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املستمر يف  والتفكري  املسئولية عبئا مثقال باهلموم  تعترب 
كيفية فهم وأداء هذه املسئولية اليت يضطلع بها من وضعتهم 
الظروف وهيأتهم األقدار لتحملها يف مرحلة ما أو ظرف ما 
وغالبا ما تكون هذه املسئولية جتاه فئة أو جيل ما سواء كانوا 
من األبناء أو فئة من اجلمهور أو مستخدمني ينضوون حتت 
مسئولية قائدا أو مديرا ...إخل من مناذج هؤالء املسئولني ممن 
يتحملون على عاتقهم إدارة شؤون من يقعون حتت قيادتهم 
والعمل  وتوجيههم  شؤونهم  إدارة  فيحسنون  مسئوليتهم  أو 
على بناء شخصياتهم وتدريبهم وإعدادهم وتنمية مقدرتهم 
وقدراتهم على أداء واجباتهم العملية واملعرفية ليغدون أكثر 
سدة  إىل  واالرتقاء  املستقبل  يف  املسئولية  حتمل  على  قدرة 
القيادة مستقبال يقابلها واجبات حيملها وتفي بها تلك الفئة 

أو ذلك اجليل .
الصرح  هذا  اليمين  األهلي  البنك  فإن  املثال  سبيل  فعلى 
الراقية  املصرفية  وجتربته  شهرته  أكتسب  الذي  املصريف 
عرب أجيال متعاقبة فإن إدارته قد حرصت دوما ودون كلل 
وتعمل  العمل  جماالت  كل  يف  موظفيه  مبستوى  لالرتقاء 
املادية والعينية  على تشجيعهم وبذل املنح واهلبات واحلوافز 
أو  منه  الداخلي  سواء  واملهين  العملي  التدريب  ذلك  يف  مبا 
مهاراتهم  وتنمية  العملية  مداركهم  لتطوير  اخلارجي 
املصرفية والعلمية ويف نظري أو مقابل ذلك ما هي واجباتهم 

إزاء هذه امليزات أو املكاسب ؟
إن الواجب يقتضي منهم:

ترسيخ وتوطيد ثقافة االنتماء لديهم هلذا املرفق »البنك 
األهلي اليمين« من خالل االعتقاد املطلق بأن هذا البنك يعترب 
ويفكرون  والعقلي  والنفسي  الشخصي  تركيبهم  من  جزءاً 
وواجباتهم  وظائفهم  وبتأدية  به  االرتقاء  كيفية  يف  دوما 
العملية بكل جد وشوق إىل إجنازها بدقة وإتقان ومبا يرضي 
كل من له منفعة يف هذا البنك وأن يرتقوا بفكرهم وأداءهم 
إىل ما جيعل من هذا البنك قبلة العمالء وأن يشار إليه بالبنان 
األول  االختيار  وجيعله  وخمرجاته  خدماته  ورقي  جودة  يف 
واملميز لكل من أراد أن حيضى خبدمات وأداء مصريف متميز .

كما أن االلتزام بأوقات الدوام وعدم إضاعة وقت العمل 
يعترب حجر الزاوية واألساس املتني لكل هذه الواجبات واليت 

يتوجب اإليفاء بها ملا يقابلها من مسئوليات القيادة .

خالد اآلثار ال خيشى البلى

ليس يبلىمن له ذكر خلد 	

رحم اهلل خالدًا

لقد عمل بصمت ورحل بصمت
التألق  مع  طويلة  رحلة  خلالد  إن  حقه  الراحل  يفي  فلن  طال  ومهما  الكالم  يطول  قد 
بالبنك  ليلتحق  آنذاك  االقتصاد  كلية  من  خترجه  حلظة  منذ  يافعًا  بها  أتسم  اليت  والكفاءة 
مشوبًا  مبكراً  وتلهفًا  فطريًا  ذكاًء  اليمين  األهلي  البنك  إدارة  فيه  ملست  حيث  اليمين،  األهلي 

بطموح القيادة .
العيدروس بكل  أن قبل قرار تعينه حماسبا لفرع  كانت أوىل خطواته على سلم االرتقاء 

ثقة واقتدار.
ويف العام 1990 قررت إدارة البنك األهلي اليمين افتتاح فرعا للبنك يف صنعاء وكانت املهمة 
تتطلب مقدرة عالية لتثبيت ذلك الفرع وإجياد املكانة الالئقة به بني حبر متالطم من البنوك 
احلكومية واخلاصة واألجنبية إضافة إىل شخصية قيادية جاذبة تتمتع بذماتة خلق وُحسن 

املعشر وتأقلما مع اختالف البيئة احمليطة.
يف  للفرع  فكان   . خربته  وقصر  سنه  حداثة  برغم  هلا،  جتسيدا  خالد  فقيدنا  يف  ووجدت 
صنعاء حضوره الفاعل حتت إدارته، نظرا للبداهة واملقدرة على اجتذاب العمالء بفعل التجانس 
واالنضباط وروح املسئولية اليت عمل الراحل على غرسها وإشاعتها بني فريق العمل )املوظفني( 
أنه فهم ما يريدون وهم فهموا ما  لديه. وكأن اجلميع كان خالدا، فقد فهمهم وفهموه أي 
يريده منهم فعملوا على أن يكونوا حيث يريدهم أن يكونوا وعمل الكل على أن تكون مصلحة 

البنك هي العلياء وحقق الفرع تقدما واجنازات وتبوأ مكانه املرموق بني البنوك .
العام  املدير  نائب  منصب  ليتوىل  عدن  إىل  صنعاء  من  خالد  املرحوم  نقل  الزمن  ومبرور 
لشؤون االئتمان. مل يكن املرحوم يف خضم مسؤولياته اإلدارية مكثرتا بأعراض مرض السكر 
الذي بدأ يدب يف جسده حتى كانت اللحظة اليت اضطرته أن ينشد العالج يف اخلارج ولفرتة 
طويلة , ليعود بعدها إىل عدن منهكا وفعل به املرض فعله وبعناية من اهلل عز وجل بدأ يتماثل 
للشفاء ليعود يف العام 2011 إىل البنك مبنصب نائب املدير العام للدوائر املصرفية . وعمل رمحه 
اهلل وبذل جمهودا يف ترتيب أمور االئتمان وتطوير قواعد العمل فيه حتى داهمه املرض وبدأ يف 

الفتك به حتى كانت حلظة الرحيل املؤملة يف ظروف مأساوية سادت البلد.
لقد كان رمحه اهلل حريصا كل احلرص على مقدرات وحقوق البنك وكان منافحا فذا 
عنها وصرحيا يف طروحاته غري حمتدا، بامسا أثناء طرحه متبنيا أية فكره والعمل على بلورتها 
متقبال النقد برحابة صدر وابتسامة مصحوبة باملزاح امللتزم مؤمنا دائما بأن االختالف ال يفسد 

للود قضية .
انطباعاتي عن املرحوم خالد أنين مل ألقاه يوما متهجم الوجه أو حاد النربة حتى يف وجه 
املقصرين ممن معه وحوله مفسحا اجملال لطروحات اآلخرين ونقاشاتهم يف اجتماعات اللجان 
الفرعية اليت كانت تقع حتت مسؤوليته متنازال عن أوقات راحته حتى يف أيامه األخرية قبل 

وفاته .
جعلين  عملي  موروث  من  تركته  مبا  قلوبنا  يف  خالدا  أنك  وعزاؤنا  خالد  يا  اهلل  رمحك 
استحضر عنوانا ملقاليت مما قاله شاعر النيل حافظ إبراهيم يف رثاءه لفريد )باشا( أحد أمراء 

مصر واليت مطلعها :-
أيها النيل لقد جل األسى

كن مدادا لي إذا الدمع نفذ 	 	 	
واذبلي يا زهرة الروض وال 

تبسمي للطل فا لعيش نكد 	 	 	
إخل من بقية القصيدة

حتى يصل إىل البيت :-
خالد اآلثار ال خيشى البلى

ليس يبلى من له ذكر خلد 	 	
فنم قرير العني يا فقيدنا الغالي وهذه سنة احلياة .

