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عّمان »األهلي املصريف« متابعات:
عــقد يف العاصمة األردنية عّمان ورشة 
االقتصاد  مرونة  دعم  مشروع  حول  عمل  
اليمين نظمتها منظمة التعاون االقتصادي 
االحتاد  من  واملمول   OECD والتنمية 
يــوليو   5-4 يومني  استمرت  األوروبي 
املستوى  رفيع  وفـــد  فيها  شارك  2022م  
من البنك املركزي اليمين برئاسة األستاذ 
نائب  باناجه  عمر  حممد  الدكتور/ 
حمافظ البنك املركزي اليمين  وحبضور 
ممثاًل  اليمين  األهلي  البنك  ومشاركة  
نائب  الشبحي   سعيد  حمسن   / باألستاذ 

املدير العام لشؤون الدوائر املصرفية.

تعزيز  إىل   العمل   ورشه  وتهدف 
باإلضافة  اليمن   يف  االقتصادية  املرونة 
 – املستهلك  محاية   – املالي  الشمول  إىل 
اإلملام باألمور املالية  ،وتقيم مشاورات مع 
أصحاب املصلحة املعنية ووضع تصور عن 

الوضع املالي يف اليمن .
البنك  حمافظ  نائب  حتدث  حيث  
باناجه  عمر  حممد  د.  اليمين  املركزي 
خالل ورشه العمل عن املعوقات اليت تواجه  
التعامل  يتم  وكيف  املصريف   القطاع 
مساعدة  إىل  األوروبي  االحتاد  دعيًا  معها  
فتح  إعادة  طريق  عن  اليمنية  املصارف 
مع  اليمنية  للبنوك  املصرفية  املعامالت 

مصارف االحتاد االروبي .
اليمين  املركزي  البنك  عن  شارك 
وكيل  راجح  عبدالكريم  منصور  األستاذ 
قطاع الرقابة على البنوك وضي صاحل ناشر 
العمري مدير عام اإلدارة العامة للقروض 
البنوك  وعن   . اخلارجية  واملساعدات 
صاحل  رفيق  األستاذ  اليمنية  التجارية 
التنفيذي  الرئيس  نائب  القباطي  حممد 
كاك  الزراعي  و  التعاوني  التسليف  لبنك 
بنك  ، فريد حممد مأمون من بنك القطييب 
الرفاعي  عطا  حممود   ، األصغر  للتمويل 
من  عبدالوهاب  وفكري  التضامن  بنك  من 

بنك عدن للتمويل األصغر .

نائب املدير العام لشؤون الدوائر املصرفية يشارك بورشه عمل حول مشروع دعم 
مرونة االقتصاد اليمين عرب منظمه التعاون االقتصادي والتنمية OECD باألردن

إدخال  من  الثالثة  السنة  انتهاء  من  نقرتب  هاحنن 
خبدماته    )Banks( لنظام  احلي  اإلطالق  وتدشني 
املختلفة يف معظم فروع البنك يف احملافظات الرئيسية 
واليت توجت خبدميت »االنرتنت البنكي واملوبايل البنكي«  
الرقمي يف مجيع خدمات  التحول  وصواًل إىل مواكبة 
واسع  وإقليمي  دولي  حبضور  يبشر   بات  والذي  البنك 
ممثاًل  األهلي  البنك  ومشاركة  دعوة  عليه  أكدت 
مؤمتر  فعالية  يف  سنكر  بن  علي  امحد  د.  العام  مبديره 
العاصمة  فرانكفورت   مدنية  يف  املصرفية  القمة 

أمام  وقفت  واليت  االحتادية  أملانيا  لدولة  االقتصادية 
االقتصاديني  بال  تنشغل  باتت  اليت  القضايا  من  كثري 
يف معظم دول العامل جراء احلرب يف أوكرانيا  وتنافس 
تعامالتها  وتعزيز  مصاحلها  تأمني  على  الكربى  الدول 
مواقعها  وتعزيز  العامل   ومناطق  دول  بنوك  مع 

اإلسرتاتيجية فيها .

سيظل البنك األهلي اليمين
 األفضل مهنيًا وأداًء مصرفيًا

كلمة العدد
بقلم/ علي منصور ماطر

 رئيس التحرير
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حممد  د.  اليمين  األهلي  البنك  إدارة  جملس  رئيس  شارك 
لبنك  العمومية  للجمعية  السنوي  االجتماع  يف  حلبوب  حسني 
انعقاده يف مقره  والذي مت      Alubaf الدولي    العربي  يوباف 
الرئيسي يف البحرين  يوم األحد املوافق 26 يونيو 2022م وكان 
العمومية  اجلمعية  اجتماع  إليها  تطرق  اليت  املواضيع  بني  من 
البنك  نشاط  حول  اإلدارة  جملس  تقرير  من  كل  على  االطالع 
عن السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2021 ، وتقرير مدققي 
ديسمرب   31 يف  املالية  البيانات  عن  ويونغ«  »ارنست  احلسابات 

2021 واملصادقة عليهما.
عن  اإلدارة  جملس  وأعضاء  رئيس  ذمة  إبراء  إىل  باإلضافة   
أعماهلم للسنة املالية املنتهية 31 ديسمرب 2021. ، وكذا االطالع 
، وإلعادة تعيني  واملصادقة على تعيني عضو جملس إدارة جديد 
سنوات   )3( لفرتة  القادمة  للدورة  اإلدارة  جملس  أعضاء  كل 
موافقة  على  احلصول  بعد  2025م  يونيو  إىل   2022 يونيو  من 
تضمنها  اليت  املواضيع  من  .وغريها  املركزي  البحرين  مصرف 

جدول االجتماع .

رئيس جملس إدارة البنك األهلي اليمني 
يشارك يف اجتماع اجلمعيه العموميه احلادي 

واالربعون لبنك يوباف العربي الدويل / البحرين
متابعات /املشرفة الفنية
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التاسع  االثنني  يوم  صباح  يف 
والعشرون من أغسطس 2022م 
خلود  املهندسة   من  كل  قام 
 New معهد  مديرة  سيف  خالد 
 / واألخ   Horizons Aden
املالي  املدير  الودود  عبد  يوسف 
األهلي  البنك  بتكريم  للمعهد 
املدير  باألخوة/  ممثاًل  اليمين 

ونائبه  سنكر   بن  علي  عمر  د.امحد  اليمين  األهلي  للبنك  العام 
وضاح  واألخ/  علي   موسى  علي  األخ/  املساندة  الدوائر  لشئون 
عمالءهم  أهم  كأحد  البشرية  املوارد  دائرة  مدير  الصبيحي 
معهد  بني  املتبادلة  والثقة  التعاون  عالقات  مثمنني  املتميزين 

 New Horizons Aden
والبنك األهلي اليمين فيما خيص 
وموظفي  لكوادر  التدريب  جمال 
ومتثل  اليمين  األهلي  البنك 
التكريم بتسليم شهادات تقديرية 

للمكرمني .
 New معهد  ويعد 
املؤسسات  من   Horizons
تأسست  اليت  العريقة  التدريبية 
املعهد  هذا  وأصبح   ،1982 عام 
واحد من اكرب املعاهد وأفضلها  لتعلم تقنيات الربجمة والتدريب 
بلدان  يف  فرع   30 من  أكثر  وله  قارات   6 من  أكثر  يف  املهين 
2019 م  خمتلفة  وقد حاز على لقب أفضل مزود تعليمي لعام 

.)LPI( من معهد التعلم واألداء

معهد  New Horizons Aden يكرم البنك األهلي اليمني

متابعات /والء وديع ثابت
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رقم  الدوري  اجتماعه  اليمين  األهلي  البنك  إدارة  جملس  عقد 
 / الدكتور  برئاسة  /2022/9م     14 املوافق  األربعاء  يوم  يف   )4(
من   كل  وحبضور  اإلدارة  جملس  رئيس   – حلبوب  حسني  حممد 
مدير  ونائب  العام   املدير  سنكر  بن  عمر  علي  امحد  الدكتور  األخ 
البنك األهلي لشؤون الدوائر املصرفية األستاذ/ حمسن سعيد  عام 
املساندة  الدوائر  لشؤون  األهلي  البنك  عام  مدير  ونائب  الشبحي 
املالية  وزارة  ممثل  من  كل  وعضوية  علي  موسى  علي  األستاذ/ 
األستاذ / علي طه صاحل العبادي وممثلة وزارة التخطيط والتعاون 
الصناعة  وزارة  وممثل  مرشد   سعيد  انتصار  األستاذة/  الدولي 
والتجارة األستاذ / حممد عبادي ثابت هادي ومقررة جملس اإلدارة 

األخت/ أروى صاحل سيف. 
أهمها  كان  املواضيع  من  مجلة  ومناقشة  لدراسة  واملكرسة 
إسرتاتيجية  أسس   ( مبوضوع  اخلاصة  التنفيذية  اإلدارة  مذكرة 
األعوام  خالل  وجماالته  اليمين،  األهلي  بالبنك  اخلاصة  االستثمار 

الثالثة القادمة (.
 ويف هذا اإلطار أوضح رئيس جملس اإلدارة، بان البنك األهلي 
تطوير  مشروع  من  الثانية  املرحلة  استكمال  وشك  على  اليمين 
وقطع  واملصريف.  اإلداري،  اجملال  يف  اليمين  األهلي  البنك  وحتديث 
ورفع  البشرية  املوارد  تأهيل  وإعادة  تأهيل  جمال  يف  كبرياً  شوطًا 
البنك  مباني  معظم  تأهيل  إعادة  من  ومتكن  املعيشي.  مستواها 

وأجهزته ومعداته ووسائل االنتقال لديه. 
إىل  لالنتقال  جاهز  أصبح  قد  اليمين  األهلي  البنك  بان  مضيفًا 
املتمثلة يف حتديث وتطوير جماالت استثمارات   ) الثالثة  املرحلة   (

البنك لتتوسع إىل اجملاالت التالية :- 
1-  تأسيس شركات املساهمة العامة.  

2- الشراكة مع القطاع اخلاص يف تأسيس الشركات املختلفة. 
3-  تنظيم االكتتاب العام يف جمال تأسيس الشركات. 

4- االستثمار يف أسواق األموال اخلارجية.
نشاط  ترشيد  خالل  من   ) املالي  الشمول   ( نطاق  توسيع   -5

الصرافة، وربطها بالنظام املصريف.
6-األخذ بيد البنوك اجلديدة، ومساعدتها يف االندماج يف النظام 

املصريف احمللي، وتسهيل ارتباطها بالنظام البنكي العاملي.  
اقر  اإلدارة.  جملس  أعضاء  قبل  من  مستفيض  نقاش  وبعد   

جملس اإلدارة القرارات التالية :- 
ونوعية  كميه  أسس  بوضع  التنفيذية  اإلدارة  تكليف  أواًل: 
الثالث  السنوات  خالل  االستثمار،  إلسرتاتيجية  بدقه,  حمدده 
القادمة. وتقدميها إىل جملس اإلدارة، لإلقرار النهائي يف اجتماعه 

لشهر نوفمرب 2022م.
خالل  البنك  استثمارات  ترتكز  بان  اإلدارة،  جملس  اقر   : ثانًيا 

األعوام الثالثة القادمة يف اجملاالت التالية :- 
1-	 االستمرار يف االستثمار يف شراء أذون اخلزانة، وشهادات 
مما  االستثمارية،  االدوات  من  احلكومية,وغريها  والسندات  اإليداع، 

يعرضها البنك املركزي اليمين عدن. 
الناشئة،  احمللية  البنوك  يف  األسهم  شراء  يف  االستثمار   -2
من   .%10 عن  تقل  ال  بنسبة  معها،  شراكة  حصص  يف  والدخول 

رأمساهلا.
وعلى  اجملاورة  الدول  أسواق  يف  األسهم  شراء  يف  االستثمار   -3
السعودية،  العربية  للمملكة  املالية  األسواق  يف  اخلصوص  وجه 

واإلمارات العربية املتحدة، وبقية دول اخلليج العربي.
احمللية  االتصاالت  شركات  يف  األسهم  شراء  يف  4-االستثمار 
اخلاصة او العامة. والدخول يف حصص شراكة فيها بنسبه ميكن 

أن تصل إىل 10% من رأس ماهلا .
التسهيالت  ومبنح  باإلقراض  االستثمار  يف  االستمرار   -5
االئتمانية  االئتمانية، لشركات االتصاالت احمللية. وفقا للسياسة 

املتشددة للبنك . 
6- تنظيم االكتتاب العام يف أسهم الشركات احمللية الناشئة، 

ذات اجلدوى االقتصادية، واملقامة على أسس سليمة وشفافة ..
7- استثمار األراضي اململوكة للبنك، من خالل الشراكة مع 
خالل  من  وشفافة،  سليمة،  ألسس  وفقا  العام،  أو  اخلاص  القطاع 

تأسيس الشركات املقفلة، أو شركات املساهمة العامة . 
مصايف  شركة  تأهيل  إعادة  يف  االستثمار  إمكانية  دراسة   -8
عدن. بشرط أن يتم تصحيح وضعها اإلداري، وإعادة هندستها، وفقا 

ألسس اقتصادية حديثه وسليمة وشفافة .
منح  عند  احلذرة،  املعايري  سياسة  تطبيق  يف  االستمرار   -9
اخلاصة،  أو  العامة  للشركات  والقروض،  االئتمانية  التسهيالت 
املالئمة  للبنك،  املتشددة  االئتمانية  السياسات  وأسس  يتوافق  مبا 

لظروف احلرب، وعدم االستقرار األمين.
املتعثرة،  واملؤسسات  املرافق  ملوظفي  القروض  منح  إيقاف   -10

وتلك اليت توقفت عن دفع أقساط القروض اليت على موظفيها. 
الشمسية  الطاقة  أنظمة  شراء  قروض  منح  يف  االستمرار    -11
عمالء  من  اخلاص  القطاع  عرب  حضرموت،  حمافظة  يف  للمزارعني 

البنك املوثوق بهم. وتوسيع النشاط ليشمل بقية حمافظات اجلنوب. 
12- االستمرار يف منح القروض والتسهيالت للمرافق العامة   
املوانئ  وهيئات  اجلوي،  والنقل  والغاز,  النفط  جمال  يف   ، الناجحة 
املالئمة  واحلذرة  املتشددة  االئتمانية  للسياسة  وفقا  والطريان. 

