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البنك األهلي في مصاف البنوك العالمية المتطورة

باحشوان نائب رئيس اللجنة التحضيرية: اليوم نعلن عن ميالد كيان صحفي وإعالمي مهني وحقوقي جنوبي

* يف  بداية عام 2022م تم إصدار شيكات 
تم  وأيضاً   . الحديثة  النمطية  العمالء 
بفرعي   (Banks) نظام  إطــالق  تدشني 
 /2/  1 تاريخ  يف  وزنجبار  التواهي  البنك 
البنك  فرعا  ينقل  سوف  وبذلك  2022م، 
األهيل اليمني نقلة نوعية جديدة لتقديم 
تتماىش  التي  واملرصفية  املالية  الخدمات 

مع عرص التكنولوجيا الحديثة .
خدمة  تفعيل  تــم  2022م  فــربايــر   * 
اإلنرتنت البنكي واملوبايل البنكي، وبهاتني 
املال  ــال  رج بإمكان  أصبح  الخدمتني 
حساباتهم  إدارة  البنك  وعمالء  واألعمال 

(اون الين) بكل سهولة.
مبنى  يف  ُعقد  2022م  فرباير  نهاية  ويف 
تشاوري  لقاء  للبنك  العامة  اإلدارة 
عيل  األخ  برئاسة  األهيل  البنك  بني  ناجح 
لشؤون  العام  املدير  نائب  عيل،  موىس 
طارق  املهندس  واألخ  املساندة،  الدوائر 
اليمنية  للرشكة  التنفيذي  املدير  بكران، 
عدن)   (تيليمن-  الدولية  لالتصاالت 
وذلك لربط بعض فروع البنك عرب األقمار 
االصطناعية (الستااليت) وتزويد الفروع 
العاملة بنظام (Banks) بخطوط إضافية 

تستخدم عند انقطاع خدمة االتصاالت .
* يف 17 مارس 2022م تم استئناف إجراء 
لبطولة  عرشة  السادسة  النسخة  قرعة 
بعد  وذلك  2022م  الرمضانية  عدن  كأس 

توقف عامني بسبب تفيش وباء كوفيد 19.
محسن  األخوان  قام  2022م  مارس  ويف 
سعيد الشبحي، نائب املدير العام لشؤون 
الرشماني،  وصــابــر  املرصفية  ــر  ــدوائ ال
بزيارة  الخارجية  العالقات  دائــرة  مدير 
كل  يف  املراسلة  للبنوك  ناجحة  عمل 
عملية  ضمن  وذلك  ومسقط  عّمان  من 
االتفاق  وتم  املرصفية  العالقات  تطوير 
البنوك يف كل من عّمان ومسقط  مع تلك 
واملرصفية  املالية  الخدمات  تطوير  عىل 
وتلك  اليمني  األهيل  البنك  بني  املتبادلة 
املايل  نشاطه  توسيع  أجل  من  البنوك 

واملرصيف بما يخدم عمالءه ومراسليه .
اليمني  األهيل  البنك  2022م  أبريل   *
اتفاقية  يوقعان  الريايض  التالل  ونادي 
االتفاقية  وقع  حيث  والدعم،  الرعاية 
مجلس  رئيس  حلبوب،  حسني  د.محمد 
اإلدارة والكابنت عدنان أحمد سبوع، نائب 
رئيس نادي التالل الريايض ليكون البنك 
لنادي  الرسمي  الراعي  اليمني  األهيل 
الجزيرة  أندية  عميد  الريايض  التالل 

العربية .
مستشار  دشن  2022م  يونيو   1 ويف   *
باعباد  عوض  سعيد  األخ  العام،  املدير 
فرع  يف   (Banks) لنظام  الحي  اإلطــالق 
النوعية  النقلة  وهــذه  بالشحر،  البنك 
اليمني جاءت  البنك األهيل  التي خطاها 

من  البنك  لعمالء  الصعاب  كافة  لتذليل 
املعامالت  لهم  تتيح  وسوف  الشحر  أبناء 

املالية واملرصفية بكل سهولة و يرس .
مدير  مشاركة  وأثناء  2022م  يونيو  ويف  
عيل  أحمد  د.  اليمني  األهيل  البنك  عام 
عمر بن سنكر، عضو مجلس إدارة اتحاد 
املصارف العربية فعاليات القمة املرصفية 
مدينة  يف  انعقدت  التي  الدولية  العربية 
فرانكفورت األملانية  وعىل هامش فعاليات 