علي منصور ماطر
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قام معالي األخ / منصر صاحل القعيطي وزير املالية بزيارة 
تفقدية للبنك االهلي اليمين يف مركزه الرئيسي مبحافظة 
عدن ، التقى خالهلا القائم بأعمال املدير العام للبنك الدكتور 
واللجنة  البنك  قيادات  من  وعدد  سنكر  بن  عمر  علي  امحد 

النقابية بالبنك . 
و اطلع الوزير القعيطي على اعمال البنك كما ناقش عدد 
االهلي  للبنك  والتحديث  التطوير  عملية  اهمها  القضايا  من 
حل  يف  املتمثل  احلرب  فرتة  خالل  البنك  دور  وكذا  اليمين 
قضايا العمالء بالرغم من توقف فروع البنك يف حمافظة عدن 
وعدد من احملافظات احمليطة بها ، والدور الفعال يف استقبال 
النفط ومصايف عدن خالل  املؤسسات ومنها شركة  ايداعات 

فرتة احلرب وما بعدها . 
واوضح القائم بأعمال مدير عام البنك دور البنك يف مساعدة 
موظفيها  رواتب  صرف  يف  اساسي  وبشكل  الدولة  مؤسسات 
وكذا مساعدة مكتب هيئه املعاشات والتأمينات ومكتب بريد 
عدن يف دفع رواتب املتقاعدين والذي انعكس بدوره على تطبيع 
الوزير من جانبه على  . فيما اكد معالي  احلياة يف احملافظة 
الدور الريادي للبنك االهلي اليمين كونه من البنوك العريقة 
وذلك مبا ميتلكه من خربه واسعه يف االعمال املصرفية واملالية 

اضافة اىل مسعته ومالءة مركزة املالي الذي ميزه عن بقية 
البنوك على املستوى احمللي واخلارجي ، وكذا ما ميتلكه من 
خربات استفادت منها كثري من املوسسات املصرفية اليت نشأت 

يف السنوات االخرية .
استمرارها  من  بد  ال  للبنك  املكانة  هذه  بأن  مؤكدا   
الوطين  االقتصاد  ثروات  من  ثروه  كونها  عليها  واحلفاظ 
سوف  للبنك  املالك  وبصفتها  الدولة  بأن  ومؤكدا  مشددا   ،
جيب  واليت  للبنك  والتحديث  التطوير  عمليه  ومتول  تدعم 
ومنوها  املتقدمة  املصرفية  التطورات  لتواكب  تستكمل  ان 
اىل ضرورة استمرار البنك يف دوره الريادي ورفده لالقتصاد 
الوطين والذي يعترب من إحدى مهامه اليت اقرتنت بدوره يف 

خمتلف املراحل . 
البنك  موظفي  مجيع  الوزير  االخ  شكر  اللقاء  نهاية  ويف 
للعمالء  خدمات  من  ويقدموه  قدموه  ملا  اليمين  االهلي 
ومؤسسات الدولة يف ظل الظروف الصعبة اليت مير بها الوطن 
مقدرا هلم هذا العمل ويشد من ازرهم لبذل مزيدا من اجلهود 
واليت  املصرفية  اخلدمات  تقديم  يف  والتميز  اجلاد  والعمل 
وتقديم  التنافس  على  قادرة  مصرفية  بيئة  خلق  يف  ستسهم 

االفضل.
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تتقدم قيادة وموظفي وموظفات
البنك األهلي اليمين

خبالص العزاء واملواساة إىل
أسرة وذوي فقيد حمافظة عدن

الشهيد اللواء/جعفر حممد سعد
حمافظ حمافظة عدن

تتقدم قيادة وموظفي وموظفات
البنك األهلي اليمين

خبالص العزاء واملواساة إىل
األخ/ممدوح حممد علوان

وأسرة فقيد القضاء
الشهيد القاضي/ حمسن حممد علوان
رئيس الشعبة اجلزائية املتخصصة بعدن

سائلني املوىل عز وجل أن يتغمده بواسع 
رمحته وغفرانه 

إنا هلل وإنا إليه راجعون

عنهم األستاذ/ حممد عبداهلل مقبل 
العامري

رئيس جملس اإلدارة
األستاذ/ عصام أمحد علوي السقاف

املدير العام
 د. امحد علي عمر بن سنكر

 القائم بأعمال املدير العام

سائلني املوىل عز وجل أن يتغمده بواسع 
رمحته وغفرانه 

إنا هلل وإنا إليه راجعون

عنهم االستاذ/ حممد عبداهلل مقبل 
العامري

رئيس جملس اإلدارة
االستاذ/ عصام أمحد علوي السقاف

املدير العام
 د. امحد علي عمر بن سنكر

 القائم بأعمال املدير العام

التجارية وغريها من الصناديق واملؤسسات 
االئتمانية .. وكذلك فإنه رقيب احلكومة على 

كل ائتمانات  هذه البنوك .
INVESTMENT BANKS البنوك االستثمارية 

األعمال  رجال  دعم  هو  البنوك  هذه  ودور 
اليت  الصناعية  واملؤسسات  الشركات  وخمتلف 
حتتاج إىل أموال نقدية لتمكينها من زيادة قدرتها 
على االنتاج وهلذا فإن هذه البنوك كونها )بنوك 
أعمال( فإنها تقوم بإصدار الوثائق املالية اخلاصة 
تضمن  حتى  احلكومية  والسندات  بالشركات  
املعروضة  والسندات  األسهم  تغطية  الشركات 
لالكتتاب  عرضها  فرتة  خالل  اجلمهور  على 
االستثمارية  البنوك  هذه  تقوم  حيث  العام 
منها  جزء  أو  كلها  االصدار  عملية  بأخذ  عادة 
السندات  هذه  من  كمية  فتشرتي  عاتقها  على 
احلكومية وحسب مقدرتها لكي تعرضها تدرجييا 
الفارق  هو  رحبها  يكون  حبيث  العام  لالكتتاب 
بيعها  سعر  وبني  احلكومة  من  الشراء  سعر  بني 

للمكتتبني .
ال  االستثمارية  البنوك  هذه  دور  أن  كما 
تقوم  بل  الذكر  السابق  نشاطها  على  يقتصر 
الشركات  بعض  وإقامة  انشاء  يف  باملشاركة 
هذه  تدعيم  على  وتساعد  التجارية  أو  الصناعية 
بعض  يف  اقراضها  طريق  عن  وذلك  الشركات 

األحيان أو عن طريق اصدار سنداتها أيضا .
وال ختلو بنوك االستثمار من نشاط آخر وهو 
وتعيد  عامة  أو  خاصة  شركات  بشراء  تقوم  أن 

