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فــرع 14 أكتــوبــر 
يقيم حفاًل تكريميًا بمناسبة األول من مايو )عيد العمال(

اإن اهلل قد هياأ لنا مالذًا ... وملا كان لنا  نعم ... 
والطمئنان  بالأمان  �سعورنا  يعني  فهذا  مالذًا 
الراحة  اإىل  نخلد  اأن  ذلك  يعني  ، ول  وال�سكينة 
والك�سل ونلوذ بالتيه ون�سيان ما يجب  علينا فعلة 

لهذا املالذ ... اإذًا ما هو حق هذا املالذ علينا ؟
يف  منيعًا  قويًا  املالذ  هذا  على  نحافظ  اأن  يجب 
وجه اأي اهتزاز اأو اندثار وذلك بالبناء والتقوية 
خلدمته  وجهودنا  قوانا  كل  تكري�س  خالل  من 
اإكت�ساب  على  قدراتنا  نهيئ  اأن  علينا   ، با�ستمرار 
املعرفة با�ستمرار وتطوير مداركنا وان جنعل من 
وان  �ساخمًا  واقفًا  البقاء  على  قادرًا  ال�سرح  هذا 
نر�سي  وان   .. كذلك  يبقيه  ما  كل  ونقدم  نعمل 
بالرتحاب  نبا�سرهم  وان  العمالء  من  مرتاديه 
ولن  يخطئوا  مل  باأنهم  ي�سعرهم  ومبا  ال�سديد 
نقدم  وان   ، معنا  التعامل  اختيارهم  على  يندموا 
لهم اخلدمات وق�ساء حاجاتهم فيما يطلبونه من 
ت�سريف اأمورهم و�سوؤونهم التي �سرفونا بقدومهم 
دومنا  متفانية  وبروح  لداءها  تربم  دون   ، اإلينا 
م�سيعة لأوقاتهم ... بذلك نحقق ملرفقنا ال�سهرة 
وال�سمعة احل�سنة ، كاًل من موقعه. وان ل نتواكل 
جميعًا  نكون  اأن  وعلينا   ، اخلدمات  تقدمي  يف 
خالل  من  اخلدمة  اأداء  بفنون  وملمني  متمر�سني 
بالكالم  الوقت  نقتل  اأن  ل  التعرف  وحب  التطلع 

والتجوال من طاوله اإىل اأخرى دومنا �سبب 
بقاءنا  لن  مرفقنا  خري  فيه  ما  اإىل  اهلل  وفقنا 
مكابرة  دون  من  نفهم  اأن  يجب  وهكذا  ببقائه 
من  املالذ  هذا  لنا  يوفره  ما  اإىل  وركون  اتكال  اأو 
مميزات ودخل ومكافاآت دون اأن نكافاأة باملقابل  .

كل عام وانتم بخير .. رمضان كريم

بح�ضور  الأخ/ نائب املدير العام ل�سئون الدوائر 
امل�ساندة الدكتور/ احمد علي بن �سنكر ومدير 
ومدير  ال�سبحي   حم�سن  الأخ/  الفروع  دائرة 
والأخ/  باعباد   عو�س  �سعيد  اأكتوبر   14 فرع 
والأخ/  املكال  التميمي مدير فرع  �سامل كرامة 
اأقام  ال�سحر  فرع  مدير  قبو�س   بن  فرج  �سعيد 
عيد  مبنا�سبة  تكرمييًا  حفاًل  اأكتوبر   14 فرع 
العمال  كرم فيه الأخوين / �سامل �سعيد حق�س 
يف  مت  كما  باحمي�س،   �سعيد  حمفوظ  والأخ/ 
نف�س الوقت تكرمي عدد من الأخوة املتقاعدين لقاء 
ما قدموه يف خدمة للبنك الأهلي اليمني من جهد 

وتفان  وهم :
* عبداهلل احمد باحري�س

* �ضيخه حممد �ضعيد باكثري
* علي عي�ضى تاين غامن

* �ضامل ال�ضوق
* ح�ضن باعلوي

* علي ال�ضقاف
* عبداهلل باراجح

* �ضعيد عثمان التميمي
* عو�س بريك مبارك التميمي

* حممد اأحمد بن وبر
* اأمال اجلوهي

* علي ي�ضلم بن عمرو
* ي�ضلم �ضليمان بارادم

* عو�س لرو�س
اإدارة  وفــاء  عن  تعبريًا  التكرمي  ذلك  جــاء  وقــد 
البنك الأهلي اليمني ممثـاًل بفــرعه حي 14 اأكتوبر 
مهامهم  اأداء  يف  وتفان  حب  من  هولء  بذلــوه  ملا 
تقدمي  على  التكرمي  ا�ضتمل  قد  و  البنك  يف خدمة 

�ضهادات تقديرية ومبالغ مالية .
التكرمي وتهنى جميع  تبارك هدا  الأهلي امل�ضريف 

املكرمني مبا ح�ضوا به .
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فـي كلمته التي األقاها فـي الجتماع الدوري ال�سنوي للبنك الأهلي اليمني

محمد  العامري: األرقام تعكس الدور التاريخي للبنك األهلي اليمني والثقة الراسخة التي يتمتع بها ... وقدرته على التكيف مع املتغريات االقتصادية والسياسية

محمد العامري : حقق البنك األهلي اليمني العديد من االنجازات يف مجال التطوير والتحديث

- ارتفاع موجودات البنك لتبلغ 139 مليار ريال .
- ارتفاع ودائع العمالء لتبلغ 120.4 مليار ريال.

- حتقيق �سايف اإرباح قبل ال�سريبة بنحو 1.167 
مليون ريال .

مقبل  عبداهلل  حممد  الأ�ستاذ/  األقى  جانبه  من 
خالل  كلمته  الإدارة  جمل�س  رئي�س  العامري- 

الجتماع جاء فيها :
اأن  الإدارة  جمل�س  اأع�ضاء  الأخوة  عن  نيابة  ي�ضرين 
الأهلي  للبنك  ال�ضنوي  التقرير  اأيديكم  بني  اأ�ضع 
اليمني عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 31/ 2013/12م، 
الأرباح  بند   متوا�ضعًا يف  امليزانية منوًا  اأظهرت  لقد 
ال�ضافية حيث بلغ الربح بعد خ�ضم كافة امل�ضروفات 
 2.5 مببلغ  مقارنه  مليون   902 مبلغ  وال�ضرائب 
هذا  يف  الرئي�ضي  وال�ضبب  2012م  عام  ريال  مليار 

النخفا�س يعود اإىل �ضرف م�ضتحقات مالية ملوظفي 
�ضرفها  مت  �ضابقة  �ضنوات  منذ  موؤجلة  كانت  البنك 
الفائدة  �ضعر   اأن  اإىل  اإ�ضافة  2013م  عام  خالل 
الو�ضول  اأوذن اخلزانة قد لعب دورًا يف  املتدين على 
اإىل هذا النتيجة. رغم ذلك فقد ارتفعت املوجودات 
من 127مليار ريال عام 2012 م اإىل  مبلغ  139 
مليار ريال  يف نهاية عام 2013م ، كما ارتفعت ودائع 
العمالء من 106 مليار ريال عام 2012م اإىل مبلغ 

120 مليار ريال  يف نهاية 2013م .

مقبل  عبداهلل  حممد  الأ�ستاذ/  اأ�ضار  كما 
كلمته  العامري- رئي�س جمل�س الإدارة يف معر�س 
اأن هذه الأرقام تعك�س الدور التاريخي للبنك الأهلي 
على  وقدرته  بها  يتمتع  التي  الرا�ضخة  والثقة  اليمني 

التكيف مع املتغريات القت�ضادية وال�ضيا�ضية .

العديد من الجنازات يف  بانه قد مت حتقيق  اأ�ضار  و 
التوا�ضل مع عدد  التطوير والتحديث حيث مت  جمال 
حتليل  ومت  عرو�ضها  لتقدمي  الأنظمة  �ضركات  من 
ال�ضت�ضارية  ال�ضركة  قبل  من  العرو�س  تلك  وتقييم  
للمناق�ضات  العليا  اللجنــــة  اإلـــى  النـــتائج  ورفعـــــت 
واملزايدات لإقرار ال�ضركة الفائزة كما مت النتهاء من 
و�ضع الأدلة وال�ضيا�ضات والهيكل التنظيمي للبنك من 

قبل ال�ضت�ضاريني  وفق اأحدث الأ�ضاليب امل�ضرفية .

