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(10)الغيرة السلبية في العمل

(3)

يلتزم البنك الأهلي اليمني بتحقيق 
اجلودة يف خدماته ومنتجاته بح�سب 
مقايي�س اجلودة العاملية ومبا يخدم 
اإحتياجات العمالء ويحقق اأهداف 

وتوقعات كافة املعنيني مب�سالح البنك 
يف اإطار املنفعة ال�ساملة للمجتمع 

والإقت�ساد اليمني

نحن فـي البنك الأهلي اليمني عزمنا 
على اأن نلبي جميع اإحتياجات عمالءنا 

واأن نكون روادًا يف توفري خدمات 
م�سرفية مبتكرة اإعتمادًا على اأف�سل 
واأحدث تقنيات اخلدمات امل�سرفية 
لنكون اخليار الأول للعمالء ولن�سبح 

البنك املميز يف اليمن.

رئيس الوزراء يطلع على خدمات ونشاط 
البنك األهلي اليمني بمحافظة عدن

مديرة الفرع : قرو�س باآلية عمل جديدة من نتائج
(4-5)تطوير وحتديث العمل امل�سريف  يف البنك الأهلي .



 أردت من خالل هذه االفتتاحية ، أن استعرض 
العليا  اإلدارة  تبذلها  والتي  المتسارعه  الجهود 
المتكامل هدفًا  البنكي  النظام  البنك إلدخال  في 
لما تتطلبه عملية التطوير والتحديث والذي من 
معامالتنا  كبير  حد  إلى  ويطور  يسهل  أن  شأنه 
وخدماتنا المصرفية وبما يلبي احتياجات عمالءنا 
الكرام وتقديم خدمات مصرفية مبتكرة تجسيدًا 

لما نصت عليه رؤيتنا في البنك األهلي اليمني .
التي  الهيكلة  وإعادة  التوطين  عملية  أن  حيث 
قامت وتقوم بها اإلدارة قد جاءت لتتوافق مع ما 
تتطلبه عملية  تحسين خدمات البنك من األفضل 
والتحديث  التطوير  وعملية  وفقًا  األجود  إلى 

المنتظرة .

الذين  هوالء  من  والمرجو  المنتظر  هو  ما  إذًا   
مسهم التوطين وإعادة الهيكلة والتي بموجبها 
قامت اإلدارة بترفيعهم وترقيتهم ليشغرون تلك 

المواقع ويقودون عملية التغيير والتطوير؟ 
كثير  منهم  والمرجو  المنتظر  أن  اعتقادي  في 
فانه  الحصر  ال  المثال  سبيل  فعلى  جدًا  وكثيرًا 
يقع على عاتقهم رفع مستوى ادراك مرؤوسيهم 
الجديد  تقبل  إلى  والسعي  التغيير  ثقافة  وغرس 
قدراتهم  ورفع  معارفهم  تنمية  إلى  ودفعهم 
من  ليتمكنوا  المعطيات  تلك  كل  استيعاب  على 
البنك  لعمالء  الخدمات  أفضل  وابتكار  تقديم 
وتطوير أسلوب التعاطي مع العمالء واحتياجاتهم 
التقنية  مستوى  إلى  يرقى  وبما  الخدمات  من 
يعمل  وان  وتطبيقها  استخدامها  سيتم  التي 
كخير  موقعه  عن  النظر  بصرف  منا  فرد  كل 
لخدمات  والترويج  التسويق  في  وواسطة  سفير 
والتواكل  االعتماد  وعادات  أساليب  ونبذ  البنك 
على  موقعه  من  كل  والعمل  البين  بيننا   فيما 
خيارهم  نكون  وان  العمالء  من  مزيدًا  إستقطاب 
األول وان نحقق أهداف وتوقعات كافة المعنيين 
بمصالح البنك في إطار المنفعة الشاملة للمجتمع 
واالقتصاد اليمني تجسيدًا لما نصت عليه رسالتنا 

في البنك األهلي اليمني.
إنني على يقين بأن شبابنا لقادرون

بمناسبة قدوم العام الميالدي الجديد 2015م
 يتـــــقدم

 البنك األهلي اليمني
قيادة وموظفين بأسمى آيات التهاني والتبريكات

إلى فخامة الرئيس

وإلى جميع عمالء البنك الكرام وجماهير شعبنا اليمني
سائلين المولى عزوجل أن يكون عام سالم ورخاء واستقرار

عنهم
األستاذ/ محمد عبداهلل مقبل العامري

رئيس مجلس اإلدارة 
و

األستاذ/ عصام احمد علوي السقاف
المدير العام

7

2

 املشري / عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية 



من �سمن ن�شاطات مركز التدريب 
خالل  البنك  يف  امل�شريف  والتاأهيل 
بتنظيم  ،قيامه  2014م  نوفمرب  �شهر 
عدد من الـــدورات التاأهيليه لعدٍد من 

موظفي وكــوادر البنك .
وقــد اأكت�شب هــــذا النــــ�شاط التدريبي 
اأهمية خـــــا�شة ملا ت�شـــمنه مـــن دوره 
ذات خــــــ�شو�شـــيــــــة هــــــامـــه مـــــــن 
خــــــــالل مـــــو�شوعـــها فـــي مــــــجـــــال
املخــــاطر" والتي حـــا�شر  " اإدارة 
 – منيعم  جعفر   / الدكتور  فيها 
اأ�ستاذ م�سارك يف كلية القت�ساد 
وقعًا  لها  كان  والتي   ، عدن  جامعه 
خا�شًا يف نفو�س امل�شاركني ملا احتوته 
من معلومات وطرق حول كيفية اإدارة 
مــخـــتلف املخـــاطر �شـــواء االئتــمانية 
، الت�شغيـــله وكـــذا مــخاطــــر ال�شـــوق 

م�شتوى  على  اأو  منها  امل�شرفية  �شواء 
القطاعات االقت�شادية ب�شكل عام.

انخرط  التي  الــدورات   وكانت   
الأهلي  البنـــك  موظفـــي  فيـــها 
خالل  عددهم  البالغ  اليمني 
�سهر نوفمرب2014 )16( موظفًا 
املوا�سيع  حــول  تــمحورت  قــد 

التالية :
نظمها   املخاطر  اإدارة  يف  دورة   -
البنك االأهلي اليمني ) اأقيمت  بقاعة 
امل�شريف   والتاأهيل  التدريب  مركز 

بالبنك االأهلي اليمني (
للبنوك  االأ�شغر  التمويل  دورة   -
التجارية نظمتها �شبكة اليمن للتمويل 

االأ�شغر  )  اأقيمت يف �شنعاء (
واإدارة  التنفيذية  ال�شكرتارية  دورة   -
للتطوير  القادة  مركز  نظمها  املكاتب 

واال�شت�شارات ) اأقيمت يف �شنعاء(
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قــام رئـــيــ�س جمــل�س الوزراء الدكــــتور/ خـــالد 
حمفـــوظ بـــحاح بزيـــارة للبــنك الأهـلي اليمني 
 التــــقى خاللها بكل من رئيـــــ�س جمـــــل�س الإدارة 
الأ�سـتاذ/ حمـــمد عبداهلل مقبــــــل العــامـــــــــري 
والأ�ستــاذ/ عـــ�سام احـمد علوي ال�سقـــاف املدير 
العـــام للبـــنك ود. احمد عمــــر علي بن �سنــــــكر 

نائب املـــدير العــــام وعـــدد من م�ســـوؤيل البـنك 
الأهلي اليمني.

�سرح  اإىل  الوزراء  رئي�س  الأخ/  ا�ستمع  حيث 
مف�سل من الأخوة/رئي�س جمل�س الإدارة ومدير 
عام البنك  حول دور البنك وا�سهامه يف الن�ساط 
حمافظات  عموم  يف  وال�ستثماري  التجاري 
يف  مل�ساريع  متويله  اإمكانية  وكذا   ، اجلمهورية 
القطاعات احلكومية واخلا�سة وفتح اآفاق جديدة 

،لفتا  طموحه  م�ساريع  على  والنفتاح  للخدمات لال�ستثمار  فرعني  اإفتتاح  ب�سدد  الإدارة  اأن  اإىل 
الإ�سالمية يف كل من �سنعاء وعدن 
واأن الرتتيبات قائمة لفتح الفرع 
الإ�سالمي يف �سنعاء قريبا وذلك 
البنك  ن�ساط  تنامي  ملواكبة 
يف  امل�سرفية  خدماته  وتعزيز 
 ، والإ�سالمي  التقليدي  املجالني 
مو�سحا يف الوقت نف�سه اأن هناك 
م�ساريع جديدة يف هذا الإطار من 
�سانها الإ�سهام يف عملية النهو�س 
اأن  موؤكدا   ، باملحافظة  التنموي 

التوقعات واملوؤ�سرات القت�سادية للبنك جيدة .

وا�ستعر�س العامري م�سرية البنك منذ تاأ�سي�سه يف 
وحتى  1969م  عام  نوفمرب  من  والع�سرين  ال�سابع 
 ، م�سهود  منو  من  املايل  مركزه  حققه  وما  الآن، 
اإدارة البنك  مبينًا كافة اجلهود املبذولة من قبل 
والعاملني فيه يف �سبيل التقدم احلثيث ل�ستكمال 
وتفعيل  املتكامل  البنكي  النظام  واإدخال  الهيكلة 
م�ستوى  اإىل  البنك  بعمل  والرتقاء  امليكنة  دور 

عال من التقنية يف خدماته امل�سرفية .

رئي�س الوزراء يطلع على خدمات ون�شاط البنك الأهلي اليمني مبحافظة عدن



استطالع لفرع اإلقراض الشعبي

4

ميثاق : املوظفات يف البنك ككل قد اثبتوا قدرتهن يف تاأدية مهامهم الوظيفية املناطه بهم وهو لي�س بالأمر اجلديد ...

اأخت ميثاق نرحب بك على �شفحات جملة االأهلي امل�شريف ونود 
اإجاباتك على اأ�شئلتنا التالية :

من  البنك  بكوادر  تدفع  اأن  االأهلي  البنك  اإدارة  داأبت  طبعا    
االأهلي  البنك  يف  القيادية  املنا�شب  لتبوؤ  الن�شائي(  )العن�شر 
اليمني .. اأكان ذلك على م�شتوى دوائر االإدارة العامة اأو الفروع 
فرناهن تارة م�شرفات اأو رئي�شات اأق�شام وتارة اأخرى حما�شبات 

اأو مديرات يف دوائر االإدارة العامة اأو يف فروع البنك ...