لظروف احلرب وعدم االستقرار األمين.
ثالًثا: اقر جملس اإلدارة، تشكيل جلنة عليا لالستثمار مكونه من 

جملس إدارة البنك األهلي اليمين يعقد اجتماعه  الدوري رقم )4( لعام 2022

رئيس جملس إدارة البنك األهلي يعلن عن أسس 
اسرتاتيجية االستثمار لألعوام الثالثة القادمة

تغطية /والء وديع ثابت
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التالي:-- 
1- رئيس جملس اإلدارة

2- نائب رئيس جملس اإلدارة
3- املدير العام 

4- نائب املدير العام لشؤون الدوائر املصرفية. 
5- نائب املدير العام لشؤون الدوائر املساندة

وتأسيس  االستشارية  الشركة  ممثل  يكون    -6  
الشركات، عضوا استشاريا يف هذه اللجنة.

7-  ختتار اللجنة مقررا هلا من خارج أعضائها.
شركة  مع  التعاقد  اإلدارة،  جملس  يقر  رابعا:   
استشارية )عربيه أو أجنبية ( لالستشارات االستثمارية، 

وتأسيس الشركات.

جملس اإلدارة يقر االستثمار يف شراء األسهم يف أسواق الدول اجملاورة وعلى وجه اخلصوص يف 
األسواق املالية للمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة وبقية دول اخلليج العربي

وزارة  اخلدمة املدنية والتأمينات توقع مع البنك األهلي اليمني اتفاقية لصرف مرتبات النازحني

عدن »األهلي املصريف« متابعات:
وقعت وزارة  اخلدمة  املدنية  والتأمينات  
2022م   22 سبتمرب  املوافق   صباح اخلميس 
والتأمينات     املدنية  اخلدمة  وزارة  ديوان   يف 
لصرف   اليمين  األهلي   البنك   مع   اتفاقية 
مرتبات النازحني.   والبالغ  عددهم   27 إلف 
نازح   حبضور كاًل من معالي وزير اخلدمة 
املدنية والتأمينات د. عبدالناصر امحد الوالي 
اليمين  األهلي  البنك  إدارة  جملس  رئيس  و 
حمسن   / واألستاذ  حلبوب  حسني  حممد  د. 
سعيد الشبحي نائب املدير العام للبنك األهلي 
األستاذ  املصرفية،  الدوائر  لشؤون  اليمين 
القانونية  الشؤون  عام  مدير  باجازف  مجال 
طارق  واألستاذ  املدنية  اخلدمة  وزارة  بديون 
والصرف   القيد  إدارة  مدير  حممد  اهلل  عبد 

بديون وزارة اخلدمة املدنية .
ونصت   االتفاقية  أن يلتزم  البنك األهلي 
اليمين  بتسليم  املرتبات وفق للشروط  احملدد 
والتأمينات  املدنية   اخلدمة   وزارة   قبل  من 

ومنها :--
البنك  األهلي  اليمين  بصرف    أن يلتزم 
مرتبات  كل مستفيد  يداً بيد مبوجب  أصل 
وثيقة إثبات  شخصية  وسند استالم  باملبلغ. 

توكيالت   أي  قبول  باتا  منعًا  مينع   --
مذكرة  مبوجب   إال    املستفيد  عن  صادرة 
املدنية  اخلدمة  وزارة  عن)  صادرة  رمسية 

والتامنيات(    تقضي  بتسليم الوكيل املبلغ.
 -- تسلم املذكرة) للبنك األهلي اليمين( 

عرب مندوب  من وزارة اخلدمه املدنية فقط.
-- أن يقوم  البنك االهلي اليمين بالتعميم  
التابعة  نقاط  اخلدمة   بالزام  على موظفيه 
له  بعدم تسليم الرواتب  إال للمستفيد  نفسه  
البطاقة  أصل    ( هويته  من  التأكيد   بعد 
أصل  /أو  ورقمها  االلكرتونية   الشخصية  
البطاقة العائلية   أو أصل جواز السفر  على 
مع  ومقارنتها   املفعول   سارية  تكون   أن 
وفقًا  إلجراءات   النظام  املدرجة  يف  البيانات  
استالم  الراتب املعتمدة من قبل  البنك األهلي 
اليمين  وحبسب طلب  وزارة اخلدمة املدنية 

والتأمينات .
اليمين(  األهلي  البنك   ( يلتزم  كما    --
بتحويل  وصرف املرتبات   وفقًا  لآللية  املتفق 
عليها ، وتعد  مجيع اخلدمات املصرفية لدي  
وزارة  تصرف  حتت  اليمين  األهلي   البنك 
طلبها  ومبكانها  والتأمينات  املدنية   اخلدمة 
وختدم  املناسب  لآللية  وفقًا   أراد   ما   متى 

برناجمه  املالي .
صرف  اعتماد   االتفاقية   نصت   كما 
الرواتب  للغائبني  بعذر  وهلم  وكالء باستالم  
من  معمد  رمسي  توكيل  مبوجب  الراتب 
ومعتمدة   عليها  ومشهود  املختصة   احملكمة  
على  والتأمينات  املدنية  اخلدمة  وزارة  من 
البنك   مبوافاة  التأمينات   وزارة  تقوم  أن 
مبذكرة رمسية  عرب مندوبه  بكشف يشمل  
اسم الوكيل واملوكل  ويشمل مجيع احلاالت  
وخمتوم  خبتمه على أن   يقوم البنك  بإخطار 
الوزارة  بنسخة من الكشف نهاية كل شهر .

أحكام    لكافة  االتفاقية   هذا  وختضع   
واألنظمة   وقرارات   ولوائح   وقوانني 
غسيل  مكافحة  قوانني   فيها  مبا  احلكومية  
والتعليمات   اإلرهاب   ومتويل   األموال  
الصادرة  من البنك املركزي  اليمين ووزارة 
اخلدمة  وزارة  من  كاُل  ويلتزم    ، املالية 
املدنية والتأمينات والبنك األهلي اليمين بعدم  
اإلخالل بهذا االتفاقية  أو احد بنودها  وعدم 
خمالفتها ويعمل  بها نصًا وروحا خالل فرتة 
سريانها واملمتدة للعامني  قابلة للتجديد  ويف 
حالة اإلخالل  من أي طرف  يتحمل كافة 

املسؤولية  الشرعية والقانونية .
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لقاء مثمر بني البنكني املركزي اليمين واملركزي األردني 
يف عّمان مبشاركة البنك األهلي اليمين

لقاء   عّمان  األردنية  العاصمة  يف  عقد 
مجع وفد البنك املركزي اليمين الذي زار 
املاضي  يوليو  شهر  مطلع  عّمان  العاصمة 
حممد  الدكتور  األستاذ  برئاسة  2022م 
عمر باناجه نائب حمافظ البنك املركزي 
حمسن   / األستاذ  ومبشاركة  اليمين 
لشؤون  العام  املدير  نائب  الشبحي  سعيد 
الدوائر املصرفية  ممثاًل عن البنك األهلي 
اليمين وفريق من البنك املركزي األردني 
حمافظ  نائب  غنما  زياد  األستاذ  برئاسة 

البنك املركزي األردني..

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 .

وخالل  اللقاء استعرض اجلانبان مجلة 
من القضايا اليت من شانها تعزيز العالقة 
البنوك  ،وبني  املركزيني  البنكني  بني 
اليمنية بأنواعها مع البنوك االردنيه ، حيث 
مجلة  اليمين  املركزي  البنك  وفد  طرح 
والنقاش  البحث  طاولة  على  القضايا  من 

مع اجلانب األردني منها :
للبنوك  األجنيب  النقد  ترحيل    -
الرمسية  القنوات  عرب  املرخصة  اليمنية 

إىل بنوكها املراسلة يف األردن .
بني  فيما  املصرفية  العالقات  تعزيز    -
احمللية  والبنوك  اليمنية  احمللية  البنوك 
األردنية  البنوك  شبكة  وتوسيع   . األردنية 

املراسلة للبنوك اليمنية .
باإلضافة إىل توسيع أفاق التعاون فيما 
بني البنكني املركزيني اليمين واألردني يف 
جوانب الدعم الفين واالستفادة من خربات 
وجتربة البنك املركزي األردني يف تطوير 
املالي والنقدي األردني يف جماالت  النظام 
غسيل  ومكافحة  الصرف  سعر  استقرار 
من  واالستفادة  اإلرهاب  ومتويل  األموال 

مجع  وحدة  إدارة  يف  األردنية  اخلربات 
املعلومات .وغريها من اجملاالت ال سيما يف 
القطاع  لكوادر  والتأهيل  التدريب  جمال 

املصريف اليمين 
وقد خلص اللقاء باتفاق اجلانبني على 
بلورة كافة األفكار اليت طرحت حول تلك 
القضايا وإضفاء الطابع القانوني واملؤسسي 

عليها الحقا.
اليمين  املركزي  البنك  عن  شارك 
وكيل  راجح  عبدالكريم  منصور  األستاذ 
صاحل  وضي  البنوك  على  الرقابة  قطاع 
العامة  اإلدارة  عام  مدير  العمري  ناشر 
وعن   . اخلارجية  واملساعدات  للقروض 
رفيق  األستاذ  اليمنية  التجارية  البنوك 
الرئيس  نائب  القباطي  حممد  صاحل 
و  التعاوني  التسليف  لبنك  التنفيذي 

الزراعي كاك بنك .
عام  مدير  األردني  اجلانب  عن  و 
الرقابة على البنوك ؛ مدير عام املدفوعات 
ومدير عام أعمال الصرافة وعدد أخر من 

املسئولني يف البنك املركزي األردني .

متابعات /والء وديع ثابت
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إسطنبول »األهلي املصريف« خاص:
العرب يف  الدولي للمصرفيني  االحتاد 
احلفل السنوي 2022م يف تركيا مبدينة 
إسطنبول  وللعام الثاني على التوالي يكرم 
البنك االهلي اليمين يف حفل كبري أقامه 
سبتمرب   22 املوافق  اخلميس  يوم  مساء 
اجلوائز  وزعت  احلفل  وخالل   ، 2022م 
لكبار  االحتاد  مينحها  اليت  السنوية 
واملصارف  والبنوك  املصرفية  الشخصيات 
2022م.  العام  خالل  املتميزة  العربية 
بن  عمر  علي  امحد  الدكتور  وتشرف 
اليمين-  األهلي  للبنك  العام  املدير  سنكر 
عضو جملس ادارة احتاد املصارف العربية، 
يف  بنك  كأفضل  التميز  جائزة  باستالم 
اخلدمات  أحدث  وتقديم  لتطوير  اليمن  
البنك  أن  بالذكر  واجلدير   ، املصرفية 
االهلي اليمين قد حصل على جائزة التميز  
2021م  للعام  العربي  املصريف  اإلجناز  يف 
كأفضل بنك ميين متيز بالنظام املصريف 
والتحول الرقمي ومتيزه لتنفيذ مشروعه 
واعادة  والتحديث  للتطوير   االسرتاتيجي 
اجلديد  املصريف  النظام  وادخال  اهليكلة 
)BANKS( يف ظل الظروف االستثنائية .

يف  اليمين  االهلي  البنك  بروز  إن 
لداللة  العربية  البنوك  مصاف  مقدمة  
واضحة ملا وصل إليه من تطوير وحتديث 
على  والقدرة  التميز  هذا  عنه  نتج  فعلي 
البنك  وموظفي  إلدارة  وحتسب  املنافسة، 
االحتادات  هلا  شهد  اجنازات  حققوا  الذين 
هو  وكم  بها؛  واشادت  والدولية  العربية 
اخلربة  البنك  هذا  شعار  يقرتن  بأن  رائع 
اليت  الصعوبات  ظل  يف  ينجزه  مبا  والثقة 
البلد  مستوى  على  املصريف  القطاع  تواجه 
وعلى مستوى املنظومة املصرفية الدولية 
دول  اقتصاديات  بها  متر  اليت  واحملطات 
اثبت  اليمين  االهلي  البنك  أن  إال  العامل، 
املصريف  الصرح  ذلك  هو  أنه  الدوام  على 
ويف  عليه  الرهان  ميكننا  الذي  اليمين 

خمتلف الظروف.
دوام  اليمين  االهلي  للبنك  نتمنى 
تقديم  يف  واالستمرار  والتميز  النجاح 
لعمالءه  واملتميزة  االفضل  اخلدمات 
الذين عقدوا به الثقة على الدوام خلربته 
به  ميتاز  الذي  واألمان  املصريف  السوق  يف 
عمالءه.  جتاه  التزاماته  جبميع  وايفاءه 
األهلي هذه االجنازات وهذا  للبنك  نبارك 

التميز الذي تفرد به . 
هذا، ومن جانبه عرب الدكتور أمحد بن 
سنكر مدير عام البنك عن سعادته الغامرة 
بتميز البنك األهلي، وعلو شأنه يف احملافل 
العربية والدولية ، مبا يؤكد مكانة البنك 
بني البنوك العربية وعلى املستوى الدولي 
، وبهذا التكريم تظهر قوة وصالبة ومكانة 
هذا البنك الرائد ، فتكريم البنك مل يأِت من 
فراغ ولكن من خالل بيانات البنك السنوية 
لالهتمام  البنك  أحقية  عن  تعرب  اليت 
املستمر  والتحديث  تطوره  وخطوات  به 
مؤسسات  هناك  أن  ذلك  يف  واجلميل  فيه. 
عربية ودولية ترصد ذلك بعني متفحصة 
وتكرمه  البنوك  بني  حقه  للبنك  وتعطي 
لتحقيق  احلقيقي  احملك  يف  وجتعله 

االفضل عامًا بعد عام .
وبهذه املناسبة االحتفالية يهنئ البنك 
معني  الدكتور  احلكومة  رئيس  األهلي 
بن  سامل  االستاذ  املالية  ووزير  عبدامللك، 
وموظفيه،  العليا  البنك  وقيادات  بريك، 
للبنك  املتواصل  ولدعمهم  التكريم،  بهذا 
وتقديم  النتائج  أفضل  حتقيق  بهدف 

احدث املنتجات املصرفية .