هيكلة اسهمها ثم تبيعها للمستثمرين.
 COMMERCIAL BANKS البنوك التجارية

األساسي  دورها  يكمن  التجارية  البنوك  هذه 
األساس  هي  الودائع  وهذه  ودائع(  )كبنوك 
املودعني  أموال  باستقبال  تقوم  حيث   .. ملواردها 
مقابل  إيداع  لفرتة  الطرفني  بني  التفاق  وفقا 
وأهل  األعمال  رجال  مبنح  البنوك  هذه  تقوم  أن 
التجارة والصناعة قروضا ذات آجال قصرية وفقا 
املالية  املكانة  لتصنيف  ووفقا  خمتلفة  لضمانات 

تعريف البنك

نشاطا  ميارس  املالية  املؤسسة  هو  البنك 
اقتصاديا متخصصا يتمثل يف إدارة األموال حفظا 
وفيه   .. للعمالت  وشراء  بيعا  وكذلك  وإقراضا 
تتم عمليات عرض النقد )األموال( بالطلب عليها 

.أنواع البنوك:
مصريف  نظام  له  جمتمع  أو  دولة  كل  يف 
منها  بنك  ولكل   .. البنوك  من  عدد  من  يتكون 
ودورا  نشاطه  خالله  من  ميارس  معينا  ختصصا 

يؤديه يف اجملتمع .
وتعدد البنوك مبختلف تلك التخصصات من 
.. انطالقا يف  األمور املميزة بتخصصاتها الدقيقة 
اجياد هياكل متويلية مستقلة تتالئم مع حاجات 

العمالء واجملتمع كله .
هو  البنوك  من  اجملموعة  هذه  يف  ما  وأهم 
البنك املركزي والذي تتعامل معه كافة البنوك 

األخرى يف السوق املصرفية ومن هذه البنوك :
أ- البنوك التجارية

ب- بنوك االستثمار
ج- البنوك االسالمية

د- بنوك االدخار
هـ- البنوك املتخصصة )البنوك الصناعية(

و- بنوك متويل حملية
CENTRAL BANK البنك املركزي

وهو أساس اجلهاز املصريف يف نظام الدولة املالي 
ويقوم باإلشراف على كافة األنشطة املصرفية 
بشكل عام ويقوم بإصدار األوراق النقدية بكافة 

فئاتها .. كما يسعى جاهدا للمحافظة على 
استقرار قيمة هذه النقود )العملة( .. وباعتباره 

بنكا حكوميا فإنه يقوم أيضا بكافة اخلدمات 
البنكية للحكومة ويشاركها يف رسم واعداد 
السياسات النقدية واملالية .. وهو مبثابة بنك 

البنوك )BANK OF BANKS( ألن حسابات كل 
تلك البنوك العاملة يف أي دولة حمفوظة لديه .. 
ويقوم بإجراءات املقاصة بينها . كما يقوم بدعم 

البنوك اليت حتتاج إىل قروضه خاصة البنوك 

البنوك وأنواعها وتعريف 
العمليات المصرفيةاالئتمانية

والتجارية للمقرتض .
خبدمات  أيضا  البنوك  هذه  تقوم  كما 

لعمالئها )عمليات تكميلية( مثل :
حتصيل األوراق املالية واملستندات التجارية .

خصم وقبول الكمبياالت )اإلقرارات( .
شراء وبيع النقد األجنيب .

فتح االعتمادات  املستندية .
اصدار خطابات الضمانات البنكية .

شراء وبيع األوراق والسندات املالية .
حتصيل القسائم املالية )الكوبونات( .

INDUSTRIAL BANKS البنوك الصناعية
على  دورها  يقوم  الصناعية  البنوك  وهذه 
واملتوسطة  الطويلة  بأنواعها  القروض  منح 
والقصرية األجل .. كما تقوم بتمويل املشروعات 
الصناعية اجلديدة واملساهمة يف انشاءها وإقراض 

املشروعات القائمة .
الصناعية  البنوك  هذه  وراء  من  اهلدف  أما 
التنمية الصناعية والقيام  هو االسهام يف حتقيق 
على  واحلصول   .. بها  اخلاصة  البنكية  باألعمال 
رأس املال الذي تعمل به وذلك بغرض املشاركة 
يف إمناء اقتصاد الدولة .. وتنويع نشاطه االنتاجي 

وتنمية وتطوير خمتلف فروعه الصناعية .
بإعداد  أيضا  الصناعية  البنوك  وتقوم 
للمشاريع  االقتصادية  للجدوى  الدراسات 
عديدة  حتديد جماالت  يف  يساعد  مما  الصناعية 
لالستثمار الصناعي . ورؤوس أموال هذه البنوك 
حتصل  اليت  القروض  من  يأتي  واحتياطياتها 
ومن  املركزي  البنك  ومن  الدولة  من  عليها 
البنوك األخرى .. ومن ناتج السندات طويلة األجل 

اليت تصدرها .    
ISLAMIC BANKS البنوك االسالمية

االسالمية  البنوك  هذه  أن  متداول  هو  ما 
على  تقوم  وهي   .. بالفوائد  تتعامل  ال  بنوك  هي 
تأسيس  يف  واملساهمة  باملشاركة  التمويل  مبادئ 
الشرعية وغري  واملضاربات  واملراحبة   ، الشركات 
ذلك من العمليات املالية املطابقة ألحكام الشريعة 

االسالمية .
REAL  ESTATE  BANKS البنوك العقارية

قروض  بتقديم  تقوم  تنموية  بنوك  وهي 
)بضمان  العقارات  ألصحاب  اآلجال  خمتلفة 
األرض( وكذلك املالك الزراعيني )مالك األرض 
بدفع  القروض  هذه  استحقاق  ويتم  الزراعية( 

اقساطها سنويا .
البنوك  هذه  واحتياطيات  مال  رأس  أما 
ال  سندات  من  تصدره  ما  عادة  فتشمل  العقارية 

تتجاوز التزامات املقرتضني منها .
وهي  البنوك  من  أخرى  أنواع  هناك  أن  كما 
أيضا يف حد ذاتها عامل من عوامل تقوية االقتصاد 
االسترياد  وبنوك  االدخار  بنوك  مثل  الوطين 

والتصدير وبنوك التجارة اخلارجية وغريها .

اهلامش

األخباراالقصادي
الوجهتني  من  املصارف  عمليات  يف  اجلديد 

القانونية واالقتصادية
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إعداد/علي منصور ماطر

تقدير أو ختمني

صندوق أمانات

حقوق امللكية

نسب مالية أو مؤشرات مالية

امليزانية العامة

يعكس أو يعرب عن

متبادل أو مشرتك

قوائم مالية أو بيانات مالية

إستثمارات

متاُثل أو تطاُبق

Estimation  

Safe Locker

Equity

Financial Ratios

Budget

Reflect

Matual 

Financial Statements

Investments

Identification

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

املصطلحات بالعربية English Vocabulariesالرقم

ها حنن نواصل كتابة املصطلحات البنكية ويف هذا العدد سنحاول أن نورد بعض املصطلحات اليت 
قد تفيد املوظف يف عمله اليومي ولكل قراء اجمللة .
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مجيعها  تطوى..  كيف  والسنني  متر..  كيف  األيام  أسرع  ما 
جتري وال تلتفت وال تدع للراسبني أو املتقاعسني فرصة اللحاق بها. 

فطوبى ملن حلق بالركب وحصدت يداه ما بدره خالل هذه املسرية، نعم لقد انقضى عام 2015 بكل 
مآثره واجنازاته على مستوى الوطن ككل وفيه فقدنا األخ والصديق والعزيز واحلبيب .

األداء  حيث  من  طموحاتنا  سقف  اجنازاتنا  مست  ال  فقد  اليمين  األهلي  البنك  مستوى  على  أما 
األمني واملثابرة على بقاء هذا البنك حملقا يف مساء الريادة والنجاح .