واأننت  الزميالت  من  وغريك  ت�سعرين  فكيف  �س1/ 
لإثبات  اجلهود  بذلكن  ومدى  املنا�سب  هذه  ت�سغرن 

مقدرتكن على قيادة تلك الدوائر والفروع ؟
العليا  البنك  لقيادة  والتقدير  ال�شكر  كل  اأوجهه  بداية  ج1/ 
وذلك ملنحهم اأيانا الثقة لتويل الوظائف التنفيذية )القيادية( 
مل�شاعدة االداءة العليا مما يدفع بنا اإىل بذل كل اجلهود لنكون 
اأهاًل لك�شب تلك الثقة ، واأن املوظفات يف البنك ككل قد اثبتوا 
لي�س  وهو  بهم  املناطه  الوظيفية  مهامهم  تاأدية  يف  قدرتهن 
جدراتها  اأثبتت  قد  اليمن  يف  العاملة  فاملراأة  اجلديد  باالأمر 
وال�شحية  الرتبوية  املجاالت  جميع  يف  العالية  ومقدرتها 
دفع  مما  الزمن  مر  وعلى  وغريها  وال�شيا�شية  والثقافية 

القيادات يف الدولة اإىل منحهن الثقة من خالل تويل املنا�شب 
القيادية وامل�شاهمة  يف االجنازات اإىل جانب زميلهم الرجل ، 
هو  البنك  يف  القيادية  املنا�شب  تويل  يف  �شعورنا  فان  وبالتايل 
نابع من املكانة التي اأ�شبحت تتمتع بها املراأة يف املجتمع وكذا 
 – عام  بوجه  الدولة  يف  القيادة  توليها  التي  االهتمامات  من 

والقيادة العليا يف البنك بوجه خا�س .

�سواء كمحا�سبه   �س2/ عندما تنتقلني من فرع لأخر 
اأو مديرة هل جتدين اأن هناك ثمة اختالف يف اأ�سلوب 
خالل  من  ب�سمته  ي�سع  مدير  كل  اأن  مبعنى  العمل 
تطوير الأداء اأو اأن كل مدير ي�سري عن نهج من �سبقه ؟

اأ�شري  اأن  اأواًل  اأحب  ال�شوؤال  باالإجابة عن هذا  يتعلق  فيما  ج2/ 
اإىل اأن وثرية العمل يف البنك ت�شري بطريقة ممنهجة وحتكمها 
اأدلة ولوائح م�شرفية منظمه الأ�شلوب وطريقة و�شوابط العمل 
والتي يخ�شع لها املدراء والقياديون يف البنك ، ويف ذات الوقت 
فهي لي�شت قوالب جامدة غري قابلة للتغري يف حالة من يجد يف 
نف�شه املقدرة على تطويرها وحت�شينها كلما اأ�شتجد ما يوؤدي اإىل 

ذلك اأثناء ممار�شة العمل .
بح�شب  االإدارة  اأو  القيادة  اأ�شلوب  اختالف  هنا  يكون  قد  ولكن 
املن�شب  املت�شلم  اأو  املنتقل  املدير  على  العمل  ظروف  متليه  ما 
من  االأداء  واأ�شلوب  لطريقة  ت�شوره  ح�شب  وذلك  �شبقه  ممن 
املروؤو�شني وكذا يف التعامل مع العمالء ومن هنا تــــرت�شخ مــقولة
بنا�شيته  فانه مي�شك  الفن  يجيد هذا   ومن    ) فن  االإدارة   (  

التاألق يف القيادة واالأداء .

الفرع  اأذاءك وتعاملك مع عمالء  �س3/ كيف تقيمني 
�سخ�سية  بطريقة  امل�ساكل  حل  على  مقدرتك  ومدى 
حدود  يف  وذلك  العامة  الإدارة  اإىل  الرجوع  دومنا 
اإن  اإعطاءنا مناذج عن ذلك  �سالحياتك ولو ت�سمحني 

وجدت ؟ 
لوائح  حتكمه  الفرع  يف  عملنا  طبعا  اجلانب  هذا  يف  ج3/ 
التي  وال�شروط  الكيفية  وتو�شح  تر�شم  معينه  واإجراءات 
بني  املربمة  لالتفاقيات  ووفقا  القرو�س  منح  يتم  مبوجبها 
واأود  القرو�س  طالبي  املوظفني  يتبعها  التي  واملوؤ�ش�شات  البنك 
موظفي  على  يقت�شر  ال  القرو�س  منح  اأن  اإىل  التو�شيح  هنا 
يريدون  الذين  املجتمع  من  كثرية  لفئات  ولكن  املوؤ�ش�شات  تلك 
ملقايي�س  وفقًا  الذهب  �شمان  مقابل  االإقرا�س  مثاًل  االقرتا�س 
تقبل  عدم  يف  فقط  تنح�شر  امل�شاكل  فاإن  لذا  معينه  وترتيبات 
القرو�س  تلك  على  حل�شولهم  التوجيهات  لبع�س  املقرت�شني 

فعلى �شبيل املثال :-
من  اإليهم  �شرحه  يتم  ما  قبول  اليوددن  مقرت�شون  هناك 

ذلك  ويعتربون  لهم  االأمور  لتدليل  حماوالتنا  برغم  اإجراءات 
نوعًا من الت�شعيب ويتوجهون  اإىل امل�شتويات العليا يف االإدارة 
اأن  االأمور  تلبث  وما  الفرع  معاملة  من  ويت�شجرون  وي�شتكون 

تو�شح لتلك امل�شتويات .
وهذا االأ�شكال يعود اإىل عدم تعاون جهات االخت�شا�س يف تلك 
الطلبات  اإ�شدار  خالل  من  املقرت�شون  يتبعها  التي  املوؤ�ش�شات 

دون الرجوع اإىل معرفة ال�شقوف االئتمانية املتاحة لها . 

�س4/ هل يحدث اأن مينح الفرع قرو�سًا ملوظف موؤ�س�سة 
ما ويكون لديه قر�س اأو التزامات لبنك اآخر ؟ وكيف 
يتم التاأكد من ذلك وهل لديكم اآلية ل�سبط اأو للتاأكـد 
واأن  املقرت�سني  ا�ستمارات  على  املدونة  املعلومات  من 

لي�س هناك تالعب من قبل دوائرهم اأو موؤ�س�ساتهم ؟
م�شتوى  على  اأكان  واحدة  منظمومه  اإطار  يف  نعمل  اأننا  ج4/ 
الفروع اأو دوائر االإدارة العامة ووفقًا ل�شيا�شة وخطط مدرو�شة 
من قبل االإدارة العليا للبنك ملواكبة التطور يف العمل امل�شريف 
وهو االأمر الذي ي�شهل علينا تنفيذ املهام املناطه بنا ومبوظفينا .
لذا فاإن ال�شيا�شة االئتمانية املعمول بها يف البنك ال ت�شمح مبنح 
اأي قر�س الأي مقرت�س اإال بعد ت�شفية التزاماته القائمة للبنك 

اأكانت تلك االلتزامات قائمه على البنك اأو بنوك اأخرى .
اال�شتعالم  طلب  خدمة  خالل  من  ذلك  عن  الك�شف  ويتم 
املركزي  البنك  مع  ال�شبكي  الربط  عرب  العميل  عن  املبا�شرة 
وبعد  اال�شتعالم  بعد  اال  قر�س  اأي  العميل  منح  يتم  وال  اليمني 
ت�شفية التزاماته القائمة على البنك اأو بنوك اأخرى اإن وجدت  

اأخالء طرفه بذلك .

ملوظفي  القرو�س  منح  اتفاقيات  لديكم  هـــل  �س5/ 
القطاعات اخلا�سة وما هي ال�سمانات املقدمة من تلك 

القطاعات ؟

المينح  البنك  يف  بها  املعمول  االئتمانية  لل�شيا�شة  وفقًا  ج5/ 
عاليه  خماطرها  كون  جتزئه  قرو�س  اخلا�س  القطاع  موظفي 
هذا  يف  ال�شمانات  اأن  حيث  لل�شياع  البنك  اأموال  يعر�س  مما 
يف  للبنك  مطمئنه  وغري  كثرية  اعتبارات  تتخللها  اجلانب 

اإ�شرتداده لتلك القرو�س .

اإجراءاتكم ملنح  التي ت�ستغرقها  �س6/ كم هي الفرتة 
القر�س للمقرت�س ؟

قر�شًا  املقرت�س  ملنح  ن�شتغرقها  التي  الزمنية  الفرتة  ج6/ 
ب�شمان جهة عملة ي�شتغرق فرتة ترتاوح خالل يومني بعد تقدمي 
الوقت احلايل و�شوف يتغري  الطلب وفقًا لالآلية املعمول بها يف 
احلال حيث �شيتم منح املقرت�س قر�شًا يف غ�شون �شاعات وفقًا 
الآلية العمل اجلديدة نتيجة لتطوير وحتديث العمل امل�شريف يف 

البنك .. 
ويف الأخري حتياتنا لهيئه حترير الأهلي امل�سريف 

اأجرى ال�ستطالع: رئي�س التحرير  و امل�سرفة الفنية
 ت�سوير / امل�سرفة الفنية

الأخت / ميثاق حممد جازم - مدير فرع الأقرا�س ال�سعبي

لفروع  امل�سريف  الأهلي  ا�ستطالعات  �سمن  من 
مع  لقاًء  العدد  لنا يف هذا  كان  املختلفة  البنك 
مثياق  الأخت/  ال�سعبي  الإقرا�س  فرع  مديرة 
جاز  اإذا  مثياق  الأخت  تعترب   .. جازم  حممد 
لنا التعبري ابنة فرع الإقرا�س منذ فرتة لي�ست 
حما�سبه  �سغلت  اأن  لها  �سبق  فقد  بالق�سرية 
بعدها  لت�سغل  معينه  للفرع ثم مديرة يف فرتة 
حما�سبة لفرع العيدرو�س ثم مديرة لفرع عبد 
لفرع  مديرة  اأخرى  ومرة  عبدالويل  العزيز 
خالل  ومن  )حاليًا(  الثانية  للمرة  الإقرا�س 

ذلك حتاورنا معها بطرح الأ�سئلة التالية ..

