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بقلم/ علي منصور ماطركلمة العدد
 رئيس التحرير

ها هو البنك األهلي اليمين  وجبدارة وثقة عاملية 
منقطعة  النظري إذ  أنه ويف عامه الثالث واخلمسون، 
تطوير  يف  بنك  كأفضل  الثالثة  جبائزته  توج  قد 
للعام  وذلك  متطورة  مصرفية  خدمات  وتقديم 
2022م واملمنوحة له من االحتاد العاملي للمصرفيني 
العرب ، وهذا دأبه منذ نشأته وحتى امتالكه لنظامه 
املتطور ذو اخلدمات املتعددة وذلك  بفضل اهلل وقيادته 

مبختلف مستوياتها القيادية .

التقدير  عن  تنم  اجلائزة  وهذه  التكريم  هذا  إن 
ثقة  على  وحيازته  البنك  إليه  وصل  ملا  واالعتزاز 

البنوك العاملية وكذا البنوك على مستوى اإلقليم .
باملقابل علينا مجعيًا مبختلف مستوياتنا ووظائفنا  
أن حنافظ على هذا املكسب العظيم وأن نعطيه كل 
ورائداً يف عامل الصريفه  جهدنا واحلفاظ عليه عزيزاً 

املتقدمة وتقدميه ألفضل اخلدمات لزبائننا الكرام .

نعم للعراقة و الثقة عنوان  ... وعنوانها
البنك األهلي اليمين

اإلطالق  اليمين  األهلي  البنك  دشن  
ملكافحه   AML Solution لنظام   احلي 
غسيل األموال  ومتويل اإلرهاب يف مطلع  
شراءه   مت  والذي   ، 2022م  نوفمرب  شهر 
واملعلومات  للنظم  الرواد   شركة  من 
النظام حبسب  تـم تصميم  األردنية حيث 
ووفقًا  اليمين  األهلي  البنك  احتياجات 
والبنك  األموال  غسيل  ومتطلبات  ملعايري 
منها  عديدة  خبصائص  اليمين  املركزي 
مكافحه  بنظام  اخلاصة  التقارير  إصدار 
عن  الكشف  يسهل  مما  األموال  غسيل 
إىل  باإلضافة  األموال   غسيل  عمليات 
عملية  أي  عن  الفوري  اإلبالغ  خاصية 
غسيل  عملية  كونها  يف  الشكوك   تثري 
أو  حواالت  كانت  سواء  حمتمله  أموال  
أي  أو  ضمانات  أو  مستنديه  اعتمادات 
التنبيه  إظهار  خالل  من  كانت  عملية 
املبكر وفقا للمؤشرات االسياسيه لعمليات 
على   بناَء  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسيل 
املنشورين الدوريني رقم )1( لعام 2012م، 
ورقم 2 و3  لعام 2021م الصادرة عن البنك 
غسيل  قانون  وحبسب  اليمين  املركزي 
على  النظام  يف  إدخاهلم  مت  حيث  األموال 
من  فريقًا   قام  حيث  سيناريو   )33( شكل 
بتكييف  النظام  فحص  وفريق  املتدربني 
االشتباه  حاالت  ومجيع  املؤشرات  تلك 
خترج   حبيث  النظام  مع  تتناسب  اليت 
النظام  حيتوي  كما   ، كسيناريوهات 
األنظمة  من  عدد  على   AML Solution
األهلي  البنك  عمل  يف  واملطلوبة  الفرعية 
اليمين يف مكافحة غسيل األموال  من قبل 
البنك املركزي اليمين والبنوك اخلارجية 
األموال  غسيل  ملكافحة  الدولية  واجلهات 

 )FATCA( نظام  مثل:  اإلرهاب  ومتويل 
،ونظام  العمالء  خماطر  تقييم  ونظام 
الكشف   ونـظام  االئتمان  عمليات  خماطر 
الداخل  يف  تتم  احتيال  عمليه  أي  عن 
القوائم  يف  االشرتاك  وأيضا   ، اخلارج  أو 
املدرجني  لألشخاص  للعقوبات  العاملية 
يتميز  املستمر هلا. كما  والتحديث  فيها  
النظام باملرونة الكبرية حبيث ميكن تكيفه 
طبيعة  حبسب  السيناريوهات  وتعديل  

عمل البنك األهلي اليمين.
اإلطالق  مرحله  سبقت  وقد  هذا 
غسيل  ملكافحة  اجلديد  للنظام  احلي 
مرحلة  منها  عديدة   مراحل  األموال 
املهندسني  األخوة  من  فريق  انتداب 
لتحديد الضوابط و فحص النظام يف مقر 
اهلامشية   األردنية  اململكة  يف  الشركة 
دشن  اليت  الفروع   يف  ربطه  ثم  ومن 
الرئيسي  املركز  مع   Banks نظام  فيها 
مكون   AML Solutionنظام وتشغيل 
من :م. زياد عائض باسنيد- مدير مشروع 
سليمان  .هاني  م  والتكنولوجيا،  امليكنة 
املعلومات،  تكنولوجيا  دائرة  مدير  باقعر- 
وحدة  رئيس   - حممد  ياسني  م.مرسيل 
أمان التكنولوجيا م.مساح صادق باجيش- 
امحد  .عيشه  م   ، التطبيقات  قسم  رئيس 
علي - مشرف وحدة التطبيقات، م.حممد 

أنور قطب - مشرف وحدة إدارة األنظمة 
و األجهزة ، صابر احلمادي - عضو فريق 
أروى  واألخت/  املشروع  إدارة  يف  التدريب 
صاحل سيف - عضو جلنة استالم املنتجات.

وانتهاًء بفريق من املتدربني للتدريب  
األخوة:   من  مكون  النظام  تشغيل  على 
وحدة  رئيس   - السودي  حمسن  فيصل 
بشري  االمتثال،  مدى  الختبار  التدقيق 
 ، االمتثال  وحدة  رئيس  القفاز  علي 
حممد جواد غامن -  عضو وحدة التدقيق 
الختبار مدى االمتثال، ادهم صالح بكران 
- ضابط االرتباط يف فرع سيئون ، حلمي 
عبداجلبار قائد - ضابط االرتباط  يف فرع 
وحدة  عضو   - مقبل  علي  بدر    ، النقيب 

االمتثال الختبار مدى االمتثال .
 اجلدير بالذكر  أنه مت إنشاء وحدة 
مبوجب  اليمين  األهلي  بالبنك  االمتثال 
جملس  عن  صادر   )7( رقم  إداري   أمر 
إدارة البنك األهلي اليمين يف العام 2007م، 
إنشاء  قــرارات للتطوير مت مبوجبها  تلتها 
على  للرقابة  الداخلي  التدقيق  وحدة 
مدى االمتثال حيث حرص البنك األهلي 
يف  التطورات  كل  مواكبة  على  اليمين  
األموال  غسيل  ومكافحة  االمتثال  جمال 
من  له  ملا  أشكاله  بكل  اإلرهاب   ومتويل 

إضرار اقتصادية واجتماعية وسياسية .

)Banks( دورات تدربيبة تنشيطية ملوظفي فروع البنك مبختلف وظائف نظام
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اليمين  األهلي  البنك  عالقات  متيزت 
عالقات  بأنها  اخلارجية  البنوك  مع 
متجددة تستند على االتفاقيات املربمة يف 
جماالت التعاون واالستثمارات اخلارجية 
اليت تربط البنك األهلي اليمين بعدد من 
البنوك علي املستوى الدولي وباخلصوص 
منها العربية وهدفا حنو تعزيز العالقات 
األهلي  البنك  بني  املتبادلة  املصرفية 
 ، البلدان  تلك  يف  واملراسلني  اليمين 
رئيس  التقى   2022 أكتوبر  شهر  ويف 
حسني  حممد  الدكتور  اإلدارة  جملس 

األهلي  البنك  إدارة  جلهود  استمراراً 
املعرفية  القدرات  وبناء  لالرتقاء  اليمين 
شهر  يف  اختتمت  ملوظفيه،  والعملية 
اكتوبر2022م مبقر األكادميية العربية  
للعلوم اإلدارية واملالية واملصرفية – عدن 
دورة حتليل القوائم املالية  وفقًا للمعيار 
األدوات   «  )9( رقم  للتقارير  الدولي 
البنك األهلي  »  استهدفت موظفي  املالية 
التجارية  البنوك  من  وجمموعه  اليمين 
املدني  اجملتمع  ومنظمات  والشركات 
قطاع  عام  مدير  املصري  اخلبري  ،أدارها 
املركزي  البنك  يف  البنوك  على   الرقابة 

املصري د.صالح شحاتة.
من  التدريبية  الدورة  يف  شارك  وقد 
من  كاًل  اليمين   األهلي  البنك  جانب 