إال أن هناك مازال الكثري والكثري من الواجبات واملسؤوليات اليت يتحتم علينا االضطالع بها يف 
نكون اخليار  وأن  العمالء  واستقطاب مزيدا من  أفضل اخلدمات  وتقديم  األداء  استمرارية حتسني 

األول هلم .
وإذ نستقبل عاما نطمح أن يكون مليئا باخلري واالجنازات على كافة األصعدة فإنه يتوجب علينا 
أن نعمل جبد، وأن نكون العضو الفاعل واحملرك النشط لقطار التنمية والرخاء من خالل إسهاماتنا 
البنك األهلي اليمين اخليار ليس  بشحذ اهلمم واملثابرة واإلخالص لتأدية واجباتنا العملية ليغدو 

األول وحسب وإمنا األمثل أيضا .

مقصود  غري  خطأ  ورد  لقد 
 )30( العدد  املصريف”  “األهلي  يف 
)لكل  باب  يف   2015 سبتمرب  يوليو/ 
جمتهد نصيب( بأن عني األخ/ لؤي 
لدوائر  ،مديرا  عوض  علي  أمحد 
الصحيح  بينما  اإلسالمية  الفروع 
هو أن هذا املنصب يشغله األخ طالل 
وأما  الكهالي  حممد  عبدالرمحن 
الوظيفة املرفع إليها األخ/لؤي أمحد 
تكنولوجيا  مدير  هي  عوض  علي 
لذلك  االسالمية  للفروع  املعلومات 

وجب التنويه واالعتذار .

تنويه واعتذار

سكرتري التحرير/عباس الصائغ 

عزمنا  اليمين  األهلي  البنك  يف  حنن 
على أن نليب مجيع احتياجات عمالءنا 
خدمات  توفري  يف  روادا  نكون  وأن 
أفضل  على  اعتمادا  مبتكرة  مصرفية 
املصرفية  اخلدمات  تقنيات  وأحدث 
األول للعمالء ولنصبح  لنكون اخليار 

البنك املميز يف اليمن .

الشديدين  املصريف ممثلة برئيسها باالعتذار واألسف  تتقدم هيئة حترير األهلي 
التحديث  لشؤون  اإلدارة  جملس  رئيس  مستشار  مكاوي،  عبداحلميد  لألستاذ/سامي 
2015 تعزية  والتطوير لعدم تضمني العدد )30( من األهلي املصريف يوليو/  سبتمرب 
ذلك  مسؤولية  من  يعفينا  ال  ذلك  فإن  األسباب  كانت  ومهما  الفاضلة  والدته  بوفاة 
التقصري والذي قابله األستاذ/سامي باحللم والتسامح، كما نقدم اعتذارنا لكل من فقد 

عزيزا ومل يتضمن ذلك العدد التعازي هلم.
ونقول لألستاذ/سامي لقد مسوت حبلمك وتساحمك .

وهلل ما أعطى وهلل ما أخذ.

اعتذار
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دراسة املوارد البشرية
فى  ملحوظًا  تطوراً  األخرية  السنوات  شهدت 
التطور بصورة واضحة  العلوم اإلدارية وبرز هذا 
وهى  البشرية  املوارد  ختصص  دراسة  جمال  فى 
البشرى  الفرد  بتطوير  أهتمت  التى  الدراسة 
كمورد مهم من موارد األقتصاد. فاملوارد البشرية 
كجزء من العلوم اإلدارية هى دراسة تهتم بشؤون 
والتأهيل  التعيني  حيث  من  العاملني  األفراد 
أو  لتعريف  طبقًا  وتطويرالكفاءات  والتدريب 
الوظيفة  تلك  GLUECK.W هى  كما عرفها جليك 
البشرية  املوارد  بإمداد  ختتص  اليت  التنظيم  يف 
من  االحتياجات  ختطيط  ذلك  ويشمل  الالزمة 
القوى العاملة والبحث عنها وتشغيلها واالستغناء 
أهمية  السلوكية  االحباث  أظهرت  وقد  عنها 
إقتصادية  كموارد  االفراد  معاملة  إىل  احلاجة 
االنتاج  عوامل  من  كعامل  معاملتهم  من  بدال 
الفرد  إنتاجية  ملا فى ذلك من أهمية وتأثري على 
واسهامه فى الناتج األمجاىل وأيضًا حتفيز الفرد 
عمل  بيئة  فى  يعمل  بإنه  لشعوره  العمل  على 
تقدره وتهتم به وذكرت العديد من تلك االحباث 
عليها  قام  التى  املبادىء  وتلك  االسس  من  كثري 
احسنت  إذا  استثمار  الفرد  أن  أهمها  املدخل  هذا 
إدارته وأن سياسات املوارد البشرية البد أن خُتلق 
و  االقتصـادية  و  النفسـية  األفراد  حاجـات  إلشباع 
االجتماعـية. وتهيئة بيئة العمل لتـشجيع األفراد 
تلك  أن  كما  مهاراتهم.  استغالل  و  الــتنمية  على 
حتقيق  تراعي  بطريقة  ُتـنفذ  أن  البد  السياسات 

التوازن بني حاجات األفراد و أهداف املنظمة.
تطور املوارد البشرية

تارخيها  مدار  على  البشرية  املوارد  تطورت 
جماالت  بلورة  فى  أثرت  مراحل  بعدة  ومرت 
للموارد  االول  الظهور  يعد  حيث  ختصصاتها 
الثورة الصناعية والتى  البشرية كان فى أعقاب 
كانت مبثابة مرحلة صدامية اومرحلة مواجهة 

املوارد البشرية للعديد من املشاكل أهمها النظرة 
فى  تباع وتشرتى خاصة  العامل نظرة سلعة  إىل 
أكرب  بشكل  األلة  على  االعتماد  حيث  املصانع 
التى ساهمت فى ظهور  الثانية  املرحلة  ثم جاءت 
إنتشار  مع  أكرب  بشكل  البشرية  املوارد  أهمية 
بناها  والتى  تايلور  بقيادة  العاملية  االدارة  حركة 
اإلدارة  تطوير  هى  رئيسية  اسس  اربعة  على 
واالهتمام  الوظيفى  النشاط  تقسيم  طريق  عن 
العاملني  واختيار  كمورد  بالعامل  احلقيقى 
التحقق من مهاراتهم  تقتضى  اسس علمية  على 
واملوارد  االدارة  بني  احلقيقى  والتعاون  وتدريبهم 
بدات  التى  وهى  الثالثة  املرحلة  أما  البشرية. 
النقابات  ظهور  مع  العشرين  القرن  بدايات  مع 
ختصص  دراسة  جعل  مما  العمالية  واالحتادات 
حلل  لألداريني  هاما  طريقًا  البشرية  املوارد 
التى  الرابعة  مرحلتها  وفى  املشاكل.  من  كثري 
صاحبت بوادر احلرب العاملية االوىل ُأنشئت أقسام 
تدرييب  برنامج  أول  وُأعد  مستقلة  بشرية  موارد 
ملديرى األقسام عام 1915 وقامت 12 كلية بتقديم 
ُأنشئت كثري   1920 1919 وعام  برامج تدريبية عام 
الكبرية  الشركات  يف  البشرية  املوارد  إدارات  من 
وبدايات  العشرينات  نهايات  ومع  واألجهزة. 
الثالثينات من القرن العشرين أجريت عديد من 
التجارب أثبتت أهمية رضاء العاملني عن عملهم 