البنك  ي�ضع  الإ�ضالمي  امل�ضريف  العمل  جمال  ويف 
الأهلي حاليًا اللم�ضات الأخرية لفتتاح فرع املعامالت 
الإ�ضالمية يف العا�ضمة �ضنعاء ، وقد متت ال�ضتعانة 
حيث   ) )حدة  للــتنميــة   الإ�ضــالمية  بالــموؤ�ض�ضة 
املنتجات  ومراجعة  اإعداد  يف  اأ�ضا�ضيا  دورًا  لها  كان 
 ، املوظفني  وتدريب  الإ�ضالمية  باملعامالت  اخلا�ضة 

الإجراءات  كـــافة  ا�ضتكمـال  تـــم  كمـا 
القادم  ال�ضهر  خالل  الـــفرع  لفتتــــاح 

اإن �ضاء اهلل . 

حممد   / الأ�ستاذ  اأكد  وقد  هذا 
رئي�س  العامري-  مقبل  عبداهلل 
الإجنازات  اأن هذه  الإدارة    جمل�س 
ما كانت لتتحقق لول التفاهم والتعاون 
والإدارة  الإدارة  جمل�س  بني  الكبري 
لهم  نكن  الذين  واملوظفني  التنفيذية 

خال�س التقدير .

قائال:  اأردف  كلمته  ختام  ويف 
ليفوتني ونحن يف اأجواء عيد الوحدة 
اإىل  التهاين  ا�ضدق  نرفع  اأن  املباركة 
 / امل�سري  الرئي�س  الأخ  فخامة 
اإىل  وكذلك  هادي  من�سور  عبدربه 
�ضامل  حممد  الوزراء  رئي�س  الأخ  دولة 
املالية  وزير  الأخ  ومعايل  با�ضندوة 
ومعايل حمافظ البنك املركزي اليمني 

واىل عمالء البنك الأهلي اليمني .

2014م  مايو  من  والع�سرين  اخلام�س  يف  املنعقد  ال�سنوي  اجتماعه  يف  اليمني  الأهلي  البنك  اإدارة  جمل�س  اقر 
بح�سور جميع اأع�ساءه ومب�ساركة الإدارة التنفيذية ومدقق احل�سابات اخلارجي، البيانات املالية لل�سنة املنتهية 
31 دي�سمرب 2013م واملدققة من قبل املراجع اخلارجي حل�سابات البنك ال�سادة KPMG اليمن  جمني و�سركاه، 

وكدا الإطالع على نتيجة ن�ساط البنك خالل العام 2013 م والتي جتلت باملوؤ�سرات التالية:
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يف �سياق خطة املركز التاأهيليه لتدريب كوادر ال�سف الثاين يف 
البنك فقد نفذ املركز خالل �سهر ابريل- مايو 2014م  خططه 

ح�سبما هو وارد اأدناه :-

*)6( دورات يف �ضنعاء اأقامها معهد 
 )10( ح�ضرها  امل�ضرفية  الدرا�ضات 

متدربني .
من  اأقيمت  عدن  يف  دورات   )4(  *
قبل كل من معهد الدرا�ضات امل�ضرفية 
ومركز  الإدارية  للعلوم  الوطني  واملعد 
و�ضارك  امل�ضريف  والتاأهيل  التدريب 
فروع  متدرب من خمتلف  فيها )22( 

البنك .
* دورة واحدة )1( يف �ضيئون اأقيمت 
ب�ضيئون  املركزي  البنك  فرع  قبل  من 
�ضارك فيها )5( متدربني  من خمتلف 

فروع البنك .
* دورة واحدة )ا(  اأقامها فرع البنك 
�ضارك  املركزي يف حمافظة احلديدة 

فيها عدد )1(  من موظفي البنك .
معهد  اأقامها   )1( واحدة  دورة   *
عتق  مديرية  يف  امل�ضرفية  الدرا�ضات 

حمافظة �ضبوة �ضارك فيها عدد )2( 
من موظفي الفرع .

على هام�س الدورات التدريبية 
لتاأهيل ال�سف الثاين

 
لإعداد  التدريبية  الدورة  ختام  يف 
اأقامها  التي  الثاين  ال�ضف  كوارد 
البنك  يف  والتاأهيل  التدريب  مركز 
الأهلي اليمني قامت األخت / مجيلة 
السلفيات  قسم  )رئيس  الدرواني 
واالئتمان( فرع تعز مببادرة تطوعية 
على  خمت�ضرًا  ت�ضورًا  خاللها  قدمت 
اجلماعي  )العمل  بعنوان  دورة  �ضكل 
ثقافة نحتاج اإليها ( تخللها جمله من 
املفاهيم التي ت�ضمنتها مو�ضوع الدورة 

وهي كالأتي :-
اجلماعة  بني  والفرق  العام  املفهوم   -

وفريق العمل
- وجهة نظر الدين يف العمل اجلماعي

-  مفهوم متى حتتاج مل�ضاركة الآخرين 
والعمل �ضمن فريق؟

-  عنا�ضر فريق العمل الناجح
-  اأ�ض�س اإدارة فريق العمل

-  الهدف من اإدارة فريق العمل 
اإىل  للو�ضول  الفريق  اإدارة  اأ�ض�س   -

النجاح
- اأخطاء اإدارة فريق العمل

اأمثلة  عـــر�س  املبــادرة  تخللت  كمــــا 
عـــــرو�س  وا�ضتــــخدام  الـــــــواقع  من 
) وثائقي  و)فيديو   ) �ضو  )الداته 

اإىل  اإ�ضافة  الواحد   الفريق  روح  يبني 
م�ضاركه املوظفني الفعالة بتمثيل اأدوار 
�ضمن  العمل  فوائد  تو�ضح  خمتلفة 

الفريق ال  واحد . 

نشاط مركز التدريب والتأهيل املصريف 
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مع  بالتعاون  العربية  امل�سارف  احتاد  نظم 
البنك املركزي امل�سري واحتاد بنوك م�سر 
والحتاد العربي للمن�ساآت ال�سغرية منتدًى 
امل�سروعات  مو�سوع  حول  عربيًا  م�سرفيا 
م�ستقبلية  روؤية   : واملتو�سطة  ال�سغرية 
العربي  الوطن  يف  امل�ستدامة  للتنمية 
م�سر  بجمهورية  ال�سيخ  �سرم  مدينه  يف 
مار�س   29-27 من  الفرتة  خالل  العربية 
اأكرث من )160( م�ساركًا  ، مب�ساركة   2014
 )12( من  امل�سرفية  ال�سخ�سيات  كبار  من 

دولة .

ح�سورًا  اليمني  الأهلي  للبنك  كان  وقد 
على  مروان  بالأخ/  ممثاًل  املنتدى  ذلك  يف 
التجاري  الئتمان  ق�سم  )رئي�س  الكردمي 
البنك  م�ساركة  وتاأتي   ، الئتمان(  بدائرة 
البنك  توجه  من  انطالقًا  امل�سريف  الأهلي 
الأهلي لإدخال مثل هذا النوع من التمويل 
تعترب  حيث  الئتمانية،  حمفظته  �سمن 
اأدوات  اإحدى  ال�سغر  متناهية  امل�سروعات 
كما   ، والجتماعية  القت�سادية  التنمية 
يف  الراغبني  لإدماج  هامة  اآلية  تعد  اأنها 
ومبا  امل�سروعات  اأ�سحاب  ملجتمع  الن�سمام 
من  ويزيد  الجتماعية  العدالة  يحقق 

الدخل ويتيح مزيد من فر�س العمل ، لذلك 
اأ�سبح �سروريًا عدم اإغفال دور هذا القطاع 

يف حتقيق التنمية .