ظفار  لبنك  التنفيذي  بالرئيس  حلبوب   
عمان   سلطنه  عاصمة  مسقط  مدينه  يف 
عوض  بن  عمر  بن  عبداحلكيم  األستاذ/ 
سبل  مناقشة  اللقاء  خالل  مت  العجيلي، 
تأطري املدفوعات املالية بني اليمن وعمان 
وضعها  عن  بدياًل  البنوك  عرب  لتصبح 
احلالي - عرب قنوات غري مصرفية- وكذا 
مناقشة أهمية تطوير العالقات املصرفية 
بني البنكني الشقيقني  ، لتشمل جماالت 
املدفوعات  تسهيل  خيدم  مبا  أوسع 
بني  املصرفية  العالقات  املالية،وتعزيز 

البلدين الشقيقني.
األهلي  البنك  اللقاء من طرف  حضر 

دائرة  مدير   - ناصر  حممد  دنيا  األخت/ 
مدحيج  عبداهلل  وبسام  املخاطر  إدارة 
وعماد  املصريف  االئتمان  دائرة  مدير   -
املتعثرة  الديون  دائرة  مدير   - إمساعيل 
وريدان صاحل الكهالي - رئيس قسم إدارة 
عبده  نديم  وحممد  التشغيل  خماطر 
حزام - رئيس قسم إدارة خماطر السوق 
قسم  رئيس   - صائل  سيف  حمسن  و 
 - الشيبه  ،ابوبكر  االئتمان  خماطر  إدارة 
وفوزية  التجاري  االئتمان  قسم  مشرف 
االئتمان  قسم  رئيس  صاحل  عبدالرمحن 
التجاري وأماني صاحل علي صاحل مشرف 

االئتمان التجاري. 
املتدربني  متكني  إىل  الدورة  وتهدف 
اإلدارة  كفاءة  تقييم  طرق  معرفة  من 
ومعرفة   ، للمنشاة  إدارتها  وطريقة 
ديونها  لسداد  مقدرتها  على  املنشاة  قدرة 

سعيد  صابر  األخ/  من   كال  اليمين 
العالقات  دائرة  مدير   - الشرماني  عبده 
ناجي  مصلح  علي  بشري  واألخ  اخلارجية 
ومن   . االمتثال   وحدة  رئيس   - القفاز 
طرف بنك ظفار السيدة فاطمة األبروي 

مدير أول العالقات - املؤسسات املالية .
جملس  رئيس  زار  السياق  نفس  ويف 
الوطين  البنك  له   املرافق  والوفد  اإلدارة 
منعم  بالسيد  خالهلا  التقى  العماني 
جمموعة  رئيس   - الكندي  حمسن 
املراسلة وخالل  املالية والبنوك  املؤسسات 
اللقاء ناقش سبل تعزيز وتطوير العالقات 

املصرفية بني البنكني الشقيقني .

احلاجة،  عند  االقرتاض  على  وقدرتها 
مهارات  املتدربني  اكساب  باإلضافة 
 ، املنشاة  جدار  داخل  املالي  الوضع  ملعرفة 
وطرق تقييم نتيجة االستثمار يف املنشاة 
الذي  القطاع  يف  املنشاة  وضع  وتوضيح 
تنتمي له وإمداد املتدربني بأساليب تقييم 
مستوى انظمه الرقابة داخل جدار املنشاة 
جدار  داخل  املطبقة  العمل  خطة  وتقييم 

املنشاة .
الشهادات  توزيع  مت  الدورة  ختام  ويف 
/وضاح   األستاذ  حبضور  املشاركني  على 
البشرية  املوارد  دائرة  مدير  الصبيحي، 
قسم  رئيس  الصائغ  عباس  واألستاذ 
عميد  العبادي،  عبدالقادر  د.  التدريب، 
األكادمية العربية للعلوم املصرفية بعدن، 
الرقابة  قطاع  عام  مدير  شحاتة،  صالح  د. 

على البنوك يف البنك املركزي املصري .

دور البنك األهلي اليمني يف املشاركة الفعلية على الساحة املصرفية اإلقليمية

اختتام دورة حتليل القوائم املالية 

متابعات : والء وديع ثابت

تغطيه: والء وديع ثابت
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عدن »األهلي املصريف« خاص:
الرئيسي  )املركز  اليمين  املركزي  البنك  قبل  من  املصادقة  متت  أن  بعد 
مبوجب   2020 للعام  اليمين  األهلي  للبنك  اخلتامية  احلسابات  على  –عدن( 
حيث  2022/10/6م  املؤرخة   CBY/S/186/2022 املرجع  ذات  مذكرته  
أظهرت البيانات املالية  للعام 2020 م حول نشاط البنك األهلي اليمين للسنة 
املالية املنتهية 31 ديسمرب 2020م واليت مت نشرها يف الصحيفة  الرمسية »14 

البيانات املالية املدققة لعام 2020 
للبنك األهلي اليمني

أكتوبر«  الصادرة يوم االثنني املوافق 10/17/ 2022 العدد )17285( وكذا 
يف صحيفة »األيام«  الصادرة  يوم اخلميس املوافق2022/11/3  العدد )7547(  
األرباح  بلغت  صايف  اليمين  حيث  األهلي  البنك  أداء ومسار  نوعية يف  نقلة 
الزكاة وضريبية  بعد خصم  الشامل  )الدخل  م   2020 العام  احملققة خالل 
الدخل لعام 2020 )6.617( مليار ريال ميين. كما هي مبينة أدناه مبا يعزز  

سالمة نهج  األداء يف سبيل االرتقاء خبدمات البنك األهلي اليمين .
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لشؤون  العام   املدير  نائب  أستقبل 
الدوائر املساندة  األستاذ علي موسى علي 
للعلوم  العربية  األكادميية  من   وفداً 
اإلدارية واملالية واملصرفية - عدن ممثال 
عميد   - العبادي  القادر  عبد  بالدكتور 
واألستاذ  بعدن  العربية  األكادميية 
التدريب  مدير   - مشهور  حسبان   /
اإلدارة  مقر  يف  وذلك  واالستشارات 
العامة للبنك األهلي اليمين بعدن  حضر 
مدير  الصبيحي  وضاح  األستاذ/  اللقاء 
عباس  واألستاذ  البشرية  املوارد  دائرة 
والتأهيل  التدريب  قسم  رئيس  الصائغ 
تعزيز  سبل  حبث  اللقاء  خالل  مت  حيث 
عالقات التعاون بني األكادميية العربية 

مت  ما  واستعراض  اليمين  األهلي  والبنك 
مشرتكة   تدربيبه  أنشطه  من  تنفيذه 
التدريب  برامج  تطوير  على  والعمل 
واملصريف  املالي  اجملال  يف  التخصصية 
واإلداري مثمنني عالقات التعاون والثقة 
العربية والبنك  املتبادلة بني األكادميية 
من  كبري  جزء  تنفيذ  يف  اليمين  األهلي 
التدريب  خطط  حبسب  التدريب  برامج 
دائرة  البنك عرب  إدارة  قبل  املوضوعة من 

املوارد البشرية  .
العام  املدير  نائب  رحب  جانبه  من 
علي  األستاذ  املساندة  الدوائر  لشؤون 
عبدالقادر  بالدكتور  علي   موسى 
العربية  األكادميية  عميد   - العبادي 
مدير   - مشهور  حسبان   / واألستاذ  بعدن 
بان  مؤكداً  واالستشارات  التدريب 
بتطوير  تهتم  اليمين  األهلي  البنك  إدارة 
خمتلف املهارات واملعارف املصرفية 
السيما  موظفوه  إليها  حيتاج  اليت 
اليت  املتسارعة  التطورات  ظل  يف 
يف  املصرفية  الصناعة  تشهدها 

وقتنا احلالي.
بان  حديثه   سياق  يف  مضيفًا 
املهين  واألعداد  التدريب  توفري 
يتاح   الذي  واملستمر   اجليد 
متيز  ميزة  يشكل  البنك  ملوظفني 
املصرفية   وكوارده  موظفيه  بها 
العمل  بيئة  متيز  عوامل  احد  وهو 
الذي  املصريف   األهلي  البنك  يف 
كفؤه  مصرفيه  بكوادر  يتميز 
إدارة  تولي  حيث  املعارف   متجددة 
البنك العليا  عناية خاصة للربامج 
التدريبية باعتبارها جزًء من عمليه 
بها  بدء  اليت  والتحديث  التطوير 
البنك منذ عام 2007م ويعد مبثابة 
وحتقيق  التميز  يف  البنك  التزام 
لشعاره  حقيقي  وانعكاس  الريادة 

)اخلربة والثقة (.
دائرة  مدير  أكد  جانبه  من 

اليمين  األهلي  البنك  يف  البشرية  املوارد 
األستاذ/ وضاح الصبيحي بان إدارة املوارد 
رؤيتها  على  احلفاظ  إىل  تسعى  البشرية 
تدربيبة  وبرامج  خطط  رسم  خالل  من 
العام   مدار  على  تنفيذها  يتم  ختصصيه 
داخليًا وخارجيا وتعمل على تعزيز مكانة 
إعداد  خالل  من  اليمين   األهلي  البنك 
كفاءات بشرية قادرة على تقديم مستوى 
اليت  اخلدمة  تقديم  يف  األداء  من  متميز 
يتناسب مع  والذي   إليها عمالؤنا  يطمح 
مكانه البنك األهلي اليمين وذلك يف إطار 
بالتدريب  اخلاصة  االسرتاجيية  اخلطة 

والتأهيل.
كرمت  املثمر  اللقاء  ختام  ويف   
اإلدارية  للعلوم  العربية  األكادميية 
البنك  إدارة  عدن   - واملصرفية  واملالية 
األهلي اليمين عرب تسليم شهادة تقديريه 
ودرع األكادميية  لنائب املدير العام  علي 
إدارة  نيابة عن  الذي تسلمها  موسى علي 

البنك األهلي اليمين . 
األكادميية  بان  بالذكر  اجلدير 
العربية للعلوم اإلدارية واملالية واملصرفية 
عام  تأسست  اليت  األكادمييات  أرقى  من 
العمومية  اجلمعية  خالل  من  1988م 
الحتاد املصارف العربية ، وتعمل يف نطاق 
، وتتخذ  املشرتك  العربي  العمل  منظومة 
القاهرة عاصمة اجلمهورية املصرية  من 

مقراً هلا.

