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كلمة العدد

ان من دواعي الغبطة والسرور ،ان
حنتفل مجيعاً قيادة وكوادر ومتعاملني
مبناسبة الذكرى اليوبيلية الذهبية
اخلمسني ملؤسسة مالية ومصرفية
عريقةُّ ،سطر تارخيها بأمجل حروفه
ملكانتها املرموقة اليوم ،حيث ان ذلك
إمنا هو نتاجاً وانطالقاً من خربة هذه
املؤسسة والثقة اليت حظيت بها كبنك
من قبل املتعاملني معه على إمتداد هذا
التاريخ وأصبح شعاره يقرتن به  ( ..اخلربة
والثقة) .
بدأ البنك األهلي اليمين يوم تارخيه
املشهود حني سطر أول أحرفه يف نوفمرب
١٩٦٩م وحبروف من ذهب وهو مير يف
كل حمطاته من جناح إىل جناح إىل أن
وصلت هذه النجاحات لنحتفل بها اليوم
بذكرى تأسيسه وقد مر عليه نصف قرن
من الزمان ومع أوىل انطالقاته يف السابع
والعشرون من نوفمرب  1969واقرتن امسه
من ذلك احلني بامسه الذي نفتخر به...
(البنك األهلي اليمين) .
كم كانت احملطات الكثرية اليت مر
بها البنك األهلي اليمين رغم صعوبة
مراحلها إال أنها كانت كلها جناحات
ومفاخر لنا مجيعاً خاصة تلك الفرتة
اليت امتدت من الستينات حتى نهاية
الثمانينات من القرن املاضي حني اضطلع
وقتها بالقيام بوظيفة بنك الدولة إىل
جانب قيامه باخلدمات والوظائف للبنوك
التجارية وبذلك اصبح البنك ركيزة من
ركائز االقتصاد الوطين وداعماً للكثري
من املشاريع التنموية  ..والزال حتى يومنا
هذا يعترب ذراعا من أذرع احلكومة املالية،
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وإن أُسند له يف األعوام العشرين األخرية
وظائف البنك التجاري إ ّ
الأنه ظل مصدراً
مهماً لتمويل املشاريع التنموية يف خمتلف
اجملاالت واملنفذة من املستثمرين وكذا
قطاعات الدولة مثل مشاريع ( اإلسكان،
النقل ،االتصاالت ،الكهرباء ،املصانع،
القطاع السمكي والزراعي ،قطاع الصحة،
والتمويل للمشاريع الصغرية وكذلك
متويل إنشاء املراكز التجارية والعديد
من اجملاالت االستثمارية األخرى ).
يعترب البنك أحد الدعامات الرئيسية
لالقتصاد الوطين ويلعب دوراً هاماً
يف تقديم وتسهيل اخلدمات ملختلف
املعامالت املالية إ ّ
ال أنه أيضاً ال خيتلف
عليه أحد بأنه من أعرق بنوك املنطقة يف
القطاع املصريف ،وله مسعة خارجية طيبة،
حيث أن بدايات عمله منذ إنشاءه كبنك
عام ١٩٦٩م وبرأس مال مدفوع يف ذلك
احلني قدره (مليون دينار ميين جنوبي)،
إّ
ال انه ومبا حيققه من جناحات متعاقبه،
فقد مت رفع رأس ماله يف عام ٢٠١٠م اىل
( عشرة مليار ريا ً
ال مينياً )  ..ويف إطار
اسرتاتيجية البنك احلالية فإنه يستهدف
تعلية رأمسالة اىل (عشرين مليار ريا ً
ال
مينياً ) خالل السنوات القليلة القادمة .
إن حتسن مؤشرات أداء البنك األهلي
اليمين بشكل إجيابي  ..وحتديداً يف
العقد األخري منذ تأسيسه واليت تؤكدها
وتوضحها التقارير السنوية املدققة من
املراجعني اخلارجيني واملعتمدة من البنك
املركزي ،أكسبته ثقة عمالئه والبنوك
املراسلة يف اخلارج وتقديرا املؤسسات
املالية ..فكان أن نتج عن ذلك رفع التصنيف

بقلم  /د.أمحد علي عمر بن سنكر
املدير العام
مشرف عام «األهلي املصريف»
للبنك يف نوفمرب ٢٠٠٩م ،من قبل مؤسسة
التصنيف الدولية (كابيتال انتليجنس)
يف تقريرها ،وعلى مستوى التصنيف
السيادي وكذا تصنيف املعامالت بالنقد
األجنيب طويل األمد اىل مستوى (،)B
وفيما ابقت على تصنيف قوة ومتانة
املركز املالي عند مستوى ( ،)BBوقد
حددت يف تقريرها ان العوامل الرئيسية
املؤثرة يف رفع التصنيف واخلاصة بالبنك..
وأهمها هي( :سجل جيد لرحبية مستمرة
لسنوات عديده ،موجودات عالية للسيولة،
عال لكفاية رأمسال البنك يفوق
مؤشر ٍ
املتطلبات احمللية والدولية ،ثبات مستمر
ولسنوات عديدة يف حجم ودائع العمالء،
بنك مملوك بالكامل للدولة  ،)٪١٠٠كما
عادت مؤسسة التصنيف الدولية بعد
ذلك لتؤكد بعد مرور مخس سنوات ويف
تقريرها الصادر يف يناير ٢0١٤م ،موضحة
فيه بان النظرة املستقبلية ( )OUT LOOK
للتصنيفات اخلاصة بالبنك األهلي
اليمين ( )Stableعلى املستوى املنظور،
وان البنك يظل األفضل واملتميز يف األداء
والقدرة على ادارة اصوله وتدعمه يف ذلك
ادارة حصيفة واليت تدير أصوله مبقدرة
وكفاءة ممتازة NBY Continues to be( ،
.)The best overall performing bank in Yemen
إن ماورد يف تقرير شركة التصنيف
الدولية حول املستوى املنظور ونظرتهم
ألفضلية البنك وثبات سجل الرحبية
املستمرة واليت اعترب من أهم العوامل يف
تقييمها للبنك ،وفيما اذا نظرنا للتقرير
السنوي للعام املنصرم ٢٠١٨م تأكدت رؤية
الشركة ،واستمرت املؤشرات اإلجيابية

ألداء البنك حيث قد أفصح بيان الدخل
الشامل للبنك وللسنة املنتهية يف ٣١
ديسمرب ٢٠١٨م عن حتقيق البنك ربح
السنة قبل الزكاة والضريبة (مخسة
مليار وستمائة و واحد وستون ومائتني
وأربعة وستون مليون ريال ميين ويعترب
ذلك أعلى مستوى للرحبية حيقق وألول
مرة بتاريخ البنك مقارنة بالسنوات
السابقة ومنذ التأسيس .
وبهدف استمرار البنك يف تقديم
خدماته ومنتجاته املتنوعة وتقديم
خدمة متميزة لعمالئه  ،قام البنك ويف
إطار اسرتاتيجيته لتطوير البنك يف
تنفيذ مشروعه للتطوير والتحديث
والذي اعتمده على مرحلتني ..األوىل هي
إعادة اهليكلة واملرحلة الثانية مرحلة
إدخال نظام بنكي جديد والذي يصادف
البنك احتفاله باليوبيل الذهيب الوصول
للمراحل األخرية من إجناز املشروع
والتنفيذ على أرض الواقع وسوف يسهم
ذلك بإذن اهلل تعاىل يف نقل البنك ملستويات
عالية ولتحقيق أهدافه ورؤاه املصرفية.
كما أنه سوف يضيف إىل أدواره
اليت لعبها بإسناد البنك املركزي وكذا
القطاع املصريف العديد من املدخالت
اجلديدة اليت ستسهم يف تقديم خدمات
متطورة حديثة.
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نبذة تارخيية لشخصيات تولت قيادة
جمالس إدارات ومدراء عموم البنك األهلي اليمين

إعداد  :والء وديع ثابت  -املشرفة الفنية

مخســـون عـــامــاً مـــرت على تأسيس البنك األهلي اليمين وخالل هذا الفرتة الزمنية الطويلة
توالت قيادات خمتلفة إدارات هذا الكيان املصريف العريق وبهم وبإدارتهم احلكيمة واملتزنة ساهموا
وتفان وبكل حنكة ويف كل
ليكون للبنك هذه املكانة الراسخة و املتميزة ..قيادات عملت بإخالص
ٍ
حمطاته املختلفة وجتاوزت كل الصعاب خبربتهم وثقة املتعاملني معهم يف الكثري من املراحل
الصعبة ،وظلوا بالبنك والبنك بهم كإدارات مهنية متمكنة قادرة على خط تاريخ مصريف يشهد
له الآلقطاع املصريف يف الداخل واخلارج .وكانت كإدارات تسعي بكل قدراتها ومهنيتها ،أمامها هدف
َّ
احملليي
اسرتاتيجي عليها أن توصله ألن يكون البنك األول يف جذب املستثمرين ورجال املال واألعمال
واخلارجيني وحتى املواطن العادي ..عملت هذه الشخصيات كل ما بوسعها ليصل البنك األهلي اليمين
هلذه املكانة املرموقة يف عامل البنوك ،وكسب ثقة اآلخرين.
ويف السطور القادمة سيطلع القارئ الكريم على نبذ خمتصرة عن كل شخصية قادت البنك،
البعض منهم كان مؤسسا للنظام املصريف احلديث ،وال يسعنا يف هذا املناسبة الغالية إال أن نوجه هلم
التحية والتقدير والشكر ملا قدموه من جهد خالل فرتة توليهم إدارة دفة البنك وأن نرتحم على البعض
منهم ممن فارقونا ،لكنهم تركوا لنا إرثا مصرفيا كبريا الزالت األجيال املتعاقبة تصدح منه وبه .

 األستاذ  /أيوب نزير عبد الواحد مواليد1933/12/24 :م تاريخ التعيني 1949/10/15 :م شغل منصب املدير العام خالل الفرتة 1969 :م1982-م . األستاذ  /حممد علي عماية من مواليد1942 /3/21 :م تاريخ التعيني 1960/12/6 :م شغل منصب املدير العام (الفرتة األول) يناير1982م – نوفمرب 1982م
 شغل منصب املدير العام (الفرتة الثانية) خاللالفرتة 1986م – 1993م
 شغل منصب رئيس جملس إدارة :خالل الفرتة 1993-1990م . األستاذ /حممد عبداهلل مقبل العامري من مواليد1945/12/12 : شغل منصب املدير العام :خالل الفرتةمن 1982م1986-م
 شغل منصب رئيس جملس اإلدارة:خالل الفرتة  5أغسطس  -2012يناير 2017م.
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 األستاذ /أمحد عبيد الفضلي من مواليد1946 :م التعيني يف البنك  /27نوفمرب 1978م شغل منصب رئيس جملس اإلدارةواملدير العام  :أبريل  -1996مايو 1997م
 شغل منصب رئيس جملس اإلدارة2011 :م2012 -م . األستاذ /عبد الرمحن حممد الكهالي من مواليد1950 :م شغل منصب رئيس جملس اإلدارةواملدير العام 2010 -1998 :م .
 األستاذ /عصام أمحد علوي السقاف من مواليد1958/11/25 :م التعني يف البنك األهلي اليمين1996 :م شغل منصب املدير العام للبنك األهلياليمين خالل الفرتة من فرباير 2011م – 2016م .
 أ.د حممد حسني حلبوب من مواليد1959/4/22 :م رئيس جملس إدارة البنك األهليبقرار مجهوري رقم ( )12لسنه 2017م وحتى اآلن .
 د  .امحد علي عمر بن سنكر من مواليد  8 :أكتوبر  1966م يشغل منصب املدير العام مبوجبقرار رئيس الوزراء رقم ( )7لعام  2017وحتى اآلن .
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إنطالق فعاليات االحتفال بالذكرى الـ 50
لتأسيس البنك األهلي اليمني
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«األهلي املصريف» متابعات :
انطلقت عصر يوم الثالثاء املوافق
 2019/11/26يف العاصمة املؤقتة عدن فعاليات
االحتفال بالذكرى الـ  50لتأسيس البنك
األهلي اليمين وذلك بإقامة ثالث بطوالت
رياضية األوىل يف سباق الدراجات اهلوائية
والثانية يف سباق الضاحية وبطولة املالكمة
مبشاركة أكثر من  300شاب.
ومنذ الساعة الثالثة عصرا توافدت اعداد
كبرية من اجلماهري و املشجعني إىل نقطيت
انطالق السباقني يف كل من جولة كالتكس
مكان انطالق سباق الدراجات ومن جانب
النصب التذاكري «اجلندي اجملهول» مبدينة
التواهي حيث نقطة انطالق سباق الضاحية
األهلي املصريف (أكتوبر /ديسمرب )2019

وهناك كان املتسابقون يستعدون لنقطة
البداية.
ويف عدن يف ساحة البنك أمام املكتب
الرئيسي للبنك األهلي اليمين اليت غصت
باجلماهري منذ وقت مبكر يف إنتظار
وصول املتسابقني حتول هذا املوقع إىل
لوحة أشبه مبهرجان رياضي كرنفالي
مجاهريي وسط هتافات على أنغام الفرقة
املوسيقية النحاسية.
انطلقت السباقات بعد أن قام رجال
املرور بوقف حركة السري على امتداد
الطريق من التواهي إىل كريرت ومن
جولة كالتكس مرورا بطريق اجلسر إىل
كريرت وذلك يف متام الساعة الرابعة  ،وعند
نقطة النهاية يف ساحة البنك األهلي بكريرت
حتولت هذه الفعاليات الرياضية الضخمة
إىل تظاهرة رياضية أعادت عدن حبسب
ناشطني إىل أيام الزمن اجلميل  ،الكل يرتقب
وصول الفائزين الذين سيتوجوا ببطوليت
السباق يتقدمهم قيادة البنك األهلي اليمين
ممثلة بالدكتور حممد حسني حلبوب،
رئيس جملس اإلدارة و الدكتور أمحد علي
عمر بن سنكر املدير العام للبنك ونواب املدير
العام األستاذ/حمسن الشبحي واالستاذ/
علي موسى ومدراء الدوائر ورؤساء األقسام
ومجيع أعضاء اللجنة املنظمة لفعاليات

االحتفال بهذه املناسبة الذين أحسنوا
التنظيم و االستعداد و التحضري
اجليدين هلذه الفعاليات يتقدمهم
األخوة معن الصياد ،مدير التسويق يف
البنك وحممد نديم عبده حزام رئيس
قسم العالقات العامة يف البنك و حممد
احلسين منسق الفعاليات.

التتويج
ومبجرد وصول الفائزين إىل خط
النهاية قام اللجنة بإستكمال إجراءات
التتويج و التكريم هلم حيث فاز يف سباق
الدراجات اهلوائية كل من:
عمرو خالد ياسر (املركز االول)
وضاح ناصر (املركز الثاني)
عمر علي عامر (املركز الثالث)
ويف سباق الضاحية حتصل عبده علي
حطمه على املركز األول فيما جاء طاهر
حممد سعيد يف املركز الثاني و سامر عمر
جابر املركز الثالث.
وقد مت تسليم الفائزين املتوجني بهذه
املراكز الكؤوس و امليداليات من قبل رئيس
جملس إدارة البنك الدكتور حممد حسني
حلبوب وسط هتافات اجلماهري و التصفيق
منقطع النظري ومبصاحبة أنغام الفرقة

املوسيقية النحاسية.
وبعد مغرب نفس اليوم بدأت بطولة
املالكمة على احللبة اليت مت نصبها يف
ساحة البنوك واليت اقيمت بني متسابقني
من الشباب يف سبع نزاالت قوية ليتم بعد
ذلك تتويج الفائزين وتسليمهم الكؤوس و
امليداليات.
اجلدير ذكره ان هذه الفعاليات
الرياضية حرصت قيادة البنك االهلي اليمين
راق رفيعني
ان تقام مبستوى إعداد ٍ
عال و ٍ
يصالن اىل مستوى اإلحتفال باليوبيل
الذهيب ومرور مخسني عاماً من اإلزدهار يف
العمل املصريف واملالي الذي يتمتع به البنك
االهلي اليمين.
األهلي املصريف (أكتوبر /ديسمرب )2019
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يف كلمة ألقاها مدير عام البنك عند تدشينه لفعاليات البنك الرياضية:
إن االحتفال بذكرى اليوبيل الذهبي يف مؤسسة مالية

ومصرفية هلا تاريخ سطر بأمجل حروفه ملكانته املرموقة
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«األهلي املصريف» متابعات :
أكد الدكتور أمحد علي عمر بن
سنكر املدير العام للبنك األهلي اليمين
بأن البنك ،وعلى مدى التاريخ الطويل
حظي بثقة املؤسسات املتعاملة معه خلربة
البنك كمؤسسة مالية ومصرفية ،والدور
الذي يلعبه يف خدمة اجملاالت االجتماعية
والثقافية والرياضية .
جاء ذلك يف كلمة ألقاءها مدير عام
البنك عند تدشينه لفعاليات البنك الرياضية
واليت استهلت يف السادس والعشرون من
نوفمرب2019م مبناسبة احتفاالت البنك األهلي
اليمين باليوبيل الذهيب وملرور ( )50عاماً على
تأسيسه .

رياضي ليتدفق دم هذا النبض يف شرايني
املساهمة لدعم الرياضة يف شتى جماالتها
املختلفة يف كرة القدم والطائرة وكرة
السلة وتنس الطاولة والشطرنج واأللعاب
اجلماعية مبا فيها املارثون وسباق الدراجات
اهلوائية .

وعرب مدير عام البنك عن سعادته الكبرية
مبرور مخسني عاماً على تأسيس البنك
األهلي اليمين .وقال «إن االحتفال بذكرى
اليوبيل الذهيب يف مؤسسة مالية ومصرفية
هلا تاريخ سطر بأمجل حروفه ملكانته
املرموقة .
مشريا إىل أن البنك إحتضن يف كيانه
موظفني قد برزوا بشكل واضح كنجوم
من جنوم الرياضة ومنهم القامة الكروية
املعروفة النجم الراحل عادل امساعيل
قائد وحارس عرين املنتخب الوطين ونادي
مشسان ،والكابنت علي موسى مايسرتو خط
وسط املنتخب ونادي الشعلة ،والكابنت خالد
عبداجلبار مدافع املنتخب ونادي مشسان
 ،والكابنت منور أنور كابنت منتخب كرة
الطائرة ؛ هذه اهلامات الرياضية جتعل
مؤسسة البنك األهلي تنبض دائما بقلب

وأضاف « وهذا ليس بغريب على البنك
األهلي اليمين أن جيمل احتفاالته بالذكرى
اخلمسني (اليوبيل الذهيب ) تدشني فعالياته
بألعاب سباق املارثون وسباق الدراجات وان
يرتجم ويؤكد للجميع بأنه من الدعائم
الرئيسية لالقتصاد الوطين واىل جانب ذلك
يلعب دورا هاما أيضا يف خمتلف املساهمات
االجتماعية والثقافية والرياضية .
ويف ختام كلمته عرب عن سعادته
بهذا املناسبة قائ ً
ال « :ننتهز هذه الفرصة
لتهنئة قيادة الدولة واحلكومة ومنتسيب
البنك وعمالئه وحمبيه مبناسبة اليوبيل
الذهيب لتأسيس البنك األهلي اليمين والذي
وصل إىل أعلى املستويات ،ونتمنى للبنك
دوام النجاح والريادة املصرفية والبقاء
دائما يف مقدمة البنوك بإذن اهلل ..ولكل
جمتهد نصيب .