وتوفري ظروف مناسبة للعمل.
إىل  النظر  على  قادرين  جيعلنا  هذا  كل 
املوارد  دائرة  اتسعت  التى  الرئيسية  األنشطة 
البشرية  املوارد  ختطيط  مثل  لتشملها  البشرية 
والتدريب  االدارى  اهليكل  وتنظيم  والتوظيف 
وتقييم  والتعويضات  املزايا  وادارة  والتطوير 
املوظيفني  وعالقات  الوظيفى  االداء  ومراجعة 

والتواصل الفعال معهم.
الدراسة وجماالت العمل

اإلدراية  العلوم  فى  النوعية  النقلة  تلك  ومع 

جند أن دراسة ختصص املوارد البشرية إكتسبت 
العديد  فأصبحت  وعمليًا  نظريًا  كربى  أهمية 
املوارد  فى  دراسية  دورات  تقدم  اجلامعات  من 
الوقت  فى  الشركات  أغلب  وتهتم  بل  البشرية 
بها  البشرية  املوارد  إلدارة  كوادر  بإنشاء  احلاىل 
البشرية  املوارد  إدارة  مجعية  قامت  فقد  لذلك 
شهادتني  بتصميم  األمريكية  املتحدة  بالواليات 
احملرتف  املهين  وهما  البشرية  املوارد  يف  مهنيتني 
للموارد البشرية PHR وكبري املهنيني احملرتف يف 
املوارد البشرية SPHR حيث تشمل الشهادتان أحدث 
حبيث  هلا،  التطبيقات  وأحدث  وأفضل  النظريات 
لالحرتافية  توثيقًا  عليهما  حيصل  ملن  متثالن 
املعاهد  من  كثري  إىل  إضافة  البشرية.  املوارد  يف 

واجلامعات العربية منها جامعات حكومية .
املوارد  جمال  فإن  املهنية  الناحية  من  أما 
البشرية كوظيفة وجمال عمل جند أنه قد أصبح 
فى  البشرية  املوارد  ادارات  وتنتشر  جماال معروفًا 
أغلب الشركات الكربى حيث جند فى إحصائية 
وفقًا لنتائج مؤشر الشرق األوسط خالل تقريره 
للموارد  الوظيفى  اجملال  أن   2011 يوليو  لشهر 
فى  كبرية  بصورة  أهميته  ازدادت  قد  البشرية 
اآلونة األخرية حيث جاء فى مقدمة املهن األكثر 
منواً بنسبة 156 باملائه تاله قطاع املالية بنسبة %130. 
لشركة  التنفيذى  املدير  مودى  ساجناى  ويقول 
األوسط  الشرق  فى  للتوظيف  مونسرت.كوم 
اإلجيابية  »احلركة  املؤشر  نتائج  على  معلقًا 
ارتفاع  تعكس  اخلليج   يف  احلاصلة  للتوظيف 
الشركات  بها  تقوم  اليت  التوظيف  جهود  وترية 
اليت  املتدنية  املستويات  تناقض  واليت  اإلقليمية، 
فإننا  وعمومًا،  الربيع.  نهاية  يف  املؤشر  شهدها 
املهنيني  على  الطلب  ملستوى  متواصاًل  منواً  نشهد 
البشرية  واملوارد  والقانونية  املالية  اجملاالت  يف 

واإلدارية على امتداد منطقة اخلليج«
املصدر : hotcourses الشرق األوسط

دراسة تخصص الموارد البشرية
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ما هو االئتمان البنكي؟ وما هي مفاهيمه 
وأسسه ومعاييره؟

واالقرتاض  اإلقراض  عمليات  هو  البنكي  -االئتمان 
من  بالضرورة  هم  ليس  النقود  ميلكون  الذين  ألن  ذلك 

يستطيعون استثمارها بأنفسهم.
القدرة  هو  االقتصاد  يف  ومعناه  االئتمان  أصل  وان 
على اإلقراض.. واصطالحا هو التزام جهة ما جلهة أخرى 
باإلقراض أو املداينة. ويراد به يف االقتصاد احلديث أن يقوم 
الوقت  من  مهلة  )املقرتض(  املدين  مبنح  )البنك(  الدائن 
يلتزم فيها املدين عند انتهاء مدتها بدفع قيمة الدين مضافا 

إليه الفوائد املتفق عليها سلفا بني الطرفني .
البنك  مينحها  اليت  الثقة  بأنه  أيضا  تعريفه  وميكن    
مبلغا  يقرضه  بأن  معنويا  أو  طبيعيا  كان  سوى  ما  جلهة 
زمنية  فرتة  خالل  حمدد  غرض  يف  باستخدامه  املال  من 
مالي  عائد  مقابل  معينة  وبشروط  عليها  متفق  حمددة 
معني وبضمانات متكن البنك من شراء قيمة املال إذا توقف 

العميل عن السداد.

الهدف االقتصادي لالئتمان
 )التمويل المصرفي(

انطالقا من األهداف الرئيسية للبنوك يف تنمية نشاطها 
واملتعلق بتوفري املال )السيولة النقدية( للجهات اليت حتتاج 
اليت تستطيع  األموال  )العمالء( من خالل مصادر  هلا وهم 
االئتمان  فإن  خزائنها(  يف  الودائع  )توفري  توفريها  البنوك 
منح  خالل  من  اهلدف  هلذا  رئيسيا  فاعال  جاء  قد  املصريف 
ألنشطتهم  االستمرار  سواء  هلم   الالزمة  السيولة  العمالء 
املختلفة أو للنمو فيها . هذا باإلضافة إىل الدور الكبري اليت 
تلعبه البنوك يف احملافظة على الطبقة الوسطى من اجملتمع 

واليت تعترب احملرك الرئيسي لالقتصاد الوطين .
وجتدر اإلشارة إىل أن أهمية البنوك تظهر يف األوقات 
فرتات  يف  وكذلك  االقتصاد  يف  تراجعا  فيها  يكون  اليت 
للبنوك  اليت متر بها أي دولة حيث يصبح  الطويلة  الكساد 
دورا وطنيا واقتصاديا ذو أهمية كربى .ولذلك فإن البنوك 
هلا دور كبري يف استمرار العملية االقتصادية يف مثل هذه 

الظروف .

أنواع االئنمان المصرفي
ميكن حتديد االئتمان املصريف بعدة مسات :

عليها  يتفق  اليت  الفرتات  وهي  االئتمان  1-آجال 
الطرفان يف منح القروض وتسديدها خالل الفرتة احملددة 

)ائتمان قصري،متوسط، وطويل األجل( .
اليت يتم تسديده  التمويل  -االئتمان قصري األجل:وهو 

خالل عام أو أقل .
يتم  الذي  التمويل  وهو   : األجل  املتوسط  -االئتمان 

تسديده خالل أكثر من عام وأقل من مخس سنوات .
ميتد  الذي  التمويل  وهو   : األجل  الطويل  -االئتمان 
املشاريع  لتمويل  الغالب  يف  وهو  سنوات  مخس  من  ألكثر 

الكربى .
 أخبار املال واالقتصاد 

أنظمة  هي  اإلدارية  املعلومات  نظم  إن 
رؤساء  خدمة  بهدف  احلاسوب  بنظام  صممت 
 .. أعماهلا  طبيعة  مبختلف  املؤسسات  ومدراء  
وقد اختصرت الكلمات االجنليزية لتصبح من 

MIS أحرف ثالثة
تقنية  بني  ما  جتمع  األنظمة  وهذه 
هدفها   .. واإلدارة  احلاسبات  وعلوم  املعلومات 
على  تعمل  تكنولوجية  حاسوبية  أنظمة  بناء 