االقتصادي  باجمللس  عضو  وهي 
العليا  التنسيق  وجلنة  واالجتماعي 
ملؤسسات العمل العربي املشرتك وجملس 
العربية. وتعد إحدى  االقتصادية  الوحدة 
املؤسسات الرائدة واملتخصصة يف جماالت 
العلمي  والتأهيل  والتدريب  التعليم 
واملهين واليت دأبت منذ نشأتها على تطوير 
للعاملني  والعلمية  املهنية  الكفاءة  ورفع 
يف  واملصرفية  واملالية  اإلدارية  باجملاالت 

كافة ربوع الوطن العربي.

األكادميية العربية للعلوم اإلدارية واملالية 
واملصرفية – عدن تكرم إدارة البنك االهلي اليمين

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 .

تغطية / والء وديع ثابتتغطية / والء وديع ثابت
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األهلي  البنك  إدارة  مــجلس  وافق 
العاملية  اليمين على اعتماد شركة كرو 
كمراجع خارجي ومدقق حسابات البنك  
31 ديسمرب2021م،  للسنة  املالية املنتهية 
على  التدقيق  جلنه  إقرار  بعد  وذلك 
العروض املقدمة من الشركات املتنافسة 

وإرساهلا لشركة كرو العاملية .
تعزيز  بهدف  اخلطوة   هذه  وتأتي    
الداخلية   للرقابة  والتزامًا  الشفافية  مبدأ 
ومتطلبات البنك املركزي اليمين املركز 
واليت  الدولية  واجلهات  الرئيسي-عدن 
كل  يف  اليمين  األهلي  البنك  ينتهجها 

أعماله ومهامه على مدى 53 عامًا .
االتفاقية  توقيع  مراسيم  جرت  وقد 
أكتوبر   25 املوافق  الثالثاء  يوم  صباح 
2022م مبقر البنك األهلي اليمين  يف عدن .

البنك  جانب  من  االتفاقية  وقع  وقد   
حسني  حممد  الدكتور/  اليمين  األهلي 
حلبوب رئيس جملس إدارة البنك األهلي 
اليمين  كطرف أول ، ومن جانب  شركة 
حممد  عبدالباسط   د.  العاملية   كرو 

شركة  عن   املسئول  الشريك   - باجنيد 
كرو العاملية -عدن كطرف ثاني.

العاملية   كرو  شركة  ُتصنف   و  هذا 
الدولية  احملاسبة  مؤسسات  منتدى  عضو 
ضمن  املهنية  املعايري  بأعلى  تلتزم  اليت 
يف  عاملية  حماسبية  شبكات   10 أكرب 
شركات  من   200 من  أكثر  وجود 
املستقلة يف أكثر  واالستشارات  احملاسبة 
تلتزم  حيث  العامل  حول  دولة   130 من 
العاملية  كرو  لدى  األعضاء  الشركات 
بتقديم خدمات نوعية خالية من األخطاء, 
التكامل  عالية  خدمات  تقديم  وعمليات 

القيم  من  عامة  مبجموعة  وااللتزام   ,
اختاذ  يف  وترشد  توجه  اليت  اجلوهرية 
أعضاء  ويشتهر  يومي.  بشكل  القرارات 
مسعة  بتكوين  العاملية  كرو  شركة 
والضرائب  املراجعة  جماالت  يف  دولية 

واخلدمات االستشارية.
املركزي  اجلهاز  بان  بالذكر  اجلدير 
للرقابة واحملاسبة يقوم باملراجعة اخلارجية 
اليمين  البنك األهلي  والتدقيق على حسابات 
األهلي  البنك  حسابات  مراجعة  يتم  كما   ،
اليمين  أيضا من قبل قطاع التفتيش يف البنك 

املركزي اليمين املركز الرئيسي-عدن .

البنك األهلي اليمني يعتمد شركة كرو العاملية  كمراجع  
خارجي ومدقق حسابات البنك للسنه  املالية 2021

 متابعات: والء وديع ثابت متابعات: والء وديع ثابت
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الغيظة »األهلي املصريف« خاص:
العليا  البنك  إدارة  جلهود  استمرارا   
وحتديث  تطوير  يف  مستوياتها  مبختلف 
من  البنك  فريق  قام  املصريف  العمل 
تكنولوجيا  دائرة  و  امليكنة  مشروع  إدارة 
البيانات  املعلومات بتنفيذ عملية  حتويل 

سيئون/القطن »األهلي املصريف« خاص:
يف  اإلدارة  جملس  لقرار  تنفيذا   
جلنه  وقرارات  اليمين   األهلي  البنك 
مشروع  موظفي  بدأ  املشروع  تسيري 
برنامج  بتنفيذ  والتكنولوجيا  امليكنة 
تنشيطية  تدربيبة  دورات  بعقد  تدربييب 

   ICSFS األولية وبإشراف فريق  شركة
اجلديدة  الكمبيوتر  أجهزة  وتركيب 
الغيظة  بفرع   Banks بنظام  اخلاصة 
متهيداً  مركزيًا   بالنظام  وربطها 
شهر  مطلع  يف  للنظام  احلي  لإلطالق 
2022م حبسب  العام احلالي  ديسمرب من 

وظائف  مبختلف   البنك  فروع  ملوظفي 
سيئون   ( فروع  يف  ،وذلك   Banks نظام 
امللكة   ( فروع  ذلك  بعد  يليها  والقطن( 
أروى، العيدروس ، املعال والتواهي ( على 
الفروع  على مراحل   بقية  يلي  ذلك  أن 
إدارة  وضعتها  مزمنة  خطه  حبسب 

اخلطة املزمنة . 
تدريب  عمليه  من  االنتهاء  مت  كما 
  Banks نظام  على  الغيظة  فرع  موظفي 
واليت  2022م،  أكتوبر  من  التاسع  يف 
فريق  قبل  من  أسابيع   3 ملدة  استمرت 

تدريب إدارة مشروع امليكنة .

توخيًا إلملام  والتكنولوجيا  امليكنة  مشروع 
واستمرار  عملهم  مبهام  البنك  موظفي 
جاهزيتهم ومبا يرفع كفاءتهم العملية 
متميزة  خدمات  تقديم  يف  ويساهم 

لزبائن البنك يف آن واحد .

 Banks جتهيز فرع الغيظة مبتطلبات تشغيل نظام

)Banks( دورات تدربيبة تنشيطية ملوظفي فروع البنك مبختلف وظائف نظام
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الغيظة »األهلي املصريف« خاص:
ياسر  علي  حممد  الشيخ  برعاية 
حممد  د.  و   ، املهرة  حمافظه  حمافظ 
حسني حلبوب رئيس جملس إدارة البنك 
بن  عمر  علي  ود.أمحد   ، اليمين  األهلي 
األستاذ/  وحبضور   ، العام  ،املدير  سنكر 
حمسن سعيد الشبحي ، نائب املدير العام 
واألستاذ/  املصرفية،  الدوائر  لشؤون 
سعيد عوض باعباد، مستشار املدير العام 
حضرموت،  لفروع  اليمين  األهلي  للبنك 
واألستاذ /علي عبدالقادر موىل الدويله، 
يوم  صباح  دشن  الغيظة،  فرع  مدير 
اخلميس املوافق 2022/12/1م، وكيل 
حسن   / األستاذ  املساعد   احملافظة 
بانكس،  املصريف  بالنظام  املسعدي،العمل 

يف فرع البنك األهلي اليمين بالغيظة .
وكيل  أشاد  التدشني  وخالل   
البنك  خبدمات  املسعدي،  احملافظة 
مواكبة  من  إليه  يطمح  وما  املصرفية 
وبني  بينه  روابطه  من  تزيد  عصريه 
األنظمة  أحدث  باستخدام  عمالءه 
املالي  التداول  يسهل  مما  املصرفية 
املالية  اخلدمات   من  واالستفادة 

واملصرفية املتطورة.   