لعامني متتالني 
اإلحتاد الدولي للمصرفيني 

العرب مينح 
 البنك األهلي اليمين

جائزة كأفضل بنك 
يف اليمن يف تطوير 
وتقديم اخلدمات 

املصرفية للعام 2022
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ظل  يف  اليمين  األهلي  البنك  وتطوير  حتديث  عملية  تتم 
ظروف صعبه ومعقدة للغاية. حيث تتم يف :--

أواًل:  ) ظروف القوة القاهرة ( واليت تتمثل يف :-- 
- ظروف حرب مدمرة مستمرة، منذ سبع سنوات.

- وضع أمين يف غاية اخلطورة، ختلت فيه الدولة عن مهامها 
ومع  امنية،  شركات  مع  التعاقد  اىل  البنك  اضطر  مما  االمنية، 
والزبائن،  للموظفني،  واحلماية  االمن  لتوفري   فردية  حراسات 

واالموال واملمتلكات.
- وضع سياسي شديد التعقيد، اصبح فيه البلد مدار من قبل 
اربع سلطات تعادي بعضها بعض. قامت احدها -- سلطة احلوثي 
-- باالستيالء على ثالثة فروع رئيسية وفصلتها متاما عن بقية 

فروع للبنك. 
القومي  الناتج  فيها  لبلد اخنفض  اقتصادي كارثي،  - وضع 
19 مليار   ( 2014م اىل  42  مليار دوالر ( يف عام  االمجالي من)  

دوالر ( يف عام 2021م. أي بنسبة اخنفاض بلغت %55.
العامة  امليزانية  نفقات  فيها  اخنفضت  ماليه،  فوضى  حالة   -

للدولة بنسبة ) %82 (
  من ) 12,6 مليار دوالر ( يف عام 2014م، اىل ) 2,3 مليار دوالر( 

يف عام 2021م. 
بثالث  يتعامل  مركزيني،  بنكني  بني  منقسم  نقدي  نظام   -
من   )%82  ( حوالي  احمللية  العملة  فيه  خسرت  حمليه.  عمالت 

قيمتها.
االجنبية  البنوك  ترفض  خارجية،  مصرفية  عزلة  وضع   -
املخاطر،  بلد عالي  اليمن  ان  اليمنية، حبجة  البنوك  التعامل مع 
االموال  واجراءات مكافحة غسيل  لقواعد  متتثل  ال  فيه  والبنوك 

وحماربة متويل االرهاب.
ثانيًا: بيئة إدارية متخلفة، وُقدرة تنافسية ضعيفة

شركة   ( مع  البنك  إلدارة  املبكر  التعاقد  من  الرغم  على      
2006م. والبدء يف تنفيذ أملرحله   /12  /20 ديلويت أند توش(، يف 
األوىل، من عملية )اعادة اهليكلة اإلدارية( للبنك، اال أن العملية 

توقفت، ألسباب غري مفهومة.
  وهلذا وحتى عام 2017م، ظل البنك االهلي اليمين، يعمل :--

- بهيكل إداري قديم وغري مناسب.
- وبإجراءات إدارية معقده للغاية.
- وبنظام مصريف يدوي متخلف.

- وبوسائل عمل قدمية ومتهالكة.
- وبيئة عمل غري مرحيه للموظفني. 

ادارة عليا جديده،  2017م، مت تعيني  يناير من عام  : يف  ثالثا 
مكونه من :-

 - د. حممد حسني سعيد حلبوب، رئيسا جمللس االدارة.
- سامي عبداجمليد مكاوي، نائبا لرئيس جملس االدارة.

- د. امحد عمر علي بن سنكر, مدير عام تنفيذي.
عملية  استعادت  البنك  موظفي  مع  العليا  االدارة  وبتكاتف 

التحدث والتطوير زمخها, حيث مت :-
- جتديد االتفاقية مع ) شركة ديلويت أند توش (، الستكمال 

املرحلة األوىل  من عملية التحديث والتطوير املتمثلة يف ) إعادة 
اهليكلة ( اإلدارية . 

)شركة  مع  املصريف  للنظام  شراء  اتفاقية  على  التوقيع   -
  .)ICSFS

- إرسال ) 155 ( موظف من موظفي البنك، إىل األردن ومصر 
دليل  وعلى   ,)BANKS( احلديث  املصريف  النظام  على  للتدريب 

إجراءات إعادة اهليكلة . 

حتديث وتطوير
البنك األهلي اليمني

  د. حممد حسني حلبوب   د. حممد حسني حلبوب 
رئيس جملس ادارة البنك االهلي اليمينرئيس جملس ادارة البنك االهلي اليمين
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- انطالق عملية إعادة تأهيل مباني فروع البنك, ومباني إدارته العامة.

- انطالق عملية جتديد شامله ألجهزة البنك ومعداته وأثاثه.
رابعا: يف جمال حتديث وتطوير األصول الثابتة فقد مت :-

- إعادة تأهيل مباني 5 فروع هي ) أروى، املكال، وحلج، وزجنبار، وسيؤن(.
- استكمال بناء فرع ) الشحر اجلديد(. 

- شراء األدوار العليا املتبقية ) السته ( من مبنى ) فرع سيؤن (.
- إعادة تأهيل مقرات ) 15 دائرة ( و)4( مكاتب يف مباني اإلدارة 

العامة.
ومعداته,  وآالتاته،  وآثاته  البنك،  ألجهزة  كامل  جتديد   -

ووسائل النقل واالنتقال.
خامسا:

 يف 2 / 2 / 2020م,وحتت اإلشراف املباشر ملهندسي )شركة 
 )BANKS( املصريف  للنظام  احلي(  )اإلطالق  مت   ،)ICSFS
أروى  )امللكة  الرئيسيني  البنك  وفرعي  العامة،  اإلدارة  ليشمل 

والعيدروس(.
)اإلطالق  مت  البنك  موظفي  من  احمللي  الكادر  بواسطة   -
)11 فرع, و2 مكاتب(، يف  )BANKS(, يف  املصريف  احلي(،للنظام 

حمافظات )عدن وحلج وحضرموت (. 
بقية  وتدريب,  تأهيل  مت  للبنك,  احمللي  الكادر  بواسطة   -
دليل  وعلى   ,)BANKS( الرقمي  النظام  على  البنك  موظفي 

اإلجراءات احلديثة لعملية إعادة اهليكلة.  
اجلديد.  االداري  للهيكل  وفقا  الوظائف،  توطني  استكمال   -

وتطبيق دليل اإلجراءات احلديثة.
سادسًا: 

ما مييز عملية التحديث والتطوير اليت متت وال تزال مستمرة 
يف البنك االهلي اليمين، هو انها تتم بتمويل ذاتي من خالل رمسلة 
ومرتبات  اجور  على  ال  سليب،  تأثري  أي  هلا  يكن  ومل  البنك.  ارباح 
قيمة  على  وال  عمالئه.  نشاط  حجم  على  وال  البنك.  موظفي 

حقوق مالكه حيث مت :-
من  البنك،  ملوظفي  حكمها  يف  وما  واملرتبات  األجور  زيادة   -1
)3,5 مليار ريال ميين( يف عام 2016م، إىل ) 7,9 مليار ريال ميين ( 

يف عام 2020م. اي بنسبه زيادة %125 . 
2- زيادة عدد حسابات عمالء البنك، من ) 213164( حساب يف 
نهاية عام 2016م، إىل ) 255034( حساب يف نهاية عام 2020م. أي 

بنسبة زيادة بلغت )%19,6 (.
ميين  ريال  مليار  من)171(  العمالء  ودائع  حجم  ارتفاع   -3
نهاية  يف  ميين  ريال  مليار  إىل)298,6(  2016م،  عام  نهاية  يف 

عام2020م. أي بنسبة زيادة بلغت  )%74,1(. 
4- زيادة موجودات البنك من ) 195 (  مليار يف عام 2016م، إىل 

زيادة  بنسبة  أي   . 2020م.  عام  نهاية  يف  ميين  ريال  مليار   )  3,55  (
بلغت  )%82,6(.

5- زيادة حقوق امللكية من ) 17,1( مليار ريال ميين يف نهاية 
2020م،  عام  نهاية  يف  ميين  ريال  مليار   )33,3( إىل  2016م،  عام 

بزيادة بلغت نسبتها) 94 % (، حيث :-- 
أ- ارتفع رأس املال البنك من )  10 مليار ريال ميين ( اىل )  20 

مليار ريال ميين (.
ب - ارتفعت احتياطيات البنك من ) 7,5 مليار ريال ميين( اىل 

) 13,4 مليار ريال ميين(.

بني  الشراكة  ملبدأ   وتواصاًل  تعزيزاً 
العريق  والنادي  اليمين   األهلي   البنك 
اليمين  األهلي  البنك  مبنى  يف  عقد 
الرعاية  عقد  توقيع  حفل  مراسيم 
الرمسية بني البنك األهلي اليمين ونادي 
أندية  عميد   ، الثقايف  الرياضي  التالل 
األهلي  البنك  ليصبح  العربية   اجلزيرة 
التالل  لنادي  الرمسي  الراعي  هو  اليمين 
على  األهلي  البنك  شعار  سيطبع  حيث   ،
خالل  األمحر  النادي  العيب  قمصان 
مباريات الدوري العام ويف املباريات الودية 

اليت ستقام خالل موسم 2022م .

على  البنك  شعار  لوضع  باإلضافة   
العمالقة مبلعب  والشاشة  النادي  حافالت 
تعبرياً  اإلعالنات   من  وبعض  حقات  نادي 

عن رعاية الطرف األول .
البنك  جانب  من  االتفاقية  وقع  وقد 
حسني  حممد  الدكتور/  اليمين  األهلي 
البنك  إدارة  جملس  رئيس   – حلبوب 
التالل  نادي  جانب  ومن   ، اليمين  األهلي 
نائب   ، سبوع  علي  امحد  عدنان  الكابنت/ 
حبضور  الرياضي،  التالل   نادي  رئيس 
بن  عمر  علي  أمحد  الدكتور  من   كٍل 
موسى  علي   / واألستاذ  العام  املدير  سنكر 
الدوائر  لشؤون  العام  املدير  نائب  علي 
املساندة   ومن جانب نادي التالل الرياضي 

البنك األهلي اليمني  ونادي التالل الرياضي يوقعان اتفاقية الرعاية والدعم لعام 2022

املالي  متابعات وتصوير : والء وديع ثابت املسؤل  عبداهلل  عدالكريم  األستاذ/ 
والكابنت علي شبري مساعد مسؤل النشاط  
 )  4  ( مبلغ  تقديم  على  االتفاق  مت  حيث 
ماليني ريال ميين سنويًا للنادي يودع مبلغ 
الرعاية بصورة  مبالغ نقدية فصيلة تودع 

يف احلساب اجلاري للنادي  . 
التالل  نادي  رئيس  نائب  تقدم  وقد 
خبالص  سبوع  علي  امحد  عدنان  الكابنت/ 
األهلي  البنك  إلدارة  والتقدير  الشكر 
اليمين على رعايتها للنادي ودعهم املستمر 
البنك  دعم  أن  مؤكداً   ، النادي  ألنشطه 
يف  كبري  دور  له  سيكون  للتالل  األهلي 
النادي هلذا  النشاط يف  إعادة دوران عجلة 

العام 2022م. 
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عدن »األهلي املصريف« عن البنك املركزي اليمين :
غالب،  أمحد  أمحد  األستاذ/  برعاية 
وضمن  اليمين،  املركزي  البنك  حمافظ 
الوعي  رفع  يف  املبذولة  اجلهود  إطار 
عام  بشكل  اليمين  املصريف  القطاع  لدى 
ومسئولي االمتثال يف البنوك بشكل خاص، 
املالية ورشة  املعلومات  نظمت وحدة مجع 
ملكافحة  الرقابية  )الضوابط  بعنوان  عمل 
البنوك  يف  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل 
اليمنية(  اجلمهورية  مبختلف  العاملة 

خالل الفرتة 29 - 30 أغسطس اجلاري.
للورشة،  األول  االفتتاحي  اليوم  ويف 
املالية،  املعلومات  مجع  وحدة  رئيس  ألقى 
وممثلي  باحلاضرين  فيها  رحب  كلمة 
بالشكر  تقدم  كما  البنوك،  يف  االمتثال 

املركزي  البنك  لقيادة 
الرئيس  الداعم  اليمين 
على  وأكد  للوحدة، 
ضرورة الرتكيز لرفع 
جرمية  جتاه  الوعي 
ومتويل  األموال  غسل 
وكيفية  اإلرهاب 
مكافحتها وفق القوانني 

املناطة بذلك.
رئيس  عن  ونيابة 
الوطنية  اللجنة 

اإلرهاب،  ومتويل  األموال  غسل  ملكافحة 
إلتزام  أهمية  الصبيحي  كمال  د.  أكد 
البنوك باملعايري الدولية اخلاصة مبكافحة 
وتفعيل  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل 
إدارة االمتثال، وتطرق إىل اجلهود املبذولة 
وقانون  ألحكام  االلتزام  مبدى  للدولة 
مكافحة غسل األموال والتوصيات الدولية 
الصادرة عن جمموعة العمل املالي العاملي 
هذه  تنظيم  مت  ذلك  ومبوجب   ،)FATF(
الورشة لتدريب ممثلي اإلمتثال يف البنوك 
ملكافحة  الرقابية  بالضوابط  وتعريفهم 

غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
املركزي  البنك  حمافظ  نائب  وأشاد 
باناجه يف كلمته،  ُعمر  د. حممد  اليمين، 
اليت  املالية  املعلومات  مجع  وحدة  جبهود 
متكنت خالل فرتة زمنية وجيزة من إجناز 
الداخلي  الصعيدين  على  كثرية  مهام 
عدد  على  التوقيع  خالل  من  واخلارجي 
مجع  وحدات  مع  التفاهم  مذكرات  من 
أكد  كما  اجملاورة،  الدول  يف  املعلومات 
املالية  املؤسسات  كافة  إلتزام  أهمية  على 
وشركات  بنوك  من  بالدنا  يف  العاملة 
بالقوانني  حتويالت-  وشبكات  صرافة 
واملنشورات  والتعاميم  النافذة  املصرفية 

برعاية حمافظ البنك املركزي اليمين..