نظمها اإلحتاد اليمين للدراجات اإلحتاد اليمين أللعاب القوى و إدارة البنك
األهلي مبناسبة اليوبيل الذهيب اخلمسني لتأسيس البنك األهلي

إدارة شرطة السري بعدن تؤمن سباق املارثون وسباق الدراجات

«األهلي املصريف» متابعات :

بتوجيهات مباشرة من قبل مدير
إدارة شرطة السري م عدن العقيد مجال
ديان شاركت إدارة شرطة السري م عدن
يف تأمني سباق املارثون وسباق الدراجات
اليت نظمها اإلحتاد اليمين للدراجات
اإلحتاد اليمين أللعاب القوى و إدارة
البنك األهلي مبناسبة اليوبيل الذهيب
اخلمسني لتأسيس البنك األهلي .
وكانت مشاركة إدارة شرطة السري
م عدن بتأمني خط سري املارثون من
التواهي وحتى مديرية صرية وسباق
الدراجات من جولة كالتكس ووصو ً
ال
إىل ساحة البنك األهلي يف مديرية
صرية .
مبشاركة فاعلة من قبل الدراجات
النارية بقيادة الدراجني يف إدارة شرطة
السري م عدن وهم
مالزم  /بارز عبيد
مالزم  /حممد سامل سعيد
مالزم  /جنيب سامل سعيد
مالزم  /مطلوب عمر عبدربه

مالزم  /أمحد عبداهلل العوذلي
مالزم  /صابر ياسني
مالزم  /رياض شرف الدين
وايضاً من قبل كرينات املرور بقيادة
مالزم  /مروان حممد سليمان
مساعد  /عماد منهج
وأفراد منطقه املنصورة وخور مكسر
و مديريه صرية بقيادة مسؤول املنطقة
نزار إسحاق .
وقد القت هذه املشاركة إستحسان
وشكر اللجنة املنظمة هلذه الفعالية
الرياضية حيث كانت املشاركه فعالة
وسببا يف إجناح الفعالية الرياضية .
وتأتي هذه املشاركة إلدارة شرطة
السري م عدن ضمن مشاركات سابقه يف
عدة فعاليات رياضية و يعترب أمر مهم
وخدمة للرياضة والرياضني يف عدن و
أمر الزم وأولوية من أولويات مهامها حيث
تولي إدارة شرطة السري م عدن اجلانب
الرياضي و الرياضني جل إهتمامهاً كبرياً
وتسخر كل جهدها من أجلهم و من اجل
سالمتهم .
األهلي املصريف (أكتوبر /ديسمرب )2019
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البنك األهلي اليمني يدشن افتتاح فروعه
بعد إعادة تأهيلها يف عدن وحلج واملكال

افتتاح فرع امللكة أروى

«األهلي املصريف» متابعات :
دشن البنك األهلي اليمين مبناسبة احتفائه
باليوبيل الذهيب اخلمسني ومبناسبة عيد
االستقالل الوطين الثالثني من نوفمرب فعالية
افتتاح مشاريع إعادة ترميم كال من فرع
امللكة أروى بعدن وفرع حمافظة حلج برعاية
وزير املالية ،وذلك يف إطار اسرتاتيجية البنك
األهلي اليمين وخطته للتطوير ومواكبة
العمل املصريف احلديث.
ويف مستهل حفل التدشني ألقى وزير املالية
األستاذ سامل صاحل بن بريك كلمة هنأ فيها
القيادة السياسية وقيادة البنك األهلي اليمين ..
مشرياً إىل أن البنك افتتح العديد من املشاريع
اليت ستشكل قفزة نوعية يف تطوير أعمال
البنك الذي يعترب أحد أعمدة االقتصاد اليمين .
ومن جهته أكد د .حممد حسني
حلبوب رئيس جملس إدارة البنك األهلي أن
هذه املناسبة تأتي يف إطار احتفاالت البنك
بالذكرى ( )50لتأسيسه والذكرى الثالثني
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افتتاح فرع املكال

من نوفمرب عيد االستقالل الوطين .
كما عرب د .حلبوب عن سعادته حبضور
السلطة احمللية والنواب ووزير املالية وممثلني
من اجمللس االنتقالي مؤكدا على ان اتفاق
الرياض بدأ يتحقق من هنا على أرض الواقع .
وأضاف قائ ً
ال :بأن رأس املال احلقيقي
للبنك هو التأهيل والتطوير للموارد البشرية
على أحدث النظم مشريا بان عام 2020م سوف
يكون بداية انطالقة حقيقية وميالد جديد
للبنك من خالل إدخال نظم وتقنيات جديدة
وحديثة عرب نظامه البنكي ( )BANKSاملزمع
إطالقة مطلع العام القادم .
ويف كلمته أشار الدكتور أمحد علي
عمر بن سنكر املدير العام وعضو إدارة احتاد
املصارف العربية « بأن البنك خالل الفرتة
القادمة سيدشن الكثري من املشاريع أهمها
مشروع التطوير والتحديث ألنظمة البنك
وبالتالي حتديث الفروع وإعادة هيكلتها والذي
األهلي املصريف (أكتوبر /ديسمرب )2019
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افتتاح فرع حلج
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يأتي يف إطار هذا املشروع الكبري  ..منوهاً بالقول
أنه بإدخال النظام املصريف احلديث ()BANKS
سيكون هناك خدمات حديثة وجديدة تشمل
كافة التسهيالت املصرفية  ..مثمناً جهود كل
من سعى وعمل مع إدارة البنك يف تنفيذ هذه
املشاريع اهلامة واملتطورة.
افتتاح فرع املكال
ويف ذات السياق افتتح حمافظ حمافظة
حضرموت فرج ساملني البحسين مبعية نائب
رئيس الوزراء د .سامل أمحد اخلنبشي مشروع
إعادة تأهيل مبنى فرع املكال ويأتي ذلك يف
إطار اسرتاتيجية خطة التحديث والتطوير
املصريف ،حيث تفقد حمافظ حضرموت مبعية
نائب رئيس الوزراء يرافقهما كل من رئيس
جملس اإلدارة د .حممد حسني حلبوب ونائب
املدير العام لشؤون الدوائر املصرفية حمسن
سعيد الشبحي ومدير فرع املكال األخ سعيد
باعباد ومكاتب وأقسام الفرع وصاالت خدمة
العمالء الذي شهد ترميماً وتغيرياً يف البيئة
األهلي املصريف (أكتوبر /ديسمرب )2019

الداخلية واستحداث نظام حماسيب متطور
بتقنيات مصرفية حديثة تواكب العصر .
وقد أعرب نائب رئيس الوزراء د .سامل
اخلنبشي عن سعادته بافتتاح مشروع إعادة
تأهيل فرع املكال وما شهده من حتديثات
وتطوير ،مؤكداً أن للبنك جذوره التارخيية
العريقة والنجاحات الكبرية ،وارتباطه الوثيق
مع عمالئه ،مشيداً خبطط التحديث املستمرة
اليت ينتهجها جملس اإلدارة من افتتاح
فروع جديدة وإدخال نظام جديد ،مضيفا
أن ما تنعم به حمافظة حضرموت من أمن
واستقرار كفيل باملساهمة بالدفع بعجلة
التنمية االقتصادية إىل األمام ،داعياً اجلميع
إىل احلفاظ على نعمة األمن اليت بدورها
ستنعكس على تنمية احملافظة .
حضر مراسيم االفتتاح عدد من أعضاء
جملس النواب ومدراء عدد من املرافق
احلكومية واملصرفية ورجال األعمال وعمالء
البنك الكرام.

افتتاح فرع الشحر

افتتاح فرع الشحر
كما افتتح نائب رئيس الوزراء د.سامل
أمحد اخلنبشي املبنى اجلديد لفرع الشحر
وطاف نائب رئيس الوزراء يرافقه املهندس
أمني سعيد بارزيق املدير العام ملديرية الشحر
ورئيس جملس إدارة البنك د .حممد حلبوب
ونائب املدير العام حمسن سعيد الشبحي
ومدير فرع الشحر األخ ناصر عبيد بن
محزة مبكاتب وأقسام البنك ،مطلعني على
االستحداثات اليت متت يف النظام احملاسيب
املتطور اجلديد والتقنيات املصرفية احلديثة .
وقد أكد رئيس جملس اإلدارة الدكتور

حممد حسني حلبوب خالل كلمته بهذا
املناسبة بأنه سيتم خالل األيام القادمة أيضا
افتتاح مبنى فرع البنك يف سيئون بعد إعادة
تأهيله وجتهيزه ،مشرياَ بان القيادة العليا
للبنك تدرس فكرة إنشاء فرع جديد له يف
مديرية غيل باوزير .
هذا وقد حضر حفل االفتتاح عدد من
أعضاء املكتب التنفيذي مبديرية الشحر على
رأسهم العقيد صالح املشجري مدير أمن
الشحر وعدد من مدراء شركات الصرافة
ورجال األعمال والشخصيات االجتماعية
باملديرية .
األهلي املصريف (أكتوبر /ديسمرب )2019
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برعاية وزير املالية..البنك األهلي اليمني
حيتفل بيوبيله الذهبي الـ ( )50لتأسيسه

إعداد وتصوير:
والء وديع ثابت -املشرفة الفنية

14
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نظم البنك األهلي اليمين حفال
خطابياً مبناسبة احتفائه باليوبيل
الذهيب ومرور  50عاماً على تأسيسه
وذلك يوم اخلميس املوافق  28نوفمرب يف
قاعة البرتاء بفندق كورال بالعاصمة
عدن .
احلفل الذي أقيم حبضور عدد من
الشخصيات تقدمهم األخ سامل صاحل
بن بريك وزير املالية والدكتور نزار
باصهيب نائب وزير التخطيط ،األخت
انتصار عبداهلل العراشة مدير عام
شركة النفط ،قاضي احملكمة العليا
للجمهورية األخت أنغام فيصل قائد،
الدكتور اخلضر لصور رئيس جامعه
عدن  ,ورئيس وأعضاء جملس إدارة
البنك األهلي اليمين ,وعدد من كبار
عمالء البنك الكرام بدء بآيات من الذكر
احلكيم ,ثم ألقيت بعدها العديد من
الكلمات املعربة عن املناسبة واليت بدأها
الدكتور حممد حسني حلبوب رئيس
جملس إدارة البنك عرب فيها عن سعادته
بهذه املناسبة ،مقدما التهاني للجميع،
ومتمنيناً التوفيق والنجاح يف أعماهلم
والصحة والسعادة يف حياتهم اخلاصة .
وأضاف« :تعترب الذكرى اخلمسني

أو اليوبيل الذهيب لتأسيس البنك عيد
للذكريات والعرفان باجلميل ،وبهذه
املناسبة أردنا أن نكرم من ندين هلم
بالعرفان باجلميل ممن بدأنا على
أيديهم من أعضاء جملس إدارة البنك
ومن املتقاعدين خالل اخلمسني السنة
املاضية من تاريخ البنك والذين وضعوا
اللبنات األوىل هلذا الصرح االقتصادي
الكبري» .
واستعرض الدكتور حممد حسني
حلبوب مراحل والدة البنك األهلي وفكرة
تأسيسه اليت كانت يف تاريخ  27نوفمرب
 1969م مبجلس إدارة مشرتك مع مصرف
اليمن ( البنك املركزي ) والذي مسي
حينها مبجلس إدارة النظام املصريف,
وضمت يف وقتها أمساء بارزة وهامات
كبرية ممن كانت هلم بصمات واضحة
ودور بارز يف وضع حجر األساس هلذا
الصرح االقتصادي الكبري..
مشرياً إىل أن اإلدارة احلالية للبنك
ستعمل على إكمال املشوار وجتاوز
الصعاب والعوامل اليت واجهتنا وخاصة
خالل الثالث سنوات املاضية ،وحنن
بصدد افتتاح العديد من مشاريع
التطوير والتحديث املتنوعة واليت انطلق

العمل بها يف 2017م يف إطار عملية شاملة
لتحديث البنك وتطويره يف كافة
األهلي املصريف (أكتوبر /ديسمرب )2019
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اجلوانب .
واختتم رئيس جملس اإلدارة
تصرحيه بتقديم التهاني إلدارة البنك
األهلي املصريف (أكتوبر /ديسمرب )2019

وموظفيه وكل العاملني فيه وزبائنه
الكرام بهذه املناسبة العظيمة ،متمنياً
للجميع التوفيق والنجاح وزيادة البذل
والعطاء للحفاظ على البنك وضمان
حتديثه وتطويره .
 بدوره أشاد وزير املالية سامل صاحلبن بريك بالدور االقتصادي الذي
لعبه البنك األهلي اليمين يف السنوات
عام من
املاضية ,وذلك من خالل مخسني ٍ
الرقي والتميز يف األداء املصريف ،متمنيا
التوفيق والتقدم ومزيد من االزدهار
وبذل اجلهود املضاعفة اليت ستمكنه
من خوض املنافسة على املستوى احمللي
والدولي يف الفرتة املقبلة.
أعقبه كلمة لرئيس نقابه البنك
األهلي األخ حممد فيصل باخريبة
استهلها بالرتحيب باحلضور مجيعا كال
بامسه وصفته ،موضحاً يف سياق كلمته
بأن احتفالنا اليوم مبناسبة الذكرى
( )50لتأسيس البنك األهلي اليمين ،هذا
الرمز واملعلم التارخيي العمالق الكبري
الذي كان واليزال امسا المعا يف مساء
االقتصاد يتزامن مع احتفاالت شعبنا
العظيم بالذكرى (  )52لعيد االستقالل
الوطين .

موضحاً بان البنك األهلي اليمين
ظل والزال يقدم خدماته لكافة شرائح
اجملتمع رغم كافة الظروف احمليطة
به ،وله بصمات كبرية يف املشاركة
واإلسهام يف العديد من املشاريع
االستثمارية والتنموية ،وتقديم مجيع
أنواع الدعم لكافة األنشطة التعليمية
والرياضية والثقافية واالجتماعية،
باإلضافة إىل مشاركته وحضوره
كافة الفعاليات واملهرجانات الوطنية
على الصعيد احمللي .
مؤكداً بأن ما وصل إلية البنك
األهلي اليمين اآلن من جناحات ومكانه
مرموقة يعود إىل القيادات اإلدارية
املتعاقبة واحلكيمة اليت تولت إدارته منذ
تأسيسه حتى اللحظة وإىل املوظفني
املخلصني الذين أفنوا حياتهم يف خدمه
البنك وموظفيه وعمالئه الكرام .
وأضاف بأن العام 2020م سيكون مبثابة
ميالد جديد للبنك األهلي اليمين من
خالل إطالق وتشغيل النظام البنكي
اجلديد  BANKSوالذي يعد من أحدث
وأجنح الربامج املصرفية واحملاسبية
املتعامل بها يف البنوك العاملية والذي
شكل بالنسبة للبنك األهلي اليمين يف

ظل األوضاع الراهنه والصعبة اليت مير
بها البلد مبثابة حتد ورهان كبريين
األهلي املصريف (أكتوبر /ديسمرب )2019
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وقد جتاوزها البنك األهلي اليمين
بنجاح بفضل جهود مجيع قيادة البنك
وموظفيه ،وبفضل جهود ربان السفينة
مديرنا العام الدكتور أمحد عمر بن
سنكر.
موجهاَ رسالته إىل مجيع موظفي
البنك األهلي اليمين ببذل مزيد من
اجلهد والعطاء وأن يعمل اجلميع
باحملافظة على ثقة عمالئنا الكرام .
وعلى هامش احلفل قالت األستاذة
انتصار عبداهلل العراشة مدير عام
شركة النفط بعدن« :أن البنك األهلي
اليمين يعد أحد أهم أعمدة االقتصاد
الوطين مشيدة بالدور الكبري الذي
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لعبه البنك خالل اخلمسني عاما اليت
انقضت» ،وهنأت العراشة إدارة وموظفي
البنك األهلي اليمين حبلول الذكرى
اخلمسني لتأسيسه.
* يف ختام احلفل مت تكريم أبطال
البطوالت الرياضية اليت كان البنك
قد نظمها يوم الثالثاء  26نوفمرب2019م
والذي شهد مهرجانا رياضيا وكرنفاليا
يف ساحة البنوك ,من خالل مباريات
املالكمة وسباق الدراجات اهلوائية
وسباق الضاحية.
بدوره كرم رئيس احتاد الدراجات
اهلوائية بعدن رئيس جملس إدارة البنك
األهلي بدرع االحتاد التذكاري .

األهلي املصريف (أكتوبر /ديسمرب )2019
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البنك األهلي مكانة عريقة وتاريخ جميد

ماذا قيل عن البنك ..وكيف
يرونه يف ذكراه اخلمسني ؟
استطالع  :والء وديع ثابت

حممد نصر شاذلي
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مع احتفاالت البنك األهلي اليمين بالذكرى
اخلمسني لليوبيل الذهيب جتولت «األهلي املصريف
« يف فكر جمموعة من الشخصيات املرموقة
للتعرف على آرائهم وانطباعاتهم وماذا قالوا عن
البنك األهلي اليمين  ..هذا البنك الذي صنع بأدائه
املتميز مكانة جتارية ومصرفية متميزة يفخر
بها بني أوساط البنوك املختلفة ،قـدم خدماته
املصرفية املتميزة طوال مخسني عاما ومر بالعديد
من املراحل واملنعطفات لنخرج بهذا احلصيلة من
اآلراء واالنطباعات اليت قيلت عنه:

ابوبكر باعبيد

جنيب يابلي

د.يوسف سعيد امحد

أ.د حممد عبد اهلادي

صاحل عوض

حممد أبوبكر عقيل

وكيل أول حمافظ حمافظة عدن األخ /
حممد نصر شاذلي :
وما إحتفاء البنك بذكراه اخلمسني إال
دلي ً
ال واضحاً بأنه يسري خبطى ثابتة وألن
هناك إدارة حكيمة وواعية ومتفهمة ...
عرب عن سعادته بهذا املناسبة قائال « :أنا
سعيد جداً بتواجدي بهذا االحتفال  ..وسعيد
بأن يتزامن االحتفال بالذكرى اخلمسني
لتأسيس البنك األهلي اليمين مع الذكرى
الثانية واخلمسني لعيد االستقالل الوطين»
مؤكدا بان البنك األهلي اليمين صرح
مالي واقتصادي كبري يف حمافظة عدن
والبلد بشكل عام ،وما احتفاله هذا العام
بذكراه اخلمسني إال دلي ً
ال واضحاً بأنه
يسري خبطى ثابتة وبأن هناك إدارة حكيمة
وواعية ومتفهمة .وقال « :البنك األهلي
اليمين مر عليه رجال دولة كثريون،
وما القيادة العليا احلالية إال امتداد لتلك
القافلة الكبرية والعظيمة اليت مرت على
البنك األهلي «
ويف ختام حديثه قدم التهاني القلبية
لكل موظفي البنك ولكل من عمل على
بناء هذا الصرح العمالق ،وحافظ عليه
بأن يكون البنك األهلي اليمين راية خفاقة
يف مساء االقتصاد الوطين ومساء االستثمار
والتنمية يف ربوع الوطن بالذات يف إطار
حمافظة عدن ..خالص التهاني القلبية