حمسن  األستاذ/  قال  كلمته  ويف 
لشؤون  العام  املدير  نائب  الشبحي  سعيد 

تدشني  بان   املصرفية،  الدوائر 
Banks ضمن خطة  العمل بنظام 
بالعمل   االرتقاء  يف  البنك  إدارة 
االجناز   سرعة  و  واملصريف  املالي 
العمالء  متطلبات  خيدم  ومبا 
مواكبة  و  األعمال  و  املال  ورجال 
املصريف  التقدم  و  السرعة  لعصر 
األهلي  البنك  فروع  كافة  وربط 
فروع  بشبكة  باحملافظات  اليمين  

البنك .
وحتدث األستاذ/مجعان عوض 
البنك  فرع  عام  مدير  مجعان، 
أهمية  عن  بالغيظة،  املركزي 
احملاسبية  االنظمة  استخدام 
األثر  هلا  يكون  اليت  احلديثة 
العمالء،  لدى  الكبري  االجيابي 
متمنيًا التوفيق إلدارة البنك األهلي 

اليمين و طاقمه الوظيفي.  
الشيخ  التدشني  حفل  حضر 
جملس  عضو  ياسني،  توكل 
عتيق  مبارك  علي  األخ/  الشورى، 
وعدد  السابق،  الغيظة  فرع  مدير 

البنك  وعمالء  البنك،  فرع  موظفي  من 
باحملافظة.

تدشني العمل بنظام Banks يف فرع البنك األهلي بالغيظة

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
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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- مأمون صالح ساملني البقري

2- خلود حممود سعيد األشول

3- زكريا زكي حممد هزاع

4- هاني توقري ياسني

5- هاني صاحل سعيد بن سلوم

6- جالل عوض علي حيدره

7- سحر امحد حممد خان

8- جالل علي حممد الشقاع

9- لطفي علي عبدالرحيم بامجال

10- عصام حممد عبداهلل امحد

11- ثابت عبداهلل سامل النقيب

12- حممد كمال مصطفى

13- عماد عبد احلبيب عبدالستار

14- حسان عبدالرحيم عبده

15- حممد عوض عمر بكري

16- حممد صاحل عمر القربي

17- رؤوف إسكندر جعفر رمضان

18- فهد عمر عوض باصبيع

الدرجة الوظيفية اليت رفع إليها

حماسبًا - فرع القطن
حماسبًا - فرع التواهي

حماسبًا - فرع تعز
رئيس قسم خدمة العمالء - فرع اروى

مشرف مصريف
رئيس قسم املتابعة - مكتب املدير العام

رئيس قسم السكرتارية - فرع العيدروس
مشرف مصريف
مشرف مصريف
مشرف مصريف

مصريف ثالث
رئيس قسم العمليات - فرع العيدروس

رئيس قسم الرتويج والعالقات - دائرة التسويق
رئيس قسم تطوير املنتجات - دائرة التسويق

مشرف مصريف
مشرف مصريف

مصريف أول
حريف خامس

بكل احلب والبهجة نزف أزكى التهاني وأطيب األماني ملن عملوا وبرزوا وجنوا وحصدوا ما بذلوا وهم:
لكل جمتهد نصيب
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عدن »األهلي املصريف« خاص:
مدير  بارمحه  منري  األستاذ  قام 
والتطوير   للتدريب   كابيتال   مركز 
مندوب   - علي  سعيد  مروان   / واألستاذ 
العامة بتكريم قيادة  التسويق والعالقات 
 29 الثالثاء  يوم  اليمين  األهلي  البنك 
2022م حيث كان يف استقباهلم  نوفمرب 
املدير  نائب  علي   موسى  علي  األستاذ/ 
مرحبًا  املساندة  الدوائر  لشؤون  العام 
بهم وعرب عن شكره ملا يبذله املركز من 
تعاون يف أقامة الدورات ملوظفي وكوادر 
البنك وبالتعاون مع  دائرة املوارد البشرية 
التابع  والتأهيل   التدريب  قسم  عرب 
األخ/  نوه  ،حيث  اليمين  األهلي  للبنك 
والزال  لعبه  الذي  بالدور   موسى   علي 
والذي  والتأهيل  التدريب  مركز  يلعبه 

كان يقيم الدورات معتمداً على كوادره 
الدورات  من  كثرياً  أدارت  واليت  املؤهلة 
األهلي  البنك  فروع   موظفي  ملختلف 
حمافظات  يف  وجدت  ما  حيث  اليمين 
تسنموا  والذين  اجلمهورية  ومديريات 

مناصب قيادية  فيها .
يف  أمله  عن  أعرب  حديثه  سياق  ويف 
احمللية  التدربيبة   املراكز  ترتبط  أن 
مستوى  على  تدريب  ومراكز  جبامعات 
خترج  شهادة  تؤمن  حتى  اخلارج 
على  اعتمادها   يتم  فيها  للمتدربني 
وان  خاصة   . مستقباًل  اخلارج  مستوى 
امتالكه  وبعد  اليمين  األهلي  البنك 
ومبا   Banks اجلديد  املصريف  للنظام 
ومتطورة  عصرية  خدمات  من  حيتويه 
وجدوا  حيثما  الكرام  زبائنه  خلدمة 

البنك  لقيادة  القيادي  بالدور  ،منوهًا 
يف  مستوياتها  مبختلف  اليمين  األهلي 
غسيل  ومكافحه  االمتثال  برنامج  إدخال 
مبوجبه  العمل  يتم  والذي   األموال 
املؤسسات  ملتطلبات  يستجيب  ومبا  حاليًا 
وغسيل  االرهاب  مكافحه  يف  اخلارجية  

األموال .
علي  األستاذ  تسليم  مت   وقد  هذا 
لشؤون  العام  املدير  نائب  علي   موسى 
الدوائر املساندة واألخ/ وضاح الصبيحي - 
مدير دائرة املوارد البشرية واألخ/ عباس 
واألخ/  التدريب   قسم  رئيس   - الصائغ 
معن الصياد مدير دائرة التسويق املصريف 
الذي تسلم الشهادة نيابة عن املدير العام  
األستاذ  كابيتال  مركز  مدير  قبل  من 

منري بارمحه. 

مركز كابيتال للتدريب والتطوير 
 يكرم قيادة البنك األهلي اليمين
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اليت  واالجنازات  بالفعاليات  مليئًا  2022م  عام  كان  لقد 
حققها البنك األهلي اليمين خالل هذا العام، اجلدير بالذكر أن 

البنك األهلي اليمين تعود ملكيته للدولة بنسبة %100 .
وهنا نسرد لكم أهم الفعاليات واالجنازات اليت حققها البنك 

خالل عام 2022م :
2022م مت إصدار شيكات العمالء النمطية  * يف  بداية عام 
احلديثة . وأيضًا مت تدشني إطالق نظام )Banks( بفرعي البنك 
التواهي وزجنبار يف تاريخ 2022/2/1م، وبذلك سوف ينقل فرعي 
البنك األهلي اليمين نقلة نوعية جديدة لتقديم اخلدمات املالية 

واملصرفية اليت تتماشى مع عصر التكنولوجيا احلديثة .
 * فرباير 2022م مت تفعيل خدمة اإلنرتنت البنكي واملوبايل 
واألعمال  املال  رجال  بإمكان  أصبح  اخلدمتني  وبهاتني  البنكي، 

وعمالء البنك إدارة حساباتهم )اون الين( بكل سهولة.

ويف نهاية فرباير 2022م ُعقد يف مبنى اإلدارة العامة للبنك 
موسى  علي  األخ  برئاسة  األهلي  البنك  بني  ناجح  تشاوري  لقاء 
املهندس  واألخ  املساندة،  الدوائر  لشؤون  العام  املدير  نائب  علي، 
لالتصاالت  اليمنية  للشركة  التنفيذي  املدير  بكران،  طارق 
عرب  البنك  فروع  بعض  لربط  وذلك  عدن(   )تيليمن-  الدولية 
العاملة  الفروع  وتزويد  )الستااليت(  االصطناعية  األقمار 
خدمة  انقطاع  عند  تستخدم  إضافية  خبطوط   )Banks( بنظام 

االتصاالت .
النسخة  قرعة  إجراء  استئناف  مت  2022م  مارس   17 يف   *
وذلك  2022م  الرمضانية  عدن  كأس  لبطولة  عشرة  السادسة 

بعد توقف عامني بسبب تفشي وباء كوفيد 19 .
ويف مارس 2022م قام األخوان حمسن سعيد الشبحي، نائب 
مدير  الشرماني،  وصابر  املصرفية  الدوائر  لشؤون  العام  املدير 

املراسلة  للبنوك  ناجحة  عمل  بزيارة  اخلارجية  العالقات  دائرة 
يف كل من عّمان ومسقط وذلك ضمن عملية تطوير العالقات 

املصرفية ومت االتفاق مع تلك البنوك يف كل من عّمان ومسقط 
على تطوير اخلدمات املالية واملصرفية املتبادلة بني البنك األهلي 
اليمين وتلك البنوك من أجل توسيع نشاطه املالي واملصريف مبا 

خيدم عمالئه ومراسليه .
* أبريل 2022م البنك األهلي اليمين ونادي التالل الرياضي 
حممد  د.  االتفاقية  وقع  حيث  والدعم،  الرعاية  اتفاقية  يوقعان 
أمحد  عدنان  والكابنت  اإلدارة  جملس  رئيس  حلبوب،  حسني 
األهلي  البنك  ليكون  الرياضي  التالل  نادي  رئيس  نائب  سبوع، 
أندية  عميد  الرياضي  التالل  لنادي  الرمسي  الراعي  اليمين 

اجلزيرة العربية .
* ويف 1 يونيو 2022م دشن مستشار املدير العام، األخ سعيد 
البنك  فرع  يف   )Banks( لنظام  احلي  اإلطالق  باعباد  عوض 
بالشحر، وهذه النقلة النوعية اليت خطاها البنك األهلي اليمين 

إعداد/
وليد 
حممد
 سيف

البنك األهلي اليمني يتحدث عن نفسه
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الشحر  أبناء  من  البنك  لعمالء  الصعاب  كافة  لتذليل  جاءت 
وسوف تتيح هلم املعامالت املالية واملصرفية بكل سهولة و يسر .