 وحدة مجع املعلومات املالية تنظم ورشة عمل ملسئولي االمتثال يف البنوك

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

جتنبًا  املركزي  البنك  عن  الصادرة 
للعقوبات احمللية والدولية اليت قد تفرض 
عليها يف حالة اإلخالل بالضوابط الرقابية 

املفروضة عليها.
أوراق  تقديم  الورشة،  تضمنت  وقد 
مفهوم  عن  بالتعريف  بدأت  اليت  عملها 
اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  ومراحل 
قدمها احملاضر/ فهد نعمان شرحًا مفصاًل 
واحمللي  واإلقليمي  الدولي  اإلطار  عن 
يف  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  ملكافحة 
دبوان، كما  باسم  البنوك قدمها احملاضر/ 
تقدميها  وطرق  اإلخطارات  جودة  تناولت 
واليت قدمها احملاضر/ د. معاذ حممد السيد.

العمل  ورشة  يف  وشارك  حضر  وقد 
ممثاًل  اليمين  األهلي  البنك  من  فريقًا 
وحدة  رئيس  مصلح  علي  بشري  باألخ/ 
،واألخت دنيا حممد ناصر مدير  االمتثال 
امحد  صاحل   فنار  ،واألخت  املخاطر  دائرة 

ضابط ارتباط بوحدة االمتثال .
واملشاركة  بالتفاعل  الورشة  وامتازت 
اإلمتثال  ممثلي  قبل  من  بالنقاشات 
الذين  اجلمهورية،  يف  العاملة  بالبنوك 
ومدى  الورشة  هذه  أهمية  مثنوا  بدورهم 

االستفادة منها .
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ملكيته  تعود  الذي  اليمين  األهلي  البنك   
يف  طويل  تاريخ  لديه    %100 بنسبة  للدولة 
السوق املالية واملصرفية، لذلك يسري يف خطى 
بعد  وخصوصًا  واالزدهار  التقدم  حنو  واثقة 
البنك  شهدها  اليت  والتحديث  التطوير  عملية 
التمُيز  يف  جائزتني  أثرها  على  حصل  واليت 
الثالثة  املرحلة  بصدد  اآلن  وهو  واإلجناز، 
األسس  ووضع  وحتديث  تطوير  يف  املتمثلة  
خالل  االستثمارات  جماالت  يف  االسرتاتيجية 
على  دل  أن  وهذا  القادمة  الثالثة  األعوام 
اليمين  االهلي  البنك  أن  على  يدل  فإمنا  شيء 
مزيد  حنو  طريقه  يف  احلثيث  سعيه  يواصل 
اخلدمات  يف  وتقدمه  واالزدهار  التحديث  من 
الذي شهده  الباهر  النجاح  الرقمية، وذلك بعد 
االنرتنت  خدميت  إطالق  جمال  يف  وآخرها 
البنكي واملوبايل البنكي، وهو بصدد تقديم باقة 

متكاملة من اخلدمات املصرفية.
البنك بأنه قد بدأ يف  وبإقرار جملس إدارة 
االسرتاتيجية  األسس  ووضع  الثالثة  املرحلة 

وليد 
حممد
 سيف

اليمين  املركزي  البنك  برعاية 
املزود  سويفت  جمموعة  مع  وبالتنسيق 
عامليًا،  اآلمنة  املالية  الرسائل  خلدمات 
العاصمة  يف  املنصرم  األسبوع  أقيمت 
للبنوك  عمل  ورشة  القاهرة  املصرية 
اليمنية حول إسرتاتيجية سويفت اجلديدة 
ما  اخلارجية  للمدفوعات   20022  ISO
عمليات  يف  تأثريها  وكيفية  الدول،  بني 

االمتثال للمؤسسات املالية يف اليمن.
يسرى  السيدة  أكدت  الورشة  وخالل 
يف  سويفت  أعمال  تطوير  مدير  حقاني 
وتركيا  إفريقيا  ومشال  األوسط  الشرق 
سوف    20022  ISO معيار  اعتماد  »أن 
يؤدي إىل توفري بيانات أكثر ثراًء وتنظيمًا 
ستتيح  أنها  إىل  إضافة  املدفوعات،  لفحص 
وستبقى  أكرب،  كفاءات  لتحقيق  فرصًا 
املصريف  القطاع  بدعم  ملتزمة  سويفت 

واملالي يف اليمن ويف مجيع أحناء العامل«.
كما اطلع احلضور على برنامج سويفت 
بفحص  يسمح  والذي  االحتيال،  لكشف 
تسهيل  أجل  من  الفعلي،  الوقت  يف  الرسائل 
اختاذ إجراءات فورية ضد املعامالت املشبوهة.

األهلي  البنك  من  فريقًا  الورشة  حضر 
امحد   هاني  باملهندس  ممثاًل  اليمين 
السويفت  حتويل  مشروع  مدير  الفضلي 
دائرة  مدير  باقعر  سليمان  هاني  واملهندس 
باصاحل  جناة  واألخت  املعلومات  تكنولوجيا 

اختتام ورشة عمل للبنوك اليمنية وجمموعة 
)سويفت( يف القاهرة للتحضري النتقال قطاع 

20022 ISO الدفع إىل معيار جديد
متابعات /والء وديع ثابت

مدير دائرة اخلزينة واملهندسة مثارا حممد 
سعيد رئيس قسم الدعم الفين واألخت وداد 
واألخت  السوفيت  قسم  رئيس  ياسني  اخرت 
سالي كمال رئيس قسم اخلزينة  واألخت 
األوراق  قسم  رئيس  أمحد   عبداهلل  سعيدة 
مشرفة  عمر  علي  سهر  واألخت  املالية 
ممثلي  جانب  إىل  االمتثال  بوحدة  مصريف 
من  اليمنية  والبنوك  املركزي  البنك  من 
الدولية  واإلدارات  املعلومات  تقنية  إدارات 

واالمتثال.

لالستثمار يف جماالت عدة من خالل املذكرة 
وهي  البنك،  يف  التنفيذية  اإلدارة  من  املقدمة 
خطوة سوف تنقل البنك اىل جناح أكرب وهذا 
مرحلة  على  مقبل  االهلي  البنك  أن  مؤشر 
جمال  يف  واخلوض  رأمساله  لرفع  جديدة 
االستثمارات املتعددة وفقا للسياسة االئتمانية 

املتحفظة ذات املرونة اليت ينتهجها البنك .
األهلي كونه حبرصه  البنك  ينفرد  وبهذا 
والقيم  عمله  يف  املؤسسي  الطابع  أضفاء  على 
األساسية اليت حتكمه يف اجلانب املالي املصريف 
املنتشرة يف احملافظات وأحدث  بفروعه كافة 
ما وصلت إليه التكنولوجيا من خالل التطوير 

والتحديث اليت شهدها يف املرحلة الثانية.
الشهور  يف  تعاىل  اهلل  بإذن  يشهد  وسوف 
اآللي  الصراف  خدمات  انتشار  القادمة  القليلة 
التابع للبنك األهلي اليمين يف مواقع اسرتاتيجية 
وملزيد  عصرية  مصرفية  خدمة  لتوفري  وذلك 
البحث  جانب  إىل   ، البنك.  لعمالء  اخلدمة  من 
البنك  من  سعًيا  ومفيد  جديد  هو  ما  كل  على 

البنك  لعمالء  وفريدة  عصرية  جتربة  لتوفري 
الذي حيرص البنك على إسعادهم.

األهلي  البنك  اليت حققها  النجاحات  وهذه 
اليمين هي ناجتة عن تظافر كل اجلهود اليت 
موظف  اصغر  إىل  للبنك  العليا  القيادة  تبذهلا 
كل يف جمال عمله واختصاصه، حرًصا على 
يشهده  سوف  الذي  االستثماري  املردود  تنمية 

البنك يف املرحلة القادمة بإذن اهلل .
لكل  أخرى  مرة  الدعوة  أجدد  هنا  ومن 
واملواطنني  واألعمال  املال  ورجال  املؤسسات 
البنك  مع  التعامل  هلم  يسبق  مل  الذين  من 
اخلدمات  من  االستفادة  إىل  اليمين  األهلي 
وسيقدمها  يقدمها  اليت  الراقية  والتسهيالت 
الرئيس  مركزه  يف  البنك  العاجل  القريب  يف 
بعدن ويف فروعه كافة يف احملافظات احملررة.

بعد حصوله على جائزتني يف التميُّز واإلجناز يف مرحلة التطوير والتحديث 
لعام 2020 - 2021 وحصوله على جائزة أفضل بنك يف اليمن لعام 2022 
البنك األهلي اليمني يقر اسرتاتيجية االستثمار
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البنك  يف   بالعمل  التحقت  متى   /1 س 
املناصب اليت شغلتها  اليمين  ؟ ما هي  األهلي 
لدائرة  مديراً  منصب  إىل  وصولك  قبل 

االئتمان املصريف ؟
البدء أشكركم على استضافتكم  ج1/ يف 
البنك  يف  التحــاقي  يــخص  وفيما  الكرمية 
يناير/2005م   /1 تــاريخ  يف  ذلك  كــان 

واملناصب اليت شغلتها هي كالتالي :
دائرة  يف  األصول  وحدة  مشرف  	-

الشؤون املالية.
عضو جلنه التثمني . 	-

عضو اللجنة الفنية للمواصفات. 	-
مشرف يف قسم االئتمان التجاري يف  	-

دائرة االئتمان .
التجاري  االئتمان  قسم  رئيس  	-
بدائرة االئتمان وحاليا مديراً لدائرة االئتمان 

املصريف.
اليت  اإلسرتاتيجية  نوع  هي  ما  س2/  
البنك األهلي اليمين يف اختاذ قراراته  يتبناها 
االئتمانية ويعمل يف إطارها، أي يف استعداده 

ملنح ائتمان معني أو عدم منح هذا االئتمان ؟
األوضاع  عليكم  خيفى  ال  البدء  يف  ج2/ 
صاحبها  وما  البالد  بها  متر  اليت  االستثنائية 
األمين  االستقرار  على  أثرت  عوامل  من 
بشكل   أثرت  املتغريات  وكل  واالقتصادي 
ومتثل  ككل،  املصريف  القطاع  على  رئيسي 

»األهلي املصريف« تلتقي  مدير دائرة االئتمان املصريف بسام مدحيج:

إدارة البنك األهلي اليمني حريصة جدًا على 
اختاذ قرارات ائتمانية تتوافق مع التشريعات 
القانونية الصادرة عن البنك املركزي اليمني

دائرة  وعرب  اليمين  األهلي  للبنك  العليا  القيادة   تنتهج 
املوارد البشرية  سياسة متكني الكوادر الشابة  وتأهيلها لتشغل 
القيادات  تلك  تطوير  على   باستمرار  وتعمل   مهمة  وظائف 
بالنسبة  الثابتة  أولوياتها  أهم   أحدى  فهي   الشابة  البشرية 
هلا من خالل دعم وتطوير اجليل اجلديد من الكفاءات الشابة 
ملا متثله  اليت هي عماد املستقبل للبنك األهلي اليمين ،ونظراً 
االئتمانية  العملية  إدارة  يف  ثقل  من  املصريف  االئتمان  دائرة 
املصريف   للعمل  النشاط  عصب  مبثابة  فهي   االستثمارية  و 
نلتقي  أن  املصريف   األهلي  جملة  من  العدد  هذا  يف  أرتاينا 
- مدير  / بسام عبداهلل سعيد مدحيج   األخ  الطموح   بالشاب 
دائرة االئتمان املصريف  لتسليط الضؤ على أعمال هذا الدائرة 
 BANKS نظام  إدخال  بعد  احملققة  االجنازات  وماهية 