القمة املرصفية العربية الدولية اتفق مدير 
عيل  احمد  د.  اليمني  األهيل  البنك  عام 
لبنك  التنفيذي  والرئيس  سنكر  بن  عمر 
ظفار بسلطنة عمان عىل تطوير العالقات  
مشرتكة  عمل  عالقة  وخلق  البنكني  بني 
الخدمات  تسهيل  بهدف  مراسلة  كبنوك 
اليمن  يف  لعمالئهم  واملرصفية  املالية 

وسلطنة عمان .
 ويف 26 يونيو 2022م رئيس مجلس إدارة 
اجتماع  يف  شارك  اليمني  األهيل  البنك 
واألربعني  الحادي  العمومية  الجمعية 

لبنك يوباف العربي الدويل – البحرين . 
 New معهد    كرم  2022م  أغسطس   *
اليمني  األهيل  البنك    Horizons Aden
كأحد أهم عمالئهم املتميزين فيما يخص 

مجال التدريب لكوادر وموظفي البنك .
تفعيل  تم  2022م  سبتمرب  شهر  يف   *
.SMS (القصرية) خدمة الرسائل النصية

سبتمرب   14 يف  ــدوري  ال اجتماعه   ويف 
البنك  إدارة  مجلس  رئيس  أعلن  2022م، 
اسرتاتيجية  أسس  عن  اليمني  األهــيل 

االستثمار لألعوام الثالثة القادمة .
ويف 22 سبتمرب 2022م وقعت اتفاقية يف 
والتأمينات  املدنية  الخدمة  وزارة  ديوان 
وزير  ــوايل،  ال د.عبدالنارص  من  كل  بني 
محمد  د.  و  والتأمينات،  املدنية  الخدمة 
إدارة  مجلس  رئيس  حلبوب،  حسني 

البنك األهيل اليمني وذلك  لرصف مرتبات 
النازحني والبالغ عددهم 27 ألف نازح عن 

طريق البنك األهيل اليمني .

الحدث واإلنجاز األبرز

يف مساء يوم الخميس املوافق 22 سبتمرب 
للمرصفيني  الدويل  االتحاد  أقام  2022م 
العرب حفله السنوي يف العاصمة الرتكية 
وزعت  الحفل  وخالل  برتكيا،  اسطنبول 
االتحاد   يمنحها  التي  السنوية  الجوائز 
والبنوك  املرصفية  الشخصيات  لكبار 
العام  خالل  املتميزة  العربية  واملصارف 

2022م.
للمرصفيني  الــدويل  االتحاد  منح  ولقد 
العرب جائزة للبنك األهيل اليمني كأفضل 
بنك يمني تميز  بالنظام املرصيف والتحول 
مرشوعه  تنفيذ  يف  أيضاً  ولتميزه  الرقمي 
االسرتاتيجي للتطوير والتحديث وإعادة 
الجديد  املرصيف  النظام  وإدخال  الهيكلة 

.(Banks)
العربية  املنظمة  أن  بالذكر  والجدير 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت منحت  
بنك  كأفضل  جائزة  اليمني  األهيل  البنك 
يف التميز يف العام 2020 - 2021، كما منح 
جائزة  العرب  للمرصفيني  الدويل  االتحاد 
يف  بنك  كأفضل  اليمني  األهــيل  للبنك 

للعام  العربي  املرصيف  واإلنجاز  التميز 
يؤكد  بما  وتميزه.  لكفاءته   2021  -  2020
خدماته  قدم  الذي  البنك  هذا  عراقة  عىل 

املالية واملرصفية عىل مدى (53) عاما .
األهيل  البنك  دشــن  2022م  نوفمرب   *
AML So-) الحي لنظام اليمني اإلطالق 
lution)  ملكافحة غسيل األموال وتمويل 
اإلرهاب، حيث تم تصميم النظام بحسب 
ووفقاً  اليمني  األهيل  البنك  احتياجات 
والبنك  األموال  غسيل  ومتطلبات  ملعايري 
منها  عديدة  بخصائص  اليمني  املركزي 
مكافحة  بنظام  الخاصة  التقارير  إصدار 

غسيل األموال.
محافظ  برعاية  2022م  ديسمرب   1 ويف   *
محافظة املهرة ورئيس مجلس إدارة البنك 
وبحضور  العام  واملدير  اليمني  األهــيل 
نائب املدير العام لشؤون الدوائر املرصفية 
دشن البنك األهيل اليمني اإلطالق الحي 
وقد  الغيضة،  يف  لفرعه   (Banks) لنظام 
ارتياحا  واسعاً  النوعية  النقلة  لقيت هذه 
وكبرياً من قبل كبار العمالء وزبائن البنك.