ميثاق :  وثــيــرة العــــمل يف 
البنـك ت�سري بطــريقـة ممـنهجـة 
وحتكمها اأدلــة ولوائـح مــ�سرفية 
مــنظــمــه لأ�ســـلــوب وطــريــــقـــة 
و�سوابط العـمل والتي يخ�سع لها 

املدراء والقياديـون يف البنك...
ميثاق : قرو�س باآلية جديدة 
من نتائج  تطوير وحتديث العمل 

امل�سريف يف البنك الأهلي .
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ق�سم   / وحدة  يف  العدد  لهذا  جولتنا  كانت  لــقد 
الإدارة  يف  الب�سرية  املوارد  دائرة  يف  الأر�سيف 
العامة وهذا الق�سم الذي ت�سغرة اأحـــدى الأخـــوات 
وهي  فيــه  واملتمر�سة  الطـــويلة  اخلـــربة  ذوي  مـــن 

الأخت / اإنت�سار عبداهلل ح�سني �سالح باحله .

لقد لفت انتباهنا الهدوء والر�سانة التي تتميز بها 
حمياها  على  املر�سومة  وابت�سامتها  انت�سار  الأخت/ 
مبن  الهتمام  ودائمة  عملها  توؤدي  وهي  با�ستمرار 

يطلب منها ملفًا اأو يتقدم اإليها ب�سوؤال ما .

التحاقها  فمنذ  فيه  وخبرية  عملها  يف  �سليعه  هي 
بالعمل يف الثاين من مايو 1984 لدى فرع العيدرو�س 
احل�سابات  بدائرة  مرورًا  العام  املدير  مكتب  ثم   ،
املركزية عودة لفرع العيدرو�س  ثم فروع خورمك�سر 
منذ  موؤخرًا  لت�ستقر  والتواهي  ال�سعبي  والإقرا�س 
العام 2000م وحتى اليوم يف الإدارة العامة )دائرة 
كل  وكانت  هيكلتها  قبل  والإدارية(  املالية  ال�سوؤون 

وظائفها �سكرتارية واأر�سيف  .
ويف معر�س  �سوؤالنا لها حول :

الأهمية  حيث  من  الأر�سيف  لك  يعني  ماذا  �س1/ 
واحلفاظ عن م�سالح الغري )املوظفني( ؟ 

اإذا  الأ�سود  ال�سندوق  باأنه  الأر�سيف  يل  يعني  ج/1 
املعلومات  كافة  على  يحتوي  فهو  التعبري  يل  جاز 
بالعمل  التحاقه  منذ  باملوظف  اخلا�سة  وال�سوؤون 
وحتى اإحالته اإىل املعا�س وهو املرجع والفي�سل لكل 
ما ميكن اأن ين�سى اأو ينكر �سواء للموظف اأو الإدارة 
الهيئة  مثل  الغري  لدى  بالغة  اأهمية  ي�سكل  اأنه  كما 
من  غريها  و  املدنية  اخلدمة  اأو  للمعا�سات  العامة 

جهات الخت�سا�س.
وفن  للرتتيب  امل�سريف  الأهلي  يف  نحن  اأعجبنا  لقد 
وو�سعها  لها  الفائقة  والعناية  للملفات  الر�سفه 
ب�سكلها الأنيق مما اأدى اإىل اأن يخطر يف بالنا ال�سوؤال 

التايل مل�سرفه وحدة الأر�سيف :
املرتاكمة  اخلربة  هذه  كل  مع  انت�سار  اأخت  �س2/ 
من  ا�ستفادة  ثمة  هناك  هل  املجال  هذا  يف  لديك 
توجيه م�سئول الر�سفه املركزية الأخ/ ريا�س ربيع 

يف هذا املجال ؟
ا�ستح�سن  قد  ريا�س  الأخ/  بان  اأجابت  حيث  ج2/ 
واىل  ا�ستفدت  اأنني  اأنكر  ول  ق�سمنا  يف  به  نقوم  ما 
وبع�س  توجيهاته  من  الأخرية  الآونة  يف  كبري  حد 

عملية  يف  بها  وزودنا  لديه  التي  الفنية  اللم�سات 
جمدي  الأخ/  جهود  اأن�سى  فلن  ن�سيت  واإذا  الر�سفه 
مل�ساته  احلايل  من�سبه  توليه  قبل  عبدن  عبداهلل 
املظهر عندما  بهذا  الق�سم  الفنية وجهوده يف ظهور 

كنا معًا يف تنظيمه.
مديرة   – م�سلي  فائزة  لالأخت/  توجهنا  ذلك  بعد 
عن  اأعربت  بدورها  والتي  الب�سرية  املوارد  دائرة 
وبال�سكل  الأر�سيف وتنظيميه  ارتياحها بعمل ق�سم 
واأ�سبح  الأمور  من  كثري  تذليل  يف  اإنعك�س  الذي 
احل�سول على املعلومات ب�سهولة وي�سر كما اأن اإدخال 
كثري من البيانات التي تتعلق باملوظفني يف الكمبيوتر 
بال�سرعة  املعلومات  توفري  يف  الأخر  هو  �ساعد  قد 
والتنظيم  الرتتيب  ذلك  جانب  اإىل  املطلوبة 
لالأر�سيف خا�سة واأنه وحتى التاريخ يعمل الر�سيف 
القريبة  الآونة  يف  وناأمل   .. التقليدية  بالطريقة 
والتطوير  التحديث  نظام  اإجراءات  ومع  القادمة 
اأن يدخل النظام الآيل يف اأعمال الر�سفه الذي من 
ا�ستخراج  و�سرعة  الأداء  حت�سني  يف  يدفع  اأن  �سانه 
تكون  اأن  اإىل  �سيوؤدي  ذلك  اأن  اإىل   اإ�سافة  املعلومة 
التعر�س  اأو  ال�سياع  من  وحفظًا  اأمانا  اأكرث  الوثائق 

للتلف . 

جولة يف اأروقة دائرة املوارد الب�سرية .. 

الأخت  اإنت�سار : الإر�سيف : يعني يل ال�سندوق الأ�سود

الأخت/ اإنت�سار عبداهلل باحله - م�سرفة ق�سم الإر�سيفالأخت/ فائزة م�سلي - مدير دائرة املوارد الب�سرية

الأخت فائزة  م�سلي : بتنظيم ق�سم الإر�سيف اأ�سبح احل�سول على املعلومات  ب�سهولة وي�سر.

حاورهما : رئي�س التحرير 
ت�سوير : امل�سرفه الفنية



هذا هو الع�سامي " ع�سام "

وزملينا  اأخينا  التقاعد  اإىل  اأحيل 
�سالح  حممد  ع�سام   / الع�سامي 
فرع   – الأهلي  البنك  مدير   –
خم�سه  اإكماله  بعد  العيدرو�س 

وثالثون عامًا .
يف  كافح  فقد  ع�سامي  بحق  اإنه 
حتمل  �سبيل  يف  و�سحى  �سبابه 
وفاة  بعد  اأ�سرته  اإعالة  اأعباء 
حتى  خا�سة  باأ�سغال  وعمل  والده 
اليمني  الأهلي  البنك  يف  التحاقه 
وكان   )clerk كاتب   ( بوظيفة 
لريتقي  واملثابرة  لالن�سباط  مثاًل 
�سلم الوظيفة من كاتب اإىل م�سرف  
اإىل رئي�س ق�سم وحما�سب ثم م�سوؤًل 

الأهلي  للبنك  ال�سكني  للم�سروع 
اليمني – يف عبدالعزيز عبدالويل 
لـــفرع عـبدالعزيز  بعـــدها مديـــرًا 
لـــفــرع  مديــرًا  ثـــم  عبـــدالـــويل 
ال�سوؤون  ملدير  نائبا  ثم  العيدرو�س 
الإدارية ثم مديرًا مرة اأخرى لفرع 

العيدرو�س ومن ثم تقاعده .
مــرحــًا خـفيـف  كـــان  عــمله  اأثناء 
دمت  ظريف  البديهة  �سريع  الظل 
يعادي  اأو  يتخا�سم  مل  الأخالق 
اأحدا وهو حمب وحمبب لكل النا�س 

ومن كل النا�س .
فطيفك  تقاعدت  اأنت  اإن  ع�سام 

لزال يرفرف يف �سماء من عرفك

عدن   – فرع  القدم  لكرة  اليمني  االحتاد  نظم 
باالحتاد  العليا  احلكام  جلنة  مع  وبالتن�شيق 
اليمني  االأهلي  البنك  وبرعاية  القدم  لكرة  العام 
ود.  حيدان  حممد  املهند�س/  وبح�شور 
ح�سني  واحمد  �سنكر  بن  عمر  علي  احمد 
دورة  قا�سم  وه�سام  بالل  واأمني  احل�سني 
العاملني  للحكام  والرتفيع  امل�شتجدين  احلكام 
وذلك يف قاعة ملعب نادي وحدة عدن يف ال�شيخ 
حكمًا   )30( الدورة  هذه  من  وي�شتفيذ  عثمان 

وبالتن�شيق مع  م�شتجدًا من خمتلف مديريات حمافظة عدن 
ق�شم الرتبية الريا�شية يف جامعه عدن .