هذا وقد تناول املنتدى بحث موا�سيع هامه 
وهادفة تتلخ�س يف الأتي :- 

لتنمية  منا�سبة  بيئة  تهيئة  نحو   -
الوطن  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�سروعات 

العربي .
املحلية  املنظمات  ا�سرتاجتيات   -
امل�سروعات  دعم  يف  والدولية  والإقليمية 

ال�سغرية واملتو�سطة .
- دور القطاع امل�سريف وال�سناديق و�سركات 
�سمان املخاطر يف متويل ودعم امل�سروعات 

ال�سغرية واملتو�سطة.
تنمية  يف  التقليدية  غري  الأدوات   -

وتطوير امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة.
يف  ودورها  ال�سغر  املتناهية  امل�سروعات   -

التنمية القت�سادية والجتماعية.
للتنمية  �سامله  عربية  روؤية  نحو   -

امل�ستدامة يف الوطن العربي . 
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منتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة

رؤية مستقبلية للتنمية املستدامة يف الوطن العربي
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ظاهرة الكتابة على الأوراق النقدية

اأوراق  على  َيُخُطوا  اأن  للبع�س  يحلو 
قريحتهم  به  جتود  ما  املتداولة  النقد 
حنايا  بني  يعتمل  وما  خواطر  من 
بقلمه  يفرغ  هذا  اآهات...  من  �سلوعهم 
قلبه  خلجات  ريال   املائة  ورقة  على 
للتخاطب  �سبياًل  يجده  ال�سعر  من  بيتًا 
يكابد  ما  ومعززًا  اأنكرته،  �سبية  مع 
قلب  بر�سم  واجل�سد  النف�س  اآلم  من 
واآخر  ال�سهري!  كيوبيد"  "�سهم  يخرتقه 
ريال  األف  مودعًا  ون�سيبه  حظه  يندب 
بكتابة عبارات تعرب عن حرقته واأ�سفه 
اأمل  على  ولكن  الدافئ،  جيبه  لفراقه 
اأن  "وداع  ولرمبا  ثانية...  يلتقيه  اأن 
من  وثالث،  اآخر!  حينًا  تالقيا..."  ل 
املبلغ  و�سول  تاريخ  يدون  التاأريخ  هواة 
هذا  وبني  مغادرته،  وتاريخ  ملحفظته 
مع  وعر�س  طول  خطوط  ير�سم  وذاك 
ورابع  التف�سري.  على  ع�سيـة  مفردات 
ومن باب امليوعة واخل�سة يجد ارتياحا 
و�ستم  قدح  فيها  بذيئة  كلمات  بكتابة 
وذلك  وملعانهم  بريقهم  ب�سبب  لالآخرين 
ومن  وخام�س،  وغريه.  وح�سدًا  ت�سفيًا 
من  يرى  النفقات،  و�سبط  التوفري  باب 
التي  النقد  ورقة  على  يقيد  اأن  الأي�سر 
الب�سل  من  بيته  متطلبات  يديه  بني 
والبقدون�س والبطاط والدجاج وانتهاء 

بنفقات احلالقة واملوا�سالت ....!

املمار�سات  هذه  كانت  اإن  نعلم  ل�سنا 
دفينة  لرغبات  واإ�سباعًا  تنفي�سًا  جتيء 
اإل  الوعي،  وعدم  الالمبالة  بدافع  اأم 
اأي حال جت�سد حالة مر�سية  اأنها على 
تقت�سي اإجراءات عالجية �سريعة، اإذ ل 
يجوز بحال من الأحوال اأن يقول قائل 
اأ�ساء" متجاهاًل  ما  به  اأفعل  مايل  "هذا 
حتمل  ما  بكل  للتداول  نقد  ورقة  انها 
هذه الكلمة من مدلولت، بالإ�سافة اإىل 
القلة  اأن  نعتقد  تاريخية  وثيقة  كونها 
ما  وت�ستوعب  تفهم  النا�س  من  القليلة 

حتمله من عرب ومعاٍن �سامية.

ما�سيها   تتنا�سى  التي  الأمة  كانت  وملا 
وح�سارتها ول تذكره مثل الرجل الذي 
الإ�سدارات  جاءت  فقد  ذاكرته،  يفقد 
النقدية بفئاتها املختلفة والتي تناولت 
الوطن  وتاريخ  لأثار  �سور  منها  البع�س 
فئة  مثال  امل�ساجد  اهلل  لبيوت  و�سورة 
250 ريال ) جامع ال�سالح(  ما يحز يف 
النف�س ونحن نتعامل مع عملتنا النقدية 
املمار�سات اخلاطئة  الوطنية مبثل تلك 
اإليه  يذهب  ما  اإىل  منيل  ل  اأننا  ذلك   ،
البع�س يف تعليل هذه الظاهرة اخلطرية 
على اأنها �سربًا من الت�سلية والتنكيت.. !

التي  واملظاهر  احلقائق  هذه  واأمام   
القيام  جديٌر  فانه  �سهودًا  عليها  نقف 
وحتذير...  واإر�ساد  توعية  بحملة 
والبنك  املالية  للمعنيني يف وزارة  نرتك 
اآلياتها  حتديد  خا�س  ب�سكل  املركزي 
املرئي  وطرق تنفيذها مبوؤازرة الإعالم 
املواطنني  وتوعية  ن�سر  يف  واملطبوع 
وراق  الأ ومنها  الوطنية  العملة  بان  
املواطنة  مقومات  اإحدى  متثل  النقدية 
اجلميع  من  عليها  املحافظة  يجب 
كون   اإليها    �ساءة  الإ عن  والمتناع 
ي�سكل  الوطنية  العملة  اإىل  �ساءة  الإ
م�سا�سًا ب�سيادة البالد واأن كلفة طباعة 
فئات  كل  تتحملها  النقدية  وراق  الأ
املجتمع باأ�سره ويقع خمال�ستها بالعملة 
جنبية واأن الوظائف امل�سندة للعملة  الأ
وكو�سيلة  ك�سند  وا�ستعمالها  تتما�سى  ل 

للتعبري.
 ولن�ستفيد من جتارب ممن �سبقونا  على 
م�ستوى الوطن العربي اأمثال  دول اخلليج 
املفارقات  تلك  نتاأمل  برهة  ولنقف 
املحزنة كيف نتعامل مع عملتنا الورقية 
وقيمتها  العملة  وبرمزية  الوطنية 
وكيف  ؟  والجتماعية  القت�سادية 
نتعامل مع العمالت الأجنبية الأخرى ؟



املرموقة  ال�سركات  لل�سرافة من  العمقي  واخوانه  تعترب �سركة 
يف جمال ال�سرافة حيث بلغ عدد فروعهم يف عموم اجلمهورية 
الداخل  يف  وكياًل   )300( وحوايل  فرعًا   )93( حوايل  اليمنية 
واخلارج،  اإ�سافة اإىل ماميتلكونه من �سركات جتارية  يف جمالت 
الأ�سماك  وجمال  القوارب  ل�سناعة  الفيربجال�س  �سناعة 

والإحياء البحرية والكرفانات والبيوت اجلاهزة .

وهذا اأن دل على �سي فانه يدل على ح�سافة يف الإدارة 
التي  اجليدة  وال�سمعة  املميزة  التجارية  والعالقات 
يتمتعون بها يف معامالتهم املختلفة . كما اأنهم يعتربون 
ويتمتعون  ال�سحر   فرع  الأهلي  البنك  عمالء  كبار  من 
املذكور  فرعنا  مع  وملتزمة  ممتازة  م�سرفية  بعالقات 
الأهلي  البنك  لدى  املميزون  العمالء  من  ويعتربون  

اليمني .
وقد توجهت الأهلي امل�سريف وعرب مدير فرعنا بال�سحر  
ال�سحفي  اللقاء  باإجراء  قبو�س  بن  فرج  �سعيد  الأخ/ 
املدير  العمقي   الأخ/ حممد �سالح عبداهلل  التايل مع 
مديرية  يف  لل�سرافة   واخوانه  العمقي  ل�سركة   العام 
ال�سحر حمافظة ح�سرموت  والذي اأجاب عليها م�سكورًا 

مبايلي :- .