لقيادة البنك األهلي اليمين وجلميع
املوظفني» .
السيد  /ابوبكر باعبيد ،رئيس جملس إدارة
الغرفة التجارية والصناعية بعدن :
البنك األهلي اليمين هو األب الروحي
لكل البنوك اليمنية
قال «إن إنشاء البنك األهلي اليمين يف
تلك املرحلة من العام 1969م كانت مهمة
جداً وتدل على أن مرحلة هامة ستبدأ يف
العمل التجاري ،وقــد مت التقاطها وهو ما
أعطى دفعه قوية لالقتصاد يف حينه ،ومن
أبرز مالمح تلك التطورات من وجهة نظرنا
لدى البنك األهلي هي بناء الثقة العالية
بينه وبني عمالئه ومراسليه باخلارج وهي
أهم عوامل النجاح ألي عمل جتاري أو
مصريف .
وعن عالقة الغرفة بالبنك «إن العالقة
بني الغرفة التجارية والصناعية عدن
والبنك األهلي اليمين هي عالقة متميزة،
وهنالك قواسم مشرتكة تصب يف خدمة
القطاع التجاري واالقتصادي وستستمر
هذه العالقة والتنسيق بينهما ،بل وستزداد
متانة ألن البنك األهلي اليمين هو األب
الروحي لكل البنوك اليمنية ،نتمنى هلم
مزيداً من التقدم واالزدهار.
ويف ختام كلمته قال  « :أهنئ جملس
األهلي املصريف (أكتوبر /ديسمرب )2019
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إدارة البنك األهلي اليمين ممثلة برئيسها
واملدير العام ومجيع املوظفني على كل
املستويات على ما بذلوه ويبذلونه خلدمة
عمالئهم بشكل خاص والقطاع التجاري
بشكل عام ،وأن يستمروا على نهجهم
والعمل على مواكبة التطورات يف اجملال
املصريف خلدمه هذا القطاع املهم ،متمنياً
هلم النجاح والتوفيق يف املستقبل .
اليابلي  :من خالل نشرات البنك تبني
ويتبني للمتابعني سواء يف الداخل أو اخلارج
أن البنك األهلي يقف على أرض صلبة
وقال الصحفي املخضرم  /جنيب يابلي
الذي حتدث عن تاريخ نشأة البنك األهلي
اليمين« :البنك األهلي اليمين ،مل يأت من
فراغ كما هو حال العديد من املدن وخاصة
عدن املدنية الدولة  City Stateفقد نشأ
أول بنك فيها عام  1850م وهو بنك عدن
ومؤسسة كابنت لوك توماس  ،وشكلت
عدن يف مرحلة من مراحل القرن العشرين
نشوء بنوك منها :البنك األهلي جريندليز
 National and Grindlys Bankوالبنك الشرقي
احملدود وبنك اهلند احملدود  ،وحبيب بنك
وشارترد بنك احملدود Chartered Bank Ltd
وغريها من البنوك ونشطت تلك البنوك
يف كافة القطاعات التجارية والصناعية
والسياحية واملالحية واملصرفية وغريها».
وقال «دخل البنك األهلي اليمين
التاريخ منذ إنشائه مبوجب القانون رقم

حنن يف البنك األهلي اليمين عزمنا على
أن نليب مجيع احتياجات عمالءنا وأن
نكون روادا يف توفري خدمات مصرفية
مبتكرة اعتمادا على أفضل وأحدث تقنيات
اخلدمات املصرفية لنكون اخليار األول
للعمالء ولنصبح البنك املميز يف اليمن .
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( )37لعام 1969م والقانون رقم ( )36لعام
1972م بشأن النظام املصريف  .وكان البنك
األهلي اليمين يزاول أعمال مجيع البنوك
التجارية واملتخصصة مبا يكفل احلفاظ
على مصاحل التجارة الوطنية الداخلية
واخلارجية للجمهورية،ودعم جماالت
اإلنتاج واالستثمار يف كافة القطاعات
االقتصادية ،وكان البنك أيضا يف فرتة ما
قبل الوحدة يوفر القروض مبا يكفل تطوير
املشاريع االقتصادية والتنموية ،حيث بلغ
إمجالي عدد فروع البنك حتى نوفمرب
1987م ( )30فرعاً موزعة على خمتلف
حمافظات اجلمهورية كان حملافظة عدن
النصيب األكرب ( )9فروع تليها حمافظتا
حضرموت وحلج ( )6فروع لكل منهما
ومخسة فروع يف حمافظة أبني ،وثالثة
فروع يف شبوة وفرعاً واحداً يف املهرة وأضاف
« ارتفعت نسبة حجم املعامالت من ()% 13.5
عام 1976م إىل ( )%86.5عام 1986م وارتفعت
نسبة الودائع لدى البنك من (  )%9.3عام
1976م إىل (  )%95.7عام 1986م  ،أما الفرتة
الالحقة للوحدة فقد فرض البنك األهلي
اليمين امسه ومكانته ومركزة بني البنوك
العاملة يف اجلمهورية واستطاع العمالء
تلمس وضع البنك األهلي اليمين بني بقية
البنوك ألنه األكثر خربة عن بقية البنوك،
ومتكنت تلك اخلربات املصرفية املرتاكمة
من رسم سياسية البنك وتطوير آلية
العمل وكسب ثقة العمالء» .
وحتدث اليابلي عن مميزات البنك قائالً
 « :ما مييز البنك األهلي اليمين السالسة
يف العمل واالنضباط يف دفع االستحقاقات
ألصحابها ،أثبت البنك قدرته على إدارة
عملياته وإدارة وقته وهما مؤشران ماثالن
أمام أبصار املتابعني ،ومن خالل نشرات
البنك تبني ويتبني للمتابعني سواء يف
الداخل أو اخلارج أن البنك األهلي يقف على
أرض صلبة  ..و هناك مسة أخرى بارزة
وهي تعاطي قيادة وإدارة البنك األهلي
اليمين مع املوارد البشرية ،ولذلك جند
كل األجيال متعايشة مع بعضها البعض .
يف هذه املناسبة العزيزة علينا أود أن
أهنئ الدكتور حممد حسني حلبوب
رئيس جملس إدارة البنك األهلي اليمين
واألستاذ سامي عبداحلميد مكاوي نائب
رئيس جملس اإلدارة والدكتور أمحد علي

عمر بن سنكر املدير العام ،وأقول هلم ألف
مربوك على هذه الثقة بأنفسكم وعلى ثقة
اآلخرين بكم ومبصرفكم العريق ،حافظوا
على روح التنافس وحافظوا على املفصل
اهلام (تنمية املوارد البشرية ) ..
أقول ألعزائي قيادة البنك وموظفيه أن
انتصار عدن يصاحبه على الدوام انتصار
البنك األهلي اليمين وبانتصاركم سينتصر
اجليل الصاعد يف البنك وأقول لكم  :أيضاء
ال خوف عليكم وال أنتم حتزنون  .وأقول
حلكومتنا املوقرة حافظوا على انتصارات
وإجنازات البنك األهلي اليمين ألن اخلري يف
قيادته وكوادره ونظامه اإلداري املتميز .
الدكتور  .يوسف سعيد امحد  /أستاذ
مشارك بكلية االقتصاد قسم العلوم
املصرفية جامعه عدن  :البنك األهلي أقدم
وأكرب البنوك العاملة يف اليمن وتوارث
خربات مصرفية ومالية كبرية جداً
«إن سعي البنك األهلي اليمين يف
تعزيز ثقة العمالء وتعزيز حجم األصول
لديه والعمل على إدخال انظمه مصرفية
جديدة وحديثه لنظامه البنكي  ،سينعكس
بدوره على تعامله مع الزبائن والعمالء
 ،حيث تعترب خطوة جبارة ،و نستطيع أن
نتأمل بأن العام القادم سيكون هناك تطوراً
ملحوظاً يف خطواته وعمله ..ونتأمل أن
تتحسن أصوله املالية مقارنه مبنافسيه يف
السوق املصرفية ونتأمل أن يتحسن رأس
املال حبيث يتوافق مع قيمه اخلصومات
واألصول؛ ألن احتياطات رأس املال هي
الفرق بني أصول البنك وخصوماته» .
وقال «إن احتفال البنك األهلي اليمين
باليوبيل الذهيب هي مناسبة رائعة يف ظل
هذا اخلطوات الطيبة للبنك األهلي اليمين،
ويف هذا السياق نتأمل أن يرتفع رأس ماله
ألنه مهم جدا يف تعزيز مزيد من ثقة
الزبائن والعمالء ،فكلما ارتفع رأس املال
كلما ساهم يف تعزيز الثقة الكبرية لدى
الزبون «.
مؤكدا «بأن ما مييز البنك األهلي
اليمين عن غريه من البنوك أنه يعد أقدم
وأكرب البنوك العاملة يف اليمن توارث
خربات مالية ومصرفية كبرية جداً من
أيام االستعمار الربيطاني  ..بالتالي هو
ميتلك كادرا مصرفيا اكتسب خربات
مصرفية مرتاكمة ،وينتشر يف خمتلف

حمافظات اجلمهورية ،باإلضافة إىل أنه
بنك حكومي  %100وحيظى برعاية الدولة
وحيقق عائداً كبرياً يف امليزانية العامة
للدولة ،وهلذا السبب فهو حيتاج بشكل
مستمر إىل التحديث والتطوير ومواكبه
التكنولوجيا املصرفية احلديثة بشكل دائم .
أ.د حممد عبد اهلادي ،عميد كلية اآلداب
لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي -
سابقا  :ما مييز البنك األهلي اليمين عن
غريه املصداقية بالتعامل
قال عن البنك  « :بأن البنك األهلي
اليمين ميتاز بالثقة واخلربة  ..مبعنى
حيظى بثقة عالية ،حتى أن كثريا من
الزبائن واملتعاملني مع البنك األهلي اليمين
يشعرون بالثقة  ..وما مييز البنك األهلي
اليمين عن غريه هي املصداقية يف التعامل،
فكل من يتعامل مع البنك سواء على املستوى
الداخلي واخلارجي يشعر بذلك .فهو يعترب
باكورة العمل املصريف والبنكي يف مدينه
عدن اجلميلة».
وأضاف « اليوم حيتفل البنك األهلي
اليمين مبرور مخسني عاماً على تأسيس
هذا البنك العريق ،والذي يعترب من أوائل
البنوك املوجودة وأقدمها بعد االستقالل
67م  ..االحتفاء بهذه الذكرى يتزامن مع
االحتفال بالذكرى الثانية واخلمسني
لالستقالل الوطين الثالثني من
نوفمرب.»1967
واستطرد «هي فرصة أن يقف البنك
بعد هذه الفرتة الطويلة أمام حصيلة ما
قدمه وما رافقه خالل مسريته الطويلة من
إخفاقات وجناحات .والبنك األهلي اليمين
لدية فروع كثرية يف خمتلف حمافظات
اجلمهورية ما يقارب  28فرعاً ،أيضا لديه
مراسلني على املستوى اخلارجي ،وحنن
سعداء اليوم بأن البنك يستعد النطالقته
اجلديدة وأن يدير نشاطه بوترية عالية
وبالشكل الذي ينبغي أن يكون عليه من
التطور .
ً
ويف ختام كلمته عرب عن سعادته قائال «
حنن سعداء جداً بأن نشارك موظفي البنك
األهلي اليمين وقيادته ووزارة املالية هذا
العرس املهيب ،ونتمنى هلم كل التطور
واالزدهار ..جمدداً نهنئ قيادة وموظفي
البنك األهلي اليمين باليوبيل الذهيب .
األهلي املصريف (أكتوبر /ديسمرب )2019
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صاحل عوض  :البنك األهلي متيز باإلدارة
والقيادة الناجحة يف تسيري أعمالة والسرعة
والتميز يف إجناز معامالت الزبائن
األخ صاحل عوض صاحل مالك شركة
عدن للصرافة حتدث عن مميزات البنك
قائ ً
ال« :منذ أن مت تأميم البنوك األجنبية
وإنشاء البنك األهلي اليمين اململوك للدولة
 %100متيز باإلدارة والقيادة الناجحة يف
تسيري أعماله والسرعة والتميز يف إجناز
معامالت الزبائن  ،األمر الذي يغرس يف
نفوسنا الرغبة يف االستمرار بالتعامل
معه يف ظل بقاء مثل هذا املناخ املمتاز يف
التعامل ،ناهيك عن حسن االستقبال الذي
دائما ما نلقاه واالستجابة الستفساراتنا
ومالحظاتنا من قبل إدارة الفرع« .وأضاف
«وباعتقادنا بأن هذا أهم ما مييزه عن غريه،
باإلضافة إىل أنه ميثل أكرب البنوك العاملة
وأقدمها خربة وينتشر يف معظم حمافظات
اجلمهورية ،ونالحظ أيضا أن هناك تطورا
ملحوظا يف تهيئة البيئة الداخلية لفروعه،
ويستعد إلدخال نظام بنكي حديث سيسهل
كثرياً الجناز أعمالنا مبشيئة اهلل تعاىل .
مؤكداً بأن البنك يف تطور مستمر
خبدماته اليت يقدمها لعمالئه وميتلك
كادرا مصرفيا ممتازا ،ويواكب اجلديد
دوما ..كما أسلفنا القول بأنه عمد على
ترميم وحتديث البيئة الداخلية لبعض
فروعه على سبيل املثال فرع امللكة أروى،

يلتزم البنك األهلي اليمين بتحقيق اجلودة
يف خدماته ومنتجاته حبسب مقاييس
اجلودة العاملية ومبا خيدم احتياجات
العمالء وحيقق أهداف وتوقعات كافة
املعنيني مبصاحل البنك يف إطار املنفعة
الشاملة للمجتمع واالقتصاد اليمين
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وننتظر بشوق كبري إطالق نظامه البنكي
اجلديد الذي سيعمل على تسهيل وإمتام
معامالتنا بسرعة وإثقان وبشكل سلسل
كما هو متوقع .
ويف هذا املناسبة نهنئ قيادة وموظفي
البنك األهلي اليمين باليوبيل الذهيب
ممثلة برئيس جملس إدارته ومديره العام
ومجيع املوظفني ،ونتمنى له النماء والتطور
واالزدهار» .
األخ حممد أبوبكر عقيل ،املدير التنفيذي
لشركة مسلم التجارية لالسترياد
وتصدير املواد الغذائية باملكال
حممد بامسلم  :استطاع البنك من خالل
خدماته املتميزة جبدارة أن خيلق
ويعزز الثقة الكبرية لدى العميل
قال« :ما مييز البنك من وجهه نظرنا عن
غريه من البنوك العاملة يف اليمن أوال أنه بنك
حكومي بنسبة  %100فهو حيظى بدعم الدولة
وحتت رعايتها ،وثانياً يعترب من أكرب وأقدم
البنوك ،ومنتسبوه ميلكون تراكم خربات
مصرفية قلما جندها يف البنوك األخرى،
باإلضافة إىل انتشاره يف عموما حمافظات
اجلمهورية ،وموظفوه حيرصون على خدمة
العميل مع بقاء االبتسامة يف وجوهم وعدم
التذمر»
وقال « :استطاع البنك خالل سنواته
الطويلة جبداره ومن خالل خدماته
املتميزة الذي يقدمها للعميل ،أن خيلق
ويعزز الثقة الكبري لدى العميل من خالل
امتالكه كوادر وخربات مصرفية ذات
كفاءة وأداء متميز .وكما تعلمون أن
البالد تعيش يف وضع غاية يف التعقيد من
حيث اجلانب املصريف املتمثل يف انتعاش
بنوك الظل  shadow banking systemوانتشار
حمالت الصرافة يف ظل حاجة السوق
امللحة لتغطية متطلبات السوق املالية ،إال
أن البنك األهلي اليمين وبسبب كفاءة
منتسبيه استطاع أن جيذب العمالء وأن
يقدم هلم خدمات مصرفية مستمرة
ومتميزة يف ظل التعقيدات القائمة،
وبهذا املناسبة نتقدم بأمسى آيات التهاني
والتربيكات لقيادة البنك األهلي وموظفيه
مبناسبة احتفائهم مبرور  50عاما من
التميز واخلربة والثقة ،ونسال اهلل تعاىل
هلم مزيداً من التقدم والعطاء وأن مين على
البالد باألمن واالستقرار .

احملافظ البحسني يكرم قيادة البنك األهلي ويشيد
ّ
مبستوى اخلدمات التي يقدمانها للمواطنني

«األهلي املصريف» متابعات :
ك ّرم حمافظ حمافظة حضرموت
قائد املنطقة العسكرية الثانية اللواء
الـركن فرج سـامليـن البحسـين قيـادة البنـك
األهلـي اليمنـي.
جاء ذلك خالل اللقاء الذي عقده
حمافظ حضرموت مع رئيس جملس
إدارة البنك األهلي اليمين الدكتور حممد
حسني حلبوب مبكتبه مبدينة املكال ،أشاد
خالله مبستوى اخلدمات اليت يقدمها
البنك األهلي اليمين للمواطنني وخطط
تطوير العمل املصريف اليت ينتهجها البنك
ضمن اسرتاتيجية التطوير والتحديث
العام اخلاصة به.
الفتا إىل أن فرع البنك األهلي باملكال
ممثال مبديره األستاذ سعيد باعباد قد
لعب دورا كبرياً خالل الفرتة اليت تعرض
فيها فرع البنك املركزي باملكال للنهب

والتخريب وقبيل إعادة تأهيله وتشغيله،
ويسعى باستمرار للتطوير والتحديث
لفرع البنك األهلي باملكال الذي شهد مؤخرا
ترميماً شام ً
ال واستحداث نظام حماسيب
متطور جديد وتقنيات مصرفية حديثة.
ويف ختام اللقاء كرم حمافظ
حضرموت رئيس جملس إدارة البنك
الدكتور حممد حسني حلبوب ومدير فرع
البنك باملكال األستاذ سعيد باعباد بدرعني
تذكاريني عرفانا جبهودهما يف خدمة
القطاع املصريف يف حمافظة حضرموت .
حضر اللقاء كل من نائب املدير العام
لشؤون الدوائر املصرفية األستاذ حمسن
سعيد الشبحي ومدير دائرة الشؤون
االداريه األخ شامل مجيل ورئيس النقابة
العمالية ملوظفي البنك حممد فيصل
باخريبة وعدد من كوادر البنك بعدن
واملكال.
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مدير عام البنك األهلي اليمين عضو جملس إدارة احتاد
املصارف العربية يف مداخلته ضمن فعاليات املؤمتر
املصريف العربي السنوي واملقام يف مجهورية مصر العربية

دعوة احتاد املصارف العربية إىل إعداد دراسة عن
انعكاسات التقلبات السياسية وما صارت إليه أوضاع
املصارف العربية يف بعض الدول التي طالتها احلروب
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القاهر «األهلي املصريف» متابعات:
شارك د .أمحد علي عمر بن سنكر مدير
عام البنك األهلي اليمين عضو جملس
إدارة احتاد املصارف العربية ممث ً
ال للقطاع
املصريف اليمين يف املؤمتر املصريف العربي
السنوي واملقام يف مجهورية مصر العربية،
برعاية معالي حمافظ البنك املركزي
املصري األستاذ طارق حسن عامر ،والذي
ضم كل من احتاد املصارف العربية والبنك
املركزي املصري واحتاد بنوك مصر حتت
عنوان « انعكاسات التقلبات السياسية على
مسار العمل املصريف» شارك فيه  23دولة
عربية وأجنبية ،والذي عقد خالل الفرتة
من  9-8ديسمرب  2019م .
ويهدف هذا املؤمتر إىل التأكيد على
ضرورة عدم تأثري االستقرار السياسي
األهلي املصريف (أكتوبر /ديسمرب )2019

واالقتصادي يف بعض دولنا العربية على
الضوابط اليت حتفظ الدور االقتصادي
واالجتماعي للعمل املصريف أوتفريغه من
مضمونه ،وقد شكل هذا املؤمتر فرصة
ملقاربة التقلبات السياسية واالقتصادية
يف منطقتنا العربية وما ينتج عنها
من سلبيات تطال النهوض االقتصادي
والتنمية املستدامة ،كما اهتم بوضع
تص ّور مصريف عربي مشرتك ملواجهة هذه
التحديات واحلد من انعكاساتها ،إضافة
إىل الدور الذي ميكن أن تلعبه املصارف يف
هذا اجملال.
كما يهدف هذا املؤمتر إىل النأي
بالقطاع املصريف العربي عن االضطرابات
والتطورات السياسية ،مؤكداً على
االستمرار يف الدور األساسي للمصارف

تدخل دول التحالف العربي ممثلة باململكة العربية السعودية واإلمارات
ودول اخلليج بهدف إسناد البنك املركزي اليمىن له أثره الطيب

