهاية  يف  ميين  ريال  مليار 
ميين  ريال  مليون   697 قدرها  بزيادة 
عن نهاية عام 2019م بنسبة 9% حيث 
املتعلقة  املصروفات  إمجالي  ارتفعت 
ميين  ريال  مليار   7.17 من  باملوظفني 
ريال  مليار   8.47 إىل  2019م  عام  يف 
ميين يف عام 2020م بنسبة زيادة قدرها 
العمومية  املصروفات  واخنفضت   ،%18
ميين  ريال  مليار   1.19 من  واإلدارية 
مليار   1.14 إىل  2019م  عام  نهاية  يف 
2020مبنسبة  عام  نهاية  يف  ميين  ريال 
مقدارها 4%. وبلغت املصروفات األخرى 
مليار   2.48 2020م مبلغ  يف نهاية عام 
مليار   3.51 مببلغ  مقارنة  ميين  ريال 
وبنسبة  2019م  نهاية  يف  ميين  ريال 
وقد  29%.هذا  مقدارها  اخنفاض 
األرصدة  ترمجة  إعادة  فارق  أخنفض 
بالعمالت األجنبية من 773 مليون ريال 
ميين يف عام 2019م إىل 84 مليون ريال 
اخنفاض  وبنسبة  2020م  عام  يف  ميين 

مقدارها %89.
عائد السهم والعائد على متوسط حقوق 

امللكية
مت رفع رأس املال من 14 مليار ريال 
مليار   17 إىل  2019م  العام  يف  ميين 
وزيادة  2020م  العام  يف  ميين  ريال 
14 مليون سهم يف عام  عدد األسهم من 
عام  يف  سهم  مليون   17 إىل  2019م 
ريال   1,000 امسية  وبقيمة  2020م 
عام  يف  السهم  عائد  اخنفض  ولذلك 
مقارنة  ميين  ريال   389 إىل  2020م 
وبنسبة  2019م،  عام  يف   433 مببلغ 
العائد  10.2%، وبلغ  اخنفاض مقدارها 

2020م  عام  يف  املوجودات  متوسط  على 
حقوق  متوسط  على  والعائد   ،%2 حنو 

امللكية %22.
الظروف  بتأثري  التنبؤ  صعوبة  ورغم 
البنك  وعمليات  أنشطة  على  احمليطة 
القادمة،  للفرتة  املعدة  املالية  وخططه 
أن  من  ثقة  على  اإلدارة  جملس  أن  إال 
املستقبل  يف  أعماله  يواصل  سوف  البنك 
الرامية  املستقبلية  املنظور.وفقا خلططه 
إىل حتقيق أرباح ممتازة، وزيادة املركز 
املالك  حقوق  وتعظيم  للبنك،  املالي 
يف  االستمرار  مع  اليمنية(،  )احلكومة 
وتطوير  البنك،  وأنشطة  عمليات  زيادة 
نوعية  وحتسني  البشرية،  البنك  موارد 
العمل اإلداري واملصريف يف البنك، وزيادة 
التطوير  خالل  من  املوظفني  إنتاجية 
وتوفري  التدريبية،  والدورات  املؤسسي 
لتحسني  مناسبة  عمل  وإجراءات  أدوات 
إدارة املخاطر، وتركيب وتشغيل أجهزة 
مجعيها  ترتبط  جديدة  آلية  صرف 
بطاقات  وإصدار  العمالء  حبسابات 
االستمرار  و  االلكرتونية،  الدفع  وسائل 
ألنظمة  التحتية  البنية  استكمال  يف 
مركز  بني  االتصال  وخطوط  وشبكات 
تطبيق  والفروع،واستكمال  املعلومات 
 BANKS اجلديد  املصريف  النظام 
سيكون  والذي  البنك،  فروع  بقية  يف 

املتسارعة  التطورات  مواجهة  على  أقدر 
مع  توافقًا  وأكثر  البنك  عمليات  يف 
والتكنولوجية  املصرفية  التطورات 
وسيحقق  للبنك،  اجلديدة  واهليكلية 
حتتية  بنية  وإقامة  املعلومات  مركزية 
زيادة  بهدف  املعلومات  لتكنولوجيا 
الرحبية وتوفري أعلى مستويات اخلدمة 
املوارد  بأداء  االرتقاء  ومواصلة  للعمالء، 
البشرية، وتوفري فرص التعلم والتدريب 
يف  اإلدارية  املستويات  ملختلف  اجليدة 
ملضاعفة  البنك  من  سعيًا  وذلك  البنك، 

قدراته املهنية يف كل اجملاالت.
ومع توقعنا بأن يكون عام 2021م مليئًا 
الصعيدين  على  والتحديات  باملتغريات 
احمللي والدولي، إال أننا على ثقة من قدرة 
النجاحات  من  املزيد  حتقيق  على  البنك 
سواء  املصريف،  العمل  حماور  كافة  على 
من خالل تقديم اخلدمات واملنتجات اليت 
خالل  من  أو  عمالئنا  تطلعات  تواكب 

مواصلة النمو واألداء املالي املتميز.
وأعضاء  رئيس  يتقدم  وأخريا، 
اليمين،  األهلي  البنك  إدارة  جملس 
كل  إىل  والتقدير  الشكر  آيات  بأمسى 
هو  ما  إىل  البنك  وصول  يف  ساهم  من 
متقاعدي  بالذكر.  وخنص  اليوم  عليه 
وإدارته  ومتعاقديه،  وموظفيه  البنك 
يف  احمللية  السلطة  وأجهزة  التنفيذية، 

وحلج،  وحضرموت،  عدن،  حمافظات 
وأبني، وشبوة، وسقطرى، وتعز، واملهرة، 
واحلكومة،  املالية،  ووزير  والضالع، 

ورئاسة اجلمهورية. 
البنك  زبائن  دور  عاليًا  نثمن  كما 
وعمالئه ونأمل يف زيادة ثقتهم بالبنك، 
ونسأل اهلل أن جيعلنا عند حسن ثقتهم 

فينا.
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1- ما هي أبرز النتائج اليت حققها البنك األهلي اليمين 
حتى نهاية 2021؟

 9 أرباحًا حبوالي   2021 اليمين يف  البنك األهلي  حقق 
أتت  املميزة  النتائج  هذه  ميين.  ريال  مليون  و400  مليار 
بها  قام  اليت  الشاملة  والتطوير  التحديث  عملية  نتيجة 
اليوم رغم ظروف احلرب،  2017 وحتى  العام  منذ  البنك 
املصريف  واإلجناز  التميز  جائزة  على  بسببها  حصلنا  وقد 
للمصرفيني  الدولي  اإلحتاد  من   2021 للعام  العربي 
العرب. وقد مشلت عملية التطوير هذه رفع املستوى العلمي 
احلقيقي  الرأمسال  نعتربهم  الذين  البنك  ملوظفي  واملهين 
لاللتحاق  اخلارج  إىل  موظف   155 حوالي  أرسلنا  حيث  لنا، 
بدورات تدريبية متقدمة. كما قمنا أيضًا بتطوير النظام 
 ICS شركة  مع  بالتعاون  بالبنك  اخلاص  التكنولوجي 
بالتعاون  اإلدارة  وتطوير  بتحديث  قمنا  وأيضًا  األردنية. 
أخرياً  ننسى  Deloitte and Touche. وال  مع شركة 
واألجهزة  األثاث  وتغيري  األبنية  وجتديد  صيانة  إعادة 
اإللكرتونية. كل هذه اخلطوات كانت كفيلة بأن جتعل 
املرتبة  الثامنة إىل  املرتبة  يتقّدم من  اليمين  األهلي  البنك 

األوىل على مستوى بنوك اليمن.
املتوسطة  املشروعات  متويل  جتربة  أن  ذكرمت   -2  

واملصارف  احلكومات  اليوم  عليها  تركز  واليت  والصغرية 
األسباب  هي  ما  اليمن،  يف  بالفشل  باءت  جدًا،  كبري  بشكل 

برأيكم؟
ما  يف  اليمن  يف  جداً  فاشلة  جتربة  لدينا  كان  بالفعل، 
واملتناهية  والصغرية  املتوسطة  املشروعات  بتمويل  يتعلق 
متويل  يف  السوق  إقتصاد  جتاوزنا  أننا  هنا  وخطأنا  الصغر، 
هذه  متويل  يتم  أن  بعد  كنا  آخر  مبعنى  املشروعات،  هذه 
املؤسسات ألول مّرة وتتعّثر، نقوم بإعادة متويلها مّرة ثانية 
أحّس  وهنا  تكرب،  الثلج  كرة  بدأت  وهكذا  ورابعة  وثالثة 
الدعم  أنواع  من  نوع  هو  التمويل  هذا  بأن  املشروع  صاحب 
من الدولة، ومل يكن يسدد مستحقاته، لتأتي بعدها احلرب 
املشاريع  من  العديد  انهيار  إىل  أّدت  اليت  العربية،  والثورة 
وحتولت إىل ديون هالكة. وهذا العيب الكبري يف إدارة املشاريع 
العربية  املصارف  منه  تتعلم  أن  جيب  والصغرية  املتوسطة 

حتى  ال يتكرر مّرة أخرى.
 3- كيف تقيمون الوضع املصريف اليوم يف اليمن؟

بسبب  صعب  واقع  من  اليمين  املصريف  القطاع  يعاني 
فشل احلكومة يف إدارة البالد والعباد. فاملصارف اليت كانت 
تقرض الدولة، )على غرار ما كان حيصل يف لبنان ومصر 
وسواها(، منيت خبسائر ضخمة بسبب فشل وتعّثر احلكومة 
يف خلق أي نوع من االستقرار االقتصادي والنقدي، وبالتالي 
عدم متكنها من إعادة ديونها للمصارف اليت تعّثرت بدورها 
تعيد  التجربة  الواقع، ولألسف  أيضًا كنتيجة حتمية هلذا 
يف  اليوم  وحنن  اللبنانية.  للمصارف  بالنسبة  اآلن  نفسها 
العديد  أن نتجاوز  اليمين استطعنا بفضل اهلل  األهلي  البنك 
والديون  السيولة  أزمة  أبرزها  بنا  حلقت  اليت  األزمات  من 

املتعثرة وتأمني حقوقنا من البنك املركزي يف صنعاء.