مساعدة املؤسسات املختلفة للقيام بأعماهلا .
بدءا  وظائف  بعدة  األنظمة  هذه  وتقوم 
احملاسبية  باملهمات  والقيام  املكتبية  باملساعدة 
العون  تقديم  إىل  إضافة  االجتماعات  وتنظيم 

واملساعدة للمؤسسات يف عملية اختاذ القرار .
للنظم  املؤسسات  استخدام  أن  كما 
بهدف  هو  اإلدارية  العمليات  يف  احلاسوبية 
املصروفات  وتقليل  أعبائها  من  التخفيف 
املالية على املوظفني.. والتغلب على العديد من 
بها  يتسبب  قد  اليت  البشري  للعمل  السلبيات 
الروتيين أو عدم وجود احلافز  العمل  امللل من 
املعنوي الالزم. كما أن هذه النظم احلاسوبية 
هذه  يف  املوظفني  عدد  حتجيم  على  تساعد 
املؤسسات والذي يزيد من أعبائها.. بل أن هذه 

النظم ترفع من القدرة التنافسية للمؤسسة يف 
بيئة العمل إال انه يعيب البعض على استخدام 
هذه النظم يف املؤسسات لنشاطها اإلداري على 

التخلي من اإلجراءات اإلدارية الورقية .
توفري  هي  اإلدارية  املعلومات  ونظم 
بكافة  املؤسسات  حتتاجها  اليت  املعلومات 
جماالت عملها إلدارة نفسها بكفاءة عالية.. وعادة 
املستخدمة  )الكمبيوتر(  احلاسوب  نظم  تكون  ما 

يف اإلدارة مخسة عناصر رئيسية هي :
1- األجهزة 

2- الربجميات 
3- البيانات

4- اإلجراءات )تصميم وتطوير الوثائق(
5- الناس )أفراد ، مجاعات ، ومنظمات(

وتعترب نظم املعلومات اإلدارية متميزة عن 
غريها من نظم املعلومات ألنها تستخدم حتليل 

وتسهيل األنشطة اإلسرتاتيجية والتشغيلية .

اهلامش
أهمية األنظمة االلكرتونية الالزمة لإلدارة االلكرتونية 

لإلدارة  واالستشارات  للدراسات  االهرام  مركز  ندوة 
العامة . د.رأفت رضوان

االئتمان البنكي
البنوك  متارسها  اليت  املصرفية  الوظائف  أهم  من 
والذي يعكس أهميته من خالل الفوائد الناجتة عن هذا 
أنشطتها  يف  والتوسع  البنوك  منو  على  وأثرها  النشاط 
احملور  ميثل  البنكي  االئتمان  بأن  علما  التشغيلية 

الرئيسي يف نشاط البنوك .

مقدمة:

عمليات غسل األموال وعالقة بعض المصارف بنشاطها

نظم املعلومات االدارية
Management Information Systems

)MIS(

Money Laundery  أوال: تعريف غسل األموال
هي أن يتم إيداع أمواال مت كسبها من طرق غري 
مصادرها  تغطيها  حبيث  البنوك  أحد  يف  مشروعة 
عمليات  خالل  من  متعددة  حسابات  إىل  بتحويلها 
على  التعرف  يستحيل  ومعقدة  كبرية  مالية 
مصادرها أو تتبعها حتى تصل إىل مرحلة دجمها مع 
الشرعي  املالي  النظام  يف  األخرى  الطبيعية  األموال 

حبيث تبدو على أنها آتية من أموال مشروعة .
ثانيا: عناصر جرمية غسل األموال 

لقد فند اللواء عصام ابراهيم الرتساوي يف كتابه 
املصرية  اهليئة  عن  الصادر  األموال(  )غسيل  البحثي 

العامة للكتاب عام 2002م هذه العناصر على النحو التالي :
-غاسل األموال وهو الشخص أو املنظمة الذي يقوم بالعملية ملصلحته أو لآلخرين .

ل: وهو من يقوم باإلجراءات مبخالفته للقانون أو املؤسسة أو البنك ويتبعه السماسرة..  -املغسِّ
العمالء..الوساطاء..املساعدون وغريهم .

-املغسول له: وهو الشخص أو املؤسسة الذي يتم الغسيل ملصلحته وقد يكون هو الغاسل نفسه 
أو آخرون .

-املغسول:  عبارة عن األموال أو املتحصالت أو غريها  ذات القيمة )غري مشروعة( حمل العملية .
غري  األموال  هذه  غسيل  عمليات  خالهلا  من  تتم  اليت  الطرق  هذه  هي  وما  الفرد  يتساءل  قد 
أو  البنوك  هذه  غش  إىل  غالبيتها  يف  تصل  وذكية  عديدة  أساليب  هناك  أن  والواقع  ؟  املشروعة 

املصارف أو غريها من خالل عدم قدرتها على كشف طبيعة هذه األموال من خالل :
1-استخدام بعض البنوك يف عمليات غسل األموال بفتح حسابات )االعتماد والتجارة الدولية( .

2-عمليات االسترياد والتصدير .
3-طلب القروض البنكية بضمان أموال مودعة لدى البنك .

وشراء                       النادرة  العاملية  واللوحات  واجملوهرات  النادرة  كالتحف  الثمن  غالية  املقتنيات  شراء   -4
األراضي والعقارات واملراكز السياحية ومشاريع أعمال البناء .   

5- شراء املشاريع غري املرحبة عند إفالس أصحابها .
6- التزوير يف اإلقرارات اجلمركية .

7- صاالت القمار وامليسر .
8- إقامة املالهي وجتارة اخلمور وتسويقها من خالهلا .

كتاب )غسيل األموال( د.عصام ابراهيم الرتساوي
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عزاء آل املكاوي

عزاء آل عبدن

يتقدم مجيع موظفي وموظفات 
البنك األهلي اليمين

 خبالص العزاء واملواساة إىل
االستاذ/سامي عبداحلميد مكاوي

مستشار رئيس جملس اإلدارة لشؤون التطوير والتحديث
بوفاة املغفور هلا بإذن اهلل تعاىل

والدته الفاضلة
تغمدها اهلل بواسع رمحته ويدخلها فسيح جناته وأن يلهم أهلها

وذويها الصرب والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون

عنهم االستاذ/ حممد عبداهلل مقبل العامري
رئيس جملس اإلدارة

االستاذ/ عصام أمحد علوي السقاف
املدير العام

يتقدم مجيع موظفي وموظفات 
البنك األهلي اليمين خبالص العزاء واملواساة إىل

األخ/ جمدي عبداهلل سعيد عبدن
رئيس قسم شؤون املوظفني

بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل والده
عبداهلل سعيد عبدن

عضو جملس اإلدارة )سابقا(
تغمده اهلل بواسع رمحته ويدخله فسيح جناته وأن يلهم أهله

وذويه الصرب والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون

عنهم االستاذ/ حممد عبداهلل مقبل العامري
رئيس جملس اإلدارة

االستاذ/ عصام أمحد علوي السقاف
املدير العام

يتقدم مجيع موظفي وموظفات 
البنك األهلي اليمين

خبالص العزاء واملواساة إىل كل من
الزمالء والزميالت

األخ/ ريدان صاحل قائد الكهالي
بوفاة املغفور هلا بإذن اهلل تعاىل

)شقيقته(
األخت/مثارا عبداملنان حممد مهدي

بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل
)زوجها(

األخوة/أمحد وأفراح وجناة غامن مسعود
بوفاة املغفور هلا بإذن اهلل تعاىل

)والدتهما(
األخت/سعيدة سعيد علي وولدها موفق هاشم

بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل
)رب األسرة هاشم بن هاشم أمحد(