خمت�سرة  نبذة  اإعطاءنا  �سمحتم  لو  حممد   اأخ  �س1/ 
يف  التجاري  ن�ساطكم  وكذا  الكرمية  �سخ�سيتكم  عن 

املديرية ؟ 
ج1/ اأول بادي ذي بدء ل ي�سعنا اإل اأن نتقدم ب�سكرنا 
هذا  وموظفني  اإدارة  اليمني  الأهلي  للبنك  وتقديرنا 
البنك الذي يعترب الرائد يف اخلدمة امل�سرفية من بني 
النظام  دقة  حيث  من  اليمنية  اجلمهورية  يف  البنوك 
يقدمها  التي  املمتازة  والت�سهيالت  واخلدمات  امل�سريف 

لعمالئه املميزين .
العمقي  �سركة  ن�ساط  عن  �سوؤالكم  بخ�سو�س  اأما 
بداأنا  فنحن   .. ال�سحر  مديرية  يف  التجارية  واخوانه 
لل�سرافة  واخوانه  العمقي  موؤ�س�سة  بتاأ�سي�س  ن�ساطنا 
ال�سحر  يف  وحيد  بفرع  فردية  كموؤ�س�سة  1990م  عام 
واأي�سا بداأنا ن�ساط جتاري يف جمال الأ�سماك وت�سدير 
هو  املعاملة  �سدق  بان  وباإمياننا  القر�س  �سمك  زعانف 
موؤ�س�سة  تو�سيع  ا�ستطعنا  فقد  عمل  كل  جناح  اأ�سا�س 
من  مزيد  بافتتاح  وذلك  لل�سرافة  واخوانه  العمقي 
الفروع داخل حمافظة ح�سرموت ويف عموم حمافظات 
من  اأكرث  اإىل  فروعنا  و�سلت  حتى  تقريبا  اجلمهورية  
من  اأكرث  بلغ  وخارجيني  داخليني  ووكال  فرعا   )93(
العربي  العامل  اأنحاء  ويف  البالد  داخل  وكيل    )300(

وقد اأن�سانا جمموعة مكونه  هي:- 
* �سركة العمقي واخوانه لل�سرافة

للفبريجال�س متخ�س�سة يف قوارب  امل�سقا�س  * م�سنع  

ال�سيد 
* �سركة العمقي للكرفانات والبيوت اجلاهزة

الإدارة  جهود  وبف�سل  اهلل  من  بتوفيق  ذلك  وكل 
الطموحة واحلمد هلل على ذلك .

اليمني  الأهلي  البنك  مع  تعاملكم  فرتة  هي  كم  �س2/ 
فرع ال�سحر ؟

عام  اليمني  الأهلي  البنك  مع  التعامل  بداأنا  ج2/ 
بنك  اأول  وكان  ال�سركة  تاأ�سي�س  بداية  مع  1990م 
متكنا  خالله  من  الوقت  ذلك  يف  والوحيد  معه  نتعامل 
اخلا�سة  املختلفة  التجارية  ن�ساطاتنا  ممار�سة  من 

ب�سركتنا وجمموعتنا ب�سكل عام .

�س3/ ما هي امليزات يا ترى التي جعلتكم تتعاملون مع 
فرع ال�سحر وكيف هي م�ستوى اخلدمات التي يقدمونها 
يف  مقرتحات  لديكم  وهل  ؟  بها  ر�ساكم   ومدى   لكم 

حت�سينها ؟
خدمات  ملجموعتنا  يقدم  اليمني  الأهلي  البنك  ج3/ 
م�سرفية راقية وت�سهيالت ممتازة وتعاون غري حمدود 
وبخ�سو�س  والتقدير  الحرتام  لهم  نكن  جعلنا  والذي 
العمل  الأهلي  البنك  اإدارة  من  نتمنى  القرتاحات 
يف  اللكرتونية  واخلدمة  احلا�سوب  نظام  اإدخال  على 
تعامالت البنك ون�ساطه والذي �سي�سيف دفعة اإ�سافية 

وت�سهياًل يف معامالته مع جميع عمالءه .

�س4/ كيف تقيمون اأداء الفرع وكذا موقع الفرع ؟ وما 
وجدت  اإن  الئتمانية  طلباتكم  لتلبية  تقييميكم  هو 

ومدى ا�ستفادتكم من تلك الت�سهيالت ؟
ج4/ كما ا�سرنا من �سابق فان البنك الأهلي اليمني هو 
اأول بنك تعاملنا معه ومازال الأول بالن�سبة لنا ، يقدم 
اأنواع الت�سهيالت لن�ساط جمموعتنا مما يدل  لنا كافة 
على حر�سه على عمالءه والعمل على تقدمي الأف�سل 
التي متيز  امل�سرفية  والأح�سن يف جمال اخلدمات  لهم 
يف  فهو  البنك  موقع  اأما   . اليمني  الأهلي  البنك  بها 
اعتقادنا منا�سب ولي�س ببعيد عن مركز ن�ساط املدينة .
يف اخلتام تتمنى لكم �سركة العمقي واخوانه لل�سرافة 
امللئيه  عملكم  م�سرية  يف  والنجاح  التقدم  من  مزيدًا 

بالجنازات .
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البنك الأهلي اليمني الرائد يف اخلدمة امل�سرفية من بني البنوك 
امل�سريف واخلدمات  النظام  اليمنية من حيث دقة  يف اجلمهورية 

والت�سهيالت املمتازة

حممد صاحل عبداهلل العمقي
مدير عام شركة العمقي
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 ها نحن نوا�سل كتابه امل�سطلحات البنكية ويف هذا العدد �سنحاول اأن نورد بع�س امل�سطلحات التي قد تفيد املوظف يف عمله 
اليومي ولكل قراء املجلة .

English Vocabulariesامل�سطلحات بالعربيةالرقم

Blocked Accountح�ساب جممد1-
  Capital Accountح�ساب راأ�س املال2-
Commission Accountح�ساب العمولة3-
Contra  Accountsح�سابات نظامية4-
Depreciation Accountح�ساب الإهالك5-
Profit and Loss Accountح�ساب الأرباح واخل�سائر6-
Absolute Valueالقيمة املطلقة7-
Accrued Interestفائدة جممعه8-
Accumulationتراكم9-

                 Accumulation of debtتراكم الدين   )تنطق )دت(10-
 Adjustmentتعديل/ ت�سوية11-
Actual Balanceر�سيد حقيقي12-
Power of Attorneyتفوي�س اأو توكيل13-
Auditorمراجع ح�سابات14-
Auditor’s Reportتقرير املراجع15-
Bad debtsديون ميتة اأو رديئة  تنطق )ديت�س(16-
  Income and Expenditure  Accountح�ساب اليردادت وامل�سروفات17-
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ويف معر�س اأ�ضئلتنا ملدير الفرع الأخ/ ع�ضام حممد �ضالح من خالل ما 
اأو�ضح كثريًا من النقاط  اإجاباته والتي من خاللها  طرحناه عليه وكذا 
عمالء  واإغراء  جذب  على  والعمل  الأداء  لتح�ضني  امل�ضتقبلية  واخلطط 

الفرع لتتو�ضع معامالتهم مع البنك.
اأخ ع�ضام/  يف بدء لقاءنا نتقدم اإليكم بالتهنئة احلارة لتوليكم من�ضب 
من  معنا  تفاعلكم  �ضاكرين  الثانية  للمرة  وذلك  العيدرو�س  فرع  مدير 

خالل الإجابة على اأ�ضئلتنا املطروحه :- 
اأنتم  وها  �سابقة  مرحلة  يف  الفرع  اإدارة  توليتم  لقد  �س1/ 
اإعادة  ظل  ويف  براأيكم   .. الثانية  للمرة   اإدارته  تتقلدون 
والتق�سيمات  اجلمالية  اللم�سات  واإ�سفاء  الفرع  تاأهيل 
فرتتكم  خالل  تغري  اأي  وجدمت  هل  فيه  والوحدات  لالأق�سام 

ال�سابقة واحلالية من حيث :
-  مدى ارتياح الزبائن وقدرتهم على التحرك يف �ضاحة الفرع للح�ضول 

على  اخلدمات التي يطلبونها .
والقيام  العمالء  مع  التعامل  على  املوظفني  قدرة  مدى    -
املطلوبة  وبال�سرعة  املنا�سبة  اخلدمة  تقدمي  يف  بواجباتهم 

لهولء العمالء 
- هل ثمة خدمات جديدة مقدمه ؟

الأهلي  جملة  على  القائمني  اإىل  اجلزيل  بال�ضكر  اأتقدم  اأول  ج/1 
امل�ضريف ، كما اأعرب عن اإعجابي مبا و�ضلت اإليه املجلة �ضواء مبا حتتويه 
من موا�ضيع اأو من حيث اإخراجها الفني . واأحي قيامها بتلم�س اأو�ضاع 
الفروع وزياراتها التي تقوم بها وكذا املقابالت التي جتريها مع مدراء 

الفروع .
وفيما يتعلق بال�ضوؤال الأول : نعم اإنها املرة الثانية التي اأتويل فيها قيادة 
واللم�ضات  التو�ضعة  حيث  من  تاأهيله  اإعادة  ظل  ويف  العيدرو�س  فرع 
اجلمالية التي اأزدان بها الفرع وهذا يح�ضب لالإدارة العليا للبنك حيث 
اأنها يف ذلك تك�ضب ثقة الزبائن باأن البنك حري�س عن ممتلكاته ويعمل 
على تاأهيلها وتطويرها وبالتايل تعطي النطباع عن مقدرة البنك ومتانة 