 4- وهنا ما هي نصيحتكم للبنان والقطاع املصريف فيه يف 
ظل األزمة اليت يعيشها اليوم؟

تكررون يف لبنان نفس خطأنا يف اليمن مبهامجة املصارف 
باعتبارها السبب وراء األزمة االقتصادية والفشل املالي، وهذه 
جرمية، فاملسؤول األساسي عن االنهيار هي الدولة اللبنانية 

وإدارتها الفاشلة للبالد.
 واليوم املنطق السائد بتطوير االقتصاد الصناعي والزراعي 
على حساب القطاع املصريف هو غاية يف اخلطورة، ألن ما من 
شيء مضمون وقد خيسر لبنان كافة قطاعاته، وهذا متامًا 
ومل  املصريف  القطاع  دمرنا  حيث  اليمن،  يف  معنا  حصل  ما 
نفلح يف تطوير االقتصاد اإلنتاجي، وهكذا خسرنا كل شيء، 
50 عامًا إعادة استقطاب  حيث ما زلنا حناول جاهدين منذ 
السوق ومل نستطع حتى  اليت هربت من  األجنبية  املصارف 

اآلن إىل ذلك سبياًل. 
مع العلم أن القطاع املصريف يف اليمن كان قطاعًا عريقًا 
العام  بدايات  منذ  تأسس  فهو  العربية،  املنطقة  يف  ورائداً 
إدارتنا اخلاطئة لألزمة أخسرتنا هذا  1870، ولألسف فإن 
لبنان حيث  نفسها يف  تعيد  اليوم  والتجربة  العريق.  القطاع 
السهل  يكون من  لن  مّت تدمريه،  إذا  العريق  املصريف  القطاع 
اللبناني  املصريف  القطاع  جتربة  أن  علمًا  بنائه.  إعادة  أبداً 
بالنسبة  املقاييس، وشكلت  بكل  ورائدة  بارزة  كانت جتربة 
 5 الـ  يتعدى  ال  لشعب  فكيف  كبرياً،  لغزاً  شخصيًا  أنا  لي 
مليون نسمة، وديونه ختطت الـ 100 مليار دوالر، أن جيتذب 
ودائع بأكثر من 120 مليار دوالر؟ هذه جتربة غري عادية، 

ولألسف أوقعت الدولة هذا النظام املصريف وأفلسته.
 5- ما هي مشاريعكم املستقبلية؟

نهدف أواًل إىل استكمال إسرتاتيجيتنا يف حتديث وتطوير 

البنك. وأيضًا خنطط لوضع إسرتاتيجية جديدة تقوم على 
التغيري اجلذري يف طريقة عملنا، حيث نسعى لالنتقال من 
أن فيها  العملية  أثبتت هذه  الدولة )حيث  متويل وإقراض 
اليت تعاني من سوء  الدول  املخاطر خصوصًا يف  الكثري من 
اإلدارة ومن احلروب والنزاعات(، والتوجه إىل إنشاء ومتويل 
االقرتاض،  طريق  وليس  األسهم  طريق  عن  الشركات 
وهذه الشركات كلنا إميان بأن سيكون هلا الدور األساسي 
البالد.  يف  واملعيشي  االقتصادي  املستوى  رفع  يف  مستقباًل 

هو  هنا  واعتمادنا 
على اجلالية اليمنية 
املنتشرة  الضخمة 
أصقاع  كافة  يف 
كان  واليت  العامل، 
االقتصاد  زال  وما 
عليها  يعتمد  اليمين 
فهذه  كبري،  بشكل 
اجلالية لديها كافة 
املادية  املقومات 
النجاح،  ومقومات 
نفتح  سوف  وحنن 
هلا اجملال لالستثمار 
وإنشاء  اليمن  يف 
املتطورة  الشركات 
إلعادة  واحلديثة، 
النهوض بالبلد الذي 
تنتهي  أن  نتمنى 

معاناته قريبًا.

   د. حلبوب : تكررون يف لبنان نفس خطأنا يف اليمن مبهامجة املصارف 
باعتبارها السبب وراء األزمة االقتصادية والفشل املايل، وهذه جرمية

فاملسؤول األساسي عن االنهيار هي الدولة اللبنانية وإدارتها الفاشلة للبالد

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

ولنصبح البنك املميز يف اليمن .

عدد  يف  االلكرتونية   جورنال  بزنس  »جمله  أجرت 
2022« مقابله صحفية  مع د. حممد   الصادر نسيان 
األهلي  البنك  إدارة  جملس  رئيس  حلبوب  حسني 

اليمين  وألهميتها ننشر نص املقابلة :
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بفضل خطته املميزة 
يف التحديث والتطوير 
البنك األهلي اليمني 
حيقق نتائج استثنائية

 وأرباح بأكثر من
 9 مليار ريال ميني

يف مقابلة مع جملة »بزنس جورنال« االلكرتونية مع
د. حممد  حسني حلبوب رئيس جملس إدارة

 البنك األهلي اليمين :
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القاهرة »االهلي املصريف« خاص :
االستاذ  املصري  املركزي  البنك  حمافظ  معالي  رعاية  حتت 
طارق حسن عامر نظم احتاد املصارف العربية بالتعاون مع البنك 
املركزي املصري واحتاد بنوك مصر واالحتاد الدولي للمصرفيني 
العرب مؤمتراً مصرفيًا عربيًا يف فندق جي دبليو ماريوت – القاهرة 
مايو   / آيار   19-18 من  الفرتة  خالل  العربية،  مصر  مجهورية   /

 .2022
عام  مدير  سنكر،  بن  عمر  علي  أمحد  الدكتور  شارك  وقد 
املومتر  يف  العربية  املصارف  إحتاد  عضو  اليمين  األهلي  البنك 
املصريف العربي لعام 20 بالقاهرة  املنعقد 18-19 مايو 2022م، 
يف  سفرينا  أمارم،  حممد  الدكتور  السفري  سعادة  حبضور  وذلك 

مجهورية مصر العربية.
القطاع  قيادات  من  مشارك   )700( من  أكثر  املؤمتر   وحضر 
أعمال  يف  وحتدث  والدولي،  والعربي  املصري  واملالي  املصريف 
كانت  عمل  جلسات   7 فى  متحدثًا   30 يومني  مدار  على  املؤمتر 
غنية باملواضيع اهلامة اليت نوقشت باستفاضة من قبل العديد من 

املختصني يف اجملال املالي واملصريف واالقتصادي .
وكانت املواضيع املطروحة يف املومتر على النحو االتي :                             

1( تأثري األزمة الدولية على األمن الغذائي العربي .   
2( ارتفاع أسعار النفط والغاز عامليا والبدائل املطروحة .                               
3( تفاعل األسواق املالية العربية مع األزمة وآفاق التحويالت املالية .

4( املخاطر اليت تواجه النمو االقتصادي العاملي يف ظل األزمة 
اجليوسياسي الدولية .

 5( التمويل االخضر وآليات تعزيز التمويل ملستقبل مستدام . 
فيما كانت من أبرز التوصيات اليت خرج بها املؤمتر قد تلخصت يف :

1- ضرورة التوسع والنمو يف االستثمار يف املشروعات الزراعية 
للدول العربية بهدف تعزيز األمن الغذائي العربي.

2- تعزيز دور املصارف املركزية يف امتصاص الصدمات الناجتة 
عن تداعيات األزمة الدولية، وذلك من خالل استخدام األساليب غري 

التقليدية يف إدارة السياسة النقدية .
املنطقة  يف  الصناعية  للقطاعات  الداعمة  املبادرات  3-تقديم 

العربية بهدف زيادة اإلنتاج املوجه للصادرات.
4-تعزيز فرص االستثمار املصريف العربي يف مشروعات الطاقة 
والغاز  النفط  أسعار  ارتفاع  أثر  خفض  بهدف   ، واملتجددة  اجلديدة 

العاملية علي الدول غري النفطية .
5-تنشيط حجم الصادرات العربية للمساهمة يف زيادة املوارد الذاتية 

للدول من العملة األجنبية ومواجهة حتديات ارتفاع األسعار العاملية .
السلع  من  بالواردات  اخلاصة  االمدادات  مصادر  6-تنويع 
العربي  االقتصادي  التكامل  فرص  من  واالستفادة  االسرتاتيجية 

بهدف حتقيق االكتفاء الذاتي.
7- االستمرار يف تهيئة وحتسني بيئة االستثمار وتعزيز فرص 

جذب االستثمار األجنيب املباشر .
8- تعزيز شبكات الضمان االجتماعي باملنطقة العربية للمساهمة 

يف ختفيض آثار األزمة علي الفئات املختلفة من حمدودي الدخل 
9-تعزيز مشاركة القطاع اخلاص يف النشاط االقتصادي والتوسع 

يف االستثمار يف التكنولوجيا واملشروعات منخفضة االنبعاثات
أهمية وضع خطط التحول حنو االقتصاد األخضر بهدف  	-10
أهداف  حتقيق  يف  واملساهمة  املناخية  التغريات  آثار  من  التخفيف 

التنمية املستدامة .
تعزيز دور الصريفة اخلضراء يف حتقيق التنمية املستدامة . 	-11

وأبرق اجملتمعون برسالة شكر وتقدير جلمهورية مصر العربية 
يف  الضيافة  وكرم  االستقبال  حسن  علي  وشعبًا  وحكومة  قيادة 
استضافة هذا املؤمتر، ولطاملا فتحت مصر أبوابها لقضايانا العربية 

ومسرية العمل العربي املشرتك.