األخ/طالب أمحد علي حسن
بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل

)والده(
األخت/هناء حممد فضل

بوفاة املغفور هلا بإذن اهلل تعاىل
)والدتها(

األخ/موفق هاشم بن هاشم أمحد
بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل

)عمه ناصر هاشم أمحد(
األخ/طارق سامل وادي

بوفاة املغفور هلا بإذن اهلل تعاىل
)والدته(

األخ/صابر حممد أمحد عبداهلل
بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل

)والده(
األخ/مشتاق عبدالعزيز أمحد ابراهيم

بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل
)والده(

والعزاء موصول لألخوين/ربيع وأديب عبداحلكيم
سائلني املوىل عز وجل أن يتغمدهم مجيعا بواسع رمحته 

ويدخلهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم
وذويهم الصرب والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون

عنهم االستاذ/ حممد عبداهلل مقبل العامري
رئيس جملس اإلدارة

االستاذ/ عصام أمحد علوي السقاف
املدير العام

صربا آل مصطفى وآل قاسمالبقاء هلل

عبدالسالم ردمانمصطفى طالل

يتقدم مجيع موظفي وموظفات 

البنك األهلي اليمين

خبالص العزاء واملواساة

إىل أهل وأقرباء املغفور هلما بإذن اهلل تعاىل

الزميلني

مصطفى طالل مصطفى
و

عبدالسالم ردمان غالب قاسم
سائلني املوىل عز وجل أن يتغمدهما بواسع 

رمحته وغفرانه 

إنا هلل وإنا إليه راجعون
عنهم االستاذ/ حممد عبداهلل مقبل 

العامري
رئيس جملس اإلدارة

االستاذ/ عصام أمحد علوي السقاف
املدير العام



األهلي املصريف )أكتوبر / ديسمرب 2015(األهلي املصريف )أكتوبر / ديسمرب 2015( 1415

األخ/رأفت حممد عبده 
ُخبيتثي 

مبناسبة ارتزاقه مبولودة 
أمساها )صابرين( 

تهانينا وألف مربوك

األخ/نرباس حامد 
امساعيل مبناسبة 

ارتزاقه مبولودة 
أمساها )اميان( تهانينا 

وألف مربوك

األخ/حلمي عمر 
شيخ اهلارش 

مبناسبة ارتزاقه 
مبولودة  أمساها )لني( 

تهانينا وألف مربوك

األخ/وضاح العوسجي 
مبناسبة ارتزاقه 

مبولودة واليت أمساها 
)ليان( تهانينا 
وألف مربوك

األخ/ياسر صاحل عيسى 
مبناسبة ارتزاقه مبولودة 

واليت أمساها )بيان( 
والتهنئة موصولة للجد 
صاحل عيس صاحل ،مدير 

دائرة التفتيش تهانينا 
وألف مربوك

األخ/عمرو حممد عمر 
باناجه مبناسبة ارتزاقه 
مبولودة واليت أمساها 

)أنسام( والتهنئة موصولة 
إىل د. حممد عمر باناجه

تهانينا 
وألف مربوك

إكتسبت دراسة العلوم املالية واملصرفية أهمية فى الوقت احلاىل نظراً إلنتشار األعمال 
احلرة وإحتياج سوق العمل خلرجيني أكفاء فى اجملاالت اإلدارية واملصرفية وهو جمال 
القطاعات  الالزمة للعمل فى  املهنية  باملعرفة األكادميية  الطالب  دراسى يهدف لتزويد 
املالية واإلدارية واملصرفية وتأهيل الطالب للعمل فى شركات تداول األسهم وشركات 
الطالب  لدى  الدراسة وشيوعها  تلك  أهمية  يزيد من  الدولية مما  املال  وأسواق  البورصة 

لتعدد وأهمية جماالت العمل التى توفرها الدراسة.
حمتويات الدراسة وشروط القبول

تطبيق  على  واملصرفية  املالية  العلوم  فى  الدراسية  براجمها  فى  اجلامعات  ترتكز 
الطالب بدرجة عالية  لتأهيل  دولية  تعليمية عالية اجلودة وذات مقاييس  إسرتاتيجيات 
من الكفاءة، وأيضًا إلعدادهم ككوادر بشرية فى مراكز قيادية فى جماالتهم خاصة بعد 
العودة للعمل فى أوطانهم، أيضًا فإن الدراسة تقوم على إستخدام أحدث تقنيات التعليم 
املتطورة ليساير اخلرجييني عصر التقدم واملعرفة والتطور فى سوق العمل والقدرة على 

املنافسة والتفوق فى سوق العمل.
يتعرض الطالب فى دراسة العلوم املالية واملصرفية فى اخلارج إىل تلك املواضيع الدراسية 

كجزء من الدراسة وهى:-
* الرياضيات املرتبطة بالعلوم اإلدارية واملالية.

* مبادىء احملاسبة بتخصصاتها املختلفة.
* التشريعات املصرفية والقوانني التجارية.

* مبادىء اإلحصاء واإلحصاء التطبيقى.
* مهارات احلاسب األىل.
* مقدمة فى اإلقتصاد.

* مبادىء التسويق.
* مبادىء إدارة األعمال املصرفية.

* التحليل املاىل ومبادىء اإلدارة املالية.
* االئتمان املصرفى والعمليات املصرفية.

* مفهوم ومبادىء التأمني.
لإللتحاق بالربنامج الدراسى فى العلوم املالية واملصرفية جيب أن تلبى متطلبات القبول 
التى تضعها اجلامعة التى ترغب فى الدراسة بها، وعادة ماتطلب اجلامعات إجتياز إختبار 
التوفل بـ 550 درجة على األقل أو إجتياز إختبار األيلتس بـ 6 درجات وفقًا لربنامج جامعة 
إيدث كوان بإسرتاليا لدراسة العلوم املالية واملصرفية على مستوى املاجستري قد ختتلف 

املتطلبات من جامعة ألخرى ومن مستوى دراسى ملستوى أخر.
اإلحتماالت الوظيفية

بعد اإلنتهاء من الدراسة فإن اخلرجيني أمامهم العديد من اجملاالت التى ميكنهم العمل 
من خالهلا كما أن بإمكان الطالب اإلستمرار فى العمل اإلكادميى، وتلك بعض اجملاالت 

الوظيفية التى ميكن للطالب العمل بها:
الوظائف اإلدارية فى البنوك وشركات املساهمة

شركات  للربح،  اهلادفة  غري  املنظمات  احلكومية،  املؤسسات  املالية،  الوساطة  شركات 
	          املصدر : hotcourses الشرق األوسط التأمني ، الشركات اإلسنثمارية .	