مركزه املايل وقدرته على التطوير امل�ضتمر .
التحرك  على  القدرة  للزبائن  اأتاح  قد  التاأهيل  هذا  باأن  ذلك  على  زد 
كما  راأ�ضًا  اإليه  ويتجهون  مبا�ضرة  �ضيتعاملون معه  الذي  الق�ضم  ومعرفة 
اأدى اإىل ارتياح املوظفني من خالل قدرتهم على اإدارة اخلدمات مبا�ضرة 

و�ضهولة تامة
�س2/  ما هي خططكم النيه وامل�ستقبلية يف احلفاظ على ما 

لديكم من زبائن ؟ ومدى اإمكانية جذب املزيد منهم ؟
ج/2 فيما يتعلق بخططنا الآنية وامل�ضتقبلية يف احلفاظ على ما لدينا 

من زبائن ومدى اإمكانياتنا جلذب املزيد منهم.
ما  ودائمًا  بهم  يليق  اإ�ضتقباًل  ا�ضتقبالهم  �ضبيل  يف  جهدًا  ناألو  ل  فاإننا 
اإليهم يف حمال اأعمالهم وحماولتنا الوقوف على طلباتهم  يتم النزول 
اأن نقدمها لهم ونتوا�ضل معهم  اأية ت�ضهيالت يرغبون  اأو  من اخلدمات 

با�ضتمرار .

الإدارة  يف  الدوائر  دور  وتفعيل  تعزيز  اإىل  بحاجه  به  نقوم  ما  اأن  اإل 
قبلنا  والتي تزكى من  الزبائن  به من طلبات هولء  نتقدم  فيما  العامة 
واأن  الزبائن  الرد عليها لالإيفاء باخلدمات املطلوبة من هولء  و�ضرعة 
نخفف تلك الدوائر من الإجراءات الروتينية التي تتخلل اأدائها يف بع�س 
الأحيان وان تقوم باإعداد خطوات تنظيمية للعمل بال�ضرتاك مع مدراء 
العمالء  بها  يرغب  التي  اخلدمات  يح�ضن  ومبا  اأرائهم  وتلم�س  الفروع 
مع  للتعامل  الزبائن  اجتذاب  على  تعمل  التي  املالئمة  احللول  وو�ضع 
البنك الأهلي وفروعه ومبا ل يبخ�س البنك حقه يف دقة اإدارة حمفظته 

الئتمانية وفقًا والقوانني والأنظمة املالية العاملية واملحلية .
مع  جتاوبها  وكذا  العليا  بالإدارة  عالقاتكم  مدى  �س3/  
اأو  الأداء  لتح�سني  مقرتحاتكم  مع  وكذا  له  تخططون  ما 

ا�ستنباط خدمات جديدة جلذب العمالء بالتعامل معكم ؟
متت  قد  منه  الأكرب  اجلزء  اأن  اعتقد  ال�ضوؤال  بهذا  تعلق  فيما  ج/3 

الإجابة عليه �ضمنًا يف جوابنا على ال�ضوؤال الثاين .
�س4/ ما راأيكم يف خطط الإدارة العامة لتاأهيل كوادر ال�سف 
الثاين ؟ وهل يف تلك الدورات التاهيلية التي تقيمها الإدارة 
اأتت  قد  للبنك  التابع  امل�سريف  والتاأهيل  التدريب  مركز  عرب 
اإىل  ي�سري  ومبا  املوظفني  م�ستويات  على  اأثرها  وظهر  اأوكلها 
ثقتهم  يعزز  ومبا  لعملهم  تاأديتهم  خالل  من  منها  ا�ستفادتهم 
باأنف�سهم وجت�سيد روح املبادرة والعتماد على النف�س والقدرة 
والقدرة  العمل  يف  الطارئة  املواقف  ومواجهة  الت�سرف  على 

على التخاطب واقناع الزبون كل من موقعه ووظيفتيه ؟
ج/4 اأن ما تقوم به الإدارة من خالل خططها التاأهيلية لإعداد كوادر 
ال�ضف الثاين عماًل ي�ضتحق التقدير اإل انه يفتقر اإىل اخلطط املمنهجة 
والتي يجب اأن حتتوي على منهج درا�ضي متكامل يعني بال�ضاأن امل�ضريف 
ويتم  اإعدادها من قبل جلنة من اخلربات والكوادر املوؤهلة وامل�ضهود لها 

على اأن يت�ضمن هذا املنهج ما يلي :-
اأ - اإكت�ضاب املتدربني مهارات عملية تعزز اإطالعهم ومعرفتهم مباهيه 

العمل امل�ضريف كعلم وفن .
البنك  مرتادي  مع  والتخاطب  التعامل  لكيفية  مهارات  اإك�ضابهم  ب - 

اإ�ضافة اىل تعزيز اإملامهم باللغة الجنليزية .
ج - مقدرتهم على تقدمي الن�ضح والإر�ضادات لزبائن الفرع والتي تتوافق 

مع  ا�ضتف�ضاراتهم املقدمة .
من  كفوه  جلنة  بها  تقوم  امتحانات  اإجراء  بعد  املربزين  مكافاأة  د- 
اأ�ضحاب اخلربة يف البنك �ضواء على �ضكل حافز مادي رمزي اأو ترفيع 
يف امل�ضتوى الوظيفي . على اأن ي�ضري ذلك على التاأهيل اخلارجي فيما 

يتعلق بامللتحقني باملعاهد واجلامعات خارج البنك .
يف الأخري اأمتنى للبنك الأهلي اليمني التقدم والزدهار وان يتعامل مع 
مبا  اإليه  و�ضل  ما  اإىل  البنك  و�ضول  يف  الف�ضل  لها  كان  التي  اخلربات 

ي�ضتحقونه من تقدير .

ا�ستطالع فرع العيدرو�س .. 

�سياق  يف  امل�سريف  الأهلي  جملة  بداأته  ملا  ا�ستمرار 
نزولها ال�ستطالعي اإىل فروع البنك الأهلي اليمني 
العيدرو�س  فرع  هو  العدد  لهذا  ا�ستطالعنا  كان   ،
واإعادة  الإ�سالحات  يد  الأخر  هو  طالته  والذي 
التاأهيل التي تقوم بها الإدارة العامة ملختلف فروع 
اإعادة  عملية  مع  ان�سجامًا  اليمني  الأهلي  البنك 
والتحديث  التطوير  عملية  وا�ستكمال  الهيكلة 

واإدخال النظام البنكي املتكامل .



النسخة الحادية عشرة لبطولة كأس الرئيس الرمضانية
لكرة القدم الخماسية تدشن بإجراء القرعة بين الفرق المتنافسة

 

 /6  /12 املوافق  املا�سي  اخلمي�س  يوم  جرى 
�سحب  اليمني  الأهلي  البنك  مقر  يف  2014م 
لبطولة  ع�سرة  احلادية  الن�سخة  قرعة 
والتي  اخلما�سية  القدم  لكرة  الرئي�س  كاأ�س 
تقام برعاية وتنظيم البنك الأهلي اليمني 
وبالتن�سيق مع فرع احتاد كرة القدم ومكتب 
ي�سارك  والتي  عدن  يف  والريا�سة  ال�سباب 
املوؤ�س�سات  من  عددًا  ميثل  فريقًا   )16( فيها 

وال�سركات يف القطاعني احلكومي واخلا�س.
 وبداأت اإجراءات القرعة بافتتاح د. احمد 
باب  البطولة  م�سرف  �سنكر  بن  عمر  علي 
اإذا  فيما  امل�ساركة  الفرق  ملندوبي  النقا�س 
اأية  اأو  لديهم  مالحظات  ثمة  هناك  كان 
اعرتا�سات حول الالئحة املنظمة للبطولة، 
والتي على اإثرها تقدم مندوب فريقي احتاد 
الغني بطلب  ال�سرطة الأخ/ نور الدين عبد 
تغيري �سن امل�ساركني من )35( عامًا اإىل )40( 
عامًا وقد خ�سع  ذلك املقرتح للت�سويت ومتت 

املوافقة عليه .