مدير عام البنك االهلي اليمني يشارك يف اجتماعات جملس إدارة احتاد املصارف مدير عام البنك األهلي عضو إحتاد املصارف العربية يشارك يف املؤمتر املصريف العربي يف القاهرة
العربية بالقاهرة وجتديد عضويته يف دورة جملس إدارة االحتاد لفرتة ثالث سنوات قادمة 
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القاهرة »االهلي املصريف« خاص :
للعام  العربي  املصريف  املومتر  انعقاد  اثناء 
العربية  مصر  جبمهورية  القاهرة  يف  2022م 
واملؤمتر  2022م  18-19مايو  من  للفرتة 
األزمة  »تداعيات  عنوان:  حتت   انعقد  الذي 
اإلقتصادية  األوضاع  على  وتأثرياتها  الدولية 
الربنامج  ضمن  ختلل  املنطقة«،حيث  يف 
انعقاد  مت  املؤمتر  هامش  وعلى  لالحتاد،  العام 
كان  االول  اإلدارة  جمللس  مهمني  اجتماعني 
اجتماع جملس اإلدارة الحتاد املصارف العربية 
اإلدارة  جمللس  اجتماع  آخر  وهو   )113( رقم 
السابق املنتهية دورتة، وبعد ذلك عقبة اجتماع 

والذي   ، اجلديدة  )114(بدورته  رقم  املصارف  احتاد  إدارة  جملس 
خالله مت انتخاب رئيس جملس إدارة واختيار نائب الرئيس جمللس 
من  العربية  املصارف  بإحتاد  اجلدد   االعضاء  انتخب  حيث   ، اإلدارة 
بينهم املرشح للرئاسة االستاذ حممد حممود االتربي رئيًسا جمللس 
إدارة إحتاد املصارف العربية خلًفا للشيخ حممد اجلراح الصباح الذي 
ذو  الرئيس اجلديد لالحتاد شخصية مصرفية  إنتهت فرتة واليته، 
رئيس  منصب  حاليا  ويشغل  املصريف  العمل  جمال  يف  عريقة  خربة 

جملس ادارة بنك مصر ورئيس إحتاد بنوك مصر.
كما انتخب عبد احملسن الفارس ممثل املصارف السعودية عضو 
يشغل  حيث  للرئيس،  نائًبا  السعودي  االمناء  مصرف  ادارة  جملس 
العديد من املناصب املصرفية العليا، وإكتسب العديد من اخلربات 
باململكة  املصريف  للعمل  خمتلفة  رئيسية  جماالت  يف  املتنوعة 

	 العربية السعودية.
إحتاد  إدارة  جملس  والية  جتديد  مت  قد  أنه  إىل  نشري  كما 
مبوجب  االجتماع  يف  قادمة  سنوات  ثالث  ملدة  العربية  املصارف 
 ، االجتماع  عقد  قبل  االحتاد  استلمها  اليت  الرمسية  الرتشيحات 
جملس  رئيس  الصباح  اجلراح  حممد  الشيخ  حبضور  عقد  والذي 
 – اإلتربي  حممد  حضور  ويف  الكويتية،   املصارف  وممثل   ، اإلدارة 
ممثل املصارف املصرية رئيس االحتاد املنتخب ، والدكتور جوزف 

ووسام  اللبنانية،  املصارف  ممثل   – طربيه 
املصارف  إلحتاد  العام  األمني  فتوح  حسن 
 ، يوسف  أمحد  عدنان  والدكتور  العربية، 
احملسن  وعبد  البحرينية،  املصارف  ممثل 
نائب  السعودية  املصارف  ممثل   – الفارس 
آل  مبارك  وعبداهلل   ، حاليا  لالحتاد  الرئيس 
وعثمان  القطرية،  املصارف  ممثل   - خليفة 
املغربية، وعدنان  – ممثل املصارف  بن جلون 
االماراتية،  املصارف  ممثل   - إمساعيل  أل 
وحممود الشوا - ممثل املصارف الفلسطينية، 
درويش  بن  حيدر  بن  عدنان  والدكتور 
املصارف  ممثل   – العقرب  وحممد  الُعمانية،  املصارف  ممثل   ،
التونسية، والدكتور طه الطيب أمحد – ممثل املصارف السودانية، 
ولزهر لطرش – ممثل املصارف اجلزائرية، واالستاذ باسم السامل 
– ممثل املصارف األردنية، وعبد الرزاق الريهوب – ممثل املصارف 
الليبية، واحلنش ولد حممد الصاحل – ممثل املصارف املوريتانية، 
ورغد جرج معصب – ممثلة املصارف السورية، وزياد خلف عبد – 
ممثل املصارف العراقية، وطارق فايد – ممثل املصارف املشرتكة، 

والدكتور أمحد على عمر بن سنكر - ممثل املصارف اليمنية.
اليمين مت جتديد  االهلي  البنك  عام  بان مدير  بالذكر  جدير 
احتاد  إدارة  مبجلس  ومشاركته  اجلديدة  الدورة  يف  عضويته 
مبوجب  الثانية  وللمرة  اجلديدة  دورته  يف  العربية  املصارف 
ترشيح البنك املركزي اليمين املركز الرئيسي عدن ، والذي رشح 
الدكتور أمحد بن سنكر لتمثيل البنوك اليمنية يف احتاد املصارف 
الذي قام به يف  الدور  الثانية، وذلك تأكيدا على  العربية وللمرة 
متثيل البنوك اليمنية بشكل فعال وحضوره املميز كممثل للبنوك 
منتظم  بشكل  اجمللس  اجتماعات  حضور  يف  متثل  ،والذي  اليمنية 
واملشاركة  املصريف  للقطاع  مثمرة  عالقة  خللق  اجلاد  والتنسيق 
خلق  وكذا   ، العربية  األنشطة  وخمتلف  املؤمترات  يف  بفعالية 
املصريف  القطاع  خدمة  إطار  يف  العربية  البنوك  مع  بناءة  عالقة 

اليمين والعربي .

ضرورة التوسع والنمو يف االستثمار يف املشروعاتضرورة التوسع والنمو يف االستثمار يف املشروعات
 الزراعية للدول العربية بهدف تعزيز األمن الغذائي العربي الزراعية للدول العربية بهدف تعزيز األمن الغذائي العربي



األهلي املصريف )أبريل/يونيو 2022(األهلي املصريف )أبريل/يونيو 2022( 1213

الشحر »األهلي املصريف« متابعات :
باعباد  عوض  سعيد   / األستاذ  العام  املدير  مستشار  دشن 
احلي  اإلطالق  2022م   يونيو   1 املوافق  األربعاء  يوم  صباح 
مبديرية  اليمين  األهلي  البنك  بفرع   )BANKS( لنظام 
الشحر حبضور كاًل من مدير عام الرقابة على البنوك يف البنك 
املركزي م/عدن األستاذ / علي حممد باعشن ومدير فرع البنك 
املركزي اليمين م/ حضرموت  األستاذ خالد بن جعة  وحضور 
السلطة احمللية مبحافظة حضرموت ممثاًل  مبدير عام مديرية 
الشحر األستاذ عادل امحد باعكابه ونائبه األستاذ مصبح العبد 
بن عكاس  ومدير  العقيد عوض  الشحر  أمن  البحسين ومدير 
البنك األهلي فرع الشحر األستاذ ناصر عبيد بن محزة ومدير 
دائرة التسويق املصريف األستاذ/ معن الصياد ومسئول العالقات 
العامة مبكتب رئيس جملس اإلدارة األخ / معاد كعكي  وعدداً 

من الشخصيات االجتماعية واإلدارية  ورجال األعمال  .
ويف كلمة ملستشار املدير العام األستاذ / سعيد عوض باعباد 
 )BANKS( أعرب عن سعادته بتدشني النظام البنكي اجلديد
موضحًا   )BANKS( نظام  يقدمه  ما  أهم  عن  نبذة  وأعطى 
اليت  املتطورة  اخلدمات  من  العديد  هنالك  بان  احلضور  للسادة 
سيقدمها النظام اجلديد للعمالء الكرام و منها  على سبيل  املثال 
إدارة بسيطة  جلميع احلسابات واالطالع على عرض تفصيلي 
البنكيه  حساباتهم  مجيع  على  تتم  اليت  واملعامالت  ألرصدتهم 
حسابات  ملخصات  مراجعة  إىل  باإلضافة  االئتمان  وبطاقات 
الرصيد وتزويد  بهم  واالستعالم عن  الوديعة ألجل واخلاصة 
العمالء بكشوفات احلسابات كل هذا املميزات وأكثر تتم عرب 
خدميت )املوبايل البنكي و االنرتنت البنكي( وباإلضافة إىل خدمة 

الصراف اآللي ونظام غسيل األموال.

 ويف كلمة لألستاذ مصبح العبد البحسين نائب مدير عام 
مديرية الشحر أعرب  فيها عن سعادته يف حضور حفل التدشني 
يف  قدمًا  املضي  يف  وسعيهم  األهلي  البنك  قيادات  دور  مثمنًا 
عملية حتديث نظامه البنكي و تطوير اخلدمات املصرفية  اليت 

يقدمونها  للعمالء الكرام  وخمتلف شرائح املتعاملني معه .
كما  أعرب األستاذ ناصر عبيد بن محزة مدير فرع البنك 
األهلي بالشحر عن سعادته بتدشني العمل بنظام البنكي اجلديد 
)BANKS(   والذي سيسهل عليهم وعلى عمالئهم الكثري من 
الوقت واجلهد وتقديم خدمات  متميزة تليب احتياجات ورغبات 

الزبائن والعمالء .
 اجلدير  بالذكر بان  هذا  هو الفرع اخلامس الذي مت فيه  
تدشني عملية  اإلطالق احلي لنظام  اجلديد  )BANKS( يف 
أكتوبر  حي  وفرع  املكال  فرع  بعد  وذلك  حضرموت  حمافظة 
وفرع سيئون والقطن. سوف يتم اإلطالق احلي للنظام يف الفروع 
الغيظة وسقطرى وعتق ومكتب تريم، بهذا يكون مت استكمال 
وللمحافظات   )BANKS( البنكي  النظام  وتطبيق  ادخال 

األربع )حضرموت وشبوة واملهرة وسقطرى(.
جنود جمهولون: 

لنظام   احلي  واإلطالق  التدشني  عملية  سبقت  وقد   
)BANKS( يف فرع الشحر أعمال وجتهيزات قاموا بها جنود 
جمهولني من مهندسي دائرة تكنولوجيا املعلومات واملتخصصني 
بتشغيل وتركيب نظام )BANKS(  بقسميه )البنى التحتية 
مجيل،  أمحد  م   ، إمساعيل  أمين  م.   : وهم   ) تكنولوجيا  ودعم 
 ، املاطري  حممود  عمرو  م.  املصلي  صاحل  م.  أنور  حممد  م. 
م.عبدالناصر ، م. نادية أنيس، م.مثارا حممد ، م. حممد فريوز، 

وحتت إشراف م.هاني باقعر، مدير دائرة تكنولوجيا املعلومات .