املعتمد من االحتاد  العربي  املحا�شر  الدورة  وحا�شر يف هذه 
الدورة  م�شتهل  ويف  غالب  حممد  �سيف  القدم  لكرة  العام 
رحب املهند�س الأخ/ حممد حيدان رئي�س احتاد الكرة 
بعدن بالدكتور / احمد علي عمر بن �سنكر نائب املدير 
العام للدوائر وممثاًل للبنك الأهلي اليمني الراعي لهذه 
الدورة �شاكر م�شاركته اأبنائه ال�شباب وهم يعي�شون جتربتهم 
دافعًا وحافزًا  تعد م�شاركته  والذي  التحكيم  االأوىل يف جمال 

لهوالء ال�شباب و�شعورهم باهتمام اجلميع بهم.
عن �شعادته  الدكتور/ احمد علي بن �سنكر  وبدوره عرب 
بح�شور افتتاح هذه الدورة والتي تكت�شب اأهمية خا�شة للنهو�س 
بالواقع الريا�شي من خالل هوالء ال�شباب الذين �شت�شند لهم 
من  هم  ال�شباب  اأن  اإذ  النجاح  لهم   متمنيًا  املباريات  اإدارة 
ي�شنعون م�شتقبلهم باجلهد واالجتهاد وال ي�شنعه لهم احد. 
متوقعًا اأن تكون لديهم الرغبة يف النجاح يف اجلانب التحكيمي، 
معربًا عن دعم البنك االأهلي امل�شتمر لكل الفعاليات الريا�شية 
التي من �شانها رفع امل�شتوى الريا�شي والتحكيمي يف املحافظة 

وقد �شارك الدكتور / احمد علي عمر بن �سنكر مبعية 
القدم  لكرة  احتاد  رئي�س  حيدان-  حممد  املهند�س/ 
يف نهاية حفل اختتام الدورة بتوزيع ال�شهادات على امل�شاركني 
يف الدورة متمنيان لهم النجاح يف مهامهم املقبلة . وقد تخلل 
احلفل قيام احتاد الكرة بعدن ت�شليم الأخ/ د. احمد علي 
عمر بن �سنكر �شهادة تقديريه تكرميًا لقيادة البنك االأهلي 
اليمني وتعبريًا عن امتنانها بدور قيادة البنك االأهلي اليمني يف 
دعم ورعاية الدورات التي يقيمها احتاد كرة القدم يف عدن .  

برعاية البنك األهلي اليمني .. فرع اتحاد الكرة اليمني بعدن 
يقيم دورة الحكام المستجدين بمحافظة عدن
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مبـتسمات على الدوام ...

تـ�سوير : امل�سرفة الفنية

 إنهن موظفات مكتب المدير 
أو كـــما هـو متعارف  العـــام  
المدير  مكـــتب  "سكـرتاريـــة 
العام" بقيادة القدوة المتمرسة 
 .. الماطري  إيمان   / الحاجة 
إنهن اآلنسة/ بثينه العبـدلــي 
، والســـت/ ميــــرفت خـبيــتي 

والست/ ريما كعكي .
أو  امتعاض  أي  يومًا  نرى  لم 
أنواع  من  نوع  أي  أو  إنكسـار 

عدم الرضا عما يقمن به .. 
فــي  منـــهمكــات  تراهـن 
تتــوزع  دقــه  بــكل  عملهـــن 
ابتساماتـهن  أثـناء مباشرتهن 
سواء  المكتب  وزوار  لمرتادي 
العمالء  من  أو  الموظفين  من 
قدومهم  سبب  عن  وسؤالهم 
لهم  يقدمن  أن  يلبثن  وما 
الخدمات المناسبة كل حســب 
ما لديــه مـن موضوع ويعملن 
أو  غضب  امتصاص  على  
وافد  أي  على  يالحظ  ضيق 
فهم  سؤ  أو  ما  مشكله  بسبب 
المستويات  من  جهــة  أي  من 
العاملة فــي الفروع أو الدوائر  
بالمدير  لقاءهم  ترتيب  وكذا 
األمر وبما يترك  لزم  إذا  العام 
فــي  األثـــر  وأطيـــب  أحـسن 
المكتب  إلى  الوافدين  نفوس 
مستلهمين في ذلك توجيهات 

إنهن  إيمان  الحاجة  رئيستهم 
متناغمًا  متجانسًا  فريقًا  بحق 

فيما بينهن قل نظيره .
العاملين  دور  هنا  ننسى  وال 
عبداهلل – وأيمن محمد الزغير 
فــي المــسارعة إلــى تقـديـم 
الخدمات للوافدين المنتظرين 
الميــاه  مثــل تقديم قنيــنات 
اللميـــون  الــبــاردة وكــؤوس 
المعصور لهوالء الوافدين وكذا 
قيامهم بعملهم األساسي في 
للمراسالت  نقل  من  المكتب 
وتوزيعها على مختلف الجهات  

بكل رضا  وسرور .
كــمــا أن األخ/ جـــالل عوض 
مكتب  في  ثالث(  )إداري  علي 
المدير العام يقوم بتأدية كافة 
يتعلق بعالقات  فيما  الخدمات 
والمؤسسات  بالدوائر  المكتب 
الحكومية والخاصة أيضا وكذا 
في توفير إية متطلبات خاصة 

بالمكتب.
باستمرار  للنظر  الالفت  ومـن 
والنظافة  األنيق  التــرتيب  أن 
هـي  العين  تخطأها  ال  التـي 
ما يميز المكتــب وكثيـرًا مــــا 
المبتسمات  الموظفات  يشاهد 
أنفسهن  ذات  من  يقمن  دائمًا 
لمـسات  وإضــافة  بالتــرتيــب 

جماليه في أرجاء المكتب .
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يف حفل تخلله الوفاء واملحبة اأقام  موظفي 
حفاًل  اخلارجية  العالقات  دائرة  وموظفات 
توديعيًا اإت�سم بالوفاء واملودة ملديرة الدائرة 
الأخت/ �سيكنه عبداحل�سني التي اأحيلت اإىل 
والعمل  بالعطاء  ملئيه  خدمة  بعد  التقاعد 
املتميز حتى اأن الدائرة قد �سهدت يف عهدها 
كثريًا من الجنازات والتطور  فتحت خاللها 
البنوك  مع  التعامالت  خطوط  من  كثري 
عالقات  توطيد  على  وعملت  اخلارجية 

متميزة فيما بينها وبني البنك الأهلي اليمني 
ومودة  حميمة  اأخوية  عالقات  خلق  وكدا   ،
يف  التميز  كذا  العالقات  دائرة  طاقم  بني 

عملهم .
" املــ�ســرفـــــي  بــــدورنــًا نــــقـــول " الأهــــلــي 

بعد  وداعًا  عبداحل�سني  �سكينه   / لالأخت 
لك  متمنني  والعطاء  بالعمل  حافلة  �سنوات 

ال�سعادة يف املرحلة القادمة .

دائرة العالقات تقيم حفاًل توديعيًا ملديرة الدائرة 
األخت/ سكينه عبدالحسني املديرة السابقة لدائرة العالقات

لمسة وفاء ..

ال�سرماين  �سابر  الأخ/  اأن  بالذكر  وجديرًا 
العالقات  دائرة  مدير  مهام  بتحمل  كلف  قد 
مربوك  األف  �سابر  لالأخ/  نقول  اخلارجية  
لك  متمنني  له   اأهل  واأنت  التكليف  هذا  على 

التوفيق والنجاح يف مهمتك اجلديدة .
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 ، حتيطه  التي  الغرية  اأجـواء  من  املوظف  حياة  تخلو  ل 
قبل  من  عليه  موؤثرة  اأو  منه  نابعة  الغرية  هذه  كانت  و�شواء 
االآخرين تبقى الغرية اأمرا عاديا ما مل ينتج عنها ت�شرفات 
�شلبيه جتاه ال�شخ�س الذي نغار منه ، بل قد تكون ايجابية يف 
حال دفعت ال�شخ�س الغيور اإىل تطوير نف�شه واكت�شاب املزيد 

من املعارف واملهارات .
الغرية احل�سد احلقد يف العمل :-

اإىل  املوظفني،  بني  ت�شتعل  التي  الغرية  اأ�شباب  هي  كثرية 
هذه  تكون  وقد  االأحيان.  بع�س  معها  التعامل  ي�شعب  درجة 
الغرية مثمرة وتزيد من اإنتاجية العمل، لكن ميكن اأن تنقلب 

اأي�شا اإىل �شبح يلقي بظالله الكئيبة على مكان العمل.
اللوائح  على  والهيئات  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  تركز  ما  غالبا 
اأهمية  وتغفل  العمل،  عجلة  لت�شغيل  املادية  واملوارد  االإدارية 
تعزيز  و�شبل  املوظفني  بني  االجتماعية  العالقات  متانة 
ينتج عنها  العمل  بينهم، مما يخلق فجوة يف مكان  االأوا�شر 
العديد من امل�شاكل ومنها الغرية. . وتعترب  الغرية �شمة من 
بني  حتدث  وقد  االإن�شان،  نف�س  يف  الرا�شخة  الغرائز  �شمات 
املوؤ�ش�شات والهيئات كما حتدث بني: املوظفني، وهذا ين�شحب 

على كل ن�شاط فيه احتكاك بني �شخ�شني فاأكرث.
 الغرية نوعان: .......ال�شلبية وااليجابية. ال�شلبية متزق 
وحدة ال�شف، وت�شتت اجلهود وتنتج البغ�شاء وال�شحناء بني 
ي�شعب  خطري  مر�س  اإىل  تتحول  تفاقمت  واإذا  الزمالء، 

عالجه.
اإنتاج  على  بثمارها  فتلقي  )املناف�شة(  االيجابية  الغرية  اأما 
يف  ال�شادق  عمله،  يف  الغيور  املوظف  فهناك  املوؤ�ش�شة. 
وال  العمل  من  والتهرب  بالك�شل  ير�شى  ال  الذي  م�شاعره، 
يقبل اأن ي�شتغل اأحد موارد موؤ�ش�شته، ويحب اأن يجدها �شمن 

املوؤ�ش�شات املرموقة ويغ�س الطرف عن هفواتها.
اأما عن اأ�شباب ن�شوب الغرية بني املوظفني:

يولد  قد  االآخرين  وجتاهل  معني  موظف  اأداء  مدح  يف  الغلو 
روح  تر�شيخ  يف  دور  املتمر�شة  ولالإدارة  لديهم.  الكراهية 
التعاون والفريق الواحد يف مكان العمل. وال �شك يف اأن البيئة 

ال�شليمة تقل�س نريان الغرية ال�شلبية بني العاملني مما يوجه 
حتدث  ما  وكثريا  والنجاح.  االجناز  من  املزيد  نحو  العمل 
عن  رمبا  خاللها  من  االآخرين  غرية  اكت�شاف  ميكن  مواقف 

طريق كلمة عفوية. 
 مر�س قاتل :-

ال�شماوية،  االأديان  يف  مذكورتان  �شفتان  والغرية  احل�سد 
والدليل على ذلك ق�شة النبي يو�شف عليه ال�شالم. فعندما 
�شعر اخوته مبدى حب والده له فكروا يف االنتقام منه، فما 
تغطي  التي  واالأقنعة  والزيف  واحل�شد  احلقد  بزمن  بالك 