والعمل به

حاورته / والء وديع ثابت

تواجه  اليت  التحديات  
املصريف   القطاع 
أزمة  يف  واملتمثلة 
سعر  وتدهور  السيولة 
نتيجة  اإليرادات  وفقدان  احمللية  العملة 
 ، العام  الدين  خدمه  وتوقف  األصول  جتميد 
األموال  اليت حتول دون حرية نقل  والعقبات 
النقدية السائلة داخل اليمن وخارجه والتدهور 
العام يف ثقة  القطاع اخلاص بالقطاع املصريف 
األمر  الذي أدى إىل خروج الدورة املالية  من 
االقتصاد الرمسي إىل أسواق وشبكات األموال 
غري الرمسية كل تلك العوامل شكلت حتديات 
عن  والبحث   عليها  للوقوف  البنك  إدارة  أمام 
يف  القوة  نقاط  استغالل  خالل  من  املعاجلات 
البنك وتوظيفها بشكل سليم لتتخطى كافة  
العقبات والتحديات، كل تلك العوامل السالف 
قطاع  على  رئيسي  بشكل  أثرت  ذكرها  
بنكنا  وعلى  عام  بشكل  البنوك  يف  االئتمان 
»البنك األهلي اليمين« بشكل خاص وأصبحت 
باملخاطر  حمفوفة  لالئتمان  املنح  عمليات 
أموال  على  حريصة  البنك   إدارة  ولكون 
املودعني ، عمدت اإلدارة على رسم اسرتاتيجيه 
خاصة باالئتمان يف ظل األوضاع الراهنة من 
خالل إقرار السياسية االئتمانية مبوجب قرار 
واليت   2016م  لسنه   )5( رقم  اإلدارة  جملس 
االئتمان  اسرتاجتيه   حتديد  مت  خالهلا  من 
الذي  الرئيسي  واملسار  العام  اإلطار  وهو 
ينتهجه البنك بغرض حتقيق أهدافه يف األجل 
األمثل  التوظيف  والطويل من خالل  القصري 
لألموال وبأقل نسبة خماطره وكذلك تسيري 
أالسرتاتيجيه االئتمانية للبنك يف اجتاه وإطار 
البنك  ينتهجه  اليت  االئتمانية  اإلسرتاتيجية 

املركزي اليمين على املستوى الكلي لالقتصاد 
ومبا ينسجم مع كافة التعاميم الصادرة من 

قبل البنك املركزي اليمين .
مرتابطة  عوامل  جمموعة  هناك   / س3 
االئتماني  القرار  اختاذ  على  تؤثر  ومتكاملة 
يف أي بنك منها عوامل ختص العميل وعوامل 
اليت  السيولة  درجة  منها  نفسه  البنك  ختص 
البنك حاليًا وقدرته على توظيفها  بها  يتمتع 
الوضع احلالي  التزاماته .ويف ظل  يف مواجهة 
يتم  كيف  اخلانقة  االقتصادية  وأالزمه 
لو   ، املصريف  االئتمان  دائر  قبل  من  التعامل 

حتدثنا يف هذا اجلانب ؟  
العوامل  ج3/ صحيح هناك جمموعه من 
االئتماني  القرار  اختاذ  مراحل  على  املؤثرة 
طلب  يف  البت  مرحلة  إىل  الوصول  حتى 
احلصول على قرض سواء بالقبول أو الرفض 
 The(ويطلق  عليها  القواعد العامة لالئتمان

C's of Credit 5( وهذه العوامل هي :
وتشمل   : بالعميل  مرتبطة  عوامل  أ - 
املالية  الطاقة  للعميل  الشخصي  الطابع 
والضمانات  للعميل  واملهنية  واإلدارية 

والظروف االقتصادية وهي : 
السمعة  تعترب   : واألخالق  السمعة   -1
السمات  من  عدد  حمصله  احلسنه  واألخالق 
يف مقدمتها االمانه – املثابرة – األخالق وهذه 
املقرتض تشكل لديه  إذا توفرت لدى  السمات 

الشعور باملسؤولية جتاه 
و  مكانة  يف  فالثقة   ، وديونه  التزاماته   -2
العمل  أساسيه يف  تعد  وأمانته  العميل  أخالق 
بصفة  املصريف  والعمل  عامه  بصفه  التجاري 

خاصة .
املصرفية  :القروض  العميل  طاقه   -3
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األجل  قصرية  قروض  التقليدي  مبفهومها 
اقتصادية  حاجات  ملواجهه  البنك  يقدمها 
وحبيث  القرض  طالب  العميل  لدى  مؤقتة 
يتم السداد مع انتهاء هذه احلاجة دفعه واحدة 
أو على دفعات ، على أن سداد القرض يف ميعاد 
على  العميل  مقدرة  على  يتوقف  االستحقاق 

إدارة شؤونه بكفاءة ومبا يعود عليه بالنفع ، 
4- ويستخدم الكثريين  تعبري املقدرة على 
اإلدارية  الكفاءة  عن  للتعبري  كرديف  الدفع 
العوامل  من  أكرب  لعدد  األول  لشمول  نظراً 
لعدد  دالة  الدفع   على  الفرد  قدرة  أن  حيث 
من املتغريات مثل الدخل –هيكل األنفاق-عدد 
– صحة  القرض  – قدرة سداد  األسرة  أفراد 
الفرد وأسرته ومستوى التعليم والعمر ودرجه 
االقتصادية  واحلالة  العمل   – االستقرار 

واملستوى املعيشي .
فان  املشروعات  ألصحاب  بالنسبة  أما 
للعوامل  ليس   داله  الدفع  على  مقدرتهم 
السابقة بل للعوامل املتصلة بنشاطه التجاري 

بيع  أسعار   – )املبيعات  مثل  الصناعي  أو 
السلع- تكاليف اإلنتاج – موقع املشروع –مدى 
وحتليل  ...اخل  والتسويقية  اإلعالنية  سياسته 
هذه العوامل حتتل أهمية كربى وصواًل إىل 

حتديد دقيق للمقدرة على الدفع .
5- الوضع املالي للعميل : يعد املركز املالي 
الضمان  االئتمانية  النظر  وجهة  من  للعميل 
الرئيسي على قدرة العميل الوفاء بااللتزاماته 
احلالية خالل فرتة القرض السيما مع اهتزاز 
حاد  بشكل  السابقني  العنصرين  من  كل 
على  املصريف   االئتمان  مينح  ال  ذلك  ،ورغم 
هو  املالي  املركز  بان  مسبق  اقرتاض  أساس 

وسيلة 
السداد  ضمانات  كانت  لو  حتى   للسداد 
تصفية  عند  لذلك  معنى  ال  ألنه  متوفرة 
وعميله  البنك  بني  العالقة  أنهاء  أو  املشروع 

أصاًل  مينح  املصريف   االئتمان  أن  حني  يف   ،
على أساس وجود تتابع يف العمليات اإلنتاجية 
يعين  ما  وهو  معًا  كليهما  أو  التسويقية  أو 

استمرار عملية السداد .
ومن هنا كان من الطبيعي تقييم املقدرة 
أمكانية  مدى  البنك  يعرف  حتى  اإليرادية 
وهو  إيراداته   من  القرض  إلقساط  السداد 

األسلوب العادي للسداد .
لألصول  البيع  مثل  األساليب  باقي  أما 
املرهونة سواء كانت أصول ثابتة أو متدواله 
أو اإلقراض من مصدر أخر ال جيب اعتبارها  
املقدرة  تقييم  عند  السداد   مصادر  من 
البيع  أساليب  ألن  نظراً  للعميل  االيراديه  
األسلوب  بينما   ، للوقت  ومستهلكه  مكلفة 
األخري يعد غري مرغوب فيه خاصة إذا كانت 

ظروف العميل متدهورة للغاية . 
6- الضمانات : يتعني هنا التأكيد على أن 
يتطلب  االئتمان  من  لعميل  البنك  يقدمه  ما 
ناحية  من  للثقة  أهاًل  العميل  هذا  يكون  أن 

مبلغ  استخدام  على  املقدرة  لدية  يكون   أو   /
ناحية  من  له  املخصص  للغرض  القرض 

أخرى .
التمويلية  الثغرة  حتديد  جيب   هنا  ومن 
ثم  ومن  والوقت  القيمة  حيث  من  للعميل 
تقدميه  الواجب  القرض  قيمه  حتديد  ميكن 
هلذا العميل ، أما الضمانات اليت يطلبها البنك 
من العميل فال  تعدو أن تكون وسليه يؤمن بها 
البنك نفسه ضد خماطر مستقبليه غري مرئية 
وبسبب أهمية الضمان للبنك  يتعني أن يراعي 
للتعرف  وقابليته  وكفايته  قانونيته  فيه 

بسهولـة لذا يفضل أن تكون الضمانات:
- من أصول العميل املتداولة.

- من األصول املتداولة  للغري .
متويل   عند  كفيل  أو  ضامن  وجود   -

القروض الشخصية فقط 
- االصوال الثابتة وتقبل كضمان لقيمه 
مقدار  االعتبار  يف  يوخد  أن  على  االئتمان 

الفقد والتقادم وإمكانية التحويل .
5- الظروف االقتصادية العامة : ويقصد 
ومدى  العميل  بنشاط  احمليطة  الظروف  بها 

تأثره  بها 
وتشمل   : بالبنك  مرتبطة  عوامل  ب - 
ونوعية  نشاطه  وطبيعة  البنك  أهداف 
والسياسية   ميارسها  اليت  املصرفية  اخلدمات 

يعتمدها   اليت  واملصرفية  االئتمانية 
ومعدل  والفنية  والبشرية  املادية  وإمكانياته  
وقدرته  املصريف  السوق  يف  البنك  مساهمه 
بهذا  يتبناها  اليت  واإلسرتاتيجية   التنافسية 
وضوابط  ومعايري  السيولة  واعتبارات  الصدد 

الرتشيد االئتماني .
التسهيالت  بنوعيه  مرتبطة  عوامل  ج -	
بالغرض  تتعلق  وهي   : املقدمة  االئتمانية 
من االئتمان ومدة االئتمان وحجمه وأسلوب 
السياسية  مع  توافقه  ومدى  السداد  ومصدر 
االئتمانية وطبيعيه املخاطر اليت ترتتب عليه 

ومن ثم املوازنة بني العوائد أو التكاليف .
مما سبق ذكره فأن أجابه العميل طالب 
االئتمان على كل هذه األسئلة بشكل مرضي 

ومطمئن  يقلل من خطورة منح االئتمان .
س4/  ما هو اهلدف العام الذي يسعى البنك 
املرحلة  خالل  حتقيقه  إىل  اليمين  األهلي 
املصريف  االئتمان  دائرة  خالل  من  القادمة 

خصوصا بعد إدخال نظام BANKS ؟

ظل  يف  اليمين  األهلي  البنك  يسعى  ج/4 
من  املصرفية  لألنظمة  الرقمي  التحول 
إرضاء   إىل   BANKS نظام  تطبيق  خالل 
شرحية كبريه  من عمالئه من خالل توفري 
الدفع  كأنظمة  متميزة   مصرفية  خدمات 
واليت  االلكرتونية  واحلواالت  االلكرتوني 
ستساهم يف تيسري  عملية الشراء والتعامالت 
سهولة  وكذا   ، اخلدمة  ملستخدمي  املالية 
محل  عن  بداًل  املوبايل  خالل  من  التعامل 
البطاقة  خدمة  تفعيل  وباإلضافة   النقود 
املتواصل  والسعي  الدفع  مسبقة  االئتمانية 
تواكب  متميزة  مصرفية  منتجات  خللق 
للحصول  املنافس  السوق  يف  احلاصل  التطور 

على أكرب حصة سوقيه ممكنه  .
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يسعى البنك األهلي اليمني من خالل تطبيق نظام BANKS إىل إرضاء  شرحية كبريه  من 
عمالئه من خالل توفري خدمات مصرفية متميزة  كأنظمة الدفع االلكرتوني واحلواالت االلكرتونية

س 5/  هناك قوانني  وتشريعات قانونية 
حتدد  اليمين  املركزي  البنك  يصدرها 
إمكانية التوسع يف االئتمان أو تقليصه واحلد 
األقصى للقروض وجماالت النشاط املسموح 
بني  تعارض  أي  حيدث  ال  حبيث  بتمويلها 
سياسة البنك االئتمانية والتشريعات املنظمة 

للعمل املصريف   لو حتدثنا يف هذا اجلانب ؟
يف  اجلانب   هذا  يف  أشرنا  وان  سبق  ج5/ 
البنك عندما  شرعت   إدارة  أن  إجاباتنا  سياق 
يف البدء بالعمل بالسياسية االئتمانية  للبنك 
كانت تهدف إلجياد إطار عام وعوامل حمدده 
االئتمان عند اختاذهم  بها مسئولي  يسرتشد 
للقرارات اخلاصة مبنح التسهيالت املصرفية 
أداة  كونها  إىل  وباإلضافة  منحها   عدم  أو 
أهدافها  وختطيط  حتديد  يف  اإلدارة  تساعد 

ويف الرقابة عليها .
يشكل  العوامل  هذه  مثل  وجود  أن  حيث   
غيابها  وأن  البنك  يف  العمل  لوحدة  ضمانَا 
القرارات  اختاذ  أسس  يف  اختالف  إىل  يؤدي 
كافة  االئتمانية  السياسة  تضمنت  وقد 
اإلشرافية  والضوابط  واملعايري  القوانني 
البنك  عن  الصادرة  والتعليمات  والرقابية 
يف  االئتمان  لعمليات  واملنظمة  املركزي 

البنوك ونذكر  بعضًا من هذا القوانني :
1- قانون البنوك رقم )38( لسنه 1998م 
 )11( رقم  التمويلي  التأجري  قانون   -2

لسنه 2007م
بالقرار  الصادر  التجاري  القانون   -3

اجلمهوري بالقانون رقم )32( وتعديالته .
1996م  لعام   )6( رقم  دوري  منشور   -4
وتكوين  االئتمان  بتصنيف  واخلاص 

املخصصات.
5- منشور دوري رقم )10( لعام 1997م 
خماطر  إلدارة  االساسيه  باملعايري  واخلاص 

االئتمان.
1999م  لعام   )3( رقم  دوري  منشور   -6
الرتكزات  خماطر   – اإلقراض  حدود  بشأن 

الئتمانية.
1999م  لعام   )4( رقم  دوري  منشور   -7
واملصاحل  العالقة  لذوي  اإلقراض  بشأن 

املرتبطة بهم .
8- التعميم الدوري رقم )2( لعام 2000م 
واخلاص باإلدراج أو الرفع من  قائمة األسعار.