البنك األهلي اليمني يدشن العمل بالنظام 
البنكي اجلديد )BANKS( بفرع الشحر

البنك فرع القطن
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يف  )الطويلة(   وسيئون  باملكال  تلحق  )سعاد(  الشحر  هي  ها 
االطالق احلي للنظام البنكي اجلديد بانكس، وبهذا يكون النظام 
البنكي اجلديد بانكس للبنك األهلي اليمين قد اكتمل يف كافة 

فروع حمافظة حضرموت.
اليمين  األهلي  البنك  شهده  الذي  والتطوير  التحديث  وبهذا 
سهولة  بكل  معامالتهم  إجراء  وعمالئه  زبائنه  بإمكان   اصبح 
العاملية  البنوك  مصاف  يف  اليمين  األهلي  البنك  وبات  ويسر، 
املتطورة بإدخال تقنية اخلدمات الرقمية. وليس غريبًا، أن يدخل 
هذا البنك معرتك املنافسات والتطور التقين ، بالنظر اىل اجلهود 
الكبرية اليت تبذهلا قيادة البنك األهلي، فضاًل عن عراقته وخربات 
قيادته والثقة اليت اكتسبها من خالل مشواره الطويل على مدى 

)53( عامًا املاضية .
أطلق  بالشحر   البنك  فرع  يف  احلي  االطالق  مع  وبالتزامن 
البنكي،  واملوبايل  البنكي  االنرتنت  خدميت  اليمين  األهلي  البنك 
البنك  وعمالء  األعمال  لرجال  اجلديدة  اخلدمات  تتيح  حيث 

إمكانية إدارة  حساباتهم )اون الين( ، وبكل سهولة ويسر .
وخدمة املوبايل البنكي هي خدمة مصرفية يقدمها البنك األهلي اليمين 
للتعامل من خالهلا، اينما كنت ويف أي وقت فهي تتيح الصحاب احلسابات 
إجراء التحويالت البنكية من حسابات العمالء واإلستعالم املباشر لالرصدة 

يف ظل ما نشهده من حتول هائل وسريع يف اخلدمات البنكية 
ووسائل الدفع اإللكرتوني أصبح البنك األهلي اليمين يف متناول يده 
اآلن ومن خالل اخلدمات اإللكرتونية اليت سوف يقدمها وتسهيل 
الكثري من املعامالت اليت كانت حتتاج  فيما مضى ساعات طويلة 
واحدة  زر  وبضغطة  االنرتنت  خدمة  وبتوافر  اآلن  ،لكن  إلجنازها 
بالعديد  القيام  السهل  من  يصبح  عناء   ودون  معدودة  ثواني  ويف 
البنك، وليصبح  البنكية دون ما احلاجة للذهاب إىل  من املعامالت 

اإلنرتنت هو أداتك األوىل إلجناز كافة معامالتك املصرفية .
 )BANKS( بعد تدشني اإلطالق احلي للنظام البنكي اجلديد
»اإلنرتنت  هما  جديدتني  خدمتني  بإطالق   مؤخرا  البنك  قام 
البنكي« و »املوبايل البنكي«، وقد خيتلط على البعض الفرق بينهما 
أيها  لذلك  خالهلما،  من  تقدم  اليت  املصرفية  اخلدمات  ماهي  أو 
القراء الكرام من خالل هذا املقال الفرق سوف نستعرض الفرق 

بني اخلدمتني ؟ وكيف ميكن االستفادة من كليهما؟
أواًل: خدمةاإلنرتنت البنكي :-

تتيح خدمة اإلنرتنت البنكي للعمالء  الكرام اإلطالع على أرصدة 
ايام  طوال  الساعة  مدار  على  معها  والتعامل  اخلاصة  حساباتهم 

األسبوع من اي موقع دون احلاجة إىل الذهاب إىل البنك وفروعه.

التعامل  العمالء كما يسهل  من قبل 
اليت  األخرى  الرقمية  اخلدمات  مع 
املستقبل  يف  إطالقها  البنك  يستهدف 

القريب باذن اهلل .
ومن هنا ادعو كل املؤسسات 
من  واملواطنني  األعمال  ورجال 
التعامل  هلم  يسبق  مل  الذين 
اليمين  األهلي  البنك  مع 
اخلدمات  من  االستفادة  اىل 
البنك  يقدمها  اليت  والتسهيالت 

احملافظات  يف  فروعه  كافة  ويف  بعدن  الرئيسي  مركزه  يف 
املالي  الصرح  هذا  يف  املتميزة  املعامالت  جيدون  وسوف  احملررة، 

العريق، والفريد بكونه مملوكًا للدولة %100 .
املودعني،  من  هلا  مشهود  وخدماته  جتاري،  بنك  األهلي  البنك 
الذين ميكنهم إيداع وسحب أمواهلم دون أي عوائق أو عناء، رغم 
من  حالة  البالد  دخول  وبعد  اضطرابات،  من  البالد  ماشهدته 
االستقرار السياسي، وتزامنًا مع اجلهود املبذولة من دول التحالف 
العربي ودعهما للقيادة السياسية، وكذا اجملتمع الدولي الذي دعا 
اىل ضرورة استقرار الوضع االقتصادي، فقد حرص البنك األهلي 
ملواكبة تلك التطورات، وتقديم اخلدمات الرقمية وخدمة املوبايل 
الفرتة  يف  البنك  سيشهدها  اليت  اخلدمات  من  وغريها  البنكي، 
البنك  وزبائن  عمالء  لينعم  تباعًا  تظهر  وسوف  القادمة  القريبة 
بأفضل اخلدمات وملزيد من تعزيز ثقتهم يف البنك األهلي اليمين، 
الذي يعمل على تطوير وحتديث منظومته بهدف خدمة عمالئه 

ومواكبة احلداثة يف القطاعات املصرفية الدولية .

طريق  عن  البنكي  اإلنرتنت  مزايا  من  االستفادة  للعميل  ميكن 
موقع البنك اخلاص، كما يستوجب عليه ولالستفادة والتعامل مع 
اخلدمة هذه تقديم طلب خلدمة اإلنرتنت البنكي لدى الفرع اخلاص 
بالعميل وليتسنى له بعد ذلك التعامل بها بكل يسر وسهولة.                              

 ثانيًا: خدمة املوبايل البنكي :-
املوبايل البنكي هو تطبيق يقدمه البنك األهلي اليمين لعمالئه 
فقط، للتسهيل عليهم القيام بإدارة ومتابعة حساباتهم يف أي وقت 
ومن أي مكان بشكل آمن من خالل اهلواتف الذكية، باإلضافة إىل 
ذاتيًا ودون احلاجة للذهاب  البنكية  املعامالت  بالعديد من  القيام 
البنكي  املوبايل  تطبيق  بتحميل  العميل  ويقوم  البنك،  لفروع 

اخلاص بالبنك على هاتفه الذكي وإجراء املعامالت أينما كان.
كاًل   خالل  من  إجراؤها  ميكن  اليت  املعامالت  وتتشابه 
اخلدمتني ) اإلنرتنت البنكي واملوبايل البنكي(  مع اختالف وسيلة 
احلصول على اخلدمة سواء اإلنرتنت التقليدي من املنزل أو عرب 

تطبيق اهلواتف الذكية.
وتتمثل املعامالت اليت ميكن القيام بها من خالهلما فيما يلي :

1( اإلطالع على حساباتك كعميل بالبنك  )اجلارية - التوفري 
- القروض  – الودائع ( .

قسط  آخر  وقيمة  تاريخ   ( القرض  حساب   على  اإلطالع   )2
مدفوع، تاريخ ومبلغ القسط التالي، الرصيد احلالي للقرض( .

 3( اإلطالع على كشوف حساباتك وإمكانية طباعتها .
حلساب   والتحويل  حساباتك  بني  التحويل  بعملية  القيام   )4

أي عميل لديه حساب لدى البنك ذاته .
حبسب  املختلفة  للخدمات  الفواتري   سداد  إمكانية   )5
واملؤسسات  البنك  بني  االتفاق  مبوجب  بالبنك  املتاحة  التطبيقات 

اليت تتفق على حتصيل فواتريها ورسومها.
* رئيس قسم بطاقات الدفع

اطالق نظام بانكس يف سعاد )الشحر(  
بالتزامن مع تطبيق خدمتي 

االنرتنت  البنكي واملوبايل البنكي

البنك األهلي 
اليمني يواكب 
التحول الرقمي 

يف تقديم 
اخلدمات البنكية

وليد 
حممد
 سيف

فهد 
حييى 
علي 
*أمحد

15األهلي املصريف )أبريل/يونيو 2022(



األهلي املصريف )أبريل/يونيو 2022(األهلي املصريف )أبريل/يونيو 2022( 1617

مربوك لكم الرتفيع يف درجاتكم الوظيفية
 متمنني لكم التقدم آملني منكم تقديم املزيد من اجلهد والتفاني لتحصلوا على أعلى الرتقيات 

وتكونوا القدوة لبقية الزمالء والزميالت .
الف مربوك

املهنئون: أسرة األهلي املصريف وكل الزمالء والزميالت يف البنك األهلي اليمين

تنويه/ نلفت عناية القراء واملوظفني بأنه سيتم نشر بقية أمساء املرفعني يف العدد القادم بإذن اهلل تعاىل فور حصولنا عليها من 
دائرة املوارد البشرية .