العربية املتمثل بتقديم اخلدمات املصرفية
كالودائع،
جملتمعاتها،
التقليدية
والقروض ،وإدارة الثروات واالستثمارات،
ودعم املشاريع االجتماعية واإلنسانية
والبيئية ،وتكريس دورها كقنوات مالية
حتول املدخرات الوطنية إىل قروض
ومتويالت لألفراد والشركات واحلكومات،
وليس وسيلة للضغط على املودعني الذين
يشكلون شرحية واسعة من القطاعني
العام واخلاص ،وبالتالي على العالقات
التجارية الداخلية والبينية.
كما تعرف املشاركون على أثر الثورة
الصناعية الرابعة والتغيريات اليت أحدثتها
التكنولوجيا املالية يف العمل املصريف ،وعلى
آفاق تطبيق الثورة الصناعية الرابعة
يف املنطقة العربية وتعزيز االبتكارات
اجلديدة يف الصناعة املصرفية وإجيابيات
وسلبيات الصريفة الرقمية ،باإلضافة
إىل مناقشة الفجوة بني الرقابة والتطور
السريع للتكنولوجيا املالية ،ومتكنوا من
االطالع على واقع الصريفة اإلسالمية يف
ظل تطورات التكنولوجيا املالية ،وعلى إثر
ضغوطات التشريعات الدولية على العمل
املصريف وتطبيق التشريعات الدولية

وكيفية التعامل مع العقوبات الدولية،
ومدى التزام املصارف بالتشريعات
واالستمرار يف عملها التقليدي .
وقـد كشف الدكتور أمحد بن سنكر
مدير عام البنك األهلي اليمنى عضو
جملس إدارة احتاد املصارف العربية
خالل مداخلته كأحد املتحدثني يف
حماور املؤمتر العربي املصريف عن التأثري
السليب الذي تعرضت له اليمن من خالل
االضطرابات السياسية واحلروب اليت
مرت على البالد يف العقد األخري واليت
الزالت تأثرياتها مستمرة حتى اليوم.
موضحاً أن االنقالبيني يف عام 2015م
استولوا على القطاع املصريف والبنك
املركزي حتديداَ يف العاصمة ،وبالرغم
من مطالبة اجملتمع الدولي بضرورة
حيادية القطاع املصريف إال أنهم مل يلتزموا
بذلك مما تسبب ظهور انعكاسات لذلك،
وبانهيار الوضع االقتصادي وآثاره على
القطاع املالي والقطاع املصريف.
وأشار د .سنكر إىل أن انهيار سعر العملة
يف 2016م بعد أن حاول البنك املركزي يف
بداية الصراع احلفاظ على أسعار الصرف
األهلي املصريف (أكتوبر /ديسمرب )2019
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جيب أن تكون هناك خطة واضحة للحفاظ على
العمل املصريف وحتصينه من التقلبات السياسية
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إال أن استمرار تأزم األوضاع تباعا نتج عنه
تدهور سعر الصرف ،حيث أن سعر الدوالر
مقابل الريال اليمنى ارتفع لنسبة وصلت
إىل حنو .%300
مضيفاً أن البنك املركزي وبعد نقل
مركزه الرئيسي إىل العاصمة املؤقتة عدن
قام بالعديد من اإلجراءات الكفيلة بوقف
تدهور سعر العملة احمللية ،وأيضا معاجلة
شحة السيولة وإعادة الثقة بالقطاع
املصريف ،كما أن لتدخل دول التحالف
العربي ممثلة باململكة العربية السعودية
واإلمارات ودول اخلليج بهدف إسناد البنك
املركزي اليمنى له أثره الطيب يف دعم
هذه إالجراءات من خالل تقديم مؤسسة
النقد السعودية وديعة مببلغ  2مليار
دوالر أمريكى بهدف دعم اليمن وقطاعها
املصريف يف فتح االعتمادات املستندية من
خالل البنوك اليمنية ،وخلدمة استرياد
السلع األساسية واألدوية ،وكذا الدعم
السترياد املشتقات النفطية ،وبدورة يقوم
البنك املركزي اليمنى بإجراء مصارفة
لقيمة االعتمادات وبسعر مفضل وأقل من
سعر صرف السوق مما سيجعل هذه اآللية
ختدم وتساعد على بيع السلع األساسية
للمواطن بأسعار مناسبة ،وختفف من
معاناتهم بسبب ارتفاع أسعار السلع نتيجة
لألوضاع املرتدية واليت انعكست على
السوق بسبب إطالة أمـد احلرب ،وبهدف
األهلي املصريف (أكتوبر /ديسمرب )2019

إنقاذ املصارف اليمنية مما حدث خالل
فرتة احلرب وإعادة الثقة بها من قبل
عمالئها ،مضيفا أنه جيب أن تكون هناك
خطة واضحة للحفاظ على العمل املصريف
وحتصينه من التقلبات السياسية.
وتابع حديثه أن التجارب العربية
خالل العقد األخري جيب أن تكون مفيدة
بالصورة الكافية حلماية البنوك والعمل
املصريف ،فيما اختتم حديثة بأن يتم
تضمني التوصيات هلذا املؤمتر بتوصية
طاملا واملصارف العربية تعمل ضمن مظلة
احتاد املصارف العربية ،األمر الذي حيتم
على املشاركني إجياد معاجلة ألوضاع
املصارف اليت تأثرت يف البلدان العربية
بسبب انعكاسات التقلبات السياسية وأن
تكون التوصية  (:دعوة احتاد املصارف
العربية إىل إعداد دراسة عن انعكاسات
التقلبات السياسية وما صارت إليه
أوضاع املصارف العربية يف بعض الدول
اليت طالتها احلروب واألزمات واإلضاءة
على دور احلكومات واملصارف املركزية
يف تذليل آثار هذه احلروب) ،ضمن
ما سيتقرر من توصيات ألعمال هذا
املؤمتر ..متمنيا تضافر اجلهود العربية
يف هذا اجملال للمساعدة على اخلروج من
التقلبات واالنعكاسات السلبية اليت تأثرت
بها بلداننا العربية.
وقد توالت جلسات العمل واملناقشات

واملداخالت اليت أفضت إىل اعتماد التوصيات
التالية :
 -1دعا اجملتمعون احتاد املصارف العربية
إىل إعداد دراسة عن انعكاسات التقلبات
السياسية وما صارت إليه أوضاع املصارف
العربية يف البلدان اليت طالتها احلروب
واألزمات واإلضاءة على دور احلكومات،
واملصارف املركزية يف تذليل آثار هذه
احلروب.
 -2أوصى اجملتمعون على تنظيم
مؤمترات ومنتديات الستشراف واقع
األوضاع يف بعض الدول العربية اليت
تستدعي االهتمام الكبري واملباشر بقطاعاتها
املصرفية ،وكيفية محايتها لالستمرار يف
مسرية دعم التنمية االقتصادية يف دوهلا.
 -3كما أوصى اجملتمعون على استمرار
الدعم املصريف ملبادرة الشمول املالي يف
املنطقة العربية واليت ينبثق منها املشروعات
الصغرية واملتوسطة ومتناهية الصغر،
وتعزيز اخلدمات املصرفية لذوى الدخل
احملدود.
 -4وشدد اجملتمعون على ضرورة
تشجيع العمل على تفعيل الصناعة
املصرفية لتكون منصة لالقتصاد الرقمي
العاملي ،وذلك لتعزيز ازدهار فرص األسواق
املالية.
 -5ودعا اجملتمعون إىل حتييد القطاع
املصريف العربي ،والنأي به من أي تقلبات
سياسة لكي يستمر بدوره الرائد ،يف دعم
االقتصادات الوطنية ،ومتويل املشاريع
التنموية يف كافة قطاعاتنا االقتصادية.
 -6وأكد اجملتمعون أهمية املسؤولية
االجتماعية أمام جمتمعاتنا املالية

واإلنسانية ،باعتبار أن اجملتمع هو األكثر
تضرراً نتيجة التقلبات السياسية وحالة
عدم االستقرار.
 -7كما أكد اجملتمعون على أهمية
العالقة الوثيقة واملرتابطة بني االستقرار
املالي واالستقرار االقتصادي ،حيث أن
انضباط أحدهما يوفر فرصة لآلخر،
مشمـولة بسياسـات نقـدية وماليـة جيـدة.
 -8وأشار اجملتمعون إىل أن املرحلة اليت
متر بها بعض دولنا تتطلب اليوم أكثر من
أي يوم مضى ترسيخ حالة االستقرار املالي
من خالل فتح األسواق العربية باعتماد
اسرتاتيجية واضحة تصب يف مصلحة
القطاع املصريف العربي؛ لرتسيخ السمعة
الطيبة ملصارفنا العربية
يف العامل ،ومراقبة تطورات العمل
املالي واملصريف الدولي اجلديد يف كافة
اجملاالت وخصوصاً على صعيد الرمسلة
وتطوير التكنولوجيا املتقدمة وتطوير
قاعدة اخلدمات املصرفية وحتسني آليات
إدارة املخاطر واألزمات وااللتزام باملعايري
املصرفية العاملية.
ويف ختام املؤمتر أعرب اجملتمعون عن
شكرهم وتقديرهم للجهود اليت يقوم بها
احتاد املصارف العربية لتحسني مسرية
العمل املصريف العربي ومحايته ،وخصوصاً
املؤمتر املصريف العربي لعام  2019يف
القاهرة ،الذي أضاء انعكاسات االضطرابات
السياسية على حساب العمل املصريف
العربي ،وفتح اجملال أمام اخلرباء العرب
واألجانب لوضع احللول املمكنة يف هذا
اجملال بهدف تعزيز مسرية العمل العربي
املشرتك .
األهلي املصريف (أكتوبر /ديسمرب )2019
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مبارك الثقة

يتقدم
كافة موظفي وموظفات

بأمسى آيات التهاني والتربيكات
مبناسبة تعيني
األستاذ/علي موسى علي و
نائباً للمدير العام
لشؤون الدوائر املساندة

األستاذ/حمسن سعيد الشبحي
نائباً للمدير العام
لشؤون الدوائر املصرفية

متمنيني هلم كل التوفيق والنجاح
يف مهامهم العملية
األهلي املصريف (أكتوبر /ديسمرب )2019

31

حكاية العم زيد وأمانة موظف البنك

العم زيد :البنك األهلي اليمني للثقة واألمانة عنوان

صادفناها وحنن نقوم بتجهيز هذا العدد
كتبتها :والء وديع ثابت
اخلاص من جملة «األهلي املصريف» املكرس
لالحتفاءباليوبيل الذهيب ومرور مخسني عاماً
اليوبيل الذهيب لتأسيس البنك األهلي
على تأسيسه ،وسرد لنا حكايته اليت وثقناها
اليمين ..مخسون عاما من التميز يف األداء
لكم وفيها تأكيد ال يقبل التأويل والشك
والبذل والعطاء واخلربة والنجاح والريادة
ملستوى املعاملة اإلنسانية واألخالقية واألمانة
يف ظل حتوالت اقتصادية كبرية ،لعل أبرز
اليت وجدها وغمرت قلبه بالبهجة والسعادة
دالالت ومؤشرات ومعاني النجاح اليت حققها
وأن الدنيا الزالت خبري ..
البنك األهلي خالل
تتلخص حكاية
مسريته الطويلة  ،أجيال
العم زيد :هو مواطن
من كوادره وموظفيه
جنوبي كان مغرتب
الذين واكبوا مراحل النمو
لسنوات طويلة يف دولة
والتطور وحققوا دعائم
الكويت ويتعامل مع
ذلك النجاح ليس بكفاءتهم
البنك األهلي اليمين
العلمية واملهنية وحسب،
منذ تأسيسه يف العام
بل بأخالقهم وسلوكهم
1969م ،ولدية حساب
وأمانتهم الرفيعة ،اليت
بنكي مبدخراته ،كما أن
بها استطاعوا كسب ثقة
لديه حساب آخر يف أحد
الزبائن والعمالء الكرام
البنوك احلديثة يف عدن.
الذين تتعزز ثقتهم بالبنك
حيكي العم زيد قائال:
ملا جيدوه من معاملة طيبة
«لدى زيارتي للوطن
وسرعة يف تلبية طلباتهم
ذهبت إىل احد البنوك
وثقة وأمانه يف احلفاظ
لسحب مبلغ مالي
على أمواهلم ومدخراتهم..
بقيمة مخسه آالف دوالر
كيف ال وشعارنا (اخلربة
أمريكي من حسابي
والثقة) .
أمحد باهارون مع العم زيد ناجي اخلاص ،ولألسف مت
حكاية العم زيد ناجي
رفض طليب حبجه عدم
جمرد
جربان قاسم
توفر سيولة نقذيه بالعملة الصعبة».
ً
سردنا
إذا
ا
كثري
نبالغ
ال
لعلنا
منوذج فقط ،
ويواصل العم زيد سرد حكايته لنا بعد
وقائع وشهادات زبائن وعمالء البنك األهلي
الصدمة واإلحباط الذي أصابه جراء رفض
يف خمتلف فروعه وعن مستوى التعامل
مدير ذلك البنك حتقيق طلبه وقال « :بعد
األخالقي الرفيع ولألمانة والصدق والثقة
خروجي من البنك مكتئباً حزيناً راودتين
اليت جيدونها من قبل كل املوظفني .
فكرة التوجه إىل البنك األهلي اليمين فرع
حكاية العم زيد ناجي جربان قاسم اليت
امللكة أروى لتقديم طلب مماث ً
ال للحصول
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على مبلغ مخسة آالف دوالر من رصيد
حسابي املودع لديهم،ولكين كنت مرتدداً خائفاً
أن تصيبين صدمة أخرى وأجد نفس الرد
برفض طليب  ،لكين عزمت وتوكلت على
اهلل وذهبت إىل البنك األهلي فرع امللكة أروى،
وهناك قابلت األخت أسوان مصطفى الطيب
مديرة الفرع ،حقيقة سعدت وكانت فرحيت
وبهجيت كبريتان عندما رحبت بي وأحسنت
استقبالي وأبدت لي موافقتها على تلبية طليب،
مل اكتف بطلب سحب املبلغ لكين أشرتطت
أن يكون املبلغ املطلوب من الطبعة اجلديدة
فابتسمت بوجهي قائلة لي  :أبشر ياعم زيد
واليهمك حلظة واملبلغ املطلوب سيكون يف
يدك وبالطبعة اجلديدة أيضا».
وقال « يف غضون عشرة دقائق مت اجناز
معامليت من قبل املوظفة املختصة األخت
البشوشة سلوى عثمان ومت تسليمي املبلغ
املطلوب وأنا يف حالة من الدهشة املمزوجة
بالسعادة والفرح ْ
اللذين مل أتوقعها»وأضاف «
قبل خروجي من صالة خدمة العمالء جلست
مسرتخياً على مقعد ووضعت املبلغ الذي
استلمته» اخلمسة آالف دوالر «على فخذي ،
وبعد حلظة قمت مسرعاً ومل انتبه لسقوط
املبلغ على األرض دون أن أشعر بذلك ،وبعد
خروجي من الفرع توجهت إىل سيارتي وتفقدت
جييب وقميصي وحتت احلزام ومل أجد املبلغ،
جين جنوني وعدت أدراجي إىل البنك وقد
أصابتين الصدمة الكبرية واليأس واخلوف
وتوجهت مباشرة ملكتب مديرة الفرع ،وكانت
عالمات الفزع والقلق واحلزن مرسومه على
وجهي ،وعندما رأتين األخت أسوان يف مكتبها
قالت لي خرياً ياعم زيد ؟! فقلت هلا وأنا يف
شدة حزني وارتباكي املبلغ ضاع يا مديرة

بعد أن استلمته منكم وخرجت ما وجدته،
ميكن سقط فقاطعتين مديرة الفرع وال
يهمك ياعم زيد ،اهدأ الدنيا خبري واملبلغ حقك
موجود يف احلفظ والصون،وعرفتين باملوظف
األمني الذي وجد املبلغ مرمياً على األرض
داخل الفرع ،تقدم مين املوظف النبيل أمحد
حممد باهارون وسلمين املبلغ اخلمسة آالف
دوالر كام ً
ال «
وقال لي املوظف « أبشر ياعم زيد هذا
املبلغ ميكنك أن تعده وتتأكد منه فابتسمت
له وقلت :احلمد اهلل رب العاملني واهلل أنكم أهل
ثقة وأمانة وصدق ،حفظكم اهلل وبارك اهلل
فيكم،أردت أن أقـدم مكافأة للموظف األمني
أمحد باهارون لكنه رفض ،وقال لي باللهجة
العدنية اجلميلة :ياعم زيد خلي فلوسك معك
اهلل يعافيك ويسعدك ما أريد منك إال الدعوة
الطبية ..جزاك اهلل خري وهذا واجبنا وواجب
كل موظف يعمل بالبنك األهلي اليمين..
فنحن أهل الثقة واخلربة .
وبدوره شكر العم زيد البنك األهلي
اليمين ممث ً
ال بفرع امللكة أروى من مديرته
إىل مجيع موظفيه على حسن وسرعة
املعاملة وعلى أمانتهم ومسو أخالقهم
قائ ً
ال»:انتم أفرحتموني مرتني ،مرة حلسن
استقبالكم وتلبيه طليب ،ومرة ألمانتكم
وصدقكم مع زبائنكم ،ومن خالل هذا اللقاء
وعرب جملتكم األهلي املصريف أود أن أدعو
معاريف والناس أمجعني الختيار البنك
األهلي اليمين ،فهو صمام األمان وحمل
ثقة حلفظ مدخراتكم وأموالكم وجتارتكم
فهو اخلربة والثقة على مدى مخسني عاماً.
األهلي املصريف (أكتوبر /ديسمرب )2019
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البنك األهلي اليمين
«التأسيس واالنطالقة»

نبذة عن البنوك ما

قبل االستقالل الوطني

البنك الربيطاني للشرق األوسط

ومراحل نشوء
البنك األهلي اليمني
يكتبها كل من :
علي منصور ماطر /والء وديع ثابت
حتت إشراف :املشرف العام لألهلي املصريف

إن احلديث عن البنك األهلي اليمين
والتطرق إىل نشأته ومسريته خيتلف إختالفاً
جذرياً عن احلديث عن غريه من البنوك،
إذ ميكن القول أن البنك األهلي اليمين قد
نشأ عمالقاً منذ حلظة والدته مبا ميلكه
من تراكم فين ومعريف وكفاءة يف اجملال
املصريف ،موروثة وممتدة منذ عشرات السنني
قبل تأسيسه.
لقد عرفت مدينة عدن ومنذ مطلع
اخلمسينات من القرن املاضي بدايات لتأسيس
خدمات تليب حاجة مستخدمي وجنود
احلكومة الربيطانية ،اليت هيمنت على ما
كان يسمى «مستعمرة عدن وحممياتها».
ومن ضمن تلك اخلدمات السماح لبعض
البنوك اخلارجية بإنشاء فروع هلا يف مدينة
عدن ومن تلك البنوك:

 -1البنك األهلي اهلندي (بريطاني)
National Bank of lndia
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فرع امللكة أروى
(وكان مقره مبنى شارترد بنك االجنليزي)

البنك الشرقي احملدود

(والذي حتول فيما بعد إىل البنك األهلي
وجريندليز)

فروع يف كل من التواهي ،خورمكسر،الشيخ
عثمان ،عدن الصغرى ،جعار،وزجنبار).