البنك األهلي  2022م وأثناء مشاركة مدير عام  ويف  يونيو 
احتاد  إدارة  جملس  عضو  سنكر،  بن  عمر  علي  أمحد  د.  اليمين 
املصارف العربية فعاليات القمة املصرفية العربية الدولية اليت 
فعاليات  هامش  وعلى  األملانية   فرانكفورت  مدينة  يف  انعقدت 
األهلي  البنك  عام  مدير  اتفق  الدولية  العربية  املصرفية  القمة 
لبنك  التنفيذي  والرئيس  سنكر  بن  عمر  علي  امحد  د.  اليمين 
وخلق  البنكني  بني  العالقات   تطوير  على  عمان  بسلطنة  ظفار 
عالقة عمل مشرتكة كبنوك مراسلة بهدف تسهيل اخلدمات 

املالية واملصرفية لعمالئهم يف اليمن وسلطنة عمان .
األهلي  البنك  إدارة  جملس  رئيس  2022م  يونيو   26 ويف   
اليمين يشارك يف اجتماع اجلمعية العمومية احلادي واألربعني 

لبنك يوباف العربي الدولي – البحرين . 
  New Horizons Aden 2022م كرم معهد    * أغسطس 
البنك األهلي اليمين كأحد أهم عمالئهم املتميزين فيما خيص 

جمال التدريب لكوادر وموظفي البنك .
* يف شهر سبتمرب 2022م مت تفعيل خدمة الرسائل النصية 

. SMS )القصرية(
رئيس  أعلن  2022م،  سبتمرب   14 يف  الدوري  اجتماعه  ويف   
اسرتاتيجية  أسس  عن  اليمين  األهلي  البنك  إدارة  جملس 

االستثمار لألعوام الثالثة القادمة .
وزارة  ديوان  يف  اتفاقية  وقعت  2022م  سبتمرب   22 ويف 
الوالي،  د.عبدالناصر  من  كل  بني  والتأمينات  املدنية  اخلدمة 
حلبوب،  حسني  حممد  د.  و  والتأمينات،  املدنية  اخلدمة  وزير 
رئيس جملس إدارة البنك األهلي اليمين وذلك  لصرف مرتبات 
27 ألف نازح عن طريق البنك األهلي  النازحني والبالغ عددهم 

اليمين .
احلدث واإلجناز األبرز

يف مساء يوم اخلميس املوافق 22 سبتمرب 2022م أقام االحتاد 
الدولي للمصرفيني العرب حفله السنوي يف العاصمة الرتكية 

اليت  السنوية  اجلوائز  وزعت  احلفل  وخالل  برتكيا،  اسطنبول 
مينحها اإلحتاد  لكبار الشخصيات املصرفية والبنوك واملصارف 

العربية املتميزة خالل العام 2022م.
للبنك  العرب جائزة  الدولي للمصرفيني  ولقد منح االحتاد 
املصريف  بالنظام  متيز   ميين  بنك  كأفضل  اليمين  األهلي 
والتحول الرقمي ولتميزه أيضًا يف تنفيذ مشروعه االسرتاتيجي 
املصريف  النظام  وإدخال  اهليكلة  وإعادة  والتحديث  للتطوير 

.)Banks( اجلديد
املعلومات  العربية لتكنولوجيا  املنظمة  أن  بالذكر  واجلدير 
واالتصاالت متنح  البنك األهلي اليمين جائزة كأفضل بنك يف 

التميز يف العام 2021-2020.
 كما منح االحتاد الدولي للمصرفيني العرب جائزة للبنك 
األهلي اليمين كأفضل بنك يف التميز واإلجناز املصريف العربي 
2020-2021 لكفاءته ومتيزه. مبا يؤكد على عراقة هذا  للعام 
 )53( مـدى  علـى  واملصرفيـة  املاليـة  خدماتـه  قـدم  الذي  البنك 

عامـا. 
البنك األهلي اليمين اإلطالق احلي  2022م دشن  * نوفمرب 
ومتويل  األموال  غسيل  ملكافحة    )AML Solution( لنظام 

اإلرهاب، حيث مت تصميم النظام حبسب احتياجات البنك األهلي 
اليمين ووفقًا ملعايري ومتطلبات غسيل األموال والبنك املركزي 
بنظام  اخلاصة  التقارير  إصدار  منها  عديدة  خبصائص  اليمين 

مكافحة غسيل األموال.
املهرة  حمافظة  حمافظ  برعاية  2022م  ديسمرب   1 ويف   *
ورئيس جملس إدارة البنك األهلي اليمين واملدير العام وحبضور 
األهلي  البنك  دشن  املصرفية  الدوائر  لشئون  العام  املدير  نائب 
وقد   ، الغيظة  يف  لفرعه   )Banks( لنظام  احلي  اإلطالق  اليمين 
لقيت هذه النقلة النوعية ارتياحا  واسعًا وكبرياً من قبل كبار 

العمالء وزبائن البنك .
وهكذا اصبح البنك األهلي اليمين يف مصاف البنوك العاملية 
على  يعمل  والذي  الرقمية،  اخلدمات  تقنية  بإدخال  املتطورة 
ومواكبة  عمالئه  خدمة  بهدف  منظومته  وحتديث  تطوير 

احلداثة يف القطاعات املصرفية الدولية .
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صندوق النقد الدولي مؤسسة مالية 
دولية أنشت عام 1944 ومقرها واشنطن، 
دولة.   190 حاليا  أعضائها  عدد  يبلغ 
إىل  القروض  بتقديم  الصندوق  خيتص 
يف  املؤقت  العجز  ملعاجلة  األعضاء  الدول 
استقرار  على  ويعمل  مدفوعاتها،  موازين 
الدول  أسعار الصرف، كما يفرض على 
اخلطوات  بشأن  تستشريه  أن  املقرتضة 
ميزان  وضع  لتحسني  تتخذها  اليت 

مدفوعاتها.
أعلن   ،2022 سبتمرب/أيلول   1 يف 
إىل  توصل  أنه  الدولي  النقد  صندوق 
أزمة  يف  الغارقة  سريالنكا  مع  اتفاق 
خطة  على  أشهر،  منذ  خانقة  اقتصادية 
إنقاذ بقيمة 2,9 مليار دوالر متتّد 4 أعوام 
بيومني  وقبلها  املالي،  وضعها  لتصحيح 
وافق على دعم باكستان -اليت تعاني من 

ضائقة مالية- بـ1,1 مليار دوالر.
النشأة والعضوية :-

اجتمعت  الثانية،  العاملية  احلرب  بعد 
44 دولة من »احللفاء« يف مؤمتر »بريتون 
بهدف   ،1944 يوليو/متوز  يف  وودز« 
الدولي  للتعاون  إطار  لبناء  التخطيط 
عاناها   اليت  االقتصادية  لالنتكاسة  جتنبا 
العامل يف ثالثينيات القرن املاضي ومسيت 

»الكساد الكبري«.
 ،1945 األول  ديسمرب/كانون   27 يف 
للوجود  الدولي  النقد  صندوق  ظهر 
على  دولة   29 توقيع  بعد  رمسية  بصفة 
ميثاقه يف مؤمتر« بريتون وودز« بالواليات 

املتحدة األمريكية.
الصندوق  بدأ   ،1947 ويف مارس/آذار 
وحبلول  عضوا،   40 مع  أعماله  ممارسة 

عام 2022 بلغ عدد أعضاءه 190 دولة.
األهداف واملهام :-

يهدف الصندوق باألساس إىل تعزيز 
التعاون النقدي الدولي، وتشجيع التوسع 
وتثبيط  االقتصادي،  والنمو  التجاري 
مما  العاملي،  بالرخاء  تضّر  قد  سياسة  أيه 
ونظام  النقدي  النظام  استقرار  يضمن 

أسعار الصرف واملدفوعات الدولية.
ومت االتفاق على أن تلتزم كل دولة 
الدول األعضاء بسعر الصرف احملدد  من 
لعملتها، وال تسمح بتقلبات هذا السعر إال 
الصرف احملدد  وسعر   ،%1  -/+ يف حدود 
يكون على أساس الدوالر األمريكي، وهو 
بالتالي مرتبط بالذهب وفقا لسعر معني.