احلديد  �سركة  فريق  ا�ستبعاد  مت  وقد 
عن  الفريق  مندوب  لتغّيب  وال�سلب 
امل�ساحة  هيئة  بفريق  وا�ستبداله  اجلل�سة 
املياه  موؤ�س�سة  فريق  وو�سع  اجليولوجية‘ 
الفرق  من  اأي  ان�سحاب  حال  يف  احتياطيًا 

امل�ساركة حاليًا 
من  الهدف  اأن  اإىل  �سنكر  احمد  د.  نوه  وقد 
من  نوعًا  واإمنا  وح�سب  الفوز  لي�س  البطولة 
ارتياد  عن  عزفوا  من  اأمام  الفر�س  اإتاحه 
املخ�سرمة  الكروية  النجوم  من  املالعب 
اأي  تهدف  اأنها  كما  جديد  من  اإليها  للعودة 
املودة واملحبة  اأجواء من  اإىل خلق  البطولة 
بني  والزمالة  ال�سداقة  اأوا�سر  وتعزيز 
اإىل  اإ�سافة  واملخ�سرمة  ال�ساعدة  النجوم 

ال�سعور  من  ت�سمنته  ما 
والنـــفحات  بالأجــــواء 
لل�ســـهـــر  الروحــــانية 

الف�سيل .
قوانيني  اأن  اإىل  نوه  كما 
تغيـــرت  قـــــد  اللعــبة 
عــلى  تـــقتـــ�سر  ولــــم 
املقـــدمة  العتــرا�ســات 
بل  امل�ساركة  الفرق  من 
مدير  تكليف  مت  قد  انه 

البطولة  يف  املحظورات  مبتابعة  البطولة 
وحتديدًا فيما يخ�س الزدواجية .

اخلمي�س  يوم  �سنكر  د.  حدد  وقد 

ت�سليم  الفرق  لكافة  2014/6/19م  
ف�سوف  ذلك  يتم  مل  وما  النهائية  ك�سوفاتهم 
يعترب الفريق املتاأخر فريقًا من�سحبًا و�سيتم 

اإ�ستبداله.
بعد  يلي  كما  القرعة  �سحب  نتائج  وكانت 
اأربعه  اإىل  امل�ساركة  الفرق  تق�سيم  جرى  اأن 

جمموعات كالتايل :-

رم�سان  �سهر  من  الثاين  يوم  حدد  وقد  هذا 
ال�سالة  يف  املباريات  لإجراء  موعدًا  املبارك 

الريا�سية املغلقة يف ال�سيخ عثمان.

الفرق امل�ساركةاملجموعات

م�ضايف عدن، جامعة عدن، مطار عدن ، البنك املجموعة الأوىل
الأهلي اليمني

ال�ضراري، �ضركة مواين عدن، مكتب الأ�ضغال املجموعة الثانية
العامة، بنك اليمن والكويت

جمموعة العي�ضي، الرتبية والتعليم ، مكتب املجموعة الثالثة
ال�ضحة، قوات الأمن اخلا�ضة

احتاد ال�ضرطة ، املوؤ�ض�ضة العامة للكهرباء، هيئة املجموعة الرابعة
امل�ضاحة اجليولوجية، مكتب الأوقاف بعدن
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برعاية البنك الأهلي اليمني

فريق ال�سرطه الفائز بكا�س البطولة العام املا�سي )الن�سخة العا�سرة(
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اأهل  من  الوايل  فطلب  بقرية  جماعة  حدثت  اأنه  يحكى 
القرية طلبًا غريبًا يف حماولة منه ملواجهة خطر القحط 
و�سط  يف  كبريًا  ِقدرًا  �سي�سع  باأنه  واأخربهم  واجلوع، 
القرية واأن على كل رجل وامراأة اأن ي�سكب يف الِقدر كوبًا 
من اللنب، ب�سرط اأن ي�سكب كل منهم الكوب لوحده دون اأن 
ي�ساهده اأحد. هرع النا�س لتلبية طلب الوايل، حيث قام 
كل منهم بالتخفي بالليل و�سكب كوب اللنب. ويف ال�سباح 

فتح الوايل القدر، وماذا �ساهد؟! 

�ساهد القدر وقد امتالأ باملاء !
اأين اللنب؟! 

وملاذا و�سع كل واحد من الرعية املاء بدًل من اللنب؟ 
لقد حّدث كل واحد من الرعية نف�سه قائاًل ":اإذا و�سعت 
اللنب  كمية  على  ذلك  يوؤثر  فلن  املاء  من  واحدًا  كوبًا 
الكبرية التي �سي�سعها اأهل القرية"، وكل منهم اعتمد على 
غريه،  وفكر بالطريقة نف�سها، وظن اأنه هو الوحيد الذي 
اجلوع  اأن  بالطبع  والنتيجة  اللنب.  من  بدًل  ماًء  �سكب 

انت�سر يف تلك القرية ومات كثريون.

هم�سة:
عّرف علماء النف�س والأع�ساب والعلوم الإن�سانية ال�سمري 
تقوم  الإن�سان،  لدى  الدماغ  وظائف  من  وظيفة  اأنه  على 
قبل  من  املوّجه  ال�سلوك  اأنه  اأو  املتبادل،  الإيثار  بت�سهيل 
الفرد مل�ساعدة الآخرين يف اأداء وظائفهم واحتياجاتهم 
يغرق  عندما  يندثر  وال�سمري  مكافاأة.  اأي  توقع  دون 
تعلو  وعندما  والغرور  والتكرب  الظلمات  يف  الإن�سان 
فيختفي  �سئياًل  ال�سمري  �سوت  لي�سبح  عليه،  "الأنا" 
العطف الجتماعي والإح�سا�س بالآخرين. يقول جو�س 
ال�سمري ل يفعل  بيلنغ�س:" املنطق يقودنا لالأخطاء لكن 
ذلك اأبدا". وهناك مثل �سيني طريف يقول:" من ي�سحي 
جميلة  �سورة  يحرق  كمن  اأحالمه  اأجل  من  ب�سمريه 

الفيزياء  )عامل  كالرك  جيم�س  اأما  الرماد.  اأجل  من 
اأن يكون �سجاعًا  الرجل  اأراد  الربيطانى( فقد قال:" لو 
كلمة  �ستاني�سالو�س  واأ�ساف  �سمريه".  مبطاوعة  فليقم 
يحذرنا  الذي  ال�سديق  هو  ال�سمري  رائعة:"  تنويرية 
قبل اأن يحاكمنا القا�سي". و نابليون عاهد نف�سه قائاًل: 
"تنتهي �سيادتي حني يبداأ �سمريي بالعمل". وحتى األربت 
يخالف  ب�سيء  اأبدًا  تقم  ل   " �ساخرًا:  عّلق  اآين�ستاين 
اإحدى  ن�س  من  و  احلكومة!".  منك  طلبته  واإن  �سمريك 

امل�سرحيات:" ال�سمري املذنب يجعل النا�س جبناء".

عزيزي املوظف :
اأن  منك  ظنًا  تعمله  �سيء  يف  نيتك  تخل�س  ل  عندما   -
�سري  على  يوؤثر  لن  ذلك  واأن  نيتهم  اأخل�سوا  قد  الآخرين 

العمل، فاأنت متالأ القدور باملاء.
 - بناء الأوطان م�سوؤولية ت�سامنية، فال تكف نف�سك عن 

الإ�سهام بفاعلية واإتقان واإخال�س و"�سمري".
اأهمية  واملدرك  باهلل  امل�ستاأن�س  ال�سمري  �ساحب    -
"الرقابة الذاتية" هو يف احلقيقة �ساحب ر�سالة وهمة 
عالية، يحيا حياًة �سوية ومتزنة ويخدم نف�سه ومن حوله 

ويخّلد �سرية عظيمة.
دامت �سمائرنا يقظة ونقية كاللنب اخلال�س

ــــــــــــــــــــــــــ
 الديبه وال�ضاعرة/ منى �ضوقي حممد علي لقمان

- حا�ضلة على عدة �ضهادات دولية يف جمال اإدارة عالقة العمالء، 
اخلدمة املتميزة، البحوث الت�ضويقية.

- رئي�س ق�ضم خدمة العمالء و البحوث الت�ضويقية
يف جمموعة هائل �ضعيد اأنعم و �ضركاه.
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اقتل الكالم بالعمل

فال   ، اأنت  وا�سكت  عنك  تتحدث  اأعمالك  اأترك 
وتفوقك  اإجنازك  عن  فيها  تتحدث  خطبًا  تلِقي 
وتكون   ، وحا�سد  مبكذٍب  فتبتلى  �سريتك  وجميل 
عماًل  قدم  ولكن  والزدراء،  لل�سخرية  عر�سة 
مثاًل  واأعِط   ، الناظرين  ي�سر  ح�سنًا جمياًل بديعًا 
وال�سجايا  احل�سنة  وال�سرية  الأخالق  من  حيًا 
عظمتك  على  �سهادة  اأعظم  فهي   ، احلميدة 

و�سموك وعلو منـزلتك .