وهذا كان ميثل (بنكاً مركزياً مصغراً)
للحكومة الربيطانية .إذ كان حيتفظ لديه
حبسابات املوازنة العامة واملرافق احلكومية،
ويقوم باستالم تسديدات االلتزامات املستحقة
هلا مثل (سداد فواتري املياه والكهرباء واهلاتف)
وغريها من اخلدمات االجتماعية( .وكان له

( وكان له فرعاً يف التواهي ،وقام قبيل
التأميم بسنة تقريبا بشراء البنك الشرقي
احملدود)

 -2البنك األهلي وجريندليز (بريطاني)
National and Grindlys Bank

األهلي املصريف (أكتوبر /ديسمرب )2019

فرع العيدروس ( وكان مقره الطابق األرضي
لنشنال وجرينديز بنك ،البنك املركزي حالياً)

 -3شارترد بنك احملدود (بريطاني)
Chartered Bank Ltd

 -4البنك الشرقي احملدود (بريطاني)
Eastern Bank Ltd

(وكانت له فروعاً يف كل من الشيخ

 -8البنك العربي احملدود (أردني)
Arab Bank Ltd

البنك اهلندي احملدود
والذي أفتتح يف  31مايو 1960م

فرع سوق البز
( وكان مقره مبنى حبيب بنك)

فرع بنك نشنال وجريندليز التواهي ( قبل التأميم)
البنك األهلي اليمين فرع التواهي حالياً

عثمان ،املكال ،سيئون وكان مقره بناية
شركة التأمني وإعادة التأمني اليمنية حالياً)

 -5البنك الربيطاني للشرق األوسط
(بريطاني)
British Bank of the middle east
 -6البنك اهلندي احملدود (هندي)
Bank of India Ltd
 -7حبيب بنك احملدود (باكستاني)
Habib Bank Ltd

يف مطلع الستينات من القرن املاضي رأت
احلكومة الربيطانية العمل على خلق كيان له
مسات احلكم احمللي (االستقالل الذاتي) مكون
من اإلمارات واملشيخات اليت كانت تعرف
مبحميات عدن الغربية باستثناء احملمية
الشرقية حضرموت ونواحيها وحتت مسمى
«إحتاد اجلنوب العربي» وقد أعلنت بريطانيا
دمج مستعمرة عدن يف الربع األول من
الستينيات إىل ذلك االحتاد  ،وشكلت جملس
وزراء حملي لوالية عدن.
وإلرساء دعائم هذا االحتاد فقد مت إنشاء
مؤسسة نقدية باسم مؤسسة نقد اجلنوب
العربي تتوىل مهمة إصدار العملة الوطنية
«دينار اجلنوب العربي» بدي ً
ال للعملة
الربيطانية املستخدمة واليت عرفت آنذاك
بشلن شرق أفريقيا واليت كانت حتمل صورة
ملكة بريطانيا «إليزابيث الثانية» وكان
الدينار يعادل عشرون شلناً منها ،وأتبعت ذلك
بإنشاء بنكاً مساهمة باسم بنك اجلنوب العربي
«  « Bank of South Arabiaوكان املساهمون فيه
سالطني وحكام تلك اإلمارات إىل جانب بعض
جتار والية عدن.
بعد أن نال الشطر اجلنوبي استقالله التام
والناجز يف  30نوفمرب 1967م وانبثاق حكومة
االستقالل الوطنية ،ظلت تلك البنوك تؤدي
دورها املصريف والتجاري يف ظل التجاذبات
السياسية لتحديد هوية النظام السياسي يف
البلد ،إما أن يكون نظاماً رأمسالياً أو نظاماً
اشرتاكياً ليتم فيما بعد حسم األمور لصاحل
التوجهات االشرتاكية  22يونيو 1969م لتدخل
البلد بعدها يف موجه من اخلطوات املتسارعة
استهلت بتأميم املرتفعات االقتصادية يف
1969/11/27م ،ومنها كافة البنوك األجنبية
املتواجدة يف البلد ،وهي الثمانية البنوك
املذكورة يف سياق هذه التوطئه ،ويعلن عن
إنشاء البنك األهلي اليمين كبنك وطين بدي ً
ال
لتلك البنوك ،ثم تشكلت هيئة إدارية عليا
إلدارته يرأسهم مدير عام وهو املرحوم «أيوب
نزير عبد الواحد» وكانت إدارته العامة يف
الطابق العلوي من بنك ناشنال وجريندليز
سابقا (البنك املركزي) حالياً  .وتشكلت
هيئة اقتصادية عليا تعنى بتسيري الشؤون
االقتصادية عرفت باملؤسسة االقتصادية
كما مت إنشاء فروع للبنك األهلي على النحو
التالي-:
 فرع امللكة أروى وكان مقره (مبنىشارترد بنك االجنليزي).
 فرع العيدروس وكان مقره (الطابقاألهلي املصريف (أكتوبر /ديسمرب )2019
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األرضي لناشنال وجريندليز بنك ،البنك
املركزي حالياً).
 فرع سوق البز وكان مقره (مبنى حبيببنك).
 فرع الشيخ عثمان وكان مقره (فرعالبنك الشرقي احملدود يف الشيخ عثمان).
 فرع عدن الصغرى وكان مقره (فرعناشنال وجريندليز بنك).
 فرع التواهي وكان مقره (فرع ناشنالوجريندليز بنك).
 فرع املعال وكان مقره (فرع البنكالشرقي يف املعال).
 فرعي زجنبار ،جعار (وكان مقرهمافروع ناشنال وجريندليز بنك يف زجنبار
وجعار).
 فرع املكال (وكان مقره فرع البنكالشرقي يف املكال).
 فرع سيئون وكان مقره (فرع البنكالشرقي يف سيئون).
ونورد لكم أعزاءنا القراء ما نصت عليه مواد
قانون التأميم رقم ( )37لعام  1969اخلاصة
بنشوء البنك األهلي اليمين :
مادة ( – )19تؤمم مجيع البنوك واملصارف
وفروع املصارف والبنوك األجنبية العاملة يف
مجهورية اليمن اجلنوبية الشعبية وتؤول
ملكيتها إىل الشعب ممثال يف املؤسسة ( )1مبا
فيها األموال املنقولة املسجلة بامسها أو باسم
مركزها الرئيسي يف اخلارج .وتشمل على
وجه اخلصوص مايلى-:
 البنك األهلي وجرندليز. البنك الشرقي. شارترد بنك. البنك الربيطاني للشرق األوسط. البنك العربي. البنك اهلندي حبيب بنك. البنك اجلنوب العربي  -سابقاًمادة( – )20تنشأ هيئة تدعى « هيئة
املصارف» وتكون ذات شخصية حكومية
واستقالل إداري ومالي ويكون مركزها عدن.
مادة ( -)21تقوم اهليئة أثناء فرتة االنتقال
جبميع األعمال املصرفية ،وعليها بصورة
خاصة إجناز ما يلي-:
 -1حلول اهليئة حمل جمالس إدارة
املصارف والبنوك املؤممة منفردة أو جمتمعة،
وهلا أن متارس مجيع صالحياتها ،وعليها تقع
مجيع واجباتها وهلا أن ختول هذه الصالحيات
إىل إدارة املصارف والبنوك املؤممة أو جلان
فرعية من بني أعضائها أو من غريهم تكون
مسئولة أمامها.
 -2توحيد مجيع املصارف والبنوك املؤممة
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يف مصرف واحد ،وتكون البنوك واملصارف
وفروعها املؤممة األخرى فروعا له.
 -3إعادة تنظيم املصارف والبنوك وفروعها
املؤممة مبا يكفل االقتصاد يف النفقات واالرتقاء

العملة املعدنية فئة العملة املعدنية فئة مخسه
فلس واحد احتاد اجلنوب وعشرون فلسا احتاد
اجلنوب العربي عام 1964
العربي عام 1964

العملة املعدنية فئة  5فلس العملة املعدنية اثنني ونصف
فلس مجهورية اليمن
مجهورية اليمن الدميقراطية
الدميقراطية الشعبية عام 1972
الشعبية عام 1971

مخسون فلسا درهم
عشرة فلس مجهورية
واحد مجهورية اليمن
اليمن الدميقراطية
الدميقراطية الشعبية 1979
الشعبية 1981

املائة فلس مجهورية
اليمن الدميقراطية
الشعبية عام 1981

املائتان ومخسون فلس
مجهورية اليمن الدميقراطية
الشعبية عام 1981

صوره للعملة الورقية فئة  250فلس
احتاد اجلنوب العربي صادرة 1964

مبستوى اخلدمات املصرفية.
 -4للهيئة ومؤسسة النقد يف مجهورية
اليمن اجلنوبية الشعبية االتفاق على تغيري
النسبة اليت جيب على املصارف والبنوك
املؤممة االحتفاظ بها من ودائعها كاحتياطي

قانوني لدى املؤسسة املذكورة خالل فرتة
االنتقال.
 -5على اهليئة اختاذ اإلجراءات الالزمة
لتحويل حسابات احلكومة والدوائر واملؤسسات

صوره للعملة الورقية فئة  500فلس
احتاد اجلنوب العربي صادرة 1964

صوره للعملة الورقية فئة واحد دينار
احتاد اجلنوب العربي صادرة 1964

صوره للعملة الورقية فئة مخسة دينار
احتاد اجلنوب العربي صادرة 1964

صوره للعملة الورقية فئة  10دينار
احتاد اجلنوب العربي صادره عام 1967

شبه الرمسية واألجهزة اإلدارية والفنية
والسجالت املوجودة لدى البنك األهلي
وجريندليز املؤمم إىل مؤسسة النقد يف
مجهورية اليمن اجلنوبية الشعبية بتاريخ
انتهاء فرتة االنتقال ،حيث تتحول األخرية إىل

البنك املركزي يف اليمن اجلنوبية الشعبية
وتزاول صالحياته وواجباته كاملة.
مادة ( – )22يعترب املركز الرئيسي للبنك
األهلي وجريندليز املؤمم ابتداء من تاريخ
انتهاء فرتة االنتقال هو البنك املوحد ويدعى
(البنك األهلي اليمين)،وتعترب مجيع املصارف
والبنوك وفروعها املؤممة األخرى فروعاً له.
مادة( –)23للبنك يف مجهورية اليمن
اجلنوبية الشعبية شخصية حكومية
واستقالل إداري ومالي ومركزه الرئيسي
عدن .وله أن ينشىء فروعاً أو مكاتب داخل
اجلمهورية وخارجها.
مادة ( – )24يكون املال األساسي للبنك
األهلي اليمين مخسه ماليني دينار ورأس املال
املدفوع مليون دينار ويتكون رأس املال املدفوع
مما يلي-:
 -1رؤوس أموال البنوك واملصارف املؤممة.
 -2ما يتقرر أن يكون من ضمن رأس املال
نتيجة عملية استخراج صافى موجودات فروع
البنوك واملصارف األجنبية املؤممة.
 -3ما تدفعه احلكومة لبلوغ رأس املال
املدفوع إىل احلد املقرر أعاله.
مادة ( – )25للبنك األهلي اليمين أن
يزاول مجيع أعمال املصارف التجارية
واالختصاصية مبا حيقق مصاحل التجارة
الوطنية الداخلية واخلارجية وينمي اإلنتاج
واالستثمار يف القطاعات االقتصادية عامة ،ويف
الصناعة والزراعة خاصة ،وله حق اإلقراض
واالستقراض الغراض التنمية االقتصادية.
مادة(  – )26ال جيوز للبنك األهلي اليمين
االحتفاظ بنسبة من املوجودات اخلارجية تزيد
على  %10من جمموع التزاماته جتاه مراسليه يف
اخلارج بعد انتهاء فرتة االنتقال.
مادة ( – )27على البنك األهلي اليمين
ختصيص جزء من أرباحه كإحتياطي قانوني
لرأس املال على أن يتم حتديد النسبة وتاريخ
التنفيذ مبوجب قرار تصدره اهليئة.
ولكي نوضح مسار البنك غداة التأميم حيث
مت االعتماد على الكوادر احمللية واليت كانت
تتسنم مناصب قيادية وإشرافية يف تلك
البنوك املؤممة :
فقد كانت هناك مجلة من املهام
أمام البنك وهي التزامات البنوك املؤممة
للمؤسسات املصرفية يف اخلارج ،وكذا عملية
التجارة املرتبطة بقطاع التجار يف اخلارج
آنذاك .وبتنسيق مع املؤسسة االقتصادية
املشكلة بالقرار اجلمهورية رقم ( )37لعام
1969م ،آنذاك ،فقد مت االلتزام بتعويض البنوك
املؤممة وإصدار سندات تعويض حكومية
اقتضى مبوجبها أن تشكل أرصدة تلك البنوك
األهلي املصريف (أكتوبر /ديسمرب )2019
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وكالة التصنيف الدولية « »Capital Intelligenceترفع درجة تصنيف البنك األهلي اليمين
لاللتزامات طويلة اآلجل من « »B-إىل « »Bوحافظ البنك على مستوى تصنيف « »BB
لقوة ومتانة مركزه املالي
أثناء العهد الربيطاني
يف بلدانها األم كأرصدة باسم البنك األهلي
South Arabia Currency Authority
لليمن اجلنوبية املؤمم وهي التسمية اليت
مؤسسة نقد اجلنوب العربي .
أطلقت على البنك األهلي غداة التأميم.
قامت وفود من البنك يف تلك الفرتة بزيارة
أنيطت بالبنك األهلي مهمة أن يتحمل
للجاليات املقيمة يف اخلارج وعلى األخص يف
جز ًء من مهام وأعمال البنك املركزي أو ما
الدول احمليطة (دول اخلليج) وبعض الدول
عرف فيما بعد مبصرف اليمن قبل إنشائه
األوروبية كربيطانيا وأمريكا لشرح خطوة
باستثناء عملية إصدار النقود واليت كانت
التأميم وضرورة دعم البنك األهلي بصفته
مهمة مؤسسة النقد لليمن اجلنوبية
بنكاً وطنياً ،ورفده مبدخراتهم وحتويالتهم
(South Yemen Currency Authority (SYCA
لذويهم ،وقد عزز ذلك موقف البنك خارجياً،
اليت كانت بديله ملا كان يعرف ()SACA
األهلي املصريف (أكتوبر /ديسمرب )2019

ومتكينه من القدرة على توفري احتياطيا من
العمالت األجنبية ،مما كان له الفضل يف
مقدرة احلكومة آنذاك على حتقيق خططها
االقتصادية واإلمنائية.
باإلضافة إىل اخلدمات املصرفية املتعارف
عليها واليت كان يقدمها جلمهور العمالء
فقد اضطلع البنك جبملة من املهام منها-:
 -1منح قروض يف جمال اإلسكان وموجهة
ملوظفي الدولة حمدودي الدخل .
 -2منح قروض وتسهيالت لشركيت
التجارة الداخلية واخلارجية واللتان شكلتا
بقرار مجهوري لتضطلع بعمليات التجارة
بدي ً
ال عن القطاع اخلاص ،والذي حددت
نشاطاتها يف تصدير وإعادة التصدير عرب
املنطقة احلرة ومبا ميكنهما من توفري
االستقرار املعيشي وخلق وظائف لقطاعات
واسعة من اجلمهور.
 -3منح قروض يف اجملال السمكي والزراعي
ساعدت وبشكل كبري يف حتسني الظروف
املعيشية لقطاع واسع من أفراد اجملتمع
(الفالحني والصيادين) .
 -4منح قروض استهالكية لألفراد القتناء
األدوات املنزلية والكهربائية وغريها مما كان
حيتاج إليها موظفو الدولة.
 -5متويل مشاريع التنموية احلكومية
وضمان التزاماتها اخلارجية ،مما جعله يستمر
يف حتقيق مجلة من النجاحات ،ونتج عنه
تعزيز مكانة البنك لدى البنوك اخلارجية.
 -6توفري العملة الصعبة للحاالت الصحية
ملن حيتاجون لتلقي العالج باخلارج ،وكذا
املبتعثني للدراسة يف اخلارج من الطالب
اجلامعيني .
تعرفنا خالل السطور السابقة على املهام
اليت اضطلع بها البنك األهلي اليمين عشية
تأسيسه وعلى اخلدمات اليت كان يقدمها
منذ ذلك الوقت حتى تأسيس ما كان يعرف
مبصرف اليمن كبنك مركزي للدولة .
وسوف خنتم به موضوعنا هذا بتسليط الضوء
على مسار البنك حتى ذكراه اخلمسني:
استمر البنك يف تأدية أعماله وبنجاح
تام وفقاً لتوجهات ورؤى الدولة آنذاك حتى
العام 1990م وهو عام الوحدة اليمنية بني
شطري اليمن (الشمال واجلنوب) ،حيث بدأت
حمافظة عدن تشهد فتح فروع لبنوك وطنية
خاصة وبنوك أجنبية متواجدة يف صنعاء
منها اإلسالمية والتجارية ،ولقد كانت لتلك
البنوك اخلاصة اسرتاتيجيتها ورؤاها املصرفية
املنطلقة واملستقلة.
ً
ً
وقد بدأت تلك البنوك شيئا فشيئا تستحوذ
على السوق املصرفية يف حمافظة عدن،

بينما بقى البنك األهلي اليمين يؤدي دوره
وفقاً للسياسية املصرفية اليت حددها قانون
التأميم مثق ً
ال بديون مل يتمكن من اسرتدادها
سواء تلك اليت منحت للقطاع العام أو تلك اليت
منحت لألفراد فيما بعد العام ( )1990دون أية
سياسة مدروسة أو ضمانات نوعية لتغطيتها.
وقد بدأ البنك وخاصة يف املرحلة املمتدة
من العام ( 1990وحتى  )1998وكأنه غري قادر
على االنطالق واملنافسة ،مما شكل تراجعاً
يف أدائه واحنساراً يف إيراداته وموجوداته
أيضاً جراء االستقطاب الواسع لقطاع واسع
من التجار ،استحوذت عليه البنوك األخرى،
عندها كان لزاماً على الدولة سيما وأن البنك
مملوكاً هلا بالكامل أن تنظر يف أمرين :إما
أن ختصخص البنك أو أن تبقى عليه وفق
إصالحات واسعة يتم إدخاهلا إىل البنك .وقد
كان اخليار الثاني والذي على أساسه اختذت
الدولة عدة إجراءات إلصالح البنك ،خاصة
وأن البنك قد متيز خبصائص معينة للفرتات
السابقة منذ تأسيسه ( 1969وحتى العام .)1990
ففي العام 1998م قررت الدولة فعلياً
انتشال البنك من أوضاعه السابقة وإدخال
إصالحات جذرية متثلت بإعادة تقويم مسار
نشاط البنك ،ودوره املصريف ارتبط فعلياً
بالسياسة االقتصادية العامة للدولة وشكل
اهتماماً تنفيذياً يف إطار برنامج اإلصالح
املالي واإلداري للدولة متثل ذلك بقرار
رئيس اجلمهورية آنذاك رقم ( )57لعام 1998م
بتعيني املرحوم األستاذ عبدالرمحن حممد
الكهالي رئيساً جمللس إدارة البنك وقرار رئيس
اجلمهورية رقم ( )58لعام 1998م بتكليفه
مديراً عاماً للبنك ،وكذا تعيني مراجعاً
خارجياً للبنك األهلي اليمين وقيام الدولة
بدفع املديونيات املستحقة للبنك على شركيت
التجارة الداخلية واخلارجية وكذا مؤسسات
الدولة العسكرية واملدنية.
وقد كان اهلدف من االهتمام الرمسي
بالبنك هو :
 العمل على معاجلة وتصحيح االختالالتواألوضاع السابقة اليت كان يعانيها البنك
وتنمية مقدرته على منافسة البنوك التجارية
اليت أنشأت هلا فروعاً يف عدن ،وذلك من
خالل متكنه من احملافظة على أصوله الثابتة
وتسجيلها وتوثيقها يف العام ٢٠٠٠م وبقرار من
املالك (احلكومة) وإعادة تقييمها ،واليت انعكست
بشكل إجيابي على مركز البنك املالي .
 تنفيذ برنامج إعادة هيكلة البنكوحتديثه وتطويره باعتباره أحد املؤسسات
املالية احلكومية اهلامة اليت ينبغي أن يتضمنها
برنامج اإلصالح املالي واإلداري للدولة.
األهلي املصريف (أكتوبر /ديسمرب )2019