األهداف  تلك  حتقيق  إىل  ويسعى 
ينص  حيث  حمددة،  آليات  خالل  من 

كل  على  جيب  أنه  على  الصندوق  نظام 
الصندوق  إذن  تأخذ  أن  فيه  عضو  دولة 
كما  عملتها،  قيمة  رفع  أو  خفض  قبل 
أموال  يف  حصة  هلا  يكون  أن  عليها  جيب 
الذهب  من   %25 من  تتكون  الصندوق 

و75% من عملة الدولة نفسها.
الدول  على  الرقابة  ممارسة  وتعد 
للصندوق،  الرئيسية  املهام  من  األعضاء 
االقتصادية  التطورات  مبتابعة  وذلك 
ومنعا  االستقرار  على  حفاظا  واملالية، 

لألزمات يف النظام النقدي الدولي.
ويقدم الصندوق توصيات بعد تقيّيم 
األوضاع االقتصادية يف البلد العضو، مما 

يسمح بتحقيق منو مستدام.
قروضا  الصندوق  يعطي  كما 
حتتاج  اليت  للدول  ومساعدات  مالية 
موازين  يف  املؤقت  العجز  ملشكالت  حال 
أسعار  باستقرار  يساهم  مما  مدفوعاتها، 
االقتصادي  الوضع  وحتسني  الصرف، 

لديها.
الدولي  النقد  صندوق  ويوفر 
للمسئولني  والتدريب  الفنيه  املساعدات 
لتنمية  األعضاء،  البلدان  يف  احلكوميني 
قدرات حكوماتهم من أجل تنفيذ سياسات 
الضريبة  إدارة  مثل  سليمة،  اقتصادية 
والصرف،  النقد  وسياسات  واإلنفاق 
املالي  النظام  على  الرقابة  وكيفية 

وتنظيمه.
اهليكلة :- 

اهلرم  أعلى  احملافظني  جملس  يعّد 
الدولي،  النقد  صندوق  يف  التنظيمي 
ويتألف من حمافظ وحمافظ مناوب من 

كل بلد عضو، وعادة ما يكونون من كبار 
املسؤولني يف البنك املركزي أو من وزارة 
يف  مرة  وجيتمعون  العضو،  الدولة  مالية 

السنة.
جملس  من  حمافظا   24 يكّون 
للشؤون  الدولية  اللجنة  احملافظني 
)IMFC(، وهي مسؤولة  واملالية  النقدية 

عن تقديم املشورة للمجلس التنفيذي.
التنفيذي  اجمللس  يشرف  وبدوره 
24 عضوا ميثلون كل أعضاء  )املكون من 
ويعّد  اليومي،  اجمللس  على  الصندوق( 
الصندوق  موظفي  رئيس  هو  العام  املدير 
هو  ويشرف  التنفيذي،  اجمللس  ورئيس 
املتخصصة  واإلدارات  املكاتب  على  ونوابه 

يف خمتلف املناطق يف العامل.
املكاتب، يوجد مكتب  تلك  ومن ضمن 
ومكتب  الداخلي،  والتفتيش  التدقيق 

امليزانية والتخطيط ومكتب االستثمار.
وإىل جانب مكتب املعلومات واالتصال، 
بينها  إدارية  هيئات  عدة  الصندوق  لدى 
واألسواق  القانونية  الشؤون  إدارات 
والسياسات  واإلسرتاتيجيات  النقدية 

والبحوث واإلحصاءات وتنمية القدرات.
خمتصة  إدارات  لديه  أن  كما 
اإلدارة  بينها  اجلغرافية،  املناطق  بشؤون 
اهلادي،  واحمليط  آسيا  وإدارة  األفريقية، 
أوروبا،  يف  الدولي  النقد  صندوق  ومكتب 
باإلضافة إىل إدارة الشرق األوسط وآسيا 

الوسطى، وإدارة نصف الكرة الغربي.
التمويل :-

على  الدولي  النقد  صندوق  حيصل 
حصص  أوهلا  مصادر:   3 من  متويله 

ماذا تعرف عن صندوق النقد الدويل..ماذا تعرف عن صندوق النقد الدويل..
 بنك إقراض العامل بنك إقراض العامل
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البلدان األعضاء اليت تعد املصدر الرئيسي 
للتمويل، وُتَقدم املساهمات بناء على حجم 
ومركزها  األعضاء  الدول  اقتصادات 

االقتصادي.
لالقرتاض  اجلديدة  االتفاقات  وتعد 
وجمموعة  الصندوق  بني   )NAB(
املورد  واملؤسسات،  األعضاء  البلدان  من 
حلصص  واملساند  الثاني  الرئيسي 
االقرتاض  التفاقات  باإلضافة  العضوية، 

الثنائية )BBAS( مع الدول األعضاء.
حقوق السحب اخلاصة :-

حقوق  الدولي  النقد  صندوق  أنشأ 
 ،1969 عام   )SDRS( اخلاصة  السحب 
للفائدة  مدّرا  دوليا  احتياطيا  أصال  وتعد 
للدول األعضاء، وله دور يف توفري السيولة 

للنظام االقتصادي العاملي.
وتعترب حقوق السحب عنصراً مكماًل 
للبلدان  األخرى  االحتياطية  لألصول 
»سلة  على  قيمتها  وترتكز  األعضاء، 
أقوى  من  جمموعة  تعد  اليت  العمالت« 
االقتصاد  يف  املؤثرة  النقدية  األوراق 
والدوالر  الصيين،  اليوان  وتضم:  العاملي، 
والني  اإلسرتليين،  واجلنيه  األمريكي، 

الياباني، واليورو األوروبي.
وال يعد حق السحب عملة أو مطالبة 
احتياطي  أصل  لكنه  الصندوق،  على 
احتياطية  دولي ميكن حتويله إىل عملة 
سيولة  يوفر  مما  أخرى،  دول  مبساعدة 

غري مشروطة.

على  عادة  السحب  حقوق  وتوزع 
عملية  طريق  عن  األعضاء  البلدان 
جملس  يقدره  الذي  العام«  »التوزيع 
حمافظي الصندوق، ومنذ عام 1970 إىل 

2021 أجريت 4 توزيعات.
اخلاصة  السحب  حق  قيمة  وحتدد 
وذلك  يوميا،  األمريكي  الدوالر  مقابل 
على أساس أسعار الصرف الفورية املعلنة 

ظهر كل يوم بتوقيت لندن.
وكان حق السحب اخلاص يف البداية 
من  غراما   0,888671 يساوي  أنه  يعرف 
الذهب، وكان يعادل دوالراً واحداً وقتئذ، 
لكن بعد انهيار نظام »بريتون وودز« أعيد 
على  بناء  اخلاص  السحب  حق  تعريف 

»سلة العمالت«.
حجم الديون :-

حبسب بيانات صندوق النقد الدولي، 
يف  أوكرانيا  على  روسيا  حرب  تسببت 
العامل  يف  احلكومية  الديون  حجم  ارتفاع 
بذلك  مسجلة  مسبوق،  غري  مستوى  إىل 
رقما قياسيا جديدا، بعدما كسرت حاجز 
 %94,4 يعادل  ما  وهو  دوالر،  تريليون   97

من إمجالي الناتج العاملي.
قيمة  تظل  أن  الصندوق  ورّجح 
نقطة  بـ11  أكرب   2022 خالل  الديون 
2019، عندما  مئوية عن مستواها يف عام 
كانت تعادل 83,4%، لكن املؤسسة املالية 
العاملي  الدين  اخنفاض  رجحت  الدولية 

إىل ما نسبته 94,1% خالل 2023.

قيمة  ارتفعت  الصندوق،  ووفق 
تشمل  اليت  العاملية  اإلمجالية  الديون 
ديون الشركات واألفراد واألسر إىل 220 
من   %250 يعادل  ما  أي  دوالر،  تريليون 
عجز  تفاقم  كما  العاملي،  الناتج  إمجالي 
 %4,9 يعادل  ما  إىل  احلكومات  ميزانيات 

خالل 2022.
عامليا، احتلت الواليات املتحدة املركز 
دوالر،  تريليون  بـ31,8  الديون  يف  األول 
دوالر،  تريليون   15,5 بقيمة  الصني  تليها 
دوالر،  تريليون   12,9 بقيمة  اليابان  ثم 
دوالر،  تريليونات   3,3 بقيمة  وفرنسا 
دوالر،  تريليونات   3,1 بقيمة  وإيطاليا 
أيضا،  تريليونات دوالر   3,1 بقيمة  واهلند 
دوالر،  تريليونات   3 بقيمة  أملانيا  ثم 
وبريطانيا بقيمة 3 تريليونات دوالر أيضا.