اسم املوظف

1- منى عبدالغفور ياسني
2- ابوبكر امحد حممد مقطري

3- عمر حممد عمر بارباع
4- فوزية عبدالرمحن صاحل
5- أمين هارون يسلم صاحل

6- أشواق سامل علي
7- أنيس يزيد ميسري

8- نبيل عوض كرامة بامؤمن
9- أمين إمساعيل سعيد عبدالعزيز

10- خمتار سامل علي
11- يامسني خالد عبدالواحد

12- هديل امحد عبدالعزيز
13- عيدروس عبدالقادر نور حممد

14- امحد رشيد امحد حممد
15- أيهم عزام عبداهلل

16- بسام مسري عبده ناجي 
17- هاني حممد ابراهيم كوكين

18- أفراح عبده سعيد فرج
19- ياسر صاحل عيسى صاحل
20- حممد شوقي ياسني علي

الدرجة الوظيفية اليت رفع إليها

حماسبًا لفرع العيدروس
حماسبًا لفرع الشهيد النقيب

حماسبًا لفرع املكال
رئيس قسم االئتمان  التجاري بدائرة االئتمان
رئيس قسم الشيكات واملقاصة بدائر العمليات

رئيس قسم خدمة العمالء بفرع املكال
رئيس قسم االئتمان بفرع سيئون

رئيس قسم الذمم املالية بدائرة الرقابة املالية
رئيس قسم البنى التحتية بدائرة تكنولوجيه املعلومات 

رئيس قسم االعتمادات وخطابات الضمان بفرع احلبيليني
رئيس قسم املراجعة يف دائرة الفروع

مشرف مصريف
مشرف مصريف

مصريف أول
مشرف مصريف
مشرف مصريف
مشرف مصريف
مشرف مصريف
مشرف مصريف
مشرف مصريف

بكل احلب والبهجة نزف أزكى التهاني وأطيب األماني ملن عملوا وبرزوا وجنوا وحصدوا ما بذلوا وهم:
لكل جمتهد نصيب

مربوك الثقة
يتقدم 

كافة  موظفي وموظفات
 البنك األهلي اليمين

بأمسى آيات التهاني والتربيكات
مبناسبة قرارات تعيني كل من :

د. / سامي أمحد 
حممد السقاف 

 لفرع
ً
مديرا

 الشهيد النقيب

األخت / دنيا حممد 
ناصر فضل

 مديرة لدائرة 
املخاطر

األخ/بسام عبداهلل 
سعيد مدحيج
ً لدائرة 

ً
مديرا

االئتمان املصريف

  الف مربوك 
 متمنيني هلم التوفيق والنجاح 

يف مهامهم اجلديدة
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نـعــي
بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره وببالغ احلزن واألسى

ينعي 
رئيس جملس اإلدارة  ونائب رئيس جملس اإلدارة

 واملدير العام للبنك األهلي اليمين
وكافة موظفي

املوظف العزيز املغفور له بإذن اهلل تعاىل 
أسامه نور الدين

موظف دائرة االئتمان املصريف 
والذي خدم البنك األهلي اليمين

بكل إخالص ووفاء خالل سنوات عمله
سائلني املوىل عزوجل أن يتغمده بواسع
 رمحته وغفرانه وأن يلهم أهله وذويه

 الصرب والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون

نتقدم خبالص العزاء واملواساة إىل
األخ/ سعيد عبده سعيد  
رئيس قسم االئتمان املصريف   
رئيس احتاد  كرة السلة / بعدن

بوفاة املغفور هلا بإذن اهلل تعاىل
 )والدته الفاضلة (

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

إنا هلل وإنا إليه راجعون
املعزون/ مجيع موظفي وموظفات 

البنك األهلي اليمين
عنهم/

رئيس جملس إدارة البنك األهلي اليمين
و

املدير العام للبنك األهلي اليمين

البقاء هلل
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شركة النفط

الشرطة

مؤسسة املياه

حمطة احلسوة

الصحة والسكان

شركة العيسائي

البنك األهلي اليمين

صندوق النظافة

افتتح   يف الثاني من رمضان عصر يوم ) األحد(  املوافق 
3 ابريل 2022م الكرنفال الرياضي املتميز الذي حرص 
البنك األهلي اليمين  على استمراره “ بطولة كاس عدن 
الرمضانية بنسختها الـ 16 “ واليت أقيمت برعاية البنك 
على  والرياضة  الشباب  مكتب  وبإشراف  اليمين  األهلي 

ملعب العلواني باملنصورة.
 حبضور الدكتور/ امحد علي عمر بن سنكر مدير 
عام البنك األهلي اليمين مشرف عام البطولة والكابنت/ 
علي موسى  علي نائب املدير العام للبنك األهلي اليمين  
ربيع  البطولة/  وسكرتري  البطولة  مشرف  مساعد 
عبداحلكيم وكل من األخوة/ خالد خليفي وكيل وزارة 
الرياضة وعرفات حممد علي  والرياضة لقطاع  الشباب 
املنتصر  وفرحان  والرياضة  الشباب  مكتب  عام  مدير 
نائب رئيس  أنور  األندية واالحتادات وحممد  عام  مدير 
مستشار  علمي  قيصر  والكابنت/  الرياضي  امليناء  نادي 
احلسين  حسني  وامحد  بعدن  والرياضة  الشباب  مكتب 
مدير البطولة ، ومنيف الزغلي رئيس نادي اجلالء وعدد 
من الشخصيات الرياضية واالجتماعية وعشاق البطولة.

 ، جمموعات  أربع  على  قسمت  فريقا   16 مبشاركة 

متابعات/ والء وديع ثابت
 املشرفة الفنية

 عرب البحار

تطوير موانئ عدن

امسنت الوحدة

التعليم الفين

موانئ عدن

 اجلهاز املركزي

جامعة عدن

مؤسسة السراري

واستمرت مبارياتها حتى 21 رمضان .
وقبيل تدشني املباراة األوىل  رحب الدكتور امحد علي 
ومشرف  اليمين  األهلي  البنك  عام  مدير  سنكر  بن  عمر 
ومجيع  إياهم  وخماطبًا   “ الفريقني  بكأل  البطولة   عام 
احلضور بان اهلدف من هذه البطولة هو مبثابة متنفسًا 
للعاملني يف الشركات واملؤسسات من خالل إتاحه اجملال 
الكروية  ومواهبهم  ومهاراتهم  قدراتهم  الستعراض  هلم 

جمسدين روح املودة واإلخاء بينهم “.
ومصافحة  البطولة  شريط  الضيوف  قص  أن  وبعد   
اللقاء االفتتاحي للمباراة األوىل   انطلق  الفريقني  العيب 
مثرية  مباراة  وبعد  النفط..  وشركة  املياه  مؤسسة  بني 
من الفريقني استطاع فريق املياه أن يكسب املباراة خبمسة 

أهداف هلدفني
لبسام  وهدف  هدفني  الربان  اكرم  للمياه/  سجل   

احلميقاني ومحادة الوادي ومنهل امحد
 بينما سجل للنفط العبه/ قيس حممد صاحل.

عبده  مجال  من/  تكون  حتكيم  طاقم  أدارها  املباراة   
حممود  وعبدالرمحن  نبيل  وحممد  امليسري  ومصعب 

وعبدالكريم الشرجيب مراقبًا .
فريق  على  الشرطة  فريق  فاز  الثانية  املباراة  ويف    

احلسوة بأربعة أهداف هلدفني
تقديم  أقرت  قد  الوحدة  امسنت  شركة  وكانت   
جائزة مالية مقدارها عشرة الف ريال ألفضل العب يف 
كل مباراة نال أول اجلائزة الكابنت/ فهمي سهل حارس 

مرمى املياه.
ويف املباراة الثانية فاز العب الشرطة/ حممد العقرب 

جبائزة أحسن العب يف املباراة. .
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فكرة تبناها ورعاها بالكامل البنك األهلي اليمين وإشراف مكتب الشباب والرياضةفكرة تبناها ورعاها بالكامل البنك األهلي اليمين وإشراف مكتب الشباب والرياضة

افتتاح بطولة كأس عدن الرمضانية بنسختها الـ افتتاح بطولة كأس عدن الرمضانية بنسختها الـ 1616 لعام  لعام 20222022

حكام البطولة



األهلي املصريف )أبريل/يونيو 2022(األهلي املصريف )أبريل/يونيو 2022( 2223

جنود جمهولون 
هامًا  دوراً   لعبوا  جمهولون  جنود  هناك 
فإننا    16 الــ  البطولة بنسختها  يف جناح هذه 
إدارة  عن  ونيابة  املصريف   األهلي  خالل  من 
نتوجه  أن  للبطولة   املنظمة  واللجنة  البنك  

هلم بالشكر واالمتنان وهم :
 - غالب     حممد  فاطمة  األخت/   -
اللجنة  وقرارات  البطولة  الئحة  لطباعتها 

طوال فرتة اإلعداد للبطولة.
لطباعته   – حمبوب  فهمي  األخ/   -

امللصقات والكؤوس والنوتات
 – عبداحلبيب  عماد  واملبدع/  املهندس   -

مصمم شعار البطولة بنسختها الـ 16 
- األخ/ أديب امحد سامل – عامل اخلدمات 
امنيًا   مهم  بدور  قام  احلاج  نزار   / األخ   -
خالل فرتة سري البطولة باإلضافة إىل أمتام 
مهمات اخلدمات العامة مع اللجنة املنظمة .

إحصائيات
لكأس  اخلماسية  البطولة  انطالق  منذ 

كأس  حصد  عام   16 منذ  الرمضانية  عدن 
البطولة الفرق التالية :

كاس  حصد  عدن   مصايف  فريق   -
البطولة 4 مرات 

كاس   حصد  والتعليم   الرتبية  فريق   -
البطولة 4 مرات

كاس  حصد  الشرطة  احتاد  فريق   -
البطولة 3 مرات

كاس  حصد  النفط  شركة  فريق   -
البطولة 2 مرتني

- فريق شركة مؤسسة السراري2 مرتني
- فريق جامعه عدن مرة واحد فقط 

هذه  مهندس  أبدى  له  تصريح  ويف 
البطولة “امحد احلسين” إرتياحه لنجاح هذه 

إىل  ذلك  وارجع  البطولة، 
توفر كل عوامل النجاح هلا 
األهلي  البنك  إدارة  قبل  من 
بالدكتور  ممثلة  اليمين 
ربان  سنكر  بن  امحد  
خالل  عمل  الذي  البطولة 
كافة  تدليل  على  البطولة 

احتياجات ومستلزمات  الصعاب وتوفري كل 
البطولة من خالل تنسيقه املستمر مع بقية 
العيسائي  شركة  وهما  البطولة  هذه  رعاة 
الوحدة،  إمسنت  وشركة  للمرطبات 

املشرفة  املنظمة  اللجنة  مع  الدائم  وتواصله 
على البطولة. واملوسيقار الكابنت علي موسى 
علي نائب املدير العام مساعد مشرف البطولة 

الذي أعطى إضافة نوعية للجنة املنظمة . 
جلميع  اجلزيل  شكره  احلسين  وقدم 
ومواظبتها  النضباطها  املشاركة  الفرق 
جناح  على  ساعد  ما  وهو  لالئحة  والتزامها 
البطولة، كما شكر جلنة احلكام اليت كانت 

عند مستوى التطلعات واملسؤولية 
العامل  أن   : بالقول  تصرحيه  واختتم 
اجلمهور،  هو  البطولة  هذه  لنجاح  الرئيسي 
متفرداً  طابعًا  للبطولة  أعطى  الذي  الزخم 
يف  والندية  احلماس  وترية  رفع  على  وساعد 
إدارة  شكر  كما  واملنافسات،  املباريات  مجيع 
أمام  امللعب  أبواب  فتحت  اليت  املنصورة  نادي 

هذه البطولة املتميزة. 
املشاركة  الفرق  زيادة  يف  كبري  أملنا 
إىل  تعاىل  اهلل  مبشيئة  القادمة  البطولة  يف 
املؤسسات  طلبات  لزيادة  نظراً  فريقًا  عشرون 
واملرافق اخلاصة  للمشاركة يف البطولة حيث 
كل  تضم  جمموعات  مخسة  على  ستقسم 
اخلاص  شكره  مقدما    . فرق   أربع  جمموعه 
لتغطيتهم   املصريف  األهلي  جمله  عمل  لطاقم 
املتميزة للبطولة منذ تأسيسها وخنص بالشكر 

املشرفة الفنية األخت/ والء وديع ثابت .