9- املنشور الدوري رقم )4( لسنه 2011م 
التمويل  ألنشطه  التنظيمية  القواعد  بشأن 

األصغر.
اليمين  األهلي  البنك  إدارة  فان   بالتالي 
االئتمان  حريصة جداً على  إدارة  متمثله يف 

اختاذ قرارات ائتمانية تتوافق مع التشريعات 
القانونية الصادرة من البنك املركزي اليمين 
واليت حددتها السياسية االئتمانية للبنك دون 

حدوث أي تعارض بهذا اخلصوص.
 BANKS نظام  إدخال  بعد   س6/   
اإلعمال  أهم  ما هي  املصريف  االئتمان  لدائرة 
املناطة بالدائرة حاليًا و االمتيازات اليت وفرها  
نظام BANKS وانعكاسها على أداء الدائرة 

؟ وهل هنالك أقسام جديدة مت استحداثه ؟
السؤال  من  األول  للشق  بالنسبة  ج6/ 
بعد  بالدائرة  املناطة  األعمال  أهم  تلخص 
إدخال نظام  BANKS بان مجيع العلميات 
املصرفية الصادرة من الفروع مثل االعتمادات 
أشكاهلا متر  والتسهيالت جبميع  والضمانات 
االئتمان  دائرة  االئتمان وأصبحت  دائرة  عرب 
 )control center(املركز مبثابة  اآلن 
العمليات  لكافة  التصريح  منح   خيص  فيما 
انعكس  ،وقد  الفروع  من  الصادرة  املصرفية 
BANKS بشكل اجيابي على  تطبيق نظام 
سري أداءه الدائرة من خالل سهولة  الوصول 
العمالء  مراكز  دراسة  وكذا  التقارير  إىل 
لدى فروعنا املنتشرة بعموم احملافظات حيث 
بيانات  توفر  اجلديد  النظام  مميزات  من  أن 
تساعدنا  قياسي  بوقت  ودقيقة  تفصيلية 
الدور  من  ويعزز  االئتماني  القرار  اختاذ  يف 

الرقابي أيضا .
االئتمان  دائرة  ألقسام  بالنسبة  أما    *
قبل  من  املعدة  العمل  أدله  حبسب  املصريف  
شركة ديلويت اند توش العاملية واليت تنظم 
عمل الدائرة أصبحت تتكون من قسمني هما:

1-  قسم االئتمان التجاري. 
2-  قسم  ائتمان التجزئة:  وتنضوي حتته 

ثالث وحدات هي:
- وحدة قروض بطاقات االئتمان.

- وحدة القروض الشخصية.
- وحدة قروض اإلسكان.

س7/ ما مدى ارتياح العميل من اخلدمات  
نظام  إدخال  بعد  له  متنح  اليت  والتسهيالت  

BANKS  ؟
قبل  من  وعام  كبري  ارتياح  هناك  ج7/ 
 BANKS نظام  إدخال  بعد  البنك  عمالء 
فقد ساهم يف توفري الكثري من الوقت واجلهد 
املصرفية  معامالتهم  أمتام  يف  العمالء  على 
حصول  يف  كبري  بشكل  وساهم  املختلفة 
االئتمانية  التسهيالت  على  البنك  عمالء 
املختلفة واليت تتسم بسهولة اإلجراءات ودون 
البنك  يسعى  كما  صعوبات،  أو  تعقيدات  أي 
خدمات  تقديم  إىل  القادمة  املرحلة  خالل 

واليت  االئتمانية  البطاقة  خدمه  منها  نوعيه 
ستساهم بدورها يف استقطاب أكرب قدر من 
العمالء وستعطي انطباع جيد حيال اخلدمات 
اليت يقدمها البنك، ويف ظل ثورة التحديثات 
يف  البنك  بها  يتميز  اليت  املصرفية  لألنظمة 
حكومي  بنك  هو  البنك  ولكون  احلالي  الوقت 
خالل  ومن    %100 بنسبة  للدولة  مملوك 
الكريم  جمله األهلي املصريف ندعو اجلمهور 
من   لالستفادة  اليمين  األهلي  البنك  وعمالء 
اخلدمات املصرفية املتميزة اليت يقدمها  عرب 
فروعه املختلفة اليت مت إدخال وتدشني نظام 

BANKS فيها.
س8/ ما هي أهم املعوقات اليت تعيق عمل 

دائرة االئتمان ؟ 
ج8/ نستطيع القول بان من أهم املعوقات 
هي  احلالي  الوقت  يف  الدائرة  تواجهها  اليت 
لرفد  حنتاج   حيث  الوظيفي  الكادر  نقص  
وكذلك   شاب  وظيفي   بكادر  الدائرة 
احلالي  البشري  الكادر  تأهيل  يف  االستمرار 
بالدورات  أشراكهم  خالل  من  بالدائرة 
االئتمان  جمال  يف  املستمرة  التدربيبة 
معارفهم  وجتديـد  السـوق  تطـورات  ملواكبه 

بهذا اجملـال .
االئتمان  دائرة  مدير  بسام  س9/أخ 
ختام  يف  قوهلا  تودون  أخري  كلمة  املصريف  

هذا اللقاء ...
بالشكر  أتوجه  أن  أحب  اللقاء  ختام  ويف 
ممثله  اليمين  األهلي  للبنك  العليا  لإلدارة 
رئيس  حلبوب  حسني  حممد  الدكتور  باألخ 
علي  امحد  الدكتور  واألخ  اإلدارة  جملس 
عمر بن سنكر  املدير العام واىل األخوة النواب 
علي  و  الشبحي  سعيد  حمسن  األفاضل   
الشبابي  الكادر  منحوا  اللذين  علي  موسى 
ومهمة   إشرافية  وظائف  ليتسنم  فرصه 
أتاحوا  و  قدراتنا  مثمنني  بنا  ثقتهم  واضعني 
التقدير و االحرتام  لنا اجملال و منحونا كل 
الوظيفية   واجباتنا  اجناز  يف  لنا  عونا  ،فكانوا 

وعملوا  على تذليل الصعاب أمامنا .
كما وأتوجه بالشكر اجلزيل لطاقم عمل 
وموظفات  موظفني  املصريف   االئتمان  دائرة 
الجناز  كبرية  جهوداً  يبذلون  و  بذلوا  الذين 
أعمال الدائرة وتلبيه طلبات العمالء يف وقت 

قياسي . 
إىل   الكبري  بالشكر  التوجه  ننسى  وال    
هيئه  حترير جملة األهلي املصريف وخنص 
املشرفة  ثابت  وديع  والء  واألخت  بالذكر 
أخبار  لكل  املستمرة  مواكبتها  على  الفنية 

وفعاليات البنك األهلي اليمين .
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  ألف مربوك  متمنني هلم التوفيق والنجاح يف مهامهم اجلديدة

األخت/ سعاد مهدي 
علي مفتاح

مديرا لفرع حلج

األخ/ ويف مقبل
 فارع سامل

مديرا لفرع خور مكسر

األخ/ صاعد جماهد 
عبدالقادر احلضرمي

مديرا لفرع العيدروس

األخ/ بلعيد مجعان 
عمر بازياد

مديرا لفرع سيئون

األخ/ امحد سعيد علي 
سعيد مسنه

مديرا لفرع اإلقراض الشعبي

مربوك الثقة
يتقدم 

كافة  موظفي وموظفات البنك األهلي اليمين
بأمسى آيات التهاني والتربيكات مبناسبة قرارات تعيني كل من :

الدرجة الوظيفية اليت رفع إليها
حماسبًا لفرع خورمكسر

حماسبًا لفرع حلج
رئيس قسم التحليل وإدارة العالقات مع املراسلني 
رئيس قسم إدارة خماطر االئتمان بدائرة املخاطر

حماسبًا لفرع املعال
رئيس قسم خدمة العمالء  بفرع الشحر

حماسبًا لفرع سيئون

لكل جمتهد نصيب

اسم املوظف
1- مروان علي عبدالسالم
2- أنور أمحد حممد عامر

3- داليا يونس أبوبكر نور
4- حمسن سيف صائل

5- شبنم عبدالرشيد حممد يعقوب
6- مروة ساملني سعيد كمون
7- هاني سبيت سامل باسرور

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

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 .
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عدن »األهلي املصريف« خاص :
 نظمت دائرة املوارد البشرية عرب قسم التدريب والتأهيل عدد 
على  موظفيها  من   جمموعه  استهدفت  التدريبية  الدورات  من 
مستوى دوائر اإلدارة العامة والفروع ضمن خطط التدريب املعدة 
تهدف إلعداد كادر مصريف مؤهل علميًا وعمليًا يف  اليت  مسبقًا  
خمتلف جماالت العمل املصريف والفين واملالي واإلداري والقانوني 
ويتمتع بالكفاءات واملهارات واخلربات اليت تواكب كافة التطورات 
اخلدمات  أفضل  تقديم  بغرض  املصريف  العمل  سوق  يف  اجلارية 
اجلانب.   هذا  يف  جدد  عمالء  واستقطاب  البنك  لزبائن  املصرفية 

مشلت اجملاالت التالية :

تدريب وتأهيل

نشاط  قسم التدريب والتأهيل املصريف

فيها  شارك   « العمل  فريق  »قيادة  جمال  يف  تدربيبة  دورة   -3
)15( موظفًا وموظفة عقدت  يف معهد مبركز نيوهرايزن  خالل 

الفرتة 19 -23 يونيو 2022م.

1- دورة تدربيبة يف جمال »حماسبة لغري احملاسبني« شارك 
فيها )15( موظفًا وموظفة عقدت يف مبركز نيوهرايزن  خالل 

الفرتة 5 -19 يونيو 2022م.

2- دورة تدربيبة يف جمال »احلكم الرشيد« شارك فيها )15( 
والتطوير  للتدريب  كابيتال  معهد  يف  عقدت  وموظفة  موظفًا 

خالل الفرتة 19  -23 يونيو 2022م.

4- دورة تدربيبة يف جمال »أسياسات اإلدارة الفعالة« شارك 
للتدريب  كابيتال  معهد  يف  عقدت  وموظفة  موظفًا   )15( فيها 

والتطوير خالل الفرتة 24 -28 يوليو 2022م.

7- دورة تدربيبة يف جمال »املفاهيم العمليه والنظرية ملخاطر 
معهد  يف  عقدت  وموظفة  موظفًا   )15( فيها  شارك  التشغيل« 
كابيتال للتدريب والتطوير خالل الفرتة 14 -18اغسطس 2022م

فيها  شارك  اخلتامية«  »احلسابات  جمال  يف  تدربيبة  دورة   -5
)15( موظفًا وموظفة عقدت يف مبركز نيوهرايزن  خالل الفرتة 

24 -28 يوليو 2022م.
 )15( املشكالت« شارك فيها  دورة تدربيبة يف جمال »حل  	-6
 11- 7 موظفًا وموظفة عقدت  مبركز نيوهرايزن  خالل الفرتة 

اغسطس2022م.

فيها  شارك   « اجلردية  التسويات  »جمال  يف  تدربيبة  دورة   -8
)15( موظفًا وموظفة عقدت  يف معهد مبركز نيوهرايزن  خالل 

الفرتة 28 أغسطس -23 سبتمرب 2022م.

9-  دورة تدربيبة يف جمال »الضرائب« شارك فيها ) 10(  من 
املوظفني واملوظفات عقدت يف معهد كابيتال للتدريب والتطوير 

خالل الفرتة 4 -8 أغسطس 2022م .
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للمنتجات  التسويقية  اسرتاتيجياتها  تبين  أن  اليمنية  املصارف  على 
التحديات  مستوى  اىل  خبدماتها  لالرتقاء  احلديثة  املالية  واملبتكرات 

املتباينة وذلك باالرتكاز عل احملاور االتية:
 أواًل: التحول اىل البنوك الشاملة ذات اخلدمات املتنوعة. 

ثانًيا: تقديم نشاطات متويلية مبتكرة.
ثالًثا: التعامل مع املستحدثات املصرفية احلديثة.

رابًعا: تعميق استخدام التكنلوجيا.
خامًسا: تنمية املوارد البشرية.  