األول  املركز  مصر  احتلت  وعربيًا، 
السعودية  تليها  دوالر،  مليارات  بـ409,5 
250,7 مليار دوالر، فاإلمارات 158,9 مليار 
دوالر،  مليارات   109,6 اجلزائر  ثم  دوالر، 
فالعراق خامسا 104,1 مليارات دوالر، ثم 
102,6 مليار دوالر،  املغرب بديون تتجاوز 
 99,8 بقرابة  السابعة  املرتبة  يف  ولبنان 
مليار   89,4 ثامنا  فالسودان  دوالر،  مليار 
دوالر،  مليار   51,5 البحرين  ثم  دوالر، 
العاشر  املركز  يف  عمان  سلطنة  وحّلت 

48,5 مليار دوالر.

املصدر :  املواقع إلكرتونية اجلزيرة

  ألف مربوك  متمنني هلم التوفيق والنجاح يف مهامهم اجلديدة

 األخ /عبد االله 
عبدالرقيب امحد
 لفرع تعز

ً
مديرا

األخ/ حممد سبيت 
عوض ديان

 لفرع القطن
ً
مديرا

مربوك الثقة
يتقدم 

كافة  موظفي وموظفات البنك األهلي اليمين
بأمسى آيات التهاني والتربيكات مبناسبة قرارات تعيني كل من :
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عدن »األهلي املصريف« خاص :
يف  كبرية  أهميه  العليا  اليمين  األهلي  البنك  قيادة  تولي 
ورفع  بأدائهم  االرتقاء  أجل  من  للموظفني  املستمر  التدريب 
جودة العمل سواء  اإلشرايف منها أو القيادي على مستوى البنك، 
الواقع  على  التدريب  يف  احلديثة  املعايري  بتطبيق  واالهتمام  
برامج  تنفيذ  عرب  واملستقبلية  احلالية  البنك  أهداف  لتحقيق 

تدريب متنوعة حمليا وخارجيًا .
مشل   2022 العام  هذا  خالل  التدرييب   البنك  نشاط  من 
خالل  نضم  حيث  ومالية   واقتصادية  مصرفية  جماالت  عدة 
التدريبية  الدورات  2022م عدد من  - ديسمرب  األشهر أكتوبر  

يف اجملاالت  التالية :
االجنليزية«  باللغة  احملادثة   « جمال  يف  تدريبية  1-دورة 
شارك فيها )15( موظفًا وموظفة وعقدت يف مركز نيوهرايزن  

خالل الفرتة 2 أكتوبر- 3 نوفمرب2022م .
2- دورة تدريبية يف جمال »  اإلبداع والنجاح يف األداء« شارك 

فيها )15( موظفًا وموظفة وعقدت يف مركز نيوهرايزن  خالل 
الفرتة 9 - 13 أكتوبر 2022م .

العمل« شارك فيها  »  أخالقيات  3- دورة تدريبية يف جمال 

للتدريب   كابيتال  مركز  يف  وعقدت  وموظفة  موظفًا   )15(

خالل الفرتة 23 - 27 أكتوبر 2022م .
شارك  املستنديه«  االعتمادات    « جمال  يف  تدريبية  دورة   -4
فيها )15( موظفًا وموظفة وعقدت يف مركز نيوهرايزن  خالل 

الفرتة 13 - 17 نوفمرب 2022م .
5- دورة تدريبية يف جمال »  إدارة اجلودة يف خدمة العمالء« 
كابيتال  مركز  يف  وعقدت  وموظفة  موظفًا   )15( فيها  شارك 

للتدريب  خالل الفرتة 13 - 17 نوفمرب 2022م .
 )15( فيها  شارك  الضرائب«    « جمال  يف  تدريبية  دورة   -6

خالل  للتدريب   كابيتال  مركز  يف  وعقدت  وموظفة  موظفًا 
الفرتة 27 - 30 نوفمرب 2022م .

شارك  البنكية«  املصطلحات    « جمال  يف  تدريبية  دورة   -7
فيها )16( موظفًا وموظفة وعقدت يف مركز نيوهرايزن  خالل 

الفرتة 20 - 17 ديسمرب 2022م .

تدريب وتأهيل

نشاط  قسم التدريب والتأهيل املصريف

البقاء هلل
نتقدم خبالص العزاء واملواساة إىل

لألخت/ منال أمني زبيدي  
رئيس قسم العمليات  - بفرع العيدروس   

بوفاة املغفورة هلا  بإذن اهلل تعاىل
  )شقيقتها الفاضلة( 

األخ/محدي أمحد عبده سيف كبشي
رئيس قسم إدارة املنتجات

بوفاة املغفورة له  بإذن اهلل تعاىل
عمه زكي عبده سيف كبشي
األخ/عمار عبده علي مشسان

رئيس قسم بدائرة الشئون اإلدارية
بوفاة املغفورة له بإذن اهلل تعاىل

والده عبده علي مشسان
سائلني املوىل عز وجل أن يتغمدهم بواسع رمحته

وأن يلهم أهلهم وذويهم الصرب والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون
املعزون/ مجيع موظفي

 وموظفات البنك األهلي اليمين
عنهم/

رئيس جملس إدارة البنك األهلي اليمين
و

املدير العام للبنك األهلي اليمين
و

هيئة حترير جملة األهلي املصريف
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 جائزة التميُّز واإلنجاز 
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»The Banker« منحت البنك األهلي 
اليمني جائزتين كأفضل بنك
 في اليمن عامي : 2006 - 2007

بقلم/ 
علي 

منصور 
ماطر

أخي الــموظف .. أخيت الــموظفة
  أينما كنت وأٍي كانت مسؤوليتك 
فإنك يف األخري جزء ال يتجزء من النسيج 
الذي  للمرفق  املكون  اإلنساني  الوظيفي 
تعمل فيه وتأثر سلبًا أو إجيابًا مبا يفرزه 
هذا املرفق من جناح أو تراجع يف مسريته 
العملية  على مر الزمن فبقدر ما تعطي 
تتطور  أنك  بل  يعطيك  فإنه  املرفق  هذا 
بفعل ماينتجه لك هذا املرفق من الرتبية 
واالحتكاك املعريف واخلربات اليت ترتاكم 
وأنه بقدر ماحتافظ  اليومي  أداءك  بفعل 
قد  تكون  الذي  بالقدر  النسيج  هذا  على 
عيشتك  أسباب  من  سبب  على  حافظت 
ومستقبل  ومستقبلك  بغدك  املرتبطة 

األجيال من بعدك.
يف  بآخر  أو  بشكل  معنيًا  منا  وكل 
بها  يقوم  اليت  اإلنتاج  بعملية  الدفع 
اليمين  األهلي  البنك  يف  وحنن  مرفقنا 
يؤدي  وهو  املوظفة  أو  املوظف  أن  جند 

عمله اليومي عليه واجبات يقوم بها.
فإذا ما تولد لدينا كموظفني شعوراً 
ما  يوميًا  نؤديه  الذي  العمل  وأن  بالرتابة 
لكسب  تأديته  علينا  مماًل  تكراراً  إال  هو 
ولن  نفيد  لن  بذلك  فإننا  فقط،  العيش 

نستفيد.
فإذا مل حيس املوظف بان عليه يف كل 

اليوم  يف  مسلكه  من  يغري  أن  جديد  يوم 
السابق وأن يكون قد وقف وقفة تقـيميه 
التزامه  حيث  من  باألمس  عليه  كان  ملا 
وانصرافًا  عماًل  حضوراً،  الدوام  بأوقات 
وكذا طريقته وأسلوبه يف أداء كل تلك 
ما  متى  تنميتها  على  ليحرص  الواجبات 
كانت أجابية والتخلي عنها عندما تكون 
سلبية، إضافة إىل حمافظته على حسن 
الزبائن،  مع  ختاطبه  وأسلوب  مظهرة 
اخلدمات  وتقديم  منه  الزبائن  ارتياح 
مابني  على  حرصه  ومدى  هلم  املطلوبة 
واالستخدام  وقرطاسيه  أجهزه  من  يديه 
األمثل هلا. واحلرص على وضعها وضعًا 
بالعناية  ويشملها  االنصراف  عند  سليمًا 
اخلاصة الواجب إتباعها حسب اإلرشادات 

اإلدارية.

الفئة  على  ينطبق  ال  أيضا  وهذا   
ينطبق  أيضا  أنه  بل  املصرفية  الوظيفية 
على الفئات الفنية واحلراسة والسائـقني، 
ما  بأن  الشعور  من  له  البد  السائـق  أن  إذ 
األساس  يف  هي  مركبه  من  يديه  بني 
بتحقيق  املرتبطة  األصول  من  أصل 
مل  فإذا  للبنك  اإلنتاجية  العملية  وتنفيذ 
الضرر  يلحق  عطلها  فإن  بها  العناية  يتم 

بتلك العملية.
تلك  على  احلرص  واجبه  ومن 
الدائمة  متابعته  خالل  من  املركبة 
التأكد   وصيانتها،ومفاقدتها،  لتنظيفها 
سليم  وضع  يف  بأنها  النواحي  مجيع  من 
يومي  وبشكل  مهمة  يف  حتريكها  قبل 
األصل  هذا  على  حافظ  قد  بذلك  يكون 
وإطالة عمره ومبا حيقق النفع وتقليص 
إىل  يضاف  سوف  الشك  والذي  النفقات 
املردود العام للبنك والذي بدوره سينعكس 
بها  يتمتع  اليت  االمتيازات  حتسني  على 
العاملون مجيعًا يف البنك. وكذا بالنسبة 
مسؤوليتهم  على  تقع  فإنه  العاملني  لكل 

تنفيذ مهامهم بدقة وإخالص شديد
العربة  أخذ  مجيعًا  علينا  وجب  لذا 
شركاء  بأننا  دائمًا  والتذكر  والدروس 
التقدم واالزدهار ملرفقنا »البنك  يف تأمني 

األهلي اليمين« كل من موقعه.