الوجوه وتظهر وجها مغيارًا للحقيقة ؟
اأن احل�شد والغرية موجودان منذ خليقة الكون، واأنهما يوؤذيان 
�شاحبهما قبل اأن يوؤذيا االآخرين، فال�شجرة املثمرة هي التي 

ترمى باحلجارة .
ويطور  االآخرين  من  ي�شتفيد  الذي  هو  ال�شوي  الن�سان 
نف�شه من دون تخطي اخلطوط احلمراء.، فاإذا راأيت �شخ�شا 
من  حياتك  يف  االأف�شل  حتقيق  اإىل  اأ�شعى  ويرتقى،  يتقدم 
يف  االبتذال  دون  من  وعملك  وثقافتك  نف�شك  تطوير  خالل 
فاالنتهازية  النفو�س،  يف  ال�شر  وزرع  غريك  وتقليد  غريتك 

والو�شولية مرفو�شتان.
مع  التعامل  يف  باحلكمة  يتحلى  اأن  منا  الفرد  وعلى 
)املر�شى بالغرية (اأو مع الغرية القاتلة من خالل عدم اإثارة 
احل�شا�شيات والتعامل مع االآخرين باحرتام وحذر �شديدين، 
ال�شورة  يعك�س  بل  �شعف،  اأو  ا�شت�شالم  على  يدل  ال  وهذا 

الراقية واملتح�شرة يف التفكري.
مركز  اأو  جن�شية  اأو  جن�س  اأو  بعمر  حم�شورة  غري  والغرية 
هو  املو�شوع  يف  الفي�شل  اأن  وجدت  بل  معني،  اجتماعي 

اأخالقيات الفرد وتربيته وقوة اإميانه والوازع الديني لديه. 
اأجواء مريبة......

مريحة  العمل  اأماكن  على  ت�شيطر  التي  االأجواء  تعد  مل 
والكره  واحلقد  الغرية  �شفات  عليها  �شيطرت  اإذا  للموظفني 
التي اقتحمت كذلك احلياة اليومية. واالن�شان ياأخذ ن�شيبه 
من هذه الدنيا يف املال والعمل واحلظ، والذكي هو من ي�شتثمر 

الفر�س فيما يخدم م�شلحته، لكن كثريون يف اأيامنا هذه من 
لنف�شه  ي�شع  من  االآخرين.  اأكتاف  على  ينجحوا  اأن  يريدون 
خطة ثابتة ووا�شحة يتقدم يف عمله، لكن هناك العديد الذين 
يريدون التقدم ب�شرعة وعلى ح�شاب الغري، الغرية تولد نتيجة 
عدم ثقة االأفراد باأنف�شهم وقدراتهم. وهناك دائما اأ�شخا�س 
يتمتعون بالن�شاط والذكاء اأكرث من اآخرين ويرتقون يف مراكز 
العمل اأ�شرع من غريهم، مما يثري حفيظة زمالئهم، فينتج 
عن ذلك احلقد واحل�شد خا�شة لدى الذين تكون نف�شياتهم 

غري نقية يف االأ�شا�س. 
موظفني يهرب منهم اجلميع :-

اأنه مبجرد دخولك غرفة ما يف مكان  ما  يوما  هل الحظت 
العمل، ي�شكت اجلميع عن الكالم. ثم ي�شرع كل منهم فارا من 
املكان اإىل مكتبه. فت�شاأل نف�شك 'هل انتهت ا�شرتاحة اجلميع 

اأم اأنهم يحاولون الهروب ؟!
يف  ال�سلبية  الغرية  ومعاجلة  التعامل  يجب  كيف 

العمل :-
*  وجود �شيا�شات ترقية وا�شحة وفعالة ح�شب الكفاءة

* تعزيز فر�س العمل اجلماعي – ولب�س الفردي
يف  ما  ل�شخ�س  انتقادك  باملقارنة  االنتقاد  عن  االبتعاد   *
العمل ينبغي ان يكون موجهًا اإىل عمله ولي�س الن زميله اأف�شل 

منه
واإلزامي  م�شتمر  ب�شكل  للموظفني  تطوير  �شيا�شة  تطبيق   *

وعملي .
* جتنب املوظف املتميز احلديث عن نف�شه بلغة " اأنا " 

احلزم بالتعامل مع ت�شرفات الغيورين ال�شلبية جتاه من   *
يغارون منهم وتوثيق ذلك يف قوانني ال�شركة اأو منظمة العمل 
تتنا�شب مع خمتلف  املوظفني  لكل  �شيا�شات حتفيز  و�شع   *

القدرات بحيث يختار كل منهم ما ينا�شبه .
واثبات  للتناف�س  مت�شاوية  فر�شًا  املوظفني  جميع  منح   *

اجلدارة 
اأو تقدمي ميزات لفئة معينه  عدم حماباة بع�س املوظفني   *

وعدم تقدميها لفئات اأخرى .
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الأعمال  بيئة  يف  املت�سارعة  املتغريات  ظل  يف 
تويل  العاملية  للمناف�سة  املرافقة  وال�سغوط 
املنظمات الهتمام لتبني املفاهيم الإدارية احلديثة 
الإن�ساين  اجلانب  ويعد   ، التناف�سية  امليزة  لتحقيق 
واإدارة املوارد الب�سرية مو�سوعا مهما؛ لأن الإن�سان 
هو امل�سئول الأول والأخري عن الف�سل والنجاح لأي 
�سركة اأو موؤ�س�سة يف اأي دولة من الدول، لذلك كان 
اأهم  الهتمام به وباإدارته وبتوجيهه وحتفيزه من 
الأمور التي تكاد تفوق اأهميتها كل الق�سايا الأخرى 
الأمور  من  وغريها  والتكنولوجيا  باملال  املتعلقة 
امللمو�سة ؛ لذا برز مو�سوع التمكني يف الإدارة كمفهوم 
اإداري معا�سر يف غاية الأهمية يف زمن العوملة وثورة 
املعلومات والثورة املعرفية، ِمما يجب على املنظمات 
اليمنية اأن توليه العناية الكاملة، واأن تعمل لالأخذ 
به وتطبيقه ملا لذلك من اأثر فعال يف حتقيق الر�سا 

والو�سول اإىل التميز.

وتو�شيح  املعا�شر  املدخل  هذا  على  ال�شوء  �شنلقي  لذلك 
متطلبات تطبيقه من خالل عر�س املو�شوعات التالية  :

 - مفهوم متكني العاملني وكيف بداأ واأهم مالحمه ومقوماته. 
-  اأهمية واأ�شباب و فوائد متكني العاملني يف املنظمات.

-  املتطلبات التنظيمية املنا�شبة لتطبيق التمكني.

العاملني: متكني  •  مفووم 
بعد  االإداري  الفكر  يف  يتبلور  املعا�شر  التمكني  مفهوم  بداأ 
واإمنا   ، فجاأة  يظهر  ومل   ... الع�شرين  القرن  من  الت�شعينات 
مبفاهيمه  االإداري  الفكر  يف  تراكمية  تطورات  نتيجة  ظهر 
املوارد  باإدارة  تتعلق  التي  وباملفاهيم  عام  ب�شكل  املختلفة 
الب�شرية ب�شكل خا�س. ويعرف التمكني بب�شاطة باأنه م�شاركة 
املوارد  من  املزيد  واإعطائهم  القرارات  اتخاذ  يف  العاملني 
الثقة  وكذلك  و�شلوكيًا  فنيًا  وتاأهيلهم  املالئم  واملناخ  الكافية 

فيهم. 
مدخل  تبني  اإىل  املنظمة  تدفع  التي  الأ�سباب 

التمكني تتمثل بالتايل:
لتلبية  ا�شتجابة  اأكرث  تكون  اأن  اإىل  املنظمة  حاجة   -)1

احتياجات اجلماهري واإر�شائهم .
2(- احلاجة اإىل عدم ان�شغال االإدارة العليا باالأمور اليومية 

وتركيزها على الق�شايا اال�شرتاتيجية طويلة االأجل.
3(- اإطالق قدرات االأفراد االإبداعية واخلالقة.

4(- توفري مزيد من الر�شا الوظيفي والتحفيز واالنتماء.
5(- احلد من تكاليف الت�شغيل بالتقليل من عدد امل�شتويات 

االإدارية غري ال�شرورية ووظائف االأفراد.
اكت�شاب  من  ومتكينهم  اأكرب  م�شئولية  االأفراد  اإعطاء   -)6

اإح�شا�س اأكرب باإجناز اأكرب يف عملهم.
نتائج وفوائد تطبيق مفهوم التمكني:

فوائد خا�سة باملوظف :
1(- زيادة ال�شعور باالنتماء للمنظمة التي يعمل بها ولفريق 

العمل الذي ينتمي اإليه وللمهام التي يقوم بها.
2(- رفع م�شتوى امل�شاركة الفاعلة واالإيجابية لتحقيق اأهداف 

املنظمة .
3(- حت�شني وتطوير م�شتوى االأداء. 

4(- حتقيق الر�شا الوظيفي مبا يحققه له التمكني من تنمية 
لقدراته وحتقيق ذاته وال�شعور باحرتام االإدارة له.

كفاءته  تطوير  بعد  عليه  واملحافظة  به  املنظمة  مت�شك   -)5
وقدراته ومهاراته ومعارفه .

فوائد خا�سة باملنظمة:
 1- زيادة والء العاملني للمنظمة .

2-  حت�شني م�شتوى اإنتاجية العامل كمًا ونوعًا. 
3-  زيادة فر�س االإبداع واالبتكار.

4-  عدم مقاومة املوظف للتغيري وبالتايل م�شاعدة املنظمة 
يف برامج التطوير والتجديد.
5-  حتقيق نتائج اأداء جيدة.

6-  حت�شني العالقة بني العاملني.
املتطلبات التنظيمية املنا�سبة لتطبيق التمكني:

القيادات  من  يتطلب  معا�شرًا  مفهومًا  ب�شفته  التمكني  اإن 
به  تتمتع  الذي  النفوذ  �شئ من  التنازل عن  العليا  واالإدارات 
النفوذ  واإعادة توزيع ذلك  التنازل،  القوي لذلك  واال�شتعداد 
على العاملني يف خمتلف م�شتويات ا ملنظمة، واأن تخلق املناخ 
الهياكل  يف  وتغيريات  تعديالت  اإحداث  يتطلب  كما  املنا�شب 

التنظيمية.