يف  اليمني  األهيل  البنك  اصبح  وهكذا 
بإدخال  املتطورة  العاملية  البنوك  مصاف 
تقنية الخدمات الرقمية، والذي يعمل عىل 
خدمة  بهدف  منظومته  وتحديث  تطوير 
القطاعات  يف  الحداثة  ومواكبة  عمالئه 

املرصفية الدولية .

وليد محمد سيف

تفعيل خدمة اإلنترنت البنكي والموبايل البنكي يمّكن رجال 
األعمال والعمالء من إدارة حساباتهم بكل سهولة 

مليئاً  2022م  ــام  ع ــان  ك   لقد 
التي  واالنــجــازات  بالفعاليات 
اليمني  ــيل  األه البنك  حققها 
بالذكر  الجدير  العام،  هذا  خالل 
تعود  اليمني  األهــيل  البنك  أن 
 .%  100 بنسبة  للدولة  ملكيته 
الفعاليات  أهم  لكم  نرسد  وهنا 
البنك  حققها  التي  واالنجازات 

خالل عام 2022م :

البنك األهلي اليمني يتحدث عن نفسه

عدن/14 أكتوبر / خاص :
اللقاء  عدن  العاصمة  يف  املــايض  الخميس  يوم  عقد 
التشاوري لصحفيي واعالميي العاصمة عدن عىل طريق 
الجنوبيني  واإلعالميني  للصحفيني  األول  املؤتمر  انعقاد 
يف  يساهم  حر  جنوبي  إعالم  أجل  «من  شعار:  تحت 
من  كريمة  برعاية  الجنوب»،  شعب  ــداف  أه تحقيق 
االنتقايل  املجلس  رئيس  الزبيدي  قاسم  عيدروس  اللواء 
الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئايس، وبحضور 
العامة  باألمانة  العام  األمني  نائب  الجعدي  محمد  فضل 

لهيئة رئاسة املجلس االنتقايل.
نائب  اليافعي  مختار  مشاركة  التشاوري  اللقاء  وشهد 
عبده  عصام  و  الجنوبي،  لإلعالم  الوطنية  الهيئة  رئيس 
بالقيادة  التنفيذية  الهيئة  رئيس  بأعمال  القائم  عيل 
عدن،  العاصمة  يف  الجنوبي  االنتقايل  للمجلس  املحلية 
التحضريية  اللجنة  رئيس  الحو  عبدالله  والدكتور 
للمؤتمر األول للصحفيني واإلعالميني الجنوبيني ، وأيمن 
وكيل  السقاف  وعبدالرؤوف  اإلعالم  وزارة  وكيل  نارص 
محافظة عدن لشؤون الشباب، وتواجد عدد من قيادات 
االنتقايل ووسائل  وإدارات هيئات املجلس  وممثيل دوائر 
والصحفيني  اإلعالميني  من  نخبة  وكذا  املختلفة  اإلعالم 

والناشطني.
والقى عصام عبده عيل كلمة يف اللقاء نقل يف مستهلها 
للحارضين تحيات رئيس املجلس انتقايل القائد عيدروس 
الزبيدي، مشرياً إىل اهمية إقامة هذا اللقاء داعما ومباركا 
الذي  الجنوبيني  واإلعالميني  الصحفيني  مؤتمر  النعقاد 
يعترب خطوة جريئة ومقدامة وهادفة إلنشاء كيان نقابي 
الجنوبية  الهوية  يعزز  شامل  جنوبي  اعالمي  صحفي 
والصحفيني  اإلعالميني  حقوق  وعىل  عليها  ويحافظ 
التاريخ  كتابة  إلعادة  واملستقبل  الحارض  يف  الجنوبيني 

املجيد واملتوهج للجنوب يف مجال الصحافة واالعالم.
اللجنة  رئيس  نائب  باحشوان  عيدروس  ألقى  كما 
مستهل  يف  كلمة  اإلرشافية  اللجنة  رئيس  التحضريية 
اللقاء  هذا  أن  إىل  مشرياً  بالحضور،  فيها  رحب  الفعالية 
بعد  يأتي  عــدن  العاصمة  يف  يعقد  الــذي  التشاوري 
واالعالميني  للصحفيني  التشاورية  اللقاءات  عقد  إنجاز 
الجنوبيني يف جميع محافظات الجنوب، ليكون لقاء عدن 
التشاوري خاتمة لهذه اللقاءات، آملني أن يكون نموذجا 
حيا ومعربا عن هذه املدينة العريقة بإعالمها وصحافتها 