فكرة عن دراسة العلوم املالية واملصرفية
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األخت/أحالم مجيل 
الطيب وعريسها 

عمر أمحد علي عمر
مبناسبة  زفافهما 

امليمون تهانينا 
وألف مربوك

األخ/خمتار طاهر 

صاحل املذلوحي

مبناسبة  زفافه 

امليمون تهانينا

 وألف مربوك

األخ/أيهم عزام 
الرويعي 

مبناسبة عقد القران
 تهانينا

 وألف مربوك

األخ/أياد عبداجلبار 
شطارة 

مبناسبة عقد القران
والتهنئة موصولة 
إىل والدته أسوان 
مصطفى الطيب

 تهانينا
 وألف مربوك

األخ/عمار حممد 
عبده قاسم 

مبناسبة ارتزاقه 
مولودا أمساه 

)خليفة( تهانينا 
وألف مربوك

األخ/أمحد فؤاد 
أمحد عمر 

مبناسبة ارتزاقه 
مولودا أمساه 
)فؤاد( تهانينا 
وألف مربوك

األخ/أمحد غامن 
مسعود

مبناسبة ارتزاقه 
مبولود واليت 
أمساه )أنس( 

تهانينا 
وألف مربوك

األهلي املصريف )أكتوبر / ديسمرب 2015(



األهلي املصريف )أكتوبر / ديسمرب 2015(األهلي املصريف )أكتوبر / ديسمرب 2015( 1617

17األهلي املصريف16األهلي املصريف
فوائد صحية *** فوائد صحية *** فوائد صحية *** فوائد صحية *** فوائد صحية *** فوائد صحية *** فوائد صحية *** فوائد صحية *** فوائد صحية *** فوائد صحية *** فوائد صحية

األهلي املصريف )ديسمرب / مارس 2016( 1617األهلي املصريف )ديسمرب / مارس 2016(



األهلي املصريف )أكتوبر / ديسمرب 2015(األهلي املصريف )أكتوبر / ديسمرب 2015(

علمين شكراً...
الصحة  خرباء  ينصح  كاٍف:  بقدر  النوم   -  1
بأن  النوم  من  كاف  قدر  باكتساب  يرغب  من 
يبتعد كليا عن هاتفه الذكي، وأال يقرأ رسائله 
اإللكرتونية املتعلقة بالعمل يف املساء، فذلك يؤثر 

على االسرتخاء وجيعل نومنا قلقا.
مكتب  ترتيب  ُيعّد  الرتتيب:  على  احملافظة   -  2
قلة  من  يعانون  الذين  ألولئك  مهما  العمل 
الرتكيز، حيث تشري الدراسات إىل أن املكاتب غري 

املرتبة تضعف الرتكيز وترهق الدماغ.
جامعة  أجرت  الطبيعة:  أحضان  يف  التنزه   -  3
أدنربه دراسة عن استجابة الدماغ خالل التنزه يف 
املدن الكبرية مقارنة باحلدائق، وأظهرت أن التنزه 
القدرة على  ويزيد من  الدماغ  يهدئ  يف احلدائق 

الرتكيز بشكل أفضل من التنزه يف املدن.
- حتديد سبب قلة الرتكيز: كثريا ما نشعر   4
بأننا غري قادرين على معرفة سبب قلة الرتكيز، 
فيها  يضعف  اليت  املواقف  حتديد  جيب  لذا 
بفقدان  البعض  يشعر  فرمبا  بشدة.  تركيزنا 
يف  حمادثات  زمالؤهم  جيري  عندما  الرتكيز 

وحينها  اجملاور،  املكتب 
املشكلة  هذه  حل  ميكن 
الرأس  مساعات  بوضع 

مثال.
حمددة  قواعد  وضع   -  5
التقنيات  الستخدام 
الكثري  يشكو  احلديثة: 
كثرة  من  املوظفني  من 
الرسائل اإللكرتونية اليت 
مما  العمل  أثناء  تصلهم 
لذا  تركيزهم،  يشتت 

للمشكلة  حل  أفضل  أن  النفس  علم  خرباء  يرى 
كما  الرسائل.  لقراءة  حمددة  أوقات  وضع  هو 
االجتماعي  التواصل  مبواقع  املستمر  االتصال  أن 

نصائح من أجل حتسني الرتكيز

عدد  حتديد  ينبغي  لذا  الرتكيز،  على  يؤثر 
لتطبيقات  وفقا  املواقع  لتلك  املتاحة  الساعات 
خاصة، حبيث يتم حظر املوقع بعد استهالك عدد 

ساعات الدخول احملددة.

بتحقيق  اليمين  األهلي  البنك  يلتزم 
حبسب  ومنتجاته  خدماته  يف  اجلودة 
خيدم  ومبا  العاملية  اجلودة  مقاييس 
أهداف  وحيقق  العمالء  احتياجات 
البنك  مبصاحل  املعنيني  كافة  وتوقعات 
للمجتمع  الشاملة  املنفعة  إطار  يف 

واالقتصاد اليمين

أفقيًا :
1- الوديع - تكلم وحتدث

2- طريقة حلفظ املوتى من التعفن - مقبل
3- غمي - قسيس

4- أرشد - ممر ضيق - جترى بني الفرق املتبارية )مبعرتة(
5- داعب بلطف - ملكه - ترجعة )مبعرتة(

6- جبهة )م( - عقل )م(
7- بدلت - مسودة - للسؤال )لغري العاقل(

8- آسن - جتدها يف أفالم - حرفان من كلمة تله
9- هرب - غادروا

10- حروف مكررة - نقوهلا توجعا )م( - للتعريف
11- حرض - وحدة قياس - مجيعه

12- يوضع على ظهر اخليل - شطر نصفني - عكس عبد )رق( 
رأسيا :

1- الذكاء املصحوب باملكر)م( - مساح 
2- السأم )م( - عفوا أو ساحموا

3- يكمل )م( - صوت الذبابة - مرض صدري )م(
4- جس )م( - عكس شهيق - أمر

5- أصرف - معاش شهري )م( 
6- خيصين - أدخل - دخيل أو مستعمر )م(

7- من أدوات النجار - مجع نفحة 
8- صفات -  عطف

9- نغلبهم - حرف ندبه 
10- ما ثلت أو شابهت - مجع تهلكه 

11- خصر - موقع يف منى - أصر
12- مستوي أو معبد - غالب
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إعداد: أبو سامر

حل العدد السابق

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

ahli.masrafi@nbyemen.com
أو عرب أرقام التلفون  : 257454-02/ الفاكس : 256237
على أن توجه مجيع املراسالت باسم رئيس التحرير

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

أو عرب الربيد الكرتوني اخلاص باجمللة
ahli/masrafi@nbyemen.com 
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هذا املوضوع مثري للجدل حيث هناك من يعتقدون أنه جيب التعايش مع العصر و هناك من يرغبون 
التكنولوجيا. مجيع اآلباء واألمهات يتساءلون خصوًصا بعد قراءة األخطار  أبنائهم بعيًدا عن  بتعليم 

املختلفة عن استخدام هذه األدوات لذلك سنكشف لكم اليوم عن خطورتها. 
زيادة الوزن:

وفًقا لبعض الدراسات،  يؤدي استخدام اهلاتف النقال إىل الزيادة يف الوزن لدى البالغني واألطفال. يف 
الواقع، معظم الوقت، يتفاعل أطفالك مع هواتفهم أثناء تناول الطعام مما يفقدهم الرتكيز يف كمية 
األكل و ال يأخذون الكثري من الوقت ملضغ الطعام بشكل جيد قبل بلعه. هذا إضافًة إىل قلة النشاط 

البدني. 
املوجات الضارة:

إن املوجات املسرطنة املنبعثة من اهلاتف اخللوي تكون مضرة لألطفال أكثر 3 مرات مقارنًة بالبالغني. 
حلماية طفلك حاولي تطبيق هذه النصائح:

 - حافظوا على مسافة  15 سم بينكم و بني الكمبيوتر أو احملمول أو غريها من أدوات التكنولوجيا. 
 - جتنبوا وضع اهلاتف حتت وسائدكم أو على طاولة السرير عند النوم ومن األفضل إيقاف تشغيله 

عند النوم. 
-  استخدموا اخلط األرضي .
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المحمول
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