39

 تفعيل النشاط املصريف للبنك ومتكينهمن زيادة األداء وحتقيق النمو املستمر.
كل ذلك أدى إىل أن حيقق البنك مجلة
من اإلجنازات الفعلية ،حيث متكنت القيادة
اإلدارية اجلديدة بفضل جهودها الكبرية
املبذولة واملتواصلة من الوصول بالبنك إىل
وضع مصريف عام إجيابي املعايري والنتائج
متثلت يف:
ً
* النجاح املعياري االعتباري معربا عنه
حبصول رئيس جملس إدارة البنك ومديره
العام السابق املرحوم عبدالرمحن الكهالي على
لقب شخصية العام املالي 2004م.
* متكن البنك من حتقيق األهداف وبرامج
اهليكلة احملددين من قبل الدولة إلعادة تقويم
البنك مالياً وإدارياً ،حيث استطاع أن يبني ذلك
وبشفافية كاملة من خالل نشر البيانات
املالية السنوية للبنك يف عام ١٩٩٩م وحيسب له
بأنه كان أول بنك يفصح عن بياناته املدققة
ماليا وحماسبيا ومن قبل مراجع دولي وبشكل
رمسي ،ويقوم بنشرها يف الصحف الرمسية
بعد موافقة البنك املركزي اليمين وتبعه يف
عام ٢٠٠٠م البنوك األخرى ،وكان بهذا البنك هو
السباق يف هذا اجملال ،كما أكد على أسبقيته
الحقا بنشر البيانات املالية ربع السنوية ،وكذا
نصف السنوية مما ساعد على إنعاش متميز
للقطاع املصريف وأثره من خالل عملية
اإلفصاح عن البيانات املالية واليت أصبحت من
أهم املتطلبات يف هذا العصر املصريف املتطور،
واليت يعتمدها كأحد املنطلقات األساسية
لتقييم دور وحجم فعالية املصارف عامليا.
* متكن البنك من احملافظة على الطابع
العام خلط مساره منذ عام 1970م وهو النجاح
والنمو املستمر ،وكذا متكنه من تثبيت
اخلصائص واملميزات اخلاصة به (العراقة،
اخلربة ،األمان والثقة واالنتشار اجلغرايف)
ومتكن من كسب ثقة الدولة واليت على
أساسها متكن البنك من حتديد الرؤية
واالسرتاتيجية للوصول إىل حتقيق األهداف
املصرفية املستقبلية اليت يتطلع إليها.
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التابعة لصحيفة الفايننشال تاميز اللندنية
لعامني متتاليني (2007،2006م).
 قيام وكالة التصنيف الدولية «Capital »Intelligenceبرفع درجة تصنيف البنك األهلي

التوقيع على اتفاقية عقد العمل لشراء وتوريد األنظمة والربامج
والتطبيق والتدريب (النظام البنكي) بني البنك األهلي وشركة ()ICSFS

املدير العام مع فريق العمل
املتدرب يف األردن

إعطاء فكرة للمدراء واملشرفني عن هيكلة املشروع
ومكونات النظام اجلديد

من أهم االجنازات املهمة اليت حتققت منذ
نشوئه يف /27نوفمرب 1969/م وحتى ذكراه
اليوبيلية الـ ( 27 )50نوفمرب 2019م على مستوى
األداء املصريف ..نوجز البعض منها :

(من نشاطات مركز التدريب) املرحوم د /حسني بن
شعيب حماضرة يف دورة االئتمان والتسهيالت االئتمانية

 من خالل مسريته احلافلة حتى بلوغهالذكرى اليوبيلية اخلمسون لتأسيسه (-1969
 )2019استطاع البنك األهلي اليمين أن حيوز
على لقب البنــك األول يف اليمــن وحصــوله
علـى جــــائزة أفضل بنك من The Banker

اليمين لاللتزامات طويلة اآلجل من ( )B -إىل
( )Bوحافظ البنك على مستوى تصنيف ()BB
لقوة ومتانة مركزه املالي وهذه تعرب عن
نظرة مستقرة « »Stableعلى درجات التصنيف
املمنوحة للبنك األهلي اليمين.

 يف يناير من العام 2014م أصـــدرت مــؤسسةالتــصنيف االئتمـــانية الــدولية
( )Capital Intelligenceتقريراً نص على أن
البنك األهلي اليمين يظل األفضل قوة وأداء

وأثناء توقيع االتفاقية مع شركة األوائل خبصوص
األجهزة واملعدات

املهندسني التابعني لشركة األوائل األردنية أثناء
تركيب األجهزة اخلاصة بالنظام وتشغيلها

برنامج تدرييب ملوظفي البنك للتعريف مبزايا النظام
البنكي اجلديد ()Banks

جانب من احلاضرين يف
دورة االئتمان والتسهيالت االئتمانية

على مستوى اليمن
NBY continues to be the best overall
,performing bank in Yemen
 التوسع يف االنتشار اجلغرايف من خالل 28فرعاً يف معظم حمافظات اجلمهورية مبا فيها

فتح فروع جديدة يف (البيضاء ،تعز ،احلديدة،
القاع يف صنعاء) وفتح مكاتب باملطارات ومكتب
مبيناء احلاويات ( املنطقة احلرة ) وميناء
املعال ،و مت شراء مبان للفروع (زجنبار/زارة
 /القاع /تعز /عدن الصغرى /املكال/سيئون )،
وبناء مبان جديدة للفروع ( الغيظة  /سقطرى
 /القطن /احلديدة /الشحر ) وإعادة تأهيل
مباني الفروع ( امللكة أروى  /املكال /زجنبار /
حلج /تريم ) ،حيث مت خالل العامني األخريين
افتتاح مشاريع هذه الفروع .
 االنتهاء من التخطيط وإعداد الرسوماتاهلندسية لبناء موقع اإلدارة العامة اجلديد
للبنك والفرع الرئيسي يف عدن على أحدث
التصميمات اهلندسية العاملية ،واليت
يزمع تنفيذه ضمن خطة وأهداف البنك
االسرتاتيجية.
 يف العام 2006م مت التوقيع على عقد مشروعتطوير وحتديث البنك مع شركة استشارية
عاملية ( ديلويت اند توش) واليت قامت بإعداد
أدلة العمل واهليكلة واليت على ضوئها مت
التعاقد مع الشركة العاملية األردنية ()ICSfS
لتوريد النظام البنكي اجلديد ،ومع شركة
األوائل لتوريد األجهزة واملعدات واليت فعال
مت تركيبها من قبل مهندسي الشركة يف
العام 2019م ،حيث شارف البنك بالبدء مبرحلة
احملاكاة للنظام حسب اخلطة والربنامج املعد
للمشروع ،والولوج ملرحلة اجلو اليف ()GO Live
يف بداية العام احلديد ٢٠٢٠م .
 حتسني أوضاع املوظفني املعيشيةوالصحية من خالل أقرار هيكل األجور
واملرتبات اجلديد وتطبيقه يف عام 1998م ،
وواكب عقب ذلك إجناز وإصدار الئحة
اخلدمة بالبنك والعديد من اللوائح املنظمة
لعمل البنك املالي واإلداري واملصريف وآخرها
تكللت اجلهود بصدور النظام األساسي للبنك
بقرار جملس الوزراء رقم (  )٤٠٥لعام ٢٠١٣م .
 االهتمام بالرعاية الصحية داخلياوخارجيا ملوظفي البنك يف إطار الالئحة
املنظمة للرعاية الصحية بالبنك ،والتفكري
يف عملية حتسينها منطلقني من االهتمام
بالتأمني الصحي للموظف يف البنك واليت هي
قيد الدراسة.
 االهتمام جبوانب التدريب والتأهيلبالبنك بهدف رفع كفاءة العنصر البشري،
وذلك من خالل إنشاء مركز للتدريب
والتأهيل بالبنك يف العام ٢٠٠٠م  ،وإنشاء مكتبة
خاصة بالبنك ،وكذا خلق عالقة تنسيق مع
جامعة عدن و توقيع اتفاقية تنسيقية تعاونيه
مشرتكة مع كلية االقتصاد جبامعة عدن،
باإلضافة إىل االهتمام بعالقة البنك مبعهد
األهلي املصريف (أكتوبر /ديسمرب )2019
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الدراسات املصرفية حمليا ،وكذا االرتباط بتأهيل املوظفني خارجياً بالتنسيق مع املراكز التدريبية
املختلفة ومنها التابع (الحتاد املصارف العربية (أكادميية العلوم املصرفية ومعهد التنمية اإلدارية
جبامعة الدول العربية ) وكذا املراكز املتخصصة يف البلدان العربية ،وأيضا بالتنسيق مع البنوك
األوربية ومنها املانيا وبريطانيا البتعاث موظفي البنك وبهدف رفع كفاءة املختصني بالبنك
وإكتسابهم خربات وقيم إضافية ختدم العمل املالي واإلداري واملصريف.
 يف مطلع العام 2009م حظي البنك األهلي اليمين بتمثيل احلكومة اليمنية يف إنشاء عالقاتو روابط وترتيبات مصرفية مع عدد من البنوك األجنبية العاملية ،ومن ضمنها متثيل الدولة يف
مذكرة التفاهم «للتعاون املصريف» بني كل من حكومة اجلمهورية اليمنية وحكومة اجلمهورية
العربية السورية واليت تبلور أساسها يف اآلتي:
 -1تعزيز االعتمادات املستندية وإصدار الكفاالت املصرفية بني البلدين.
 -.2تبادل الشفرة بنظام السويفت «.»BKE
 -3استعمال التسهيالت املمنوحة بني الطرفني وفقاً ألفضل شروط التعاون.
 جتديد اخلط التمويلي لتنمية الصادرات السعودية وفقاً لالتفاقية الوزارية بني كل مناليمن والسعودية.
 إدخال خدمات التمويالت السريعة ملختلف أحناء العامل مع شركة «ويسرتن يونيون» العامليةواليت توقفت خالل احلرب األخرية 2015م.
 إدخال خدمات الصراف اآللي على مدار الساعة يف كل من فرع صنعاء ،فرع امللكة أروى عدن،وفرع املكال ،ويهدف البنك لتوسيع تقديم تلك اخلدمة الذي سيتواكب ذلك مع بدء تشغيل النظام
البنكي املصريف اجلديد (. )BNKS

البنك األهلي اليمين هو اخليار الصحيح

إن البنك األهلي اليمين وبفضل قيادته وإدارته املتمكنة بات يعمل وفقاً ملنظومة متكاملة من
خالل العمل بروح الفريق الواحد يف أصعب الظروف ،وقد جتسد ذلك يف عام 2015م ويف ظل احلرب
وما بعد حترير عدن ظل البنك يقدم خدماته للعمالء واملؤسسات عرب فرعه بعدن الصغرى وبعدها
عرب سائر الفروع ،حيث أمن البنك األهلي مرتبات املوظفني واملتقاعدين من خمتلف مؤسسات الدولة
وفتح أبوابه لتقديم هذه اخلدمة وهي ليست موكلة إليه ،ولكنه اخذ على عاتقة االلتزام بذلك بعد
التنسيق مع البنك املركزي اليمين ،وقد استمر العمل بذلك حتى نهاية عام 2016م ،باإلضافة إىل
لعب دور مهم كخزينة للبنك املركزي اليمين يف عدن حتى عودة املركزي للعمل يف بداية
٢٠١٦م ،وتقديم اخلدمات املختلفة للمؤسسات والشركات احلكومية والتجارية يف ظل ظروف
صعبه عاشها اجلميع ..وانطالقاً من هذه العالقات واخلدمات احمللية واخلارجية استطاع احلفاظ
على تارخيه العريق و مسعته وعالقاته املرموقة دولياً مع البنوك املراسلة ،وباملقابل ثقة املتعاملني
معه حملياً وخارجيا.
ونورد لكم أعزاءنا القراء جدول مقارنات البيانات املالية وحجم األرباح احملققة منذ العام
-1998حتى 2018م
األعوام
1998
1999
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

حقوق امللكية لعام
236.008
927.565
3.074.000
3.554.762
4.226.739
6.812.702
5.888.223
5.285.647
4.226.333
7.120.623
8.434.226
10.934.681

رأس مال البنك
750.000
1.600.000
9.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000

إمجالي ايرادات الفوائد إمجالي االرباح
358,491,000
1.773.966
527,871.000
2.836.637
2,213,102,641
8.897.027
2,594,842,856
11.641.415
2,754,992,704
14.698.097
3,213,089,587
16.519.869
1,166,817,008
15.977.352
36,059,025
15.621.967
1,039,120,681
16.213.116
3,358,082,508
21.675.291
3,265,277,975
24.885.969
5,411,264,103
29.031.492

 من خالل اجلدول أعاله يتضح لنا بأن البنك األهلي اليمين ومن خالل قيادات اإلدارة العليااملتعاقبة إلدارته حـقق قــفزة نوعية يف السنوات (2018 - 2016م) ،حيث كانت من أهم اجنازاته خالل
العام 2017م احملافظة على جودة أصول البنك ومتانتها ،وزيادة حقوق امللكية ،األمر الذي أدى إىل
رفع معدل كفاية رأس املال ليصبح من أفضل معدالت كفاية رأس مال بني البنوك احمللية،
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ويعزز من القوة املالية للبنك وحيقق مستويات تصنيف ائتماني عــاليه ،حيث زادت مـــوجودات البنك
بنسبة  %37.5وارتفعت أرصدة االستثمارات احملــلية
( أذون اخلزانة) بنسبة  % 23.9ومنت حقوق امللكية بنسبة  %7.6عن عام 2016م ،كما حافظ البنك
على نسبة مرتفعه لكفاية رأس املال يف العام 2017م بلغت  %78مقارنة مــع متطلبات البنك املركزي
ومتطلبات جلنة بازل والبالغة  %12 ، % 8على التوالي علماً بان جملس إدارة البنك قد تلقى موافقة
من وزارة املالية برفع رأس مال البنك إىل عشرين مليار ريا ً
ال.
 كما شهد العام 2018م إجنازات ونتائج متميزة وهامة منها:استمرار حمافظته على جودة ومتانة أصوله وزيادة حقوق امللكية مببلغ وقدره 17,2مليار ريال
ميين نهاية عام 2018م ،وارتفعت أرصدة االستثمارات احمللية بنسبة  ،%13ومنو حقوق امللكية بنسبة
 ،%14عن عام 2017م ،باإلضافة إىل احلفاظ على نسبة مرتفعة لكفاءة رأس املال بلغت  ،%78مقارنة مع
متطلبات البنك املركزي اليمين ومتطلبات جلنة بازل والبالغة  %8و %12على التوالي .
 ارتفاع إمجالي إيرادات النشاط يف عام 2018م ،بنسبة  ،%21.3باملقارنة مع عام 2017م.كما شهد عام  ،2019االنتهاء من عملية إنزال برامج وتطبيقات النظام املصريف احلديث (»BANKS
 )»CORE BANKING SYSTEMاملصنع من شركة ( ، ))ICSFS) financial systems ltdوأنظمة تشغيل
النظام يف املعدات واألجهزة اخلاصة بإدارة النظام واليت مت تشغيلها وتركيبها يف مركز املعلومات
يف اإلدارة العامة للبنك ،واالنتهاء من عملية تدريب الفريق األساسي واملتدربني الفنيني واملصرفيني
(برنامج تدريب املدربني) املختصني بإدارة النظام وتطبيقه يف اإلدارة العامة للبنك وفروعه.
 إنشاء الدوائر املرتبطة بامليكنة كدائرة العمليات املركزية ودائرة الرقابة املالية ودائرةاخلزينة ،والبدء بعملية توطني موظفيها وفقاً للهيكل التنظيمي اجلديد للبنك املصمم وفقاً
للممارسات الفضلى يف البنوك ،وتدريبهم على النظام كل يف جمال اختصاصه ،واستمرار تنفيذ
عملية جتهيز البنية التحتية للمشروع والربط الشبكي بني مركز املعلومات يف اإلدارة العامة
للبنك والدوائر والفروع ومركز الكوارث ،متهيداً ملرحلة اإلطالق احلي للمشروع وتطبيقه على
مستوى اإلدارة العامة والفروع (.. ) GO Live
 أن حيظى البنك األهلي اليمين ممث ًال مبديره العام بعضوية جملس إدارة احتاد املصارف
العربية وألول مرة يف تاريخ اليمن احلديث كممثل للبنوك والقطاع املصريف اليمين يعترب حدث
له دالالت تنم عما وصل إليه البنك على مدى اخلمسني عاماً من تطور يف أدائه ومنو الفت يف أصوله
ومركزه املالي خاصة يف ظل ظروف استثنائية متر بها البالد  ،وكذا تأكيداً لدوره الفاعل الذي
اضطلع به يف ظل إدارته احلكيمة يف تأمني الفاعلية املصرفية يف ظل تلك الظروف واحلفاظ على
تطبيع الوضع االقتصادي واملصريف والذي الزال يضطلع بها حتى اليوم .

ختاماً

كانت من تطلعات البنك املستقبلية حتقيق اسرتاتيجية التطوير والتحديث للبنك
من خالل إعادة اهليكلية ،وإدخال األنظمة التقنية اليت من شأنها أن تعكس ً
رؤية البنك
األهلي يف تلبية مجيع احتياجات عمالئه وتقديم خدمات مــصرفية مبتكرة اعتماداً
على أفضل وأحدث تقنيات اخلدمات املصرفية بأن يكون اخليار األول هلم ويصبح البنك
املميز يف اليمن ،و تتحقق رسالة البنك من خالل التزامه بذات الوقت مبعايري اجلودة يف
تقديم املنتجات واخلدمات وبأعلى مقاييس اجلودة العاملية ،ومبا خيدم احتياجات العمالء
واملساعدة واإلسهام الفعال بإسناد وخدمة االقتصاد الوطين.
إن املتتبع للبيان الصادر عن جملس رئاسة إدارة البنك األهلي اليمين خبصوص
حسابات البنك اخلتامية لألعوام األخرية 2018-2017م ال ميلك إال أن يقف إجالال هلذا البنك
وقيادته حيذوه األمل يف أن يظل هذا البنك يشكل الطموح واالطمئنان إىل املستقبل املالي
واالقتصادي هلذا البلد ،ومقدرة البنك األهلي اليمين على مواجهة واجتياز كافة املعوقات
واألزمات يف ظل أوضاع مالية واقتصادية صعبه مرت ومير بها البالد.
علماً بأن البنك قد حقق ارباحاً للستة األشهر األوىل من هذا العام  2019بلغت (مخسة
مليار) ريال مينياً.
وأن حتقيق البنك األهلي اليمين مركزاً مالياً عاد ً
ال ووصول كفاءة رأس ماله إىل
مستوى ممتازا ليظل الرائد بني البنوك احمللية ليس مصادفة ،امنا هو تأكيد على صحة
وفعالية أدائه يف امليدان املصريف يف عموم البالد .
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43

الذكرى واإلجناز

أهم املرتكزات األسياسية
التي سار على ضوئها البنك
ووصوله إىل ذكرى تأسيسه
اليوبيلية الـ

()50

إعداد  :علي منصور ماطر /والء وديع ثابت
حتت إشراف :املشرف العام لألهلي املصريف

فرع امللكة أروى

فرع احلديدة
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متكن البنك األهلي اليمين وبعد تأسيسه يف العام
1969م من تثبيت اخلصائص واملميزات اخلاصة به
(العراقة ،اخلربة ،الثقة  ،األمان و االنتشار اجلغرايف )
متثلت يف مرتكزات هامة ختدم عمله املصريف واملالي
واإلداري ،وحتقق ذلك ألول مرة منذ تأسيسه خالل
العشرين عاما املاضية ،وتركزت يف حتقيق منجزات
خمتلفة منها إعداد اللوائح واألنظمة اإلدارية وأدلة
وإجراءات العمل ،ووضع سياسة ائتمانية فاعلة،
وتوثيق ممتلكات البنك وإعادة تقييمها ،وإنشاء
مركز للتدريب والتأهيل والدراسات املصرفية
وإنشاء مكتبة للبنك وجملة األهلي املصريف،
باإلضافة إىل تبين اسرتاتيجية مشروع التطوير
والتحديث ،والذي مشل تطوير وحتديث هيكلية
البنك والنظام املصريف واإلداري واحملاسيب وذلك
من خالل مشروعني أساسيني هامني (إعادة
اهليكلية اإلدارية لوحدات البنك والذي مت تنفيذه
من قبل شركة استشارية دولية (ديلويت اند توش)
لالستشارات املهنية احملدودة بالشرق األوسط ،كما
سعت قيادة البنك بالتزامن مع مشروع اهليكلة
إىل إدخال نظام حديث يواكب متطلبات السوق
املصرفية احمللية واإلقليمية والدولية وذلك من
خالل التعاقد مع شركة دولية للنظم املالية
احملدودة ( )ICSFSولشراء النظام البنكي اجلديد
( )BANKSبهدف أمتتة العمل املصريف واإلداري
واملالي وربط البنك بالكامل بواسطة شبكة متطورة
ختدم البنك؛لتقديم خدمات متطورة وبدقه وسرعة
تواكب عصر اخلدمات احلديثة ،حيث يستعد البنك
األهلي اليمين لتدشني انطالقته اجلديدة يف مطلع
العام القادم بإذن اهلل تعاىل 2020م.
والبد لنا هنا من ذكر أهم املرتكزات األساسية
اليت سارت على ضوئها اإلدارة العليا للبنك األهلي
اليمين منذ بدء التأسيس وحتى وصوله إىل عامه الــ
( ،)50حيث شكلت تلك املرتكزات وساهمت يف إحداث
نقله نوعية يف نشاطه ومسريته املصرفية واليت من
أهمها:

 -1قرار رئيس جملس الوزراءرقم ( )405لسنه
2013م والقاضي بإعادة تنظيم البنك األهلي اليمين
وإصدار النظام األساسي للبنك يف اخلامس عشر
من أغسطس 2013م ،حيث حدد ملكية البنك للدولة
بالكامل وبنسبة  ٪١٠٠ورأس ماله ،وينظم أيضا هذا
النظام مجيع أعمال البنك وتشكيل جملس إداراته
وتنظيم أعماله وتعيني رئيس جملس إدارته
ومديره العام ونوابه وإدارته التنفيذية باإلدارة
العامة والفروع.
 -2صدور الئحة اخلدمة يف البنك بقرار من
نائب رئيس جملس الوزراء وزير املالية رقم ()289
لعام 2002م ،وحبسب توجيهات رئيس اجلمهورية
والقاضية مبساواة العاملني يف البنك األهلي اليمين
من حيث املرتبات واحلقوق الوظيفية أسوة بزمالئهم
العاملني يف البنك املركزي اليمين .
 -3صدور قرار جملس اإلدارة يف العام 2006م
بشان إعادة هيكلة البنك األهلي اليمين (مشروع
التحديث والتطوير) وتوقيع اتفاقية مع الشركة
العاملية ديلويت آند توش لالستشارات املهنية
احملدودة بالشرق األوسط.
 -4استطاع البنك يف عام 1999م أن يكون البنك
الرائد واألول وعلى مستوى اليمن بنشر بياناته
املدققة واملراجعة من قبل مراجع ومدقق دولي ومبا
يتناسب مع املعايري احملاسبية الدولية واإلفصاح
عنها مبوجب موافقة البنك املركزي واليت أظهرت
مؤشرات البنك اإلجيابية ،وعلى أساسها حاز البنك
على العديد من الشهادات من مؤسسات متخصصة
بتقييم املؤسسات املالية واملصرفية دوليا ،ومت نشرها
يف حينه.
 -5صدور قرار إداري رقم ( )196للعام 2000م بشأن
الالئحة األساسية إلنشاء مركز التدريب والتأهيل
املصريف واليت حتدد مهامه بتنظيم وإقامة دورات
تدريبية وتأهيلية ملوظفي البنك اليمين ومن أهدافه:
 -النهوض مبستوى الكفاءة الفنية واملهنية
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جلميع موظفي البنك .
 نشر الثقافة والعلوم املصرفية النظريةوالتطبيقية.
 تطوير أساليب اخلدمة املصرفية يف البنكوتنميتها بقصد زيادة مقدرة العاملني على أداء
رسالتهم يف خدمة البنك ومتكينهم من القيام بدور
رائد يف تنفيذ أهداف ورؤية ورسالة البنك.
باإلضافة إىل إنشاء مكتبه مصرفية مرجعية
تهدف إىل رفد وزيادة املعرفة املصرفية ملوظفي
البنك وطالب اجلامعات وطلبة الدراسات العليا .
 --5قرار جملس اإلدارة رقم ( )72للعام 2004م
بشان املوافقة على الالئحة التنظيمية لنشرة
األهلي املصريف واليت هدفت إىل :
 التعريف مبهام وأهداف البنك وإبراز نشاطاتهاملختلفة وفقاً ألهداف ومهام البنك .
 إبراز نشاطات اإلدارة العامة وخمتلف دوائرهاوفروعها .
 إبراز النجاحات اليت حيققها البنك مننشاطاته ،والتعريف مبختلف خدماته اليت يقدمها
لزبائنه واملتعاملني معه واليت خيطط يف إدخاهلا
مستقب ً
ال وغريها من األهداف .
* ميتلك البنك األهلي اليمين ( )28فرعاً وعددا
من املكاتب باملنافذ اجلوية والبحرية يف أهم املدن
التجارية بعموم حمافظات اجلمهورية اليمنية ،ومن
إجنازات البنك منذ عام التأسيس 1969م حتى ذكرى
تأسيسه الـ(،)50حيث سعت قيادة البنك األهلي اليمين
املتعاقبة إىل تبين اسرتاتيجية فتح فروع جديدة يف
مواقع جتارية مالئمة والعمل على حتديث فروع
قائمة بشكل يواكب العصر احلديث ،وبغرض
حتسني اخلدمة املصرفية وتقدميها إىل العمالء
بكل سهولة ويسر وبأحدث منتجاتها املصرفية
املتعامل بها يف البنوك املتطورة،حيث كان من ضمن
برامج االحتفال بالذكرى اخلمسني لتأسيس البنك
افتتاح عدد ( )٧مشاريع لفروع ،مت إجراء عمليات بناء
وترميم وصيانة وتطوير يف البيئة الداخلية لتلك
الفروع ضمن إطار عملية التحديث والتطوير .
 مشروع ترميم فرع امللكة أروى مشروع بناء فرع الشحر . مشروع ترميم فرع زجنبار مشروع ترميم فرع حلج مشروع ترميم فرع املكال مشروع ترميم فرع تريم مشروع ترميم مكتب ميناء املعال. مشروع ترميم مجيع الدوائر ومنها ( )٤دوائريف اإلدارة العامة .
يف عام 2000م مت استكمال عملية توثيق ملكية
عدد من مباني البنك اإلدارة العامة والفروع املوضحة
أدناه :
 مبنى اإلدارة العامة أرضية اإلدارة العامة فرع العيدروس فرع امللكة أروى فرع اإلقراض الشعيب فرع خور مكسر -فرع التواهي

 فرع حلج فرع زجنبار فرع احلبيلني فرع الضالع فرع مكرياس فرع لبعوس فرع عتقوبهدف تكوين أصول للبنك لتخدم سياسة
البنك ،ولتعزيز أصوله مت شراء أراض وبنائها
لتشغيل فروع البنك بتكاليف مناسبة،وأيضا مت شراء
مبان جديدة جاهزة خلدمة العمل وميارس البنك
نشاطه فيها وهي كاآلتي :
 شراء أراض ومت بناءها كمباني لفروع :(الضالع  /احلبيلني  /حلج  /سقطرى  /والقطن
حبضرموت  /والغيظة  /احلديدة  /الشحر ) ومت
بناؤها وميارس البنك نشاطه فيها .
 شراء مبنى فرع القاع بصنعاء شراء مبنى فرع عدن الصغرى شراء مبنى فرع تعز شراء مبنى األرشيف العام بكريرت شراء مبنى فرع املكال شراء مبنى فرع اإلقراض الشعيب شراء مبنى فرع سيئون شراء مبنى زجنبار شراء مبنى فرع زارة* كما سعت إدارة البنك يف إطار مشروع
التطوير والتحديث املتكامل إىل حتديث وتطوير
املوارد البشرية ،من خالل تنفيذ برامج واسعة
وشامله إلعادة تأهيل وتدريب املوظفني على األنظمة
اجلديدة املزمع إطالقها مع النظام البنكي اجلديد .
* كما عمد البنك األهلي اليمين خالل مسريته
املصرفية الطويلة إىل ترمجه رؤيته ورسالته بشكل
عملي على أرض الواقع بأن يليب مجيع احتياجات
عمالئه وبأن يكون اخليار األول بتحقيقه ألهداف
وتوقعات كافة املعنيني مبصاحل البنك يف إطار
املنفعة الشاملة للمجتمع واالقتصاد اليمين ،هلذا
عمدت إدارة البنك إىل فتح مكاتب هلا يف مناطق
حيوية :
 مكتب املنطقة احلرة مكتب يف صالة مطار عدن ويتم التجهيز للمكتب يف ميناء املعال .ضمن إطار إسرتاتيجيتها املتبعة لتطوير
وحتديت البنك ،تطمح إدارة البنك يف تنفيذ اخلطط
املستقبلية هلا من خالل إنشاء مبنى حديث لإلدارة
العامة والفرع الرئيسي بعدن وهو طموح راودها
منذ زمن ،من خالله يتطلع البنك بأن يواكب هذا
الصرح اجلديد توجه الدولة وذلك بأن خيصص
جزء من هذا املشروع املتكامل سوق للبورصة
(تداول األسهم)  ،وهذا ترتجم يف نهاية ٢٠١١م ،حيث
مت االنتهاء من الرسومات اهلندسية هلذا املشروع
الطموح والتصاميم نفذت بشكل متكامل من قبل
شركة املهندسني االستشاريني العرب جبمهورية
مصر ،وتنتظر قيادة البنك األهلي اليمين الظروف
املناسبة للشروع يف تنفيذه وبنائه يف السنوات القريبة
بإذن اهلل تعاىل.
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البنك األهلي اليمني
ودوره الريادي يف رفد
اجلانب التنموي

إعداد :
والء وديع ثابت
البنك األهلي اليمين يقوم بدور هام من
خالل املساهمة يف اجلانب التنموي انسجاما
مع سياسة وتوجهات احلكومة للنهوض
باالقتصاد الوطين ،حيث عمل البنك على
تقديم التسهيالت للجمعيات السمكية
والزراعية اليت أنشئت غداة االستقالل
الوطين للبالد حيث عمل البنك على تزويد
الصيادين مبتطلبات االصطياد منها (مكائن
احملركات اخلاصة بقوارب وشباك الصيد
ووسائل االصطياد املختلفة) كما قدم
البنك األهلي يف اجلانب الزراعي تسهيالت
مصرفية للجمعيات الزراعية آنذاك بتوفري
ومتكني املزارعني من امتالك وسائل وآليات
ومعدات الزراعة مما ساهم يف حتسني
العمل الزراعي .
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 وفيما خيص اجلانب السكين عملالبنك األهلي على إدارة مشروع بناء وحدات
سكنية يف حي عبدالعزيز عبد الولي يف
مديرية الشيخ عثمان مبحافظة عدن
للمغرتبني ،والذي تبنته وزارة اإلسكان آنذاك.
كما لعب البنك بالتنسيق مع شركة
التجارة الداخلية بتسهيل حصول موظفي
البنك وموظفي مرافق الدولة األخرى من
شراء أجهزة منزلية بالتقسيط املريح عرب
البنك األهلي مما وفر هلم نوعاً من الرفاهية
واملقدرة على اقتناء تلك األجهزة الكهربائية
املختلفة .استمر هذا الدور للبنك حتى
عام 1989م ،ومنذ عام  1990م وحتى ذكراه
اليوبيلية (2019 )50م لعب البنك دور البنك
هاماً يف تقديم تسهيالت متنوعة ،حيث كان
للبنك دور بارزاً ومميزاً يف تقديم اخلدمات
والتسهيالت والتمويل لشركة اخلطوط
اجلوية اليمنية بغرض شراء آخر طائرة
مت إضافتها وضمها إىل أسطوهلا يف العام

املاضي  ،2019وكذا تسيري اخلدمات املصرفية
واملشورة اليت حتتاجها الشركة .إىل جانب
دوره يف تقديم التسهيالت االئتمانية
لتمويل وزارة االتصاالت لتأسيس شركة
«عدن نت»
 عمد البنك على تقديم تسهيالتمصرفية لشركة النفط بهدف توفري الوقود
اخلام ،باإلضافة لتقدميه تسهيالت مصرفية
ملؤسسة الكهرباء يف خمتلف احملافظات
بهدف توفري الطاقة .
 كما ساهم البنك األهلي اليمينكسائر البنوك األخرى يف تثبيت استقرار
صرف العملة احمللية واحلفاظ على سعرها
مقابل الدوالر من خالل تبنيه آلية البنك
املركزي ،املتمثلة بفتح اعتمادات االسترياد
للمواد األساسية يف البالد .
سجل البنك األهلي اليمين فرع املكال
اجنازات كبرية منها منح التسهيالت
االئتمانية بكافة أنواعها املباشرة وغري
املباشرة الداعمة ملشاريع املؤسسات احلكومية
وغري احلكومية وكبار املستثمرين ،واهلادفة
لتأسيس البنية التحتية و اخلدماتية ،وإنشاء
الصناعات مبختلف أنواعها يف املنطقة
اليت مت على أساسها رسم مالمح الواقع
التنموي الذي تشهده حاضرة عاصمة
حمافظة حضرموت مدينة املكال ،حيث
عمل البنك على تقديم التسهيالت املصرفية
لعدد من املشاريع التنموية منها :مشروع
األشغال العام ،الرتبية والتعليم  ،الطرقات
واجلسور ،االصطياد السمكي ومشاريع
خاصة باملتنفسات واملواقع األثرية و مشاريع
الصندوق االجتماعي للتنمية وغريها من
املشاريع التنموية يف احملافظة .
كما سجل البنك األهلي اليمين العديد

من املساهمات اهلامة منها مساهمة البنك
يف ثبات توازن ميزان املدفوعات التجارية
عرب املشاركة مع التجار يف االسترياد
والتصدير ،واستالم احلواالت اخلارجية
التجارية ومدفوعات املغرتبني ،وكذا
املساهمة يف مشاريع تصدير املنتجات
السمكية إىل اخلارج عرب اعتمادات التصدير
والتحصيل املستندية.
كما كان للبنك دور يف التنمية
االقتصادية وتعميقها وذلك من خالل
املساهمة يف بناء أكرب صرح صناعي يف
احملافظة مبنح التسهيالت االئتمانية وفتح
االعتمادات املستندية السترياد كافة املعدات
للشركة العربية اليمنية لإلمسنت احملدود
( مصنع إمسنت حضرموت)
مل يتوقف البنك عن عمله حتى يف
الفرتات احلرجة اليت سيطرت فيها
اجلماعات اإلرهابية ويف ظل االنفالت
األمين  ،ظل الفرع ميارس خدماته املصرفية
للعمالء متجاوزاً الصعاب ،لكون البنك
الوحيد الذي جتاوز املرحلة جنباً إىل جنب
مع عمالئه .ويف ظل تلك الفرتة احلرجة
والصعبة وبعد أن مت ختريب البنك املركزي
اليمين فرع املكال ،قام البنك األهلي فرع املكال
باستالم مهام البنك املركزي عرب تكليف
السلطة احمللية ،وذلك بفتح حسابات جلميع
مؤسسات ودوائر الدولة يف احملافظة استلم
البنك زمام األمور واستطاع النجاح ووصوله
إىل بر األمان ،حتى حتقق للبنك املركزي
اليمين إمكانية استعادة نشاطه .
وكان للبنك األهلي اليمين فرع املكال
املبادرة األولية لتوفري السيولة النقدية
لشرحية املتقاعدين بالتنسيق والتعاون مع
السلطة احمللية واهليئة العامة للربيد .
األهلي املصريف (أكتوبر /ديسمرب )2019
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متيز يف األداء ووضوح يف الرؤية

يفخر البنك األهلي اليمين بتميزه يف األداء
املصريف الذي جسده يف رؤيته ورسالته اليت التزم
بها ،واليت حاز على ضوئها على أهم التصنيفات
والتقييمات والشهادات من أكرب املؤسسات العاملية
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وعلى رأسها وكالة التصنيف الدولية التقييمية
االئتمانية  Capital Intelligenceلتلك النجاحات
اليت حققها البنك خالل مسريته املمتدة (مخسون
عاماً ) ويتضمن هذا العدد اخلاص بذكرى
اليوبيل الذهيب الكثري من النجاحات اليت حققها
البنك خالل مسريته الطويلة ...
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الثــــقة  ....مبدأ وشعار
عندما ترفع شعارات أو تضع رموز ،فهي تأتي
عال ..لتكون مسة
خالصة تفكري ٍ
متأن وتقدير ٍ
مميزة ،وعنوان رفيع وومضة مبهرة تشد القارئ
وجتذب الناظر ..فهي ليست كلمات جمردة ،أو
عناوين دعائية ،وإمنا مبادئ تطبق وقيم تنفذ .
ومن الشعارات اليت يرفعها البنك األهلي اليمين
 ..شعار ( الثقة ) ،وهي احلالة اليت يكون فيها
اإلنسان متأكداً من كفاءة أو دقة أمر ما يتعلق
به ،وعادة يكون صاحب الثقة ذا موقف ووجهة نظر
راسخة .
الثقة  ..يف علم االجتماع ،وعلم النفس هي
تكاملية للتأثري االجتماعي  ،تقوم على عالقة بني
اثنني أساسها اعتماد عالقة بني ( املؤمتن عليه) ،وهو
شخص الواجب عليه
الوفاء بوعده ،وهو رمز
وقيمة أخالقية راقية،
ومن ناحية أخرى
ثقة الشخص (املؤمن)
 ...وهي معيار إميانه
ألمانة
وتصديقه
الشخص .
وقيل ( :هي التعفف عما يتصرف اإلنسان
فيه من مال وغريه  ،من األعـراض واحلـــرم مــع
الــقدرة عليه ،ورد مــا يستودع إىل مــودعـه).
وقال الرسول( عليه الصالة والسالم)« :الثقة
كنزي» .
واحلق أن هذا من صميم مبادئ العمل املصريف
وأساس من أساسياته وأخالقياته الراقية.
الثقة  :هي األمانة ومصدرها األمن واألمان.
وأول ذلك اإلميان باهلل سبحانه وتعاىل ،لذا جيب
بناء الثقة مع من حولنا  ..مع ابنك ،زوجتك ،جارك،
صديقك ..وكذلك مع العمالء وزبائن البنك  ،حيث
أودعوك أمواهلم ،وسلموك مصاغهم ،وأمنوك

مساهمة البنك يف حتسني املدينة

مل يكتف البنك األهلي اليمين باحتالل مكانه
متميزة يف عامل الصريفة واالقتصاد واملال وكسب
ثقة العمالء  . .بل كانت له إسهامات عديدة أخرى،
حيث ساهم يف حتسني املدينة وإعطائها طابعا
مجاليا وبرونق مجيل  ..من منــا ال يتذكر ساعة
( )Big Benذلك الصرح التارخيي الربيطاني الذي
اختذ جمسماً من قمة جبل يف مديرية التواهي
الساحرة موقعاً متميزاً  ..وقد كانت إدارة البنك
األهلي اليمين أضافت متيزاً آخر ملدنية عدن،
وعملت على تصميم بناء شبيه بذلك الصرح يف قلب
مدينه عدن (كريرت) مزاناً بإضافة مجيلة لشعار
البنك األهلي ،إال أن ما مرت به مدينة عدن جراء
املتغريات السياسية املتعاقبة قد نالت منه مثلما نالت