لذلك البد من بع�س التحوالت الالزمة لالنتقال اإىل التنظيم 
الذي يتنا�شب مع مفهوم التمكني وهي :

1- االنتقال اإىل الهياكل التنظيمية االأفقية التي ت�شمح مبزيد 
من امل�شاركة وحرية الت�شرف والتمكني لدى العاملني.

التنظيمي  الهيكل  وجعل  االإدارية  امل�شتويات  عدد  تقليل    -2
اأكرث انب�شاطًا مما يوؤدي اإىل املرونة و�شهولة عملية االت�شال 
وو�شوح  ال�شفافية  وزيادة  املنظمة  يف  املعلومات  ونقل 

القرارات.
3-  التقليل من وحدة االأمر والت�شل�شل الرئا�شي حيث ال �شري 
يف اأن يتلقى املوظف تعليمات من اأكرث من جهة اأو �شخ�س اإذا 

كان لديه التمكني وحرية اختيار االأف�شل.
 4- اأن يكون نطاق االإ�شراف وا�شع مع مراعاة حتقيق الكفاءة 
اأكرث  ومرونة  اأكرث  وكفاءة  اأقل  تكلفة  وبالتايل  والفاعلية 

وا�شتجابة اأكرب للجماهري.
خطوات التنفيذ لتمكني العاملني:

الأن  مراحل  على  تنفذ  اأن  يجب  عملية  العاملني  متكني  اإن 
 .. العمل  فرق  لتمكني  الطرق  اأف�شل  التدريجي  االأ�شلوب 
فم�شئولية اتخاذ القرار يجب اأن تعهد للموظفني بعد التاأكد 

من ح�شن اإعدادهم وتدريبهم.
واخلطوات الالزمة لتمكني العاملني تتمثل بـ:

اخلطوة الأوىل: حتديد اأ�شباب احلاجة للتغيري.
اخلطوة الثانية: التغيري يف �شلوك املدراء.

فيها  ي�شارك  التي  القرارات  حتديد  الثالثة:  اخلطوة 
املروؤو�شني.

اخلطوة الرابعة: تكوين فرق العمل.
اخلطوة اخلام�سة: امل�شاركة يف املعلومات.

اخلطوة ال�ساد�سة: اختيار االأفراد املنا�شبني.
اخلطوة ال�سابعة: توفري التدريب.

اخلطوة الثامنة: االت�شال لتو�شيل التوقعات.
اخلطوة التا�سعة: و�شع برنامج للمكافاآت والرتفعيات.

اخلطوة العا�سرة: عدم ا�شتعجال النتائج .

امل�سدر : جملة النجاح - العدد 74 فرباير 2011م
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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

                                        Installmentتق�سيط1-
                        Monthly  statementك�سف اأو بيان / �سهري2-
                              Representativeممثل اأو مندوب3-
                                      Cash Flowتدفقات نقدية4-
                                   Reliable Bankبنك موثوق به 5-
                                                Land Bankبنك عقاري 6-
                            Items in Transitقيود حتت التح�سيل7-

-8
بوا�سطة ، عن طريق اأو مرور بـ 

وهذه كلمة ت�ستخدم على نطاق وا�سع يف جمال الطريان :
كاأن نقول : من عدن اإىل لندن مرورًا بالكويت

Via
From Aden to London via Kuwait .    

Customsجمارك9-
Inventoryجرد10-
Inventory of propertyجرد املمتلكات11-
Inventory  of stocksجرد املخزون12-
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كبد مدير اأحد اأكرب واأ�سهر البنوك يف بريطانيا 
 1.3 تفوق  خ�سارة  به  يعمل  الذي  امل�سرف 
طبقًا  يـــاأكل  اأن  اأراد  اأنــه  ب�سبب  دولر  مليون 
ي�ســميـــــه  الــــــذي  الـــتــقـــليــــدي  ال�سمك  مـــن 

الـبــريطــانيــــــون
اأو  اأن يزعجه اأحد   )Fish & Chips(  دون 

يعكر مزاجه.
ويف تفا�سيل احلادثة التي من املتوقع اأن ت�سغل 
القطاع امل�سريف يف بريطانيا خالل الأيام املقبلة 
فاإن مديرًا كبريًا يف بنك »نات وي�ست«، وهو اأحد 
عملية  على  وافق  بريطانيا  يف  امل�سارف  اأكرب 
حتويل مايل وهمية دون اأية مراجعة اأو تدقيق، 
 830 قيمتها  وبلغت  حمرتف  حمتال  نفذها 
اأما  دولر(،  مليون   1.3( ا�سرتليني  جنيه  األف 
ال�سبب يف عدم املراجعة ول التدقيق يف العملية 
فريجع اىل اأن املدير كان حينها يتناول طبقًا من 
ال�سمك املقلي مع البطاط�س ومل يكن يرغب باأي 
مقاطعة اأو اإزعاج، فكبد البنك والنظام امل�سريف 

الربيطاين هذا احلجم من اخل�سارة.

 27 العمر  من  البالغ  موغال  عمر  املدير  ومثل 
اآ�سيوية،  اأ�سول  من  بريطاين  مواطن  وهو  عامًا، 
عملية  باأن  اعرتف  حيث  لندن  يف  حمكمة  اأمام 
دون  طعامه  اإكمال  اأراد  لأنه  جنحت  الحتيال 

اأية مقاطعة اأو اإزعاج من اأحد.
يف  ال�سلبي  »اجلو  على  بالالئمة  موغال  واألقى 
الفادح،  هذا اخلطاأ  لرتكابه  اأدى  الذي  البنك« 
طعام  تناول  يحاول  »كان  اإنه  للمحكمة  قائاًل 

الغداء عندما وقعت احلادثة«.
وقالت املحققة املالية جوليا بايني اأمام املحكمة 
من  التحقق  تلقائيًا  طلب  امل�سريف  النظام  اإن 
موغال  من  كان  فما  باملحتال،  اخلا�س  التوقيع 
منه  يتحقق  اأن  دون  التوقيع  �سحة  اأكد  اأن  اإل 
البنوك  فروع  يف  »العاملني  اأن  اإىل  م�سرية  فعاًل، 
من  ا�ستهدافهم  يتم  اأن  ميكن  اأنه  دومًا  يعلمون 
التدقيق  عليهم  واأن  وقت،  اأي  يف  املحتالني  قبل 
عملية  اأي  وتاليف  التاأكد  اأجل  من  الوثائق  يف 

احتيال«.
الرجل  فاإن  املحكمة  اإليه  ا�ستمعت  ما  وبح�سب 

اإىل  ح�سر  عامًا   91 العمر  من  البالغ  املحتال 
نف�سه  موغال  وقام  موغال،  يديره  الذي  الفرع 
الرجل،  ل�سالح  املايل  التحويل  عملية  باإجراء 
و�سبعة  الثانية  ال�ساعة  مابني  الفرتة  خالل 
دقيقة  و34  الثانية  وال�ساعة  ظهرًا،  دقائق 
ظهرًا، اأي اأن عملية الحتيال بالكامل ا�ستغرقت 

27 دقيقة فقط.
واكت�سف البنك عملية الحتيال يف اليوم التايل 
اخلا�سة  امل�سرفية  العمليات  مدير  �سك  عندما 
�سحتها  من  التحقق  وبداأ  احلركة  يف  البنك  يف 
ال�سمك  طبق  واأن  احتيال  عملية  اأنها  ليتبني 

املقلي ملدير الفرع حال دون اكت�سافها.
واعرتف موغال اأمام املحكمة باأنه ارتكب خطاأ، 
كما اعرتف بذلك خالل التحقيقات التي اأجريت 

معه داخل البنك وا�ستغرقت وقتًا طوياًل. 

امل�سدر : موقع �سحفية ال�سرق الو�سط

»صحن سمك« 
كلف بنكًا بريطانيا

1.3 مليون دوالر
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www.nbyemen.com

* رمبا ي�سبب التحفيز بع�س الإيجابيات ، لكنه وحده ل ين�سئ التقدم.
ل  طريقة  ولكنها   ، الأعمال  بع�س  لإجناز  قلياًل  تنتج  قد  العقاب-  من  العاملني  تخويف  طريق   *

ت�سلح لالرتقاء مب�ستوى اجلودة.
* يخطئ كل مدير ل يعتمد على فرق العمل يف اأداء املهام املطلوبة اإن العتماد على الأفراد وحدهم 

ي�سبب الق�سور مهما كان نبوغ الأفراد !!  
* ل تكتف ب�سمت الأع�ساء لال�ستدلل على موافقتهم ، يف اأحيان كثرية يعرت�س البع�س بال�سمت 

اأكرث من العرتا�س بالكالم.
* ل جتعل خطة العمل مبناأى عن التطبيق الفعلي ، فاإن ذلك هو ال�سبيل اإىل الف�سل الأكيد ، ولكن 

اجعل خطة عملك هي اأ�سا�س جلميع حتركاتك وت�سرفاتك وقراراتك.
* ل حتدد اأولويات العمل على اأ�سا�س روؤية فردية ، كما اإن حتديد الأولويات عند بروز م�سكالت 

طارئة من الأخطاء الإدارية اخلفية.
* مدير بغري تخطيط يعنى ف�سل لعمل املوؤ�س�سة ، فال تقبل عماًل قبل اأن ت�سع له خطة ول تنتظر 

جناح عمل غري خمطط.
* اإذا اأردت اخلروج عن خطة العمل فال تفعل ، ولكن �سع خطة عمل بديله تراعى فيها امل�ستجدات 

اجلديدة.
* حتديد اأولويات عملك يعنى الرتكيز عليها ل جمرد كتابتها على الورق.