ونخبتها وروادها امليامني.
وأكد باحشوان ان املنطلق للمؤتمر جاء من التفكري الجاد 

يف محاولة لم شتات الصحفيني واإلعالميني الجنوبيني يف 
واإلعالميني  للصحفيني  األول  (املؤتمر  هو  جامع  مؤتمر 
الجنوبيني) ليكون هذا املؤتمر معربا عن الصوت اإلعالمي 
مهنية  اعالمية  نقابة  ميالد  يف  طموحه  وعن  الجنوبي، 
حقوق  عن  الدفاع  مهمة  عاتقها  عىل  تأخذ  وحقوقية، 
والناشطني  والصحفي  اإلعالمي  الوسط  يف  العاملني 
اإلعالميني املؤثرين، وتعيل من نزاهة ورشف املهنة وحرية 
التعبري واخالقيات التعددية، مشددا عىل أهمية التكاتف 
املؤتمر  مندوبي  الختيار  التشاوري  اللقاء  هذا  إلنجاح 
العام، وانه سيتم اختيار مندوبي املؤتمر املقبل ضمن آلية 
التوافق والتمثيل العادل مؤسسيا وجغرافيا ومهنيا، وان 

القلوب والصدور مفتوحة وااليادي ممدودة للجميع.
كلمة  السقاف  عبدالرؤوف  القى  التشاوري،  اللقاء  ويف 
السلطة املحلية يف العاصمة عدن والتي نقل فيها تهاني 
عدن  العاصمة  محافظ  الدولة  وزير  مللس،  حامد  احمد 
طريق  عىل  التشاوري  اللقاء  هذا  عقد  عىل  للمشاركني، 
املؤتمر األول لإلعالميني والصحفيني الجنوبيني، مؤكداً ان 
السلطة املحلية يف العاصمة عدن تابعت الجهود املبذولة 
حتى  التحضريية  اللجنة  تشكيل  منذ  السياق  هذا  يف 
اليوم، مشيدا بتواجد نخبة من كوادر اإلعالم والصحافة 

املحلية  السلطة  ان  ومضيفاً  اللقاء،  هذا  يف  الجنوبية 
اإلعالميني  عن  للدفاع  دعما  ستكون  عدن  العاصمة  يف 
لتشكيل  وطموحاتهم  وحقوقهم  الجنوبيني  والصحفيني 
كيان اعالمي حر يف العاصمة عدن، داعيا رجال األعمال 
العاصمة  يف  اإلعالم  مجال  يف  االستثمار  إىل  الجنوبيني 

عدن، مدينة الصحافة واالعالم والسالم والتعايش.
والتي  التشاوري،  للقاء  املغلقة  الجلسة  عقدت  ذلك  بعد 
تم االستماع فيها آلراء املشاركني، حيث استعرضت األوضاع 
وإعالميو  صحفيو  منها  يعاني  التي  واملعيشية  املهنية 
تلفزيون  تشغيل  بإعادة  املطالبات  وكذا  عدن،  العاصمة 
يكون  أن  رضورة  عىل  مؤكدين  التواهي،  يف  عدن  ــة  وإذاع
واإلعالميني  للصحفيني  واجتماعي  صحي  صندوق  هناك 
جيل  بتأهيل  االهتمام  عىل  ايضاً  ومشددين  الجنوبيني، 
الشباب اإلعالمي، كما جرى مناقشة مجموعة من القضايا 

واآلراء األخرى ذات العالقة.
وتم التوافق خالل اللقاء عىل آلية اختيار املندوبني من خالل 
اإلعالمية  املؤسسات  مع  الجلوس  االرشافية  اللجنة  تكليف 
ومراسيل  اإللكرتونية  الصحفية  واملواقع  واألهلية  الرسمية 
واإلعالميني  والصحفيني  اإلخبارية  والقنوات  الوكاالت 

الجنوبيني املستقلني الختيار مندوبيهم يف املؤتمر.

لقاء تشاوري عدن الختيار مندوبين للمؤتمر األول للصحفيين واإلعالميين الجنوبيين 