وقفـــات مـــضيئةوقفـــات مـــضيئة

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 
أمحد هادي البان

موظف يف فرع حلج 
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

نعي
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)22( قاعدة  لضمان عالقات
 صحية واجتماعية متوازنة

على  يرد  مل  إذا   , متتاليتني  مرتني  من  أكثر  بشخص  تتصل  ال   -1
مكاملتك ، فلتفرتض أن لديه شيًئا مهًما عليه عمله .

الذي  الشخص  يتذكرها  أن  قبل  حتى  اقرتضتها  اليت  األموال  رد   -2
اقرتضتها منه أو يطلبها ، فهذا يظهر نزاهتك وشخصيتك احلسنة ،والشيء 

نفسه ينطبق على باقي األغراض .
3- ال تطلب أبًدا الطبق األغلى يف قائمة الطعام عندما يدعوك شخص 

ما إىل الطعام.
لديك  »أليس  أو  بعد؟«  تتزوج  »ملاذا مل  أسئلة حمرجة مثل  4- ال تسأل 
أطفال« أو »ملاذا مل تشرتي منزاًل؟« أو ملاذا ال تشرتي سيارة ؟ فهذا كله ليس 

من شأنك.
5- افتح الباب دوًما للشخص الذي يأتي خلفك ، ال يهم إذا كان رجاًل 
أو فتاة ، كبري أو صغري ، لن تقلل من نفسك مبعاملة شخص ما بشكل جيد 

يف األماكن العامة.
6- إذا كنت تستقل سيارة أجرة مع صديق و قام بدفع األجرة ، فحاول 

أن تدفع أنت يف املرة القادمة.
9 لشخص  6 سيظهر  7- احرتم اآلراء املختلفة, تذكر أن ما يبدو لك 

يواجهك و إىل جانب ذلك فإن الرأي الثاني قد يفيدك كبديل أحيانا .
 ، ثّم  من  و  حيبون.  ما  يقولوا  دعهم   ، احلديث  يف  الناس  تقاطع  ال   -8

امسعهم مجيًعا و اخرت ما حتب و ارفض ما شئت .
9- إذا كنت تتحدث مع شخص ما و ظهر عليه أنه مل يستمتع باحلوار ، 

توقف عن ذلك وال تفعل ذلك مرة أخرى.
االمتنان  فطاقة  مبساعدتك  ما  شخص  يقوم  عندما  »شكًرا«  قل   -10
)اجعل  حياتك  يف  اجلميلة  األشياء  تزيد  واليت  املوجودة  الطاقات  أمجل  من 

االمتنان عادة( .
ال تتحدث عن احد يف غيابه حتى لو كان هذا الشخص سئ بالفعل  	-11

وال تصدر أحكام على احد .
ال يوجد سبب وجيه على اإلطالق للتعليق على ارتفع وزن شخص  	-12
ما ألنك ال تعلم األسباب اليت أدت الرتفاع وزن هذا الشخص والن بالطبع هذا 
الشخص  يعلم إذا كان حنيفا أو مسني وال ينتظر أن تأتي لتذكره بهذا 
بأسلوب  فتحدث  النصح  أردت  وإذا  رائعًا  يبدو  أنه  يشعر  اجعله  األمر.فقط 

لبق، و إذا اهتموا برأيك فسيفعلون ذلك بأنفسهم .
13- عندما يعرض لك شخص ما صورة على هاتفه ، ال تقم بالتمرير 
إىل اليسار أو اليمني وهذا يعد انتهاك للخصوصية وأنت ال تعرف أبداً ما هي 

الصورة التالية.
14- إذا أخربك أحد الزمالء أن لديه موعًدا مع الطبيب ، فال تسأل عن 
الغرض منه ، فقط قل »أمتنى أن تكون خبري«. ال تضعهم يف موقف غري مريح 
من االضطرار إىل إخبارك مبرضهم الشخصي, إن أرادوا أخبارك سيفعلون 

ذلك بدون أن تسأل .
لرئيسك  توليه  الذي  االحرتام  بنفس  النظافة  عامل  مع  تعامل  	-15
املباشر, ال أحد سينبهر بقلة احرتامك ملن هو دونك ، لكن الناس سيالحظون 

ما إذا كنت تعاملهم باحرتام.

أن  الالئق  غري  فمن   ، مباشرة  إليك  يتحدث  ما  شخص  كان  إذا  	-16
حتدق يف هاتفك وهذا ينطبق أيضًا إذا كنت يف موعد ما ليس من الضروري 

أن متسك اهلاتف دومًا.
ال تعطي النصيحة إال أذا طلبت منك. 	-17

18- عند مقابلة شخص ما بعد وقت طويل ، ال تسأله عن عمره وال راتبه 
أو أمور خاصة جدا به إال إذا كان يريد التحدث عنها.

أهتم مبا خيصك فقط إال إذا كان هناك ما يتعلق بك. 	-19
إنزع نظارتك الشمسية إذا كنت تتحدث إىل أي شخص يف الشارع،  	-20

إنها عالمة على االحرتام، فالتواصل البصري ال يقل أهمية عن كالمك.
البسطاء  أو  الفقراء  ثرواتك ومشاريعك وسط  أبًدا عن  تتحدث  21- ال 
ماديا وباملثل ، ال تتحدث عن أطفالك أمام من مل يرزقوا بأطفال ، ال تتحدث 

عن شئ أنت متلكه أمام شخص تعلم انه فاقد هلذا الشئ .
الناس  التقدير أسهل طريقة للحصول على حب  النهاية يظل  22- يف 

واحرتامهم .

يف  البنوك  لتأميم  األوىل  الذكرى  يف  التقطت  الصورة  هذه 
1970/11/27م ويظهر يف الصورة من جهة اليسار األخوة) توقري ياسني 
غازي)ابوهاني(، فاروق عبدالعزيز دين علي ، جنيب حداد، يوسف عبدالرب، 
اقبال غازي ، أمحد علي سامل،  علي منصور ماطر ، طه حممد علي ، خمتار 
بشري، حممود سعيد، جعفر بهري ، حسني حمسن يافعي، عبداهلل سبولة .

الشرقي  بالبنك  يعرف  كان  ما  موظفي  كانوا  مجيعهم  وهوالء 
التأمني  بشركة  بعد  فيما  يعرف   أصبح  والذي   التأميم  قبل  احملدود  

وإعادة التامني  واملقابل لفرع  امللكة أروى حاليًا .

صورة وتعليقصورة وتعليق
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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 

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

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

1- مقياس للزالزل - قنوط )م( .
2- للتعريف - يعطى بدون مثن .

3- منطقة سورية حمتلة )م( - إسم موصول .
4- تقتل بالسم )مبعثرة( - مكان يف الكنيسة )م( .

5- َحرف هجاء - مرض صدري خطري .
6- ممر حتت األرض - حرف ندبة .

7- لفيف من البشر )مبعثرة( - حرف جر )م( .
8-  مجع حبر )مبعثرة( - بداية الشيء .

9- غل - ألف مليون )مبعثرة( .
10- عنق )مبعثرة( - بوفيه يف مدرسة .

رأسًيا :
1- مدياع - عقل أو جوهر .

2- خيصين )م( - من األحجار الكرمية - معركة إسالمية كربى .
3- طيور جارحة - ضد ُعسر )م( .

4- إسم شخص - حزن - بفقدان أو رفات شخص )مبعثرة( .
5- قدم باللغة الدارجة - يستخدمه احلطاب .

6- من قبائل ما قبل اإلسالم - دبيحة )مبعثرة( .
7- معتقل أو حبس )مبعثرة( - مستمر )مبعثرة( .

8-  للمناداه )م( - حيوان ضخم )م( .
9- شهر سرياني .

10- عامل يف مطعم أو مشرب - مدرس )مبعثرة( .

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 »58«
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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
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خدماتنا:
 خدمتي اإلنترنت البنكي واملوبايل البنكي

هذه الخدمتي تتيح للشركات ورجال األعمال
 وعمالء البنك :

- التحويل بين حساباتك .
- التحويل بين الحسابات داخل  البنك .

- إصدار دفتر شيكات/ إيقاف صرف شيك/ عرض حالة شيك .
- عرض ملخص حسابات الشركة )حسابات جارية،  حسابات    

    التوفير، شهادات،  ودائع،  قروض( بمختلف  العمالت .
- إصدار تعليمات ثابتة على الحساب .

. SMS )خدمة الرسائل النصية )القصيرة -