أخطاء إدارية قاتله ..
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نتقدم بخال�س العزاء واملوا�ساة
لالأخ/ وليد واثق �ساذيل – مدير الدائرة القانونية

بوفاة املغفور لها جدته )اأم والدته(
والتعازي مو�سولة

 لزوجته امل�سون / منى �سوكت عبداملجيد 
 رئي�س ق�سم ال�ست�سارات القانونية

كما نتقدم بالعزاء  واملوا�ساة لكل من الخوة والأخوات
الأخت/ هنادي حممد �سرف احمد

بوفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل )والدها الكابنت حممد �سرف(
الأخ/ ربيع عبداحلكيم – رئي�س ق�سم القرطا�سية

بوفاة املغفور لها باإذن اهلل تعاىل ) عمته(
الأخ/ يا�سر قي�سرح�سن-  دائرة ال�سوؤون الإدارية

بوفاة املغفور له باأذن اهلل تعاىل  )عمه (
املهند�س / علي احمد خينه – دائرة املباين واللوازم

والأخ/ حممد جواد علي  غامن – دائرة التفتي�س واملراجعة 
الداخلية

والأخت/ عفراء خالد قا�سم – فرع العيدرو�س
بوفاة املغفور لها باإذن اهلل تعاىل) جدتهم (

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

راجني املوىل عز وجل اأن يتغمدهم بوا�سع رحمته
واأن يلهم اأهلهم 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

ًة  يَّ َيًة َمْر�سِ ِك َرا�سِ ُة اْرِجِعي اإِىَل َربِّ ْف�ُس امْلُْطَمِئنَّ ُتَها النَّ )) َيا اأَيَّ
ِتي ((  َفاْدُخِلي يِف ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَّ

فجعت الأو�ساط امل�سرفية عامه وجميع 
موظفي وموظفات البنك الأهلي اليمني خا�سة

بوفاة الزميلني املرحومني باإذنه تعاىل 
الفقيدين :

 احمد اخل�سر عبده �سعيد – فني كمبيوتر
 )بدائرة التكنولوجيا واملعلومات(

و
خــالد عبداهلل �سعيد بارباع – فــرع �سقطرى

حيث تويف الأول اإثر مر�س ع�سال اأملَّ به 
وتويف الثاين بنوبة قلبية مفاجئه

وبقلوب موؤمنه بق�ساء اهلل وقدرة يتوجه 
موظفي وموظفات البنك الأهلي اليمني بخال�س العزاء وعظيم 

املوا�سات بهذا اخلطب اجللل جلميع اأفراد اأ�سرتيهما 
واإنا هلل واإنا اإليه راجعون

املعزون :
جميع موظفي موظفات البنك الأهلي اليمني

عنهم/
الأ�ستاذ/ حممد عبداهلل مقبل العامري 

رئي�س جمل�س الإدارة
الأ�ستاذ/ ع�سام احمد علوي ال�سقاف

املدير العام
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�سربًا     اآل اخل�سر  و    اآل بارباع

املرحوم
احمد اخل�سر

املرحوم
خــالد بارباع
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ألف مبروك 
حمل لنا الأمر الإداري  رقم )268(ال�سادر عن الأخ/ املدير العام نباأ تكليف

ال�ساب اخللوق / مروان الكردمي – مديرًا لدائرة الئتمان امل�سريف
وقد لقى هذا التكليف ا�ستح�سانًا من قبل حمبي هذه ال�سخ�سية ال�سابة واخللوقه  ملا 

يتمتع به الأخ/ مروان الكردمي مـــن دماثة ولطـــافة الـــمع�سر وهـــو خري خلف خلري �سلف 
وهو الأخ/ عمر ال�سيبه الذي توىل من�سب مدير فرع العيدرو�س ،  نتمنى لكٍل منهما التوفيق 
والنجاح  يف الرتقاء بالأداء كٍل يف جماله .. نقول  لكليهما  األف مربوك ومزيدًا من الرقي 

والرتقي واأن يكونا دائمًا حمل ثقة الإدارة والعمالء بهما
كما نقول لالأخ/ مروان .. اأنك بتوليك هذا املن�سب فاأنت قدوة ل�سباب البنك ودافعًا 

لتج�سيد طموحاتهم وان تكون اأهاًل لهذه الثقة التي ح�سيت بها .   عمر ال�سيبهمروان الكردمي

بكل املودة والبهجة نزف ارق التهاين وطيب الأماين ملن عملوا وبرزوا وجنوا وح�سدوا ما بذلوا  وهم :

املزيد  التقدم وتقدمي  املزيد من  لكم  الوظيفية متمنني  الرتفيع يف درجاتكم  لكم هذا  مربوك 
من اجلهد والتفاين  لتح�سلوا على اأعلى الرتقيات وتكونوا القدوة واملثل الأعلى لبقية الزمالء 

فاألف مربوك لكم

لكل مجتهد نصيب

جلميع موظفي وموظفات البنك الأهلي اليمني

رئي�سًا لق�سم التحليل واإدارة العالقات مع املرا�سلنيفاطمة عبداهلل حممد �سفيق 
رئي�سًا لق�سم تطوير العالقات مع املرا�سلنينر�سليا جنيب عبدالرحيم غالم

 م�سرفا بق�سم تطوير العالقات مع املرا�سلنيداليا يون�س ابوبكر نور
م�سرفًا بق�سم التحليل واإدارة العالقات مع املرا�سلنيهيفاء علي عبده جازم

م�سرفًا بق�سم ال�سويفتاأنهار خور�سيد �سيخ قا�سم
مديرًا لفرع البي�ساءاأحمد �سعيد علي �سعيد
مديرًا لفرع املعالكفاح جعفر علي عبده

مديرًا لفرع التواهي�سعيدة �سعيد علي
حما�سبًا لفرع التواهياإنت�سار ح�سن علي حممد

حما�سبًا لفرع القرا�س ال�سعبيعبداحلكيم احمد زين
رئي�سًا لوحدة  التدقيق الداخلية لختبار مدى المتثالمهيب حممد حم�سن اجلبلي 

رئي�سًا لق�سم الفرع الإ�سالميهاين علي علوان املقطري
م�سرفًا م�سرفيًا يف فرع تعززكريا حممد عبداجلليل احلمريي

م�سرفًا م�سرفيًا يف فرع تعززكريا زكي حممد هزاع 
م�سرفًا م�سرفيًا بدائرة ال�سوؤون القانونيةاأ�سامة حممد �سامل عو�س 

م�سريف اأول بدائرة املوارد الب�سريةاأماين �سالح علي �سالح
اإداري اأول بدائرة املوارد الب�سريةميثاق �سالح حممد علي

تنويه/ �سيتم ن�سر بقية اأ�سماء املرفعني يف العدد القادم باإذن اهلل تعاىل فور ح�سول هيئة التحرير 
على الك�سوفات والأوامر الإدارية باأ�سماءهم 
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يتقدم موظفي وموظفات البنك األهلي 
اليمني وهيئة تحرير مجلة األهلي المصرفي 

بأجمل التهاني والتبريكات للزمالء 
والزميالت األعزاء

ت�سنيم نائل اأحمد �سهاب

كما نبارك ونهنئ
الأخ/ حممد ابوبكر عثمان عبدالقادر – الإدارة العامة

مبنا�سبة ارتزاقه مبولودته البكر التي
 ا�سماها )عـايدة (

تهانينا واألف مربوك
الأخ/ نائل عبداحلفيظ  �سعيد مكرد – مركز التدريب

مبنا�سبة ارتزاقه مبولودته البكر التي ا�سماها
)ت�سنيم (

تهانينا واألف مربوك
الأخت/ ثمارا عبداملنان مهدي – فرع العيدرو�س

مبنا�سبة ارتزاقها بحفيدة اأ�سموها )الهنوف (
تهانينا واألف مربوك

الأخ/ بركان احمد �سالح العمودي – فرع حلج
مبنا�سبة ارتزاقه مبولود ا�سماه )عبداهلل(

الأخ/ �سهاب اأحمد عبدال�ستار- فرع العيدرو�س
مبنا�سبة ارتزاقه مبولود ا�سماه )اأحمد(
الأخ/ حممد في�سل نبيه –فرع التواهي
مبنا�سبة ارتزاقه مبولودته البكر التي

 ا�سماها ) جميله(
والتهنئه مو�سولة لولدته الأخت/ جملية باهارون 

 ووالده الأخ/ في�سل نبيه
تهانينا واألف مربوك

املهنئون / جميع موظفي وموظفات البنك الأهلي اليمني
       واأ�سرة الأهلي امل�سريف

ال�ساب اخللوق/ وجدي عبداهلل �سامل – الإدارة العامة
مبنا�سبة عقد قرانه وقرب الزفاف

تهانينا واألف مربوك

الأخ/ حممد هود بن بريك – فرع الإقرا�س
مبنا�سبة اخلطوبة

تهانينا واألف مربوك

ال�ساب / اأحمد اأمني عثمان مكرد )الفرع الإ�سالمي  �سنعاء(
مبنا�سبة زفافه امليمون

والتهنئه مو�سولة اىل خاله ال�ستاذ/ ع�سام احمد علوي 
ال�سقاف )املدير العام(
تهانينا واألف مربوك

لل�سابني حممود �سعيد الرتكي
و دينا جميل ح�سني

مبنا�سبة زفافهما امليمون
تهانينا واألف مربوك

املهند�س/ عماد عبداحلبيب عبد ال�ستار
مبنا�سبه عقد القران 
تهانينا والف مربوك

ال�ساب / طه عبدالرحمن �سالح كعكي 
 مكتب املنطقة احلرة

مبنا�سبة زفافه امليمون
تهانينا واألف مربوك

عماد عبداحلبيب حممود الرتكي 



ي�سر اأ�سرة جملة الأهلي امل�سريف اأن تعلن  للقراء 
الربيد  عنوان  عرب  مرا�سلتنا  ميكنهم  اأنه  الكرام 

الكرتوين اخلا�س باملجلة العنوان التايل :

ahli.masrafi@nbyemen.com
اأو عرب اأرقام التلفون  : 257454-02/ الفاك�س : 

على اأن توجه جميع املرا�سالت با�سم رئي�س التحرير 
هيئه التحرير

للتواصل معنا

1- اأغنية لنان�سي عجرم 
2- �ساحبة اأغنية عينيك كذابني ) معكو�سة(

3- لآىلء )معكو�سة( – من العاب املقاهي 
4- طعام – جتدها يف كلمة )تطويه(

5- حلوى ت�سنع من امل�سم�س ) معكو�سة( 
6- واحد بالجنليزية – وحدة اأطوال – للتعريف

7- بجانب – �سلف - من اأع�ساء اجل�سم 
8- مت�سابهان- لفظ توجع )معكو�سة ( – يلقي

9- 24 �ساعة – غاز ي�ستخدم يف الإ�ساءة 
10-اأغنية للمطربة )) لطيفة(( – غري نا�سج 

1- �ساحبة اأغنية )) كل ده (( 
2- نباأ – اأغنية لعمرودياب ) معكو�سة (
3- عا�سمة العراق – ن�سف كلمة م�سم�س
4- ثلث كلمة قطز – اأغنية لتامر ح�سني

5- م�ساقط مياه – حروف مت�سابهه
6- اأخو الأُم- حروف مت�سابهة -اأداة ن�سب

7- من �سروريات احلياة - اأغنية له�سام عبا�س
8- خالف ابتعاد )معكو�سة( – للزراعة 

9- يحبه – من احلم�سيات
10- من املوازيني – مهنته اإن�سانية- ملتي 

اإعــــداد / اأبـــو �سامـــر

الكلمات المتقاطعة 

افـــــقــــيـــًا: 

عــــــمـــوديــــــًا :
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دوار البحر يعرف دوار البحر اأو داء احلركة باأنه ال�سعور بالغثيان وامليل للتقيوؤ 
عند ركوب اأي �سيء متحرك �سواء اأكان �سيارة اأو �سفينة اأو حتى طائرة .