اأعماًل  واأقلهم  اأقواًل  النا�س  اأكرث  الفا�سلني  اإن 
منجزات  وعن  وهمية  اأعمال  عن  يتحدثون  فهم 
فما  واإعجابهم  النا�س  ر�سا  ليك�سبوا  خيالية 
يزدادون اإل مقتًا ، وليتهم اكتفوا بذلك ، بل زادوا 

الطني بلة ،  

فن�سروا الأراجيف وال�سائعات وا�ستهلكوا اأوقاتهم 
يقدموا  ومل  )العمل(،  وتركوا   ، الكالم  كرثة  يف 
يقدمون  الناجحون  لكن   ، )الكالم(  �سوى  لالأمة 

 ، الأنظار  يلفت  ما  الرائعة  الباهرة  النتائج  من 
اأخطر  اإن   . العقول  ويده�س   ، الأ�سواء  ويخطف 
اأن  العمل  من  �ساحبه  يفرغ  يوم  الذهن  حالت 
؛  �سائق  بال  انحدار  يف  امل�سرعة  كال�سيارة  يكون 
اإىل  تهوي  ثم   ، ال�سمال  وذات  اليمني  ذات  جتنح 
الأ�سفل ! ، فانتبه – اأخي القارئ- ودعك من كرثة 
الكالم بال طائل ، واق�س على اأوقات الفراغ التي 
يحلو فيها القيل والقال ، ويعذب فيها ال�سرتخاء ، 
وهيئ نف�سك للقيام باأعمال مثمرة ، بدًل من اإرهاق 
حبالك ال�سوتية بالكالم ، وتعذيب نف�سك بتتبع 
ح ،  عورات النا�س .. قم الآن �سلِّ ، اأو اقراأ، اأو �سبِّ
اأو طالع ، اأو اكتب ، اأو رتب مكتبتك ، اأو اأ�سلح بيتك 
، واقتل  اأو انفع غريك حتى تق�سي على الفراغ   ،
بالالبثني  تعرتف  ل  احلياة  اإن   . بالعمل  الكالم 
لكنها ترحب   ، القابعني يف ثكناتهم   ، اأماكنهم  يف 
درجة  املجد  �سلم  ال�ساعدين   ، العاملني  بالعاملني 
، ويلبون مراد  ر�سالتهم يف احلياة  يوؤدون  الذين   ،
على  ويجيبون   ، احلق  واملطلب   ، الأوىل  الن�ساأة 

َك �ُسًدى( َ �َسُب النرْ�َساُن اأَنرْ ُيرترْ �سوؤال فاطرهم )اأََيحرْ

اإذًا فا�سمت واأعمل واأ�سكت واأبذل ف�سوف جتد من 
اأ�سحاب ال�سمائر احلية من يدعو لك ، 

ويثني عليك ، وي�سيد باأعمالك اجلليلة وخ�سالك 
النبيلة ، والنا�س �سهداء اهلل يف اأر�سه .

د . عــائــ�س الــقــرنــي 



تبدأ اإلنتشار عربيًا.. 
وسوقها 8.5 مليار دوالر

“العربية.نت”،  Bitcoin Mena طارق قدومي في حوار مع  قال مؤسس 
إن حجم السوق العالمية للعملة الرقمية “بيتكوين” وصل إلى 8.5 مليار 

دوالر.
وعلى الرغم من المخاطر التي ينطوي عليها استخدام بيتكوين، فإنه ال 
يمكن تجاهل ما توفره من مزايا، أو توقع تحقيقها نجاحًا كبيرًا قد يغير 

تركيبة االقتصاد العالمي، كما غير الويب طريقة النشر اآلن.
وتعتبر ألمانيا “بيتكوين” عملة شخصية، وتفرض ضرائب على الدخل أو 

األرباح المحققة من تداول هذه العملة.
عملة  هي   ،2009 في  األولى  للمرة  للتداول  طرحت  التي  وبيتكوين 
هذه  عن  تختلف  أنها  إال  اليورو،  أو  بالدوالر  مقارنتها  يمكن  إلكترونية 
العمالت في أنها تتداول عبر اإلنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها، 
أو هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، إال أنها تستخدم كأي عملة أخرى 

للشراء عبر اإلنترنت، أو حتى تحويلها إلى العمالت التقليدية.
فإنها  ببطء،  عربيًا  تنتشر  كانت  وإن  “بيتكوين”،  أن  إلى  قدومي  وأشار 
موجودة، حيث أعلن “Turtle Green Tea”، في عمان أنه يقبل التعامل 
بعملة بيتكوين، بعد أن أعلن مطعم بيتزا “The Pizza Guys” في دبي 

أنه يقبل نفس العملة.
وفي أول خطوة على بدء تشريع العملة الرقمية، أعلنت أمس الحكومة 
لتداول  قوانين  وضع  بهدف  األسبوع  نهاية  االجتماع  نيتها  اليابانية 
البتكوين  معاملة  وستتم  للقوانين،  وإخضاعها  البالد،  في  “بيتكوين” 
عليها  التداوالت  إخضاع  يتم  وقد  كالذهب،  األخرى  السلع  كمعاملة 

للضرائب.
من  الكثير  يتلقى  أنه  إلى  “العربية.نت”،  مع  حواره  في  قدومي  وأشار 
وكيفية  ومخاطرها  بيتكوين،  عملة  حول  العربية  المنطقة  في  األسئلة 

التعامل بها.
تخضع  ال  شعبوية  رقمية  عملة  تعتبر  بيتكوين  أن  إلى  قدومي  ولفت 

للقيود التي تفرضها السلطات على تحويل األموال.

وحول ما يقال عن استخدام العملة في عمليات غير مشروعة، قال قدومي 
والسلطات  للحكومة  المطلوبة  الشفافية  يوفر  بيتكوين  تداول عملة  أن 
الرقابية، حيث تعطي للمتتبع طريقة حصول المستخدم على بيتكوين، 
وطريقة إنفاقها هذه العمالت إلى حد معين، وهذا ال يروق لمن يقومون 

بعمليات غير مشروعة.
ولفت قدومي لـ”العربية.نت” إلى أن استخدام الدوالر األميركي في عمليات 
غير مشروعة من قبل البعض ليس معناه أن العيب في الدوالر، وإنما في 
من يقومون بهذه األفعال، وعدم القدرة على ضبط من يقومون بهذه 

األفعال ال يمكن إرجاعه إلى العملة التي يتم تنفيذ هذه العمليات بها.
وقال إن طريقة تنفيذ عمليات تداول بيتكوين تتم عبر برنامج معين يتم 
تحميله على أجهزة كمبيوتر يقدر عددها بمئات اآلالف حاليًا، فيما تعتبر 
أشهر  إي”  سي  تي  و”بي  الصين”،  سي  تي  “بي  السلوفينية  بيتستامب 

البورصات التي تتداول عملة بيتكوين.
ليست  اليابانية، وهي  تي جوكس”  “إم  بورصة  موقع  أيام  قبل  وتوقف 
تابعة لمؤسسة بيتكوين، المنظمة لتداوالت عملة بيتكوين الرقمية بعد 
البورصات  من   6 ونفت  دوالر،  مليون   460 يعادل  ما  بخسارة  مني  أن 
اليابانية  بالبورصة  لها  عالقة  أي  مشترك  بيان  في  للمؤسسة  التابعة 

المتعثرة.
وقفزت قيمة عملة بيتكوين بشكل كبير مؤخرًا، حيث بدأت من الصفر إلى 

أقل من 5 دوالرات، ووصلت إلى 1300 دوالر في شهر نوفمبر الماضي.
بحظر  وروسيا  الصين  وقيام  العملة  تواجهها  التي  المشكالت  وبسبب 

التعامل بعملة بيتكوين تراجعت إلى 667 دوالرًا في األونه األخيرة.
وأعلن بنك Flexcoin الكندي المختص بتداول العملة عن إغالق أبوابه 
بعد خسارته كامل محفظته من بيتكوين والبالغة قيمتها نحو 600 ألف 