كأس  بطولة  جنحت  املقاييس  بكل 
واملؤسسات  للشركات  الرمضانية  عدن 
التوقعات  كل  فاق  جناحًا  اخلماسية  للكرة 
وأبهرت كل املتابعني واجلماهري اليت تابعت 
يومًا  عشرون  انطالقتها،  منذ  البطولة  هذه 
كانت حافلة مبشاهد كروية غري مسبوقة 
لكرة مخاسية تفنن يف أداءها العبون وجنوم 
وشركات  ومرافق  مؤسسات  خمتلف  من 
املنصورة  نادي  ملعب  يف  وخاصة  حكومية 
هذه  طيلة  اكتض  الذي  عدن،   بالعاصمة 
جبماهري  قوية  منافسات  شهدت  اليت  األيام 
امللعب،  وجنبات  مدرجات  بها  تزينت 
عموم  ومدراء   ، رياضية  وجنوم  شخصيات  
شخصيات  إىل  باإلضافة  واملؤسسات،  املرافق 
اجتماعية وقيادات يف السلطة احمللية كانت 
تراقب وتتابع وحتضر عصر كل يوم إىل هذا 

امللعب اجلميل. 
املوافق  اجلمعة  يوم  عصر  اختتمت  وقد 
مبباراة  البطولة  هذه  منافسات  ابريل   22
أما  كبري  بشغف  اجلمهور  يرتقبها  كان 
يستعدون  و  يتهيأون  كانوا  فقد  الالعبون 

هلا للظفر و التتويج ببطولتها، فريق شركة 
اللقاء  هذا  يف  األول  الطرف  كان  السراري 
طرفها  كان  بعدن  النفط  شركة  وفريق 
حضر  الذي  الكبري  اجلمهور  توقع  الثاني، 
استهل  قد  وأنه  خاصة  النفط  فوز  املباراة 
بتسجيل  األول  الشوط  من  األوىل  الدقائق 
هدفني وكان معتمداً على خربات وجنومية 
وعمر  اجلابر  فتحي  و  صاحل  حممد  قيس 
البارك، لكن كان لالعيب السراري كلمتهم 
بدا  العبني  عرب  الطاولة  ليلقبوا  وعادوا 
اكرب  بدنية  بلياقة  يتمتعون  أنهم  واضحًا 
بنتيجة  املباراة  نهاية  يف  الفوز  من  متكنوا  و 
بنسختها  البطولة  هلـذه  أبطـااًل  وتوجوا   3/7

السادسة عشر. 
وقد كانت اللجنة املنظمة ومعها ضيوف 
املباراة  شوطي  بني  كرمت  قد  النهائي 
البطولة  جناح  يف  أسهموا  الذين  اإلعالميني 
والشخصيات  البطولة  أعضاء  من  وعدد 
اللذين كان هلم دوراً كبري يف جناح البطولة  
العلواني  ملعب  وإدارة  املنصورة  نادي  وإدارة 
بالعاصمة  والرياضة  الشباب  مكتب  ومدير 

عدن.
مراسيم  التتويج

هذا وقد بدأت مراسيم التتويج بعد انتهاء 
شركة  فريق  بها  توج  اليت  اخلتامية  املباراة 

البطولة،  كأس  بتسليمهم  وذلك  السراري 
كأس  بعدن  النفط  شركة  فريق  وتسليم 
مراسيم  ذلك  بعد  واستمرت  الوصيف، 
التكريم وقد حتصل العب فريق املوانئ سامر 
سليمان على جائزة أفضل العب يف البطولة، 
ناصر  البحار  عرب  فريق  العب  حتصل  ما  يف 
املزجاجي على جائزة الالعب األكرب سنًا، يف 
حني توج حارس مرمى فريق السراري إيفان 
البطولة،  يف  مرمى  حارس  أفضل  جبائزة 
كما مت تكريم الالعب فتحي اجلابر جبائزة 
فريق  وحتصل  البطولة،  يف  هداف  أفضل 
اللعب  كأس  على  الوحدة  أمسنت  شركة 

النظيف. 
أمحد   الدكتور  النهائية  املباراة  حضر 
البطولة  عام  مشرف  سنكر  بن  عمر  علي 
املدير العام، ونائبه الكابنت علي موسى علي ، 
والدكتور صاحل اجلريري مدير عام شركة 
مستشار  السقاف  ومؤمن  بعدن،  النفط 
مدير  علي  حممد  وعرفات  عدن  حمافظ 
وفرحان  بعدن  والرياضة  الشباب  مكتب  عام 
واالحتادات  األنــدية  عام  مدير  املنتصر 
ابو  حسن  وحممد  والرياضة  الشباب  بوزارة 
عشاق  من  وعدد  الشعلة  نادي  رئيس  عالء 
اللعبة و الشخصيات الرياضية واالجتماعية 

بالعاصمة عدن.

تغطية : شامل النعماني/ وعد أمان
تصوير ابو شامل

اختتام بطولة كأس عدن الرمضانية للشركات واملؤسساتاختتام بطولة كأس عدن الرمضانية للشركات واملؤسسات
 بنسختها  بنسختها 1616 لعام  لعام 20222022

ًً
 والنفط وصيفا والنفط وصيفا

ًً
 بتتويج السراري بطال بتتويج السراري بطال

بنجاح كبري فاق كل التوقعات وحبضور مجاهريي الفت.. بنجاح كبري فاق كل التوقعات وحبضور مجاهريي الفت.. 

ربيع

نزار

فهمي

عماد

األهلي املصريف )أبريل/يونيو 2022(األهلي املصريف )أبريل/يونيو 2022( 2223

تكريم عامل اخلدمات اديب

اكرب العب ناصر الزجاجي العب عرب البحارافضل حارس قدمها احلارس العمالق ابراهيم عبدالرمحن
افضل مدرب بالبطوله فهد الصنصوني

 قدم له اجلائزه املدرب الكبري حممد حسن البعداني
كاس اللعب النظيف كان من نصيب فريق شركه 

امسنت الوحده قدمه مدير عام النفط د صاحل اجلريري
هداف البطوله العب النفط فتحي جابر

 قدم اجلائزه الكابنت حممد حسن ابو عالء
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النظافة  املباراة فريق صندوق  املنظمة بني شوطي  اللجنة  كرمت 
وشركة العيسائي  ضمن مباريات اجملموعة الثانية بدرع الوفاء للبنك 

األهلي اليمين ومبلغ مالي  لكل من :-
- الفقيد وجدي علي عبيد احد أبناء البنك األهلي اليمين الذي كان 

عنصراً فاعاًل ونشيطًا يف البطوالت السابقة.
- أسرة الفقيد الصحفي الرياضي بوكالة سبأ الراحل/ فضل علي 

مخيس.
- الكابنت سعد مخيس احملاضر التحكيمي .

 - مدرب صندوق النظافة الفقيد يقظان ثابت  .
- الفقيد/ عبدالرب حسني العب سابق يف فريق النفط.

الـ 16وقد كتب هلا جناحا منقطع النظري 
بكل املقاييس وبشهادة املتابعني. هذا النجاح 

وشعلتها  بتوهجها  اللجنة  ونشاط  جهود  نتيجة 
لكفاءتها  نظرا  االجناز  هذا  حتقيق  من  متكنت 
األثر  بطوله  لكل  لتقييمها  كان  وقد   .. وخرباتها 
االجيابي وبصماتها امللموسة لتسجل مع كل نسخه 
بطوليه أكثر تنظيما وتطورا من بطوله اىل بطوله 
. وبهذه املناسبة نشكر اللجنة الرائعة على جهودها اجلبارة مع متنياتنا 

ان حتظى مستقبال مبزيد من التألق والتنظيم الرائع هلذه البطولة . 
 املهندس / حممد حيدان- رئيس احتاد الكرة فرع عدن سابقًا

البنك  ويرعاها  يقيمها  اليت  والشركات  املؤسسات  بطولة  تعترب 
املبارك   رمضان  شهر  يف  سنويا  اليمين  األهلي 
البطوالت  أقدم  من  عام  عشرون  من  أكثر  منذ 
بسبب  إال  تتوقف  ومل  بانتظام  تقام  اليت  الرمضانية 
البطولة تعترب حدث  أو ظروف قاهرة وهذه  احلرب 
و  املؤسسات  هذه  موظفي  جتمع  سنوية  ومناسبة 
بني  ورياضية  اجتماعيه  أجواء  وختلق  الشركات 

مجيع موظفيها يف عدن .
 وقد كان لي الشرف بالتواجد يف هذه البطولة منذ انطالقتها أما 
كإداري مع فريق مصايف عدن أو كرئيس لفرع احتاد الكرة بعدن.. 
كل الشكر للقائمني على هذه البطولة وعلى رأسهم د.امحد بن سنكر 
والكابنت علي موسى والدينمو امحد احلسين والرائع ربيع وباقي أعضاء 

جلنة البطولة  وأمتنى لكم التوفيق على الدوام.
 األخ/ حممد ذيبان- عضو جلنة مسابقات احتاد كرة عدن

كانت البطولة ناجحة بكل املقاييس وهذا ليس 
أصبحت  حيث   ، اليمين   األهلي  البنك  على  جبديد 
وحدث  بعدن  الرياضيني  كل  حديث  البطولة  هذا 
ينتظره الرياضيني بشغف خالل شهر رمضان  نبارك 
هلم هذا النجاح ونتوجه بشكر خاص للدكتور امحد 
بن سنكر مدير عام البنك األهلي اليمين ومشرف عام 
البطولة ونائبه األخ علي موسى علي  ومدير البطولة 

امحد احلسين .