هناك �سببني قد يكون احدها هو ال�سبب
1- تراكم اأول اأك�سيد الكربون يف الدم

و ينتج هذا الغاز نتيجة لعوادم ال�سيارات و يوؤدي تراكمه اإىل حتفيز مركز القيء 
يف املخ . مما يوؤدي لل�سعور برغبة يف التقيوؤ  كما يوؤدي اأول اأك�سيد الكربون لل�سعور 

بال�سداع و الدوار و عدم القدرة علي الرتكيز.
2- داء احلركة )اأو دوار احلركة( ) Motion sickness( ين�ساأ نتيجة حدوث 
الأذن  تر�سلها  التي  واملعلومات  العني  من  للمخ  ت�سل  التي  املعلومات  بني  ت�سارب 

الداخلية ..
حيث تر�سل الأذن الداخلية اإ�سارات للمخ  حيث اأن اجل�سم يف حالة حركة و العني 

ل تري حدوث اأي حركة .. مما يوؤدي حلدوث رغبة يف التقيوؤ.
كيف تعالج الأعرا�س ؟؟

1- انظر للطريق .. لن هذا مينع حدوث ت�سارب يف املعلومات التي ت�سل للمخ من 
العني و الأذن .

2-  قم مب�سغ علكة اأو تناول وجبة خفيفة .. لن هذا يقلل من ال�سعور بالرغبة 
يف التقيوؤ.

اأول  ت�سمم  من  للتخل�س   .. النقي  الهواء  تنف�س  حاول  و  النافذة  زجاج  افتح   -3
اأك�سيد الكربون .

4-  رّكز على الأفق اأو على م�سافة بعيدة وعلى �سيء ثابت ، ول تقراأ  اأبق راأ�سك 
ثابتا ومتكئا على ظهر املقعد .

)http://teach-me-thanks.blogspot.com( امل�سدر: علمني �سكرا

ع�سرات الأ�سياء اخلاطئة يف حياتنا ال�سخ�سية التي ل ميكن 
اأننا  اإل  لنا  اأ�سرار  احدث  يف  تت�سبب  قد  انها  اأبدا  نتخيل  اأن 
ومن  اأج�سامنا،  على  اأ�سرار  لها  اأن  ال�سدفة  مبح�س  نكت�سف 
اجليب  يف  املحفظة  و�سع  هي  العادات  اأو  الت�سرفات  هذه  بني 

اخللفي للبنطلون واجللو�س عليها لفرتة طويلة. 
تلك  ت�سببه  الذي  ما  تعرف  عندما  حقا  بالذهول  �ست�ساب 
يف  وهي  جل�ست  اإذا  ج�سمك  " املحفظة" يف  ال�سغرية  القطعة 
لتقارير  وفقا  وذلك  طويلة  لفرتة  اخللفي  البنطلون  جيب 
طبية اجراها جمموعة من العلماء والأطباء. تلك الدرا�سة 
للعمود  والآلم  اأ�سرارًا  ت�سبب  العادة  هذه  اأن  اأثبتت  الطبية 
الفقري كما ت�سبب اآللمًا يف الظهر واخل�سر وال�ساقني اأي�سا، 
تف�سري ذلك اأن املحفظة عند اجللو�س عليها لفرتة طويلة تقوم 
بال�سغط على الع�سب الوركي الذي بدوره ي�سغط على الع�سلة 
الكمرثية يف الورك مما ي�سبب الآلم للعمود الفقري والظهر 
وعرق الن�سا، ويوؤدي ذلك اأي�سا اإىل اعوجاج يف العمود الفقري 
لالإن�سان املمار�س لهذه العادة اخلاطئة. ولذا نن�سح بعدم و�سع 
املحفظة لفرتات طويلة يف جيب البنطلون اخللفي، ويف حال 
كنت يف اجتماع فقم بو�سعها اأمامك على الطاولة اأو اإذا كنت يف 

�سفر اأو موا�سالت فام�سكها يف يدك اأو �سعها يف �سنطة. 

امل�سدر: ثقافة وعلوم
http://www.thqafawe3lom.com

ملاذا ي�شعر البع�س بالدوار عند 
ركوب املوا�شالت ؟ وما هو العالج   ؟

ن�سبه  فيه  وارتفعت  املعي�سه  غالء  زمن  يف 
حاله  يعي�س  الإن�سان  واأ�سبح  البطالة 

اخلوف من امل�ستقبل
كيف �سيكون الغد ؟!

من  للخروج  حلول  ليعطينا  الإ�سالم  جاء 
حاله الفقر والتغلب عليها التي يعاين منها 

الكثري من �سكان العامل
1( تقوى اهلل تعاىل :

قال اهلل تعاىل:
 )2( َرجًا  خَمْ َلُه  َيْجَعْل   َ اهلَلّ ِق  َيَتّ )َوَمْن 

َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث ل َيْحَت�ِسُب ( 
�سورة الطالق ) الآية:2-3(

ومن   ( عنهما:  اهلل  ر�سي  عبا�س  ابن  وقال 
من  ينجيه  اأي  خمرجًا  له  يجعل  اهلل  يتق 
كل كرب الدنيا والآخرة، ويرزقه من حيث 

ل يحت�سب اأي من حيث ل يرجو ول ياأمل (
 2(  ال�ستغفار والتوبة:

ُكْم  َرَبّ ا�ْسَتْغِفُروا  َفُقْلُت   (( تعاىل  اهلل  قال 
ْدَراًرا  ِمّ َعَلْيُكم  َماء  ال�َسّ ُيْر�ِسِل  اًرا  َغَفّ َكاَن  ُه  اإَِنّ
اٍت  َجَنّ ُكْم  َلّ َوَيْجَعل  َوَبِنني َ  ِباأَْمَواٍل  ِدْدُكْم  َومُيْ

ُكْم اأَْنَهاًرا ((   �سورة هود الآية )12-10( َوَيْجَعل َلّ
مبا  والر�سى  وال�ستغفار  بالتقوى  اأنه  اأي 
كتبه اهلل لك يجعل الأنف�س مطمئنه فعليها 
وال�سالح  اخلري  طرق  وتتلم�س  ت�سعى  اأن 
ح�سن  ويلهما  رزق  اأبواب  لها  اهلل  ليفتح 
الت�سرف يف معي�ستها وعدم التبذير . حيث 
ورد  كما  ال�سياطني  اإخوان  كان  املبذرين  اأن 
َكاُنوا  ِريَن  امْلَُبذِّ )اإِنَّ  يف حمكم كتابه تعاىل: 
ِه  ْيـــَطاُن ِلَربِّ َياِطيـــِنۖ  َوكـــَاَن ال�سَّ اإِْخــَواَن ال�سَّ

َكُفوًرا(   �سورة الإ�سراء الآية )27(

نظمها / اأبو فرح 
اأنا واقف والبحر خلفي

والقوارب عائدات
ل�سيء غريك

اأنا جئت اأ�سال عنك �سمت
الذكريات 

مل ترتكيني حلظة
واأنا انتهيت ومل يعد غري

 املرا�سي
اأنا كم رجوتك ها هنا :

ل ترتكيني يف ال�ستات
هي بع�س اأعوام م�ست

حلم تال�سي خلفه حلم 
توارى

مت �سلت يف عيوين
الأمنيات

والآن جئت ..
ت�سالني عن الهوى !

مات الهوى يامنيتي 
قد مات .. على يديك ..

تنويه :
يعز علينا اأن ن�سري اإىل اأننا م�سطرون لإيراد هذه 
املالحظة جمددًا نظرًا ملا عانيناه من عتب ولوم يف 
هذا املو�سوع والذي دفعنا اإىل تكرار ما ن�سرناه يف 
نقوم  لن  امل�سريف  الأهلي  يف  باأننا   ( �سابقه  اأعداد 
ما  باأية منا�سبة كانت  اأو تهنئه  اأية تعزية  بن�سر 
مل تردنا من ال�سخ�س املعني بذلك كتابيًا مبا يفيد 
هيئة  مقر  اإىل  تر�سل  اأن  على  ن�سرها  يف  برغبته 
التحرير �سخ�سيا اأو عرب الفاك�س  )256237( اأو 

عرب الربيد الكرتوين اخلا�س باملجلة 
 ahli/masrafi@nbyemen.com

علمني �سكرا ...

ل ت�شع املحفظة يف جيب البنطلون اخللفي..�شت�شاب 
بالذهول عندما تعرف ما الذي ي�شببه ذلك الت�شرف



 a h l i . m a s r a f i @ n b y e m e n . c o m

n b y . h o @ y . n e t . y e

خدمات البنك الأهلي اليمني
خدمات ال�سراف الآيل على مدار

 ال�ساعة .
خدمات ال�سويفت .

اإ�سدار بطاقات الأئتمان .
منح قرو�س التجزئة باأنواعها .
الت�سهيالت الأئتمانية باأنواعها 

)مبا�سرة وغري مبا�سرة (

تاأجري �سناديق الأمانات.
متويل ال�سركات وامل�ساريع.
متويل التجارة اخلارجية .

التمويل العقاري .
خدمات ومنتجات التاأجري التمويلي .

قبول الودائع باأنواعها ومبختلف العمالت . 
اإ�سدار ال�سيكات امل�سرفية  .

فتح الأعتمادات امل�ستندية باأنواعها.
اإ�سدار خطابات ال�سمان باأنواعها.

اإ�سدار وقبول احلوالت امل�سرفية .
التحويالت ال�سريعة عرب وي�سرتن يونيون .