اما فيما خيص البنك األهلي اليمين فريتكز على احملاور السابقة مثله 
مثل بقية البنوك اال ان الفرق بينهما يف وضع اسرتاتيجية البنك األهلي 
الرؤى  من  متدفق  تيار  مبثابة  يعد  املصرفية  الصناعة  جمال  يف  اليمين 
والتوجهات املرتكزة بالبنك األهلي الذي سوف يشق طريقة حنو العاملية 
عن طريق بناء اسرتاتيجية تسويقية للمنتجات واملبتكرات املالية احلديثة 
مستوى  إىل  خبدماته  لالرتقاء  وذلك  العاجل  القريب  يف  ستنطلق  واليت 

التحديات املتباينة عن طريق األتي:
تطوير العمل املصريف يف ضؤ التطور التكنولوجي  وتقديم اخلدمات 
التنويع  أساس  على  تقوم  متطورة  اسرتاتيجيات  بناء  خالل  من  الرقمية 
والتخلي عن الدور التقليدي يف تقديم  اخلدمات املصرفية وذلك بإتباع 

اخلطوات االتيه : 
-  التوسع يف النشاطات االستثمارية بشراء األسهم والسندات املصدرة 
نتيجة  احملتملة  األعباء  حتمل  مع  لألخرين  وبيعها  وتروجيها  حديثا 

اخنفاض السعر خالل مدة حيازتها وقبل االنتهاء من تسويقها.
خالل  من  املساهمة  طريق  عن  التأجريي  التمويل  بنشاط  القيام   -
الدراسات  بأعداد  القيام  او  التأجري  شركات  تأسيس  يف  املشاركة 
املالي  املستشار  بدور  القيام  وكذلك  التمويلي  التأجري  لتمويل  الالزمة 
واالقتصادي ألي طرف من أطراف املشاركة فضال عن القيام بعمليات 

الرتويج لصفقات التأجري التمويلي.
- تكوين صناديق االستثمار اليت تقوم باستثمار ودائع العمالء والذي 
يديرها البنك لصاحلهم مقابل اتعاب حمددة حيصل عليها، بينما األرباح 

واخلسائر فهي من نصيب العمالء وحدهم. 
- ممارسة نشاط أمناء االستثمار عن طريق دراسات اجلدوى والعمل 
والقيام  األسهم  وإصدار  التأسيس  مبرحلة  القيام  اىل  هلا  الرتويج  على 

بضمان وتغطية وإدارة االكتتاب فيها.
تقديم البنك األهلي نشاطات متويلية مبتكرة واليت تعد جماال واسعا 
ومواكبة  التمويلي  النشاط  اسرتاتيجية  لتطوير  األهلي  البنك  لنشاط 

االجتاهات احلديثة مثل:
توسعا  تشهد  ان  ميكن  متويلية  خدمات  لتقديم  التجزئة  صريفة   -
ملموسا مثل )القروض الشخصية، متويل املشروعات الصغرية، القروض 

املشرتكة، تأسيس شركات رأس املال املخاطر(.
يف  التوسع  طريق  عن  التكنلوجيا  استخدام  يف  األهلي  البنك  تعمق 
استخدام االنرتنت الذي بدوره يساعد البنك األهلي على تقديم اخلدمات 
بأسعار اقل باستخدام سياسة ملسايرة التطورات التكنلوجية اليت حتتاجها 

الصناعات املصرفية واهمها:
خدمة  أفضل  لتقدم  وتطويرها  التقليدية  البنك  اجهز  حتديث   -
لزبائنها يف أسرع وقت ممكن باستخدام الوسائل االلكرتونية احلديثة عند 
البنوك ببعضها البعض  انشاء شبكة الكرتونية مصرفية تربط فيما بني 

وبني القطاعات االقتصادية األخرى.
البيع  نقاط  من  شبكة  ونشر  االلي  الصراف  ماكينات  نشر   -
وخدمات  للشيكات  االلكرتوني  التحصيل  خدمات  وتقديم  االلكرتونية 

البنك احملمول )موبايل بنك(.
اسرتاتيجية  لتنقيد  اليمين  األهلي  البنك  يف  البشرية  املوارد  تنمية 
التأهيل  عالية  بشرية  كوادر  بتوفري  مرهون  وفعالية  بكفاءة  التطوير 

ومعززة بتقنيات مصرفية معاصرة أهمها:
جمال  يف  أدائهم  وتطوير  بالبنك  العاملني  مهارات  تنمية  	-

استيعاب املستجدات واملستحدثات يف الصناعة املصرفية.
- اعداد برامج تدريبية ملختلف املستويات اإلدارية للوصول اىل درجة 

االحرتافية على املستويات اإلدارية العليا والوسطى 
- وضع اسرتاتيجيات لتطوير جمال التسويق وحتليل تطورات السوق 

املالية واجتاهاتها.
يف  وتتلخص  احلديثة  املصرفية  املستحدثات  مع  التعامل  وأخريا 

املشتقات والعقود املستقبلية وعقود االستثمار مثل:
 ، املستقبل  عقود   ، واملبادالت  املالية  األوراق  مقايضه  االختيار،  عقود 
 ، ، الصراف االلي  الفائدة اآلجلة  اتفاقية أسعار  العقود اآلجلة للعمالت، 

املقاصة االلكرتونية ، التأجري التمويلي.
اخلالصة 

املالية  املنتجات  لبناء  ملقدمة  حماولة  مبثابة  يعد  تصور  وضع  مت 
النظام  مرحلة  من  نوعية  نقلة  النتقاله  وذلك  اليمين  االهلي  البنك  يف 

التقليدي القديم اىل النظام التكنلوجي احلديث وتتلخص يف اآلتي:
1. العمل على تظافر اجلهود يف وضع معايري موحدة للصناعة املالية 

من شأنه يقدم رؤية واضحة للضوابط القانونية.
2. تأسيس وتفعيل دور البنك األهلي اليمين للبنية التحتية من اجل 
لتطوير  وجملس  املالية،  اخلدمات  جملس  انشاء  مثل  املالية  الصناعة 

االبتكارات يف جمال املال.
3. جتنب تقادم املنتجات املالية للمحافظة على النمو.

4. تقليل خماطر االستثمار بتنويع قطاعاته.
يعمل  الذي  اليمين  األهلي  البنك  يف  للمنتجات  املستمر  التطوير   .5

على زيادة خربة البنك املالية ويبقيه يف حيوية مستمرة.
6. العمل على تنويع مصادر الرحبية يف البنك األهلي اليمين.

* حبث مقدم إىل قسم العلوم املالية واملصرفية كلية االقتصاد 

  إعداد الباحث / 
حممد نديم
 عبده حزام

البنك األهلي اليمني واسرتاتيجياته 
التسويقية للمنتجات واملبتكرات املالية

*

تهانينا وألف مربوك
بكل احلب  وأطيب األمنيات

 نزف أمجل التهاني للزمليني العزيزين
حممد مجيل عبداهلل ناصر / دائرة التفتيش حنني سامي 

خالد  حممود شوذري – دائرة املخاطر 
مبناسبة  زفافهما امليمون

تهانينا وألف مربوك
املهنئون: أسرة األهلي املصريف وكل الزمالء والزميالت 

يف البنك األهلي اليمين
األخ/ حممد نبيل عبدالغفور  – دائرة الشؤون القانونية

مبناسبة ارتزاقه مبولوده البكر
الذي امساه ) نبيل(

 والتهنئة موصولة إىل زمالئنا األعزاء
 والده نبيل عبدالغفور 

ووالدته فائزة امحد عوض املصلي 
  تهانينا وألف مربوك

املهنئون: أسرة األهلي املصريف وكل الزمالء والزميالت 
يف البنك األهلي اليمين
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فماذا عن احلكومات؟ كيف متول احلكومة نفقاتها وكيف 
تزيد من إيراداتها؟

تقوم احلكومة بتمويل نفقاتها من خالل عدة طرق رئيسية 
من أهمها »الضرائب«

فما هو تعريف الضريبة؟ 
نقدي  مبلغ  هي  الضريبة 
)رسوم إلزامية( تفرضه الدولة 
على األفراد والشركات، بهدف 
جيب  اليت  النفقات  متويل 
لتوفري  الدولة  بها  تلتزم  أن 
ودفع  االجتماعية،  اخلدمات 
اجلهات  يف  املوظفني  رواتب 
وتطوير  ولدعم  احلكومية، 
السلع  ولدعم  التحتية،  البنية 
الضرائب  وتعد  األساسية. 

بأنواعها من أهم مصادر إيرادات احلكومة.
تتمثل أهمية الضرائب يف اآلتي:

* تغطية نفقات احلكومة املختلفة بواسطة الضرائب اليت تعد 
أحد أهم مصادر احلكومة لتمويل نفقاتها.

خالل  خاصة  االقتصاد  يف  والعرض  الطلب  على  التأثري   *
فرتات التضخم.

املرغوب فيها  املنتجات والصناعات غري  * محاية اجملتمع من 
أو الضارة

املثال  سبيل  (على  عليها  عالية  ضرائب  فرض  طريق  عن 
الضرائب على السجائر( .

األجنبية  املنافسة  من  ومحايتها  احمللية  الصناعات  دعم   *
بفرض ضرائب على التجارة الدولية )اجلمارك( ويف الوقت نفسه، 
تشجع الضرائب تصدير السلع واخلدمات عن طريق ختفيض أو 
قدرتها  تعزيز  أجل  من  الصادرات  على  املفروضة  الضرائب  إلغاء 

التنافسية يف السوق العاملية.
قد  والدخل،  الثروة  توزيع  يف  املساواة  من  أكرب  قدر  حتقيق 
ثم  والثروة،  الدخل  على  تصاعدية  ضريبة  احلكومة  تفرض 
تستخدم اإليرادات اليت يتم مجعها لتوفري اخلدمات االجتماعية 

لصاحل فئات اجملتمع األكثر احتياجًا .
، األمر الذي  وقد  ينظر البعض إىل الضرائب كعبء كبري 
يوضح أهمية حتديد نسب الضرائب وفهم أنواع الضرائب املختلفة 

يف حفظ التوازن واالستقرار االقتصادي ألي دولة .
وتصنف الضرائب بكونها مباشرة وغري مباشرة :

ضرائب مباشرة:
مباشر،  بشكل  األموال  أو  الدخل  على  تفرض  ضرائب  هي 

ويدفعها املكّلف
الضريبة  وُتفرض  الضرائب.  ملصلحة  مباشرة  بالضريبة 
والصناعية  التجارية  األرباح  وعلى  األفراد  دخل  على  املباشرة 

األصول  وعلى  للشركات، 
ويف  واملمتلكات.  العقارية 
الفرد  يتحمل  احلالة  هذه 
بالضريبة  املكّلفة  اجلهة  أو 
هذا  ويستند  عبئها.  كامل 
النوع من الضرائب على مبدأ 
أن  حيث  الدفع  على  القدرة 
من  أكرب  قدراً  ميتلك  من 
أرباحًا  أو  أعلي  (راتبًا  املوارد 

 إعداد/ نبيل عوض بامؤمن 
رئيس قسم الذمم املالية بدائرة الرقابة املالية

مقدمة :
بهدف أشاعه املعارف والتثقيف العلمي أرتئينا أن نساهم يف 
مقالنا هذا املوسوم » بالضرائب » وانعكاساتها على موارد الدولة 
وما حتققه من عدالة يف توزيع مداخليها على ما تتحمله من 

أعباء يف سبيل مسؤوليتها جتاه جمتمعاتها .
ميتلك كل شخص جمموعة من اإليرادات احملددة )راتب، 
الناحية  ومن  أمالك..(  إيراد  خاص،  مشروع  أرباح  مصروف، 
تعليم،  سكن،  )غذاء،  حمددة  والتزامات  نفقات  لديه  األخرى 
عن  البحث  يف  يبدأ  إيراداته  عن  نفقاته  زادت  فإذا  ترفيه،...(، 

حلول ليزيد من إيراداته من خالل عدة طرق.

الضرائب
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أكثر) تفرض عليه نسبة أكرب من الضرائب.
وهناك نوعني من الضرائب املباشرة وهما :-

 1-  الضرائب املباشرة على الدخل وهي : ضريبة يدفعها األفراد 
واملؤسسات على دخلهم، فالراتب الذي تتلقاه من جهة عملك على 

سبيل املثال : هو راتب صاف بعد اقتطاع الضرائب والرسوم .
الثروة وهذه تفرض  املال/  الضرائب املباشرة على رأس  	-2
على ما يتملكه املكَلف بالضريبة من أمالك أو رأس مال، واملثال 

على ذلك الضريبة اليت تفرض على األمالك العقارية .
ضرائب غري مباشرة:

ال  الضرائب  من  النوع  هذا 
إىل  والشركات  األفراد  يدفعها 
وتفرضه  مباشر  بشكل  احلكومة 
الدولة على االستهالك واإلنفاق 
من خالل فرضه على إنتاج السلع 
هذا  ويفرض  وبيعها.  واخلدمات 
السلع  على  الضرائب  من  النوع 
الغين  يستهلكها  اليت  واخلدمات 

والفقري وبالتالي ال تستند إىل مبدأ القدرة على الدفع.
ومن أمثلة الضرائب غري املباشرة:

السلع  شراء  عند  املستهلك  يدفعها   : املبيعات  ضريبة    )1(

وتفرض تلك الضريبة على أنواع السلع املختلفة بنسب متفاوتة 
نسبة  عن  ختتلف  املالبس  على  الضرائب  على  الضريبة  فنسبة 
السلع  على  الضريبة  تلك  تدفع  وال  السيارات.  على  الضرائب 
الوسيطة يف اإلنتاج كإطار السيارات على سبيل املثال ولكن يتم 

فرضها على السلع النهائية.
)2(  ضريبة القيمة املضافة:  ختتلف تلك الضريبة عن ضريبة 
املبيعات يف كونها تدفع يف كل مراحل اإلنتاج. فعلي سبيل املثال، 
يف حال صناعة السيارات يقوم مصنع اإلطارات ببيع اإلطار بثمن 
يضيف إليه نسبة الضريبة، ويقوم صاحب املصنع إىل بيع السيارة 
إىل أصحاب معارض السيارات بعد احتساب نسبة الضريبة، ويف 
مبلغ  إضافة  مع  السيارات  ببيع  املعرض  صاحب  يقوم  النهاية 

ضريبة القيمة املضافة إىل فاتورة البيع .
وهي    : الواردات  على  املفروضة  اجلمركية  الرسوم   )3(
ضرائب تفرضها الدولة علي السلع املستوردة من اخلارج وتدفع 
الرسوم  تلك  أن  من  الرغم  وعلى  احلدود.  السلع  هذه  عبور  أثناء 
ختدم مصاحل املنتجني احملليني إال أنها متس بشكل مباشر القدرة 
الشرائية للمستهلكني وتقلل فرصهم يف االستهالك مما ينعكس 

بالسلب على رفاهية اجملتمع ومستوى املعيشة.

املصدر : املعهد املصريف املصري

English Vocabulariesاملصطلحات بالعربيةالرقم

بعض  ايراد  هذا  عددنا  يف  نواصل 
املصطلحات باللغة االجنليزية وما يقابلها 

من معنى باللغة العربية .