األخريين على إقرتان االحتفال بشهر رمضان الكريم 
وسط مظاهر من البهجة والسعادة خبوض منافسات 
بطولة كأس عدن للمؤسسات والشركات بالصاالت  
اليت ينظمها بكل اقتدار وشفافية البنك األهلي اليمين 

واليت حتمل طابع املنافسة الشريفة.
 نشكر القائمني على البطولة الرائعة  واليت صارت 
بسبب  املاضيني  للعامني  وافتقدناها  رمضانية  أيقونة 
مبارك  والتطور،وشهر  االستمرار  للبطولة   ...نتمنى  كورونا  جائحة 

وكل عام واجلميع خبري وسالم .
الكابنت عمر البارك

على  تقام  اليت  اخلماسي  للكرة  الرمضانية  عدن  كاس  بطولة 
فرضت  عدن  مبحافظة  باملنصورة  العلواني  ملعب 
نفسها يف عدن خالل شهر رمضان املبارك وأصبحت 
حيرص  اليت  املهمة  الرمضانية  البطوالت  ضمن 
واملرافق  املؤسسات  من  فيها  للمشاركة  اجلميع 
البنك  اخلاصة والعامة، مضيفا يف حديثه بان جناح 
األهلي اليمين باستمرار هذه البطولة للعام الـ16 مل 
ومنظمة  مشرفة  جلنة  بوجود  ولكن  فراغ  من  يأتي 

بن  امحد  الدكتور/  رأسهم  وعلى  املسئولية  بتحمل  كفاءتهم  اثبتوا 
وربيع  احلسين  حسني  امحد  واألستاذ/  موسى  علي  والكابنت/  سنكر 

عبداحلكيم وعدد من اجلنود اجملهولني .
كما أشاد البارك خبطوة اللجنة املنظمة للبطولة يف تكريم الذين 
السابقة  البطوالت  جناح  يف  ساهموا  الذين  الرياضيني  من  فقدناهم 
كدليل من اللجنة على التقدير لكل من ساهم يف جناح البطولة وهي 
خطوة كبرية حتسب للجنة املنظمة ولقيادة البنك األهلي وكل من 

يساهم فيها .
للكرة  عدن  بطولة  وجناح  االستمرارية  اجلميع  من  متمنيا 
التوفيق  كل  للبطولة  املنظمة  واللجنة  البنك  ولقيادة  اخلماسية 

والنجاح ألف مربوك لبطل النسخة الـ16 .
نواز يوسف ) رياضي وإعالمي مساهم (

واملؤسسات  للشركات  عدن  كأس  بطولة  بان  قلت  لو  أبالغ  ال 
واملرافق التجارية واليت ينظمها البنك األهلي اليمين وبلغت بنسختها 

أ.د اخلضر ناصر لصور- رئيس جامعة عدن
عرب األستاذ الدكتور اخلضر ناصر لصور رئيس 
واملتابعة لفريق  جامعة عدن، عن سعادته باحلضور 
كرة القدم اخلماسية الذي ميثل اجلامعة يف بطولة 
كأس عدن للمؤسسات والشركات اليت تقام بدعم 

ورعاية البنك األهلي اليمين.
تصريح  يف  لصور  اخلضر  الدكتور  وقال 
صحفي، اليوم ، إن البطولة تعد مهرجان وكرنفال 
املؤسسات  هذه  إحدى  باعتبارها  واجلامعة  املؤسسات،  لفرق  سنوي 

حترص على املشاركة يف هذه البطولة الرمضانية بفاعلية.
املتميزة  املساهمة  ، مشريا إىل  البطولة  التنافسي يف  بالزخم  وأشاد 
للبنك األهلي اليمين يف تنظيم  ورعاية هذه البطولة.. . ونوه باجلهود 
الكبرية اليت تبذهلا اللجنة املنظمة ، وفريق العمل امليداني الذي يتابع 

كل صغرية وكبرية إلجناح البطولة.
ومتنى رئيس جامعة عدن التوفيق للمنظمني ، والفرق املشاركة 

يف نسخة هذا العام الــ )16( ، وفريق جامعة عدن بشكل خاص.
أ.د / صاحل عمرو اجلريري -  مدير عام شركة النفط

أشاد الدكتور صاحل احلريري مدير عام شركة 
الرمضانية  عدن  كأس  ببطولة  بعدن  النفط 
تقام  اليت  اخلماسية  للكرة  واملؤسسات  للشركات 
منافساتها على ملعب العلواني التابع لنادي املنصورة .

وقال الدكتور اجلريري: رأيت مستوى التنظيم 
البطوالت  باقي  عن  ومتفرد  متميز  البطولة  هلذه 
إلقامة  والتحضري  اإلعداد  عملية  إتقان  حيث  من 

جبوانب  احاطتها  جانب  إىل  رائع،  من  وأكثر  الئق  بشكل  مبارياتها 
كثرية تهدف إىل تطويرها

النفط  اليوم وشاهدت مباراة شركة  : حضرت  وأضاف اجلريري 
التعليم الفين ورأيت النشاط واحليوية لدى العمال واملوظفني لدى  و 
بني  فيما  العالقة  يعزز  بالطبع  وهذا  البطولة،  يف  املشاركة  املؤسسات 

زمالء العمل. 
واختتم اجلريري حديثه :  ال أخفيكم أنين معجب بكل ما يف هذه 
الفضيل،  رمضان  شهر  يف  مجيله  أجواء  خلقت  بالطبع  اليت  البطولة 
وعززت كفاءة األداء وتطويره لدى املوظفني داخل مالعب عدن، واشكر 
كل من عمل على توفري كافة املناخات املالئمة للبطولة ووضع كل 
أمحد  الدكتور  رأسهم  وعلى  لنجاحها  تنظيمية  أعمال  من  يلزم  ما 

سنكر املدير العام للبنك األهلي اليمين. 
كابنت نورالدين عبدالغين. - رئيس احتاد الشرطة الرياضي

إنها بطوله ننتظرها كل سنه ألنها تعطينا روح 
منظمه  بطوله  وهي  السن..  لكبار  اجلميل  الزمن 

مبعنى البطولة..
حمتكني  وكانوا  رياضيني  عليها  القائمني  الن 

ورياضيني..
هذا  على  البطولة  هلذي  املنظمة  اللجنة  نشكر 

التنظيم الرائع. 

حممد حنتوش - مدير عام الشئون املالية يف وزاره األوقاف
انه  حيث  بشغف  عام  كل  ننتظرها  رائعة  بطوله 
مبشاهده  يستمتع  مبارياتها  إحدى  حيضر  من  كل 
العدنية وتزداد رغبته  الزمن اجلميل للرياضة  جنوم 
املباريات حتى أن البعض يذهب إىل  يف مشاهده باقي 
القادم  العام  يف  باملشاركة  ويطالبه  مرفقه  مدير 
القادم   العام  املالية  وزاره  ملشاركه   أسعى  سوف  وأنا 
الكثري  لنا  تضيف  سوف  الكبرية  البطولة  هذه  كون 

كاملوظفني يف الوزارة وسوف تعمل على حتسني مستوى األداء الوظيفي 
لكل من يشارك من املوظفني يف وزاره املالية .

نشكر كل القائمني عليها واخص بالذكر راعي البطولة ومؤسسها 
امحد  األستاذ  وكذلك  األهلي  البنك  عام  مدير  سنكر  امحد  األستاذ 
البطولة  حتديث  على  يعمل  والذي  البطولة  مدير  احلسين  حسني 

وبرجمتها كل عام بنسخه أروع من سابقتها.
بدر علي حسن - أمني عام نادي املنصورة سابقآ 

 مدرب فريق امسنت الوحدة
عليها  القائمني  اهتمام  على  وتدل  مميزة  بطولة 
أربكت  جديدة  فرق  دخول  البطولة  هذه  يف  واملميز 
وتطور  منافسه  وتزداد  للبطولة  املرشحة  الفرق 

املستوى الفين للبطولة بشكل عام .
قيس حممد صاحل -العب شركة النفط اليمنية عدن 

مدرب منتخب الناشئني اليمين
بطولة كأس عدن للشركات واملؤسسات أصبحت 
الشركات  مستوى  على  ومتميزة  رائدة  بطولة 
مستوى  على  تكون  بأن  ونطمح  عدن  يف  واملؤسسات 
استقرار  خالل  من  سيتحقق  وهذا  عام  بشكل  الوطن 
البنك  دور  يأتي من  خالل  البطوالت  الوطن.. وجناح 
باإلبداع  يتميز  والذي  للبطولة  املنظم  اليمين  األهلي 
اللجنة  رئيس  وبقيادة  طويلة  ولسنني  جناحها  يف 

أ / أمحد  الدكتور أمحد بن سنكر واللجنة املنظمة بالدينمو احملرك  
احلسين ومجيع أعضاء اللجنة يف إجناح البطولة وتهيئة األجواء املناسبة 
البطولة  تكون  أن  وأمتنى  املتميزة  املشاركة  يف  واملؤسسات  للشركات 
يف السنوات القادم على مستوى الوطن ككل حتى تنتقل على املستوى 

اخلليجي والعربي.
د.وائل أمحد لكو- عضو هيئة التدريس - جامعه عدن

من  واحده  والشركات  املؤسسات  بطولة  تعد 
النشاط  بإعادة  اهتمت  اليت  الرياضية  البطوالت  أهم 
تقدميهم  وإعادة  القدامى  الرياضيني  لفئة  الرياضي 
الرياضي بطابع خمتلف من خالل حتديد  للجمهور 
شكل البطولة املتناسب مع إمكانياتهم البدنية والعمل 
مما  بالرياضة  )الوظيفي(  املهين  النشاط  ربط  على 
املرافق  يف  املوظفني  بني  العالقة  متانة  من  يزيد 