دوالر، نتيجة اختراق قراصنة لموقع البنك وتحويل العملة لحسابهم.
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 بيتكوين 



جميل سند جميل 
املهنئون /

جميع موظفي وموظفات البنك الأهلي اليمني

واأ�سرة حترير الأهلي امل�سريف 

نتقدم باأجمل التهاين والتربيكات اإىل زميلنا العزيز

 الأخ/ عمر عبدالرحمن عبد الجبار )مدير دائرة ال�سوؤون املالية والإدارية(

و
مدير حترير جملة الأهلي امل�سريف

 مبنا�سبة عقد قران اأبنته امل�سون

اإىل ال�ساب اخللوق 
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     نتقدم بخال�س التعازي واملوا�ساة 
لالأخ/ عادل احمد عبداهلل نا�سر – ال�سوؤون الداريه

بوفاة املغفورة لها والدته
و

لالأخت / فتحية عبدالقادر عثمان عزعزي
بوفاة املغفورة لها والدتها
كما نعزي اأ�سرة الفقيدين

عبد املجيد منان 
بوفاة ولدهم )عبداملجيد منان ( – الإدارة العامة

واأ�سرة الفقيد علي عبداهلل عبيد
بوفاة ولدهم )علي عبداهلل عبيد(  – فرع احلديدة

وبهذا امل�ساب الأليم نتقدم اإليهم جميعًا
بخال�س العزاء واملوا�ساة

راجني املوىل عز وجل اأن يتغمد موتاهم بوا�سع رحمته
واأن يلهمهم وذويهم ال�سرب وال�سلوان

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون
جميع موظفي وموظفات البنك الأهلي اليمني

عنهم
الأ�ستاذ/ حممد عبداهلل مقبل العامري

رئي�س جمل�س الإدارة
و

الأ�ستاذ/ ع�سام احمد علوي ال�سقاف
املدير العام
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يتقدم موظفي وموظفات البنك األهلي اليمني وهيئة تحرير مجلة األهلي المصرفي بأجمل 
التهاني والتبريكات للزمالء والزميالت األعزاء

جميلة الذرواني  ))رئيس قسم السلفيات واالئتمان( 
فرعنا بتعز هي إحدى الناشطات المثابرات في إحراز كل 
ما يروق لها إحرازه..  ففي المجال العملي تراها مثابرة 

ويشغلها كل جديد فيما يتعلق بأسلوب العمل المصرفي 
وأداء الخدمة المصرفية . كما  تراها في الشأن االجتماعي 
والثقافي شغوفة باالطالع والمتابعة والمشاركة  .. فتراها 

تشارك في المسابقات المعلن عنها من قبل بعض 
الشركات  فهاهي تحرز وتحصد جائزة الكوكاكوال في  
حضور مونديال كأس العام 2014م في البرازيل على 

نفقه الشركة  المذكورة 

هنيئًا لك هذا الفوز  يا أم أنيس

الأخ / فهد يحي بن �سعيب 
الدارة العامه

مبنا�سبة عقد قرانه امليمون
  تهانينا واألف مربوك

الأخت/ هويدا حممد عبده قائد
فرع عبد العزيز
مبنا�سبة زفاف 

ابنها / حممد قي�س احمد �سيعد
تهانينا واألف مربوك

الأخ/ �سامح عدنان �سبوع  – مركز التدريب والتاأهيل امل�سريف
مبنا�سبة ارتزاقه مبولودة ا�سماها )  ملار   ( 

والتهنئة مو�سولة لوالدته العزيزة مرمي عثمان عبد القادر 
رئي�سة ق�سم امليزانية – بدائرة الإح�ساء

تهانينا واألف مربوك

الأخ/ حممد �سالح علي نا�سر – فرع لبعو�س

مبنا�سبة ارتزاقه مبولودة ا�سماها )مرام(

تهانينا واألف مربوك

الأخ/ حممد ندمي عبده  حزام 
 دائرة الئتمان امل�سريف

مبنا�سبة ارتزاقه مبولودة اأ�سماها )دنيا( 
والتهنئة مو�سولة 

لالأخت/ دنيا حممد نا�سر 
رئي�س ق�سم املخاطر
تهانينا واألف مربوك

الأخت/ اأرزاق عمر ي�سلم عمر ال�سليماين 
 فرع خورمك�سر

مبنا�سبة زفافها امليمون 
على 

ال�ساب/ عبداهلل عو�س �سامل الأحمدي
تهانينا واألف مربوك
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1- من اأول من بنى ال�سجون يف الإ�سالم؟
 هو )علي بن اأبي طالب(.

 
2- مااأ�سم اأول جبل خلق يف الأر�س؟

هو) جبل اأبي قي�س يف مكة ( .
 

3- من اأول من ركب اخليل؟
هو ) اإ�سماعيل عليه ال�سالم ( .

 
الدول  كل  جلعلت  اأتاين  املوت  اأن  )لول  القائل  من   -4

الأوروبية اإ�سالمية(؟
 هو ) �سالح الدين الأيوبي ( .

 
5- من اأول من عدى )جرى(  بفر�سه يف �سبيل اهلل؟

هو ) املقداد بن الأ�سود ( .

 6- من اأول حي من العرب اأدوا ال�سدقة طائعني؟
هم ) بنو عذرة ابن �سعد ( .

 
7- من اأول اأولد اآدم عليه ال�سالم؟

هو) قابيل ( .
 

8- من اأول من �سمى القراآن بامل�سحف؟
هو) اأبو بكر ال�سديق ( .

 
9- من اأول فدائية يف الإ�سالم؟
هي �س) اأ�سماء بنت اأبي بكر (.

 
10- من اأول من رمى ب�سهم يف �سبيل اهلل؟

هو) �سعد بن اأبي وقا�س ( .

اأهــم الأ�سئلة الثقافية باأجوبتها!!
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1- احد اخللفاء الرا�سدين
2- حمظور - فر�سان

3- �سوت اجلر�س – للتف�سري)م( - يخ�سى )م(
4- تقليد- ال�سجر )م(

5- اأحد الوالدين )م( – حرف هجاء – تراب ال�سحراء )م(
6- نراقب – اأحرف مت�سابهه

7- للتربم – م�ستمر يف عمله – عاتبا ) للمثنى (
8- للنهي – من ال�سهور الهجرية – اأدات ن�سب )م( 

9- عك�س اأخفى - كدمات ج�سديه – اأحرف مت�سابهه 
10- توجيهات فوقيه – قنوطي 

11- من الطيور اجلارحة - حرف هجاء – منازل )مبعرثة (

1- عرف يف زمانه بداهية العرب 
2- �سعر – لقب احد اخللفاء الرا�سدين

3- ح�سني – ذبل 
يف  ووردت  )حمري(  ولي�ست  حمار  – جمع   ) )مبعرثة  مذكر  علم  اأ�سم   -4

القراآن الكرمي 
5- حرف جر )م( – منكم�س - حرف هجاء

6- حرف هجاء – اأحرف مكرره
7- اأ�سجار  با�سقات  مثمرة - للندبة )م(   
8- فتيان )بالعامية( – احلبيب )مبعرثة(

9- )حرف مو�سيقي( – حرفان مت�سابهان – حرفان مكرران
10- عك�س النهار )مبعرثة ( – �سعائر دينية 

11- عك�س الليل )مبعرثة( – القانط 

رّوح فوؤادك قد اأتى رم�سان

اإعــــداد / اأبـــو �سامـــر

الكلمات المتقاطعة 

افـــــقــــيـــًا: 
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رّوح فوؤادك قد اأتى رم�سان........ فيه الهدى و الرب و الح�سان
�سهر يزيد على ال�سهور جاللة........ و هدى و فيه انزل القراآن

فيه الر�سا لل�سائمني و فيه ما........ يرجونه و العفو و الغفران
قال النبي كما روى عن ربه........ فيما رواه ال�سادة الأعيان

ال�سوم يل، و اأنا الذي اأجزي به........ فاأف�س علينا اجلود يا حنان
�سبحانك اللهم يف الآ�سال و ال........ اأبكار حتى ميالأ امليزان

يا رب جئنا تائبني فهب لنا........�سرتا" جميال" منك يا �سلطان
ي�ّسر لنا ب�سيامه و قيامه.............روح الفتوح ليكمل الميان

و ا�سرح قلوب امل�سلمني به........ كما عودتنا يا رب يا منان
ثم ال�سالة على النبي و اآله........ و �سحابه ما دارت الأزمان
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