بطاقة ائتمانية
تسهيالت ائتمانية

جواله تدفع عند االطالع
فائدة مستحقه

كمبياالت قابله للتحويل
قيود تسوية

مصروفات نثرية
ديون مشكوك يف حتصيلها

مستندات الشحن
مالحظة/ أو ملحوظة 

إعداد علي منصور ماطر

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Credit Card
Credit Facilities
Sight Draft
Interest Accrued
Negotiable Documents
Adjustment Entries
Petty Expences
Debts
Shipping Documents
)N.B )Nota bene
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إعداد وتنسيق/ 
معاذ الكعكي

مسئول العالقات العامة
مبكتب رئيس جملس ادارة

 البنك األهلي اليمين 

تعدُّ امُلنافسة من أهم وأقوى الدوافع للعمل واإلجناز بشكل 
اإلدارات  جند  لذا  الفرد،  بسلوكيات  تتحكم  إنَّها  حيث  عام، 
الناجحة حتاول جاهدة وضع ُخطط إدارية واضحة تعمل على 
الواحدة؛  املؤسسة  يف  والعاملني  املوظفني  بني  امُلنافسة  تنظيم 
يف  كبرية  فائدة  فيه  ملا  الطريقة  هذا  التباع  االدارة   تسعى  و 
حتسني إنتاج املوظفني والعاملني يف املؤسسة، وكذلك جتعلهم 

يف رضى دائم حول ما يقدمون.
ومن الطرق اليت مُيكن إتباعها من ِقبل اإلدارة يف سعيها إىل 
تعزيز روح املنافسة الشريفة فيما بني موظفيها من خالل زرع 
جدارته،  املوظف  يثبت  لكي  املوظفني   بني  فيما  البنَّاءة  الغرية 
العدد  هذا  يف  سنقوم  وإنتاجيته؛  إجنازه  من  يزيد  وبالتالي 
والعمليات  احلركات   عدد  بنشر  املصريف  االهلي  جمله  من 
املصرفية  اليت متت عرب  استخدام نظام بانكس يف نهاية كل 
شهر لكل موظف وموظفة على مستوى االدارة العامة والفروع  

حصر ورصد  عدد  احلركات لشهري يوليو واغسطس لعام 2022

واالكثر  االسراع  حيث   من  اجلمهورية   حمافظات  مبختلف 
اجناز يف تقديم خدماته واجناز معامالت عمالء البنك   

يوليو  لشهري  احلركات  عدد   ورصد   حصر  مت  حيث 
واغسطس لعام 2022م

وكانت النتائج كالتالي :
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بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره وببالغ احلزن واألسى
ينعي 

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

وكافة موظفي وموظفات

املغفور له بإذن اهلل تعاىل 
صاحل علي قائد

حماسب فرع احلبيلبني
الذي وافته املنية أثر مرض عضال 

مفاجئ أمل به
كما نتقدم بأصدق املواساة

لزميلنا األخ / عبدالرحيم صاحل 
موظف دائرة العمليات املركزية 

وجلميع أفراد أسرته الكرمية
سائلني املوىل عزوجل أن يتغمد 
فقيدهم  بواسع رمحته وغفرانه 

وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون

البقاء هلل

نـعــي

نتقدم خبالص العزاء واملؤاساة:
لألخ/ فيصل حمسن السودي 

رئيس وحدة التدقيق الداخلي الختبار مدى االمتثال   
املستشار القانوني لرئيس جملس اإلدارة                    

بوفاة املغفورة هلا  بإذن اهلل تعاىل  )والدته الفاضلة( 
القاضي/ أنغام فيصل قائد 

عضو املكتب الفين باحملكمة العليا عدن
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
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 والء وديع ثابت 
مشرفة النشر والتسويق

 »أنا من طرف فالن »  أو »املدير العام يعرفين » كل تلك العبارات  
وبطاقة  املوصدة،  املغارة  لفتح  سحري  مفتاح  مبثابة  تعد  السرية 
عن  النظر  بغض  الصعوبات  احلواجز،وتسهل  أعلى  بها  تعرب  ذهبية 
احملسوبية  تتصدر  حيث  املطلوبة،  والكفاءة  واإلمكانات  اخلربات 

والوساطة مجيع االعتبارات األخرى. 
لنجد أنفسنا أمام تساؤالت هل العمل حباجة إىل الكفاءة أم إىل 
احملسوبية ؟ وأي كفة يرجحها القطاع العام - من وزارات ومؤسسات  
الكفاءة أم احملسوبية ؟ وملاذا يبحث ويصر القطاع اخلاص دومًا على 

الكفاءة ويغض النظر عن احملسوبية ؟ 
األداء احلكومي يف  التدهور يف  أدت إىل  اليت  أهم األسباب  إن من 
املؤسسات واهليئات هو بسبب تعاملهم بالواسطة واحملسوبية فأصبح 
الرجل غري املناسب يف املكان غري املناسب وهذه احلالة أدت إىل انتشار 
مثل  واهليئات  املؤسسات  على  السلبية  أثارها  وظهور  اإلداري  الفساد 
أخطاء  وارتكاب  بالعمل  واألمانة  اإلتقان  وانعدام  العمل  يف  اإلهمال 
متكررة ونشؤ عالقات مكهربه بني املوظفني ، حيث تعترب احملسوبية 
اليت  املتتالية   األزمات  عن  نتجت  اليت  السلبية  الظواهر  أحدى  هي 
تعصف بالبلد وأحدى املعوقات اليت يعاني منها الوطن يف ظل غياب 

معامل الدولة احلقيقة.
خاصة  معايري  اخلاص  والقطاع  العام  القطاع  لوظائف  فمثلما   
يف  الواسطة  على  تعتمد  العام  القطاع  يف  الوظائف  فمعظم  لكليهما، 
املوظف  يضع  أن  على  اخلاص  القطاع  حيرص  املقابل  يف  التوظيف، 
املناسب، وقلياًل ما تتخذ بعض الشركات اخلاصة  املكان  املناسب يف 
احملسوبية يف التوظيف فالكفاءة واحملسوبية وجهان خمتلفان متامًا 

يف إدارة العمل، أحدهما له وجه إجيابي واآلخر وجه سليب .
وأحدى أهم صورة من صور  الواسطة يف العمل »القفزة اللولبية«  
وهو املوظف صاحب السربنج اللي قفز بقدرة قادر من سلم موظف 
عادي دون كفاءة إىل مدير يف أحد األقسام أو االدارت، ويعد ذلك من 
أسوأ صور الواسطة ملا يف ذلك من تعٍد على حقوق املوظفني اآلخرين 
يف الرتقيات ويؤدي مع مرور الوقت إىل أمور سلبية أخرى ليست يف 

صاحل املؤسسة أو مرفق العمل. 
أن  املوظف  يشعر  عندما  أيضًا،  واحملسوبية  الواسطة  صور  ومن 
»ظهره قوي«، فيتكرر التأخري أو الغياب أو االنصراف املبكر من العمل 
على  الواسطات  أصحاب  املوظفني  بعض  حصول  أيضًا  وكذلك   ،
كثري من الدرجات واملكافآت والدورات داخل وخارج الوطن دون أن 

ينعكس ذلك بفائدة على إنتاجية العمل لديهم  .

ملناصب  الكفء  غري  املوظف  ذلك  رشح  إذا  ما  الكربى  والطامة 
وفساداً  سلبية   صوراً  تعد  ذلك  كل   ، املؤسسة  مستوى  على  أعلى 
إداريًا وماليًا وترتك بالطبع آثاراً سيئة على نفسيات املوظفني الذين 
يعملون بكل صدق واجتهاد وميتلكون الكفاءة ، وكذلك  يؤثر على 
جودة العمل وسرعة اإلجناز، وعلى جدية العمل، واالرتقاء باملؤسسة، 
جودة  الن  األعمال،  إلجناز  قليلة  فئة  على  حينها  االعتماد  ويكون 

العمل واإلنتاج هي حصيلة  ) اجلودة والكفاءة (.
فإذا كان التالعب باألموال العامة فساداً واضحًا فإن الواسطة أو 
احملسوبية نوع من أنواع الفساد لوجود الشخص غري املناسب يف منصب 
أعلى من مؤهالته وخرباته العلمية والعملية، ويعد غشًا لألمانة اليت 
أؤمتن عليها أصحاب القرار و املسئولني، فهي بالفعل جرمية يف حق 
اجملتمع والفرد تكون فيها املصلحة الشخصية فوق املصلحة العامة .

فما هي السبل للقضاء على احملسوبية والواسطة يف العمل ؟
هنالك الكثري من احللول للتخلص من ظاهرة احملسوبية، فالبد 
والقوانني  بالنظم  العمل  ومنها  الظاهرة  هذه  ومكافحه  تطويق  من 
الوظيفية النافذة وااللتزام باللوائح وخلق روح املنافسة الشريفة بني 
املوظفني. وتفعيل دور الرقابة والتفتيش  للتخلص من الواسطة فيما 
ومن   ، غريه  عن  شخص  وتفضيل  والرتقيات  التعيينات  أمر  خيص 
العلمية  الكفاءة  ألصحاب  احلق  إرجاع  من  ميكننا  النظام  هذا  خالل 
قوانني  وضع  حماولة  أيضا  احللول  ومن  الصحيح،  والتخصص 
صارمة فيما خيص ظاهرة احملسوبية ومن يعمل بها لكال الطرفني، 
حملاولة التخلص منها، وتعزيز األطر املؤسساتية يف التشغيل، والعمل 
االختصاص  وتكليف من هم ذوي  الفساد،  دور مكافحة  تفعيل  على 
يف تولي الوظائف اخلاصة والعامة يف الدولة، كذلك البد أن تكون 
هناك محالت إعالمية وثقافية جتاه هذه الظاهرة واحلد منها وبيان 
سلبياتها على األداء العام ملؤسسات الدولة، كذلك ال ننسى بان هناك 
التوعية املستمرة مبساوئ هذه  املدني يف نشر  دوراً ملنظمات اجملتمع 

الظاهرة اخلطرية.
التعيني بالواسطة أو الرتفيعات أو  يف اخلتام نستطيع القول بأن 
احلصول على ترقيات وامتيازات ظاهرة مرفوضة ومنافية لألخالق، 
والشرع والقانون ولوائح العمل املنظمة ألنها اقل ما ميكن أن توصف 
بأنها عملية سلب حقوق البعض ممن تتوفر فيهم شروط التعيني أو 
الرتقية والرتفيع ومنحها آلخرين من غري املؤهلني وال تنطبق عليهم 
الشروط. وتؤدي بالتالي إىل خلق بيئة عمل سلبيه وطارده للكفاءات .

حب  أنواع  من  نوع  العمل  يف  واحملسوبية  الواسطة  ترك  وبأن 
للمواطنة  اجلميلة  احملصلة  هي  الكفاءة  عن  والبحث  الوطن، 
املوظف  اختيار  تكون  وعليه  سواسية  مجيعًا  فاملواطنون  الصاحلة، 
القيادية  واخلدمية على حسب معايري  املناسب وخصوصًا للوظائف 
خاصة للوظائف املختلفة، حتى تنتشر بذلك روح املنافسة الشريفة 
خلدمة الوطن، ومع ذلك كله جند أن احملسوبية تتفوق دومًا على 

الكفاءة ليس يف اليمن فقط بل يف الوطن العربي أمجع.

الكفاءة أم احملسوبية
 واثرها على بيئه العمل ؟!
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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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أفقًيا :

1- آيه من آيات اهلل .
2- ترمى به النبال)م( - حفل ليلي- إغتاب شخص غائب.

3- كثبان صحراوية - جزء من شهر .
4- حرف إجنليزي )م( قرع )م( كتمان ,

5- حرف جر )م( - جس - يف جسم اإلنسان .
6- مادة قاتلة - مشني .

7- بريق - حتفظ فيه التحف .
8- ضد حرب )مبعثرة( - عبودية - سارق .

9- رتبة عسكرية - أحد األبوين )م( ,
10- علقم )م( - نفود .

رأسًيا :
1- ضياع أو فقدان - مرض خبيث .
2- يستخدم للحالقة )م( - دوسر .

3- مزاج طيب )مبعثرة( - غري ثابتة .
4- بدأ أو ظهر - ال يعرف القراءة والكتابة .

5- دهن - من احلبوب .
6- من اخلدع احلربية .

7- فرح - ساكن يف مكان )مبعثرة( .
8- قطع )مبعثرة( للسؤال )م( .

9- ثغر - مرفوع قوى العدد)م( - فك مسألة .
10- من طيور البحر - صفوف دراسية .

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 »57«
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اإلشراف العام
د. أمحد علي عمر بن سنكر

املدير العام

 علي منصور ماطر
عمر عبدالرمحن عبداجلبار

والء وديع ثابت
وليد حممد سيف

رئـيـس التحــريـر:

مــديـر التـحـريـر:

اإلشــراف الــفــين:

اإلخـــراج الفـنــي :

ahli.masrafi@nbyemen.com

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

األهلي املصريف )أبريل/يونيو 2022( 4

نجاحات متواصلة على مدى)53( عاًما

جوائز كأفضل
 بنك في اليمن

منح

 البنك األهلي
Th« منحت

e Banker«

ى التوالي :
       عل

    اليمين جائزتني
     

أفضل بنك يف 
اليمن لعام 2006

أفضل بنك يف 
اليمن لعام 2007

اإلحتاد الدولي للمصرفيني العرب مينح البنك 
األهلي كأفضل بنك يف تطوير وتقديم

 اخلدمات املصرفية للعام 2022

املنظمة العربية لتكنولوجيا املعلومات 
واإلتصاالت متنح البنك األهلي 

كأفضل  بنك يف التميُّز للعام
2021-2020 

اإلحتاد الدولي للمصرفيني العرب 
مينح البنك األهلي كأفضل بنك يف 

التميُّز واإلجناز املصريف العربي 
للعام  2021-2020

لكفاءته ومتيُّزه

يف تقريرها السنوي
 الصادر يف عامي
 2009 و 2014

البنك األهلي اليمين
  حيصل على أعلى تصنيفات مُتنح لبنك يف

 اجلمهورية اليمنية من وكالة التصنيف الدولية

B درجة تصنيف البنك األهلي اليمين لاللتزامات طويلة اآلجل 
BB درجة تصنيف البنك لقوة ومتانة مركزه املالي

 البنك األهلي اليمين
يظل األفضل قوة وأداًء يف اليمن