اإلدارية ويزيل الفوارق الناشئة بني كبار املسئولني وباقي املوظفني .
احلكومية  واهليئات  املؤسسات  تلك  دعم  خالل  من  ذلك  ويتمثل 
بالكادر الرياضي ورفده باحلوافز واملستلزمات الرياضية اليت تعزز من 

ظهوره الرياضي بالشكل الالئق .
رأسهم  وعلى  البطولة  بإعداد  املكلفة  للجنة  واحرتام  تقدير  حتية 
األستاذ أمحد احلسين واألخوة املنظمني للبطولة اليت تقام برعاية البنك 

األهلي اليمين.
د مهدي ديان- العب فريق جامعة عدن

عضو هيئة التدريس - جامعه عدن
العقدين  يف  عدن  والسالم  اجلمال  مدينة  مرافق  موظفو  إعتاد 

شهادات من ذهب  عن بطولة  كأس عدن  الرمضانية 
يدونها جنوم الكرة املستديرة وعشاق البطولة 

البطولة  هامش  وعلى  املصريف  األهلي  جمله  عودتكم  كما 
وأعالم   جنوم  من  بعضًا  انطباعات  لنقل  اللقاءات  بعض  جتري  أن 
سري  طوال  بقوة  واحلاضرة  املتابعة  والعدنية  اليمنية  الرياضية 
البطولة يف كل عام  منذ انطالقها من 16 عام مضت  .. هاحنن هذا 
خالل  لعام2022م  الــ16  النسخة  عن  انطباعاتهم  لكم   ننقل  العام 

السطور أدناه:

متابعات/»األهلي املصريف«

البنك األهلي يكرم أسر املتوفني ممن كان 
هلم أساهمات خالل البطوالت السابقة 
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تنويه :
املالحظة  هذه  إليراد  مضطرون  أننا  إىل  نشري  أن  علينا  يعز 
جمدداً نظراً ملا عانيناه من عتب ولوم يف هذا املوضوع والذي دفعنا 
إىل تكرار ما نشرناه يف إعداد سابقه ) بأننا يف األهلي املصريف لن 
نقوم بنشر أية تعزية أو تهنئه بأية مناسبة كانت ما مل تردنا من 
الشخص املعين بذلك كتابيًا مبا يفيد برغبته يف نشرها على أن 
ترسل إىل مقر هيئة التحرير شخصيا أو عرب الفاكس  )256237( 

أو عرب الربيد اإلكرتوني اخلاص باجمللة
ahli/masrafi@nbyemen.com 
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أفقيا:

1- دواء مستخلص من أدوية أخرى .
2- شبكة تواصل عاملية )م( - مراحل أو حاالت ) مبعثرة( .

3- للمناداة - حرف اجنليزي - مرفوع قوى العدد )م( .
4- ضياء - حقل )م( .

5- حزن .
6- اعرتف - مرض أو جنون الكالب .

7- شارد الذهن .
8- ضجر )م( - أفك مسألة حسابية .

9- للسؤال عن املكان - لعاب - حرف اجنليزي )م( .
10- مصاحل - ما يكتب يف الصحف )م( .

رأسيًا :
1- للسؤال عن الزمان - من مراتب الدين .

2-  مرض ظهور االسنان - تقال بعد قراءة الفاحتة .
3- يتحلى به كبار السن - اسم موصول.

4- يقوم باحلراسة )مبعثرة( - على حق )م( .
5- شر - حيوان أليف - إله الشمس عند املصريني.

6- فناء حول عمارة )م( - فكر .
7- عصفور - بستان .

8- مهنة إنسانية )م( - ما تذرفه العني .
9- نعم باألجنبية )م( - للتعريف - راهب ديين )م( .

10- صف منظم - تاق أو نشد .

إعداد: أبو سامر

للتواصل معنا 
يسر أسرة جملة األهلي املصريف أن تعلن  للقراء الكرام أنه ميكنهم 
مراسلتنا عرب عنوان الربيد اإلكرتوني اخلاص باجمللة العنوان التالي:  

ahli.masrafi@nbyemen.com
أو عرب أرقام التلفون  : 257454-02/ الفاكس : 256237

على أن توجه مجيع املراسالت باسم رئيس التحرير

حل العدد »56«
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باتت بيئة العمل السامة حديث الساعة يف عامل األعمال وذلك الن 
هلا نتائج كارثية تضعف أداء املوظفني السيما املوهوبني منهم وتسبب 
هلم باعتالل يف الصحة وينتهي املطاف بالشركة أو منظمة العمل إىل 
خسارة أهم مواهبها ما يعين خسارة مادية كبريه هلا وهذا ما أعطى 
قصه  منا  كل  لدى  أن  والبد   ، اليوم  األعمال  عامل  يف  أهمية  املوضوع 
حييكها عن مدير سيء أو زميل مؤذ أو مكان غري مناسب  للرتكيز يف 

العمل أو اإلنتاج .
العمل  بيئة  مصطلح  عن  املوظف  عزيزي  مسعت  وان  سبق  فهل 

السامة toxic workplace  ؟
على  سلبًا  تؤثر  بيئة  هي  فباختصار    “ ال   “ اإلجابة  كانت  إذا 
املوظف فهي متثل منوذج  وأداء  الشركة  ونفسية  أو  املنظمة  حيوية 
عمل يوجد  فيه عادة منط مستمر و متكرار من اإلساءة أو املضايقة أو 
التمييز والذي جتاهله أو السماح له بالوجود أو الدعم من قبل بعض 
املدراء وال يتم اختاذ خطوات كافية أو مناسبة لتصحيح هذا الوضع ، 
حيث ميكن أن تؤدي  بيئة العمل السام أو السلبية يف نهاية املطاف إىل 
اإلجهاد واإلرهاق واالضطرابات يف حياة املوظف العملية وقد تصل إىل 

حياته الشخصية 
فكيف بإمكانك عزيز املوظف معرفة إذا ما كانت البيئة اليت تعمل 

فيها سامة أم صحية ؟
فاغلب  عملك  بيئة  يف  وجدتها  ما  إذا  عوامل  أو  مؤشرات   6 هناك 

الظن أنها بيئة عمل سامة :-
1 - بيئة عمل يغلب عليها الغموض بسبب ضعف التواصل املؤسسي 
حبيث  يوم  كل  عملي  بشكل  وتطبيقها  والرؤية  األهداف  توضيح  يف 
بدون  املوظفني  مجيع  ميارسها  اليت  وعقيدتها  املنظمة  روح  تصبح 
استثناء. كذلك الغموض بسبب ضعف التواصل على مستوى اإلدارة 
منها على سبيل املثال : العمل على مشروع غري واضح املعامل أو أعطاء 
العمل  أوقات  تواصل مستمر خارج  أو  لكل موظف  توجيهات خمتلفة 

الرمسية. 
2 - بيئة عمل تكثر فيها النميمة والتحزبات واالقصاءات إذا مل تكن 

من “الشلة” فأنت منبوذ ومهامك هلا أولوية متدنية يف اإلجناز.
قيادة أو إدارة غري جيده أو ذات كفاءة مجيعنا نعرف املقولة  	- 3
 You don’t leave a(أمنا يرتك مديره )املوظف ال يرتك وظيفته 
job,  you leave a bad boss(. )( أحيانا املدير السيئ يتسبب يف 

إنتاج مدير سيء أخر حتت إدارته الن األمر له تأثري تنازلي .
سرعة وترية االستقاالت ترك العمل هو قرار صعب اختاذه،  	- 4
فعندما تالحظ أن العديد من املوظفني يتخذون هذا القرار ، فقد يكون 

هذا مؤشر على انك تعمل يف بيئة سامة طاردة.
تطور  بأنها  إجيابي  مؤشر  انه  على  األمر  هذا  الشركة  تربر  قد   
الشركات  عليه  فتتهافت  عالي  مستوى  إىل  يصل  أن  إىل  املوظف 
بالعروض الوظيفية، بينما املنطق والواقع يقوالن العكس حيث لو أن 
بيئة العمل صحية فلن يلتفت املوظف الذكي ملثل هذه العروض حتى 

لو كانت مغرية. 

Work-Life Bal-( 5 - بيئة عمل ال يوجد يف قاموسها عبارة
ance( أو مبا ُيعرف التوازن بني احلياة العملية والشخصية حبيث ال 
تتعارض األولويات بينهما، بيئة العمل اليت يغلب عليها العمل لساعات 
طويلة حتى بعد انتهاء ساعات العمل الرمسية وتصبح طابع عام حبيث 
إذا احد املوظفني غادر قبل الوقت ينظروا إليه وكأنه مقصر وغري جاد 
املدراء  إذا كان  السامة واملصيبة  العمل  بيئة  يف عمله هي احد مسات 

يشجعوا هذا النوع من املمارسات الغري صحية.
أهداف  أو  أداء  مؤشرات  بوضع  كاآلالت  املوظفني  معاملة   -  6
حيرق  املوظف  جيعل  مما  التحقيق  مستحيلة  شبه  أو  األمد  طويلة 
وضع  معناه  ليس  وهذا  الذاتي.  التطوير  أو  للراحة  وقت  بدون  نفسه 
أهداف سهلة أو بدون حتديات فعندها لن يتطور املوظف ولن تتطور 

شركته.
بيئة سامة قد تسأل هنا ما  إذا وجدت نفسك يف  املوظف   عزيزي 

هو احلل ؟
واستبداهلا  العمل  بيئة  تسمم  اليت  املكونات  إزالة  هو  اجلواب   
بيد  ليس  حل  وهذا  قبوال  أكثر  مكاًنا  العمل  جتعل  صحية  خبيارات 
للمنظمة  العليا  اإلدارة  يتم اختاذه على مستوى  لكن  املوظف لألسف 
فاحللول   . اإلصالح  نية  توفرت  ما  إذا  لإلصالح  طويل  وقت  وتأخذ 
اخلارجي  املظهر  حتسني  على  تعمل  ألنها  هنا  تنفع  ال  األمد  قصرية 
فقط ولكن ال تعاجل أساس املشكلة اليت لن تلبث وان تظهر مره أخرى. 
أدائك وترمي  املقال لتربر سوء  مالحظة جانبية: ال تستخدم هذا 

اللوم على بيئة العمل .. كن صادق مع نفسك.

)Harvard Business Review( : املصدر

احذر بيئة العمل السامة
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