إعداد الدكتور /نبيل البياتي

مستشار رئيس جملس اإلدارة سابقاً

أسرارهم ،لذلك عرفت األمانة اصطالحاً( :كل
حق لزمك أداؤه وحفظة) والسر أمانة ،فاحلفاظ
على السرية املصرفية أمانة وإفشائها خيانة،
ألم َن ِت ِهم َو َع ْه ِد ِه ْم َر ُاع َ
قال تعاىل َ « :و َّال ِذ َ
ون
ين ُه ْم َ
« صدق اهلل العظيم (
املعارج األية )32
فالثقة واألمانة
من الفضائل اليت ال
يستطيع محلها إال
الرجال الصادقني،
فهي تثقل كاهل
الوجود كله ،فال جيب
االستهانة بها أو التفريط فيها.
قيل أن الثقة :أربع مستويات..
أو ً
ال -:الثقة باهلل
ً
ثانيا -:الثقة بالنفس
ثالثاً  -:الثقة باآلخرين
ورابعاً  -:الثقة باإلمكانيات .
وقد حبى َّ
ومن اهلل سبحانه وتعاىل البنك األهلي
اليمين بتلك املستويات األربع ...
فما علينا إال احلفاظ على تلك الثقة من خالل
األداء الراقي  ،واملسؤولية العالية منطلقني يف ذلك
من حسن التوكل على اهلل سبحانه وتعاىل.
من أرشيف «األهلي املصريف»

من معامل تارخيية أخرى ،حيث دأب البنك حمافظا
بإعادة تزيني هذه املعامل وإعادة ذلك الرونق اجلميل
الذي أضيف ملدينة عدن كمعلم تأرخيي مجيل أعتاد
أبناؤها وزوارها النظر إليه بكل افتخار وإعجاب .
األهلي املصريف (أكتوبر /ديسمرب )2019
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فعاليات يتبناها وينفذها البنك األهلي اليمني
خالل مسريته وحىت الذكرى اليوبيلية الـ ()50

يف اجلانب العلمي واالكادميي:

توقيع االتفاقية التنسيقية املربمة يف
30أكتوبر2011/م بني كل من البنك األهلي
اليمين وجامعه عدن ممثلة بكلية االقتصاد
والعلوم اإلدارية متثلت باالتي :

 تبين ورعاية النشاط البحثي بكل مايتعلق بالعمل املصريف من خالل (أقامة
الندوات وحلقات النقاش وورش العمل
الدورية
واستقبال طالب جامعة عدن مبختلف
كلياتها (االقتصاد والعلوم اإلدارية  ،كلية
اهلندسة ،اآلداب قسم العالقات العامة ) حيث
قام البنك بتدريب واتاحة فرص التطبيق
العملي واالطالع على جتربة البنك األهلي
اليمين ورفد الطالب باملعلومات العلمية
والعملية يف اجملال املصريف.
 وترمجة ملواد هذه االتفاقية التنسيقيةفقد قام البنك األهلي اليمين برعاية ودعم
حلقة نقاش بعنوان  :اجلهاز املصريف يف
اليمن  ..التحديات وأفاق املستقبل ،شارك
فيها خنبة من أكادمييي جامعة عدن
ورجال املال واألعمال والبنوك واالقتصاد
ووسائل األعالم املختلفة .
املساهمة يف دعم املراكز واملؤسسات
العلمية على سبيل املثال (مؤسسة األمل
التنموية للطالب املتفوقني بعدن  ،واهتمامه
بطالب اجلامعة واملعاهد التخصصية
والتنمية العلمية األكادميية وحتفيز
طالب اجلامعة األوائل وتشجيعهم على
التميز العلمي واإلبداع الفكري الذي
من شأنه تطوير اجملتمع ،باإلضافة إىل
مساهمته يف دعم حفالت التخرج مبختلف
ختصصات جامعه عدن.

يف اجلانب الرياضي :
 لقد دأب البنك وبصفته صاحب فكرةالبطولة اخلماسية على رعاية وإقامة
كرنفال رياضي بهيج على مدى ( )15عام
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خالل شهر رمضان املبارك من كل عام يتم
خالله مجع موظفي املؤسسات احلكومية
والقطاع اخلاص والبنوك ومن خالهلا مت
توطيد عالقات أخوية وروح رياضية عاليه
بني الفرق املشاركة على مدى  15عاماً

باإلضافة إىل وصالت موسيقية مينيه
عزفتها الفرقة النحاسية .
مساهمات البنك األهلي اليمين يف
القطاع الصحي والرعاية االجتماعية قام
البنك بدعم ملستشفى األمراض العقلية

من النجاح والتميز بشهادة أعالم الرياضة
الكروية .
 عمد البنك األهلي اليمين على دعماألندية الرياضية من خالل توقيع اتفاقية
دعم مادي ومعنـوي ألنشطـه نــادي التالل
الرياضي العــريق.
 دعم إدارة نادي تضامن حضرموتالرياضي من خالل مشاركته األخرية يف
بطولة الفقيد علي حمسن املريسي واملقامة
يف مدنيه عدن (خالل شهر رمضان املبارك
2019م) والذي بدورة قام نادي التضامن
بتكريم مدير عام البنك األهلي اليمين د.
امحد عمر علي بن سنكر برتس النادي
 ،باإلضافة إىل دعمه املستمر ملختلف
األنشطة الرياضية مثل  :دورة احلكام اليت
ينظمها االحتاد اليمين لكرة القدم – عدن
للحكام املستجدين باإلضافة لتقديم الدعم
والرعاية للبطوالت املختلفة مثل الشطرنج،
الدراجات  ،تنس الطاولة وغريها من العاب
القوى املختلفة .
أن دل هذا على شي فإمنا يدل على
صدقيه البنك األهلي اليمين بأن ال يألو جهداً
يف املساهمة الفاعلة فيما ينمي ويشجع
ثقافة اجملتمع اليمين بشتى جماالتها .
اجلدير بالذكر ان البنك األهلي اليمين
نظم وأقام العديد من األنشطه والفعاليات
الرياضية يف العاب تنافسية خمتلفة شارك
فيها شرحية واسعه من الشباب والرياضيني
دشنتها إدارة البنك االهلي اليمين وباشراف
االحتادات الرياضية يف العاصمة عدن
مومساً لاللعاب واملسابقات الرياضية تزامناً
مع الذكرى ( )50لتاسيس البنك بافتتاح
ثالث بطوالت رياضية يف لعبة املالكمة
وسباق الدراجات اهلوائية وسباق الضاحية

والنفسية بعدن من خالل بناء مظالت
كبرية وتوفري مقاعد خاصة للنزالء
باإلضافة إىل بعض املسـاهمات خاصـة
ملستشفى اجلمهوريـة .
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البنك األهلي اليمني يواكب الصريفة اإلسالمية يف ظل التحديات
إعداد/د.أمحد علي عمر بن سنكر
املدير العام
املشرف العام على مشروع
تأسيس الفروع اإلسالمية

يف ظل التطورات املصرفية السريعة
الذي يشهدها القطاع املصريف اإلسالمي
اخلارجي واحمللي ،ومنافسة مزودي
األنظمة املصرفية على تقديم أفضل
اخلدمات واملنتجات املصرفية ،وجدت اإلدارة
العليا للبنك األهلي اليمين نفسها أمام حتد
كبري متمثل بدخوله مضمار تنافسي جديد
يف عامل الصريفة اإلسالمية من خالل
دراسة مستفيضة إلنشاء وتأسيس البنك
األهلي اإلسالمية ،حيث مرت قيادة البنك
العليا مبراحل طويلة للبحث عن أنظمة
الصريفة اإلسالمية احلديثة وبعد عملية
حبث ومتحيص ولقاءات عمل مع خمتلف
الشركات املشغلة لألنظمة اإلسالمية وجد
البنك األهلي أن نظام
 »»ICS BANKS® ISLAMICميتاز عن
األنظمة املنافسة بتقديم أفضل املنتجات
املصرفية بشكل متجانس ومتكامل ويتمتع
بأعلى مستويات الكفاءة واجلودة « .
و يف شباط العام 2013م أعـلـــن البنك
األهــــلي اليـــمين عـــن اخــتيار النـــظام
البنـــكي العــاملي  »»ICS BANKS®ISLAMICمــن
شركــة (,ICSFS) – ICS Financial Systems Ltd
الشركة الرائدة يف جمال أمتتة العمليات
املصرفية لقطاع البنوك واملؤسسات املالية،
وذلك لغايات تطبيقه يف فروع املعامالت
اإلسالمية.
حيث مت اختيار هذا النظام كونه يليب
مجيع متطلبات العمل وفقاً ألحكام الشريعة
اإلسالمية ،ومتيزه بدرجه عالية من املرونة
والقدرة على التكيف مع متطلبات العمل
اخلاصة بالصريفه اإلسالمية ،وقد وقعت
االتفاقية بني الطرفني خالل الربع الثالث
من العام 2012م حبضور رئيس جملس إدارة
البنك األهلي اليمين السابق السيد حممد
عبد اهلل مقبل العامري ،واملدير التنفيذي
لتطوير األعمال لشركة ( )ICSFSالسيد
وائل ملكاوي  .حيث يوفر نظام ®ICS BANKS
جمموعة متكاملة من نظم األعمال البنكية
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واملصرفية اليت تتميز خبصائصها الشاملة
واملتطورة ،واليت تقدم أعلى مستويات الكفاءة
واجلودة مبا يتماشى مع االحتياجات املالية
وجمال أمتتة العمليات املصرفية ،واليت من
شأنها تطوير أداء البنوك واملؤسسات املالية .
ويعد نظام «»ICS BANKS®ISLAMIC
نظاماً رائداً يف استخدام التكنولوجيا العاملية
لتقديم أحدث اخلدمات يف مجيع جماالت
األعمال املصرفية.
فيما مت االتفاق مع بنك التنمية
اإلسالمية مبقرة الرئيسي باململكة العربية
السعودية على إشرافهم ومراجعتهم ألدلة
العمل واإلجراءات واهليكلية اخلاصة
بالفروع اإلسالمية ،وقد اشرف على متابعة
ذلك املشرف العام على املشروع دكـتور
أمحد علي عمر بن سنكر نائب املدير العام
للدوائر املساندة مبوجب تكليف جملس إدارة
البنك وتفويضه بالتفاوض مع بنك التنمية
اإلسالمية وتعيينه مشرفا عاما على مشروع
إنشاء الفروع اإلسالمية.
وبعد االنتهاء وإجناز كافة الرتتيبات
والتجهيزات ،وبالرغم من الصعوبات اليت
واجهها املشروع لإلطالق احلي للنظام
املصريف اإلسالميَّ ،
إال انه وجبهود العاملني
باملشروع دشن العمل كمرحلة أولية.
يف العام 2017م دشن البنك األهلي اليمين
افــتتاح فرعه اإلسالمي الرئيسي يف منطقة
«القاع صنعاء» والذي يقدم خدماته وفقا
ومبا تقتضيه الشريعة اإلسالمية ،وقد بدأ
الفرع يف استقبال الزبائن الراغبني بالتعامـــل
مــــع الفرع ،كما خصص قسما باملعامالت
املصرفية خاصاً بالسيدات وهـــو «قسم
السلطانة» للسيدات وبكادر نسائي مــؤهل،
حيث يــأتي افتتاح الـفرع اإلســالمي ضمن
خطة البنك التوسعية لتلبية احتياجات
عمالئه من خالل تقديم أفضل اخلدمات
املصرفية املتطورة واليت تتسم باجلودة
والسرعة واستجابة لــرغبات مـختلف فئات
اجملتمع اليمين.
ً
كما أن هناك خططا قادمة لإلدارة
العليا للبنك بالتوسع بفتــح مزيد من الفروع
اإلسالمية يف خمتلف املدن واحملافظات
الرئيسية ،يف كل من عدن واملكال حني يتم
استقرار الوضع االقتصادي بالبلد .
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ربوا ْ ُ
ال ْد ُهد
َف َل َت َخ ُ

القوانني اخلمسة اليت ممكن
تغري جمرى حياتك

* قانون احلب :

أن حتب نفسك  ،ويف اليوم
الذي سيتوقف أحدهم عن حبك
 ،لن يقلل ذلك حبك لنفسك

شعر /حممد علي جسار

َْ
ون َع ًاما َقضت ِف ْ َ
خ ُس َ
ي اطوارا
ال ْ ِ
آلة َع َز َف ْتِ ،ب َّ
َ
الل ْح ِن ِقي َثا ًرا
ك ِ
َدأَ ْت ِب ْ َ
َآم ُالا ب َ
ي َق ْد َغ َمرت
ال ْ ِ
أَ ْر َب ِع َ
ني َف ْر َعا ُش َع ِاع الضي انوارا
َفاِ ْل ِب ْن َك ِب ِّ
الث َق ِة ،وبامسه االهلي
ُوبي َل ُه َّ
الذ َه ِب ِب ْال ِع ِّز َق ْد َصا َرا
يِ
ْ
ْ
ال ْي َ ْ
ْ
ن َت ِف ُل
وَال َي ْو َم َن َت ِف ُلِ ،ب َ ِ
ال ِّب َ ْ
ن َت ِف ُل ِب َّ
ِب ْ ُ
الل ْح ِن أوتارا
َفاِ ْل ِب ْن َك ِب ِّ
الث َق ِة وبإمسه األهلي
ُوبي َل ُه َّ
الذ َه ِب َق ْد َزا َد اصرارا
يِ
َر ْت
َف َع َرا َق َةٌ ُعر َف ْت ِل ْل َج ْم ِع َق ْد َظه َ
وْ
َال َي ْو َم َن ْص ِب ُغهَا ُحًّبا وأشعارا
وْ
َال َي ْو َم ُن ْع ِل ُنهَا ِل ْل َك ِّل ُن ْع ِل ُنهَا
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ُوبي َل ُه َّ
الذ َه ِب َس ُي ِضي ُء إبهارا
يِ
َ
ُعم ُط ََّ
ُع ِم َت ْن ِم َي ٍة
َبد ُ
ل ِب و ِ
ف ِبد ُ ِ
ربوا ْ ُ
ال ْد ُهد ِل ُي ِص َ
يغ اخبارا
َف َل َت َخ ُ
ويصيغ َع َن ْوا َنا ونصيغ أَ َل َوا َنا
ْ
ال ْسم ُ ْ
َو َن ِص َ ْ
م َتا ًرا
ري َمف َخ َر ٍة ِب ِ ِ
ْ
ُوبي َل ُه َّ
ب
الذ َه ِ َّ
َف َبن َك َنا األهلي ي ِ
وْ
َال َي ْو َم َن ْب َت ِه ُج ِل ْل ُع ُل ِّو َق ْد َسا َر
الص ْد َق و ِّ
َالث َق َة ُع ْن َوا َن ُه األعلى
َف ِّ
ُوبي َل ُه َّ
الذ َه ِب ْال َي ْو َم َق ْد َصا َرا
يِ
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* قانون الثقة :
أن تثق بنفسك  ،ويف اليوم
الذي سيتوقف أحدهم عن
الثقة بك ،لن يقلل ذلك من ثقتك بنفسك

* قانون وجهة النظر :
ال تعش حياتك حسب آراء الناس أو اهتماماتهم  ،عندما تتغري
وجهة نظر أحدهم يف شخصك فذلك لن يغري وجهة نظرك
لنفسك

* قانون القيمة :
قيمة نفسك ليست حبجم منزلك أو نوع سيارتك أو حجم
املكتب الذي تعمل به  ،قيمتك احلقيقة هي ذاتك أنت .

* قانون احلياة :
لن يعرف قيمة نفسك إال أنت وهذه قيمتك احلقيقة فال
تتعب نفسك حماوال أن تنال إعجاب اآلخرين فلن ترضي أحدا.
أرضاء الناس غاية التدرك.

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

ahli.masrafi@nbyemen.com

أو عرب أرقام التلفون  /02-257454 :الفاكس 256237 :
على أن توجه مجيع املراسالت باسم رئيس التحرير

ان اهلل ال يغري ما باقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم...

أحد احلكام يف الصني أمر
بوضع صخرة كبرية على
طريق رئيسي فأغلقه متاماً ....
ووضع حارساً لرياقبها من
خلف شجرة وخيربه بردة فعل
الناس!!...؟
مر أول رجل وكان تاجرا»
كبريا» يف البلدة فنظر إىل
الصخرة بامشئزاز منتقداً من
وضعها ...دون أن يعرف أنه
احلاكم  ،فدار هذا التاجر من
حول الصخرة رافعاً صوته
قائ ً
ال  « :سوف أذهب ألشكو
هذا األمر ،وسوف نعاقب من
وضعها».....
ثم مر شخص ثان وكان
يعمل يف البناء ،فقام مبا فعله
التاجر ،لكن صوته كان أقل
علواً ،ألنه أقل شأناً يف البالد ....
ثم مر  3أصدقاء معاً ،من
الشباب الذين ما زالوا يبحثون
عن هويتهم يف احلياة ،وقفوا
إىل جانب الصخرة وسخروا
من وضع بالدهم ،ووصفوا
من وضعها باجلاهل واألمحق
والفوضوي  ..ثم انصرفوا إىل
بيوتهم !.....
وبعد مرور يومني جاء
فالح من الطبقة الفقرية ،فلم
يتكلم ،وإمنا بادر إليها مشمراً
عن ساعديه حماو ً
ال دفعها ،

وطلب املساعدة ممن
مير ،فتشجع آخرون
وساعدوه  ،ودفعوا
الصخرة الطريق ..و
عندما أزاح الفالح
الصخرة  ،وجد
صندوقاً صغرية «فيه
قطع ذهبية ورسالة
مكتوب فيها  « :من
احلاكم إىل من يزيل
هذه الصخرة  ،هذه

مكافأة لك ألنك إنسان إجيابي
بادرت حلل املشكلة بد ً
ال من
الشكوى منها والصراخ».
العربة من القصة :
فلينظر كل واحد منا ..
كم من مشكلة نعاني منها
ونستطيع حلها بكل سهولة
 ..لو بدأنا باحلل بدال» من
التفكري يف الشكوى !...
* «ان اهلل ال يغري ما باقوم
حتى يغريوا ما بأنفسهم...

نسائم الفرح
بقلم :سلوى سيف هزاع املخاليف
مشرفة قسم االستثمار /فرع صنعاء

هبت نسائم الفرح من عدن
فضل من اهلل اكرمنا به

عام من مورد اخلري والنعم
بذكرى مولد مخسني ٍ

وبه امت لنا الصاحلات مبنتهى الكرم

كنا يف خري ويف خري حنن

واىل اخلري منضي بقادة العزة واحلكمة واهلمم

وطن مجيل حبانا اهلل به

تفضل
نفخر بكل ما فيه وياله من اهلل من
ِ

فان حتدثت عن بنكنا

قلت أمنا هو أهلي

ان حتدثت عن صدقنا

قلت أمنا هو أهلي

ان حتدثت عن اخالصنا

قلت أمنا هو أهلي

يب قادم يف اخلري
يب مضى وذه ُ
ذه ُ

أهلي أعانكم اهلل يف حصد امجل الثمر

بسم اهلل مسراها وجمراها

عنواننا عزة ومشوخ خربة وثقة

عنواننا البنك االهلي اليمين

تنويه :

يعز علينا أن نشري إىل أننا مضطرون إليراد هذه املالحظة جمدداً نظراً
ملا عانيناه من عتب ولوم يف هذا املوضوع والذي دفعنا إىل تكرار ما نشرناه
يف إعداد سابقه ( بأننا يف األهلي املصريف لن نقوم بنشر أية تعزية أو
تهنئه بأية مناسبة كانت ما مل تردنا من الشخص املعين بذلك كتابياً
مبا يفيد برغبته يف نشرها على أن ترسل إىل مقر هيئة التحرير شخصيا
أو عرب الفاكس ( )256237أو عرب الربيد اإلكرتوني اخلاص باجمللة

ahli/masrafi@nbyemen.com

األهلي املصريف (أكتوبر /ديسمرب )2019
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اإلشراف العام

د .أمحد علي عمر بن سنكر
املدير العام

رئـيـس التحــريـر:

علي منصور ماطر

مــديـر التـحـريـر:

عمر عبدالرمحن عبداجلبار

اإلشــراف الــفــين :والء وديع ثابت
اإلخـــراج الفـنــي  :وليد حممد سيف
ahli.masrafi@nbyemen.com

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